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______________________________________________________________________________ 
 
การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้า พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ และการรับรู้ตราสินค้าผ่านส่ือโฆษณาของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการวจิยัแบบผสมผสานวธีิ คือ ใชว้ธีิเชิงปริมาณกบัผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือเบียร์
สิงห์ จ านวน 400 คน และใชว้ิธีเชิงคุณภาพกบัผูท่ี้ชอบด่ืมเบียร์สิงห์และเยาวชนท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงท่ี
จะด่ืมเบียร์สิงห์ จ านวน 24 คน 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของ

ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม โดยการด่ืมเหลา้ เบียร์เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม

ไทยในการเข้าสังคม 2) ทศันคติท่ีมีต่อตราสินค้าเบียร์สิงห์มากท่ีสุด ได้แก่ เป็นสินค้าท่ีมีความ

สะดวกในการซ้ือสูง และยงัพบอีกวา่ เยาวชนสามารถเขา้ถึงสินคา้เบียร์สิงห์ไดง่้ายจากร้านสะดวก

ซ้ือและร้านขายของช าทัว่ไป 3) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์

สิงห์ คือ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะกลบัมาซ้ือเบียร์สิงห์ซ ้ าอีก เพราะมัน่ใจในมาตรฐานและคุณภาพของ

ตราสินคา้ ซ่ึงทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ และ  4) การรับรู้ตราสินค้าผ่านส่ือโฆษณาของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร คือ ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ตราสินคา้สิงห์จากส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์มากท่ีสุดและ

รับรู้ได้ว่าตราสินค้าเบียร์สิงห์ให้ความส าคญักบัการสนับสนุนกีฬาฟุตบอล และเม่ือพบเห็นส่ือ

โฆษณาน ้าด่ืมตราสิงห์ ส่ือโฆษณาตราสิงห์ หรือส่ือโฆษณาในนามบริษทั สิงห์ คอปอเรชัน่ จ  ากดั   



(4) 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะนึกถึงสินคา้เบียร์สิงห์เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงการรับรู้ตราสินคา้น้ีส่งผลให้เกิด
ทศันคติในเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เบียร์สิงห์ 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาพบว่า ภาครัฐหรือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีกฎหมายควบคุม
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสะดวกซ้ือสูง และการโฆษณาตราสินคา้ของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ท่ี
เคร่งครัดกวา่น้ี 



 

 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis  Brand Perception, Brand Attitude and Buying Decision Behavior on 
   Alcohol Beverage of Singha Beer of Consumer in Bangkok 
Author   Miss Duangkamol Chuenjit 
Degree   Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year   2015 
______________________________________________________________________________ 
 

The objective of this study was to study the factors effect on buying decision behavior on 
alcohol beverage, brand attitude, buying decision behavior on alcohol beverage of Singha beer 
and brand perception through advertisement of consumer in Bangkok by Mixed methods research 
that were quantitative method with 400 consumers who had bought Singha beer and qualitative 
method with 24 Singha beer lovers and youths in risk condition to drink Singha beer. 

The result found that 1) factors most effect on buying decision behavior on alcohol 

beverage including cultural factor, regarding alcohol beverage drinking as the part of Thai culture 

in socialization 2) the most attitudes on Singha beer including it is convenient buying product and 

also found that the youths was accessible to Singha beer easily from convenient store and grocery 

shop.3) buying decision behavior on alcohol beverage of Singha beer that was the most 

consumers bought Singha beer repeatedly because their relied on standard and quality of brand. 

This was the attitude on brand which related to buying decision behavior on alcohol beverage of 

Singha beer and 4) brand perception through advertisement of consumer in Bangkok was the 

most consumers perceived Singha beer from television advertisement and perceived that Singha 

beer emphasized in futsal support and when saw the advertisement of Singha drinking water, 

Singha advertisement or any media in name of Singha Corporation Company Limited, the most 

consumers would realize to Singh beer first. This brand perception resulted of positive attitude on 

image of Singha beer.  



(6) 

The suggestion from this study found that the government section or concerned section 
should enforce the law to control distribution channel with high convenience and strict more on 
advertisement of alcohol beverage. 



กติตกิรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์ เร่ือง “การรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้า และพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ส าเร็จลงไดด้ว้ยความช่วยเหลือและการสนบัสนุนจากบุคคล หลายๆท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.อุษา บิ้กก้ินส์ เป็นอยา่งสูงท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าคอยให้ความรู้ 
ให้ค  าปรึกษา ให้ก าลงัใจและค าแนะน าอนัมีคุณค่า พร้อมทั้งยงัให้ศิษยไ์ดมี้โอกาสในการยกระดบั
สติปัญญาและพลงัทางความคิด จนท าใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลงได ้

ขอบขอบพระคุณ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ ท่ีกรุณาให้เกียรติเป็นประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ์ และขอบพระคุณ ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ท่ีกรุณาให้เกียรติเป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ โดยสละเวลาอันมีค่า พร้อมทั้ งให้ค  าแนะน าและช้ีแนะให้ผูว้ิจ ัยได้พบส่ิงดีๆจน
วทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จในการศึกษา 

ขอขอบพระคุณคณาจารย ์นักวิชาการและนักวิจยัทุกท่านท่ีได้เขียนต ารา บทความและ
งานวจิยัอนัมีค่าต่อการท าวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ของดิฉนัท่ีให้การสนบัสนุน ให้ก าลงัใจและคอยผลกัดนั
ให้ดิฉนัมีความส าเร็จในวนัน้ี และสุดทา้ยน้ีขอขอบคุณครอบครัวท่ีอบอุ่น น้องชายและน้องสาวท่ี
แสนดี เพื่อนๆท่ีรักทุกคน รวมถึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกท่าน ท่ีให้ความช่วยเหลือจนงานวจิยัไดส้ าเร็จลง
ไดด้ว้ยดี 

หากวทิยานิพนธ์เล่มน้ีไดก่้อให้เกิดคุณค่าต่อผูอ่ื้น และสังคม ผูว้จิยัขออุทิศความดีทั้งหมดน้ี
แด่บุพการี คณาจารย ์และผูมี้พระคุณทั้งหลาย และหากวิทยานิพนธ์เล่มน้ีมีขอ้ผิดพลาดประการใด 
ผูว้จิยัขอนอ้มรับความผดิพลาดน้ีไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 

ดวงกมล ช่ืนจิตร 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

คนไทยเพิ่มปริมาณการด่ืมเหลา้ข้ึนอย่างมโหฬาร โดยการด่ืมต่อหัวเพิ่มจาก 20.2 ลิตรต่อ
คนต่อปี ในปี 2532 เป็น 58 ลิตรต่อคนต่อปี ในปี 2546 หรือร่วม 3 เท่าตวัในเวลา 14 ปี โดยถา้ตดัดู
เฉพาะตลาดเบียร์ในหว้งเวลา 14 ปีน้ี พบวา่พุง่สูงข้ึนถึง 8 เท่าตวั หากลองนึกยอ้นหลงัไปสิบกวา่ปีท่ี
ผ่านมาคงพอนึกกนัออกว่ามนัเกิดข้ึน เพราะกระบวนการตลาดของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ร่วมกนัขยายการด่ืมของคนไทยโดยการต่อยอดค่านิยม ความเช่ือ หรือวฒันธรรมการด่ืมท่ีมีอยูแ่ลว้
ให้หนกัหนามากข้ึน จนทุกวนัน้ี เวลาท่ีสังคมไทยจะก าหนดกติกาสังคมเร่ืองเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
จะคิดเห็นว่าเป็น "สิทธิส่วนบุคคล" อีกทั้งยงักล่าวอา้งวา่ มนัเป็น "ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมไทย" 
เราอยูคู่่กบัมนัมานาน และใครๆ ก็ด่ืมกนัในการ "เขา้สังคม" (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ, 23 กรกฎาคม 2551) ในขณะท่ีความคิดเห็นหน่ึงกล่าวว่า “วฒันธรรมการด่ืมเหลา้ใน
ทุกวนัน้ีเปล่ียนจากการด่ืมเพื่อผ่อนคลาย มาเป็นการด่ืมอย่างบา้คลัง่” น่ีคือเสียงหน่ึงท่ีสะทอ้นมา
จากวงเสวนาในการประชุมวิชาการสุราแห่งชาติ คร้ังท่ี 4 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
โดยมีศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา (ศวส.) เป็นเจา้ภาพร่วมกบัเครือข่ายภาคีกว่า 20 องค์กร (ชูชยั สมิธิไกร, 
2557, น.208)  

จากสถิติดังกล่าวท่ีพบว่า คนไทยเพิ่มปริมาณการด่ืมเหล้าเพิ่มข้ึนทุกปีอย่างต่อเน่ืองนั้ น 

นอกจากน้ี ขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติ ยงัพบอีกวา่ สัดส่วนของนกัด่ืมหนา้ใหม่ ยงัมีแนวโนม้

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยช่วงอายขุองนกัด่ืมหนา้ใหม่ ท่ีมีช่วงอายลุดต ่าลงเร่ือยๆ ในช่วงเวลาเพียง 7 

ปี (2539-2546) กลุ่มเยาวชนเพศหญิงอายุ 15-19 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีการเพิ่มจ านวนมากท่ีสุดคือเกือบ 6 

เท่า จากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 5.6 และกลุ่มเยาวชนเพศชาย อายุ 11-19 ปี พบว่า มีจ  านวนนักด่ืม

มากถึง 1.06 ลา้นคน คิดเป็นประชากรร้อยละ 21.23 ของประชากรในช่วงอายน้ีุ (ยงยุทธ  ขจรธรรม, 

2547)    
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นายพรณรงค์ ป้ันทอง ผูป้ระสานงานศูนย ์การเรียนรู้ชุมชนลด ละ เลิกเหล้า หมู่บ้านค า
กลาง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ เปิดเผยถึง ผลส ารวจสถานการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
ผูห้ญิงในชุมชน ต าบลโนนหนามแท่ง จ.อ านาจเจริญ จ านวน 1,000 คน ทั้งหมด 14 หมู่บา้น อาย ุ
31–50 ปี พบว่า คร่ึงหน่ึงเร่ิมด่ืมคร้ังแรก อายุ 10–20 ปี คิดเป็น 51.29% รองลงมาเร่ิมด่ืมคร้ังแรก 
อาย ุ21–30 ปี 30.85% (ไทยรัฐออนไลน์, 2556) โดย พงษศ์กัด์ิ อน้มอย (2553)  ไดศึ้กษาเร่ือง การด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์คร้ังแรก การด่ืมแบบเมาหัวราน ้ าและผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ พบว่า เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีเยาวชน
เร่ิมลองด่ืมคร้ังแรกมากท่ีสุดคือ “เบียร์” 

ตลาดเบียร์ในประเทศไทยมีปริมาณการบริโภคท่ีมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ซ่ึงขอ้มูลตวัเลข
ของกรมสรรพสามิตท่ีเปิดเผยขอ้มูลยอดขายผลิตภณัฑ์เบียร์ในช่วงไตรมาสแรกปี 2555 ท่ีผ่านมา 
ตลาดเบียร์ในประเทศไทยนั้น บริษทัท่ีครองส่วนแบ่งการตลาด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่  

1) บริษัท สิงห์คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด ผูผ้ลิตและจ าหน่ายเบียร์สิงห์และลีโอ มีส่วนแบ่ง
ยอดขายเบียร์มากท่ีสุดคือ 69.06 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มข้ึนจากปี 2554 ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาด 63.59 
เปอร์เซ็นต ์

2) บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตและจ าหน่ายเบียร์ช้าง อาชาและเฟรดเด
อร์บรอย มีส่วนแบ่งยอดขายเบียร์คือ 26.76 เปอร์เซ็นต ์ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2554 ท่ีมีส่วน
แบ่งการตลาด 31.63 เปอร์เซ็นต ์

3) บริษทั ไทยเอเชีย แปซิฟิค จ ากดั ผูผ้ลิตและจ าหน่ายเบียร์ ไฮเนเกน้และไทเกอร์เบียร์ มี
ส่วนแบ่งการตลาดประมาน 3.76 เปอร์เซ็นต์ ลดลงจากปี 2554 ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาด 4.33 
เปอร์เซ็นต ์(ไทยโพส, 2555)     
 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าเบียร์สิงห์ มีการครอบครองส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุด
เป็นอนัดบั 1 ของตลาดเบียร์ในประเทศไทย และในปี 2557 เบียร์สิงห์ยงัมียอดขายเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองมากถึง 72 เปอร์เซ็นตแ์ลว้ ดงัภาพท่ี 1.1 
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ภำพที ่1.1 ภาพแสดงส่วนแบ่งการตลาดเบียร์ไทย คร่ึงปีแรกปี 2557 
แหล่งทีม่ำ: มาร์เก็ตเธียร์, 2557. 

 
จากภาพท่ี 1.1 จะเห็นไดว้า่เบียร์สิงห์มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากข้ึนทุกปี ทิ้งห่างคู่แข่ง คือ 

เบียร์ชา้งและเบียร์ไฮเนเกน้ เป็นเปอร์เซ็นตท่ี์มาก อีกทั้งคู่แข่งหลกัอยา่ง เบียร์ชา้ง ยงัมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดท่ีลดลงต่อเน่ืองอีกดว้ยดงัภาพท่ี 1.2  

 
ภำพที ่1.2 ภาพแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีลดลงต่อเน่ืองของเบียร์ชา้งในช่วง ม.ค.-ก.ค. 2554 
แหล่งทีม่ำ: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2554. 
 
 
 

http://marketeer.co.th/wp-content/uploads/2014/09/BEER-COMPANY.jpg


4 

ในขณะท่ีปี พ.ศ. 2541-2548 เบียร์ช้างเคยครองอนัดบั 1 มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากกว่า
เบียร์สิงห์มาก่อน ดงัภาพท่ี 1.3 

 

 
 
ภำพที ่1.3 ภาพแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของเบียร์สิงห์และเบียร์ชา้ง ปี พ.ศ. 2538-2552 
แหล่งทีม่ำ: บริษทั บุญรอดบริวเวอร่ี จ  ากดั, 2553. 
 

จึงเป็นท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการบริโภคหรือไม่ เพราะ
หากผูบ้ริโภคและกลุ่มเยาวชน มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ตราสิงห์ ทศันคติท่ีดีน้ีอาจเป็นสาเหตุหน่ึง
ท่ีเป็นตวัน าพาไปสู่พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสิงห์ได ้อีกทั้งเบียร์สิงห์
สามารถน าพาตราสินคา้ไปสู่ผูน้ าส่วนแบ่งการตลาดเบียร์ไทยไดอ้ย่างไร เพราะการแข่งขนัตลาด
เบียร์ในประเทศไทยค่อนขา้งมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อย เน่ืองจาก ปัจจุบนัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ผ่านส่ือต่างๆ ของเบียร์สิงห์มีข้อห้ามจากพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 โดยก าหนดว่า ห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในระหว่างเวลา 05.00-
22.00 นาฬิกา และหา้มโฆษณาในลกัษณะเชิญชวนให้บริโภคหรืออวดอา้งสรรพคุณของเคร่ืองด่ืมท่ี
มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ทั้ งน้ี การโฆษณาในช่วงเวลาท่ีอนุญาต ให้โฆษณาในลกัษณะการเสนอ
ภาพลักษณ์ของบริษัทหรือกิจการ (Corporate Image) เท่านั้น (ส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,  2551) 

จากขอ้ห้ามน้ีท าให้เบียร์สิงห์ให้ความส าคญักบั “สปอร์ตมาร์เก็ตต้ิง” โดยไดน้ าตราสินคา้ 
“สิงห์” เขา้ไปสนบัสนุนกีฬาหลาย ๆ ประเภท โดยในปี 2553 เบียร์สิงห์เขา้ร่วมทุ่มงบประมาณเป็น
สปอนเซอร์ให้กับทีมสโมสรฟุตบอลเชลซี และทีมฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซ่ึงเป็นทีม
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ฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัและมีแฟนบอลมากกว่า 333 ล้านคนทัว่โลก โดยนายปิติ ภิรมยภ์กัดี 
กรรมการและผูอ้  านวยการสายการตลาดต่างประเทศ กล่าววา่ การประกาศเป็น โกลบอลพาร์ทเนอร์
เชลซีและโกลบอลพาร์ทเนอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเตด็น้ี ท าให้เบียร์สิงห์ไดรั้บสิทธิจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สิงห์ ในสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ สนามฟุตบอลของเชลซี และสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สนาม
ฟุตบอลของแมนย ูพร้อมมีป้าย “สิงห์” ติดขา้งสนามในทุกแมทช์การแข่งขนัตลอด 3 ปีเต็ม ซ่ึงตรา
สินคา้สิงห์ ซ่ึงเป็นตราสินคา้ของคนไทย ท าให้เบียร์สิงห์สามารถออกไปเป็นผูส้นบัสนุนสโมสร
ฟุตบอลท่ีมีแฟนๆติดตามผลงานมากมายทั่วโลกอย่างสโมสรฟุตบอลเชลซีและทีมฟุตบอล
แมนเชสเตอร์ยูไนเตด็เพื่อเป็นการขยายฐานผูบ้ริโภคของสิงห์ให้กวา้งขวางข้ึนดว้ย ซ่ึงอาจส่งผลให้
ตราสินคา้ “สิงห์” กา้วสู่การเป็นตราสินคา้ท่ีผูค้นทัว่โลกจดจ าในฐานะตราสินคา้ไทยท่ีกา้วไกลสู่
ระดบัสากลอยา่งแทจ้ริง (คอหุน้, 2555)  

นอกจากน้ีตราสิงห์ยงัให้ความสนใจกับ “มิวสิค มาร์เก็ตต้ิง” โดย น าตราสินคา้สิงห์ไป
สนบัสนุนการจดักิจกรรมดนตรีต่างๆ เช่น Maroon 5, คาราบาว,  ปู พงษ์สิทธ์ คมัภีร์, เบน ชลาทิศ 
ฯลฯ โดยเฉพาะ คอนเสิร์ต “อสันีและวสันต์” ซ่ึงเป็นศิลปินท่ีตราสิงห์ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนให้มีการ
จดัคอนเสิร์ตอยูบ่่อยคร้ัง โดยเลือก อสันีย-์วสันต์ เป็นพรีเซ็นเตอร์เพื่อสะทอ้นบุคลิกภาพของตรา
สิงห์ ภายใตส้โลแกน “คนหัวใจสิงห์”  ซ่ึง อสันีย-์วสันต์ ยงัเป็นศิลปินท่ีเขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
ตั้งแต่วยัรุ่น จนถึงผูใ้หญ่ และการแสดงบนเวทีก็จะมีช่วงท่ี อสันีย-์วสันต ์ด่ืมเบียร์สิงห์ต่อหนา้คนดู 
(Positioningmag, 2552) อีกทั้งในหลายๆ คร้ังรายไดจ้ากการขายบตัรจะถูกบริจาคให้เป็นสาธารณะ
กุศล ดงัภาพท่ี 1.4  

 

 
 
ภำพที ่1.4 ภาพโปรโมทการสนับสนุนทางดา้นดนตรีของสิงห์โดยรายไดจ้ากการขายบตัรจะถูก

บริจาคใหเ้ป็นสาธารณะกุศล 
แหล่งทีม่ำ: Heyevent, 2558.  
 

ภายในประเทศไทยนั้นจะเห็นไดว้า่เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์นิยมหันมาท าการตลาดแบบ
การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มากข้ึน โดย นายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผูจ้ดัการฝ่าย
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ประชาสัมพนัธ์ บริษทั บุญรอดบริวเวอร่ี จ  ากดั ผูผ้ลิตตราสินคา้สิงห์ เปิดเผยวา่ บุญรอดไดท้  า CSR 
มาอย่างต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลากว่า 75 ปี ท่ีท าธุรกิจมา รวินทร์ กล่าวต่อว่า บุญรอดฯได้วาง
ยทุธศาสตร์ของการท าซีเอสอาร์ไวท้ั้งหมด 5 ส่วน คือ กีฬา การศึกษา ศิลปวฒันธรรม สาธารณสุข 
และดนตรี แต่ละปีทางบุญรอดจะมีการตั้ งงบคร่าวๆ ของการท าซีเอสอาร์ไวท่ี้ 500 ล้านบาท 
(Businessthai, 2553) โดยการท า CSR น้ีอาจจะสามารถท าใหผู้บ้ริโภคและเยาวชนเกิดความรู้สึกท่ีดี
มากข้ึนกับเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ซ่ึงปัจจุบันจะพบรูปแบบการท า CSR ของเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลใ์นประเทศไทยดงัภาพท่ี 1.5 

 

 
  
ภำพที ่1.5 รูปแบบและวธีิการท่ีบริษทัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนิ์ยมน ามาใช ้  
แหล่งทีม่ำ: ไทยพีบีเอสนิวส์, 2556. 
 

โดยในปัจจุบนัการท าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ในยุค
ปัจจุบนัจะนิยมใช ้กลยุทธ์การโฆษณาแบบสร้างสรรคส์ังคม ลกัษณะของโฆษณาแบบน้ีมกัจะโยง
เอาเร่ืองของศีลธรรม ความดี ความเสียสละ และแฝงไวด้ว้ยสัญลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
ซ่ึงอาจท าใหเ้ยาวชนมองวา่ เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเ์ป็นเร่ืองท่ีผสมผสานไปกบัความดีหรือไม่  

ในปี พ.ศ. 2553 บริษัท บุญรอด บริวเวอร่ี จ  ากัด ได้เปล่ียนช่ือมาเป็นบริษัท สิงห์ คอ
ปอเรชัน่ จ  ากดั เพื่อใชเ้ป็นช่ือบริษทั ท่ีผลิตเคร่ืองด่ืมตราสิงห์ แต่เพียงอยา่งเดียว โดยอีกแง่ประเด็น
หน่ึงท่ีน่าสนใจก็คือ บริษทั สิงห์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ยงัมีสินคา้เคร่ืองด่ืมประเภทไม่มีแอลกอฮอล ์
ไดแ้ก่ น ้ าด่ืมตราสิงห์ และโซดาตราสิงห์ ซ่ึงใชต้ราสัญลกัษณ์ โลโก ้ของสินคา้รูปสิงห์เหมือนตรา
สินคา้บนเบียร์สิงห์ เพียงแต่คนละสี โดยมีการท าโฆษณาผา่นส่ือหลกัอยา่ง ส่ือโทรทศัน์ รวมถึงการ
โฆษณาต่างๆ ในรูปแบบนามบริษทั ซ่ึงอาจส่งผลช่วยตอกย  ้าให้ผูบ้ริโภคและเยาวชนนึกถึงตรา
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สินคา้เบียร์สิงห์ได ้ส่งผลให้การท าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์
สิงห์ไม่ถูกจ ากดัการโฆษณาภายในเวลา 05.00-22.00 น. อีกแลว้  

ในโฆษณาน ้ าด่ืมตราสิงห์ตวัหน่ึงแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงตราสินคา้เบีย ร์สิงห์และ
โฆษณาน ้ าด่ืมตราสิงห์เขา้ดว้ยกนั จากการเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์เดียวกนัระหว่างน ้ ากบัเบียร์ นั่นคือ
แคมเปญโฆษณาการออกประกาศฉายทางส่ือหลกัอย่างโทรทศัน์ ในปี 2553 ท่ีเบียร์สิงห์ได้เป็น
ผูส้นบัสนุนอย่างเป็นทางการให้กบัทีมฟุตบอลแมนยูและทีมฟุตบอลเชลซี ในขณะเดียวกนัน ้ าด่ืม
ตราสิงห์ยงัมีแคมเปญลุน้ชิงโชคดูการแข่งขนัฟุตบอลเชลซีปะทะแมนยู พร้อมกนั ซ่ึงการกระท าน้ี
เป็นเช่ือมโยงใหนึ้กถึงตราสินคา้เบียร์สิงห์เขา้กบัตราสินคา้น ้าสิงห์ ดงัภาพท่ี 1.6 

 

 
 
ภำพที ่1.6 ภาพแสดงการเลือกใชพ้รีเซ็นเตอร์เดียวกนัระหวา่งน ้าสิงห์กบัเบียร์สิงห์ 
แหล่งทีม่ำ: Singha Drinking Water Fanpage, 2553. 
 

ในขณะเดียวกนัปี 2553 ตราสินคา้สิงห์ก็ไดข้ึ้นครองผูน้ าส่วนแบ่งทางการตลาดโซดาดว้ย
สัดส่วน 90 เปอร์เซ็นตแ์ละน ้าด่ืมดว้ยสัดส่วน 28 เปอร์เซ็นต ์(Oknation, 2553) อีกดว้ยดงัภาพ 1.7  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pantip.com/topic/30650578&ei=tadyVbSVMMSVuASajYDwDA&bvm=bv.95039771,d.c2E&psig=AFQjCNFqCLIuQ0zbXm9SElfXZ0YenisVgg&ust=1433663488908450
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ภำพที ่1.7 ภาพแสดงส่วนแบ่งการตลาดน ้าด่ืมบรรจุขวดพีอีที ปี พ.ศ. 2553 
แหล่งทีม่ำ: Oknation, 2553. 

 
เม่ือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ของเบียร์สิงห์ ไม่ถูกจ ากัดอยู่เพียงแค่ในเวลา 

05.00 – 22.00 น. แลว้กลุ่มเด็กและเยาวชน ท่ีมาพบเห็นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เหล่านั้น เม่ือเขา
เห็น เขาจะรู้สึกว่า เหล้าเบียร์เป็นส่วนหน่ึงในการพบเห็นไดท้ัว่ไปในชีวิตประจ าวนัของพวกเขา
หรือไม่ เม่ือการใชช่ื้อบริษทั แทนการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้นั้น มนัส่ือใหเ้ห็นสินคา้ในเครือ
บริษทัเดียวกนัทั้งหมด และช่ือบริษทั สิงห์คอปอเรชัน่ จ  ากดั ยงัสอดคลอ้งกบัตวัสินคา้เคร่ืองด่ืมตรา
สิงห์ โดยการท่ีมีการควบคุมเวลาการโฆษณาน้ีมีสาเหตุมาจาก ไม่อยากให้เยาวชนเห็น เพราะใน
เวลา 05.00 – 22.00 น. เป็นเวลาท่ีเยาวชนเหล่าน้ีเขา้นอนแลว้ เพื่อเตรียมตวัไปโรงเรียน แต่เม่ือตรา
สินคา้นั้นถูกโฆษณาไดท้ั้งวนั ตราสินคา้นั้นจะถูกบนัทึกในสมองของเยาวชนเหล่าน้ีหรือไม่ 

ส่ิงท่ีน่าเป็นกงัวลใจไปกวา่นั้นคือ กลุ่มเยาวชนท่ีสามารถพบเห็นตราสินคา้น้ีบ่อยๆ เขา้ เขา
จะเกิดการซึมซับและมีความรู้สึกอยากลองหรือไม่ โดย นภวรรรณ ตนัติเวชกุล (2542) ได้ศึกษา 
“การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทาง
วฒันธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา” พบวา่ อิทธิพลท่ีมีต่อการใช้ภาษาแบบโฆษณาทางโทรทศัน์ 
ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือโฆษณา ไดน้ าเสนอแนวคิดดว้ยภาษาโฆษณาซ ้ าๆ และคลา้ยคลึงกนัอย่างสะสมและ
สม ่าเสมอ จนเยาวชนท่ีชมโฆษณาโทรทศัน์มากไดซึ้มซับภาษาโฆษณาเหล่านั้นอยา่งไม่ตั้งใจ และ
ถา้หากเยาวชนไดซึ้มซับ อีกทั้งยงัมีความรู้สึกท่ีดีเม่ือดูโฆษณาของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แลว้ แลว้
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ซ่ึงมีการท ากลยทุธ์การโฆษณาอยา่งต่อเน่ือง และเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมาก ครอง
อนัดบั 1 ในการเลือกบริโภคเบียร์ของผูบ้ริโภคแลว้ หากเยาวชนมีความประทบัใจในตราสินคา้สิงห์ 
และเยาวชนเหล่านั้ นท่ียงัไม่บริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์แต่มีภาวะเส่ียงท่ีจะเป็นนักด่ืม
แอลกอฮอล์หน้าใหม่ คือ กลุ่มเยาวชนท่ีมีอายุ 15-19 ปี (ส านกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอล,์ 2554) ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคน้ีช่ืนชอบตราสินคา้สิงห์ และยงัเลือกบริโภคน ้าด่ืมตราสิงห์ เขา
จะอยากลองซ้ือเบียร์ท่ีเป็นเบียร์ตราสินคา้สิงห์ท่ีพวกเขาช่ืนชอบหรือไม่ เพราะอย่าลืมว่าหน่ึงใน
กระบวนการของการตดัสินใจซ้ือ ในล าดบัขั้นท่ี 2 เม่ือตระหนักถึงความตอ้งการสินคา้ เขาจะดึง
แหล่งขอ้มูลภายในตวัเองออกมาก่อน ซ่ึงถา้ตราสินคา้แรกท่ีเขานึกถึงเป็นตราสินคา้สิงห์ เขายอ่มซ้ือ
ตราสินคา้ท่ีเขานึกไดเ้ป็นอนัดบัแรกๆ ก่อนเสมอ  

ดว้ยเหตุท่ีวา่มาน้ีผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาในดา้นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภค การรับรู้ตราสินคา้ผา่นส่ือโฆษณา ทศันคติท่ี
มีต่อตราสินคา้สิงห์ และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
1.2 ปัญหำน ำกำรวจิัย 
 

1) ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 

2) ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 
3) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 
4) การรับรู้ตราสินคา้ผา่นส่ือโฆษณาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 

 

1.3 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อศึกษาทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
4) เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินคา้ผา่นส่ือโฆษณาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.4 สมมติฐำนกำรวจิัย 
 

ทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 

 
1.5 นิยำมศัพท์เชิงปฏบิัติกำร 

 
ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ หมายถึง ส่ิงท่ีมีผล

ต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของผูซ้ื้อ ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจาก
ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางจิตวทิยา 

ปัจจัยทางด้านวฒันธรรม หมายถึง  สาเหตุท่ี ด่ืมเหล้า เบียร์ เพราะเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมไทยในการเขา้สังคม 

ปัจจัยด้านสังคม หมายถึง สาเหตุท่ีด่ืมเหล้า เบียร์ เพราะ ด่ืมตาม เพื่อน คนรู้จัก หรือ
ครอบครัว 

ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง สาเหตุท่ีด่ืมเหลา้ เบียร์ เพราะ เครียด หรือมีปัญหา 
ปัจจยัทางจิตวทิยา หมายถึง สาเหตุท่ีด่ืมเหลา้ เบียร์ คือ ส่ือโฆษณาเหลา้ เบียร์เป็นส่ิงจูงใจท่ี

ท าใหเ้กิดการซ้ือเหลา้ เบียร์ 
การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเปิดรับต่อขอ้มูลข่าวสาร ตั้งใจรับขอ้มูลนั้นและท า

ความเขา้ใจความหมาย ในทางเดียวกนัการรับรู้ของบุคคลจะส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือสินคา้ซ่ึงเป็น
สาเหตุต่อการเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือตามมาได ้

ตราสินคา้ หมายถึง ช่ือและสัญลกัษณ์ท่ีใชเ้รียกแทนตวัสินคา้ตราสิงห์ 
ส่ือโฆษณา หมายถึง โฆษณาของตราสินคา้สิงห์ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ จ าแนกเป็น

โฆษณาตรงและโฆษณาแฝง แบ่งออกเป็น โฆษณาของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ 
โฆษณาน ้ าด่ืมตราสิงห์ โฆษณาโซดาตราสิงห์ และโฆษณาในรูปแบบนามบริษทั สิงห์ คอปอเรชัน่ 
จ  ากดั โดยเฉพาะช่องทางการส่ือสารหลกั คือ ส่ือโทรทศัน์ในดา้นการเป็นผูส้นบัสนุนทางดา้นกีฬา
ใหก้บัทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยไูนเตด็และทีมฟุตบอลเชลซี  

การรับรู้ตราสินคา้ผ่านส่ือโฆษณา หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บชมโฆษณาของตราสินคา้
สิงห์ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ จ าแนกเป็นโฆษณาตรงและโฆษณาแฝง แบ่งออกเป็น โฆษณา
ของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ โฆษณาน ้ าด่ืมตราสิงห์ โฆษณาโซดาตราสิงห์ 
และโฆษณาในรูปแบบนามบริษทั สิงห์ คอปอเรชัน่ จ  ากดั โดยเฉพาะช่องทางการส่ือสารหลกั คือ 
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ส่ือโทรทศัน์ในดา้นการเป็นผูส้นับสนุนทางดา้นกีฬาให้กบัทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและ
ทีมฟุตบอลเชลซี แล้วเกิดทัศนคติกับตราสินค้า ซ่ึงอาจเป็นทัศนคติท่ีดีจนเกิดพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคลคลท่ีมีต่อส่ิงๆหน่ึง ซ่ึงเป็นความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบ โดยความรู้สึกนึกคิดนั้นมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคล และทศันคตินั้นยงั
มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือของผูบ้ริโภคอีกดว้ย  

ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคลคลท่ีมีต่อตราสินคา้เบียร์สิงห์
ดา้นต่างๆดงัน้ี ดา้นคุณลกัษณะ ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่าและดา้นบุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพตราสินคา้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคสามารถระลึกได ้จดจ าไดเ้ก่ียวกบัสินคา้ ตรา
คุณลกัษณะของตราสินคา้ โดยการเช่ือมโยงคุณลกัษณะต่างๆ ของมนุษยเ์ขา้กบัตราสินคา้ โดยใช้
มาตราวดัทางบุคลิกภาพตราสินค้าของ เจ เอคเคอร์ (J. Aaker , 1997) โดยแบ่งกลุ่มบุคลิกภาพ
ออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มบุคลิกภาพแบบจริงใจ กลุ่มบุคลิกภาพแบบน่าต่ืนเตน้ กลุ่มบุคลิกภาพ
แบบผูมี้ความสามารถ กลุ่มบุคลิกภาพแบบซบัซอ้น และกลุ่มบุคลิกภาพแบบหา้วหาญ  

บุคลิกภาพแบบจริงใจ หมายถึง ตราสินคา้ท่ีเปรียบเหมือนคนท่ีซ่ือสัตยแ์ละซ่ือตรง 
บุคลิกภาพแบบความรู้ ความสามารถ หมายถึง ตราสินคา้ท่ีเปรียบเหมือนคนท่ีฉลาดและ

ประสบความส าเร็จ  
บุคลิกภาพแบบซบัซ้อน หมายถึง ตราสินคา้ท่ีเปรียบเหมือนคนท่ีมีเสน่ห์น่าหลงใหลชวน

มอง  
บุคลิกภาพแบบต่ืนเตน้ หมายถึง ตราสินคา้ท่ีเปรียบเหมือนคนท่ีมีชีวิตชีวา โดดเด่นและ

ทนัสมยั  
บุคลิกภาพแบบหา้วหาญ หมายถึง ตราสินคา้ท่ีเปรียบเหมือนคนท่ีแขง็แรงและกลา้หาญ 
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การกระท าท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการชนิด

ใดชนิดหน่ึง ซ่ึงมีทางเลือกตั้งแต่สองทางเลือกข้ึนไป ซ่ึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดงัน้ี ดา้นความ
ตอ้งการ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจและดา้นพฤติกรรม
หลงัการซ้ือ 
 
1.6 ขอบเขตกำรวจิัย 

 
การวิจยัเร่ือง “การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภค”  มีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
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1) ขอบเขตดา้นประชากร ผูว้จิยัแบ่งท าการศึกษากบัประชากร 3 กลุ่มคือ 
(1) กลุ่มแรก ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์
สิงห์ อายตุั้งแต่ 14  ปีข้ึนไป จ านวน 400คน 

(2) กลุ่มท่ีสอง ใช้วิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสโนวบ์อล (Snow Ball) กบักลุ่มผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีเคยมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ 
อายุตั้งแต่ 14  ปีข้ึนไป ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคน้ีช่ืนชอบเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเ์บียร์สิงห์ เพศหญิง 6 คน 
และเพศชาย 6 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 12 คน 

(3) กลุ่มท่ีสาม ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบสโนวบ์อล (Snow Ball) กบักลุ่มเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ียงัไม่บริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์แต่มีภาวะเส่ียงท่ีจะเป็นนกัด่ืมแอลกอฮอล์
หนา้ใหม่ คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 15-19 ปี ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคน้ีช่ืนชอบน ้ าด่ืมตราสิงห์ เยาวชนหญิง 
6 คน และเยาวชนชาย 6 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 12 คน 

2) ขอบเขตพื้นท่ีของประชากร เลือกพื้นท่ีในการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากสถานท่ีมีการจดั
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านคา้สะดวกซ้ือ สถาน
เริงรมยก์ลางคืน ผบับาร์ ห้างสรรพสินคา้ และยา่นชุมชน ใน 9 บริเวณดงัน้ี ย่านเลียบทางด่วนราม
อินทรา – อาจณรงค์, ย่านมหาวิทยาลยัรามค าแหง, ย่านมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั, ย่านมหาวิทยาลยั
รัตนบณัฑิต, ยา่นลาดพร้าว, ยา่นทองหล่อ-เอกมยั, ยา่นรัชดาภิเษก, ยา่นมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 
และยา่นถนนเกษตร-นวมินทร์ 

3) ขอบเขตดา้นตวัแปร ผูว้จิยัก าหนดตวัแปรอิสระในการวิจยัคร้ังน้ี โดยมีตวัแปรอิสระคือ 
ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ การรับรู้ตราสินคา้ผา่นส่ือ
โฆษณา ซ่ึงส่งผลต่อตวัแปรตาม ได้แก่ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4) ขอบเขตดา้นเวลา ผูว้ิจยัท าการวิจยั 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 – พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 

 
1.7 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 
1) ในเชิงสังคม สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ปกป้องเยาวชนและกลุ่มเส่ียงท่ีจะเป็นนกัด่ืม

หนา้ใหม่ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดนกัด่ืมหนา้ใหม่กบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ด ้
2) เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปเพิ่มองคค์วามรู้ของศาสตร์ดา้นการส่ือสารการตลาด 
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3) เป็นแนวทางให้ผูท่ี้สนใจสามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากผลการวิจยั  ไปใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาคน้ควา้ต่อไปในอนาคต 

4) ในเชิงธุรกิจ สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชว้างแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางธุรกิจได ้
 



บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การวิจยัเร่ือง “การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ในคร้ังน้ี ไดมี้
การน าแนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาซ่ึงสามารถน าเสนอ
ไดด้งัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือโฆษณา 
2.3 แนวคิดการเป็นผูส้นบัสนุนทางการตลาด 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ 
2.6 แนวคิดเก่ียวกบัการปลูกฝัง 
2.7 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
2.8 แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 
2.9 แนวคิดเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
2.10 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.11 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

  

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
 

การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะช่วยให้นักการตลาดทราบถึง

ลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคในดา้นต่าง ๆ ภายในกล่องด าของผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะไดจ้ดัส่วน

ประสมทางการตลาดต่างๆ ใหส้ามารถกระตุน้และตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมาย

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristic) ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยั   
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ทางดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางจิตวทิยามีรายละเอียดดงัน้ี     
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 

 

 
 
ภาพที ่2.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541. 
 

2.1.1 ปัจจัยทางด้านวฒันธรรม  
วฒันธรรมเป็นเคร่ืองผูกพนับุคคลในกลุ่มไวด้ว้ยกนั บุคคลจะเรียนรู้วฒันธรรมของตนเอง

ภายใตก้ระบวนการทางสังคม วฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล 
นอกจากน้ีในแต่ละวฒันธรรม ยงัประกอบไปดว้ยวฒันธรรมกลุ่มยอ่ยหรือขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีเป็นท่ียึดถือปฏิบติักนัในคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง   และยงัเก่ียวขอ้งไปถึงชั้นทางสังคมภายในสังคม
นั้นๆ อีกดว้ย 

2.1.1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) 
วฒันธรรมพื้นฐานเป็นส่ิงก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล บุคคลจะ

ไดรั้บการถ่ายทอดทางวฒันธรรมจากสังคมรอบขา้งตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก และจะมีส่วนท าให้เกิดค่านิยม
ต่างๆ ตลอดจนความตอ้งการในสินคา้ต่าง ๆ แตกต่างกนัไปในแต่ละวฒันธรรม ตวัอยา่งเช่น ลุงสม
ชาวไทยตอ้งการกระเบ้ืองไปใชใ้นการมุงหลงัคาบา้นท่ีสร้างใหม่ ในขณะท่ีนายนิเชา ชาวอาฟริกา
เห็นกระเบ้ืองมุงหลงัคาแลว้ไม่รู้จกัวา่ จะน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งไร เป็นตน้ 
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2.1.1.2 วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยหรือขนบธรรมเนียมประเพณี (Subculture) 
วฒันธรรม มีรากฐานมาจากเช้ือชาติ (Nationality Groups) เช่น คนไทยเช้ือชาติไทย 

และคนไทยเช้ือชาติจีน ยอ่มมีวฒันธรรมกลุ่มยอ่ยท่ีต่างกนั ศาสนา (Religious Group) เช่น กลุ่มคน
ไทยเช้ือชาติไทย ท่ีนบัถือพุทธศาสนาและนบัถือศาสนาคริสต ์ต่างก็มีวฒันธรรมกลุ่มยอ่ยท่ีต่างกนั 
สีผิว (Racial Group) เช่น คนอเมริกันผิวขาวและคนอเมริกันผิวด า และพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ี
แตกต่างกัน (Geographical Areas) เช่น คนทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซ่ึงอยู่ท่ีราบ
ส่วนมากในการลอยกระทงจะลอยตามแม่น ้ าต่างๆ  ในขณะท่ีคนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีอยูบ่นเขา
จะลอยกระทงโดยปล่อยข้ึนบนฟ้า เป็นตน้ วฒันธรรมกลุ่มย่อยจะมีผลท าให้พฤติกรรมของคนใน
กลุ่มต่างมีข้อปลีกย่อยท่ีแตกต่างไปจากวฒันธรรมพื้นฐานมีผลกระทบถึงการท่ีบุคคลจะมี
พฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคสินค้าท่ีแตกต่างกันดังนั้ นการท่ีนักการตลาดจะเสนอขาย
ผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ินตอ้งค านึงวา่เป็นท่ีตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ หรือไม่ 

อนุวฒันธรรม หมายถึง วฒันธรรมของคนกลุ่มยอ่ยท่ีรวมกนัเขา้เป็นสังคมกลุ่มใหญ่ 
จ าแนกอนุวฒันธรรมออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 

1) อนุวฒันธรรมทางเช้ือชาติ (Ethnic Subculture)  
2) อนุวฒันธรรมตามทอ้งถ่ิน (Regional Subculture)  
3) อนุวฒันธรรมทางอาย ุ(Age Subculture)  
4) อนุวฒันธรรมทางอาชีพ (Occupational Subculture) 

2.1.1.3 ชั้นทางสังคม (Social Class) 
ชั้นทางสังคมหมายถึงการท่ีมีการจดัล าดบัของบุคคลต่างๆ ในสังคมออกเป็นกลุ่ม 

โดยอาศยัเกณฑ์หลายๆ อย่างรวมกนั ไดแ้ก่ อาชีพ ฐานะ รายได้ ตระกูลหรือชาติก าเนิด ต าแหน่ง
หนา้ท่ี และการศึกษา เป็นตน้ ซ่ึงชั้นทางสังคมน้ี จะมีการเรียงล าดบัจากสูงไปต ่า และบุคคลท่ีถูกจดั
ให้อยูใ่นชั้นต่างๆ ในสังคมมกัจะมีลกัษณะพฤติกรรมและการบริโภคท่ีคลา้ยคลึงกนั และจะมีการ
เปล่ียนแปลงชั้นทางสังคมข้ึนหรือลงไดต้ลอดเวลาดงันั้นนกัการตลาดอาจน าเกณฑ์การแบ่งชั้นทาง
สังคมมาเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาดและการก าหนดตลาดเป้าหมายไดเ้ช่นกนั 

นกัการตลาดพบว่า ชั้นทางสังคมมีประโยชน์มากต่อการแบ่งส่วนตลาดสินคา้ การ
ก าหนดการโฆษณาการให้บริการ และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เพราะแต่ละชั้นทางสังคมจะ
แสดงถึงความแตกต่างกนัในดา้นความตอ้งการ การตดัสินใจซ้ือ และการบริโภคผลิตภณัฑ์ สังคม
จะเป็นหน่วยยอ่ยของวฒันธรรม ดงันั้นจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั
ของผูบ้ริโภค ตลอดจนเข้าไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ปัจจยัด้านสังคมจะ
ประกอบไปดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซ้ื้อ  
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2.1.2 ปัจจัยด้านสังคม 
2.1.2.1 กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) 
กลุ่มอา้งอิงจะมีผลต่อบุคคลในกลุ่มทางด้านการเลือกพฤติกรรม การด าเนินชีวิต 

ทศันคติและแนวความคิด เน่ืองจากบุคคล ตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มจึงมกัปฏิบติัตามและ
ยอมรับความคิดเห็นต่างๆ จากกลุ่มอิทธิพลดงันั้นนกัการตลาดควรจะทราบวา่กลุ่มอา้งอิงกลุ่มใดมี
อิทธิพลต่อกลุ่มตลาดเป้าหมาย และมีอิทธิพลด้านใดบ้าง เพื่อจะน ามาใช้ก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดต่อไป โดยกลุ่มอา้งอิงจะเป็นกลุ่มท่ีบุคคลตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงกลุ่มน้ีจะมีอิทธิพล
ต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของผูเ้ป็นสมาชิกของกลุ่ม กลุ่มอา้งอิงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น 
กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมอาชีพ เพื่อนร่วมสถาบนั บุคคล

ชั้นน าในสังคม นกัร้องหรือดาราภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้ 
2.1.2.2 ครอบครัว (Family) 
บุคคลในครอบครัวถือวา่มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของ

บุคคล ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว และจะเป็นตวัก าหนดบทบาทการซ้ือ
ของบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัว เช่น ในการซ้ือขนมส าหรับเด็ก เด็กอาจจะมีบทบาทในการเสาะหา
ขนมขบเค้ียวท่ีตนตอ้งการ แต่แม่จะเป็นผูต้ดัสินใจว่าควรจะซ้ือให้เด็กทานหรือไม่ ดงันั้นนกัการ
ตลาดจะตอ้งท าความเขา้ใจถึงบทบาทต่างๆ ในการซ้ือของครอบครัวเพื่อจะไดก้ าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีเหมาะสมต่อไป 

2.1.2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Status) 
การท่ีผู ้บริโภคจะต้องเก่ียวข้องกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นใน

ครอบครัวหรือในท่ีท างาน จะก่อให้เกิด ‘บทบาท’ ข้ึน คนแต่ละคนจะมีบทบาทต่าง ๆ มากมาย เช่น 
นางสาวสุดสวย มีบทบาทเป็นลูกสาวของนายสมชายและในขณะเดียวกันนางสาวสุดสวยก็มี
บทบาทเป็นผู ้จดัการฝ่ายตลาดท่ีท างาน ดังนั้ นบทบาทจึงหมายถึงกิจกรรม ท่ีจะต้องท าความ
คาดหมายของบุคคลใกลชิ้ด ในขณะเดียวกนับทบาทจะน ามาซ่ึงสถานะภาพทางสังคมของบุคคล
นั้นๆ จะเห็นไดว้่ากรณีของนางสาวสุดสวย สถานะการเป็นผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดจะมีสถานะทาง
สังคมท่ีดีกว่าการเป็นลูกสาวของนายสมชา ผูบ้ริโภคมกัจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีแสดงให้เห็นถึง
สถานะของตนในสังคม เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูงพอใจท่ีจะใชบ้ริการของสายการบินท่ีมีชั้นนกัธุรกิจ 
ถึงแมจ้ะตอ้งจ่ายเงินแพงข้ึนก็ตาม 
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2.1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล  
การตัดสินใจของผู ้ซ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้านต่างๆ ได้แก่ อาย ุ

ขั้นตอนวฏัจกัรชีวิต ครอบครัว อาชีพ สถานการทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวติ และ
บุคลิกภาพ 

2.1.3.1 อาย ุ(Age) 
อายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ช่วงอาย ุ

0-5 ปี จะตอ้งการสินคา้ประเภทอาหารส าหรับเด็ก ของเล่น เส้ือผา้ส าหรับเด็ก ช่วงอายุ 6-19 ปี จะ
ตอ้งการสินคา้ประเภท เส้ือผา้ อุปกรณ์กีฬา วิทยเุทป อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองส าอาง ช่วงอายุ 20-34 
ปี จะตอ้งการสินคา้ประเภท รถยนต์ เคร่ืองแต่งบา้น ซ้ือของให้เด็กๆ ช่วงอายุ 35-49 ปี จะตอ้งการ
สินคา้ประเภทบา้นใหญ่ๆ รถยี่ห้อดีกวา่เดิม รถคนัท่ี 2 และช่วงอายุมากกวา่ 60 ปี จะตอ้งการสินคา้
ประเภทสินคา้บ ารุงร่างกาย บริการดา้นการแพทย ์การท่องเท่ียว อยา่งสะดวกสบาย เป็นตน้ 

2.1.3.2 ขั้นตอนวฏัจกัรชีวติครอบครัว (Family Life Cycle) 
เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว ซ่ึงในแต่ละ

ขั้นตอนของครอบครัวจะมีส่ิงท่ีมีอิทธิพลและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั โดยทัว่ไปมกัท าการแบ่ง
ขั้นวฏัจกัรชีวิตครอบครัวเป็น 8 ล าดบั ในแต่ละขั้นตอนจะมีลกัษณะการบริโภคแตกต่างกนัดงัน้ี 
ไดแ้ก่ 

1) เป็นโสดและอยู่ในวยัหนุ่มสาว (The Bachelor Stage) ใช้จ่ายเงินเต็มท่ี 
และมกัใชจ่้ายในดา้นสินคา้อุปโภค บริโภคส่วนตวั เส้ือผา้ การพกัผอ่นหยอ่ยใจ และเคร่ืองส าอางค ์  
เป็นตน้ 

2) คู่สมรสใหม่และยงัไม่มีบุตร (Newly Married Couples) มกัจะซ้ือสินคา้
ถาวร เช่น บา้น รถยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ 

3) ครอบครัวท่ีมีบุตรคนเล็กอายุต  ่ากว่า 6 ขวบ (Full Nest I) สินค้าถาวร
ภายในบา้น เคร่ืองแต่งบา้น สินคา้ส าหรับเด็ก และสนใจส่ิงใหม่ๆ ท่ีคิดวา่ดีส าหรับลูก 

4) ครอบครัวท่ีมีบุตรคนเล็กอายุมากกว่า 6 ขวบ (Full Nest II) มกัจะซ้ือ
สินคา้ประเภทอาหาร เคร่ืองเขียน แบบเรียน รายการพกัผอ่นส าหรับบุตร ครอบครัวท่ีบิดามารดามี
อายุมาก บุตรโตแล้วแต่ยงัไม่ได้แต่งงาน (Full Nest III) ฐานะทางการเงินดี ซ้ือเคร่ืองแต่งบ้าน
ทดแทนของเก่า บา้นขนาดใหญ่กว่าเดิม รถยนต์คนัใหม่หรือบริการพกัผ่อนตากอากาศ ท่ีหรูหรา 
ครอบครัวท่ีบิดามารดามีอายุมาก บุตรแยกครอบครัวแลว้ แต่ยงัท างานอยู ่(Empty Nest I) ฐานะทาง
การเงินดี ชอบเดินทางพกัผ่อน มีการบริจาคเพื่อสังคมครอบครัวท่ีบิดามารดามีอายุมาก บุตรแยก
ครอบครัวแล้วออกจากงานแล้ว (Empty Nest II) รายได้ลดลง ซ้ือผลิตภัณฑ์ผู ้สู งอายุ การ
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รักษาพยาบาลอยู่คนเดียวเน่ืองจากฝ่ายหน่ึงตายหรือหย่าขาด และบุตรแยกครอบครัวแลว้ (Solitary 
Survivors) ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นค่ารักษาพยาบาล 

2.1.3.3 อาชีพ (Occupation) 
อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น 

กลุ่มขา้ราชการจะตอ้งการรถยนตข์องประเทศญ่ีปุ่นท่ีประหยดัน ้ามนัและราคาพอสมควร ในขณะท่ี
นกัธุรกิจจะตอ้งการรถยนตจ์ากประเทศแถบยุโรปท่ีดูหรูหราราคาแพง เป็นตน้ ดงันั้นนกัการตลาด
จะต้องศึกษาว่าผลิตภณัฑ์ของบริษัทเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มอาชีพใดเพื่อท่ีจะน ามาจดักิจกรรม
ทางการตลาดใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.1.3.4 สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) 
สถานะทางเศรษฐกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ได้แก่ 

รายไดจ้บัจ่ายของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะหมายถึงรายไดสุ้ทธิของผูบ้ริโภคหลงัจากท่ีเก็บจ านวนหน่ึงไวเ้ป็น
เงินออมแล้วจะเป็นเงินท่ีผูบ้ริโภคมีไวเ้พื่อการใช้จ่าย อ านาจในการกูย้ืมเงินและสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจขณะนั้นๆ ของประเทศ 

2.1.3.5 การศึกษา (Education) 
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะต้องการข้อมูลเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ ์ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ต่างกนั 
2.1.3.6 รูปแบบการด ารงชีวติ (Life Style) 
นกัการตลาดเช่ือวา่การเลือกผลิตภณัฑ์ของบุคคลข้ึนอยูก่บัแบบการด ารงชีวติ และยงั

เช่ือว่าแบบของการด ารงชีวิตของผูบ้ริโภคเป็นผลรวมของกิจกรรมท่ีบุคคลท า (Activities) ความ
สนใจของบุคคล (Interest) ความคิดเห็นของบุคคลต่อส่ิงต่างๆ (Opinions) และลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (Demographics) ของบุคคลนั้น อาจเขียนย่อๆ ได้ว่า Life Style = AIO + Demo
ตวัอยา่งเช่น 

1) กิจกรรมท่ีบุคคลท า (Activities) ได้แก่ การท างาน การพักผ่อนงาน
อดิเรก กีฬาท่ีเล่น เป็นตน้ 

2) ความสนใจของบุคคล (Interest) ได้แก่ ครอบครัว อาชีพ บ้านชุมชน 
แฟชัน่ เป็นตน้ 

3) ความคิดเห็นของบุคคลต่อส่ิงต่างๆ (Opinions) ไดแ้ก่ ตวัเอง 
4) กิจกรรมท่ีบุคคลท า (Activities) ได้แก่ การท างาน การพักผ่อนงาน

อดิเรก กีฬาท่ีเล่น เป็นตน้ 
5) ความสนใจของบุคคล (Interest) ได้แก่ ครอบครัว อาชีพ บ้านชุมชน 
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แฟชัน่ เป็นตน้ 
6) ความคิดเห็นของบุคคลต่อส่ิงต่างๆ (Opinions) ได้แก่ ตัวเอง สังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา ผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
7) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographics) ได้แก่ อายุ การศึกษา 

รายได ้อาชีพถ่ินท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ 
ตวัอย่างของนางสาวสุดสวยท่ีมีกิจกรรมประจ าวนั คือ การท างานเป็นผูจ้ดัการฝ่าย

การตลาด สนใจในเร่ืองอาชีพและแฟชัน่ และมีความคิดเห็นวา่การเขา้สังคมจะมีส่วนช่วยเสริมใน
เร่ืองงานอาชีพไดดี้ ประกอบกบัเป็นคนท่ียงัโสดและรายไดดี้ จึงท าให้นางสาวสุดสวยมีแบบของ
การด ารงชีวิตท่ีมุ่งเน้นไปท่ีงานนอกเหนือจากเวลาท างานจะแต่งตวัตามแฟชัน่เพื่อไปร่วมในงาน
สังคมต่างๆ 

2.1.3.7 บุคลิกลกัษณะ (Personality) 
บุคลิกลกัษณะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ เพราะบุคลิกลกัษณะเป็นผลรวมของ

ทศันคติและนิสัยของบุคคล ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีบุคลิกท่ีแตกต่างกนัไป เช่น เป็นคนละเอียดอ่อน 
คนเปิดเผย คนมีความคิด สร้างสรรค์ หรือเป็นคนมีระเบียบ เป็นตน้ บุคคลท่ีมีบุคลิกต่างกนัเหล่าน้ี
จะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั เช่น คนมีความคิดสร้างสรรคม์กัจะชอบทดลองใช้ผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ ในขณะท่ีคนละเอียดถ่ีถว้นจะพอใจสินคา้ท่ีรู้จกัดีอยูแ่ลว้วา่มีคุณภาพดีและมีราคาเหมาะสม 
นกัการตลาดจะตอ้งพยายามคน้หาบุคลิกของบุคคลกลุ่มต่างๆ เพื่อน ามาใช้ให้บรรลุเป้าหมายทาง
การตลาด โดยเฉพาะกบัสินคา้บางประเภทท่ีมีผลต่อบุคลิกของผูใ้ชท่ี้จะปรากฏต่อคนอ่ืนๆ ในสังคม 
เช่น สินคา้ประเภทเส้ือผา้ น ้าหอม รถยนต ์และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เป็นตน้  

ตวัอยา่งของการน าบุคลิกของผูบ้ริโภคไปใช ้เช่น บริษทัผลิตเบียร์พบวา่นกัด่ืมเบียร์
มีบุคลิกชอบเอาชนะ กา้วร้าว และมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง ดงันั้นนักการตลาดจึงตอ้งพยายาม ให้
ลกัษณะเหล่าน้ีปรากฏในตวัสินคา้ และปรากฏในช้ินงานโฆษณาดว้ย 

 
2.1.4 ปัจจัยทางจิตวทิยา 
การเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวทิยา 4 ประการ ไดแ้ก่ การ

จูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ และทศันคติ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
2.1.4.1 การจูงใจ (Motivation) ในทางจิตวิทยาเช่ือกันว่าการเกิดพฤติกรรมของ

มนุษยต์อ้งมีส่ิงจูงใจเป็นตวักระตุน้ให้เกิดความตอ้งการและเกิดพฤติกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการนั้น ดงันั้นการตลาดจึงพยายามท่ีจูงใจผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงค์ ให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ของตน โดยอาศยัส่ิงจูงใจทางการตลาด แต่การท่ีนกัการตลาดจะจดัส่ิง
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กระตุน้อย่างไรนั้นจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงความตอ้งการของมนุษยใ์ห้เขา้ใจก่อน นกัจิตวิทยาไดเ้สนอ
ทฤษฎีการจูงใจของมนุษยไ์วม้ากมาย แต่ทฤษฎีท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป ไดแ้ก่ ทฤษฎี
การจูงใจของมาสโลว ์และทฤษฎี การจูงใจของฟรอยด ์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s Theory of Motivation) 
มาสโลว์กล่าวว่าบุคคลจะมีล าดับขั้ นของความต้องการ (Hierarchy of 

Needs) ท่ีสามารถเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ีคือ  
ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological Needs)  
ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs)  
ความต้องการทางสังคมหรือความต้องการการยอมรับและความรัก 

(Social Needs)  
ความตอ้งการการนบัถือ (Esteen Needs) 
ความต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization 

Needs) 
ความตอ้งการของคนเราอาจจะเกิดข้ึนไดพ้ร้อมๆ กนัหลายขั้นตอน แต่

ละบุคคลจะพยายามตอบสนองความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดหรือมากท่ีสุดก่อน เม่ือบุคคลไดส่ิ้งท่ีมา
บ าบดัความตอ้งการแลว้ความจ าเป็นในส่ิงนั้นก็จะหมดไป  

ดงันั้นนกัการตลาดจะตอ้งพยายามศึกษาถึงความตอ้งการในแต่ละขั้นตอน
ของมนุษยแ์ลว้น ามาพิจารณาวา่ผลิตภณัฑ์ของบริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการอะไรไดบ้า้ง 
แลว้จึงไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการตลาดเพื่อจูงใจ ผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ของบริษทั 
เช่น ส าหรับบุคคลท่ีตอ้งการความปลอดภยัในการเดินทาง โดยรถยนต์ รถยนต์ยี่ห้อ ซี. ไดใ้ช้การ
พฒันาผลิตภณัฑ์ (ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด) ให้เพิ่มความปลอดภยัในการขบัข่ี โดยใช้เทคโนโลยี
จากอากาศยาน พร้อมกบัการโฆษณา (ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด) ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบโดยหวงัวา่ 
ผูบ้ริโภคจะเกิดความตอ้งการและซ้ือรถยีห่อ้น้ี 

2) ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด ์(Freud’s Theory of Motivation) 
ฟรอยดค์น้พบวา่พฤติกรรมของมนุษยจ์ะถูกควบคุมโดยความคิดพื้นฐาน 3 ระดบั 

ท่ีเรียกว่า อิด (Id) อีโก้หรืออตัตา (Ego) และซูเปอร์อิโก้หรือธิอตัตา (Superego) แล้วแต่ว่าบุคคล
นั้นๆ จะมีความคิดพื้นฐานในส่วนใดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด และโดยปกติบุคคลจะไม่ทราบถึงความ
ตอ้งการท่ีแท้จริงของตนเอง การท่ีนางสาวสุดสวยเปล่ียนรถยนต์คนัใหม่ท่ีมีรูปทรงปราดเปรียว 
และราคาแพง โดยให้เหตุผลว่าเพราะต้องการความปลอดภัยในการขบัข่ี แต่ลึกลงไปเธออาจ
ตอ้งการแสดงให้เห็นถึงฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของเธอดว้ย และในส่วนลึกท่ีสุดนางสาวสุดสาว
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อาจซ้ือรถคนัน้ีเพราะให้ความรู้สึกว่าตวัเองยงัเป็นวยัรุ่น (อายุน้อยลง) และสามารถดึงดูดความ
สนใจของเพศตรงขา้มไดดี้  

ดังนั้ นนักการตลาดจึงอาจจดัท าการวิจยัเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือส่ิงจูงใจท่ี
แทจ้ริงในการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยท าการเก็บขอ้มูลในส่วนความรู้สึกลึก ๆ ของผูบ้ริโภคกลุ่มเล็ก ๆ 
โดยใชเ้ทคนิคท่ีเรียกวา่ “Projective Techniques” เพื่อท่ีจะดึงเอาอีโกแ้ละซูเปอร์อิโกอ้อกไป และให้
กลุ่มตวัอย่างตอบความตอ้งการท่ีแทจ้ริง เพื่อนกัการตลาด จะไดเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรมและส่ิงจูงใจท่ี
แทจ้ริงของผูบ้ริโภค ตวัอยา่งผลของการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคไม่ชอบลูกพรุน เพราะผิวเห่ียวยน่ของ
ลูกพรุนท าให้คิดถึงความเจ็บป่วย และความแก่ หรือการท่ีแม่บา้นให้ความส าคญักบัการอบขนมเคก้
เพราะใหค้วามรู้สึกเหมือนการใหก้ าเนิดบุตร เป็นตน้ 

2.1.4.2 การรับรู้ (Perception) การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีบุคคลเลือกจดัประเภท 
ตีความ และรับรู้ขอ้มูลหรือส่ิงกระตุน้ต่างๆ ท่ีได้พบเห็นหรือไดรั้บ เม่ือผูบ้ริโภคได้รับส่ิงกระตุน้
จากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็นการได้เห็น ได้ยิน ได้กล่ิน การสัมผสั หรือได้ล้ิมรสก็ตาม 
ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะเกิดการรับรู้และตีความขอ้มูลดว้ยความรู้สึกส่วนตวัของคนท่ีมีต่อลกัษณะทาง
กายภาพของส่ิงเร้าความสัมพันธ์ของส่ิงเร้ากับส่ิงแวดล้อม และเง่ือนไขของแต่ละบุคคล 
(ประสบการณ์ในอดีต) เช่น นางสาวสุดสวยเห็นส่ิงเร้า xx อาจคิดว่าเป็น ภาพร้ัวบา้นหรืออกัษร X 
ในภาษาองักฤษ แต่หากพบเห็นในชัว่โมงคณิตศาสตร์จะเขา้ใจวา่ เป็นตวัแปร X ในวชิาคณิตศาสตร์ 
ในขณะท่ีเด็กชายอายุ 4 ขวบ อาจคิดวา่เป็นเคร่ืองหมายผดิ (x) ก็ได ้ตามปกติผูบ้ริโภค จะไดพ้บเห็น
ส่ิงกระตุ้นต่างๆ มากมาย เช่น ในการดูโทรทัศน์ รายการเกมส์เศรษฐี นางสาวสุดสวยได้เห็น
ภาพยนตร์ โฆษณาสินคา้ต่างๆ มากมาย แต่จะรับรู้โฆษณาเพียงบางช้ินเท่านั้น ทั้งน้ีเป็นกลไกทาง
ธรรมชาติของมนุษยท่ี์จะมีการเลือกรับส่ิงกระตุน้ต่าง ๆ เพื่อป้องกนัการสับสน ตามปกติผูบ้ริโภค
มกัจะเลือกรับรู้เฉพาะส่ิงกระตุน้ท่ีตรงกบัความเช่ือ หรือทศันคติและเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการหรือการรับรู้ต่อตนเอง (Self Perception) ตนเท่านั้น และการรับรู้ของบุคคลจะแตกต่างกนั
ไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล นกัการตลาดจะตอ้งระลึกว่าบุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะ ส่ิงท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและตรงกบัการรับรู้ต่อตนเอง (Self Perception) ซ่ึงการรับรู้ต่อตนเอง 
หมายถึงการท่ีผูบ้ริโภครับรู้ต่อตนเองวา่เป็นอยา่งไร เช่น นางสาวสุดสวยรับรู้วา่ตนเองเป็นนกัธุรกิจ 
นางสมศรีรับรู้ตนเองว่าเป็นแม่บา้นท่ีดี ทั้งสองจะเลือกรับรู้โฆษณาต่าง ๆ ท่ีพบเห็นท่ีต่างกนั เช่น 
นางสาวสุดสวยจะเลือกรับรู้โฆษณารถยนต์ยี่ห้อท่ีสวย ปราดเปรียว เหมาะสมกับสาวนักธุรกิจ 
ในขณะท่ีนางสมศรีอาจจะเลือกรับรู้โฆษณาเก่ียวกบัน ้ ามนัพืช งานเฟอร์นิเจอร์โชวต่์าง ๆ เป็นตน้ 
ซ่ึงในการเลือกรับรู้ของทั้ งสองจะดูจากเน้ือหาของโฆษณาและลักษณะของตัวพรีเซ็นเตอร์ 
(Presenter) ดว้ย ดงันั้นในการท่ีจะจดัส่ิงเร้าทางการตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ได ้หากเป็น
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ช้ินงานโฆษณาจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะของพรีเซ็นเตอร์ และหากเป็นสินคา้ท่ีใชก้นัทัว่ ๆ ไป อาจจะ
ตอ้งเนน้ท่ีบรรจุภณัฑ์ท่ีดูสะดุดตาและตรงกบัการรับรู้ของตนเองของกลุ่มเป้าหมาย เช่น แชมพูของ
สาววยัรุ่นจะมีสีสันของบรรจุภณัฑ์แบบหน่ึง ขณะท่ีแชมพูของวยัรุ่นชายจะมีสีสันของบรรจุภณัฑ์
อีกแบบหน่ึง เป็นตน้ 

2.1.4.3 การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือ
ประพฤติซ ้ าในพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และมีผลเป็นอย่างมากต่อทศันคติและความเช่ือของบุคคล
นั้น ผูบ้ริโภคอาจเกิดการเรียนรู้จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น 
นางสาวทาท่าเคยใชแ้ชมพูยี่ห้อ เอ. แลว้ผมนุ่มสวย คร้ังต่อไปจึงซ้ือมาใชอี้กเพราะเกิดการเรียนรู้ วา่
แชมพูยี่ห้อน้ีดี หรือผูบ้ริโภคอาจเกิดการเรียนรู้จากการบอกเล่าท่ีเป็นประสบการณ์ของบุคคลอ่ืน 
เช่น คุณแม่บอกวา่ดีหรือดาราภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบบอกวา่ใชแ้ลว้ดี เป็นตน้ ดงันั้นนกัการตลาดอาจ
ใช้วิธีการโฆษณาแบบซ ้ าๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการเรียนรู้ในผลิตภัณฑ์ของตน และท าให้เกิด
พฤติกรรมการซ้ือข้ึนได ้

2.1.4.4 ความเช่ือ (Beliefs) ความเช่ือเป็นความคิดของผูบ้ริโภคท่ียึดถือต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงความเช่ือ เร่ืองน้ีอาจไม่มีเหตุผลก็ได ้เช่น การท่ีคน
เช่ือวา่ หากจะออกจากบา้นแลว้มีจ้ิงจกร้องทกัจะพบโชคร้ายจึงไม่ควรออกจากบา้นในวนันั้น หรือ
เป็นความเช่ือท่ีเกิดจากประสบการณ์ในการใช้สินคา้ของตนโดยตรง เช่น เคยเช่ือมัน่วา่ใช้มะกรูด
สระผมแลว้ดี และมีแชมพูยี่ห้อหน่ึงโฆษณาว่าผสมมะกรูดก็เลยลองซ้ือมาใช้ (เพราะตรงกบัความ
เช่ือเดิม) และปรากฏวา่ใชแ้ลว้ผมนุ่มและดกด าข้ึน ผูบ้ริโภครายน้ีก็จะเกิดความเช่ือถือในแชมพูยีห่้อ
น้ี และอาจจะเช่ือไปถึงผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีมาจากผูผ้ลิตรายเดียวกนัน้ีดว้ย ดงันั้นจะเห็นได้ว่าความ
เช่ือถือของผูบ้ริโภคจะมีผลเป็นอย่างมากต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ดงันั้นนักการตลาด
จะตอ้งติดตามอยู่เสมอหากพบว่าผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือในดา้นลบต่อบริษทั หรือผลิตภณัฑ์ของ
บริษทั จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขความเช่ือท่ีผดิพลาดนั้น 

2.1.4.5 ทศันคติ (Attitude) ทศันคติเป็นการประเมินท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงใน
ดา้นบวกและลบ เช่น  ผูบ้ริโภคอาจมีทศันคติต่อการใช้น ้ าตาลทรายชงกาแฟว่าท าให้มีแคลอร่ีสูง 
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เพราะฉะนั้นน ้ าตาลทรายไม่ดีจึงเลิกใช้น ้ าตาลทราย เป็นตน้ หรืออาจเกิด
ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ในดา้นความพอใจ หรือความไม่พอใจ เช่น เม่ือไดท้ดลองสารสังเคราะห์ท่ีให้
ความหวานเหมือนน ้าตาลแต่ให้แคลอร่ีต ่ากวา่น ้าตาลยี่หอ้หน่ึง แลว้ชอบรสชาติแต่รู้สึกวา่ราคาแพง
เกินไปจึงไม่ซ้ือมาใช้ จะเห็นได้ว่าทศันคติจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี
ผูบ้ริโภคจะมีทศันคติต่อส่ิงต่างๆ เสมอ เช่น ทศันคติต่อศาสนา การเมือง เส้ือผา้ ดนตรี อาหาร และ
อ่ืนๆ ซ่ึงทัศนคติต่อส่ิงต่างๆ จะมีความเก่ียวข้องกันเสมอ นักการตลาดจะต้องพยายามเสนอ
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ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูใ่นทศันคติของบุคคลแลว้ มากกว่าจะพยายามเปล่ียนทศันคติของบุคคล เช่น การ
เสนอผลิตภณัฑท่ี์ไม่ขดัต่อกฎของวฒันธรรมและสังคม  

นกัการตลาดจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาหลกัเกณฑก์ารตดัสินใจซ้ืออนัเป็นผลมาจากปัจจยั
ทางวฒันธรรม สังคม ลกัษณะส่วนบุคคล และลกัษณะทางจิตวิทยา ปัจจยัเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อ
นกัการตลาด เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการพิจารณาความสนใจของผูซ้ื้อท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ เพื่อน าไป
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ ตดัสินใจด้านราคา จดัช่องทางการจดัจ าหน่ายและส่งเสริมการตลาด ท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑแ์ละบริษทั (อรชร มณีสงฆ ์และคณะ, 2548) 

โดยการศึกษาเร่ือง การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตอ้ง
อาศยัองค์ประกอบด้านปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค มาเป็นแนวทางใน
การศึกษา เน่ืองจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันของแต่ละ
บุคคลเป็นตวัก าหนดใหบุ้คคล มีทศันคติและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัส่ือโฆษณา 

 
2.2.1 ความหมายของการโฆษณา 
ค าวา่ “การโฆษณา” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Advertising” มาจากรากศพัท์ในภาษาลาติน

วา่ “Ad Vertere” ซ่ึงหมายถึง “การหนัเหจิตใจไปสู่” หรือ “to Turn the Mind Toward” เม่ือพิจารณา
ในทางการตลาด ก็อาจใหค้วามหมายกวา้งๆ ไดว้า่ หมายถึง การเชิญชวน โนม้นา้วจิตใจผูซ้ื้อให้หนั
เหความสนใจ หนัมาซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายนัน่เอง 

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association : AMA) ได้นิยาม
อย่างเป็นทางการไวว้่า “การโฆษณา หมายถึง การน าเสนอและการส่งเสริมความคิดสินคา้และ
บริการใด ๆ ในลกัษณะท่ีไม่เป็นการส่วนบุคคล โดยมีผูอุ้ปถมัภ์ท่ีระบุช่ือเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายให้” 
(Kotler, 1997, p. 637) 

โบวี และคณะ (Bovee et al., 1995, p. 4) ได้ให้นิยามของการโฆษณาไวว้่า หมายถึง การ
ส่ือขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ หรือความคิดในลกัษณะท่ีไม่เป็นการส่วนบุคคล โดยผ่าน
ส่ือมวลชนต่างๆ อนัเป็นความพยายามเพื่อเชิญชวน โนม้นา้วจิตใจ พฤติกรรมของผูซ้ื้อหรือผูรั้บสาร
ใหเ้กิดความคลอ้ยตาม โดยมีผูอุ้ปถมัภท่ี์ระบุช่ือเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้

ส่ือโฆษณา (Advertising Media) เป็นเคร่ืองมือในการน าพาข่าวสารจากผูข้ายสินคา้ไปสู่
กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ปรัชญาของการซ้ือส่ือโฆษณาคือ “การเขา้ถึงท่ีไดม้าก
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ท่ีสุดตามความเหมาะสม ความถ่ีสูงสุดท่ีเหมาะสม และการสูญเปล่าน้อยท่ีสุด ในงบประมาณท่ี
จ ากัด” (เสรี วงษ์มณฑา, 2540, น. 205) ดังนั้ นส่ือโฆษณาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการ
เลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  กัลป์ยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย ์สัมปัตตะวนิช 
(2551, น. 178-197) ไดแ้บ่งส่ือโฆษณาออกเป็น 4 ประเภทคือ  

1) ส่ืออิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ เป็นส่ือท่ีนิยมมากท่ีสุด และ
สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นส่ือท่ีมีทั้งภาพและเสียง อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริโภค
อาจมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท าควบคู่ไปกับการดูโทรทศัน์ หรือฟังวิทยุ ท  าให้ความสนใจในข่าวสารท่ี
ส่ือสารจากส่ือดงักล่าวมีไม่มาก  

2) ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ ส่ือหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร อาจหมายความถึงส่ือทุกชนิดท่ีใช้
การพิมพ์ ภาพ ข้อความลงไป เช่น เส้ือยืด หมวก เป็นต้น ส่ือส่ิงพิมพ์มีความส าคัญอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีให้รายละเอียดของสินคา้ไดดี้ และผูอ่้านตอ้งใชค้วามพยายามในการเปิดรับส่ือคือ
การอ่าน ท าใหเ้กิดการจดจ าไดดี้กวา่ส่ืออ่ืนๆ  

3) ส่ือปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ ส่ืออินเตอร์เน็ต เป็นส่ือท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถมีการ
โตต้อบกลบัไดท้นัท่ีท่ีเปิดรับข่าวสารทางส่ือ การติดต่อสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว และสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 ฝ่ายไดเ้ป็นอยา่งดี  

4) ส่ือสนบัสนุน ไดแ้ก่ โรงภาพยนตร์ ส่ือนอกบา้น ส่ือ ณ จุดขาย ส่ือสนบัสนุนน้ีใช้
เพื่อส่ือสารเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเฉพาะท่ีส่ืออ่ืนๆ ไม่สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ีในปัจจุบนัยงัมีช่องทางการส่ือสาร ส่ือใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนมากมายท่ีแวดลอ้ม
ตวัเรา เช่น ส่ือดิจิตอล ท่ีเป็นส่ือท่ีทรงพลงัต่อการบริโภคของผูบ้ริโภคมากเป็นช่องทางการส่ือสารท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและเป็นการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน  

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า การโฆษณาสามารถกระท าได้หลายรูปแบบ มีความ
หลากหลายและสามารถกระท าไดห้ลายวิธี การโฆษณาทุกชนิดจึงไม่เหมือนกนั แต่การโฆษณา
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัวา่ ใคร (Who) คือกลุ่มบุคคลท่ีเราตอ้งการให้ข่าวสารการโฆษณาไปถึง จะท า
การโฆษณา ท่ีไหน (Where) จะใชส่ื้อ ประเภทใด (Which) และส่ิงท่ีตอ้งการท่ีจะโฆษณาคือ อะไร 
(What) เป็นตน้ 
 

2.2.2 การก าหนดวตัถุประสงค์ของการโฆษณา (Setting The Advertising Objectives)  
การก าหนดวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายท่ีผูท้  าการโฆษณาตอ้งการให้บรรลุ วตัถุประสงค์

ของการโฆษณาจะตอ้งสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งทางการตลาด และ
ส่วนประสมการตลาดท่ีได้ตดัสินใจไวก่้อนแลว้ เพราะการวางแผนกลยุทธ์การก าหนดต าแหน่ง
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การตลาด และส่วนประสมการตลาดเป็นตวัก าหนดงานการโฆษณาท่ีจะตอ้งกระท าในโปรแกรม
การตลาดทั้งหมด แต่การก าหนดวตัถุประสงคก์ารโฆษณา ก็เป็นปัญหาท่ีทา้ทายมากท่ีสุดอยา่งหน่ึง
ในวงการโฆษณา ปัญหาส าคญัเกิดจากแนวคิด 2 ประการ คือ จะก าหนดวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ยอดขายให้สูงข้ึน (Sales Objectives) หรือจะก าหนดวตัถุประสงค์เพื่อยกระดบัขั้นของผลของการ
ส่ือสารให้สูงข้ึน (Communication Objectives) ปัญหาเกิดข้ึนก็คือว่า ผลของการโฆษณาท่ีท าให้
ยอดขายสูงข้ึนไม่สามารถท่ีจะวดัผลได้แน่นอนเสมอไป เพราะว่าผูท้  าการโฆษณาส่วนมากจะ
กระท ากิจกรรมการตลาดอยา่งอ่ืนหลาย ๆ อยา่งควบคู่กนัไปดว้ยในเวลาเดียวกนั ซ่ึงแต่ละกิจกรรม
ต่างก็มุ่งเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายทั้งส้ิน เช่น การลดราคา หรือการส่งเสริมการขาย เป็นตน้ ดงันั้น 
การมีขอดขายสูงข้ึน จึงไม่ไดห้มายความวา่เกิดจากผลของการโฆษณาเพียงอยา่งเดียว แต่อาจเป็น
เพราะการลดราคาลงก็อาจเป็นได้ (Bovee, Houston, & Thill, 1995, p. 177 อ้างถึงใน ศิริวรรณ    
เสรีรัตน์ และคณะ, 2543) 

ดว้ยเหตุน้ีการก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มยอดขายใหสู้งเป็นจ านวนเปอร์เซ็นตต่์าง ๆ ตาม
ก าหนด จึงเป็นการผลกัภาระท่ีคาดหวงัให้การโฆษณา จะตอ้งกระท าเพื่อให้ผลดงักล่าวนั้นท่ีไม่
ยุติธรรมนัก และการก าหนดวตัถุประสงค์ เพื่อบรรลุผลตามล าดบัขั้นของการส่ือสารก็มีปัญหา
เช่นเดียวกนั คือ เขา้ลกัษณะพูดง่ายแต่ท ายาก (Easier Said Than Done) (Bovee, Houston, & Thill,  
1995, p. 177 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2543) 

การก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายการโฆษณา อาจสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท
ตามจุดมุ่งเน้น คือ การโฆษณาท่ีมุ่งเน้นทางด้านอุปสงค์ (Demand-oriented) หรือ มุ่งเน้นท่ี
ภาพลกัษณ์ (Image-oriened) ตวัอย่างการก าหนดวตัถุประสงค์ทั้ง 2 ประเภท สรุปได้ดงัน้ี (Evans 
and Berman, 1997, p. 531 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2543) 

2.2.2.1 การก าหนดวตัถุประสงคท่ี์มุ่งเนน้ดา้นอุปสงค ์
1) เพื่อใหข้อ้มูล (To Inform) ตวัอยา่งเช่น 

(1) เพื่อใหต้ลาดเป้าหมายเกิดการรับรู้เก่ียวกนัผลิตภณัฑต์ราใหม่ 
(2) เพื่อสร้างความคุน้เคยให้กบัลูกคา้เก่ียวกบัธุรกิจใหม่ และชั่วโมง

การท างาน 
(3) เพื่อลดเวลาของพนกังานขายในการตอบปัญหาพื้นฐานทัว่ไป 

2) เพื่อเชิญชวน (To Persuade) ตวัอยา่งเช่น 
(1) เพื่อใหลู้กคา้เกิดความชอบในตราท่ีน าเสนอมากข้ึน 
(2) เพื่อใหลู้กคา้สั่งสินคา้เพิ่มข้ึน 
(3) เพื่อใหลู้กคา้เกิดความภกัดีในตรา (Brand Loyalty) 
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3) เพื่อเตือนความทรงจ า (To Remind) ตวัอยา่งเช่น 
(1) เพื่อรักษายอดขายใหค้งท่ี 
(2) เพื่อรักษาใหลู้กคา้มีความภกัดีในตรา 
(3) เพื่อรักษาตราสินคา้และภาพลกัษณ์ใหอ้ยูใ่นความทรงจ าของลูกคา้ 

2.2.2.2 การก าหนดวตัถุประสงคท่ี์มุ่งเนน้ท่ีภาพลกัษณ์ 
1) ทางดา้นอุตสาหกรรม (Industry) ตวัอยา่งเช่น 

(1) เพื่อพฒันาและรักษาภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมท่ีดีให้เกิดขั้น
ในทางดี 

(2) เพื่อสร้างอุปสงคข์ั้นตน้ (Primary Demand) 
2) ทางดา้นบริษทั (Company) ตวัอยา่งเช่น 

(1) เพื่อพฒันาและรักษาภาพลกัษณ์ของบริษทัใหเ้กิดข้ึนในทางดี 
(2) เพื่อสร้างอุปสงคข์ั้นเลือกสรร (Selective Demand) 

 
2.2.3 การสร้างข่าวสารโฆษณา (Message Execution) 
ผูท้  าการโฆษณาจะลงมือปฏิบติัการ โดยการน าความคิดท่ีไดเ้ลือกสรรแลว้ ซ่ึงในทางภาษา

โฆษณาเรียกว่า Big Idea หรือความคิดท่ียิ่งใหญ่ อันเป็นแนวคิดส าคัญท่ีสร้างสรรค์ (Creative 
Concept) จัดท าในรูปของข่าวสารท่ีจะน าไปใช้โฆษณาอย่างแท้จริง ซ่ึงจะต้องกระท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความตั้งใจท่ีจะรับรู้รับฟัง และเกิดความสนใจ ในข่าวสารโฆษณานั้น แต่ส่ิงส าคญั
ท่ีผูท้  าโฆษณาจะตอ้งค านึงถึงอยูเ่สมอ ก็คือวา่ อิทธิพลของข่าวสารท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย
มิใช่ว่าจะเกิดจากแนวความคิดท่ีสร้างสรรค์ หรือส่ิงท่ีจะน าไปพูดแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงั
ข้ึนอยู่กบัวา่ จะน าไปพูดอยา่งไรอีกดว้ย ดงันั้นในการสร้างสรรคโ์ฆษณาท่ีสร้างสรรค์ นกัโฆษณา
จ าเป็นจะต้องหาแบบสไตล์ ลีลา และรูปแบบท่ีดีท่ีสุด เพื่อน ามาใช้ประกอบท่ีกลมกลืนกับ
ผลิตภณัฑ์เพื่อให้ไดเ้ป็นข่าวสารการโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรายละเอียดมีดงัน้ี (Koter, 1997,   
p. 645-647) 
 

2.2.4 การพจิารณาทบทวนความรับผดิชอบต่อสังคม (Social-Responsibility Review)  
ก่อนท่ีจะน าข่าวสารออกสู่สาธารณชน ผูท้  าโฆษณาหรือบริษทัตวัแทนโฆษณาจะต้อง

พิจารณาทบทวนข่าวสารโฆษณานั้นอีกคร้ังหน่ึงเป็นขั้นสุดทา้ย เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่โฆษณาท่ี
สร้างสรรค์นั้ นไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีขัดต่อบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) หรือ ระเบียบ
กฎหมายท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายต่อสังคมอนัเป็นส่วนรวม 
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2.2.5 ส่ิงดึงดูดใจในการโฆษณา  
ส าหรับส่ิงท่ีน ามาใชเ้พื่อการดึงดูดใจโดยเฉพาะ ท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปในทางการตลาด มีดงัน้ี 

1) การจูงใจดว้ยราคา หรือคุณค่า (Price or Value Appeals) การจูงในดว้ยราคา หรือ
คุณค่า อาจท าไดห้ลาววิธี เช่น การให้ค  ามัน่สัญญาวา่ราคาถูกกวา่ หรือคุม้ค่ามากกวา่สินคา้ประเภท
เดียวกนั การลดราคาใหต้ ่าลง การก าหนดราคาเดิมแต่มีส่ิงท่ีเสนอให้มากข้ึน หรือก าหนดราคา และ
ผลิตภัณฑ์เดิม และพยายามจูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินค้านั้ น โดยเน้นความคุ้มค่าในการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคไม่วา่เราจะตั้งราคาใดก็ตาม  

อยา่งไรก็ดี การใชร้าคาเพียงอยา่งเดียว ก็ค่อนขา้งจะไม่ไดผ้ล หากผลิตภณัฑไ์ม่ดี ไม่
วา่เราจะก าหนดราคาต ่าเพียงไรก็จะไม่ค่อยมีคนซ้ือ นอกจากผลิตภณัฑ์ท่ีเสนออยูใ่นระดบัพอรับได้
เท่านั้ น การใช้ราคาจูงใจจึงจะได้ผล และการจูงใจด้วยราคา จะได้ผลดีท่ีสุดเม่ือผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพสูง แต่ขายราคาต ่า 

2) การจูงใจด้วยคุณภาพ (Quality Appeals) เป็นการจูงใจท่ีนิยมใช้กันมาก คู่กับ
ราคา เช่น การมีใบรับประกนัสินคา้ ใบรับรองคุณภาพ หรือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากบริษทั ท่ีผลิต
สินค้าคุณภาพท่ีมีประวติัยาวนานเป็นท่ีเช่ือถือ เป็นต้น การจูงใจด้วยคุณภาพจะได้ผลดี เม่ือ
ผลิตภณัฑน์ั้นมีคุณภาพในระดบัท่ีเหมาะสมตามท่ีกล่าวอา้ง 

3) การจูงใจดว้ยดาราและบุคคลท่ีใชสิ้นคา้รับรอง (Star Appeals And Testimonials) 
การใชด้าราท่ีประชาชนก าลงันิยม คลัง่ไคล ้เช่น ดาราภาพยนตร์ ดารานกัร้อง หรือนกักีฬายอดนิยม 
มาใช้ประกอบในการโฆษณา เพื่อจูงใจให้คนสนใจ เราเรียกโฆษณาเช่นน้ีว่า “การโฆษณาท่ีใช้
บุคคลมีช่ือเสียงรับรอง” (Celebrity Endorsement Ad.) เช่น การใช้ดาราภาพยนตร์ ลลิตา ปัญโญ
ภาส โฆษณาสบู่ลกัซ์ ดารานกัร้อง ธงไชย แมคอินไตย โฆษณาฟิล์มสีฟูจิ เป็นตน้ ในประเทศญ่ีปุ่น
การโฆษณาลกัษณะน้ีไดรั้บความนิยมสูงสุด โดยเฉพาะการใชด้าราภาพยนตร์อเมริกนัเป็นผูรั้บรอง
ผลิตภณัฑ์ในการโฆษณาทางโทรทศัน์ ในขณะท่ีการใชด้าราเหล่าน้ีรับรองผลิตภณัฑ์ทางโทรทศัน์ 
ในสหรัฐอเมริกาเองปกติแลว้ มกัจะไม่ค่อยเตม็ใจท่ีจะกระท า 

ส่ วนการจูงใจท่ีสั มพัน ธ์กัน  คือ  การใช้ บุ คคล ท่ี ใช้ สิ นค้า รับรองคุณภาพ 
(Testimonials) ซ่ึงอาจเป็นผูมี้ช่ือเสียงหรือไม่ก็ได ้แสดงการใช้ผลิตภณัฑ์ กล่าวถึงประโยชน์ท่ีเขา
ไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ์ หรือเปรียบเทียบประสบการณ์ท่ีเขาไดรั้บ เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์อ่ืน 
ส่ิงท่ีตอ้งระวงัคือ จะตอ้งโฆษณาอยูใ่นกรอบของกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัดว้ย 

4) การจูงใจดว้ยความกลวั (Fear Appeals) เป็นการจูงใจดา้นอารมณ์ท่ีใชใ้นโฆษณา
เป็นจ านวนมาก เช่น การโฆษณายาสีฟัน โดยใช้ภาพแสดงให้เห็นฟันผุ ถูกกดักิน ท าให้เกิดความ
หวาดกลวั การโฆษณาครีมใส่ผม ป้องกนัรังแค โดยใช้ภาพบุคคลท่ีแสดงให้เห็นรังแค ท าให้เกิด
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ความกลวัจะไม่เท่ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การจูงใจดว้ยความกลวั ขอ้พึงระวงัก็คือ อยา่ใหรุ้นแรงมาก
ไป ซ่ึงอาจจะท าให้ผูรั้บสารโกรธ ไม่พอใจได ้และอาจเป็นเหตุให้ไม่สนใจ หรืออาจไม่อ่านข่าวสาร
นั้นเลยก็อาจเป็นได ้

5) การจูงในดว้ยอารมณ์ทางเพศ (Sex Appeal) เป็นการจูงใจดา้นอารมณ์ท่ีนิยมใช้
กนัมาก และใช้ไดผ้ลดีอีกดว้ย เพราะเป็นส่ือท่ีสามารถแทรกซึมเขา้สู่ความทรงจ าของผูบ้ริโภคได้
อยา่งรวดเร็ว ไม่วา่ผูบ้ริโภคผูช้ายหรือผูห้ญิง โดยเฉพาะผูช้ายนั้น สะดุดกบัความเซ็กซ่ีของผูห้ญิงอยู่
แล้ว จึงเรียกร้องความสนใจได้อย่างดี ในส่วนผูห้ญิงนั้น จะเห็นได้ว่าสินค้าจ านวนมากส าหรับ
ผูห้ญิง ก็ยงันิยมใชก้ารจูงใจดว้ยอารมณ์ทางเพศ เช่นเดียวกนั เช่น ชุดชั้นในวาโก ้โลชนัน ้ าหอม สบู่ 
และผา้อนามยั เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจูงใจให้เกิดการยอมรับ หรือต้องการแสดงความ
เหมือนกันในส่ิงท่ีใฝ่ฝันอยากจะให้เป็น (Identification) ผูห้ญิงอยากให้ตนเองสวย เซ็กซ่ี อย่าง
นางแบบในโฆษณา จึงไดต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เสนอนั้น  

6) การโฆษณาเพื่อจูงใจจิตใตส้ านัก (Subliminal Advertising) เป็นการโฆษณาซ่ึง
การถอดรหัส (Decoding) ถูกก าหนดให้เกิดข้ึนภายใต้จิตใต้ส านักด้วยการใช้สัญลักษณ์ หรือ
ข่าวสารผ่านการได้เห็น หรือได้ฟัง (ใส่รหัส) ในช่วงระยะเวลาท่ีสั้ นท่ีสุด จนแทบจะไม่รู้สึกตวั 
เพื่อให้จิตใตส้ านึกเกิดการรับรู้ และจูงใจให้เกิดพฤติกรรมปรากฏออกมา ตวัอย่างท่ีมีการอา้งถึง
บ่อยคร้ัง คือ การทดลองท่ีโรงภาพยนตร์แห่งหน่ึง ในประเทศอเมริกาดว้ยการใส่รหัสค าพูดฉายให้
เห็นบนจอภาพยนตร์มีขอ้ความวา่ “หิวไหม...กินขา้วโพดคัว่” กบั “ด่ืม โคคา โคล่า” (Hungry? Eat 
Popcorns and Drink Coca Cola”) โดยใช้เวลาเพียงเศษ 1 ส่วน 3,000 วินาที ผลปรากฏว่า ยอดขาย
ของทั้งขา้วโพดคัว่ และโคก้ สูงข้ึนในช่วงท่ีท าการทดสอบ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการจูงใจ ความ
ตอ้งการท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายใตจิ้ตใตส้ านึกเกิดข้ึนนัน่เอง (Bovee, Houston & Thill, 1995, p. 558 อา้ง
ถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2543) อยา่งไรก็ตาม การใชก้ารโฆษณาเพื่อจูงใจในลกัษณะน้ี ยงั
ไม่มีหลกัฐานเพียงพอวา่จะเกิดผลตามท่ีกล่าวอา้งจริงหรือไม่ ก็ยงัเป็นปัญหาท่ียงัถกเถียงกนัอยู ่การ
น ามากล่าวในท่ีน้ีก็เพื่อประโยชน์ในแง่งการศึกษาเท่านั้น 

7) การจูงใจด้วยโฆษณาท่ีแปลกใหม่ (Novelty Appeals) เป็นรูปแบบการใช้การ
โฆษณาเป็นตวัจูงใจ ซ่ึงผูท้  าโฆษณาจ านวนมากนิยมกระท ากนัในปัจจุบนั ดว้ยการสร้างสรรค์ค  า
โฆษณาออกมาท่ีแปลกๆ ใหม่สุดๆ ท่ีไม่เคยปรากฏท่ีไหนมาก่อนเพื่อหยุดกลุ่มเป้าหมายให้หันมา
สนใจ แน่นอนท่ีสุดการใชก้ารโฆษณาท่ีแปลกแหวกแนวอยา่งน้ีสามารถเรียกร้องความสนใจไดจ้ริง 
แต่ส่ิงพึงสังวรก็คือวา่ การจ าแต่เพียงช่ือผลิตภณัฑ์ได ้ไม่ไดห้มายความว่าเขาจะซ้ือผลิตภณัฑ์ของ
ท่านดว้ย (Bovee, Houston & Thill, 1995, p. 558 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2543)  
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จากแนวคิดเก่ียวกบัส่ือโฆษณาน้ี  ถูกใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเร่ือง การรับรู้ตรา
สินคา้  ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้
เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการวดัการรับรู้ตราสินคา้ผ่านส่ือโฆษณาท่ี
ผูบ้ริโภคไดมี้การรับรู้หรือรู้จกัตราสินคา้สิงห์จากช่องทางการส่ือสารต่างๆ  

 
2.2.6 แนวคิดเกีย่วกบัโฆษณาแฝง 

โฆษณาแฝง คือ โฆษณาท่ีปรากฏอยู่ภายในรายการท่ีก าลงัออกอากาศทางโทรทศัน์ ซ่ึงมี
การสอดแทรกและปรากฏได้ตลอดช่วงรายการท่ีด าเนินการออกอากาศ เช่น กราฟิกท่ีมุม ของ
จอโทรทศัน์ อุปกรณ์ประกอบฉาก เฟอร์นิเจอร์ประกอบฉาก ป้ายตราสินค้า สปอตโฆษณาสั้ น
ในช่วงท่ีสินคา้เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ยี่ห้อนั้นให้การสนบัสนุน และเน้ือหาท่ีผูด้  าเนินรายการได้
กล่าวออกมา เช่น การขอบคุณผูส้นบัสนุนรายการ โดยการโฆษณาในรูปแบบแฝง เป็นการโฆษณา
ภายในรายการต่างๆ ท่ีเผยแพร่ทางโทรทศัน์  

สกนธ์ ภู่งามดี (2547, น. 33) ไดก้ล่าววา่ การโฆษณาในรายการ คือการโฆษณาท่ีน าเสนอ
ภาพยนตร์โฆษณาสินคา้หรือบริการในช่วงการโฆษณาของรายการใดรายการหน่ึง การน าเสนอ
ภาพยนตร์โฆษณาในรายการนั้นเรียกว่า ผูอุ้ปถมัภ์รายการ (Sponsor) โดยมีการเปรียบเทียบกัน
ระหวา่งโฆษณาในรายการและโฆษณาในภาคโฆษณา (โฆษณาตรง) วา่ โฆษณาในรายการนั้น จะมี
ผูช้มมากกวา่ เน่ืองจากผูช้มเลือกชม รายการท่ีตนเองชอบอยูแ่ลว้ สามารถเลือกโฆษณาในรายการท่ี
มีผูช้มเป็นกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาได ้สามารถเลือกโฆษณาในเวลาท่ีเหมาะสมกบัช่วงเวลา
ของกลุ่มเป้าหมายท่ีก าลงัรับชมรายการได ้และสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายไดม้ากกว่า ซ่ึงต่างจาก
โฆษณาในภาคโฆษณาท่ีผูช้มอาจจะมองขา้มการโฆษณาหรือเปล่ียนช่องโทรทศัน์ก่อนพิจารณา
โฆษณาช้ินนั้น ลักษณะของโฆษณาแฝง สามารถปรากฏได้ตามรายการต่างๆ โดยมีรูปแบบท่ี 
แตกต่างกนั ดงัน้ี  

1) การแฝงกับกราฟิก คือ การแฝงสัญลักษณ์ ตราผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ 
ภายในรายการในลกัษณะ Super Impose หรือ การปรากฏตราสินคา้ท่ีมุมของจอโทรทศัน์ 

2) การแฝงกบัวตัถุ คือ การแฝงสัญลกัษณ์ ตราผลิตภณัฑ์ สินคา้หรือบริการภายใน
รายการในลกัษณะวตัถุ เช่น แผน่ป้ายหรือฉากหลงั อุปกรณ์ประกอบ  

3) การแฝงกบับุคคล คือ การแฝงสัญลกัษณ์ ตราผลิตภณัฑ์ สินคา้หรือบริการภายใน 
รายการโดยแฝงกบับุคคล เช่น เส้ือผา้ หรือการหยิบ การจบั การถือ การสัมผสั การใช้สินคา้นั้นๆ 
หรือกล่าวถึงช่ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ  
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4) การแฝงกบัเน้ือหา คือ การแฝงสัญลกัษณ์ ตราผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้โดยเป็นส่วน 
หน่ึงของเน้ือหานั้นๆ เช่น ช่ืองาน ช่ือกิจกรรมแข่งขนั หรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีมีช่ือองค์กร หรือ 
ผลิตภัณฑ์นั้ นๆ อยู่ด้วย กล่าวคือ ลักษณะของโฆษณาแฝง มีในรูปแบบภาพกราฟิก (มุมของ
จอโทรทัศน์) การแฝงสปอตสั้ น (สปอตโฆษณาตอนเร่ิมต้นของรายการ และในแต่ละช่วงของ
รายการ) การแฝงกบัวตัถุ (ป้ายโฆษณา หรืออุปกรณ์ประกอบฉาก) การแฝงกบับุคคล (เคร่ืองแต่ง
กาย หรือ อุปกรณ์ท่ีอยูก่บัผูด้  าเนินรายการ) และ การแฝงกบัเน้ือหา (ผูด้  าเนินรายการกล่าวขอบคุณ
ผูใ้หก้ารสนบัสนุนรายการ) (ณฐัชนนัท ์ก่ิงมณี, 2554) 

วตัถุประสงค์ของโฆษณาแฝงมีลกัษณะคลา้ยกบัการโฆษณาตรง คือ เพื่อให้ผูรั้บสาร เกิด
การรับรู้ การจดจ าตราสินคา้ หรือสโลแกนของตราสินคา้ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ แต่การ
โฆษณาแฝงมีขอ้ไดเ้ปรียบมากกวา่โฆษณาตรง คือ สามารถน าเสนอโฆษณาตราสินคา้ได ้ตลอดทั้ง
วนัภายในรายการท่ีออกอากาศ โดยไม่ถูกจ ากดัระยะเวลาเหมือนโฆษณาตรงท่ีกฎหมายก าหนด
ระยะเวลา และไม่จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้ความ ค าเตือน หรือส่ือสร้างสรรคส์ังคม ตามท่ีกฎหมายก าหนด
ในรูปแบบของโฆษณาตรง วตัถุประสงคข์องโฆษณาแฝงคือท าใหผู้รั้บ สารสามารถจดจ าและระลึก
ถึงตราสินคา้ไดม้ากข้ึนนอกเหนือจากการโฆษณารูปแบบตรง (ณฐัชนนัท ์ก่ิงมณี, 2554) 

จึงสรุปได้ว่า โฆษณาแฝง คือ การโฆษณาท่ีแทรกอยู่ภายในรายการ โดยไม่ได้เป็นการ
โฆษณาโดยตรง เช่นในช่วงพกัของรายการ แต่เป็นการโฆษณาขณะท่ีรายการก าลงัด าเนินอยู ่โดยมา
จากตวัของ ผูด้  าเนินรายการ ผูร่้วมรายการ วสัดุอุปกรณ์ภายในฉากหรือเวทีของรายการ และสปอต
โฆษณา ท่ีแฝงอยูภ่ายในช่วงรายการ ซ่ึงเป็นไปไดท่ี้ผูรั้บชมรายการโทรทศัน์รายการนั้น จะไดรั้บรู้ 
เกิด การจดจ าและระลึกถึงช่ือสินคา้เหล่านั้น จนท าให้เกิดการอุปโภคบริโภคต่อไปได ้(ณัฐชนนัท ์
ก่ิงมณี, 2554) 

โฆษณาแฝงอีกรูปแบบหน่ึงท่ีผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รายใหญ่ๆนิยมท าก็คือ การ
อาศยัช่องวา่งทางดา้นกฎหมายของบริษทัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในการใชต้ราสินคา้รูปแบบเดียวกนั
กบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมในเครือการผลิต เช่น น ้ าด่ืม น ้ าผลไม ้น ้ าเพื่อสุขภาพ ซ่ึงต่างกนัเพียงแค่สี
เท่านั้น ในอีกแง่มุมหน่ึงการออกแบบตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์น ้าด่ืม ใหมี้ความเหมือนและใกลเ้คียง
กับผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นหน่ึงในกลยุทธ์การโฆษณาแฝงรูปแบบหน่ึง ท่ีบริษัท
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใช้หลบเล่ียงกฎหมาย โดยหวงัผลการโฆษณาเพื่อสร้างการจดจ า ด้วยการ
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม เน่ืองจากสามารถน าตราสินคา้ไปตั้งแสดงได ้โดยท าให้ผูบ้ริโภค
จะไม่จดจ าเพียงตราสินคา้ของน ้ าอย่างเดียว แต่อาจนึกไปถึงผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ดว้ย 
เน่ืองจากมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
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จากแนวคิดเก่ียวกบัโฆษณาแฝงน้ีถูกใช้เป็นแนวทางในด้านการศึกษาด้านการรับรู้ตรา
สินคา้ผ่านส่ือโฆษณาของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ เน่ืองจากเป็นท่ีทราบกนัดีว่า
เบียร์สิงห์มีสินคา้ท่ีมีตราสินคา้ท่ีใกลเ้คียงกนัมาก นัน่คือ น ้ าด่ืมตราสิงห์ โซดาตราสิงห์และโฆษณา
ในรูปแบบนามบริษทั โดยโฆษณาดงักล่าวน้ีอาจส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีการเช่ือมโยงผลิตภณัฑ์ โดยมี
การรับรู้ ความรู้สึกและการจดจ า ระหว่างเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์กบัน ้ าด่ืมตรา
สิงห์ โซดาตราสิงห์ หรือโฆษณาในรูปแบบนามบริษทั สิงห์ คอปอเรชัน่ จ  ากดั ไวด้ว้ยกนัได ้
 
2.3 แนวคดิการเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด 

 
มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หนิ้ยามไวม้ากมายและมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไป  
Meenagham, 1983 ไดใ้ห้นิยามความหมายของการเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม (Sponsorship) 

ไวว้า่คือ การท่ีเจา้ของกิจการ ธุรกิจ ห้างร้านและองคก์รต่างๆ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือไม่วา่จะเป็นดา้น
การเงิน หรือการสนับสนุนทางด้านส่ิงของ ให้แก่ผู ้ท่ี เป็นเจ้าของหรือผู ้จ ัดกิจกรรม โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการบรรลุเป้าหมายในการคา้ขาย 

Gardner & Shuman, 1 987  นิ ยามความหม ายของก าร เป็ น ผู ้ส นั บ ส นุ น กิ จกรรม 
(Sponsorship) ในมุมท่ีกล่าวครอบคลุมถึงเป้าหมายของการส่ือสาร (Communications) ว่าการท่ี
เจา้ของกิจการ ธุรกิจ ห้างร้านและองค์กรต่างๆ ได้เป็นผูส้นับสนุนกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเพื่อ
ตอ้งการท่ีจะบรรลุเป้าหมายขององค์กร เช่น การสร้างภาพลกัษณ์ของกิจการ ธุรกิจ ห้างร้านและ
องค์กรต่างๆ ให้มีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเพื่อต้องการบรรลุ
วตัถุประสงคท์างดา้นการตลาดในการสร้างความตระหนกัรู้ให้กบักิจการ ธุรกิจ หา้งร้านและองคก์ร
ต่าง ๆ 

ดังนั้ นการเป็นการเป็นผูส้นับสนุนกิจกรรม(Sponsorship) จะเก่ียวข้องกับกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนระหว่างผูใ้ห้การสนับสนุนกิจกรรม ท่ีเรียกว่า (Sponsor) กับผูท่ี้ให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ เรียกว่า (Sponsee) โดยทาง Sponsor จะไดรั้บเงินจากเจา้ของกิจการ ธุรกิจ ห้างร้าน 
และองคก์รต่างๆ และทาง Sponsee จะไดรั้บผลตอบแทนกลบัมาเป็นการไดรั้บสิทธิในการแสดงช่ือ 
โลโก้ของกิจการ ธุรกิจ ห้างร้านและองค์กรต่าง ๆ ในกิจกรรมนั้นๆ (Cornwell & Maignan, 1998 
อา้งถึงใน สุพจน์ ไพบูลยพ์ุฒิพงศ,์ 2554) 

สาเหตุส าคญัท่ีท าใหก้ารเป็นผูส้นบัสนุนทางการตลาดไดรั้บความนิยม คือ 
1) ค่าใชจ่้ายในการเป็นผูส้นบัสนุนการตลาดถูกกวา่ค่าใชจ่้ายในการใชก้ารโฆษณา 
2) การเป็นผูส้นบัสนุนทางการตลาดนั้นช่วยสร้างคุณค่าใหก้บัตราสินคา้ได 
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3) สามารถส่ือสารการตลาดและส่ือสารตราสินค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท่ี
ตอ้งการได ้

4) สามารถกระตุน้ การจดจ าตราสินคา้และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการได ้
เม่ือทราบถึงความหมายและสาเหตุหลกัท่ีการเป็นผูส้นับสนุนทางการตลาดได้รับความ

นิยมในขณะน้ีซ่ึงการเป็นผูส้นับสนุนทางการตลาดท่ีส าคญัอีกคือ ลักษณะของผูส้นับสนุนทาง
การตลาด แบ่งไดเ้ป็น 7 ประเภท ดงัน้ี (ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า, 2545) 

1) การเป็นผู ้สนับสนุนด้านกีฬา (Athletic Sponsorship) การสนับสนุนทางการตลาด
ประเภทน้ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด โดยองค์กรหรือเจา้ของตราสินคา้ท าการสนับสนุนในด้าน
งบประมาณในการจดัแข่งขนักีฬารายการต่าง ๆ อาจเลือกเจาะจงลงไปในทีมสโมสรต่าง ๆ หรือ
เลือกสนบัสนุนเฉพาะนกักีฬาก็ได ้เช่น ทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ให้เอออน (AON) เป็นสปอนเซอร์
เส้ือทีม โดยทางแมนยจูะไดเ้งิน 87 ลา้นปอนดใ์นระยะเวลา 4 ปี ตามสัญญา 

2) การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม (Art and Cultural Sponsorship) อาทิเช่น 
การจดัโครงการประกวดความสามารถดา้นศิลปะและวฒันธรรม  การประกวดภาพวาดระบายสีใน
หวัเร่ืองเก่ียวกบัวฒันธรรม เป็นตน้ 

3) การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นรายการวิทยุโทรทศัน์ (Broadcast Sponsorship) ส่วนใหญ่การ
เป็นผูส้นับสนุนประเภทน้ีจะเป็นรูปแบบของการให้เงินรางวลัหรือแจกเป็นส่ิงของรางวลั เช่น 
รถยนตบ์า้น เคร่ืองเสียง ฯลฯ 

4) การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นบนัเทิง (Entertainment Sponsorship) เช่น การเป็นผูส้นบัสนุน
หลกังานคอนเสิร์ต 

5) การเป็นผูส้นับสนุนทางการศึกษา (Education Sponsorship) เป็นการสนับสนุนทาง
การตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษา เช่น เคร่ืองด่ืมบ ารุงสุขภาพแบรนด์ จดัโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบเขา้มหาวทิยาลยั 

6) การเป็นผู ้สนับส นุนทางการประกวด (Competition Sponsorship) เช่น  การเป็น
ผูส้นบัสนุนทางการตลาดใหก้บัการประกวดนางงามในรายการต่างๆ เช่น การประกวดนางสาวไทย 
เป็นตน้ 

7) การเป็นผู ้สนับสนุน ชุมชน  (Community Sponsorship) เช่นการเป็นผู ้สนับสนุน
โครงการต่างๆ ท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อ พฒันาชุมชนหรือยกระดบัชุมชนให้มีความเขม้แข็งข้ึนการเป็น
ผูส้นบัสนุนทางการตลาดนั้น เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือของการส่ือสารแบบครบวงจร  

เพราะฉะนั้นในการจะส่ือสารการตลาดจะตอ้งมีการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนว่าแบรนด ์
ตอ้งการจะส่ือสารอะไรไปสู่กลุ่มเป้าหมายและควรจะใช้การเป็นผูส้นับสนุนทางการตลาดใน



34 

รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือใช้หลายๆ  รูปแบบผสมผสานกันไป  โดยทุกเคร่ืองมือท่ีใช้ต้อง
สอดคลอ้งและผสมผสานอยา่งลงตวั เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นการส่ือสารการตลาด 

 
2.3.1 แนวคิดเกีย่วกบัการสนับสนุนกฬีา  
การเป็นผูส้นับสนุนด้านกีฬา (Sport Sponsorship) ถือเป็นส่วนหน่ึงของการตลาดกีฬา 

(Sport Marketing) 
โดย Milne & McDonald (1999 อา้งถึงใน วนนท ์อุรัจฉทัชยัรัตน์, 2550, น. 32) ไดใ้หนิ้ยาม

ค าจ ากดัความของการตลาดกีฬาไวว้า่ “การตลาดกีฬาสามารถแบ่งเป็นการท าตลาดกีฬา (Marketing 
of Sport) และการตลาดโดยใช้การส่ือสารผ่านกีฬา  (Marketing Through Sport) โดยการท า
การตลาดของกีฬา หมายถึง การผลิตและการท าการตลาดใหก้บัสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬา 
เช่น สนามกีฬา ศูนยอ์อกก าลงักาย โดยมุ่งสู่ผูเ้ล่นและผูช้มกีฬา  

ส่วนการตลาดโดยการใช้การส่ือสารผ่านกีฬา หมายถึง การท าการส่ือสารการตลาดใดๆ 
โดยใช้กีฬาเป็นส่ือกลางไปสู่ผูบ้ริโภคตราสินคา้ท่ีเป็นผูเ้ล่นและผูช้มกีฬาดงัภาพท่ี 2.2 (Milne & 
McDonald, 1999 อา้งถึงใน วนนท ์อุรัจฉทัชยัรัตน์, 2550, น. 32) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2 ภาพลกัษณะโครงสร้างของการตลาดกีฬา (Sport Marketing Structures) 
แหล่งทีม่า: Milne & McDonald, 1999 อา้งถึงใน วนนท ์อุรัจฉทัชยัรัตน์, 2550, น. 32. 
 

Marketing Through Sport Marketing of Sport 

Sport Event Sport Service 

Sport Sponsorship Sport Product 

Sport Marketing 
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การสนบัสนุนกีฬา (Sport Sponsorship) การส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบน้ีเป็นท่ีนิยม
จากองค์กรและเจ้าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ต่างๆ  “ผู ้สนับสนุนการแข่งขัน กีฬา  (Sport 
Sponsorship)” คือ องค์กรธุรกิจท่ีต้องการเขา้ถึงกลุ่มผูช้มภายในสนาม นักกีฬา ผูช้ัดการแข่งขนั 
และต้องการเป็นผูส้ร้างความแตกต่างระหว่างคู่แข่งขนัทางการตลาด โดยเช่ือมโยงภาพลักษณ์
ระหวา่งองคก์รกบัการกีฬาเขา้ดว้ยกนัดว้ยการสนบัสนุนทางการเงิน ผลิตภณัฑ์ การบริการ และเป็น
ผูท่ี้ไดรั้บสิทธิให้ท าการส่ือสารเจาะกลุ่มเป้าหมายทางการกีฬานั้น รวมทั้งไดรั้บสิทธ์ิในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ทางบวกระหวา่งกีฬากบัการพาณิชยใ์นรูปแบบอ่ืน ประเภทของการเป็นผูส้นบัสนุนการ
แข่งขนักีฬา (รุจิภาส สมานุหัตถ์, 2552) แบ่งประเภทของการเป็นผูส้นบัสนุนการแข่งขนักีฬาไว ้4 
ประเภท คือ 

1) ผูส้นบัสนุนการแข่งขนัเพียงรายเดียว (Exclusive Sponsorship) โดยเป็นผูส้นบัสนุนการ
แข่งขนักีฬาเพียงรายเดียว สามารถใชช่ื้อสินคา้เป็นช่ือการแข่งขนัหรือเป็นช่ือทีม รวมทั้งสามารถท่ี
จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้ตามวตัถุประสงค์ทางการตลาดได้อย่างเต็มท่ี  เช่นการ
โฆษณาการสร้างความแตกต่างระหวา่งสินคา้ อยา่งไรก็ตามการเป็นผูส้นบัสนุนเพียงรายเดียวตอ้ง
ใชง้บประมาณจ านวนมากในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนักีฬาท่ีสนบัสนุน โดยเฉพาะรายจ่าย
ในการจัดกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากความคาดหมายซ่ึงหากผู ้สนับสนุนไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณมารองรับไดก้็อาจสร้างความเสียหายใหแ้ก่การแข่งขนักีฬาและส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของ
สินคา้ผูส้นบัสนุนการแข่งขนัอีกดว้ย 

2) ผูส้นับสนุนรายการการแข่งขันรายใหญ่  (Primary Sponsorship/Office Sponsorship) 
เป็นผูส้นบัสนุนรายใหญ่ท่ีสามารถสร้างการรับรู้และการจดจ าตราสินคา้ ผา่นช่องทางการส่ือสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนักีฬาท่ีสนับสนุน หรือสามารถใช้ตราสินคา้ร่วมกบัตราการแข่งขนัในการ
โฆษณา รวมทั้งกิจกรรมการตลาด แมว้า่จะมีตราสินคา้อ่ืนใชป้ระโยชน์จากการเป็นผูส้นบัสนุนการ
แข่งขันเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามผูส้นับสนุนรายใหญ่ในรายการกีฬาจะมีเพียงรายเดียวตาม
ประเภทสินคา้หรือบริการ อาทิ โคคาโคล่า เป็นผูส้นบัสนุนอยา่งเป็นทางการเพียงรายเดียวในการ
แข่งขนักีฬาโอลิมปิก 

3) ผูส้นบัสนุนรายการแข่งขนัรายยอ่ย (Subsidiary Sponsorship) การเป็นผูส้นบัสนุนแบบ
น้ีจะมีหลายบริษทัมาเขา้ร่วมในการให้การสนบัสนุน โดยแบ่งตามประเภทสินคา้ อาทิ IBM เป็น
คอมพิวเตอร์ยี่ห้อเดียวในการสนับสนุนการแข่งขัน การสนับสนุนแบบน้ีหากมีการวางแผน
การตลาดท่ีดีก็สามารถสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัสินคา้ไดดี้ โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าผูส้นบัสนุน
รายใหญ่ อยา่งไรก็ตามหากในการแข่งขนักีฬาน้ีมีผูใ้ห้การสนบัสนุนแบบรายยอ่ยจ านวนมากก็อาจ
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ท าให้ลดความส าคญัของตราสินคา้ลงไป รวมทั้งหากการแข่งขนันั้นเป็นรายการใหญ่ก็ตอ้งใชเ้งิน
จ านวนมากในการสนบัสนุน ซ่ึงอาจไม่คุม้ค่ากบัตราสินคา้ท่ีตลาดมีขนาดเล็ก 

4) ผูส้นับสนุนผลิตภณัฑ์ (Official Supplier) ผูส้นับสนุนท่ีให้การสนับสนุนการแข่งขนั
กีฬาเป็นสินคา้หรือบริการ โดยการสนบัสนุนน้ีผูส้นบัสนุนสามารถใชต้ราการแข่งขนัในการส่ือสาร
การตลาดในฐานะผูส้นบัสนุนการแข่งขนั ซ่ึงผูส้นบัสนุนอาจเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
แข่งขนั อาทิ โรงแรม บตัรเครดิต เป็นตน้ 

2.3.1.1 ประเภทของการเป็นผูส้นบัสนุนดา้นกีฬา (Sport Sponsorship Platforms) 
การแบ่ งประเภทหรือรูปแบบการเป็นผู ้ให้การสนับสนุนด้านกีฬา  (Sports 

Sponsorship) (Richard, et al., 2008 อา้งถึงใน วนนท์ อุรัจฉทัชยัรัตน์, 2550) ไดแ้บ่งเป็น 7 ประเภท
ดงัน้ี 

1) การสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรท่ีก ากับดูแล (Governing-Body 
Sponsorship) เป็นการให้การสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์การท่ีก ากับดูแล จดัการแข่งขนักีฬา
ประเภทต่างๆ แลว้องคก์รท่ีใหก้ารสนบัสนุนจะไดผ้ลตอบแทนอะไรบา้งอยา่งตามแต่ตกลงกนั จาก
การเป็นผูส้นบัสนุนองคก์ารหรือหน่วยงาน อาจเป็นสิทธ์ิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ โลโก ้เพื่อ ใชใ้น
การโปรโมต  องค์กรของตัวเอง  เช่น คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic 
Committee: IOC) เป็นองคก์รท่ีก ากบัดูแลการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก ซ่ึงจะมีการแข่งขนักนัทุกๆ 4 ปี 
และมีสมาชิกจากประเทศต่างๆ  ทั่วโลก  ได้จัดโปรแกรมอันหน่ึงคือ  The Olympic Partner 
Programme (TOP) ข้ึนเพื่อให้องค์กรต่างๆ ได้เขา้มาเป็นผูส้นับสนุนองค์กร โดยองค์กรท่ีให้การ
สนบัสนุน IOC จะไดสิ้ทธ์ิการใชโ้ลโกส้ัญลกัษณ์โอลิมปิก ส่วนองคก์รไหนไม่ไดใ้ห้การสนบัสนุน 
IOC องคก์รเหล่านั้นจะไม่สามารถน าโลโกส้ัญลกัษณ์โอลิมปิกไปใชง้านไดน้ัน่เอง 

2) การสนับสนุนสโมสร (Term Sponsorship) เป็นการให้การสนับสนุน
สโมสรหรือทีม (Term Sponsorship) ต่างๆ ซ่ึงจะแตกต่างจากการให้การสนับสนุนในแบบแรก 
เพราะการให้การสนบัสนุนแบบสโมสรหรือทีมนั้นจะมีความหลงใหล ความคลัง่ไคลร้ะหวา่งคน
กบัสโมสร และเก่ียวขอ้งกบัความจงรักภกัดีต่อทีมหรือสโมสรซ่ึงจะแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค 
ทอ้งถ่ิน การใหก้ารสนบัสนุนแบบน้ีเป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัคนในทอ้งถ่ิน ภูมิภาค 

3) การสนบัสนุนนกักีฬา (Athlete Sponsorship) เป็นรูปแบบการสนบัสนุน
โดยใชน้กักีฬา ผูฝึ้กสอน เจา้ขอผลิตภณัฑ์ท่ีใหก้ารสนบัสนุนจะใหน้กักีฬาและผูฝึ้กสอนท าการโปร
โมตสินคา้และโปรโมตภาพลกัษณ์ของสินคา้องคก์รต่าง ๆ ท่ีจะใชก้ารสนบัสนุนแบบน้ีองคก์รตอ้ง
ค านึงถึงตวัของนกักีฬาดว้ยวา่ตวัของนกักีฬามีบุคลิก ลกัษณะนิสัย ภาพลกัษณ์ เหมาะกบัภาพลกัษณ์
ขององค์กรว่าสอดคล้องเหมาะสมกนัหรือไม่เพราะนักกีฬานั้นเปรียบเสมือนตวัแทนขององค์กร 
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เช่น บริษทั อาดิดาส ตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์ระดบัโลกโดยเลือกสนบัสนุนนกัฟุตบอล ช่ือ เดวิต 
แบ็คแฮม เป็นตวัแทนของอาดิดาส หรือแมแ้ต่บริษทัไนก้ี ก็เลือกท่ีจะสนบัสนุนนกักีฬาโดยนกักีฬา
คนนั้นตอ้งมีช่ือเสียง และตอ้งประสบความส าเร็จในระดบันานาชาติ เช่น ไนก้ีเลือกสนบัสนุนนกั
ฟุตบอลองักฤษ ช่ือ เอียน ไรท์ หรือนกัรักบ้ี ชาวนิวซีแลนด์ ช่ือ เจฟฟ์ วิลสัน การสร้างความสนใจ
ลูกคา้หนัมาสนใจในตวัผลิตภณัฑใ์หม่ของไนก้ี โดยมีลูกคา้เพศหญิงเป็นกลุ่มเป้าหมายไนก้ีไดส้ร้าง
ความสนใจในการเลือก มิเชล ว ีนกักอลฟ์หญิง ในการสร้างความน่าสนใจใหก้บัผลิตภณัฑใ์หม่น้ี 

นกักีฬาท่ีเล่นกีฬาประเภทเด่ียวหรือกีฬาท่ีเล่นคนเดียวเช่น กีฬากอล์ฟ กีฬา
เทนนิส จะไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้ให้การสนบัสนุนมากกว่า นกักีฬาท่ีเล่นกีฬาประเภททีมหรือ
กีฬาท่ีเล่นกนัหลาย ๆคน เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬารักบ้ี กีฬาบาสเกตบอล เพราะการให้การสนบัสนุน
นกักีฬาประเภทเด่ียวนั้นตวัของนกักีฬาจะไดรั้บความสนใจในการถ่ายทอดสดทางทีว ีเวลาท่ีส่ือท า
การถ่ายทอดสดกลอ้งจะถูกจบัไปท่ีตวันกักีฬาคนนั้นเพียงคนเดียวตลอดไม่เหมือนกบันกักีฬาท่ีเล่น
เป็นทีมกลอ้งจะถูกจบัภาพนกักีฬานั้นเป็นคร้ังคราวแลว้ตอ้งไปจบัภาพนกักีฬาคนอ่ืนดว้ย 

4) การสนับสนุนผ่านช่องทางการส่ือสาร (Media-Channel Sponsorship) 
เป็นอีกรูปแบบหน่ึงในการสนับสนุนซ่ึงองค์กรท่ีให้การสนับสนุนนั้นจะท าการซ้ือส่ือโฆษณา
ระหวา่งท่ีกีฬานั้นท าการแข่งขนัหรือช่วงเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการกีฬา เช่น รถจกัรยานยนตย์ี่ห้อ 
ยามาฮ่า ให้การสนับสนุนรายการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษทุกคร้ังท่ีมีการ
ถ่ายทอดสดก็จะเห็นโฆษณาของยามาฮ่า ในช่วงพกัคร่ึงท่ีมีการโฆษณา เป็นตน้ 

5) การสนบัสนุนสถานท่ี (Facility Sponsorship) หรือการให้สิทธ์ิในการใช้
ช่ือ (Naming-Right) รูปแบบการสนบัสนุนแบบน้ีเป็นการอนุญาตให้องค์กรผูใ้ห้การสนบัสนุนมา
ใชช่ื้อขององคก์รหรือผลิตภณัฑ์มาแทนในตวัของสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬาหรือการอนุญาตให้ใช้
ช่ือสินคา้ หรือบริการ องคก์ร มาแทนช่ือสนามแข่งขนัในกีฬาประเภทต่างๆ เช่น สนามแข่งขนัของ
ทีมบุรีรัมยพ์ีอีเอ ตวัอย่างในการแข่งขนัไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ได้แก่ การขายสิทธ์ิการใช้ช่ือแก่
บริษทัสามารถไอโมบายแทนช่ือสนามเดิมของทีมบุรีรัมย์ พีอีเอ จึงใช้ช่ือว่าไอโมบาย สเตเดียม 
หรือสนามของทีมอาร์เซน่อล ในพรีเมียร์ลีกขององักฤษ เดิมใช้ช่ือสนามวา่ สนามไฮบิวร่ี แต่เม่ือมี
การขายสิทธ์ิการใชช่ื้อสนามแก่สายการบินเอมิเรตส์ จึงไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นเอมิเรตส์ สเตเดียม เป็นตน้ 

6) การสนับสนุนกิจกรรม  (Event Sponsorship) การให้การสนับสนุน
ประเภทน้ีคล้ายๆ กับการท าการตลาดกิจกรรม (Event Marketing) ผลท่ีได้คือองค์กรท่ีให้การ
สนบัสนุนจะไดรั้บความสนใจและเป็นแรงกระตุน้ความน่าสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเป็น
การสร้างประสบการณ์ใหก้บัลูกคา้ เช่นในแข่งขนัฟุตบอลโลก บริษทั Nexon ผูผ้ลิตและผูใ้หบ้ริการ
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เกมออนไลน์รถแข่ง Kart Rider ในประเทศเกาหลีจดักิจกรรมให้ผูเ้ล่นได้ร่วมลุ้นตัว๋เข้าชมการ
แข่งขนัฟุตบอล 2006 รอบสุดทา้ยท่ีประเทศเยอรมนั พร้อมของรางวลัอ่ืนๆ อีกมากมาย 

7) การสนับสนุนกีฬาแบบเจาะจงประเภทกีฬา (Sport-Specific Sponsorship) 
เป็นการสนบัสนุนกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาเพียงหน่ึงชนิด การให้การสนับสนุนแบบเฉพาะเจาะจง 
เป็นการสร้างแบรนด์ในใจผูบ้ริโภคและเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่ม เช่นธนาคาร
ในอเมริกาท่ีช่ือ Bank of America ซ่ึงเป็นสถาบนัทางการเงินชั้นน าของอเมริกาไดว้า่ต าแหน่งในใจ
ผูบ้ริโภควา่ เป็นธนาคารเบสบอล โดยให้การสนบัสนุนกีฬาเบสบอลในทุกประเภทท่ีมีการแข่งขนั
ในประเทศอเมริกา (Richard, et al., 2008 อา้งถึงใน วนนท ์อุรัจฉทัชยัรัตน์, 2550) 

2.3.1.2 การวดัประสิทธิภาพของการเป็นผูส้นบัสนุนดา้นกีฬา (Sport Sponsorship) 
1) การวดัผลดว้ยยอดขาย (Sales Effectiveness) เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพ

การเป็นผูส้นบัสนุนทางดา้นกีฬาโดยท าการพิจารณายอดขายของสินคา้ในช่วงท่ีมีการสนบัสนุน แต่
ยอดขายอาจไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัจากการท าการส่ือสารการตลาดอ่ืนๆ ดว้ย 

2) การวดัผลด้วยการเปิดรับส่ือ (Media Exposure) เป็นการวดัประสิทธิภาพ
จากระยะเวลาในการเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนถูกเสนอใหป้รากฏผา่นส่ือต่าง ๆ โดยจะท าการวดัความ
ครอบคลุมของส่ือ (Media Coverage) 

3) การวดัผลดว้ยการส่ือสารท่ีมีต่อผูบ้ริโภค (Communication Effects) เป็น
การพิจารณาว่าการเป็นผูส้นบัสนุนกีฬามีผลมากหรือน้อยต่อการตระหนักรับรู้ในแบรนด์ (Brand 
Awareness) 

2.3.1.3 ประโยชน์ของการเป็นผูส้นบัสนุนดา้นกีฬา (Sport Sponsorship) 
1) ช่วยในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย นกัการตลาดมกัจะเลือกใช้รูปแบบของ

การผูส้นับสนุนดา้นกีฬา (Sport Sponsorship) เพราะสามารถท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่ม
ตามท่ีองคก์รนั้นตอ้งการไดง่้ายและชดัเจน 

2) ช่วยในการสร้างคุณค่าของแบรนด์ การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นกีฬา (Sport 
Sponsorship) นั้นจะช่วยท าให้ผูบ้ริโภคมองเห็นว่าแบรนด์ท่ีให้การสนับสนุนนั้นมีความแตกต่าง
เหนือคู่แข่งอ่ืน ๆ ซ่ึงการการเป็นผูส้นบัสนุนดา้นกีฬา (Sport Sponsorship) สามารถสร้างแบรนด์ได้
ในระดบัทัว่ไปเท่านั้น คุณค่าของแบรนด์ในระดบัน้ีประกอบไปด้วย ความตระหนักรู้ในแบรด์ 
(Brand Awareness) ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) และภาพลกัษณ์ขององค์กร (Corporate 
Image) 

แนวคิดเก่ียวกบัการเป็นผูส้นบัสนุนทางดา้นกีฬาถูกใช้เป็นแนวทางในการศึกษาดา้นการ
รับรู้ตราสินคา้ผ่านส่ือโฆษณา ของตราสินคา้เบียร์สิงห์ท่ีส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค เน่ืองจาก
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ผูว้ิจยัมีการศึกษาเร่ืองการรับรู้ของผูบ้ริโภค จากส่ือโฆษณาในดา้นการเป็นผูส้นับสนุนให้แก่ทีม
ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเตด็และทีมฟุตบอลเชลซี ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนทางดา้นกีฬาท่ีเด่นชดัท่ีสุด
ของ ตราสินค้าสิงห์ โดยการให้การสนับสนุนกับทีมฟุตบอลนั้น อาจจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความรู้สึกท่ีดี และแฟนคลบัสาวกของแต่ละทีมก็จะมีความหลงใหล ความคลัง่ไคลร้ะหวา่งคนกบั
สโมสร สโมสร ซ่ึงอาจส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการซ้ือได ้
 
2.4 แนวคดิเกีย่วกบัตราสินค้า 

 
2.4.1 ความหมายของตราสินค้า 

 ตราสินค้า (Brand) หมายถึง การใช้ ช่ือ  (Name) ค า (Term) การออกแบบ  (Design) 
สัญลกัษณ์ (Symbol) หรือการรวมกนัของส่ิงเหล่าน้ีเป็นการก าหนดสินคา้หรือบริการของผูข้ายคน
หน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงเพื่อแยกความแตกต่างจากคู่แข่งขนั ผูบ้ริโภคมองตราสินคา้ว่าเป็นส่วนส าคญั
ของผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าสามารถสร้างให้เกิดคุณค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์ได้ ตราสินค้ามี
ความส าคญัมากกว่าการไม่มีตราสินคา้ในปัจจุบนั (Kotler, 2003 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ, 2543) ดงันั้นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ตราสินคา้จึงมีความส าคญัเพื่อเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของกิจการ
ต่อไป ตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าสูงท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั (Aaker, 1991) คือ  

1) สามารถลดตน้ทุนทางการตลาดได้เพราะผูบ้ริโภคมีการรับรู้ในตราสินคา้และ
ความภกัดีในตราสินคา้  

2) สามารถมีอ านาจในการต่อรองกบัผูจ้ดัจ  าหน่ายและผูค้า้ปลีก เพราะลูกคา้มีความ
คาดหวงัจะซ้ือสินคา้  

3) สามารถเพิ่มราคาในตวัสินคา้ไดม้ากกวา่คู่แข่งขนั เพราะการยอมรับคุณภาพใน
ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในระดบัสูง  

4) ตราสินคา้ท่ีเขม้แข็งช่วยสร้างให้เกิดภาพลกัษณ์ขององคก์ร สามารถเสนอสินคา้
ใหม่ไดง่้ายยิง่ข้ึน และไดรั้บการยอมรับจากผูจ้ดัจ  าหน่ายและผูบ้ริโภคไดง่้ายกวา่  

5) ตราสินคา้น าไปใช้ในการป้องกนัการแข่งขนัดา้นราคากบัคู่แข่งขนัได ้โดยตรา
สินคา้ และเคร่ืองหมายการคา้ของผูข้าย ท าใหเ้กิดการป้องกนัผลิตภณัฑไ์ดท้างกฎหมาย  

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้แนวคิดในการท าตลาด ในโลกการคา้ปัจจุบนัได้ปรับเปล่ียนจากการ
น าเสนอผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค มาเป็นการมุ่งเน้นให้ผูบ้ริโภครู้จกั 
จดจ าและช่ืนชอบในตวัผลิตภณัฑ์ จนถึงขั้นรักและแนะน าสินคา้ไปยงัผูอ่ื้นต่อไป ดงันั้นแนวคิด
ด้านตราสินค้า (Branding) จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้ งน้ีตราสินค้ามีบทบาทส าคญัในการสร้าง
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ความแตกต่างให้ผลิตภณัฑ์มีความโดดเด่น ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจ า และแยกความแตกต่าง
ระหวา่งตราสินคา้ของเราออกจากคู่แข่งได ้ 

โดย Murphy (1990) ไดใ้ห้ค  านิยาม ไวว้่า ตราสินคา้ หมายถึง ผลิตภณัฑ์หรือบริการของ
ผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงซ่ึงมีความแตกต่างกนัในช่ือและการน าเสนอ หรือ ตราสินคา้ คือสัญลกัษณ์ท่ี
ซับซ้อน เป็นแหล่งรวมของภาพลกัษณ์และความรู้สึกในใจท่ีผูบ้ริโภคมีต่อคุณสมบติั ช่ือ หีบห่อ 
ราคา ประวติั ช่ือเสียงของสินค้า รูปแบบการโฆษณาของสินค้ารวมถึงความประทับใจหรือ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการใชสิ้นคา้  

ส่วน Aaker (1991) อธิบายว่า ตราสินค้าคือช่ือหรือสัญลกัษณ์ต่างๆ ของสินค้าไม่ว่าจะ
เป็นโลโก ้เคร่ืองหมายการคา้ หรือหีบห่อบรรจุภณัฑ์ต่างๆ ท่ีสามารถระบุถึงความเป็นสินคา้และ
บริการ และถา้เม่ือใดท่ีสินคา้ตายไปจากตลาด ช่ือของตราสินคา้จะยงัคงอยูใ่นใจผูบ้ริโภค  

ในขณะท่ี Duncan (2002) มีความเห็นว่าตราสินคา้เป็นมากกว่าสินคา้เป็นส่ิงท่ีสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง เม่ือสินคา้และบริการท่ีมีอยูไ่ม่สามารถสร้างความแตกต่างให้กบัผูบ้ริโภคได ้ตรา
สินคา้จะถูกน ามาพิจารณาเพื่อแยกแยะถึงความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์ส่ิงท่ีปรากฏจากตราสินคา้  

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association: AMA) กล่าวว่า 
ตราสินค้า (Brand) หมายถึง ช่ือ ค าเรียก สัญลักษณ์ หรือการออกแบบ อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
หลายๆอยา่งพร้อมกนั ท่ีไดรั้บการออกแบบข้ึนมาเพื่อท าให้สินคา้หรือบริการของผูผ้ลิตแตกต่างไป
จากสินคา้ หรือบริการของคู่แข่งขนั (อุทิส ศิริวรรณ, 2549) 

ดงันั้นตราสินคา้จึงบ่งบอกถึงตวัผูข้ายหรือผูผ้ลิต ภายใตก้ฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ ผูข้าย
ไดรั้บสิทธิผูกขาดให้เป็นผูใ้ชช่ื้อตราสินคา้แต่ผูเ้ดียวตลอดกาล ตราสินคา้แตกต่างจากสินทรัพยอ่ื์น 
เช่น สิทธิบตัร (Patent) และลิขสิทธ์ิ (Copyright) ท่ีมีก าหนดวนัหมดอาย ุ

ตราสินคา้เป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น สามารถส่ือความหมายได ้6 ระดบัดงัน้ี 
1) คุณสมบติั (Attributes) ตราสินคา้ท าให้นึกถึงคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะท่ีแน่ชัดของ

ผลิตภณัฑ์ เช่น Mercedes ท าให้นึกถึงรถยนต์ราคาแพง การผลิตยอดเยี่ยม งานวิศวกรรม เป็นเลิศ 
ทนทาน และเกียรติภูมิศกัด์ิศรีสูง 

2) คุณประโยชน์ (Benefits) คุณสมบติัตอ้งแปลออกมาเป็นคุณประโยชน์ตามหน้าท่ีและ
คุณสมบติัทางอารมณ์ เช่น “ความทนทาน” แสดงใหเ้ห็นถึงคุณประโยชน์ตามหนา้ท่ีการใชง้าน “ผม
ไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ือรถไปอีกหลายปี” หรือคุณสมบติั “ราคาแพง” แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ทาง
อารมณ์ “รถยนตค์นัน้ีท าใหผ้มรู้สึกเป็นคนส าคญัและไดรั้บการช่ืนชม” 

3) คุณค่า (Values) ตราสินคา้บ่งบอกบอกบางส่ิงบางอย่างเก่ียวกบัคุณค่าของผูผ้ลิต เช่น 
Mercedes บ่งบอกถึงสมรรถนะการท างาน ความปลอดภยั และเกียรติภูมิสูง 
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4) วฒันธรรม (Culture) ตราสินค้าอาจเป็นตัวแทนของวฒันธรรม เช่น Mercedes เป็น
ตวัแทนของวฒันธรรมเยอรมนัท่ีมีระเบียบ ประสิทธิภาพและคุณภาพสูง 

5) บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินค้าบ่งช้ี ถึงบุคลิกภาพของสินค้า เช่น ถ้าเปรียบ 
Mercedes เป็นคนจะเป็นเจา้นายท่ีเก่ง ถา้เปรียบเป็นสัตวจ์ะเป็นสิงโตเจา้ป่า ถา้เปรียบเป็นส่ิงของจะ
เป็นวงัหลวงท่ีโอ่อ่าหรูหรา 

6) ผูใ้ช้ (User) ตราสินคา้ช้ีให้เห็นถึงประเภทของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือใช้ผลิตภณัฑ์ เราอาจ
คาดไดว้า่จะเห็นผูบ้ริหารระดบัสูงอายุ 55 ปีอยูห่ลงพวงมาลยัของรถยนต ์Mercedes ไม่ใช่เลขานุการ
อาย ุ20 ปี (อุทิส ศิริวรรณ, 2549, น. 193-194) 
 

2.4.2 บุคลกิภาพตราสินค้า  
บุคลิกภาพตราสินคา้เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและซบัซอ้น บุคลิกภาพเป็นตวัก าหนดความแตกต่าง

ของตราสินคา้ ดงันั้นการก าหนดบุคลิกภาพตราสินคา้จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเอาคุณสมบติัอะไรก็
ได้ท่ีชอบ ท่ีอยากเป็น มาใส่รวมกนัเป็นบุคลิกภาพตราสินคา้ แต่ตอ้งเป็นคุณสมบติัท่ีเลือกอย่าง
มัน่ใจจริงๆ ว่าจะท าให้ตราสินค้ามีความแตกต่าง และส่งเสริมต าแหน่งของตราสินค้า (Brand 
Positioning) ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต (ศิริกุล เลากยักุล, 2546)  การก าหนดบุคลิกภาพตราสินคา้ มี
ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการบริหารตราสินคา้ เป็นส่ิงท่ีช่วยสนบัสนุนให้ผูบ้ริโภครู้สึกวา่ สินคา้นั้นๆ 
เป็นสินคา้ส าหรับพวกเขา หรือเธอเป็นส่ิงท่ีช่วยเพิ่มความเขา้ใจในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคให้มีมาก
ข้ึน  

บุคลิกภาพตราสินค้ายงัมีความส าคญัทั้งต่อนักการตลาด และต่อผูบ้ริโภค บทบาทของ
บุคลิกภาพตราสินคา้มีความส าคญัต่อนักโฆษณาและนักการตลาด ในการพฒันา และการเสริม
บุคลิกภาพให้กบัตราสินคา้ซ่ึงจะเป็นส่ิงช่วยสร้างความแตกต่างให้ตราสินคา้จากคู่แข่ง โดยการ
สร้างบุคลิกภาพตราสินคา้ในแบบท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบอาจ ช่วยให้สินคา้ไดรั้บส่วนแบ่งทางการตลาด
เพิ่มสูงข้ึนโดยอาจสามารถตั้งราคาสินคา้ให้สูงข้ึนไดห้รืออาจช่วยหลีกเล่ียงการเสียส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้กับคู่แข่งได้เน่ืองจากบุคลิกภาพตราสินค้ามีความเป็นหน่ึงเดียว ยากต่อการ
ลอกเลียนแบบ ดังนั้ นแม้ว่าคู่แข่งจะสามารถเลียนแบบโครงสร้างของสินค้าได้ แต่ไม่สามารถ
เลียนแบบบุคลิกภาพของตราสินคา้ได ้(ศิริกุล เลากยักุล, 2546) 

นอกจากน้ี การสร้างบุคลิกภาพให้กบัตราสินคา้ ยงัเป็นประโยชน์ต่อนักวางกลยุทธ์ตรา
สินคา้ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

1) ช่วยเพิ่มความเขา้ใจในทศันคติ และการรับรู้ของผูบ้ริโภค (Enriching Understanding) 
โดยการส ารวจทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อบุคลิกภาพตราสินคา้จะท าให้นักการตลาดได้เขา้ใจถึง
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ทศันคติ และการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ของตนในแง่มุมท่ีหลากหลาย และลึกซ้ึงกวา่การ
ถามผูบ้ริโภคถึงความพอใจท่ีไดจ้ากคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ บุคลิกภาพตราสินคา้จะเป็นตวับ่ง
บอกใหเ้ขา้ใจถึงสถานะของตราสินคา้ในจินตภาพของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งดี  

