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การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิตกับ

แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผูบ้ริโภคที่ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ อายุ 20 ปีขึน้ไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน สุ่มแบบหลายขัน้ตอน โดยใชแ้บบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นระหว่าง 0.820 – 0.899 เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวมรวบข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ความถ่ี ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวและสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธอ์ย่างง่ายเพียรส์นั ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ
26 – 30 ปี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ระดบัการศึกษาสงูสดุ ปริญญาตรี และ มี
สถานภาพ โสด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างต่างกัน มี
แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  แตกต่าง 
เนื่องจากผูบ้ริโภคเพศหญิง ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท และระดับการศึกษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มจะแนะน า และ ซือ้ซ  า้มากกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น มีความสมัพนัธ์
กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในทิศทางเดียวกนั 

 
ค าส าคญั : แนวโนม้พฤติกรรมผูบ้รโิภค, เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล,์ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
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The objective of this research is to study the relationship between drinking 

non-alcoholic beer and the lifestyle and behavior of customers in the Bangkok 
metropolitan area. The sample in this research consisted of four hundred consumers 
who were at least twenty years of age, lived in the Bangkok metropolitan area and 
consumed non-alcoholic beer. A questionnaire was used as a Multi-Stage random 
sampling by using a confidence interval between 0.820-0.899 as a tool for data 
collection. The statistics for data analysis employed frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, the One-Way Analysis of Variance and the Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient. The results of this research found that most respondents 
were male graduate students, married, aged twenty-six to thirty, and with an average 
monthly income of 15,001 to 25,000 Baht. The hypothesis testing found that consumers 
of different genders, average monthly income, and educational levels had different 
trends in terms of consumption behavior of non-alcoholic beer. The female consumers 
had a monthly income of 25,001-35,000 baht and a Bachelor's degree, more likely to 
recommend and buy repeatedly, with a statistical significance of 0.05. Their lifestyles, 
activities, interests and opinions correlated with trends in consumer behavior regarding 
non-alcoholic beer trends among consumers in the Bangkok metropolitan area with a 
statistical significance of 0.05, and in the same direction. 

 
Keyword : Lifestyle, Consumer behavior trends, Non-alcoholic beer consumption 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบับนีส้  าเร็จได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างยิ่งจากท่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้
ค าปรึกษา ค าแนะน าที่มีประโยชน์ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข  ช่วยเหลือและขัดเกลา
ขอ้ผิดพลาด จนสารนิพนธท์ี่จดัท ามีความครบถว้นของเนือ้หาและความถูกตอ้ง  ผูว้ิจยัรูส้ึกซาบซึง้ใน
ความกรุณา และขอกราบขอบพระคณุอาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสิทธิ์ มาอย่างสงู ณ โอกาสนี ้

ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารยส์ุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.ณัฐยา 
ประดิษฐ์สวุรรณ ที่ใหค้วามกรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ และใหค้ าแนะน าต่างๆ 
เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องจนเสรจ็สมบรูณ์ ตลอดจนใหค้วามเมตตากรุณาเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในการ
ตรวจแบบสอบถาม เพื่อความประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณอาจารยท์ุกๆท่านท่ีไดใ้หก้ารอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูท้ี่มีคุณค่าและมีประโยชน์แก่ผู ้วิจัยและขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความ
รว่มมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีรวมทัง้ขอขอบคณุเจา้หนา้ที่คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม
ตลอดจนผูม้ีสว่นช่วยเหลือในงานวิจยัครัง้นีทุ้กท่าน 

ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาที่เคารพรกัที่ใหก้ารสนับสนุนตลอดจนคอยให้
ก าลงัใจและใหค้ าแนะน าที่ดีเสมอและเป็นก าลงัใจที่ดีใหก้นัตลอดมาจนผูว้ิจยัสามารถท าการวิจยัได้
ส  าเรจ็ลลุว่งดว้ยดี 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

เครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอลห์รือของมึนเมานัน้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกวฒันธรรมในโลก ใน
บางวฒันธรรมแอลกอฮอลจ์ะท าหนา้ที่เป็นยารกัษาโรค ในบางวฒันธรรมก็ท าหนา้ที่เป็นเครื่องมือ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนัน้ยังท าหนา้ที่เป็นเครื่องมือที่ใชป้ลดปล่อยผูค้นออกจาก
โลกแห่งความจรงิหรือใชใ้นการสรา้งความรื่นรมยใ์นชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่มีกนัในทุกวฒันธรรม “เบียร”์ 
(Beer) เป็นเครื่องด่ืมมึนเมาประเภทหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ซึ่งเกิดจากการหมักตัว
ของธัญพืชและน า้ ในยุคอารยธรรมเมโสโปเตเมีย จากนั้นเบียรก์็ไดถู้กพัฒนากรรมวิธีในการท า
มากขึน้และซับซอ้นขึน้เพื่อใหร้สชาติที่ดีขึน้ (ด า บา้นญวณ, 2562) การด่ืมเบียรใ์นปัจจุบัน ตอ้ง
ยอมรบัว่าเป็นเรื่องปกติมากในสังคมทุกเพศทุกวัย เพราะภาวะอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกัน
อย่างรุนแรง ประกอบกับผูป้ระกอบธุรกิจไดม้ีการกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคหันมาบริโภคมากขึน้ ท าให้
ผูบ้รโิภคมีทางเลือกในการบรโิภคมากขึน้ “เบียร”์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผูบ้รโิภคที่ใหค้วามสนใจ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเบียรเ์ป็นค าเรียกที่ รูจ้ักกันดี และเป็นเครื่องด่ืมที่ท าจากการหมักข้าว
บารเ์ลยก์รรมวิธีพิเศษที่เรียกว่า Malting และปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติดว้ยฮอพ (hops)  

ในปี พ.ศ. 2561 ตลาดเบียรข์องประเทศไทยโดยรวมมีมูลค่าอยู่ที่ 199,000 ล้านบาท 
หรือประมาณ 13.8 ล้านเฮกโตลิตร (เอสเอ็มแมกออนไลน์, 2562) โดยในปี พ.ศ. 2562 มีสินค้า
ใหม่จากแบรนด์ผู้ผลิตและจ าหน่ายของไทยไม่น้อยกว่า 10 แบรนด์ ขณะที่มีการน าเข้าจาก
ต่างประเทศอีกกว่า 50 แบรนด ์ซึ่งรบักับเทรนดค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภครุ่นใหม่ที่มองหาทาง
เลือกและประสบการณแ์บบใหม่ในการบริโภค ประกอบกับการแข่งขนัของธุรกิจเบียรค่์ายใหญ่ทัง้
ในระดบัโลกและในไทย ที่ไดม้ีการขยายกลุ่มสินคา้เพื่อใหค้ลอบคลมุทุกกลุ่ม ซึ่งจะสามารถเขา้ถึง
กลุม่ผูด่ื้มที่หลากหลายมากขึน้เพื่อรบักบัการเติบโตของกลุ่มสินคา้เบียรพ์รีเมียมและเบียรค์ราฟตท์ี่
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และตอบรบักับความตอ้งการของผูบ้ริโภครุ่นใหม่ ที่มองหาประสบการณ์
แบบใหม่ในการบริโภคมากที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ์ละเครื่องด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล ์ซึ่งจากความหลากหลายดงักล่าวท าใหเ้กิดการทดแทนกนัไดข้องผลิตภณัฑท์ัง้ในกลุ่ม
ผู้ผลิตที่มีแบรนด์ ผู้ประกอบการรา้นค้า รวมไปถึงผู้น าเข้า ส่ งผลต่อเนื่องให้ในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มมีการแข่งขนัที่รุนแรงระหว่างผูป้ระกอบการเพื่อช่วงชิงสว่นแบ่งทางการตลาด  
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ในขณะเดียวกนันัน้พฤติกรรมการบรโิภคของคนไทยในปัจจุบนัหนัมาดแูลตวัเองมากขึน้ 
มีความสนใจในเรื่องของการบริโภคมากขึน้ ประกอบกับใหค้วามส าคัญในเรื่องมีกิจกรรมด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัมากขึน้ จึงท าใหธุ้รกิจไดม้ีการพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑใ์หต้อบสนองต่อรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์(Non Alcohol) 
ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากความต้องการและสิ่งที่ผู ้บริโภคคนไทยให้
ความส าคัญในการเลือกเครื่องด่ืมเพื่อบริโภคจากส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ ทั้งนี ้ยังให้
ความส าคัญกับปริมาณแคลอรี่ที่ไดร้บั และใหค้วามส าคัญกับปริมาณน า้ตาลที่ผสมอยู่ เพราะมี
ปัญหาในเรื่องสุขภาพประกอบกับเทรนดผ์ูบ้ริโภคเปลี่ยนไป ท าใหผู้ป้ระกอบการมองเห็นความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค ท าใหพ้ฒันาผลิตภณัฑค์รัง้นี ้เพื่อตอบรบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค เพราะมี
สว่นผสมของแอลกอฮอลน์อ้ย ผลิตจากธรรมชาติ แคลอรี่ต  ่า และไม่มีการเติมน า้ตาล ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัเทรนดใ์นการบรโิภคในปัจจบุนั  

ทัง้หมดนี ้ชีใ้หเ้ห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของตลาด รวมทั้งพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
เพราะผู้บริโภคในเมืองมีความรูค้วามเข้าใจต่อสินคา้หรือบริการมากขึน้ จึงต้องการสินค้าหรือ
บริการที่มีคุณภาพดีและตรงใจที่สุด ดังนั้น ธุรกิจจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จึงจะสามารถน าเสนอผลิตภัณฑไ์ดต้รงกับ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดงันัน้ งานวิจยัในครัง้นี ้ผูวิ้จยัจึงมุ่งศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบ
การด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบดว้ย กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น กบัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลที่ ได้จากการวิจัยไปใช้
พัฒนาและวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างเหมาะสม  

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่ อ เป รียบ เที ยบ ลักษณ ะทางประชาการศาสตร์ของผู้บ ริ โภ คใน เขต
กรุงเทพมหานครกบัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบดว้ย กิจกรรม 
ความสนใจและความคิดเห็น กบัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
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ความส าคัญของงานวิจัย 
ผลการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัคาดว่าจะเป็นประโยชนด์งันี ้

1. ผูป้ระกอบการเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์สามารถน าไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธก์ารตลาด ให้
ตรงกบักลุม่เปา้หมาย 

2. ผู้ประกอบการสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื ้นฐานและเป็นแนวทางพัฒนาและ
ปรบัปรุงสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค เช่นเพิ่มรสชาติของเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์

3. ประโยชนแ์ก่ผูท้ี่สนใจศกึษาเก่ียวกบัเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์สามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การศกึษาต่อไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากร คือ ผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ที่มีอายุ

ตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ ด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน ดังนัน้ผูว้ิจยัจึงก าหนดตวัอย่างโดยใชส้ตูรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2560, น. 28) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
385 ตวัอย่างและเพิ่มจ านวนตวัอย่าง 15 ตวัอย่าง รวมขนาดตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 400 ตวัอย่าง 
ซึ่งทัง้นีไ้ดจ้ากการสุม่ตวัอย่าง ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ผูว้ิจัยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
โดยใชว้ิธีการจบัฉลากเลือกพืน้ที่ในการเก็บแบบสอบถาม แบบไม่ใส่คืน (Without Replacement) 
จ านวน 5 เขต จากทัง้หมด 50 เขต 

ขัน้ที่ 2 ผูว้ิจัยใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดย
การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละเขตทัง้ 5 เขต จ านวนเท่าๆกนั ดว้ยสดัส่วนจะแบ่งไดเ้ขตละ 
80 ตวัอย่าง 
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ขั้นที่  3 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโดยใช้ความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยการเก็บกลุ่มตัวอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามที่ไดจ้ัดเตรียมไวน้ าไปเก็บขอ้มูลตาม
เขตการปกครองตามขัน้ที่ 2 ใหค้รบจ านวนทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง  

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1 ประชากรศาสตร ์
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 เพศชาย 
1.1.1.2 เพศหญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.2.1 20 – 25 ปี 
1.2.2 26 – 30 ปี 
1.2.3 31 – 35 ปี 
1.2.4 36 – 40 ปี 
1.2.5 41 ปีขึน้ไป 

1.1.3 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
1.3.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
1.3.2 15,001 – 25,000 บาท 
1.3.3 25,001 – 35,000 บาท 
1.3.4 35,001 – 45,000 บาท 
1.3.5 45,001 บาทขึน้ไป 

1.1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.4.2 ปรญิญาตร ี
1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตรี 
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1.1.5 สถานภาพ 
1.5.1 โสด 
1.5.2 สมรส 
1.5.3 หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

1.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต 
1.2.1 กิจกรรม 
1.2.2 ความสนใจ 
1.2.3 ความคิดเห็น 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย การแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องดื่ม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มี
การออกรสชาติใหม่ และ การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. เบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์หมายถึง เครื่องด่ืมประเภทเบียรท์ี่มีปรมิาณแอลกอฮอลผ์สมไม่
เกินรอ้ยละ 0.5 (Low Alcohol หรือ Non – Alcohol)  

2. ผู้บริโภค หมายถึง ผูท้ี่ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ที่มีอาย ุ20 ปีขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ประชากรศาสตร ์หมายถึง เพศ อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศึกษาสงูสดุ และสถานภาพ ที่

เป็นขอ้มลูทั่วไปของผูบ้รโิภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ 
3.1 เพศ หมายถึง เพศสภาพหรือลักษณะที่บ่งบอกความเป็นเพศชายและเพศหญิงที่มีตั้งแต่

ก าเนิดมิใช่การแต่งเสรมิแต่อย่างใดของผูบ้รโิภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ 
3.2 อายุ หมายถึง ช่วงเวลาที่ด  ารงชีวิตอยู่ ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนับเต็มปีของผู้บริโภค

เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เริ่มที่อาย ุ20ปีขึน้ไป 
3.3 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง เงินที่ไดร้บัเป็นประจ าใน 1 เดือนของผูบ้ริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์ร้

แอลกอฮอล ์ 
3.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ หมายถึง การศกึษาสงูสดุที่ส  าเรจ็การศกึษาของผูบ้รโิภคเครื่องด่ืมเบียร์

ไรแ้อลกอฮอล ์ 
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3.5 สถานภาพ หมายถึง ความผูกพนัระหว่างเพศชายและเพศหญิงของของผูบ้รโิภค
เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ 

4. รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคเพศชายและเพศ
หญิงต่อการบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ซึ่งแสดงออกมาในลกัษณะของกิจกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็น 

4.1 ดา้นกิจกรรม หมายถึง สิ่งที่ผูบ้ริโภคไดแ้สดงออกมาอย่างชดัเจน เช่น ท่านมกัหา
โอกาสไปพกัผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภเูขา น า้ตก ทะเล การท ากิจกรรมที่แสดงถึงการดแูลใสใ่จ
สุขภาพ การพบปะสังสรรคกับเพื่อนหลังเลิกงาน มีก าลังซือ้สินค้าที่มีราคาสูงที่ตรงกับความ
ตอ้งการ และการชอบที่จะจ่ายเงินสดในการซือ้สินคา้หรือมีกิจกรรมที่ผูบ้ริโภคกระท า ณ ช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง เป็นตน้  

4.2 ด้านความสนใจ เป็นความสนใจในบางวัตถุประสงค์ บางสถานการณ์ หรือ
บางอย่าง เช่น สนใจอ่าน นิตยสาร หรือบทความเก่ียวกับเครื่องด่ืม สนใจทดลองชิมผลิตภัณฑ์
เครื่องด่ืมใหม่ๆ สนใจข้อมูลที่เป็นความรูเ้ก่ียวกับเครื่องด่ืมที่แคลอรี่ต  ่า และดีต่อสุขภาพสนใจ
ขอ้มลูที่เป็นความรูเ้ก่ียวกบัเครื่องดื่มที่แคลอรี่ต  ่า และดีต่อสขุภาพสนใจข่าวสารเก่ียวกบัการคิดคน้
รูปแบบเครื่องด่ืมใหม่ๆ หรือใส่ใจเก่ียวกบัสขุภาพของตนเอง ซึ่งหมายถึง ระดบัของความต่ืนเตน้ที่
เกิดขึน้พรอ้มกบัความเอาใจใสเ่ป็นพิเศษ  

4.3 ด้านความคิดเห็น เป็น “ค าตอบ” ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อสิ่งที่
เกิดขึน้ เช่น สภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงมีการยอมรบัต่อการด่ืมเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลม์าก
ขึน้ เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการ ด่ืมเครื่องด่ืมมี
แอลกอฮอล ์ชอบซือ้สินคา้ที่มีตราสินคา้ที่ไดร้บัการยอมรบั ท่านตอ้งการสงัสรรคใ์นการด่ืม แต่ไม่
ตอ้งการเมา หรือ เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลต์อบสนองความตอ้งการท่านในดา้นการเขา้สงัคม 
ซึ่งเปรียบเสมือน “ค าถาม” ในลกัษณะการตีความ ความคาดหวงัและการประเมินผล 

5. แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภค หมายถึง ความคิดที่จะน าไปสู่ความน่าจะเป็นหรือ
แนวโน้มที่อาจจะเกิดพฤติกรรมหรือไม่เกิดพฤติกรรมในอนาคต ไดแ้ก่ การแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภค
เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ในอนาคต การด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ และการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้  ซึ่ง
แนวโนม้ดงักลา่วจะศกึษาแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสมัพันธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัแนวโนม้พฤติกรรม

การด่ืมเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบ
แนวความคิดในการวิจยัดงันี ้

 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระดบั
การศึกษาสงูสดุ และสถานภาพ ที่แตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับ
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์  

ประชากรศาสตร์ 
  1. เพศ 

  2. อายุ 
  3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

  5. สถานภาพ แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร ้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการดำเนินชีวิต 

  1. กิจกรรม 

  2. ความสนใจ 
  3. ความคิดเห็น 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 

ในการศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเรื่อง “ความสมัพันธข์องรูปแบบการด าเนินชีวิตกับ
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา
คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
4. ขอ้มลูเก่ียวกบัเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์  
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์
ความหมายของลักษณะประชากรศาสตร ์

พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน (2554) ไดใ้หค้วามหมายของประชากรศาสตร ์
(Demography) ว่าเป็นการศึกษาเชิงปริมาณเก่ียวกับประชากร โดยใชข้้อมูลจากการส ามะโน
ประชากร (Census) เพื่อศกึษาจ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร การกระจายตวัของ
ประชากร 

เทียนฉาย กีระนันทน์ (2528, น. 14-15) ให้ความหมาย ประชากรศาสตร ์คือเรื่อง
ของประวัติศาสตรท์างสังคม และธรรมชาติของมนุษย์ หรือความรูเ้ชิงคณิตศาสตรเ์ก่ียวกับ
ประชากร การเปลี่ยนแปลงและสภาวะทางกายภาพ สติปัญญา และศีลธรรมของมนษุย ์

ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.112) กลา่วว่า คนที่มีลกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนั จะ
มีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั โดยวิเคราะหจ์ากปัจจยั ดงันี ้

เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกนั 
คือเพศหญิงมีแนวโนม้ มีความตอ้งการที่จะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชาย
ไม่ไดม้ีความตอ้งการที่จะส่งและรบัข่าวสารเพียงอยางเดียวเท่านัน้ แต่มีความตอ้งการที่จะสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้จากการรบัและสง่ข่าวสารนัน้ดว้ย 
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นอกจากนีเ้พศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด 
ค่านิยม และทศันคติ ทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมและสงัคม ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศ
ไวต่้างกนั 

อายุ เป็นปัจจยัที่ท าใหค้นมีความแตกต่างกนัในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม 
คนที่อายุนอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออดุมการณแ์ละมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก 
ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรกัษ์นิยม ยึดถือการปฏิบติั ระมัดระวัง มองโลกในแง่
รา้ยกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้
สื่อมวลชนก็ต่างกนั คนที่มีอายมุากมกัจะใชส้ื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนกัๆ มากกว่าความบนัเทิง 

ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) เดอรเ์ฟอร ์
(DeFleur. 1996) ไดเ้สนอหลกัการพืน้ฐานเก่ียวกบัทฤษฏีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคลดงันี ้

มนุษย์เรามีความแตกต่างอย่างมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยาบุคคลความ
แตกต่างนี ้บางส่วนมาจากลกัษณะแตกต่างทางชีวภาค หรือทางรา่งกายของแต่ละบุคคล แต่ส่วน
ใหญ่แล้วจะมาจากความแตกต่างกันที่ เกิดขึ ้นจากการเรียนรู้มนุษย์ซึ่งถูกชุบเลี ้ยงภายใต้
สถานการณต่์างๆ จะเปิดรบัความคิดเห็นแตกต่างกนัไปอย่างกวา้งขวางจากการเรียนรูส้ิ่งแวดลอ้ม
ท าใหเ้กิดทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อถือที่รวมเป็นลกัษณะทางจิตวิทยาส่วนบุคคลที่แตกต่าง
กันไป ความแตกต่างดังกล่าวนีไ้ดก้ลายเป็นสภาวะเงื่อนไข ที่ก าหนดการรบัรูข้่าวสารมีบทบาท
อย่างส าคญัต่อการรบัรูข้่าวสาร 

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2550,น. 57-59) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถาบันครอบครวั รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่านีเ้ป็น
เกณฑท์ี่นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสิ่งส าคัญและสถิติที่วดัได้
ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน ตัวแปร
ทางดา้นประชากรท่ีส าคญัดงันี ้

1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่มีช่วง
อายุแตกต่างกัน นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากการแบ่งช่วงอายุของผู้บริโภคเป็นตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างของส่วนตลาด ได้คน้ควา้ความตอ้งการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่ง
ความส าคญัที่ตลาดอายสุว่นนัน้ เนื่องจากผูบ้รโิภคในแต่ละช่วงอายจุะมีความตอ้งการเลือกซือ้สินคา้ หรือบรกิาร 
ที่แตกต่างกนั  
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2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรที่ส  าคญัในการแบ่งสว่นการตลาดเช่นกนั เป็นตวับ่งชีถ้ึง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่แตกต่างกัน นักการตลาดตอ้งศึกษาตัวแปรนีอ้ย่างรอบครอบ เพราะ
ในปัจจุบันสามารถอธิบาย และแยกแยะ การตอบสนองของผูบ้ริโภคที่แตกต่างกันได้ค่อนขา้ง
ชดัเจนตวัแปรดา้นเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบรโิภค เนื่องจากเพศชาย และเพศหญิง
จะมีค่านิยม ความคิด วิธีคิด วิธีการตัดสินใจ และทัศนคติที่แตกต่างกันในการตัดสินใจเลือกซือ้
สินคา้ 

3. รายได ้การศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตัว
แปรส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคที่มีความร ่ารวย 
แต่อย่างไรก็ตามครอบครวัที่มีรายไดต้ ่าจะเป็นตลาดขนาดใหญ่ ปัญหาส าคัญในการแบ่งส่วน
การตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตัวชีค้วามสามารถในการจ่ายสินคา้
หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกันการเลือกซือ้สินคา้ที่แทจ้ริงอาจถือเป็น
เกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้รายไดเ้ป็นตัวแปรที่ใชบ้่อยมาก 
นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกับตัวแปรดา้นประชากรศาสตรห์รืออ่ืน ๆ เพื่อให้
ก าหนดตลาดเปา้หมายไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

4. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ลักษณะครอบครวัในปัจจุบันที่ส  าคัญ
อย่างยิ่งเก่ียวกับของผูบ้ริโภค นักการตลาดใหค้วามสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลและให้
ความสนใจในการพิจารณาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในครอบครวั
เพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธท์างการตลาดใหเ้หมาะสม 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งต้นสามารถสรุปไดว้่า ประชากรศาสตรเ์ป็น
การศึกษาการวิเคราะหส์ถิติเก่ียวกับประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกัน เช่นเพศ อายุ  รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน  ระดบัการศกึษาสงูสดุ และสถานภาพ มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
แบควิค และมีเนียด (Blackwell & Miniard, 1993) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตคือ

โครงสรา้งโดยรวมของการใชช้ีวิต การใชเ้วลาและการใชจ้่ายเงินของบคุคล รูปแบบการด าเนินชีวิต
เป็นตัวสะทอ้นกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความเห็น (Opinions) ของบุคคล
เป็นอย่างดี และยงัสามารถสะทอ้นค่านิยมของบุคคลผ่านมาทางกิจกรรมหรือสถานการณต่์างๆ ที่
เกิดขึน้รอบๆตวับุคคล นอกจากนีรู้ปแบบการด าเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างรวดเร็วตาม
สภาพแวดลอ้มและสงัคมที่เปลี่ยนไป 

อดลุย ์จาตรุงคกุล และดลยา จาตรุงคกุล (2545, น. 145) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบ
การด ารงชีวิต (Lifestyle) เป็นแบบของการใช้ชีวิตของเราแต่ละคน น าไปสู่การแสดงออกของ
สถานการณ์ ประสบการณ์ชีวิตค่านิยม ทัศนคติและความคาดหมาย แบบของการใชช้ีวิตไดร้บั
อิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ มากมาย บุคคลและครอบครวัต่างก็มีแบบของการใชช้ีวิต แบบของการใช้
ชีวิตของครอบครวัส่วนหนึ่ง ถูกก าหนดโดยแบบของการใชช้ีวิตของตัวบุคคล และท านองกลบักัน
แบบของการใช้ชีวิตของตัวบุคคลกลุ่มผู้ปฏิบัติการ ก็จะถูกก าหนดโดยครอบครวั คนที่มาจาก
วฒันธรรมย่อย ชัน้ทางสงัคมและอาชีพเดียวกนัอาจมีแบบของการใชช้ีวิตที่ต่างกนั แบบของการใช้
ชีวิต คือ แบบแผนของการด ารงชีวิตของบุคคลที่แสดงออกในทางกิจกรรม วิธีการใช้เวลาของ
บุคคล ความสนใจ เป็นอะไรที่บุคคลรูส้ึก “ชื่นใจ” ที่จะไดท้ า และความคิดเห็นของบุคคลคิดถึง
บุคคล สถานที่และสิ่งของอย่างไร แบบของการใชช้ีวิตแสดงออกมาในรูป Psychographic หรือ
เทคนิคในการวดัแบบของการใชช้ีวิตและใชจ้ าแนกแบบของการใชช้ีวิตดว้ย 

ดารา ทีปะปาล (2546, น. 169) ได้กล่าวว่า นักการตลาดจึงใช้การวิเคราะห์ลักษณะ
จิตวิทยาทางสงัคมของผูบ้รโิภคเป็นเกณฑใ์นการแบ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้รโิภค ลกัษณะ
จิตวิทยาทางสังคม (Phychographics) เป็นค าที่น ามาใช้เพื่อประเมินแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคด้วยการวิ เคราะห์กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น 
(Opinions) โดยจะวิเคราะห์ว่าผูบ้ริโภคใชเ้วลาและทรพัยากรต่างๆของเขาอย่างไรในแต่ละวัน 
อะไรในสิ่งแวดลอ้มที่เขาสนใจและถือว่ามีความส าคัญและเขาคิดเก่ียวกับตนเองและคิดถึงโลก
รอบๆตวัเขาอย่างไร การวิเคราะหต์ามลกัษณะดงักลา่ว บางครัง้เรียกสัน้ๆว่า AIO  
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เอนเจอร ์แบควิล และมีเนียด (Engel, Blackwell & Miniard. 1993; Citing Reynold & 
Darden. n.d.) ใหค้ าจ ากดัความของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นไวว้่า 

กิจกรรม (Activities) หมายถึง การแสดงออกอย่างชัดเจน เช่นการซือ้สินคา้หรือการ
คยุกบัเพื่อนบา้นเก่ียวกบับรกิารใหม่ๆ ซึ่งแมว้่าการแสดงออกเหล่านีจ้ะสามารถสงัเกตเห็นได ้แต่ก็
เป็นเรื่องยากที่จะวดัถึงเหตผุลของการกระท าไดโ้ดยตรง  

