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 การศึกษาเร่ือง การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฎการณลานเบียรและกลยุทธประเภทดื่มไมอั้น 

(beer buffet) ของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  มีวัตถุประสงคท่ีจะ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค 

สถานการณปจจุบันของปรากฏการณลานเบียร และปารตี้  beer buffet  โดยแยกการศึกษาสถานการณ

ดังกลาว ออกเปน  6 ประเด็นยอย  คือ สถานการณดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการขาย ดาน

การสงเสริมการขาย/โฆษณา ดานการบริโภค และดานสถานการณเบียรปารตี้ เพื่อท่ีจะวิเคราะห

ผลกระทบของลานเบียร/เบียรปารตี้ใน 3 ดานหลัก คือ ผลกระทบตอสังคม/เศรษฐกิจ ผลกระทบตอ

ผูบริโภค และผลตอการเล่ียงกฎหมายของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงผสมผสานท้ังเชิงปริมาณ คุณภาพ และเชิงสํารวจ โดยมี

กลุมเปาหมาย 3 วัยคือวัยมัธยมปลาย วัยอุดมศึกษา และวัยทํางาน จํานวนท้ังส้ิน 2550 ราย เพศชายรอย

ละ57 เพศหญิงรอยละ43 ใชเคร่ืองมือหลัก 3 เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม การสํารวจภาคสนาม และการ

สัมภาษณกลุม โดยเก็บขอมูลภาคสนามจากลานเบียรขนาดใหญ/กลาง/เล็ก จํานวน 8 แหงใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเก็บขอมูลภาคสนามจากเบียรปารตี้ 8 งานในรานสุรารอบ

สถานศึกษาตลอดปการศึกษา2557-2558 

 ผลการศึกษาในดานพฤติกรรม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญคือรอยละ 64.7 ดื่ม เคร่ืองดื่มท่ีเลือก

ดื่มสูงสุดเปนลําดับแรกคือ สุรา รองลงมาคือ เบียรในลําดับสอง และ ไวนคูลเลอร ในลําดับสาม   

พฤติกรรมการดื่ม  เปนการดื่มเพื่อ "เขาสังคม" โดยอางเหตุผลทางสังคมมารองรับการดื่มของตนเอง รอย

ละ 50.7 เคยไปดื่มท่ีลานเบียร นิยมลานเบียรหนาหางชวงส้ินปมากท่ีสุด เหตุผลท่ีไปลานเบียร คือ การ

แสวงหาความสนุก ตามทัศนคติของกลุมตัวอยาง ลานเบียร คือ สถานท่ีรวมความบันเทิงพรอมการกินดื่ม

อยางครบวงจร  พบวาแรงจูงใจหลักของการไปลานเบียรและเบียรปารตี้นั้นเหมือนกัน คือ ดนตรี ในดาน

ทัศนคติตอลานเบียร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติบวกตอลานเบียร โดยสนับสนุนลานเบียร รอย

ละ 89.7ระบุวา ไมควรมีกฎหมายใดๆหามการมีลานเบียร  

ก 



 ในกลุมวัยเรียน พบวา วัยต่ํากวา20ป รอยละ 34.1 เคยดื่มในลานเบียร สามารถเขาลานเบียร

ขนาดเล็กตามหางสรรพสินคาในปริมณฑลได เพราะไมมีการตรวจบัตรประชาชน  สวนวัยอุดมศึกษารอย

ละ 65.2 เคยไปลานเบียร และนิยมลานเบียรรับปใหม  รอยละ 69.4 เคยไปงานเบียรบุฟเฟตปารตี้   

แรงจูงใจของกลุมวัยมัธยมและวัยอุดมศึกษาเหมือนกันคือ music sponsorship ในดานทัศนคติ พบวา 

เด็กมัธยมมีทัศนคติบวกสูงสุดตอลานเบียร กลายเปนผูสนับสนุนลานเบียร โดยเชื่อวาลานเบียรไมใชส่ิงผิด

กฎหมายใดๆ เรียกรองใหเปดลานเบียรเพิ่ม ในกลุมวัยทํางาน พบวา รอยละ 68 ไปดื่มในลานเบียร เพราะ

ชอบเบียรสดและคิดวาเปนการพักผอน แรงจูงใจดานดนตรีไมมีอิทธิพลมากเทาท่ีมีตอวัยเรียน 

  

ในดานผลกระทบตอผูบริโภค พบวา ลานเบียร มีผลตอการเปล่ียน/ตอกยํ้าคานิยม คือเร่ืองการดื่ม

ในท่ีสาธารณะ คานิยมการดื่มเคลาเสียงดนตรี การดื่มรับปใหม และทําใหเยาวชนกลายเปน  supporter

ของลานเบียร คัดคานมาตรการในการควบคุมลานเบียร 

ในดานพฤติกรรมการดื่ม ผลกระทบของการไปลานเบียร คือ ทําใหดื่มเพิ่ม ใชจายกับการดื่มเพิ่มใน

ทุกวัย ในกลุมมัธยม ทําใหดื่มเพิ่ม 1 เทา ใชจายในลานเบียรเทากับ 3ใน4ของรายได  วัยอุดมศึกษาดื่มเพิ่ม 

1.5-2 เทา ใชจายเทากับคร่ึงหนึ่งของรายได วัยทํางานใชจายในลานเบียรเทากับ 1ใน7ของรายได  

ในดานผลกระทบตอผูบริโภค พบวา เบียรปารตี้ ตอกยํ้าคานิยมการดื่มเคลาเสียงดนตรี มีผลทําให

วัยอุดมศึกษาดื่มเพิ่ม 2 เทา  

ในดานสถานการณผลิตภัณฑ/ราคา/การสงเสริมการขายและชองทางการขาย พบวา ในดาน

ผลิตภัณฑ ธุรกิจเบียรทุกย่ีหอใช  music sponsorship เปนกลยุทธหลักในการทําตลาดเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ในดานชองทางการขาย ลานเบียรมีการขยายตัวไปสูกลุมหางประเภทโมเดิรนเทรด หาง

ประเภทcommunity mall และลานเบียรขนาดเล็กมากขึ้นในป2557 ในดานราคา ราคาสูงขึ้นทุกย่ีหอ 

เฉล่ียสูงขึ้น 100บาท/ป  ในดานการส่ือสาร พบวา เล่ียงกฎหมาย ดวยการไมส่ือสารในส่ือมวลชนชองทาง

ปกติ แตหันไปโปรโมทและโฆษณาในส่ือออนไลน ท้ังหมด โดยพบการใชวิธีการส่ือสาร/โปรโมทใน  social 

media 5 รูปแบบ เชน การรีวิว การใชวิธี customer endorsement เปนตน 

ในดานการกระทําผิด/เล่ียงกฎหมาย พบวา ลานเบียร/เบียรปารตี้กระทําความผิดตามมาตรา30 

และ 32 ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุด และ เล่ียงกฎหมายดวยการไมใช

เนื้อหาขอความโฆษณาท่ีจะเขาขายวาธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนผูแนะนํา/เชิญชวน  
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Purpose 

The purpose of the study is to assess impact of beer festival and beer buffet party with 

specific attention to changes in consumer behaviour, socioeconomics, lifestyle and 

consumer attitude. This project also investigates alcohol marketing situation in product 

movement, price change, place determination and promotion communicated to public. 

 

Method 

This study is a mixed-method study, employing qualitative approach, quantitative and 

survey research. Cross-sectional survey of 2550 students and adult throughout Bangkok 

were collected, samples consisting of 57% males and 43% females with 3 different ages;  

under 18, undergraduate age and over 26 years of age to 45. Data were collected from 

self-administered questionnaires, group interview and field survey in 8 beer festivals and 

8 beer parties throughout the year 2013-2014. 

 

Result 

General drinking behaviour: overall 64.7% of the samples reported behaviour of 

current drinking with whiskey as their first choice of drink, beer as the second and wine 

cooler as their third choice. Motivation for drinking was social reasons and social 

conformity. 

 

Drinking behaviour in beer festival: 50.7% of the samples reported having visited beer 

festivals and their favourite time was during the last months of the year. Motivation for 

going to beer festival was to seek out entertainment. Beer festival, according to this, was 

ค 



defined as centre of all entertainment with food, beer and music. However, potential 

motivation was music sponsorship offered by alcohol businesses. Attitude changes were 

noticed, samples of 89.7% were against any social/legislative measures setting to control 

or to curb beer festivals. 

 

Impact of beer festival/beer party on student groups: in the under 18 years of age 

group, 34.1% reported drinking in beer festivals, despite of age limit in purchasing 

alcohol, this underage groups were allowed in beer festivals set up in modern trade 

stores in suburban area. 65.2% of undergraduate group reported of drinking in beer 

festivals and 69.4% visited beer parties. Potential motivation among both student groups 

are music sponsorship offered in beer festivals and parties, organized by alcohol 

industries. Major impact was shown in increasing drinking behaviour in both groups, 

underage groups increased their drink by 1 time and undergraduate group by 1.5-2 times. 

Underage group spent 3/4 of their income in drinking in beer festivals and undergraduate 

group lost 50% of income. Going to beer party is more risky for undergraduate group, 

they increased their drink in party by 2 times. 

 

Impact of beer festival on adult group: Adult group lost 1/7 of their income in drinking 

in beer festivals. Motivation for adult group was different from younger samples,  adult 

group reported of preferring relaxation in beer festivals and drinking according to social 

norms. 

 

Impact on attitude changing: beer festivals potentially affected social norms on 

drinking, it reconfirmed the idea of drinking with music is fun, justifying public drinking as 

socially acceptable, making festive drinking as social entertainment and turning underage 

people as supporter of beer festival business. 

 

Beer festival marketing situation: every beer business resorted to using music 

sponsorship as flagship marketing strategy throughout the year, beer price sold in beer 
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festivals increased up 100 Baht per year and beer festivals moved to set up mini festivals 

in modern trade stores and community malls. Despite control in alcohol advertising, 

alcohol business avoided using mass communication channels to promote and advertise 

beer festivals but used social media channels. In the overall picture, beer festival and 

beer party violated The Alcohol Control Act with specific attention to Section 30 and 32. 
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                                           บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 การศึกษาเร่ือง การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฎการณลานเบียรและกลยุทธประเภทดื่มไมอั้น 

(beer buffet) ของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  มีวัตถุประสงคท่ีจะ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค 

สถานการณปจจุบันของปรากฏการณลานเบียร และปารตี้  beer buffet  โดยแยกการศึกษาสถานการณ

ดังกลาว ออกเปน  6 ประเด็นยอย  คือ สถานการณดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการขาย ดาน

การสงเสริมการขาย/โฆษณา ดานการบริโภค และดานสถานการณเบียรปารตี้ เพื่อท่ีจะวิเคราะห

ผลกระทบของลานเบียร/เบียรปารตี้ใน 3 ดานหลัก คือ ผลกระทบตอสังคม/เศรษฐกิจ ผลกระทบตอ

ผูบริโภค และผลตอการเล่ียงกฎหมายของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

  

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงผสมผสานท้ังเชิงปริมาณ คุณภาพ และเชิงสํารวจ โดยมี

กลุมเปาหมาย 3 วัยคือวัยมัธยมปลาย วัยอุดมศึกษา และวัยทํางาน จํานวนท้ังส้ิน 2550 ราย เพศชายรอย

ละ57 เพศหญิงรอยละ43 ใชเคร่ืองมือหลัก 3 เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม การสํารวจภาคสนาม และการ

สัมภาษณกลุม โดยเก็บขอมูลภาคสนามจากลานเบียรขนาดใหญ/กลาง/เล็ก จํานวน 8 แหงใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเก็บขอมูลภาคสนามจากเบียรปารตี้ 8 งานในรานสุรารอบ

สถานศึกษาตลอดปการศึกษา2557-2558 

  

ผลการศึกษาในดานพฤติกรรมการดื่มทั่วไปและผลกระทบจากการดื่ม :  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

รอยละ 64.7 ดื่ม เคร่ืองดื่มท่ีเลือกดื่มสูงสุดเปนลําดับแรกคือ สุรา รองลงมาคือ เบียรในลําดับสอง และ 

ไวนคูลเลอร ในลําดับสาม ย่ีหอท่ีเลือกดื่มสวนใหญเปนสินคากลุม  economy   ท่ีปรากฏมากท่ีสุดใน

โฆษณานั่นเอง พฤติกรรมการดื่ม  เปนการดื่มเพื่อ "เขาสังคม" โดยอางเหตุผลทางสังคมมารองรับการดื่ม

ของตนเอง ดื่มทุกเทศกาลและวาระ เทศกาลท่ีดื่มมากท่ีสุดคือ ปใหม วันเกิด และสงกรานต สินคา

เคร่ืองดื่มยอดนิยมของนักดื่มไทย นักดื่มวัยเด็กนิยมเบียร เหลาปน และไวนคูลเลอรมากกวานักดื่มวัย

ผูใหญ เนื่องดวยรสชาติ ราคาและการเขาถึง สวนนักดื่มวัยผูใหญนิยมเบียรและสุรามากกวาเคร่ืองดื่มท่ี

ปรุงรสชาติ 

ผลกระทบของการดื่มมีมากกวาท่ีนักดื่มคาดไว คือ ท้ังทางกายภาพ และ เศรษฐกิจ คือ อาการเมา 

เจ็บปวย วิวาทจากการเมา อุบัติเหตุ และมีคาใชจายเพิ่มขึ้นท้ังจากการดื่มเองและเพิ่มขึ้นจากเหตุไม

คาดคิดจากการดื่ม คือ เจ็บปวยตองรักษาตัว วิวาท/อุบัติเหตุตองรักษาตัว โดยมีคาใชจายสวนนี้มากกวา

คาใชจายในการดื่มถึง 1 เทาตัว ผลกระทบจากการดื่มท่ีมีมากท่ีสุด คือ การเมา รองลงมาคือ เงินไมพอใช 
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พฤติกรรมในลานเบียร เมื่อลานเบียรจูงใจดวยดนตรี: รอยละ 50.7 เคยไปดื่มท่ีลานเบียร นิยมลานเบียร

หนาหางชวงส้ินปมากท่ีสุด เหตุผลท่ีไปลานเบียร คือ การแสวงหาความสนุก ตามทัศนคติของกลุมตัวอยาง 

ลานเบียร คือ สถานท่ีรวมความบันเทิงพรอมการกินดื่มอยางครบวงจร พบวาแรงจูงใจหลักของการไปลาน

เบียรและเบียรปารตี้นั้นเหมือนกัน คือ ดนตรี ในดานทัศนคติตอลานเบียร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ทัศนคติบวกตอลานเบียร โดยสนับสนุนลานเบียร รอยละ 89.7ระบุวา ไมควรมีกฎหมายใดๆหามการมี

ลานเบียร  

 นักดื่มไทยมีทัศนคติวา การไปดื่มในลานเบียร คือ ความบันเทิงอยางหนึ่ง คือ ความสนุกท่ีครบ

วงจร ลานเบียร จึงเปนมากกวาสถานท่ีบริโภคเบียรธรรมดาๆ แตเปนความสนุกสนานสําหรับนักดื่มไทย

ในชวงส้ินปหรือปใหม 

 แรงจูงใจท่ีสําคัญสําหรับการไปลานเบียร คือ ดนตรีท่ีธุรกิจเบียรนํามาเสนอในลานเบียร สวนการ

เลือกตราสินคาท่ีจะดื่ม เลือกท่ีรสชาติ โปรโมชั่น และ ดนตรีท่ีเบียรย่ีหอนั้นๆเลือกมาลงในลานเบียรในแต

ละคืน ความนิยมตราสินคาในลานเบียรจึงเปนความนิยมท่ีมีแรงจูงใจมาจากดนตรีของตราสินคานั้นๆเปน

หลัก 

 

เมื่อวัยเรียนกลายเปนวัยดื่มในลานเบียร อายุต่ํากวา 18 ก็เขาลานเบียรได : ในกลุมวัยเรียนท้ังวัยมัธยม

ปลายและวัยอุดมศึกษา พบวา รอยละ 63.6 มีพฤติกรรมการดื่ม ในกลุมวัยต่ํากวา20ป พบวา เปนกลุม

เส่ียง เนื่องจากมีพฤติกรรมการดื่มคลายวัยผูใหญ คือ ดื่มเปนประจํา นิยมดื่มเพื่อสังสรรค แสวงหาท่ีดื่ม 

ดื่มมากท่ีสุดคือปใหมและวันเกิด รวมท้ังมีสถานท่ีดื่มใกลสถานศึกษาท่ีเขาถึงไดงาย รอยละ 34.1 ของวัย

มัธยมเคยดื่มในลานเบียร สามารถเขาลานเบียรขนาดเล็กตามหางสรรพสินคาในปริมณฑลได เพราะไมมี

การตรวจบัตรประชาชน  กลุมวัยเรียนอายุต่ํากวา18 กลายเปนวัยท่ีมีการดื่มและสามารถเขาไปใชบริการ

ลานเบียรไดถึงแมตามกฎหมายวัยนี้จะไมสามารถเขาไปไดหรือซื้อเบียรดื่มไดก็ตาม แตหลักฐานปรากฎวา 

วัยนี้สามารถเขาลานเบียรบางแหงได โดยเฉพาะลานเบียรยานชานเมือง เพราะไมเขมงวดกวดขันเทาลาน

เบียรใหญๆ 

  สวนวัยอุดมศึกษารอยละ 65.2 เคยไปลานเบียร และนิยมลานเบียรรับปใหม  รอยละ 69.4 เคยไป

งานเบียรบุฟเฟตปารตี้   
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 แรงจูงใจของกลุมวัยมัธยมและวัยอุดมศึกษาเหมือนกันคือ music sponsorship ท่ีธุรกิจ

แอลกอฮอลนําเสนอในลานเบียรและเบียรปารตี้ ซึ่งท่ีจริง คือ ลานมินิคอนเสิรตนั่นเอง  โดยกลุมวัยมัธยมมี

แรงจูงใจดานดนตรีสูงสุด เพราะตองการไปฟงคอนเสิรตและใกลชิดกับวงท่ีตนชอบในลานเบียร และมีการ

ติดตามขาวลานเบียรในส่ือโซเชียลมีเดียอยูบอยๆเพื่อติดตามวงดนตรี/นักรองท่ีชื่นชอบ  

 การเลือกตราสินคาในลานเบียรของวัยเรียน คือ เลือกเพราะแรงจูงใจดานดนตรีท่ีแตละสินคา

นําเสนอในลานเบียร ดังนั้น ความชื่นชอบตราสินคาของวัยเรียนในลานเบียร จึงมาจากการท่ีสินคานั้นๆ

นําเสนอวงดนตรีท่ีตนเองถูกใจไดมากท่ีสุดหรือเสนอดนตรีท่ีดีท่ีสุด 

  ในดานทัศนคติ พบวา เด็กมัธยมมีทัศนคติบวกสูงสุดตอลานเบียร กลายเปนผูสนับสนุนลานเบียร 

โดยเชื่อวาลานเบียรไมใชส่ิงผิดกฎหมายใดๆ เรียกรองใหเปดลานเบียรเพิ่ม  

 สําหรับกลุมผูบริโภควัยเรียน กลยุทธดาน  music sponsorship คือกลยุทธหลักท่ีธุรกิจ

แอลกอฮอลนํามาใชเปนแรงจูงใจกลุมวัยเรียน เพราะไดผลมากท่ีสุด และไดผลดีกวาทุกๆกลยุทธ 

 กลุมวัยเรียนมัธยมปลาย จึงเปนกลุมเส่ียง ท้ังในดานพฤติกรรมการดื่มท่ีคลายวัยทํางาน ท้ังในดาน

คานิยมการดื่มท่ีเหมือนวัยผูใหญ ความถี่ในการดื่มท่ีดื่มถี่เกือบทุกสุดสัปดาหคลายวัยผูใหญ และคานิยม

การชอบดนตรี ซึ่งกลายเปนแรงจูงใจท่ีธุรกิจแอลกอฮอลหยิบมาใชจูงใจวัยเรียน 

วัยทํางาน คือ วัยดื่มหนัก ชอบลานเบียรหนาสํานักงาน : ในกลุมวัยทํางาน พบวา วัยทํางานคือวัยดื่ม

อยางจริงจัง เพราะเกือบทุกรายหรือรอยละ 91 ดื่ม ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท ทุกเทศกาล และ

ทุกวาระ วาระท่ีดื่มมากท่ีสุด คือ วันเกิด รองลงมาคือ ปใหม และสงกรานต 

 รอยละ 68 ไปดื่มในลานเบียร เพราะชอบเบียรสดและคิดวาเปนการพักผอน แรงจูงใจดานดนตรี

ในกลุมวัยทํางานไมมีอิทธิพลมากเทาท่ีมีตอวัยเรียน  แตมีแรงจูงใจดานคานิยมตอลานเบียรหนาสํานักงาน 

วา เปนสถานท่ีเพื่อการรีแลกซ ผอนคลายหลังทํางาน ใชสังสรรคกับกลุมทํางาน และคิดวาการมีลานเบียร

หนาสํานักงานคือความสะดวก 

 วัยทํางาน เปนอีกกลุมวัยหนึ่งท่ีนาเปนหวงในดานการดื่มหนัก ดื่มถี่ ดื่มทุกวาระเทศกาล ดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท และมีคานิยมการดื่มท่ีถูกตอกยํ้าดวยความคิดท่ีวา ดื่มเพื่องาน ดื่มเพื่อ

คุยงาน และดื่มเพื่อคลายเครียดจากการทํางาน 
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ผลกระทบจากลานเบียร : ในดานผลกระทบตอผูบริโภค พบวา ลานเบียร มีผลตอการเปล่ียน/ตอกยํ้า

คานิยม คือเร่ืองการดื่มในท่ีสาธารณะ คานิยมการดื่มเคลาเสียงดนตรี การดื่มรับปใหม และทําใหเยาวชน

กลายเปน supporterของลานเบียร คัดคานมาตรการในการควบคุมลานเบียร 

 

ในดานพฤติกรรมการดื่ม ผลกระทบของการไปลานเบียร คือ ทําใหดื่มเพิ่ม ใชจายกับการดื่มเพิ่มใน

ทุกวัย ในกลุมมัธยม ทําใหดื่มเพิ่ม 1 เทาจากเวลาปกติ ใชจายในลานเบียรสูงถึง 5 เทากวาเวลาปกติ 

เทากับ 3ใน4ของรายไดท่ีไดรับจากครอบครัว  วัยอุดมศึกษาดื่มเพิ่ม 1.5-2 เทา ใชจายในลานเบียรเทากับ

1/4ของรายไดท่ีไดจากครอบครัว    วัยทํางานใชจายในลานเบียรเทากับ 1ใน7ของรายได  

ผลกระทบโดยตรงจากลานเบียร คือ สวนใหญมีอาการเมา และตามมาดวยการเมาแลวขับ 

อุบัติเหตุ วิวาท และการบาดเจ็บ ในกลุมมัธยมปลาย ผลกระทบท่ีเห็นชัดท่ีสุดคือ รอยละ 45.5 ยอมรับวา

มึนเมาและรอยละ 44.9 ยอมรับวาทําใหเงินไมพอใช รอยละ3.4 วิวาท รอยละ 4.5 มีปญหากับพอแม 

และรอยละ1.7 อุบัติเหตุ   

ในกลุมอุดมศึกษา ผลกระทบท่ีเกิดมากท่ีสุด คือ อาการเมา รอยละ 55.5 มึนเมาในลานเบียร รอย

ละ 58.2 เงินไมพอใช  รอยละ 43 มีปญหาดานสุขภาพ และรอยละ 7.1 วิวาท 

ในดานผลกระทบตอผูบริโภค พบวา เบียรปารตี้ ตอกยํ้าคานิยมการดื่มเคลาเสียงดนตรี มีผลทําให

วัยอุดมศึกษาดื่มเพิ่ม 2 เทา  

ลานเบียรและเบียรปารตี้ ใชแรงจูงใจเดียวกันคือ  music sponsorship ซึ่งพบวาไดผลสูงมากตอ

กลุมผูบริโภควัยเรียน ท้ังวัยต่ํากวา 18 และวัยอุดมศึกษา 

 

สถานการณลานเบียร/เบียรปารตี้ ณ ปจจุบัน: ในดานสถานการณผลิตภัณฑ/ราคา/การสงเสริมการขาย

และชองทางการขาย พบวา ในดานผลิตภัณฑ ธุรกิจเบียรทุกย่ีหอใช  music sponsorship เปนกลยุทธ

หลักในการทําตลาดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และมีการขยายกลยุทธนี้ไปในทุกกิจกรรม  

 กรณีลานเบียร เห็นไดชัดเจนวา ทุกผลิตภัณฑแขงขันกันท่ี  music sponsorship ในลานเบียร โดย

ดนตรีเปนหลัก สินคาเปนรอง 
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 กรณีเบียรปารตี้ กลยุทธหลักของเบียรปารตี้ คือ การขายกิจกรรมดนตรีเปนหลักแบบแพคเกจ คือ 

รวมราคาเขาฟงดนตรีและราคาเบียรแบบดื่มไมอั้นเขาไวดวยกันเพื่อใหดูคุมคาในทัศนคติของผูบริโภค 

และก็เชนเดียวกับลานเบียร ดนตรีเปนหลัก สินคาเปนรอง 

 ในดานชองทางการขาย ลานเบียรมีการขยายตัวไปสูกลุมหางประเภทโมเดิรนเทรด หางประเภท

community mall และลานเบียรขนาดเล็กมากขึ้นในป2557-58 ทําใหทุกสถานท่ีๆเปนสถานท่ีประเภท  

shopping area ในกรุงเทพมหานครถูกจับจองเปนลานเบียรในขนาดตางๆกันของธุรกิจเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล และเบียรปารตี้มีการขยับขยายชองทางการขายจากรานเหลารอบสถานศึกษาไปสูการใชพื้นท่ี

ขนาดใหญขึ้นเร่ือยๆ เชน สนามกีฬา hallในหางสรรพสินคาหรือศูนยแสดงสินคา สถานท่ี outdoor ขนาด

ใหญในการจัด music outdoor festival  เพื่อดึงดูดผูบริโภคใหมากขึ้น และกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น

เร่ือยๆ 

 ในดานราคาในลานเบียร ราคาในลานเบียรสูงขึ้นทุกย่ีหอ เฉล่ียสูงขึ้น 100บาท/ป  ในดาน การ

ส่ือสาร พบวา เล่ียงกฎหมาย ดวยการไมส่ือสารในส่ือมวลชนชองทางปกติ แตหันไปโปรโมทและโฆษณาใน

ส่ือออนไลน ท้ังหมด โดยพบการใชวิธีการส่ือสาร/โปรโมทใน  social media 5 รูปแบบ เชน การรีวิว การ

ใชวิธี customer endorsement เปนตน 

 

การกระทาํผิดและเลี่ยงกฎหมายของลานเบียร/เบียรปารตี้ : ในดานการกระทําผิด/เล่ียงกฎหมาย พบวา 

ลานเบียร/เบียรปารตี้กระทําความผิดตามมาตรา30 และ 32 ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลมากท่ีสุด ในดานการใชตราสัญลักษณ และเล่ียงกฎหมายดวยการไมใช เนื้อหาขอความโฆษณา

ท่ีจะเขาขายวาธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนผูแนะนํา/เชิญชวน  
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             อารมัภบท 



 

[ อารัมภบท ]  

 

สถานการณ์ลานเบียร์ ณ ปัจจุบัน เบียร์ปาร์ตี้ beer party เป็น

อย่างไร?  

วัตถุประสงค์ ที่มาและความส าคัญของการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย 

 

บทที่ 1-4 
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[ อารัมภบท]

[สถานการณลานเบียร: ปจจุบันของลานเบียร สถานท่ี และกลยุทธ]

ลานเบียรและ beer party หรือปารต้ีเบียรบุฟเฟตถือเปนชองทางขายตรงของธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีขยายตัวแทรกไปทุกเทศกาล ไปไดทุกพื้นท่ี และครอบคลุมเวลาไดตลอดท้ัง
ป  เปนปรากฏการณใหมของการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เพราะปจจุบัน ลานเบียรไมไดมีแต
เฉพาะชวงสิ้นปเทาน้ัน แตมีตลอดท้ังป ครอบคลุมทุกเทศกาล สวน beer party น้ันหมายถึง
รูปแบบการจัดงานปารต้ีในรานสุรารอบสถานศึกษาหรือท่ีอื่นๆ เปดขายบัตรเพื่อใหผูมาเท่ียว
สามารถด่ืมเบียรในปริมาณไมจํากัดแบบบุฟเฟตในงานควบไปกับการชมคอนเสิรตนักรองช่ือดังท่ี
วัยรุนชอบหรือบันเทิงรูปแบบอื่น เรียกไดวาเปนการขายพวงความบันเทิงบวกเบียรชนิดด่ืมไดไม
อั้นในราคาเดียวโดยธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจะเปนผูรวมสนับสนุน (co-sponsor)  คูกับราน
สุรา   การจัด beer party พบวาเร่ิมมีมากข้ึนในรานสุรารอบสถานศึกษาเกือบทุกแหงต้ังแตป 
2556 เปนตนมา นอกจากการจัด beer party บวกคอนเสิรตในรานสุรารอบสถานศึกษาแลว ยัง
พบวา มีการจัด beer party รับเทศกาลและวันตางๆ เชน สงกรานต วาเลนไทนฮัลโลวีน เปด
เทอม รับนองใหม ปดเทอม ไปจนถึงการจัดวันพิเศษข้ึนมาเองเชน มีการจัดงาน beer party วัน 
“เทศกาลคนโสด” ในรานสุรารอบสถานศึกษาหลายๆแหง

แตเดิม ลานเบียรจะมีเฉพาะในชวงเทศกาลปใหม แตปจจุบัน ลานเบียรขยายตัวครอบคลุม
ออกไปตลอดท้ังป ขยายตัวออกไปนอกพื้นท่ีกรุงเทพมหานครซึ่งเคยเปนแหลงเร่ิมตนลานเบียร 
กลายเปนลานเบียรสัญจรรุกเขาไปยังเทศกาลอาหารหรืองานประเภทมหกรรมประเภทของดี
ประจําจังหวัด ถนนคนเดิน หรืองานตางๆท่ีจัดในจังหวัดหรือชุมชน จะพบวามีการเปดลานเบียร
โดยเบียรย่ีหอใดย่ีหอหน่ึงซึ่งกลายเปนผูรวมสนับสนุน (co-sponsor) งานน้ันๆ กลายเปนธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลรุกพื้นท่ีตางจังหวัดดวยการมอบเงินใหจังหวัดจัดงาน และธุรกิจขอเปดลาน
เบียรตลอดงาน สวนในกรุงเทพมหานคร พบวา  ลานเบียรกระจายตัวออกสู เกือบทุก
หางสรรพสินคาในกรุงเทพและปริมณฑล มีท้ังลานเบียรเฉพาะเทศกาลและลานเบียรถาวร รวมท้ัง
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กระจายตัวออกสูหางประเภท community mall ถนนคนเดิน และตลาดนัดตอนกลางคืนดวย 
เรียกไดวา มีเกือบทุกท่ี และมีตลอดเวลาทุกเดือน

ลานเบียร และ beer party มีจุดขายจุดเดียวกันคือ music-marketing การใชดนตรีและ
ความบันเทิงเปนแกนของงาน โดยมีการด่ืมชนิดน่ังด่ืมยาวนาน ด่ืมไดเร่ือยๆ เปนสวนประกอบ 
เนนราคาท่ีทุกคนสามารถจายไดแตเปนราคาท่ีทําใหผูด่ืมคิดวาคุม คือ จายคร้ังเดียวแตไดท้ังฟง
ดนตรี ไดรับความบันเทิงและไดด่ืมในปริมาณมาก

ภาพที่ 1 ภาพรวมของลานเบียรตามหางและสถานทจี่ัดประจําในกรงุเทพมหานครและชานเมือง

Centralรัตนาธิเบศร
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[2. ลานเบียร: เกิดมาตั้งแตเมื่อใดในประเทศไทย และ สภาพปจจุบัน เปนเชนใด ]

เบียรย่ีหอแรกท่ีเร่ิมเปดตลาดลานเบียรข้ึนมาในประเทศไทยเปนเจาแรกและคร้ังแรก คือ
เบียรคลอสเตอร (ปจจุบัน ย่ีหอน้ีถูกนํามาทําตลาดอีกคร้ังผานทางสิงหคอเปอเรช่ัน) โดยเร่ิม
จัดเปนคร้ังแรกท่ีลานจอดรถสยามเซนเตอร หรือบริเวณหางสรรพสินคาสยามดิสคัฟเวอร่ีใน
ปจจุบัน และมีเฉพาะชวงฤดูหนาว คือ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ1  โดยเปนการ
เลียนแบบเทศกาลเบียร beer garden หรือท่ีเรียกวา Oktoberfest ในประเทศเยอรมัน

หลังจากการเปดตลาดลานเบียรของเบียรย่ีหอคลอสเตอรแลว ปรากฏวาไดรับความนิยม
มากในกลุมนักด่ืมชาวไทยและประจวบเหมาะกับบรรยากาศของฤดูหนาวและชวงเทศกาลสิ้นป 
ต้ังแตชวงป 2540 เปนตนมา จึงเกิดลานเบียรแหงตอมาท่ีมีช่ือเสียงในหมูนักด่ืมไทย คือ ลานเบียร
หนาตึก SCB Park รัชโยธิน ซึ่งเทากับเปนการจุดประกายลานเบียรท่ีมีดนตรี สาวเชียรและการ
แสดง แตไมไดใหญโตมากเหมือนลานเบียรปจจุบันแตทําใหลานเบียรเร่ิมไดรับความนิยมมากข้ึน 
จนเบียรย่ีหออื่นๆเลียนแบบ และยังคงยึดทําเลท่ีต้ังหนาอาคารใหญและหางสรรพสินคามาจนถึง
ปจจุบัน

จากลานเบียรท่ีตึก SCB Park ลานเบียรไดเปลี่ยนไป คือ ขยับไปท่ีหนาหางสรรพสินคา
เวิลดเทรดเซ็นเตอร (หางเซ็นทรัลเวิลดในปจจุบัน) ต้ังแตป 2545 เปนตนมา ซึ่งกลายเปนท่ีแรก
ของการต้ังลานเบียรสมัยใหมแบบปจจุบัน เน่ืองจากเปนสถานท่ีใจกลางเมืองและมีลานกวาง แต
กลุมเปาหมายในขณะน้ัน คือ กลุมผูใหญวัยทํางาน  การเปลี่ยนกลุมเปาหมาย จากผูใหญวัย
ทํางานมาเปนนักด่ืมวัยรุน เร่ิมเปลี่ยนเมื่อป 2550 เปนตนมา เร่ิมจากการท่ีธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลโหมการทําตลาดและโฆษณาไปยังกลุมวัยรุนมากข้ึน และนําเอากลยุทธท่ีวัยรุนถูกใจ
คือ music marketing มาเปนจุดขายของลานเบียร

ต้ังแตป 2547 เปนตนมา ลานเบียรหนาหางสรรพสินคาเร่ิมเปลี่ยนแปลง จากการเปนแค
ลานต้ังโตะขายเบียร กลายมาเปนการทําตลาดผานทางดนตรีและความบันเทิง หรือ music 
marketing  ของธุรกิจเบียร เน่ืองดวยการแขงขันระหวางคูแขง และความพยายามท่ีจะรุกตลาด
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กลุมเปาหมายใหมๆทุกเพศทุกวัยใหมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมวัยรุน  ทําใหจากลานเบียรชนิด
ธรรมดาๆ กลายมาเปนชองทางการทําตลาดแบบใหมของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล กลายมาเปน
ชองทางการสื่อสารแบรนด (brand communication) ของธุรกิจเบียรทุกเจา

ในปจจุบัน จากลานเบียรธรรมดาๆ จึงกลายมาเปนท้ัง ลานดนตรี ลานคอนเสิรตขนาด
ใหญพรอมความบันเทิงครบครัน มีการดึงวงดนตรีช่ือดังมาลงสับเปลี่ยนทุกวัน ลานกิจกรรม
โปรโมช่ัน ลานแสดงสื่อโฆษณาขนาดใหญของธุรกิจเบียร และสุดทาย กลายเปนสถานท่ีเท่ียว 
กลายเปนลานด่ืมกินเบียรประจํากรุงเทพมหานครและเปนท่ีต้ังตาคอยของกลุมวัยรุนเมื่อใกลฤดู
หนาว รวมท้ังกลายเปนกระแสแฟช่ันในท่ีสุด

[3ความสําคัญของลานเบียรตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล]

ปรากฏการณลานเบียร เปนสิ่งท่ีเรียกวา การสราง brand experienceใหกับตราสินคา 
สรางใหกลุมเปาหมายไดรูจักสินคา มีประสบการณประทับใจกับสินคา ผนวกตนเองใหเขาเปนสวน
หน่ึงกับสินคา บริโภค และกลายมาเปนลูกคากันตอไป  ลานเบียรในปจจุบันจึงมีความครบเคร่ือง
ทุกอยางเปน entertainment event ประเภทหน่ึงท่ีทุกคนรอคอย

นอกจากการเปนการสราง brand experience แลวน้ัน ลานเบียรยังเปนความสําคัญในแง
ธุรกิจ คือ การขายตรง ท่ีสรางเม็ดเงินมหาศาลไดทุกคืนท่ีจัด

ธุรกิจยังสามารถท่ีจะนําเสนอสินคาใหมผานลานเบียร นําสินคาเดิมหรือสินคาใหมท่ีกําลัง
ผลักดันเขาตลาดมาลงขายประจําในลานเบียรเพื่อสรางความคุนเคยใหกลุมลูกคา สรางการทดลอง
ด่ืม และท่ีสําคัญ เกิดคานิยมใหม คือ เมื่อสิ้นป เมื่อ เขาฤดูหนาว เมื่อตองการกิจกรรม
countdown เกๆ เมื่อตองการบรรยากาศ “ชิลๆ” เมื่อตองการฟงเพลงไปด่ืมไปสังสรรคไป เมื่อ
ตองการสถานท่ีเท่ียวกลางคืนท่ีทันสมัย และเมื่อตองการอัพรูปเกๆลงสเตตัสในสื่อ social media 
ของตนเอง ท้ังนักด่ืมและผูท่ีไมไดด่ืมประจําก็จะนึกถึงลานเบียรเสมอ เพราะมีครบทุกอยางท่ี
กลุมเปาหมายตองการ กลายเปนคานิยมใหมทันสมัยของกลุมวัยรุน และวัยทํางานไปเสียแลว
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[4ลานเบียรมีท่ีไหนบาง:สงครามการขยายพื้นท่ีของลานเบียร]

ทุกวันน้ี เกือบทุกหางสรรพสินคา ในกรุงเทพมหานคร มีลานเบียร ท้ังขนาดใหญและขนาด

เล็ก   แหลงใหญท่ีสุด คือ ลานเบียรหนาหางเซ็นทรัลเวิลด  เรียกไดวา สามารถแบงลานเบียรใน

กรุงเทพมหานครออกไดเปน 3 แบบ คือ 

1)ลานเบียรขนาดใหญ หนาหางสรรพสินคาในใจกลางเมือง กิจกรรมเต็มรูปแบบเปน

ไฮไลทท่ีธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนํามาใชเปนจุดขายทุกปกลุมเปาหมายหลัก คือ วัยรุน เพราะ

เปนลานเบียรแฟช่ัน ทันสมัย มีกิจกรรมดนตรี

2) ลานเบียรตามหางสรรพสินคาชานเมืองและ community mallซึ่งจะมีกิจกรรม

entertainment นอยกวาลานเบียรในเมือง แตมีไวเพื่อดักลูกคาแถบชานเมืองและกลุมครอบครัว

3)ลานเบียรหนาตึกสํานักงานขนาดใหญใจกลางเมือง เร่ิมพบในป 2557 ไมมีกิจกรรม

entertainment มาก แตเนนสถานท่ีกินด่ืมมากกวา มีไวเพื่อดักลูกคาวัยทํางานโดยตรง
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4.1 กลุมหางชานเมือง: สงครามพื้นที่รปูแบบใหมจบักลุมเปาหมายแตกตาง

ในป 2556 พบวา กลุมธุรกิจหางสรรพสินคาแถบชานเมืองเร่ิมจับกระแสลานเบียร คือ 
กลุมหางเดอะมอลลกลุมหางเซ็นทรัลแถบชานเมืองซึ่งมีจํานวนมาก หางฟวเจอรปารครังสิต และ
หางเมกะบางนา สรุปไดวา แทบทุกหางสรรพสินคาในกรุงเทพมหานคร และหางแถบชานเมืองทุก
ทิศ ตางก็มีลานเบียรหนาหางครบทุกแหง

ภาพที่ 2 แสดงหางและสถานทจี่ัดลานเบียรประจําและยหี่อเบียรท ี่จัดในป 2556
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ภาพที่ 3 แสดงหางและสถานทจี่ัดลานเบียรประจําและยหี่อเบียรท ี่จัดในป 2557

จะเห็นไดวา ยังคงเปนกลุมหางเดิม คือ กลุมเซ็นทรัล และ กลุมเดอะมอลล ท่ีมีสาขายานชานเมือง
หลายแหง ยังคงเปนหางชานเมืองเจาประจําในการจัดลานเบียรขนาดเล็กหนาหาง และอีก 3 หาง
ชานเมือง คือ ซีคอน (บางแค) ฟวเจอรปารค (รังสิต) และ เมกะ (บางนา) ก็ยังคงเปนเจาเดิมใน
การจัดลานเบียรหนาหาง
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4.2 ลักษณะเดน ของลานเบยีรหางชานเมือง: แตกตา งจากลานเบียรช่ือดังใจกลางเมืองอยางไร

ลานเบียรหางชานเมืองถูกสรางใหมีความแตกตางจากลานเบียรขนาดใหญใจกลางเมือง
หลายๆแหง โดยใชขอแตกตางของลานเบียรมาเปนจุดเดนใหนักด่ืมอีกกลุมไดเลือก

o ลานเบียรหางชานเมือง เปนตัวเลือกของกลุมเปาหมายชานเมืองท่ีไมตองการเดินทางเขา
เมือง สามารถมาด่ืมไดบอยกวาในหางชานเมือง

o ลานเบียรหางชานเมือง ไมตองคอยคิว มักมีโตะวางเสมอ เลือกท่ีน่ังได ไมตองโทรจอง ทํา
ใหนักด่ืมบางกลุมพอใจมากกวาลานเบียรช่ือดังท่ีตองรอคิวเพราะสะดวกกวา โดยเฉพาะ
นักด่ืมวัยผูใหญ

o ลานเบียรหางชานเมือง เปนลานเบียรขนาดเล็ก อาจมีหรือไมมีเวทีคอนเสิรต หากมีเวที
คอนเสิรตก็จะเปนมินิคอนเสิรตหรือมีนักดนตรีนักรองเพียงคนเดียว เสียงไมดัง กิจกรรม
อื่นๆไมมี เปนลานเบียรท่ีเนนการน่ังด่ืมจริงๆจังๆ ทําใหกลุมเปาหมายบางกลุม เชน กลุม
ผูใหญ ช่ืนชอบมากกวาลานเบียรช่ือดังท่ีมีความวุนวายมากกวา

o ลานเบียรหางชานเมือง มักจัดลานหนาหาง ดักกลุมลูกคาท่ีมาซื้อของในหางไปดวย กลุม
นักด่ืมท่ีไปลานเบียรหางชานเมือง สวนหน่ึง คือกลุมท่ีเดินหางน้ันๆ

o ลานเบียรหางชานเมือง มีเปาหมายเปนกลุมครอบครัวอีกกลุมหน่ึง ดวยเหตุผลจากการ
เปนลานหนาหางท่ีลูกคามาซื้อของท่ีหางแลวแวะมาน่ังด่ืมหลังซื้อของจบ และดวยเหตุผลท่ี
ลานเบียรหางชานเมืองมีอาหารแกลมในราคาท่ีถูกกวาลานเบียรช่ือดังในเมือง ไมมี
คอนเสิรตท่ีเสียงดัง ไมวุนวาย ทําใหกลุมครอบครัวเห็นวา ลานเบียรหางชานเมือง เปน
สถานท่ีน่ังกินท่ีเหมาะสมกับครอบครัวดวยเชนกัน ทําใหเห็นภาพเด็กๆว่ิงเลนในลานเบียร
หนาหางชานเมืองเปนเร่ืองปกติ

o ลานเบียรหางชานเมือง เลิกลานเร็วกวาลานเบียรในเมือง เพราะเปดปดตามเวลาในหาง 
ทําใหกลุมครอบครัวเห็นวาเหมาะสมเปนท่ีน่ังเลนน่ังกินสําหรับครอบครัวได

กลุมเปาหมายของลานเบียรหางชานเมือง คือ กลุมคนบานใกล กลุมคนทํางานใกลหาง กลุมผูใหญ 
และ กลุมครอบครัว
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4.3 กลุมหางประเภท community mall: สมรภูมิใหมของลานเบียรป 57 กลุมเปาหมาย
ขยายเพิ่ม

นอกจากกลุมหางชานเมืองแลว ยังมีกลุมหางอีกประเภทหน่ึงท่ีกลายเปนพื้นท่ีของสงคราม
ลานเบียรไปดวย คือ กลุมหางประเภท community mall ซึ่งนับวันย่ิงมีเปนจํานวนมาก และมีท้ัง
ในกรุงเทพมหานครและชานเมือง ประมาณ 60 แหง และในตางจังหวัดหลายๆจังหวัด และหาง
ประเภท community mall ก็กลายมาเปนวิถีชีวิตใหมของชนช้ันกลางและครอบครัวคน
กรุงเทพมหานครไปแลว ทําใหธุรกิจเบียรใหความสนใจกับ community mall มากข้ึนในฐานะ
เปนพื้นท่ีใหมในการขยายลานเบียร ไดท้ังกลุมลูกคาเพิ่ม และสามารถครอบคลุมไดทุกพื้นท่ี
มากกวาหางสรรพสินคา

เน่ืองจาก community mall มีเปนจํานวนมากกวา 60 แหงท่ัวกรุงเทพมหานคร มีท้ัง
ขนาดใหญและขนาดเล็ก จึงไมสามารถสํารวจไดครบทุกแหง อยางไรก็ตาม จากการสํารวจ
เบ้ืองตน พบวา community mall ท่ีมีลานเบียร มักจะเปน community mall ตามชานเมือง 
และมีพื้นท่ีพอสมควรท่ีจะจัดลานเบียรได 

สวน community mall ตามตางจังหวัด พบวา มีลานเบียรเกือบทุกแหง และบางแหงจัด
ลานเบียรเปนประจํา ไดแก Porto Cino-มหาชัย UD Town-อุดรธานี  Hugz Mall-ขอนแกน
Atime Market-ราชบุรี  Ozone Lifestyle Mall-ระยอง community mall ตางจังหวัดท่ีกลาว
มาน้ีกลายเปนลานเบียรประจําไปแลวทุกสิ้นปและตามวาระ เน่ืองจาก community mall ตาม
ตางจังหวัดมีพื้นท่ีคอนขางมาก และในตัวจังหวัดไมมีลานเบียรตามหาง ธุรกิจเบียรจึงอาศัยพื้นท่ีใน
community mall ตางจังหวัดแทนในการจัดลานเบียร
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จากการลงพื้นท่ีสุมสํารวจลานเบียรใน community mall  3 แหง ดังน้ี

1. Brio Community Mall พุทธมณฑล
2. Image Mall พุทธมณฑล
3. Piccadilly  ออนนุช กรุงเทพฯ

พบวา ทุกแหงท่ีสํารวจ เปนลานเบียรขนาดเล็ก มีโตะประมาณ 20-30 โตะ มีเวทีขนาด
เล็กดานหนาลานเบียรสําหรับมินิคอนเสิรต และธุรกิจเบียรท่ีมาจับจองท้ัง 3 แหง คือ เบียรสิงห
เพียงเจาเดียว เนนการมีมินิคอนเสิรตในลานเบียร โดยโฆษณาลานเบียรดวยวงดนตรีท่ีจะมาแสดง
สดในแตละคืน ซึ่งพบวา การใช music marketing โปรโมทลานเบียรไดผลมาก เพราะพบวาตอง
มีการโทรจองโตะ แมกระท่ังในลานเบียรขนาดเล็กอยาง community mall

                ลานเบียร์ใน community mall



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้ (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

11 ดร ศรีรัช ลอยสมุทร   2558

Im a g e  M a ll ย ่า น พ ุท ธ ม ณ ฑ ล

The Brio Mall ยา่นพุทธมณฑล
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ภาพที่ 4 ลานเบียรใน community mall ยานชานเมือง

    ล า น เบ ีย ร ์ใ นcommunity mal l แ ล ะ เว ท ีม ิน ิค อ น เส ิร ์ต  บ า ง ค ืน ท ี�ไ ม ่ม ีค อ น เส ิร ์ต  
จ ะ ม ีก า ร ถ ่า ย ท อ ด ส ด ฟ ุต บ อ ล ต ่า ง ป ร ะ เท ศ แ ท น ด ว้ ย จ อ ข น า ด ใ ห ญ ่ห น า้ ล า น เบ ีย ร ์

ก า ร ใ ชm้usic marketing โ ป ร โ ม ท ล า น เบ ีย ร ์ใ นcommunity mal l
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ลักษณะเดนของลานเบียรใน community mall: คลายลานเบียรหางชานเมือง

o เนนกลุมครอบครัวเปนพิเศษ เพราะ community mall มักอยูใกลหมูบาน ชุมชนขนาด
ใหญ หรือในแนวถนนท่ีมีหมูบานต้ังอยูใกลๆกันเปนจํานวนมาก ลูกคาของ community 
mall คือครอบครัวบานใกล ดังน้ัน ลานเบียรใน community mall คือ จับกลุม
ครอบครัวมากกวากลุมอื่นๆ และกลุมผูใหญ

o ดักกลุมลูกคาชานเมือง เชน ยานพุทธมณฑล พระราม 5 รามอินทรา ฯลฯ 
o ลูกคาใชลานเบียรใน community mall เปนสถานท่ี “น่ังเลน”หรือพักผอน หรือน่ัง 

“ชิล” แบบครอบครัว หลังจากมาเดินเลน ทานอาหารหรือซื้อของท่ี community mall 
ซึ่งพบวา ลูกคา community mall มักจะมากันมากในตอนเย็นๆมากกวาตอนกลางวัน
และเปนกลุมครอบครัวชัดเจนกวาลูกคาตามหาง รวมท้ังลานเบียรใน community mall 
เปนลานเบียรขนาดเล็ก ไมวุนวาย ดนตรีประกอบมักเปนดนตรีเบาๆ ทําใหครอบครัวบาง
ครอบครัวเลือกลานเบียรใน community mall เปนท่ีน่ังเลนสังสรรค

o Community mall บางแหงอยูใกลท้ังสถานศึกษาและชุมชน เชน Urban square อยู
ใกลกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยชนิดเดินขามถนนมาได และมีลานเบียรเพื่อรองรับกลุม
นักศึกษา

Park lane เอ ก ม ยั PortoCino พ ร ะ ร า ม2

ล า น เบ ีย ร ์ใ นcommunity 
mall อ ย ตู่ ิด ก บั บ า้ น พ กั อ า ศ ยั

Piccadi l ly Mall  อ ่อ น น ุช
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[5. กลยุทธของลานเบียร: เนนบันเทิงเปนหลัก ]

จากการทบทวนสถานการณลานเบียรในป2556-2557 พบวา ลานเบียรมีกลยุทธดังตอไปน้ี

1) Music marketingลานเบียรปจจุบัน คือ การจัดคอนเสิรต เนนการนํานักรองนักดนตรีท่ี
วัยรุนนิยมมาแสดงสด

2) Entertainment marketing นอกจากดนตรีท่ีเปนจุดขายหลักของลานเบียรแลว ลาน
เบียรยังเนนกิจกรรมบันเทิงอื่นๆประกอบกันไป เชน บูธเลนเกม กิจกรรมถายรูป 

3) Sports marketingนอกจากดนตรีและบันเทิงแลวน้ัน พบวา ลานเบียรบางแหงนําประเด็น
เร่ืองกีฬา มาผูกกับลานเบียร เพื่อใหโยงไปถึงโฆษณาแนว sports marketing ท่ีธุรกิจ
เบียรสื่อสารกอนหนาลานเบียร

4) กิจกรรม countdownหลังจากกระแสนิยม countdown ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ในชวง 
4-5 ปกอนหนาน้ี ลานเบียรจึงไดนํากิจกรรม countdown ในลานเบียร เขามาเปนจุดขาย
อีกอยางหน่ึงและพยายามจูงใจใหเกิดคานิยม countdown ในลานเบียรแทนท่ีจะไป
countdown ท่ีอื่น

5) ขยายพื้นท่ีแนวราบจากในเมือง ออกสูชานเมือง   จากหนาหางเซ็นทรัลเวิลดซึ่งกลายเปน
จุดหลักของลานเบียรแลว ลานเบียรก็ขยายไปยังหางสรรพสินคาชานเมือง ทุกมุมทุกทิศ
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อดึงลูกคากลุมชานเมือง ไมวาจะเปนทิศเหนือของกรุงเทพ ดวย
หางฟวเจอรปารครังสิต ทิศตะวันออกดวยหางเมกะบางนา ทิศตะวันตกดวยหางเซ็นทรัล
ปนเกลา  รวมท้ังขยายพื้นท่ี จากหางสรรพสินคาขนาดใหญ สูหางขนาดเล็กประเภท
community mall ดวย เชน หาง Porto Cino  ท่ีมหาชัย เปนตน หรือตามหางประเภท
lifestyle community mallเชน J-Avenue ทองหลอ และ La Villa ซอยอารียก็จะมี
ลานเบียรขนาดเล็กเกือบทุกแหงในชวงทายป เทากับ ทุกหางทุกประเภทในกรุงเทพและ
ปริมณฑล เต็มไปดวยลานเบียร

6) โฆษณาแฝงลานเบียรคือการแสดงโฆษณาแฝงผานสื่อตางๆท่ีตอกยํ้าช่ือสินคา ตรา
สัญลักษณ และสีสัญลักษณซึ่งสื่อสารผานสื่อมวลชนไมได รวมท้ังลานเบียรยังเปนสื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑใหมไดอยางดี
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7) Lifestyle marketingลานเบียร คือ การสราง lifestyle ใหกับนักด่ืมและนักด่ืมหนาใหม
ไดรับรูวา การไปลานเบียรคือ lifestyle ของคนทันสมัย  คือ lifestyle ของฤดูหนาว 
เทากับเปนการผูกใหการด่ืมเปนสวนหน่ึงของชีวิตของผูบริโภคสรางใหการไปลานเบียร
ในชวงทายปคือ “วัฒนธรรม” คนเมืองท่ีทันสมัย

8) Sexy marketingซึ่งยังคงเปนจุดเดนของลานเบียร ผานทางสาวเชียร สาวพริตต้ี
9) Celebrity marketingดารา นางแบบท่ีลานเบียรดึงมารวมงานในฐานะ celebrity ประจํา

ลานเบียรเพื่อสรางกระแส และ กระพือขาวไดดีถามีดารา นางแบบ ช่ือดัง มาแสดงแฟช่ัน
โชวหรือ entertain บนเวที เชน ลานวอดกา Absolute ก็ไดเชิญนักแสดงหญิงช่ือดัง 
พลอย เฌอมาลย มาเดินแบบในงาน ซึ่งทําใหมีนักขาวและนิตยสารติดตามมาทําขาวใน
งานดวย

ภาพที่ 5 รวมโฆษณาลานเบียรห นาหางและ community mall

สรุปไดวา ลานเบียรในปจจุบัน คือ “ลานคอนเสิรต” ดีๆน่ีเอง จะเห็นไดวา ธุรกิจเบียร
นําเอาเร่ือง ดนตรี เขามาผูกกับการด่ืมเบียร และใชคอนเสิรต นักดนตรีช่ือดัง มาเปนแรงดึงดูดใจ
ใหกลุมวัยรุนมาลานเบียร เทากับวา ธุรกิจเบียรดึงดูดกลุมเปาหมายวัยรุนทางออมดวยดนตรีท่ี
วัยรุนนิยม
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[6. ลานเบียร: มูลคาและความสําคัญตอการตลาดธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล]

มูลคาของลานเบียรท่ีมีตอธุรกิจเบียรน้ันมีมูลคาประมาณ 1-2% ตอสัดสวนการตลาด
ท้ังหมดของธุรกิจเบียร เพราะมีชวงเวลาขายเฉพาะกิจ แตมีความสําคัญสูงมากตอธุรกิจเบียรในแง
ตอไปน้ี

เปนการสื่อสารตราสินคาหรือ brand communication ในสภาพท่ีธุรกิจเบียรไม
สามารถโฆษณาไดอยางเสรีในสื่อมวลชน โดยเฉพาะ การโฆษณาในดานผลิตภัณฑ คุณสมบัติ 
และประสบการณการด่ืม ลานเบียรจึงเปนทางออกของธุรกิจเบียรจากการถูกควบคุมโดย
มาตรา 32 ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

เปนการสราง brand activationหรือการสรางชีวิตชีวาใหกับแบรนด สรางสีสันระหวาง
แบรนดกับผูด่ืม เพราะหากมีเพียงการโฆษณาผานสื่อเทาน้ัน brand activation อาจไมเกิด 
เพราะจะตองอาศัยรูปแบบของกิจกรรม หรือ event ท่ีเปนรูปธรรมใหผูด่ืมไดเขามาสัมผัสจริง 
เกิดประสบการณจริง และไดรับความบันเทิงกลับไป

เปนการขายตรงทางหนึ่งถึงแมธุรกิจเบียรจะถูกบังคับโดย พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล หามทําการขายตรงก็ตาม แตลานเบียรกลับเปนขอยกเวน เพราะสามารถขอ
ใบอนุญาตขายช่ัวคราวได จึงทําใหลานเบียรกลายเปนชองโหวทางกฎหมาย

เปนชองทางการโปรโมทสินคาและการทําการสงเสริมการขายทุกรูปแบบท่ีไมสามารถ
โฆษณาทางสื่อมวลชนได 

สรางการจดจําตราสินคาตอกยํ้าช่ือสินคา ตอกยํ้าตราสัญลักษณ ตอกยํ้าสิ่งท่ีไมสามารถ
โฆษณาทางสื่อมวลชน
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เปนการสราง brand experienceใหนักด่ืมมีประสบการณรวมกับสินคา เพื่อท่ีจะจดจํา 
ไดสนุก ไดบันเทิง ไดอยูกับกลุมเพื่อนโดยมีเบียรเปนตัวเช่ือม หรือไดบันเทิงโดยมีเบียรเปน
ตัวเช่ือม

ผูกแบรนดใหเขากับ entertainment marketing ผูกความบันเทิงน้ีเขากับการด่ืม ซึ่ง
ย่ิงตอกยํ้าคานิยมของนักด่ืมไทยวา ถาอยากสนุกตองด่ืมเหลาเบียร ถาอยูกับกลุมเพื่อนตองด่ืม
เหลาเบียร ถาจะฟงดนตรีหรือดูกีฬา ก็ตองด่ืมไปพรอมกันจึงจะสนุก

ตอกย้ําการดื่ม วา เปน “เรื่องปกติ” ของสังคมไทย  เปน “เร่ืองตองทํา” สําหรับฤดู
หนาวและสงทายป  เปนสถานท่ีๆตองไป เปนกิจกรรมท่ีตองทําในชวงทายป และสุดทาย ลาน
เบียรหนาหางถูกทําใหเปน “แฟช่ัน” ท่ีทําใหกลุมเปาหมายรูสึกวาตองไป จะไดทันสมัย

เปนการสรางฐานลูกคา และรักษาความสัมพันธกับลูกคาตอไปตอเน่ืองยาวนาน เพราะ
ธุรกิจเบียร จะมีการใช social media เปนสื่อ และในชวงการเปดลานเบียรและหลังปดลาน
เบียร ธุรกิจเบียร มักจะมีการจัดประกวดใหนักด่ืมสงภาพถายตนเองมาลงในสื่อ social media 
การทําแบบน้ี เทากับ เปนการรักษาความสัมพันธตอเน่ืองกับลูกคา

เปนชองทางเปดตัวสินคาใหม หรือ สินคาท่ีกําลังโปรโมท ตัวอยางชัดเจน คือ ไทยเบฟเวอ
เรจ  ท่ีเปดลานเบียรโดยใชช่ือ เบียรเอกซปอรต เปนตัวนํา ท่ีหางเซ็นทรัลเวิลด โดยใชช่ือวา 
“ชางเอ็กซพอรตเบียรพารค2013" และ "ชางเอ็กซพอรต เดอะซีเลคช่ันส”  เนนการขายเบียร
เอกซปอรตในลานเบียร เพื่อใหนักด่ืมไดรูจัก และไดลองรสชาติและเทากับเปนการเพิ่มตลาด
เปดตัวเบียรเอกซปอรต

สรางการรับรูตอเนื่องจากสื่อโฆษณากอนการมีลานเบียร โดยเฉพาะอยางย่ิง ประเด็น
เร่ือง music marketing และ sports marketing ซึ่งกลายเปนกลยุทธการโฆษณาหลักทางสื่อ
โทรทัศนของธุรกิจเบียร การเปดลานเบียรและใชดนตรีเปนหลกัในการจัดลานเบียร จึงเปนการ
สรางการรับรูแบรนดตอเน่ืองจากสื่ออื่นๆ จะเห็นไดวา เบียรชาง ใชนักรอง บอด้ีสแลมเปนพรี
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เซนเตอรในแคมเปญ ซึ่งเทากับเนนจุดขายผาน music marketing  และตามติดมาดวยลาน
เบียรท่ีเนนคอนเสิรตจากนักรองดังๆเชนเดียวกัน

กระตุนยอดขาย เนนการขายตรง ตอกยํ้าพฤติกรรมการด่ืมในท่ีสาธารณะ

จะเห็นไดวา ธุรกิจเบียรลงทุนกับลานเบียรอยางสูง และลงทุนสูงข้ึนทุกป ตัวอยางเชน ไทยเบฟ
เวอเรจ ลงทุนกับลานเบียรหนาหางเซ็นทรัลเวิลดในป 2555 จํานวน 50 ลานบาท แตในป 2556 
ลงทุนเพิ่มเปน 70 ลานบาท2  โดยหวังวา ลานเบียรจะสามารถกระตุนยอดขายไดเพิ่มข้ึน 15% 
รวมแลวจากการจัดลานเบียร ไทยเบฟเวอเรจจะขายเบียรได 1.5 แสนลานลิตร เฉพาะจาก
ยอดขายลานเบียรสวนมูลคารวมของลานเบียรท้ังหมดน้ันสูงถึง 1.2 แสนลานบาทตอป 3 และ
เติบโต 5-10% ตอป

ภาพที่ 6 การใช music marketing เปนกลยุทธในลานเบียรทุกยี่หอ
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[7. มีอะไรใหมในลานเบียรป 2556-57 ]

ลานเบียรป 2556-57 มีประเด็นท่ีนาสนใจเกิดข้ึน 4 ประเด็น คือ

การนําเสนอสินคาใหมที่ดึงดูดกลุมผูหญิงและเด็กวัยรุน:  ประเด็นท่ีพบ คือ การนําเสนอ
ไอศกรีมรสเบียรเอกซปอรต ในลานเบียรเอกซปอรต หนาหางเซ็นทรัลเวิลด  โดยมีการโฆษณา
อยางโจงแจง วา เปนไอศกรีมท่ีทํามาจากเบียรเอกซปอรตและมีรสชาติเปนเบียรเอกซปอรต 
กลุมเปาหมายคือกลุมผูหญิง และเด็กวัยรุน

ลานสุรา:  นอกเหนือจากลานเบียร พบวา ในป 2556 มีการนําผลิตภัณฑสุราเขามาใหบริการ
ในรูปแบบลานเบียรดวย ซึ่งก็คือ สุราย่ีหอ แสงโสม ไดเปดลานสุรา แสงโสม Move a bar ท่ีหนา
หางเซ็นทรัลเวิลดคูกับลานเบียรดวย ซึ่งก็เน่ืองมาจากสุราแสงโสม ไดทําการ rebrand ภาพลักษณ
สินคา จากสุราท่ีมีภาพลักษณดูเกา ทําใหกลายเปน สุราท่ีมีภาพลักษณทันสมัยเหมาะกับวัยทํางาน
ตอนตน โดยนําเสนอผานภาพยนตรโฆษณาโทรทัศนชุด Move a bar และไดทําการตลาดตอเน่ือง
จากโฆษณาดวยการเปด “ลานสุรา” ควบคูกับลานเบียร

ลานRTD:  นอกเหนือจาก ลานเบียร ลานสุรา แลว พบวา สินคาประเภท RTD ก็ขยับเขามา
ทําธุรกิจลานเบียรดวยเชนกัน โดยเปดเปน “ลานวอดกา” ท่ีหนาหางสรรพสินคาพารากอน โดย
เคร่ืองด่ืมย่ีหอ Absolute Vodka จัดงาน Absolute Park เนนการแสดง และใช celebrity 
marketing มาเปนจุดขายภายในงาน

การขายรูปแบบใหม เชน การขายผาน vending machine การขายไอศครีมรสเบียรและใช
สินคาน้ีในการโฆษณาลานเบียร

จากประเด็นท้ัง 4  ประเด็น จะเห็นไดวา ธุรกิจเบียรรุกเขาหากลุมผูหญิงและเด็กมากข้ึน 
ทางออมดวยการนําเสนอรสชาติเบียรผานสินคาใหม คือ ไอศกรีมเบียร ซึ่งจะมีขายเฉพาะในลาน
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เบียรเทาน้ัน  รวมท้ังการรุกตลาดลานเบียรเพิ่มข้ึนจากสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลประเภทอื่นท่ีไม
เคยจัดลานเบียรมากอน ซึ่งก็คือกลุมสุรา และกลุม RTD  ย่ิงเทากับเปนการเพิ่มการด่ืมไปโดย
ปริยาย

ภาพที่ 7 สถานการณใหมในลานเบียร
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ภาพที่ 8 ลานเบียรหนาหางฟวเจอรปารครังสิต จัดโดยสิงห มีนักเรียนมัธยม (ตามภาพ 2) 
เขาไปใชบริการตั้งแตเวลา 17.00 น. 
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[8. กลยุทธประเภทดื่มไมอั้น beer buffet: สถานการณปจจุบันเปนอยางไร]

กลยุทธประเภทด่ืมไมอั้น หรือ beer buffet เปนกลยุทธแนวใหมท่ีธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล เร่ิมนํามาใชในป 2556 กับกลุมวัยรุนนักศึกษา 

กอนหนาน้ี โปรโมช่ันประเภท beer buffet  มักจะเปนกลุมธุรกิจโรงแรมนํามาใชกับ
หองอาหารภายในโรงแรม แตปจจุบัน กลับกลายเปน ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนํามาใชในการจูง
ใจกลุมวัยรุนวัยเรียน(ในท่ีน้ี จะกลาวถึงเฉพาะ beer buffet  ท่ีจัดในรานสุรารอบสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเทาน้ัน ไมครอบคลุมไปถึง beer buffet ในผับบารท่ัวไป โรงแรมและรานอาหาร)

ลักษณะของกลยุทธ beer buffet  ท่ีจัดในรานสุรารอบสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มี
ดังน้ี

จุดเดนของกลยุทธน้ี คือ การจายเพียงครั้งเดียวในราคาท่ีกําหนดและสามารถด่ืมไดตลอดงาน
ไมจํากัดจํานวนด่ืม ราคาบัตรเขางานรวมคาเคร่ืองด่ืมและคาชมคอนเสิรตในงานดวยเรียกวา จาย
คร้ังเดียวไดครบทุกอยาง

มาในรูปแบบของ “ปารตี้” ท่ีจัดโดยธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เนนกลุมนักศึกษาโดยเฉพาะ 
มีช่ืองานตางๆกัน และโฆษณาผานสื่อ social media

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะใชวิธี co-sponsorกับรานสุรา ผับบาร ตามสถานศึกษา เพื่อ
จัดปารต้ี beer buffet น้ี และจะเลือกรานสุราขนาดใหญ มีช่ือเสียงท่ีกลุมเปาหมายนิยมไปอยูแลว

เนนความบันเทิงดวย music marketing เปนหลัก ใชดนตรีเปนแรงดึงดูดใจให
กลุมเปาหมายเขามา

ทําการตลาดตอเนื่องผาน social media ดวยการใหกลุมเปาหมายท่ีมางาน ถายรูปในงาน     
และโพสตภาพตนเองเพื่อประกวดภายหลังงานจบในสื่อ social media ท่ีธุรกิจจัดมาให ซึ่งเทากับ
เปนการสรางฐานลูกคาใหติดตามตอเน่ืองระยะยาว
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อางช่ือสถาบันการศึกษาในโฆษณา อาศัยความรูสึกความเปนพวกพอง ความเปนกลุมกอน
ตามสถาบันของกลุมเปาหมายใหมางาน และเปนการใหกลุมเปาหมายแตละสถาบันดึงพวกพอง
ของตนเองมางานใหมากๆเพื่อแขงขันประชันกับสถาบันอื่นรวมท้ังเปนการโฆษณาลวงหนาให
กลุมเปาหมายในสถาบันน้ันๆไดรับรูวาจะมีการจัดปารต้ีเบียรในรานสุราใกลสถาบันการศึกษาของ
ตนเอง

ธุรกิจผูกตนเองเขากับปฏิทินการศึกษาและนําเสนอรูปแบบ ปารต้ี ตามปฏิทินการศึกษา เชน 
งานปารต้ีบายเนียร งานปารต้ีรับปริญญา งานปารต้ีหลังงานฟุตบอลประเพณี เปนตน

เนนกลยุทธดานราคาเปนสําคัญ เชน 299-399 บาทด่ืมไดตลอดคืน แตถาเขาไปในงานแลว 
จะพบวา โปรโมช่ันเหลาน้ีจะมีขอจํากัด เชน ด่ืมไดตลอดคืนจริงแตตองเร่ิมหลัง 24.00 น. เปนตน
ไป

กลุมเปาหมาย คือ กลุมนักศึกษาอุดมศึกษา เปนสําคัญ 

กลุมเปาหมายใหมที่ธุรกิจเนนเปนพิเศษ คือ กลุมผูหญิงวัยรุน เพราะเปนกลุมท่ีช่ืนชอบการ
ปารต้ีเลียนแบบดารา และมีกลยุทธท่ีคัดมาสําหรับผูหญิงโดยเฉพาะแฝงมากับปารต้ี กลยุทธท่ีเนน
กลุมผูหญิง ท่ีพบ มีดังน้ี

1 โปรโมช่ันแบบ lady night  ผูหญิงมา4 คนรับบัตรเพิ่มไดเปน 5 คน

2 ใชเร่ืองเพศเปนจุดขาย เชน การเปนโสด การอยากมีแฟน การอยากหาคนรักใหมใน
ปารต้ี ฯลฯ โดยนําเสนอประเด็นน้ีเปน concept ของปารต้ี เชน เบียรเอกซปอรต จัด
ปารต้ี beer buffet ดวย concept ช่ืองานวา “ฉันโสดโปรดจีบ” ตอเน่ืองกันมาหน่ึงป
เต็มแลว และปารต้ี “ฉันโสดโปรดจีบ” น้ันเนนกลุมผูหญิงโดยเฉพาะ  และจัดปารต้ีใน
concept ช่ือวา “Single festival” หรือ “เทศกาลคนโสด” อยู ณ ตอนน้ี เอกลักษณ
ในงาน คือ การขายสายรัดขอมือเรืองแสงในงานใหผูเขางานไดเลือกซื้อตามสีและความ
ตองการวาอยากประกาศตัววาโสดใหคนมาจีบได หรือ อยากประกาศตัววาไมโสด เชน 
ถาใสสายรัดขอมือสีเขียว แปลวา โสดโปรดจีบ สีขาว แปลวา มีแฟนแลว เปนตน
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3 ใชเร่ือง emotion ของเพศหญิงเปนจุดขาย นอกจากความโสด ยังมีประเด็นเร่ือง ความ
รัก ความเศรา อกหัก ฯลฯ โดยธุรกิจจะหยิบ emotion เหลาน้ีของผูหญิงวัยรุนมา
นําเสนอเปน concept ของปารต้ี 

กระจายไปทั่วประเทศ ตามจังหวัดใหญๆท่ีมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ
ประจําภูมิภาค   เชน เชียงใหม เชียงราย ขอนแกน  เพื่อสรางกระแส

ผูกประเด็นปารตี้แตละงานใหเขากับ lifestyleและความสนใจของกลุมเปาหมาย
ระดับอุดมศึกษา คือ เร่ืองการเรียน งานรับปริญญา งานรับนองใหม เฟรชช่ีเดย-ไนท การสอบ 
และเร่ืองแฟน-อกหัก-โสด ฯลฯ 

อิงเขากับเทศกาลและวันตางๆ เชน วันเด็ก วันสงกรานต วันวาเลนไทน นําเสนอให
กลุมเปาหมายมางานในวันดังกลาวดวยการแตงแฟนซีตาม theme วัน และจัดงานใหเขากับ 
theme วันดังกลา

ขอสรุป  กลยุทธแบบ beer buffet คืออีกวิธีการหน่ึงในการยัดเยียดขายเบียรใหกับ
กลุมเปาหมายวัยอุดมศึกษาดวยวิธีการอิงวาระตางๆและนําเสนอผานรูปแบบการจัดปารต้ี มีดนตรี
และความบันเทิงเปนหลัก
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ภาพที่ 9 Zapp ปารตี้ หรือ แซบปารตี้ จัดโดยเบียรเอกซปอรต นําเสนอ beer buffet ผานประเด็นเรื่องเพศ คือ เรื่องความ
โสด ในช่ืองาน “ฉันโสดโปรดจีบ” และ “เปนโสดทําไมตั้ง 1 ป”  จัดตามรานสุราช่ือดังรอบมหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 10 Zapp party ใน conceptตางๆ
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ภาพที่ 11 งาน beer buffet ที่จัดโดยอิงเทศกาลและ lifestyle ของนักศึกษา งานFreshy night party
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ภาพที่ 12  งานปารต้ี beer buffet ที่จัดโดยอิงช่ือสถาบันการศึกษา ในโฆษณาน้ีคือ อางอิงช่ือสอง
มหาวิทยาลัยที่ต้ังใกลเคียงกัน คือ มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU)และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU) ใชช่ืองานวา cute 

girls party เนนจุดขายเรื่องเพศ คือ ประชันความงามระหวางนักศึกษาสองสถาบัน
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ภาพที่ 13  งานปารต้ี beer buffet ที่เนน lady night ในช่ืองาน Single ladies
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ภาพที่ 14 งานปารตี้ beer buffet ที่จัดอิงเทศกาลและ lifestyle ของนักศึกษา คือ งานฟุตบอลประเพณี งานปารตี้น้ีจุดขาย
คือเปนงานเล้ียงและฉลองหลังงานฟุตบอล ใชช่ือวา “งานเล้ียงประเพณี” และกําหนดใหใสสีเส้ือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณและ

ธรรมศาสตรเทาน้ัน
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ภาพที่ 15 beer buffet ที่จัดโดยรานสรุาช่ือราน Virgin หนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหร าคาบุฟเฟตใน
ราคา 199 บาทแตตองแสดงบัตรนักศึกษา
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[9. ลานเบียร และ beer buffet: ผลกระทบและความสูญเสีย]

ผลกระทบของลานเบียร มีดังตอไปน้ี

ผลกระทบตอพฤติกรรมการดื่ม: ลานเบียร และ beer buffet มีผลในดานการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการด่ืมใหเปน การด่ืมแบบตามเทศกาล การด่ืมตามชวงวาระ คือ ปลายป สงทายป และ
countdown ในลานเบียร beer buffet มีผลตอการกระตุนใหด่ืมมาก ทําใหการด่ืมแบบ party 
drinking กลายเปน lifestyle ของวัยรุนไป หรือกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิต

ผลกระทบตอการเพิ่มตลาด เพิ่มกลุมเปาหมายใหม: ลานเบียร และ beer buffet มีผล
โดยตรงตอการเพิ่มตลาดสินคาใหมท่ีธุรกิจตองการโปรโมท เห็นไดชัดในกรณีของเบียรเอกซปอรต 
ท่ีบริษัทไทยเบฟทําการเพิ่มตลาดใหนักด่ืมไดคุนเคยกับเบียรเอกซปอรตดวยการเปลี่ยนลานเบียร
ทุกลานเบียรใหเปนการขายเบียรเอกซปอรตท้ังหมด และใชช่ือเบียรเอกซปอรตในการสื่อสารเร่ือง
ลานเบียร

ขยายกลุมเปาหมายในดาน วัย และ เพศ: ลานเบียร และ beer buffet มีผลโดยตรงในการ
ขยายกลุมเปาหมาย จากผูใหญ วัยทํางาน เปนกลุมวัยรุน โดยเฉพาะอยางย่ิง กลุมวัยอุดมศึกษา 
และเปนท่ีเห็นชัดเจนในกรณี beer buffet คือ เนนกลุมเปาหมายวัยนักศึกษาโดยเฉพาะ และเนน
การขยายกลุมเปาหมายเพศหญิง รวมท้ังพยายามผูกเร่ืองการด่ืมใหเขากับปฏิทินการศึกษาและ 
lifestyle ของวัยอุดมศึกษา คือ การรับนอง วันเฟรชช่ี วันรับปริญญา วันฟุตบอลประเพณี เปนตน

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ: ลานเบียร และ beer buffet มีผลโดยตรงตอความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจของบุคคลและสังคม ย่ิงการขายแบบแพคเกจในราคาเดียว ย่ิงจูงใจใหนักด่ืมวัยรุนสนใจ
มากข้ึนและคิดวาไปแลวคุม แตเมื่อไปแลวกลับพบวาตองจายมากกวาวันปกติท่ีไมมีปารต้ี
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ผลกระทบตอความจงรักภักดีที่มีตอแบรนด: ลานเบียร และ beer buffet คือ brand 
communication หรือการสื่อสารแบรนด และเปนการสราง brand experience สราง
ประสบการณตรงใหกับกลุมเปาหมายใหรูสึกเช่ือมโยงกับแบรนดผานความประทับใจดานบวก 
ดวยความบันเทิงและความสนุกสนานตางๆท่ีลานเบียร และ beer buffet มีให ซึ่งย่ิงประทับใจ
ดานบวก ก็จะย่ิงผูกพันกับแบรนดมากข้ึน และมีผลตอการเลือกแบรนดในอนาคตตอไป

ผลกระทบตอคานิยมของสังคมทีมีตอการดื่ม: ลานเบียร และ beer buffet  มีผลในดานการ
เปลี่ยน norm เร่ืองการด่ืม ใหกลายเปน การด่ืมเปนเร่ือง “ปกติ” วา ทายปตองด่ืม 
countdownตองด่ืม ฤดูหนาวตองไปลานเบียร การด่ืมในท่ีสาธารณะ/การด่ืมหนาหางสรรพสินคา
เปนเร่ืองปกติ การด่ืมลานเบียรแลวพาครอบครัวไปดวยกลายเปนเร่ืองปกติของสังคมไทย
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความสูญเสียในดานคาใชจายในลานเบียร

*หมายเหตุ เปรียบเทียบราคาเบียรของบริษัทสิงหคอรเปอเรช่ัน ที่ลานเบียรหนาหางฟวเจอรปารครังสิต วันที่ 26 ธันวาคม 
2556
**ลานเบียรมีโตะทั้งหมดประมาณ 50 โตะ แตละโตะน่ังได 4 คน การเปรียบเทียบในตารางน้ี คิดจากขั้นต่ําวา 1 โตะส่ัง 1 
เหยือกเทาน้ัน และไมไดคํานวณวาทั้งคืนในการเปดลานเบียรจะมีนักดื่มมาเปล่ียนมากนอยแคไหนหรือแตละโตะส่ังก่ีเหยือก

แบรนด ราคา/เหยือก/Tower รายไดข้ันตํ่าสุดในลาน
เบียร/โตะ/ 1 ชม.การด่ืม

รายไดรวมข้ันตํ่าสุด/6 
ชม.การเปดลานเบียร

ลีโอ เหยือก 159 บาท
Tower469 บาท

7950 บาท/ 1 ชม.การ
ด่ืม/ 1เหยือก
23450 บาท/ 1 ชม./
1Tower

47700 บาท/ 6 ชม.การ
ด่ืม
140700 บาท/ 6 ชม.
การด่ืม

สิงห เหยือก 179 บาท
Tower529 บาท

8950 บาท/ 1 ชม.การ
ด่ืม
26450 บาท/ 1 ชม.การ
ด่ืม

53700 บาท/ 6 ชม.การ
ด่ืม
158700 บาท/ 6 ชม.
การด่ืม

อาซาฮี เหยือก 189 บาท
Tower559 บาท

9450 บาท/ 1 ชม.การ
ด่ืม
27950 บาท/ 1 ชม.

56700 บาท/ 6 ชม.การ
ด่ืม
167700 บาท/ 6 ชม.
การด่ืม

หากรวมรายไดข้ันตํ่าสุดท้ังหมด/ 6 ช่ัวโมงการด่ืม  ในกรณีทุกโตะสั่ง 1 เหยือกและ 1Tower เปน
อยางตํ่า (รวมทุกย่ีหอ)จะเทากับวา ลานเบียรหนาหางฟวเจอรปารครังสิต จะมีรายไดข้ันตํ่าสุด 
ประมาณ 624,800 บาท/คืน

หากรวมรายไดท้ังหมดจากการเปดลานเบียรเปนเวลา 10 วัน จากฐานคํานวณดานบนน้ี จะเทากับ
วา ลานเบียรจะมีรายไดข้ันตํ่าสุดท้ังหมด 6,248,000 บาท โดยประมาณ เพราะในความเปนจริง 
ทุกโตะจะสั่งเกินกวา 1 เหยือกเสมอ
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ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบความสูญเสีย

รายไดจาก
ลานเบียร 10 
วัน

คาใชจายในการ
สรางหองสมุดใน
โรงเรียนใน
ตางจังหวัด
(คาเฉลี่ย)

คาใชจายใน
การสราง
โรงเรียน
ขนาดเล็กใน
ตางจังหวัด
(คาเฉลี่ย)

คาใชจายในการ
สราง
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบล 
(คาเฉลี่ย)

คาใชจายใน
การกอสราง
สวนสาธารณะ
ขนาดเล็กใน
ตางจังหวัด
(คาเฉลี่ย)

คาใชจายในการ
เรียนเพื่อผลิต
แพทยสูชนบท

6,248,000 
บาท

คาสราง
หองสมุด=600,000 
บาท

คากอสราง
และใชจาย
สําหรับ รร 
ขนาดเล็ก=2
ลานบาท

คาใชจาย
สําหรับ
โรงพยาบาล
ประจําตําบล 
=1,000,000 
บาท/ป

คากอสราง
และใชจายใน
การสราง
สวนสาธารณะ
=890,000 
บาท

คาเรียนจนจบ
โครงการ=350,000 
บาท

จะไดหองสมุด=11 
แหง

จะได รร 
ขนาดเล็ก 3 
โรง

จะสามารถเพิ่ม
คาใชจายให รพ 
ได6 โรง

จะสามารถ
สราง
สวนสาธารณะ
ได 7 แหง

จะสามารถผลิต
แพทยได  18 คน
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ขอสรุป จะเห็นไดวา มูลคาท่ีสูญเสียไปในทางเศรษฐกิจจากการเปดลานเบียรแคเพียงแหงเดียว
เทาน้ัน เปนสิ่งท่ีสูญเสียไป เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายเพื่อการสาธารณะดานอื่นๆ จะพบวา 
เทียบกันไมได และสังคมไทยไมไดสิ่งใดกลับมาจากการสูญเสียเร่ืองคาใชจายในการด่ืมเหลาน้ัน 
และผลกระทบจากการบริการแบบ beer buffet ก็จะย่ิงทําใหผูด่ืมเมาหนักย่ิงข้ึนและเพิ่มปริมาณ
การด่ืมไปโดยปริยาย4

รายการอางอิงทายบท

1เปดประวัติลานเบียร.[ออนไลน].แหลงที่มา:http://men.sanook.com/1644/. 3 มกราคม 2557.

2ชางเอกซพอรตเปดลานเบียร 3 ยานดัง.[ออนไลน].แหลงที่มา:http://www.manager.co.th/ Home/ 
ViewNews.aspx?NewsID=9550000137469.3 มกราคม 2557.

3ลานเบียรละเหี่ยใจ ลากยาวสูการเมือง.[ออนไลน].แหลงที่มา:http://www.manager.co.th/ iBizChannel /View 
News.aspx?NewsID=9560000149020.9มกราคม 2557.

4สธ.เตือนบุฟเฟตเบียรเส่ียงเกิดอุบัติเหตุ . [ออนไลน].แหลงที่มา:http://www.matichon.co.th /news 
_detail.php?newsid=1388492949&grpid=03&catid=19&subcatid=1906.15มกราคม 2557

http://men.sanook.com/
http://www.manager.co.th/ Home/ 
http://www.manager.co.th/ iBizChannel /View 
http://www.matichon.co.th
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[ บทท่ี 1 สถานการณ beer buffet/ beer party  ]

[กลยุทธประเภทดื่มไมอั้น beer buffet: สถานการณปจจุบันเปนอยางไร]

[ 1. beer buffet-beer party คืออะไร ]

กลยุทธประเภทดื่มไมอั้น หรือ beer buffet หรือ beer party เปนกลยุทธแนวใหมที่
ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เร่ิมนํามาใชในป 2556 กับกลุมวัยรุนนักศึกษา 

กอนหนานี้ โปรโมชั่นประเภท beer buffet มักจะเปนกลุมธุรกิจโรงแรมนํามาใชกับ
หองอาหารภายในโรงแรม แตปจจุบัน กลับกลายเปน ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลนํามาใชในการจูง
ใจกลุมวัยรุนวัยเรียน (ในที่นี้ จะกลาวถึงเฉพาะ beer buffet ที่จัดในรานสุรารอบสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเทาน้ัน ไมครอบคลุมไปถึง beer buffet ในผับบารท่ัวไป โรงแรมและรานอาหาร)

กลยุทธนี้ ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลเจาแรกที่ริเริ่มทําโดยมีกลุมเปาหมายหลักคือ กลุม
อุดมศึกษา และจัดกิจกรรมนี้ตามรานสุรารอบสถานศึกษา คือ กลุมไทยเบฟ โดยใชเบียรเอกซ
ปอรต เปนหัวหอกในการทําตลาดแบบน้ี จุดประสงคเพื่อสรางชื่อเบียรเอกซปอรตใหติดตลาดกลุม
วัยรุน

ลักษณะเดนของกลยุทธนี้ที่มีความเฉพาะตัว คือ จัดเปนกิจกรรมรูปแบบปารตี้คอนเสิรท 
และจัดในรานสุรารอบสถานศึกษาใหญๆ ช่ือดังเทาน้ัน โดยเวียนจัดทั้งปตามแตละจังหวัดใหญๆที่มี
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ เชน เชียงใหม ขอนแกน กรุงเทพมหานคร โดยการจัด
กิจกรรมรูปแบบปารต้ีคอนเสิรทดังกลาว มีลักษณะเดนที่แตกตางจากกิจกรรมแบบอื่นๆ คือ ใชชื่อ
งานเดียวกันทุกคร้ัง มีการสรางสรรค Theme งานและ concept ของงานปารตี้แตละครั้ง เพื่อให
กลุมวัยรุนช่ืนชอบ และเปนจุดขายเดน การกําหนด theme งานและ concept แตละครั้ง ก็เพื่อ
กําหนดการแตงกายของลูกคาที่จะเขางานในวันนั้นและเปนลูกเลนของงาน เชน Themeงานสีดํา
ขาว ก็จะใหลูกคาแตงกายสีดําขาวเปนตนเรียกวา dressing code สวน concept งานที่กําหนด
ออกมา ก็จะมีการสรางสรรคใหเขากับ lifestyle ของวัยอุดมศึกษา เชน ความรัก การสอบ ฯลฯ
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นอกจากจุดเดนเรื่องการสรางกิจกรรมออกมาเปน concept party แลวนั้น ยังมีจุดขาย
หลักอีกประการหนึ่ง คือ ดนตรี ซึ่งเปนแรงจูงใจหลัก โดยจะมีการจางวงดนตรีชื่อดังที่กลุมวัย
อุดมศึกษานิยม มาแสดงสดในกิจกรรมในแตละคร้ัง   

อยางไรก็ตาม กระแสการจัด party สวนตัวชนิดมี dressing code มี concept มี theme
งานนั้น เริ่มกอกระแสใหกลายเปนแฟชั่นจากกลุมดารานักแสดงหญิงชื่อดัง ที่นิยมจัด party วัน
เกิดหรือวันสําคัญของตนเองและกําหนด theme งาน กําหนด dressing code ใหเพื่อนแตงเขา
งาน และนิยมเผยแพรผานสื่อ Instragram ดารา ท่ีวัยรุนมักติดตามอยู ทําใหวัยรุนเกิดความอยาก
เลียนแบบการมี party สวนตัวแบบดาราบาง  ซึ่งธุรกิจแอลกอฮอลจับทางไดถูกและหยิบมา
นําเสนอ โดยผูกเร่ืองการด่ืมเขาไปดวยอยางแนบเนียน

การจัด concept party และดนตรีท่ีนํามาแสดงน้ัน จึงเปนเพียงการ "ยอมสี" การดื่มเบียร
แบบปกติธรรมดาๆ ใหมีความแปลกใหม ดูสรางสรรค ดูเปนกิจกรรมทันสมัย ดูมีสีสันมีลูกเลนใน
สายตาของนักด่ืมวัยรุนเทาน้ันเอง
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ภาพท่ี 16 งาน Single festival ในช่ือตอน Once upon a dream

จะเห็นไดวามีการทําโฆษณาอยางงดงาม มี concept ตางกันไปในแตละครั้ง แตหลักๆคือเรื่อง
ความรัก ความโสด การมีแฟน/ไมมีแฟน และมีการกําหนด dress code ทุกงาน รวมทั้งมี co-
sponsor เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหงานใหญข้ึน co-sponsor ชวยประชาสัมพันธงานไดอีกทางหนึ่ง และเพิ่ม
การเขาถึง ดังตัวอยางงานน้ีท่ีมี co-sponsor เปน TrueMove ชวยในดานการโปรโมทงาน
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ภาพท่ี 17 การดึง co-sponsor เพื่อชวยในดานการโปรโมทงาน
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ภาพท่ี 18 งาน Zapp party Single festival สนับสนุนโดยไทยเบฟและมี co-sponsorมากมาย
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ภาพท่ี 19 งาน zapp party ใน concept คนโสด สนับสนนุ โดยเบียรเอกซปอรต
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ภาพที่ 20 งาน Zapp party Cute girls ครั้งพิเศษ คือ ระบุสถานศึกษาวาเปนปารตปี้ ระชัน cute girl กัน
ระหวางสองสถาบันคือ เอแบค และมหาวิทยาลัยกรงุ เทพ (BU) ดานลางระบุ dressing code เชนเดิม 

สนับสนุนโดยเอกซป อรต
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ภาพท่ี 21 Single festival ท่ีเร่ิมขยายพ้ืนท่ีไปสกู ารจัดปารต ีผ้สมคอนเสิรทในหางสรรพสินคา สนับสนุนโดย
เอกซป อรต โดยงานน้ีจัดท่ีเซ็นทรัลเวิลด
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ภาพท่ี 22 งาน Single festival ตอน เปดรับความโสดตอนรับเปดเทอม สนบั สนุนโดยบาคารดบี้ รซี เซอร
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[ 2 ลักษณะเดนของกลยุทธ beer buffet ]

ลักษณะของกลยุทธ beer buffet ท่ีจัดในรานสุรารอบสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีดังนี้

จุดเดนของกลยุทธน้ี คือ การจายเพียงคร้ังเดียวในราคาที่กําหนดและสามารถดื่มไดตลอดงาน
ไมจํากัดจํานวนด่ืม ราคาบัตรเขางานรวมคาเครื่องดื่มและคาชมคอนเสิรตในงานดวยเรียกวา จาย
คร้ังเดียวไดครบทุกอยาง

มาในรูปแบบของ “ปารต้ี” ที่จัดโดยธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล เนนกลุมนักศึกษาโดยเฉพาะ 
มีช่ืองานตางๆกัน และโฆษณาผานสื่อ social media

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะใชวิธี co-sponsor กับรานสุรา ผับบาร ตามสถานศึกษา เพื่อจัด
ปารต้ี beer buffet น้ี และจะเลือกรานสุราขนาดใหญ มีช่ือเสียงท่ีกลุมเปาหมายนิยมไปอยูแลว

เนนความบันเทิงดวย music marketing เปนหลัก ใชดนตรีเปนแรงดึงดูดใจใหกลุมเปาหมาย
เขามา

ทําการตลาดตอเนื่องผาน social media ดวยการใหกลุมเปาหมายที่มางาน ถายรูปในงาน 
และโพสตภาพตนเองเพื่อประกวดภายหลังงานจบในส่ือ social media ที่ธุรกิจจัดมาให ซึ่งเทากับ
เปนการสรางฐานลูกคาใหติดตามตอเน่ืองระยะยาว

อางชื่อสถาบันการศึกษาในโฆษณา อาศัยความรูสึกความเปนพวกพอง ความเปนกลุมกอนตาม
สถาบันของกลุมเปาหมายใหมางาน และเปนการใหกลุมเปาหมายแตละสถาบันดึงพวกพองของ
ตนเองมางานใหมากๆเพื ่อแขงขันประชันกับสถาบันอื ่นรวมทั ้งเปนการโฆษณาลวงหนาให
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กลุมเปาหมายในสถาบันนั้นๆไดรับรูวาจะมีการจัดปารตี้เบียรในรานสุราใกลสถาบันการศึกษาของ
ตนเอง

ธุรกิจผูกตนเองเขากับปฏิทินการศึกษาและนําเสนอรูปแบบ ปารตี้ ตามปฏิทินการศึกษา เชน 
งานปารต้ีบายเนียร งานปารต้ีรับปริญญา งานปารตี้หลังงานฟุตบอลประเพณี เปนตน

เนนกลยุทธดานราคาเปนสําคัญ เชน 299-399 บาทดื่มไดตลอดคืน แตถาเขาไปในงานแลว 
จะพบวา โปรโมช่ันเหลาน้ีจะมีขอจํากัด เชน ดื่มไดตลอดคืนจริงแตตองเริ่มหลัง 24.00 น. เปนตน
ไป

กลุมเปาหมาย คือ กลุมนักศึกษาอุดมศึกษา เปนสําคัญ 

กลุมเปาหมายใหมที่ธุรกิจเนนเปนพิเศษ คือ กลุมผูหญิงวัยรุน เพราะเปนกลุมที่ชื่นชอบการ
ปารต้ีเลียนแบบดารา และมีกลยุทธที่คัดมาสําหรับผูหญิงโดยเฉพาะแฝงมากับปารตี้ กลยุทธที่เนน
กลุมผูหญิง ที่พบ มีดังน้ี

1 โปรโมช่ันแบบ lady night ผูหญิงมา4 คนรับบัตรเพ่ิมไดเปน 5 คน
2 ใชเรื่องเพศเปนจุดขาย เชน การเปนโสด การอยากมีแฟน การอยากหาคนรักใหมใน
ปารตี้ ฯลฯ โดยนําเสนอประเด็นนี้เปน concept ของปารตี้ เชน เบียรเอกซปอรต จัด
ปารต้ี beer buffet ดวย concept ช่ืองานวา “ฉันโสดโปรดจีบ” ตอเนื่องกันมาหนึ่งปเต็ม
แลว และปารตี ้ “ฉันโสดโปรดจีบ” นั ้นเนนกลุ มผู หญิงโดยเฉพาะ  และจัดปารตี ้ใน
concept ชื่อวา “Single festival” หรือ “เทศกาลคนโสด” อยู ณ ตอนนี้ เอกลักษณใน
งาน คือ การขายสายรัดขอมือเรืองแสงในงานใหผู เขางานไดเลือกซื้อตามสีและความ
ตองการวาอยากประกาศตัววาโสดใหคนมาจีบได หรือ อยากประกาศตัววาไมโสด เชน ถา
ใสสายรัดขอมือสีเขียว แปลวา โสดโปรดจีบ สีขาว แปลวา มีแฟนแลว เปนตน
3 ใชเร่ือง emotion ของเพศหญิงเปนจุดขาย นอกจากความโสด ยังมีประเด็นเรื่อง ความ
รัก ความเศรา อกหัก ฯลฯ โดยธุรกิจจะหยิบ emotion เหลานี้ของผูหญิงวัยรุนมานําเสนอ
เปน concept ของปารต้ี 
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กระจายไปทั่วประเทศ ตามจังหวัดใหญๆที่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ
ประจําภูมิภาค   เชน เชียงใหม เชียงราย ขอนแกน  เพื่อสรางกระแส

ผูกประเด็นปารตี้แตละงานใหเขากับ lifestyle ของกลุมเปาหมายระดับอุดมศึกษา คือ เรื่อง
การเรียน งานรับปริญญา งานรับนองใหม เฟรชช่ีเดย-ไนท การสอบ ฯลฯ 

อิงเขากับเทศกาลและวันตางๆ เชน วันเด็ก วันครู วันวาเลนไทน นําเสนอใหกลุมเปาหมายมา
งานในวันดังกลาวดวยการแตงแฟนซีตาม theme วัน และจัดงานใหเขากับ theme วันดังกลาว

พยายามสรางการแขงขันระหวางสถาบัน และใชชื่อสถาบันการศึกษาโดยตรงในการโฆษณา
เรียกลูกคา เชน จัดงานประกวด cute girl ระหวางสองสถาบัน เพ่ือดึงดูดลูกคาท้ังสองสถาบัน



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้  (beer buffet) ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

49 ดร.ศรีรชั  ลอยสมุทร

ภาพท่ี23 งาน zapp party ตอนประกวด cute girl จะเห็นไดวามีการใชช่ือสถาบันการศึกษามาประชันกัน ทั้ง
ธรรมศาสตร (TU) จุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย (CU) เอแบค (ABAC) มหาวิทยาลัยรงั สิต (RSU)

และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(BU) ตามแตละภาพ
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กลยุทธแบบ beer buffet คืออีกวิธีการหนึ่งในการยัดเยียดขายเบียรใหกับกลุมเปาหมายวัย
อุดมศึกษาดวยวิธีการอิงวาระตางๆและนําเสนอผานรูปแบบการจัดปารต้ี มีดนตรีและความบันเทิง
เปนหลัก

ภาพท่ี 24 Zapp ปารตี้ หรือ แซบ ปารต้ี จัดโดยเบียรเ อกซป อรต นําเสนอ beer buffet ผานประเด็นเร่ือง
เพศ คือ เร่ืองความโสด ในช่ืองาน “ฉันโสดโปรดจีบ” และ “เปนโสดทําไมตงั้  1 ป”  จัดตามรานสุราช่ือดังรอบ

มหาวิทยาลัย 
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ตวัอย่างโปสเตอร์ที�ใช้เพื�อสอ�ื สารการจัดเบียร์ปาร์ตี �

จากตัวอยาง จะเห็นไดวา เบียรปารตี้เนนกลุมเปาหมายผูหญิงวัยรุนเปนหลัก ใช concept ที่จับ
ทางไวแลววาเปน concept ที่ผูหญิงวัยรุนใหความสนใจคือเรื่อง ความรัก-อกหัก-โสด ใช style ท่ี
จับทางไวเชนกันวาผูหญิงวัยรุนชอบ คือ การแตงตัวตามtheme หรือที่ระบุในโฆษณาวาเปน
dress code ตามconcept เชน โสดแตงดํา อยากมีแฟนแตงขาว เปนตน สวนจุดขายหลักจริงๆ
คือ ดนตรีตามท่ีระบุไวในโฆษณาวามีท้ังวงดนตรี และดีเจเปดแผน (ระบุชื่อดีเจในโฆษณา) รวมทั้ง
ระบุราคา ซึ่งเปนราคาแบบเหมาจายในแบบ bait price คือ ลงทายดวย 99 เพื่อใหผูซื้อรูสึกวา
ราคาถูก อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา ปารตี้เบียรเชนนี้ระบุเวลาเลิกงาน คือ 02.00 น. ซึ่งจริงๆจัดที่
ผับบาร ซึ ่งตองปดตามเวลาตามกฎหมาย แตในโฆษณาสื่อสารชัดเจนวา ไมไดปดตามเวลาที่
กฎหมายกําหนด  สวน sponsor ซ่ึงเปนเบียรเอกซปอรตน้ัน ในโฆษณาจะไมแสดงขอความใดๆให
โยงไดอยางชัดเจนวาเบียรเอกซปอรตเปน sponsor งานน้ี เพื่อเลี่ยงกฎหมาย
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ตวัอย่างโปสเตอร์ที�ใช้เพื�อสอ�ื สารการจัดเบียร์ปาร์ตี �

ตัวอยางโฆษณานี้แสดงใหเห็นชัดเจนวาเปนเบียรปารตี้ โดยผูจัดระบุเองในโฆษณาวา
Beer buffet party 21.00-02.00 Ticket price:299 B. และแสดงตราสัญลักษณพรอมชื่อตรา
สินคาหลักคือ ชาง และช่ือตราสินคารอง คือ เอกซปอรต เพื่อใหผูสนใจไปงานสามารถโยงไปเองได
วา beer buffet น้ีบริการใหด่ืมแบบไมอ้ันคือ ย่ีหอเอกซปอรตน่ันเอง
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ปจจุบัน พบวา ปารตี้เบียร ไมวาจะในชื่อ zapp party หรือ เทศกาลคนโสด หรือ Single 
festival น้ัน ไดขยายตัวอยางรวดเร็ว เพราะไดรับความนิยมในหมูวัยอุดมศึกษามากขึ้น ดึงดูดวัย
อุดมศึกษาไดมากขึ้น เพราะมีความบันเทิงมากขึ้น ทั้งดนตรี ทั้งการมีดีเจเปดแผน เสริมความ
บันเทิงใหครบ จึงพบวา เบียรปารตี้ ขยายตัวไปจัดในหางสรรพสินคาและศูนยแสดงสินคา เชน 
หางพารากอน หางเซ็นทรัลเวิลด ศูนยไบเทค เปนตน โดยจัดเปนปารต้ีคอนเสิรทขนาดใหญมากข้ึน

นอกจากสินคาเบียร และ สุรา (ในเครือไทยเบฟทั้งหมด) ที่พบวา มีการจัดปารตี้แบบนี้ 
พบวา สินคา RTD ก็รวมจัดดวย ที่พบคือ ยี่หอบาคารดี้บรีซเซอร โดยเปนการ co-sponsor กับ
เครือไทยเบฟ

[ 3 สุราparty: เรื่องใหม สินคาเกา ขายแนวเดิม จับกลุมวัยเรียนอุดมศึกษา ]

กระแสการจัดเบียรปารต้ี โดยมีหัวหอกคือเบียรเอกซปอรต มาแรงมากตลอด 2 ปที่ผานมา 
ไดรับความนิยมไมตก นักเที่ยวที่รอคอยเบียรปารตี้ที่จัดโดย zapp party มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และ
ปารต้ีของ zapp กลายเปนท่ีจดจําไดในกลุมนักเท่ียววัยรุน ทําใหสามารถจัดไดตลอดป ทุกเทศกาล 
ทุกวาระ และเปนที่ตอนรับอยางดีในกลุมวัยอุดมศึกษาหลายๆจังหวัดจนสามารถจัดงานไดใหญขึ้น
เรื่อยๆ งานหนึ่งที่ผูวิจัยไดไปสํารวจคืองาน Single Festival หรือเทศกาลคนโสด ใชพื้นที่ขนาด
สนามกอลฟเปนพ้ืนท่ีจัดงาน มีขนาดใหญมากและคาบัตรเขางานมีราคาสูงตามไปดวย

จากกระแสการตอนรับเบียรปารตี้ ปจจุบัน พบวา สินคาสุราเขามารวมจัดกิจกรรมแนว
ปารตี้ดวย ที่พบ คือ สุราแสงโสม จัดปารตี้สุราในชื่อ "เด็กสายศิลป" โดยยึดแนวคอนเซ็ปทแบบ
Indy รวมกิจกรรมที่วัยรุนอุดมศึกษาชื่นชอบเขามาไวในพื้นที่เดียวกันทั้งหมด โดยจัดในรูปแบบ
พื้นที่คลายตลาดนัด open air เกๆทันสมัยแนว indy กิจกรรมทั้งหมดในงานจะเปนกิจกรรมที่
วัยรุนอุดมศึกษาช่ืนชอบ สนใจ และตามกระแสทั้งหมด ตั้งแตคอนเสิรทดนตรีแนวอินดี้ ทอลกโชว
จากบุคคลท่ีวัยรุนชอบเปน idol ใหวัยรุนมาเปดลานขายของมือสอง/เปดทาย/ขายของทําเอง มี
co-sponsor มาแจกของและเปดบูธกิจกรรมหรือขาย

สินคา มีลานกิจกรรมใหวัยรุนแสดงออกดวยตนเองหรือเขามาเลน เชน street art ลานพนกราฟฟ
ติ(graffiti) ลานวาดรูป/ถายภาพ แตแฝงการดื่มเขาไปดวยอยางแนบเนียน เชน มีมุมขายสุราอยู
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ดวยหลายๆจุด มีมุมน่ังด่ืมสุราท่ีจัดไวอยางสวยงาม หรือฟงคอนเสิรทไปก็สามารถถือสุราเขามานั่ง
ด่ืมไปไดดวย เรียกวา เปนงานท่ีทํากิจกรรมไดทุกอยางพรอมด่ืมไปไดดวย

จะเห็นไดวา เครือไทยเบฟเขามารุกตลาดกลุมวัยอุดมศึกษา 18-25 ป อยางแสดงเจตจํานง
ชัดเจนวาตองการขายกลุมวัยน้ี โดยสงเบียรเอกซปอรตในฐานะสินคาเบียรมาขายและสงสุราแสง
โสมในฐานะสินคาสุรามาขายกับกลุมนี้เพื่อใหจดจําและยอมรับตราสินคา โดยสุราแสงโสมมีการ
relaunch และ rebrand ตราสินคา จากสินคาสุราที่มีขายมานานแลวจนดูเกาและดูเปนผูใหญ 
ภาพลักษณสินคาไมทันสมัย ดัดแปลงและยอมภาพลักษณใหมใหกลายเปนสินคาสุราที่มี
ภาพลักษณทันสมัยแบบ Indy ใหเหมาะกับวัยรุนสมัยใหมที่เปนตัวของตัวเองและมีรสนิยมแบบ
indy จึงเปนที่มาของการผลักดันสุราแสงโสมใหเปนสินคา flagship ของสุราปารตี้ในชื่อวา “เด็ก
สายศิลป”ปารต้ี

ภาพท่ี 25 สุราปารต้ีของสรุ าแสงโสม
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ปารตี้สุรา “เด็กสายศิลป” จัดตอเนื่องมาเกือบ 2 ปแลว และไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ วัดได
จากการขยายตัวไปสู ตลาดตางจังหวัดตอเนื ่องตลอดป เนนจังหวัดใหญๆที ่มีสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และงานมีขนาดใหญข้ึนจนกลายเปนงานแบบ open air ไปอยางเต็มตัวหรือเรียก
ไดวาเปนมหกรรมการด่ืมสุราในบรรยากาศลานกิจกรรมขนาดใหญน่ันเอง

ภาพท่ี 26 งานเด็กสายศิลป จัดโดยสรุ าแสงโสม Move a bar ซึ่งเปน concept ท่ีสุราแสงโสมนําเสนอกอน
หนาน้ีในภาพยนตรโฆษณาชุด Move a bar อันเปนการ rebrand สุราแสงโสมใหม ภีาพลักษณใหมข้ึน 
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จะสังเกตไดวาเปนการจัดงานในพื้นที่ขนาดใหญ แบงเปน Zone มีทั้งโซนดนตรี โซนทํากิจกรรม
ศิลปะกลางแจงstreet art zone และโซนตลาดนัดmarket zone ซึ่งทั้งสามโซนนี้เปนกิจกรรมที่
วัยรุนอุดมศึกษากําลังนิยม เรียกไดวา "จับทาง" วัยรุนไดถูก

ภาพท่ี 27 งานเด็กสายศิลป ที่ จ.มหาสารคาม จัดแถวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ภาพท่ี 28 การขยายตัวของงานเด็กสายศลิ ปทกี่ ระจายไปยงั ตางจังหวัด
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ภาพท่ี 29 โปสเตอรโฆษณา งาน เด็กสายศิลป ในเฟซบุค
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ภาพท่ี 30 โปสเตอรโฆษณา งาน เด็กสายศิลป ในเฟซบุค จะเห็นไดวาแตกตางจากเบียรป ารตี้ ตรงท่ีปารต้ีสรุ า
แสงโสมจะจัดงานแบบ open air และมีกจิ กรรมตลาดนัดกลางแจง  และกจิ กรรมอ่ืนๆแนว art ที่วัยรุนชอบมา

รวมกันในงาน
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ภาพท่ี 31 โปสเตอรโฆษณา งาน เด็กสายศลิ ป ในเฟซบุค
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ภาพท่ี 32 โปสเตอรโฆษณา งาน เด็กสายศิลป ในเฟซบุค

[ 4 beer party: ผลกระทบและความสูญเสยี ]

ผลกระทบของ beer party มีดังตอไปน้ี

ผลกระทบตอพฤติกรรมการด่ืม: beer buffet  มีผลในดานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่ม
ใหเปน party drinking กลายเปน lifestyle ของวัยรุนไป หรือกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิต
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ผลกระทบตอการเพิ่มตลาด เพิ่มกลุมเปาหมายใหม: beer party มีผลโดยตรงตอการเพิ่ม
ตลาดสินคาใหมท่ีธุรกิจตองการโปรโมท เห็นไดชัดในกรณีของเบียรเอกซปอรต ที่บริษัทไทยเบฟทํา
การเพ่ิมตลาดใหนักด่ืมวัยรุนไดคุนเคยกับเบียรเอกซปอรตดวยการสรางปารตี้เบียรใหเปนการขาย
เบียรเอกซปอรตท้ังหมด และใชชื่อเบียรเอกซปอรตในการสื่อสารเรื่องเบียรปารตี้ และในงาน จะ
เนนแตการขายเบียรเอกซปอรตเทาน้ัน

ขยายกลุมเปาหมายในดานเพศหญิง: beer party มีผลโดยตรงในการขยายกลุมเปาหมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ ่ง กลุมวัยอุดมศึกษา โดยเฉพาะ และเนนการขยายกลุมเปาหมายเพศหญิง 
รวมท้ังพยายามผูกเร่ืองการด่ืมใหเขากับปฏิทินการศึกษาและ lifestyle ของวัยอุดมศึกษา คือ การ
รับนอง วันเฟรชช่ี วันรับปริญญา วันฟุตบอลประเพณี เปนตน

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ: beer buffet มีผลโดยตรงตอความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ
บุคคลและสังคม ย่ิงการขายแบบแพคเกจในราคาเดียว ยิ่งจูงใจใหนักดื่มวัยรุนสนใจมากขึ้นและคิด
วาไปแลวคุม แตเม่ือไปแลวกลับพบวาตองจายมากกวาวันปกติท่ีไมมีปารต้ี

ผลกระทบตอความจงรักภักดีท่ีมีตอแบรนด: beer buffet คือ brand communication หรือ
การสื ่อสารแบรนด และเปนการสราง brand experience สรางประสบการณตรงใหกับ
กลุมเปาหมายใหรูสึกเช่ือมโยงกับแบรนดผานความประทับใจดานบวก ดวยความบันเทิงและความ
สนุกสนานตางๆที่ beer buffet มีให ซึ่งยิ่งประทับใจดานบวก ก็จะยิ่งผูกพันกับแบรนดมากขึ้น 
และมีผลตอการเลือกแบรนดในอนาคตตอไป
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เปนวิธีการขายเบียรรูปแบบใหม ที่ตรงจิตวิทยาวัยรุนที่อยากเลียนแบบดารา ตามกระแส
แฟช่ัน อยากแตงกายสวยๆออกงานแบบนักแสดง อยากปารตี้ โดยผนวกการดื่มเขาไปดวยอยาง
แนบเนียน และมีแรงจูงใจคือดนตรี

อยางไรก็ตาม การขายแบบแพคเกจหรือราคาเดียวของ beer party พบวา เปนการ
หลอกลวงผูบริโภคและปดบังขอเท็จจริง   จากโฆษณา ที่ระบุวา การจายแบบแพคเกจหรือราคา
เดียว ที่เรียกวา "คาตั๋ว" เขางานปารตี้ ในราคา 299-799 บาท แลวแตขนาดของงานนั้น ในทาง
ปฏิบัติ จะพบวา นักดื่มจะมีคาใชจายเพิ่มเติมเสมอ เนื่องจาก จะไดรับเบียร (ตามยี่หอที่เปนผูจัด
งาน) เพียง 1 กระปองฟรีเทานั้น และจะไดรับตามเวลาที่ผูจัดงานกําหนด หรือ จะไดรับเพิ่มแต
ตองมีขอแมตางๆ ซึ่งทําใหนักดื่มตองซื้อเบียรเพิ่มเติมมากขึ้น และจากการสํารวจ พบวา วงดนตรี
ชื่อดังที่เปนแรงจูงใจใหนักดื่มมาเที่ยวนั้น ผูจัดงานจะกําหนดใหวงดนตรีดังกลาวขึ้นแสดงในเวลา
ประมาณ 24.00 น. ซึ่งเปนกลเม็ดของผูจัดงานที่จะใหนักดื่มอยูยาวนานจนถึง 24.00 น. หรือ
หลังจากนั้น และจะไดดื่มรอไปเรื่อยๆจนกวาวงดนตรีจะขึ้นแสดง สรุปวา การจัด beer party ท่ี
ระบุวาเปน buffet นั้น เปนการหลอกลวง แตเปนเพียงคําโฆษณาเทานั้น และวัตถุประสงคที่
แทจริงในการจัดคือ การยื้อใหนักดื่มอยูเที่ยวในสถานที่จัดงานยาวนานเกิน 3 ชั่วโมง และสั่งเบียร
มาดื่มเพิ่มเรื่อยๆเพื่อรอเวลาใหวงดนตรีขึ้นแสดงเทานั้น ทําใหนักเที่ยวที่ไป พบวา ตนเองดื่ม
มากกวาปกติและตองจายคาด่ืมมากกวาท่ีคาดไว
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ขอสรุป

เบียร/สุราปารตี้ กลายเปน กลยุทธใหมที่ไดรับการตอบรับอยางดีที่สุดจากกลุมเปาหมาย 
คือ วัยอุดมศึกษาเปนหลัก เพราะถูกใจถูก lifestyle วัยรุนที่ไดอิทธิพลจากดาราและกระแสแฟชั่น 
และกลายเปนวิธีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลรูปแบบใหมที่มาแรงมากและถูกหยิบไปใชโดยสินคา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหลายย่ีหอหลายประเภทมากข้ึนในปจจุบัน

ปจจุบัน ยังไมมีมาตรการใดที่เดนชัดในการควบคุมการจัดกิจกรรมแนวปารตี้เชนนี้ของ
ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
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[ บทท่ี2 วัตถุประสงคในการศึกษา  ประโยชนเชิงวิชาการและนโยบาย ]

1.วัตถุประสงคในการศึกษา

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคในการศึกษา ดังน้ี 

1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปรากฏการณลานเบียร และ ปารต้ี beer buffet  วา สถานการณ 
ณ ปจจุบันเปนเชนใด โดยแยกการศึกษาสถานการณดังกลาว ออกเปน 6 ประเด็นยอย คือ 

1.1 สถานการณดานผลิตภัณฑ(product): แตละผลิตภัณฑ (เบียร สุรา เคร่ืองด่ืม RTD) ทํา
อะไรบาง และมีกลยุทธผลิตภัณฑอยางไร

