การรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติที่มตี ่ อตราสินค้า และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์ สิงห์ ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ดวงกมล ชื่ นจิตร

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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______________________________________________________________________________
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ ต ราสิ น ค้า เบี ย ร์ สิ ง ห์ และการรั บ รู ้ ต ราสิ น ค้า ผ่ า นสื่ อ โฆษณาของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยเป็ นการวิจยั แบบผสมผสานวิธี คือ ใช้วธิ ี เชิงปริ มาณกับผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อเบียร์
สิ งห์ จานวน 400 คน และใช้วิธีเชิงคุณภาพกับผูท้ ี่ชอบดื่มเบียร์ สิงห์และเยาวชนที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงที่
จะดื่มเบียร์สิงห์ จานวน 24 คน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ของ
ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ได้แก่ ปั จจัยด้านวัฒนธรรม โดยการดื่มเหล้า เบียร์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรม
ไทยในการเข้าสังคม 2) ทัศ นคติ ที่ มี ต่อตราสิ นค้าเบี ยร์ สิ งห์ ม ากที่ สุ ด ได้แก่ เป็ นสิ นค้าที่ มี ค วาม
สะดวกในการซื้ อสู ง และยังพบอีกว่า เยาวชนสามารถเข้าถึงสิ นค้าเบียร์ สิงห์ได้ง่ายจากร้านสะดวก
ซื้ อและร้านขายของชาทัว่ ไป 3) พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์
สิ งห์ คือ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะกลับมาซื้ อเบียร์ สิงห์ซ้ าอีก เพราะมัน่ ใจในมาตรฐานและคุณภาพของ
ตราสิ นค้า ซึ่ งทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มี
แอลกอฮอล์ตราสิ น ค้าเบี ยร์ สิ งห์ และ 4) การรั บ รู ้ ตราสิ นค้าผ่านสื่ อโฆษณาของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร คือ ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ตราสิ นค้าสิ งห์จากสื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์มากที่สุดและ
รับ รู ้ ได้ว่าตราสิ นค้าเบี ยร์ สิ งห์ ให้ค วามสาคัญ กับ การสนับ สนุ นกี ฬ าฟุ ตบอล และเมื่ อพบเห็ นสื่ อ
โฆษณาน้ าดื่มตราสิ งห์ สื่ อโฆษณาตราสิ งห์ หรื อสื่ อโฆษณาในนามบริ ษทั สิ งห์ คอปอเรชัน่ จากัด

(4)
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ จะนึ กถึ งสิ นค้าเบี ยร์ สิ งห์ เป็ นอันดับ แรก ซึ่ งการรั บรู ้ ตราสิ นค้านี้ ส่งผลให้เกิ ด
ทัศนคติในเชิงบวกกับภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
ข้อเสนอแนะจากการศึ กษาพบว่า ภาครัฐหรื อทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง ควรมี กฎหมายควบคุ ม
ช่องทางการจัดจาหน่ ายที่ สะดวกซื้ อสู ง และการโฆษณาตราสิ นค้าของเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่
เคร่ งครัดกว่านี้

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

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.

กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง “การรั บ รู ้ ต ราสิ น ค้า ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า และพฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบี ยร์ สิ งห์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร”
สาเร็ จลงได้ดว้ ยความช่วยเหลือและการสนับสนุ นจากบุคคล หลายๆท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กราบ
ขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ เป็ นอย่างสู งที่เสี ยสละเวลาอันมีค่าคอยให้ความรู ้
ให้คาปรึ กษา ให้กาลังใจและคาแนะนาอันมีคุณค่า พร้อมทั้งยังให้ศิษย์ได้มีโอกาสในการยกระดับ
สติปัญญาและพลังทางความคิด จนทาให้วทิ ยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็ จลงได้
ขอบขอบพระคุ ณ รศ.ดร.กุ ล ทิ พ ย์ ศาสตระรุ จิ ที่ ก รุ ณ าให้เกี ยรติ เป็ นประธานกรรมการ
วิท ยานิ พ นธ์ และขอบพระคุ ณ ผศ.ดร.วิไ ลวรรณ จงวิไลเกษม ที่ ก รุ ณ าให้ เกี ย รติ เป็ นกรรมการ
วิท ยานิ พ นธ์ โดยสละเวลาอัน มี ค่ า พร้ อ มทั้ง ให้ ค าแนะน าและชี้ แนะให้ ผู ว้ ิจ ัย ได้พ บสิ่ ง ดี ๆ จน
วิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็ จในการศึกษา
ขอขอบพระคุ ณคณาจารย์ นัก วิชาการและนัก วิจยั ทุ ก ท่านที่ ได้เขี ยนตารา บทความและ
งานวิจยั อันมีค่าต่อการทาวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ของดิฉนั ที่ให้การสนับสนุ น ให้กาลังใจและคอยผลักดัน
ให้ดิฉนั มีความสาเร็ จในวันนี้ และสุ ดท้ายนี้ ขอขอบคุ ณครอบครัวที่อบอุ่น น้องชายและน้องสาวที่
แสนดี เพื่อนๆที่รักทุกคน รวมถึงผูใ้ ห้สัมภาษณ์ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือจนงานวิจยั ได้สาเร็ จลง
ได้ดว้ ยดี
หากวิทยานิ พนธ์เล่มนี้ได้ก่อให้เกิดคุณค่าต่อผูอ้ ื่น และสังคม ผูว้ จิ ยั ขออุทิศความดีท้ งั หมดนี้
แด่บุพการี คณาจารย์ และผูม้ ีพระคุ ณทั้งหลาย และหากวิทยานิ พนธ์เล่มนี้ มีขอ้ ผิดพลาดประการใด
ผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว
ดวงกมล ชื่นจิตร
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
คนไทยเพิ่มปริ มาณการดื่ มเหล้าขึ้นอย่างมโหฬาร โดยการดื่ มต่อหัวเพิ่มจาก 20.2 ลิ ตรต่อ
คนต่อปี ในปี 2532 เป็ น 58 ลิ ตรต่อคนต่อปี ในปี 2546 หรื อร่ วม 3 เท่าตัวในเวลา 14 ปี โดยถ้าตัดดู
เฉพาะตลาดเบียร์ ในห้วงเวลา 14 ปี นี้ พบว่าพุง่ สู งขึ้นถึง 8 เท่าตัว หากลองนึ กย้อนหลังไปสิ บกว่าปี ที่
ผ่านมาคงพอนึ ก กันออกว่ามันเกิ ดขึ้ น เพราะกระบวนการตลาดของธุ รกิ จเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
ร่ วมกันขยายการดื่มของคนไทยโดยการต่อยอดค่านิ ยม ความเชื่ อ หรื อวัฒนธรรมการดื่มที่มีอยูแ่ ล้ว
ให้หนักหนามากขึ้น จนทุกวันนี้ เวลาที่สังคมไทยจะกาหนดกติกาสังคมเรื่ องเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
จะคิดเห็ นว่าเป็ น "สิ ทธิ ส่วนบุคคล" อีกทั้งยังกล่าวอ้างว่า มันเป็ น "ส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมไทย"
เราอยูค่ ู่กบั มันมานาน และใครๆ ก็ดื่มกันในการ "เข้าสังคม" (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ, 23 กรกฎาคม 2551) ในขณะที่ความคิดเห็ นหนึ่ งกล่าวว่า “วัฒนธรรมการดื่มเหล้าใน
ทุกวันนี้ เปลี่ ยนจากการดื่ มเพื่อผ่อนคลาย มาเป็ นการดื่ มอย่างบ้าคลัง่ ” นี่ คือเสี ยงหนึ่ งที่สะท้อนมา
จากวงเสวนาในการประชุ มวิชาการสุ ราแห่ งชาติ ครั้งที่ 4 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551
โดยมีศูนย์วิจยั ปั ญหาสุ รา (ศวส.) เป็ นเจ้าภาพร่ วมกับเครื อข่ายภาคีกว่า 20 องค์กร (ชู ชยั สมิธิไกร,
2557, น.208)
จากสถิ ติ ดังกล่ าวที่ พ บว่า คนไทยเพิ่ ม ปริ ม าณการดื่ ม เหล้าเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี อย่า งต่ อ เนื่ องนั้น
นอกจากนี้ ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ยังพบอีกว่า สัดส่ วนของนักดื่มหน้าใหม่ ยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงอายุของนักดื่มหน้าใหม่ ที่มีช่วงอายุลดต่าลงเรื่ อยๆ ในช่วงเวลาเพียง 7
ปี (2539-2546) กลุ่มเยาวชนเพศหญิงอายุ 15-19 ปี เป็ นกลุ่มที่มีการเพิ่มจานวนมากที่สุดคือเกือบ 6
เท่า จากร้ อยละ 1.0 เป็ นร้ อยละ 5.6 และกลุ่มเยาวชนเพศชาย อายุ 11-19 ปี พบว่า มี จานวนนักดื่ ม
มากถึง 1.06 ล้านคน คิดเป็ นประชากรร้อยละ 21.23 ของประชากรในช่วงอายุน้ ี (ยงยุทธ ขจรธรรม,
2547)

2
นายพรณรงค์ ปั้ นทอง ผูป้ ระสานงานศู นย์ การเรี ยนรู ้ ชุม ชนลด ละ เลิ กเหล้า หมู่บ ้านค า
กลาง อ.เมื อง จ.อานาจเจริ ญ เปิ ดเผยถึ ง ผลส ารวจสถานการณ์ การดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ของ
ผูห้ ญิ งในชุ มชน ตาบลโนนหนามแท่ง จ.อานาจเจริ ญ จานวน 1,000 คน ทั้งหมด 14 หมู่บา้ น อายุ
31–50 ปี พบว่า ครึ่ งหนึ่ งเริ่ ม ดื่ ม ครั้ งแรก อายุ 10–20 ปี คิดเป็ น 51.29% รองลงมาเริ่ ม ดื่ ม ครั้ งแรก
อายุ 21–30 ปี 30.85% (ไทยรัฐออนไลน์, 2556) โดย พงษ์ศกั ดิ์ อ้นมอย (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การดื่ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ค รั้ งแรก การดื่ ม แบบเมาหั ว ราน้ าและผลกระทบจากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิ ตถ์ พบว่า เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ที่เยาวชน
เริ่ มลองดื่มครั้งแรกมากที่สุดคือ “เบียร์ ”
ตลาดเบียร์ในประเทศไทยมีปริ มาณการบริ โภคที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่ งข้อมูลตัวเลข
ของกรมสรรพสามิตที่เปิ ดเผยข้อมูลยอดขายผลิ ตภัณฑ์เบี ยร์ ในช่ วงไตรมาสแรกปี 2555 ที่ผ่านมา
ตลาดเบียร์ ในประเทศไทยนั้น บริ ษทั ที่ครองส่ วนแบ่งการตลาด 3 อันดับแรกได้แก่
1) บริ ษ ัท สิ ง ห์ ค อร์ ป อเรชั่น จากัด ผู ผ้ ลิ ต และจาหน่ า ยเบี ย ร์ สิ ง ห์ แ ละลี โอ มี ส่ วนแบ่ ง
ยอดขายเบี ย ร์ ม ากที่ สุ ด คื อ 69.06 เปอร์ เซ็ น ต์ เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2554 ที่ มี ส่ ว นแบ่ งการตลาด 63.59
เปอร์เซ็นต์
2) บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิ ตและจาหน่ ายเบียร์ ช้าง อาชาและเฟรดเด
อร์ บรอย มีส่วนแบ่งยอดขายเบียร์ คือ 26.76 เปอร์ เซ็นต์ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่มีส่วน
แบ่งการตลาด 31.63 เปอร์เซ็นต์
3) บริ ษทั ไทยเอเชี ย แปซิ ฟิค จากัด ผูผ้ ลิตและจาหน่ายเบียร์ ไฮเนเก้นและไทเกอร์ เบียร์ มี
ส่ ว นแบ่ ง การตลาดประมาน 3.76 เปอร์ เซ็ น ต์ ลดลงจากปี 2554 ที่ มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาด 4.33
เปอร์เซ็นต์ (ไทยโพส, 2555)
จากข้อมูลที่ กล่าวมาจะเห็ นได้ว่าเบี ยร์ สิงห์ มี การครอบครองส่ วนแบ่งการตลาดมากที่สุด
เป็ นอันดับ 1 ของตลาดเบี ยร์ ในประเทศไทย และในปี 2557 เบี ยร์ สิ งห์ ยงั มี ยอดขายเพิ่ ม ขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่องมากถึง 72 เปอร์เซ็นต์แล้ว ดังภาพที่ 1.1
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ภำพที่ 1.1 ภาพแสดงส่ วนแบ่งการตลาดเบียร์ ไทย ครึ่ งปี แรกปี 2557
แหล่งทีม่ ำ: มาร์ เก็ตเธี ยร์ , 2557.
จากภาพที่ 1.1 จะเห็นได้วา่ เบียร์ สิงห์มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทิง้ ห่างคู่แข่ง คือ
เบียร์ ชา้ งและเบียร์ ไฮเนเก้น เป็ นเปอร์ เซ็นต์ที่มาก อีกทั้งคู่แข่งหลักอย่าง เบียร์ ชา้ ง ยังมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่ลดลงต่อเนื่องอีกด้วยดังภาพที่ 1.2

ภำพที่ 1.2 ภาพแสดงส่ วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลงต่อเนื่องของเบียร์ ชา้ งในช่วง ม.ค.-ก.ค. 2554
แหล่งทีม่ ำ: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2554.
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ในขณะที่ ปี พ.ศ. 2541-2548 เบี ยร์ ช้างเคยครองอันดับ 1 มี ส่ วนแบ่ งการตลาดที่ มากกว่า
เบียร์ สิงห์มาก่อน ดังภาพที่ 1.3

ภำพที่ 1.3 ภาพแสดงส่ วนแบ่งทางการตลาดของเบียร์ สิงห์และเบียร์ ชา้ ง ปี พ.ศ. 2538-2552
แหล่งทีม่ ำ: บริ ษทั บุญรอดบริ วเวอรี่ จากัด, 2553.
จึงเป็ นที่ น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่งว่า ตราสิ นค้ามี ความสัมพันธ์กบั การบริ โภคหรื อไม่ เพราะ
หากผูบ้ ริ โภคและกลุ่มเยาวชน มีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้าตราสิ งห์ ทัศนคติที่ดีน้ ี อาจเป็ นสาเหตุหนึ่ ง
ที่เป็ นตัวนาพาไปสู่ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ งห์ได้ อีกทั้งเบียร์ สิงห์
สามารถนาพาตราสิ นค้าไปสู่ ผูน้ าส่ วนแบ่งการตลาดเบี ยร์ ไทยได้อย่างไร เพราะการแข่งขันตลาด
เบี ยร์ ในประเทศไทยค่อนข้างมี อุปสรรคอยู่ไม่น้อย เนื่ องจาก ปั จจุบนั การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อต่างๆ ของเบี ยร์ สิงห์ มีข ้อห้ามจากพระราชบัญญัติควบคุ มเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 โดยกาหนดว่า ห้ามโฆษณาเครื่ องดื่ มที่ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในระหว่างเวลา 05.0022.00 นาฬิกา และห้ามโฆษณาในลักษณะเชิญชวนให้บริ โภคหรื ออวดอ้างสรรพคุณของเครื่ องดื่มที่
มี ส่ วนผสมแอลกอฮอล์ท้ งั นี้ การโฆษณาในช่ วงเวลาที่ อนุ ญาต ให้โฆษณาในลัก ษณะการเสนอ
ภาพลักษณ์ ข องบริ ษ ัท หรื อกิ จการ (Corporate Image) เท่ านั้น (ส านัก งานคณะกรรมการควบคุ ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และยาสู บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข, 2551)
จากข้อห้ามนี้ ทาให้เบียร์ สิงห์ให้ความสาคัญกับ “สปอร์ ตมาร์ เก็ตติ้ง” โดยได้นาตราสิ นค้า
“สิ งห์” เข้าไปสนับสนุ นกีฬาหลาย ๆ ประเภท โดยในปี 2553 เบียร์ สิงห์เข้าร่ วมทุ่มงบประมาณเป็ น
สปอนเซอร์ ให้ ก ับ ที ม สโมสรฟุ ตบอลเชลซี และที ม ฟุ ตบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่ งเป็ นที ม
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ฟุ ตบอลที่ มีชื่ อเสี ยงโด่ งดังและมี แฟนบอลมากกว่า 333 ล้านคนทัว่ โลก โดยนายปิ ติ ภิ รมย์ภกั ดี
กรรมการและผูอ้ านวยการสายการตลาดต่างประเทศ กล่าวว่า การประกาศเป็ น โกลบอลพาร์ ทเนอร์
เชลซี และโกลบอลพาร์ ทเนอร์ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้ ทาให้เบียร์ สิงห์ได้รับสิ ทธิ จาหน่ายผลิตภัณฑ์
สิ งห์ ในสนามสแตมฟอร์ ด บริ ดจ์ สนามฟุ ตบอลของเชลซี และสนามโอลด์แทรฟฟอร์ ด สนาม
ฟุตบอลของแมนยู พร้อมมีป้าย “สิ งห์” ติดข้างสนามในทุกแมทช์การแข่งขันตลอด 3 ปี เต็ม ซึ่ งตรา
สิ นค้าสิ งห์ ซึ่ งเป็ นตราสิ นค้าของคนไทย ทาให้เบียร์ สิงห์สามารถออกไปเป็ นผูส้ นับสนุ นสโมสร
ฟุ ต บอลที่ มี แ ฟนๆติ ด ตามผลงานมากมายทั่ว โลกอย่า งสโมสรฟุ ต บอลเชลซี แ ละที ม ฟุ ต บอล
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อเป็ นการขยายฐานผูบ้ ริ โภคของสิ งห์ให้กว้างขวางขึ้นด้วย ซึ่ งอาจส่ งผลให้
ตราสิ นค้า “สิ งห์” ก้าวสู่ การเป็ นตราสิ นค้าที่ ผูค้ นทัว่ โลกจดจาในฐานะตราสิ นค้าไทยที่กา้ วไกลสู่
ระดับสากลอย่างแท้จริ ง (คอหุ น้ , 2555)
นอกจากนี้ ตราสิ งห์ ยงั ให้ความสนใจกับ “มิ วสิ ค มาร์ เก็ ตติ้ ง” โดย นาตราสิ นค้าสิ งห์ ไป
สนับสนุ นการจัดกิ จกรรมดนตรี ต่างๆ เช่ น Maroon 5, คาราบาว, ปู พงษ์สิทธ์ คัมภีร์, เบน ชลาทิศ
ฯลฯ โดยเฉพาะ คอนเสิ ร์ต “อัสนีและวสันต์” ซึ่งเป็ นศิลปิ นที่ตราสิ งห์ร่วมเป็ นผูส้ นับสนุ นให้มีการ
จัดคอนเสิ ร์ตอยูบ่ ่อยครั้ง โดยเลื อก อัสนี ย-์ วสันต์ เป็ นพรี เซ็ นเตอร์ เพื่อสะท้อนบุคลิกภาพของตรา
สิ งห์ ภายใต้สโลแกน “คนหัวใจสิ งห์ ” ซึ่ ง อัส นี ย-์ วสันต์ ยังเป็ นศิลปิ นที่ เข้าถึ งทุ กกลุ่ มเป้ าหมาย
ตั้งแต่วยั รุ่ น จนถึงผูใ้ หญ่ และการแสดงบนเวทีก็จะมีช่วงที่ อัสนี ย-์ วสันต์ ดื่มเบียร์ สิงห์ต่อหน้าคนดู
(Positioningmag, 2552) อีกทั้งในหลายๆ ครั้งรายได้จากการขายบัตรจะถูกบริ จาคให้เป็ นสาธารณะ
กุศล ดังภาพที่ 1.4

ภำพที่ 1.4 ภาพโปรโมทการสนับสนุ นทางด้านดนตรี ของสิ งห์โดยรายได้จากการขายบัตรจะถู ก
บริ จาคให้เป็ นสาธารณะกุศล
แหล่งทีม่ ำ: Heyevent, 2558.
ภายในประเทศไทยนั้นจะเห็ นได้วา่ เครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์นิยมหันมาทาการตลาดแบบ
การสนับสนุ นกิ จกรรมเพื่อสังคม (CSR) มากขึ้น โดย นายรวินทร์ ชมพูนุชธานิ นทร์ ผูจ้ ดั การฝ่ าย
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ประชาสัมพันธ์ บริ ษทั บุญรอดบริ วเวอรี่ จากัด ผูผ้ ลิตตราสิ นค้าสิ งห์ เปิ ดเผยว่า บุญรอดได้ทา CSR
มาอย่างต่ อเนื่ อง ตลอดระยะเวลากว่า 75 ปี ที่ ท าธุ รกิ จมา รวิน ทร์ กล่ า วต่ อว่า บุ ญ รอดฯได้วาง
ยุทธศาสตร์ ของการทาซี เอสอาร์ ไว้ท้ งั หมด 5 ส่ วน คือ กีฬา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุ ข
และดนตรี แต่ ล ะปี ทางบุ ญ รอดจะมี ก ารตั้ง งบคร่ า วๆ ของการท าซี เอสอาร์ ไ ว้ที่ 500 ล้า นบาท
(Businessthai, 2553) โดยการทา CSR นี้ อาจจะสามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคและเยาวชนเกิดความรู ้สึกที่ดี
มากขึ้ น กับ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ซึ่ งปั จ จุ บ ัน จะพบรู ป แบบการท า CSR ของเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ในประเทศไทยดังภาพที่ 1.5

ภำพที่ 1.5 รู ปแบบและวิธีการที่บริ ษทั เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์นิยมนามาใช้
แหล่งทีม่ ำ: ไทยพีบีเอสนิวส์, 2556.
โดยในปั จจุบนั การท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ตราสิ นค้า เครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ ในยุค
ปั จจุบนั จะนิ ยมใช้ กลยุทธ์การโฆษณาแบบสร้างสรรค์สังคม ลักษณะของโฆษณาแบบนี้ มกั จะโยง
เอาเรื่ องของศีลธรรม ความดี ความเสี ยสละ และแฝงไว้ดว้ ยสัญลักษณ์ของเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ซึ่งอาจทาให้เยาวชนมองว่า เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็ นเรื่ องที่ผสมผสานไปกับความดีหรื อไม่
ในปี พ.ศ. 2553 บริ ษ ัท บุ ญ รอด บริ ว เวอรี่ จ ากัด ได้เปลี่ ย นชื่ อ มาเป็ นบริ ษ ัท สิ งห์ คอ
ปอเรชัน่ จากัด เพื่อใช้เป็ นชื่ อบริ ษทั ที่ผลิตเครื่ องดื่ มตราสิ งห์ แต่เพียงอย่างเดียว โดยอีกแง่ประเด็น
หนึ่ งที่น่าสนใจก็คือ บริ ษทั สิ งห์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ยังมีสินค้าเครื่ องดื่ มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์
ได้แก่ น้ าดื่ มตราสิ งห์ และโซดาตราสิ งห์ ซึ่ งใช้ตราสัญลักษณ์ โลโก้ ของสิ นค้ารู ปสิ งห์เหมือนตรา
สิ นค้าบนเบียร์ สิงห์ เพียงแต่คนละสี โดยมีการทาโฆษณาผ่านสื่ อหลักอย่าง สื่ อโทรทัศน์ รวมถึงการ
โฆษณาต่างๆ ในรู ปแบบนามบริ ษ ทั ซึ่ งอาจส่ งผลช่ วยตอกย้ าให้ผูบ้ ริ โภคและเยาวชนนึ กถึ งตรา
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สิ นค้าเบียร์ สิงห์ได้ ส่ งผลให้การทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์
สิ งห์ไม่ถูกจากัดการโฆษณาภายในเวลา 05.00-22.00 น. อีกแล้ว
ในโฆษณาน้ าดื่ ม ตราสิ งห์ ตวั หนึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งการเชื่ อมโยงตราสิ นค้าเบีย ร์ สิงห์และ
โฆษณาน้ าดื่มตราสิ งห์ เข้าด้วยกัน จากการเลือกใช้พรี เซ็ นเตอร์ เดียวกันระหว่างน้ ากับเบี ยร์ นัน่ คือ
แคมเปญโฆษณาการออกประกาศฉายทางสื่ อหลักอย่างโทรทัศน์ ในปี 2553 ที่ เบียร์ สิงห์ ได้เป็ น
ผูส้ นับสนุ นอย่างเป็ นทางการให้กบั ทีมฟุตบอลแมนยูและทีมฟุตบอลเชลซี ในขณะเดี ยวกันน้ าดื่ ม
ตราสิ งห์ยงั มีแคมเปญลุน้ ชิ งโชคดู การแข่งขันฟุตบอลเชลซี ปะทะแมนยู พร้อมกัน ซึ่ งการกระทานี้
เป็ นเชื่อมโยงให้นึกถึงตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์เข้ากับตราสิ นค้าน้ าสิ งห์ ดังภาพที่ 1.6

ภำพที่ 1.6 ภาพแสดงการเลือกใช้พรี เซ็นเตอร์ เดียวกันระหว่างน้ าสิ งห์กบั เบียร์ สิงห์
แหล่งทีม่ ำ: Singha Drinking Water Fanpage, 2553.
ในขณะเดียวกันปี 2553 ตราสิ นค้าสิ งห์ก็ได้ข้ ึนครองผูน้ าส่ วนแบ่งทางการตลาดโซดาด้วย
สัดส่ วน 90 เปอร์เซ็นต์และน้ าดื่มด้วยสัดส่ วน 28 เปอร์เซ็นต์ (Oknation, 2553) อีกด้วยดังภาพ 1.7
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ภำพที่ 1.7 ภาพแสดงส่ วนแบ่งการตลาดน้ าดื่มบรรจุขวดพีอีที ปี พ.ศ. 2553
แหล่งทีม่ ำ: Oknation, 2553.
เมื่ อการโฆษณาประชาสั ม พันธ์ ตราสิ นค้าของเบี ย ร์ สิ งห์ ไม่ ถู กจากัดอยู่เพี ย งแค่ในเวลา
05.00 – 22.00 น. แล้วกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มาพบเห็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เหล่านั้น เมื่อเขา
เห็ น เขาจะรู ้ สึกว่า เหล้าเบี ยร์ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการพบเห็ นได้ทวั่ ไปในชี วิตประจาวันของพวกเขา
หรื อไม่ เมื่อการใช้ชื่อบริ ษทั แทนการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้านั้น มันสื่ อให้เห็นสิ นค้าในเครื อ
บริ ษทั เดียวกันทั้งหมด และชื่อบริ ษทั สิ งห์คอปอเรชัน่ จากัด ยังสอดคล้องกับตัวสิ นค้าเครื่ องดื่มตรา
สิ งห์ โดยการที่ มีการควบคุ มเวลาการโฆษณานี้ มีสาเหตุมาจาก ไม่อยากให้เยาวชนเห็ น เพราะใน
เวลา 05.00 – 22.00 น. เป็ นเวลาที่เยาวชนเหล่านี้ เข้านอนแล้ว เพื่อเตรี ยมตัวไปโรงเรี ยน แต่เมื่อตรา
สิ นค้านั้นถูกโฆษณาได้ท้ งั วัน ตราสิ นค้านั้นจะถูกบันทึกในสมองของเยาวชนเหล่านี้หรื อไม่
สิ่ งที่น่าเป็ นกังวลใจไปกว่านั้นคือ กลุ่มเยาวชนที่สามารถพบเห็นตราสิ นค้านี้ บ่อยๆ เข้า เขา
จะเกิ ดการซึ มซับและมีความรู ้ สึกอยากลองหรื อไม่ โดย นภวรรรณ ตันติ เวชกุล (2542) ได้ศึกษา
“การวิเคราะห์อิทธิ พลของภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ ตามแนวทฤษฎี การอบรมบ่มนิ สัยทาง
วัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา” พบว่า อิทธิ พลที่มีต่อการใช้ภาษาแบบโฆษณาทางโทรทัศน์
ซึ่ งเกิดขึ้นเมื่อโฆษณา ได้นาเสนอแนวคิดด้วยภาษาโฆษณาซ้ าๆ และคล้ายคลึ งกันอย่างสะสมและ
สม่าเสมอ จนเยาวชนที่ชมโฆษณาโทรทัศน์มากได้ซึมซับภาษาโฆษณาเหล่านั้นอย่างไม่ต้ งั ใจ และ
ถ้าหากเยาวชนได้ซึมซับ อีกทั้งยังมีความรู ้สึกที่ดีเมื่อดูโฆษณาของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว แล้ว
ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ซ่ ึ งมีการทากลยุทธ์การโฆษณาอย่างต่อเนื่อง และเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก ครอง
อันดับ 1 ในการเลือกบริ โภคเบียร์ของผูบ้ ริ โภคแล้ว หากเยาวชนมีความประทับใจในตราสิ นค้าสิ งห์
และเยาวชนเหล่ า นั้ น ที่ ย งั ไม่ บ ริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ แ ต่ มี ภ าวะเสี่ ย งที่ จ ะเป็ นนัก ดื่ ม
แอลกอฮอล์หน้าใหม่ คือ กลุ่มเยาวชนที่มีอายุ 15-19 ปี (สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่ม
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แอลกอฮอล์, 2554) ซึ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคนี้ชื่นชอบตราสิ นค้าสิ งห์ และยังเลือกบริ โภคน้ าดื่มตราสิ งห์ เขา
จะอยากลองซื้ อเบี ยร์ ที่เป็ นเบียร์ ตราสิ นค้าสิ งห์ ที่พวกเขาชื่ นชอบหรื อไม่ เพราะอย่าลื มว่าหนึ่ งใน
กระบวนการของการตัดสิ นใจซื้ อ ในลาดับขั้นที่ 2 เมื่อตระหนัก ถึงความต้องการสิ นค้า เขาจะดึ ง
แหล่งข้อมูลภายในตัวเองออกมาก่อน ซึ่ งถ้าตราสิ นค้าแรกที่เขานึกถึงเป็ นตราสิ นค้าสิ งห์ เขาย่อมซื้ อ
ตราสิ นค้าที่เขานึกได้เป็ นอันดับแรกๆ ก่อนเสมอ
ด้วยเหตุที่วา่ มานี้ ผวู ้ ิจยั จึงมีความต้องการที่จะศึกษาในด้านปั จจัยที่ส่งผลให้เกิ ดพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผูบ้ ริ โภค การรับรู ้ตราสิ นค้าผ่านสื่ อโฆษณา ทัศนคติที่
มีต่อตราสิ นค้าสิ งห์ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

