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บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล องคประกอบของปจจัย      
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือให             
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในผูหญิงวัยทํางานลดลง โดยการศึกษาคร้ังนี้ กลุมตัวอยางคือ ผูหญิงวัยทํางาน
จํานวน 400 ตัวอยาง และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) โดยใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการวิจัย และสถิติที่ใชคือ คารอยละ คาคะแนนเฉล่ียและการวิเคราะหองคประกอบของปจจัย        
(Factor Analysis) จากผลการวิจยัแสดงใหเหน็วา กลุมตวัอยางผูหญงิวยัทาํงานท่ีใหขอมูลสวนใหญมอีาย ุ25 - 29 ป 
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือน (รวมรายไดทุกประเภท) 10,001 - 15,000 บาท อาชีพพนักงาน
เอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ สถานภาพโสด พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พบวา อายุในการบริโภคเคร่ือง
ดืม่แอลกอฮอลครัง้แรกคอื ตํา่กวา 20 ป เหตผุลในการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลครัง้แรกเนือ่งจากอยากลองรสชาติ 
เหตผุลในการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลในปจจบุนัเนือ่งจากเพือ่นชักชวนใหดืม่ ความถีใ่นด่ืมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล
นอยกวา 2  ครั้งตอสัปดาห ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในแตละครั้งนอยกวา 1 ขวด สถานที่ใน                

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือ รานอาหารหรือภัตตาคาร บุคคลท่ีดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลดวยคือ เพื่อนสนิท
หรอืเพือ่นรวมงาน ชวงเวลาหรอืกจิกรรมทีท่าํใหมโีอกาสในการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล คอื งานเลีย้งฉลองเนือ่ง
ในโอกาสตางๆ  องคประกอบของปจจัยการตลาดในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของผูหญิงวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานครแบงออกเปน 5 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 การซื้อเพราะของแถมของรางวัลชิงโชค กลุมที่ 2 การซื้อเพราะ
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ตรายี่หอ รูปลักษณบรรจุภัณฑ กลุมที่ 3 การซื้อเพราะกลิ่นของเครื่องดื่ม รสชาติของเครื่องดื่ม สีของเครื่องดื่ม              
กลุมที่ 4 การซื้อเพราะแหลงผลิตของสินคาและบงบอกสถานะทางสังคม กลุมที่ 5 การซื้อเพราะหาดื่มงายมีคุณภาพ
เหมาะสมกับราคา 

คําสําคัญ
  องคประกอบปจจัยทางการตลาด    พฤติกรรมการบริโภค    เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล    ผูหญิงวัยทํางาน

Abstract 
            The objectives of this research were to study behavior of alcohol drinking, the element of market 
factor in alcoholic drinking for working women in Bangkok and working women decreases in drinking 
behavior. The samples of the study were 400 working women and multi-stage sampling. The instrument 
for data collection was a questionnaire. The statistic tools for data analysis were percentage, mean and 
factor analysis. Results of the study are working women, age between 25 - 29 years old, single, education 
level in bachelor degree, work as company officer, and have average income of less than 10,000 baht 
per month. The alcohol beverage consumption behavior finding that the age of first experience drinkers 
was below 20 years old. The reason for the first drinking was wanted to try.  The reason for the present 
drinking was convincing by friends .The frequency for drinking was lower 2 times per week, the average 
drinking was less 1 bottle per time the place drinking was food shop or restaurant. The person with drinking 
was workmate or intimate companion. The time for drinking was more parties. The elements of marketing 
factors on alcohol drinking of working women in Bangkok divided into 5 groups 1) Free promotion 2) Brand 
and packaging  3) Taste and smell 4) Alcohol production and social status  
5) Convenience to buy and good quality in affordable

Keywords
  Elements of Marketing Factors,   Consumer Behavior,   Alcohol Beverages,   Working Women