2) สร้างเอกลักษณ์ความโดดเด่นท่ีแตกต่าง (Contributing to a Differentiating Identity) 
จากคุณลกัษณะเฉพาะของบุคลิกภาพตราสินคา้ท่ียากต่อการลอกเลียนแบบบุคลิกภาพตราสินคา้ยงั
สามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในระยะยาวให้กบัตราสินคา้ไดเ้ช่นกนั โดยในการโฆษณาท่ีมุ่งผลระยะ
ยาวในการสร้างมูลค่าตราสินคา้ มากกวา่มุ่งผลระยะสั้นเพื่อเพิ่มยอดขายสินคา้แลว้ คุณค่าตราสินคา้
ท่ีเกิดข้ึน จะเปรียบเสมือนเป็นสินทรัพยข์องตราสินคา้ ท่ีจะท าใหสิ้นคา้มีมูลค่าทางการเงิน กล่าวคือ 
เม่ือตอ้งการขายตราสินคา้ให้กบับริษทัอ่ืน ตราสินคา้จะมีมูลค่าท่ีสูง หรือบริษทัตอ้งการแนะน าหรือ
ขยายตราสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด คุณค่าทางทรัพย์สินของตราสินค้าจะช่วยให้บริษัทสามารถ
ประหยดังบประมาณในการท าการส่ือสารทางการตลาด อีกทั้งสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคทดลอง
ใชสิ้นคา้ไดง่้ายข้ึน เป็นการลดความรู้สึกเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภค แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม และความสอดคลอ้งกนัระหวา่งบุคลิกภาพตราสินคา้ใหม่ท่ีจะ
แนะน า และบุคลิกภาพตราสินคา้แม่ (Mother Brand) ซ่ึงบางคร้ังอาจจะไม่เขา้กนั 

3) มี ส่ วน ช่ วยในการก าหนดแนวท างก าร ส่ื อส ารไปย ังผู ้บ ริโภค  (Guiding the 
Communication Effort) ในการก าหนดบุคลิกภาพตราสินคา้ท่ีชดัเจนจะท าให้นกัการตลาด และนกั
โฆษณา สามารถก าหนดแนวทางในการท าการส่ือสารการตลาดไปยงัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งตรงประเด็น
และชัดเจน ทั้งในส่ือโฆษณารวมถึงส่ืออ่ืนๆ ดว้ย เช่น การส่งเสริมการขาย การตั้งช่ือสินคา้ การ
สร้างสโลแกน พนกังานขาย หรือหีบห่อบรรจุภณัฑ ์(ศิริกุล เลากยักุล, 2546) 
 

2.4.3 การก าหนดบุคลกิภาพตราสินค้า  
ในการสร้างสรรค์บุคลิกภาพตราสินค้านั้ นจ าเป็นต้องเช่ือมโยงบุคลิกภาพนั้ นเข้ากัน

เกือบจะทุกๆ อย่างของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบา้น เพื่อน กิจกรรมส่วนตวั เส้ือผา้กิริยามารยาท 
เขา้ดว้ยกนัเช่นเดียวกบับุคลิกภาพตราสินคา้โดย Aaker (1991 อา้งถึงใน ศิริกุล เลากยักุล, 2546) ได้
อธิบายไวว้า่การสร้างสรรคบุ์คลิกภาพตราสินคา้สามารถสร้างสรรคไ์ดจ้ากหลายแนวทาง คือ  

2.4.3.1 การสร้างบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของสินค้าโดยตรง (Product-relate 
Characteristic) ซ่ึงน่าจะเป็นพื้นฐานท่ีน าไปสู่บุคลิกภาพตราสินคา้ โดยพิจารณาจาก  

1) ประเภทของสินค้าท่ีอยู่ในตลาด (Product Category) บุคลิกภาพตรา
สินคา้ท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัมกัเป็นสินคา้ท่ีเป็นองค์กร สถาบนั เช่น ธนาคาร บริษทัประกนัภยั 
จะสามารถใชร้ะดบัชั้นของตนเองในการก าหนดบุคลิกท่ีแตกต่างจากคู่แข่งได ้ไม่วา่จะเป็นลกัษณะ
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ของผู ้มีความสามารถ (Competent) คนจริงจังในการท างาน (Serious) แบบจริงใจ เป็นมิตร 
(Sincerity) เช่น ธนาคารกสิกรไทยท่ีใช้ e-girls มาน าเสนอบุคลิกภาพของธนาคารท่ีทนัสมยั ฉลาด 
คล่องแคล่ว อนัเป็นบุคลิกของคนรุ่นใหม่ท่ีธนาคารตอ้งการส่ือสารไปถึง เป็นตน้  

2) บรรจุภัณฑ์ หรือคุณลักษณะของสินค้า (Product Package or Feature) 
เป็นอีกส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นบุคลิกของสินค้าได้ เช่น เคร่ืองด่ืม Red Bull Extra ท่ีออกแบบขวด
ทนัสมยัเหมาะกบัคนวยัหนุ่มสาว เป็นตน้  

3) คุณสมบัติของสินค้า (Product Attribute) เป็นการน าคุณสมบัติของ
สินคา้ ไม่วา่จะเป็นส่ิงท่ีติดตวัมากบัตราสินคา้ตั้งแต่เกิด หรือเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนใหม่ก็สามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการก าหนดบุคลิกภาพของตราสินคา้ได ้เช่น โออิชิ กรีนทรี ใชคุ้ณสมบติัของชาเขียวท่ีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพมาก าหนดบุคลิกภาพใหโ้ออิชิ กรีนที เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีเพิ่มความสดช่ืน และเป็น
ประโยชน์กบัสุขภาพร่างกาย  

4) ราคาของสินคา้ (Product Price) ราคาของสินคา้จะเป็นตวัแบ่งกลุ่มไดอี้ก
ลกัษณะหน่ึง ซ่ึงสามารถสะทอ้นให้เห็นบุคลิกภาพของตราสินคา้ไดด้ว้ย ระดบัของราคา เช่น ราคา
ค่าท่ีพกัของโรงแรมโอเรียนทอล ท่ีก าหนดให้มีราคาสูง สามารถสร้างบุคลิกภาพให้สินคา้ว่าเป็น
โรงแรมท่ีใหบ้ริการท่ีดีเลิศจากราคาค่าหอ้งพกัท่ีสูงน้ีได ้ 

2.4.3.2 การสร้างบุคลิกจากลกัษณะท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้โดยตรง (Non Product-
related Characteristic) การสร้างบุคลิกข้ึนมาใหม่โดยการก าหนดจากรูปแบบของโฆษณา 
(Advertising Style) ก าหนดจากประเทศตน้ก าเนิดสินคา้ (Country of Origin) จากภาพลกัษณ์ของ
องค์กร (Company Image) จากภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร (CEO Identification) และจากช่ือเสียงของ
บุคคล (Celebrity Endorsers) เช่น ไอโฟน ใชส้ตีฟ จอ็บส์ CEO ของบริษทั ในการส่ือสารบุคลิกของ
ความมีอิสระ เป็นตวัของตนเอง พร้อมท่ีจะคน้หาส่ิงใหม่ๆ และทา้ทายเสมอ เป็นตน้  

2.4.3.3 การสร้างบุคลิกผ่านภาพลกัษณ์ของผูใ้ช้สินค้า (User Imagery) คือการใช้
ภาพลกัษณ์ของกลุ่มผูใ้ช้กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออก ท่าทาง การแต่งกายนิสัยใจคอ
ของกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นส่ิงช่วยสร้างบุคลิกให้กบัสินคา้ได ้เช่น การท่ีเคร่ืองส าอางSKII เลือกใช้
บุคลิกภาพท่ีสะอาด สดใส ดูมีสุขภาพดี ช่วยก าหนดบุคลิกภาพใหต้ราสินคา้ SKII  

2.4.3.4 การสร้างบุคลิกโดยการเป็นผูส้นับสนุนกิจกรรม (Sponsorships) การเป็น
ผูส้นับสนุนกิจกรรมต่างๆ สามารถสะท้อนบุคลิกของสินค้าได้ เช่น เคร่ืองด่ืมเรดบลู ให้การ
สนับสนุนการแข่งขนักีฬา X - GAME ในประเทศไทยและในหลายประเทศทัว่โลกเพื่อตอกย  ้า
ความเป็นตราสินคา้ท่ีมีบุคลิกภาพน่าต่ืนเตน้ หา้วหาญ เป็นตน้ 

2.4.3.5 การสร้างบุคลิกภาพดว้ยอายุของสินคา้ (Age) หมายถึง ช่วงอายุของสินคา้ 
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หรือตราสินคา้นบัจากการก าเนิดและอยูใ่นตลาดซ่ึงเป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นบุคลิกภาพไดอี้กอยา่งเช่น 
ระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แอปเป้ิล และ ไอบีเอ็ม จะเห็นความแตกต่างดว้ยอายุของตราสินคา้แอป
เป้ิลได้สร้างบุคลิกให้เป็นคนรุ่นใหม่ ในขณะท่ีไอบีเอ็ม เป็นสินค้าท่ีอยู่ในตลาดมานานกว่า จึง
สะทอ้นใหเ้ห็นบุคลิกภาพท่ีเป็นคนรุ่นเก่า และลา้สมยักวา่แอปเป้ิล 

2.4.3.6 การสร้างบุคลิกภาพดว้ยสัญลกัษณ์ (Symbol) การสร้างสัญลกัษณ์ต่างๆของ
ตราสินคา้ สามารถก่อให้เกิดบุคลิกของสินคา้ท่ีจบัตอ้งและมองเห็นได ้อีกทั้งสามารถควบคุม และ
เป็นความสัมพนัธ์ท่ีคงทนยาวนาน เช่น โลโกข้องแมคโดนลัท่ีส่ือบุคลิกภาพของความสนุกสนาน  

บุคลิก หมายถึง การท าให้เห็นความแตกต่างของคนในทางจิตวิทยาซ่ึงจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบท่ีสอดคล้องกันและมักจะอดทนต่อการตอบสนองทางส่ิงกระตุ้นจากส่ิงแวดล้อม
บุคลิกภาพมกัจะอธิบายในรูปแบบของความมัน่ใจ, อ านาจ, เอกราช, การแสดงความเคารพนบัถือ, 
ชอบสังคมต่อตา้น, สามารถปรับตวัได ้บุคลิกภาพสามารถใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์การเลือก
ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค และไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของบุคลิกของตราสินคา้ (Brand personality) ว่า
เป็นการผสมลกัษณะพิเศษของคนเราท่ีแสดงออกมาเป็นคุณลกัษณะพิเศษเฉพาะของตราสินคา้ โดย
การวดับุคลิกของตราสินคา้ ไดแ้บ่งกลุ่มบุคลิกของตราสินคา้ไว ้5 กลุ่ม (Aaker, 1997) ไดแ้ก่  

1) กลุ่มบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) คือ ตราสินคา้ท่ีน าเสนอขอ้มูลของสินคา้
ถูกตอ้ง ชดัเจน ผูบ้ริโภคเขา้ใจไดง่้าย เหมาะสมท่ีจะใช้กบัสินคา้ประเภทท่ีผูบ้ริโภคมีความคุน้เคย 
หรือจ าเป็นในชีวติประจ าวนั ประกอบดว้ย 11 กลุ่มยอ่ยคือ  

(1) ลกัษณะแบบติดดิน (Down-to-earth) 
(2) ลกัษณะแบบมีประโยชน์ พึ่งพาได ้(Wholesome) 
(3) ลกัษณะแบบคนคุน้เคย (Family-Orient)  
(4) ลกัษณะแบบซ่ือสัตย ์(Honest) 
(5) ลกัษณะแบบจริงใจ (Sincere) 
(6) ลกัษณะแบบความจริง ไม่ปิดบงั (Real) 
(7) ลกัษณะแบบท่ีชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น (Sentimental) 
(8) ลกัษณะแบบมีความเสมอตน้เสมอปลาย (Original) 
(9) ลกัษณะแบบร่าเริง (Cheerful) 
(10) ลกัษณะแบบอบอุ่น (Home-town)  
(11) ลกัษณะแบบเป็นมิตร (Friendly)  

2) กลุ่มบุคลิกภาพแบบต่ืนเต้น (Excitement) คือ ตราสินค้าท่ีน าเสนอข้อมูลของ
สินคา้ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคอยากบริโภคสินคา้ทุกคร้ังท่ีเห็น เป็นลกัษณะของบุคลิกท่ีเหมาะกบัสินคา้
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ประเภท รถยนต ์อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองส าอางและสินคา้แฟชัน่ ประกอบดว้ย 11 กลุ่มยอ่ยไดแ้ก่  
(1) ลกัษณะแบบมีความกลา้ ทา้ทาย (Daring) 
(2) ลกัษณะแบบมีความมุ่งมัน่ (Spirited) 
(3) ลกัษณะแบบมีจินตนาการ (Imaginative) 
(4) ลกัษณะแบบทนัสมยั (Up-to-date) 
(5) ลกัษณะแบบเป็นผูน้ าแฟชัน่ (Trendy) 
(6) ลกัษณะแบบน่าต่ืนเตน้ (Exciting) 
(7) ลกัษณะแบบเท่ห์ (Cool) 
(8) ลกัษณะแบบเป็นวยัรุ่น (Young) 
(9) ลกัษณะแบบท่ีไม่เหมือนใคร (Unique) 
(10) ลกัษณะแบบมีความเป็นตวัของตวัเอง (Independent) 
(11) ลกัษณะแบบร่วมสมยั (Contemporary)  

3) กลุ่มบุคลิกภาพแบบความรู้ความสามารถ (Competence) คือ ตราสินคา้ท่ีไดรั้บ
การยอมรับจากทัว่โลก เป็นผูน้ าตลาด ผลิตสินคา้มีคุณภาพ เป็นลกัษณะท่ีเหมาะกบัสินคา้ท่ีตอ้งการ
ความน่าเช่ือถือ ความเป็นผูน้ า ความมีความปัญญาปราดเปร่ือง และความส าเร็จ ประกอบด้วย 9 
กลุ่มยอ่ยคือ  

(1) ลกัษณะแบบน่าไวว้างใจ (Reliable) 
(2) ลกัษณะแบบฉลาด (Intelligent) 
(3) ลกัษณะแบบผูป้ระสบความส าเร็จ (Successful) 
(4) ลกัษณะแบบผูท่ี้ทุ่มเทท างาน (Hard-working) 
(5) ลกัษณะแบบความปลอดภยั (Secure) 
(6) ลกัษณะแบบผูเ้ช่ียวชาญ (Technical) 
(7) ลกัษณะแบบความร่วมมือ (Corporate) 
(8) ลกัษณะแบบผูน้ า (Leader) 
(9) ลกัษณะแบบน่าเช่ือถือ (Confident)  

4) กลุ่มบุคลิกภาพแบบซับซ้อน (Sophistication) คือ ตราสินค้าท่ีน าเสนอข้อมูล 
ภาพ ภาษาท่ีดูดี ยกระดบัความภาคภูมิใจให้กบัผูบ้ริโภคเม่ือไดรั้บประทานสินคา้ น่าจะเหมาะกบั
สินคา้ท่ีตอ้งการแสดงความเหนือระดบัทางสถานะทางสังคม ประกอบดว้ย 6 กลุ่มยอ่ยไดแ้ก่  

(1) ลกัษณะแบบมีระดบั (Upper Class) 
(2) ลกัษณะแบบน่าหลงใหล (Charming) 
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(3) ลกัษณะแบบมีเสน่ห์ (Glamorous) 
(4) ลกัษณะแบบดูดี (Good-looking) 
(5) ลกัษณะแบบรูปร่างสวยงาม (Feminine) 
(6) ลกัษณะแบบนุ่มนวล อ่อนโยน (Smooth)  

5) กลุ่มบุคลิกแบบห้าวหาญ (Ruggedness) คือ ตราสินคา้ท่ีน าเสนอขอ้มูลท่ีท าให้
ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความแข็งแกร่งเด็ดเด่ียวและกลา้หาญ เหมาะกบัสินคา้ท่ีตอ้งการแสดงออกถึงความ
เขม้แขง็ รักอิสระ และอยูเ่หนือกฎเกณฑ ์ประกอบดว้ย 5 กลุ่มยอ่ยไดแ้ก่  

(1) ลกัษณะแบบชอบท ากิจกรรม (Outdoorsy) 
(2) ลกัษณะแบบแขง็แรง (Tough) 
(3) ลกัษณะแบบเขม้แขง็ สมชาย (Masculine) 
(4) ลกัษณะแบบแบบดิบ เถ่ือน (Western) 
(5) ลกัษณะแบบบึกบึน ทนทาน (Rugged) 

 
2.4.4 การน าเสนอบุคลกิภาพตราสินค้า  
เม่ือบุคลิกภาพตราสินค้าถูกก าหนดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โฆษณาก็จะถูกพฒันาข้ึนเพื่อ

สร้างสรรค์ เสริม หรือเปล่ียนแปลงบุคลิกท่ีถูกก าหนดข้ึน อย่างไรก็ตามบุคลิกภาพของตราสินคา้
นบัว่ามีความส าคญัอย่างมาก อาจกล่าวได้วา่องค์ประกอบทุกส่วนของส่วนผสมทางการตลาดได้
แสดงออกถึงบุคลิกภาพของตราสินคา้ น่าจะเป็นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององค์กร ช่ือของตรา
สินคา้ บรรจุภณัฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจ าหน่าย นอกจากน้ีบุคลิกภาพจะ
ประสบความส าเร็จ ได้นั้น จ  าเป็นจะตอ้งไดรั้บการสร้างสรรค์ท่ีมีความโดดเด่นในระดบัท่ีมีพลงั
แตกต่างซ่ึงสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีอานุภาพ (สุมนตทิ์พย ์ตนัอธิคม, 2542) ส่วนประกอบของ
การน าเสนอบุคลิกภาพตราสินคา้ ไดแ้ก่  

2.4.4.1 การน าเสนอผา่นทางผูมี้ช่ือเสียงของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Endorser) เป็นส่ิงท่ี
ส าคญัมาก เพราะวา่บุคลิกของผูมี้ช่ือเสียงสามารถส่งผา่นไปยงัตราสินคา้ดว้ยการตอกย  ้าท่ีเพียงพอ 
ซ่ึงผูมี้ช่ือเสียงมีลกัษณะทางสัญลกัษณ์ ท่ีมีอิทธิพลสูงมาก ซ่ึงสามารถส่งผา่นไปยงัตราสินคา้ท่ีพวก
เขารับรองซ่ึง end-user ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นความจริง หรือแมแ้ต่เป็นมนุษย ์(McCracken, 1992 อา้งถึง
ใน สุมนทิพย ์ตนัอธิคม, 2542) 

2.4.4.2 น าเสนอผ่านผูใ้ช้ตราสินคา้ (User Imagery) คือการใช้ภาพลกัษณ์ของกลุ่ม
ผูใ้ชก้ลุ่มเป้าหมาย ไม่วา่จะเป็นการแสดงออก ท่าทาง การแต่งกาย นิสัยใจคอของกลุ่มเป้าหมาย เป็น
ส่ิงน าบุคลิกภาพใหก้บัสินคา้ได ้
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2.4.4.3 น าเสนอผ่านส่วนประกอบของโฆษณา (Exceptional Element) อาทิถา้เป็น
ภาพยนตร์โฆษณา วธีิการเลือกเพลง การก ากบัศิลป์ของภาพ จงัหวะ ธรรมชาติของการตดัต่อ สีท่ีใช ้
และหากเป็นโฆษณาส่ิงพิมพ์ การก าหนดรูปแบบ สี ตัวอักษร ซ่ึงทั้ งหมดสามารถท าให้เกิด
บุคลิกภาพใหก้บัตราสินคา้ไดอ้ยา่งมาก 

2.4.4.4 การน าเสนอผา่นสัญลกัษณ์ (Symbols) เป็นส่วนประกอบของการน าเสนอท่ี
มีประโยชน์มาก คือการใชส้ัญลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีดีท่ีสุดตอ้งมีการเช่ือมโยง
ท่ีเหมาะสม หากตราสินค้าไม่มีสัญลักษณ์ดังกล่าว ควรพิจารณาสร้างข้ึนมาใหม่และท าให้
สัญลกัษณ์นั้นมีเอกลกัษณ์และบุคลิก 

2.4.4.5 ความต่อเน่ือง (Consistency) นอกจากเน้ือหาแล้วในการน าเสนอกลยุทธ์
การสร้างบุคลิกภาพตราสินคา้นั้นก็คือ การคาดการณ์ล่วงหนา้ (Predictability) และความต่อเน่ืองใน
กลยุทธ์การวางต าแหน่งตราสินคา้ บุคลิกภาพของตราสินคา้หน่ึงๆ สามารถท่ีจะพฒันาอยา่งประสบ
ความส าเร็จ หากลกัษณะทางสัญลกัษณ์ของตราสินคา้ยงัมีความต่อเน่ืองตลอดเวลา ตราสินคา้ท่ี
เปล่ียนแปลงส่วนประกอบเหล่าน้ีเส่ียงต่อการถูกกดักร่อนบุคลิกภาพของตวัเอง และจบลงดว้ยการ
ไม่มีบุคลิกภาพเป็นของตนเอง และการตัดสินใจเก่ียวกับส่วนประกอบทางการตลาดอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองราคา การส่งเสริมการจ าหน่าย ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการขยายสาย
ผลิตภณัฑต์อ้งสนบัสนุน และเสริมสร้างบุคลิกภาพพื้นฐานของตราสินคา้ดว้ย 

ดงันั้นจากแนวคิดดา้นตราสินคา้น าไปสู่รูปแบบการจ าแนกเคร่ืองมือในการวิจยัเร่ือง การ
รับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการรับรู้ 

 
2.5.1 ความหมายของการรับรู้/การสัมผสัรู้ (Definition of Perception) 
การรับรู้ (Perception) สามารถอธิบายไดอ้ยา่งสั้ นๆ คือ วิธีการท่ีบุคคลมองโลกท่ีอยูร่อบๆ 

ตวัของบุคคล ฉะนั้นบุคคล 2 คนอาจมีความคิดต่อตวักระตุน้อยา่งเดียวกนัภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั 
แต่บุคคลทั้ง 2 อาจมีวิธีการยอมรับถึงตวักระตุน้ (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล 
(Organize) และการตีความ (Interpret) เก่ียวกบัตวักระตุน้ดงักล่าวไม่เหมือนกนั อย่างไรก็ตาม ยงั
ข้ึนกบัพื้นฐานของกระบวนการของบุคคลแต่ละคนเก่ียวกบัความตอ้งการ ค่านิยม การคาดหวงั และ
ปัจจยัอ่ืนๆ ดงันั้น การรับรู้สามารถใหค้  าจ  ากดัความไดด้งัน้ี 

การรับรู้ (Perception) หมายถึง “กระบวนการท่ีบุคคลแต่ละคนมีการเลือก การประมวล
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และการตีความเก่ียวกับตัวกระตุ้นออกมาให้ความหมายและได้ภาพของโลกท่ีมี เน้ือหา” 
(Schiffman, & Kanuk, 1991, p.146 อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2550) 

ทศันคติ ความตอ้งการและแรงจูงใจต่างเป็นเง่ือนไขท่ีจะเกิดการรับรู้ของบุคคล การรับรู้ถึง
ความตอ้งการและแรงจูงใจท าใหมี้การเปล่ียนทศันคติได ้และทศันคติก็เป็นเง่ือนไขท่ีมีผลต่อวิธีการ
รับรู้ของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี กลยุทธ์การซ้ือของผูบ้ริโภคจะไดรั้บผลกระทบท่ีมาจากการรับรู้ดว้ย 
โดยบุคคลจะมีการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ วธีิการไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์และน าไปสู่การกระท าอยา่งใด
อย่างหน่ึงโดยเฉพาะได ้การท่ีบุคคลมีการรับรู้ถึงการขาดในผลิตภณัฑ์อาจน าไปสู่การกระท าทาง
การตลาดได ้

 
2.5.2 แนวความคิดทีส่ าคัญทีว่่าด้วยการเลือกสรรส่ิงทีไ่ด้รับรู้  
จากการท่ีกล่าวมาก่อนหน้าน้ี ผูบ้ริโภคมีการเลือกสรรต่อตวักระตุ้นจากส่ิงแวดล้อมท่ี

ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ไปเก่ียวในเร่ืองการคาดหวงัจะไดรั้บและแรงจูงใจท่ีมีต่อตวักระตุน้เองดว้ย ซ่ึงปัจจยั
ดงักล่าวท าให้เกิดแนวความคิดท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกสรรส่ิงท่ีได้รับรู้ การเลือกสรรต่อ
ตวักระตุน้จะเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา โดยบุคคลอาจมองหาบางส่ิงบางอยา่งบางขณะและไม่สนใจส่ิง
อ่ืนๆ หรือมีการตอบสนองต่อตวักระตุน้ท่ีแตกต่างกนัไปเร่ือยๆ ลกัษณะการเลือกสรรการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคอาจมีได ้7 ลกัษณะ ดงัน้ี (Schiffman, & Kanuk, 1991 อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2550) 

1) การเลือกท่ีจะเปิดรับขอ้มูล 
2) การเลือกท่ีจะสนใจขอ้มูล  
3 การเลือกท่ีจะต่อตา้นขอ้มูล  
4 การเลือกท่ีจะปิดกั้นขอ้มูล  
5 การเลือกท่ีจะตีความขอ้มูล  
6 การเลือกท่ีจะจดจ าขอ้มูล และ  
7 การเลือกจะบิดเบือนขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.5.2.1 การเลือกท่ีจะเปิดรับขอ้มูล (Selective Exposure) 
ผูบ้ริโภคจะแสวงหาข่าวสารท่ีท าให้เขาสบายใจหรือตรงกบัความรู้สึกของผูบ้ริโภค 

และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเจ็บปวด หรือเป็นการคุกคาม ดงันั้น คนท่ีสูบบุหร่ีจดัจะ
หลีกเล่ียงการรับข่าวสารท่ีช้ีว่าการสูบบุหร่ีท าให้เกิดมะเร็ง ผูบ้ริโภคจะเลือกเปิดรับข้อมูลการ
โฆษณาท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจในความฉลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการกระท า การตดัสินใจซ้ือสินคา้
และบริการ 
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2.5.2.2 การเลือกท่ีจะสนใจขอ้มูล (Selective Attention)  
ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มปริมาณการรู้ถึงตวักระตุน้ท่ีตรงกบัความตอ้งการ หรือ

ตรงกบัท่ีเขาสนใจชอบ และในทางตรงกนัขา้มผูบ้ริโภคจะรู้นอ้ยท่ีสุดถึงตวักระตุน้ท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้น ผูบ้ริโภคจึงมกัจะสนใจดูโฆษณาสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการ
และร้านคา้ท่ีผูบ้ริโภคสนใจท่ีจะไปซ้ือนั้น และจะไม่สนใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการ
หรือมีความส าคญัต่อผูบ้ริโภค ความสนใจของบุคคลและหลากหลายในรูปของชนิดของขอ้มูลท่ีจะ
ไดรั้บ ไม่วา่จะเป็นรูปแบบของข่าวสาร ประเภทของส่ือท่ีชอบ เช่น บางคนสนใจในเร่ืองของราคา 
บางคนสนใจในเร่ืองของภาพลกัษณ์ท่ีปรากฏหรือการยอมรับจากสังคม ดงันั้น การท าโฆษณา
จะตอ้งค านึงถึงทั้งขอ้ความและส่ือท่ีใช้ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคสนใจหรือชอบ โดยตอ้งมีลกัษณะโดด
เด่นชดัเจนท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคติดตาม ตั้งใจรับข่าวสารนั้น ๆ จึงจะเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ  

2.5.2.3 การเลือกท่ีจะต่อตา้นขอ้มูล (Perceptual Defense) 
นอกจากผูบ้ริโภคจะเลือกท่ีจะสนใจรับรู้ขอ้มูลข่าวสารแลว้ ผูบ้ริโภคยงัมีการเลือกท่ี

จะต่อตา้นขอ้มูลจากตวักระตุน้ท่ีคุกคาม ท าให้ผูบ้ริโภคไม่สบายใจ เจ็บปวดท่ีไดผ้า่นเขา้มา ดงันั้น
ตวักระตุน้ท่ีท าลายผูบ้ริโภค จะท าให้เกิดการรับรู้ท่ีนอ้ยกวา่ตวักระตุน้ท่ีเป็นกลาง ณ ระดบัของการ
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารระดบัเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลยงัอาจท าลายขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ ค่านิยม และความเช่ือของบุคคลเองดว้ย 

2.5.2.4 การเลือกท่ีจะปิดกั้นขอ้มูล (Perceptual Blocking) 
ผูบ้ริโภคจะปกป้องตนเองจากการถูกรุมเร้าของตวักระตุน้ท่ีเขาไม่สนใจโดยการปิด

กั้นตวักระตุน้ดงักล่าวนั้นเสีย จากความรู้สึกท่ีรู้ตวั ผลของการวิจยัไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่จ านวนการโฆษณา
ในปริมาณท่ีมากนั้ นจะถูกกลั่นกรองออกไปโดยผูบ้ริโภค เหตุท่ีผูบ้ริโภคไม่สนใจตัวกระตุ้น
ดงักล่าว ก็เพราะวา่มนัมีมากเกินไปจากธรรมชาติของโลกท่ีควรจะเป็น การเลือกท่ีจะปิดกั้นการรับรู้
ก็จะคลา้ยคลึงกบัการใช้เคร่ืองปิด เปล่ียนช่องอตัโนมติัในการดูโทรทศัน์ เพราะไม่สนใจโฆษณา 
ตอ้งการดูรายการโทรทศัน์ท่ีเขาชอบ 

2.5.2.5 การเลือกท่ีจะตีความขอ้มูล (Selective Interpretation) 
หลังจากผูบ้ริโภคมีการเลือกจะเปิดรับข้อมูล สนใจข้อมูล หรือแม้แต่จะต่อต้าน

ขอ้มูล และปิดกั้นขอ้มูลแลว้ ผูบ้ริโภคก็ตอ้งท าการตีความหมายส่ิงท่ีเปิดรับเขา้มา ซ่ึงในการตีความ
ขอ้มูล ผูบ้ริโภคก็จะตอ้งเลือกตีความขอ้มูลตามพื้นฐานความรู้ ความเขา้ใจ หรือท่ีสอดคล้องกับ
ความเช่ือ และประสบการณ์ตามท่ีเขามี ดงันั้นการตีความหมายขอ้มูลท่ีรับเข้ามาจึงส าคญัท่ีอาจ
ก่อให้เกิดทศันคติท่ีดี หรืออคติก็ได ้เช่น การตีความเขา้ใจจากภาพโฆษณาท่ีอาจไม่ตรงกบัท่ีธุรกิจ
ตอ้งการจะส่ือใหก้บัผูบ้ริโภคก็ได ้
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2.5.2.6 การเลือกท่ีจะจดจ าขอ้มูล (Selective Retention) 
หลังจากผูบ้ริโภคมีการตีความหมายข้อมูลข่าวสารท่ีรับเข้ามา ส่ิงท่ีตามมาก็คือ 

ผู ้บริโภคจะมีการเลือกท่ีจะจดจ าสาระข่าวสารท่ีรับเข้ามาท่ีมีผลกระทบต่อผู ้บริโภค หรือมี
ความส าคญัจ าเป็นต่อผูบ้ริโภค เน่ืองจากคุณสมบติัหน่ึงของการรับรู้ท่ีจะรับรู้ได้ไม่นานท าให้
ผูบ้ริโภคไม่สามารถจะจดจ าทุกส่ิงท่ีไดรั้บเขา้มาได ้จึงจ าเป็นตอ้งมีการเลือกท่ีจะจดจ า อะไรท่ีเป็น
ประโยชน์ หรือส าคญัเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค เช่น ผูบ้ริโภคอาจจะเห็นโฆษณาสินคา้ต่างๆ มากมาย 
แต่ถา้ผูบ้ริโภคก าลงัสนใจจะซ้ือรถยนตก์็จะเลือกดูโฆษณาเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการขายรถยนตแ์ละจดจ า
เน้ือหาโฆษณาดงักล่าว เป็นตน้ 

2.5.2.7 การเลือกท่ีจะบิดเบือนขอ้มูล (Selective Distortion) 
เป็นการเปล่ียนแปลงหรือบิดเบ้ียวของขอ้มูลท่ีได้รับในเวลานั้น เน่ืองจากขอ้มูลท่ี

ไดรั้บขดักบัความรู้สึกหรือความเช่ือของผูบ้ริโภค เม่ือมีการเปิดรับขอ้มูล และมีการตีความหมาย ซ่ึง
ท าให้เกิดการเลือกท่ีจะบิดเบือนขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภครู้สึกไม่ชอบได ้เพื่อเปล่ียนให้ตรงกบัทรรศนะท่ี
เขามีอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น โฆษณาสินค้าใดท่ีผูบ้ริโภคไม่ชอบก็จะท าการบิดเบือนและส่งผลต่อ
ผูบ้ริโภคนั้นนอ้ยในการท่ีจะท าใหเ้กิดการยอมรับหรือซ้ือสินคา้ 
 

2.5.3 การตอบสนองของผู้บริโภคจะขึ้นอยู่กับการรับรู้ (Consumer Reaction Based on 
Perception) 

การรับรู้ของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงได้ (Consumer Perception Change) ความตอ้งการและ
แรงจูงใจของผูบ้ริโภคจะค่อยๆ เปล่ียนไปตลอดเวลาตามสภาวะของส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงมี
ผลท าให้การรับรู้มีการเปล่ียนแปลงไปด้วยทั้ งในขณะและในระหว่างสถานการณ์การซ้ือของ
ผูบ้ริโภคได้ การเปล่ียนการรับรู้จะเห็นได้จากการท่ีผูบ้ริโภคยินดีท่ีลองซ้ือผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือมี
ปฏิกิริยาต่อแคมเปญการโฆษณาช้ินใหม่หรือจากการแสวงหาร้านคา้ปลีกอ่ืนๆ ท่ีต่างไปจากเดิม 
เป็นตน้ การท่ีบุคคลมีการซ้ือขายกบัร้านคา้ปลีกแห่งใดแห่งหน่ึงไม่ใช่เป็นเพราะร้านคา้ท่ีมีสินคา้ท่ีมี
บุคคลตอ้งการ แต่เพราะบุคคลมีการรับรู้ถึงสินคา้นั้นดว้ย ดงันั้น ตวัของผูบ้ริโภคและการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคจะเป็นตวัควบคุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงตลาด และการเปล่ียนแปลงทางการตลาดเหล่าน้ี
จะมีผลต่อการความตอ้งการของบุคคลดว้ย เช่น แคมเปญโฆษณาอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมี
การซ้ือสินคา้ซ่ึงผูบ้ริโภคไม่อยากได้มาก่อนได้ (Schiffman, & Kanuk, 1991 อ้างถึงใน ศุภร เสรี
รัตน์, 2550) 

จากแนวคิดดงักล่าวน าไปสู่การวดัด้านการรับรู้ตราสินคา้ผ่านส่ือโฆษณาตราสินคา้สิงห์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่ือโฆษณาตราสินคา้สิงห์ อาจจะสามารถกระตุน้ความ
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ต้องการซ้ือของผูบ้ริโภคได้ เม่ือผูบ้ริโภคได้รับรู้ส่ือโฆษณานั้ น และส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ได ้

 
2.6 แนวคดิเกีย่วกบัการปลูกฝัง 

 
ท่ีมาของทฤษฎีการปลูกฝังความเป็นจริง (Cultivation Theory) เกิดข้ึนในบรรยากาศของ

อเมริกาในทศวรรษ 1960 ถึง 1970 โดยนักทฤษฎีท่ีเป็นผูบุ้กเบิกคือ George Gerbner ในขณะนั้น
รายการโทรทศัน์ท่ีน าเสนอความรุนแรงมีมากอย่างท่วมทน้ในสหรัฐอเมริกาจนกระทัง่กลายเป็น
ความวิตกกังวลของประชาชนอเมริกันว่าอิทธิพลจากความรุนแรงจะมีผลกระทบในทางท่ีเป็น
อนัตรายต่อสังคม ดังนั้ นรัฐบาลอเมริกนัจึงได้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความกังวลดงักล่าวโดย
รัฐบาลของประธานาธิบดี Johnson ไดแ้ต่งตั้ง คณะกรรมการป้องกนัความรุนแรงข้ึนมาปฏิกิริยาท่ี 2 
คือสภาพคล่องเกรซได้อนุมัติให้มีการวิจัยขนาดใหญ่ๆเผยแพร่ผลงานในนามของ Surgeon 
General's Report ในงานวิจยัเร่ืองความรุนแรงในโทรทศัน์ Gerbner (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 
2554, น. 254-268) ไดเ้ป็นนกัวิจยัท่ีท าการวิเคราะห์เน้ือหาของรายการโทรทศัน์เพื่อดูปริมาณความ
รุนแรงท่ีถูกน าเสนอผ่านกระบวนการต่างๆการวิจยัในระยะแรกแรกไม่ไดมี้แนวทางทฤษฎีอะไร
ช้ีน าเป็นแนวทางพฒันาวิจยัมุ่งหวงัเพียงแต่จะส ารวจเก็บปริมาณความรุนแรงท่ีฉายผ่านโทรทศัน์
เท่านั้น 

ผลการวิจยัพบวา่ ปริมาณความรุนแรงในโทรทศัน์นั้นมีมากและความสนใจของสาธารณะ
ชนในเร่ืองดงักล่าวก็ยงัมีมาอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น Gerbner และทีมวิจยัจึงเก็บขอ้มูลส ารวจเป็นรายปี
ต่อเน่ืองทุกปีระหว่างทศวรรษ 1970 ถึง 1980 ท่ีเรียกว่าโครงการ Violence Profile ในชั้นต่อมา 
Gerbner และทีมจึงได้เร่ิมน าเสนอกรอบทฤษฎีเพื่อใช้ในการอธิบายผลกระทบท่ีเกิดจากความ
รุนแรงทางโทรทศัน์ท่ีมีต่อความเช่ือของประชาชนและในระยะหลงัน้ีเขาไดข้ยายความสนใจเอาไป
ให้กวา้งขวางกว่าเดิมกล่าว คือ นอกจากจะสนใจเร่ืองความรุนแรงแล้วยงัได้ศึกษาพฤติกรรม
รูปแบบอ่ืนๆท่ีปรากฏในโทรทศัน์อีกดว้ย (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2554, น. 254-268)  

 
2.6.1 ส่ิงบ่งช้ีทางวฒันธรรม 
Baran และ Davis (1995, p. 302-305 อา้งถึงใน นภวรรณ ตนัติเวชกุล, 2542, น. 14-15) ได้

กล่าวถึงขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของแนวคิดส่ิงบ่งช้ีทางวฒันธรรมตามแนวคิดของ Gerbner ไวด้งัน้ี 
2.6.1.1 โทรทัศน์เป็นส่ือมวลชนท่ีมีความส าคัญมากและเป็นส่ือท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะตวัมีความแตกต่างจากส่ือมวลชนประเภทอ่ืนๆอยา่งเห็นไดช้ดั 
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2.6.1.2 โทรทัศน์ เป็นส่ือท่ีท าหน้าท่ี ดุจดังแขนขาเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
วฒันธรรมหลกัของสังคม 

2.6.1.3 ผลท่ีเกิดจากการอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมมีลักษณะเป็นภาพรวม
ทศันคติท่ีกลายมาเป็นส านึกร่วมโดยทัว่ไปของคนท่ีได้รับการอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมจาก
โทรทศัน์ จึงไม่ใช่ความคิดเห็นท่ีเฉพาะเจาะจงของปัจเจกบุคคลแต่เป็นแนวคิดเก่ียวกบัความเป็น
จริงท่ีมีร่วมกนั 

2.6.1.4 หนา้ท่ีหลกัทางวฒันธรรมของโทรทศัน์คือการรักษาแบบแผนทางสังคมให้
มีเสถียรภาพและอบรมบ่มเพาะความตา้นทานต่อการเปล่ียนแปลงในฐานะท่ีโทรทศัน์เป็นส่ือแห่ง
สังคมและปลูกฝังทางวฒันธรรม 

2.6.1.5 ถึงแม้ว่าผลกระทบอนัเกิดจากการท างานของโทรทัศน์จะสามารถวดัค่า
ออกมาไดว้า่มีผลเพียงเล็กนอ้ยแต่ทวา่ผลกระทบเพียงเล็กนอ้ยนั้นเป็นผลท่ีเป็นจริงและมีความหมาย
เป็นผลจากการสะสมระยะยาวท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

 
2.6.2 ธรรมชาติของการอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรม 
แนวคิดการอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมน้ีมีความสนใจในการศึกษาโลกท่ีแวดล้อมตวั

บุคคลโดยตั้งแนวคิดพื้นฐานไม่วา่โลกท่ีแวดลอ้มต่อบุคคลน้ีมีอยู ่2 โลกคือโลกท่ีเป็นจริงกบัโลกท่ี
ผา่นส่ือโดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์พร้อมกบัค าถามท่ีวา่คนท่ีรับชมโทรทศัน์ไดย้ึดเอาโลกใดเป็นความ
เป็นจริง 

จากการศึกษาเป็นระยะเวลาร่วม 3 ทศวรรษนกัวจิยัการอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมพบวา่ 
ความเช่ือการตั้งขอ้สังเกตและค่านิยมของผูช้มโทรทศัน์มากมีความแตกต่างอยา่งเป็นระบบจากกลุ่ม
ท่ีรับชมโทรทศัน์นอ้ยและความแตกต่างน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะสะทอ้นให้เห็นทั้งแบบแผนชีวิตท่ีเด่นชดั 
ในโลกของโทรทศัน์และคุณลกัษณะพิเศษของทั้งสองกลุ่มท่ีแตกต่างกนัอย่างชัดเจนโดยทัว่ไป
นกัวิจยัมกัพบวา่ ความแตกต่างน้ีพบไดใ้นทุกกลุ่มดูแทบทุกกลุ่มยอ่ยๆซ่ึงนั่นหมายถึงบุคคลซ่ึงดู
โทรทศัน์มากกวา่มีแนวโนม้ท่ีจะใหค้  าตอบท่ีเป็นค าตอบแบบโทรทศัน์ต่อค าถามท่ีตั้งให ้

ประสบการณ์ตรงท่ีเกิดข้ึนทุกวนัระหว่างบุคคลนบัวา่มีส่วนส าคญัเช่นกนัมีงานวิจยัหลาย
ช้ินท่ีพบวา่ ปรากฏความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณการรับชมและความกลวัอาชญากรรมท่ีเด่นชดัใน
กลุ่มของผูท่ี้มีสาเหตุแห่งความกลัวนั้ นคือ เม่ือสภาพแวดล้อมในชีวิตประจ าวนัสอดคล้องกับ
ข่าวสารท่ีตอกย  ้าทางโทรทศัน์ ปรากฏการณ์เช่นน้ีเรียกว่า การอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมแบบ
กรอบก าหนดตวัอยา่งเช่นการอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมเก่ียวกบัความไม่ปลอดภยัปรากฏชดัใน
กลุ่มคนท่ีอาศยัในเขตเมืองท่ีมีอตัราอาชญากรรมสูง (Gerbner, Gross, Morgan, & Signorelli, 1990
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อา้งถึงใน นภวรรณ ตนัติเวชกุล, 2542, น. 20) ในกรณีน้ีความเป็นจริงในชีวิตประจ าวนัและทาง
โทรทัศน์ก่อให้เกิดผล 2 เท่าของข่าวสารท่ีสะท้อนและขยายขอบเขตการอบรมบ่มนิสัยทาง
วฒันธรรม 

นอกจากน้ีความคลา้ยคลึงทางประชากรระหวา่งผูช้มและลกัษณะตวัละครในโทรทศัน์ก็มี
ส่วนในการท านายระดบัและธรรมชาติของการอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรม นกัวิจยัระบบศาลได้
เปิดเผยความแตกต่างท่ีพบอย่างสม ่าเสมอ และความเป็นไปได้ทางความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม
ประชากรท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงปรากฏในฐานะเหยือ่หรือผูเ้ผชิญกบัความรุนแรง ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ของ
ปริมาณการรับชมและแนวโนม้ท่ีจะมีแนวคิดการรับรู้เก่ียวกบัความรุนแรงอยา่งเกินจริงปรากฏชดั
ในกลุ่มยอ่ยทางประชากรในโลกแห่งความจริงซ่ึงไดรั้บการสร้างให้เป็นตวัละครท่ีถูกกระท าอยา่ง
รุนแรงในเน้ือเร่ือง (นภวรรณ ตนัติเวชกุล, 2542, น. 20) 

 
2.6.3 ลักษณะการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมแบบกระแสหลักและแบบกรอบก าหนด

ลกัษณะ 
การอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมแบบกระแสหลกัและการอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรม

แบบกรอบก าหนดน้ีมาจากฐานขอ้เทจ็จริงของการวิจยัท่ีพบวา่กลุ่มผูช้มโทรทศัน์มาก เพราะผลของ
การอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเป็นผลมาจากลกัษณะทางประชากรและลกัษณะ
กลุ่มทางสังคมตลอดจนสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั  

 
2.6.4 การอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมแบบกระแสหลกั หรือ Mainstreeming  
ส าหรับ Gerbner การอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมแบบกระแสหลกัน้ีเกิดข้ึนเม่ือการรับชม

โทรทศัน์มากน าไปสู่แนวคิดท่ีเป็นไปในทางเดียวกันข้ามกลุ่ม ย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทาง
ประชากรหรือกลุ่มทางสังคมหรืออีกนัยหน่ึงการอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมแบบกระแสหลกั
หมายถึง การท่ีผูเ้ป็นผูช้มโทรทศัน์มากอาจไดรั้บประสมทรัพยค์วามแตกต่างทางดา้นมุมมองและ
พฤติกรรม ซ่ึงโดยทัว่ไปอาจมาจากปัจจยัอ่ืนๆ และปรากฏในสถานการณ์ซ่ึงผูรั้บชมโทรทศัน์นอ้ย
จากกลุ่มยอ่ย 2 กลุ่มหรือมากกวา่ท่ีมีความเช่ือเก่ียวกบัความเป็นจริงทางสังคมท่ีแตกต่างกนัขนาดคิด
กลุ่มผูช้มโทรทศัน์มากในกลุ่มย่อยเรานั้นมีความเช่ือท่ีใกลเ้คียงกนัมาก (Gerbner, Gross, Morgan,  
Signorelli, 1990, p. 22 อา้งถึงใน นภวรรณ ตนัติเวชกุล, 2542, น. 21) 

ในระดบัสังคมการอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรม อธิบายกระบวนการท่ีการรับชมโทรทศัน์
มีปฏิกิริยาต่อกลุ่มอย่างเป็นเน้ือเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีแทจ้ริงมีความแตกต่างกนัในดา้นอ่ืนๆมาก
ดว้ยการดึงใหผู้ช้มโทรทศัน์มากของกลุ่มท่ีหลากหลายกลบัมาสู่แนวคิดแบบกระแสหลกัของส่วนท่ี
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เหลือของสังคม เช่น ผูรั้บชมโทรทศัน์มากในกลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่าและรายไดสู้งมีแนวคิดเดียวกนัว่า 
ความกลวั อาชญากรรมเป็นปัญหาส่วนบุคคลท่ีร้ายแรงมากขณะท่ีผูช้มโทรทศัน์นอ้ยในทั้งสองกลุ่ม
ไม่มีความเห็นเช่นนั้นกลุ่มผูช้มโทรทศัน์น้อยท่ีมีรายได้ต ่ามีแนวโน้มท่ีจะเห็นด้วยกบักลุ่มผูช้ม
โทรทศัน์มากในทั้งสองกลุ่มวา่ความกลวัอาชญากรรมเป็นปัญหา ในขณะท่ีผูช้มโทรทศัน์นอ้ยซ่ึงมี 
รายไดสู้งมีแนวโนม้ท่ีจะไม่เห็นดว้ยวา่ ความกลวัอาชญากรรมนั้นเป็นปัญหา ซ่ึงการอบรมบ่มนิสัย
ทางวฒันธรรมลกัษณะน้ีแนะวา่ความแตกต่างในการรับรู้เก่ียวกบัความเป็นจริงท่ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัทาง
สังคมและปัจจยัทางประชากรจะลดลงหรือลบลา้งการรับชมโทรทศัน์มากลงได ้  (นภวรรณ ตนัติ
เวชกุล, 2542, น. 21) 

 
2.6.5 การอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมแบบกรอบก าหนด หรือ Resonance  
การอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมเป็นกรอบก าหนดเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือความเป็น

จริงทุกๆ วนัท่ีเห็นหรือท่ีปรากฏในชีวิตประจ าวนัเป็นส่ิงเดียวกบัท่ีเห็นในโทรทศัน์โดยโทรทศัน์ 
ท าให้ข่าวสารมีความแรงข้ึนเป็น 2 เท่าซ่ึงถือวา่เป็นประสบการณ์ตรงของบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญั
ตวัอย่างเช่นความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณการรับชมกบัความกลวัอาชญากรรมจะเด่นชดัท่ีสุดใน
กลุ่มผูท่ี้อาศยัในเมืองมีปัญหาอาชญากรรมสูง การอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมแบบกรอบก าหนด 
จะปรากฏเม่ือผลกระทบ เชิงการปลูกฝังหรือการอบรมบ่มนิสัยได้รับการกระตุน้ส าหรับกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงของประชากรโดยเฉพาะ  

โดยสรุป คือ การอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมเป็นกรอบก าหนด แสดงให้เห็นวา่ อิทธิพล
ข่าวสารจากส่ือต่อการรับรู้ความเป็นจริงจะเพิ่มข้ึนเม่ือส่ิงท่ีบุคคลเห็นในโทรทศัน์เป็นส่ิงเดียวหรือ
เป็นส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกบัท่ีตนเองเห็นในชีวติประจ าวนัซ่ึงท าให้บุคคลมีปฏิกิริยาเน่ืองจากการอบรมบ่ม
นิสัยทางวฒันธรรมท่ีเด่นชดัยิ่งข้ึน เพราะ ส่ิงท่ีตนเองเห็นบนจอนั้นสะทอ้นกบั ชีวติจริงของตนเอง 
และเม่ือรวมเขา้กบัแนวคิดการรับชมมากและน้อยแลว้เราสามารถเห็นชดัในตวัอย่างต่อไปน้ี กลุ่ม
ผูช้มโทรทศัน์มากทั้งเพศชายและหญิงมีแนวโน้มท่ีจะเห็นวา่ ความกลวัอาชญากรรมท่ีกล่าวไดว้่า 
ช่วยสะท้อนภาพของโลก อาชญากรรม ระดับสูงท่ีเกิดกับผู ้หญิงซ่ึงปรากฏบนจอโทรทัศน์        
(นภวรรณ ตนัติเวชกุล, 2542, น. 22) 

จากแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการปลูกฝังน้ี น าไปสู่แนวทางการท าวิจยั และแนวทางการสรุปผล 
ของงานวิจยัเร่ือง การรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้า และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.7 แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 
2.7.1 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดย ตรงกบั

การจดัหาให้ไดม้า และการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ี หมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมา
อยูก่่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว (ธงชยั สันติวงษ,์ 2540, น. 29) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
จดัหาและการใช้ผลิตภณัฑ์ ทั้ งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดข้ึนก่อน และมีส่วน
ก าหนดใหเ้กิดการกระท า (ปริญ ลกัษิตานนท,์ 2536, น. 27) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้รับและ การใช้
สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อน และเป็น
ตวัก าหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่าน้ี (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2536, น. 5) 

จากความหมายของพฤติกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลท่ีเกิดจากกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการหน่ึงๆ 

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีความส าคญัต่อความพอใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บมาก เพราะ
การตดัสินใจแต่ละคร้ังท่ีเกิดข้ึนจะหมายถึงการยอมรับในร้านใดร้านหน่ึง หรือตราสินคา้ใดสินคา้
หน่ึงโดยเฉพาะ ฉะนั้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีประสิทธิภาพจึงหวัใจส าคญัของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ด้วยเหตุน้ีการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจึงปรากฏอยู่ตรงกลางแบบจ าลอง ปัจจยัฐานของ
บุคคลทั้งหมด อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการรู้ จะน ามาใช้พิจารณาร่วมกนั 
เพื่อให้การเลือกซ้ือเกิดข้ึนในตลาด และอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมภายนอกผูบ้ริโภคก็จะน ามาใช้
พิจารณาและใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกนั จากขอ้มูลความเป็นมาของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีได้กล่าว
มาแลว้เราก็จะสามารถเร่ิมศึกษาถึงรายละเอียดของกระบวบการตดัสินใจของผูบ้ริโภคได ้อนัจะท า
ใหเ้ราเห็นและเขา้ใจถึงพฤติกรรมการซ้ือหรือไม่ซ้ือของผูบ้ริโภควา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

ในขั้นตอนของการตัดสินใจซ้ือของผู ้บ ริโภคนั้ นมีความสลับซับซ้อน เกิดข้ึนจาก
ผลกระทบของปัจจยัตวัแปรต่าง ๆ หลายประการ มีนกัวชิาการหลายท่านไดอ้ธิบายกระบวนการ 

โดยการสร้างเป็นแบบจ าลองข้ึน เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอยกมาเป็นตวัอยา่งดงัน้ี 
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แบบจ าลองภาพรวมของพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดย ฮอคินส์ เบสท ์และโคนี ใน ค.ศ. 2004            

 
 
ภาพที ่2.3 แบบจ าลองภาพรวมของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า: Hawkins, Best and Coney, 2004, p. 27 อา้งถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2542. 

 
จากแบบจ าลองดงักล่าวจะเห็นไดว้า่  กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเกิดจาก

อิทธิพลภายนอกและอิทธิพลภายในหลายประการ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะปรับอิทธิพลเหล่าน้ีให้สอดคลอ้ง
กบัแนวความคิดเก่ียวกบัตนเองและรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละคน 
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2.7.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค  
ประกอบไปดว้ยล าดบัขั้นดงัน้ี (Kotler, 2003 อา้งถึงใน อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2549) 

2.7.2.1 ขั้นท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซ้ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนักถึง
ปัญหาหรือความตอ้งการของเขา ซ่ึงความตอ้งการอาจถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้าภายในและภายนอก  ผู ้
ซ้ือจะเรียนรู้วิธีท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้ ท าให้เขารู้ว่าจะตอบสนองส่ิงกระตุน้อย่างไร ซ่ึงนักการ
ตลาดตอ้งระบุสถานการณ์ท่ีกระตุน้ความตอ้งการข้ึนมาใหไ้ด ้

2.7.2.2 ขั้นท่ี 2 ด้านการแสวงหาข้อมูล หมายถึง ผูบ้ริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อ
ตดัสินใจ ในขั้นแรกจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน (Internal Search) จากหน่วยความจ า 
(Memory) ท่ีไดส้ั่งสมไวใ้นสมอง เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินทางเลือก หากยงัไดข้อ้มูลไม่เพียงพอ
ก็ตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งภายนอก (External Search)  

การแสวงหาภายใน (Internal Search)  
เม่ือคนเราเกิดปัญหา ก็จะตอ้งแสดงหาหนทางแกไ้ขภายในเสียก่อน นั้นก็คือ การลว้งลึกเขา้

ไปในความทรงจ าของตวัเอง เช่น เม่ือคนเราเจ็บคอ ก็จะตอ้งพยายามคิดวา่ตวัเองนั้นรู้จกัยาแกเ้จ็บ
คออะไรบา้ง หรือคนท่ีตอ้งการเติมน ้ ามนัเพราะน ้ ามนัจะหมด ก็จะพยายามนึกวา่ป๊ัมน ้ ามนัท่ีอยูใ่กล้
กับบริเวณท่ีตัวเองขับรถอยู่นั้ นอยู่ท่ีไหน มีป๊ัมอะไรบ้าง หรือถ่านไฟฉายหมดก็จะต้องนึกว่า
ถ่านไฟฉายอะไรบ้างท่ีตวัเองรู้จกัหรืออยากจะซ้ือ ด้วยขั้นตอนน้ีเองท าให้นักการตลาดท่ีจะตอ้ง
พยายามท าให้สินค้าของตวัเองนั้นประทบัอยู่ในความทรงจ าของผูบ้ริโภค แล้วจะตอ้งเป็นส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคระลึกได้เป็นยี่ห้อตน้ๆ (Top Of Mind Brand) หมายถึงยี่ห้อท่ีผูบ้ริโภคระลึกได้ก่อนยี่ห้อ
อ่ืนๆ ตามความเป็นจริงแลว้คนส่วนใหญ่จะจ าสินคา้ในแต่ละประเภทไดน้ัน่หมายความวา่ คนโดย
เฉล่ียจะรู้จกัสินคา้แต่ละประเภทประมาณ 5 ยีห่อ้ คนท่ีไม่ค่อยสนใจใยดีนกัจะจ าไดป้ระมาณ 3 ยีห่้อ 
แต่คนท่ีสนใจเร่ืองการซ้ือสินคา้ประเภทนั้นจะรู้จกัประมาณถึง 7 ยี่ห้อ ถ้าหากสินคา้ใดไม่อยู่ใน
ความทรงจ าของผูบ้ริโภคท่ีฉลาดและสนใจเร่ืองการซ้ือ จะตอ้งรอจนกวา่สินคา้ 7 ยี่ห้อท่ีลูกคา้จ าได้
ไม่มีขาย ผูบ้ริโภคจึงจะถามวา่แลว้คุณมียี่ห้ออะไร นัน่หมายความวา่ยี่ห้อท่ีไม่อยูใ่นความทรงจ าจึง
จะมีโอกาส โดยเฉล่ียแลว้ผูบ้ริโภคจะสามารถถามหายี่ห้อท่ีตวัเองรู้จกัไดป้ระมาณ 5 ยี่ห้อ ยี่ห้อท่ีไม่
อยูใ่นความทรงจ าตอ้งรอให้ 5 ยี่หอ้ดงักล่าวนั้นไม่มีขาย จึงจะมีโอกาสไดข้ายใหก้บัผูบ้ริโภค แมแ้ต่
ผูบ้ริโภคซ่ึงไม่เคยสนใจใยดีนกัก็จะจ าไดป้ระมาณ 3 ยี่ห้อ ดงันั้นถา้เกิดยี่ห้อท่ีไม่อยูใ่นความทรงจ า
จะขายไดก้็ตอ้งรอให้ 3 ยีห่อ้นั้นไม่มีขายเสียก่อน เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้นกัการตลาดจึงตอ้งสร้างความถ่ี
ในการโฆษณาของตนเอง จะตอ้งมีโฆษณาท่ีประทบัใจ มีข่าวประชาสัมพนัธ์สม ่าเสมอ เพื่อให้ช่ือ
ยี่ห้อนั้นติดหูติดตาผูบ้ริโภคเป็นยี่ห้อตน้ๆ ถ้าหากว่าผูบ้ริโภคจดจ ายี่ห้อหน่ึงได้ แล้วระลึกถึงดว้ย
ความพึงพอใจก็จะตดัสินใจซ้ือทนัที (Make Decision) แต่ถา้หากผูบ้ริโภคจดจ าได ้แต่ไม่พอใจส่ิงท่ี
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จ าได ้และปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นดูเหมือนจะไม่รุนแรง แกไ้ขก็ไดไ้ม่แกไ้ขก็ได ้กระบวนการตดัสินใจ
นั้นก็จะหยดุลง (Abortion) 

การเปล่ียนปรากฏการณ์อย่างท่ี 2 น้ี เกิดข้ึนจากการท่ีนกัการตลาดไม่สามารถสร้างปัญหา
อยา่งรุนแรงให้เกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคได ้เช่น ถา้เกิดมีคนเจ็บคอ นึกถึงยาได ้5 ยี่ห้อ แต่บางยีห่้อ
ก็เผ็ดไป บางยี่ห้อก็ขมไป บางยี่ห้อก็มีน ้ าตามมากไป ผูบ้ริโภคจึงไม่ตดัสินใจซ้ือ แล้วก็คิดว่าไม่
จ  าเป็นตอ้งอมยาอม กลบัไปบา้น นอนพกัผอ่น ด่ืมน ้ ามากๆ ก็หายแลว้ กระบวนการจดัสินใจซ้ือยา
แก้เจ็บคอจึงไม่เกิดข้ึน (Abortion) อย่างไรก็ตามถ้าผูบ้ริโภคไม่ได้ตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากไม่พอใจ
ยีห่้อท่ีห้อท่ีจ าได ้และขณะเดียวกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นรุนแรงไม่อาจจะยกเลิกการหาซ้ือได ้ก็จะเกิด
ขั้นตอนท่ี 3 ต่อไป นัน่คือ การแสวงหาภายนอก 

การแสวงหาภายนอก (External Search)  
เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการใช้สินค้าท่ีตวัเองจ าได้ หรือมีรายละเอียดเก่ียวกบัสินค้าท่ีจ  าได้ไม่

เพียงพอ ผูบ้ริโภคก็จะเร่ิมแสดงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้จากภายนอก ดว้ยวธีิการต่อไปน้ี 
1) การหาขอ้มูลจากการไปดูโฆษณา เม่ือผูบ้ริโภคอยากจะรู้วา่สินคา้อะไรน่าซ้ือ ก็จะไปดู

โฆษณา ดงันั้น นกัการตลาดท่ีดีควรเลือกโฆษณาในเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม เช่น ในหน้าฝนก็
จะต้องมีการโฆษณายาแก้หว ัด ยาแก้เท้าเป่ือย หน้าร้อนก็จะต้องมีการโฆษณาน ้ าอัดลม 
เคร่ืองปรับอากาศ ในเดือนพฤษภาคมก็จะต้องโฆษณาเคร่ืองเขียน ชุดนักเรียน เป็นต้น ถ้าหาก
นกัการตลาดไม่รู้วา่ช่วงใดควรโฆษณาสินคา้ตน ส่ือใดท่ีควรจะใชใ้นการโฆษณาสินคา้ตน ก็อาจจะ
ลม้เหลวท่ีจะเขา้ถึงผูบ้ริโภค ซ่ึงแสวงหาขอ้มูลภายนอกดว้ยวธีิการโฆษณา 

2) การไป ณ จุดขาย การไป ณ จุดขายนั้น ก็หมายความวา่ผูบ้ริโภคนั้นไม่พอใจส่ิงท่ีตวัเอง
จ าได ้เลยลองไปหาซ้ือดู เช่น คนท่ีไม่พอใจยาอมท่ีตวัเองจ าไดก้็อาจจะท่ีร้านขายยา ส่ิงท่ีส าคญัใน
จุดน้ีก็คือ สินคา้จะต้องมีวางขาย ณ จุดขาย เพราะผูบ้ริโภคได้ให้โอกาสกบัเราแล้ว ด้วยการไป
แสวงหา ณ จุดขาย แต่ถ้าเราไม่มีสินคา้ท่ีจะขาย ก็เท่ากบัหมดโอกาสท่ีจะขาย นอกจากนั้นการจดั
วางน าเสนอสินค้า  (Display) ก็ต้องเด่นชัด พนักงานขายจะต้องมีมารยาท มีบริการท่ี ดี  มี
ความสามารถ จึงจะท าใหก้ารแสวงหาภายนอกในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์แก่สินคา้ 

3) การโทรศพัทพ์ูดคุยกบับริษทัหรือร้านคา้ การท่ีผูบ้ริโภคแสวงหาขอ้มูลภายนอกโดยวิธี
น้ี ส่ิงท่ีนกัการตลาดควรท าก็คือการโฆษณาอยู่ในสมุดหน้าเหลือง เพราะถา้หากผูบ้ริโภคตอ้งการ
แสวงหาดว้ยการโทรศพัท์ไปตรวจสอบ แต่เราไม่มีหมายเลขโทรศพัท์อยู่ในสมุดหน้าเหลืองเราก็
หมดโอกาสในเร่ืองน้ี ขณะเดียวกนัทางบริษทัก็ตอ้งฝึกฝนพนกังานรับโทรศพัท ์พนกังานฝ่ายลูกคา้
สัมพนัธ์ การตอบค าถามต่างๆ เหล่าน้ีจะตอ้งชดัเจน 

4) การขอพบพนักงานขาย เม่ือผูบ้ริโภคไม่พอใจสินคา้ทีตวัเองจ าได้ก็อยากจะไดข้อ้มูล
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จากสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีตวัเองไม่เคยรู้จกั ก็อาจจะติดต่อพนกังานเพื่อให้มาพบ ให้มาน าเสนอขายสินคา้ 
ดงันั้นพนกังานขายจึงตอ้งมีอยา่งเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ สามารถจะตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคในการท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัสินคา้ไดท้นัท่วงที 

5) การไต่ถามจากผูอ่ื้นเคยใชสิ้นคา้แลว้ในกรณีดงักล่าวน้ีนั้นเราจะตอ้งมีสินคา้ท่ีดี เป็นท่ี
ประทบัใจของผูท่ี้เคยใช ้เพราะเม่ือมีผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการอยากจะใชสิ้นคา้ไปสอบถามผูท่ี้เคยใชแ้ลว้  
เราหวงัวา่เราจะไดค้  าชมท่ีดีจากผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้นั้นแลว้ เพื่อเป็นการแนะน าให้ผูท่ี้ก  าลงัแสวงหาทาง
เลือกใชสิ้นคา้ของเรา หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดแ้สวงหาดว้ยวธีิการใดวธีิการหน่ึง หรือหลายวิธีขา้งตน้
แล้ว ผูบ้ริโภคก็จะด าเนินการขั้นตอนต่อไปในกระบวนการการตดัสินใจ นั่นก็คือการประเมิน
ทางเลือก 

2.7.2.3 ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลท่ีได้รวบรวมไวม้า
จดัเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อดี ขอ้เสียท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ทั้งในลักษณะการเปรียบเทียบหา
ทางเลือกและความคุม้ค่ามากท่ีสุด 

2.7.2.4 ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หลงัการประเมิน ผูป้ระเมินจะ
ทราบข้อดี ข้อเสีย หลังจากนั้นบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา 
ผู ้บริโภคได้ลงความเห็นว่าจะจ่ายเงินเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ท่ี คิดว่าดี ท่ี สุดส าหรับเขา มักใช้
ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ ์ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ่ื้น 

บางคร้ังแมว้า่ผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจซ้ือแลว้ก็ตาม  แต่อาจมีปัจจยับางอยา่งเขา้มากระทบท า
ใหเ้กิดการล่าชา้ ลงัเล  เช่น กลวัวา่จ่ายเงินไปแลว้ จะมีเงินเหลือใชไ้ม่พอถึงส้ินเดือนและไม่แน่ใจวา่
ผลิตภณัฑ์จะดีจริงเหมือนท่ีไดโ้ฆษณาไวห้รือไม่  เพื่อนหรือคนใกลชิ้แนะน าให้ลองทบทวนอีกที
ก่อน ดงันั้นโฆษณาควรหาวธีิในการโฆษณาเพื่อเร่งให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเร็วข้ึน 

วธีิการเร่งรัดการตดัสินใจ   
1) สร้างความแตกต่าง (Differentiation)   

(1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product)  นกัการตลาดจะตอ้งพยายามสร้างความเด่น ความแปลก  
ให้กบัผลิตภณัฑ์  เพื่อจะเร่งการตดัสินใจ เช่น  ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นท่ีนัง่ส าหรับเด็กๆ ทัว่ๆ ไป 
อาจเป็นเกา้อ้ีนัง่ธรรมดา  มีลวดลายการ์ตูน  แต่เราฉีกแนวออกแบบเป็นรูปสัตว ์หรือ ผลไม ้ ซ่ึงช่วย
เพิ่มความน่าสนใจน่าลองนั่งส าหรับเด็กๆ ในขณะท่ีนักโฆษณาต้องพยายามช้ี หรือ ดึงให้เห็น
จุดเด่นท่ีแตกต่างของผลิตภณัฑ์ท่ีชดัเจน  เช่นจากตวัอยา่งท่ีกล่าวมา  ในการโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ์
ควรให้เห็นผลิตภณัฑ์ท่ีชดัเจน  ใส่ขอ้ความให้เห็นวา่ถา้ซ้ือไปแลว้จะจูงใจให้เด็กอยากนัง่  เวลาให้
นัง่รับประทานอาหารหรือนั่งท าการบา้นเด็กก็จะไม่ซุกซนวิ่งไปมา เพราะอยากจะนั่งอยู่บนเก้าอ้ี
สวยๆ ท่ีชอบ 
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(2) ดา้นราคา (Pricing)  โดยปกติผูบ้ริโภคมีแนวโน้มจะประเมินผลิตภณัฑ์ราคาต ่าใน
เร่ืองความคุม้ค่า (อดุลย ์ จาตุรงคกุล, 2549, น.17)  ดงันั้นหากมีการเสนอราคาท่ีไม่แพงจะท าใหก้าร
ตดัสินใจท าไดง่้ายข้ึน 

ส าหรับสินค้าฟุ่มเฟือย  ราคากลายเป็นเคร่ืองประเมินคุณค่าของผลิตภณัฑ์  บางคร้ัง
ราคาสูงก็อาจเป็นตวัเร่งการตดัสินใจซ้ือได้  เช่น เพชรบลูไดมอนด์  หากตั้งราคาไวแ้พงต่างจาก
ราคาเพชรธรรมดามาก  จะท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็ว เพราะวา่ดูเป็นสินคา้ท่ีมีคุณค่า หายาก  
ตอ้งรีบซ้ือเพราะของมีจ านวนนอ้ยมากในโลก   

ส าหรับนกัโฆษณา  สามารถดึงเอาจุดเด่นทางดา้นราคามาเป็นจุดเร้าใจได ้ หากเห็นว่า
ราคาเป็นจุดสนใจท่ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาเป็นอนัดบัตน้ ๆ  

(3) สถานท่ีจ าหน่าย (Place)  หากสถานท่ีจดัจ าหน่ายมีทัว่ถึง  ท าให้การไปหาซ้ือได้
ง่ายก็จะเร่งให้เกิดการตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึน  หรือสถานท่ีจดัจ าหน่ายส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้กบัสินคา้  
เช่นกระเป๋าแบรนด์เนม  หากวางขายในตลาดนดัเปิดทา้ย  อาจไม่ไดรั้บความสนใจ  หรือผูบ้ริโภค
ไม่ตดัสินใจซ้ือ เพราะลงัเลวา่จะเป็นของแทห้รือไม่  ในการโฆษณาหากไดใ้ส่สถานท่ีจดัจ าหน่ายไว้
ชดัเจน  ท าใหผู้บ้ริโภคไม่เสียเวลาในการไปตระเวนหา  ก็ช่วยใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจไดง่้าย 

(4) การส่งเสริมการขาย  (Promotion) เช่น  การลด  แลก  แจก  แถม  ซ่ึงสามารถ
กระตุน้การตดัสินใจซ้ือได ้ โดยเฉพาะของท่ีมีจ านวนจ ากดั หรือ ช่วงเวลาในการแถมจ ากดั  หากไม่
รีบซ้ือจะไม่ไดรั้บของแถม   

2) ลดความเส่ียง  (Reduced Perceived Risk)  ผูบ้ริโภคมกัตอ้งการความเช่ือมัน่ในการซ้ือ
สินคา้  เพราะบ่อยคร้ังท่ีการซ้ือสินคา้ตั้งอยูบ่นความเส่ียง  เช่น เส่ียงวา่จะไดรั้บสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพ  
เส่ียงวา่จะเสียเงินแพง  นกัโฆษณาตอ้งพยายามสร้างโฆษณาท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์    เพิ่มความ
มัน่ใจวา่สินคา้ดี  มีคุณภาพ  เพื่อท่ีผูบ้ริโภคจะไดล้ดความลงัเลใจ  เร่งการตดัสินใจใหเ้ร็วข้ึน   

วธีิการลดความเส่ียง  
(1) การรับประกนั  สินคา้ท่ีมีการรับประกนั  จะช่วยสร้างความอุ่นใจให้กบัผูบ้ริโภค  

วา่หากซ้ือไปแลว้สินคา้เสีย หรือไม่ไดคุ้ณภาพ ก็สามารถเปล่ียนคืนได ้
(2) ภาพลกัษณ์ของบริษทั  บริษทัท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดี เป็นท่ียอมรับในสังคม  ท าให้เกิด