1.2 ปัญหำนำกำรวิจัย
1) ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครเป็ นอย่างไร
2) ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครเป็ นอย่างไร
3) พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครเป็ นอย่างไร
4) การรับรู ้ตราสิ นค้าผ่านสื่ อโฆษณาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครเป็ นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้เกิ ดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
4) เพื่อศึกษาการรับรู ้ตราสิ นค้าผ่านสื่ อโฆษณาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย
ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์

1.5 นิยำมศัพท์ เชิงปฏิบัติกำร
ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หมายถึง สิ่ งที่มีผล
ต่อการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เกี่ ยวข้องกับลักษณะของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งได้รับอิทธิ พลมาจาก
ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา
ปั จ จัย ทางด้า นวัฒ นธรรม หมายถึ ง สาเหตุ ที่ ดื่ ม เหล้า เบี ย ร์ เพราะเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
วัฒนธรรมไทยในการเข้าสังคม
ปั จจัย ด้า นสั ง คม หมายถึ ง สาเหตุ ที่ ดื่ ม เหล้า เบี ย ร์ เพราะ ดื่ ม ตาม เพื่ อ น คนรู ้ จ ัก หรื อ
ครอบครัว
ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง สาเหตุที่ดื่มเหล้า เบียร์ เพราะ เครี ยด หรื อมีปัญหา
ปัจจัยทางจิตวิทยา หมายถึง สาเหตุที่ดื่มเหล้า เบียร์ คือ สื่ อโฆษณาเหล้า เบียร์ เป็ นสิ่ งจูงใจที่
ทาให้เกิดการซื้ อเหล้า เบียร์
การรับรู ้ หมายถึ ง กระบวนการที่บุคคลเปิ ดรับต่อข้อมูลข่าวสาร ตั้งใจรับข้อมูลนั้นและทา
ความเข้าใจความหมาย ในทางเดียวกันการรับรู ้ของบุคคลจะส่ งผลต่อความต้องการซื้ อสิ นค้าซึ่ งเป็ น
สาเหตุต่อการเกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อตามมาได้
ตราสิ นค้า หมายถึง ชื่อและสัญลักษณ์ที่ใช้เรี ยกแทนตัวสิ นค้าตราสิ งห์
สื่ อโฆษณา หมายถึง โฆษณาของตราสิ นค้าสิ งห์ผา่ นช่องทางการสื่ อสารต่างๆ จาแนกเป็ น
โฆษณาตรงและโฆษณาแฝง แบ่งออกเป็ น โฆษณาของเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
โฆษณาน้ าดื่มตราสิ งห์ โฆษณาโซดาตราสิ งห์ และโฆษณาในรู ปแบบนามบริ ษทั สิ งห์ คอปอเรชัน่
จากัด โดยเฉพาะช่องทางการสื่ อสารหลัก คือ สื่ อโทรทัศน์ในด้านการเป็ นผูส้ นับสนุ นทางด้านกีฬา
ให้กบั ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยไู นเต็ดและทีมฟุตบอลเชลซี
การรั บรู ้ ตราสิ นค้าผ่านสื่ อโฆษณา หมายถึ ง การที่บุคคลได้รับชมโฆษณาของตราสิ นค้า
สิ งห์ผา่ นช่ องทางการสื่ อสารต่างๆ จาแนกเป็ นโฆษณาตรงและโฆษณาแฝง แบ่งออกเป็ น โฆษณา
ของเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ ตราสิ นค้าเบี ยร์ สิงห์ โฆษณาน้ าดื่ มตราสิ งห์ โฆษณาโซดาตราสิ งห์
และโฆษณาในรู ปแบบนามบริ ษทั สิ งห์ คอปอเรชัน่ จากัด โดยเฉพาะช่องทางการสื่ อสารหลัก คือ
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สื่ อโทรทัศน์ในด้านการเป็ นผูส้ นับสนุ นทางด้านกี ฬาให้กบั ทีมฟุ ตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและ
ที ม ฟุ ต บอลเชลซี แล้วเกิ ด ทัศ นคติ ก ับ ตราสิ น ค้า ซึ่ งอาจเป็ นทัศ นคติ ที่ ดี จนเกิ ด พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ทัศ นคติ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของบุ ค ลคลที่ มี ต่อสิ่ งๆหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นความรู ้ สึ ก ชอบ
หรื อไม่ชอบ โดยความรู ้สึกนึ กคิดนั้นมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของบุคคล และทัศนคติน้ นั ยัง
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่ซ้ื อของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า หมายถึง ความรู ้สึกนึ กคิดของบุคลคลที่มีต่อตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
ด้านต่างๆดังนี้ ด้านคุณลักษณะ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่าและด้านบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพตราสิ นค้า หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคสามารถระลึกได้ จดจาได้เกี่ยวกับสิ นค้า ตรา
คุณลักษณะของตราสิ นค้า โดยการเชื่ อมโยงคุณลักษณะต่างๆ ของมนุ ษย์เข้ากับตราสิ นค้า โดยใช้
มาตราวัด ทางบุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้าของ เจ เอคเคอร์ (J. Aaker , 1997) โดยแบ่ ง กลุ่ ม บุ ค ลิ ก ภาพ
ออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลิ กภาพแบบจริ งใจ กลุ่มบุคลิ กภาพแบบน่ าตื่นเต้น กลุ่มบุคลิ กภาพ
แบบผูม้ ีความสามารถ กลุ่มบุคลิกภาพแบบซับซ้อน และกลุ่มบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ
บุคลิกภาพแบบจริ งใจ หมายถึง ตราสิ นค้าที่เปรี ยบเหมือนคนที่ซื่อสัตย์และซื่อตรง
บุคลิกภาพแบบความรู ้ ความสามารถ หมายถึง ตราสิ นค้าที่เปรี ยบเหมือนคนที่ฉลาดและ
ประสบความสาเร็ จ
บุคลิกภาพแบบซับซ้อน หมายถึง ตราสิ นค้าที่เปรี ยบเหมือนคนที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลชวน
มอง
บุ คลิ กภาพแบบตื่ นเต้น หมายถึ ง ตราสิ นค้าที่ เปรี ยบเหมือนคนที่ มีชีวิตชี วา โดดเด่นและ
ทันสมัย
บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ หมายถึง ตราสิ นค้าที่เปรี ยบเหมือนคนที่แข็งแรงและกล้าหาญ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง การกระทาที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การชนิ ด
ใดชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งมีทางเลื อกตั้งแต่สองทางเลื อกขึ้ นไป ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ ด้านความ
ต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจและด้านพฤติกรรม
หลังการซื้ อ

1.6 ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภค” มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
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1) ขอบเขตด้านประชากร ผูว้ จิ ยั แบ่งทาการศึกษากับประชากร 3 กลุ่มคือ
(1) กลุ่มแรก ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์
สิ งห์ อายุต้ งั แต่ 14 ปี ขึ้นไป จานวน 400คน
(2) กลุ่มที่สอง ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snow Ball) กับกลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ เคยมี พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบี ยร์ สิงห์
อายุต้ งั แต่ 14 ปี ขึ้นไป ซึ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคนี้ ชื่นชอบเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เบียร์ สิงห์ เพศหญิง 6 คน
และเพศชาย 6 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 12 คน
(3) กลุ่มที่ สาม ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snow Ball) กับกลุ่มเยาวชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ยงั ไม่บริ โภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่มีภาวะเสี่ ยงที่จะเป็ นนักดื่มแอลกอฮอล์
หน้าใหม่ คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 15-19 ปี ซึ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคนี้ ชื่นชอบน้ าดื่มตราสิ งห์ เยาวชนหญิง
6 คน และเยาวชนชาย 6 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 12 คน
2) ขอบเขตพื้นที่ของประชากร เลือกพื้นที่ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสถานที่มีการจัด
จาหน่ ายเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบี ยร์ สิงห์ ได้แก่ ร้ านอาหาร ร้ านค้าสะดวกซื้ อ สถาน
เริ งรมย์กลางคืน ผับบาร์ ห้างสรรพสิ นค้า และย่านชุ มชน ใน 9 บริ เวณดังนี้ ย่านเลี ยบทางด่วนราม
อินทรา – อาจณรงค์, ย่านมหาวิทยาลัยรามคาแหง, ย่านมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ย่านมหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต, ย่านลาดพร้าว, ย่านทองหล่อ-เอกมัย, ย่านรัชดาภิเษก, ย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,
และย่านถนนเกษตร-นวมินทร์
3) ขอบเขตด้านตัวแปร ผูว้ จิ ยั กาหนดตัวแปรอิสระในการวิจยั ครั้งนี้ โดยมีตวั แปรอิสระคือ
ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การรับรู ้ตราสิ นค้าผ่านสื่ อ
โฆษณา ซึ่ งส่ งผลต่อตัวแปรตาม ได้แก่ ทัศนคติ ที่มีต่อตราสิ นค้า และพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
4) ขอบเขตด้านเวลา ผูว้ ิจยั ทาการวิจยั 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 – พฤษภาคม
พ.ศ. 2558

1.7 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1) ในเชิงสังคม สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ปกป้ องเยาวชนและกลุ่มเสี่ ยงที่จะเป็ นนักดื่ ม
หน้าใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดนักดื่มหน้าใหม่กบั เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้
2) เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับไปเพิ่มองค์ความรู ้ของศาสตร์ ดา้ นการสื่ อสารการตลาด

13
3) เป็ นแนวทางให้ผูท้ ี่สนใจสามารถนาข้อมูลที่ได้จากผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคต
4) ในเชิ งธุ รกิจ สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้าง
ความได้เปรี ยบทางธุ รกิจได้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ในครั้งนี้ ได้มี
การนาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาซึ่งสามารถนาเสนอ
ได้ดงั นี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อโฆษณา
2.3 แนวคิดการเป็ นผูส้ นับสนุนทางการตลาด
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับตราสิ นค้า
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกฝัง
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
2.9 แนวคิดเกี่ยวกับเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2.10 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.11 กรอบแนวคิดในการวิจยั

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
การศึกษาถึ งปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจะช่ วยให้นักการตลาดทราบถึ ง
ลักษณะความต้องการของผูบ้ ริ โภคในด้านต่าง ๆ ภายในกล่องดาของผูบ้ ริ โภค เพื่อที่จะได้จดั ส่ วน
ประสมทางการตลาดต่างๆ ให้สามารถกระตุน้ และตอบสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อที่เป็ นเป้ าหมาย
ได้อย่างถูกต้องต่อไป ลักษณะของผูซ้ ้ื อ (Buyer Characteristic) ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัย
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ทางด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยทางจิตวิทยามีรายละเอียดดังนี้
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541)