ความสนใจ (Interest) เป็นการสนใจในบางวัตถุประสงค ์บางสถานการณ์หรือบาง
เรื่อง ซึ่งหมายถึงระดบัของความต่ืนเตน้ที่เกิดขึน้ พรอ้มกบัความเอาใจในเป็นพิเศษ 

ความเห็น (Opinions) เป็นการตอ้งการ ค าตอบ ของแต่ละบุคคลในการตอบสนอง
ต่อสิ่งเรา้ที่เกิดขึน้ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น ค าถาม ในลักษณะของการตีความ ความหวัง และการ
ประเมินผล  เช่นความคาดหวงัเหตกุารณใ์นอนาคต 

โดยสรุปรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyles) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดง
ออกมาในรูปของ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความเห็น (Opinions) ซึ่งบุคคล
จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนั 

ลักษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิต  (Characteristics of Lifestyle) 
แบคแมน รินดิท และสริง(Berkman, Lindquist, & Sirgy, 1997) ไดอ้ธิบายลกัษณะ

ของรูปแบบการน าเนินชีวิตไวด้งันี ้
1. รูปแบบการด าเนินชีวิตไดร้บัอิทธิพลมาจากกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล

ไดร้บัอิทธิพลบาทจากหลายปัจจยัโดยกลุ่มทางสงัคมที่บุคคลมีปฏิสมัพนัธด์ว้ยนบัเป็นปัจจยัที่มีความส าคัญ
ต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลเป็นอย่างมากเช่นกลุ่มเพื่อนครอบครัวบุคคลส าคัญในชีวิต ดังกรณี
ตวัอย่าง พนกังานบริษัทสองคนที่มีต าแหน่งและเงินเดือนเท่ากนั แต่ทัง้คู่มีรูปแบบด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนัคน
หนึ่งอาจชอบออกสงัคมมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่หรูหราแต่อีกคนหนึ่งอาจจะชอบท ากิจกรรมกับครอบครวั 
เนื่องจากทัง้สองคนนีม้ีพืน้ฐานครอบครวัที่แตกต่างกนั มีเพื่อนคนละกลุม่ จบการศกึษาจากคนละสถาบนั เป็นตน้ 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบคุคล บคุคลจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ  ที่
สอดคลอ้งกับรูปแบบด าเนินชีวิตของตนเอง เมื่อเรารูรู้ปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็มีความ
เป็นไปไดท้ี่เราจะสามารถคาดคะเนพฤติกรรมต่างๆ  ของบุคคลนัน้ได ้เช่น คนที่มีแนวคิดแบบเสรีนิยม รกัความ
อิสระมกัจะชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นตน้ 
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3. รูปแบบด าเนินชีวิตสามารถบอกจุดศนูยก์ลางของความสนใจของบุคคลท าให้
เราสามารถคาดคะเนความสนใจอ่ืนๆ ที่เก่ียวพันหรือใกลเ้คียงกับความสนใจที่เป็นจุดศนูยก์ลาง 
เช่น คนที่ใหค้วามสนใจเรื่องครอบครวั ก็มักใส่ใจเรื่องหนา้ที่การงาน งานอดิเรกและเรื่องเก่ียวกับ
ศาสนาดว้ย เป็นตน้ 

4. รูปแบบด าเนินชีวิตแปรผันตามพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น 
สงัคมในปัจจุบนัที่แตกต่างไปจากเดิม ผูห้ญิงออกมาท างานนอกบา้นหาเลีย้งครอบครวัไดเ้หมือน
ผูช้าย ดังนั้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูห้ญิงเมื่อ 20 ปีที่แลว้ ผู้หญิงในยุคปัจจุบันใชช้ีวิตแบบ
ผูช้ายมากขึน้ ท ากิจกรรมที่ผูช้ายท ามากขึน้ เช่น ออกก าลงักาย ตีกอลฟ์เป็นตน้ 

บทบาทของแบบการใช้ชีวิต 
แบบของการใชช้ีวิตส าหรบัผูบ้ริโภคมี2 บทบาท อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543, น. 260) 

ไดอ้ธิบายไวคื้อ 
1. เป็นตัวจูงใจใหม้ีการซือ้ เช่น ความปรารถนาที่จะรกัษาและเพิ่มพูนแบบของ

การใชช้ีวิตในปัจจบุนั ท าใหก้ิจกรรมการตดัสินใจและใชส้ินคา้ ความตอ้งการที่จะตดัสินใจซือ้นีเ้กิด
มาจากเราคือใคร เราเป็นอะไรและปัญหาและโอกาสที่เราจะประสบในชีวิต 

2. การเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจผลของการที่การตัดสินใจ ผลของการที่
ผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจเก่ียวกบัสินคา้ จะก่อใหเ้กิดข่าวสารจงูใจและทศันคติ ข่าวสารนีจ้ะเปลี่ยน
หรือเสริมแรงแบบของการใชช้ีวิตเช่น การใชห้รือประเมินผลวนัหยุดสดุสปัดาหอ์าจจะน าไปสู่แบบ
ของการใชช้ีวิตในการท่องเที่ยวในระดบัที่สงูกว่า เป็นตน้ 

การวัดลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ผูบ้ริโภคใชแ้บบของการด าเนินชีวิต เพื่อลดความไม่สอดคลอ้งและความไม่สมดุลย์

ในค่านิยม โดยการแปลความหมายเหตุการณ์ที่ลอ้มรอบตวัของเขา พรอ้มท านายเหตุการณท์ี่จะ
เกิดขึน้ดว้ยการกระท าเช่นนีท้  าใหค่้านิยมความคงทนถาวร  แต่แบบของการใชช้ีวิตลบัแปรเปลี่ยน
ไปอย่างรวดเรว็ ซึ่งก็ท าใหน้กัวิจยัตอ้งคอยสนใจและคอยปรบัวิธีการวิจยั ตลอดจนปรบัปรุงกลยทุธ์
ทางการตลาด 

การวัดลกัษณะรูปแบบด าเนินชีวิตเป็นเทคนิคที่นักวิจัยผูบ้ริโภคใชเ้พื่อวัดแบบของ
การใชช้ีวิตค าที่ใชแ้ทนกันคือ AIO ซึ่งหมายถึงการวัดกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) 
และความเห็น (Opinions) โดยรายละเอียดของ AIO มีดงันี ้
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A คือ กิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออกเช่น ดูโทรทัศน ์ซือ้ของในรา้นคา้ 
หรือเล่าใหเ้พื่อนฟังเก่ียวกบัการบริการซ่อมรถ แมว้่าปฏิกิริยานีใ้ครๆ ก็เห็นอยู่แต่ไม่สามารถจะเดา
เหตผุลของการกระท าไดท้ัง้หมดและไม่มีใครจะท าการวดัเพื่อหาเหตผุลของปฏิกิรยิานี ้

I คือ ความสนใจ เป็นความสนใจในเรื่องราวเหตุการณ์หรือวัตถุโดยมีระดับของ
ความต่ืนเตน้ที่เกดขึน้ เมื่อไดต้ัง้ใจติดต่อกนัหรือมีความตัง้ใจเป็นพิเศษกบัมนั 

O คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูปแบบของค าพูดหรือเขียน"ตอบ"ที่บุคคลตอบแต่
สถานการณ์ที่กระตุ้นสิ่งเรา้ที่มีการถามค าตอบ ความคิดเห็นของเราใช้เพื่ออธิบายการแปล
ความหมาย การคาดคะเน และการประเมินค่า 

สุปัญญาไชยชาญ (2543, น. 132-133) ได้กล่าวถึง AIO ว่ามิ ติทั้งสามมักนิยม
เรียกว่า AIO variables (variables แปลว่าตัวแปรทั้งหลาย) และเมื่อจะกล่าวถึงมิติทั้งสี่รวมกัน
มักจะเรียกว่า AIO Demographics ซึ่งหากน ามาประกอบไขวก้ันเขา้ให้ครบทั้งสี่มิติจะท าใหไ้ด้
รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลมากมายหลายรูปแบบดงัตาราง 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 ตวัอย่างการวดัรูปแบบการด าเนินชีวิต AIOs 
  



  15 

รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึงวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลโดยที่
ลกัษณะของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตแต่ละแบบพฤติกรรมใน
การเขา้สงัคมในการบริโภคในการหาความบนัเทิงการพักผ่อนหย่อนใจใชเ้วลาว่างและการแต่งตัว
ลว้นเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิตรูปแบบการด าเนินชีวิตจะถูกด าเนินเป็นอปุนิสยั
เป็นวิธีประจ าที่กระท าสิ่งต่างๆรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยทั่วไปแลว้จะบ่งบอกถึงทัศนคติค่านิยม
และมุมมองของแต่ละบุคคลดังนั้นรูปแบบการด าเนินชีวิตจึงมีความหมายในเชิงของอัตตาหรือ
ตวัตนและใชใ้นการสรา้งสญัลกัษณท์างวฒันธรรมที่ประกอบกบัอตัลกัษณข์องบุคคล ( Individual 
identity)  

จากแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตแนวทางการท าการตลาดในปัจจุบัน
นักการตลาดใหค้วามสนใจกับ Lifestyle หรือรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคมากขึน้และใน
บางบริษัทใหน้ า้หนกัของ Lifestyle มากกว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่เคยเชื่อกนัว่าเพศอายุ
การศึกษาอาชีพรายได้ ฯลฯ ท าให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้แตกต่างกันนักการตลาดเชื่อว่า
ผูบ้ริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันโดยสะทอ้นออกมาใน 3 มุมคือกิจกรรม (Activity) 
ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinion) เหล่านีม้ีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซือ้
และใชส้ินคา้ยี่หอ้ต่างๆซึ่งทัง้ 3 ปัจจยัดงักลา่วหลอ่หลอมใหค้นมีวิถีการใชช้ีวิตที่แตกต่างกนั 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ในเชิงจิตวิทยาซึ่งเป็นศาสตรท์ี่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของคน ค าว่า “พฤติกรรม  
(Behavior) ” หมายถึง การกระท าของบุคคล ซึ่งสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือพฤติกรรม
ภายนอก (Overt Behavior) คือ การกระท าที่แสดงออกในรูป การพูด การหัวเราะ การเดิน การ
รอ้งไห้ เป็นต้น ส่วนพฤติกรรมภายใน (Convert Behavior) คือการกระท าที่คนอ่ืนไม่สามารถ
สงัเกตได ้เช่น ความรูส้กึ ทศันคติ ความเชื่อ การบัรู ้เป็นตน้ (Sundel & Sundel, 2004)  

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(2546, น. 54) ผูบ้รโิภค (Consumer) หมายถึง ผูท้ี่ซือ้สินคา้หรือบรกิาร
ไปเพื่อใชใ้นการส่วนตวั หรือครอบครวั, เพื่อน หรือบุคคลที่ใชข้ัน้สดุทา้ยส าหรบัตลาดสินคา้บรโิภค 
(Consumer Market)  

เอนเจอร ์แบควิล และมีเนียด (Engel, Blackwell, & Miniard, 1993) พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมที่ของแต่ละบุคคล
เมื่อท าการประเมินผล (Evaluating) การจัดหา (Acquiring) การใช้ (Using) และการใช้จ่าย 
(Disposing) เก่ียวกบัสินคา้และบรกิาร   
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ชิฟแมน และคานุค (Schiffman & Kanuk, 2000) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง เป็น
พฤติกรรมที่ผู ้บริโภคแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการคน้หา การซือ้ การใช ้การประเมินผล หรือการ
บริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการ และแนวคิดต่าง ๆ ที่ผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของเขาไดเ้ป็นการศึกษาการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รพัยากรที่มีอยู่ ทัง้เงิน เวลา 
บคุลากร และอื่นๆ เพื่อบรโิภคสินคา้และบริการต่าง ๆ ที่ประกอบดว้ย ซือ้อะไร (What) ท าไมจึงซือ้
(Why) ซือ้เมื่อไร (When) ซือ้อย่างไร (How) ซือ้ที่ไหน (Where)  ซือ้บ่อยแค่ไหน (How Often) และ
รวมทัง้ใครมีอิทธิพลต่อการซือ้ (Who)  

ศิ ริ ว ร รณ  เส รี รัต น์ แ ล ะ คณ ะ  (2550)  อ้ า ง อิ ง จ า ก  Kotler (19 9 9 )  Marketing 
Management) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาใหไ้ดม้า ซึ่งการใชส้ินคา้และบริการ ทัง้นีห้มายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจ 
และการกระท าของบคุคลที่เก่ียวกบัการซือ้และการใชส้ินคา้  

สปัุญญา ไชยชาญ (2543) นกัการตลาดจ าเป็นจะตอ้งศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
เนื่องจากท าใหรู้ถ้ึงวิธีการที่จะเกิดการจูงใจผู้บริโภค โดยเริ่มตั้งแต่การน าเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งนักการตลาดจะต้องค านึงถึงการ
ตัดสินใจบริโภคกับผลิตภัณฑ์ บริการ เพื่อสนองความตอ้งการนี ้ที่มีต่อผูบ้ริโภคเพื่อสรา้ งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ในตลาด อีกทั้งผู้บ ริโภคมีความแตกต่างกัน ในเชิ งลักษณ ะ
ประชากรศาสตรห์ลายเรื่อง เช่น ในเรื่องของ เพศ อายุ รายไดท้ี่เป็นประจ า ระดับการศึกษาหรือ
แมก้ระทั่งรสนิยม ในการซือ้สินคา้และบริการ เพื่อใชป้ระโยชน ์นอกจากลกัษณะประชากรศาสตร์
ดงักลา่ว ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ที่ท าใหม้ีการบรโิภคแตกต่างกนั  

ดังนั้นนักการตลาดจึงจ าเป็นต้องให้ความสนใจและศึกษาและท าความเข้าใจ
เก่ียวกับพฤติกรรมของบริโภคที่มีต่อสินคา้และบริการ  เพื่อจะท าใหท้ราบถึงกระบวนการในการ
ตัดสินใจซือ้สินค้า บริการอย่างไร มีการใช้สินค้าหรือบริการลักษณะใด มากน้อยเพียงใด และ
ปริมาณหรือความถ่ีมีมากน้อยเพียงใด อีกทั้งยังท าให้ทราบว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของบุคคลแต่ละบุคคล ค าตอบที่ไดจ้ะสามารถช่วยใหน้ักการตลาดจัดการ
และก าหนดกลยุทธก์ารตลาด (Marketing Strategies) ที่ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้รโิภคได ้
ศิรวิรรณ เสรีรตันแ์ละคณะ (2550)  
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การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค 
ค าถามที่ใชเ้พื่อคน้หาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไป

ด้วย Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพื่อหาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os 
ประกอบไปด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ 
Operations ซึ่งสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี ้

 
ตาราง 1 ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
 

สิ่งทีต้่องศึกษา สิ่งทีต้่องการทราบจากการศึกษา 
1. ใครอยู่ในตลาดเปา้หมาย 
 (Who is in the target market?) 

ลกัษณะกลุม่เปา้หมาย (Occupant) ทางดา้น
ประชากรศาสตร,์ ภมูิศาสตร,์จติวิทยา,  
พฤติกรรมศาสตร ์

2.ผูบ้รโิภคซือ้อะไร 
(What does the consumer buy?) 

สิ่งที่ผูบ้รโิภคตอ้งการซือ้ (Objects) ซึ่งคือคณุสมบตัิหรือ
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์และความแตกต่างที่เหนือกว่า
คู่แข่ง 

3. ท าไมผูบ้รโิภคจึงซือ้ 
(Why does the consumer buy?) 

วตัถปุระสงคใ์นการซือ้ (Objectives) ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้เพื่อ
สนองความตอ้งการดา้นรา่งกายและดา้นจิตวิทยาจึงตอ้ง
ศกึษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ไดแ้ก่ ปัจจยั
ทางจิตวิทยา,ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม, ปัจจยัเฉพาะ
บคุคล 

4. ใครมีสว่นรว่มในการตดัสินใจซือ้ 
(Who participates in the buying?) 

อิทธิพลต่อกลุม่ต่าง ๆ (Organization) ที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ ประกอบดว้ย ผูร้เิริม่ ผูม้ีอิทธิพล,  
ผูต้ดัสินใจซือ้, ผูซ้ือ้และผูใ้ช ้

5. ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด 
(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้ของผูบ้รโิภค (Occasions) เชน่ช่วงวนัหยดุ 
ช่วงเทศกาลเป็นตน้ 

6. ผูบ้รโิภคซือ้ที่ไหน 
(Where does the consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหลง่  (Outlet) ที่ผูบ้รโิภคไปท าการซือ้ 

7. ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร 
(How does the consumer buy?) 

ขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ (Operation) ซึ่งประกอบดว้ย 
การรบัรูปั้ญหา,การคน้หาขอ้มลู,  
การประเมินผลทางเลือก, การตดัสินใจซือ้, ความรูส้กึ
ภายหลงัการซือ้ 
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รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ือ้ (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่
ท าใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ ์โดยมีจุดเริ่มตน้จากการกระตุน้ (Stimulus) ที่ท าใหเ้กิดความ
ตอ้งการ สิ่งกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรูส้ึกนึกคิดของผูซ้ือ้ ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าที่ผูผ้ลิตหรือ
ผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรูส้กึนึกคิดของผูซ้ือ้จะไดร้บัอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ือ้
แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื ้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื ้อ (Buyer’s 
Purchase Decision) หรือเรียกโมเดลนีว้่า S-R Theory (ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2550) ซึ่ง
ทฤษฎีนีป้ระกอบดว้ย 

1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ ้นเองภายในร่างกาย ( Inside 
Stimulus) และสิ่งกระตุน้จากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตอ้งสนใจและจัดสิ่ง
กระตุน้ภายนอกเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภัณฑ ์สิ่งกระตุน้ถือว่าเป็นเหตจุูงใจใหเ้กิด
การซือ้สินคา้ (Buying Motive) สิ่งกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 สว่นคือ 

1.1 สิ่งกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุน้ที่นักการ
ตลาดสามารถควบคุมและตอ้งจัดใหม้ีขึน้เป็นสิ่งกระตุน้ที่เก่ียวขอ้งกับส่วนประสม ทางการตลาด 
(Marketing Mix) ซึ่งประกอบดว้ย 

1.1.1 สิ่งกระตุน้ดา้นผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สวยงามเพื่อกระตุน้ความตอ้งการ 

1.1.2 สิ่ งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น  การก าหนดราคาสินค้าให้
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์โดยพิจารณาลกูคา้เปา้หมาย 

1.1.3 สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจ าหน่าย (Place) เช่น การ
จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หท้ั่วถึงเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้รโิภค ถือว่าเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซือ้ 

1.1.4 สิ่งกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการการจัดจ าหน่าย (Promotion) เช่น 
การโฆษณาสม ่าเสมอ การใชค้วามพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดีกบับุคคลทั่วไป เหลา่นีถื้อว่าเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซือ้ 

1.2 สิ่งกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคที่
อยู่ภายนอกองคก์ารซึ่งบรษิัทควบคมุไม่ได ้สิ่งเหลา่นีไ้ดแ้ก่ 

1.2.1 สิ่งกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้
ของผูบ้รโิภค เหลา่นีม้ีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 

1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่
ดา้นถอนเงินอตัโนมติั สามารถกระตุน้ความตอ้งการใหบ้รกิารธนาคารมากขึน้  
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1.2.3 สิ่งกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (Low’s Black Political) เช่น 
กฎหมายเพิ่มลดภาษีสินคา้ กฎหมายเพิ่มลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หนึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่ม หรือ
ลดความตอ้งการของผูซ้ือ้ 

1.2.4 สิ่งกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในไทยเทศกาลต่างๆจะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกิดความตอ้งการซือ้สินคา้ในเทศกาลนัน้ 

2. ความรูส้ึกนึกคิดของผู้ซือ้ (Buyer’s Black Box) ความรูส้ึกนึกคิดของผู้ซื ้อ
เปรียบเทียบเหมือนกล่องด า (Black Box) ซึ่งผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จึงตอ้งพยายาม
คน้หาความรูส้ึกนึกคิดของผูซ้ือ้ ความรูส้ึกนึกคิดของผูซ้ือ้ไดร้บัอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ือ้ และ
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ือ้ 

2.1 ลกัษณะของผูซ้ือ้ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ือ้มีอิทธิพล
จากปัจจัยต่างๆคือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้าน
จิตวิทยา 

2.1.1 ปัจจัยดา้นวฒันธรรม เป็นสญัลกัษณแ์ละสิ่งที่มนุษยส์รา้งขึน้ โดย
เป็นที่ยอมรบัจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง เป็นตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมหนึ่ง 
ค่านิยมในวัฒนธรรมจะก าหนดลกัษณะของสงัคม และก าหนดความแตกต่างของสงัคมหนึ่งจาก
สงัคมอื่นของวฒันธรรม และน าลกัษณะการเปลี่ยนแปลงเหล่านัน้ไปใชก้ าหนดโปรแกรมการตลาด 
ซึ่งแต่ละอย่างมีอิทธิพลต่อผูซ้ือ้ ดงันี ้

(1) วฒันธรรมพืน้ฐาน หมายถึง รูปแบบหรือวิถีทางในการด าเนินชีวิต
ที่สามารถเรียนรูแ้ละถ่ายทอดสืบต่อกนัมาโดยผ่านขบวนการอบรม และขดัเกลาทางสงัคม ดงันัน้ 
วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งพืน้ฐานในการก าหนดความตอ้งการพฤติกรรมของบุคคล ท าใหม้ีลักษณะ
พฤติกรรมคลา้ยคลงึกนั 

(2) วัฒนธรรมย่อย หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มีลกัษณะ
แตกต่างกัน ซึ่งมีอยู่ภายในสงัคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซอ้น วฒันธรรมย่อมเกิดจากพืน้ฐานทาง
ภูมิศาสตรแ์ละลกัษณะพืน้ฐานของมนุษย ์วฒันธรรมย่อยประกอบดว้ย กลุม่เชือ้ชาติ กลุ่มศาสนา
กลุม่สีผิว พืน้ที่ทางภมูิศาสตรห์รือทอ้งถิ่น กลุม่อาชีพ กลุม่ย่อยดา้นอาย ุกลุม่ย่อยดา้นเพศ 
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(3) ชัน้ทางสงัคม หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสงัคมออกเป็นระดับ
ฐานะที่แตกต่างกันโดยที่สมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกัน และสมาชิกในชั้น
สังคมที่แตกต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่าง การแบ่งชั้นทางสังคมโดยทั่วไปถือเกณฑ์รายได ้
ทรพัยส์ินหรืออาชีพชัน้ทางสงัคมเป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค แต่
ละชัน้สงัคมจะมีลกัษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบรโิภคเฉพาะอย่าง ชัน้ทางสงัคมแบ่งออกเป็น
กลุม่ใหญ่ได ้3 ระดบัและแบ่งเป็นกลุม่ย่อยได ้6 ระดบั 

2.1.2 ปัจจัยด้านสังคม เป็นปัจจัยที่ เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ลกัษณะทางสงัคมประกอบดว้ย 

(1) กลุ่มอ้างอิง เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเก่ียวข้องด้วย กลุ่มนี ้จะมี
อิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างอิงแบ่งเป็น 2 
ระดบัคือ ก. กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น ข. กลุ่มทุติยภูมิ ไดแ้ก่ กลุ่ม
บคุคลชัน้ในสงัคม เพื่อนรว่มอาชีพและรว่มสถาบนั บคุคลต่างๆในสงัคม 

(2) ครอบครวั บุคคลในครอบครวัถือว่ามีอิทธิพลมากที่สดุต่อทศันคติ 
ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล สิ่งเหล่านีม้ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ของครอบครวั การ
ขายสินคา้อุปโภคบริโภคจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครวัคนไทย จีน ญ่ีปุ่ น หรือ
ยโุรป ซึ่งจะมีลกัษณะแตกต่างกนั 

(3) บทบาทและสถานะ บุคคลจะเก่ียวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น 
ครอบครวั กลุ่มอา้งอิง องคก์ารและสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกนัใน
แต่ละกลุ่ม เช่น ในการซือ้รถยนตข์องครอบครวัหนึ่ง จะตอ้งวิเคราะหว์่าใครมีบทบาทเป็นผูร้ิเริ่ม ผู้
ตดัสินใจซือ้ ผูม้ีอิทธิพล ผูซ้ือ้ ผูใ้ช ้

2.1.3 ปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ 
(1) อายุ กลุม่อายุที่แตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑแ์ตกต่าง

กัน เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชั่น และรายการพักผ่อน
หย่อนใจ 

(2) วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการด าเนินชีวิตของบุคคลใน
ลกัษณะของการมีครอบครวั การด าเนินชีวิตในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความตอ้งการ 
ทศันคติ และค่านิยมของบุคคล ท าใหเ้กิดความตอ้งการในลกัษณะและพฤติกรรมการซือ้ที่แตกต่าง
กนั 
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(3) อาชีพ อาชีพที่แตกต่างกันจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความ
ตอ้งการใชส้ินคา้และบรกิารท่ีแตกต่างกนั 

(4) โอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายได ้โอกาสทางเศรษฐกิจของแต่ละ
บคุคลจะกระทบต่อสินคา้และบรกิารที่เขาตดัสินใจซือ้ ประกอบดว้ย รายได ้การออมทรพัย์ อ านาจ
การซือ้และทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

(5) การศึกษา ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์มี
คณุภาพดีมากกว่าผูม้ีการศกึษาต ่า 

(6) ค่านิยมหรือคุณค่าและรูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง ความ
นิยมในสิ่ งของหรือบุคคล หรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง หรือหมายถึงอัตราส่วนของ
ผลประโยชนท์ี่รบัรูต่้อราคาสินคา้ สว่นรูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง รูปแบบของการด าเนินชีวิต
ในโลกมนษุย ์โดยแสดงออกในรูปของกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น 

2.1.4 ปัจจัยทางจิตวิทยา ถือว่าเป็นปัจจัยในตัวผูบ้ริโภคที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้และการใชส้ินคา้ 

(1) การจูงใจ หมายถึง พลงัสิ่งกระตุน้ที่อยู่ในตัวบุคคลซึ่งกระตุน้ให้
บุคคลปฏิบติั การจูงใจภายในตัวบุคคลอาจจะถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชัน้
ทางสงัคม หรือสิ่งกระตุน้ที่นกัการตลาดใชเ้ครื่องมือทางการตลาดเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ
พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดขึน้ตอ้งมีแรงจูงใจ หมายถึง ความตอ้งการที่ไดร้บัการกระตุน้จากภายใน
ตวับคุคล ที่ตอ้งการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมที่มีเปา้หมาย 

(2) การรบัรู ้เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลไดร้บัการเลือกสรร จัด
ระเบียบ และตีความหมายขอ้มลู เพื่อที่จะสรา้งภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการของ
แต่ละบุคคลซึ่งขึน้อยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความตอ้งการดา้นอารมณ ์
นอกจากนีย้งัมีปัจจัยภายนอกคือ สิ่งกระตุน้ การรบัรู ้จะพิจารณากระบวนการกลั่นกรอง การรบัรู ้
จะแสดงถึงความรูส้กึจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไดแ้ก่ การไดเ้ห็น ไดก้ลิ่น ไดย้ิน และไดรู้ส้กึ 

(3) การเรียนรู ้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และ(หรือ)
ความโนม้เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเรียนรูข้องบุคคลเกิดขึน้เมื่อบุคคล
ไดร้บัสิ่งกระตุน้และเกิดการตอบสนอง ซึ่งก็คือ ทฤษฎีสิ่งกระตุน้-ตอบสนอง (Stimulus-Response 
(SR) Theory) 
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(4) ความเชื่อถือ เป็นความคิดที่บุคคลยดึถือเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
เป็นผลมาจากประสบการณใ์นอดีต 

(5) ทัศนคติ เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของ
บคุคล ความรูส้กึดา้นอารมณแ์ละแนวโนม้การปฏิบติัที่มีผลต่อความคิด หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