บทนํา
  เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสิ่งที่อยูคูกับคนไทยมานาน ทั้งในรูปแบบพิธีกรรม ความเชื่อที่ตองมีการบูชา          
สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิดวยเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลหรอือยูในรปูแบบการสรางคานยิมเพือ่ความทันสมยั เชน ความเช่ือทีว่า ผูชาย
ที่ดื่มแอลกอฮอลจะเปนผูชายท่ีดูดีและทันสมัย เปนตน สําหรับผูหญิงการบริโภคแอลกอฮอลจะถูกมองวาเปน               
ผูหญิงไมดี นอกจากน้ีการส่ือสารผานส่ือตาง ๆ ไมวาจะเปนการส่ังสอนในมหาวิทยาลัยหรือผานส่ือละครโทรทัศน        
ที่มีภาพการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของผูหญิงจะออกมาในแงลบ  ดังนั้น การยอมรับทางสังคมของผูหญิง           
ที่ดื่มแอลกอฮอลจะสงผลใหการบริโภคแอลกอฮอลลดลง แตจากรายงานสถานการณสุราประจําป 2550                        
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โดย บณัฑติ  ศรไพศาล  จฑุาภรณ แกวมงุคุณ  ศภุพงศ  อิม่สรรพางค  กมลา วฒันพร  โศภติ นาสืบ และ วภิาดา อนัล้ําเลิศ  
(2550)  พบวา ผูหญิงไทยด่ืมสุราในชวงหน่ึงปที่ผานมาจํานวน 3.2 ลานคน ดื่มในชวงหน่ึงเดือนท่ีผานมาจํานวน    
2.0 ลานคน และดื่มในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาจํานวน 1.3 ลานคน ผูหญิงอายุ  25 – 44 ป ดื่มมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ อายุ 12 -24 ป และอายุ 45 – 65 ป ตามลําดับ และพบวา ผูหญิงที่อยูในโรงเรียนหรือในชุมชน สวนใหญมี            
การดื่มสุราเพ่ิมขึ้นและอัตราการดื่มสุราของผูหญิงเพิ่มข้ึนมากกวาผูชายเนื่องจากผูหญิงคิดวาการด่ืมสุราเปน            
การแสดงความเทาเทียมกับผูชาย คือชายดื่มได หญิงก็ดื่มได ชายสนุกไดหญิงก็สนุกไดเชนกัน และจากการสํารวจ
ของศนูยวจิยัปญหาสรุา  (2556) พบวา ในป 2554 ความตองการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลของเพศชายลดลงจากรอยละ 
55.9  เปนรอยละ 53.4 แตสําหรับเพศหญิงนั้น แมวาจะมีพฤติกรรมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมสูงมากแตก็มี
ทิศทางเพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมาคือจากรอยละ 9.8 เปนรอยละ 10.9 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.2 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ  
รอยละ 1.1  ตอป แสดงใหเหน็วาผูหญงิมกีารด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีเ่พิม่ขึน้ ถงึแมภาครัฐและหนวยงานทีเ่กีย่วของ
จะออกมาตรการในการควบคุมการจําหนายและการทําการตลาดสําหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยางตอเน่ือง แตจาก
ผลการวิจัยของ นิษฐา หรุนเกษม (2556) ศึกษาเร่ือง กลยุทธการส่ือสารการตลาดของกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจ          
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลพบวา กลุมอตุสาหกรรมธรุกจิเครือ่งดืม่แอลกอฮอลไดดาํเนนิการสือ่สารการตลาดโดยใช กลยทุธ
ในการสื่อสารการตลาดตาง ๆ ไดแก กลยุทธการออกแบบ (Design Marketing) กลยุทธการใชสื่อนอกบาน (Out of 
Home Media) กลยุทธการใช CSR การสรางคุณคาความเปนขาว (CSR for Newsworthy) กลยุทธการใชใบหนาคน 
(The Power of Face) และ กลยุทธการเชือ่มประสานผานส่ือออนไลน (Digital Engagement)  แตการศกึษาดงักลาว
เปนการศึกษาในภาพรวมของทั้งผูหญิงและผูชาย ไมไดศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของผูหญิง      
และปจจัยการตลาด จงึทําใหผูวจิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาองคประกอบของปจจัยการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูหญิงวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการรูเทาทันกลยุทธของบริษัทผูผลิตและ        
จดัจาํหนายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีม่กัจะหากลยทุธใหม ๆ   มาเพือ่ดงึดดูใหผูบรโิภคเกดิการบรโิภคทีเ่พิม่มากขึน้และ
เปดโอกาสใหเกิดผูบริโภคหนาใหมไดอีกดวย

วัตถุประสงคในการวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อศึกษาองคประกอบของปจจัยการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
  3. เพื่อใหการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในผูหญิงวัยทํางานลดลง

วิธีการวิจัย
  1. ประชากร ประชากรเปนผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด 1,479,179 คน 
(สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2554) 
  2. กลุมตวัอยาง กาํหนดขนาดของกลุมตวัอยาง โดยการใชสตูรการหาขนาดตวัอยางจากสัดสวนประชากร
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยประมาณคาสัดสวนหรือรอยละ ขนาดตัวอยางจะหาไดจากสูตร ดังนี้ 
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         เมื่อแทนคาโดยผูวิจัยตองการสุมตัวอยางเปน 50 % หรือ 0.50 จากประชากรผูหญิงวัยทํางานท้ังหมด                   
ระดับความนาจะเปนของประชากรเทากับ 0.5 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และมีคาความคลาดเคล่ือนที่ 0.05      
(ธานินทร ศิลปจารุ, 2550, 48) จะไดผลดังนี้

       n =                 1,479,179
                                           1+1,479,179  (0.50)2
     =        384.16 หรือ 384 ราย

       ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ 384 ตัวอยาง และเพ่ือปองกันความคลาดเคล่ือนและสราง      
ความนาเช่ือถือใหกับงานวิจัย ดังนั้นกลุมตัวอยางของการวิจัยคร้ังนี้เทากับ 400 ตัวอยาง
  3. การสุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางขั้นตํ่าไวเปนจํานวน 400 คน และใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ดังรายละเอียดตอไปน้ี
      3.1 ขั้นตอนที่  1 การสุมตัวอยางตามพื้นที่ (Area Sampling) ผูวิจัยไดกําหนดกรอบในการสุม            
กลุมตวัอยางโดยใชขอบเขตพืน้ที ่ และการแบงเขตปกครองของกรงุเทพมหานคร (สาํนกัผงัเมอืงกรงุเทพมหานคร, 2554)  
ประกอบกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครแสดงการใชประโยชนที่ดิน  ซึ่งประกอบดวย  ที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย          
หนาแนนนอย-ปานกลาง-มาก  ทีด่นิพาณชิยกรรม  ทีด่นิประเภทอตุสาหกรรม  ทีด่นิประเภทคลงัสนิคา  ทีด่นิประเภทชนบท
และเกษตรกรรม  ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา        
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยนําเอกสารทั้งสองมาพิจารณารวมกันในการ
กําหนดกรอบการสุมตัวอยาง
   3.2  ขัน้ตอนท่ี  2  การสุมตวัอยางแบบแบงชัน้ (Stratified Sampling) ผูวจิยัไดทาํการสุมกลุมตัวอยาง
แบบแบงช้ันโดยแบงจํานวนขนาดของกลุมตัวอยางออกตามจํานวนกลุมของประชากรในเขตท่ีดินประเภทพาณิชย 
กรรม เนื่องจากเปนบริเวณท่ีมีคนวัยทํางานหนาแนนมากกวาบริเวณอ่ืน  ซึ่งชวยใหการเก็บขอมูลสามารถทําได        
ตรงกลุมเปาหมายมากที่สุด  โดยเขตที่ดินบริเวณดังกลาว จํานวน 16 เขต ไดแก เขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน               
เขตราชเทวี เขตบางรัก เขตพญาไท เขตสาธร เขตจตุจักร เขตคลองสาน เขตคลองเตย เขตธนบุรี เขตลาดพราว         
เขตบางกะป เขตบางเขน เขตหวยขวาง เขตพระโขนง เขตปอมปราบศัตรูพาย มีจํานวนผูหญิงวัยทํางาน ทั้งส้ิน  
824,073 คน และแตละเขตจะเก็บแบบสอบถามจํานวนเทากัน เขตละ 25 ตัวอยาง
       3.3  ขัน้ตอนท่ี 3  การสุมตวัอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  ทาํการเก็บขอมูลในแหลงธุรกจิ
และชุมชนท่ีคาดวาจะพบประชากรกลุมเปาหมายในแตละเขต โดยทําการสอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับอายุ           
ซึ่งมีอายุระหวาง 20-49 ป และการมีงานทําของกลุมตัวอยางกอนทําการเก็บขอมูล รวมทั้งส้ิน 400 คน
  4.   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
       4.1 ขัน้ตอนที ่1  ตรวจสอบแบบสอบถามฉบบัรางโดยคณะผูจดัทาํ โดยพจิารณาในแงความสอดคลอง
ในทฤษฎี และชวยกันขัดเกลาขอความในแบบสอบถาม ใหมีความทันสมัยและเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง
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       4.2 ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบความตรงเฉพาะหนา (Face Validity) และความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) จะดําเนินการโดยนําแบบสอบถามท่ีได มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแตละขอ                 
กับวัตถุประสงค ที่เรียกวา IOC (Index of Item – Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน         
เปนผูพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค 
       4.3 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชแบบสอบถาม ในข้ันตอนน้ี คณะผูจัดทําไดนําแบบสอบถามท่ีแกไขแลว 
มาทดลองใช โดยตองใชกลุมตวัอยางทีม่ลีกัษณะคลายคลงึกบัประชากรทีต่องการวดั ซึง่ในทีน่ีค้ณะผูวจิยัเลอืกผูหญงิ
วัยทํางานในจังหวัดนนทบุรี จํานวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ไมซํ้ากับกลุมตัวอยางที่จะเก็บจริง จากนั้นจะ
นําคําตอบท่ีไดไปหาคา (Reliability) ของแบบสอบถาม เชนเดียวกับการทดสอบหลังจากเก็บขอมูลจริง ดวยวิธีวัด
ความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) โดยใชสตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach 
จากการทดลองพบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.889
  5.  สถิติที่ใชในการวิจัย
      5.1 คารอยละ (Percentage) วิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลโดยแสดงความสัมพันธและแจกแจง
คาของตัวแปร  และคาเฉลี่ย (Mean) 
      5.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชกับการวัดมาตราตามวิธีของไลเกิรต (Likert 
Scale) โดยแบงเปน 5 อันดับ และใหคะแนนจากมากท่ีสุดไปหานอยที่สุด จากนั้นนําคะแนนท่ีไดมาทําการวิเคราะห
โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)        
โดยหลักเกณฑในการวิเคราะหจะพิจารณาจากคาเฉลี่ย (Mean)  
      5.3 การวเิคราะหปจจยั (Factor Analysis) เพือ่ลดจาํนวนตวัแปร ใชวธิอีงคประกอบหลกั (Principle 
Component) ในการสกัดปจจัยและหมุนแกนปจจัยมุมฉาก (Varimax Rotation) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรและจัดกลุม 