ภาพที่ 2.1 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541.
2.1.1 ปัจจัยทางด้ านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเป็ นเครื่ องผูกพันบุคคลในกลุ่มไว้ดว้ ยกัน บุคคลจะเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของตนเอง
ภายใต้กระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งกาหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุ คคล
นอกจากนี้ ในแต่ละวัฒนธรรม ยังประกอบไปด้วยวัฒนธรรมกลุ่มย่อยหรื อขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่เป็ นที่ยึดถื อปฏิ บตั ิกนั ในคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง และยังเกี่ยวข้องไปถึ งชั้นทางสังคมภายในสังคม
นั้นๆ อีกด้วย
2.1.1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture)
วัฒนธรรมพื้นฐานเป็ นสิ่ งกาหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล บุคคลจะ
ได้รับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากสังคมรอบข้างตั้งแต่ยงั เป็ นเด็ก และจะมีส่วนทาให้เกิดค่านิ ยม
ต่างๆ ตลอดจนความต้องการในสิ นค้าต่าง ๆ แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น ลุงสม
ชาวไทยต้องการกระเบื้องไปใช้ในการมุงหลังคาบ้านที่สร้างใหม่ ในขณะที่นายนิ เชา ชาวอาฟริ กา
เห็นกระเบื้องมุงหลังคาแล้วไม่รู้จกั ว่า จะนาไปใช้ประโยชน์อย่างไร เป็ นต้น
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2.1.1.2 วัฒนธรรมกลุ่มย่อยหรื อขนบธรรมเนียมประเพณี (Subculture)
วัฒนธรรม มีรากฐานมาจากเชื้ อชาติ (Nationality Groups) เช่น คนไทยเชื้ อชาติไทย
และคนไทยเชื้ อชาติจีน ย่อมมีวฒั นธรรมกลุ่มย่อยที่ต่างกัน ศาสนา (Religious Group) เช่ น กลุ่มคน
ไทยเชื้ อชาติไทย ที่นบั ถือพุทธศาสนาและนับถือศาสนาคริ สต์ ต่างก็มีวฒั นธรรมกลุ่มย่อยที่ต่างกัน
สี ผิว (Racial Group) เช่ น คนอเมริ ก ัน ผิ ว ขาวและคนอเมริ ก ัน ผิ ว ด า และพื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่
แตกต่ างกัน (Geographical Areas) เช่ น คนทางภาคเหนื อ ตอนบนของประเทศไทย ซึ่ งอยู่ที่ ราบ
ส่ วนมากในการลอยกระทงจะลอยตามแม่น้ าต่างๆ ในขณะที่คนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อยูบ่ นเขา
จะลอยกระทงโดยปล่อยขึ้นบนฟ้ า เป็ นต้น วัฒนธรรมกลุ่มย่อยจะมีผลทาให้พฤติกรรมของคนใน
กลุ่ ม ต่ า งมี ข ้อ ปลี ก ย่อ ยที่ แ ตกต่ า งไปจากวัฒ นธรรมพื้ น ฐานมี ผ ลกระทบถึ ง การที่ บุ ค คลจะมี
พฤติ ก รรมการซื้ อ และการบริ โ ภคสิ น ค้า ที่ แ ตกต่ า งกัน ดัง นั้ น การที่ นั ก การตลาดจะเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นต้องคานึงว่าเป็ นที่ตอ้ งการของคนในท้องถิ่นนั้นๆ หรื อไม่
อนุ วฒั นธรรม หมายถึง วัฒนธรรมของคนกลุ่มย่อยที่รวมกันเข้าเป็ นสังคมกลุ่มใหญ่
จาแนกอนุวฒั นธรรมออกเป็ น 4 ลักษณะ คือ
1) อนุวฒั นธรรมทางเชื้อชาติ (Ethnic Subculture)
2) อนุวฒั นธรรมตามท้องถิ่น (Regional Subculture)
3) อนุวฒั นธรรมทางอายุ (Age Subculture)
4) อนุวฒั นธรรมทางอาชีพ (Occupational Subculture)
2.1.1.3 ชั้นทางสังคม (Social Class)
ชั้นทางสังคมหมายถึ งการที่มีการจัดลาดับของบุ คคลต่างๆ ในสังคมออกเป็ นกลุ่ ม
โดยอาศัยเกณฑ์หลายๆ อย่างรวมกัน ได้แก่ อาชี พ ฐานะ รายได้ ตระกูลหรื อชาติกาเนิ ด ตาแหน่ ง
หน้าที่ และการศึกษา เป็ นต้น ซึ่ งชั้นทางสังคมนี้ จะมีการเรี ยงลาดับจากสู งไปต่า และบุคคลที่ถูกจัด
ให้อยูใ่ นชั้นต่างๆ ในสังคมมักจะมีลกั ษณะพฤติกรรมและการบริ โภคที่คล้ายคลึ งกัน และจะมีการ
เปลี่ยนแปลงชั้นทางสังคมขึ้นหรื อลงได้ตลอดเวลาดังนั้นนักการตลาดอาจนาเกณฑ์การแบ่งชั้นทาง
สังคมมาเป็ นแนวทางในการแบ่งส่ วนตลาดและการกาหนดตลาดเป้ าหมายได้เช่นกัน
นักการตลาดพบว่า ชั้นทางสังคมมีประโยชน์มากต่อการแบ่งส่ วนตลาดสิ นค้า การ
กาหนดการโฆษณาการให้บริ การ และกิ จกรรมทางการตลาดต่างๆ เพราะแต่ละชั้นทางสังคมจะ
แสดงถึงความแตกต่างกันในด้านความต้องการ การตัดสิ นใจซื้ อ และการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ สังคม
จะเป็ นหน่ วยย่อยของวัฒนธรรม ดังนั้นจึงเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่จะเข้ามาเกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวัน
ของผู บ้ ริ โภค ตลอดจนเข้าไปมี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยด้านสั งคมจะ
ประกอบไปด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซ้ ้ื อ
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2.1.2 ปัจจัยด้ านสั งคม
2.1.2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Group)
กลุ่ ม อ้างอิ งจะมี ผ ลต่ อบุ คคลในกลุ่ มทางด้านการเลื อกพฤติ กรรม การดาเนิ นชี วิต
ทัศนคติและแนวความคิด เนื่ องจากบุคคล ต้องการให้เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มจึงมักปฏิ บตั ิตามและ
ยอมรับความคิดเห็นต่างๆ จากกลุ่มอิทธิ พลดังนั้นนักการตลาดควรจะทราบว่ากลุ่มอ้างอิงกลุ่มใดมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อกลุ่ ม ตลาดเป้ าหมาย และมี อิ ท ธิ พ ลด้านใดบ้า ง เพื่ อ จะน ามาใช้ก าหนดกลยุท ธ์ ท าง
การตลาดต่อไป โดยกลุ่มอ้างอิงจะเป็ นกลุ่มที่บุคคลต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ซึ่ งกลุ่มนี้ จะมีอิทธิ พล
ต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิ ยมของผูเ้ ป็ นสมาชิ กของกลุ่ม กลุ่มอ้างอิงแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
ได้แก่
กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบ้าน
กลุ่มทุ ติยภูมิ (Secondary Groups) ได้แก่ เพื่อนร่ วมอาชี พ เพื่อนร่ วมสถาบัน บุคคล
ชั้นนาในสังคม นักร้องหรื อดาราภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสี ยง เป็ นต้น
2.1.2.2 ครอบครัว (Family)
บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิ พลมากที่สุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของ
บุคคล สิ่ งเหล่านี้ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของครอบครัว และจะเป็ นตัวกาหนดบทบาทการซื้ อ
ของบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัว เช่น ในการซื้ อขนมสาหรับเด็ก เด็กอาจจะมีบทบาทในการเสาะหา
ขนมขบเคี้ยวที่ ตนต้องการ แต่แม่จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าควรจะซื้ อให้เด็กทานหรื อไม่ ดังนั้นนักการ
ตลาดจะต้องทาความเข้าใจถึงบทบาทต่างๆ ในการซื้ อของครอบครัวเพื่อจะได้กาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่เหมาะสมต่อไป
2.1.2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Status)
การที่ ผู ้บ ริ โ ภคจะต้อ งเกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค คลกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ในสั ง คม ไม่ ว่า จะเป็ นใน
ครอบครัวหรื อในที่ทางาน จะก่อให้เกิด ‘บทบาท’ ขึ้น คนแต่ละคนจะมีบทบาทต่าง ๆ มากมาย เช่น
นางสาวสุ ดสวย มี บ ทบาทเป็ นลู ก สาวของนายสมชายและในขณะเดี ยวกัน นางสาวสุ ดสวยก็ มี
บทบาทเป็ นผู ้จดั การฝ่ ายตลาดที่ ท างาน ดัง นั้น บทบาทจึ ง หมายถึ ง กิ จ กรรม ที่ จ ะต้อ งท าความ
คาดหมายของบุ คคลใกล้ชิด ในขณะเดี ยวกันบทบาทจะนามาซึ่ งสถานะภาพทางสังคมของบุ คคล
นั้นๆ จะเห็ นได้ว่ากรณี ของนางสาวสุ ดสวย สถานะการเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดจะมีสถานะทาง
สังคมที่ ดีกว่าการเป็ นลู กสาวของนายสมชา ผูบ้ ริ โภคมักจะเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่ แสดงให้เห็ นถึ ง
สถานะของตนในสังคม เช่น ผูบ้ ริ หารระดับสู งพอใจที่จะใช้บริ การของสายการบินที่มีช้ นั นักธุ รกิจ
ถึงแม้จะต้องจ่ายเงินแพงขึ้นก็ตาม
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2.1.3 ปัจจัยส่ วนบุคคล
การตัด สิ นใจของผู ้ซ้ื อได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ อายุ
ขั้นตอนวัฏจักรชี วิต ครอบครัว อาชีพ สถานการทางเศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบบการดารงชี วติ และ
บุคลิกภาพ
2.1.3.1 อายุ (Age)
อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการสิ นค้าและบริ การที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ช่วงอายุ
0-5 ปี จะต้องการสิ นค้าประเภทอาหารสาหรับเด็ก ของเล่น เสื้ อผ้าสาหรับเด็ก ช่ วงอายุ 6-19 ปี จะ
ต้องการสิ นค้าประเภท เสื้ อผ้า อุปกรณ์กีฬา วิทยุเทป อุปกรณ์การเรี ยน เครื่ องสาอาง ช่วงอายุ 20-34
ปี จะต้องการสิ นค้าประเภท รถยนต์ เครื่ องแต่งบ้าน ซื้ อของให้เด็กๆ ช่ วงอายุ 35-49 ปี จะต้องการ
สิ นค้าประเภทบ้านใหญ่ๆ รถยี่ห้อดีกว่าเดิม รถคันที่ 2 และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี จะต้องการสิ นค้า
ประเภทสิ นค้าบารุ งร่ างกาย บริ การด้านการแพทย์ การท่องเที่ยว อย่างสะดวกสบาย เป็ นต้น
2.1.3.2 ขั้นตอนวัฏจักรชีวติ ครอบครัว (Family Life Cycle)
เป็ นขั้นตอนการดารงชี วิตของบุ ค คลในลักษณะของการมี ค รอบครั ว ซึ่ งในแต่ล ะ
ขั้นตอนของครอบครัวจะมีสิ่งที่มีอิทธิ พลและความต้องการที่แตกต่างกัน โดยทัว่ ไปมักทาการแบ่ง
ขั้นวัฏจักรชี วิตครอบครัวเป็ น 8 ลาดับ ในแต่ละขั้นตอนจะมีลกั ษณะการบริ โภคแตกต่างกันดังนี้
ได้แก่
1) เป็ นโสดและอยู่ในวัย หนุ่ ม สาว (The Bachelor Stage) ใช้จ่ายเงิ นเต็ม ที่
และมักใช้จ่ายในด้านสิ นค้าอุปโภค บริ โภคส่ วนตัว เสื้ อผ้า การพักผ่อนหย่อยใจ และเครื่ องสาอางค์
เป็ นต้น
2) คู่สมรสใหม่และยังไม่มีบุตร (Newly Married Couples) มักจะซื้ อสิ นค้า
ถาวร เช่น บ้าน รถยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้น
3) ครอบครั วที่ มี บุ ตรคนเล็ ก อายุต่ ากว่า 6 ขวบ (Full Nest I) สิ น ค้าถาวร
ภายในบ้าน เครื่ องแต่งบ้าน สิ นค้าสาหรับเด็ก และสนใจสิ่ งใหม่ๆ ที่คิดว่าดีสาหรับลูก
4) ครอบครั วที่ มี บุ ตรคนเล็ ก อายุ ม ากกว่า 6 ขวบ (Full Nest II) มัก จะซื้ อ
สิ นค้าประเภทอาหาร เครื่ องเขียน แบบเรี ยน รายการพักผ่อนสาหรับบุตร ครอบครัวที่บิดามารดามี
อายุม าก บุ ตรโตแล้วแต่ ย งั ไม่ ไ ด้แ ต่ ง งาน (Full Nest III) ฐานะทางการเงิ น ดี ซื้ อเครื่ องแต่ ง บ้า น
ทดแทนของเก่า บ้านขนาดใหญ่กว่าเดิ ม รถยนต์คนั ใหม่หรื อบริ การพักผ่อนตากอากาศ ที่หรู หรา
ครอบครัวที่บิดามารดามีอายุมาก บุตรแยกครอบครัวแล้ว แต่ยงั ทางานอยู่ (Empty Nest I) ฐานะทาง
การเงิ นดี ชอบเดิ นทางพักผ่อน มี การบริ จาคเพื่อสังคมครอบครัวที่บิดามารดามีอายุมาก บุตรแยก
ครอบครั ว แล้ ว ออกจากงานแล้ ว (Empty Nest II) รายได้ ล ดลง ซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู ้สู งอายุ การ
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รักษาพยาบาลอยู่คนเดียวเนื่ องจากฝ่ ายหนึ่ งตายหรื อหย่าขาด และบุตรแยกครอบครัวแล้ว (Solitary
Survivors) ค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่เป็ นค่ารักษาพยาบาล
2.1.3.3 อาชีพ (Occupation)
อาชี พของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความต้องการสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน เช่ น
กลุ่มข้าราชการจะต้องการรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นที่ประหยัดน้ ามันและราคาพอสมควร ในขณะที่
นักธุ รกิจจะต้องการรถยนต์จากประเทศแถบยุโรปที่ดูหรู หราราคาแพง เป็ นต้น ดังนั้นนักการตลาด
จะต้องศึ ก ษาว่าผลิ ตภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท เป็ นที่ ตอ้ งการของกลุ่ ม อาชี พ ใดเพื่ อที่ จะนามาจัดกิ จกรรม
ทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสม
2.1.3.4 สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances)
สถานะทางเศรษฐกิ จที่ จะมี ผ ลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ได้แ ก่
รายได้จบั จ่ายของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะหมายถึงรายได้สุทธิ ของผูบ้ ริ โภคหลังจากที่เก็บจานวนหนึ่งไว้เป็ น
เงิ นออมแล้วจะเป็ นเงิ นที่ ผูบ้ ริ โภคมี ไว้เพื่อการใช้จ่าย อานาจในการกูย้ ืมเงิ นและสถานการณ์ ทาง
เศรษฐกิจขณะนั้นๆ ของประเทศ
2.1.3.5 การศึกษา (Education)
ผูบ้ ริ โภคที่ มี ระดับ การศึ กษาที่ แตกต่ างกันมี แนวโน้ม ที่ จะต้องการข้อมู ล เกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน
2.1.3.6 รู ปแบบการดารงชีวติ (Life Style)
นักการตลาดเชื่อว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลขึ้นอยูก่ บั แบบการดารงชี วติ และยัง
เชื่ อว่าแบบของการดารงชี วิตของผูบ้ ริ โภคเป็ นผลรวมของกิ จกรรมที่ บุคคลทา (Activities) ความ
สนใจของบุ ค คล (Interest) ความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลต่ อ สิ่ ง ต่ า งๆ (Opinions) และลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (Demographics) ของบุ ค คลนั้น อาจเขี ยนย่อๆ ได้ว่า Life Style = AIO + Demo
ตัวอย่างเช่น
1) กิ จ กรรมที่ บุ ค คลท า (Activities) ได้แ ก่ การท างาน การพัก ผ่ อ นงาน
อดิเรก กีฬาที่เล่น เป็ นต้น
2) ความสนใจของบุ คคล (Interest) ได้แก่ ครอบครั ว อาชี พ บ้านชุ ม ชน
แฟชัน่ เป็ นต้น
3) ความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ่ งต่างๆ (Opinions) ได้แก่ ตัวเอง
4) กิ จ กรรมที่ บุ ค คลท า (Activities) ได้แ ก่ การท างาน การพัก ผ่ อ นงาน
อดิเรก กีฬาที่เล่น เป็ นต้น
5) ความสนใจของบุ คคล (Interest) ได้แก่ ครอบครั ว อาชี พ บ้านชุ ม ชน
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แฟชัน่ เป็ นต้น
6) ความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลต่ อ สิ่ ง ต่ า งๆ (Opinions) ได้แ ก่ ตัว เอง สั ง คม
เศรษฐกิจ การศึกษา ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
7) ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographics) ได้แ ก่ อายุ การศึ ก ษา
รายได้ อาชีพถิ่นที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น
ตัวอย่างของนางสาวสุ ดสวยที่มีกิจกรรมประจาวัน คือ การทางานเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ าย
การตลาด สนใจในเรื่ องอาชี พและแฟชัน่ และมีความคิดเห็ นว่าการเข้าสังคมจะมีส่วนช่วยเสริ มใน
เรื่ องงานอาชี พได้ดี ประกอบกับเป็ นคนที่ ยงั โสดและรายได้ดี จึงทาให้นางสาวสุ ดสวยมีแบบของ
การดารงชี วิตที่ มุ่งเน้นไปที่ งานนอกเหนื อจากเวลาทางานจะแต่งตัวตามแฟชัน่ เพื่อไปร่ วมในงาน
สังคมต่างๆ
2.1.3.7 บุคลิกลักษณะ (Personality)
บุคลิ กลักษณะมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ เพราะบุคลิ กลักษณะเป็ นผลรวมของ
ทัศนคติและนิสัยของบุคคล ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันไป เช่น เป็ นคนละเอียดอ่อน
คนเปิ ดเผย คนมีความคิด สร้างสรรค์ หรื อเป็ นคนมีระเบียบ เป็ นต้น บุคคลที่มีบุคลิกต่างกันเหล่านี้
จะมีพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน เช่ น คนมีความคิดสร้างสรรค์มกั จะชอบทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ในขณะที่คนละเอียดถี่ถว้ นจะพอใจสิ นค้าที่รู้จกั ดีอยูแ่ ล้วว่ามีคุณภาพดีและมีราคาเหมาะสม
นักการตลาดจะต้องพยายามค้นหาบุคลิ กของบุคคลกลุ่มต่างๆ เพื่อนามาใช้ให้บรรลุ เป้ าหมายทาง
การตลาด โดยเฉพาะกับสิ นค้าบางประเภทที่มีผลต่อบุคลิกของผูใ้ ช้ที่จะปรากฏต่อคนอื่นๆ ในสังคม
เช่น สิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า น้ าหอม รถยนต์ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น
ตัวอย่างของการนาบุคลิกของผูบ้ ริ โภคไปใช้ เช่น บริ ษทั ผลิตเบียร์ พบว่านักดื่มเบียร์
มีบุคลิ กชอบเอาชนะ ก้าวร้ าว และมีความเชื่ อมัน่ ในตัวเอง ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องพยายาม ให้
ลักษณะเหล่านี้ปรากฏในตัวสิ นค้า และปรากฏในชิ้นงานโฆษณาด้วย
2.1.4 ปัจจัยทางจิตวิทยา
การเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้รับอิทธิ พลจากกระบวนการทางจิตวิทยา 4 ประการ ได้แก่ การ
จูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ความเชื่อ และทัศนคติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1.4.1 การจู ง ใจ (Motivation) ในทางจิ ต วิ ท ยาเชื่ อ กัน ว่าการเกิ ด พฤติ ก รรมของ
มนุ ษย์ตอ้ งมี สิ่งจูงใจเป็ นตัวกระตุ น้ ให้เกิ ดความต้องการและเกิ ดพฤติ กรรมต่างๆ เพื่ อตอบสนอง
ความต้องการนั้น ดังนั้นการตลาดจึงพยายามที่ จูงใจผูบ้ ริ โภค โดยมีวตั ถุ ประสงค์ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ความต้องการในผลิ ตภัณฑ์ของตน โดยอาศัยสิ่ งจูงใจทางการตลาด แต่การที่นกั การตลาดจะจัดสิ่ ง
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กระตุน้ อย่างไรนั้นจาเป็ นต้องศึกษาถึ งความต้องการของมนุ ษย์ให้เข้าใจก่อน นักจิตวิทยาได้เสนอ
ทฤษฎีการจูงใจของมนุ ษย์ไว้มากมาย แต่ทฤษฎีที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป ได้แก่ ทฤษฎี
การจูงใจของมาสโลว์ และทฤษฎี การจูงใจของฟรอยด์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Motivation)
มาสโลว์ก ล่ า วว่ า บุ ค คลจะมี ล าดับ ขั้น ของความต้อ งการ (Hierarchy of
Needs) ที่สามารถเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้คือ
ความต้องการของร่ างกาย (Physiological Needs)
ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)
ความต้อ งการทางสั งคมหรื อ ความต้อ งการการยอมรั บ และความรั ก
(Social Needs)
ความต้องการการนับถือ (Esteen Needs)
ความต้อ งการประสบความส าเร็ จ สู ง สุ ด ในชี วิ ต (Self-Actualization
Needs)
ความต้องการของคนเราอาจจะเกิ ดขึ้นได้พร้ อมๆ กันหลายขั้นตอน แต่
ละบุคคลจะพยายามตอบสนองความต้องการที่สาคัญที่สุดหรื อมากที่สุดก่อน เมื่อบุคคลได้สิ่งที่มา
บาบัดความต้องการแล้วความจาเป็ นในสิ่ งนั้นก็จะหมดไป
ดังนั้นนักการตลาดจะต้องพยายามศึกษาถึ งความต้องการในแต่ละขั้นตอน
ของมนุ ษย์แล้วนามาพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั สามารถตอบสนองความต้องการอะไรได้บา้ ง
แล้วจึงได้ใช้เครื่ องมือทางการตลาดเพื่อจูงใจ ผูบ้ ริ โภคให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
เช่ น สาหรับบุ คคลที่ตอ้ งการความปลอดภัยในการเดิ นทาง โดยรถยนต์ รถยนต์ยี่ห้อ ซี . ได้ใช้การ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ (สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด) ให้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ โดยใช้เทคโนโลยี
จากอากาศยาน พร้อมกับการโฆษณา (สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด) ให้ผบู ้ ริ โภคได้รับทราบโดยหวังว่า
ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความต้องการและซื้ อรถยีห่ อ้ นี้
2) ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด์ (Freud’s Theory of Motivation)
ฟรอยด์คน้ พบว่าพฤติกรรมของมนุ ษย์จะถูกควบคุมโดยความคิดพื้นฐาน 3 ระดับ
ที่ เรี ยกว่า อิ ด (Id) อี โก้หรื ออัตตา (Ego) และซู เปอร์ อิโก้หรื อธิ อตั ตา (Superego) แล้วแต่ ว่าบุ คคล
นั้นๆ จะมีความคิดพื้นฐานในส่ วนใดที่มีอิทธิ พลมากที่สุด และโดยปกติบุคคลจะไม่ทราบถึงความ
ต้องการที่ แท้จริ งของตนเอง การที่ นางสาวสุ ดสวยเปลี่ ยนรถยนต์คนั ใหม่ที่มีรูปทรงปราดเปรี ยว
และราคาแพง โดยให้ เหตุ ผ ลว่าเพราะต้อ งการความปลอดภัย ในการขับ ขี่ แต่ ลึ ก ลงไปเธออาจ
ต้องการแสดงให้เห็นถึ งฐานะความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของเธอด้วย และในส่ วนลึกที่สุดนางสาวสุ ดสาว
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อาจซื้ อรถคันนี้ เพราะให้ค วามรู ้ สึ ก ว่าตัวเองยังเป็ นวัยรุ่ น (อายุน้อยลง) และสามารถดึ งดู ดความ
สนใจของเพศตรงข้ามได้ดี
ดัง นั้น นัก การตลาดจึ ง อาจจัด ท าการวิจยั เพื่ อวิเคราะห์ ถึ งสาเหตุ ห รื อ สิ่ งจู ง ใจที่
แท้จริ งในการซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยทาการเก็บข้อมูลในส่ วนความรู ้สึกลึก ๆ ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเล็ก ๆ
โดยใช้เทคนิ คที่เรี ยกว่า “Projective Techniques” เพื่อที่จะดึงเอาอีโก้และซู เปอร์ อิโก้ออกไป และให้
กลุ่มตัวอย่างตอบความต้องการที่แท้จริ ง เพื่อนักการตลาด จะได้เข้าใจถึ งพฤติกรรมและสิ่ งจูงใจที่
แท้จริ งของผูบ้ ริ โภค ตัวอย่างผลของการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคไม่ชอบลู กพรุ น เพราะผิวเหี่ ยวย่นของ
ลูกพรุ นทาให้คิดถึงความเจ็บป่ วย และความแก่ หรื อการที่แม่บา้ นให้ความสาคัญกับการอบขนมเค้ก
เพราะให้ความรู ้สึกเหมือนการให้กาเนิดบุตร เป็ นต้น
2.1.4.2 การรับ รู ้ (Perception) การรั บรู ้ เป็ นกระบวนการที่ บุ คคลเลื อกจัดประเภท
ตีความ และรับรู ้ ขอ้ มูลหรื อสิ่ งกระตุ น้ ต่างๆ ที่ได้พบเห็ นหรื อได้รับ เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับสิ่ งกระตุ น้
จากประสาทสัม ผัส ทั้ง 5 ไม่ ว่าจะเป็ นการได้เห็ น ได้ยิน ได้กลิ่ น การสั มผัส หรื อได้ลิ้ม รสก็ ตาม
ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะเกิดการรับรู ้และตีความข้อมูลด้วยความรู ้สึกส่ วนตัวของคนที่มีต่อลักษณะทาง
กายภาพของสิ่ งเร้ า ความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ งเร้ า กั บ สิ่ งแวดล้ อ ม และเงื่ อ นไขของแต่ ล ะบุ ค คล
(ประสบการณ์ ในอดี ต) เช่ น นางสาวสุ ดสวยเห็ นสิ่ งเร้า xx อาจคิดว่าเป็ น ภาพรั้วบ้านหรื ออักษร X
ในภาษาอังกฤษ แต่หากพบเห็นในชัว่ โมงคณิ ตศาสตร์ จะเข้าใจว่า เป็ นตัวแปร X ในวิชาคณิ ตศาสตร์
ในขณะที่เด็กชายอายุ 4 ขวบ อาจคิดว่าเป็ นเครื่ องหมายผิด (x) ก็ได้ ตามปกติผบู ้ ริ โภค จะได้พบเห็น
สิ่ ง กระตุ ้น ต่ างๆ มากมาย เช่ น ในการดู โทรทัศ น์ รายการเกมส์ เศรษฐี นางสาวสุ ด สวยได้เห็ น
ภาพยนตร์ โฆษณาสิ นค้าต่างๆ มากมาย แต่จะรับรู ้ โฆษณาเพียงบางชิ้นเท่านั้น ทั้งนี้ เป็ นกลไกทาง
ธรรมชาติของมนุ ษย์ที่จะมีการเลือกรับสิ่ งกระตุน้ ต่าง ๆ เพื่อป้ องกันการสับสน ตามปกติผบู ้ ริ โภค
มักจะเลื อกรับรู ้ เฉพาะสิ่ งกระตุน้ ที่ตรงกับความเชื่ อ หรื อทัศนคติและเป็ นสิ่ งที่สอดคล้องกับความ
ต้องการหรื อการรับรู ้ ต่อตนเอง (Self Perception) ตนเท่านั้น และการรับรู ้ ของบุคคลจะแตกต่างกัน
ไปตามประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล นักการตลาดจะต้องระลึ กว่าบุคคลจะเลือกรับรู ้ เฉพาะ สิ่ งที่
สอดคล้องกับความต้องการและตรงกับการรับรู ้ ต่อตนเอง (Self Perception) ซึ่ งการรับรู ้ ต่อตนเอง
หมายถึงการที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ต่อตนเองว่าเป็ นอย่างไร เช่น นางสาวสุ ดสวยรับรู ้วา่ ตนเองเป็ นนักธุ รกิจ
นางสมศรี รับรู ้ตนเองว่าเป็ นแม่บา้ นที่ดี ทั้งสองจะเลื อกรับรู ้ โฆษณาต่าง ๆ ที่พบเห็ นที่ต่างกัน เช่ น
นางสาวสุ ดสวยจะเลื อกรั บ รู ้ โฆษณารถยนต์ยี่ห้ อที่ ส วย ปราดเปรี ยว เหมาะสมกับ สาวนัก ธุ รกิ จ
ในขณะที่นางสมศรี อาจจะเลื อกรับรู ้ โฆษณาเกี่ ยวกับน้ ามันพืช งานเฟอร์ นิเจอร์ โชว์ต่าง ๆ เป็ นต้น
ซึ่ งในการเลื อ กรั บ รู ้ ข องทั้ง สองจะดู จ ากเนื้ อ หาของโฆษณาและลัก ษณะของตัว พรี เซ็ น เตอร์
(Presenter) ด้วย ดังนั้นในการที่จะจัดสิ่ งเร้ าทางการตลาดเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรับรู ้ได้ หากเป็ น
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ชิ้นงานโฆษณาจะต้องคานึงถึงลักษณะของพรี เซ็นเตอร์ และหากเป็ นสิ นค้าที่ใช้กนั ทัว่ ๆ ไป อาจจะ
ต้องเน้นที่บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดูสะดุดตาและตรงกับการรับรู ้ของตนเองของกลุ่มเป้ าหมาย เช่น แชมพูของ
สาววัยรุ่ นจะมีสีสันของบรรจุภณ
ั ฑ์แบบหนึ่ ง ขณะที่แชมพูของวัยรุ่ นชายจะมีสีสันของบรรจุภณ
ั ฑ์
อีกแบบหนึ่ง เป็ นต้น
2.1.4.3 การเรี ยนรู ้ (Learning) การเรี ยนรู ้ เป็ นสิ่ งที่ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงหรื อ
ประพฤติซ้ าในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และมีผลเป็ นอย่างมากต่อทัศนคติและความเชื่ อของบุคคล
นั้น ผูบ้ ริ โภคอาจเกิ ดการเรี ยนรู ้ จากพฤติ กรรมการตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ ต่างๆ ด้วยตนเอง เช่ น
นางสาวทาท่าเคยใช้แชมพูยี่ห้อ เอ. แล้วผมนุ่มสวย ครั้งต่อไปจึงซื้ อมาใช้อีกเพราะเกิดการเรี ยนรู ้ ว่า
แชมพูยี่ห้อนี้ ดี หรื อผูบ้ ริ โภคอาจเกิ ดการเรี ยนรู ้ จากการบอกเล่าที่ เป็ นประสบการณ์ ของบุคคลอื่ น
เช่น คุณแม่บอกว่าดีหรื อดาราภาพยนตร์ ที่ชื่นชอบบอกว่าใช้แล้วดี เป็ นต้น ดังนั้นนักการตลาดอาจ
ใช้วิธี ก ารโฆษณาแบบซ้ าๆ เพื่ อ ให้ ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการเรี ยนรู ้ ในผลิ ตภัณ ฑ์ ข องตน และท าให้ เกิ ด
พฤติกรรมการซื้ อขึ้นได้
2.1.4.4 ความเชื่ อ (Beliefs) ความเชื่ อเป็ นความคิดของผูบ้ ริ โภคที่ยึดถื อต่อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ ง ซึ่ งเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในอดี ต ซึ่ งความเชื่ อ เรื่ องนี้ อาจไม่มีเหตุผลก็ได้ เช่น การที่คน
เชื่ อว่า หากจะออกจากบ้านแล้วมีจิ้งจกร้องทักจะพบโชคร้ายจึงไม่ควรออกจากบ้านในวันนั้น หรื อ
เป็ นความเชื่ อที่ เกิ ดจากประสบการณ์ ในการใช้สินค้าของตนโดยตรง เช่ น เคยเชื่ อมัน่ ว่าใช้มะกรู ด
สระผมแล้วดี และมีแชมพูยี่ห้อหนึ่ งโฆษณาว่าผสมมะกรู ดก็เลยลองซื้ อมาใช้ (เพราะตรงกับความ
เชื่อเดิม) และปรากฏว่าใช้แล้วผมนุ่มและดกดาขึ้น ผูบ้ ริ โภครายนี้ก็จะเกิดความเชื่อถือในแชมพูยหี่ ้อ
นี้ และอาจจะเชื่ อไปถึ งผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ ที่ มาจากผูผ้ ลิ ตรายเดี ยวกันนี้ ดว้ ย ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าความ
เชื่ อถื อของผูบ้ ริ โภคจะมี ผลเป็ นอย่างมากต่อพฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นนักการตลาด
จะต้องติ ดตามอยู่เสมอหากพบว่าผูบ้ ริ โภคมี ความเชื่ อถื อในด้านลบต่อบริ ษทั หรื อผลิ ตภัณฑ์ของ
บริ ษทั จะต้องดาเนินการแก้ไขความเชื่อที่ผดิ พลาดนั้น
2.1.4.5 ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติ เป็ นการประเมิ นที่ บุคคลมี ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งใน
ด้านบวกและลบ เช่ น ผูบ้ ริ โภคอาจมีทศั นคติ ต่อการใช้น้ าตาลทรายชงกาแฟว่าทาให้มีแคลอรี่ สูง
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ เพราะฉะนั้นน้ าตาลทรายไม่ดีจึงเลิ กใช้น้ าตาลทราย เป็ นต้น หรื ออาจเกิ ด
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ในด้านความพอใจ หรื อความไม่พอใจ เช่น เมื่อได้ทดลองสารสังเคราะห์ที่ให้
ความหวานเหมือนน้ าตาลแต่ให้แคลอรี่ ต่ากว่าน้ าตาลยี่หอ้ หนึ่ ง แล้วชอบรสชาติแต่รู้สึกว่าราคาแพง
เกิ น ไปจึ งไม่ ซ้ื อมาใช้ จะเห็ น ได้ว่าทัศ นคติ จะมี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้
ผูบ้ ริ โภคจะมีทศั นคติต่อสิ่ งต่างๆ เสมอ เช่น ทัศนคติต่อศาสนา การเมือง เสื้ อผ้า ดนตรี อาหาร และ
อื่ น ๆ ซึ่ งทัศ นคติ ต่ อ สิ่ ง ต่ า งๆ จะมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกัน เสมอ นัก การตลาดจะต้อ งพยายามเสนอ
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ผลิ ตภัณฑ์ที่มีอยูใ่ นทัศนคติของบุคคลแล้ว มากกว่าจะพยายามเปลี่ยนทัศนคติของบุคคล เช่ น การ
เสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ขดั ต่อกฎของวัฒนธรรมและสังคม
นักการตลาดจาเป็ นที่จะต้องศึกษาหลักเกณฑ์การตัดสิ นใจซื้ ออันเป็ นผลมาจากปั จจัย
ทางวัฒนธรรม สังคม ลักษณะส่ วนบุ คคล และลักษณะทางจิ ตวิทยา ปั จจัยเหล่ านั้นมี อิท ธิ พ ลต่อ
นักการตลาด เนื่ องจากมีประโยชน์ต่อการพิจารณาความสนใจของผูซ้ ้ื อที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อนาไป
ปรั บ ปรุ งผลิ ตภัณ ฑ์ ตัดสิ นใจด้านราคา จัดช่ องทางการจัดจาหน่ ายและส่ งเสริ ม การตลาด ทาให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และบริ ษทั (อรชร มณี สงฆ์ และคณะ, 2548)
โดยการศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ต้อง
อาศัยองค์ป ระกอบด้านปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่อพฤติ ก รรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค มาเป็ นแนวทางใน
การศึ ก ษา เนื่ องจากปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ แตกต่างกันของแต่ล ะ
บุคคลเป็ นตัวกาหนดให้บุคคล มีทศั นคติและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อโฆษณา
2.2.1 ความหมายของการโฆษณา
คาว่า “การโฆษณา” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Advertising” มาจากรากศัพท์ในภาษาลาติน
ว่า “Ad Vertere” ซึ่ งหมายถึง “การหันเหจิตใจไปสู่ ” หรื อ “to Turn the Mind Toward” เมื่อพิจารณา
ในทางการตลาด ก็อาจให้ความหมายกว้างๆ ได้วา่ หมายถึง การเชิญชวน โน้มน้าวจิตใจผูซ้ ้ื อให้หนั
เหความสนใจ หันมาซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายนัน่ เอง
สมาคมการตลาดแห่ งสหรัฐอเมริ กา (American Marketing Association : AMA) ได้นิยาม
อย่างเป็ นทางการไว้ว่า “การโฆษณา หมายถึ ง การนาเสนอและการส่ งเสริ มความคิดสิ นค้าและ
บริ การใด ๆ ในลักษณะที่ ไม่เป็ นการส่ วนบุคคล โดยมี ผูอ้ ุปถัมภ์ที่ระบุชื่อเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้”
(Kotler, 1997, p. 637)
โบวี และคณะ (Bovee et al., 1995, p. 4) ได้ให้นิยามของการโฆษณาไว้ว่า หมายถึ ง การ
สื่ อข้อมู ล ข่าวสารเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อความคิ ดในลักษณะที่ ไม่ เป็ นการส่ วนบุ ค คล โดยผ่าน
สื่ อมวลชนต่างๆ อันเป็ นความพยายามเพื่อเชิญชวน โน้มน้าวจิตใจ พฤติกรรมของผูซ้ ้ื อหรื อผูร้ ับสาร
ให้เกิดความคล้อยตาม โดยมีผอู ้ ุปถัมภ์ที่ระบุชื่อเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
สื่ อโฆษณา (Advertising Media) เป็ นเครื่ องมือในการนาพาข่าวสารจากผูข้ ายสิ นค้าไปสู่
กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปรัชญาของการซื้ อสื่ อโฆษณาคือ “การเข้าถึงที่ได้มาก
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ที่ สุดตามความเหมาะสม ความถี่ สูงสุ ดที่ เหมาะสม และการสู ญเปล่ าน้อยที่สุด ในงบประมาณที่
จากัด ” (เสรี วงษ์ม ณฑา, 2540, น. 205) ดัง นั้น สื่ อ โฆษณาจึ ง มี ค วามส าคัญ เป็ นอย่า งยิ่ง ต่ อ การ
เลื อกใช้สื่ อที่ เหมาะสมกับ กลุ่ มเป้ าหมาย กัลป์ ยกร วรกุล ลัฎฐานี ย ์ และพรทิ พ ย์ สัมปั ตตะวนิ ช
(2551, น. 178-197) ได้แบ่งสื่ อโฆษณาออกเป็ น 4 ประเภทคือ
1) สื่ อ อิ เลคทรอนิ ก ส์ ได้แก่ สื่ อ โทรทัศ น์ สื่ อ วิท ยุ เป็ นสื่ อ ที่ นิ ย มมากที่ สุ ด และ
สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นสื่ อที่มีท้ งั ภาพและเสี ยง อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ โภค
อาจมี กิ จกรรมอื่ นๆ ท าควบคู่ ไปกับ การดู โทรทัศ น์ หรื อฟั งวิท ยุ ท าให้ ความสนใจในข่ าวสารที่
สื่ อสารจากสื่ อดังกล่าวมีไม่มาก
2) สื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่ สื่ อหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร อาจหมายความถึงสื่ อทุกชนิ ดที่ใช้
การพิ ม พ์ ภาพ ข้อ ความลงไป เช่ น เสื้ อ ยืด หมวก เป็ นต้น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์มี ค วามส าคัญ อย่า งมาก
เนื่องจากเป็ นสื่ อที่ให้รายละเอียดของสิ นค้าได้ดี และผูอ้ ่านต้องใช้ความพยายามในการเปิ ดรับสื่ อคือ
การอ่าน ทาให้เกิดการจดจาได้ดีกว่าสื่ ออื่นๆ
3) สื่ อ ปฏิ สั ม พัน ธ์ ได้แก่ สื่ ออิ น เตอร์ เน็ ต เป็ นสื่ อที่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายสามารถมี ก าร
โต้ตอบกลับได้ทนั ที่ ที่เปิ ดรับข่าวสารทางสื่ อ การติ ดต่อสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ ว และสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่ ายได้เป็ นอย่างดี
4) สื่ อสนับสนุน ได้แก่ โรงภาพยนตร์ สื่ อนอกบ้าน สื่ อ ณ จุดขาย สื่ อสนับสนุนนี้ใช้
เพื่อสื่ อสารเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่เฉพาะที่สื่ออื่นๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ ในปั จจุบนั ยังมีช่องทางการสื่ อสาร สื่ อใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายที่แวดล้อม
ตัวเรา เช่น สื่ อดิจิตอล ที่เป็ นสื่ อที่ทรงพลังต่อการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคมากเป็ นช่องทางการสื่ อสารที่
ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็ นการสื่ อสารที่ไร้พรมแดน
ดั ง ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า การโฆษณาสามารถกระท าได้ ห ลายรู ปแบบ มี ค วาม
หลากหลายและสามารถกระทาได้หลายวิธี การโฆษณาทุกชนิ ดจึง ไม่เหมื อนกัน แต่การโฆษณา
แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ว่า ใคร (Who) คือกลุ่มบุคคลที่เราต้องการให้ข่าวสารการโฆษณาไปถึง จะทา
การโฆษณา ที่ไหน (Where) จะใช้สื่อ ประเภทใด (Which) และสิ่ งที่ตอ้ งการที่จะโฆษณาคือ อะไร
(What) เป็ นต้น
2.2.2 การกาหนดวัตถุประสงค์ ของการโฆษณา (Setting The Advertising Objectives)
การกาหนดวัตถุ ประสงค์ หรื อเป้ าหมายที่ผูท้ าการโฆษณาต้องการให้บรรลุ วัตถุ ประสงค์
ของการโฆษณาจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กบั ตลาดเป้ าหมาย การวางตาแหน่ งทางการตลาด และ
ส่ วนประสมการตลาดที่ ได้ตดั สิ นใจไว้ก่อนแล้ว เพราะการวางแผนกลยุท ธ์การกาหนดตาแหน่ ง
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การตลาด และส่ วนประสมการตลาดเป็ นตัวกาหนดงานการโฆษณาที่จะต้องกระทาในโปรแกรม
การตลาดทั้งหมด แต่การกาหนดวัตถุประสงค์การโฆษณา ก็เป็ นปั ญหาที่ทา้ ทายมากที่สุดอย่างหนึ่ ง
ในวงการโฆษณา ปั ญ หาส าคัญ เกิ ดจากแนวคิ ด 2 ประการ คื อ จะก าหนดวัตถุ ป ระสงค์เพื่ อเพิ่ ม
ยอดขายให้สูงขึ้น (Sales Objectives) หรื อจะกาหนดวัตถุ ประสงค์เพื่อยกระดับขั้นของผลของการ
สื่ อสารให้ สู งขึ้ น (Communication Objectives) ปั ญ หาเกิ ดขึ้ นก็ คื อว่า ผลของการโฆษณาที่ ท าให้
ยอดขายสู งขึ้ น ไม่ ส ามารถที่ จะวัดผลได้แน่ น อนเสมอไป เพราะว่าผูท้ าการโฆษณาส่ วนมากจะ
กระทากิจกรรมการตลาดอย่างอื่นหลาย ๆ อย่างควบคู่กนั ไปด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่ งแต่ละกิจกรรม
ต่างก็มุ่งเป้ าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายทั้งสิ้ น เช่น การลดราคา หรื อการส่ งเสริ มการขาย เป็ นต้น ดังนั้น
การมีขอดขายสู งขึ้น จึงไม่ได้หมายความว่าเกิ ดจากผลของการโฆษณาเพียงอย่างเดี ยว แต่อาจเป็ น
เพราะการลดราคาลงก็ อ าจเป็ นได้ (Bovee, Houston, & Thill, 1995, p. 177 อ้า งถึ งใน ศิ ริ ว รรณ
เสรี รัตน์ และคณะ, 2543)
ด้วยเหตุน้ ีการกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงเป็ นจานวนเปอร์ เซ็นต์ต่าง ๆ ตาม
กาหนด จึ งเป็ นการผลักภาระที่ คาดหวังให้การโฆษณา จะต้องกระทาเพื่ อให้ผลดังกล่าวนั้นที่ ไม่
ยุติธรรมนัก และการก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อบรรลุ ผลตามล าดับ ขั้นของการสื่ อสารก็มี ปั ญหา
เช่ นเดี ยวกัน คือ เข้าลักษณะพูดง่ายแต่ทายาก (Easier Said Than Done) (Bovee, Houston, & Thill,
1995, p. 177 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2543)
การกาหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายการโฆษณา อาจสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท
ตามจุ ด มุ่ ง เน้ น คื อ การโฆษณาที่ มุ่ ง เน้ น ทางด้ า นอุ ป สงค์ (Demand-oriented) หรื อ มุ่ ง เน้ น ที่
ภาพลักษณ์ (Image-oriened) ตัวอย่างการกาหนดวัตถุ ประสงค์ท้ งั 2 ประเภท สรุ ปได้ดงั นี้ (Evans
and Berman, 1997, p. 531 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2543)
2.2.2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นด้านอุปสงค์
1) เพื่อให้ขอ้ มูล (To Inform) ตัวอย่างเช่น
(1) เพื่อให้ตลาดเป้ าหมายเกิดการรับรู ้เกี่ยวกันผลิตภัณฑ์ตราใหม่
(2) เพื่อสร้ างความคุ น้ เคยให้กบั ลู กค้าเกี่ ยวกับ ธุ รกิ จใหม่ และชั่วโมง
การทางาน
(3) เพื่อลดเวลาของพนักงานขายในการตอบปั ญหาพื้นฐานทัว่ ไป
2) เพื่อเชิญชวน (To Persuade) ตัวอย่างเช่น
(1) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความชอบในตราที่นาเสนอมากขึ้น
(2) เพื่อให้ลูกค้าสั่งสิ นค้าเพิ่มขึ้น
(3) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความภักดีในตรา (Brand Loyalty)
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3) เพื่อเตือนความทรงจา (To Remind) ตัวอย่างเช่น
(1) เพื่อรักษายอดขายให้คงที่
(2) เพื่อรักษาให้ลูกค้ามีความภักดีในตรา
(3) เพื่อรักษาตราสิ นค้าและภาพลักษณ์ให้อยูใ่ นความทรงจาของลูกค้า
2.2.2.2 การกาหนดวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นที่ภาพลักษณ์
1) ทางด้านอุตสาหกรรม (Industry) ตัวอย่างเช่น
(1) เพื่ อพัฒ นาและรั ก ษาภาพลัก ษณ์ ข องอุ ตสาหกรรมที่ ดีให้ เกิ ดขั้น
ในทางดี
(2) เพื่อสร้างอุปสงค์ข้ นั ต้น (Primary Demand)
2) ทางด้านบริ ษทั (Company) ตัวอย่างเช่น
(1) เพื่อพัฒนาและรักษาภาพลักษณ์ของบริ ษทั ให้เกิดขึ้นในทางดี
(2) เพื่อสร้างอุปสงค์ข้ นั เลือกสรร (Selective Demand)
2.2.3 การสร้ างข่ าวสารโฆษณา (Message Execution)
ผูท้ าการโฆษณาจะลงมือปฏิบตั ิการ โดยการนาความคิดที่ได้เลือกสรรแล้ว ซึ่ งในทางภาษา
โฆษณาเรี ย กว่า Big Idea หรื อ ความคิ ด ที่ ยิ่ง ใหญ่ อัน เป็ นแนวคิ ด ส าคัญ ที่ ส ร้ างสรรค์ (Creative
Concept) จัด ท าในรู ปของข่ า วสารที่ จ ะน าไปใช้ โ ฆษณาอย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ งจะต้ อ งกระท าให้
กลุ่มเป้ าหมายเกิดความตั้งใจที่จะรับรู ้รับฟั ง และเกิดความสนใจ ในข่าวสารโฆษณานั้น แต่สิ่งสาคัญ
ที่ผทู ้ าโฆษณาจะต้องคานึ งถึงอยูเ่ สมอ ก็คือว่า อิทธิ พลของข่าวสารที่มีผลกระทบต่อกลุ่มเป้ าหมาย
มิใช่ ว่าจะเกิ ดจากแนวความคิดที่ สร้ างสรรค์ หรื อสิ่ งที่ จะนาไปพูดแต่เพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น แต่ยงั
ขึ้นอยู่กบั ว่า จะนาไปพูดอย่างไรอีกด้วย ดังนั้นในการสร้างสรรค์โฆษณาที่สร้ างสรรค์ นักโฆษณา
จ าเป็ นจะต้อ งหาแบบสไตล์ ลี ล า และรู ป แบบที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ น ามาใช้ ป ระกอบที่ ก ลมกลื น กับ
ผลิ ตภัณฑ์เพื่อให้ได้เป็ นข่าวสารการโฆษณาที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งรายละเอียดมีดงั นี้ (Koter, 1997,
p. 645-647)
2.2.4 การพิจารณาทบทวนความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Social-Responsibility Review)
ก่ อนที่ จะน าข่ าวสารออกสู่ ส าธารณชน ผูท้ าโฆษณาหรื อบริ ษ ทั ตัวแทนโฆษณาจะต้อง
พิจารณาทบทวนข่าวสารโฆษณานั้นอีกครั้งหนึ่ งเป็ นขั้นสุ ดท้าย เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าโฆษณาที่
สร้ างสรรค์น้ ัน ไม่ มี สิ่ ง หนึ่ งสิ่ ง ใดที่ ข ัด ต่ อ บรรทัด ฐานทางสั ง คม (Social Norms) หรื อ ระเบี ย บ
กฎหมายที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความเสี ยหายต่อสังคมอันเป็ นส่ วนรวม
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2.2.5 สิ่ งดึงดูดใจในการโฆษณา
สาหรับสิ่ งที่นามาใช้เพื่อการดึงดูดใจโดยเฉพาะ ที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไปในทางการตลาด มีดงั นี้
1) การจูงใจด้วยราคา หรื อคุณค่า (Price or Value Appeals) การจูงในด้วยราคา หรื อ
คุณค่า อาจทาได้หลาววิธี เช่น การให้คามัน่ สัญญาว่าราคาถูกกว่า หรื อคุม้ ค่ามากกว่าสิ นค้าประเภท
เดียวกัน การลดราคาให้ต่าลง การกาหนดราคาเดิมแต่มีสิ่งที่เสนอให้มากขึ้น หรื อกาหนดราคา และ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เดิ ม และพยายามจู ง ใจให้ ผู บ้ ริ โภคซื้ อ สิ น ค้านั้น โดยเน้น ความคุ ้ม ค่ า ในการซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคไม่วา่ เราจะตั้งราคาใดก็ตาม
อย่างไรก็ดี การใช้ราคาเพียงอย่างเดียว ก็ค่อนข้างจะไม่ได้ผล หากผลิตภัณฑ์ไม่ดี ไม่
ว่าเราจะกาหนดราคาต่าเพียงไรก็จะไม่ค่อยมีคนซื้ อ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เสนออยูใ่ นระดับพอรับได้
เท่ า นั้น การใช้ ราคาจู ง ใจจึ ง จะได้ผ ล และการจู ง ใจด้ว ยราคา จะได้ผ ลดี ที่ สุ ด เมื่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี
คุณภาพสู ง แต่ขายราคาต่า
2) การจู ง ใจด้ว ยคุ ณ ภาพ (Quality Appeals) เป็ นการจู ง ใจที่ นิ ย มใช้ก ัน มาก คู่ ก ับ
ราคา เช่ น การมีใบรับประกันสิ นค้า ใบรับรองคุณภาพ หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริ ษทั ที่ผลิต
สิ น ค้า คุ ณ ภาพที่ มี ป ระวัติ ย าวนานเป็ นที่ เชื่ อ ถื อ เป็ นต้น การจู งใจด้ว ยคุ ณ ภาพจะได้ผ ลดี เมื่ อ
ผลิตภัณฑ์น้ นั มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมตามที่กล่าวอ้าง
3) การจูงใจด้วยดาราและบุคคลที่ใช้สินค้ารับรอง (Star Appeals And Testimonials)
การใช้ดาราที่ประชาชนกาลังนิยม คลัง่ ไคล้ เช่น ดาราภาพยนตร์ ดารานักร้อง หรื อนักกีฬายอดนิ ยม
มาใช้ป ระกอบในการโฆษณา เพื่ อจู งใจให้คนสนใจ เราเรี ยกโฆษณาเช่ นนี้ ว่า “การโฆษณาที่ ใช้
บุ คคลมีชื่อเสี ย งรั บ รอง” (Celebrity Endorsement Ad.) เช่ น การใช้ดาราภาพยนตร์ ลลิ ตา ปั ญโญ
ภาส โฆษณาสบู่ลกั ซ์ ดารานักร้อง ธงไชย แมคอินไตย โฆษณาฟิ ล์มสี ฟูจิ เป็ นต้น ในประเทศญี่ปุ่น
การโฆษณาลักษณะนี้ ได้รับความนิ ยมสู งสุ ด โดยเฉพาะการใช้ดาราภาพยนตร์ อเมริ กนั เป็ นผูร้ ับรอง
ผลิตภัณฑ์ในการโฆษณาทางโทรทัศน์ ในขณะที่การใช้ดาราเหล่านี้ รับรองผลิ ตภัณฑ์ทางโทรทัศน์
ในสหรัฐอเมริ กาเองปกติแล้ว มักจะไม่ค่อยเต็มใจที่จะกระทา
ส่ วนการจู ง ใจที่ สั ม พั น ธ์ ก ั น คื อ การใช้ บุ ค คลที่ ใ ช้ สิ นค้ า รั บ รองคุ ณ ภาพ
(Testimonials) ซึ่ งอาจเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงหรื อไม่ก็ได้ แสดงการใช้ผลิ ตภัณฑ์ กล่าวถึ งประโยชน์ที่เขา
ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ หรื อเปรี ยบเทียบประสบการณ์ที่เขาได้รับ เปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น
สิ่ งที่ตอ้ งระวังคือ จะต้องโฆษณาอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย หรื อข้อบังคับด้วย
4) การจูงใจด้วยความกลัว (Fear Appeals) เป็ นการจูงใจด้านอารมณ์ที่ใช้ในโฆษณา
เป็ นจานวนมาก เช่ น การโฆษณายาสี ฟัน โดยใช้ภาพแสดงให้เห็ นฟั นผุ ถู กกัดกิ น ทาให้เกิดความ
หวาดกลัว การโฆษณาครี มใส่ ผม ป้ องกันรังแค โดยใช้ภาพบุ คคลที่แสดงให้เห็ นรังแค ทาให้เกิ ด
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ความกลัวจะไม่เท่ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การจูงใจด้วยความกลัว ข้อพึงระวังก็คือ อย่าให้รุนแรงมาก
ไป ซึ่ งอาจจะทาให้ผรู ้ ับสารโกรธ ไม่พอใจได้ และอาจเป็ นเหตุให้ไม่สนใจ หรื ออาจไม่อ่านข่าวสาร
นั้นเลยก็อาจเป็ นได้
5) การจูงในด้วยอารมณ์ ทางเพศ (Sex Appeal) เป็ นการจูงใจด้านอารมณ์ ที่นิยมใช้
กันมาก และใช้ได้ผลดี อีกด้วย เพราะเป็ นสื่ อที่สามารถแทรกซึ มเข้าสู่ ความทรงจาของผูบ้ ริ โภคได้
อย่างรวดเร็ ว ไม่วา่ ผูบ้ ริ โภคผูช้ ายหรื อผูห้ ญิง โดยเฉพาะผูช้ ายนั้น สะดุดกับความเซ็กซี่ ของผูห้ ญิงอยู่
แล้ว จึ งเรี ยกร้ องความสนใจได้อย่างดี ในส่ วนผูห้ ญิ งนั้น จะเห็ นได้ว่าสิ นค้าจานวนมากสาหรั บ
ผูห้ ญิง ก็ยงั นิยมใช้การจูงใจด้วยอารมณ์ทางเพศ เช่นเดียวกัน เช่น ชุ ดชั้นในวาโก้ โลชันน้ าหอม สบู่
และผ้าอนามัย เป็ นต้น โดยมี จุด มุ่ งหมายเพื่ อ จู งใจให้ เกิ ดการยอมรั บ หรื อ ต้อ งการแสดงความ
เหมื อนกัน ในสิ่ ง ที่ ใ ฝ่ ฝั นอยากจะให้เป็ น (Identification) ผูห้ ญิ งอยากให้ ตนเองสวย เซ็ ก ซี่ อย่าง
นางแบบในโฆษณา จึงได้ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เสนอนั้น
6) การโฆษณาเพื่อจูงใจจิตใต้ส านัก (Subliminal Advertising) เป็ นการโฆษณาซึ่ ง
การถอดรหั ส (Decoding) ถู ก ก าหนดให้ เกิ ด ขึ้ น ภายใต้จิ ต ใต้ส านัก ด้ว ยการใช้ สั ญ ลัก ษณ์ หรื อ
ข่าวสารผ่านการได้เห็ น หรื อได้ฟั ง (ใส่ รหัส ) ในช่ วงระยะเวลาที่ ส้ ั นที่ สุด จนแทบจะไม่รู้สึ กตัว
เพื่อให้จิตใต้ส านึ กเกิ ดการรับรู ้ และจูงใจให้เกิ ดพฤติ กรรมปรากฏออกมา ตัวอย่างที่ มีการอ้างถึ ง
บ่อยครั้ง คือ การทดลองที่โรงภาพยนตร์ แห่ งหนึ่ ง ในประเทศอเมริ กาด้วยการใส่ รหัสคาพูดฉายให้
เห็ นบนจอภาพยนตร์ มีขอ้ ความว่า “หิ วไหม...กิ นข้าวโพดคัว่ ” กับ “ดื่ ม โคคา โคล่า” (Hungry? Eat
Popcorns and Drink Coca Cola”) โดยใช้เวลาเพียงเศษ 1 ส่ วน 3,000 วินาที ผลปรากฏว่า ยอดขาย
ของทั้งข้าวโพดคัว่ และโค้ก สู งขึ้นในช่ วงที่ ทาการทดสอบ ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งผลการจูงใจ ความ
ต้องการที่ซ่อนเร้นอยูภ่ ายใต้จิตใต้สานึ กเกิ ดขึ้นนัน่ เอง (Bovee, Houston & Thill, 1995, p. 558 อ้าง
ถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2543) อย่างไรก็ตาม การใช้การโฆษณาเพื่อจูงใจในลักษณะนี้ ยัง
ไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าจะเกิดผลตามที่กล่าวอ้างจริ งหรื อไม่ ก็ยงั เป็ นปั ญหาที่ยงั ถกเถียงกันอยู่ การ
นามากล่าวในที่น้ ีก็เพื่อประโยชน์ในแง่งการศึกษาเท่านั้น
7) การจู ง ใจด้วยโฆษณาที่ แปลกใหม่ (Novelty Appeals) เป็ นรู ป แบบการใช้ก าร
โฆษณาเป็ นตัวจูงใจ ซึ่ งผูท้ าโฆษณาจานวนมากนิ ยมกระทากันในปั จจุบนั ด้วยการสร้างสรรค์คา
โฆษณาออกมาที่แปลกๆ ใหม่สุดๆ ที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเพื่อหยุดกลุ่มเป้ าหมายให้หันมา
สนใจ แน่นอนที่สุดการใช้การโฆษณาที่แปลกแหวกแนวอย่างนี้สามารถเรี ยกร้องความสนใจได้จริ ง
แต่สิ่งพึงสังวรก็คือว่า การจาแต่เพียงชื่ อผลิ ตภัณฑ์ได้ ไม่ได้หมายความว่าเขาจะซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของ
ท่านด้วย (Bovee, Houston & Thill, 1995, p. 558 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2543)