(6) บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาที่แตกต่างกันของ
บคุคล ซึ่งน าไปสูก่ารตอบสนองต่อสิ่งแวดลอ้มที่มีแนวโนม้เหมือนเดิมและสอดคลอ้งกนั 

(7) แนวความคิดของตนเอง หมายถึง ความรูส้ึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง 
หรือความคิดที่บคุคลคิดว่าบุคคลอ่ืน (สงัคม) มีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร 

2.2 กระบวนการตัดสิ น ใจซื ้อ ข อ งผู้ ซื ้อ  (Buyer’s Decision Process) 
ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันีคื้อ 

2.2.1 การรบัรูค้วามตอ้งการ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะเกิดขึน้ไดจ้าก
สิ่งกระตุน้ทัง้ภายในและภายนอกร่างกาย สิ่งกระตุน้ภายในไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย
และจิตใจ สิ่งกระตุน้ภายนอกได้แก่ ความต้องการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สิ่ง
เหล่านีเ้มื่อเกิดขึน้ถึงระดับหนึ่งแลว้จะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมตอบสนอง ซึ่ง
บุคคลสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการตอบสนองต่อการกระตุ้นเหล่านี ้ โดยอาศัยการเรียนรู้และ
ประสบการณใ์นอดีต 

2.2.2 การค้นหาข้อมูลเพื่อสนองความต้องการ ถ้าความต้องการถูก
กระตุ้นมากพอและสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้ตัว ผู้บริ โภคจะด าเนินการ
ตอบสนองความตอ้งการของเขาทนัที ถา้ความตอ้งการนัน้ยงัไม่ไดร้บัการตอบสนอง ความตอ้งการ
นัน้จะถกูสะสมเอาไวเ้พื่อการตอบสนองภายหลงั เมื่อความตอ้งการที่ถกูกระตุน้ไดส้ะสมไวม้ากจะ
ท าให้เกิดภาวะอย่างหนึ่งคือ ความตั้งใจให้ไดร้บัการตอบสนองความต้องการ โดยผู้บริโภคจะ
พยายามคน้หาขอ้มลูเพื่อสนองความตอ้งการที่สะสมไว ้ปริมาณของขอ้มลูที่ผูบ้ริโภคคน้หาขึน้อยู่
กับบุคคลเผชิญกับการแกไ้ขปัญหามากหรือนอ้ย ขอ้มูลที่ผูบ้ริโภคตอ้งการถือเป็นขอ้มูลเก่ียวกับ
คณุสมบติัของผลิตภณัฑ ์

2.2.3 การประเมินผลทางเลือก เมื่อผูบ้รโิภครบัขอ้มูลเขา้มาแลว้จากขัน้ที่ 
2 ก็จะเกิดความเขา้ใจแลว้ทางการประเมินผลขอ้มลูเหลา่นัน้เพื่อพิจารณาทางเลือกต่อไป ซึ่งอาศยั
หลกัเกณฑห์ลายประการ คือ 
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(1) คุณสมบติัผลิตภัณฑ ์กรณีนีผู้บ้ริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑว์่ามี
คุณสมบัติอย่างไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคุณสมบั ติกลุ่มหนึ่ง คุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑใ์นความรูส้กึของผูซ้ือ้ส  าหรบัผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั เช่น เบียรม์ีคณุสมบติัคือ
รสกลมกลอ่ม มีแอลกอฮอลส์งูหรือต ่า ความขม ปรมิาณการบรรจ ุและราคา 

(2) ผูบ้ริโภคจะใหน้ า้หนักความส าคัญส าหรบัคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
แตกต่างกนั นกัการตลาดตอ้งพยายามคน้หาและจดัล าดบัส าหรบัคณุสมบติัผลิตภณัฑ ์

(3) ผูบ้ริโภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเก่ียวกับตราสินคา้ เนื่องจาก
ความเชื่อถือของผู้บริโภคขึน้อยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภค และความเชื่อถือเก่ียวกับตรา
ผลิตภณัฑจ์ะเปลี่ยนแปลงไดเ้สมอ 

(4) ผูบ้ริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา้ โดยผ่านกระบวนการ
ประเมินผลเริ่มตน้ดว้ยการก าหนดคณุสมบติัของผลิตภณัฑท์ี่เขาสนใจ แลว้เปรียบเทียบคณุสมบติั
ของผลิตภณัฑต์ราต่างๆ 

2.2.4 การตัดสินใจซือ้ เมื่อท าการประเมินผลแล้ว จะช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถก าหนดความพอใจระหว่างสินคา้ต่างๆที่เป็นทางเลือก ผูบ้รโิภคจะตดัสินใจซือ้สินคา้ที่เขา
ชอบที่สดุ ซึ่งก่อนตดัสินใจซือ้ผูบ้รโิภคจะตอ้งพิจารณาปัจจยั 3 ประการคือ 

(1) ทัศนคติของบุคคลอ่ืน ที่มีผลต่อสินคา้ที่ผูบ้ริโภคตอ้งการซือ้จะมี
ทัง้ทศันคติดา้นบวกและดา้นลบ ถา้เป็นทศันคติดา้นบวก เช่น เห็นว่าสิ่งนัน้มีคณุภาพดีก็จะยิ่งเสริม
ใหผู้บ้ริโภคตัดสินใจซือ้เร็วขึน้ หากเป็นทัศนคติดา้นลบ เช่น เห็นว่าสินคา้นั้นมีคุณภาพไม่ดีราคา
แพงเกินไป ก็จะท าใหผู้บ้รโิภคเกิดความลงัเลและอาจยกเลิกการซือ้ได ้

(2) ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว ้ความตัง้ใจซือ้จะไดร้บัอิทธิพล
จากระดบัรายได ้ขนาดของครอบครวั ภาวะทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนตน้ทุน และการคาดคะเน
ถึงผลประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากสินคา้ 

(3) ปัจจยัสถานการณท์ี่ไม่ไดค้าดคะเนไว ้ขณะที่ผูบ้ริโภคก าลงัจะซือ้
อาจมีปัจจัยบางอย่างมากระทบกระเทือนต่อความตั้งใจซือ้ เช่น ความไม่พอใจในลักษณะของ
พนกังานขายหรือความกงัวลใจเก่ียวกบัรายได ้

2.2.5 ความรูส้ึกหลงัการซือ้ หลงัการซือ้หรือทดลองใชส้ินคา้ ผูบ้ริโภคจะ
มีประสบการณเ์ก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจสินคา้ โดยที่ความพอใจภายหลงัการซือ้จะเป็นสิ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อการซือ้ซ  า้และการบอกต่อผูอ่ื้น หากไม่ไดร้บัความพอใจหลงัการซือ้หรือใชส้ินค้าก็จะ
หนัไปซือ้ผลิตภณัฑย์ี่หอ้อ่ืน และจะบอกกลา่วต่อไปยงัผูบ้รโิภครายอ่ืน ๆในทางลบ  
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3. การตอบสนองของผู้ซื ้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื ้อของ
ผูบ้รโิภคหรือผูซ้ือ้ (Buyer’s Purchase Decision) ผูบ้รโิภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆดงันี ้

3.1 การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice) 
3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) เช่น ถา้ผูบ้ริโภคเลือกรถยนตน์ั่งจะ

เลือกย่ีหอ้ฮอนดา้ โตโยตา้ และมิตซูบิชิ เป็นตน้ 
3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) เช่น ผูบ้รโิภคจะเลือกโชวรู์มในเขตที่อยู่

ใกลบ้า้นหรือโชวรู์มจงัหวดัใกลเ้คียง 
3.4 การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase Timing) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกเวลา

เชา้ กลางวนั หรือเย็นในการเลือกซือ้ 
3.5 การเลือกปริมาณการซือ้ (Purchase Amount) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกว่า

จะซือ้รถจ านวนก่ีคนั 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับเบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์ 
เบียร ์ เป็นหนึ่งในเครื่องด่ืมที่มีการเตรียมการก่อนด่ืมที่ เก่าแก่ที่ สุดในโลกที่ผ่าน

กระบวนการหมกั ผลิตภณัฑพ์วกธัญพืช เบียรเ์ป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอลช์นิดแรกของโลก เริ่มผลิต 
6,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยชนชาติ บาบิโลเนียน เบียรเ์ป็นที่รูจ้กัในสมยัอียิปตโ์บราณและเมโสโป
เตเมีย และมีหลกัฐานยอ้นไปยาวนานถึง 4,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยใชข้า้วบารเ์ลย ์เป็นวตัถุดิบ 
ในราว 1,000 ปีก่อนครสิตกาล มีการผสมพืชอีกหนึ่งชนิดเขา้ไปคือ ฮอปส ์ท าใหม้ีกลิ่นหอม รสชาติ
ขม และ สามารถรกัษาคุณภาพของเบียรใ์หเ้ก็บไดน้านขึน้ แต่เบียรเ์หล่านีแ้ตกต่างจากเบียรใ์น
ปัจจุบนั และเนื่องจากเครื่องปรุงและกรรมวิธีในการผลิตเบียรแ์ตกต่างกนัไปตามสถานที่ ลกัษณะ
ของเบียร ์(ชนิดของเบียร,์ รสชาต,ิ และสี) จึงมีความแตกต่างกนัไดม้าก 

ประเภทของเบียร ์
การแบ่งประเภทของเบียรน์ัน้จะแบ่งไดห้ลายวิธี แต่วิธีหลกัๆที่ใชคื้อแบ่งตามประเภท

ของยีสตท์ี่ใชใ้นการหมกั โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลกัๆ คือ 
1. ยีสต์หมักลอยผิว (top-fermenting yeast) คือ เชื ้อยีสต์ที่จะลอยตัวอยู่ที่

ผิวหนา้ของเบียรเ์มื่อเสรจ็สิน้การหมกั 
2. ยีสต์หมักนอนก้น (bottom-fermenting yeast) คือ เชือ้ยีสต์ที่จะจมอยู่ที่ก้น

ภาชนะเมื่อเสรจ็สิน้การหมกั 
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3. ยีสตธ์รรมชาติ เป็นการใชเ้ชือ้ยีสตต์ามธรรมชาติ ไม่ไดใ้ชเ้ชือ้ที่เพาะเลีย้งขึน้มา 
นอกจากนีก้ารแบ่งประเภทยงัแบ่งตาม สี, แหลง่ผลิต, วตัถดิุบที่ใช,้ กระบวนการผลิต

, ปรมิาณแอลกอฮอล ์และอื่น ๆ 
ผลิตภัณฑ ์

ผลิตภัณฑท์ี่ไดจ้ากการผลิต คือ เบียร ์ซึ่งในประเทศไทย เบียรบ์รรจุขวดทุกยี่หอ้เป็น
เบียรช์นิดลาเกอร ์(Lager) ส าหรบัเบียรส์ดที่ผลิตโดยโรงงานขนาดเล็กซึ่งจ าหน่าย ณ สถานที่ผลิต 
มีอยู่ 3 ชนิด คือ แบบลาเกอร ์แบบดงุเคิล (Dunkel) และแบบไวเซ็น (Weizen) ซึ่งต่างกนัที่จ  านวน
และสดัสว่นของวตัถดิุบที่ใชผ้ลิต 

1. เบียรล์าเกอร ์คือ เบียรท์ี่ผ่านการกรองเพื่อเอายีสตแ์ละตะกอนสว่นที่ไม่ละลาย
น า้ออกไปและผ่านการท าใหป้ลอดเชือ้เพื่อใหส้ามารถเก็บไวไ้ดน้าน มักเป็นเบียรบ์รรจุขวดหรือ
กระป๋อง มีปรมิาณแอลกอฮอลร์อ้ยละ 3 – รอ้ยละ 6 โดยปรมิาตร 

2. เบียรด์ุงเคิล เป็นเบียรเ์ยอรมันสีเข้ม โดยจะมีสีตั้งแต่สีอ าพันจนกระทั่ งสี
น า้ตาลแดงเข้ม มีแอลกอฮอลป์ระมาณรอ้ยละ 4.5 – รอ้ยละ 6.0 โดยปริมาตร มีจุดเด่นที่มีรส
มอลตช์ดัเจน 

3. เบียรไ์วเซ็น เป็นเบียรท์ี่มีส่วนผสมของมอลตจ์ากขา้วสาลี ซึ่งมีรสชาติแตกต่าง
กนัไปตามแต่สูตรเฉพาะของแต่ละทอ้งถิ่น มีมากมายหลากหลายประเภท มีปริมาณแอลกอฮอล ์
รอ้ยละ 2 – รอ้ยละ 4 โดยปรมิาตร 

เบียรไ์ทยที่จ  าหน่ายในปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อ ตัวอย่างเช่น สิงห ์ช้าง ไทเบียร ์
อาชา ลีโอ เชียร ์และอีสานเบียร ์เป็นตน้ ส่วนเบียรต่์างประเทศที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
อัมสเทล (Amstel) ของประเทศเนเธอรแ์ลนด์อาซาฮี (Asahi) ของประเทศญ่ีปุ่ นคารล์สเบิรก์ 
(Carlsberg) ของประเทศเดนมาร์ก  โคโรนา (Corona) ของประเทศเม็กซิ โก  เออดิงเกอร ์
(Erdinger) ของประเทศเยอรมนี ไฮเนเก้น (Heineken) ของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ และไทเกอร ์
(Tiger) ของประเทศสิงคโปร ์
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บทความเกี่ยวกับเบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์มีชื่อทางการว่า “เครื่องด่ืมมอลต ์(Malt drink)” ซึ่งจะมีกรรมวิธี

ในการผลิตเช่นเดียวกบัเบียรท์ุกประการ ต่างกันเพียงไดใ้ช้กรรมวิธีเพื่อดึงแอลกอฮอลอ์อกไปโดย
การน าไปต้ม หรือกรองเบียรท์ี่ปรุงออกมาแบบปกติอีกครัง้ ซึ่งจะท าให้เบียรม์ีรสชาติแย่ลง แต่
กระบวนการผลิตก็มีการพัฒนาเรื่อยมา จนปัจจุบันวิธีในการท าเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์แบ่งออก  
หลกั ๆ เป็น 3 แบบดว้ยกนั คือ 

1. สกดัแอลกอฮอลอ์อกจากเบียร ์กล่าวคือ ผลิตเบียรต์ามกระบวนการตามปกติ
จากนัน้จึงน ามาผ่านกระบวนการสกดัแอลกอฮอลเ์พื่อใหร้ะเหยออก 

2. หมักเบียรด์้วยอุณหภูมิต ่าเป็นเวลานาน และควบคุมไม่ให้เกิดปริมาณ
แอลกอฮอลข์ึน้แต่จะมีกลิ่นและรสชาติลดลงจากเบียรป์กติ 

3. ใชเ้ทคโนโลยี Bioreactor (ถังหมักที่ใชเ้ลีย้งจุลินทรีย)์ เป็นกระบวนการผลิต
เฉพาะของเครื่องด่ืมยี่หอ้ Bavaria โดยควบคมุการหมกัดว้ยถงัปฏิกรชีวภาพเพื่อหยุดยัง้เซลลข์อง
ยีสตไ์ม่ใหส้รา้งโครงสรา้งโมเลกุลที่จะเรียงตัวกัน และเกิดเป็นแอลกอฮอลซ์ึ่งจะมีรสชาติเหมือน
เบียรท์ุกประการ เพียงแต่ไม่มีแอลกอฮอล ์เช่นเดียวกบักรณีของกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน ท าใหผู้ด่ื้มไม่
รูส้กึมนึเมา 

ความจรงิแลว้เครื่องด่ืมประเภท “ไรแ้อลกอฮอล”์ (Alcohol-Free หรือ Non-Alcohol) 
นัน้ไม่ไดห้มายความว่าเป็นเครื่องด่ืมที่ไม่มีปริมาณแอลกอฮอลผ์สมอยู่เลย แต่เป็นเครื่องด่ืมที่มี
ปริมาณแอลกอฮอลผ์สมอยู่ในปริมาณที่ต  ่าจนกฎหมายอนุญาตใหใ้ชค้  าว่า “ไรแ้อลกอฮอล”์ ใน
การเรียกผลิตภณัฑห์รือใชใ้นการโฆษณาได ้เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิาอนุญาตใหเ้รียกเครื่องดื่มที่
มีปริมาณแอลกอฮอลผ์สมนอ้ยกว่ารอ้ยละ0.5 ว่า “ไรแ้อลกอฮอล”์ ขณะเดียวกันประเทศสหราช
อาณาจักร ระบุค าว่า “ไรแ้อลกอฮอล”์ กับเครื่องด่ืมที่มีปริมาณแอลกอฮอลผ์สมนอ้ยกว่ารอ้ยละ 
0.5 เท่านัน้ ส่วนบางประเทศในสหภาพยุโรปสามารถเรียกผลิตภณัฑท์ี่มีปริมาณแอลกอฮอลผ์สม
ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ว่า “ไรแ้อลกอฮอล”์ เช่นเดียวกับประเทศสหรฐัอเมริกา ส าหรบัประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุญาตให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถขอขึน้
ทะเบียนเบียรไ์รแ้อลกอฮอลเ์ป็นผลิตภัณฑอ์าหารตามกฎหมายไดแ้ต่ตอ้งมีปริมาณแอลกอฮอล์
ผสมไม่เกินรอ้ยละ 0.5 (ว๊อยซท์ีว,ี 2562) 
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แนวโน้มอัตราเติบโตของเบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์
ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเบียรใ์นประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.9 แสนล้านบาท แต่

เนื่องจาก แนวโน้มของผู้บริโภคที่หันมาใหค้วามส าคัญกับสุขภาพ ส่งผลใหย้อดจ าหน่ายเบียร์
ลดลงเรื่อย ๆ ทุกปี เป็นเหตุให้ ผูป้ระกอบการธุรกิจเบียรห์ลายยี่หอ้ต่างพากันผลิตเครื่องด่ืมมอลต์
หรือที่เรียกกันว่าเบียร ์0 เปอรเ์ซ็นต ์ออกมาจ าหน่าย เพื่อท าการตลาดมุ่งไปที่กลุ่มผูบ้ริโภคที่รกั
สุขภาพ อาทิ Bavaria Malt drink 0.0เปอรเ์ซ็นต์ และ Heineken 0.0เปอรเ์ซ็นต์ ของประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์Hite Zero ของประเทศเกาหลี Foster 0.0 เปอรเ์ซ็นต ์ของประเทศเยอรมนี ขอ้ดีของ 
เครื่องด่ืมมอลต์ ดังกล่าว คือ มีปริมาณน า้ตาลและแคลอรี่ต  ่า ทั้งนี ้ทางกลุ่มผู้ประกอบการได้
เล็งเห็นถึงแนวโนม้ การตลาดของเครื่องด่ืมประเภทนีจ้ึงไดด้  าเนินการศึกษามาตลอด 7 ปี ก่อนจะ
ส่งสินคา้เพื่อท าตลาดทั่วโลก ตัง้แต่ปี 2560 จนปัจจุบนัท าไปแลว้มากกว่า 38 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง
ผลตอบรบัจากแต่ละประเทศ ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีทั้งนี ้รายงานจาก Global 
Market Insights ไดใ้หข้อ้มลูว่า ตลาดเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นทวีปเอเชียแปซิฟิกนัน้มีมลูค่ามากกว่า 
1.5 พนัลา้นเหรียญสหรฐั หรือประมาณ 4.95 หมื่นลา้นบาท ในปี 2559 ซึ่งตลาดหลกัในทวีปเอเชีย
แปซิฟิก ไดแ้ก่ ประเทศจีน ประเทศอินเดียประเทศเกาหลีใต ้และประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนีต้ลาด
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นประเทศสหราชอาณาจักรเติบโต  กว่ารอ้ยละ 15 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (โพ
สิชั่นนิ่ง, 2562)  

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

มณิภทัร ์ไทรเมฆ และอ าไพ หมื่นสิ (2560) ศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลข์องนักศึกษา:กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัด
ปทุมธานี พบว่า พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลข์องนักศึกษาชายกับหญิง มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.05ทัง้ความถ่ี ปริมาณ และประเภทของการด่ืม นกัศึกษา
ชายจะด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ประมาณ 1-2 ครัง้ต่อสัปดาห ์ส่วนนักศึกษาหญิงจะด่ืมเฉพาะ
ในช่วงเทศกาล รอ้ยละ 46.1 ของนักศึกษาชาย จะด่ืมมากกว่า 1 ขวดต่อครัง้ ส่วนนักศึกษาหญิง
รอ้ยละ 23.9 จะด่ืมประมาณ 1-2 แก้วต่อครั้งการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม 
(Discriminant Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะห์ความ
ถดถอย (Regression)ร่วมกัน พบว่า ตัวแปรต้นที่มี อิทธิพลต่อการด่ืมหรือไม่ ด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลม์ี 4 ตวั คือ เพศ พฤติกรรมการด่ืมฯ ของบิดามารดาเกรดเฉลี่ย และชัน้ปี ตามล าดบั  
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นฤมล หุ่นรอด (2560) ศึกษาเก่ียวกับ คณุค่าตราสินคา้และส่วนประสมทางการตลาดที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้เบียรต์ราโฮการเ์ด้น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้เบียรต์ราโฮการเ์ดน้ ดา้น
ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซือ้แตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ 
สถานภาพสมรส การศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนและศาสนาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้เบียร ์
ตราโฮการเ์ดน้ ดา้นความถ่ีในการซือ้ต่อเดือนแตกต่างกันคุณค่าตราสินคา้ดา้นการตระหนกัรูแ้ละ
ดา้นภาพลกัษณต์ราสินคา้ มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการซือ้เบียรต์ราโฮการเ์ดน้ดา้นค่าใชจ้่าย
ต่อครัง้ในการซือ้ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง สถิตที่ระดบั 0.01 และ 0.05 

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด มี 
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เบียรต์ราโฮการเ์ดน้ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ของผูบ้ริโภค
ใน เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนประสม 
การตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธก์ับ 
พฤติกรรมการซือ้เบียรต์ราโฮการเ์ด้นด้านด้านความถ่ีในการซือ้ต่อเดือนของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

นิชาพัฒน ์จิรธรพิพัฒน ์(2559) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ของสินคา้ประเภทเบียร ์: กรณีศึกษาผูบ้ริโภคเบียรอ์าซาฮีในเขตกรุงเทพมหานคร หน่วยตัวอย่าง
เป็นเพศชาย และเพศหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ไม่เกิน 60,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบเบียรส์ิงห์มากที่สุด 
รองลงมาคือ เบียรอ์าซาฮี โดยภาพรวมของทัศนคติ ความจงรกัภักดีและความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเบียรอ์าซาฮีอยู่ในระดับมาก แต่ความพึง
พอใจในปัจจยัดา้นการสื่อสารทางการตลาดอยู่ในระดบันอ้ย ทัง้นีเ้นื่องจากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การควบคมุสื่อท าใหเ้บียรอ์าซาฮีไม่สามารถท าการตลาดไดอ้ย่างเต็มที่ 
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ทั้งนี ้ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียรอ์าซาฮี ด้วย
สถิติIndependent t-test, One-way ANOVA และ Multiple Linear Regression พบว่า การรบัรู ้
คุณค่าตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า การเชื่อมโยงกับตราสินค้าด้านคุณสมบัติและด้าน
คณุประโยชนค์วามพงึพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์และความพึงพอใจดา้นราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใน
การบริโภคเบียรอ์าซาฮี ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันความการ
บริโภคกล่าวคือ เมื่อผูบ้ริโภคมีการรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ความภักดี การเชื่อมโยง และความพึง
พอใจมากขึน้จะท าใหค้วามถ่ีและค่าใชจ้่ายในการบรโิภคเบียรอ์าซาฮีเพิ่มขึน้ดว้ย 

นัฑรัตน์ เป่ียมสุวรรณ  (2559) ทัศนคติ ต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อ แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เบียรช์้างคลาสสิค ของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร.ผลการวจิยัพบวา่ 

1.ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง อายุ 30-39 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000-24,999 บาท อาชีพลูกจา้ง/พนักงานบริษัทเอกชน และ
สถานภาพโสด 

2.ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s โดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อพิจารณาเป็น
ราย ดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติระดบัดีมากในดา้นความสะดวกในการซือ้ และมีทศันคติระดับ
ดีใน ดา้นการสื่อสาร ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคและดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภค ตามล าดับ 

3.แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เบียรช์า้งคลาสสิค โดยรวมอยู่ในระดบัสงู เมื่อพิจารณา
เป็น รายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เบียรช์า้งคลาสสิคระดบัสูง หากเบียรช์า้ง
คลาสสิคมีการออกรสชาติใหม่ มีแนวโน้มที่จะบริโภคเบียรช์้างคลาสสิคซ า้อีก จะแนะน าและ
ชกัชวนใหผูอ่ื้นด่ืมเบียรช์า้งคลาสสิค และผูบ้ริโภคมีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เบียรช์า้งคลาสสิค
ระดบันอ้ย หากเบียรช์า้งคลาสสิคมีการปรบัราคาสงูขึน้ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  
4.ผูบ้ริโภคที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เบียร ์

ชา้ง คลาสสิค ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถ
ติที่ระดบั 0.01 

5.ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค 
ตน้ทุน ของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซือ้และการสื่อสาร มีความสมัพันธ์ต่อแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เบียรช์า้งคลาสสิค ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัค่อนขา้งสงูและมี
ทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถติที่ระดบันยัส าคญั 0.01  
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ศรณัย ์ปุราภา (2556) ศึกษาเก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้ ความพึงพอใจดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดและพฤติกรรมการซือ้มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้ผลิตภัณฑเ์บียร์
สิงหข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-
27 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ลูกจ้าง มีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 30,000 บาท นับถือศาสนาพุทธ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าของ
ผลิตภัณฑ์เบียรส์ิงห์ ภาพรวมและดา้นการตระหนักรูใ้นตราสินคา้ ดา้นคุณภาพที่รบัรู ้ดา้นการ
เชื่อมโยงตราสินคา้ อยู่ในระดบัมาก สว่นดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ อยู่ในระดบัปานกลาง และมี
ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑเ์บียรส์ิงห ์ภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดับมาก 
คณุค่าตราสินคา้ ดา้นการตระหนักรูใ้นตราสินคา้ ดา้นความเชื่อมโยงในตราสินคา้และดา้นความ
ภักดีต่อตราสินคา้ สามารถร่วมท านายแนวโน้มการซือ้ผลิตภัณฑเ์บียรส์ิงหใ์นอนาคตไดร้อ้ยละ 
34.4 คณุค่าตราสินคา้ ดา้นความเชื่อมโยงในตราสินคา้และดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ สามารถ
รว่มท านายแนวโนม้การแนะน าผูอ่ื้นซือ้ผลิตภณัฑเ์บียรส์ิงห ์ไดร้อ้ยละ 37.3 และคุณค่าตราสินคา้ 
ดา้นการตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ ดา้นความเชื่อมโยงในตราสินคา้และดา้นความภกัดี ต่อตราสินคา้ 
สามารถรว่มท านายแนวโนม้การซือ้ผลิตภณัฑเ์บียรส์ิงหอ์ย่างต่อเนื่อง ไดร้อ้ยละ 34.8ส่วนความพึง
พอใจส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ ์และดา้นราคา สามารถร่วมท านายแนวโน้มการซือ้
ผลิตภัณฑ์เบียรส์ิงห์ในอนาคต ได้ร ้อยละ 33.3 ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ ์และดา้นราคาสามารถร่วมท านายแนวโนม้การแนะน าผูอ่ื้นซือ้ผลิตภัณฑเ์บียรส์ิงห ์ได้
รอ้ยละ 34.4 และ ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ ์และดา้นราคา สามารถ
รว่มท านายแนวโนม้การซือ้ผลิตภณัฑเ์บียรส์ิงหอ์ย่างต่อเนื่องไดร้อ้ยละ 35.4 และพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภณัฑเ์บียรส์ิงหม์ีความสมัพันธก์ับแนวโนม้การซือ้ผลิตภัณฑเ์บียรส์ิงหโ์ดยมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