ผลการวิจัย
  1. ลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
            ผูใหขอมูลมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  รายไดเฉล่ียตอเดือน (รวมรายไดทุกประเภท) 10,001 
- 15,000 บาท อาชีพพนักงานเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ สถานภาพโสด  ดื่มแอลกอฮอลคร้ังแรกเม่ืออายุตํ่ากวา 20 ป 
ใหเหตุผลในการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลครั้งแรกเนื่องจากอยากลองรสชาติ พรอมท้ังใหเหตุผลในการบริโภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลในปจจบุนัเนือ่งจากเพือ่นชกัชวนใหดืม่ โดยดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลนอยกวา 2 ครัง้ตอสปัดาห 
และด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในแตละครั้งนอยกวา 1 ขวด  ดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่รานอาหาร หรือ ภัตตาคาร      
ไปดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลกบัเพือ่นสนทิ หรอื เพือ่นรวมงาน ซึง่มชีวงเวลาหรอืกจิกรรมทีท่าํใหมโีอกาสในการบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน งานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสตางๆ 
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  2. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ตารางท่ี 2) มีดังนี้ 
   2.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก เมื่อแยกเปน
รายขอพบวา พึงพอใจในดานรสชาติของเคร่ืองด่ืมมากที่สุด  
   2.2  ปจจยัดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความพงึพอใจในภาพรวมระดับมาก เม่ือแยกเปนรายขอ
พบวา พึงพอใจในดานเครื่องดื่มที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคามากที่สุด 
   2.3 ปจจยัดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความพงึพอใจในระดบัมาก เนือ่งจาก
เปนเครื่องดื่มหางายตามสถานที่ทั่วไป 
   2.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความพึงพอใจในภาพรวมระดับปานกลาง  
เมื่อแยกเปนรายขอพบวา พึงพอใจดานการโฆษณาสมํ่าเสมอ  
  3. กลุมอางอิง
         บคุคลอางอิงทีด่ืม่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมากท่ีสดุ คอื เพ่ือนสนิท และกลุมอางอิงมีอทิธพิลตอการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในภาพรวมระดับนอย เมื่อแยกเปนรายขอพบวา เพื่อนในสถานท่ีทํางานมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
(ตารางที่ 3)
  4. คานิยมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
           คานิยมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในภาพรวมอยูในเกณฑนอย เมื่อแยกเปนรายขอพบวา        
ใหความคิดเห็นในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสามารถสรางบรรยากาศสนุกสนานไดมากที่สุด (ตารางที่ 5)
  5. การวิเคราะหองคประกอบของปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
   5.1 กลุมที่ 1 การซื้อเพราะของแถมของรางวัลชิงโชค 
                 ใหความสําคัญกับเคร่ืองด่ืมท่ีมีรายการชิงโชครับรางวัล  เคร่ืองด่ืมท่ีมีของแถม  การมีพนักงาน
แนะนําเครื่องดื่ม  การประชาสัมพันธ เชน การแจกใหชมิฟรี  และ เคร่ืองด่ืมอยูในชวงการลดราคา (ตารางที่ 6)
          5.2 กลุมที่ 2 การซื้อเพราะตราย่ีหอ 
             ใหความสําคัญกับปริมาตรบรรจุตอขวดเปนยี่หอที่มีการโฆษณาสมํ่าเสมอ ตรายี่หอ รูปลักษณ
บรรจุภัณฑ  และ ปริมาณดีกรีแอลกอฮอลในเครื่องดื่ม  (ตารางที่ 7)
          5.3  กลุมที่ 3 การซื้อเพราะกล่ินของเคร่ืองดื่ม รสชาติของเครื่องดื่ม สีของเครื่องดื่ม 
              ใหความสําคัญกับกลิ่นของเคร่ืองด่ืม  รสชาติของเคร่ืองด่ืม  และ สีของเคร่ืองด่ืม (ตารางท่ี 8)
          5.4 กลุมที่ 4 การซื้อเพราะแหลงผลิตของสินคาและบงบอกสถานะทางสังคม 
                 ใหความสําคัญกับการเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ  เปนสินคาผลิตภายในประเทศ  
ความสะดวกของฝาเปด  และเปนเครื่องด่ืมราคาแพงเพื่อบงบอกสถานะทางสังคม (ตารางที่ 9)
          5.5 กลุมที่ 5 การซื้อเพราะหาดื่มงายมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 
                 ใหความสําคัญกับการหาด่ืมงายตามสถานท่ีทั่วไป และเปนเคร่ืองดื่มที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ
ราคา (ตารางที่ 10)
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    ( )  

  20   215 53.8 
   169 42.3 

   161 40.3 
   2  272 68 

   1   209 52.3 
   163 40.8 

   244 61 
  

  
160 40 

ตารางที่ 1
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูหญิงวัยทํางาน 

 M S.D.  
 