30
จากแนวคิดเกี่ ยวกับสื่ อโฆษณานี้ ถูกใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ตรา
สิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้า
เบียร์ สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านการวัดการรับรู ้ ตราสิ นค้าผ่านสื่ อโฆษณาที่
ผูบ้ ริ โภคได้มีการรับรู ้หรื อรู ้ จกั ตราสิ นค้าสิ งห์จากช่องทางการสื่ อสารต่างๆ
2.2.6 แนวคิดเกีย่ วกับโฆษณาแฝง
โฆษณาแฝง คือ โฆษณาที่ ปรากฏอยู่ภายในรายการที่กาลังออกอากาศทางโทรทัศน์ ซึ่ งมี
การสอดแทรกและปรากฏได้ตลอดช่ วงรายการที่ ดาเนิ น การออกอากาศ เช่ น กราฟิ กที่ มุ ม ของ
จอโทรทัศน์ อุ ป กรณ์ ป ระกอบฉาก เฟอร์ นิเจอร์ ป ระกอบฉาก ป้ ายตราสิ นค้า สปอตโฆษณาสั้ น
ในช่ วงที่สินค้าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ยี่ห้อนั้นให้การสนับสนุ น และเนื้ อหาที่ผูด้ าเนิ นรายการได้
กล่าวออกมา เช่น การขอบคุณผูส้ นับสนุ นรายการ โดยการโฆษณาในรู ปแบบแฝง เป็ นการโฆษณา
ภายในรายการต่างๆ ที่เผยแพร่ ทางโทรทัศน์
สกนธ์ ภู่งามดี (2547, น. 33) ได้กล่าวว่า การโฆษณาในรายการ คือการโฆษณาที่นาเสนอ
ภาพยนตร์ โฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การในช่ วงการโฆษณาของรายการใดรายการหนึ่ ง การนาเสนอ
ภาพยนตร์ โฆษณาในรายการนั้นเรี ยกว่า ผูอ้ ุ ป ถัม ภ์รายการ (Sponsor) โดยมี ก ารเปรี ย บเที ยบกัน
ระหว่างโฆษณาในรายการและโฆษณาในภาคโฆษณา (โฆษณาตรง) ว่า โฆษณาในรายการนั้น จะมี
ผูช้ มมากกว่า เนื่ องจากผูช้ มเลือกชม รายการที่ตนเองชอบอยูแ่ ล้ว สามารถเลือกโฆษณาในรายการที่
มีผูช้ มเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของการโฆษณาได้ สามารถเลื อกโฆษณาในเวลาที่เหมาะสมกับช่วงเวลา
ของกลุ่มเป้ าหมายที่กาลังรับชมรายการได้ และสามารถเจาะกลุ่มเป้ าหมายได้มากกว่า ซึ่ งต่างจาก
โฆษณาในภาคโฆษณาที่ ผูช้ มอาจจะมองข้ามการโฆษณาหรื อเปลี่ ยนช่ องโทรทัศน์ก่อนพิจารณา
โฆษณาชิ้ น นั้น ลัก ษณะของโฆษณาแฝง สามารถปรากฏได้ตามรายการต่ างๆ โดยมี รูป แบบที่
แตกต่างกัน ดังนี้
1) การแฝงกับ กราฟิ ก คื อ การแฝงสั ญ ลัก ษณ์ ตราผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น ค้าหรื อ บริ ก าร
ภายในรายการในลักษณะ Super Impose หรื อ การปรากฏตราสิ นค้าที่มุมของจอโทรทัศน์
2) การแฝงกับวัตถุ คือ การแฝงสัญลักษณ์ ตราผลิตภัณฑ์ สิ นค้าหรื อบริ การภายใน
รายการในลักษณะวัตถุ เช่น แผ่นป้ ายหรื อฉากหลัง อุปกรณ์ประกอบ
3) การแฝงกับบุคคล คือ การแฝงสัญลักษณ์ ตราผลิตภัณฑ์ สิ นค้าหรื อบริ การภายใน
รายการโดยแฝงกับบุ คคล เช่ น เสื้ อผ้า หรื อการหยิบ การจับ การถื อ การสัมผัส การใช้สินค้านั้นๆ
หรื อกล่าวถึงชื่อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
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4) การแฝงกับเนื้ อหา คือ การแฝงสัญลักษณ์ ตราผลิตภัณฑ์ ตราสิ นค้าโดยเป็ นส่ วน
หนึ่ งของเนื้ อหานั้น ๆ เช่ น ชื่ องาน ชื่ อ กิ จกรรมแข่ ง ขัน หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ใดที่ มี ชื่ อ องค์ก ร หรื อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ัน ๆ อยู่ด้ว ย กล่ า วคื อ ลัก ษณะของโฆษณาแฝง มี ใ นรู ป แบบภาพกราฟิ ก (มุ ม ของ
จอโทรทัศน์ ) การแฝงสปอตสั้ น (สปอตโฆษณาตอนเริ่ ม ต้นของรายการ และในแต่ ละช่ วงของ
รายการ) การแฝงกับวัตถุ (ป้ ายโฆษณา หรื ออุปกรณ์ ประกอบฉาก) การแฝงกับบุคคล (เครื่ องแต่ง
กาย หรื อ อุปกรณ์ ที่อยูก่ บั ผูด้ าเนิ นรายการ) และ การแฝงกับเนื้ อหา (ผูด้ าเนิ นรายการกล่าวขอบคุ ณ
ผูใ้ ห้การสนับสนุนรายการ) (ณัฐชนันท์ กิ่งมณี , 2554)
วัตถุ ประสงค์ของโฆษณาแฝงมีลกั ษณะคล้ายกับการโฆษณาตรง คือ เพื่อให้ผูร้ ับสาร เกิ ด
การรับรู ้ การจดจาตราสิ นค้า หรื อสโลแกนของตราสิ นค้า เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการซื้ อสิ นค้า แต่การ
โฆษณาแฝงมีขอ้ ได้เปรี ยบมากกว่าโฆษณาตรง คือ สามารถนาเสนอโฆษณาตราสิ นค้าได้ ตลอดทั้ง
วันภายในรายการที่ ออกอากาศ โดยไม่ถูกจากัดระยะเวลาเหมื อนโฆษณาตรงที่ กฎหมายกาหนด
ระยะเวลา และไม่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ ความ คาเตือน หรื อสื่ อสร้างสรรค์สังคม ตามที่กฎหมายกาหนด
ในรู ปแบบของโฆษณาตรง วัตถุประสงค์ของโฆษณาแฝงคือทาให้ผรู ้ ับ สารสามารถจดจาและระลึก
ถึงตราสิ นค้าได้มากขึ้นนอกเหนือจากการโฆษณารู ปแบบตรง (ณัฐชนันท์ กิ่งมณี , 2554)
จึ งสรุ ป ได้ว่า โฆษณาแฝง คื อ การโฆษณาที่ แทรกอยู่ภายในรายการ โดยไม่ ได้เป็ นการ
โฆษณาโดยตรง เช่นในช่วงพักของรายการ แต่เป็ นการโฆษณาขณะที่รายการกาลังดาเนินอยู่ โดยมา
จากตัวของ ผูด้ าเนิ นรายการ ผูร้ ่ วมรายการ วัสดุอุปกรณ์ภายในฉากหรื อเวทีของรายการ และสปอต
โฆษณา ที่แฝงอยูภ่ ายในช่วงรายการ ซึ่ งเป็ นไปได้ที่ผรู ้ ับชมรายการโทรทัศน์รายการนั้น จะได้รับรู ้
เกิ ด การจดจาและระลึ กถึ งชื่ อสิ นค้าเหล่านั้น จนทาให้เกิดการอุปโภคบริ โภคต่อไปได้ (ณัฐชนันท์
กิ่งมณี , 2554)
โฆษณาแฝงอีกรู ปแบบหนึ่ งที่ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์รายใหญ่ๆนิ ยมทาก็คือ การ
อาศัยช่องว่างทางด้านกฎหมายของบริ ษทั เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในการใช้ตราสิ นค้ารู ปแบบเดียวกัน
กับผลิ ตภัณฑ์เครื่ องดื่ มในเครื อการผลิ ต เช่ น น้ าดื่ ม น้ าผลไม้ น้ าเพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งต่างกันเพียงแค่สี
เท่านั้น ในอีกแง่มุมหนึ่ งการออกแบบตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์น้ าดื่ม ให้มีความเหมือนและใกล้เคียง
กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ เป็ นหนึ่ ง ในกลยุท ธ์ ก ารโฆษณาแฝงรู ป แบบหนึ่ ง ที่ บ ริ ษ ัท
เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ใช้หลบเลี่ ยงกฎหมาย โดยหวังผลการโฆษณาเพื่ อสร้างการจดจา ด้วยการ
สนับสนุ นกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม เนื่องจากสามารถนาตราสิ นค้าไปตั้งแสดงได้ โดยทาให้ผบู ้ ริ โภค
จะไม่จดจาเพียงตราสิ นค้าของน้ าอย่างเดี ยว แต่อาจนึ กไปถึ งผลิ ตภัณฑ์เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ดว้ ย
เนื่องจากมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
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จากแนวคิ ดเกี่ ยวกับ โฆษณาแฝงนี้ ถู กใช้เป็ นแนวทางในด้านการศึ กษาด้านการรับ รู ้ ตรา
สิ นค้าผ่านสื่ อโฆษณาของเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ เนื่ องจากเป็ นที่ ทราบกันดี ว่า
เบียร์ สิงห์มีสินค้าที่มีตราสิ นค้าที่ใกล้เคียงกันมาก นัน่ คือ น้ าดื่มตราสิ งห์ โซดาตราสิ งห์และโฆษณา
ในรู ปแบบนามบริ ษทั โดยโฆษณาดังกล่าวนี้ อาจส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีการเชื่ อมโยงผลิตภัณฑ์ โดยมี
การรับรู ้ ความรู ้ สึกและการจดจา ระหว่างเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบี ยร์ สิงห์กบั น้ าดื่ มตรา
สิ งห์ โซดาตราสิ งห์ หรื อโฆษณาในรู ปแบบนามบริ ษทั สิ งห์ คอปอเรชัน่ จากัด ไว้ดว้ ยกันได้

2.3 แนวคิดการเป็ นผู้สนับสนุนทางการตลาด
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้นิยามไว้มากมายและมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป
Meenagham, 1983 ได้ให้นิยามความหมายของการเป็ นผูส้ นับสนุ นกิจกรรม (Sponsorship)
ไว้วา่ คือ การที่เจ้าของกิจการ ธุ รกิจ ห้างร้านและองค์กรต่างๆ ได้ให้ความช่วยเหลือไม่วา่ จะเป็ นด้าน
การเงิ น หรื อ การสนั บ สนุ น ทางด้ า นสิ่ งของ ให้ แ ก่ ผู ้ที่ เป็ นเจ้า ของหรื อ ผู ้จ ัด กิ จ กรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการบรรลุเป้าหมายในการค้าขาย
Gardner & Shuman, 1987 นิ ยาม ค วาม ห ม ายขอ งก ารเป็ น ผู ้ ส นั บ ส นุ น กิ จก รรม
(Sponsorship) ในมุ ม ที่ ก ล่ าวครอบคลุ ม ถึ งเป้ าหมายของการสื่ อสาร (Communications) ว่าการที่
เจ้าของกิ จการ ธุ รกิ จ ห้างร้ านและองค์กรต่างๆ ได้เป็ นผูส้ นับ สนุ นกิ จกรรมใดกิ จกรรมหนึ่ งเพื่ อ
ต้องการที่ จะบรรลุ เป้ าหมายขององค์กร เช่ น การสร้ างภาพลักษณ์ ของกิ จการ ธุ รกิ จ ห้างร้ านและ
องค์ ก รต่ า งๆ ให้ มี ภ าพลัก ษณ์ ที่ ดี ใ นสายตาของกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมาย และเพื่ อ ต้อ งการบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดในการสร้างความตระหนักรู ้ให้กบั กิจการ ธุ รกิจ ห้างร้านและองค์กร
ต่าง ๆ
ดังนั้น การเป็ นการเป็ นผู ส้ นับ สนุ น กิ จกรรม(Sponsorship) จะเกี่ ย วข้อ งกับ กิ จกรรมการ
แลกเปลี่ ย นระหว่า งผู ใ้ ห้ ก ารสนับ สนุ น กิ จ กรรม ที่ เรี ย กว่า (Sponsor) กับ ผูท้ ี่ ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น
กิ จกรรมต่างๆ เรี ยกว่า (Sponsee) โดยทาง Sponsor จะได้รับเงิ นจากเจ้าของกิ จการ ธุ รกิ จ ห้างร้ าน
และองค์กรต่างๆ และทาง Sponsee จะได้รับผลตอบแทนกลับมาเป็ นการได้รับสิ ทธิ ในการแสดงชื่อ
โลโก้ของกิ จการ ธุ รกิ จ ห้างร้ านและองค์กรต่าง ๆ ในกิ จกรรมนั้นๆ (Cornwell & Maignan, 1998
อ้างถึงใน สุ พจน์ ไพบูลย์พุฒิพงศ์, 2554)
สาเหตุสาคัญที่ทาให้การเป็ นผูส้ นับสนุนทางการตลาดได้รับความนิยม คือ
1) ค่าใช้จ่ายในการเป็ นผูส้ นับสนุนการตลาดถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการใช้การโฆษณา
2) การเป็ นผูส้ นับสนุนทางการตลาดนั้นช่วยสร้างคุณค่าให้กบั ตราสิ นค้าได
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3) สามารถสื่ อ สารการตลาดและสื่ อ สารตราสิ น ค้า ได้ต รงตามกลุ่ ม เป้ า หมายที่
ต้องการได้
4) สามารถกระตุน้ การจดจาตราสิ นค้าและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการได้
เมื่อทราบถึ งความหมายและสาเหตุหลักที่การเป็ นผูส้ นับสนุ นทางการตลาดได้รับความ
นิ ยมในขณะนี้ ซ่ ึ งการเป็ นผูส้ นับ สนุ นทางการตลาดที่ ส าคัญ อี กคื อ ลักษณะของผูส้ นับสนุ นทาง
การตลาด แบ่งได้เป็ น 7 ประเภท ดังนี้ (ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคา, 2545)
1) การเป็ นผู ้ส นั บ สนุ น ด้ า นกี ฬ า (Athletic Sponsorship) การสนั บ สนุ น ทางการตลาด
ประเภทนี้ ได้รับ ความนิ ยมมากที่ สุ ด โดยองค์ก รหรื อเจ้าของตราสิ นค้าท าการสนับสนุ นในด้าน
งบประมาณในการจัดแข่งขันกี ฬารายการต่าง ๆ อาจเลื อกเจาะจงลงไปในที มสโมสรต่าง ๆ หรื อ
เลือกสนับสนุ นเฉพาะนักกีฬาก็ได้ เช่น ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดให้เอออน (AON) เป็ นสปอนเซอร์
เสื้ อทีม โดยทางแมนยูจะได้เงิน 87 ล้านปอนด์ในระยะเวลา 4 ปี ตามสัญญา
2) การเป็ นผูส้ นับสนุ นด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Art and Cultural Sponsorship) อาทิเช่ น
การจัดโครงการประกวดความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรม การประกวดภาพวาดระบายสี ใน
หัวเรื่ องเกี่ยวกับวัฒนธรรม เป็ นต้น
3) การเป็ นผูส้ นับสนุ นด้านรายการวิทยุโทรทัศน์ (Broadcast Sponsorship) ส่ วนใหญ่การ
เป็ นผูส้ นับ สนุ นประเภทนี้ จะเป็ นรู ป แบบของการให้เงิ นรางวัลหรื อแจกเป็ นสิ่ งของรางวัล เช่ น
รถยนต์บา้ น เครื่ องเสี ยง ฯลฯ
4) การเป็ นผูส้ นับสนุ นด้านบันเทิง (Entertainment Sponsorship) เช่น การเป็ นผูส้ นับสนุ น
หลักงานคอนเสิ ร์ต
5) การเป็ นผูส้ นับ สนุ น ทางการศึ ก ษา (Education Sponsorship) เป็ นการสนับ สนุ น ทาง
การตลาดที่ เกี่ ยวข้องกับ การศึ กษา เช่ น เครื่ องดื่ มบ ารุ งสุ ขภาพแบรนด์ จัดโครงการเตรี ยมความ
พร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
6) การเป็ นผู ้ส นั บ สนุ นทางการประกวด (Competition Sponsorship) เช่ น การเป็ น
ผูส้ นับสนุ นทางการตลาดให้กบั การประกวดนางงามในรายการต่างๆ เช่น การประกวดนางสาวไทย
เป็ นต้น
7) การเป็ นผู ้ส นั บ สนุ นชุ ม ชน (Community Sponsorship) เช่ น การเป็ นผู ้ ส นั บ สนุ น
โครงการต่างๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อ พัฒนาชุ มชนหรื อยกระดับชุ มชนให้มีความเข้มแข็งขึ้นการเป็ น
ผูส้ นับสนุนทางการตลาดนั้น เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือของการสื่ อสารแบบครบวงจร
เพราะฉะนั้นในการจะสื่ อสารการตลาดจะต้องมี การกาหนดแนวทางที่ ชัดเจนว่าแบรนด์
ต้องการจะสื่ อสารอะไรไปสู่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายและควรจะใช้ก ารเป็ นผูส้ นับ สนุ น ทางการตลาดใน
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รู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง หรื อ ใช้ห ลายๆ รู ป แบบผสมผสานกัน ไป โดยทุ ก เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ต้อ ง
สอดคล้องและผสมผสานอย่างลงตัว เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในการสื่ อสารการตลาด
2.3.1 แนวคิดเกีย่ วกับการสนับสนุนกีฬา
การเป็ นผู ส้ นับ สนุ น ด้านกี ฬ า (Sport Sponsorship) ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการตลาดกี ฬ า
(Sport Marketing)
โดย Milne & McDonald (1999 อ้างถึงใน วนนท์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, 2550, น. 32) ได้ให้นิยาม
คาจากัดความของการตลาดกีฬาไว้วา่ “การตลาดกีฬาสามารถแบ่งเป็ นการทาตลาดกีฬา (Marketing
of Sport) และการตลาดโดยใช้ ก ารสื่ อสารผ่ า นกี ฬ า (Marketing Through Sport) โดยการท า
การตลาดของกีฬา หมายถึง การผลิตและการทาการตลาดให้กบั สิ นค้าและบริ การที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
เช่น สนามกีฬา ศูนย์ออกกาลังกาย โดยมุ่งสู่ ผเู ้ ล่นและผูช้ มกีฬา
ส่ วนการตลาดโดยการใช้การสื่ อสารผ่านกี ฬา หมายถึ ง การทาการสื่ อสารการตลาดใดๆ
โดยใช้กีฬาเป็ นสื่ อกลางไปสู่ ผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้าที่ เป็ นผูเ้ ล่ นและผูช้ มกี ฬาดังภาพที่ 2.2 (Milne &
McDonald, 1999 อ้างถึงใน วนนท์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, 2550, น. 32)