รตัติยา บวัสอน (2555) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลข์อง
นักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลอ์ยู่ในระดับปานกลาง รอ้ยละ 73.8 รองลงมาคืออยู่ใน 
ระดบัต ่ารอ้ยละ 14.8 และระดบัสูง รอ้ยละ 11.4 ตามล าดบั ปัจจยัที่มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรม
การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัศึกษาอย่างมีนยัส าคญั  ทางสถิติไดแ้ก่ เพศ ความสมัพนัธ์
ระหว่างบิดามารดา ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคเครื่องด่ืม  แอลกอฮอล ์การเขา้ถึงแหล่งซือ้ขาย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์การไดร้บัอิทธิพลจากสื่อโฆษณา ประชาสมัพนัธแ์ละแรงสนับสนุนจากกลุ่ม
เพื่อนในการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลส์่วนปัจจัย ที่ไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค
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เครื่องด่ืมแอลกอฮอลข์องกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ อายุ ชัน้ปีที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยลกัษณะการอยู่อาศัย
รายไดต่้อเดือน ความรูเ้ก่ียวกบัเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  ์และสมัพนัธภาพของบคุคลภายในครอบครวั 
จากการวิจัยในครัง้นีร้ฐัควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจน  เก่ียวกับหลักเกณฑ์การซือ้ขายเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลร์วมถึงมาตรการเก่ียวกบัการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ จากสื่อต่างๆ ในการป้องกันและ
ลดพฤติกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องเยาวชน 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

ในการศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเรื่อง “ความสมัพันธข์องรูปแบบการด าเนินชีวิตกับ
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร”ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา
คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดัท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากร คือ ผูบ้ริโภคทัง้เพศชายและเพศหญิงที่ ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ที่มีอายุ
ตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ ด่ืมเบียร ์ไร้

แอลกอฮอล  ์ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน ดังนัน้ผูว้ิจยัจึงก าหนดตวัอย่างโดยใชส้ตูรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2560) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่
เกิน 5% โดยใชส้ตูรค านวณ ดงันี ้

 

สตูรที่ใช ้            n =
Z2

4𝑒2 
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=
1.962

4×0.052 

              = 385 คน 

โดยที่ n แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

  Z แทน ค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากตารางการแจกแจงแบบปกติ 
มาตรฐาน ซึ่งขึน้อยู่กบัระดบัความเชื่อมั่นที่ก าหนด 

  e แทน สดัสว่นของค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมใหเ้กิดขึน้ได ้
แทนค่าในสตูรไดด้งันี ้

n =
z2

4e2
 

 

        𝐧= 1.962

4×0.052 
 
      n = 384.16 หรือประมาณ 385คน 
ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค  านวณไดเ้ท่ากับ  385 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันการ

สูญเสียของแบบสอบถามไว ้15 ตัวอย่าง ดังนั้น จึงท าการเก็บตัวอย่างเป็นจ านวนทั้งหมด400
ตวัอย่าง  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ส าหรบัวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยจะใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบหลายขัน้ตอน ( Multi-Stage random sampling )โดยมีขัน้ตอนในการสุ่มตัวอย่าง 3 ขัน้ตอน
ดงันี ้

ขั้นที่ 1 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
โดยใชว้ิธีการจบัฉลากเลือกพืน้ที่ในการเก็บแบบสอบถาม แบบไม่ใส่คืน (Without Replacement) 
จ านวน 5 เขต จากทัง้หมด 50 เขต ประกอบดว้ย เขตบางรกั เขตบางนา เขตลาดพรา้ว เขตประเวศ 
และเขตบางแค 

ขั้นที่ 2 ผูว้ิจัยใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดย
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตทัง้ 5 เขต จ านวนเท่าๆ กัน ดว้ยสดัส่วนจะแบ่งได้เขต
ละ 80 คน  
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ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโดยใช้ความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยการเก็บกลุ่มตัวอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามที่ไดจ้ัดเตรียมไวน้ าไปเก็บขอ้มูลตาม
เขตการปกครองตามขัน้ที่ 2 ใหค้รบจ านวนทัง้สิน้ 400 คน  

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดท้ าการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั โดยการออกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยผูว้ิจัยไดแ้บ่งขอ้มูลแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน เพื่อใหค้รอบคลุมขอ้มูลที่
ตอ้งการในการประมวลผลการวิจยั คือ 

ส่วนที ่1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร ์
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และสถานภาพ ลกัษณะของแบบสอบถาม
จะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ที่ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Closed-end 
Question)จ านวน 5 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูดงันี ้

ข้อที่ 1 เพศ แบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามแบบที่มีค าตอบใหเ้ลือก 2 
ทาง (Dichotomous Question) ใชร้ะดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มี
ค าตอบใหเ้ลือกดงันี ้

1. เพศชาย 
2. เพศหญิง 

ข้อที่ 2 อายุ แบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามแบบที่มีหลายค าตอบให้
เลือก (Multiple Choice Questions) ใช้ระดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
โดยก าหนดช่วงอาย ุค านวณดงันี ้

1. 20 – 25 ปี 
2. 26 – 30 ปี 
3. 31– 35ปี 
4. 36 –40 ปี 
5. 41 ปีขึน้ไป 

ข้อที่ 3 รายได้เฉล่ียต่อเดือน แบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบที่มี
หลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Questions) ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทนามบญัญัติ 
(Ordinal Scale) โดยก าหนดรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนจากฐานขอ้มลูเงินขัน้ต ่า ผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 5 
ช่วงรายไดต่้อเดือนดงันี ้
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1. ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
2. 15,001 – 25,000 บาท 
3. 25,001 – 35,000 บาท 
4. 35,001 – 45,000 บาท 
5. 45,001บาทขึน้ไป 

ข้อที่ 4 ระดับการศึกษาสูงสุด แบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบที่มี
หลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Questions) ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทนามบญัญัติ 
(Ordinal Scale) ไดแ้ก่  

1. ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
2. ปรญิญาตร ี
3. สงูกว่าปรญิญาตร ี

ขั้นที่ 5 สถานภาพ แบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบที่มีหลายค าตอบให้
เลือก (Multiple Choice Questions) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
ไดแ้ก่ 

1. โสด 
2. สมรส 
3. หย่ารา้ง/ม่าย/แยกกนัอยู่ 

ส่วนที่  2 ค าถามแบบสอบถามเกี่ ยวกับ รูปแบบการด าเนินชี วิตที่ มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์  โดยสามารถจ าแนก
แบบสอบถามออกเป็น 3 ดา้น ดงันี ้

ดา้นกิจกรรม  จ านวน 5 ขอ้ 
ดา้นความสนใจ  จ านวน 5 ขอ้ 
ดา้นความคิดเห็น จ านวน 5 ขอ้ 

ซึ่งลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบอัตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) และใชเ้ป็นการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น(Interval Scale) โดย
สามารถจ าแนกได ้5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน เพื่อแปรผลคะแนนในแต่ละช่วง ดงันี ้

ด้านกิจกรรม 
  นอ้ยมาก/ไม่ปฎิบติัเลย    มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 
  นาน ๆ ปฎิบติัครัง้    มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 
  ปฏิบติับา้งไม่ปฏิบติับา้ง     มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
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  ปฏิบติัค่อนขา้งบ่อยครัง้    มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 
  ปฏิบติัเป็นประจ า    มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 

โดยเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าคะแนน เมื่อน าชุดแบบสอบถามมาค านวณ
เป็นค่าเฉลี่ย 5 กลุ่ม มีเกณฑข์องค่าคะแนนที่ค  านวณได ้และใชสู้ตร ดังนี ้(กัลยา วานิชยบ์ญัชา 
2560) 

 

ความกวา้ง = 
พิสยั

จ านวนชัน้
 

= 
5− 1

5
 

      = 0.8  

 
ค่าคะแนนและการแปลความหมายดงันี ้
ค่าคะแนนเฉลี่ย     แปลความหมาย 
4.21 – 5.00    ผูบ้รโิภคท ากิจกรรมในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20    ผูบ้รโิภคท ากิจกรรมในระดบัมาก 
2.61 – 3.40    ผูบ้รโิภคท ากิจกรรมในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60    ผูบ้รโิภคท ากิจกรรมในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80    ผูบ้รโิภคท ากิจกรรมในระดบันอ้ยที่สดุ 
ด้านความสนใจ 
ระดบัความสนใจ    คะแนนของตวัเลือกตอบ 

  นอ้ยที่สดุ    มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 
  นอ้ย     มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 
  ปานกลาง    มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
  มาก     มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 
  มากที่สดุ    มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 
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โดยเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าคะแนน เมื่อน าชุดแบบสอบถามมาค านวณ
เป็นค่าเฉลี่ย 5 กลุ่ม มีเกณฑข์องค่าคะแนนที่ค  านวณได ้และใชสู้ตร ดังนี ้(กัลยา วานิชยบ์ญัชา 
2560) 

 

ความกวา้ง =   
พิสยั

จ านวนชัน้
 

= 
5− 1

5
 

     = 0.8  
ค่าคะแนนและการแปลความหมายดงันี ้
ค่าคะแนนเฉลี่ย    แปลความหมาย 
4.21 – 5.00   ผูบ้รโิภคมีความสนใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20   ผูบ้รโิภคมีความสนใจอยู่ในระดบัมาก 
2.61 – 3.40   ผูบ้รโิภคมีความสนใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60   ผูบ้รโิภคมีความสนใจอยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80   ผูบ้รโิภคมีความสนใจอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
ด้านความคิดเหน็ 
ระดบัความคิดเห็น    คะแนนของตวัเลือกตอบ 

  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง   มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 
  ไม่เห็นดว้ย    มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 
  ไม่แน่ใจ     มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
  เห็นดว้ย     มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 
  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง    มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 

โดยเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าคะแนน เมื่อน าชุดแบบสอบถามมาค านวณ
เป็นค่าเฉลี่ย 5 กลุ่ม มีเกณฑข์องค่าคะแนนที่ค  านวณได ้และใชสู้ตร ดังนี ้(กัลยา วานิชยบ์ญัชา 
2560) 

 

ความกวา้ง =   
พิสยั

จ านวนชัน้
 

= 
5− 1

5
 

     = 0.8  
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ค่าคะแนนและการแปลความหมายดงันี ้
ค่าคะแนนเฉลี่ย    แปลความหมาย 
4.21 – 5.00   ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
3.41 – 4.20   ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
2.61 – 3.40   ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60   ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80   ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

 
ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่ ม เบี ยร์ไร้

แอลกอฮอล ์ 
ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามแบบ

อตัราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน 4 ขอ้ เป็นการสอบถามถึงแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใชเ้ป็นการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้  
(Interval Scale) โดยสามารถจ าแนกได ้5 ระดบั คือ 

 
ไม่ซือ้แน่นอน/ไม่แนะน าแน่นอน   มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 
ไม่ซือ้/ไม่แนะน า     มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ/ไม่แน่ใจ    มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
ซือ้/แนะน า     มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 
ซือ้แน่นอน/แนะน าแน่นอน   มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 
 

โดยเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าคะแนน เมื่อน าชุดแบบสอบถามมาค านวณ
เป็นค่าเฉลี่ย 5 กลุ่ม มีเกณฑข์องค่าคะแนนที่ค  านวณได ้และใชส้ตูร ดงันี ้(ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และ
คณะ.2549) 

 

จากสตูร ความกวา้งอนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

     = 
5− 1

5
 

     = 0.8  
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ค่าคะแนนและการแปลความหมายดงันี ้
ค่าคะแนนเฉลี่ย    แปลความหมาย 
4.21 – 5.00   มีแนวโนม้พฤติกรรมที่จะซือ้แน่นอน/แนะน าแน่นอน 
3.41 – 4.20   มีแนวโนม้พฤติกรรมที่จะซือ้/แนะน า 
2.61 – 3.40  มีแนวโนม้พฤติกรรมไม่แน่ใจ 
1.81 – 2.60  แนวโนม้พฤติกรรมที่จะไม่ซือ้/ไม่แนะน า 
1.00 – 1.80   แนวโนม้พฤติกรรมที่จะไม่ซือ้แน่นอน/ไม่แนะน าแน่นอน 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจัยในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม 

ที่มีขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือดงันี ้ 
1. ศึกษาคน้ควา้ข้อมูล บทความ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อ 

ก าหนดขอบเขตของงานวิจยัและเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม  
2. ศึกษาวิธีการสรา้งแบบสอบถามจากงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดขอบเขต 

และน าขอ้มูลที่ไดม้าสรา้งเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใหต้รงตามความมุ่ งหมายของ 
การวิจยั  

3. สรา้งแบบสอบถาม โดยใชท้ฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ที่ไดศ้ึกษา 
มา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต และ แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. น าแบบสอบถามฉบับร่างที่ไดเ้สนอต่ออาจารย ์พิจารณาความถูกตอ้งและ 
เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปรบัปรุงแบบสอบถามตามค าปรกึษาของอาจารย ์ 

5. น าแบบสอบถามที่แกไ้ขเสนอผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ  
6. น าเสนอแบบสอบถามที่ไดแ้ก้ไขแลว้ไปท าการทดสอบเบือ้งตน้ (Pre – test) 

กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด แล้วน าผลที่ ได้ไปวิเคราะห์ความเชื่อมั่ น (Reliability) ของ 
แบบสอบถามทัง้ฉบบัดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha coefficiency) ของ Cronbach 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) ค่าอัลฟ่าที่ได้แสดงถึงระดับความคงที่แบบสอบถาม โดย ค่าที่
ใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสงู และค่าที่ใกล ้0 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นต ่า โดย
ก าหนดเกณฑค่์าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ยอมรบัตอ้งมีค่ามากกว่า 0.70 (ประสพชยั  พสุ
นนท,์ 2555, น.137) โดยการทดสอบแบบสอบถามแบ่งเป็นรายดา้นได ้ดงันี ้ 
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รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม                0.899 
รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ           0.820 
รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น         0.826 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาและไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เพื่อน ามาวิเคราะหจ์าก 2 

แหลง่ ดงันี ้
1. ปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก

กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 คนโดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ

บทความหนงัสือพิมพธ์ุรกิจ วารสารต่างๆ หนงัสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ ์และรายงาน
วิจยัที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มลูจากอินเตอรเ์น็ต 

 
การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม และท าการแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 
2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามที่ถกูตอ้งเรียบรอ้ยแลว้มาลงรหสั 
3. การประมวลผลขอ้มูล ข้อมูลที่ลงรหัสแล้วจะน ามาท าการบันทึกโดยใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร ์เพื่อท าการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพื่อท าการวิจัยทาง
สงัคมศาสตร ์และเพื่อวิเคราะหข์อ้มลู 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูลผูว้ิจัยไดศ้ึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร

ตามประมวลผลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ ดงันี ้
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบาย

ลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม 
1.1 ข้อมูลลักษณ ะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(แบบสอบถามส่วนที่  1, 5) ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ระดับการศึกษาสูงสุด และ
สถานภาพ โดยน าขอ้มลูมาท าการค านวณโดยใชต้ารางการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และใช้
ค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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1.2 ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ใชใ้นส่วนการหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation :S.D.) ค่าสูงสุด  (Maximum) และค่า
ต ่าสดุ(Minimum) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูดา้นต่างๆ 

2. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic)  
2.1 ใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample - t-test) เพื่อทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อใชท้ดสอบขอ้มูลทั่วไปดา้น
ประชากรศาสตรใ์นสว่นของดา้นเพศ  

2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: 
One-Way ANOVA) ใชท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม 
เพื่อทดสอบขอ้มูลทั่วไปดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา
สงูสดุ และสถานภาพ  

2.3 ขอ้มูลเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 
และดา้นความคิดเห็น มีความสมัพนัธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์วิเคราะห์
ดว้ยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

5.1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) บรรยายลักษณะข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.1.1 การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใชใ้นการอธิบายลกัษณะขอ้มลูทั่วไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560, น. 38) 

 

    p =   
𝑓

n
(100) 

 
เมื่อ p แทน ค่ารอ้ยละ หรือเปอรเ์ซ็นต ์

  𝑓 แทน ค่าความถ่ีที่ตอ้งการแปลเป็นค่ารอ้ยละ 

  n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
5.1.2 การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลดา้นต่างๆ 

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2560, น. 48) 



  42 

 

    �̅�  =   
∑X

𝑛
 

 

เมื่อ �̅� แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย   

  ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

  𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

5.1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชแ้ปลความหมาย
ของขอ้มลูดา้นต่างๆ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2560, น. 49) 

 

   S.D. =√
𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
   

 
เมื่อ S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 

  ∑ 𝑥2   แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 

  (∑ 𝑥)
2  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 

  𝑛  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

  x  แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 
 
5.2 สถิติที่ใช้หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม สถิติใช้ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม โดยใชวิ้ธีหารค่าสมัประสิทธิ์อลัฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา.2560, น. 34-35) โดยใชส้ตูรดงันี ้
 

 จากสตูร Cronbach’s Alpha       α = 
    kCovariance  /  Variance

1+(k-1)Covariance / Variance
 

 
 
เมื่อ  α  แทน ค่าสมัประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

   k  แทน จ านวนค าถาม 
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  Covariance  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนระหว่างค าถามต่างๆ  

  Variance  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม  
 
5.3 สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ซึ่งใชท้ดสอบสมมติฐาน ดงันี ้

5.3.1 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช ้สถิติการ
วิเคราะห์ค่าที  (Independent sample t-test )(กัลยา วานิชย์บัญชา.2560, น. 109-110) ซึ่ ง
แบ่งเป็น 2 กรณีย่อย ดงันี ้

-     กรณีที่ค่าแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั (𝑠1
2 = 𝑠2

2) 
 

    t   =  
x̅1−x̅2

Sp√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 

 

  โดยที่   𝑡 แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

�̅�1 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

�̅�2 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 2 
S1

2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
S2

2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

   Sp = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอย่างรวมจากตวัอย่างทัง้2กลุม่ 

   𝑛1 = ขนาดกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ที่ 1 

𝑛2 = ขนาดกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ที่ 2 
 

กรณีที่ค่าแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่เท่ากนั  (𝑠1
2 ≠ 𝑠2

2) 
 

   t   =  
�̅�1−�̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

 
โดยสถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ  
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  Degree of Freedom (df) = 
[

𝑺𝟏
𝟐

𝒏𝟏
+

𝑺𝟐
𝟐

𝒏𝟐
]

[
𝑺𝟏

𝟐

𝒏𝟏
]

𝒏𝟏−𝟏
+

[
𝑺𝟐

𝟐

𝒏𝟐
]

𝒏𝟐−𝟏

 

 

โดยที่    𝑡 แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

�̅�1 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

�̅�2 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 2 
S1

2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
S2

2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

   df = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

   𝑛1 = ขนาดกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ที่ 1 

𝑛2 = ขนาดกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ที่ 2 
 

5.3.2  สถิ ติการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวหรือค่า F-test (One-Way 
Analysis of Variance) แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตัง้แต่ 2
กลุม่ขึน้ไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2560, น. 115) 

 
ตาราง 2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 
 

 
องศอิสระ 

df 

ผลบวกก าลงัสอง 

𝑆𝑆 
MS=

SS

df
 

 

F 
ระหว่างประชากร k − 1 ssb msb msb

msw
 

ภายในประชากร n − k ssw msw 
รวม n − 1 sst   

 
 

   𝐹   = 
msb

msw
 



  45 

   msb  = 
ssb

k−1
   

msw  = 
ssw

n−k
    

 

โดยที่  k − 1 แทน Degree of Freedom ส  าหรบัการแปรผนัระหว่างกลุม่dfb 

n − k แทน Degree of Freedom ส  าหรบัการแปรผนัระหว่างกลุม่dfw 
เมื่อ F  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา F-Distribution 

msb  แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

msw  แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 

ssb  แทน ผลบวกก าลงัสองภายในกลุม่ 

k  แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่าง 

n  แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

dfb  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

dfw  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
 

กรณีที่ผลทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบเป็น
รายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน โดยใช้วิธี Fisher’s least significant difference 
(LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2560, น. 117-118) 

 

  LSD =n-k√MSE (
1

ni
-

1

nj
)   

 
เมื่อ  LSD แทน ผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากรกลุม่ที่ i และ j 

  𝑘 แทน จ านวนตวัอย่างที่ใชท้ดสอบ 

  𝑛 แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ทัง้หมด 

  α  แทน ความคาดเคลื่อน 
  MSE แทน ค่า Mean Square Error จากตารางความแปรปรวน 

ni แทน จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ i 

nj แทน จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ j 
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ใชค่้า Brown-Forsythe (β) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั (Hartung. 
2001, ) มีสตูรดงันี ้

 

    β = 
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
    

 

  โดยค่า  MSw = ∑ (1 −
ni

N
)Si

2
k

i=1
 

 
เมื่อ β แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 

MSb แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่  
(Mean Square between groups) 

MSw แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  
(Mean Square within group)  

   𝑘 แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง 

  𝑛 แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง  

  𝑁 แทน ขนาดของประชากร 

  𝑆𝑖
2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ i 

 
กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็น

รายคู่ เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนั โดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตสุิงห,์ 2543,  น.116) มีสตูร
ดงันี ้

   t = 
x̅i-x̅j

MS(W)(
1

ni
-

1

nj
)
 

 
เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

MSw แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean Square  
with group) ส าหรบั Brown-Forsythe 

  x̅i แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ i 

  x̅j แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ j 

ni แทน จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ i 
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nj แทน จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ j 
 

5.3.3 ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) (กัลยา วานิชยบ์ัญชา. 2560, น. 131-137) เพื่อใชห้าค่าความสัมพันธ์
ของตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระกนั ใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 มีสตูรดงันี ้

 

จากสตูร  𝑟𝑥𝑦 = 
∑ (𝑋𝑖−�̅�)(𝑌𝑖−�̅�)

𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑋𝑖
𝑛

𝑖=1
−�̅�1

2) ∑ (
𝑛

1=1
𝑌𝑖−�̅�)2

 

 

เมื่อ 𝑟𝑥𝑦 แทน สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์

   𝑛 แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

   �̅� แทน ค่าเฉลี่ยของขอ้มลูทัง้หมดของคะแนน X 

   �̅� แทน ค่าเฉลี่ยของขอ้มลูทัง้หมดของคะแนน Y 

   𝑋𝑖  แทน คะแนน X ของกลุม่ตวัอย่าง 

   𝑌𝑖  แทน คะแนน Y ของกลุม่ตวัอย่าง 
 
โดยท่ีค่าสมัสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธจ์ะมีค่าระหว่าง -1<r<1 ค่า r (เป็นจดุทศนิยม) = เป็น

ตัวเลขตั้งแต่ 1 จนถึง -1 การแปลความหมายให้ดูที่  เครื่องหมาย -/+ เป็นตัวบอกทิศทางของ 
ความสัมพันธ์ ( + มีความสัมพันธ์เชิงบวก / - มีความสัมพันธ์เชิงลบ ) การแปลค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสมัพนัธ ์(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2544, น. 316) 

ซึ่งมีความหมายของค่า r มีดงันี ้
1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงขา้ม 
2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั 
3. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั และ

มีความสมัพนัธก์นัมาก 
4. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงขา้ม และ

มีความสมัพนัธก์นัมาก 
5. ถา้ r = 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
6. ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธก์นันอ้ย 



  48 

การแปลผลความหมายของค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(ชศูรี วงศร์ตันะ.2541.น. 316)  
1. ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้ 1 (ประมาณ 0.71 ถึง 0.90) ถือว่ามี

ความสมัพนัธก์นัอยู่ในระดบัสงู (ถา้สงูกว่า 0.90 ถือว่าอยู่ในระดบัสงูมาก) 
2. ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้ 0.50 (ประมาณ 0.30 ถึง 0.70) ถือว่ามี

ความสมัพนัธก์นัอยู่ในระดบัปานกลาง 
3. ถา้ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ขา้ใกล ้0.00 (ต ่ากว่า 0.30) ถือว่ามีความสมัพนัธก์นั

อยู่ในระดบัต ่า 
4. ถา้ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ป็น 0.00 แสดงว่าไม่มีความสมัพนัธก์นัเชิงเสน้ตรง  
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
ในการศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเรื่อง “ความสมัพันธข์องรูปแบบการด าเนินชีวิตกับ

แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู และการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดก้ าหนด
สญัลกัษณ ์และตวัแปรต่างๆที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
n   แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

x̅  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D.    แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t   แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการพิจารณาใน t-distribution 
df   แทน ชัน้ของความอิสระ (Degree of freedom) 
F  แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการพิจารณาใน F-distribution 
SS    แทน ผลรวมคะแนนยกก าลงัสอง (Sum of Square) 
MS    แทน ค่าเฉลี่ยของผลรวมความเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง 
   (Mean Square) 
r     แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 
Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบ ใชใ้นการสรุปผลการ 

ทดสอบสมมติฐาน 

∗  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ในการน าเสนอผลการและการแปรผลความหมายของการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจัย
ครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งการ
น าเสนอขอ้มลูออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบั ดงันี ้
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ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา  
ประกอบด้วย ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการ

วิเคราะหไ์ดด้งันี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศกึษาสงูสดุ และ สถานภาพ 
 
ตาราง 3  แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม 

 
ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 235 58.70 
หญิง 165 41.30 

รวม 400 100.00 
อายุ   

20 – 25 ปี 102 25.50 
26 – 30 ปี 143 35.80 
31– 35 ปี 69 17.20 
36 – 40 ปี 54 13.50 
41 ปีขึน้ไป 32 8.00 

รวม 400 100.00 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน   

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 79 19.70 
15,001 – 25,000 บาท 144 36.00 
25,001 – 35,000 บาท 108 27.00 
35,001 – 45,000 บาท 33 8.30 

45,001 บาทขึน้ไป 36 9.00 
รวม 400 100.00 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 
ระดับการศึกษาสูงสุด   

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 110 27.50 
ปรญิญาตรี 234 58.50 

สงูกว่าปรญิญาตรี 56 14.00 
รวม 400 100.00 
สถานภาพ   

โสด 235 58.80 
สมรส 110 27.50 

หย่ารา้ง/ม่าย/แยกกนัอยู่ 55 13.70 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 3 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400

ตวัอย่าง จ าแนกตามตวัแปร พบว่า  
เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 235 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.70 

และเพศหญิง จ าวน 165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.30 ตามล าดบั 
อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุช่วง 26-30 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

35.80 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20-25 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.50  ช่วงอายุ 31-35 ปี 
จ านวน 69คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.20 ช่วงอายุ 36-40ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.50 และ
ช่วงอาย ุ40 ปีขึน้ไป จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่ 15,001 – 
25,000 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.00 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 
35,000 บาท จ านวน 108 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึน้ไป 
จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.00 และ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 33
คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.30 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 234 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.50 รองลงมาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 110 คน คิดเป็น
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รอ้ยละ 27.50 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 56  คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.00
ตามล าดบั 

สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 235 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 58.80 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 110 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.50 และสถานภาพ
หย่ารา้ง/ม่าย/แยกกนัอยู่ จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.70 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้าน
กิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม  
 

ด้านกิจกรรม X̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

ท่านมกัหาโอกาสไปพกัผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภเูขา 
น า้ตก ทะเล 

3.70 0.813 มาก 

ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึงการดแูลใสใ่จสขุภาพ 3.77 1.264 มาก 
ท่านไปพบปะสงัสรรคกบัเพื่อนหลงัเลิกงานเป็นการพกัผ่อน
อย่างหนึ่ง 

3.90 0.897 มาก 

ท่านมีก าลงัซือ้สินคา้ที่มีราคาสงูที่ตรงกบัความตอ้งการของ
ท่าน 

4.24 0.847 มากที่สดุ 

ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดในการซือ้สินคา้ 4.05 0.937 มาก 