1.2 สถานการณดานราคา(price): แตละผลิตภัณฑ (เบียร สุรา เคร่ืองด่ืม RTD)มีกลยุทธราคา
อยางไร

1.3 สถานการณดานชองทางการขาย(place):แตละผลิตภัณฑ (เบียร สุรา เคร่ืองด่ืม RTD)มีกล
ยุทธในการกระจายสินคาอยางไร ชองทางการขายมีอะไรบาง จับกลุมเปาหมายใด

1.4 สถานการณดานการโฆษณา การสื่อสาร และการทําโปรโมช่ัน(product): แตละผลิตภัณฑ 
(เบียร สุรา เคร่ืองด่ืม RTD)มีการโฆษณา สื่อสารการตลาด ทําโปรโมช่ันอะไรบาง ผานสื่อใด

1.5 สถานการณดานการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในลานเบียรของกลุมเปาหมาย 3 วัยคือ วัย
มัธยมปลาย วัยอุดมศึกษา และวัยทํางาน 

1.6 สถานการณเบียรปารต้ี ณ ปจจุบัน ในรานเหลารอบสถานศึกษาและการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลในเบียรปารต้ีของวัยอุดมศึกษา



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้ (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

  2558 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร 66

2) ผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและ ปารต้ี beer buffet  โดยแยกการศึกษา
ผลกระทบออกเปน 4 ประเด็นยอย คือ 

2.1 ผลกระทบท่ีมีตอพฤติกรรมการด่ืมของกลุมเปาหมาย ผลกระทบท่ีมีตอทัศนคติท่ีมีตอแบรนด
2.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ: ความสูญเสียทางเศรษฐกิจระดับบุคคล/รายจายตอคนในการไปลาน
เบียรหรือไปงานปารต้ีเบียรบุฟเฟต VS รายได/ความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลังการด่ืม เชน 
อุบัติเหตุ การเจ็บปวย เหตุวิวาท/ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ตอคืน ในการจัดลานเบียรแตละคร้ัง 
(รายจายท่ีผูบริโภคท้ังหมดในงานตองจาย) VS รายไดเฉลี่ยตอเดือนของคนกรุงเทพมหานคร VS 
รายจายเฉลี่ยคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนกรุงเทพมหานคร
2.3 ผลกระทบตอสังคมและกลุมเปาหมาย: คานิยมโดยรวมท่ีมีตอการด่ืม/การไปลานเบียร  การ
ตอกยํ้าคานิยมเร่ืองการด่ืมเปนเร่ืองปกติคานิยมเร่ืองการด่ืม ปารต้ี การฉลองดวยการด่ืม ฯลฯ ใน
กลุมเปาหมายวัยรุน เนนเพศหญิงวัยรุน ตามกลุมเปาหมายของ beer party
2.4 ผลกระทบทางดานการละเมิดหลีกเลี่ยงกฎหมาย: การจัดลานเบียร และ เบียรบุฟเฟต เปน
การกระทําท่ีสุมเสี่ยงตอการผิดกฎหมายขอใด หลบเลี่ยงมาตรการใดทางกฎหมาย ท้ังในดานการ
ขาย การสื่อสาร โฆษณา แหลงจําหนาย วิธีการขาย และอื่นๆ

2. ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตการศึกษา ดังน้ี

2.1 ขอบเขตทางดานพื้นท่ีศึกษา:การศึกษาคร้ังน้ีมีพื้นท่ีในการเก็บขอมูล 3 แหลง ดังน้ี
1. ศึกษา/เก็บขอมูล เฉพาะ beer buffet party ท่ีจัดในรานสุราบริเวณรอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต   มหาวิทยาลัยรังสิต  และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนยรังสิต  ซึ่ง
เปนแหลงรานสุราท่ีนิยมจัด beer buffet party(รานโสต/รานโสตสโมสร และ รานบังกะโล)
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2. ศึกษา/เก็บขอมูลเฉพาะ beer buffet party ท่ีจัดนอกรานสุราเพื่อใชพื้นท่ีไดกวางข้ึน โดย
ได เจาะจง เก็บขอมูล beer party ของงานSingle Festival ท่ีลานจัดงาน ใกล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนยรังสิต ซึ่งเปนงานท่ีมีขนาดใหญมาก

3 ศึกษา/เก็บขอมูลลานเบียร  โดยไดเก็บขอมูลเชิงลึกและสํารวจลานเบียร 8 แหง แบงเปน 
3.1)ลานเบียรยอดนิยมและขนาดใหญท่ีสุด คือ ลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด
3.2)ลานเบียรขนาดเล็ก/ชุมชน ตาม community mall อีก 6 แหง   (ชวงสิ้นป 2557)
ดังน้ี

1. Brio Community Mall ถ.พุทธมณฑล
2. Image Mall ถ.พุทธมณฑล
3. PiccadillyMall  ซ.ออนนุช 
4. ธัญญะปารค ถ.รามอินทรา
5. The Walkราชพฤกษ
6. Urban Square ใกลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (เขตบางเขน)

3.3) ลานเบียรหนาหาง คือ ลานเบียรหนาหางฟวเจอรปารครังสิต

2.2 ขอบเขตทางดานกลุมเปาหมาย:การศึกษาน้ี ศึกษากลุมเปาหมายของ beer buffet party และ ลาน
เบียร แบงเปน 3 กลุมตามระดับวัย คือ 

1.กลุมอุดมศึกษาซึ่งเปนกลุมเปาหมายของกิจกรรมการตลาดประเภท beer party ของธุรกิจ
แอลกอฮอล

2 กลุมวัยทํางาน อันเปนอีกกลุมวัยท่ีนิยมไปน่ังลานเบียร
3 กลุมวัยเรียน อายุตํ่ากวา 18 ป (วัยมัธยมปลาย) ซึ่งพบวาในความเปนจริงและจากการสํารวจ

ลวงหนาpilot study พบวา กลุมวัยน้ีเปนกลุมท่ีไปน่ังลานเบียรและสามารถเขาไปไดโดยลานเบียรไมมีใคร
ขอดูบัตรประชาชน โดยเฉพาะตามลานเบียรหนาหางชานเมืองและลานเบียรขนาดเล็ก

2.3 ขอบเขตทางดานเวลา: เปนการศึกษายอนหลังบางสวน เน่ืองจาก ลานเบียรมีเวลาจํากัด จึงเปน
การศึกษาขอมูลยอนหลัง และขอมูลบางสวนมีการเก็บขอมูลไวเปนท่ีเรียบรอยแลว คือ ขอมูลของลาน
เบียรบางแหงในกรุงเทพมหานคร
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การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาตอยอดจากขอมูลลานเบียรยอนหลังท่ีผูวิจัยไดจัดทําไวต้ังแตชวงปลายป 
2556 ในชวงท่ีมีลานเบียรและงานzapp party รับปใหม 2557 ท่ีรานสุราแถวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(ศูนยรังสิต) 

3. นิยามศพัท

1         ลานเบียร หมายถึง การใชสถานท่ีประเภทลานวางหนาหางสรรพสินคาหรือ ลานวางตามสถานท่ี
ประเภทอื่นๆท่ีมีผูนิยมไปเท่ียว เปนการต้ังโตะขายเบียรสด เนนใหผูด่ืมน่ังด่ืมในสถานท่ีน้ันๆ โดยมีความ
บันเทิงประเภทดนตรีสด การแสดงคอนเสิรต และกิจกรรมอื่นๆประกอบการด่ืมและเปนกิจกรรมเฉพาะ
กาล คือ มีเปนบางเวลา มีตามฤดูกาลเทาน้ัน

2 beer buffet party  หมายถึง การท่ีธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยเฉพาะสินคาเบียร จัด
กิจกรรมประเภทปารต้ีดนตรีตามรานสุราผับบารตางๆ โดยผนวกการขายเบียรในราคาท่ีกําหนดตายตัว
และผูด่ืมสามารถด่ืมไดไมจํากัดจํานวนหรือแบบบุฟเฟตในปารต้ีดนตรีน้ันๆ การขายเบียรในแบบดังกลาว 
จะขายในรูปแบบบัตรเขางาน ภายในงาน นอกจากจะมีการใหด่ืมไมจํากัดจํานวนแลว ก็ยังมีกิจกรรม
บันเทิงประเภทดนตรีและอื่นๆประกอบการด่ืมซึ่งผูจัดนํามาใชโฆษณาเพื่อขายบัตรเขางานในราคาเดียว
รวมกิจกรรม/การด่ืมทุกอยาง

3 ผลกระทบ (impact) หมายถึง ผลสะทอน ผลท่ีเกิดข้ึนจากสิ่ง/ปรากฎการณ/เหตุการณหน่ึง หรือ
ผลท่ีเกิดตามมาจากสิ่ง/ปรากฎการณ/เหตุการณหน่ึงท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอีกสิ่งหน่ึงหรืออีก
เหตุการณหน่ึง และสามารถเปนไปไดท้ังผลทางลบ-ทางบวก ผลระยะสั้น-ยาว ผลตอเน่ืองไปยังเหตุการณ
อื่นๆ และกอผลท้ังในดานสังคม/บุคคล/คานิยม/สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ อํานวย วงษพานิช (2549) อธิบาย
วา ผลกระทบ คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อาจเปนผลท่ีเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต
เปนไปไดท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออม
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4. ประโยชนทคี่าดวาจะไดรบั

ประโยชนเชิงวิชาการ

1 สรางองคความรูเร่ืองลานเบียร และ กิจกรรมประเภท beer buffet ซึ่งจากการสํารวจ พบวา มี
องคความรูในเชิงวิชาการและวิจัยในเร่ืองดังกลาวไมมากนัก โดยเฉพาะประเด็นเร่ือง ด่ืมไมอั้น น้ัน 
พบวา ยังไมมีการสํารวจ วิเคราะหวิจัยแตอยางใด

2 สามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยเฉพาะประเด็น
การขาย การขายโดยมีชิงโชคหรือโปรโมช่ัน และประเด็นดานการสื่อสารการตลาด การโฆษณา ซึ่ง
เปนการกระทําผิด/หลีกเลี่ยงกฎหมาย ท่ีพบมากท่ีสุดของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล สามารถใช
เปนขอมูลสนับสนุนการดําเนินการฟองรองในช้ันศาลของการกระทําผิดของธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล อันเน่ืองมาจาก เมื่อถึงกระบวนการในช้ันศาล ขอมูลเชิงวิชาการและขอมูลจาก
งานวิจัย จะมีสวนสําคัญมากในการสนับสนุนการฟองรองธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและศาล
มักจะเรียกถามขอมูลจากงานวิจัยและงานวิชาการเสมอ หากขาดงานวิจัยหรืองานวิชาการใน
ประเด็นน้ันๆ การฟองรองเอาผิดกับธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก็จะมีนํ้าหนักออนลงในช้ันศาล

3 สามารถใชเปนขอมูลเพื่อเผยแพรสูสังคม ใหสังคมตระหนักรูถึงกลยุทธของธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลท่ีพยายามเขาหากลุมเปาหมายวัยรุนอยางแยบยล
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ประโยชนเชิงนโยบาย

1 สกัดเปนขอเสนอในการปรับปรุงกฎกระทรวงและมาตรการทางกฎหมายในการใชตราสัญลักษณท่ี
ดัดแปลงแตมีความละมายตราสัญลักษณเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เชน เปลี่ยนแคสี หรือ ตัดคําออก
เหลือแตภาพ ฯลฯ ในการสื่อสารการตลาด ซึ่งปจจุบันน้ี ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเลี่ยงกฎหมาย
ดวยการดัดแปลงตราสัญลักษณเพื่อใชในการสื่อสาร และไดผล เพราะการดัดแปลงเพียงเล็กนอย 
ผูด่ืมหรือผู รับสารท่ัวไปก็ยังจดจําได เทากับเปนเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมายชัดเจน เปนเหตุให
สมควรมีการปรับปรุงกฎกระทรวงตอไป

2 ในระหวางการเก็บขอมูลภาคสนาม สามารถรายงานภาพและขอมูลการกระทําผิดกฎหมายไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือ หยิบยกประเด็นการกระทําผิด
กฎหมายจากเหตุการณท่ีพบระหวางการเก็บขอมูลเพื่อนําเสนอในการประชุมในคณะกรรมการ
ของสํา นักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เน่ืองจากผู วิจัยเปนหน่ึงใน
คณะกรรมการ  เพื่อท่ีสํานักงาน ฯ จะไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป เชน การขายดวย
vending machine ของลานวอดกา เปนตน  

3 เมื่อสรุปรายงานท้ังหมด ผูวิจัยจะดําเนินการจัดทําขอสรุปการกระทําผิดกฎหมายท้ังหมดของธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล (ลานเบียร และ เบียร ปารต้ี) ตามท่ีพบจากการเก็บขอมูล นําเสนอตอ
หนวยงานรวมท้ังเครือขายภาคีอื่นท่ีทํางานรวมกัน ตอไปน้ี

ก. สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล กระทรวงสาธารณสุข 
ข. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ค. สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล) 
ง. ศูนยวิจัยปญหาสุรา
จ. เครือขายเยาวชนปองกันนักด่ืมหนาใหม
ฉ. มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
ช. สื่อมวลชนท่ีติดตามทําขาวเร่ืองเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกับสถานศึกษาและเคย

รวมงานกับผูวิจัยในการเกาะติดประเด็นเร่ืองแอลกอฮอล ไดแก ไทยรัฐทีวี /TNN 
News /WisdomTv/ Manageronline/ไทยโพสต
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เพื่อดําเนินมาตรการรวมกัน และ มีการวางแผนยุทธศาสตรรวมกันบนฐานขอมูล โดยจะมีการจัดประชุม
เพื่อเผยแพรขอสรุปจากงานวิจัยเมื่องานใกลเสร็จสิ้น โดยคาดหวังวา จะไดมีการเผยแพรขอมูลผาน
สื่อมวลชนในรูปของสกูปขาว หรือ บทสัมภาษณ
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[ บทท่ี3 : ทบทวนวรรณกรรม ]

ในบทน้ี จะเปนการทบทวนวรรณกรรม 4 ประเด็น คือ 

1 แนวคิดเร่ืองผลกระทบ (impact study)

2 แนวคิดเร่ือง lifestyle marketing 

3 ทบทวนขอมูลเร่ืองลานเบียร 

4งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

[1 แนวคดิเรื่องผลกระทบ (impact study) ]

คําวา impact หมายถึง แรงปะทะ แรงกระทบ ผลกระทบ มีอิทธิพล การปะทะกัน สงผล
กระทบ หรือสิ่งใดมีผลตออีกสิ่งหน่ึงหรือสามารถเปลี่ยนสภาพของอีกสิ่งหน่ึงได

Dye อธิบายวา ผลกระทบ หมายถึง การแสวงหาความจริงถึงสาเหตุและผลของนโยบาย 
โดยใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร (อางถึงใน อํานวย วงศพานิช, 2549i)

ประสิทธ์ิ ตงย่ิงศิริ(2542)iiอธิบายวา ผลกระทบ หมายถึงผลของการดําเนินกิจกรรมของ
มนุษยท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอม โดยผลกระทบดังกลาวอาจจําแนกออกตามประเภท 
ขนาด และระยะเวลา ไดดังน้ี ประเภทของผลกระทบ ไดแก การสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความสูญเสีย
บริการทางสังคม และความสูญเสียเกี่ยวกับวิถีดําเนินชีวิต ระดับของผลกระทบจะมีต้ังแตระดับท่ี
นอยถึงมาก และระยะเวลาของผลกระทบก็มีท้ังระยะสั้น และ ระยะยาว 
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วีรยุทธ วิเชียรโชติ อธิบายวา ผลกระทบ หมายถึง การแยกแยะปญหาของสังคมเพื่อให
ทราบถึงองคประกอบท่ีเปนปญหา รวมท้ังการสืบสาวสาเหตุของปญหาน้ันๆ เพื่อเสนอวิธีการแกไข
ปญหา (อางถึงใน อํานวย วงศพานิช, 2549)iii

อํานวย วงษพานิช  (2549) สรุปวา ความหมายของผลกระทบ คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํา
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อาจเปนผลท่ีเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต เปนไปไดท้ังทางบวกและทางลบ 
อาจข้ึนกับกลุมเปาหมายและมิใชกลุมเปาหมาย หรือผลกระทบตอสถานการณตางๆ ท้ังทางตรงและ
ทางออม

การศึกษาผลกระทบ หรือ impact study หมายถึงการศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับ
ประเด็นใดประเด็นหน่ึงท่ีมีความเฉพาะเจาะจง เพื่อศึกษาวาประเด็นดังกลาวน้ันมีผลตอสิ่งอื่น
อยางไรบาง  

การศึกษาผลกระทบ (impact study) หมายถึง การศึกษา/การวิจัย ท่ีศึกษาประเด็น
พิเศษ เพื่อตัดสินใจผลวาสิ่งท่ีศึกษาจะมีผล/มีผลไปแลวอยางไร ตอสิ่งอื่นๆ เชน ตอสิ่งแวดลอม ตอ
สังคม การศึกษาผลกระทบจะใชขอมูลจากหลายศาสตร หลายสวน หลายวิธีผสมกัน เพื่อใหได
มุมมองจากหลายสวน การศึกษาผลกระทบนิยมศึกษาในประเด็นเร่ืองสิ่งแวดลอมมากท่ีสุด

Vanclay(2002)ivอธิบายความหมายของ การศึกษาผลกระทบทางสังคม หรือ การประเมิน
การศึกษาผลกระทบทางสังคม (social impact assessment/SIA)วา หมายถึง กระบวนการใน
การแยกแยะ วิเคราะห ทํานายผล ประเมิน และสะทอนรากเหงาของปญหาน้ันๆ รวมท้ังเสนอวิธี
บริหารจัดการผลท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังโดยเจตนาและไมเจตนาหรือโดยบังเอิญ
และไมบังเอิญจากการกระทําท่ีเกิดข้ึน เชน จากนโยบาย จากแผนงาน จากโครงการใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบตอสังคม ชุมชน และอื่นๆ โดยคาดหวังวาจะมีวิธีแกปญหาท่ีย่ังยืนจากการศึกษา
ผลกระทบของสิ่งน้ันๆ



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้ (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

2558 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร 74

การศึกษาผลกระทบทางสังคม  คือ ข้ันตอนการวิเคราะห แยกแยะปญหาดวยมุมมอง
หลายภาคสวน เฝาระวังปญหา และจัดการกับผลกระทบทางสังคมและอื่นๆท่ีตามมาv

นิยามของการศึกษาผลกระทบทางสังคม คือ ขนตอนการวิเคราะหแยกแยะผลท่ีจะ
ตามมา/อาจเกิดข้ึนในอนาคตของสถานการณ/ประเด็นปญหาในปจจุบันหรือท่ีกําลังจะเกิดข้ึนหรือ
เกิดข้ึนไปแลว ซึ่งสงผลตอบุคคล ตอองคกร และตอสังคมทุกสวนทุกระดับvi

ประเภทของผลกระทบ แบงไดเปนประเภทตางๆ ดังน้ี

1) การแบงผลกระทบตามแงมุมเน้ือหา แบงออกไดเปนผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร สิ่งแวดลอมและกายภาค เชน ผลกระทบจากการดําเนิน
นโยบาย

2) การแบงผลกระทบตามแงมุมของความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน (Reality) เราอาจ
แบงไดเปน 2 ประเภท คือ ผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) ไดแก ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนโดยท่ีไมข้ึนอยูกับความรูสึกนึกคิดของคน และอีกประเภทหน่ึงคือ ผลกระทบเชิงอัตวิสัย 
(Subjective Impact) ไดแก ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในความรูสึกนึกคิดของคน 

3) การแบงตามแงมุมของทิศทางท่ีกระทบ Direction Impact อาจแบงออกได
เปนผลกระทบโดยตรง (Direction Impact) ผลกระทบทางออม (Indirect Impact)

4) การแบงตามแงมุมของคุณคาของผลกระทบ อาจแบงออกไดเปนผลกระทบใน
เชิงบวก (Positive Impact) หมายถึง ผลกระทบท่ีเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนา และผลกระทบในเชิงลบ
(Negative Impact) ไดแก ผลกระทบท่ีไมเปนท่ีพึงปรารถนา

เปาหมายของการศึกษาผลกระทบทางสังคม คือ 1) ชวยในการตัดสินใจดานนโยบายโดย
ประเมินผลท้ังหมดของสถานการณ/ประเด็นท่ีศึกษา และ 2) พัฒนานโยบายหรือมาตรการท่ีจะ
ชวยหลีกเลี่ยงผลทางลบ/ผลเสียท่ีเกิดจากสถานการณ/ประเด็นท่ีศึกษา และเสริมดานประโยชนท่ี
จะไดรับจากสถานการณ/ประเด็นท่ีศึกษา
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Tilt,Braun and He (2009)viiอธิบายถึงผลของการศึกษาผลกระทบทางสังคม วา มี
เปาหมายท่ีจะแยกแยะท่ีมาของปญหาท่ีเกิดผลในสังคมน้ันๆ โดยบงช้ีวา อิทธิพลใดสราง
ผลกระทบหรือสรางปญหาและมาจากสาเหตุใด รวมท้ังเสนอแนะวิธีแกปญหา และวิธีการลดหรือ
หลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบ 

Becker (อางถึงใน Tang, Wong and Lau, 2008)viii อธิบายวาท่ีมาของการศึกษา
ผลกระทบทางสังคมน้ันเร่ิมตนมาต้ังแตศตวรรษท่ี 17 ในโลกตะวันตก โดยโลกตะวันตกเร่ิมท่ีจะ
สนใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีผลตอสังคมและสุขภาวะของประชาชน โดย
อาศัยวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร แตการศึกษาผลกระทบทางสังคม หรือ social impact 
assessment study หรือท่ีเรียกสั้นๆวา SIA น้ัน เร่ิมมีอยางเปนระบบในป ค.ศ. 1969 ใน
สหรัฐอเมริกา โดยการตรากฎหมาย National Environment Policy Act และเร่ิมมีการศึกษา
เร่ืองผลกระทบทางสังคมตอไปอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา และการศึกษา
ผลกระทบทางสังคมในปจจุบัน ไดกลายเปนขอบังคับกอนการตรากฎหมาย หรือการออกนโยบาย 
หรือการดําเนินโครงการใหญๆ เชน การสรางเข่ือน การวางทอกาซ ฯลฯ ท่ีมีผลตอสังคม ชุมชน 
และสุขภาวะประชากร  การศึกษาผลกระทบทางสังคมน้ันใหประโยชนตอสังคมในดานการ
วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมวามาจากปจจัยใดท่ีกอปญหาหรือสรางแรงกระทบ และหาทาง
ออกหรือลดหรือหลีกเลี่ยงปจจัยท่ีจะกอปญหา (mitigation) โดยนําเสนอเปนกลยุทธท่ีจะ
แกปญหา เปาหมายของกลยุทธท่ีจะแกปญหาจากการศึกษาผลกระทบทางสังคมมี 3 ประการ คือ 
1) ลดผลกระทบท างลบ 2) เพิ่มแรงทางบวก และ 3) สนับสนุนการเสริมแรงบวก (Loxton, 
Schirmer and Kanowski, 2013)ix

Vanclay(2003)x อธิบายวา การศึกษาประเมินผลกระทบทางสังคม คือ เคร่ืองมือใน
การศึกษา ประเมิน และจัดการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากโครงการพัฒนาตางๆท่ีมีผลตอบุคคล 
วัตถุประสงคของการศึกษาผลกระทบ คือ การแยกแยะผลกระทบท่ีเกิดโดยบังเอิญและโดยเจตนา
ท่ีเกิดจากการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงสิง่ใดสิ่งหน่ึงในสังคม เพื่อท่ีจะแกไขปญหาหรือพัฒนาอยาง
ย่ังยืน รวมท้ังแยกแยะตัวช้ีวัดผลของการพัฒนาหรือผลของการเปลี่ยนแปลง และวัตถุประสงค
สําคัญขอหน่ึงของการศึกษาผลกระทบทางสังคม คือ การนําผลของการศึกษาไปใชสนับสนุนขอ
กฎหมายและนโยบายท้ังในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925512000984
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925512000984
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925512000984
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กระบวนการและลกัษณะที่สําคญัของการศกึษาผลกระทบ

Vanclay (2003) ระบุวา กระบวนการหลักของการศึกษาผลกระทบ คือ

1. การวิเคราะหและแยกแยะ(analysis)
2. การเฝาระวังและติดตามปญหา/สถานการณ(monitoring)
3. การจัดการผลท่ีเกิดข้ึนจากปญหา/สถานการณน้ัน โดยผลท่ีเกิดข้ึน (outcome) แบงได

เปน ผลทางลบ และ ผลทางบวก หรือ ผลท่ีเกิดโดยบังเอิญ และ ผลท่ีเกิดโดยเจตนา
(managing outcome)

4. การวิเคราะห แยกแยะ ช้ีชัด บงช้ี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social change)ท่ีเกิดข้ึน
จากปญหา/สถานการณน้ันๆ (identifying social change)

ประโยชนของการศึกษาผลกระทบทางสังคม คือ

1. เพื่อความย่ังยืนท้ังทางดานสังคม-วัฒนธรรม ชุมชน สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ สรางชุมชน
ท่ีเขมแข็งอยางย่ังยืนและเสริมศักยภาพของชุมชน

2. เพื่อการปกปองลวงหนาตอปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อการต้ังรับปญหาในอนาคต
3. พัฒนาชุมชนและสรางการมีสวนรวมจากชุมชนในปญหา/สถานการณน้ันๆเพราะ

การศึกษาผลกระทบท่ีดีท่ีสุดตองมาจากขอมูลของชุมชนและมาจากการมีสวนรวมของ
ชุมชนหรือผูเกี่ยวของ

4. เพื่อสนับสนุน สงเส ริม บังคับใชขอกฎหมายใดๆท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหา/
สถานการณน้ันๆ

ขอบขายของการศึกษาผลกระทบทางสังคม มีขอบขายกวางขวาง ดังน้ี

 ผลกระทบทางสังคม-วัฒนธรรม
 ผลกระทบทางภูมิทัศน (landscape analysis)
 ผลกระทบทางมรดกวัฒนธรรม ศาสนาสถาน โบราณสถาน
 ผลกระทบตอชุมชน
 ผลกระทบตอวัฒนธรรม คานิยม พฤติกรรม
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 ผลกระทบตอลักษณะทางประชากรศาสตรของประชากร
 ผลกระทบตอการพัฒนา
 ผลกระทบตอเพศสภาพ (gender)
 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
 ผลกระทบตอสุขภาวะ
 ผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน
 ผลกระทบทางการเมือง เชน สิทธิในการเลือกต้ัง
 ผลกระทบตอความยากจน
 ผลกระทบทางสภาวะจิต
 ผลกระทบตอการมีสวนรวม ความรูสึกเปนเจาของ (ownership)
 ผลกระทบตอทุนมนุษย (human capital) 

Vanclay อธิบายถึงการศึกษาผลกระทบทางสังคม มีข้ันตอน ดังน้ี

1. ศึกษาวิถีของมนุษยในสถานการณ/ปญหาน้ันๆ ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท่ีอยูในปญหา/
สถานการณน้ันๆวามีลักษณะอยางไร ดําเนินชีวิตในสถานการณ/ปญหาน้ันๆอยางไรบาง

2. ศึกษาวัฒนธรรมของมนุษยในสถานการณ/ปญหาน้ันๆวา มีคานิยมอะไรท่ีสําคัญ คานิยม
รอง ความเช่ือท่ียึดถือกันมา ภาษาท่ีใช วิธีประพฤติปฎิบัติ ฯลฯ

3. ศึกษาชุมชนสิ่งแวดลอมของมนุษยในสถานการณ/ปญหาน้ันๆวา ชุมชนปฎิบัติอยางไร 
ลักษณะเดนของชุมชน/สิ่งแวดลอมน้ันๆ ความย่ังยืนความเขมแข็งของชุมชน

4. ศึกษาปจจัยทางการเมืองท่ีเกี่ยวของกับปญหา/สถานการณน้ันๆ เชน กฎหมาย มาตรการ
ตางๆ นโยบาย สิทธิของบุคคล การแสดงออกของบุคคลเกี่ยวกับปญหาน้ันๆ
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5. ศึกษาสิ่งแวดลอมของมนุษยในสถานการณ/ปญหาน้ันๆ  เชน ความปลอดภัย ความเสี่ยง 
การเขาถึงทรัพยากร

6. ศึกษาสุขภาวะของมนุษยในสถานการณ/ปญหาน้ันๆ เชน ปญหาสุขภาพกาย สภาวะจิต 
โรค

7. ศึกษาสภาพทางเศรษฐศาสตรของบุคคล/ของมนุษยในสถานการณ/ปญหาน้ันๆ เชน 
รายได รายจายสําคัญๆ

8. ศึกษาความคาดหวัง ความกลัว ความรูสึกเสี่ยงของมนุษยในสถานการณ/ปญหาน้ันๆ เชน 
บุคคลกลัวปญหา/สถานการณท่ีเปนปญหาท่ีกําลังศึกษาอยูหรือไม บุคคลคํานึงถึงอนาคต
ของปญหา/สถานการณน้ันๆอยางไร มีความคาดหวังท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือมีการ
คํานึงถึงลูกหลานหรือไมวาจะตองพบปญหาน้ีตอไป
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กรอบแนวคดิในการศกึษาผลกระทบทางสงัคม
กรอบแนวคิดในการศึกษาผลกระทบทางสังคม (ดัดแปลงจาก Vanclay,2003)  ดังน้ี

การศึกษาผลกระทบทางสังคม

การมีสวนรวมในปญหา/สถานการณที่ศึกษา

แยกแยะบุคคล/ชุมชน/กลุมที่ไดรับผลจาก
ปญหาที่แทจริง

การแยกแยะปญหา/สถานการณ

แยกแยะบุคคล/กลุมที่มีสวนไดสวนเสีย 
(stakeholder)หรือผูไดประโยชน

แยกแยะบุคคล/ชุมชน/กลุมที่
เกี่ยวของอื่นๆ

Data1  :ศึกษานโยบาย กฎหมาย มาตรการที่
เกี่ยวของ

ศึกษา natural setting หรือสภาพของปญ หา เพ่ือสราง social profile

Data2 ศึกษาพฤติกรรม คานิยม ความเช่ือที่มี
ผลตอการเกิดปญหานั้นๆ

Data3  ศึกษาสถานการณ

Data4ศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจ
Data5 ศึกษาพฤติกรรมชุมชน 
ปฎิกิริยาชุมชนที่มีตอปญหานนั้ Data6 แยกแยะกิจกรรม/

พฤติกรรมที่กอปญหานนั้ๆ

วิเคราะหผลกระทบของปญหา

ผลตอบุคคล ผลตอชุมชน ผลตอเศรษฐกิจ ผลตอกฎหมาย ผลตอการพัฒนา

บงช้ีวิธีแกไขปญหา หรือ ลดผลกระทบทางลบ หรือหาทางออกใหกับปญหานนั้ๆ
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ขอสรุป  การศึกษาผลกระทบตอสังคม หรือ social impact study เปนการศึกษาท่ีมุงวิเคราะห
และแยกแยะปญหาและปจจัยตนตอของปญหาน้ันๆท่ีมีผลในทางลบตอชุมชน บุคคล วัฒนธรรม
ประเพณี หรือสังคม โดยแยกมิติของปญหา ออกเปน 5 มิติหลัก คือ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทาง
สังคมและวัฒนธรรม มิติทางดานกฎหมาย มิติทางดานพฤติกรรมหรือวิถีชีวิต ความเช่ือของ
บุคคล/ชุมชน และ มิติทางดานอื่นๆท่ีมีสวนเกี่ยวของ เชน ดานการสื่อสาร การตลาด แรงจูงใจ 
ฯลฯ ประโยชนของการศึกษาผลกระทบมุงเนนไปท่ีการนําเสนอวิธีการแกไขปญหาใหครบท้ัง 5 
มิติ คือ เสนอการแกปญหาทางดานเศรษฐกิจหรือแสดงใหเห็นความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจจาก
ปญหาน้ันๆ  เสนอทางออกทางดานสังคมและวัฒนธรรมหรือช้ีใหเห็นผลลบท่ีทําลายสังคมและ
วัฒนธรรมจากปญหาน้ันๆ  เสนอทางออกดานกฎหมายและนโยบายหรือมาตรการ ช้ีใหเห็น
ชองวางทางกฎหมายท่ีกอปญหา เสนอทางออกในการปรับความเช่ือ ปรับพฤติกรรมหรือวิถีชีวิต
ของบุคคลหรือชุมชน และแสดงใหเห็นวาวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนเปลี่ยนแปลงในทางลบ
อยางไรจากปญหาน้ันๆ ดังน้ัน การศึกษาผลกระทบตอสังคม จึงเปนแนวทางการศึกษาท่ีเหมาะสม
ตอการศึกษาปญหาขนาดใหญท่ีมีผลกระทบในทางลบโดยตรงตอสังคมโดยรวม กอใหความสูญเสีย
อยางใหญหลวงในหลายๆดาน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตในทางลบ และกอ
ปญหาอื่นๆตามมา 
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[ 2. แนวคิดเร่ือง lifestyle marketing ]

วิถีชีวิต หรือ lifestyle หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุมสังคม 
ท่ีบุคคลน้ันๆแสดงออกมา มีความเช่ือมโยง เกี่ยวของ และสัมพันธหรือสะทอนถึงความสนใจ 
คานิยม สถานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม ความเช่ือ ลักษณะทางจิตวิทยา ของบุคคล วิถี
ชีวิตของบุคคล แสดงออกผานการใชชีวิตของบุคคลน้ันๆ แสดงออกผานความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม 
ความคิดจิตใจ แสดงออกผานตัวเลือกตางๆในการท่ีบุคคลจับจายใชสอย แสวงหาความบันเทิง 
กิน-ด่ืม-เท่ียว ใชจาย ซื้อหาสินคา กิจกรรมสังคมของบุคคล  วิถีชีวิตเปนตัวสะทอนคานิยม 
ภาพพจนสวนตัว (self-image) และความเช่ือพื้นฐาน (basic concept) ของบุคคล สะทอนอยูใน
ทาท่ีๆบุคคลน้ันๆมองเห็นตนเองวาเปนอยางไร และตองการใหสังคมมองเห็นตนเองวาเปนอยางไร 
วิถีชีวิตของบุคคลจะไดรับอิทธิพลในการหลอหลอมวิถีชีวิตจากหลายดาน ต้ังแตครอบครัว 
การศึกษา ประสบการณ ความเช่ือสวนตน กลุมเพื่อน กลุมสังคม เศรษฐกิจ ความตองการสวนตน 
ไปจนถึง สถานะในสังคม และอิทธิพลภายนอก เชน สื่อมวลชน หรือกลุมinfluencerในสังคม  วิถี
ชีวิตของบุคคลจึงเปนองคประกอบโดยรวมของความตองการ ความอยาก (needs & want)
แรงจูงใจ ความใฝฝน ภาพพจนสวนตน อิทธิพลจากภายนอกและภายในของบุคคล ไปจนถึงการ
ใหความหมายตอสิ่งตางๆของบุคคล การจะเขาใจวิถีชีวิตของผูบริโภคเพื่อทําการตลาด จึงตอง
เขาใจท้ังลักษณะทางประชากรศาสตร  (demographic) และลักษณะทางจิตศาสตร 
(psychographic) ของผูบริโภคดวยเชนกันxi

lifestyle marketing หรือกลยุทธการตลาดท่ีอิงกับวิถีชีวิตของผูบริโภค Kotler (2011)xii

ใหความหมายวาหมายถึง การตลาดท่ีใชวิถีชีวิตของผูบริโภคเปนหลักในการวางกลยุทธสินคาและ
การสื่อสาร วิถีชีวิตของผูบริโภค ในความหมายของ Kotler หมายถึง รูปแบบการใชชีวิตของบุคคล 
ท่ีสะทอนออกมาในทัศนคติ คานิยม พฤติกรรม ความชอบ ความสนใจ สถานท่ีๆไป วิถีชีวิต
สามารถวัดไดหรือแบงแยกไดดวยแผนภูมิ AIO ดังน้ี
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A =activities หมายถึง กิจกรรม งาน งานอดิเรก การชอปปง การเลนกีฬา กิจกรรมสังคม
I =interest หมายถึง ความสนใจท่ีมีตอสิ่งตางๆ
O =opinion หมายถึง ทัศนคติ ความคิดเห็นท่ีมีตอสิ่งตางๆ

Kotler กลาววา ผูบริโภคซื้อ สนใจ ชอบ ใหความเห็น ตีคา ใหความหมายฯลฯ ตอสินคา
หรือตอกิจกรรมใดๆ ไมใชเพราะดวยตัวสินคาแตเพียงอยางเดียว แตเพราะดวยวิถีชีวิต คานิยม 
คุณคา และความสนใจของผูบริโภคเองท่ีสะทอนอยูในตัวสินคาน้ันๆดวยท่ีตรงกันกบัวิถีชีวิตของตัว

Source: http://ivanteh-runningman.blogspot.com/2011/10/demographics-and-psychographics.html

AIO Factors
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ผูบริโภค ดังน้ัน นักการตลาดจึงตองเขาใจวิถีชีวิตของผูบริโภคเพื่อปรับสินคาใหตรงกันกับความ
ตองการวิถีชีวิตของผูบริโภค ตัวอยางเชน บุหร่ีมารลโบโร เปนสินคาท่ีทําการศึกษาวิจัยเร่ือง 
lifestyle marketing เพื่อท่ีจะสรางคุณคาในตัวสินคาบุหร่ีและสรางใหตัวสินคาสามารถสะทอน
วิถีชีวิตของผูสูบบุหร่ีได และไดนําเสนอแนวคิด Marlboro man อันเปนภาพฝนของชายโคบาลท่ี
มีบุคลิกเปนชายแทเต็มตัว เพื่อขายกับกลุมผูบริโภคชาวอเมริกันและยุโรป แตนําเสนอแนวคิด
nightlife หรือชีวิตยามราตรี เพื่อขายกับกลุมผูบริโภคชาวเอเชียแทน เพราะวิถีชีวิตและคานิยม
แตกตางกัน

การทําการตลาดแบบ lifestyle marketing คือ การสรางความเช่ือมโยงในดานวิถีชีวิต ในสวนใด
สวนหน่ึง ไมวาจะเปนดาน A กิจกรรม ดาน I ความสนใจ หรือดาน O คานิยม ของกลุมผูบริโภค
เปาหมาย ใหเขากับสินคา/บริการท่ีตลาดตองการนําเสนอ ใหสินคาไดสามารถสะทอนวิถีชีวิตดาน
ใดดานหน่ึงของผูบริโภคกลุมน้ันๆ เปนการแบงสวนตลาด (segmentation) กลุมผูบริโภค
เปาหมายดวยการจัดกลุมตามวิถีชีวิตหรือตาม AIO ของกลุมเปาหมาย และนําเสนอ/สื่อสารสินคา
ใหตรงกับ AIO ของกลุมเปาหมาย (Sathish & Rajamohan,2012)xiii

หลักในการทําการตลาดแบบ lifestyle marketing

o consumer segmenting แยกกลุมเปาหมาย ดวยการแบง segment ตามประเภทของ
กลุมเปาหมายท้ังในดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา

o demographic ศึกษาและแยกกลุมเปาหมายตามหลักประชากรศาสตร
o psychographic ศึกษาและแยกกลุมเปาหมายตามหลักจิตศาสตร
o AIO analysis ศึกษาและแยกกลุมเปาหมายตามหลัก AIO กิจกรรม/ความสนใจ/คานิยม
o VALs analysis ศึกษาและแยกกลุมเปาหมายตามแบบแผนพฤติกรรมและการใหคุณคา

ของกลุมเปาหมาย
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o product & service consumed and attitude ศึกษาและแยกกลุมเปาหมายตามกลุม
สินคา/บริการท่ีกลุมเปาหมายใช

o influence on lifestyle ศึกษาอิทธิพลท่ีมีตอวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย

สินคาเบียร เปนสินคาท่ีใช lifestyle marketing ในการทําตลาดและสื่อสารกับ
กลุมเปาหมาย โดยแบงกลุมเปาหมายตามเพศ เปน ชาย-หญิง ท่ีมีแบบแผน/คานิยม/พฤติกรรม

Consumer’s value and lifestyle pattern
S o u r c e  h t t p : / / w ww . ma r k e t i n g9 1. c o m/ v a l s-v a l u e s-a t t i t u d e-l i festy le

l i festyle

Source http://www.marketing
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การด่ืมท่ีตางกัน และแบงกลุมเปาหมายตามลักษณะทางจิตวิทยา เปน กลุมด่ืมประจํา/กลุม
สังสรรค/กลุมสังคม และ กลุมด่ืมตามวาระ ทําใหสินคาเบียรมีการสื่อสารดวยการอิงกับวิถีชีวิต
ของผูด่ืมชาวไทย คือ เนนและตอกยํ้าการด่ืมแบบกลุม (group drinker) กลาวถึงเร่ืองมิตรภาพ
และการด่ืม และการด่ืมเพื่อฉลองทุกวาระในชีวิตคนไทย

ต วั อ ย า่ งก า รใช้l ifestyle marketing แ ย ก ก ล มุ่ ผ้ดู ื�ม อย ่างช ดั เจ น  ต าม ล กั ษ ณ ะ
น ิส ยั  ก า รใช้ ช ีว ติ  บ คุ ล ิก ภ า พ  อ า ช ีพ  ส ถ าน ท ี�ส งัส รรค ์ ก ิจ ก รรม  เพ ื�อclassify ก ล มุ่
ผ้ บู ริโภ ค ให้เข้าก บั เบ ีย ร์ท ี�แต ก ต า่งก นั  3  ป ระ เภ ท  แ ล ะ เพ ื�อ ส อ�ื ส า รก บั ก ล มุ่ ผ้ บู ร ิโภ ค ให้
matching ต น เอ งให้เข้า ก บั  l ifestyle แล ะต วั ต น ขอ งส นิ ค้า

ตวัอยา่งการใช้ lifestyle marketing แยกกลมุ่ผ้ดืู�มอย่างชดัเจน ตาม
บคุลกิภาพ ที�สะท้อนถึงอาชีพ นิสยั ความชอบ สถานที�สงัสรรค์ กิจกรรม เพื�อ
classify กลมุ่ผ้บูริโภคให้เข้ากบัเบียร์ที�แตกตา่งกนั 3 ประเภท และเพื�อสื�อสารกบั
กลมุ่ผ้บูริโภคให้ matching ตนเองให้เข้ากบั lifestyle และตวัตนของสนิค้าที�
แตกตา่งกนั
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ตวัอยา่งการใช้ lifestyle marketing ของคนรุ่นใหม/่วยัรุ่น/วยัทํางานตอนต้น ที�
นิยมการทอ่งเทย�ี วแบบใหม ่นิยมการไปเที�ยวแบบกลมุ่ที�สนใจสถานที�แปลกใหม ่เป็น
ประสบการณ์ชีวิต

ตวัอยา่งการใช้ lifestyle marketing เพื�อสอ�ื สารกบัคนรุ่นใหม/่วยัรุ่น/วยั
ทํางานตอนต้น ที�แสวงหาต้นแบบ lifestyle  จากดารา/คนมีชือเสยีง โดยพยายาม
สอ�ื สารให้การดื�มเบียร์เป็นสว่นหนง�ึ ของวิถีชีวิตที�เก๋ไก๋ทนัสมยั
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[ 3.ทบทวนขอ มูลเรอื่งลานเบียร และ beer buffet ]

ลานเบียร นอกจากจะเปนกิจกรรมสงเสริมการขายแลวน้ัน ยังเปน “ทางออก” ของธุรกิจ
เบียรในการเลี่ยงกฎหมายและการควบคุมดานโฆษณา การตลาด และสงเสริมการขาย รวมท้ังยัง
เปน ผลกระทบเชิงทดแทน (substitution effect) ของธุรกิจเบียรในการถูกหามสื่อสารและหาม
สงเสริมการขายผานสื่อมวลชน จึงทําใหตองหาทางออกดวยการเปดลานเบียรใหมีปริมาณหลายๆ
ท่ีแทน จะไดทําการโฆษณาและสงเสริมการขายในลานเบียรแทนสื่ออื่นๆท่ีถูกหาม ถึงแมการแสดง
ตราสัญลักษณและการสงเสริมการขาย ประเภทลดแลกแจกแถม จะเปนสิ่งผิดกฎหมาย แตกลับ
ปรากฏมากมายในลานเบียร ท้ังการแสดงตราสัญลักษณสินคาเบียรผานสื่อตางๆในลานเบียร และ
การสงเสริมการขายในลานเบียรท่ีใชสาวเชียรหรือพนักงานขายเปนผูสื่อสารกับนักด่ืมแทนการ
โฆษณาอยางโจงแจง เชน การสะสมแตม การแลกของรางวัล การขายดวย vending machine 
เปนตน

Nelson and Young (2001)xivระบุวา การระงับโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในสื่อใดสื่อ
หน่ึงไมวาจะเปนระงับท้ังหมด (total ban) หรือบางสวน (partial ban) น้ันจะไปสรางโฆษณา
ทดแทนในสื่ออื่นหรือในเคร่ืองด่ืมประเภทอื่นแทน เชน ระงับโฆษณาในสื่อโทรทัศนหรือหามการ
ขายสุราในบางเวลา จะทําใหไปเพิ่มโฆษณาในสื่ออื่นหรือเพิ่มปริมาณการซื้อสุราในเวลาท่ีไมไดหาม 
เปนตน ซึ่ง Nelson and Young สรุปวา มาตรการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน้ันจะไมชวยลด
ปริมาณการบริโภคลงไดถาไมควบคุมผลกระทบแบบทดแทนหรือ substitution effect ท่ีเกิดข้ึน
ตามมา Swain (2008)xv ยกตัวอยางของ substitution effect วา บริษัทเบียรช่ือดัง Foster ใน
ออสเตรเลียประกาศวาจะลดการโฆษณาทางโทรทัศนเพื่อลดแรงกดดันจากสังคม แตจริงแลว หัน
ไประดมการโฆษณาในสื่ออินเตอรเนตและเปนการสื่อสารใหตรงกับกลุมเปาหมายท่ีแทจริงคือ 
เยาวชนชายอายุ 18 ป มากกวา ดังน้ัน การระงับโฆษณาตรงในสื่อใดสื่อหน่ึงมักจะสราง 
substitutioneffect ในอีกสื่อหน่ึงหรือสื่ออื่นๆตามมาท่ีสังคมไมใหความสนใจหรือเพงเล็งมากนัก 
เชน ระงับในโฆษณาตรงทางโทรทัศน ก็จะไปสรางการสงเสริมการขายแทน 

ลานเบียร ถือเปนหน่ึงใน substitute effect ของการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทาง
สื่อมวลชน เพราะการสื่อสาร การโฆษณา และโปรโมช่ันทุกประเภทไปปรากฎในลานเบียรแทน
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การสํารวจกรณตีัวอยางการจัดกิจกรรมลานเบียร

สินคา:ไฮเนเกน

Event:ลานเบียร Heineken Green Space เซ็นทรัลเวิลด

ลานเบียร ถือวา เปนกิจกรรมสงเสริมการตลาดประเภท seasonal event คือ จัดตาม
เทศกาล มุงตรงไปท่ีผูบริโภคโดยตรง เนนท่ีการทํากิจกรรมกับผูบริโภค มีการติดตอสื่อสารกับ
ผูบริโภคโดยตรงแบบถึงตัว (direct contact) มีวัตถุประสงคท่ีการเรงการขายโดยเนนการกระตุน
ดวยกิจกรรมตางๆท่ีใหผูบริโภคเขามามีสวนรวม เชน การสะสมคูปอง การเปนสมาชิก การจัดงาน
อีเวนทท่ีใกลชิด เพื่อจูงใจใหเกิดการบริโภคโดยเร็ว การจัดลานเบียรจึงกลายเปนหน่ึงในวัฒนธรรม
ยอย (subculture) ของฤดูหนาวในสังคมไทยไปแลวในปจจุบัน

ลานเบียรของเบียรไฮเนเกนมีรูปแบบท่ีแตกตางจากลานเบียรของตราสินคาอื่นๆ ดังน้ี

1. ambience: ไฮเนเกนกรีนสเปซใชกลยุทธ ambience ซึ่งเปนกลยุทธการตลาดแนว
ใหมท่ีกําลังเปนท่ีนิยมในหมูนักการตลาด คือ การสรางสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม นา
ดึงดูดใหน่ังพักผอนแบบสบาย เชน มีโซฟาเบดขนาดใหญใหผูมาน่ังด่ืมไดนอนดวย 
และใชวงดนตรีเลนสดแบบเบาๆเพื่อเสริมบรรยากาศมากกวาเนนเพลงเสียงดังเหมือน
ลานเบียรอื่นๆ ทําใหไฮเนเกน กรีนสเปซกลายเปนลานเบียรแบบใหมท่ีฉีกรูปแบบจาก
ลานเบียรสิงหและชางท่ีเนนคอนเสิรต แตไฮเนเกนจะเนนความสวยงามใหนักด่ืมรูสึก
ไดน่ังในบรรยากาศหรูหรา ตางจากสิงหและชาง

2. women-friendly: ไฮเนเกนกรีนสเปซจัดสถานท่ีใหดึงดูดตอผูหญิงเชนกัน เชน จัด
โซฟากลุมสําหรับผูหญิง  จึงพบวา มีกลุมผูหญิงลวนเขาไปใชบริการด่ืมเบียรในกลุม
ผูหญิงดวยกันเองมากข้ึนซึ่งผูวิจัยพบตลอดเวลาในชวงท่ีเก็บขอมูลวาผูหญิงด่ืมมากข้ึน
และมาด่ืมในกลุมเพื่อนผูหญิงดวยกันเองมากกวาท่ีจะติดตามฝายชายมารวมท้ังมีกลุม
ครอบครัว   พาเด็กเขามาน่ังในลานเบียรไฮเนเกนมากข้ึน เพราะมีอาหารขายมาก
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ลักษณะ: มีท้ังลานเบียรขนาดใหญ และ ลานเบียรขนาดเล็กตาม community mallตกแตงแบบ
ทันสมัย

การสงเสริมการขาย มีการใช membership marketing เพื่อเรงยอดขายในฤดูกาลลานเบียร ซึ่ง
ผูด่ืมจะไดรับการดสมาชิกเมื่อเขาไปด่ืมเบียรและตองมีการลงทะเบียนเปนสมาชิกของ Just say 
Hi Club ซึ่งสมาชิกจะมีบัตรสะสมยอดไวแลกของ premium  

กลยุทธ Membership marketing:ลานเบียรแหงน้ีเปนแหงแรกท่ีมีการใชกลยุทธทางการตลาด
แบบ membership marketing  โดยใหผูด่ืมลงทะเบียนเพื่อขอเปนสมาชิก โดยบริษัทจะขอท่ีอยู 
เบอรโทรศัพท addressท่ีมีในสื่อ social media เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการติดตอกับลูกคาของ
ตนในการสงขอมูลตางๆเมื่อมีการจัดกิจกรรมพิเศษข้ึน นอกจากน้ียังเปนการเช็คถึงจํานวนลูกคาท่ี
เขามาใชบริการไดอีกดวย สมาชิกทุกคนจะมีบัตรไวสะสมยอดไวแลกของพรีเมี่ยม ยอดจะสะสม
เมื่อสั่งเบียรมาด่ืมในลานเบียรของสะสมจะมีต้ังแตท่ีเปดขวดมีโลโกไฮเนเกน ท่ีใสขวดเบียรมีโลโก
ไฮเนเกนหมอนมีโลโกไฮเนเกนกระติกนํ้าแข็ง เสื้อยืด มีดอเนกประสงคท่ีเข่ียบุหร่ี รมไฟเเช็ค  เสื้อ
โปโล นาฬิกา ของสะสมทุกช้ินจะเปนสีเขียว มีโลโกไฮเนเกนสมมติวา ผูด่ืมอยากไดกระติกนํ้าแข็ง 
ตองด่ืมเบียรถึง10 เหยือก จึงจะไดกระติกนํ้าแข็ง 

จํานวนผูดื่มตอหนึ่งคืน:ถาเปนลานเบียรขนาดใหญ จํานวนโตะมีประมาณ 100 โตะ สามารถน่ัง
ไดประมาณโตะละ 5-6 คนเปนอยางตํ่า ถาเปนลานเบียรขนาดเล็ก จะมีจํานวนโตะประมาณ 50 
โตะ
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ผูใชบริการ: ผูด่ืมสวนใหญเปน นักศึกษาและวัยทํางานตอนตน ผูหญิง เนนการน่ังด่ืมกินกับกลุม
เพื่อน เปนลานเบียรท่ีพบวา มีผูหญิงน่ังด่ืมกันเองเปนกลุมเฉพาะผูหญิงมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับลาน
เบียรย่ีหออื่นๆ เน่ืองจาก ลานเบียรไฮเนเกน พยายามสรางภาพลักษณท่ีดูแตกตางจากย่ีหออื่นใหมี
ความหรูหรา บรรยากาศดีกวา หรือดู "ราคาแพง" กวา ซึ่งดึงดูดผูหญิงไดมากกวา

สื่อ POP:พบวา มีการใชสื่อ ณ จุดขาย (POP) อยูเปนจํานวนมาก เพื่อสื่อสารและตอกยํ้าตรา
สินคา (brand communication) กับผูด่ืม การสื่อสารตราสินคามีการใชท้ังสัญลักษณของตรา
สินคา สื่อตางๆ ท่ีพบในลานเบียรแหงน้ี มีดังน้ี 

1. รมสีเขียว/ขาว มีช่ือสินคา 

2. ทาวเวอรเบียร มีโลโกไฮเนเกนปรากกฎอยู เนนสีเขียว/ขาว

3. ผาปูโตะ ซึ่งมีโลโกอยูดวย 

4. แกวเบียร มีโลโก

5. เหยือกเบียร มีโลโกและขอความ Heineken History ท่ีบอกถึงรายละเอียดถึงการถือ
กําเนิดและการหมักเบียรไฮเนเกน

6. เสื้อ ของพนักงานเสิรฟเบียร มีโลโกอยูท่ีหนาอกดานซาย ดานหลังมีขอความเขียนวา 
Just Say Hi

7. ท่ีเข่ียบุหร่ี มีโลโกปรากกฎอยู 

8. ท่ีใสกระดาษทิชชู มีโลโกปรากฎอยูอีกเชนกัน 

9. บริเวณซุมอาหารมีการใชโทนสีเขียว มีโลโกอีกเชนกัน

10. ปายบอกทางไปหองนํ้า ใชโทนสีเขียวขาว และมีโลโก

11. ซุมไฟขนาดใหญท่ีลอยอยูตรงกลางลานเบียร มีคําวา Heineken ปรากฎอยู

12. เวทีแสดง มีโลโกซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
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กลยุทธ Membership marketing:ลานเบียรแหงน้ีเปนแหงแรกท่ีมีการใชกลยุทธทางการตลาด
แบบ membership marketing  โดยใหผูด่ืมลงทะเบียนเพื่อขอเปนสมาชิก โดยบริษัทจะขอท่ีอยู 
เบอรโทรศัพท addressท่ีมีในสื่อ social mediaเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการติดตอกับลูกคาของ
ตนในการสงขอมูลตางๆเมื่อมีการจัดกิจกรรมพิเศษข้ึน นอกจากน้ียังเปนการเช็คถึงจํานวนลูกคาท่ี
เขามาใชบริการไดอีกดวย สมาชิกทุกคนจะมีบัตรไวสะสมยอดไวแลกของพรีเมี่ยม 

จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ พนักงานขายอธิบายวาในหน่ึงคืนพนักงานขาย
จะตองขายใหไดอยางนอย 10 ทาวเวอร หรือคนละ 30 ลิตร ในลานเบียรจะมีพนักงานขายอยู
ท้ังหมด 30-50 คน ประมาณการวาคืนหน่ึงตองขายใหไดอยางตํ่า 1,500 ลิตร ซึ่งในความเปนจริง
น้ัน ผูด่ืมแตละโตะจะสั่งเบียรมากกวา 1 เหยือกหรือถามาพรอมกันเปนจํานวนหลายคนก็จะสั่ง
มากกวา 1 ทาวเวอรอยูแลว และผูมาด่ืมจะทยอยมาต้ังแตประมาณ 18.30 น. เปนตนไป ทําใหแต
ละคืนลานเบียรจะสามารถรองรับผูด่ืมไดจํานวนมากอยูเร่ือยๆ และเมื่อมีบรรยากาศดี ท่ีน่ังสบาย 
ทําใหแตละโตะด่ืมมากข้ึนอยูแลว พบวาแตละคืน ลานเบียรแหงน้ีจะมีเงินเขาตอคืนไมตํ่ากวา 
700,000 บาท
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[ 4ทบทวนปญหาของลานเบียร และ งานวิจัยที่เกยี่วของ ]

4.1 ทบทวนปญ หาลานเบียร

ลานเบยีรก ับปญหาทางดานกฎหมาย:ลานเบียร เปนประเด็นปญหาทางดานกฎหมาย ท้ัง
กฎหมายดานการสาธารณสุข และกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

ในประเด็นดานการสาธารณสุข อธิบดีกรมอนามัยกลาวถึงลานเบียรxvi วา การต้ังซุม
จําหนายอาหาร เคร่ืองด่ืม และการแสดงดนตรี เปนกิจการตามกฎหมายการสาธารณสุข ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแล สถานประกอบกิจการลานเบียรสดท่ีมี
การจัดใหมีซุมจําหนายอาหาร เบียรสด และการแสดงดนตรี ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 อยางเครงครัด โดยผูประกอบกิจการตองย่ืนขอใบอนุญาตหรือแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ินท่ีเปนสถานท่ีต้ังของกิจการน้ัน และผูประกอบกิจการจะตองปฏิบัติใหถูก
สุขลักษณะ เปนไปตามขอบัญญัติทองถ่ินรวมท้ังควบคุมการดําเนินกิจการมิใหเกิดเสียงดังจนเปน
เหตุรําคาญสรางความเดือดรอนกับประชาชน หากเจาหนาท่ีตรวจพบวามีผูประกอบกิจการโดย
ไมไดรับใบอนุญาต จะมีความผิด โดยมีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 6 เดือน 
หรือท้ังจําท้ังปรับ

ในประเด็นดานสถานบริการ รองผูบัญชาการตํารวจนครบาลxvii กลาวถึงลานเบียรวา 
ปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีการรางกฎหมายประเด็นดานสถานบริการ ซึ่งถือวาลานเบียร 
เปนหน่ึงในสถานประกอบการท่ีตองไดรับการอนุญาตและตองมีการเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มเติมใน
การขอใบอนุญาตเน่ืองจากถือวาเปนสถานบริการท่ีมีอาหาร สุรา ในสถานท่ีบริการเปดโลง มี
ดนตรี หรือมีการแสดงอื่นเพื่อการบันเทิงมีระดับเสียงเกิน 80 เดซิเบลโดยหากลานเบียรท่ีมีพื้นท่ีไม
เกิน 100 ตารางเมตรเก็บคาธรรมเนียม 10,000 บาท พื้นท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แตไมถึง 300 
ตารางเมตร เก็บ 30,000 บาท และพื้นท่ีเกิน 300 ตารางเมตร เก็บ 50,000 บาท 

ในประเด็นดานลานเบียรกับชุมชน พบวา ลานเบียรกลายเปนปญหากับชุมชนในดานเสียง
ดังและกอความรําคาญ จนกลายเปนขาวดังผานทางสื่อมวลชนแขนงตางๆและมีการรองเรียนลาน
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เบียรผานเว็บไซตยอดนิยมอยาง พันทิป จนกลายเปนกระแสสังคมไปในเวลาหน่ึง โดยมีการ
รองเรียนลานเบียรออนนุชในเว็บไซตพันทิปและมีผูนํามาขยายตอ จนทําใหสื่ออื่นๆสนใจประเด็น
ปญหาลานเบียรไปดวย และมีการต้ังขอสังเกตจากสื่อมวลชนในประเด็นปญหาวาลานเบียร
กลายเปนปญหาตอชุมชนท้ังในดานเสียงดัง กอความรําคาญ และการไมไดรับใบอนุญาตแต
สามารถเปดใหบริการท้ังสุราและดนตรีไดxviii  จากกรณีมีผูรองเรียนลานเบียรออนนุชในเว็บไซตพัน
ทิปxix และมีสื่ออื่นๆนําไปขยายผลตอ ท้ังสื่อหนังสือพิมพและโทรทัศน จนกลายเปนการรองเรียน
ตอ คสช. ในท่ีสุด



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้ (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

2558 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร 94

ประเด็นดานกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล นพ.สมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล กลาวถึงลานเบียรxx วา ปญหาของลาน
เบียรคือการทําการสงเสริมการขาย ลานเบียรบางแหงแมจะจัดในพื้นท่ีของเอกชน ซึ่งไดรับ
ขอยกเวนทางกฎหมาย แตยังถือวาเปนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพราะมีการลด แลก แจก 
แถม เขาขายของการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ถือวามีความผิดตามมาตรา 30 พ.ร.บ.ควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล แมแตลานเบียรยอดนิยมคือพื้นท่ีลานหนาหางเซ็นทรัลเวิลด เคยถูกแจง
ความดําเนินคดีดานสงเสริมการขายมาแลวในชวงป 2553 ซึ่งขณะน้ีเร่ืองยังอยูในการพิจารณาของ
ศาล  นอกจากน้ีลานเบียรยังผิดขอกฎหมายท่ีมีการโฆษณาประชาสัมพันธตราสินคา ซึ่งการจัด
เทศกาลลานเบียร ถือเปนการจัดอีเวนต เปนกิจกรรมพิเศษเพื่อสื่อสารการตลาดไปยังผูด่ืม เปน
หน่ึงในการทําการตลาดแบบไดเร็กตเซลส อีกท้ังยังมีสาวเชียรเบียร ท่ีทําหนาท่ีโฆษณาสินคาดวยxxi

4.2 ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ

Wei, Barnett and Clark (2010)xxiiศึกษาความสนใจของวัยรุนระดับอุดมศึกษาท่ีตอบรับ
ตอการไปปารต้ีท่ีระบุวามีบริการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและปารต้ีท่ีระบุวาไมมีบริการเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล พบวา วัยรุนใหความสนใจและตอบรับตอการไปปารต้ีท่ีมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
ใหบริการมากกวา แตพบวา นักศึกษาเขาใหมช้ันปท่ี 1 แสดงความสนใจท่ีจะไปปารต้ีท่ีไมมี
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมากกวานักศึกษาปอื่นๆ

Toomey, Erickson, Patrek, Fletcher, Wagenaarxxiiiศึ ก ษ า ก า รข า ย เ บี ย ร ใ น ง า น
ประเภทขายเบียรกลางแจง ลานเบียรชุมชน และตามงานเทศกาลตางๆ พบวา ผูขายเบียรสดตาม
งานประเภทน้ีไมเคารพกฎหมาย โดยคณะวิจัยไดทําการลอซื้อและพบวา เยาวชนสามารถซื้อเบียร
สดไดมากกวารอยละ 50 ในความพยายามลอซื้อ82คร้ัง และคนเมาสามารถซื้อเบียรไดอีกมากกวา
รอยละ 89 ในความพยายามลอซื้อ 95 คร้ัง สรุปวา ผูขายเบียรตามงานประเภทน้ีไมสนใจ
กฎหมายและขายใหกับเยาวชนรวมท้ังคนเมา
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Gordon (2014) xxiv สรุปวา การทําการตลาดสินคาประเภทสกอตวิสกี้ ไมไดทําการตลาด
แตเฉพาะตัวสินคาและคุณภาพสินคาวิสกี้เทาน้ัน แตดวยการแขงขันในตลาดสินคาสกอตวิสกี้ ทํา
ใหสินคาวิสกี้ตองทําการตลาดผานวิถีชีวิตของผูด่ืมวิสกี้ดวย คือ ตองทําการตลาดผานความสนใจ 
ความช่ืนชอบ และความตองการของกลุมผูด่ืมและเลือกสรรสกอตวิสกี้
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[ บทท่ี 4: ระเบียบวิธีวิจัย ]

การศึกษาในคร้ังน้ี เปนการศึกษาเชิงผสมผสาน (mixed method) นําเสนอผลท้ังในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ

เน่ืองจาก การศึกษาคร้ังน้ีเปนเชิงผสมผสาน และมีขอมูลหลายประเภทท่ีตองเก็บและ
ศึกษา จึงไดแบงการเก็บขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการศึกษาน้ี 3 สวน มีวิธีการเก็บและเคร่ืองมือท่ี
ตางกัน ดังน้ี

[ 1. การเก็บขอมูล ]
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[ 2   พนื้ที ่เวลา และขอบเขตในการศึกษา ]

การศึกษาคร้ังน้ี มีพื้นท่ีและขอบเขตการศึกษา ดังน้ี

พื้นที่ในการศึกษา

1.1 ประเด็นเร่ืองลานเบียร: พื้นท่ีเก็บขอมูลมท้ัีงหมด 8 แหง ดังน้ี

1) ลานเบียรขนาดใหญ เก็บขอมูลท่ีลานเบียรหางเซ็นทรัลเวิลด 2556-2557 (เบียรสิงห-
ชาง-ไฮเนเกน)

2) ลานเบียรขนาดกลาง เก็บขอมูลท่ีลานเบียรหางฟวเจอรปารค รังสิต 2556-2557 
(เบียรสิงห)

3) ลานเบียรชุมชน/ขนาดเล็กตาม community mall 6 แหง (ชวงสิ้นป 2557) ดังน้ี
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1. Brio Community Mall ถ.พุทธมณฑล
2. Image Mall ถ.พุทธมณฑล
3. Piccadilly Mall  ซ.ออนนุช 
4. ธัญญะปารค ถ.รามอินทรา
5. The Walk ราชพฤกษ
6. Urban Square ใกลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (เขตบางเขน)

เหตุผลในการเลือก community mall เลือกสถานท่ีๆมีลานเบียรและเปน community 
mall ท่ีมีชุมชน/หมูบาน/ยานชุมนุมชน/มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาลอมรอบหรืออยู
ใกลชิด

1.2 ประเด็นเร่ือง beer buffet: พื้นท่ีเก็บขอมูล 8 แหง เก็บตามปฏิทินการศึกษา คือ ปใหม-ปด
ภาค-เปดภาคการศึกษาใหม ดังน้ี

1 งาน zapp party (แซบ ปารต้ี)/Single festival มกราคม2557 สถานท่ี สนามกอลฟ
ไพนเฮิรส(ขางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต) สินคา:เบียร
เอกซปอรต

2) งาน Single festival มีนาคม 2557 สถานท่ีรานบังกะโล (ใกลมหาวิทยาลัยรังสิต) 
สินคา:เบียรเอกซปอรต

3) งานสุราปารต้ี รวมเด็กศิลปSangsommoveabar พฤษภาคม 2557 สุราแสงโสม 

4) งาน Songkran Summer Festival  เมษายน 2557 รานบังกะโล สินคา: สิงห

5) งาน Foam Party เมษายน 2557 รานโสตสโมสร  สินคา:เบนมอร

6) งาน Back to school party มิถุนายน 2557 รานโสตสโมสร  สินคา:ท่ัวไป

7) งาน Zapp party ตอน สั่นใหสุด มิถุนายน 2557 ราน 20somethingbar สินคา: บา
คารด้ี/เอกซปอรต
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8) งาน Abac VS BU cute girls party มิถุนายน 2557 ราน Safehouse สินคา: สเมอร
นอฟ/เอกซปอรต

เหตุผลในการเจาะจงเลือกงานและรานสุราดังกลาว เน่ืองจากเปนรานสุราท่ีมีนักเท่ียวจาก
สถานศึกษาท้ัง 3 แหง (มหาวิทยาลัยรังสิต/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย
รังสิต) และเปนรานท่ีมีการจัดงาน beer buffet  ในช่ืองาน zapp party/Single Festival 
บอยคร้ัง และมีนักเท่ียวจํานวนมากจากหลายสถาบันการศึกษา

ขอบเขตและเวลาในการศีกษา

1.ในกรณีของลานเบียรน้ัน เก็บขอมูลในชวงมีลานเบียร ในเดือนธันวาคม 2556ตอมกราคม2557 

2.ในกรณีของงาน beer buffet น้ัน กําหนดตามปฏิทินการศึกษา ดังน้ี

 งานแรกรับป 2557 คือ งาน Single festival เดือนมกราคมเน่ืองจากเปนงานท่ีมี
นักเท่ียวมากท่ีสุด เพราะเปนชวงปใหม

 งาน single festivalมีนาคม ป 2557 ชวงปดภาคการศึกษา ปารต้ีท่ีจัดมีนักเท่ียว
วัยเรียนจํานวนมาก เพราะนักศึกษาวาง

 งาน รวมเด็กศิลป  พฤษภาคม 2557ซึ่งเปนปารต้ีรับเปดภาคการศึกษาใหม 
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[ 2 กรอบในการศึกษา ]

การศึกษาในคร้ังน้ี มีกรอบในการศึกษา 2 กรอบหลัก คือ

กรอบการศึกษาที่ 1 กรอบดานสถานการณ: ศึกษาปรากฏการณลานเบียร และ ปารต้ี beer 
buffet  วา สถานการณ ณ ปจจุบันเปนเชนใด โดยแยกการศึกษาสถานการณดังกลาว ออกเปน 5 
ประเด็นยอย คือ 

1.1 สถานการณดานผลิตภัณฑ(product): แตละผลิตภัณฑ (เบียร สุรา เคร่ืองด่ืม RTD) 

ทําอะไรบาง และมีกลยุทธผลิตภัณฑอยางไร

1.2 สถานการณดานราคา(price): แตละผลิตภัณฑ (เบียร สุรา เคร่ืองด่ืม RTD)มีกลยุทธ

ราคาอยางไร

1.3 สถานการณดานชองทางการขาย(place):แตละผลิตภัณฑ (เบียร สุรา เคร่ืองด่ืม RTD)

มีกลยุทธในการกระจายสินคาอยางไร ชองทางการขายมีอะไรบาง จับกลุมเปาหมายใด

1.4 สถานการณดานการโฆษณา การสื่อสาร และการทําโปรโมช่ัน(product): แตละ

ผลิตภัณฑ (เบียร สุรา เคร่ืองด่ืม RTD)มีการโฆษณา สื่อสารการตลาด ทําโปรโมช่ัน

อะไรบาง ผานสื่อใด

1.5 สถานการณดานพฤติกรรม/การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในลานเบียรและเบียร

ปารต้ีของกลุมเปาหมาย3วัย

กรอบการศึกษาที่ 2 กรอบดานผลกระทบ: ผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและ 

ปารต้ี beer buffet  โดยแยกการศึกษาผลกระทบออกเปน 4 ประเด็นยอย คือ 

2.1 ผลกระทบท่ีมีตอพฤติกรรมการด่ืมของกลุมเปาหมาย ผลกระทบท่ีมีตอทัศนคติท่ีมีตอ
แบรนดเชน แบรนดท่ีจัด beer buffet กลายเปนแบรนดท่ีวัยรุนจดจําไดมากใชหรือไม มี
ผลตอการซื้อหรือไม
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2.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ: ความสูญเสียทางเศรษฐกิจระดับบุคคล/รายจายตอคนใน
การไปลานเบียรหรือไปงานปารต้ีเบียรบุฟเฟต VS รายได/ความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลัง
การด่ืม เชน อุบัติเหตุ การเจ็บปวย เหตุวิวาท/ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ตอคืน ในการจัด
ลานเบียรแตละคร้ัง (รายจายท่ีผูบริโภคท้ังหมดในงานตองจาย) VS รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ของคนกรุงเทพมหานคร VS รายจายเฉลี่ยคา เคร่ือง ด่ืมแอลกอฮอลของคน
กรุงเทพมหานคร

2.3 ผลกระทบตอสังคม: คานิยมสังคม (social value) ท่ีมีตอการด่ืม/การไปลานเบียร  
เปนการตอกยํ้าคานิยมเร่ืองการด่ืมเปนเร่ืองปกติ(normalization) ในสังคมไทยหรือไม 
เปนการแฝงการสรางการรับรู เร่ืองการด่ืมแบบตามเทศกาลหรือไม เปนการสราง
วัฒนธรรมการด่ืมต้ังแตวัยรุนหรือไม

2.4 ผลกระทบท่ีมีตอการละเมิด พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล: การจัดลานเบียร และ 
เบียรบุฟเฟต เปนการกระทําท่ีสุมเสี่ยงตอการละเมิดกฎหมายขอใดตามพรบ.ควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป 2551 ท้ังในดานการขาย การเขาถึงผูบริโภค การสงเสริมการขาย 
การสื่อสาร โฆษณา แหลงจําหนาย วิธีการขาย และอื่นๆ เทาท่ีพบ การขายบัตรเขางาน
และแจกเบียรฟรีในงานพรอมชมดนตรีคือการขายแบบแถมพก เทากับเปนการละเมิด
พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยูแลว การขายเคร่ืองด่ืมผาน vending machine ใน
งานก็เทากับเปนการละเมิดพรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยูแลว

[ 3 ขอบเขตการศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย ]

โครงการวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Combined qualitative and 

quantitative research design) โดยใชวิธีการ triangulation ในการผสมผสานยุทธวิธีในการ

ดําเนินการวิจัย และใหสัมพันธตอบโจทยวิจัยกับกรอบการศึกษาในหัวขอ 2  คือ
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1 โจทยวิจัยและระเบียบวิธีสําหรับกรอบการศึกษาที่ 1การศึกษาปรากฎการณลานเบียรและ

beer buffet:  เพื่อตอบโจทยวิจัย ไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย และ research approach ดังน้ี

1. ออกแบบการสํารวจเชิงปริมาณแบบเชิงพรรณนา (quantitative descriptive survey) 
เพื่อการสรางสํามะโน (alcohol outlet census) ขอมูล เ ร่ือง 4P และ beer 
buffet(product/price/place/promotion) เพื่อรวบรวมขอมูลท้ังหมดและเพื่อเปนการเฝาระวัง 
โดยในการสรางสํามะโนน้ัน จะแบงหัวขอของสํามะโนออกเปน

1.1 สถานการณดานผลิตภัณฑ Product

1.1.1 ลักษณะของลานเบียร/รานสุราท่ีใหบริการแบบ beer buffet (outlet 

characteristic) 

1.1.2 ลักษณะของการใหบริการ (service characteristic) ผลิตภัณฑท่ีรานนิยม

จําหนายมากท่ีสุด

1.1.3 ผลิตภัณฑท่ีนิยมเปน sponsor ในการจัดงานตางๆใหกับราน ผลิตภัณฑท่ี

นักเท่ียวนิยมสั่งมากท่ีสุด

1.1.4 กลยุทธผลิตภัณฑ แตละผลิตภัณฑทําอะไรบางในลานเบียร/ในปารต้ี beer 

buffet

1.1.5 จุดขายและความโดดเดนในการจูงใจกลุมเปาหมายของแหลงจําหนาย 

ปจจัยใดคือ key factor ในการดึงดูดลูกคาและการสรางใหลูกคา

กลายเปนลูกคาประจําของราน

1.1.6 ปริมาณลูกคาในแตละแหลงและลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุม

ลูกคา วัตถุประสงคของกลุมลูกคาของแตละราน

1.1.7 สินคาท่ีปรากฏในราน (product display)  รานจัดวางสินคาอยางไร มี

ตราสินคาใดบาง สินคากับสื่อโฆษณาในรานมีความสัมพันธกันอยางไร เชน 

มีการจัดปารต้ี สนับสนุนโดยเบียรเอกซปอรต รานก็จะนําเบียรเอกซปอรต
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มาวางเรียงบนช้ันวางใหมากข้ึนมีพื้นท่ีใหจัดบูธชิมฟรีหนารานสาวเชียรตอง

ใสเสื้อเอกซปอรต ฯลฯ

1.2 สถานการณดานราคา Price

1.2.1 ราคาในการใหบริการ

1.2.2 กลยุทธดานราคา (pricing strategy) 

1.3 สถานการณดานชองทางการขาย Place 

1.3.1 กลยุทธดานแหลงจําหนาย: การจัดสถานท่ี การ display สถานท่ี

1.3.2 ความเสี่ยง (ในดานการเขาถึง) จากสถานศึกษา

1.4 สถานการณดานโปรโมช่ันและการสื่อสาร Promotion and communication

1.4.1การเปลี่ยนแปลงในการสงเสริมการขายในรอบ 1 ปการศึกษา เชน การจัด

ปารต้ีเปดเทอม เปนตน

1.4.2 ลักษณะการเปน sponsor/ co-sponsor ระหวางธุรกิจสุราและแหลง

จําหนาย ซึ่งมีต้ังแต การวางสื่อ POPในราน การเปนผูอุปถัมภกิจกรรมในราน 

การนําเสนอสินคา การ display สินคาการกําหนดราคาต๋ัว ลักษณะการเปนผู

อุปถัมภ

1.4.3 ประเภทและปริมาณของโฆษณาและสื่อในราน/นอกราน (media 

characteristic) เชน ปายไฟ ปายเคลื่อนท่ี พริตต้ี สาวเชียร แบนเนอร ฯลฯ 

และพบในตราสินคาใดบางตราสินคาใดมีสื่อมากท่ีสุดรวมไปถึงการติดต้ังคํา

เตือน (alcohol warning) ในสื่อวามีหรือไม
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1.4.4 เน้ือหาของสื่อในราน/นอกราน (media content)  ซึ่งมักเปลี่ยนตาม

ฤดูกาล เชน ฤดูรับนอง เปดเทอม รับปริญญา ฯลฯ

1.4.5 รูปแบบของโปรโมช่ัน (promotion characteristic) เชน sales 

promotion  การใชผูมีช่ือเสียงมาปรากฏกายท่ีราน กิจกรรม การใชเทศกาล 

เปนตน

1.4.6 วาระในการสงเสริมการขาย time mapping ของการสงเสริมการขายท่ี

สัมพันธกับปฏิทินการศึกษาในรอบ 1 ปและสัมพันธกับเทศกาล/วันสําคัญ

1.4.7 การสื่อสารของรานสุราท่ีจัด beer party

1.5 สถานการณดานพฤติกรรม/การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในลานเบียรและเบียรปารต้ี

1.5.1 พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโดยรวม

1.5.2 พฤติกรรม/การบริโภค/เหตุผล การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในลานเบียรของ

กลุมเปาหมาย 3 วัย วัยตํ่ากวา 18 ป/วัยอุดมศึกษา/วัยทํางาน

1.5.3 พฤติกรรม/การบริโภค/เหตุผล การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในเบียรปารต้ี

ของ กลุมเปาหมายวัยอุดมศึกษา

วิธีการดําเนินวิจัยตามขอ 1 น้ี เพื่อตอบวัตถุประสงคขอท่ี 1 โดยใชเคร่ืองมือดังน้ี

o แบบสอบถามชนิดมีโครงสราง part1 ปลายปด ใชกับกลุมตัวอยาง 

o แบบสํารวจ  สํารวจ4P ใชกับหนางานภาคสนามลานเบียรและเบียรปารต้ี

o การสํารวจอยางมีสวนรวม ใชกับหนางานภาคสนามลานเบียรและเบียรปารต้ี

o การสัมภาษณกลุม และการใช reflective filed note เพื่อสอบทานขอมูลกับ

key informant ในกลุมสัมภาษณ
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2 โจทยวิจัยและระเบียบวิธีสําหรับกรอบการศึกษาที่ 2 การศึกษาผลกระทบและพฤติกรรม:  

เพื่อตอบโจทยวิจัย ไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย และ research approach ออกแบบการศึกษาดาน

ผลกระทบ สํารวจเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใน 4 ดาน คือ

2.1 ผลกระทบท่ีมีตอแนวโนมพฤติกรรมท่ีเกิดจากการสงเสริมการขายท่ีมีตอผูบริโภค  มี

รายละเอียด ดังน้ี

 แรงจูงใจเร่ืองการสงเสริมการขาย ประเภทใด มีผลตอพฤติกรรมการด่ืม 

 ทําใหใชจายมากข้ึนหรือไม มีผลตอการซื้อ

 ด่ืมในปริมาณมากข้ึน มีพฤติกรรมการด่ืมบอยข้ึน (สัมพันธกับการสงเสริม

การขายหรือไม)

 ด่ืมตราสินคาท่ีหลากหลายมากข้ึน 

 ลองตราสินคาใหมมากข้ึน 

 รูจักตราสินคามากข้ึน เชน ไปzapp party จึงไดรูจักเบียรเอกซปอรต เปน

ตน

 การตัดสินใจบริโภคระยะเวลาในการตัดสินใจ

 ตราสินคาท่ีบริโภค (สัมพันธกับการสงเสริมการขายหรือไม)

 ชวงเวลา/ฤดูกาลในการบริโภค เชน วันเกิดเพื่อน วันเกิดตนเอง เปดเทอม

 การตอบสนองตอแรงจูงใจท่ีตางกัน

 ความอยากทดลอง

 ประสบการณตอตราสินคา (หากบริโภคตามแรงสงเสริมการขาย)

 การสรางความสัมพันธระยะยาวกับกลุมลูกคาและการพัฒนา/maintain

กลุมลูกคาประจํา
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2.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจระดับบุคคล/รายจายตอคนในการไปลานเบียรหรือไป

งานปารต้ีเบียรบุฟเฟต VS

 รายได/ความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลังการด่ืม เชน อุบัติเหตุ การเจ็บปวย เหตุ

วิวาท

 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ตอคืน ในการจัดลานเบียรแตละคร้ัง (รายจายท่ี

ผูบริโภคท้ังหมดในงานตองจาย) VS รายไดเฉลี่ยตอเดือนของคนกรุงเทพมหานคร

VS รายจายเฉลี่ยคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนกรุงเทพมหานคร

 การใชจายกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของนักด่ืมหนาใหม

 ผลในเชิงเศรษฐศาสตรพฤติกรรม คือ การใชจายตอการตอบสนองแรงจูงใจ ตนทุน

ท่ีเสียไปในการตอบสนองแรงเราใจ เชน สุขภาพ การเรียน การทะเลาะวิวาท ฯลฯ 

2.3 ผลกระทบตอสังคม

 คานิยมโดยรวมท่ีมีตอการด่ืม/การไปลานเบียร  

 การตอกยํ้าคานิยมเร่ืองการด่ืมเปนเร่ืองปกติ

 การสรางคานิยมใหมในกลุมนักด่ืมหนาใหมดวยรูปแบบการสงเสริมการขายแบบ

ใหมๆ เชน การ countdown ในลานเบียร การไปปารต้ี คนโสดตองไปด่ืมเบียรใน

รานสุรา การตอกยํ้าคานิยมเร่ืองเพศ เชน ฉันโสดโปรดจีบ เปนตน

 คานิยมเร่ืองการด่ืมในท่ีสาธารณะ (ลานเบียร)

 คานิยมเร่ืองการด่ืมตามเทศกาล (seasonal drinking)

 คานิยมเร่ืองการด่ืมตามวาระ เชน งานฟุตบอลประเพณี งานรับปริญญา งานรับ

นองใหม
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2.4 ผลกระทบทางดานการละเมิดกฎหมาย

 ในดานการขายวิธีการขาย

 การเขาถึงผูบริโภค การสงเสริมการขาย

 การสื่อสาร โฆษณา 

 แหลงจําหนาย 

 การแสดงตราสัญลักษณ

 การแสดงขอความคําเตือน

 วิธีการเลี่ยงกฎหมาย

วิธีการดําเนินวิจัยตามขอ 2 น้ี เพื่อตอบวัตถุประสงคขอท่ี 2 ใชเคร่ืองมือดังน้ี 

o แบบสอบถามชนิดมีโครงสราง part2/3 ปลายปด ใชกับกลุมตัวอยาง 

o แบบสํารวจ  สํารวจ4P ใชกับหนางานภาคสนามลานเบียรและเบียรปารต้ี

o การสํารวจอยางมีสวนรวม ใชกับหนางานภาคสนามลานเบียรและเบียรปารต้ี

o การสัมภาษณกลุม และการใช reflective filed note เพื่อสอบทานขอมูลกับ

key informant ในกลุมสัมภาษณ

[ 4 การเลือกกลุมตัวอยาง ]

ประชากร ในท่ีน้ี หมายถึง กลุมบุคคลวัย 18-35 ปท่ีเคยไปลานเบียร/beer party รับทราบเร่ือง
ลานเบียร เปนกลุมเปาหมายของลานเบียรซึ่งเปนประชากรท่ีไมทราบจํานวนแนชัด

เกณฑการเลือกสรรกลุมเปาหมาย

1.1 กลุมเยาวชนวัยผูใหญตอนตนระดับอุดมศึกษาปท่ี 1 ถึง 4ซึ่งเปนกลุมเปาหมาย
หลักของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
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1.2 กลุมวัยทํางานตอนตนและตอนกลาง อายุ 25-35 ปซึ่งพบวา เปนอีก
กลุมเปาหมายหลักของลานเบียร

1.3 กลุมวัยตํ่ากวา 18 ป อันท่ีจริง เปนกลุมวัยท่ีเขาลานเบียรและซื้อเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลไมได แตในความเปนจริง พบวา กลุมวัยตํ่ากวา 18 ปหรือวัย
มัธยมปลายเปนวัยท่ีเขาลานเบียรไดและสามารถน่ังด่ืมในลานเบียรได

1.4 กลุมตัวอยางเคยไปลานเบียร/รับทราบเกี่ยวกับลานเบียร
1.5 กลุมตัวอยางเคยไป/รับทราบเกี่ยวกับปารต้ี beer buffet
1.6 กลุมตัวอยางด่ืม/รูจักเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

ขนาดของกลุมตัวอยางและวิธีการสุม

ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาน้ีใชการคํานวณดวยสูตรของ Yamane โดยใช
ตารางสําเร็จรูป เมื่อกลุมประชากรมีจํานวนมากกวา 100000 ราย กําหนดระดับความเช่ือมั่นไวท่ี 
99% และกําหนดคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 3% ดังน้ี
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จากจํานวนกลุมตัวอยางท่ียอมรับไดคือ 2500 ราย จึงไดนํามาขยายความนาเช่ือถือของกลุม
ตัวอยางเพิ่มข้ึน  ดังน้ี
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จํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 2550 ราย แบงเปน 3 ชวงอายุ คือ 

1) กลุมวัยตํ่ากวา 18 ป จํานวน 885 ราย เหตุผลในการเลือกกลุมวัยน้ี เน่ืองจากพบในการ
สํารวจภาคสนามในลานเบียร พบวา มีกลุมวัยมัธยมเขาไปใชบริการลานเบียรไดโดยเฉพาะลาน
เบียรหนาหางยานปริมณฑล และยังพบกลุมนักเรียนใสชุดนักเรียนเขาไปใชบริการลานเบียรไดใน
หางสรรพสินคาท่ีมีลานเบียรใกลสถานศึกษา จึงเห็นวา กลุมวัยมัธยมก็เปนอีกกลุมหน่ึงท่ีในความ
เปนจริงคือลูกคาลานเบียร ถึงแมจะผิดกฎหมายก็ตาม แตในความเปนจริง สามารถพบได

กลุมตัวอยางไดมาดวยวิธีการสุมแบบ random sampling จากจํานวนนักเรียนมัธยม
ปลายท้ังสองโรงเรียนจํานวนรวมท้ังหมด 20 หอง/40คน

2) กลุมวัยอุดมศึกษา อายุ 18-24 ป เหตุผลในการเลือกกลุมวัยน้ี เน่ืองจากเปนวัยด่ืมอยู
แลว และเปนกลุมเปาหมายของ beer party ท่ีจัดตามรานสุรารอบสถานศึกษา และกลุมวัยน้ี
นิยมไปลานเบียรช่ือดังตามกระแสนิยม

กลุมตัวอยางไดมาดวยวิธีการสุม 2 แบบ คือ1) เลือกคณะแบบเจาะจง จากคณะท่ีพบวา 
นิยมไปเบียรปารต้ีเปนสวนมาก คือ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะการออกแบบ คณะนิเทศ
ศาสตร คณะบริหาร 2) เลือกกลุมผูตอบในคณะดังกลาวแบบ random sampling ทุกช้ันป คละ
วัย

3) กลุมวัยทํางานตอนตน/กลาง วัย 25-35 ป เหตุผลในการเลือกกลุมวัยน้ี เน่ืองจากพบวา
เปนกลุมเปาหมายของลานเบียรประเภทหนาสํานักงานเปนหลัก และพบวากลุมวัยน้ีก็นิยมไปลาน
เบียรช่ือดังและลานเบียรตาม community mall 

กลุมตัวอยางวัยทํางานไดมาดวยวิธีการสุมแบบกึ่งเจาะจง purposive sampling โดยมี
เกณฑอายุกําหนดอายุกลุมเปาหมายไวกอนท่ีวัย 25-35 ป และสอบถามประวัติวาเคยไปลาน
เบียร/ไปลานเบียร ณ ปจจุบัน หรือไม หากผูตอบไมเคยไปลานเบียร อายุเกินกวาท่ีกําหนด จะไม
เลือกเปนกลุมเปาหมายในการศึกษาน้ี

การศึกษาคร้ังน้ีเจาะจงเลือกสัดสวนกลุมตัวอยางเพศชายมากกวาเพศหญิงในสัดสวน 
60:40 เน่ืองจากพบวาเพศชายนิยมไปลานเบียรมากกวา แตพบวาเพศหญิงนิยมไป beer party 
ตามรานสุรามากข้ึนเร่ือยๆ จึงกําหนดสัดสวนไวดังน้ี
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วิธีการสุมเลือกกลุมตัวอยางน้ัน มีดังน้ี

1) วัยตํ่ากวา 18 ป: ใชวิธีเจาะจงเลือกโรงเรียง 2 แหง ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดใหญมีจํานวน
นักเรียนมากกวา 1000 คน (ขอสงวนช่ือโรงเรียน) ซึ่งอยูใกลหางสรรพสินคาขนาดใหญแหงหน่ึงใน
ปริมณฑลท่ีมีลานเบียรเปดใหบริการต้ังแต 16.30 น. และจากการสํารวจภาคสนาม พบโดยมี
หลักฐานภาพถายวา มีนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนดังกลาวเขาไปใชบริการในลานเบียร ท้ังใสชุด
นักเรียน และไมใสชุดนักเรียน (สังเกตจากทรงผมนักเรียน) จึงไดเจาะจงเลือกโรงเรียนท้ัง 2 แหง 
และใชวิธีการสุมแบบ random ในการเลือกกลุมตัวอยางจากนักเรียนช้ันมัธยมปท่ี 6 ของท้ังสอง
โรงเรียน

2) วัยอุดมศึกษา 18-24 ป ใชวิธีเจาะจงเลือกมหาวิทยาลัย 2 แหง ซึ่งเปนมหาวิทยาลัย
ขนาดใหญ มีนักศึกษาเกินกวา 8000 ราย (ขอสงวนช่ือสถาบันการศึกษา) ซึ่งมีรานสุราขนาดใหญ
อยูใกลและรานสุราเปนสถานท่ีจัด beer party มากวา 1 ปแลว และพบจากการสํารวจภาคสนาม
วา ผูท่ีไปเท่ียว party คือนักศึกษาของท้ังสองสถาบันแหงน้ี จึงไดเจาะจงเลือกสถาบันท้ัง 2 แหง 
และใชวิธีการสุมแบบ random ในการเลือกกลุมตัวอยางนักศึกษาต้ังแตปท่ี 1-4

3)วัยทํางาน 24-35 ป ใชวิ ธีเจาะจงเลือกองคกรขนาดใหญ 2 แหง ต้ังอยูใจกลาง
กรุงเทพมหานครในยานธุรกิจ (ขอสงวนช่ือองคกร/บริษัท) และมีลานเบียรช่ือดังอยูในระยะ
เดินทางใกลๆไดหลายแหง สันนิษฐานวาสวนหน่ึงของผูไปด่ืมตามลานเบียรหนาอาคารสํานักงาน 
คือ ผูทํางานในองคกร/บริษัทใกลๆน่ันเอง จึงไดเลือกองคกร 2 แหงน้ี และใชวิธีการสุมแบบ
random โดยจํากัดอายุ ในการเลือกกลุมตัวอยาง
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[ 5 เครื่องมือในการเก็บขอมูล ]

เก็บขอมูลท้ังหมด โดยใชเคร่ืองมือดังตอไปน้ี
1 แบบสอบถาม มีขอคําถามปลายปด แบงเปน 4 หัวขอใหญตามหัวขอกรอบการศึกษา

ดานบน

2  การสัมภาษณในระดับกลุม (group interview)  

3 การสํารวจอยางมีโครงสราง (structured survey) และแบบสํารวจ ดวยการสํารวจท้ัง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพคือสํารวจปรากฏการณและพฤติกรรมเชิงลึก เชิงปริมาณ
คือ การสํารวจและจัดทํา physical mapping ชองทางการจัดจําหนายสุราท่ีมีการสงเสริมการ
ขาย การจัดทํา time mapping หมายถึงการสงเสริมการขายของรานสุราท่ีมีความสัมพันธกับ
เทศกาลและปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ตามผลการสํารวจเบ้ืองตนวามีความเกี่ยวของกัน)  
การประเมินรายจายของผู ด่ืม และการประเมินปริมาณของผู ด่ืมในชวงสงเสริมการขาย
เปรียบเทียบกับชวงปกติ

4 การสังเกตการณอยางมีสวนรวม (ในงาน beer buffet)

5 การจดบันทึกภาคสนามและการใช reflective field note ซึ่งจะเปนการทบทวน field 
note และการทํา field note group discussion จากบันทึกภาคสนามเพื่อความถูกตองและ
ความกระจางตอพฤติกรรมหรือเหตุการณท่ีพบเจอและบันทึกเปนบันทึกภาคสนามไว โดย
group discussion น้ีจะใชกลุมนักเท่ียวในแตละชวงช้ันอายุตามกลุมเปาหมายและเปนผูอยูใน
เหตุการณหรือสถานท่ีน้ันเปนกลุม discuss โดยนักวิจัยเปนผูต้ังคําถามและสรุปผล

6 การบันทึกภาพ

7 การแจงนับจํานวนผูใชบริการ/โตะบริการในลานเบียรท่ีทําการสํารวจภาคสนาม โดย
ผูวิจัยภาคสนามจะดําเนินการแจงนับดวยตนเอง และจดบันทึกหนางาน ตามระยะเวลาท่ีลาน
เบียรเปดใหบริการ/คืน และนํามาหาคาเฉลี่ย/ช่ัวโมง โดยทําการสํารวจ/เฝาหนางานตลอด
ระยะเวลา 7 ช่ัวโมงท่ีลานเบียรเปดใหบริการ โดยไดเลือกสํารวจลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด เปน
เวลา 2 คร้ัง/เดือน กําหนดสํารวจในวันธรรมดา 1 คร้ัง และวันสุดสัปดาห 1 คร้ัง เพื่อสํารวจ
ความแตกตางในการใหบริการ และสํารวจภาคสนามงานเบียรปารต้ีท้ัง 8 แหงตามท่ีระบุไวใน
พื้นท่ี-เวลาการศึกษา
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[ 6 ข้ันตอนการดําเนินงานและการวิเคราะหขอมูล ]

1  โครงการมีการสํารวจภาคสนามหนางานท้ังหมด กอนการตัดสินใจเร่ืองขอมูลและการตัดสินใจ

เร่ืองกลุมตัวอยางของลานเบียรและ beer party เพื่อใหไดกลุมตัวอยางท่ีตรงกับความเปนจริง

ท่ีสุด

2 รวบรวมขอมูลท้ังหมดท้ังในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ผลสัมภาษณ ผลการสํารวจ แบบสอบถาม 

ภาพถาย 

3 วิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรม SPSS 

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตามกรอบการศึกษา 4 ประการ แยกรายงานผลเชิงปริมาณและ

รายงานผลเชิงคุณภาพ โดยใหรายงานผลเชิงปริมาณสามารถบอก overall picture ของปญหา

ท้ังหมด และรายงานเชิงคุณภาพเปนรายงานอธิบาย ขยายผล นําเสนอในแตละประเด็นตาม

กรอบการศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหสรุปรวมขอมูลท้ังหมดออกมาเปนองคความรู

4 วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติท้ังสถิติบรรยายและสถิติวิเคราะหในการอภิปรายผลเชิงปริมาณโดยจะใช

การวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การวิเคราะหผลในเชิงปริมาณ: วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรม SPSS และสถิติ

ท้ังเชิงบรรยายและสถิติวิเคราะห แบงเปน

1 ขอมูลเชิงปริมาณในดานประชากรศาสตร วิเคราะหโดยใชสถิติบรรยาย คือ การแสดง

ความถ่ี การกระจายความถ่ี (frequency distribution) คาเฉลี่ย และการหาคารอยละ 

2. ขอมูลเชิงปริมาณแบบตารางไขว (cross-tabulation) 

3.ใชสถิติวิเคราะหการทดสอบไคสแควร (Chi-square) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
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การวิเคราะหผลในเชิงคุณภาพ: วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตามกรอบการศึกษา 2 กรอบหลัก คือ

1 การศึกษาสถานการณลานเบียร

2 การศึกษาผลกระทบ

4 สรางองคความรูตามกรอบในการศึกษา 2 ประเด็น

5. ประมวลผลและนําเสนอผล

6 หลังจากเรียบเรียงรายงานผลท้ังหมดแลว โครงการจะมีการนําเสนอขอมูลและระดมสมอง

จาก การระดมสมองจากภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของไดแก สํานักงานเครือขายองคกรงด

เหลา สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เครือขายเยาวชนปลอด

เหลา ตัวแทนนักศึกษา ฯลฯ เพื่อหาขอสรุปและทางออกของปญหาอยางเปนรูปธรรม ท้ัง

เชิงนโยบาย มาตรการและกฎหมาย หลังจากท่ีผลการเก็บขอมูลสมบูรณเรียบรอยแลว 

และนําเสนอเปนบทสรุปในรายงานฉบับน้ีตอไปเพื่อสามารถนําขอสรุปไปใชในเชิง

นโยบายตอไป



 

    [ Part 2 ] 

 

   พฤติกรรมนักดื่มในลานเบียร์ 



[  Part 2  ] 

พฤติกรรมการดื่มทั่วไปของนักดื่มไทยในปจจุบัน

พฤติกรรมการไปดื่มในลานเบียรของนักดื่มไทย: เมื่อเยาวชนวัย
ต่ํากวา 18 ก็เขาลานเบียรได

พฤติกรรมการไป beer party ของนักดื่มวัยเรียน: เมื่อธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลใช party จูงใจวัยอุดมศึกษา

พฤติกรรมการไปลานเบียรของวัยทํางาน

บทที่ 5-10
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[ บทท่ี 5 รายงานผลดานพฤติกรรมนักดื่ม:พฤติกรรมการดื่มท่ัวไป ]

ในบทน้ี เปนการรายงานผลในภาพรวม คือ พฤติกรรมการด่ืมท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

1 [ กลุมตัวอยางเปนใคร?]

กลุมตัวอยางมีจํานวนท้ังหมด 2500 ราย แบงเปนชายรอยละ 57 หญิงรอยละ 43  โดยแบงตาม
วัยไดเปน 3กลุมคือ

1 กลุมอายุตํ่ากวา 18 ป ซึ่งเปนกลุมท่ีไมสามารถซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหรือเขารานสุรา
ผับบารไดตามกฎหมายระบุแตในความเปนจริง เขาไปใชบริการในลานเบียรไดท้ังชุดนักเรียน กลุม
น้ีมีจํานวน 885 ราย คิดเปนรอยละ 35.4

2 กลุมอายุ 18-23 ป หรือวัยอุดมศึกษา จํานวน 1586 ราย คิดเปนรอยละ 63.44

3 กลุมอายุ 24-35 ป หรือวัยทํางานตอนตน/กลางจํานวน 79 ราย คิดเปนรอยละ 3.16

โดยใหนํ้าหนักกับกลุมวัย 15-23 ปมากท่ีสุด เน่ืองจากพบวา วัยน้ีเปนวัยท่ีนิยมไปเท่ียว/ด่ืมลาน
เบียรมากท่ีสุด ถึงแมโดยวัยตํ่ากวา 18 ปจะไมสามารถซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไดก็ตาม แตใน
ความเปนจริงจากการสํารวจภาคสนาม พบวา ในลานเบียรบางแหง ไมมีการตรวจบัตรประชาชนผู
มาเท่ียว ทําใหกลุมวัยตํ่ากวา 18 สามารถเขาไปน่ังด่ืมในลานเบียรบางแหงได การศึกษาคร้ังน้ี จึง
ใหความสําคัญกับการศึกษากลุมเสี่ยง คือ กลุมเยาวชนมากท่ีสุด
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2 [ พฤตกิรรมการดื่มทั่วไปของกลุมนักดื่ม]

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 64.7 เปนผูด่ืม และมีการด่ืมท่ีหลากหลาย โดยพบวา 
กลุมตัวอยางด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเกือบทุกประเภท
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ดื่มอะไรกันบาง? พบวา กลุมตัวอยางด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท้ังหมด 11 ประเภท 

กลุมสุรา ไดแก สุรา สุราขาว วอดกา

กลุมเบียร ไดแก เบียร และ เบียรสด 

กลุมไวน ไดแก ไวน  ไวนคูลเลอร และ สปาย

กลุมเคร่ืองด่ืมผสม ไดแก เหลาปน คอกเทล เหลาผสมเอง

ดื่มเพราะอะไรทําไมจึงดื่มเหลา?
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เหตุผลหลักของกลุมนักด่ืมในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล คือ เหตุผลทางดานสังคมเปน
หลัก การเขาสังคม การพบเพื่อน การอยากผูกมิตรดวยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และตองการความ
สนุกสนานจากการเขาสังคมโดยมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนเคร่ืองผูกบุคคลเขากับกลุม

กึ่งหน่ึงของกลุมนักด่ืม รอยละ 43.6 ตอบวา ตนเองด่ืม เพราะอยากสังสรรคกับเพื่อนฝูง
และการสังสรรคกับเพื่อนท่ีสนุกสนานท่ีสุด คือ การด่ืมไปดวยและสนทนาไปดวย   รอยละ 24.5 
ตอบวา ตนเองด่ืม เพราะพบเจอเพื่อนฝูงเปนประจํา และการพบปะเพื่อน/กลุม คือ การด่ืมและ
สนทนา  รอยละ 21.3 ตอบวา ตนเองด่ืมเพราะอยากเขาสังคมได และการเขาสังคมหรือเขากับ
กลุมได คือ ตองด่ืมไปดวยกันกับกลุม 

ดังน้ัน จะเห็นไดวา เหตุผลสวนใหญของนักด่ืม คือ การใชเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปน 
“เคร่ืองมือ” ในการปรับตนเองใหเขากับผูอื่น/กลุม ใชเคร่ืองด่ืมเปนเคร่ืองมือนําตนเองเขาสูกลุม
เพื่อนฝูงใหไดรับการยอมรับ ใชเคร่ืองด่ืมเปนเคร่ืองมือในการนําการสนทนากลุมและทําใหตนเอง
มั่นใจสามารถพูดคุยสังสรรคกับกลุมได

มีเพียงสวนนอยท่ีมีเหตุผลตอการด่ืมท่ีไมใชเหตุผลทางสังคม รอยละ 7.7 ระบุวา ตนเองด่ืม 
เพราะมีเวลาวางมากตอนเย็น และรอยละ 5.8 ตอบวา ตนเองด่ืมเพราะไมมีอะไรจะทํา และคิดวา 
การน่ังด่ืมไปเร่ือยๆเปนการฆาเวลาท่ีดีท่ีสุดของตนเอง ดังน้ัน จะเห็นไดวา คําตอบของกลุมนักด่ืม
กลุมน้ี คือ เร่ืองเวลาวางท่ีมีมากเกินไปและไมใชเวลาไปทําอยางอื่น
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เครื่องดื่มยอดนิยม

เคร่ืองด่ืมท่ีกลุมตัวอยางเลือกด่ืมมากท่ีสุด คือ สุรา พบวา กึ่งหน่ึงของกลุมตัวอยาง      
รอยละ 49.3 ระบุวา ตนเองเลือกด่ืมสุรามากท่ีสุดและบอยท่ีสุด 

รองลงมาในลําดับท่ีใกลเคียงกัน คือ เบียร รอยละ 49 ระบุวา ตนเองเลือกเบียรเปน
เคร่ืองด่ืมยอดนิยมอันดับสอง  ลําดับสาม คือ สปายไวนคูลเลอร รอยละ 46.2   

ลําดับสี่ คือ เหลาปน รอยละ 34.7 ใกลเคียงกัน คือ ไวน รอยละ 30.7   สวนเบียรสดน้ัน 
พบวา มีผูนิยมด่ืม รอยละ 21.1    เคร่ืองด่ืมท่ีไดรับความนิยมนอยท่ีสุด คือ สุราขาว รอยละ 10.2

ในกลุมตัวอยางท่ีเปนวัยเยาวชน พบวา เคร่ืองด่ืมยอดนิยมของเยาวชน คือ เบียร สปาย 
และเหลาปน โดยพบวา ในกลุมวัยตํ่ากวา 18 ป นิยมเหลาปนมากกวาเบียร เน่ืองดวยรสชาติ 
ราคา และเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะเหลาปนและกลุมไวนคูลเลอรท่ีเยาวชนวัยตํ่ากวา 18 เขาถึงได
งาย

ในกลุมวัยผูใหญและวัยอุดมศึกษา พบวา เคร่ืองด่ืมยอดนิยมของวัยสูงกวา 18 ป คือ สุรา 
และ เบียร
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ยี่หอเครอื่งดื่มยอดนิยม  

กลุมนักด่ืมเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมหลายย่ีหอ ต้ังแตตราสินคากลุม economy ไปจนถึงกลุม 
premium พบวา ตราสินคายอดนิยมของกลุมนักด่ืม คือ ลีโอ อันดับหน่ึง รองลงมา คือ สปาย 
และลําดับสาม คือ เบลนด 285 โดยแยกตราสินคาตามประเภทเคร่ืองด่ืมไดดังน้ี

กลุมเบียรและเบียรสด ตราสินคาท่ีเลือกด่ืม คือ ลีโอ สิงห ชาง ไฮเนเกนเอกซปอรต และ เบียรสด 
ย่ีหอ โฮการเดน (Hoegarden)

กลุมสุรา ตราสินคาท่ีเลือกด่ืม คือ เบลนด285 แสงโสมหงสทอง รีเจนซี่  จอหนน่ีวอลกเกอรเบน
มอร 100ไปเปอร ชีวาสรีกัล และสุราขาวไมระบุย่ีหอ

กลุมRTD ตราสินคาท่ีด่ืม คือ สปาย  ฟูลมูน  อีวาไวนคูลเลอร สเมอรนอฟบาคารด้ี

กลุมวอดกาพรอมด่ืม ตราสินคาท่ีด่ืม คือ แอบโซลูทวอดกา
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จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการด่ืมท่ีหลากหลาย ด่ืมเคร่ืองด่ืมหลายประเภท และเลือก
ตราสินคาท่ีด่ืมอยางหลากหลายแทบทุกตราสินคาท่ีมีจําหนายในทองตลาด และมีการเลือกตรา
สินคาในทุกกลุมราคา

ย่ีหอท่ีเลอืกด่ืมมากท่ีสุด คือ ลีโอ 

เหตผุลในการเลือกยี่หอ เครอื่งดื่ม

ตราสินคาท่ีกลุมนักด่ืมระบุวาเปนตราสินคายอดนิยมท่ีสุด คือ 1) ลีโอ  2) เบลนด285 และ 3) 
สปาย  เหตุผลลําดับแรกในการเลือกตราสินคายอดนิยมของกลุมนักด่ืม คือ เหตุผลดานรสชาติเปน
สําคัญ นักด่ืมกึ่งหน่ึง คือ รอยละ 54.9 ระบุวา เร่ืองรสชาติของตราสินคาน้ันสําคัญท่ีสุดในการ
เลือกตราสินคาน้ันๆมาด่ืม  เหตุผลรองลงมา คือ ความหางาย นักด่ืมรอยละ 22.4 ระบุวา ถาตรา
สินคาน้ันๆหางาย มีขายทุกท่ี หาซื้องาย รานมีขายตลอดเวลา ก็จะนิยมเลือกตราสินคาน้ันมาด่ืม 
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เหตุผลลําดับสาม คือ ตามกลุม นักด่ืมรอยละ 13.3  ตอบวา การเลือกย่ีหอด่ืมน้ันตามเพื่อนใน
กลุมเปนผูเลือกและตัดสินใจตามกลุม

ในดานราคา พบวา เหตุผลดานราคาของแตละตราสินคา เปนเหตุผลท่ีนักด่ืมใหความสําคัญนอย
ท่ีสุดในการเลือกตราสินคา

ดื่มบอยแคไหน และ ดื่มที่ไหนกันบาง?

นักด่ืมกึ่งหน่ึง รอยละ 42 บอกวา ตนเองด่ืมปานกลาง คือ ด่ืมเฉลี่ยเดือนละ 2-3 คร้ังหรืออาทิตย
ละคร้ัง  รอยละ 11.4 บอกวาตนเองด่ืมบอย อาทิตยละ 2-3 คร้ังหรือประมาณเดือนละ 5-6 คร้ัง  
รอยละ 5.3 บอกวาตนเองด่ืมบอยมาก คือ อาทิตยละ 4-5 คร้ัง หรือเกือบทุกวัน สวนรอยละ 5 
บอกวา ตนเองด่ืมหนักมาก คือ ด่ืมทุกวัน

พฤติกรรมกลุมเปนปจจัยจูงใจการดื่ม เห็นไดวา นักด่ืมไทยมี “พฤติกรรมกลุม” ในการด่ืม นักด่ืม
เกือบทุกราย รอยละ 86 ตอบวา เมื่อเวลาคิดจะด่ืม ตนเองจะด่ืมกับเพื่อน/กลุมเสมอ นอยมากท่ี
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จะด่ืมคนเดียว และเหตุผลในการด่ืม สวนใหญก็ระบุวา ด่ืมเพราะตองการสังสรรคกับกลุมตองการ
เขากับกลุม/สังคมใหได การเลือกตราสินคาท่ีจะด่ืม นักด่ืมจํานวนหน่ึงก็ระบุวา เลือกตราสินคา
ตามกลุม/เพื่อน เพื่อนเลือกตราสินคาใด ตนเองก็จะด่ืมตราสินคาน้ันตามกลุมไปดวย ดังน้ัน      
จะพบวา นักด่ืมไทยสวนใหญมีพฤติกรรมกลุมในการด่ืมในทุกมิติ และกลุมกลายเปนแรงจูงใจใน
การด่ืมและสงเสริมการด่ืม

ดื่มที่บานและที่รานเหลาพอๆกัน นักด่ืมจํานวนหน่ึง รอยละ 29.6 นิยมด่ืมท่ีบาน/ท่ีพักอาศัย
ตนเอง และอีกจํานวนหน่ึงรอยละ 26.6 ใกลเคียงกัน นิยมด่ืมท่ีรานเหลา/ผับบาร และอีก       
รอยละ 8.7 นิยมด่ืมท่ีรานอาหาร
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ดื่มเม่ือใดกันบาง?เทศกาลและวันสําคัญคือวาระการดื่ม นอกจากการด่ืมตามปกติแลวน้ันพบวา 
นักด่ืมสวนใหญระบุวาตนเองด่ืมตามเทศกาลมากท่ีสุด เทศกาลท่ีนักด่ืมไทยด่ืมมากท่ีสุด คือ ปใหม 
(รอยละ 43.3)  รองลงมาคือ วันเกิด (รอยละ 34.5) ใกลเคียงกันคือ สงกรานต (รอยละ 32.3)  
สวนเทศกาล/วาระอื่นๆท่ีพบวานักด่ืมไทยนิยมด่ืมคือ วันวาเลนไทน (รอยละ 8.1) และวันฮัลโลวีน 
(รอยละ 7.8)

ดื่มแลวนกัดื่มไดอะไร?“ความสบายใจและสนกุ” เปนเรื่องสําคญัสําหรบันกัดื่มไทย

นักด่ืมสวนใหญระบุวา ตนเองไดรับผลทางดานอารมณหลังจากการด่ืม รอยละ 31.8 บอกวา หลัง
การด่ืมแลว ตนเองรูสึกคลายเครียด มีความสบายใจ รูสึกรีแลกซ  สวนรอยละ 30.5 ตอบคลายกัน
โดยบอกวา หลังการด่ืมแลวตนเองจะรูสึกสนุกสนาน ไดรับความบันเทิงใจ รอยละ 22.8 บอกวา 
หลังการด่ืมแลวตนเองจะรูสึกสบาย อารมณดี สบายใจ
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อีกสวนหน่ึงบอกวา สิ่งท่ีได รับจากการด่ืม คือ พบวาตนเองเขาสังคมไดดีกวาปกติ       
รอยละ 23.1 บอกวา ผลหลังการด่ืมคือพบวา ตนเองเขากับกลุมไดดี รูสึกวาสนทนากับกลุมไดเขา
กัน และรูสึกวาตนเองเขากับกลุมไดเปนเน้ือเดียวกันอยางดี คุยกับเพื่อนไดถูกคอมากข้ึน และ   
รอยละ 19.3 ตอบคลายกันคือ หลังการด่ืมแลวพบวาตนเองเขาสังคมไดคลองแคลวข้ึนและมี
ปฏิสัมพันธท่ีดีสนิทสนมมากข้ึนกับกลุม/สังคม

การรบัรกู ารสื่อสารตราสินคาเครอื่งดื่มแอลกอฮอลข องนกัดื่มไทย
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ตราสินคาที่รูจกั: นักดื่มไทยรูจกัทกุตราสนิคา

นักด่ืมไทยรูจักตราสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนอยางดี โดยรูจักท้ังหมด 27 ตราสินคา หรือ
เกือบท้ังหมดท่ีมีจําหนายในทองตลาด

ตราสินคาท่ีรูจักทุกคน มี 3 ตราสินคา และอยูในกลุมสินคาเบียรท้ังหมด คือ สิงห ชาง 
และ ลีโอรูจักเกือบทุกคนหรือรอยละ 95.9 

รองลงมาจากสิงห ชาง ลีโอ พบวา ตราสินคาท่ีรูจักมากเปนอันดับสอง คือ สปาย รอยละ 
80.4 และลําดับสามคือ รีเจนซี่ (รอยละ 77.9)

จะเห็นไดวา สินคาท่ีกลุมตัวอยางรูจักมากท่ีสุด คุนเคยมากท่ีสุด คือ สินคากลุมเบียร ไมวา

จะระดับราคาเทาใด

ตราสินคาท่ีรูจักนอยท่ีสุด  คือ ชีวาสรีกัล

เมื่อแยกเปนแตละกลุมสินคา พบวา กลุมสินคาเบียรและสุราน้ัน มีผูรูจักตราสินคาแตละสินคาเปน

อยางดี

ในกลุมเบียร พบวา กลุมตัวอยางรูจัก 9 ย่ีหอ สําหรับกลุมสินคาเบียร standard คือ สิงห 

ชาง และ ลีโอ น้ัน ทุกคนรูจักดี ยกเวนย่ีหอชางเอกซปอรต มีผูรูจักนอยเพียงรอยละ 28.6  

กลุมสินคาเบียร premium พบวา กลุมตัวอยางรูจักสองย่ีหอ คือ ไฮเนเกน และ       

คารลสเบิรก  โดยย่ีหอท่ีรูจักมากท่ีสุดในกลุมน้ีคือ ไฮเนเกน โดยมีผู รูจักรอยละ 74.5 สวน     

คารลสเบิรกน้ัน พบวา รูจักนอยกวา มีผูรูจักย่ีหอน้ีเพียงรอยละ 21.5 สวนเบียรกลุม economy 

น้ัน พบวา รูจักหลายย่ีหอ ไดแก เชียร ไทเกอร และ ซานมิเกล โดยมีผูรูจักย่ีหอเบียรเชียรมากท่ีสุด

ในกลุมน้ีคือรอยละ 43.6 รองลงมาคือ ไทเกอร รอยละ 29.5 และซานมิเกล รอยละ 16.6
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สวนเบียรสด พบวา กลุมตัวอยางรูจักย่ีหอ โฮการเดน  นอกเหนือจากเบียรสดย่ีหอสิงห/

ชาง/ลีโอ แตมีผูรูจักนอยมากเพียงรอยละ 0.3 

พบวา การรูจักตราสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของกลุมนักด่ืมไทยน้ัน นักด่ืมรูจักสินคา

เบียรมากท่ีสุด และรูจักทุกย่ีหอท่ีมีขาย

ในกลุมสุรา พบวา รูจัก 8 ย่ีหอ สวนใหญรูจักสินคากลุมสุรา economy มากท่ีสุดย่ีหอท่ีรูจัก

มากท่ีสุด คือ รีเจนซี่ รอยละ 77.9 รองลงมาคือ เบลนด285 รูจักรอยละ 75

กลุมสินคา economy พบวา กลุมตัวอยางรูจักสินคากลุมน้ีมากท่ีสุดและรูจักทุกย่ีหอในกลุมน้ีท่ีมี

วางขายในทองตลาด ย่ีหอท่ีรูจักดีท่ีสุดในกลุมน้ี คือเบลนด285 รูจักรอยละ 75 หงสทอง รูจัก  

รอยละ 67.5 รองลงมาคือ แสงโสม (รอยละ 57) รองลงมาคือ แมโขง รูจักรอยละ 42.8 เบนมอร 

รูจักรอยละ 39.4 และ 100ไปเปอร รูจักรอยละ 35.9

กลุมสินคา standard พบวา กลุมตัวอยางรูจักคอนขางนอย โดยรูจักเพียง 2 ย่ีหอ คือ จอหนน่ี

วอลกเกอร และ ชีวาสรีกัล โดยกลุมนักด่ืมรูจักย่ีหอจอหนน่ีวอลกเกอรมากกวา แบงเปน รูจักย่ีหอ

จอหนน่ีวอลกเกอรเรดเลเบล รอยละ 42.4 รูจักแบลกเลเบล รอยละ 38.8   สวนชีวาส รีกัล มีผู

รูจักนอยมาก รอยละ 0.2

กลุมสุราขาว พบวา กลุมตัวอยางรูจักย่ีหอเดียว คือ เซี่ยงชุน รูจักรอยละ 10

กลุมวอดกาพรอมด่ืม พบวา กลุมตัวอยางรูจักย่ีหอเดียว คือ แอบโซลูทวอดกา รูจักรอยละ 31.6



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้ (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

2558 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร 130

    กลุมเคร่ืองด่ืม RTD พบวา กลุมตัวอยางรูจัก 4 ย่ีหอ  ย่ีหอท่ีรูจักดีท่ีสุด คือ สปาย รอยละ 80.4

รองลงมา คือ รูจักย่ีหอสเมอรนอฟ รอยละ 40.7  รูจักบาคารด้ี รอยละ 35.3 และรูจักย่ีหอ        

อีวาไวนคูลเลอร รอยละ 18.7

โทรทศัน: สื่อที่ทําใหรูจกัตราสินคามากที่สดุ

พบวา สื่อโทรทัศน เปนสื่อท่ีทําใหกลุมนักด่ืมรูจักตราสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไดเปนอยางดี   
จะเห็นไดวา นักด่ืมระบุวา รูจักตราสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจากสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด

ตราสินคาท่ีนักด่ืมไทยรูจัก/พบเห็นจากสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด คือ 1) ชาง  2) สิงห  3) ลีโอ  
4) ไฮเนเกน และ 5) แสงโสม เพราะเปนตราสินคาท่ีออกอากาศท้ังทางโฆษณาตรงและแฝงทางสื่อ
โทรทัศนมากท่ีสุด ทําใหมีการรูจักจดจําพบเห็นท่ีสูง
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ตราสินคาท่ีรูจัก/พบเห็นจากสื่อโทรทัศนนอยท่ีสุด คือ อีวาไวนคูลเลอร เน่ืองจาก อีวาไวน
คูลเลอร ออกอากาศทางโฆษณาสื่อโทรทัศนคอนขางนอยและออกอากาศในเวลาดึกคือประมาณ
ใกลเท่ียงคืนเปนสวนใหญ ทําใหการจดจํารูจักพบเห็นจึงนอยตามไปดวย

นักดื่มไทย นยิมซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางไร จายแคไหนกับการดื่ม? 