ความเช่ือมัน่ไดว้า่จะขายสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีดว้ย เพราะจะไม่กลา้เส่ียงต่อการขายสินคา้คุณภาพต ่า 
เน่ืองจากภาพลกัษณ์หากเสียไปจะสร้างกลบัมาใหม่ตอ้งใชเ้วลานาน 

(3) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  ถา้สินคา้ไดมี้การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีมาอย่างต่อเน่ือง 
และมีการส่ือสารให้ผูบ้ริโภคได้รู้ เช่นการโฆษณาจะช่วยท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสบายใจ  กล้า
ตดัสินใจมากข้ึน 
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(4) ภาพลกัษณ์ของตวับุคคล  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์  หากมีภาพลกัษณ์ท่ีดีแลว้ ก็จะ
ช่วยเสริมความมัน่ใจ  ลดความรู้สึกเส่ียงท่ีจะตดัสินใจ  เช่น  ภาพลกัษณ์ของพนักงานขาย  การ
แต่งตวัสะอาด  กริยาเรียบร้อย  พูดแนะน าสินคา้ด้วยความมัน่ใจ ไม่ลงัเล  ดูมีความจริงใจ  หรือ 
ภาพลักษณ์ของผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ท่ีเคยซ้ือสินค้าไปก่อนหน้านั้ น  ถ้าเป็นคนมีช่ือเสียง มีความ
น่าเช่ือถือ  แลว้ไดเ้คยใชสิ้นคา้มาก่อนจะช่วยเพิ่มความสบายใจมากข้ึน 

2.7.2.5 ขั้นท่ี 5 การประเมินภายหลังการซ้ือ ขั้นตอนสุดท้ายภายหลังจากการซ้ือ 
ผูบ้ริโภคก็จะน าผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือนั้นมาใช ้ และในขณะเดียวกนัก็จะท าการประเมินผลผลิตภณัฑ์นั้น
ไปดว้ย  โดยการเปรียบเทียบการใชง้านหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์อยา่งแทจ้ริงกบัความ
คาดหวงัท่ีคาดคิดเอาไว ้หากผลท่ีไดเ้ป็นไปตามความคาดหวงัก็จะท าให้เกิดความพอใจ (Satisfaction) 
แต่หากผลท่ีไดรั้บไม่เป็นอย่างท่ีคาดหวงัไวก้็จะท าให้เกิดความไม่พอใจ (Dissatisfaction) ซ่ึงผลลพัธ์
ทั้งสองทางน้ี อาจน าไปสู่การแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ตรงนั้น  หรืออาจเปล่ียน
ความเช่ือ ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ไม่ได้
หยดุตรงท่ีการซ้ือ 

จากแนวคิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือการกระท าท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึง ซ่ึงมี
ทางเลือกตั้งแต่สองทางเลือกข้ึนไป ในแนวคิดกระบวนการการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคน้ีน าไปสู่
รูปแบบการจ าแนกการวดัระดบัการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล 
ดา้นการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

2.8 แนวคดิเกีย่วกบัทศันคติ 
 
ทศันคติมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเป็นอย่างมาก เพราะทศันคติถือเป็นส่ิงหน่ึงท่ี

เป็นผลมาจากความคิดของบุคคล และความคิดของบุคคลจะถูกแสดงผลออกมาผา่นการกระท าของ
บุคคล โดยทศันคติของผูบ้ริโภคยอ่มมีส่วนส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงมี
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ทศันคติ ไวด้งัน้ี 

เดโช สวนานนท์ (2512, น. 28) กล่าวถึง ทศันคติวา่เป็นบุคลิกภาพท่ีสร้างข้ึนได ้เปล่ียนแปลง
ไดแ้ละเป็นแรงจูงใจ ท่ีก าหนด พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 

ศกัด์ิ สุนทรเสณี (2531, น. 2) กล่าวถึง ทศันคติ ท่ีเช่ือมโยงไปถึง พฤติกรรมของบุคคลว่า 
ทศันคติ หมายถึง 1) ความสลบัซับซ้อนของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการท่ีจะสร้าง
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ความพร้อม ท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นท่ีไดรั้บมา 2) ความโนม้เอียง
ท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางท่ีดีหรือต่อตา้น ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะมาถึงทางหน่ึงทางใด 3) ใน
ดา้นพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตวั หรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง 

ชิฟแมน และคานุก (Schiffman & Kanuk, 1994, p. 657 อา้งถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2542) 
ทศันคติ หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะท่ีพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึงการแสดงความรู้สึกภายในท่ีสะทอ้นวา่บุคคล
มีความโนม้เอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางส่ิง เช่น ตราสินคา้ บริการ ร้านคา้ปลีก เน่ืองจากเป็นผล
ของกระบวนการทางจิตวิทยา ทศันคติไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง แต่ต้องแสดงว่าบุคคล 
กล่าวถึงอะไรหรือท าอะไร 

 
2.8.1 แหล่งทีม่าของการเกดิทศันคติ (ดารา ทีปะปาล, 2542, น. 127) 

2.8.1.1 ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล (Personal Experience) ซ่ึงประสบการณ์ต่าง 
ๆ จะเป็นตวัช่วยเสริมสร้างและท าใหเ้กิดทศันคติท่ีมีต่อวตัถุต่างๆ และปัจจยัภายในอ่ืนๆ ของบุคคล
นั้นจะเป็นตวัก่ออิทธิพลในการเกิดทศันคติท่ีแตกต่างกนัได ้ท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 

1) ความต้องการ (Needs) เน่ืองจากความต้องการไม่อยู่กับ ท่ีตั้ งแต่เกิด
จนกระทัง่ตาย แต่จะเปล่ียนตามกาลเวลา ท าให้วตัถุอย่างเดียวกนั ไดรั้บการประเมินท่ีต่างกนัใน
ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั 

2) แนวคิดเก่ียวกับตนเอง (Self Concept) หมายถึง ผลรวมของความคิด
ความรู้สึกทั้งหมดท่ีบุคคลมองตวัเองวา่มีลกัษณะอย่างไร  เคยเป็นอยา่งไร และคาดหวงัจะให้เป็น
อย่างไรในอนาคต  ดังนั้ นเม่ือเผชิญกับส่ิงเร้าทางการตลาด  จะเกิดการเลือกรับรู้ เลือกแปล
ความหมายไปตามความคิดของตนเอง 

3) บุคลิกภาพ (Personality)  บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพเฉพาะตวักา้วร้าว  เฉ่ือยชา  
เก็บตวั  หรือเปิดเผย  มีผลกระทบต่อการก่อตวัเป็นทศันคติ 

2.8.1.2 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ (Group Associations) การเข้าเป็น
สมาชิกของกลุ่มต่างๆ จะท าให้ไดรั้บอิทธิพลมาดว้ย  โดยเฉพาะในเร่ืองทศันคติ  เช่น ครอบครัว  
เพื่อนร่วมงาน  เพื่อนร่วมอุดมการณ์ 

2.8.1.3 ปัจจยัอิทธิพลอ่ืนๆ (Influential Others) เกิดจากการท่ีบุคคลไดเ้ขา้ไปติดต่อ
สัมผสักบับุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีตนเองยอมรับและศรัทธา เช่น ผูเ้ช่ียวชาญ  ผูน้ าความคิด  การโฆษณา
จึงมกัน าดาราท่ีช่ืนชอบมาเป็นพรีเซ็นเตอร์  เพื่อจูงใจใหค้ลอ้ยตาม 
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2.8.2 โมเดลโครงสร้างทศันคติ 
โมเดลโครงสร้างทศันคติ (Structural Model of Attitudes) การท าความเขา้ใจความสัมพนัธ์

ระหวา่ง ทศันคติและพฤติกรรม นกัจิตวิทยาไดส้ร้างโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของทศันคติ การ
ก าหนดส่วนประกอบของทัศนคติเพื่อจะอธิบายพฤติกรรมท่ีคาดคะเน ต่อมาจะส ารวจโมเดล
ทศันคติท่ีส าคญัหลายประการ แต่ละโมเดลมีทัศนคติท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับส่วนประกอบของ
ทศันคติและวิธีการซ่ึงส่วนต่างๆ เหล่าน้ีมีการจดัหรือมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั โดยรายละเอียดดงั
ภาพท่ี 2.4 

 

 
 
ภาพที ่2.4 ภาพแสดงโมเดลองคป์ระกอบทศันคติ 3 ประการ (Tricomponent Attitude Model) 
แหล่งทีม่า: (Schiffman & Kanuk, 2007, p. 236-237) 
 

โมเดลทศันคติ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน (Schiffman & Kanuk, 2007, p. 236-237) 
2.8.2.1 ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive Component) หมายถึง ส่วนหน่ึงของโมเดล

องคป์ระกอบ ทศันคติ 3 ประการ ซ่ึงแสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความ
เช่ือถือ (Beliefs) ซ่ึงผูบ้ริโภคมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วนของความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบ
ส่วนแรก ซ่ึงก็คือความรู้และการรับรู้ท่ีไดรั้บ จากการประสมกบัประสบการณ์โดยตรงต่อทศันคติ
และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูล ความรู้น้ีและผลกระทบต่อการรับรู้จะก าหนดความ
เช่ือถือ (Beliefs) ซ่ึงหมายถึง สภาพดา้นจิตใจ ซ่ึงสะทอ้นความรู้เฉพาะอยา่งของบุคคล และมีการ
ประเมินเก่ียวกบัความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงก็คือการท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึง คุณสมบติั
ของส่ิงหน่ึง หรือพฤติกรรมเฉพาะอยา่งจะน าไปสู่ผลลพัธ์เฉพาะอยา่ง 

2.8.2.2 ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ส่วนของโมเดล
องค์ประกอบทศันคติ 3 ประการซ่ึงสะท้อนถึงอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling) ของ
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ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วนของอารมณ์และความรู้สึกมีการคน้พบโดยผูว้ิจยั
ผูบ้ริโภค ซ่ึงมีการประเมินผลเบ้ืองต้นโดยธรรมชาติ ซ่ึงมีการค้นพบโดยการวิจยัผูบ้ริโภค ซ่ึง
ประเมินทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการให้คะแนนความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ดีหรือเลว เห็น
ดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย การวิจยัไดร้ะบุวา่สภาพอารมณ์จะสามารถเพิ่มประสบการณ์ดา้นบวกหรือลบ 
ซ่ึงประสบการณ์จะมีผลกระทบด้านจิตใจและวิธี ซ่ึงบุคคลปฏิบติัการใช้การวดัการประเมินผลถึง
ทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาศยัเกณฑ ์ดี-เลว ยนิดี-ไม่ยนิดี 

2.8.2.3 ส่วนของพฤติกรรม (Conative Component หรือ Behavior หรือ Doing) 
หมายถึง ส่วนหน่ึงของโมเดลองค์ประกอบทศันคติ 3 ประการ ซ่ึงสะทอ้นถึงความน่าจะเป็นหรือ
แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดว้ยวิธีใดวธีิหน่ึงต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง พฤติกรรม
จะเกิดข้ึนได้ก็เป็นผลมาจากทัศนคติท่ีมีแนวโน้มในเชิงบวก หรือแนวโน้มในเชิงลบ ซ่ึงหาก
ทศันคติมีแนวโน้มในเชิงบวก ก็อาจหมายถึง ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (Schiffman & Kanuk, 2007, p. 
236-237) 

จะเห็นได้ว่า การท่ีบุคคลมี ทศันคติ ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่างกนั ก็เน่ืองมาจาก บุคคลมีความ
เขา้ใจ มีความรู้สึก หรือมี แนวความคิด แตกต่างกนันั้นเอง 

ดังนั้ น  ส่วนประกอบทาง ด้านความคิด หรือ ความรู้ ความเข้าใจ จึงนับได้ว่าเป็น
ส่วนประกอบขั้นพื้นฐานของทศันคติ และส่วนประกอบน้ี ะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความรู้สึกของ
บุคคลอาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกนัทั้งในทางบวก และทางลบซ่ึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ และ 
การเรียนรู้ 

 
2.8.3 ประเภทของ ทศันคติ 
บุคคลสามารถแสดง ทศันคติ ออกได ้3 ประเภทดว้ยกนั คือ 

2.8.3.1 ทศันคติทางเชิงบวก เป็น ทศันคติ ท่ีชกัน าให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึก 
หรือ อารมณ์ จากสภาพจิตใจโตต้อบ ในดา้นดีต่อบุคคลอ่ืน หรือ เร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง รวมทั้ง
หน่วยงาน องคก์ร สถาบนั และการด าเนิน กิจการของ องคก์าร อ่ืนๆ เช่น กลุ่มชาวเกษตรกร ยอ่มมี 
ทศันคติ ทางบวก หรือ มีความรู้สึกท่ีดีต่อสหกรณ์การเกษตร และให้ความสนับสนุนร่วมมือดว้ย 
การเขา้เป็นสมาชิก และร่วมในกิจกรรมต่างๆ อยูเ่สมอ เป็นตน้ 

2.8.3.2 ทศันคติทางลบ หรือ ไม่ดี คือ ทศันคติ ท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเส่ือม
เสีย ไม่ไดรั้บความเช่ือถือ หรือ ไวว้างใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชงัต่อ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง เร่ืองราว หรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือหน่วยงาน องค์การ สถาบนั และการ
ด าเนินกิจการขององคก์าร และอ่ืนๆ เช่น พนกังาน เจา้หนา้ท่ีบางคน อาจมี ทศันคติ เชิงลบต่อบริษทั 
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ก่อใหเ้กิดอคติข้ึนในจิตใจของเขาจนพยายามประพฤติ และปฏิบติัต่อตา้นกฎระเบียบของบริษทั อยู่
เสมอ 

2.8.3.3 ประเภทท่ีสาม ซ่ึงเป็นประเภทสุดทา้ย คือ ทศันคติ ท่ีบุคคลไม่แสดงความ
คิดเห็นในเร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึงหรือต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบนั องค์การ และอ่ืน ๆ 
โดยส้ินเชิง เช่น นกัศึกษาบางคนอาจมีทศันคติน่ิงเฉยอยา่งไม่มีความคิดเห็นต่อปัญหาโตเ้ถียงเร่ือง
กฎระเบียบวา่ ดว้ยเคร่ืองแบบของนกัศึกษา 

ทศันคติ ทั้ง 3 ประเภทน้ี บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได ้ข้ึนอยูก่บั
ความมัน่คงในความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ หรือค่านิยมอ่ืนๆ ท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ การกระท า หรือ
สถานการณ์ 
 

2.8.4 การโฆษณาเพ่ือเปลีย่นแปลงทศันคติ 
2.8.4.1 ใช้สถานการณ์มาเปล่ียนทศันคติ เช่น คนส่วนใหญ่ไม่นิยมท าประกนัภยั 

เพราะไม่ค่อยเห็นประโยชน์ และต้องจ่ายเงินค่อยข้างสูงในแต่ละปีโดยไม่ได้เป็นส่ิงของหรือ
ผลิตภณัฑ์ใด ๆ ตอบแทนนกัโฆษณาจึงตอ้งอาศยัสถานการณ์มาโฆษณาช้ีให้ผูบ้ริโภคเห็นวา่การท า
ประกนัภยั จะส่งผลดี ในกรณีต่าง ๆ เช่น เจ็บป่วย ก็มีค่ารักษาพยาบาลให้ ไม่ตอ้งเอาเงินเก็บมาใช้
หรือหากทุพพลภาพก็มีเงินกอ้นให้หรือหากเสียชีวิต ก็ไม่ตอ้งเป็นห่วงคนท่ีอยูข่า้งหลงัวา่จะล าบาก 
เพราะมีเงินท่ีไดรั้บจากการประกนัภยัไวใ้ชจ่้าย 

2.8.4.2 ใช้การตอกย  ้าบ่อยๆ ทัศนคติสามารถเปล่ียนแปลงได้ แต่ต้องใช้เวลาถ้า
โฆษณากระตุน้บ่อย ๆ อาจท าให้เกิดความโนม้เอียงไดง่้าย เช่น เห็นโฆษณาร้านอาหารในโทรทศัน์
ทุกวนัเสาร์อาทิตย ์จากเดิมเคยมีทศันคติวา่ไม่ชอบทานอาหารนอกบา้นเพราะอาจไม่สะอาดพอ แต่
เม่ือเห็นบ่อยๆ ประกอบกบัภาพโฆษณาร้านท่ีสวย สะอาดตา ท าให้เกิดความเอนเอียง จนอาจเกิด
การไปลองใชบ้ริการดู 

2.8.4.3 การสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าหรือองค์กร นักโฆษณาจ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ว่าภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือองค์กรท่ีมีในใจผูบ้ริโภคอยู่ท่ีจุดใด แลว้พยายามสร้างให้มี
มากข้ึน เม่ือภาพลกัษณ์ดียอ่มน ามาสู่ทศันคติท่ีดีไดด้ว้ย  เช่นโรงพยาบาล  เอกชน  แมว้่ามีราคาค่า
รักษาท่ีแพงกวา่โรงพยาบาลของรัฐบาล แต่ การบริการดี  รวดเร็ว  มีแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นจากท่ีเคยมองในดา้นลบท่ีวา่เก็บค่ารักษาแพงแต่เม่ือไดใ้ชบ้ริการแลว้กบัไม่สร้างความหงุดหงิด
น่าร าคาญใจ ไม่ตอ้งรอนาน แถมมีแพทยท่ี์เช่ียวชาญ จึงท าให้เปล่ียนทศันคติวา่ถึงจ่ายเงินแต่ก็คุม้ค่า 
เป็นตน้ 
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จากความหมายดงักล่าวสรุปได้ว่า ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคลคลท่ีมีต่อ
ส่ิงๆ หน่ึง ซ่ึงเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ โดยความรู้สึกนึกคิดนั้ นมีความสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของบุคคล และทศันคตินั้นยงัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือของผูบ้ริโภค
อีกดว้ย ในทางเดียวกนัหากตราสินคา้สามารถสร้างทศันคติท่ีดีให้เกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคได ้ยอ่ม
ส่งผลต่อโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีมากกว่าตราสินคา้ของคู่แข่งขนั จาก
แนวความคิดน้ีน าไปสู่การวดัความคิดเห็นดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้เบียร์สิงห์ และ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 
 

2.9 แนวคดิเกีย่วกบัเคร่ืองด่ืมทีม่แีอลกอฮอล์ 

 
2.9.1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
กฎหมายท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสุราในประเทศไทยเป็นกฎหมายท่ีอนุญาตให ้

ท าการจ าหน่ายได้ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นกฎหมายจ ากัดการขายสุราไปด้วยเช่นกัน ดังจะกล่าว 
ต่อไปน้ี  

พระราชบญัญติั พ.ศ. 2551 หมวด 4 วา่ดว้ย การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
1) มาตรา 26 ใหผู้ผ้ลิตหรือน าเขา้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) จัดให้มีบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้ งข้อความค าเตือนส าหรับเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีผลิตหรือน าเขา้ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
ควบคุมประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการควบคุมก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2) มาตรา 27 หา้มขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นสถานท่ีหรือบริเวณดงัต่อไปน้ี 
(1) วดัหรือสถานท่ีส าหรับปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา 
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายวา่ดว้ยยา 
(3) สถานท่ีราชการ ยกเวน้บริเวณท่ีจดัไวเ้ป็นร้านคา้หรือสโมสร 
(4) หอพกัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกั 
(5) สถานศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
(6) สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

หรือร้านคา้ในบริเวณสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง 
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(7) สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไวเ้พื่อการพักผ่อนของประชาชน
โดยทัว่ไป 

(8) สถานท่ีอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
3) มาตรา 27ห้ามมิให้ผูใ้ดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวนั หรือเวลาท่ีรัฐมนตรี

ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ทั้งน้ี ประกาศดงักล่าวจะก าหนดเง่ือนไขหรือ
ขอ้ยกเวน้ใดๆ เท่าท่ีจ  าเป็นไวด้ว้ยก็ได ้

บทบญัญติัในวรรคหน่ึง มิให้ใชบ้งัคบักบัการขายของผูผ้ลิตผูน้ าเขา้หรือตวัแทนของ
ผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ไปยงัผูข้ายซ่ึงไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา  

4) มาตรา 29 หา้มมิใหผู้ใ้ดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 
(1) บุคคลซ่ึงมีอายตุ  ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 
(2) บุคคลท่ีมีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได ้

5) มาตรา 30 ห้ามมิให้ผูใ้ดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใชเ้คร่ืองขายอตัโนมติั 
(2) การเร่ขาย 
(3) การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย 
(4) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเขา้ชมการแข่งขนั การแสดง การให้บริการการ

ชิงโชคการชิงรางวลั หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดเป็นการตอบแทนแก่ผูซ้ื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือ
แก่ผูน้ าหีบห่อหรือสลากหรือส่ิงอ่ืนใดเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์าแลกเปล่ียนหรือแลกซ้ือ 

(5) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปล่ียนกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือกบัสินคา้
อ่ืน หรือการให้บริการอย่างอ่ืนแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็น
ตวัอย่างของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
รวมถึงการก าหนดเง่ือนไขการขายในลกัษณะท่ีเป็นการบงัคบัซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยทางตรง
หรือทางออ้ม 

(6) โดยวธีิหรือลกัษณะอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ  

6) มาตรา 31 ห้ามมิให้ผูใ้ดบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีหรือบริเวณ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) วดัหรือสถานท่ีส าหรับปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา เวน้แต่เป็นส่วนหน่ึงของ
พิธีกรรมทางศาสนา 
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(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายวา่ดว้ยยา ยกเวน้บริเวณท่ีจดัไวเ้ป็นท่ีพกัส่วนบุคคล 

(3) สถานท่ีราชการ ยกเวน้บริเวณท่ีจดัไวเ้ป็นท่ีพกัส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือ
การจดัเล้ียงตามประเพณี 

(4) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเวน้บริเวณท่ีจดัไว้
เป็นท่ีพกัส่วนบุคคลหรือสโมสร หรือการจดัเล้ียงตามประเพณี หรือสถานศึกษาท่ีสอนการผสม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 

(5) สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมน ้ ามนัเช้ือเพลิง
หรือร้านคา้ในบริเวณสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง 

(6) สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไวเ้พื่อการพักผ่อนของประชาชน
โดยทัว่ไป 

(7) สถานท่ีอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
7) มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู ้ใดโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือแสดงช่ือหรือ

เคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์นัเป็นการอวดอา้งสรรพคุณหรือชกัจูงใจใหผู้อ่ื้นด่ืมโดยตรง
หรือโดยออ้ม 

การโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ใดๆ โดยผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้
กระท าไดเ้ฉพาะการให้ขอ้มูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรคส์ังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของ
สินคา้หรือบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้น เวน้แต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลกัษณ์ของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือสัญลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งน้ีตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงบทบญัญติัในวรรคหน่ึงและวรรคสอง มิให้ใชบ้งัคบักบัการโฆษณาท่ีมีตน้
ก าเนิดนอกราชอาณาจกัร (ส านกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 

จากกฎหมายเก่ียวกบัแอลกอฮอล์ถูกใช้เป็นแนวทางในการท าการศึกษาเร่ือง การรับรู้ตรา
สินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้
เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากขอ้จ ากดัด้านกฎหมายช่วยท าให้เขา้ใจ
ลกัษณะพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของผูบ้ริโภคได้ และถูกใช้ประกอบกับ
การศึกษาในการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัต่อไป 
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2.10 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

วรุิฬห์รัตน์ ผลทวี (2539) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชพ้รีเซ็นเตอร์ดารา
ทางโทรทศัน์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของวยัรุ่น: ศึกษาเฉพาะนกัศึกษาสถาบนัราชภฎั พบว่า พรี
เซ็นเตอร์ดาราท่ีโฆษณาสินคา้ มีส่วนดึงดูดใจให้อยากลองซ้ือสินคา้ และช่วยส่งเสริมการตดัสินใจ
ซ้ือไดม้าก โดยพรีเซ็นเตอร์ดาราทางโทรทศัน์สัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของวยัรุ่น 

จากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้น าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเร่ือง 
การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดรงค์ชล  ล้ิ ม รัต น์  (2541 ) โดยศึกษ าเร่ือ ง ก ารศึกษ าทัศนค ติของผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของเบียร์ ผลการวิจยั พบวา่ 1) ผูด่ื้มเบียร์ส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ท างานในบริษทัเอกชน และมีรายได้ 10 ,000-
20,000 บาทต่อเดือน 2) เบียร์เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมจากคนไทย ซ่ึงนิยมด่ืมในโอกาสต่าง ๆ 
ผูบ้ริโภคมีความนิยมด่ืมเบียร์ตามร้านอาหาร/ภตัตาหารในเวลาหลงัเลิกงาน โดยเบียร์สดเป็นเบียร์ท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 3) โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยม และประสบความส าเร็จในการท า
โฆษณาเก่ียวกบัเบียร์มากท่ีสุด และโฆษณาท่ีมีลกัษณะของความเป็นไทยไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 
4) ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเบียร์นั้นมีความหลากหลาย มีทั้งเหมือนและแตกต่างกนั โดย
ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นวา่เบียร์สิงห์เป็นเบียร์ท่ีเหมาะสมกบัคนไทยมากท่ีสุด และมีภาพลกัษณ์
ท่ีดีท่ีสุด เบียร์ท่ีมีรสชาติเขม้ขน้ท่ีสุด คือ เบียร์ช้าง เบียร์ท่ีมีรสชาติอ่อนท่ีสุด คือ เบียร์โกลด์ และ
เบียร์ไฮเนเกน้ เป็นเบียร์ท่ีเหมาะส าหรับสุภาพสตรีมากท่ีสุด 5) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เจาะจงยี่ห้อใน
การด่ืมเบียร์ โดยเบียร์ไทย-เจาะจงด่ืมเบียร์สิงห์ เบียร์นอกท่ีผลิตในไทย-เจาะจงด่ืมเบียร์ไฮเนเก้น 
และเบียร์น าเข้า-เจาะจงด่ืมเบียร์บดัไวเซอร์ เหตุผลในการด่ืมเบียร์ ได้แก่ ความชอบในรสชาติ         
6) ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ค านึงถึงมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือ คือ ความเหมาะสมกบัรสชาติ
โดยยีห่้อของเบียร์ไทยท่ีผูบ้ริโภคนิยมด่ืมมากท่ีสุด คือ สิงห์ ยีห่้อของเบียร์นอกท่ีผลิตในไทยท่ีนิยม
ด่ืมมากท่ีสุด คือ ไฮเนเก้น และยี่ห้อของเบียร์น าเข้าท่ีนิยมด่ืมมากท่ีสุด คือ บัดไวเซอร์ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน 1) ความแตกต่างดา้นเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้มีผลต่อทศันคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของเบียร์ไทย เบียร์นอกท่ีผลิตในไทยและเบียร์น าเขา้ 2) ภาพลกัษณ์ของ
เบียร์ ไม่วา่จะเป็นเบียร์ไทย เบียร์นอกท่ีผลิตในไทย และเบียร์น าเขา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค 

จากงานวิจัยน้ี ผูว้ิจ ัยได้น าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย ใน
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การศึกษาเร่ือง การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เมธา คงเมือง (2542) ศึกษาเร่ือง การเปิดรับส่ือ ทศันคติและพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อ
ภาพลักษณ์เบียร์ตราสิงห์ของผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) ลกัษณะทาง
ประชากรของผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานคร กบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเก่ียวกบัเบียร์ตราสิงห์มี
ความสัมพนัธ์กนั 2) ลกัษณะทางประชากรของผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานคร กบัทศันคติท่ีมีต่อ
ภาพลักษณ์ เบียร์ตราสิงห์ มีความสัมพัน ธ์กัน  3) ลักษณะทางประชากรของผู ้ชายในเขต
กรุงเทพมหานคร กบัพฤติกรรมท่ีมีต่อภาพลกัษณ์เบียร์ตราสิงห์มีความสัมพนัธ์กนั 4) ทศันคติท่ีมี
ต่อภาพลกัษณ์ของเบียร์ตราสิงห์ของผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ตอบสนองต่อภาพลกัษณ์ของเบียร์ตราสิงห์ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีมากต่อภาพลกัษณ์ของเบียร์สิงห์ โดยเร่ืองท่ีมีทศันคติดี
มากอนัดบัแรกคือ การแสดงออกซ่ึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย รองลงมาคือ ความมีช่ือเสียงมานาน
ของเบียร์สิงห์และการพึงพอใจในเร่ืองการใชส่ื้อโฆษณาตามล าดบั 

จากงานวิจยัน้ี จะเห็นได้ว่าทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของเบียร์ตราสิงห์ของผูช้ายในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมตอบสนองต่อภาพลกัษณ์ของเบียร์ตราสิงห์ ผูว้จิยัได้
น าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ และพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

อุรยา วงศ์ไชยคง  (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การส่ือสารและปัจจัยท่ีมีผลต่อการด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของวยัรุ่น พบว่า เน้ือหาภาพยนตร์โฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทาง
โทรทศัน์ มีทั้งส้ิน 6 แนวคิด คือ แนวคิดส่งเสริมค่านิยมการบริโภค แนวคิดสัมพนัธภาพ แนวคิด
ส่งเสริมสรรพคุณสินค้า แนวคิดส่งเสริมการช่วยเหลือสังคม แนวคิดท่ีเป็นค าคมและแนวคิด
ส่งเสริมการขาย ส่วนจุดจูงใจในสารพบวา่ จุดจูงใจเชิงเหตุผลและจุดจูงใจเชิงอารมณ์ท่ีพบมากท่ีสุด
คือ ด้านคุณลกัษณะและด้านการนิยมผูมี้ช่ือเสียง ตามล าดบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์เป็นคร้ังแรกของวยัรุ่นมาจาก ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความอยากลอง ความอยากรู้รสชาติ 
ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ เพื่อน ญาติพี่นอ้งและพ่อแม่ ชกัชวนให้ด่ืม และปัจจยัแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การเห็น
บุคคลรอบขา้งหรือดาราด่ืม ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในปัจจุบนัมาจาก 
ปัจจยัแวดล้อม ได้แก่ การมีงานเล้ียงสังสรรค์ การหาซ้ือง่ายและราคาไม่แพง และปัจจยัภายใน 
ไดแ้ก่ การมีความรู้หรือทศันคติท่ีดีต่อการด่ืม 

จากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเร่ือง 
การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=อุรยา%20วงศ์ไชยคง%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สุพฒัตรา แสงแกว้ (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเบียร์ชา้งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ด่ืมเบียร์ชา้งในโอกาสท่ีไม่แน่นอนโดยจะด่ืมเบียร์ชา้งท่ีบา้นพกัอาศยั ซ่ึงซ้ือมาจากร้านคา้ปลีกใกล้
บา้นมีสาเหตุมาจากความสะดวกในการซ้ือ และผูบ้ริโภคจะด่ืมโดยเฉล่ียน้อยกว่า 1 คร้ัง/สัปดาห์
โดยส่วนใหญ่จะด่ืมเบียร์ช้างต่อคร้ังน้อยกว่า 1 กระป๋อง และส าหรับแหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
เบียร์ชา้งท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บมากท่ีสุด คือทางโทรทศัน์ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมเบียร์ชา้งมากท่ีสุด คือ รสชาติ ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเบียร์ชา้ง
มากท่ีสุด คือความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ ส่วนปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเบียร์ช้างมากท่ีสุด คือผลิตภัณฑ์นั้ นต้องสามารถหาซ้ือได้ง่าย มีวาง
จ าหน่ายทัว่ไป และปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมเบียร์ชา้งในดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด 
คือ การประชาสัมพนัธ์ทัว่ไป 

จากงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ณัชภิสราค์ นายกชน (2550) ศึกษาเร่ือง ความจงรักภกัดีและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้แบ
รนด์ เฮลโล คิตต้ี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติดา้นตราสินคา้ท่ี
ดีจะมีความจงรักภกัดีต่อสินคา้ แบรนด ์เฮลโล คิตต้ีในภาพรวม มากข้ึนดว้ย เน่ืองจากตราสินคา้ เฮล
โลคิตต้ีเป็นตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง ดงันั้นผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จึงใหค้วามส าคญักบัตราสินคา้  

จากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเร่ือง 
การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศรายุทธ ศิริไปล์ (2550) ศึกษาเร่ือง การรับรู้การส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ
เบียร์สิงห์ไลท์เปรียบเทียบกับเบียร์ช้างไลท์ พบว่า ผูบ้ริโภคเบียร์สิงห์ไลท์ส่วนใหญ่เป็นผูช้าย
มากกว่าผูห้ญิง มีอายุ 20-30 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีรายได้ระหว่าง 
8,001-15,000 บาทต่อเดือน 

ผูบ้ริโภคเบียร์สิงห์ไลท์โดยรวมมีการรับรู้ผ่านส่ือมวลชน 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ และมีการ
รับรู้โดยไม่ผ่านส่ือมวลชน 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์เช่นกัน โดยมีการรับรู้เบียร์สิงห์ไลท์โดยไม่ผ่าน
ส่ือมวลชนบ่อยกวา่การรับรู้ผา่นส่ือมวลชน 

จากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางศึกษาเก่ียวกบั การรับรู้ตราสินคา้
เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ณัชภิสราค์%20นายกชน&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สุวิทย ์ยอดจรัส (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัการส่ือสารการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเบียร์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัการส่ือสารการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเบียร์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัการส่ือสารการตลาด
ในการตดัสินใจซ้ือเบียร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการขายรายบุคคลมีน ้ าหนกัการ
ตัดสินใจมากเป็นอันดับ 1 ด้านการส่งเสริมการขายมีน ้ าหนักการตัดสินใจมากเป็นอันดับ 2 
รองลงมาไดแ้ก่ดา้นการโฆษณาและดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีน ้ าหนกัการตดัสินใจในระดบัปาน
กลาง และดา้นการตลาดทางตรงเป็นล าดบัสุดทา้ยมีน ้ าหนกัการตดัสินใจอยู่ระดบัน้อย 3. ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา 
และรายไดข้องครอบครัวแตกต่างกนัใช้ปัจจยัการส่ือสารการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเบียร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้น 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน้ี น ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการศึกษาเป็นแนวทางใน
การวิจยัเร่ือง การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ี
มีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

นิษฐา หรุ่นเกษม (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ได้
ด าเนินการส่ือสารการตลาดโดยใชส่้วนประสมการส่ือสารการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทั้งน้ีกลยุทธ์
ในการส่ือสารการตลาดท่ีพบมีดงัน้ี กลยุทธ์การออกแบบ (Design Marketing) กลยุทธ์การใช้ส่ือ
นอกบ้าน  (Out of Home Media) กลยุท ธ์การใช้  CSR ส ร้างคุณค่ าความ เป็นข่ าว (CSR for 
Newsworthy) กลยุทธ์การใช้ใบหน้าคน (The Power of Face) และ กลยุทธ์การเช่ือมประสานผ่าน
ส่ือออนไลน์ (Digital Engagement) 

จากงานวิจัยน้ี ผูว้ิจ ัยได้น าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย ใน
การศึกษาเร่ือง การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

นนัทสิทธ์ิ กิตติวรากูล (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การถอดความหมายฉากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
และกระบวนการโฆษณาแฝงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในภาพยนต ร์ไทย หลังการประกาศใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  จากการวิจัย พบภาพยนตร์ท่ีมีตรา
สัญลกัษณ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 6 รูปแบบ ไดแ้ก่  

1) ภาพยนตร์ท่ีมีภาพสัญลกัษณ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และไดรั้บการสนบัสนุนจากผูผ้ลิต
เคร่ืองด่ืมอยา่งเป็นทางการ  

2) ภาพยนตร์ท่ีมีภาพสัญลักษณ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แต่ไม่ปรากฏการสนับสนุนจาก
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ผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมอยา่งเป็นทางการ  
3) ภาพยนตร์ท่ีมีผลิตภณัฑท่ี์ใชภ้าพสัญลกัษณ์เดียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และไดรั้บการ

สนบัสนุนจากผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมอยา่งเป็นทางการ  
4) ภาพยนตร์ท่ีมีผลิตภณัฑ์ท่ีทีภาพสัญลกัษณ์เดียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แต่ไม่ปรากฏ

การสนบัสนุนจากผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมอยา่งเป็นทางการ  
5) กลุ่มภาพยนตร์ท่ีไม่มีภาพสัญลกัษณ์ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์แต่ไดรั้บการสนบัสนุนจาก 

ผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมอยา่งเป็นทางการ 
6) ภาพยนตร์ท่ีไม่มีฉากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แต่ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลอ์ยา่งเป็นทางการ  
จากงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ือง การรับรู้ตราสินคา้ 

ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์
สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พงษ์ศกัด์ิ อน้มอย (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์คร้ังแรก การด่ืมแบบ
เมาหัวราน ้ า และผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
อุตรดิตถ์ ผลการวิจยัพบวา่ อายท่ีุเร่ิมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์คร้ังแรก เยาวชนชายส่วนใหญ่เร่ิมด่ืม
คร้ังแรก เม่ืออาย ุต ่ากวา่ 20 ปี ร้อยละ 97.3 ส่วนเยาวชนหญิงส่วนใหญ่เร่ิมด่ืมคร้ังแรก อายตุ  ่ากวา่ 20 
ปี ร้อยละ 88.2 เคร่ืองด่ืมท่ีด่ืม คร้ังแรก พบวา่ ทั้งเยาวชนชายและเยาวชนหญิง ส่วนใหญ่ด่ืมเบียร์ ด่ืม
คร้ังแรกกบัเพื่อน/รุ่นพี่ มกัด่ืมท่ีบา้นหรือท่ีพกั ของเพื่อน เหตุผลท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์คร้ังแรก 
คือ อยากรู้อยากลอง เยาวชนเคยด่ืมแบบเมาหัวราน ้ า คิดเป็น ร้อยละ 82.3 จากเยาวชนทั้งหมด เป็น
เยาวชนชาย จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 88.6 เป็นเยาวชนหญิงจ านวน 306 คน  คิดเป็นร้อยละ 
77.1 ด้านปริมาณการด่ืมพบว่าเยาวชนชายส่วนใหญ่ด่ืม 5–9 แก้ว ร้อยละ 44.5 เยาวชนหญิงส่วน
ใหญ่ ด่ืม 5–9 แกว้ ร้อยละ 62.2 ท่ีเหลือด่ืมในปริมาณท่ีมากกวา่น้ีและส่วนใหญ่เกิดในช่วง 1 ปีท่ีผา่น
มาร้อยละ 34.5 ความถ่ี ของการด่ืมพบว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ด่ืมทุกเดือน/เกือบทุก
เดือน ร้อยละ 51.0    

จากงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ือง การรับรู้ตราสินคา้ 
ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์
สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2551) ใน โครงการการสนับสนุนทุนวิจยัส าหรับกลุ่มนิสิต/ 
นกัศึกษาดา้นการส่ือสารและธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยมีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจจากงานวจิยัดงัน้ี 

ระดบัในการเปิดรับส่ือของกลุ่มผูบ้ริโภค (กลุ่มเยาวชน) พบวา่ เปิดรับขอ้มูลข่าวสารมาก 
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และรับรู้ว่าธุรกิจแอลกอฮอล์สนบัสนุนกีฬาฟุตบอลสูงสุด (ร้อยละ 89) และสูงกวา่กีฬาอ่ืนๆ อาทิ 
มวย กอล์ฟถึงร้อยละ 59 หรือมากกวา่นั้น โดยรับรู้จากโทรทศัน์ เส้ือผา้นกักีฬา และหนงัสือพิมพ ์
เป็นหลกั 

การตีความเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภค (กลุ่มเยาวชน) 
1) สนับสนุนในระดับสูงว่า เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท าให้ลืมความเครียด ความทุกข์ได้

ชัว่ขณะ เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นงานเล้ียง ท าให้เขา้กบัคนไดง่้าย พูดคุยสนุกสนานมากข้ึน แสดงถึง
ความเป็นผูใ้หญ่ ความเป็นชาย ความเป็นนกัเท่ียว นกัท่องราตรี 

2) สนับสนุนในระดับปานกลางว่า เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท าให้เจริญอาหาร ความคึก
คะนองเพิ่มสมรรถนะทางเพศเพิ่ม เป็นสัญลกัษณ์ของผูห้ญิงท างาน แสดงความเป็นหน่ึงเดียวกบั
กลุ่มเพื่อน แสดงความเท่ห์ 

3) สนับสนุนในระดับต ่าว่า เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นสัญลักษณ์ของความส าเร็จ เป็น
สัญลกัษณ์ของคนมีอนัจะกิน  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (กลุ่มเยาวชนผูห้ญิง) 
4) หลกั ไดแ้ก่ อยากด่ืม เพื่อนชวน รสชาติ บรรยากาศ รอง ไดแ้ก่ สถานท่ี การแสดงความ

ยินดีในโอกาสต่างๆ การโฆษณา ราคา สีสัน และฤดูกาล อ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ (ผูห้ญิง) อาทิ ช่ือเสียง
ของยี่ห้อ ครอบครัวแนะท าให้ทดลองด่ืม บรรจุภณัฑ์สวยงาม ลดแลกแจกแถม เคยชิน เครียด/มี
ปัญหา  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (กรณีเยาวชนและเหลา้ป่ัน) 
5) ผูบ้ริโภคหนา้ใหม่ ไดแ้ก่ อยากลอง ราคา หาซ้ือสะดวก เพื่อนชวน และบรรยากาศ เป็น

ใจ  
6) ผูบ้ริโภคท่ีด่ืมอยู่แล้ว ได้แก่ ราคา หาซ้ือสะดวก ทศันะเชิงบวกต่อแอลกอฮอล์ เพื่อน 

บรรยากาศ และครอบครัวไม่วา่กล่าว 
จากงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ือง การรับรู้ตราสินคา้ 

ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์
สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

นงนุช ใจช่ืน และคณะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้ การจดจ า การครอบครอง และการให้
ความหมายท่ีมีต่อส่ิงของท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กบัทศันคติและพฤติกรรม
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องเยาวชนไทย พบวา่ เม่ือเห็นส่ิงของท่ีมีตราสัญลกัษณ์เยาวชนจะ
นึกถึงการสนบัสนุนทางดา้นกีฬา การจดัแสดงดนตรี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงท า
ให้เกิดความรู้สึกประทบัใจและช่ืนชอบในเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และอยากตอบแทนด้วยการซ้ือ
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์นอกจากน้ี ยงัมีความเห็นอีกวา่ การเป็นผูส้นบัสนุนทางดา้นกีฬาท าให้เยาวชน
เขา้ใจวา่ การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เพราะหากออกก าลงักายก็
ท าใหร่้างกายแขง็แรงได ้

จากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเร่ือง 
การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชานนท ์ศิริธร (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การเปิดรับส่ือและการยอมรับนวตักรรมของผูบ้ริโภค
เจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วาย พบวา่ นวตักรรมเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์(อายุระหวา่ง 32 - 48 ปี) และเจเนอเรชัน่วาย (อายุระหวา่ง 16 – 31 ปี)ใชง้านมากท่ีสุด คือ ส่ือ
สังคม (Social Media) และโปรแกรมสนทนา (Instant Message) 

จากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเร่ือง 
การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชิโนรส  ถ่ินวิไลสกุล (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของงานโฆษณาท่ีมีต่อการเรียนรู้
ของเยาวชน กรณีศึกษา : เยาวชนชุมชนสวนออ้ย  พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม มี
ความรู้ความ เขา้ใจในเน้ือหาของโฆษณาได ้โดยเฉพาะโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและมีเน้ือหาไม่
ซับซ้อน กลุ่ม ตวัอย่างจะมีความเขา้ใจไดดี้  แต่โฆษณาทัว่ไปเด็กจะสามารถเขา้ใจไดใ้นภาพรวม  
ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างจะชอบโฆษณาท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งหรือตรงกบัความตอ้งการของตนเอง
มากกวา่เร่ืองไกลตวั นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างมีแนวโนม้ในการเกิดพฤติกรรมตามการเชิญชวนของ
โฆษณา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากโฆษณานั้นมีการตวัเสริมแรงเขา้มาช่วย เช่น ของแถม จะสามารถ
สร้างการกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมไดใ้นทนัที  จากผลการวจิยัท่ีช้ีให้เห็นวา่การโฆษณามีผลกระทบ
ต่อการเรียนรู้ของเยาวชน 

จากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเร่ือง 
การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศรีรัช ลาภใหญ่ (2551) ไดท้  าการศึกษา ผลกระทบของการโฆษณาแบบสร้างสรรค์สังคม
ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นโทรทศัน์ท่ีมีต่อเยาวชนไทย พบวา่ กลุ่มเด็กและวยัรุ่นส่วนใหญ่บอกใน
ท านองเดียวกนัวา่รู้สึกช่ืนชอบโฆษณาแนวสร้างสรรคส์ังคมและอยากให้โฆษณาเช่นน้ีมีอยูต่่อไป 
และเช่ือว่าตวัโฆษณาไม่ไดข้ายสุรา แต่สอนให้ผูช้มท าความดี ซ่ึงจากผลการศึกษา ดร.ศรีรัช ลาภ
ใหญ่ กล่าวว่า “ส่ิงท่ีเราต้องการคือการปกป้องเยาวชนจากการเป็นนักด่ืมหน้าใหม่ แต่ผลลพัธ์ท่ี
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กลบัมาคือ เขาอยากให้โฆษณาเช่นน้ีมีอยูต่่อไป เด็กคิดวา่ไม่มีผลกบัเขา ซ่ึงจริงๆแลว้การโฆษณามี
ผลแต่เด็กไม่ทราบ ถา้เป็นนกัโฆษณาจริงๆ เขาจะบอกเลยวา่ โฆษณาท่ีดีคือโฆษณาท่ีท าให้คนรับรู้ 
โดยท่ีไม่ไดรู้้สึกวา่รับสารจากโฆษณาและยอมท าตามโดยท่ีไม่เกิดการต่อตา้น” 

นอกจากน้ียงัพบอีกว่า สัญลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของผูผ้ลิต 
กลายเป็นส่ิงท่ีเยาวชนจดจ าไดม้ากและสัญลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงกบัตวัผลิตภณัฑ์ เม่ือเยาวชน
เห็นสัญลกัษณ์ ก็จะระลึกถึงตวัผลิตภณัฑ์ได้ทนัที โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเห็นสินคา้ในโฆษณา และ
ระลึกถึงการด่ืม ทั้งน้ีมีข้อสังเกตว่า โฆษณาตราสินค้าช้างแสดงสัญลักษณ์ของสินคา้บนสินค้า
ประเภทน ้ าด่ืมในโฆษณาในภาพรถบรรทุกสินคา้ของตราช้าง บนเส้ือนักฟุตบอลในโฆษณา ซ่ึง
ส่งผลให้เยาวชนจดจ าตราสินคา้ไดแ้ละระลึกถึงเบียร์ช้างมากกวา่ท่ีจะนึกถึงองคก์รหรือน ้ าด่ืม การ
แฝงสัญลกัษณ์จ านวนมากบนสินคา้ท่ีใกลเ้คียงสุรา/เบียร์ เช่น น ้ าด่ืม โซดา แต่ปรากฏในโฆษณา
แนว CSR อาจส่งผลต่อการจดจ าตราสินคา้ท่ีมากข้ึนของกลุ่มเยาวชน 

จากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเร่ือง 
การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศรีรัช ลอยสมุทร และคณะ (2555) ในงานวิจยัเร่ือง การศึกษาปัญหาและผลกระทบของ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ต่อกลุ่มผูบ้ริโภคเยาวชนและวยัรุ่น พบวา่ โฆษณาท่ีใชผู้ ้
มีช่ือเสียง คือ นกัฟุตบอลต่างชาติ ในโฆษณาสิงห์ชุดฟุตบอล โดยการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น การ
ใชที้มแมนยมูาโฆษณาของสิงห์ ก่อผลบวกต่อสินคา้และการจดจ าตราสินคา้และโฆษณาไดสู้งท่ีสุด 
โดยเฉพาะกลุ่มประถมปลายและมธัยมตน้  

นอกจากน้ีการแสดงสัญลกัษณ์ตราสินคา้น ้ าด่ืมในเครือธุรกิจเดียวกนัแทนสัญลกัษณ์ของ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ โฆษณาทดแทนก่อการจดจ าตราสินคา้ไดเ้ช่นเดียวกบัตราสัญลกัษณ์สุรา
และเป็นการจดจ าแบบโยงมาจากตราสัญลกัษณ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพราะเป็นสัญลกัษณ์แบบ
เดียวกนั 

จากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเร่ือง 
การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

นภวรรณ ตนัติเวชกุล (2542) ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณา
ทางโทรทศัน์ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา พบวา่ การ
รับชมโฆษณาทางโทรทศัน์ มีผลให้เกิดข้อมูลท่ีท าให้เกิดแนวคิดและค่านิยมกบัผูบ้ริโภค อาทิ 
ค่านิยมเก่ียวกบัการมีผิวขาวของผูห้ญิง ค่านิยมเก่ียวกบัความมัน่ใจในตนเอง และค่านิยมเก่ียวกบั
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การด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอลเ์พื่อสร้างมิตรภาพ  
นอกจากน้ีอิทธิพลท่ีมีต่อการใชภ้าษาแบบโฆษณาทางโทรทศัน์ ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือโฆษณา ได้

น าเสนอแนวคิดดว้ยภาษาโฆษณาซ ้ าๆ และคลา้ยคลึงกนัอยา่งสะสมและสม ่าเสมอ จนเยาวชนท่ีชม
โฆษณาโทรทศัน์มากไดซึ้มซบัภาษาโฆษณาเหล่านั้นอยา่งไม่ตั้งใจ 

จากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเร่ือง 
การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศรัณย ์ปุราภา (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ และความพึงพอใจดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑ์เบียร์
สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีแนวโนม้
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เบียร์สิงห์ในอนาคต มีการแนะน าผูอ่ื้นให้ซ้ือเบียร์สิงห์ และมีการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์อย่างต่อเน่ือง เพราะผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์เป็นท่ีรู้จกั และเป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้ริโภคทุกระดบัชั้น มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสามารถเขา้ถึงและตอบสนองความช่ืนชอบของ
ผูบ้ริโภคไดเ้หมือนกนัทุกคน 

ด้านตระหนักรู้ในตราสินค้า คือ ตราสินค้าเบี ยร์สิงห์เป็นตราท่ีมีช่ือเสียง และจดจ า
สัญลกัษณ์ของเบียร์สิงห์ได้เป็นอย่างดี ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ คือ เบียร์สิงห์มีคุณสมบติัท่ีมี
ความคุม้ค่าแตกต่างจากยี่ห้ออ่ืน มีเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยักว่ายี่ห้ออ่ืนๆ ท าให้รู้สึกโดดเด่น 
และมีทศันคติช่ืนชอบในเคร่ืองด่ืมเบียร์สิงห์ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ คือ เป็นเบียร์ท่ีเหมาะสม
กบัผูบ้ริโภคมากท่ีสุด เพราะดีกวา่เบียร์ยีห่้ออ่ืนๆ โดยมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงส่งผลใหมี้แนวโนม้
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์บียร์สิงห์ในอนาคตอยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มข้ึน 

จากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเร่ือง 
การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมรุจี สุขสม (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการป้องกนัพฤติกรรมการด่ืมสุราของเยาวชน
หญิงในจงัหวดัจนัทบุรี จากการศึกษาเชิงปริมาณกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีมีอายุระหวา่ง 15-19 
ปี จ  านวน 365 คน ในด้านของความสะดวกในการเขา้ถึงสุราของเยาวชน พบว่า ในชุมชนของ
เยาวชนมีร้านขายสุราตลอด 24 ชั่วโมง ในบริเวณรอบสถานศึกษาของนักเรียนหาซ้ือสุราได้ง่าย 
และสามารถซ้ือสุราไดด้ว้ยตนเองโดยไม่มีการจ ากดัอายขุองร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายสุรา  

จากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเร่ือง 
การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
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ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
นงนุช ใจช่ืน (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การจดจ าโลโก้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชาชนไทย โดยการส ารวจประชาชนอายุ 11-60 ปี จ  านวน 5,135 คน 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 65.7 เขา้ใจว่าโลโกข้องน ้ าด่ืมเป็นโลโกเ้ดียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอออล ์
โดยการจดจ าตราสินคา้ไดมี้ส่วนสัมพนัธ์กบัการเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลด์ว้ย 

จากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเร่ือง 
การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนดุสิตโพล มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต (2557) ไดส้ ารวจ ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อร่างอนุบญัญติัตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยท าการเก็บขอ้มูล
กับกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 11 – 60 ปี ทั่ว จ  านวน 3,163 คน พบว่า สถานท่ีท่ีเป็นท่ีนิยมซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คือ ร้านขายของช า ร้านสะดวกซ้ือ สถานบนัเทิงและร้านอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ี
นิยมด่ืมมากท่ีสุดคือ เบียร์ ทั้งน้ีเพราะหาซ้ือไดส้ะดวก ด่ืมง่าย โดยกลุ่มเยาวชนท่ีมีอายุระหวา่ง 15-
19 ปี ด่ืม ร้อยละ 33.61 แมว้่าจะไม่ใช่พฤติกรรมการด่ืมเป็นประจ าทุกวนั แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
กลุ่มเยาวชนมีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และมีโอกาสเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้
ง่ายเช่นกนั 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ภาพโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แม้มี เพียง
เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ สี ตวัอกัษร ของผลิตภณัฑ์บางยี่ห้อเท่านั้น แต่กลุ่มตวัอยา่งก็ยงัสามารถ
รับรู้ไดช้ดัเจนวา่เป็นการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยี่ห้อหรือช่ือของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้นๆ 
ทั้งน้ี ส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจในภาพโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากท่ีสุด คือ เคร่ืองหมายหรือ
สัญลกัษณ์ รองลงมา คือ สีสัน และตวัอกัษร โดยยงัพบอีกว่า มีประชาชน 88 เปอร์เซ็นต์  เขา้ใจ
วา่โลโกน้ี้เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ขณะท่ีมีเพียง 1.7 เปอร์เซ็นต ์เขา้ใจวา่เป็นโซดา 

กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 78 เห็นว่าภาพดารา นักกีฬา นักร้อง ผูมี้ช่ือเสียง ท่ีปรากฏบนฉลาก
ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ผลท าใหเ้กิดการจดจ ายีห่อ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดง่้ายข้ึน โดยท าใหเ้ห็น
วา่เคร่ืองด่ืมนั้นๆ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยม และเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหผู้ไ้ม่เคยด่ืมสนใจด่ืม อีก
ทั้งร้อยละ 74 เห็นวา่การสนบัสนุนกิจกรรม มีผลต่อการจดจ าและการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
อีกดว้ย  

จากผลการส ารวจน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผล
เร่ือง การรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้าและพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.11 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีกรอบแนวความคิดในการศึกษาดงัน้ี 
 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2.5 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

การรับรู้ตราสินค้าผ่านส่ือโฆษณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมทีม่ี
แอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ 

1. การเลง็เห็นปัญหา/การตระหนกัถึงความ
ตอ้งการ  
2. การแสวงหาขอ้มูล  
3. การประเมินทางเลือก  
4. การตดัสินใจ  
5. การประเมินผลหลงัการซ้ือ  
 

ปัจจยัทีส่่งผลให้เกดิพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมทีม่แีอลกอฮอล์ 
1. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
2. ปัจจยัสงัคม 
3.ปัจจยัส่วนบุคคล 
4. ปัจจยัทางจิตวทิยา 

ทศันคตทิีม่ต่ีอตราสินค้า 
1. ดา้นคุณลกัษณะ (Attribute) 
2. ดา้นคุณประโยชน์ (Benefit) 
3. ดา้นคุณค่า (Value) 
4. ดา้นบุคลิกภาพ (Personality) 

-    แบบจริงใจ 
-    แบบน่าต่ืนเตน้ 
-     แบบผูมี้ความสามารถ 
-     แบบซบัซอ้น 
-     แบบหา้วหาญ 



บทที ่3 
 

วธีิการด าเนินงานวจิยั 
 

การศึกษาเร่ือง “การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ และพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ในคร้ังน้ีเป็น
การวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือ ใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยั
เชิงคุณภาพ 

 
3.1 วธิีการวจิัย 
 

3.1.1 ใช้วธีิการวจัิยเชิงปริมาณ  
ดว้ยแบบสอบถามเพื่อตอบวตัถุประสงค์ดงัน้ี เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาทศันคติท่ีมีต่อ
ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3.1.2 ใช้การวจัิยเชิงคุณภาพ 
ดว้ยการท าการสนทนากลุ่มเพื่อตอบวตัถุประสงค ์คือ เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินคา้ผา่นส่ือ

โฆษณาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.2.1 การวจัิยเชิงปริมาณ  
 ประชากร 
ผูบ้ริโภคท่ีเคยมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ โดยอาศยั

อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  
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กลุ่มตวัอย่างกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนซ่ึงขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างมาจากการค านวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1973, อ้างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์ , 
2537) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ไวท่ี้ 95% และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5% ดงัน้ี 

จากสูตร     n  =     N 
1+N(e)2 

เม่ือ  n  คือ  จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 
N  คือ  จ านวนประชากรทั้งหมด 
e  คือ  ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ผู ้วิจ ัยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) กับกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีเคยมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ โดย
คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากการถามวา่ เคยมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตรา
สินคา้เบียร์สิงห์หรือไม่ ถา้กลุ่มตวัอยา่งตอบวา่ เคย จึงแจกแบบสอบถามใหเ้ขียนตอบ 
 ใช้วิ ธีการเลือกพื้ น ท่ีในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling 
Technique) จากสถานท่ีท่ีคาดวา่ มีการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ ซ่ึง
ไดแ้ก่ ร้านอาหาร ร้านคา้สะดวกซ้ือ สถานเริงรมยก์ลางคืน ผบับาร์ หา้งสรรพสินคา้ และยา่นชุมชน 
ใน 9 บริเวณดงัน้ี ย่านเลียบทางด่วนรามอินทรา – อาจณรงค์, ย่านมหาวิทยาลยัรามค าแหง, ย่าน
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั, ย่านมหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต, ย่านลาดพร้าว, ย่านทองหล่อ-เอกมยั, ย่าน
รัชดาภิเษก, ยา่นมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย,และ ยา่นถนนเกษตร-นวมินทร์ 
 

3.2.2 การวจัิยเชิงคุณภาพ 
 ประชากร 

ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 24 คน  
กลุ่มตวัอยา่ง 
แบ่งกลุ่มตวัอยา่งในการท าการสนทนากลุ่มออกเป็นดงัน้ี 

3.2.2.1 กลุ่มท่ีเคยด่ืมและช่ืนชอบเบียร์สิงห์แลว้ ไดแ้ก่ กลุ่มเพศหญิง 6 คน และเพศ
ชาย 6 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 12 คน 

โดยใช้วิ ธี สุ่ มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snow Ball) กับกลุ่มผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีเคยมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ 
อายุตั้งแต่ 14  ปีข้ึนไป ซ่ึงใช้ค  าถาม ถามกบัผูบ้ริโภคท่ีคาดวา่ ด่ืมเบียร์สิงห์เป็นประจ าวา่ “ช่ืนชอบ
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เบียร์สิงห์หรือไม่” หาก “ใช่” จึงเชิญเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม และให้แนะน ากลุ่มตวัอย่างท่ีคาดว่า 
ช่ืนชอบเบียร์สิงห์เหมือนกนั เป็นล าดบัต่อไป จนครบจ านวน 

3.2.2.2 กลุ่มท่ีเป็นเยาวชนยงัไม่เคยลองด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แต่มีภาวะเส่ียงท่ี
จะลองด่ืม (อยูใ่นช่วงอายุ 15-19 ปี) อีกทั้งยงัเป็นกลุ่มท่ีช่ืนชอบตราสินคา้สิงห์ ไดแ้ก่ กลุ่มเยาวชน
หญิง 6 คน และเยาวชนชาย 6 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 12 คน  

โดยใช้วิธี สุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snow Ball) กับกับกลุ่มเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ียงัไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลแ์ต่มีภาวะเส่ียงท่ีจะเป็นนกัด่ืมแอลกอฮอลห์นา้
ใหม่ ซ่ึงใชค้  าถาม ถามกบัเยาวชนท่ีคาดวา่ ด่ืมน ้ าด่ืมตราสิงห์เป็นประจ าวา่ “ช่ืนชอบน ้ าด่ืมตราสิงห์
หรือไม่” หาก “ใช่” จึงเชิญเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม และให้แนะน ากลุ่มตวัอยา่งท่ีคาดวา่ ช่ืนชอบน ้ า
ด่ืมตราสิงห์เหมือนกนั เป็นล าดบัต่อไป จนครบจ านวน 

โดยท าการสนทนากลุ่มรวมทั้งส้ิน 4 กลุ่ม จ านวน 24 คน ซ่ึงมีรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมการ
สนทนากลุ่ม ดงัตารางท่ี 3.1  
 
ตารางที ่3.1 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม 
 

ผู้เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม จ านวน (คน) 

กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีช่ืนชอบเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเ์บียร์สิงห์ 6 

1.นางสาวปาริชาติ สีสังข ์           อาย ุ21 ปี    อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา  

2.นางสาวพิรงรอง พยคัฆม์ะเริง  อาย ุ24 ปี    อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 

 3.นางสาวเก็ดมนี ทัง่สุวรรณ       อาย ุ34 ปี    อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 

 4.นางสาวธีรกานต ์ศรีภูธร          อาย ุ36 ปี    อาชีพ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

 5.นางสาวออ้มใจ เคทะจิตร์         อาย ุ39 ปี    อาชีพ พยาบาล 

 6.นางสาวอรอุมา มีมุข                 อาย ุ48 ปี    อาชีพ แม่บา้น 

 กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริโภคเพศชายท่ีช่ืนชอบเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเ์บียร์สิงห์ 6 

1.นายกิตติพงษ ์มุงคอน          อาย ุ24 ปี     อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน  

2.นายณฐัวฒิุ ขวญัละมยั         อาย ุ24 ปี     อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

ผู้เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม จ านวน (คน) 

3.นายนฤพนธ์ ป้ันทอง           อาย ุ26 ปี     อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 

 4.นายวรีะวฒิุ อินทโชติ           อาย ุ26 ปี     อาชีพ พนกังานราชการ 

 5.นายสมชาย ประดิษฐชู์สกุล  อาย ุ26 ปี     อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 

 6.นายวฒันชยั สมใจ                อาย ุ31 ปี     อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 

 กลุ่มท่ี 3 เยาวชนหญิงท่ียงัไม่เคยด่ืมแต่อยูใ่นภาวะเส่ียงท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ี
มีแอลกอฮอลเ์บียร์สิงห์ 

6 

1.นางสาวอ าไพ เช้ือตะโหนด        อาย ุ15 ปี     อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา  

2.นางสาวกนกวรรณ   วอ่งไว        อาย ุ19 ปี     อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 

 3.นางสาวกมลชนก   คงทน           อาย ุ19 ปี     อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 

 4.นางสาวจิรากานต ์  เอกเจริญ       อาย ุ19 ปี     อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 

 5.นางสาวญานิกา   เจียระผกานนท ์อาย ุ19 ปี     อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 

 6.นางสาวณฐักาญจน์   ฉตัรเงิน       อาย ุ19 ปี     อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 

 กลุ่มท่ี 4 เยาวชนชายท่ียงัไม่เคยด่ืมแต่อยูใ่นภาวะเส่ียงท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลเ์บียร์สิงห์ 

6 

1.นายคมชาญ วุน่กล่ินหอม     อาย ุ15 ปี     อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา  

2.นายสายฟ้า โกมลวจิิตร        อาย ุ16 ปี     อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 

 3.นายกิตินนัท ์  เกษงาม          อาย ุ19 ปี     อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 

 4.นายเกียรติฟ้า   บุษราคมั       อาย ุ19 ปี     อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 

 5.นายชยัวฒัน์   พนัธ์ุแยม้มาลี  อาย ุ19 ปี     อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 

 6.นายธนภทัร   ยนตรรักษ ์      อาย ุ19 ปี     อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 

 รวม 24 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

3.3.1 การวจัิยเชิงปริมาณ  
เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดปลายเปิด โดยแบ่งโครงสร้าง

ค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี 2 ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้เบียร์สิงห์  
ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์  

 
3.3.2 การวจัิยเชิงคุณภาพ  
ใชก้ารท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการเก็บขอ้มูลกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ดา้นการรับรู้

ตราสินคา้ผา่นส่ือโฆษณา  
ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ี ใช้แนวค าถามแบบก่ึงโครงสร้าง เป็นตวัก าหนดโครงสร้างประเด็นการ

สนทนาท่ีเป็นประเด็นส าคญัในแต่ละหวัขอ้ไวเ้ป็นแนวทางในการสนทนาในการถามกลุ่มตวัอยา่ง 
เม่ือกลุ่มตวัอยา่งเหล่านั้นให้ขอ้มูลออกมา  แลว้จึงน าค าพูดหรือปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมานั้น มาแปล
ความหมายเพื่ อให้ทราบข้อมูล ด้วยการใช้เทคนิคการเติมป ระโยคให้สมบูรณ์  (Sentence 
Completion) และท าการบนัทึกเสียงเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานยนืยนัและใชใ้นการวเิคราะห์รายละเอียด 
 

3.3.3 แนวค าถามทีใ่ช้ในการสนทนากลุ่ม 
ส าหรับขอ้ค าถามเป็นค าถามแบบก่ึงโครงสร้างโดยมีโครงสร้างค าถามส าคญัดงัน้ี 

การรับรู้ตราสินคา้ผา่นส่ือโฆษณา 
การรับรู้ส่ือโฆษณา 
1) พบเห็นส่ือโฆษณาของสิงห์ช่องทางไหนบ่อยท่ีสุด 
2) โฆษณาของสิงห์ท่ีจ าไดม้ากท่ีสุดคืออะไรและเพราะอะไรจึงจ าได ้
3) ท่านคิดวา่ส่ือโฆษณาท่ีท่านจ าไดน้ั้นตอ้งการส่ือสารอะไร 
4) ส่ือโฆษณานั้นมีผลช่วยกระตุน้ให้ท่านอยากซ้ือเบียร์สิงห์หรือไม่และหากไม่มีผลท่าน

คิดวา่มีอะไรอีกบา้งท่ีจะช่วยจูงใจใหท้่านซ้ือได ้
5) ความคิดเห็นต่อโฆษณาทางโทรทศัน์ ชุดการเป็นผูส้นบัสนุนแมนยูและเชลซีของเบียร์

สิงห์ 
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6) การสะท้อนภาพลักษณ์ตราสินค้ากับการเป็นผูส้นับสนุนทางด้านกีฬาประเภททีม
ฟุตบอลระดบัโลก 

7) ภาพรวมท่านคิดว่าโฆษณาของสิงห์มีประสิทธิภาพตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
อยา่งไร 

8) สิงห์ใชอ้ะไรจูงใจผูบ้ริโภค 
การรับรู้ภาพโฆษณาแฝง 

 

 
 
ภาพที ่3.1 ภาพการรับรู้ภาพโฆษณาแฝง 
แหล่งทีม่า:  Singha Drinking Water Fanpage, 2553. 
 

