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บทคัดย่อภาษาไทย  
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ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. อินทกะ พิริยะกลุ  

  
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกด่ืมคราฟตเ์บียรข์องผู้บริโภค

ดว้ยวิธีการวิเคราะหแ์บบคอนจอ้ยท  ์โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีคื้อผูท้ี่ด่ืมคราฟตเ์บียรแ์ละมี
อาย ุ20 ปีขึน้ไปจ านวน 100 คน ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ28-35
ปี ระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน20001-50000บาทตอ่เดือน และมีภูมิล าเนาอยู่
ที่ภาคกลาง ในเรื่องการใหค้วามส าคญักบัคุณลักษณะในการเลือกด่ืมคราฟตเ์บียรพ์บว่า  ผู้บริโภคให้
ความส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นประเภทเบียรท์ี่สุด รองลงมาคือดา้นวตัถดิุบพิเศษ บรรจภุณัฑ ์และแรง
แอลกอฮอล์ ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  1)ผู้บริโภคเพศชายเลือกด่ืมเบียรท์ี่ มีแรง
แอลกอฮอล ์6.1-8%มากกวา่เพศหญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 95% 2) เม่ือเปรียบเทียบกบัผูบ้ริโภค
ที่มีอาย ุ20-27ปีผูบ้ริโภคที่มีอาย5ุ1ปีขึน้ไปมีการเลือกด่ืมเบียรด์า้นประเภทเบียร ์Wheat มากกวา่อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ 95% 3)ผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีเม่ือเทียบกบัผู้บริโภคที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีการเลือกด่ืมคราฟตเ์บียรด์้านประเภทเบียร ์ Wheat มากกว่าอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ 90%  4) พบว่าผู้บริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ีย 50001-80000บาทต่อเดือน เม่ือเทียบกบั
ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ีย 20001-50000บาทต่อเดือนมีการเลือกด่ืมคราฟตเ์บียรป์ระเภท Stout นอ้ยกว่า 
และ ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ีย 80001-110000บาทตอ่เดือน เม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ีย 20001-
50000บาทตอ่เดือนมีการเลือกด่ืมคราฟตเ์บียรด์า้นความแรงแอลกอฮอลร์ะดบั6.1-8% มากกวา่อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ 95% 5)ผู้บริโภคที่มีภูมิล าเนาภาคเหนือ เม่ือเทียบกบัผู้บริโภคที่มีภูมิล าเนาภาค
กลางมีการเลือกด่ืมคราฟตเ์บียรป์ระเภทเบียร  ์Stout นอ้ยกวา่ และ ผูบ้ริโภคที่มีภูมิล าเนาภาคอีสานเม่ือ
เทียบกบัผูบ้ริโภคที่มีภูมิล าเนาภาคกลางมีการเลือกด่ืมคราฟตเ์บียรด์า้นแรงแอลกอฮอลร์ะดบั8.1-10% 
นอ้ยกวา่ อยา่งมีนยัยส าคญัทางสถิติที่ 95% 
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The objectives of this research are a conjoint analysis on consumer behavior of 

craft beer. This sample consisted of 100 consumers who drink craft beer and over 20 years of 
age.  The results of this research were as follows: most of respondents were male, aged 28-
35, with a Bachelor's degree, a monthly income of 20,001-50,000 Baht, and lived in the central 
region. The most important attribute selected by consumers in terms of selecting craft beer 
were type of beer, special ingredients, packaging, and alcohol by volume respectively. The 
results of hypothesis test were as follows: (1) male consumers selected craft beer with an 
alcohol content of 6.1-8% and more often than female consumers at a statistically significant 
level of 95%; (2) consumers aged 51 or more selected a wheat-based craft beer more often 
than consumers aged 20-27 and at a statistically significant level of 95%; (3) consumers with a 
Bachelor’s degree selected wheat beer more often than and at a statistically significant level 
of 90%; (4) consumer that have a monthly income of 50,001-80,000 Baht selected the stout 
type of craft beer less often than consumers with a monthly income of 20,001-50,000 Baht and 
consumers with a monthly income of 80,001-110,000 Baht selected craft beers with an alcohol 
volume of 6.1-8% more than consumers with a monthly income of 20,001-50,000 Baht at a 
statistically significant level of 95% and (5) consumers who lived in the north region selected 
the stout-type craft beer less than consumers in the central and north-east region selected 
craft beer with an alcohol volume of 8.1-10% and less than consumers in the centra region at 
a statistically significant level of 95% 
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บทที1่ 
บทน า 

ภูมิหลัง 
เบียรเ์ป็น หนึ่งในเครื่องดื่มท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีประวัติความเป็นมาและมี

พัฒนาการมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาดา้นความหลากหลายของ
ประเภทเบียร ์วตัถุดิบเสริม กระบวนการผลิต ดว้ยความหลากหลายและง่ายตอ่การบริโภค เพราะ
ราคาท่ีไมส่งูสามารถเขา้ถึงได ้ท าใหเ้บียรไ์ดร้บัความนิยมจากคนทั่วไป และมียอดขายท่ีสงูในเกือบ
ทกุภมูิภาคทั่วโลก ท าใหม้ีสว่นส  าคญัตอ่เศรษฐกิจ ในหลาย ๆ ประเทศ 

เบียรใ์นประเทศไทย มีประวตัิศาสตรเ์ก่ียวกบัเบียร ์ตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 7 หรือประมาณปี 
พ.ศ 2474 โดยโรงเบียรแ์ห่งแรก คือ บุญรอดบริวเวอรี่ ก่อตัง้โดย พระยาภิรมยภ์กัดี ไดม้ีการผลิต
และจัดจ าหน่ายเบียรห์ลายย่ีหอ้ โดยเบียรท่ี์จัดจ  าหน่ายตัง้แต่ช่วงแรกและยังคงจ าหน่ายมาถึง
ปัจจบุัน คือเบียรต์ราสิงห ์นอกจากนีย้งัมีโรงเบียรอ่ื์นท่ีเป็นคูแ่ขง่จากทัง้ในตา่งประเทศท่ีเข้ามาท า
การผลิตและจดัจ  าหน่ายในประเทศไทยเช่นกนั ไมว่า่จะเป็นบริษัทไทยเบฟ ซึ่งผลิตและจดัจ  าหน่าย
เบียรต์ราชา้ง และ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ซึ่งผลิตและจดัจ  าหน่าย เบียรต์ราไฮเนเกน้  

ตลาดเบียรใ์นประเทศไทยถือเป็นตลาดแบบผูแ้ขง่นอ้ยราย โดยภาพรวมของตลาดในปี 
พ.ศ 2561 มีมลูคา่ของตลาดประมาณ 180,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นตลาดเบียรท์ั่วไป ถึง 95 % 
ตลาดเบียรพ์รีเมียม 4 % คราฟตเบียรแ์ละเบียรอ่ื์น ๆ 1 % โดยถา้หากแบ่งสว่นแบ่งการตลาดตาม
ผูป้ระกอบการผูน้  าตลาดคือ บญุรอดบริวเวอรี่โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ี 62 % ไทยเบฟเวอเรจ
ท่ี 34 % ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ 3% และอ่ืน ๆ คือคราฟตเ์บียรแ์ละเบียร ์เจา้เลก็ 1%("ใครคือ
ผูน้  าตลาดเบียรไ์ทยท่ีมีมลูคา่สงูถึง 180,000 ลา้นบาท," 2560) 

คราฟเบียรเ์ป็นธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ี์เกิดใหม่ไม่นาน โดยประเทศท่ีท าให้เกิด
กระแสความนิยมในการผลิตคราฟเบียรค์ือสหรฐัอเมริกา เริ่มมีกระแสความนิยมในการผลิตและ
บริโภคคราฟเบียรม์าประมาณ 20-25 ปี และมีโรงเบียรเ์กิดขึน้เพ่ือผลิตคราฟเบียรม์ากกวา่ 6000 
โรง 

ตลาดคราฟตเ์บียรใ์นประเทศไทยแมจ้ะ มีตวัเลขสว่นแบ่งการตลาดเพียง 1% จากตลาด
เบียรท์ัง้หมดแต่อตัราการเติบโตของตลาดมีความน่าสนใจ เพราะมีอตัราการเติบโตไม่ต  ่ากวา่ 40 
% ต่อปี โดยเห็นไดจ้าก ตลาดโดยรวมของเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์ีอตัราการเติบโตท่ีลดลงถึง10 
เปอรเ์ซนต ์และเฉพาะเครื่องดื่มประเภทเบียรม์ีอตัราการเติบโตลดลงถึง 15เปอรเ์ซนต ์ในปี 2561 
แตอ่ตัราการเติบโตของสินคา้ประเภทคราฟตเ์บียรก์ลบัสวนทางกบัตลาดรวมโดยมีอตัราการเตบิโต
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อยู่ท่ี 5-7 เปอรเ์ซนต ์โดยในปี 2560 ตลาดคราฟเบียรม์ีมลคา่รวมอยู่ท่ีประมาณ 500ลา้นบาท ละ
คาดว่าจะเติบโตเป็น 2000 ลา้นภายใน 2 ปี ("ธรุกิจเบียรปี์ 62 มาแรง หลายแบรนดรุ์กตลาดรบัเท
รนดน์กัดื่มรุน่ใหม,่" 2562) 

ตวัเลขขา้งตน้เป็นเพียงตวัเลขสว่นหนึ่งท่ีรายงานถึงเบียรน์  าเขา้ไมว่า่จะเป็นย่ีหอ้ของไทย
หรือเบียรน์  าเขา้ของตา่งประเทศ แต่ยงัมีคราฟเบียรอี์กประเภทหนึ่ง ท่ีมีการซือ้ขายอยู่ในตลาดแต่
ไม่มีตวัเลขรายงานท่ีชัดเจน คือเบียรใ์ตด้ิน โดยจ านวนในปี2560ของผูท้  าเบียรไ์ทยน าเขา้ซึ่งก็คือ
ผูผ้ลิตเป็นคนไทยท่ีไปผลิตเบียรท่ี์ตา่งประเทศและน ากลบัเขา้มานั้น มีเพียงประมาณ 60 ราย แต่
ผูผ้ลิตเบียรท่ี์อา้งวา่เป็นผูผ้ลิตรายย่อยมีมากกวา่ 100 ราย และมีอตัราการเติบโตท่ีมากขึน้ 

คราฟตเ์บียรถื์อเป็นเบียรท์  ามือ โดยมีการคดัสรรวตัถุดิบในการผลิตโดยวตัถุดิบหลกัใน
การผลิตเบียรค์ือน า้ ฮ็อป มอลต์ ยีสต ์ซึ่งสามารถประกอบเป็นเบียรไ์ดห้ลายประเภทเน่ืองจากมี
ประเภทแยกย่อยในวัตถุดิบหลักเช่นกัน ท าให้มี และสรา้งความหลากหลายดา้นรสชาติ แรง
แอลกอฮอล ์กลิ่น นอกจากนี ้การปรุงคราฟตเ์บียรย์งัมีการใส่วตัถดุิบเสริม เพ่ือท าใหเ้กิดกลิ่นหรือ
รสท่ีแปลกใหม่ เช่นการใส่น  า้ผึง้ ผลไม ้กาแฟ ช็อกโกแลต หรือวตัถุดิบอ่ืน ๆ เพ่ือสรา้งรสชาติท่ีมี
ความแปลกใหมแ่ละหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูด้ื่มไดอ้ย่างครบถว้น 

ความหลากหลายของคราฟตเ์บียร ์ท าใหเ้กิดองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัในเบียรแ์ตล่ะตวั
ไมว่า่จะเป็นประเภทเบียร ์แรงแอลกอฮอล ์วตัถดุิบ บรรจุภณัฑ ์หรือทางดา้นรสชาติ เช่น ความขม
และกลิ่น การพฒันาผลิตภณัฑเ์บียรท่ี์มีองคป์ระกอบตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจึงเป็นเรื่องท่ีส  าคญัใน
การตอบสนองความตอ้งการของตลาด  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นสาเหตใุหผู้วิ้จัยตอ้งการท่ีจะศึกษาคน้ควา้เรื่อง ปัจจัยในการ
บริโภคคราฟตเ์บียรข์องผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุง่เนน้ถึงการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
รว่มตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากการดื่มคราฟตเ์บียร ์ดา้นค่าอรรถประโยชน ์เพ่ือใหผู้ผ้ลิตคราฟต์
เบียรร์ายย่อยสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสรา้งมาตราฐานในการผลิต
คราฟตเ์บียรไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
1.เพ่ือศกึษาปัจจยัส  าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์องผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
2.เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ า

แจกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
ภมูิภาค 
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ความส าคัญของการวจิัย 
1.เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาคราฟตเ์บียรแ์ละกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตคราฟตเ์บียรร์ายย่อยสามารถ

ผลิตเบียรไ์ดอ้ย่างถกูกฎหมายและมีมาตราฐาน 
2.เพ่ือกระตุน้ให้เกิดสรา้งธุรกิจใหม่ท่ีถูกกฎหมายเป็นการสรา้งงานสรา้งรายไดแ้ละ

ก่อใหเ้กิดการกระตุน้เศรษฐกิจในวงกวา้ง  
3.เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการผลิตและจดัจ าหน่ายคราฟตเ์บียรร์ายย่อยสามารถน าผลการวิจัย

ไปเป็นแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง 

ขอบเขตการวจิัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีซือ้และดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์มีอายตุัง้แต่20 ปี
บริบรูณข์ึน้ไป ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูท่ี้จะสามารถซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไดอ้ย่างถกูตอ้งตามกฎหมายจะตอ้งมีอายตุัง้แต่ 20 ปีบริบูรณข์ึน้ไปแตไ่มท่ราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณเ์ชงิลึก 

ท าการสมัภาษณเ์ชิงลกึเพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาณษ์กลุม่ตวัอย่างจ านวน 
7 คน ไปวิเคราะหเ์รื่องปัจจยัการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคคราฟตเ์บียรท่ี์มีอาย ุ20 ปีขึน้

ไปในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกฎหมายมีการก าหนดวา่ ผูท่ี้จะดื่มแอลกอฮอลไ์ดต้อ้งมีอายุ
20 ปีขึน้ไป ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันัน้ผูวิ้จยัจึงใชส้ตูรการค  านวณหาจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนโดยใชส้ตูรของคอแค(มารยาท โยทองยศ และ
ปราณี สวสัดิสรรพ,์ 2557) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่
เกินรอ้ยละ 0.07 ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 95 ตัวอย่างและเพ่ิมไว ้5 ตวัอย่างรวมเป็น 100 
ตวัอย่าง 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ตวัแปรไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

 1.เพศ  

 1.ชาย     

 2 หญิง 

  2.อาย ุ

 1. 20-27ปี 
 2. 28-35ปี 
 3.36-42ปี 
 4.43-50ปี 
 5.51ปีขึน้ไป 
 

 3.ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

               1.ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 

               2.ปริญญาตรี 

                                       3.สงูกวา่ปริญญาตรี  

    4.รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  

1.ต ่ากวา่ 20000 บาท 
 2.20001-50000บาท 
 3.50001-80000บาท 
 4.80001-110000บาท 
 5.110000บาทขึน้ไป 
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     5.ภมูิภาค 

   1.เหนือ 

   2.กลาง 

   3.อีสาน 

   4.ใต ้

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.ลกัษณะทางประชากรศาสตรห์มายถึงลกัษณะของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

สถานภาพ การศกึษา อาชีพ และรายได ้
 2.คราฟตเ์บียรห์มายถึง เบียรท่ี์ผลิตในปริมาณท่ีเลก็กวา่เบียรอ์ตุสาหกรรมทั่วไป มีการใช้

วตัถดุิบท่ีหลากหลายกวา่ และ ใสใ่จในการผลิตมากกวา่ 

 3.ฮ็อป พืชตระกลูไมเ้ลือ้ยท่ีเป็นหนึ่งในวตัถดุบิหลกัในการผลิตเบียรใ์หค้วามขมและกลิ่นท่ี

หลากหลาย 

 4.ถงัKegหมายถึง ถังบรรจเุบียรส์ด สามารถอดัแก๊ส คารบ์อนได ้โดยสว่นใหญ่จะมีขนาด 

20ลิตรถึง30ลิตร 

 5.ประเภทเบียร ์หมายถึง ประเภทของเบียรท่ี์มีองคป์ระกอบและวตัถดุิบท่ีแตกตา่งกัน ท า

ใหม้ีคณุลกัษณะและคณุสมบัติท่ีแตกตา่งกนั โดยเบียรแ์บ่งไดเ้ป็นหลายประเภท เช่น  IPA , Pale 

Ale , Wheat Beer , Stout , Lager เป็นตน้ 

 6.แรงแอลกอฮอลห์มายถึงปริมาณสดัส่วนของแอลกอฮอลท่ี์ผสมอยู่ในเครื่องดื่มโดยคิด

เป็น เปอรเ์ซนต ์

 7.มอลต์ หมายถึง ขาวสาลีท่ีน  าไปท าใหง้อกและอบแหง้เพ่ือหรือคั่วเพ่ือใหไ้ดก้ลิ่นและรสท่ี

ตอ้งการเป็น วตัถดุิบหลกัในการผลิตเบียรท่ี์ใหน้  า้ตาลเพ่ือเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล  ์

 8. ยีสต์ หมายถึง เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ เป็นวัตถุดิบหลักใน

กระบวนการผลิตเบียร ์ขัน้ตอนหมกั โดยยีสตจ์ะมีหนา้ท่ีเปลี่ยนน า้ตาล ใหเ้ป็นแอลกอฮอล ์
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 9.การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม หมายถึงวิธีการวิเคราะหค์วามชอบหรือความพึงพอใจ

ของผู้ดื่มคราฟต์เบียรใ์นเขตกรุงเทพมหานครจากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีถูกก าหนดขึน้แต่ละ

สถานการณป์ระกอบดว้ยตวัเลือกท่ีแตกตา่งกนั โดยผูด้ื่มคราฟตเ์บียรใ์นเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็น

ผูต้อบแบบสอบถามจะพิจารณา สถาการณท่ี์รูส้กึพึงพอใจมากท่ีสดุ และจัดอนัดบัความพึงพอใจ

ของสถานการณ์ทั้งหมดท่ีพิจารณา เมื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูครบถว้นแลว้จึงน าขอ้มลูมาวิเคราะห์

เพ่ือใหท้ราบค่าความส าคญัของคณุลกัษณะของคราฟตเ์บียร1์0.คณุลกัษณะ(attribute)หมายถึง 
คุณลักษณะซึ่งเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ท่ีท  าให้เกิดเป็นตัวเลือกในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบร่วมโดยในวิจัยฉบับนีจ้ะหมายถึง คณุลกัษณะของเบียร ์เช่น สีของเบียร ์โทนกลิ่น 
วตัถดุิบพิเศษ แรงแอลกอฮอล ์เป็นตน้ 

11.ระดบั(Level)หมายถึงความหลากหลายในคณุลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ถกูก าหนดใน
การเป็นตวัเลือก เช่นคณุลกัษณะประเภทเบียร ์จะมีระดบัเป็น IPA Stout Weizen ซึ่งเป็นประเภท
ของเบียรเ์ป็นตน้ 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
 ในการศึกษาเรื่องปัจจัย ในการเลื อกดื่ มคราฟเบียร์ใต้ดิ นของผู้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดการวิจยัดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  

ตวัแปรอิสระ 

สมัภาษณ ์

กลุม่ตวัอย่าง 

ขอ้มลูทติุยภูมิ 

(ทบทวนวรรณกรรม) 

สรุปผล 

คณุลกัษณะ 

กระบวนการ

วิเคราะหแ์บบ
conjoint 

ปัจจยัในการ

เลอืกด่ืมคราฟต์

เบียร ์

1.x1 

2.x2 

3.x3 

4.xn 

ภาพประกอบ 1กรอบแนวคิดวิจยั 1 
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สว่นที่2กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตวัแปรอิสระ          ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวจิัย 
1.ผูบ้ริโภคคราฟตเ์บียรท่ี์มีลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อาย ุระดับ

การศกึษา รายได ้ภมูิล  าเนา มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียร ์
 2.คณุลกัษณะของคราฟตเ์บียรม์ีผลตอ่คา่อรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร  ์

ภาพประกอบ 2กรอบแนวคิดวิจยั 2 

X1 

X2 

X3 

xn 

 

 

 

 

 

การตัดสนิใจเลอืกด่ืมคราฟต

เบียร ์

ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร ์

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศกึษา 

-รายได ้

-ภูมิล  าเนา 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวขอ้ง 

ในการวิจยัเรื่อง ปัจจัยในการบริโภคคราฟตเ์บียรข์องผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผา่นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม ผูวิ้จยัไดศ้กึษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็น
แนวทางในการศกึษา วิเคราะหแ์ละอภิปรายผล ตามหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 2. แนวคิดและทฤษฎีเรื่องกระบวนการตดัสินใจซือ้ 
 3.แนวคิดเรื่องการพฒันาผลิตภณัฑ ์
 4.ขอ้มลูทั่วไปเรื่องคราฟตเ์บียร ์
 5. แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) 
 6.เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์
ผูบ้ริโภคในปัจจบุันมีพฤติกรรมในการบริโภคท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย โดยสิ่ง

หนึ่งท่ีท  าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนัในการบริโภค ก็คือลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได ้โดย ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(ฉลอง
ศรี พิมลสมพงศ,์ 2548) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะของประชากร ท่ีประกอบไปดว้ยขนาดของครอบครวั 
เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได ้อาชีพ เชิอ้ชาติ สญัชาติ ทั้งหมดนี ้มีผลต่อการ
บริโภคผลิตภณัฑ ์และปริมาณการซือ้ผลิตภณัฑ ์

โดยในการศึกษาวิจัยครัง้นีผู้วิ้จัยไดเ้ลือกปัจจัยทางประชากรศาสตรท่ี์ผูวิ้จัยเห็นว่ามี
ความส าคญัในการวิจยัไดแ้ก่ 

1.เพศ การมีเพศท่ีแตกต่างกัน จะท าใหผู้บ้ริโภคมกัจะมีทัศนะคติ การรบัรู ้และการ
ตดัสินใจในเรื่องของการซือ้สินคา้บริโภคต่างกัน จึงท าให้ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นเพศ 
เป็นตวัแปรท่ีสามารถแบ่งแยกความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้(ศิริวรรณ เสรีรตันแ์ละคณะ, 2538)
โดยในเรื่องเพศจะท าใหส้ามารถศกึษาไดว้า่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการเลือกเบียร์
ท่ีแตกตา่งกนัเช่น ผูบ้ริโภคเพศหญิง เลือกบริโภคเบียรท่ี์มีปริมาณแอลกอฮอลท่ี์ต  ่ากวา่ผูบ้ริโภคเพศ
ชาย เป็นตน้ 

2. อาย ุตวัแปรดา้นอายเุป็นปัจจยัท่ีบอกถึงพฤติกรรม ความสนใจและความตอ้งการ
ในผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการจับจ่ายใชส้อย และการออมเงินท่ีแตกต่างกันในแต่ละช่วงอาย ุ
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(นภวรรณ คณานุรกัษ์, 2556)ในเรื่องอายุกับการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์องผูบ้ริโภค ก็น่าจะเป็น
สว่นส  าคญัท่ีสามารถแบ่งพฤติกรรมการเลือกดื่มของผูบ้ริโภคไดเ้ช่นกัน โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายนุ้อย
กว่าจะมีโอกาสเลือกดื่มเบียรป์ระเภทท่ีแปลกใหม่กว่า ไม่ผูบ้ริโภคท่ีอายุมากกวา่ ท่ีนิยมเบียรท่ี์มี
อยู่ในทอ้งตลาดมานาน เช่น ลาเกอร ์หรือไวเซ่น 

3.ระดบัการศกึษา เป็นตวัแปรท่ีบอกถึง ความรู ้ความคิด ความเขา้ใจในสิ่งตา่ง ๆ ท า
ใหส้ามารถแยกความเหมาสม ของเนือ้หาและสารท่ีไดร้บั นอกจากนีก้ารศกึษายงัท าใหเ้กิด ความ
แตกตา่งทางทศันคติ คา่นิยม ความคิดและพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตา่งกนั คนท่ีมีการศกุษาสงู 
จะเขา้ถึงขอ้มลูไดม้ากกว่าและมีความเขา้ใจในการตดัสินใตท่ีดีกว่า(ชุดาภา ปุณณะหิตานนท์, 
2541)โดยระดบัการศกึษาท่ีตา่งกนัจะท าใหส้ามารถรบัรูถ้ึงความแตกตา่งทางคณุลกัษณะหลาย ๆ 
ดา้นของเบียรไ์ดแ้ตกต่างกัน เน่ืองจากมีความรูท่ี้ไม่เท่ากนัและเขา้ถึงความรูไ้ดไ้ม่เท่ากัน ท าใหม้ี
พฤติกรรมการเลือกเบียรท่ี์แตกตา่งกัน เช่นผูท่ี้มีการศกึษาสงูกวา่เลือกดื่มเบียรท่ี์มีปริมาณแอลกอ
ฮอลท่ีต  ่ากวา่  

4.ภมูิล  าเนา (Resident)   ภมูิล  าเนา หรือถ่ินท่ีอยู่อาศยัแต่ละท่ีมีชนชาติท่ีอยู่อาศัย
แตกต่างกนั น ามาซึ่งความเช่ือ ลกัษณะทางการเมือง ท่ีแตกตา่งกันในแต่ละพืน้ท่ี (Philip Kotler, 
2003)ในเรื่องภมูิล  าเนา ถือวา่เป็นเรื่องท่ีสรา้งความแตกตา่งในดา้นพฤติกรรมการเลือกดื่มคราฟต์
เบียรเ์ช่นกนัเน่ืองจาก การมีภมูิล  าเนาท่ีแตกต่างกนัท าใหเ้กิดวฒันธรรมการกินและความนิยมใน
รสชาติอาหารท่ีแตกตา่งกนั ท าใหเ้ลือกคราฟตเ์บียรท่ี์มีความแตกตา่งกนัในดา้นรสชาติเป็นตน้ 

5.รายไดต้อ่เดือนหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ เป็นตวัแปรท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้
ของผูบ้ริโภค เพราะเป็นตวัก าหนดอ านาจการซือ้ และการออมของผูบ้ริโภค ซึ่งมีผลต่อทศันคติการ
ใชจ้่าย(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2560) รายไดถื้อเป็นส่วนส  าคัญในการเลือกคราฟตเ์บียร์
เช่นกนัเน่ืองจากคราฟตเ์บียรม์ีความหลากหลายทางดา้นราคาอย่างมาก การเลือกดื่มคราฟตเ์บียร์
ท่ีมีราคาเหมาะสมจึงเป็นสว่นท่ีมีความส าคญั 

ทฤษฏีเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นส่วนท่ีส  าคญัในงานวิจยัครัง้นีเ้น่ืองจาก 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรจ์ะเป็นส่วนท่ีระบุความแตกต่างของผูบ้ริโภคว่าผูบ้ริโภคลกัษณะ
เช่นใด มีพฤติกรรมการเลือกผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรแ์บบใด ท าใหผู้วิ้จยัรูว้า่หากจะสรา้งผลิตภณัฑ์
เพ่ือกลุ่มคนในลักษณะประชากรศาสตรก์ลุ่มใด จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบไหน เช่นหาก
ตอ้งการสรา้งคราฟตเ์บียรเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของเพศหญิง อาจจะตอ้งผลิตเบียรท่ี์มี
ปริมาณแอลกอฮอลต์  ่ากวา่ เป็นตน้ 
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แนวคดิและทฤษฎีเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซือ้ 

กระบวนการตดัสินใจ เป็นส่วนท่ีพิจารณาว่าผูบ้ริโภคตดัสินใจอย่างไร ซึ่งการท าความ
เขา้ใจกระบวนการนี้ จะตอ้งท าความเขา้ใจอิทธิพลภายใน ไม่ว่าจะเป็น การจูงใจ การรบัรู ้การ
เรียนรู ้บุคลิกภาพ และทัศนคติ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ท่ีเกิดจากความจ าเป็นหรือ 
ความตอ้งการ ของผูบ้ริโภค ท าใหต้ระหนักถึงทางเลือกผลิตภณัฑ์ เกิดกิจกรรมการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู ท าใหเ้กิดการประเมินทางเลือก โดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน (นภวรรณ คณานรุกัษ,์ 2556) 

1.การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition) 
การตระหนักถึงความตอ้งการเกิดขึน้ เมื่อผูบ้ริโภคประสบกบัปัญหาในชีวิต หรือ

ภาระหน้าท่ีของตนเอง เช่น บริษัทมีการเปิดสาขาใหม่ท่ีตั้งอยู่ในระยะทางท่ีไกลออกไป ท าให้
บริษัทเกิดความตอ้งการ รถท่ีจะใชเ้ดินทาง ระหวา่ง 2 สาขา และ โทรศพัท ์ท่ีไวใ้ชต้ิดตอ่กนัระหวา่ง
สาขา และเมื่อผูบ้ริโภคตระหนักถึงปัญหา หรือความตอ้งการแลว้ ก็จะท าให้ผูบ้ริโภคท าการหา
ขอ้มลูก่อนซือ้ 

2.การคน้หาก่อนซือ้ (Prepurchase Search) 
การค้นหาขอ้มูลก่อนซื้อจะเกิดขึน้หลังจากท่ีผูบ้ริ โภครับรูค้วามต้องการของ

ตนเอง และเกิดความพึงพอใจจากการซือ้หรือการบริโภคผลิตภณัฑใ์ด ผลิตภณัฑห์นึ่ง ผูบ้ริโภคจะ
ท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูข่าวสาร ก่อนการตดัสินใจซือ้ โดยการคน้หาขอ้มลูจากประสบการณใ์น
อดีตของตนเอง และการหาขอ้มลูใหม่ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการประเมินทางเลือกและการตดัสินใจ
ซือ้สินคา้ 

3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 
การประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภค เริ่มจากการน าขอ้มลูข่าวสารท่ีเก็บรวบรวม

ไดม้าท าการพิจารณาเพ่ือหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ โดยสว่นใหญ่ ผูบ้ริโภค จะมีเกณฑก์ารพิจารณาท่ี
ส  าคญั อยู่ 2เกณฑเ์ป็นหลกัคือ การพิจารณาตามตราสินคา้ และการพิจารณาตามคณุสมบัติหรือ
คณุลกัษณะส าคญั ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
กฎแห่งการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer Decision Rules) 

กฎการตดัสินใจของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการก าหนดทางเลือกตรา
สินคา้จากการคน้หาวิธีการแกปั้ญหา กลยุทธก์ารตัดสินใจ และการเก็บรวบรวมขอ้มลูข่าวสาร 
เป็นฏ าท่ีท  าใหผู้บ้ริโภคลดวามซบัซอ้นในการตดัสินใจ มีแนวทางในการเลือกท่ีง่ายขึน้ และใชค้วาม
พยายามนอ้ยลงในการตดัสินใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุม่คือ 
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1.กฎการตดัสินใจแบบมีการชดเชย (Compensatory Rule) 

 ผูบ้ริโภคประเมินทางเลือกตราสินคา้และผลิตภณัฑ ์โดยการใหค้ะแนน
คณุสมบัติของผลิตภณัฑ์ผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีการใหน้  ้าหนักความส าคญัของแต่ละเกณฑ ์มา
รวมกนัแลว้จึงเลือก ผลิตภณัฑท่ี์ไดค้ะแนนรวมสงูท่ีสดุ หรือคะแนนตามคณุสมบัติตามท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการ 

2.กฎการตดัสินใจแบบไมม่ีการชดเชย (Noncompensatory Rules) 
 กฎการตดัสินใจแบบไมม่ีการชดเชย เป็นการประเมินผลิตภณัฑแ์ละตรา

สินคา้ โดยพิจารณาคุณสมบัติแยกออกจากกันในแต่ละเกณฑ์และไม่มีการน าเกณฑ์ใด ๆ มา
ชดเชยกนัได ้กลา่วคือไมส่ามารถน าคณุสมบตัิเชิงบวกไปชดเชยกบัคณุสมบตัิเชิงลบได ้โดยกฎการ
ตดัสินใจแบบไมช่ดเชย แบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ดงันี ้

1.Conjunctive Decision Rule เป็ นการตัดสิ น ใจ โดยการก าหน ด
มาตราฐานขัน้ต  ่าท่ีสามารถ ยอมรบัไดส้  าหรบัแต่ละคณุสมบัติ ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมิน ใน
กรณีท่ีมีคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ ผูบ้ริโภคจะตัดผลิตภัณฑ์นั้นออกจากการ
พิจารณา 

2 .Disjunctive Decision Rule เป็ น การตัดสิ น ใจ โดยก ารก าห น ด
มาตราญฐานขั้นต  ่าท่ีสามรถยอมรับได ้แบบเดียวกับ Conjunctive Decision Rule แต่มีความ
แตกตา่งโดยจะก าหนดมาตราฐานขัน้ต  ่าไวใ้นระดบัท่ีสงูกวา่ แต่หากตราสินคา้ใดผ่านเกณฑก์าร
ประเมินเพียงคณุสมบตัิเดียว ก็จดัไดว้า่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการประเมิน 

3 .Elimination-by-Aspects Decision Rules เป็ น กา รตัด สิ น ใจ โด ย
ก าหนดล าดบัความส าคญัของแต่ละคณุสมบัติ ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ พรอ้มทัง้ก  าหนด
เกณฑค์ะแนนชีข้าดในแตล่ะคณุสมบตัิ จากนั้นน าผลิตภณัฑม์าพิจารณาตามคณุสมบัติท่ีส  าคญั
ท่ีสดุก่อน หากผลิตภณัฑม์ีคณุสมบตัิไมผ่่านเกณฑท่ี์เป็นตวัชีข้าดของแตล่ะคณุสมบตัิผูบ้ริโภคจะ
ตดัผลิตภณัฑน์ัน้ออกจากการเลือก 

4.Lexicographic Decision Rule เป็นการตัดสินใจโดยก าหนดล าดับ
ความส าคญัของแตล่ะคณุสมบตัิท่ีใชเ้ป็นเกณฑ ์โดยจะพิจารณาวา่ผลิตภณัฑใ์ดมีคะแนนสงูสดุใน
คณุสมบตัิอนัดบัแรก และเลือกผลิตภณัฑน์ัน้ ในกรณีท่ี คณุสมบตัิอนัดบัแรกมีคะแนนเท่ากนั ก็ให้
พิจารณาคณุสมบตัิท่ีมีความส าคญัในล าดบัถดัมา 
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ผลลัพธ(์Output) 

ในส่วนของผลลัพธ์ของรูปแบบการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
กิจกรรมหลงัตดัสินใจอยู่ 2 สว่นคือ 

1.พฤติกรรมการซือ้ ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้อยู่ 3 ประเภท คือ การทดลองซือ้ 
การซือ้ซ  า้ และการซือ้ท่ีเกิดจากการผกูมดัในระยะยาว  

2.การประเมินหลังการซื้อ เกิดจากการประเมินของผูบ้ริโภคว่า เกิดความพึง
พอใจจากการใชผ้ลิตภณัฑห์รือไม่ หากประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์มากกว่าความคาดหวงั ก็จะ
ท าให้เกิดความพึงพอใจอย่างมากและน าไปสู่การซื้อซ  า้ในครั้งต่อไป แต่หากประสิทธิภาพของ
ผลิตภณัฑ ์นอ้ยกวา่ความคาดหวงั ก็จะท าให ้ไม่เกิดการซือ้ซ  า้เพราะไม่เกิดความพึงพอใจในการ
ใช ้ 

ความส าคญัของแนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจซือ้คือในการวิจยัครัง้นี ้คือการศกึษา
ในเรื่องการตัดสินใจซื้อจะท าให้รูถ้ึงขึน้ตอนการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมถึงวิธีการเลือก
ผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค เพ่ือจะไดพ้ัฒนาผลิตภณัฑซ์ึ่งในท่ีนีค้ือคราฟตเ์บียร ์ใหผู้บ้ริโภคเลือกได้
อย่างถูกตอ้ง นอกจากนีย้งัเป็นการศกึษาเรื่องการตดัสินใจซือ้ยงัช่วยในการสรา้งแบบจ าลองเพ่ือ
การเลือก โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่มเพ่ือใชใ้นการวิจยัไดเ้ช่นกนั 

แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
การพัฒนาผลิตภณัฑเ์ป็นส่วนส  าคญัในวิจัยฉบับนีเ้น่ืองจากประโยชนท่ี์ไดจ้ากการวิจัย

ในครัง้นีค้ือการน าผลวิจัยไปใชใ้นการพัฒนาผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรใ์นรูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดงันัน้การศกึษาแนวคิดการพัฒนาผลิตภณัฑ ์ไมว่่าจะ
เป็นประเภทของการพัฒนาผลิตภณัฑ ์หรือ กระบวนการพัฒนาผลิตภณัฑใ์หม่ จะท าใหผู้ท่ี้น  าผล
วิจัยไปใช้รู ้ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้องซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกอบดว้ยสว่นตา่ง ๆ (ชลธิศ ดาราวงษ์, 2558) 

การพัฒนาผลิตภณัฑใ์หม่สามารถเป็นไปไดใ้นหลายทางท่ีตา่งกัน เช่นบริษัทยาผลิตยา
ตัวใหม่เพ่ือรักษาโรคเอดสไ์ด ้หรือ ไทยน ้าทิพย์ออกน ้าอัดลมรสใหม่ ก็ถือว่าเป็นการพัฒนา
ผลิตภณัฑใ์หม่เช่นกนั แตก่ารพฒันาผลิตภณัฑท์ัง้ 2 ชนิดน่าจะแตกตา่งกนัจึงมีการแบ่งระดบัการ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ตามระดบัความคิดริเริ่ม หรือความแตกต่างจากผลิตภณัฑอ่ื์น เป็น 4 ระดบั
ดงันี ้
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1.นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ียังไม่เคยมีจ  าหน่ายในตลาด และไม่มี
ผลิตภัณฑ์ในตลาดท่ีสามารถเปรียบเทียบหรือตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได ้เช่น 
โทรทศัน ์โทรศพัท ์หลอดไฟ ในตอนท่ีคิดคน้ไดค้รัง้แรก เมื่อหลายสิบปีก่อน 

2.ผลิตภณัฑใ์หมป่รบัปรุง หมายถึง ผลิตภณัฑใ์หมท่ี่ปรบัปรุงจากผลิตภณัฑเ์ดิมและ
ตอบสนองความตอ้งการจากผูบ้ริโภคไดเ้พ่ิมขึน้อย่างเห็นไดช้ดั เช่นโทรศพัทม์ือถือท่ีปรบัปรุงจาก
โทรศพัทบ์า้น หรือ โทรทศันส์ีท่ีปรบัปรุงจากโทรทศันข์าวด  า  

3.ผลิตภณัฑใ์หม่ปรบัเปลี่ยน หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บัการปรบัเปลี่ยนเพ่ือใหเ้กิด
ความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคมากขึน้ แต่การพัฒนายังไมไ่ดท้  าใหผ้ลิตภณัฑต์อบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคอย่างเห็นไดช้ดั เช่น กลอ้งถ่ายรูปท่ีมีขนาดเลก็ลง เมาสค์อมพิวเตอรไ์รส้าย  

4.ผลิตภัณฑใ์หม่องคก์ร หมายถึง ผลิตภัณฑท่ี์ผูผ้ลิตออกมาเพ่ิมในตลาด แต่เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะเดียวกนักบัผลิตภณัฑท่ี์มีอยู่แลว้ในตลาด เช่นการออกผลิตภณัฑข์นาดใหม ่
รสชาติใหม ่ถือวา่อยู่ในการพฒันาผลิตภณัฑป์ระเภทนี ้
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ 

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นสิ่งท่ีไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
รวมทั้งยังมีการแข่งขันกันในธุรกิจขององคก์รต่าง ๆ เ พ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
องคก์รธรุกิจจึงตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม ่ๆ  อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภณัฑใ์หม่
ขององคก์ร เกิดขึน้ใหมต่ลอดเวลา โดยผลิตภณัฑใ์หมจ่  านวนมก่ไมป่ระสบความส าเรจ็ในตลาดซึ่ง
หมายถึงการสญูเสียเงินทุนในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ แต่การละเลยหรือไมใ่สใ่จในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่อาจท าให้เกิดผลเสียรา้ยแรงกว่า เช่นการเสียลูกคา้ใหก้ับคู่แข่งท่ีสามารถสรา้ง
ผลิตภณัฑใ์หม่ซึ่งสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคไดด้ีกว่า รวมทัง้การเสียโอกาสทางการขยายตลาด
และสรา้งก าไรเพ่ิมหากผลิตภัณฑ์นั้นประสบความส าเร็จดว้ย ดังนั้นองคก์รต่าง ๆ จึงพยายาม
พฒันาผลิตภณัฑใ์หมท่ี่ตอบสนองและสรา้งความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคไดด้ีกวา่เดิม และหาวิธีใน
การลดต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายท่ีสูญ เสียไปจากความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่าน
กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑซ์ึ่งมีขัน้ตอนดงันี ้

ข้ันที1่ แสวงหาแนวคดิผลิตภัณฑใ์หม่ 
แนวคิดใหม่ ๆ เก่ียวกับผลิตภณัฑ ์อาจจะมาจากผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วน 

ไมว่า่จะเป็น พนกังาน ลกูคา้ ผูบ้ริหาร หรือผูจ้ดัจ  าหน่าย โดยการแสวงหาแนวคิดในช่วงแรกไมค่วร
กังวลเรื่องความเป็นไปไดใ้นการผลิต แต่ใหค้ิดถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นหลกั เพ่ือจะได้
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แนวคิดและทางเลือกท่ีหลากหลาย โดยสว่นใหญ่แนวคิดใหม่ ๆ ของผลิตภณัฑม์กัจะเนน้ไปท่ีการ
ปรบัปรุงหรือหาผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองผูบ้ริโภคหรือช่วยแกปั้ญหาไดด้ีขึน้ 

ข้ันที ่2 กล่ันกรองแนวคดิ 
เป็นขั้นพิจารณาความเป็นไปได้ขั้นต้นในการผลิตและการตลาดของ

ผลิตภณัฑ์ เช่นการดวู่าคุม้ค่าหรือไม่ จะมีผูบ้ริโภคสนใจมากนอ้ยเพียงใด เป็นตน้ เพ่ือเป็นการ
กรองแนวคิดท่ีมีความเป็นไปไดส้งูจ  านวนหนึ่ง โดยอาจใชก้ารทดสอบแนวคิด (Concept Testing) 
ช่วยโดยการน าแนวคิดผลิตภณัฑไ์ปทดสอบกับตลาดเป้าหมายว่ามีความสนใจในตวัผลิตภณัฑ์
ดงักลา่วหรือไม ่

ข้ันที ่3 ข้ันวเิคราะหท์างธุรกิจ 
เป็นการวิเคราะหค์วามเป็นไปไดท้างธรุกิจในการน าผลิตภณัฑอ์อกวางตลาด 

โดยในการวิเคราะหจ์ะวิเคราะหท์ัง้ความเป็นไปไดท้ัง้ทางการตลาดและการเงิน ศกึษาถึงจดุคุม้ทุน 
และการท าก าไรวา่ท าไดน้านเท่าไร 

ข้ันที ่4 พัฒนาผลิตภัณฑ ์
ท าโดยการสรา้งผลิตภณัฑต์น้แบบ เพ่ือน ามาทดลองใช ้เช่น บริษัทรถยนต์

ผลิตรถมาเพ่ือออกแสดงในงานแสดงรถยนต ์เพ่ือให้ผูท่ี้สนใจและตลาดไดเ้ห็นถึงรูปร่างและ
ลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะผลิตและจดัจ  าหน่ายในอนาคต 

ข้ันที ่5 ทดสอบตลาด 
เป็นขัน้ตอนท่ีจะน าผลิตภณัฑจ์  านวนหนึ่งทดลองออกวางจ าหน่ายในตลาด

เลก็ ๆ เช่นในเขตใดเขตหนึ่งเพ่ือทดลองโปรแกรมทางการตลาดของผลิตภณัฑ ์การตอบสนองของ
ผูบ้ริโภค ความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากนีย้งัสามารถค  านวณความตอ้งการในผลิตภณัฑข์อง
ผูบ้ริโภคได ้ท าให้สะดวกในการวางแผนการผลิต และปรับปรุงส่วนต่าง ๆ รวมถึงวิธีการทาง
การตลาดได ้โดยส่วนใหญ่ตลาดท่ีใชท้ดสอบจะใชพื้น้ท่ีไม่มาก เพ่ือใหค้วบคมุสิ่งต่าง ๆ ไดง้่าย
รวมถึงไม่เป็นท่ีสงัเกตจากคูแ่ขง่ทางธุรกิจ รวมทัง้ตอ้งมีลกัษณะท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของตลาดใหญ่ท่ี
จะท าการจ าหน่าย โดยประเทศไทยมกัเลือกใชเ้มืองใหญ่ ๆ ในตา่งจงัหวดัเป็นท่ีทดสอบตลาด 

ข้ันที ่6 น าผลิตภัณฑอ์อกวางจ าหน่ายในเชงิการค้า 
ขัน้สดุท้ายในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ ในขัน้นี ้จะมีผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการ

กลั่นกรองและทดสอบจากขัน้ตา่ง ๆ เพียง 5-10% ของแนวคิดผลิตภณัฑท์ัง้หมด ผลิตภณัฑท่ี์ผา่น
มาถึงขัน้นีถื้อว่าเป็นจุดเริ่มตน้ของผลิตภณัฑใ์หม่ในตลาด และกา้วเขา้สู่ขัน้แรกคือขัน้แนะน าใน
วงจรผลิตภณัฑ ์
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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคราฟตเ์บียรใ์นประเทศไทย 

ในส่วนนีจ้ะเป็นการกลา่วถึงคราฟตเ์บียร ์โดยประกอบไปดว้ยความหมาย โดยจะนิยาม
วา่คราฟตเ์บียรม์ีความแตกต่างจากเบียรท์ั่วไปอย่างไรบา้ง และกล่าวถึงวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต
คราฟตเ์บียรเ์น่ืองจากการปรบัเปลี่ยนวตัถุดิบในการผลิตคราฟตเ์บียรจ์ะท าใหเ้กิดเบียรท่ี์มีความ
แตกต่างกนั เช่นเดียวกบัการปรบัรายละเอียดในขัน้ตอนการผลิต ก็จะท าใหเ้กิดผลิตภณัฑค์ราฟต์
เบียรท่ี์มีความแตกต่างกันเช่นกัน ซึ่งการปรบัเปลี่ยนเหล่านีจ้ะท าใหเ้กิดผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกลุม่ท่ีแตกตา่งกนัได ้

คราฟตห์มายถึง การท ามือ หรืองานฝีมือ ดังนั้นหากจะแปลความหมายอย่างตรงตัว
คราฟตเ์บียรก์็จะหมายถึง เบียรท่ี์ผลิตอย่างปราณีต เหมือนงานฝีมือ โดยมีการทดลองท าอย่าง
หลากหลาย โดยมีการผลิตในขนาดท่ีเล็กกว่า โดยส่วนใหญ่ผูผ้ลิตจะใส่ใจในเรื่องคณุภาพของ
สินคา้ มากกวา่ผลก าไร 

คราฟตเ์บียรส์มยัใหม่ในตลาดเกิดขึน้และเป็นท่ีแพรห่ลายจากประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่ง
ในปี พศ 2558 ในประเทศสหรฐัอเมริกามีการผลิตคราฟตเ์บียรม์ากถึง 3 ,895 ลา้นลิตร เพ่ิมขึน้ 
รอ้ยละ 13 และเป็นการเพ่ิมขึน้อย่างเท่าตัวเมื่อเทียบกับส่วนแบ่งการตลาดคราฟตเ์บียรใ์นปี พศ 
2554ในขณะท่ีตลาดเบียรโ์ดยรวมลดลงรอ้ยละ 0.2 ("2016 Craft Beer Year in Review from the 
Brewers Association," 2016) คราฟต์เบียรก์ลายเป็นเบียรท์าง เลือกใหม่ส  า หรับกลุ่มคนท่ี
ตอ้งการประสบการณใ์หม่ๆ จากการดื่มเบียร ์ในประเทศอเมริกามีการตม้เบียรด์ื่มเองท่ีบา้นอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งเบียรป์ระเภทนีจ้ะเรียกว่า homebrew หรืออีกความหมายคือเบียรท่ี์มาจากโรงเบียร์
ขนาดเลก็ท่ีเรียกวา่ craft brewery ท่ีเปรียบเสมือนเป็นสินคา้ประจ าท้องถ่ินและผลิตในปริมาณท่ี
ไม่มากเป็นทางเลือกส  าหรบัผูท่ี้ตอ้งการรสชาติท่ีหลากหลายไม่ซ  า้แบบเดิมท่ีไดจ้ากเบียรจ์าก
โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่ในตลาดอย่างแพรห่ลาย จนเมื่อวงการการผลิตคราฟตเ์บียร์
ในอเมริกาเป็นท่ียอมรบัและสามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดได้ ส าเร็จประเทศสหรฐัอเมริกาได้
ก  าหนดกฎและนิยามของคราฟตเ์บียรอ์ย่างเป็นทางการโดย Brewers Association ท่ีระบุว่า 
(วรรษชล ควัดรี,้ 2560) 

 1. จะตอ้งเป็นโรงเบียรข์นาดเลก็  
 2. เจา้ของเป็นผูถื้อหุน้มากกวา่ 75%  
 3. ใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นธรรมชาติทั้งหมด หา้มใส่หรือเสริมแตง่วตัถดุิบสงัเคราะหก์ลิ่น

หรือรสเพ่ือลดตน้ทนุ 



 16 
 

คราฟตเ์บียรใ์นประเทศไทยนั้น เกิดขึน้ประมาณ 5-6 ปีท่ีผ่านมา โดยมีการผลิตเบียรด์ื่ม
เองและขายกันในวงแคบในรูปแบบท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายซึ่งเบียรท่ี์ผลิตและจ าหน่ายกันใน
รูปแบบดงักลา่วมกัเรียกวา่เบียรใ์ตด้ิน โดยในปัจจุบนัมีผูผ้ลิตกวา่ 100 ราย และเมื่อผูผ้ลิตเหลา่นี ้
มีสินคา้เป็นท่ีรูจ้กัในระดบัหนึ่งก็จะหาโรงงานผลิตในตา่งประเทศเพ่ือน าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศ
ไทยไดอ้ย่างถกูกฎหมาย โดยจะเรียกเบียรเ์หล่านีว้า่เบียรไ์ทยน าเขา้ คือมีแบรนด ์และเจา้ของเป็น
ของไทย แตต่อ้งผลิตท่ีต่างประเทศ เพ่ือท่ีจดัจ  าหน่ายไดอ้ย่างถูกกฎหมายโดยตีตราและเสียภาษี
อากรเป็นเบียรน์  าเขา้จากตา่งประเทศ 
ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล ์

ค าว่า "แอลกอฮอล"์ มาจากภาษาอารบิกค  าว่า al-kohl ท่ีชาวอาหรบัใชเ้รียกเครื่องดื่ม
ประเภทยาดอง ของมึนเมาต่างๆ ไดแ้ก่สรุาประเภทต่าง ๆ  รมั บรั่นดี วิสกี ้เหลา้ ไวน์องุ่น สาเก 
เบียร ์ฯลฯ แอลกอฮอลส์ามารถเกิดไดเ้องตามธรรมชาติก่อนท่ีมนษุยจ์ะรูจ้กัวิธีการผลิตแอลกอฮอล ์
จากการท่ีเมื่อเวลาผลไมสุ้กแลว้ตกจากตน้ลงแช่ในน ้าเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดของเหลวขน้
สามารถน ามาดื่มได ้ท าใหผู้ด้ื่มรูส้ึกกระชุ่มกระชวย และกระปรีก้ระเปร่า โดยปกติแอลกอฮอลม์ี
หลายชนิด หลายรูปแบบ ตามน ้าหนักของโมเลกุลท่ีประกอบขึน้มา เช่น โพรพิลแอลกอฮอล ์
เมทิลแอลกอฮอล ์บิวทิลแอลกอฮอล ์เอทิลแอลกอฮอล ์เป็นตน้ 

แอลกอฮอล ์ท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัอย่างแพรห่ลายและน าไปใชด้า้นการอปุโภคและบริโภคมาก
ท่ีสุด คือ เอทิลแอลกอฮอล ์ดังนั้น ในท่ีนี้แอลกอฮอล์จะหมายถึง “เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl 
alcohol) หรือ เอทานอล (Ethanol)” เป็นกลุ่มสารประกอบอินทรีย์มีสูตรทางเคมี คือ C2H5OH 
ประกอบดว้ย คารบ์อน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นไฮดรอกซิล ดิริเวทีฟของไฮโดรคารบ์อน เกิด
จากการแทนท่ี ไฮโดรเจนอะตอมดว้ย hydroxyl group (OH) ต่ออยู่กบัสายโซ่ของไฮโดรคารบ์อน 
โดยค  าวา่ เอทานอลถูกคิดคน้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2435 มาจากค าว่า ethane ร่วมกับ "ol" สว่นสดุทา้ย
ของ "แอลกอฮอล"์ 

โดยทั่วไปเอทิลแอลกอฮอล ์ผลิตไดก้ระบวนการหมัก (Fermentation) โดยใช้วตัถุดิบ
ประเภทน า้ตาลกลโูคสเป็นสารตัง้ตน้เปลี่ยนโมเลกลุของน า้ตาลดว้ยยีสต ์และเขา้สู่กระบวนการ
กลั่น (Distillation) โดยน าเอทิลแอลกอฮอล์ท่ีได้จากการหมักไปกลั่นในแรงดันเท่าความดัน
บรรยากาศ ท าใหเ้กิดแอลกอฮอลท่ี์มีความบริสทุธ์ิ ซึ่งสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้หลากหลาย 
เช่น ใชผ้ลิตผลิตภณัฑเ์วชภณัฑท์างการแพทย ์เป็นส่วนประกอบในเครื่องส  าอาง ผลิตอาหาร และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์รวมทั้งใชเ้ป็นตวัท าละลายในอตุสาหกรรม เป็นสารตัง้ตน้ในอตุสาหกรรม 
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การสงัเคราะหส์ารเคมี พวกอีเทอร ์เอทิลีน กรดแอซีติก และใชเ้ป็นสว่นผสมในน า้มนัเชือ้เพลิง เป็น
ตน้("แอลกอฮฮลค์ืออะไร," 2560) 

 
กฎหมายเกี่ยวกับเบียรใ์นประเทศไทย 

ในสว่นของกฎหมายเก่ียวกบัเบียรใ์นประเทศไทย จะแบ่งออกเป็นสว่นกฎหมายเก่ียวกับ
การผลิตและการจัดจ าหน่าย โดยมีระบุกฎหมายเก่ียวกับการผลิตเบียรไ์วใ้น ราชกิจจานุเบกสา 
กฎกระทรวงสรรพสามิต ปี พ.ศ 2560ดงันี ้(พ.ศ.2560, 2560) 

 อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 153 วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัตอ่ไปนี ้ขอ้ 1 กฎกระทรวงนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป ขอ้ 2 ผูใ้ด
ประสงคจ์ะขอใบอนญุาตผลิตสรุาตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

 ขอ้ 1 กฎกระทรวงนีใ้หใ้ชบ้ังคบัตัง้แตว่นัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป ขอ้ 
2 ผูใ้ดประสงคจ์ะขอใบอนญุาตผลิตสรุาตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี  ้

กรณีสรุาแช่ (ก) ชนิดเบียร ์ตอ้งเป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยและมีทุนจด
ทะเบียน ไมต่  ่ากวา่สิบลา้นบาท และมีผูถื้อหุน้สญัชาติไทยไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้สิบเอด็ของจ านวน
หุน้ทัง้หมด โดยมีเงินคา่หุน้หรือเงินลงทนุท่ีช  าระแลว้ไมน่อ้ยกวา่สิบลา้นบาท 

 ขอ้ 4 โรงอุตสาหกรรมท่ีจะตั้งเพ่ือใช้ผลิตสุราตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้(1) โรงอตุสาหกรรมท่ีใชผ้ลิตสรุาแช่ชนิดเบียร ์

 (ก) โรงอตุสาหกรรมประเภทผลิตเพ่ือขาย ณ สถานท่ีผลิต ตอ้งมีขนาดก าลงัการผลิต ไม่
ต่ํากวา่หนึ่งแสนลิตรตอ่ปีและไมเ่กินหนึ่งลา้นลิตรตอ่ปี 

(ข) โรงอตุสาหกรรมนอกจาก (ก) ตอ้งมีขนาดก าลงัการผลิตไมต่  ่ากวา่สิบลา้นลิตรตอ่ปี 
วัตถุดิบหลักในการผลิตคราฟตเ์บียร ์

วตัถดุิบหลกัในการผลิตคราฟตเ์บียร ์ประกอบดว้ยวตัถดุิบ 4 ชนิด ไดแ้ก่ น า้ ฮ็อป 
มอลต์ ยีสต ์โดยวตัถดุิบแตล่ะชนิด มีขอ้มลูรายละเอียดดงันี(้John Palmer, 2017) 

น า้ 
 น ้าถือเป็นส่วนประกอบหลักของเบียร ์โดยในเบียรน์ั้นมีส่วนประกอบเป็นน ้า

มากกว่า 95 % โดยแร่ธาตุในน ้าจะมีผลต่อรสชาติของเบียรท่ี์แตกต่างกันออกไป ซึ่งน  ้าท่ี
ประกอบด้วยแร่ธาตุ คาร์บอเนต ไบคารบ์อเนต โซเดียมคลอไรด์ ซัลเฟต แคลเซียม และ
แมกนีเซียม โดยหากมีแรธ่าตเุหลา่นีใ้นน า้เป็นจ านวนมากจะเรียกน า้ประเภทนีว้า่ “น า้กระดา้ง” แต่
หากมีแรธ่าตเุป็นจ านวนนอ้ย จะเรียกว่า “น า้อ่อน” น า้ย่ิง กระดา้งก็ย่ิงท าใหเ้กิดรสฝาดออกจาก
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มอลต ์และฮ็อปไดม้าก น ้าอ่อนจะให้ผลกลับกัน คือ ท าให้เบียรม์ีรสฝาดน้อย และมีรสสัมผัส
นุ่มนวลกวา่ 

ฮอ็ป 
ฮ็อป เป็นพืชไมเ้ลือ้ยซึ่งการน าฮ็อปมาเป็นส่วนประกอบของเบียรน์ั้นจะใชส้่วน

ของดอกฮ็อป ดอกฮ็อปมีสว่นช่วยยืดอายใุหเ้บียร ์และยงัท าใหใ้หน้  า้เบียรเ์บียรม์ีการตกตะกอนเร็ว
ขึน้ ช่วยใหเ้บียรใ์ส มีรสชาติขม อีกทัง้ยงัช่วยเพ่ิมกลิ่นหอมเฉพาะ ของเบียรด์ว้ย ฮ็อปท่ีน า มาใชใ้น
การผลิตคราฟตเ์บียร ์มีอยู่ดว้ยกนั 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (ณทัธร วงศภ์มูิ, 2557) 

  1. ฮ็อปสด (Fresh Whole Hop) เป็นประเภทฮ็อปท่ีมีกลิ่นและรสชาติท่ี
สมบูรณท่ี์สดุ มีราคาท่ีสงู หลงัจากเก็บควรน าไปใชท้นัทีเพ่ือใหไ้ดก้ลิ่นและรสชาติท่ีสมบรูณข์องฮ็
อปเน่ืองจากจะสญูเสียความสดใหมอ่ย่างรวดเรว็ อีกทัง้ยงัใชต้น้ทนุในการเก็บรกัษาท่ีสงู  

 2. ฮ็อปตากแห้ง (Dry Whole Hop) เป็นฮ็อปท่ีมีกลิ่นและรสชาติท่ีมี
ความสดนอ้ยกวา่ เน่ืองจากน าไปตากแหง้ แต่จะมีอายุการใชง้านท่ีนานกว่าและเก็บรกัษาไดง้่าย
กวา่  

 3. ฮ็อปอดัเม็ด (Hop Pellets) เป็นฮอ้ปท่ีผูผ้ลิตรายย่อยถึงผูผ้ลิตขนาด
กลางนิยมใชม้ากท่ีสดุเน่ืองจากราคาไม่สงูเมื่อเทียบกับฮ็อปประเภทอ่ืน เก็บรกัษาง่าย ขนสง่ง่าย 
ใชไ้ดอ้ย่างสะดวก 