 
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับมากที่สุดไดแ้ก่ ท่านมีก าลงัซือ้สินคา้ที่มี
ราคาสูงที่ตรงกับความตอ้งการของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และ ผูต้อบแบบสอบถามมี
รูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดในการซือ้สินคา้ ท่านไป
พบปะสงัสรรคกบัเพื่อนหลงัเลิกงานเป็นการ พกัผ่อนอย่างหนึ่ง ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึงการ
ดแูลใจใส่สขุภาพ และท่านมกัหาโอกาสไปพกัผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภเูขา น า้ตก ทะเล โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 3.90 3.77 และ 3.70 ตามล าดบั  
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ  
 

ด้านความสนใจ X̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

ท่านสนใจอ่าน นิตยสาร หรือบทความเก่ียวกบัเครื่องดื่ม 3.96 0.618 มาก 
ท่านสนใจทดลองชิมผลิตภณัฑเ์ครื่องด่ืมใหม่ๆ 4.24 0.961 มากที่สดุ 
ท่านสนใจขอ้มลูที่เป็นความรูเ้ก่ียวกบัเครื่องดื่มที่แคลอรี่ต  ่า 
และดีต่อสขุภาพ 

3.96 0.783 มาก 

ท่านสนใจข่าวสารเก่ียวกบัการคิดคน้รูปแบบเครื่องด่ืมใหม่ๆ 4.07 0.741 มาก 
ท่านใสใ่จเก่ียวกบัสขุภาพของตนเอง 4.21 0.749 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ท่านสนใจทดลองชิม
ผลิตภัณฑเ์ครื่องด่ืมใหม่ๆ ท่านใส่ใจเก่ียวกับสุขภาพของตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และ 
4.21 ตามล าดบั และ ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านสนใจข่าวสาร
เก่ียวกับการคิดคน้รูปแบบเครื่องด่ืมใหม่ๆ ท่านสนใจทดลองชิมผลิตภัณฑเ์ครื่องด่ืมใหม่ๆ และ 
ท่านสนใจอ่าน นิตยสาร หรือบทความเก่ียวกับเครื่องด่ืม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 3.96 และ 
3.96 ตามล าดบั  
 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น  
 

ด้านความคิดเหน็ X̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

สภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงมีการยอมรบัต่อการด่ืมเครื่องดื่ม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลม์ากขึน้ 

3.80 0.770 มาก 

เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลช์่วยใหท้่านประหยดัค่าใชจ้่าย 3.96 1.197 มาก 
ท่านชอบซือ้สินคา้ที่มีตราสินคา้ที่ไดร้บัการยอมรบั 3.96 0.868 มาก 
ท่านตอ้งการสงัสรรคใ์นการด่ืม แต่ไม่ตอ้งการเมา 4.31 0.751 มากที่สดุ 
เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลต์อบสนองความตอ้งการท่านใน
ดา้นการเขา้สงัคม 

4.04 0.933 มาก 
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จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจอยู่ในระดับมากที่สุด ไดแ้ก่ ท่านตอ้งการสงัสรรคใ์นการ
ด่ืม แต่ไม่ต้องการเมา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจอยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านชอบซือ้สินคา้ที่มีตราสินคา้ที่ไดร้บัการยอมรบั  เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์
ตอบสนองความต้องการท่านในด้านการเข้าสังคม เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ช่วยให้ท่าน
ประหยัดค่าใช้จ่าย และสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงมีการยอมรับต่อการด่ืมเครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลม์ากขึน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96  4.04 3.96และ 3.98 ตามล าดบั 

ตอนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
 

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์

 
แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ X̅ S.D. แปลผล 

การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 
(การซือ้ซ  า้) 

3.72 1.104 ผูบ้รโิภคมีแนวโนม้ใน
ระดบัซือ้ 

การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์(การบอกต่อ)  

3.61 1.306 ผูบ้รโิภคจะแนะน าใหผู้อ่ื้น
ด่ืม 

การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 
(การซือ้ซ  า้แมเ้ปลี่ยนรสชาติ) 

3.76 1.162 ผูบ้รโิภคมีแนวโนม้ใน
ระดบัซือ้ 

การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ 
(การซือ้ซ  า้แมป้รบัราคา) 

3.65 1.213 ผูบ้รโิภคมีแนวโนม้ใน
ระดบัซือ้ 

 
จากตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มูลแนวโนม้พฤติกรรมการ

ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์พบว่า 
ดา้นการซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต อยู่ในระดบัซือ้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72  
ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์ร้ อยู่ในระดบัแนะน าใหผู้อ่ื้นด่ืม มีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.61  
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ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ อยู่ในระดับซือ้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.76  

ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ อยู่ในระดับซือ้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.65 

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ 
อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ ที่แตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูบ้ริโภคที่มี เพศ แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี ้ 

H0: ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นวิเคราะห์ ผู้วิจัยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ประชากรสองกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระจากกัน Independent Sample t-test ใช้ระดับ
ความเชื่อมั่นที่รอ้ยละ 95 ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหน์ั้นในขั้นแรกจะท าการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างความแปรปรวนของทัง้สองกลุ่ม โดยจะยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 ก็จะใชค่้า Equal variances assumed 
และส าหรบัผลการทดสอบความแปรปรวนของทั้ง2 กลุ่มแตกต่างกัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อเมื่อค่า Sig. มี ค่าน้อยกว่า 0.05 จะใช้ค่า Equal 
variances not assumed ส  าหรบัผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลข์องกลุม่เพศทัง้ 2 กลุม่ โดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกนั 
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ตาราง 8 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 
แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์ Levene's statistics Sig. 
การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ 

3.760 0.053 

การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 0.079 0.778 
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 1.094 0.296 
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ 13.336* 0.000 

 
 *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 8 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอล ์จ าแนกตามเพศใช ้Levene's Test พบว่า  

การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.053 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศไม่แตกต่างกนั จึงใชค่้า t-test ในกรณี 
Equal variances assumed 

การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ในอนาคต โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.778 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศไม่แตกต่างกัน จึงใชค่้า t-test ในกรณี 
Equal variances assumed 

การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.296 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศไม่แตกต่างกัน จึงใชค่้า t-test ในกรณี 
Equal variances assumed 

การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศแตกต่างกัน จึงใช้ค่า t-test ในกรณี 
Equal variances not assumed 
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ตาราง 9 แสดงผลการเปรียบเทียบแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 

แนวโน้มพฤติกรรมการดื่ม
เบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์

เพศ 
t-test for Equality of Means 

X̅ S.D. t df Sig. 
การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภค
เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ 

ชาย 3.47 1.341 -2.659* 398 0.008 
หญิง 3.82 1.231 

   

การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลใ์นอนาคต 

ชาย 3.50 1.027 -4.939* 398 0.000 
หญิง 4.04 1.136 

   

การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการ
ออกรสชาติใหม่ 

ชาย 3.55 1.155 -4.398* 398 0.000 
หญิง 4.06 1.108 

   

การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการ
ปรบัราคาสงูขึน้ 

ชาย 3.61 1.288 -0.839 383.096 0.402 
หญิง 3.71 1.099 

   

  
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 9 แสดงผลการเปรียบเทียบแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติ Independent Samples t-test 
พบว่า 

การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.008 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้น
การแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคตโดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการซือ้เครื่องด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้  
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การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ แตกต่างกนั โดยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.402 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล  ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มี อายุ แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
แตกต่างกนั 

สถิติที่ ใช้ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึ่งปฎิเส
ธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวน
ของขอ้มูลไม่แตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของ
ข้อมูลแตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ย 1 คู่ที่แตกต่างกนั ตอ้ง
น าไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least 
Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบา้งที่แตกต่าง
กนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงันี ้
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H0  : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกนั 
H1  : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวน ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
 
ตาราง 10 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล  ์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่อาย ุโดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ 3.580* 4 395 0.007 
การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ 7.688* 4 395 0.000 
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 3.818* 4 395 0.005 
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ 4.418* 4 395 0.002 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตางราง 10 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้

แอลกอฮอล ์โดยจ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ Levene’s test พบว่า การแนะน าให้ผู ้อ่ืนบริโภค
เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์การแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์การด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ และ การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.007 0.000 0.005 และ 0.002 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่ นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีความแปรปรวนไม่เท่ากัน 
จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 
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ตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามกลุม่อาย ุโดยใชส้ถิติ Brown-
Forsythe  
 

แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์

Brown-
Forsythe 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ 

1.467 4 276.878 0.213 

การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 0.262 4 270.350 0.902 
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 4.729 4 206.262 0.061 
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ 2.440 4 259.262 0.074 

 
จากตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียร์

ไรแ้อลกอฮอล  ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามกลุ่มอายุ โดยใชส้ถิติ Brown-
Forsythe 

การแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์มีค่า Sig. เท่ากบั 0.213 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้รโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต มีค่า Sig. เท่ากับ 0.902 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่
มีอายุแตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

การเบียรไ์รแ้อลกอฮอลม์ีการออกรสชาติใหม่ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.061 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่
มีอายุแตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 
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การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ที่มีการปรับราคาสูงขึน้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.074 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้รโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

สมมติฐานที ่1.3 ผูบ้รโิภคที่มี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์ร้แอลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียน
สมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : ผูบ้ริโภคที่มี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอล ์ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคที่มี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอล ์แตกต่างกนั 

สถิติที่ ใช้ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึ่งปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ขอ้มูลไม่แตกต่างกันใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของขอ้มูล
แตกต่างกนัใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ถา้สมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน ต้องน าไป
ทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ Least Significant 
Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวน ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั

(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 12 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล  ์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s 
test 
 

แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ 0.851 4 395 0.494 
การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 1.222 4 395 0.301 
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่  4.649* 4 395 0.001 
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ 5.108* 4 395 0.001 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 12 ค่าความแปรปรวนแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
พบว่า ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์และดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต มีค่า Sig เท่ากับ 0.494 และ 0.301 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนไม่
แตกต่างกัน จึงใชว้ิธีการทดสอบแบบ F-test และแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล  ์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ และ 
ด้านการด่ืมเบียรไ์ร้แอลกอฮอล์ที่มีการปรับราคาสูงขึน้ มีค่า Sig เท่ากับ 0.001 และ 0.001 
ตามล าดับ ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนแตกต่างกนัจึงใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe  
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ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ 
F-test 
 

แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์

แหล่ง
ความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภค
เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์

ระหว่างกลุม่ 3.238 4 0.810 0.472 0.756 
ภายในกลุม่ 677.699 395 1.716 

  

รวม 680.938 399 
   

การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลใ์นอนาคต 

ระหว่างกลุม่ 38.469 4 9.617 8.476* 0.000 
ภายในกลุม่ 448.171 395 1.135 

  

รวม 486.640 399 
   

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืม

เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดย
ใชส้ถิติ F-test สามารถ วิเคราะหไ์ด ้ดงันี ้

ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์มีค่า Sig เท่ากบั 0.756 มีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์กรณี
การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 มีค่ามากกว่า 
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่
มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ กรณีการซือ้
เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่ง
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สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใช้
วิธีการ ทดสอบ Least Significant Difference (LSD) 

 
ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกต่างแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลข์อง
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต ของแต่ละกลุม่
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชว้ิธี Least Significant Difference (LSD) 
 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 
X̅ 

25,001-
35,000 
บาท 

ต ่ากว่า
หรือ
เท่ากับ
15,000 
บาท 

45,001 
บาทขึน้
ไป 

15,001-
25,000 
บาท 

35,001-
45,000 
บาท 

4.120 3.760 3.750 3.560 3.000 

25,001-35,000 บาท 4.12 - - 0.370 - 1.120* 

     (0.072)  (0.000) 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั  3.76 -0.361* - 0.009 0.204 0.759* 

15,000 บาท  (0.023)  (0.965) (0.172) (0.001) 

45,001 บาทขึน้ไป 3.75 - - - - - 

15,001-25,000 บาท 3.56 -0.565* - -0.194 - 0.556* 

   (0.000)  (0.328)  (0.007) 

35,001-45,000 บาท 3.00 - - -0.750* - - 

      (0.004)   

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกต่างแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต ของแต่ละ
กลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชว้ิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า 
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ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาทกับผูบ้ริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.023 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์น
อนาคต แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท อย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท นอ้ย
กว่า ผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากบั 0.361 

ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาทกับผูบ้ริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์น
อนาคต แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ  15,000 บาท 
มากกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
0.759 

ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาทกับผูบ้ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 25,001-35,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อ15,001-25,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต แตกต่างเป็นรายคู่กับ
ผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภค
ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001-
35,000 บาท โดยมีผลต่างคา่เฉลี่ย เท่ากบั 0.565 

ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาทกับผูบ้ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 35,001-45,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.007 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อ15,001-25,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต แตกต่างเป็นรายคู่กับ
ผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภค
ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาทมากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001-
45,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากบั 0.556 
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ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาทกับผูบ้ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 35,001-45,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อ 25,001-35,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต แตกต่างเป็นรายคู่กับ
ผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภค
ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001-
45,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.120 

ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท กับผู้บริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 45,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อ 35,001-45,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้แอลกอฮอลใ์นอนาคต แตกต่างเป็นรายคู่กับ
ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคที่
มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 
บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากบั 0.750 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนๆ ไม่พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe  
 

แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์
Brown-

Forsythe 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่  2.903 4 270.158 0.052 
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ 2.275 4 195.200 0.063 

 
จากตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียร์

ไรแ้อลกอฮอลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe สามารถ วิเคราะหไ์ด ้ดงันี ้
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ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ คุณจะทดลองด่ืมหรือไม่ มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.052 ซึ่งงมีค่ามากกว่า0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลไ์ม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.063 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้น
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

สมมติฐานที่ 1.4  ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียน
สมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาสงูสดุแตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอล ์ไม่แตกต่างกนั 

H1  : ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาสงูสดุแตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอล ์แตกต่างกนั 

สถิติที่ ใช้ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า  2 กลุ่ม ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึ่งปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ขอ้มูลไม่แตกต่างกันใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของขอ้มูล
แตกต่างกนัใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ถา้สมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน ต้องน าไป
ทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ Least Significant 
Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกนั 
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ผลการทดสอบความแปรปรวน ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
 
ตาราง 16 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่ระดบัการศึกษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ Levene’s 
test 
 
แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ 

5.449* 2 397 0.005 

การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 0.130 2 397 0.878 
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติ
ใหม่  

7.176* 2 397 0.001 

การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคา
สงูขึน้ 

0.575 2 397 0.563 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 16 ค่าความแปรปรวนแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาสูงสดุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
พบว่า ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต และดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มี
การปรับราคาสูงขึน้ มี ค่า Sig เท่ากับ 0.878 และ 0.563 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนไม่
แตกต่างกนัจึงใชว้ิธีการทดสอบแบบ F-test และแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์และ
ด้านการด่ืมเบียรไ์ร้แอลกอฮอล์ที่มีการออกรสชาติใหม่ มีค่า Sig เท่ากับ 0.005 และ 0.001
ตามล าดับ ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนแตกต่างกนัจึงใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe  
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ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่ระดบัการศึกษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ 
F-test 
 
แนวโน้มพฤติกรรมการ
ดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลใ์นอนาคต 

ระหว่างกลุม่ 7.295 2 3.648 3.021* 0.049 
ภายในกลุม่ 479.345 397 1.207 

  

รวม 486.640 399 
   

การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์
ที่มีการปรบัราคาสงูขึน้ 

ระหว่างกลุม่ 4.760 2 2.380 1.623 0.199 
ภายในกลุม่ 582.240 397 1.467 

  

รวม 587.000 399 
   

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืม

เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มระดบัการศึกษาสงูสดุ โดย
ใชส้ถิติ F-test สามารถ วิเคราะหไ์ด ้ดงันี ้

ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต มีค่า Sig เท่ากบั 0.049 มีค่ามากกว่า 
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่
มีระดบัการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้
เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
วิธีการ ทดสอบ Least Significant Difference (LSD)  

 
ด้านการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ที่มีการปรบัราคาสูงขึน้ มีค่า Sig เท่ากับ 0.199 มีค่า

มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ที่มีระดบัการศึกษาสงูสดุ แตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืม
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เบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 
 
ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกต่างแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการ
ซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคตของแต่ละกลุม่ระดบัการศึกษาสงูสดุ โดยใชว้ิธี Least 
Significant Difference (LSD) 
 

ระดับการศึกษา 
 

X̅ 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญา
ตร ี

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

3.82 3.75 3.39 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 3.82 - 0.066 0.425* 
  

  
(0.603) (0.019) 

ปรญิญาตรี 3.75 - - 0.359* 
  

   
(0.029) 

สงูกว่าปรญิญาตรี 3.39 - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกต่างแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์

ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต ของแต่ละกลุม่ระดบัการศึกษา โดยใชว้ิธี Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า 

ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี กับผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษา สูงกว่า
ปริญญาตรี มีค่า Sig เท่ากบั 0.019 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษา
สูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี  มีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ในอนาคต  แตกต่างเป็นรายคู่กับ
ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคที่มี
ระดบัการศึกษาสงูสดุ ต ่ากว่าปริญญาตรี มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษา สงูกว่าปริญญาตรี 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากบั 0.425 
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ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศกึษา ปรญิญาตรี กบัผูบ้รโิภคที่มีระดบัการศึกษา สงูกว่าปรญิญา
ตรี มีค่า Sig เท่ากับ0.029 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการซื ้อเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ในอนาคต  แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษา สงูกว่าปรญิญาตรี อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุ 
ปริญญาตรี มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากบั 
0.359 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนๆ ไม่พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่ระดบัการศึกษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe  
 

แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์
Brown-

Forsythe 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์

2.712 2 178.429 0.069 

การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 1.685 2 259.400 0.187 

 
จากตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียร์

ไรแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาสูงสุด โดยใช้
สถิติ Brown-Forsythe สามารถวิเคราะหไ์ด ้ดงันี ้

ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์มีค่า Sig. เท่ากบั 0.069 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รด้า้นการ
แนะน าให้ผูอ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 
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ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.187 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  
ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุ แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้น
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

สมมติฐานที ่1.5 ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี ้

H0  : ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียร์ไร้
แอลกอฮอล ์ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียร์ไร้
แอลกอฮอล ์แตกต่างกนั 

สถิติที่ ใช้ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึ่งปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ขอ้มูลไม่แตกต่างกันใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของขอ้มูล
แตกต่างกนัใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ถา้สมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน ต้องน าไป
ทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ Least Significant 
Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกนั 
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวน ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 20 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล  ์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่สถานภาพ โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ 

9.435* 2 397 0.000 

การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 1.953 2 397 0.143 
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่  0.136 2 397 0.873 
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้  3.259* 2 397 0.039 

 
 *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ตาราง 20 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มสถานภาพ โดยใชส้ถิติ Levene’s 
test พบว่า  

การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต และการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการ
ออกรสชาติใหม่ มีค่า Sig เท่ากับ 0.143 และ 0.873 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั จึง
ใชว้ิธีการทดสอบแบบ F-test และแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ที่มีการออกรสชาติใหม่ และ การด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 และ 0.039 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความ
แปรปรวนแตกต่างกนัจึงใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe  
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ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่สถานภาพ โดยใชส้ถิติ F-test 
 
แนวโน้มพฤติกรรม
การดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การซือ้เครื่องด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอลใ์น
อนาคต 

ระหว่างกลุม่ 5.950 2 2.975 2.457 0.087 
ภายในกลุม่ 480.690 397 1.211 

  

รวม 486.640 399 
   

การเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลม์ีการออก
รสชาติใหม่ 

ระหว่างกลุม่ 5.154 2 2.577 1.918 0.148 
ภายในกลุม่ 533.283 397 1.343 

  

รวม 538.438 399 
   

 
ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืม

เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มสถานภาพ โดยใชส้ถิติ F-
test สามารถ วิเคราะหไ์ด ้ดงันี ้

ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต มีค่า Sig เท่ากบั 0.087 มีค่ามากกว่า 
0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่
มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืม
เบียรไ์ร้แอลกอฮอล์ในอนาคต  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

ด้านการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ มีค่า Sig เท่ากับ 0.148 มีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 
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ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่สถานภาพ โดยใชส้ถิติ Brown-
Forsythe  
 
 แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์

Brown-Forsythe 
Statistica 

df1 df2 Sig. 

การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียร์
ไรแ้อลกอฮอล ์

0.427 2 238.234 0.653 

การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบั
ราคาสงูขึน้ 

1.299 2 236.517 0.275 

 
ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืม

เบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มสถานภาพ โดยใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe สามารถวิเคราะหไ์ด ้ดงันี ้

ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์มีค่า Sig. เท่ากบั 0.653 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดด้า้นการ
แนะน าให้ผูอ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.275 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานข้อที่ 2 รูปแบบการด าเนิน ประกอบดว้ยดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และ
ดา้นความคิดเห็น มีความสมัพันธ์กบั แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อที่ 2.1.รูปแบบการด าเนิน ประกอบดว้ยดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 
และด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ซึ่ง
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0  : รูปแบบการด าเนินชีวิต ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  

 

ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต กบั แนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้น
บรโิภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
  

รูปแบบการ 
ด าเนินชีวิต 

การแนะน าให้ผู้อื่นบริโภคเคร่ืองดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์
r sig. ระดับความสัมพันธ ์ ทศิทาง 

ดา้นกิจกรรม 0.444* 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 
ดา้นความสนใจ 0.223* 0.000 ต ่ามาก ทิศทางเดียวกนั 
ดา้นความคิดเห็น 0.422* 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต กับ 
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคต
ท่านจะซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลต่์อไปหรือไม่ เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยรวมพบว่า 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม กับ แนวโนม้พฤติกรรมการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภค
เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์มีค่า Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้น
กิจกรรม กับ แนวโน้มพฤติกรรมการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากบั 0. 444 ในระดบัปานกลางและไปในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ เมื่อผูบ้ริโภคมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ ในระดบัปานกลาง 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ กับ แนวโน้มพฤติกรรมการแนะน าให้ผู ้อ่ืน
บริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์มีค่า Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต 
ดา้นความสนใจ กับ แนวโน้มพฤติกรรมการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.223 ในระดบัต ่าและไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูบ้รโิภคมีรูปแบบ
การด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภค
เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ ในระดบัต ่า 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น กับ แนวโน้มพฤติกรรมการแนะน าให้ผู ้อ่ืน
บริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์มีค่า Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต 
ดา้นความคิดเห็น กับ แนวโน้มพฤติกรรมการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.422 ในระดบัปานกลางและไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูบ้ริโภคมี
รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการแนะน าใหผู้อ่ื้น
บรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ ในระดบัปานกลาง 
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สมมติฐานข้อที่ 2.1.1 รูปแบบการด าเนิน ด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล  ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้น
บรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ไม่มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภค
เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าให้ผู ้อ่ืนบริโภค
เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  
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ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม กบั 
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
แนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
  

รูปแบบการด าเนินชีวิต  
ด้านกิจกรรม 

การแนะน าให้ผู้อื่นบริโภคเคร่ืองดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์

r sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

1.ท่านมกัหาโอกาสไปพกัผ่อนตาม
สถานที่ต่างๆ เช่น ภเูขา น า้ตก ทะเล 

0.239* 0.000 ต ่า 
ทิศทาง
เดียวกนั 

2.ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึงการดแูล
ใสใ่จสขุภาพ 

0.266* 0.000 ต ่า 
ทิศทาง
เดียวกนั 

3.ท่านไปพบปะสงัสรรคกบัเพื่อนหลงัเลิก
งานเป็นการพกัผ่อนอย่างหนึ่ง 

0.266* 0.000 ต ่า 
ทิศทาง
เดียวกนั 

4.ท่านมีก าลงัซือ้สินคา้ที่มีราคาสงูที่ตรง
กบัความตอ้งการของท่าน 

0.394* 0.000 ปานกลาง 
ทิศทาง
เดียวกนั 

5.ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดในการซือ้
สินคา้ 

0.326* 0.000 ปานกลาง 
ทิศทาง
เดียวกนั 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้น

กิจกรรม กับ แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

1.ท่านมักหาโอกาสไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น ้าตก ทะเล 
พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น า้ตก 
ทะเล มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้น
บริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.239 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
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ต ่า กล่าวคือ ถ้าผูบ้ริโภคมีกิจกรรมการหาโอกาสไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น า้ตก 
ทะเลมากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการแนะน าใหผู้ ้อ่ืน
บรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ ในระดบัต ่า 

2.ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึงการดูแลใส่ใจสุขภาพ พบว่า มีค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าการดูแลใจใส่สุขภาพ มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) เท่ากบั 0.266 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถ้าผูบ้ริโภคมีกิจกรรมดา้นการดูแลใจใส่
สขุภาพ มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้น
บรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

3.ท่านไปพบปะสังสรรคกับเพ่ือนหลังเลิกงานเป็นการพักผ่อนอย่างหน่ึง 
พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกงานเป็นการ
พักผ่อนอย่างหนึ่ง มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการ
แนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.266 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีกิจกรรมดา้นการพบปะสงัสรรคก์ับเพื่อนหลงั
เลิกงาน มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้น
บรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

4.ท่านมีก าลังซือ้สินค้าที่มีราคาสูงที่ตรงกับความต้องการของท่าน พบว่า มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการซือ้สินคา้ที่มีราคาสงูที่ตรงกบัความตอ้งการ มีความสมัพนัธ์
กบัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r ) เท่ากับ 
0.394 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกกลาง กล่าวคือ ถา้
ผูบ้รโิภคมีกิจกรรมดา้นการซือ้สินคา้ที่มีราคาสงูที่ตรงกบัความตอ้งการ มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง  
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5.ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดในการซื้อสินค้า พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าการจ่ายเงินสดในการซือ้สินคา้ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.326 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีกิจกรรมด้านการ
จ่ายเงินสดในการซือ้สินคา้ มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้น
การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อที่ 2.1.2 รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้น
บรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าให้ผู ้อ่ืนบริโภค
เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ 

H1  : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ มีความสมัพันธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าให้ผู ้อ่ืนบริโภค
เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน( Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  
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ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ กบั 
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
แนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต  
ด้านความสนใจ 

การแนะน าให้ผู้อื่นบริโภคเคร่ืองดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์

r sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

1.ท่านสนใจอ่าน นิตยสาร หรือบทความ
เก่ียวกบัเครื่องดื่ม 

0.137* 0.006 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

2.ท่านสนใจทดลองชิมผลิตภณัฑ์
เครื่องด่ืมใหม่ๆ 

0.143* 0.004 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

3.ท่านสนใจขอ้มลูที่เป็นความรูเ้ก่ียวกบั
เครื่องด่ืมที่แคลอรี่ต  ่า และดีต่อสขุภาพ 

0.145* 0.004 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

4.ท่านสนใจข่าวสารเก่ียวกบัการคิดคน้
รูปแบบเครื่องดื่มใหม่ๆ 

0.149* 0.003 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

5.ท่านใสใ่จเก่ียวกบัสขุภาพของตนเอง 0.129* 0.010 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

 
*มนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความ

สนใจ กบั แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  

1.ท่านสนใจอ่าน นิตยสาร หรือบทความเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม พบว่า มีค่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากับ 0.006 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าท่านสนใจอ่าน นิตยสาร  หรือบทความเก่ียวกับเครื่องด่ืม  มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการแนะน าให้ผูอ่ื้นบริโภค
เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้แอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.137 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ต ่า กลา่วคือ ถา้ผูบ้รโิภคมีความสนใจในการอ่าน นิตยสาร หรือบทความเก่ียวกบัเครื่องดื่ม มากขึน้ 
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จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ ในระดบัต ่า 

2.ท่านสนใจทดลองชิมผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มใหม่ๆ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่าการใหค้วามสนใจทดลองชิมผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมใหม่ๆ มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าให้ผูอ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r ) เท่ากับ 
0.143 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า กลา่วคือ ถา้ผูบ้รโิภคมี
ความสนใจ ด้านการให้ความสนใจทดลองชิมผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมใหม่ๆ มากขึน้ จะท าให้มี
แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าให้ผูอ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