พบวา นักด่ืมไทย นิยมซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแบบขวดใกลเคียงกับแบบกระปอง แตนิยม
แบบขวดมากกวา โดยมีผูนิยมซื้อแบบขวดรอยละ 53.5 นิยมซื้อแบบกระปอง รอยละ 43.7 และมี
สวนนอยนิยมซื้อแบบแบงขาย รอยละ 2.8 

เมื่อเฉลี่ยรายเดือนแลวพบวา นักด่ืมสวนใหญ รอยละ 63.5 จะมีคาใชจายในการด่ืมตอ
เดือนอยูท่ี 500-1,000 บาท แยกเปน รอยละ 46.7 จายคาด่ืมตอเดือน 5-800 บาท และ       
รอยละ 16.8 จายคาเคร่ืองด่ืม 900-1,000 บาท รอยละ 14.6 มีคาใชจายในการด่ืมตอเดือน
ประมาณ 1-2,000 บาท รอยละ 4.6 จายมากกวา 2,000 บาท
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เมื่อแยกคาใชจายเกี่ยวกับการด่ืมเปนรายคร้ัง พบวา นักด่ืมรอยละ 38 บอกวา ตนเองมีคาใชจาย
ในการด่ืมตอคร้ังประมาณ 2-300 บาท และนักด่ืมรอยละ 31 ระบุวา ตนเองมีคาใชจายในการด่ืม
ตอคร้ังประมาณ 4-500 บาท เทากับวา มีนักด่ืมกวากึ่งหน่ึง คือ รอยละ 69 มีคาใชจายในการด่ืม
ระหวาง 2-500 บาท/คร้ัง

คาใชจายในการด่ืม/คร้ัง ท่ีสูงกวา 500 บาทน้ัน พบวา มีนักด่ืมจํานวนรอยละ 31      
บอกวา ตนเองมีคาใชจายในการด่ืม/คร้ัง  สูงกวา 500 บาท ทุกคร้ังท่ีด่ืม  โดยแยกเปน  ใชจาย            
6-800 บาท/คร้ัง รอยละ 13.7  รอยละ 7  บอกวาใชจายคาเคร่ืองด่ืมประมาณ 1,000 บาท/คร้ัง 
และ       รอยละ 4.9 ระบุวา จายคาด่ืมระหวาง 1,000-1,300 บาท/คร้ัง และรอยละ 5.4 บอกวา 
ตนเองจาย     คาเคร่ืองด่ืมมากกวา 1,300 บาท/คร้ัง

เมื่อหาคาเฉลี่ยรวมในการใชจายในการด่ืมแลวน้ัน พบวา นักด่ืมไทยกลุมน้ีมีคาใชจาย 
เฉลี่ย 3-500 บาท/คร้ังในการด่ืม
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ผลกระทบทเี่กิดจากการดื่ม: เมา วิวาท เจ็บปวย มีคาใชจายเพิ่ม

ผลกระทบท่ีเกิดจากการด่ืม ท่ีมีตอผูด่ืม มีผลกระทบ 2 ดาน คือ ดานกายภาพ และดาน
เศรษฐกิจ

ผลกระทบท่ีพบวาเกิดมากท่ีสุดตอการด่ืม คือ ผลดานกายภาพ คือ การเมา กลุมตัวอยาง
จํานวนกึ่งหน่ึง คือ รอยละ 47.6 ยอมรับวา ผลท่ีเกิดจากการด่ืมของตนเอง คือ อาการเมา

ผลกระทบอีกดานหน่ึงท่ีเกิดจากการด่ืม คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ กลุมตัวอยางรอยละ 
21.4 ระบุวา การด่ืมของตนเองมีผลกระทบตอตนเองในดานเงินไมพอใชจายในดานอื่นๆท่ีจําเปน
กวา เพราะนํามาใชกับการด่ืมมากเกินไป
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ผูท่ีมึนเมาสวนใหญ ระบุวา ตนเองมักจะเมาหลังการด่ืมประมาณเดือนละ 1-2 คร้ัง 
รองลงมา คือเมาอาทิตยละ 1-2 คร้ัง   รอยละ 8.1 บอกวาตนเองเมาอาทิตยละ 3-4 คร้ัง และรอย
ละ 5.5 บอกวาเมาเกือบทุกวัน

ผลกระทบนอกจากอาการเมา คือ อุบัติเหตุและเหตุวิวาทท่ีเกิดกับผูด่ืม พบวา รอยละ 11 ยอมรับ
วาตนเองเคยเมาแลวขับ และรอยละ 4 บอกวา เมาแลวขับจนเกิดอุบัติเหตุจากการขับในจํานวนน้ี 
รอยละ 2 บาดเจ็บจากการเมาแลวขับของตนเอง และอีกรอยละ 2 ทําใหผูอื่นบาดเจ็บจากการเมา
แลวขับของตนเอง

รอยละ 4 ยอมรับวาตนเองเคยเมาแลวกอเหตุวิวาท  รอยละ 3.5 เคยเมาแลวบาดเจ็บจาก
เหตุทะเลาะวิวาทท้ังท่ีตนเองกอและไมไดกอ และรอยละ 2 บอกวาเมาแลวกอเหตุจนผูอื่นบาดเจ็บ
หรือไดรับความเสียหายจากการเมาของตนเอง

ผลกระทบ ทเี่กดิจากการดมื่

47.6% ยอมรบัวา่ ผลกระทบ = เมา

21.4% ยอมรบัวา่ ผลกระทบ = เงนิไม่
พอใช้
11% ยอมรบัวา่ ผลกระทบ = เมาแล้วขบั

2% ยอมรบัวา่ ผลกระทบ = เมาแล้วขบั =
ตนเองบาดเจ็บ
2% ยอมรบัวา่ ผลกระทบ = เมาแล้วขบั =คน
อนื่บาดเจ็บ
4% ยอมรบัวา่ ผลกระทบ = กอ่เหตุววิาท
3.5% ยอมรบัวา่ ผลกระทบ = กอ่เหตุ=ตนเองาดเจ็บ
2% ยอมรบัวา่ ผลกระทบ = กอ่เหตุ =ผู้อนื่
บาดเจ็บ /เสียหาย
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การบาดเจ็บ/วิวาทจากการเมาแลวกอเหตุของกลุมตัวอยางน้ัน กลุมตัวอยางบอกวา มี
คาใชจายท่ีตนเองตองจายตามมา และพบวา เมื่อเฉลี่ยแลว คาชดใชความเสียหายจากการเมาแลว
กอเหตุของตนเอง ท้ังเหตุวิวาท เหตุกอความเสียหาย และเมาแลวขับ มีคาชดใชประมาณ 10000 
บาท/กรณี  นอกจากน้ี กลุมตัวอยางบอกวา ยังมีคารักษาพยาบาลตนเองจากการกอเหตุอีก
ตางหาก เฉลี่ยแลว มีคารักษาตนเองประมาณ 1-2000 บาท/กรณี เทากับ จะมีคาใชจายจากการ
กอเหตุดวยการเมา ประมาณ 10000-15000 บาท/กรณี

ผลกระทบ ทางเศรษฐกจิส่วนบุคคลทเี่กดิจากการดมื่

ผลกระทบจากการเมาแลว้ขบั /เมาแลว้ทาํให้ผู้อนื่บาดเจ็บ /เมาแลว้ทาํร้ายร่างกาย /
ววิาท

ค่าชดใช ้ = 10000 บาท /กรณี

ผลกระทบจากการเมาแลว้ไม่
สบาย

ค่ารกัษา = 1-2000 บ .

ผลกระทบจากการเมา แลว้กอ่ เหตุต่างๆ

ค่าชดใชต้่างๆ = 1-15000 บาท /กรณี
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นอกจากการกอเหตุจากการเมาน้ัน กลุมตัวอยางยังไดรับผลกระทบจากการด่ืมดานอื่นอีก 
คือ การเจ็บปวยจากการด่ืม  รอยละ 14.7 ยอมรับวา เคยด่ืมเสียจนไมสบาย เจ็บปวยจากการด่ืม 
และตองมีคารักษาพยาบาลตนเองจากการด่ืมจนไมสบาย เฉลี่ยประมาณ 1-2000 บาท/กรณี
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การเจ็บปวยจากการด่ืมของกลุมตัวอยางน้ันไมไดมีผลกระทบแคคารักษาพยาบาลเทาน้ัน 
แตสงผลถึงการทํางานของกลุมวัยผูใหญ  กลุมวัยผูใหญท่ีด่ืมจนเจ็บปวยรอยละ 5.5 ยอมรับวา 
ตนเองตองลาหยุดงานเพื่อรักษาตนจากการด่ืมจนปวย

ขอสรุป: นกัดื่มไทย ดื่มเพอื่สังคม ผลกระทบจากการดื่มมีมากกวาทคี่ิดไว

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักด่ืม ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลครบทุกประเภทหรือเรียกวามี
การลองท่ีหลากหลาย สินคายอดนิยมในกลุมนักด่ืมไทย คือ กลุมสินคา economy หรือกลุมสินคา
standard เหตุผลคือ ราคา รสชาติถูกใจคนไทย เขาถึงงาย ซื้องายเพราะมีขายทุกราน และดวย
การโฆษณาท่ีกลุมตัวอยางระบุวาพบเห็นกลุมสินคา economy มากท่ีสุดในสื่อโทรทัศน

เหตุผลในการด่ืมของนักด่ืมไทย พบวา เปนเหตุผลสมอาง คือ อางเหตุผลทางดานสังคม
โดยมีรากฐานมาจากความเช่ือผิดท่ีสั่งสมกันมาในสังคมไทยวา ด่ืมเพื่อเขาสังคม จะเขากลุมกับใคร
ตองมีการด่ืมนําไปกอนถึงจะเขากลุมกันไดกลมกลืน ทําใหพบวา คําตอบสวนใหญของกลุม
ตัวอยางสะทอนความเช่ือผิดขอน้ี คือ ด่ืมดวยเหตุผลทางสังคม เชน เพื่อสังสรรค เพื่อเขากลุม เพื่อ
เขาสังคม เพื่อสนทนากันในกลุมไดสนุกสนาน และนักด่ืมไทยใชเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปน 
“เคร่ืองมือ” ในการนําตนเองเขาสังคม นําการสนทนา และนําการผูกมิตรสวนเหตุผลท่ีแทจริงของ
การด่ืม คือ ความอยากด่ืมน่ันเอง

สินคาเคร่ืองด่ืมยอดนิยมของนักด่ืมไทย คือ สินคากลุม economy ท่ีปรากฏมากท่ีสุดใน
โฆษณาน่ันเอง คือ สินคากลุมเบียร  นักด่ืมวัยเด็กนิยมเบียร เหลาปน และไวนคูลเลอรมากกวานัก
ด่ืมวัยผูใหญ เน่ืองดวยรสชาติ ราคาและการเขาถึง สวนนักด่ืมวัยผูใหญนิยมเบียรและสุรามากกวา
เคร่ืองด่ืมท่ีปรุงรสชาติ

ผลกระทบของการด่ืมมีมากกวาท่ีนักด่ืมคาดไว คือ ท้ังทางกายภาพ และ เศรษฐกิจ คือ 
อาการเมา เจ็บปวย วิวาทจากการเมา อุบัติเหตุ และมีคาใชจายเพิ่มข้ึนท้ังจากการด่ืมเองและ
เพิ่มข้ึนจากเหตุไมคาดคิดจากการด่ืม คือ เจ็บปวยตองรักษาตัว วิวาท/อุบัติเหตุตองรักษาตัว โดยมี
คาใชจายสวนน้ีมากกวาคาใชจายในการด่ืมถึง 1 เทาตัว
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[ บทท่ี 6  การไปลานเบียรของนักดื่มไทย:เมื่อลานเบียรคือกิจกรรมบันเทิง]

นักด่ืมไทยจํานวนมากนิยมการไปด่ืมท่ีลานเบียร และลานเบียรไดกลายเปนกิจกรรมบันเทิง
ประเภทหน่ึงของพฤติกรรมการด่ืมของนักด่ืมไทย 
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จากจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด พบวานักด่ืมรอยละ 50.7 เคยไปด่ืมท่ีลานเบียรและพบวา ความ
นิยมไปลานเบียรของนักด่ืมไทยน้ันตางกัน

รอยละ 18.6 บอกวา ชอบไปลานเบียรตามหนาหางสรรพสินคาตางๆ  รอยละ 26.8 ระบุ
วา จะไปลานเบียรเฉพาะชวงสิ้นป/ปใหม  รอยละ 25 นิยมไป countdown ท่ีลานเบียรตอนสิ้นป  
รอยละ 26 บอกวา ชอบไปลานเบียร ไมเฉพาะตามหนาหางหรือตอนสิ้นปเทาน้ัน แตนิยมไปลาน
เบียรท่ีจัดตามงาน/เทศกาลตางๆอีกดวย และรอยละ 24.6 บอกวา นิยมไปลานเบียรใกลๆ
สถานศึกษาของตนเองมากกวา แตขอสรุป พบวา นักด่ืมไทยนิยมไปลานเบียรและช่ืนชอบการด่ืมท่ี
ลานเบียร โดยเฉพาะลานเบียรตามเทศกาลและฤดูกาล
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ลานเบยีรคือ “ความสนกุครบวงจรที่สดุ” ของนกัดมื่ไทย

นักด่ืมรอยละ 50.7 เคยไปด่ืมท่ีลานเบียรในจํานวนน้ี รอยละ 34.2 ระบุวา ตนเองชอบการ
ด่ืมท่ีลานเบียรมากกวาท่ีอื่นๆ

รอยละ 34.2 ระบุวา ชอบการไปดื่มท่ีลานเบียรมากกวาท่ีอื่นๆ
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เหตุผลที่ “เลือกไป” ลานเบียร: เหตุผลท่ีนักด่ืมไปลานเบียรน้ันหลากหลาย แตเหตุผลหลักๆสวน

ใหญของการไปลานเบียรของนักด่ืมไทย คือ การแสวงหาความสนุก ความบันเทิงจากลานเบียร

เพราะตามทัศนคติโดยรวมของนักด่ืมไทย ลานเบียร คือ สถานท่ีรวมความบันเทิงพรอมการกินด่ืม

อยางครบวงจรมากท่ีสุดเน่ืองจากลานเบียรมีท้ังเคร่ืองด่ืมท่ีนักด่ืมไทยช่ืนชอบ คือ เบียรสด มี

อาหารแกลมเบียร มีวงดนตรีท่ีเปนท่ีนิยมมาแสดง มีสาวเชียร มีการแสดง ลานเบียรนาน่ัง และมี

กิจกรรมใหเลน

นักด่ืมรอยละ 27.9 ระบุวา เหตุผลหลักประการแรกท่ีไปลานเบียร คือ ตองการด่ืมกับ

เพื่อนสนุกสนานพรอมเพื่อนๆ ตองการบันเทิงพรอมกลุมของตน คือ ไดท้ังกิน ด่ืม ชมวงดนตรีท่ี

เปนท่ีนิยม และพูดคุยสนทนากับกลุมเพื่อนพรอมกินด่ืมไปดวย

นักด่ืมรอยละ 26.7 ระบุวา เหตุผลแรกประการท่ีสองท่ีไปลานเบียร คือ ตองการความสนุก 

ตองการความบันเทิง ตองการความเพลิดเพลินจากการท้ังกิน ด่ืม และฟงวงดนตรี ไปพรอมๆกัน

นักด่ืมรอยละ 25.4 บอกวา เหตุผลรองลงมาท่ีไปลานเบียร คือ ตองการผอนคลาย 

ตองการความสบายใจ ถือวาเปนการพักผอนสวนตัว และอีกรอยละ 25 ใหเหตุผลคลายๆกัน คือ 

ไปลานเบียรเพื่อ “น่ังชิลๆ” คือ ตองการความสบายท่ีใชเวลาไดเต็มท่ี

นอกจากตองการความสนุก ความบันเทิง การไดอยูกับเพื่อน และอยากพักผอนแลวน้ัน 

นักด่ืมอีกจํานวนหน่ึงไปลานเบียรเพราะเหตุผลอื่นท่ีไมใชเพื่อการด่ืมหรืออื่นใด แตไปลานเบียร

เพราะติดตามและชอบวงดนตรีท่ีจะไปเลนสดในลานเบียร นักด่ืมรอยละ 25  บอกวา เหตุผลท่ีไป

ลานเบียรคือ เพราะจะไปชมวงดนตรีท่ีช่ืนชอบมากกวา

และนักด่ืมอีกจํานวนหน่ึง คือ รอยละ 18.7  บอกวา เหตุผลท่ีไปลานเบียรน้ัน ไมใชเหตุผล

ใดนอกจากคิดวา ลานเบียรเปนสถานท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสังสรรคสิ้นป/ปใหม และรอยละ 8  

ยอมรับวา ตนเองไปลานเบียร เพราะเช่ือวา เปน “แฟช่ัน” ท่ีทันสมัยท่ีสุดสําหรับคนเมืองเมื่อตอน
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สิ้นป  สวนรอยละ 12 บอกวา ไปลานเบียรเพราะความสะดวกในดานการรวมบริการท้ังอาหาร

หลายประเภทและท้ังเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหลายย่ีหอรวมๆกันมากกวาเหตุผลอื่น

เหตุผลที่  “ไปแลวติดใจ” ลานเบียร: นักด่ืมจํานวนหน่ึง “ช่ืนชอบ” หรือ ติดใจ การไปด่ืมท่ีลาน

เบียร เหตุผลหลักๆท่ีนักด่ืมไทย “ติดใจ” ลานเบียรคือ ในดานความบันเทิงเปนหลัก

นักด่ืมรอยละ 29.5 บอกวา ติดใจลานเบียร เพราะบรรยากาศดี สวนรอยละ 25.3 บอกวา 

ชอบลานเบียรเพราะเวลาไปลานเบียรแลวสนุกสนานกวาท่ีอื่นๆ และรอยละ 23.3 บอกวา ช่ืนชอบ

ลานเบียรเพราะลานเบียรมีคอนเสิรต

สวนในดานกิจกรรม ความสะดวก การเดินทาง ความทันสมัย พบวา เปนเหตุผลรองและ

นักด่ืมไมไดใหความสําคัญกับเหตุผลเหลาน้ีเทากับเหตุผลในดานความบันเทิง

สรุป เหตุผลท่ีนักด่ืมไทย “เลือกไป” และ “ติดใจ” ลานเบียร คือ ดานความบันเทิงสนุกสนาน 

และแรงจูงใจดานดนตรี เปนหลัก อีกเหตุผลรอง คือ มาจากกระแสแฟช่ันท่ีคิดวาลานเบียรเปน

สถานท่ีสังสรรคท่ีทันสมัย
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ลานเบยีรมีทุกที่เขาถึงงาย หาไดมากมายตามหนาหางสรรพสินคา

ลานเบียร กลายเปนสถานท่ีด่ืมท่ีหางาย เขาถึงงาย กลายเปนแฟช่ัน และกระจายตัว
แพรหลายไปทุกท่ี

พบวา หางสรรพสินคา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงบรรดา community mall 
กลายเปนเปาหมายของการเปดลานเบียร ซึ่งอาศัยสถานท่ีตามลานหนาหางสรรพสินคาหรือลาน
โลงๆในบริเวณ community mall ตางๆมาเปดลานเบียร ทําใหหางสรรพสินคาและ
community mall ท่ัวกรุงเทพมหานคร มีลานเบียรเกือบทุกแหง
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พบวา นักด่ืมสวนใหญ รอยละ 70.4  นิยมการไปลานเบียรหนาหางสรรพสินคามากท่ีสุด และนัก
ด่ืมระบุวา มีหางสรรพสินคา 11 แหงท่ีจัดลานเบียรและตนเองเคยไปลานเบียรเหลาน้ี รวมท้ังมี
community mall อีก 5 แหงท่ีจัดลานเบียรและตนเองเคยไปลานเบียรเหลาน้ี  รวมท้ังหมด
ตามท่ีนักด่ืมใหขอมูล จะพบวา มีสถานท่ีประเภทหางสรรพสินคาท้ังเล็ก/ใหญ ท่ีเปดลานเบียร 
ท้ังหมด 16 แหงท่ัวกรุงเทพมหานคร

เครือเซน็ทรัล VS เครือเดอะมอลล: เปดลานเบียรแ ขงกัน 

ในบรรดากลุมหางสรรพสินคาท่ีนักด่ืมระบุวามีลานเบียรและตนเองเคยไปน้ัน พบวา 
หางสรรพสินคาประเภทท่ีมีหลายเครือในหลายสถานท่ี จะเปดลานเบียรดวยกันทุกเครือ คือ กลุม
หางเซ็นทรัล และ กลุมหางเดอะมอลล  โดยนักด่ืมระบุวา กลุมหางเซ็นทรัล มีลานเบียรจํานวน
มากกวา คือ มีหางเครือเซ็นทรัล 6 แหงท่ีเปดลานเบียร และ กลุมหางเดอะมอลล มีหางท่ีเปดลาน
เบียร 2 แหง
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เครือเซน็ทรัล

นักด่ืมระบุวา ในกลุมหางเซ็นทรัล ท่ีเปดลานเบียรและตนเองเคยไป คือ 1)เซ็นทรัลเวิลด  2)
เซ็นทรัลพระราม2    3)เซ็นทรัลรามอินทรา  4)เซ็นทรัลแจงวัฒนะ  5)เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร  6)
เซ็นทรัลปนเกลา   

ในบรรดาเครือเซ็นทรัลเหลาน้ี  นักด่ืมระบุวา ลานเบียรยอดนิยมท่ีสุดคือ ท่ีหาง
เซ็นทรัลเวิลด มีนักด่ืมจํานวนกึ่งหน่ึง คือ รอยละ 49.8 บอกวา ชอบลานเบียรเซ็นทรัลเวิลดมาก
ท่ีสุด

รองลงมาจากลานเบียรเซ็นทรัลเวิลดท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดแลวน้ัน คือ ลานเบียรเซ็นทรัล
พระราม2 มีนักด่ืมรอยละ 25.2 ระบุวาเคยไปด่ืมท่ีน่ี รองลงมาลําดับสาม คือ เซ็นทรัลแจงวัฒนะ 
มีนักด่ืมรอยละ 6 ระบุวาเคยไปด่ืม สวนลานเบียรหางเซ็นทรัลอื่นๆน้ันพบวามีนักด่ืมจํานวนนอย
มากท่ีนิยมไปเน่ืองจากไกลและไมทันสมัย

เหตผุลทนี่ิยมลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด

                  ความน ิยมลานเบยีรห์น้าห ้าง

 เครอืเซ็นทรลั

 C TW  49.8%  
ชอบมากท ี่สดุ

 พระราม 2 25 .2%

 แจ ้งวฒันะ 6%

 รามอนิทรา

 รตันาธเิบศร ์

 ป่ิน เกลา้

 คนพ ูดถ ึงมาก

 มcีo un tdow n

 มดีนตรดี ี

 เหต ุผลทนี่ ิยม
C T W

 กว ้างขวาง
ทนัสมยั

 มที ุกย ี่หอ้ครบ
 มกีารสื่อสารมาก
ท ี่ส ุด
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เหตุผลท่ีนักด่ืมนิยมไปลานเบียรเซ็นทรัลเวิลดมากท่ีสุด เน่ืองมาจาก 

1) เปนลานเบียรท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด  

2) เปนลานเบียรท่ีมีกิจกรรมบันเทิงครบวงจรมากท่ีสุดและมีวงดนตรีแสดงมากท่ีสุด  

3) เปนลานเบียรท่ีติดปาก ติดกระแสนิยมมาเปนเวลานานเพราะมีความทันสมัยมากท่ีสุด 
มีการตกแตงท่ีสวยงามท่ีสุด 

4) เปนลานเบียรท่ีมีกิจกรรมใหมๆทุกป ทําใหคนสนใจท่ีจะติดตามและไปดู มีกิจกรรม
countdown เปนหลักท่ีคนรอคอยทุกป  

5) เปนลานเบียรท่ีมีการโฆษณามีการสื่อสารมากท่ีสุด 

6) เปนแฟช่ัน

ความ นิยมลานเบยีรห์น้าห้าง

 เครอืเซ็นทรลั  เครอืเดอะมอลล์

 CTW, แจ้งวฒันะ / 
รามอนิทรา / รตันาธิ
เบศร์ /ป่ินเกลา้ / 
พระราม 2

 บางแค / งามวงศ์วาน

ฟิว เจอรป์ารค์

เม กะบางนา

ซีคอนสแควร์

เอเชีย ทคี

ห้าง อนื่ๆ

 3 ลาํดบัยอดนยิม คือ
1 CTW 49 .8%
2 ฟิวเจอรป์ารค์ 24 .4%
3 เอเชียทคี 6.2%
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เครือเดอะมอลล

นอกจากหางเซ็นทรัลแลว ยังมีกลุมหางเดอะมอลลอีก 2 แหง ท่ีมีลานเบียรท่ีนักด่ืมนิยมไป คือ นัก
ด่ืมรอยละ 2.9 บอกวาเคยไปลานเบียรเดอะมอลลบางแค  และรอยละ 5.1 บอกวาเคยไปลาน
เบียรท่ีเดอะมอลลงามวงศวาน

ลานเบียรหางอื่นๆที่เปนที่นิยม

นอกจากหางเซ็นทรัลและเดอะมอลลแลวน้ัน หางอื่นๆก็มีลานเบียรหนาหางเชนกัน ไดแก หางเม
กะบางนา หางฟวเจอรปารค หางซีคอนสแควร ซึ่งนักด่ืมรอยละ 19.6 บอกวา นิยมไปลานเบียร
หนาฟวเจอรปารค และรอยละ 6.2 บอกวาเคยไปลานเบียรท่ีเมกะบางนารอยละ 6.8 บอกวาเคย
ไปด่ืมท่ีลานเบียรซีคอน สแควร

ลานเบียรหนาหางยอดนิยม 3 ลําดับ

ในบรรดาหางท้ังหลายท่ีเปดลานเบียรน้ัน เมื่อเปรียบเทียบความนิยมในหมูนักด่ืมแลวน้ัน พบวา มี 
3 อันดับหางท่ีมีลานเบียรยอดนิยม คือ 

ลําดับท่ี 1 ลานเบียรหนาเซ็นทรัลเวิลด นักด่ืมรอยละ 49.8 บอกวานิยมมากท่ีสุด  

ลําดับท่ี 2 ลานเบียรหนาหางฟวเจอรปารครังสิต นักด่ืมรอยละ 24.4 บอกวานิยมไปท่ีน่ี
เปนลําดับสอง 

ลําดับท่ี 3 คือ เอเชียทีค นักด่ืมรอยละ 6.2 บอกวา นิยมไปท่ีน่ีเปนลําดับสาม

นอกจากหางสรรพสินคาแลว พบวา ยังมีหางประเภท community mall ท่ีใหบริการลาน
เบียรเปนอีกหน่ึงตัวเลือกของนักด่ืมไทย
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ลานเบียรcommunity mall

นักด่ืมระบุวา นิยมไปลานเบียรเปดท่ี community mall หลายแหง ไดแก เอเชียทีคศูนยCDC  
สุขุมวิท16  วิลลาซอยอารีย และSkyparkซูซูกิอเวนิว

เมื่อเปรียบเทียบในกลุม community mall  พบวา ลานเบียรท่ีนักด่ืมนิยมไปมากท่ีสุดใน
กลุมหางประเภทน้ี คือ ลําดับท่ี 1 เอเชียทีค มีนักด่ืมรอยละ 10.6 ระบุวา ไปด่ืมท่ีน่ีมากท่ีสุด  
ลําดับท่ี 2 ศูนย CDC มีนักด่ืมรอยละ 5.6 เคยไปด่ืมท่ีน่ี  ลําดับท่ี 3วิลลา ซอยอารีย มีนักด่ืมรอย
ละ 2.8 เคยไปด่ืมท่ีน่ี และลําดับสุดทาย คือ Skyparkซูซูกิอเวนิว มีนักด่ืมรอยละ 2.3 เคยไปท่ีน่ี

ทําไมนักดื่มไทยชอบไปลานเบียรหนาหางมากกวาที่อื่น?

นักด่ืมไทยนิยมไปด่ืมในลานเบียรหนาหางสรรพสินคามากกวาท่ีอื่นๆ ดวยเหตุผลหลายประการ
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เหตุผลขอแรก คือ ติดบรรยากาศ นักด่ืมรอยละ 30 ใหเหตุผลวา ขอแรกท่ีเลือกไปลานเบียรหนา
หาง คือ ลานเบียรหนาหางจะมีบรรยากาศดี ตกแตงสวยงาม

เหตุผลขอท่ีสอง คือ ความสนุกสนาน นักด่ืมรอยละ 27 ใหเหตุผลวา เหตุผลขอหน่ึงท่ีเลือก
ไปลานเบียรหนาหาง คือ ลานเบียรตามหางมักจะมีความบันเทิงครบวงจร ท้ังดนตรี และกิจกรรม
อื่นๆ ซึ่งนักด่ืมรอยละ 12 ระบุวา ลานเบียรหนาหางมีกิจกรรมใหเขารวมมาก สรางความบันเทิงได
ดี

เหตุผลขอท่ีสาม คือ แรงจงูใจดานดนตรี นักด่ืมรอยละ 35.6 บอกวา เหตุผลขอหน่ึงท่ีเลือก
ไปลานเบียรตามหาง คือ แรงจูงใจดานดนตรี เพราะลานเบียรตามหาง จะมีการแสดงดนตรีสดทุก
ท่ี

เหตุผลอื่นๆท่ีทําใหนักด่ืมเลือกไปลานเบียรตามหาง คือ ในดานความสะดวกของลานเบียร
เอง นักด่ืมรอยละ 23 บอกวา เลือกไปลานเบียรตามหาง เพราะเดินทางสะดวก  รอยละ 17 บอก
วา เลือกไปลานเบียรตามหาง เพราะสถานท่ีใหญโตกวางขวางดี มีท่ีน่ังมากรอยละ 10 บอกวา 
เลือกไปลานเบียรตามหางเพราะลานเบียรหนาหางจะมีอาหารมาใหเลือกมากและอรอย  

สวนรอยละ 10 ระบุวา ไปลานเบียรตามหาง เพราะดูทันสมัย

เหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุด คือ แรงจูงใจดานดนตรีของลานเบียรหนาหาง
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เหตุผลที่นักดื่มไทยนิยมไปลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด: เม่ือดนตรี และ บรรยากาศ กลายเปนแรง
ดึงดูดของลานเบียร

ลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด เปนลานเบียรท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในกลุมนักด่ืมไทย ท้ัง
วัยรุนและวัยทํางาน ท้ังผูชายและผูหญิง ดวยเหตุผลหลายๆประการ

กลุมตัวอยางกึ่งหน่ึง คือ รอยละ 49.8 บอกวาเคยไปลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด และเปนลาน
เบียรท่ีกลุมตัวอยางระบุวา เปนท่ีนิยมมากท่ีสุด และรอยละ 48 ระบุวา ชอบลานเบียรเซ็นทรัลเวิล
ดมากท่ีสุด

เหตุผลประการแรก ท่ีนักด่ืมนิยมไปลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด เพราะบรรยากาศ รอยละ 
27.7 บอกวา ท่ีนิยมไปลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด เพราะลานเบียรท่ีน่ีบรรยากาศดีท่ีสุด และสวยท่ีสุด

เหตุผลประการท่ีสองคือ ความสนุก นักด่ืมรอยละ 25.8 ระบุวา ท่ีนิยมไปลานเบียร
เซ็นทรัลเวิลด เพราะท่ีน่ีใหความสนุกสนานไดมากท่ีสุด รอยละ 15.7 บอกวา ไปเพราะแรงจูงใจ
ดานดนตรี ตามไปฟงวงดนตรีท่ีตนเองชอบ 



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้ (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

151 ดร ศรีรัช ลอยสมุทร   2558

เหตุผลประการท่ีสาม คือ แฟช่ัน นักด่ืมรอยละ 14 บอกวา ท่ีไปลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด 
เพราะตองการตามแฟช่ันท่ีจะไป countdown  ท่ีน่ีรอยละ  5.2 ระบุวา ไปเพราะถือวาเปน    
ความทันสมัยท่ีสุด

เหตุผลอื่นๆ คือ ความสะดวก รอยละ 7.6 ระบุวา ท่ีไปเซ็นทรัลเวิลด เพราะ ไปงาย 
สะดวกดี

ในดานกระแสการ countdown ท่ีลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด พบวา นักด่ืมจํานวนมากให
ความสําคัญกับการไปลานเบียรดวยเหตุผลเพื่อรอการ countdown ในวันสิ้นป และตองเปนลาน
เบียรท่ีเซ็นทรัลเวิลดเทาน้ัน โดยพบวา นักด่ืมรอยละ 43.4 ระบุวา ไป countdown มาแลวท่ีลาน
เบียรเซ็นทรัลเวิลดและช่ืนชอบมาก

เหตุผลท่ีตองไป countdown ท่ีลานเบียรเซ็นทรัลเวิลดน้ัน นักด่ืมจํานวนรอยละ 43 ระบุ
ตรงกันวา เพราะเปนกิจกรรมปใหมท่ีตองทํา และตอง countdown ท่ีลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด 
เน่ืองจากเปนกระแส รอยละ 39.6 บอกวา เหตุผลรองท่ีตองไป countdown ท่ีลานเบียร
เซ็นทรัลเวิลดน้ัน นอกจากการเปนกิจกรรมปใหมท่ีตองทําแลวน้ัน คือ ความสนุกสนานในกลุม
เพื่อนๆท่ีไปดวยกัน   รอยละ 14 ใหเหตุผลเสริมวา เปนเพราะบรรยากาศท่ีน่ีดีท่ีสุดเหมาะท่ีสุดท่ี
จะ countdown และรอยละ 3 เสริมวา เพราะท่ีอื่นไมมีการจัดกิจกรรม countdown

ดังน้ัน จะเห็นไดวา การไปลานเบียรหนาหางของนักด่ืมไทย จึงไมไดมีเหตุผลแคในดานการ
ไปบริโภคเบียรเทาน้ัน แตเหตุผลหลัก คือ การไปรับความบันเทิงในดานตางๆมากกวา ท้ังดนตรี 
บรรยากาศ กิจกรรมทําตามแฟช่ัน และชอบความสวยงามของการตกแตงลานเบียรในแตละปท่ี
ตางกัน โดยมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนการประกอบบรรยากาศและกิจกรรมมากกวา
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ยี่หอยอดนิยมในลานเบียร: โฆษณา และ ดนตรี คือ แรงจูงใจใหดื่มเบียร

ในสวนบูธเบียรแตละตราสินคาท่ีจัดท่ีลานเบียรเซ็นทรัลเวิลดน้ัน พบวา นักด่ืมท่ีไป
เซ็นทรัลเวิลดนิยมบูธเบียรสิงหมากท่ีสุดและนิยมด่ืมเบียรสิงหมากท่ีสุด 

จากการสอบถามกลุมตัวอยาง กลุมนักด่ืมระบุวา มีเบียร 4 ตราสินคาท่ีจัดบูธเบียรท่ี
เซ็นทรัลเวิลดคือ สิงห-ลีโอ ชาง-เอกซปอรต และ ไทเกอร  (ในชวงท่ีเก็บขอมูล ย่ีหอไฮเนเกนไมได
จัดท่ีเซ็นทรัลเวิลด)
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เมื่อเปรียบเทียบแลว นักด่ืมกึ่งหน่ึง รอยละ 54 บอกวา นิยมไปบูธเบียรสิงหและเลือกด่ืม
เบียรสิงหมากท่ีสุด  รองลงมาลําดับสอง คือ รอยละ 22 เลือกไปบูธเบียรชางและด่ืมเบียรเอกซ
ปอรต   รอยละ 19.3 เลือกด่ืมลีโอ และรอยละ 4.7 เลือกด่ืมไทเกอร

เหตุผลท่ีเลือกด่ืมเบียรแตละย่ีหอน้ัน นักด่ืมสวนใหญ รอยละ 86 ระบุวา เห็นปายโฆษณา
ย่ีหอทําใหตัดสินใจเลอืก

รอยละ57.4 ระบุวา เหตุผลตอมาในการเลือก คือ รสชาติและระบุวา เมื่อเปรียบเทียบกัน
น้ัน สิงหมีรสชาติดีท่ีสุด

เหตุผลรองลงมา คือ แรงจูงใจดานดนตรี นักด่ืมรอยละ 20.8 บอกวา เหตุผลรองลงมาจาก
รสชาติ คือ เร่ืองดนตรี ท่ีเบียรแตละย่ีหอจัดมาลงในบูธตนเองในแตละคืน นักด่ืมจะไปด่ืมบูธน้ันๆ
ย่ีหอน้ันๆตามตารางวงดนตรีท่ีตนเองช่ืนชอบ

เหตุผลลําดับสาม คือ เร่ืองราคา นักด่ืมรอยละ 11.7 บอกวา เร่ืองราคา เปนเหตุผล
รองลงมาจากรสชาติและดนตรี เพราะรสชาติสําคัญกวา เหตุผลลําดับสุดทายในการเลือกด่ืม คือ 
ความสวยงามของบูธเบียร นักด่ืมรอยละ 10.1 จะเลือกบูธเบียรท่ีตกแตงสวยไดบรรยากาศดีๆ

พบวา นักด่ืมสวนใหญรับรูการสื่อสารการตลาดของบูธเบียรแตละย่ีหอ ผานทางสื่อโฆษณา 
ณ ลานเบียรเปนหลัก โดยสวนใหญ รอยละ 86 ระบุวา สิ่งท่ีเห็นเปนท่ีสังเกตไดลําดับแรก คือ ปาย
โฆษณาของแตละย่ีหอ ในลานเบียร ซึ่งทําใหทราบวามีย่ีหอใดบาง และมีผลตอการเลือกย่ีหอ

ปายโฆษณาท่ีนักด่ืมเห็นมากท่ีสุดในลานเบียร คือ โฆษณาของตราสินคาสิงห  รอยละ 
53.9 ระบุวา โฆษณาท่ีเห็นมากท่ีสุดในลานเบียร คือ โฆษณาของเบียรสิงห  ใกลเคียงกันคือ รอย
ละ 51.9 บอกวา เห็นโฆษณาของเบียรชาง และ 51.3 บอกวาเห็นโฆษณาของลีโอ  และรอยละ 
12.5 บอกวาเห็นโฆษณาของไทเกอร

จากการท่ีนักด่ืมรอยละ 53.9 ระบุวา เห็นโฆษณาเบียรสิงหมากท่ีสุดน้ัน พบวา ในจํานวนน้ี 
รอยละ 32.5 บอกวา เมื่อเห็นโฆษณาเบียรสิงหแลวจึงเลือกท่ีจะด่ืมเบียรสิงห สวนรอยละ 35.5 
ระบุวา เมื่อเห็นโฆษณาลีโอแลวจึงเลือกท่ีจะด่ืมลีโอ และรอยละ 30.2 ระบุวา เมื่อเห็นโฆษณา
เบียรชาง จึงคิดจะด่ืมเบียรชาง  สวนรอยละ 7.3 บอกวาเมื่อเห็นโฆษณาเบียรไทเกอร จึงคิดจะ
เลือกด่ืมเบียรไทเกอร
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คาใชจายที่นักดื่มจายเม่ือไปลานเบียร: คนละ 1000 บาทตอครงั้ดื่มเฉลี่ย 0.5-1 ลิตร/ช่ัวโมง

กลุมตัวอยางระบุวา ราคาเบียรท่ีพบในลานเบียร จะมีราคาคอนขางสูง สวนใหญเร่ิมราคา
ท่ี 500 บาท และ 700 บาทไปจนถึง 1000 บาท 

คาใชจายในการด่ืมในลานเบียรท่ีกลุมตัวอยางจายน้ัน มีคาใชจายคอนขางสูง เน่ืองจาก
เบียรท่ีจําหนายมีราคาเร่ิมตนสูง นักด่ืมกึ่งหน่ึง รอยละ 45.7 บอกวา ตนเองจายเฉลี่ย 1000 บาท
ตอการด่ืม 1 คร้ัง  รอยละ 30.8 บอกวา ตนจาย 1500 บาทตอการด่ืม1คร้ัง  รอยละ 12 บอกวา 
ตนจาย 2000 บาทและรอยละ 11.5 บอกวา จายมากกวา 2000 บาท 
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นักด่ืมสวนใหญรอยละ 71 บอกวา จะไปลานเบียรเฉลี่ย 2 คืน/คร้ัง ดังน้ัน ตนเองจะมีคาใชจายใน
การด่ืมในลานเบียร รวมท้ังหมด ประมาณ 2000 บาท

ปริมาณเบียรท่ีด่ืมน้ัน พบวา นักด่ืมสวนใหญด่ืมในปริมาณมากพอสมควร นักด่ืมกึ่งหน่ึง 
รอยละ 47.7 ระบุวา เวลาไปลานเบียร ด่ืมประมาณ 1-2 ทาวเวอร (ประมาณ 2.5-3 ลิตร หรือ 4-
5 ขวด) เทียบเทากับ ด่ืมประมาณ 3-6 ลิตร ในเวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง หรือเฉลี่ยช่ัวโมงละ 0.5-
1 ลิตร

สวนนักด่ืมอีกกลุม จะด่ืมมากกวา คือ รอยละ 24.4 บอกวา เวลาไปลานเบียร จะด่ืมหนัก 
คือ ด่ืมประมาณ 4 ทาวเวอร และอีกกลุม ระบุวา ด่ืมปริมาณมากเวลาไปลานเบียรคือมากกวา 6 
ทาวเวอร

สวนนักด่ืมอีกกลุม ไมด่ืมไมสั่งเปนทาวเวอร แตจะสั่งเปนแกวมาด่ืม พบวา มีนักด่ืมรอยละ 
14.6 ท่ี จะด่ืมประมาณ 6-8 แกว เวลาไปลานเบียร หรือเทากับการด่ืมประมาณ 2 ขวด
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อะไรเปน แรงจูงใจที่สําคญัที่สดุในลานเบียร: โปรโมช่ัน และ ดนตรนีักดื่มไทยอยากใหมีลาน
เบียรท ุกๆป

แรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีสุดในลานเบียรตอนักด่ืม คือ โปรโมช่ันของเบียรแตละย่ีหอ เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางแรงจูงใจแตละดานแลว พบวา นักด่ืมรอยละ 33.5 ระบุวา แรงจูงใจดานโปรโมช่ันของ
เบียรแตละย่ีหอท่ีเสนอในลานเบียร เปนแรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีสุด  แรงจูงใจท่ีสําคัญรองลงมา คือ 
แรงจูงใจดานดนตรี ท่ีเบียรแตละย่ีหอนําเสนอ

สวนแรงจูงใจดานโฆษณาท่ีพบเห็นในลานเบียรน้ัน พบวา ยังเปนรองแรงจูงใจดาน
โปรโมช่ัน โดยมีนักด่ืมรอยละ 27 เทาน้ันท่ีใหความสําคัญกับแรงจูงใจดานโฆษณาท่ีพบเห็นในลาน
เบียร
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ในดานทัศนคติตอลานเบียร พบวา สวนใหญเปนไปในทางบวกตอลานเบียร และสวนใหญ
สนับสนุนลานเบียร รวมท้ังมีความช่ืนชอบลานเบียร

นักด่ืมสวนใหญ รอยละ 89.7 บอกวา ไมควรมีกฎหมายใดๆหามการมีลานเบียร ควรใหมี
ตอเน่ืองทุกป ในขณะท่ีรอยละ 10.3 กลาวตรงกันขาม บอกวา ควรปดลานเบียรเพราะทําใหมีแต
นักด่ืม

เหตุผลท่ีนักด่ืมสวนใหญตองการใหมีลานเบียรทุกป และคัดคานการออกกฎหมายใดๆท่ี
หามการเปดลานเบียร เพราะมีทัศนคติวา ลานเบียรคือความบันเทิง  รอยละ 57.8 ใหเหตุผลวา 
ลานเบียรคือความบันเทิงจึงไมควรปดหรือยุติการมีลานเบียร   รอยละ 67.4 ใหเหตุผลวา ลาน
เบียรเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมฉลองเทศกาลปใหมและสิ้นป จึงไมควรปดลานเบียร
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ในดานความเช่ือ พบวา นักด่ืมสวนใหญผูกความเช่ือเร่ืองการมีลานเบียรเขาไวกับ 

"เทศกาล" และเช่ือวา ลานเบียรคือสวนหน่ึงของเทศกาลปใหมไปแลว รอยละ 63.8 เช่ือวา ลาน

เบียรเปนสวนหน่ึงของเทศกาลปใหม รอยละ 67 ระบุวา การมีลานเบียรน้ันเหมาะสมกับเทศกาลป

ใหมและเหมาะสมกับการสงทายปเกา และรอยละ 50 บอกวา การด่ืมฉลองเปนสวนหน่ึงของ

กิจกรรมปใหมสงทายปเกาและควรด่ืมฉลองในลานเบียรจะเหมาะสมกับเทศกาลท่ีสุดรอยละ 69.5 

บอกวา การด่ืมฉลองปใหม เปนเร่ืองปกติของสังคมไทย และการท่ีทุกคนด่ืมฉลองปใหมก็เปนเร่ือง

ธรรมดาๆ  สวนรอยละ 38 บอกวา การไป countdown ในลานเบียรตอนปใหมน้ันเปนเร่ือง

ทันสมัยท่ีสุด และเปนสถานท่ีๆเหมาะสมและดูดีท่ีสุดกับการไป countdown หากไป

countdown ท่ีอื่นจะไมดูดีเทาการไป countdown ในลานเบียร

นักด่ืมบางสวน มีทัศนคติตอลานเบียรวา เปน "ลานกิจกรรมเพื่อรีแลกซ" โดยรอยละ 66.7 

บอกวา ลานเบียรเปนสถานท่ีๆตองไปฟงดนตรีดีๆ ด่ืมเบียรไปดวย จึงจะไดบรรยากาศดีๆและรูสึก

สบาย รูสึกเพลิดเพลินผอนคลายไดดี

อยางไรก็ตาม นักด่ืมสวนใหญก็ยอมรับวา เวลาไปลานเบียรน้ัน ตนเองจะด่ืมหนักข้ึน ด่ืม

มากข้ึนและมีคาใชจายสูงตามมา รอยละ 42.4 ยอมรับวา เวลาไปลานเบียร พบวาตนเองด่ืม

มากกวาปกติ และรอยละ 57.9 ยอมรับวา การไปลานเบียรมีคาใชจายสูงมากกวาท่ีคาดไว
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ขอสรุป: ลานเบียรไทย คือ ความบันเทิง โปรโมช่ัน และ ดนตรี คือ แรงจูงใจ  มีเบียรเพื่อ

บรรยากาศ  เปดทุกหางสรรพสินคา

นักด่ืมไทยมีทัศนคติวา การไปด่ืมในลานเบียร คือ ความบันเทิงอยางหน่ึง คือ ความสนุกท่ี

ครบวงจร เพราะมีท้ังบรรยากาศสวยงามจากการตกแตง ไดฉลอง มีกิจกรรมตางๆ มีดนตรีท่ีชอบ 

มีอาหาร ไดด่ืมกินกับกลุมเพื่อน และมีเบียรประกอบบรรยากาศท้ังหมดท่ีกลาวมา ลานเบียร จึง

เปนมากกวาสถานท่ีบริโภคเบียรธรรมดาๆ แตเปน ความสนุกสนานสําหรับนักด่ืมไทยในชวงสิ้นป

หรือปใหม

แรงจูงใจท่ีสําคัญสําหรับการไปลานเบียร และการเลือกตราสินคาท่ีจะด่ืม คือ รสชาติเปน

เหตุผลแรก โปรโมช่ันท่ีเบียรยีหอน้ันๆนําเสนอในลานเบียร และ ดนตรีท่ีเบียรย่ีหอน้ันๆเลือกมาลง

ในลานเบียรในแตละคืน เปนแรงจูงใจท่ีสําคัญของการไปลานเบียรและการเลือกตราสินคา 

ประกอบกับเหตุผลดานรสชาติ ตราสินคายอดนิยมในทุกดานของนักด่ืมในลานเบียร คือ ตราสิงห 

รองลงมาคือ ตราสินคาชางเอกซปอรต  สวนตราสินคาไทเกอร พบวา ไมไดรับความนิยมในกลุม

นักด่ืมไทย

ลานเบียร มีเปดในเกือบทุกหางสรรพสินคาท่ัวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพราะ

สะดวก เปนศูนยกลางการเดินทาง และเอื้อกบับรรยากาศของหางสรรพสินคา รวมท้ังกลุมหาง

ประเภท community mall ก็รวมเปดลานเบียรขนาดยอมดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม ลานเบียร

หนาหางเซ็นทรัลเวิลด ก็ยังคงเปนลานเบียรยอดนิยมในกลุมนักด่ืมไทย ดวยเหตุผลดานขนาดพื้นท่ี 

การตกแตง การมีคอนเสิรทเต็มรูปแบบ การมีกิจกรรม countdown และความสะดวกในการ

เดินทาง รวมท้ังเปนกระแสแฟช่ันในดานความทันสมัย
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[ บท 7  วัยทํางานกับพฤติกรรมการไปลานเบียร: เมื่อลานเบียรอยูหนาสํานักงาน ]

จากการสาํรวจ พบวา ลานเบียรมีลูกคานักด่ืมท่ีเปนวัยทํางานอยูดวย และลานเบียรบาง
แหงก็สนองความตองการของลูกคากลุมน้ีดวยการต้ังลานเบียรตามหนาอาคารสํานักงานในยาน
สํานักงานใหญๆ เชน สีลม สาธร

การศึกษาคร้ังน้ีจึงไดสํารวจกลุมเปาหมายลานเบียรอีกกลุมหน่ึง คือ กลุมวัยทํางานตอนตน
และตอนกลาง ซึ่งพบวา เปนกลุมวัยท่ีนิยมเขาลานเบียรหนาสํานักงานมากอีกกลุมหน่ึง

1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
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กลุมตัวอยางวัยทํางานมีจํานวนท้ังสิ้น 79 ราย สวนใหญเปนพนักงานออฟฟศแถวถนนสี
ลม/ถ.สาทร และ แยกอโศก รอยละ 80 และ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 20  มอีายุต้ังแต 24-
40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ  คร่ึงหน่ึง (45%) มีเงินเดือนประมาณ 16000-
24000 บาท

2 พฤตกิรรมการดื่มทั่วไปของวัยทํางาน

วัยทํางานดื่มเกือบทุกคน ดื่มมาก และ นิยมเบียรสด วัยทํางานเกือบทุกราย (91%) บอกวา ปกติ
ตนเองด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีด่ืมมากท่ีสุดและมักเลือกเปนเคร่ืองด่ืมยอดนิยมในการด่ืม คือ เบียร 
(80.5%)  รองลงมาคือ สุรา (75.3%) และลําดับสามคือ เบียรสด (54.5%) และเหลาปนในลําดับ
เดียวกัน (54.5%)  สวนลําดับสี่คือ ไวน (45.5%)
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สวนเคร่ืองด่ืมประเภท flavoured drink เชน เหลาปน RTD สปาย เหลาผสม พบวา วัย
ทํางานก็นิยมเคร่ืองด่ืมประเภทน้ีเชนกัน เชน สปาย มีผูนิยมด่ืมรอยละ 44.2  เหลาปนมีผูนิยมด่ืม
รอยละ 54.5  คอกเทล มีผูนิยมด่ืมรอยละ 42.9 และเหลาผสม มผีูนิยมด่ืมรอยละ 24.7

การด่ืมน้ัน กึ่งหน่ึง (47.1%) ระบุวา ด่ืมอาทิตยละ 2-3 คร้ัง รองลงมาคือด่ืมเดือนละ 1-2 
คร้ัง สวนรอยละ 14.3 บอกวา ด่ืมเกือบทุกวัน  การด่ืมเกือบทุกคร้ังเปนการด่ืมแบบกลุม คือ รอย
ละ 90 บอกวา ด่ืมกับกลุม ด่ืมกับเพื่อนหรือบุคคลในท่ีทํางาน สถานท่ีเลือกด่ืมสวนใหญคือ 
รานอาหารและรานเหลา

วัยทํางาน ดื่มเพื่อเขาสังคม เหตุผลในการด่ืมของวัยทํางาน คือ เหตุผลทางสังคม กึ่งหน่ึง 
(45.5%) บอกวา ด่ืมเพื่อเขาสังคมใหได รอยละ 57.1 บอกวาด่ืมเพราะตองสังสรรค  สวนรอยละ 
19.5 บอกวา ด่ืมเพราะวางหลังเลิกงาน

สิ่งท่ีวัยทํางานไดรับจากการด่ืมและใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ ความรูสึกสนุก ความมั่นใจ
ในการเขาสังคม ควบคูไปกับ ความรูสึกสบายใจหลังการด่ืม รอยละ 57.1 ระบุวา สิ่งท่ีตนไดรับ
จากการด่ืมคือ ความสนุก และ ความสบายใจข้ึน รอยละ 49.4 ตอบคลายกันคือ หลังการด่ืม 
ตนเองรูสึกวาคลายเครียด   อีกสวนหน่ึง คือ รอยละ 51.9 บอกวา หลังการด่ืมรูสึกวาคบกับเพื่อน
ไดถูกคอมากข้ึน และรอยละ 40.3 บอกคลายๆกันวา หลังการด่ืมรูสึกวาตนเองเขาสังคมไดดีข้ึน

รอยละ 57.1 ระบุวา เทศกาลสงกรานต เปนชวงท่ีด่ืมมากท่ีสุด
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ลีโอ ยี่หอยอดนิยมในกลุมวัยทํางาน 

ย่ีหอท่ีนิยมด่ืมมากท่ีสดุ คือ ลีโอ รองลงไปคือ สิงห  ชาง และไฮเนเกน ตามลําดับ ซึ่งเปนย่ีหอท่ีทุก
คน (100%) เคยเห็นโฆษณาและจดจําได เหตุผลทเี่ลือกย่ีหอน้ี คือ วัยทํางานใหความสําคัญกับ
รสชาติเปนสําคัญลําดับแรก เหตุผลลําดับสอง คือ หางาย และเหตุผลลาํดับสาม คือ เพื่อนๆสัง่
สวนใหญนิยมซื้อแบบขวดมากกวาแบบกระปอง

คาใชจายในการด่ืม เฉลี่ย 800บาท/คร้ัง รวมแลววัยทํางานจะมีคาใชจายในการด่ืม 2000-3000 
บาท/เดือนโดยเฉลี่ย
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วัยทํางานดื่มตามเทศกาล ปใหม วันเกดิและทกุเทศกาล

พบวา วัยทํางานเปนกลุมด่ืมหนัก ด่ืมมาก ด่ืมบอย และด่ืมทุกเทศกาล  เกือบทุกราย (91%) บอก
วา ตนเองด่ืมตามเทศกาล คือ ทุกเทศกาลก็จะด่ืมทุกคร้ัง และเทศกาลท่ีด่ืมมากท่ีสุด คือ วันเกิด
ตนเอง (72.7%) รองลงมาในลําดับท่ีใกลเคียงกันคือ ปใหม (71%)  สวนสงกรานต พบวา วัย
ทํางานด่ืมนอยกวาปใหม คือด่ืมรอยละ 62.3 ในเทศกาลสงกรานต และสวนใหญ รอยละ 81.6 
ระบุวา จะด่ืมในวันหยุดและวันหยุดยาว สวนเทศกาลอื่นๆ วาเลนไทน ฮัลโลวีน ก็พบวา วัยทํางาน
ประมาณรอยละ 30 ด่ืมในวันเหลาน้ี หรือเรียกไดวา ด่ืมเกือบทุกเทศกาล

  เทศกาล VS  การดมื่ของวยัทาํงาน

วนั เกดิ สงกรานต์ ปีใหม่ วนัหยุด ยาว ฮัล โลวนี /วาเลน
ไทน์

72 .7% 62 .3% 71 % 81 .6% 30 %

  91 .9%  ดมื่ตามเทศกาล

ดมื่ หนัก

ดมื่ มาก

ดมื่ บ่อย

ดมื่ ทุกเทศกาล
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ผลกระทบจากการดื่มของวัยทํางาน เมาแลวขับ

ผลกระทบจากการด่ืมในกลุมวัยทํางาน ท่ีพบบอยท่ีสุดคือ การเมา วัยทํางานสวนใหญ รอย
ละ 83.1 ระบุวา ผลกระทบจากการด่ืมท่ีพบบอยท่ีสดุกับตนเอง คือ เมา สวนใหญจะเมาประมาณ
เดือนละ 2 คร้ัง

ผลกระทบท่ีพบมากรองลงมาเปนลําดับสอง คือ การปวยจากการด่ืม รอยละ 49.4 ยอมรับ
วา มีอาการปวยจากการด่ืม จากจาํนวนน้ี รอยละ 31.3 บอกวามีคาใชจายเพิ่ม คือ รักษาอาการ
ปวย โดยมีคาใชจายเฉลี่ย 1000-3000 บาท/คร้ัง และตองหยุดงาน 1-2 วัน

ผลกระทบตอมาท่ีพบมากในกลุมวัยทํางาน คือ การเมาแลวขับ เน่ืองจากเปนวัยท่ีมีรถ
สวนตัว พบวา วัยทํางานรอยละ 32 ยอมรับวา ตนเมาแลวขับรถ ในจํานวนน้ี รอยละ 11 เคยเมา
แลวขับรถเกิดเหตุตัวเองบาดเจ็บ รอยละ 8 เคยเกิดอุบัติเหตุอื่นๆ และรอยละ 3 เคยเมาแลวขับ
ชนคนอื่น ซึ่งท้ังสองกรณี วัยทํางานระบุวา มีคาเสียหายเกินกวา 2000 บาท/คร้ัง และมีผลตามมา
คือตองหยุดงาน 1-2 วัน

ถูกทําราย
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นอกจากน้ี ผลกระทบอื่นๆจากการเมาในวัยทํางาน ยังมีดานอื่นอีก คือ รอยละ 14.3 เมา
แลววิวาท รอยละ 8 เมาแลวถูกคนอื่นทํารายรางกาย

นอกจากผลกระทบดานสุขภาพและการเมาแลวขับแลวน้ัน วัยทํางานรอยละ 49.4 พบวา 
ผลจากการด่ืมคือเงินไมพอใช และรอยละ 22 มีปญหากับครอบครัว รอยละ 18 มีปญหากับเพื่อน 
และกึ่งหน่ึงคือรอยละ 45 เคยเมาจนทํางานไมรูเร่ือง

วัยทํางาน กับ ลานเบียรหนาสํานกังาน: ไปเพราะบรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ 

วัยทํางานสวนใหญ รอยละ 68 ไปด่ืมในลานเบียร เพราะชอบเบียรสดอยูแลว และทุกคนบอกวา 
ไปเพราะชอบการด่ืมในลานเบียร ทุกคนไปลานเบียรตอนปใหม/สิ้นป ในจํานวนน้ีรอยละ 58.4 
บอกวา ไปcountdown ในลานเบียรปใหม 

นอกจากลานเบียรสิ้นป วัยทํางานยังเปนอีกกลุมหน่ึงท่ีไปลานเบียรประเภทอื่นๆ เชน รอยละ 
68.8 ไปลานเบียรตามงานเทศกาลตางๆ 
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รอยละ 27.6 ระบุวา แถวท่ีทํางานก็มีลานเบียร และคิดวาสะดวกดี เหมาะกับบรรยากาศ
สิ้นป

เหตุผลท่ีไปด่ืมในลานเบียรของวัยทํางาน คือ ตองการบรรยากาศดีๆเปนเหตุผลสําคัญท่ีสุด 
รอยละ 62.3 ระบุวา ไปด่ืมลานเบียรเพราะตองการด่ืมในบรรยากาศดีๆ  เหตุผลรองลงมา คือ 
เพื่อการสังสรรค และ รีแลกซ รอยละ 57.1 บอกวา ไปด่ืมลานเบียรเพราะเปนสถานท่ีสังสรรคกับ
กลุมไดดี และรอยละ 51.9 บอกวา ชอบการไปด่ืมในลานเบียรเพราะเปนการรีแลกซท่ีดี คลาย
เครียด

ในดานดนตรีของลานเบียร พบวา ก็ยังเปนแรงจูงใจไดประการหน่ึง แตมีความสําคัญนอย
กวาบรรยากาศ โดยนักด่ืมวัยทํางานคร่ึงหน่ึง รอยละ 54.5 บอกวา ไปลานเบียรเพราะอยากฟง
ดนตรีท่ีชอบ

ในดานกิจกรรมอื่นๆในลานเบียรน้ันหรือในดานความทันสมัย ตามแฟช่ัน พบวา วัยทํางาน
ใหความสําคัญกับประเด็นน้ีนอยมากไมถึงรอยละ 15
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ลานเบยีรเซ็นทรัลเวิลด  เปนเปาหมายสําคัญเพราะบรรยากาศดี สิงห/ลีโอเปน เบียรยอดนิยม 

ลาน เบยีรย์อดนิยมของวยัทาํงาน

co untd ow n61%

บรรยากาศ ด ี 67%

A s iatique 44.8%

ดนตร ีด5ี9 .7%

 สิงห ์

เอกซ ป์อรต์

ลโีอ

น ิยมลานเบยีรข์นาดใหญ ่ ไมส่นใจลานเบยีรเ์ลก็

C T W  6 8 %

ยหี่ ้อย อดนิยมในลานเบยีร ์

 เลอืกดว้ยเหต ุผลดา้นรสชาต ิ
ยหี่ ้อทเี่ห ็นโฆษณามากทสี่ ุดในลานเบยีร ์

สิงห ์ ล โีอ เลอืก ดมื่
มากทสี่ ุด

เข ้าบ ูธ ยหี่ ้อน ี้
มากทสี่ ุด
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พบวา วัยทํางานสวนใหญ รอยละ 68 ระบุวา ลานเบียรท่ีไปมากท่ีสุดบอยท่ีสุดคือลาน
เบียรเซ็นทรัลเวิลด รองลงมาคือ เอเชียทีค มีวัยทํางานรอยละ 44.8 ท่ีไปลานเบียรเอเชียทีค

สวนลานเบียรขนาดเล็กหรือตามหนาหางอื่นๆ เชน เดอะมอลล และเซ็นทรัลสาขาอื่นๆน้ัน 
พบวา วัยทํางานไมใหความสนใจท่ีจะไป

เหตุผลท่ีนิยมไปเซ็นทรัลเวิลด และ เอเชียทีค คือ เหตุผลดานบรรยากาศดีเปนสําคัญ รอย
ละ 67 บอกวา ไปเซ็นทรัลเวิลดเพราะลานเบียรท่ีน่ีบรรยากาศดีท่ีสุด และเหตุผลรองลงมา คือ 
ดนตรีดี รอยละ 59.7 ระบุวาไปเซ็นทรัลเวิลดเพราะเปนลานเบียรท่ีดนตรีดีท่ีสุด

อีกเหตุผลหน่ึงท่ีนิยมไปเซ็นทรัลเวิลด เน่ืองจาก รอยละ 61 อยากไป countdown ท่ีน่ี 
เหตุผลสําคัญคือเช่ือวาเปนกิจกรรมปใหม และ สนุกสนาน

เมื่อไปลานเบียรแลว วัยทํางานระบุวา เบียรท่ีเลือกด่ืมและบูธเบียรท่ีเลือกน่ังมากท่ีสุดบอย
ท่ีสุด คือ บูธเบียรสิงห/ลีโอ และเบียรท่ีเลือกด่ืมมากท่ีสุด คือ สิงห/ลีโอ  รองลงมาคือ เอกซปอรต  
เหตุผลท่ีเลือกด่ืม คือ เหตุผลดานรสชาติ สําคัญท่ีสุด ซึ่งทุกคนเคยเห็นโฆษณาของทุกย่ีหอท่ีขาย
ในลานเบียร โฆษณาท่ีเห็นมากท่ีสุดในลานเบียร คือ โฆษณาสิงห/ลโีอ และสวนใหญ รอยละ 57 
ระบุวา เมื่อเห็นบูธเบียรสิงห ก็รูสึกสนใจนาเขาไปน่ัง
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วัยทํางานไปลานเบียร ดื่มมาก จายมาก เมามาก 

เวลาไปลานเบียร วัยทํางานสวนใหญรอยละ 46.6 ระบุวา จะด่ืมประมาณ 3-4 ทาวเวอร/คร้ัง  
รอยละ 14 ระบุวาด่ืมมากกวา 5 ทาวเวอร/คร้ัง สวนรอยละ 3 บอกวา ไมด่ืมทาวเวอรแตจะด่ืม
ประมาณ 3 เหยือกแทน

สวนการใชจาย วัยทํางานระบุวา การไปด่ืมลานเบียรจะมีคาใชจายประมาณ 1500 บาท/คร้ัง และ
สวนใหญจะไปลานเบียรมากกวา 2 คร้ัง/เดือน รวมแลวมีคาใชจายในการไปด่ืมลานเบียรประมาณ 
2-3000 บาท/เดือน หรือประมาณ 1ใน7 ของรายได
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ผลกระทบจากการไปลานเบียรของวัยทํางาน 

ผลกระทบท่ีมากท่ีสดุของการไปลานเบียรคือ อาการเมา รอยละ 66 ระบุวา ตนเองมีอาการเมา
เมื่อด่ืมเสร็จจากลานเบียร

ผลกระทบรองลงมา คือ ใชจายมาก รอยละ 37.3 บอกวา ตนเองมีคาใชจายมากกวาท่ีคิดไว  รอย
ละ 5.1 ทะเลาะวิวาท รอยละ 3.4 เกิดอุบัติเหตุ และรอยละ 1.7 มีปญหากับครอบครัว
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ทัศนคติของวัยทํางานตอ ลานเบียร อยากใหมีทกุๆป พบวา วัยทํางานมีทัศนคติบวกตอลานเบียร 
สวนใหญ รอยละ 94.4 บอกวา อยากใหมีลานเบียรทุกๆป อยากใหมีตอไป 

รอยละ 63.6 ใหเหตุผลวา ท่ีควรใหมีลานเบียรตอไป เพราะลานเบียรเหมาะกับเทศกาลปใหม และ
รอยละ 71 ใหเหตุผลวา ควรใหมีลานเบียรเพราะลานเบียรไมสรางความเดือดรอนใหใคร จึงควร
ใหมีตอไป

รอยละ 81 เห็นวาการมีลานเบียรหนาสํานักงาน ลงจากสํานักงานก็ไดน่ังลานเบียรเลยหรือเดินทาง
ใกลๆในเมือง หรือ BTS ไปถึง เทากับเปนความสะดวก และรอยละ 72 บอกวา ท่ีไมควรปดลาน
เบียรเพราะลานเบียรคือความสุขเล็กๆนอยๆของคนทํางาน ไมไดกอปญหาใดๆใหสังคม จึงไมมี
เหตุผลสมควรท่ีจะมีการปดลานเบียร และ 87.8% ระบุวาตนเองคัดคานมาตรการของภาครัฐหาก
มีการควบคุมหรือปดลานเบียร เพราะคิดวาลานเบียรไมกอปญหาใหสังคมและคิดวาตนเอง
รับผิดชอบการด่ืมของตนได

   ทศันคตบิวกของวยัทาํงานตอ่ลานเบยีร์

   94.4% อยากให้มลีานเบยีรท์ุกๆปีและมตีลอดไป

   63.6% ระบุวา่ลานเบยีรเ์หมาะสมกบัปีใหม่ ควรมทีุกปี

   71% บอกวา่ลานเบยีรไ์ม่สร้างปัญหาให้สังคม ไม่ควรมมีาตรการ
ปิดลานเบยีร ์

   81% บอกวา่มลีานเบยีรห์น้าสํานักงาน=ความสะดวก

72% บอกวา่ การไปลานเบยีร=์ความสนุกเล็กๆน้อยๆ = ไม่สร้างปัญหา
ให้ใคร

   87.8% คดัค้านมาตรการภาครฐัในการควบคุมลานเบยีร์
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ขอสรุป

แทจริงแลววัยทํางานเปนวัยท่ีด่ืมมาก ด่ืมบอย ด่ืมหนัก ด่ืมทุกเทศกาล ใชจายกับการด่ืม
เปนเงินจํานวนมาก นิยมลานเบียรเพราะท้ังชอบด่ืมเบียรสด และชอบบรรยากาศลานเบียร มี
ความเช่ือผิดเร่ืองการด่ืมเพื่อเขาสังคม และเช่ือผิดวา การด่ืมคือความสุขเล็กๆนอยๆของคนทํางาน

พบวา ลูกคาลานเบียรช่ือดังอยางเซ็นทรัลเวิลดและเอเชียทีค ไมไดมีแตวัยรุน แตมีวัย
ทํางานเปนลูกคาดวย ซึ่งถูกจูงใจดวยแรงจูงใจเดียวกันกับกลุมวัยรุน คือ แรงจูงใจดานดนตรี และ
กิจกรรม countdown ซึ่งพบวาก็ยังคงเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญมากสาํหรับวัยทํางานในการไปลาน
เบียรดวยเชนกัน ทําใหเบียรสิงห/ลีโอ กลายเปนเบียรยอดนิยมในลานเบียรสําหรับวัยทํางาน 
เพราะไดท้ังรสชาติตามท่ีวัยทํางานตองการและไดรับชมดนตรีท่ีธุรกิจเบียรสรรหามานําเสนอจน
ถูกใจนักด่ืม

พบวา กลุมวัยทํางานมองลานเบียรเปนการด่ืมเพื่อบรรยากาศ มองลานเบียรตามหนา
สํานักงานเปนความสะดวก และมีทัศนคติบวกตอลานเบียรโดยสนับสนุนใหมีลานเบียรตอไป
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[ บทที่ 8 วัยเรียนมัธยมปลาย กับ ลานเบียร: เมื่อวัยเรียนเขาลานเบียร อายุ 18 ก็
เขาลานเบียรได ]

จากการสํารวจตามลานเบียรหนาหางสรรพสินคายานชานเมือง พบวา มีกลุมนักดื่มวัย
มัธยมปลาย เขาไปใชบริการด่ืมกินในลานเบียรกันอยางคอนขางเปนที่สังเกตได เมื่อวิเคราะหจาก
แบบสอบถาม จึงพบวา กลุมวัยเรียนอายุต่ํากวา18 กลายเปนวัยที่มีการดื่มและสามารถเขาไปใช
บริการลานเบียรไดถึงแมตามกฎหมายวัยนี้จะไมสามารถเขาไปไดหรือซื้อเบียรดื่มไดก็ตาม แต
หลักฐานปรากฎวา วัยนี้สามารถเขาลานเบียรบางแหงได โดยเฉพาะลานเบียรยานชานเมือง 
เพราะไมเขมงวดกวดขันเทาลานเบียรใหญๆ

ในบทน้ี จึงเปนการรายงานพฤติกรรมการด่ืมและการเขาลานเบียรของวัยเรียน 2 กลุมคือ

1) กลุมวัยต่ํากวา 18 ป หรือกลุมมัธยมปลาย ซึ่งโดยวัย ไมสามารถเขาลานเบียร ไม
สามารถซื้อ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมาด่ืมได

2) กลุ มอุดมศึกษา อายุ 18-24 ป ซึ ่งโดยวัย สามารถเขาลานเบียรและซื้อเครื ่องดื ่ม
แอลกอฮอลได

ในจํานวนกลุมตัวอยาง เฉพาะกลุมวัยกําลังศึกษา อายุต้ังแตตํ่ากวา 18 ปจนถึง 24 ป พบวา ในแต

ละชวงวัยน้ัน กลุมวัยเรียนมีพฤติกรรมการด่ืมทุกชวงวัย

o กลุมต่ํากวา 18 ปหรือวัยมัธยมศึกษา ในการศึกษานี้มีจํานวนกลุมตัวอยาง 885 
ราย แบงเปน ชาย 657 ราย หญิง 228 ราย กําลังศึกษาช้ันมัธยมปลายปท่ี4-6

o กลุมวัย 18-25 ป หรือวัยอุดมศึกษา ในการศึกษานี้มีจํานวนกลุมตัวอยาง 1586 
ราย แบงเปน ชาย 1024 ราย หญิง 562 ราย กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี คละ
คณะ ปท่ี1-4



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้  (beer buffet) ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

2558 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร 176

กลุมตัวอยางวัยเรียน: มัธยมปลาย ม.4-6 VS อุดมศึกษาป 1-4

วยัตาํ่กวา่ 18

วยั 18 -25 อาย ุ 18 -19  จาํนวน 1245 ราย = 79%
อาย ุ 20 -21  จาํนวน 164 = 11%
อาย ุ 22 -23  จาํนวน 86 = 6%
อาย ุ 24 -25 หรอืมากกวา่ จาํนวน  41= 4%

1586 ราย

อาย ุ 15  จาํนวน 3 ราย =0.4%
อาย ุ 16  จาํนวน 167 = 18 .9%
อาย ุ 17  จาํนวน 715 = 80 .7%

885 ราย มธัยมปลาย ม .4-6

อุดมศึกษา เฉพาะปรญิญาตร ี ปีท่ี 1-4
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กลุมวัยมัธยมปลาย อายุต่ํากวา 18ป

1 พฤติกรรมการดื่มทั่วไป และ การไปลานเบียรของวัยมัธยมปลาย อายุต่ํากวา 18

พฤติกรรมนักดื่มวัยมัธยมตํ่ากวา 18 ป: เมื่อวัยเรียนมอปลายกลายเปนวัยดื่ม

พบวา วัยเรียนของเยาวชนไทย ท้ังสองวัย กลายเปนนักด่ืม ท่ีมิใชนักด่ืมหนาใหม เนื่องจาก
กลุมตัวอยางรายงานวาตนมีพฤติกรรมการดื่มมาตั้งแตวัยมัธยมตนแลว การดื่ม ณ ปจจุบัน จึง
ไมใชพฤติกรรมใหมแตอยางใด

วัยต่ํากวา 18 ป เกินกวาครึ่งดื่ม สปายคือเครื่องดื่มยอดฮิต ในกลุมวัยมัธยมปลาย พบวา เกิน
กวากึ ่งหนึ ่งของวัยมัธยม มีพฤติกรรมการดื ่ม รอยละ 63.6 ยอมรับวา ตนเองดื่มเครื ่องดื ่ม
แอลกอฮอล

ในกลุมวัยมัธยมปลาย พบวา เครื่องดื่มยอดนิยมสําหรับกลุมวัยนี้ ลําดับหนึ่งคือ สปายไวน
คูลเลอร นักเรียนกึ่งหนึ่งรอยละ 52.5 บอกวา นิยมดื่มสปายไวนคูลเลอรมากที่สุดและเวลาเลือก
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ก็จะเลือกสปายไวนคูลเลอรเปนเคร่ืองด่ืมแรกเสมอ
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ลําดับสองในกลุมเครื่องดื่มยอดนิยม คือ เบียร นักเรียนประมาณกึ่งหนึ่งคือรอยละ 45.3 
บอกวานิยมด่ืมเบียร และมักจะเลือกเบียรเปนเคร่ืองด่ืมยอดนิยมรองจากสปายไวนคูลเลอร

ลําดับสามคือ สุรา นักเรียนประมาณกึ่งหนึ่งหรือรอยละ 42.7 ระบุวานิยมดื่มสุรา และจะ
เลือกสุราเปนตัวเลือกอันดับสามในการเลือกด่ืม รองจากเบียรและสปาย

นอกจากสปาย เบียร และสุรา ซึ่งเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลยอดนิยมอยูแลวนั้น พบวา กลุมมัธยม
ปลายมีความนิยมเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ปรุงรสชาติ (flavoured drink) หรือมีรสชาติตางๆ จะ
เห็นไดวา เครื่องดื่มยอดนิยม เมื่อจัดลําดับแลวพบวาลําดับสี่ยังคงเปนกลุมไวนคูลเลอรยี่หออื่นๆ
และเครื่องดื่มพรอมดื่มหรือกลุม RTD ตางๆ รอยละ 31.1 ระบุวานิยมดื่มกลุมไวน/ไวนคูลเลอร
ยี่หออื่นๆ ในสวนเหลาปนนั้น ก็ไดรับความนิยมไมแพกัน รอยละ 30.6 บอกวาชอบดื่มเหลาปน 
รอยละ 28.8 บอกวาชอบเครื่องดื่มประเภทเหลาผสมตางๆ ไดแกเหลาผสมสูตรตางๆที่จําหนาย
ตามราน/ซุมเหลา

รอยละ 13.3 บอกวา นิยมเบียรสด ซึ่งระบุไดวา เปนการไปดื่มตามลานเบียรที่มีจําหนาย
เบียรสด และเคร่ืองด่ืมท่ีวัยมัธยมนิยมนอยท่ีสุดคือ สุราขาว
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เมื่อสอบถามถึงเครื่องดื่มที่ดื่มมากที่สุด ก็สอดคลองกับเครื่องดื่มยอดนิยมในกลุมมัธยม ก็
คือยังคงเปน สปายไวนคูลเลอร ที่กลุมมัธยมระบุวาเปนทั้งเครื่องดื่มยอดนิยมและเปนเครื่องดื่มที่
ด่ืมมากที่สุดและบอยที่สุด  เหตุผลที่เลือกดื่มก็สอดคลองกับประเภทของสินคา เพราะกลุมมัธยม
เกินครึ่งหรือรอยละ 58.3ระบุวา เหตุผลที่ชอบสปายไวนคูลเลอร เพราะรสชาติอรอย เหตุผล
รองลงมาคือ หาซื้องาย และสวนใหญหรือรอยละ 67.7 เคยเห็นโฆษณาสปายไวนคูลเลอรและรูจัก
ตราสินคาน้ีเปนอยางดี

ดังนั้น จะเห็นไดวา ตัวแปรสําคัญที ่มีผลตอการดื ่มของกลุ มวัยมัธยมคือ เครื ่องดื ่ม
แอลกอฮอลประเภทปรุงรสชาติ และการเขาถึงท่ีงาย รวมทั้งโฆษณา

วัยต่ํากวา 18 ดื่มอาทิตยเวนอาทิตย มีพฤติกรรมดื่มเปนกลุม ดื่มเขาสังคม ดื่มแลวสบายใจ

พบวาวัยมัธยมสวนใหญ รอยละ 80.1 บอกวาตนเองดื่มเดือนละ 2-3 ครั้ง หรือเทากับดื่มอาทิตย
เวนอาทิตย สวนรอยละ 14 บอกวา ด่ืมอาทิตยละคร้ังหรือเดือนละ 4-5 คร้ัง และสวนใหญ รอยละ 
84.6 ด่ืมกับเพ่ือนหรือด่ืมกันเปนกลุมใหญ หรือเรียกวาชวนกันด่ืมมากกวา
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เหตุผลในการดื่มของวัยมัธยมนั้น สะทอนคานิยมและความเชื่อผิดที่ตอกย้ําในสังคมไทย คือ ดื่ม
เพ่ือเขาสังคม ดื่มเพื่อมีเพื่อน เพราะคําตอบสวนใหญของนักดื่มวัยเรียนระบุไปในทางเดียวกันคือ 
ดื่มเพราะเหตุผลทางสังคม นักเรียนก่ึงหน่ึงคือรอยละ 50.5 บอกวา ดื่มเพื่อสังสรรคกับกลุม รอย
ละ 18.8 บอกวา ตนด่ืมเพราะเจอเพ่ือนๆ รอยละ 15.3 บอกวา ดื่มเพื่อเขาสังคม  สวนที่เหลืออีก
รอยละ 15.4 ระบุวา ดื่มเพราะวาง และด่ืมเพราะไมมีอะไรทําในตอนเย็นๆ และสิ่งที่วัยมัธยมคิดวา 
ไดรับจากการดื่ม คือ ความสามารถในการเขาสังคมที่ดีขึ้น นักเรียนรอยละ 37.2 เชื่อวา สิ่งที่ตน
ไดรับจากการดื่มคือ รูสึกวาเขากลุมไดดีขึ้น พูดคุยไดคลองแคลวขึ้น พูดคุยถูกคอกันมากขึ้น  
นักเรียนรอยละ 53.4 บอกวา สิ่งที่ตนไดรับจากการดื่มคือ คลายเครียด ไดความสบายใจมากขึ้น 
และรอยละ 30.5 บอกวา ส่ิงท่ีไดรับจากการด่ืมคือ ความสนุก

วันเกิดและปใหมดื่มมากที่สุด พบวา วัยมัธยมมีพฤติกรรมการดื่มตามเทศกาลและตามวันสําคัญ
ตางๆ นักเรียนก่ึงหน่ึง คือ รอยละ 57.5 บอกวา ตนดื่มตามเทศกาล/วันสําคัญ และเทศกาลปใหม
เปนชวงที่ตนดื่มมากที่สุด (44.3%)  รองลงมาคือสงกรานต (32.8%) สวนวันอื่นๆที่นิยมดื่มมาก
ที่สุด คือ วันเกิดตนเอง (33.6%) สวนวันตามแฟชั่นอื่นๆ ไดแก วาเลนไทน ฮัลโลวีน พบวา 
นักเรียนมัธยมปลายด่ืมนอยมากในวันเหลาน้ี ไมถึงรอยละ 5 ท่ีด่ืมในวันเหลาน้ี
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วันเวลาตามปฏิทินการศึกษา สอบ/กอนสอบ ปดเทอม/เปดเทอม เกรดออก มีผลตอการดื่ม

การดื่มของกลุมวัยเรียนนั้นมีพฤติกรรมการดื่มที่แตกตางจากกลุมอื่นๆ คือ มีพฤติกรรมการดื่มที่
สอดคลองกับปฏิทินการศึกษาในรอบปไมวาจะเปนรอบเปดภาคการศึกษา ปดภาค ฯลฯ

พบวา วันเวลาตามปฏิทินการศึกษามีผลตอการด่ืมของนักเรียน โดยพบวา 

ชวงปดเทอมเปนชวงท่ีนักเรียนด่ืมมากท่ีสุด คือ รอยละ 43.6 เพราะวางมาก และตรงขาม
กันชวงเปดเทอม การด่ืมจะลดลงคร่ึงหน่ึง มีนักเรียนเพียงรอยละ 23.8 ท่ีจะด่ืมตอนเปดเทอม

ในอีกดานหน่ึงคือ ชวงสอบ ชวงกอนสอบ นักเรียนด่ืมนอยมาก (8.3%) แตพบวา หลังสอบ
เสร็จ นักเรียนด่ืมมากข้ึน คือ รอยละ 30.4 ดื่มหลังสอบ เพราะวางแลว 

นักเรียนจะไปด่ืมมากอีกคร้ัง คือ หลังเกรดออก รอยละ 18.4 บอกวาดื่มหลังเกรดออกเพื่อ
ฉลองเกรด
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อายุไมถึง 18 ก็เขารานเหลาได และมีรานเหลารอบโรงเรียน 

ถึงแมจะเปนเด็กวัยมัธยม อายุไมถึงที่จะเขารานเหลาหรือสถานบันเทิง แตในความเปนจริง เด็ก
มัธยมปลายก็เขารานเหลาไดดวยตนเอง นักเรียนรอยละ 21.7 บอกวา เวลาไปดื่มตนเองไปดื่มใน
รานเหลา ผับบารไดงายๆ 

ถึงจะไมเขารานเหลา ผับบาร แตเด็กมัธยมก็ยังสามารถหาที่ดื่มไดในที่อื่นๆ เชน รานอาหาร รอย
ละ 29.8 บอกวา ด่ืมในรานอาหาร ท้ังไปกับเพ่ือนและไปกับครอบครัว ก็สามารถด่ืมได

นักเรียนรายงานวา รอบโรงเรียนของตนเองไมปลอดภัย รอยละ 29.5 รายงานวา รอบรั้วโรงเรียน
มีรานเหลา และรอยละ 35.7 บอกวา ตนสามารถซื้อเหลาเบียรไดรอบโรงเรียน ทั้งจากรานเหลา
และรานประเภทอ่ืนๆ  รอยละ 13.8 บอกวา ไปดื่มตามรานเหลารอบโรงเรียนของตนเองได  รอย
ละ 6.6 บอกวา เคยเอาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมาน่ังด่ืมกับเพ่ือนในโรงเรียน
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รูจักเหลาเบียรทุกยี่หอ โฆษณาโทรทัศนเปนสื่อทําใหรูจักดีที่สุด 

นักเรียนมัธยมปลายรูจักเครื่องดื่มแอลกอฮอลแทบทุกยี่หอที่มีขาย ยี่หอที่รูจักทุกคน หรือ 100%
คือ ยี่หอสิงห ชาง ลีโอ  ยี่หอที่รูจักรองลงมาเปนลําดับสอง (90.7%) คือ รีเจนซี่  สวนยี่หอที่รูจัก
นอยท่ีสุด คือ ซานมิเกล  ปจจัยที่ทําใหรูจักยี่หอเหลาเบียร คือ โฆษณาทางโทรทัศน โดยทุกราย
กลาววา รูจักยี่หอสิงห ชาง ลีโอ จากโทรทัศนทุกราย สวนการซื้อ พบวา เด็กมัธยมปลายนิยมซื้อ
แบบขวดมากกวาซ้ือแบบกระปอง
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ผลกระทบจากการดื่มของกลุมวัยเรียน

ผลกระทบจากการดื่มของกลุมวัยเรียน คือ อาการมึนเมา

นอกจากผลกระทบดานการมึนเมาแลวนั้น วัยเรียนยังไดรับผลกระทบอื่นจากการดื่มอีก
ดวยหลายประการ ซึ่งสวนใหญ ผลกระทบจากการดื่มที่วัยเรียนไดรับ เปนผลกระทบทางสังคม
ของกลุมวัยเรียนท้ังส้ิน

ผลกระทบที่สําคัญประการหนึ่งที่เกิดกับวัยเรียนหลังการดื่ม คือ ผลกระทบตอการเรียน  
วัยเรียนรอยละ 18.5 บอกวา ตนเองมีปญหาจากการดื่มคือตนเองมักจะเรียนไมรูเรื่องหลังวันที่ดื่ม 
เพราะมีอาการทางกายภาพตางๆที่สงผลใหไมสามารถเรียนไดเขาใจเต็มที่
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รอยละ 22.7 ยอมรับวา การดื่มของตนทําใหตนเองมีปญหากับครอบครัว ถูกพอแมดุวา
เรื ่องการดื่มและสภาพของตนหลังจากการดื่ม  สวนรอยละ 5.6 บอกวา การดื่มของตนทําให
ตนเองมีปญหากับเพ่ือน 

ผลกระทบจากการดื่ม เมา ขาดเรียน ใชเงินมากกวาที่คิด 

เด็กนักเรียนมัธยมปลายจํานวนกึ่งหนึ่งระบุวา ตนมีคาใชจายในการดื่ม/ครั้ง ประมาณ 
100-300 บาทหรือเฉลี่ย 200 บาท และอีกรอยละ 26.5 บอกวา ตนจายมากกวานั้น คือ จาย
ประมาณ 350-500 บาท/คร้ังหรือเฉล่ีย 400 บาท   

ในกลุมที่ใชจายคาดื่ม 200บาท/ครั้ง บอกวา จะมีคาดื่มตอเดือนของตนเองประมาณ 
500-800 บาทหรือเฉล่ีย 600 บาท/เดือน  สวนกลุมที่ใชจายคาดื่ม 350-500บาท/ครั้ง ระบุวาตน
มีคาด่ืมรายเดือน 800-1000บาทหรือเฉล่ีย 900 บาท/เดือน

อยางไรก็ตาม นักเรียนสวนใหญรอยละ 66.2 ก็ระบุวาตนมีรายรับจากผูปกครอง เดือนละ
ประมาณ 2000-5000 บาทหรือเฉล่ีย 3000 บาท/เดือน และรอยละ 16.2 บอกวาตนมีรายรับจาก
ผูปกครองนอยกวา 1000บาท/เดือน ซึ่งนักเรียนประมาณกึ่งหนึ่งหรือรอยละ 46.9 บอกวา จะมี
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คาใชจายประจําคือคาหนังสือ/คาชีท/เอกสาร/งานกลุ มหรือเกี ่ยวกับการเรียนประมาณ 
300บาท/เดือน และรอยละ 26.7 บอกวามีคาหนังสือ/คาชีท/เอกสารหรือเกี่ยวกับการเรียน
ประมาณ 500บาท/เดือน

เทากับวา นักเรียนมีคาใชจายในการดื่มพอๆกันกับคาใชจายเกี่ยวกับการเรียน หรือสูงกวา
ในบางราย และรอยละ 19.5 ระบุวา ทําใหเงินไมพอใช

ผลกระทบในดานการเมา รอยละ 37.7 ยอมรับวาเคยเมา และเมาประมาณอาทิตยละ 1-2 ครั้ง
จากการดื่ม และรอยละ4.4 บอกวา เคยเมาแลวเกิดอุบัติเหตุ ในจํานวนนี้ รอยละ18.5 ยอมรับวา
เคยด่ืมจนปวย รอยละ 8.7 บอกวา เคยเมาแลวขับ  รอยละ 5.1 บอกวาเคยเมาแลววิวาททะเลาะ
กับคนอ่ืน  รอยละ 5.5 เคยเมาแลวอาละวาดทําลายขาวของ รอยละ 7 เคยเมาแลวขับรถชนจน
ตัวเองบาดเจ็บ รอยละ 4.4 เคยเมาแลวขับรถชนคนอื่นบาดเจ็บ และตองเสียคาใชจายในการนี้
นักเรียนรายงานวา เวลาตนเมาแลวขับรถชนจนตนเองบาดเจ็บจะมีคารักษาพยาบาลตนเอง
ประมาณ 500-1000บาท  หากดื่มจนปวย จะมีคารักษาพยาบาลประมาณ 200-400 บาท และ
สวนใหญตองหยุดรักษาตัวประมาณ 2-3 วัน  และนักเรียนรอยละ 22.7 บอกวาเคยเมาจนถูกพอ
แมตอวา สวนรอยละ 9.8 บอกวา เคยเมาจนทําขาวของมีคาหายโดยไมรูตัว
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ผลกระทบตอการเรียนจากการเมานั้น พบวา มีผลมากกับนักเรียน หากบาดเจ็บจากการ
เมาตองหยุดเรียนประมาณ 2-3 วัน  หรือหากไมปวยไมเจ็บแตมีปญหาจากการเมาจนไปเรียนไม
ไหวรอยละ 12.4    รอยละ 17 บอกวา เมาจนแฮงกไปเรียนไมไหวเรียนไมรูเร่ือง  รอยละ 4.2 เคย
เมาจนขาดสอบเพราะไปสอบไมไหว รอยละ 7.2 เมาจนมีปญหากับเพื่อนในโรงเรียน และรอยละ 
4.2 เมาจนถูกโรงเรียน/ครูเรียกไปตอวาและทําใหมีปญหากับทางโรงเรียน

ขอสรุปพฤติกรรมการดื่มเด็กมัธยมปลาย เด็กมัธยมปลายเปนนักดื่มที่รูจักเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แทบทุกย่ีหอท่ีมีขาย สามารถซื้อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลได สามารถเขารานเหลาผับบารไดถึงแม
อายุจะไมสามารถทําไดก็ตามแตในความเปนจริง เด็กเหลานี้สามารถทําได และรอบโรงเรียนเปน
สถานท่ีเส่ียงรวมท้ังเด็กก็สามารถซ้ือ/ดื่มเหลารอบโรงเรียนของตนเองได ความเชื่อผิดเรื่องการดื่ม
เพ่ือเขาสังคมถูกตอกยํ้ามากในกลุมวัยน้ี คําตอบของเด็กมัธยมปลายสะทอนความเชื่อผิดขอนี้ไดดี
ท่ีสุดและทําใหเด็กเขาใจผิดวาแอลกอฮอลทําใหตนมั่นใจมากขึ้นและกลาเจรจากับกลุมมากขึ้น ป
ใหมและวันเกิดกลายเปนวันท่ีเด็กมัธยมปลายด่ืมมากท่ีสุด
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2 เมื่อวัยเรียนเขาลานเบียร พฤติกรรมการไปลานเบียร: เมื่อเด็กมอปลายก็เขาลานเบียรได 

จากการสํารวจ พบวา เด็กมัธยมปลายจํานวนหนึ่งคือ รอยละ 34.1 เคยเขาไปดื่มในลาน
เบียร พฤติกรรมที่จูงใจใหเด็กมัธยมปลายเขาลานเบียรมากที่สุด คือ การcountdown พบวาใน
จํานวนเด็กที่เขาลานเบียรนั้น สวนใหญ (18.4%) ไปเพื่อไป countdown ในลานเบียรและสวน
ใหญ (16.4%) ไปดื่มในลานเบียรตอนปใหมมากที่สุด ทั้งเพื่อการดื่มและการcountdown ทั้งนี้
นักเรียนระบุวาตนเองสามารถเขาลานเบียรไดอยางงายๆ

นอกจากลานเบียรปใหม นักเรียนรอยละ 17.6 บอกวา เคยไปนั่งลานเบียรอื่นๆตามงาน
ตางๆท่ีไมใชปใหมดวยเชนกัน

นอกจากน้ี นักเรียนรอยละ 23.4 ระบุวา แถวโรงเรียนตนเอง ก็มีลานเบียร
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เหตุผลที่มอปลายไปลานเบียร เพราะสนุก ไดcountdown กิจกรรมครบและมีดนตรี 

                  เหตุผลในการไปลานเบียรของวัยมัธยม

30.7% บอกวาไปเพราะดนตรีที่ชอบ

                  20.2% ไปเพื่อสังสรรคปใหม
13.2% ไปเลนกิจกรรมสนุกๆ 8.1% ไปเพราะกระแส

24.4% อยากอยูกับเพื่อน
30.2% อยากชิลกับเพื่อนในบรรยากาศดีๆ

9.5% บอกวาไปเพราะไปกินทั้งเบียรกินทั้งอาหารพรอมกันทีเดียว

เหตุผลสําคัญท่ีทําใหเด็กมัธยมปลายพยายามเขาลานเบียรคือ การอยากทํากิจกรรม countdown
ในลานเบียรรับปใหม เน่ืองจากมองวาเปนความสนุก

เหตุผลรองลงมาที่ทําใหเด็กมัธยมปลายเขาลานเบียรคือ อยากสังสรรคแบบมีดนตรีที่ชอบใหฟง
(30.7%) ไดอยูกับกลุมเพ่ือน(24.4%)   เปนการน่ังเลนชิลๆ รีแลกซ อยูในบรรยากาศท่ีดี (30.2%) 

เหตุผลอื่นๆ ไดแก การทําตามกระแสปใหมที่วาปใหมตองสังสรรค พบวา เด็กมัธยมปลายก็รับ
ความเช่ือน้ีไปดวยเชนกัน นักเรียนรอยละ 20.2 จึงบอกเหตุผลที่ไปลานเบียรปใหมวา เพื่อสังสรรค
สงทายป

สวนอีกรอยละ 13.2 บอกวา ไปลานเบียรเพราะในลานเบียรจะมีกิจกรรมสนุกๆใหเลน และรอยละ 
8.1 บอกวาไปเพราะคิดวาทันสมัยดี สวนอีกรอยละ 9.5 บอกวาไปลานเบียรเพราะมีทั้งอาหารมีทั้ง
เบียรมีท้ังกิจกรรมครบทุกอยาง
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ลานเบียรหนาหางยานชานเมือง HOT สุดในหมูเด็กมอปลาย แตชอบลานเซ็นทรัลเวิลด
มากที่สุด

 การไปลานเบยีรข์องวยัมธัยม = นิยมไปลานหน้าห้าง ชานเมอืง

  ไมต่รวจบตัร เข้า งา่ย สะดวก

  เซ็นทรลัรตันาธเิบศร ์ 2.4%

  เซ็นทรลัรามอนิทรา 3.4%

  เซ็นทรลัป่ินเกล้า 4.2%

  เมกะบางนา 5.5%

  เดอะมอลลง์ามวงศ์วาน 6.2%

  เดอะมอลลบ์างแค 3.3%

  ซีคอน 8%

  ฟิวเจอร ์ 31 .2%

  นิยมลานเบยีรข์นาดเล็ก

จากการสํารวจ พบวา เด็กมัธยมปลายมีประสบการณไปลานเบียรมาแลวหลายที่ สวนใหญ
ที่เด็กมัธยมปลายนิยมไปและเขาไปไดคือลานเบียรหนาหาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง หางสรรพสินคา
ยานชานเมืองทั้งหลายที่มีลานเบียรขนาดเล็ก ไดแก ลานเบียรหนาหางเซ็นทรัลยานชานเมือง 
(รัตนาธิเบศร2.4%/รามอินทรา3.4%/ปนเกลา 4.2%)  ลานเบียรหางเมกะบางนา (5.5%) เดอะ
มอลล (บางแค 3.3%/งามวงศวาน 6.2%) ซีคอนสแควร (8%) 

ลานเบียรที่เปนที่นิยมไปมากที่สุด คือ ลานเบียรหนาหางฟวเจอรปารค (31.2%) เพราะ
สะดวกและไมมีการตรวจบัตร

รองลงมา พบวา เด็กมัธยมปลายนิยมไปลานเบียรหนาเซ็นทรัลเวิลด (30.8%) เพราะเปน
แฟช่ัน ทันสมัย สวยและสนุก

สวนเอเชียทีค พบวา มีเด็กมัธยมปลายไปลานเบียรท่ีน่ีรอยละ 7.2
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แตเมื่อสอบถามความพึงพอใจ กลับพบวา เด็กมัธยมปลาย พึงพอใจและอยากไปลานเบียร

หางเซ็นทรัลเวิลด มากที่สุด ถึงแมจะสอบถามจากกลุมที่ไมเคยไปก็ตาม พบวา เด็กมัธยมปลาย

สวนใหญ (80.2%) อยากไปลานเบียรเซ็นทรัลเวิลดมากที่สุดเพราะเปนลานเบียรที่บรรยากาศดี

ที่สุดและสนุกสนานมากที่สุด รวมทั้งมีเพื่อนๆไปที่นี่มาก และอยากไป countdown ที่นี่ โดย

นักเรียนกึ่งหนึ่ง (51.2%) มองวา การ countdown ในลานเบียรคือกิจกรรมตอนรับปใหมที่

นาสนใจท่ีสุด รอยละ 33.5 มองวา การ countdown ท่ีลานเบียรเซ็นทรัลเวิลดน้ันสนุกสนานท่ีสุด 
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เบียรสิงหครองแชมปยี ่หอยอดนิยมของเด็กมอปลายเมื ่อไปลานเบียร แรงจูงใจคือดนตรี
บูธสิงหนาเดินเขาไปนั่งดื่มที่สุด

เม่ือเขาลานเบียร พบวา นักดื่มมัธยมปลายนิยมเลือกดื่มตราสินคาสิงหมากกวาตราสินคา
อ่ืน รอยละ 64.2 ระบุวาเลือกด่ืมเบียรสิงหเสมอในลานเบียร รอยละ 25 เลือกดื่มเบียรเอกซปอรต 
และรอยละ 10.8 เลือกด่ืมย่ีหออ่ืนๆ

              ก ารเล ือกตราสินค ้าในลานเบ ียรข์องวยัมธัยม

45 .7%  เล ือก ดมื่ เบ ียรส์ิงห ์

29 %  เล ือกดมื่ล ีโอ

16%  เล ือกดมื่เอกซป์อรต์

9 .3%  เล ือกดมื่ไท เกอร ์

50 .6%  ระบุวา่เล ือก ดมื่ตราสิงห ์ /ล ีโอเพราะรสชาต ิ

27 .2%  ระบ ุวา่เล ือก ดมื่ตราสิงห ์ /ล ีโอเพราะดนตร ีของยหี่ ้อนี้จ ดัมาถูกใจ

11 .7 %  ใส่ใจประเด ็นเร ื่องราคา

เหตุผลท เี่ล ือก

เหต ุผลท สํี่าคญั น้อยทสี่ ุด ค ือ ราคา

เหต ุผล สําคญั ทสี่ ุด ค ือ รสชาต  ิ และ ดนตร ี
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โดยเฉพาะในลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด ก็ยังพบวา เมื ่อนักดื ่มมัธยมปลายไปลานเบียร
เซ็นทรัลเวิลด ก็ยังนิยมเลือกดื่มเบียรสิงหมากกวายี่หออื่น โดยรอยละ 45.7 ที่ไปเซ็นทรัลเวิล
ดเลือกด่ืมเบียรสิงห รอยละ29 เลือกดื่มลีโอ รอยละ 16 เลือกดื่มชางเอกซปอรต และรอยละ9.3 
ดื่มไทเกอรเบียร  เหตุผลที่นิยมดื่มตราสิงหนั้นนักดื่มกึ่งหนึ่ง (50.6%) ระบุวาเพราะรสชาติเปน
หลัก และแรงจูงใจรองลงมาที่ทําใหเลือกไปบูธเบียรสิงห คือ ดนตรี นักเรียนรอยละ 27.2 ระบุวา 
ไปดื่มเบียรสิงหเพราะชอบดนตรีที่เบียรสิงหจัดมาลงลานเบียร สวนประเด็นดานราคา พบวา มี
นักเรียนสวนนอยคือรอยละ 11.7 ท่ีใสใจประเด็นดานราคาของเบียร

 แรงจ ูงใจด้านการสื่อสารตราสินค้าในลานเบ ียร ์ทมี่ผีลตอ่วยัมธัยม

86 .9% เห็นป้ายโฆษณายหี่ ้อในลานเบ ียร ์

53 .8%  สังเกตเห ็นป้ายสิงห ์ /ลโีอมากทสีุ่ด 30%เห็นป้ายช้าง

11%เห็นป้ายไทเกอร ์

43 .9%  บอกวา่บ ูธสิงห ์ /ล โีอน่าสนใจมากทสีุ่ด
39 .2%  บอกวา่ เมอื่เห็นวา่น ่าสนใจ จ ึงเข้าไปดมื่บ ูธสิงห ์

บ ูธทไี่มน่ ่าสนใจทสีุ่ดค ือไทเกอร ์

ความสนใจและแรงจ ูงใจของบ ูธเบ ียร ์

ในดานการสื่อสารของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา นักดื่มวัยมัธยมเกือบทุกคน หรือรอยละ 
86.9 บอกวา สังเกตเห็นปายโฆษณาของย่ีหอเบียรตามลานเบียร

ปายโฆษณาตราสินคาเบียรที่นักดื่มวัยมัธยมระบุวา พบเห็นมากที่สุดในลานเบียรคือ ยี่หอ
สิงห/ลีโอ (53.8%)  และพบเห็นย่ีหออ่ืนๆไมถึงคร่ึงหน่ึง 

ในดานความนาสนใจของบูธเบียรแตละย่ีหอ พบวา เด็กวัยมัธยมแสดงความสนใจบูธเบียร
สิงห/ลีโอมากที่สุด (43.9%) สวนย่ีหออ่ืนๆน้ัน วัยมัธยมใหความสนใจนอยมากไมเกินรอยละ 30
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จากความนาสนใจของบูธเบียร พบวา ความนาสนใจของบูธเบียรมีผลตอการเลือกดื่มยี่หอ
นั้นๆ พบวา วัยมัธยมรอยละ 39.2 ที่แสดงความสนใจบูธเบียรสิงห/ลีโอ เมื่อเห็นบูธสิงห/ลีโอ
นาสนใจแลวเขาไปน่ังด่ืมท่ีบูธสิงห/ลีโอ

สวนบูธเบียรที่วัยมัธยมใหความสนใจนอยที่สุดและคิดวาไมนาดึงดูดมากที่สุด คือ บูธยี่หอ
ไทเกอร (สนใจ5.8%)

ในดานโปรโมชั่น พบวา มีผลในระดับหนึ่งตอการตัดสินใจเลือกดื่ม แรงจูงใจดานดนตรี 
พบวา เปนตัวเลือกอันดับหน่ึงของวัยมัธยมในการเลือกด่ืม/เขา บูธเบียรแตละย่ีหอ

เด็กมอปลายไปลานเบียร ดื่มมาก จายมากกวาปกติ

จากการสํารวจ พบวา เมื่อเด็กมัธยมปลายไปดื่มในลานเบียร มีการดื่มมากกวาการดื่มปกติ เด็ก
กวากึ่งหนึ่งคือรอยละ 51.7 ระบุวา เมื่อไปลานเบียร ตนเองจะดื่มประมาณ 1-2 ทาวเวอร หรือ
ประมาณ 2-3 ลิตรตอคืน เฉล่ีย 1.5 ลิตร/คร้ังท่ีไป 
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ในเวลาดื่มปกติ ซึ่งเด็กมัธยมปลายจะมีปริมาณการดื่มปกติ เฉลี่ย 0.5 ลิตร/ครั้ง เฉลี่ย
เดือนละ 3 คร้ัง รวมปริมาณการด่ืม เฉล่ีย 1.5 ลิตร/เดือน

เมื่อเทียบกับเวลาดื่มปกติแลว จะพบวา เมื่อไปลานเบียรหนึ่งครั้ง เด็กมัธยมปลายจะดื่ม
เพิ่ม 1 เทา หรือเทียบเทากับการด่ืมเวลาปกติท้ังเดือน

ในดานคาใชจาย พบวา การไปลานเบียรของเด็กมัธยมปลาย มีคาใชจายสูงกวาปกติ เด็ก
ประมาณกึ่งหนึ่งคือรอยละ 42.8 มีคาใชจายเกี่ยวกับการดื่มในลานเบียรประมาณ 1000-1500 
บาท เฉล่ีย 1000 บาท

ในเวลาดื่มปกติ เด็กมัธยมปลายสวนใหญ ระบุวา มีคาใชจายเกี่ยวกับการดื่มเฉลี่ย 200 
บาท/คร้ัง เม่ือเทียบกับการใชจายในลานเบียร พบวา เด็กมัธยมปลายจะมีคาใชจายเกี่ยวกับการนี้
เพิ่มประมาณ 5 เทา

เฉลี่ยแลว เด็กมัธยมปลายสวนใหญ รอยละ 81.9 ระบุวา จะไปลานเบียรประมาณ 1-2 
ครั้งเทานั้น โดยรวมจะมีคาใชจายในการนี้ประมาณ 1500-2000 บาท หรือเทากับ 3ใน4 ของ
รายไดท่ีไดรับจากผูปกครองตอเดือน

ผลกระทบจากการไปลานเบียร เมา ใชจายเกินตัว เสียเงินมากเกินเหตุ
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นักด่ืมวัยมัธยมปลายก่ึงหน่ึง คือ รอยละ 45.5 ระบุวา ผลจากการไปลานเบียรของตน คือ 
มึนเมา มีอาการเมาอยางเห็นไดชัด และรอยละ 44.9 ระบุวา ผลจากการไปลานเบียรของตน คือ 
ทําใหตนเองเสียเงินเกินกวาท่ีคาดไวและเสียเงินไปจํานวนมากจนไมพอใช

รอยละ 3.4 บอกวา ผลจากการไปลานเบียรของตน คือ มีเรื่องมีราววิวาทกับคนอื่น รอย
ละ 1.7 ระบุวา เกิดอุบัติเหตุกับตนเอง และรอยละ 4.5 บอกวาถูกพอแมดุดาวากลาวเรื่องไปลาน
เบียร

ทัศนคติตอลานเบียร อยากใหมีทุกๆป

ทศันคตบิวกทมี่ตีอ่ลานเบยีรใ์นกลุม่วยัมธัยม

เกอืบท ุกรายมทีศันคตบิวกต ่อลานเบยีร ์

93.7%  อยากให้มลีานเบยีรท์ ุกปี อยากให้มตี ่อไป

81.1% เสนอวา่ควรมลีานเบยีรต์อนปิดเทอม เพราะจะได ้มกีจิกรรม
และมคีวามบนัเทงิช่วงปิดเทอม

81.8% คดิวา่การมลีานเบยีรห์น้าห ้างน ั้นดแีละเหมาะสมแล้ว เพราะ
สะดวก

82%  ไม่คดิวา่ลานเบยีรเ์ป็นส่ิงผดิกฎหมายหรอืเป็นส่ิงทผี่ ดิอะไร 
คดิวา่เป็นแค ่ความบนัเทงิเล็กน้อย

80.1% คดิวา่ภาครฐัไมค่วรยงุ่เรอื่งลานเบยีร ์ เพราะไมส่ร ้างปญัหาให้
สังคม คนดมื่รบัผดิชอบตวัเองได ้

6 .3 %  คดัค ้านการมลีานเบยีร ์ บอกวา่เป็นสถานม ึนเมา

พบวา เด็กมัธยมปลายเกือบทุกคนหรือรอยละ 93.7 มีทัศนคติบวกตอลานเบียร เหตุผลคือเห็นวา
เปนแคความบันเทิงเล็กๆนอยๆ ไมผิดกฎหมาย อยากใหมีลานเบียรตอไป อยากใหมีลานเบียรทุกๆ
ป อยากใหมีชวงปดเทอม มีสวนนอยเทานั้นคือรอยละ 6.3 ที่คัดคานโดยเห็นวาควรยกเลิกการมี
ลานเบียร
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3 วัยอุดมศึกษา: พฤติกรรมการดื่มและเมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเขาลานเบียรจนเปนเรื่อง
ปกติ

3.1 พฤติกรรมการดื่มทั่วไป วัยอุดมศึกษาดื่มจนเปนเรื่องปกติ

ในดานพฤติกรรมการด่ืมของวัยอุดมศึกษา พบวา วัยอุดมศึกษาสวนใหญ (65.1%) ระบุวา
ตนเองด่ืม ดื่มประมาณเดือนละอาทิตยละ 1 คร้ังเปนสวนใหญหรือเดือนละ 3-4ครั้ง และเกือบทุก
รายมีพฤติกรรมด่ืมเปนกลุมคือ รอยละ86.6 บอกวา จะดื่มกับเพื่อนเสมอ เครื่องดื่มที่วัยอุดมศึกษา
เลือกดื่มมากที่สุดลําดับแรกคือ สุรา ยี่หอที่เลือกดื่มมากที่สุดคือ เบลนด285 รองลงมาลําดับสอง 
คือ เบียร ย่ีหอท่ีเลือกด่ืมมากท่ีสุด คือ ลีโอ และลําดับสามคือ สปาย  สวนเบียรสดนั้นพบวา มีการ
ดื่มปานกลาง (24%) เหตุผลในการเลือกเครื่องดื่มและยี่หอของกลุมอุดมศึกษา เหตุผลแรกคือ 
รสชาติ เหตุผลที่สองคือ ความหางายของเครื่องดื่มและยี่หอนั้นๆ และเหตุผลลําดับสามคือ ตาม
ความเห็นของกลุม/เพื่อนที่นั่งดื่มดวยกันที่ตกลงเลือกเครื่องดื่ม/ยี่หอนั้นๆ และสวนใหญ (62%) 
ระบุวา เคยเห็นย่ีหอท่ีตนเลือกด่ืมอยูแลว
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เขารานเหลามากที่สุด ดื่มเพื่อสรางมิตร

สถานที่ๆวัยอุดมศึกษาไปดื่มมากที่สุด (63%) คือ รานเหลา ผับบาร รองลงมาคือตามหอพัก
ตนเอง/เพื่อน (34%)  เหตุผลที่ไปดื่มคือเหตุผลทางดานสังคมเปนหลัก คือ ดื่มเพื่อสังสรรค 
(65.7%)  ดื่มเพื่อเขาสังคม (23.6%) และวางตอนเย็นไมมีอะไรทําจึงดื่ม (14.2%)  สิ่งที่วัย
อุดมศึกษาระบุวาตนเองไดรับจากการดื่มมากที่สุด คือ การคลายเครียดไดดี วัยอุดมศึกษากึ่งหนึ่ง
คือรอยละ 53.3 บอกวา ดื่มแลวไดการคลายเครียด สบายใจ รอยละ 44.4 บอกวา สิ่งที่ตนไดรับ
จากการดื่มคือ ความรูสึกวาเขากับเพื่อนไดดีถูกคอกันมากขึ้น ทําใหตนเองเขาสังคมไดดีขึ้น และ
รอยละ 29.2 บอกวา ส่ิงท่ีไดรับจากการด่ืมคือรูสึกสนุกสนาน