1.  4.11 0.87  
2.  3.98 0.95  
3.  3.95 1.01  
4.  3.80 0.92  
5.  3.49 1.03  
6.  3.28 1.19  
7.  3.25 1.24  
8.   3.22 1.05  
9.  3.21 0.99  
10.  3.18 1.24  

  3.55 1.05  

ตารางท่ี 2
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเกณฑการประเมิน ของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
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1.  3.84 0.92  
2.   3.39 0.95  

  3.62 0.94  
  

1.  4.07 0.87  
  4.07 0.87  

  
1.  3.73 0.90  
2.   3.13 1.00  
3.  2.49 1.23  
4.  2.32 1.17  
5.    2.17 1.15  
6.  2.11 1.17  

  2.66 1.10  

ตารางที่ 3
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามกลุมอางอิงในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

  ( )  
 

1.  324 81.00 
2.  313 78.25 
3.  278 69.50 
4.  271 67.75 
5.  263 65.75 
6.  234 58.50 

 
    286 71.50 

 M S.D.  

ตารางที่ 2
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเกณฑการประเมิน ของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล (ตอ)
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 M S.D.  
1.  3.25 1.35  
2.  3.22 1.27  
3.  2.94 1.40  
4.  2.27 1.19  
5.  2.04 1.24  
6.  1.97 1.14  
7.  1.43 0.90  

 2.44 1.21  

ตารางท่ี 4
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเกณฑการประเมิน ของกลุมตัวอยางจําแนกตามกลุมอางอิงที่มีอิทธิพล                
ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ตารางท่ี 5
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเกณฑการประเมินจําแนกตามคานิยมในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

  M S.D.  
1.  2.52 1.016  
2.  2.48 0.955  
3.    2.37 0.897  
4. 

 
2.23

 
1.019

          
5.  
      

1.93 0.884  

 2.29 0.95  
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  1 Factor Loading 
 0.913 

 0.890 
 0.739 

   0.715 
 0.584 

(  Eigenvalues = 5.720  30.107%) 

ตารางที่ 6
แสดงตัวแปรความคิดเห็นและนํ้าหนักปจจัยของกลุมที่ 1

ตารางท่ี 7
แสดงตัวแปรความคิดเห็นและนํ้าหนักปจจัยของกลุมที่ 2

   2 Factor Loading 

 0.690 
 0.681 

 0.666 
 0.594 

 0.593 
(  Eigenvalues = 2.993  15.754%) 

ตารางที่ 8
แสดงตัวแปรความคิดเห็นและนํ้าหนักปจจัยของกลุมที่ 3

  3 Factor Loading 

 0.844 
 0.838 

 0.804 
(  Eigenvalues = 1.607  8.456%) 
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ตารางที่ 9
แสดงตัวแปรความคิดเห็นและนํ้าหนักปจจัยของกลุมที่ 4

  4 Factor Loading 

 0.855 
 0.759 

 0.554 
  0.483 

(  Eigenvalues = 1.227  6.460%) 
 

 10 
 5 

  5 Factor Loading 

 0.822 
 0.648 

(  Eigenvalues = 1.079  5.677%) 
 

ตารางที่ 10
แสดงตัวแปรความคิดเห็นและนํ้าหนักปจจัยของกลุมที่ 5

อภิปรายผล
  1. ลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
         ผูใหขอมูลดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกเมื่ออายุตํ่ากวา 20 ป ใหเหตุผลในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
ครัง้แรก เนือ่งจากอยากลองรสชาต ิโดยดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลนอยกวา 2 ครัง้ตอสปัดาห ไปดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล
กับเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรวมงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ อัญชลี เหมชะญาติ และ ศรีวรรณ ยอดนิล (2555) 
ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย       
อําเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา อายุเฉล่ียของการเริ่มด่ืมประมาณ 15 ป เหตุผลในการด่ืม             
ครั้งแรก คือ อยากลอง  สวนความถ่ีในการด่ืม พบวา ดื่มเปนคร้ังคราวมากกวาดื่มประจํา กลุมเพ่ือนเปนผูที่นักเรียน
รวมด่ืมดวยมากท่ีสุด นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประภัสสร สุวรรณบงกช (2549) ศึกษา                    
เรื่อง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา ผูหญิง
ดืม่ในปรมิาณมากเพียงรอยละ 9.5 คนทีร่วมดืม่ดวยมากท่ีสดุ คอื เพือ่นหรอืเพือ่นรวมงาน และมักดืม่ในโอกาสพิเศษ 
งานเทศกาล ประเพณีตาง ๆ เหตุผลที่ดื่ม คือ เพื่อเขาสังคม หรือเพื่อนชักชวนมากที่สุด
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  2. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล
          ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก
ทีส่ดุ พบวา ดานผลติภณัฑ คอื รสชาตขิองเครือ่งด่ืม ดานราคา คอื เครือ่งดืม่ทีม่คีณุภาพเหมาะสมกับราคา ดานชองทาง  