Sport Marketing

Marketing of Sport

Marketing Through Sport

Sport Product

Sport Sponsorship

Sport Service

Sport Event

ภาพที่ 2.2 ภาพลักษณะโครงสร้างของการตลาดกีฬา (Sport Marketing Structures)
แหล่งทีม่ า: Milne & McDonald, 1999 อ้างถึงใน วนนท์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, 2550, น. 32.
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การสนับสนุ นกี ฬา (Sport Sponsorship) การสื่ อสารทางการตลาดในรู ปแบบนี้ เป็ นที่ นิยม
จากองค์ ก รและเจ้ า ของสิ นค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ “ผู ้ส นั บ สนุ นการแข่ ง ขั น กี ฬ า (Sport
Sponsorship)” คื อ องค์กรธุ รกิ จที่ ต้องการเข้าถึ งกลุ่ มผูช้ มภายในสนาม นัก กี ฬ า ผูช้ ัดการแข่งขัน
และต้องการเป็ นผูส้ ร้ างความแตกต่ างระหว่างคู่ แข่ งขันทางการตลาด โดยเชื่ อมโยงภาพลักษณ์
ระหว่างองค์กรกับการกีฬาเข้าด้วยกันด้วยการสนับสนุนทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ การบริ การ และเป็ น
ผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ ให้ทาการสื่ อสารเจาะกลุ่ มเป้ าหมายทางการกี ฬานั้น รวมทั้งได้รับสิ ทธิ์ ในการสร้ าง
ภาพลักษณ์ทางบวกระหว่างกีฬากับการพาณิ ชย์ในรู ปแบบอื่น ประเภทของการเป็ นผูส้ นับสนุนการ
แข่งขันกี ฬา (รุ จิภาส สมานุ หัตถ์, 2552) แบ่งประเภทของการเป็ นผูส้ นับสนุ นการแข่งขันกี ฬาไว้ 4
ประเภท คือ
1) ผูส้ นับสนุนการแข่งขันเพียงรายเดียว (Exclusive Sponsorship) โดยเป็ นผูส้ นับสนุนการ
แข่งขันกีฬาเพียงรายเดียว สามารถใช้ชื่อสิ นค้าเป็ นชื่ อการแข่งขันหรื อเป็ นชื่ อทีม รวมทั้งสามารถที่
จะจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ มการตลาดได้ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ท างการตลาดได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เช่ น การ
โฆษณาการสร้างความแตกต่างระหว่างสิ นค้า อย่างไรก็ตามการเป็ นผูส้ นับสนุ นเพียงรายเดียวต้อง
ใช้งบประมาณจานวนมากในทุกเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาที่สนับสนุ น โดยเฉพาะรายจ่าย
ในการจัด กิ จ กรรมที่ น อกเหนื อ จากความคาดหมายซึ่ งหากผู ้ส นั บ สนุ น ไม่ ส ามารถจัด สรร
งบประมาณมารองรับได้ก็อาจสร้างความเสี ยหายให้แก่การแข่งขันกีฬาและส่ งผลต่อภาพลักษณ์ของ
สิ นค้าผูส้ นับสนุนการแข่งขันอีกด้วย
2) ผูส้ นับ สนุ น รายการการแข่ ง ขัน รายใหญ่ (Primary Sponsorship/Office Sponsorship)
เป็ นผูส้ นับสนุ นรายใหญ่ที่สามารถสร้างการรับรู ้และการจดจาตราสิ นค้า ผ่านช่องทางการสื่ อสารที่
เกี่ ยวข้องกับการแข่งขันกี ฬาที่สนับสนุ น หรื อสามารถใช้ตราสิ นค้าร่ วมกับตราการแข่งขันในการ
โฆษณา รวมทั้งกิจกรรมการตลาด แม้วา่ จะมีตราสิ นค้าอื่นใช้ประโยชน์จากการเป็ นผูส้ นับสนุ นการ
แข่ ง ขัน เช่ น เดี ย วกัน อย่า งไรก็ ต ามผู ส้ นับ สนุ น รายใหญ่ ใ นรายการกี ฬ าจะมี เพี ย งรายเดี ย วตาม
ประเภทสิ นค้าหรื อบริ การ อาทิ โคคาโคล่า เป็ นผูส้ นับสนุ นอย่างเป็ นทางการเพียงรายเดียวในการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก
3) ผูส้ นับสนุ นรายการแข่งขันรายย่อย (Subsidiary Sponsorship) การเป็ นผูส้ นับสนุนแบบ
นี้ จะมีหลายบริ ษทั มาเข้าร่ วมในการให้การสนับสนุ น โดยแบ่งตามประเภทสิ นค้า อาทิ IBM เป็ น
คอมพิ ว เตอร์ ยี่ ห้ อ เดี ย วในการสนับ สนุ น การแข่ ง ขัน การสนับ สนุ น แบบนี้ หากมี ก ารวางแผน
การตลาดที่ดีก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ ให้กบั สิ นค้าได้ดี โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าผูส้ นับสนุ น
รายใหญ่ อย่างไรก็ตามหากในการแข่งขันกีฬานี้ มีผใู ้ ห้การสนับสนุ นแบบรายย่อยจานวนมากก็อาจ
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ทาให้ลดความสาคัญของตราสิ นค้าลงไป รวมทั้งหากการแข่งขันนั้นเป็ นรายการใหญ่ก็ตอ้ งใช้เงิ น
จานวนมากในการสนับสนุน ซึ่ งอาจไม่คุม้ ค่ากับตราสิ นค้าที่ตลาดมีขนาดเล็ก
4) ผูส้ นับสนุ นผลิ ตภัณฑ์ (Official Supplier) ผูส้ นับ สนุ นที่ ให้การสนับสนุ นการแข่งขัน
กีฬาเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การ โดยการสนับสนุนนี้ผสู ้ นับสนุนสามารถใช้ตราการแข่งขันในการสื่ อสาร
การตลาดในฐานะผูส้ นับสนุ นการแข่งขัน ซึ่ งผูส้ นับสนุ นอาจเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการ
แข่งขัน อาทิ โรงแรม บัตรเครดิต เป็ นต้น
2.3.1.1 ประเภทของการเป็ นผูส้ นับสนุนด้านกีฬา (Sport Sponsorship Platforms)
การแบ่ ง ประเภทหรื อรู ปแบบการเป็ นผู ้ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ นด้ า นกี ฬ า (Sports
Sponsorship) (Richard, et al., 2008 อ้างถึงใน วนนท์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ , 2550) ได้แบ่งเป็ น 7 ประเภท
ดังนี้
1) การสนับ สนุ น หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่ ก ากับ ดู แ ล (Governing-Body
Sponsorship) เป็ นการให้ ก ารสนับ สนุ น หน่ วยงานหรื อองค์ก ารที่ ก ากับ ดู แล จัดการแข่ งขัน กี ฬ า
ประเภทต่างๆ แล้วองค์กรที่ให้การสนับสนุ นจะได้ผลตอบแทนอะไรบ้างอย่างตามแต่ตกลงกัน จาก
การเป็ นผูส้ นับสนุ นองค์การหรื อหน่วยงาน อาจเป็ นสิ ทธิ์ การใช้เครื่ องหมายการค้า โลโก้ เพื่อ ใช้ใน
การโปรโมต องค์ ก รของตัว เอง เช่ น คณะกรรมการโอลิ ม ปิ กสากล (International Olympic
Committee: IOC) เป็ นองค์กรที่กากับดูแลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก ซึ่ งจะมีการแข่งขันกันทุกๆ 4 ปี
และมี ส มาชิ ก จากประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลก ได้ จ ัด โปรแกรมอัน หนึ่ งคื อ The Olympic Partner
Programme (TOP) ขึ้ นเพื่ อให้องค์กรต่างๆ ได้เข้ามาเป็ นผูส้ นับสนุ นองค์กร โดยองค์ก รที่ ให้การ
สนับสนุน IOC จะได้สิทธิ์ การใช้โลโก้สัญลักษณ์โอลิมปิ ก ส่ วนองค์กรไหนไม่ได้ให้การสนับสนุ น
IOC องค์กรเหล่านั้นจะไม่สามารถนาโลโก้สัญลักษณ์โอลิมปิ กไปใช้งานได้นนั่ เอง
2) การสนับ สนุ น สโมสร (Term Sponsorship) เป็ นการให้ก ารสนับ สนุ น
สโมสรหรื อ ที ม (Term Sponsorship) ต่ างๆ ซึ่ งจะแตกต่างจากการให้ก ารสนับ สนุ นในแบบแรก
เพราะการให้การสนับสนุ นแบบสโมสรหรื อทีมนั้นจะมีความหลงใหล ความคลัง่ ไคล้ระหว่างคน
กับสโมสร และเกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีต่อทีมหรื อสโมสรซึ่ งจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค
ท้องถิ่น การให้การสนับสนุนแบบนี้เป็ นการสร้างความสัมพันธ์กบั คนในท้องถิ่น ภูมิภาค
3) การสนับสนุนนักกีฬา (Athlete Sponsorship) เป็ นรู ปแบบการสนับสนุน
โดยใช้นกั กีฬา ผูฝ้ ึ กสอน เจ้าขอผลิตภัณฑ์ที่ให้การสนับสนุ นจะให้นกั กีฬาและผูฝ้ ึ กสอนทาการโปร
โมตสิ นค้าและโปรโมตภาพลักษณ์ของสิ นค้าองค์กรต่าง ๆ ที่จะใช้การสนับสนุนแบบนี้ องค์กรต้อง
คานึงถึงตัวของนักกีฬาด้วยว่าตัวของนักกีฬามีบุคลิก ลักษณะนิสัย ภาพลักษณ์ เหมาะกับภาพลักษณ์
ขององค์กรว่าสอดคล้องเหมาะสมกันหรื อไม่เพราะนักกี ฬานั้นเปรี ยบเสมื อนตัวแทนขององค์กร
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เช่ น บริ ษทั อาดิดาส ต้องการสร้างภาพลักษณ์ ระดับโลกโดยเลือกสนับสนุ นนักฟุตบอล ชื่ อ เดวิต
แบ็คแฮม เป็ นตัวแทนของอาดิดาส หรื อแม้แต่บริ ษทั ไนกี้ ก็เลือกที่จะสนับสนุ นนักกีฬาโดยนักกีฬา
คนนั้นต้องมีชื่อเสี ยง และต้องประสบความสาเร็ จในระดับนานาชาติ เช่ น ไนกี้ เลื อกสนับสนุ นนัก
ฟุตบอลอังกฤษ ชื่อ เอียน ไรท์ หรื อนักรักบี้ ชาวนิ วซี แลนด์ ชื่อ เจฟฟ์ วิลสัน การสร้างความสนใจ
ลูกค้าหันมาสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของไนกี้ โดยมีลูกค้าเพศหญิงเป็ นกลุ่มเป้ าหมายไนกี้ได้สร้าง
ความสนใจในการเลือก มิเชล วี นักกอล์ฟหญิง ในการสร้างความน่าสนใจให้กบั ผลิตภัณฑ์ใหม่น้ ี
นักกีฬาที่เล่นกีฬาประเภทเดี่ ยวหรื อกีฬาที่เล่นคนเดียวเช่ น กีฬากอล์ฟ กี ฬา
เทนนิ ส จะได้รับความสนใจจากผูท้ ี่ ให้การสนับสนุ นมากกว่า นักกี ฬาที่เล่ นกี ฬาประเภทที มหรื อ
กีฬาที่เล่นกันหลาย ๆคน เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬารักบี้ กีฬาบาสเกตบอล เพราะการให้การสนับสนุ น
นักกีฬาประเภทเดี่ยวนั้นตัวของนักกีฬาจะได้รับความสนใจในการถ่ายทอดสดทางทีวี เวลาที่สื่อทา
การถ่ายทอดสดกล้องจะถูกจับไปที่ตวั นักกีฬาคนนั้นเพียงคนเดียวตลอดไม่เหมือนกับนักกีฬาที่เล่น
เป็ นทีมกล้องจะถูกจับภาพนักกีฬานั้นเป็ นครั้งคราวแล้วต้องไปจับภาพนักกีฬาคนอื่นด้วย
4) การสนับ สนุ น ผ่านช่ อ งทางการสื่ อสาร (Media-Channel Sponsorship)
เป็ นอี กรู ป แบบหนึ่ งในการสนับ สนุ นซึ่ งองค์ก รที่ ให้ การสนับ สนุ นนั้นจะท าการซื้ อสื่ อโฆษณา
ระหว่างที่กีฬานั้นทาการแข่งขันหรื อช่ วงเวลาที่เกี่ ยวข้องกับรายการกีฬา เช่น รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ
ยามาฮ่ า ให้ ก ารสนั บ สนุ น รายการถ่ า ยทอดสดฟุ ต บอลพรี เมี ย ร์ ลี ก ของอัง กฤษทุ ก ครั้ งที่ มี ก าร
ถ่ายทอดสดก็จะเห็นโฆษณาของยามาฮ่า ในช่วงพักครึ่ งที่มีการโฆษณา เป็ นต้น
5) การสนับสนุนสถานที่ (Facility Sponsorship) หรื อการให้สิทธิ์ ในการใช้
ชื่อ (Naming-Right) รู ปแบบการสนับสนุ นแบบนี้ เป็ นการอนุ ญาตให้องค์กรผูใ้ ห้การสนับสนุ นมา
ใช้ชื่อขององค์กรหรื อผลิตภัณฑ์มาแทนในตัวของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาหรื อการอนุ ญาตให้ใช้
ชื่อสิ นค้า หรื อบริ การ องค์กร มาแทนชื่ อสนามแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ เช่น สนามแข่งขันของ
ที ม บุ รีรัม ย์พี อีเอ ตัวอย่างในการแข่งขัน ไทยแลนด์พ รี เมี ย ร์ ลี ก ได้แก่ การขายสิ ท ธิ์ การใช้ชื่ อแก่
บริ ษทั สามารถไอโมบายแทนชื่ อสนามเดิ มของทีมบุรีรัมย์ พี อีเอ จึ งใช้ชื่อว่าไอโมบาย สเตเดี ยม
หรื อสนามของทีมอาร์ เซน่ อล ในพรี เมียร์ ลีกของอังกฤษ เดิ มใช้ชื่อสนามว่า สนามไฮบิวรี่ แต่เมื่อมี
การขายสิ ทธิ์ การใช้ชื่อสนามแก่สายการบินเอมิเรตส์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็ นเอมิเรตส์ สเตเดียม เป็ นต้น
6) การสนั บ สนุ น กิ จ กรรม (Event Sponsorship) การให้ ก ารสนั บ สนุ น
ประเภทนี้ คล้ายๆ กับ การท าการตลาดกิ จกรรม (Event Marketing) ผลที่ ไ ด้คื อ องค์ก รที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุ นจะได้รับความสนใจและเป็ นแรงกระตุน้ ความน่ าสนใจจากกลุ่มเป้ าหมาย ตลอดจนเป็ น
การสร้างประสบการณ์ให้กบั ลูกค้า เช่นในแข่งขันฟุตบอลโลก บริ ษทั Nexon ผูผ้ ลิตและผูใ้ ห้บริ การ
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เกมออนไลน์ รถแข่ ง Kart Rider ในประเทศเกาหลี จดั กิ จกรรมให้ผูเ้ ล่ น ได้ร่วมลุ ้น ตัว๋ เข้าชมการ
แข่งขันฟุตบอล 2006 รอบสุ ดท้ายที่ประเทศเยอรมัน พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
7) การสนับสนุ นกี ฬาแบบเจาะจงประเภทกี ฬา (Sport-Specific Sponsorship)
เป็ นการสนับสนุ นกี ฬาในแต่ละชนิ ดกี ฬาเพียงหนึ่ งชนิ ด การให้การสนับสนุ นแบบเฉพาะเจาะจง
เป็ นการสร้ างแบรนด์ในใจผูบ้ ริ โภคและเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่ม เช่ นธนาคาร
ในอเมริ กาที่ชื่อ Bank of America ซึ่ งเป็ นสถาบันทางการเงินชั้นนาของอเมริ กาได้วา่ ตาแหน่งในใจ
ผูบ้ ริ โภคว่า เป็ นธนาคารเบสบอล โดยให้การสนับสนุ นกีฬาเบสบอลในทุกประเภทที่มีการแข่งขัน
ในประเทศอเมริ กา (Richard, et al., 2008 อ้างถึงใน วนนท์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, 2550)
2.3.1.2 การวัดประสิ ทธิ ภาพของการเป็ นผูส้ นับสนุนด้านกีฬา (Sport Sponsorship)
1) การวัดผลด้วยยอดขาย (Sales Effectiveness) เป็ นการพิจารณาประสิ ทธิ ภาพ
การเป็ นผูส้ นับสนุ นทางด้านกีฬาโดยทาการพิจารณายอดขายของสิ นค้าในช่วงที่มีการสนับสนุน แต่
ยอดขายอาจได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยจากการทาการสื่ อสารการตลาดอื่นๆ ด้วย
2) การวัดผลด้วยการเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure) เป็ นการวัดประสิ ท ธิ ภาพ
จากระยะเวลาในการเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ นถูกเสนอให้ปรากฏผ่านสื่ อต่าง ๆ โดยจะทาการวัดความ
ครอบคลุมของสื่ อ (Media Coverage)
3) การวัดผลด้วยการสื่ อสารที่มีต่อผูบ้ ริ โภค (Communication Effects) เป็ น
การพิจารณาว่าการเป็ นผูส้ นับสนุ นกี ฬามีผลมากหรื อน้อยต่อการตระหนักรับรู ้ในแบรนด์ (Brand
Awareness)
2.3.1.3 ประโยชน์ของการเป็ นผูส้ นับสนุนด้านกีฬา (Sport Sponsorship)
1) ช่วยในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย นักการตลาดมักจะเลือกใช้รูปแบบของ
การผูส้ นับสนุ นด้านกี ฬา (Sport Sponsorship) เพราะสามารถที่จะเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมาย แต่ละกลุ่ ม
ตามที่องค์กรนั้นต้องการได้ง่ายและชัดเจน
2) ช่วยในการสร้างคุณค่าของแบรนด์ การเป็ นผูส้ นับสนุ นด้านกีฬา (Sport
Sponsorship) นั้นจะช่ วยทาให้ผูบ้ ริ โภคมองเห็ นว่าแบรนด์ที่ให้การสนับสนุ นนั้นมี ความแตกต่าง
เหนื อคู่แข่งอื่น ๆ ซึ่ งการการเป็ นผูส้ นับสนุ นด้านกีฬา (Sport Sponsorship) สามารถสร้างแบรนด์ได้
ในระดับ ทัว่ ไปเท่ านั้น คุ ณ ค่ าของแบรนด์ในระดับ นี้ ประกอบไปด้วย ความตระหนักรู ้ ในแบรด์
(Brand Awareness) ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) และภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate
Image)
แนวคิดเกี่ ยวกับการเป็ นผูส้ นับสนุ นทางด้านกี ฬาถู กใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาด้านการ
รับรู ้ตราสิ นค้าผ่านสื่ อโฆษณา ของตราสิ นค้าเบี ยร์ สิงห์ ที่ส่งผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจาก
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ผูว้ ิจยั มีการศึกษาเรื่ องการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค จากสื่ อโฆษณาในด้านการเป็ นผูส้ นับสนุ นให้แก่ ทีม
ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและทีมฟุตบอลเชลซี ซึ่ งเป็ นการสนับสนุนทางด้านกีฬาที่เด่นชัดที่สุด
ของ ตราสิ น ค้าสิ งห์ โดยการให้ ก ารสนับ สนุ น กับ ที ม ฟุ ต บอลนั้น อาจจะส่ งผลให้ ผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ความรู ้สึกที่ดี และแฟนคลับสาวกของแต่ละทีมก็จะมีความหลงใหล ความคลัง่ ไคล้ระหว่างคนกับ
สโมสร สโมสร ซึ่ งอาจส่ งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการซื้ อได้