9) ภาพโฆษณาน้ีตอ้งการส่ือสารอะไร 
10) การใชพ้รีเซ็นเตอร์ในรูปน้ีเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
11) การใชบุ้คคลเหล่าน้ีเหมาะสมหรือไม่ ท่านรู้จกัหรือไม่วา่พวกเขาคือใคร 
12) สีท่ีใชเ้หมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
13) ตวัอกัษรและค าพูดท่ีใชเ้หมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
14) รูปตราสโมสรฟุตบอลเชลซีและตราสินคา้สิงห์ท่ีอยูคู่่กนัเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
15) รูปรอยน ้ าท่ีอยู่ขา้งตวันกัฟุตบอลผนวกกบัการวางรูปขวดน ้ าขา้งๆ เหมาะสมหรือไม่ 

อยา่งไร 
16) ท าไมน ้ าสิงห์ต้องพาไปดูการแข่งขันแมนยูกับเชลซีท าไมไม่เป็นทีมอ่ืน ท่านมี

ความคิดเห็นอยา่งไร 
17) ในฐานะท่ีท่านเป็นผูบ้ริโภคท่านคิดว่าภาพโฆษณามีการส่ือสารเหมาะสมหรือไม่ 

อยา่งไร เน่ืองจากมีการใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นพรีเซ็นเตอร์เดียวกนัระหวา่งน ้ากบัเบียร์ 
18) ท่านดูออกหรือไม่วา่น่ีคือโฆษณาแฝง 
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19) แลว้ภาพโฆษณาน้ีท าใหท้่านอยากซ้ือน ้าด่ืมตราสิงห์หรือไม่ อยา่งไร 
ความเช่ือมโยงของตราสินคา้น ้าด่ืมตราสิงห์ และตราสินคา้เบียร์สิงห์ 
20) เม่ือท่านเห็นส่ือโฆษณาน ้ าด่ืมตราสิงห์จากช่องทางต่างๆ ท่านรู้สึกวา่เป็นการโฆษณา

เบียร์สิงห์ดว้ยหรือไม่ อยา่งไร 
21) ท าไมตราสินคา้สิงห์จึงเปล่ียนช่ือบริษทัจาก บุญรอดบริวเวอร่ี เป็นบริษทั สิงห์คอ

ปอเรชัน่ 
ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ 
22) ทศันคติท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 
23) ทศันคติท่ีมีต่อน ้าด่ืมตราสิงห์ 
24) ถา้เปรียบตราสินคา้สิงห์เป็นคนหน่ึงคนท่านคิดวา่เขามีบุคลิกแบบ… 
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 
25) เม่ือท่านเคยซ้ือเบียร์สิงห์แล้วท่านจะกลบัมาซ้ือสินคา้ซ ้ าหรือไม่ หากกลบัมาซ้ือซ ้ า 

ท าไมท่านถึงกลบัมาซ้ือซ ้ า (ค  าถามส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้
เบียร์สิงห์) 

26) ในอนาคตมีแนวโนม้วา่จะซ้ือเบียร์สิงห์หรือไม่ อยา่งไร (ค าถามส าหรับกลุ่มเยาวชนท่ี
ยงัไม่เคยด่ืมแต่อยูใ่นภาวะเส่ียงท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์) 

27) เพราะอะไรถ้าเลือกซ้ือเบียร์จึงเลือกด่ืมเบียร์ยี่ห้อน้ี ท าไมไม่เลือกซ้ือเบียร์ยี่ห้ออ่ืน 
(ค าถามส าหรับกลุ่มเยาวชนท่ียงัไม่เคยด่ืมแต่อยูใ่นภาวะเส่ียงท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตรา
สินคา้เบียร์สิงห์) 
 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
3.4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
การวิจยัเชิงปริมาณ - ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 ชุด โดยกระจาย

พื้นท่ีในการแจกแบบสอบถามไปยงัสถานท่ีมีการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้
เบียร์สิงห์ ไดแ้ก่ ร้านอาหาร ร้านคา้สะดวกซ้ือ สถานเริงรมยก์ลางคืน ผบับาร์ ห้างสรรพสินคา้ และ
ย่านชุมชนท่ีคาดว่าจะพบกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ข้างต้นซ่ึงทั้ งหมดอาศัยอยู่ภายในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง ซ่ึงผูว้จิยัไดใ้ชเ้วลาในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 – พฤษภาคม พ.ศ. 2558และน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวเิคราะห์ และแปรผลขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
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 การวิจยัเชิงคุณภาพ - การสนทนากลุ่มท าโดยการนดัหมายกบักลุ่มเป้าหมายโดยการติดต่อ
ล่วงหนา้ แลว้เชิญผูใ้หส้ัมภาษณ์มาร่วมสนทนากลุ่มยอ่ย โดยก าหนดประเด็นปัญหาไวล่้วงหนา้ การ
สนทนากลุ่มจะมีการบนัทึกเสียง เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ภายหลงั 
 

3.4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวม ไวท้ั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนดงัน้ี 

1) หนงัสือพิมพว์ารสาร ส่ิงพิมพต่์างๆ  
2) ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  
3)  หนงัสือทางวชิาการ บทความ สารนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   

 
3.5 การวเิคราะห์และการประมวลผลข้อมูล 
 

3.5.1 การวจัิยเชิงปริมาณ 
ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลทั้งหมดไปตรวจสอบความถูกตอ้ง และท าการลงรหัส (Coding) จากนั้น

ได้น าขอ้มูลไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณค่าสถิติ และท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ การอธิบายถึงลกัษณะของขอ้มูลตามความ
แตกต่างกันในลักษณะต่างๆ  โดยใช้ตารางแจกแจงความ ถ่ี  (Frequency) แสดงค่ าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์และ
อธิบายขอ้มูล 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) คือ การทดสอบสมมติฐาน ใชร้ะดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของขอ้มูล 2 กลุ่ม โดยใช ้t-test 
2) การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของขอ้มูลมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใช ้F-tes 
3) การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ใช้ สถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

3.5.2 การวจัิยเชิงคุณภาพ 
เม่ือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพครบถ้วนแล้ว จะน าข้อมูลจากเคร่ืองบันทึกเสียงมาถอดเป็น

ขอ้ความ จากนั้นท าการตรวจสอบขอ้มูลดว้ย การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดย 
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การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ กนั เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่น ใชว้ธีิสังเกตควบคู่ไปกบัการซกัถาม 

ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ  (Interpretation) ซ่ึงได้จากการสังเกตและการ
สัมภาษณ์ท่ีไดจ้ดบนัทึกไวจ้ากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น โดยผูว้จิยัไดเ้ห็นหลาย 
ๆ เหตุการณ์และไดท้  าการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าแลว้ขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการจะถูกก าจดัออกไป
ไดห้ลงัจากนั้นท าการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (Inductive) โดยการเขียนเป็นประโยคหรือขอ้ความ
ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือตอบปัญหาของการวิจยั  
 

3.6 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา มีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี  
1) ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากต ารา เอกสารทางวิชาการ บทความและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

เป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตของการศึกษา ค่านิยม ตวัแปร และสร้าง แบบสอบถามให้
ครอบคลุมขอบเขตและวตัถุประสงคข์องการศึกษา  

2) รวบรวมขอ้มูล และเน้ือหาสาระต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถามให้มี 
ความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการวจิยั 

3) น าเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความ ถูกตอ้งของเน้ือหา และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

4) น าเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และดูความเหมาะสมของ
เน้ือหาตาม ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

5) น าเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีผา่นกระบวนการทดสอบเคร่ืองมือแลว้น ามาจดัพิมพ ์เพื่อ
ด าเนินเก็บขอ้มูล 

 
3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 
1) การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity)  
ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือแบบสอบถามเพื่อวดัค่าตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งและแนวค าถามท่ีใช้ในการท า

สนทนากลุ่ม โดยพิจารณาจากงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้ง น าแบบสอบถามไปเสนอให้อาจารยท่ี์
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ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาโครงสร้างแบบสอบถาม เน้ือหา 
และภาษาท่ีใชใ้หเ้หมาะสม 

2) การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability)  
ในงานวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีทดสอบความเท่ียงตรงแลว้ จ านวน 30 ชุด 

มาทดสอบ (Pre-Test) ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยจะเลือกค านวณเฉพาะแบบสอบถามท่ี
สามารถตีค่าเป็นคะแนนได้ และใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach’s -Alpha) 



บทที ่4 
 

ผลการวจิยั 
 

การศึกษาเร่ือง “การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ และพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ในคร้ังน้ีเป็น
การวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือ ใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยั
เชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัได้แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาเชิง
ปริมาณมี 6 ตอน ในรูปแบบของตารางและบรรยายประกอบ และส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ่ม ดว้ยการจ าแนกขอ้ความเขา้กลุ่ม จดักลุ่มขอ้มูล และน าเสนอขอ้คน้พบพร้อม
ทั้งแปลความหมาย ดงัน้ี 

4.1 ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
4.1.1 ตอนท่ี 1 ลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.1.2 ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของ

ผูบ้ริโภค 
4.1.3 ตอนท่ี 3 ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้เบียร์สิงห์ 
4.1.4 ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์

สิงห์ 
4.1.5 ตอนท่ี 5 ภาพแผนภูมิสรุปผล 
4.1.6 ตอนท่ี 6 การทดสอบสมมุติฐาน 

4.2 ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
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4.1 ส่วนที ่1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 

4.1.1 ตอนที ่1 ลกัษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิจยัด้านประชากรประกอบด้วยกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง ท าการศึกษา
ข้อมูลประชากรในด้าน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างโดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 203 50.8 
ชาย 197 49.3 
รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีจ  าแนกตามเพศ เพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชาย 

คือ เพศหญิงมีจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 เพศชายมีจ านวน 197 คิดเป็นร้อยละ 49.3 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 23 5.8 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 40 10.0 
อนุปริญญา / ปวส. 16 4.0 
ปริญญาตรี 246 61.5 
สูงกวา่ปริญญาตรี 75 18.8 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษามากท่ีสุดคือ ระดบัปริญญาตรี มี
จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 อนัดบัท่ี 2 คือ สูงกวา่ปริญญาตรี มีจ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.8 อนัดบัท่ี 3 คือมธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 อนัดบัท่ี 4 
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คือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 อนัดบัท่ี 5 คืออนุปริญญา / ปวส . มี
จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 
 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของก ลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้เฉ ล่ียต่อเดือน 

(โดยประมาณ) 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20,000 บาท 200 50.0 
20,001 - 30,000 บาท 113 28.3 
30,001 - 40,000 บาท 46 11.5 
40,001 - 50,000 บาท 19 4.8 
ตั้งแต่ 50,000 บาท ข้ึนไป 22 5.5 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากท่ีสุด คือ ต ่ากว่า 20,000 
บาทมีจ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อนัดบัท่ี 2 คือ 20,001 - 30,000 บาท มีจ านวน 113 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.3 อนัดบัท่ี 3 คือ 30,001 - 40,000 บาท มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 อนัดบั
ท่ี 5 คือ ตั้ งแต่ 50,000 บาท ข้ึนไป มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 อนัดับท่ี 4  คือ 40,001 - 
50,000 บาท  มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8  
 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานะ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
โสด 349 87.3 
สมรส 46 11.5 
หมา้ย/หยา่ร้าง 5 1.3 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งโสดมีจ านวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 87.3 กลุ่มตวัอยา่ง
สมรส มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และกลุ่มตวัอยา่งหมา้ย/หยา่ร้าง มีจ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.3 
 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 21 ปี 128 32.0 
21-30 ปี 155 38.8 
31-40 ปี 67 16.8 
41-50 ปี 29 7.3 
51-60 ปี 16 4.0 
60 ปีข้ึนไป 5 1.3 

รวม 400 100 
  

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างอายุมากท่ีสุดคือ กลุ่มตวัอย่างอายุ 21-30 ปี มีจ  านวน 
155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ กลุ่มตวัอย่างอายุต  ่ากวา่ 21 ปี  มีจ  านวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งอายุ 31-40 ปี มีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 รองลงมา
คือ กลุ่มตวัอยา่งอายุ 41-50 ปี มีจ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ51-
60 ปี  มีจ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และกลุ่มตวัอยา่งอายุ60 ปีข้ึนไป  มีจ  านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.3  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
คา้ขาย / ธุรกิจ 67 16.8 
พนกังานบริษทัเอกชน 155 38.8 
รับราชการ / พนกังานราชการ 29 7.3 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 16 4.0 
นกัศึกษา 128 32.0 
อ่ืนๆ โปรดระบุ 5 1.3 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพมากท่ีสุดคือ พนกังานบริษทัเอกชน มีจ านวน 

155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 อนัดบัท่ี 2 คือนกัศึกษา มีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 อนัดบัท่ี 
3 คือค้าขาย / ธุรกิจ มีจ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8  อนัดับท่ี 4 คือรับราชการ / พนักงาน
ราชการ  มีจ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 อนัดบัท่ี 5 คือพนกังานรัฐวสิาหกิจ มีจ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ4.0 และอนัดบัสุดทา้ยคือ คืออ่ืนๆ มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ไดแ้ก่ แม่บา้น 3 คน 
พอ่บา้น 1 คน และอาจารยม์หาวทิยาลยั 1 คน 
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4.1.2 ตอนที ่2 ปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ของ
ผู้บริโภค 

 
ตารางที ่4.7 แสดงการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของ

ผูบ้ริโภค 
 

ปัจจัย 
ปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืม

ทีม่ีแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค 

x̄  S.D. แปลผล 
- ท่านคิดว่าการด่ืมเหลา้ เบียร์เป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมไทยในการเข้าสังคม (ปัจจัยด้าน
วฒันธรรม) 

3.47 .936 มาก 

- ท่านด่ืมเหล้า เบียร์ เพราะ ท่านด่ืมตาม เพื่อน 
คนรู้จกั หรือครอบครัว ของท่าน (ปัจจยัสังคม) 

3.38 1.024 ปานกลาง 

- ท่านตอ้งด่ืมเหลา้ เบียร์ เพราะ เครียด/ มีปัญหา 
(ปัจจยัส่วนบุคคล) 

3.02 1.089 ปานกลาง 

- ส่ือโฆษณาเหลา้ เบียร์เป็นส่ิงจูงใจท่ีท าให้เกิด
การซ้ือเหลา้ เบียร์ (ปัจจยัทางจิตวทิยา) 

2.76 1.037 ปานกลาง 

รวม 3.15 1.021 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า มีระดับปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ของผูบ้ริโภค ปานกลาง  ค่าเฉล่ียคือ 3.15 ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 คือท่านคิดว่าการด่ืมเหล้า 
เบียร์เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมไทยในการเขา้สังคม (ปัจจยัดา้นวฒันธรรม) มีระดบัปัจจยัท่ีส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของผูบ้ริโภค มาก  ค่าเฉล่ียคือ 3.47  อนัดบัท่ี 2 
ท่านด่ืมเหล้า เบียร์ เพราะ ท่านด่ืมตาม เพื่อน คนรู้จกั หรือครอบครัว ของท่าน (ปัจจยัสังคม) มี
ระดับปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของผูบ้ริโภค ปานกลาง  
ค่าเฉล่ียคือ 3.38 และอนัดบัท่ี 3 ท่านตอ้งด่ืมเหลา้ เบียร์ เพราะ เครียด/ มีปัญหา (ปัจจยัส่วนบุคคล)  
มีระดับปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของผูบ้ริโภค ปานกลาง  
ค่าเฉล่ียคือ 3.02 
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ตารางที ่4.8 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลใหต้ดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
 

ปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืม 
ทีม่ีแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค 

จ านวน ร้อยละ 

เพื่อนๆ เล้ียงวนัเกิด 2 7.41 
งานเล้ียงสรรคส์รรเหลา้ 2 7.41 
สถานท่ีบรรยากาศ 1 3.70 
โปรโมชัน่แถมเส้ือสิงห์ 1 3.70 
คิดถึงเพื่อนท าใหมี้การนดัด่ืม 3 11.11 
ตามกระแสนิยม 1 3.70 
มีความสุขท่ีไดด่ื้ม 1 3.70 
มีเงินซ้ือ 4 14.84 
เวลาวา่งมากเกินไป 1 3.70 
บรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองด่ืม-แอลกอฮอล์และค่านิยมท่ีเปล่ียนไป
ใครด่ืมถือเท่ 

1 3.70 

เป็นสปอนเซอร์ใหส้โมสรเชลซี 1 3.70 
ความนิยม 1 3.70 
อยากลองอะไรใหม่ๆ 2 7.41 
รสชาติ 1 3.70 
สถานท่ีบรรยากาศ 2 7.41 
ความเหมาะสมของราคา 2 7.41 
ด่ืมวนัละนิดบ ารุงผวิพรรณ 1 3.70 

รวม 27 100 

 
หมายเหตุ: ท่านคิดว่ามีปัจจยัอะไรอีกบ้างท่ีส่งผลให้ท่านตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์   

(ถา้มีโปรดระบุ) 
 

จากตาราง 4.8 พบว่า  ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของ
ผูบ้ริโภค มากท่ีสุดอนัดบั 1 คือ มีเงินซ้ือ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.84 อนัดบัท่ี 2 คิดถึงเพื่อน
ท าให้มีการนดัด่ืม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ และอนัดบัท่ี 3 เพื่อนๆ เล้ียงวนัเกิด จ านวน 2 คน คิด
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เป็นร้อยละ 7.41 งานเล้ียงสรรคส์รรเหลา้ จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41  อยากลองอะไรใหม่ๆ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41  สถานท่ีบรรยากาศ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41  ความ
เหมาะสมของราคา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 
 

4.1.3 ตอนที ่3 ทัศนคติทีม่ีต่อตราสินค้าเบียร์สิงห์ 
 

ตารางที ่4.9 แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้เบียร์สิงห์ ดา้นคุณลกัษณะ 
 

ทศันคติทีม่ีต่อตราสินค้าเบียร์สิงห์ 
ระดับทศันคติ 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านคุณลกัษณะ    
1.1. รูปสิงห์ท่ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ตราสินคา้มีความโดดเด่น 3.48 .798 มาก 
1.2. บรรจุภณัฑมี์ความโดดเด่น 3.29 .747 ปานกลาง 
1.3. สีทองของส่วนหน่ึงในตราสินคา้มีความโดดเด่น 3.46 .781 มาก 
1.4. รสชาติของเบียร์มีความโดดเด่น 3.40 .838 ปานกลาง 
1.5. ราคามีความโดดเด่น 3.27 .813 ปานกลาง 

รวม 3.38 .795 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้เบียร์สิงห์ ดา้นคุณลกัษณะ มีระดบัระดบั

ทศันคติ ปานกลาง  ค่าเฉล่ียคือ 3.38 ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 คือ รูปสิงห์ท่ีใช้เป็นสัญลกัษณ์ตราสินคา้มี
ความโดดเด่น มีระดบัทศันคติ มาก  ค่าเฉล่ียคือ 3.48  อนัดบัท่ี 2 สีทองของส่วนหน่ึงในตราสินคา้มี
ความโดดเด่น มีระดบัทศันคติมาก  ค่าเฉล่ียคือ 3.46 และอนัดบัท่ี 3 รสชาติของเบียร์มีความโดดเด่น 
มีระดบัระดบัทศันคติ มีระดบัทศันคติปานกลาง  ค่าเฉล่ียคือ 3.40 
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ตารางที ่4.10 แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้เบียร์สิงห์ ดา้นคุณประโยชน์ 
 

ทศันคติทีม่ีต่อตราสินค้าเบียร์สิงห์ 
ระดับทศันคติ 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านคุณประโยชน์    
2.1. มีรสชาติท่ีดีกลมกล่อม 3.33 .839 ปานกลาง 
2.2. เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 3.43 .890 มาก 
2.3. ด่ืมแลว้สดช่ืนผอ่นคลาย 3.40 .961 ปานกลาง 
2.4. มีระดบัแอลกอฮอลท่ี์เหมาะสมก าลงัดี 3.36 .857 ปานกลาง 
2.5. สะดวกในการหาซ้ือ 3.83 .912 มาก 

รวม 3.47 .891 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้าเบียร์สิงห์ ด้านคุณประโยชน์ มีระดับ

ระดบัทศันคติ มาก  ค่าเฉล่ียคือ 3.47 ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 คือ สะดวกในการหาซ้ือ มีระดบัทศันคติมาก  
ค่าเฉล่ียคือ 3.83  อนัดบัท่ี 2 เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีระดบัทศันคติมาก  ค่าเฉล่ียคือ 3.43 และอนัดบั
ท่ี 3 ด่ืมแลว้สดช่ืนผอ่นคลาย มีระดบัทศันคติปานกลาง  ค่าเฉล่ียคือ 3.40 

 
ตารางที ่4.11 แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้เบียร์สิงห์ ดา้นคุณค่า 
 

ทศันคติทีม่ีต่อตราสินค้าเบียร์สิงห์ 
ระดับทศันคติ 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านคุณค่า    
3.1. ความมัน่ใจในรสชาติของเบียร์ท่ีเป็นเลิศ 3.36 .760 ปานกลาง 
3.2. ความมีช่ือเสียงมานาน 3.74 .814 มาก 
3.3. การมีภาพลกัษณ์ส่งเสริมความเป็นไทย 3.56 .786 มาก 
3.4. พึงพอใจในการเป็นผูส้นบัสนุนทีมฟุตบอล
แมนเชสเตอร์ยไูนเตด็ 

3.42 .949 มาก 

3.5. ใหค้วามรู้สึก ดูดี มีระดบัเม่ือบริโภค 3.35 .827 ปานกลาง 
รวม 3.49 1.034 มาก 
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จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้าเบียร์สิงห์ ด้านคุณค่า มีระดับระดับ
ทศันคติ มาก  ค่าเฉล่ียคือ 3.49 ได้แก่ อนัดบัท่ี 1 คือ ความมีช่ือเสียงมานาน มีระดบัทศันคติ มาก  
ค่าเฉล่ียคือ 3.74  อนัดบัท่ี 2 การมีภาพลกัษณ์ส่งเสริมความเป็นไทย มีระดบัทศันคติมาก  ค่าเฉล่ียคือ 
3.56 และอนัดับท่ี 3 พึงพอใจในการเป็นผูส้นับสนุนทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มีระดับ
ทศันคติ มาก  ค่าเฉล่ียคือ 3.42 
 
ตารางที ่4.12 แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้เบียร์สิงห์ ดา้นบุคลิกภาพ 
 

ทศันคติทีม่ีต่อตราสินค้าเบียร์สิงห์ 
ระดับทศันคติ 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านบุคลกิภาพ    
- บุคลิกภาพแบบจริงใจ คือ ตราสินคา้ท่ีเปรียบเหมือนคนท่ีซ่ือสัตย์
และซ่ือตรง 

3.20 .868 ปานกลาง 

-  บุคลิกภาพแบบความรู้ ความสามารถ คือ  ตราสินค้าท่ีเปรียบ
เหมือนคนท่ีฉลาดและประสบความส าเร็จ  

3.40 .861 ปานกลาง 

- บุคลิกภาพแบบซับซ้อน คือ ตราสินค้าท่ีเปรียบเหมือนคนท่ีมี
เสน่ห์น่าหลงใหลชวนมอง  

3.27 .825 ปานกลาง 

- บุคลิกภาพแบบต่ืนเต้น คือ  ตราสินค้าท่ีเปรียบเหมือนคนท่ีมี
ชีวติชีวา โดดเด่นและทนัสมยั  

3.30 .855 ปานกลาง 

- บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ คือ  ตราสินค้าท่ีเปรียบเหมือนคนท่ี
แขง็แรงและกลา้หาญ 

3.59 .927 มาก 

รวม 3.35 .867 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.12  พบวา่ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้เบียร์สิงห์ ดา้นบุคลิกภาพ มีระดบัระดบั

ทศันคติ ปานกลาง  ค่าเฉล่ียคือ 3.35 ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 คือ บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ คือ ตราสินคา้ท่ี
เปรียบเหมือนคนท่ีแข็งแรงและกล้าหาญ มีระดับทัศนคติ มาก  ค่าเฉล่ียคือ 3.59  อันดับท่ี 2 
บุคลิกภาพแบบความรู้ ความสามารถ คือ ตราสินค้าท่ีเปรียบเหมือนคนท่ีฉลาดและประสบ
ความส าเร็จ  มีระดบัทศันคติปานกลาง  ค่าเฉล่ียคือ 3.40  และอนัดบัท่ี 3 บุคลิกภาพแบบต่ืนเตน้ คือ 
ตราสินคา้ท่ีเปรียบเหมือนคนท่ีมีชีวติชีวา โดดเด่นและทนัสมยั  มีระดบัทศันคติปานกลาง  ค่าเฉล่ีย
คือ 3.30 
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4.1.4 ตอนที ่4 พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ 
 

ตารางที ่4.13 แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตรา
สินคา้เบียร์สิงห์ (1) 

 
สาเหตุท่ีท าใหท้่านอยากด่ืมเบียร์สิงห์? 

 

สาเหตุที่ท าให้ท่านอยากด่ืมเบียร์สิงห์ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อน คนรู้จกัหรือครอบครัว ชวนด่ืม 237 44.57 
โฆษณาเป็นตวักระตุน้ใหท้่านอยากซ้ือ 44 8.09 
ตอ้งการด่ืมเพื่อคลายเครียด 153 28.13 
เบียร์มีรสชาติถูกปาก 84 15.44 
ตราสินคา้ใหภ้าพลกัษณ์ท่ีดูดีจนท่านอยากอุดหนุน 26 4.78 

รวม 544 100 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ข้อมูลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตรา

สินคา้เบียร์สิงห์ (โดยนบัซ ้ า) สาเหตุท่ีท าใหท้่านอยากด่ืมเบียร์สิงห์ มากท่ีสุดอนัดบัท่ี 1 คือเพื่อน คน
รู้จกัหรือครอบครัว ชวนด่ืม จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 44.57  อนัดบัท่ี 2 คือ ตอ้งการด่ืมเพื่อ
คลายเครียด จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13 และอนัดบัท่ี 3 คือ เบียร์มีรสชาติถูกปาก จ านวน 
84 คิดเป็นร้อยละ 15.44 
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ตารางที ่4.14 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ตรา
สินค้าเบียร์สิงห์ (2) 

 
ท่านไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัเบียร์จากท่ีใด 
 

ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกบัเบียร์จากทีใ่ด จ านวน ร้อยละ 
บุคคลภายในครอบครัว 89 15.59 
เพื่อน 183 32.05 
ส่ือโฆษณา  (โทรทศัน์, วทิย,ุ ป้าย, โฆษณา, อินเทอร์เน็ต) 220 38.53 
การจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย 40 7.00 
การขายโดยพนกังานขาย และเด็กเชียร์เบียร์ 39 6.83 

รวม 571 100 

 
จากตารางท่ี 4.14  พบว่าข้อมูลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตรา

สินคา้เบียร์สิงห์ (โดยนับซ ้ า) ท่านไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัเบียร์จากท่ีใด มากท่ีสุดอนัดบัท่ี 1 
คือ ส่ือโฆษณา  (โทรทศัน์, วิทย,ุ ป้าย, โฆษณา, อินเทอร์เน็ต) จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 38.53  
อันดับท่ี 2 คือ เพื่อน จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 32.05 และอันดับท่ี 3 คือ บุคคลภายใน
ครอบครัว จ านวน 89 คิดเป็นร้อยละ 15.59 
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ตารางที ่4.15 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ตรา
สินค้าเบียร์สิงห์ (3) 

 
เม่ือท่านจะเลือกด่ืมเบียร์สักยีห่อ้ ท่านค านึงถึงส่ิงใด 

 

เม่ือท่านจะเลือกด่ืมเบียร์สักยี่ห้อ ท่านค านึงถึงส่ิงใด จ านวน ร้อยละ 
เปรียบเทียบคุณภาพกบัราคา 205 36.74 
เปรียบเทียบความสะดวกในการ-ซ้ือ 81 14.52 
เปรียบเทียบความมีช่ือเสียงของ-ผลิตภณัฑ ์ 100 17.92 
เปรียบเทียบเอกลกัษณ์ท่ีสะดุดตา 10 1.79 
เปรียบเทียบรสชาติของผลิตภณัฑ์ 162 29.03 

รวม 558 100 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ข้อมูลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตรา

สินคา้เบียร์สิงห์ (โดยนบัซ ้ า) เม่ือท่านจะเลือกด่ืมเบียร์สักยีห่้อ ท่านค านึงถึงส่ิงใด  มากท่ีสุดอนัดบัท่ี 
1 คือ เปรียบเทียบคุณภาพกบัราคา จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 36.74  อนัดบัท่ี 2 คือ เปรียบเทียบ
รสชาติของผลิตภณัฑ์  จ  านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 และอนัดบัท่ี 3 คือ เปรียบเทียบความมี
ช่ือเสียงของผลิตภณัฑ ์จ านวน 100 คิดเป็นร้อยละ 17.92 
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ตารางที ่4.16 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ตรา
สินค้าเบียร์สิงห์ (4) 

 
ท าไมท่านจึงตดัสินใจเลือกเบียร์สิงห์ 
 

ท าไมท่านจึงตัดสินใจเลือกเบียร์-สิงห์ จ านวน ร้อยละ 
ใหค้วามรู้สึกมีคุณภาพ ปลอดภยัเม่ือบริโภค 104 20.76 
ความมัน่ใจในรสชาติของเบียร์ท่ีเป็นเลิศ 138 27.54 
ความมีช่ือเสียงมานาน 118 23.55 
ราคามีความเหมาะสม 100 19.96 
มีรูปลกัษณ์ท่ีมีเอกลกัษณ์ สีสันดึงดูดใจ 41 8.19 

รวม 501 100 
 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ข้อมูลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตรา

สินคา้เบียร์สิงห์ (โดยนับซ ้ า) ท าไมท่านจึงตดัสินใจเลือกเบียร์สิงห์ มากท่ีสุดอนัดบัท่ี 1 คือ ความ
มัน่ใจในรสชาติของเบียร์ท่ีเป็นเลิศจ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 27.54 อนัดับท่ี 2 คือ ความมี
ช่ือเสียงมานาน จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 23.55 และอนัดบัท่ี 3 คือ ให้ความรู้สึกมีคุณภาพ 
ปลอดภยัเม่ือบริโภคจ านวน 104 คิดเป็นร้อยละ 20.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

ตารางที ่4.17 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ตรา
สินค้าเบียร์สิงห์ (5) 

 
ท่านรู้สึกอยา่งไรหลงัเลือกซ้ือเบียร์สิงห์ 
 

ท่านรู้สึกอย่างไรหลงัเลือกซ้ือเบียร์สิงห์ จ านวน ร้อยละ 
จะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะมัน่ใจในมาตรฐานและคุณภาพของ 
ตราสินคา้ 

175 36.46 

จะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะพอใจในรสชาติของสินคา้ 164 34.17 
จะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะภาพลกัษณ์ท่ีดีของตราสินคา้ 67 13.96 
จะบอกต่อใหค้นรู้จกัมาซ้ือ 65 13.54 
จะไม่กลบัมาซ้ืออีก โปรดระบุเหตุผล 9 1.87 

รวม 480 100 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ข้อมูลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตรา

สินคา้เบียร์สิงห์ (โดยนับซ ้ า) ท่านรู้สึกอย่างไรหลงัเลือกซ้ือเบียร์สิงห์ มากท่ีสุดอนัดบัท่ี 1 คือจะ
กลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะมัน่ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตราสินคา้ จ  านวน 175 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.46  อนัดบัท่ี 2 คือ จะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะพอใจในรสชาติของสินคา้  จ  านวน 164 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.17 และอันดับท่ี 3 คือ จะกลับมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะภาพลักษณ์ท่ีดีของตราสินค้า 
จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96 
เหตุผลท่ีจะไม่กลบัมาซ้ืออีก เพราะ 

1) เพื่อนชอบทานสิงห์ กินกบัเพื่อนเลยด่ืมสิงห์ ส่วนตวัชอบลีโอเพราะถูกกวา่ 
2) มีตวัเลือกอ่ืนๆ ท่ีดีกวา่ 
3) เป็นสปอนเซอร์ใหแ้มนย ูไม่ชอบทีมน้ี 
4) ราคาแพง เบียร์มีขวดเล็กกวา่ 
5) ไดน้อ้ยราคาแพง 
6) ถา้เทียบกบัปริมาณถือวา่มีราคาแพง 
7) ราคาแพง 
8) แพงไดน้อ้ย 
9) เพราะร้านมีแต่เบียร์สิงห์ขาย 
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ขอ้เสนอแนะ: 
1) สร้างแบรนด์ใหก้ารรับรู้ของผูบ้ริโภคไทยเป็นแบรนดร์ะดบัของคนไทย ควรเป็น 

Sponsor ใหก้บักีฬาไทย 
2) บางคร้ังตอ้งตดัสินใจซ้ือเบียร์สิงห์เพราะสะดวกในการทานบางคร้ังร้านบางร้าน

มีแต่เบียร์สิงห์ขาย 
3) รสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ท าใหค้นอยากด่ืม 
4) อยากมีรูปใหต้ราสิงห์ท่ีเป็นสปอนเซอร์หลกัติดหนา้เส้ือเชลซี 
5) ปรับขนาดใหเ้ล็กลง 500cc ท าใหผู้บ้ริโภคบริโภคนอ้ยลง 
6) ขวดเล็กท าใหดู้วา่ราคาพอๆกบัยีห่อ้อ่ืนแต่ไดน้อ้ย 
7) ในอนาคตอาจมีปรับปรุงบรรจุภณัฑ์และรสชาติใหท้นัยีห่้ออ่ืน 
8) ไม่มีท่ีติสุดยอดเบียร์ไทย 
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4.1.5 ตอนที ่5 ภาพแผนภูมิสรุปผล 
 

 
 
ภาพที ่4.1 ภาพแผนภูมิสรุปภาพรวมผูบ้ริโภคทั้งหมดในดา้นท่ีมากท่ีสุด 
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จากภาพแผนภูมิท่ี 4.1 สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม โดยการด่ืมเหลา้ เบียร์เป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมไทยในการเขา้สังคม  

มีทศันคติต่อตราสินคา้เบียร์สิงห์ ดา้นคุณลกัษณะ คือ รูปสิงห์ท่ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ตราสินคา้
มีความโดดเด่น ดา้นคุณประโยชน์ คือ สะดวกในการหาซ้ือ ดา้นคุณค่า คือ ความมีช่ือเสียงมานาน 
และด้านบุคลิกภาพ คือ หากมองว่าตราสินคา้เบียร์สิงห์เป็นคนหน่ึงคน ก็เปรียบไดว้่าเป็นคนท่ีมี
บุคลิกภาพแบบหา้วหาญ คือ ตราสินคา้ท่ีเปรียบเหมือนคนท่ีแขง็แรงและกลา้หาญ 

สาเหตุท่ีท าให้ผูบ้ริโภคอยากด่ืมเบียร์สิงห์ คือ เพื่อน คนรู้จักหรือครอบครัว ชวนด่ืม 
ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัเบียร์สิงห์จากส่ือโฆษณา  (โทรทศัน์, วิทยุ, ป้าย, โฆษณา, 
อินเทอร์เน็ต) เม่ือผูบ้ริโภคจะเลือกด่ืมเบียร์สักยี่หอ้ กลุ่มตวัอยา่งจะค านึงถึงการเปรียบเทียบคุณภาพ
กบัราคา สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกเบียร์สิงห์ เพราะ ความมัน่ใจในรสชาติของเบียร์ท่ีเป็นเลิศ 
และหลงัเลือกซ้ือเบียร์สิงห์แลว้ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะมัน่ใจในมาตรฐาน
และคุณภาพของตราสินคา้ 
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ภาพที ่4.2 ภาพแผนภูมิการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและร้อยละ ท่ีมากท่ีสุดในแต่ละดา้นระหวา่งกลุ่ม

ผูบ้ริโภคอายตุ  ่ากวา่ 21 ปีและผูบ้ริโภคกลุ่มอาย ุ21-30 ปี 
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จากภาพแผนภูมิท่ี 4.2 สรุปได้ว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มอายุต ่ากว่า 21 ปี มีปัจจยัท่ีส่งผลให้ด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสังคม คือ ด่ืมตามเพื่อน คนรู้จกั หรือครอบครัวชวนด่ืม 
แตกต่างกับกลุ่มผูบ้ริโภคอายุ 21-30 ปีซ่ึง มีปัจจยัท่ีส่งผลให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ได้แก่ 
ปัจจยัดา้นวฒันธรรม คือ เหลา้เบียร์เป็นส่วนหน่ึงในวฒันธรรมการเขา้สังคม 

ดา้นทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้สิงห์ ผูบ้ริโภคอายุ 21-30 ปี มีทศันคติดา้นคุณลกัษณะ คือ รูป
สิงห์ท่ีใช้มีความโดดเด่น และมีทัศนคติเหมือนกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มอายุต ่ากว่า 21 ปี ได้แก่ ด้าน
คุณลกัษณะ คือ สีทองของส่วนหน่ึงในตราสินคา้มีความโดดเด่น, ดา้นคุณประโยชน์ คือ สะดวกใน
การหาซ้ือ, ดา้นคุณค่า คือ ความมีช่ือเสียงมานาน, ดา้นบุคลิกภาพ คือ ตราสินคา้สิงห์เปรียบเหมือน
คนท่ีแขง็แรงและกลา้หาญ  

โดยทศันคติท่ีมีระดบัทศันคติมากท่ีสุดของผูบ้ริโภค คือ ความสะดวกในการหาซ้ือ 
ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคกลุ่มอายุต ่ากวา่ 21 ปี มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

เหมือนกลุ่มผูบ้ริโภคอายุ 21-30 ปี ไดแ้ก่ สาเหตุท่ีท าให้อยากด่ืมเบียร์สิงห์มากท่ีสุด คือ เพื่อน คน
รู้จกัหรือครอบครัว ชวนด่ืม, ไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัเบียร์มากท่ีสุดจากส่ือโฆษณา (โทรทศัน์, 
วิทยุ, ป้าย, โฆษณา, อินเทอร์เน็ต), เม่ือจะเลือกด่ืมเบียร์สักยี่ห้อจะค านึงถึงการเปรียบเทียบคุณภาพ
กบัราคามากท่ีสุด, และจะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะมัน่ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตราสินคา้ 

และแตกต่างในการตดัสินใจเลือกด่ืมเบียร์สิงห์ โดยผูบ้ริโภคกลุ่มอายุต ่ากวา่ 21 ปี ตดัสินใจ
เลือกด่ืมเบียร์สิงห์ เพราะ ให้ความรู้สึกมีคุณภาพ ปลอดภยัเม่ือบริโภค แต่กลุ่มผูบ้ริโภคอาย ุ21-30 ปี 
ตดัสินใจเลือกด่ืมเบียร์สิงห์ เพราะ ความมัน่ใจในรสชาติของเบียร์ท่ีเป็นเลิศ 
 

4.1.6 ตอนที ่6 ทดสอบสมมุติฐาน 
ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 
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ตารางที ่4.18 แสดงทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ สาเหตุท่ีท าใหท้่านอยากด่ืมเบียร์สิงห์ ? 

 
ทศันคต ิ  สาเหตุทีท่ าให้ท่านอยากด่ืมเบียร์สิงห์ ? 

เพ่ือน คน
รู้จกัหรือ
ครอบครัว 
ชวนด่ืม 

โฆษณาเป็น
ตวักระตุ้น
ให้ท่าน
อยากซ้ือ 

ต้องการ
ด่ืมเพ่ือ
คลาย
เครียด 

เบียร์มี
รสชาติ
ถูกปาก 

ตราสินค้าให้
ภาพลกัษณ์ทีดู่ดี
จนท่านอยาก
อุดหนุน 

1. ด้านคุณลกัษณะ  
163 ไม่ตอบ 3.41 3.39 3.40 3.32 3.37 
237 ตอบ 3.36 3.29 3.35 3.60 3.55 
 P-value .373 .300 .436 .000* .122 
2. ด้านคุณประโยชน์  
 ไม่ตอบ 3.46 3.48 3.48 3.40 3.47 
 ตอบ 3.47 3.39 3.45 3.72 3.50 
 P-value .891 .425 .626 .000* .848 
3. ด้านคุณค่า  
 ไม่ตอบ 3.49 3.47 3.50 3.45 3.48 
 ตอบ 3.47 3.52 3.45 3.61 3.50 
 P-value .712 .615 .365 .026 .840 
4. ด้านบุคลกิภาพ 
 ไม่ตอบ 3.30 3.35 3.34 3.33 3.34 
 ตอบ 3.37 3.32 3.34 3.39 3.40 
 P-value .300 .814 .991 .525 .645 
ภาพรวม 

 ไม่ตอบ 3.42 3.42 3.43 3.38 3.41 
 ตอบ 3.42 3.38 3.40 3.58 3.49 
 P-value .982 .626 .529 .002* .494 

 
จากตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบสมมติฐานทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ สาเหตุท่ีท าให้ท่านอยากด่ืม
เบียร์สิงห์ พบวา่ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ โดยแบ่งออกเป็นดา้น คือ  ดา้นคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ เบียร์มี
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รสชาติถูกปาก (0.000) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตรา
สินคา้เบียร์สิงห์ 

ดา้นคุณประโยชน์ ไดแ้ก่ เบียร์มีรสชาติถูกปาก (0.000) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 

ในภาพรวมไดแ้ก่ เบียร์มีรสชาติถูกปาก (0.002) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 

 
ตารางที ่4.19 แสดงทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ ท่านไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัเบียร์
จากท่ีใด ? 

 
ทศันคต ิ  ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารเกีย่วกบัเบียร์จากทีใ่ด ? 

บุคคลภายใน
ครอบครัว 

เพ่ือน ส่ือโฆษณา การจัดแสดง
สินค้า ณ จุด
ขาย 

การขายโดยพนักงาน
ข าย  แ ล ะ เด็ ก เชี ย ร์
เบียร์ 

1. ด้านคุณลกัษณะ  
 ไม่ตอบ 3.40 3.38 3.28 3.37 3.36 
 ตอบ 3.31 3.37 3.46 3.46 3.54 
 P-value .251 .771 .002* .346 .070 
2. ด้านคุณประโยชน์  
 ไม่ตอบ 3.52 3.46 3.40 3.46 3.44 
 ตอบ 3.30 3.48 3.53 3.54 3.72 
 P-value .012* .705 .067 .543 .021* 
3. ด้านคุณค่า  
 ไม่ตอบ 3.48 3.53 3.42 3.48 3.46 
 ตอบ 3.48 3.42 3.53 3.51 3.69 
 P-value .994 .049* .074 .778 .021* 
4. ด้านบุคลกิภาพ 
 ไม่ตอบ 3.34 3.34 3.30 3.34 3.36 
 ตอบ 3.37 3.35 3.38 3.43 3.17 
 P-value .626 .899 .220 .420 .083 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
 

ทศันคต ิ  ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารเกีย่วกบัเบียร์จากทีใ่ด ? 

บุคคลภายใน
ครอบครัว 

เพ่ือน ส่ือโฆษณา การจัดแสดง
สินค้า ณ จุด
ขาย 

การขายโดยพนักงาน
ข าย  แ ล ะ เด็ ก เชี ย ร์
เบียร์ 

ภาพรวม 

 ไม่ตอบ 3.43 3.43 3.35 3.41 3.41 
 ตอบ 3.37 3.40 3.47 3.48 3.53 
 P-value .314 .652 .020* .430 .170 

 
จากตารางท่ี 4.19 ผลการทดสอบสมมติฐานทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ ท่านไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร
เก่ียวกบัเบียร์จากท่ีใด พบว่าทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ โดยแบ่งออกเป็นด้าน คือ  ดา้นคุณลกัษณะ 
ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณา (0.002) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ 

ดา้นคุณประโยชน์ ไดแ้ก่ บุคคลภายในครอบครัว (0.012)  และ การขายโดยพนกังานขาย 
และเด็กเชียร์เบียร์ (0.021) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ 

ดา้นคุณค่า ไดแ้ก่ เพื่อน (0.049) และ การขายโดยพนกังานขาย และเด็กเชียร์เบียร์ (0.021) มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 

ในภาพรวมได้แก่ ส่ือโฆษณา (0.020) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 
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ตารางที ่4.20 แสดงทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ เม่ือท่านจะเลือกด่ืมเบียร์สักยี่ห้อ ท่าน
ค านึงถึงส่ิงใด? 

 
ทศันคต ิ  เม่ือท่านจะเลือกด่ืมเบียร์สักยีห้่อ ท่านค านึงถึงส่ิงใด 

เปรียบเทยีบ
คุณภาพกบั

ราคา 

เปรียบเทยีบ
ความ

สะดวกใน
การซ้ือ 

เปรียบเทยีบ
ความมี

ช่ือเสียงของ
ผลติภัณฑ์ 

เปรียบเทยีบ
เอกลกัษณ์ที่
สะดุดตา 

เปรียบเทยีบ
รสชาตขิอง
ผลติภัณฑ์ 

1. ด้านคุณลกัษณะ  
 ไม่ตอบ 3.40 3.40 3.41 3.37 3.31 
 ตอบ 3.35 3.30 3.23 3.56 3.47 
 P-value .403 .165 .022* .331 .006* 
2. ด้านคุณประโยชน์  
 ไม่ตอบ 3.46 3.49 3.50 3.47 3.43 
 ตอบ 3.48 3.38 3.32 3.56 3.53 
 P-value .749 .196 .062 .704 .166 
3. ด้านคุณค่า  
 ไม่ตอบ 3.51 3.48 3.50 3.48 3.43 
 ตอบ 3.45 3.47 3.40 3.48 3.56 
 P-value .358 .885 .248 .978 .027* 
4. ด้านบุคลกิภาพ 
 ไม่ตอบ 3.28 3.35 3.37 3.34 3.32 
 ตอบ 3.40 3.31 3.20 3.48 3.37 
 P-value .063 .561 .043* .530 .464 
ภาพรวม 

 ไม่ตอบ 3.41 3.43 3.44 3.42 3.37 
 ตอบ 3.42 3.36 3.29 3.52 3.48 
 P-value .840 .301 .028* .562 .040* 

 
จากตารางท่ี 4.40 ผลการทดสอบสมมติฐานทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ เม่ือท่านจะเลือกด่ืมเบียร์สัก
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ยีห่้อ ท่านค านึงถึงส่ิงใด พบวา่ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ โดยแบ่งออกเป็นดา้น คือ  ดา้นคุณลกัษณะ 
ไดแ้ก่ เปรียบเทียบความมีช่ือเสียงของผลิตภณัฑ์ (0.022) และ เปรียบเทียบรสชาติของผลิตภณัฑ ์
(0.006) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 

ดา้นคุณค่า ไดแ้ก่ เปรียบเทียบรสชาติของผลิตภณัฑ์ (0.027) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 

ดา้นบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ เปรียบเทียบความมีช่ือเสียงของผลิตภณัฑ์ (0.043) มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 

ในภาพรวมได้แก่ เปรียบเทียบความมีช่ือเสียงของผลิตภณัฑ์ (0.028) และเปรียบเทียบ
รสชาติของผลิตภัณฑ์  (0.040) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 
 
ตารางที ่4.21 แสดงทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ ท าไมท่านจึงตดัสินใจเลือกเบียร์สิงห์  ? 
 

ทศันคต ิ  ท าไมท่านจงึตดัสินใจเลือกเบียร์สิงห์  ? 

ให้
ความรู้สึกมี
คุณภาพ 
ปลอดภัย
เม่ือบริโภค 

ความมัน่ใจใน
รสชาตขิอง
เบียร์ทีเ่ป็น

เลศิ 

ความมี
ช่ือเสียง
มานาน 

ราคามี
ความ

เหมาะสม 

มรูีปลกัษณ์ทีม่ี
เอกลกัษณ์ 

สีสันดงึดูดใจ 

1. ด้านคุณลกัษณะ  
 ไม่ตอบ 3.32 3.36 3.36 3.41 3.39 
 ตอบ 3.54 3.40 3.42 3.27 3.25 
 P-value .001* .532 .377 .030* .139 
2. ด้านคุณประโยชน์  
 ไม่ตอบ 3.40 3.42 3.50 3.48 3.48 
 ตอบ 3.67 3.56 3.40 3.42 3.33 
 P-value .001* .071 .235 .470 .203 
3. ด้านคุณค่า  
 ไม่ตอบ 3.44 3.41 3.48 3.50 3.50 
 ตอบ 3.60 3.61 3.49 3.42 3.31 
 P-value .015* .001* .857 .218 .054 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
 

ทศันคต ิ  ท าไมท่านจงึตดัสินใจเลือกเบียร์สิงห์  ? 

ให้
ความรู้สึกมี
คุณภาพ 
ปลอดภัย
เม่ือบริโภค 

ความมัน่ใจใน
รสชาตขิอง
เบียร์ทีเ่ป็น

เลศิ 

ความมี
ช่ือเสียง
มานาน 

ราคามี
ความ

เหมาะสม 

มรูีปลกัษณ์ทีม่ี
เอกลกัษณ์ 

สีสันดงึดูดใจ 

4. ด้านบุคลกิภาพ 
 ไม่ตอบ 3.28 3.33 3.38 3.34 3.36 
 ตอบ 3.54 3.36 3.26 3.36 3.18 
 P-value .001* .685 .091 .855 .085 
ภาพรวม 

 ไม่ตอบ 3.36 3.38 3.43 3.43 3.43 
 ตอบ 3.59 3.48 3.39 3.37 3.27 
 P-value .000* .073 .527 .264 .058 

 
จากตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบสมมติฐานทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ ท าไมท่านจึงตดัสินใจเลือก
เบียร์สิงห์  พบว่าทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ โดยแบ่งออกเป็นด้าน คือ  ด้านคุณลกัษณะ ได้แก่ ให้
ความรู้สึกมีคุณภาพ ปลอดภยัเม่ือบริโภค (0.001)มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 

ด้านคุณประโยชน์  ได้แก่  ให้ความรู้สึกมีคุณภาพ ปลอดภัยเม่ือบริโภค (0.001)มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 

ดา้นคุณค่า ไดแ้ก่ ให้ความรู้สึกมีคุณภาพ ปลอดภยัเม่ือบริโภค (0.015) และ ความมัน่ใจใน
รสชาติของเบียร์ท่ีเป็นเลิศ (0.001) มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 

ดา้นบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ ให้ความรู้สึกมีคุณภาพ ปลอดภยัเม่ือบริโภค (0.001)มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 

ในภาพรวมไดแ้ก่ ให้ความรู้สึกมีคุณภาพ ปลอดภยัเม่ือบริโภค (0.000)มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 



116 

ตารางที ่4.22 แสดงทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ ท่านรู้สึกอย่างไรหลังเลือกซ้ือเบียร์
สิงห์ ? 

 
ทัศนคติ  ท่านรู้สึกอย่างไรหลงัเลือกซ้ือเบียร์สิงห์ ? 

จะกลบัมาซ้ือ
ซ ้าอกี เพราะ
มั่นใจใน

มาตรฐานและ
คุณภาพของ
ตราสินค้า 

จะกลบัมาซ้ือซ ้า
อกี เพราะพอใจใน
รสชาติของสินค้า 

จะกลบัมาซ้ือ
ซ ้าอกี เพราะ
ภาพลักษณ์ที่ดี
ของตราสินค้า 

จะบอกต่อให้
คนรู้จักมาซ้ือ 

จะไม่
กลบัมาซ้ือ
อกี โปรด
ระบุเหตุผล 

1. ด้านคุณลกัษณะ  
 ไม่ตอบ 3.32 3.35 3.37 3.38 3.39 
 ตอบ 3.45 3.42 3.39 3.35 2.97 
 P-value .026* .242 .819 .673 .036* 
2. ด้านคุณประโยชน์ 
 ไม่ตอบ 3.34 3.47 3.46 3.49 3.48 
 ตอบ 3.63 3.47 3.50 3.38 2.80 
 P-value .000* .949 .676 .299 .005* 
3. ด้านคุณค่า 
 ไม่ตอบ 3.42 3.42 3.48 3.51 3.49 
 ตอบ 3.56 3.56 3.49 3.34 2.91 
 P-value .021* .017* .838 .040* .003* 
4. ด้านบุคลกิภาพ 
 ไม่ตอบ 3.28 3.33 3.34 3.38 3.35 
 ตอบ 3.43 3.36 3.39 3.19 3.00 
 P-value .021* .616 .575 .035* .110 
ภาพรวม 

 ไม่ตอบ 3.34 3.39 3.41 3.44 3.43 
 ตอบ 3.52 3.45 3.44 3.32 2.92 

 
P-

value 
.001* .268 .665 .093 .005* 

 
จากตารางท่ี 4.22 ผลการทดสอบสมมติฐานทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ ท่านรู้สึกอยา่งไรหลงัเลือก
ซ้ือเบียร์สิงห์ พบวา่ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ โดยแบ่งออกเป็นดา้น คือ  ดา้นคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ จะ
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กลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะมัน่ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตราสินคา้ (0.026 ) และจะไม่กลบัมาซ้ือ
อีก (0.036)มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์
สิงห์ 

ดา้นคุณประโยชน์ ไดแ้ก่ จะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะมัน่ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตรา
สินค้า (0.000 ) และจะไม่กลับมาซ้ืออีก (0.005)มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 

ดา้นคุณค่า ไดแ้ก่ จะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะมัน่ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตราสินคา้ 
(0.021 )จะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะพอใจในรสชาติของสินคา้ (0.017) จะบอกต่อให้คนรู้จกัมาซ้ือ 
(0.040) และจะไม่กลบัมาซ้ืออีก (0.003) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 

ดา้นบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ จะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะมัน่ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตรา
สินคา้ (0.021) และจะบอกต่อให้คนรู้จกัมาซ้ือ (0.035) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 

ในภาพรวมไดแ้ก่ จะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะมัน่ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตราสินคา้ 
(0.001 ) และจะไม่กลบัมาซ้ืออีก (0.005) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 

จากงานวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม พบวา่  
1) ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภค 
ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของผูบ้ริโภค คือ ส่ือ

โฆษณามีผลช่วยกระตุน้จูงใจให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ จะซ้ือด่ืมเม่ือเพื่อนชวน และการลดราคา 
โปรโมชั่นของแถมต่างๆ โดยกลุ่มตวัอย่างยงัให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่าส่ือโฆษณา ช่วยส่ือถึง
บรรยากาศท่ีดี ท าให้นึกถึงบรรยากาศในการด่ืม จึงท าให้ส่ือโฆษณามีผลให้ เกิดพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

“สโลแกนโดนใจท าใหมี้แรงจูงใจท่ีจะซ้ือกิน” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 
“โฆษณามนัช่วยส่ือถึงบรรยากาศของความผอ่นคลาย ท าใหอ้ยากท่ีจะกิน เพราะกิน

แลว้ท าใหรู้้สึกรีแลกซ์” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“รสชาติ และโฆษณาท่ีติดหู” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)  
“โฆษณามีส่วน” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“โฆษณาท่ีน่าสนใจและท าใหเ้รารู้สึกดี น่าลอง” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“โปรโมชัน่ เช่น ซ้ือสอง ลดราคา” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
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“ในอนาคตถา้เพื่อนชวนใหล้องก็จะลอง” (เยาวชนชายกล่าว) 
2) ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้สิงห์ 
ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีเชิงบวกต่อตราสินคา้สิงห์ดา้นคุณลกัษณะ คือ ตราสินคา้สิงห์จะ

เป็นตราสินคา้ของเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติท่ีดีเป็นเอกลกัษณ์ไม่วา่จะเป็นน ้ าด่ืมหรือเบียร์ เป็นสินคา้ท่ีดี
มีคุณภาพ โลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์มีรูปลกัษณ์ สีสันสวยงามและมีความโดดเด่น ดา้นคุณประโยชน์ 
คือ สะดวกในการหาซ้ือ ด้านคุณค่า คือ เป็นตราสินค้าของคนไทย มีความผูกพนักับคนไทย มี
ช่ือเสียงมายาวนาน และมีทศันคติท่ีดีกบัการเป็นผูส้นบัสนุนให้ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
ดว้ย ดา้นบุคลิกภาพ คือ ตราสินคา้สิงห์เปรียบเหมือนคนท่ีมีความเป็นผูน้ า แข็งแกร่งห้าวหาญ โดด
เด่นดึงดูดและฉลาดประสบความส าเร็จ 

“เป็นแบรนดสิ์นคา้ของไทย” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“สะดวกหาซ้ือง่าย” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)  
“บรรจุภณัฑ์มีความโดดเด่น สะดุดตา เป็นแบรนด์ท่ีติดตลาด สะดวกในการซ้ือ” 

(ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“มีคุณภาพ ราคาไม่แพง” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“รูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์มีตราท่ีสวยงาม และเป็นผู ้สนับสนุนให้ทีมฟุตบอล

แมนเชสเตอร์ยไูนเตด็ดว้ย” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“มีคุณภาพ รสชาติดี” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“เป็นแบรนดท่ี์ถูกคอของคนไทย” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“ก็เคยเห็นเพื่อนผูช้ายด่ืมกนั กระป๋องมนัสวยๆดี” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ยงัไม่เคยลอง แต่เห็นโลโกแ้ลว้สวยดี” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“มีแบรนด์และโฆษณาเดียวกันกับน ้ าด่ืมตราสิงห์ น่าจะรสชาติดีเหมือนกัน” 

(เยาวชนชายกล่าว) 
“เห็นร้านขายของช าทุกร้านเขาก็ขายเบียร์สิงห์” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ตราสิงห์ เปรียบเหมือนคนท่ีโดดเด่น ดึงดูด ชดัเจน สุขุม เฮฮา เท่ห์ มีภูมิฐาน มาด

แมน มีเสน่ห์ในตวัเอง” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“ตราสิงห์เปรียบเหมือนคนท่ีมีความเป็นผูน้ า สุขุม นุ่มลึก เพราะการใชแ้บรนด์แอม

บาสเดอร์ท่ีเป็นแมนยูและเชลซีซ่ึงเป็นทีมท่ีเคยไดแ้ชมป์ท่ีหน่ึงของพรีเมียร์ลีก บวกกบัรสชาติของ
เบียร์ท่ีนุ่มไม่แรงเกินไป” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   

“ตราสิงห์เปรียบเหมือนคนท่ีแข็งแกร่ง ดุดัน อย่างสิงห์ เพราะสิงห์เป็นราชสีห์ดู
แขง็แกร่ง” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
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“เปรียบเหมือนผูน้ า เพราะตราสัญลกัษณ์สิงห์ท าให้ดูเป็นผูน้ า เป็นเจา้ป่า” (ผูบ้ริโภค
ชายกล่าว)   

“เปรียบเหมือนคนท่ีดูภูมิฐาน มีระดบั เพราะราคาของสินคา้ท่ีค่อนข้างแพง ส่วน
ใหญ่ก็จะขายในร้านอาหารท่ีค่อนขา้งมีระดบั” (เยาวชนหญิงกล่าว) 

“เป็นคนสง่า ดูดี เพราะตราสินคา้เป็นรูปเจา้ป่าจึงให้ความรู้สึกเช่นนั้น” (เยาวชน
หญิงกล่าว)  

“เป็นผูน้ า เพราะเป็นแบรนด์ท่ีติดตลาด และรูปสิงห์ท่ีใช้เป็นตราสินคา้” (เยาวชน
หญิงกล่าว) 

“เป็นคนท่ีร ่ ารวย ประสบความส าเร็จครับ เพราะเบียร์ค่อนขา้งมีราคาสูงกวา่แบรนด์
อ่ืนๆ” (เยาวชนชายกล่าว) 

3) กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยด่ืมแลว้มีพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือสินคา้ซ ้ า 
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ส่วนใหญ่ จะ

กลบัมาซ้ือเบียร์สิงห์ซ ้ าอีก โดยจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคมีทศันคติในเชิงบวกต่อตราสินคา้ โดยมีความ
พึงพอใจในรสชาติของสินคา้และมองว่าเบียร์ราคาไม่แพงถา้เทียบกบัคุณภาพของสินคา้ จึงท าให้
อยากท่ีจะกลบัมาซ้ือซ ้ า 

“ซ้ืออีก เพราะรสชาติมนัดี ราคาก็ไม่แพงถา้เทียบกบัคุณภาพของสินคา้” (ผูบ้ริโภค
หญิงกล่าว)   

“ซ้ือ เพราะ รสชาติดี” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
4) กลุ่มเยาวชนท่ียงัไม่เคยด่ืมแต่อยู่ในภาวะเส่ียงท่ีจะด่ืมมีแนวโน้มท่ีจะเกิดพฤติ

กรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 
กลุ่มเยาวชนท่ียงัไม่เคยด่ืมแต่อยู่ในภาวะเส่ียงท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตรา

สินคา้เบียร์สิงห์ส่วนใหญ่ ในอนาคตมีแนวโน้มวา่จะซ้ือเบียร์สิงห์   เน่ืองจากอยากจะลองด่ืมเบียร์
สิงห์มานานแลว้ เพราะ ติดตาและคุน้เคยกบัตราสินคา้น้ี อีกทั้งเห็นผูใ้หญ่ท่ีบา้นด่ืม เม่ืออายุถึงจะ
ลองซ้ือด่ืมหรือหากเพื่อนชวน โดยเลือกด่ืมเบียร์สิงห์เพราะมัน่ใจในคุณภาพและรสชาติของสินคา้ 

 “มีแน่นอน เพราะ คุน้เคยกบัแบรนด์น้ี แบรนด์ติดตา เห็นผูใ้หญ่ด่ืม เป็นแบรนด์ท่ี
อยูม่ายาวนาน มีช่ือเสียงมานานดว้ย เรารู้สึกคุน้เคย” (เยาวชนหญิงกล่าว) 

 “ผมก็อาจจะซ้ือถา้เพื่อนชวน” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ผมก็น่าจะซ้ือนะครับถา้อายุถึง เบียร์สิงห์เป็นเบียร์ท่ีมีคุณภาพ รสชาติมนัน่าจะดี” 

(เยาวชนชายกล่าว) 
“อยากกินเบียร์สิงห์มานานแลว้ครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
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การรับรู้ตราสินคา้ผา่นส่ือโฆษณาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
4.2 ส่วนที ่2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 
การรับรู้ของตราสินคา้มีความส าคญัมาก เพราะเป็นการหล่อหลอมของการรู้จกั ความรู้ 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ซ่ึงส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค และอาจน าไปสู่พฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือ ได ้โดยส่ือโฆษณาจะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสามารถส่ือสารตราสินคา้เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้
และเกิดทศันคติท่ีดีกบัตราสินคา้ หรือมีอ านาจเปล่ียนแปลงทศันคติให้มีความเอนเอียงมาสนใจซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ดอี้กดว้ย  

โดยในการท าส่ือโฆษณาของเบียร์สิงห์ตั้งแต่เร่ิมแรกเดิมทีจะท าการโฆษณาเน้นรูปแบบ
เอกลกัษณ์ไทย ซ่ึงเบียร์สิงห์เป็นเบียร์ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีเป็นเบียร์ของไทย มีช่ือเสียงมายาวนาน ดว้ย
สโลแกนท่ีวา่ “เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย” หากไปต่างประเทศ ในร้านอาหารไทยส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์
จะมีเบียร์สิงห์ขาย ท าให้เป็นท่ีรู้จกัจากต่างชาติกนัดีวา่ เบียร์สิงห์เป็นเบียร์ของไทย อีกทั้งเบียร์สิงห์ 
ยงัมีตวัอกัษรบนบรรจุภณัฑร์ะบุอยา่งชดัเจนวา่ Thai Beer 

 

  
 

ภาพที ่4.3 ภาพแสดงตวัอกัษร Thai Beer บนบรรจุภณัฑ ์
 

ในขณะท่ีสิงห์มีการปูพื้นฐานตราสินค้าว่า เป็นเบียร์ของไทยแท้ๆนั้ น แต่ใน
ปัจจุบนัมีขอ้ห้าม พรบ. ควบคุมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ปี 2551 ส่งผลให้เกิดการจ ากดัเวลาและ
โฆษณาของเบียร์สิงห์ถูกควบคุมดว้ยขอ้จ ากดัมากมาย ซ่ึงกฎหมายอนุญาตให้โฆษณาไดเ้พียงแต่
ภาพลกัษณ์ของบริษทักิจการเท่านั้น ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว หากมีการโฆษณาดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดี 
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อาจจะน าไปสู่ทัศนคติท่ีดี จนเกิดการ Switching Brand ของผูบ้ริโภคได้ โดยยิ่งตราสินค้าสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีเท่าไร ยิ่งท าให้เกิด Brand Royalty มากข้ึนไปอีก ผนวกกบัท่ีตลาดเบียร์ในประเทศ
ไทยเร่ิมอ่ิมตวั ท าให้ต้องมีการขยายฐานของลูกค้าออกไปยงัต่างประเทศเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดนั้น ท าใหเ้บียร์สิงห์ใหค้วามส าคญักบัการท า “สปอร์ตมาร์เก็ตต้ิง”  

โดยในปี พ.ศ. 2553 ตราสินคา้เบียร์สิงห์ใช้เงินลงทุน 520 ล้านบาทเพื่อเป็นสปอนเซอร์
หลกัให้กบัทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมสโมสรฟุตบอลเชลซี พร้อมทั้ง ไดอ้อกฉาย
โฆษณาทางโทรทศัน์ ประกาศการเป็นผูส้นบัสนุนหลกัให้ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีม
สโมสรฟุตบอลเชลซี อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงการเป็นสปอนเซอร์หลกัน้ีตราสิงห์จะไดสิ้ทธ์ิน าภาพนกั
เตะในสโมสร ค าพูด ขอ้ความ สัญลกัษณ์ของทีม ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไดทุ้กส่ือทัว่
โลก รวมถึงไดรั้บสิทธ์ิในการจดัจ าหน่ายเบียร์สิงห์ในสนามฟุตบอลของสโมสรดว้ย  

เน่ืองจากสองทีมน้ีเป็นทีมท่ีเป็นผูน้ าของศึกพรีเมียร์ลีก เป็นทีมท่ีประสบความส าเร็จไดเ้ป็น
แชมป์บ่อยๆ มีแฟนฟุตบอลใหก้ารยอมรับทัว่โลกมากกวา่ 333 ลา้นคน การให้การสนบัสนุนน้ีเป็น
ใบเบิกทางให้ผูบ้ริโภคชาวต่างประเทศ ชาวยุโรปไดเ้ปิดใจ และสนใจ ในเบียร์ตราสิงห์มากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงไดผ้ลประโยชน์ คือ การจบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นสาวกแฟนบอลในต่างประเทศของ 2 ทีมน้ี  

ไม่เพียงเท่านั้น ในประเทศไทย เบียร์สิงห์ก็มีการสร้างการรับรู้ถึงการเป็นผูส้นบัสนุนหลกั
ให้กบั 2 ทีมน้ี ไปยงัผูบ้ริโภคชาวไทยดว้ยการโฆษณา ผา่นส่ือโทรทศัน์ ในปี พ.ศ. 2553 อยา่งเป็น
ทางการ และมีการต่อสัญญาการเป็นผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึง ปัจจุบนั (ปี พ.ศ. 2558) 

นบัตั้งแต่การประกาศอยา่งเป็นทางการเม่ือปี พ.ศ. 2553 นั้น ก็ท  าใหส่้วนแบ่งทางการตลาด
ของสิงห์ เติบโตมีส่วนแบ่งเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 มา จน ณ ปัจจุบนัปี พ.ศ. 2558 
ได้ครองอนัดับ 1 ในตลาดเบียร์ โซดา และน ้ าด่ืมในประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงการต่อ
สัญญาเป็นผูส้นบัสนุนหลกัน้ีตอ้งต่อทุกๆ 3 ปี โดยเป็นเวลา 5 ปีกวา่แลว้ ท่ีสิงห์ค ารามเหนือคู่ต่อสู้
ดว้ยกลยุทธ์การเป็นผูส้นบัสนุนให้ทีมฟุตบอลเชลซีและแมนยูน้ี เบียร์สิงห์มีการต่อสัญญากบัสอง
ทีมน้ีมาโดยตลอด ช้ีให้เห็นวา่ การใชพ้รีเซ็นเตอร์ทีมฟุตบอลน้ีส่งผลถึงยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนของสิงห์
แน่นอน ถ้าไม่ใช่เพราะเหตุน้ีตราสิงห์คงไม่ต่อสัญญานานขนาดน้ี และในปี พ.ศ. 2558 น้ีได้
ประกาศจากการเป็นสปอนเซอร์หลกั ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนระดบัโลกเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (Global 
Partner)   
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ภาพที ่4.4 ภาพแสดงการเป็นหุน้ส่วนระดบัโลก (Global Partner) ของตราสิงห์กบัแมนยแูละเชลซี 
 
4.2.1 ประเภทของส่ือโฆษณาตราสิงห์ 

4.2.1.1 โฆษณาทางโทรทศัน์  
ในส่ือโทรทศัน์ตราสิงห์จะมีการน าเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับกีฬาฟุตบอลโดยใช้นัก

ฟุตบอลในทีมแมนยูและทีมเชลซี มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณา ด้วยการท าท่าเสมือนการ
แข่งขันอยู่ในสนามจริง พร้อมทั้ งมีการฉายรูปป้ายข้างสนามท่ีมีสัญลักษณ์ตราสิงห์บนสนาม
ฟุตบอลระดบัโลกพร้อมทั้งมีการปิดทา้ยโฆษณาดว้ยตราสินคา้สิงห์ท่ีอยูคู่่กบัตราสัญลกัษณ์ของทีม
ฟุตบอลระดบัโลกเสมอ  

 

 
 
ภาพที ่4.5 ภาพตวัอยา่ง โฆษณาทางโทรทศัน์ของตราสิงห์ในประกาศการเป็นผูส้นบัสนุนหลกัให้

ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยไูนเตด็อยา่งเป็นทางการ 
 

4.2.1.2 โฆษณาประเภทป้ายบิลบอร์ดและป้ายโฆษณาท่ีสามารถพบเห็นไดต้ามตึก
และทอ้งถนนทัว่ไป 

เม่ือเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆจะมีป้ายโฆษณาตราสินคา้สิงห์ให้เห็นอยู่เสมอ ซ่ึง
ป้ายส่วนใหญ่จะเป็นป้ายโฆษณาตราสิงห์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทีมฟุตบอลแมนยูและเชลซี หรือไม่ก็เป็น
เพียงแค่ภาพตราสินคา้เพียงอยา่งเดียว 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.udclick.com/home1/index.php?option=com_content&task=view&id=109415&Itemid=118021&ei=93xwVZ_eI9CyuQTGqYHQCg&bvm=bv.94911696,d.c2E&psig=AFQjCNFi6aQViLM0zJeTO_VnORbqFxo80Q&ust=1433519744846554
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ภาพที ่4.6 ภาพโฆษณาสิงห์บนตึกต่างๆ 

 

  
 

ภาพที ่4.7 ภาพโฆษณาตราสิงห์ท่ีสามารถพบเห็นได้มาก ณ บริเวณ หน้าทางเข้าการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (หวัหมาก)  

 

 
 
ภาพที ่4.8 ภาพป้ายบิลบอร์ดตราสิงห์ตามทอ้งถนน 

 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.glory-manutd.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B9/?v=1&offset=3620&ei=a0twVbGTFs6dugSHw47gAw&bvm=bv.94911696,d.c2E&psig=AFQjCNH9rG4yCnAg5oVKDgOmOtWRB11gXA&ust=1433509063271647
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4.2.1.3 โฆษณา ณ จุดขาย 
ในสถานท่ีท่ีมีสินคา้ตราสิงห์จดัจ าหน่าย จะสามารถพบเห็นป้ายตราสินคา้สิงห์ ได้

ทัว่ไป เช่น ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม จะมีป้ายตราสินคา้น ้ าด่ืมสิงห์ติดอยู่หน้าสนาม, ป้ายตรา
สินคา้เบียร์สิงห์ ติดอยู ่ณ ร้านอาหาร/ลานเบียร์/ผบั/และบาร์ 

 

 
 
ภาพที ่4.9 ภาพส่ือโฆษณาสิงห์ ณ บูธกิจกรรมลานเบียร์ 

 
4.2.1.4 โฆษณา บน พาหนะขนส่งสาธารณะทัว่ไป 
ตราสิงห์ยงัมีการน าตราสินคา้ไปติด บน พาหนะสาธารณะท่ีขนส่งมวลชนทัว่ไป 

เช่น รถเมล ์รถไฟฟ้า และเรือขนส่งสาธารณะต่างๆ 
 

  
 

ภาพที ่4.10 ภาพส่ือโฆษณาสิงห์บนรถไฟฟ้า 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.positioningmag.com/content/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99&ei=yE1wVd7cAc2PuASAnoPQDA&psig=AFQjCNELLGQif_bRwA5ZOIQIHWklCVkjVQ&ust=1433509278943371
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://thai.chelseafc.com/news/latest/199&ei=nqlwVbzzEceWuQSQhYG4Cw&bvm=bv.94911696,d.c2E&psig=AFQjCNG1zXUuSh9wIpF2cQjI9E6jUBoMlg&ust=1433533195054864
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ภาพที ่4.11 ภาพแสดงตราสินคา้สิงห์บนท่าเรือเฟอร์ร่ีขา้มเกาะชา้ง 

 
4.2.1.5 โฆษณาทางส่ิงพิมพ ์
ในหนงัสือพิมพห์รือหนงัสือกีฬา จะสามารถพบเห็นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ตรา

สินคา้สิงห์ได้ โดยเฉพาะในหนังสือกีฬาจะมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัตราสิงห์และทีมฟุตบอลท่ีสิงห์
สนบัสนุนอยู ่ซ่ึงไดแ้ก่ ทีมแมนยแูละเชลซี 

 

 
 
ภาพที ่4.12 ภาพตวัอยา่งส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตราสิงห์ในหนงัสือพิมพกี์ฬา 

  
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNSosNTThMYCFUwTvAodIpIAEg&url=http://pantip.com/topic/30433933&ei=8u13VdTnKMym8AWipIKQAQ&bvm=bv.95039771,d.dGc&psig=AFQjCNEJWhbfNWKiwTl2eyZRNviPfcK5VQ&ust=1434009436997814
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4.2.1.6 โฆษณาขา้งสนามแข่งขนั 
นอกจากสนามการแข่งขนักีฬาฟุตบอลแล้ว จะสามารถพบป้ายโฆษณาตราสินคา้

สิงห์ในสนามแข่งขนัความเร็วต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะสามารถพบเห็นไดบ้่อยในสนามแข่งรถ 
 

 
 
ภาพที ่4.13 ภาพป้ายโฆษณาในสนามแข่งรถต่างๆ 

 
4.2.1.7 โฆษณาทางส่ืออินเทอร์เน็ต 
ในยุคน้ีเป็นยุคท่ีส่ือดิจิติอลก าลงัมาแรง คนให้ความนิยมกนัมาก ซ่ึงอุปกรณ์ดิจิตอล

ต่างๆมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลและเขา้ถึงสินคา้และบริการต่างๆไดง่้ายและ
รวดเร็ว ตราสิงห์ก็มีช่องทางการติดต่อส่ือสารครอบคลุมช่องทางน้ี ดว้ยส่ือ Social Media ต่างๆ รวม
ไปถึง Website และ Youtube 
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ภาพที ่4.14 ภาพการเชิญชวนเขา้ร่วมกิจกรรมการกด Like and Share บน Facebook Fanpage 

 

       
 
ภาพที ่4.15 ภาพ Instagram ของสิงห์ 

 
4.2.1.8 การรับรู้โฆษณาแฝง  
นอกจากส่ือโฆษณาทางตรงแลว้ ตราสินคา้สิงห์ยงัสามารถส่ือสารตราสินคา้เบียร์

สิงห์ผ่านทางโฆษณาแฝงตามช่องทางการส่ือสารต่างๆในผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมและโซดาได้อีกด้วย
เน่ืองจากมีการใชต้ราเดียวกนัเพียงแต่คนละสี ช่วยท าใหผู้บ้ริโภคระลึกไดเ้ม่ือพบเห็น 
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ภาพที ่4.16 ภาพตราสินคา้เบียร์สิงห์ท่ีเป็นสีทอง 

 

 
 
ภาพที ่4.17 ภาพตราสินคา้น ้าด่ืมตราสิงห์ท่ีเป็นสีฟ้า 

 