การจัดจําหนาย คือ เคร่ืองด่ืมหางายตามสถานท่ีทั่วไป สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิรินทิพย มีสุขอําไพรัสมี 
(2545) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมสุราแชผลไมของสตรีวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา สวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ ที่มีผลตอการเลือกบริโภคสุราแชผลไม
ของผูบริโภคมากที่สุด พบวา ดานผลิตภัณฑ คือ รสชาติของเคร่ืองด่ืม ดานราคา คือ เคร่ืองด่ืมที่มีคุณภาพเหมาะสม
กับราคา ดานสถานที่จัดจําหนายคือ เครื่องดื่มที่หาดื่มไดงายในสถานที่ทั่วไป
  3. การวิเคราะหองคประกอบของปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
   3.1 กลุมที่ 1 การซื้อเพราะของแถมและของรางวัลชิงโชค 
                 ใหความสําคัญกับเคร่ืองด่ืมท่ีมีรายการชิงโชครับรางวัล  เคร่ืองด่ืมท่ีมีของแถม  การมีพนักงาน
แนะนําเครื่องดื่ม  การประชาสัมพันธ เชน การแจกใหชิมฟรี  และเคร่ืองดื่มอยูในชวงการลดราคา สอดคลองกับ         
ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ที่กลาววา การสงเสริมการขายเปนเคร่ืองมือที่ถูกนํามาใชเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยกระตุน     
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑหรือการสรางการตอบสนองอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันส้ันดวยวิธีการตางๆ เชน             
การแจกของแถม การใหสิทธิพิเศษและการใหสวนลด เปนตน
         3.2  กลุมที่ 2 การซื้อเพราะตราย่ีหอ 
             ใหความสําคัญกับปริมาตรบรรจุตอขวด  เปนยี่หอเครื่องดื่มที่มีการโฆษณาสมํ่าเสมอ  ตรายี่หอ 
รูปลักษณบรรจุภัณฑ  และปริมาณดีกรีแอลกอฮอลในเคร่ืองด่ืม  สอดคลองกับ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ที่กลาว
วา ตรายี่หอจัดเปนทรัพยสินขององคกรธุรกิจที่ชวยเพ่ิมคุณคาใหกับผลิตภัณฑ นอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพ
ที่ผูบริโภคมองเห็นไดหรือหนาที่ประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดรับจากการซ้ือผลิตภัณฑ การบริหาร
จัดการตราย่ีหอที่ดีกอใหเกิดการรับรู การเล็งเห็นคุณคา การจดจํา การยอมรับและสรางความซ่ือสัตยตอตราย่ีหอ    
อันจะนํามาซ่ึงรายไดและกําไรใหกับองคกรธุรกิจนอกจากน้ีตราย่ีหอยังชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาไดงายข้ึน
เนือ่งจากผูบรโิภคจะมกีารเชือ่โยงตรายีห่อของผลติภัณฑกบัคณุคาหรือลกัษณะบางประการของผลติภณัฑทีผู่บรโิภค
คุนเคย  เชน การออกแบบบรรจุภัณฑ ระดับคุณภาพเปนตน