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับตราสิ นค้ า
2.4.1 ความหมายของตราสิ นค้ า
ตราสิ นค้ า (Brand) หมายถึ ง การใช้ ชื่ อ (Name) ค า (Term) การออกแบบ (Design)
สัญลักษณ์ (Symbol) หรื อการรวมกันของสิ่ งเหล่านี้ เป็ นการกาหนดสิ นค้าหรื อบริ การของผูข้ ายคน
หนึ่ งหรื อกลุ่มหนึ่ งเพื่อแยกความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ผูบ้ ริ โภคมองตราสิ นค้าว่าเป็ นส่ วนสาคัญ
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ และตราสิ น ค้า สามารถสร้ างให้ เกิ ด คุ ณ ค่ า เพิ่ ม ในตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ ตราสิ น ค้า มี
ความสาคัญมากกว่าการไม่มีตราสิ นค้าในปั จจุบนั (Kotler, 2003 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์และ
คณะ, 2543) ดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ตราสิ นค้าจึงมีความสาคัญเพื่อเป็ นข้อได้เปรี ยบของกิ จการ
ต่อไป ตราสิ นค้าที่มีคุณค่าสู งทาให้เกิดความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน (Aaker, 1991) คือ
1) สามารถลดต้นทุนทางการตลาดได้เพราะผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ ในตราสิ นค้าและ
ความภักดีในตราสิ นค้า
2) สามารถมีอานาจในการต่อรองกับผูจ้ ดั จาหน่ายและผูค้ า้ ปลีก เพราะลูกค้ามีความ
คาดหวังจะซื้ อสิ นค้า
3) สามารถเพิ่มราคาในตัวสิ นค้าได้มากกว่าคู่แข่งขัน เพราะการยอมรับคุ ณภาพใน
ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในระดับสู ง
4) ตราสิ นค้าที่เข้มแข็งช่ วยสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ ขององค์กร สามารถเสนอสิ นค้า
ใหม่ได้ง่ายยิง่ ขึ้น และได้รับการยอมรับจากผูจ้ ดั จาหน่ายและผูบ้ ริ โภคได้ง่ายกว่า
5) ตราสิ นค้านาไปใช้ในการป้ องกันการแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งขันได้ โดยตรา
สิ นค้า และเครื่ องหมายการค้าของผูข้ าย ทาให้เกิดการป้ องกันผลิตภัณฑ์ได้ทางกฎหมาย
ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ ท าให้แนวคิ ดในการทาตลาด ในโลกการค้าปั จจุ บนั ได้ป รับ เปลี่ ยนจากการ
นาเสนอผลิ ตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค มาเป็ นการมุ่งเน้นให้ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั
จดจาและชื่ น ชอบในตัวผลิ ตภัณฑ์ จนถึ งขั้นรักและแนะนาสิ นค้าไปยังผูอ้ ื่นต่อไป ดังนั้นแนวคิ ด
ด้านตราสิ นค้า (Branding) จึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ตราสิ นค้ามี บ ทบาทส าคัญ ในการสร้ าง
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ความแตกต่างให้ผลิ ตภัณฑ์มีความโดดเด่ น ทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถจดจา และแยกความแตกต่าง
ระหว่างตราสิ นค้าของเราออกจากคู่แข่งได้
โดย Murphy (1990) ได้ให้คานิ ยาม ไว้ว่า ตราสิ นค้า หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การของ
ผูผ้ ลิ ตรายใดรายหนึ่ งซึ่ งมีความแตกต่างกันในชื่ อและการนาเสนอ หรื อ ตราสิ นค้า คือสัญลักษณ์ ที่
ซับซ้อน เป็ นแหล่งรวมของภาพลักษณ์ และความรู ้ สึกในใจที่ ผูบ้ ริ โภคมี ต่อคุ ณสมบัติ ชื่ อ หี บห่ อ
ราคา ประวัติ ชื่ อ เสี ย งของสิ น ค้า รู ป แบบการโฆษณาของสิ น ค้ารวมถึ งความประทับ ใจหรื อ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้สินค้า
ส่ วน Aaker (1991) อธิ บ ายว่า ตราสิ นค้าคื อชื่ อหรื อสั ญ ลัก ษณ์ ต่างๆ ของสิ นค้าไม่ ว่าจะ
เป็ นโลโก้ เครื่ องหมายการค้า หรื อหี บห่ อบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ที่สามารถระบุ ถึงความเป็ นสิ นค้าและ
บริ การ และถ้าเมื่อใดที่สินค้าตายไปจากตลาด ชื่อของตราสิ นค้าจะยังคงอยูใ่ นใจผูบ้ ริ โภค
ในขณะที่ Duncan (2002) มีความเห็ นว่าตราสิ นค้าเป็ นมากกว่าสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่ สร้ างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง เมื่อสิ นค้าและบริ การที่มีอยูไ่ ม่สามารถสร้างความแตกต่างให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ ตรา
สิ นค้าจะถูกนามาพิจารณาเพื่อแยกแยะถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ สิ่ งที่ปรากฏจากตราสิ นค้า
สมาคมการตลาดแห่ งสหรั ฐอเมริ ก า (American Marketing Association: AMA) กล่ าวว่า
ตราสิ น ค้า (Brand) หมายถึ ง ชื่ อ ค าเรี ย ก สั ญ ลัก ษณ์ หรื อการออกแบบ อย่างใดอย่า งหนึ่ ง หรื อ
หลายๆอย่างพร้อมกัน ที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อทาให้สินค้าหรื อบริ การของผูผ้ ลิตแตกต่างไป
จากสิ นค้า หรื อบริ การของคู่แข่งขัน (อุทิส ศิริวรรณ, 2549)
ดังนั้นตราสิ นค้าจึงบ่งบอกถึงตัวผูข้ ายหรื อผูผ้ ลิ ต ภายใต้กฎหมายเครื่ องหมายการค้า ผูข้ าย
ได้รับสิ ทธิ ผูกขาดให้เป็ นผูใ้ ช้ชื่อตราสิ นค้าแต่ผเู ้ ดียวตลอดกาล ตราสิ นค้าแตกต่างจากสิ นทรัพย์อื่น
เช่น สิ ทธิ บตั ร (Patent) และลิขสิ ทธิ์ (Copyright) ที่มีกาหนดวันหมดอายุ
ตราสิ นค้าเป็ นสัญลักษณ์ที่มีความสลับซับซ้อน สามารถสื่ อความหมายได้ 6 ระดับดังนี้
1) คุ ณสมบัติ (Attributes) ตราสิ นค้าทาให้นึกถึ งคุ ณสมบัติหรื อคุ ณลักษณะที่ แน่ ชัดของ
ผลิ ตภัณฑ์ เช่ น Mercedes ทาให้นึกถึงรถยนต์ราคาแพง การผลิตยอดเยี่ยม งานวิศวกรรม เป็ นเลิ ศ
ทนทาน และเกียรติภูมิศกั ดิ์ศรี สูง
2) คุณประโยชน์ (Benefits) คุณสมบัติตอ้ งแปลออกมาเป็ นคุ ณประโยชน์ตามหน้าที่และ
คุณสมบัติทางอารมณ์ เช่น “ความทนทาน” แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ตามหน้าที่การใช้งาน “ผม
ไม่ จาเป็ นต้องซื้ อรถไปอี ก หลายปี ” หรื อคุ ณ สมบัติ “ราคาแพง” แสดงให้เห็ นคุ ณ ประโยชน์ทาง
อารมณ์ “รถยนต์คนั นี้ทาให้ผมรู ้สึกเป็ นคนสาคัญและได้รับการชื่นชม”
3) คุ ณค่า (Values) ตราสิ นค้าบ่ งบอกบอกบางสิ่ งบางอย่างเกี่ ยวกับคุ ณค่าของผูผ้ ลิ ต เช่ น
Mercedes บ่งบอกถึงสมรรถนะการทางาน ความปลอดภัย และเกียรติภูมิสูง
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4) วัฒ นธรรม (Culture) ตราสิ น ค้า อาจเป็ นตัวแทนของวัฒ นธรรม เช่ น Mercedes เป็ น
ตัวแทนของวัฒนธรรมเยอรมันที่มีระเบียบ ประสิ ทธิภาพและคุณภาพสู ง
5) บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality) ตราสิ นค้ า บ่ ง ชี้ ถึ ง บุ ค ลิ ก ภาพของสิ นค้ า เช่ น ถ้ า เปรี ยบ
Mercedes เป็ นคนจะเป็ นเจ้านายที่เก่ง ถ้าเปรี ยบเป็ นสัตว์จะเป็ นสิ งโตเจ้าป่ า ถ้าเปรี ยบเป็ นสิ่ งของจะ
เป็ นวังหลวงที่โอ่อ่าหรู หรา
6) ผูใ้ ช้ (User) ตราสิ นค้าชี้ ให้เห็ นถึ งประเภทของผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อหรื อใช้ผลิ ตภัณฑ์ เราอาจ
คาดได้วา่ จะเห็นผูบ้ ริ หารระดับสู งอายุ 55 ปี อยูห่ ลงพวงมาลัยของรถยนต์ Mercedes ไม่ใช่เลขานุการ
อายุ 20 ปี (อุทิส ศิริวรรณ, 2549, น. 193-194)
2.4.2 บุคลิกภาพตราสิ นค้ า
บุคลิกภาพตราสิ นค้าเป็ นเรื่ องที่สาคัญและซับซ้อน บุคลิกภาพเป็ นตัวกาหนดความแตกต่าง
ของตราสิ นค้า ดังนั้นการกาหนดบุคลิกภาพตราสิ นค้าจึงไม่ใช่เป็ นเพียงแค่การเอาคุณสมบัติอะไรก็
ได้ที่ ชอบ ที่ อยากเป็ น มาใส่ รวมกันเป็ นบุ ค ลิ กภาพตราสิ นค้า แต่ตอ้ งเป็ นคุ ณสมบัติที่เลื อกอย่าง
มัน่ ใจจริ งๆ ว่าจะท าให้ ต ราสิ น ค้ามี ค วามแตกต่ าง และส่ ง เสริ ม ต าแหน่ งของตราสิ น ค้า (Brand
Positioning) ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต (ศิริกุล เลากัยกุล, 2546) การกาหนดบุคลิกภาพตราสิ นค้า มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบริ หารตราสิ นค้า เป็ นสิ่ งที่ช่วยสนับสนุ นให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกว่า สิ นค้านั้นๆ
เป็ นสิ นค้าสาหรับพวกเขา หรื อเธอเป็ นสิ่ งที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจในตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคให้มีมาก
ขึ้น
บุ ค ลิ กภาพตราสิ นค้ายังมี ความส าคัญทั้งต่ อนัก การตลาด และต่ อผูบ้ ริ โภค บทบาทของ
บุ คลิ กภาพตราสิ นค้ามี ความสาคัญต่อนัก โฆษณาและนัก การตลาด ในการพัฒนา และการเสริ ม
บุ คลิ กภาพให้กบั ตราสิ นค้าซึ่ งจะเป็ นสิ่ งช่ วยสร้ างความแตกต่างให้ตราสิ นค้าจากคู่แข่ง โดยการ
สร้างบุคลิกภาพตราสิ นค้าในแบบที่ผบู ้ ริ โภคชื่ นชอบอาจ ช่วยให้สินค้าได้รับส่ วนแบ่งทางการตลาด
เพิ่มสู งขึ้นโดยอาจสามารถตั้งราคาสิ นค้าให้สูงขึ้นได้หรื ออาจช่ วยหลี กเลี่ ยงการเสี ยส่ วนแบ่งทาง
การตลาดให้ ก ั บ คู่ แ ข่ ง ได้ เนื่ อ งจากบุ ค ลิ ก ภาพตราสิ นค้ า มี ค วามเป็ นหนึ่ งเดี ย ว ยากต่ อ การ
ลอกเลี ยนแบบ ดังนั้น แม้ว่าคู่ แข่ ง จะสามารถเลี ย นแบบโครงสร้ างของสิ น ค้าได้ แต่ ไ ม่ ส ามารถ
เลียนแบบบุคลิกภาพของตราสิ นค้าได้ (ศิริกุล เลากัยกุล, 2546)
นอกจากนี้ การสร้ างบุ คลิ กภาพให้กบั ตราสิ นค้า ยังเป็ นประโยชน์ต่อนักวางกลยุทธ์ ตรา
สิ นค้าในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ช่ วยเพิ่มความเข้าใจในทัศนคติ และการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภค (Enriching Understanding)
โดยการสารวจทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อบุ คลิ กภาพตราสิ นค้าจะทาให้นักการตลาดได้เข้าใจถึ ง
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ทัศนคติ และการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้าของตนในแง่มุมที่หลากหลาย และลึกซึ้ งกว่าการ
ถามผูบ้ ริ โภคถึงความพอใจที่ได้จากคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ บุคลิกภาพตราสิ นค้าจะเป็ นตัวบ่ง
บอกให้เข้าใจถึงสถานะของตราสิ นค้าในจินตภาพของผูบ้ ริ โภคได้อย่างดี
2) สร้ า งเอกลัก ษณ์ ค วามโดดเด่ น ที่ แ ตกต่ า ง (Contributing to a Differentiating Identity)
จากคุณลักษณะเฉพาะของบุคลิ กภาพตราสิ นค้าที่ยากต่อการลอกเลียนแบบบุคลิกภาพตราสิ นค้ายัง
สามารถสร้างข้อได้เปรี ยบในระยะยาวให้กบั ตราสิ นค้าได้เช่ นกัน โดยในการโฆษณาที่มุ่งผลระยะ
ยาวในการสร้างมูลค่าตราสิ นค้า มากกว่ามุ่งผลระยะสั้นเพื่อเพิ่มยอดขายสิ นค้าแล้ว คุณค่าตราสิ นค้า
ที่เกิดขึ้น จะเปรี ยบเสมือนเป็ นสิ นทรัพย์ของตราสิ นค้า ที่จะทาให้สินค้ามีมูลค่าทางการเงิน กล่าวคือ
เมื่อต้องการขายตราสิ นค้าให้กบั บริ ษทั อื่น ตราสิ นค้าจะมีมูลค่าที่สูง หรื อบริ ษทั ต้องการแนะนาหรื อ
ขยายตราสิ น ค้า ใหม่ อ อกสู่ ต ลาด คุ ณ ค่ าทางทรั พ ย์สิ น ของตราสิ น ค้า จะช่ วยให้ บ ริ ษ ัท สามารถ
ประหยัดงบประมาณในการทาการสื่ อสารทางการตลาด อีกทั้งสามารถกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคทดลอง
ใช้สินค้าได้ง่ายขึ้น เป็ นการลดความรู ้ สึกเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภค แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั
จาเป็ นต้องคานึ งถึงความเหมาะสม และความสอดคล้องกันระหว่างบุคลิ กภาพตราสิ นค้าใหม่ที่จะ
แนะนา และบุคลิกภาพตราสิ นค้าแม่ (Mother Brand) ซึ่ งบางครั้งอาจจะไม่เข้ากัน
3) มี ส่ วน ช่ วยใน ก ารก าห น ดแน วท างก ารสื่ อส ารไป ยั ง ผู ้ บ ริ โภค (Guiding the
Communication Effort) ในการกาหนดบุคลิ กภาพตราสิ นค้าที่ชดั เจนจะทาให้นกั การตลาด และนัก
โฆษณา สามารถกาหนดแนวทางในการทาการสื่ อสารการตลาดไปยังผูบ้ ริ โภคได้อย่างตรงประเด็น
และชัดเจน ทั้งในสื่ อโฆษณารวมถึ งสื่ ออื่นๆ ด้วย เช่ น การส่ งเสริ มการขาย การตั้งชื่ อสิ นค้า การ
สร้างสโลแกน พนักงานขาย หรื อหี บห่อบรรจุภณั ฑ์ (ศิริกุล เลากัยกุล, 2546)
2.4.3 การกาหนดบุคลิกภาพตราสิ นค้ า
ในการสร้ า งสรรค์บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้า นั้น จาเป็ นต้อ งเชื่ อ มโยงบุ ค ลิ ก ภาพนั้น เข้ากัน
เกื อบจะทุกๆ อย่างของบุ คคล ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อนบ้าน เพื่อน กิ จกรรมส่ วนตัว เสื้ อผ้ากิ ริยามารยาท
เข้าด้วยกันเช่นเดียวกับบุคลิกภาพตราสิ นค้าโดย Aaker (1991 อ้างถึงใน ศิริกุล เลากัยกุล, 2546) ได้
อธิ บายไว้วา่ การสร้างสรรค์บุคลิกภาพตราสิ นค้าสามารถสร้างสรรค์ได้จากหลายแนวทาง คือ
2.4.3.1 การสร้ า งบุ ค ลิ ก ลัก ษณะเฉพาะตัว ของสิ นค้ า โดยตรง (Product-relate
Characteristic) ซึ่ งน่าจะเป็ นพื้นฐานที่นาไปสู่ บุคลิกภาพตราสิ นค้า โดยพิจารณาจาก
1) ประเภทของสิ น ค้าที่ อ ยู่ใ นตลาด (Product Category) บุ ค ลิ ก ภาพตรา
สิ นค้าที่สามารถมองเห็ นได้ชดั มักเป็ นสิ นค้าที่เป็ นองค์กร สถาบัน เช่ น ธนาคาร บริ ษทั ประกันภัย
จะสามารถใช้ระดับชั้นของตนเองในการกาหนดบุคลิกที่แตกต่างจากคู่แข่งได้ ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะ
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ของผู ้มี ค วามสามารถ (Competent) คนจริ ง จัง ในการท างาน (Serious) แบบจริ ง ใจ เป็ นมิ ต ร
(Sincerity) เช่น ธนาคารกสิ กรไทยที่ใช้ e-girls มานาเสนอบุคลิกภาพของธนาคารที่ทนั สมัย ฉลาด
คล่องแคล่ว อันเป็ นบุคลิกของคนรุ่ นใหม่ที่ธนาคารต้องการสื่ อสารไปถึง เป็ นต้น
2) บรรจุ ภ ัณ ฑ์ หรื อ คุ ณ ลัก ษณะของสิ น ค้า (Product Package or Feature)
เป็ นอี ก สิ่ ง ที่ ส ะท้อ นให้ เห็ น บุ ค ลิ ก ของสิ น ค้า ได้ เช่ น เครื่ อ งดื่ ม Red Bull Extra ที่ ออกแบบขวด
ทันสมัยเหมาะกับคนวัยหนุ่มสาว เป็ นต้น
3) คุ ณ สมบัติ ข องสิ น ค้า (Product Attribute) เป็ นการน าคุ ณ สมบัติ ข อง
สิ นค้า ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งที่ติดตัวมากับตราสิ นค้าตั้งแต่เกิด หรื อเป็ นสิ่ งที่สร้างขึ้นใหม่ก็สามารถใช้เป็ น
แนวทางในการกาหนดบุคลิกภาพของตราสิ นค้าได้ เช่น โออิชิ กรี นทรี ใช้คุณสมบัติของชาเขียวที่มี
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพมากาหนดบุคลิกภาพให้โออิชิ กรี นที เป็ นเครื่ องดื่มที่เพิ่มความสดชื่น และเป็ น
ประโยชน์กบั สุ ขภาพร่ างกาย
4) ราคาของสิ นค้า (Product Price) ราคาของสิ นค้าจะเป็ นตัวแบ่งกลุ่มได้อีก
ลักษณะหนึ่ ง ซึ่ งสามารถสะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพของตราสิ นค้าได้ดว้ ย ระดับของราคา เช่น ราคา
ค่าที่ พกั ของโรงแรมโอเรี ยนทอล ที่ กาหนดให้มีราคาสู ง สามารถสร้ างบุ คลิ กภาพให้สินค้าว่าเป็ น
โรงแรมที่ให้บริ การที่ดีเลิศจากราคาค่าห้องพักที่สูงนี้ได้
2.4.3.2 การสร้ างบุคลิ กจากลักษณะที่ไม่เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าโดยตรง (Non Productrelated Characteristic) การสร้ า งบุ ค ลิ ก ขึ้ นมาใหม่ โ ดยการก าหนดจากรู ปแบบของโฆษณา
(Advertising Style) กาหนดจากประเทศต้นกาเนิ ดสิ นค้า (Country of Origin) จากภาพลักษณ์ ของ
องค์กร (Company Image) จากภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ หาร (CEO Identification) และจากชื่อเสี ยงของ
บุคคล (Celebrity Endorsers) เช่น ไอโฟน ใช้สตีฟ จ็อบส์ CEO ของบริ ษทั ในการสื่ อสารบุคลิกของ
ความมีอิสระ เป็ นตัวของตนเอง พร้อมที่จะค้นหาสิ่ งใหม่ๆ และท้าทายเสมอ เป็ นต้น
2.4.3.3 การสร้ างบุ คลิ กผ่านภาพลัก ษณ์ ของผูใ้ ช้สิ นค้า (User Imagery) คือการใช้
ภาพลักษณ์ ของกลุ่มผูใ้ ช้กลุ่มเป้ าหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงออก ท่าทาง การแต่งกายนิ สัยใจคอ
ของกลุ่มเป้ าหมาย จะเป็ นสิ่ งช่ วยสร้ างบุคลิ กให้กบั สิ นค้าได้ เช่ น การที่เครื่ องสาอางSKII เลือกใช้
บุคลิกภาพที่สะอาด สดใส ดูมีสุขภาพดี ช่วยกาหนดบุคลิกภาพให้ตราสิ นค้า SKII
2.4.3.4 การสร้ างบุ คลิ กโดยการเป็ นผูส้ นับสนุ นกิ จกรรม (Sponsorships) การเป็ น
ผูส้ นับ สนุ น กิ จ กรรมต่ างๆ สามารถสะท้อ นบุ ค ลิ ก ของสิ น ค้าได้ เช่ น เครื่ อ งดื่ ม เรดบลู ให้ ก าร
สนับ สนุ นการแข่ งขันกี ฬ า X - GAME ในประเทศไทยและในหลายประเทศทัว่ โลกเพื่ อตอกย้ า
ความเป็ นตราสิ นค้าที่มีบุคลิกภาพน่าตื่นเต้น ห้าวหาญ เป็ นต้น
2.4.3.5 การสร้างบุคลิ กภาพด้วยอายุของสิ นค้า (Age) หมายถึ ง ช่ วงอายุของสิ นค้า
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หรื อตราสิ นค้านับจากการกาเนิ ดและอยูใ่ นตลาดซึ่ งเป็ นสิ่ งสะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพได้อีกอย่างเช่น
ระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ แอปเปิ้ ล และ ไอบีเอ็ม จะเห็นความแตกต่างด้วยอายุของตราสิ นค้าแอป
เปิ้ ลได้ส ร้ างบุ ค ลิ ก ให้เป็ นคนรุ่ นใหม่ ในขณะที่ ไอบี เอ็ม เป็ นสิ นค้าที่ อยู่ในตลาดมานานกว่า จึ ง
สะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพที่เป็ นคนรุ่ นเก่า และล้าสมัยกว่าแอปเปิ้ ล
2.4.3.6 การสร้างบุคลิกภาพด้วยสัญลักษณ์ (Symbol) การสร้างสัญลักษณ์ต่างๆของ
ตราสิ นค้า สามารถก่อให้เกิดบุคลิกของสิ นค้าที่จบั ต้องและมองเห็ นได้ อีกทั้งสามารถควบคุม และ
เป็ นความสัมพันธ์ที่คงทนยาวนาน เช่น โลโก้ของแมคโดนัลที่สื่อบุคลิกภาพของความสนุกสนาน
บุ ค ลิ ก หมายถึ ง การท าให้ เห็ น ความแตกต่ า งของคนในทางจิ ต วิท ยาซึ่ งจะน าไปสู่ ก าร
เปรี ยบเที ย บที่ ส อดคล้องกันและมัก จะอดทนต่ อการตอบสนองทางสิ่ ง กระตุ ้นจากสิ่ งแวดล้อ ม
บุคลิกภาพมักจะอธิ บายในรู ปแบบของความมัน่ ใจ, อานาจ, เอกราช, การแสดงความเคารพนับถือ ,
ชอบสังคมต่อต้าน, สามารถปรับตัวได้ บุคลิ กภาพสามารถใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์การเลือก
ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค และได้ให้คาจากัดความของบุ คลิ กของตราสิ นค้า (Brand personality) ว่า
เป็ นการผสมลักษณะพิเศษของคนเราที่แสดงออกมาเป็ นคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของตราสิ นค้า โดย
การวัดบุคลิกของตราสิ นค้า ได้แบ่งกลุ่มบุคลิกของตราสิ นค้าไว้ 5 กลุ่ม (Aaker, 1997) ได้แก่
1) กลุ่มบุคลิ กภาพแบบจริ งใจ (Sincerity) คือ ตราสิ นค้าที่นาเสนอข้อมูลของสิ นค้า
ถูกต้อง ชัดเจน ผูบ้ ริ โภคเข้าใจได้ง่าย เหมาะสมที่จะใช้กบั สิ นค้าประเภทที่ผูบ้ ริ โภคมีความคุ น้ เคย
หรื อจาเป็ นในชีวติ ประจาวัน ประกอบด้วย 11 กลุ่มย่อยคือ
(1) ลักษณะแบบติดดิน (Down-to-earth)
(2) ลักษณะแบบมีประโยชน์ พึ่งพาได้ (Wholesome)
(3) ลักษณะแบบคนคุน้ เคย (Family-Orient)
(4) ลักษณะแบบซื่อสัตย์ (Honest)
(5) ลักษณะแบบจริ งใจ (Sincere)
(6) ลักษณะแบบความจริ ง ไม่ปิดบัง (Real)
(7) ลักษณะแบบที่ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น (Sentimental)
(8) ลักษณะแบบมีความเสมอต้นเสมอปลาย (Original)
(9) ลักษณะแบบร่ าเริ ง (Cheerful)
(10) ลักษณะแบบอบอุ่น (Home-town)
(11) ลักษณะแบบเป็ นมิตร (Friendly)
2) กลุ่ ม บุ ค ลิ ก ภาพแบบตื่ น เต้น (Excitement) คื อ ตราสิ นค้าที่ นาเสนอข้อมู ล ของ
สิ นค้าที่ ทาให้ผูบ้ ริ โภคอยากบริ โภคสิ นค้าทุ กครั้งที่เห็ น เป็ นลักษณะของบุ คลิ กที่ เหมาะกับสิ นค้า

45
ประเภท รถยนต์ อุปกรณ์กีฬา เครื่ องสาอางและสิ นค้าแฟชัน่ ประกอบด้วย 11 กลุ่มย่อยได้แก่
(1) ลักษณะแบบมีความกล้า ท้าทาย (Daring)
(2) ลักษณะแบบมีความมุ่งมัน่ (Spirited)
(3) ลักษณะแบบมีจินตนาการ (Imaginative)
(4) ลักษณะแบบทันสมัย (Up-to-date)
(5) ลักษณะแบบเป็ นผูน้ าแฟชัน่ (Trendy)
(6) ลักษณะแบบน่าตื่นเต้น (Exciting)
(7) ลักษณะแบบเท่ห์ (Cool)
(8) ลักษณะแบบเป็ นวัยรุ่ น (Young)
(9) ลักษณะแบบที่ไม่เหมือนใคร (Unique)
(10) ลักษณะแบบมีความเป็ นตัวของตัวเอง (Independent)
(11) ลักษณะแบบร่ วมสมัย (Contemporary)
3) กลุ่ มบุ คลิ กภาพแบบความรู ้ ความสามารถ (Competence) คือ ตราสิ นค้าที่ได้รับ
การยอมรับจากทัว่ โลก เป็ นผูน้ าตลาด ผลิตสิ นค้ามีคุณภาพ เป็ นลักษณะที่เหมาะกับสิ นค้าที่ตอ้ งการ
ความน่ าเชื่ อถื อ ความเป็ นผูน้ า ความมี ความปั ญญาปราดเปรื่ อง และความส าเร็ จ ประกอบด้วย 9
กลุ่มย่อยคือ
(1) ลักษณะแบบน่าไว้วางใจ (Reliable)
(2) ลักษณะแบบฉลาด (Intelligent)
(3) ลักษณะแบบผูป้ ระสบความสาเร็ จ (Successful)
(4) ลักษณะแบบผูท้ ี่ทุ่มเททางาน (Hard-working)
(5) ลักษณะแบบความปลอดภัย (Secure)
(6) ลักษณะแบบผูเ้ ชี่ยวชาญ (Technical)
(7) ลักษณะแบบความร่ วมมือ (Corporate)
(8) ลักษณะแบบผูน้ า (Leader)
(9) ลักษณะแบบน่าเชื่อถือ (Confident)
4) กลุ่ ม บุ ค ลิ ก ภาพแบบซับ ซ้ อน (Sophistication) คื อ ตราสิ น ค้าที่ น าเสนอข้อมู ล
ภาพ ภาษาที่ ดูดี ยกระดับความภาคภูมิใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคเมื่อได้รับประทานสิ นค้า น่ าจะเหมาะกับ
สิ นค้าที่ตอ้ งการแสดงความเหนือระดับทางสถานะทางสังคม ประกอบด้วย 6 กลุ่มย่อยได้แก่
(1) ลักษณะแบบมีระดับ (Upper Class)
(2) ลักษณะแบบน่าหลงใหล (Charming)
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(3) ลักษณะแบบมีเสน่ห์ (Glamorous)
(4) ลักษณะแบบดูดี (Good-looking)
(5) ลักษณะแบบรู ปร่ างสวยงาม (Feminine)
(6) ลักษณะแบบนุ่มนวล อ่อนโยน (Smooth)
5) กลุ่ มบุ คลิ กแบบห้าวหาญ (Ruggedness) คือ ตราสิ นค้าที่นาเสนอข้อมูลที่ทาให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกถึงความแข็งแกร่ งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ เหมาะกับสิ นค้าที่ตอ้ งการแสดงออกถึงความ
เข้มแข็ง รักอิสระ และอยูเ่ หนือกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย 5 กลุ่มย่อยได้แก่
(1) ลักษณะแบบชอบทากิจกรรม (Outdoorsy)
(2) ลักษณะแบบแข็งแรง (Tough)
(3) ลักษณะแบบเข้มแข็ง สมชาย (Masculine)
(4) ลักษณะแบบแบบดิบ เถื่อน (Western)
(5) ลักษณะแบบบึกบึน ทนทาน (Rugged)
2.4.4 การนาเสนอบุคลิกภาพตราสิ นค้ า
เมื่ อบุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้าถู ก ก าหนดเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว โฆษณาก็ จะถู ก พัฒ นาขึ้ น เพื่ อ
สร้างสรรค์ เสริ ม หรื อเปลี่ ยนแปลงบุคลิ กที่ถูกกาหนดขึ้น อย่างไรก็ตามบุคลิ กภาพของตราสิ นค้า
นับว่ามีความสาคัญอย่างมาก อาจกล่าวได้วา่ องค์ประกอบทุ กส่ วนของส่ วนผสมทางการตลาดได้
แสดงออกถึ งบุคลิ กภาพของตราสิ นค้า น่ าจะเป็ นชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ ขององค์กร ชื่ อของตรา
สิ นค้า บรรจุภณั ฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด และช่องทางการจัดจาหน่าย นอกจากนี้บุคลิกภาพจะ
ประสบความสาเร็ จ ได้น้ นั จาเป็ นจะต้องได้รับการสร้ างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในระดับที่ มีพลัง
แตกต่างซึ่ งสามารถดาเนิ นการได้อย่างมีอานุ ภาพ (สุ มนต์ทิพย์ ตันอธิ คม, 2542) ส่ วนประกอบของ
การนาเสนอบุคลิกภาพตราสิ นค้า ได้แก่
2.4.4.1 การนาเสนอผ่านทางผูม้ ีชื่อเสี ยงของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง (Endorser) เป็ นสิ่ งที่
สาคัญมาก เพราะว่าบุคลิกของผูม้ ีชื่อเสี ยงสามารถส่ งผ่านไปยังตราสิ นค้าด้วยการตอกย้ าที่เพียงพอ
ซึ่ งผูม้ ีชื่อเสี ยงมีลกั ษณะทางสัญลักษณ์ ที่มีอิทธิ พลสู งมาก ซึ่ งสามารถส่ งผ่านไปยังตราสิ นค้าที่พวก
เขารับรองซึ่ง end-user ไม่จาเป็ นต้องเป็ นความจริ ง หรื อแม้แต่เป็ นมนุษย์ (McCracken, 1992 อ้างถึง
ใน สุ มนทิพย์ ตันอธิคม, 2542)
2.4.4.2 นาเสนอผ่านผูใ้ ช้ตราสิ นค้า (User Imagery) คือการใช้ภาพลักษณ์ ของกลุ่ ม
ผูใ้ ช้กลุ่มเป้ าหมาย ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงออก ท่าทาง การแต่งกาย นิสัยใจคอของกลุ่มเป้ าหมาย เป็ น
สิ่ งนาบุคลิกภาพให้กบั สิ นค้าได้
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2.4.4.3 นาเสนอผ่านส่ วนประกอบของโฆษณา (Exceptional Element) อาทิถา้ เป็ น
ภาพยนตร์ โฆษณา วิธีการเลือกเพลง การกากับศิลป์ ของภาพ จังหวะ ธรรมชาติของการตัดต่อ สี ที่ใช้
และหากเป็ นโฆษณาสิ่ ง พิ ม พ์ การก าหนดรู ป แบบ สี ตัว อัก ษร ซึ่ งทั้ง หมดสามารถท าให้ เกิ ด
บุคลิกภาพให้กบั ตราสิ นค้าได้อย่างมาก
2.4.4.4 การนาเสนอผ่านสัญลักษณ์ (Symbols) เป็ นส่ วนประกอบของการนาเสนอที่
มีประโยชน์มาก คือการใช้สัญลักษณ์ของตราสิ นค้าที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่ดีที่สุดต้องมีการเชื่อมโยง
ที่ เหมาะสม หากตราสิ น ค้า ไม่ มี สั ญ ลัก ษณ์ ดัง กล่ า ว ควรพิ จ ารณาสร้ า งขึ้ น มาใหม่ แ ละท าให้
สัญลักษณ์น้ นั มีเอกลักษณ์และบุคลิก
2.4.4.5 ความต่อเนื่ อง (Consistency) นอกจากเนื้ อหาแล้วในการนาเสนอกลยุท ธ์
การสร้างบุคลิกภาพตราสิ นค้านั้นก็คือ การคาดการณ์ล่วงหน้า (Predictability) และความต่อเนื่องใน
กลยุทธ์การวางตาแหน่งตราสิ นค้า บุคลิกภาพของตราสิ นค้าหนึ่งๆ สามารถที่จะพัฒนาอย่างประสบ
ความส าเร็ จ หากลักษณะทางสั ญลักษณ์ ของตราสิ นค้ายังมี ความต่อเนื่ องตลอดเวลา ตราสิ นค้าที่
เปลี่ยนแปลงส่ วนประกอบเหล่านี้ เสี่ ยงต่อการถูกกัดกร่ อนบุคลิกภาพของตัวเอง และจบลงด้วยการ
ไม่ มี บุ ค ลิ ก ภาพเป็ นของตนเอง และการตัด สิ นใจเกี่ ย วกับ ส่ ว นประกอบทางการตลาดอื่ น ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องราคา การส่ งเสริ มการจาหน่าย ช่องทางการจัดจาหน่าย และการขยายสาย
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งสนับสนุน และเสริ มสร้างบุคลิกภาพพื้นฐานของตราสิ นค้าด้วย
ดังนั้นจากแนวคิดด้านตราสิ นค้านาไปสู่ รูปแบบการจาแนกเครื่ องมือในการวิจยั เรื่ อง การ
รับรู ้ ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์
ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับการรับรู้
2.5.1 ความหมายของการรับรู้ /การสั มผัสรู้ (Definition of Perception)
การรับรู ้ (Perception) สามารถอธิ บายได้อย่างสั้นๆ คือ วิธีการที่บุคคลมองโลกที่อยูร่ อบๆ
ตัวของบุคคล ฉะนั้นบุคคล 2 คนอาจมีความคิดต่อตัวกระตุน้ อย่างเดี ยวกันภายใต้เงื่ อนไขเดี ยวกัน
แต่บุคคลทั้ง 2 อาจมีวิธีการยอมรับถึงตัวกระตุน้ (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล
(Organize) และการตีความ (Interpret) เกี่ ยวกับตัวกระตุน้ ดังกล่ าวไม่เหมื อนกัน อย่างไรก็ตาม ยัง
ขึ้นกับพื้นฐานของกระบวนการของบุคคลแต่ละคนเกี่ยวกับความต้องการ ค่านิยม การคาดหวัง และ
ปั จจัยอื่นๆ ดังนั้น การรับรู ้สามารถให้คาจากัดความได้ดงั นี้
การรับ รู ้ (Perception) หมายถึ ง “กระบวนการที่ บุคคลแต่ละคนมี ก ารเลื อก การประมวล
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และการตี ค วามเกี่ ย วกั บ ตัว กระตุ ้ น ออกมาให้ ค วามหมายและได้ ภ าพของโลกที่ มี เนื้ อหา”
(Schiffman, & Kanuk, 1991, p.146 อ้างถึงใน ศุภร เสรี รัตน์, 2550)
ทัศนคติ ความต้องการและแรงจูงใจต่างเป็ นเงื่อนไขที่จะเกิดการรับรู ้ของบุคคล การรับรู ้ถึง
ความต้องการและแรงจูงใจทาให้มีการเปลี่ยนทัศนคติได้ และทัศนคติก็เป็ นเงื่อนไขที่มีผลต่อวิธีการ
รับรู ้ของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ กลยุทธ์การซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะได้รับผลกระทบที่มาจากการรับรู ้ดว้ ย
โดยบุคคลจะมีการรับรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิธีการได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์ และนาไปสู่ การกระทาอย่างใด
อย่างหนึ่ งโดยเฉพาะได้ การที่บุคคลมีการรับรู ้ ถึงการขาดในผลิ ตภัณฑ์อาจนาไปสู่ การกระทาทาง
การตลาดได้
2.5.2 แนวความคิดทีส่ าคัญทีว่ ่ าด้ วยการเลือกสรรสิ่ งทีไ่ ด้ รับรู้
จากการที่ ก ล่ าวมาก่ อนหน้านี้ ผูบ้ ริ โภคมี ก ารเลื อกสรรต่ อตัวกระตุ ้น จากสิ่ งแวดล้อมที่
ผูบ้ ริ โภคได้เข้าไปเกี่ยวในเรื่ องการคาดหวังจะได้รับและแรงจูงใจที่มีต่อตัวกระตุน้ เองด้วย ซึ่ งปั จจัย
ดังกล่าวทาให้เกิ ดแนวความคิ ดที่ สาคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการเลื อกสรรสิ่ งที่ ได้รับรู ้ การเลื อกสรรต่อ
ตัวกระตุน้ จะเกิ ดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา โดยบุคคลอาจมองหาบางสิ่ งบางอย่างบางขณะและไม่สนใจสิ่ ง
อื่นๆ หรื อมีการตอบสนองต่อตัวกระตุน้ ที่แตกต่างกันไปเรื่ อยๆ ลักษณะการเลือกสรรการรับรู ้ของ
ผูบ้ ริ โภคอาจมีได้ 7 ลักษณะ ดังนี้ (Schiffman, & Kanuk, 1991 อ้างถึงใน ศุภร เสรี รัตน์, 2550)
1) การเลือกที่จะเปิ ดรับข้อมูล
2) การเลือกที่จะสนใจข้อมูล
3 การเลือกที่จะต่อต้านข้อมูล
4 การเลือกที่จะปิ ดกั้นข้อมูล
5 การเลือกที่จะตีความข้อมูล
6 การเลือกที่จะจดจาข้อมูล และ
7 การเลือกจะบิดเบือนข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.5.2.1 การเลือกที่จะเปิ ดรับข้อมูล (Selective Exposure)
ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาข่าวสารที่ทาให้เขาสบายใจหรื อตรงกับความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค
และหลี กเลี่ ยงข่าวสารที่จะทาให้ผูบ้ ริ โภคเจ็บปวด หรื อเป็ นการคุ กคาม ดังนั้น คนที่สูบบุหรี่ จดั จะ
หลี ก เลี่ ยงการรั บ ข่ าวสารที่ ช้ ี ว่าการสู บ บุ ห รี่ ท าให้ เกิ ดมะเร็ ง ผูบ้ ริ โภคจะเลื อกเปิ ดรั บ ข้อมู ล การ
โฆษณาที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจในความฉลาดของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการกระทา การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การ
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2.5.2.2 การเลือกที่จะสนใจข้อมูล (Selective Attention)
ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริ มาณการรู ้ถึงตัวกระตุน้ ที่ตรงกับความต้องการ หรื อ
ตรงกับที่เขาสนใจชอบ และในทางตรงกันข้ามผูบ้ ริ โภคจะรู ้นอ้ ยที่สุดถึงตัวกระตุน้ ที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคจึงมักจะสนใจดูโฆษณาสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการ
และร้านค้าที่ผบู ้ ริ โภคสนใจที่จะไปซื้ อนั้น และจะไม่สนใจข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับความต้องการ
หรื อมีความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภค ความสนใจของบุคคลและหลากหลายในรู ปของชนิดของข้อมูลที่จะ
ได้รับ ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบของข่าวสาร ประเภทของสื่ อที่ชอบ เช่ น บางคนสนใจในเรื่ องของราคา
บางคนสนใจในเรื่ องของภาพลัก ษณ์ ที่ ป รากฏหรื อการยอมรับ จากสั งคม ดังนั้น การท าโฆษณา
จะต้องคานึ งถึ งทั้งข้อความและสื่ อที่ใช้ที่จะทาให้ผูบ้ ริ โภคสนใจหรื อชอบ โดยต้องมีลกั ษณะโดด
เด่นชัดเจนที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคติดตาม ตั้งใจรับข่าวสารนั้น ๆ จึงจะเกิดประโยชน์ต่อธุ รกิจ
2.5.2.3 การเลือกที่จะต่อต้านข้อมูล (Perceptual Defense)
นอกจากผูบ้ ริ โภคจะเลือกที่จะสนใจรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารแล้ว ผูบ้ ริ โภคยังมีการเลือกที่
จะต่อต้านข้อมูลจากตัวกระตุน้ ที่คุกคาม ทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่สบายใจ เจ็บปวดที่ได้ผา่ นเข้ามา ดังนั้น
ตัวกระตุน้ ที่ทาลายผูบ้ ริ โภค จะทาให้เกิดการรับรู ้ที่นอ้ ยกว่าตัวกระตุน้ ที่เป็ นกลาง ณ ระดับของการ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารระดับเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลยังอาจทาลายข้อมูลข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการ ค่านิยม และความเชื่อของบุคคลเองด้วย
2.5.2.4 การเลือกที่จะปิ ดกั้นข้อมูล (Perceptual Blocking)
ผูบ้ ริ โภคจะปกป้ องตนเองจากการถูกรุ มเร้าของตัวกระตุน้ ที่เขาไม่สนใจโดยการปิ ด
กั้นตัวกระตุน้ ดังกล่าวนั้นเสี ย จากความรู ้สึกที่รู้ตวั ผลของการวิจยั ได้ช้ ีให้เห็นว่าจานวนการโฆษณา
ในปริ ม าณที่ ม ากนั้น จะถู ก กลั่น กรองออกไปโดยผูบ้ ริ โภค เหตุ ที่ ผูบ้ ริ โภคไม่ ส นใจตัวกระตุ ้น
ดังกล่าว ก็เพราะว่ามันมีมากเกินไปจากธรรมชาติของโลกที่ควรจะเป็ น การเลือกที่จะปิ ดกั้นการรับรู ้
ก็จะคล้ายคลึ งกับการใช้เครื่ องปิ ด เปลี่ ยนช่ องอัตโนมัติในการดู โทรทัศน์ เพราะไม่สนใจโฆษณา
ต้องการดูรายการโทรทัศน์ที่เขาชอบ
2.5.2.5 การเลือกที่จะตีความข้อมูล (Selective Interpretation)
หลังจากผูบ้ ริ โภคมี ก ารเลื อกจะเปิ ดรั บ ข้อมู ล สนใจข้อมู ล หรื อ แม้แต่ จะต่ อต้า น
ข้อมูล และปิ ดกั้นข้อมูลแล้ว ผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งทาการตีความหมายสิ่ งที่เปิ ดรับเข้ามา ซึ่ งในการตีความ
ข้อมูล ผูบ้ ริ โภคก็จะต้องเลื อกตี ความข้อมู ลตามพื้นฐานความรู ้ ความเข้าใจ หรื อที่ ส อดคล้องกับ
ความเชื่ อ และประสบการณ์ ตามที่ เขามี ดังนั้นการตี ความหมายข้อมู ลที่ รับ เข้ามาจึงส าคัญที่ อาจ
ก่อให้เกิ ดทัศนคติที่ดี หรื ออคติก็ได้ เช่ น การตีความเข้าใจจากภาพโฆษณาที่อาจไม่ตรงกับที่ธุรกิ จ
ต้องการจะสื่ อให้กบั ผูบ้ ริ โภคก็ได้
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2.5.2.6 การเลือกที่จะจดจาข้อมูล (Selective Retention)
หลังจากผูบ้ ริ โภคมี ก ารตี ค วามหมายข้อ มู ล ข่ าวสารที่ รับ เข้ามา สิ่ งที่ ตามมาก็ คื อ
ผู ้บ ริ โ ภคจะมี ก ารเลื อ กที่ จ ะจดจ าสาระข่ า วสารที่ รั บ เข้า มาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู ้บ ริ โ ภค หรื อ มี
ความส าคัญ จาเป็ นต่ อผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากคุ ณ สมบัติ ห นึ่ ง ของการรั บ รู ้ ที่ จะรั บ รู ้ ได้ไม่ น านท าให้
ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถจะจดจาทุกสิ่ งที่ได้รับเข้ามาได้ จึงจาเป็ นต้องมีการเลื อกที่จะจดจา อะไรที่เป็ น
ประโยชน์ หรื อสาคัญเกี่ ยวข้องกับผูบ้ ริ โภค เช่ น ผูบ้ ริ โภคอาจจะเห็ นโฆษณาสิ นค้าต่างๆ มากมาย
แต่ถา้ ผูบ้ ริ โภคกาลังสนใจจะซื้ อรถยนต์ก็จะเลือกดูโฆษณาเฉพาะที่เกี่ยวกับการขายรถยนต์และจดจา
เนื้อหาโฆษณาดังกล่าว เป็ นต้น
2.5.2.7 การเลือกที่จะบิดเบือนข้อมูล (Selective Distortion)
เป็ นการเปลี่ ยนแปลงหรื อบิ ดเบี้ ยวของข้อมู ลที่ ได้รับในเวลานั้น เนื่ องจากข้อมูลที่
ได้รับขัดกับความรู ้สึกหรื อความเชื่อของผูบ้ ริ โภค เมื่อมีการเปิ ดรับข้อมูล และมีการตีความหมาย ซึ่ ง
ทาให้เกิดการเลื อกที่จะบิดเบือนข้อมูลที่ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกไม่ชอบได้ เพื่อเปลี่ ยนให้ตรงกับทรรศนะที่
เขามี อยู่ก่ อนแล้ว ดัง นั้น โฆษณาสิ น ค้าใดที่ ผูบ้ ริ โภคไม่ ช อบก็ จ ะท าการบิ ดเบื อนและส่ งผลต่ อ
ผูบ้ ริ โภคนั้นน้อยในการที่จะทาให้เกิดการยอมรับหรื อซื้ อสิ นค้า
2.5.3 การตอบสนองของผู้บริ โภคจะขึ้นอยู่กับการรั บรู้ (Consumer Reaction Based on
Perception)
การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเปลี่ ยนแปลงได้ (Consumer Perception Change) ความต้องการและ
แรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคจะค่อยๆ เปลี่ ยนไปตลอดเวลาตามสภาวะของสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ ยนไป ซึ่ งมี
ผลท าให้ ก ารรั บ รู ้ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงไปด้วยทั้งในขณะและในระหว่างสถานการณ์ ก ารซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคได้ การเปลี่ ยนการรับรู ้ จะเห็ นได้จากการที่ ผูบ้ ริ โภคยินดี ที่ลองซื้ อผลิ ตภัณฑ์ใหม่ หรื อมี
ปฏิ กิริยาต่อแคมเปญการโฆษณาชิ้ นใหม่หรื อจากการแสวงหาร้ านค้าปลี กอื่ นๆ ที่ ต่างไปจากเดิ ม
เป็ นต้น การที่บุคคลมีการซื้ อขายกับร้านค้าปลีกแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ใช่เป็ นเพราะร้านค้าที่มีสินค้าที่มี
บุคคลต้องการ แต่เพราะบุคคลมีการรับรู ้ถึงสิ นค้านั้นด้วย ดังนั้น ตัวของผูบ้ ริ โภคและการรับรู ้ของ
ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นตัวควบคุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตลาด และการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดเหล่านี้
จะมีผลต่อการความต้องการของบุคคลด้วย เช่น แคมเปญโฆษณาอาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมี
การซื้ อสิ น ค้าซึ่ งผูบ้ ริ โภคไม่ อยากได้ม าก่ อนได้ (Schiffman, & Kanuk, 1991 อ้างถึ งใน ศุ ภร เสรี
รัตน์, 2550)
จากแนวคิ ดดังกล่ าวนาไปสู่ การวัดด้านการรับรู ้ ตราสิ นค้าผ่านสื่ อโฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยสื่ อโฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์ อาจจะสามารถกระตุน้ ความ
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ต้อ งการซื้ อ ของผู บ้ ริ โ ภคได้ เมื่ อ ผู บ้ ริ โภคได้รับ รู ้ สื่ อ โฆษณานั้น และส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ได้