 4. สารสกัดฮ็อป (Hop Exyract) อยู่ ในรูปแบบของเหลว นิยมใช้ใน
อตุสาหกรรมเบียรข์นาดใหญ่ เพราะ ราคาถูก และเก็บรกัษาง่าย แต่ในดา้นกลิ่นและรสชาติจะสู้
ฮอ้ปประเภทอ่ืน ๆ ไมไ่ด ้

นอกจากการแบ่งประเภทฮ็อบเช่นนีแ้ลว้ ฮ็อบท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบของเบียรน์ั้นยัง
แบ่งเป็นหลายสายพนัธุซ์ึ่งมีคณุสมบัติในการใหค้วามขมของเบียรแ์ละกลิ่นของเบียรท่ี์แตกตา่งกัน
ออกไป โดยในวิจัยฉบับนี ้ผูวิ้จัยจะยกตวัอย่างสายพันธุ ์ฮอ้ป ท่ีเป็นท่ีนิยมในการใชผ้ลิตคราฟต์
เบียรใ์นประเทศไทยดงันี ้(Stan Hieronymus, 2012) 

1.Citra เป็นฮ็อปพนัธุท่ี์พฒันาสายพันธุใ์นประเทศสหรฐัอเมริกา ในกลิ่น
โทนเสาวรส ลิน้จ่ี พีช ถือเป็นฮ็อปท่ีสรา้งความแปลกใหมใ่นการปรุงเบียรเ์มื่อแรกเริ่มจ  าหน่าย  

 2.Simcoe เป็นฮ็อปท่ีนิยมใชใ้นกระบวนการ ดรายฮ็อป ในเบียรย์ุคใหม่
สไตลอ์เมริกนั มีโทนกลิ่นท่ีซบัซอ้นระหวา่ง ผลไมเ้มืองรอ้นซิตรสั เบอรร์ี่ และสน 
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 3.Mosaic เป็นฮ็อปท่ีพฒันาขึน้ในปี 2012 โดยพฒันาใหส้ายพนัธุม์ีความ
ทนทานง่ายตอ่การปลกูมากขึน้ โดยกลิ่นฮ็อปของ Mosaic นัน้จะเป็นแนว มะมว่งสกุ เลมอ่น ซิตรสั 
สน และบลเูบอรร์ี่ 

 4.Chinook เป็นฮ็อปท่ีใหก้ลิ่นแนวสน เป็นหลกั นิยมใชใ้นกระบวนการด
ราฮ็อปในเบียรส์ไตลอ์เมริกนั นอกจากนีย้งัมีจดุเดน่เรื่องการใหร้สชาติขม  

 5.Nelson Suavin เป็นหนึ่งในฮ็อปท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากท่ีสุด
เน่ืองจาก เป็นฮ็อปท่ีใหโ้ทนกลิ่นแบบ ซูวิยองบลองค ์หรือไวนข์าว มีกลิ่นแนวผลไมแ้บบฟรุตตี ้และ 
ซิตรสัเช่นกนั 

 6.Cascade เป็นฮ็อปท่ีเนน้การใหก้ลิ่นแนว ดอกไม ้ซิตรสั และเป็นพนัธุฮ์็
อปแรก ๆ ท่ีมีการพฒันา เพ่ือแสดงถึงรสชาติ hoppy ในเบียร ์

 7. Hallertau เป็นฮ็อปสายพันธุเ์ก่า ซึ่งนิยมน าไปเป็นวัตถุดิบประกอบ
เบียรย์โุรป แบบเก่า โดยจะใหก้ลิ่นแนว ดอกไม ้สมนุไพร โดยฮ็อปสายพันธุนี์จ้ะใหค้วามขมท่ีนอ้ย
กวา่ สายพนัธุอ่ื์น ๆ 

 8.Amarillo เป็นฮ็อปท่ีไม่ไดเ้กิดจากการพฒันาสายพันธุ ์แต่เกิดจากการ
คน้พบตามธรรมชาติ โดยจะใหก้ลิ่น แนว ซิตรสั เมลอ่น และผลไม ้เป็นท่ีนิยมในการใชป้รุงคราฟต์
เบียรอ์เมริกนัอย่างมากตัง้แตปี่ 2012 

 9.Saaz เป็นฮ็อปท่ีนิยมปลูกในประเทศ เช็ก เป็นฮ็อปสายพันธุเ์ก่าท่ีใช้
ปรุงเบียร ์ยุโรปแบบเก่า โดยจะใหก้ลิ่นแนว เครื่องเทศ และสมนุไพร นิยมใชท้ั้งการใหก้ลิ่นหอม 
และรสท่ีขม 

 10. Target เป็นฮ็อปท่ีพฒันาขึน้ในประเทศองักฤษ ในปี 1972 และไดร้บั
ความนิยมไปทั่วโลก โดยเป็นสไตลแ์บบองักฤษ ท่ีใหค้วามขมท่ีมาก แต่ใหก้ลิ่นท่ีนอ้ย เน่ืองจาก
เบียรอ์งักฤษ จะนิยมกลิ่นเบียรโ์ทนมอลต์เป็นหลกั 

 11. Columbus เป็นฮ็อปท่ีนิยมใชเ้พ่ือใหค้วามขมในเบียรเ์ป็นหลกั โดย
ในดา้นกลิ่น ฮ็อปสายพนัธุนี์จ้ะใหโ้ทนผลไมอ้อ่น ๆ และเครื่องเทศ 

 12.Centennial เป็นฮ็อปท่ีรูจ้ักกันในอีกช่ือ คือ  Super Cascade เป็ยฮ็
อปท่ีท าใหเ้กิดการเพ่ิมยอมขายของเบียรป์ระเภท IPA ไดอ้ย่างมาก โดยมีกลิ่นแนวดอกไมท่ี้เป็น
เอกลกัษณ ์ท่ีหาจากฮ็อปสายพนัธุอ่ื์นไดย้ากนั่นก็คือ กลิ่นกหุลาบ 

โดยคณุสมบตัิเรื่องกลิ่นของฮ็อปท่ีมีความแตกต่างกนัในแตล่ะสายพันธุท์างดา้น
กลิ่น จะมีแผนภาพท่ีแสดงถึงคณุสมบตัิของฮ็อปท่ีแตกตา่งกนัดงัภาพ  
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ภาพประกอบ 3 แผนผงัฮ็อป  

ท่ีมา https://polkadotsandpints.com/2019/07/24/beer-eduction-hops/ 

 
มอลต์ 

มอลตน์ัน้เป็นผลผลิตท่ีผา่นการผลิตมาจากพวกธญัพืช และ ขา้วประเภทตา่ง ๆ 
เช่น ขา้วบารเ์ลย ์ขา้วไรย ์ขา้วสาลี เป็นตน้ การจะไดม้อลตม์านัน้ ตอ้งเกิดจากการน า เมลด็ขา้วไป
ท าให้งอกโดยการแช่นน า้ก่อน เมื่อมีรากงอกออกมาประมาณ 1-2 เซนติเมตร ท าการหยุดการ
เจริญเติบโตของขา้วเหล่านั้นโดยการอบหรือคั่วในอณุภมูิสงู ซึ่งมีผลต่อ สี กลิ่น และรสชาติของ
เบียร ์ท่ีจะไดอ้อกมาก็ขึน้อยู่กบัขัน้ตอนการผลิตมอลต์ดว้ย ดงันัน้ มอลต ์จึงเป็นสว่นส  าคญัในการ
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ก าหนดกลิ่น สี และรสชาติของเบียร ์หรืออาจกล่าวไดว้่า เป็น สว่นส าคญัของผลของรสชาติท่ีปรุง
ในแตล่ะครัง้ โดยมอลต์นัน้ จะแบ่งไดเ้ป็นประเภทใหญ่ ๆ ไดด้งันี ้(Snyder, 1997) 

1. Pale ale malt เป็นมอลต์หลกัในการปรุงเบียร ์โดยมีการพัฒนาสายพันธุ์
ใหม้ีเอมไซนท่ี์สงู เพ่ือจะไดป้รุงเบียรไ์ดท้ัง้ประเภท ale และ lager การใชม้อลต์ชนิดนีต้อ้งผ่านการ 
แมชช่ิงดว้ย มีคา่สี 2-4 SRM 

2.Pilsner Malt เป็นมอลต์หลักอีกประเภทท่ีมีสีอ่อนโดยจะให้สี 1-2SRM 
มอลต์ประเภทนีจ้ะใหร้สชาติมอลต์ท่ีชัดเจน แตจ่ะมีเอมไซนท่ี์ต  ่ากวา่ Pale malt เวลาใชต้อ้งผ่าน
การแมชช่ิง 

3.Vienna Malt เป็นมอลตท่ี์มีค่าความเป็นกรดสงู โดยจะใหส้ีท่ีเขม้กวา่ คา่สี
ประมาณ 3-10 SRM นิยมใชท้  าเบียรท่ี์เป็นประเภทจากยโุรป เช่น Vienna Marzen Okterberfest 

4.Wheat Malt เป็นมอล์ตหลักในการท าเบียรป์ระเภท Wheat beer และ 
Weizen นอกจากนีย้งัเป็นมอลต์เสริมท่ีในเบียรป์ระเภทอ่ืน ๆ โดยใชเ้ป็นสว่นประกอบในปริมาณท่ี
น้อยกว่า โดยจะเป็นส่วนแสริมบารเ์ล่ย์มอลตอ่ื์น ๆ ท่ีเป็นมอลต์หลักเช่น  Pale Ale malt หรือ 
Pilsner Malt เป็นตน้ โดย Wheat malt ถือเป็นส่วนส  าคัญในการเพ่ิมการท างานของยีสต ์ท าให้
เนือ้เบียรโ์ปรง่และบางลง โดย Wheat malt จะใหส้ีท่ีออ่นมากเพียง 0-3SRM 

5.Caramel Malt เป็นมอลต์ท่ีเกิดจากการน าขา้วบาเลยง์อกไปผา่นความรอ้น
ท่ีอณุหภูมิ 65 องศาเซลเซียส จนกระทั่งเอมไซน์ในมอลต์เปลี่ยนเป็นแป้ง หลังจากนั้นจึงน าไป
อบแหง้ ท่ีอณุหภมูิ 260องศาเซลเซียส โดยมอลต์ประเภทนีจ้ะไมม่ีเอมไซน ์ท่ีเปลี่ยนเป็นน า้ตาลจึง
ใหก้ารหมกัไดน้อ้ย แตจ่ะใหเ้นือ้เบียรท่ี์มากขึน้ และใหก้ลิ่นหวาน กลิ่นไม ้กลิ่นผลไมแ้หง้ รวมถึง
กลิ่นถั่ว  ขึน้อยู่กบักรรมวิธีการผลิตของผูผ้ลิต โดยมอลต์ประเภทนีจ้ะใหส้ีเบียรท่ี์เขม้พอสมควร คือ
แดงจนถึงแดงเขม้ ประมาณ 10-120 SRM 

6.Chocolate malt เป็นมอลต์ท่ีผ่านการคั่วท่ีอุณหภูมิมากกว่า 150 องศา
เซลเซียส หลังจากนั้นจะท าให้เย็นเมื่อไดส้ีของมอล์ตท่ีตอ้งการ โดยค  าว่าช็อคโกแลตในท่ีนี้
หมายถึง สีของมอลต์ซึ่งไม่ไดเ้ก่ียวกับรสชาติของมอลต์ โดยมอลต์ประเภทนีส้่วนใหญ่จะใชเ้ป็น
มอลต์เสริมในการปรุงเบียรด์  าประเภท Stout และ Porter โดยจะใหก้ลิ่นแนวคั่ว ไหม ้ ถั่ว กาแฟ 
ช็อคโกแลต เป็นตน้ และจะใหส้ีท่ีเขม้มาก ประมาณ 350-450 SRM 

7.Carapils เป็นมอลต์คาราเมลแบบเบา ผลิตโดยการน าบาเลยม์อลต์ไปอบ
แห้งในอณุหภูมิท่ีต  ่า มีคุณสมบัติให้ฟองเบียรแ์ละเนื้อเบียรท่ี์มากขึน้ โดยท่ีไม่ให้สีเขม้เหมือน 
Caramel Malt ไมต่อ้งการการแมชช่ิงในการใช ้และไมม่ีเอมไซน ์โดยจะมีสีออ่นเพียง 1-2 SRM 
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8. Brown Malt เป็นมอลต์คั่วแบบโบราณ เคยนิยมใชเ้ป็นมอลต์หลกัส  าหรบั
เบียรย์โุรปยุคเก่า เช่นในประเทศเยอรมนัและองักฤษ ดว้ยเทคโนโลยีในสมยันั้น ท่ีกรรมวิธีการอบ
มอลต์ยังไม่พัฒนา ท าให้ การคั่วอบมอลต์ตอ้งใช้เวลามากกว่าปัจจุบันและท าใหเ้กิดสีเขม้ ใน
ภายหลงัเมื่อมีการพัฒนากระบวนการท ามอลต์ท าให ้Brown malt ถกูแทนท่ีดว้ย  Pale malt และ
ในปัจจุบัน มอลต์ชนิดนีไ้ดก้ลายเป็นมอลต์เสริม โดยใหก้ลิ่นรมควนัและกลิ่นคั่ว และใหส้ีท่ีเขม้ ท่ี
ประมาณ 50-70 SRM 

ยสีต ์
เป็นสิ่งมีชีวิตเซลลเ์ดียวขนาดเลก็ มองไมเ่ห็นไดด้ว้ยตาเปลา่ มีอยู่ทั่วไปในอากาศ 

กินน า้ตาลเป็น อาหาร ผลลพัทท่ี์ไดจ้ากยีสต ์คือ ปริมาณแอลกอฮอลใ์นเบียร ์และก๊าซคารบ์อนได
ออกไซค ์โดยยีสตท่ี์ใชห้มกัเบียร ์จะแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ลาเกอรยี์สต ์ซึ่งจะเป็น
กระบวนการหมกัท่ีใชอ้ณุหภมูิท่ีต  ่ากวา่และเป็นการหมกัแบบท่ีตะกอนยีสตจ์ะจมลงไปกน้ถัง และ 
เอล ยีสต ์เป็นการหมกัท่ีใชอ้ณุหภมูิท่ีสงูกวา่ และตะกอนยีสตจ์ะลอยอยู่ท่ีปากถงั 
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สีของเบยีร ์
สีของเบียรข์ึน้อยู่กับ มอลต์ และธัญพืชท่ีใช้ในการแมชช่ิง  และมีผลต่อการแบ่ง

ประเภทเบียร ์เช่นกันเพราะ สีของเบียรจ์ะเป็นหนึ่งในคณุสมบตัิท่ีก  าหนดประเภทของเบียร ์โดยสี
ของเบียรจ์ะมีหน่วยวดัเป็น  SRMหรือ Standard Research Method โดยเป็นหน่วยวดัท่ีสมาคม 
American Society of Brewing Chemistsใชเ้ป็นการวดัสีแบบมาตราฐาน ซึ่งมีการวดัระดบัสีดงั
ภาพ ("SRM Beer Color: What You Need to know," 2020) 

 

ภาพประกอบ 4สีของเบียร ์

 ท่ีมา https://homebrewacademy.com/srm-color/ 
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ข้ันตอนการผลติคราฟตเ์บียร ์

ขัน้ตอนในการผลิตคราฟตเ์บียรป์ระกอบไปดว้ย 7 ขัน้ตอนหลกั ซึ่งจะน าเสนอผ่าน
แผนภาพและค าอธิบายดงันี ้(Snyder, 1997) 

 
 

ภาพประกอบ 5ขัน้ตอนการผลิต 

 ท่ีมา https://wdrfree.com/stock-vector/beer-process 

 1. แคร๊กกิง้ (Cracking) เป็นการน ามอลตท่ี์ผา่นการอบหรือคั่วแลว้มาบด
ใหเ้มล็ดขา้วแตกแบบพอเหมาะ ปริมาณและชนิดของมอลตม์ีผลต่อปริมาณแอลกอฮอล ์รส กลิ่น 
สี และเนือ้สมัผสั ของเบียร ์การใชม้อลต์ในปริมาณมากท าใหไ้ดเ้บียรท่ี์ไดม้ีปริมาณแอลกอฮอลส์งู 
มอลตท่ี์ผา่นการคั่วมาก่อนจะท าใหเ้บียรท่ี์มีสีเขม้ และมีกลิ่นรส เฉพาะ  

 2. แม็ชชิง (Mashing) เป็นการน า มอลตท่ี์บดเรียบรอ้ยแลว้มาแช่ในน ้า 
ซึ่งมีอณุหภมูิและเวลาท่ีเหมาะสม โดยทั่วไปจะอยู่ท่ีอณุหภมูิ 48-52 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 
ชั่วโมง จากนั้นก็ท  าการกรองเพ่ือเอากากมอลตท่ี์ไม่ตอ้งการทิง้ จนสดุทา้ยแลว้จะไดน้  า้ ท่ีเรียกว่า 
เวิรท์ (Wort) 

 3.บอยลิ่ง (Boiling) เป็นการน าน า้เวิรท์ (Wort)ท่ีไดจ้ากการกรองแลว้มา
ตม้จนเดือด จากนัน้ใส่ ฮ็อป (Hops) ลงไปเพ่ือใหไ้ดร้สชาติตามท่ีผูผ้ลิตคราฟตเ์บียรต์อ้งการเวลา
ในการตม้เบียรข์องผูผ้ลิตก็จะแตกต่างกันออกไป 1-2 ชั่วโมง แลว้แต่ความตอ้งการว่า อยากได้
ความขมและปริมาณแอลกอฮอลร์ะดบัไหน  
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 4. เวิรล์พูล (Whirl Pool) เป็นขัน้ตอนท่ีน า้เบียรท่ี์ปรุงเสรจ็แลว้หรือ เวิรท์ 
(Wort) มาเขา้เครื่องช่วยตกตะกอน ลกัษณะเป็นการวนคลา้ยน า้วน ในภาชนะท่ีมีลกัษณะคลา้ย
ถว้ยกาแฟ ท าใหเ้กิดการตกตะกอนของโปรตีนท่ีจบัตวัเป็นกอ้น ชิน้สว่นของฮ็อป (authorstream)  

 5. คลูล่ิง (Cooling) เป็นท าใหน้  า้เบียรท่ี์ปรุงเสร็จแลว้ น า้เวิรท์ (Wort) มี
อณุหภมูิลดลงอย่างรวดเรว็โดยผา่นเครื่องท าความเย็น เพ่ือใหไ้ดอ้ณุหภมูิท่ีเหมาะสมคือประมาณ 
18-25องศาเซลเซียสเพ่ือใหยี้สตส์ามารถท างานในการหมกัในขัน้ตอ่ไป 

 6. การหมกั (Fermentation) ในขัน้ตอนนีจ้ะตอ้งใสยี่สต ์(Yeast) ลงไปใน
น า้เวิรท์ (Wort) เพ่ือท่ีจะท าใหเ้กิดแอลกอฮอลโ์ดยยีสตจ์ะกินน า้ตาลจากน า้เวิรท์ (Wort) ท าใหเ้กิด
แอลกอฮอล ์และก๊าซคารบ์อนไดออกไซค ์ในขัน้ตอนนี้ตอ้งท าการฝาดว้ย Air-lock เพ่ือเป็นการ
ระบายก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท่ี์เกิดจากการท างานของยีสตท่ี์อยู่ภายในถงัออก และป้องกนัไมใ่ห้
อากาศจากขา้งนอกเขา้มาปนเป้ือนเบียรท่ี์ท  าการหมกัอยู่ 

 7. การปรับสภาพ (Conditioning) เมื่อได้เบียรห์ลังจากการหมักแล้ว 
หากเป็นเบียรส์ดใหน้  าไปบรรจใุนถังและอดัแก๊สเพ่ิมเพ่ือพรอ้มจ าหน่าย การบรรจุลงในกระป๋อง
หรือขวดตอ้งมีการปรบัสภาพเบียรก์่อนการบรรจุขวด มีการใสน่  า้ตาลเพ่ิมลงไปในปริมาณนอ้ยให้
ท  าใหเ้กิดการหมกัตอ่ในขวดหรือกระป๋องท าใหเ้กิดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นเบียร ์ 
ประเภทหลัก ๆ ของคราฟตเ์บียร ์

ในประวตัิศาสตรเ์บียรเ์ป็นเครื่องดื่มท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดประเภท
แยกย่อยของเบียรอ์ย่างหลากหลาย โดยความหลากหลายของเบียร ์ก็ขึน้อยู่กบักระบวนการหมกั 
อณุภมูิท่ีใชใ้นการหมกั วตัถุดิบท่ีใชใ้นการปรุงเบียรไ์ม่ว่าจะเป็นประเภทของมอลต์ท่ีใช ้ปริมาณ
ของฮ็อปท่ีใช ้ยีสตท่ี์ใชใ้นกระบวนการหมกั นอกจากนี ้สีของเบียร ์และแรงแอลกอฮอลก์็ถือเป็น
เกณฑใ์นการก าหนดประเภทของเบียรด์ว้ยเช่นกนั  โดยประเภทของเบียรท่ี์แบ่งแยกย่อยในปัจจบุนั
มีจ  านวนมาก แต่ในวิจัยฉบับนี้ ผูวิ้จัยจะกล่าวถึงประเภทของเบียรท่ี์เป็นท่ีนิยมในประเทศไทย
เท่านัน้ เน่ืองจากเบียรบ์างประเภทในแผนภาพเป็นเบียรท่ี์มีเฉพาะท่ีตา่งประเทศและไมม่ีจ  าหน่าย
ในประเทศไทย นอกจากนีย้งัผลิตไดย้าก 
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ภาพประกอบ 6 ชนิดเบียร ์

 ท่ีมา https://www.pinterest.com/pin/266908715385965508/ 

เพลเอล ความแรงแอลกอฮอล ์5% การหมกัเกิดขึน้บริเวณดา้นบนของถงั มีสีเหลือง
เขม้และมีความขุ่นเล็กนอ้ย ความขมจากฮ็อปอยู่ในระดบัต  ่าถึงปานกลาง กลิ่นรสของมอลตป์าน
กลาง เบียรป์ระเภทนีม้ีตน้ก าเนิดในประเทศองักฤษ 
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ไอพีเอ ความแรงแอลกอฮอล์ 5.5-7.5% มีสีออกส้มจนถึงสีทองแดงมีความขุ่น
เลก็นอ้ย มีกลิ่นซิตรสั กลิ่นสน และกลิ่นผลไม ้ตามแต่ชนิดของฮ็อปท่ีใชป้รุง ความขมค่อนขา้งสงู 
เน่ืองจากใสฮ่็อปซึ่งเป็นวตัถุดิบใหค้วามขมมากกวา่เบียรป์ระเภทอ่ืน รสชาติของมอลตเ์ดน่ชดัปาน
หลาง โดยเบียรป์ระเภทนีเ้กิดขึน้เพราะ ในยุคศตวรรษท่ี 1800 ซึ่งประเทศอินเดียยงัตกอยู่ในการ
ปกครองของประเทศอังกฤษ ชาวอังกฤษตอ้งการขนส่งเบียรท์างไกลไปถึงประเทศอินเดียจาก
ประเทศองักฤษ จึงตอ้ง มีการเติมฮ็อปลงในเบียรม์ากขึน้เพ่ือช่วยยืดอายุเบียรใ์ห้ เก็บไดน้านขึน้ 
เบียรท่ี์ไดจ้ึงมีรสขม แอลกอฮอลส์งู 

 วทีเบียร ์ความแรงแอลกอฮอล ์4.5-5.5% การหมกัเกิดขึน้บริเวณดา้น บนของถัง 
เบียรท่ี์ใชข้า้วสาลีผสมขา้วบารเ์ลย ์ท าใหไ้ดเ้บียรท่ี์เนือ้บางเบาง่ายต่อการดื่ม มกัมีสีออ่น มีกลื่น
กลว้ยหอม กานพล ูและวานิลลา ซึ่งเป็นผลจากการท างาน ของยีสต ์เบียรม์ีความขุน่จากโปรตีน
ของขา้วสาลี มีฟองเยอะ   

 เอมเบอรเ์อล ความแรงแอลกอฮอล ์5.5-7.5% การหมกัเกิดขึน้บริเวณดา้น บน
ของถงั ใช ้Amber Malt ผสมกบั Crystal Malt ท าใหไ้ดส้ีทองแดงออ่น ๆ ไปจนถึงสีน  า้ ตาลออ่น 

 พลิสเนอร ์ความแรงแอลกอฮอล ์4-5% การหมกัเกิดขึน้บริเวณดา้นลา่งของถงั มี
สีออ่นจากเหลืองอ่อนไปถึงสีทอง รสสมัผสัไม่หนกัมาก มีกลิ่นฮ็อปแทรกจาง ๆ ใหค้วามรูส้กึสดช่ืน 
ในสมยัก่อนนิยมเรียกตามแหลง่ผลิตแรกวา่ Czech Pilsner หรือ Bohemian Pilsner หรือเรียกสัน้ 
ๆ วา่ Pils เน่ืองจากมีถ่ินก า เนิด ท่ีเมือง Plzen (Pilsen) ฝ่ังตะวนัตกของสาธารณรฐัเช็ก 

 สเต๊าท ์ความแรงแอลกอฮอล ์7-8% การหมกัเกิดขึน้บริเวณ ดา้นบนของถงั เบียร ์
มีสีเขม้จนถึงด  าสนิทจากมอลต์ท่ีเกิดการคั่วท่ียาวนาน เนือ้สมัผสัของเบียรส์ว่นใหญ่จะมีปริมาณ
สงู มีกลิ่นมอลต์ท่ีเด่นชัด โดยเฉพาะมอลต์คั่ว กลิ่นฮ็อปไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่จะมีกลิ่นกาแฟ 
และช็อคโกแลตท่ีเกิดจากการคั่วมอลต์ 

 พอทเตอร ์ความแรงแอลกอฮอล ์5-6.5% การหมกัเกิดขึน้บริเวณดา้นบนของถัง 
เป็นเบียรท่ี์มีสีน  า้ตาลจนถึงด  า มีรสมอลต์เด่นชัดเช่นเดียวกับสเต๊าท์แต่มักจะมีรสชาติและเนื้อ
สมัผสัท่ีเบาบางกวา่ โดยกลิ่นท่ีเด่นชดัก็เป็นกลิ่นมอลต์ท่ีผา่นการคั่วเช่นเดียวกบัสเต๊าท ์โดยเบียร์
ประเภทนีม้ีตน้ก าเนิดท่ีประเทศองักฤษ และเป็นเครื่องดื่มท่ีไดร้บัความนิยมในหมูค่นงานท่าเรือ  

 บราวเอล ความแรงแอลกอฮอล ์5% การหมกัเกิดขึน้บริเวณดา้นบนของถัง เป็น
เบียรท่ี์มีรสบานกลางจาก กลิ่นหวาน ๆ เช่น ผลไมแ้หง้ คาราเมลซึ่งไดจ้ากการคั่วมอลต ์ไม่คอ่ยมี
กลิ่นฮ็อป 
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 แลมบิค ความแรงแอลกอฮอล ์5-7% (Spontaneously Fermented) ต่าง จาก
เบียรท์ั่วไป เพราะปล่อยให้เกิดการหมักบ่มโดยยีสตป่์า ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติใน  เขต Zenne 
Valley อนัเป็นท่ีตัง้ของกรุงบรสัเซลส ์เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม  ท าใหไ้ดร้สชาติแปลก คือ
ขมและเปรีย้วเหมือนไวน ์เบียร ์Lambic จึงมีรสท่ีเป็น เอกลกัษณ์ คือมีกลิ่นฮ็อป นิยมหมกัในถัง
ไวน์เก่าซึ่งเป็นถังไม ้ลกัษณะของเบียร์ Lambic คือ ขุ่น ฟองไม่เยอะ และมีรสเปรีย้ว สีชมพูไป
จนถึงสีแดงแบบไวน ์ฟอง เบียรส์ีชมพ ูรสชาติเปรีย้วแบบผลไมแ้ละสดช่ืน 

 ลาเกอร ์ความแรงแอลกอฮอล ์4.5-5.5% การหมกัเกิดขึน้บริเวณกน้ของถัง มีรส
หวาน และอ่อน กลิ่นฮ็อปค่อนขา้งน้อย  มักมีสีเหลืองอ่อนแบบจาง ๆ จนถึงสีทองเขม้ เนื ้อฟอง
คอ่นขา้งแน่น มีกลิ่น ธญัพืช รสหวานเบา ๆ บอดีบ้างไปถึงปานกลาง 
ตลาดคราฟตเ์บียรใ์นประเทศไทย 

ดา้นความนิยมในประเภทของเบียรต์า่ง ๆ ในตลาดคราฟตเ์บียรใ์นประเทศไทยนัน้ไม่
มีการท าผลส ารวจอย่างชดัเจน แตส่ามารถสงัเกตไดจ้ากกลุม่คน ในโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นกลุม่ของผู้
ดื่มคราฟต์เบียรใ์นประเทศไทย เช่นกลุ่ม core craft ในเว็บไซต์ facebook.com ซึ่งมีสมาชิก
ประมาณ 9700 คน โดยจากการสังเกตมีผลและตัวอย่างดังนี้ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีการบริโภค 
เบียรป์ระเภท IPA มากท่ีสุดเป็นอนัดับแรก โดยโพสตเ์ก่ียวกับคราฟตเ์บียรใ์นกลุ่ม จะเป็นการ
โพสตเ์ก่ียวกบัเบียร ์IPAมากกวา่ 70 % ตามมาดว้ย Wheat beer และ Weizen ประมาณ 10-15% 
Pale Ale และ Stout ประมาณ 10% นอกจากนัน้จะเป็นเบียรป์ระเภทอ่ืน ๆ 

นอกจากการท าการสงัเกตจากกลุม่คนใน โซเชียลมีเดีย แลว้ยงัสามารถสงัเกตไดจ้าก
ผูป้ระกอบการไมว่า่จะเป็นผูน้  าเขา้เบียรต์่างประเทศ หรือผูท่ี้ผลิตเบียรจ์ากต่างประเทศและน าเขา้
มาขาย พบว่า คราฟตเ์บียรท่ี์น  าเขา้มาเพ่ือขาย ประมาณ รอ้ยละ 60 เป็นเบียรป์ระเภท IPA และ
อนัดบั 2 คือ Wheat Beer และWeizen รวมกันประมาณ 25 % Pale Ale และ Stout ประเภทละ 
5% และประเภทอ่ืนๆ อีก 5% 