 
 
ภาพที ่4.18 ภาพตราสินคา้โซดาตราสิงห์ท่ีเป็นสีแดง 

 
อีกจุดสังเกตในโฆษณาแฝงท่ีชัดเจนคือการเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นทีมฟุตบอล

เดียวกบัตราสินคา้ระหวา่งเบียร์กบัน ้า 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://yoddiary.wordpress.com/2011/06/23/23-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2477-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB/&ei=m6tyVav8PNWUuATSvYLoDQ&psig=AFQjCNHbH6KiOqiuZYW-pj55GYYaMFS06Q&ust=1433664564086216
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.facebook.com/SinghaDrinkingWater/app_1490694781195142&ei=LqtyVavYE42RuATlxYUw&psig=AFQjCNHbH6KiOqiuZYW-pj55GYYaMFS06Q&ust=1433664564086216
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://th-th.facebook.com/SodaSingha&ei=yqpyVeGHBZCfugS6oYDADg&bvm=bv.95039771,d.c2E&psig=AFQjCNHbH6KiOqiuZYW-pj55GYYaMFS06Q&ust=1433664564086216
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ภาพที ่4.19 ภาพโฆษณาแฝง 
 

 
 
ภาพที ่4.20 ภาพแสดงการเลือกใชพ้รีเซ็นเตอร์เดียวกนัระหวา่งน ้าสิงห์กบัเบียร์สิงห์ 

 
และเป็นท่ีสังเกตไดอี้กว่า ตราสินคา้สิงห์ ไดมี้การเปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั บุญ

รอดบริวเวอร่ี จ  ากดั มาเป็น บริษทั สิงห์คอปอเรชั่น จ  ากดั แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
สร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนัระหว่างช่ือบริษทักบัช่ือสินคา้ เพื่อใชช่้องวา่งทางกฎหมายใน พรบ.ปี 
2551 ท่ีกล่าววา่ อนุญาตให้โฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์นอกจากเวลาท่ีถูกอนุญาต ดว้ยรูปแบบ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pantip.com/topic/30650578&ei=tadyVbSVMMSVuASajYDwDA&bvm=bv.95039771,d.c2E&psig=AFQjCNFqCLIuQ0zbXm9SElfXZ0YenisVgg&ust=1433663488908450
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การโฆษณาเพียงแต่ในนามบริษทัได้ เพื่อตอกย  ้าให้ผูบ้ริโภคระลึกถึงไดง่้ายข้ึน และเม่ือเวลาตรา
สินคา้สิงห์จะท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในนามบริษทั ตราสิงห์จะไม่ใช้ตราสินคา้สีใดสีหน่ึง 
คือถา้ตราสิงห์เป็นสีทองนัน่หมายถึงเบียร์ สีฟ้าหมายถึงน ้ า และสีแดงหมายถึงโซดา แต่ตราสิงห์จะ
ใชสี้เทาขาว ซ่ึงมีความหมายวา่เป็นสีอะไรก็ไดแ้ลว้แต่ผูบ้ริโภคจะคิด หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ ตอ้งการ
ใหผู้บ้ริโภค Remind เป็นสินคา้ตราสิงห์ทุกๆตวั  

 

 
 
ภาพที ่4.21 ภาพแสดงการโฆษณารูปแบบนามบริษทั สิงห์ คอปอเรชัน่ จ  ากดั 

 
โดยนายชูวทิย ์จนัทรส (เลขานุการเครือข่ายรณรงคป้์องกนัภยัแอลกอฮอล)์  กล่าววา่ 

การออกแบบตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืม ให้มีความเหมือนและใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ เป็นหน่ึงในกลยทุธ์การโฆษณาแบบทดแทน ท่ีบริษทัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ชห้ลบเล่ียง
กฎหมายในพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ปี 2551 มาตรา 32 ท่ีห้ามมีภาพสินคา้หรือ
บรรจุภัณฑ์ปรากฏอยู่ในโฆษณา เวน้แต่เป็นภาพสัญลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือ
สัญลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิตเท่านั้น จึงกงัวลว่าเด็กและเยาวชน จะไม่จดจ าเพียงตราสินคา้ของน ้ า
อยา่งเดียว แต่อาจนึกไปถึงผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ดว้ย เน่ืองจากมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั และ
อาจารยศ์รีรัช ลอยสมุทร (อาจารยป์ระจ าภาควิชา ส่ือสารการตลาด มหาวิทยาลยัรังสิต) กล่าวว่า 
การกระท าน้ีมองวา่ไดเ้ปิดช่องใหบ้ริษทัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สามารถใชต้ราสินคา้รูปแบบเดียวกนั
กบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมในเครือการผลิต เช่น น ้ าด่ืม น ้ าผลไม ้น ้ าเพื่อสุขภาพ ซ่ึงต่างกนัเพียงแค่สี
เท่านั้น กลยทุธ์การโฆษณาแบบทดแทน จึงถูกน าใชเ้พื่อเล่ียงกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
โดยหวงัผลการโฆษณาเพื่อสร้างการจดจ า ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม เน่ืองจาก
สามารถน าตราสินคา้ไปตั้งแสดงได้ และผูอ้  านวยการส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เรียกร้องให้รัฐบาลกลา้หาญท่ีจะผลกัดนักฎหมายให้ครอบคลุม หลงั

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=qShl6MfDfKg&ei=65JwVbHUH8eWuASCko7AAw&bvm=bv.94911696,d.c2E&psig=AFQjCNEDG_RiZPDbg3nWVouUOV8sYPt_BQ&ust=1433527397646746
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พบวา่ มีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายบางคนมีส่วนรู้เห็น ละเลยไม่บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด” (ไทยพีบี
เอสนิวส์, 2557) 

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู ้อ  านวยการส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า การใช้ตราสินคา้หรือโลโก้ท่ีจดทะเบียนใน
ประเภทน ้ าและโซดาแต่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ถือว่ามีความผิดตาม
พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับรายวนัอีกไม่เกิน
วนัละ 5 หม่ืนบาท จนกวา่จะเลิกโฆษณา อยา่งไรก็ตาม หากปล่อยให้มีการใชต้ราสินคา้ในลกัษณะ
น้ีจะเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบข้ึน ทางส านักงานฯ จึงได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าขอจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนไวแ้ลว้  

นพ.สมาน กล่าวว่า ขณะน้ีบริษทัผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใช้กลยุทธ์โฆษณาแฝง
มากข้ึน จดทะเบียนเคร่ืองด่ืมไวใ้ชก้บัโซดาและน ้ าด่ืม โดยไม่แจง้วา่จะใช้กบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
แต่เม่ือเทียบสินคา้ทั้ง 3 ประเภทจะพบว่ากลบัมีลกัษณะคลา้ยกนั เช่น โซดามีพื้นสีแดงน ้ าพุสีขาว 
น ้าด่ืมมีพื้นสีน ้าเงินน ้าพุสีขาว และเบียร์มีพื้นสีเขียวน ้าพุสีทอง  

นอกจากน้ี ผลส ารวจจากสวนดุสิตโพลลย์งัยนืยนัวา่ มีประชาชน 88% เขา้ใจวา่โลโก้
น้ีเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นอกจากน้ีจากการประชุมผูท้รงคุณวุฒิทางกฎหมายไดมี้มติเพิ่มเติมว่า 
การน าเคร่ืองหมายดงักล่าวมาโฆษณายงัถือวา่ผิดกฎหมายอีกฉบบัหน่ึงคือ พ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2522 มาตรา 22 วรรค 2 เพราะเป็นการโฆษณาท่ีใช้ข้อความท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคญัเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ และยงัถือเป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออ้มให้มีการ
กระท าผดิกฎหมายหรือศีลธรรม  

นายอิฐบูรณ์ อน้วงษา หวัหนา้ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค กล่าววา่ 
พฤติกรรมเช่นน้ีถือวา่กระท าผิดจริยธรรม เพราะก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดต่อสินคา้ อยา่งไรก็ตามจะ
เห็นไดว้่าบริษทัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ จะใชโ้ลโกเ้ดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑ์อ่ืน
เพื่อสร้างการจดจ า จึงอยากเรียกร้องให้บริษทัมีความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่ใช้ช่องว่างของ
กฎหมายสร้างนกัด่ืมหนา้ใหม่ (โพสตทู์เดย,์ 2554) 

โฆษณาในรูปแบบนามบริษทั สิงห์ คอปอเรชัน่ จ  ากดั จะถูกท าใหเ้ห็นเร่ือยไปทั้งวนั 
ด้วยรูปแบบโฆษณาตดัผูส้นับสนุนก่อนเขา้รายการ ในรายการต่างๆ ทัว่ไป รายการข่าว รวมถึง
ละครต่างๆ ทางส่ือโทรทศัน์ 
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ภาพที ่4.22 ภาพตวัอยา่งโฆษณาตดัการเป็นผูส้นบัสนุนก่อนเขา้รายการข่าวทางช่อง 5 
 
 
 

        
  

         
 
 
 
ภาพที ่4.23 ภาพตวัอยา่งโฆษณาตดัการเป็นผูส้นบัสนุนก่อนเขา้ละคร Club Friday ช่อง GMM25 

 
ส่ือโฆษณาของตราสินคา้สิงห์ ไม่วา่จะเป็นส่ือโฆษณาในรูปแบบช่ือนามบริษทั รูปแบบส่ือ

โฆษณาตรง หรือส่ือโฆษณาแฝงตามช่องทางต่างๆท่ีตราสินค้าสิงห์ได้มีการจดัท าข้ึน สามารถ
เช่ือมโยงความรู้สึก ใหเ้กิดการรับรู้จากตวัโฆษณาไปยงัตราสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคได ้จากงานวจิยัได้
คน้พบลกัษณะการรับรู้ตราสินคา้สิงห์จากส่ือโฆษณาตราสิงห์ได ้5 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1) การรับรู้ช่องทางการส่ือสารของส่ือโฆษณา 
จากการท าสนทนากลุ่มไดพ้บวา่ ส่ือโฆษณาของสิงห์มีช่องทางการส่ือสารการตลาด

แบบ 360 องศา ซ่ึงใช้ส่ือโฆษณาท่ีใช้ช่องทางการส่ือสารครบวงจร และมีการท าโฆษณาอย่าง
ต่อเน่ือง ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงส่ือโฆษณาของตราสินคา้สิงห์ได้ง่ายมาก จนท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความคุน้เคยและจดจ าตราสินคา้น้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่ไปท่ีไหน ไม่วา่จะท าอะไรก็สามารถพบเห็น
ส่ือโฆษณาของสิงห์ได ้
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กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะพบเห็นส่ือโฆษณาของตราสินคา้สิงห์ผา่นส่ือโทรทศัน์มาก
ท่ีสุด ซ่ึงเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีเป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่เป็นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
ในการโฆษณา เพราะสามารถเขา้ถึงคนจ านวนมากไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็ว แต่นอกจากนั้น วิทยุ ป้าย
โฆษณาป้ายบิลบอร์ดตามทอ้งถนน สถานีรถไฟฟ้า ตามตึกต่างๆ ในหนงัสือพิมพ ์หนงัสือกีฬา  ส่ือ
โฆษณา ณ จุดขาย อนัไดแ้ก่ บูธกิจกรรมลานเบียร์ การแข่งขนักีฬา ป้ายโฆษณาตราสินคา้ตามผบั/
บาร์ ร้านอาหาร และแมก้ระทัง่ส่ือโฆษณาในส่ือดิจิตอลท่ีเป็นส่ิงท่ีมาแรงในขณะน้ี เป็นส่ือท่ีทรง
พลงัมีอิทธิพลในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั ตราสิงห์ก็ไม่
ละเลย มีการอัพเดตข้อมูลอยู่สม ่าเสมอ มีการจดัท าโฆษณาตราสินค้าสิงห์ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย 
ไดแ้ก่ Facebook Fanpage ดว้ยการท าแคมเปญให้คนมากดไลค์เยอะๆ เพื่อลุน้รับของรางวลั แต่ใน
ขณะเดียวกนัการกดไลค์น้ีก็สร้าง Brand Awareness ไปด้วย, Instagram ก็มีการจดัท าโฆษณาของ
ตราสินคา้สิงห์ให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ตลอด รวมไปถึงการท าโฆษณาตดัใน Youtube ก่อนเขา้คลิป
วดีีโอ และมีเวบ็ไซดห์ลกัท่ีสามารถติดตามกิจกรรมไดอี้กดว้ย 

 
“ตามลานเบียร์หน้าห้าง ก็มีบูธมาวางแนะน า และก็เคยเรียกเราไปร่วมเล่น

เกมส์แข่งกนัด่ืมเบียร์สิงห์ ชิงรางวลัดว้ย”  ธีรกานต ์ศรีภูธร (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 
2558) 

“สนามแข่งรถจะมีป้ายตราสิงห์ติดอยู่เต็มไปหมด จะเห็นบ่อย เพราะชอบดู
การแข่งรถ” อรอุมา มีมุข (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

“ตามป้ายโฆษณา บิลบอร์ดท่ีแปะอยูต่ามสถานท่ีต่างๆ สถานีรถไฟฟ้า ซ่ึงข้ึน
รถไฟฟ้าบ่อยมาก ก็จะเห็นบ่อย” สมชาย ประดิษฐ์ชูสกุล (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 
2558) 

“ตามทีว ีวิทยุ อินเตอร์เน็ต เฟซบุค๊แฟนเพจ็ การกดไลค์ชิงรางวลั  อินสตาแก
รมท่ีมีโฆษณาสิงห์”  กิตติพงษ ์มุงคอน (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

 “ทางทีวีตอนกลางคืน เฟซบุ๊ค แลว้ก็ป้ายตามร้านเหลา้มีเยอะอยูเ่หมือนกนั” 
ณฐัวฒิุ ขวญัละมยั (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)  

“ตามทีวเีพราะดูทีวทุีกวนั” กมลชนก คงทน. (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2558) 
“ในหนังสือพิมพ์หรือหนังสือกีฬาเห็นบ่อย” ชัยวฒัน์    พันธ์ุแย้มมาลี 

(สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558)  
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“เห็นตามเว็บไซด์และป้ายตามท้องถนน เช่นเวลาดู Youtube มันจะเป็น
โฆษณาสิงห์ตดัมาบ่อยๆ ส่วนมากจะเป็นตราสิงห์กบัฟุตบอล”  กิตินนัท์   เกษงาม
(สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558).  

“เห็นบ่อยตามทีว ีตามตึกต่างๆ เวลาเดินทางก็จะเห็นป้ายสิงห์บ่อยๆ” สายฟ้า 
โกมลวจิิตร (สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558) 

 
นอกจากนั้นยงัพบอีกวา่การพบเห็นสินคา้ตราสิงห์บ่อยๆไม่วา่จะเป็นน ้า โซดา หรือ

เบียร์ตามชั้นบนร้านสะดวกซ้ือ ก็สร้างประสบการณ์ ความคุน้เคยให้เยาวชน มีการรับรู้หรือ
รู้จกั จดจ าตราสินคา้และผลิตภณัฑไ์ดเ้ช่นกนั 

 
“เห็นผลิตภณัฑ์จากร้านสะดวกซ้ือทุกวนัท าให้ตราสินคา้ติดตา” จิรากานต ์

เอกเจริญ (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2558) 
“การวางต าแหน่งของสินคา้บนชั้นวางของในร้านสะดวกซ้ือ ท าให้มองเห็น

ได้ง่ายและสะดุดตาโดยการมองเห็นบ่อยๆนั้นท าให้เกิดความเคยชินและติดตา” 
กนกวรรณ วอ่งไว (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2558) 

 

   
 
ภาพที ่4.24 ภาพการจดัวางสินคา้ตราสิงห์ในร้านคา้ทัว่ไป 

 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://restaurantaroi.blogspot.com/2011/03/cigar.html&ei=NztxVeuyFsecuQSMrIDADw&bvm=bv.95039771,d.c2E&psig=AFQjCNFlyMafJQvi8fYvBDEkQF9nAJCm0g&ust=1433570396299470
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ภาพที ่4.25 ภาพการจดัวางสินคา้ตราสิงห์ในร้านสะดวกซ้ือ 
 

 
 
ภาพที ่4.26 ภาพสินคา้ตราสิงห์บนชั้นวางผลิตภณัฑ ์
 

เม่ือกลุ่มผูบ้ริโภคมีการพบเห็นตราสินคา้สิงห์บ่อยๆจากช่องทางต่างๆ แมว้่าจะไม่
เกิดความสนใจ แต่ในความเป็นจริงก็คือ ถึงแมว้า่ผูบ้ริโภคจะไม่สนใจสินคา้นั้นๆเลย แต่เม่ือพบเห็น
ตราสินคา้นั้นบ่อยๆ ก็จะเกิดการซึมซบัจนน าไปสู่การจดจ าได ้และการจดจ าไดน้ี้จะน าไปสู่การเอน
เอียงสนใจในตราผลิตภณัฑ์และการสนใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์น้ี ก็เน่ืองมาจากเม่ือผูบ้ริโภคเกิดความ
ตอ้งการสินคา้หน่ึงๆข้ึนมา เขาจะดึงเอาประสบการณ์และความจ าของสินคา้ในแต่ละยี่ห้อข้ึนมา 
และแน่นอนวา่หากตราสิงห์มีส่ือโฆษณาท่ีผูบ้ริโภคสามารถพบเห็นไดบ้่อยท่ีสุด ก็จะเกิดความเคย
ชินกบัตราสินคา้สิงห์ และตราสิงห์ก็จะเป็นตราแรกๆท่ีอยูใ่นใจของผูบ้ริโภค 

 
“คุน้เคยกบัแบรนด์น้ี แบรนด์ติดตา เป็นแบรนด์ท่ีอยูม่ายาวนาน มีช่ือเสียงมา

นานดว้ย เรารู้สึกคุน้เคย” กนกวรรณ วอ่งไว (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2558) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://staritarn.wordpress.com/&ei=rjdxVfGUA5WRuAT3r4LoBw&bvm=bv.95039771,d.c2E&psig=AFQjCNHmv3TI5R2X4K25jC8eA8sWPqRUWA&ust=1433569560607445
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://packagingcity.wordpress.com/category/packaging-strategy/page/2/&ei=J0VwVe_EDIi2uASdvYCICA&bvm=bv.94911696,d.c2E&psig=AFQjCNG-ofvdqbrMd3tnQFsCfrUnz904Vg&ust=1433507480333536
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“พบเห็นไดง่้ายตามร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป มีความผูกพนักบัคนไทยมานาน”  
วรีะวฒิุ อินทโชติ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

 
เป็นท่ีสังเกตว่า เยาวชนและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ จะพบเห็นเบียร์สิงห์ ตามร้านสะดวกซ้ือ

และร้านขายของช าแถวบา้นบ่อยมาก เบียร์สิงห์จึงเป็นสินคา้ท่ีมีความสะดวกซ้ือสูง หาซ้ือไดง่้าย
มาก จนใครๆ ก็สามารถเขา้ถึงสินคา้ประเภทน้ีได ้และความสะดวกซ้ือน้ีเองท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีอตัรา
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ยีห่้อต่างๆ รวมถึงเบียร์สิงห์ ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ในทุก
ปี เพราะถา้เกิดความตอ้งการสินคา้น้ีข้ึนเม่ือไหร่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีครอบคลุมน้ีจะสามารถ
ตอบสนองผูบ้ริโภคไดท้นัที 

จากช่องทางการส่ือสารของส่ือโฆษณาตราสินคา้สิงห์จะเห็นไดว้า่ มีการครอบคลุมช่องทาง
การส่ือสารต่างๆให้ครอบคลุมคนทุกเพศ ทุกวยั ให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะส่ือดิจิตอลได้แก่ Social 
Media และ Youtube ก็สามารถเขา้ถึงคนรุ่นใหม่ได ้อยา่งรุ่น Gen. X หรือ Gen. Y ก็เป็นพวกท่ีชอบ
เสพส่ือดิจิตอลอยู่ไม่น้อย จึงไม่น่าแปลกใจเลย  ท่ีจะมีอตัราการเกิดนักด่ืมหน้าใหม่ เพิ่มมากข้ึน
เร่ือยๆ ในทุกๆ ปี เพราะเด็กรุ่นใหม่เหล่าน้ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของส่ือโฆษณา ตราสินคา้เบียร์สิงห์
ไดง่้ายๆ พียง คลิกเดียว  

2) การรับรู้ประสิทธิภาพของส่ือโฆษณา 
ส่ือโฆษณาจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้ น ข้ึนอยู่กับว่า โฆษณานั้ นตรงกับกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายท่ีเราตอ้งการให้เกิดการรับรู้หรือไม่ โดยการจดัท าส่ือโฆษณาให้ประสบความส าเร็จนั้น
มิใช่เพียงแต่การวางช่องทางให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดแ้ต่เพียงเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงเน้ือหาสาร ท่ีตอ้งมี
สาระท่ีช่วยดึงดูดความสนใจ ตรงใจ และเกิดความรู้สึกท่ีดีให้กบัผูบ้ริโภคด้วย เม่ือผูบ้ริโภคเกิด
ความรู้สึกท่ีดีก็อยากท่ีจะอุดหนุนสินค้า อีกทั้ งวตัถุประสงค์ท่ีโฆษณาต้องการก็คือ เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัตราสินคา้ และกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการของสินคา้ 

จากผลการสนทนากลุ่มช้ีให้เห็นว่าส่ือโฆษณาของเบียร์สิงห์ ช่วยส่ือถึงความรู้สึกท่ีดีท่ี
ผูบ้ริโภคจะได้รับเม่ือด่ืมเบียร์สิงห์ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของความสนุกสนาน มิตรภาพ ความ
สามคัคี ความอบอุ่น หรือบรรยากาศแห่งการผ่อนคลายก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วยให้เกิดการกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการสินคา้ได ้

 
“โฆษณามนัช่วยส่ือถึงบรรยากาศของความผ่อนคลาย ท าให้อยากท่ีจะกิน 

เพราะกินแลว้ท าใหรู้้สึกรีแลกซ์”  ธีรกานต ์ศรีภูธร (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 
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“โฆษณามนัส่ือให้เห็นบรรยากาศความความอบอุ่น มีความสุขร่วมกนั” ออ้ม
ใจ เคทะจิตร์ (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

“ส่ือโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเทเบียร์สิงห์เป็นฟองท าใหดู้น่ากิน แลว้ก็
ประโยคท่ีว่า น้อง…สิงห์ขวด ช่วยส่ือถึงบรรยากาศในการด่ืมเบียร์” เก็ดมนี ทัง่
สุวรรณ (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)  

“ส่ือให้เห็นความสามคัคีท างานร่วมกนัเป็นทีม” ปาริชาติ สีสังข ์(สัมภาษณ์, 
25 เมษายน 2558) 
 
เบียร์สิงห์ได้วางกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ เพศชายวยัท างานท่ีต้องการความส าเร็จไปถึง

เป้าหมาย ซ่ึงโจทยน้ี์ท าให้โฆษณาของสิงห์ท่ีถูกคิดคน้ออกมาเป็นการโฆษณา ในรูปแบบสปอร์ต
มาร์เก็ตต้ิง เป็นส่ือโฆษณาท่ีค่อนขา้งตรงจุด ตีโจทยไ์ดแ้ตกและมีประสิทธิภาพ 

 
“โฆษณามีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย เพราะผูช้ายชอบฟุตบอลจะท าให้

มีแรงกระตุน้ท่ีจะซ้ือเบียร์สิงห์และน ้ าสิงห์” วฒันชยั สมใจ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 
2558) 
 
โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายส่วนใหญ่ไม่วา่จะเป็นกลุ่มเยาวชนท่ียงัไม่เคยด่ืมและกลุ่มผูบ้ริโภค

เพศชาย ส่วนใหญ่ชอบทีมแมนยูมากกว่าเชลซี และต่างให้การยอมรับว่าส่ือโฆษณาชุดการใช้ทีม
ฟุตบอลแมนยู มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณานั้นช่วยเป็นจุดดึงดูดความสนใจได้ดี ท าให้เกิด
ความสะดุดใจ จ าไดแ้ละเกิดความรู้สึกท่ีดีให้กบัตราสินคา้ โดยกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชาย มีพฤติกรรม
โดยธรรมชาติคือ ชอบสรรหาการออกไปผ่อนคลายจากการท างานด้วยการด่ืมเบียร์และเชียร์
ฟุตบอลตามร้านเหล้าต่างๆ โฆษณาเบียร์สิงห์จึงเป็นโฆษณาท่ีช่วยกระตุ้นความต้องการอยาก
ออกไปด่ืมเบียร์ ดูบอล ของกลุ่มผูบ้ริโภคได ้และเม่ือมีนดัการแข่งขนัท่ีมีทีมสโมสรเชลซี และทีม
ฟุตบอลแมนยู เบียร์สิงห์จะเป็นเบียร์ท่ีไดรั้บความสนใจและถูกเสนอขายจากพนกังาน ณ จุดขาย 
เป็นอนัดบัแรกๆ จึงท าให้โฆษณาของสิงห์ชุดการเป็นผูส้นบัสนุนฟุตบอลน้ีเป็นโฆษณาตวัหน่ึงท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 
“มีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย เพราะผูช้ายส่วนใหญ่ดูบอล และผูช้าย

ส่วนใหญ่ท่ีดูบอลมกัจะกินเบียร์” ณฐัวฒิุ ขวญัละมยั (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)  
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“การใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท าให้จ  าได้” กิตติ
พงษ ์มุงคอน (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

“สังคมไทยผูช้ายมกัจะกินเบียร์ดูบอลกนัเป็นเร่ืองปกติ โฆษณาน้ีมนัจึงดูเขา้
กนั” นฤพนธ์ ป้ันทอง (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

“เขา้กนัดีในเร่ืองกีฬา กบัเบียร์ เพราะเตะบอลเสร็จก็มากินเบียร์ดบักระหาย” 
วฒันชยั สมใจ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

“พอมีสองทีมน้ีเตะเม่ือไหร่ก็จะมีตราสินคา้สิงห์ปรากฏบนจอทีวีและขา้ง
สนาม ถา้ไปดูตอ้งด่ืมเบียร์สิงห์ เบียร์ยี่ห้ออ่ืนไม่ได”้ (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)  วฒันชยั 
สมใจ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)  

“เชลซีและแมนยเูป็นทีมท่ีไดแ้ชมป์พอๆกนัจึงท าให้รู้สึกถึงความเป็นผูน้ า มี
สองทีมน้ีเตะเม่ือไหร่ พอไปร้านเหลา้ ก็จะท าให้อยากซ้ือเบียร์สิงห์เป็นอนัดบัแรกๆ
และจะถูกแนะน าจากร้านเหลา้ใหซ้ื้อดว้ย” กิตติพงษ ์มุงคอน (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 
2558) 

“มีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย เพราะผลิตภณัฑ์มีความสอดรับไปกบั
ทางกีฬาฟุตบอลไปในทางเดียวกนั และเวลาดูบอลตอนช่วงตดัโฆษณาก็จะเห็น
โฆษณาเหลา้ เบียร์บ่อยๆ ” สมชาย ประดิษฐชู์สกุล (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

“เป็นแฟนฟุตบอลแมนยูครับเลยจ าโฆษณาน้ีได้” กิตติพงษ์ มุงคอน 
(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 
 
ในขณะเดียวกนัจะเห็นไดว้า่ เม่ือมีการถ่ายทอดฟุตบอลทางส่ือโทรทศัน์เม่ือไหร่ ตราสินคา้

เหลา้ เบียร์ มกัจะไปปรากฏอยูข่า้งสนามฟุตบอล ให้คนดูบอลเห็น ผนวกกบัเม่ือถึงช่วงพกัโฆษณา 
โฆษณาท่ีจะมาเป็นอนัดบัแรกๆ คือ โฆษณาของตราสินคา้เหลา้ เบียร์ ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการจดจ า
ตราสินคา้เหลา้ เบียร์เหล่าน้ีได ้และส่ิงๆน้ีอาจเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการปลูกฝังวฒันธรรมการกิน
เบียร์ดูบอล ของคนไทยให้สูงข้ึนไปอีกได ้

 
“เวลาชวนกนัไปดูบอลร้านเหลา้กบัเพื่อน ถา้จะไปดูเฉยๆก็ยงัไงอยูย่ิ่งเพื่อน

เยอะยิ่งคึกเลย จะให้ไปนั่งกินขา้วเกรียบดูบอลก็คงไม่ใช่ ก็จะชวนกนักินเหล้าน่ี
แหละ ยิ่งกินก็ยิง่เพลิดเพลิน ยิง่คุยกนัสนุก เวลาดูบอลช่วงพกัโฆษณาก็จะมีโฆษณา
เบียร์สิงห์ เบียร์ช้างให้เห็น มันจะส่ือเก่ียวกับความเฮฮา เป็นกลุ่ม เป็นทีม ซ่ึง
โฆษณาเบียร์ก็เขา้กบักีฬาฟุตบอล เพราะ ฟุตบอลมนัคือ กีฬาท่ีท างานร่วมกนัเป็น
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ทีม ต้องสามคัคีเพื่อเอาชนะเป้าหมายเดียวกัน” กิตติพงษ์ มุงคอน (สัมภาษณ์, 5 
เมษายน 2558) 

 
การคน้หาความตอ้งการท่ีซ่อนอยู่ในตวัผูบ้ริโภคนั้นเป็นส่ิงจ าเป็น การคิดโฆษณาให้ตรง

กับความต้องการของผูบ้ริโภค ต้องอิงมาจากพฤติกรรมการบริโภค คือ การโฆษณาจ าต้องให้
ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีจนเกิดความตอ้งการและน าเสนอทางเลือกให้กบัพวกเขา ดว้ยการตอกย  ้า
ช่ือแบรนดแ์ละโลโกใ้หพ้วกเขาอีกที อยา่งเบียร์สิงห์ท่ีกระตุน้ใหค้นอยากดูบอลแลว้ด่ืมเบียร์สิงห์  

3) การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 
จากแคมเปญโฆษณาการประกาศการเป็นผูส้นับสนุนหลกัให้กบัทีมฟุตบอลแมนยูและ

สโมสรฟุตบอลเชลซี ท าใหต้ราสิงห์ไดถู้กปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ในมุมมองของผูบ้ริโภคชาวไทยวา่
เบียร์สิงห์เป็นเบียร์ไทย กลายมาเป็น Global Brand อย่างเต็มรูปแบบ และส่งผลให้เกิดการรับรู้ต่อ
ผูบ้ริโภคชาวไทย ว่าควรภาคภูมิใจท่ีเห็นเบียร์ไทยไปไกลระดับโลกในทนัที เกิดการรับรู้ว่าคน
ต่างชาติยงัใหค้วามสนใจขนาดน้ีเราจะไม่สนใจเลยก็คงไม่ได ้

 
“แสดงถึงความเป็นผูน้ า การครองตลาดโลกของเบียร์สิงห์” กิตติพงษ์ มุง

คอน(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 
 “การก้าวสู่แบรนด์ระดับโลก มุ่งมั่นเหมือนสิงห์” ณัฐวุฒิ  ขว ัญละมัย 

(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)  
“เพื่อให้คนทัว่โลกรับรู้ว่าเบียร์สิงห์เป็นแบรนด์ท่ีมีคุณภาพ ยิ่งเวลาดูบอล

แลว้มีป้ายสิงห์อยู่ขา้งสนามฟุตบอลยิ่งท าให้รู้สึกภูมิใจวา่ตราสิงห์ท่ีเป็นตราสินคา้
ของคนไทยไปปรากฏอยู่สนามฟุตบอลระดบัโลก” วฒันชัย สมใจ (สัมภาษณ์, 5 
เมษายน 2558)  

“ภูมิใจว่าตราสินค้าไทยไปไกลระดับโลกครับ” คมชาญ วุ่นกล่ินหอม. 
(สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558)  

“ดีใจท่ีโลโก้ตราสินค้าของคนไทยไปอยู่ข้างสนามฟุตบอลระดับโลก”      
ญานิกา เจียระผกานนท ์(สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2558) 

“ช่วยท าให้เขา้ใจวา่ขนาดนกัฟุตบอลท่ีโด่งดงัเขายงัเลือกสิงห์เลย แลว้ก็เป็น
ผู ้สนับสนุนหลักด้วยก็น่าจะท าให้ผู ้บ ริโภควางใจได้” กนกวรรณ ว่องไว. 
(สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2558) 
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การรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าสิงห์จากส่ือโฆษณา ในท่ีน้ีจะหมายถึงส่ือ
โฆษณาของตราสิงห์ ท่ีใช้พรีเซ็นเตอร์ คือ ทีมฟุตบอลแมนยู และเชลซี โดยการเร่ิมท า
แคมเปญน้ีช่วยส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของแบรนด์จากเบียร์ไทย ไปสู่การ
เป็นแบรนด์สากล และจากงานวิจยัช้ีให้เห็นว่า หากอยากปรับเปล่ียนแบรนด์ให้ดูมีความ
เป็นสากลมากข้ึน สามารถท าไดโ้ดยการใชพ้รีเซ็นเตอร์บุคคลหรือแบรนด์แอมบาสเดอร์ ท่ี
ไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศอยา่งกวา้งขวาง มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เน่ืองจากจะท าให้
บุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงนั้นถูกสะทอ้นเช่ือมโยงมาถึงตราสินคา้ไดโ้ดยตรง และท า
ใหต้ราสินคา้ดูน่าเช่ือถือมากข้ึนดว้ย จากการการันตีดว้ยบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเหล่านั้น 

 
“ท าให้แบรนด์ดูระดบัสูงไปเลย เพราะแมนยูและเชลซีเป็นทีมท่ีมีแฟนคลบั

ทัว่โลกเยอะมาก” ณฐัวฒิุ ขวญัละมยั (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)  
“ท าให้ดูว่าตราสินคา้มีความยิ่งใหญ่เหมือนแมนยูท่ีเป็นทีมท่ียิ่งใหญ่” นฤ

พนธ์ ป้ันทอง (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 
 “รู้สึกถึงซึมซับความประสบผลส าเร็จของทีมฟุตบอลท่ีถูกเช่ือมโยงมาถึง

ตราสินคา้ดว้ย” สมชาย ประดิษฐชู์สกุล (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)  
“ในอนาคตสิงห์อาจจะกา้วข้ึนสู่การเป็นผูน้ าระดบัโลกตามสโมสรฟุตบอล

น้ี” วฒันชยั สมใจ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 
“การใช้พรีเซ็นเตอร์ท่ีดูสุขุม น่าเช่ือถือ ท าให้เกิดความมัน่ใจในแบรนด์น้ี” 

ปาริชาติ สีสังข ์(สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 
 

โฆษณาของตราสิงห์ ท่ีใชพ้รีเซ็นเตอร์ คือ ทีมฟุตบอลระดบัโลก ไดแ้ก่ ทีมแมนยู และเชล
ซี ถือเป็นการกา้วสู่ GLOBAL BRAND อยา่งแทจ้ริง อีกทั้งบุคลิกภาพของทีมฟุตบอลเหล่าน้ียงัถูก
เช่ือมโยงมายงัตราสินคา้โดยตรง ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายให้ความเห็นวา่ รู้สึกถึงความเป็นผูน้ า ซึม
ซับความส าเร็จของสองทีมน้ีมาสู่ตราสินคา้สิงห์ ท าให้ตราสินคา้สิงห์ดูดีมีระดบัมากยิ่งข้ึน ช่วย
ส่งเสริมใหภ้าพลกัษณ์ของตราสินคา้ดูมีความยิง่ใหญ่ แขง็แกร่ง ประสบความส าเร็จและเป็นผูน้ า 

การเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นผูน้ าในการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอยา่งแมนยูและเชลซี 
มาสะทอ้นบุคลิกภาพของแบรนด์แสดงให้เห็นวา่ ตราสินคา้สิงห์มีการไตร่ตรองไวแ้ลว้ วา่ตอ้งการ
สร้างและตอกย  ้าจุดยืน ในการวาง Positioning ของตราสินคา้ว่าคือ ตราสินคา้ท่ีเปรียบเหมือนผูน้ า 
ดุจดัง่การใชส้ัญลกัษณ์สิงห์ท่ีมีความหมายวา่ เจา้ป่านัน่เอง 
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4) การรับรู้การเป็นผูส้นบัสนุนกีฬา 
ในปี พ.ศ. 2558 น้ี จะเห็นไดว้า่ตอนน้ีไปท่ีไหนๆในประเทศไทยก็จะเห็น ป้ายโฆษณาตรา

สิงห์ท่ีมีรูปนกัเตะหรือตราสโมสรฟุตบอลของสองทีมน้ีมากท่ีสุด ในเวลาน้ีถา้พูดถึงสิงห์ ผูบ้ริโภคก็
จะพูดถึงกีฬา และรับรู้เช่นกันว่าตราสิงห์ให้ความส าคัญกับการเป็นผูส้นับสนุนทางด้านกีฬา
ฟุตบอล 

“เห็นบ่อยตามป้ายบิลบอร์ด ส่วนใหญ่มนัจะเป็นรูปทีมฟุตบอลแล้วก็ตรา
สิงห์” กิตินนัท ์เกษงาม (สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558)  

“สิงห์สนับสนุนให้ออกก าลังกาย” ญานิกา เจียระผกานนท์ (สัมภาษณ์, 9 
เมษายน 2558) 

“พอพูดถึงเบียร์สิงห์ก็ท  าให้รู้สึกถึงทีมฟุตบอลข้ึนมา” ณัฐกาญจน์ ฉัตรเงิน 
(สัมภาษณ์ 9 เมษายน 2558) 

 
จากการเป็นผูส้นับสนุนทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับทีมแมนยูและเชลซีน้ีช่วยส่งผลให้

ผูบ้ริโภคเพศชาย เกิดความรู้สึกท่ีดีกบัตราสินคา้สิงห์มากข้ึน ช่วยเปล่ียนทศันคติจากไม่เคยลองเบียร์
สิงห์ก็หันมาลองเบียร์สิงห์เพิ่มมากข้ึน เพราะซ้ือด้วยความผูกพันกับตราสโมสรฟุตบอลกับ
ความรู้สึกของผูบ้ริโภค การอุดหนุนเบียร์สิงห์เปรียบเสมือนการช่วยผลกัดนัทีมรัก และหากมีโลโก้
ของตราสโมสรฟุตบอลในบรรจุภณัฑ ์ผูบ้ริโภคก็อยากท่ีจะซ้ือเก็บสะสมเอาไว ้

 
“มีส่วนช่วยใหอ้ยากซ้ือ เพราะ ชอบแมนยมูาก เวลาเห็นสินคา้ของแมนยกู็จะ

มีตราสิงห์เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย” วฒันชยั สมใจ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 
 “ถ้ามีโลโกแ้มนยูติดขา้งกระป๋องก็ท าให้อยากซ้ือมากข้ึน เพราะเป็นสาวก

ของแมนย”ู นฤพนธ์ ป้ันทอง (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)  
“ตราสิงห์ใชบุ้คคลคือทีมฟุตบอลจูงใจให้ซ้ือ” วรีะวฒิุ อินทโชติ (สัมภาษณ์, 

5 เมษายน 2558) 
“มีผลให้ซ้ือ เพราะ เป็นสปอนเซอร์ทีมรัก” กิตติพงษ ์มุงคอน (สัมภาษณ์, 5 

เมษายน 2558) 
“เชลซีเป็นตราสโมสรในใจคนไทย คนไทยชอบฟุตบอลมาก” ณฐัวฒิุ ขวญั

ละมยั (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 
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ภาพที ่4.27 ภาพแสดงกระป๋องบรรจุภณัฑท่ี์มีโลโกต้ราสโมสรฟุตบอล  

 
นอกจากน้ียงัมีการเช่ือมโยงตราสินค้าให้เข้ากับโฆษณาชุดการเป็นผูส้นับสนุนแมนยู

และเชลซี ดว้ยลกัษณะเชิงสัญญะ ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ ตระหนกัรู้ในความสัมพนัธ์ของตรา
สิงห์และทีมฟุตบอล 2 ทีมน้ีดว้ย ดงัภาพ 

 

   
 
ภาพที ่4.28 ภาพแสดงเน้ือหาโฆษณาการสนบัสนุนกีฬาของตราสินคา้สิงห์กบัทีมแมนย ู

 

 
 
ภาพที ่4.29 ภาพแสดงเน้ือหาโฆษณาการสนบัสนุนกีฬาของตราสินคา้สิงห์กบัทีมเชลซี 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.oknation.net/blog/ChawetView/2010/07/19/entry-1&ei=FXVwVd3HAsytuQSeqoCIDA&bvm=bv.94911696,d.c2E&psig=AFQjCNFi6aQViLM0zJeTO_VnORbqFxo80Q&ust=1433519744846554
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ภาพที ่4.30 ภาพแสดงตราสินคา้สิงห์ท่ีมีรูปสิงห์อา้ปากเพื่อค าราม 

 
กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายมีการช้ีให้เห็นวา่ ในเน้ือหาโฆษณาฟุตบอลของทีมแมนยูและเชลซีน้ี 

มีรูปแบบสัญญะท่ีคลา้ยๆ กนัคือ การอา้ปากของนกัฟุตบอล ท่ีเปรียบเสมือนตราสินคา้สิงห์ ท่ีมีรูป
สิงห์อา้ปากเช่นกนั ซ่ึงเป็นการบ่งบอกวา่สิงห์ค ารามกึกกอ้งไปไกล และจะเห็นไดอี้กวา่มีรอยคราม
ของสีเหลืองท่ีเป็นสีสัญญะของตราสินคา้เบียร์สิงห์ในการเตะ บางท่วงท่า ช่วยส่ือให้เห็นผูบ้ริโภค
เพศชาย เห็นถึงความพยายามท่ีจะบอกวา่ทีมฟุตบอลน้ีเป็นทีมท่ีเบียร์สิงห์ช่วยให้การสนบัสนุนอยู ่
วฒันชยั สมใจ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

 
ซ่ึงการแอบแฝงรูปแบบสัญญะของตราสินคา้ในโฆษณาน้ี ช่วยกระตุน้การ

รับรู้ ของผูบ้ริโภคให้เกิดการเช่ือมโยงเน้ือหาโฆษณาเข้ากับตราสินค้าได้ดีเลย
ทีเดียว 

“สองทีมน้ีช่วยส่ือถึงความส าเร็จของตราสินคา้” สมชาย ประดิษฐชู์สกุล 
(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

“ถา้เห็น เชลซีและแมนยรูู้เลยวา่ตอ้งเก่ียวกบัเบียร์สิงห์” ณฐัวฒิุ ขวญัละมยั 
(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

“สองทีมน้ีเป็นทีมท่ีใหญ่ท่ีสุดแลว้ ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ใหดู้โดดเด่น ท าใหดู้
ก็รู้วา่การสนบัสนุนน้ีเป็นของสิงห์เลย” เก็ดมนี ทัง่สุวรรณ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 
2558) 

“เป็นการตอกย  ้าวา่เชลซีและสิงห์คือทีมท่ีสิงห์สนบัสนุนอยู”่ กนกวรรณ 
วอ่งไว (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

 
จากการใช้เอกลกัษณ์ของตราสินคา้เบียร์สิงห์ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์รูปสิงห์อา้ปากยกขาหน่ึง

ขา้ง และมีสีเหลืองทองนั้น ซ่ึงตราสินคา้เบียร์สิงห์เป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจดจ าได้เป็นอย่างดี 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.geranun.com/archives/1759&ei=gaRwVfLDM4eNuATDzoLgBA&bvm=bv.94911696,d.c2E&psig=AFQjCNHiiGPlmaLL5l0bI1hyKBgyKIeI4g&ust=1433531902335765
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แสดงใหเ้ห็นวา่ การเลือกใชสี้และสัญญะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด์ นัน่คือ สีเหลืองทองแอบแฝง
ขา้งตวัพรีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นนกักีฬาฟุตบอลในเน้ือหาโฆษณา มีผลต่อการตีความและการเช่ือมโยงตรา
สินคา้เขา้กบัเน้ือหาโฆษณาและพรีเซ็นเตอร์ และช่วยให้โฆษณานั้นเป็นท่ีจดจ าของผูบ้ริโภคไดง่้าย 
วา่โฆษณานั้นเป็นโฆษณาสินคา้อะไร จึงสรุปไดว้า่ การใช้สีสัญญะของแบรนด์ในการสร้างสีและ
อารมณ์ของเน้ือหาโฆษณา มีผลต่อการตีความและการจดจ าโฆษณาของตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 

จากโฆษณาการเป็นผูส้นบัสนุนทางดา้นกีฬาฟุตบอลใหก้บัทีมแมนยแูละเชลซีทั้งสองชุดน้ี 
ส่ือให้เห็นถึงความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของตราสิงห์ท่ีต้องการตอกย  ้ าว่าตน เป็นผูใ้ห้การ
สนบัสนุนสองทีมน้ีอยู ่ไม่เพียงเท่านั้น มนัยงัช่วยให้ผูบ้ริโภคเม่ือไดรั้บรู้โฆษณา 2 ชุดน้ี ท าให้เกิด
การหลอมรวมตราสโมสรและตราสินคา้เช่ือมโยงถึงกนั โดยเม่ือผูบ้ริโภคเห็นตราฟุตบอล 2 ทีมน้ี 
คือ แมนยแูละเชลซี ไม่วา่จะท่ีไหนก็ตามท าใหผู้บ้ริโภคนึกถึงตราสินคา้สิงห์เป็นอนัดบัแรก 

 
“ท าให้จ  าได้ง่าย เม่ือเห็นตราแมนยูและเชลซีในโฆษณาจะคิดถึงเบียร์สิงห์

เป็นอนัดบัแรก” พิรงรอง พยคัฆม์ะเริง (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 
 

การเป็นผูส้นบัสนุนทีมทางดา้นกีฬาน้ี ยงัส่งผลให้เยาวชนมีการรับรู้ต่อตราสินคา้อีกวา่ ตรา
สินคา้สิงห์เป็นตราท่ีใหค้วามส าคญักบักีฬามาก อยากสนบัสนุนใหค้นเล่นกีฬา ออกก าลงักาย เพราะ
การออกก าลงักายเป็นส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ อีกทั้งยงัเกิดความรู้สึกเชิงบวกกบัตราสิงห์ โดยอยากท่ีจะ
อุดหนุนตราสิงห์เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเป็นผูส้นับสนุนทางดา้นกีฬาน้ีเปรียบเสมือนการท าความดี
เพื่อสังคม ท าใหเ้ยาวชนคิดวา่ ตราสิงห์ส่งเสริมใหมี้การออกก าลงักาย 

 
“อยากอุดหนุนสินคา้เพิ่มข้ึน เพราะสิงห์สนบัสนุนใหอ้อกก าลงักายซ่ึงเป็น

กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ” จิรากานต์ เอกเจริญ (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 
2558) 

“เขาสนบัสนุนให้เล่นกีฬาฟุตบอลมากข้ึนครับ เพราะการเล่นฟุตบอลเป็น
การออกก าลงักายท่ีดี” เกียรติฟ้า บุษราคมั (สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558) 

 
อีกทั้งกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยด่ืมและเยาวชนท่ียงัไม่เคยด่ืม ยงัใหค้วามเห็นอีกวา่ 

การเป็นผูส้นับสนุนทางด้านกีฬาน้ีช่วยให้เกิดทัศนคติท่ีว่า เบียร์ไม่ใช่ของไม่ดี 
เพราะหากด่ืมเบียร์แต่ออกก าลงักายก็เป็นส่ิงท่ีช่วยหกัลา้งกนัได ้
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“สิงห์สนบัสนุนใหอ้อกก าลงักาย ถา้กินเบียร์แลว้ไปออกก าลงักายก็ไม่
เป็นไร เพราะการเล่นกีฬาเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์” ณฐักาญจน์ ฉตัรเงิน (สัมภาษณ์, 9 
เมษายน 2558) 

“โฆษณาน้ีมันช่วยท าให้มองว่าการด่ืมแอลกอฮอล์แล้วไปเล่นกีฬาช่วย
หกัลา้งกนัได”้ วฒันชยั สมใจ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

 
การเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนทางดา้นกีฬาของเบียร์สิงห์เป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี

และทศันคติท่ีดีต่อตวัสินคา้ เน่ืองจากการใช้ทีมฟุตบอลระดบัโลกท่ีมีแฟนบอลท่ีช่ืนชอบจ านวน
มากน้ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ ช่วยเพิ่มโอกาสในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
อีกทั้งยงัช่วยสร้างการรับรู้กบัผูบ้ริโภค ให้เกิดความเขา้ใจกบัตวัสินคา้ในดา้นความรู้สึกท่ีดีดว้ยการ
ส่ือใหเ้ห็นถึงความแขง็แรงจากการออกก าลงักายแทนการส่ือพิษร้ายจากสุราท่ีเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีท าลาย
สุขภาพ  

จากการเป็นผูส้นบัสนุนทางดา้นกีฬาน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ ส่ือโฆษณาท่ีมีเน้ือหาช่วยสนบัสนุนส่ิงท่ี
ดีมีประโยชน์ต่อสังคม หรือต่อผูบ้ริโภค เม่ือเกิดการตอกย  ้าอยา่งแข็งแกร่ง บ่อยๆเขา้ เม่ือผูบ้ริโภค
รับรู้จะเกิดความโนม้เอียงของทศันคติได ้โดยเกิดการเปล่ียนทศันคติดั้งเดิมท่ีวา่ สุราเป็นของมึนเมา 
ท าร้ายร่างกาย เป็นส่ิงไม่ดีให้กลายเป็นของดีได้ ด้วยภาพลกัษณ์ท่ีดีจากการโฆษณา จึงสรุปได้ว่า 
ส่ือโฆษณามีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติของผูบ้ริโภคได ้

5) การรับรู้โฆษณาแฝง  
เม่ือมีการรับรู้ส่ือโฆษณาตราสินคา้สิงห์ไม่วา่จะเป็นสินคา้ประเภทมีแอลกอฮอล์หรือไม่มี

แอลกอฮอล์ ผูบ้ริโภคจะเกิดการหลอมรวมของผลิตภณัฑ์ตราสิงห์เขา้ดว้ยกนั และตราสิงห์ท่ีไม่ว่า
จะปรากฏอยู ่ณ ผลิตภณัฑ์ชนิดใด ผูบ้ริโภคจะเกิดความเคยชินกบัตราสินคา้น้ี และบางคร้ังยงัมีการ
เช่ือมโยงคุณสมบติัของตราสินคา้ท่ีพบเห็นในส่ือโฆษณา ระหวา่งน ้าด่ืมตราสิงห์และเบียร์ตราสิงห์ 
เขา้ไวด้ว้ยกนัดว้ย โดยกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายท่ีด่ืมเบียร์สิงห์เป็นประจ าให้ความเห็นวา่บางคร้ังท่ีเห็น 
โฆษณาน ้ าด่ืมตราสิงห์ท่ีใหค้วามรู้สึกสดช่ืนเวลาด่ืม ก็ท  าให้นึกถึงความสดช่ืนเวลาด่ืมเบียร์ตราสิงห์
ไดเ้หมือนกนั 

 
“ช่วยท าใหม้องวา่สดช่ืน แลว้รู้สึกวา่กินน ้าแลว้สดช่ืนเหมือนกบัการกินเบียร์

ก็สดช่ืนไดเ้หมือนกนั” วฒันชยั สมใจ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 
“ดูออกวา่เป็นโฆษณาแฝง เพราะคนดูแยกแยะออกวา่เป็นแบรนด์ท่ีท าหลาย

อยา่ง ช่วยท าใหต้ราสินคา้ติดตา” ออ้มใจ เคทะจิตร์ (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 
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“เบียร์สิงห์มีแบรนด์และโฆษณาเดียวกนักบัน ้ าด่ืมตราสิงห์ น่าจะรสชาติดี
เหมือนกนั” เกียรติฟ้า บุษราคมั (สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558) 

“เห็นโฆษณาน ้าด่ืมสิงห์ท่ีไหนเหมือนเห็นเบียร์ท่ีนัน่ ถา้เจอน ้าท่ีไหนก็จะ
นึกถึงเบียร์สิงห์ท่ีนัน่ เป็นแบรนดท่ี์ติดหู ยามท่ีเลือกซ้ือสินคา้จะนึกถึงสโลแกน น ้า
ด่ืมสะอาด…น ้าด่ืมตราสิงห์ ทุกทีไม่วา่จะกบัเบียร์หรือน ้า” พิรงรอง พยคัฆม์ะ 
(สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

“นึกถึงเบียร์สิงห์ ตราเหมือนกนั” สายฟ้า โกมลวจิิตร (สัมภาษณ์, 2 
พฤษภาคม 2558) 

 
เม่ือผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ส่ือโฆษณาตราสินคา้สิงห์เขาจะไม่มองโฆษณานั้นๆว่า

เป็นผลิตภณัฑ ์เบียร์หรือน ้า แต่จะมองภาพรวมวา่เป็น โฆษณาตราสินคา้สิงห์ทุกตวั และท า
ใหเ้กิดความคุน้เคย เคยชินกบัตราสินคา้สิงห์มากข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงตราสิงห์เป็นกรณีศึกษาหน่ึง
ท่ีดี ท าใหน้กัการตลาดไดเ้ขา้ใจถึงค าวา่ Brand Awareness ท่ีแทจ้ริง เพราะคนทุกเพศ ทุกวยั 
ต่างรู้จกั ตราสินคา้สิงห์ 

 
“เวลาเห็นโฆษณาสินคา้สิงห์ทุกตวั ท าให้นึกถึงแบรนดท่ี์เป็นตราสินคา้สิงห์

ทุกผลิตภณัฑเ์ลย” ณฐัวฒิุ ขวญัละมยั (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 
“มนัเป็นโลโกเ้ดียวกนั เวลาเห็นตราสิงห์ก็คิดถึงเบียร์ก่อนเพราะสิงห์ท าเบียร์

มาก่อน และก็คิดถึงน ้ าด่ืม และโซดา ด้วย มองภาพรวมตรงตราสินค้ามากกว่า”     
ธีรกานต ์ศรีภูธร (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

 
การจดจ าโลโกท่ี้ติดตา และสโลแกนท่ีคุน้หูของตราสิงห์ ท่ีเกิดจากการโฆษณาน ้ า

ด่ืมตราสิงห์ ช่วยโยงความรู้สึก ให้เกิดการรับรู้ จดจ า สินค้าตวัอ่ืนท่ีเป็นสินค้าตราสิงห์
เหมือนกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้ประเภทเบียร์ จึงสรุปไดว้า่ การจดจ าโลโกต้ราสินคา้ได้
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ตรานั้น เพราะเม่ือตราสินคา้นั้นเป็นท่ีจดจ าและถูกยอมรับ
กบัผูบ้ริโภคแลว้ ไม่วา่ตราสินคา้นั้นจะไปปรากฏอยูท่ี่ผลิตภณัฑ์ตวัใด สินคา้ตรานั้นจะถูก
ยอมรับและเกิดความเช่ือมัน่กบัผูบ้ริโภคไดม้ากกกวา่ตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่รู้จกั ซ่ึงความ
เช่ือมัน่น้ีเองท่ีน าไปสู่ทศันคติท่ีดีจนเกิดการตดัสินใจซ้ือ 
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เม่ือผูบ้ริโภคพบเห็นส่ือโฆษณาตราสินค้าสิงห์ในนามบริษัท สิงห์ คอ
ปอเรชั่น จ  ากดั หรือการโฆษณาน ้ าด่ืมตราสิงห์ ผูบ้ริโภคจะนึกถึงเบียร์สิงห์เป็น
อนัดบัแรก เน่ืองจากตราสินคา้สิงห์มีช่ือเสียงมานานในการท าเบียร์มาก่อน  

“ถา้เห็นตราสิงห์ น่ีส่วนใหญ่จะเน้นไปทางแอลกอฮอล์ พวกเบียร์ โซดาท่ี
ไวกิ้นกบัเหลา้” สมชาย ประดิษฐชู์สกุล (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

“เวลาเห็นโฆษณาน ้ าด่ืมสิงห์ คนทัว่ไปจะรู้อยูแ่ลว้ว่าสิงห์ท าเบียร์มาก่อน 
เวลาโฆษณาน ้ าก็จะท าให้รู้สึกว่าโฆษณาเบียร์ไปด้วยในตวั” นฤพนธ์ ป้ันทอง 
(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

“เห็นรูปตราสิงห์ ปุ๊ป คิดถึงเบียร์เป็นอันดับแรก” กิตติพงษ์ มุงคอน 
(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

 
ตราสินค้าสิงห์แต่เดิมใช้ช่ือบริษัทว่า บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ  ากัด แต่ในปัจจุบันได้

เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั สิงห์ คอปอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงในการเปล่ียนช่ือบริษทัน้ี ส่งผลให้เม่ือผูบ้ริโภคได้
ยนิแค่เพียงช่ือบริษทั ก็จะเกิดการเช่ือมโยงใหนึ้กถึงตราสินคา้และตวัสินคา้ตามล าดบัในทนัที เพราะ
ช่ือสิงห์กบัตราสินคา้สิงห์นั้นเหมือนกนั ซ่ึงการเปล่ียนช่ือบริษทัน้ีช่วยตอกย  ้าให้ผูบ้ริโภคเกิดการ
จดจ า นึกถึงและสินคา้แรกท่ีผูบ้ริโภคนึกถึงเม่ือไดย้นิช่ือบริษทั สิงห์ คอปอเรชัน่ จ  ากดั นัน่คือ เบียร์ 

 
“ก็ตอ้งเปล่ียนให้ตรงกบัโลโกสิ้นคา้สิคะ ถา้ไดย้นิ บุญรอดบริวเวอร่ี ก็ไม่รู้วา่

ขายอะไรแต่ถา้ไดย้นิวา่ สิงห์คอปอเรชัน่ ก็รู้เลยวา่ อ่อขายเบียร์สิงห์ น ้ าสิงห์ เปล่ียน
เพื่อให้ผูบ้ริโภคจ าไดง่้าย บางคนบอกวา่บุญรอดขายอะไร เขายงัไม่รู้กนัเลย แต่ถา้
บอกสิงห์คอปอเรชัน่น่ีรู้เลย อยา่งเบียร์ชา้งยงัไม่รู้เลยวา่บริษทัอะไรเป็นผูผ้ลิต” อรอุ
มา มีมุข (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

 “ผมคิดวา่เขาตอ้งการเปล่ียนภาพลกัษณ์จากค าวา่บุญรอดท่ีดูไทยเกินไป ให้
เป็นสิงห์คอปอเรชั่นท่ีมีความเป็นสากลมากข้ึน แล้วท่ีเป็นสิงห์คอปอเรชั่นน่ีมนั
น่าจะมาจากสัญลกัษณ์ของเขา ท่ีเป็นรูปตราสิงห์อยูแ่ลว้ก็ตอกย  ้าความเป็นตราสิงห์
มากข้ึนไปอีก พอไดย้ินค าว่าสิงห์คอปอเรชัน่ก็นึกถึงสัญลกัษณ์ตราสิงห์เลย แลว้ก็
ต้องการลบภาพเดิมๆเก่ียวกับบริษัทบุญรอดไปด้วยในตัว” นฤพนธ์ ป้ันทอง 
(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) 

“ท่ีเปล่ียนผมคิดวา่ช่ือมนัจะไดดู้สากลมากข้ึน เพื่อตอ้งการให้คนรู้จกัในแบ
รนด์ของสิงห์มากกวา่ เพราะบริษทัสิงห์น่ีใช้ตวัสิงห์เป็นตราสินคา้อยูแ่ลว้ มนัช่วย
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ท าใหค้นจดจ าในเร่ืองของตราสินคา้มากข้ึน” สมชาย ประดิษฐ์ชูสกุล (สัมภาษณ์, 5 
เมษายน 2558) 

 
จากการรับรู้โฆษณาแฝงของตราสินคา้สิงห์ สามารถสรุปไดว้า่ เม่ือผูบ้ริโภคพบเห็น หรือ

ไดย้นิ ส่ือโฆษณาตราสินคา้สิงห์ โฆษณาในนามบริษทั สิงห์ คอปอเรชัน่ จ  ากดั หรือการโฆษณาน ้ า
ด่ืมตราสิงห์ ผูบ้ริโภคจะนึกถึงเบียร์สิงห์เป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากตราสินคา้สิงห์มีช่ือเสียงมานานใน
การท าเบียร์มาก่อน และบางคร้ังก็เกิดการเช่ือมโยงคุณสมบติัของตวัสินคา้ระหวา่งน ้ ากบัเบียร์เขา้
ดว้ยกนั อีกทั้งยงัเกิดการรับรู้แบบหลอมรวมตราสินคา้สิงห์ ทุกผลิตภณัฑ์อีกดว้ย ซ่ึงส่งผลให้แบ
รนดสิ์งห์เป็นแบรนดท่ี์เคยชิน ติดตา ติดหูมาก และแบรนดมี์ความแขง็แกร่งมาก  

การรับรู้ตราสินคา้สิงห์ผ่านส่ือโฆษณา สามารถแบ่งการรับรู้ตราสินคา้สิงห์ ไดด้งัน้ี ดา้น
ช่องทางการส่ือสารของส่ือโฆษณา คือ ตราสิงห์มีช่องทางการส่ือสารของส่ือโฆษณาท่ีครอบคลุม
ทุกจุดการส่ือสารให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้อยา่งต่อเน่ืองและผูบ้ริโภคจะพบเห็นส่ือโฆษณาของตรา
สินคา้สิงห์ผา่นส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด ดา้นประสิทธิภาพของส่ือโฆษณา คือ โฆษณาตราสินคา้สิงห์
มีประสิทธิภาพตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ คือ  ตราสิงห์มีภาพลกัษณ์ของ
ความเป็นผูน้ าและเป็นตราสินคา้ไทยท่ีกา้วไกลสู่ตราสินคา้ระดบัโลก ดา้นการเป็นผูส้นบัสนุนกีฬา 
คือ ตราสินคา้เบียร์สิงห์ใหค้วามส าคญัต่อการเป็นผูส้นบัสนุนกีฬาฟุตบอล และดา้นโฆษณาแฝง คือ 
เม่ือพบเห็นส่ือโฆษณาน ้ าด่ืมตราสิงห์ ส่ือโฆษณาตราสิงห์ หรือส่ือโฆษณาในนามบริษทั สิงห์ คอ
ปอเรชั่น จ  ากดั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะนึกถึงตราสินคา้เบียร์สิงห์เป็นอนัดบัแรก และรับรู้ไดว้่า
โฆษณานั้นเปรียบเสมือนการโฆษณาแฝงสินคา้เบียร์ไปดว้ยในตวั ซ่ึงการรับรู้ตราสินคา้น้ีส่งผลให้
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เกิดทศันคติในเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เบียร์สิงห์ 



บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง “การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ และพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ของผู ้บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มี
วตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้าของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ4) เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินคา้ผา่น
ส่ือโฆษณาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) คือ  

ใช้วิ ธี การวิจัย เชิ งป ริมาณ  โดยแบบสอบถามแบบตอบ เองกับผู ้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีเคยมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ ใช้
วิธีการเลือกพื้นท่ีในการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) จาก
สถานท่ีท่ีคาดวา่ มีการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ ซ่ึงไดแ้ก่ ร้านอาหาร 
ร้านคา้สะดวกซ้ือ สถานเริงรมยก์ลางคืน ผบับาร์ ห้างสรรพสินคา้ และยา่นชุมชน ใน 9 บริเวณดงัน้ี 
ยา่นเลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค,์ ยา่นมหาวิทยาลยัรามค าแหง, ยา่นมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั, 
ย่านมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต , ย่านลาดพร้าว , ย่านทองหล่อ-เอกมัย , ย่านรัชดาภิเษก , ย่าน
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย,และ ย่านถนนเกษตร-นวมินทร์ อายุตั้งแต่ 14 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน  
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิธีสถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistic) และสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใช้ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในสมมติฐาน
ต่างๆ ท่ีตั้งไว ้โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ t-test F-test และสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS และ 
ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสโนวบ์อล (Snow Ball) โดย

แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยมี  
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พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ อายุตั้งแต่ 14  ปีข้ึนไป ซ่ึง
ก ลุ่มผู ้บ ริโภคน้ี ช่ืนชอบเคร่ืองด่ืมท่ี มีแอลกอฮอล์ เบียร์สิงห์  2) ก ลุ่มผู ้บ ริโภคชายในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีเคยมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ 
อายตุั้งแต่ 14  ปีข้ึนไป ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคน้ีช่ืนชอบเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เบียร์สิงห์ 3) กลุ่มเยาวชน
หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ียงัไม่บริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลแ์ต่มีภาวะเส่ียงท่ีจะเป็นนกัด่ืม
แอลกอฮอล์หน้าใหม่ อายุ 15-19 ปี ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคน้ีช่ืนชอบน ้ าด่ืมตราสิงห์ และ4) กลุ่มเยาวชน
ชายในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ียงัไม่บริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์แต่มีภาวะเส่ียงท่ีจะเป็นนกัด่ืม
แอลกอฮอล์หน้าใหม่ อายุ 15-19 ปี ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคน้ีช่ืนชอบน ้ าด่ืมตราสิงห์ กลุ่มละ 6 คน รวม
ทั้งส้ินจ านวน 24 คน ดว้ยการวิเคราะห์ดว้ยการจ าแนกขอ้ความเขา้กลุ่ม จดักลุ่มขอ้มูล และน าเสนอ
ขอ้คน้พบพร้อมทั้งแปลความหมาย โดยจากการศึกษาไดข้อ้คน้พบดงัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
ลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีพบส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,000 บาท 
มีสถานภาพโสด อาย ุ21-30 ปี และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

1) ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม โดยการด่ืมเหลา้ เบียร์เป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมไทยในการเขา้สังคม  

แตกต่างกับผู ้บริโภคกลุ่มอายุต ่ ากว่า 21 ปี ท่ีพบเป็นส่วนน้อย มีปัจจัยท่ีส่งผลให้ด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสังคม คือ ด่ืมตามเพื่อน คนรู้จกั หรือครอบครัวชวนด่ืม
มากท่ีสุด  

2) ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้  
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติต่อตราสินคา้เบียร์สิงห์ ดา้นคุณลกัษณะ คือ รูปสิงห์ท่ีใช้

เป็นสัญลกัษณ์ตราสินคา้มีความโดดเด่น ดา้นคุณประโยชน์ คือ สะดวกในการหาซ้ือ ดา้นคุณค่า คือ 
ความมีช่ือเสียงมานาน และดา้นบุคลิกภาพ คือ หากมองว่าตราสินคา้เบียร์สิงห์เป็นคนหน่ึงคน ก็
เปรียบไดว้า่เป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพแบบหา้วหาญ คือ ตราสินคา้ท่ีเปรียบเหมือนคนท่ีแขง็แรงและกลา้
หาญ โดยทศันคติท่ีมีระดบัทศันคติมากท่ีสุดของผูบ้ริโภค คือ ความสะดวกในการหาซ้ือ 
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3) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์  
ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ี

มีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 
โดยสาเหตุท่ีท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากด่ืมเบียร์สิงห์ คือ เพื่อน คนรู้จักหรือ

ครอบครัว ชวนด่ืม กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัเบียร์สิงห์จากส่ือโฆษณา  (โทรทศัน์, 
วทิยุ, ป้าย, โฆษณา, อินเทอร์เน็ต) เม่ือกลุ่มตวัอยา่งจะเลือกด่ืมเบียร์สักยีห่้อ กลุ่มตวัอยา่งจะค านึงถึง
การเปรียบเทียบคุณภาพกบัราคา สาเหตุท่ีกลุ่มตวัอย่างอายุ 21-30 ปี ท่ีพบเป็นส่วนใหญ่ตดัสินใจ
เลือกเบียร์สิงห์ เพราะ ความมัน่ใจในรสชาติของเบียร์ท่ีเป็นเลิศแตกต่างกบัผูบ้ริโภคกลุ่มอายุต ่ากวา่ 
21 ปี ท่ีพบเป็นส่วนน้อย ตดัสินใจเลือกด่ืมเบียร์สิงห์ เพราะ ให้ความรู้สึกมีคุณภาพ ปลอดภยัเม่ือ
บริโภค และหลงัเลือกซ้ือเบียร์สิงห์แลว้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะมัน่ใจใน
มาตรฐานและคุณภาพของตราสินคา้ และกลุ่มตวัอยา่งท่ีระบุวา่จะไม่กลบัมาซ้ืออีก เน่ืองจากมองวา่
ถา้เทียบกบัปริมาณเบียร์สิงห์ถือวา่มีราคาท่ีแพง  

นอกจากน้ีจากการสนทนากลุ่มยงัพบอีกวา่ กลุ่มเยาวชนท่ียงัไม่เคยด่ืมแต่อยูใ่นภาวะเส่ียงท่ี
จะด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ส่วนใหญ่ ในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะซ้ือเบียร์
สิงห์   เน่ืองจากอยากจะลองด่ืมเบียร์สิงห์มานานแลว้ เพราะ ติดตาและคุน้เคยกบัตราสินคา้น้ี อีกทั้ง
เห็นผูใ้หญ่ท่ีบา้นด่ืม เม่ืออายถึุงจะลองซ้ือด่ืมหรือหากเพื่อนชวน โดยเลือกด่ืมเบียร์สิงห์เพราะมัน่ใจ
ในคุณภาพและรสชาติของสินคา้ 

4) การรับรู้ตราสินคา้ผา่นส่ือโฆษณา 
การท าส่ือโฆษณาของเบียร์สิงห์ตั้งแต่เร่ิมแรกเดิมทีจะท าการโฆษณาเนน้รูปแบบเอกลกัษณ์

ไทย ซ่ึงเบียร์สิงห์เป็นเบียร์ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีเป็นเบียร์ของไทย มีช่ือเสียงมายาวนาน ดว้ยสโลแกน
ท่ีวา่ “เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย”  

ในขณะท่ีสิงห์มีการปูพื้นฐานตราสินคา้ว่า เป็นเบียร์ของไทยแท้ๆ นั้น แต่ในปัจจุบนัมีขอ้
ห้าม พรบ. ควบคุมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ปี 2551 ส่งผลให้เกิดการจ ากดัเวลาและโฆษณาของ
เบียร์สิงห์ถูกควบคุมดว้ยขอ้จ ากดัมากมาย ซ่ึงกฎหมายอนุญาติใหโ้ฆษณาไดเ้พียงแต่ภาพลกัษณ์ของ
บริษทักิจการเท่านั้น ท าใหเ้บียร์สิงห์ใหค้วามส าคญักบัการท า “สปอร์ตมาร์เก็ตต้ิง”  

โดยในปี พ.ศ. 2553 ตราสินคา้เบียร์สิงห์ใช้เงินลงทุน 520 ล้านบาทเพื่อเป็นสปอนเซอร์
หลกัให้กบัทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมสโมสรฟุตบอลเชลซี พร้อมทั้ง ไดอ้อกฉาย
โฆษณาทางโทรทศัน์ ประกาศการเป็นผูส้นบัสนุนหลกัให้ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีม
สโมสรฟุตบอลเชลซี อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงการเป็นสปอนเซอร์หลกัน้ีตราสิงห์จะไดสิ้ทธ์ิน าภาพนกั
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เตะในสโมสร ค าพูด ขอ้ความ สัญลกัษณ์ของทีม ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไดทุ้กส่ือทัว่
โลก รวมถึงไดรั้บสิทธ์ิในการจดัจ าหน่ายเบียร์สิงห์ในสนามฟุตบอลของสโมสรดว้ย  