จะเห็นไดวา เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล กลายเปน “เครื่องมือ” ในการสรางความมั่นใจในการ
เขากลุมในการคบเพ่ือนของวัยอุดมศึกษาและในการสรางความสนิทสนมกับกลุม
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ปใหม เด็กมหาวิทยาลัยดื่มมากที่สุด พบวา วัยอุดมศึกษา เปนวัยที่ดื่มตามเทศกาล เทศกาลที่วัย
อุดมศึกษาด่ืมมากท่ีสุดคือ ปใหม ก่ึงหน่ึงคือรอยละ 52.5 บอกวา ถาเปนเทศกาล ตนดื่มตอนปใหม
มากที่สุด รองลงมาคือวันเกิด (33.3%) และรองลงมาคือสงกรานต (31%)  สวนเทศกาลอื่นๆ เชน 
วาเลนไทน ฮัลโลวีน ฯลฯ ด่ืมนอยกวาน้ีมาก

ปดเทอม เปดเทอมใหมดื่มมากที่สุด เมื่อเทียบตามปฏิทินการศึกษา พบวา ชวงเวลาตามปฏิทิน
การศึกษามีผลตอการดื่มพอสมควรตอวัยอุดมศึกษา คือ วางมากดื่มมาก วางนอยดื่มนอย  พบวา
ชวงดื่มนอยที่สุดคือชวงกอนสอบ แตหลังสอบดื่มมาก โดยเฉพาะชวงปดภาค เปนชวงที่ดื่มมาก
ท่ีสุด โดยวัยอุดมศึกษากึ่งหนึ่งคือรอยละ 45 ระบุวา ดื่มมากที่สุดคือชวงปดเทอม เพราะวางที่สุด 
รองลงมาลําดับสองคือ ชวงสอบเสร็จ (40.1%) เพราะวาง รองลงมาคือชวงเปดเทอมใหม (38%)
และรองลงมาคือเมื ่อเกรดออก เปนการฉลองเกรด (35%) ชวงที่ดื่มนอยที่สุดคือ กอนสอบ 
(15.7%)

รานเหลารอบมหาวิทยาลัย หางาย ไปงาย
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ประเด็นเร่ืองมหาวิทยาลัยกับรานเหลา พบวา นักศึกษาเกือบทุกคน คือ รอยละ 96 บอกวา แถว
มหาวิทยาลัยของตนเองมีรานเหลาและสามารถไปน่ังด่ืมไดโดยงาย รอยละ 82.6 บอกวา สามารถ
หาซื้อเหลาเบียรแถวมหาวิทยาลัยของตนไดอยางงายๆ และนักศึกษาสวนใหญ รอยละ 63 เลือก
ไปด่ืมในรานเหลาแถวมหาวิทยาลัยของตนเองมากท่ีสุด และมีสวนนอย (10%) ที่เคยนําเหลาเบียร
เขามาด่ืมในมหาวิทยาลัยของตนเอง

ดื่มตามยี่หอที่เห็นในโฆษณา ในดานการโฆษณา พบวา วัยอุดมศึกษารูจักเครื่องดื่มทุกยี่หอ ยี่หอ
ที่รูจักทุกคน (100%) คือ สิงห/ชาง/ลีโอ/ไฮเนเกน/รีเจนซี่/เบลนด285 เพราะเปนยี่หอที่คุนเคย
ที่สุดและเห็นสื่อโทรทัศนมากที่สุดและบอยที่สุด สวนกลุมเครื่องดื่ม RTD อยางบาคารดี้/สเมอร
นอฟ พบวาเปนยี่หอที่วัยอุดมศึกษารูจักประมาณกึ่งหนึ่งเทานั้น สวนสุรา/เบียรบางยี่หอที่ไม
โฆษณา เชน แมโขง เบียรเชียร พบวา รูจักประมาณรอยละ 40 ย่ีหอท่ีรูจักนอยท่ีสุด คือ ซานมิเกล   
สวนส่ือท่ีทําใหรูจักยี่หอมากที่สุด คือ ส่ือโทรทัศน โดยกลุมอุดมศึกษาระบุวา ตราสินคาที่เห็นบอย
ท่ีสุดในส่ือโทรทัศน (เรียง3ลําดับ) คือ 1)ชาง  2)สิงห และ 3)ลีโอ

ประเด็นดานปริมาณการด่ืมและการใชจาย พบวา วัยอุดมศึกษานิยมซื้อเครื่องดื่มแบบขวด
มากกวาแบบกระปอง สวนใหญ (65.1%) ใชจายเกี่ยวกับการดื่มประมาณ 4-500บาท/ครั้ง และ
โดยรวมตลอด 1 เดือน จะมีคาใชจายเก่ียวกับการด่ืม ประมาณ 1500-2000บาท/เดือน
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ผลจากการดื่ม เมาแลวขับ เมาแลวเงินไมพ อใช เปน ปญ หาหลกั

ผลกระทบจากการดื่มที่วัยอุดมศึกษาไดรับมากที่สุดคือ อาการมึนเมา เฉลี่ยนักศึกษากึ่งหนึ่ง 
(51.1%)พบวาตนเองมีอาการมึนเมาอยางเห็นไดชัดอาทิตยละ 1 ครั้ง และในจํานวนนี้รอยละ 
17.7 มีอาการเจ็บปวยจากการเมาตามมา รวมทั้งตองหยุดเรียนเฉลี่ย 2 วัน และรอยละ 13 
ยอมรับวาเคยเมามากจนไปเรียนไมไหวมาแลว

เมื่อเมาแลว พบวา บางสวนมีพฤติกรรมเสี่ยงหลังการดื่ม รอยละ 12 เมาแลวขับ ใน
จํานวนน้ีรอยละ4.2 เคยเกิดอุบัติเหตุจนตัวเองบาดเจ็บ ในจํานวนนี้รอยละ 2 ขับชนคนอื่นจนคน
อื่นบาดเจ็บ และรอยละ 2.5 เกิดอุบัติเหตุประเภทอื่นๆ รอยละ 9 เมาแลวกอเรื่องวิวาท ใน
จํานวนนี้รอยละ 4.1 บาดเจ็บ และจากการเกิดเหตุตางๆ ไมวาอุบัติเหตุ หรือ วิวาท นักศึกษา
พบวาตนเองมีคาใชจายเพ่ือชดเชย/ชดใชการนี้ประมาณ 1000 บาท/ครั้ง สวนกรณีบาดเจ็บ จะมี
คาใชจายสูงกวานี้ คือ ประมาณ 2000 บาท/คร้ัง  สวนกรณีเจ็บปวยจากการเมา นักศึกษาบอกวา
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จะมีคาใชจายการรักษาตัวประมาณ 1500 บาท/คร้ัง และรอยละ 20.4 ยอมรับวา จากการดื่มนั้น
และเกิดเหตุตางๆตามมาทําใหเงินไมพอใช

นอกจากผลกระทบตอสุขภาพและมีปญหาอุบัติเหตุแลวนั้น การดื่มยังทําใหนักศึกษามี
ปญหาอื่นๆอีกคือ รอยละ 11 ถูกพอแมดุวาเรื่องการเมา  รอยละ 5 มีปญหากับเพื่อน รวมทั้งมี
ปญหาตอการเรียน คือ รอยละ 13 เคยเมามากจนไปเรียนไมไหว รอยละ 17.5 เคยเมาจนไปเรียน
ไดแตเรียนไมรูเร่ือง รอยละ 2.1 เคยเมามากจนขาดสอบ 

3.2 วัยอุดมศึกษากบั การไปลานเบียร: ไปลานเบียร  เพราะสนุกและมดี นตรี

วัยอุดมศึกษาสวนใหญเคยไปลานเบียร นักศึกษารอยละ 65.2 บอกวาเคยไปลานเบียร 
และรอยละ 45.5 บอกวา ช่ืนชอบการไปด่ืมในลานเบียร ชวงเวลาที่ไปลานเบียรมากที่สุดคือ ลาน
เบียรรับปใหม

พบวา วัยอุดมศึกษา เคยไปลานเบียรในหลากหลายรูปแบบ ทั้งลานเบียรตามเทศกาล
(47%) ลานเบียรตามหาง (31.4%) ลานเบียรปใหม (59.5%) และลานเบียรตามงานตามอีเวนท
ตางๆ (46.8%) แตลานเบียรที่วัยอุดมศึกษานิยมมากที่สุด คือ ลานเบียรปใหม เหตุผลคือ สวน
ใหญ (58.6%) ชอบกิจกรรม countdown ของลานเบียรปใหม
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เหตผุ ลท่ีไปลานเบียร สนุกและมคี อนเสริ ต

                  เห ต ุผ ลใน การไป ลาน เบ ีย ร ข องวยั อ ุด มศ ึกษา

58.2% บอกว า ไป เพ ราะดน ตร ีท ี่ช อบ

                  51% ไป เพ ราะอยากส น ุก/บ ัน เท ิง

3 5.2% ไป เพ ราะอยากร ีแ ล กซ 
3 8% อยากช ิล ก ับ เพ ื่อนในบรรยากาศด ีๆ

58.2% บอกว า ไป เพ ราะ ไป ก ิน ท ั้ง เบ ียร แ ล ะฟ งคอ นเส ิร ตท ี่ช อบ ไปพ ร อม ก ัน

สน ใจ ไปแต ล าน เบ ีย ร ข นาดใหญ  ไม สนใจล าน เบ ีย ร เล ็กๆ

เห ต ุผล เร ื่องไป เพ ราะอยา กท ันส ม ัย  เป น เห ต ุผล ท ี่ว ัยอ ุดม ศ ึก ษา ให ความส ําค ัญ น อ ยท ี่ส ุด

เหตุผลที่นักศึกษาไปลานเบียร พบวา มีแรงจูงใจเรื่องดนตรีเปนแรงจูงใจสําคัญ นอกเหนือจาก
ความอยากสนุก  นักศึกษาก่ึงหน่ึงคือ รอยละ 51 ระบุวา ไปลานเบียรเพราะอยากสนุกสนาน และ
รอยละ 58.2 บอกวา ไปลานเบียรเพราะอยากชมคอนเสิรตไปดวยและดื่มไปดวย รอยละ 35.2 
บอกวา การไปลานเบียรคือการรีแลกซ และรอยละ 38 ระบุคลายกันวาการไปลานเบียรคือการนั่ง
ชิลลๆในบรรยากาศดีๆ สวนประเด็นดานความทันสมัยนั้น พบวา วัยนักศึกษาใหความสนใจลาน
เบียรในประเด็นน้ีนอยท่ีสุด
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ลานเซ็นทรัลเวิลด เปน ลานทนี่ กัศกึ ษาไปมากทสี่ ุด

 ก ารไ ปลา น เบ ยี ร ข์ อ งวยัอ ุดมศึกษา=  น ิย ม ไ ปลาน ให ญ ่

ด น ตร ี

  22.6% ฟิวเจ อรป์าร ค์

ไม ่น ิย ม ลาน เบ ยี ร ต์ ามcommunity mall ห ร อืห ้างเล ็ก ๆ

  85%ชอ บเซ ็น ท ร ัล เ วลิด์ ม าก
ท สี่ ดุ
  12% เอเช ยี ท คี

  87.8% เซ ็น ท รลั เวลิ ด์

  ไมน่ ิย ม ลาน เบ ยี รข์ น าด เล ็ก

77% บอกวา่ไปลานเบยีร ์ป ระมาณ 2 คนื

มคี ่าใช ้จ ่าย 2-3000 บาท

ลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด เปนลานเบียรที ่วัยอุดมศึกษาไปมากที่สุดและชอบมากที่สุด 
รอยละ 87.8 บอกวาเคยไปลานเบียรเซ็นทรัลเวิลดและรอยละ 85 บอกวาชอบลานเซ็นทรัล-
เวิลดมากท่ีสุด รองลงมาลําดับสอง (22.6%) บอกวาเคยไปลานเบียรฟวเจอรปารค และลําดับสาม 
(12%) คือนิยมไปเอเชียทีค สวนลานเบียรตามหนาหางอ่ืนๆน้ันพบวา วัยอุดมศึกษาไมนิยม รวมทั้ง
ลานเบียรตาม community mall นั้นก็พบวา เด็กมหาวิทยาลัยไมนิยมไป  เหตุผลที่นิยมไป
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เซ็นทรัลเวิลดมากที่สุด เพราะแรงจูงใจดานดนตรี และลานเซ็นทรัลเวิลดสนุกกวาลานที่อื่นๆ สวน
การไป countdown นั้นพบวา มีเด็กมหาวิทยาลัยรอยละ 31.7 ที่บอกวานิยมการ countdown
ท่ีลานเบียรและตองเปนการ countdown ที่เซ็นทรัลเวิลดเทานั้น เพราะบรรยากาศเอื้อที่สุดและ
สวยที่สดุ  เหตุผลท่ีเด็กมหาวิทยาลัยไป countdown น้ัน เพราะคิดวาเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ปใหม เปนกิจกรรมท่ีตองทํายามปใหม และเปนความสนุกสนาน

เบียรสงิ ห คือบูธเบียรยอดนิยมของเดก็ มหาวิทยาลัย เพราะดนตรดี ี โฆษณาดึงดดู
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ก ารเล อื ก ต ราสิน ค ้าใ น ลา น เบ ยี ร ข์ อ งว ยั อ ุด มศึก ษ า

7 0.8%  เล อืกด มื่ เบ ียร ส์ ิงห ์/ล โีอ

7 .8% เล อื กด มื่ ไ ฮ เน
เก ้น

36 .6%  เล อืกด มื่ เอกซ ์
ป อรต์

7 %  เล อื กด มื่ ไ ท เกอร ์

60 .6%  ระบ ุว า่ เล อื กด มื่ต ราส ิงห ์/ล โี อ เพ ราะ รส ช าต ิ

57 .8%  ระบ ุว า่ เล อื กด มื่ต ราสิงห ์/ล โีอ เพ ราะด นต ร ีของ ย หี่ ้อ น ี้
จ ดั มา ถ กูใจ

7 %  ใ ส่ใ จป ระเด ็น เร อื่ งราคา

เห ต ุผ ลท เี่ล อื ก

เห ต ุผ ลท สี่ําค ญั น ้อย ท สี่ ุด  ค ือ  ราค า

เห ต ุผ ลสําค ญั ท สี่ ุด  ค อื  รส ช าต  ิ แ ล ะ ด นต ร ี

จากการสํารวจ พบวา ยี่หอเบียรยอดนิยมของเด็กมหาวิทยาลัยเวลาไปลานเบียร คือ ยี่หอ
สิงห/ลีโอ นักดื่มวัยมหาวิทยาลัยกวากึ่งหนึ่งคือรอยละ 70.8 ระบุวา เวลาตนไปลานเบียร บูธที่
นิยมไปนั่งมากที่สุดคือบูธของสิงห/ลีโอ รองลงมา (36.6%) คือบูธเอกซปอรต และรองลงมาคือ 
ไฮเนเกน(7.8%) ไทเกอร (7%)

เหตุผลที่เลือกดื่มสิงห/ลีโอ เพราะชอบรสชาติยี่หอนี้มากที่สุด และชอบกิจกรรมดนตรีที่สิงห/ลีโอ 
จัดในลานเบียรของตนเอง สวนเร่ืองราคาน้ันใหความสนใจไมมากเทารสชาติและดนตรี
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 แ รงจ ูง ใจ ด ้าน กา รสื่อส า รต รา สิน ค ้า ใน ล าน เบ ยี รท์ มี่ ผี ล ต ่อว ยั
อ ุด มศ ึก ษา

8 5.8% เห ็น ป้ าย โ ฆษ ณ าย หี่ ้อใน ล า นเบยี ร ์

63.9%สังเก ตเห ็นป้ าย สิงห ์/ล โี อ มาก ท สี่ ุด 50.3%เห ็น ป้ าย ช ้า ง

1 4.5%เห ็น ป้ าย ไทเก อร ์

4 7.7% บ อก ว ่า บธู สิงห ์/ล โี อน่ า สน ใจ มาก ท สี่ดุ
3 5.7% บ อก ว ่า  เ ม อื่ เห ็น ว ่าน่ า ส น ใจ จ งึเข ้า ไปด มื่บ ูธ สิงห ์

บ ูธ ท ไี่ม ่น ่า ส น ใ จ ท สี่ดุ ค อื ไท เก อร ์

ค วา มส น ใจ แ ล ะแ รงจ ูงใจข อ งบ ูธเบ ยีร ์

35.2%เห ็น ป้ าย ไฮเน เก ้น

3 4.4% ส น ใจ โ ป รโ มช น่ ั ข อ งแ ต ่ล ะค ่าย มา กก ว ่าproduct

เกือบทุกคน (85.8%) ระบุวา เห็นปายโฆษณาตราสินคาเบียรในลานเบียร ซึ่งทําใหรูไดวา
เปนบูธเบียรย่ีหอใด

ปายโฆษณายี่หอที่สวนใหญ (63.9%) ระบุวา พบเห็นและจดจําไดมากที่สุดเมื่อไปลานเบียร คือ 
ปายเบียรสิงห/ลีโอ  รองลงมาคือจดจําปายเบียรเอกซปอรตได (50.3%) ลําดับสามคือ ไฮเนเกน 
(35.2%) และลําดับสุดทายคือ ไทเกอร (14.5%) สวนยี่หออื่นๆนั้นไมพบเห็นปายโฆษณาในลาน
เบียร

ในดานแรงจูงใจที่พบเห็นปายโฆษณาในลานเบียรแลวรู สึกชวนดื่ม คือ ปายสิงห/ลีโอ สราง
แรงจูงใจไดมากท่ีสุด เด็กมหาวิทยาลัยรอยละ 47.7 ระบุวา เมื่อไปลานเบียรแลวเห็นปายสิงห/ลีโอ 
จะรูสึกชวนด่ืมมากท่ีสุดรูสึกวานาเขาไปบูธน้ีมากท่ีสุด  สวนปายท่ีสรางแรงจูงใจนอยท่ีสุด คือ ปาย
โฆษณายี่หอไทเกอร

ในดานบูธ/ซุมของแตละย่ีหอท่ีสรางแรงจูงใจชวนด่ืม พบวา สรางแรงจูงใจไดนอยกวาปายโฆษณา 
บูธ/ซุมที่สรางแรงจูงใจชวนดื่มชวนนั่งมากที่สุด คือ บูธสิงห/ลีโอ เด็กมหาวิทยาลัยรอยละ 35.7 
บอกวา เม่ือเห็นบูธสิงห/ลีโอแลวรูสึกวานาน่ังนาเขาไปด่ืม สวนบูธที่สรางแรงจูงใจไดนอยที่สุด คือ 
บูธไทเกอร

สวนรอยละ 34.4 ระบุวา สนใจโปรโมชั่นของแตละยี่หอที่นําเสนอในลานเบียรมากกวาสนใจตัว
ยี่หอหรือผลิตภัณฑ
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เวลาไปลานเบียร ดื่มมาก จายมากกวาปกติ 

เวลาไปลานเบียร นักด่ืมวัยอุดมศึกษาพบวา ตนเองดื่มมากกวาปกติ มีคาใชจายในการดื่มมากกวา
ปกติ

เวลาไปลานเบียร วัยอุดมศึกษาสวนใหญ (75.4) ระบุวา จะดื่มประมาณ 2-3 ทาวเวอร (3.5-7 
ลิตร)/ครั้ง รอยละ 11 บอกวา ตนจะดื่มมากกวา 3 ทาวเวอรขึ้นไปในแตละครั้ง ในเวลาการดื่ม
ปกติ จะดื่มประมาณ 2-3 ขวด(เบียร) หรือ 1-2 ลิตร/ครั้ง เทากับการไปลานเบียร ทําใหเด็กวัย
อุดมศึกษา ดื่มมากกวาเวลาปกติ เฉล่ีย 1.5-2 เทา

เวลาไปลานเบียร วัยอุดมศึกษาสวนใหญ (47%) มีคาใชจายในการดื่มประมาณ 1500-3000 บาท 
สวนนอย (8.6%) มีคาดื่มนอยกวา 1000 บาท เทากับวาสวนใหญมีคาใชจายในการดื่มในลาน
เบียรสูงมาก  ในเวลาปกติ วัยอุดมศึกษามีคาใชจายในการดื่มประมาณ 500 บาท/ครั้ง เทากับวา
เมื่อไปลานเบียร วัยอุดมศึกษาจะมีคาใชจายในการดื่มเพิ่มขึ้น 3-5 เทา  เมื่อเทียบกับรายไดตอ
เดือนที่ไดรับจากครอบครัว เฉลี่ยเดือนละ 6500-8000 บาท พบวา คาใชจายในการไปดื่มลาน
เบียร เทากับเกือบครึ่งหนึ่งของรายไดตอเดือนที่ไดรับจากทางบาน และมากกวาคาใชจายในการ
ซื้อเอกสารตําราเรียน/ทํารายงานของวัยอุดมศึกษาถึง 4 เทาตัว
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สวนใหญ (77.7%) ระบุวา จะไปลานเบียรประมาณ 2 คืน รวมคาใชจายทั้งหมด ประมาณ 2-
3000 บาท/2 คืน หรือเทากับ 1ใน4 ของรายไดท่ีไดจากผูปกครอง

ปญหาทเี่ กดิ ขนึ้ กบั วัยอดุ มศกึ ษาเมอื่ ไปลานเบียร

ปญหาเรื่องการมึนเมา คือ ปญหาหลักของวัยอุดมศึกษาเมื่อไปลานเบียร รอยละ 53.3 ระบุวา 
ตนเองเมาหลังการด่ืมในลานเบียรเสมอๆ

นอกจากการเมา การด่ืมมากในลานเบียรยังกอปญหาตามมา คือ รอยละ 7.1 กอเหตุวิวาท
หลังการด่ืมในลานเบียร รอยละ 2 เกิดอุบัติเหตุหลังการดื่มในลานเบียร และรอยละ 5.5 มีปญหา
กับพอแมเม่ือพอแมรูวาไปเมาในลานเบียร
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ทัศนคตบิ วกตอ ลานเบียร

ท ศั น คต ิบว ก ท ี่ม ีต ่อล าน เบ ีย ร ใ์ น ก ล ุม่ ว ยั อ ุด ม ศึก ษ า

ส ่ว นใ ห ญ ม่ ีท ศั นค ต ิบ ว ก ต ่อลาน เบ ีย ร ์ 

71.1% เส นอว ่าค ว ร ม ีลาน เบ ีย ร ์บ ่อย ก ว ่าน ีห้ ร ือย าว นาน
ก ว ่าน ี ้

89.8% ค ิด ว ่าก าร ม ีลานเบ ีย ร ์ห น ้าห ้างน ั้นด ีและ เห ม าะสม แลว้  
เพ ร าะสะด ว ก

78% ไ ม ่ค ิด ว ่าลานเบ ีย ร ์เป็ นส่ ิงผ ดิ ก ฎ ห ม าย ห ร ือ เป็ นส่ ิง ท ผี่ ดิ  
ถ ้าผ ดิ ค งไ ม ่สาม าร ถ เปิด ไ ด ้ม านาน แลว้

85.1% ค ิด ว ่าภ าค ร ัฐ ไ ม ่ค วร ย ุ่ง เร ื่องลาน เบ ีย ร ์ เพ ร าะไ ม ่
สร ้างป ัญ ห าใ ห ้ส ังค ม  ค นด ื่ม ร ับ ผ ดิช อบ ต ัว เองไ ด ้

1 3.3  % ค ดั ค ้าน ก าร ม ีล าน เบ ีย ร  ์ บ อก ว ่า เป็ น ส ถ าน ม ึน เม า

สวนใหญมีทัศนคติบวกตอลานเบียร และอยากใหมีตอไป ไมควรปด และขอใหมีบอยกวานี้
หรือเปดยาวนานกวาน้ี โดยมีเหตุผลวา ลานเบียรไมใชสิ่งผิดกฎหมาย ไมไดสรางปญหาใดใหสังคม 
และคนดื่มสามารถรับผิดชอบตนเองได และสวนใหญเห็นดวยกับการเปดลานเบียรหนาหาง 
เหตุผลคือสะดวก
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ขอสรุป
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ปใหม วันเกิด คือ วันที่วัยเรียน ทั้งวัยมหาวิทยาลัยและวัยมัธยมดื่มมากที่สุด ชวงปดเทอม-เปด
เทอม เปนชวงเวลาท่ีมีผลตอการด่ืม คือ วางมากดื่มมาก

ทั้งสองกลุมวัย เปนวัยด่ืม ท่ีไดรับคานิยมความเช่ือผิดที่ตอกย้ําในสังคมไทย เรื่องดื่มเพื่อสรางมิตร 
ดื่มเพื่อสังคม สังสรรคตองดื่ม ทําใหการสังสรรคดวยการไปลานเบียรของทั้งสองวัย กลายเปน
คานิยมและพฤติกรรมการด่ืมของวัยเรียน

ท้ังสองกลุมวัยเขาถึงการด่ืมไดงาย มีรานเหลารอบสถานศึกษา และต่ํากวา 18 ก็สามารถเขาราน
เหลาได

พบวา โฆษณามีผลตอการดื่มและการเลือกตราสินคาของทั้งสองวัย

ผลกระทบของการดื่มของทั้งสองวัย คือ มีผลตอการเรียน การเงิน และการเมาแลวขับในวัย
อุดมศึกษา
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พฤติกรรมการไปลานเบียรของท้ังสองวัยเรียน พบวา 

แตกตางตรงสถานท่ีๆเลือกไปและเขาได วัยมัธยมอยากไปลานเบียรใหญๆทันสมัยแตอาจเขาไมได 
จึงตองไปลานเบียรเล็กๆตามหางชานเมืองแทน สวนวัยอุดมศึกษา ไมสนใจการไปลานเบียรเล็กๆ 
แตชอบการไปลานเบียรใหญๆ ท่ีทันสมัย

ความเหมือนกันดานพฤติกรรมการไปลานเบียรของท้ังสองวัย คือ มีแรงจูงใจเหมือนกัน คือ music 
sponsorship ของลานเบียร กิจกรรมที่ชอบเหมือนกันทั้งสองวัย คือ คอนเสิรต ดังนั้น แรงจูงใจ
หลักของลานเบียรคือ ดนตรี

ตราสินคายอดนิยมในลานเบียรของทั้งสองวัยตรงกัน คือ เบียรสิงห/ลีโอ ทั้งในดานรสชาติ และ
แรงจูงใจดานดนตรีของตราสินคาน้ี พบเห็นโฆษณาของย่ีหอน้ีมากที่สุดในลานเบียร และแรงจูงใจ
ทั้งรสชาติ ดนตรี และความนาสนใจของบูธเบียรยี่หอนี้ ทําใหตัดสินใจดื่มยี่หอนี้มากที่สุด ความ
สนใจดานโปรโมชั่น ถึงแมจะมีความสนใจ แตแรงจูงใจดานโปรโมชั่นยังมีนอยกวาแรงจูงใจดาน
ดนตรีท่ีถูกใจ

ผลกระทบของลานเบียร คือ ดื่มมาก จายมาก เงินไมพอใช และมีผลตอการเรียน
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[ บทท่ี 9 Beer buffet party: เมื่อการดื่มถูกเปลี่ยนใหเปนกิจกรรมปารตี้แบบครบ
วงจร]

เบียรบุฟเฟทปารตี้ หรือ ปารตี้เบียร เปนกลยุทธการตลาดรูปแบบใหมที่ธุรกิจเครื่องดื่ม
นําเขามาใชกับกลุมเปาหมาย  วัยรุน วัยอุดมศึกษา เพราะเปนวัยที่ชอบกิจกรรมกลุม โดยเบียร
ปารต้ี จะมีลักษณะครบวงจร เอ้ือตอความสะดวกและความบันเทิงเต็มรูปแบบใหกับกลุมวัยรุน คือ 
ไดดื่ม ไดเตน ไดสนุกกับกลุม และไดฟงดนตรีที่ชื ่นชอบ โดยทั้งหมดที่กลาวนี้ กลุมเปาหมาย
สามารถจายเพื่อซื้อความบันเทิงดังกลาวไดในราคาเดียวแตไดรับความบันเทิงครบทุกรูปแบบ คือ 
ไดดื่มแบบบุฟเฟทคือดื่มไมอั้น มีการเตนรํา มีกิจกรรมสนุกสนานในงาน และมีคอนเสิรทนักรอง
ดังๆ โดยเรียกรูปแบบงานแบบน้ีวา "ปารต้ี" น่ันเอง ซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตละยี่หอจะเปนผูจัด
รวมกับรานสุรารอบสถานศึกษา
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1 ปารตเี้ บียรบฟุ เฟต: ไปเพราะ concert เปน หลกั    ชอบเบียรปารต ีเ้พราะสนกุ   

จากการสอบถามกลุมตัวอยาง (เฉพาะวัยอุดมศึกษา) พบวา รอยละ 69.4 เคยไปงานเบียร
บุฟเฟตปารต้ีมากอน อยางไรก็ตาม พบวา ลักษณะงานปารต้ีเบียรเชนน้ี จะมีอยู 2-3 งานหลักๆใน
ชื่อเดียวกันและจัดเปนซีรีสหลายๆครั ้งในชื่อเดียวกัน วนจัดตามรานเหลาหลายๆที ่ ทั ้งใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญๆที่มีสถานศึกษาขนาดใหญ คือ งาน “แซบปารตี้” zapp party
(จัดโดยเบียรชางเอกซปอรต)  และ งาน “โสดเฟสติวัล” หรือ Single festival จัดโดยเบียรชาง
เชนกัน มีความแตกตางตรงดนตรี และ Theme งาน

เมื่อสอบถามแลว พบวา กลุมตัวอยางที่เคยไปงานปารตี้เบียรนั้น ก็เคยไปสองงานนี้เปน
หลักเชนกัน คือรอยละ 20.3 ระบุวา เคยไปงาน zapp party และรอยละ 30.8 บอกวา เคยไป
งาน “โสดเฟสติวัล” หรือ Single festival สวนอีกรอยละ 18.3 บอกวา เคยไปงานปารตี้เบียร
อ่ืนๆ
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2 แซบปารต ี้ VS โสดเฟสติวัล: ปารต ี้มันส ดนตรดี ี สนุกเกนิ คุม วัยรุนพรอ มตดิ ตาม

วัยอุดมศึกษาชอบงานเบียรปารตี้ พบวา กลุมตัวอยางวัยอุดมศึกษามีความชื่นชอบงานปารตี้
เบียรเปนอยางมาก รอยละ 73.5 บอกวา ชอบงานโสดเฟสติวัล และรอยละ 69 บอกวา ชอบงาน
แซบปารต้ี หรือสรุปไดวา สวนใหญชอบงานลักษณะนี้

เม่ือเปรียบเทียบกันแลว พบวา กลุมตัวอยางนิยมงาน โสดเฟสติวัล มากกวา เมื่อสอบถาม
ความชอบ พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 73.5 บอกวา ชอบงานโสดเฟสติวัล เนื่องจากเปนงานใหญ 
จัดบอยกวา มีกิจกรรมใหเลนมากกวา และ theme เขากับชีวิตวัยเรียน

นักเที่ยวปารตี้คอยอัปเดตติดตามงานดวยตนเองและพรอมไป ในดานการติดตามงาน ก็พบวา 
กลุมตัวอยางวัยอุดมศึกษา มีพฤติกรรมติดตามงานลักษณะนี้อยูแลว และสวนใหญเปนผูติดตาม
งานดวยตนเองและคาดหวังที่จะมีงานประเภทนี้อีก รอยละ 56 บอกวาตนเองติดตามงานแซบ
ปารต้ีอยูเสมอวาจะมกีารจัดที่ไหนอีกบาง และรอยละ 60.1 บอกวา ตนเองก็ติดตามงานโสดเฟส
ติวัลอยูเชนกันวาจะจัดท่ีไหนวันไหนบาง
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แรงจูงใจสําคัญคือ วงดนตรี ในดานเหตุผลท่ีเลือกไปงานประเภทปารต้ีเบียร แรงจูงใจสําคัญที่สุด
คือ วงดนตรีท่ีปารต้ีนํามาแสดงสด ซึ่งในความเปนจริง ธุรกิจแอลกอฮอลที่เปน sponsor จะเลือก
นักรองหรือวงท่ีกําลังเปนท่ีนิยมอยูแลวมาแสดงในปารต้ี

รอยละ 96 หรือเกือบทุกคน บอกวา ไปเพราะคาดหวังกับดนตรี รอยละ 36.1 ใหเหตุผล 
วา ไปเพราะอยากสนุก อยากเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงตางๆในงาน  

ไปตามแฟชั่นและเทศกาล คิดวาคุมกับคาบัตร สวนเหตุผลอื่นๆที่ไปคือ เกาะกระแสเทศกาล 
รอยละ 12 ใหเหตุผลวา ไปเพราะตามเทศกาลตางๆ เชน วาเลนไทน ฮัลโลวีน และคิดวางานปารตี้
แบบน้ีเขากับเทศกาลดี รอยละ 9 บอกวา ไปเพราะตามเพ่ือน เพ่ือนชวนจึงไป  

รอยละ 37.5 บอกวา เหตุผลที่ไปงานแบบนี้เพราะคุมคาเงินดี จายครั้งเดียวไดทุกอยาง
และรอยละ 8.4 บอกวา ไปเพราะรูสึกวาเปนความทันสมัย กําลังเปนแฟช่ัน
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คาดหวังความบันเทิงเปนหลัก เม่ือแยกตามงานแลว พบวา ผูท่ีไป คาดหวังความบันเทิงในงาน
เปนหลัก รอยละ 36.3 ระบุวา ไปงานแซบปารต้ี เพราะอยากไดรับความบันเทิง อยากไดความ
สนุก อยากผอนคลาย  รอยละ 8.6 บอกวา คาดหวังวาจะไปฟงดนตรีสนุกๆดวย และรอยละ 8.8 
บอกวา คาดหวังวาจะไปด่ืมในบรรยากาศสนุกๆดวยเชนกัน 

สวนงานโสดเฟสติวัลก็เชนกัน รอยละ 37.8 ระบุวา ไปงานโสดเฟสติวัล เพราะอยากไดรับ
ความบันเทิง อยากไดความสนุก อยากผอนคลาย  รอยละ 7.6 บอกวา คาดหวังวาจะไปฟงดนตรี
สนุกๆดวย และรอยละ 8.1 บอกวา คาดหวังวาจะไปด่ืมในบรรยากาศสนุกๆดวยเชนกัน 

กลาวโดยสรุป คือ กลุมตัวอยางคาดหวังความบันเทิงและความสนุกจากการไปงานปารตี้
เบียร
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พรอมไปถารูวาจะมีงานอีก ในดานการคาดหวังวาจะไปงานครั้งตอๆไปนั้น พบวา กลุมตัวอยางมี
ความพรอมและคาดหวังสูงท่ีจะไปงานคร้ังตอๆไป โดยรอยละ 70.8 บอกวา ถามีงานโสดเฟสติวัล
คร้ังตอไป ตนเองก็จะไปอีก และรอยละ 68.5 บอกวา ถามีงานแซบคร้ังหนา ตนเองก็จะไปแนนอน

กิจกรรมที่ชอบที่สุดในงานคือ คอนเสิรต กิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางช่ืนชอบ คาดหวังและพบบอยใน
งานประเภทนี้ คือ กิจกรรมบันเทิงทุกรูปแบบ เมื ่อเปรียบเทียบกันแลว เกือบทุกราย ชอบ
คอนเสิรตมากท่ีสุด รอยละ 96.6 บอกวา กิจกรรมท่ีชอบท่ีสุด คาดหวังมากที่สุดและมีบอยที่สุดใน
งานเบียรปารตี้ คือ งานคอนเสิรต  รอยละ 88.8 บอกวา กิจกรรมที่ชอบรองมา และเจอบอย
รองลงมาเปนลําดับสองในงาน คือ ดีเจเปดแผน (คือการจางดีเจชื่อดังมาเลือกเพลงเปดเพลง
เพ่ือใหผูมาเท่ียวไดเตน) รองลงมา คือ กิจกรรมบันเทิงอ่ืนๆ เชน เกม และกิจกรรมตามเทศกาล

รับรูแบรนดเครื่องดื่มแอลกอฮอล งานเบียรปารตี้ที่กลุมตัวอยางเคยไปนั้น กลุมตัวอยางรับรูวา
เปนปารตี้ของยี่หอเครื่องดื่มใด รับรูวางานนี้มีสินคาใดเปน sponsor โดยรูจากสื่อโฆษณากอน
หนาท่ีจะไปงาน และรูจากสื่อโฆษณาตางๆในงาน รวมทั้งสินคาที่แจกดื่มฟรีในงาน ซึ่งทําใหทราบ
ไดวางานน้ีสินคาใดเปน sponsor
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3 เมื่อเบียร และ สุรา แขงกนั จัดปารตี:้ ไทยเบฟครองตลาดเปนเจากลยุทธ party marketing

เมื ่อแยกตามยี่หอสินคา พบวา มีทั ้งสินคาเบียรและสุราที่จัดปารตี้ เนนจับกลุ มวัย
อุดมศึกษาเปนหลัก โดยพบวา มี 2 บริษัทที่จัดปารตี้ลักษณะนี้แขงกัน คือ ไทยเบฟฯ และ สิงห
คอรปฯ 

ทั้งนี้ พบวา ไทยเบฟ จะเนนการขยายสินคาดวยการจัดปารตี้ในรานสุรามากกวาบริษัท
สิงหคอรปฯ และมีสินคาถึง 2 ประเภท 2 ย่ีหอท่ีไทยเบฟใชเปนสินคาธงในการจัดปารต้ี คือ 

1) เบียรเอกซปอรตจับคูกับปารต้ีเบียรในสองช่ือคือ แซบปารต้ีและโสดเฟสติวัล

2) สุราแสงโสมจับคูกับปารต้ีเด็กสายศิลป

นับวา ในดานการตลาดที่ใช party maketing นั้น กลุมไทยเบฟ เกือบจะผูกขาดอยูเจา
เดียว รวมท้ังช่ืองาน แซบ และ เด็กสายศิลป ก็กลายเปนชื่องานที่ติดตลาดติดปากวัยอุดมศึกษา
ไปแลว

ความแตกตางระหวางปารตี้เบียร และ ปารตี้สุรา ของกลุมไทยเบฟ แตกตางตรงรูปแบบ
งานอยางเดียวเทาน้ัน ปารต้ีเบียรจะเนนจัดงานในรานสุรารอบสถานศึกษาเปนหลัก สวนปารตี้สุรา
จะเนนจัดงานกลางแจงแบบงาน music outdoor ขนาดใหญและรวมกิจกรรม outdoor หลายๆ
อยางที่วัยรุนนิยมตามกระแสเขาไวดวยกันในงานเดียวกัน สวนกลุมเปาหมายคือกลุมเดียวกันทั้ง
สองงาน คือ กลุมวัยอุดมศึกษา

ความกาวหนาของการจัดปารต้ีแซบหรือเด็กสายศิลปของกลุมไทยเบฟ พบวา ไดรับความ
นิยมลนหลาม เห็นไดจากการขยายตัวปารตี้สูจังหวัดตางๆมากกวา 10 ครั้งในรอบ 1ป และการ
ขยายตัวไปสูการจัดงานท่ีใหญข้ึนเร่ือยๆจนถึงข้ันผูจัดเชา hall ขนาดใหญตามหางสรรพสินคายอด
นิยมอยางหางเซ็นทรัลเวิลด และ หางพารากอน เพื่อจัดงานเด็กสายศิลป

สวนบริษัทสิงหคอรปฯ นั้น พบวา ไมใชการจัดปารตี้ในชื่อใดๆทั้งสิ้น ไมทําการตลาดดาน
party marketingอยางชัดเจนเทากลุมไทยเบฟ แตใชวิธีการจัดมินิคอนเสิรทกึ่งปารตี้ในรานสุรา
รอบสถานศึกษาแทน แตมีโปรโมช่ันการด่ืมฟรีเชนเดียวกับปารต้ีเบียรของกลุมไทยเบฟ
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ในดานการรับรูตราสินคาของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางทุกรายรับรูอยูแลววางานที่
ตนจะไป เคร่ืองด่ืมย่ีหอใดเปน sponsor และรับรูรวมทั้งคาดหวังลวงหนาอยูแลววาจะดื่มยี่หอใด 
หรือจะไดด่ืมย่ีหอใดฟรี  

จากการสอบถาม พบวา การไปปารตี้ของกลุมตัวอยางตอกย้ําการเปนเจาตลาดปารตี้ของ
กลุมไทยเบฟ เพราะกลุมตัวอยางกึ่งหนึ่ง รอยละ 47.6 บอกวา เคยไปงานปารตี้ของเบียรชาง/
เอกซปอรต และทุกรายที่ไปไดดื่มเบียรเอกซปอรต สวนรอยละ 4.6 ระบุวาเคยไปงานปารตี้ของ
สุราแสงโสม    กลุมตัวอยางจํานวนนอยกวามาก คือ รอยละ 12.2 ระบุวา เคยไปงานปารตี้ที่เบียร
สิงหจัด รอยละ 13.6 บอกวาเคยไปงานของเบียรลีโอ  

ทุกรายที่ไปงานของยี่หอใดที่เปน sponsor ระบุวา ตนเองก็จะไดดื่มเบียรยี่หอนั้นๆที่เปน
sponsor ท้ังไดด่ืมฟรีจากการแจกและสั่งดื่มเพิ่มในงานเนื่องจากทราบวา หากมีงานแบบนี้ที่มียี่หอ
ใดย่ีหอหน่ึงเปน sponsor ก็จะมีโปรโมช่ันดานราคาสําหรับย่ีหอน้ันพิเศษในงาน
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4 เมื่อรานเหลาและธุรกิจเครื่องดื่มเลี่ยงกฎหมาย  เลือกสื่อสารกับกลุมเปาหมายโดยตรง: สื่อ
Social media คือเครื่องมือสําคัญ

เนื ่องจากงานปารตี ้เบียรมีลักษณะเปนซีรีส คือ จัดตอเนื ่องหลายครั้งในรอบ 1 ภาค
การศึกษา โดยเปลี่ยน theme เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ และนักเที่ยวก็มีการติดตาม คือ นิยมไป
เท่ียวตอเน่ืองตามงานท่ีหมุนเวียนจัด การติดตามเชนนี้พบวา ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลและราน
สุรา จะเลี่ยงกฎหมาย ดวยการเลิกใชส่ือสาธารณะแบบเดิมๆท่ีเคยใชมา เชน ปายโฆษณานอกราน 
โปสเตอรท่ีไปติดตามท่ีตางๆ ฯลฯ แตเล่ียงไปใชส่ือท่ีมีความสวนตัวมากข้ึนเพ่ือใหพนกฎหมาย ซึ่งก็
คือส่ือประเภท social media ตางๆ

จากการสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางติดตามงานเบียรปารตี้จากสื่อ Social media เปน
หลัก เพราะเม่ือไปงาน กลุมตัวอยางมักจะลงทะเบียนไวกับงานเพื่อตนเองจะไดรับขอมูลขาวสาร
จากรานสุรา/บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เปนผูจัดงานโดยตรง และตนเองจะไดติดตามไดงาย
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หรือเรียกวา อัปเดตงานไดงายไมพลาด โดยพบวา ชองทางติดตอกลุมเปาหมายที่รานสุรา/ธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมใชมากท่ีสุด คือ Facebook และ Line และ Facebook ถูกใชในการสื่อสารและติดตาม
รับรูขาวสารมากกวา Line

กลุมตัวอยางรอยละ 45.8 ระบุวา ตนเองติดตามงานแซบปารตี้ทาง Facebook และรอย
ละ 2.7 ติดตามงานทาง Line สวนงานโสดเฟสติวัลนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญก็ติดตามงานทาง 
social media เชนกัน โดยพบวา รอยละ 43.4 ตนเองติดตามทาง Facebook และรอยละ 2.9 
ติดตามงานทาง Line

รองลงมาจากการติดตามดวยตนเองผานสื่อ social media พบวา กลุมตัวอยางรับรู
ติดตามขาวสารขอมูลจากเพื่อน โดยรอยละ 41.2 บอกวา ติดตามและรับรูเรื่องงานแซบปารตี้จาก
เพ่ือน และรอยละ 46.8 บอกวาติดตามและรับรูเรื่องงานโสดเฟสติวัลจากเพื่อนเชนกัน ซึ่งเพื่อน
รับรูเรื่องงานมาจากสื่อ social media ของตนเองและนํามาบอกเลาเพ่ือนอีกที

นอกจากน้ี รานเหลายังสงขาวสารมายังกลุมลูกคาโดยตรง เชน ผานทางโทรศัพททาง SMS
ทางการบอกเลา ปากตอปาก ฯลฯ โดยพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 7.3 รับรูเรื่องการมีงานแซบ
จากรานเหลาโดยตรง และรอยละ 5.4 รับรูเรื ่องการมีงานโสดเฟสติวัลจากรานเหลาโดยตรง
เชนกัน

นอกจากสื่อ social media ที่กลายเปนสื่อหลักในการตามลูกคาโดยตรงแลวนั้น ยังมีสื่อ
ประเภทอื่นที่รานเหลาและธุรกิจเครื่องดื่มนิยมใชในการแพรขอมูลขาวสารเรื่องปารตี้เบียร คือ สื่อ
ประเภทปายติดต้ังตามท่ีตางๆ เชน หนารานเหลา และรอบสถานศึกษา แตพบวา รับรูเปนจํานวน
นอย และเปนส่ือท่ีไมมีประสิทธิภาพ เพราะพบวา มีกลุมตัวอยางรอยละ 1.6 เทานั้นรับรูเรื่องงาน
โสดเฟสติวัลจากปายโฆษณา และรอยละ  2.9 ที่รับรูเรื่องงานแซบจากปายโฆษณา
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5 เบียรป ารต ี้ คอื  งานขาย-โปรโมทเหลาเบียรทกุ รปู แบบ

พบวา งานเบียรปารตี้ คือ งานขายตรงและโปรโมทสินคาเบียรตามยี่หอที่เปนผูจัดปารตี้คืนนั้นๆ
และเปนการทําใหนักด่ืมไดคุนเคยกับย่ีหอเบียรไปในตัว

นักดื่มเกือบทุกราย หรือ รอยละ 90.7 บอกวา กิจกรรมที่พบมากที่สุดในงานปารตี้เบียร 
คือ การมีโปรโมช่ันเบียรทุกรูปแบบ 

จากการสอบถาม พบวา รูปแบบโปรโมช่ันเบียรในงานปารต้ี มีรูปแบบดังน้ี

o ดานราคาพิเศษในงาน เนนการลดราคาเฉพาะย่ีหอท่ีเปน sponsor ในวันท่ีมีปารต้ี

o ไดเลนเกม และไดรับรางวัล

o ไดด่ืมฟรี แจกเบียรฟรีเฉพาะย่ีหอท่ีเปน sponsor

o ไดรับของขวัญจากเบียรย่ีหอท่ีจัดงาน เปนของท่ีระลึกท่ีมีช่ือ/ตราสัญลักษณเบียร
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o หากเปนงานใหญๆ  จะไดรับของที่ระลึกหนางานทุกคน เชน กระเปามีชื่องานและ
ช่ือเบียร

นักดื่มรอยละ 84.3 ระบุตรงกันวา งานเบียรปารตี้ คือ การขายเบียรในราคาพิเศษ และ
พบวากิจกรรมการขายท่ีมีมากท่ีสุดในงาน คือ การใหราคาพิเศษกับเบียรบางย่ีหอ

นักดื่มรอยละ 72.8 บอกวา นอกจากขายเบียรราคาพิเศษในงานแลวนั้น ยังพบวา มีการ
แจกแถมเบียรย่ีหอท่ีเปนผูจัดงานสําหรับผูซ้ือบัตรเขางาน  สวนรอยละ 65.4 ระบุวา นอกจากแจก
แถมแลว ยังมีการใหทดลองด่ืมทดลองชิมฟรีท่ีหนางานอีกดวย

รอยละ 75.5 ระบุตรงกันอีกวา กิจกรรมการขายที่พบมากที่สุดในงาน นอกจากขายราคา
พิเศษแลวน้ัน คือ กิจกรรมด่ืมไมอ้ัน หรือ บุฟเฟตเบียร น่ันเอง โดยเปนการจายครั้งเดียวแตไดสิทธิ
ด่ืมไมอ้ัน เฉพาะย่ีหอท่ีเปนผูจัดงานคืนน้ันเทาน้ัน

รอยละ 71.4 บอกวา นอกจากน้ี ยังมีการแจกของที่ระลึกจากเบียรยี่หอท่ีจัดงานอีกดวย

รอยละ 32.5 ยอมรับวา โปรโมชั่นของเบียรที่เสนอในงานปารตี้มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ย่ีหอท่ีจะด่ืม
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6 การสื่อสาร/การจดจําตราสนิ คาในเบียรป ารตี้ และผลของการส่ือสารในเบียรป ารต ี้

ในงานเบียรปารตี้ที่กลุมตัวอยางไปนั้น กลุมตัวอยางรายงานวา ตราสินคาที่พบเห็นบอย
ที่สุดในงานเบียรปารตี้ คือ ยี่หอสิงห (53.9%) รองลงมาใกลเคียงกันคือ ตราชาง (51.9%) และ
รองลงมาลําดับสามคือ ลีโอ (51.3%)  

งานเบียรปารตี้ที่กลุมตัวอยางเคยไปนั้น กลุมตัวอยางระบุวางานที่ตนไป จดจําไดวาเบียร
สิงห-ลีโอ เปนผูจัดงาน
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เมื่อไปงานและเห็นโฆษณา กลุมตัวอยางระบุวา เม่ือเห็นโฆษณาในรูปแบบตางๆในงาน จะเลือกดื่ม
ยี่หอลีโอมากที่สุด (35.5%) รองลงมาคือ เลือกดื่มเบียรสิงห (32.5%) และรองลงมาลําดับสามคือ 
เบียรชาง (30.2%)

แตอยางไรก็ตาม เมื่อสอบถามเปรียบเทียบถึงอิทธิพลจูงใจในการเลือกยี่หอดื่มระหวางโฆษณาที่
พบเห็นและโปรโมช่ันในงาน กลุมตัวอยางระบุวา โปรโมช่ันมีผลในการเลือกย่ีหอด่ืมมากกวา
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สวนโปรโมชั่นและกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีพบในเบียรปารต้ีพบวา มี 9 แบบ คือ

1 มีคอนเสิรตฟรี ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมการขายที่กลุมตัวอยางระบุวาพบมากที่สุดคือ 96.6%

2 มีโปรโมช่ันเบียร ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมการขายที่กลุมตัวอยางระบุวาพบมากที่สุดเปนลําดับ
สองคือ 90.7%

3  กิจกรรมดนตรีโดยเปนดีเจเปดแผนเพลง พบมากท่ีสุดเปนลําดับสามคือ 88.8%

4 ขายเบียรราคาพิเศษ พบมากที่สุดเปนลําดับสี่คือ 84.3%

5 มีกิจกรรมบันเทิง เกม การละเลนอื่นๆ พบมากเปนลําดับที่หา 81.1%

6 มีการสงเสริมการขายแบบด่ืมไมอ้ัน 75.5%

7 มีการสงเสริมการขายแบบแจกเบียรฟรีในงาน 72.8%

8 มีการสงเสริมการขายดวยการแจกของท่ีระลึกมีช่ือสินคา 71.4%



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้  (beer buffet) ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

2558 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร 230

9 มีการสงเสริมการขายแบบชงเหลาใหด่ืมหรือใหชิมฟรีหนางาน 65.4%

            แรงจูงใจของเบยีรป์ารต์ท้ีมี่ ี ผลตอ่วยัอุดมศึกษา

96% ไปเพราะดนตร ี คอนเสิรต์ ดเีจทชี่ื่นชอบ

53.9% เห็นตราสินค้าสิงห ์              32.5%เลอืกดมื่เบยีรสิ์งห์

36.1% ไปเพราะอยากบนัเทงิ12% ไปเพราะตามเทศกาล

แรงจูงใจในดา้นการส่ือสารตราสินค้าทพี่บในเบียรป์ารต์ี้

37.5 % ไปเพราะคดิวา่คุ้มเงนิ

51.3% เห็นตราสินค้าช้าง                        30.2% เลอืกดมื่เบยีรช้์าง

51.3% สังเกตเห็นตราสินค้าลโีอบอ่ยทสีุ่ด 35.5% เลอืกดมื่ลโีอมากทสีุ่ด

แรงจูงใจท่ีมีผลมากท่ีสุดตอวัยอุดมศึกษาในการไปเบียรปารต้ี คือ ดนตรี/คอนเสิรต ตามที่โฆษณา

แรงจูงใจในดานการส่ือสารตราสินคาท่ีพบเห็นในงานปารต้ี พบวา กลุมตัวอยางเห็นการสื่อสารของ
ตราสินคาสิงหมากที่สุด รองลงมาคือลีโอ และรองลงมาคือ ชาง/เอกซปอรต แตพบวา แรงจูงใจ
จากการสื่อสารตราสินคามีผลตอการดื่มในระดับหนึ่ง กลาวคือ ผูที่ตอบวา เห็นการสื่อสารตรา
สินคาสิงหมากท่ีสุดในงาน แตกลับเลือกดื่มลีโอมากที่สุด ซึ่งเปนผลมาจากแรงจูงใจดานโปรโมชั่น
ที่มาจากยี่หอที่เปน sponsor ในงานคืนน้ันๆ
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6 ผลกระทบจากงานเบียรป ารต ี:้ ดื่มมาก ใชจายมาก

เมื่อไปงานปารตี้เบียรแลว กลุมตัวอยางบอกวา มีคาใชจาย ถึงแมจะเปนการจายคาบัตร
เขางานครั้งเดียวก็ตามแตก็ยังมีคาซื้อเครื่องดื่มเพิ่มแฝงมาดวย เพราะคาบัตรอยางเดียวถึงแมจะ
โฆษณาวารวมการด่ืมไปดวยน้ัน รานเหลาที่จัดงานก็จะมีขอแมตางๆนานาในการใหดื่มฟรีหรือดื่ม
ไมอ้ัน เชน อนุญาตใหด่ืมไมอ้ันไดหลังเท่ียงคืนเทาน้ัน กอนเที่ยงคืนแจกฟรีแคกระปองเดียวเทานั้น 
หากจะดื่มกอนตองซ้ือตางหาก หรือ หากจะดื่มฟรีตองเดินออกไปรับเครื่องดื่มเองนอกงาน ทําให
ลําบากมากขึ้น หรือ รับเครื่องดื่มฟรีตองเขาแถวรอรับ ฯลฯ ทําใหนักดื่มนักเที่ยวที่ไปและซื้อบัตร
เขางาน ตองซื้อเครื่องดื่มเพิ่มอีกตางหากเพื่อความสะดวกและสนองความอยากดื่ม รอยละ 57.8 
จึงยอมรับวา เม่ือไปงาน จะมีคาใชจายคาเคร่ืองด่ืมมากกวาปกติ

โดยรอยละ 40.6 บอกวา ตนเองมีคาใชจายในการไปดื่มในงานแบบนี้ประมาณ 1000 บาท 
รอยละ 38.8 บอกวา ตนเองจาย 1500 บาท  รอยละ 3.2 บอกวา ตนใชจายสูงมาก คือ จาย
ประมาณ 2000 บาท และรอยละ 6.8 บอกวา จายประมาณ 3000 บาท
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   ผลกระทบท เี่บยีรป์ารต์ ม้ีตี อ่วยัอ ุดมศึกษา

58.4% ยอมรบัวา่เมา

   54% ใช้จา่ยมากกวา่ปกต ิ มากกวา่ทคี่าดไว้

51.6% ดมื่มากกวา่ปกต ิ

28.4% ยอมรบัวา่มผีลกระทบตอ่การเรยีนในทางใดทางหนึ่ง

   พบวา่ผไู้ ปเทยี่วดมื่มากกวา่ปกต ิ 2 เทา่

นอกจากคาใชจายการดื่มที่เพิ่มขึ้นแลว รอยละ 51.6 ยอมรับวา เมื่อไปงานแบบนี้แลว
ตนเองจะด่ืมมากกวาปกติ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน คือ อาการเมา (58.4%) และ ใชจายมากกวาปกติ (54%) และรอยละ 
28.4 ยอมรับวา การไปปารตี้มีผลกระทบตอการเรียนในทางใดทางหนึ่ง เชน เมาแลวไปเรียนไม
ไหว หรือ เมาแลวขาดสอบ

พบวา ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดของการไปเบียรปารตี้ของกลุมอุดมศึกษา คือ การดื่มเพิ่ม
มากกวาปกติ หรือ มากกวาท่ีคาดไว เฉล่ีย 2 เทา
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7 ทัศนคติ ความเช่ือผดิ  คือ สาเหตปุ ระการหน่ึงของคานิยมการไปปารต ี้เบียร

พบวา นักเที่ยวสวนใหญ มีทัศนคติและความเชื่อผิด ซึ่งกอใหเกิดคานิยมที่สนับสนุนการ
ด่ืมและสนับสนุนการไปเบียรปารต้ี
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เชื่อวา การดื่มเบียรคือเรื่องปกติของผูหญิงสมัยนี้ นักเที่ยวกึ่งหนึ่ง รอยละ 57.1 มีความเชื่อผิด

เร่ือง “การด่ืมคือเร่ืองปกติ” โดยเช่ือวา การที่ผูหญิงวัยรุนวัยเรียนจะดื่มในงานปารตี้นั้น ปจจุบันนี้

คือเร่ืองปกติธรรมดา โดยใหเหตุผลวา ผูหญิงวัยรุนดื่มคือเรื่องปกติของสังคมไทย ผูหญิงไทยทํากัน

ทุกคนจนเปนเร่ืองธรรมดาไปแลว และเช่ือวา เบียร เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบ "ออน" เหมาะ

สําหรับผูหญิง ดังน้ัน การท่ีผูหญิงไปปารต้ีเบียร จึงเปนเร่ืองปกติธรรมดา

เชื่อวา การดื่มการเที่ยวคือสวนหนึ่งของชีวิตวัยเรียน นักเท่ียววัยเรียนอีกกลุมหน่ึงมีความเช่ือผิด

เรื่อง “การดื่มคือสวนหนึ่งของวัยเรียน” รอยละ 57.3 เชื่อวา เบียรปารตี ้ตามรานเหลารอบ

สถาบันการศึกษา คือ “สีสัน” หนึ่งของชีวิตวัยเรียน   รอยละ 50.1 เชื่อวา การไปเบียรปารตี้ คือ 

ความบันเทิงแบบหน่ึงท่ีเหมาะกับวัยรุน และไมสรางความเดือดรอนใหใคร จึงเปนสิ่งที่เหมาะสม

เชื่อวา เบียรปารตี้ สนุกมากและคุมคาเงิน นักเที่ยววัยเรียนอีกกลุมหนึ่งมีทัศนคติวา การดื่มคือ

เร่ืองสนุก รอยละ 60.8 บอกวา การไปเบียรปารตี้สนุกกวาการดื่มธรรมดาๆหรือสนุกกวาการซื้อ

เบียรมานั่งดื่มกันเองเฉยๆ และรอยละ 54 คิดวา การไปเบียรปารตี้นั้น “คุม” กวาการนั่งดื่ม

ธรรมดาหรือการซ้ือเบียรมาน่ังด่ืมกันเอง เพราะการไปงาน ไดทั้งดื่มและไดทั้งกิจกรรมพรอมกันใน

ราคาเดียว และรอยละ 52.1 ระบุวา ชอบงานแบบนี้มาก มีเวลาเมื่อไร ก็จะไปงานแบบนี้อีก 

เพราะเปนงานท่ีสนุก
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วัยอุดมศึกษาสนับสนุนเบียรปารตี้ กฎหมายไมควรหาม จากทัศนคติที่ชื่นชอบงานเบียรปารตี้ 

และ ความเช่ือผิดดังกลาว ทําใหนักด่ืมนักเท่ียวสวนใหญสนับสนุนงานเบียรปารต้ี ทั้งสนับสนุนใหมี

เพิ่ม และคัดคานมาตรการทางสังคม/กฎหมายท่ีจะยุติงานประเภทน้ี

นักดื่มรอยละ 53.3 เห็นคานกับกฎหมาย/มาตรการใดๆที่จะยุติหรือควบคุมการจัดเบียร

ปารต้ี โดยใหเหตุผลวา เปนแคความบันเทิงเทานั้นและไมกอความเดือดรอนใดๆ จึงไมสมควรที่จะ

มีกฎหมายหรือมาตรการมายุติงานประเภทน้ี

วัยรุนอยากใหมีงานเพิ่มขึ้นและยิ่งใหญกวาเดิม รอยละ 58.6 สนับสนุนใหสินคาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลประเภทอื่นๆจัดปารตี้แบบนี้บาง เพราะสนุก โดยระบุวา นาจะเปนสินคากลุมไวน

คูลเลอรที่นาจะทําปารตี้ดวย และรอยละ 49.4 เสนอวา นาจะจัดเบียรปารตี้แบบขนาดใหญ คือ 

จัดงานกลางแจงไปเลย
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8 ผลจากการทดสอบ advertising feedback ที่กลุมตัวอยางมีตอการโฆษณางาน
เบียรปารต้ี “ฉันโสดโปรดจีบ” และ “สงทายความโสด”

ในการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการทดสอบ feedback ของกลุมตัวอยางวัยอุดมศึกษาที่มีตอ
โฆษณางานเบียรปารตี ้ 2 งาน คือ “ฉันโสดโปรดจีบ” และ “สงทายความโสด” ซึ่งเปนซีรีส
ตอเนื่องของงานโสดเฟสติวัล โดยทั้งสองงานนี้ไดจัดขึ้นจริงและจัดขึ้นไปแลว กลุมเปาหมายของ
งาน คือ กลุมอุดมศึกษา สถานที่จัดคือ รานเหลารอบสถานศึกษา ผูจัดคือเบียรชางเอกซปอรต
Theme ของงาน คือ นําเร่ืองความโสด-การมีแฟนไมมีแฟน มาเปนประเด็นหรือมุขของงานปารตี้ 
เริ่มตั้งแตกําหนดการแตงกายไปจนถึงกิจกรรมที่นําเรื่องการมีแฟนไมมีแฟนมาเปนประเด็นในการ
เลน ซึ่งพบวา เรื่องการมีแฟนไมมีแฟน เปนประเด็นที่กลุมวัยอุดมศึกษาใหความสนใจเปนอยาง
มาก
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โปสเตอรโ ฆษณางานเบียรปารต้ี “ฉันโสดโปรดจบี ” และ “สงทายความโสด” (จัดโดยเบียรเ อกซปอรต) ท่ีใชใน
การทดสอบ ad feedback ของกลุมตัวอยาง
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feedback งาน“ฉันโสดโปรดจบี ” ชอบเพราะเหมาะกับวัยเรียน จากการทดสอบทัศนคติและ
การตอบรับที่กลุมตัวอยางมีตอโฆษณางาน “ฉันโสดโปรดจีบ” (Single festival หรือโสดเฟสติวัล) 
พบวา  กลุมตัวอยางก่ึงหน่ึงมีการตอบรับดานบวกตองานน้ี
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รอยละ 54.7 บอกวา เห็นงาน “ฉันโสดโปรดจีบ” แลวรูสึกอยากไป เพราะคิดวาคงสนุก 
รอยละ 56 คิดวา งานน้ีเหมาะกับวัยของตน คือ วัยอุดมศึกษา 

ความคาดหวังท่ีกลุมตัวอยางคิดวาจะมีในงานน้ีน้ัน รอยละ 42.3 คาดหวังความสนุกที่จะ
ไดรับ และรอยละ 33 คาดหวังคอนเสิรต รอยละ 25.5 คาดวาคงจะไดเตนสนุกๆในงาน และรอย
ละ 11.2 คิดวา เปนงานที่คุมคาตั๋วเขางาน

ในดานการรับรู พบวา รอยละ 18.5 สามารถระบุไดวา เห็นโฆษณาแลวทราบทันทีวาเปน
งานเบียรปารต้ี และรอยละ 19.2 บอกวา เคยไปงาน “ฉันโสดโปรดจีบ” น้ีมาแลวดวย

feedback งาน“สงทายความโสด” ชอบเพราะสนุก จากการทดสอบทัศนคติและการตอบรับท่ี
กลุมตัวอยางมีตอโฆษณางาน “สงทายความโสด” (Single festival หรือโสดเฟสติวัล) พบวา  
กลุมตัวอยางก่ึงหน่ึงมีการตอบรับดานบวกตองานน้ี

รอยละ 55.2 บอกวา เห็นงาน “สงทายความโสด” แลวรูสึกอยากไป เพราะคิดวาคงสนุก 
รอยละ 56.5 คิดวา งานน้ีเหมาะกับวัยของตน คือ วัยอุดมศึกษา 

ความคาดหวังท่ีกลุมตัวอยางคิดวาจะมีในงานน้ีน้ัน รอยละ 43.2 คาดหวังความสนุกที่จะ
ไดรับ และรอยละ 34.1 คาดหวังคอนเสิรต รอยละ 26.9 คาดวาคงจะไดเตนสนุกๆในงาน และ
รอยละ 12.8 คิดวา เปนงานท่ีคุมคาต๋ัวเขางาน

ในดานการรับรู พบวา รอยละ 19.9 สามารถระบุไดวา เห็นโฆษณาแลวทราบทันทีวาเปน
งานเบียรปารต้ี และรอยละ 19.2 บอกวา เคยไปงาน “สงทายความโสด” น้ีมาแลวดวย
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ขอสรุป เบียรป ารต ี้ คอื  ความบันเทิง คุมคา ครบวงจร ไทยเบฟกลายเปนเจาตลาดปารต ี้ไป
แลว

กลาวไดวา กลุมตัวอยางวัยอุดมศึกษามีทัศนคติบวกตอเบียรปารต้ี คุนเคยกับเบียรปารตี้ มี
ความคาดหวังท่ีจะไดไป และส่ิงท่ีคาดหวังคือความบันเทิงแบบครบวงจร

กลุมตัวอยางรูสึกวาการจัดเบียรปารต้ีเชนน้ีมีความคุมคากับเงินท่ีจายไปเปนคาบัตรเขางาน 
เน่ืองจากไดรับความบันเทิงแบบ “ครบวงจร” ในราคาเดียว คือ ไดดื่ม ไดเตน ไดรวมกิจกรรม
สนุกสนาน และไดฟงวงดนตรีท่ีช่ืนชอบ

จากความช่ืนชอบ ทําใหกลุมตัวอยางสนับสนุนการจัดเบียรปารต้ี และเห็นคัดคานกับ
กฎหมายหรือมาตรการใดๆท่ีจะยุติการจัดกิจกรรมเชนน้ี โดยใหเหตุผลวา เปนความบันเทิงท่ี
เหมาะกับวัยอุดมศึกษาและไมกอความเดือดรอนใหใคร

พบวา เบียรปารต้ีท่ีกลุมตัวอยางไปมากท่ีสุดและชอบมากที่สุด คือ งานของเบียรเอกซ
ปอรตที่จัดในชื่อตางๆกัน หลักๆที่กลุมตัวอยางนิยมมากที่สุดคือ งานแซบปารตี้ และงาน single 
festival

แรงจูงใจหลักท่ีทําใหไปเบียรปารต้ี คือ ดนตรี/คอนเสิรต ตามวงท่ีปารต้ีไดโฆษณาไว สวน
แรงจูงใจท่ีมีผลตอการเลือกตราสินคาด่ืมในงาน คือ การเห็นการสื่อสารตราสินคาจํานวนมากใน
งาน และ โปรโมช่ันท่ีย่ีหอผูจัดงานเปนผูเสนอในฐานะ sponsor จัดงาน

ผลกระทบท่ีเห็นไดชัดเจนมากท่ีสุด คือ การดื่มมากกวาปกติ เฉลี่ย 2 เทา
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[ บทท่ี10 เยาวชนกับลานเบียร/เบียรปารตี้ :รายงานผลเชิงคุณภาพ ]

รายงานฉบับน้ีเปนรายงานเชิงคุณภาพ กลาวถึงเยาวชนวัยเรียน 2 กลุมวัยคือ กลุมมัธยม
ปลาย และ กลุมอุดมศึกษา ใน 3 ดานคือ

1 พฤติกรรม/เหตุผลการไปลานเบียรของวัยเรียนมัธยมปลายและอุดมศึกษา

2 ทัศนคติตอลานเบียรและตอตราสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลานเบียร/ผลกระทบของ
ลานเบียรท่ีมีตอวัยเรียน

3 พฤติกรรม/เหตุผล/ทัศนคติและผลกระทบของการไปเบียรปารต้ีในกลุมวัยอุดมศึกษา

ขอมูลในสวนนี้ไดมาจากการสัมภาษณกลุม (group interview) กับกลุมเยาวชนสองวัย 
ดังน้ี

วัยต่ํากวา 20 ป/วัยมัธยมศึกษา

o กําลังศึกษาชนั้มัธยมปลายปที่ 6 อายุ 17-18 ป
o จํานวน 50 ราย 
o คละเพศ ช /ญ  ช=32 ราย ญ =18

วัยสูงกวา 20 ป/วัยอุดมศึกษา
o กําลังศึกษาระดับอดุมศกึษาปท ี่ 3-4  อายุ 20-23 ป
o จํานวน 50 ราย 
o คละเพศ ช /ญ  ช=40 ราย ญ =10
o คละคณะ สายสังคมศาสตร =27   สายวิทยาศาสตร /วิศวะ =23

 จํานวนกลุมตัวอยางท ั้งหมด = 100 ราย วัยมัธยม 50% วัยอุดมศกึษา 50%
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เคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูล คือ การสัมภาษณกลุมดวยแบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง และการใช
reflective field note ดวยการให key person บางรายในกลุมตัวอยางเปนผูสอบทานคําตอบ
ทั้งหมดหลังจากการใหสัมภาษณ โดย key person หมายถึง ผูที่ไปลานเบียรบอยที่สุด/รูเรื่องลาน
เบียรมากท่ีสุดในกลุม

1 วัยมัธยม กับ การไปลานเบียร  

1.1 พฤติกรรมและเหตุผลการไปลานเบียรของวัยมัธยม

เด็กมัธยมดื่ม คือเรื่องปกติ ไมเขาผับแตกินเหลาตามรานอาหาร จายคาเหลามากกวาคาเรียน
กลุมตัวอยางวัยมัธยมเปนกลุมท่ีมีพฤติกรรมการด่ืมอยูแลว ในจํานวนกลุมตัวอยาง 50 ราย พบวา 
มีผูไมด่ืมและไมเคยด่ืมเลยจํานวนนอย มีเพียง 4 รายเทาน้ัน

พบวา การด่ืมในวัยมัธยมเปนพฤติกรรมที่สั่งสมมานานเกินกวา 2 ป หรือเริ่มตนการดื่มประมาณ
มัธยมปท่ี 3 โดยพฤติกรรมการดื่ม ณ ปจจุบันของกลุมตัวอยางนี้เปนการดื่มชนิดไมใชการเริ่มดื่ม
หรือทดลองด่ืม แตเปนพฤติกรรมการดื่มแบบปกติวิสัยหรือคลายคลึงกับการดื่มวัยผูใหญทั่วไป คือ 
ด่ืมบอยๆพบวา สวนใหญจะด่ืมอาทิตยละคร้ัง แตมีบางสวนท่ีด่ืมหนัก คือ ด่ืมวันเวนวัน
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"ก็กินเหลาเปนเร่ืองปกติกันแลว ตามธรรมดาก็กินอาทิตยละคร้ัง"-นักเรียนชายวัย 18ป

"ผมกินบอยหนอยคือ 3 คร้ังตออาทิตย แบบวันเวนวัน กลุมท่ีไปกินวันเวนวันดวยกันมี 8
คน ก็เปนการไปกินกับเพื่อนๆ"--นักเรียนชายวัย 18 ป

เคร่ืองด่ืมท่ีวัยมัธยมเลือกด่ืม สวนใหญ พบวา เลือกดื่มเบียรมากที่สุด รองลงมาคือ สุรา พบวากลุม
นักเรียนชายจะนิยมดื่มเบียรและสุรา สวนกลุมนักเรียนหญิงท่ีด่ืม จะนิยมดื่มเหลาปนมากที่สุด 
รองลงมาคือสปายไวนคูลเลอร และเบียรในบางโอกาส

"สวนใหญเลือกกินเบียร กินเบียรกันบอยที่สุด เหลานั้นนานๆทีถามีโอกาส ยี่หอที่
ชอบที่สุด สําหรับเบียรคือลีโอ เพราะรสชาติมันดี มันไมขม กินงาย และราคาก็ไมแพงดวย มีให
เลือก เยอะท้ังแบบกระปองหรือขวดใหญ"--นักเรียนชายวัย 18ป

"สวนใหญก็กินเบียรบอยท่ีสุด มันกินงายและรสชาติดี ชอบชางครับ เพราะรสชาติ
ชางมันดี และท่ีบานก็ด่ืมชางดวย" --นักเรียนชายวัย 17ป

"กินท้ังเหลาและเบียร ถาเปนเบียรจะกินลีโอเพราะรสชาติดีท่ีสุด กินงาย รองลงมา
คือ เลือกชางเพราะรสชาติ สวนเหลา ชอบเบลนด285ครับ และสวนใหญเพื ่อนๆจะกิน
เหมือนๆกันคือ ลีโอกับเบลนด" --นักเรียนชายวัย 18ป

"ก็เคยกินหมดแลวทุกอยาง ถาเปนเบียร กินลีโอกับชาง เพราะกินงาย ถาเปนเหลา 
กินเบลนดกับหงษทอง เพราะหางาย และเคยกินเหลายาดองกับเหลาขาวแลว"--นักเรียน ชายวัย 
18ป
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"ปกติหนูกินเหลาปนคะ และสปาย สวนเบียรกินนานๆทีคะ ที่กินเหลาปนกับสปาย
เพราะ มันอรอยและเปนเคร่ืองด่ืมผูหญิงคะ เบาๆ"--นักเรียนหญิงวัย 17ป

ในดานสถานท่ีด่ืม กลุมตัวอยางวัยมัธยมบอกวา พวกตนไมเขาผับบารไมเขารานเหลา เพราะทราบ
วาผับบารรานเหลาตรวจบัตรประชาชนและอายุพวกตนไมถึง เขาไมไดอยูแลว มีเพียง 2 รายที่
บอกวาเคยเขาผับบารเพราะตามพ่ีไปและผับน้ันไมตรวจบัตร ทําใหตนเขาไปได ซึ่งสถานที่ๆเอื้อตอ
การดื่มของวัยมัธยมที่เขารานเหลาไมได คือ รานอาหารประเภทขางทาง/รานขาวขางทาง/ราน
ขาวตมขางทาง/รานสมตํา ที่สามารถสั่งเหลาเบียรมาดื่มไดหรือถือเหลาเบียรมาดื่มไดหรือมีโอกาส
ดื่มที่บาน ดื ่มตามงานเลี ้ยง เด็กมัธยมผู ชายจะไดดื ่มตามรานอาหารขางทางมากกวา สวน
เด็กผูหญิงมักจะไดดื่มตามงานเลี้ยงวันเกิดมากกวา และพบวาบุคคลที่ชักนําการดื่ม คือ พอของ
เด็กๆเหลาน้ี

"เขารานเหลาไมไดหรอกเขาตรวจบัตร สวนใหญกินเหลาตามรานขาวขางทาง กิน
รานขาง นอก รานสมตําลาบอะไรพวกน้ีแบบริมถนน รานแบบนี้สั่งเหลาเบียรมากินไดหรือถือเขา
มากินดวยไดเขาไมวา"--นักเรียนชายวัย 18ป

"ถาไปกับเพื่อนๆก็กินเหลากันไดตามรานอาหารทั่วไป ถาเปนรานอาหารก็ไมมีใคร
มาถาม อายุหรอก สั่งเบียรเขาก็เอามาให รานขาวตมตอนกลางคืนก็สั่งเบียรได"--นักเรียนชายวัย 
18ป

"ถาไปกับเพ่ือนๆก็กินเบียรไดตามรานขางทาง แตกินท่ีบานก็ได และกินตามงาน
เล้ียงก็ได เวลากินท่ีบานหรืองานเล้ียงก็กินกับพอ"--นักเรียนชายวัย 17ป

"กินกับพอ เวลาไปรานอาหารพอก็ส่ังเหลา เบียร ก็ไดกินดวย ท่ีบานก็ไดกินดวย 
หรือไป งานกับพอก็ไดกินดวย เชนไปงานบวช งานแตงน่ีไดกินแนๆ "--นักเรียนชายวัย 17ป
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"กินตามงานเล้ียงคะ งานวันเกิดตัวเอง งานวันเกิดที่บานกับงานเพื่อนๆ"--นักเรียน
หญิงวัย 18ป

ทัศนคติตอการด่ืมของเด็กมัธยม พบวา เด็กมัธยมมีทัศนคติบวกตอการดื่มเปนอยางมาก โดยเชื่อ
ตามความเช่ือผิดของสังคมไทยคือ เชื่อวา การดื่มเปนเรื่องปกติธรรมดา เหตุผลที่สนับสนุนใหเด็ก
เช่ือวา การด่ืมในสังคมไทยเปนเร่ืองปกติ เพราะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลขายไดทุกที่ทุกเวลา หางาย 
และสามารถดื่มไดในทุกสถานที่ รวมทั้งเห็นคนรอบขางดื่ม ไปที่ไหนก็จะมีการเลี้ยงดวยเหลา ทํา
ใหเด็กมัธยมคลอยตามวา การด่ืมคือเร่ืองธรรมดาๆของสังคมไทย

"ผมวาการดื่มเปนเรื่องปกติครับของสังคมไทย เพราะคนไทยชอบมีงานเลี้ยง และ
มันเปน เหมือนคานิยมของคนไทยไปแลวและทํากันมาตลอดเลยวามีงานเลี้ยงหรือเลี้ยงแบบเจอกัน
ตองมีเหลาเบียร ไมง้ันไมใชงานเล้ียง" --นักเรียนชายวัย 18ป

"เปนเรื่องปกตินะครับ มีคอนเสิรต มีงาน มีอะไร มันก็ตองมีเหลาเบียร มันก็มีมา
ตลอดเวลา พอมาถึงสมัยน้ีมันก็เลยกลายเปนเร่ืองปกติไปแลว"--นักเรียนชายวัย 17ป

"ผมคิดวามันเปนเร่ืองปกติครับ มันไมปกติตรงไหนละครับ ก็ใครๆก็กิน ที่บานก็ดื่ม
กัน ในงานเลี้ยงก็มีตลอด ก็นาจะปกติ และเหลามันก็มีขายทั่วไป หางายและซื้อมากินก็งายมาก 
ผมวาคนไมกินเหลานะแหละผิดปกติ"--นักเรียนชายวัย 18ป

ในดานคาใชจายในการดื่ม พบวา วัยมัธยมมีคาใชจายในการดื่มสูงมาก สูงเทากับ 2ใน3 ของ
รายรับท่ีไดจากผูปกครอง และสูงกวาคาใชจายในการเรียน เชน คาทํารายงาน คาซื้อเอกสาร ฯลฯ 
ถึง3เทา โดยพบวา สวนใหญบอกวา รายจายคาดื่มของตนเองตอเดือนนั้นประมาณ 1000-2000 
บาท เพราะไปดื่มไปกินกันตามรานอาหาร ตองมีทั้งคาอาหารและคาเหลาไปพรอมๆกัน ทําใหคา
ดื่มนั้นสูงมาก ในขณะที่รายรับจากผูปกครองนั้น บางรายไดเปนรายอาทิตย บางรายไดเปนราย
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เดือน เฉล่ียประมาณเดือนละ 3000-3500บาท แตจายคาเหลาเบียร เฉล่ีย 1000-2000 บาท หรือ
เทากับ 2ใน3 ของรายรับ สวนคาใชจายเก่ียวกับการเรียน (ไมรวมคาเทอม/คาเดินทาง/คาอาหารที่
โรงเรียน) เชน คาซื้อเอกสารการเรียน หนังสือ/ตําราเรียน คาทํารายงานกลุม ฯลฯ ประมาณ 3-
400 บาท/เดือนเทาน้ันหรือนอยกวาน้ี คาด่ืมจึงมากกวาคาใชจายในการเรียนประมาณ 3 เทาตัว

"ผมจายคาเหลาประมาณเดือนละ 1000 บาทได รวมคาเหลาคาอาหารที่เราไปกิน
ท่ีราน""--นักเรียนชายวัย 17ป

"มีคาเหลาเยอะ บางเดือนก็เกือบ2000เลย เพราะเราไปกินบอยมากแทบทุก
อาทิตย"--นักเรียนชายวัย 18ป

1.2 ทัศนคติของวัยมัธยมตอลานเบียรและตอตราสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลานเบียร

ลานเบียรหนาหางชานเมือง คือ ลานเบียรที่เขาไปได เพราะไมตรวจบัตร อยากเขาลานเบียร
เพราะcountdown-ถายรูป-ฟงคอนเสิรตฟรี

กลุมตัวอยางมัธยมเกือบท้ังหมด (41 ราย) เคยไปลานเบียร และเคยด่ืมท่ีลานเบียร

ลานเบียรท่ีวัยมัธยมกลุมน้ีนิยมไปและไปได คือ ลานเบียรตามหนาหางยานชานเมือง และ
ลานเบียรขนาดเล็กตามหางเล็กๆประเภทsuper store เชน BigC

เหตุผลที่ไปลานเบียรประเภทนี้คือตามหางชานเมืองและหางเล็กๆ คือ ลานเบียรเหลานี้
หละหลวม ไมมีการตรวจบัตรประชาชน และเปนลานเบียรชุมชน คือ อยูกลางตลาดนัดบาง หรือ
อยูรวมกับfood courtกลางแจงบาง ทําใหเด็กที่มาเดินตลาดนัดสามารถเดินเขาไปตอที่ลานเบียร
ไดโดยไมมีใครสังเกต

หางที่มีลานเบียรที่กลุมเด็กมัธยมกลุมนี้ไปบอยที่สุด คือ ลานเบียรหางฟวเจอรปารค 
เหตุผลท่ีไปลานเบียรหางฟวเจอรปารค มีดังน้ี
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 ไมมีการตรวจบัตรประชาชน 
 เดินออกจากประตูหางก็เขาลานเบียรไดเลย ลานเบียรอยูตรงประตูเขาหางพอดี 

เขาออกสะดวกมากและทําใหมีคนเดินเขาออกจํานวนมาก
 เปนลานเบียรที่เปดเร็ว ประมาณ 16.30 น. ก็เปดแลวพอๆกับเวลาโรงเรียนเลิก 

ทําใหนักเรียนเลิกโรงเรียนและแวะมาท่ีน่ีไดเร็ว
 มีอาหารและของทานเลนขายจํานวนมากติดๆกับซุมเบียร เชน ลูกชิ้นปง ปลาหมึก

ยาง และมักอยูติดตลาดนัดของหาง ทําใหเด็กวัยรุนชอบ และมักจะเขาไปนั่งสั่ง
ของทานเลนพวกน้ีมาทานท่ีซุมเบียร ทําใหแยกไมไดระหวางการน่ังด่ืมเบียรกับการ
ทานอาหาร เม่ือมีการตรวจตรา ก็จะแยกไมไดระหวางเด็กนักเรียนที่เขาไปดื่ม กับ 
เด็กนักเรียนท่ีเขาไปกินอาหาร

 มีกิจกรรม Christmas เพราะลานเบียรแหงนี้จะเปดชวงเทศกาลคริสตมาส และมี
กิจกรรมฉลองเทศกาลคริสตมาส โดยมีจุดเดนคือ ตุกตาหิมะ/ตนคริสตมาสสูง
ขนาด 3 เมตรและการตกแตง ซึ่งพบวาวัยรุนชอบที่จะไดถายรูปกับของตกแตง
เหลานี้เพื่อลงใน social media ของตนเอง

 มีกิจกรรมcountdown วันสิ้นป และมีการฉลอง และมีคอนเสิรต ซึ่งพบวาวัยรุน
ชอบมากและนิยมมาก เปนเหตุผลท่ีจูงใจใหวัยรุนเขาลานเบียร

 มีคอนเสิรตบอย ซ่ึงเปนแรงจูงใจใหวัยรุนเขาลานเบียร

"เคยไปลานเบียร ที่ไปกันบอยๆ คือ ลานเบียรหนาฟว {ฟวเจอรปารค} เวลาไปจะ
ชวนๆกันไปทีก็ 20 คนไมก็คร่ึงหองชวนกันไป ไปกันเยอะๆมันจะสนุกกวาไปกัน 4-5คน และไดไป
เท่ียวฟว{เดินเลน/ชอปปง} ดวย เท่ียวเสร็จก็มาลานเบียรกันได ใครยังเที่ยวไมเสร็จก็ตามมาที่ลาน
เบียร ท่ีไปกันก็เพราะจะไปงานคริสตมาสท่ีลานเบียร ไดนั่งกินดวยและจะไปถายรูปที่ตนคริสตมาส
กัน เอาไว up statusกันและใหเพ่ือนๆดู พอเห็น status กันก็นัดกันมาอีก""--นักเรียนชายวัย 18
ป



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้  (beer buffet) ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

2558 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร 248

"ที่ไปลานเบียรกันคือ เราไปที่ฟวกันบอยที่สุด เพราะมันไมตรวจบัตร สวนลาน
เบียรที่อื่นอยางตรงรัชโยธินเขาตรวจบัตรเราก็เขาไมได  เวลาไปเราก็ใสเสื้อคลุมทับชุดนักเรียน ก็
ไมมีใครรู ส่ังเบียรได หรือเขาไปนั่งสั่งลูกชิ้นปงกอนที่ซุมอาหารแลวคอยไปสั่งเบียร""--นักเรียนชาย
วัย 18ป

"ไปลานเบียรอยูสองท่ี คือ ที่ฟว กับที่บิ๊กซีนวนคร ที่ไปเพราะมันไมตรวจบัตรและ
มันมีคอนเสิรตฟรีบอยก็นัดเจอเพ่ือนๆท่ีน่ันและไปเลนกิจกรรมในงานอยางพวกปาเปาไปเดินตลาด
นัดดวย""--นักเรียนชายวัย 17ป

"ไปลานเบียรท่ีฟวเหมือนกัน ก็ไปกับเพ่ือนๆในหองน่ีแหละ เลิกเรียนก็ไปกันเพราะ
ปกติเลิกเรียนก็ไปเดินฟวกันอยูแลว ที่ไปเพราะมันมีคอนเสิรต มีกิจกรรมตอนคริสตมาส อยากไป
ถายรูป ไปcountdown""--นักเรียนชายวัย 18ป

"ชอบไปลานที่ฟว คือ มันไมตรวจบัตร และมันมีกิจกรรมเยอะ ที่อยากไปมากคือ 
ไป countdown ในลาน อันนี้ตองนัดกับเพื่อนๆทั้งหองเลยวาไป countdownกัน และอยากไป
ถายรูปดวย ไปดูคอนเสิรตดวย""--นักเรียนชายวัย 17ป

"ท่ีไปๆลานเบียรกันก็เพราะเพ่ือนๆชวนกันคะ พอเพื่อนชวนเราก็ไปๆกัน สวนใหญ
คือไปนั่งกินทั้งอาหารและเบียร และถายรูปกับตนคริสตมาสแลวก็countdownตอนปใหม ลาน
เบียรท่ีอ่ืน ไมเคยไปคะ เราคงเขาไมไดดวย ลานเบียรจะคนเยอะมากๆแตสนุก เสียงดังแตก็สนุก
แลวก็ไดเลนเกมชิงรางวัลดวย พวกเกมปาเปา ปาโปง ตอบคําถาม"--นักเรียนหญิงวัย 18ป
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ภาพท่ี 33 ลานเบียรห นาฟวเจอรป ารครังสิต ในสภาพท่ีนักเรียนมัธยมในชุดนักเรียนสามารถเดินเขาไปได

1.3 ความพึงพอใจท่ีมีตอลานเบียรและแรงจูงใจหลัก

ชอบลานเบียร เพราะมีคอนเสิรตไปเพราะคอนเสิรตกับcountdownเปนหลัก เด็กๆมีการ
เตรียมพรอม คาดหวังที่จะไปถึงกับติดตามในfacebook

พบวา เด็กมัธยมทุกรายบอกวา ชอบลานเบียร เหตุผลท่ีชอบ ทุกคนตอบคลายกันคือ ชอบ
เพราะลานเบียรมีดนตรีมีคอนเสิรตวงที่ตนเองชอบ และเด็กเชื่อวาไดดูฟรี ไมเหมือนคอนเสิรต
ทั่วไปที่ตองซื้อตั๋วในราคาแพง แตการไปลานเบียรดีกวาไปงานคอนเสิรต เพราะตั๋วไมแพง ถึงแม
จะตองซ้ือต๋ัวเขาลานเบียรก็ตาม แตราคาไมแพงเทาการไปคอนเสิรต และในลานเบียร ยังไดนั่งดื่ม
เบียรสบายๆและไดชมคอนเสิรตไปดวย ถึงแมจะเปนมินิคอนเสิรตก็ตาม แตถือวาคุมมาก เพราะได
ท้ังดูนักรองและวงท่ีตนเองชอบ ไดด่ืมเบียร ไดน่ังสบายๆ และไดกินอาหารไปดวย

เด็กมัธยมกลุมน้ีรายงานวา ถาเปนลานเบียรในวันที่ไมมีคอนเสิรตหรือในวันที่ไมมีวงดนตรี
ดังๆมาลงเลน ก็จะมีดนตรีสดจากวงทั่วๆไปแทน ซึ่งถาเปนแบบนี้ ลานเบียรจะไมขายตั๋วเขาลาน
เดินเขาลานไดเลย แตถาเปนวันท่ีลานเบียรมีคอนเสิรตวงดังๆ ซึ่งลานเบียรจะทําตารางมาประกาศ
หนางานและในสื่อsocial media ก็จะเก็บคาต๋ัวเขางานตางหาก และตองแสดงต๋ัวเขางาน
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พบวา เด็กๆติดตามลานเบียรเปนประจํา โดยติดตามในสื่อsocial media คือ Facebook
และ web ของลานเบียรน้ันๆ เหตุผลท่ีติดตาม Facebook ของลานเบียร คือ เพื่อดูวาวันไหนจะมี
คอนเสิรตวงใดมาลง จะไดไปในวันท่ีมีวงท่ีตนชอบมาแสดง

สวนการจองต๋ัวน้ัน เด็กๆบอกวา จําเปนที่จะตองจองตั๋วลวงหนา โดยจองตามที่ลานเบียร
ประกาศใน Facebook ดวยการโทรศัพทไปยังเบอรรับจองที่ประกาศใน Facebook หรือเบอร
โทรท่ีประกาศหนาลานเบียรตามปายตางๆ และบางสวน ไมไดจอง แตไปซื้อเอาหนางาน ซึ่งคนจะ
เยอะมากในกรณีน้ี

"ถาปกติไมมีคอนเสิรต ก็ไมตองมีต๋ัว แตถามีคอนเสิรต ตองซื้อตั๋วเขาลาน ตอนซื้อก็
จองใน เฟสบุค หรือไมก็โทรไปตามเบอรที่เขาประกาศในเฟสหรือตามปายที่เขาติดไวหนางาน 
หรือไปซ้ือหนางานก็ไดแตคนจะเยอะ สวนใหญจะไปวันท่ีเขามีวงท่ีเราชอบมาลง ก็จะจอง ต๋ั ว
ไวกันเหนียว คาตั๋วก็จะมีเพิ่มสําหรับวันที่มีวงดังๆมาลง คาตั๋วจะประมาณ 300 หรือไมก็ 500 
แลวแตวงอีก คาตั๋วนี้ไมรวมคาเบียรนะ แคคาเขางาน สวนคาเบียรในงานก็ 500-1000 บาท"--
นักเรียนชายวัย 18 ป

"ท่ีชอบไปลานเบียร เพราะคอนเสิรตจริงๆ ไมงั้นก็ไมไดดูวงที่ชอบ แตนี่มีคอนเสิรต
ใหดูในลานเบียรเลยมันก็ดีไง และบรรยากาศมันก็ดีนะ ไดดูวงที่ชอบและไดนั่งกินเบียรไปดวย อยู
กับเพ่ือนๆดวย สนุกมากๆ"--นักเรียนชายวัย 17 ป

"ชอบไปลานเบียรเพราะมีคอนเสิรตวงที่เราชอบ และดูวงที่เราชอบในลานเบียร
มันดีนะตรงท่ีมันใกลชิดกวาดูในคอนเสิรตจริงๆ และสนุกดวย"--นักเรียนชายวัย 18 ป

"ท่ีไปลานเบียรกันจริงๆในกลุมพวกเราคือ ไปเพราะคอนเสิรตคะ ถาเปนลานเบียร
เฉยๆไมมีคอนเสิรตวงที่เราอยากไป ก็ไมไปหรอก เพราะมันมีคอนเสิรตเราถึงไปลานเบียร ที่ไป
บอยคือฟวคะ เพราะมีคอนเสิรตบอยสุดและใกลบานสุด รวมทั้งมันมีcountdownดวย ท่ีอื่นไมมี 
และมันคุมมากๆเพราะไดใกลชิดนักรองดวย แบบไดถายรูปกับศิลปนนักรองหนาเวทีเลยตัวจริงๆ
เลยท่ีลานเบียรจะใกลชิดกับนักรองมาก"--นักเรียนหญิงวัย17ป
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เด็กมัธยมมีการติดตามลานเบียรเปนประจํา คาดหวังและมีความพรอมท่ีจะไปลานเบียร 
เพราะมีคอนเสิรตเปนแรงจูงใจสําคัญ โดยติดตามในส่ือsocial media เปนหลัก

"รูเรื่องลานเบียรวาจะมีคอนเสิรตวงไหน วันไหน ก็ติดตามในเฟซบุค และในไลน
และกระจายบอกเพื่อนๆ บางทีเพ่ือนรูกอนก็มาบอก และบางครั้งก็เห็นปายในหางดวย เวลาจองก็
จองในเฟซบุค"--นักเรียนชายวัย 17 ป

"เห็นจากปายในหางท่ีฟวเปนประจํา และเห็นในเฟซบุคในไลนดวย"--นักเรียนหญิง
วัย17ป

1.4 ตราสินคาท่ีพึงพอใจในลานเบียร

ไปลานเบียรทีไร ก็เห็นยี่หอสิงห VS ชางชอบลีโอเพราะมีคอนเสิรตบอย ชอบชางเพราะแจก
เบียรฟรีบอย "สี"เปนสื่อโฆษณาตราสินคาโดยไมตองบอกชื่อยี่หอก็จําได

กลุมมัธยมรายงานวา เม่ือไปลานเบียร จะเห็นตราสินคาเบียรอยู 3 ยี่หอเปนประจําทุกลาน
เบียรท่ีเคยไป คือ สิงห/ลีโอ และ ชาง แลวแตวาลานเบียรไหนจะนําสินคาใดมาลง และยี่หอที่กลุม
ตัวอยางเลือกดื่มก็คือ สามยี่หอนี้โดยไมไดเจาะจงเลือกยี่หอเครื่องดื่มกอนไปลานเบียร แตเลือก
ความพอใจที่จะไปลานเบียรและการเขาไปไดเปนหลัก และลานเบียรที่ไป สวนใหญเปนลานเบียร
ขนาดเล็กท่ีมีเพียงย่ีหอเดียวขายในลานเบียร

"ยี่หอที่เห็นในลานเบียรประจําเลย คือ สิงห ลีโอ และชาง กินไดทุกยี่หอแหละ
แลวแตวาไปลานไหน ไมไดเจาะจงยี่หอ ไปตามคอนเสิรตมากกวา" --นักเรียนชายวัย 17ป
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"มีสามย่ีหอท่ีเห็นบอยในลานเบียร ดูจากสีเกาอี้จะรูเลยวายีห่ออะไร ถาเกาอี้เหลือง
ทั้งลาน ก็สิงหและลีโอ ถาเกาอี้เขียวๆรมเขียวก็ชาง แลวแตวาเราจะเขาลานอะไร ถาเขาลานนั้น
แลวเขาขายสิงหเราก็กินลีโอ ถาลานน้ันเขาขายชาง เราก็กินชาง แตสวนใหญเราจะกินลีโอกัน แต
มันแพงมากกวาขางนอก"--นักเรียนชายวัย 18ป

"ชอบลีโอนะ เพราะสิงหเคาจัดคอนเสิรตบอยมาก เวลาไปคอนเสิรตของสิงหก็จะ
กินลีโอเพราะมันอรอยดวยและมีคอนเสิรตบอยดวย"--นักเรียนชายวัย17ป

"กินชางบอยที่สุด เพราะมันแจกเบียรฟรีบอยๆในลานเบียร แตสิงหจัดคอนเสิรต
บอยกวาชาง"--นักเรียนชายวัย18ป

"เห็นประจําคือ สิงห กับ ชาง เวลาไปลานเบียรไมไดดูยี่หอหรอก ถามันขายยี่หอ
ไหนเราก็กินยี่หอนั้นได แตถาเปนลานสิงห สวนใหญเราจะกินลีโอกัน ไมคอยกินสิงหเพราะสิงห
แพงกวาลีโอ"--นักเรียนชายวัย 17ป

"จะรูวายี่หอไหนเหรอ เราก็เห็นตามปาย เยอะแยะ บางทีก็เห็นจากลูกโปงกอน 
เหลืองๆก็ สิงห เขียวๆก็ชาง แลวก็จะเห็นพวกปายโฆษณายี่หอ ปายไวนิลบนเวที สีตามยี่หอ ก็รู
เลยเห็นสีบูธก็บอกไดละ บูธเหลืองกับบูธเขียวนี่ก็เห็นประจําลานเบียร ใครๆก็รู"--นักเรียนชายวัย
17ป

"เคยไปลานเบียรท่ีเซ็นทรัลเวิลดคะ ชอบเพราะมันสวยดี บูธที่ชอบที่สุดคือบูธสิงห
เพราะ เขาตกแตงสวยท่ีสุดเลยไปถายรูปกับบูธสิงห"--นักเรียนหญิงวัย18ป

"ชอบชางครับเพราะเขาแจกเบียรฟรีบอยๆในลานเบียร"--นักเรียนชายวัย17ป
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1.5 เหตุใดเดก็ ตํ่ากวา 20 ปจึงเขาลานเบียรได?