แนวคดิเกีย่วกับการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) 
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม เป็นวิธีการวิเคราะหเ์พ่ือหาความชอบ ความพอใจ ความ

พึงประสงค ์ของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายไดอ้ย่าง
ตรงจดุเช่นการพฒันา ผลิตภณัฑ ์คณุภาพ หรือ บริการ หรือการปรบัปรุงสิ่งท่ีผูบ้ริโภค เห็นวา่เป็น
สิ่งท่ีบกพร่อง ในสินคา้หรือบริการ (Kotri, 2006) โดยการใชวิ้ธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมจะท าให้
ผูป้ระกอบการสามารถทราบไดว้่าเรื่องใดตอ้งปรบัปรุงหรือพัฒนาผ่านค่าอรรถประโยชน ์ของ
คณุลกัษณะในแตล่ะระดบั เช่น การบริการบ่อปลาส าหรบันกัตกปลา เราอาจสนใจศกึษาวา่ลกูคา้
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นกัตกปลาตอ้งการตกปลาขนาดใด ตอ้งการตกปลาก่ีตวั ตอ้งการประสบ ผลส าเรจ็ในการตกปลา
สูงต  ่าเพียงใด จ  านวนปลาตามขนาดใดท่ีกฎหมายก าหนด ค่าใช้จ่ายมาตกปลาท่ียอมรับได ้
(Hicks, 2002) โดยกระบวนการการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่มประกอบดว้ยขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้

1. การก าหนดคณุลกัษณะ(Attribute) และระดบัคณุลกัษณะ(Attribute Level) การ
เลือกคณุลกัษณะของสินคา้หรือบริการควรเลือกคณุลกัษณะท่ีสามารถควบคมุและมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซือ้สินคา้และบริการของผูบ้ริโภค อาจสงัเกตพฤติกรรมของกลุม่เป้าหมายในตลาดท่ี
แท้จริง(pilot study) การก าหนดคุณลกัษณะจะตอ้งมีการศึกษา3แบบ โดยมี 3 วิธีดงันี้    วิธีท่ี
(1)Traditional conjoint analysis และวิธีท่ี(2)Choice-based approachส าหรบัสองคณุลกัษณะ
ท่ีมีจ  านวนน้อยกว่า 10 คุณลักษณะ ส่วนของวิธีท่ี (3)Adaptive conjoint analysis ซึ่งเป็นวิธีท่ี
พัฒนาขึ ้นเพ่ือการก าหนดคุณลักษณะท่ีมีจ  านวนมากขึ ้นหรืออาจมีถึง 30 คุณลักษณะ
(Kanetkar.2006) 

การก าหนดระดบัคณุลกัษณะ(Attribute level) การก าหนดระดบัควรก าหนดระดบัท่ี
สามารถจูงใจ กระตุน้ให้มีการตอบสนอง และมีความครบถว้น เป็นสิ่งท่ีเป็นไปไดแ้ละสามารถ
น ามาใช้ได้จริง(Bajaj.1999) โดยแฮรแ์ละคณะ(Hair;et al. 1998) กล่าวว่าควรเรียงล  าดับของ
ระดบัความเหมาะสมและทุกระดบัตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากกผูบ้ริโภคและในแต่ละระดบัตอ้งมี
ความสมัพนัธไ์ปในทางเดียวกนั ไมข่ดัแยง้กนัและตรงกบัความเป็นจริง เป็นตน้ 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Data Collection) การก าหนดคณุลกัษณะจะตอ้งมีความ
เป็นอิสระต่อกนัหรืออาจจะมีการเทียบเป็นคู ่ว่าชอบแบบไหนมากกวา่กัน(มนตรี พิริยะกลุ, 2555)
รูปแบบการเก็บรวบรวมขอ้มลู มีดงันี ้(Malhotra, 2009) 

  2.1Pairwise approach คือ การใหผู้ต้อบประเมินชดุคณุลกัษณะทีละคู่
จนครบทกุคู ่โดยเรียงล  าดบัตัง้แตช่อบมากท่ีสดุถึงนอ้ยท่ีสดุเป็นการง่ายตอ่การตดัสินใจของผูต้อบ 
แตข่อ้เสียเป็นการจ ากดัการประเมินโดยไมไ่ดป้ระเมินภาพรวม(Malhotra, 2009) 

 2.2 Full-profile approach คือการประเมินชดุคณุลกัษณะทัง้หมดพรอ้ม
กนัทุกชดุ สามารถเปรียบเทียบและประเมินภาพรวม วิธีนีเ้หมาะสมกับชุดคณุลกัษณะท่ีมีจ  านวน
คณุลกัษณะจ านวน 4-6 คณุลกัษณะ (Gonzalez Calleros Juan Manuel, n.d.) 

3. การประมาณความพึ่งพอใจ การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมเป็นเทคนิคในการ
วิเคราะหห์ลายตวัแปร ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีน ามาใชเ้พ่ือการประมาณความพึ่งพอใจหรือความชอบ
ในคณุลกัษณะของสินคา้และบริการ โดยมี 3 รูปแบบดว้ยกนั ดงันี ้
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 3.1  Vector model หรือ linear model หรือแบบเสน้ตรง คือการแสดง
ความพึงประสงคใ์นลกัษณะของ single linear  function มีลกัษณะการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงก็ได ้ซึ่งอยู่ในลกัษณะของเสน้ตรง 

 3.2 Ideal-point modelคือ การแสดงความสัมพันธ์ระดับความพึ ง
ประสงคใ์นแบบเสน้โคง้ เหมาะกบัคณุลกัษณะเชิงคณุภาพ  ซึ่งแสดงออกมาในรูปเสน้โคง้คว  ่า ใน
สว่นตรงกลางของเสน้โคง้(ideal- point) จะมีค่ามากท่ีสดุ และยังเป็นจุดสงูสดุท่ีแสดงถึงความพึง
ประสงคต์อ่คณุลกัษณะนัน้ หรือสามารถแสดงออกมาในรูปของเสน้โคก้หงาย (anti-ideal-point) 

 3.3 Part - worth model  คือ การแสดงความสัมพันธ์ของความพึง
ประสงคท่ี์ง่ายท่ีสดุ  เป็นตวัแปรคณุลกัษณะท่ีไมส่ามารถไดร้บัระดบัคณุลกัษณะท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ความพึงประสงคส์ามารถเปลี่ยนแปลงในแบบเพ่ิมขึน้หรือลดลงก็ได ้

4. การวัดผล (Measurement Scale) การวัดความพึงประสงค์ต้องใช้ระบุอันดับ
(Rank) หรือการใหค้ะแนนตามล าดบัความพึงประสงค ์วิธีการวดัความพึงประสงคม์ี  3 วิธี (มนตรี 
พิริยะกลุ, 2555) ดงันี ้

 4.1 Score based คือ การวดัความพึงประสงคโ์ดยการให้คะแนน การ
วดัความพึงประสงคด์ว้ยวิธีนีส้ามารถวดัไดก้ับชดุคณุลกัษณะท่ีมีจ  านวนมากหรือนอ้ยก็ไดเ้ช่นกัน 
แตผู่ต้อบแบบสอบถามสามารถใหค้ะแนนเท่ากนัหมด ท าใหเ้กิดความคาดเคลื่อนในการวิเคราะห์
ขอ้มลูได ้

 4.2Choice Based คือ การวดัความพึงประสงคโ์ดยใหผู้ต้อบ ตอบทีละ
หลายชดุคณุลกัษณะและใหผู้ต้อบเลือกไดเ้พียงชดุเดียวและวนไปจนครบทกุชดุ 

 4.3 Card Based คือ เป็นการวัดความพึงประสงค ์ดว้ยการจัดอนัดับ
(Rank) ผูต้อบจะตอ้งเลือกชดุคณุลกัษณะท่ีพึงพอใจ ชอบมากท่ีสดุเท่านั้น และจัดอบัดบัความพึง
ประสงค ์หรือชอบนอ้ยลงไปตามล าดบั 

5. การประมาณค่า (Estimation Procedure) มีทัง้แบบMetric และแบบNon-metric
ไ ด้ แ ก่ MONANOVA, PREDMAP, LINMAP, Non-metric Tradeoff, Multiple Regression, 
LOGIT, PROBIT, Hybrid, TOBIT และDiscrete Choice Self Explicated Additive Models 

6. การวิเคราะหผ์ลชุดแบบจ าลอง (Simulation Analysis) ท าไดห้ลากหลายวิธีเช่น
Maximum Utility (คา่อรรถประโยชนส์งูสดุ) Average Utility (Bradley-Terry-Luce), LOGIT และ
PROBIT 
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ในการศึกษาครัง้นีจ้ะใชวิ้ธีการวิเคราะหก์ารถดถอยก าลงัสองนอ้ยสดุ (Ordinary Least 
Square Regression: OLS) เป็นวิธีท่ีเรียบง่ายไม่ซับไดไ้ดผ้ลดีและเป็นท่ีนิยมใช้โดยทั่วไปวิธีนี ้
สามารถใชก้ับความพึงประสงคไ์ดทุ้กรูปแบบ (Part worth, Vector, Ideal Point) ซึ่งผลจากการ
วิเคราะหท์  าใหท้ราบถึงชดุคณุลกัษณะท่ีบ่งชีค้วามพึงประสงคห์รือความชอบของผูต้อบมีตอ่ระดบั
คณุลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการโดยรูปแบบการวิเคราะหเ์ป็นไปตามสมการถดถอยตอ่ไปนี  ้

  Zi = f (yi1i2 … im) = B 1il (X 1il) + B 2i2 (X 2i2) + … + B mim (X 
mim) 

 เมื่อ B = คา่ถ่วงน า้หนกัในสมการถดถอย 
  X = คือตวัแปรจ าลองอิสระ 
  y = อนัดบัหรือคะแนนประเมินของผูต้อบแบบสอบถาม 
เมื่อไดส้มการถดถอยแลว้พิจารณาค่าสหสมัพันธ ์(r) หากค่าสหสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง 0.7-

0.8 ถือวา่มีความเท่ียงตรง (Validity) สงู (มนตรีพิริยะกลุ, 2555) 
 ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัไดก้  าหนดคณุลกัษณะและระดบัดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึก

จาก ผูป้ระกอบการผลิตเบียรร์ายย่อย ผูป้ระกอบการรา้นเบียร ์นกัเขียนรีวิว ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคราฟต์
เบียร ์จ  านวน 7 คนการศึกษาครัง้นีผู้วิ้จยัไดก้  าหนดคณุลกัษณะและระดบัดว้ยการสมัภาษณเ์ชิง
ลึกจากผูป้ระกอบการ และสอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับเรื่องธุรกิจคราฟตเ์บียร ์7 คน และใช้วิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมในรูปแบบPart-worth Model เน่ืองจากเป็นวิธีท่ี
แสดงขอ้มลูแบบรอ้ยละท าใหผู้ท่ี้อา่นสามารถเขา้ใจขอ้มลูไดง้่าย  

การศึกษาเรื่องConjoint Analysisเป็นส่วนท่ีท าใหผู้วิ้จัยไดท้ราบถึงวิธีการในการคน้หา
ความตอ้งการของผูบ้ริโภควา่ผูบ้ริโภคตอ้งการท่ีจะเลือกผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรแ์บบใด และใชเ้ป็น
แนวทางเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑใ์หมไ่ดอ้ย่างถกูตอ้ง 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
ในการศกึษาคน้ควา้วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูวิ้จยัไดศ้กึษาวิจยัท่ีเก่ียวกบัเรื่องเบียรเ์ป็นสว่นใหญ่

เน่ืองจากในประเทศไทยยงัไมม่ีวิจยัเก่ียวกบัคราฟตเ์บียรม์ากนกั โดยจากการคน้ควา้พบวา่มีวิจัย
เก่ียวกับคราฟต์เบียร์เพียงฉบับเดี ยว การศึกษาวิจัยท่ี เก่ียวข้องท าให้พบว่าผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเลือกเบียรใ์นตลาดเป็นเช่นใด โดยดูจากผลการวิจัยขอ้ต่าง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

(ชัชชัย บุญชูจรสั, 2562)ศึกษากลยุทธ์ Break All Rules ท่ีส่งผลต่อการตัดสินในซื้อ
ตราฟตเ์บียรไ์ทยของผูบ้ริโภคในกลุม่วยัรุ่น กรณีศกึษา U BEER มีจดุมุง่หมายเพ่ือศึกษาถึงความ
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คิดเห็นของผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า การสรา้งความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product 
Differentiation) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค(Buying Decision) และสรา้งความ
แตกต่างด้านแบรนด์ (Brand Differentiation) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริ โภค(Buying 
Decision) 

(ปิยวรรณ จลุเนียม, 2561)ศกึษาคณุลกัษณะของคราฟตเ์บียรท่ี์มีผลตอ่การตดัสินใจของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานตรและปริมณฑล มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์
คุณลักษณะของคราฟต์เบียรท่ี์เหมาะสมเพ่ือเป็นแนวทางส  าหรับผู้ผลิตเบียรใ์นการพัฒนา
ผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคจะเลือกดื่ม
คราฟตเ์บียรเ์พราะตอ้งการทดลอง โดยจะเลือกบริโภคท่ีรา้นอาหารเน่ืองจากมีใหเ้ลือกหลายชนิด 
โดยชนิดเบียรท่ี์ผูบ้ริโภคนิยมซือ้มากท่ีสดุคือ ไอพีเอ (IPAหรือ India Pale Ale) นอกจากนีผู้บ้ริโภค
ยงัชอบเบียรข์วดแกว้และกระป๋องมากกวา่เบียรส์ด 

(กนิษฐา ไทยกลา้, วีนสั แกว้อยู่, และ ธีมา หมึกทอง, 2561)ศึกษาเรื่องคราฟตเ์บียรก์ับ
กฎหมายในสงัคมไทยโดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือทบทวนบทบาทกฎหมายท่ีมีตอ่คราฟตเ์บียรแ์ละศกึษา
การกระท าผิดของคราฟตเ์บียรใ์นประเทศไทยพบว่าคราฟตเ์บียรท่ี์จ  าหน่ายในประเทศไทยส่วน
ใหญ่น าเขา้มาจากตา่งประเทศซึ่ง รวมถึงคราฟตเ์บียรท่ี์ผูผ้ลิตเป็นคนไทยไปตัง้โรงงานหรือจา้งให้
ตา่งประเทศผลิตแลว้น าเขา้มาจ าหน่ายใน ประเทศแบบถกูกฎหมายจดุจ  าหน่ายคราฟตเ์บียรแ์บบ
ท่ีมีท่ีนั่งดื่มมีแนวโนม้ขยายตวัมาก มีการจัดกิจกรรม  ทางการตลาดเช่น การใหส้่วนลดการแถม 
การใหชิ้ม การใหค้วามรูก้ารจัดแสดงสินคา้ การจ าหน่ายคปูอง สว่นลด การสะสมแตม้ เป็นตน้ มี
การสง่เสริมการตลาดผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีบางสว่นท่ีผลิตคราฟตเ์บียรเ์องแลว้จ  าหน่าย
ภายในพื้นท่ีซึ่งจัดว่าผิดกฎหมายโดยช่วงเวลาในการจ าหน่ายมีทั้งท่ีจ  าหน่ายใน  ช่วงเวลาท่ี
กฎหมายหา้มจ าหน่าย ทิศทางของคราฟตเ์บียรใ์นสงัคมไทยท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมมากขึน้ กลุ่ม 
ผูป้ระกอบการมีการรวมกลุม่กนัแลกเปลี่ยนความรูก้ระบวนการผลิตวตัถดุิบ รวมถึงความพยายาม
เรียกรอ้ง ใหส้ามารถผลิตเบียรใ์นประเทศได ้

(ศิริพร สภุโตษะ, 2560)ศกึษาเรื่องปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประเภทเบียรใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมฑลโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ของการตลาด 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่ายและดา้นการ
สง่เสริมการตลาด ประกอบกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เพ่ือปรบัปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างแทจ้ริง โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจัยดา้น
ความคุม้คาและรสชาติดีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเบียรม์ากท่ีสดุ 
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(นิชาพัฒน ์จิรธรพิพัฒน ,์ 2559)ศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ
สินคา้ประเภทเบียร ์กรณีศึกษา ผูบ้ริโภคเบียรอ์าซาฮีในเขตกรุงเทพมหานครมีจุดมุ่งหมายใน
การศึกษาคือ ศกึษาประชากรศาสตร ์ความพึงพอใจในสว่นประสมทางการตลาด ทศันคติ ความ
จงรกัภกัดี ท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิผลตอ่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเบียรอ์าซาฮี พบวา่ ผูบ้ริโภคมีการรบัรู ้
ตราสินคา้ความภกัดี การเช่ือมโยงและความถึงพอใจมากขึน้จะท าใหเ้กิดความถ่ีและค่าใชจ้่ายใน
การบริโภคเบียรอ์าซาฮีท่ีเพ่ิมขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที3่ 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวิจยั เรื่อง ปัจจัยในการบริโภคคราฟเบียรข์องผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
วิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่มผูวิ้จยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี  ้

  1.การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
  2.การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
  4.การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
  5.สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ี ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ ผู้ท่ีดื่มหรือเคยดื่มคราฟต์เบียร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
 กลุ่มตัวอยา่งทีใ่ช้ในการวจัิย 

 กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีแ้บบออกเป็น 2 กลุม่ตวัอย่าง 
 1.กลุม่ตวัอย่างแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
  การสมัภาษณเ์ชิงลึกกลุ่มตวัอย่างเพ่ือท่ีจะไดน้  าขอ้มลูมาเรียบ

เรียง รวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหถ์ึงปัจจยัในการเลือกใชด้ื่มคราฟตเ์บียร ์
 2.กลุม่ตวัอย่างแบบสอบถาม 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได ้แก่ ผู้ท่ีดื่มหรือเคยดื่ม

คราฟตเ์บียรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนสามารถค  านวณขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างในกรณีไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนดว้ย (มารยาท โยทองยศ และปราณี 
สวสัดิสรรพ,์ 2557)ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และก าหนดคา่ความคลาดเคลื่อนไมเ่กินรอ้ยละ 
0.10 ไดจ้  านวนกลุม่ตวัอย่างเท่ากับ 96.04 ตวัอย่างและเพ่ิมไว ้4 ตวัอย่างรวมเป็น 100 ตวัอย่าง
เพ่ือใหส้ามารถหาค่าความแปรปรวนท่ีแทจ้ริงของกลุ่มตวัอย่างไดโ้ดยมีสตูรในการค  านวณขนาด
กลุม่ตวัอย่างดงันี ้
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𝑛 =
𝑍2

4𝑒2
 

 โดยก าหนด n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
   Z แทน คา่ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ย 
ละ 95 มีคา่เท่ากบั±1.96     e

 แทน คา่ความคลาดเคลื่อนมากท่ีสดุท่ี                    
ยอมรบัได ้เท่ากบั 0.07 
สามารถแทนคา่ในสตูรไดด้งันี ้

 แทนคา่   n =
(1.96)2

4(.10)2
 

    = 96.04≈100 ตวัอย่าง 
วธิีการสุ่มตัวอย่าง 

การสุม่กลุม่ตวัอย่างการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
ขั้นตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling)  การ

สมัภาษณเ์ชิงลึกเพ่ือตอ้งการใหท้ราบถึงคณุลกัษณะของผลิตภณัฑใ์นการเลือกดื่มคราฟตเ์บียร ์
โดยผูวิ้จัยไดส้มัภาษณผ์ูป้ระกอบการรา้นคราฟตเ์บียร ์ผูผ้ลิตคราฟตเ์บียร ์ผูด้ื่มคราฟตเ์บียร ์นัก
วิจารณเ์บียร ์ รวมจ านวน 7 ราย 

 การสุม่ตวัอย่างแบบสอบถาม 
ขัน้ตอนท่ี 1 .ใชวิ้ธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยผูวิ้จัย

เลือกเก็บแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่าง ซึ่งเป็นผูท่ี้เคยดื่มคราฟตเ์บียร ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขัน้ตอนท่ี2 ใชวิ้ธีการคัดเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

ผู้วิจัยใช้การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างด้วยความสะดวกและเต็มใจในการตอบ
แบบสอบถามจนครบ100ตวัอย่าง 

การสร้างเคร่ืองมือในการท าวจัิย 
การวิจยัในครัง้นีไ้ดแ้บ่งออกเป็น 2 สว่น คือ กาวิจยัเชิงคณุภาพ และ การวิจยัเชิงปริมาณ 

ผูวิ้จยัไดส้รา้งเครื่องมือตามขัน้ตอน ดงันี ้ 
 ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือการท าวจัิยเชงิคุณภาพ 

 1. ศกึษาขอ้มลู แนวคิด ทฤษฎี จากหนงัสือ บทความ หรือ งานวิจยัเชิงปริมาณ ท่ี
เก่ียวกบัคราฟตเ์บียรเ์พ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามกึ่งโครงสรา้งส  าหรบัการสมัภาษณ์
เชิงลกึ 
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 2. สรา้งแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งส  าหรบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึใหส้อดคลอ้งกับ
ทฤษฎีแนวคิดหรือขอ้มลูท่ีไดศ้กึษา 

 3. น าแบบสอบถามกึ่งโครงสรา้งไปใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณเ์ชิงลกึเพ่ือให้
ไดข้อ้มลูคณุลกัษณะของผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร ์

 4. น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณม์าจ าแนกเป็นลกัษณะ (Attribute) และระดบั
ลกัษณะ(Level) เพ่ือใชใ้นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม 
ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือการท าวจัิยเชงิปริมาณ 

 1. สรา้งสถานการณ์จ  าลอง (Profile) จากใช้ลักษณะ (Attribute) และระดับ
ลกัษณะ(Level) ท่ีผ่านการคดัเลือกแลว้ผ่านโปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูปเพ่ือใหร้ะบบสุ่มสถานการณ์
จ  าลองท่ีเหมาะสม 

 2. คดัเลือกสถานการณจ์  าลอง (Profile) ใหม้ีจ  านวนท่ีเหมาะสมโดยใชโ้ปรแกรม
สถิติส  าเรจ็รูปในการคดัเลือกสถานการณจ์  าลอง (Profile) ท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสดุเพ่ือน าไปใช้
ในการสรา้งแบบสอบถาม 

 3. สรา้งแบบสอบถามจากขอ้มลูท่ีไดศ้ึกษาและคดัเลือก ใหค้รอบคลมุตามความ
มุง่หมายของการวิจยัในครัง้นี ้

 4. เสนอแบบสอบถามต่ออาจารยท่ี์ปรกึษาเพ่ือพิจารณาความถกูตอ้งและความ
สมบรูณข์องแบบสอบถามและปรบัปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บั 

 5. น าขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาลงรหัสตามท่ีก าหนดไว้เพ่ือให้ในการ
ประมวลผลในโปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูป 

 6.ประมวลผลขอ้มลูท่ีลงรหสัโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูป 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
ผูวิ้จัยไดท้  าการแบ่งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเครื่องมือท่ีใช้ในส่วน

ของการวิจยัเชิงคณุภาพ และ สว่นเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ ไดด้งัตอ่ไปนี ้
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยเชงิคุณภาพ 

1. เครื่องบนัทึกเสียงหรืออปุกรณส์  าหรบับนัทึกเสียงระหวา่งการสมัภาษณเ์ชิงลึก
เพ่ือน ามาถอดเสียงระหวา่งการสมัภาษณเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

2. สมดุบนัทึกเพ่ือจดบนัทึกขอ้มลูระหวา่งการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
3. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งประกอบดว้ยขอ้ค  าถามเพ่ือเป็นแนวทางให้แต่

ผูวิ้จัยในการด  าเนินการสมัภาษณเ์ชิงลึกโดยอาจถามค าถามเรียงตามขอ้หรือไม่ก็ไดแ้ละอาจถาม
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ค าถามเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากท่ีตั้งไวแ้ต่ไม่เกินขอบเขตในการศึกษาโดยแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสรา้งนีผู้วิ้จยัไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมมีขอ้ค  าถามดงันี ้

 1. ปัจจยัในการเลือกซือ้คราฟตเ์บียรเ์ขา้รา้นของผูป้ระกอบการ 
 2. ปัจจยัในการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์องผูบ้ริโภค 
 3. ประเภทของคราฟตเ์บียรท่ี์เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

เคร่ืองมือทใีช้ในการวจัิยเชงิปริมาณ 
ในการวิจัยเชิงปริมาณผูวิ้จัยใชเ้ครื่องมือคือแบบสอบถาม(Questionnaire) ใน

การเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยแบ่งแบบสอบถามออกแบบ 2 สว่นประกอบดว้ย 
ส่วนที ่1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์

คือ  แบบสอบถาม เก่ียวกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามไดแ้ก่เพศอายสุถานภาพ ระดบัการศกึษารายไดต้อ่เดือนอาชีพและภมูิล  าเนาจ านวน
5ขอ้ดงันี ้

ข้อ ท่ี  1 เพศ (Gender) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญั ติ 
(Nominal Scale) ซึ่งค  าถามมีค  าตอบใหเ้ลือก 2 ค  าตอบ (Dichotomous Questions) ดงันี ้

  1) ชาย 
  2) หญิง 
ข้อท่ี  2 อายุ (Age) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทวัดข้อมูลประเภท

เรียงล  าดับ(Ordinal Scale) ซึ่งค  าถามมีค  าตอบหลายตัวเลือก (Multichotomous Questions) 
ดงันี ้
    1) 20-27ปี 

  2) 28-35ปี 
  3)36-42ปี 
  4)43-50ปี 
  5)51ปีขึน้ไป 
ข้อท่ี  3 ระดับการศึกษา (Education) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท

เรียงล  าดับ(Ordinal Scale) ซึ่งค  าถามมีค  าตอบหลายตัวเลือก (Multichotomous Questions) 
ดงันี ้
    1)ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  

  2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
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  3) สงูกวา่ปริญญาตรี 
ขอ้ท่ี 4 (income) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทวดัขอ้มลูประเภทเรียงล  าดบั

(Ordinal Scale) ซึ่งค  าถามมีค  าตอบหลายตวัเลือก (Multichotomous Questions) ดงันี ้
    1)ต  ่ากวา่ 20000 บาท 

  2)20001-50000บาท 
  3)50001-80000บาท 
  4)80001-110000บาท 
  5)110000บาทขึน้ไป 

ขอ้ท่ี 5ท่ีอยู่อาศยั (residence) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) ซึ่งค  าถามมีค  าตอบหลายตัวเลือก (MultichotomousQuestions) ในการแบ่ง
ภมูิล  าเนาของผูต้อบแบบสอบถามดงันี ้
    1) ภาคกลาง    

  2) ภาคอีสาน    
  3) ภาคเหนือ 
  4) ภาคใต ้   

ส่วนที่ 2 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของคราฟต์เบียร์โดยใช้สถานการณ์ 
(Profile)  

ซึ่งแบบสอบถามมีหลายตวัเลือก (Multivhotomous Questions) ตามจ านวนของ
สถานการณ์ (Profile)ในแต่ละขอ้จะแสดงสถานการณ์ (Profile) ท่ีละ 3 -4สถานการณ ์(Profile) 
ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งเลือกเพียงสถานการณ์เดียวเท่านั้น (Profile)  ท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด ซึ่ง
จ  านวนขอ้ขึน้อยู่กบัสถานการณ ์(Profile) ทัง้หมดท่ีตอ้งการแสดง 

ตาราง 1 แสดงตารางตวัอย่างสถานการณ ์

ข้อที ่1 Profile No. 1 Profile No. 2 Profile No. 3 

Attribute 1 Level 1 Level 1 Level 2 

Attribute 2 Level 3 Level 2 Level 2 

Attribute 3 Level 2 Level 2 Level 2 

ค าตอบ    
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ตาราง 2  แสดงตวัอย่างสถานการณ ์

ข้อที2่ Profile No. 1 Profile No. 2 Profile No. 3 
Attribute 1 Level 2 Level 2 Level 1 
Attribute 2 Level 1 Level 1 Level 2 
Attribute 3 Level 3 Level 1 Level 3 
ค าตอบ    

 
 จากตาราง คือ การแสดงตัวอย่างการตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซึ่งมีจ  านวน

สถานการณ์(Profile) 6 สถานการณ์โดยแต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกเพียงหนึ่ ง
สถานการณท่ี์พึงพอใจมากท่ีสดุของแตล่ะขอ้ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัครัง้นีแ้บ่งเป็นสองส่วนคือส่วนการวิจยัเชิงคณุภาพและสว่นการวิจัยเชิง
ปริมาณผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของเชงิคุณภาพ 

 1. นดัหมายผูใ้หส้มัภาษณเ์พ่ือท าการสมัภาษณเ์ชิงลกึโดยนดัสถานท่ีท่ีมี
ความเป็นสว่นตวัและเลือกเวลาในการนดัหมายท่ีผูใ้หส้มัภาษณส์ะดวก 

 2. บันทึกขอ้มลูระหวา่งการสมัภาษณเ์ชิงลกึโดยใชเ้ครื่องมือไดแ้ก่เครื่อง
บนัทึกเสียงและสมดุจดบนัทึก 

 3. ถอดขอ้มลูจากเครื่องบนัทึกเสียงลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนการวจัิยเชงิปริมาณ 
  1. น าแบบสอบถามไป เก็บข้อมูลจากผู้ดื่ มคราฟต์เบียร์ ใน เขต

กรุงเทพมหานคร  
  2. ขอความร่วมมือจากผู้ดื่มคราฟต์เบียร์ให้ช่วยตอบแบบสอบถาม

จ านวน100คนเมื่อเก็บแบบสอบถามครบแลว้น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ขอ้มลู 
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การจัดกระท าและการวเิคราะหข้์อมูล 

 การจัดกระท าของมูล 

 1. ตรวจสอบขอ้มูลท่ีได้จากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
คดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีขอ้มลูไมส่มบรูณอ์อก 

 2. ลงรหสัขอ้มลูท่ีไดต้ามรหสัท่ีก  าหนดไวส้  าหรบัใชใ้นโปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูป 
 3. ประมวลผลข้อมูลท่ีได้ลงรหัสไว้ โดยการใช้โปรแกรมสถิติส  า เร็จรูปเพ่ือ

วิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณาและเชิงอนมุานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 การวเิคราะหข้์อมูล 
 1. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) มีดงันี ้
  1.1 แบบสอบถามส่วนท่ี  1 คือ แบบสอบถามข้อมูลลักษณะทาง

ประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่เพศอายรุะดับการศึกษารายไดต้่อเดือนอาชีพและ
ภมูิล  าเนาโดยท าการวิเคราะห์ขอ้มลูน าเสนอในรูปแบบของการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
คา่เฉล่ีย (Mean)และคา่รอ้ยละ (Percentage) 

 2. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic)เพ่ือใชท้ดสอบ
สมมติฐานมีดงันี ้

  2.1 สมมติฐานท่ี 1 ทดสอบเก่ียวกบัผลของลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ดา้นเพศอายรุะดบัการศึกษารายไดต้่อเดือนอาชีพและภมูิล  าเนาต่อการตดัสินใจเลือกดื่มคราฟต์
เบียรด์ว้ยการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหคุณู (MultipleRegression) 

 3. การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยวิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) มี
ดงันี ้

  3.1 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการตัดสินใจเลือกใชด้ื่ม
คราฟตเ์บียรม์าท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยน าเสนอในรูปแบบคา่ความส าคญั (Importance)  
สถติิทใีช้ในการวเิคราะหข้์อมูล 

 1. การวเิคราะหส์ถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) 
  1.1 ค่าสถติิร้อยละ (Percentage)ใชน้  าเสนอในขอ้มลูในรูปแบบรอ้ยละ

เพ่ือเปรียบเทียบค่าความถ่ีของขอ้มลูแต่ละกลุ่มกับขอ้มูลทั้งหมดโดยมีสตูรในการค  านวณดังนี้
(กลัยาวานิชยบ์ญัชา, 2545) 
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     𝑃 =
𝑓 × 100

𝑛
 

   เมื่อ P  แทน คา่รอ้ยละ 
    f แทน ความท่ีของขอ้มลู 
    n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.2 คา่เฉล่ีย (Mean) ใชน้  าเสนอคา่คลางของขอ้มลูทัง้หมดโดยมีสตูรในการค  านวณดงันี ้(ชศูรีวงศ์
รตันะ, 2541) 

     �̄� =  
∑𝑥

𝑛
 

 

    เมื่อ X ̄ แทน คะแนนเฉล่ีย 
    ∑x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
    n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง  
 1.3ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรในการค  านวณ

ดงันี(้กลัยาวานิชยบ์ญัชา, 2545) 
     

S. D.=  √
n∑x2 − (∑ x)2

n(n − 1)
 

    

เมื่อ    S.D. แทน      คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     n  แทน      ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

                 ∑x2   แทน      ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

          (∑x)2   แทน      ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

 
2. การวิเคราะห์สถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential Statistic Analysis)ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน ดงันี ้
 2.1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple Regression) ใช้สมการ

ถดถอยเชิงซ้อน ท่ีมีพารามิเตอรจ์  านวน𝑘 + 1 ตัว คือ 𝛽0  , 𝛽1, 𝛽2 , 𝛽3 ,… ,𝛽𝑛โดยการ
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ประมาณคา่พารามิเตอรน์ัน้จะตอ้งใชข้อ้มลูตวัอย่างของตวัแปร 𝑋1, 𝑋2,… ,𝑋𝑖 โดยใชต้วัอย่าง

ขนาด𝑛จากสมการถดถอยเชิงซอ้น คือ 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + 𝛽3𝑥𝑖3+. . . +𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 
 

  เมื่อ 𝑌 แทน ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

   𝑥 แทน ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 
   𝛽0 แทน สว่นตวัแกนy 
   i แทน คา่สมัประสิทธ์ิถดถอย 
2.2การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) ในงานวิจยันีใ้ชก้ารวิเคราะหด์ว้ย

วิธีการถดถอยก าลงัสองนอ้ยสดุ (Ordinary Least Square: OLS) ซึ่งมีพืน้ฐานจากสมการถดถอย
เมื่อน ามาประยกุตใ์ชก้บัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่มสามารถค  านวณไดต้ามสมการดงันี ้

𝑍𝑖 = 𝑓(𝑦𝑖1,𝑖2,…,𝑖𝑚) = 𝛽1𝑖1(𝑋2𝑖2) + +. . . +𝛽𝑚𝑖𝑚(𝑥𝑚𝑖𝑚) 
  เมื่อ β = คา่ถ่วงน า้หนกัในสมการถดถอย 

   𝑋 = คือตวัแปรอิสระ 

   𝑌 = ตวัแปรตามคืออนัดบัหรือคะแนนประเมินของผูต้อบ

แบบสอบถา



 

 

 

บทที ่4 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

การน าเสนอขอ้มลูของผลการวิจยัเรื่องการพฒันาผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรด์ว้ยเทคนิคการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม ผูวิ้จัยไดแ้บ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล  เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ี
ตรงกนัในการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูวิ้จยัไดก้  าหนดสญัลกัษณ ์และอกัษรย่อ
ในการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวเิคราะหข้์อมูล 
P   แทน คา่รอ้ยละ หรือ เปอรเ์ซ็นต ์
 F   แทน คา่ความถ่ีของคะแนน 
 𝑛    แทน จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง  

 𝑥     แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง  
 𝑆.𝐷 แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 𝑆𝑖𝑔. แทน คา่ความน่าจะเป็นส  าหรบัการบอกนยัส  าคญัทางสถิติ (Significant)  

 𝐷𝑓   แทน องศาแห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom)  
 ∗    แทน ความมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 90% 
 ∗∗   แทน ความมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 95% 

การน าเสนอผลการวเิคราะหข้์อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูวิ้จยัไดน้  าเสนอขอ้มลูตามความมุง่หมายของการ

วิจยั โดยจะแบ่งการน าเสนอขอ้มลูเป็น 3 สว่นดงันี ้
ส่วนที่1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็น

ผูป้ระกอบการในธุรกิจคราฟตเ์บียรจ์  านวน 7 คน เพ่ือหาปัจจัยส  าคัญในการตัดสินใจเลือกดื่ม
คราฟตเ์บียรข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ  านวน 4 ปัจจยั 

ส่วนที2่ ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณา แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ขอ้มูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน และ ภมูิล  าเนา 
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ตอนที่  2 การวิ เคราะห์อรรถประโยชน์  (Utilities) และค่าความส าคัญ
(Importance weight) ของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ประเภทของคราฟตเ์บียร ์แรงแอลกอฮฮล รูปแบบ
บรรจภุณัฑ ์และ วตัถดุิบพิเศษ 

ส่วนที3่ ผลการวิเคราะหเ์ชิงอนมุานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคคราฟตเ์บียรท่ี์มีลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกตา่งกนั 

ใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะในการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์แตกตา่งกนั 
สมมติฐานท่ี 2 คุณลักษณะของคราฟต์เบียรม์ีผลต่อค่าอรรถประโยชน์ของ

ผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร ์
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะหข้์อมูลจากการสัมภาษณเ์ชงิลึก 
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการและผู้ดื่มคราฟตเ์บียรจ์  านวน 7 คน เพ่ือหา

คณุลกัษณะส าคญัในการตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียร ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 4 
ปัจจยั ดงันี ้

กลุ่มตัวอย่าง ให้ความส าคัญกับคณุลักษณะส าคัญฝนการตดัสินใจเลือกดื่ม
คราฟตเ์บียร ์แบ่งออกไดเ้ป็น 4 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่  ประเภทของเบียร ์แรงแอลกฮอล บรรจุภณัฑ ์
และ วตัถดุิบพิเศษ และในแตล่ะคณุลกัษณะ จะมีระดบัท่ีแตกตา่งกนัดงัตาราง..... 

ตาราง 3แสดงคณุลกัษณะของคราฟตเ์บียร ์

คุณลักษณะในการตัดสินใจเลือกดื่ม 
คราฟตเ์บียร ์

ระดับ 

1.ประเภทเบียร ์ IPA 
Wheat 
Stout 

2.แรงแอลกอฮอล ์ 4-6% 
6.1-8% 
8.1-10% 

3.บรรจภุณัฑ ์ ขวด 
กระป๋อง 
เบียรส์ด(ถงัKeg) 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

คุณลักษณะในการตัดสินใจเลือกดื่ม 
คราฟตเ์บียร ์

ระดับ 

4.วตัถดุิบพิเศษ 
 

ของใหก้ลิ่นหวานเช่น วนิลา น า้ผึง้ 
ผลไม ้
ไมใ่สว่ตัถดุิบพิเศษ 

จากตารางท่ี3พบว่าคณุลกัษณะดา้นประเภทของคราฟตเ์เบียร ์มี 3 ระดบัไดแ้ก่ 
IPA Wheat และ Stout คณุลกัษณะดา้นแรงแอลกอฮอลข์องคราฟตเ์บียร ์มี 3 ระดบัไดแ้ก่ 4-6% 
6.1-8% และ8.1-10% คณุลกัษณะของคราฟตเ์บียรด์า้นบรรจภุณัฑ ์มี 3 ระดบัไดแ้ก่ ขวด กระป๋อง 
และเบียรส์ด (ถงัKeg) คณุลกัษณะของคราฟตเ์บียรด์า้นวตัถดุิบพิเศษ มี 3 ระดบัไดแ้ก่ ผลไม ้ของ
ใหก้ลิ่นหวานเช่น น า้ผึง้ วนิลา และไมใ่สว่ตัถดุิบพิเศษ 

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะหข้์อมูลเชงิพรรณนา 
ตอนที1่ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน และ ภมูิภาค 

ตาราง 4แสดงลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.1เพศ   
ชาย 70 70 
หญิง 30 30 
รวม 100 100 
1.2 อายุ   
20-27 ปี 18 18 
28-35 ปี 51 51 
36-42 ปี 20 20 
43-50 ปี 9 9 
50 ปีขึน้ไป 2 2 
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ตาราง4 (ตอ่) 

ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวน(คน) รอ้ยละ 

รวม 100 100 
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด   

ต ่ากวา่ปริญญาตร ี 7 7 
ปริญญาตร ี 60 60 
สงูกวา่ปริญญาตร ี 33 33 
รวม 100 100 
1.4รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
1.ต  ่ากวา่ 20000 บาท 15 15 
2. 20001-50000 บาท 50 50 
3. 50001-80000 บาท 18 18 
4.80001-110000 บาท 7 7 
5.110001บาทขึน้ไป 10 10 
รวม 100 100 
1.5ภูมิภาค   
1.ภาคกลาง 82 82 
2.ภาคเหนือ 7 7 
3.ภาคอีสาน 6 6 
4.ภาคใต ้ 5 5 
รวม 100 100 

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามคิดเป็น เพศชาย รอ้ยละ 70 และ เพศหญิงคิดเป็น
รอ้ยละ 30 
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อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 28-35 ปี คิดเป็นรอ้ยละ51 
รองลงมาคืออายุ 36-42 ปีคิดเป็นรอ้ยละ 20 และอนัดบัท่ี 3 คือ อายุ 20-28 ปีคิดเป็นรอ้ยละ 18 
ตามมาดว้ย อาย ุ43-50 ปี และ 50 ปีขึน้ไป โดยคิดเป็นรอ้ยละ 9 และ รอ้ยละ 2 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษาสูงสุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา
สงูสดุคือปริญญาตรีคิดเป็นรอ้ยละ 60 ล  าดบัถดัมาคือสงูกวา่ปริญญาตรี และต  ่ากว่าปริญญาตรี 
โดยคิดเป็นรอ้ยละ 33 และรอ้ยละ 7 ตามล าดบั 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
20001-50000บาท คิดเป็นรอ้ยละ 50 ล  าดบัถัดมาคือ 50001-80000บาทต่อเดือนและ ต  ่ากว่า 
20000 บาทตอ่เดือน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 18 และ รอ้ยละ 15 ตามล าดบั 

ภูมิภาค ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีภมูิล  าเนาอยู่ท่ีภาคกลาง โดยคิด
เป็นรอ้ยละ 82 และล าดบัถดัมาเป็น ภาค เหนือ และภาคอีสาน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 7 และ รอ้ยละ 
6 ตามล าดบั 
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ตอนที่  2 การวิเคราะห์ค่าอรรถประโยชน์ (Utilities)และค่าความส าคัญ 
(Importance Weight) ของกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ดา้น ประเภทเบียร ์แรงแอลกอฮอล ์บรรจุภัณฑ ์
และวตัถดุิบพิเศษ  

ตาราง 5แสดงคา่อรรถประโยชน ์

คณุลกัษณะของคราฟต์
เบียร ์

ระดบั คา่อรรถประโยชน ์ สว่นเบ่ียงเบน
มาตราฐาน 

1.ประเภทเบียร ์ IPA 0.00 0.00 

 Wheat -1.93 6.61 
 Stout -6.16 8.99 

2.แรงแอลกอฮอล ์ 4-6% 0.00 0.00 
 6.1-8% 0.31 2.89 

 8.1-10% -1.72 4.54 

3.บรรจภุณัฑ ์ ขวด 0.00 0.00 
 กระป๋อง -0.28 3.58 

 เบียรส์ด(ถงัKeg) 2.17 3.77 

4.วตัถดุิบพิเศษ ของใหก้ลิ่นหวาน เช่น 
น า้ผึง้ 

-0.49 4.66 

 ผลไม ้ 0.00 0.00 

 ไมใ่สว่ตัถดุิบพิเศษ -1.8 7.25 

จากตาราง5 พบว่า กลุม่ตวัอย่างใหค้วามส าคญักับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีแสดงออกมา
ในคา่อรรถประโยชน(์Utilities)ดงันี ้

ดา้นประเภทเบียรพ์บว่ากลุ่มตวัอย่าง เลือกดื่มเบียรป์ระเภท IPA เป็นอนัดบัแรก 
โดยมีค่าอรรถประโยชนเ์ป็น0.00 หรือค่ามาตรฐาน และอนัดบั 2 คือเบียรป์ระเภท Wheat มีค่า
อรรถประโยชน ์เท่ากับ -1.93 ส่วนอนัดบัสดุทา้ยหมายถึง ประเภทเบียรท่ี์กลุ่มตวัอย่างเลือกดื่ม
นอ้ยท่ีสดุคือ Stout มีคา่อรรถประโยชนเ์ท่ากบั -6.16 

ดา้นแรงแอลกอฮอลพ์บว่ากลุม่ตวัอย่าง เลือกดื่มเบียรท่ี์มีแรงแอลกอฮอล ์ระดบั 
6.1-8% มากท่ีสดุโดยมีค่าอรรถประโยชนเ์ท่ากับ 0.31 โดยอนัดบั 2 คือแรงแอลกอฮฮลระดบั 4 -



 48 
 
6% โดยมาคา่อรรถประโยชนเ์ท่ากบั 0.00 และอนัดบัสดุทา้ยคือแรงแอลกอฮอลร์ะดบั 6.1-8% โดย
มีคา่อรรถประโยชนเ์ท่ากบั -1.72 

บรรจุภณัฑพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างเลือกดื่มเบียรท่ี์บรรจุจากถงัKeg หรือท่ีเป็นเบียร์
สด มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 โดยมาคา่อรรถประโยชนเ์ท่ากบั2.17 บรรจภุณัฑอ์นัดบั2 ท่ีกลุม่ตวัอย่าง
เลือกดื่มคือ ขวด มีค่าอรรถประโยชนเ์ท่ากับ 0.00 และบรรจุภัณฑ์อนัดบัสดุทา้ยท่ีกลุ่มตวัอย่าง
เลือกก็คือ กระป๋อง มีคา่อรรถประโยชน ์เท่ากบั-0.28 

วตัถดุิบพิเศษพบว่ากลุม่ตวัอย่างเลือกดื่มเบียรท่ี์ใสว่ตัถุดิบพิเศษเป็นผลไม ้เป็น
อนัดบัแรก โดยมีคา่อรรถประโยชนเ์ป็นคา่มาตรฐานเท่ากบั 0.00 อนัดบั 2 ท่ีกลุม่ตวัอย่างเลือกดื่ม
คือของใหก้ลิ่นหวานเช่น น า้ผึง้ วนิลา โดยมีคา่อรรถประโยชนเ์ท่ากบั -0.49 และอนัดบัสดุทา้ยคือ
ไมใ่สว่ตัถดุิบพิเศษใด ๆ โดยมีคา่อรรถประโชนเ์ท่ากบั -1.8 

ตาราง 6แสดงคา่ความส าคญัของแตล่ะคณุลกัษณะ 

คุณลักษณะในการเลือกดื่ม
คราฟตเ์บียร ์

ค่าความส าคัญ ล าดับ 

1.ประเภทเบียร ์ 37.1 1 
2.แรงแอลกอฮอล ์ 18.1 4 
3.บรรจุภัณฑ ์ 18.9 3 
4.วัตถุดิบพเิศษ 25.9 2 

จากตาราง6พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักับคณุลกัษณะในการเลือกดื่ม
คราฟตเ์บียรโ์ดยใหค้วามส าคญักบัการเลือกจากประเภทเบียรเ์ป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าอยู่ท่ี 37.1 
ตามมาดว้ยวัตถุดิบพิเศษท่ีใส่ในเบียรเ์ป็นอันดับ 2 โดยมีค่าความส าคัญอยู่ ท่ี  25.9 และให้
ความส าคญักบับรรจภุณัฑเ์ป็นอนัดบั 3 โดยมีคา่ความส าคญั ท่ี 18.9 และ อนัดบัสดุทา้ยคือเรื่อง
แรงแอลกอฮอล ์ท่ีมีคา่ความส าคญั 18.1 
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ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะหข้์อมูลเชงิอนุมานเพือ่ทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้

สมมติฐานที่1.1ผู้บริโภคคราฟตเ์บียรท์ีม่ีเพศแตกต่างกัน ให้ความส าคัญ
กับคุณลักษณะในการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท์ีแ่ตกต่างกัน 

ตาราง 7แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานท่ี 1.1 

คุณลักษณะ  เพศ  
คราฟตเ์บียร ์  ชาย หญิง 
ประเภท IPA - - 
 Wheat -2.994* - 
 Stout -1.832 - 
แรง
แอลกอฮอล ์

4-6% - - 

 6.1-8% 4.01** - 
 8.1-10% 1.293 - 
บรรจุภัณฑ ์ ขวด - - 
 กระป๋อง 0.568 - 
 เบียรส์ด(Keg) 1.09 - 
วัตถุดิบพเิศษ ของใหก้ลิ่น

หวาน 
-0.863 - 

 ผลไม ้ - - 
 ไมใ่ส ่ 0.315 - 

*มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี 90% **มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี95% 
จากตารางท่ี7แสดงผลทดสอบอรรถประโยชนข์องการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์อง

กลุม่ตวัอย่าง จ  าแนกตามเพศ โดยใชวิ้ธีการวิเคราะหแ์บบ Conjoint analysis พบวา่ การตดัสินใจ
เลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์องกลุม่ตวัอย่างดา้นเพศ เพศชาย เลือกดื่มเบียรป์ระเภท Wheat และ Stout 
เมื่อเทียบกบัเพศหญิงแลว้มีค่าอยู่ท่ี  -2.994* , -1.832 ดา้นแรงแอลกอฮอลพ์บวา่เพศชายเลือกดื่ม
เบียรท่ี์มีแรงแอลกอฮอล ์6.1-8% และ 8.1-10% เมื่อเทียบกับเพศหญิงแลว้มีค่าอยู่ท่ี 4.01** , 
1.293 ดา้นบรรจุภัณฑ์พบว่าเพศชายเลือกดื่มเบียร ์กระป๋องและเบียรส์ด (Keg) เมื่อเทียบกับ
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ผูห้ญิงมีคา่อยู่ท่ี 0.568 , 1.09 ดา้นวตัถดุิบพิเศษพบวา่เพศชายเลือกดืม่เบียรท่ี์ใสข่องใหก้ลิ่นหวาน
เช่นวนิลา น า้ผึง้ และ ไมใ่สว่ตัถดุิบพิเศษมีคา่เท่ากบั -0.863 , 0.315 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหย์ังพบว่า ดา้นประเภทเบียรม์ีค่าความเช่ือมั่นระดบั 90% และ
ดา้นแรงแอลกอฮอลม์ีคา่ความเช่ือมั่นท่ีระดบั 95% หมายความวา่เพศชายมีการตดัสินใจเลือกดื่ม
คราฟตเ์บียรด์า้นประเภทเบียร ์Wheat เบียรน์อ้ยกวา่เพศหญิงอยู่ -2.994 และ มีการตดัสินใจเลือก
ดื่มคราฟตเ์บียรด์า้นแรงแอลกอฮอลม์าก ระดบั 6.1-8% มากกวา่เพศหญิงอยู่ท่ี 4.01 

สมมติฐานที่1.2 ผู้บริโภคคราฟตเ์บียรท์ี่มีอายุแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับ
คุณลักษณะในการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท์ีแ่ตกต่างกัน 

ตาราง 8แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานท่ี 1.2 

คุณลักษณะ    อาย ุ   
คราฟตเ์บียร ์  20-27ปี 28-35ปี 36-42ปี 43-50ปี 51ปีขึน้ไป 
ประเภท IPA - - - - - 
 Wheat - -1.718 -2.324 -2.496 14.284** 
 Stout - -1.351 -1.358 -0.918 0.953 
แรง
แอลกอฮอล ์

4-6% - - - - - 

 6.1-8% - 0.417 0.142 -3.555* -3.245 
 8.1-10% - -2.314 -1.576 -3.791 -6.263 
บรรจุภัณฑ ์ ขวด - - - - - 
 กระป๋อง - -1.469 -2.398 2.147 -1.219 
 เบียรส์ด(Keg) - 1.737 -3.047** 0.64 -2.02 
วัตถุดิบพเิศษ ของใหก้ลิ่น

หวาน 
- -0.863 3.567* 3.987 1.692 

 ผลไม ้ - - - - - 
 ไมใ่ส ่ - 1.683 4.019 2.252 -8.14 

*มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี 90% **มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี95% 
จากตารางท่ี8แสดงผลทดสอบอรรถประโยชนข์องการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์อง

กลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามอายุ ดว้ยวิธีการวิเคราะหแ์บบ Conjoint Analysis พบว่าการตดัสินใจ
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เลือกดื่มคราฟตเ์บียรด์า้นอาย ุพบวา่ ดา้นประเภทเบียร ์Wheat และ Stout กลุม่ตวัอย่าง อาย ุ28-
35ปี มีค่าอยู่ท่ี -1.718 , -1.351 อายุ36-42 ปีมีค่าอยู่ท่ี -2.324 , -1.358 อายุ43-50ปี มีค่าอยู่ท่ี-
2.496 , -0.918 และอายุ51ปีขึน้ไปมีค่าอยู่ท่ี 14.284** , 0.953 การตดัสินใจดื่มคราฟตเ์บียรด์า้น
แรงแอลกอฮอล6์.1-8% และ8.1-10%ของกลุ่มตวัอย่างพบว่ากลุ่มตวัอย่าง อายุ28-35ปีมีค่าอยู่ท่ี
0.417 , -2.314 กลุ่มตวัอย่างอายุ 36-42ปี มีค่าอยู่ท่ี 0.142 ,-1.576 กลุ่มตวัอย่างอายุ 43-50ปีมี
ค่าอยู่ท่ี-3.555* , -3.791 อายุ51ปีขึน้ไป มีค่าอยู่ท่ี-3.245 , -6.263 การตดัสินใจเลือกดื่มคราฟต์
เบียรด์า้นบรรจภุณัฑ ์กระป๋องและเบียรส์ด(ถงัKeg)ของกลุม่ตวัอย่างพบวา่ กลุม่ตวัอย่างอาย ุ28-
35ปี มีคา่อยู่ท่ี -1.469 ,1.737 กลุม่ตวัอย่างอาย ุ36-42 ปีมีคา่อยู่ท่ี-2.398 , -3.047** กลุม่ตวัอย่าง
อายุ 43-50 ปี มีค่าอยู่ท่ี2.147 , 0.64 กลุ่มตวัอย่างอย่างอายุ 51 ปีขึน้ไปมีค่าอยู่ท่ี-1.219 , -2.02 
การตดัสินใจเลือกดื่มดา้นวตัถุดิบพิเศษ ของท่ีใหก้ลิ่นหวานเช่นน า้ผึง้ วนิลา และ ไม่ใส่วตัถุดิบ
พิเศษเพ่ิมเติมพบว่า กลุ่มตวัอย่างอาย ุ28-35ปี มีคา่อยู่ท่ี-0.863 , 1.683 กลุม่ตวัอย่างอาย3ุ6-42 
ปีพบว่ามีค่าอยู่ท่ี3.567*  , 4.019 กลุ่มตวัอย่างอายุ 43-50 ปีพบว่ามีค่าอยู่ท่ี3.987 ,2.252 กลุ่ม
ตวัอย่างอาย ุ50 ปีขึน้ไปพบวา่มีคา่อยู่ท่ี 1.692 ,-8.14 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ยังพบว่าดา้นแอลกอฮอลแ์ละดา้นวัตถุดิบพิเศษ มีค่าความ
เช่ือมั่นท่ี 90% และดา้นประเภทเบียร ์และดา้นบรรจภุณัฑ ์มีคา่ความเช่ือมั่นท่ี 95% หมายความ
วา่กลุม่ตวัอย่างอายุ 51ปีขึน้ไปมีการตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียรป์ระเภท Wheat มากกวา่ช่วง
อายอ่ืุน  ๆ โดยมีคา่อยู่ท่ี 14.284 กลุม่ตวัอย่างอาย3ุ6-42 ปี เลือกดื่มเบียรจ์ากบรรจภุณัฑ ์ถงัKeg(
เบียรส์ด) นอ้ยท่ีสดุเมื่อเทียบกับช่วงอายุอ่ืน ๆ โดยมีค่าอยู่ท่ี 3.047 นอกจากนีก้ลุ่มตวัอย่างอาย ุ
36-42ปี ยังเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์ใส่วตัถุดิบพิเศษท่ีใหก้ลิ่นหวานเช่นน า้ผึง้ วนิลา มากกว่าช่วง
อายุอ่ืนโดยมีค่าอยู่ ท่ี3.567 และกลุ่มตัวอย่างอายุ43-50 ปีตัดสินใจเลือกดื่มเบียร์ท่ีมีแรง
แอลกอฮอล6์.1-8%นอ้ยกวา่ช่วงอายอ่ืุนโดยมีคา่อยู่ท่ี 3.555 
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สมมติฐานที่1.3 ผู้บริโภคคราฟต์เบียร์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้
ความส าคัญกับคุณลักษณะในการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท์ีแ่ตกต่างกัน 

ตาราง 9แสดงผลการทบสอบสมมตฐิานท่ี1.3 

คุณลักษณะ   ระดับการศกึษา 
คราฟตเ์บียร ์  ต ่ากวา่ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สงูกวา่ปริญญาตร ี
ประเภท IPA - - - 
 Wheat 1.997 - 2.852* 
 Stout 3.444 - 3.214 
แรงแอลกอฮอล ์ 4-6% - - - 
 6.1-8% 0.92 - 1.349 
 8.1-10% -0.555 - 2.191* 
บรรจุภัณฑ ์ ขวด - -  - 
 กระป๋อง 1.629 - 1.002 
 เบียรส์ด(Keg) 2.149 - -0.555 
วัตถุดิบพเิศษ ของใหก้ลิ่น

หวาน 
0.287 - -0.432 

 ผลไม ้ - - - 
 ไมใ่ส ่ 2.16 - -1.75 

*มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี 90% **มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี95% 
จากตารางท่ี9แสดงผลทดสอบอรรถประโยชนข์องการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์อง

กลุม่ตวัอย่าง จ  าแนกตามระดบัการศกึษา ดว้ยวิธีการวิเคราะหแ์บบ Conjoint analysis พบวา่การ
ตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียรจ์  าแนกตามระดบัการศึกษาดา้นประเภทเบียร ์Wheat และ Stout 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาระดบัต  ่ากวา่ปริญญาตรีมีค่าอยู่ท่ี 1.997 , 3.444 และระดบัสงู
กว่าปริญญาตรีพบว่า มีค่าเท่ากับ2.852* , 3.214 การตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียรด์า้นแรง
แอลกอฮอลพ์บว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัต  ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าเท่ากับ0.92 ,-
0.555 และระดบัสงูกว่าปริญญาตรี มีคา่เท่ากบั1.349 , 2.191 การตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียร์
ดา้นบรรจภุณัฑ ์กระป๋องและถงัKeg(เบียรส์ด)พบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาระดบัต  ่ากวา่
ปริญญาตรีมีค่าเท่ากับ 1.629 , 2.149 และระดบัสงูกว่าปริญญาตรีมีค่าเท่ากับ 1.002 , -0.555 
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การตดัสินใจดื่มคราฟตเ์บียรด์า้นวตัถุดิบพิเศษของท่ีใหก้ลิ่นหวานเช่น น ้าผึง้ วนิลา และไม่ใส่
วตัถุดิบพิเศษ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต  ่ากวา่ปริญญาตรีมีคา่เท่ากบั 0.287 , 2.16 
และระดบัสงูกวา่ปริญญาตรีเท่ากบั -0.432 , -1.75 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหย์ังพบว่าดา้นประเภทเบียรแ์ละดา้นแรงแอลกอฮอลม์ีค่าความ
เช่ือมั่นท่ี 90% หมายความวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกวา่ระดบัปริญญาตรีมีการเลือก
ดื่มคราฟต์เบียรป์ระเภท  Wheat มากกว่าผู้มีระดับการศึกษาระดับอ่ืน ๆ โดยมีค่าอยู่ท่ี2.85 
นอกจากนีก้ลุม่ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรียงัมีการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์มีแรง
แอลกอฮอล ์8.1-10% มากกวา่กลุม่ผูม้ีระดบัการศกึษากลุม่อ่ืน ๆ โดยมีคา่อยู่ท่ี2.191 
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สมมติฐานที่1.4 ผูบ้ริโภคคราฟตเ์บียรท่ี์มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ให้
ความส าคญักบัคณุลกัษณะในการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์แตกตา่งกนั 