          3.3 กลุมที่ 3 การซื้อเพราะกล่ินของเคร่ืองดื่ม รสชาติของเครื่องดื่ม และ สีของเครื่องดื่ม 
            ใหความสําคัญกับกลิ่นของเคร่ืองดื่ม  รสชาติของเคร่ืองด่ืม  และสีของเคร่ืองด่ืม สอดคลองกับ 
Hirsch & Gomez (1995) ที่กลาววา ในประเทศอเมริกา กลิ่นหอมของเบเกอร่ีในรานสามารถเชิญชวนใหลูกคาซื้อ
สินคาได สงผลตอการเพิ่มยอดการขายของเบเกอร่ีเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้การกระตุนการรับรูดวยกลิ่นเพื่อใหอยาก
เขาไปซ้ือสนิคานัน้ ไมใชความคดิใหมในอตุสาหกรรมรานอาหาร พอครวัเบเกอรีแ่ละพอครวัขนมหวานตางใชเทคนคิ
นี้มานานหลายป พวกเขาเรียนรูและเขาใจวากล่ินชวยขยายรสชาติของอาหารไดและประโยชนจากกล่ินยังดึงดูด
ความสนใจของลูกคาไดดีอีกดวย
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   3.4 กลุมที่ 4 การซื้อเพราะแหลงผลิตของสินคาและบงบอกสถานะทางสังคม 
                ใหความสําคัญกับการเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ  เปนสินคาผลิตภายในประเทศ                  
ความสะดวกของฝาเปด  และ เปนเครื่องด่ืมราคาแพงเพ่ือบงบอก สถานะทางสังคม สอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน 
(2550) ที่กลาววา คานิยม เปนลักษณะทางสังคมที่มีความเชื่อถือกันอยางกวางขวาง โดยคานิยมนั้นถือเปน             
ความเชือ่ประเภทหนึง่ ซึง่การทีผู่บรโิภคจะเลอืกผลติภัณฑหรือตราสนิคาและตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑใดนัน้ ปจจยัหน่ึง
ที่เขามามีอิทธิพลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้น คือ ปจจัยดานคานิยม เชน การดื่มไวนบงบอกวา         
เปนคนมีฐานะทางสังคมหรือบางทีมองวาเพ่ือสุขภาพเปนตน
         3.5 กลุมที่ 5 การซื้อเพราะหาซ้ืองายมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 
                ใหความสําคัญกับการหาด่ืมงายตามสถานท่ีทั่วไป และเปนเคร่ืองด่ืมที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ
ราคา สอดคลองกับ ยุพิน พิทยาวัฒนชัย (2552) ที่กลาววา การกระจายสินคาที่ดีจะทําใหผูบริโภคเกิดความสะดวก
มากขึ้นในการหาสินคาเพื่อตอบสนองความตองการและยังทําใหเกิดอรรถประโยชนในดานรูปแบบ สถานที่ เวลา 
และความเปนเจาของอีกดวย