สั่งเบียรไดเปนเรื่องปกติของลานเบียร เด็กมัธยมก็สามารถส่ังเบียรมาเสิรฟท่ีโตะไดในลานเบยี ร 
ไมมีใครขอดูบัตรประชาชน

ถึงแมเด็กมัธยมกลุมน้ีจะอายุไมถึง 20 ป แตสามารถเขาลานเบียรได และสามารถซื้อเบียร
มาด่ืมไดในลานเบียร ท้ังส่ังมาเสิรฟท่ีโตะหรือเดินไปซ้ือท่ีซุมเบียร ซึ่งเด็กทุกคนเลาตรงกันวา ไมวา
จะสั่งพนักงานมาเสิรฟที่โตะ (ในกรณีส่ังเปนทาวเวอร/เหยือก) หรือเดินไปซื้อที่ซุม (ในกรณีสั่งเปน
แกวหรือจะเดินด่ืม ไมนั่งโตะ) ก็ไมเคยมีผูขายเบียรรายใด ยี่หอใด ถามขอดูบัตรประชาชน ทําให
เด็กทุกคนสามารถส่ังเบียรไดอยางสะดวกและงาย

"เวลาสั่งเบียร ถาส่ังเปนทาวเวอรเขาจะเอามาขายใหท่ีโตะ พนักงานเชียรจะเอามา
ใหสวนใหญพนักงานเชียรจะเปนผูหญิง แตอาหารตองเดินไปซ้ือเอาเขามากินที่โตะเองซึ่งลานเบียร
เขาไมวา แตถาไมน่ังโตะ จะเดินเลนแลวกินเบียรไปดวย ก็ตองไปซื้อเปนแกวที่ซุม เวลาซื้อไมเห็นมี
ใครถามอะไรสักที"--นักเรียนชายวัย 18 ป

"เวลาไปลานเบียร เพ่ือนจะเปนคนไปส่ังคะ ถาไปกันเยอะๆเพื่อนจะสั่งเปนทาว
เวอรมาแบงกัน เห็นวาพนักงานจะเอามาใหที่โตะและไมเห็นมีพนักงานมาถามอายุเลยคะ เพ่ือนก็
ส่ังไดปกติ"--นักเรียนหญิงวัย 18 ป

"ลานเบียรตางจากผับนะ ผับมันตรวจบัตรใชไหม แตลานเบียรไมตรวจนะ เราเขา
ไดเลย และผับมันจํากัดอายุคนเขา แตลานเบียรไมจํากัดอายุคนเขานะใครๆก็เขาได"--นักเรียนชาย
วัย17ป
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1.6 ทัศนคติบวกตอลานเบียร มีอีกก็ไปอีกและพรอมเสมอ 

พบวา เด็กมัธยมปลายมีทัศนคติบวกตอลานเบียรวาเปน "ความสนุก" ประเภทหนึ่ง ถามี
ลานเบียรอีก ตนเองก็พรอมจะไปอีก เหตุผลที่พรอมจะไป ก็เนื่องจาก ไปแลวสนุก รอคอนเสิรตมา
ลงในลานเบียร และเช่ือวาเพ่ือนๆก็จะชวนและเม่ือเพ่ือนชวนก็ตองไป

"ชอบลานเบียรเพราะมันสนุกถามีอีกก็ไปอีก เพราะเราชอบคอนเสิรต มีคอนเสิรต
ลงเม่ือไรเราไปเม่ือน้ัน"--นักเรียนชายวัย17ป

"ลานเบียรมันสนุก มันสมาก ยิ่งคนเยอะยิ่งสนุกเพราะมีคอนเสิรตที่เราชอบ และ
ถามีอีก เราก็ไปเพราะเพ่ือนตองชวนแนๆ  เพ่ือนชวนก็ไปแนนอน"--นักเรียนชายวัย18ป

"ชอบลานเบียรนะเพราะสนุก คือมันไดดูคอนเสิรตดวยแบบใกลชิดวงเลยนะ ไดกิน
เบียร ดวยและมีโตะน่ังดูสบายๆ"--นักเรียนชายวัย18ป

"ชอบลานเบียรเพราะมีคอนเสิรต ถาไมมีคอนเสิรตก็ไมไป ใหไปนั่งกินเบียรเฉยๆ
มันก็ไม เอาหรอก และไดเห็นตัวจริงของนักรองเลยแบบใกลๆ"--นักเรียนหญิงวัย18ป

1.7 ความเชื่อผิด: ลานเบียรผิดกฎหมายตรงไหน? อยากใหมีลานเบียรตลอดป มีชวงปดเทอม
ดวยยิ่งดีและอยากใหมีแจกเบียรฟรีบอยๆ

เด็กวัยมัธยมปลายมีความเชื่อผิดเปนพื้นฐานวา การดื่มไมใชเรื่องผิด แตเปนเรื่องปกติ 
ดังนั้น การไปดื่มในลานเบียรก็ยอมไมใชเรื่องผิดประการใด และทุกคนสนับสนุนใหมีลานเบียร
ตอไป โดยระบุวา ลานเบียรไมผิดกฎหมายใดๆเลย เพราะเปนแคความบันเทิงเล็กๆนอยๆเทานั้น 
สวนการดื่มนั้นก็ไมใชเรื่องผิด คิดวาตนเองรับผิดชอบการดื่มของตัวเองไดก็พอ และคนที่มาลาน
เบียรก็รับผิดชอบตัวเองได
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พบวา เด็กมัธยมทุกคนสนับสนุนใหมีลานเบียรตอไป และคัดคานกฎหมายที่จะปดลาน
เบียรหรือจํากัดควบคุมลานเบียร

เด็กมัธยมทุกรายสนับสนุนใหมีลานเบียรเพิ่มมากขึ้นอีก สนับสนุนใหเปดลานเบียรตลอด
ทั้งป หรืออยางนอยใหเปดเดือนละครั้งก็ยังดี ไมใชเปดแคปละครั้ง เพราะยังไมสนุกมากพอสวน
เวลาที่เด็กมัธยมสนับสนุนใหเปดลานเบียรคือ ชวงปดเทอมของโรงเรียน เพราะตนเองมีเวลาวาง
มากตอนนั้น ถามีลานเบียรตอนปดเทอม ก็จะไดไปลานเบียรตอนนั้น สวนชวงเวลาอื่นๆที่เด็ก
มัธยมตองการใหเปดลานเบียรอีกคือ ทุกเทศกาลที่เปนวันหยุดยาว คือ สงกรานต และวันอื่นๆ 
รวมท้ังเสารอาทิตย ควรจะมีลานเบียรเปดดวย ไมควรมีแคส้ินปเทาน้ัน

ในดานสถานที่เปดลานเบียร เด็กมัธยมสนับสนุนใหเปดลานเบียรทุกๆที่ โดยเฉพาะตาม
หางทุกหาง ควรเปดลานเบียร เพราะเดินทางสะดวก และจะไดรองรับคนที่มาเดินหางดวย หรือไป
เดินหางในตอนกลางวันและจะไดน่ังลานเบียรตอนเย็นหนาหางจะดีมาก

ในดานโปรโมช่ัน เด็กมัธยมชอบโปรโมชั่นประเภทคอนเสิรตฟรีและแจกเบียรฟรีมากที่สุด 
โดยระบุวาอยากใหมีลานเบียรท่ีจัดคอนเสิรตบอยๆ และแจกเบียรฟรีบอยๆ หรือหลายๆยี่หอมาลง
ลานเบียรและแจกเบียรฟรี ดีกวามีย่ีหอเดียวในลานเบียร

 การไปลานเบียรคือความสนุก ความบันเทิงประเภทหนึ่ง ภาครัฐไมควรหามการมี
ลานเบียร

 สนับสนุนใหมีลานเบียรตอไป เพราะคือความบันเทิง คลายงานคอนเสิรตประเภท
หน่ึง

 ลานเบียรไมผิดกฎหมาย ผิดอยางไร?
 ถาภาครัฐหามการมีลานเบียร เพราะลานเบียรมีผลกระทบตอสังคม ก็ไมเห็นจะมี

ผลกระทบใดตอสังคม
 ชอบลานเบียร สนับสนุนใหมีทุกป เพราะเปนสถานที่เที่ยว มีคอนเสิรต เหมาะสม

กับวัยรุน และสนับสนุนใหมีลานเบียรตลอดท้ังป
 โปรโมชั่นที่ชอบมากที่สุดคือ ลานเบียรจัดคอนเสิรต รองลงมาคือ ขอใหแจกเบียร

ฟรีบอยๆ
 สนับสนุนใหเปดลานเบียรทุกๆท่ีๆเปนไปไดทุกหาง เพราะสะดวกดีและบรรยากาศ

ดี
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 เครื่องดื่มที่สนับสนุนใหมีทุกลานเบียร คือ ไอศครีมรสเบียร และ เบียรปน เพราะ
อรอย

"ลานเบียรผิดกฎหมายตรงไหนครับ ไมนะ ไมผิด"--นักเรียนชายวัย17ป

"ควรใหมีลานเบียรตอไป ไมควรส่ังปด เพราะคนจะไดมีที่เที่ยวและไปดูคอนเสิรต"-
นักเรียนหญิงวัย17ป

"ลานเบียรมีผลกระทบอะไรกับสังคมเหรอ ไมเห็นมี ก็คนเต็มใจมาเอง ถามันมี
ผลกระทบทางลบจริง คนคงไมมาลานเบียรเยอะขนาดน้ีหรอก"--นักเรียนหญิงวัย18ป

"อยากใหมีลานเบียรบอยกวาน้ี ปละคร้ังมันนอยไป มันยังสนุกไมพอเลย อยากใหมี
ท้ังปดีกวา เอาเดือนละคร้ังก็ได หรือถาใหดีอยากใหลานเบียรไปคิดวาควรเปดชวงปดเทอมดีสุดเรา
จะไดไปตอนน้ันไง และชวงสงกรานตก็ดี วันหยุด วันเสารอาทิตยก็ควรเปด เปดบอยๆ ดีกวานานๆ
คร้ัง เปดท่ีหนาหางดีท่ีสุดทุกหางควรมีนะลานเบียรหนาหางนะ ดีแลวเพราะคนจะไดเดินหางดวย
และมาน่ังลานเบียรดวยและเดินทางสะดวก"--นักเรียนชายวัย18ป

"อยากใหมีลานเบียรตอไป เปดแคปใหมเราวามันไมพอ ควรเปดทั้งปแหละ เปด
ตามหนาหางดีแลวเพราะบรรยากาศดีถาใหดีตอไปลานเบียรตองเปนลานเบียรติดแอรจะดีมากกวา
น้ี และอยากใหลานเบียรแจกเบียรฟรีบอยๆ ท่ีอยากใหมีอีกคือเบียรปน มันอรอยมาก" --นั ก เ รี ยน
ชายวัย17ป
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"อยากใหมีลานเบียรอีกคะ อยากใหมีคอนเสิรตในลานเบียรบอยๆและใหฟรี ท่ี
อยากชิมมากๆในลานเบียรคือเบียรปน อันนี้เคยกิน แตที่อยากกินคือไอศครีมรสเบียร"--นักเรียน
หญิงวัย17ป

"ลานเบียรผิดตรงไหนคะ มันคงไมผิดมั๊ง ถาผิดมันจะเปดกันไดขนาดนี้เหรอ ก็เห็น
มีทุกท่ีคงไมผิดอะไรหรอก" --นักเรียนหญิงวัย17ป

1.8 ผลกระทบของลานเบียรที่มีตอวัยมัธยม

ผลกระทบดานคานิยม ผลกระทบของลานเบียรท่ีมีตอคานิยมของเด็กวัยมัธยม

 ตอกยํ้าความเช่ือเดิมๆวา การด่ืมคือเร่ืองปกติ
 ตอกย้ําความเชื่อเดิมๆวา เครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถหาไดทุกที่ในสังคมไทย 

ไมใชส่ิงแปลก ไมใชส่ิงท่ีควรถูกควบคุม
 สรางความเชื่อใหมวา เครื่องดื่มแอลกอฮอลตองมาพรอมดนตรี ตองมาพรอม

คอนเสิรต มาพรอมความสนุกสนานบันเทิง และเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนผู "ให" 
ความบันเทิงน้ันๆ

 สรางคานิยมวา ฟงคอนเสิรตใหสนุกตองดื ่มเบียรไปดวย ถึงจะสนุก และ
บรรยากาศดี

 สรางคานิยมแฟช่ันลาสุด เรื่องการcountdown วาเปนกิจกรรมรับปใหมและตอง
ทําในลานเบียรเทาน้ัน

 จูงใจใหเด็กเขาลานเบียรดวยเทศกาลคริสตมาสและการตกแตงdisplay เพื่อให
วัยรุนเขาไปถายรูปกับมุมdisplayตางๆและให up status เพื่อใหวัยรุนเพื่อนๆกัน
ไดเห็นและอยากมา

 สรางคานิยมใหเด็กเขาลานเบียรตั้งแตอายุยังนอย ใหคุนชินกับลานเบียร และมอง
วาลานเบียรเปนเร่ืองปกติของสังคมไทย เปนความสนุกประเภทหน่ึง
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 สรางคานิยมใหมใหเด็กเปน supporter ของลานเบียร ให "พูดแทน" ลานเบียร 
ปกปองลานเบียรแทนธุรกิจวาลานเบียรเปนส่ิงถูกกฎหมายไมควรปด

"ไปลานเบียรเพราะมันเปนแฟช่ันคะ เลือกไปที่เซ็นทรัลเวิลด เพราะมันเปนแฟชั่น
วาตองไปลานเบียรที่เซ็นเวิลดเพราะมันสวยมากคะ และตองไปถายรูปกับเพื่อนที่นั่น ไปเดินเลน
ถายรูปลงสเตตัส กิจกรรมท่ีน่ันก็เยอะมาก สนุกดวย ท่ีถายรูปก็เยอะหลายจุดเลยสวยๆทั้งนั้น สิงห
จัดมุมถายรูปกับบูธสวยท่ีสุดคะ และไปcountdownดวย ตองไปcountที่นั่นคะเพราะมันใหญสุด
ดังสุดแลว หนูกับเพ่ือนๆก็เขาไปไดนะคะไมเห็นมีอะไร เพ่ือนไปน่ังกิน เ บียร แตห นูกินนิด เ ดียว
เทาน้ัน เพ่ือนๆชวนไปคะ"--นักเรียนหญิงวัย18ป

"เคยไปลานเบียรหลายท่ีครับ ท่ีเซ็นทรัลเวิลดก็เคยไปกับเพ่ือนๆไปcountdown
กันครับไปกัน20คน คือถาจะcountdown ตองcountที่นั่นครับเพราะกิจกรรมcountdownเขา
จะเยอะกวาท่ีอ่ืนและมันทันสมัยดวย สวนลานอื่นๆที่ไปบอยคือ ที่ฟว เพราะไปดูคอนเสิรตและ
ลานเบียรท่ีบ๊ิกซีนวนครก็ไปเพราะมีคอนเสิรตบอยๆ"--นักเรียนชายวัย18ป

"ชอบลานเบียรนะ เพราะมันมีทุกอยาง มีคอนเสิรตมีกิจกรรมใหเลน และไดถายรูป 
คือมันไมควรหามมีลานเบียรนะ ควรใหมีตอไปดวยซ้ําเพราะจะไดดูคอนเสิรตอีก อยากใหมีลาน
เบียรหนาบานเลยดวยซํ้าไป หามทําไม ถาหามไมใหเด็กกินเหลา ผมคิดวาผมหามตัวเองไดตอนกิน
เบียร"--นักเรียนชายวัย18ป

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ

 มีคาใชจายมากกวาท่ีคิดไว
 ตองจายท้ังคาเขาลานเบียร ในกรณีมีคอนเสิรต และตองจายท้ังคาเบียรดวย
 ราคาเบียรในลานเบียรแพงกวาซ้ือปลีกขางนอกแตตองจายเพื่อจะไดนั่งดูคอนเสิรต

นานๆ
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 ถึงแมราคาเบียรจะสูงกวาซื้อขางนอก และตองจายคาเขางานอีก แตคิดวา "คุม" 
เพราะไดดูคอนเสิรตแบบใกลชิดกวาการไปคอนเสิรตทั่วๆไปที่บัตรจะแพงกวานี้
และไมมีเบียรด่ืมแบบน้ี

 ความ "คุม" ของเด็กมัธยมท่ีกลาวถึงลานเบียร คือ ไปลานเบียรทําใหไดดูคอนเสิรต
นักรองที่ตนเองชอบแบบ "ใกลชิด" และไดพบเจอดารานักรองที ่ตนชอบแบบ
ใกลชิดแตไมตองจายแพงมาก

"กลายเปนตองจายเยอะหนอยถาไปลานเบียร เพราะเบียรมันแพงกวาขางนอก ใน
ลานเบียรก็ประมาณ 500-1000 ปกติจะสั่งเปนทาวเวอรก็ประมาณ 500 แลวแบงกัน สั่งกันก็
ประมาณ 2-3 ทาวเวอร จายคาเบียรกันประมาณ 300 บาท คาอาหารไมเกี่ยว แลวแตใครอยาก
กินอะไรใหไปเดินซ้ือมาเองไมหาร" --นักเรียนชายวัย 18ป

"เวลาไปลานเบียรคือตองมีเงิน ถาวันมีคอนเสิรต คาเขางานเขาก็จะคิดเพ่ิม คาต๋ัว
เขางานจะประมาณ 3-500 บาทแลวแตงาน สวนใหญที่เจอคือจายคาตั๋ว 300 คาเบียรประมาณ 
300 คาอาหารประมาณ 200 คาเดินทางอีก รวมๆแลวก็คืนละ 1000 ถาเปนคอนเสิรตเงินมันก็
หมดสิ ไมพอใชสิ"--นักเรียนชายวัย17ป

"ของหนูท่ีเจอคือเวลาลานเบียรมีงานคอนเสิรตหนูถึงจะไป ปกติก็ไมไป คาตั๋วที่เคย
จายเขางานก็ 300 บาท คาเบียรคาอาหารอีกประมาณ 2-300 บาท รวมกันก็ 500 คาบัตรคา
เบียรกับอาหาร ก็เยอะอยู เงินก็ไมพอใชเหมือนกัน แตหนูวามันคุมตรงที่มันไดทั้งดูคอนเสิรตและ
ไดกินอาหารดวยถาไปพวกงานคอนเสิรตใหญๆจริงๆบัตรมันก็แพงกวานี้แนๆ และมันคุมมากๆ
เพราะไดเจอนักรองตัวจริงดวย"--นักเรียนหญิงวัย18ป

ผลกระทบดานสุขภาพ ผลกระทบดานสุขภาพที่กลุมเด็กมัธยมพบเจอ มีประการเดียว คือ เมา 
แตเน่ืองจากทุกคนไมไดขับรถเอง จึงไมมีกรณีเมาแลวขับ สวนอาการเมาของตนเองนั้น กลุมมัธยม
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รายงานวา เกิดจากการดื่มมากไปเวลาอยูกับเพื่อนๆเพราะความสนุกสนาน แตการเมาไมกอ
ผลกระทบใดๆกับตนในทางลบ

"เวลาไปลานเบียร กลับมาคือเมา วันรุงข้ึนคือปวดหัว"--นักเรียนชายวัย17ป

"ไปลานเบียรคะแตไมกลากินเยอะ หน่ึงคือมันแพงและกลัวเมาดวย เห็นเพ่ือนๆเมา
อยู"-- นักเรียนหญิงวัย17ป

2.วัยอุดมศึกษา: เม่ือเด็กมหาวิทยาลัยไปลานเบียร

2.1 พฤติกรรมและเหตุผลการไปลานเบียรของวัยอุดมศึกษา: ไปรานเหลาเพื่อหาที่
landingคุยกันชิลๆ ไปลานเบียรเพราะไปฟงคอนเสิรต ผูหญิงเปน occasional drinker
ผูชายเปน daily drinker

พบวา วัยอุดมศึกษา เปนวัยท่ีด่ืมจริงจัง มีท้ังด่ืมมาก ด่ืมหนักและดื่มนอย แตพบวา ทุกคน
ด่ืม ท้ังหญิงและชาย แตพบวา เพศชายดื่มจัดกวาเพศหญิงคือดื่มเปนประจําหรือเกือบทุกวัน สวน
เพศหญิงสวนใหญพบวาเปน occasional drinker คือ จะดื่มเมื่อมีวาระ เชน วันเกิด รานเหลาจัด
งาน มีคอนเสิรต เปนตน แตก็ยังมีความถ่ีในการด่ืมสูงประมาณ 2 คร้ัง/สัปดาห สวนเพศชาย การ
ดื่มคือเรื่อง "ปกติวิสัย" คือ ดื่มเกือบทุกวัน โดยไมตองมีวาระใดๆทั้งสิ้นเหมือนเพศหญิง โดยเปน
การดื่มแบบประจําวัน หรือเปน daily drinker และทุกรายมองวา การดื่มเปนเรื่องปกติธรรมดา 
เพราะทุกๆคนดื่มและดื่มในทุกๆเรื่องของชีวิตวัยเรียน หรือกลาวไดวา การดื่มเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิตวัยเรียนมหาวิทยาลัย แมแตผูท่ีออกตัววา ไมด่ืมเพราะรูวาเหลาเบียรเปนส่ิงไมดี ก็ยังดื่มเพราะ
ตามเพื่อน
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"การด่ืมเปนเร่ืองปกติคะ เพราะเพื่อนๆทั้งใกลตัวและไกลตัว ไมวาจะฉลอง ปารตี้ 
เลิกกับแฟน ทะเลาะกับแฟน มีปญหากับพอแม งานวันเกิดตัวเอง งานเพื่อน หาที่นั่งคุยกันอะไรๆ
ก็กินเหลา ก็เลยคิดวามันเปนเรื่องปกติไปแลว การไปกับเพื่อน เพื่อนชวน หรือวันเกิดเพื่อน มันก็
ตองไปท่ีรานเหลาอยูแลว หรือแคอยากไปน่ังชิวๆคุยกัน มันก็ตองไปนั่งดื่มที่รานเหลาอยูแลว มันก็
เลยเปนเร่ืองปกติมากๆคะ"---นักศึกษาหญิง อายุ21ป

"เหตุผลที่ไปรานเหลา มีเยอะมาก เชน ปารตี้ ฉลอง วันเกิด เพื่อนชวน มีปญหา 
อยากไปนั่งชิวๆกับเพื่อน อยากหาที่นั่งคุยกัน หรือเวลาจะหาที่คุยกัน มันก็ตองไปที่รานเหลา"--
นักศึกษาชาย อายุ22ป

"ก็เคยด่ืมทุกอยาง เหลา เบียร สปาย เหลาปน เวลาไปดื่มก็ไปกับเพื่อนในกลุม4-5
คน เลือกรานแถวๆมอน่ีแหละ ชอบรานแถวมอมากเพราะเปนรานนั่งชิวๆ มีเพลงเบาๆมีดนตรีสด
บางบางวัน ไมเท่ียวผับแตชอบไปน่ังรานเหลาแบบชิวๆมากกวา คิดวาการดื่มมันเปนเรื่องปกติของ
คนไทยไปแลวเปนสวนหน่ึงของชีวิตไปแลว"--นักศึกษาชาย อายุ20ป

"ก็ด่ืมไดทุกอยาง ดื่มมาหมดแลวทุกยี่หอ แตชอบดื่มเบียรมากกวามันดูชิวๆดีเหลา
มันแรงไปแตถาจะกินเหลาก็แลวแตเพื่อนๆวาจะกินอะไร เวลาไปกินก็ในผับบารไปกินกับเพื่อนๆ
บางในรานอาหารบาง วิธีการเลือกกินอะไรก็แลวแตเงิน มีเงินมากก็กินเรดมีนอยก็กินอยางอื่น"--
นักศึกษาหญิงอายุ 22 ป

"ดื่มประมาณอาทิตยละ 3-4 คร้ัง ไปกับเพื่อนในผับบารแลวแตวาเพื่อนจะเลือกไป
ที่ไหน กินเบียรไดทุกยี่หอ ชาง สิงห ลีโอ โฮการเดน ไฮเนเกน กินไดทุกประเภท เหลาปน ไวน 
เหลาชีวาส แบลก เบนมอร วิธีการกินก็แลวแตเงินมีมากก็เลือกยี่หอมีนอยก็กินเบลนด285 พอ 
สวนใหญเนนกินเหลา เพราะกินเบียรแลวเสียสุขภาพมันจะอวน แตก็แลวแตเพื่อนวาเพื่อนจะเลือก
กินอะไร"---นักศึกษาหญิงอายุ 22 ป
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ในดานทัศนคติตอการดื่ม ทุกรายมองวา การดื่มเปนเรื่องปกติ ยิ่งสําหรับวัยรุนระดับ
มหาวิทยาลัยแลว เปนเรื่องปกติธรรมดา และเปนสวนหนึ่งของชีวิตวัยเรียน เพราะตองมีเพื่อน 
ตองมีกิจกรรมบันเทิงกับเพื่อน เชน ปารตี้ วันเกิด ฯลฯ ตองคุยกับเพื่อน อยูกับรุนพี่รุนนอง และ
การเรียนทําใหเครียดตองพักผอนสมองและคลายเครียด รวมทั้งการดื่มระหวางทํางานเรียน ทํา
การบาน ทํารายงานกับกลุมเพื่อนๆ ยิ่งชวยใหทําไดลื่นไหลมากขึ้น ซึ่งการดื่มจะเขามาเปนสวน
หน่ึงเสมอ

"เคยดื่มทุกอยางและดื่มไดทุกอยาง เวลาไปดื่มก็รานเหลาหลังมอ เวลาไปก็ไปกับ
เพ่ือนๆในกลุม5-6คน แลวแตจะเลือกราน และแลวแตวาวันไหนจะกินเหลาวันไหนจะกินเบียร ท่ี
ไปกินเพราะเราเครียด เราเรียนหนัก หัวสมองตองผอนคลายบางเปนการเที่ยวเพื่อผอนคลาย เรา
เรียนใชหัวคิดเยอะเราก็ตองผอนคลายเยอะการไปดื่มกับเพื่อนสนุกๆชิวๆแบบนี้เปนการผอนคลาย
แบบของเรา"--นักศึกษาชาย อายุ19 ป

"ดื่มเบียร สปาย เหลาปนคะแตไมดื่มเหลาคะ มันแรงไป สวนใหญดื่มเบียรกับ
เพ่ือนๆท่ีรานหลังมอ ถาด่ืมสปายหรือเบียรบางคร้ังก็ด่ืมกับเพ่ือนที่หอเวลาทํารายงานกัน มันทําให
หัวคิดดีนะคะหัวแลนคิดงานได ถาด่ืมท่ีหอก็ไปซ้ือเอาท่ีเซเวน ใชเงินไมมากเทาไปรานหรอกครั้งละ
ไมเกิน 1000 บาทกินกัน 5-6คน คนละ 200 สวนตัวคิดวาการดื่มเปนเรื่องปกติ เพราะเปนเรื่อง
ธรรมดาๆท่ีใครๆเขาก็ด่ืมกันและเปนวัยอยากรูอยากลอง"--นักศึกษาหญิง อายุ 19 ป

"ด่ืมเบียรกับสปายคะ เวลาดื่ม ชอบดื่มที่หอเพื่อนมากกวา ไมชอบรานเหลาเพราะ
มันมีควันบุหรี่และเสียงดัง แตก็ไปไดนะแตไมบอย เลยชอบดื่มที่หอมากกวา ก็ซื้อตามเซเวนเอา 
และชอบดื่มที่หอเพราะมันทั้งประหยัดกวาและไดทํางานไปดวยกับเพื่อน ชอบดื่มที่หอมากกวา
เพราะมันเงียบและทําใหคิดงานไดดวยคะ การด่ืมเหรอ ก็เปนเร่ืองปกติของคน ไทยอ ยู แ ล ว ไ ป ท่ี
ไหนก็ตองด่ืม"--นักศึกษาหญิง อายุ20ป
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"เคยดื่มสปาย ดื่มเหลาปน แตปกติไมใชคนดื่มอยูแลว แตก็ไปรานเหลานะคะ 
เดือนละ 2-3คร้ังเวลาไปรานเหลาก็บางโอกาส เชน งานวันเกิดเพื่อน รับนองพานองไปเลี้ยงที่ราน
เหลาซึ่งรุนพี่เขาพาไปตัวเราก็ตองไปดวยจะไดไมแตกตาง และเราก็ไมไดมีปญหาอะไรวาจะไมไป
รานเหลา เราเต็มใจ เราไปได เพราะเรารูสึกสนุก ขนาดบางครั้งไปเราก็ไมไดกินแตมันสนุก"--
นักศึกษาหญิง อายุ 20 ป

"ด่ืมไดทุกๆอยาง ถากินบอยคือกินที่หอพัก สวนรานเหลาไปเดือนละ 2-3 ครั้ง แต
กินท่ีหอสบายกวา บางครั้งก็กินคนเดียวบางครั้งก็กินกับเพื่อน เพราะกินแลวหัวมันโลงๆมันจะคิด
อะไรๆออก ทํางานไดเยอะขึ้นแตตองไมกินเยอะไปแคนั้นเอง การดื่มเปนเรื่องปกตินะผมวามันไม
แปลกอะไรหรอกและใครๆก็ดื่มแบบผมกันทั้งนั้นคือดื่มที่หอ มันไมสรางความเดือดรอนอะไรให
ใครผมวามันก็เปนเร่ืองปกติหรือเปลา"--นักศึกษาชายวัย 19ป

ในดานความถ่ีในการด่ืม พบวา วัยอุดมศึกษาด่ืมถ่ี คือ เฉลี่ยอาทิตยละ 2 คร้ัง และเปนการ
ด่ืมท่ีไมอิงวาระ ไมอิงวันหรือเทศกาลใดๆ เปนการดื่มจนเปนวิสัย คือ ตกเย็นตองมีการดื่ม จะดื่ม
มากหรือนอยแลวแตกรณี ซึ่งสวนใหญอธิบายวา การไปดื่มหมายถึง การหาที่นั่งคุยกับเพื่อน การ
หาท่ีๆบรรยากาศดีๆมาพบกันคุยกัน และ การหาที่ "นั่งชิว" หรือรีแลกซกับเพื่อน ซึ่งสุดทายจะไป
รานเหลาใกลสถานศึกษา เพราะเปนแหลงที่ตอบโจทยทุกขอคือมีที่นั่งคุย ไดพบเพื่อน บรรยากาศ
ดี ได"น่ังชิว" สวนการด่ืมเปนแคองคประกอบของการ "น่ังชิว" เทาน้ันเอง

"ไปเพราะไปน่ังชิว คุยกับเพ่ือน หาท่ีน่ังกับเพ่ือน ไปผับมันคุยกันไมรูเรื่องแตไปราน
เหลา [หลังมหาวิทยาลัย] มันชิวมากกวา"---นักศึกษาชายวัย20ป

"จริงๆไมไดชอบกินเหลา ไมไดชอบไปรานเหลาเทาไร แตที่ไปเพราะเพื่อนชวนและ
จะคุยกับเพ่ือน และอยากน่ังชิวๆมากกวา"--นักศึกษาชาย อายุ20ป
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"ปกติกินท้ังเหลาและเบียร กินที่หอดวยกินที่รานเหลาดวย ถากินที่หอก็ทุกวัน วัน
ละ 1-2 กระปอง ถาไปรานเหลาก็เดือนละ 2-3คร้ัง"--นักศึกษาชายอายุ20ป

"ปกติเราเปนคนดื่มบอยมาก อาทิตยละ 3-4 วันแลวแตโอกาส ชอบกินเหลา
มากกวาเพราะมันแรงดี เวลากินชอบกินที่รานเหลามากกวาและไมชอบรานเตน ชอบรานนั่งชิวๆ 
ไปประมาณเดือนละ 10 กวาคร้ังได มันเปนสวนหน่ึงของชีวิตไปแลว"--นักศึกษาชายอายุ 22ป

ในดานเครื่องดื่มยอดนิยมของวัยอุดมศึกษา พบวา เบียร เปนเครื่องดื่มยอดนิยมมากกวา
สุรา เน่ืองจากเขากับบรรยากาศ "น่ังชิว" มากกวา และพบวา รายจายคาดื่มของวัยอุดมศึกษานั้น
คอนขางสูง เฉล่ียแลวแตละคนจะมีรายจายคาด่ืมไมตํ่ากวา 2000 บาท/เดือน  หรือประมาณ 1/5 
ของรายไดที่ไดรับจากที่บาน รายจายคาดื่มสูงสุดคือ 12000 บาท/เดือน ซึ่งสวนใหญไปดื่มที่ราน
เหลาใกลสถานศึกษา แตถาอยาก "ประหยัด" คาดื่ม กลุมตัวอยางจะเลือกดื่มที่หอพักตนเอง
มากกวา โดยใชวิธีการซ้ือเหลาเบียรจากราน 7-11 ข้ึนมาด่ืมท่ีหอ

"กินประมาณ 3 วันตอสัปดาห เดี๋ยวๆก็ไปกิน เดือนนึงก็หลายครั้ง กินเบียรสวน
ใหญ กินหลายยี่หอ ทั้งโฮการเดน ไฮเนเกน ลีโอ คาเหลาคาเบียรปกติเดือนละ 1200-1500บาท 
เคยกินหนักๆจายหนักๆก็เดือนละ2000บาทก็มี เคยเสียมากสุดคือ 12000 คือเงินหมดทั้งเดือน
เลย"--นักศึกษาชาย อายุ22ป

"ประมาณเดือนละ 4-5 ครั้งได เฉลี่ยก็อาทิตยละครั้ง สวนใหญกินเบียร แลวแต
โอกาส ถาเพื่อนชวนมาก็ไป ถาไมอยากกินก็ไมไป คาเบียรประมาณ 600-1000 แตไมถึง1500 
บาทตอเดือน"--นักศึกษาชาย อายุ21ป
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"บางทีก็กินนอย บางทีก็กินมาก ปน้ีกินนอยลง ปน้ีกินแคสองคร้ังเอง และเลิกมาได
สามอาทิตยแลว บางทีเราไปกับเพ่ือนจริงแตไมกินก็มี บางทีไปรานเหลาเพราะเพื่อนชวนแตไมกิน
เพราะไมไดรูสึกอยากกิน บางปแทบจะไมกินเลยก็มี"--นักศึกษาชาย อายุ22ป

"กินตามรานเหลาหลังมอแถวนี้แหละ อาทิตยละ 3-4 วัน คาใชจายครั้งละไมเกิน 
2000 แตหารกัน 3-4 คน ก็คนละ 500-600 บาท จายคาเหลารวมๆแลวผมจายเดือนละ 5-6 พัน
บาทไดนะ"---นักศึกษาชายอายุ 22 ป

"กินที่หอคะ และกินที่รานเหลา ถากินที่หอก็ประหยัดหนอยคือซื้อเบียรที่เซเวน
แถวๆหอ กินกัน 4-5 คนกับเพ่ือนท่ีหอ คาใชจายก็ประมาณ 1000 นึงไมเกินน้ี เดือนละ 2-3ครั้งได 
เฉล่ียแลวก็คนละ 200 กวาบาทตอคร้ัง"--นักศึกษาหญิงวัย 21ป

"เวลากินคือแลวแตโอกาสวาจะไปวันไหนและเลือกกินอะไร ดื่มไดหมด ถาเปน
เหลาก็เรด กินบอยหนอย สวนเบียรไดทุกยี่หอ ไปกินกับเพื่อนอาทิตยละ 1-2 ครั้ง เดือนละ 7-8 
คร้ังไดประมาณน้ี จายครั้งละ 1500-2000 แลวแตวาจะกินอะไรและยี่หอไหน"--นักศึกษาชายวัย 
22ป

2.2 ทัศนคติของวัยอดุ มศึกษาตอ ลานเบียรแ ละตอตราสินคาเครอื่ งดื่มแอลกอฮอลในลานเบียร:
ไปเพราะบรรยากาศดี ดนตรีวงดังๆ และ countdown แตด่ืมนอ ยกวาไปกนิ เหลารานเหลา
หลังมอ

สวนการไปลานเบียร พบวา ทุกคนเคยไปลานเบียร และรับรูวาที่ใดมีลานเบียรจากสื่อ
Facebook เปนสวนใหญ
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ลานเบียรท่ีไปบอยคือ ลานเบียรขนาดใหญ คือ ลานเซ็นทรัลเวิลด  ลานหนาฟวเจอรปารค  
ลานหนาเซ็นทรัลลาดพราว และซูซูกิอเวนิว เหตุผลท่ีไปลานเบียร คือ ไปนั่งดื่มเบียรในบรรยากาศ
ชิลๆ และตองการไปชมคอนเสิรต โดยเฉพาะท่ีลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด

"เคยไปลานเบียรหลายท่ี บางที่ไมไดตั้งใจไปแตเห็นวามีลานเบียรก็แวะ ที่ไปคือไป
น่ังกิน เบียรแบบบรรยากาศชิวๆ สวนใหญคือไปกับเพื ่อนๆกลุ มละ 4-5คน"-นักศึกษาชาย      
อายุ 22ป

"เคยไปหลายที่ แตที่ไปคือเซ็นทรัลเวิลด เพราะจะไปดูคอนเสิรต เพราะที่นี่จะมี
คอนเสิรต มีวงดีๆดังๆมาลงหลายคร้ัง ถาเปนท่ีอ่ืนจะไมมี"--นักศึกษาชาย อายุ20ป

"ชอบไปลานเซ็นทรัลเวิลด เพราะบรรยากาศดี ดูดีกวาที่อื่นๆ ดูดีกวาฟวเจอรเยอะ 
เพราะ ลานฟวเจอรมีแตเด็กแวนไปกินเบียร และที่เซ็นทรัลเวิลดมีคอนเสิรตวงดังๆมาลง วันที่
countdown จะเปนวันที่วงที่ดังมากๆเปนพิเศษมาลง และบนเวทีจะมีโชวการแสดง และมี
กิจกรรมใหรวมสนุกหลายอยางในลานดวย"--นักศึกษาชาย อายุ21ป

ซึ่งเวลาไปดื่มที่ลานเบียร สวนใหญพบวาตัวเองจะดื่มมากกวาที่คิดไว โดยจะดื่มเฉลี่ย
ประมาณ 3-4 ทาวเวอร/4คนในกลุม หรือประมาณคนละ 1 ทาวเวอร แตกลุมวัยมหาวิทยาลัย
ยอมรับวา ถึงจะดื่มมากที่ลานเบียรแตก็ยังนอยกวาเวลาไปดื่มรานเหลาใกลสถานศึกษา เหตุผลคือ 
ลานเบียรอยูไกล รานเหลาใกลสถานศึกษาอยูใกลๆหอพัก ดื่มหนักแคไหนก็กลับได แตลานเบียร
จะอยูไกลกวาและอยูตามหาง ถาดื่มหนักๆเมามากๆจะกลับลําบากหรืออาจจําที่จอดรถไมได ทํา
ใหตองกําหนดการด่ืมในลานเบียรวา ตองไมเมามากจนกลับบานไมถูก

นอกจากน้ี กลุมวัยมหาวิทยาลัยยังมองวา การดื่มในลานเบียรมีราคาแพงกวาการดื่มที่ราน
เหลาใกลสถานศึกษา ท้ังแพงกวาในดานราคาเครื่องดื่ม และการเดินทาง รวมทั้งยังไมสามารถดื่ม
มากไดตามใจชอบเพราะกังวลเร่ืองการเดินทางกลับ ถาเปรียบเทียบแลว กลุมมหาวิทยาลัยระบุวา 
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ชอบดื ่มรานเหลาใกลสถานศึกษามากกวาสวนการไปดื ่มลานเบียรนั ้นเปนการไปดื ่มเพื ่อ 
"บรรยากาศดีๆ"

"กินที่ลานเบียร 3-4 ทาวเวอรก็จริง แตมากกวานั้นไมได เพราะลานเบียรมันไกล
มันตอง กลับบานใหได เมามากกลับไมได ไมเหมือนไปกินเหลาหลังมอนะ กินเหลาหลังมอจะกิน
เยอะกวาที่ลานเบียรเยอะมากๆเพราะรานเหลาหลังมอมันอยูใกล จะเมามากแคไหนก็กลับได และ
จายนอยกวากินในลานเบียรดวย""--นักศึกษาชาย อายุ21ป

"ระหวางกินรานเหลาหลังมอกับกินลานเบียร กินรานหลังมอมันเปนเรื่องปกติ แต
ไปลาน เบียรมันเปนการน่ังด่ืมแบบชิวๆกับเพ่ือนและไปดูคอนเสิรตจริงๆ ระหวางกินรานเหลาหลัง
มอกับลานเบียร กินรานเหลาหลังมอจะกินหนักกวา เพราะใกลหอ และราคาถูกกวาในลา น เ บี ย ร
เยอะ ไมตองเดินทางดวย"--นักศึกษาชาย อายุ22ป

นอกจากดนตรี กลุมมหาวิทยาลัยก็ไปลานเบียรเพราะกิจกรรม countdown โดยนิยมไปกับกลุม 
และไปตามเพ่ือนชวนเพ่ือมีกิจกรรมทํากับเพ่ือนในชวงปใหม

"ไปcountdown ชวงปใหมที่ลานเบียร แตตองที่เซ็นทรัลเวิลดนะ ไปกับเพื่อน 
เพราะ เพ่ือนๆจะชวนกันชวงน้ัน มันก็สนุกดี เปนกิจกรรมปใหม"--นักศึกษาหญิง อายุ21ป

2.3 ตราสินคาที่พึงพอใจในลานเบียร: พอใจเพราะดนตรี ตราสินคายอดนิยมในลาน
เบียรคือสิงห เพราะดนตรีดีท่ีสุด

กลุมตัวอยางบอกวา จํายี่หอเบียรไดทุกยี่หอ เวลาไปลานเบียรไหนๆก็จะเห็นทุกยี่หอคือ 
ชาง ลีโอ สิงห ไทเกอร และไฮเนเกน และชอบลานเบียรตรงท่ีมีดนตรีดีๆมาลง
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แตตราสินคาที่วัยอุดมศึกษาพอใจมากที่สุดในลานเบียร พบวา เปนลีโอ/สิงห และ ชาง
เหตุผลที่พึงพอใจยี่หอนี้ เพราะเหตุผลดานดนตรี โดยกลุมตัวอยางอธิบายวา ชอบและเลือกเขาบูธ
2 ยี่หอนี้เพราะยี่หอนี้เลือกวงดนตรีดีๆและดังๆมีชื่อเสียงมาลงเลนในลานเบียรไดตลอด และมักจะ
เปนวงท่ีวัยรุนโปรดปราน โดยเฉพาะลานเบียรสิงหที่กลุมตัวอยางลงความเห็นวา ไมวาจะจัดลาน
เบียรท่ีไหน เชน ที่เซ็นทรัลเวิลด เบียรสิงหก็จะคัดสรรวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ดังที่สุดมาลง
เสมอ และทําใหกลุมตัวอยางพอใจลานเบียรสิงหมากที่สุดเมื่อเทียบกับยี่หออื่นๆ ซึ่งไมใชพอใจใน
ตัวสินคาเบียร แตพอใจในวงดนตรีและแนวดนตรีที่ยี่หอสิงหคัดเลือกมาลงลานมากกวา ซึ่งกลุม
ตัวอยางระบุวา เปนวงโปรดของวัยรุนท้ังน้ัน และ วัยรุนทุกคนก็อยากฟงวงดังกลาวแสดงสดจริงๆ

"เวลาไปลานเบียรก็เห็นทุกยี่หออยูแลว แตชอบลีโอกับสิงหมากที่สุด เพราะชอบ 
วงดนตรีท่ีย่ีหอน้ีเขาเอามาลงในลานเบียร"--นักศึกษาชาย อายุ21ป

"ไปลานเซ็นทรัลเวิลดและเลือกไปลานสิงห เพราะวงดนตรีที่มาลานสิงหสนุกมาก 
ดีมากลานสิงหยังดีกวายี่หออื่นตรงที่มีอาหารใหเลือกเยอะดวยและมีเบียรหลายยี่หอใหเลือกดวย
จะไปตอนปใหมและไปตอน countdown มีกิจกรรมบนเวทีใหรวมสนุกดวยแจกของรางวัล เลน
เกมแลวแจกเบียรก็มีคนข้ึนไปรวมสนุกเยอะ กอนวงดนตรีจะมาจะมีดีเจมาเปดแผนใหฟง และสาว
เชียรเบียรก็สวยดวย"--นักศึกษาชายวัย22ป

"เคยไปลานเซ็นทรัลเวิลดตอนปใหม ไป 3 วันเลยคือ 29-31 ธันวา ไปลานสิงห ท่ี
ชอบเพราะมีคอนเสิรตที่ชอบมาแสดงในวันนั้น สวนตัวรูวามีลานเบียรปใหมหลายที่เพราะเพื่อน
บอกและมาชวน ท่ี CDC แตมันไกล ที่เมเจอรรัชโยธินก็มีลานสิงห และที่ฟวเจอรที่เคยไปกับ
เพื่อนๆตอนไมใชปใหมก็ไปลานสิงห แตที่เดอะมอลลบางกะปก็มี ที่ชอบเพราะคอนเสิรตของเขา
จริงๆ ไปเพราะคอนเสิรตและถือวาไปน่ังด่ืมเบาๆฟงเพลงท่ีเราชอบ"--นักศึกษาชายอายุ21ป

"ไปเพราะคอนเสิรตจริงๆอยางเดียว และจะไปกินเบียรสด ฟงเพลงชาๆ"--นักศึกษา
ชายวัย 20ป
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"เห็นทุกยี่หอนะแหละ ยี่หอที่จัดบูธสวยๆ พนักงานบริการดีและดูปลอดภัยที่สุด
คือบูธไฮเนเกน แตที่ชอบคือสิงหกับชาง เพราะชอบดนตรีของเขา เขาลงทุนเรื่องดนตรีในลาน
เบียรมากสุดแลว ชางจะจางวงดนตรีมาลงเยอะมากและมีวงดีๆทั้งนั้นเลยชอบ โดยเฉพาะที่
เซ็นทรัลเวิลดคือชางจัดคอนเสิรตดีมาก และมีวงดนตรีเยอะกวาทุกเจาดวย รวมทั้งมีบอลใหดูฟรี
ดวย"-นักศึกษาชาย อายุ20ป

"มันมีลานเบียรทุกยี่หอแหละ แตที่ชอบคือลานสิงห เพราะทั้งเห็นบอยๆดวยและ
ชอบดนตรีท่ีสิงหเอามาลงลานดวย แตชางก็มีวงดีๆมาลงเหมือนกัน"--นักศึกษาชาย อายุ22ป

"ไปลานเซ็นทรัลเวิลด ไปลานเบียรที่มีศิลปนวงที่เราชอบมาแสดงในวันนั้น เรา
เลือกวงที่เราชอบเปนอันดับแรกคะวาจะไปลานไหน ไมไดสนเบียรเทาไร ขอใหไดดูวงที่เราชอบ
พอ"--นักศึกษาหญิงวัย 21ป

"ไปลานฟวเจอรเพราะมันใกลดี คนเยอะจริงแตไมวุ นวายเทาเซ็นทรัลเวิลดที่
เซ็นทรัลเวิลด มันคนเยอะจนตองรอคิววุนวายไป ที่ฟวเจอรก็ไปเพราะไปฟงเพลง เพลงไมตี๊ดๆมาก
แตเปนเพลงบานๆเราชอบแนวน้ีมากกวาแลวก็มีแตลานสิงหท่ีจัดแนวๆน้ี"--นักศึกษาชายวัย 21ป

"ชอบลานเบียรตรงที่มันมีคอนเสิรตมีวงดีๆที่เราชอบมาแสดง เพราะถามีดนตรี
บรรยากาศมันจะดี ทําใหอยากด่ืมมากข้ึน สนุกและน่ังไดนานไมเบ่ือ ถาไมมีดนตรีคงไมไป"--
นักศึกษาชายวัย20ป

โดยทุกคนจดจําสัญลักษณเบียรไดทุกย่ีหอ และระบุไดวา ในลานเบียร มีหลายสิ่งที่เตือนให
ระลึกถึงและนึกช่ือสินคาไดออก เชน รม เส้ือพนักงาน เด็กเชียรเบียร เตนท โตะที่เปนสีสัญลักษณ 
และอุปกรณประกอบการดื่ม
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ในดานโปรโมชั่นดานราคาในลานเบียร กลุมตัวอยางระบุวา ลานเบียรทุกยี่หอจะไม
นําเสนอโปรโมช่ันดานราคาใดๆสาวเชียรเบียรจะไมยอมนําเสนอโปรโมชั่นดวยวาจาแตจะใหลูกคา
อานจากเมนูเบียรเอาเอง ซ่ึงในเมนูจะพบราคาเปนแพคเกจอยูแลว

ในดานโปรโมช่ันประเภทอ่ืนๆ พบวา มีการแจกของรางวัลในลานเบียรผานการเลนเกมบน
เวทีแสดงในลานเบียรกอนคอนเสิรตหรือสลับกับคอนเสิรตบนเวที โดยพิธีกรจะใหผูเขามาดื่มเบียร
ข้ึนมารวมเลนเกมบนเวที ของรางวัลท่ีแจกจะมีท้ังของพรีเม่ียม และ มีการแจกเบียรฟรีบนเวที ซึ่ง
พบวา รายการแจกเบียรฟรีไดรับความสนใจมาก

กลุมตัวอยางรายงานวา ลานเบียรไมมีการขอตรวจบัตรประชาชน สามารถเดินเขาไปได
เลยหรือรอรับคิวหากคนเต็ม และสามารถเขาไปไดท้ังครอบครัวหากมีเด็กเล็กมาดวย

"มีกิจกรรมบนเวทีใหรวมสนุกดวยแจกของรางวัล เลนเกมแลวแจกเบียร มีคนขึ้น
ไปรวม สนุกเยอะ บางลานเชนที่ฟวเจอรก็ไมมีการตรวจบัตรเดินเขาไปไดเลย หาที่นั่งเองไดที่นั่ง
แลวพนักงานเชียรจะเอาเมนูมาใหเลือกเองแตจะไมบอกโปรโมช่ันอะไรถาเปนท่ีเซ็นทรัลเวิลดจะรอ
รับคิวแลวพนักงานเชียรจะพาไปที่โตะสั่งเบียรแลวพนักงานเชียรจะเอามาให เคยขึ้นไปรวมสนุก
บนเวที แตไมไดรับของแจกอะไร ไดถายรูปกับวงดนตรีแบบใกลชิด" --นักศึกษาชายวัย22ป

การติดตามลานเบียรของกลุมตัวอยางวัยมหาวิทยาลัย พบวาติดตามผานสื่อ social 
media คือ Facebook รวมทั้งเห็นจากสื่อประเภท outdoor ขนาดใหญตามหาง เชน ลูกโปงที่
เปนสีสัญลักษณของเบียรหนาหาง และปายบิลบอรดหนาหางที่จัดลานเบียร การติดตามผานสื่อ 
social media เพราะตองการทราบรายการดนตรีของแตละคืน และตองการทราบวาวงที่ตนเอง
ชอบจะมาวันไหน จะไดไปในคืนน้ัน

ในดานกิจกรรมบันเทิง พบวา กลุมวัยมหาวิทยาลัยชอบกิจกรรม countdown ในลาน
เบียรรองลงมาจากคอนเสิรต โดยใหเหตุผลวา กิจกรรม countdown นั้นสนุก คืนวันที่จะมี
กิจกรรม countdown ลานเบียรจะสนุกที่สุดและจะมีวงดนตรีที่ดังที่สุดมาลงในคืนนั้นๆและจะมี
วงดนตรีดังๆจํานวนมากที่สุดดวยในคืน countdown ซึ่งทําใหลานเบียรในคืน countdown มี
กิจกรรมมากที่สุดและบันเทิงมากที่สุด ซึ่งกลุมตัวอยางระบุวา เปนจุดรวมตัวที่ทันสมัยที่สุดของ
วัยรุนในยุคน้ี โดยเฉพาะคืน countdown ที่ลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด เพราะบันเทิงที่สุด มีวงดนตรี
ท่ีดังท่ีสุดมาแสดงสด และมีวงดนตรีมากท่ีสุด รวมทั้งจะมีการแสดงแสงสีเสียงที่ดีที่สุดดวย ซึ่งกลุม
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ตัวอยางบอกวา ลานเบียรเซ็นทรัลเวิลดเปน "จุดศูนยกลาง" ของการ countdown ของ
กรุงเทพมหานครเลยทีเดียว

"ไป countdown ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด คนจะเยอะมากๆ ไปลานสิงหเพราะสนุก
ท่ีสุดถึงแมคนจะเยอะท่ีสุด เพราะเขาจะมีวงดนตรีดังๆมาลงในคืน countdownและมีวงเยอะที่สุด
ในคืนนั้นดวยแลวมันก็เปนแหลงรวมตัวที่วัยรุนจะไปcountdown   ถาจะ countdown มันตอง
count ในลานเบียรมันจะแตกตางจากการ count ท่ีอ่ืนๆตรงสถานท่ีของลานเบียรมันเหมาะ ใหญ
มันกวาง และมันจะมีแสงสีเสียง มีจุดพลุ เปนจุดกลางของการcountdown ของคนกรุงเทพเลย  
มันเปนจุดศูนยกลางของการ countdown ของเมืองไทยเลยนะ"--นักศึกษาชายวัย21ป

5 ทัศนคติบวกตอลานเบียร และ ความเช่ือผิด

พบวา กลุมวัยมหาวิทยาลัยมีทัศนคติในระดับคอนไปทางบวกเกี่ยวกับลานเบียร โดย
บางสวนคิดวา ลานเบียรมีผลกระทบตอสังคมจริง แตมีผลกระทบไมมาก และบางสวนคิดวามี
ผลกระทบอยางมากในบางประเด็นเทาน้ัน

เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กมัธยมในดานทัศนคติบวกตอลานเบียรแลว พบวา เด็กมัธยมมี
ทัศนคติบวกตอลานเบียรสูงกวาเด็กมหาวิทยาลัย

ในดานทัศนคติบวก กลุมวัยมหาวิทยาลัยคิดวา ลานเบียรมีความเหมาะสมในตัวของมันอยู
แลว และควรมีตอไป เพราะกลุมวัยมหาวิทยาลัยคิดวาลานเบียรมีผลกระทบตอสังคมนอย ซึ่ง
ความเหมาะสมในที่นี ้ กลุ มวัยมหาวิทยาลัยนิยามวา หากลานเบียรอยู ในสถานที่ๆไมติดกับ
บานเรือนและไมเสียงดัง ก็มีความเหมาะสมที่จะมีลานเบียรตอไป แตความไมเหมาะสมของลาน
เบียรในท่ีน้ี ตามความหมายของกลุมวัยมหาวิทยาลัย คือ ลานเบียรที่กอผลกระทบดานเสียงดังกับ
บานเรือน ซึ่งหากลานเบียรไมมีผลกระทบดานเสียงดังกับบานเรือน ก็ควรใหมีตอไป และภาครัฐก็
ไมควรจํากัดลานเบียรประเภทนี้ ควรควบคุมลานเบียรที่กอผลกระทบดานเสียงดังมากกวา หรือ 
ควรควบคุมลานเบียรที่ไปเปดแทรกตามชุมชนมากกวาจะมาควบคุมลานเบียรที่เปดตามหาง โดย
กลุมวัยมหาวิทยาลัยเห็นวา ลานเบียรท่ีเปดตามหางมีความเหมาะสมท่ีจะเปดและมีตอไป
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นอกจากนี้ กลุมวัยมหาวิทยาลัยยังคิดวา ลานเบียรไมผิดกฎหมาย เนื่องจากกลุมวัย
มหาวิทยาลัยคิดวา ลานเบียรไมมีสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย ไมไดขายสิ่งผิดกฎหมาย และไมนาจะมีการ
กระทําท่ีผิดกฎหมายใดๆ

ในกรณีท่ีลานเบียรจะผิดกฎหมายได กลุมตัวอยางคิดวา มีแคกรณีเดียวคือการขายใหเด็ก
ซ่ึงคิดวาลานเบียรไมทําแนนอน

"คิดวาลานเบียรไมผิดกฎหมาย เพราะมันไมไดมีอะไรท่ีผิดกฎหมาย และเห็นวา
ควรใหมีลานเบียรตอไปในทุกๆป ไมควรปด ถาจะปดหรือควบคุมลานเบียร ตองไปปดลานเบียรที่
มันมีผลกระทบจริงๆอยางลานเบียรท่ีมันอยูในชุมชนเสียงดังรบกวนตอนกลางคืนหรือมีบานคนอยู
แถวน้ัน แตถาเปนลานเบียรที่มันอยูในพื้นที่ของเขาอยูแลวก็ไมมีปญหาอะไร อยางลานเบียรตาม
หาง ไมนาจะมีปญหาอะไรเลยเพราะเขาอยูในพ้ืนท่ีเขาท่ีไมติดบานคน อยางลานฟวเจอรหรือ
เซ็นทรัลเวิลดก็โอเคนะเพราะมันอยูในพ้ืนท่ีของเคา เคาไมสรางปญหาใหใครเพราะมันไมไดมีบาน
คนอยูแถวน้ัน"--นักศึกษาชายวัย22ป

"คิดวาลานเบียรมีผลกระทบตอสังคมมั๊ย คิดวามีบางแตไมมาก ในแงเสียงดังแบบ
ลานเบียรที่ติดบานคนตอนกลางคืน อันนั้นจะมีผลกระทบ แตถาเปนลานเบียรที่ไมติดบานคนไม 
เสียงดังรบกวนใครก็ไมมีผลกระทบอะไร ไมคิดวาเปนปญหา และเวลาเราไปกินที่ลานเบียร เรา
ไมไดสรางความเดือดรอนใหใคร มันก็ไมมีปญหาอะไรกับสังคมเลย"--นักศึกษาชายวัย 21ป

"ลานเบียรไมผิดกฎหมายอะไรนะ เพราะถาผิด มันจะเปดมาไดนานขนาดนี้เหรอ 
และที่เซ็นทรัลเวิลดลานมันใหญมากนะ ถาผิดกฎหมายจะเปดไดใหญโตขนาดนั้นเหรอ คิดวาไมผิด
แนนอน เพราถาผิดมันคงถูกปดไปนานแลวคงมาเปดแบบน้ีไมได ถามีผิดจริงๆคงขายใหเด็กต่ํากวา
20 ม้ังหรือขายเกินเวลา"--นักศึกษาชายวัย 22 ป
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ในดานการสนับสนุนลานเบียร กลุมวัยมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนลานเบียรอยางเต็มที่ 
โดยมีเหตุผลวา ไมใชสิ่งผิดกฎหมายใดๆ ควรสนับสนุนใหมีการบริการเชนนี้ตอไป และอยากใหมี
เพิ่มเติมมากขึ้น คือ อยากใหมีลานเบียรในชวงหยุดยาวอื่นๆนอกเหนือจากปใหม คือ สงกรานต 
และ ปดเทอม เนื่องจาก จะไดมาฟงดนตรี

นอกจากนี้ กลุมมหาวิทยาลัยยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่เห็นสนับสนุนลานเบียร คือ ลานเบียร
เปนสถานท่ีด่ืมเบียรท่ีเหมาะสม เพราะคนดื่มจะไดดื่มอยางรับผิดชอบและดื่มอยางเปนที่เปนทาง 
คือ ไมด่ืมทายรถ หรือ ไมดื่มตามทองถนน การมีลานเบียรเปนการ "จัดระเบียบ" การดื่มมากกวา
รวมท้ังลานเบียรเปนการ "กระตุน" เศรษฐกิจชวงปใหม ถาไมมีลานเบียร เศรษฐกิจจะไมดีข้ึน

"ลานเบียรไมผิดกฎหมาย จะผิดอะไร ถาผิดคงเปดใหบริการแบบนี้ไมไดอีก มีการ
ตรวจบัตรดวยมันก็ย่ิงไมผิดเขาไปใหญวาเขาทําถูกกฎหมายแลวนะวาไมใหเด็กเขาไป และคิดวามัน
ควรอนุญาตใหมีลานเบียรตอไปเพราะมันไมไดเดือดรอนอะไร ไมเดือดรอนใคร แตมันดีซะอีก
เพราะมันทําใหคนมากินเปนที่เปนทางไมตองไปกินริมถนนหรือเดินดื่มตามทองถนน"--นักศึกษา
ชายวัย22ป

"อยากใหมีลานเบียรอีกแนนอน ปละ 2 ครั้งก็พอ คือปใหมก็ดีอยูแลว เพิ่มวัน
สงกรานตไปดวยก็ดีจะไดมีที่สําหรับคนไมชอบเลนน้ํามาทํากิจกรรมนอกบาน และชวงปดเทอมก็ดี 
จะไดมาฟงเพลง"--นักศึกษาชายวัย21ป

"เปดลานเบียรปละ 3 คร้ังดีกวาคะ ปใหม สงกรานต และปดเทอม เพราะจะไดมา
ฟงคอนเสิรต"---นักศึกษาหญิงวัย20ป

"ลานเบียรไมไดสงผลกระทบในทางลบตอสังคมเลย แตเปนการกระตุนเศรษฐกิจ
ชวงปใหมมากกวาเพราะตางชาติจะไดมาเท่ียวเมืองไทย เอาแคมีปใหมกับสงกรานตก็พอ แตถามี
ลานเบียรตลอดท้ังปอันน้ีเด๋ียว ภาพลักษณเมืองไทยจะกลายเปนเมืองข้ีเมาไป"--นักศึกษาชายวัย
22ป
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6 ผลกระทบ

ผลกระทบดานคานิยม ท่ีลานเบียรมีตอกลุมวัยมหาวิทยาลัย คือ การเปลี่ยนคานิยมในดาน
ตอไปน้ี

 การทําใหการด่ืมในท่ีก่ึงสาธารณะเปนเร่ืองปกติ
 การทําใหการเปดลานเบียรในชวงปใหม = เร่ืองปกติของสังคมไทย
 ลานเบียร = การพักผอนเล็กๆนอยๆที่ไมกอผลกระทบกับใคร เปนแคความสุข

เล็กๆนอยๆท่ีไมสรางปญหาใหสังคมหรือกับใคร
 ทําใหการเห็นวาการแสดงคอนเสิรตในลานเบียรและชมคอนเสิรตพรอมการดื่มไป

ดวย=เร่ืองปกติ เปนท่ียอมรับไดวา ด่ืมเบียรไปดวยฟงดนตรีไปดวย
 การด่ืมในวัยอุดมศึกษา = เร่ืองปกติ 
 ลานเบียรเปนแคเร่ืองการสรางบรรยากาศดีๆ เปนการน่ังสบายๆเทาน้ัน 
 ลานเบียรคือกิจกรรมประเภทหน่ึงท่ีมีท้ังคอนเสิรตวงดีๆท่ีนาสนใจใหเลือกชม 

ดังนั้น ในทัศนคติของกลุมวัยมหาวิทยาลัย ลานเบียร = "ทางเลือก" ในการดื่มอีก
ทางเลือกหน่ึง 

ในดานผลกระทบในดานพฤติกรรม พบวา ลานเบียรเปนแคอีกหนึ่งตัวเลือกในการหาที่ดื่ม
ของกลุมวัยมหาวิทยาลัย เพราะกลุมตัวอยางเปนกลุมที่ดื่มอยูแลวและปกติดื่มตามรานเหลาอยู
แลว การไปด่ืมลานเบียรจึงเปนแคอีกทางเลือกหน่ึงเทาน้ันเอง โดยกลุมตัวอยางระบุวา การไปลาน
เบียรไมไดทําใหด่ืมหนักข้ึนในลานเบียรเพราะตองเดินทางกลับ แตการดื่มตามปกติที่รานเหลาใกล
สถานศึกษาทําใหด่ืมหนักกวาเพราะไมตองกังวลเร่ืองการเดินทาง

ในดานผลกระทบดานการเงิน พบวา กลุ มตัวอยางระบุวา มีผลกระทบดานการเงิน
พอสมควรหากไปลานเบียรเกินกวา 2คร้ัง/เดือน เพราะราคาสินคาในลานเบียรสูงมาก โดยเฉพาะ
ลานเบียรใหญๆอยางเซ็นทรัลเวิลด และยังตองมีคาเดินทางอีกตางหาก ซึ่งรวมๆแลวการไปลาน
เบียรใหญๆใจกลางเมืองจะมีคาใชจายครั้งละ 1500-2000 บาท
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"ลานเบียรไมคอยมีผลอะไรกับเราในเรื่องการดื่มหรอก เพราะปกติเราดื่มเยอะอยู
แลว และปกติกินเหลาหลังมอเรากินเยอะกวาไปลานเบียรเสียอีก แตการไปลานเบียรมันแคเสีย
เงินเพิ่มเทานั้นเอง เพราะมันแพงกวาแถวรานเหลาใกลมอ คาเบียรในลานเบียรตก 1000 บาท 
กวาๆ คาอาหารอีกประมาณ 500 และคาเดินทางอีก"--นักศึกษาชายวัย23ป

"ผลกระทบท่ีมีแนๆ คือเร่ืองเงิน เพราะเราจะใชจายเยอะข้ึนเพ่ือไปลานเบียรเพราะ
เราอยากดูวงดนตรีท่ีเราชอบ"--นักศึกษาหญิงวัย20ป

"ผลกระทบท่ีไปลานเบียรคือ เสียเงินเยอะมาก เยอะกวาไปรานเหลา มันไมไดมีผล
เร่ืองทําใหดื่มเยอะขึ้น เพราะเนื่องจากลานเบียรมันไกล เราจะกินเยอะมากไมไดเดี๋ยวกลับไมได
เหมือนกินท่ีรานเหลาแถวหอ แตไปลานเบียรคือเร่ืองเงินท่ีมันแพงกวาแนๆ "--นักศึกษาชายวัย22ป
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7พฤติกรรม/เหตุผล/ทัศนคติและผลกระทบจากการไปเบียรปารต้ีในกลุมวัยดมศึกษา

กลุมวัยอุดมศึกษาเปนกลุมท่ีด่ืมหนัก และหาโอกาสดื่มบอยไดตลอดเวลา เบียร/สุราปารตี้
ก็เปนสวนหนึ่งที่กลายเปน lifestyle ของวัยอุดมศึกษาที่วา เมื่อรานเหลารอบมหาวิทยาลัยจัด
ปารต้ี ก็ตองชักชวนเพื่อนฝูงไปนั่งเลนบาง ไปเที่ยว ไปรอฟงดนตรี ไปเตน หรือไปเพื่อสนุกสนาน
กับกลุมเพื่อน และในแตละภาคการศึกษา รานเหลารอบมหาวิทยาลัยก็นิยมจัดปารตี้หลายครั้ง
หรือเกือบทุกเดือน เดือนละ 1-2 คร้ัง แลวแตวางานจะใหญหรืองานเล็ก ซึ่งมีผลใหเกิดแรงจูงใจใน
การไปด่ืมในกลุมวัยอุดมศึกษา

ในดานเหตุผลในการไปเบียรปารต้ี คือ อยากไปฟงดนตรีเปนอันดับหนึ่ง อยากสนุก และมี
พฤติกรรมดื่มอยูแลว การไปดื่มในเบียรปารตี้ก็เทากับเปนแคการเปลี่ยนที่ดื่มหรือมีโอกาสในการ
ด่ืมเพิ่มขึ้นเทานั้นและมีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นจากการดื่มปกติธรรมดา เพราะแรงจูงใจสําคัญใน
การไปเบียรปารต้ี คือ ดนตรี

"สวนใหญเราก็กินรานประจําของเราอยูแลวคือแถวหลังมอแถวหอ เพราะคุนเคย 
และแสดงออกอะไรไดในรานประจําเชนเราเตนไดตามสบาย แตถาไปรานไมเคยไปเราก็จะเขินไม
กลาแสดงออกอะไรมาก และที่ไปประจําคือปารตี้รานเหลาหลังมอนี่แหละ สวนใหญเราไปปารตี้
บอยมาก ที่ไปปารตี้ตางจากการไปนั่งกินแบบประจํา นั่งกินแบบประจําคือนั่งกินแบบชิวๆ แตไป
ปารตี้ตางออกไปคือไมเนนกินเหลาแตไปเพราะคอนเสิรตเปนหลัก เหลา เบียรเปนประเด็นรอง 
งานปารต้ีสวนใหญท่ีเราเปนก็เปนงานบุฟเฟตเบียรทุกงาน ท่ีเลือกงานแบบบุฟเฟตเพราะมันคุม"--
นักศึกษาหญิงวัย 22 ป

"เลือกไปงานแบบปารต้ีบุฟเฟตมากกวา คือ ไมใชไปกินเหลากินเบียรเปนหลักแต
เนนคอนเสิรตและตองมีกิจกรรมอ่ืนๆในงานเหมือนปารตี้สงกรานต เพราะถาไปกินเบียรอยางเดียว
ไปเม่ือไรก็ไดมันก็ธรรมดาๆไป"--นักศึกษาหญิงวัย 21ป
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"ชอบไปแบบปารตี ้บุฟเฟต โดยเฉพาะที่ไปคือวันสงกรานตวันที่ 16-17 เมษา 
เพราะรานเหลาหลังมอจะจัดปารตี้เบียรหลังวันที่13 ก็จะนัดเพื่อนๆมากัน ในงานที่ไปจริงๆคือไป
เพราะคอนเสิรต ไปฟงเพลง สวนเรื่องเบียรเปนแบบเสริมบรรยากาศวันนั้นมากกวา และคิดวาคุม
ราคาท่ีจายไปคือ 499 บาท เพราะมีคอนเสิรตดวย มีเลนโฟมดวย และมันเขากับสงกรานตคือมัน
ตองรีแลกซสนุกๆไง สวนเบียรไมไดสนวาย่ีหออะไร ย่ีหอไหนจัดก็ไปหมด"--นักศึกษาชายวัย21ป

สวนปารตี้สุรา พบวา กลุมวัยอุดมศึกษาก็ไปรวมเชนกัน โดยพบวา งานที่วัยอุดมศึกษาไป
มากท่ีสุดคือ งานเด็กสายศิลป เหตุผลท่ีไปคือ อยากไปฟงคอนเสิรตในบรรยากาศoutdoor

"เคยไปงานเด็กสายศิลป รู วาสปอนเซอรงานคือแสงโสม งานที่ไปตอนนั้นจัดที่
สนามรถไฟฟามักกะสันเพราะมันเปนลานกวางๆ แตเสียเงินคาบัตร499บาท คาบัตรนี้ไมรวมคาดื่ม
ในงานนะตองซ้ือตางหาก ในงานมีตลาดนัดของเด็กศิลปๆ อารตๆ มีตัดผมฟรี มีซุมนาสนใจเยอะ 
และที่สําคัญมีคอนเสิรตใหญมากมีทั้งดนตรีสดเวทีใหญมากและมีดารารับเชิญ มีดนตรีสดแบบ
แบงเปนหลายโซนแลวแตใครจะฟงโซนไหน มีแนวแดนซ แนวอิเลกโทรนิก ตรงโซนดนตรีนี้คนจะ
แนนมากๆ มีกิจกรรมเยอะแยะกลางแจง แขงกันพนกําแพงสวนเรื่องเหลาเบียร กินไดเลยในงาน 
เพราะขางหนางานมีซุมขายเหลาแสงโสมเปนแบบถังราคาประมาณถังละ200กวาบาท แตไมรีฟล
นะ สูบบุหร่ีไดในงาน คนที่ไปก็นั่งกินเหลากินเบียรกันไดในงานไมจํากัดอายุ คือ ทุกคนซื้อเหลาได
หมดไมตรวจบัตรประชาชน"--นักศึกษาชายอายุ21ป

"เคยไปงานแสงโสม move a bar ปารต้ี แตอันนี้จัดในรานเหลา มีคาเขาตองจาย 
600 บาท จายแลวจะไดสติกเกอรกับริสแบนด ขางในจะมีเบียรชางใหกินแบบรีฟลตลอดทั้งคืนแต
จะเปนแบบกระปองเทานั้น แตยี่หออื่นจะไมขายในคืนนั้น ตองสั่งของชางเทานั้น ถาเหลาจะอีก
ราคานึง ถาไมกินแบบกระปองตองซ้ือเอง ในงานคือเนนคอนเสิรต"--นักศึกษาหญิงวัย22ป 



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้  (beer buffet) ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

2558 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร 278

ดังน้ันจะเห็นไดวา เหตุผลและแรงจูงใจสําคัญที่ทําใหกลุมเปาหมายไปงานเบียรปารตี้คือ 
คอนเสิรต ในดานทัศนคติตอปารต้ีเบียร/สุรา พบวา สวนใหญ คิดวา การจัดปารตี้เบียรบุฟเฟตนั้น 
"คุมคา" ในดานราคาท่ีตองจาย สวนปารตี้สุรานั้น กลุมเปาหมายคิดวา มีราคาแพงมากและไมคุม
เทาเบียรปารต้ี 

ทัศนคติในดานความ "คุมคา" นั้น กลุมเปาหมายวัดจาก การไดมีโอกาสฟงคอนเสิรตวงที่
ตนเองชอบโดยไมตองจายคาคอนเสิรตเหมือนไปดูคอนเสิรตท่ีจัดจริงๆ แตจะคิดวา ราคาของเบียร
ปารตี ้นั ้นเทากับ การไปฟงคอนเสิรต บวกกับ การไดดื ่มฟรี แถมไดบรรยากาศที่ดีกวาไปดู
คอนเสิรตจริงๆตาม hall เพราะในคอนเสิรตจริงๆนั้นหามการดื่มอยูแลว แตถาจัดในรานเหลา 
ถึงแมจะเปนแคมินิคอนเสิรตก็ตาม แตบรรยากาศโดยรวมจะดีกวาและไดดื่มฟรีในราคาที่ไมแพง
เหมือนการไปชมคอนเสิรตจริงๆ

โดยพบวา เวลารานเหลารอบสถานศึกษาจัดเบียรปารตี้นั ้น จะมีการโฆษณาวงดนตรี
นําหนาวาในคืนที่จัดปารตี้จะมีวงใดมาเลนบาง และคิดราคาคาผานประตูในคืนนั้น ซึ่งตามปกติ
หากไมมีปารตี้ก็ไมคิดคาผานประตู คาผานประตูก็คือคาบัตรเขางานเบียรปารตี้นั่นเอง ซึ่งพบวา 
มักตั้งราคาแบบ bait pricing เชน ราคา 399-499-599 ถาซื้อลวงหนาในเฟซบุคหรือใน IG ถา
ซ้ือหนางานจะไดราคาท่ีแพงข้ึนอีก100บาท แลวแตความใหญเล็กของงาน

"งานแสงโสมมีคาบัตร 600 บาท จัดในรานเหลา แตถาเปนงานสงกรานต จะคิดคา
บัตร 400 บาท ถาเราซื้อบัตรกอนวันงาน ซื้อไดในสื่อโซเชียลที่เขาโฆษณาใน IG ก็จะไดถูกกวา
ซ้ือหนางาน อยางงานสงกรานต ซ้ือบัตรได 400 บาท ราคานี้รวมกิจกรรมทุกอยางแลวและรวมคา
เคร่ืองด่ืมดวย 2 ขวดฟรีคือเขาไปแลวจะไดรับสเมอรนอฟฟรี 2 ขวด แตเอาจริงๆคือจะตองจายคา
ถังนํ้าในงานอีก 1000 บาท"--นักศึกษาหญิงวัย22ป

"มาเที่ยวงานสงกรานตที่รานเหลาหลังมอ เปนงานบุฟเฟตเบียร มีคอนเสิรตมาลง
คือวงMild ที่มาคือจะมาดูคอนเสิรต บัตรราคา200 บาท พอจายคาบัตรเขางานจะไดรับเบียรฟรี
ทันที 1 กระปองเปนเบียรคารลสเบิรก ในงานมีกิจกรรมแดนซ เลนน้ํา ฉีดโฟม แตถาจะกิน ย่ีหอ
อ่ืนอยางเชนอยากกินลีโอ ตองซื้อตางหากกระปองละ 60 บาท ซึ่งวันนั้นแจกคารลสเบิรกฟรีแตไม
ประทับใจรสชาติตองสั่งลีโอมาดื่มแทน แตรูสึกวาคุมเพราะเทากับจายเปน คาคอนเสิรต ที่มาคือ
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มาเพราะคอนเสิรต และวงท่ีเราคอยคือวง Mild ซ่ึงเลนเปนวงสุดทาย ตอนเท่ียงคืน เลิก 02.00 น. 
แตจะมีวงอ่ืนข้ึนกอนต้ังแต 20.00 น. ทําใหเราตองดื่มคอย จนถึงตี2 ซึ่งกินเบียรอยางเดียวที่แจก
ฟรีมันไมพอมันตองเดินไปหยิบมาเร่ือยๆนอกราน และเขาไมเอามาเสิรฟ หยิบไดคนละ 1 กระปอง
เทาน้ันดวย เลยส่ังเหลาเรดมาน่ังด่ืมกัน เพื่อคอยดนตรีลง"--นักศึกษาชายวัย 22ป

"เรารูสึกวามันคุมกับงานแบบนี้ ที่คุมเพราะจายครั้งเดียวไดทุกอยาง ถาเราไปดู
คอนเสิรต จริงๆจะแพงกวานี้ แตนี่คุมเพราะไดทั้งดูคอนเสิรตและไดกินเบียรฟรีดวย และไดดู
คอนเสิรตแบบใกลชิดดวยไดดูสดๆเลย เราอยากเห็นตัวจริงของวงที่เราชอบอยูแลวและ เพลงที่เรา
ชอบ"--นักศึกษาชายวัย 22ป

ในดานการรับรูขาวสารและติดตามงาน กลุมเปาหมายบอกวา รับรูและติดตามอยูแลวจาก
ส่ือโซเชียลมีเดียท่ีใช contact กับทางรานเหลารอบสถานศึกษา โดยทางรานเหลาจะเปนผูสงขาว
ผานทางสื่อโซเชียลตลอดเวลาและสงขอความหาลูกคาดวยตนเองผาน SMS

"เร่ืองงานปารต้ีสงกรานตโฟมท่ีรานเหลาหลังมอ เรารูจาก SMS ที่รานสงมา ที่ราน
มีเบอร ของทุกคนท่ีเคยไป เพราะรานจะใหลงชื่อเราและเบอรโทรเราไวตอนเรารวมกิจกรรม ราน
ก็จะสงขาวมาวาตอไปจะมีงานอะไร และติดตามใน IG กับเฟซบุคของรานอยูแลว รานก็จะ up
ตลอดวาจะมีงานอะไรบางวันไหนและขายบัตรในออนไลนหรือรับจองในโซเชียล และเราก็มีเบอร
ราน รานจะใหพวกริสแบนดกับซองกันนํ้าอะไรมาตลอดและมีเบอรรานอยู ในนั้นก็โทรไปจอง และ
เราก็เมมเบอรรานเก็บไวดวยจะไดโทรไปจองไดเวลารานมีงาน อีก อันหนึ่งคือรานหลังมอจะตั้ง
line group ของแตละราน แลวดึงเราเขากรุป รานก็จะแจง เรื่องงาน คอนเสิรตใน line group
ดวย"---นักศึกษาชายวัย23ป
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ในดานการรับรูวาเครื่องดื่มยี่หอใดเปน sponsor ในงานนั้นๆ กลุมเปาหมายบอกวา เดิน
เขาไปในรานจะรูทันที เพราะจะมีการตั้งบูธยี่หอนั้นๆหนาราน และจะมีการ display เครื่องดื่ม
ย่ีหอน้ันๆหนาราน หรือรูจากการไดรับสินคาย่ีหอน้ันฟรีในคืนน้ัน แตยี่หอของเครื่องดื่มพบวา ไมใช
แรงจูงใจ ในการดึงดูดใหกลุมเปาหมายเขางาน แตเปนดนตรีมากกวา

"เราจะรูไดวายี่หอไหนเปนสปอนเซอรงานก็เดินเขารานไปจะเห็นเขาเอาบูธมาตั้งๆ
หนาราน กับเห็นพวกกระปองยี่หอนั้นหรือขวดยี่หอนั้นมาวางเยอะๆหนารานก็จะรูเลย อยางงาน
ปารต้ีที่ไปรูวาคารลสเบิรกเปนสปอนเซอรเพราะเขาไปก็มีบูธ ซุมคารสเบิรกและมี กระปองคารล
สเบิรกมาวางเรียงยาวเปนเมตรๆหนารานเพื่อใหสะดุดตาและสนใจวายี่หอ อะไร เพราะตอนนั้น
คนไมคอยรูจักย่ีหอคารลสเบิรกเทาไหร เขาไปปุปไดแจกคารลสเบิรก ฟรีทันทีเลย แตไมอรอย
เพราะกลิ่นแรง ถึงแมจะไดฟรีแตไมคิดจะส่ังมากินอีกเลย"-- นักศึกษาชายวัย22ป

ในดานผลกระทบ พบวา ผลกระทบจากการไปเบียรปารตี้ คือ การจายมากกวาปกติ ถึงแม
ปกติจะจายคาดื่มเดือนละประมาณ 1000-2000 อยูแลว แตการไปเบียรปารตี้ จะทําใหจาย
เพิ่มขึ้นอีกงานละ 5-600 บาทสําหรับคาบัตร แตผลกระทบที่ตองจายเพิ่มจริงๆ คือ คาดื่มที่ตอง
จายเพ่ิมในงานปารต้ี ที่พบวา การโฆษณาวา ไดรับเบียรฟรีเปนความจริงแคสวนเดียว เพราะการ
ไดเบียรฟรีในงานน้ันจะมีเง่ือนไขในการรับฟรี

ผลกระทบในดานถัดมา คือ ทําใหวัยอุดมศึกษาชินกับการไปรานเหลา คุนเคยกับการไป
รานเหลา และอยากไป เพราะแรงจูงใจดานดนตรี ทําใหรูสึกอยากไป เพราะอยากฟงวงที่ตนเอง
ชอบ และการจัดแพคเกจแบบปารต้ีคือขายรวมราคาเดียว ทําใหรูสึกวาคุมคากับการไปหรือคุมกับ
เงินท่ีเสียไป

"ไปจนชิน รูสึกวารานxxxหลังมอเปนสวนหนึ่งของชีวิตเรา นัดเพื่อนก็ที่นี่ คุยกันก็
ที่นี่ น่ังชิว กันก็ที่นี่ ปารตี้ก็ที่นี่ แลวที่อยากๆไปคือไมไดเนนกินเหลากินเบียรไมไดขี้เมา แตไป
เพราะ มันชิน อยากหาเพื่อนอยากหาที่นั่งกับเพื่อนและอยากฟงเพลง อยากไปดูวงที่เราชอบแบบ
ตัวจริงๆแบบใกลชิดมากกวา เรื่องเหลาก็เปนเรื่องรองแบบประกอบบรรยากาศใหมันดีขึ้น เทา
น้ันเอง"--นักศึกษาหญิงวัย 22ป
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ขอสรุป

วัยมัธยม

ถึงแมอายุจะนอย แตวัยมัธยมเปนวัยดื่ม ดื่มกันเปนเรื่องปกติ และมีทัศนคติตอการดื่มวา

เปนเร่ืองปกติธรรมดา มีวิถีชีวิตคลายวัยทํางานคือ ดื่มวันสุดสัปดาห ดื่มตอนเย็น นัดกับเพื่อนดื่ม 

ไปด่ืมกับกลุม มีปารตี้ซึ่งแนนอนวาไดดื่ม ฯลฯ รูจักลานเบียรเปนอยางดี และไปลานเบียรเพื่อไป

ดื่มและฟงดนตรี แรงจูงใจสําคัญที่ทําใหวัยมัธยมไปลานเบียร คือ คอนเสิรต และวัยมัธยมถึงแม

อายุไมถึง 20 ป ก็สามารถเขาลานเบียรและส่ังเบียรมาด่ืมได เพราะลานเบียรบางแหงไมตรวจบัตร

ประชาชนและพนักงานขายก็ไมขอดูบัตรประชาชนคนซ้ือ แรงจูงใจรอง คือ ความบันเทิงอื่นๆของ

ลานเบียร ไดแก การ countdown การถายรูปกับ display ตางๆในลานเบียรเพื่ออวดเพื่อใน

social media วัยมัธยมคิดวา การไปลานเบียรน้ัน "คุมคา" เพราะแรงจูงใจดานดนตรี คือ ไดชม

คอนเสิรตวงท่ีตนเองชอบแบบสดๆ ไดใกลชิดวงที่ตนชอบแบบจริงจัง ไดฟงเพลงที่ชอบ ไดถายรูป

กับวงดนตรีที่ชอบ และลานเบียรก็มักจะมีวงดนตรีดีๆมาลงเสมอ โดยทราบมาจากการติดตาม

ขาวสารของลานเบียรใน social media และสื่อในหางสรรพสินคา ตราสินคาที่ชอบที่สุดในลาน

เบียรคือ ตราสิงห/ลีโอ ท่ีชอบ เพราะเหตุผลดานดนตรีอีกเชนกัน วา ยี่หอนี้นําวงดังๆที่วัยรุนชอบ

มาแสดงในลานเบียรไดบอยและหลายวง ตราสินคาท่ีชอบรองลงมาคือ ชาง ซึ่งวัยมัธยมบอกวา วง

ดนตรีที่ยี่หอชางนํามาลงไมดีเทายี่หอสิงห แตลานเบียรชาง มีกิจกรรมหลายอยาง เชน การแจก

เบียรฟรี  ในดานราคาน้ัน พบวา ไมใชปญหาหลักสําหรับวัยมัธยม  ในดานทัศนคติบวกและความ

เช่ือผิด วัยมัธยมคิดวา ลานเบียรไมใชสิ่งผิดกฎหมาย มีทัศนคติสนับสนุนลานเบียรสูงสุด เสนอให

เปดลานเบียรบอยกวาน้ี และอยากใหมีลานเบียรชวงปดเทอม รวมทั้งเห็นวาลานเบียรหนาหางคือ

ความสะดวกและควรมีตอไป ผลกระทบของลานเบียรท่ีมีตอวัยมัธยม คือ สงเสริมใหเห็นวาการดื่ม
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ในลานเบียรแกลมดนตรีคือเรื่องปกติ และสงเสริมคานิยมใหมวาการดื่มแบบบรรยากาศดีๆตองคู

กับดนตรีแสดงสดของวงที่ตนเองชอบ และทําใหเด็กอายุต่ํากวา20ปกลายเปน supporter ของ

ลานเบียรไป โดยมีแรงจูงใจสําคัญท่ีลานเบียรนํามาใชไดผลสูงสุดคือ music sponsorship

วัยมหาวิทยาลัย

วัยมหาวิทยาลัยกลายเปนวัยดื่มจัด การดื่มกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตวัยมหาวิทยาลัย 

กลายเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวันไปแลว โดยมีเหตุผลรองรับวา การดื่มเปนสวนประกอบของ

การ "นั่งชิล" ตามรานเหลาหลังมหาวิทยาลัยและการผอนคลาย และการไปนั่งรานเหลาหลัง

มหาวิทยาลัยมีเหตุผลคือ เพื่อไป "นั่งชิล" หาที่ landing ในตอนเย็น และตองการคุยกับเพื่อนใน

บรรยากาศ "ชิลๆ" คือ มีเพลงฟง บรรยากาศดีๆ การดื่มจึงเปนแคสวนประกอบของความตองการ 

"ชิล" เทาน้ัน  สวนการไปลานเบียร วัยมหาวิทยาลัยรูจักลานเบียรหลายแหง แตบอกวา ลานเบียร

เซ็นทรัลเวิลดคือ "จุดศูนยกลาง" ของวัยรุนกรุงเทพ เพราะดีที่สุด แรงจูงใจในการไปลานเบียร คือ 

ดนตรี ตองการฟงคอนเสิรตจากวงท่ีตนเองชอบเปนหลัก และจะไปในวันที่วงที่ตนเองชอบมาแสดง

ในลานเบียร โดยติดตามขาวสารลานเบียรและตารางคอนเสิรตจากสื่อ social media และปาย

หนาหางสรรพสินคา  การไปลานเบียรของวัยมหาวิทยาลัยคือ ตั้งใจไปฟงคอนเสิรต ไปชมดนตรีวง

ที่ตนเองชอบในลานเบียร  ตราสินคาที่เปนที่นิยมสูงสุดของวัยมหาวิทยาลัยคือ ตราสิงห/ลีโอ 

เพราะเหตุผลดานดนตรี วา เปนยี่หอที่สามารถรวบรวมวงดนตรีที่มีชื่อเสียงที่สุด วัยรุนโปรดปราน

ท่ีสุด ดังท่ีสุด และจํานวนวงมากที่สุด มาแสดงสดในลานเบียรได และดนตรีของลานสิงหดีที่สุดเมื่อ

เทียบกับทุกลานเบียร และในวัน countdown ก็ตั้งใจไปลานสิงห เพราะจะเปนคืนที่มีวงดนตรีที่

ดังที่สุดมารวมตัวกันและมีจํานวนมากที่สุดผลัดกันแสดงสดบนเวที และมีกิจกรรมมากมายในคืน

น้ัน ซ่ึงกลุมมหาวิทยาลัยบอกวาเปนจุดรวมตัวของวัยรุน  ในดานราคา พบวา ไมใชปญหาหลักของ

วัยมหาวิทยาลัย เพราะปกติ จายกับการดื่มสูงอยูแลว และไปลานเบียรไมสามารถดื่มจัดเทาการ
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ดื่มในรานเหลาหลังมหาวิทยาลัยได เพราะลานเบียรสวนใหญอยูไกลตองเดินทางไปทําใหดื่มมาก

ไมไดจะกลับหอลําบาก ในดานทัศนคติบวกและความเช่ือผิด วัยมหาวิทยาลัยคิดวา ลานเบียรไมใช

สิ่งผิดกฎหมาย มีทัศนคติสนับสนุนลานเบียร เสนอใหเปดลานเบียรปละ2คร้ัง คือ สงกรานต ปใหม

และอยากใหมีลานเบียรชวงปดเทอม รวมทั้งเห็นวาควรมีลานเบียรตอไปเพราะลานเบียรไมสราง

ปญหาใหสังคม แตลานเบียรปใหมชวยในเรื่องการทองเที่ยวมากกวา ผลกระทบของลานเบียร/

เบียรปารต้ีที่มีตอวัยมหาวิทยาลัย คือ สงเสริมใหเห็นวาการดื่มแกลมดนตรีคือเรื่องปกติ สนุก ชิล 

สรางบรรยากาศมากกวา และตอกย้ ําคานิยมที ่มีอยู แลวในวัยมหาวิทยาลัยวาการดื ่มแบบ

บรรยากาศดีๆตองคูกับดนตรี และทําใหนักดื่มวัยนี้กลายเปน supporter ของลานเบียร/เบียร

ปารตี้ไปดวยอีกกลุมหนึ่ง โดยมีแรงจูงใจสําคัญที่ลานเบียร/เบียรปารตี้นํามาใชไดผลสูงสุดคือ 

music sponsorship



 

      [ Part 3 ] 

 

     

    สถานการณ์ของลานเบียร์และbeer party 

 



[  Part 3  ] 

สถานการณลานเบียร ณ ปจจุบัน: ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ 
โปรโมชั่นและ การสื่อสาร

สถานการณ beer party

บทที่ 11-14
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[ บทท่ี 11 สถานการณลานเบียร: ผลิตภัณฑ และ ราคา ] 

ในบทน้ี เปนการรายงานสถานการณลานเบียร ณ ปจจุบันใน 2 ดานแรก คือ

1) รายงานสถานการณดานผลิตภัณฑ 
2) รายงานสถานการณดานราคา 

1 สถานการณดานผลิตภัณฑในลานเบียร   

ลานเบียร ถือเปนการสงเสริมการขายท่ีเรียกวา seasonal marketing คือ การทํา

การตลาดตามเทศกาล ซึ่งเปนวิธีทําการสงเสริมการขายท่ีธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนิยมมากเปน

อันดับสอง รองจากการทําการสงเสริมการขายผานดนตรีและกีฬา

ลานเบียร เปนการทําการสงเสริมการขายแบบ seasonal marketing ท่ีมีความสําคัญสูง

สําหรับธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เพราะครอบคลุมหลายเทศกาลและหลายวาระท่ีเนนวันหยุด

และความสนุกสนาน คือ ครอบคลุมท้ังเทศกาลสิ้นป เทศกาลปใหม ชวงcountdown ชวงวันหยุด

ยาว และตอนรับฤดูหนาว  ผูบริโภคก็มีแกใจท่ีจะฉลองหรือพรอมพักผอนอยูแลว ทําใหลานเบียร

เปนการสงเสริมการขายท่ีธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุมทุนเปนอยางมาก
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1.1 สถานการณลานเบียรเปรียบเทียบป 2556-2557:  ป56 เปดทุกแบรนด เพื่อดูลูทาง
อนาคต  ป57 ตอยอดธุรกิจเปน music marketing เต็มตัว

 ป 2556ทุกผลิตภัณฑแขงกันจัดลานของตนเอง :สถานการณลานเบียรป 2556ทุก
ผลิตภัณฑ ทุกประเภท ตางชิงแขงขันชวงปลายปกันดวยกลยุทธแบบเดียวกัน คือ ชิงพื้นท่ีขายผาน
ลานเคร่ืองด่ืมของตนเองพบวา เคร่ืองด่ืมทุกประเภทท้ังสุราท้ังเบียรท้ัง RTD แขงกันทําลาน
เคร่ืองด่ืมของตนเอง แขงขันชวงชิงหาจุดเดนในลานเคร่ืองด่ืมของตนเองเพื่อสรางใหเปนกระแส
talk of the town ดึงดูดนักเท่ียว ป 2556 จึงมีลานเบียรเกือบครบทุกย่ีหอ มีลานสุราของย่ีหอ
แสงโสม และมีลานวอดกาของเคร่ืองด่ืมแอบโซลูทวอดกา ท้ังหมดจัดในบริเวณใกลเคียงกัน คือ 
ใกลยานเซ็นทรัลเวิลด

2556 แขงขันสูงสุด มีทั้งลานเบียร ลานสุรา และลานวอดกา:ในป 2556สินคาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลมีการปรับกลยุทธการสงเสริมการขายดวยลานเบียรเปนอยางมาก ในป2556 จึงพบวา 
ไมใชมีแตสินคาเบียรเทาน้ันท่ีทําลานเบียรเพื่อสงเสริมการขาย แตพบวา กลุมสินคาสุราและ
เคร่ืองด่ืม RTD ก็หันมาทําการสงเสริมการขายชวงสิ้นปดวยการทําลานสุราดวยเชนกัน เปนปแรก
ท่ีกลุมสินคาอื่น คือ สุรา และ RTD ขยับเขามาชิงพื้นท่ีการขายดวยการสรางลานเคร่ืองด่ืมของ
ตนเอง เหตุผลในการทําตลาดแบบใหมของสุราและ RTD คือ ลานเคร่ืองด่ืมแบบลานเบียรไดท้ัง
ยอดขายสูงตอคืนและไดสรางกระแสแฟช่ันไปในตัวซึ่งจะทําใหเปนท่ีจดจําของนักด่ืมนักเท่ียวตอไป

ในป 2556 พบวา มีสินคาเบียร 6 ตราสินคา คือ สิงห-ลีโอ ชางเอกซปอรต ไทเกอรเบียร 
ไฮเนเกน  อาซาฮี และ คารลสเบิรก ท่ีเปดลานเบียรของตนเองตามสถานท่ีตางๆ และพบวา มี
สินคาสุรา 1 ตราสินคา คือ แสงโสม เปด “ลานสุรา” ของตนเองหน่ึงแหง และ มีสินคากลุม 
RTD1 ตราสินคา คือ แอบโซลูทวอดกา เปด “ลานวอดกา” ของตนเองอีกหน่ึงแหง     และทุก
แหงจัดในพื้นท่ีใกลเคียงกัน คือ ยานเซ็นทรัลเวิลด-สยามดิสคัฟเวอร่ี-พารากอนเทากับเปนการ
แขงขันชวงชิงพื้นท่ีกันโดยตรง
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2556 เปดลานสุรา ลานวอดกา ชวงสิ้นป เพื่อตอยอดทําmusic marketingชวงกลางป2557:
จากการสํารวจตอเน่ืองพบวา การเปดลานสุรา ลานวอดกาชวงสิ้นปของธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล 2 ย่ีหอ คือ แสงโสม และ แอบโซลูทน้ัน เปน "กลยุทธเปดตัว" ของธุรกิจท้ังสอง ท่ีจะ
ตอยอดไปยังการทําตลาด music marketing ในชวงกลางปตอมา ดังน้ัน การเปดลานสุรา และ 
ลานวอดกา ชวงสิ้นป คือ การชิมลางกับกลุมเปาหมาย เพื่อใหเปนท่ีรับรูจดจํา และตอยอดไปถึง
music marketing ท่ีจะเปดตัวชวงกลางปตอมา

พบวา จากชวงสิ้นป 2556 ตอเน่ืองกับป2557 เปนตนมา ในชวงกลางปของป 2557 สุรา
แสงโสม ไดเปดตัวดวยกลยุทธ music marketing แบบเวทีกลางแจงสัญจรไปยังจังหวัดตางๆ 
และตามสถานท่ีใหญๆในกรุงเทพมหานคร โดยจัดในลักษณะเวทีดนตรีกลางแจงในพื้นท่ีเปดโลง
ขนาดใหญ เชน สนามกีฬา พื้นท่ีวาง และมีกิจกรรมกลางแจงอื่นๆนอกเหนือจากเวทีดนตรี และให
ช่ือวา "ลานแสงโสม" ตอมา ซึ่งพบวา ไดรับความนิยมมากตอเน่ืองมาจนป 2558

1.2 ปรากฎการณผ ลิตภณัฑท ี่ควรจบัตามองป56: เม่ือกลุมสุรารกุลานเบียร

นอกจากสินคาเบียรท่ีรุกตลาดปลายปดวยลานเบียรแลว พบวา ในป 2556 กลุมสินคาสุรา
ตางมีการเคลื่อนไหวเพื่อแขงขันดวยการปรับกลยุทธผลิตภัณฑของตนเอง

พบวา สุรา แสงโสม สินคาสุราในบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ไดริเร่ิมใชกลยุทธผลิตภัณฑ push 
strategy ดวยการผลักดันสินคาผานลานสุรา เชนเดียวกับลานเบียร และมีการปรับภาพลักษณ
ของสินคาสุราแสงโสมหรือ re-branding ใหมีภาพลักษณใหมเปนสินคาสุราท่ีเหมาะกับวัยรุนและ
วัยทํางานตอนตนผูรักอิสระ และมีความคิดสรางสรรค ซึ่งสุราแสงโสมไดทําการสรางภาพลักษณ
ใหมน้ีผานโฆษณาตรงทางโทรทัศนมาไดประมาณ 1 ปแลว และดําเนินการผลักดันสุราแสงโสมใน
ภาพลักษณใหมท่ีดู “เด็ก” ลง ผานลานสุราแสงโสมช่ือ Move a barในชวงสิ้นป 2556 โดยใช 
music sponsorship เปนแรงดึงดูดเชนเดียวกับลานเบียรชาง แตเลือกใชดนตรีคนละแนวกับลาน
เบียรชาง แตจัดในสถานท่ีใกลเคียงกัน คือ ท่ีหางพารากอน ซึ่งเทากับไทยเบฟเวอเรจ สามารถยึด
ครองพื้นท่ีสําคัญๆ คือ พารากอน และ เซ็นทรัลเวิลดไดท้ังหมดดวยการขยาย product line ท่ี
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ตางกันในแตละท่ี สุราแสงโสม-ลานพารากอน  เบียรชางเอกซปอรต-ลานเซ็นทรัลเวิลด และ 
เอเชียทีค

นอกจากสุราแลว พบวา ยังมีสินคากลุม RTD อีกเชนกัน คือ เคร่ืองด่ืมแอบโซลูทวอดกา ท่ี
เคลื่อนไหวสินคาชวงสิ้นปผานกลยุทธpush strategy ดวยการผลักดันสินคาผานลานวอดกา 
เชนเดียวกับลานเบียรลานสุราเชนเดียวกับสุราแสงโสม    เคร่ืองด่ืมแอบโซลูทวอดกา ดําเนินการ
ปรับภาพลักษณสินคาในประเทศไทย หลังจากสินคาน้ีซบเซาในทองตลาดประเทศไทยมาเปน
เวลานาน โดยทําการผลักดันสินคาดวยการปรับภาพลักษณสินคาใหกลายเปนเคร่ืองด่ืมทันสมัย 
เปนเคร่ืองด่ืมแฟช่ัน เหมาะสําหรับปารต้ีท่ีหรูและเกไก และเล็งกลุมเปาหมายผูหญิงอยางชัดเจน  
เคร่ืองด่ืมแอบโซลูทวอดกา ไมไดใช music sponsorship มาเปนแรงจูงใจ แตเลือกใชกลวิธี
celebrity endorsement มาผลักสินคาและสรางภาพลักษณใหกับสินคา โดยเลือกใชดาราหญิงท่ี
มีช่ือเสียงดานความเกไกเปนผูนําแฟช่ันมาเปนแรงดึงดูดเปดงานลานวอดกาและมีการเดินแบบใน
งาน รวมท้ังยึดครองสถานท่ีสําคัญคือ สยามดิสคัฟเวอร่ี เปนลานวอดกา เพื่อไมใหเสียทําเลสําคัญ
และเพื่อแขงขันกับลานเบียรบริเวณใกลเคียง
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ท้ังลานสุราและลานวอดกา ตางแขงขันกันเองในดานการแสวงหาจุดเดนมาแขงกับท้ังลาน
เบียรและแขงกับเคร่ืองด่ืมประเภทอื่นดวยกัน สุรา แสงโสม มีจุดเดนในดานการดึงภาพลักษณของ
บุคคลท่ีมีอาชีพสรางสรรคมาเปนผูพูดแทนสินคา (spokeperson)โดยอิงจากภาพยนตรโฆษณาชุด
Move a bar ท่ีออกอากาศกอนหนาน้ีโดยมีเน้ือหาชูบุคคลสามคนท่ีมีอาชีพสรางสรรคมาเปนจุด
ขาย กลุมเปาหมาย คือ วัยรุนและวัยทํางานท่ีนิยามตนเองวา Hipster หรือ บุคคลท่ีมีวิถีชีวิต
ทันสมัย มีความคิดสรางสรรค ไมยึดติดกรอบสังคม รักอิสระ และตองการสิ่งแปลกใหม ลานสุรา
แสงโสมท่ีใชช่ืองานเดียวกันวา Move a barจึงเนนเพียงการแสดงดนตรีแบบเบาๆ ไมเนนเปน
มหกรรมคอนเสิรทแบบลานเบียรและไมมีกิจกรรมบันเทิงมากมายเหมือนลานเบียร  สวนลาน
วอดกาน้ัน มีกลุมเปาหมายชัดเจนกวา คือ กลุมผูหญิง แสดงออกผานการเชิญดาราหญิงมาเปนพรี
เซนเตอรในงาน มีการเดินแบบแฟช่ัน แสดงงานศิลปะตางๆ และเนนขายเคร่ืองด่ืมวอดกาชูรส
ตางๆท่ีเปนเคร่ืองด่ืมสําหรับผูหญิง รวมท้ังมีจุดเดนดานวิธีการขายท่ีแตกตางจากลานเบียร คือ 
สามารถซื้อผาน vending machine ในงานโดยเลือกรสเคร่ืองด่ืมไดเอง รวมท้ังมีดนตรี และ
exclusive lounge ท่ีโฆษณาวา มีความหรูหราหน่ึงเดียวในเมืองไทย และยังสามารถจองสินคาพ
รีเมี่ยมไดในงาน ซึ่งสินคาดังกลาวไดรับการโปรโมทวา เปนเคร่ืองด่ืมวอดกาท่ีไดรับการันตีคุณภาพ
จากท่ัวโลก

 ป 2557 ลานเบียรใหญคงเดิม แตมีลานเบียรเล็กเพิ่มข้ึน สุราและวอดกาถอนตัว: 
สถานการณลานเบียรป 2557 ตางจากป 2556 โดยสิ้นเชิง พบวา การแขงขันระหวางทุก
ผลิตภัณฑและทุกประเภทเคร่ืองด่ืมลดลงอยางเห็นไดชัด สินคาสุรางดการทําการตลาดดวยลาน
เคร่ืองด่ืมของตนเอง ในสวนกลุมRTDพบวา เปลี่ยนกลยุทธจากการจัดลานวอดกา เปลี่ยนเปนจัด
งานนิทรรศการศิลปะแทน เปลี่ยนแนวการตลาดเปนผูสนับสนุนศิลปะหรือ art sponsorship ซึ่ง
ในชวงสิ้นป 2557 แอบโซลูทวอดกาไดจัดเปนนิทรรศการงานแสดงศิลปะแทน แตเลือกจัดในหอง
แสดงนิทรรศการท่ีสยามดิสคัฟเวอร่ี แตแฝงการด่ืมในงาน สวนกลุมสุรา ก็เชนเดียวกัน พบวา ถอน
ตัวจากการแขงขันทําตลาดผานลานเคร่ืองด่ืมแบบลานเบียรโดยสิ้นเชิงในป 2557 โดยเปลี่ยนแนว
การตลาดไปใชกลยุทธ music marketing ในการจัดคอนเสิรตในตางจังหวัดแทน 
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สิ่งท่ีเปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัดในป 2557 คือ ลานเบียรขนาดใหญยังคงมีเชนเดิม เนนการ
ขายดนตรีและบรรยากาศเปนหลัก แตในป2557 พบวา มีลานเบียรขนาดเล็กกระจายตัวท่ัว
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คอมมิวนิตี้มอลล โมเดิรนเทรด และสํานักงาน กลายเปนพื้นที่ลานเบียรใหม: ลานเบียรป 2557 
พบวา มีการเปลี่ยนแปลง 4 แบบ คือ

o ลานเบียรขยายพื้นท่ีการขายมากข้ึน แตลดขนาดตัวลานเบียรลง เปนการกระจาย
ลานเบียรขนาดเล็กไปตามพื้นท่ีตางๆเปนการกระจายลานเบียรใหครอบคลุมหลาย
จุดในกรุงเทพมหานครแตตัวลานเบียรจะมีขนาดเล็กลง

o คอมมิวนิต้ีมอลลรวมวงลานเบียร: เน่ืองจากในป 2557 มีคอมมิวนิต้ีมอลลเปดใหม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 60 แหง และเปดลานเบียรขนาดเล็ก
ในพื้นท่ีตนเอง ทําใหการกระจายตัวของลานเบียรมีมากข้ึน

o ลานเบียรหนาสํานักงาน: นอกจากคอมมิวนิต้ีมอลลจะมารวมวงการเปดลานเบียร
แลวน้ัน พบวา กลุมอาคารสํานักงานในยานธุรกิจ อยางสีลม สาทร ก็มีการเปด
ลานเบียรหนาอาคารสํานักงานดวยเชนกัน

o โมเดิรนเทรดก็รวมวงลานเบียรดวยเชนกัน: นอกจากคอมมิวนิต้ีมอลลและ
สํานักงานแลวน้ัน ในป2557 พบวา กลุมหางประเภทโมเดิรนเทรด โดยเฉพาะตาม
ยานชานเมืองท่ีเปนชุมชน เชน ยานนวนครโมเดิรนเทรดแถวน้ันจะเปดลานเบียร
รองรับชุมชนชานเมือง เชน หางบ๊ิกซีนวนคร เปนตน
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ในป 2557พบการเปลี่ยนกลยุทธของสินคาสองประเภท คือ สุรา และวอดกากลุมสุราไมได
จัดกิจกรรมลานสุราในป 2557 เหมือนป 2556 แตเปลี่ยนไปทําการจัดกิจกรรม music 
sponsorship ในรูปแบบคอนเสิรตทัวรตามตางจังหวัดแทน สวนกลุมเคร่ืองด่ืม RTD  ไมพบวามี
การจัดกิจกรรมลาน RTD ในป 2557 แตเปลี่ยนไปจัดกิจกรรม art sponsorship แทน และสินคา
ท้ังสองประเภทก็ยังคงยึดแนวกลยุทธใหมท้ัง music sponsorship ของแสงโสม และ art 
sponsorship ของแอบโซลูท มาทําการตลาดตอเน่ืองจากสิ้นป 57 เปนตนมา และพบการโปรโมท
ดวยคอนเสิรตและงานนิทรรศการศิลปะของท้ังสองสินคาไดใน social media ของสินคาท้ังสอง
ประเภท

1.3 ปรากฎการณลานเบียรป  57: คายใหญยดึครอง คายเลก็ถดถอย เนน กระจายพนื้ที่
ครอบคลุมทั่วกรุงเทพ

ลานเบียรป 2557 เปนลานเบียรท่ีพบวา ตลาดลานเบียรน้ีเปนของคายสินคายักษใหญ
เทาน้ันท่ีสามารถแขงขันได สวนสินคาคายเล็กจะไมสามารถมาแขงดวยกลยุทธลานเบียรได

พบวา ในป 2557 ลานเบียรเจาประจําท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดคือท่ีเซ็นทรัลเวิลด ยังคงเปน
คายเดิมท่ีสามารถจายคาเชายีดพื้นท่ีไดทุกป คือ คายสิงห ชาง และไฮเนเกน (ป56 คายไฮเนเก
นสงเบียรไทเกอรมาเปดลาน ในป57 ใชตราสินคาไฮเนเกนแทน)

สวนลานเบียรใหญๆในท่ีอื่นๆท่ีเปนทําเลสําคัญๆของกรุงเทพมหานคร คือ ยานลาดพราว-
รัชโยธิน ยานรัชดา ยานสาทร ยานสีลม ก็ยังคงเปนพื้นท่ีของคายยักษใหญเชนเดิม โดยสิงหไดยีด
พื้นท่ียานรัชโยธิน (SkyParkซูซูกิอเวนิว-โรงภาพยนตรเมเจอรรัชโยธิน)ไดทุกป สวนยานรัชดา ป 
57 น้ี ไฮเนเกนไดเปดลานเบียรขนาดใหญของตนเองท่ีศูนยการคาเอสพลานาด สวนยานสาทรและ
สีลม ชางเอกซปอรตไดเปดลานเบียรขนาดใหญของตนเองท้ังสองแหง

คายเล็กท่ีตองถดถอยไมสามารถแขงขันดวยกลยุทธลานเบียรได คือ คายซานมิเกล ทําให
ซานมิเกล ตองปรับกลยุทธสําหรับการขายชวงทายปดวยการเปลี่ยนกลยุทธเปนการใช music 
marketing จัดมินิคอนเสิรทตามหางขนาดเล็กยานชานเมืองแทน เชน หางเซ็นทรัลพระราม 9

1.4 กลยุทธผลิตภณัฑลานเบียร
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o คายยักษใหญครองกิจกรรมเทานั้น:มีเพียงคายสินคาเบียรยักษใหญเทาน้ันท่ีผลักดันสนิคา
หรือใช push strategy ดวยการจัดลานเบียร จะเห็นไดวา ในป 2556 และ2557 มีแตตรา
สินคาเดิมๆท่ีจัดลานเบียร คือ สิงห ชาง และ ไฮเนเกน สวนคายเบียรอื่น คือ ซานมิเกล 
พบวา ใชวิธีการจัด mini-concert ผสมกับการขายเบียรหนางาน แตจัดเพียงท่ีเดียว
เทาน้ัน

o ขยาย product line เพื่อยึดทุกทําเล:พบวา แตละตราสินคา จะใชวิธีขยาย line สินคา
ของตนเอง ผานลานเบียรท่ีจัดในหลายๆท่ี โดยใหแตละสถานท่ีมีตราสินคาเฉพาะจับจอง
เปนเจาของลานเบียร วิธีน้ี เรียกวา การนํา product line ของตนเองไปยึดครองแตละ
พื้นท่ี นอกจากจะเปนการยึดครองพื้นท่ีและกีดกันคูแขงแลว ยังเปนการสรางความ
แตกตางสรางทางเลือกในสายตาผูบริโภคอีกดวย จะเห็นไดวา สิงห ใชวิธีน้ีเปนหลักต้ังแตป 
2556 เปนตนมา โดยการนําตราสินคา สิงหและลีโอ ปกหลักประจําท่ีลานเบียร
เซ็นทรัลเวิลด เพราะเปนท่ีจดจําไดแลว สวนสถานท่ีอื่น สิงหใชวิธีนํา product line ของ
ตนไปยึดครองไว จะเห็นไดจาก สิงหนําตราสินคาอาซาฮีและตราสินคาคารลสเบิรกไปยึด
พื้นท่ีลานเบียรศูนย CDC ในป 2556 แตในป 2557 ไดปรับใหมดวยการยายตราสินคา
คารลสเบิรกมายังลานเบียรหนาโรงแรมโนโวเทล เพื่อเปนการยกระดับตราสินคาคารล
สเบิรกใหดูมีความเปนสากลมากข้ึน และยังเปนการสรางพื้นท่ีใหมใหกับลานเบียร คือ ลาน
หนาโรงแรมมีระดับ นอกเหนือจากหนาหางสรรพสินคา   สวนตราชาง ในป 2557 ก็ไดใช
กลยุทธขยาย product line ของตนเองเชนกัน โดยนําตราสินคาเฟเดอรบรอย ซึ่งไทยเบฟ
เวอเรจไดนําเขามาทําตลาดนานกวา 8 ปแลว กลับมาทําตลาดใหมอีกคร้ัง โดยผลักผาน
ลานเบียรท่ีศูนย CDCสวนตราไฮเนเกน ก็ใชวิธีขยาย product line เชนกัน ดวยการนํา
ตราไทเกอรยึดพื้นท่ีหนาหางเซ็นทรัลเวิลด เพื่อแขงกับตราสิงหและชาง และแยกตราไฮเน
เกน ไปครองพื้นท่ีลานเบียรท่ี Space16 แทนเพื่อสรางภาพลักษณท่ีหรูหราแตในป 2557  
ตราไฮเนเกน กลับมาใชพื้นท่ีเซ็นทรัลเวิลดแทน และถอดตราไทเกอรออกไป เพื่อแขงขัน
กับสิงหและชางในพื้นท่ีเซ็นทรัลเวิลด

o คายเล็กถดถอย สินคากลุมอื่นถดถอย:พบวา คายเบียรท่ีมีสวนแบงตลาดนอยท่ีสุด คือ 
เบียรซานมิเกล ไมสามารถแขงขันดวยวิธีผลักสินคาผานลานเบียรขนาดใหญในสถานท่ีๆมี
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ช่ือเสียงโดงดังอยางเซ็นทรัลเวิลดได แตไปจับจองพื้นท่ีหนาหางสรรพสินคายานชานเมือง
แทน 

o Music sponsorshipตัวนําหนาการตลาด:ทุกตราสินคาใช music sponsorship เปน
แรงดึงดูดนักด่ืม

o ยืดระยะเวลาลานเบียร เพิ่ม sales period:ระยะเวลาในการเร่ิมลานเบียร พบวา 
ยาวนานข้ึน ลานเบียรจะเร่ิมเปดตัวต้ังแตเดือนพฤศจิกายนและไปปดในเดือนมกราคม 
หรือเทากับ 3 เดือน เทากับวา เปนการขายตรงสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีกินเวลานาน

o สรางความ exclusive:ธุรกิจพยายามสรางความพิเศษ เฉพาะเจาะจงใหกับลานเบียร 
ดวยการเสนอผลิตภัณฑประเภท limited ขายหรือผลิตเฉพาะชวงลานเบียรและหาด่ืมได
เฉพาะในลานเบียรเทา น้ัน เชน ไอศครีมรสเบียรเพื่อเปนแรงเราใจใหนักด่ืมและ
กลุมเปาหมายท่ีชอบความทันสมัย เชน ผูหญิง กลุมวัยรุน วัยนักศึกษา เขาสูลานเบียรให
มากข้ึนใหคุนเคยกับตราสินคามากข้ึนถึงแมจะผานกลุมสินคาอื่นท่ีไมใชเคร่ืองด่ืมก็ตาม 
เชน ไอศกรีมรสเบียรชาง ซึ่งก็ทําใหผูบริโภครับรูช่ือตราสินคาไปโดยปริยาย และกลายเปน
ขออางสําหรับผูท่ีไมใชนักด่ืมใหเขาสูลานเบียรมากข้ึน

ตราสินคาท่ีใชกลยุทธสรางความ exclusive ใหกับสินคาในป57 มีท้ังเบียรและ RTDท้ังน้ี 
ก็เพื่อฉีกแนว สรางความแตกตาง สรางจุดเดนใหแปลกออกมาจากลานเบียรของย่ีหออื่นๆ
ท่ีเนนมหกรรมคอนเสิรทและไมไดเนนความหรูหราหรือไมไดชูจุดขายประเภท exclusive 
drinking experience ซึ่งสินคาเบียรกลุม economy ไมไดนําประเด็นน้ีมาเปนจุดขาย
มากนัก

o ดึงดดูกลุมเปาหมายผูหญิงดวยสินคาผหู ญิง:ตราสินคาชางเอกซปอรต เปนตราสินคาท่ีรุก
ตลาดดวยผลิตภัณฑใหมมากท่ีสุด รวมท้ังรุกตลาดกลุมผูหญิงและวัยรุนหญิงอยางชัดเจน 
โดยการสรางผลิตภัณฑใหม 3 สินคา คือ 
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1 ไอศกรีมรสเบียรชางเอกซปอรต ซึ่งมีจําหนายเฉพาะกิจเฉพาะสถานท่ี คือ จําหนายใน
ลานเบียรชางท่ีเซ็นทรัลเวิลดเทาน้ัน ทําใหเปนแรงดึงดูดใหเยาวชนและผูหญิง เขามาเท่ียว
ลานเบียรมากข้ึนเพราะสินคาไอศกรีมและเปนแรงดึงดูดอีกอยางสําหรับวัยรุนหญิงท่ีไมใช
คอเบียรใหเขามาคุนเคยกับสินคาเบียรมากข้ึน

2 เบียรรสผลไม หรือflavoured beer ซึ่งตราสินคาชางไดสงสินคากลุมเบียรรสผลไมลง
ลานเบียรป 2557 สามรส คือ รส Chang Lemon Shandy, Chang Berry Shandyและ
Chang Honey Malt มีการโฆษณาดานรสชาติผลไม เนนการด่ืมงาย เนนรสชาติหอม
หวาน และนําเสนอสินคาเบียรรสชาติใหมเพิ่มอีก 1 รสคือ Chang unfiltered ซึ่งโฆษณา
วาเปนเบียรรสเขม

ซึ่งสินคาใหมท้ังสองสินคาน้ี เจาะกลุมเปาหมายผูหญงิและวัยรุนหญิงอยางชัดเจน ดวยการ
นําเสนอดานรสชาติผลไม การด่ืมงาย โฆษณาวามีแอลกอฮอลนอยคือ 5% ไมมีนํ้าตาลด่ืม
แลวไมอวน 

3 เบียรชางปนรสมะนาว หรือ Chang lemon freeze โปรโมทวาเปนเบียรปนผสมกับ
ไอศครีมรสมะนาว โฆษณาในดานรสชาติและกลิ่นหอม
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บริษัทไทยเบฟเวอเรจ ไดโฆษณาถึงเบียรปนและไอศครีมChang Export Soft Serve ไอศครีมรส
เบียรผานชองทางออนไลนตางๆโดยมีเน้ือหาเดียวกันวาเปนการซื้อกิจการไอศครีมและเปดตัวเปน
คร้ังแรกในลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด และสื่อสารวา เหมาะกับผูหญิงท่ีไมด่ืมแตตองการอยูใน
บรรยากาศลานเบียร

1.5 เจาะแตละตราสนิคาป2557: ชางรุกขยายพนื้ที่ สิงหขยายลงcommunity mallไฮเน
เกน หวนคืนตลาด คายเล็กถดถอย

จากการรวบรวมขอมูลสํารวจลานเบียรป 2557 พบวาแตละตราสินคามีกลยุทธท่ีปรับเปลี่ยน
ไปในดานตราสินคา ดังน้ี

ไฮเนเกน หวนคืนตลาดลานเบียร แขงกบัสิงห/ชางโดยตรง: ในป 57ไฮเนเกนตัดสินใจท่ีจะลงมา
แขงขันในการทําตลาดดวยลานเบียร หลังจากท่ีเลิกทําลานเบียร Heineken GreenSpace ไป
หลายป 

ในป 56กลุมไฮเนเกนไดใชตราสินคากลุมeconomy มาแขงขันแทน คือ ไทเกอรเบียร ใน
การสรางลานเบียรท่ีเซ็นทรัลเวิลด แขงกับสิงหและชาง และสูดวยกลยุทธเดียวกันกับสิงห/ชาง คือ 
ดนตรี

อยางไรก็ตาม ถึงแมกลุมไฮเนเกน จะพยายามดันตลาดกลุมสินคาeconomy ของตนเอง 
คือ ไทเกอรเบียรในกรุงเทพมหานคร และ เบียรเชียรในตางจังหวัด แตยอดขายของท้ังสองสินคา
ไมกระเต้ือง และช่ือย่ีหอไมเปนท่ีจดจําในกลุมนักด่ืมชาวไทย สวนการตลาดดนตรีท่ีไทเกอรเบียร
นํามาใชสูกับสิงห/ชางในลานเบียร ก็พบวา มีไมมากเทาและไมเดนเทาดนตรีของสิงห/ชาง รวมท้ัง
รสชาติของไทเกอรเบียร ท่ีนักด่ืมไทยรายงานวา ไมพึงพอใจรสชาติเทาสิงห/ชาง 

ในป 57 กลุมไฮเนเกน จึงเปลี่ยนแนวทาง ดวยการถอนไทเกอรเบียร ออกจากลานเบียร
เซ็นทรัลเวิลด และนําไฮเนเกนกลับคืนลานเบียรเซ็นทรัลเวิลดตามเดิม
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ในป 57กลุมไฮเนเกนไดเปลี่ยนวิธีทําตลาด โดยยกเลิกการใชตราสินคาไทเกอรเบียรในการ
แขงขันลานเบียรกับสิงหและชาง แตใชตราสินคาไฮเนเกนแทน ท้ังๆท่ีเปนสินคาระดับราคาท่ี
ตางกัน หมายความวา ตราสินคาพรีเมียมก็จําเปนท่ีจะตองแขงขันดวยลานเบียรคูกับสินคาในกลุม
economy เหมือนกัน เพื่อแยงลูกคา 

ไฮเนเกนพยายามสรางจุดแตกตางดวยการโปรโมทความ exclusive ของลานเบียรตนเอง
ดวยการเปด Pop-up city lounge ท่ีโฆษณาวาเปดในประเทศไทยเปนแหงท่ีสองในเอเชีย 
นําเสนออาหารจากเชฟช่ือดัง และประสบการณในการด่ืมท่ีมีระดับ โดยไมเนนดนตรีในแนวเพลง
เดียวกับสิงห/ชาง เพื่อสรางความแตกตาง

พบวา เมื่อไฮเนเกนหวนคืนลานเซ็นทรัลเวิลด กลุมลูกคาก็กลับมาหนาแนนเชนเดิม ซึ่งมี
ท้ังกลุมนักด่ืมท่ีเปนวัยทํางานและวัยรุน

แอบโซลูทวอดกา ถอยจากลานเบียรป57:ในป 56 แอบโซลูทวอดกาจัดลานวอดกาเพื่อแขงกับ
ลานเบียรในบริเวณใกลเคียง แตในป 57 ไดปรับเปลี่ยนกลยุทธเปน art sponsorship อยาง
ชัดเจน โดยไดเปลี่ยนจากลานวอดกาเปนการแสดงนิทรรศการศิลปะแทน แตใชสถานท่ีเดิมท่ีเคย
จัดในป 56 คือ สยามดิสคัฟเวอร่ี และชูประเด็นเร่ืองการแสดงงานศิลปะประเภทตางๆในงานแทน 
และสรางจุดเดนดวยการโปรโมทความ exclusive ของงานตนเองดวยการเปด lounge เชน
เดียวกับไฮเนเกนและนําเสนอสินคา special edition ท่ีมีเฉพาะในงานเทาน้ัน

กลุมเปาหมายน้ันไดเปลี่ยนไปเปนกลุมลูกคาแบบ niche ท่ีไมเนนการน่ังด่ืมแบบนักด่ืมใน
ลานเบียร แตแอบโซลูทพยายามสรางกลุมลูกคาแบบใหมท่ีเนนการด่ืมแบบคอกเทลในงาน
ประเภทตางๆมากกวา
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ชางเอกซปอรต ขยายลานเบียรทุกที่ เนนลานใหญระดับ200โตะ ใชไอศครีมจูงใจใหคนเขา
ลานเบียร: จุดเดนของลานเบียรของตราสินคาชางคือ ดนตรี ท่ีนํานักรองวงดนตรีดังๆมาแสดงใน
ลานเบียรได และเปนนักรอง/วงดนตรีท่ีปรากฎในภาพยนตรโฆษณาของชางกอนหนาลานเบียร
ดวย เทากับยึดความตอเน่ืองในการสื่อสาร เชน กรณีนักรองตูนบอด้ีแสลม ท่ีแสดงในโฆษณาของ
ชาง และ แสดงดนตรีสดในลานเบียรสิ้นป

ไทยเบฟเวอเรจ ไดจัดวาง positioning ของเบียรเอกซปอรตท่ีจะลงในลานเบียร
เซ็นทรัลเวิลด เปนสอง positionแยกเปนสองลานเบียรออกจากกันท่ีมีจุดขายตางกัน   โดย
position แรกเปนmass product ใชช่ือ friendship park ลานน้ีจะมีขนาดใหญท่ีสุด มีดนตรี
มากท่ีสุด  สวนอีกลานวาง position เปน exclusive product ใชช่ือวา Chang selection ลาน
น้ีจะมีขนาดเล็กกวาลาน friendship เนนดนตรีเบากวา บรรยากาศเงียบกวาลานfriendship 
กลุมเปาหมายของลานน้ีคือวัยผูใหญกวาลาน friendship และนักด่ืมท่ีตองการบรรยากาศท่ีไม
อึกทึกนัก

แตท้ังสองลานรวมกัน ทําใหเบียรชางเอกซปอรต จะมีลานเบียรท่ีใหญกวาทุกๆตราสินคา

ในการจัดลานเบียรเฉพาะท่ีเซ็นทรัลเวิลด ตราสินคาชางจะมี gimmick ในดานการ
นําเสนอinnovation product ท่ีโปรโมทวา ผลิตข้ึนมาเฉพาะงานน้ีเทาน้ัน มีจําหนายเฉพาะท่ี
เซ็นทรัลเวิลดเทาน้ัน ซึ่ง innovation product ดังกลาวน้ัน ตราสินคาชางจะเปลี่ยนไปทุกป เพื่อ
สรางจุดเดนใหกับลานเบียรของตนเอง แตยืนพื้นท่ี "ไอศครีม"โดยในป 56 ตราสินคาชางนําเสนอ 
innovation product เปนไอศกรีมรสเบียร สวนในป 57  นําเสนอเปนเบียรชูรสและเบียรปนผสม
ไอศครีม  กลุมเปาหมายในการน้ีคือผูหญิงและวัยรุน รวมท้ังผูไมด่ืมหรือด่ืมนอยใหเขามาลานเบียร 
โดยมีไอศครีมเปนแรงจูงใจ

ในป2557ไทยเบฟเวอเรจใชกลยุทธขยายพื้นท่ีลานเบียรของตนเองใหมีขนาดใหญข้ึนและ
ครอบคลุมพื้นท่ีสําคัญในยานใจกลางเมืองจนครบ
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ลานเบียรขนาดใหญท่ีไทยเบฟเวอเรจขยายพื้นท่ี คือ ลานเซ็นทรัลเวิลดขยายเปน 2 ลาน
ยอย รวมกันเกือบ200โตะใหญกวาทุกย่ีหอท่ีลงในลานเซ็นทรัลเวิลด

นอกจากน้ัน ยังขยายพื้นท่ีท่ีลานเอเชียทีคใหมีขนาดใหญข้ึน รองรับโตะไดมากข้ึนประมาณ 
200 โตะและในป 57 ยังไดเปดพื้นท่ีใหมคือ ลานเบียรหนาสํานักงาน คือ ยานสาทร อาคารสาทรส
แควร

ในภาพรวม จะเห็นไดวา ไทยเบฟเวอเรจไดขยายลานเบียรของตนเองครอบคลุมพื้นท่ี
สําคัญในใจกลางเมือง คือ ราชประสงค (เซ็นทรัลเวิลด) สีลม/สาทร (สาทรสแควร) และเจริญกรุง 
(เอเชียทีค) ซึ่งรวมกันแลวกลายเปนลานเบียรท่ีมีขนาดใหญกวา 500 โตะ

สิงห/ลีโอ ลงcommunity mall หางชานเมือง ยึดลานเบียรขนาดเล็ก: จุดเดนของลานเบียร
สิงห คือ ดนตรี ซึ่งแขงขันกับชางโดยตรง  

จุดขายดานดนตรี เปนจุดขายท่ีสิงหนําไปใชในลานเบียรของสิงหทุกลาน ไมวาลานใหญ
หรือเล็ก และมักจะเปนนักรองและวงดนตรีท่ีเปนวงยอดนิยมของวัยรุนเสมอ

ในป57 พบวา สิงหไดใชกลยุทธขยายพื้นท่ีเชนเดียวกับไทยเบฟฯ แตคนละแนวทาง ไทย
เบฟฯเนนขยายลานใหญครอบคลุมใจกลางเมือง สิงหเนนขยายลานเล็กครอบคลุมชานเมือง

ในป 57 ปรากฎการณหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร ชานเมือง และจังหวัดใหญๆ คือ 
การเกิดข้ึนของคอมมิวนิต้ีมอลล ซึ่งในป 57 ปเดียว พบวา มีคอมมิวนิต้ีมอลลเกิดข้ึนใน
กรุงเทพมหานครรวมแลวกวา 60 แหง มีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ สวนใหญมีลักษณะ
เหมือนกันคือ อยูติดหมูบาน มีลานกวางและมีรานลอมรอบ

ปรากฎวา สิงห ไดขยายพื้นท่ีลานเบียรตนเองดวยการจับกลุมคอมมิวนิต้ีมอลลเหลาน้ี 
โดยเฉพาะคอมมิวนิต้ีมอลลในยานชานเมือง จะพบวา เปดลานเบียรกันเกือบทุกคอมมิวนิต้ีมอลล 
ลักษณะเปนลานเบียรขนาดเล็กไมเกิน 100 โตะ และมีมินิคอนเสิรต มีตราสินคาเจาเดียว ซึ่งจะ
ตางจากลานเบียรเซ็นทรัลเวิลดท่ีมีหลายเจา แตดวยขนาดพื้นท่ี ลานเบียรตามคอมมิวนิต้ีมอลลจะ
เปนตราสินคาเบียรเจาเดียวยึดครอง ซึ่งจากการสํารวจคอมมิวนิต้ีมอลล พบวา รอยละ 60 ของ
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คอมมิวนิต้ีมอลลมีลานเบียร และสวนใหญเปนเบียรสิงห โดยเฉพาะยานชานเมือง เชน พุทธ
มณฑล รังสิต จะเปนลานสิงห/ลีโอเกือบท้ังหมด

ในสวน innovative product สิงหไมมีผลิตภัณฑใหมประเภทน้ีมาแขงขันกับชาง

แตสิงหจะมีตราสินคาใหนักด่ืมเลือกมากกวาไทยเบฟฯโดยสิงหจะมี ท้ังกลุมสินคา
economy/ standard     คือ สิงห/ลีโอ และกลุมสินคา premium คือ คลอสเตอร และ อาซาฮี

คายเบียรเล็กถดถอย ซานมิเกลถอยออกไปจบัหางไกล ยี่หออื่นไมมีกิจกรรม:เน่ืองจากตลาดลาน
เบียรมีการแขงขันสูง มีการลงทุนท่ีสูง ท้ังคาเชาท่ี และ การจับจองคิวนักรอง/วงดนตรีดังๆยอด
นิยมมาแสดงสดในลานเบียร ซึ่งคือจุดขายของลานเบียร ถาไมมีนักรองดังๆมาลงลานเบียร ลูกคาก็
จะไมสนใจมา

จากเหตุผลเหลา น้ี ทําใหบริษัทเบียรท่ีมี market share นอย ไมสนใจท่ีจะแขงขันการทํา
ตลาดลานเบียรสิ้นปเทาใดนัก เห็นไดชัดจากกรณีของเบียรซานมิเกล ซึ่งปกติมี market share 
นอยท่ีสุดในตลาดเบียร ก็ไมทําลานเบียรมาแขงกับธุรกิจเจาใหญ แตเลี่ยงไปทําลานเบียรผสมมินิ
คอนเสิรตในหางชานเมืองแทน คือ หางเซ็นทรัลพระราม9 และเปดลานเบียรท่ีเดียวเทาน้ัน โดยไม
เปดลานเบียรในยานเมืองแตอยางใด