ตาราง 10แสดงผลการทบสอบสมมติฐานท่ี 1.4 

คุณลักษณะ
คราฟตเ์บียร ์

  รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

  

  ต ่ากวา่ 
20000 
บาท 

20001-
50000
บาท 

50001-
80000
บาท 

80001-
110000
บาท 

110001
บาทขึน้ไป 

ประเภท IPA - - - - - 
 Wheat -0.81 - -0.517 -3.449 -3.759 
 Stout -0.221 - -5.563** 6.862* -5.243 
แรง
แอลกอฮอล ์

4-6% - - - - - 

 6.1-8% -0.881 - 1.798 3.368** -1.654 
 8.1-10% 2.045 - 1.245 1.245 -2.263 
บรรจุภัณฑ ์ ขวด - - - - - 
 กระป๋อง -0.473 - 0.672 1.033 7.11** 
 เบียรส์ด

(Keg) 
-0.886 - -0.359 0.315 4.155* 

วัตถุดิบพเิศษ ของใหก้ลิ่น
หวาน 

1.686 - 0.803 3.421 -1.489 

 ผลไม ้ - - - - - 
 ไมใ่ส ่ -0.681 - -0.234 -0.588 0.733 

*มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี 90% **มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี95% 
จากตารางท่ี10 แสดงผลทดสอบอรรถประโยชนข์องการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์อง

กลุม่ตวัอย่าง จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ดว้ยวิธีการวิเคราะหแ์บบ Conjoint analysis พบว่า
การตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียรจ์  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนดา้นประเภทเบียร  ์Wheat และ 
Stout พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต  ่ากว่า 20000 บาทต่อเดือนมีค่าอยู่ท่ี -0.81 , -0.221 
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กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ย 50001-80000บาทต่อเดือนมีค่าอยู่ ท่ี  -0.517 , -5.563** กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีรายได8้0001-110000บาท มีคา่อยู่ท่ี-3.449 , 6.862* กลุม่ตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน110001บาทขึน้ไปมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี -3.759 , -5.243 การตัดสินใจดื่มคราฟตเ์บียรด์า้นแรง
แอลกอฮอล6์.1-8% และ8.1%-10% พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต  ่ากว่า 20000 บาทต่อ
เดือนมีค่าอยู่ท่ี-0.881 , 2.045 กลุม่ตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนอยู่ท่ี  50001-80000 บาทต่อ
เดือนมีคา่อยู่ท่ี1.798 , 1.245 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 80001-110000 บาทต่อ
เดือนมีค่าอยู่ท่ี 3.368** , 1.245 กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 110001 ขึน้ไปมีค่าอยู่ท่ี  -1.654 , -
2.236 การตดัสินเลือกดื่มคราฟตเ์บียรด์า้นบรรจภุณัฑ ์กระป๋องและถังKeg(เบียรส์ด) พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต  ่ากว่า 20000บาทต่อเดือนมีค่าเท่ากับ -0.473,-0.886 กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน50001-80000บาทมีค่าเท่ากับ 0.672,-0.359 กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 80001-110000บาท มีค่าเท่ากบั1.033 , 0.315 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 110000บาทขึน้ไปมีค่าเท่ากับ 7.11**,4.155 การตัดสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียรด์า้น
วตัถุดิบพิเศษ ของใหก้ลิ่นหวานเช่นน า้ผึง้ วนิลา และไม่ใส่วตัถุดิบพิเศษ พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนต  ่ากว่า 20000 บาทมีค่าเท่ากับ1.686 , -0.681 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน50001-80000บาทมีค่าเท่ากับ 0.803 , -2.234 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
80001-110000บาท มีค่าเท่ากับ3.421 ,-0.588 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 110000
บาทขึน้ไปมีคา่เท่ากบั-1.489 , 0.733 

ผลการวิเคราะหย์ังพบว่าดา้นประเภทเบียร ์ดา้นแรงแอลกอฮอล ์และดา้นบรรจุ
ภัณฑ์ มีค่าความเช่ือมั่นท่ี 95% หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน50001 -
80000บาทตอ่เดือน มีการเลือกดื่มเบียรป์ระเภท Stout นอ้ยกวา่กลุม่ผูม้ีรายไดเ้ฉล่ียอื่น ๆ  โดยมีคา่
เท่ากบั 5.563นอกจากนีก้ลุม่ตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย80001-110000 บาทตอ่เดือน มีการเลือกดื่ม
เบียรท่ี์มีแรงแอลกอฮอล6์.1-8%มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยอ่ืน ๆ โดยมีค่าอยู่ท่ี 3.368 
และดา้นบรรจุภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ย110001ขึน้ไปมีการเลือกดื่มเบียรก์ระป๋อง
มากกวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียอื่น ๆ โดยมีคา่อยู่ท่ี7.11 
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สมมติฐานที1่.5 ผูบ้ริโภคคราฟตเ์บียรท่ี์มีภมูิล  าเนาแตกตา่งกนั ใหค้วามส าคญั
กบัคณุลกัษณะในการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์แตกตา่งกนั 

ตาราง 11แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี1.5 

คุณลักษณะ   ภูมิภาค  

คราฟตเ์บียร ์  กลาง เหนือ อีสาน ใต ้
ประเภท IPA - - - - 
 Wheat - -2.141 -2.374 -1.226 
 Stout - -8.368** 1.627 2.943 
แรงแอลกอฮอล ์ 4-6% - - - - 
 6.1-8% - -0.009 -1.39 2.641* 
 8.1-10% - 0.042 -7.726** 0.581 
บรรจุภัณฑ ์ ขวด - - - - 
 กระป๋อง - -3.115** -2.205 -6.104** 
 เบียรส์ด(Keg) - 6.392** -0.032 0.509 
วัตถุดิบพเิศษ ของใหก้ลิ่น

หวาน 
- 4.031* 3.866 2.907 

 ผลไม ้ - - - - 
 ไมใ่ส ่ - 5.013 1.782 0.172 

*มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี 90% **มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี95% 
จากตารางท่ี11แสดงผลทดสอบอรรถประโยชนข์องการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์อง

กลุม่ตวัอย่าง จ  าแนกตามภมูิภาค ดว้ยวิธีการวิเคราะหแ์บบ Conjoint analysis พบวา่การตดัสินใจ
เลือกดื่มคราฟตเ์บียร ์ดา้นประเภทเบียร ์Wheat และ Stout พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีภมูิล  าเนาอยู่
ภาคเหนือมีการตดัสินใจเลือกเบียรด์า้นประเภทเบียรม์ีคา่อยู่ท่ี-2.141 , -8.368** กลุม่ตวัอย่างท่ีมี
ภมูิล  าเนาอยู่ภาคอีสานมีการตดัสินใจเลือกเบียรด์า้นประเภทเบียรม์ีค่าอยู่ท่ี -2.374 ,1.627 กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีภูมิล  าเนาอยู่ภาคใตม้ีการตัดสินใจเลือกเบียรด์า้นประเภทเบียรม์ีค่าอยู่ท่ี -1.226 , 
2.943 การตัดสินใจดื่มคราฟต์เบียรด์ ้านแรงแอลกอฮอล์6.1-8% และ8.1%-10% พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีภมูิล  าเนาอยู่ภาคเหนือมีการตดัสินใจเลือกเบียรด์า้นแรงแอลกอฮอลม์ีค่าอยู่ท่ี-0.009 , 
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0.042 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีภมูิล  าเนาอยู่ภาคอีสานมีการตดัสินใจเลือกเบียรด์า้นแรงแอลกอฮอลม์ีค่า
อยู่ ท่ี-1.39 ,-7.726** กลุ่มตัวอย่างท่ีมีภูมิล  าเนาอยู่ภาคใต้มีการตัดสินใจเลือกเบียรด์ ้านแรง
แอลกอฮอลม์ีคา่อยู่ท่ี 2.641*,0.581 การตดัสินใจดื่มคราฟตเ์บียรด์า้นบรรจภุณัฑ ์กระป๋อง และถัง
Keg(เบียรส์ด) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีภมูิล  าเนาอยู่ภาคเหนือมีการตดัสินใจเลือกเบียรด์า้นบรรจุ
ภณัฑม์ีค่าอยู่ท่ี-3.115** ,6.392**กลุ่มตวัอย่างมีภมูิล  าเนาอยู่ภาคอีสานมีการตดัสินใจเลือกเบียร์
ดา้นบรรจภุณัฑม์ีคา่อยู่ท่ี-2.205 , -0.032 กลุ่มตวัอย่างมีภมูิล  าเนาอยู่ภาคใตม้ีการตดัสินใจเลือก
เบียรด์า้นบรรจุภณัฑ์มีค่าอยู่ท่ี-6.104** , 0.509 การตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียรด์า้นวตัถุดิบ
พิเศษ ของใหก้ลิ่นหวานเช่นน า้ผึง้ วนิลา และไมใ่สว่ตัถดุิบพิเศษ พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีภมูิล  าเนาอยู่
ภาคเหนือมีการตดัสินใจเลือกเบียรด์า้นวตัถุดิบพิเศษมีค่าอยู่ท่ี 4.031* , 5.013 กลุ่มตวัอย่างมี
ภูมิล  าเนาอยู่ภาคอีสานมีการตัดสินใจเลือกเบียรด์า้นวัตถุดิบพิเศษมีค่าอยู่ท่ี  3.866 , 1.782  
ภมูิล  าเนาอยู่ภาคใตม้ีการตดัสินใจเลือกเบียรด์า้นวตัถดุิบพิเศษมีคา่อยู่ท่ี2.907 ,0.172 

ผลการวิเคราะหย์ังพบว่าดา้นประเภทเบียร ์ดา้นแรงแอลกอฮอล ์และดา้นบรรจุ
ภณัฑ์ มีค่าความเช่ือมั่นท่ี 95% หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีภูมิล  าเนาอยู่ภาคเหนือ มีการ
ตดัสินใจเลือกดื่มเบียรS์tout น้อยกว่าภูมิภาคอ่ืนโดยมีค่าอยู่ท่ี 8.368 นอกจากนีย้ังพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีภมูิล  าเนาอยู่ภาคอีสานมีการตดัสินใจเลือกดื่มเบียรท่ี์มีแรงแอลกอฮอล ์8.1-10% นอ้ย
กวา่กลุม่ตวัอย่างภมูิภาคอ่ืน โดยทีคา่อยู่ท่ี7.726 และกลุม่ตวัอย่างท่ีมีภมูิล  าเนาอยู่ภาคเหนือมีการ
ตดัสินใจเลือกดื่มเบียรจ์ากบรรจุภณัฑถ์ังKegหรือเบียรส์ดมากกว่ากลุ่มตวัอย่างจากภมูิภาคอ่ืน
โดยมีค่าอยู่ท่ี6.392 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีภูมิล  าเนาอยู่ภาคใตม้ีการตดัสินใจเลือกดื่มเบียรจ์าก
บรรจภุณัฑก์ระป๋องนอ้ยกวา่กลุม่ตวัอย่างจากภมูิภาคอ่ืนโดยมีคา่อยู่ท่ี6.104 
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สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของคราฟตเ์บียรม์ีผลต่อค่าอรรถประโยชน์ของ

ผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร ์
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย วิธีการ Conjoint Analysis จะเป็นการวิเคราะห์ท่ี

เนน้การหาการใหค้่าความส าคญัของกลุ่มตวัอย่างดว้ยการใชวิ้ธีการแบบ  part worths มากกว่า
การเน้นเรื่องนัยส  าคัญทางสถิติ  โดยในวิจัยฉบับนี้จะมีการให้ค่าความส าคัญและการให้ค่า
อรรถประโยชนใ์นภาพรวมดงันี ้

 
ภาพประกอบ 7แสดงคา่ความส าคญั 

 
จากภาพประกอบท่ี7 ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการใหค้า่ความส าคญั

กบัประเภทเบียรม์ากท่ีสดุโดยคิดเป็น 37.1% ดา้นรองลงมาคือดา้นวตัถุดิบโดยมีค่าความส าคญั
เท่ากับ 25.9% ล  าดับถัดมาคือด้านบรรจุภัณฑ์โดยให้มีค่าความส าคัญเท่ากับ 18.9% และ
องคป์ระกอบท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคัญเป็นล  าดับสุดท้ายคือดา้นแรงแอลกอฮอล ์โดยคิดเป็น 
18.1% 
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นอกจากนีผ้ลการวิจัยยงัพบวา่กลุม่ตวัอย่างมีการเลือกใหค้วามส าคญัระดบั
ย่อยในองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย ประเภทเบียร ์วตัถุดิบพิเศษ บรรจุภณัฑ ์และแรง
แอลกอฮอล ์ผา่นคา่อรรถประโยชนด์งัตอ่ไปนี ้

 
ภาพประกอบ 8แสดงคา่อรรถประโยชนข์องคณุลกัษณะประเภทเบียร ์

 
จากภาพประกอบท่ี8พบว่าคุณลักษณะดา้นประเภทเบียรท่ี์กลุ่มตัวอย่าง

เลือกดื่มคราฟตเ์บียรใ์นระดบัตา่ง ๆ  แตกตา่งกนั โดยกลุม่ตวัอย่างจะเลือกดื่มคราฟตเ์บียรป์ระเภท 
ipa มากท่ีสดุโดยมีค่าเท่ากับ2.70 และรองลงมาคือเลือกเบียรป์ระเภท Wheat มีค่าเท่ากับ 0.76 
ในทางกลบักนักลุม่ตวัอย่างจะไมเ่ลือกดื่มคราฟตเ์บียรป์ระเภท Stout โดยมีคา่เท่ากบั-3.46 
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ภาพประกอบ 9แสดงคา่อรรถประโยชนข์องคณุลกัษณะแรงแอลกอฮอล ์

 
จากรูปภาพท่ี9พบวา่คณุลกัษณะดา้นแรงแอลกอฮอลท่ี์กลุม่ตวัอย่างเลือกดื่ม

คราฟตเ์บียรใ์นระดบัตา่ง ๆ แตกตา่งกนัโดยกลุม่ตวัอย่างจะเลือกดื่มเบียรท่ี์มีระดบัแรงแอลกอฮอล ์
6.1-8%เป็นล  าดบัแรกโดยมีคา่อยู่ท่ี 0.78 และล าดบัตอ่มากลุม่ตวัอย่างจะเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์มี
แรงแอลกอฮอลร์ะดบั 4-6% โดยมีค่าอยู่ท่ี 0.47 ในทางกลบักนักลุม่ตวัอย่างจะไมเ่ลือกดื่มคราฟต์
เบียรท่ี์มีแรงแอลกอฮอลร์ะดบั8.1-10% โดยมีคา่อยู่ท่ี-1.25 
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ภาพประกอบ 10แสดงคา่อรรถประโยชนข์องคณุลกัษณะบรรจภุณัฑ ์

 
จากภาพประกอบท่ี11พบวา่คณุลกัษณะดา้นบรรจภุณัฑท่ี์กลุม่ตวัอย่างเลือก

ดื่มคราฟตเ์บียรใ์นระดบัตา่ง ๆ  แตกตา่งกนัโดยกลุม่ตวัอย่างจะเลือกดืม่คราฟตเ์บียรท่ี์มรีะดบับรรจุ
ภณัฑ ์ถังKeg หรือเบียรส์ดมากท่ีสดุโดยมีค่าเท่ากบั1.54 และกลุม่ตวัอย่างจะไม่เลือกดื่มคราฟต์
เบียรแ์บบขวดและแบบกระป๋องโดยมีคา่อยู่ท่ี -0.63 และ-0.91 ตามล าดบั 
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ภาพประกอบ 11แสดงคา่อรรถประโยชนข์องคณุลกัษณะวตัถดุิบพิเศษ 
 

จากภาพประกอบท่ี 11พบว่าคณุลกัษณะดา้นวตัถุดิบพิเศษท่ีกลุ่มตวัอย่าง
เลือกดื่มเบียรใ์นระดับต่าง ๆ แตกต่างกันโดยกลุ่มตัวอย่างจะเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์มีระดับ
วตัถดุิบพิเศษ ผลไมม้ากท่ีสดุ โดยมีคา่อยู่ท่ี 0.69 รองลงมา กลุม่ตวัอย่างจะเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์
มีระดบัวตัถุดิบพิเศษ ของให้กลิ่นหวานเช่น น า้ผึง้ วนิลา มีค่าเท่ากับ 0.20 ในทางกลับกันกลุ่ม
ตวัอย่างจะไมเ่ลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์มีระดบัไมใ่สว่ตัถดุิบพิเศษใด ๆ โดยมีคา่อยู่ท่ี -0.89 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
สถติิทีใ่ช้ 

ผลการทดสอบ 

อรรถประโยชน ์ ระดับ 
ค่า

อรรถประโยชน ์
สมมุติฐานที่  1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ภมูิล  าเนา มีอิทธิพลต่อการเลือกดิ่มคราฟต์
เบียร ์

 
Conjoint  

สม มุ ติ ฐ านที่  1 .1 ผู้บ ริ โภ ค ท่ี มี เพ ศ
แตกต่างกัน  มี อิท ธิพลต่อการเลือกดื่ม
คราฟตเ์บียร ์ของผูบ้ริโภค แตกตา่งกนั  

 เพศชาย 
- ดา้นประเภทเบียร ์

 
 
 
 

- Wheat 

Conjoint  
 
 
 

-2.994* 
- แรงแอลกอฮอล ์ - 6.1-8%  4.01** 

สม มุ ติ ฐ านที่  1 .2 ผู้บ ริ โภ ค ท่ี มี อายุ
แตกต่างกัน  มี อิท ธิพลต่อการเลือกดื่ม
คราฟตเ์บียร ์ของผูบ้ริโภค แตกตา่งกนั  

 อายุ 36-42 ปี 
- ดา้นบรรจภุณัฑ ์

 
 
 
 

- เบียรส์ด(Keg) 

Conjoint 
 
 
 
 

 
 
 
 

-3.047**  
- ดา้นวตัถดุิบพิเศษ - ของใหก้ลิน่หวาน  3.567* 

 อายุ 43-50 ปี 
- ดา้นแรงแอลกอฮอล ์

 
- 6.1-8% 

Conjoint  
-3.555* 

 อายุ 51 ปีขึน้ไป 
- ดา้นประเภทเบียร ์

 
-Wheat 

Conjoint  
14.284** 

    
 
สมมุติฐานที่ 1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษา
แตกต่างกัน มี อิท ธิพลต่อการเลือกดื่ม
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สมมติฐาน 
สถติิทีใ่ช้ 

ผลการทดสอบ 

อรรถประโยชน ์ ระดับ 
ค่า

อรรถประโยชน ์
คราฟตเ์บียร ์ของผูบ้ริโภค แตกตา่งกนั 

 สูงกว่าปริญญาตรี 
-   ดา้นประเภทเบียร ์
-   ดา้นแรงแอลกอฮอล ์

 
-Wheat 
-8.1-10% 

Conjoint  
2.852* 
2.191* 

สมมุติฐานที ่1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีอิทธิพลต่อการเลือก
ดื่มคราฟตเ์บียร ์ของผูบ้ริโภค แตกตา่งกนั 

   

 รายได้เฉลี่ย 50001-80000บาทต่อ
เดือน 
- ดา้นประเภทเบียร ์

 
 
-Stout 

Conjoint  
 

-5.563** 

 รายได้เฉลี่ย 80001-110000บาทต่อ
เดือน 
-ดา้นแรงแอลกอฮอล ์

 
-6.1-8% 

Conjoint  
3.368** 

 รายได้เฉลี่ย 110000 บาทขึน้ไปต่อ
เดือน 
-ดา้นบรรจภุณัฑ ์

 
 
-กระป๋อง 
-เบียรส์ด(ถงัKeg) 

Conjoint  
 

7.11** 
4.155* 

สมมุติฐานที่ 1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีภูมิล  าเนา
แตกต่างกัน  มี อิท ธิพลต่อการเลือกดื่ม
คราฟตเ์บียร ์ของผูบ้ริโภค แตกตา่งกนั 

   

 ภาคเหนือ 
-ดา้นประเภทเบียร ์

 
-Stout 

Conjoint  
-8.368** 

-ดา้นบรรจภุณัฑ ์ -ขวด 
-เบียรส์ด(ถงัKeg) 

 -3.115** 
6.392** 

 ภาคอสีาน 
-ดา้นแรงแอลกอฮอล ์

 
-8.1-10% 

Conjoint  
-7.726** 
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สมมติฐาน 
สถติิทีใ่ช้ 

ผลการทดสอบ 

อรรถประโยชน ์ ระดับ 
ค่า

อรรถประโยชน ์

 ภาคใต้ 
-ดา้นแรงแอลกอฮอล ์

 
-6.1-8% 

Conjoint  
2.641* 

-ดา้นบรรจภุณัฑ ์ -กระป๋อง  -6.104** 
สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคให้ความส าคัญ
กับคุณลักษณะของผลิตภัณฑแ์ตกต่าง
กัน 

 Partworth 
Conjoint 

 

 -ประเภทเบียร ์  31.7 
 -แรงแอลกอฮอล ์  18.1 
 -บรรจภุณัฑ ์  25.9 
 -วตัถดุิบพิเศษ 

 
 

 18.9 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษาถึงการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่มในการตดัสินใจเลือกดื่มคราฟต์
เบียรข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลท่ีไดจ้ากการวิจัยนีจ้ะไดท้ราบถึงปัจจัยส  าคญัท่ี
ผูบ้ริโภคเลือกดื่มคราฟตเ์บียร ์ซึ่งผูท่ี้ท  าธรุกิจเก่ียวกบัคราฟตเ์บียร ์ไมว่่าจะเป็น ผูผ้ลิตคราฟตเ์บียร์
ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เจา้ของรา้นอาหารและสถานบนัเทิง สามารถน าผลวิจัยไปศึกษาต่อยอด
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือประกอบการตัดสินใจในการท าธุรกิจเก่ียวกับคราฟตเ์บียรไ์ดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและเหมาะสมตามความตอ้งการของกลุม่ผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

สังเขปความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวธิีการด าเนินการวจิัย 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

1.เพ่ือศกึษาปัจจยัส  าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ า
แจกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
ภมูิภาค 
ความส าคัญของการวจิัย 

1.เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาคราฟตเ์บียรแ์ละกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตคราฟตเ์บียรร์ายย่อยสามารถ
ผลิตเบียรไ์ดอ้ย่างถกูกฎหมายและมีมาตราฐาน 

2.เพ่ือกระตุน้ให้เกิดสรา้งธุรกิจใหม่ท่ีถูกกฎหมายเป็นการสรา้งงานสรา้งรายไดแ้ละ
ก่อใหเ้กิดการกระตุน้เศรษฐกิจในวงกวา้ง  

3.เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการผลิตและจดัจ าหน่ายคราฟตเ์บียรร์ายย่อยสามารถน าผลการวิจัย
ไปเป็นแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง 
สมมติฐานการวจิัย 

1.ผูบ้ริโภคคราฟตเ์บียรท่ี์มีลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อาย ุระดับ
การศกึษา รายได ้ภมูิล  าเนา มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียร ์

2.คณุลกัษณะของคราฟตเ์บียรม์ีผลตอ่คา่อรรถประโยชนข์องผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร  ์
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ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีค้ือ ผูท่ี้ดื่มหรือเคยดื่มคราฟตเ์บียรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนเป็นกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีแ้บบออกเป็น 2 กลุม่ตวัอย่าง 

 1.กลุม่ตวัอย่างแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
การสมัภาษณเ์ชิงลึกกลุม่ตวัอย่างเพ่ือท่ีจะไดน้  าขอ้มลูมาเรียบเรียง รวบรวม

ขอ้มลูและวิเคราะหถ์ึงปัจจยัในการเลือกใชด้ื่มคราฟตเ์บียร ์
2.กลุม่ตวัอย่างแบบสอบถาม 

กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีไ้ดแ้ก ่ผูท่ี้ดื่มหรือเคยดื่มคราฟตเ์บียรใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนสามารถค  านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างใน
กรณีไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนดว้ย (มารยาท โยทองยศ และปราณี สวสัดิสรรพ,์ 2557)ท่ี
ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และก าหนดคา่ความคลาดเคลื่อนไมเ่กินรอ้ยละ 0.10 ไดจ้  านวนกลุ่ม
ตวัอย่างเท่ากบั 96.04 ตวัอย่างและเพ่ิมไว ้4 ตวัอย่างรวมเป็น 100 ตวัอย่าง 
การสร้างเคร่ืองมือในการท าวจัิย 

การวิจยัในครัง้นีไ้ดแ้บ่งออกเป็น 2 สว่น คือ กาวิจยัเชิงคณุภาพ และ การวิจยัเชิง
ปริมาณ ผูวิ้จยัไดส้รา้งเครื่องมือตามขัน้ตอน ดงันี ้ 

ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือการท าวจัิยเชงิคุณภาพ 
1. ศกึษาขอ้มลู แนวคิด ทฤษฎี จากหนงัสือ บทความ หรือ งานวิจยัเชิงปริมาณ ท่ี

เก่ียวกบัคราฟตเ์บียรเ์พ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามกึ่งโครงสรา้งส  าหรบัการสมัภาษณ์
เชิงลกึ 

2. สรา้งแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งส  าหรบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึใหส้อดคลอ้งกับ
ทฤษฎีแนวคิดหรือขอ้มลูท่ีไดศ้กึษา 

3. น าแบบสอบถามกึ่งโครงสรา้งไปใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณเ์ชิงลกึเพ่ือให้
ไดข้อ้มลูคณุลกัษณะของผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร ์

4. น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณม์าจ าแนกเป็นลกัษณะ (Attribute) และระดบั
ลกัษณะ(Level) เพ่ือใชใ้นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม 
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ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือการท าวจัิยเชงิปริมาณ 
1. สรา้งสถานการณ์จ  าลอง (Profile) จากใช้ลักษณะ (Attribute) และระดับ

ลกัษณะ(Level) ท่ีผ่านการคดัเลือกแลว้ผ่านโปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูปเพ่ือใหร้ะบบสุ่มสถานการณ์
จ  าลองท่ีเหมาะสม 

2. คดัเลือกสถานการณจ์  าลอง (Profile) ใหม้ีจ  านวนท่ีเหมาะสมโดยใชโ้ปรแกรม
สถิติส  าเรจ็รูปในการคดัเลือกสถานการณจ์  าลอง (Profile) ท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสดุเพ่ือน าไปใช้
ในการสรา้งแบบสอบถาม 

 3. สรา้งแบบสอบถามจากขอ้มลูท่ีไดศ้ึกษาและคดัเลือก ใหค้รอบคลมุตามความ
มุง่หมายของการวิจยัในครัง้นี ้

 4. เสนอแบบสอบถามต่ออาจารยท่ี์ปรกึษาเพ่ือพิจารณาความถกูตอ้งและความ
สมบรูณข์องแบบสอบถามและปรบัปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บั 

 5. น าขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาลงรหัสตามท่ีก าหนดไว้เพ่ือให้ในการ
ประมวลผลในโปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูป 

 6.ประมวลผลขอ้มลูท่ีลงรหสัโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นีแ้บ่งเป็นสองสว่นคือส่วนการวิจยัเชิงคณุภาพและส่วนการวิจยัเชิง
ปริมาณผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของเชงิคุณภาพ 

1. นดัหมายผูใ้หส้มัภาษณเ์พ่ือท าการสมัภาษณเ์ชิงลกึโดยนดัสถานท่ีท่ีมี
ความเป็นสว่นตวัและเลือกเวลาในการนดัหมายท่ีผูใ้หส้มัภาษณส์ะดวก 

 2. บันทึกขอ้มลูระหวา่งการสมัภาษณเ์ชิงลกึโดยใชเ้ครื่องมือไดแ้ก่เครื่อง
บนัทึกเสียงและสมดุจดบนัทึก 

 3. ถอดขอ้มลูจากเครื่องบนัทึกเสียงลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนการวจัิยเชงิปริมาณ 

1. น าแบบสอบถามไป เก็บข้อมูลจากผู้ดื่ มคราฟต์เบีย ร์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร  

 2. ขอความร่วมมือจากผู้ดื่มคราฟต์เบียร์ให้ช่วยตอบแบบสอบถาม
จ านวน100คนเมื่อเก็บแบบสอบถามครบแลว้น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ขอ้มลู 
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การจัดกระท าและการวเิคราะหข้์อมูล 
การจัดกระท าของมูล 

1. ตรวจสอบขอ้มลูท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง โดยการ
คดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีขอ้มลูไมส่มบรูณอ์อก 

2. ลงรหสัขอ้มลูท่ีไดต้ามรหสัท่ีก  าหนดไวส้  าหรบัใชใ้นโปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูป 
3. ประมวลผลขอ้มูลท่ีไดล้งรหัสไว ้โดยการใชโ้ปรแกรมสถิติส  าเร็จรูปเพ่ือ

วิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณาและเชิงอนมุานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
การวเิคราะหข้์อมูล 

1. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) มีดงันี ้
 1.1 แบบสอบถามส่วนท่ี  1 คือ แบบสอบถามข้อมูลลักษณะทาง

ประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่เพศอายรุะดบัการศึกษารายไดต้่อเดือนอาชีพและ
ภมูิล  าเนาโดยท าการวิเคราะห์ขอ้มลูน าเสนอในรูปแบบของการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
คา่เฉล่ีย (Mean)และคา่รอ้ยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงอนุมาน  (Inferential Statistic)เพ่ือใช้
ทดสอบสมมติฐานมีดงันี ้

 2.1 สมมติฐานท่ี 1 ทดสอบเก่ียวกบัผลของลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ดา้นเพศอายรุะดบัการศึกษารายไดต้่อเดือนอาชีพและภมูิล  าเนาต่อการตดัสินใจเลือกดื่มคราฟต์
เบียรด์ว้ยการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหคุณู (MultipleRegression) 

3. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยวิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) 
มีดงันี ้

 3.1 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการตัดสินใจเลือกใชด้ื่ม
คราฟตเ์บียรม์าท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยน าเสนอในรูปแบบคา่ความส าคญั (Importance)  
สรุปผลการวเิคราะหข้์อมูล 

จากการศกึษาขอ้มลูเรื่องปัจจัยในการตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลไดด้งันี ้

ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณต์วัอย่างซึ่งประกอบธรุกิจเก่ียวกับ
คราฟตเ์บียรจ์  านวน 7 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
คราฟตเ์บียรแ์บ่งออกไดเ้ป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประเภทเบียรป์ระกอบดว้ย 3 ระดบัไดแ้ก่ IPA Stout 
Wheat ดา้นแรงแอลกอฮอลป์ระกอบดว้ย 3 ระดบัไดแ้ก่ 4-6% 6.1-8% 8.1-10% ดา้นบรรจุภณัฑ์
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ไดแ้ก่ ขวด กระป๋อง ถังkeg(เบียรส์ด) ดา้นวตัถุดิบพิเศษแบ่งออกเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ ของใหก้ลิ่น
หวานเช่นวนิลา น า้ผึง้ ไมใ่สว่ตัถดุิบพิเศษ และ ผลไม ้

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณา แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงันี ้
ตอนที่1 ขอ้มูลเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ28-35ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน20001-50000บาทตอ่เดือน และมีภมูิล  าเนาอยู่ท่ีภาคกลาง 

ตอนที่ 2 ข้อมูลอรรถประโยชน์ (Utilities) และค่าความส าคัญ (Importance 
Weight) ของกลุม่ตวัอย่างแบบสอบถามสามารถวิเคราะหไ์ดด้งัตอ่ไปนี ้

ดา้นประเภทเบียรพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักับ เบียรป์ระเภท IPA 
Wheat และ Stout ตามล าดบั 

ดา้นแรงแอลกฮอลพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับแรงแอลกอฮอล์
ระดบั 6.1-8 % 4-6% และ 8.1-10%ตามล าดบั 

ดา้นบรรจุภัณฑ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักับบรรจุภัณฑ์ ถังKeg(
เบียรส์ด) ขวด และ กระป๋องตามล าดบั 

ดา้นวตัถดุิบพิเศษพบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักับ ผลไม ้ของใหก้ลิ่น
หวานเช่นน า้ผึง้ วนิลา และไมใ่สว่ตัถดุิบพิเศษ ตามล าดบั 

ค่าความส าคัญกลุ่มตวัอย่างมีการใหค้่าความส าคญักับประเภทเบียรม์าก
ท่ีสดุโดยคิดเป็น 37.1% ดา้นรองลงมาคือดา้นวตัถุดิบโดยมีคา่ความส าคญัเท่ากบั 25.9% ล  าดบั
ถัดมาคือดา้นบรรจุภณัฑโ์ดยใหม้ีค่าความส าคญัเท่ากับ 18.9% และองคป์ระกอบท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัเป็นล  าดบัสดุทา้ยคือดา้นแรงแอลกอฮอล ์โดยคิดเป็น 18.1% 

ส่วนที ่3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่การเลือกดื่มคราฟต์

เบียร ์ของผูบ้ริโภค แตกตา่งกนั ผลการทบสอบสมมติฐานพบวา่ เพศท่ีแตกตา่งกนัมีอิทธิพลตอ่การ
เลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์แตกตา่งกนั ผลการทบสอบสมมติฐานสรุปไดว้า่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั
ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะคราฟตเ์บียรท่ี์แตกต่างกัน ในดา้นประเภทเบียร ์และด้านแรง
แอลกอฮอล ์

สมมติฐานที ่1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่การเลือกดื่มคราฟต์
เบียร ์ของผูบ้ริโภค แตกต่างกัน ผลการทบสอบสมมติฐานพบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
การเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์แตกต่างกัน ผลการทบสอบสมมติฐานสรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ
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แตกต่างกันใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะคราฟตเ์บียรท่ี์แตกตา่งกันในดา้น ประเภทเบียร ์ดา้น
บรรจภุณัฑ ์ดา้นแรงแอลกอฮอล ์และดา้นวตัถดุิบพิเศษ 

สมมติฐานที ่1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่การเลือก
ดื่มคราฟตเ์บียร ์ของผูบ้ริโภค แตกต่างกัน ผลการทบสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีอิทธิพลตอ่การเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์แตกตา่งกัน ผลการทบสอบสมมติฐานสรุปได้
วา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันใหค้วามส าคญักับคณุลกัษณะคราฟตเ์บียรท่ี์แตกตา่ง
กนัในดา้น ประเภทเบียร ์และ แรงแอลกอฮอล ์

สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนั มีอิทธิพลตอ่การเลือกดื่ม
คราฟตเ์บียร ์ของผูบ้ริโภค แตกต่างกนั ผลการทบสอบสมมติฐานพบว่า รายไดเ้ฉลี่ยท่ีแตกต่างกัน
มีอิทธิพลตอ่การเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์แตกตา่งกัน ผลการทบสอบสมมติฐานสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ี
มีรายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะคราฟตเ์บียรท่ี์แตกตา่งกนัในดา้นประเภท
เบียร ์แรงแอลกอฮอล ์และบรรจภุณัฑ ์

สมมติฐานที ่2 ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักับคณุลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ตกตา่ง
กนั ผลการทบสอบสมมติฐานสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคมีการใหค้า่น า้หนกัความส าคญัของคณุลกัษณะ 
ตา่ง ๆ ท่ีแตกตา่งกนั 
อภปิรายผลการวจิัยจากผลการวจิัย 

จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมเรื่องปัจจัยในการตดัสินใจเลือกดื่ม
คราฟตเ์บียรข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ท่ีมีความส าคญัมาอภิปราย
ผลไดด้งันี ้

1.ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
จากผลการวิจัยพบว่าผูบ้ริโภคคราฟตเ์บียรใ์นเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่เป็น

เพศชาย และโดยส่วนใหญ่มีอายุ 28-35 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ท่ี 20001-50000 บาทตอ่เดือน และมีภมูิล  าเนาอยู่ท่ีภาคกลาง 

2.ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส าคัญในการตัดสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์อง
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบวา่กลุม่ตวัอย่างมีการใหค้า่ความส าคญักบัประเภทเบียรม์ากท่ีสดุ
โดยคิดเป็น 37.1% ดา้นรองลงมาคือดา้นวตัถดุิบโดยมีคา่ความส าคญัเท่ากบั 25.9% ล  าดบัถดัมา
คือด้านบรรจุภัณฑ์โดยให้มีค่าความส าคัญเท่ากับ 18.9% และองค์ประกอบท่ีผู้บริโภคให้
ความส าคญัเป็นล  าดบัสดุทา้ยคือดา้นแรงแอลกอฮอล ์โดยคิดเป็น 18.1% ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่หาก
จะพัฒนาผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร ์ส่ิงท่ีควรพิจารณาล าดบัแรกก็คือประเภทของเบียรว์า่ ในตลาด
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กลุม่เป้าหมายเบียรป์ระเภทใดเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากท่ีสดุเน่ืองจากผลการวิจัยบอกวา่กลุ่ม
ผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญัในการเลือกจากคณุลกัษณะดา้นประเภทเบียรเ์ป็นอนัดบัแรก และมีค่า
ห่างจากอนัดบัท่ี 2 อยู่มากพอสมควรทัง้นีเ้ป็นเพราะเบียรแ์ต่ละประเภทมีเอกลกัษณแ์ละรสชาติท่ี
มีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจนท าใหเ้ป็นเกณฑใ์นการเลือกไดง้่ายท่ีสดุเช่นเบียรป์ระเภท Wheat 
โดยสว่นมากจะมีเนือ้เบียรท่ี์บางรสชาติอ่อนและดื่มง่าย เบียรป์ระเภทIPA จะมีความขมและกลิ่น
หอมเป็นจุดเด่นและดว้ยความขมจะท าใหย้ากส  าหรบัการดื่มพอสมควร หรือเบียรป์ระเภทStout 
จะเป็นเบียรท่ี์มีรสเขม้ขน้จากมอลต์ กาแฟ ช็อคโกแลตท าให้มีรสชาติท่ีหนัก ซึ่งเบียร3์ประเภท
ตวัอย่างนีม้ีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนจึงท าใหผู้บ้ริโภคใหค้วามส าคญักับการเลือกประเภท
เบียรท่ี์สดุ ส  าหรบัล  าดบัถัดมาท่ีควรพิจาณาคือ ดา้นวตัถุดิบพิเศษ ซึ่งผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัใน
การเลือกมากตามเกณฑ์ เป็นเพราะผูบ้ริโภคในประเทศไทนส่วนใหญ่ไม่เคยดื่มเบียรท่ี์มีการใส่
วตัถดุิบพิเศษมาก่อนหรือเพ่ิงจะไดด้ื่มคราฟตเ์บียรท่ี์มีการใสว่ตัถดุิบพิเศษไดไ้ม่นาน เน่ืองจากเพ่ิง
เป็นท่ีนิยม ท าใหเ้กิดความอยากจะทดลองดื่มเบียรท่ี์มีการใสว่ตัถดุิบพิเศษเสริมรสชาติใหค้ราฟต์
เบียรม์ีรสชาติท่ีดีย่ิงขึน้ ทางดา้นบรรจภุณัฑแ์ละแรงแอลกอฮอลท่ี์ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญันอ้ยกว่า
น่าจะเป็นเพราะ การเปลี่ยนบรรจุภณัฑ ์หรือเพ่ิมลดแรงแอลกอฮอลไ์ม่ไดท้  าใหร้สชาติของเ บียร์
เปลี่ยนไปอย่างเห็นไดช้ดัท าใหผู้บ้ริโภคใหค้วามส าคญัในเรื่องเหลา่นีน้อ้ยกวา่ 

ดา้นคา่อรรถประโยชนใ์นแตล่ะดา้น ผลการวิจยัพบวา่ดา้นประเภทเบียร ์ผูบ้ริโภค
จะเลือกดื่มคราฟตเ์บียรป์ระเภท IPA มากท่ีสดุ รองลงมาคือ Wheat และ Stout ตามล าดบั ดา้น
แรงแอลกอฮอลท่ี์กลุ่มตวัอย่างเลือกดื่มคราฟตเ์บียรใ์นระดบัต่าง ๆ แตกต่างกันโดยกลุ่มตวัอย่าง
จะเลือกดื่มเบียรท่ี์มีระดบัแรงแอลกอฮอล ์6.1-8%เป็นล  าดบัแรก ตามมาดว้ย 4-6% และ 8.1-10% 
ตามล าดบั ดา้นบรรจุภัณฑ์ท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกดื่มคราฟตเ์บียรใ์นระดบัต่าง ๆ แตกต่างกันโดย
กลุม่ตวัอย่างจะเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์มีระดบับรรจภุณัฑ ์ถงัKeg หรือเบียรส์ดมากท่ีสดุ โดยเลือก 
ขวด และกระป๋อง เป็นล  าดบัถดัมาตามล าดบั ดา้นวตัถดุิบพิเศษ กลุ่มตวัอย่างจะเลือกดื่มคราฟต์
เบียรท่ี์มีวตัถุดิบพิเศษเป็นผลไมม้ากท่ีสดุ รองลงมาจะเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์มีวตัถุดิบพิเศษเป็น
ของใหก้ลิ่นหวานเช่น น า้ผึง้ หรือวนิลา และเลือกคราฟตเ์บียรท่ี์ไมใ่สว่ตัถดุิบพิเศษนอ้ยท่ีสดุ 
ผลการทบสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกดื่มคราฟตเ์บียร ์
ของผูบ้ริโภค แตกตา่งกนั 

จากผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคเพศชายมีการเลือกดื่มเบียรป์ระเภท Wheat นอ้ยกว่า
เพศหญิง ทัง้นีส้าเหตนุ่าจะเป็นเพราะว่า เบียรป์ระเภท Wheat เป็นเบียรท่ี์มีรสชาติท่ีออ่น ดื่มง่าย 
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และโดยส่วนใหญ่เบียรป์ระเภทนีจ้ะมีแอลกอฮอลท่ี์ต  ่ากว่าเบียรป์ระเภทอ่ืน ๆ ท าใหผู้บ้ริโภคเพศ
ชายสว่นใหญ่ไมช่อบ ตา่งจากผูบ้ริโภคเพศหญิงสว่นใหญ่ท่ีชอบเบียรท่ี์ดื่มง่าย มีรสชาติออ่น ความ
ขมอยู่ในระดบันอ้ย แรงแอลกอฮอลไ์มส่งูมากนกั นอกจากนีเ้บียรป์ระเภท Wheat ยงัเป็นเบียรท่ี์มี
วางขายในท้องตลาดมานานกว่าเบียรป์ระเภทอ่ืน ๆ ท าใหผู้บ้ริโภคเพศชายส่วนใหญ่ท่ีน่าจะมี
อตัราการบริโภคคราฟตเ์บียรบ์่อยกวา่เพศหญิงดื่มเบียรป์ระเภท Wheat มาก่อนแลว้และอยากลอง
เบียรป์ระเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีความแปลกใหม่มากกว่าจึงท าใหผู้บ้ริโภคเพศชายเลือกดื่มคราฟตเ์บียร์
ประเภท Wheat นอ้ยกว่าเพศหญิง นอกจากนีผ้ลการวิจัยยังพบว่าดา้นแรงแอลกอฮอล ์ผูบ้ริโภค
เพศชายเลือกดื่มเบียรท่ี์มีแรงแอลกอฮอลใ์นระดบัแรงแอลกอฮอล ์6.1-8%มากกวา่เพศหญิง เป็น
เพราะเบียรท่ี์มีแรงแอลกอฮอลใ์นระดบั 6.1-8% ตามมาตราฐานทั่วไปถือว่าเป็นเบียรท่ี์มีความแรง
พอสมควรถึงขั้นแรงมากท าให้ผู้บริโภคเพศชายซึ่งส่วนใหญ่ร่างกายสามารถรับปริมาณ
แอลกอฮอลไ์ดม้ากกวา่เพศหญิงท าใหผู้บ้ริโภคเพศชายเลือกดื่มเบียรท่ี์มีแรงแอลกอฮอลใ์นระดบัท่ี
สูงกว่าเพศหญิงนอกจากนี้ผู้บริโภคเพศชายส่วนใหญ่มีความถ่ีในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอลม์ากกว่าเพศหญิงท าใหร้า่งกายมีความคุน้เคยกบัเบียรท่ี์มีแรงแอลกอฮอลม์ากกว่าจึง
นิยมดื่มเบียรท่ี์มีแรงแอลกอฮอลท่ี์สงูกวา่ จากผลการวิจยัเช่นนีท้  าใหส้รุปไดว้า่หากตอ้งการพฒันา
ผลิตภณัฑ์คราฟตเ์บียรโ์ดยเนน้เจาะกลุ่มตลาดผูบ้ริโภคเพศชายผูป้ระกอบธุรกิจควรจะพัฒนา
ผลิตภณัฑโ์ดยไมเ่ลือกผลิตคราฟตเ์บียรป์ระเภท Wheat เพราะผูบ้ริโภคเพศชายจะไมนิ่ยมเลือกดืม่ 
โดยอาจจะเลือกพฒันาเป็นเบียรป์ระเภทอ่ืนเช่น IPA แทน นอกจากนีแ้รงแอลกอฮอลท่ี์เหมาะสม
เพ่ือตอบสนองผูบ้ริโภคเพศชายคือแรงแอลกอฮอลร์ะดบั 6.1-8% ซึ่งเป็นแรงแอลกอฮอลท่ี์ผูบ้ริโภค
เพศชายนิยมมากท่ีสดุ ในทางกลบักันหากผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งการท่ีจะพัฒนาผลิตภณัฑค์ราฟต์
เบียรเ์พ่ือเจาะกลุม่ตลาดผูบ้ริโภคเพศหญิง ผูป้ระกอบการควรท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑเ์บียรป์ระเภท 
Wheat เพราะเป็นประเภทเบียรท่ี์ผูบ้ริโภคเพศหญิงเลือกดื่ม 

สมมติฐานที ่1.2ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่การเลือกดื่มคราฟตเ์บียร ์ของ
ผูบ้ริโภค แตกตา่งกนั 

จากผลการวิจัยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ20-27ปีผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ
36-42มีการเลือกดื่มเบียรด์า้นบรรจภุณัฑป์ระเภทเบียรส์ด(ถังKeg)นอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ20-
27 ปี ทั้งนีส้าเหตนุ่าจะเป็นเพราะว่าการดื่มเบียรจ์ากบรรจุภณัฑถ์งัKegหรือเบียรส์ดตอ้งไปดื่มท่ี
รา้นอาหารท่ีมีบริการหรือสถานบนัเทิงต่าง ๆ ไมส่ามารถดื่มท่ีบา้นไดผู้บ้ริโภคท่ีมีอายุ 36-42ปีเป็น
วยัท่ีเริ่มมีอายแุละภาระรบัผิดชอบไม่วา่จะเป็นทางดา้นการงานท่ีมากขึน้ หรือทางดา้นครอบครวัท่ี
อาจจะตอ้งดแูลครอบครวัเพราะวยั36-42ปีเป็นวยัท่ีก  าลงัสรา้งครอบครวั จึงท าใหไ้มส่ามารถไปดื่ม
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เบียรส์ดท่ีมีเฉพาะในรา้นอาหารหรือสถานบันเทิงเท่านัน้ท  าใหผู้บ้ริโภคท่ีมีอายุ 36-42 ปีสว่นใหญ่
ตอ้งเลือกดื่มเบียรจ์ากบรรจภุณัฑอ่ื์นไมว่่าจะเป็นบรรจภุณัฑป์ระเภทขวด หรือกระป๋องท่ีสามารถ
ดื่มท่ีใดก็ไดต้ามความสะดวก นอกจากนี้ยังพบกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ36-42มีการเลือกดื่มเบียร์
วตัถดุิบพิเศษดา้นของท่ีใหก้ลิ่นหวานเช่นน า้ผึง้ วนิลามากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ20-27 ปีเพราะว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 36-42ปีสว่นใหญ่จะเริ่มตน้ดื่มเบียรแ์ละมีประสบการณก์ารดื่มเบียรม์าจากเบียร์
ตลาดแบบเดิม ๆ ท่ีเบียรท่ี์ไมม่ีวตัถดุิบพิเศษและแต่ละย่ีหอ้มีรสชาติท่ีไม่แตกต่างกนัมาก อีกทัง้ยัง
มีเบียรเ์พียงไม่ก่ีประเภทในตลาด การท่ีมีคราฟตเ์บียรท่ี์ใส่วตัถุดิบพิเศษเพ่ิมมาในตลาดจึงท าให้
เกิดความอยากท่ีจะลองเบียรท่ี์มีรสชาติแปลกใหม่กวา่เดิม โดยเฉพาะวตัถุดิบพิเศษเช่นของให้
กลิ่นหวาน เมื่อผสมเขา้ไปในเบียรจ์ะท าใหเ้บียรม์ีกลิ่นท่ีคลา้ยของหวานมากขึน้ท  าใหง้่ายต่อการ
ดื่ม ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ36-42 จึงน่าจะเลือกดื่มเบียรท่ี์มีวตัถดุิบพิเศษใหก้ลิ่นหวานเพราะวา่มีความ
แปลกใหม่ และง่ายต่อการดื่มมากกว่าเบียรท่ี์ใส่วตัถุดิบพิเศษประเภทอ่ืนเช่นผลไมเ้พราะผลไม้
บางอย่าง อาจจะมีความหลากหลายและมีกลิ่นท่ีเฉพาะเกินไปท าใหผู้บ้ริโภคบางกลุม่ไม่ชอบ แต่
ของใหก้ลิ่นหวานเป็นวตัถดุิบท่ีใหก้ลิ่นไปในโทนเดียวกนัและง่ายต่อการดื่มช่วยเสริมรสชาติเบียร์
ใหม้ีความหวานซึ่งถกูปากชาวไทยสว่นใหญ่เช่นกนั 

ผลการวิจยัยงัพบวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ20-27ปีผูบ้ริโภคท่ีมีอาย4ุ3-
50มีการเลือกดื่มเบียรด์า้นแรงแอลกอฮอลร์ะดบั6.1-8% นอ้ยกวา่เพราะวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ43-50
ปี เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเริ่มมีการเปลี่ยนวยัเป็นช่วงวยัท่ีเปลี่ยนผา่นไปสูก่ารเป็นผูส้งูอายซุึ่งเป็นวัยท่ี
รา่งกายมีความแขง็แรงนอ้ยลง ดงันัน้ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ43-50ปี จึงตอ้งการความเอาใจใสแ่ละการ
ดแูลสุขภาพมากขึน้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นสิ่งท่ีท  าให้เสียสขุภาพโดยเฉพาะการดื่ม
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเ์กินท่ีก าหนดเป็นจ านวนมากจะท าใหส้ง่ผลเสียตอ่สขุภาพอย่างมาก เบียร์
ท่ีมีแอลกอฮอลร์ะดบั 6.1-8% ถือเป็นแรงแอลกอฮอลท่ี์จัดอยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู การเลือกดื่ ม
เบียรท่ี์มีแอลกอฮอล6์.1-8% ปริมาณจะท าใหม้ีปริมาณแอลกอฮอลโ์ดยเฉล่ียเขา้สู่รา่งกายมากขึน้
ซึ่งจะท าใหเ้กิดผลเสียตอ่สขุภาพมากกว่าการดื่มเบียรท่ี์มีปริมาณแอลกอฮอลท่ี์ต  ่ากวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี
อาย ุ43-50ปีซึ่งอยู่ในวยัท่ีตอ้งเริ่มดแูลสขุภาพมากขึน้จึงเลือกท่ีจะดื่มเบียรท่ี์มีปริมาณแอลกอฮอล์
ท่ีมีระดบัสูง น้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุน้อยกว่า ดังนั้นหากตอ้งการท่ีจะพัฒนา
ผลิตภณัฑเ์พ่ือท่ีจะตอบสนองกลุ่มตลาดผูท่ี้มีอายุ 43-50ปีขึน้ไป จึงควรท่ีจะพัฒนาผลิตภณัฑ์
คราฟตเ์บียรท่ี์มีแรงแอลกอฮอลต์  ่ากว่า 6.1-8% เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มนี้จะไม่เลือกดื่มคราฟต์
เบียรท่ี์มีปริมาณแอลกอฮอลส์งูเกินไป 
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นอกจากนีผ้ลการวิจยัยงัพบวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 20-27ปีผูบ้ริโภค
ท่ีมีอายุ51ปีขึน้ไปมีการเลือกดื่มเบียรด์า้นประเภทเบียร ์Wheat มากกวา่เพราะวา่กลุม่ผูบ้ริโภคท่ีมี
อาย5ุ1ปีขึน้ไปเป็นกลุม่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายมุาก และตอ้งเกิดก่อนปี 1971 โดยในก่อนปี 2015 ประเทศ
ไทยยงัไมม่ีการแพรห่ลายของคราฟตเ์บียร ์ท าใหเ้บียรใ์นประเทศไทยสว่นใหญ่เป็นประเภท Lager 
และเบียรท่ี์มีราคาแพงกวา่เป็นเบียรน์  าเขา้บางส่วนจะเป็นเบียรป์ระเภท Wheat กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
อายุ 51ปีขึ ้นไปจึงมีความคุ้นเคยกับเบียรป์ระเภท Wheat ท่ีมีวางขายอยู่ ในตลาดมาก่อน 
นอกจากนีเ้บียรป์ระเภท Wheat โดยส่วนใหญ่จะมีแรงแอลกอฮอลท่ี์ต  ่ากวา่เบียรป์ระเภทอ่ืนท าให้
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ51ปีขึน้ไปซึ่งเป็นวยัสงูอายุ ท่ีตอ้งรกัษาสุขภาพสามารถดื่มเบียรป์ระเภท  
Wheatได ้เพราะปริมาณแอลกอฮอลไ์มม่ากเกินไป ดงันัน้หากผูผ้ลิตตอ้งการท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์
คราฟตเ์บียรเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ51 ปีขึน้ไปก็ควรจะเนน้ไปท่ีการ
พฒันาผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรป์ระเภท Wheat เป็นหลกั 

สมมติฐานที่ 1.3ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกดื่ม
คราฟตเ์บียร ์ของผูบ้ริโภค แตกตา่งกนั 

จากผลวิจัยพบว่าผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีเมื่อเทียบกับ
ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรด์า้นประเภทเบียร ์Wheat 
มากกว่าเน่ืองจากคนท่ีมีการศกึษาระดบัสงูกว่ามกัจะมีนิสยัท่ีจะศึกษาคน้ควา้ในประวตัิของเรื่อง
ตา่ง ๆ และหากศกึษาเรื่องคราฟตเ์บียรอ์ย่างลกึซึง้แลว้จะพบวา่ เบียรป์ระเภท Wheat เป็นหนึ่งใน
ประเภทเบียรท่ี์มีกรรมวิธีการผลิตท่ีเก่าแก่และใชว้ตัถดุิบแบบดัง้เดิมท่ีสดุในโลก โดยเบียรป์ระเภท
Wheatสว่นใหญ่จะผลิตท่ีโรงงานในยโุรปซึ่งมีอายยุาวนาน กลุม่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่
ปริญญาตรีซึ่งสว่นใหญ่มีนิสยัชอบศกึษาและทดลอง รวมถึงชอบในผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพ เบียรท่ี์
มีสตูรและกรรมวิธีการผลิตท่ีเก่าแก่เป็นผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรท่ี์มีคณุภาพจึงน่าจะเป็นสาเหตท่ีุท า
ใหผู้บ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรีเลือกดื่มผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรป์ระเภทWheat 
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีเมื่อเทียบกับผู้บริโภคท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีการเลือกดื่มคราฟต์เบียรด์ ้านแรงแอลกอฮอล์ระดับ8.1 -10% 
มากกว่าเน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มท่ีมี นิสัยชอบศึกษา
ทดลองเช่นเดียวกัน เพราะคราฟตเ์บียรท่ี์มีแอลกอฮอลร์ะดบั 8.-10% ถือวา่เป็นระดบัแอลกอฮอล์
ในเบียรท่ี์มีระดับสูงมากโดยทั่วไปไม่ค่อยนิยมดื่มแบบปกติ ดังนั้นการเลือกดื่มเบียรท่ี์มีระดับ
แอลกอฮอลส์งูมากเช่นนีน้่าจะเป็นเพราะเลือกเพราะตอ้งการทดลองดื่มและเป็นเพราะการค  านวน
เรื่องความคุม้ค่าระหว่างราคาเบียรแ์ละแรงแอลกอฮอลเ์น่ืองจากเบียรโ์ดยในทอ้งตลาดโดยส่วน



 76 
 
ใหญ่จะมีราคาไมห่่างกนัมาก ถา้เปรียบเทียบจากแรงแอลกอฮอล ์การไดเ้บียรร์าคาใกลเ้คียงกนัใน
ปริมาณแอลกอฮอลท่ี์สงูวา่จึงถือวา่เป็นสิ่งท่ีคุม้คา่ จากผลการวิจยัในส่วนนีส้ามารถสรุปไดว้า่หาก
ตอ้งการพัฒนาผลิตภัณฑท่ี์ตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสงูกวา่ปริญญาตรีก็ควร
พัฒนาผลิตภัณฑ์คราฟตเ์บียรท่ี์เป็นประเภทWheat และมีแรงแอลกอฮอล8์.1-10%ซึ่งจะเป็น
รูปแบบเบียรท่ี์ดื่มง่ายแตแ่รงแอลกอฮอลส์งู  

สมมติฐานที ่1.4ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่การเลือกดื่ม
คราฟตเ์บียร ์ของผูบ้ริโภค แตกตา่งกนั 

จากผลวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 50001-80000บาทตอ่เดือน เมื่อเทียบกับ
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ย 20001-50000บาทต่อเดือนมีการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรป์ระเภท Stout 
นอ้ยกว่าเน่ืองจาก เบียรป์ระเภท Stout โดยส่วนใหญ่ถือว่าไม่เป็นท่ีนิยมในตลาดประเทศไทย
เน่ืองจากความเช่ือท่ีว่าเบียรด์  ามกัมีแรงแอลกอฮอลส์งูกว่าเบียรป์ระเภทอ่ืน ๆ  กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดบั 50001-80000 บาท ถือวา่เป็นรายไดท่ี้อยู่ในระดบัสงูพอสมควร
จึงเลือกดื่มในสิ่งท่ีตวัเองรูจ้กัและคุน้เคยและอาจจะเคยทดลองดื่มเบียรป์ระเภท Stout มาก่อนแลว้ 
ตา่งจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ย 20001-50000 บาทต่อเดือนท่ีอาจจะเพ่ิงมีรายไดส้งูขึน้และ
ยงัไมไ่ดท้ดลองดื่มคราฟตเ์บียรห์ลากหลายประเภทมากนกัจงึตอ้งการท่ีจะทดลองดื่มเบียรป์ระเภท
ท่ีแตกต่างกันเพ่ือเป็นการสะสมประสบการณ ์ดงันั้นหากตอ้งการท่ีจะพัฒนาผลิตภณัฑค์ราฟต์
เบียรเ์พ่ือตอบสนองผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50001-80000บาท ผูป้ระกอบการคราฟต์
เบียรค์วรท่ีจะเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเบียรอ่ื์น ๆ ท่ีไม่ใช่ประเภท Stout เน่ืองจากเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคกลุม่นีไ้มนิ่ยม  

 นอกจากยังพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ย 80001-110000บาทต่อเดือน เมื่อ
เทียบกบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 20001-50000บาทตอ่เดือนมีการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรด์า้นความ
แรงแอลกอฮอลร์ะดบั6.1-8% มากกวา่เน่ืองจาก เบียรท่ี์มีปริมาณแอลกอฮอลส์งูกวา่โดยทั่วไปหาก
เทียบอยู่ในประเภทเดียวกันคือใชว้ตัถุดิบในการผลิตแบบเดียวกัน เช่นเป็นเบียรป์ระเภท Wheat 
เหมือนกนั หรือเป็นประเภท IPA เหมือนกนั เบียรท่ี์มีปริมาณแอลกอฮอลส์งูกวา่มกัจะมีราคาท่ีแพง
กวา่เน่ืองจากตอ้งเสียภาษีมากกวา่เบียรท่ี์มีปริมาณแอลกอฮอลใ์นระดบัต  ่ากลุม่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 80001-110000บาทซึ่งถือว่าเป็นรายไดท่ี้สงูพอสมควรจึงมีก  าลงัในการซือ้มากกว่า
และเลือกดื่มผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรท่ี์มีแรงแอลกอฮอล ์6.1-8% มากกว่า ดงันั้นหากตอ้งพัฒนา
ผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 80001-110000
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บาท ผูพ้ฒันาผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรค์วรท่ีจะสรา้งผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรท่ี์มีแรงแอลกอฮอลร์ะดบั 
6.1-8% 

 ผลวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 110000 บาทขึน้ไปต่อเดือน เมื่อเทียบกับ
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ย 20001-50000บาทต่อเดือนมีการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรด์า้นบรรจุภณัฑ ์
กระป๋องและเบียรส์ด(ถังKeg)มากกวา่เน่ืองจาก โดยภาพรวมของตลาดคราฟตเ์บียร ์บรรจุภณัฑ์
กระป๋องจะมีราคาสงูกวา่บรรจภุณัฑแ์บบขวดเน่ืองจากคราฟตเ์บียรท่ี์มีราคาสงูและใชว้ตัถุดิบท่ี
ดีกวา่สว่นใชจ้ะบรรจโุดยใชก้ระป๋องเพราะวา่กระป๋องสามารถป้องกนัแสงไมใ่หส้อ่งถึงน า้เบียรแ์ละ
ป้องกันอากาศรั่วไหลเขา้ไปโดนน ้าเบียรไ์ดม้ากกว่าเบียรท่ี์มีบรรจุภณัฑ์เป็นกระป๋องจึงสามารถ
รกัษารสชาติไดด้ีกวา่เบียรท่ี์มีบรรจภุณัฑเ์ป็นขวดท าใหผู้ม้ีรายไดเ้ฉล่ียท่ีสงูกว่าจึงเลือกท่ีจะจ่ายใน
ราคาแพงกวา่เพ่ือไดเ้บียรท่ี์มีคณุภาพดีมากกวา่ ในสว่นของเบียรส์ด จะมีราคาท่ีสงูท่ีสดุในบรรดา
บรรจภุณัฑท์ัง้หมดเน่ืองจากเป็นเบียรท่ี์ตอ้งไปดื่มท่ีรา้นเท่านั้นท าใหม้ีราคาสงูกวา่เบียรท่ี์ใชบ้รรจุ
ภณัฑอ่ื์น ๆ แต่เบียรส์ดก็จะมีคณุภาพมากกว่าในเรื่องความสดใหม่ของวตัถุดิบกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
รายได ้110000 บาทขึน้ไปตอ่เดือนจึงเลือกท่ีจะดื่มเบียรท่ี์มีคณุภาพมากกว่าเพราะมีก  าลงัในการ
ซือ้ผลิตภณัฑด์งันั้นหากจะพัฒนาผลิตภณัฑ์คราฟตเ์บียรเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 110000 บาทขึน้ไปผูป้ระกอบธุรกิจคราฟตเ์บียรไ์ม่ควรท่ีจะใช้
บรรจภุณัฑแ์บบขวดในการสรา้งผลิตภณัฑ ์

สมมติฐานที่ 1.5ผูบ้ริโภคท่ีมีภมูิล  าเนาระดบัภมูิภาคแตกต่างกัน มีอิทธิพลตอ่การเลือก
ดื่มคราฟตเ์บียร ์ของผูบ้ริโภค แตกตา่งกนั 

จากผลวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีภมูิล  าเนาภาคเหนือ เมื่อเทียบกบัผูบ้ริโภคท่ีมีภมูิล  าเนา
ภาคกลางมีการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรป์ระเภทเบียร ์Stout นอ้ยกว่าเน่ืองจากเบียรป์ระเภท Stout 
เป็นเบียรท่ี์มีรสชาติออกไปทางเขม้ขน้ แนว กลิ่นคั่วไหม ้กาแฟ หรือช็อคโกแลต ซึ่งเป็นรสชาติท่ี
หนักและเมื่อประกอบกบัรสชาติของอาหารภาคเหนือ ก็มีความเขม้ขน้และจดัจา้นของรสชาติ ท า
ใหเ้มื่อมารวมกันอาจจะมีรสท่ีจัดเกินไปไม่เหมาะกับการดื่มคู่กับอาหารภาคเหนือ แตกต่างจาก
ภาคกลางท่ีอาหารโดยส่วนใหญ่มีรสชาติอ่อนกว่าและเป็นไปในโทนกลาง ๆ มากกว่าซึ่งท  าให้
สามารถดื่มเบียรป์ระเภท Stout คู่กบัอาหารไดง้่ายกวา่เมื่อเทียบกับการดื่มเบียรป์ระเภทStoutกับ
อาหารจากภาคเหนือ และหากดื่มเบียรป์ระเภทStoutเพียงอย่างเดียวเบียร ์Stout ก็น่าจะมีรสชาติ
ท่ีหนกัเกินไป ไมเ่หมาะกบัภมูิอากาศภาคเหนือท่ีถา้ไมใ่ช่ฤดหูนาว จะมีอากาศรอ้นมาก ผูบ้ริโภคท่ี
มีภมูิล  าเนาจากภาคเหนือ จึงน่าจะเลือกดื่มเบียรป์ระเภทอ่ืนท่ีมีเนือ้สมัผสัเบากวา่และง่ายต่อการ
ดื่มมากกว่า เช่น Lager หรือ Wheat นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าผู้บริโภคท่ีมีภูมิล  าเนา
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ภาคเหนือ เมื่อเทียบกับผูบ้ริโภคท่ีมีภมูิล  าเนาภาคกลาง มีการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรด์า้นบรรจุ
ภณัฑถ์งัKeg หรือเบียรส์ดมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีภมูิล  าเนาภาคกลาง และบรรจภุณัฑแ์บบขวดนอ้ย
กว่าผูบ้ริโภคท่ีมีภมูิล  าเนาภาคกลางเน่ืองจาก เบียรป์ระเภทเบียรส์ดท่ีใชบ้รรจุภณัฑแ์บบถังKeg 
ถือเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพท่ีสดุ เพราะเบียรท่ี์ใส่บรรจุภณัฑ์ถังKeg จะมีสภาพท่ีสดใหม่กว่า
และการขนส่งคราฟตเ์บียรท่ี์ใชบ้รรจภุณัฑแ์บบถงัKegโดยสว่นมากจะขนสง่ผา่นระบบเย็นคือเก็บ
ในห้องท่ีมีอณุหภมูิเย็นอยู่ตลอดเวลาท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของรสชาติน้อยท่ีสดุ เบียรท่ี์ใช้
บรรจุภณัฑแ์บบถังKeg จึงสามารถรกัษาคณุภาพไวไ้ดม้ากท่ีสดุท าใหผู้บ้ริโภคท่ีมีภมูิล  าเนาอยู่ท่ี
ภาคเหนือเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์ใชบ้รรจุภณัฑ์แบบถังKegมากกว่า ในทางกลบักันผูบ้ริโภคท่ีมี
ภูมิล  าเนาอยู่ท่ีภาคเหนือเมื่อเทียบกับผูบ้ริโภคท่ีมีภูมิล  าเนาอยู่ภาคกลางปฏิเสธการเลือกดื่ม
คราฟตเ์บียรท่ี์มีบรรจภุณัฑแ์บบกระป๋องเพราะบรรจภุณัฑแ์บบกระป๋องจะส าหรบัคราฟตเ์บียรโ์ดย
สว่นใหญ่จะไวใ้ชส้  าหรบัเบียรท่ี์ผลิตในปริมาณนอ้ยและใชว้ตัถดุิบท่ีมีคณุภาพมากกวา่รวม รวมถึง
การผลิตเบียรรุ์น่เฉพาะหรือรุน่ทดลองท าใหเ้บียรท่ี์ใชบ้รรจุภณัฑแ์บบกระป๋องโดยส่วนใหญ่จะมี
ราคาท่ีสงูกว่าเบียรท่ี์ใชบ้รรจุภัณฑ์แบบอ่ืน ๆ ดงันั้นหากจะพัฒนาผลิตภณัฑ์ส  าหรบัตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีภมูิล  าเนาอยู่ภาคเหนือแลว้ ผูป้ระกอบธรุกิจคราฟตเ์บียรค์วรท่ีจะ
พฒันาเบียรป์ระเภทใดก็ไดท่ี้ไมใ่ช่ Stout และใชบ้รรจภุณัฑแ์บบ ถงัKeg และไมค่วรใชบ้รรจภุณัฑ์
แบบกระป๋องเป็นอย่างย่ิง 

ผลวิจัยยังพบอีกว่าผู้บริโภคท่ีมีภูมิล  าเนาภาคอีสาน เมื่อเทียบกับผูบ้ริโภคท่ีมี
ภูมิล  าเนาภาคกลางมีการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรด์ ้านแรงแอลกอฮอล์ระดับ8.1 -10% น้อยกว่า
เน่ืองจากเบียรท่ี์มีแอลกอฮอลร์ะดบั8.1-10% นับไดว้่าเป็นเบียรท่ี์มีปริมาณแรงแอลกอฮอลจ์ดัอยู่
ในระดับท่ีสูงมากกว่าปกติและเบียรท่ี์มีแอลกอฮอลร์ะดับนี้ส่วนใหญ่จะดื่มไดอ้ยาก ดื่มไดใ้น
ปริมาณท่ีนอ้ยกวา่ และง่ายต่อการมนึเมา ซึ่งถา้หากสงัเกตจากอาหารของภาคอีสานส่วนใหญ่จะ
พบว่าแมอ้าหารหลาย ๆ ชนิดจะมีรสจัดแต่ก็ไม่ไดม้ีความเขม้ขน้ รสชาติจะเป็นโทน เปรีย้ว และ 
เผด็ ซึ่งเป็นรสชาติท่ีสามารถรบัประทานไดเ้รื่อย ๆ การดื่มเบียรท่ี์มีแอลกอฮอลร์ะดบั 8.1-10% จึง
น่าจะไม่เหมาะกบัมือ้อาหารแบบอีสาน นอกจากนีด้ว้ยภมูิอากาศท่ีชาวอีสานคุน้เคยส่วนมากจะ
เป็นอากาศท่ีรอ้น การดื่มเบียรท่ี์มีแอลกอฮอลท่ี์มีปริมาณสงูจะท าใหเ้กิดผลเสียมากกว่า จากท่ี
กล่าวมาทั้งหมดจะพบว่า หากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์คราฟตเ์บียรเ์พ่ือตอบสนองผู้บริโภคท่ีมี
ภมูิล  าเนาอยู่ท่ีภาคอีสาน จะตอ้งไมท่  าเบียรท่ี์มีแรงแอลกอฮอลร์ะดบั 8.1-10% 

ผลการวิจัยพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีภมูิล  าเนาภาคใต ้เมื่อเทียบกับผูบ้ริโภคท่ีมีภมูิล  าเนา
ภาคกลางมีการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรร์ะดับ 6.1-8% มากกว่าเน่ืองจากคราฟตเ์บียรท่ี์มีปริมาณ
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แอลกอฮอลร์ะดบั 6.1-8% ถือวา่เป็นคราฟตเ์บียรท่ี์มีระดบัแอลกอฮอลส์งูปานกลางและดว้ยราคา
คราฟตเ์บียรท่ี์มีราคาท่ีสงูกวา่ปกติการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์มีปริมามาณแอลกอฮอลท่ี์สงูกวา่เป็น
หนึ่งในปัจจัยท าใหเ้กิดความคุม้ค่าเมื่อเทียบกับราคาของผลิตภัณฑ์ท่ีจ่าย อีกทั้งผูบ้ริโภคท่ีมี
ภมูิล  าเนาจากภาคใตน้่าจะเป็นผูท่ี้คุน้เคยกบัอาหารท่ีมีรสชาติเขม้ขน้น่าจะเป็นปัจจยัใหผู้บ้ริโภคท่ี
มีภูมิล  าเนาจากภาคใตเ้ลือกดื่มคราฟตเ์บียรท่ี์มีปริมาณแรงแอลกอฮอลท่ี์สงูกว่า เมื่อเทียบกับ
ผูบ้ริโภคท่ีมีภมูิล  าเนาจากภาคกลางเพราะผูบ้ริโภคท่ีมีภมูิล  าเนาจากภาคกลางน่าจะคุน้เคยกับ
อาหารท่ีมีรสชาติอ่อนกว่า และรบัประทานไดง้่ายกว่า นอกจากนีผ้ลการวิจัยพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
ภมูิล  าเนาภาคใต ้เมื่อเทียบกับผูบ้ริโภคท่ีมีภมูิล  าเนาภาคกลางมีการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรด์า้น
บรรจุภณัฑ์กระป๋องนอ้ยกว่า เน่ืองจาก ผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรท่ี์ใชบ้รรจุภณัฑก์ระป๋องโดยส่วน
ใหญ่จะมีราคาท่ีสงูกวา่แบบอ่ืนเน่ืองจากเป็นบรรจภุณัฑท่ี์มีคณุภาพท่ีสดุในการรกัษาน า้เบียรไ์มว่า่
จะเป็นเรื่องแรงอดัของแก๊สหรือเรื่องการปกป้องน า้เบียรไ์มใ่หส้มัผสักบัแสง เบียรท่ี์ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์
เป็นกระป๋องสว่นใหญ่จึงมกัเป็นเบียรท่ี์มีความพิเศษ เช่นเป็น เบียรเ์ฉพาะฤดกูาล เบียรท่ี์ท  าฉลอง
ในโอกาสพิเศษ หรือเบียรท่ี์ใชต้น้ทุนและวตัถดุิบในการท าสงูกว่าเบียรป์กติ ดงันัน้เบียรท่ี์ใชบ้รรจุ
ภณัฑ์แบบกระป๋องจึงมกัมีราคาท่ีสูงว่า ท าให้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีภมูิล  าเนาจากภาคใต ้อาจจะไม่
เลือกดื่มเบียรท่ี์ใชบ้รรจภุณัฑก์ระป๋องเน่ืองจากมีราคาท่ีสงูเกินไป จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดจะเห็นได้
วา่หากผูป้ระกอบการธรุกิจคราฟตเ์บียรต์อ้งการท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีภมูิล  าเนาจากภาคใต ้ผูป้ระกอบการควรพัฒนาผลิตภณัฑ์คราฟตเ์บียรท่ี์มีแรง
แอลกอฮอลร์ะดบั 6.1-8% และไมใ่ชบ้รรจภุณัฑแ์บบกระป๋อง 

สมมติฐานที ่2 ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ตกตา่งกนั 
จากผลการวิจัยพบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับคณุลักษณะของคราฟตเ์บียร์

ด ้านประเภทเบียร์มากท่ีสุด เป็นเพราะว่า ประเภทเบียร์เป็นสิ่งท่ีแบ่งแยกเรื่องรสชาติ  สี 
คณุสมบตัิเฉพาะ และสิ่งตา่ง ๆ ไดอ้ย่างชดัเจนท่ีสดุ จึงเป็นเหตทุ  าให ้ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักับ
การเลือกด้านประเภทเบียร์มากท่ีสุดดังนั้นหากจะผู้ผลิตคราฟต์เบี ยรต์ ้องการท่ีจะพัฒนา
ผลิตภณัฑใ์หม ่จึงควรค  านึงถึงการพฒันาผลิตภณัฑด์า้นประเภทเบียรก์่อนเป็นอนัดบัแรก ประการ
ต่อมาผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับ คุณลกัษณะคราฟตเ์บียรด์า้นวตัถุดิบพิเศษเป็นล  าดบัถัดมา
เพราะว่า วตัถดุิบพิเศษท่ีใสล่งไปในคราฟตเ์บียรจ์ะท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของรสชาติ และท า
ใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกคราฟตเ์บียรท่ี์ใสส่ว่นประสมท่ีปกตินิยมบริโภคตามแต่รสนิยมของแตล่ะ
คนได้ ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียรจ์ึงผู้ผลิตจึงควรค  านึงถึงวัตถุดิบพิเศษท่ีใช้
เช่นเดียวกนัเพ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

1.จากผลการวิจยัพบวา่คณุลกัษณะส าคญัของผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรท่ี์กลุม่ผูบ้ริโภคให้
ความสนใจมากท่ีสดุ คือคณุลกัษณะดา้นประเภทเบียร์ และในปัจจุบันคราฟตเ์บียรม์ีการพัฒนา
เบียรป์ระเภทใหม่ซึ่งแยกย่อยในรายละเอียดเพ่ิมขึน้อยู่ตลอด ดงันั้น ผู้ผลิตคราฟตเ์บียรต์อ้งให้
ความส าคัญในการศึกษาเรื่องประเภทเบียรเ์พ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
เช่นเดียวกับคุณลักษณะส าคัญท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคัญเป็นอันดับ 2 คือวัตถุดิบพิเศษ ซึ่ง
สามารถน าวตัถดุิบพิเศษใหม่ ๆ มาทดลองใชใ้นการประกอบคราฟตเ์บียรเ์พ่ือเป็นทางเลือกใหก้ับ
ผูบ้ริโภคได ้

2.จากผลส ารวจพบวา่กลุม่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่คือกลุม่ท่ีมีเพศชาย อาย ุ28-35 
ปีมีรายไดเ้ฉลี่น 20001-50000 ต่อเดือน จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีภมูิล  าเนาอยู่ท่ีภาค
กลางท าใหเ้ห็นวา่กลุ่มผูบ้ริโภคนีถื้อเป็นส่วนแบ่งตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของตลาดคราฟตเ์บียรใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร ผูป้ระกอบธรุกิจจึงควรน าผลวิจัยท่ีไดไ้ปพฒันาเพ่ือตอบสนองคนกลุม่นีไ้ดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและเหมาะสม 

3.จากผลการวิจัยดา้นประเภทเบียรพ์บวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ปฏิเสธการเลือกดื่มเบียร์
ประเภท Stout ดงันั้นหากจะพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสว่น
ใหญ่ ผูป้ระกอบการคราฟตเ์บียรไ์มค่วรท่ีจะเลือกพฒันาผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรป์ระเภท Stout แต่
ควรจะเลือกพัฒนาผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรป์ระเภท  IPA เน่ืองจากเป็นคณุลกัษณะดา้นประเภท
เบียรท่ี์ผูบ้ริโภคเลือกดื่มมากท่ีสดุ 

4.จากผลการวิจัยดา้นบรรจภุณัฑพ์บวา่ ผูบ้ริโภคสว่นใหญ่เลือกดื่มเบียรท่ี์มีคณุลกัษณะ
บรรจภุณัฑถ์งัKeg (เบียรส์ด) และปฏิเสธการเลือกดื่มเบียรป์ระเภทกระป๋อง และ ขวด ดงันั้นการ
พฒันาผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรเ์พ่ือตอบสนองผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่จึงควรเนน้
การพฒันาเบียรท่ี์มีบรรจภุณัฑเ์ป็นถงัKeg(เบียรส์ด)มากท่ีสดุ 

5.ควรน าผลการวิจัยท่ีไดม้าพัฒนาผลิตภณัฑเ์พ่ือเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคเช่นหากอา้งอิง
กลุ่ม เป้าหมายด้านอายุก็ ควรจะน าผลวิจัยด้านอายุ มาศึกษาจะท าให้รู ้ได ้ว่าผู้บ ริโภค
กลุม่เป้าหมายท่ีตอ้งการนัน้นิยมดื่มคราฟตเ์บียรป์ระเภทไหน เช่น หากผูผ้ลิตตอ้งการท่ีจะพฒันา
ผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ51 ปีขึน้ไปก็ควรจะ
เนน้ไปท่ีการพฒันาผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรป์ระเภท Wheat หรือ หากอา้งอิงกลุม่เป้าหมายดา้นเพศ 
คือตอ้งการพัฒนาผลิตภณัฑ์ส  าหรบัผูบ้ริโภคคราฟตเ์บียรเ์พศชาย ก็ควรท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์
คราฟตเ์บียร ์ท่ีมีแรงแอลกอฮอล ์6.1-8%เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับวจัิยคร้ังต่อไป 

1.เน่ืองจากคณุลกัษณะดา้นประเภทเบียรเ์ป็นคณุลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสดุ ผูท้  าวิจัยครัง้ตอ่ไป จึงควรสรา้งระดบัของคณุลกัษณะดา้นประเภทเบียรใ์หม้ีความละเอียด
มากกวา่นี ้เพ่ือจะไดท้ราบความตอ้งการปลีกย่อยของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างชดัเจน 

2.ควรท าการศึกษาและส ารวจผูบ้ริโภคท่ีเลือกดื่มคราฟตเ์บียรใ์นเขตจังหวดัอ่ืน ๆ ว่ามี
ปัจจัยการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรท์ั้งดา้นคณุลกัษณะส าคญัต่าง ๆ เหมือนหรือแตกต่างกับผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะไดพ้ฒันาผลิตภณัฑส์  าหรบัผูบ้ริโภคในเขตอ่ืน ๆ ได  ้

3.ควรน าผลวิจัยท่ีไดจ้ากการวิจัยในครัง้นีไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการผลิต ผลิตภณัฑ์
คราฟตเ์บียรข์ึน้มาจริง ๆ เพ่ือทดลองตลาด และศกึษาถึงผลตอบรบัของผูบ้ริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ 
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แบบทดสอบเพ่ือการวิจัยเร่ือง 

การพัฒนาผลิตภัณฑค์ราฟตเ์บียรด์้วยการวิเคราะหแ์บบคอนจ้อยท์ 

 ค าชีแ้จงแบบทดสอบ 

 แบบทดสอบชดุนีม้จีดุประสงคเ์พ่ือประกอบการศกึษาของนิสิตปริญญาโท หลกัสตูร

บริหารธรุกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบั

การใชก้ารวิเคราะหแ์บบคอนจอ้ยทเ์พ่ือการพฒันาผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร ์ขอ้มลูท่ีไดจ้ะใชเ้พ่ือ

การศกึษาคน้ควา้เท่านัน้ ขอ้มลูขอท่านจะถือเป็นความลบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 สว่นดงันี  ้

  1.ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบทดสอบ 

  2.การตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์องผูต้อบ 

ส่วนที1่.ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบทดสอบ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ทีต่รงกับข้อมูลของท่าน 

 1.เพศ 

  ชาย    หญิง 

 2.อายุ 

  20-27 ปี    28-35 ปี 

  36-42 ปี    43-50 ปี 

  51 ปีขึน้ไป 

 3.ระดับการศึกษาสูงสุด 

  ต ่ากวา่ปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี

  สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 

 4.รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 



  87 

  ต ่ากวา่ 20000 บาท   20001-50000บาท 

  50001-80000บาท   80001-110000บาท 

  110000บาทขึน้ไป 

 5.ภูมิภาค 

  เหนือ    กลาง 

  อีสาน    ใต ้

ส่วนที ่2 การตัดสินใจเลือกดืม่คราฟตเ์บียร ์

ค าชีแ้จง กรุณาศึกษาข้อมูลดังต่อไปนีเ้พือ่ประกอบการตอบค าถามในส่วนที ่2 

4 คุณลักษณะทีส่่งผลต่อการเลือกดืม่คราฟตเ์บียรดั์งนี ้

 1.คณุลกัษณะดา้นประเภทเบียร ์หมายถึงประเภทของเบียรซ์ึ่งสง่ผลตอ่รสชาติโดยรวม

ของเบียรว์า่มีรูปแบบรสชาติแบบใด มีสีแบบใด โดยจะขึน้อยู่กบัสดัสว่นประเภท ของวตัถดุบิของ

องคป์ระกอบหลกั คือน า้ ฮ็อป มอลต์ ยีสต ์ซึ่งแตล่ะชนิดเมื่อน ามาประกอบกนัจะท าใหไ้ดเ้บียร์

ประเภทตา่งกนั 

  1.1 IPA คือเบียรท่ี์มีสว่นประกอบหลกัท่ีใชฮ้อ้ปมากกวา่เบียรป์ระเภทอ่ืน ท าให้

เกิดกลิน่หอมเฉพาะจากฮอ้ป และมีรสขมกวา่เบียรป์ระเภทอ่ืน ๆ  

  1.2.Wheat คือเบียรท่ี์มีสว่นประกอบหลกัจากขา้วสาลีตา่งจากเบียรป์ระเภทอ่ืนท่ี

ใชข้า้วบาเลย่เ์ป็นหลกั ท าใหเ้บียรม์ีรสชาตเิบาดื่มง่าย 

   1.3Stout คือเบียรท่ี์มีสว่นประกอบหลกัเป็นมอลต์คั่วจนสเีขม้ ท าใหเ้บียรม์ีสีเขม้ 

มีรสของการคั่ว กลิ่นไหม ้แตกตา่งจากเบียรป์ระเภทอ่ืน 

 2.คณุลกัษณด์า้นแรงแอลกอฮอลห์มายถึงปริมาณสดัสว่นของแอลกอฮอลท่ี์ผสมอยู่ใน

เครื่องดื่มโดยคดิเป็น เปอรเ์ซนต ์

 3.คณุลกัษณะดา้นบรรจภุณัฑห์มายถึง บรรจภุณัฑท่ี์ใสน่  า้เบียรไ์วภ้ายในโดยจะ

ประกอบดว้ย ขวด กระป๋อง และ ถงัKegซึ่งไวใ้สเ่บียรส์ด 
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 4.คณุลกัษณะดา้นวตัถดุิบพิเศษหมายถึง วตัถดุิบพิเศษท่ีใสเ่พ่ิมไปในเบียรน์อกจาก 4 

วตัถดุิบหลกัเพ่ือเพ่ิมรสชาติและความหลากหลายใหก้บัเบียร ์โดยจะประกอบดว้ย ผลไม ้ของท่ีให้

กลิ่นหวานเชน่ น า้ผึง้ วนิลา และไมใ่สว่ตัถดุิบพิเศษ 

 ข้อ 6 ให้ท่านพจิารณาเลือกเบียร ์ข้อ A B หรือ C โดย ท าเคร่ืองหมาย  ล้อม
ตัวอักษรของเบียรท์ีต้่องการเลือก 

คราฟตเ์บียร ์ ประเภทเบียร ์ แรงแอลกอฮอล ์ บรรจุภัณฑ ์ วัตถุดิบพเิศษ 
A Wheat 8.1-10% กระป๋อง ไมใ่สว่ตัถดุิบ

พิเศษ 
B Stout 6.1-8% เบียรส์ด(ถงัKeg) วตัถดุิบใหก้ลิน่

หวาน เชน่ น า้ผึง้ 
วนิลา 

C IPA 8.1-10% เบียรส์ด(ถงัKeg) ผลไม ้
ข้อ 7 ให้ท่านพจิารณาเลือกเบียร ์ข้อ A B หรือ C โดย ท าเคร่ืองหมาย  ล้อม

ตัวอักษรของเบียรท์ีต้่องการเลือก 

คราฟตเ์บียร ์ ประเภทเบียร ์ แรงแอลกอฮอล ์ บรรจุภัณฑ ์ วัตถุดิบพเิศษ 
A Stout 6.1-8% กระป๋อง ไมใ่สว่ตัถดุิบ

พิเศษ 
B Wheat 8.1-10% กระป๋อง ไมใ่สว่ตัถดุิบ

พิเศษ 
C IPA 6.1-8% ขวด ผลไม ้
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ข้อ 8 ให้ท่านพจิารณาเลือกเบียร ์ข้อ A B หรือ C โดย ท าเคร่ืองหมาย  ล้อม
ตัวอักษรของเบียรท์ีต้่องการเลือก 

คราฟตเ์บียร ์ ประเภทเบียร ์ แรงแอลกอฮอล ์ บรรจุภัณฑ ์ วัตถุดิบพเิศษ 
A Wheat 4-6% ขวด วตัถดุิบใหก้ลิน่

หวาน เชน่ น า้ผึง้ 
วนิลา 

B Stout 8.1-10% ขวด วตัถดุิบใหก้ลิน่
หวาน เชน่ น า้ผึง้ 

วนิลา 
C IPA 4-6% กระป๋อง วตัถดุิบใหก้ลิน่

หวาน เชน่ น า้ผึง้ 
วนิลา 

 

 

ข้อ 9 ให้ท่านพจิารณาเลือกเบียร ์ข้อ A B หรือ C โดย ท าเคร่ืองหมาย  ล้อม
ตัวอักษรของเบียรท์ีต้่องการเลือก 

คราฟตเ์บียร ์ ประเภทเบียร ์ แรงแอลกอฮอล ์ บรรจุภัณฑ ์ วัตถุดิบพเิศษ 
A IPA 8.1-10% กระป๋อง วตัถดุิบใหก้ลิน่

หวาน เชน่ น า้ผึง้ 
วนิลา 

B Wheat 6.1-8% เบียรส์ด(ถงัKeg) ผลไม ้
C Stout 8.1-10% ขวด ผลไม ้
 

 

 

ข้อ 10 ให้ท่านพจิารณาเลือกเบียร ์ข้อ A B หรือ C โดย ท าเคร่ืองหมาย  ล้อม
ตัวอักษรของเบียรท์ีต้่องการเลือก 



  90 

คราฟตเ์บียร ์ ประเภทเบียร ์ แรงแอลกอฮอล ์ บรรจุภัณฑ ์ วัตถุดิบพเิศษ 
A Stout 4-6% เบียรส์ด(ถงั

Keg) 
ไมใ่สว่ตัถดุิบ

พิเศษ 
B IPA 6.1-8% ขวด ไมใ่สว่ตัถดุิบ

พิเศษ 
C Wheat 4-6% ขวด วตัถดุิบใหก้ลิน่

หวาน เชน่ น า้ผึง้ 
วนิลา 

 

ข้อ 11 ให้ท่านพจิารณาเลือกเบียร ์ข้อ A B หรือ C โดย ท าเคร่ืองหมาย  ล้อม
ตัวอักษรของเบียรท์ีต้่องการเลือก 

คราฟตเ์บียร ์ ประเภทเบียร ์ แรงแอลกอฮอล ์ บรรจุภัณฑ ์ วัตถุดิบพเิศษ 
A Stout 4-6% กระป๋อง ผลไม ้
B IPA 4-6% เบียรส์ด(ถงัKeg) ไมใ่สว่ตัถดุิบ

พิเศษ 
C Wheat 6.1-8% เบียรส์ด(ถงัKeg) ผลไม ้
 

ขอบคุณทุกท่านทีก่รุณาเสียสละเวลาในการท าแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

ประวัติ ผู้ เขี ยน 
 

ประวัตผิู้เขยีน 
 

ชือ่-สกุล กฤษนนัท ์พนัธป์ระภากิจ 
วัน เดือน ปี เกิด 14 พฤษภาคม 2532 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา 2554   

ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต สาขา ปรชัญาและศาสนา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 11/1 ซอย สีลม 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขต บางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500   
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