และเป็นท่ีสังเกตไดอี้กวา่ ตราสินคา้สิงห์ ไดมี้การเปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั บุญรอดบริ
วเวอร่ี จ  ากดั มาเป็น บริษทั สิงห์คอปอเรชัน่ จ  ากดั แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างความ
เป็นหน่ึงเดียวกนัระหวา่งช่ือบริษทักบัช่ือสินคา้ เพื่อใชช่้องวา่งทางกฎหมายใน พรบ.ปี 2551 ท่ีกล่าว
วา่ อนุญาตให้โฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์นอกจากเวลาท่ีถูกอนุญาต ดว้ยรูปแบบการโฆษณา
เพียงแต่ในนามบริษทัได ้เพื่อตอกย  ้าให้ผูบ้ริโภคระลึกถึงไดง่้ายข้ึน และเม่ือเวลาตราสินคา้สิงห์จะ
ท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในนามบริษทั ตราสิงห์จะไม่ใช้ตราสินคา้สีใดสีหน่ึง คือถา้ตราสิงห์
เป็นสีทองนัน่หมายถึงเบียร์ สีฟ้าหมายถึงน ้า และสีแดงหมายถึงโซดา แต่ตราสิงห์จะใชสี้เทาขาว ซ่ึง
มีความหมายว่าเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่ผูบ้ริโภคจะคิด หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ ตอ้งการให้ผูบ้ริโภค 
Remind เป็นสินคา้ตราสิงห์ทุกๆตวั โดยนายอิฐบูรณ์ อน้วงษา หัวหน้าศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภค 
มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค กล่าววา่ พฤติกรรมเช่นน้ีถือวา่กระท าผิดจริยธรรม เพราะก่อให้เกิดความเขา้ใจ
ผิดต่อสินคา้ อย่างไรก็ตามจะเห็นไดว้่าบริษทัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ จะใช้โลโกเ้ดียวกนั
หรือใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑ์อ่ืนเพื่อสร้างการจดจ า จึงอยากเรียกร้องให้บริษทัมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและไม่ใชช่้องวา่งของกฎหมายสร้างนกัด่ืมหนา้ใหม่ (โพสตทู์เดย,์ 2554) 

จากงานวจิยัไดค้น้พบลกัษณะการรับรู้ตราสินคา้สิงห์จากส่ือโฆษณาตราสิงห์ได ้5 ลกัษณะ 
ดงัน้ี 

1) การรับรู้ช่องทางการส่ือสารของส่ือโฆษณา 
จากการท าสนทนากลุ่มไดพ้บวา่ ส่ือโฆษณาของสิงห์มีช่องทางการส่ือสารการตลาดแบบ

ครอบคลุมหลากหลายช่องทาง ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงส่ือโฆษณาของตราสินคา้สิงห์ไดง่้ายมาก จน
ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความคุน้เคยและจดจ าตราสินคา้น้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่ไปท่ีไหน ไม่วา่จะท าอะไร
ก็สามารถพบเห็นส่ือโฆษณาของสิงห์ได ้

โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะพบเห็นส่ือโฆษณาของตราสินคา้สิงห์ผ่านส่ือโทรทศัน์มาก
ท่ีสุด ซ่ึงเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีเป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่เป็นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
ในการโฆษณา เพราะสามารถเขา้ถึงคนจ านวนมากไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็ว แต่นอกจากนั้น วิทยุ ป้าย
โฆษณาป้ายบิลบอร์ดตามทอ้งถนน สถานีรถไฟฟ้า ตามตึกต่างๆ ในหนงัสือพิมพ ์หนงัสือกีฬา  ส่ือ
โฆษณา ณ จุดขาย อนัไดแ้ก่ บูธกิจกรรมลานเบียร์ การแข่งขนักีฬา ป้ายโฆษณาตราสินคา้ตามผบั/
บาร์ ร้านอาหาร และแมก้ระทัง่ส่ือโฆษณาในส่ือดิจิตอลท่ีเป็นส่ิงท่ีมาแรงในขณะน้ี เป็นส่ือท่ีทรง
พลงัมีอิทธิพลในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั ตราสิงห์ก็ไม่
ละเลย มีการอัพเดตข้อมูลอยู่สม ่าเสมอ มีการจดัท าโฆษณาตราสินค้าสิงห์ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย 
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ไดแ้ก่ Facebook Fanpage ดว้ยการท าแคมเปญให้คนมากดไลค์เยอะๆเพื่อลุน้รับของรางวลั แต่ใน
ขณะเดียวกนัการกดไลค์น้ีก็สร้าง Brand Awareness ไปด้วย, Instagram ก็มีการจดัท าโฆษณาของ
ตราสินคา้สิงห์ให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ตลอด รวมไปถึงการท าโฆษณาตดัใน Youtube ก่อนเขา้คลิป
วดีีโอ  และมีเวบ็ไซดห์ลกัท่ีสามารถติดตามกิจกรรมไดอี้กดว้ย  

นอกจากนั้นยงัพบอีกว่าการพบเห็นสินคา้ตราสิงห์บ่อยๆไม่วา่จะเป็นน ้ า โซดา หรือเบียร์
ตามชั้นบนร้านสะดวกซ้ือ ก็สร้างประสบการณ์ ความคุน้เคยให้เยาวชน มีการรับรู้หรือรู้จกั จดจ า
ตราสินคา้และผลิตภณัฑไ์ดเ้ช่นกนั  

เม่ือกลุ่มผูบ้ริโภคมีการพบเห็นตราสินคา้สิงห์บ่อยๆจากช่องทางต่างๆ แมว้า่จะไม่เกิดความ
สนใจ แต่ในความเป็นจริงก็คือ ถึงแมว้่าผูบ้ริโภคจะไม่สนใจสินคา้นั้นๆเลย แต่เม่ือพบเห็นตรา
สินคา้นั้นบ่อยๆ ก็จะเกิดการซึมซบัจนน าไปสู่การจดจ าได ้และการจดจ าไดน้ี้จะน าไปสู่การเอนเอียง
สนใจในตราผลิตภณัฑ์และการสนใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์น้ี ก็เน่ืองมาจากเม่ือผูบ้ริโภคเกิดความ
ตอ้งการสินคา้หน่ึงๆข้ึนมา เขาจะดึงเอาประสบการณ์และความจ าของสินคา้ในแต่ละยี่ห้อข้ึนมา 
และแน่นอนวา่หากตราสิงห์มีส่ือโฆษณาท่ีผูบ้ริโภคสามารถพบเห็นไดบ้่อยท่ีสุด ก็จะเกิดความเคย
ชินกบัตราสินคา้สิงห์ และตราสิงห์ก็จะเป็นตราแรกๆท่ีอยูใ่นใจของผูบ้ริโภค 

เป็นท่ีสังเกตอีกวา่ เยาวชนและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ จะพบเห็นเบียร์สิงห์ ตามร้านสะดวกซ้ือ
และร้านขายของช าแถวบา้นบ่อยมาก เบียร์สิงห์จึงเป็นสินคา้ท่ีมีความสะดวกซ้ือสูง หาซ้ือไดง่้าย
มาก จนใครๆก็สามารถเขา้ถึงสินคา้ประเภทน้ีได ้และความสะดวกซ้ือน้ีเองท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีอตัรา
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ยี่ห้อต่างๆรวมถึงเบียร์สิงห์ ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆในทุก
ปี เพราะถา้เกิดความตอ้งการสินคา้น้ีข้ึนเม่ือไหร่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีครอบคลุมน้ีจะสามารถ
ตอบสนองผูบ้ริโภคไดท้นัที 

จากช่องทางการส่ือสารของส่ือโฆษณาตราสินคา้สิงห์จะเห็นไดว้า่ มีการครอบคลุมช่องทาง
การส่ือสารต่างๆให้ครอบคลุมคนทุกเพศ ทุกวยั ให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะส่ือดิจิตอลได้แก่ Social 
Media และYoutube ก็สามารถเขา้ถึงคนรุ่นใหม่ได ้อยา่งรุ่น Gen. X หรือ Gen. Y ก็เป็นพวกท่ีชอบ
เสพส่ือดิจิตอลอยู่ไม่น้อย จึงไม่น่าแปลกใจเลย ท่ีจะมีอตัราการเกิดนักด่ืมหน้าใหม่ เพิ่มมากข้ึน
เร่ือยๆในทุกๆปี เพราะเด็กรุ่นใหม่เหล่าน้ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของส่ือโฆษณา ตราสินคา้เบียร์สิงห์
ไดง่้ายๆเพียง คลิกเดียว  

2) การรับรู้ประสิทธิภาพของส่ือโฆษณา 
จากผลการสนทนากลุ่มช้ีให้เห็นว่าส่ือโฆษณาของเบียร์สิงห์ ช่วยส่ือถึงความรู้สึกท่ีดีท่ี

ผูบ้ริโภคจะได้รับเม่ือกินเบียร์สิงห์ไม่ว่าจะเป็น บรรยากาศของความสนุกสนาน มิตรภาพ ความ
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สามคัคี ความอบอุ่น หรือบรรยากาศแห่งการผ่อนคลาย ก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วยให้เกิดการกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการสินคา้ได ้

ส่ือโฆษณาจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้ น ข้ึนอยู่กับว่า โฆษณานั้ นตรงกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายท่ีเราตอ้งการให้เกิดการรับรู้หรือไม่ โดยการจดัท าส่ือโฆษณาให้ประสบความส าเร็จนั้น
มิใช่เพียงแต่การวางช่องทางให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดแ้ต่เพียงเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงเน้ือหาสาร ท่ีตอ้งมี
สาระท่ีช่วยดึงดูดความสนใจ ตรงใจ และเกิดความรู้สึกท่ีดีให้กบัผูบ้ริโภคด้วย เม่ือผูบ้ริโภคเกิด
ความรู้สึกท่ีดีก็อยากท่ีจะอุดหนุนสินค้า อีกทั้ งวตัถุประสงค์ท่ีโฆษณาต้องการก็คือ เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตราสินคา้ และกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการของสินคา้ โดยเบียร์สิงห์ได้วาง
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ เพศชายวยัท างานท่ีตอ้งการความส าเร็จไปถึงเป้าหมาย ซ่ึงโจทยน้ี์ท าให้
โฆษณาของสิงห์ท่ีถูกคิดคน้ออกมาเป็นการโฆษณา ในรูปแบบสปอร์ตมาร์เก็ตต้ิง เป็นส่ือโฆษณาท่ี
ค่อนขา้งตรงจุด ตีโจทยไ์ดแ้ตกและมีประสิทธิภาพ 

โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายส่วนใหญ่ไม่วา่จะเป็นกลุ่มเยาวชนท่ียงัไม่เคยด่ืมและกลุ่มผูบ้ริโภค
เพศชาย ส่วนใหญ่ชอบทีมแมนยูมากกว่าเชลซี และต่างให้การยอมรับว่าส่ือโฆษณาชุดการใช้ทีม
ฟุตบอลแมนยู มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณานั้นช่วยเป็นจุดดึงดูดความสนใจได้ดี ท าให้เกิด
ความสะดุดใจ จ าไดแ้ละเกิดความรู้สึกท่ีดีให้กบัตราสินคา้ โดยกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชาย มีพฤติกรรม
โดยธรรมชาติคือ ชอบสรรหาการออกไปผ่อนคลายจากการท างานด้วยการด่ืมเบียร์และเชียร์
ฟุตบอลตามร้านเหล้าต่างๆ โฆษณาเบียร์สิงห์จึงเป็นโฆษณาท่ีช่วยกระตุ้นความต้องการอยาก
ออกไปด่ืมเบียร์ ดูบอล ของกลุ่มผูบ้ริโภคได ้และเม่ือมีนดัการแข่งขนัท่ีมีทีมสโมสรเชลซี และทีม
ฟุตบอลแมนยู เบียร์สิงห์จะเป็นเบียร์ท่ีไดรั้บความสนใจและถูกเสนอขายจากพนกังาน ณ จุดขาย 
เป็นอนัดบัแรกๆ จึงท าให้โฆษณาของสิงห์ชุดการเป็นผูส้นบัสนุนฟุตบอลน้ีเป็นโฆษณาตวัหน่ึงท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ในขณะเดียวกนัจะเห็นไดว้า่ เม่ือมีการถ่ายทอดฟุตบอลทางส่ือโทรทศัน์เม่ือไหร่ ตราสินคา้
เหลา้ เบียร์ มกัจะไปปรากฏอยูข่า้งสนามฟุตบอล ให้คนดูบอลเห็น ผนวกกบัเม่ือถึงช่วงพกัโฆษณา 
โฆษณาท่ีจะมาเป็นอนัดบัแรกๆคือ โฆษณาของตราสินคา้เหลา้ เบียร์ ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการจดจ า
ตราสินคา้เหลา้ เบียร์เหล่าน้ีได ้และส่ิงๆน้ีอาจเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการปลูกฝังวฒันธรรมการกิน
เบียร์ดูบอล ของคนไทยใหสู้งข้ึนไปอีกได ้

การคน้หาความตอ้งการท่ีซ่อนอยู่ในตวัผูบ้ริโภคนั้นเป็นส่ิงจ าเป็น การคิดโฆษณาให้ตรง
กับความต้องการของผูบ้ริโภค ต้องอิงมาจากพฤติกรรมการบริโภค คือ การโฆษณาจ าต้องให้
ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีจนเกิดความตอ้งการและน าเสนอทางเลือกให้กบัพวกเขา ดว้ยการตอกย  ้า
ช่ือแบรนดแ์ละโลโกใ้หพ้วกเขาอีกที อยา่งเบียร์สิงห์ท่ีกระตุน้ใหค้นอยากดูบอลแลว้ด่ืมเบียร์สิงห์  
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3) การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 
จากแคมเปญโฆษณาการประกาศการเป็นผูส้นับสนุนหลกัให้กบัทีมฟุตบอลแมนยูและ

สโมสรฟุตบอลเชลซี ท าใหต้ราสิงห์ไดถู้กปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ในมุมมองของผูบ้ริโภคชาวไทยวา่
เบียร์สิงห์เป็นเบียร์ไทย กลายมาเป็น Global Brand อย่างเต็มรูปแบบ และส่งผลให้เกิดการรับรู้ต่อ
ผูบ้ริโภคชาวไทย ว่าควรภาคภูมิใจท่ีเห็นเบียร์ไทยไปไกลระดับโลกในทนัที เกิดการรับรู้ว่าคน
ต่างชาติยงัใหค้วามสนใจขนาดน้ีเราจะไม่สนใจเลยก็คงไม่ได ้

การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้สิงห์จากส่ือโฆษณา ในท่ีน้ีจะหมายถึงส่ือโฆษณาของ
ตราสิงห์ ท่ีใชพ้รีเซ็นเตอร์ คือ ทีมฟุตบอลแมนยู และเชลซี โดยการเร่ิมท าแคมเปญน้ีช่วยส่งผลให้
เกิดการปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ของแบรนด์จากเบียร์ไทย ไปสู่การเป็นแบรนด์สากล และจาก
งานวิจยัช้ีให้เห็นวา่ หากอยากปรับเปล่ียนแบรนด์ให้ดูมีความเป็นสากลมากข้ึน สามารถท าไดโ้ดย
การใช้พรีเซ็นเตอร์บุคคลหรือแบรนด์แอมบาสเดอร์ ท่ีได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอย่าง
กวา้งขวาง มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เน่ืองจากจะท าให้บุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงนั้นถูกสะทอ้น
เช่ือมโยงมาถึงตราสินคา้ไดโ้ดยตรง และท าใหต้ราสินคา้ดูน่าเช่ือถือมากข้ึนดว้ย จากการการันตีดว้ย
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเหล่านั้น 

โฆษณาของตราสิงห์ ท่ีใชพ้รีเซ็นเตอร์ คือ ทีมฟุตบอลระดบัโลก ไดแ้ก่ ทีมแมนยู และเชล
ซี ถือเป็นการกา้วสู่ GLOBAL BRAND อยา่งแทจ้ริง อีกทั้งบุคลิกภาพของทีมฟุตบอลเหล่าน้ียงัถูก
เช่ือมโยงมายงัตราสินคา้โดยตรง ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายให้ความเห็นวา่ รู้สึกถึงความเป็นผูน้ า ซึม
ซับความส าเร็จของสองทีมน้ีมาสู่ตราสินคา้สิงห์ ท าให้ตราสินคา้สิงห์ดูดีมีระดบัมากยิ่งข้ึน ช่วย
ส่งเสริมใหภ้าพลกัษณ์ของตราสินคา้ดูมีความยิง่ใหญ่ แขง็แกร่ง ประสบความส าเร็จและเป็นผูน้ า 

การเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นผูน้ าในการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอยา่งแมนยูและเชลซี 
มาสะทอ้นบุคลิกภาพของแบรนด์แสดงให้เห็นวา่ ตราสินคา้สิงห์มีการไตร่ตรองไวแ้ลว้ วา่ตอ้งการ
สร้างและตอกย  ้าจุดยืน ในการวาง Positioning ของตราสินคา้ว่าคือ ตราสินคา้ท่ีเปรียบเหมือนผูน้ า 
ดุจดัง่การใชส้ัญลกัษณ์สิงห์ท่ีมีความหมายวา่ เจา้ป่านัน่เอง 

4) การรับรู้การเป็นผูส้นบัสนุนกีฬา 
ในปี พ.ศ. 2558 น้ี จะเห็นไดว้า่ตอนน้ีไปท่ีไหนๆในประเทศไทยก็จะเห็น ป้ายโฆษณาตรา

สิงห์ท่ีมีรูปนกัเตะหรือตราสโมสรฟุตบอลของสองทีมน้ีมากท่ีสุด ในเวลาน้ีถา้พูดถึงสิงห์ ผูบ้ริโภคก็
จะพูดถึงกีฬา และรับรู้เช่นกันว่าตราสิงห์ให้ความส าคัญกับการเป็นผูส้นับสนุนทางด้านกีฬา
ฟุตบอล 

จากการเป็นผูส้นับสนุนทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับทีมแมนยูและเชลซีน้ีช่วยส่งผลให้
ผูบ้ริโภคเพศชาย เกิดความรู้สึกท่ีดีกบัตราสินคา้สิงห์มากข้ึน ช่วยเปล่ียนทศันคติจากไม่เคยลองเบียร์
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สิงห์ก็หันมาลองเบียร์สิงห์เพิ่มมากข้ึน เพราะซ้ือด้วยความผูกพันกับตราสโมสรฟุตบอลกับ
ความรู้สึกของผูบ้ริโภค การอุดหนุนเบียร์สิงห์เปรียบเสมือนการช่วยผลกัดนัทีมรัก และหากมีโลโก้
ของตราสโมสรฟุตบอลในบรรจุภณัฑ ์ผูบ้ริโภคก็อยากท่ีจะซ้ือเก็บสะสมเอาไว ้

จากการใช้เอกลกัษณ์ของตราสินคา้เบียร์สิงห์ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์รูปสิงห์อา้ปากยกขาหน่ึง
ขา้ง และมีสีเหลืองทองนั้น ซ่ึงตราสินคา้เบียร์สิงห์เป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจดจ าได้เป็นอย่างดี 
แสดงใหเ้ห็นวา่ การเลือกใชสี้และสัญญะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด์ นัน่คือ สีเหลืองทองแอบแฝง
ขา้งตวัพรีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นนกักีฬาฟุตบอลในเน้ือหาโฆษณา มีผลต่อการตีความและการเช่ือมโยงตรา
สินคา้เขา้กบัเน้ือหาโฆษณาและพรีเซ็นเตอร์ และช่วยให้โฆษณานั้นเป็นท่ีจดจ าของผูบ้ริโภคไดง่้าย 
วา่โฆษณานั้นเป็นโฆษณาสินคา้อะไร จึงสรุปไดว้า่ การใช้สีสัญญะของแบรนด์ในการสร้างสีและ
อารมณ์ของเน้ือหาโฆษณา มีผลต่อการตีความและการจดจ าโฆษณาของตราสินคา้ได ้

จากโฆษณาการเป็นผูส้นบัสนุนทางดา้นกีฬาฟุตบอลใหก้บัทีมแมนยแูละเชลซีทั้งสองชุดน้ี 
ส่ือให้เห็นถึงความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของตราสิงห์ท่ีต้องการตอกย  ้ าว่าตน เป็นผูใ้ห้การ
สนบัสนุนสองทีมน้ีอยู ่ไม่เพียงเท่านั้น มนัยงัช่วยให้ผูบ้ริโภคเม่ือไดรั้บรู้โฆษณา 2 ชุดน้ี ท าให้เกิด
การหลอมรวมตราสโมสรและตราสินคา้เช่ือมโยงถึงกนั โดยเม่ือผูบ้ริโภคเห็นตราฟุตบอล 2 ทีมน้ี 
คือ แมนยแูละเชลซี ไม่วา่จะท่ีไหนก็ตามท าใหผู้บ้ริโภคนึกถึงตราสินคา้สิงห์เป็นอนัดบัแรก 

การเป็นผูส้นบัสนุนทีมทางดา้นกีฬาน้ี ยงัส่งผลให้เยาวชนมีการรับรู้ต่อตราสินคา้อีกวา่ ตรา
สินคา้สิงห์เป็นตราท่ีใหค้วามส าคญักบักีฬามาก อยากสนบัสนุนใหค้นเล่นกีฬา ออกก าลงักาย เพราะ
การออกก าลงักายเป็นส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ อีกทั้งยงัเกิดความรู้สึกเชิงบวกกบัตราสิงห์ โดยอยากท่ีจะ
อุดหนุนตราสิงห์เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเป็นผูส้นับสนุนทางดา้นกีฬาน้ีเปรียบเสมือนการท าความดี
เพื่อสังคม ท าใหเ้ยาวชนคิดวา่ ตราสิงห์ส่งเสริมใหมี้การออกกก าลงักาย 

อีกทั้ งกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยด่ืมและเยาวชนท่ียงัไม่เคยด่ืม ยงัให้ความเห็นอีกว่า การเป็น
ผูส้นับสนุนทางดา้นกีฬาน้ีช่วยให้เกิดทศันคติท่ีวา่ เบียร์ไม่ใช่ของไม่ดี เพราะหากด่ืมเบียร์แต่ออก
ก าลงักายก็เป็นส่ิงท่ีช่วยหกัลา้งกนัได ้ 

การเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนทางดา้นกีฬาของเบียร์สิงห์เป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี
และทศันคติท่ีดีต่อตวัสินคา้ เน่ืองจากการใช้ทีมฟุตบอลระดบัโลกท่ีมีแฟนบอลท่ีช่ืนชอบจ านวน
มากน้ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ ช่วยเพิ่มโอกาสในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
อีกทั้งยงัช่วยสร้างการรับรู้กบัผูบ้ริโภค ให้เกิดความเขา้ใจกบัตวัสินคา้ในดา้นความรู้สึกท่ีดีดว้ยการ
ส่ือใหเ้ห็นถึงความแขง็แรงจากการออกก าลงักายแทนการส่ือพิษร้ายจากสุราท่ีเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีท าลาย
สุขภาพ  
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จากการเป็นผูส้นบัสนุนทางดา้นกีฬาน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ ส่ือโฆษณาท่ีมีเน้ือหาช่วยสนบัสนุนส่ิงท่ี
ดีมีประโยชน์ต่อสังคม หรือต่อผูบ้ริโภค เม่ือเกิดการตอกย  ้าอยา่งแข็งแกร่ง บ่อยๆเขา้ เม่ือผูบ้ริโภค
รับรู้จะเกิดความโนม้เอียงของทศันคติได ้โดยเกิดการเปล่ียนทศันคติดั้งเดิมท่ีวา่ สุราเป็นของมึนเมา 
ท าร้ายร่างกาย เป็นส่ิงไม่ดีให้กลายเป็นของดีได้ ด้วยภาพลกัษณ์ท่ีดีจากการโฆษณา จึงสรุปได้ว่า 
ส่ือโฆษณามีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติของผูบ้ริโภคได ้

5) การรับรู้โฆษณาแฝง  
เม่ือมีการรับรู้ส่ือโฆษณาตราสินคา้สิงห์ไม่วา่จะเป็นสินคา้ประเภทมีแอลกอฮอล์หรือไม่มี

แอลกอฮอล์ ผูบ้ริโภคจะเกิดการหลอมรวมของผลิตภณัฑ์ตราสิงห์เขา้ดว้ยกนั และตราสิงห์ท่ีไม่ว่า
จะปรากฏอยู ่ณ ผลิตภณัฑ์ชนิดใด ผูบ้ริโภคจะเกิดความเคยชินกบัตราสินคา้น้ี และบางคร้ังยงัมีการ
เช่ือมโยงคุณสมบติัของตราสินคา้ท่ีพบเห็นในส่ือโฆษณา ระหวา่งน ้าด่ืมตราสิงห์และเบียร์ตราสิงห์ 
เขา้ไวด้ว้ยกนัดว้ย โดยกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายท่ีด่ืมเบียร์สิงห์เป็นประจ าให้ความเห็นวา่บางคร้ังท่ีเห็น 
โฆษณาน ้ าด่ืมตราสิงห์ท่ีใหค้วามรู้สึกสดช่ืนเวลาด่ืม ก็ท  าให้นึกถึงความสดช่ืนเวลาด่ืมเบียร์ตราสิงห์
ไดเ้หมือนกนั 

เม่ือผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ส่ือโฆษณาตราสินค้าสิงห์เขาจะไม่มองโฆษณานั้นๆว่าเป็น
ผลิตภณัฑ์ เบียร์หรือน ้ า แต่จะมองภาพรวมว่าเป็น โฆษณาตราสินคา้สิงห์ทุกตวั และท าให้เกิด
ความคุน้เคย เคยชินกบัตราสินค้าสิงห์มากข้ึนอีกด้วย ซ่ึงตราสิงห์เป็นกรณีศึกษาหน่ึงท่ีดี ท าให้
นักการตลาดได้เข้าใจถึงค าว่า Brand Awareness ท่ีแท้จริง เพราะคนทุกเพศ ทุกวยั ต่างรู้จกั ตรา
สินคา้สิงห์ 

การจดจ าโลโกท่ี้ติดตา และสโลแกนท่ีคุน้หูของตราสิงห์ ท่ีเกิดจากการโฆษณาน ้ าด่ืมตรา
สิงห์ ช่วยโยงความรู้สึก ให้เกิดการรับรู้ จดจ า สินค้าตัวอ่ืนท่ีเป็นสินค้าตราสิงห์เหมือนกัน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสินคา้ประเภทเบียร์ จึงสรุปไดว้า่ การจดจ าโลโกต้ราสินคา้ไดมี้ผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ตรานั้น เพราะเม่ือตราสินคา้นั้นเป็นท่ีจดจ าและถูกยอมรับกบัผูบ้ริโภคแลว้ ไม่วา่ตรา
สินค้านั้นจะไปปรากฏอยู่ท่ีผลิตภณัฑ์ตวัใด สินคา้ตรานั้นจะถูกยอมรับและเกิดความเช่ือมัน่กับ
ผูบ้ริโภคไดม้ากกกวา่ตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่รู้จกั ซ่ึงความเช่ือมัน่น้ีเองท่ีน าไปสู่ทศันคติท่ีดีจนเกิด
การตดัสินใจซ้ือ 

เม่ือผูบ้ริโภคพบเห็นส่ือโฆษณาตราสินคา้สิงห์ในนามบริษทั สิงห์ คอปอเรชัน่ จ  ากดั หรือ
การโฆษณาน ้ าด่ืมตราสิงห์ ผูบ้ริโภคจะนึกถึงเบียร์สิงห์เป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากตราสินคา้สิงห์มี
ช่ือเสียงมานานในการท าเบียร์มาก่อน 

ตราสินค้าสิงห์แต่เดิมใช้ช่ือบริษัทว่า บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ  ากัด แต่ในปัจจุบันได้
เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั สิงห์ คอปอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงในการเปล่ียนช่ือบริษทัน้ี ส่งผลให้เม่ือผูบ้ริโภคได้
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ยนิแค่เพียงช่ือบริษทั ก็จะเกิดการเช่ือมโยงใหนึ้กถึงตราสินคา้และตวัสินคา้ตามล าดบัในทนัที เพราะ
ช่ือสิงห์กบัตราสินคา้สิงห์นั้นเหมือนกนั ซ่ึงการเปล่ียนช่ือบริษทัน้ีช่วยตอกย  ้าให้ผูบ้ริโภคเกิดการ
จดจ า นึกถึงและสินคา้แรกท่ีผูบ้ริโภคนึกถึงเม่ือไดย้นิช่ือบริษทั สิงห์ คอปอเรชัน่ จ  ากดั นัน่คือ เบียร์ 

จากการรับรู้โฆษณาแฝงของตราสินคา้สิงห์ สามารถสรุปไดว้า่ เม่ือผูบ้ริโภคพบเห็น หรือ
ไดย้นิ ส่ือโฆษณาตราสินคา้สิงห์ โฆษณาในนามบริษทั สิงห์ คอปอเรชัน่ จ  ากดั หรือการโฆษณาน ้ า
ด่ืมตราสิงห์ ผูบ้ริโภคจะนึกถึงเบียร์สิงห์เป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากตราสินคา้สิงห์มีช่ือเสียงมานานใน
การท าเบียร์มาก่อน และบางคร้ังก็เกิดการเช่ือมโยงคุณสมบติัของตวัสินคา้ระหวา่งน ้ ากบัเบียร์เขา้
ดว้ยกนั อีกทั้งยงัเกิดการรับรู้แบบหลอมรวมตราสินคา้สิงห์ ทุกผลิตภณัฑ์อีกดว้ย ซ่ึงส่งผลให้แบ
รนดสิ์งห์เป็นแบรนดท่ี์เคยชิน ติดตา ติดหูมาก และแบรนดมี์ความแขง็แกร่งมาก  

การรับรู้ตราสินคา้สิงห์ผ่านส่ือโฆษณา สามารถแบ่งการรับรู้ตราสินคา้สิงห์ ไดด้งัน้ี ดา้น
ช่องทางการส่ือสารของส่ือโฆษณา คือ ตราสิงห์มีช่องทางการส่ือสารของส่ือโฆษณาท่ีครอบคลุม
ทุกจุดการส่ือสารให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้อยา่งต่อเน่ืองและผูบ้ริโภคจะพบเห็นส่ือโฆษณาของตรา
สินคา้สิงห์ผา่นส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด ดา้นประสิทธิภาพของส่ือโฆษณา คือ โฆษณาตราสินคา้สิงห์
มีประสิทธิภาพตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ คือ  ตราสิงห์มีภาพลกัษณ์ของ
ความเป็นผูน้ าและเป็นตราสินคา้ไทยท่ีกา้วไกลสู่ตราสินคา้ระดบัโลก ดา้นการเป็นผูส้นบัสนุนกีฬา 
คือ ตราสินคา้เบียร์สิงห์ใหค้วามส าคญัต่อการเป็นผูส้นบัสนุนกีฬาฟุตบอล และดา้นโฆษณาแฝง คือ 
เม่ือพบเห็นส่ือโฆษณาน ้ าด่ืมตราสิงห์ ส่ือโฆษณาตราสิงห์ หรือส่ือโฆษณาในนามบริษทั สิงห์ คอ
ปอเรชั่น จ  ากดั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะนึกถึงตราสินคา้เบียร์สิงห์เป็นอนัดบัแรก และรับรู้ไดว้่า
โฆษณานั้นเปรียบเสมือนการโฆษณาแฝงสินคา้เบียร์ไปดว้ยในตวั ซ่ึงการรับรู้ตราสินคา้น้ีส่งผลให้
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เกิดทศันคติในเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เบียร์สิงห์ 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

1) ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม โดยการด่ืมเหลา้ เบียร์เป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมไทยในการเขา้สังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2551) ใน
โครงการการสนับสนุนทุนวิจยัส าหรับกลุ่มนิสิต/ นักศึกษาด้านการส่ือสารและธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พบวา่  เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นงานเล้ียง ช่วยท าให้เขา้กบัคนไดง่้าย 
พูดคุยสนุกสนานมากข้ึน และจากการสนทนากลุ่มพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ
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เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของผูบ้ริโภค คือ ส่ือโฆษณามีผลช่วยกระตุน้จูงใจให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ 
จะซ้ือด่ืมเม่ือเพื่อนชวน และการลดราคา โปรโมชัน่ของแถมต่างๆ โดยกลุ่มตวัอยา่งยงัให้ความเห็น
เพิ่มเติมอีกว่าส่ือโฆษณา ช่วยส่ือถึงบรรยากาศท่ีดี ท าให้นึกถึงบรรยากาศในการด่ืม จึงท าให้ส่ือ
โฆษณามีผลใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

2) ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้  
 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อตราสินค้าเบียร์สิงห์ ด้านคุณลักษณะ คือ รูปสิงห์ท่ีใช้เป็น

สัญลกัษณ์ตราสินคา้มีความโดดเด่น ด้านคุณประโยชน์ คือ สะดวกในการหาซ้ือ ด้านคุณค่า คือ 
ความมีช่ือเสียงมานาน และดา้นบุคลิกภาพ คือ หากมองว่าตราสินคา้เบียร์สิงห์เป็นคนหน่ึงคน ก็
เปรียบไดว้า่เป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพแบบหา้วหาญ คือ ตราสินคา้ท่ีเปรียบเหมือนคนท่ีแขง็แรงและกลา้
หาญ และจากการสนทนากลุ่มพบวา่ ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีเชิงบวกต่อตราสินคา้สิงห์ดา้นคุณลกัษณะ 
คือ ตราสินคา้สิงห์จะเป็นตราสินคา้ของเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติท่ีดีเป็นเอกลกัษณ์ไม่ว่าจะเป็นน ้ าด่ืม
หรือเบียร์ เป็นสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ โลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์มีรูปลกัษณ์ สีสันสวยงามและมีความโดด
เด่น ดา้นคุณประโยชน์ คือ สะดวกในการหาซ้ือ ดา้นคุณค่า คือ เป็นตราสินคา้ของคนไทย มีความ
ผูกพนักบัคนไทย มีช่ือเสียงมายาวนาน และมีทศันคติท่ีดีกบัการเป็นผูส้นับสนุนให้ทีมฟุตบอล
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดว้ย ดา้นบุคลิกภาพ คือ ตราสินคา้สิงห์เปรียบเหมือนคนท่ีมีความเป็นผูน้ า 
แข็งแกร่งห้าวหาญ โดดเด่นดึงดูดและฉลาดประสบความส าเร็จ และจากงานวจิยัของศรัณย ์ปุราภา 
(2556) เร่ือง คุณค่าตราสินคา้ และความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ซ้ือมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผลิตภัณฑ์ เบียร์สิงห์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นตระหนกัรู้ในตราสินคา้ คือ ตราสินคา้เบียร์สิงห์เป็นตราท่ีมีช่ือเสียง 
และจดจ าสัญลักษณ์ของเบียร์สิงห์ได้เป็นอย่างดี ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า คือ เบียร์สิงห์มี
คุณสมบติัท่ีมีความคุม้ค่าแตกต่างจากยี่ห้ออ่ืน มีเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยักว่ายี่ห้ออ่ืนๆ ท าให้
รู้สึกโดดเด่น และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ คือ เป็นเบียร์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคมาก
ท่ีสุด  

3) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์  
ทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมจะกลบัมาซ้ือเบียร์สิงห์ซ ้ าอีก 
เพราะมัน่ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตราสินคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schiffman & Kanuk 
(2007, p. 236-237) ท่ีกล่าวว่า  พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดก้็เป็นผลมาจากทศันคติท่ีมีแนวโน้มในเชิง
บวก หรือแนวโนม้ในเชิงลบ ซ่ึงหากทศันคติมีแนวโน้มในเชิงบวก ก็อาจหมายถึง ความตั้งใจท่ีจะ
ซ้ือ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรัณย ์ปุราภา (2556) เร่ือง คุณค่าตราสินคา้ และความพึงพอใจ
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ดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือมีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ผลิตภณัฑ์เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติช่ืนชอบใน
เคร่ืองด่ืมเบียร์สิงห์ โดยมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงส่งผลให้มีแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
เบียร์สิงห์ในอนาคตอยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มข้ึน และจากการสนทนากลุ่มพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ส่วนใหญ่ จะกลบัมาซ้ือเบียร์สิงห์ซ ้ าอีก โดยจะเห็นได้
วา่ผูบ้ริโภคมีทศันคติในเชิงบวกต่อตราสินคา้ โดยมีความพึงพอใจในรสชาติของสินคา้และมองว่า
เบียร์ราคาไม่แพงถา้เทียบกบัคุณภาพของสินคา้ จึงท าให้อยากท่ีจะกลบัมาซ้ือซ ้ า และสอคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เมธา คงเมือง (2542) เร่ือง การเปิดรับส่ือ ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อ
ภาพลกัษณ์เบียร์ตราสิงห์ของผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ ทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของ
เบียร์ตราสิงห์ของผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตอบสนองต่อ
ภาพลกัษณ์ของเบียร์ตราสิงห์ อีกทั้งยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ดรงค์ชล ล้ิมรัตน์ (2541) เร่ือง 
การศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของเบียร์ ท่ีพบวา่ ภาพลกัษณ์
ของเบียร์ ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไทย เบียร์นอกท่ีผลิตในไทย และเบียร์น าเข้ามีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

โดยสาเหตุท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งอยากด่ืมเบียร์สิงห์ คือ เพื่อน คนรู้จกัหรือครอบครัว ชวนด่ืม 
กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัเบียร์สิงห์จากส่ือโฆษณา  (โทรทศัน์, วิทยุ, ป้าย, โฆษณา, 
อินเทอร์เน็ต) เม่ือกลุ่มตวัอย่างจะเลือกด่ืมเบียร์สักยี่ห้อ กลุ่มตวัอย่างจะค านึงถึงการเปรียบเทียบ
คุณภาพกบัราคา สาเหตุท่ีกลุ่มตวัอย่างตดัสินใจเลือกเบียร์สิงห์ เพราะ ความมัน่ใจในรสชาติของ
เบียร์ท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุพัฒตรา แสงแก้ว (2547) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเบียร์ช้างของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเบียร์ชา้งมากท่ีสุด 
คือ รสชาติ ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเบียร์ชา้งมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสม
ของราคากบัคุณภาพ ส่วนปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
เบียร์ชา้งมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑน์ั้นตอ้งสามารถหาซ้ือไดง่้าย มีวางจ าหน่ายทัว่ไป 

นอกจากน้ีจากการสนทนากลุ่มยงัพบวา่ กลุ่มเยาวชนท่ียงัไม่เคยด่ืมแต่อยูใ่นภาวะเส่ียงท่ีจะ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ส่วนใหญ่ ในอนาคตมีแนวโน้มวา่จะซ้ือเบียร์สิงห์   
เน่ืองจากอยากจะลองด่ืมเบียร์สิงห์มานานแลว้ เพราะ ติดตาและคุน้เคยกบัตราสินคา้น้ี โดยเลือกด่ืม
เบียร์สิงห์เพราะมัน่ใจในคุณภาพและรสชาติของสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาในเชิงปริมาณท่ี
พบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่มอายุต ่ากวา่ 21 ปี ท่ีพบเป็นส่วนน้อยในกลุ่มตวัอยา่งนั้น ตดัสินใจเลือกด่ืมเบียร์
สิงห์ เพราะ ให้ความรู้สึกมีคุณภาพ ปลอดภยัเม่ือบริโภคมากท่ีสุดของ ณัชภิสราค ์นายกชน (2550) 
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ท่ีศึกษาเร่ือง ความจงรักภกัดีและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้แบรนด์ เฮลโล คิตต้ี ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติดา้นตราสินคา้ท่ีดีจะมีความจงรักภกัดีต่อสินคา้ แบ
รนด์ เฮลโล คิตต้ีในภาพรวม มากข้ึนดว้ย เน่ืองจากตราสินคา้ เฮลโลคิตต้ีเป็นตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง 
ดงันั้นผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จึงใหค้วามส าคญักบัตราสินคา้ 

นอกจากน้ีกลุ่มเยาวชนท่ียงัไม่เคยด่ืมแต่อยู่ในภาวะเส่ียงท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ตราสินคา้เบียร์สิงห์ส่วนใหญ่ ยงัอยากด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ เพราะเห็นผูใ้หญ่ท่ีบา้นด่ืม เม่ือ
อายุถึงจะลองซ้ือด่ืมหรือหากเพื่อนชวน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาในเชิงปริมาณท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภค
กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 21 ปี ท่ีพบเป็นส่วนนอ้ย มีปัจจยัท่ีส่งผลให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นสังคม คือ ด่ืมตามเพื่อน คนรู้จกั หรือครอบครัวชวนด่ืมมากท่ีสุด และในงานวจิยัของ อุรยา วงศ์
ไชยคง (2557) เร่ือง การส่ือสารและปัจจยัท่ีมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลข์องวยัรุ่น พบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นคร้ังแรกของวยัรุ่นมาจาก ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ 
ความอยากลอง ความอยากรู้รสชาติ ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ เพื่อน ญาติพี่น้องและพ่อแม่ ชกัชวนให้
ด่ืม และปัจจยัแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การเห็นบุคคลรอบขา้งหรือดาราด่ืม 

4) การรับรู้ตราสินคา้ผา่นส่ือโฆษณา 
จากงานวิจยัไดค้น้พบลกัษณะการรับรู้ตราสินคา้สิงห์จากส่ือโฆษณาตราสิงห์ได ้5 ลกัษณะ 

ดงัน้ี 
(1) การรับรู้ช่องทางการส่ือสารของส่ือโฆษณา 
จากการท าสนทนากลุ่มได้พบว่า ส่ือโฆษณาของสิงห์มีช่องทางการส่ือสารการตลาด

แบบครอบคลุมหลากหลายช่องทาง ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงส่ือโฆษณาของตราสินคา้สิงห์ไดง่้าย
มาก จนท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความคุน้เคยและจดจ าตราสินคา้น้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่ไปท่ีไหน ไม่วา่จะ
ท าอะไรก็สามารถพบเห็นส่ือโฆษณาของสิงห์ได ้โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะพบเห็นส่ือโฆษณา
ของตราสินคา้สิงห์ผา่นส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพฒัตรา แสงแกว้ (2547) 
ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเบียร์ชา้งของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเบียร์ชา้งท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บมาก
ท่ีสุด คือ ทางโทรทศัน์ 

เม่ือกลุ่มผูบ้ริโภคมีการพบเห็นตราสินคา้สิงห์บ่อยๆจากช่องทางต่างๆ แมว้่าจะไม่เกิด
ความสนใจ แต่ในความเป็นจริงก็คือ ถึงแมว้า่ผูบ้ริโภคจะไม่สนใจสินคา้นั้นๆเลย แต่เม่ือพบเห็นตรา
สินคา้นั้นบ่อยๆ ก็จะเกิดการซึมซบัจนน าไปสู่การจดจ าได ้และการจดจ าไดน้ี้จะน าไปสู่การเอนเอียง
สนใจในตราผลิตภณัฑ์และการสนใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์น้ี ก็เน่ืองมาจากเม่ือผูบ้ริโภคเกิดความ
ตอ้งการสินคา้หน่ึงๆข้ึนมา เขาจะดึงเอาประสบการณ์และความจ าของสินคา้ในแต่ละยี่ห้อข้ึนมา 
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และแน่นอนวา่หากตราสิงห์มีส่ือโฆษณาท่ีผูบ้ริโภคสามารถพบเห็นไดบ้่อยท่ีสุด ก็จะเกิดความเคย
ชินกบัตราสินคา้สิงห์ และตราสิงห์ก็จะเป็นตราแรกๆท่ีอยูใ่นใจของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของนภวรรณ ตนัติเวชกุล (2542) เร่ือง การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์
ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวฒันธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา ท่ีพบว่า อิทธิพลท่ีมีต่อ
การใชภ้าษาแบบโฆษณาทางโทรทศัน์ ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือโฆษณา ไดน้ าเสนอแนวคิดดว้ยภาษาโฆษณา
ซ ้ าๆ และคลา้ยคลึงกนัอย่างสะสมและสม ่าเสมอ จนเยาวชนท่ีชมโฆษณาโทรทศัน์มากไดซึ้มซับ
ภาษาโฆษณาเหล่านั้นอยา่งไม่ตั้งใจ 

เป็นท่ีสังเกตอีกวา่ เยาวชนและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ จะพบเห็นเบียร์สิงห์ ตามร้านสะดวก
ซ้ือและร้านขายของช าแถวบา้นบ่อยมาก เบียร์สิงห์จึงเป็นสินคา้ท่ีมีความสะดวกซ้ือสูง หาซ้ือไดง่้าย
มาก จนใครๆก็สามารถเขา้ถึงสินคา้ประเภทน้ีได ้และความสะดวกซ้ือน้ีเองท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีอตัรา
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ยี่ห้อต่างๆรวมถึงเบียร์สิงห์ ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ในทุก
ปี เพราะถา้เกิดความตอ้งการสินคา้น้ีข้ึนเม่ือไหร่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีครอบคลุมน้ีจะสามารถ
ตอบสนองผูบ้ริโภคไดท้นัที สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรัณย ์ปุราภา (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณค่า
ตราสินคา้ และความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือมีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑ์เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ 
ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์เป็นท่ีรู้จัก และเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทุกระดับชั้ น มีช่องทางการจัด
จ าหน่ายท่ีสามารถเขา้ถึงและตอบสนองความช่ืนชอบของผูบ้ริโภคได้เหมือนกันทุกคน และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมรุจี สุขสม (2556) เร่ือง แนวทางการป้องกนัพฤติกรรมการด่ืมสุราของ
เยาวชนหญิงในจงัหวดัจนัทบุรี โดยพบวา่ ในชุมชนของเยาวชนมีร้านขายสุราตลอด 24 ชัว่โมง ใน
บริเวณรอบสถานศึกษาของนักเรียนหาซ้ือสุราไดง่้าย และสามารถซ้ือสุราได้ดว้ยตนเองโดยไม่มี
การจ ากัดอายุของร้านค้าท่ีจ  าหน่ายสุรา นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับผลส ารวจสวนดุสิตโพล 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต (2557) ท่ีพบวา่ สถานท่ีท่ีเป็นท่ีนิยมซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์คือ ร้าน
ขายของช า ร้านสะดวกซ้ือ สถานบนัเทิงและร้านอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมด่ืมมากท่ีสุดคือ เบียร์ ทั้งน้ี
เพราะหาซ้ือไดส้ะดวก ด่ืมง่ายและกลุ่มเยาวชนมีโอกาสเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดง่้ายเช่นกนั 

จากช่องทางการส่ือสารของส่ือโฆษณาตราสินคา้สิงห์จะเห็นได้ว่า มีการครอบคลุม
ช่องทางการส่ือสารต่างๆให้ครอบคลุมคนทุกเพศ ทุกวยั ให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะส่ือดิจิตอลไดแ้ก่ 
Social Media และYoutube ก็สามารถเขา้ถึงคนรุ่นใหม่ได ้อยา่งรุ่น Gen. X หรือ Gen. Y ก็เป็นพวก
ท่ีชอบเสพส่ือดิจิตอลอยูไ่ม่นอ้ย จึงไม่น่าแปลกใจเลย  ท่ีจะมีอตัราการเกิดนกัด่ืมหนา้ใหม่ เพิ่มมาก
ข้ึนเร่ือยๆในทุกๆปี เพราะเด็กรุ่นใหม่เหล่าน้ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของส่ือโฆษณา ตราสินคา้เบียร์
สิงห์ได้ง่ายๆเพียง คลิกเดียว สอดคล้องกบังานวิจยัของชานนท์ ศิริธร (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การ
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เปิดรับส่ือและการยอมรับนวตักรรมของผูบ้ริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย พบว่า 
นวตักรรมเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีผูบ้ริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (อายุระหว่าง 32 - 48 ปี) และเจเนอ
เรชั่นวาย (อายุระหว่าง 16 – 31 ปี) ใช้งานมากท่ีสุด คือ ส่ือสังคม (Social Media) และโปรแกรม
สนทนา (Instant Message) 

(2) การรับรู้ประสิทธิภาพของส่ือโฆษณา 
กลุ่มตวัอยา่งเพศชายส่วนใหญ่ไม่วา่จะเป็นกลุ่มเยาวชนท่ียงัไม่เคยด่ืมและกลุ่มผูบ้ริโภค

เพศชาย ส่วนใหญ่ชอบทีมแมนยูมากกว่าเชลซี และต่างให้การยอมรับว่าส่ือโฆษณาชุดการใช้ทีม
ฟุตบอลแมนยู มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณานั้นช่วยเป็นจุดดึงดูดความสนใจได้ดี ท าให้เกิด
ความสะดุดใจ จ าไดแ้ละเกิดความรู้สึกท่ีดีให้กบัตราสินคา้ โดยกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชาย มีพฤติกรรม
โดยธรรมชาติคือ ชอบสรรหาการออกไปผ่อนคลายจากการท างานด้วยการด่ืมเบียร์และเชียร์
ฟุตบอลตามร้านเหล้าต่างๆ โฆษณาเบียร์สิงห์จึงเป็นโฆษณาท่ีช่วยกระตุ้นความต้องการอยาก
ออกไปด่ืมเบียร์ ดูบอล ของกลุ่มผูบ้ริโภคได ้และเม่ือมีนดัการแข่งขนัท่ีมีทีมสโมสรเชลซี และทีม
ฟุตบอลแมนยู เบียร์สิงห์จะเป็นเบียร์ท่ีไดรั้บความสนใจและถูกเสนอขายจากพนกังาน ณ จุดขาย 
เป็นอนัดบัแรกๆ จึงท าให้โฆษณาของสิงห์ชุดการเป็นผูส้นบัสนุนฟุตบอลน้ีเป็นโฆษณาตวัหน่ึงท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด   สอดคล้องกับแนวคิดของ  ชิพแมนและคาร์นุก   (Schiffman,  and      
Kanuk, 1991 อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2550) ท่ีกล่าววา่ ผูบ้ริโภคมกัจะสนใจดูโฆษณาสินคา้ท่ีตรง
กบัความตอ้งการและร้านคา้ท่ีผูบ้ริโภคสนใจท่ีจะไปซ้ือนั้น และจะไม่สนใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ตรง
กบัความตอ้งการหรือมีความส าคญัต่อผูบ้ริโภค ความสนใจของบุคคลและหลากหลายในรูปของ
ชนิดของขอ้มูลท่ีจะไดรั้บ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของข่าวสาร ประเภทของส่ือท่ีชอบ ดงันั้น การท า
โฆษณาจะต้องค านึงถึงทั้ งข้อความและส่ือท่ีใช้ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคสนใจหรือชอบ โดยต้องมี
ลกัษณะโดดเด่นชดัเจนท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคติดตาม ตั้งใจรับข่าวสารนั้น ๆ จึงจะเกิดประโยชน์ต่อ
ธุรกิจ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรีรัช ลอยสมุทร และคณะ (2555) ในงานวิจยัเร่ือง การศึกษา
ปัญหาและผลกระทบของโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ต่อกลุ่มผูบ้ริโภคเยาวชนและ
วยัรุ่น พบวา่ โฆษณาท่ีใชผู้มี้ช่ือเสียง คือ นกัฟุตบอลต่างชาติ ในโฆษณาสิงห์ชุดฟุตบอล โดยการใช้
บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น การใชที้มแมนยูมาโฆษณาของสิงห์ ก่อผลบวกต่อสินคา้และการจดจ าตรา
สินคา้และโฆษณาได้สูงท่ีสุด โดยเฉพาะกลุ่มประถมปลายและมธัยมตน้ อีกทั้งยงัสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ชิโนรส  ถ่ินวิไลสกุล (2555) เร่ือง ผลกระทบของงานโฆษณาท่ีมีต่อการเรียนรู้ของ
เยาวชน กรณีศึกษา : เยาวชนชุมชนสวนอ้อย ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างจะชอบโฆษณาท่ีมีเน้ือหาท่ี
เก่ียวข้องหรือตรงกับความต้องการของตนเองมากกว่าเร่ืองไกลตัว นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างมี
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แนวโน้มในการเกิดพฤติกรรมตามการเชิญชวนของโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโฆษณานั้นมี
การตวัเสริมแรงเขา้มาช่วย เช่น ของแถม จะสามารถสร้างการกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมไดใ้นทนัที  

ในขณะเดียวกนัจะเห็นได้ว่า เม่ือมีการถ่ายทอดฟุตบอลทางส่ือโทรทศัน์เม่ือไหร่ ตรา
สินคา้เหลา้ เบียร์ มกัจะไปปรากฏอยูข่า้งสนามฟุตบอล ให้คนดูบอลเห็น ผนวกกบัเม่ือถึงช่วงพกั
โฆษณา โฆษณาท่ีจะมาเป็นอนัดบัแรกๆคือ โฆษณาของตราสินคา้เหลา้ เบียร์ ท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
การจดจ าตราสินคา้เหลา้ เบียร์เหล่าน้ีได ้และส่ิงๆน้ีอาจเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการปลูกฝังวฒันธรรม
การกินเบียร์ดูบอล ของคนไทยให้สูงข้ึนไปอีกได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภวรรณ ตนัติเวชกุล 
(2542) เร่ือง การวเิคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่ม
นิสัยทางวฒันธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา ท่ีพบว่า การรับชมโฆษณาทางโทรทศัน์ มีผลให้เกิด
ขอ้มูลท่ีท าให้เกิดแนวคิดและค่านิยมกบัผูบ้ริโภค อาทิ ค่านิยมเก่ียวกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภท
แอลกอฮอลเ์พื่อสร้างมิตรภาพ 

(3) การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 
จากแคมเปญโฆษณาการประกาศการเป็นผูส้นบัสนุนหลกัให้กบัทีมฟุตบอลแมนยู

และสโมสรฟุตบอลเชลซี ท าให้ตราสิงห์ไดถู้กปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ในมุมมองของผูบ้ริโภคชาว
ไทยว่าเบียร์สิงห์เป็นเบียร์ไทย กลายมาเป็น Global Brand อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยส่งผลให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ของแบรนด์จากเบียร์ไทย ไปสู่การเป็นแบรนด์สากล และจากงานวิจยั
ช้ีให้เห็นวา่ หากอยากปรับเปล่ียนแบรนด์ให้ดูมีความเป็นสากลมากข้ึน สามารถท าไดโ้ดยการใชพ้รี
เซ็นเตอร์บุคคลหรือแบรนด์แอมบาสเดอร์ ท่ีไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศอยา่งกวา้งขวาง มา
เป็นพรีเซ็นเตอร์ เน่ืองจากจะท าให้บุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงนั้นถูกสะทอ้นเช่ือมโยงมาถึง
ตราสินคา้ได้โดยตรง และท าให้ตราสินคา้ดูน่าเช่ือถือมากข้ึนด้วย จากการการันตีด้วยบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงเหล่านั้น ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคเพศชายให้ความเห็นวา่ รู้สึกถึงความเป็นผูน้ า ซึมซบัความส าเร็จ
ของสองทีมน้ีมาสู่ตราสินค้าสิงห์ ท าให้ตราสินค้าสิงห์ดูดีมีระดับมากยิ่งข้ึน ช่วยส่งเสริมให้
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ดูมีความยิง่ใหญ่ แข็งแกร่ง ประสบความส าเร็จและเป็นผูน้ า สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ McCracken (1992) ไดก้ล่าวว่า การน าเสนอผา่นทางผูมี้ช่ือเสียงของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
(Endorser) เป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก เพราะว่าบุคลิกของผูมี้ช่ือเสียงสามารถส่งผ่านไปยงัตราสินคา้ดว้ย
การตอกย  ้าท่ีเพียงพอ ซ่ึงผูมี้ช่ือเสียงมีลกัษณะทางสัญลกัษณ์ ท่ีมีอิทธิพลสูงมาก ซ่ึงสามารถส่งผา่น
ไปยงัตราสินคา้ท่ีพวกเขารับรองซ่ึง End-user ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นความจริง หรือแมแ้ต่เป็นมนุษย ์

(4) การรับรู้การเป็นผูส้นบัสนุนกีฬา 
ในปี พ.ศ. 2558 น้ี จะเห็นไดว้า่ตอนน้ีไปท่ีไหนๆในประเทศไทยก็จะเห็น ป้ายโฆษณา

ตราสิงห์ท่ีมีรูปนักเตะหรือตราสโมสรฟุตบอลของสองทีมน้ีมากท่ีสุด ในเวลาน้ีถ้าพูดถึงสิงห์ 
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ผูบ้ริโภคก็จะพูดถึงกีฬา และรับรู้เช่นกนัวา่ตราสิงห์ให้ความส าคญักบัการเป็นผูส้นบัสนุนทางดา้น
กีฬาฟุตบอล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2551) ในโครงการการสนบัสนุน
ทุนวิจยัส าหรับกลุ่มนิสิต/นักศึกษาด้านการส่ือสารและธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยพบว่า 
เยาวชนมีการรับรู้ว่าธุรกิจแอลกอฮอล์สนับสนุนกีฬาฟุตบอลสูงสุด (ร้อยละ 89) และสูงกว่ากีฬา
อ่ืนๆ อาทิ มวย กอล์ฟถึงร้อยละ 59 หรือมากกว่านั้น โดยรับรู้จากโทรทศัน์ เส้ือผา้นักกีฬา และ
หนงัสือพิมพ ์เป็นหลกั 

การเป็นผูส้นบัสนุนทีมทางดา้นกีฬาน้ี ยงัส่งผลให้เยาวชนมีการรับรู้ต่อตราสินคา้อีก
วา่ ตราสินคา้สิงห์เป็นตราท่ีให้ความส าคญักบักีฬามาก อยากสนับสนุนให้คนเล่นกีฬา ออกก าลงั
กาย เพราะการออกก าลงักายเป็นส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ อีกทั้งยงัเกิดความรู้สึกเชิงบวกกบัตราสิงห์ โดย
อยากท่ีจะอุดหนุนตราสิงห์เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเป็นผูส้นบัสนุนทางดา้นกีฬาน้ีเปรียบเสมือนการท า
ความดีเพื่อสังคม ท าให้เยาวชนคิดว่า ตราสิงห์ส่งเสริมให้มีการออกกก าลังกาย สอดคล้องกับ
งานวิจยัของนงนุช ใจช่ืนและคณะ (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้ การจดจ า การครอบครอง และ
การให้ความหมายท่ีมีต่อส่ิงของท่ีมีตราสัญลักษณ์ของ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กับทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย โดยพบว่า เม่ือเห็นส่ิงของท่ีมีตรา
สัญลกัษณ์เยาวชนจะนึกถึงการสนับสนุนทางด้านกีฬา การจดัแสดงดนตรี และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงท าให้เกิดความรู้สึกประทบัใจและช่ืนชอบในเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ
อยากตอบแทนดว้ยการซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรีรัช ลาภใหญ่ 
(2551) ในการศึกษา ผลกระทบของการโฆษณาแบบสร้างสรรคส์ังคมของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
โทรทศัน์ท่ีมีต่อเยาวชนไทย พบวา่ กลุ่มเด็กและวยัรุ่นส่วนใหญ่บอกในท านองเดียวกนัวา่รู้สึกช่ืน
ชอบโฆษณาแนวสร้างสรรคส์ังคมและอยากให้โฆษณาเช่นน้ีมีอยูต่่อไป และเช่ือวา่ตวัโฆษณาไม่ได้
ขายสุรา แต่สอนให้ผูช้มท าความดี ซ่ึงจากผลการศึกษา ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ กล่าวว่า “ส่ิงท่ีเรา
ตอ้งการคือการปกป้องเยาวชนจากการเป็นนักด่ืมหน้าใหม่ แต่ผลลพัธ์ท่ีกลบัมาคือ เขาอยากให้
โฆษณาเช่นน้ีมีอยูต่่อไป เด็กคิดวา่ไม่มีผลกบัเขา ซ่ึงจริงๆแลว้การโฆษณามีผลแต่เด็กไม่ทราบ ถา้
เป็นนกัโฆษณาจริงๆ เขาจะบอกเลยวา่ โฆษณาท่ีดีคือโฆษณาท่ีท าให้คนรับรู้ โดยท่ีไม่ไดรู้้สึกวา่รับ
สารจากโฆษณาและยอมท าตามโดยท่ีไม่เกิดการต่อตา้น” 

อีกทั้งกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยด่ืมและเยาวชนท่ียงัไม่เคยด่ืม ยงัให้ความเห็นอีกวา่ การเป็น
ผูส้นับสนุนทางดา้นกีฬาน้ีช่วยให้เกิดทศันคติท่ีวา่ เบียร์ไม่ใช่ของไม่ดี เพราะหากด่ืมเบียร์แต่ออก
ก าลงักายก็เป็นส่ิงท่ีช่วยหักลา้งกนัได ้ดว้ยการสร้างการรับรู้กบัผูบ้ริโภค ให้เกิดความเขา้ใจกบัตวั
สินคา้ในดา้นความรู้สึกท่ีดีดว้ยการส่ือให้เห็นถึงความแขง็แรงจากการออกก าลงักายแทนการส่ือพิษ
ร้ายจากสุราท่ีเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีท าลายสุขภาพ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนงนุช ใจช่ืนและคณะ (2556) 
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ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้ การจดจ า การครอบครอง และการให้ความหมายท่ีมีต่อส่ิงของท่ีมีตรา
สัญลกัษณ์ของ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กบัทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ของเยาวชนไทย โดยพบวา่ การเป็นผูส้นบัสนุนทางดา้นกีฬาท าให้เยาวชนเขา้ใจวา่ การด่ืมเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแอลกอฮอลไ์ม่ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพ เพราะหากออกก าลงักายก็ท าใหร่้างกายแขง็แรงได ้

การเป็นผู ้ให้การสนับสนุนทางด้านกีฬาของเบียร์สิงห์เป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ท่ีดีและทศันคติท่ีดีต่อตวัสินคา้ เน่ืองจากการใชที้มฟุตบอลระดบัโลกท่ีมีแฟนบอลท่ีช่ืน
ชอบจ านวนมากน้ีจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ ช่วยเพิ่มโอกาสในการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ริชาร์ดและคณะ (Richard, et al., 2008) ท่ีกล่าวไวว้า่ การให้การ
สนบัสนุนสโมสรหรือทีม (Term Sponsorship) ต่างๆ นั้นจะมีความหลงใหล ความคลัง่ไคลร้ะหวา่ง
คนกบัสโมสร และเก่ียวขอ้งกบัความจงรักภกัดีต่อทีมหรือสโมสรซ่ึงจะแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน การให้การสนบัสนุนแบบน้ีเป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัคนในทอ้งถ่ิน ภูมิภาค 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิรุฬห์รัตน์ ผลทวี (2539) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชพ้รีเซ็น
เตอร์ดาราทางโทรทศัน์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของวยัรุ่น: ศึกษาเฉพาะนกัศึกษาสถาบนัราชภฎั 
พบวา่ พรีเซ็นเตอร์ดาราท่ีโฆษณาสินคา้ มีส่วนดึงดูดใจให้อยากลองซ้ือสินคา้ และช่วยส่งเสริมการ
ตดัสินใจซ้ือไดม้าก โดยพรีเซ็นเตอร์ดาราทางโทรทศัน์สัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของวยัรุ่น 
อีกทั้งยงัสอดคล้องกบัผลการส ารวจของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต (2557) ท่ี
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 78 เห็นวา่ภาพดารา นกักีฬา นกัร้อง ผูมี้ช่ือเสียง ท่ีปรากฏบนฉลากของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีผลท าให้เกิดการจดจ ายี่ห้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไดง่้ายข้ึน โดยท าให้เห็นว่า
เคร่ืองด่ืมนั้นๆ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยม และเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ผูไ้ม่เคยด่ืมสนใจด่ืม อีกทั้ง
ร้อยละ 74 เห็นวา่การสนบัสนุนกิจกรรม มีผลต่อการจดจ าและการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอี์ก
ดว้ย 

(5) การรับรู้โฆษณาแฝง  
เม่ือพบเห็นส่ือโฆษณาน ้ าด่ืมตราสิงห์ ส่ือโฆษณาตราสิงห์ หรือส่ือโฆษณาในนาม

บริษทั สิงห์ คอปอเรชัน่ จ  ากดั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะนึกถึงตราสินคา้เบียร์สิงห์เป็นอนัดบัแรก 
และรับรู้ไดว้่าโฆษณานั้นเปรียบเสมือนการโฆษณาแฝงสินคา้เบียร์ไปด้วยในตวั ซ่ึงการรับรู้ตรา
สินคา้น้ีส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เกิดทศันคติในเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เบียร์
สิงห์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของณัฐชนนัท ์ก่ิงมณ (2554) ท่ีกล่าววา่ วตัถุประสงคข์องโฆษณาแฝงมี
ลักษณะคล้ายกับการโฆษณาตรง คือ เพื่อให้ผูรั้บสาร เกิดการรับรู้ การจดจ าตราสินค้า หรือ
สโลแกนของตราสินคา้ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ แต่การโฆษณาแฝงมีขอ้ไดเ้ปรียบมากกวา่
โฆษณาตรง คือ สามารถน าเสนอโฆษณาตราสินคา้ได ้ตลอดทั้งวนัภายในรายการท่ีออกอากาศ โดย
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ไม่ถูกจ ากดัระยะเวลาเหมือนโฆษณาตรงท่ีกฎหมายก าหนดระยะเวลา และไม่จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้ความ 
ค าเตือน หรือส่ือสร้างสรรคส์ังคม ตามท่ีกฎหมายก าหนดในรูปแบบของโฆษณาตรง วตัถุประสงค์
ของโฆษณาแฝงคือท าให้ผูรั้บ สารสามารถจดจ าและระลึกถึงตราสินคา้ไดม้ากข้ึนนอกเหนือจาก
การโฆษณารูปแบบตรง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรีรัช ลาภใหญ่ (2551) ในการศึกษา ผลกระทบ
ของการโฆษณาแบบสร้างสรรคส์ังคมของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นโทรทศัน์ท่ีมีต่อเยาวชนไทย โดย
พบวา่ สัญลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือสัญลกัษณ์ของผูผ้ลิต กลายเป็นส่ิงท่ีเยาวชนจดจ า
ไดม้ากและสัญลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงกบัตวัผลิตภณัฑ ์เม่ือเยาวชนเห็นสัญลกัษณ์ ก็จะระลึกถึงตวั
ผลิตภณัฑ์ไดท้นัที โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเห็นสินคา้ในโฆษณา และระลึกถึงการด่ืม ทั้งน้ีมีขอ้สังเกตว่า 
โฆษณาตราสินค้าช้างแสดงสัญลักษณ์ของสินค้าบนสินค้าประเภทน ้ าด่ืมในโฆษณาในภาพ
รถบรรทุกสินคา้ของตราช้าง บนเส้ือนกัฟุตบอลในโฆษณา ซ่ึงส่งผลให้เยาวชนจดจ าตราสินคา้ได้
และระลึกถึงเบียร์ชา้งมากกวา่ท่ีจะนึกถึงองคก์รหรือน ้ าด่ืม การแฝงสัญลกัษณ์จ านวนมากบนสินคา้
ท่ีใกลเ้คียงสุรา/เบียร์ เช่น น ้ าด่ืม โซดา แต่ปรากฏในโฆษณาแนว CSR อาจส่งผลต่อการจดจ าตรา
สินคา้ท่ีมากข้ึนของกลุ่มเยาวชน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรีรัช ลอยสมุทรและคณะ (2555) 
ในงานวิจยัเร่ือง การศึกษาปัญหาและผลกระทบของโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ต่อ
กลุ่มผูบ้ริโภคเยาวชนและวยัรุ่น โดยพบว่า การแสดงสัญลักษณ์ตราสินค้าน ้ าด่ืมในเครือธุรกิจ
เดียวกนัแทนสัญลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ โฆษณาทดแทนก่อการจดจ าตราสินค้าได้
เช่นเดียวกบัตราสัญลกัษณ์สุราและเป็นการจดจ าแบบโยงมาจากตราสัญลกัษณ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
เพราะเป็นสัญลกัษณ์แบบเดียวกนั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนงนุช ใจช่ืน (2555) เร่ือง การ
จดจ าโลโกเ้คร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชาชนไทย โดยการ
ส ารวจประชาชนอายุ 11-60 ปี จ  านวน 5,135 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 65.7 เขา้ใจว่า โลโก้
ของน ้ าด่ืมเป็นโลโกเ้ดียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยการจดจ าตราสินคา้ไดมี้ส่วนสัมพนัธ์กบัการ
เลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ด้วย นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบัผลส ารวจของสวนดุสิตโพล 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต (2557) ท่ีไดส้ ารวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างอนุบญัญติัตาม
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยท าการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างอายุ
ระหว่าง 11 – 60 ปี ทั่ว จ  านวน 3,163 คน พบว่า ภาพโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แม้มีเพียง
เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ สี ตวัอกัษร ของผลิตภณัฑ์บางยี่ห้อเท่านั้น แต่กลุ่มตวัอยา่งก็ยงัสามารถ
รับรู้ไดช้ดัเจนวา่เป็นการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยี่ห้อหรือช่ือของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้นๆ 
ทั้งน้ี ส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจในภาพโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากท่ีสุด คือ เคร่ืองหมายหรือ
สัญลกัษณ์ รองลงมา คือ สีสัน และตวัอกัษร โดยยงัพบอีกวา่ มีประชาชน 88 เปอร์เซ็นต์ เขา้ใจว่า 
โลโกน้ี้เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ขณะท่ีมีเพียง 1.7 เปอร์เซ็นต ์เขา้ใจวา่เป็นโซดา 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 
เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการปัญหาจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

1) จากงานวิจยัพบว่า การรับรู้ตราสินคา้ของเยาวชนส่วนใหญ่มีการพบเห็นสินคา้
เบียร์สิงห์จากร้านสะดวกซ้ือและร้านขายของช าทัว่ไป และผูบ้ริโภคมีระดบัทศันคติมากท่ีสุด คือ 
ความสะดวกในการหาซ้ือ เพราะฉะนั้นหากอยากลดอตัราการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
ภาครัฐหรือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการควบคุมและจ ากดัช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม้ากกวา่น้ี  

2) จากงานวิจยัพบว่า เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ส่ือโฆษณาน ้ าด่ืมตราสิงห์ ส่ือโฆษณาตรา
สิงห์ หรือส่ือโฆษณาในนามบริษทั สิงห์ คอปอเรชั่น จ  ากัด กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะนึกถึงตรา
สินคา้เบียร์สิงห์เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงการรับรู้ตราสินคา้น้ีส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เกิดทศันคติ
ในเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เบียร์สิงห์ เพราะฉะนั้นภาครัฐหรือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมี
กฎหมายควบคุมการโฆษณาตราสินคา้ของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลท่ี์เคร่งครัดกวา่น้ี 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
การศึกษาเร่ือง “การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ และพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีอยา่งจ ากดั 
ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1) ควรมีการศึกษาในประเด็นด้านทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาแฝงเพิ่มเติม โดยอาจมี
การศึกษาโดยใช้การสนทนากลุ่มกับกลุ่มเด็กและเยาวชน และมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ
นกัจิตวทิยาเด็กเพิ่มเติม เพื่อศึกษาถึงผลกระทบท่ีไดจ้ากโฆษณาแฝงกบักลุ่มเด็กและเยาวชน 

2) ควรมีการศึกษาในประเด็นด้านการเปล่ียนแบรนด์ (Switch Brand) กับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเคยด่ืมเบียร์ยีห่อ้อ่ืน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก วา่มีสาเหตุใด จึงเปล่ียนมาด่ืมเบียร์ตรา
สิงห์ เพื่อใหท้ราบเง่ือนไขดา้นการเปล่ียนแบรนดใ์นเชิงลึกของผูบ้ริโภค 
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แบบสอบถาม 
 

การวจัิยเร่ือง “การรับรู้ตราสินค้า ทศันคติทีม่ีต่อตราสินค้าและพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
ทีม่ีแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  

ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษา ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้เบียร์สิงห์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
เลือกผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินคา้
เบียร์สิงห์ ผูศึ้กษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีทุกขอ้ ตามความ
เป็นจริงทั้งน้ีค  าตอบของท่านจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัและการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นการศึกษาใน
ภาพรวมมิไดศึ้กษาเฉพาะรายบุคคล  
แบบสอบถามชุดน้ีประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 3 ส่วนดงัน้ี  
ส่วนที่ 1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้เบียร์สิงห์ 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้เบียร์สิงห์ 
______________________________________________________________________________ 
 
ส่วนที ่1 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค  
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 
 เพศ :  เพศชาย  เพศหญิง 
ระดบัการศึกษา : 

มธัยมศึกษาตอนตน้   มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
อนุปริญญา / ปวส.    ปริญญาตรี    

 สูงกวา่ปริญญาตรี  
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รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน : 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท   20,001 – 30,000 บาท  

30,001 – 40,000 บาท    40,001 – 50,000 บาท  

มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป 
สถานภาพสมรส :  

 โสด    สมรส   หมา้ย / หยา่ร้าง  

อาย ุ:  ต ่ากวา่ 21 ปี  – 30 ปี   – 40 ปี    

– 50 ปี   – 60 ปี   ปี ข้ึนไป  

อาชีพ : 

คา้ขาย / ธุรกิจ     พนกังานบริษทัเอกชน  

รับราชการ / พนกังานราชการ    พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

นกัเรียน/ นกัศึกษา    อ่ืนๆ โปรด 

ระบุ………………………………………………………………………… 
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ปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์ : 

 ค าช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอ้ความและกรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องว่างท่ีตรงกบัระดบั

ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

- ปัจจยัดา้นต่างๆต่อไปน้ีส่งผลใหท้่านตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลม์ากนอ้ยเพียงใด ? 