สวนเบียรย่ีหออื่นท่ีอยูในเครือเดียวกับธุรกิจใหญ กรณีของบริษัทไทยแปซิฟก พบวา ใช
สินคา premium ตราเดียวในการทําตลาดลานเบียร คือ ไฮเนเกน และถอดไทเกอรเบียรออกไป
จากลานเบียร เพราะ position ของไทเกอรเบียร น้ันวางไวท่ีการเปน "เด็กแนว" มาตลอด ซึ่ง
พบวาไมเหมาะกับลานเบียรเซ็นทรัลเวิลดท่ีนักด่ืมตองการบรรยากาศหรูหรา สวนเบียรเชียรน้ัน 
ไทยแปซิฟก ก็ไมไดนํามาขายควบในลานเบียรไฮเนเกนเชนเดียวกับไทเกอร และไมมีกิจกรรมใด
สําหรับสองตราน้ี

ในกรณีของไทยเบฟเวอเรจ ใชตราสินคาเดียว คือ เอกซปอรต ในการทําตลาดท้ังลานเบียร 
ดนตรี และกีฬา มาตลอดป 2557 ซึ่งเอกซปอรต มี position ท่ีหรูกวาและวัยรุนกวาเบียรชาง

ในสวนของสิงหคอรปฯ ใชตราสินคาหลัก คือ เบียรสิงห ในการทําตลาดลานเบียรเปนหลัก 
แตขายควบลีโอและตราอื่นๆไปดวย 
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ขอสรุปการเปลี่ยนแปลงกลยุทธของสินคาเครอื่งดื่มแอลกอฮอลรบัป 58 

o กลุมสินคาเบียร ยังใชกลยุทธเดิม คือ ยึดพื้นท่ีลานเบียรท่ีเดิมเปนเจาประจํา แตแขงกัน
ขยายอาณาเขต 

o กลุมสุรา เลิกทําลานสุรา โดยเฉพาะแสงโสม แตเปลี่ยนกลยุทธเลียนแบบเบียรคือ music 
sponsorship นําหนาดวยคอนเสิรตทัวรตามตางจังหวัด เนนจังหวัดท่ีมีสถาบันอุดมศึกษา
ขนาดใหญ เพื่อจับกลุมเปาหมายวัยอุดมศึกษาท้ังในกทม และตางจังหวัด ซึ่งเปนแผนการ
ตลาดใหมของแสงโสมท่ีทําการ rebranding สินคาตนเอง จากสุราท่ีเคยจับกลุมผูใหญและ
มี brand image ท่ีเกา ใหกลายเปนสินคาใหม มี brand image ทันสมัย ใหสินคามี
brand personality ท่ีดูสรางสรรค ทันสมัย ไมยึดติดกรอบโดยใชกลุมนักดนตรีและผูมี
ช่ือเสียงท่ีมีอาชีพสรางสรรคมาแสดงโฆษณาและปรากฎตัวในงาน event ตางๆของแสง
โสมในฐานะ brand ambassador เพื่อจับกลุมเปาหมายใหม คือ วัยอุดมศึกษาและวัย
ทํางานรุนใหมท่ีอายุยังนอย

o กลุม RTD เลิกทําลานวอดกาเชนเดียวกับกลุมสุรา แตเปลี่ยนกลยุทธฉีกแนวออกไปให
แตกตางจากสุราและเบียรไมไดทําตลาดดวยกลยุทธน้ีคือ การเปนผูสนับสุนนศิลปะ art 
sponsorship ซึ่งสินคาบุหร่ีเคยทํามากอน โดยพบวา สินคาแอบโซลูทวอดกา เลิกทําลาน
วอดกาแตหันมาเปดงาน art exhibitionและแฝงการด่ืมในงานแทนในสิ้นป 57 และพบวา
มีแผนงานการแสดง art exhibition ในนามของสินคาแอบโซลูทวอดกาอีกหลายงาน
ตอเน่ืองในป 58

o คายยักษใหญครองกิจกรรมเทาน้ัน:มีเพียงคายสินคาเบียรยักษใหญเทาน้ันท่ีผลักดันสินคา
หรือใช push strategy ดวยการจัดลานเบียร จะเห็นไดวา ในป 2556 และ2557 มีแตตรา
สินคาเดิมๆท่ีจัดลานเบียร คือ สิงห ชาง และ ไฮเนเกน สวนคายเบียรอื่น คือ ซานมิเกล 
พบวา ใชวิธีการจัด mini-concert ผสมกับการขายเบียรหนางาน แตจัดเพียงท่ีเดียว
เทาน้ัน



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้ (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

2558 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร                                                                                                            301

o ขยาย product line เพื่อยึดทุกทําเล:พบวา แตละตราสินคา จะใชวิธีขยาย line สินคา
ของตนเอง ผานลานเบียรท่ีจัดในหลายๆท่ี โดยใหแตละสถานท่ีมีตราสินคาเฉพาะจับจอง
เปนเจาของลานเบียร วิธีน้ี เรียกวา การนํา product line ของตนเองไปยึดครองแตละ
พื้นท่ี นอกจากจะเปนการยึดครองพื้นท่ีและกีดกันคูแขงแลว ยังเปนการสรางความ
แตกตางสรางทางเลือกในสายตาผูบริโภคอีกดวย จะเห็นไดวา สิงห ใชวิธีน้ีเปนหลักต้ังแตป 
2556 เปนตนมา โดยการนําตราสินคา สิงหและลีโอ ปกหลักประจําท่ีลานเบียร
เซ็นทรัลเวิลด เพราะเปนท่ีจดจําไดแลว สวนสถานท่ีอื่น สิงหใชวิธีนํา product line ของ
ตนไปยึดครองไว จะเห็นไดจาก สิงหนําตราสินคาอาซาฮีและตราสินคาคารลสเบิรกไปยึด
พื้นท่ีลานเบียรศูนย CDC ในป 2556 แตในป 2557 ไดปรับใหมดวยการยายตราสินคา
คารลสเบิรกมายังลานเบียรหนาโรงแรมโนโวเทล เพื่อเปนการยกระดับตราสินคาคารล
สเบิรกใหดูมีความเปนสากลมากข้ึน และยังเปนการสรางพื้นท่ีใหมใหกับลานเบียร คือ ลาน
หนาโรงแรมมีระดับ นอกเหนือจากหนาหางสรรพสินคา   สวนตราชาง ในป 2557 ก็ไดใช
กลยุทธขยาย product line ของตนเองเชนกัน โดยนําตราสินคาเฟเดอรบรอย ซึ่งไทยเบฟ
เวอเรจไดนําเขามาทําตลาดนานกวา 8 ปแลว กลับมาทําตลาดใหมอีกคร้ัง โดยผลักผาน
ลานเบียรท่ีศูนย CDC   สวนตราไฮเนเกน ก็ใชวิธีขยาย product line เชนกัน ดวยการนํา
ตราไทเกอรยึดพื้นท่ีหนาหางเซ็นทรัลเวิลด เพื่อแขงกับตราสิงหและชาง และแยกตราไฮเน
เกน ไปครองพื้นท่ีลานเบียรท่ี Space16 แทนเพื่อสรางภาพลักษณท่ีหรูหราแตในป 2557  
ตราไฮเนเกน กลับมาใชพื้นท่ีเซ็นทรัลเวิลดแทน และถอดตราไทเกอรออกไป เพื่อแขงขัน
กับสิงหและชางในพื้นท่ีเซ็นทรัลเวิลด

o คายเล็กถดถอย สินคากลุมอื่นถดถอย: พบวา คายเบียรท่ีมีสวนแบงตลาดนอยท่ีสุด คือ 
เบียรซานมิเกล ไมสามารถแขงขันดวยวิธีผลักสินคาผานลานเบียรขนาดใหญในสถานท่ีๆมี
ช่ือเสียงโดงดังอยางเซ็นทรัลเวิลดได แตไปจับจองพื้นท่ีหนาหางสรรพสินคายานชานเมือง
แทน แตก็ยังคงใชกลยุทธ music sponsorship เปนแรงดึงดูดเหมือนสินคาอื่นๆเชนกัน 

o Music sponsorship ตัวนําหนาการตลาด:ทุกตราสินคาใช music sponsorship เปนแรง
ดึงดูดนักด่ืม
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o ยืดระยะเวลาลานเบียร เพิ่ม sales period:ระยะเวลาในการเร่ิมลานเบียร พบวา ยาวนาน
ข้ึน ลานเบียรจะเร่ิมเปดตัวต้ังแตเดือนพฤศจิกายนและไปปดในเดือนมกราคม หรือเทากับ 
3 เดือน เทากับวา เปนการขายตรงสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีกินเวลานาน

o สรางความ exclusive:ธุรกิจพยายามสรางความพิเศษ เฉพาะเจาะจงใหกับลานเบียร ดวย
การเสนอผลิตภัณฑประเภท limited ขายหรือผลิตเฉพาะชวงลานเบียรและหาด่ืมได
เฉพาะในลานเบียรเทา น้ัน เชน ไอศครีมรสเบียรเพื่อเปนแรงเราใจใหนักด่ืมและ
กลุมเปาหมายท่ีชอบความทันสมัย เชน ผูหญิง กลุมวัยรุน วัยนักศึกษา เขาสูลานเบียรให
มากข้ึนใหคุนเคยกับตราสินคามากข้ึนถึงแมจะผานกลุมสินคาอื่นท่ีไมใชเคร่ืองด่ืมก็ตาม 
เชน ไอศกรีมรสเบียรชาง ซึ่งก็ทําใหผูบริโภครับรูช่ือตราสินคาไปโดยปริยาย และกลายเปน
ขออางสําหรับผูท่ีไมใชนักด่ืมใหเขาสูลานเบียรมากข้ึน

o ดึงดูดกลุมเปาหมายใหมดวยสินคาใหม:ตราสินคาชางเอกซปอรต เปนตราสินคาท่ีรุกตลาด

ดวยผลิตภัณฑใหมมากท่ีสุด รวมท้ังรุกตลาดกลุมผูหญิงและวัยรุนหญิงอยางชัดเจน โดย

การสรางผลิตภัณฑใหม 2 สินคา คือ ไอศครีมรสเบียรและ เบียรชูรส
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2 สถานการณดานราคา: ราคาสูงข้ึนทุกยี่หอ เฉล่ียสูงข้ึน 100บาท/ป

2.1 เปรียบเทียบราคาขาย ณ ลานเบียร ป56-57

สถานการณดานราคา พบวา ราคาสินคาเคร่ืองด่ืมในลานเบียรสูงข้ึนทุกป ราคาสินคา
เคร่ืองด่ืมในลานเบียรของป 2557 สูงกวาป 2556สูงข้ึนเฉลี่ยตราสินคาละ 100 บาท

ราคาเฉลี่ยรวมตอ 1tower ในป 2557 คือ tower ละ 553 บาท รวมไปถึงราคาสินคา
ประกอบในลานเบียร เชน อาหาร เคร่ืองด่ืมอื่น นํ้าแข็ง ฯลฯ ก็มีราคาสูงข้ึนทุกปเชนกัน และ
พบวา ราคาสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและสินคาอื่นในลานเบียรเปนราคาท่ีสูงกวาการขายปลีก
นอกลานเบียรเปนอยางมาก

ตารางที่1 เปรียบเทียบราคาสินคาเบียรป 2556 กับป 2557 แยกตามตราสินคา ราคาตอ 1towerในลานเบียร

ตราสินคา ป56 ราคาตอ Tower (เฉลี่ย3
ลิตร)

ป 57ราคาตอ Tower (3ลิตร)

เฟเดอรบรอย - 500

ไฮเนเกน 520 800

ลีโอ 350 470

สิงห 450 530

ชางเอกซปอรต 440 450

อาซาฮี 480 560

คารลสเบิรก - 560

*หมายเหตุ ราคา ณ ลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด ซ่ึงเปนราคาเบียรที่สูงที่สุดเม่ือเทียบกับทุกลานเบียร
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ป2556 จากตาราง พบวา ราคาสินคาท่ีสูงท่ีสุดในลานเบียร คือ ไฮเนเกน เปนลําดับท่ีหน่ึง 
รองลงมาคือ อาซาฮี สวนราคาสินคาท่ีถูกท่ีสุดในลานเบียร คือ ลีโอ และ ชาง

ป 2557 ราคาสนิคาท่ีสูงท่ีสุดในลานเบียร ยังคงเปนไฮเนเกน สินคาท่ีราคาถูกท่ีสุดในลานเบียรป
57 คือ ชาง

2.2 เปรียบเทียบราคาสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลานเบียรกับราคานอกลานเบียร

จากการสํารวจลานเบียร 8แหง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในชวงสิ้นป 2557พบวา 
ราคาสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในลานเบียรไมใชราคาขายปลีกท่ีแทจริง แตมีราคาแพงกวาราคา
ขายปลีกสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลย่ีหอเดียวกันนอกลานเบียร เฉลี่ยประมาณ 7 บาทตอปริมาตร 
100 มิลลิลิตร (ปริมาตรเบียรขวด=640 มิลลิลิตร) 
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หากเปรียบเทียบปริมาตรเปนเหยือก และ tower ตามท่ีขายจริงในลานเบียร หน่ึงเหยือก
ท่ีขายในลานเบียรจะมีปริมาตรประมาณ 1 ลิตร (1000 มิลลิลิตร) และหน่ึง tower จะมีปริมาตร
ประมาณ 2.5 ลิตร (2500 มิลลิลิตร) (เน่ืองจากกลางกระบอก tower เปนแกนนํ้าแข็ง กินเน้ือท่ีใน
กระบอกพอสมควร จึงใชปริมาตรเคร่ืองด่ืมเฉลี่ยท่ี 2.5 ลิตรแทน) พบวา ราคาขายในลานเบียรสูง
มากกวาซื้อปลีกนอกลานเบียร หากซื้อ 1 เหยือกในลานเบียรจะตองจายสวนตาง เปรียบเทียบกับ
ซื้อปลีกในปริมาตรท่ีเทากัน ประมาณ 70 บาท และหากซื้อ 1 tower ในลานเบียรจะตองจายสวน
ตาง เปรียบเทียบกับซื้อปลีก ประมาณ 175 บาท

เปรียบเทียบราคาขายปลกี/ขนาดบรรจุภัณฑ (ราคานอกลานเบียร ตามรานคาทั่วไปโดยเฉลี่ย)
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เปรียบเทียบ ราคาขายปลีกนอกลานเบียร VS ในลานเบียร (ที่ความจุ 100ML)

จากการเปรียบเทียบราคาขายปลีก และ ราคาขายในลานเบียรป 2557 เปรียบเทียบท่ี

ปริมาตร 100 มิลลิลิตร พบวา กลุมเบียร economy มีสวนตาง  เฉลี่ย 9.7 บาทตอ 100 มิลลิลิตร 

พบวา ราคาเบียรสิงหในลานเบียรมีการข้ึนราคา 81% ตอ 100 มิลลิลิตร เมื่อขายในลาน

เบียร   ราคาเบียรชางข้ึน 128% เมื่อขายในลานเบีย  ราคาเบียรไฮเนเกนข้ึน 127% เมื่อขายใน

ลานเบียร   ราคาเบียรลีโอข้ึน 109% เมื่อขายในลานเบียร   กลาวไดวา ทุกย่ีหอข้ึนราคาเกิน 

100% ตอ 100 มิลลิลิตร เมื่อขายในลานเบียร   
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สวนกลุมเบียร premium พบวา มีสวนตางสูงกวากลุมเบียร economy ท้ังราคาขายปลีก
และขายในลานเบียร 5.2 เทา

2.3 เปรียบเทียบราคาสินคาเครอื่งดื่มแอลกอฮอลในลานเบียรก บัรายไดตอ หัว/เดือนของ
ประชากรไทยโดยเฉลี่ย

เมื่อเปรียบเทียบราคาสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในลานเบียร กับ รายไดเฉลี่ยของ
ประชากรไทยตอหัวตอเดือน(GDP per capita)  โดยกองอาเซียน กระทรวงตางประเทศ รายงาน
วา GDP per capita ของประชากรไทยในป 2556 สูงข้ึน อยูท่ี 18716.25 บาท 
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จากตารางดานบน พบวา หากหักคาใชจายเฉลี่ยโดยรวม ประมาณ 10000+- บาทจาก 
รายไดเฉลี่ย/หัว/เดือน ป2556 จะพบวา นักด่ืมหน่ึงรายจะสามารถซื้อเบียรขนาด tower ได
ประมาณ 19 tower ในป 2556 หรือไปด่ืมไดประมาณ 9.5 วันในลานเบียรโดยเฉลี่ย หากคิดเฉลี่ย
วาด่ืมวันละ 2 tower

อยางไรก็ตาม พบวา ราคาสินคาเบียรในลานเบียรป 2557 ก็มีราคาสูงข้ึนดวยเชนกัน ราคา
สูงข้ึนประมาณ 50 บาทโดยเฉลี่ย เทากับวา ในป 2557 นักด่ืมหน่ึงรายโดยเฉลี่ยจะสามารถซื้อ
สินคาเบียร ปริมาณ 2.5 ลิตร (ขนาด 1 tower) ในลานเบียร ไดประมาณ 14 tower หรือไปด่ืมใน
ลานเบียรไดประมาณ 7 วัน

ถึงแม GDP per capita ของประชากรไทยจะสูงข้ึน แตราคาสินคาเบียรในลานเบียร ก็มี
การปรับตัวในดานราคาดวยเชนกัน คือ มีราคาสูงข้ึนกวาป 2556 ประมาณรอยละ 20-40

ดังน้ัน สรุปวา ถึงแมรายไดตอหัว/เดือนของประชากรไทยจะสูงข้ึน แตราคาเบียร ณ ลาน
เบียร ก็สูงข้ึนดวยเชนกัน 

2.4 เปรียบเทียบราคาสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลานเบียรกับรายไดตอเดือนของกลุม
ตัวอยางวัยเรียนโดยเฉลี่ย

เมื่อเทียบราคาสินคาเบียรกับรายไดเฉลี่ยของกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี  กลุม
ตัวอยางมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 6000+- บาท มีคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา (ไมรวมคาเทอม) 
ประมาณ 1000 บาทมีคาใชจายอื่นๆท่ีไมเกี่ยวกับการเรียนอีกประมาณ 1000 บาทสามารถใชจาย
ในเร่ืองอื่นๆไดประมาณ 3000-4000 บาท โดยในจํานวนน้ี กลุมตัวอยางระบุวา เปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการด่ืมประมาณ 300-800 บาทตอคร้ัง และสวนใหญมีการด่ืมประมาณ 2-4 คร้ังตอเดือน 
เทากับ มีคาใชจายเกี่ยวกับการด่ืมประมาณ 1000-3000 บาทตอเดือน หรือเทากับประมาณ
คร่ึงหน่ึงของรายไดท่ีไดรับมา

คาใชจาย (รวมการด่ืมและอื่นๆ) ของกลุมตัวอยางเมื่อไปลานเบียรอยูท่ีประมาณ 700-
1000 บาทตอคร้ังตอคน หรือเทากับ 1 ใน 6 ของรายไดท่ีกลุมตัวอยางไดรับมาจากผูปกครอง  
เมื่อเทียบกับรายจายจําเปนอื่นๆในชีวิตการเรียนของกลุมตัวอยางแลว จะพบวา คาใชจายของ
กลุมตัวอยางในลานเบียรน้ันมีมูลคาสูงมากเมื่อเทียบกับรายจายจําเปนอื่นๆ
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2.5 ความสามารถดานเศรษฐกิจในการเขาถึง (affordability)ของกลุมตัวอยางในการเขาถึง
สินคาเบียรในลานเบียร

พบวากลุมตัวอยางท่ีเปนนักด่ืม 1 ราย จะสามารถซื้อสินคาเบียรในป 2557 ปริมาณ 2.5 

ลิตร (ขนาด 1 tower) ราคาโดยเฉลี่ย 500 บาทในลานเบียร ไดประมาณ 8 tower (ในกรณียัง

ไมไดหักคาใชจายอื่นใด) หรือไปด่ืมในลานเบียรไดประมาณ 2-3 วัน  แตจะสามารถซื้อสินคาเบียร

ในป 2556 ขนาดเทาเดิมคือ 1 tower ได 8.8 tower

อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางรายงานวา รายไดของตน (จากผูปกครองเปนสวนใหญ) คงท่ี 

รายไดท่ีไดรับจากป 2556 ไมแตกตางจากรายไดท่ีไดรับในป 2557 แตราคาสินคาเบียรในลาน

เบียรมีราคาสูงข้ึนเฉลี่ย 50 บาท และราคาสินคาอื่น เชน อาหาร นํ้าแข็ง ในลานเบียรมีราคาสูงข้ึน

เชนเดียวกัน กลุมตัวอยางจึงมีความสามารถซื้อสินคาในลานเบียรตํ่ากวาประชากรโดยเฉลี่ยและมี

ความสามารถในการซื้อตํ่ากวาป 2556

เมื่อคํานวณจากการหักคาใชจายอื่นๆออกแลว พบวา กลุมตัวอยางจะมีความสามารถใน

การซื้อสินคาเบียรในป 2557 ปริมาณ 2.5 ลิตร (ขนาด 1 tower) ราคาโดยเฉลี่ย 500 บาทในลาน

เบียร ไดประมาณ 6 tower ในป 2557 แตจะสามารถซื้อสินคาเบียรในป 2556 ขนาดเทาเดิมคือ 

1 tower ได 7-8 tower  เทากับวา ในป 2557 กลุมตัวอยางจะมีความสามารถในการซื้อด่ืม ณ 

ลานเบียร ตํ่าลงกวาป 2556 ประมาณ 1 tower

อยางไรก็ตาม พบวา ถึงแมกลุมตัวอยางจะมีความสามารถในการซื้อสินคาในลานเบียรตํ่า

กวากลุมอื่นๆ เชน กลุมวัยทํางาน กลุมผูใหญ แตกลุมตัวอยางก็ยังสามารถไปด่ืมในลานเบียรได

ดวยการเฉลี่ยออกเงินในกลุมของตน และเลือกสินคาท่ีมีราคาถูก ซึ่งกลุมตัวอยางระบุวา เหตุผลใน

การเลือกย่ีหอเบียรลําดับแรก คือ รสชาติ และลําดับสอง คือ เลือกเพราะราคา ดังน้ัน ราคา จงึ

ยังคงเปนปจจัยควบคุมการซื้อและการเลือกย่ีหอของกลุมตัวอยาง
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สรุปวาเน่ืองจากราคาท่ีสูงข้ึน ทําใหกลุมตัวอยางมีความสามารถเฉพาะบุคคลในการเขาถึง

ไดนอยลง เพราะรายไดเทาเดิม แตยังมีความสามารถดานอื่นทําใหเขาถึงไดเชนเดิม เชน การแชร

คาด่ืมกับเพือ่น การเลือกสินคาท่ีราคาถูก การไมสั่งอาหารท่ีราคาแพงในลานเบียร ฯลฯ ทําใหกลุม

ตัวอยางยังคงสามารถไปด่ืมท่ีลานเบียรไดเชนเดิม ราคา จึงเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบไมสูงมากนัก

สําหรับกลุมตัวอยาง รวมท้ังในลานเบียร ยังมีตัวเลือกสําหรับนักด่ืมทุกระดับเศรษฐฐานะอยูแลว 

เชน มีท้ังเบียรราคาแพงและราคาถูก หรือสามารถสั่งเปนแกวไดและยังสามารถน่ังชมคอนเสิรตได

เชนเดียวกับผูท่ีสั่งเปน tower ทําให ราคา เปนปจจัยท่ีมียังมีผลกระทบไมสูงนักสําหรับนักด่ืมลาน

เบียร
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2.6 ทัศนคติในดานความคุมคาของกลุมตัวอยางในการไปดื่มในลานเบียร

ความ “คุม” ในทัศนคติของกลุมตัวอยางในการไปด่ืมในลานเบียร เปนทัศนคติท่ีวัดโดย
การใหกลุมตัวอยางประเมินวา เงินท่ีเสียไปในการด่ืม ณ ลานเบียร (ท้ังรู/ไมรูวาราคาแพงกวาขาย
ปลีก) มีความคุม กับสิ่งท่ีไดรับจากลานเบียร  โดยสิ่งท่ีไดรับจากลานเบียรในการประเมินความคุม 
คือ 1) ความสนุกท่ีไดรับ 2) บรรยากาศ/การสังสรรค/การฉลอง  และ 3) คอนเสิรต/ดนตรี/
กิจกรรมบันเทิงในลานเบียร  โดยใหประเมินดวย rating scale ใน 3 ประเด็นน้ีในการสอบถาม
กลุมตัวอยางท้ังหมด

จากการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (86%) รูวา ราคาเบียรในลานเบียร แพง
กวา ขายปลีก และรูวา ราคาสินคาทุกอยางในลานเบียร แพงกวา การขายขางนอก/ท่ีอื่น

ถึงแมจะมีการรับรูในดานความแพง แตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (67%) ระบุวา การ
ไปด่ืมในลานเบียรน้ันคุมคาเงินท่ีเสียไป

กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ รอยละ 68 ประเมินความคุม ท่ี การมีคอนเสิรต/ดนตรีในลาน
เบียร

ในจํานวนท่ีใกลเคียงกัน คือ รอยละ 65.7 ประเมินความคุม ท่ี ความสนุกท่ีไดรับ อยางไรก็
ตาม ความสนุกท่ีวาน้ีคือดนตรี ซึ่งก็คือประเด็นเดียวกันกับการมีคอนเสิรต

รองลงมา รอยละ 55.7 ประเมินความคุมท่ี การสังสรรคสิ้นป/การฉลองปใหม/บรรยากาศ
ปใหม
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สรุปวา ราคาท่ีสูงในลานเบียร ไมใชอุปสรรคในการไปด่ืมในลานเบียรและไมใชปจจัยคานการไป
ลานเบียร เพราะนักด่ืมมีทัศนคติในเร่ืองความคุมคา VS สิ่งท่ีไดรับ วา ราคาท่ีสูงในลานเบียรน้ัน 
คุมคา กับสิ่งท่ีไดรับ คือการไดชมคอนเสิรตน่ันเอง

สรุปสถานการณดานราคา

1. ราคาขาย ณ ลานเบียรเปนราคาท่ีสูงกวาราคาขายปลีกนอกลานเบียร เฉลี่ย 7 บาทตอ
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร

2. ราคาขายเคร่ืองด่ืม ณ ลานเบียรในป 2557 สูงกวาราคาขายในป 2556 เฉลี่ย 50 บาท
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3. ในป 2557 นักด่ืมโดยท่ัวไปสามารถเขาถึงเคร่ืองด่ืมในลานเบียรไดนอยลงกวาป 2556 
เน่ืองจากราคาเคร่ืองด่ืมท่ีสูงข้ึน

4. ในป 2557 กลุมตัวอยางท่ีเปนวัยเรียนสามารถเขาถึงเคร่ืองด่ืมในลานเบียรไดนอยลงกวาป 
2556 เน่ืองจากราคาเคร่ืองด่ืมท่ีสูงข้ึนแตยังสามารถมีตัวเลือกอื่นๆท่ีเหมาะสมแกเศรษฐ
ฐานะได เชน การแชรเงิน การเลือกเคร่ืองด่ืมท่ีราคาถูก

5. หากนักด่ืมมีเงินนอย และตองการสั่งเพียง 1-2 แกวในลานเบียร ซึ่งเปนปริมาตรเคร่ืองด่ืม
ตํ่าสุดท่ีมีขายในลานเบียร และก็ยังสามารถน่ังชมคอนเสิรตได นักด่ืมตองเขาลานเบียร
ขนาดเล็กเทาน้ัน เพราะลานเบียรขนาดใหญและลานเบียรช่ือดังหลายแหง จะมี "ข้ันตํ่า" 
ในการเขาใชบริการลานเบียรและหากนักด่ืมเขาไปคนเดียวในลานเบียรช่ือดังๆก็จะไม
สามารถน่ังได เพราะโตะสวนใหญถูกจองลวงหนา (หากมีคอนเสิรต) และมีคิวรอ ซึ่ง
พนักงานเสิรฟมักจะใหโตะแกผูท่ีมาเปนกลุมใหญกอนท่ีจะใหโตะกับนักด่ืมท่ีมาคนเดียว 
ดังน้ัน ลานเบียรช่ือดัง จึงเปนการ "บังคับ" ใหนักด่ืมมาเปนกลุมไปโดยปริยาย และ "ข้ัน
ตํ่า"คือ ราคาในการบังคับใหซื้อโดยปริยาย หรือเปนราคาแพคเกจแบบเหมารวมเคร่ืองด่ืม-
อาหาร-ดนตรี เชน ลานเอกซปอรต จะมีคา "ข้ันตํ่า" 1200 บาท ท่ีนักด่ืมจะตองเหมาจาย
ในราคาน้ีกอนถึงจะสามารถไดโตะน่ัง โดยเมื่อจาย 1200 บาท จะไดรับเปนคูปองสําหรับ
แลกอาหารและเคร่ืองด่ืม และรวมคาชมคอนเสิรตไปโดยปริยายในราคาน้ี

6. ปจจัยดานราคา มีผลกระทบไมสูงตอนักด่ืม เน่ืองจากนักด่ืมมีทางเลือกอื่นๆอีกมากท่ีธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนําเสนอเชน เงินไมมากพอก็สามารถไปลานเบียรเล็กท่ีราคาถูกกวา
ได และทัศนคติเร่ือง "ความคุม" และ "การฉลอง" จะเปนแรงจูงใจสําคัญกวาปจจัยดาน
ราคา

7. ถึงแมราคาสินคาเบียรในลานเบียรจะสูงกวาคาปลีกขางนอกลานเบียรก็ตาม แตนักด่ืมท่ีไป
ลานเบียรเต็มใจท่ีจะจายและต้ังใจท่ีจะไป ถึงแมจะรับรูวาราคาจะสูงกวาก็ตาม และปจจัย
เร่ืองราคากลายเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับรอง เน่ืองจากนักด่ืมมีทัศนคติเร่ือง 
“ความคุมคา” วา ถึงราคาจะสูงแตคุมท่ีไดไปลานเบียรเพราะมีคอนเสิรทและบรรยากาศดี

8. เบียรชางทุมงบการตลาด 70 ลานบาท สําหรับลานเบียร 3 ลาน คือ เอเชียทีค มี 100 โตะ 
และเซ็นทรัลเวิลดท่ีมีถึง 2 ลาน คือ ชางเอกซพอรต มี 180 โตะ และชาง เดอะซีเลคช่ันส 
มี 100 โตะเปนลานเบียร (เฉพาะยานใจกลางเมือง) ท่ีใหญท่ีสุด

9. เบียรชางมียอดจําหนายในลานเบียรรวมท้ัง 3 ลานท้ังหมด ในป 56 3,600 ถัง (108,000 
ลิตร)
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สรุป: เปรียบเทียบกลยุทธสถานการณลานเบียรทุกตราสินคา 

Brand

Strategy

สิงห ชาง ไฮเนเกน แสงโสม ลีโอ อื่นๆ

Music 
sponsorship

√ √ √ √ √ ซานมิเกล

ขยายพื้นที่
แนวราบ

√ √ √ √

ผลิตภัณฑใหม √
ambient √

Brand 
ambassador

√ √

Art/culture 
sponsorship

แอบโซลูทวอดกา

ขยาย
กลุมเปาหมาย

√ √

Price 
promotion

√ √ √ √ √ ทุกยี่หอ

Online 
promotion

√ √ √ √ √ ทุกยี่หอ

 

จากตารางเปรียบเทียบกลยุทธสถานการณลานเบียร จะเห็นไดวา กลยุทธท่ีทุกตราสินคา

ใชเหมือนกันในป2557-2558 คือ music sponsorship เพราะเขากับบรรยากาศลานเบียรมาก

ท่ีสุดและดึงดูดกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด  และมีแนวโนมวา music sponsorship จะเปนแนว

การตลาดหลักของสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในป 2558 ตลอดไป ทุกย่ีหอ เพราะเขากับวิถีชีวิต

และความชอบของนักด่ืมชาวไทยมากท่ีสุด และไดผลดีกับนักด่ืมชาวไทยมากกวาแนวการตลาด
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แบบอื่นๆ กลยุทธท่ีทุกตราสินคาใชเปนประจํา คือ price promotion และ online promotion 

ซึ่งพบวาการทําการตลาดออนไลนเปนแนวทางท่ีทุกสินคาใชอยางมากในป 2558



[  Part 3  ] 

สถานการณลานเบียร ณ ปจจุบัน: ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ 
โปรโมชั่นและ การสื่อสาร

สถานการณ beer party

บทที่ 11-14
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[ บทท่ี 12  สถานการณดานชองทางการขาย ลานเบียร ]

ในดานชองทางการขาย พบวา มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกลยุทธดานชองทางการขาย 
5 รูปแบบ ดังน้ี

1. ป2556 เนนหางใหญ ลานใหญใจกลางเมือง เพื่อแขงขันทุกย่ีหอ

2. ป2557 เนนลานเล็ก ลง community mall และปริมณฑล/ตางจังหวัด มากข้ึน

3. ป 2556 มีลานสุรา แตในป2557 ขยับขยายเปน open-air market ขนาดใหญท่ีมี
ลานสุราเปนสวนหน่ึง

4. ป 2557 ลานเบียรหนาสํานักงาน เร่ิมกลับมาอีกคร้ัง หลังจากหางหายไปนาน

5. ธุรกิจเบียรสด delivery เร่ิมมีบทบาทมากข้ึนในการจัดลานเบียรท่ีบาน/สํานักงาน

1 สถานการณป 2556 เนนหางใหญ ลานใหญทุกยี่หอ ใจกลางเมือง: ในป 2556 พบวา มี
สินคาเบียร 6 ตราสินคา คือ สิงห-ลีโอ ชางเอกซปอรต ไทเกอรเบียร ไฮเนเกน  อาซาฮี และ คารล
สเบิรก ท่ีเปดลานเบียรของตนเองตามสถานท่ีตางๆเนนหางใหญ และพบวา มีสินคาสุรา 1 ตรา
สินคา คือ แสงโสม เปด “ลานสุรา” ของตนเองหน่ึงแหง และ มีสินคากลุม RTD1 ตราสินคา คือ 
แอบโซลูทวอดกา เปด “ลานวอดกา” ของตนเองอีกหน่ึงแหง ดังน้ี
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สรุป ตราสินคาท่ีจัดลานเบียรขนาดใหญ (เฉพาะลานเบียรขนาดใหญ) มีท้ังหมด 6 ตราสินคา

  จัดลานเบียรขนาดใหญในสามสถานท่ี คือ ลานหนาหางเซ็นทรัลเวิลด ลานหนาศูนย
CDC และ Skypark ซูซูกิอเวนิวรัชโยธิน

 เชนเดียวกับตราสิงห ตราชางจัดลานเบียรขนาดใหญในสามสถานท่ี คือ ลานหนาหาง
เซ็นทรัลเวิลด ลานหนาศูนย CDC และลานเบียรเอเชียติค

  ไทเกอรเบียร เปนตราสินคาท่ีจัดลานเบียรนอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับทุกตราสินคา คือ จัด
เพียงท่ีเดียวท่ีลานหนาหางเซ็นทรัลเวิลด

  จัดลานเบียรในสองสถานท่ี คือ ลานหนาศูนย CDC และลานดาดฟาคลับ Space16

เปนตราสินคาท่ีจัดลานเบียรนอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับทุกตราสินคา จัดลานเบียรแหงเดียว 
คือ ลานหนาศูนย CDC (ไมนับรวมการขายย่ีหอน้ีควบกับเบียรสิงหในลานเบียรสิงห)
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   เปนตราสินคาท่ีจัดลานเบียรนอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับทุกตราสินคา จัดลานเบียรแหงเดียว 
คือ ลานหนาศูนย CDC (ไมนับรวมการขายย่ีหอน้ีควบกับเบียรสิงหในลานเบียรสิงห)

ป 2556

สถานท่ี ชื่องาน แบรนด
1หางเซ็นทรัลเวิลด Central World Beer Park สิงห ชาง ไทเกอรเบียร
2Asiatique Chang Export Asiatique ชางเอกซปอรต
3หางและโรงภาพยนตรเมเจอรรัช
โยธิน

Sky Park จัดที่ลาน Sky Park ซูซู
กิอเวนิว

สิงห

4สุขุมวิท ซอย 16 Space 16 ไฮเนเกน
5ศูนย CDC Winterfest@CDC หลายย่ีหอ
6หางเมกะ บางนา Drink zone หลายย่ีหอ
7หางฟวเจอรปารค รังสิต - สิงห ลีโอ
8หางเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร - สิงห ลีโอ
9หางเดอะมอลล งามวงศวาน - สิงห ลีโอ
10หางเดอะมอลล บางแค - ชาง
11หางเดอะมอลล 
บางกะป

-          ชาง

12หางซีคอนสแควร -          สิงหลีโอ
1 3 ห า ง เ ซ็ น ท รั ล 
พระราม2

-          สิงหลีโอ

14หางเซ็นทรัล ราม
อินทรา

-          ชาง

15หางเซ็นทรัล ปนเกลา
16 สยามดิสคัฟเวอรี่
17เอสพลานาด

         -
-
-

 สิงห ลีโอ
สิงห / แอบโซลูท
สิงห 

รวม 17 แหลง (ทเี่ปนหางสรรพสินคา)
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ในป 56 สรุปวา มีการจัดลานเบียร (เฉพาะตามหางสรรพสินคา) ท้ังหมด 16 แหงในกทม. 
และปริมณฑล

อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา ทุกย่ีหอเนนการเปดลานเบียรในพื้นท่ีทําเลสําคัญๆท้ังสิ้น 
โดยเฉพาะตามหางใหญๆในทําเลทอง อยาง ราชประสงค-สยามสแควร/รัชโยธิน/เลียบดวนราม
อินทรา/สุขุมวิท

2  สถานการณป  2557: ขยายลง community mall มากข้ึน

ในป 2557 พบวา สินคาเบียรยักษใหญ ยังคงปกหลักจัดลานเบียรท่ีเดิม ดังน้ี

  จัดลานเบียรขนาดใหญในสี่สถานท่ี คือ ลานหนาหางเซ็นทรัลเวิลด ลานหนาศูนย CDC 
ลานหนาหางฟอรจูนทาวน และซูซูกิอเวนิว

สาทรสแควร์
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 เชนเดียวกับตราสิงห ตราชางจัดลานเบียรขนาดใหญในสี่สถานท่ี คือ ลานหนาหาง
เซ็นทรัลเวิลด ลานหนาศูนย CDC  สารทรสแควร ซึ่งเปนสถานท่ีแหงใหม และลานเบียรเอเชียติค

  ในป 2557ไฮเนเกนไดกลับมาจัดลานเบียรในสถานท่ีสํา คัญ คือ ลานหนาหาง
เซ็นทรัลเวิลด แขงกับเบียรสิงหและชาง

   ในปน้ี คารลสเบิรก ยายมาจัดลานเบียรแหงใหม คือ หนาโรงแรมโนโวเทล

  พบวา ในป 2557 เบียรเฟเดอรบรอย ซึ่งไทยเบฟเวอเรจเคยนําเขามาทําตลาดกวา 8 ป
มาแลวน้ัน ปน้ี ไดกลับมารุกตลาดใหมดวยการเปดลานเบียรของตนเองท่ีศูนย CDC 

ป 2557

ป 57 สถานท่ี ยี่หอ/ชื่องาน ประเภท
1Central world ไ ฮ เ น เ ก น /

Pop up city 
lounge

                      หางสรรพสินคา

2Central world ชาง (2 โซน)

Friendship 
parkแ ล ะ
Chang craft 
selection

                      หางสรรพสินคา

3Central world สิงห                      หางสรรพสินคา

4Siam Discovery สิงห                      หางสรรพสินคา

5Major Rachayotin สิงห                      หาง/โรงภาพยนตร

6CDC สิงห                     ศูนยการคา
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7Clound 47 (United Tower Silom)

8สาทรสแควร

สิงห

ชาง

                    ตึกสํานักงาน

                    ตึกสํานักงาน

9เดอะมอลลงามวงศวาน สิงห                    หางสรรพสินคา

10Brio (ศาลายา) สิงห                    คอมมิวนิตีมอลล

11ตลาดนัดสวนรถไฟ ซีคอนสแควร สิงห                    ตลาดนัด

12Futureparkรังสิต สิงห                  หางสรรพสินคา

13เอเชียทีค ชาง

/ลานชาง

                 ศูนยการคา

14Esplanade (รัชดา)

15เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร

16เมกะบางนา

17เดอะมอลล บางกะป

18ซีคอน บางแค

19The Walk

20ธัญญะชอปปงปารค

21ImageMall

22Piccadilly

23Portocino

24 เซ็นทรัลศาลายา

25เซ็นทรัลบางนา

26ซีคอน บางแค

Heineken

สิงห

หล าย ย่ี ห อ /
Oktoberfest

สิงห

สิงห

สิงห

ชาง

สิงห

สิงห

สิงห

สิงห

สิงห

สิงห

                หางสรรพสินคา

               หางสรรพสินคา

                หางสรรพสินคา

              หางสรรพสินคา

              หางสรรพสินคา

             คอมมิวนิต้ีมอลล

             คอมมิวนิต้ีมอลล

             คอมมิวนิต้ีมอลล

             คอมมิวนิต้ีมอลล

             คอมมิวนิต้ีมอลล

            หางสรรพสินคา

            หางสรรพสินคา

            หางสรรพสินคา
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รวม 26 แหลงขาย ท้ังหางสรรพสินคา และแหลงขายใหม คือ สํานักงาน และคอมมิวนิต้ีมอลล

จะเห็นไดวา หางใหญใจกลางเมืองและท่ีทําเลทองก็ยังคงเปนชองทางการขายหลักของ
ลานเบียรย่ีหอดังๆเหมือนเดิม แตท่ีเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนอยางเห็นไดชัดในป 2557 คือ การขยาย
ไปสู community mall โดยเฉพาะตามปริมณฑล ซึ่งทําใหลานเบียรย่ิงกระจายมากข้ึนอยางเห็น
ไดชัด ลานเบียรป 57 จึงเปนลานเบียรเชิงปริมาณมากกวา คือ ไมไดเนนลานใหญ แตเนนลานเล็ก
ใหกระจายตัวมากข้ึนและครอบคลุมแทบทุกพื้นท่ี และทําใหนักด่ืมเขาถึงไดงายและสะดวกมากข้ึน

3  เปรียบเทียบชองทางการขายป 56และป 57  (เฉพาะหางสรรพสินคา)

สถานท่ี 56 57

1.CTW √ √

2.เอเชียทีค √ √

3เมเจอรรัชโยธิน √ √

4สุขุมวิท16 √ x

5CDC √ √

6เมกะบางนา √ √

7ฟวเจอรปารครังสิต √ √

8เดอะมอลลงามวงศวาน √ √

9เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร √ √
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10เดอะมอลลบางแค √ x

11เดอะมอลลบางกะป √ x

12ซีคอนสแควร √ √

13เซ็นทรัลพระราม2 √ X  ป57 เปลี่ยนเปนเซ็นทรลัศาลายา

14เซ็นทรัลรามอินทรา √ X  ป57 เปลี่ยนเปนเซ็นทรลับางนา

15เซ็นทรัลปนเกลา √ x

16สยามดสิคัฟเวอร่ี √ √

17เอสพลานาด √ √

เปรียบเทียบชองทางการขายป 56 และ 57   พบวา 

o เฉพาะแหลงขายหลัก ท้ังป 56 และ 57 ยังคงประจําอยูท่ีหางสรรพสินคาท้ัง 17 แหง 
ยกเวนมีการปรับเปลี่ยนสาขาสําหรับหางบางแหงในป 57

o สถานท่ีขายประเภทลานเบียรหนาหางสรรพสินคากลุมเดอะมอลลลดลงในป 2557 แตใน
ป 56 มีเกือบทุกสาขา เหตุผลหลัก คือ ลานวางท่ีกันไวสําหรับลานเบียรตองใชเปนท่ีจอด
รถของลูกคาท่ีเพิ่มข้ึน

o สถานท่ีขายประเภทลานเบียรหนาหางสรรพสินคากลุมเซ็นทรัล ในป 2557กระจายตัวไป
ยังสาขาเปดใหม คือ เซ็นทรัลศาลายา

o สถานท่ีหลัก คือ เซ็นทรัลเวิลด ยังคงเปนชองทางการขายท่ีสําคัญท่ีสุดเชนเดิมของทุกคาย
เบียร

o ถึงแมชองทางการขายประเภทหนาหางสรรพสินคาบางแหงจะไมมีในป 57 แตไปเพิ่มใน
สถานท่ีประเภทอื่นท่ีพบวา ปรากฏในป 57 คือ 
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o อาคารสํานักงานใจกลางเมือง
o ตลาดนัดกลางคืน 
o คอมมิวนิต้ีมอลล ซึ่งพบวามีมากข้ึนจากป 56 อยางเห็นไดชัด

o สถานท่ีหลักอื่นๆ เชนศูนยการคากึ่งตลาดนัด ยังคงเปดลานเบียรเชนเดิม คือ CDC  และ 
เมเจอรรัชโยธิน 

4 การเปลี่ยนแปลงดานชอ งทางการขายของลานเบยีรในดานพื้นที่

ลานเบียร ขยายตัวครอบคลุมมากข้ึนในสถานท่ีหลายประเภท รวม 7 ประเภท คือ

1.หางสรรพสินคาใจกลางเมือง
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2 หางสรรพสินคาชานเมือง

3 หางสรรพสินคาตางจังหวัดท่ีเปนสาขาขนาดใหญของหางในกรุงเทพมหานคร เนน เครือ
เซ็นทรัล

4 คอมมิวนิต้ีมอลล ท้ังขนาดใหญและเล็กท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด เพราะ
ปจจุบัน หลายจังหวัดมีคอมมิวนิต้ีมอลลไมแพกรุงเทพ

5 ตลาดนัดกลางคืน เร่ิมพบในป 56 แตปรากฏหนาตาในป 57 เน่ืองจากตลาดนัดกลางคืน
เร่ิมมีใหเห็นหลายท่ีมากข้ึนและเปนท่ีนิยมมากข้ึนในป 57

6 อาคารสํานักงานใจกลางเมือง

7 โรงแรมบางแหง อาศัยกระแส จัดลานเบียรในโรงแรมของตนเองดวย

ในป 57 จะเห็นไดวา ลานเบียร ขยายพื้นท่ีแนวราบไปจนครบทุกแหลงท่ีเปนแหลงชุมนุมชน/
สันทนาการ ต้ังแตหางทุกประเภท ท้ังในกทม.และตางจังหวัด รวมท้ังหางประเภท community 
mall ตามแหลงชุมชน อาคารสํานักงานใหญๆใจกลางเมืองท่ี MRT ไปถึง โรงแรม และตลาดนัด
กลางคืน ท่ีปจจุบันกลายเปนแหลง hangout พักผอนหยอนใจของผูบริโภคชาวไทย



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้ (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

2558                                                                                                                                    ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร                                                                                                          327

5 การเปลี่ยนแปลงของ ลานสุรา จากลานเลก็ กลายเปน concert สัญจร4ภาค

ในป 2556 สุรา แสงโสม ไดลองชิมลางดวยการเปดตัว ลานสุราแสงโสม ในช่ือ Move a 
bar ซึ่งเปนกลยุทธตอเน่ืองจากโฆษณาทางโทรทัศนชุด Move a bar ท่ีออกอากาศไปกอนหนาน้ี

ลานแสงโสม Move a bar เปดตัวในชวงสิ้นปของป 56 ท่ีลานหางพารากอน จุดขายคือ 
ดนตรีแนวอินด้ี และการไดพบกับนักรองและวงแนวอินด้ีอยางใกลชิดรวมท้ังไดฟงดนตรีสดและ
talk show จากนักรองแนวอินด้ี ซึ่งเปนจุดขายท่ีแสงโสมสรางใหแตกตางจากลานเบียร 
กลุมเปาหมายแตกตางจากลานเบียรเล็กนอย คือ ลานแสงโสมจะมีท้ังกลุมวัยรุนและวัยเร่ิมทํางาน 
รวมไปถึงกลุมประเภทอินด้ี กลุม “เด็กแนว” กลุม “เด็กอารต” และ กลุม “hipster” ตามแนว
ดนตรีท่ีเปนจุดขาย

ในเวลาตอมา ชวงป 2557 กระแสการตอบรับ Move a bar มีมากในกลุมนักศึกษา
มหาวิทยาลัย แสงโสมจึงไดพัฒนาลานสุรา ใหกลายเปนคอนเสิรตสัญจรไป 4 ภาค เนนการแสดง
คอนเสิรตในจังหวัดใหญๆท่ีมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพราะกลุมเปาหมายคือ วัยอุดมศึกษา
ในตางจังหวัด และเนนการใชพื้นท่ีขนาดใหญข้ึนเร่ือยๆในการแสดงดนตรี เชน ใชสนามกีฬา เปน
ตน ลานสุราดังกลาวจึงเ ร่ิมมีขนาดใหญ ข้ึนเร่ือยๆในเชิงพื้นท่ีในป 2557 และขยายไปสู
กลุมเปาหมายตางจังหวัด จุดขายยังเปนจุดขายเดิม คือ ดนตรีแนวอินด้ีท่ีวัยรุนนิยม เชน วง 
Greasycafe  โจอี้บอย เปนตน

งาน Move a bar ก็เชนเดียวกับลานเบียรเวลามีคอนเสิรต คือ ตองซื้อบัตรเขางานจึงจะ
ไดฟงดนตรีและด่ืมเคร่ืองด่ืม
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6 ลานเบียรหนาสํานักงาน: สะดวก งาย เลิกงานดื่มไดเลย ในป 2557 พบ trend ใหมอีกแนว
หน่ึง คือ การเปดลานเบียรหนาอาคารสํานักงานในยานธุรกิจ คือ สีลม/สาทร โดยพบวา เบียรชาง
เอกซปอรต ไดเปดลานเบียรท่ีอาคารสาทรสแควร ซึ่งมีจุดเดนคือ โดมกระจก
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โดยเบียรชางไดจัดลานเบียรช่ือ Craft selection ท่ีดานขางอาคารน้ีและมีดนตรีแสดง โดยเปน
ดนตรีแนวท่ีแตกตางจากลานเซ็นทรัลเวิลด

กลุมเปาหมาย คือ วัยทํางาน ในยานธุรกิจ และใกลเคียงในแนวรถไฟฟา เพราะลานเบียรแหงน้ีโป
รโมทดานความสะดวกและงายในการเขาถึง โดยระบุวา สามารถน่ังรถไฟฟามาลงสถานีชอง
นนทรียได 
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7 เบียรสด delivery สําหรับปารต ี้ลานเบียรท ี่บาน/สํานักงาน 

ปจจุบัน พบวา มีธุรกิจเบียรสด delivery ท่ีไมไดเปนบริษัทผูผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
โดยตรง แตเปน retailer รับเบียรสดจากโรงงานผลิตเบียรย่ีหอตางๆ และนํามาขายดวยตนเอง
เปนรายยอย 

ลักษณะธุรกิจประเภทน้ี เร่ิมมีมากข้ึนในป 2556 โดยไดรับกระแสมาจากลานเบียรโดยตรง 
ท่ีสังคมไทยมีคานิยมวา เบียรสด ตองด่ืมฉลองในงาน หรือรับสิ้นป จึงทําใหมีธุรกิจน้ีเกิดข้ึนมาเพื่อ
รองรับการด่ืมเบียรสดตลอดท้ังป 

จุดเดนของธุรกิจประเภทน้ี คือ บริการเบียรสดแบบถึงท่ี delivery ท้ังท่ีบานและตาม
สํานักงานท่ีจัดงานเลี้ยง หรือ สงตามงานเลี้ยง งานอีเวนทตางๆ โดยผูสง จะสงท้ังเบียรและ
อุปกรณการด่ืมไปดวย เชน  รม บูท เคานเตอรกดเบียร แกวเบียร ฯลฯ โดยจะมีเบียรสดทุกย่ีหอ 
และอุปกรณการด่ืมดังกลาวจะเปนของเบียรแตละตราสินคาและแสดงช่ือย่ีหอและตราสัญลักษณ
ของแตละย่ีหอเหมือนกบัในลานเบียร

การโปรโมทธุรกิจประเภทน้ี จะโปรโมทในเร่ืองราคาเปนสําคัญ ย่ิงสั่งมากย่ิงถูกลง รวมท้ัง
แขงขันในเร่ืองการบริการเสริม เชน ใหบริการสาวเชียรเบียรหนาตาสวย รวมท้ังลดแลกแจกแถม 
และขอท่ีนาสังเกตคือ ถึงแมผูบริการจะออกตัววาเปนการบริการเบียรในงานเลี้ยงสวนตัวหรืองาน
สังสรรคเฉพาะท่ี ไมใชสาธารณะเชนลานเบียรตามหาง แตอุปกรณการใหบริการ ไมวาจะเปน รม 
บูท เคานเตอรโชวเบียร ปายโฆษณา ฯลฯ จะเปนอุปกรณท่ีเปนสื่อโฆษณาตราสินคาท้ังสิ้น และ
เปนตามย่ีหอท่ีลูกคาสั่ง เชน ถาลูกคาสั่งให delivery เบียรสิงห อุปกรณท่ีผูใหบริการนําไป
ใหบริการก็จะเปนอุปกรณท่ีเปนสื่อโฆษณาตราสินคาสิงหท้ังหมด ไปจนถึงเสื้อผาของสาวเชียร
เบียร ซึ่งเทากับเปนการกระทําผิดกฎหมายในดานการแสดงตราสัญลักษณ 

นอกจากน้ี ธุรกิจสงเบียรสด มีการโฆษณาจูงใจในแนวทางคลายๆกันของทุกเจา คือ ตอก
ยํ้าเร่ือง งานเลี้ยงกับเบียรสด ไมวาจะเปนงานใด แมกระท่ังมีการโฆษณาสงเบียรสดในงานบวช
และงานบุญตางๆ รวมท้ังท่ีเร่ิมเปนท่ีนิยมคือ งานแตงงาน และงานรับปริญญา 
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สรุปพื้นที่ๆเปดลานเบียร ตามเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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สรุปพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครที่เปด ลานเบียร

                                        พบท้ังหมด 13 เขต จาก 50 เขต
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ขอสรุปสถานการณชองทางการขายลานเบียรแตละยี่หอ

 คายเบียรใหญ 3 เจา คือ สิงห ชาง และ ไฮเนเกน ไมเปลี่ยนกลยุทธดานชองทางขายใน
กรณีการยึดทําเลหางใหญใจกลางเมืองเปนท่ีต้ังลานเบียรธงของย่ีหอตนเอง คือ ลานเบียร
เซ็นทรัลเวิลด

 ไทยเบฟฯ เพิ่มชองทางขายในกรณี ลานเบียรหนาอาคารสํานักงาน โดยเร่ิมท่ียานธุรกิจคือ 
สาทร/สีลม และมีแนวรถไฟฟาผานโดยตรง เพื่อจับกลุมวัยทํางาน ท่ีไมตองการเดินทาง
และตองการลานเบียรท่ีไมอึกทึกเทาลานเซ็นทรัลเวิลด

 สิงหฯ เพิ่มชองทางขายแนวราบ คือ ขยายลานเบียรขนาดเล็กในกลุมหางปริมณฑล/ชาน
เมืองและ community mall รอบ กทม. เพื่อดักลูกคาชานเมืองและกลุมครอบครัว

 ซานมิเกล มีชองทางขายท่ีเดียว คือ หางเซ็นทรัลพระราม2 และไมมีการปรับขยายกลยุทธ
ในดานชองทางขายต้ังแตป 56-57 เปนตนมา

 ไฮเนเกน มีการปรับกลยุทธผลิตภัณฑควบคูกับชองทางขาย โดยถอดแบรนดไทเกอรออก
จากลานเซ็นทรัลเวิลด และนําไฮเนเกนกลับมาท่ีลานเซ็นทรัลเวิลด โดยยกเลิกลานไทเกอร
เบียรโดยสิ้นเชิงในป 57 และปรับ theme ลานเบียรเดิมของไฮเนเกนคือ green space 
ใหทันสมัยข้ึนและยกเลิกการใชช่ือ ลานเบียรไฮเนเกนกรีนสเปซ ไป 

 แสงโสม เปลี่ยนชองทางการขายจากลานสุราหนาหางควบคูกับลานเบียรในป56 ไปเปน
คอนเสิรตแบบ open-air สัญจรแทนในป 57 ในช่ือ เด็กสายศิลป และ Move a bar

 สุราย่ีหออื่นๆ ไมพบชองทางการขายอื่นใดในชวงการมีลานเบียร นอกจากการจัดโปรโมช่ัน
ตามรานสุราตามปกติ

 เคร่ืองด่ืมกลุม RTD อยาง แอบโซลูท เปลี่ยนชองทางการขาย จากลานวอดกาหนาหาง
ควบคูกับลานเบียรในป56 โดยปรับ positioning ของสินคาใหมเปน sponsorship 
กิจกรรมประเภทศิลปะ/แฟช่ัน และเปลี่ยนวิธีการจัดงานจากลาน open-air ในป56 เปน
การจัดงานในหอง convention ในหางแทน
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 พบการขายในพื้นท่ีท้ังหมด 13 เขต ในกรุงเทพมหานคร สวนปริมณฑลน้ัน พบขยายตัว
ออกไปรอบทิศของกรุงเทพมหานคร
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[ บทท่ี 13 รายงานสถานการณลานเบียร: โปรโมช่ัน และ การส่ือสาร ]

รายงานน้ีเปนการรายงานสถานการณลานเบียร ณ ปจจุบันในดานโปรโมช่ัน และ การ
สื่อสาร/การโฆษณา

1 สถานการณดานการสื่อสาร: เนน สอื่ออนไลน ขยายตอดวยหนามารีวิว หลีกเลยี่งสื่อมวลชน
หลัก
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จากการสํารวจพบวา เมื่อสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจัดลานเบียรรับสิ้นป การสื่อสารของ
ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจะหลีกเลี่ยงการใชสื่อมวลชนหลักเพื่อโปรโมทลานเบียร ไมวาจะเปน
โทรทัศนหรือสื่อหนังสือพิมพ เพื่อเลี่ยงกฎหมาย แตจะหันมาใชสื่อออนไลนเพียงอยางเดียวเทาน้ัน

และเมื่อสํารวจในเน้ือหา พบวา มีการหลีกเลี่ยงเน้ือหาขอความโฆษณาท่ีจะเขาขายวา
ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนผูแนะนํา/เชิญชวนใหไปลานเบียรแตเลี่ยงไปใชขอความชนิดท่ี
เจาของสื่อน้ันๆเปนผูเชิญชวน/แนะนําเอง

จากการสาํรวจ พบวา ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุกเจาท่ีมีลานเบียร ตางเลือกท่ีจะ
สื่อสารเพื่อโปร โมทและแจงขาวสารลานเบียร ผานสื่อออนไลน5 ประเภทหลัก คือ

1. Direct advertisementในเว็บเพจของหางสรรพสินคา/คอมมิวนิต้ีมอลลหรือสถานท่ีๆ

จัดลานเบียรน้ันๆมักจะปรากฏในลักษณะ calendar plan แตละเดือนของหางแหง

น้ันมักจะไมปรากฏเน้ือหาขอความเชิงเชิญชวน แตจะระบุเพียง timing คือแจงวันและ

เวลาจัดงานรวมท้ังแสดงตารางวงดนตรีในแตละวัน

2. Fanpage/Web advertisement ในเว็บเพจ/เฟซบุค/แฟนเพจประเภทธุรกิจ travel, 

dining and leisure แนะนํารานอาหาร สถานท่ีเท่ียว สถานท่ีกินด่ืมฯลฯซึ่งเปนธุรกิจ

สื่อออนไลนท่ีตองมีการวาจางใหลงขอความมักปรากฏในรูปขอความมีเน้ือหาแนะนํา 

เชิญชวนใหไปเท่ียว โดยผูแนะนํา/ผูเชิญชวน คือเจาของเว็บหรือเจาของเฟซบุคน้ันเอง

หรือเสมือนเจาของเว็บแนะนําเอง ไมใชธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโดยตรงการสื่อสาร

ประเภทท่ี 2 น้ี จะมีเน้ือหาขอความแนะนําเชิญชวน ระบุราคา แนะนํารสชาติ บอก

โปรโมช่ัน นําเสนอจุดเดนของลานเบียร พรอมรูปประกอบท่ีสวยงาม

3. Testimonial/Customer review ในเว็บเพจ/เฟซบุค/แฟนเพจ และ Blog ประเภท

review และ blogger รีวิวรานอาหาร/สถานท่ีเท่ียว/สถานท่ีกินด่ืม/อื่นๆ ซึ่งคลายกับ
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ประเภท 2 คือ ตองมีการวาจางใหรีวิว แตกตางกับประเภท 2 ตรงท่ีสรางเน้ือหาใหดู

เสมือนเปนผูบริโภค/นักด่ืมนักเท่ียว/กูรู ตัวจริงมาเขียนแนะนํา/ชักชวน หรือเสมือนวา

ผู เ ขียนเปนนักด่ืมคนหน่ึง ท่ีได ไปเ ท่ียวลานเบียรมาแลวและกลับมาเขียนแชร

ประสบการณใหผูอื่นไดรับรู การสื่อสารประเภทน้ีคลายกับประเภทท่ี 2 คือมีเน้ือหา

ขอความแนะนําเชิญชวนเปนอยางมาก บอกย่ีหอชัดเจน ระบุราคา แนะนํารสชาติ 

บอกโปรโมช่ัน นําเสนอจุดเดนของลานเบียร บอกวิธีการจอง ระบุเบอรโทรศัพท 

พรอมรูปประกอบท่ีสวยงาม

4. Brand direct advertisement ในเฟซบุค/แฟนเพจของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

เอง แบงเปนแตละตราสินคา ซึ่งเนนการลงรูป/ clip vdo ของลานเบียรและคอนเสิรต 

รวมท้ังโปรโมช่ันตางๆ และมักเนนใหนักด่ืมท่ีไปมาแลว มาลงรูปตนเองในแฟนเพจ 

เพื่อชิงรางวัลหรืออื่นๆ และเปนการสราง connection กับกลุมเปาหมาย

5. Instragram review ท้ังของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเองและ IG “หนามา”หรือIG 

แนะนําสถานท่ีเท่ียวกินด่ืม เน้ือหาท่ีลงใน IG มักปรากฎเน้ือหาท่ีเปนรูปสวยงาม

มากกวาขอความ
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การสื่อสารของลานเบียร

1 เนนสื่อ social media: การสื่อสารและโฆษณาลานเบียรของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พบวา ใช
สื่อ social media ทุกประเภท โดยเนนสื่อ Facebook/fanpageมากท่ีสุด ซึ่งมีท้ังfanpage ของ
สินคาเคร่ืองด่ืมแตละย่ีหอเอง และfacebook/fanpage อื่นๆ ซึ่ง ณ ปจจุบัน พบวา การโฆษณา
ในสื่อประเภทfacebook/fanpageมีเน้ือหาท่ีละเมิด พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุกมาตรา 
ต้ังแต การสงเสริมการขาย การเชิญชวนใหด่ืม การชิงโชคชิงรางวัล การนําเสนอภาพและช่ือสินคา
อยางตรงไปตรงมา การกลาวถึงคุณสมบัติของสินคา การแสดงตราสัญลักษณ ฯลฯ แต
facebook/fanpage ของสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแตละย่ีหอน้ัน ก็ยังคงมีอยูโดยยังไมมีการ
ควบคุมเน้ือหาแตอยางใดและถูกใชเปนสื่อโฆษณาและสงเสริมการตลาดมากท่ีสุด

2 อาศัยสื่อประเภท “เว็บรีวิว” อาศัยการ share:แฝงไปกับเว็บ/social media ท่ีเนนการเท่ียว-
กิน-ด่ืม มีหนามารีวิวลานเบียรในสื่อ online ตางๆ

ปจจุบัน คนไทยนิยมอาศัยการอาน “รีวิว” (review) สินคา/สถานท่ีเท่ียว/รานอาหาร/
บริการ ตางๆกอนท่ีจะใชบริการ ทําใหมีผูทําเว็บ/social media ท่ีนําเสนอเน้ือหารีวิว สินคา/
สถานท่ีเท่ียว/รานอาหาร/บริการ ฯลฯ ไว ซึ่งมีท้ังแฝงการโฆษณาประเภทจางรีวิว หรือการใช 
“หนามา” คือ ผูสวมบทบาทเปนผูใชจริงเขามาเขียนรีวิวจากการใชจริงของตนเอง ซึ่งท่ีจริงคือการ
โฆษณาแฝงประเภทหน่ึงท่ีเรียกวาวิธี testimonial และท่ีไมใชการโฆษณาก็มี  ทําใหสินคาหลายๆ
ประเภทหันมาใชวิธีการสื่อสารประเภทซื้อพื้นท่ีรีวิวเปนสื่อโฆษณาแบบออมของสินคาตนเองใน
เว็บและ social media ตางๆเพื่อใหเกิดแรงจูงใจ

พบวา ลานเบียรของสินคาแตละย่ีหอก็ไดใชวิธีการแฝงรีวิวตามเว็บและ social media ช่ือ
ดังท่ีมีผูติดตามอานเปนประจําหรือมีผู search ประจํา 

เว็บท่ีพบวาลานเบียรนิยมใชบริการฝากโฆษณามากทสีุ่ด คือเว็บประเภทคนหา-แนะนํา-
รวบรวม รานอาหาร—สถานท่ีเท่ียว-สถานท่ีกินด่ืมตางๆ คือเว็บดังตอไปน้ี

 เว็บ“wongnai”(วงใน) พบวา เปนเว็บท่ีถูกใชโฆษณาแนะนําลานเบียรมากท่ีสุด
เพราะมีผูเขาชมเว็บน้ีมากท่ีสุดในบรรดาเว็บประเภทแนะนํารานอาหารท่ีเท่ียวท่ี
กิน
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 เว็บพันทิป
 เว็บกระปุก
 เว็บ EDT guide
 เว็บMThai
 เว็บHipKingdom
 เว็บ OpenRice
 เว็บ Chillpainai (ชิลลไปไหน)
 เว็บ Painaidii(ไปไหนดี)

โดยในเว็บประเภทดังกลาวน้ี  จะแสดงช่ือ-สถานท่ีต้ัง-ย่ีหอเบียรท่ีจัด-รูปประกอบ-รายการ
อาหารในลานเบียรและรายการคอนเสิรต ครบทุกย่ีหอรวมท้ังมีคอมเมนท (comment)และรีวิว
จากผูใชบริการซึ่งสวนใหญเปน “หนามา” เน้ือหาสวนใหญในการรีวิวโดย “หนามา” จะเนนไปท่ี
บรรยากาศของแตละลานเบียร รสชาติของสินคา ความแปลกใหมและกิจกรรมของแตละลานเบียร 
ตารางคอนเสิรต 

ในแตละเว็บ ยังสามารถแชรการรีวิวดังกลาวไปใหเพื่อนผานสื่อ social media ไดท้ัง
twitter, facebook และ line ซึ่งเทากับเปนการย่ิงเผยแพรโฆษณาแฝงน้ันออกไปไดอีกเร่ือยๆ
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                                   ภาพที่ 33 เว็บ “วงใน” แนะนําลานเบียรและสถานที่ตงั้ พรอมรีวิว
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ภาพที่ 34 เว็บ ชิลลไปไหน ลักษณะคลายเว็บวงใน
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                        ภาพที่ 35 เว็บ ไปไหนดี และการใช หนามา รีวิวลานเบียรในเว็บ EDT



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้ (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

346 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร 2558

                                           ภาพที่ 36 การใช หนามา รีวิวในพันทิป
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                                      ภาพที่ 37 เว็บ openriceและเฟซบุคของลานเบียรสงิห

3 เผยแพร clip รีวิวลานเบียรในสื่อ online vdo ตางๆ:นอกจากการเผยแพรรีวิวในเว็บ
ประเภท เท่ียว-กิน-ด่ืม แลวน้ัน ยังพบวา ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนิยมเผยแพร VDO clip รีวิว-
แสดงภาพ-เชิญชวน ลานเบียร ในสื่อ online ตางๆ โดยอาศัยการแฝงเปน clip แสดงกิจกรรม
ดนตรีบนเวทีคอนเสิรตในลานเบียรของแตละวงมาตัดตอภาพรวมกันกับบรรยากาศลานเบียรและ



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้ (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

348 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร 2558

เผยแพรออกสื่อ ซึ่งพบเปนจํานวนมากในสองชองทาง คือ 1) Youtube และ 2) You2Play ซึ่ง
เปนเว็บประเภทรวม VDO Clip และสามารถแชร clip น้ันใหเพื่อนผานสื่อ social media ได
เชนกัน

4 ไมพบการสื่อสารในสื่อมวลชนหลักๆ: ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหลีกเลี่ยงการโฆษณา
ประชาสัมพันธลานเบียรในสื่อมวลชนหลัก เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน ซึ่งไมพบโฆษณาลานเบียร
แตอยางใด

5 ใช social mediaนอกจากธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจะใชสื่อออนไลนประเภท เว็บเพจ แลว 
ยังมีการใชสื่อ social media เขามารวมดวย เพื่อ link กับเว็บเพจตางๆ ไมวาจะเปน เฟซบุคทวิต
เตอร และ อินสตราแกรม ซึ่งทุกสื่อจะสามารถ link เขาหากันและถึงกันไดท้ังหมด

6เนนสื่อ below-the-line ในฐานะสื่อโฆษณา ณ ลานเบียร: ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนิยมใช
สื่อประเภท below-the-line ในลานเบียร ในฐานะสื่อโฆษณาและสื่อสารตราสินคา ตอกยํ้าช่ือ
สินคา ซึ่งพบวาใชสื่อท้ังหมด 12 ประเภท ไดแก

o สื่อประกอบบนโตะอาหาร ไดแก แกวเบียร ท่ีรองแกว กลองใสทิสชู ปายวางบน
โตะ สติกเกอรติดโตะถังนํ้าแข็งสมุดเมนู

o สื่อประกอบโตะอาหาร ไดแก โตะ เกาอี้ รมซุมท่ีน่ัง โซฟา
o สื่อบรรจุภัณฑ ไดแก แกวเบียร ทาวเวอรเบียร เหยือกเบียร
o สื่อบุคคล ไดแก สาวเสิรฟ/สาวเชียรเบียร พนักงานขายตัวปมบนขอมือลูกคาวา

จายเงิน-จองคิวแลว
o สื่อประกอบบนตัวบุคคล ไดแก เสื้อผาสาวเสิรฟ/สาวเชียรเบียร  เสื้อผาพนักงาน

ขายหมวก ผากันเปอนพนักงานกดเบียร
o สื่อ installation & displayสวนใหญใชเพื่อเปนท้ังฉากถายรูปและท่ีกั้นอาณาเขต

ลานเบียรมีท้ังฉาก backdrop สื่อปลองลม(tube) และสื่อประกอบเพื่อการถายรูป
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ชวงท่ีจัดลานเบียร สื่อ display มักจัดเปนสื่อเขากับเทศกาลคริสตมาส จึงมักเปน
ตนสนคริสตมาสขนาดใหญประดับไฟ กลองของขวัญ ฯลฯ

o สื่อประเภทปายไฟ
o สื่อประเภทบนฟา (in-sky media) ไดแก บอลลูนมีช่ือสินคา สื่อปลองลม

(tube)ขนาดสูง
o สื่อ ณ เคานเตอรกดเบียร ไดแก เคานเตอร เคร่ืองกดเบียรสติกเกอร-ปายไฟ-ปาย

สัญลักษณตางๆตามเคานเตอรบรรจุภัณฑท่ีเรียงแสดงไวท่ีเคานเตอร พนักงานหนา
เคานเตอร

o สื่อประกอบเวทีคอนเสิรต ไดแก ตัวเวที backdropหลังเวที bannerหนาเวที ธง
ราวหนาเวที ธงญี่ปุน (J-flag)ขางเวที เต็นทหรือโครงครอบเวที ปายไฟ-ปาย
สัญลักษณตางๆติดตามเวที

o สื่อแสดงทางเขาหนางาน ไดแก โครงครอบทางเขา บอลลูน Tube ซุมทางเขา 
ปายไฟ-ปายสัญลักษณตางๆ

o สื่อประเภท gimmickตางๆเพื่อการถายรูปของลูกคา

สื่อทุกประเภทท่ีกลาวมา ถูกใชเปนสื่อโฆษณาและแสดงช่ือสินคาหรือสัญลักษณท้ังหมด 
ไมวาจะเปนแกวเบียร ตราประทับขอมือลูกคาก็จะเปนตราประทับสัญลักษณสินคา ฯลฯ

นอกจากน้ี ทุกสื่อท่ีกลาวมา เปนสื่อโฆษณาท่ีหลีกเลี่ยงหลบหลีก พรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล มาตรา 32 และกฎกระทรวงอยางชัดเจน ดวยการดัดแปลงตราสัญลักษณ เชน 
ดัดแปลงสีของตราสัญลักษณ แสดงเพียงภาพบางสวนเชน ภาพชางสีขาว ภาพดาวสีแดง เพียง
อยางเดียว แสดงช่ือองคกรแทนช่ือสินคา เชน ใชช่ือบนปายไฟวา “80ปบุญรอดบริวเวอร่ี”พรอม
รูปสิงหสีขาว เปนตน
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ภาพที่ 38 สิ่งตางๆที่อยูในลานเบียรจ ะถูกดัดแปลงใหกลายเปนสื่อโฆษณาประเภท BTL ทั้งหมดและแฝงการ
แสดงสญัลกัษณไวในทุกอยางที่ถูกใชในลานเบียร

ขอสรุปสถานการณด านการสื่อสารลานเบียร

 ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหลีกเลี่ยงการสื่อสาร/โฆษณาลานเบียร ผานสื่อมวลชนหลักทุก
ประเภท

 ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงการสื่อสาร/การโฆษณาทางตรง ประเภทโฆษณา/
สื่อสารจากตัวธุรกิจเองหรือจากแบรนดแตละแบรนดเอง เพื่อหลีกเลี่ยงขอกฎหมาย

 ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เลี่ยงไปใชสื่อประเภท online ทุกประเภทเปนหลัก ไดแก
o web page ของสถานท่ีๆจัดลานเบียร เชน หนาเว็บของหางสรรพสินคา

จุดเดนของการสื่อสารประเภทน้ี คือ เปนแคการฝากประชาสัมพันธวัน
เวลาในการจัดงาน หลีกเลี่ยงขอความเชิญชวน ไมมีขอความเชิงโปรโมช่ัน
ไมระบุราคาใดๆ
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o web advertisement เว็บประเภทรับจางโฆษณา ไดแก เว็บประเภท
แนะนําสถานท่ีกินด่ืมทองเท่ียว เชน เว็บ "วงใน" เว็บ "ไปไหนดี" โดยจะ
สราง content ในเชิงท่ีวาเว็บน้ันๆหรือบุคคลท่ีสามเปนผูแนะนําเอง ไมใช
แบรนดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมาโฆษณาเอง เพื่อท้ังสรางความนาเช่ือถือ
และเลี่ยงกฎหมาย เน้ือหาหลักในการสื่อสารประเภทน้ี คือ เนนโฆษณา 
เนนแบรนด บอกราคาชัดเจน มีขอความเชิญชวนชัดเจน เนนรูปภาพ
สวยงาม เนนรูปท่ีแสดงภาพสินคาเบียรและแบรนด และทุกเว็บ จะมี
ขอความและรูปคลายๆกัน จุดเดน คือ สามารถแชรเน้ือหาไปยัง social 
media อื่นๆได หรือสามารถดูผาน social media ได

o customer review/testimonial/blogger  หรือ "หนามา" รับจาง "รีวิว" 
หรือรับจางเขียนถึง แนะนํา เลาประสบการณ การไปลานเบียรของแตละ
ย่ีหอ/สถานท่ี โดยสมอางวาเปนผูบริโภคตัวจริง หรือเปนบุคคลท่ัวไปท่ีแวะ
เขาไปด่ืมจริงและมาเลาใหผูอื่นฟง เน้ือหาหลักในการสื่อสารประเภทน้ี คือ 
คือ เนนโฆษณาสรรพคุณ เนนแบรนด บอกราคาชัดเจน มีขอความเชิญ
ชวนชัดเจน เนนรูปภาพสวยงาม เนนรูปท่ีแสดงภาพสินคาเบียรและแบ
รนด  การสื่อสารประเภทหนามารีวิวน้ีสรางความนาเช่ือถือไดมาก เพราะดู
สมจริงกวาประเภทอื่นๆ การสื่อสารแบบน้ีมีท้ังในเว็บ และใน social 
media

o ใช social media/viral ทุกประเภท ท่ีพบมากคือ การใช fanpage ของ
แตละย่ีหอ ในการโปรโมทลานเบียร และสราง connection โดยตรงกับ
นักด่ืม เชน เลนเกม จองต๋ัวเขาลานเบียร ประกวดภาพถาย เปนตน
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2  สถานการณการสงเสริมการขาย: จุดขายหลัก คือ music marketing

     การส่งเสรมิการขายในลานเบยีร ์

   ส่งเสรมิ bulk buying

   ดนตร/ีconcert

   โปรโมช่ันด้วยราคา

   กิจกรรมบนัเทงิ/countdown

จากการศึกษา พบวา การสงเสริมการขายของลานเบียร มีท้ังหมด 3 รูปแบบหลัก คือ

1 ขายลานเบียรดวยดนตรีเปนหลัก

2 สรางสินคา/โปรโมทกลุม low-alcohol เพื่อดึงดูดกลุมด่ืมนอยใหเขาลานเบียร

3 บังคับขายแบบแพคเกจ

1 ขายลานเบียรด วยดนตรีเปนหลกั

จากการสํารวจ พบวา ลานเบียรทุกย่ีหอทําการสงเสริมการขายดวย ดนตรีในรูปแบบของ
คอนเสิรต ของนักรอง/วงดนตรี ดังๆยอดนิยม เชน บอด้ีสแลม ออฟปองศักด์ิ เบนชลาทิศ ฯลฯ 
ดังน้ัน จะเห็นไดวา เมื่อเร่ิมเปดลานเบียร ลานเบียรจะโปรโมทตนเองดวยรายการช่ือนักรอง/วงท่ี
จะมาเลนในลานของตนเองกอนสิ่งอื่น
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พบวา ลานเบียรใชดนตรีเปนแรงดึงดูดหลักในการจูงใจนักด่ืมนักเท่ียวและแฟนเพลงของ

วงดนตรีน้ันๆใหเขาลานเบียร เน่ืองจากดนตรีเขากันกับการด่ืมเบียรและการสังสรรคสิ้นปใน

ทัศนคติเร่ืองการด่ืมของคนไทย ทําใหการใชดนตรีกลายเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับทุกลานเบียร

คายเบียรยักษใหญจะมีแรงจางศิลปนช่ือดังจากบริษัทเพลงใหญๆมากกวา และเจาะจงให

นักรองนักดนตรีช่ือดังเหลาน้ีเปดการแสดงเฉพาะในลานเบียรสําคัญๆเทาน้ัน คือ ท่ีเซ็นทรัลเวิลด 

สารทรสแควรเอสพลานาด และซูซูกิอเวนิวเทากับเปนการแสดงคอนเสิรตประกอบการด่ืมเบียร

มากกวา

สวนลานเบียรขนาดเล็ก มักจะมี mini-concert จากศิลปนหรือวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียงระดับ

รองๆ ดังน้ัน การตลาดดนตรีมีไวเพื่อเปนแรงดึงดูดสําหรับลานเบียรและแตละคายเบียรจะแขงขัน

กันในเร่ืองการหานักรองศิลปนช่ือดังๆมาเปดการแสดงในลานเบียรของตน โดยเฉพาะในวันศุกร-

เสาร-อาทิตย

2 สราง product line ใหม กลุม low-alcohol เพื่อดึงดูดกลุมดื่มนอยใหเ ขาลานเบียร

Innovation product ลอใจผูหญิง

นอกจากดนตรี ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลยังใชกลยุทธการขยาย product line ของ

ตนเองออกมาเปน low-alcohol product อื่นๆ เพื่อดึงดูดกลุมผูหญิงและวัยรุนหญิงท่ียังไมใชนัก

ด่ืมใหเขาลานเบียร เน่ืองจากกลุมผูหญิงและวัยรุนหญิงท่ีไมด่ืมหรือไมใชคอด่ืม อาจอยากเขาไป

เท่ียวในลานเบียรแตไมอยากด่ืม ธุรกิจจึงพยายามดึงดูดกลุมเปาหมายใหมกลุมน้ีใหเขาลานเบียร

และทําความคุนเคยกับ product เบียรใหมากข้ึนเพื่อท่ีจะไดกลายเปนผูด่ืมในอนาคตตอไป จึงได

ทําการคิดคนกลุม innovation product ออกมาเพื่อดึงดูดกลุมเปาหมายน้ีโดยเฉพาะ เชน 
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ไอศกรีมรสเบียรท่ีโฆษณาเร่ืองแอลกอฮอลตํ่า  ปอปคอรนท่ีธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโฆษณาวา

เปนปอปคอรนของตนเองท่ีมีสูตรเฉพาะ และเบียรชูรสท่ีเปนรสผลไม รวมท้ังเบียรปน

3 แพคเกจราคา และ ใชราคาทดีู่ “คุม” สําหรบัการสั่งดื่มในปริมาณมาก(tower)

พบวา การสงเสริมการขายดานราคา (price promotion)ในดาน bulk buying หรือซื้อใน

ปริมาณมากเพื่อความคุมคา ถูกนํามาใชเพื่อสงเสริมการขายในลานเบียร โดยลูกคาจะไดรับ

คําแนะนําจากพนักงานวา ใหสั่งแบบทาวเวอรจะคุมกวาการสั่งเปนเหยือกหรือการสั่งเปนแกว ซึ่ง

ราคาแบบทาวเวอร (2.8 ลิตร) จะมีราคาท่ีถูกกวาเมื่อเทียบกับการสั่งเปนแกวในลานเบียร

นอกจากการพยายามใหนักด่ืมซื้อในปริมาณมาก โดยมีแรงจูงใจวา ซื้อมากคุมกวาซื้อนอย 

แลวน้ัน ลานเบียรยังมีการสงเสริมการขายดานราคาดวยการบังคับซื้อแบบแพคเกจเหมารวม

แพคเกจเหมารวมน้ีจะมีเฉพาะในวันท่ีมีคอนเสิรตจากนักรองดังๆเทาน้ัน เชน วันศุกร-เสาร

อาทิตย ซึ่งลานเบียรใหญๆจะไมรับลูกคา walk-in ไมรับลูกคาท่ีมาคนเดียวเพราะเปนการเปลือง

โตะ แตจะรับเฉพาะลูกคาจอง และลูกคาท่ีมากลุมใหญซึ่งตองรอคิว  ลูกคาท่ีมาด่ืมในวันท่ีมี

คอนเสิรตดังๆน้ันจะถูกบังคับซื้อในราคาเหมารวม เร่ิมตนท่ี 1200-1500 บาท แลวแตสถานท่ีเมื่อ

ซื้อแลวจะไดรับคูปอง รวมต๋ัวเขางาน (ในวันมีคอนเสิรตจะตองมีคาเขางานตางหาก) คาอาหาร

และเคร่ืองด่ืมตามกําหนด

4 viral marketing ขายgimmick ถายรูป เพื่อใหshare/send/check-in ใน social 
mediaอาศัยการถายรูปและ up status เปนการโฆษณาทางออม

ปจจุบัน การตลาดอาศัยการ up status/share/send/check-in ใน social media ของ

ลูกคาตัวจริงและ “หนามา” เพื่อเปนการโฆษณาแบบ viral marketing และสรางแรงดึงดูดให

กลุมเพื่อนของลูกคาตอๆไป และทําใหเปนท่ีรูจักไปโดยปริยาย
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ลานเบียรในปจจุบัน ไดกลายเปน “แหลงเท่ียว” แหลงใหมของคนกรุงเทพ โดยเฉพาะลาน

เบียรเซ็นทรัลเวิลด ท่ีกลายเปนกระแสแฟช่ัน กลายเปน lifestyle ประจําฤดูหนาว-สิ้นป 

กลายเปนสถานท่ีเท่ียวกลางคืนท่ีทันสมัยสําหรับปใหม และกลายเปนสถานท่ีสังสรรค-นัดพบ

สําหรับกลุมเพื่อนฝูงรับสิ้นป เน่ืองมาจากความทันสมัยของสถานท่ีและการตกแตงสถานท่ีๆ

สวยงาม และเมื่อนักเท่ียวเขามาในลานเบียร ก็จะมีการถายรูปท้ังท่ีโตะ ถายแกวเบียร ถาย

บรรยากาศ ถายภาพตนเองกับจุดถายรูปตางๆ และก็จะนิยม up status และ check-inสถานท่ี 

ผานสื่อ social media ตางๆของตนเอง ซึ่งเทากับเปนการโฆษณาทางออมใหสินคา เปนการ

เผยแพรประชาสัมพันธลานเบียรไปในตัว และขยายไปในวงกวาง รวมท้ังสามารถสรางแรงดึงดูดให

กลุมเปาหมายอื่นๆท่ีไดเห็น status น้ันๆของเพื่อนหรือคนรูจักของตนเอง เทากับนักด่ืมน่ันเองท่ี

กลายเปนสื่อโฆษณาท่ีดีใหกับลานเบียร
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ขอสรุป

1 การสื่อสารของลานเบียร เลี่ยงกฎหมาย ดวยการไมสื่อสาร ไมโปรโมทในสื่อมวลชนชองทางปกติ 
แตหันไปโปรโมทและโฆษณาในสื่อออนไลนแทน

2 การสื่อสารและโปรโมทลานเบียรในปจจุบัน อยูในสื่อ social media เกือบท้ังหมด 

3 การโปรโมทใชวิธีการของสื่อ social media คือ viral marketing ขยายการสื่อสารดวยการ
แชร/รีวิว/หนามาออนไลน/check-in

4 ในลานเบียร จะเนนสื่อ 2 ประเภท คือ สื่อbelow-the-line เพื่อตอกยํ้าตราสินคา และสื่อ
display เพื่อเปนท้ังสื่อแสดงตราสัญลักษณและใหถายรูปเพื่อการแชร

5 สงเสริมการขายดวย ดนตรี เปนหลัก  ไมมีดนตรี ไมมีคอนเสิรต คนไมเขาลานเบียร
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[ บทท่ี 14 รายงานสถานการณปจจุบันกลยุทธประเภทเบียรปารตี้ beer buffet
party]

รายงานน้ีเปนรายงานสถานการณ ณ ปจจุบันของกลยุทธประเภท beer buffet

กลยุทธประเภทด่ืมไมอั้น หรือ beer buffet เปนกลยุทธแนวใหมท่ีธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล เร่ิมนํามาใชในป 2556 กับกลุมวัยรุนนักศึกษา ถูกเรียกวา “เบียรปารต้ี” ในกลุมนัก
ด่ืมวัยรุน เพราะมีลักษณะเดนคือ ใชการเปนปารต้ีนําหนาเพื่อขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแบบบุพ
เฟตในงาน ตอไปจะใชคําวา เบียรปารต้ี แทนในรายงานน้ี เพราะเปนคําท่ีกลุมนักด่ืมใชเรียกกล
ยุทธน้ีจนติดปาก

ในบทน้ี เปนการรายงานสถานการณ beer party ใน 4 ดานคือ

1 ดานกลยุทธตราสินคา

2 ดานกลยุทธชองทางการขาย และ วิธีการจัดจําหนาย

3 ดานกลยุทธราคาแบบชวนเช่ือ

4 ดานการสื่อสารโฆษณา
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1 กลยุทธตราสินคา beer party: ไทยเบฟฯ เปน ตราสินคาที่ครองตลาดนี้เจาเดียว

Zapp party  แซ่บปารต้ี์

Zapp on sale

เด็กสายศิลป์

Single Festival  เทศกาลคนโสด

กจิกรรมปารต์แ้ีละตราสินคา้ flagship  
ประจาํแตล่ะปารต้ี์

งาน ต่อยอด

ไม่แสดงตราสัญลกัษณเ์คร่ืองดมื่

Move a bar

    งานต่อยอด

= ปารต้ี์ ในร้านเหล้า

= ตลาด นัดขนึ้ห้าง

= ปารต้ี์ ในร้านเหล้า

= คอนเสิรต์ กลางแจ้ง

= ลาน กจิกรรมกลางแจง้ +คอนเสิรต์กลางแจง้ +  
ตลาด นัด

ไทยเบฟฯ คือ เจาตลาดเบียรปารตี้ เพียงเจาเดียวเทานั้นเบียรปารต้ีนิยมจัดในรานสุราดังๆรอบ
สถานศึกษา โดยธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล co-sponsor กับทางรานสุรา มีธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลเพียงเจาเดียว คือ กลุมไทยเบฟฯ ท่ีจับตลาดแนวปารต้ีน้ีจนโดงดังและครองตลาดแนว
ปารต้ีไดจนถึงทุกวันน้ี โดยใชสินคานํา 2 ผลิตภัณฑ คือ เอกซปอรต และ แสงโสม

ปจจุบัน เบียรปารต้ีท่ีมีช่ือเสียงโดงดังท่ีสุด มี 2 งาน (เปนของไทยเบฟฯท้ังคู) คือ 1) ปารต้ี
ของ “zapp” หรือ “แซบปารต้ี” และ 2) “Single festival”หรือ “เทศกาลคนโสด” ในseason
ตางๆ เน่ืองจากเปนสองปารต้ีแรกท่ีเกิดข้ึนมา และติดตลาดวัยรุนระดับอุดมศึกษาเปนอยางมาก 
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จนสามารถสรางปารต้ีตอเน่ืองไดเร่ือยๆ และสามารถตอยอดความโดงดังไปยังงานปารต้ีสุราแสง
โสมในช่ือ “เด็กสายศิลป” ไดอีกดวย 

ปารต้ีท้ังหมด ไมวาเปน แซบปารต้ี เทศกาลคนโสด หรือ เด็กสายศิลปจัดโดยธุรกิจ
เดียวกัน คือ ชางเอกซปอรต-แสงโสม และมีธุรกิจลูกท่ีรับจัดงานปารต้ีเบียรโดยเฉพาะในช่ือบริษัท 
“แซบเอนเตอรไพรสZapp Enterprise” ซึ่งรับงานประเภท organizer จัดปารต้ีเบียร-สุราในช่ือ
แซบปารต้ี/เทศกาลคนโสด/เด็กสายศิลปโดยเฉพาะ ซึ่งในภายหลัง ช่ือ  “แซบ”จึงกลายมาเปน
สัญลักษณประจําของผจู ัดงานไปและถูกใชการันตีงานปารต้ีอื่นๆในภายหลังโดยอิงกับความดังของ
แซบปารต้ีด้ังเดิม  สวน ปารต้ี เทศกาลคนโสด น้ันเปนอีก version หน่ึงของแซบปารต้ี แตกตาง
กันเพียง theme งานเทาน้ันเอง

ช่ือปารต้ีน้ันจะแยกกันตามผลิตภัณฑและ theme งาน ถาเปนผลิตภัณฑเบียรเอกซปอรต 
จะมีสองปารต้ี คือ แซบปารต้ี และ เทศกาลคนโสด    ถาเปนผลิตภัณฑสุราแสงโสม จะเปนปารต้ี 
เด็กสายศิลป

ความแตกตางระหวาง แซบปารต้ี และ เทศกาลคนโสด แตกตางกันแค theme งาน นิยม
จัดในรานสุราดังๆรอบสถานศึกษา  สวนงานเด็กสายศิลป จะเปนปารต้ีกลางแจง ใชพื้นท่ีใหญ 
และรวมกิจกรรมหลายอยางเขาไวในงานเดียวกัน

เหตุผลของความโดงดังของเบียรปารต้ีของไทยเบฟฯ น้ันมาจากเหตุผล 2 ประการ 
ประการแรกคือ เปนเจาแรกท่ีทําเบียรปารต้ีและทําตอเน่ือง  และ ประการสอง คือ ถูกใจวัยรุน
ระดับอุดมศึกษาดวยการจัดในรานสุรารอบสถานศึกษา และจับจุดวัยรุนไดถูกทางดานจิตวิทยา 
เชน นําเร่ืองความรัก การเรียน อกหัก ความโสด มาเปนtheme งาน หรือเรียกวาสราง story 
ใหกับปารต้ีไดถูกใจวัยรุนน่ันเอง เชนแซบปารต้ี มีช่ือเสียงวา เปนปารต้ีท่ีไดช่ือวา “รวมนักศึกษา
หนาตาดีท่ีสุดไวในงาน” สวน ปารต้ีเด็กสายศิลป เปนปารต้ีกลางแจงท่ีไดช่ือวา “ใหญท่ีสุดและ
แนวท่ีสุด”
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1.2 ลักษณะของกลยุทธ beer party:เนน ดนตรีเปน หลักจายครั้งเดียวรวมทุกอยาง

ลักษณะของกลยุทธ beer party  ท่ีจัดในรานสุรารอบสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีดังน้ี

1) มาในรูปแบบของ “ปารต้ี” ท่ีจัดโดยธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เนนกลุมนักศึกษา

โดยเฉพาะ มีช่ืองานตางๆกัน และโฆษณาผานสื่อ social media

2) ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจะจับมือกับรานสุรา ผับบาร ตามสถานศึกษา เพื่อจัดปารต้ี

beer buffet น้ี และจะเลือกรานสุราขนาดใหญ มีช่ือเสียงท่ีกลุมเปาหมายนิยมไปอยูแลว

3) เนนความบันเทิงดวย music marketing เปนหลัก ใชดนตรีเปนแรงดึงดูดใจให

กลุมเปาหมายเขามา

4) ทําการตลาดตอเน่ืองผาน social media ดวยการใหกลุมเปาหมายท่ีมางาน ถายรูปในงาน     

และโพสตภาพตนเองเพื่อประกวดภายหลังงานจบในสื่อ social media ท่ีธุรกิจจัดมาให 

ซึ่งเทากับเปนการสรางฐานลูกคาใหติดตามตอเน่ืองระยะยาว

5) อางช่ือสถาบันการศึกษาในโฆษณา อาศัยความรูสึกความเปนพวกพอง ความเปนกลุมกอน

ตามสถาบันของกลุมเปาหมายใหมางาน และเปนการใหกลุมเปาหมายแตละสถาบันดึง

พวกพองของตนเองมางานใหมากๆเพื่อแขงขันประชันกับสถาบันอื่นรวมท้ังเปนการ

โฆษณาลวงหนาใหกลุมเปาหมายในสถาบันน้ันๆไดรับรูวาจะมีการจัดปารต้ีเบียรในรานสุรา

ใกลสถาบันการศึกษาของตนเอง

6) ธุรกิจผูกตนเองเขากับปฏิทินการศึกษาและนําเสนอรูปแบบ ปารต้ี ตามปฏิทินการศึกษา 

เชน งานปารต้ีบายเนียร งานปารต้ีรับปริญญา งานปารต้ีหลังงานฟุตบอลประเพณี เปนตน

7) กลุมเปาหมาย คือ กลุมนักศึกษาอุดมศึกษา เปนสําคัญ 

8) กลุมเปาหมายใหมท่ีธุรกิจเนนเปนพิเศษ คือ กลุมผูหญิงวัยรุน และมีกลยุทธท่ีคัดมาสําหรับ

ผูหญิงโดยเฉพาะแฝงมากับปารต้ี กลยุทธท่ีเนนกลุมผูหญิง ท่ีพบ มีดังน้ี

10.1 โปรโมช่ันแบบ buffet lady night  ผูหญิงมา4 คนรับบัตรเพิ่มไดเปน 5 คน
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10.2 ใชเร่ืองเพศเปนจุดขาย เชน การเปนโสด การอยากมีแฟน การอยากหาคนรักใหมใน

ปารต้ี ฯลฯ โดยนําเสนอประเด็นน้ีเปน concept ของปารต้ี เชน เบียรเอกซปอรต จัด

ปารต้ี beer buffet ดวย concept ช่ืองานวา “ฉันโสดโปรดจีบ” ตอเน่ืองกันมาหน่ึงปเต็ม

แลว และปารต้ี “ฉันโสดโปรดจีบ” น้ันเนนกลุมผูหญิงโดยเฉพาะ  และจัดปารต้ีใน

concept ช่ือวา “Single festival” หรือ “เทศกาลคนโสด” อยู ณ ตอนน้ี เอกลักษณใน

งาน คือ การขายสายรัดขอมือเรืองแสงในงานใหผูเขางานไดเลือกซื้อตามสีและความ

ตองการวาอยากประกาศตัววาโสดใหคนมาจีบได หรือ อยากประกาศตัววาไมโสด เชน ถา

ใสสายรัดขอมือสเีขียว แปลวา โสดโปรดจีบ สีขาว แปลวา มีแฟนแลว เปนตน

10.3 ใชเร่ือง emotion ของเพศหญิงเปนจุดขาย นอกจากความโสด ยังมีประเด็นเร่ือง 

ความรัก ความเศรา อกหัก ฯลฯ โดยธุรกิจจะหยิบ emotion เหลาน้ีของผูหญิงวัยรุนมา

นําเสนอเปน concept ของปารต้ี 

11) กระจายไปท่ัวประเทศ ตามจังหวัดใหญๆท่ีมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ

ประจําภูมิภาค   เชน เชียงใหม เชียงราย ขอนแกน  เพื่อสรางกระแส

12) ผูกประเด็นปารต้ีแตละงานใหเขากับ lifestyle ของกลุมเปาหมายระดับอุดมศึกษา คือ 

เร่ืองการเรียน งานรับปริญญา งานรับนองใหม เฟรชช่ีเดย-ไนท การสอบ ฯลฯ 

13)อิงเขากับเทศกาลและวันตางๆ เชน วันเด็ก วันครู วันวาเลนไทน นําเสนอให

กลุมเปาหมายมางานในวันดังกลาวดวยการแตงแฟนซีตาม theme วัน และจัดงานใหเขากับ 

theme วันดังกลาว
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1.3 จาก ลานสุราแสงโสม มาเปนกิจกรรม move a bar และมาเปน ปารต ี้เด็กสายศิลป

จากการเปดลานสุรา แสงโสม ในป56 ชิมลางควบคูไปกับการเปดลานเบียรในบริเวณ

ใกลเคียงกันคือ ลานเบียรเอกซปอรตท่ีเซ็นทรัลเวิลด และ ลานสุราท่ีพารากอน (ลานสุรามีขนาด

เล็กกวาลานเบียร) น้ันไดรับความนิยมตอเน่ือง

การเปดลานสุราแสงโสม ก็เพื่อเปนการ re-launch brand สุราแสงโสมใหกลับมาเปน

สินคา "ใหม" ท่ีดูมีภาพลักษณ "เด็ก"ลงแตทันสมัยข้ึน ใหกลายเปนสินคาสุราท่ีดูเหมาะกับบุคคลท่ี 

"อารตๆ" ดูรวมสมัย และเปนวัยรุน-วัยทํางานตอนตนท่ีมีวิถีชีวิตทันสมัยแบบ hipster และแบบ

เด็กแนว จึงเปนท่ีมาของการสรางภาพยนตรโฆษณาสุราแสงโสมชุด Move a bar และจากโฆษณา 

ก็มาเปนลานสุรารับสิ้นป56 ในสโลแกนวา บารเคลื่อนท่ี และเมื่อไดรับความนิยมมาก ก็ตอเน่ืองมา

เปนคอนเสิรตสัญจรในช่ือ Move a bar ตอไปโดยสินคาธงของคอนเสิรต Move a bar คือ สุรา

แสงโสม

ตอมา การตอบรับ Move a bar มีมากข้ึนเร่ือยๆท้ังในกรุงเทพและตางจังหวัด และกระแส 

“เด็กอารต” และกระแส hipster ก็เร่ิมมาแรงข้ึนดวยในความนิยมของวัยรุนระดับอุดมศึกษาและ

วัยเร่ิมทํางาน ทําให Move a bar เร่ิมเปลี่ยนแปลงกลยุทธชองทางการขาย จากคอนเสิรต มาเปน

การจัด “มหกรรม” ขนาดใหญในพื้นท่ีกลางแจง จึงไดเปลี่ยนจากช่ือ Move a bar มาเปนรูปแบบ

ปารต้ีกลางแจงขนาดใหญในช่ือ "เด็กสายศิลป"ซึ่งมีท้ังคอนเสิรต บารเคลื่อนท่ี มุมด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ตลาดนัด(เนนขายของแนวอารตๆ) และลานกิจกรรมกลางแจงแนวอารตๆท่ีวัยรุน

กําลังนิยม เชน การพนกราฟฟติ โดยใชพื้นท่ีขนาดใหญมากข้ึน เชน สนามกีฬา หรือ ลานมักกะสัน 

เปนตน โดยพบวา กลุมเปาหมายของงานมหกรรมหรือ market ขนาดใหญเหลาน้ีคือ วัย
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อุดมศึกษา โดยพบวา  ธุรกิจแอลกอฮอล ได เข า ไปแจกโบรชัวร งานในกลุ ม วัย รุนตาม

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ลาสุด การขยายดานพื้นท่ีจากลานสุรา มาเปน มหกรรมกลางแจง และลาสุดมาเปน การ

จัดตลาดนัดขนาดใหญข้ึนหาง คือ หางพารากอน โดยงานจะเปลี่ยนเปนการจัดตลาดนัดสินคาแนว

อารตๆท้ังเสื้อผาและขาวของอื่นๆ และมีมุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในงานไวคอยบริการ
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ก ล มุ่ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง  งา น ป า ร์ต ี � เด ก็ ส า ย ศ ิล ป์
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ก า รเปิ ด พ ืน� ท ี�ใน งา น ป า ร์ต ี � เด ็ก ส าย ศ ิล ป์  ให ้ว ยั ร ุ่น น ําส นิ ค้า แน ว ๆม าจ ํา ห น า่ ย  เป็ น ก าร
ด ึงด ดู ว ยั ร ุ่น อ ีก ท าง ห น ง�ึ

งานปาร์ตี � เด็กสายศิลป์
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มมุขายสรุาในงาน เด็กสายศิลป์ ขายเฉพาะสรุาแสงโสมที�ผสมสาํเร็จรูปแล้ว โดยขาย
เป็นบคัเกตหรือถงัเล็กหิว� ได้แบบในภาพ เน้นการเดินถือบคัเกตสรุาไปดื�มได้ตามโซนตา่งๆ

ลาสุด ปารต้ีเด็กสายศิลปจากลานกลางแจง และ แซบปารต้ี ไดตอยอดมาเปน "ตลาดนัด

ข้ึนหาง" ใชช่ือวา "แซบออนเซลล" (zapp on sale)โดยจัดเปนตลาดนัดเฉพาะกิจ เนนการขาย

สินคา "แนว"ท่ีไมไดมีวางขายประจําท่ีไหน และจัดในหางเทาน้ัน โดยไดเชา hall ในหางพารากอน

จัดงานแซบออนเซลล นอกจากในงานจะแบงเปนลอคๆขายสินคาแลว ยังมีมุมใหด่ืมสุราแสงโสม

และเบียรเอกซปอรตอยูดวย

ปจจุบัน การตลาดแนวปารต้ีของไทยเบฟฯจึงมีท้ังเทศกาลคนโสดตามรานสุรารอบ

สถานศึกษา งานคอนเสิรตMove a bar เด็กสายศิลป ตามสถานท่ีใหญๆท้ังในกรุงเทพและ

ตางจังหวัด และงานแซบออนเซลลเปนระยะๆ



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้ (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

368 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร   2558

1.4 กลยุทธดานราคาแบบชวนเชอื่ bait price

จุดเดนของกลยุทธน้ี คือ การจายเพียงคร้ังเดียวในราคาท่ีกําหนดและสามารถด่ืมไดตลอด

งานไมจํากัดจํานวนด่ืม ราคาบัตรเขางานรวมคาเคร่ืองด่ืมและคาชมคอนเสิรตในงานดวยเรียกวา 

จายคร้ังเดียวไดครบทุกอยาง

ปจจุบัน พบวา beer party ถูกผูกเขากับการตลาดดนตรีอยางชัดเจน ซึ่งท่ีจริงแลว beer 

party เปนเพียง gimmick หน่ึงในกลยุทธ music sponsorship ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี

ตองการขายแบบแพคเกจ คือ ขายบัตรเขางานพวงเคร่ืองด่ืมของตนเองในราคารวมท้ังหมด เพื่อ

เปนการบังคับใหนักเท่ียวด่ืมสินคาของตนเองในงานเทาน้ัน ซึ่งหากนักเท่ียวจะสั่งเคร่ืองด่ืมย่ีหออื่น

ในปารต้ี นักเท่ียวก็จะคิดวาไมคุม เน่ืองจากคาบัตรไดรวมราคาคาเคร่ืองด่ืมเฉพาะสินคาย่ีหอท่ีจัด

งานไปแลว และหากสั่งเพิ่มดวยย่ีหอท่ีจัดงาน ก็จะไดสินคาราคาพิเศษเฉพาะในงาน ดังน้ัน beer 

party จึงเปนเพียงกลยุทธการขายแบบเหมาจายมากกวาเพื่อผูกมัดลูกคา

เนนกลยุทธดานราคาประเภทท่ีเรียกวา bait price เปนสําคัญ เชน 299-399 บาทด่ืมได

ตลอดคืน แตถาเขาไปในงานแลว จะพบวา นักด่ืมจะไดรับเบียรตามย่ีหอท่ีจัดงานเพียง 1 กระปอง

และถาอยากด่ืมอีก ตองเดินมาเขาแถวรอรับนอกงานและจะไดแคคร้ังละ 1 กระปองเทาน้ัน ไมได

มีวางใหหยิบตามใจชอบ ทําใหนักด่ืมรูสึกรําคาญท่ีจะตองไปเขาแถวรอรับเคร่ืองด่ืมนอกงาน จึง

ตองสั่งซื้อตางหากในงาน เทากับวา โปรโมช่ันน้ีเปนการหลอกลวงผูบริโภคและไมบอกรายละเอียด

กอนซื้อบัตรเขางาน

กลุมเปาหมายใหมท่ีธุรกิจเนนเปนพิเศษ คือ กลุมผูหญิงวัยรุน และมีกลยุทธราคาท่ีคัดมา

สําหรับผูหญิงโดยเฉพาะแฝงมากับปารต้ี กลยุทธท่ีเนนกลุมผูหญิง คือโปรโมช่ันแบบ buffet lady 

night  ผูหญิงมา4 คนรับบัตรเพิ่มไดเปน 5 คนและราคาต๋ัวเขางานท่ีใหผูหญิงจายในราคาถูกกวา

ผูชาย เชน คาต๋ัวผูหญิง 299 ผูชาย 399 เปนตน ซึ่งเปนการดึงดูดใหผูหญิงมางานมากๆ และเมื่อมี

ผูหญิงมางานมาก ก็จะมีผูชายตามมามากเชนเดียวกัน
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ในสวนปารต้ีสุราบางย่ีหอ พบวา ไมเหมือนกลยุทธราคาของปารต้ีเบียร โดยปารต้ีสุราจะ

ไมสามารถทํา buffet ไดแบบเบียร เน่ืองจากราคาของสินคาสุราแพงกวาเบียรมาก รวมท้ังยังตอง

มีคา mixer อีกตางหาก ตนทุนจะสูงกวาเบียร ทําใหกลุมสินคาสุรา เชน เบนมอร เวลาจัดปารต้ี

สุรา จะคิดราคาแคบัตรเขางานในราคาถูก เชน งานFoam party golden Benmore โดยสุรา

เบนมอร ชวงสงกรานต (จัดตามรานสุรารอบสถานศึกษา) จะคิดราคาเฉพาะบัตรเขางานปารต้ีโฟม

ในราคา 100 บาท โดยระบุวา บัตรราคาน้ีไมรวมคาเคร่ืองด่ืมใดๆในงาน แตจะมีราคาพิเศษ

สําหรับซื้อสุราเบนมอรในงานตางหาก เชน ลดราคา50% ในงานสําหรับสุราเบนมอรตัวใหมท่ีมา

เปดตัวในงานน้ี หรือ แสดงบัตรนักศึกษาไดสวนลดพิเศษในงานหากซื้อเบนมอร หรือ ซื้อ1แถม1

กอนเวลาเท่ียงคืน เปนตน

1.5 กลยุทธดานชองทางการขาย 

beer partyถาเปนกรณีสินคาเบียร จัดปารต้ีเบียร ชองทางการขายประจําของกลยุทธปารต้ี คือ 

รานสุราช่ือดังรอบสถานศึกษา ท้ังในกทม.และตางจังหวัด 

สุราปารตี้  ถาเปนกรณีปารต้ีสุรา พบวา มีการปรับชองทางการขายมากกวาสินคาเบียร

ถาเปนสินคาสุราแบรนดอื่นๆ ท่ีไมใชของไทยเบฟฯ เชน เบนมอร ชองทางการจัดปารต้ี คือ ตาม

รานสุรารอบสถานศึกษา และจัดในแนวคอนเสิรตมากกวาปารต้ี อาศัยชองทางน้ีเปดตัวสินคาหรือ

เสนอโปรโมช่ันดานราคา ตัวอยางเชน เมื่อสุราเบนมอร ตองการเปดตัวสินคาใหมBenmore 

golden ก็ไดใชชองทางการขายตามรานสุรารอบสถานศึกษา จัดคอนเสิรตในราน เพื่อเปดตัว

สินคาใหมตัวน้ีและมีเพียงชองทางการขายผานรานสุรารอบสถานศึกษาเทาน้ัน
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ถาเปนสุราในเครือไทยเบฟฯ คือ แสงโสม มีชองทางการขายท่ีปรับกลยุทธมาแลวหลายคร้ังจนจับ

ทางตลาดไดถูก โดยในป 56 ไทยเบฟฯ ไดทดลองชิมลางดวยการเปดลานสุราแสงโสม ท่ีหางพารา

กอนควบคูไปกับลานเบียรเอกซปอรตท่ีหางเซ็นทรัลเวิลด ความแตกตางอยูท่ีบรรยากาศและดนตรี

ท่ีนําเสนอ โดยไทยเบฟฯ ตองการปรับ position ของสินคาแสงโสมใหจับตลาดกลุมวัยรุน

ระดับอุดมศึกษาและวัยทํางานตอนตนใหไดดวย position ท่ีใหมข้ึนและดูเด็กลงจากภาพลักษณ

สินคาเดิมๆ เมื่อพบวา ลานสุรา Move a bar ไดรับความนิยมในป56  จึงไดทําการปรับกลยุทธ

ชองทางการขายและปรับภาพลักษณของสินคาแสงโสมไปพรอมกัน โดยในป 57 สุราแสงโสมได

วาง position สินคาตนเองไวอยางชัดเจนวา เปนสุราสําหรับคนรุนใหมแนวอินด้ี กลยุทธท่ีใชคือ

music marketing และชองทางการขายไดปรับมาเปนการใชลานกิจกรรมและคอนเสิรตแบบ

open-air ขนาดใหญ โดยใชกิจกรรมตางๆและคอนเสิรตเปนจุดดึงดูดใหคนเขางาน และการด่ืม

เปนเพียงสวนประกอบของการทํากิจกรรมและการชมดนตรีในงานเทาน้ัน 

ตลอดป 57 สุราแสงโสม ไดใชกลยุทธ music marketing ในช่ือคอนเสิรตสัญจร Move a 

bar และชองทางการขายในลานกิจกรรมขนาดใหญมาตลอด

ตลอดป 57 และ 58 สุราแสงโสมยังใช Move a bar เปนกลยุทธธงของสินคาแสงโสมมา

ตลอด และไดขยายไปสูตลาดตางจังหวัด เนนการใชพื้นท่ีลักษณะตลาดนัด-ลานคนเดิน ประจํา

จังหวัด ท่ีมีวัยรุนมาเดินจํานวนมาก และเปนสถานท่ีๆวัยรุนระดับอุดมศึกษาในจังหวัดน้ันๆนิยม

ในป 58 สุราแสงโสม ไดปรับชองทางการขายอีกคร้ัง โดยจัดเปนคอนเสิรตขนาดใหญใน

hall ตามศูนยประชุมขนาดใหญตางๆคลายคอนเสิรตตางประเทศ เชน งานคอนเสิรต Single 

festival ท่ีศูนยประชุมไบเทค

นอกจากน้ี ยังมีการขยาย positioning ของแบรนด "แซบ" ดวยการรวมเร่ืองท่ีวัยรุนสมัยน้ี

สนใจเขามาไวดวยกัน เชน การขายของทํามือ การเปนเจาของแบรนดสินคาเล็กๆดวยตนเอง 
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แฟช่ัน ฯลฯ ดวยจัดเปนกิจกรรมในหางและมีมุมขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลประกอบ ในช่ืองาน 

แซบออนเซลล โดยตอยอดจากความโดงดังของงาน แซบปารต้ีกลยุทธหลักคือ การขยายการรับรู

แบรนด "แซบ" ใหครอบคลุมความสนใจของวัยรุนในหลายๆทิศทางและจับในสิ่งท่ีวัยรุนสมัยน้ี

สนใจมารวมไวดวยกัน ใหแบรนด "แซบ" เปนช่ือท่ีจดจํารับรูของวัยรุน โดยลักษณะของงาน แซบ

ออนเซลล จะเปนตลาดนัดข้ึนหาง จัดเฉพาะกิจ เนนสินคาท่ีตามปกติขายออนไลนหรือไมมีหนา

ราน หรือเปนสินคาทําขายเฉพาะกิจ เปนตน และใชดารา/เซเลปเขางานมากๆใหเปนท่ีดึงดูดวัยรุน

งานคอนเสร์ิต single 
festival  จดัโดย สรุาแสงโสม
ที�ศนูย์ประชมุไบเทค บางนา
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งานคอนเสร์ิต Sangsom Move a bar  จดัตามตลาดนดั /ถนนคนเดินที�
ตา่งจงัหวดั ในภาพ เป็นงานที�จดัที�ตลาดเซฟวนั จ .นครราชสีมา

       โคราช

งานคอนเสร์ิต Sangsom Move a bar  จัดตามตลาดนดั /ถนนคนเดินที�
ต่างจังหวดั ในภาพ เป็นงานที�จดัที�ตลาดต้นตาล จ .ขอนแก่น

       ขอนแก่น

ง า น ค อ น เ ส ิร ์ตSangsom Move a bar จ ดั ต า ม ต ล า ด น ดั/ถ น น ค น เด ิน ท ี�
ต า่ ง จ งั ห ว ดั  ใ น ภ า พ  เ ป ็ น ง า น ท ี�จ ดั ท ี�ต ล า ด เช ิง ด อ ย  จ.เช ีย ง ใ ห ม ่

       เ ช ีย ง ใ ห ม ่

ง า น ค อ น เ ส ิร ์ตSangsom M ove a bar จ ดั ต า ม ต ล า ด น ดั/ถ น น ค น เ ด ิน ท ี�
ต า่ ง จ งั ห ว ดั  ใ น ภ า พ  เ ป ็ น ง า น ท ี�จ ดั ท ี�ล า น เ ล ยี บ ห า ด  พ ทั ย า
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งานแซบออนเซลล์ ห้างพารากอน เป็นการขยาย positioning  ของแบรนด์ แซบ
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งานแซบออนเซลล์ ลกัษณะงาน คือ ตลาดนดัเฉพาะกิจแบบสมยัใหม ่เน้นสนิค้าทเ�ี ป็น
ของเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ที�ไมม่หีน้าร้านหรือขายออนไลน์
ห้างพารากอน

งานแซบออนเซลล์
ห้างพารากอน
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การพยายาม launching 
brand “แซบ” ไปใน position
อื�น เพื�อขยายการรับรู้แบรนด์ “แซบ”

งาน zapp on sale  บนหนา้เพจของห้างพารากอน ในฐานะการขยายตวัเป็นพ�ืนที�
รวมตวัของคนรุ่นใหม่
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ความถ่ี (frequency) ในการสื่อสาร/โฆษณา