3.ท่านสนใจข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองดื่มที่แคลอร่ีต ่า และดีต่อ
สุขภาพพบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั0.004 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการใหค้วามสนใจขอ้มลูที่เป็นความรูเ้ก่ียวกับ
เครื่องด่ืมที่แคลอรี่ต  ่า และดีต่อสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.145 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีความสนใจขอ้มลูที่เป็นความรู้
เก่ียวกบัเครื่องด่ืมที่แคลอรี่ต  ่า และดีต่อสขุภาพมากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

4.ท่านสนใจข่าวสารเกี่ยวกับการคิดค้นรูปแบบเคร่ืองดื่มใหม่ๆ พบว่า มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการใหค้วามสนใจข่าวสารเก่ียวกบัการคิดคน้รูปแบบเครื่องด่ืม
ใหม่ๆ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้น
บริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.149 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ต ่า กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจข่าวสารเก่ียวกับการคิดคน้รูปแบบเครื่องด่ืมใหม่ๆ มากขึน้ 
จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า  
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5.ท่านใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.010 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่าการใส่ใจเก่ียวกับสุขภาพของตนเอง มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.129 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีความสนใจเก่ียวกับการใส่ใจ
เก่ียวกับสุขภาพของตนเอง มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้น
การแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

สมมติฐานข้อที่  2.1.3 รูปแบบการด าเนิน ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
แนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0  : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความคิดเห็น ไม่มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภค
เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ 

H0  : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความคิดเห็น มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าให้ผู ้อ่ืนบริโภค
เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน( Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  
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ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความคิดเห็น กบั 
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
แนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ด้านความคิดเหน็ 

การแนะน าให้ผู้อื่นบริโภคเคร่ืองดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์

r sig. ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 

1. สภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงมีการ
ยอมรบัต่อการด่ืมเครื่องดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลม์ากขึน้ 

0.144* 0.004 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

2.เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลช์่วย
ใหท้่านประหยดัค่าใชจ้่ายได ้

0.410* 0.000 ปานกลาง ทิศทาง
เดียวกนั 

3.ท่านชอบซือ้สินคา้ที่มีตราสินคา้ที่
ไดร้บัการยอมรบั 

0.262* 0.000 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

4.ท่านตอ้งการสงัสรรคใ์นการด่ืม 
แต่ไม่ตอ้งการเมา 

0.382* 0.000 ปานกลาง ทิศทาง
เดียวกนั 

5.เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์
ตอบสนองความตอ้งการท่านใน
ดา้นการเขา้สงัคม 

0.259* 0.000 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

 
*มนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความ

คิดเห็น กับ แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  

1. สภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงมีการยอมรับต่อการดื่มเคร่ืองดื่มเบียร์ไร้
แอลกอฮอลม์ากขึน้ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.004 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าถา้สภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลง
มีการยอมรบัต่อการด่ืมเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลม์ากขึน้ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรม
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การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ด้านการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) เท่ากบั 0.144 แสดงว่าตวัแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า กลา่วคือ ถา้ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นในสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงมีการยอมรบัต่อการด่ืมเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ มากขึน้ จะท าให้มี
แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าให้ผูอ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ ในระดบัต ่า 

2.เคร่ืองดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลช์่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้พบว่า มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลช์่วยใหท้่านประหยัดค่าใชจ้่ายได้ 
มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภค
เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้แอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.410 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น เก่ียวกับเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลช์่วยใหท้่าน
ประหยัดค่าใชจ้่ายได้ มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการ
แนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

3.ท่านชอบซือ้สินค้าที่มีตราสินค้าทีไ่ด้รับการยอมรับพบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าการชอบซือ้สินค้าที่มีตราสินค้าที่ได้รบัการยอมรบั มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) เท่ากบั 0.262 แสดงว่า
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น 
เก่ียวกับการชอบซือ้สินคา้ที่มีตราสินคา้ที่ไดร้บัการยอมรบั มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ใน
ระดบัต ่า 

4.ท่านต้องการสังสรรคใ์นการดื่ม แต่ไม่ต้องการเมา พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่าความตอ้งการสงัสรรคใ์นการด่ืม แต่ไม่ตอ้งการเมา มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) เท่ากบั 0.382 แสดงว่า



  87 

ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูบ้รโิภคใหค้วาม
คิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการสังสรรคใ์นการด่ืม แต่ไม่ตอ้งการเมา มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

5.เคร่ืองดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลต์อบสนองความต้องการท่านในด้านการเข้า
สังคม พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลต์อบสนอง
ความต้องการท่านในด้านการเข้าสังคม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.259 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า กลา่วคือ ถา้ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัเครื่องดื่ม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลต์อบสนองความตอ้งการท่านในดา้นการเขา้สงัคม มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

สมมติฐานข้อที่ 2.2.รูปแบบการด าเนิน ประกอบดว้ยดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 
และด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับ  แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต ซึ่งสามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0  : รูปแบบการด าเนินชีวิต ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์น
อนาคต  

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์น
อนาคต 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  
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ตาราง 27แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต กบั แนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้เครื่องด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 

 
รูปแบบการด าเนินชีวิต 

 
การซือ้เคร่ืองดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลใ์นอนาคต 

r sig. ระดับความสัมพันธ ์ ทศิทาง 

ดา้นกิจกรรม 0.379* 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นความสนใจ 0.166* 0.000 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นความคิดเห็น 0.456* 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต กับ 

แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้
เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยรวมพบว่า 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม กับ แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล์ในอนาคต  มีค่า Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่ นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้น
กิจกรรม กับ แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0. 379 ในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูบ้ริโภคมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์
ในอนาคต เพิ่มขึน้ ในระดบัปานกลาง 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ กับ แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล์ในอนาคต มี ค่า Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่ นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้น
ความสนใจ กับ แนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ในอนาคต  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.166 ในระดบัต ่าและไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูบ้ริโภคมีรูปแบบการด าเนิน
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ชีวิต ดา้นความสนใจ มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์น
อนาคต เพิ่มขึน้ ในระดบัต ่า 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น กบั แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล์ในอนาคต  มีค่า Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่ นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐาน (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความ
คิดเห็น กบั แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.456 ในระดบัปานกลางและไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูบ้รโิภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ดา้นความคิดเห็น มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์น
อนาคต เพิ่มขึน้ ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อที่ 2.2.1 รูปแบบการด าเนิน ด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้เครื่องด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ไม่มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลใ์นอนาคต 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์ร้แอลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการซื ้อเครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลใ์นอนาคต 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  
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ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม กบั 
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้
เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 

  

รูปแบบการด าเนินชีวิต 

ด้านกิจกรรม 
 

การซือ้เคร่ืองดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลใ์นอนาคต 

r sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

1.ท่านมกัหาโอกาสไปพกัผ่อนตาม

สถานที่ต่างๆ เช่น ภเูขา น า้ตก ทะเล 

0.235* 0.000 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

2.ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึงการดแูล

ใสใ่จสขุภาพ 

0.165* 0.000 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

3.ท่านไปพบปะสงัสรรคกบัเพื่อนหลงัเลิก

งานเป็นการพกัผ่อนอย่างหนึ่ง 

0.449* 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 

4.ท่านมีก าลงัซือ้สินคา้ที่มีราคาสงูที่ตรง

กบัความตอ้งการของท่าน 

0.363* 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 

5.ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดในการซือ้

สินคา้ 

0.098 0.051 ไม่มี

ความสมัพนัธ ์

- 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้น
กิจกรรม กับ แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดา้นการซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

1.ท่านมักหาโอกาสไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น ้าตก ทะเล 
พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น า้ตก 
ทะเล มีความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r 
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) เท่ากบั 0.235 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า กล่าวคือ ถา้
ผูบ้รโิภคมีกิจกรรมการหาโอกาสไปพกัผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น า้ตก ทะเลมากขึน้ จะท า
ให้มีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์น
อนาคต เพิ่มขึน้ ในระดบัต ่า 

2.ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึงการดูแลใส่ใจสุขภาพ พบว่า มีค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าการดูแลใจใส่สุขภาพ มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.165 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถ้าผูบ้ริ โภคมีกิจกรรมดา้นการดูแลใจใส่
สุขภาพ มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการซือ้เครื่องด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคตเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

3.ท่านไปพบปะสังสรรคกับเพ่ือนหลังเลิกงานเป็นการพักผ่อนอย่างหน่ึง 
พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกงานเป็นการ
พักผ่อนอย่างหนึ่ง มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการซือ้
เครื่องด่ืมเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) เท่ากบั 0.449 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั 
ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าผูบ้ริโภคมีกิจกรรมดา้นการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกงาน 
มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลใ์นอนาคต เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

4.ท่านมีก าลังซือ้สินค้าที่มีราคาสูงที่ตรงกับความต้องการของท่าน พบว่า มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการซือ้สินคา้ที่มีราคาสงูที่ตรงกบัความตอ้งการ มีความสมัพนัธ์
กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ใน
อนาคต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) เท่ากบั 0.363 
แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภค
มีกิจกรรมด้านการซื ้อสินค้าที่มีราคาสูงที่ตรงกับความต้องการ มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้ม
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พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต เพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง  

5.ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดในการซื้อสินค้า พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 
0.0051 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่าการจ่ายเงินสดในการซือ้สินคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.1.2 รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้เครื่องด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์ร้แอลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการซื ้อเครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลใ์นอนาคต  

H1 : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์ร้แอลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการซื ้อเครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลใ์นอนาคต 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน( Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  
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ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ กบั 
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้
เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ  การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 

r sig. ระดบั
ความสมัพนัธ ์

ทิศทาง 

1.ท่านสนใจอ่าน นิตยสาร หรือบทความ
เก่ียวกบัเครื่องดื่ม 

0.032 0.519 ไม่มี
ความสมัพนัธ ์

 

2.ท่านสนใจทดลองชิมผลิตภณัฑ์
เครื่องด่ืมใหม่ๆ 

0.160* 0.001 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

3.ท่านสนใจขอ้มลูที่เป็นความรูเ้ก่ียวกบั
เครื่องด่ืมที่แคลอรี่ต  ่า และดีต่อสขุภาพ 

0.014 0.781 ไม่มี
ความสมัพนัธ ์

 

4.ท่านสนใจข่าวสารเก่ียวกบัการคิดคน้
รูปแบบเครื่องดื่มใหม่ๆ 

0.115* 0.021 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

5.ท่านใสใ่จเก่ียวกบัสขุภาพของตนเอง 0.180* 0.000 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

 
*มนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความ

สนใจ กบั แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  

1.ท่านสนใจอ่าน นิตยสาร หรือบทความเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม พบว่า มีค่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากับ 0.032 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่ นคือ ปฏิ เสธสมมติฐานรอง  (H1) และยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าท่านสนใจอ่าน นิตยสาร หรือบทความเก่ียวกบัเครื่องด่ืม ไม่มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลใ์นอนาคต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้
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2.ท่านสนใจทดลองชิมผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มใหม่ๆ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่าการใหค้วามสนใจทดลองชิมผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมใหม่ๆ มีความสัมพันธ์กับ
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) เท่ากบั 0.160 แสดงว่า
ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีความสนใจ 
ดา้นการใหค้วามสนใจทดลองชิมผลิตภณัฑเ์ครื่องด่ืมใหม่ๆ มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคตเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

3.ท่านสนใจข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองดื่มที่แคลอร่ีต ่า และดีต่อ
สุขภาพพบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ0.781 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) และยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าการใหค้วามสนใจขอ้มลูที่เป็นความรูเ้ก่ียวกบั
เครื่องด่ืมที่แคลอรี่ต  ่า และดีต่อสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

4.ท่านสนใจข่าวสารเกี่ยวกับการคิดค้นรูปแบบเคร่ืองดื่มใหม่ๆ พบว่า มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.021 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการใหค้วามสนใจข่าวสารเก่ียวกบัการคิดคน้รูปแบบเครื่องด่ืม
ใหม่ๆ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r 
) เท่ากบั 0.115 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า กล่าวคือ ถา้
ผู้บริโภคให้ความสนใจข่าวสารเก่ียวกับการคิดค้นรูปแบบเครื่องด่ืมใหม่ๆ  มากขึน้ จะท าให้มี
แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร ้ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคตเพิ่มขึน้ใน
ระดบัต ่า  

5.ท่านใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่าการใส่ใจเก่ียวกับสุขภาพของตนเอง มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) เท่ากบั 0.180 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกนั ในระดับต ่า กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีความสนใจเก่ียวกับการใส่ใจเก่ียวกับสขุภาพ
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ของตนเอง มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการซือ้เครื่องด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

สมมติฐานข้อที่  2.1.3 รูปแบบการด าเนิน ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้
เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0  : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความคิดเห็น ไม่มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลใ์นอนาคต 

H0 : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความคิดเห็น มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน( Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  
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ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความคิดเห็น กบั 
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้
เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความ
คิดเห็น  

การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 

r sig. ระดบั
ความสมัพนัธ ์

ทิศทาง 

1. สภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงมีการ
ยอมรบัต่อการด่ืมเครื่องดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลม์ากขึน้ 

0.266* 0.000 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

2.เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลช์่วยให้
ท่านประหยดัค่าใชจ้่ายได ้

0.337* 0.000 ปานกลาง ทิศทาง
เดียวกนั 

3.ท่านชอบซือ้สินคา้ที่มีตราสินคา้ที่
ไดร้บัการยอมรบั 

0.466* 0.000 ปานกลาง ทิศทาง
เดียวกนั 

4.ท่านตอ้งการสงัสรรคใ์นการด่ืม แต่ไม่
ตอ้งการเมา 

0.354* 0.000 ปานกลาง ทิศทาง
เดียวกนั 

5.เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์
ตอบสนองความตอ้งการท่านในดา้น
การเขา้สงัคม 

0.203* 0.000 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

 
*มนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความ

คิดเห็น กับ แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  

1. สภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงมีการยอมรับต่อการดื่มเคร่ืองดื่มเบียร์ไร้
แอลกอฮอลม์ากขึน้ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าถา้สภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลง
มีการยอมรบัต่อการด่ืมเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลม์ากขึน้ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรม
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การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) เท่ากบั 0.266 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นในสภาพสงัคมที่
เปลี่ยนแปลงมีการยอมรบัต่อการด่ืมเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต เพิ่มขึน้ 
ในระดบัต ่า 

2.เคร่ืองดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลช์่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้พบว่า มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลช์่วยใหท้่านประหยัดค่าใชจ้่ายได้ 
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลใ์นอนาคต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) 
เท่ากับ 0.337 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 
กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็น เก่ียวกับเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลช์่วยใหท้่านประหยัด
ค่าใชจ้่ายได ้มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องดื่ม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

3.ท่านชอบซือ้สินค้าที่มีตราสินค้าทีไ่ด้รับการยอมรับพบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าการชอบซือ้สินค้าที่มีตราสินค้าที่ได้รบัการยอมรบั มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) เท่ากบั 0.466 แสดงว่าตวัแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น 
เก่ียวกับการชอบซือ้สินคา้ที่มีตราสินคา้ที่ไดร้บัการยอมรบั มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต เพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

4.ท่านต้องการสังสรรคใ์นการดื่ม แต่ไม่ต้องการเมา พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่าความตอ้งการสงัสรรคใ์นการด่ืม แต่ไม่ตอ้งการเมา มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) เท่ากบั 0.354 แสดงว่าตวัแปร
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ทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผู้บริโภคใหค้วามคิดเห็น
เก่ียวกับความตอ้งการสงัสรรคใ์นการด่ืม แต่ไม่ตอ้งการเมา มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต เพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

5.เคร่ืองดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลต์อบสนองความต้องการท่านในด้านการเข้า
สังคม พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลต์อบสนอง
ความต้องการท่านในด้านการเข้าสังคม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) เท่ากบั 0.203 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับ เครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล์ตอบสนองความต้องการท่านในด้านการเข้าสังคม  มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต เพิ่มขึน้ใน
ระดบัต ่า 

สมมติฐานข้อที่ 2.3.รูปแบบการด าเนิน ประกอบดว้ยดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 
และด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับ  แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ ซึ่งสามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0  : รูปแบบการด าเนินชีวิต ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ที่มีการออก
รสชาติใหม ่ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ที่มีการออก
รสชาติใหม ่ 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  
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ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต กบั แนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 

 
รูปแบบการด าเนินชีวิต 

 
การดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลท์ีม่ีการออกรสชาติใหม่ 

r sig. ระดับความสัมพันธ ์ ทศิทาง 

ดา้นกิจกรรม 0.283* 0.000 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นความสนใจ 0.151* 0.000 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นความคิดเห็น 0.300* 0.000 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต กับ 

แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยรวมพบว่า 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม กบั แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่
มีการออกรสชาติใหม่  มี ค่า Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่ นคือ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้น
กิจกรรม กับ แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้แอลกอฮอล์ที่มีการออกรสชาติใหม่  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากบั 0. 283 ในระดบัต ่าและไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูบ้รโิภคมีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ดา้นกิจกรรม มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออก
รสชาติใหม ่ในระดบัต ่า 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ กับ แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียร์ไร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ มีค่า Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต 
ดา้นความสนใจ กบั แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.151 ในระดบัต ่าและไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูบ้ริโภคมีรูปแบบการด าเนิน
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ชีวิต ดา้นความสนใจ มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออก
รสชาติใหม ่เพิ่มขึน้ ในระดบัต ่า 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น กับ แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ มีค่า Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต 
ดา้นความคิดเห็น กบั แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากบั 0.300 ในระดบัปานกลางและไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูบ้รโิภคมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มี
การออกรสชาติใหม่ เพิ่มขึน้ ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อที่ 2.3.1 รูปแบบการด าเนิน ด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ไม่มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มี
การออกรสชาติใหม่ 

H1  : รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการ
ออกรสชาติใหม่ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  
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ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม กบั 
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม  การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 
r sig. ระดบั

ความสมัพนัธ ์
ทิศทาง 

1.ท่านมกัหาโอกาสไปพกัผ่อนตาม
สถานที่ต่างๆ เช่น ภเูขา น า้ตก ทะเล 

0.033 0.508 ไม่มี
ความสมัพนัธ ์

 

2.ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึงการดแูล
ใสใ่จสขุภาพ 

0.103* 0.039 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

3.ท่านไปพบปะสงัสรรคกบัเพื่อนหลงัเลิก
งานเป็นการพกัผ่อนอย่างหนึ่ง 

0.171* 0.001 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

4.ท่านมีก าลงัซือ้สินคา้ที่มีราคาสงูที่ตรง
กบัความตอ้งการของท่าน 

0.378* 0.000 ปานกลาง ทิศทาง
เดียวกนั 

5.ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดในการซือ้
สินคา้ 

0.284* 0.000 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 32 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้น

กิจกรรม กับ แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

1.ท่านมักหาโอกาสไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น ้าตก ทะเล 
พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.508 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และ
ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าการพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น า้ตก ทะเล 
ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์
ที่มีการออกรสชาติใหม่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้
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2.ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึงการดูแลใส่ใจสุขภาพ พบว่า มีค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากับ 0.039 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าการดูแลใจใส่สุขภาพ มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.103 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีกิจกรรมดา้นการดูแลใจใส่
สุขภาพ มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

3.ท่านไปพบปะสังสรรคกับเพ่ือนหลังเลิกงานเป็นการพักผ่อนอย่างหน่ึง 
พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกงานเป็นการ
พักผ่อนอย่างหนึ่ง มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ที่มีการออกรสชาติใหม่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) เท่ากบั 0.171 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั 
ในระดับต ่า กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีกิจกรรมดา้นการพบปะสงัสรรคก์ับเพื่อนหลงัเลิกงาน มากขึน้ 
จะท าใหม้ีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการ
ออกรสชาติใหม่ เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

4.ท่านมีก าลังซือ้สินค้าที่มีราคาสูงที่ตรงกับความต้องการของท่าน พบว่า มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการซือ้สินคา้ที่มีราคาสงูที่ตรงกบัความตอ้งการ มีความสมัพนัธ์
กบัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร ้ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.378 แสดงว่าตัว
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีกิจกรรม
ดา้นการซือ้สินคา้ที่มีราคาสงูที่ตรงกบัความตอ้งการ มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่  เพิ่มขึน้ในระดับปาน
กลาง  

5.ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดในการซื้อสินค้า พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าการจ่ายเงินสดในการซือ้สินคา้ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
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แอลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.284 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีกิจกรรมดา้นการจ่ายเงินสดใน
การซือ้สินคา้ มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

สมมติฐานข้อที่ 2.3.2 รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการ
ออกรสชาติใหม่  

H1 : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการ
ออกรสชาติใหม่ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน( Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  
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ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ กบั 
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ  การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 
r sig. ระดบั

ความสมัพนัธ ์
ทิศทาง 

1.ท่านสนใจอ่าน นิตยสาร หรือบทความ
เก่ียวกบัเครื่องดื่ม 

0.050 0.315 
ไม่มี

ความสมัพนัธ ์
 

2.ท่านสนใจทดลองชิมผลิตภณัฑ์
เครื่องด่ืมใหม่ๆ 

0.136* 0.006 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

3.ท่านสนใจขอ้มลูที่เป็นความรูเ้ก่ียวกบั
เครื่องด่ืมที่แคลอรี่ต  ่า และดีต่อสขุภาพ 

0.012 0.807 
ไม่มี

ความสมัพนัธ ์
 

4.ท่านสนใจข่าวสารเก่ียวกบัการคิดคน้
รูปแบบเครื่องดื่มใหม่ๆ 

0.123* 0.013 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

5.ท่านใสใ่จเก่ียวกบัสขุภาพของตนเอง 0.140* 0.005 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

 
*มนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความ

สนใจ กับ แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า  

1.ท่านสนใจอ่าน นิตยสาร หรือบทความเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม พบว่า มีค่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากับ 0.315 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่ นคือ ปฏิ เสธสมมติฐานรอง  (H1) และยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าท่านสนใจอ่าน นิตยสาร หรือบทความเก่ียวกบัเครื่องด่ืม ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มี
การออกรสชาติใหม่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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2.ท่านสนใจทดลองชิมผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มใหม่ๆ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่าการใหค้วามสนใจทดลองชิมผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมใหม่ๆ มีความสัมพันธ์กับ
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติ
ใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.136 
แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า กล่าวคือ ถา้ผูบ้รโิภคมีความ
สนใจ ด้านการใหค้วามสนใจทดลองชิมผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมใหม่ๆ มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 
เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

3.ท่านสนใจข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองดื่มที่แคลอร่ีต ่า และดีต่อ
สุขภาพพบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ0.807 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) และยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าการใหค้วามสนใจขอ้มลูที่เป็นความรูเ้ก่ียวกบั
เครื่องด่ืมที่แคลอรี่ต  ่า และดีต่อสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

4.ท่านสนใจข่าวสารเกี่ยวกับการคิดค้นรูปแบบเคร่ืองดื่มใหม่ๆ พบว่า มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการใหค้วามสนใจข่าวสารเก่ียวกบัการคิดคน้รูปแบบเครื่องด่ืม
ใหม่ๆ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.123 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ต ่า กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจข่าวสารเก่ียวกับการคิดคน้รูปแบบเครื่องด่ืมใหม่ๆ มากขึน้ 
จะท าใหม้ีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการ
ออกรสชาติใหม่ เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า  

5.ท่านใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.005 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่าการใส่ใจเก่ียวกับสุขภาพของตนเอง มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.140 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
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ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีความสนใจเก่ียวกับการใส่ใจ
เก่ียวกับสุขภาพของตนเอง มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้น
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

สมมติฐานข้อที่  2.3.3 รูปแบบการด าเนิน ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0  : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความคิดเห็น ไม่มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มี
การออกรสชาติใหม่  

H1  : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความคิดเห็น มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการ
ออกรสชาติใหม่ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน( Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  
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ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความคิดเห็น กบั 
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความ
คิดเห็น  

การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 
r sig. ระดบั

ความสมัพนัธ ์
ทิศทาง 

1. สภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงมีการ
ยอมรบัต่อการด่ืมเครื่องดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลม์ากขึน้ 

0.151* 0.003 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

2.เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลช์่วยให้
ท่านประหยดัค่าใชจ้่ายได ้

0.186* 0.000 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

3.ท่านชอบซือ้สินคา้ที่มีตราสินคา้ที่
ไดร้บัการยอมรบั 

0.174* 0.000 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

4.ท่านตอ้งการสงัสรรคใ์นการด่ืม แต่ไม่
ตอ้งการเมา 

0.385* 0.000 ปานกลาง ทิศทาง
เดียวกนั 

5.เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์
ตอบสนองความตอ้งการท่านในดา้น
การเขา้สงัคม 

0.198* 0.000 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

 

*มนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 34 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความ
คิดเห็น กับ แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  

1. สภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงมีการยอมรับต่อการดื่มเคร่ืองดื่มเบียร์ไร้
แอลกอฮอลม์ากขึน้ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.003 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าถา้สภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลง
มีการยอมรบัต่อการด่ืมเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลม์ากขึน้ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรม
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การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) เท่ากบั 0.151 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นในสภาพสงัคมที่
เปลี่ยนแปลงมีการยอมรบัต่อการด่ืมเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่
เพิ่มขึน้ ในระดบัต ่า 

2.เคร่ืองดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลช์่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้พบว่า มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลช์่วยใหท้่านประหยัดค่าใชจ้่ายได้ 
มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่
มีการออกรสชาติใหม่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r ) 
เท่ากับ 0.186 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถา้
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น เก่ียวกับเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลช์่วยใหท้่านประหยัดค่าใชจ้่ายได้ 
มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มี
การออกรสชาติใหม่ เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

3.ท่านชอบซือ้สินค้าที่มีตราสินค้าทีไ่ด้รับการยอมรับพบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าการชอบซือ้สินค้าที่มีตราสินค้าที่ได้รบัการยอมรบั มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.174 แสดงว่าตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถ้าผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น 
เก่ียวกับการชอบซือ้สินคา้ที่มีตราสินคา้ที่ไดร้บัการยอมรบั มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่เพิ่มขึน้ในระดับ
ต ่า 

4.ท่านต้องการสังสรรคใ์นการดื่ม แต่ไม่ต้องการเมา พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าความตอ้งการสังสรรคใ์นการด่ืม แต่ไม่ต้องการเมา มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.385 แสดงว่าตัว
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แปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าผูบ้ริโภคใหค้วาม
คิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการสังสรรคใ์นการด่ืม แต่ไม่ตอ้งการเมา มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

5.เคร่ืองดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลต์อบสนองความต้องการท่านในด้านการเข้า
สังคม พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ตอบสนอง
ความต้องการท่านในด้านการเข้าสังคม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.198 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า กลา่วคือ ถา้ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัเครื่องดื่ม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลต์อบสนองความตอ้งการท่านในดา้นการเขา้สงัคม มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 
เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

สมมติฐานข้อที่ 2.4.รูปแบบการด าเนิน ประกอบดว้ยดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 
และด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับ  แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ ซึ่งสามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิต ไม่มีความสมัพันธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคา
สงูขึน้ 

H1  : รูปแบบการด าเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคา
สงูขึน้ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) คือ ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  
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ตาราง 35 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต กบั แนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ 
  
รูปแบบการด าเนินชีวิต  การดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลท์ีม่ีการปรับราคาสูงขึน้ 

r sig. ระดับความสัมพันธ ์ ทศิทาง 
ดา้นกิจกรรม 0.320* 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 
ดา้นความสนใจ 0.143* 0.004 ต ่า ทิศทางเดียวกนั 
ดา้นความคิดเห็น 0.442* 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 35 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต กับ 

แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยรวมพบว่า 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม กบั แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่
มีการปรับราคาสูงขึ ้น  มี ค่า Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่ นคือ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้น
กิจกรรม กับ แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้แอลกอฮอล์ที่มีการปรับราคาสูงขึน้  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากบั 0.320 ในระดบัปานกลางและไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูบ้รโิภคมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการ
ปรบัราคาสงูขึน้ เพิ่มขึน้ ในระดบัปานกลาง 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ กับ แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียร์ไร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ มีค่า Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต 
ดา้นความสนใจ กบั แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.143 ในระดบัต ่าและไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูบ้ริโภคมีรูปแบบการด าเนิน
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ชีวิต ดา้นความสนใจ มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบั
ราคาสงูขึน้ เพิ่มขึน้ ในระดบัต ่า 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น กับ แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ มีค่า Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต 
ดา้นความคิดเห็น กบั แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากบั 0.442 ในระดบัปานกลางและไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูบ้รโิภคมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มี
การปรบัราคาสงูขึน้ เพิ่มขึน้ ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อที่ 2.4.1 รูปแบบการด าเนิน ด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0  : รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ไม่มีความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มี
การปรบัราคาสงูขึน้ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการ
ปรบัราคาสงูขึน้ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  
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ตาราง 36 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม กบั 
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ 
  

รูปแบบการด าเนินชีวิต  
ด้านกิจกรรม  

การดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลท์ีม่ีการปรับราคา
สูงขึน้ 

r sig. ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 

1.ท่านมกัหาโอกาสไปพกัผ่อนตาม
สถานที่ต่างๆ เช่น ภเูขา น า้ตก ทะเล 

0.142* 0.004 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

2.ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึงการดแูล
ใสใ่จสขุภาพ 

0.200* 0.000 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

3.ท่านไปพบปะสงัสรรคกบัเพื่อนหลงัเลิก
งานเป็นการพกัผ่อนอย่างหนึ่ง 

0.080 0.111 ไม่มี
ความสมัพนัธ ์

 

4.ท่านมีก าลงัซือ้สินคา้ที่มีราคาสงูที่ตรง
กบัความตอ้งการของท่าน 

0.218* 0.000 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

5.ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดในการซือ้
สินคา้ 

0.416* 0.000 ปานกลาง ทิศทาง
เดียวกนั 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 36 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้น

กิจกรรม กับ แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

1.ท่านมักหาโอกาสไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น ้าตก ทะเล 
พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น า้ตก 
ทะเล มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.142 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
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ต ่า กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีกิจกรรมการหาโอกาสไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น า้ตก 
ทะเลมากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้แอลกอฮอล์ ด้านการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ เพิ่มขึน้ ในระดบัต ่า 

2.ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึงการดูแลใส่ใจสุขภาพ พบว่า มีค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าการดูแลใจใส่สุขภาพ มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.200 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีกิจกรรมดา้นการดูแลใจใส่
สุขภาพ มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

3.ท่านไปพบปะสังสรรคกับเพ่ือนหลังเลิกงานเป็นการพักผ่อนอย่างหน่ึง 
พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั0.111 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกงานเป็นการ
พกัผ่อนอย่างหนึ่ง ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

4.ท่านมีก าลังซือ้สินค้าที่มีราคาสูงที่ตรงกับความต้องการของท่าน พบว่า 
มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการซือ้สินค้าที่มีราคาสูงที่ตรงกับความต้องการ มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มี
การปรบัราคาสูงขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r ) 
เท่ากับ 0.218 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถา้
ผูบ้รโิภคมีกิจกรรมดา้นการซือ้สินคา้ที่มีราคาสูงที่ตรงกบัความตอ้งการ มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ที่มีการปรบัราคาสูงขึน้ 
เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า  

5.ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดในการซื้อสินค้า พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าการจ่ายเงินสดในการซือ้สินคา้ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
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แอลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.416 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีกิจกรรมด้านการ
จ่ายเงินสดในการซือ้สินคา้ มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้น
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อที่ 2.4.2 รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการ
ปรบัราคาสงูขึน้  

H1 : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการ
ปรบัราคาสงูขึน้ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน( Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  
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ตาราง 37 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความสนใจ กบั 
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ 
 
รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความ

สนใจ  

การดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลท์ีม่ีการปรับราคา
สูงขึน้ 

r sig. ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 

1.ท่านสนใจอ่าน นิตยสาร หรือบทความ
เก่ียวกบัเครื่องดื่ม 

0.109* 0.029 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

2.ท่านสนใจทดลองชิมผลิตภณัฑ์
เครื่องด่ืมใหม่ๆ 

0.089 0.076 ไม่มี
ความสมัพนัธ ์

 

3.ท่านสนใจขอ้มลูที่เป็นความรูเ้ก่ียวกบั
เครื่องด่ืมที่แคลอรี่ต  ่า และดีต่อสขุภาพ 

0.007 0.885 ไม่มี
ความสมัพนัธ ์

 

4.ท่านสนใจข่าวสารเก่ียวกบัการคิดคน้
รูปแบบเครื่องดื่มใหม่ๆ 

0.129* 0.010 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

5.ท่านใสใ่จเก่ียวกบัสขุภาพของตนเอง 0.124* 0.013 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

 
*มนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 37 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความ

สนใจ กบั แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  

1.ท่านสนใจอ่าน นิตยสาร หรือบทความเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม พบว่า มีค่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากับ 0.029 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าท่านสนใจอ่าน นิตยสาร  หรือบทความเก่ียวกับเครื่องด่ืม  มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มี
การปรบัราคาสูงขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r ) 
เท่ากับ 0.109 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถา้
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ผูบ้ริโภคมีความสนใจในการอ่าน นิตยสาร หรือบทความเก่ียวกับเครื่องด่ืม มากขึน้ จะท าให้มี
แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคา
สงูขึน้ เพิ่มขึน้ ในระดบัต ่า 

2.ท่านสนใจทดลองชิมผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มใหม่ๆ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.076 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(H0) หมายความว่าการใหค้วามสนใจทดลองชิมผลิตภัณฑเ์ครื่องด่ืมใหม่ๆ ไม่มีความสมัพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคา
สงูขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

3.ท่านสนใจข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองดื่มที่แคลอร่ีต ่า และดีต่อ
สุขภาพพบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ0.885 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) และยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าการใหค้วามสนใจขอ้มลูที่เป็นความรูเ้ก่ียวกบั
เครื่องด่ืมที่แคลอรี่ต  ่า และดีต่อสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

4.ท่านสนใจข่าวสารเกี่ยวกับการคิดค้นรูปแบบเคร่ืองดื่มใหม่ๆ พบว่า มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการใหค้วามสนใจข่าวสารเก่ียวกบัการคิดคน้รูปแบบเครื่องด่ืม
ใหม่ๆ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.129 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ต ่า กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจข่าวสารเก่ียวกับการคิดคน้รูปแบบเครื่องด่ืมใหม่ๆ มากขึน้ 
จะท าใหม้ีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการ
ปรบัราคาสงูขึน้ เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า  

5.ท่านใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.013 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่าการใส่ใจเก่ียวกับสุขภาพของตนเอง มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.124 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถา้ผู้บริโภคมีความสนใจเก่ียวกับการใส่ใจ
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เก่ียวกับสุขภาพของตนเอง มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้น
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

สมมติฐานข้อที่  2.4.3 รูปแบบการด าเนิน ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความคิดเห็น ไม่มีความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มี
การปรบัราคาสงูขึน้ 

H1 : รูปแบบการด าเนิน ดา้นความคิดเห็น มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการ
ปรบัราคาสงูขึน้ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของ
เพียร์สัน( Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1)  นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสมัพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมิตฐานแสดงดงัตาราง  
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ตาราง 38 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความคิดเห็น กบั 
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต  
ด้านความคิดเหน็  

การดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลท์ีม่ีการปรับราคา
สูงขึน้ 

r sig. ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 

1. สภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงมีการ
ยอมรบัต่อการด่ืมเครื่องดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลม์ากขึน้ 

0.222* 0.000 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

2.เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลช์่วยให้
ท่านประหยดัค่าใชจ้่ายได ้

0.349* 0.000 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

3.ท่านชอบซือ้สินคา้ที่มีตราสินคา้ที่
ไดร้บัการยอมรบั 

0.184* 0.000 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

4.ท่านตอ้งการสงัสรรคใ์นการด่ืม แต่ไม่
ตอ้งการเมา 

0.272* 0.000 ต ่า ทิศทาง
เดียวกนั 

5.เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์
ตอบสนองความตอ้งการท่านในดา้น
การเขา้สงัคม 

0.502* 0.000 ปานกลาง ทิศทาง
เดียวกนั 

 
*มนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 38 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบการด าเนิน ดา้นความ

คิดเห็น กับ แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  

1. สภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงมีการยอมรับต่อการดื่มเคร่ืองดื่มเบียร์ไร้
แอลกอฮอลม์ากขึน้ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าถา้สภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลง
มีการยอมรบัต่อการด่ืมเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลม์ากขึน้ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรม
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การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการด่ืมเบียรไ์ร้แอลกอฮอล์ที่มีการปรับราคาสูงขึน้  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) เท่ากบั 0.222 แสดงว่าตวัแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า กลา่วคือ ถา้ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นในสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงมีการยอมรบัต่อการด่ืมเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ มากขึน้ จะท าให้มี
แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคา
สงูขึน้ เพิ่มขึน้ ในระดบัต ่า 

2.เคร่ืองดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลช์่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้พบว่า มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลช์่วยใหท้่านประหยัดค่าใชจ้่ายได้ 
มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่
มีการปรบัราคาสงูขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r ) 
เท่ากับ 0.349 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 
กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็น เก่ียวกับเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลช์่วยใหท้่านประหยัด
ค่าใชจ้่ายได ้มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รด้า้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่
มีการปรบัราคาสงูขึน้ เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

3.ท่านชอบซือ้สินค้าที่มีตราสินค้าทีไ่ด้รับการยอมรับพบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าการชอบซือ้สินค้าที่มีตราสินค้าที่ได้รบัการยอมรบั มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.184 แสดงว่าตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถ้าผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น 
เก่ียวกับการชอบซือ้สินคา้ที่มีตราสินคา้ที่ไดร้บัการยอมรบั มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ เพิ่มขึน้ในระดบั
ต ่า 

4.ท่านต้องการสังสรรคใ์นการดื่ม แต่ไม่ต้องการเมา พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่าความตอ้งการสงัสรรคใ์นการด่ืม แต่ไม่ตอ้งการเมา มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.272 แสดงว่าตัว
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แปรทั้งสองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถ้าผูบ้ริโภคใหค้วามคิดเห็น
เก่ียวกับความตอ้งการสงัสรรคใ์นการด่ืม แต่ไม่ตอ้งการเมา มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ เพิ่มขึน้ในระดบั
ต ่า 

5.เคร่ืองดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลต์อบสนองความต้องการท่านในด้านการเข้า
สังคม พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลต์อบสนอง
ความต้องการท่านในด้านการเข้าสังคม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ (r ) เท่ากับ 0.502 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลต์อบสนองความตอ้งการท่านในดา้นการเขา้สงัคม มากขึน้ จะท าใหม้ี
แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคา
สงูขึน้ เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
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ตาราง 39 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน สถิติที่
ใช ้

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้รโิภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน ระดบัการศึกษาสงูสดุ และสถานภาพ ที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ เพศ อายุ 
รายได้
เฉล่ียต่อ
เดือน 

ระดับ
การศึกษา
สูงสุด 

สถานภาพ 

1.การแนะน าใหผู้ ้อ่ืนบริโภคเครื่องด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์

√ × × × × 

2.การซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์
ในอนาคต 

√ × √ √ × 

3.การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ที่มีการ
ออกรสชาติใหม่ 

√ × × × × 

4.การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ที่มีการ
ปรบัราคาสงูขึน้ 

× × × × × 
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ตาราง 39 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่
ใช ้

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที ่2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ 
และด้านความคิดเหน็ มีความสัมพันธก์ับ แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ด้านกิจกรรม 

การแนะน า
ให้ผู้อื่น
บริโภค
เคร่ืองดื่ม
เบียรไ์ร้

แอลกอฮอล ์

การซือ้
เคร่ืองดื่ม
เบียรไ์ร้

แอลกอฮอล์
ในอนาคต 

การดื่ม
เบียรไ์ร้

แอลกอฮอล์
ทีม่ีการออก
รสชาติใหม่ 

การดื่มเบียร์
ไร้

แอลกอฮอล์
ทีม่ีการปรับ
ราคาสูงขึน้ 

1.ท่านมกัหาโอกาสไปพกัผ่อน
ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภเูขา 
น า้ตก ทะเล 

√ √ × √ 

2.ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึง
การดแูลใสใ่จสขุภาพ √ √ √ √ 

3.ท่านไปพบปะสงัสรรคกบัเพื่อน
หลงัเลิกงานเป็นการพกัผ่อน
อย่างหนึ่ง 

√ √ √ × 

4.ท่านมีก าลงัซือ้สินคา้ที่มีราคา
สงูที่ตรงกบัความตอ้งการของ
ท่าน 

√ √ √ √ 

5.ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดในการ
ซือ้สินคา้ √ √ √ √ 
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ตาราง 39 (ต่อ) 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ด้านความสนใจ 

การแนะน า
ให้ผู้อื่น
บริโภค
เคร่ืองดื่ม
เบียรไ์ร้

แอลกอฮอล ์

การซือ้
เคร่ืองดื่ม
เบียรไ์ร้

แอลกอฮอล์
ในอนาคต 

การดื่ม
เบียรไ์ร้

แอลกอฮอล์
ทีม่ีการออก
รสชาติใหม่ 

การดื่มเบียร์
ไร้

แอลกอฮอล์
ทีม่ีการปรับ
ราคาสูงขึน้ 

1.ท่านมกัหาโอกาสไปพกัผ่อน
ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภเูขา 
น า้ตก ทะเล 

√ × × √ 

2.ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึง
การดแูลใสใ่จสขุภาพ √ √ √ × 

3.ท่านไปพบปะสงัสรรคกบัเพื่อน
หลงัเลิกงานเป็นการพกัผ่อน
อย่างหนึ่ง 

√ × × × 

4.ท่านมีก าลงัซือ้สินคา้ที่มีราคา
สงูที่ตรงกบัความตอ้งการของ
ท่าน 

√ √ √ √ 

5.ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดในการ
ซือ้สินคา้ √ √ √ √ 
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ตาราง 39 (ต่อ) 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ด้านความสนใจ 

การแนะน า
ให้ผู้อื่น
บริโภค
เคร่ืองดื่ม
เบียรไ์ร้

แอลกอฮอล ์

การซือ้
เคร่ืองดื่ม
เบียรไ์ร้

แอลกอฮอล์
ในอนาคต 

การดื่ม
เบียรไ์ร้

แอลกอฮอล์
ทีม่ีการออก
รสชาติใหม่ 

การดื่มเบียร์
ไร้

แอลกอฮอล์
ทีม่ีการปรับ
ราคาสูงขึน้ 

1.ท่านมกัหาโอกาสไปพกัผ่อน
ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภเูขา 
น า้ตก ทะเล 

√ √ √ √ 

2.ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึง
การดแูลใสใ่จสขุภาพ √ √ √ √ 

3.ท่านไปพบปะสงัสรรคกบัเพื่อน
หลงัเลิกงานเป็นการพกัผ่อน
อย่างหนึ่ง 

√ √ √ √ 

4.ท่านมีก าลงัซือ้สินคา้ที่มีราคา
สงูที่ตรงกบัความตอ้งการของ
ท่าน 

√ √ √ √ 

5.ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดในการ
ซือ้สินคา้ √ √ √ √ 

 
หมายเหต ุ:  

เครื่องหมาย √หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

เครื่องหมาย × หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเรื่อง “ความสมัพันธข์องรูปแบบการด าเนินชีวิตกับ

แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา
คน้ควา้สามารถสรุปไดต้ามล าดบั ดงันี ้

 
สังเขปการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายของการวิจยัไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชาการศาสตรข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับ

แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบดว้ย กิจกรรม 

ความสนใจและความคิดเห็น กบัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ ผูบ้ริโภคที่ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์อายุ 20 ปีขึน้ไป 

อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สุ่มแบบหลายขัน้ตอน โดยใชแ้บบสอบถามที่มี
ความเชื่อมั่นระหว่าง 0.820 – 0.899 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวบข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดียวและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียรส์ัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างต่างกัน มี
แนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง 
เนื่องจากผูบ้ริโภคเพศหญิง ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท และระดับการศึกษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มจะแนะน า และ ซือ้ซ  า้มากกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น มีความสมัพนัธ์
กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในทิศทางเดียวกนั  
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิตกับ

แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป
ผลไดด้งันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย 
เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพ พบว่า 

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 235 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
58.70 และเพศหญิง จ าวน 165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.30 ตามล าดบั 

อายุ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีอายุช่วง 26-30 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 35.80 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20-25 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.50 ช่วงอายุ 31-35 
ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.20 ช่วงอายุ 36-40ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.50 
และช่วงอาย ุ40 ปีขึน้ไป จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 
15,001 – 25,000 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.00 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท จ านวน 108 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 79 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.70 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึน้ไป 
จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.00 และ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 33 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.30 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษาสูงสุด ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 234 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.50 รองลงมาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 110 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 27.50 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 56 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.00
ตามล าดบั 

สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 235 คน คิดด
เป็นรอ้ยละ 58.80 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 110 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.50 และ
สถานภาพหย่ารา้ง/ม่าย/แยกกนัอยู่ จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.70 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้าน
กิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเหน็ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตอยู่ในระดบัการท ากิจกรรมเป็นประจ า ไดแ้ก่ ท่านมีความสามารถในการซือ้สินคา้ที่มีราคาสงูที่
ตรงกับความตอ้งการของท่าน และ ผูต้อบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่ในระดบัการ
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ท ากิจกรรมอยู่บ่อยครัง้ ไดแ้ก่ ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดในการซือ้สินคา้ ท่านไปพบปะสงัสรรคกับ
เพื่อนหลงัเลิกงานเป็นการ พกัผ่อนอย่างหนึ่ง ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึงการดแูลใจใส่สขุภาพ 
และท่านมกัหาโอกาสไปพกัผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภเูขา น า้ตก ทะเล ตามล าดบั  

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจอยู่
ในระดบัมากที่สดุ ไดแ้ก่ ท่านสนใจทดลองชิมผลิตภณัฑเ์ครื่องด่ืมใหม่ๆ ท่านใส่ใจเก่ียวกบัสขุภาพ
ของตนเอง ตามล าดับ และ ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ ท่านสนใจ
ข่าวสารเก่ียวกบัการคิดคน้รูปแบบเครื่องด่ืมใหม่ๆ ท่านสนใจทดลองชิมผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มใหม่ๆ 
และ ท่านสนใจอ่าน นิตยสาร หรือบทความเก่ียวกบัเครื่องดื่ม ตามล าดบั 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจ
อยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ท่านตอ้งการด่ืม แต่ไม่ตอ้งการเมา และ ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจ
อยู่ ในระดับดี ได้แก่ ท่านชอบซื ้อสินค้าที่มีตราสินค้าที่ ได้รับการยอมรับ เครื่องด่ืมเบียร์ไร้
แอลกอฮอล์ตอบสนองความต้องการท่าน เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ช่วยให้ท่านประหยัด
ค่าใชจ้่าย และสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงมีการยอมรบัต่อการด่ืมเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลม์าก
ขึน้ ตามล าดบั 

ตอนที ่3 การวิเคราะหข์้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์
ด้านการแนะน าให้ผู้อื่นบริโภคเคร่ืองดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์อยู่ในระดบัแนะน าใหผู้อ่ื้นซือ้ 
ด้านการซือ้เคร่ืองดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลใ์นอนาคตพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์อยู่ในระดบัซือ้ 
ด้านการดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามมี

แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์อยู่ในระดบัซือ้ 
ด้านการดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอลท์ี่มีการปรับราคาสูงขึน้ ผูต้อบแบบสอบถามมี

แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์อยู่ในระดบัซือ้ 
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ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ 

อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพ ที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศ แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลแ์ตกต่างกนั  

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการแนะน าให้ผู ้อ่ืนบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์  ด้านการซือ้
เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต และดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเพศ
หญิงมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลม์ากกว่าเพศชาย 

ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอล ์แตกต่างกนั  

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการแนะน าให้ผู ้อ่ืนบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการซือ้
เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ 
และดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์แตกต่างกนั  

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีแนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยผูบ้ริโภคที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ  15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท ผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มี
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แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 
มากกว่า ผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท  

ผูบ้ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ในอนาคต แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001-25,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท 
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 35,001-45,000 บาท  

ผูบ้ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ในอนาคต แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 25,001-35,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต มากกว่า ผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท  

ผูบ้ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ในอนาคต แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 35,001-45,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต นอ้ยกว่า ผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึน้ไป  

ผูบ้ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ และดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์แตกต่างกนั 

ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาสงูสดุ แตกต่างกนัมีแนวโนม้
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล  ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยผูบ้ริโภคที่มี
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ระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้
เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต มากกว่า ผูบ้รโิภคที่มีระดบัการศกึษา สงูกว่าปรญิญาตรี  

ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ในอนาคต  แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียร์
ไรแ้อลกอฮอลใ์น มากกว่า ผูบ้รโิภคที่มีระดบัการศกึษา สงูกว่าปรญิญาตรี  

ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลด์า้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ และดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์แตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกันมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์
ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออก
รสชาติใหม่ และด้านการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ยดา้นกิจกรรม ดา้นความ
สนใจ และดา้นความคิดเห็น มีความสมัพนัธก์บั แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อที่ 2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มีความสมัพันธ์กับ
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มีความสมัพันธก์บั
แนวโนม้พฤติกรรมการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อผูบ้ริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มากขึน้ จะท าใหม้ี
แนวโน้มพฤติกรรมการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ในระดับปาน
กลาง 
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รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มีความสมัพันธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้ง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนขา้งต ่ากล่าวคือ เมื่อ
ผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนขา้งต ่า 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มีความสมัพันธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ที่มีการออกรสชาติใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างต ่า
กล่าวคือ เมื่อผูบ้ริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนขา้งต ่า 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มีความสมัพันธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรับราคาสูงขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  ในระดับค่อนข้างต ่า
กล่าวคือ เมื่อผูบ้ริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนขา้งต ่า 

สมมติฐานข้อที่ 2.2. รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ มีความสมัพันธ์
กบัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ มีความสมัพนัธ์
กบัแนวโนม้พฤติกรรมการแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดบัค่อนขา้งต ่ากล่าวคือ เมื่อผูบ้รโิภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ มากขึน้ จะท าให้
มีแนวโน้มพฤติกรรมการแนะน าให้ผู ้อ่ืนบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ในระดับ
ค่อนขา้งต ่า 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า กลา่วคือ เมื่อ
ผูบ้ริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ มากขึน้ จะท าใหม้ีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 



  132 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ ต ่า 
กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ ต ่า 
กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

สมมติฐานข้อที่ 2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น มีความสมัพันธ์
กบัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษาพบว่า  รูปแบบการด า เนิ นชี วิต  ด้านความ คิด เห็น  มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์อย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ในระดบัปานกลาง กลา่วคือ เมื่อผูบ้รโิภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น มาก
ขึน้ จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  ในระดับปานกลาง
กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า
กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
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รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น มากขึน้ จะท าให้มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการวิจยัเรื่อง ความสมัพนัธข์องรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นส าคัญอภิปราย
ผลไดด้งันี ้

1. ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้น
การแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์น
อนาคต และดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยเพศหญิงมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์มากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นฤมล หุ่นรอด (2560) ที่ศึกษา
เก่ียวกับ คุณค่าตราสินคา้และส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้
เบียรต์ราโฮการเ์ด้น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้เบียรโ์ฮการเ์ดน้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตนัน้เครื่องด่ืม แอลกอฮอลป์ระเภทเบียร ์ถูกจดัว่าเป็นเครื่องด่ืมส าหรบัผูช้าย
แต่ในปัจจุบนัทัง้เพศชายและเพศหญิง ต่างมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์
เช่นเดียวกัน โดยอาจเป็นผลมาจากค่านิยมที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเขา้สงัคมของ
คนในปัจจุบนั และในเพศหญิงมีแนวโนม้ว่าจะมีพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมแอลกอฮอลเ์พิ่มขึน้ดว้ย 
โดยเฉพาะเบียรป์ระเภทที่มีค่าแอลกอฮอลต์ ่า และรสชาติอ่อนเหมาะส าหรบัผูห้ญิง ท าใหส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้และยงัสอดลอ้งกับแนวความคิดของ (ปรมะ สตะเวทิน, 
2546) กล่าวว่า เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันมากในเรื่องความคิด ทัศนคติ ค่านิยม 
และรูปแบบการด าเนินชีวิต ทัง้นีเ้พราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาท กิจกรรมของคนทั้ง
สองเพศไวแ้ตกต่างกนั  
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2. ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ดา้น
การแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์น
อนาคต ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ และดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์
ที่มีการปรบัราคาสงูขึน้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรณัย ์ปรุาภา (2556) ที่ศึกษาเก่ียวกบั คณุค่าตรา
สินคา้ ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซือ้มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้สินคา้ผลิตภณัฑเ์บียรส์ิงหข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคที่
มีลักษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา 
อาชีพแตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้ผลิตภัณฑเ์บียรส์ิงห ์ดา้นแนวโนม้พฤติกรรม
การบริโภคเบียรส์ิงหใ์นอนาคต ดา้นแนวโน้มการแนะน าผูอ่ื้นซือ้ผลิตภัณฑ์เบียรส์ิ งห์ และด้าน
แนวโนม้การซือ้ผลิตภณัฑเ์บียรส์ิงหอ์ย่างต่อเนื่อง ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 

3. ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต แตกต่างกัน ที่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-
35,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการซื ้อเครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล์ในอนาคต มากกว่า ผู้บริโภคที่มีกลุ่มอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนฤมล  
หุ่นรอด (2560) ที่ศึกษาเก่ียวกบั คณุค่าตราสินคา้และส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซือ้เบียรต์ราโฮการเ์ดน้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
เนื่องจากรายไดเ้ป็นตัวชีว้ัดชนชัน้ทางสงัคม โดยทั่วไปพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจ์ะ
เก่ียวกับกับชนชั้นทางสงัคม กลุ่มเพื่อนหรือสงัคมที่ผูบ้ริโภคอยู่นัน้จะมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ทั้ง
ดา้นความถ่ีและปรมิาณในการด่ืมแต่ละครัง้ โอกาสในการด่ืม รวมถึงบุคคลที่ด่ืมดว้ย ประกอบกบั
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลอ์ยู่ในกลุ่มสินคา้ฟุ่ มเฟือย และผลิตภัณฑเ์บียร ์ส่วนใหญ่ก็เป็นสินคา้น าเขา้
จากต่างประเทศที่มีราคาสงูมีกลุม่เป้าหมาย ส าหรบัผูบ้รโิภคที่มีรายไดร้ะดบัปานกลางขึน้ไปจนถึง
ระดบัสงู ท าใหผู้บ้รโิภคที่มีรายไดแ้ตกต่างกนั 

4. ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาสงูสุดแตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต แตกต่างกัน ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี 
มีแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต 
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มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีกลุ่มอ่ืน ซึ่งสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของนัฑรตัน ์เป่ียมสุวรรณ (2559) ได้
ศกึษาเรื่อง ทศันคติต่อสว่นประสมทางการตลาด 4C’s ที่มีความสมัพนัธต่์อแนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้เบียรช์า้งคลาสสิค ของผูบ้ริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
การศึกษา ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เบียรช์า้งคลาสสิค 
ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เบียรช์้าง
คลาสสิค ของผูบ้ริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด เนื่องจากผูบ้ริโภคช่วง ระดับ
การศึกษาดงักลา่ว จะไม่คิดอะไรใหยุ้่งยากซบัซอ้น ไม่ตอ้งการมีขัน้ตอนหรือพิธีที่มากมาย ส าหรบั
การใช้ชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมต่างๆ จึงเลือกหาซือ้เบียรเ์ป็น 
เครื่องด่ืมส าหรบัการพบปะสงัสรรคก์ัน ซึ่งมีราคาถูกและคุม้ค่ากว่าเครื่องด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภท
อ่ืน นอกจากนัน้เครื่องด่ืมเบียรย์ังหาซือ้ไดง้่าย มีจ าหน่ายทัง้รา้นคา้ปลีก รา้นโชห่วยและมินิมารท์ 
จึงท าให้ผู ้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เบียรช้าง
คลาสสิค ของ ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สดุ 

5. ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ แตกต่างกันแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์ร ้ด้านการ
แนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์น
อนาคต ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ และดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์
ที่มีการปรบัราคาสงูขึน้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นัฑรตัน ์เป่ียมสวุรรณ(2559) ศึกษาทัศนคติต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่มีความสมัพันธ์ต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เบียรช์า้งคลาสสิค 
ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เบียรช์า้งคลาสสิค ของผูบ้ริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกนั 

6. รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ที่ระดบันัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดับ
ปานกลาง และ รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ในอนาคต ด้านการด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ และดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสูงขึน้ ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
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เดียวกัน ในระดับค่อนขา้งต ่า โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลไดร้บัอิทธิพลมาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น วฒันธรรม ค่านิยม สภาพแวดลอ้ม และประสบการณเ์ดิมที่ไดร้บัหรือพบเจอ เป็นตน้ ซึ่ง
ส่งผลให้บุคคลมีลักษณะการใชช้ีวิตที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือบุคคลจะท ากิจกรรม ต้องมี
ความสนใจ หรือมีทศันคติที่แตกต่างกนั ย่อมสง่ผลต่อการบริโภคและการซือ้สินคา้ที่แตกต่างกนัไป 
ซึ่งสอดคลอ้งกับ แนวคิดทฤษฎีของ ชูชัย สมิทธิไกร (2553) กล่าวคือผูบ้ริโภคมีการเลือกสินค้า 
บริการ และท ากิจกรรมต่างๆ เมื่อเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านัน้สอดคลอ้งกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
เขา โดยลกัษณะของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นตวับ่งบอกถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล
แตกต่างกนั  

7. รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ด้านการแนะน าให้ผู ้อ่ืนบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั 
ในระดับค่อนขา้งต ่า และ รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต ดา้นการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติใหม่ และด้านการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบั
ราคาสงูขึน้ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไวโ้ดยมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า เนื่องจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในการติดตามข่าวสาร
บนัเทิง การอพัเดทขอ้มลูใหม่ๆ อาจส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจไปยงัผลิตภัณฑอ่ื์นๆที่ก าลงัอยู่
ในเทรนด ์กอปรกับผูบ้ริโภคจะตอ้งตัดสินใจในการใชส้ินคา้ หรือบริการนัน้ ย่อมตอ้งมีความสนใจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อตวัสินคา้ หรือผูบ้ริโภคจะตอ้งมีรสนิยมความชอบตรง
กบัสินคา้นัน้ๆ เช่นการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัประโยชนข์องสินคา้ หรือการออกโปรโมชั่น เพราะจะ
สามารถช่วงดึงดูดให้ลูกคา้เกิดการตัดสินใจใชส้ินคา้มากขึน้ และผูบ้ริโภคหันมาดูแลเอาใจใส่
สขุภาพตนเองมากขึน้ สง่ผลใหผู้บ้รโิภค มีแนวโนม้การบริโภคที่เพิ่มขึน้ในอนาคต เพื่อใหส้ขุภาพดี
จากภายในและภายนอก ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ สุภาลกัษณ ์อันนันนับ (2546) ที่กล่าวไว้
ว่า กลุม่ตวัอย่างเลือกรบัประทานอาหารที่มีประโยชนแ์ละมีคณุค่า ทางโภชนาการโดยคอยติดตาม
ข่าวสารและหาความรูเ้พื่อปอ้งกนัและรกัษาสขุภาพจากหนงัสือ นิตยสาร และบทความ  

8. รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการซือ้
เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลใ์นอนาคต และดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการปรบัราคาสงูขึน้ 
ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
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เดียวกัน ในระดับปานกลาง และ รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับ
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ดา้นการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลท์ี่มีการออกรสชาติ
ใหม่ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไวโ้ดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า แสดงใหเ้ห็นว่า การที่ผูบ้รโิภคเลือกใชส้ินคา้ หรือบริการนัน้ๆ 
ผูบ้ริโภคตอ้งมีความคิดเห็น หรือทศันคติที่ดีต่อสินคา้หรือผูผ้ลิตสินคา้ ก่อนที่จะท าการตดัสินใจใช้
และซือ้สินคา้นั้น ผูบ้ริโภคตอ้งเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ตามความคิดเห็นของตนเอง เพราะฉะนัน้ผูผ้ลิต
สินคา้ต้องออกแบบสินค้าที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ลูกคา้ตามรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความ
คิดเห็น ให้มีความพึงพอใจมากที่สุด และ ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินคา้ สามารถท านาย
พฤติกรรมผูบ้ริโภคได ้ท าใหท้ราบว่าสินคา้แบบไหนที่  ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
ไดดี้ที่สดุ เพื่อน าผลที่ไดไ้ปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันา ดงันัน้การที่ ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นที่ดีต่อ
การบริโภคเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ส่งผลใหป้ริมาณซือ้มากขึน้ รบัประทานเครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์บ่อยขึน้ รวมถึงแนวโน้มการบริโภคในอนาคตเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวความคิด
ของชชูยั สมิทธิไกร (2553) ที่กลา่วไวว้่า ความคิดเห็นเป็นค าถามที่มุ่งเนน้ความคิด ความรูส้ึก และ
ทศันะต่างๆ ของผูบ้รโิภค ใชเ้พื่ออธิบายการแปลความหมาย การคาดคะเนและการประเมินค่า 

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จาการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเรื่อง “ความสมัพันธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิต
กับแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มี
ขอ้เสนอแนะดงันี ้

1. ผู้ประกอบการเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ควรท าแผนการตลาดที่ชัดเจนกับ
ผูบ้ริโภคเพศหญิง ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท และระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี ใหค้วามส าคัญกับพฤติกรรมการบริโภคด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เนื่องจากเครื่องด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอลเ์ป็นผลิตภณัฑท์ี่มีลกัษณะเป็นเอกลกัษณใ์นตวัเอง ผูบ้รโิภคที่บรโิภคเขา้ใจและ
ตระหนกัถึงคณุค่า ประโยชนข์องผลิตภณัฑอ์ยู่แลว้ กอปรกบัควรพฒันารสชาติของสายผลิตภณัฑ์
ใหม้ีความกลมกล่อม นุ่ม ถกูคอ ถกูปากกลุม่ผูบ้รโิภครวมไปถึงมีการคิดพฒันาบรรจภุณัฑเ์พื่อใหม้ี
ความทนัสมยัสง่เสรมิภาพลกัษณข์องผูบ้รโิภคใหด้ดีูยิ่งขึน้ และเพิ่มคณค่าในผลิตภณัฑใ์หโ้ดดเด่น
เป็นที่น่าจดจ าตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากท่ีสุด 

2. ผูป้ระกอบการควรใชก้ลยุทธส์รา้งคุณค่าผลิตภัณฑเ์พื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความรูส้ึก
แตกต่างและคุม้ค่าเมื่อบริโภค เนื่องจากราคาเมื่อเทียบกับปริมาณจะมีราคาสงูกว่าเครื่องด่ืมที่มี
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แอลกอฮอลท์ั่วไป ดงันัน้เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย ผูป้ระกอบการเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอออล ์ควร
มีการปรบัลดราคาของเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลล์ง และควรการออกแบบรรจุภัณฑท์ี่แตกต่าง 
เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ ์คุณภาพ รวมทัง้รสชาติของเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ควรเพิ่มรสชาติ
ใหค้วามหลากหลายและแปลกใหม่ยิ่งขึน้ เนื่องจากความแปลกใหม่ของบรรจุภัณฑ์ของรสชาติ
สามารถดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภคได ้

3. ผลการวิจัยในส่วนของรูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้น
กิจกรรม มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลผ์ูป้ระกอบการธุรกิจควร
ให้ความส าคัญกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) 
เนื่องจากผูบ้ริโภคยุคใหม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึน้ จะเห็นว่าผูบ้ริโภคจะค านึงถึงสุขภาพมากขึน้ 
โดยผูค้นเริ่มเรียนรูท้ี่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินชีวิตและวีธีการดแูลสขุภาพมากขึน้ เช่น ผูม้ีการ
ท ากิจกรรมที่แสดงถึงการดูแลใส่ใจสุขภาพ เช่น การไปเดินเล่นหรือซือ้ของตามหา้งสรรพสินคา้ 
และชอบเล่นกีฬา หรือออกก าลงักายเป็นประจ าสม ่าเสมอ ประกอบกับการพักผ่อนตามสถานที่
ต่างๆ เช่น ภูเขา น า้ตก ทะเล หรือแมก้ระทั่งการสงัสรรคกบัเพื่อนหลงัเลิกงานเป็นการพกัผ่อนอย่าง
หนึ่งผู้บริโภคชอบท า ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจควรสรา้งความภักดีต่อตราสินค้า โดยการจัด
กิจกรรมสานสมัพันธ์กับลูกคา้ เช่นเทศกาลคนรกัเบียรไ์รแ้อลกอฮอลเ์พื่อรกัษาลูกคา้ที่บริโภคอยู่
เดิม และท าการสื่อสารการตลาดกับคนรุ่นใหม่ โดยท ากิจกรรม ณ จุดขายมากขึน้ เพื่อใหลู้กคา้
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยด่ืมมาทดลองด่ืม เพื่อตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ใหบ้ริโภคเครื่องด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง และเกิดความภักดี ตลอดจนมีการแนะน าผู้อ่ืนให้บริโภค
เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์โดยใหค้วามส าคญักับความคุม้ค่าแก่ผูบ้ริโภคดว้ยการก าหนดราคา
เครื่องด่ืมที่ไม่แพงจนเกินไป ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกบัคณุภาพที่ไดร้บั มีความเหมาะสม
เมื่อเทียบกับรา้นอ่ืน และมีราคาที่เหมาะสมกับ สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั นอกจากนีย้ังตอ้งให้
ความส าคญักบัรสชาติของเครื่องด่ืมเพื่อใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้ึงความคุม้ค่า กบัเงินที่จ่ายไป 

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืม
เบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ผู้ประกอบการควรเน้นประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และสนับสนุนกิจกรรมที่
สง่เสริมสขุภาพเพื่อกระตุน้และสรา้งแรงจงูใจใหผู้บ้รโิภคสนใจเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลม์ากขึน้ 
เนื่องจากดว้ยขอ้จ ากัดต่างๆที่เกิดขึน้ภายใต้การด าเนินชีวิตประจ าวันในสังคมเมื องที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ อีกทั้งควรใช้กลยุทธ์การกระตุ้นที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคมากขึน้ เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายเป็นคนโสดที่ชอบพบปะสงัสรรคก์บัเพื่อน ที่มีความสนใจการบริโภคเป็นอย่างมาก 
ดังนั้นควรท าการโปรโมทที่สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายนี ้  เช่น การ
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เลือกพรีเซ็นเตอรใ์ห้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภค รวมไปถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสื่อสาร
อย่างบรูณาการ สรา้งความน่าสนใจใหผู้บ้ริโภค ใหข้่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑเ์ครื่องด่ืมเบียรไ์ร้
แอลกอฮอลอ์ย่างต่อเนื่อง และเป็นไปในทางทิศเดี่ยวกนัทัง้สื่อออนไลน ์และออฟไลน ์เพื่อใหเ้ขา้ถึง
ผูบ้รโิภคมากท่ีสดุ  

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น มีความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการ
ด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ผูป้ระกอบการควรเน้นประชาสัมพันธ์ ใหข้อ้มูล และสนับสนุนกิจกรรมที่
สง่เสริมสขุภาพเพื่อกระตุน้และสรา้งแรงจงูใจใหผู้บ้รโิภคสนใจเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลม์ากขึน้ 
เนื่องจากดว้ยขอ้จ ากัดต่างๆที่เกิดขึน้ภายใตก้ารด าเนินชีวิตประจ าวันในสงัคมที่ส่งผลต่อสขุภาพ 
อีกทั้งควรใชก้ลยุทธ์การกระตุน้ที่ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการบริโภคมากขึน้ ผูป้ระกอบการควรการ
น าเสนอผลิตภณัฑท์ี่แตกต่าง เพื่อสง่เสรมิภาพลกัษณ ์คณุภาพ รวมทัง้รสชาติของเครื่องดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์และควรเพิ่มรสชาติใหค้วามหลากหลายและแปลกใหม่ยิ่งขึน้ เนื่องจากความแปลก
ใหม่ของบรรจุภัณฑ์ของรสชาติสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ อย่างไรก็ตามเมื่อ
แนวโนม้รูปแบบการด าเนินชีวิต เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสถานการณบ์า้นเมือง อิทธิพลของ
ระบบขอ้มูลข่าวสาร และเวลา การบริโภคสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกนั 

ดังนั้นผู้ประกอบการควรจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตจาก
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั และเลือกใหค้วามส าคัญกับกลุ่ม
ประชากรที่เป็นเป้าหมายของการขายสินคา้และบริการของตนเอง เพื่อผลิตสินคา้ตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุม่ประชากรดงักลา่วไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

จากการศกึษาวิจยัเรื่อง “ความสมัพนัธข์องรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”มีขอ้เสนอแนะในการวิจัยครัง้
ต่อไปดงันี ้

1. ควรมีการศึกษาทัศนคติปัจจัยอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบ
รูณาการ ความพึงพอใจ แรงจูง และปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์เพื่อที่จะไดข้อ้มลูจากการวิจยัที่หลากหลาย สามารถ
น ามาวางกลยทุธท์างการตลาดต่อกลุม่เปา้หมายไดต่้อไป 
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2. ควรมีการเจาะจงปัจจัยด้านตราสินค้าอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันในเชิงลึก 
เพื่อที่จะไดผ้ลขอ้มูลที่เฉพาะเจาะจงสามารถน าขอ้มูลพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจได ้

3. ควรมีการศึกษากลุ่มผลิตภัณฑอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ได้แก่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ชนิดอ่ืนๆ เครื่องด่ืมฟังก์ชันนัลดริงก์ต่างๆ เพื่อให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของ ตลาด และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

 
 
 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Berkman, H., Lindquist, & Sirgy. (1997). Consumer behavior Lincolnwood, Ill: NTC 
Publishing Group.  

Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, P. W. (1993). Consumer Behavior (7th ed.). Fort 
Worth: The Dryden Press.  

Positioning. (2562). “เบียร ์0%” จะสะดดุหรือไม่? เมื่อสรรพสามิตก าลงัหาช่อง “รีดภาษี”.  
Schiffman, L. G., & Kanuk, L. l. (2000). Consumer Behavior (7th ed.). Upper Saddle River: 

NJ: Prentice-Hall.  
smmagonline. (2562). Hineken0.0 ไรข้อ้จ ากดัการตลาด รบัอานิสงสจ์ากแบรนดต่์อยอดเบียรเ์ดิม.   

Retrieved from https://www.smmagonline.com/2019/03/19/hineken0-0-
%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad
%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81
%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-
%e0%b8%a3%e0%b8%b1/ 

Solomon. (1996). Consumer Behaviour. 3rd ed. NJ: Prentice Hall. 
Sundel, & Sundel. (2004). Behavior Change in the Human Services (5th ed.): SAGE 

Publications.  
Walters C. Glenn. (1978). Consumer Behavior: Theory and Practice. 3rd ed. Homewood 

Illonois: Richard D. Irwin. 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2560). สถิติส  าหรบังานวิจยั (พิมพค์รัง้ที่ 11). กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถิติ คณะ

พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
ชลาทิพย ์สกลุฟุ้ง (2557). รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร

ประเภทวิตามินของบริโภคในกรุงเทพมหานคร (สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด)), บณัฑิต
วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

ชลวิกา อาจองค.์(2555). รูปแบบการด าเนินชีวิต และการรบัรูใ้นตราสินคา้ที่มีผลต่อความตัง้ใจ ซือ้
สมารท์โฟนยี่หอ้ไอโฟนของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัชลบุรี.บรหิารธุรกิจ.บธ.ม. (บรหิารธุรกิจ 
ส าหรบัผูบ้รหิาร).วิทยาลยัพาณิชยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา. 

 

 



  142 

 

ณฐัวรรณ พนจูารุรตัน.์ (2547). ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคเบียรไ์ทยตราสิงห ์ในเขตกรงุ
เทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดกัาร) กรงเุทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรี
นครนิทรวิโรฒ. 

ดารา ทีปะปาล. (2546). การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ.์ 
ด า บา้นญวณ. (2562). ชาวสยามด่ืมเบียรต์ัง้แต่เมื่อไหร่? จากเหลา้พือ้นเมืองถึง บ.บุญรอด โดยพระ

ยาภิรมยภ์กัดี.   Retrieved from https://www.silpa-mag.com/history/article_14492 
เทียนฉาย กีระนนัทน.์ (2528). หลกัและการวดัส าหรบันกัเศรษฐศาสตร.์ กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั.  
ธวชัชยั สขุสมโภชน ์(2556). รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางของผูบ้รโิภคที่

สง่ผลตอ่ความตอ้งการใช ้เครื่องส าอางของผูช้ายในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล (สารนิพนธ ์
บธ.ม. ), บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ, กรุงเทพฯ. 

ธารณีิ  แตงเข็ม. (2547). การเปรียบเทียบแนวโนม้พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องด่ืม แอลกอฮอลผสม
พรอ้มดื่มแบบผลิตภายในประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศของ ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร. ปรญิญานิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

นฤมล หุ่นรอด. (2560). คณุค่าตราสินคา้และสว่นประสมทางการตลาดที่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซือ้เบียรต์ราโฮการเ์ดน้ (สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด)), บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

นงนชุ ใจชื่น, โศภิต นาสืบ, สรุศกัดิ ์ไชยสงค ์และทกัษพล ธรรมรงัสี. (2556). การรบัรูก้ารจดจ า การ 
ครอบครอง และการใหค้วามหมายที่มีต่อสิ่งของที่มีตราสญัลกัษณข์องเครื่องด่ืม 
แอลกอฮอล ์กบัทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลข์องเยาวชนไทย. 
นนทบรุี: ศนูยว์ิจยัปัญหาสรุา. 

นฑัรตัน ์เป่ียมสวุรรณ. (2559). ทศันคติต่อสว่นประสมทางการตลาด 4C’s ที่มีความสมัพนัธต่์อ
แนวโนม้พฤติกรรม การซือ้เบียรช์า้งคลาสสิค ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร.
สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.  

นิชาพฒัน ์จิรธรพิพฒัน.์ (2559). ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้รโิภคของสินคา้ประเภทเบียร ์: 
กรณีศกึษาผูบ้รโิภคเบียรอ์าซาฮีในเขตกรุงเทพมหานคร. (ปรญิญานิพนธ ์บธ.ม. 
(การตลาด)), บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

 

 



  143 

 

ปรมะ สตะเวทิน. (2546). หลกันิเทศศาสตร ์(พิมพค์รัง้ที่10). กรุงเทพฯ: ภาควิชาการประชาสมัพนัธ ์
คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

ประไพรตัน ์คาวินวิทย.์(2554).ปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัปรมิาณการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์อง
นิสิตปรญิญาตรีมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.สารนิพนธ ์ศ.ม. (เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ). 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

มณิภทัร ์ไทรเมฆ และอ าไพ หมื่นสิ. (2560). พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์อง
นกัศกึษา:กรณีศึกษานกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุีจงัหวดัปทมุธานี. 
สาขาสงัคมศาสตร ์คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี. หลกัสตูร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาการเสพติด) สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลยัมหิดล.  

รตัติยา บวัสอน. (2555). พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัศึกษามหาวิทยาลยัระดบั
ปรญิญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร.หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาการเสพติด) 
สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซียน มหาวิทยาลยัมหิดล.  

ศรณัย ์ปรุาภา. (2556). คณุค่าตราสินคา้ ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการซือ้มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้ผลิตภณัฑเ์บียรส์ิงหข์อง
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.  

ศิรพิร สภุโพษะ. (2560). ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การเลือกซอืเ้ครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร ์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล”. บริการธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 

ศิรวิรรณ เสรีรตัน.์, และคณะ (2541). กลยทุธก์ารตลาดกรณีศกึษาและตวัอย่างขอ้มลูเพื่อวิเคราะห.์
กรุงเทพฯ:พฒันาศกึษา. 

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ. (2546). การบรหิารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.  
ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ. (2550). พฤติกรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: พฒันาศกึษา.  
ศิรนิทิพย ์ มีสขุอ าไพรสัมี. (2545).  ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสรุาแช่ผลไม้

ของสตรี วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร. ปรญิญานิพนธ ์บธ.ม.(การตลาด).กรุงเทพฯ : 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ. 

สปัุญญา ไชยชาญ. (2543). หลกัการตลาด (พิมพค์รัง้ที่ 2). กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลิฟวิ่ง.  
เสรี วงษฆ์ณฑา. (2542).  การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์และไซแท็กซ.์ 

 



  144 

 

อดลุย ์จาตรุงคกลุ. (2543). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์  
อดลุย ์จาตรุงคกลุ และดลยา จาตรุงคกลุ. (2545). พฤติกรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ :: 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 
อาสิลา วีระนพรตัน,์ & ณกัษ์ กลุิสร ์(2557). รูปแบบการด าเนินชีวิตด าเนินชีวิต ทศันคติและ 

พฤติกรรมการบริโภคที่มีต่ออาหารธัญพืชในเขตกรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการ
อตุสาหกรรมศกึษา. สาขาวิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.กรุงเทพฯ. 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

  



  146 

                 เลขที่แบบสอบถาม 
แบบสอบถามวิจัยเร่ือง 

ความสัมพันธข์องรูปแบบการด าเนินชีวิตกับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียรไ์ร้
แอลกอฮอล ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง 
แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการท าสารนิพนธ ์ในการศกึษาตามหลกัสตูรบรหิารธุรกิจ 

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อ
ศึกษาความสมัพันธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิตกับแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่นดงันี ้ 

สว่นที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที่ 3 แนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์

หมายเหต ุ: ขอ้มลูทกุอย่างจะเก็บเป็นความลบั และใชส้  าหรบัการวิจยัเท่านัน้ โปรดตอบทกุขอ้และ
ตอบตามความเป็นจรงิ ผูว้ิจยัขอขอบคณุท่านเป็นอย่างสงู และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความ
รว่มมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามครัง้นี ้ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าถามชีแ้จง :  กรุณาใสเ่ครื่องแบบสอบถาม √ ลงในช่องที่ตรงกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ 
1. เพศ  

( ) 1.1  ชาย     ( ) 1.2  หญิง 
 

2. อายุ 
( ) 1.1  20 – 25 ปี    ( ) 1.2.  26 – 30 ปี 
( ) 1.3  31– 35 ปี    ( ) 1.4  36 – 40 ปี 
( ) 1.5  41 ปีขึน้ไป 
 

3. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
( ) 1.1  ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท ( ) 1.2  15,001 – 25,000 บาท 
( ) 1.3  25,001 – 35,000 บาท  ( ) 1.4  35,001 – 45,000 บาท 
( ) 1.5  45,001 บาทขึน้ไป 
 

4. ระดบัการศึกษาสงูสดุ 
( ) 1.1  ต ่ากว่าปรญิญาตรี   ( ) 1.2  ปริญญาตรี 
( ) 1.3.  สงูกว่าปรญิญาตรี 
 

5. สถานภาพ 
( ) 1.1  โสด     ( ) 1.2  สมรส 
( ) 1.3.  หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 
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ส่วนที ่2 ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าถามชีแ้จง :  กรุณาใสเ่ครื่องแบบสอบถาม √ ลงในช่องที่ตรงกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ 
 

ด้านกิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1.ท่านมกัหาโอกาสไปพกัผ่อนตามสถานท่ีต่างๆ 
เช่น ภเูขา น า้ตก ทะเล 

     

2.ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึงการดแูลใสใ่จ
สขุภาพ 

     

3.ท่านไปพบปะสงัสรรคกบัเพื่อนหลงัเลิกงาน
เป็นการพกัผ่อนอย่างหนึ่ง 

     

4.ท่านมีความสามารถในการซือ้สินคา้ที่มีราคา
สงูที่ตรงกบัความตอ้งการของท่าน 

     

5.ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดในการซือ้สินคา้      

ด้านความสนใจ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1.ท่านสนใจอ่าน นิตยสาร หรือบทความ
เก่ียวกบัเครื่องดื่ม 

     

2.ท่านสนใจทดลองชิมผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่ม
ใหม่ๆ  

     

3.ท่านสนใจขอ้มลูที่เป็นความรูเ้ก่ียวกบั
เครื่องดื่มท่ีแคลอรี่ต  ่า และดีต่อสขุภาพ 

     

4.ท่านสนใจข่าวสารเก่ียวกบัการคิดคน้รูปแบบ
เครื่องดื่มใหม่ๆ 

     

5.ท่านใสใ่จเก่ียวกบัสขุภาพของตนเอง      
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ด้านความคิดเหน็ 

ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. สภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงมีการยอมรบัต่อ
การด่ืมเครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลม์ากขึน้ 

     

2.เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลช์่วยใหท้่าน
ประหยดัค่าใชจ้่ายไดม้ากกว่าการด่ืมเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล ์

     

3.ท่านชอบซือ้สินคา้ที่มีตราสินคา้ที่ไดร้บัการ
ยอมรบั 

     

4.ท่านตอ้งการด่ืม แต่ไม่ตอ้งการเมา      
5.เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลต์อบสนองความ
ตอ้งการท่าน 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียรไ์ร้แอลกอฮอล ์ 

ค าถามชีแ้จง :  กรุณาใสเ่ครื่องแบบสอบถาม √ ลงในช่องที่ตรงกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ 
 

ขอ้ที่ 1 ถา้มีโอกาสท่านจะแนะน าใหผู้อ่ื้นบรโิภคเครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลห์รือไม่ 

แนะน าอย่างแน่นอน      ______:______:______:______:______:    ไม่บอกต่อแนะน า 
   5 4 3 2 1 
 

ขอ้ที่ 2 ในอนาคตท่านจะซือ้เครื่องด่ืมเบียรไ์รแ้อลกอฮอลต่์อไปหรือไม่ 

ซือ้อย่างแน่นอน         ______:______:______:______:______:   ไม่ซือ้แน่นอน 
   5 4 3 2 1 
 

ขอ้ที่ 3 ถา้เครื่องดืม่เบียรไ์รแ้อลกอฮอลม์ีการออกรสชาติใหม่ คณุจะทดลองด่ืมหรือไม่ 

ด่ืมอย่างแน่นอน         ______:______:______:______:______:   ไม่ดื่มแน่นอน 
   5 4 3 2 1 
 

ขอ้ที่ 4 ถา้เครื่องดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอลม์ีปรบัราคาสงูขึน้ คณุจะยงัดื่มและซือ้หรือไม่ 

ซือ้อย่างแน่นอน         ______:______:______:______:______:   ไม่ซือ้แน่นอน 
   5 4 3 2 1 
 
 
 
 

***ขอบคณุทกุท่านที่ช่วยตอบแบบสอบถาม*** 
  



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ธัญญารกัษ ์แสงวาโท 
วัน เดือน ปี เกิด 5 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2537 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2558  

บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงิน  
จาก คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 
พ.ศ. 2562  
บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด  
จาก คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
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