สรุป
  1.   ขอเสนอแนะสาํหรบัภาครฐัและสวนงานควบคมุหรอืรณรงคการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
   1.1  การควบคุมอยางเขมงวดสําหรับการแฝงของแถมของรางวัลชิงโชค จากผลการวิจัยแสดง
ใหเหน็วา ผูหญิงวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกบัองคประกอบของปจจยัการตลาดดานการบริโภค
เพราะของแถม  ของรางวัลชิงโชค ถึงแมจะมีการออก พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ที่หามการโฆษณาและ                
การสงเสริมการขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในทุกวิถีทาง แตบริษัทผูผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  
กลับใชชองวางของ พ.ร.บ. ดังกลาวในการใหของแถมหรือชิงโชค เชน การใชชื่อบริษัทผูผลิตเปนตัวนําในการทําการ
สงเสริมการขาย หรือการใชสินคาชนิดอื่นที่มีชื่อเดียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนตัวนําในการสงเสริมการขาย            
กับผูบริโภค ถึงแมวาสินคาเหลานี้อาจไมใชเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแตทําใหผูบริโภคเกิดการเช่ือมโยงกับตัวสินคาที่  
เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลได เนื่องจากผูบริโภคเกิดความทรงจําในตัวสินคานั้นแลว ดังนั้นถึงแมจะไมมีการโฆษณา
หรือทําการสงเสริมการขายโดยใชสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนตัวนํา  แตการใชชื่อสินคาหรือโลโกของสินคาชนิด
อื่นท่ีเปนแบบเดียวกันกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจะเปนเหมือนตัวกระตุนความทรงจําของผูบริโภคและนํามาสูการ     
ซื้อในที่สุด
   1.2  รูเทาทนักลยุทธผลิตภัณฑและรูปลักษณบรรจุภณัฑของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล จากผลการ
วิจัยแสดงใหเห็นวา ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับองคประกอบของปจจัยการตลาด    
ดานการบริโภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลเพราะกล่ินของเคร่ืองดืม่ รสชาติของเคร่ืองด่ืม สขีองเคร่ืองด่ืม ตรายีห่อ และรูปลักษณ
บรรจุภณัฑ เนือ่งจากส ีกลิน่ และรสชาติของสนิคาจะสงผลตออารมณความรูสกึของสินคา เชน เหน็สีสวยเลยอยากลอง 
กล่ินหอมชวนรับประทาน ซึ่งจะเห็นไดจากรานกาแฟที่มักจะคั่วกาแฟใหกล่ินหอมออกมานอกรานหรือรานขนมปง
จะทําการอบขนมปงใหกลิ่นหอมออกมานอกรานเพื่อเชิญชวนบริโภค นอกจากกลิ่นแลวสิ่งที่มีอิทธิพลกับการตัดสิน
ใจซื้อสินคาอีกประการหน่ึงคือ สี โดยสินคาที่มีสีสันสวยงามจะชวนใหเกิดการอยากบริโภค บรรจุภัณฑที่สวยงาม
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สะดุดตาเปรียบเสมือนพนักงานขายเงียบบนชั้นวาง ทําใหผูบริโภคเกิดการอยากซื้อและอยากบริโภคสินคาเพิ่มมาก
ขึ้น เชนเดียวกันกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลสําหรับกลุมผูหญิงที่ทําสีสันและออกแบบบรรจุภัณฑใหชวนบริโภค               
เชน สชีมพ ูสฟีา และมรีปูผลไม หรอืการออกแบบใหดหูรูหราหรอืเทห พรอมกับมกีลิน่หอมๆ ของนํา้ผลไม จะสามารถ
เชิญชวนใหกลุมผูหญิงบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเพิ่มมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ ศิริกุล เลากัยกุล (2548) ที่กลาววา 
กลยุทธ Emotional Marketing ตองใชในเรื่องของการสรางความรูสึก (Sense) เกี่ยวของกับการสรางแบรนด               
ตองสรางเอกลักษณ (Identity) และตองสรางผานประสาทสัมผัสทัง้ 5 ไดแก การมองเห็น (Sight) การไดกลิน่ (Smell) 
การไดยินเสียง (Sound) การไดรสชาติ (Taste) และ การสัมผัส  (Touch) เปนตน ดังนั้นภาครัฐและหนวยงาน               
ที่เกี่ยวของควรออกมาตรการในการควบคุมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ สีของบรรจุภัณฑ และ ตัวสินคา และ         
กลิ่นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน อาจมีการใสภาพโรคที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเหมือนกับ    
บรรจุภัณฑของบุหรี่เพื่อเปนการปองกันกลยุทธของบริษัทผูผลิตและจัดจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่มักจะหา      
กลยุทธใหม ๆ เพื่อดึงดูดใหผูบริโภคเกิดการบริโภคท่ีเพิ่มมากข้ึนและเปดโอกาสใหเกิดผูบริโภคหนาใหมไดอีกดวย
   1.3  ปลูกจิตสํานึกในเร่ืองคานิยมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เนื่องจากผลการวิจัยแสดง
ใหเหน็วา แหลงผลติสนิคามคีวามสาํคญักบัการตดัสนิใจซ้ือของผูบรโิภคและการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลนัน้เปน
เครื่องบงบอกสถานะทางสังคมของผูบริโภค เนื่องจากผูหญิงที่บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลยังมีคานิยมที่ไมถูกตอง 
โดยมองวาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสามารถบงบอกถึงฐานะทางสังคมได  สามารถแสดงถึงบทบาทและ
สถานะทางสังคมที่ทัดเทียมกับผูชาย  ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) ที่กลาววา คานิยม เปนลักษณะ     
ทางสังคมท่ีมคีวามเช่ือถอืกนัอยางกวางขวาง โดยคานิยมน้ันถอืเปนความเช่ือประเภทหน่ึง ซึง่การท่ีผูบรโิภคจะเลือก
ผลิตภัณฑหรือตราสินคาและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑใดนั้น ปจจัยหนึ่งที่เขามามีอิทธิพลกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบรโิภคน้ัน คอื ปจจยัดานคานิยม ดวยเหตุนีภ้าครัฐและหนวยงานท่ีเกีย่วของควรมีการรณรงคและปรับคานิยม
ของผูบริโภคในเรื่องการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเห็นถึงผลเสียที่จะเกิดข้ึนหรือสะทอนภาพลักษณที่ไมดี             
ที่จะเกิดกับผูบริโภคที่ดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
   1.4  ตัดวงจรความสะดวกและปรับราคาสินคาใหเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา        
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับองคประกอบของปจจัยการตลาดดานการบริโภคเคร่ือง
ดืม่แอลกอฮอล เน่ืองจากหาด่ืมไดงายและราคาไมแพง ปจจัยดานความสะดวกสบายในการซ้ือสนิคาและราคาสินคา
ที่ไมแพง เปนสิ่งที่กระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือมากขึ้น ถึงแมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะถูกจํากัดเวลาใน       
การขายและถกูกาํจดัในเรือ่งของพืน้ทีข่ายไปบางแลว เชน ในสถานบีรกิารนํา้มนัหามจาํหนายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล 
แตมาตรการเหลานี้ยังไมเพียงพอในการจํากัดพ้ืนที่ขาย ดังนั้นภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดบริเวณ
ที่ตั้งรานคาปลกี รานคาสงที่จําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล รวมถึงสถานบันเทิงตางๆ  ที่จํากัดอยูในบริเวณที่กําหนด
ไว เพื่อลดความสะดวกสบายในการซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล นอกจากน้ีควรใชมาตรการทางภาษีมาเปนตัวกดดัน      
ใหบริษัทผูผลิตและจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลขึ้นราคาสินคา เปนตน
  2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
                  2.1 การศึกษาในเชิงของวิจัยคุณภาพโดยใชการสังเกตพฤติกรรมรวมกับการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
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   2.2 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของผูหญิงและผูชายวัยทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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