พบวา การสื่อสาร/โฆษณาเบียรปารต้ีน้ันมักสื่อสารใน social media เปนหลัก โดยเฉพาะ
ใน Instragram ของท้ังทางรานเหลาท่ีจัดงานและทางบริษัทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในนามของ
Zapp และพบวา ชวงท่ีจัดงานบอยท่ีสุด มีความถ่ีในการโฆษณาชักชวนใหมาเท่ียวงานสูงสุดคือ 
ชวงเดือนมิถุนายน เน่ืองจากเปนชวงเปดภาคการศึกษาใหม โดยไดทําการติดตามความถ่ีในการ
โฆษณาเบียรปารต้ีของ Zapp ท้ังหมด ในชวงภาคการศึกษาฤดูรอน (มีนาคม2558) และ เปดภาค
การศึกษาใหมป 2558 ดังน้ี

รายการงานเบียรป ารตแี้ละยอด like/view ใน IG ตลอดชวงภาคการศึกษาฤดูรอ นป2558
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จากตารางแสดงความถ่ี จะเห็นไดวา ตลอดภาคการศึกษาฤดูรอน (มีนาคม-พฤษภาคม) 
2558 มีงานเบียร/สุราปารต้ีท้ังหมด 10 งานในนาม Zapp และงานท่ีมีผูใหความสนใจ วัดจาก
ยอด like/view สูงสุดคือ งานปารต้ีของสุรา เบลนด285 DJ Soda live in Bangkok มียอด like 
2135 like  รองลงมาคือ งาน Single Festival มียอด like 1365 like

ในดานเน้ือหาท่ีโฆษณา พบวา มีรูปแบบเดียว คือ ใชโปสเตอรหลักในการโฆษณา ซึ่งใน
โปสเตอรจะระบุช่ืองาน ระบุช่ือ Zapp ในฐานะผูจัดงาน สถานท่ีจัดงาน/วันเวลา ระบุช่ือวงดนตรี
ท่ีจะแสดง ระบุ theme งาน และระบุราคาบัตรเขางาน รวมท้ังระบุ dress code ท่ีจะใหใสเขา
งาน และข้ึนสเตตัสมีเน้ือหาเชิญชวนใหไปพบความสนุกสนานในงาน แตพบวา ผูสื่อสารมีความ
ระมัดระวังในดานการไมเชิญชวนใหด่ืมหรือใชเน้ือหา/ถอยคําท่ีแสดงการชวนด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล หรือแสดงเน้ือหาวามีการแจกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหรือใหราคาพิเศษ แตจะใหผูอาน/
นักเท่ียวเขาใจเอาเอง

ในดานสื่อท่ีใชหลักๆคือ Fanpage และ IG ซึ่งมีเน้ือหาเดียวกัน ใชโปสเตอรหลักอัน
เดียวกันในการสื่อสาร แตในFanpage น้ัน จะมีการลงรูปผูมาเท่ียวงานมากกวาใน IG 
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ในดานความถ่ีน้ัน พบวา ในสื่อ IG แตละงานจะมีความถ่ีในการลงโฆษณางาน นาน
ประมาณ 2-3 อาทิตยอยางตอเน่ืองกอนวันจัดงาน และมีการวนซ้ําๆในการลงโฆษณาใน IG อยู
เร่ือยๆ โดยเปนการ re-post เน้ือหาเดิมหรือโปสเตอรโฆษณาเดิม กอนถึงวันงาน จะมีการโฆษณา 
(เน้ือหาเดิม) ถ่ีข้ึน

รายการเบียรป ารต ี้และความถ่ี ภาคการศึกษาที่2/2557 จนถึงเดือน กพ.2558
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จากตารางภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2558 จะเห็นไดวา งานท่ีผูสนใจ 
วัดจากยอด like/view สูงท่ีสุด คือ งาน Zapp on เสื่อ  และรองลงมาคือ งาน เลิกสอบเลิกโสด 
ซึ่งเปนงานเบียรปารต้ีท้ังคูและจัดงานในชวงใกลทายป  สวนงานท่ีพบวา มีผูสนใจนอยท่ีสุด วัด
จากยอด like นอยท่ีสุด คือ งานของสินคาบาคารด้ีบรีซเซอร

ขอสรุป  

1 กลยุทธแบบ beer buffet คืออีกวิธีการหน่ึงในการทําโปรโมช่ันขายเบียรแบบแพคเกจรวมราคา
ทุกอยางใหกับกลุมเปาหมายวัยอุดมศึกษาดวยวิธีการอิงวาระตางๆและนําเสนอผานรูปแบบการจัด
ปารต้ี มีดนตรีและความบันเทิงเปนหลัก

2  เบียรปารต้ี มีการสราง brand ของตัวเองคือ แบรนด zapp ใหกลุมเปาหมายจดจําช่ือ zapp 
มากกวาช่ือสินคาเบียร และมีการขยายฐานแบรนด zapp ออกไปยังพื้นท่ีทางการตลาดอื่นๆ ตาม
กระแสวัยรุนสนใจคือ การเปดตลาดนัดเฉพาะกิจตามสถานท่ีทันสมัย เพื่อสรางการรับรูแบรนด
zapp และตอยอดกลับมายังปารต้ีหรือกิจกรรมอื่นๆตอไดอีก

3 สุราปารต้ี ขยายพื้นท่ีจากการเปนสุราปารต้ีขนาดเล็ก มาเปนคอนเสิรตกลางแจงขนาดใหญ และ
ตอยอดมาเปนลานกิจกรรมรวมขนาดใหญท่ีรวมกิจกรรมท่ีวัยรุนสนใจตามกระแสเขาไวดวยกัน 
เพื่อดึงดูดกลุมเปาหมายจํานวนมาก

4 สื่อสารและโฆษณาในสื่อ facebook และ IG เปนหลัก หลีกเลี่ยงการใชสื่อมวลชน สวนการ
โฆษณาน้ัน เปนการ re-post โปสเตอรโฆษณาซ้ําๆ เพื่อตอกยํ้าใหคนมาเท่ียวงาน
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ผลกระทบของลานเบียร ์

และ 

การหลีกเลี่ยงกฎหมาย 
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[ บทท่ี  15   ผลกระทบของลานเบียรตอสังคมไทย ] 

ในบทน้ีเปนการรายงานผลกระทบของลานเบียรใน 3 ดาน คือ

1. ดานสุขภาพและความสูญเสียสวนบุคคลของผูด่ืม

2. ดานการเปลี่ยนแปลงคานิยมการด่ืมของนักด่ืมอายุนอย

3. ดานเศรษฐกิจสวนบุคคล และ สังคม

4. วิเคราะหผลกระทบของลานเบียรในเชิงสถิติ
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1 ผลกระทบของลานเบียรที่มีตอ สุขภาพและความสูญเสียสวนบคุคลของผดู ื่ม

ผลกระทบท่ีเกิดมากท่ีสุดจากการไปลานเบียรของนักด่ืมไทย คือ การเมา รอยละ 51.2 
ระบุวา ผลกระทบท่ีตามมาจากการไปลานเบียร คือ ตนเองเมา  รองลงมาคือ ปญหาการเงิน รอย
ละ 36.2 รายงานวาจากการไปลานเบียร ทําใหมีปญหาเร่ืองเงิน คือ เงินหมด เงินไมพอใช หรือ 
เงินท่ีตองใชน้ันขาดไป  สาเหตุเพราะมีคาใชจายคอนขางสูงในการด่ืมท่ีลานเบียร คือ เฉลี่ยคนละ 
2000 บาท  ท้ังน้ี ยังไมรวมคาใชจายอื่นๆเชน คาเดินทาง คาสันทนาการอื่นๆ และคาอาหาร ซึ่ง
เมื่อรวมแลวจะมีคาใชจายเฉลี่ยประมาณ 2500-3000 บาทตอคน

ผลจากการเมาน้ัน นักด่ืมรอยละ 5.9 บอกวา ตนเองมีปญหาทะเลาะวิวาทตามมาจากการ
เมา และรอยละ 1.8 ยอมรับวา เคยเกิดอุบัติเหตุจากการเมา ซึ่งมีท้ังตนเองบาดเจ็บและผูอื่น
บาดเจ็บ

รอยละ 4.9 ยอมรับวา ถูกครอบครัวตอวาเร่ืองการไปด่ืมท่ีลานเบียร ทําใหมีปญหากับ
ครอบครัวตามมา
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1.1 ผลกระทบที่มีตอวัยเรียน:ลานเบียรมีผลกระทบมากที่สุดเรื่องการเมา และเรื่องเงิน

มัธยมปลาย

เมื่อเด็กมัธยมปลายไปด่ืมท่ีลานเบียร ผลกระทบท่ีมากท่ีสุดท่ีสวนใหญระบุวาไดรับ
ผลกระทบน้ี คือ เด็กกึ่งหน่ึง(45.5%) บอกวา ตนเองมีอาการเมา และรอยละ 44.9 ยอมรับวา เมื่อ
ไปลานเบียร ตนเองพบวามีคาใชจายเพิ่มมากกวาปกติจนเงินไมพอใช 

นอกจากการเมาและเงินไมพอใช ในจํานวนท่ีระบุวามีอาการเมาหลังออกจากลานเบียร รอยละ 
3.4 บอกวา ดวยอาการเมา ตนเองกอเหตุวิวาท รอยละ 1.7 บอกวาเกิดอุบัติเหตุ และรอยละ 4.5 
บอกวาถูกพอแมดุวาเพราะตนเองเมา
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วัยอุดมศกึษา: ผลกระทบจากการไปลานเบียร เมา คาใชจายไมพอใช ใชเงนิมากกวาที่คิดไว

เมื่อเด็กมหาวิทยาลัยไปด่ืมท่ีลานเบียร ผลกระทบท่ีมากท่ีสุดท่ีสวนใหญระบุวาไดรับผลกระทบน้ี 
คือ เด็กกึ่งหน่ึง(55.5%) บอกวา ตนเองมีอาการเมา และรอยละ 58.2 ยอมรับวา เมื่อไปลานเบียร 
ตนเองพบวามีคาใชจายเพิ่มมากกวาปกติจนเงินไมพอใช 

รอยละ 43 ยอมรับวา เมื่อตนไปลานเบียร จะพบวาตนเองด่ืมมากกวาปกติ ด่ืมมากกวาท่ีตนเอง
คาดคิดไว

นอกจากการเมาและเงินไมพอใช ในจํานวนท่ีระบุวามีอาการเมาหลังออกจากลานเบียร รอยละ 
7.1 บอกวา ดวยอาการเมา ตนเองกอเหตุวิวาท รอยละ 1.6 บอกวาเกิดอุบัติเหตุ และรอยละ 5.5 
บอกวาถูกพอแมดุวาเพราะตนเองเมา



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้ (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

385 ดร.ศรีรชั ลอยสมุทร                                                                                                                                                           2558

1.2 ผลกระทบของลานเบียรที่มตีอวัยทํางาน: เมาแลวขับ และเงินไมพ อใช

ผลกระทบท่ีมากท่ีสุดของการไปลานเบียรของวัยทํางาน คือ อาการเมา รอยละ 52.5 ระบุวา 
ตนเองมีอาการเมาเมื่อด่ืมเสร็จจากลานเบียร

ผลกระทบรองลงมา คือ ใชจายมาก รอยละ 37.3 บอกวา ตนเองมีคาใชจายมากกวาท่ีคิดไว  รอย
ละ 5.1 ทะเลาะวิวาท รอยละ 3.4 เกิดอุบัติเหตุ และรอยละ 1.7 มีปญหากับครอบครัว

ในดานอุบัติเหตุ ในวัยทํางาน พบวา แตกตางจากวัยเรียน คือ ในวัยทํางานเกิดจากการเมาแลวขับ
ดวยตนเองมากกวาวัยเรียน และแตกตางท่ียานพาหนะ วัยทํางานเมาแลวขับรถยนต สวนวัยเรียน
ใชรถจักรยานยนต
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2 ผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงคานิยมการดื่มของนักดื่มอายุนอย

ผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงคานิยมน้ัน พบวา ลานเบียรทําใหนักด่ืมอายุนอยมีทัศนคติ
บวกตอลานเบียร และ กลายเปนผูสนับสนุนลานเบียร  กลายเปนผูไมเห็นดวยกับภาครัฐในการ
ตรากฎหมายหรือมีมาตรการใดๆในการควบคุม/จํากัดลานเบียร

2.1 ผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงคานิยม พบวา มีผลดังน้ี

 มีทัศนคติบวกตอลานเบียร ดวยเหตุผลหลักสองประการ คือ พื้นฐานความเช่ือเดิมท่ีวาสิ้น
ป/ปใหมตองฉลอง ลานเบียรจึงเขากับพื้นฐานความเช่ือน้ีไดสนิท และเหตุผลประการท่ี
สอง คือ ดนตรี พบวา นักด่ืมวัยมัธยมปลาย มีทัศนคติบวกตอลานเบียรเพราะการแสดง
คอนเสิรตในลานเบียร

 สนับสนุนลานเบียรพบวา กลุมนักด่ืมอายุนอย ท้ังมัธยมปลายและอุดมศึกษา กลายเปน
ผูสนับสนุนลานเบียรไปในตัว กลายเปนผู “ปกปอง” ลานเบียร ออกหนาแทน โดยมี
เหตุผลวา ลานเบียรเปนแคกิจกรรมบันเทิงเล็กๆนอยๆ ไมสรางความเดือดรอนใหใคร จึง
ไมควรมีกฎหมายใดมาปดลานเบียร 

 เรียกรองใหมีลานเบียรตลอดท้ังปพบวา กลุมนักด่ืมอายุนอย ท้ังมัธยมปลายและอุดมศึกษา
กลายเปนผูช่ืนชอบลานเบียร พบวา นักด่ืมมัธยมปลาย เรียกรองใหเปดลานเบียรตลอดป 
เพราะชอบลานเบียร เหตุผล คือ ลานเบียรคือความบันเทิง และไดฟงดนตรีท่ีเช่ือวา “ฟรี”

 ไมคิดวาลานเบียรเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายพบวา นักด่ืมสวนใหญไมคิดวาลานเบียรจะผิด
กฎหมายใดๆ เหตุผลท่ีสนับสนุนความคิดน้ีคือ เพราะลานเบียรเปดไดจํานวนมากใน
ประเทศไทย และมีตลอดมาทุกปและนักด่ืมสวนใหญคิดวา ผูท่ีไปด่ืมตองรับผิดชอบตนเอง 
ไมใชลานเบียรจะมารับผิดชอบ เพราะคนไป เต็มใจไป



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้ (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

387 ดร.ศรีรชั ลอยสมุทร                                                                                                                                                           2558

 ขอใหมีลานเบียรเพิ่มข้ึน และควรมีชวงปดเทอมพบวา นักด่ืมมัธยมปลาย นอกจาก
เรียกรองใหมีลานเบียรตลอดป ยังแนะนําวา ควรเปดลานเบียรรับปดเทอมดวย จะไดมี
แหลงบันเทิงเพิ่มข้ึน

 เช่ือวา ลานเบียร เหมาะสมกับปใหม จึงไมควรปดลานเบียร

 เช่ือวา ท่ีไดชมคอนเสิรต “ฟรี” เพราะลานเบียรจัดใหฟรีอีกเหตุผลหน่ึงท่ีนักด่ืมวัยเรียน
สวนใหญชอบลานเบียรและสนับสนุนลานเบียร เพราะเช่ือวา ลานเบียรจัดคอนเสิรตใหชม
แบบใกลชิดได “ฟรี” ดีกวาการไปดูคอนเสิรตจริงๆท่ีตองจายคาบัตรแพงกวาการไปลาน
เบียร

 ด่ืมมากข้ึน ด่ืมมากกวาท่ีคาดไว การไปลานเบียรทําใหกลุมวัยเรียนมีความสนุก บันเทิง 
เพราะมีท้ังดนตรีท่ีช่ืนชอบ มีบรรยากาศ และไปกับเพื่อน รวมท้ังมีโปรโมช่ันในลานเบียร 
เชน การแจกเบียรฟรีใหชิม ทําใหด่ืมมากข้ึน และด่ืมมากกวาท่ีคาดคิดไว

2.2 ผลกระทบของลานเบียรตอวัยเรียน: วัยอุดมศึกษาอยากใหมีทุกๆป เหตุผลคือการดื่มป
ใหมเปนเรื่องปกติ

ทัศนคติของวัยอุดมศึกษาท่ีมีตอลานเบียรน้ันพบวา เปนไปในทางบวก ดวยความเช่ือเร่ืองการด่ืม
เพื่อสังสรรคตามเทศกาลท่ีตอกยํ้าและกลายเปนความเช่ือท่ีสงเสริมลานเบียร

เด็กมหาวิทยาลัยสวนใหญ (66.7%) ไมอยากใหมีการปดลานเบียร อยากใหมีลานเบียรตอไปทุกๆป 
เหตุผลคือ ลานเบียรเปนแคความบันเทิงเล็กๆนอยๆ ไมควรมีกฎหมายมาปดความบันเทิงเชนน้ีใน
ขณะท่ี กึ่งหน่ึง (53.7%) ใหเหตุผลวา ไมควรมีกฎหมายปดลานเบียร เพราะลานเบียรเปนแคความ
บันเทิงสําหรับวัยรุนท่ีไมสรางความเดือดรอนใหใคร จึงไมควรปด

สวนใหญ (66.1%)ใหความสําคัญกับแรงจูงใจดานดนตรีมากท่ีสุด โดยบอกวา ลานเบียรคือ
บรรยากาศรับปใหม/สิ้นป และบรรยากาศดีๆท่ีวาน้ี คือ การไดน่ังด่ืมชิลๆและไดฟงดนตรีดีๆไป
ดวย 
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สวนใหญ (68.8%) เช่ือวา ลานเบียรเปนสิ่งท่ีเหมาะสมเพราะเหมาะกับเทศกาลปใหม และสวน
ใหญ (69.3%) เช่ือวา การด่ืมชวงปใหมเปนเร่ืองปกติธรรมดาๆ และรอยละ 64.9 บอกวา ลาน
เบียรคือสวนหน่ึงของเทศกาลปใหมไปแลวในสังคมไทยและเปนท่ียอมรับ ในขณะท่ีกึ่งหน่ึง 
(51.4%) บอกวา หากไมด่ืมเลยในชวงปใหม/สิ้นป ก็คงไมสนุกเลย

2.3 ผลกระทบของลานเบียรตอวัยเรียน: วัยมัธยมปลายอยากใหมีทุกๆป ชอบcountdown 
ชอบดนตรี ทัศนคติบวกตอลานเบียร อยากใหมีทุกๆป

พบวา เด็กมัธยมปลายเกือบทุกคนหรือรอยละ 93.7 มีทัศนคติบวกตอลานเบียร อยากใหมีลาน
เบียรตอไป อยากใหมีลานเบียรทุกๆป มีสวนนอยเทาน้ันคือรอยละ 6.3 ท่ีคัดคานโดยเห็นวาควร
ยกเลิกการมีลานเบียร

เหตุผลสําคัญท่ีทําใหเด็กมัธยมปลายพยายามเขาลานเบียรคือ ดนตรี

วัยมหาวิทยาลัยก็เชนกัน มีทัศนคติบวกตอลานเบียร อยากใหมีลานเบียรปละ 3 คร้ังคือ ปใหม 
สงกรานต และปดเทอม และเห็นวาไมควรยกเลิกการมีลานเบียรเชนกัน โดยมีเหตุผลวา ลานเบียร
ไมใชสิ่งผิดกฎหมาย

เหตุผลสําคัญท่ีจูงใจใหวัยมหาวิทยาลัยเขาลานเบียร ก็เปนเหตุผลเดียวกับวัยมัธยมคือ ดนตรี
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สรุป คานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปในกลุมวัยเรียน

คานิยมที่เปลี่ยนไปในดานทัศนคติบวกตอลานเบียร

มีทัศนคติบวกตอลานเบียร

สนับสนุนลานเบียร

เรียกรองใหมีลานเบียรเพ่ิม

คิดวาลานเบียรไมผิดกฎหมาย

คัดคานกฎหมายการปดลานเบียร

อยากใหมีลานเบียรตอนปดเทอม

ไดดูคอนเสิรตฟรีเพราะมีลานเบียร ลานเบียรเหมาะสมกับปใหม
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คานิยมที่เปลี่ยนไปในดานการดื่มที่มากขนึ้
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3      ผลกระทบดานเศรษฐกิจระดับบุคคล และ สังคม

3.1 ดานเศรษฐกิจระดับบุคคล 

วัยทํางาน: เสีย productivity lossรอยละ 0.93 เสียเงินเพิ่ม 1000 บาท/คนเปนคารักษาตัว

การสูญเสียผลิตภาพทางการทํางาน (productivity loss) ในวัยทํางานท่ีไปด่ืมในลานเบียร
เกินกวา 1 คืน และมีอาการมึนเมา/เจ็บปวยจากการด่ืมมากจนเกินไป โดยในการสํารวจพบวา วัย
ทํางานท่ีไปด่ืมในลานเบียรจนมีอาการมึนเมา/เจ็บปวยจากการด่ืมมากเกินไป มีการหยุดงาน
ประมาณ 1-2 วัน 

การขาดงานเปนการสูญเสียผลิตภาพทางการทํางานสําหรับวัยทํางานและตอองคกร จาก
การศึกษาของ IHPP การขาดงานจากการด่ืมสุรารวมขาดงาน 30 วันตอป เทากับสูญเสียผลิตภาพ
ทางการทํางาน รอยละ 13.9

ในกรณีน้ี เมื่อกลุมตัวอยางวัยทํางานรายงานวา ตนเองมีการขาดงานจากการไปด่ืมในลาน
เบียร 2 วัน เทากับสูญเสียผลิตภาพทางการทํางานรอยละ 0.93

นอกจากการขาดผลิตภาพทางการทํางานรอยละ 0.93 แลวน้ัน วัยทํางานยังตองมี
คาใชจายเพิ่มเติมในการรักษาพยาบาลตนในวันท่ีตองหยุดเพราะปวยจากการด่ืมมากเกินไป โดยมี
คารักษาพยาบาล 500-1000 บาท

หากการไปด่ืมแลวมีอาการเมาจนเกิดอุบัติเหตุ ท้ังตนเองบาดเจ็บ และ/หรือผูอื่นบาดเจ็บ 
เสียหายดวย จะมีคาใชจาย/คาชดใชเพิ่มเติมอีกประมาณ 2000 บาท

รวมแลว การไปด่ืมในลานเบียร จะมีคาใชจายโดยไมจําเปน คือ คารักษาพยาบาล และ คา
ชดใชดานอุบัติเหตุ รวมแลวสําหรับวัยทํางาน ประมาณ 3000 บาท
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วัยเรียน: ขาดเรียน 2 วัน เสียเงินคารักษาตัว 500 บาท

ในสวนกลุมวัยเรียน พบวา ผลกระทบจากการไปด่ืมในลานเบียร คือ อาการเมา จนทําใหมี
อาการเจ็บปวยตามมา และตองหยุดเรียนเฉลี่ย 2 วัน

วัยเรียนยังตองมีคาใชจายเพิ่มเติมในการรักษาพยาบาลตนในวันท่ีตองหยุดเพราะปวยจาก
การด่ืมมากเกินไป โดยมีคารักษาพยาบาลประมาณ 500 บาท

หากการไปด่ืมแลวมีอาการเมาจนเกิดอุบัติเหตุ ท้ังตนเองบาดเจ็บ และ/หรือผูอื่นบาดเจ็บ 
เสียหายดวย จะมีคาใชจาย/คาชดใชเพิ่มเติมอีกประมาณ  2000 บาท

รวมแลว การไปด่ืมในลานเบียร จะมีคาใชจายโดยไมจําเปน คือ คารักษาพยาบาล และ คา
ชดใชดานอุบัติเหตุ รวมแลวสําหรับวัยเรียน ประมาณ 2500 บาท
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เมื่อเทียบกับความสูญเสียดานคาใชจายสวนบุคคล จะพบวา

วัยทํางาน เมื่อไปด่ืมและมึนเมาจนเจ็บปวย/เกิดอุบัติเหตุ จะมีคาใชจายเพิ่ม 3000 บาท หรือ
เทากับ 2 ใน10 ของรายได

วัยมัธยมปลาย เมื่อไปด่ืมและมึนเมาจนเจ็บปวย/เกิดอุบัติเหตุ จะมีคาใชจายเพิ่ม 1500 บาท หรือ
เทากับ 1 ใน3 ของรายรับท่ีมาจากผูปกครอง

วัยอุดมศึกษา เมื่อไปด่ืมและมึนเมาจนเจ็บปวย/เกิดอุบัติเหตุ จะมีคาใชจายเพิ่ม 1500 บาท หรือ
เทากับ 1 ใน5 ของรายได

3.2 ไปลานเบียร = จายแพงข้ึน สวนตางของราคาขาย ณ ลานเบียร: สูงกวาซ้ือปลีกอยางนอย 
9 บาทตอ 100 มิล
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จะเห็นไดวา นักด่ืมท่ีเขาลานเบียรจะตองจายสวนตางสําหรับราคาเบียร/100 มิลลิลิตร 
อยางตํ่า9 บาท และอยางสูงท่ีสุด 15 บาทสําหรับแตละย่ีหอ  ซึ่งก็คือ การจายสําหรับบรรยากาศท่ี
แตกตางในการด่ืมน่ันเองในขณะท่ีตัวสินคาเหมือนเดิม ดังน้ัน การด่ืมในลานเบียรจึงมีราคาท่ีสูง
กวาเสมอ

3.3 เศรษฐกิจระดับสังคม

การด่ืมในลานเบียรมีปจจัยเร่ืองราคาท่ีสูงกวาการด่ืมขางนอกลานเบียร แตราคาท่ีสูงน้ี ก็
ไมใชอุปสรรคสําหรับนักด่ืมไทยซึ่งชอบดนตรีในลานเบียรมากกวา ทําใหลานเบียรมีลูกคา
ตลอดเวลา และในวันสุดสัปดาห ลานเบียรดังๆก็จะมีคิวลูกคารอจํานวนมาก และลานเบียรดังๆ
บางแหงไมรับลูกคา walk-in ในวันสุดสัปดาหแตจะรับลูกคาจองเทาน้ัน เทากับวา ลานเบียร เปน
สถานท่ีด่ืมท่ีดึงดูดนักด่ืมชาวไทยไดจํานวนมากจนถึงข้ันตองโทรจองท่ีน่ัง

นอกจากน้ี ลานเบียรยังเปดใหบริการอยางนอย 1 เดือน เปดทุกวัน วันละประมาณ 7-8 
ช่ัวโมง เทากับเปนมหกรรมการด่ืมในปริมาณมากในเวลาเดียวกัน

หากคํานวณการสูญเสียเงินตราในลานเบียรน้ัน จะพบวา มีการสูญเงินจํานวนสูงมากใน
ลานเบียรแตละแหง ดังน้ี

ตัวอยางการสูญเสียเงินตราในลานเบียร: ตัวอยางเฉพาะลานเบียรเซ็นทรัลเวิลด

*หมายเหตุ ตัวอยางน้ีคําณวนจากลานเบียรเซ็นทรัลเวิลดเทาน้ัน และคําณวนจากลานเบียรย่ีหอ
ไฮเนเกนเทาน้ัน เหตุผลในการเลือกลานเบียรเซ็นทรัลเวิลดเน่ืองจากเปนลานเบียรท่ีใหญท่ีสุดและ
มีช่ือเสียงมากท่ีสุด เหตุผลในการเลือกลานไฮเนเกน เน่ืองจากเปนย่ีหอท่ีมีราคาสูงท่ีสุดเมื่อเทียบ
กับทุกย่ีหอ
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สถานที่ Central world ลานเบียร Heineken (วันท่ี29พฤศจิกายน 2557)
เวลาที่เปดใหบริการ  17.00-24.00 น.  รวม 7 ช่ัวโมง
ใหบริการต้ังแต  วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557-วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  รวม 56 วัน
จํานวนโตะ ท้ังหมด 44 โตะ

- โตะกลมขนาดใหญน่ังได 8-10  คน   จํานวน  2  โตะ20ท่ีน่ัง
- โตะกลมขนาดเล็กน่ังได 6  คน   จํานวน  24  โตะ144ท่ีน่ัง
- โตะสี่เหลี่ยมน่ังได 6  คน   จํานวน  17  โตะ102ท่ีน่ัง
- โตะสี่เหลี่ยมน่ังได 14  คน   จํานวน  1  โตะ 14  ท่ีน่ัง
- โตะบาร จํานวน 20 ท่ีน่ัง

จํานวนท่ีน่ังท้ังหมด 300 ท่ีน่ัง ในวันธรรมดา หากเปนวันศุกร-เสาร/อาทิตย และวันหยุดอื่นๆจะมี
การเพิ่มโตะอีก 60 โตะ จํานวนท่ีน่ังในวันหยุดจะมีท้ังหมดประมาณ 400 ท่ีน่ัง (กรณีท่ีน่ังโซฟา
ยาวอาจน่ังเบียดกันได ซึ่งก็อาจมีจํานวนท่ีน่ังเพิ่มข้ึนไดจากตัวเลขประมาณการน้ี)

                           แผนผังแสดงท่ีน่ังของลานเบียรไฮเนเกน
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ในสวนของราคาเบียรขวดท่ีขายในลานเบียร ขวดใหญ 630ml. ราคาขายในลานเบียรอยูท่ี 
180 บาท แตถาขายปลีกท่ัวไปนอกลานเบียรจะมีราคา 74  บาท ขวดเล็ก 325ml. ราคาในลาน
เบียร 80 บาทแตถาขายปลีกท่ัวไป ราคา 50  บาท  ซึ่งราคาในลานเบียรน้ัน พบวา แพงกวาราคา
ในทองตลาดเกือบ 1 เทา นักด่ืมจําเปนตองมีเงินอยางตํ่าประมาณ 1000 บาท จึงจะสามารถเขา
ไปด่ืมได

 แกว  เหยือก  ทาวเวอร

 ราคาเบียรในลานเบียรไฮเนเกน CTW

 100   800 280

 ขวดใหญ 630 ML 180 บาท  ขวดเล็ก 325 ML 80 บาท
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     ในการคํานวณความสูญเสียเงินตราในลานเบียรน้ัน ใชหลักคํานวณวา ในหน่ึงคืน ลานเบียร
ไฮเนเกนมีลูกคาประมาณ 1050 คน/300 โตะ (ในวันปกติ) เฉลี่ยโตะละ 4 คนรวมกัน โดยสวน
ใหญ นักด่ืมสั่งด่ืมสูงสุด 2-3 ทาวเวอร/โตะ ในการน้ี จึงใชหลักคําณวนวา นักด่ืมสั่งด่ืมเฉลี่ยโตะละ 
2 ทาวเวอรในเวลาน่ังด่ืม 2 ช่ัวโมง

 ปริมาณการด่ืมในลานเบียรไฮเนเกน CTW:  ขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม ณ 
วันท่ี 29 /11 /57

 ท่ีน่ังด่ืม = 300  โตะ (ในวันปกติ )
เฉล่ียน่ังโตะละ 4 คน

 จํานวนลูกคา /คืน = 1050  
ราย (เฉล่ีย )

 จํานวนเวลาน่ังด่ืม /คืน /โตะ = 2 ชม . โดยเฉล่ีย

 ปริมาณการส่ังด่ืมสูงสุด /โตะ = 3 ทาวเวอร  ด่ืมตํ่าสุด 1 ทาวเวอร

 ปริมาณการด่ืมเฉล่ีย =1 ทาวเวอร

 เปด 7 ชม ./คืน

 ราคา 800  บาทตอ 1 ทาวเวอร  ราคาอาหารเร่ิมตนท่ี 130  บาท

 หากด่ืมอยางนอย 1 ทาวเวอร และส่ังอาหารวางอยางนอย 1 จาน =1000 บาท
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*ในกรณีท่ีโตะเต็มท้ัง 300 โตะตลอด 7 ช่ัวโมง

จากการสํารวจ พบวา ลานเบียรไฮเนเกนมีลูกคาเขาไปใชบริการประมาณ 1,050 ราย (วัน
สุดสัปดาหจะมีมากกวาน้ี) มีโตะใหบริการท้ังหมด 300 โตะ เฉลี่ยน่ังโตะละ 4 คนรวมกัน พบวา 
แตละโตะนิยมสั่งเบียรประเภททาวเวอร เพราะคิดวาคุมท่ีสุดและจะไดน่ังโตะ (ถาสั่งแค 1 แกว 
พนักงานจะไมใหโตะ) และพบวา โดยเฉลี่ยแตละโตะจะสั่งประมาณ 2-3 ทาวเวอร ราคาทาวเวอร
ละ 800 บาท และจะใชเวลาด่ืมเฉลี่ยประมาณ 2 ช่ัวโมงในลานเบียร 

จากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ เมื่อนํามาคําณวนการสูญเสียเงินตราในลานเบียร พบวา การ
สั่ง 2 ทาวเวอรตอโตะจะมีคาใชจาย 1,600 บาท (800x2)  ท้ังหมดมี 300 โตะ เทากับมีคาเบียร 

 ความสูญเสียดานเงินตราในลานเบียร (คํานวณเฉพาะลานเบียรไฮเนเกน CTW ณ 
วันท่ี 29/11/57)

 มีนักด่ืมท้ังหมด 1050 คน/300 โตะ เฉล่ียโตะละ 4 คนรวมกัน

 สมมติวา ส่ังด่ืมโตะละ 2 ทาวเวอร ทาวเวอรละ 800 บาท =1600 บาท/
โตะ    เฉล่ียหัวละ 400 บาท/4คน

โตะ 300 โตะ ส่ัง 2ทาวเวอร = 1600 B x300 = ลานเบียรมีรายได 480 ,000 บาท/2 ชม.
การด่ืม

 เฉล่ีย 1 ชม.การด่ืม = ลานเบียรมีรายได 240.000 บาท/ 1 ชม.การด่ืม
 ลานเบียรเปด 7 ชม./คืน = มีรายไดท้ังคืน 1,680,000  บาท

 ลานเบียรเปด 56 วัน = มีรายไดตลอดการเปด 94,080 ,000 บาท

สรุป รายไดของลานเบียรตลอดการเปด เทากับประมาณ 100 ลานบาท
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480,000 บาท (1,600x3) ใน 2 ช่ัวโมงท่ีแตละโตะใชเวลาน่ังด่ืม เฉลี่ยใน 1 ช่ัวโมงท่ีแตละโตะน่ัง
ด่ืม ลานเบียรจะมีเงินเขา 240,000 บาท/1 ช่ัวโมง

จากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ ลานเบียรเปด 7 ช่ัวโมงตอคืน และจะย่ิงมีลูกคามากใน
ชวงเวลาต้ังแต 20.00 น. เปนตนไป จากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณพนักงานในลานเบียร 
พนักงานระบุวา ย่ิงเปนวันศุกร เสาร-อาทิตย โตะจะเต็มตลอดเวลา และจะมีลูกคารอคิวอีก
ประมาณ 20 คิวตอคืน กลาวไดวา อาจไมมีลานเบียรท่ีวางๆหรือไมมีคนไป

ในกรณีท่ีลานเบียรเปด 7 ช่ัวโมงตอคืนและในกรณีท่ีโตะเต็มตลอดเวลา เฉลี่ยใน 1 ช่ัวโมงท่ี
แตละโตะน่ังด่ืม ลานเบียรจะมีเงินเขา 240,000 บาท/1 ช่ัวโมง การเปด 7 ช่ัวโมง/คืน จะทําให
ลานเบียรมีเงินเขา 1,680,000 บาท/วัน (7x240,000)

จากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ ลานเบียรแหงน้ีเปดท้ังหมด 56 วัน (เดือนพย.-ธค.) จะทําให
ลานเบียรมีเงินเขา 94,080,000 บาท (56x1,680,000) หรือเฉียด 100 ลานบาท หากรวม
คาอาหารในลานเบียรดวย โดยในกรณีน้ียังไมไดหักคาโสหุยใดๆของลานเบียรดังกลาว หรือเทากับ
วา นักด่ืมไทยใชจายคาเบียรโดยรวม 56 วันในลานเบียรเกือบ 100 ลานบาทเฉพาะลานเบียรแหง
เดียวเทาน้ัน 

ถึงแมวา GDP ประเทศไทยในป 2557 จากการรายงานของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สภาพัฒน) เปดเผยเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2557 
ท่ีผานมา ปรากฏวา เศรษฐกิจ (GDP) ของไทย เติบโตตํ่ากวาคาดการณไว เติบโตเพียง  0.7% จาก
การคาดหวังวาจะสูงถึงประมาณ 1% เน่ืองจากมีปจจัยหลายประการ แตในไตรมาสท่ี 4 ป 2557 
พบวา เศรษฐกิจมีการขยายตัวข้ึนโดยเฉพาะการใชจายภาคครัวเรือน
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จากรายงานของสภาพัฒนฯ ดังกลาว จะเห็นไดวา ถึงแมเศรษฐกิจโดยรวมในป 57 ขยายตัว

นอย โดยเฉพาะภาคครัวเรือน ขยายตัวรอยละ 0.3 เทาป 56 คือไมเพิ่มข้ึนในป 57 แตการใชจาย

สินคาไมคงทนของภาคครัวเรือนป 57 กลับสูงข้ึน โดยเฉพาะในกลุมการจําหนายโซดาและนํ้าด่ืม 

ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจลานเบียรท่ีราคาแพงท่ีสุดกลับพบวา มีลูกคาเขาคิวรอเขาใชบริการ

ตลอดเวลาและมีท่ีน่ังเต็ม 300-400 ท่ีน่ังเกือบตลอดเวลา และจํานวนรายไดท้ังหมดท่ีลานเบียร

ไดรับจากการเปดใหบริการ 56 วันคือเกือบ 100 ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนเงินท่ีสูงมาก เปนขอมูล

สนับสนุนไดในประการหน่ึงวา เศรษฐกิจท่ีขยายตัวลดลงมีผลกับนักด่ืมไทยไมมากนัก

อยางไรก็ตาม ธนาคารแหงประเทศไทยไดรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2557 ในสวนการ

ผลิตเคร่ืองด่ืม โดยเฉพาะเบียรวา มีการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปอื่นๆ อันเปนผลมาจากกําลังซื้อใน

ประเทศท่ีลดลง แตมีแนวโนมสูงข้ึนในป 2558 เพราะเศรษฐกิจขยายตัวข้ึนในป 2558
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ขอสรุปผลกระทบของลานเบียรที่มีตอนักดื่มไทย

1.  เปลี่ยนคานิยมท่ีมีตอลานเบียร กลายเปนนักด่ืมปกปองลานเบียร โดยเฉพาะในกลุมวัยเรียน 

ย่ิงนักด่ืมอายุนอย ย่ิงปกปองลานเบียรมากย่ิงข้ึน และย่ิงนักด่ืมอายุนอย ย่ิงมีทัศนคติบวก

ตอลานเบียรมากข้ึน

2. นักด่ืมอายุนอยคัดคานไมเห็นดวยกับกฎหมายหรือมาตรการใดๆท่ีจะมาควบคุมลานเบียร 

เหตุผลคือ ลานเบียรไมมีขอผิดใดๆ และลานเบียรคือความบันเทิงเล็กๆนอยๆ ภาครัฐไมควร

ใหความสนใจ

3. นักด่ืมอายุนอยกลับเรียกรองใหมีลานเบียรเพิ่มข้ึน โดยไมสนใจประเด็นเร่ืองสถานท่ีหามขาย 

เวลาในการหามขายหรือกระแสรณรงคลดละการด่ืม แตนักด่ืมอายุนอยกลับเรียกรองให

เปดลานเบียรเพิ่มท้ังทางดานเวลาเปดและสถานท่ีเปด ดวยเหตุผลชอบลานเบียร

4. กลยุทธการตลาดท่ีธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนํามาใชและพบวาไดผลดีมากท่ีสุดกับลาน

เบียรคือ music sponsorship กลายเปนแรงจูงใจสําคัญใหนักด่ืมวัยรุนเขาลานเบียร และ

กลายเปน change factor ท่ีสําคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมนักด่ืม

5. ลานเบียรเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืม คือ ทําใหด่ืมมากข้ึน ทําใหด่ืมมากกวาท่ีคาดการณไวกอน

ไปลานเบียร โดยพบวา ด่ืมมากข้ึนเฉลี่ย 2 เทาของปริมาณด่ืมปกติ
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6. ลานเบียรทําใหนักด่ืมไมสนใจปจจัยดานราคา ถึงแมราคาขายในลานเบียรจะสูงกวาราคา

ขายนอกลานเบียรอยางนอย 10 บาทตอ100มิลลิลิตร แตพบวา นักด่ืมคิดวาคือราคาท่ี

สูงข้ึน ถึงแมสินคาจะเหมือนเดิม คือ ความคุมคา เพราเหตุผลดานดนตรีท่ีกลายเปน

change factor ท่ีสําคัญ

7. ลานเบียรกออาการเมาไดมากกวาการด่ืมปกติ พบวา เมื่อไปลานเบียร นักด่ืมจํานวนกึ่งหน่ึง

ยอมรับวาตนเองมีอาการเมาและมีพฤติกรรมเมาแลวขับ

8. ลานเบียรกอผลกระทบตอวัยทํางาน คือ นอกจากเสียเงิน วัยทํางานจะเสีย productivity 

loss รอยละ 0.93 เสียเงินเพิ่ม 1000 บาท/คนเปนคารักษาตัว สวนวัยเรียนจะเสียเวลา

จากการเจ็บปวยจากการด่ืมและขาดเรียนเฉลี่ย 2 วัน

9. ลานเบียรจะกอรายจายท่ีไมจําเปนเพิ่ม วัยทํางาน เมื่อไปด่ืมและมึนเมาจนเจ็บปวย/เกิด

อุบัติเหตุ จะมีคาใชจายเพิ่ม 3000 บาท หรือเทากับ 2 ใน10 ของรายได วัยมัธยมปลาย 

เมื่อไปด่ืมและมึนเมาจนเจ็บปวย/เกิดอุบัติเหตุ จะมีคาใชจายเพิ่ม 1500 บาท หรือเทากับ 1 

ใน3 ของรายรับท่ีมาจากผูปกครอง วัยอุดมศึกษา เมื่อไปด่ืมและมึนเมาจนเจ็บปวย/เกิด

อุบัติเหตุ จะมีคาใชจายเพิ่ม 1500 บาท หรือเทากับ 1 ใน5 ของรายได

10. ลานเบียรกอการสูญเสียเงินตราจํานวนสูงมาก การสูญเสียเงินตราในลานเบียร พบวา 

เฉลี่ยใน 1 ช่ัวโมงท่ีแตละโตะน่ังด่ืม ลานเบียรจะมีเงินเขา 240,000 บาท/1 ช่ัวโมง การ

เปดลานเบียรตลอด 2 เดือนโดยเฉลี่ย พบวา ลานเบียรหน่ึงแหงจะมีรายรับคาเบียร 100 

ลานบาทโดยประมาณ
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4 ผลวิเคราะหสถิติ ผลกระทบของลานเบียรท่ีมีตอเยาวชนไทย เฉพาะวัยมัธยมและ
อุดมศึกษา

4.1 การกระจายขอมูลตามระดับอายุของกลุมเปาหมาย VS พฤติกรรมการดื่ม

ตารางที่ 1 แสดงการกระจายขอมูลดานอายุ VS เครื่องดมื่ทเี่ลือกด่ืม

เหลา้ เบยีร์ สปาย เหลา้
ขาว ไวน์ ไวน์

คลูเลอร์ เหลา้ป ั �น คอกเทล เบยีรส์ด เหลา้
ผสม

อุดมศกึษา 28.3% 30.46% 26.18% 5.84% 18.34% 9.53% 22.18% 16.13% 14.73% 11.89%
มธัยมปลาย 20.3% 16.05% 18.62% 4.2% 11% 2.68% 10.85% 4.72% 4.72% 5.48%
Total 50.92% 48.99% 46.16% 10.16% 30.74% 12.89% 34.71% 22.17% 21.13% 18.13%

เม่ือกระจายขอมูลดวย cross-tabulation ในดานประเภทเครื่องด่ืมที่ด่ืม VS 

อายุของกลุมเปาหมายแลว พบวา เครื่องด่ืมที่กลุมเปาหมายสวนใหญด่ืมมากที่สุดคือ 

สุรา รองลงมาคือเบียร และลําดับสามคือ สปาย เม่ือแยกอายุ พบวา วัยอุดมศึกษาและ

วัยทํางาน นิยมด่ืมเบียรมากกวาสุรา สวนมัธยมปลาย พบวา ด่ืมสุรามากกวาเบียร

ในสวนเครื่องด่ืมประเภทปรุงรส พบวา วัยมัธยมปลายและวัยอุดมศึกษา ด่ืม

เครื่องด่ืมประเภทปรุงรสมากกวาวัยอ่ืน
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ตารางที่ 2 แสดงการกระจายขอมูลดวย cross tabulation ดานสถานที่ในการไปลานเบียรและปญหา

สถานท่ี เคยไปลานเบียรท่ีน่ี
เซ็นทรัลเวิลด 55.82%

เซ็นทรัลพระราม2 5.24%
เซ็นทรัลแจงวัฒนะ 6.04%
เซ็นทรัลรัตนธิเบศร 4%
เซ็นทรัลรามอินทรา 4.04%
เซ็นทรัลปนเกลา 5.32%

เมกะบางนา 6.21%
ฟวเจอรปารค 19.57%
ซีคอนสแควร 6.8%

เอเชียทีค 10.65%
สุขุมวิท16 4.56%

Skyparkซูซูกิอเวนิว 2.28%
วิลลาซอยอารีย 0.03%

CDC 5.65%
เดอะมอลลบางแค 2.88%

เดอะมอลลงามวงศวาน 5.12%

จากตารางจะเห็นไดวา กลุมตัวอยางไปลานเบียรหลายแหง สถานท่ีๆนิยมมากท่ีสุด คือ 1) 
เซ็นทรัลเวิลด 2) ลานฟวเจอรปารครังสิต และ 3) เอเชียทีค  สวนกลุมหางอื่นๆ พบวา กลุม
ตัวอยางไมนิยมไป

ปญหาท่ีเกิดเวลาไปด่ืมท่ีลานเบียร
มีอาการเมา วิวาท อุบัติเหตุ เสียเงินมาก ครอบครัวตอวา

วัย วัยทํางาน 4.6% 0.45% 0.3% 3.26% 0.15%
อุดมศึกษา 34.7% 4.6% 1.04% 21.07% 3.56%
มัธยมปลาย 3.24% 0.24% 0.45% 11.87% 1.19%

Total 42.54% 5.29% 1.79% 36.20% 4.90%

ปญหาท่ีเกิดมากท่ีสุดกับทุกวัย คือ ปญหาดานการมึนเมา รองลงมาคือ ปญหาดานการเงิน
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ตารางที่ 3 แสดงการกระจายขอมูลดวย cross tabulation ดานตราสินคาที่พบเห็นในสื่อโทรทัศนกับวัย

ย่ีหอเหลาเบียรทเี่ห็นในโทรทัศน วัย
Totalทํางาน อุดมศึกษา มัธยมปลาย

เคยเห็นชางในทีวี 2.6% 53.52% 34.67% 90.79%
เคยเห็นสิงหในทีวี 2.24% 48.8% 32.59% 83.63%
เคยเห็นลีโอในทีวี 2% 43.43% 33.31% 78.74%

เคยเห็นไฮเนเกนในทีวี 1.68% 19.37% 13.49% 34.54%
เคยเห็นสปายในทีวี 0.84% 37.3% 15.17% 53.31%
เคยเห็นบาคาด้ีในทีวี 0.08% 6.8% 2.04% 8.92%
เคยเห็นสปายในทีวี 0.48% 6.12% 1.72% 8.32%
เคยเห็นบาคาด้ีในทีวี 0.72% 13.53% 5.28% 19.53%

เคยเห็นเอกซปอรตในทีวี 0.48% 7.53% 1.8% 9.81%
เคยเห็นแสงโสมในทีวี 0.92% 13.65% 3.64% 18.21%
เคยเห็นเบนมอรในทีวี 0.48% 7.53% 1.8% 9.81%

เคยเห็น100ไปเปอรในทีวี 0.92% 13.65% 3.64% 18.21%
เคยเห็นสเมอรนอฟในทีวี 0.6% 7.25% 1.68% 9.53%

เคยเห็นอีวาไวนในทีวี 0% 2.84% 1.08% 3.92%
เคยเห็นเบลนด285ในทีวี 0.68% 15.33% 9.05% 25.06%

เคยเห็นจอหนน่ีวอลกเกอรในทีวี 1.16% 14.13% 3.04% 18.33%

จากการกระจายขอมูล พบวา ตราสินคาท่ีพบเห็นในสื่อโทรทัศนมากท่ีสุดของทุกวัยคือ ตราสินคา
ชาง รองลงมาคือตราสินคาสิงห และรองลงมาคือ ตราสินคาลีโอ เน่ืองจากเปนตราสินคาท่ีลง
โฆษณาท้ังทางตรงและแฝงมากท่ีสุด ตราสินคาท่ีพบเห็นในโทรทัศนนอยท่ีสุดคือ อีวาไวน 
เน่ืองจากเปนตราสินคาท่ีลงโฆษณานอยท่ีสุด และออกอากาศในเวลาใกล 24.00 น. ทําใหมีการ
พบเห็นท่ีนอย
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การทดสอบทางสถิตดิวย Chi-square test

1 การทดสอบความสัมพันธร ะหวางการรบัรู/การรจู ักตราสนิคา และ การตดัสนิใจเลือก/ดื่ม
ตราสินคาในลานเบียร

การศึกษาคร้ังน้ีตองการทดสอบวา การรับรู/การรูจักตราสินคา มีผลตอการเลือก/ตัดสินใจด่ืมย่ีหอ
น้ันๆในลานเบียร จากการทดสอบตัวแปรตน คือ การรับรู/การรูจักตราสินคา ตัวแปรตาม คือ การ
ตัดสินใจด่ืมตราสินคาในลานเบียร ดวย Chi-square test ไดผลดังน้ี

แยกตามวัย
N=2500 (missing case deleted)
ทดสอบเฉพาะ3 ยี่หอ C=ชาง /S=สิงห/
L=ลีโอ

ยี่หอ/การตัดสินใจ

Totalรูจักยหี่อ เลือกด่ืม

วัยทํางาน

อุดมศึกษา

มัธยมปลาย

Asymp.sig
Likelihood ratio

C 98%
S  98.9%
L  98.6%

C 98.4%
S 98.6%
L 98.7%

C 98.2%
S 98.7%
L 98.6%

.000

.000

37%
57%
57%

45%
56%
61%

 33%
38%
41%
.000
.000

79

1536

885
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ผลการวิเคราะหเชิงสถิติ พบวา กลุมตัวอยางรูจักตราสินคาท้ังสามย่ีหอเปนอยางดี และ
รูจักในระดับมากใกลเคียงกันทุกย่ีหอ ทุกวัย แตมีการตอบสนองตอการเลือกย่ีหอ/ตัดสินใจด่ืมใน
ลานเบียรไมเทากันในแตละตราสินคา โดยตอบสนองตอตราสินคาสิงหมากท่ีสุดในลานเบียร 
รองลงมาคือ ลีโอ และตอบสนองตอตราสินคาชางนอยท่ีสุด และพบวา ตัวแปรตน คือ การรูจัก
ตราสินคา มีผลโดยตรงอยางมีนัยสําคัญท่ี .000 ตอการตัดสินใจ/เลือกด่ืมตราสินคา

2 การทดสอบความสัมพันธระหวางความบันเทิงในลานเบียรและการตัดสินใจไปดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล (ไมเจาะจงยี่หอ) ในลานเบียร

การศึกษาคร้ังน้ีตองการทดสอบวา ทัศนคติท่ีมีตอความบันเทิงท่ีนําเสนอในลานเบียร คือ 
ดนตรี กิจกรรม ความบันเทิงอื่นๆ บรรยากาศ ฯลฯ มีผลตอ การตัดสินใจไปด่ืมในลานเบียร  จาก
การทดสอบตัวแปรตน คือ ความบันเทิงท่ีนําเสนอในลานเบียร (นิยาม: ดนตรี กิจกรรม โปรโมช่ัน 
บรรยากาศ กิจกรรมรับปใหม) มีผลตอการตัดสินใจด่ืม โดยทดสอบดวย Chi-square test ไดผล
ดังน้ี

แยกตามวัย
N=2498 (missing case deleted)

ทัศนคต/ิการตัดสินใจ Total
ทัศนคติตอ
กิจกรรม

การตัดสินใจไป
ลานเบียร

ชอบกิจกรรมดนตรี

กิจกรรมcountdown

ปใหม

บรรยากาศ/สังสรรค

รีแลกซ
Asymp.sig
Likelihood ratio

79%

57%

69%

68.7%

68%
.000
.000

68%

35%

61.1%

63.8%

57.3%
.000
.000

1973

1423

1723

1716

1698
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ผลการวิเคราะหเชิงสถิติ พบวา ความบันเทิงท่ีธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนําเสนอในลาน
เบียร มีผลโดยตรงอยางมีนัยสําคัญท่ี .000 ตอการตัดสินใจด่ืมในลานเบียรหรือตอการไปลานเบียร 
โดยแรงจูงใจท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ ดนตรี

3 การทดสอบความสัมพันธระหวางเหตผุลในการไปลานเบียรแ ละการตดัสินใจไปดื่มเครอื่งดื่ม
แอลกอฮอล (ไมเจาะจงยี่หอ) ในลานเบียร

การศึกษาคร้ังน้ีตองการทดสอบวา การไปลานเบียรดวยเหตุผลตางๆของนักด่ืม มีผลตอ
การด่ืมท่ีมากข้ึนในลานเบียร โดยทําการทดสอบตัวแปรตน คือ การไปลานเบียรดวยเหตุผล/วาระ
ตางๆ ตัวแปรตามคือ การด่ืมมากข้ึน ดวย chi-square test ไดผลดังน้ี 

การไปลานเบียร ตัดสินใจด่ืมในลานเบียร Asymp.Sig (2sided) Likelihood ratio
ไปเพราะปใหม 56% .000 .000
สังสรรคสนทนา 41% .000 .000
ตองการบรรยากาศดีๆ 40% .000 .000
ตองการบันเทิง/ฟง ดนตรี 68% .000 .000
ตองการทันสมัย 32% .000 .000

ผลการวิเคราะหเชิงสถิติ พบวา การไปลานเบียร ถึงแมจะมีวาระและเหตุผลตางๆกันของ
นักด่ืม แตผลท่ีไดคือ ทําใหเกิดการด่ืมมากข้ึน  การไปลานเบียรจึงมีผลโดยตรงอยางมีนัยสําคัญท่ี 
.000 ตอการด่ืมมากข้ึนในลานเบียร
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[ บทท่ี 16 ปญหาทางดานกฎหมายของลานเบียร และ เบียรปารตี้ ]

ในบทน้ี เปนการรายงานประเด็นปญหาทางดานกฎหมายของลานเบียร และ เบียรปารต้ี

ในประเด็นยอย ดังน้ี

1 ปญหาดานการสื่อสารท่ีหลีกเลี่ยงกฎหมายของเบียรปารต้ี

2 ปญหาดานการกระทําผิดกฎหมายในดานการขายและโปรโมช่ัน

1 เบียรปารตี้: ปญหาดานการส่ือสารท่ีหลีกเล่ียงกฎหมาย: ปญหาดานการโฆษณา 
ส่ือสาร และตั้งบริษัท nominee เพื่อส่ือสารแทน

จากการรวบรวมขอมูลดวยสื่อโฆษณาเบียรปารต้ี ประเภทสื่อ online poster ซึ่งเปนสื่อ

โฆษณาประเภทเดียวและเปนสื่อโฆษณาหลักท่ีเบียรปารต้ีใชในการสื่อสารกับกลุมเปาหมายวาจะมี

การจัดเบียรปารต้ี/วันเวลาจัด/สถานท่ี ซึ่งสื่อ online poster น้ี เบียรปารต้ีจะสื่อสารผานชองทาง

สื่อสารออนไลน คือ Fanpage ของเบียรปารต้ีเปนหลัก โดยจะปลอย online poster ออกมา

กอนวันจัดงานประมาณ 1 เดือนลวงหนา เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมาย และจะปลอย

online poster ภาพเดิมซ้ําอีกคร้ังในเวลาตอมาเพื่อตอกยํ้า

ลักษณะ online poster น้ี มีลักษณะเปน poster แตสื่อสารในชองทางออนไลนเทาน้ัน มี

รูปแบบตายตัวและเปนท่ีจดจําไดงาย เพราะมีลักษณะซ้ําๆกันจนเปนท่ีจดจําไดวาสไตลน้ีแบบน้ี

เปนสื่อโฆษณาของเบียรปารต้ี
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ตวัอยา่งโปสเตอร์ทใ�ี ช้เพื�อสอ�ื สารการจดัเบียร์ปาร์ตี �

ตวัอยา่งโปสเตอร์ที�ใช้เพื�อสอ�ื สารการจดัเบียร์ปาร์ตี �ตัวอยางโปสเตอรท่ีใชเพื่อสื่อสารการจัดเบียรปารต้ี

ต้ี
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ปญหาดานการสอื่สาร

เบียรปารต้ีท่ีนิยมใช online poster คือ แซบปารต้ีzapp party และ เทศกาลคนโสด

Single festival

สวนสุราปารต้ีท่ีนิยมใช online poster เชนกัน คือ แสงโสม ซึ่งท้ังสามงานน้ีเปนสินคา

ของไทยเบฟฯท้ังหมด โดยบริษัท แซบเอนเตอรไพรส เปนผูรับจัดในฐานะ organizer และใชช่ือ 

“แซบ” เปน endorser  เพราะช่ือ แซบ เปนท่ีรูจักกันดีอยูแลว

พบวา ปญหาดานการสื่อสารและโฆษณา ท่ีพบมากท่ีสุดของเบียรปารต้ี และเปนปญหาท่ีมี

การหลีกเลี่ยงกฎหมายมากท่ีสุดในกรณีตอไปน้ี

1)  การหลีกเลี่ยงกฎหมายในประเด็นธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแสดงตนวาเปน

ผูสนับสนุน sponsorship กิจกรรมดนตรี/ปาร ต้ีน้ันๆ โดยธุรกิจเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลไมแสดงตนชัดเจนวาเปนผูสนับสนุน ใหผูรับสารเขาใจเอาเองโดย

ปริยาย

2) การแสดงตนวาเปนผูสนับสนุน sponsorship กิจกรรมดนตรี/ปารต้ี ธุรกิจ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจะแสดงเพียง ตราสัญลักษณ/ช่ือสินคา อยางเดียวเทาน้ัน

3) ตราสัญลักษณ/ช่ือสินคา ท่ีแสดงในสารโฆษณา จะถูกจัดวางในลักษณะแยก

ออกมาจากเน้ือหาโฆษณา แยกออกมาจากเน้ือหาโปรโมช่ัน แยกออกมาจาก

เน้ือหาท่ีบงบอกราคา ตราสัญลักษณ/ช่ือสินคา จะถูกจัดวางไวโดดๆ ไมเกี่ยวของ

กับเน้ือหาใดๆในสารโฆษณาช้ินน้ัน เพื่อแสดงตนวา ไมเกี่ยวของ
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4) ตราสัญลักษณ/ช่ือสินคา แสดงไวดวยตัวอักษรท่ีมีขนาดเล็กมาก ตองสังเกตจึงจะ

เห็น

5) ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล จะไมแสดงช่ือ ไมแสดงตราสัญลักษณ/ช่ือสินคา ไม

แสดงตนในสวนขอความโฆษณา (copywriting message) ไมแสดงตนวาเปนผู

offer โปรโมช่ัน/ราคา/สถานท่ี หรือกิจกรรมน้ันๆท่ีโฆษณา

6) สารโฆษณา จะหลีกเลี่ยงคําวา "เบียร" หลีกเลี่ยงคําวา "เหลา/สุรา" ในทุกๆ

ขอความ รวมท้ังหลีกเลี่ยงคําท่ีเกี่ยวของ คําท่ีโยงไปถึงการด่ืมและสินคา เชน คําวา 

"เมา" คําวา "ด่ืม" "ดริงก" และคําอื่นๆท่ีเกี่ยวของ

7) สารโฆษณา จะหลีกเลี่ยง การใชขอความโฆษณาท่ีแสดงโปรโมช่ันวามีเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลในงาน มีเคร่ืองด่ืมราคาพิเศษในงาน หรือราคาต๋ัวท่ีเสนอขายเปนราคา

ท่ีรวมคาเคร่ืองด่ืมแลว

8) ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจะใชบริษัท nominee มาเปนผูดําเนินการแทน เปนผู

โฆษณาแทน แสดงตนวาเปนผูจัดปารต้ีน้ี ในกรณีน้ีคือ ไทยเบฟฯ ไดใชบริษัทต้ัง

ใหมช่ือ บริษัทแซบเอนเตอรไพรส เปนผูจัด/ผูโฆษณากิจกรรมเบียรปารต้ีแทน

ท้ังหมด ดังน้ัน ในสารโฆษณาเบียรปารต้ี จะเห็นเพียงบริษัท แซบเอนเตอรไพรส 

ในฐานะ organizer จัดงาน

9) ตราสัญลักษณ/ช่ือสินคา ในสารโฆษณาถูกดัดแปลงใหไมเหมือน ตราสัญลักษณ/

ช่ือสินคา บนบรรจุภัณฑ เชน เปลี่ยนสีตราสัญลักษณ/เปลี่ยนสีช่ือสินคา
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การกระทําผดิกฎกระทรวงในดานการสื่อสารตราสญัลักษณ

อยางไรก็ตาม การแสดงช่ือสินคาและตราสัญลักษณ  ท่ีปรากฎในสารโฆษณาของเบียรปารต้ี 
กิจกรรม "เทศกาลคนโสด" (Single festival) ของเบียรเอกซปอรต และกิจกรรมสุราปารต้ี "เด็ก
สายศิลป" ของสุราแสงโสมน้ัน ผิดกฎกระทรวง วาดวยการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการ
แสดงภาพสัญลักษณเพื่อประกอบการโฆษณา หรือประชาสัมพันธเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 
๒๕๕๓ โดยกฎกระทรวงกําหนดไววา

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี “ภาพสัญลักษณของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล” หมายความวา ภาพ
เคร่ืองหมายการคาของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาตาม

กฎหมายวาดวยเคร่ืองหมายการคา “ภาพสัญลักษณของบริษัทผู ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล” 
หมายความวา ภาพสัญลักษณของบริษัทผู ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีจดทะเบียนบริษัทตาม
กฎหมาย และไมซ้ําหรือทําให เข าใจไดวาเป นเคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

ขอ ๒ การแสดงภาพสัญลักษณของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหรือภาพสัญลักษณของ บริษัทผู
ผลิต เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโดยผู ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ตองใชรวมกับการให ขอมูลขาวสาร
และ ความรูเชิงสรางสรรคสังคมและตองไมมีลักษณะเปนการอวดอางสรรพคุณ คุณประโยชน
คุณภาพของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือชักจูงใจให มีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ไมวา
ทางตรงและทางออม 

การใหขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคมตามวรรคหน่ึง ตองสื่อความหมาย

โดยมีการนําเสนอขอมูลหรือขอเท็จจริงใดๆ ท่ีเปนความรู อยางชัดเจนในลักษณะสงเสริมคุณธรรม

วัฒนธรรม หรือเปนวิทยาการความรู ท่ีสรางคานิยมท่ีดีของสังคม โดยไมมีการปรากฏภาพของ

สินคา หรือบรรจุภัณฑ หรือสวนหน่ึงสวนใดของสินคาหรือบรรจุภัณฑของเคร่ืองด่ืมแอลกอ

ฮอล

ขอ ๓ ภาพสัญลักษณของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหรือภาพสัญลักษณของบริษัทผู ผลิต
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ตองมีลักษณะดังตอไปน้ี

(๑) ไมเปนภาพเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหรือบรรจุภัณฑ หรือสวนหน่ึงสวนใดของเคร่ืองด่ืมแอ

ลกอ ฮอลหรือบรรจุภัณฑของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
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(๒) ไมมีขอความอันเป นการอวดอางสรรพคุณ คุณประโยชน คุณภาพของเคร่ืองด่ืมแอ

ลกอฮอล

(๓) ไมเปนการชักจูงใจให มีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ไมวาโดยตรงหรือโดยออม

(๔) ไมแสดงใหปรากฏในรูปแบบ ลักษณะ หรือภาพใด ๆ ท่ีสามารถสื่อให เห็นหรือทําให

เขาใจได วาเปนภาพของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหรือภาพบรรจุภัณฑของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

ขอ ๔ การแสดงภาพสัญลักษณของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหรือภาพสัญลักษณของบริษัทผู

ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตามขอ ๒ ใหเปนไปตามหลักเกณฑสําหรับสื่อแตละประเภท ดังตอไปน้ี

(๑) กรณีใชสื่อทางกิจการโทรทัศน การฉายภาพ ภาพยนตร วีดิทัศน การแสดงภาพโดย

ผาน เคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส หรือสื่ออื่นใดในทํานองเดียวกัน ภาพสัญลักษณตองมีขนาดไม

เกินรอยละหา ของพื้นท่ีโฆษณาท้ังหมดและใชเวลาแสดงภาพสัญลักษณไมเกินรอยละหาของเวลา

โฆษณาท้ังหมด แตตองไมเกินสองวินาที โดยใหโฆษณาได ต้ังแตเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๕.๐๐ 

นาฬิกา และใหแสดงภาพสัญลักษณดังกลาวเฉพาะในตอนทายของการโฆษณาเทาน้ัน

(๒) กรณีสื่อสิ่งพิมพ ภาพสัญลักษณตองมีขนาดไมเกินรอยละหาของพื้นท่ีโฆษณาท้ังหมด

โดยหามแสดงท่ีปกหนา ปกหลัง คูหนากลาง หรือท่ีสิ่งหอหุมสื่อสิ่งพิมพดังกลาว

(๓) กรณีสื่ออื่นใดนอกจาก (๑) และ (๒) ภาพสัญลักษณตองมีขนาดไมเกินรอยละสามของ

พื้นท่ี โฆษณาในสื่อน้ัน

ท้ังน้ี ใหมีการแสดงขอความคําเตือนทุกคร้ังและตลอดเวลาขณะท่ีมีการแสดงภาพสัญลักษณ ของ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหรือภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยรูปแบบของ

ขอความคําเตือนน้ันใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการควบคุมประกาศกําหนด
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จากกฎกระทรวงดังกลาว พบวา การสื่อสารดวยสารโฆษณา poster online ของเบียรปารต้ี มี

การกระทําผิดกฎหมาย ดังน้ี

1 กฎกระทรวงขอท่ี1 มีการใชตราสัญลักษณและช่ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ท่ีปรากฎในสื่อ

โฆษณา คือ

 แสดงช่ือสินคา Export หมายถึง เบียรเอกซปอรต

 แสดงช่ือสินคา Chang หมายถึง เบียรชาง และตราสินคาชาง

 แสดงตราสัญลักษณรูปรวงขาวมอลทของเบียรเอกซปอรต ตามท่ีปรากฎบนบรรจุภัณฑ

เบียร

 แสดงตราสัญลักษณตราสินคาชาง

         

  ชอื่สินค้าเบยีร์

สัญลกัษณ์
รูปรวงข้าว
มอลท์   ข้อความโฆษณา

บนบรรจุภณัฑ ์
แสดงคุณภาพ 
รสชาต ิ และวตัถุดบิ

  ชอื่ตราสินค้าช้าง

  ตราสัญลกัษณ์หลกัรูปช้าง  สีสัญลกัษณ์ : สีทอง
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 ภาพแสดงบรรจุภัณฑแบบกระปองของเบียรเอกซปอรต ซึ่งแสดงช่ือสินคา Export (ตัวอักษรสี

เขียวขอบทอง) และสัญลักษณของสินคาExport เปนรูปรวงขาวมอลทสีทองใตช่ือสินคา แสดงตรา

สัญลักษณตราหลักเปนรูปชาง (ชางสีขาว-นํ้าพุสีแดง)และช่ือตราสินคาหลัก Chang (สีเขียว)  

แสดงสีสัญลักษณของเบียร Export เปนสีทอง และมีขอความโฆษณาวา 100% Finest malt 

หมายความวา มอลทคุณภาพดีท่ีสุด100% ในบรรทัดบน บรรทัดลางแสดงขอความโฆษณา

ตอเน่ืองวา Brewed from the finest 100% imported malt for a smooth and 

distinctive taste with a satisfying finish everytime ซึ่งหมายความวา กลั่นจากมอลทนําเขา

คุณภาพดีท่ีสุด100% เพื่อรสชาตินุมนวลและพิเศษเฉพาะตัว พรอมความพึงพอใจทุกคร้ังหลัง 

[ด่ืม] จบ

สารโฆษณา (online poster) ของเบียรปารต้ี ทุกคร้ัง ต้ังแตป 2556 เปนตนมา ใช ช่ือและตรา

สัญลักษณเบียร Export แตมีการดัดแปลง ดังน้ี

 ดัดแปลงสีของตราสัญลักษณหลัก คือ ตรารูปชาง โดยใชสีขาว-ดํา ในสารโฆษณา

แทน

 ดัดแปลงสีของช่ือสินคา คือช่ือ Export โดยใชสีขาว-ดํา ในสารโฆษณาแทน

 ดัดแปลงสีของตราสัญลักษณ Export รูปรวงขาวสีทอง โดยใชสีขาว-ดํา ในสาร

โฆษณาแทน

 ดัดแปลงสีของช่ือตราสินคาตราหลักคือ ตราชาง โดยใชสีขาว-ดําแทน

 ตัดขอความโฆษณาคุณสมบัติแบบเดียวกับบนบรรจุภัณฑออกไป 

ถึงมีการดัดแปลงสีแตก็ยังสามารถเขาใจไดวา หมายถึง ตราสินคาชาง และตราสินคาเบียรเอกซ

ปอรต
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จากตัวอยางสื่อโฆษณาท่ีเปน online poster ของเบียรปารต้ี แซบปารต้ี ตอน zapp onเสื่อ โดย

มีเบียรเอกซปอรตเปนผูจัดงาน จะเห็นวา

 ดัดแปลงตราสัญลักษณ/ช่ือสินคา ท้ัง Chang และ Export

 ยังแสดงตราสัญลักษณรูปชาง และรูปรวงขาวมอลท แตดัดแปลงสี เทากับยังคงใชช่ือและ

ตราสัญลักษณสินคาเบียรครบองคประกอบ

 ตราสัญลักษณชาง และ เอกซปอรท ถูกจัดวางไวโดดๆ ไมเกี่ยวของกับองคประกอบอื่นใน

สื่อโฆษณา และมีขนาดตัวอักษรเล็กมาก

 แสดงช่ือบริษัท nominee ในฐานะผูจัดงาน คือ ช่ือ Zapp ดานบน

 ขอความโฆษณาระบุเพียงวันเวลาจัดงาน/ช่ือวงดนตรีท่ีจะมาแสดง/dress code ใหผูมา

งานสวมใสตามtheme งาน/สถานท่ีจัดงาน/ ราคาต๋ัวเขางาน

แสดงชอื่บรษิทั Nominee  ในฐานะผู้จดังานแทน

แสดงชอื่และตราสัญลกัษณต์ราสินคา้หลกัคอื
Chang  ตราสัญลกัษณร์ปูช้าง และชอื่สินคา้
เบยีร์ Export  และตราสัญลกัษณรู์ปรวงข้าว 
ดดัแปลงสี

แสดงชอื่วงดนตรอียา่งเดยีว ไมป่รากฎชอื่ sponsor

แสดงวนัเวลาและราคาตวั๋เข้างานเท่านน้ั  ไมร่ะบุ
โปรโมชนั่และ sponsor มเีพยีงคาํวา่ Beer
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 ไมมีการแสดงขอความใดท่ีบงบอกโปรโมช่ัน

 มีเพียงขอความสั้นๆคือคําวา Beer buffet party ท่ีสามารถระบุไดวา เปนปารต้ีท่ีอาจมี
การขายหรือด่ืมเบียรแบบไมอั้น (buffet)

 เบอรโทรศัพท/ Facebook address และ URL ตางๆดานลาง เปนของบริษัท organizer 
ในฐานะผูจัดงาน

 ไมมีขอความใดๆท่ีบงบอกอยางตรงไปตรงมาวา ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนผูจัดงานน้ี 
และไมมีขอความใดๆบงบอกอยางตรงไปตรงมาวา ในงาน มีเบียรเอกซปอรตขายราคา
พิเศษหรือมีเบียรเอกซปอรตแบบด่ืมไมอั้น นอกจากการใหผูอานตีความเอาเอง

 ทุกสื่อโฆษณา โดยเฉพาะ online poster ของเบียรปารต้ี และสุราปารต้ีแสงโสม มี
ลักษณะน้ีเหมือนกันทุกประการ

จะเห็นไดวา ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมีท้ังการกระทําผิดกฎหมาย และหลีกเลี่ยงกฎหมาย

การกระทําผิดกฎหมาย 

1. ผิดกฎกระทรวงขอท่ี 1 ในดานการดัดแปลงช่ือสินคาและตราสัญลักษณเบียรแตยังคงทําให

เขาใจได  

2. ผิดกฎกระทรวงขอท่ี 2 การแสดงช่ือสินคาและตราสัญลักษณ ไมไดประกอบดวยขอความเชิง

สรางสรรคสังคม

3. ผิดกฎกระทรวงขอท่ี 4 การแสดงช่ือสินคาและตราสัญลักษณ ไมปรากฎขอความคําเตือน

การหลีกเลี่ยงกฎหมาย นอกจากกระทําผิดกฎหมายในดานการสื่อสารตราสัญลักษณแลว ธุรกิจ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหลีกเลี่ยงกฎหมายท่ีใหญกวา คือ หลีกเลี่ยงขออาจกลาวหาไดวาธุรกิจ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนผูจัดกิจกรรมดนตรีและเปนผูเสนอโปรโมช่ันประเภทด่ืมไมอั้น รวมท้ัง

โปรโมช่ันดานราคาพิเศษ ซึ่งเขาขายผิดมาตรา 30 (3) และ (4) ตามพระราชบัญญัติควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ในดานการเสนอการลดราคาเพื่อประโยชนในดานสงเสริมการขาย และ การ
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เสนอ/ใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน การแสดง และประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทนแกผูซื้อ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

การตั้ง nominee เพื่อเลี่ยงกฎหมาย ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหลีกเลี่ยงขอกฎหมายท่ีอาจผิด

มาตรา 30 ดวยการต้ังบริษัท nominee ข้ึนมาเปน organizer ในการจัดกิจกรรมดนตรี/การแสดง

แทน และใหบริษัท nominee ทําการสื่อสารแทนบริษัทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล การติดตอซื้อต๋ัวเขา

งาน การจัดงาน การสื่อสารโฆษณางานจึงเปนไปในนามของบริษัทท่ีเปน organizer ท้ังหมด

สื่อสารแคใน online กฎหมายติดตามไดยาก การสื่อสาร การโฆษณา และโปรโมทงานเบียร

ปารต้ีน้ัน สื่อสารแคในสื่อ social media และ online อยางเว็บเพจเทาน้ัน ซึ่งการดําเนินการ

ฟองรองเอาผิดทางกฎหมาย จําตองคอยติดตามความเคลื่อนไหวในโลกออนไลนและในสื่อ social 

media อยูตลอดเวลา และทางผูสื่อสารก็สามารถท่ีจะลบหรือ delete post หรือลบภาพ ลบ

ขอความ หรือ block ผูติดตามบางรายไดตลอดเวลาเชนกัน ทําใหการติดตามการกระทําผิด

กฎหมายในดานการสื่อสารน้ันทําไดยากมากข้ึน
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2 ปญหาดานการสื่อสาร และการกระทําผิดกฎหมายในดานการขายและโปรโมช่ันในลานเบียร

2.1 ปญหาดานการสื่อสารและโฆษณาในลานเบียร: ละเมิดกฎกระทรวงเรื่องการแสดงช่ือ/ตรา
สัญลักษณ

จากการสํารวจ การสื่อสารตราสินคาท่ีปรากฎในลานเบียร มีท้ังการทําผิดกฎหมาย 
และเลี่ยงกฎหมาย  การสื่อสารท่ีผิดกฎหมายในลานเบียร พบวา เปนการละเมิดกฎกระทรวงขอท่ี 
1  2 และ 3 ในดานการแสดงช่ือสินคา แสดงตราสัญลักษณ และการแสดงช่ือ/ตราสัญลักษณไม
ปรากฎพรอมขอความสรางสรรคสังคม และไมมีขอความคําเตือน ดังน้ี

 มีการแสดงช่ือสินคาอยางชัดเจนในสื่อตางๆและบนวัสดุตางๆท่ีมองเห็นไดใน

ลานเบียร

 แสดงท้ังช่ือสินคาและตราสัญลักษณอยางชัดเจน ในสื่อตางๆและบนวัสดุตางๆ

ท่ีมองเห็นไดในลานเบียร

 การแสดงท้ังช่ือสินคา ตราสัญลักษณ สีสัญลักษณเชนเดียวกับบนบรรจุภัณฑ 

โดยไมไดดัดแปลงใดๆ สามารถเห็นและเขาใจไดทันทีวาเปนสินคาใดสัญลักษณ

ใดในสื่อตางๆและบนวัสดุตางๆท่ีมองเห็นไดในลานเบียร

 สื่อตางๆท่ีแสดงช่ือ/ตราสัญลักษณ และวัสดุตางๆท่ีแสดงช่ือ/ตราสัญลักษณท่ี

ปรากฎในลานเบียร เขาขายสื่อโฆษณา 4 ประเภท เพราะมีการจัดแสดงใหเห็น

อยางเดนชัด มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเดินผานไปมาไดเห็นชัดเจน คือ 

1)สื่อขนาดเล็ก 

2)ปายไฟ  

3)วัสดุประกอบการด่ืม/การบริการ 

4)สื่อdisplay 

ดังตัวอยางภาพจากลานเบียรไฮเนเกน ท่ีลานเซ็นทรัลเวิลด ดังน้ี



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณลานเบียรและกลยุทธประเภทด่ืม  ไมอนั้ (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

421 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร                                                                                                                                            

กลุมสื่อประเภท display สื่อปายไฟ สื่อขนาดเล็กในลานเบียรที่มีการแสดงช่ือ/ตราสัญลักษณ
อยางชัดเจน

มุมท่ี 1 ดานนอกลานเบียร กอนถึงทางเขาลานเบียร เปนสื่อ display ขนาดใหญ มีการแสดงท้ัง

ช่ือและตราสัญลักษณ/สีสัญลักษณอยางชัดเจน

ก า ร ใ ชd้ isp lay  backd rop ห น ้า ล าน เบ ยี ร แ์ ส ด ง ช ื่อ ส ิน ค ้า แ ล ะต ร า ส ัญ ล กั ษ ณ ์

1  ม มุ ด ้า น น อ ก ล า น เบ ยี ร ์:  ก ่อ น ถ งึ ท าง เข ้า

ห น ้า ท า ง เข า้ ล า น เบ ยี ร  ์ ม  ีd isplay แ ส ด ง ท งั้ ช อื่ แ ล ะต ร า ส ัญ ล กั ษ ณ ์

2  ม ุม ด ้า น น อ ก ล า น เบ ยี ร ์: ท า ง เข า้
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มุมท่ี2 ดานในลานเบียร ถัดจากทางเขา เปนสื่อ display และสื่อขนาดเล็กตางๆ เชน รมสนาม 

ปาย ฯลฯ แสดงช่ือ/ตราสัญลักษณ/สีสัญลักษณ

การ d ispla y ช ื่อสินคา้และตราสัญลกัษณ ์ ในลานเบยีร ์

พนักงานแนะนําเมน ูและราคา

3 ด้านในลานเบยีร ์ : ถดัจากทางเข้า กอ่นถงึบริเวณที่น่ ังดมื่

การใช้ร ่มสนามในฐานะ display ในลาน เบ ียร ์ บนร่มแสดงชื่อสินค้าและตราสัญลกัษณ ์ ซงึ่ร ่มนี้
ม ีตงั้ไว้จ ํานวนมากในลานเบยีร ์

4 ด้านในลานเบยีร ์ : บริเวณที่น่ ังดมื่
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มุมท่ี 3 ดานในลานเบียร บริเวณท่ีน่ังด่ืม มีท้ังสื่อประเภทปายไฟ สื่อ display และสื่อขนาดเล็ก 

แสดงช่ือ/ตราสัญลักษณ/สีสัญลักษณ

บร เิวณ ท ี่น ่ ังลาน เบ ยี ร  ์ ม  ี d isp lay แ สด งท งั้ช ื่อแล ะตรา ส ัญ ล กั ษ ณ ์

5  ม ุมด า้น ใน ลาน เบ ยี ร ์: บร เิวณ ท ี่น ่ ังด มื่

ก าร d isp lay  ช ื่อ สิน ค า้แ ล ะตราส ัญ ลกั ษ ณ ์ ใน ลาน เบ ยี ร ์

6  ม ุมด า้น ใน ล าน เบ ยี ร ์: บร เิวณ ท ี่น ่ ังด มื่
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มุมท่ี 4 ดานในลานเบียร บริเวณท่ีน่ังด่ืม เปนสื่อประเภทปายไฟ สื่อขนาดเล็ก และสื่อ display

แสดงช่ือ/ตราสัญลักษณ/สีสัญลักษณ

7 มุมดา้นในลานเบยีร ์ :  บรเิวณทนี่ ่ังดมื่

Tow erเบยีร ์

disp lay บนเวท ีดนตรใีนลานเบยีร ์ แสดงท งั้ช ื่อและตราสัญลกัษณ ์

8 มุมดา้นในลานเบยีร ์ : เวท ีแสดงดนตร ี
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กลุมสื่อ/วัสดุประกอบการดื่ม/การบริการเครื่องดื่ม ที่มีการแสดงช่ือ/ตราสัญลักษณอยาง
ชัดเจน

ถาดเสิรฟเคร่ืองด่ืมในลานเบียร ท่ีพนักงานจะใชยกเวลานําเคร่ืองด่ืมมาต้ังใหลูกคา ในถาดแสดงช่ือ

สินคา(ไมเต็มช่ือ) แตมีตราสัญลักษณ สวนขอบถาดแสดงช่ือสินคาเต็มช่ือพรอมตราสัญลักษณ

ภ าพ ม ุม ส ูง: มอ งเห ็น ล าน เบ ยี รท์ งั้ห มด

เว ท ี

ท ี่น ่ ังด มื่

ท ี่น ่ ังด มื่

ท ี่น ่ังด มื่

ท ี่น ่ ังด มื่

ถ าด เส ิร ฟ์ เคร ื่อ งด มื่ ใน ลาน เบ ยี ร  ์ แ สด งท งั้ช ื่อ และตราส ัญ ลกั ษ ณ ์
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แกวเคร่ืองด่ืม/อุปกรณรินเบียร และท่ีรองแกวกระดาษแข็ง แสดงช่ือสินคา/ตราสัญลักษณ/สี 

อยางชัดเจนในบางสื่อ ท่ีรองแกวเคร่ืองด่ืมมีหนาท้ังสองดาน แตละดานแสดงรูปไมเหมือนกัน และ

มีสโลแกนประกอบวา E enjoy responsibly

แ ก ้ว เคร ื่อ งด ื่ม ในล าน เบยีร  ์ แ สด งท งั้ ชอื่ แ ล ะตร าสัญ ลกั ษ ณ ์

การใช ้ท ี่รองแก้วแสดงตราสัญลกัษณ ์สินคา้และชื่อสินคา้ในลานเบยีร ์ CTW  ปี  2557 : 
ย ี่ห ้อไฮเนเก้น

  ดา้นหน้าท ี่รองแก้ว   ดา้นหลงัท ี่รองแก้ว
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กรณีของเบียรชางเอกซปอรต ท่ีรองแกวกระดาษแข็งท่ีใชเสิรฟเคร่ืองด่ืมในลานเบียร มีสองดาน 

แตละดานมีรูปไมเหมือนกัน ดานหน่ึงแสดงช่ือสินคา/ตราสัญลักษณเหมือนบนบรรจุภัณฑอยาง

ชัดเจน อีกดานแสดงตราสัญลักษณ/สโลแกน และ addressในเฟซบุค

การใช้ทรี่องแก้วแสดงตราสัญลกัษณสิ์นค้าและชื่อสินค้าในลานเบยีร ์ CTW  ปี 2557 : 
ยหี่้อช้าง

  ดา้นหน้าทรี่องแก้ว   ดา้นหลงัทรี่องแก้ว
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ในลานเบียรชางท่ีเซ็นทรัลเวิลด มีการนําเสนอผลิตภัณฑใหมเฉพาะท่ีลานเซ็นทรัลเวิลด

เทาน้ัน คือเบียรปรุงรส (flavoured beer) และมีสื่อเฉพาะสําหรับโฆษณาผลิตภัณฑใหมดังกลาว 

คือ ท่ีรองแกว ซึ่งแสดงตราสัญลักษณ (ดัดแปลงสี) ช่ือสินคาและรสชาติ Hazy summer brew 

ซึ่งเขาขายโฆษณาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ

การใช้ที่รองแก้วแสดงตราสัญลกัษณ์สินคา้และชื่อสินคา้ในลานเบยีรป์รุงรส (flavoured
beer) CTW  ปี 2557: ยี่ห ้อช้าง

สินคา้เบยีรป์รุงรส รส Hazy summer brew

การใช ้ท ี่รองแก ้วแสด งตราสัญ ลกัษณ ส์ินค ้าและช ื่อสินค ้าในลานเบ ยีร ์ C TW  ปี  2557 :
ย หี่ ้อช ้าง

สิน ค ้า เบ ยี ร ส์ด
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ในลานเบียรชางท่ีเซ็นทรัลเวิลด มีการนําเสนอผลิตภัณฑใหมเฉพาะท่ีลานเซ็นทรัลเวิลดเทาน้ัน คือ
เบียรปรุงรส (flavoured beer) และมีสื่อเฉพาะสําหรับโฆษณาผลิตภัณฑใหมดังกลาว คือ ท่ีรอง
แกว ซึ่งแสดงตราสัญลักษณ (ดัดแปลงส)ี ช่ือสินคาและรสชาติ honey cream และ lemon lime 
ซึ่งเขาขายโฆษณาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ

ก า รใช ้ท ี่รองแ ก ้ว แ สด งตรา ส ัญ ลกั ษ ณ ์ส ิน คา้แ ละช ื่อ สิน ค า้ ใน ลาน เบ ยี ร ์C TW  ปี  2 557: 
ย ี่ห ้อ ช ้าง

สิน ค า้ เบ ยีร ป์ ร ุงร ส รสH oney crea m

ก า รใช ้ท ี่รอ งแก ้ว แ สดง ตรา ส ัญ ลกั ษ ณ ์สิน ค า้แ ละช ื่อสิน ค า้ ใน ล าน เบยี ร ์C T W  ปี  2557: 
ย ี่ห ้อ ช ้าง

สิน ค า้เบยี ร ป์ ร ุงร ส รสlem on  lime
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                           การใชท่ีรองแกวในฐานะสื่อโฆษณาเพื่อสื่อสารช่ือ/ตราสินคา

การเลี่ยงกฎหมายดวยการแสดงชอื่สินคาไมเต็มช่ือ

นอกจากการใชสื่อตางๆในการสื่อสาร/โฆษณาช่ือสินคา/ตราสัญลักษณในลานเบียรแลว

น้ัน ยังพบวา การแสดงช่ือสินคา ยังมีการหลีกเลี่ยงกฎหมายดวยการไมแสดงช่ือสินคาใหเต็มช่ือใน

บางสื่อ แตแสดงช่ือสินคาเพียงบางตัวอักษรหรือแสดงไมเต็มช่ือ แตก็ยังเปนท่ีเขาใจไดวาหมายถึง

สินคาช่ือใด ซึ่งก็ยังเขาขายการกระทําผิดกฎกระทรวงอยูดี

ก าร ใช ้ท รี่ องแก ้วในฐ า นะbran d 
c o m m u nica tion
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                      ตัวอยางท่ีรองแกวท่ีแสดงช่ือสินคาไมเต็มช่ือ เพื่อเลี่ยงกฎหมาย

จะเห็นไดวา ในกรณีเบียรไฮเนเกน มีการแสดงตราสัญลักษณเบียรอยางชัดเจนคือ รูปดาวสีแดง

พรอมคําวา trademark เหมือนตราสัญลักษณบนบรรจุภัณฑเบียร ซึ่งในกรณีน้ีคือการทําผิด

กฎกระทรวงวาดวยการแสดงตราสัญลักษณ

กการแสดงช ื่อสินค้าบนบรรจุภณั ฑเ์บ ียรใ์นลานเบ ียร ์ แตเ่ลยี่งด ้วยการแสดงชื่อสินค้าไม ่
เต ็มช ื่อ

การแสดงช่ือสินค้าไมเ่ต็มช่ือ เพอื่เลยี่งกฎหมาย

ช่ือ /ตราสัญลกัษณ์บนบรรจุภณัฑเ์บียร์
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กรณีท่ีรองแกวเบียรเอกซปอรต ในลานเบียรชางท่ีเซ็นทรัลเวิลด พบวา ท่ีรองแกวท่ีใชเสิรฟลูกคา

ในลานเบียรมีการแสดงช่ือสินคา (Export) แสดงตราสัญลักษณของเบียรเอกซปอรต คือ รูปรวง

ขาวสีทอง แสดงช่ือบริษัทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและตราสัญลักษณ รวมท้ังสีสัญลักษณคือสีทอง 

และสโลแกนวา 100%Malt แบบเดียวกับบนบรรจุภัณฑเบียรเอกซปอรตอยางชัดเจน ซึ่งกรณีน้ี

ถือวาเปนการกระทําผิดกฎกระทรวงขอท่ี 1 2 และ 3 อยางชัดเจน

กรณีเขาขายการทําโปรโมช่ันดวยราคาพิเศษในลานเบียร: ผดิมาตรา 30

จากการสํารวจในลานเบียร พบวา พนักงานเสิรฟ พนักงานหาโตะ และพนักงานทุกรายใน
ลานเบียรทุกย่ีหอ โดยเฉพาะลานเบียรช่ือดังอยางลานเซ็นทรัลเวิลด มีการระมัดระวังตัวในการ
ตอบคําถามของลูกคาเปนอยางมากท้ังในดานราคาและโปรโมช่ัน เมื่อนักวิจัยสอบถามพนักงานรับ
รายการอาหารขณะเขาไปลองใชบริการในลานเบียรเซ็นทรัลเวิลดวา "มีโปรโมช่ันอะไรบางในงาน" 
พนักงานตอบแบบระมัดระวังวา  "ไมมีโปรโมช่ันอะไรเลยคะ" และไมคอยสนทนากับลูกคา 
นอกจากสงเมนูใหและใหลูกคาอานเองในเมนู ซึ่งพบวา โปรโมช่ันน้ันมีจริง แตอยูในเมนู และ
ลูกคาตองอานเองจึงจะทราบวาเปนโปรโมช่ัน โดยพนักงานจะไมเสนออะไรดวยตัวพนักงานเอง 

ท่ีรองแก้วในลานเบยีรช้์าง

ชอื่ /ตรา /สี
สัญลกัษณบ์น
บรรจุภณัฑ์
เบยีรเ์อกซ์
ปอรต์
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เมนูท่ีพบเปนเมนูรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมท้ังหมดท่ีจําหนายในลานเบียรไฮเนเกน โดย
ลานเบียรไฮเนเกนไดรวมกับรานอาหารช่ือดังคือราน S'more มาเปดบริการอาหารพิเศษเฉพาะใน
ลานเบียรไฮเนเกนท่ีเซ็นทรัลเวิลดเทาน้ัน

โดยในเมนูดังกลาว พบวา แสดงรายการโปรโมช่ันดังน้ี

โดยในเมนูเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด และมีหัวขอเมนูช่ือ Special set หรือ เซทพิเศษ โดยใน

รายการเซทพิเศษน้ี นําเสนอเมนูพิเศษยอยสองรายการ คือ รายการ Five stars ประกอบดวย

เบียรไฮเนเกน5ขวดเล็กรวมกันในตะกราใหญ ในราคาพิเศษ 400 บาทตอ5 ขวด และรายการ

Open your world ประกอบดวยเซทเบียรไฮเนเกนขนาดใหญ1 ขวดกับอาหารวาง4อยาง ราคา 

370 บาทท้ังชุด ดังแสดงในรูปประกอบในเมนู ซึ่งเทากับเปนการสงเสริมการขายประเภทหน่ึง 

และเขาขายผิดมาตรา 30 (3) และ (4) กรณีการลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริมการขาย และ 

การใหหรือเสนอสิทธิประโยชน (ทางดานราคาอาหารควบกับราคาเบียร) แกผูซื้อเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล  อยางไรก็ตาม พบวา เบียรไฮเนเกนชนิดขวดเล็กและขวดใหญ (ตามท่ีเสนอในเซท

พิเศษ) เปนสินคาท่ีไมไดนํามาจําหนายแยกในลานเบียร แตขายควบกับอาหารเทาน้ัน โดยสินคา

เบียรท่ีจําหนายแยกเด่ียวๆ มีเพียงสินคาเบียรสด และเบียรไทเกอรชนิดขวดเทาน้ัน ดังน้ัน ในกรณี

เซทพิเศษน้ี จึงเปนการเขาขายการขายควบเพื่อสิทธิประโยชนทางการคา
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ต วั อ ย า่ ง เม น ูท พี่ น กั ง า น แ จ ก ใ ห ้ล กู ค ้า อ า่ น ก ่อ น ส ่ ัง เค ร ื่อ ง ด มื่ ใ น ล า น เบ ยี ร ์
ไ ฮ เน เ ก ้น

ตวัอย ่างเมน ูท พี่นกังานแจกให้ลกูคา้อ ่านก่อนส่ังเครอื่งดมื่ในลานเบยีรไ์ฮเนเก ้น
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ตวัอย่างเมนูทพี่นักงานแจกให้ลูกค้าอ่านกอ่นสั่งเคร่ืองดมื่ในลานเบียรไ์ฮเนเกน้
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การโฆษณาคณุสมบตัิของเครื่องดื่มแอลกอฮอล: เขา ขายผิดมาตรา 32

นอกจากน้ี ในเมนู ยังปรากฎขอความเชิงแสดงคุณสมบัติในดานรสชาติของเบียรท่ีบริการในลาน

เบียรแหงน้ี (Pop-up city lounge) โดยในขอความระบุถึงคุณสมบัติชนิดเย็นพิเศษของเบียร 

(extra cold) วิธีการเสิรฟเบียร รวมท้ังช่ือเสียงของเบียรชนิดเย็นพิเศษน้ีในประเทศอื่นๆ ซึ่งเขา

ขายการกระทําผิดมาตรา 32 ในดานการโฆษณาเคร่ืองด่ืมอวดอางสรรพคุณโดยตรง
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ในกรณีเบียรชาง พนักงานก็แจกเมนูใหอานเองเชนกันโดยไมนําเสนอดวยวาจา ซึ่งพบวา 

มีการเสนอโปรโมช่ันชนิดราคาพิเศษเชนเดียวกับไฮเนเกน โดยในเมนูพบวา มีการเสนอ Chang 

craft selections set เปนการเสนอเซทพิเศษประกอบดวยเคร่ืองด่ืมเบียรปรุงรส (ตามเมนูเบียร

ปรุงรสขางตน)รวมกัน 5 แกวควบในราคาพิเศษในขนาด235 มิลลิลิตร และรายการ Mix and 

match set ประกอบดวยการเลือกเบียรปรุงรสชนิดใดชนิดหน่ึงในราคาพิเศษควบ 5 แกว ซึ่ง

เทากับเปนการสงเสริมการขายประเภทหน่ึง และเขาขายผิดมาตรา 30 (3) และ (4) กรณีการลด

ราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริมการขาย และ การใหหรือเสนอสิทธิประโยชน (ทางดานราคา

อาหารควบกับราคาเบียร) แกผูซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  

ตวัอยา่งเมนูทพี่นักงานแจกให้ลูกค้าอ่านกอ่นสั่งเครอื่งดมื่ในลานเบยีรช้์าง
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ตวัอยา่งเมนูทพี่นักงานแจกให้ลูกค้าอ่านกอ่นสั่งเครอื่งดมื่ในลานเบยีรช้์าง
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ขอสรุป

เบียรปารตี้  ปญหาของเบียรปารต้ี คือ ปญหาดานการสื่อสารท่ีหลีกเลี่ยงกฎหมาย ผิด

กฎกระทรวงวาดวยการแสดงตราสัญลักษณ ปญหาดานการโฆษณา/สื่อสาร และต้ังบริษัท

nominee เพื่อสื่อสารแทน โดยหลีกเลี่ยงท่ีจะแสดงสัญลักษณบริษัทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยาง

ตรงไปตรงมาในฐานะ sponsor ของปารต้ี ซึ่งอาจเขาขายผิดกฎหมาย บริษัทเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลจึงต้ังบริษัทตัวแทนเปน nominee ข้ึนมาในช่ือบริษัท Zapp Enterprise ดําเนินการ

จัดปารต้ีและสื่อสาร/โฆษณาแทน เน่ืองดวยคําวา แซบ หรือ zapp กลายเปนช่ือท่ีติดปากวัยรุนนัก

เท่ียวรานเหลาไปแลว จึงใชช่ือบริษัท nominee ในนามเดียวกันน้ีเพื่อสื่อสารใหรูกันวา บริษัทน้ี

คือผูจัดงานปารต้ีน่ันเอง  นอกจากน้ี การสื่อสารของเบียรปารต้ี มีลักษณะท่ีไมตรงไปตรงมา 

พยายามหลีกเลี่ยงขอกฎหมาย ในเร่ืองการแสดงตราสัญลักษณของบริษัทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

โดยดัดแปลงแตงเติมตราสัญลักษณของบริษัท และแสดงตราสัญลักษณเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

Export แตดัดแปลงตราสัญลักษณ นอกจากน้ี การสื่อสาร/โฆษณา ของเบียรปารต้ี จะสื่อสาร

เฉพาะใน social media เทาน้ัน ไมสื่อสารผานสื่อมวลชนประเภทอื่นๆ ซึ่งการสื่อสารใน social 

media น้ัน ผูโฆษณาสามารถลบท้ิงไดทุกเมื่อ (ยกเวนกรณีมีผู recordไวกอน) และเมื่อเวลาผาน

ไปก็ติดตามโฆษณาเดิมๆช้ินน้ันไดยาก  รวมท้ังผิดมาตรา 30 ในแงการเสนอสิทธิประโยชนดวยการ

ขายควบราคาต๋ัวเขาปารต้ีใบเดียวราคาเดียวแตครอบคลุมท้ังฟงดนตรีและไดด่ืมเบียรไมอั้นในราคา

เดียว
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ลานเบียร ปญหาหลักของลานเบียรคือ การกระทําผิดมาตรา 30 โดยเปนการขายควบแบบเสนอ

แพคเกจในลานเบียร ถือวาเปนโปรโมช่ัน-การสงเสริมการขายประเภทหน่ึง ซึ่งลานเบียรพยายาม

ปกปดและไมทําโจงแจงดวยการไมใหพนักงานเชียร/เสิรฟ เอยถึงหรือเสนอโปรโมช่ันกับลูกคากอน 

และไมใหพนักงานตอบคําถามวามีราคาพิเศษหรือไมอยางไร โดยพนักงานจะใหเมนูแกลูกคามา

อานเองและตีความเองจากในเมนูวา รายการน้ีคือการขายแบบโปรโมช่ัน เชน การขายเบียร 5 

ขวดควบกับอาหารพิเศษ การขายเบียรคละรสชาติ 5 รายการควบกันแตเสนอราคาขายท่ีแตกตาง

จากซื้อปลีกทีละรส ซึ่งจะนําเสนอเพียงราคาใหลูกคาเห็นและเปรียบเทียบเอาเองเทาน้ัน เปนการ

หลีกเลี่ยงขอกฎหมาย และในลานเบียร ยังมีการทําสงเสริมการขายหลายๆแบบ เชน แจกของท่ี

ระลึกเมื่อเลนเกมบนเวที แจกเบียรฟรีเมื่อลูกคารวมสนุกบนเวที

การกระทาํผดิมาตรา 30 และกฎกระทรวงวา่ดว้ยการแสดงตราสัญลกัษณ์

เบยีรป์ารต้ี์  ลานเบยีร์

 โปรโมชนั่ด้วยราคาพเิศษ ขายควบ ขายแพคเกจ

 เสนอสิทธปิระโยชนด้์านดนตรี

      แจกเบยีรฟ์ร ี ทดลองชมิ ดมื่ไมอ่นั้

 เลน่เกม แจกรางวลั แจกของทรี่ะลกึ

      ดดัแปลงตราสัญลกัษณ์ /องคก์ร



 

      [ Part 5 ] 

 

 

       บทสรุป และ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 



 

[  Part 5  ]  

 

บทสรุป/ อภิปรายผล  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

 

บทที่ 17 
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[ บทที่ 17 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ]  

      

  

 ในบทนี้ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 

 1 การสรุปผลข้อมูลเชิงปริมาณ  

 2 สรุปผลข้อมูลเชิงคุณภาพ  

 3 สรุป/อภิปรายผลสถานการณ์การตลาดสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์/เบียร์ปาร์ตี้ 

 4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎหมาย และเชิงวิชาการ  
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1 ข้อสรุปรายงานเชิงปริมาณ  

 

 กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนท้ังหมด 2550 ราย แบ่งเป็นชายร้อยละ 57 หญิงร้อยละ 43  โดยแบ่งตาม

วัยได้เป็น 3กลุ่มคือ  วัยต่ ากว่า 18ปีหรือก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 885 รายหรือ

ร้อยละ35.4   วัยอุดมศึกษาปี1-4  จ านวน1586 รายหรือร้อยละ 63.44    และวัยท างานอายุ 25-45ปี  

จ านวน79 รายหรือร้อยละ 3.16 

 

1 พฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่ม : คนไทยเป็นนักดื่มทุกเทศกาล เมาแล้วขับ 

เชื่อเรื่องการดื่มเพื่อเข้าสังคม ลีโอ กลายเป็นยี่ห้อยอดฮิตส าหรับนักดื่มไทย และใช้จ่ายเกิน

ตัวกับการดื่ม  

  

 ร้อยละ 64.7 ของกลุ่มตัวอย่างยอมรับว่าตนเองดื่ม เครื่องดื่มท่ีเลือกดื่มสูงสุดเป็นล าดับแรกคือ 

สุรา รองลงมาคือ เบียร์ในล าดับสอง และ สปาย ในล าดับสาม   พฤติกรรมการดื่ม  เป็นการดื่มเพื่อ "เข้า

สังคม" โดยอ้างเหตุผลทางสังคมมารองรับการดื่มของตนเอง โดยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ถูกใช้เป็น 

"เครื่องมือ" ในการสร้างมิตรภาพระหว่างการสังสรรค์สนทนาและการท าให้ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม/

สังคม พบว่า นักดื่มไทยใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น “เครื่องมือ” ในการปรับตนเองให้เข้ากับผู้อื่น/กลุ่ม 

ใช้เครื่องดื่มเป็นเครื่องมือน าตนเองเข้าสู่กลุ่มเพื่อนฝูงให้ได้รับการยอมรับ ใช้เครื่องดื่มเป็นเครื่องมือในการ

น าการสนทนากลุ่มและท าให้ตนเองมั่นใจสามารถพูดคุยสังสรรค์กับกลุ่มได้ 
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ในด้านย่ีห้อเครื่องดื่ม พบว่า ยี่ห้อท่ีนิยมมากที่สุด คือ ลีโอ เหตุผลในการเลือกคือ เลือกเพราะ

รสชาติ เป็นอันดับหนึ่ง ปัจจัยด้านรสชาติจะเป็นแรงจูงใจท่ีส าคัญกว่าปัจจัยด้านราคา เทศกาลท่ีดื่มมาก

ท่ีสุดคือ ปีใหม่ และ สงกรานต์  

ในด้านการรับรู้ตราสินค้า พบว่า สื่อโทรทัศน์ท าให้รู้จักตราสินค้าได้มากท่ีสุดและท าให้คุ้นเคย

ได้มากท่ีสุด ตราสินค้าท่ีรู้จักทุกคน คือ สิงห์/ลีโอ ช้าง และ รีเจนซี่ เพราะเป็นตราสินค้าท่ีปรากฎในส่ือ

โทรทัศน์มากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์กับการรู้จักตราสินค้า ก็พบว่าแปรตามกัน คือ 

ตราสินค้าท่ีปรากฎในส่ือโทรทัศน์บ่อยท่ีสุด ก็เป็นท่ีรู้จักมากที่สุด ปรากฎน้อยก็รู้จักน้อย โดยพบว่า ตรา

สินค้าท่ีรู้จักน้อยท่ีสุด คือ อีวาไวน์คูลเลอร์ เพราะปรากฎในส่ือโทรทัศน์น้อยท่ีสุดนั่นเอง 

ในด้านค่าใช้จ่ายในการดื่ม พบว่า นักดื่มไทยกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3-500 บาท/ครั้งในการดื่ม  

หรือมากกว่า1000บาท/เดือน และค่าใช้จ่ายในการดื่มนี้ มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 

21.4 ระบุว่า การดื่มของตนเองมีผลกระทบต่อตนเองในด้านเงินไม่พอใช้จ่ายในด้านอื่นๆที่จ าเป็นกว่า 

เพราะน ามาใช้กับการดื่มมากเกินไป 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการดื่ม ท่ีมีต่อผู้ดื่ม มีผลกระทบ 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพ และด้านเศรษฐกิจ

ผลกระทบท่ีพบว่าเกิดมากที่สุดต่อการดื่ม คือ การเมาและพฤติกรรมต่อเนื่องจากการเมา ร้อยละ 47.6 

ยอมรับว่า ผลท่ีเกิดจากการดื่มของตนเอง คือ อาการเมา  และร้อยละ 11 ยอมรับว่าเมาแล้วขับ มี

ค่าใช้จ่ายจากการก่อเหตุด้วยการเมา ประมาณ 10000-15000 บาท/กรณี  โดยนักดื่มยอมรับว่า 

ผลกระทบจากการดื่ม มีมากกว่าท่ีคิดไว้ 
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2 พฤติกรรมการไปลานเบียร์: นักดื่มไทยชอบลานเบียร์ ดนตรีในลานเบียร์คือแรงจูงใจ ย่ีห้อ

ยอดนิยมในลานเบียร์คือสิงห์/ลีโอ เพราะดนตรีค่ายนี้ดีที่สุด ดื่มเฉลี่ย 0.5ล./ชม. จ่าย2000 

บ./ครั้ง และบอกว่าลานเบียร์ไม่ผิดกฎหมาย ห้ามปิด  

 

 กลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่ง คือร้อยละ 50.7 เคยไปดื่มที่ลานเบียร์และพบว่า นักดื่มไทยนิยมไปลานเบียร์

ตามเทศกาลและฤดูกาล รวมท้ัง มีลานเบียร์หลายรูปแบบท่ีนักดื่มไทยนิยม เช่น ลานเบียร์ตลาดนัด ลาน

เบียร์ฤดูหนาว ลานเบียร์ตามเทศกาลต่างๆ แต่พบว่า นักดื่มไทยนิยมลานเบียร์หน้าห้างช่วงสิ้นปีมากที่สุด  

 เหตุผลท่ีนักดื่มไปลานเบียร์ คือ การแสวงหาความสนุก ตามทัศนคติของนักดื่มไทย ลานเบียร์ คือ 

สถานท่ีรวมความบันเทิงพร้อมการกินดื่มอย่างครบวงจร 

 ในด้านปริมาณเบียร์ท่ีดื่มในลานเบียร์ พบว่า นักดื่มส่วนใหญ่ ดื่มประมาณ 1-2 ทาวเวอร์ เทียบเท่า

กับ ดื่มประมาณ 3-6 ลิตร ในเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 0.5-1 ลิตร  มีค่าใช้จ่าย

ประมาณ 2000 บาท/ครั้ง 

 แรงจูงใจหลักของการไปลานเบียร์ของนักดื่มไทย คือ ดนตรี และ โปรโมชั่น และลานเบียร์ยอด

นิยมของนักดื่มไทยทุกวัย คือ ลานเซ็นทรัลเวิล์ด เพราะดนตรีดีท่ีสุด บรรยากาศดีที่สุด ทันสมัยท่ีสุด และมี  

countdown ท่ีดีที่สุด 

 ยี่ห้อยอดนิยมในลานเบียร์ของนักดื่มไทย ทุกวัย คือ สิงห์/ลีโอ เหตุผล คือ 1)แรงจูงใจเรื่องดนตรี

ของยี่ห้อนี้ท่ีคัดเลือกวงมีชื่อเสียงท่ีสุด 2)ปัจจัยเรื่องรสชาติ  3)แรงจูงใจจากการโฆษณา ท่ีพบเห็นมากที่สุด

ในลานเบียร์เมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ 

 ในด้านทัศนคติต่อลานเบียร์ พบว่า นักดื่มส่วนใหญ่มีทัศนคติบวกต่อลานเบียร์ โดยสนับสนุนลาน

เบียร์ เพราะมีความชื่นชอบลานเบียร์  ร้อยละ 89.7 ระบุว่า ไม่ควรมีกฎหมายใดๆห้ามการมีลานเบียร์ 

แต่ภาครัฐควรอนุญาตให้มีต่อเนื่องทุกปี เพราะเป็นแค่ความบันเทิงเล็กๆน้อยๆท่ีไม่สร้างปัญหาสังคม และ
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นักดื่มไทยถูกตอกย้ าความเชื่อผิดที่ว่า ลานเบียร์คือส่วนหนึ่งของปีใหม่ รวมท้ังยอมรับการดื่มในท่ี

สาธารณะ 

 

3 นักดื่มวัยเยาว์ มัธยมตอนปลายกับพฤติกรรมการไปลานเบียร์ : ความเป็นจริงของ

สังคมไทยคือเด็กต่ ากว่า20เข้าลานเบียร์ได้ เพราะลานเบียร์ไม่ตรวจบัตร เข้าได้แต่ลานเบียร์

ชานเมืองแต่ใจจริงอยากไปลานเบียร์ใหญ่ ดื่มเพิ่ม1เท่าเวลาไปลานเบียร์ เด็กต่ ากว่า20ปี =

นักดื่มวัยเยาว์ที่ดื่มเก่ง ไปลานเบียร์เพราะดนตรีคือแรงจูงใจ อยากใกล้ชิดวงดนตรี ติดตาม

ในsocial media และบอกว่า "ให้เปิดลานเบียร์ช่วงปิดเทอม"   

 ร้อยละ 63.6ในกลุ่มวัยมัธยมปลาย มีพฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่มยอดนิยมในกลุ่มมัธยมปลายคือ 

สปาย รองลงมาคือเบียร์ เพราะรสชาติอร่อย หาซื้อง่าย รู้จักตราสินค้านี้เป็นอย่างดี  ตัวแปรส าคัญที่มีผล

ต่อการดื่มของกลุ่มวัยมัธยมคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทปรุงรสชาติ และการเข้าถึงที่ง่าย รวมท้ัง

โฆษณา 

 พบว่า วัยมัธยม กลายเป็นวัยดื่มหนัก ร้อยละ 80.1 ระบุว่าตนดื่มอาทิตย์เว้นอาทิตย์ หรือดื่มเดือน

ละ 3 ครั้ง และเป็นการดื่มแบบพฤติกรรมกลุ่ม เหตุผลในการดื่มของวัยมัธยมนั้น สะท้อนค่านิยมและความ

เชื่อผิดที่ตอกย้ าในสังคมไทย คือ ดื่มเพื่อเข้าสังคม ดื่มเพื่อมีเพื่อน  โดยวัยมัธยมเชื่อว่า การดื่มคือการ

สังสรรค์ผูกมิตร วันเกิด ปีใหม่ สงกรานต์ ปิดเทอม คือ วาระท่ีวัยมัธยมดื่มมากท่ีสุด ร้อยละ 29.5 รายงาน

ว่า รอบร้ัวโรงเรียนมีร้านเหล้า และร้อยละ 35.7 บอกว่า ตนสามารถซื้อเหล้าเบียร์ได้รอบโรงเรียน  

สามารถเข้าร้านเหล้าผับบาร์ได้ถึงแม้อายุจะไม่สามารถท าได้ก็ตามแต่ในความเป็นจริง เด็กเหล่านี้สามารถ

ท าได้ และรอบโรงเรียนเป็นสถานท่ีเสี่ยงรวมท้ังเด็กก็สามารถซื้อ/ดื่มเหล้ารอบโรงเรียนของตนเองได้ 
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 ในด้านการรู้จักตราสินค้า ตราสินค้าท่ีวัยมัธยมรู้จักทุกคนคือ สิงห์ ช้าง ลีโอ รีเจนซี่ เหตุผลคือ เห็น

บ่อยท่ีสุดในโทรทัศน์ ดังนั้น ความถี่ในการสื่อสารตราสินค้าทางโทรทัศน์มีผลต่อเยาวชนในด้านการรับรู้

ตราสินค้า 

 ในด้านความเชื่อผิด ความเชื่อผิดเร่ืองการดื่มเพื่อเข้าสังคมถูกตอกย้ ามากในกลุ่มวัยนี้ ค าตอบของ

เด็กมัธยมปลายสะท้อนความเชื่อผิดข้อนี้ได้ดีท่ีสุดและท าให้เด็กเข้าใจผิดว่าแอลกอฮอล์ท าให้ตนมั่นใจมาก

ขึ้นและกล้ามากขึ้น 

 ในด้านการไปลานเบียร์ ถึงแม้ว่าโดยวัย กลุ่มมัธยมจะอายุไม่ถึง20ปีไม่สามารถเข้าลานเบียร์หรือ

เข้าไปซื้อดื่มได้ในลานเบียร์ แต่ในความเป็นจริง พบว่า กลุ่มมัธยมเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งของลาน

เบียร์ เด็กมัธยมปลายจ านวนหนึ่งคือ ร้อยละ 34.1 เคยเข้าไปดื่มในลานเบียร์ พฤติกรรมท่ีจูงใจให้เด็ก

มัธยมปลายเข้าลานเบียร์มากท่ีสุด คือ การcountdown   และดนตรี  

 แม้แต่รอบร้ัวโรงเรียน ก็มีลานเบียร์ท่ีเข้าถึงง่าย เด็กมัธยม ร้อยละ 23.4 ระบุว่า แถวโรงเรียน

ตนเอง ก็มีลานเบียร์ 

 เหตุผลท่ีเด็กมัธยมไปลานเบียร์ คือ ต้องการไปฟังดนตรีเป็นหลัก และรู้ว่าลานเบียร์ไหนมีวงดนตรี

ใดมาแสดงและแสดงในวันใด เพราะติดตามข่าวลานเบียร์ใน  social media เมื่อทราบแล้วก็จะมาบอก

เพื่อนๆและไปพร้อมเพื่อน ดังนั้น แรงจูงใจหลักในการดึงดูดเด็กมัธยมให้เข้าลานเบียร์คือ ดนตรี และ

กิจกรรม countdown โดยเด็กมัธยมมองว่า การดื่มเบียร์ในลานเบียร์เป็นแค่เครื่องประกอบการฟัง/ชม

คอนเสิร์ตแสดงสดในลานเบียร์มากกว่า ถ้าไม่มีดนตรี ก็จะไม่มาลานเบียร์ ยิ่งมีวงดังๆวงท่ีตนเองชอบมาลง

ลานเบียร์ ย่ิงเป็นแรงจูงใจให้ไป เพราะจะได้ฟังการแสดงสด ได้ใกล้ชิดนักดนตรี ได้ถ่ายรูปกับวงท่ีตนเอง

ชอบ และค่าใช้จ่ายในการนี้ไม่แพงเหมือนกับการไปคอนเสิร์ตจริงๆ 

 เด็กมัธยมปลายมีประสบการณ์ไปลานเบียร์มาแล้วหลายท่ี ส่วนใหญ่ที่เด็กมัธยมปลายนิยมไปและ

เข้าไปได้คือลานเบียร์หน้าห้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้างสรรพสินค้าย่านชานเมืองท้ังหลายท่ีมีลานเบียร์

