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บทคัดยอ 
 
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบียรและปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเบียรของผูบริโภคใน

จังหวัดนาน  โดยการสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากเปน เพศชาย อายุอยูในชวง 21-40 ป เปนกลุมวัยคนทํางาน มีการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ 
รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ คาขายหรือธุรกิจสวนตัว รายไดโดยเฉลี่ยนอยกวา 15,000 
บาท ตอเดือน ผูบริโภคสวนใหญ นิยมดื่ม คือ เบียรธรรมดาทั่วไป และเปนเบียรระดับประหยัด โดย 
เลือกดื่มยี่หอ ลีโอ มากที่สุด รองลงมา คือ ชาง ที่บรรจุภัณฑใน ขวดขนาดใหญ (640 ซีซี) โดย
ตนเองมีสวนในการตัดสินใจในการเลือกซื้อเบียร โดยจะซ้ือคร้ังละ 1-3 ขวด และซื้อเบียรสัปดาห
ละ 1-2 คร้ัง ซ่ึงจะมีคาใชจายในการซื้อแตคร้ังเปน จํานวนเงินประมาณ 100-200 บาท เหตุผลที่ใน
การตัดสินใจเลือกซื้อคือ ช่ืนชอบในรสชาติของเบียร สวนใหญจะเลือกซื้อยี่หอเดิมเปนประจํา และ
ซ้ือเบียรตามรานคาหรือรานขายของชําทั่วไป นอกจากนี้ผูบริโภคไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
เบียรทางสื่อโทรทัศนมากที่สุด รองลงมา คือ ทางรานคา โดยปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
ผูบริโภคใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัด
จําหนาย ยกเวนดานการสงเสริมการจัดจําหนาย อยูที่ระดับนอย ปจจัยยอยที่สําคัญมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเบียร ไดแก รสชาติ  ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ และหาซื้อไดงายมีจําหนาย
ทั่วไป ตามลําดับ สวนปจจัยยอยดานการสงเสริมการจัดจําหนายที่ผูบริโภคใหความสําคัญเปน
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อันดับแรก ไดแก การโฆษณาสินคาผานสื่อหลายประเภท อีกทั้งพบวา อายุและการศึกษาของ
ผูบริโภคมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเบียร โดยผูบริโภคที่มีอายุ 21-40 ป คิดเปนรอยละ 62.66 ของ
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด เลือกซื้อเบียรยี่หอ ลีโอ คิดเปนรอยละ 43.10 และเบียรชาง คิดเปนรอย
ละ 25.50 ซ่ึงเปน แบบประหยัด และระดับการศึกษาของกลุมผูบริโภค มีผลตอการเลือกดื่มยี่หอ
เบียรตางๆ โดยกลุมผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เลือกซื้อเบียรสิงห  และกลุม
ผูบริโภคที่มีการศึกษามัธยมศึกษาหรืออนุปริญญา จะเลือกซื้อเบียรลีโอ 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to investigate beer consumption behavior and 

factors affecting beer purchasing selection of consumer in Nan province. The data 

was collected by questionnaires from 300 consumers in Nan province who bought 

beer with quota sampling. The data was analyzed by using descriptive statistics such 

as frequency, percentage, means, differential statistics and the comparison of means 

using t- and F-tests.  

The majority of respondents were male who were in working age group 

between 21 – 40 years old with bachelor degree education. Their occupations were 

government officials, state enterprise officers, merchants, or private business with the 

average income of lesser than 15,000 baht per month. 

 Most of the consumers preferred the commonly available beer at the 

economical level. The most popular beer was Leo brand and was followed by Chang 

brand which was packaged in the large size bottle (640 cc).  The purchasing decisions 

were made by themselves. The buying frequency was 1 - 3 bottles each time at the 

interval of 1-2 times per week. Each purchasing expense was at the rate of 100 -200 
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baht. The reason of purchasing decision was based on preference of beer flavor. The 

majority of respondents usually chose the same brand at the shops or common grocery 

stores. In addition, the consumers acquired beer information through televised media 

the most which was followed by beer dealer shop.  

Marketing mix factors that consumers valued the most at high level were 

product, price, and distribution venue aspects. This was in the contrary to the lower 

level of sales promotion aspect. The crucial minor factors that affected beer 

purchasing decision were flavoring, reasonable price matching with quality, and the 

abundant of availability, respectively. On the promotional aspect, the minor factor that 

the consumers valued at the top priority was the product advertisements through 

multiple types of media. Furthermore, 62.66% of the beer consumers whose ages 

were between 21 – 40 years old tended to purchase Leo beer at 43.10% and Chang 

beer at 25.50% which are classify as economy beer .The educational level of the 

consumers also influenced the beer selection of a specific brand as followed; the 

respondents with Bachelor degree preferred Singha beer while the consumers with 

secondary education or diploma levels were likely to purchase Leo beer. 