2.6 แนวคิดเกีย่ วกับการปลูกฝัง
ที่มาของทฤษฎี การปลู กฝั งความเป็ นจริ ง (Cultivation Theory) เกิ ดขึ้ นในบรรยากาศของ
อเมริ กาในทศวรรษ 1960 ถึ ง 1970 โดยนักทฤษฎี ที่เป็ นผูบ้ ุ กเบิ กคื อ George Gerbner ในขณะนั้น
รายการโทรทัศน์ที่นาเสนอความรุ นแรงมีมากอย่างท่วมท้นในสหรัฐอเมริ กาจนกระทัง่ กลายเป็ น
ความวิตกกังวลของประชาชนอเมริ ก ันว่าอิ ท ธิ พ ลจากความรุ นแรงจะมี ผลกระทบในทางที่ เป็ น
อัน ตรายต่ อสั งคม ดังนั้นรั ฐบาลอเมริ กนั จึ งได้มี ป ฏิ กิ ริย าตอบสนองต่ อความกังวลดัง กล่ าวโดย
รัฐบาลของประธานาธิ บดี Johnson ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการป้ องกันความรุ นแรงขึ้นมาปฏิกิริยาที่ 2
คื อ สภาพคล่ อ งเกรซได้อ นุ ม ัติ ใ ห้ มี ก ารวิ จ ัย ขนาดใหญ่ ๆ เผยแพร่ ผ ลงานในนามของ Surgeon
General's Report ในงานวิจยั เรื่ องความรุ นแรงในโทรทัศน์ Gerbner (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ,
2554, น. 254-268) ได้เป็ นนักวิจยั ที่ทาการวิเคราะห์เนื้ อหาของรายการโทรทัศน์เพื่อดูปริ มาณความ
รุ นแรงที่ ถูกนาเสนอผ่านกระบวนการต่างๆการวิจยั ในระยะแรกแรกไม่ได้มีแนวทางทฤษฎี อะไร
ชี้ นาเป็ นแนวทางพัฒนาวิจยั มุ่งหวังเพียงแต่จะสารวจเก็บปริ มาณความรุ นแรงที่ฉายผ่านโทรทัศน์
เท่านั้น
ผลการวิจยั พบว่า ปริ มาณความรุ นแรงในโทรทัศน์น้ นั มีมากและความสนใจของสาธารณะ
ชนในเรื่ องดังกล่าวก็ยงั มีมาอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น Gerbner และทีมวิจยั จึงเก็บข้อมูลสารวจเป็ นรายปี
ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ระหว่า งทศวรรษ 1970 ถึ ง 1980 ที่ เรี ย กว่า โครงการ Violence Profile ในชั้น ต่ อมา
Gerbner และที ม จึ งได้เริ่ ม น าเสนอกรอบทฤษฎี เพื่ อ ใช้ใ นการอธิ บ ายผลกระทบที่ เกิ ดจากความ
รุ นแรงทางโทรทัศน์ที่มีต่อความเชื่ อของประชาชนและในระยะหลังนี้เขาได้ขยายความสนใจเอาไป
ให้ ก ว้างขวางกว่าเดิ ม กล่ าว คื อ นอกจากจะสนใจเรื่ องความรุ น แรงแล้วยังได้ศึ ก ษาพฤติ ก รรม
รู ปแบบอื่นๆที่ปรากฏในโทรทัศน์อีกด้วย (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2554, น. 254-268)
2.6.1 สิ่ งบ่ งชี้ทางวัฒนธรรม
Baran และ Davis (1995, p. 302-305 อ้างถึงใน นภวรรณ ตันติเวชกุล, 2542, น. 14-15) ได้
กล่าวถึงข้อตกลงเบื้องต้นของแนวคิดสิ่ งบ่งชี้ทางวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Gerbner ไว้ดงั นี้
2.6.1.1 โทรทัศ น์ เป็ นสื่ อ มวลชนที่ มี ค วามส าคัญ มากและเป็ นสื่ อ ที่ มี เอกลัก ษณ์
เฉพาะตัวมีความแตกต่างจากสื่ อมวลชนประเภทอื่นๆอย่างเห็นได้ชดั
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2.6.1.2 โทรทัศ น์ เป็ นสื่ อที่ ท าหน้ า ที่ ดุ จ ดัง แขนขาเป็ นศู น ย์ก ลางในการสร้ า ง
วัฒนธรรมหลักของสังคม
2.6.1.3 ผลที่ เกิ ด จากการอบรมบ่ ม นิ สั ย ทางวัฒ นธรรมมี ล ัก ษณะเป็ นภาพรวม
ทัศนคติ ที่กลายมาเป็ นสานึ กร่ วมโดยทัว่ ไปของคนที่ ได้รับ การอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรมจาก
โทรทัศน์ จึงไม่ใช่ ความคิดเห็ นที่เฉพาะเจาะจงของปั จเจกบุคคลแต่เป็ นแนวคิดเกี่ ยวกับความเป็ น
จริ งที่มีร่วมกัน
2.6.1.4 หน้าที่หลักทางวัฒนธรรมของโทรทัศน์คือการรักษาแบบแผนทางสังคมให้
มีเสถี ยรภาพและอบรมบ่มเพาะความต้านทานต่อการเปลี่ ยนแปลงในฐานะที่โทรทัศน์เป็ นสื่ อแห่ ง
สังคมและปลูกฝังทางวัฒนธรรม
2.6.1.5 ถึ งแม้ว่าผลกระทบอันเกิ ดจากการท างานของโทรทัศน์ จะสามารถวัดค่ า
ออกมาได้วา่ มีผลเพียงเล็กน้อยแต่ทว่าผลกระทบเพียงเล็กน้อยนั้นเป็ นผลที่เป็ นจริ งและมีความหมาย
เป็ นผลจากการสะสมระยะยาวที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่
2.6.2 ธรรมชาติของการอบรมบ่ มนิสัยทางวัฒนธรรม
แนวคิ ดการอบรมบ่ มนิ สัยทางวัฒนธรรมนี้ มี ความสนใจในการศึ กษาโลกที่ แวดล้อมตัว
บุคคลโดยตั้งแนวคิดพื้นฐานไม่วา่ โลกที่แวดล้อมต่อบุคคลนี้ มีอยู่ 2 โลกคือโลกที่เป็ นจริ งกับโลกที่
ผ่านสื่ อโดยเฉพาะสื่ อโทรทัศน์พร้อมกับคาถามที่วา่ คนที่รับชมโทรทัศน์ได้ยึดเอาโลกใดเป็ นความ
เป็ นจริ ง
จากการศึกษาเป็ นระยะเวลาร่ วม 3 ทศวรรษนักวิจยั การอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรมพบว่า
ความเชื่อการตั้งข้อสังเกตและค่านิยมของผูช้ มโทรทัศน์มากมีความแตกต่างอย่างเป็ นระบบจากกลุ่ม
ที่รับชมโทรทัศน์นอ้ ยและความแตกต่างนี้ มีแนวโน้มที่จะสะท้อนให้เห็นทั้งแบบแผนชีวิตที่เด่นชัด
ในโลกของโทรทัศน์และคุ ณลักษณะพิ เศษของทั้งสองกลุ่ มที่ แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยทัว่ ไป
นักวิจยั มักพบว่า ความแตกต่างนี้ พบได้ในทุกกลุ่มดู แทบทุ กกลุ่มย่อยๆซึ่ งนัน่ หมายถึ งบุ คคลซึ่ งดู
โทรทัศน์มากกว่ามีแนวโน้มที่จะให้คาตอบที่เป็ นคาตอบแบบโทรทัศน์ต่อคาถามที่ต้ งั ให้
ประสบการณ์ ตรงที่เกิดขึ้นทุกวันระหว่างบุคคลนับว่ามีส่วนสาคัญเช่นกันมีงานวิจยั หลาย
ชิ้นที่พบว่า ปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณการรับชมและความกลัวอาชญากรรมที่เด่นชัดใน
กลุ่ ม ของผูท้ ี่ มี ส าเหตุ แห่ ง ความกลัวนั้น คื อ เมื่ อสภาพแวดล้อมในชี วิต ประจาวัน สอดคล้องกับ
ข่าวสารที่ ตอกย้ าทางโทรทัศน์ ปรากฏการณ์ เช่ นนี้ เรี ยกว่า การอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรมแบบ
กรอบกาหนดตัวอย่างเช่นการอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยปรากฏชัดใน
กลุ่มคนที่อาศัยในเขตเมืองที่ มีอตั ราอาชญากรรมสู ง (Gerbner, Gross, Morgan, & Signorelli, 1990
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อ้างถึ งใน นภวรรณ ตันติเวชกุล , 2542, น. 20) ในกรณี น้ ี ความเป็ นจริ งในชี วิตประจาวันและทาง
โทรทัศ น์ ก่ อ ให้ เกิ ด ผล 2 เท่ า ของข่ า วสารที่ ส ะท้อ นและขยายขอบเขตการอบรมบ่ ม นิ สั ย ทาง
วัฒนธรรม
นอกจากนี้ ความคล้ายคลึงทางประชากรระหว่างผูช้ มและลักษณะตัวละครในโทรทัศน์ก็มี
ส่ วนในการทานายระดับและธรรมชาติของการอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรม นักวิจยั ระบบศาลได้
เปิ ดเผยความแตกต่ างที่ พ บอย่างสม่ าเสมอ และความเป็ นไปได้ท างความสั ม พันธ์ ระหว่างกลุ่ ม
ประชากรที่แตกต่างกัน ซึ่งปรากฏในฐานะเหยือ่ หรื อผูเ้ ผชิญกับความรุ นแรง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของ
ปริ มาณการรับชมและแนวโน้มที่จะมีแนวคิดการรับรู ้เกี่ยวกับความรุ นแรงอย่างเกินจริ งปรากฏชัด
ในกลุ่มย่อยทางประชากรในโลกแห่ งความจริ งซึ่ งได้รับการสร้ างให้เป็ นตัวละครที่ถูกกระทาอย่าง
รุ นแรงในเนื้อเรื่ อง (นภวรรณ ตันติเวชกุล, 2542, น. 20)
2.6.3 ลักษณะการอบรมบ่ มนิสัยทางวัฒ นธรรมแบบกระแสหลักและแบบกรอบกาหนด
ลักษณะ
การอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรมแบบกระแสหลักและการอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรม
แบบกรอบกาหนดนี้ มาจากฐานข้อเท็จจริ งของการวิจยั ที่พบว่ากลุ่มผูช้ มโทรทัศน์มาก เพราะผลของ
การอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่ งเป็ นผลมาจากลักษณะทางประชากรและลักษณะ
กลุ่มทางสังคมตลอดจนสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
2.6.4 การอบรมบ่ มนิสัยทางวัฒนธรรมแบบกระแสหลัก หรื อ Mainstreeming
สาหรับ Gerbner การอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรมแบบกระแสหลักนี้ เกิดขึ้นเมื่อการรับชม
โทรทัศ น์ ม ากนาไปสู่ แนวคิ ดที่ เป็ นไปในทางเดี ยวกันข้ามกลุ่ ม ย่อยต่ างๆไม่ ว่าจะเป็ นกลุ่ ม ทาง
ประชากรหรื อกลุ่ มทางสั งคมหรื ออี กนัยหนึ่ งการอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรมแบบกระแสหลัก
หมายถึง การที่ผูเ้ ป็ นผูช้ มโทรทัศน์มากอาจได้รับประสมทรัพย์ความแตกต่างทางด้านมุมมองและ
พฤติกรรม ซึ่ งโดยทัว่ ไปอาจมาจากปั จจัยอื่นๆ และปรากฏในสถานการณ์ซ่ ึ งผูร้ ับชมโทรทัศน์นอ้ ย
จากกลุ่มย่อย 2 กลุ่มหรื อมากกว่าที่มีความเชื่ อเกี่ยวกับความเป็ นจริ งทางสังคมที่แตกต่างกันขนาดคิด
กลุ่มผูช้ มโทรทัศน์มากในกลุ่มย่อยเรานั้นมีความเชื่ อที่ใกล้เคียงกันมาก (Gerbner, Gross, Morgan,
Signorelli, 1990, p. 22 อ้างถึงใน นภวรรณ ตันติเวชกุล, 2542, น. 21)
ในระดับสังคมการอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรม อธิ บายกระบวนการที่การรับชมโทรทัศน์
มีปฏิ กิริยาต่อกลุ่มอย่างเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน ซึ่ งกลุ่มเหล่านี้ แท้จริ งมีความแตกต่างกันในด้านอื่นๆมาก
ด้วยการดึงให้ผชู ้ มโทรทัศน์มากของกลุ่มที่หลากหลายกลับมาสู่ แนวคิดแบบกระแสหลักของส่ วนที่
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เหลื อของสังคม เช่ น ผูร้ ับชมโทรทัศน์มากในกลุ่มที่ มีรายได้ต่ าและรายได้สูงมีแนวคิดเดี ยวกันว่า
ความกลัว อาชญากรรมเป็ นปั ญหาส่ วนบุคคลที่ร้ายแรงมากขณะที่ผชู ้ มโทรทัศน์นอ้ ยในทั้งสองกลุ่ม
ไม่ มี ความเห็ นเช่ นนั้นกลุ่ มผูช้ มโทรทัศน์ น้อยที่ มี รายได้ต่ ามี แนวโน้ม ที่ จะเห็ นด้วยกับ กลุ่ ม ผูช้ ม
โทรทัศน์มากในทั้งสองกลุ่มว่าความกลัวอาชญากรรมเป็ นปั ญหา ในขณะที่ผชู ้ มโทรทัศน์นอ้ ยซึ่ งมี
รายได้สูงมีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยว่า ความกลัวอาชญากรรมนั้นเป็ นปั ญหา ซึ่ งการอบรมบ่มนิ สัย
ทางวัฒนธรรมลักษณะนี้แนะว่าความแตกต่างในการรับรู ้เกี่ยวกับความเป็ นจริ งที่ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยทาง
สังคมและปั จจัยทางประชากรจะลดลงหรื อลบล้างการรับชมโทรทัศน์มากลงได้ (นภวรรณ ตันติ
เวชกุล, 2542, น. 21)
2.6.5 การอบรมบ่ มนิสัยทางวัฒนธรรมแบบกรอบกาหนด หรื อ Resonance
การอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมเป็ นกรอบกาหนดเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อความเป็ น
จริ งทุกๆ วันที่ เห็ นหรื อที่ ปรากฏในชี วิตประจาวันเป็ นสิ่ งเดี ยวกับที่เห็ นในโทรทัศน์โดยโทรทัศน์
ทาให้ข่าวสารมีความแรงขึ้นเป็ น 2 เท่าซึ่ งถือว่าเป็ นประสบการณ์ ตรงของบุคคลที่มีบทบาทสาคัญ
ตัวอย่างเช่ นความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณการรับชมกับความกลัวอาชญากรรมจะเด่นชัดที่ สุดใน
กลุ่มผูท้ ี่อาศัยในเมืองมีปัญหาอาชญากรรมสู ง การอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรมแบบกรอบกาหนด
จะปรากฏเมื่อผลกระทบ เชิ งการปลู กฝังหรื อ การอบรมบ่มนิ สั ยได้รับการกระตุน้ สาหรับกลุ่ มใด
กลุ่มหนึ่งของประชากรโดยเฉพาะ
โดยสรุ ป คือ การอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรมเป็ นกรอบกาหนด แสดงให้เห็นว่า อิทธิ พล
ข่าวสารจากสื่ อต่อการรับรู ้ความเป็ นจริ งจะเพิ่มขึ้นเมื่อสิ่ งที่บุคคลเห็นในโทรทัศน์เป็ นสิ่ งเดียวหรื อ
เป็ นสิ่ งที่คล้ายคลึงกับที่ตนเองเห็นในชี วติ ประจาวันซึ่ งทาให้บุคคลมีปฏิกิริยาเนื่องจากการอบรมบ่ม
นิ สัยทางวัฒนธรรมที่เด่นชัดยิ่งขึ้น เพราะ สิ่ งที่ตนเองเห็นบนจอนั้นสะท้อนกับ ชี วติ จริ งของตนเอง
และเมื่อรวมเข้ากับแนวคิดการรับชมมากและน้อยแล้วเราสามารถเห็ นชัดในตัวอย่างต่อไปนี้ กลุ่ม
ผูช้ มโทรทัศน์มากทั้งเพศชายและหญิงมีแนวโน้มที่จะเห็ นว่า ความกลัวอาชญากรรมที่กล่าวได้ว่า
ช่ ว ยสะท้อ นภาพของโลก อาชญากรรม ระดับ สู ง ที่ เกิ ด กับ ผู ้ห ญิ ง ซึ่ งปรากฏบนจอโทรทัศ น์
(นภวรรณ ตันติเวชกุล, 2542, น. 22)
จากแนวคิดที่ เกี่ ยวกับการปลู กฝั งนี้ นาไปสู่ แนวทางการทาวิจยั และแนวทางการสรุ ปผล
ของงานวิจยั เรื่ อง การรั บ รู ้ ตราสิ น ค้า ทัศ นคติ ที่ มี ต่อตราสิ นค้า และพฤติ ก รรมการตัดสิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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2.7 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
2.7.1 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งเกี่ ยวข้องโดย ตรงกับ
การจัดหาให้ได้มา และการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมา
อยูก่ ่อนแล้ว และซึ่ งมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว (ธงชัย สันติวงษ์, 2540, น. 29)
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค คื อ การกระท าของบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ การ
จัดหาและการใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ทั้งนี้ ห มายรวมถึ งกระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งเกิ ดขึ้ น ก่ อน และมี ส่ วน
กาหนดให้เกิดการกระทา (ปริ ญ ลักษิตานนท์, 2536, น. 27)
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นปฏิ กิริยาของบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและ การใช้
สิ นค้าและบริ การทางเศรษฐกิ จ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการตัดสิ นใจซึ่ งเกิ ดก่ อน และเป็ น
ตัวกาหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2536, น. 5)
จากความหมายของพฤติ ก รรมที่ ก ล่ าวมาข้า งต้น พอจะสรุ ป ได้ว่า พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึ ง การกระทาหรื อการแสดงออกของบุ คคลที่ เกิ ดจากกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การหนึ่งๆ
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมีความสาคัญต่อความพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับมาก เพราะ
การตัดสิ นใจแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นจะหมายถึงการยอมรับในร้านใดร้านหนึ่ ง หรื อตราสิ นค้าใดสิ นค้า
หนึ่ งโดยเฉพาะ ฉะนั้นการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีประสิ ทธิ ภาพจึงหัวใจสาคัญของพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุ น้ ี การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจึงปรากฏอยู่ตรงกลางแบบจาลอง ปั จจัยฐานของ
บุคคลทั้งหมด อันได้แก่ ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิ กภาพ และการรู ้ จะนามาใช้พิจารณาร่ วมกัน
เพื่ อให้การเลื อกซื้ อเกิ ดขึ้ นในตลาด และอิ ท ธิ พ ลของสิ่ งแวดล้อมภายนอกผูบ้ ริ โภคก็จะนามาใช้
พิจารณาและใช้ประโยชน์ ด้วยเช่ นกัน จากข้อมู ลความเป็ นมาของพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่ ได้กล่ าว
มาแล้วเราก็จะสามารถเริ่ มศึกษาถึงรายละเอียดของกระบวบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคได้ อันจะทา
ให้เราเห็นและเข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้ อหรื อไม่ซ้ื อของผูบ้ ริ โภคว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
ในขั้น ตอนของการตัด สิ นใจซื้ อของผู ้บ ริ โ ภคนั้ นมี ค วามสลับ ซั บ ซ้ อ น เกิ ด ขึ้ นจาก
ผลกระทบของปั จจัยตัวแปรต่าง ๆ หลายประการ มีนกั วิชาการหลายท่านได้อธิ บายกระบวนการ
โดยการสร้างเป็ นแบบจาลองขึ้น เพื่อให้เข้าใจง่าย ซึ่ งในที่น้ ีจะขอยกมาเป็ นตัวอย่างดังนี้
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แบบจาลองภาพรวมของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดย ฮอคินส์ เบสท์ และโคนี ใน ค.ศ. 2004