ขนาดเล็ก ได้แก่ ลานเบียร์หน้าห้างเซ็นทรัลย่านชานเมือง (รัตนาธิเบศร์ /รามอินทรา/ปิ่นเกล้า)  ลานเบียร์

ห้างเมกะบางนา   เดอะมอลล์ (บางแค/งามวงศ์วาน)  ซีคอนสแควร์ บ๊ิกซีนวนคร  เหตุผลท่ีนิยมลานเบียร์
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หน้าห้างชานเมือง คือ ลานเบียร์เหล่านี้หละหลวมไม่ตรวจบัตรประชาชน ลานเบียร์เหล่านี้มักจะอยู่ติดกับ

ตลาดนัดเดินเข้าได้เลย 

 ลานเบียร์ท่ีเป็นท่ีนิยมไปมากที่สุด ส าหรับเด็กมัธยม คือ ลานเบียร์หน้าห้างฟิวเจอร์ปาร์ค (31.2 %) 

เพราะสะดวกและไม่มีการตรวจบัตรใดๆ มีดนตรีดีๆ และสามารถสั่งเบียร์ได้อย่างง่ายดายไม่มีการขอดู

บัตรประชาชน 

 แต่ลานเบียร์ท่ีเด็กมัธยมปลายอยากไปมากที่สุดและคาดหวังว่าจะได้ไป คือ ลานเบียร์

เซ็นทรัลเวิล์ด เพราะทราบว่าบรรยากาศดีที่สุด ทันสมัยท่ีสุด สวยท่ีสุด และสนุกท่ีสุด แต่ในความเป็นจริง

คือเข้าล าบากเพราะถูกถามอายุ ยกเว้นไปกับผู้ปกครอง 

 ในด้านตราสินค้ายอดนิยมในลานเบียร์ คือ ตราสิงห์/ลีโอ เหตุผล คือ ดนตรีดี ความน่าสนใจ

ของบูธเบียร์ย่ีห้อนี้ รสชาติ และเห็นป้ายโฆษณายี่ห้อนี้มากที่สุดในลานเบียร์  ยี่ห้อท่ีไม่น่าสนใจมากที่สุดใน

สายตาของเด็กมัธยมคือ ยี่ห้อไทเกอร์ เพราะดนตรีไม่ดี และบูธไม่ดึงดูด รวมท้ังไม่ค่อยเห็นป้ายย่ีห้อนี้ใน

ลานเบียร์ 

 ในด้านทัศนคติ พบว่า เด็กมัธยมมีทัศนคติบวกสูงสุดต่อลานเบียร์ กลายเป็นผู้สนับสนุนลานเบียร์ 

โดยเชื่อว่าลานเบียร์ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายใดๆ เรียกร้องให้เปิดลานเบียร์เพิ่ม โดยเฉพาะปิดเทอม และไม่

ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมลานเบียร์ เหตุผลคือ ลานเบียร์คือความบันเทิงเล็กๆน้อยๆท่ีไม่สร้างความ

เดือดร้อนให้ใคร 

ผลกระทบของการไปลานเบียร์ในกลุ่มมัธยม คือ ท าให้ดื่มหนักขึ้น เมื่อเด็กมัธยมปลายไปดื่มใน

ลานเบียร์ มีการดื่มมากกว่าการดื่มปกติเฉลี่ย 1.5 ลิตร/ครั้งท่ีไป เมื่อเทียบกับเวลาดื่มปกติแล้ว จะพบว่า 

เมื่อไปลานเบียร์หนึ่งครั้ง เด็กมัธยมปลายจะดื่มเพิ่ม 1 เท่า หรือเทียบเท่ากับการดื่มเวลาปกติทั้งเดือน  

 ผลกระทบของการไปลานเบียร์ในด้านเศรษฐกิจ พบว่า ท าให้ใช้จ่ายเกินตัวกับการดื่ม ในการไป

ลานเบียร์จะมีค่าใช้จ่าย 1500-2000 บาท/เดือน (2-3ครั้ง) หรือเท่ากับ 3ใน4 ของรายได้ท่ีได้รับจาก

ผู้ปกครองต่อเดือน หรือมากกว่าค่าใช้จ่ายในการดื่มปกติของกลุ่มมัธยมถึง 5 เท่า 
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 ผลกระทบด้านอื่นคือ เมา และมีเหตุรุนแรงจากการเมาตามมาคือ วิวาท และถูกพ่อแม่ดุว่า 

เนื่องจากวัยมัธยมไม่มีรถขับ ผลกระทบด้านเมาแล้วขับจึงไม่ค่อยปรากฎในกลุ่มนี้ 

 

4 นักดื่มวัยอุดมศึกษา เด็กมหาวิทยาลัยกับการไปลานเบียร์: วัยมหาวิทยาลัย=วัยดื่มจนเป็น

เรื่องปกติ ไปลานเบียร์เพ่ือกินบรรยากาศและดนตรีคือแรงจูงใจ นิยมลานเบียร์ใหญ่ ดื่ม

เพิ่ม1.5เท่าเมื่อไปลานเบียร์ คิดว่าลานเบียร์ไม่ผิดกฎหมาย และ "ไม่สร้างปัญหา" ให้สังคม 

คนดื่มรับผิดชอบได ้  

 วัยอุดมศึกษาร้อยละ 65.1 % ระบุว่าตนเองดื่ม ส่วนใหญ่ดื่มเดือนละ 3-4ครั้ง มีพฤติกรรมดื่มเป็น

กลุ่ม เครื่องดื่มท่ีวัยอุดมศึกษาเลือกดื่มมากท่ีสุดล าดับแรกคือ สุรา ย่ีห้อท่ีเลือกดื่มมากท่ีสุดคือ เบลนด์285 

รองลงมาล าดับสอง คือ เบียร์ ยี่ห้อท่ีเลือกดื่มมากท่ีสุด คือ ลีโอ และล าดับสามคือ สปาย  เหตุผลในการ

เลือกเครื่องดื่มและยี่ห้อของกลุ่มอุดมศึกษา คือ รสชาติ ความหาง่ายของยี่ห้อนั้นๆ และตามความเห็นของ

กลุ่ม สถานท่ีๆวัยอุดมศึกษาไปดื่มมากท่ีสุด คือ ร้านเหล้า ผับบาร์ รองลงมาคือตามหอพัก เหตุผลท่ีไปดื่ม

คือ อยากสังสรรค์สนทนากับเพื่อน และ หาท่ีนั่งเล่น ปีใหม่ สงกรานต์ วันเกิด เป็นวาระที่วัยอุดมศึกษาดื่ม

มากท่ีสุด ช่วงเวลาตามปฏิทินการศึกษามีผลต่อการดื่มพอสมควรต่อวัยอุดมศึกษา คือ ว่างมากดื่มมาก ว่าง

น้อยดื่มน้อย  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลายเป็น “เครื่องมือ” ในการสร้างความมั่นใจในการเข้ากลุ่มในการ

คบเพื่อนของวัยอุดมศึกษาและในการสร้างความสนิทสนมกับกลุ่ม 

 ในด้านร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาเกือบทุกคน บอกว่า แถวมหาวิทยาลัยของตนเองมี

ร้านเหล้าและสามารถไปนั่งดื่มได้โดยง่าย สามารถหาซื้อเหล้าเบียร์แถวมหาวิทยาลัยของตนได้อย่างง่ายๆ 

และนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกไปดื่มในร้านเหล้าแถวมหาวิทยาลัยของตนเองมากท่ีสุด เพราะสะดวก 
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 ในด้านการรับรู้ตราสินค้า วัยอุดมศึกษารู้จักเคร่ืองดื่มทุกย่ีห้อ ยี่ห้อท่ีรู้จักทุกคน (100 %) คือ สิงห/์

ช้าง/ลีโอ/ไฮเนเก้น/รีเจนซี่/เบลนด์285 เพราะเป็นย่ีห้อท่ีคุ้นเคยท่ีสุดและเห็นสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุดและ

บ่อยท่ีสุด 

 ในด้านการไปลานเบียร์ พบว่า วัยอุดมศึกษาส่วนใหญ่เคยไปลานเบียร์ นักศึกษาร้อยละ 65.2 บอก

ว่าเคยไปลานเบียร์ และร้อยละ 45.5 บอกว่า ชื่นชอบการไปดื่มในลานเบียร์  ช่วงเวลาท่ีไปลานเบียร์มาก

ท่ีสุดคือ ลานเบียร์รับปีใหม่   และวัยอุดมศึกษาจะเน้นการไปลานเบียร์ขนาดใหญ่ ไม่สนใจลานเบียร์เล็กๆ 

ไม่นิยมลานเบียร์ตามcommunity mallหรือลานเบียร์ตามหน้าห้างเล็กๆเหมือนวัยมัธยม เหตุผลในการไป

ลานเบียร์ของวัยอุดมศึกษา คือ ดนตรี เป็นแรงจูงใจอันดับแรก ลานเบียร์ท่ีวัยมหาวิทยาลัยนิยมมากท่ีสุด

คือ ลานเบียร์เซ็นทรัลเวิล์ด เพราะมีดนตรีดีท่ีสุด ลานเบียร์ดีที่สุด บรรยากาศดีที่สุด และมีกิจกรรมบันเทิง 

รวมท้ังกิจกรรม countdown ท่ีดีที่สุดและสนุกที่สุด 

 ด้านตราสินค้ายอดนิยมในลานเบียร์ วัยมหาวิทยาลัยนิยมตราสินค้าสิงห์/ลีโอมากท่ีสุด เหตุผลคือ 

ยี่ห้อนี้มีดนตรีดีที่สุด บางเวลามีโปรโมชั่นดีๆ บูธเบียร์ย่ีห้อนี้น่าสนใจมากที่สุด ราคาสมเหตุผล รสชาติดี 

และเห็นป้ายโฆษณายี่ห้อนี้มากที่สุดในลานเบียร์  และในด้านดนตรี วัยมหาวิทยาลัยระบุว่า ตราสินค้าสิงห์

จัดดนตรีได้ดีกว่าตราสินค้าอื่นๆ และยี่ห้อท่ีไม่ดึงดูดมากท่ีสุดในทุกๆด้านคือ ยี่ห้อไทเกอร์ 

 ผลกระทบของลานเบียร์ท่ีมีต่อวัยอุดมศึกษา คือ ท าให้ดื่มมากขึ้น และ จ่ายมากขึ้น เวลาไปลาน

เบียร์ จะดื่มประมาณ 2-3 ทาวเวอร์ (3.5-7 ลิตร)/ครั้ง มากกว่าเวลาปกติ เฉลี่ย 1.5-2 เท่า  มีค่าใช้จ่ายใน

การดื่มเพิ่มขึ้น 3-5 เท่า  เมื่อเทียบกับรายได้ต่อเดือนที่ได้รับจากครอบครัว เท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของ

รายได้ต่อเดือนที่ได้รับจากทางบ้าน และมากกว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อเอกสารต าราเรียน/ท ารายงานของวัย

อุดมศึกษาถึง 4 เท่าตัว 

 

 ในด้านทัศนคติ พบว่า ส่วนใหญ่มีทัศนคติบวกต่อลานเบียร์ คือ อยากให้มีต่อไป ไม่ควรปิด และ

ขอให้มีบ่อยกว่านี้หรือเปิดยาวนานกว่านี้ โดยมีเหตุผลว่า ลานเบียร์ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย ไม่ได้สร้างปัญหา
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ใดให้สังคม และคนดื่มสามารถรับผิดชอบตนเองได้ และเห็นด้วยกับการเปิดลานเบียร์หน้าห้าง เหตุผลคือ

สะดวก 

 ความเหมือนกันด้านพฤติกรรมการไปลานเบียร์ของท้ังสองวัยเรียน คือ วัยอุดมศึกษา กับ วัยมัธยม

ปลาย คือ มีแรงจูงใจเหมือนกัน คือ music sponsorship ของลานเบียร์ กิจกรรมท่ีชอบเหมือนกันท้ังสอง

วัย คือ คอนเสิร์ต ดังนั้น แรงจูงใจหลักของลานเบียร์คือ ดนตรี ท่ีมีผลมากที่สุดต่อกลุ่มเป้าหมาย 

 ตราสินค้ายอดนิยมในลานเบียร์ของทั้งสองวัยตรงกัน คือ เบียร์สิงห์/ลีโอ ท้ังในด้านรสชาติ และ 

แรงจูงใจด้านดนตรีของตราสินค้านี้  พบเห็นโฆษณาของยี่ห้อนี้มากที่สุดในลานเบียร์ และแรงจูงใจท้ัง

รสชาติ ดนตรี และความน่าสนใจของบูธเบียร์ย่ีห้อนี้ ท าให้ตัดสินใจดื่มยี่ห้อนี้มากที่สุด   ความสนใจด้าน

โปรโมชั่น ถึงแม้จะมีความสนใจ แต่แรงจูงใจด้านโปรโมชั่นยังมีน้อยกว่าแรงจูงใจด้านดนตรีท่ีถูกใจ 

 ผลกระทบของลานเบียร์ท่ีมีต่อวัยเรียนท้ังสองวัย คือ ดื่มมาก จ่ายมาก เงินไม่พอใช้ และมีผลต่อ

การเรียน 

 

5 นักดื่มวัยท างาน กับ การไปลานเบียร์ : วัยท างาน=วัยดื่ม ดื่มทุกเทศกาล เชื่อเรื่องการดื่ม

เพื่อเข้าสังคมในที่ท างาน ชอบลานเบียร์หน้าส านักงานเพราะสะดวกดี ไปลานเบียร์เพ่ือกิน

บรรยากาศมากกว่าจะสนใจดนตรี เมาแล้วขับ  

 

 พบว่า วัยท างาน =วัยดื่ม วัยท างานเกือบทุกราย (91%) บอกว่า ปกติตนเองดื่ม เครื่องดื่มท่ีดื่มมาก

ท่ีสุดและมักเลือกเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในการดื่ม คือ เบียร์ รองลงมาคือ สุรา  อย่างไรก็ตาม พบว่า วัย

ท างานก็นิยม เบียร์สด สปาย และเหล้าปั่นด้วยเช่นกัน รวมท้ังเครื่องดื่ม RTD ส่วนใหญ่ดื่มอาทิตย์ละ 2-3 

ครั้ง เป็นการดื่มแบบกลุ่ม คือเพื่อนหรือบุคคลในท่ีท างาน สถานท่ีเลือกดื่มส่วนใหญ่ของวัยท างาน ต่างจาก

กลุ่มวัยเรียน คือ วัยท างานนิยมดื่มในร้านอาหารและร้านเหล้า ใหญ่ๆมากกว่า แต่เหตุผลในการดื่มของวัย
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ท างาน ก็เหมือนกลุ่มวัยเรียน คือ ดื่มเพื่อเข้าสังคม อยากสังสรรค์สนทนา ผูกมิตรในท่ีท างาน/กลุ่มท างาน 

สะท้อนความเชื่อเรื่อง ดื่มเพื่อเข้าสังคม ท่ีถูกตอกย้ าในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี 

 ย่ีห้อท่ีวัยท างานนิยมดื่มมากท่ีสุด คือ ลีโอ รองลงไปคือ สิงห์  ช้าง และไฮเนเก้น ตามล าดับ ซึ่งเป็น

ยี่ห้อท่ีทุกคน (100 %) เคยเห็นโฆษณาและจดจ าได้ เหตุผลท่ีเลือกยี่ห้อนี้ คือ วัยท างานให้ความส าคัญกับ

รสชาติเป็นส าคัญล าดับแรก เหตุผลล าดับสอง คือ หาง่าย และเหตุผลล าดับสาม คือ เพื่อนๆสั่ง 

 พบว่า วัยท างานเป็นกลุ่มดื่มหนัก ดื่มมาก ดื่มบ่อย และดื่มทุกเทศกาล  เกือบทุกราย (91 %) บอก

ว่า ตนเองดื่มตามเทศกาล คือ ทุกเทศกาลก็จะดื่มทุกครั้ง และเทศกาลท่ีดื่มมากท่ีสุด คือ วันเกิดตนเอง 

รองลงมาในล าดับที่ใกล้เคียงกันคือ ปีใหม่ และ สงกรานต์ 

 วัยท างานส่วนใหญ่ ร้อยละ 68 ไปดื่มในลานเบียร์ เพราะชอบเบียร์สดอยู่แล้ว และทุกคนบอกว่า 

ไปเพราะชอบการดื่มในลานเบียร์ ไปลานเบียร์ตอนปีใหม่/สิ้นปี  และลานเบียร์ตามเทศกาล รวมท้ังชอบ

ลานเบียร์หน้าส านักงาน เพราะสะดวกดี เหตุผลท่ีนิยมไปลานเบียร์ของวัยท างาน คือ ต้องการการดื่มใน

บรรยากาศดีๆรีแลกซ์และคุยกับเพื่อนไปด้วยดื่มไปด้วย ส่วนแรงจูงใจเรื่องดนตรี พบว่า มีอิทธิพลน้อยต่อ

วัยท างาน 

 ลานเบียร์ยอดนิยมในกลุ่มวัยท างาน คือ ลานเซ็นทรัลเวิล์ด  วัยท างานไม่สนใจลานเบียร์ขนาดเล็ก

และไม่นิยมลานเบียร์เล็กๆตามหน้าห้างชานเมือง เหตุผลท่ีนิยมลานเบียร์ใหญ่ๆคือ บรรยากาศดี เดินทาง

สะดวก 

 เบียร์ท่ีเลือกดื่มและบูธเบียร์ท่ีเลือกนั่งมากที่สุดบ่อยท่ีสุด คือ บูธเบียร์สิงห์/ลีโอ และเบียร์ท่ีเลือก

ดื่มมากท่ีสุด คือ สิงห/์ลีโอ  เหตุผล คือ เหตุผลด้านรสชาติ ส าคัญท่ีสุด   โฆษณาท่ีเห็นมากที่สุดในลาน

เบียร์ คือ โฆษณาสิงห์/ลีโอ และ เมื่อเห็นบูธเบียร์สิงห์ ก็รู้สึกสนใจน่าเข้าไปนั่ง 

 ผลกระทบของลานเบียร์ท่ีมีต่อวัยท างาน คือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ วัยท างานจะมีค่าใช้จ่ายใน

การไปดื่มลานเบียร์ประมาณ 1ใน7 ของรายได้  และดื่มหนักขึ้นในลานเบียร์ รวมท้ังมีปัญหาเมาแล้วขับ

และอุบัติเหต ุ
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 ในด้านทัศนคติต่อลานเบียร์ พบว่า วัยท างานก็ยังคงมีทัศนคติบวกต่อลานเบียร์ โดยเห็นว่าภาครัฐ

ไม่ควรควบคุมลานเบียร์ เพราะลานเบียร์เป็นแค่ความสุขเล็กๆน้อยๆของคนท างานและไม่สร้างปัญหาให้

สังคม รวมท้ังมองว่า ลานเบียร์หน้าส านักงานคือความสะดวก 

 

6 เบียร์ปาร์ตี้ กับ วัยอุดมศึกษา : เบียร์ปาร์ตี้ = music sponsorship แปลงร่างใหม่ แค่จะ

ขายดนตรี กินเบียร์ไม่อั้นคือหลอกให้ซื้อเพิ่มในงาน ไทยเบฟฯกลายเป็นเจ้ากลยุทธ์เบียร์

ปาร์ตี้และสุราดนตรoีutdoor ขยายตัวเพิ่มขึ้น ใหญ่ขึ้น ได้รับความนิยมมากข้ึนทุกวันจน

ขึ้นห้างได้ แตกไลน์จนกลายเป็นmarket   

  

 เบียร์ปาร์ตี้ หรือ เบียร์บุฟเฟต์ปาร์ตี้ ในสภาพความเป็นจริง คือ วิธีการโปรโมชั่นของร้านเหล้ารอบ

สถานศึกษาท่ีมีธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์สนับสนุน โดยอาศัย  music sponsorship เป็นแรงดึงดูดลูกค้า

วัยรุ่น และเพิ่ม gimmick ด้านการจัดเป็นปาร์ตี้ มี  theme ต่างๆ มี  concept ต่างๆเข้าไปเพื่อสร้างสีสัน

ให้แตกต่างจากการแค่จัดคอนเสิร์ตในร้านเหล้าแบบเดิมๆ เพราะวัยรุ่นปัจจุบัน นิยมเลียนแบบดารา ใน

ด้านการไปปาร์ตี้ ร้านเหล้าจึงจับกระแสนี้มาเล่นต่อ สิ่งท่ีร้านเหล้าเพิ่มเข้าไปคือ การท าราคาแบบแพครวม

ทุกอย่างในราคาเดียว โดยให้เป็นราคา "ตั๋วเข้างาน" ปาร์ตี้ ในราคานี้รวมทุกอย่างไว้แล้วคือ ค่าเข้างาน ค่า

ดูคอนเสิร์ต และค่าเบียร์แบบไม่อั้น 

 ในกลุ่มวัยอุดมศึกษา พบว่า ร้อยละ 69.4 เคยไปงานเบียร์บุฟเฟต์ปาร์ตี้มาก่อน ซึ่งพบว่า ลักษณะ

งานปาร์ตี้เบียร์เช่นนี้ จะมีอยู่ 2-3 งานหลักๆในชื่อเดียวกันและจัดเป็นซีรีส์หลายๆครั้งในชื่อเดียวกัน วนจัด

ตามร้านเหล้าหลายๆท่ี ท้ังในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ๆที่มีสถานศึกษาขนาดใหญ่ คือ งาน “ แซ่บ

ปาร์ตี้” zapp party (จัดโดยเบียร์ช้างเอกซ์ปอร์ต)  และ งาน “ โสดเฟสติวัล” หรือ Single festival จัด
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โดยเบียร์ช้างเช่นกัน มีความแตกต่างตรงดนตรี และ Theme งาน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างก็ระบุว่า ได้ไปท้ังสอง

งานนี้ และไปงาน โสดเฟสติวัล มากกว่า แซ่บปาร์ตี้  เพราะเป็นงานใหญ่กว่าและจัดบ่อยกว่า 

 ในด้านเหตุผลท่ีเลือกไปงานปาร์ตี้เบียร์ แรงจูงใจส าคัญที่สุดคือ วงดนตรีท่ีปาร์ตี้น ามาแสดงสด  ซึ่ง

กลุ่มตัวอย่างติดตามข่าวสารข้อมูลของเบียร์ปาร์ตี้อยู่แล้วจากส่ือ social media/Line ท่ีท้ังร้านเหล้าส่งมา

และจาก Fanpage ของปาร์ตี้เบียร์ ก็จะทราบว่ามีวงใดมาแสดงในวันใด  

 พบว่า เบียร์ปาร์ตี้ที่กลุ่มตัวอย่างไปมากท่ีสุดและชอบมากท่ีสุด คือ งานของเบียร์เอกซ์ปอร์ตที่จัด

ในชื่อต่างๆกัน หลักๆท่ีกลุ่มตัวอย่างนิยมมากที่สุดคือ งานแซ่บปาร์ตี้ และงาน single festival  

 แรงจูงใจหลักที่ท าให้ไปเบียร์ปาร์ตี้ คือ ดนตรี/คอนเสิร์ต ตามวงท่ีปาร์ตี้ได้โฆษณาไว้ ส่วนแรงจูงใจ

ท่ีมีผลต่อการเลือกตราสินค้าดื่มในงาน คือ การเห็นการสื่อสารตราสินค้าจ านวนมากในงาน และ โปรโมชั่น

ท่ียี่ห้อผู้จัดงานเป็นผู้เสนอในฐานะ sponsor จัดงาน 

 ตราสินค้าท่ีพบว่า จัดเบียร์ปาร์ตี้ คือ เอกซ์ปอร์ต และ สิงห์/ลีโอ  แต่ปาร์ตี้ท่ีกลุ่มตัวอย่างชื่นชอบ

มากท่ีสุดและไปมากที่สุด คือ ปาร์ตี้ของเบียร์เอกซ์ปอร์ต โดยกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าเป็นเบียร์เอกซ์ปอร์ตที่

เป็น sponsor งานดังกล่าว 

 กลุ่มวัยมหาวิทยาลัยคิดว่า ปาร์ตี้เบียร์ ลักษณะนี้ มีความ "คุ้มค่า" กับค่าตั๋วที่จ่ายเข้าปาร์ตี้ เช่น 

ราคา 399/499/799 บาท เพราะได้รับชมคอนเสิร์ตสดจากวงท่ีตนเองชอบ ได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆในงาน 

และราคานี้รวมค่าเบียร์ไว้แล้ว แต่ในความเป็นจริง ปาร์ตี้เบียร์เช่นนี้เป็นการหลอกลวงผู้บริโภค เพราะมี

เงื่อนไขมากมายในการให้ดื่มไม่อั้น เช่น ก าหนดเวลาในการดื่มไม่อั้น หรือ ให้ดื่มไม่อั้นจริงแต่คนท่ีจะดื่ม

ต้องเดินออกจากงานมารับเครื่องดื่มข้างนอกแล้วกลับเข้าไปใหม่ หรือ ให้ดื่มไม่อั้นจริงแต่ต้องต่อคิวได้คน

ละ 1 กระป่องเท่านั้น ท าให้ในสภาพความเป็นจริง นักเท่ียวในงานจะยินดีจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่มเพิ่มอีก

ต่างหาก ท าให้ราคาท่ีโปรโมทไว้ว่ารวมทุกอย่างและกลุ่มตัวอย่างคิดว่า คุ้ม นั้น ไม่เป็นความจริง 

 ส่ิงท่ีคาดหวังจากงานปาร์ตี้เบียร์ คือ ความบันเทิงแบบครบวงจร  ได้ฟังดนตรี ได้ดื่ม ได้ปาร์ตี้ และ

สนุกสนาน 
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 กลุ่มตัวอย่างวัยอุดมศึกษามีทัศนคติบวกต่อเบียร์ปาร์ตี้ คุ้นเคยกับเบียร์ปาร์ตี้ มีความคาดหวังท่ีจะ

ได้ไป และสิ่งท่ีคาดหวังคือความบันเทิงแบบครบวงจร  จากความชื่นชอบ ท าให้กลุ่มตัวอย่างสนับสนุนการ

จัดเบียร์ปาร์ตี้ และเห็นคัดค้านกับกฎหมายหรือมาตรการใดๆที่จะยุติการจัดกิจกรรมเช่นนี้ โดยให้เหตุผล

ว่า เป็นความบันเทิงท่ีเหมาะกับวัยอุดมศึกษาและไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใคร 

 ผลกระทบท่ีเห็นได้ชัดเจนมากที่สุด คือ การดื่มมากกว่าปกติ เฉลี่ย 2 เท่า 
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2  ข้อสรุปเชิงคุณภาพ 

วัยมัธยม   

 ถึงแม้อายุจะน้อย แต่วัยมัธยมเป็นวัยดื่ม ดื่มกันเป็นเร่ืองปกติ และมีทัศนคติต่อการดื่มว่าเป็นเรื่อง

ปกติธรรมดา มีวิถีชีวิตคล้ายวัยท างานคือ ดื่มวันสุดสัปดาห์ ดื่มตอนเย็น นัดกับเพื่อนดื่ม ไปดื่มกับกลุ่ม มี

ปาร์ตี้ซึ่งแน่นอนว่าได้ดื่ม ฯลฯ  ตัวอย่างค ากล่าวของวัยมัธยมเช่นเด็กชายวัย 18 ปีรายนี้ สะท้อน

พฤติกรรมและค่านิยมการดื่มของกลุ่มวัยมัธยมได้ว่า โดยแท้จริงแล้ว เป็นกลุ่มวัยเสี่ยง ท่ีไม่ใช่แค่กลุ่ม

ทดลองดื่มหรือพึ่งหัดดื่ม แต่ปัจจุบัน วัยมัธยมคือ วัยดื่มจริงจัง ดื่มบ่อย ดื่มเป็นประจ า เหมือนวัยผู้ใหญ่ไป

แล้ว "ผมกินบ่อยหน่อยคือ 3 ครั้งต่ออาทิตย์ แบบวันเว้นวัน กลุ่มท่ีไปกินวันเว้นวันด้วยกันมี 8   คน 

ก็เป็นการไปกินกับเพื่อนๆ"--นักเรียนชายวัย 18 ปี  และค ากล่าวของนักเรียนชายอีกราย "ถ้าไปกับเพื่อนๆ

ก็กินเหล้ากันได้ตามร้านอาหารท่ัวไป ถ้าเป็นร้านอาหารก็ไม่มีใครมาถามอายุหรอก ส่ังเบียร์เขาก็เอามาให้ 

ร้านข้าวต้มตอนกลางคืนก็สั่งเบียร์ได้"--นักเรียนชายวัย 18ปี   ก็สะท้อนความบกพร่องย่อหย่อนทางด้าน

การบังคับใช้กฎหมายการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมท้ังการขาดจริยธรรมของผู้ขาย 

 วัยมัธยมรู้จักลานเบียร์เป็นอย่างดี และไปลานเบียร์เพื่อไปดื่มและฟังดนตรี แรงจูงใจส าคัญที่ท าให้

วัยมัธยมไปลานเบียร์ คือ คอนเสิร์ต และวัยมัธยมถึงแม้อายุไม่ถึง 20 ปี ก็สามารถเข้าลานเบียร์และสั่ง

เบียร์มาดื่มได้ เพราะลานเบียร์บางแห่งไม่ตรวจบัตรประชาชนและพนักงานขายก็ไม่ขอดูบัตรประชาชนคน

ซื้อ เช่น นักเรียนมัธยมเล่าว่า ตนสามารถเดินเข้าลานเบียร์ห้างฟิวเจอร์ปาร์คได้ เดินเข้าลานเบียร์ห้างบิ๊ก 

ซีนวนครได้โดยง่าย เพราะไม่มีใครขอดูบัตรประชาชน ถึงแม้จะสวมชุดนักเรียนแต่ใส่เสื้อคลุมทับ ก็

สามารถเข้าไปได้ 

 แรงจูงใจรองของวัยมัธยม คือ ชอบความบันเทิงอื่นๆของลานเบียร์ ได้แก่ การ  countdown การ

ถ่ายรูปกับ display ต่างๆในลานเบียร์เพื่ออวดเพื่อใน social media   วัยมัธยมคิดว่า การไปลานเบียร์นั้น 

"คุ้มค่า" เพราะแรงจูงใจด้านดนตรี คือ ได้ชมคอนเสิร์ตวงท่ีตนเองชอบแบบสดๆ ได้ใกล้ชิดวงท่ีตนชอบ

แบบจริงจัง ได้ฟังเพลงท่ีชอบ ได้ถ่ายรูปกับวงดนตรีท่ีชอบ และลานเบียร์ก็มักจะมีวงดนตรีดีๆมาลงเสมอ 

"ท่ีชอบไปลานเบียร์ เพราะคอนเสิร์ตจริงๆ ไม่งั้นก็ไม่ได้ดูวงท่ีชอบ แต่นี่มีคอนเสิร์ตให้ดูในลานเบียร์เลยมัน



การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์ลานเบียร์และกลยุทธ์ประเภทดื่ม  ไม่อั้น (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
 

 

456 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร                                                                                                                                                                          2558 

 

ก็ดีไง และบรรยากาศมันก็ดีนะ ได้ดูวงท่ีชอบและได้นั่งกินเบียร์ไปด้วย อยู่กับเพื่อนๆด้วย สนุกมากๆ "--

นักเรียนชายวัย 17 ปี   " ท่ีไปลานเบียร์กันจริงๆในกลุ่มพวกเราคือ ไปเพราะคอนเสิร์ตค่ะ ถ้าเป็นลานเบียร์

เฉยๆไม่มีคอนเสิร์ตวงท่ีเราอยากไป ก็ไม่ไปหรอก"-- นักเรียนหญิงวัย17ปี  ค ากล่าวนี้สะท้อนกลยุทธ์

การตลาดที่ได้ผลของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี 

   วัยมัธยมจะทราบและติดตามข่าวสารของลานเบียร์ใน  social media และสื่อในห้างสรรพสินค้า 

"รู้เรื่องลานเบียร์ว่าจะมีคอนเสิร์ตวงไหน วันไหน ก็ติดตามในเฟซบุค และในไลน์ และกระจายบอกเพื่อนๆ 

บางทีเพื่อนรู้ก่อนก็มาบอก และบางครั้งก็เห็นป้ายในห้างด้วย เวลาจองก็จองในเฟซบุค" --นักเรียนชายวัย 

17 ปี  ตราสินค้าท่ีชอบท่ีสุดในลานเบียร์คือ ตราสิงห/์ลีโอ ท่ีชอบ เพราะเหตุผลด้านดนตรีอีกเช่นกัน ว่า 

ยี่ห้อนี้น าวงดังๆท่ีวัยรุ่นชอบมาแสดงในลานเบียร์ได้บ่อยและหลายวง ตราสินค้าท่ีชอบรองลงมาคือ ช้าง 

ซึ่งวัยมัธยมบอกว่า วงดนตรีท่ียี่ห้อช้างน ามาลงไม่ดีเท่าย่ีห้อสิงห์ แต่ลานเบียร์ช้าง มีกิจกรรมหลายอย่าง 

เช่น การแจกเบียร์ฟรี   

 ในด้านราคานั้น พบว่า ไม่ใช่ปัญหาหลักส าหรับวัยมัธยม  ในด้านทัศนคติบวกและความเชื่อผิด วัย

มัธยมคิดว่า ลานเบียร์ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย "ลานเบียร์ผิดกฎหมายตรงไหนครับ ไม่นะ ไม่ผิด" --นักเรียนชาย

วัย17ปีกล่าว  มีทัศนคติสนับสนุนลานเบียร์สูงสุด เสนอให้เปิดลานเบียร์บ่อยกว่านี้ และ " อยากให้มีลาน

เบียร์ช่วงปิดเทอม" รวมท้ังเห็นว่าลานเบียร์หน้าห้างคือความสะดวกและควรมีต่อไป ผลกระทบของลาน

เบียร์ท่ีมีต่อวัยมัธยม คือ ส่งเสริมให้เห็นว่าการดื่มในลานเบียร์แกล้มดนตรีคือเรื่องปกติ และส่งเสริม

ค่านิยมใหม่ว่าการดื่มแบบบรรยากาศดีๆต้องคู่กับดนตรีแสดงสดของวงท่ีตนเองชอบ และท าให้เด็กอายุต่ า

กว่า20ปีกลายเป็น supporter ของลานเบียร์ไป โดยมีแรงจูงใจส าคัญที่ลานเบียร์น ามาใช้ได้ผลสูงสุดคือ 

music sponsorship 

 กลุ่มมัธยม กลายเป็นกลุ่มท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะมีความพร้อมสูงสุดต่อการรุกของธุรกิจ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ีเลือกใช้ music sponsorship มาเป็นแรงจูงใจท่ีถูกใจวัยรุ่น ท้ังพร้อมในแง่ทัศนคติ

บวก พร้อมในด้านการชอบความบันเทิงด้านดนตรีท่ีลานเบียร์สรรหามาน าเสนอ พร้อมท่ีจะไป และคิดว่า
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คุ้มค่า " ชอบลานเบียร์เพราะมันสนุกถ้ามีอีกก็ไปอีก เพราะเราชอบคอนเสิร์ต มีคอนเสิร์ตลงเมื่อไรเราไป

เมื่อนั้น"--นักเรียนชายวัย17ปี   

 

วัยมหาวิทยาลัย  

  

 วัยมหาวิทยาลัยกลายเป็นวัยดื่มจัด การดื่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวัยมหาวิทยาลัย กลายเป็น

ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันไปแล้ว โดยมีเหตุผลรองรับว่า การดื่มเป็นส่วนประกอบของการ "นั่งชิล" ตาม

ร้านเหล้าหลังมหาวิทยาลัยและการผ่อนคลาย และการไปนั่งร้านเหล้าหลังมหาวิทยาลัยมีเหตุผลคือ เพื่อ

ไป "นั่งชิล" หาท่ี  landing ในตอนเย็น และต้องการคุยกับเพื่อนในบรรยากาศ "ชิลๆ" คือ มีเพลงฟัง 

บรรยากาศดีๆ การดื่มจึงเป็นแค่ส่วนประกอบของความต้องการ "ชิล" เท่านั้น และมีทัศนคติว่าการดื่มคือ

เรื่องปกติของชีวิต "การดื่มเป็นเรื่องปกติค่ะ เพราะเพื่อนๆท้ังใกล้ตัวและไกลตัว ไม่ว่าจะฉลอง ปาร์ตี้ เลิก

กับแฟน ทะเลาะกับแฟน มีปัญหากับพ่อแม่ งานวันเกิดตัวเอง งานเพ่ือน หาท่ีนั่งคุยกัน อะไรๆก็กินเหล้า 

ก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว การไปกับเพื่อน เพื่อนชวน หรือวันเกิดเพ่ือน มันก็ต้องไปท่ีร้านเหล้า

อยู่แล้ว หรือแค่อยากไปนั่งชิวๆคุยกัน มันก็ต้องไปนั่งดื่มที่ร้านเหล้าอยู่แล้ว มันก็เลยเป็นเรื่องปกติมากๆ

ค่ะ"---นักศึกษาหญิง อาย2ุ1ปี   ค ากล่าวของนักศึกษาหญิงรายนี้ สะท้อนความจริงของวัยมหาวิทยาลัยใน

ปัจจุบันว่า ร้านเหล้าหลังมหาวิทยาลัยคือส่วนหนึ่งของชีวิตวัยมหาวิทยาลัยจริงๆ และเป็นปัญหา 

 

 ส่วนการไปลานเบียร์ วัยมหาวิทยาลัยรู้จักลานเบียร์หลายแห่ง แต่บอกว่า ลานเบียร์เซ็นทรัลเวิล์ด

คือ "จุดศูนย์กลาง" ของวัยรุ่นกรุงเทพ เพราะดีที่สุด  แรงจูงใจในการไปลานเบียร์ คือ ดนตรี ต้องการฟัง

คอนเสิร์ตจากวงท่ีตนเองชอบเป็นหลัก และจะไปในวันท่ีวงท่ีตนเองชอบมาแสดงในลานเบียร์ " ไปเพราะ

คอนเสิร์ตจริงๆอย่างเดียว และจะไปกินเบียร์สด ฟังเพลงช้าๆ"--นักศึกษาชายวัย20ปี 
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  วัยมหาวิทยาลัยจะติดตามข่าวสารลานเบียร์และตารางคอนเสิร์ตจากสื่อ  social media และป้าย

หน้าห้างสรรพสินค้า  การไปลานเบียร์ของวัยมหาวิทยาลัยคือ ตั้งใจไปฟังคอนเสิร์ต ไปชมดนตรีวงท่ีตนเอง

ชอบในลานเบียร์    

 ตราสินค้าท่ีเป็นท่ีนิยมสูงสุดของวัยมหาวิทยาลัยคือ ตราสิงห์/ลีโอ เพราะเหตุผลด้านดนตรี ว่า เป็น

ยี่ห้อท่ีสามารถรวบรวมวงดนตรีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด วัยรุ่นโปรดปรานท่ีสุด ดังท่ีสุด และจ านวนวงมากที่สุด มา

แสดงสดในลานเบียร์ได้ และดนตรีของลานสิงห์ดีที่สุดเมื่อเทียบกับทุกลานเบียร์ ดังค ากล่าวของกลุ่ม

ตัวอย่างรายหนึ่ง " ท่ีชอบคือสิงห์กับช้าง เพราะชอบดนตรีของเขา เขาลงทุนเร่ืองดนตรีในลานเบียร์มากสุด

แล้ว ช้างจะจ้างวงดนตรีมาลงเยอะมากและมีวงดีๆทั้งนั้นเลยชอบ โดยเฉพาะที่เซ็นทรัลเวิล์ดคือช้างจัด

คอนเสิร์ตดีมาก และมีวงดนตรีเยอะกว่าทุกเจ้าด้วย รวมท้ังมีบอลให้ดูฟรีด้วย"-นักศึกษาชาย อายุ20ปี 

  ในวัน  countdown จะเป็นคืนท่ีมีวงดนตรีท่ีดังที่สุดมารวมตัวกันและมีจ านวนมากที่สุดผลัดกัน

แสดงสดบนเวที และมีกิจกรรมมากมายในคืนนั้น ซึ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยบอกว่าลานเบียร์ชื่อดังกลางเมืองจะ

เป็นจุดรวมตัวของวัยรุ่นในวันสิ้นปี   

 ในด้านราคา พบว่า ไม่ใช่ปัญหาหลักของวัยมหาวิทยาลัย เพราะปกติ จ่ายกับการดื่มสูงอยู่แล้ว 

และไปลานเบียร์ไม่สามารถดื่มจัดเท่าการดื่มในร้านเหล้าหลังมหาวิทยาลัยได้ เพราะลานเบียร์ส่วนใหญ่อยู่

ไกลต้องเดินทางไปท าให้ดื่มมากไม่ได้จะกลับหอล าบาก ในด้านทัศนคติบวกและความเชื่อผิด วัย

มหาวิทยาลัยคิดว่า ลานเบียร์ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย มีทัศนคติสนับสนุนลานเบียร์ เสนอให้เปิดลานเบียร์ปีละ

2ครั้ง คือ สงกรานต์ ปีใหม่ และอยากให้มีลานเบียร์ช่วงปิดเทอม รวมท้ังเห็นว่าควรมีลานเบียร์ต่อไปเพราะ

ลานเบียร์ไม่สร้างปัญหาให้สังคม แต่ลานเบียร์ปีใหม่ช่วยในเร่ืองการท่องเท่ียวมากกว่า" ลานเบียร์ไม่ผิด

กฎหมายอะไรนะ เพราะถ้าผิด มันจะเปิดมาได้นานขนาดนี้เหรอ และท่ีเซ็นทรัลเวิล์ดลานมันใหญ่มากนะ 

ถ้าผิดกฎหมายจะเปิดได้ใหญ่โตขนาดนั้นเหรอ คิดว่าไม่ ผิดแน่นอน เพราถ้าผิดมันคงถูกปิดไปนานแล้วคง

มาเปิดแบบนี้ไม่ได้ ถ้ามีผิดจริงๆคงขายให้เด็กต่่ากว่า20 มั้งหรือขายเกินเวลา "--นักศึกษาชายวัย 22 ปี ค า

กล่าวของนักศึกษารายนี้ สะท้อนความจริงข้อหนึ่งที่ว่า การย่อหย่อนทางกฎหมายท าให้ลานเบียร์

กลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายในสายตาสังคม ลานเบียร์คือความบันเทิงรูปแบบหนึ่งท่ีไม่ใช่แค่สถานท่ีเมา ดังนั้น 
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ลานเบียร์จึงไม่ "ผิด" กฎหมายในสายตาสังคม ทัศนคติบวกเช่นนี้กลายเป็นนักดื่มช่วยสนับสนุนปกป้อง

ลานเบียร์ไปเสียเอง 

  ผลกระทบของลานเบียร์/เบียร์ปาร์ตี้ที่มีต่อวัยมหาวิทยาลัย คือ ส่งเสริมให้เห็นว่าการดื่มแกล้ม

ดนตรีคือเรื่องปกติ สนุก ชิล สร้างบรรยากาศมากกว่า และตอกย้ าค่านิยมท่ีมีอยู่แล้วในวัยมหาวิทยาลัยว่า

การดื่มแบบบรรยากาศดีๆต้องคู่กับดนตรี และท าให้นักดื่มวัยนี้กลายเป็น supporter ของลานเบียร์/เบียร์

ปาร์ตี้ไปด้วยอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมีแรงจูงใจส าคัญท่ีลานเบียร์/เบียร์ปาร์ตี้น ามาใช้ได้ผลสูงสุดคือ music 

sponsorship 

 

ประเด็นที่ควรจับตามองและเฝ้าระวัง 

 music sponsorship จะกลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดหลักของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุก

ยี่ห้อ ทุกระดับ เพราะดนตรีกลายเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคชาวไทยชื่นชอบมากท่ีสุดและสร้างแรงจูงใจได้

เป็นอย่างดีที่สุดเมื่อเทียบกับกลยุทธ์อื่นๆ ท าให้ธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จะพึ่งพิงดนตรีเป็นหลัก

และจะใช้เป็น flagship strategy ในทุกกิจกรรมการตลาดในป5ี8 และต่อไป เพราะเป็นกลยุทธ์ท่ี

ได้ผลจริงและได้ผลดีท่ีสุด ได้ผลกับทุกเพศทุกวัยและใช้ได้กับทุกวาระ ทุกกิจกรรม  music 

sponsorship จึงเป็นกลยุทธ์ท่ี "น่ากลัว" และ "อันตราย" ยิ่งนัก  

 ทัศนคติบวกต่อลานเบียร์ จะกลายเป็นแรงค้านจากสังคมไทยด้วยกันเองต่อมาตรการหรือ

นโยบายใดๆที่จะควบคุมลานเบียร์ เพราะนักดื่มไทยมองว่าลานเบียร์คือความบันเทิงผ่อนคลาย

เล็กๆน้อยๆ ไม่ผิดกฎหมาย แค่มาฟังดนตรีดีๆ  เป็นแค่การรีแลกซ์ท่ีไม่มีพิษมีภัย เป็นความสนุก

มากกว่า และเพราะมี music sponsorship เป็นแรงจูงใจหลัก ท าให้นักดื่มยิ่งติดตามและติดใจ

ลานเบียร์ และมองว่าเป็นมากกว่าสถานท่ีนั่งดื่มเบียร์ธรรมดาๆ ทัศนคติเช่นนี้ จะยิ่งท าให้การ

ควบคุม/รณรงค์ล าบากมากยิ่งขึ้น ถ้าไม่มีการปรับ/แก้ทัศนคติเช่นนี้ 
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 วัยมัธยมปลาย คือ วัยเสี่ยงที่สุด  วัยมัธยมปลายกลายเป็นวัยดื่มเหมือนผู้ใหญ่เหมือนวัยท างาน 

เพราะดื่มประจ า มีพฤติกรรมการดื่มเหมือนผู้ใหญ่คือ สังสรรค์ ดื่มบ่อย ดื่มหนัก เมา ไปลานเบียร์ 

นิยมคอนเสิร์ทในลานเบียร์ และมีทัศนคติบวกต่อการดื่ม ไม่มองว่าการดื่มเป็นพฤติกรรมไม่สมควร

ในวัยต่ ากว่า 18 ปีแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา และมีพฤติกรรมสังสรรค์กับเพื่อนเหมือนผู้ใหญ่ 

ซึ่งพฤติกรรมและค่านิยมนี้ สะท้อนค่านิยมฝังลึกของคนไทยท่ีว่า การดื่มคือเร่ืองปกติ ท่ีถ่ายทอด

รุ่นต่อรุ่นในสังคมไทย การจะแก้ปัญหาการดื่ม จึงควรแก้ท่ีค่านิยมฝังลึกนี้ด้วยเช่นกัน  และเห็นได้

ชัดเจนว่า วัยมัธยมมีพฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การดื่มแบบเน้นสังสรรค์กับเพื่อน 

ต้องดื่มเพื่อคลายเครียด ไปลานเบียร์ แสวงหาท่ีดื่ม ฯลฯ 
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3 ข้อสรุปสถานการณ์การตลาดสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์/เบียร์ปาร์ตี ้

 

 3.1 ไทยเบฟฯ กลายเป็นเจ้าตลาดเบียร์ปาร์ตี้ และการดื่มที่ไร้การควบคุมในปาร์ตี้สุราแบบ

ปัจจุบัน  

 

 เมื่อแยกตามย่ีห้อสินค้า พบว่า มีท้ังสินค้าเบียร์และสุราท่ีจัดปาร์ตี้ เน้นจับกลุ่มวัยอุดมศึกษาเป็น

หลัก โดยพบว่า มี 2 บริษัทท่ีจัดปาร์ตี้ลักษณะนี้แข่งกัน คือ ไทยเบฟฯ และ สิงห์คอร์ปฯ  

ท้ังนี้ พบว่า ไทยเบฟ จะเน้นการขยายสินค้าด้วยการจัดปาร์ตี้ในร้านสุรามากกว่าบริษัทสิงห์คอร์ปฯ 

และมีสินค้าถึง 2 ประเภท 2 ยี่ห้อท่ีไทยเบฟใช้เป็นสินค้าธงในการจัดปาร์ตี้ คือ  

1) เบียร์เอกซ์ปอร์ต เป็นสินค้าธง คู่กับปาร์ตี้เบียร์ในสองชื่อคือ แซ่บปาร์ตี้และโสดเฟสติวัล    

2) สุราแสงโสม เป็นสินค้าธง คู่กับปาร์ตี้ Move a bar และ เด็กสายศิลป์    

นับว่า ในด้านการตลาดที่ใช้  party marketing นั้น กลุ่มไทยเบฟ เกือบจะผูกขาดอยู่เจ้าเดียว 

รวมท้ังชื่องาน แซ่บ และ เด็กสายศิลป์  ก็กลายเป็นชื่องานท่ีติดตลาดติดปากวัยอุดมศึกษาไปแล้ว  โดย

ปัจจุบัน ได้ตั้งบริษัท  nominee ชื่อบริษัท  Zapp Enterprise มาเป็น  organizer รับจัดงานปาร์ตี้เบียร์

แทนไทยเบฟฯ เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

ความแตกต่างระหว่างปาร์ตี้เบียร์ และ ปาร์ตี้สุรา ของกลุ่มไทยเบฟ แตกต่างตรงรูปแบบงานอย่าง

เดียวเท่านั้น ปาร์ตี้เบียร์จะเน้นจัดงานในร้านสุรารอบสถานศึกษาเป็นหลัก มีจุดขายหลักอย่างเดียวคือ 

ดนตรี และมี  gimmick ต่างๆตามเทศกาล เช่น จัดปาร์ตี้โฟมในเทศกาลสงกรานต์ รวมท้ังชู  gimmick 

หลักของงาน โสด และ แซ่บ คือ มี concept ของปาร์ตี้แต่ละครั้ง มี theme ท่ีแตกต่างกันแต่ละครั้ง เช่น 

conceptเรื่องอกหัก  conceptเรื่องการไม่มีคู่ conceptเรื่อง cute girl เป็นต้น  
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ส่วนปาร์ตี้สุราจะเน้นจัดงานกลางแจ้งแบบงาน music outdoor ขนาดใหญ่และรวมกิจกรรม  

outdoor หลายๆอย่างท่ีวัยรุ่นนิยมตามกระแสเข้าไว้ด้วยกันในงานเดียวกัน ส่วนกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม

เดียวกันท้ังสองงาน คือ กลุ่มวัยอุดมศึกษา  มีจุดขายหลักมากขึ้นกว่าแค่ดนตรีอย่างเดียว คือ มีโซน

กิจกรรม outdoor ให้วัยรุ่นจับจองพื้นท่ีแสดงออกอย่างอิสระ เช่น การพ่นกราฟฟิติ การเล่นเวคบอร์ด 

ฯลฯ และมีโซนตลาดนัด/ตลาดเปิดท้าย ซึ่งก าลังเป็นท่ีนิยมในกลุ่มวัยรุ่น ให้วัยรุ่นรวมตัวกันมาขายสินค้า

แนวอินดี้/handmade ในพื้นท่ี  outdoor ขนาดใหญ่ และสุดท้าย คือ ลานคอนเสิร์ต  outdoor ขนาด

ใหญ่ ซึ่งพบว่า ในงาน มีการดื่มทุกจุด และมีซุ้มขายสุราแสงโสมชนิดเป็น  bucket คือ ผสมเสร็จพร้อมดื่ม

ขายเป็นถังให้คนซื้อน าไปเดินดื่มได้หรือถือไปดื่มตรงจุดใดก็ได้ 

ความก้าวหน้าของการจัดปาร์ตี้แซ่บหรือเด็กสายศิลป์ของกลุ่มไทยเบฟ พบว่า ได้รับความนิยมล้น

หลาม เห็นได้จากการขยายตัวปาร์ตี้สู่จังหวัดต่างๆมากกว่า 10 ครั้งในรอบ 1ปี และการขยายตัวไปสู่การ

จัดงานท่ีใหญ่ขึ้นเร่ือยๆจนถึงขั้นผู้จัดเช่า hall ขนาดใหญ่ตามห้างสรรพสินค้ายอดนิยมอย่างห้าง

เซ็นทรัลเวิล์ด และ ห้างพารากอน เพื่อจัดงาน เด็กสายศิลป์  และล่าสุด ผู้จัดได้เช่าพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ขึ้น คือ 

สนามมักกะสัน ในการจัดปาร์ตี้แสงโสม เด็กสายศิลป์  

ส่วนบริษัทสิงห์คอร์ปฯ นั้น พบว่า ไม่ใช้การจัดปาร์ตี้ในชื่อใดๆทั้งส้ิน ไม่ท าการตลาดด้าน party 

marketingอย่างชัดเจนเท่ากลุ่มไทยเบฟ แต่ใช้วิธีการจัดมินิคอนเสิร์ทกึ่งปาร์ตี้ในร้านสุรารอบสถานศึกษา

แทน แต่มีโปรโมชั่นการดื่มฟรีเช่นเดียวกับปาร์ตี้เบียร์ของกลุ่มไทยเบฟ 

 ปัจจุบัน มีการจัดงานรูปแบบตลาดนัดเฉพาะกิจ ตลาดสินค้า  sales กิจกรรม  outdoor ต่างๆใน

พื้นท่ีขนาดใหญ่/เล็ก หรือท่ีเรียกว่า hip market ซึ่งก าลังเป็นกระแสนิยมในหมู่วัยรุ่น เช่น เช่าสนามกีฬา

จัดงาน เช่า  hall ตามห้างและศูนย์แสดงสินค้าอย่างไบเทค จัดงานเหล่านี้ โดยจัดในชื่อ  zapp เช่น งาน 

Zapp on sale จัดที่ห้างพารากอน ลักษณะเป็นตลาดนัดเฉพาะกิจรวบรวมสินค้าท่ีไม่มีหน้าร้านแต่มี

ชื่อเสียงในร้านค้าออนไลน์มาออกบูธรวมกัน ซึ่งพบว่า งานลักษณะเช่นนี้ได้รับความนิยมสูงมากท้ังในกลุ่ม

วัยรุ่นและวัยท างาน และพบว่า ในมุมๆหนึ่งของงานมักจัดเป็นมุมขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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3.2 สรุปสถานการณ์ผลิตภัณฑ์ และ กลยุทธ์การตลาด  

 

 ลานเบียร์ เป็นการส่งเสริมการขายท่ีเรียกว่า seasonal marketing คือ การท าการตลาดตาม

เทศกาล ซึ่งเป็นวิธีท าการส่งเสริมการขายท่ีธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นิยมมากเป็นอันดับสอง 

รองจากการท าการส่งเสริมการขายผ่านดนตรีและกีฬา เพราะครอบคลุมหลายเทศกาลและหลาย

วาระที่เน้นวันหยุดและความสนุกสนาน คือ ครอบคลุมท้ังเทศกาลส้ินปี เทศกาลปีใหม่ ช่วง

countdown ช่วงวันหยุดยาว และต้อนรับฤดูหนาว 

 กลยุทธ์สถานการณ์ลานเบียร์ กลยุทธ์ท่ีทุกตราสินค้าใช้ คือ music sponsorship เพราะเข้ากับ

บรรยากาศลานเบียร์มากท่ีสุดและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด  กลยุทธ์ท่ีทุกตราสินค้าใช้ คือ 

price promotion และ online promotion 

 สถานการณ์ลานเบียร์ปี 2556 ทุกผลิตภัณฑ์ ทุกประเภท ต่างชิงแข่งขันช่วงปลายปีกันด้วยกลยุทธ์

แบบเดียวกัน คือ ชิงพื้นท่ีขายผ่านลานเครื่องดื่มของตนเองพบว่า เครื่องดื่มทุกประเภทท้ังสุราท้ัง

เบียร์ท้ัง RTD แข่งกันท าลานเคร่ืองดื่มของตนเอง แข่งขันช่วงชิงหาจุดเด่นในลานเคร่ืองดื่มของ

ตนเองเพื่อสร้างให้เป็นกระแส talk of the town ปี2556 จึงมีลานเบียร์ ลานสุรา และลาน  RTD 

ครบทุกยี่ห้อ และทุกยี่ห้อแย่งพื้นท่ีใจกลางเมืองใกล้ๆกันเพื่อแข่งขันกันเอง แย่งพื้นท่ีกันเอง 

 ลานสุราปี 56 คือ การท าการตลาดแบบ "ชิมลาง" ส าหรับต่อยอดสู่  music marketing ปี57-58 

ของสุราแสงโสม โดยจัดเป็นลานสุราขนาดเล็กในปี56 ขยายเป็น  concert สัญจรปี 57ในชื่อ  

Move a bar และขยายเป็น music festival ขนาดใหญ่แบบ outdoor รวมทุกกิจกรรมยอดนิยม

ของวัยรุ่นคือ ดนตรีกลางแจ้ง ตลาดนัดแนว  hipster กลางแจ้ง กิจกรรมแนว indy เช่น กราฟฟิติ 

มารวมกันในพื้นท่ีขนาดสนามกีฬา และ สัญจรท่ัวประเทศในชื่องาน เด็กสายศิลป์ ต่อเนื่องตลอดปี

57-58 
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 ปี 2557 ลานเบียร์ใหญ่คงเดิม แต่มีลานเบียร์เล็กเพิ่มขึ้น สุราและวอดก้าถอนตัว  ลานเบียร์

ขยายตัวแนวราบ คือ กระจายตัวออกนอกเมืองมากขึ้น และกระจายออกต่างจังหวัดมากขึ้น ปัจจัย

เกื้อหนุน คือ การเกิดขึ้นของห้างประเภท  community mall ท่ีเกิดอย่างรวดเร็วใน

กรุงเทพมหานครและตามต่างจังหวัด  

 ลานเบียร์ปี 2557 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลง พื้นท่ีลานเบียร์ใหม่  คือ  1) เปิดลานเบียร์ขนาดเล็ก

คอมมิวนิตี้มอลล์ 2) เปิดลานเบียร์ผสมลานคอนเสิร์ตขนาดเล็กตามห้างโมเดิร์นเทรดย่านชานเมือง 

3) เปิดลานเบียร์หน้าอาคารส านักงานในย่านใจกลางเมือง  

 สรุปปรากฎการณ์ลานเบียร์ปี 57: ค่ายใหญ่ยึดครอง ค่ายเล็กถดถอย เน้นกระจายพื้นท่ีครอบคลุม

ท่ัวกรุงเทพ ย่ีห้อท่ีถดถอยมากท่ีสุดในปี 57 คือ ซานมิเกล และ ไทเกอร์  สิงห์-ช้าง แข่งขันกันใน

ทุกลานเบียร์โดยมี music sponsorship เป็นจุดขายหลักของทั้งสองยี่ห้อ ส่วนไฮเนเก้น เปลี่ยน  

positioning ของตนเองโดยถอดไทเกอร์ออกจากการท าตลาดลานเบียร์และใช้ตราสินค้าไฮเนเก้น

แทน เพื่อสู้กับ สิงห-์ช้าง โดยตรง แต่พยายามสร้าง marketing differentiation ในด้านambient 

 Music sponsorship คือตัวน าหน้าการตลาดลานเบียร์ ทุกตราสินค้าใช้ music sponsorship 

เป็นแรงดึงดูดนักดื่ม 

 

3.3  สรุปสถานการณ์ด้านราคา  

 

 สรุปสถานการณ์ด้านราคา ราคาสูงขึ้นทุกย่ีห้อ เฉลี่ยสูงขึ้น 100บาท/ปี ราคาสินค้าท่ีสูงท่ีสุดในลาน

เบียร์ ยังคงเป็นไฮเนเก้น สินค้าท่ีราคาถูกท่ีสุดในลานเบียร์ปี57 คือ ช้าง 

 สรุปสถานการณ์ด้านราคา ราคาในลานเบียร์ทุกยี่ห้อแพงกว่าราคาขายปลีกนอกลานเบียร์ จากการ

เปรียบเทียบราคาขายปลีก และ ราคาขายในลานเบียร์ปี 2557 เปรียบเทียบท่ีปริมาตร 100 

มิลลิลิตร พบว่า กลุ่มเบียร์ economy มีส่วนต่าง  เฉลี่ย 9.7 บาทต่อ 100 มิลลิลิตร  
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 ราคาเบียร์ในลานเบียร์สูงขึ้นทุกปี สูงเพิ่มเป็น 100 %  ปี 2557 พบว่า ราคาเบียร์สิงห์ในลานเบียร์

มีการขึ้นราคา 81% ต่อ 100 มิลลิลิตร  เมื่อขายในลานเบียร์   ราคาเบียร์ช้างขึ้น 128 % เมื่อขาย

ในลานเบียร์     ราคาเบียร์ไฮเนเก้นขึ้น 127% เมื่อขายในลานเบียร์       ราคาเบียร์ลีโอขึ้น 109% 

เมื่อขายในลานเบียร์   กล่าวได้ว่า ทุกยี่ห้อขึ้นราคาเกิน 100 % ต่อ 100 มิลลิลิตร  เมื่อขายในลาน

เบียร์    

 ค่าใช้จ่ายในลานเบียร์ของวัยท างาน=1/10 ของรายได้  ค่าใช้จ่ายในลานเบียร์ของวัยเรียน =1/6

ของรายรับท่ีได้จากผู้ปกครอง 

 ในด้านผู้บริโภค กับ ทัศนคติเรื่องค่าใช้จ่ายในลานเบียร์  VS ความคุ้มค่า เมื่อวัดด้วย  rating scale 

แล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (86%) รู้ว่า ราคาเบียร์ในลานเบียร์ แพงกว่า ขายปลีก และรู้ว่า 

ราคาสินค้าทุกอย่างในลานเบียร์ แพงกว่า การขายข้างนอก/ท่ีอื่น ถึงแม้จะมีการรับรู้ในด้านความ

แพง แต่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (67 %) ระบุว่า การไปดื่มในลานเบียร์นั้นคุ้มค่าเงินท่ีเสียไป 

เหตุผลท่ีคิดว่าคุ้มค่า คือ 1)เป็นความบันเทิงแบบพิเศษที่มีปีละ 1-2ครั้งเท่านั้น  2) เป็นการ  

experienceบรรยากาศดีๆ  3)คุ้มค่าในด้านดนตรี  4)คือการสังสรรค์ปีใหม่ 

 

3.4 สรุปสถานการณ์ด้านช่องทางการขาย  

 

 สรุปสถานการณ์ด้านช่องทางการขาย ในปี 56 สรุปว่า มีการจัดลานเบียร์ (เฉพาะตาม

ห้างสรรพสินค้า) ท้ังหมด 17 แห่งในกทม. และปริมณฑล ทุกยี่ห้อเน้นการเปิดลานเบียร์ในพื้นท่ี

ท าเลส าคัญๆทั้งสิ้น โดยเฉพาะตามห้างใหญ่ๆในท าเลทอง คือ ราชประสงค์-สยามสแควร/์รัช

โยธิน/เลียบด่วนรามอินทรา/สุขุมวิท 



การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์ลานเบียร์และกลยุทธ์ประเภทดื่ม  ไม่อั้น (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
 

 

466 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร                                                                                                                                                                          2558 

 

 เฉพาะแหล่งขายหลัก ท้ังปี 56 และ 57 ยังคงประจ าอยู่ท่ีห้างสรรพสินค้าท้ัง 17 แห่ง ยกเว้นมีการ

ปรับเปลี่ยนสาขาส าหรับห้างบางแห่งในปี 57 ลานเบียร์หน้าห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์ลดลง

ในปี 2557 หน้าห้างสรรพสินค้ากลุ่มเซ็นทรัล ในปี 2557กระจายตัวไปยังสาขาเปิดใหม่  คือ เซ็น

ทรัลศาลายา 

 

 สถานท่ีหลัก คือ เซ็นทรัลเวิล์ด ยังคงเป็นช่องทางการขายท่ีส าคัญที่สุดเช่นเดิมของทุกค่ายเบียร์  

และเป็น flagship ของทุกค่ายท่ีทุ่มทุนเร่ือง music sponsorship ท่ีนี่มากท่ีสุด 

 

 ปี 57 ลานเบียร์ ขยายตัวครอบคลุมมากขึ้นในสถานท่ีหลายประเภท รวม 7 ประเภท คือ  

1.ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง  

2 ห้างสรรพสินค้าชานเมือง 

3 ห้างสรรพสินค้าต่างจังหวัดที่เป็นสาขาขนาดใหญ่ของห้างในกรุงเทพมหานคร เน้น เครือเซ็นทรัล  

4 คอมมิวนิตี้มอลล์ ท้ังขนาดใหญ่และเล็กท้ังในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพราะปัจจุบัน 

หลายจังหวัดมีคอมมิวนิตี้มอลล์ไม่แพ้กรุงเทพ 

5 ตลาดนัดกลางคืน เริ่มพบในปี 56 แต่ปรากฏหนาตาในปี 57 เนื่องจากตลาดนัดกลางคืนเริ่มมีให้

เห็นหลายท่ีมากขึ้นและเป็นท่ีนิยมมากขึ้นในปี 57 

6 อาคารส านักงานใจกลางเมือง 

7 โรงแรมบางแห่ง  

เท่ากับรวมทุกพื้นท่ีๆเป็นท้ังพื้นท่ีท างานและสันทนาการ เท่ากับเป็นการ "รุกคืบ" ด้านพื้นท่ีเข้าหา

และครอบคลุมนักดื่ม 
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3.5 สรุปสถานการณ์ด้านการส่งเสริมการขายและการสื่อสารของลานเบียร์  

 

 การสื่อสารของลานเบียร์/เบียร์ปาร์ตี้ เลี่ยงกฎหมาย ด้วยการไม่สื่อสาร ไม่โปรโมทในสื่อมวลชน

ช่องทางปกติ เพื่อเลี่ยงกฎหมาย  หลีกเลี่ยงเนื้อหาข้อความโฆษณาท่ีจะเข้าข่ายว่าธุรกิจเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์เป็นผู้แนะน า/เชิญชวนให้ไปลานเบียร์ แต่หันไปโปรโมทและโฆษณาในสื่อออนไลน์

แทน การสื่อสารและโปรโมทลานเบียร์ในปัจจุบัน อยู่ในสื่อ social media เกือบท้ังหมด  

 

 แนวทางการสื่อสารและโปรโมทลานเบียร์ มี 5 แบบคือ 1)  direct ad  2) Fanpage/web 

ประเภทแนะน าท่ีเท่ียว  3) customer review  4) Brand fanpage  5) Instragram review 

ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสื่อสาร/โปรโมทแบบ testimonial ผ่านการรีวิว/หน้าม้า/ชวนเท่ียว/แนะน า 

เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเชื่อและคล้อยตามรีวิว รวมท้ังเพื่อเลี่ยงกฎหมาย 

 

 โปรโมทด้วย viral marketing ขยายการสื่อสารด้วยการแชร์/รีวิว/หน้าม้าออนไลน์/check-in 

 

 สื่อหลักในลานเบียร์ คือ สื่อประเภท below-the-line พบ 12 ประเภท ส่วนใหญ่ผิดกฎหมายด้าน

การแสดงตราสัญลักษณ์ 

 กลยุทธ์โปรโมชั่นหลักของลานเบียร/์เบียร์ปาร์ตี้ คือ music sponsorship เพราะได้ผลมากที่สุดใน

การดึงดูดนักดื่มให้เข้ามาเท่ียว 
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4  สรุปผลกระทบของลานเบียร์ที่มีต่อนักดื่มไทยและเยาวชนไทย 

 

4.1 ด้านการเปลี่ยนแปลงค่านิยม   

 ในด้านการเปลี่ยนค่านิยมท่ีมีต่อลานเบียร์ พบว่า  ลานเบียร์สามารถเปล่ียนแปลงค่านิยมดังนี้ 

o สร้าง supporter ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ในกลุ่มเยาวชนไทย ให้กลายเป็นนักดื่มที่

สนับสนุน/ปกป้องลานเบียร์/เป็นปากเป็นเสียงแทนลานเบียร์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยเรียน 

ยิ่งนักดื่มอายุน้อย ยิ่งมีท่าทีปกป้องลานเบียร์มากย่ิงขึ้น  

o นักดื่มไทยมีทัศนคติบวกต่อลานเบียร์ในทุกๆด้าน และไม่คิดว่าลานเบียร์เป็นสิ่งผิด

กฎหมายแต่อย่างใด ยิ่งนักดื่มอายุน้อย ยิ่งมีทัศนคติบวกต่อลานเบียร์มากขึ้น  ปัจจัยส าคัญ

ท่ีก่อทัศนคติบวกต่อลานเบียร์ คือ การได้รับความบันเทิงท่ีถูกใจอย่างยิ่งในลานเบียร์ ท าให้

นักดื่มไทยสนับสนุนลานเบียร์ 

o คัดค้านการควบคุมลานเบียร์ นักดื่มท้ังกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มอายุน้อยคัดค้านไม่เห็นด้วยกับ

กฎหมายหรือมาตรการใดๆที่จะมาควบคุมลานเบียร์ เหตุผลคือ ลานเบียร์ไม่มีข้อผิดใดๆ 

และลานเบียร์คือความบันเทิงเล็กๆน้อยๆ ภาครัฐไม่ควรให้ความสนใจ 

o เรียกร้องให้เปิดลานเบียร์เพิ่ม ทั้งขยายเวลา และเพิ่มสถานที่  นักดื่มอายุน้อยกลับ

เรียกร้องให้มีลานเบียร์เพิ่มขึ้น โดยไม่สนใจประเด็นเร่ืองสถานท่ีห้ามขาย เวลาในการห้าม

ขายหรือกระแสรณรงค์ลดละการดื่ม แต่นักดื่มอายุน้อยกลับเรียกร้องให้เปิดลานเบียร์เพิ่ม

ท้ังทางด้านเวลาเปิดและสถานท่ีเปิด โดยเฉพาะปิดเทอม และการเปิดลานเบียร์หน้าห้าง 

ด้วยเหตุผลชอบลานเบียร์ 

o สนับสนุนการดื่มในที่สาธารณะ ลานเบียร์ท าให้การดื่มในท่ีสาธารณะหรือกึ่งสาธารณะ 

เช่น หน้าห้าง หน้าส านักงาน ตลาดนัด ฯลฯ กลายเป็นสถานท่ี "เหมาะสม" ท่ีจะขายและ
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ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเห็นว่าการดื่มในท่ีสาธารณะคือเรื่อง "ธรรมดา" ของ

สังคมไทยไปแล้ว เพราะมีทุกที่ ไร้การควบคุม และมีตลอดเวลาจนเป็นเรื่องปกติ 

o สนับสนุน ตอกย้ าพฤติกรรมและความเชื่อเรื่อง "การดื่มปีใหม่" "ดื่มส่งท้ายปีเก่า"  การ

มีลานเบียร์ ย่ิงมีมาก ย่ิงตอกย้ าพฤติกรรมและความเชื่อเรื่องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

หรือสังสรรค์ปีใหม่ด้วย การดื่ม และเป็นการดื่มเคล้าความบันเทิงต่างๆ ซึ่งนักดื่มไทยเชื่อ

ว่าลานเบียร์มีความเหมาะสมกับปีใหม่ 

o สนับสนุน ตอกย้ าพฤติกรรมและความเชื่อเรื่อง ดื่มเหล้าเคล้าเสียงเพลง  การมีลานเบียร์

ท่ีปัจจุบันกลายเป็นลานคอนเสิร์ต ย่ิงตอกย้ าพฤติกรรมและความเชื่อเรื่อง ดื่มเคล้า

เสียงเพลง คือ การดื่มเพื่อกินบรรยากาศ ซึ่งยิ่งส่งเสริมกลยุทธ์ music sponsorship 

 

4.2 ด้านการใช้กลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลกับนักดื่มไทยมากที่สุด  

  

 กลยุทธ์การตลาดที่ธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์น ามาใช้และพบว่าได้ผลดีมากท่ีสุดกับลานเบียร์คือ  

music sponsorship กลายเป็นแรงจูงใจส าคัญให้นักดื่มวัยรุ่นเข้าลานเบียร์  และกลายเป็น change 

factor ท่ีส าคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมนักดื่ม 

 

4.3 ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่ม  

  

 ลานเบียร์เปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม คือ ท าให้ดื่มมากขึ้น ท าให้ดื่มมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ก่อนไปลาน

เบียร์ โดยพบว่า ดื่มมากขึ้นเฉลี่ย 2 เท่าของปริมาณดื่มปกติ 

 

 ลานเบียร์ก่ออาการเมาได้มากกว่าการดื่มปกติ พบว่า เมื่อไปลานเบียร์ นักดื่มจ านวนกึ่งหนึ่งยอมรับ

ว่าตนเองมีอาการเมาและมีพฤติกรรมเมาแล้วขับ 
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4.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ   

  

 ลานเบียร์ท าให้นักดื่มไม่สนใจปัจจัยด้านราคา ถึงแม้ราคาขายในลานเบียร์จะสูงกว่าราคาขายนอก

ลานเบียร์อย่างน้อย 10 บาทต่อ100มิลลิลิตร แต่พบว่า นักดื่มคิดว่าคือราคาท่ีสูงขึ้น ถึงแม้สินค้าจะ

เหมือนเดิม คือ ความคุ้มค่า เพราเหตุผลด้านดนตรีท่ีกลายเป็น change factor ท่ีส าคัญ 

 

 ลานเบียร์ก่อรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นเพิ่ม วัยท างาน เมื่อไปดื่มและมึนเมาจนเจ็บป่วย/เกิดอุบัติเหตุ จะมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท หรือเท่ากับ 2 ใน10 ของรายได้ วัยมัธยมปลาย เมื่อไปดื่มและมึนเมาจน

เจ็บป่วย/เกิดอุบัติเหตุ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1500 บาท หรือเท่ากับ 1 ใน3 ของรายรับท่ีมาจากผู้ปกครอง 

วัยอุดมศึกษา เมื่อไปดื่มและมึนเมาจนเจ็บป่วย/เกิดอุบัติเหตุ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1500 บาท หรือเท่ากับ 1 

ใน5 ของรายได้ 

 

 ลานเบียร์ก่อการสูญเสียเงินตราจ านวนสูงมาก การสูญเสียเงินตราในลานเบียร์ พบว่า เฉลี่ยใน 1 

ชั่วโมงที่แต่ละโต๊ะนั่งดื่ม ลานเบียร์จะมีเงินเข้า 240 ,000 บาท/1 ชั่วโมง  การเปิดลานเบียร์ตลอด 2 เดือน

โดยเฉลี่ย พบว่า ลานเบียร์หนึ่งแห่งจะมีรายรับค่าเบียร์ 100 ล้านบาทโดยประมาณ 

 

4.5 ผลกระทบต่อ productivity   

  

  ลานเบียร์ก่อผลกระทบต่อวัยท างาน  คือ นอกจากเสียเงิน วัยท างานจะเสีย productivity loss 

ร้อยละ 0.93 เสียเงินเพิ่ม 1000 บาท/คนเป็นค่ารักษาตัว   ส่วนวัยเรียนจะเสียเวลาจากการเจ็บป่วยจาก

การดื่มและขาดเรียนเฉลี่ย 2 วัน 
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4.6 ผลกระทบต่อสังคม   

 

 ปัจจุบัน ลานเบียร์ขยายเวลาให้บริการ จากเดิมเฉพาะช่วงปีใหม่ ขยายเป็นการเปิด 2 เดือน และ

เปิดทุกวัน วันละประมาณ 7-8 ชั่วโมง เท่ากับเป็นมหกรรมการดื่มในปริมาณมากในเวลาเดียวกัน   

  

 ในปี 2557 มีลานเบียร์ท้ังหมด (เฉพาะหน้าห้าง) 17 แห่งในกรุงเทพมหานคร เฉพาะแค่ลานเบียร์

ขนาดใหญ่รวมกัน 2 แห่ง ก็จะมีพื้นที่รวมกันประมาณ 5-6 ไร่ หรือขนาด 10000 ตารางเมตร หรือ

เทียบเท่ากับขนาดพื้นที่สนามฟุตบอลระดับสากล 1 แห่ง 
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5  สรุปการกระท าผิดกฎหมาย/เลี่ยงกฎหมายของลานเบียร์และเบียร์ปาร์ตี ้

 

เบียร์ปาร์ตี้   

 มาตรา 30 ในแง่การเสนอสิทธิประโยชน์ด้วยการขายควบราคาตั๋วเข้าปาร์ตี้ใบเดียวแต่ครอบคลุม

การฟังดนตรีและได้ดื่มเบียร์ไม่อั้นในราคาเดียว 

 ปัญหาด้านการสื่อสารท่ีหลีกเลี่ยงกฎหมาย ผิดกฎกระทรวงว่าด้วยการแสดงตราสัญลักษณ์ในสื่อ

โฆษณาของเบียร์ปาร์ตี้ 

 การหลีกเลี่ยงการด าเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการตั้งบริษัท  

nominee เพื่อสื่อสารแทนในชื่อบริษัท Zapp Enterprise ในฐานะ organizer และใช้ชื่อบริษัทนี้

ในฐานะ sponsor/ผู้โฆษณา เบียร์ปาร์ตี้ 

 การแสดงตราสัญลักษณ์ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยดัดแปลงแต่งเติมตราสัญลักษณ์ของ

บริษัท และแสดงตราสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Export แต่ดัดแปลงตราสัญลักษณ์  

 

ลานเบียร์  

 

 ผิดมาตรา 30 โดยเป็นการขายควบแบบเสนอแพคเกจในลานเบียร์ ถือว่าเป็นโปรโมชั่น-การ

ส่งเสริมการขายประเภทหนึ่ง เช่น การขายเบียร์ 5 ขวดควบกับอาหารพิเศษในราคาแพคเกจ  

 

 ลานเบียร์พยายามปกปิดโปรโมชั่นด้วยการไม่ให้พนักงานเชียร์/เสิร์ฟ เอ่ยถึงหรือเสนอโปรโมชั่น

กับลูกค้า และไม่ให้พนักงานตอบค าถามว่ามีราคาพิเศษหรือไม่อย่างไร แต่จะให้เมนูแก่ลูกค้ามา

อ่านเองและตีความเองจากในเมนูว่า รายการนี้คือการขายแบบโปรโมชั่น  
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 ผิดมาตรา 30 มีการท าส่งเสริมการขายหลายๆแบบ เช่น แจกของที่ระลึกเมื่อเล่นเกมบนเวที 

แจกเบียร์ฟรีเมื่อลูกค้าร่วมสนุกบนเวที 

 

 ปัญหาด้านการสื่อสารท่ีหลีกเลี่ยงกฎหมาย ผิดกฎกระทรวงว่าด้วยการแสดงตราสัญลักษณ์ในสื่อ

โฆษณาในลานเบียร์ 
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การอภิปรายผลการวิจัย  

 

2.1 อภิปรายตามวัตถุประสงค์ และ กรอบแนวคิด 

  

 การศึกษาคร้ังนี้ ก าหนดวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้  

 

 1 ต้องการศึกษาสถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ/์ราคา/ช่องทางการขาย/การส่งเสริมการขายและ

การสื่อสารของลานเบียร์และเบียร์ปาร์ตี้ 

 2 ต้องการศึกษาผลกระทบในด้านค่านิยม/พฤติกรรมการดื่ม/เศรษฐกิจ และ สังคม/

กฎหมายของลานเบียร์และเบียร์ปาร์ตี้  

 

 โดยก าหนดกรอบการศึกษาตามวัตถุประสงค์  2 กรอบการศึกษา ดังนี้ 

 

กรอบการศึกษาที่ 1 กรอบด้านสถานการณ์ ศึกษาปรากฏการณ์ลานเบียร์ และ ปาร์ตี้  beer buffet  ใน 

สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน แยกเป็น 4 ด้าน คือ 

 1 สถานการณ์ด้าน product 

 2 สถานการณ์ด้านprice 

 3 สถานการณ์ด้าน place 

 4 สถานการณ์ด้าน promotion/communication 
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กรอบการศึกษาที่ 2  กรอบด้านผลกระทบ  ผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ลานเบียร์และ ปาร์ตี้  beer 

buffet แยกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

 1 ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยม 

 2 ผลกระทบท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่ม  

 3 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  

 4 ผลกระทบทางสังคมและกฎหมาย  

 

ผลการอภิปรายตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด 

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และกรอบแนวคิดที่ 1 ด้านสถานการณ์ 

1 สถานการณ์ด้านproduct:  กลยุทธ์ท่ีทุกตราสินค้าใช้ในลานเบียร์ คือ music sponsorship ซึ่งพบว่า

ได้ผลมากที่สุดในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ปี 2557 คือ การขยายตลาดลานเบียร์ในแนวราบ ( horizontal) 

คือ ขยายลานเบียร์ให้มีจ านวนมากขึ้นให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีๆเป็นพื้นท่ีสันทนาการ หรือ พื้นท่ีชุมนุมชน 

โดยในปี 2557 จึงมีลานเบียร์ขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจ านวนมาก เพราะมีปัจจัยเกื้อหนุนคือ การเกิดขึ้นของ  

community mall ท่ัวกรุงเทพมหานครกว่า 60 แห่ง  ตราสินค้าท่ีแข่งขันกันสูงสุดในการเปิดลานเบียร์ 

ท้ังขนาดใหญ่และเล็กตาม community mall คือ สิงห์ และ ช้าง โดยพบว่า สิงห์ เปิดลานเบียร์ขนาดเล็ก

ตาม community mall มากกว่ายี่ห้ออื่นๆ   ตราสินค้าท่ีถดถอยมากท่ีสุดในปี57 คือ ซานมิเกล  ส่วน 

ไฮเนเก้น พบว่า มีการปรับกลยุทธ์ในด้าน  brand positioning โดยในป5ี7 เข้ามาแข่งขันโดยตรงกับกลุ่ม

สินค้าเบียร์standard    ส่วนกลุ่มสินค้าเบียร์ระดับ  economy พบว่า ถดถอยในปี 57 ได้แก่ ซานมิเกล 

และ ไทเกอร์  ปี 57 จึงเป็นปีการแข่งขันของกลุ่มสินค้าเบียร์ระดับ standard สูงสุด โดยกลยุทธ์ท่ีแต่ละ

บริษัทใช้แข่งขันคือ music sponsorship   ส่วนสินค้ากลุ่ม  RTD พบว่าถดถอยในปี 57  ส่วนสินค้าสุรา 

โดยเฉพาะยี่ห้อ แสงโสม พบว่า เปลี่ยน  brand positioning โดยตั้งเป้าหมายไว้ท่ีกลุ่มวัยเรียน และใช้  

music sponsorship เช่นกันในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และพยายามแตก  line ไปเป็น music festival 

ขนาดใหญ่ และการยกระดับงานขึ้นห้างในชื่อต่างๆกันรวมท้ังพยายามแตก  line ไปสู่พื้นท่ีด้านแฟชั่น  ใน

ส่วนงานเบียร์ปาร์ตี้ ไทยเบฟฯ กลายเป็นบริษัทเดียวท่ีกลายเป็นเจ้าตลาดเบียร์ปาร์ตี้ และสามารถผลักดัน
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สินค้าเบียร์เอกซ์ปอร์ตให้เป็นสินค้า flagship คู่กับปาร์ตี้ได้จนประสบความส าเร็จเป็นท่ีจดจ าในกลุ่มวัยรุ่น

ภายใต้ชื่อ Zapp  

 

2 สถานการณ์ด้านprice  ราคาสินค้าในลานเบียร์สูงกว่าราคาขายปลีกนอกลานเบียร์ อย่างน้อย 10บาท/

100 มิลลิลิตร และราคาสูงขึ้นทุกย่ีห้อ เฉลี่ยสูงขึ้น 100บาท/ปี  ราคาสินค้าท่ีสูงท่ีสุดในลานเบียร์ คือ ไฮเน

เก้น สินค้าท่ีราคาถูกท่ีสุดในลานเบียร์ คือ ช้าง (ไม่นับรวมเอกซ์ปอร์ต)  ถึงแม้ว่าราคาในลานเบียร์จะสูงขึ้น

ทุกปี เฉลี่ยสูงขึ้นกว่า100% ของแต่ละยี่ห้อ แต่ปัจจัยด้านราคาสร้างผลกระทบไม่มากต่อนักดื่ม และนักดื่ม

ยินดีจ่ายถึงแม้จะทราบว่าราคาแพง เพราะนักดื่มคิดว่า คุ้มค่า ท่ีจะจ่ายในราคาสูงเพื่อเข้าลานเบียร์ โดย

คิดถึงความคุ้มค่าในแง่การได้ชมคอนเสิร์ตและบรรยากาศท่ีดี 

 

3 สถานการณ์ด้าน  place  ลานเบียร์ขยายตัวไปยังพื้นท่ีใหม่ๆเพิ่มในปี 2557 คือ อาคารส านักงาน 

ตลาดนัดกลางคืน ห้างประเภท discount store และ  community mall ซึ่งนอกเหนือจากการยึดครอง

หน้าห้างท่ัวกรุงเทพและปริมณฑลแล้ว ก็เท่ากับว่าเป็นการ "ปูพรม" ลานเบียร์ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี

สันทนาการ/พื้นท่ีshopping ของคนไทย เรียกได้ว่า ไปที่ไหนก็ต้องมีลานเบียร์ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ โดย

ในปี 57 ลานเบียร์ก็ยังคงครอบครองพื้นท่ีหน้าห้างสรรพสินค้าเกือบครบทุกห้างในกรุงเทพมหานคร 

(ยกเว้นห้างประเภทขายส่งเช่น พันธ์ทิพย์ ประตูน้ าพลาซ่า) ในส่วนเบียร์ปาร์ตี้ ปี57 ถือเป็นการขยายพื้นท่ี

อย่างหนัก คือ ออกจากร้านเหล้ารอบสถานศึกษา เพื่อขึ้นห้าง และขยายไปเป็น  music festival ขนาด

ใหญ่แบบ outdoor ถือเป็นปีท่ี "พื้นท่ี" ในสังคมไทยแบบต่างๆถูกรุกรานด้วยธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 

4 สถานการณ์ด้าน promotion/communication สถานการณ์ด้านการสื่อสารของลานเบียร์และเบียร์

ปาร์ตี้ คือ ความพยายามเลี่ยงกฎหมาย ด้วยการไม่สื่อสารในช่องทางสื่อสารมวลชน แต่เลือกใช้ช่องทาง  

social media ท้ังหมด ซึ่งพบว่า ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้ช่องทาง  Instragram และ  Facebook 

มากท่ีสุด เนื่องจากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุดและตรงท่ีสุด ในด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ลาน

เบียร์และเบียร์ปาร์ตี้ เข้าข่ายผิดมาตรา30 มากท่ีสุดเช่นเดียวกัน คือ ท าการส่งเสริมการขายด้วยการเสนอ

ราคาพิเศษเป็นหลัก 
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อภิปรายตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

Vanclay (2002) อธิบายว่า  การศึกษาผลกระทบทางสังคมทางสังคม ( social impact 

assessment/SIA)  แบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1) การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา แบ่งออกได้เป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร สิ่งแวดล้อมและกายภาค เช่น ผลกระทบจากการด าเนินนโยบาย 

2) การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น  (Reality)   2 ประเภท คือ 
ผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) ได้แก่ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยท่ีไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึก
คิดของคน และอีกประเภทหนึ่งคือ ผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) ได้แก่ ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของคน  

3) การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางท่ีกระทบ Direction Impact คือ ผลกระทบโดยตรง  
(Direction Impact) ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) 

4) การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบ คือ ผลกระทบในเชิงบวก  (Positive 
Impact) และผลกระทบในเชิงลบ (Negative Impact)  
 

จากการศึกษาปรากฎการณ์และผลกระทบเรื่องลานเบียร์ พบว่า ลานเบียร์เป็นปรากฎการณ์ท่ีก่อ

ผลกระทบต่อสังคมไทยในหลายด้าน ดังนี้ 

 

1 ผลกระทบด้านสังคม : ลานเบียร์มีผลให้เยาวชนกลายเป็นนักดื่มแบบผู้ใหญ่ คือ ต้องดื่มปีใหม่ ต้อง

สังสรรค์ ต้องฉลอง ต้องดื่มเคล้าเสียงเพลง และท าให้เยาวชนกลายเป็นผู้ดื่มมากขึ้น ลานเบียร์สร้าง

ผลกระทบคือ ท าให้คนดื่มมากขึ้น เพราะมีบรรยากาศท่ีดีชวนให้ดื่ม จึงท าให้เกิดการดื่มมากขึ้นกว่าท่ีคาด

ไว้ นักดื่ม ร้อยละ 42.4 ยอมรับว่า เวลาไปลานเบียร์ พบว่าตนเองดื่มมากกว่าปกติ  และลานเบียร์ท าให้

สังคมไทยกลายเป็นสังคมแห่งการมีลานเบียร์ในทุก space and time คือมีลานเบียร์ทุกที่ท้ังในพื้นท่ีกึ่ง

สาธารณะ พ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสันทนาการ รวมท้ังพื้นท่ีท างาน และมีลานเบียร์แทรกอยู่ในทุกๆเวลา เช่น 

ลานเบียร์ปีใหม่ ลานเบียร์สงกรานต์ ลานเบียร์ตามเทศกาลต่างๆ หรือมีลานเบียร์สัญจรไปตามงานต่างๆท่ี



การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์ลานเบียร์และกลยุทธ์ประเภทดื่ม  ไม่อั้น (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
 

 

478 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร                                                                                                                                                                          2558 

 

จัดในจังหวัดใหญ่ๆ เช่น งานถนนคนเดิน งานประจ าจังหวัด เป็นต้น เท่ากับพื้นท่ีของสังคมไทยถูกรุกราน

ด้วยลานเบียร์และการดื่มในท่ีสาธารณะ 

 

2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ : ผลการศึกษาพบว่าลานเบียร์ท าให้ ลานเบียร์ก่อการสูญเสียเงินตราจ านวนสูง

มาก เฉลี่ยใน 1 ชั่วโมงที่แต่ละโต๊ะนั่งดื่ม ลานเบียร์จะมีเงินเข้า 240 ,000 บาท/1 ชั่วโมง การเปิดลานเบียร์

ตลอด 2 เดือนโดยเฉลี่ย พบว่า ลานเบียร์หนึ่งแห่งจะมีรายรับค่าเบียร์ 100 ล้านบาทโดยประมาณ  รวมท้ัง

เปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในด้านเศรษฐกิจเรื่อง "ความคุ้มค่า" ว่า ถึงแม้นักดื่มจะทราบดีว่าราคาสินค้าใน

ลานเบียร์แพงกว่าปกติมาก หรือ การไปเบียร์ปาร์ตี้จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่นักดื่มเต็มใจและยินดีที่จะ

จ่ายในราคาท่ีตนเองก็ทราบว่าสูงกว่าปกติ เพราะมีทัศนคติว่า การได้รับความสนุกสนานในลานเบียร์และ

ในเบียร์ปาร์ตี้นั้น "คุ้ม" กว่าเงินจ านวนมากที่จ่ายไป โดยเฉพาะกลุ่มวัยอุดมศึกษา ท่ีคิดว่า การไปเบียร์

ปาร์ตี้และจ่ายในราคาแพคเกจนั้น "คุ้ม" มากกว่าการไปดื่มตามปกติ เพราะมีท้ังความบันเทิงจากคอนเสิร์ต 

กิจกรรม และเชื่อว่าตนเองได้รับเบียร์ฟรี ซึ่งในความเป็นจริงนั้นพบว่า เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมากกว่า 

 

3 ผลกระทบเชิงอัตวิสัย  คือ ผลกระทบต่อพฤติกรรมและค่านิยมของคนไทยในเร่ืองการดื่ม  โดยเฉพาะ

การดื่มในท่ีกึ่งสาธารณะ การดื่มเพื่อสังสรรค์หรือฉลองปีใหม่/รับสิ้นปี การดื่มเคล้าเสียงดนตรีหรือดู

คอนเสิร์ตไปดื่มไป กลายเป็น "เรื่องปกติ" ในสังคมไทย  นักดื่มไทยร้อยละ 66.7 ระบุว่า การดื่มในลาน

เบียร์เคล้าเสียงดนตรีจากวงท่ีตนเองชอบ คือ ความสุข คือ บรรยากาศท่ีดีรีแลกซ์  นักดื่มไทยร้อยละ 67 

ระบุว่า การมีลานเบียร์นั้นเหมาะสมกับเทศกาลปีใหม่และเหมาะสมกับการส่งท้ายปีเก่า และนักดื่มไทย

ร้อยละ 50 บอกว่า การดื่มฉลองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าและควรดื่มฉลองในลานเบียร์

จะเหมาะสมกับเทศกาลท่ีสุด เท่ากับว่านักดื่มไทยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ว่าเหมาะสมและ

เป็นเรื่องปกติ ซึ่งเท่ากับเข้าทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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4 ผลกระทบเชิงภาวะวิสัย  ผลกระทบเชิงภาวะวิสัยท่ีเกิดขึ้นต่อสังคมไทย คือ ในปี 57 พื้นท่ีสันทนาการ

เกือบทุกประเภท ได้แก่ ลานหน้าห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด ตลาดกลางคืน community mall ไปจนถึง

พื้นท่ีbusiness area เช่น หน้าอาคารส านักงาน กลายเป็นลานเบียร์ไปหมดแล้ว เท่ากับลานเบียร์ หรือ 

พื้นท่ีกึ่งสาธารณะ open-air หลายๆท่ีกลายเป็นพื้นท่ีส าหรับการดื่ม/ขายเบียร์  เท่ากับว่า การบริโภค

เบียร์ยึดครอง space ต่างๆในวิถีชีวิตของคนไทยไว้ได้หมด เฉพาะหน้าห้างสรรพสินค้า 17 แห่งทั่วกทม.

และปริมณฑล ก็กลายเป็นลานเบียร์ไปหมดแล้ว โดยไม่นับรวม  community mall และห้างประเภท  

discount trade อย่างกลุ่มห้างบิ๊กซีย่านชานเมือง ท่ีก็มีลานเบียร์เช่นกัน 

 

5 ผลกระทบทางอ้อมที่มีต่อเยาวชน  ลานเบียร์ท าให้เกิดแรงจูงใจให้เยาวชนพยายามเข้าลานเบียร์เพราะ

อยากไปฟังดนตรี และเมื่อเข้าลานเบียร์ไปแล้วก็ย่อมดื่มตามไปด้วย เปลี่ยนเยาวชนวัยต่ ากว่า 20 ปีหรือวัย

มัธยมให้เป็นนักดื่มวัยเยาว์ และท้าทายกฎหมายตรงท่ี ลานเบียร์หลายแห่งไม่ตรวจบัตรประชาชน หรือ

เป็นลานเบียร์ตามห้างชานเมืองท่ีจะแทรกอยู่ตามตลาดนัด ท าให้เยาวชนวัยไม่ถึง 20 ปีสามารถเข้าไปนั่ง

ดื่มได้ หรือการน าคอนเสิร์ตมาบังหน้า ก็เท่ากับเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนพยายามเข้าลานเบียร์

นั่นเอง  ในส่วนเบียร์ปาร์ตี้ ก็เช่นกัน กลายเป็นแรงจูงใจส าหรับวัยอุดมศึกษาให้เข้าร้านเหล้ารอบ

สถานศึกษาให้มากขึ้น เพราะอยากไปร่วมปาร์ตี้และอยากฟังคอนเสิร์ตในปาร์ตี้ 

 

6 ผลกระทบเชิงลบ คือ นักดื่มไทยมีทัศนคติบวกกับลานเบียร์  ลานเบียร์กลายเป็นพื้นท่ีสันทนาการแห่ง

ใหม่ของนักดื่มไทย กลายเป็นสถานท่ีเท่ียว กลายเป็นสถานท่ีถ่ายรูปเพื่ออวดกัน และเป็นสถานท่ีส าหรับ

ท ากิจกรรมรับปีใหม่ เช่น สังสรรค์ พบปะเพื่อนฝูง countdownร่วมกัน ฯลฯ ซึ่งท าให้นักดื่มไทย ท้ัง

ผู้ใหญ่และเยาวชน มีทัศนคติบวกต่อลานเบียร์ ไม่เห็นว่าลานเบียร์เป็นสิ่งมอมเมา ไม่เห็นว่าลานเบียร์

กระท าผิดกฎหมายหรือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ปกป้องสนับสนุนลานเบียร์ และเรียกร้องให้มีเพิ่มหรือขยาย

เวลาและคงอยู่เช่นนี้ ซึ่งจะกลายเป็นแรงต้านการรณรงค์หรือการจะมีมาตรการควบคุมลานเบียร์ต่อไป 
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7 ผลกระทบต่อสุขภาวะ และ human capital  ลานเบียร์ท าให้ดื่มมากขึ้นกว่าท่ีคาดไว้ ร้อยละ 42.4 

ยอมรับว่า เวลาไปลานเบียร์ พบว่าตนเองดื่มมากกว่าปกติ โดยพบว่า ดื่มมากขึ้นเฉลี่ย 2 เท่าของปริมาณ

ดื่มปกต ิ เพราะบรรยากาศในลานเบียร์เอื้อต่อการชวนดื่ม รวมท้ังการไปเป็นกลุ่ม ก็เอื้อต่อการดื่มมากและ

ดื่มนาน รวมท้ังการต้องรอนักร้องหรือวงท่ีตนเองชอบขึ้นมาร้องตามคิวบนเวที ย่ิงท าให้นักดื่มที่เข้าไปต้อง

สั่งมาดื่มเพิ่มขึ้นเร่ือยๆเพื่อนั่งรอวงดนตรี ซึ่งในเบียร์ปาร์ตี้ก็เช่นกัน วงดนตรีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดทุกคนรอคอย

มากท่ีสุด จะปรากฎตัวบนเวทีในคิวท้ายสุด ท าให้นักดื่มต้องสั่งมาดื่มเรื่อยๆเพื่อรอวงดนตรีดังกล่าว และ

การดื่มท าให้ก่ออาการเมา เมื่อไปลานเบียร์ นักดื่มจ านวนกึ่งหนึ่งยอมรับว่าตนเองมีอาการเมาและมี

พฤติกรรมเมาแล้วขับ เจ็บป่วยจากการดื่ม อุบัติเหตุ วิวาทและมีปัญหากับครอบครัวและสถานศึกษา 

 

ในด้าน human capital พบว่า ลานเบียร์ก่อผลกระทบต่อวัยท างาน คือ นอกจากเสียเงิน วัยท างานจะ

เสีย productivity loss ร้อยละ 0.93 เสียเงินเพิ่ม 1000 บาท/คนเป็นค่ารักษาตัว   ส่วนวัยเรียนจะ

เสียเวลาจากการเจ็บป่วยจากการดื่มและขาดเรียนเฉลี่ย 2 วัน 

 

8 ผลกระทบต่อชุมชน   จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ลานเบียร์ก่อผลกระทบกับชุมชนรอบข้างในด้าน

การรบกวนชุมชน เสียงเพลงท่ีดัง และการเปิดเกินเวลา เพราะลานเบียร์จ านวนมากเปิดแทรกตามตลาด

นัด เปิดอยู่ใน  community mall ซึ่งมักอยู่ใกล้ชุมชน/หมู่บ้าน หรืออยู่ตามลานหน้าห้างประเภท  

discount store ซึ่งมักอยู่ใกล้ชุมชน/หมู่บ้าน และท าให้ชุมชน/หมู่บ้านร้องเรียน และปรากฎเป็นข่าว เป็น

กระแสสังคม เป็นข้อพิพาทในโลกออนไลน์ต่างๆจ านวนมาก 
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ประชาชนร้องเรียนลาน
เบียร์ที่บ๊ิกซีนวนคร 
เร่ืองเสียงเพลงดัง
รบกวนชุมชน
โดยโพสต์ข้อความ
ร้องเรียนในหน้า
fanpage ของห้างบิ๊กซี

 

ประชาชนร้องเรียนลาน
เบียร์อ่อนนุช เร่ือง
เสียงเพลงดังรบกวน
ชุมชน
โดยโพสต์ข้อความ
ร้องเรียนในหน้า
fanpage  ร้องทุกข์ลง
ป้ายนี้ 
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ประชาชนร้องเรียนลานเบียร์อ่อนนชุ เร่ืองเสียงเพลงดังรบกวนชุมชน
โดยโพสต์ข้อความร้องเรียนใน เว็บ พันทิป

 

ไทยรัฐทีวีท าข่าวประชาชนร้องเรียนลานเบียร์อ่อนนุช เร่ืองเสียงเพลงดังรบกวนชุมชน
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ประชาชนร้องเรียนลานเบียร์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เร่ืองเสียงเพลงดังรบกวนชุมชน

 

 ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคล้องกับการศึกษาของToomey et al (2005) ซึ่งศึกษาพบว่า ผู้ขายเบียร์

สดตามงานประเภทขายเบียร์กลางแจ้ง ขายเบียร์ตามงานเทศกาล ไม่เคารพกฎหมาย เยาวชนสามารถซื้อ

เบียร์สดได้มากกว่าร้อยละ 50  รวมท้ังขายให้คนเมา ผลการศึกษาคร้ังนี้ ท้ังผลเชิงปริมาณและผลจากการ

สัมภาษณ์กลุ่มเยาวชน พบว่า เยาวชนอายุต่ ากว่า 20ปี สามารถซื้อเบียร์สดได้ลานเบียร์หลายๆแห่ง และ

สามารถเข้าได้โดยผู้ขายไม่สนใจขอดูบัตรประชาชน  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ  

 

1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  

การศึกษาเบียร์ปาร์ตี้ควรเป็นประเด็นการศึกษาต่อไป เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้รวมประเด็น 2 ประเด็น

เข้าไว้ด้วยกันคือ การศึกษาผลกระทบของลานเบียร์ และการศึกษาผลกระทบของเบียร์ปาร์ตี้ โดยมีเวลา

จ ากัดส าหรับการศึกษาท้ังสองประเด็น ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศไทย พบว่า มี

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาลานเบียร์น้อยมาก และแทบไม่มีการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับเบียร์ปาร์ตี้เลย 

ท้ังในด้านกลยุทธ์การตลาด ความเคลื่อนไหวของปรากฎการณ์ท้ังสอง และในด้านผู้บริโภค เพราะเบียร์

ปาร์ตี้เป็นปรากฎการณ์ใหม่ท่ีสุดของกลยุทธ์การตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท้ังเบียร์และสุรา ซึ่งพบว่า ใน

ความเป็นจริง ท้ังลานเบียร์และเบียร์ปาร์ตี้ยังขาดแคลนองค์ความรู้และข้อมูลในสองประเด็นนี้อีกมาก 

โดยเฉพาะเร่ืองเบียร์ปาร์ตี้ แทบไม่มีงานวิชาการหรือข้อมูลเชิงวิชาการในเรื่องนี้แต่อย่างใด 

 

การศึกษาในเร่ืองการสื่อสารที่พยายามเลี่ยงกฎหมายของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังจ าเป็น 

เนื่องจากธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์พยายามท่ีจะเลี่ยงกฎหมายในด้านการโฆษณา/สื่อสาร จะเห็นได้ว่า 

การโฆษณาเบียร์ปาร์ตี้ของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช้สื่อมวลชนในการโฆษณาแต่เน้นท่ีสื่อ social 

media อย่างเดียว และพยายามหาบริษัท nominee มาเป็น  advertiser แทนหรือใช้บริษัท organizer 

ในการโฆษณาแทนตัวบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  รวมท้ังการหลีกเลี่ยง ดัดแปลง แต่งเติม เปลี่ยนสี ตรา

สัญลักษณ์/ชื่อองค์กร/ชื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการสื่อสาร โดยมีวิธีส่ือสารแบบแอบแฝงมากขึ้น 

การศึกษาในเร่ืองการสื่อสารของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จึงยังเป็นเรื่องจ าเป็น 
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ลานเบียร/์เบียร์ปาร์ตี้ มีข้อมูลเชิงวิชาการน้อยมากหรือแทบไม่มีงานวิจัยศึกษาเร่ืองนี้โดยตรง  ท้ังๆที่

เป็นสิ่งท่ีมีมาในสังคมไทยยาวนาน สร้างผลกระทบในวงกว้าง ท้ังต่อตัวนักดื่มและเร่ืองเสียงดังต่อชุมชนจน

มีการร้องเรียนมากมาย การศึกษาผลกระทบของลานเบียร์ในระดับกว้างมากขึ้น ยังมีความจ าเป็นต่อการ

สะสมข้อมูลและองค์ความรู้เรื่องลานเบียร์ต่อไป 

 

2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

ปัญหาข้อกฎหมายของลานเบียร์ในพื้นที่เอกชนและการขอใบอนุญาต ลานเบียร์หลายๆแห่งจัดใน

ห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นพื้นท่ีเอกชน ได้รับข้อยกเว้นทางกฎหมาย และขอใบอนุญาตขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ชั่วคราวได้ แต่ในทางปฏิบัติ ลานเบียร์หลายๆแห่งเปิดขายเป็นระยะเวลายาวนานถึง 2 เดือน 

เช่น ลานเบียร์เซ็นทรัลเวิล์ด แต่ก็ยังได้รับอนุญาตขายโดยใช้ใบอนุญาตชั่วคราวได้อยู่นั่นเอง รวมท้ัง

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขายชั่วคราวนั้นท าได้ง่ายมากและไม่มีมาตรการในการตรวจสอบท่ีตั้งของสถานท่ี

ขายหรือมีความเข้มงวดอันใดในการพิจารณาตรวจสอบท่ีตั้งของสถานท่ีขาย ซึ่งในความเป็นจริง และ

ตามท่ีปรากฎในส่ือมวลชน ลานเบียร์หลายแห่งถูกร้องเรียน ท้ังในด้านการขายเกินเวลา ขายให้เด็กและ

เสียงดังรบกวนชุมชน เช่น กรณีลานเบียร์อ่อนนุช ซึ่งอยู่ติดกับชุมชนท่ีพักอาศัย ภาครัฐจึงควรมีมาตรการ

ท่ีเข้มข้นขึ้นในการออกใบอนุญาตขายชั่วคราว รวมท้ังการขอใบอนุญาตเปิดสถานประกอบการท่ีจะต้อง

ได้รับจากส านักงานเขตท่ีเป็นท่ีตั้งของลานเบียร์นั้นๆอีกเช่นกัน  

 หากภาครัฐมีความเข้มงวดมากขึ้นในการออกใบอนุญาตเปิดสถานประกอบการ ซึ่งผู้ขายต้องยื่น

เอกสารขอเปิดจากส านักงานเขต และส านักงานเขตต้องเป็นผู้อนุญาต และ ใบอนุญาตขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ชั่วคราวจากกรมสรรพสามิต ก็จะเป็นการแก้ปัญหาลานเบียร์โดยตรงมากกว่าการเอาผิดกับ

ลานเบียร์ในประเด็นรอง คือ ประเด็นการผิดมาตรา30 และมาตรา 32 ของพรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ 



การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์ลานเบียร์และกลยุทธ์ประเภทดื่ม  ไม่อั้น (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
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ความย่อหย่อนทางกฎหมายในลานเบียร์ จากข้อเท็จจริงท่ีว่า นักเรียนวัยต่ ากว่า 18 สามารถเข้าลาน

เบียร์ได้ ใส่ชุดนักเรียนเข้าไปได้ และสามารถสั่งเบียร์ได้เพราะในลานเบียร์บางแห่งไม่มีการตรวจบัตร

ประชาชน หรือลานเบียร์บางแห่งอยู่ติดกับตลาดนัด ขายของกินในลานเบียร์ปนกันไป ท าให้เด็กและ

เยาวชนก็สามารถเดินเข้าไปในลานเบียร์ได้ การบังคับใช้กฎหมายในทุกพื้นท่ีๆเปิดลานเบียร์จีงยังคงเป็น

เรื่องจ าเป็นและต้องบังคับใช้โดยด่วน 
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ภาคผนวก 

 

 

 



ลานเบียร ์สิงห ์Siam Discovery 

 

 
 

 

บอลลนูขาตัง้สเีหลอืง                 

ทีม่โีลโกเ้บยีรส์งิห ์                        

ลานเบยีร ์Siam Discovery 



 

ช่ือบริษทัสิงห ์คอรเ์ปอเรชัน่และ 

โลโก้เบยีรท่ี์มีขายในลานเบยีรสิ์งห ์Siam Discovery 

 

 

 

       SINGHA CORPORATION 

 

 

ทาวเวอรข์อง ASAHI / SINGHA / Carlsberg                                                                      

ทีล่านเบยีรส์งิห ์Siam Discovery 

 

http://www.beertown.net/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=278087


 

 

 

 

 

เหยอืก และ แกว้ทีม่โีลโกข้องเบยีร ์SINGHA                                                                                         

ทีล่านเบยีรส์งิห ์Siam Discovery 

 

แกว้ทีม่โีลโกข้องเบยีร ์ASAHI  และ แกว้เบยีร ์Corona                                                                                                 

ทีล่านเบยีรส์งิห ์Siam Discovery 
 

http://www.hoegaardenforu.com/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-corona.html


 
 

บรรยากาศในภายในลานเบียร ์สิงห ์

 

 

โซนด้านหน้าเวที 

ป้ายบอกเวลาเปิด-ปิดการให้บริการของ                                    

ลานเบียร ์สิงห์ Siam Discovery 



 

 

 

ภาพถ่ายจากโซนด้านหน้าติดเวทีไปด้านหลงั 

หน้าเวที 



 

 

 

 



 

 

ภาพถ่ายจากมมุสงูเหน็พืน้ท่ีภายในลานเบยีรสิ์งห ์

Siam Discovery 

 



ลานเบียร ์Heineken  Central world  

 

 

  

 

Heinekenแบบแก้ว 

 

Heinekenแบบทาวเวอร ์

 

Heinekenแบบเหยือก 

 

Backdropถ่ายภาพบรเิวณดา้นหน้า 

 



 
สื่อบุคคล ใชพ้นกังานขายแนะนําเมนูรายการอาหารและเครื่องดื่มหน้ารา้น 

 
 

 
 

ร่มสนาม Heineken 

 

ถาดเสิรฟ์เคร่ืองด่ืม Heineken 

 

แผน่รองเคร่ืองด่ืม Heineken 

 

คทัเอาทH์einekenบรเิวณดา้นหลงัสุด 

 



 
 

 

 

บริเวณหน้าเวทีของลานเบยีร ์Heineken จะมีคอนเสิรต์ของวงต่างๆ 

แก้วเคร่ืองด่ืม Heineken 

 

https://www.google.co.th/search?es_sm=93&q=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95&spell=1&sa=X&ved=0CBkQBSgAahUKEwiWho-LhJbHAhWNcI4KHXluCKY


 
บริเวณหน้าทางเข้าลานเบยีร ์Heineken  

 

มีการเพ่ิมโตะ๊ให้บริการบริเวณด้านนอกของลานเบยีร ์8 โตะ๊ โตะ๊ละ 4 คน                

เน่ืองจากลกูค้ามีปริมาณท่ีมากในวนัศกุร-์เสาร-์อาทิตย ์

 

 

 

 

 

 



บรรยากาศของลานเบียร ์ Heineken 

จะสงัเกตเหน็โลโก้ของ Heinekenอยู่ตามจดุต่างๆถึง 5 จดุ 

 

บริเวณด้านนอกและทางเข้าลานเบยีร ์จะมีโลโก้ของ Heineken ทกุจดุ 

 

บริเวณด้านหน้าเวที  และด้านหลงัจะมีโลโก้ของ Heineken เหมือนกนั 

 

1 2 

4 3 

5 



ภาพถ่ายจากมมุสงูเหน็พืน้ท่ีภายในลานเบยีร ์Heineken 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



บรรยากาศในภายในลานเบียร ์Heineken 

 

 

 

 

 

 
 

..................................................................................................  

โซนด้านหลงั 

โซนด้านหน้า 

โซนด้านท่ีเพ่ิมเติม 

โซนด้านข้างทางเข้า 



บูธบุหร่ีMild Seven 

 

 

 

 
บูธบุหร่ีMild Seven 

 

จดุบริการสูบบุหร่ี 

 

บูธบุหร่ี 

ท่ีสาํหรบัสบูบุหร่ี 

http://www.garamshopping.com/store/product/view/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99_Mild_Seven_SKY_BLUE_-12850471-th.html
http://www.garamshopping.com/store/product/view/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99_Mild_Seven_SKY_BLUE_-12850471-th.html


 

 

 

 

 

พนักงงานขายบุหร่ี 

บูธขายบุหร่ีขาย Mild Seven 

พนักงงานชาย                

ท่ีคอยสงัเกตและ                 

นําบุหร่ีออกมาให้ลูกค้า 

บริเวณเกบ็สินค้า 

หลงัจากท่ีมีการตรวจบตัรก่อนเข้า

ในลานเบียร ์กจ็ะมีการประทบัตรา 

 

http://www.garamshopping.com/store/product/view/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99_Mild_Seven_SKY_BLUE_-12850471-th.html


ลานเบียรสิ์งห ์ฟิวเจอรพ์ารค์  

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเคร่ืองด่ืมในลานเบยีรสิ์งหท่ี์ฟิวเจอร ์

 



 

 

 

 

 
 

 

ส่ือบอลลนูไลทต้ิ์ง ตัง้เสา (Balloon lighting)                                      

มี 2 ตวั ทางเข้าและทางออก 

โลโก้สิงหท่ี์เวทีกิจกรรม                                      

โลโก้ 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

โลโก้สิงหท่ี์ผา้กนัเป้ือนทุกร้านในลานเบียรต้์อง

ใส่ผา้กนัเป้ือนสีเหลืองท่ีมีโลโก้สิงหเ์ท่านัน้ 

คาํว่า Service 

โลโก้ 

 

โลโก้ 

 

โลโก้สิงหท่ี์ผา้กนัเป้ือนและคาํว่า Service บนเส้ือของพนักงงาน

ทกุคนในลานเบยีรสิ์งห ์ทัง้ผูช้ายและผูห้ญิงใส่เหมือนกนั 



 

 

 
 

 

 

แก้วท่ีใช้ในลานเบียรสิ์งหฟิ์วเจอรพ์ารค์เป็นแก้ว

พลาสติกท่ีมีโลโก้ LEO อยู่ท่ีตรงกลางแก้ว 

 

โลโก้ 

 

เก้าอ้ีโตะ๊ท่ีใช้ในลานเบียรสิ์งหฟิ์วเจอรพ์ารค์                                                                   

เป็นสีเหลือง และ แดง ซ่ึงเป็นสีประจาํของ 

สิงห ์และ ลีโอ 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

โปรเตอรว์งดนตรีท่ีมาแสดงในลานเบยีรสิ์งหฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

 



 
  

บรรยากาศของลานเบียรสิ์งห ์ฟิวเจอรพ์ารค์   

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

จดุเกบ็ถงัเบียรส์ดในลานเบียรสิ์งหฟิ์วเจอรพ์ารค์                                                                                   

อยู่บริเวณใกล้ทางออกของลานเบียร์ 

 



 
 

 
 

 

จดุให้บริการเบียรแ์ละเครือ่งด่ืมต่างๆในลานบียรสิ์งหฟิ์วเจอรพ์ารค์                                          

อยู่บริเวณใกล้เวทีกิจกรรม 

 



 

 

 

...........................................................................................  

  

 

 

ภาพบรรยากาศบนเวทีในกิจกรรมแจกเบยีร์

สิงหฟ์รี 1 เหยือก 
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2558 ดร.ศรีรัช มีความสนใจดานการศึกษาผลิตภัณฑรูปแบบใหมและกลยุทธการตลาดของธุรกิจยาสูบ
และสุรา ทํางานวิจัยดานศึกษาผลกระทบของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลและธุรกิจยาสูบมากวา 5 ป
ผลงานสวนใหญเนนการศึกษาดานพฤติกรรมผูบริโภคที่ไดรับผลจากการสื่อสารของธุรกิจยาสูบและธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหม ติดตามเฝาระวังและเนนการวิเคราะหความเคลื่อนไหว
ในเชิงกลยุทธการตลาดและการสื่อสารของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ รวมทั้งศึกษาผลกระทบ
ของกิจกรรมCSR และพฤติกรรมผูบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตามเทศกาล
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