ปัจจัย 
1 2 3 4 5 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

- ท่านคิดวา่การด่ืมเหลา้ เบียร์เป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมไทยในการเขา้สังคม  
(ปัจจยัดา้นวฒันธรรม)           

- ท่านด่ืมเหลา้ เบียร์ เพราะ ท่านด่ืมตาม เพื่อน 
คนรู้จกั หรือครอบครัวของท่าน (ปัจจยัสังคม)           
- ท่านตอ้งด่ืมเหลา้ เบียร์ เพราะ เครียด/ มี
ปัญหา (ปัจจยัส่วนบุคคล)           
- ส่ือโฆษณาเหลา้ เบียร์เป็นส่ิงจูงใจท่ีท าให้
เกิดการซ้ือเหลา้ เบียร์ (ปัจจยัทางจิตวทิยา)           
 

- ท่านคิดวา่มีปัจจยัอะไรอีกบา้งท่ีส่งผลใหท้่านตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์(ถา้มีโปรด

ระบุ) 

 ...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัทศันคติทีม่ีต่อตราสินค้าเบียร์สิงห์  
ค าช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอ้ความและกรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
- ท่านมีความคิดเห็นต่อตราสินคา้เบียร์สิงห์ ในประเด็นต่อไปน้ีอยา่งไร ? 

1. ด้านคุณลกัษณะ  
1 2 3 4 5 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1.1. รูปสิงห์ท่ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ตราสินคา้มี
ความโดดเด่น           

1.2. บรรจุภณัฑมี์ความโดดเด่น           
1.3. สีทองของส่วนหน่ึงในตราสินคา้มีความ

โดดเด่น           
1.4. รสชาติของเบียร์มีความโดดเด่น           
1.5. ราคามีความโดดเด่น           

2. ด้านคุณประโยชน์  
1 2 3 4 5 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2.1. มีรสชาติท่ีดีกลมกล่อม           
2.2. เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ           
2.3. ด่ืมแลว้สดช่ืนผอ่นคลาย           
2.4. มีระดบัแอลกอฮอลท่ี์เหมาะสมก าลงัดี           
2.5. สะดวกในการหาซ้ือ           

3. ด้านคุณค่า  
1 2 3 4 5 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

3.1. ความมัน่ใจในรสชาติของเบียร์ท่ีเป็นเลิศ           
3.2. ความมีช่ือเสียงมานาน           

3.3. การมีภาพลกัษณ์ส่งเสริมความเป็นไทย           
3.4. พึงพอใจในการเป็นผูส้นบัสนุนทีม
ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยไูนเต็ด           
3.5. ใหค้วามรู้สึก ดูดี มีระดบัเม่ือบริโภค      
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หากมองว่าตราสินค้า ‘เบียร์สิงห์’ เป็นคนหน่ึงคน กเ็ปรียบได้ว่า..... 
 

4.ด้านบุคลกิภาพ 
1 2 3 4 5 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

- บุคลิกภาพแบบจริงใจ คือ  ตราสินค้าท่ี
เปรียบเหมือนคนท่ีซ่ือสัตยแ์ละซ่ือตรง           
-  บุคลิกภาพแบบความรู้ ความสามารถ คือ 
ตราสินคา้ท่ีเปรียบเหมือนคนท่ีฉลาดและ
ประสบความส าเร็จ            
- บุคลิกภาพแบบซับซ้อน คือ ตราสินคา้ท่ี
เปรียบเหมือนคนท่ีมีเสน่ห์น่าหลงใหลชวน
มอง            
- บุคลิกภาพแบบต่ืนเตน้ คือ ตราสินคา้ท่ี
เปรียบเหมือนคนท่ีมีชีวติชีวา โดดเด่นและ
ทนัสมยั            

- บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ คือ ตราสินคา้ท่ี
เปรียบเหมือนคนท่ีแขง็แรงและกลา้หาญ           

 
ส่วนที ่3 พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์  

กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1. สาเหตุท่ีท าใหท้่านอยากด่ืมเบียร์สิงห์ ? 

   เพื่อน คนรู้จกัหรือครอบครัว ชวนด่ืม 

   โฆษณาเป็นตวักระตุน้ใหท้่านอยากซ้ือ 

   ตอ้งการด่ืมเพื่อคลายเครียด 

   เบียร์มีรสชาติถูกปาก 

   ตราสินคา้ใหภ้าพลกัษณ์ท่ีดูดีจนท่านอยากอุดหนุน 
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2. ท่านไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัเบียร์จากท่ีใด ? 

   บุคคลภายในครอบครัว 

   เพื่อน 

   ส่ือโฆษณา (โทรทศัน์, วทิย,ุ ป้าย, โฆษณา, อินเทอร์เน็ต) 

   การจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย 

   การขายโดยพนกังานขาย และเด็กเชียร์เบียร์ 

3. เม่ือท่านจะเลือกด่ืมเบียร์สักยีห่อ้ ท่านค านึงถึงส่ิงใด ? 

เปรียบเทียบคุณภาพกบัราคา 

   เปรียบเทียบความสะดวกในการซ้ือ 

  เปรียบเทียบความมีช่ือเสียงของผลิตภณัฑ ์

เปรียบเทียบเอกลกัษณ์ท่ีสะดุดตา 

   เปรียบเทียบรสชาติของผลิตภณัฑ์ 

4. ท าไมท่านจึงตดัสินใจเลือกเบียร์สิงห์  ? 

ใหค้วามรู้สึกมีคุณภาพ ปลอดภยัเม่ือบริโภค 

   ความมัน่ใจในรสชาติของเบียร์ท่ีเป็นเลิศ 

   ความมีช่ือเสียงมานาน 

   ราคามีความเหมาะสม 

มีรูปลกัษณ์ท่ีมีเอกลกัษณ์ สีสันดึงดูดใจ 
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5. ท่านรู้สึกอยา่งไรหลงัเลือกซ้ือเบียร์สิงห์ ? 

จะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะมัน่ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตราสินคา้ 

  จะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะพอใจในรสชาติของสินคา้ 

  จะกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก เพราะภาพลกัษณ์ท่ีดีของตราสินคา้ 

จะบอกต่อใหค้นรู้จกัมาซ้ือ 

 จะไม่กลบัมาซ้ืออีก โปรดระบุเหตุผล……………………………………......  

ขอ้เสนอแนะ : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…….………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ขอขอบพระคุณส าหรับการตอบแบบสอบถาม 



ภาคผนวก ข 
 

การรับรู้ตราสินค้าผ่านส่ือโฆษณา 
 

1. พบเห็นส่ือโฆษณาของสิงห์ช่องทางไหนบ่อยทีสุ่ด 
“ตามลานเบียร์หนา้หา้ง ก็มีบูธมาวางแนะน า” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“ตามคล่ืนวทิยตุ่างๆ” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“ป้ายตามผบั เทค” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“บูธกิจกรรม” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“ทีว”ี (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“บิลบอร์ดขา้งถนน” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“ตามทีวี วทิย ุอินเตอร์เน็ต เฟซบุ๊คแฟนเพ็จ การกดไลค ์อินสตาแกรมท่ีมีโฆษณาสิงห์” 

(ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“ทางทีวีตอนกลางคืน เฟซบุ๊ค แลว้ก็ป้ายตามร้านเหลา้มีเยอะอยูเ่หมือนกนั” (ผูบ้ริโภค

ชายกล่าว)   
“เห็นตามร้านเหลา้ ตาม RCA ถา้ไปก็ไปเจอตลอดเลย” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“ตามป้ายโฆษณา บิลบอร์ดท่ีแปะอยูต่ามสถานท่ีต่างๆ สถานีรถไฟฟ้า” (ผูบ้ริโภคชาย

กล่าว)    
“แบนเนอร์โฆษณาในเฟซบุค๊ หรือป้ายตามร้านเหลา้” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“ตามโซเชียลมีเดีย ทีว ีและวทิยกุ็มีบา้ง” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“ในร้านสะดวกซ้ือ จะวางต าแหน่งท่ีท าใหเ้ห็นไดง่้าย” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“จะเห็นตราสิงห์น่ีทุกวนัเลยจากทีว ีและร้านสะดวกซ้ือ” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“จะเห็นเป็นประจ าจากโทรทัศน์ และในร้านสะดวกซ้ือจะวางเห็นชัด สะดุดตา” 

(เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ตามทีวีเพราะดูทีวีทุกวนั และเห็นผลิตภณัฑ์จากร้านสะดวกซ้ือทุกวนัท าให้ตราสินคา้

ติดตา” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“เห็นทุกวนัในทีว ีและป้ายบนทางด่วนเพราะมนัใหญ่” (เยาวชนหญิงกล่าว) 

“เห็นในโทรทศัน์ และร้านสะดวกซ้ือเช่นกนั” (เยาวชนหญิงกล่าว)  
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“เห็นบ่อยตามป้ายบิลบอร์ด ส่วนใหญ่มนัจะเป็นรูปทีมฟุตบอลแลว้ก็ตราสิงห์” (เยาวชน
ชายกล่าว) 

“เห็นตามทีวบี่อยๆ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ในหนงัสือพิมพห์รือหนงัสือกีฬาเห็นบ่อย” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เห็นตามเวบ็ไซด์และป้ายตามทอ้งถนน เช่นเวลาดู YOUTUBE มนัจะเป็นโฆษณาสิงห์

ตดัมาบ่อยๆ ส่วนมากจะเป็นตราสิงห์กบัฟุตบอล” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เห็นบ่อยตามทีว ีตามตึกต่างๆ” (เยาวชนชายกล่าว) 

2. โฆษณาของสิงห์ทีจ่ าได้มากทีสุ่ดคืออะไรและเพราะอะไรจึงจ าได้ 
 “ทุกหยดซ่า…โซดาสิงห์ ทางส่ือโทรทัศน์ บิลบอร์ด ตามพวกบีทีเอส จ าได้เพราะ

สโลแกนโดนใจ ประโยคจ าง่าย” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“น ้าด่ืมสะอาด…น ้าด่ืมตราสิงห์ สโลแกนจ าง่ายดี” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“คนหัวใจสิงห์ของอัสนี วสันต์ จ  าได้เพราะมีพรีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นศิลปินในดวงใจ ” 

(ผูบ้ริโภคหญิง-กล่าว)   
“ส่ือโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเทเบียร์สิงห์เป็นฟองท าให้ดูน่ากิน แลว้ก็ประโยค

ท่ีวา่ นอ้ง…สิงห์ขวด ช่วยส่ือถึงบรรยากาศในการด่ืมเบียร์” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“บูธกิจกรรมต่างๆ ลานเบียร์” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“สนามแข่งรถ” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“โฆษณาทางทีวี ท่ีใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพราะดูทีวีเป็น

หลกัและการใชแ้บรนดแ์อมบาสเดอร์เป็นแมนเชสเตอร์ยไูนเต็ดท าใหจ้  าได”้ (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“โฆษณา ทางทีวีประเภทโฆษณาเพื่อสังคม เหมือนเน้นการท่องเท่ียวเมืองไทย 

เอกลกัษณ์ไทย” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“โฆษณาทางทีวี ท่ีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์” (ผูบ้ริโภคชาย

กล่าว)   
“โฆษณาสิงห์ท่ีมีแมนย”ู (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“ทางทีวท่ีีแมนยเูป็นแบรนดแ์อมบาสเดอร์ชอบแมนยูอยูแ่ลว้ ก็เลยท าใหช้อบโฆษณาชุด

น้ีของสิงห์ดว้ย” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“โฆษณาท่ีมีทีมแมนย ูทางทีวี” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“การวางต าแหน่งของสินคา้บนชั้นวางของในร้านสะดวกซ้ือ ท าให้มองเห็นไดง่้ายและ

สะดุดตาโดยการมองเห็นบ่อยๆนั้นท าใหเ้กิดความเคยชินและติดตา” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“โฆษณาท่ีมีอสันีย ์วสันต ์คนหวัใจสู้ คนหวัใจสิงห์ มนัติดหูดี” (เยาวชนชายกล่าว) 
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“เห็นโฆษณาทางทีวท่ีีสิงห์เป็นผูส้นบัสนุนแมนยเูลยท าใหจ้  าได”้ (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใช่ๆชอบแมนย”ู (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใช่เป็นทีมโปรดของผมเลยครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เป็นแฟนฟุตบอลแมนยคูรับเลยจ าได”้ (เยาวชนชายกล่าว) 
“เห็นสินคา้ตราสิงห์ตามร้านสะดวกซ้ือบ่อยๆ” (เยาวชนชายกล่าว) 

3. ท่านคิดว่าส่ือโฆษณาทีท่่านจ าได้น้ันต้องการส่ือสารอะไร 
 “ดึงดูดความสนใจ ท าใหเ้กิดความจดจ าไดง่้าย” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“ตอ้งการใหด่ื้มน ้าด่ืมท่ีสะอาด มีคุณภาพมากท่ีสุด” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“ดึงความสนใจของคนรุ่นเก่า วยัอสันี วสันต”์ (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“ส่ือใหเ้ห็นบรรยากาศความความอบอุ่น มีความสุขร่วมกนั” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“ส่ือใหเ้ห็นความสามคัคีท างานร่วมกนัเป็นทีม” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“แสดงถึงความเป็นผูน้ า การครองตลาดโลกของเบียร์สิงห์” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“เพื่อใหค้นทัว่โลกรับรู้วา่เบียร์สิงห์เป็นแบรนดท่ี์มีคุณภาพ ยิง่เวลาดูบอลแลว้มีป้ายสิงห์

อยูข่า้งสนามฟุตบอลยิ่งท าให้รู้สึกภูมิใจวา่ตราสิงห์ท่ีเป็นตราสินคา้ของคนไทยไปปรากฏอยูส่นาม
ฟุตบอลระดบัโลก” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   

“แบรนดค์นไทยกลายเป็นแบรนดใ์หญ่ และมองวา่สังคมไทยผูช้ายมกัจะกินเบียร์ดูบอล
กนัเป็นเร่ืองปกติ โฆษณาน้ีมนัจึงดูเขา้กนั” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   

“ดูเหมือนบริษัทมีความมั่นคงและมีเงินทุนท่ีหนา และท าให้ดูว่าตราสินค้ามีความ
ยิง่ใหญ่เหมือนแมนยท่ีูเป็นทีมท่ียิง่ใหญ่” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   

“รู้สึกถึงความอลงัการ และความยิง่ใหญ่” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“การก้าวสู่แบรนด์ระดับโลก มุ่งมั่นเหมือนสิงห์ และเข้ากันดีในเร่ืองกีฬา กับเบียร์ 

เพราะเตะบอลเสร็จก็มากินเบียร์ดบักระหาย” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)  
 “ใหพ้บเห็นบ่อยๆ ติดตา” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ดึงดูดความสนใจใหซ้ื้อสินคา้” (เยาวชนชายกล่าว) 

4. ส่ือโฆษณาน้ันมีผลช่วยกระตุ้นให้ท่านอยากซ้ือเบียร์สิงห์หรือไม่และหากไม่มีผลท่าน
คิดว่ามีอะไรอกีบ้างทีจ่ะช่วยจูงใจให้ท่านซ้ือได้ 

“สโลแกนโดนใจท าใหมี้แรงจูงใจท่ีจะซ้ือกิน” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“การใช้พรีเซ็นเตอร์ท่ีดูสุขุม น่าเช่ือถือ ท าให้เกิดความมัน่ใจในแบรนด์น้ี” (ผูบ้ริโภค

หญิงกล่าว)   
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“เห็นโฆษณาน ้ าด่ืมสิงห์ท่ีไหนเหมือนเห็นเบียร์ท่ีนั่น ถ้าเจอน ้ าท่ีไหนก็จะนึกถึงเบียร์
สิงห์ท่ีนัน่ เป็นแบรนด์ท่ีติดหู ยามท่ีเลือกซ้ือสินคา้จะนึกถึงสโลแกน น ้ าด่ืมสะอาด…น ้ าด่ืมตราสิงห์ 
ทุกทีไม่วา่จะกบัเบียร์หรือน ้า” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   

“โฆษณามนัช่วยส่ือถึงบรรยากาศของความผอ่นคลาย ท าใหอ้ยากท่ีจะกิน เพราะกินแลว้
ท าใหรู้้สึกรีแลกซ์” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   

“มี เพราะหลงัจากท ากิจกรรมเรลล่ีของสิงห์เสร็จ เราก็นั่งสังสรรค์ด่ืมเบียร์สิงห์กนั” 
(ผูบ้ริโภค-หญิงกล่าว)   

“รสชาติ และโฆษณาท่ีติดหู” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“มีส่วน เช่น ถา้มีโลโกแ้มนยูติดขา้งกระป๋องก็ท าให้อยากซ้ือมากข้ึน เพราะเป็นสาวก

ของแมนย”ู (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“มีส่วนช่วยให้อยากซ้ือ เพราะ ชอบแมนยมูาก เวลาเห็นสินคา้ของแมนยูก็จะมีตราสิงห์

เข้ามาเก่ียวข้องด้วย และโฆษณาน้ีมันช่วยท าให้มองว่าการด่ืมแอลกอฮอล์แล้วไปเล่นกีฬาช่วย
หกัลา้งกนัได”้ (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   

“มีผล เพราะ รู้สึกถึงซึมซับความประสบผลส าเร็จของทีมฟุตบอลท่ีถูกเช่ือมโยงมาถึง
ตราสินคา้ดว้ย” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   

“มีผลใหซ้ื้อ เพราะ เป็นสปอนเซอร์ทีมรัก” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“ไม่ชอบแมนยู โฆษณาน้ีจึงไม่มีผล ท่ีกินสิงห์เป็นเพราะรสชาติของเบียร์สิงห์เอง” 

(ผูบ้ริโภคชาย-กล่าว)   
 “ราคาท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ เพื่อนบอก รสชาติท่ีดี” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ขนาดมันลดลง แล้วราคาก็ลดลงมันน่าจะเป็นแรงจูงใจท่ีดีท่ีจะท าให้พวกหนูซ้ือ” 

(เยาวชนหญิง-กล่าว) 
“โฆษณาท่ีน่าสนใจและท าใหเ้รารู้สึกดี น่าลอง” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ด่ืมโลโกสิ้งห์อยู่แลว้ ถา้ด่ืมเบียร์ ก็อยากจะด่ืมโลโกน้ี้ต่อไป เพราะเรามัน่ใจในโลโก้

สิงห์” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“โปรโมชัน่ เช่น ซ้ือสอง ลดราคา” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ในอนาคตถา้เพื่อนชวนใหล้องก็จะลอง” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ท่ีบ้านด่ืมน ้ าด่ืมตราสิงห์เป็นประจ าอยู่แล้วรสชาติมันน่าจะดีเหมือนเบียร์สิงห์” 

(เยาวชนชายกล่าว) 
“ใช่ รสชาติมนัน่าจะดีเหมือนน ้าสิงห์” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใช่ครับ รสชาติ” (เยาวชนชายกล่าว) 
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“รสชาติครับ ผมเห็นคนท่ีบา้นด่ืมบ่อยๆรสชาติมนัน่าจะอร่อย” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ถา้อายุถึงครับ ถา้จะด่ืมเบียร์ก็จะซ้ือแบรนด์น้ีเป็นอนัดบัแรกเพราะมัน่ใจในคุณภาพ” 

(เยาวชนชายกล่าว) 
“ตอนน้ียงัไม่ลอง แต่ถา้ในอนาคตจะลองก็จะลองแบรนด์น้ีเป็นอนัดบัแรกเพราะมัน่ใจ

ในแบรนดน้ี์” (เยาวชนชายกล่าว) 
5. ความคิดเห็นต่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ชุดการเป็นผู้สนับสนุนแมนยูและเชลซีของเบียร์

สิงห์ 
 “มีความสามคัคี มีพลงั มุ่งมัน่ ทุ่มเท มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีน ้ าใจนักกีฬา” (ผูบ้ริโภค

หญิงกล่าว) 
“แสดงถึงความเป็นผูน้ า มุ่งมัน่ แสดงถึงความตั้งใจฝึกซ้อมจนไดเ้ป็นแชมป์หลายสมยั” 

(ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“ท าใหแ้บรนดดู์ระดบัสูงไปเลย เพราะแมนยูและเชลซีเป็นทีมท่ีมีแฟนคลบัทัว่โลกเยอะ

มาก พอมีสองทีมน้ีเตะเม่ือไหร่ก็จะมีตราสินคา้สิงห์ปรากฏบนจอทีวีและขา้งสนาม ถา้ไปดูตอ้งด่ืม
เบียร์สิงห์ เบียร์ยีห่อ้อ่ืนไม่ได”้ (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   

“เชลซีและแมนยูเป็นทีมท่ีไดแ้ชมป์พอๆกนัจึงท าให้รู้สึกถึงความเป็นผูน้ า มีสองทีมน้ี
เตะเม่ือไหร่ พอไปร้านเหลา้ ก็จะท าให้อยากซ้ือเบียร์สิงห์เป็นอนัดบัแรกๆและจะถูกแนะน าจากร้าน
เหลา้ใหซ้ื้อดว้ย” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   

“แสดงถึง ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท สุขุม นุ่มนวล พอเห็นสองทีมน้ีทีไรท าให้คิดถึงตราสิงห์” 
(ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   

“ความสามารถท่ีจะไปเป็นสปอนเซอร์ทีมท่ียิง่ใหญ่ระดบัโลก” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ไปใหถึ้งจุดหมาย” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
 “สิงห์สนบัสนุนให้ออกก าลงักาย ถ้ากินเบียร์แลว้ไปออกก าลงักายก็ไม่เป็นไร เพราะ

การเล่นกีฬาเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ และดีใจท่ีโลโกต้ราสินคา้ของคนไทยไปอยูบ่นปกเส้ือของนกัเตะ
ระดบัโลก” (เยาวชนหญิงกล่าว) 

“ดูแลว้รู้สึกดี อยากสนบัสนุนสินคา้ตราสิงห์น้ีมากข้ึน เพราะเขาสนับสนุนให้คนเล่น
กีฬาซ่ึงมนัเป็นส่ิงท่ีดี” (เยาวชนหญิงกล่าว) 

“ดูแล้วมั่นใจในแบรนด์สิงห์มากข้ึนเลย เพราะว่าได้ไปสนับสนุนทีมฟุตบอลท่ีมัน
ยิง่ใหญ่ขนาดน้ี ดูแลว้โหอยากกินข้ึนมาเลย” (เยาวชนชายกล่าว) 

“ดูแลว้เหมือนเขาสนบัสนุนใหเ้ล่นกีฬาฟุตบอลมากข้ึนครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใช่ครับ เพราะการเล่นฟุตบอลเป็นการออกก าลงักายท่ีดี” (เยาวชนชายกล่าว) 
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“ท าใหม้ัน่ใจในคุณภาพของตราสินคา้มากข้ึน” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ภูมิใจวา่ตราสินคา้ไทยไปไกลระดบัโลกครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 

6. การสะท้อนภาพลักษณ์ตราสินค้ากับการเป็นผู้สนับสนุนทางด้านกีฬาประเภททีม
ฟุตบอลระดับโลก 
“ท าให้จ  าไดง่้าย เม่ือเห็นตราแมนยูและเชลซีในโฆษณาจะคิดถึงเบียร์สิงห์เป็นอนัดบั

แรก”(ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 
“ชอบเบียร์สิงห์อยูแ่ลว้ ชอบท่ีรสชาติ ไม่จ  าเป็นตอ้งดูบอลหรือโฆษณาก็ได”้ (ผูบ้ริโภค

หญิงกล่าว) 
“ถา้เป็นทีมท่ีเราชอบก็อยากท่ีจะสนบัสนุนแบรนดน้ี์” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 
“จ าไม่ไดเ้ลยวยั” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 
“การกา้วไปสู่ผูน้ าระดบัโลก” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ท าใหดู้เป็นแบรนดร์ะดบัโลก” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ในอนาคตสิงห์อาจจะก้าวข้ึนสู่การเป็นผู ้น าระดับโลกตามสโมสรฟุตบอลน้ี” 

(ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ช่วยให้รู้สึกภาคภูมิใจในตราสินคา้ท่ีเป็นตราสินคา้ของคนไทยไปปรากฏระดบัโลก” 

(ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“แบรนด์มีความแข็งแกร่ง พอพูดถึงเบียร์สิงห์ก็ท  าให้ รู้สึกถึงทีมฟุตบอลข้ึนมา” 

(ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ท าให้มองวา่แบรนด์แข็งแกร่ง เพราะถา้แบรนด์ไม่มีความแข็งแกร่งคงไม่สามารถกา้ว

สู่การเป็นสปอนเซอร์ใหที้มฟุตบอลระดบัโลกได”้ (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“อยากอุดหนุนสินคา้เพิ่มข้ึน เพราะสิงห์สนบัสนุนให้ออกก าลงักายซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“การโฆษณาในการเป็นผูส้นบัสนุนทีมฟุตบอลระดบัโลก ช่วยให้เป็นจุดสนใจ ดูโดด

เด่น จ าไดง่้าย พบเห็นบ่อยๆจนติดตา ท าให้วยัรุ่นเขา้ใจง่ายและช่วยให้อยากอุดหนุนสินคา้ตราสิงห์
เพิ่มข้ึน ยิง่เป็นคนท่ีชอบทีมฟุตบอลน้ีอยูแ่ลว้ยิง่ท  าใหอ้ยากซ้ือมากข้ึน” (เยาวชนหญิงกล่าว) 

“รู้สึกท าให้มัน่ใจในคุณภาพของตราสิงห์มากข้ึนเพราะได้สนับสนุนทีมระดบัโลก” 
(เยาวชนชายกล่าว) 

“แบรนดก์า้วไกลระดบัโลก” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ท าใหดู้ดีมีระดบั มีช่ือเสียงมากข้ึน” (เยาวชนชายกล่าว) 
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“รู้สึกเหมือนเขาสองใจครับ ท าไมเขาไม่สนบัสนุนทีมใดทีมหน่ึงไปเลย” (เยาวชนชาย
กล่าว) 

“อืมใช่ สองใจ” (เยาวชนชายกล่าว) 
7. ภาพรวมท่านคิดว่าโฆษณาของสิงห์มีประสิทธิภาพตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 

อย่างไร 
 “มี เพราะโฆษณาหลายๆตวัจะมีสโลแกนท่ีช่วยให้เกิดความจดจ าและเขา้ใจเน้ือหา

โฆษณาไดง่้าย” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 
“มีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย เพราะใชก้ารเป็นสปอนเซอร์ฟุตบอลกีฬาท่ีเป็นทีม

อนัดบัหน่ึงของพรีเมียร์ลีก” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“โฆษณามีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย เพราะผูช้ายชอบฟุตบอลจะท าให้มีแรง

กระตุน้ท่ีจะซ้ือเบียร์สิงห์และน ้าสิงห์” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“มีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย เพราะใช้ความยิ่งใหญ่ของเชลซีกับแมนยู” 

(ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“มีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย เพราะผลิตภณัฑ์มีความสอดรับไปกับทางกีฬา

ฟุตบอลไปในทางเดียวกนั และเวลาดูบอลตอนช่วงตดัโฆษณาก็จะเห็นโฆษณาเหลา้ เบียร์บ่อยๆ” 
(ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 

“มีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย เพราะผูช้ายส่วนใหญ่ดูบอล และผูช้ายส่วนใหญ่ท่ีดู
บอลมกัจะกินเบียร์” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 

“เวลาชวนกนัไปดูบอลร้านเหลา้กบัเพื่อน ถา้จะไปดูเฉยๆก็ยงัไงอยู่ยิ่งเพื่อนเยอะยิ่งคึก
เลย จะให้ไปนัง่กินขา้วเกรียบดูบอลก็คงไม่ใช่ ก็จะชวนกนักินเหลา้น่ีแหละ ยิ่งกินก็ยิ่งเพลิดเพลิน 
ยิ่งคุยกนัสนุก เวลาดูบอลช่วงพกัโฆษณาก็จะมีโฆษณาเบียร์สิงห์ เบียร์ชา้งอยูน่ะ มนัจะส่ือเก่ียวกบั
ความเฮฮา เป็นกลุ่ม เป็นทีม ซ่ึงโฆษณาเบียร์ก็เขา้กบักีฬาฟุตบอลอยูน่ะ เพราะ ฟุตบอลมนัคือ กีฬาท่ี
ท างานร่วมกนัเป็นทีม ตอ้งสามคัคีเพื่อเอาชนะเป้าหมายเดียวกนั” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 

 “ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เพราะวยัรุ่น ผูใ้หญ่ วยักลางคน วยัสูงอายกุ็ดี เม่ือเห็นโฆษณาน้ีก็
สามารถด่ืมไดทุ้กเพศทุกวยั” (เยาวชนหญิงกล่าว) 

“มีส่วนครับเพราะช่วยดึงดูดความสนใจและท าใหจ้  าง่าย” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ตรงนะครับ เช่นค าว่า น ้ าด่ืมสะอาด น ้ าด่ืมตราสิงห์ก็ท  าให้เขา้ใจเลยว่าผลิตภณัฑ์เขา

สะอาด เขาดีจริงๆ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ดูโฆษณาแลว้มนัก็เขา้ใจง่ายดีครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
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8. สิงห์ใช้อะไรจูงใจผู้บริโภค 
“ใชคุ้ณภาพและความมีช่ือเสียงมานานของแบรนด์ ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ บรรจุ

ภณัฑท่ี์โดดเด่น และบางคร้ังก็เกิดจากการอยากลองทานตามบุคคลอ่ืนดว้ย” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 
“การใชพ้รีเซ็นเตอร์จูงใจ” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ใชคุ้ณภาพของตราสินคา้จูงใจ เพราะเป็นตราท่ีอยูคู่่กบัคนไทยมานาน” (ผูบ้ริโภคชาย

กล่าว) 
“ใชพ้รีเซ็นเตอร์จูงใจ” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ตราสิงห์ใชบุ้คคลคือทีมฟุตบอลจูงใจใหซ้ื้อ” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ใชพ้รีเซ็นเตอร์จูงใจ” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ใชพ้รีเซ็นเตอร์และโฆษณาจูงใจ (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
 “ความติดหู ความยาวนานของแบรนด ์คุณภาพของแบรนด์” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ใชน้กักีฬาจูงใจ” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ใชแ้คมเปญต่างๆจูงใจ” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ใชพ้รีเซ็นเตอร์จูงใจ” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ใชคุ้ณภาพของแบรนดจู์งใจ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใชค้วามมีช่ือเสียงมานานจูงใจครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใช่ครับใชค้วามมีช่ือเสียงมานานจูงใจครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใชน้กัฟุตบอลในต านานจูงใจครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใชพ้รีเซ็นเตอร์ เช่นทีมนกัฟุตบอลจูงใจครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใชส้โลแกนท่ีน่าสนใจจูงใจครับ เช่น คนหวัใจสู้ คนหวัใจสิงห์” (เยาวชนชายกล่าว) 

 
การรับรู้ภาพโฆษณาแฝง 
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9. ภาพโฆษณานีต้้องการส่ือสารอะไร  
“ความสดช่ืนของน ้าสิงห์ โดดเด่น มีพลงั สะใจและแน่วแน่” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 
“มีความสดใส เป็นผูน้ าเบอร์หน่ึง เพราะดูจากการใช้พรีเซ็นเตอร์คือเชลซีท่ีเคยครอง

แชมป์อบัดบัหน่ึงในพรีเมียร์ลีก” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ความกระหาย เพราะนักฟุตบอลมนัเหน่ือย มีความกระหาย แลว้ก็ตอ้งกินน ้ าน้ีเขา้ไป

เพราะมนัมีประโยชน์” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“กินน ้าแลว้ท าใหส้ดช่ืนจนพูดค าวา่ อ่า ออกมา” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ความสดช่ืน แลว้ก็ทีมฟุตบอล” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“สดช่ืน” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ความสดช่ืน” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“กระตุน้ให้เกิดการบริโภคมากข้ึนเน่ืองจากแคมเปญน้ีเหมือนให้ลุน้ชิงโชคไปดูบอล 

หรืออาจตอ้งการใหแ้บรนด์ติดระดบัโลก” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“เป็นการตอกย  ้าวา่เชลซีและสิงห์คือทีมท่ีสิงห์สนบัสนุนอยู”่ (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“การเส่ียเหง่ือแลว้ก็ใหด่ื้มน ้าตราสิงห์” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ออกก าลงักายแลว้เสียเหง่ืออยากใหด่ื้มน ้าทดแทนเหง่ือท่ีเสียไป” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“เขาอยากให้เราสนใจในแบรนด์สินคา้น้ีมากข้ึนครับ แลว้เราก็อยากจะไปดูจริงๆครับ” 

(เยาวชนชายกล่าว) 
“ชกัจูงให้เราอยากไปดูการแข่งขนัครับ (ชกัจูงให้อยากเขา้ร่วมแคมเปญ)” (เยาวชนชาย

กล่าว) 
“ท าใหอ้ยากไปดูทีมเชลซีกบัแมนยแูข่งกนั” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เขาดึงดูดใหค้นไปดู” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ด่ืมไปแลว้สามารถชิงโชคไดด้ว้ย” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เชิญชวนใหไ้ปดูการแข่ง” (เยาวชนชายกล่าว) 
10. การใช้พรีเซ็นเตอร์ในรูปนีเ้หมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
“เหมาะสม เพราะเป็นแบรนด์ท่ีสนบัสนุนทีมน้ีอยูแ่ลว้ ดูกลมกลืนกนั สีเหมือนกนั ท า

ใหจ้  าง่าย” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะเป็นทีมท่ีคนไทยชอบอยูป่ระมาณหน่ึง” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะ ใชน้กัฟุตบอลในต านานของเชลซีทั้งนั้นเลย” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะดูสดช่ืน น ้ าเป็นสีฟ้าเหมือนสีเดียวกบัสโมสรเชลซี” (ผูบ้ริโภคชาย

กล่าว)“เหมาะสม เพราะมีสีเดียวกนั” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
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“เหมาะสม เพราะเป็นทีมระดบัโลก” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะแต่ละคนอยูที่มเดียวกนั ทีมมีสีเดียวกบัตราสินคา้เขา้กนัดี” (ผูบ้ริโภค

ชายกล่าว) 
 “เหมาะสม เพราะนักกีฬาต้องเสียเหง่ือเยอะ เสียเหง่ือก็ต้องด่ืมน ้ า และนักฟุตบอล

เหล่าน้ีก็ดงัทั้ งนั้นเลย น่าจะท าให้แบรนด์ดงัข้ึน เพราะน่าจะท าให้เกิดการจดจ าได้ง่าย” (เยาวชน
หญิงกล่าว) 

“เหมาะสม มนับ่งบอกถึงความเป็นสิงห์เลย เพราะตราสิงห์ท่ีเป็นตราเดียวกนัมนับ่ง
บอกถึงความยิง่ใหญ่อลงัการ” (เยาวชนชายกล่าว) 

“เหมาะสมครับ เพราะเขาเป็นสโมสรท่ีสิงห์สนบัสนุน” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะตราเหมือนกนั” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะตรามนัคลา้ยๆกนั” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะตราทีมฟุตบอลคลา้ยๆตราน ้าด่ืมเลยครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เหมาะสมครับ เพราะสีมนัคลา้ยๆกนั” (เยาวชนชายกล่าว) 

11. การใช้บุคคลเหล่านีเ้หมาะสมหรือไม่ ท่านรู้จักหรือไม่ว่าพวกเขาคือใคร 
 “เหมาะสม เพราะคนเหล่าน้ีเป็นตวัหลกัของทีมทั้งนั้นเลย ดูโดดเด่น” (ผูบ้ริโภคหญิง

กล่าว)“เหมาะสม เพราะเป็นนกักีฬาทั้งนั้นเลย ดูบึกบึน ดูดี” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 
“เหมาะสม เช่น แลมพาร์ต เป็นคนท่ีเก่งและมีความสามารถในการท างานเป็นทีม” 

(ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะว่าในส่วนของจอห์น เทอร่ี ด็อกบาร์ แล้วก็แลมพาร์ต ทุกคนเป็น

ต านานของเชลซีไปแลว้” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ดูเหมาะสม แต่ไม่รู้จกัวา่เป็นใครบา้ง” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“รู้จกัสองสามคน คือ จอห์น เทอร่ี, แฟรงค์ แลมพาร์ต, แลว้ก็ด็อกบาร์” (ผูบ้ริโภคชาย

กล่าว)“ส าหรับคนท่ีชอบเชลซีถือวา่เหมาะ” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะอยู่ทีมเดียวกนั รู้จกัไม่ก่ีคน คือแลมพาร์ต ด็อกบาร์ เทอร่ี” (ผูบ้ริโภค

ชายกล่าว) 
 “ไม่รู้จกัเลย แต่รู้จกัทีมเพราะเป็นทีมดงั และเหมาะสม เพราะเขาเป็นนักกีฬาอยู่แล้ว 

และมีช่ือเสียงอาจท าใหค้นจ าแบรนดไ์ดง่้าย” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“เหมาะสมครับ เพราะมนัดูยิง่ใหญ่ เช่น ด็อกบาร์ อยา่งง้ีครับเป็นคนท่ียิง่ใหญ่มีช่ือเสียง” 

(เยาวชนชายกล่าว) 
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“เหมาะสมครับ เพราะพวกเขาเหล่าน้ีเป็นนกัฟุตบอลในต านานของเชลซีครับ” (เยาวชน
ชายกล่าว) 

“ผมว่าเหมาะสมครับ เพราะมีแต่คนดงัๆทั้งนั้นเลย อาจจะท าให้มีแรงจูงใจให้คนมาดู
การแข่งขนัหรือมาด่ืมน ้าอะไรประมาณน้ีครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 

“เหมาะสมครับ เพราะเป็นนกัฟุตบอลก็ตอ้งด่ืมน ้า” (เยาวชนชายกล่าว) 
เหมาะสมกบัการชวนไปดูการแข่งน้ีมากเลยครับ แลว้ผมก็รู้ดว้ยครับวา่นกัเตะเหล่าน้ีช่ือ

อะไรกนับา้ง รู้จกัด็อกบาร์กบัแลมพาร์ตอ่ะครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะสีสันของเส้ือดูสะอาดสบายตา สีฟ้าขาว” (เยาวชนชายกล่าว) 
12. สีทีใ่ช้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 “เหมาะสม เพราะดูกลมกลืน บาลานซ์กนั” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะ สีน ้าเงินใหค้วามรู้สึกเหมือนน ้าท่ีใส” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะ สีฟ้าเป็นสีของเชลซีอยูแ่ลว้” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะ มีสีฟ้าเป็นสีเดียวกบัตราสินคา้” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“สีน ้าเงินเป็นสีท่ีเหมาะสมกนัมาก เป็นสีของตราท่ีมีสีเดียวกนั” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะ เพราะสีของตรามีสีเดียวกนั” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
 “เหมาะสม เพราะสีฟ้า ขาวท าให้ รู้สึกสดช่ืน สะอาด สบายตา น่าด่ืมและเป็นสี

เดียวกบัโลโกด้ว้ย” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“เหมาะสมเพราะมนัเป็นสีท่ีบ่งบอกถึงน ้าด่ืมตราสิงห์ แลว้ก็เส้ือเชลซีก็สีเหมือนน ้ าสิงห์

เลยครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เหมาะสม ครับเพราะมีสีเดียวกนั” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะมนัดูร่ืนรมย ์สบายตาดีครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะสีมนัดูสะอาดตาดีครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“สวยดี” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะสีดูสะอาดสบายตาดีครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
13. ตัวอกัษรและค าพูดทีใ่ช้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 “เหมาะสม สั้นๆไดใ้จความ เป็นการเชิญชวนท่ีชดัเจน” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะ ท าให้เขา้ใจวา่เป็นโปรโมชัน่ของน ้ าสิงห์ ชวนให้คนท่ีด่ืมน ้ าสิงห์ไป

เชียร์ทีมฟุตบอลในระดบัโลก” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะ ท าใหเ้ขา้ใจง่าย” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะท าใหดู้วา่เป็นศึกยิง่ใหญ่ ชา้งชนชา้ง” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
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“เหมาะสม เพราะอ่านแล้วเขา้ใจง่าย มีขอ้ความท่ีตรงประเด็นว่าเชิญชวน” (ผูบ้ริโภค
ชายกล่าว)“เหมาะ เพราะท าใหดู้น่าสนใจอยากไปดู” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 

“เหมาะสม ดูกลมกลืนล่ืนไหลดี” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
กลุ่มเยาวชนท่ียงัไม่เคยด่ืมแต่อยูใ่นภาวะเส่ียงท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้

เบียร์สิงห์ส่วนใหญ่ 
 “เหมาะสม เพราะ รวบรัดชดัเจนดี ท าใหเ้ขา้ใจง่าย” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะ มีความสอดคลอ้งกนัดี” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ดูแล้วเขา้ใจเลยอ่ะครับ อ่านแค่ไม่ก่ีบรรทดัก็รู้เลยว่าถ้าจะไปดูสองทีมน้ีก็ตอ้งส่งชิง

โชค” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ผมดูแลว้เขา้ใจครับ สีตวัอกัษรมนัดูง่ายอ่านสบายตาดี สีน ้ าเงิน สีฟ้า สีด า” (เยาวชน

ชายกล่าว)“เหมาะสมครับ เพราะมนัดูเขา้ใจง่าย” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใช่ครับ เพราะมนัดูสะอาดตาดีครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใช่ครับเพราะตวัอกัษรมีสีสวย และอ่านง่าย” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เหมาะสมครับ เพราะมนัดีเขา้ใจง่ายครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
14. รูปตราสโมสรฟุตบอลเชลซีและตราสินค้าสิงห์ทีอ่ยู่คู่กนัเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
“เหมาะสม เพราะตราเป็นรูปสิงห์เหมือนกนั สีฟ้าเหมือนกนั” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะตราสโมสรฟุตบอลเชลซีมีสัญลักษณ์เป็นสิงห์เหมือนกัน  เป็น

สัญลกัษณ์แห่งผูน้ า เชลซีเป็นสัญลกัษณ์ผูน้ าของฟุตบอล ตราสิงห์เป็นสัญลกัษณ์ผูน้ าของน ้ าด่ืม” 
(ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 

“เหมาะสม เพราะเป็นตราท่ีคลา้ยกนัมาก ท าให้รู้สึกว่าเป็นเชลซีเป็นตราสโมสรในใจ
คนไทย คนไทยชอบฟุตบอลมาก” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 

“เหมาะสม เพราะเป็นสิงห์เหมือนกนั แต่อีกตวัเป็นตวัยนื” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะ ให้ความคลา้ยคลึงกนัตรงท่ีมีสิงห์เป็นสีน ้ าเงินเหมือนกนั” (ผูบ้ริโภค

ชายกล่าว)“เหมาะสม เพราะตราคลา้ยๆกนั” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะตราใชสี้และรูปสิงห์เหมือนกนั” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม ตราคลา้ยๆกนั สีฟ้าคลา้ยๆกนัเลย” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะเขาเป็นผูส้นบัสนุนอยูด่ว้ย” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ถ้าอยู่คู่กันขนาดน้ีต้องเป็นผูส้นับสนุนรายใหญ่แน่ๆ ซ่ึงอาจจะส่งผลให้ตราสินค้า

ประสบความส าเร็จอยา่งลน้หลามไม่ก็ติดลบไปเลย” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
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“เหมาะสม เพราะมนัเป็นสิงห์เหมือนกนัครับ บ่งบอกถึงความเป็นสิงห์ในโฆษณาน้ีเลย
ครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 

“เหมาะสม เพราะรูปสิงห์เหมือนกนั และสีเหมือนกนั” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะตราสิงห์กบัตราเชลซีมนัเหมือนกนัเลยครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ตราเหมือนกนั” (เยาวชนชายกล่าว) 
“สีคลา้ยกนั” (เยาวชนชายกล่าว) 
“สีเหมือนกนั สีฟ้าอมน ้าเงิน” (เยาวชนชายกล่าว) 

15. รูปรอยน า้ทีอ่ยู่ข้างตัวนักฟุตบอลผนวกกบัการวางรูปขวดน า้ข้างๆเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 

 “เหมาะสม ดูสดช่ืนดี และถา้คนท่ีชอบสังเกตจะเห็นว่ามีขวดน ้ าสองขนาดคือไซส์เล็ก
กบัไซส์ใหญ่” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 

“ไม่เหมาะสม เพราะรูปขวดน ้ าสิงห์เล็กเกินไปท าให้มองเห็นไม่ชดัเจน ถา้มองผา่นๆไม่
สนใจในตวัผลิตภณัฑ ์ก็นึกวา่โฆษณาบอล” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 

“เหมาะสม เพราะคนเล่นกีฬาตอ้งมีเหง่ือ มีเหง่ือก็ต้องกินน ้ า แล้วก็ต้องกินน ้ าสิงห์” 
(ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 

“เหมาะสม ท าใหรู้้วา่ออกก าลงักายแลว้ตอ้งด่ืมน ้า” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะเหมือนกบัวา่กินน ้าไปแลว้สดช่ืน แลว้แต่ละคนก็อา้ปากร้องออกมาวา่

สดช่ืน” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะดูสึกวา่กินแลว้สดช่ืนแลว้ระเบิดออกมา” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะส่ือถึงความสดช่ืนมากข้ึน” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะท าใหรู้้สึกถึงความสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่า” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม ท าใหรู้้สึกวา่มนัสดช่ืน ชุ่มช่ืน มนัส่ือไดว้า่อาจจะเป็นเหง่ือหรือน ้า” (เยาวชน

หญิงกล่าว) 
“มนัเหมือนเทศกาลบา้นเรา เหมือนเอาน ้ ามาสาด คือน ้ ามนัดูเยอะเกินไปเหมือนสวน

น ้า” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ขวดน ้าเล็กไปไม่ชดัเจน แต่ดูองคป์ระกอบโดยรวมก็โอเค” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“เหมาะสมครับ มนัเหมือนเหง่ือของนกักีฬาเลยครับพอเวลาเหน่ือยเราก็จะมาด่ืมน ้ าด่ืม

ตราสิงห์อ่ะครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะดูแลว้ชุ่มช่ืน สบาย” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ดูเยน็สบายสดช่ืน” (เยาวชนชายกล่าว) 
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“รู้สึกถึงความสดช่ืนมีพลงั” (เยาวชนชายกล่าว) 
“รู้สึกเหน่ือยมาแลว้ตอ้งด่ืมน ้าน้ีอ่ะครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 

16. ท าไมน า้สิงห์ต้องพาไปดูการแข่งขันแมนยูกบัเชลซีท าไมไม่เป็นทมีอ่ืน ท่านมีความคิด
เห็นอย่างไร 

“สองทีมน้ีเป็นทีมท่ีใหญ่ท่ีสุดแลว้ ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ให้ดูโดดเด่น ท าให้ดูก็รู้ว่าการ
สนบัสนุนน้ีเป็นของสิงห์เลย หรือผูบ้ริหารสิงห์อาจจะชอบสองทีมน้ี” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 

“เพราะเป็นทีมท่ีเป็นผูน้ าเหมือนกนั และมีแฟนคลบัอยูท่ ัว่โลก” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เพราะวา่เชลซีกบัแมนยูเป็นทีมระดบัโลก เป็นทีมท่ียิ่งใหญ่ไดแ้ชมป์บ่อยๆ” (ผูบ้ริโภค

ชายกล่าว)“เพราะคู่น้ียิง่ใหญ่สมน ้าสมเน้ือกนั” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เพราะสองทีมน้ีช่วยส่ือถึงความส าเร็จของตราสินคา้” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เพราะเป็นแมทช์ท่ีมีทีมท่ีคนไทยชอบเยอะ” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“สองทีมน้ีมีแฟนบอลในเมืองไทยเยอะ ดูยิง่ใหญ่” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
 “ก็เขาเป็นผูส้นบัสนุนสองทีมน้ีจะให้สิงห์ไปสนบัสนุนทีมอ่ืนไดย้งัไง” (เยาวชนหญิง

กล่าว) 
“ตอบสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ด้วย เพราะคนส่วนใหญ่ชอบสองทีมน้ี” 

(เยาวชนหญิงกล่าว) 
“เป็นการส่งเสริมการขายน ้าด่ืมของเขาดว้ย” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“แมนยูกบัเชลซีมนัเป็นทีมยกัษใ์หญ่ของพรีเมียร์ลีก คนส่วนใหญ่ก็จะเชียร์สองทีมน้ีกนั

ครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใช่ครับ คนเชียร์เยอะ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เป็นทีมฟุตบอลท่ีสิงห์สนบัสนุนทั้งสองทีมเลยครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใช่ครับ ของสิงห์” (เยาวชนชายกล่าว) 
“มนัเป็นทีมฟุตบอลท่ีใหญ่ท่ีสุดของลีก” (เยาวชนชายกล่าว) 
“มนัเป็นทีมใหญ่สองทีมท่ีคนไทยชอบกนั” (เยาวชนชายกล่าว) 

17. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริโภคท่านคิดว่าภาพโฆษณามีการส่ือสารเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร เน่ืองจากมีการใช้พรีเซ็นเตอร์ทีเ่ป็นพรีเซ็นเตอร์เดียวกนัระหว่างน า้กบัเบียร์ 

 “เหมาะสม เพราะมนัเป็นโลโกเ้ดียวกนั เวลาเห็นตราสิงห์ก็คิดถึงเบียร์ก่อนเพราะสิงห์
ท าเบียร์มาก่อน และก็คิดถึงน ้ าด่ืม และโซดา ดว้ย มองภาพรวมตรงตราสินคา้มากกวา่” (ผูบ้ริโภค
หญิงกล่าว) 
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“ไม่เหมาะสม น่าจะแยกกลุ่มพรีเซ็นเตอร์กนั น ้ าไม่ควรเก่ียวกบัเบียร์” (ผูบ้ริโภคชาย
กล่าว) 

“เหมาะสม เพราะถ้าพูดถึงทีมสองทีมน้ี ท าให้รู้เลยว่าเป็นของสิงห์” (ผูบ้ริโภคชาย
กล่าว) 

“เหมาะสม ท าใหม้องวา่สดช่ืน แลว้รู้สึกวา่กินน ้ าแลว้สดช่ืนเหมือนกบัการกินเบียร์ก็สด
ช่ืนไดเ้หมือนกนั” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 

“เหมาะสม ท าใหจ้  าง่ายแต่ไม่คิดวา่เขาจะชกัจูงใหซ้ื้อเบียร์อะไร” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เหมาะสม เพราะช่วยท าใหเ้ขา้ใจวา่ขนาดนกัฟุตบอลท่ีโด่งดงัเขายงัเลือกสิงห์เลย แลว้ก็

เป็นผูส้นบัสนุนหลกัดว้ยก็น่าจะท าใหผู้บ้ริโภควางใจได”้ (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“นึกถึงเบียร์นะ เพราะตราสินคา้เดียวกนั” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“เหมาะสมครับ เพราะสองทีมน้ีสิงห์เป็นผูส้นบัสนุนอยูแ่ลว้” (เยาวชนชายกล่าว) 

18. ท่านดูออกหรือไม่ว่าน่ีคือโฆษณาแฝง 
“ดูออกวา่เป็นโฆษณาแฝง เพราะคนดูแยกแยะออกว่าเป็นแบรนด์ท่ีท าหลายอย่าง ช่วย

ท าใหต้ราสินคา้ติดตา” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 
“ดูไม่ออก ดูออกแต่ความเป็นผูน้ าอยา่งเดียว” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“รู้ คือ ถา้เห็น เชลซีและแมนยรูู้เลยวา่ตอ้งเก่ียวกบัเบียร์สิงห์” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ดูไม่ออก” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ดูไม่ออก” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ดูไม่ออก เพราะตราสินคา้ของเบียร์กบัน ้าคนละสีกนั” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ดูไม่ออก เพราะตราเดียวกนัแต่คนละสีคงไม่ใช่โฆษณาแฝง” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
กลุ่มเยาวชนท่ียงัไม่เคยด่ืมแต่อยูใ่นภาวะเส่ียงท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลต์ราสินคา้

เบียร์สิงห์ส่วนใหญ่ 
 “ไม่ทนัไดนึ้กเลย เพราะสีของตราสินคา้มนัแยกกนัชดัเจน เพราะถา้สีฟ้าคือน ้ า สีทอง

คือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล”์ (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“มนัก็เป็นตราสินคา้คลา้ยๆเบียร์สิงห์นะครับ แต่ผมก็ดูไม่ออก” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ดูไม่ออก” (เยาวชนชายกล่าว) 
“มนัเป็นโลโกเ้ดียวกนักบัเบียร์สิงห์ครับ แต่คนละสี แต่ผมดูยงัไงก็ดูไม่ออก” (เยาวชน

ชายกล่าว)“ดูไม่ออกครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
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19. แล้วภาพโฆษณานีท้ าให้ท่านอยากซ้ือน า้ด่ืมตราสิงห์หรือไม่ อย่างไร 
“เน้ือหาโฆษณาอาจไม่ส่งผล แต่เวลาโฆษณาจะท าให้เกิดการติดตาของโลโกม้ากกว่า 

ซ่ึงสิงห์อยูคู่่กบัคนไทยมานานอยูแ่ลว้ ไม่เก่ียวกบัโฆษณาเท่าไรนกั จะอยูท่ี่รสชาติ ความสะดวกซ้ือ
มากกวา่” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 

“อยาก เพราะทีมเชลซีเป็นทีมระดบัโลกทีมหน่ึง” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“อยาก เพราะกินแลว้สดช่ืนท าใหอ้ยากด่ืมตาม” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“มีผล” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ซ้ือด่ืมอยูแ่ลว้เพราะคุณภาพและมาตรฐาน ส่วนตวัจึงคิดวา่โฆษณาไม่มีผล” (ผูบ้ริโภค

ชายกล่าว)  
 “มีส่วน เพราะท าให้ตราสินคา้มีความโดดเด่น และช่วยให้จ  าโลโกไ้ดง่้ายข้ึน” (เยาวชน

หญิงกล่าว)“มีส่วนครับ เพราะช่วยดึงดูดความสนใจและท าใหจ้  าง่าย” (เยาวชนชายกล่าว) 
 
ความเช่ือมโยงของตราสินค้าน า้ด่ืมตราสิงห์ และตราสินค้าเบียร์สิงห์ 

20. เม่ือท่านเห็นส่ือโฆษณาน ้าด่ืมตราสิงห์จากช่องทางต่างๆ ท่านรู้สึกว่าเป็นการโฆษณา
เบียร์สิงห์ด้วยหรือไม่ อย่างไร 

“นึกถึง เพราะเป็นตราเดียวกนั” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 
“เวลาเห็นโฆษณาน ้ าด่ืมสิงห์ คนทัว่ไปจะรู้อยู่แลว้วา่สิงห์ท าเบียร์มาก่อน เวลาโฆษณา

น ้าก็จะท าใหรู้้สึกวา่โฆษณาเบียร์ไปดว้ยในตวั” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เวลาเห็นโฆษณาสินค้าสิงห์ทุกตัว ท าให้นึกถึงแบรนด์ท่ี เป็นตราสินค้าสิ งห์ทุก

ผลิตภณัฑเ์ลย” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“เห็นรูปตราสิงห์ปุ๊ป คิดถึงเบียร์เป็นอนัดบัแรก” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“รูปลกัษณ์ และสีของตราท าให้ไม่คิดว่าเป็นโฆษณาเดียวกนัและถูกแยกออกจากกนั

อยา่งส้ินเชิง” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
“ถ้าเห็นตราสิงห์ น่ีส่วนใหญ่จะเน้นไปทางแอลกอฮอล์ พวกเบียร์ โซดาท่ีไวกิ้นกับ

เหลา้” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
 “ใช่ เพราะเห็นวา่เป็นตราเดียวกนั” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“นึกถึงเบียร์สิงห์ ตราเหมือนกนั” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ไม่นึกถึงครับ เพราะสีมนัไม่เหมือนกนั” (เยาวชนชายกล่าว) 
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21. ท าไมตราสินค้าสิงห์จึงเปลีย่นช่ือบริษัทจาก บุญรอดบริวเวอร่ี เป็นสิงห์คอปอเรช่ัน 
 “ก็ตอ้งเปล่ียนให้ตรงกบัโลโกสิ้นคา้สิคะ ถา้ไดย้ิน บุญรอดบริวเวอร่ี ก็ไม่รู้วา่ขายอะไร

แต่ถา้ไดย้ินวา่ สิงห์คอปอเรชัน่ ก็รู้เลยวา่ อ่อขายเบียร์สิงห์ น ้ าสิงห์ เปล่ียนเพื่อให้ผูบ้ริโภคจ าไดง่้าย 
บางคนบอกวา่บุญรอดขายอะไร เขายงัไม่รู้กนัเลย แต่ถา้บอกสิงห์คอปอเรชัน่น่ีรู้เลย อยา่งเบียร์ชา้ง
ยงัไม่รู้เลยวา่บริษทัอะไรเป็นผูผ้ลิต” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว) 

“ผมคิดวา่เขาตอ้งการเปล่ียนภาพลกัษณ์จากค าวา่บุญรอดท่ีดูไทยเกินไป ให้เป็นสิงห์คอ
ปอเรชัน่ท่ีมีความเป็นสากลมากข้ึน แลว้ท่ีเป็นสิงห์คอปอเรชัน่น่ีมนัน่าจะมาจากสัญลกัษณ์ของเขา 
ท่ีเป็นรูปตราสิงห์อยูแ่ลว้ก็ตอกย  ้าความเป็นตราสิงห์มากข้ึนไปอีก พอไดย้ินค าวา่สิงห์คอปอเรชัน่ก็
นึกถึงสัญลักษณ์ตราสิงห์เลย แล้วก็ต้องการลบภาพเดิมๆเก่ียวกับบริษทับุญรอดไปด้วยในตวั” 
(ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 

“ท่ีเปล่ียนผมคิดว่าช่ือมนัจะได้ดูสากลมากข้ึน เพื่อตอ้งการให้คนรู้จกัในแบรนด์ของ
สิงห์มากกวา่ เพราะบริษทัสิงห์น่ีใชต้วัสิงห์เป็นตราสินคา้อยูแ่ลว้ มนัช่วยท าใหค้นจดจ าในเร่ืองของ
ตราสินคา้มากข้ึน” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว) 
 
ทศันคติทีม่ีต่อตราสินค้า 

22. ทศันคติทีม่ีต่อเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ 
 “เป็นแบรนดสิ์นคา้ของไทย” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“สะดวกหาซ้ือง่าย” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“รสชาติดี กลมกล่อมไม่เหมือนเบียร์ยี่ห้ออ่ืน ด่ืมแล้วรู้สึกดี กินแลว้ต่ืนมาไม่ปวดหัว” 

(ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“รู้สึกโดดเด่น กินแลว้รู้สึกสมาร์ท” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่น สะดุดตา เป็นแบรนด์ท่ีติดตลาด สะดวกในการซ้ือ” 

(ผูบ้ริโภค-หญิงกล่าว)   
“มีคุณภาพ ราคาไม่แพง” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“รูปลักษณ์ เป็นเอกลักษณ์มีตราท่ีสวยงาม และเป็นผู ้สนับสนุ นให้ ทีมฟุตบอล

แมนเชสเตอร์ยไูนเตด็ดว้ย” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“รสชาตินุ่มเหมาะส าหรับคนไทย และเหมาะส าหรับชาวต่างชาติเพราะเบียร์มนัดูอร่อย 

การมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ท่ีเป็นชาวต่างประเทศ มันท าให้ทุกคนรู้จกัเบียร์สิงห์ไปทั่วโลก” 
(ผูบ้ริโภคชาย-กล่าว)   

“เบียร์นุ่มดี อร่อย กินแลว้เมาเร็ว” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
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“พบเห็นไดง่้ายตามร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป มีความผูกพนักบัคนไทยมานาน” (ผูบ้ริโภค
ชายกล่าว)   

“รสชาตินุ่มมากเลย” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“มีคุณภาพ รสชาติดี” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“ก็เคยเห็นเพื่อนผูช้ายด่ืมกนั กระป๋องมนัสวยๆดี” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ยงัไม่เคยลอง แต่เห็นโลโกแ้ลว้สวยดี” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“เห็นบ่อยเป็นประจ าจากคนท่ีบา้น”  (เยาวชนหญิงกล่าว)   
“เคยเห็นเพื่อนด่ืม เพื่อนบอกรสชาติมนันุ่มดี” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“น่าจะรสชาติดี” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
 “เบียร์สิงห์มีแบรนด์และโฆษณาเดียวกนักบัน ้ าด่ืมตราสิงห์ น่าจะรสชาติดีเหมือนกนั” 

(เยาวชนชายกล่าว) 
“เห็นร้านขายของช าทุกร้านเขาก็ขายเบียร์สิงห์” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เห็นโฆษณาตามทีวบี่อยๆ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“มนัน่าจะเป็นเบียร์ท่ีอร่อยเพราะเห็นท่ีบา้นด่ืม” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใช่ๆมนัน่าจะรสชาติดี” (เยาวชนชายกล่าว) 
“มนัเป็นของมึนเมาเด็กไม่ควรด่ืม” (เยาวชนชายกล่าว) 
23. ทศันคติทีม่ีต่อน า้ด่ืมตราสิงห์ 
“สะอาด รสชาติดี” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“รสชาติเป็นเอกลกัษณ์” (ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“เป็นแบรนดท่ี์ถูกคอของคนไทย” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“รสชาติของน ้ ามนัจะเหมือนน ้ าแร่ เวลากินเข้าไปก็รู้เลยว่าเป็นสิงห์” (ผูบ้ริโภคชาย

กล่าว)   
“น ้าดูใส ไม่มีส่ิงเจือปน” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“เป็นน ้าท่ีมีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง หาซ้ือสะดวก” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“มีเอกลกัษณ์ กินแลว้รู้เลยวา่เป็นสิงห์” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“รสชาติดี มีคุณภาพ ไม่มีสารเจือปน” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
 “ด่ืมเป็นประจ า เพราะรสชาติมนัไม่เฝ่ือน สะอาด ตราสินคา้ก็สีสวย น่ากิน” (เยาวชน

หญิงกล่าว) 
“ด่ืมทุกวนั ท่ีบา้นเลือกด่ืม เพราะ สะอาด มีคุณภาพ มัน่ใจได”้ (เยาวชนหญิงกล่าว) 
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“เลือกทานยีห่้อน้ี เพราะ เพื่อนเลือกด่ืมและครอบครัวก็เลือกด่ืม ดูสะอาด ปลอดภยัเวลา
กิน และสีฟ้า ขาวของขวดก็ดูดี ดูสะอาด” (เยาวชนหญิงกล่าว) 

“ชอบด่ืม ด่ืมตามเพื่อน” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“สะดวกเวลาซ้ือ รสชาติไม่เฝ่ือน” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ครอบครัวเลือกด่ืมเลยด่ืม ด่ืมเพราะปลอดภยั มีคุณภาพ” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ท่ีบา้นซ้ือมากินบ่อยเพราะรสชาติมนัดีกวา่น ้าด่ืมทัว่ไป” (เยาวชนชายกล่าว) 
“น ้ามนัสะอาดไม่มีส่ิงเจือปน” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ด่ืมเป็นประจ าเพราะน ้ามีรสชาติดี” (เยาวชนชายกล่าว) 
“มีรสชาติดี ไม่แพงดว้ย” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใช่ครับ รสชาติดี” (เยาวชนชายกล่าว) 

24. ถ้าเปรียบตราสินค้าสิงห์เป็นคนหน่ึงคนท่านคิดว่าเขามีบุคลกิแบบ… 
 “คนท่ีโดดเด่น ดึงดูด ชัดเจน สุขุม เฮฮา เท่ห์ มีภูมิฐาน มาดแมน มีเสน่ห์ในตวัเอง” 

(ผูบ้ริโภคหญิงกล่าว)   
“มีความเป็นผูน้ า สุขุม นุ่มลึก เพราะการใชแ้บรนด์แอมบาสเดอร์ท่ีเป็นแมนยูและเชลซี

ซ่ึงเป็นทีมท่ีเคยได้แชมป์ท่ีหน่ึงของพรีเมียร์ลีก บวกกับรสชาติของเบียร์ท่ีนุ่มไม่แรงเกินไป” 
(ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   

“ผูน้ า เพราะเบียร์สิงห์เป็นแบรนดร์ะดบัสูง คุณภาพพรีเม่ียม” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“แขง็แกร่ง ดุดนั อยา่งสิงห์ เพราะสิงห์เป็นราชสีห์ดูแขง็แกร่ง” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“หา้วหาญและกลา้ตดัสินใจ เพราะตราสิงห์ใหค้วามรู้สึกนั้น” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“ผูน้ า เพราะตราสัญลกัษณ์สิงห์ท าใหดู้เป็นผูน้ า เป็นเจา้ป่า” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“มุ่งมัน่ เป็นคนหนกัแน่น เป็นคนจริง ดุดนั ดูไดจ้ากตราสัญลกัษณ์สิงห์ซ่ึงเป็นเจา้ป่า” 

(ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
“เป็นบุคคลท่ีมีฐานะ เรียบง่าย ดูสุขุม เพราะว่าเบียร์สิงห์มีราคาสูงกว่ายี่ห้ออ่ืน และ

ดว้ยโลโกท่ี้เป็นสีทองน่าจะเรียบๆง่ายๆสุขมุ” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“มัน่คง ดูดี น่าเช่ือถือ เพราะโลโกเ้ป็นท่ีรู้จกักนัมานานจึงน่าเช่ือถือและดูดีได”้ (เยาวชน

หญิงกล่าว) 
“มีฐานะดี มีความสง่า ดูดี เพราะว่าคนมีฐานะทั้ งนั้ นท่ีด่ืมสิงห์ แล้วรูปสิงห์มันให้

ความรู้สึกสง่าอยูแ่ลว้” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ดูภู มิฐาน มีระดับ เพราะราคาของสินค้าท่ีค่อนข้างแพง ส่วนใหญ่ก็จะขายใน

ร้านอาหารท่ีค่อนขา้งมีระดบั” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
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“เป็นคนสง่า ดูดี เพราะตราสินคา้เป็นรูปเจา้ป่าจึงให้ความรู้สึกเช่นนั้น” (เยาวชนหญิง
กล่าว) 

“เป็นผูน้ า เพราะเป็นแบรนด์ท่ีติดตลาด และรูปสิงห์ท่ีใช้เป็นตราสินคา้” (เยาวชนหญิง
กล่าว) 

“เป็นผูน้ า เพราะสิงห์เหมือนเป็นเจา้ป่า” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใช่ครับ เหมือนเจา้ป่า” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เป็นผูน้ าท่ีดีครับ เพราะเขาขายดี มีโฆษณาล ้าหนา้เบียร์ยีห่อ้อ่ืน” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เป็นคนท่ีร ่ ารวย ประสบความส าเร็จครับ เพราะเบียร์ค่อนขา้งมีราคาสูงกว่าแบรนด์

อ่ืนๆ”  (เยาวชนชายกล่าว) 
 
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ 

25. เม่ือท่านเคยซ้ือเบียร์สิงห์แล้วท่านจะกลบัมาซ้ือสินค้าซ ้าหรือไม่ หากกลบัมาซ้ือซ ้า 
ท าไมท่านถึงกลบัมาซ้ือซ ้า (ค าถามส าหรับกลุ่มผู้บริโภคทีเ่คยด่ืมเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์ตราสินค้า
เบียร์สิงห์) 

 “ซ้ืออีก เพราะรสชาติมนัดี ราคาก็ไม่แพงถา้เทียบกบัคุณภาพของสินคา้” (ผูบ้ริโภคหญิง
กล่าว)   

“ซ้ือ เพราะ รสชาติดี” (ผูบ้ริโภคชายกล่าว)   
 

26. ในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะซ้ือเบียร์สิงห์หรือไม่ อย่างไร (ค าถามส าหรับกลุ่มเยาวชนที่
ยงัไม่เคยด่ืม  

“ในอนาคตมีแน่นอน เพราะเห็นท่ีบา้นเขาทานอยูแ่ลว้” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ตอ้งลอง ถา้มีคนชวนหรือแนะน า” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ตอนน้ีก็ด่ืมน ้ าสิงห์อยู่แล้ว ถ้าจะลองด่ืมเบียร์สิงห์ดูก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรครับ” 

(เยาวชนชายกล่าว) 
“ผมก็น่าจะลองกินนะครับ คนท่ีบา้นเขากินผมก็น่าจะลองกินนิดนึงครับ” (เยาวชนชาย

กล่าว) 
“ผมก็อาจจะซ้ือถา้เพื่อนชวน” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ผมก็น่าจะซ้ือนะครับถา้อายถึุง” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ใช่ครับ เพราะอยากกินเบียร์สิงห์มานานแลว้ครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ยงัไม่ซ้ือครับ แต่อนาคตอาจไม่แน่ครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
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27. เพราะอะไรถ้าเลือกซ้ือเบียร์จึงเลือกด่ืมเบียร์ยีห้่อนี ้ท าไมไม่เลือกซ้ือเบียร์ยีห้่ออ่ืน 
(ค าถามส าหรับกลุ่มเยาวชนทีย่งัไม่เคยด่ืมแต่อยู่ในภาวะเส่ียงทีจ่ะด่ืมเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์ตรา
สินค้าเบียร์สิงห์) 

“เพราะ เราด่ืมน ้ายีห่อ้น้ีมาตลอด เรามัน่ใจในแบรนดน้ี์” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ความคุน้เคยกบัแบรนด์น้ี แบรนด์ติดตา เห็นผูใ้หญ่ด่ืม เป็นแบรนด์ท่ีอยูม่ายาวนาน มี

ช่ือเสียงมานานดว้ย เรารู้สึกคุน้เคย” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“ความมัน่ใจในแบรนดน้ี์ท าใหเ้ราเลือกท่ีจะด่ืมแบรนดน้ี์” (เยาวชนหญิงกล่าว) 
“เพราะวา่ ผมด่ืมน ้าด่ืมสิงห์อยูแ่ลว้ครับ ก็เลยจะด่ืมเบียร์ยีห่อ้น้ีก่อน” (เยาวชนชายกล่าว) 
“เบียร์ยีห่อ้น้ีน่าจะรสชาติดีท่ีสุดครับ มนัน่าจะด่ืมง่ายไม่ขม” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ผมชอบตราสิงห์อยา่งเดียวครับ” (เยาวชนชายกล่าว 
“ผมชอบตราสิงห์ เพราะตราสิงห์มนัโดนใจผม” (เยาวชนชายกล่าว) 
“ชอบยีห่อ้น้ีเพราะตราสิงห์มนัสวยดีครับ” (เยาวชนชายกล่าว) 
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