ภาพที่ 2.3 แบบจาลองภาพรวมของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: Hawkins, Best and Coney, 2004, p. 27 อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2542.
จากแบบจาลองดังกล่าวจะเห็นได้วา่ กระบวนการในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเกิดจาก
อิทธิ พลภายนอกและอิทธิ พลภายในหลายประการ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะปรับอิทธิ พลเหล่านี้ ให้สอดคล้อง
กับแนวความคิดเกี่ยวกับตนเองและรู ปแบบการดาเนินชีวิตของแต่ละคน
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2.7.2 กระบวนการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
ประกอบไปด้วยลาดับขั้นดังนี้ (Kotler, 2003 อ้างถึงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2549)
2.7.2.1 ขั้นที่ 1 การรับรู ้ถึงปั ญหา กระบวนการซื้ อจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อผูซ้ ้ื อตระหนักถึ ง
ปั ญหาหรื อความต้องการของเขา ซึ่ งความต้องการอาจถู กกระตุน้ โดยสิ่ งเร้าภายในและภายนอก ผู ้
ซื้ อจะเรี ยนรู ้วิธีที่จะจัดการกับสิ่ งกระตุน้ ทาให้เขารู ้ว่าจะตอบสนองสิ่ งกระตุน้ อย่างไร ซึ่ งนักการ
ตลาดต้องระบุสถานการณ์ที่กระตุน้ ความต้องการขึ้นมาให้ได้
2.7.2.2 ขั้น ที่ 2 ด้านการแสวงหาข้อมู ล หมายถึ ง ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาข้อมู ล เพื่ อ
ตัดสิ น ใจ ในขั้น แรกจะค้น หาข้อ มู ล จากแหล่ ง ภายในก่ อน (Internal Search) จากหน่ วยความจา
(Memory) ที่ได้สั่งสมไว้ในสมอง เพื่อนามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังได้ขอ้ มูลไม่เพียงพอ
ก็ตอ้ งหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งภายนอก (External Search)
การแสวงหาภายใน (Internal Search)
เมื่อคนเราเกิดปั ญหา ก็จะต้องแสดงหาหนทางแก้ไขภายในเสี ยก่อน นั้นก็คือ การล้วงลึกเข้า
ไปในความทรงจาของตัวเอง เช่ น เมื่อคนเราเจ็บคอ ก็จะต้องพยายามคิดว่าตัวเองนั้นรู ้ จกั ยาแก้เจ็บ
คออะไรบ้าง หรื อคนที่ตอ้ งการเติมน้ ามันเพราะน้ ามันจะหมด ก็จะพยายามนึ กว่าปั๊ มน้ ามันที่อยูใ่ กล้
กับ บริ เวณที่ ต ัว เองขับ รถอยู่น้ ัน อยู่ที่ ไ หน มี ปั๊ ม อะไรบ้า ง หรื อ ถ่ านไฟฉายหมดก็ จ ะต้อ งนึ ก ว่า
ถ่านไฟฉายอะไรบ้างที่ ตวั เองรู ้ จกั หรื ออยากจะซื้ อ ด้วยขั้นตอนนี้ เองท าให้นักการตลาดที่ จะต้อง
พยายามท าให้สินค้าของตัวเองนั้นประทับอยู่ในความทรงจาของผูบ้ ริ โภค แล้วจะต้องเป็ นสิ่ งที่
ผูบ้ ริ โภคระลึ กได้เป็ นยี่ห้อต้น ๆ (Top Of Mind Brand) หมายถึ งยี่ห้อที่ ผูบ้ ริ โภคระลึ กได้ก่อนยี่ห้อ
อื่นๆ ตามความเป็ นจริ งแล้วคนส่ วนใหญ่จะจาสิ นค้าในแต่ละประเภทได้นนั่ หมายความว่า คนโดย
เฉลี่ยจะรู ้จกั สิ นค้าแต่ละประเภทประมาณ 5 ยีห่ อ้ คนที่ไม่ค่อยสนใจใยดีนกั จะจาได้ประมาณ 3 ยีห่ ้อ
แต่คนที่ ส นใจเรื่ องการซื้ อสิ นค้าประเภทนั้นจะรู ้จกั ประมาณถึ ง 7 ยี่ห้อ ถ้าหากสิ นค้าใดไม่อยู่ใน
ความทรงจาของผูบ้ ริ โภคที่ฉลาดและสนใจเรื่ องการซื้ อ จะต้องรอจนกว่าสิ นค้า 7 ยี่ห้อที่ลูกค้าจาได้
ไม่มีขาย ผูบ้ ริ โภคจึงจะถามว่าแล้วคุณมียี่ห้ออะไร นัน่ หมายความว่ายี่ห้อที่ไม่อยูใ่ นความทรงจาจึง
จะมีโอกาส โดยเฉลี่ยแล้วผูบ้ ริ โภคจะสามารถถามหายี่ห้อที่ตวั เองรู ้จกั ได้ประมาณ 5 ยี่ห้อ ยี่ห้อที่ไม่
อยูใ่ นความทรงจาต้องรอให้ 5 ยี่หอ้ ดังกล่าวนั้นไม่มีขาย จึงจะมีโอกาสได้ขายให้กบั ผูบ้ ริ โภค แม้แต่
ผูบ้ ริ โภคซึ่ งไม่เคยสนใจใยดีนกั ก็จะจาได้ประมาณ 3 ยี่ห้อ ดังนั้นถ้าเกิดยี่ห้อที่ไม่อยูใ่ นความทรงจา
จะขายได้ก็ตอ้ งรอให้ 3 ยีห่ อ้ นั้นไม่มีขายเสี ยก่อน เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้วนักการตลาดจึงต้องสร้างความถี่
ในการโฆษณาของตนเอง จะต้องมีโฆษณาที่ประทับใจ มีข่าวประชาสัมพันธ์สม่าเสมอ เพื่อให้ชื่อ
ยี่ห้อนั้นติ ดหู ติดตาผูบ้ ริ โภคเป็ นยี่ห้อต้นๆ ถ้าหากว่าผูบ้ ริ โภคจดจายี่ห้อหนึ่ งได้ แล้วระลึกถึงด้วย
ความพึงพอใจก็จะตัดสิ นใจซื้ อทันที (Make Decision) แต่ถา้ หากผูบ้ ริ โภคจดจาได้ แต่ไม่พอใจสิ่ งที่
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จาได้ และปั ญหาที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนจะไม่รุนแรง แก้ไขก็ได้ไม่แก้ไขก็ได้ กระบวนการตัดสิ นใจ
นั้นก็จะหยุดลง (Abortion)
การเปลี่ยนปรากฏการณ์ อย่างที่ 2 นี้ เกิ ดขึ้นจากการที่นกั การตลาดไม่สามารถสร้ างปั ญหา
อย่างรุ นแรงให้เกิดขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภคได้ เช่น ถ้าเกิดมีคนเจ็บคอ นึ กถึงยาได้ 5 ยี่ห้อ แต่บางยีห่ ้อ
ก็เผ็ดไป บางยี่ห้อก็ขมไป บางยี่ห้อก็มีน้ าตามมากไป ผูบ้ ริ โภคจึ งไม่ตดั สิ นใจซื้ อ แล้วก็ คิดว่าไม่
จาเป็ นต้องอมยาอม กลับไปบ้าน นอนพักผ่อน ดื่มน้ ามากๆ ก็หายแล้ว กระบวนการจัดสิ นใจซื้ อยา
แก้เจ็บคอจึ งไม่เกิ ดขึ้ น (Abortion) อย่างไรก็ตามถ้าผูบ้ ริ โภคไม่ได้ตดั สิ นใจซื้ อเนื่ องจากไม่พอใจ
ยีห่ ้อที่ห้อที่จาได้ และขณะเดียวกันปั ญหาที่เกิดขึ้นนั้นรุ นแรงไม่อาจจะยกเลิกการหาซื้ อได้ ก็จะเกิด
ขั้นตอนที่ 3 ต่อไป นัน่ คือ การแสวงหาภายนอก
การแสวงหาภายนอก (External Search)
เมื่ อผูบ้ ริ โภคต้องการใช้สิ นค้าที่ ตวั เองจาได้ หรื อมี รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ สิ นค้าที่ จาได้ไ ม่
เพียงพอ ผูบ้ ริ โภคก็จะเริ่ มแสดงหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าจากภายนอก ด้วยวิธีการต่อไปนี้
1) การหาข้อมูลจากการไปดู โฆษณา เมื่อผูบ้ ริ โภคอยากจะรู ้วา่ สิ นค้าอะไรน่าซื้ อ ก็จะไปดู
โฆษณา ดังนั้น นักการตลาดที่ดีควรเลื อกโฆษณาในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม เช่น ในหน้าฝนก็
จะต้ อ งมี ก ารโฆษณายาแก้ ห วัด ยาแก้ เท้ า เปื่ อย หน้ า ร้ อ นก็ จ ะต้ อ งมี ก ารโฆษณาน้ าอัด ลม
เครื่ องปรั บ อากาศ ในเดื อนพฤษภาคมก็ จะต้องโฆษณาเครื่ องเขี ยน ชุ ดนัก เรี ยน เป็ นต้น ถ้าหาก
นักการตลาดไม่รู้วา่ ช่วงใดควรโฆษณาสิ นค้าตน สื่ อใดที่ควรจะใช้ในการโฆษณาสิ นค้าตน ก็อาจจะ
ล้มเหลวที่จะเข้าถึงผูบ้ ริ โภค ซึ่งแสวงหาข้อมูลภายนอกด้วยวิธีการโฆษณา
2) การไป ณ จุดขาย การไป ณ จุดขายนั้น ก็หมายความว่าผูบ้ ริ โภคนั้นไม่พอใจสิ่ งที่ตวั เอง
จาได้ เลยลองไปหาซื้ อดู เช่ น คนที่ไม่พอใจยาอมที่ตวั เองจาได้ก็อาจจะที่ร้านขายยา สิ่ งที่สาคัญใน
จุ ดนี้ ก็คื อ สิ น ค้าจะต้องมี วางขาย ณ จุดขาย เพราะผูบ้ ริ โภคได้ให้โอกาสกับ เราแล้ว ด้วยการไป
แสวงหา ณ จุดขาย แต่ถ้าเราไม่มีสินค้าที่ จะขาย ก็เท่ากับหมดโอกาสที่จะขาย นอกจากนั้นการจัด
วางน าเสนอสิ นค้ า (Display) ก็ ต้ อ งเด่ น ชั ด พนั ก งานขายจะต้ อ งมี ม ารยาท มี บ ริ การที่ ดี มี
ความสามารถ จึงจะทาให้การแสวงหาภายนอกในครั้งนี้เป็ นประโยชน์แก่สินค้า
3) การโทรศัพท์พูดคุยกับบริ ษทั หรื อร้านค้า การที่ผบู ้ ริ โภคแสวงหาข้อมูลภายนอกโดยวิธี
นี้ สิ่ งที่ นกั การตลาดควรทาก็คือการโฆษณาอยู่ในสมุดหน้าเหลื อง เพราะถ้าหากผูบ้ ริ โภคต้องการ
แสวงหาด้วยการโทรศัพท์ไปตรวจสอบ แต่เราไม่มีหมายเลขโทรศัพท์อยู่ในสมุดหน้าเหลื องเราก็
หมดโอกาสในเรื่ องนี้ ขณะเดียวกันทางบริ ษทั ก็ตอ้ งฝึ กฝนพนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานฝ่ ายลูกค้า
สัมพันธ์ การตอบคาถามต่างๆ เหล่านี้จะต้องชัดเจน
4) การขอพบพนักงานขาย เมื่อผูบ้ ริ โภคไม่พอใจสิ นค้าที ตวั เองจาได้ก็อยากจะได้ขอ้ มู ล
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จากสิ นค้าอื่น ๆ ที่ตวั เองไม่เคยรู ้จกั ก็อาจจะติดต่อพนักงานเพื่อให้มาพบ ให้มานาเสนอขายสิ นค้า
ดังนั้นพนักงานขายจึงต้องมีอย่างเพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถจะตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคในการที่จะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าได้ทนั ท่วงที
5) การไต่ถามจากผูอ้ ื่นเคยใช้สินค้าแล้วในกรณี ดงั กล่าวนี้ น้ นั เราจะต้องมีสินค้าที่ดี เป็ นที่
ประทับใจของผูท้ ี่เคยใช้ เพราะเมื่อมีผบู ้ ริ โภคที่ตอ้ งการอยากจะใช้สินค้าไปสอบถามผูท้ ี่เคยใช้แล้ว
เราหวังว่าเราจะได้คาชมที่ดีจากผูท้ ี่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว เพื่อเป็ นการแนะนาให้ผทู ้ ี่กาลังแสวงหาทาง
เลือกใช้สินค้าของเรา หลังจากที่ผบู ้ ริ โภคได้แสวงหาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรื อหลายวิธีขา้ งต้น
แล้ว ผูบ้ ริ โภคก็ จะดาเนิ นการขั้น ตอนต่ อไปในกระบวนการการตัดสิ น ใจ นั่นก็ คื อการประเมิ น
ทางเลือก
2.7.2.3 ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลื อก ผูบ้ ริ โภคจะนาข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มา
จัดเป็ นหมวดหมู่ และวิเคราะห์ ข ้อดี ข้อเสี ยที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ น ทั้งในลักษณะการเปรี ยบเที ยบหา
ทางเลือกและความคุม้ ค่ามากที่สุด
2.7.2.4 ขั้นที่ 4 การตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หลังการประเมิน ผูป้ ระเมินจะ
ทราบข้อ ดี ข้อเสี ย หลังจากนั้น บุ ค คลจะต้องตัดสิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด ในการแก้ปั ญ หา
ผู ้บ ริ โ ภคได้ ล งความเห็ น ว่ า จะจ่ า ยเงิ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ คิ ด ว่ า ดี ที่ สุ ดส าหรั บ เขา มัก ใช้
ประสบการณ์ในอดีตเป็ นเกณฑ์ ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ ื่น
บางครั้งแม้วา่ ผูบ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจซื้ อแล้วก็ตาม แต่อาจมีปัจจัยบางอย่างเข้ามากระทบทา
ให้เกิดการล่าช้า ลังเล เช่น กลัวว่าจ่ายเงินไปแล้ว จะมีเงินเหลือใช้ไม่พอถึงสิ้ นเดือนและไม่แน่ใจว่า
ผลิ ตภัณฑ์จะดี จริ งเหมือนที่ได้โฆษณาไว้หรื อไม่ เพื่อนหรื อคนใกล้ชิแนะนาให้ลองทบทวนอีกที
ก่อน ดังนั้นโฆษณาควรหาวิธีในการโฆษณาเพื่อเร่ งให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อเร็ วขึ้น
วิธีการเร่ งรัดการตัดสิ นใจ
1) สร้างความแตกต่าง (Differentiation)
(1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) นักการตลาดจะต้องพยายามสร้างความเด่น ความแปลก
ให้กบั ผลิตภัณฑ์ เพื่อจะเร่ งการตัดสิ นใจ เช่น ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นที่นงั่ สาหรับเด็กๆ ทัว่ ๆ ไป
อาจเป็ นเก้าอี้นงั่ ธรรมดา มีลวดลายการ์ ตูน แต่เราฉี กแนวออกแบบเป็ นรู ปสัตว์ หรื อ ผลไม้ ซึ่ งช่วย
เพิ่ ม ความน่ าสนใจน่ าลองนั่งส าหรั บ เด็ ก ๆ ในขณะที่ นัก โฆษณาต้องพยายามชี้ หรื อ ดึ งให้ เห็ น
จุดเด่นที่แตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ชดั เจน เช่นจากตัวอย่างที่กล่าวมา ในการโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์
ควรให้เห็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ชดั เจน ใส่ ขอ้ ความให้เห็นว่าถ้าซื้ อไปแล้วจะจูงใจให้เด็กอยากนัง่ เวลาให้
นัง่ รับประทานอาหารหรื อนั่งทาการบ้านเด็กก็จะไม่ซุกซนวิ่งไปมา เพราะอยากจะนั่งอยู่บนเก้าอี้
สวยๆ ที่ชอบ
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(2) ด้านราคา (Pricing) โดยปกติผบู ้ ริ โภคมีแนวโน้มจะประเมินผลิตภัณฑ์ราคาต่าใน
เรื่ องความคุม้ ค่า (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2549, น.17) ดังนั้นหากมีการเสนอราคาที่ไม่แพงจะทาให้การ
ตัดสิ นใจทาได้ง่ายขึ้น
สาหรั บ สิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคากลายเป็ นเครื่ องประเมิ นคุ ณค่ าของผลิ ตภัณ ฑ์ บางครั้ ง
ราคาสู งก็อาจเป็ นตัวเร่ งการตัดสิ นใจซื้ อได้ เช่ น เพชรบลู ไดมอนด์ หากตั้งราคาไว้แพงต่างจาก
ราคาเพชรธรรมดามาก จะทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อได้เร็ ว เพราะว่าดูเป็ นสิ นค้าที่มีคุณค่า หายาก
ต้องรี บซื้ อเพราะของมีจานวนน้อยมากในโลก
สาหรับนักโฆษณา สามารถดึ งเอาจุดเด่นทางด้านราคามาเป็ นจุดเร้ าใจได้ หากเห็ นว่า
ราคาเป็ นจุดสนใจที่ผบู ้ ริ โภคจะพิจารณาเป็ นอันดับต้น ๆ
(3) สถานที่ จาหน่ าย (Place) หากสถานที่จดั จาหน่ ายมี ทวั่ ถึ ง ทาให้การไปหาซื้ อได้
ง่ายก็จะเร่ งให้เกิ ดการตัดสิ นใจได้เร็ วขึ้น หรื อสถานที่จดั จาหน่ ายส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ให้กบั สิ นค้า
เช่ นกระเป๋ าแบรนด์เนม หากวางขายในตลาดนัดเปิ ดท้าย อาจไม่ได้รับความสนใจ หรื อผูบ้ ริ โภค
ไม่ตดั สิ นใจซื้ อ เพราะลังเลว่าจะเป็ นของแท้หรื อไม่ ในการโฆษณาหากได้ใส่ สถานที่จดั จาหน่ายไว้
ชัดเจน ทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่เสี ยเวลาในการไปตระเวนหา ก็ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจได้ง่าย
(4) การส่ ง เสริ ม การขาย (Promotion) เช่ น การลด แลก แจก แถม ซึ่ งสามารถ
กระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อได้ โดยเฉพาะของที่มีจานวนจากัด หรื อ ช่วงเวลาในการแถมจากัด หากไม่
รี บซื้ อจะไม่ได้รับของแถม
2) ลดความเสี่ ยง (Reduced Perceived Risk) ผูบ้ ริ โภคมักต้องการความเชื่ อมัน่ ในการซื้ อ
สิ นค้า เพราะบ่อยครั้งที่การซื้ อสิ นค้าตั้งอยูบ่ นความเสี่ ยง เช่น เสี่ ยงว่าจะได้รับสิ นค้าที่ไม่มีคุณภาพ
เสี่ ยงว่าจะเสี ยเงินแพง นักโฆษณาต้องพยายามสร้างโฆษณาที่ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ เพิ่มความ
มัน่ ใจว่าสิ นค้าดี มีคุณภาพ เพื่อที่ผบู ้ ริ โภคจะได้ลดความลังเลใจ เร่ งการตัดสิ นใจให้เร็ วขึ้น
วิธีการลดความเสี่ ยง
(1) การรับประกัน สิ นค้าที่มีการรับประกัน จะช่ วยสร้างความอุ่นใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ว่าหากซื้ อไปแล้วสิ นค้าเสี ย หรื อไม่ได้คุณภาพ ก็สามารถเปลี่ยนคืนได้
(2) ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั บริ ษทั ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็ นที่ยอมรับในสังคม ทาให้เกิด
ความเชื่ อมัน่ ได้วา่ จะขายสิ นค้าที่มีคุณภาพดี ดว้ ย เพราะจะไม่กล้าเสี่ ยงต่อการขายสิ นค้าคุณภาพต่า
เนื่องจากภาพลักษณ์หากเสี ยไปจะสร้างกลับมาใหม่ตอ้ งใช้เวลานาน
(3) ภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้า ถ้าสิ นค้าได้มีการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีมาอย่างต่อเนื่ อง
และมีการสื่ อสารให้ผูบ้ ริ โภคได้รู้ เช่ นการโฆษณาจะช่ วยทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความสบายใจ กล้า
ตัดสิ นใจมากขึ้น
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(4) ภาพลักษณ์ ของตัวบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หากมีภาพลักษณ์ ที่ดีแล้ว ก็จะ
ช่ วยเสริ ม ความมัน่ ใจ ลดความรู ้ สึก เสี่ ยงที่ จะตัดสิ นใจ เช่ น ภาพลัก ษณ์ ข องพนักงานขาย การ
แต่งตัวสะอาด กริ ยาเรี ยบร้ อย พูดแนะนาสิ นค้าด้วยความมัน่ ใจ ไม่ลงั เล ดู มีความจริ งใจ หรื อ
ภาพลัก ษณ์ ข องผูบ้ ริ โภคคนอื่ น ๆ ที่ เคยซื้ อสิ น ค้าไปก่ อนหน้านั้น ถ้าเป็ นคนมี ชื่ อเสี ย ง มี ค วาม
น่าเชื่อถือ แล้วได้เคยใช้สินค้ามาก่อนจะช่วยเพิ่มความสบายใจมากขึ้น
2.7.2.5 ขั้นที่ 5 การประเมิ น ภายหลังการซื้ อ ขั้นตอนสุ ดท้ายภายหลังจากการซื้ อ
ผูบ้ ริ โภคก็จะนาผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อนั้นมาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะทาการประเมินผลผลิตภัณฑ์น้ นั
ไปด้วย โดยการเปรี ยบเทียบการใช้งานหรื อประโยชน์ที่ได้รับจากผลิ ตภัณฑ์อย่างแท้จริ งกับความ
คาดหวังที่คาดคิดเอาไว้ หากผลที่ได้เป็ นไปตามความคาดหวังก็จะทาให้เกิดความพอใจ (Satisfaction)
แต่หากผลที่ได้รับไม่เป็ นอย่างที่คาดหวังไว้ก็จะทาให้เกิ ดความไม่พอใจ (Dissatisfaction) ซึ่ งผลลัพธ์
ทั้งสองทางนี้ อาจนาไปสู่ การแสวงหาข้อมู ลเพิ่ม เติ มเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ตรงนั้น หรื ออาจเปลี่ ยน
ความเชื่ อ ซึ่ งจะเห็ นได้ว่ากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการต่อเนื่ อง ไม่ได้
หยุดตรงที่การซื้ อ
จากแนวคิ ดพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค สามารถสรุ ป ได้ว่า พฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค คือการกระทาที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ง ซึ่ งมี
ทางเลือกตั้งแต่สองทางเลือกขึ้นไป ในแนวคิดกระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคนี้ นาไปสู่
รู ปแบบการจาแนกการวัดระดับการตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ ด้านความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล
ด้านการประเมิ นทางเลื อก ด้านการตัดสิ นใจ และด้านพฤติ กรรมหลังการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร

2.8 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
ทัศนคติ มีผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อเป็ นอย่างมาก เพราะทัศนคติถือเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่
เป็ นผลมาจากความคิดของบุคคล และความคิดของบุคคลจะถูกแสดงผลออกมาผ่านการกระทาของ
บุคคล โดยทัศนคติของผูบ้ ริ โภคย่อมมีส่วนส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคาว่า ทัศนคติ ไว้ดงั นี้
เดโช สวนานนท์ (2512, น. 28) กล่าวถึง ทัศนคติวา่ เป็ นบุคลิกภาพที่สร้ างขึ้นได้ เปลี่ยนแปลง
ได้และเป็ นแรงจูงใจ ที่กาหนด พฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ
ศักดิ์ สุ นทรเสณี (2531, น. 2) กล่าวถึ ง ทัศนคติ ที่เชื่ อมโยงไปถึ ง พฤติกรรมของบุ คคลว่า
ทัศนคติ หมายถึง 1) ความสลับซับซ้อนของความรู ้สึก หรื อการมีอคติของบุคคล ในการที่จะสร้าง
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ความพร้อม ที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นที่ได้รับมา 2) ความโน้มเอียง
ที่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในทางที่ดีหรื อต่อต้าน สิ่ งแวดล้อม ที่จะมาถึงทางหนึ่ งทางใด 3) ใน
ด้านพฤติกรรม หมายถึง การเตรี ยมตัว หรื อความพร้อมที่จะตอบสนอง
ชิ ฟ แมน และคานุ ก (Schiffman & Kanuk, 1994, p. 657 อ้างถึ งใน ดารา ทีปะปาล, 2542)
ทัศนคติ หมายถึ ง ความโน้ม เอี ยงที่ เรี ยนรู ้ เพื่อให้มีพ ฤติ ก รรมที่ ส อดคล้องกับ ลักษณะที่ พึ งพอใจ
หรื อไม่พึงพอใจที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง หรื ออาจหมายถึงการแสดงความรู ้สึกภายในที่สะท้อนว่าบุคคล
มีความโน้มเอียง พอใจหรื อไม่พอใจต่อบางสิ่ ง เช่น ตราสิ นค้า บริ การ ร้านค้าปลีก เนื่องจากเป็ นผล
ของกระบวนการทางจิ ตวิท ยา ทัศนคติ ไม่ สามารถสั งเกตเห็ นได้โดยตรง แต่ต้องแสดงว่าบุ คคล
กล่าวถึงอะไรหรื อทาอะไร
2.8.1 แหล่งทีม่ าของการเกิดทัศนคติ (ดารา ทีปะปาล, 2542, น. 127)
2.8.1.1 ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล (Personal Experience) ซึ่ งประสบการณ์ต่าง
ๆ จะเป็ นตัวช่วยเสริ มสร้างและทาให้เกิดทัศนคติที่มีต่อวัตถุต่างๆ และปั จจัยภายในอื่นๆ ของบุคคล
นั้นจะเป็ นตัวก่ออิทธิ พลในการเกิดทัศนคติที่แตกต่างกันได้ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ความต้อ งการ (Needs) เนื่ อ งจากความต้ อ งการไม่ อ ยู่ ก ั บ ที่ ต้ ัง แต่ เกิ ด
จนกระทัง่ ตาย แต่จะเปลี่ ยนตามกาลเวลา ทาให้วตั ถุ อย่างเดี ยวกัน ได้รับการประเมิ นที่ ต่างกันใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
2) แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ตนเอง (Self Concept) หมายถึ ง ผลรวมของความคิ ด
ความรู ้ สึกทั้งหมดที่บุคคลมองตัวเองว่ามีลกั ษณะอย่างไร เคยเป็ นอย่างไร และคาดหวังจะให้เป็ น
อย่ า งไรในอนาคต ดัง นั้ นเมื่ อ เผชิ ญ กับ สิ่ ง เร้ า ทางการตลาด จะเกิ ด การเลื อ กรั บ รู ้ เลื อ กแปล
ความหมายไปตามความคิดของตนเอง
3) บุคลิกภาพ (Personality) บุคคลที่มีบุคลิกภาพเฉพาะตัวก้าวร้ าว เฉื่ อยชา
เก็บตัว หรื อเปิ ดเผย มีผลกระทบต่อการก่อตัวเป็ นทัศนคติ
2.8.1.2 การเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก ของกลุ่ ม ต่ างๆ (Group Associations) การเข้าเป็ น
สมาชิ กของกลุ่ มต่างๆ จะทาให้ได้รับอิทธิ พลมาด้วย โดยเฉพาะในเรื่ องทัศนคติ เช่ น ครอบครั ว
เพื่อนร่ วมงาน เพื่อนร่ วมอุดมการณ์
2.8.1.3 ปั จจัยอิทธิ พลอื่นๆ (Influential Others) เกิ ดจากการที่บุคคลได้เข้าไปติดต่อ
สัมผัสกับบุคคลที่มีอิทธิพลที่ตนเองยอมรับและศรัทธา เช่น ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูน้ าความคิด การโฆษณา
จึงมักนาดาราที่ชื่นชอบมาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ เพื่อจูงใจให้คล้อยตาม
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2.8.2 โมเดลโครงสร้ างทัศนคติ
โมเดลโครงสร้างทัศนคติ (Structural Model of Attitudes) การทาความเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่าง ทัศนคติและพฤติกรรม นักจิตวิทยาได้สร้างโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของทัศนคติ การ
ก าหนดส่ วนประกอบของทัศ นคติ เพื่ อจะอธิ บ ายพฤติ ก รรมที่ ค าดคะเน ต่ อมาจะส ารวจโมเดล
ทัศ นคติ ที่ ส าคัญ หลายประการ แต่ ล ะโมเดลมี ท ัศ นคติ ที่ แตกต่ างกัน เกี่ ย วกับ ส่ วนประกอบของ
ทัศนคติและวิธีการซึ่ งส่ วนต่างๆ เหล่านี้มีการจัดหรื อมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยรายละเอียดดัง
ภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 ภาพแสดงโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการ (Tricomponent Attitude Model)
แหล่งทีม่ า: (Schiffman & Kanuk, 2007, p. 236-237)
โมเดลทัศนคติ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่ วน (Schiffman & Kanuk, 2007, p. 236-237)
2.8.2.1 ส่ วนของความเข้าใจ (Cognitive Component) หมายถึง ส่ วนหนึ่ งของโมเดล
องค์ประกอบ ทัศนคติ 3 ประการ ซึ่ งแสดงถึงความรู ้ (Knowledge) การรับรู ้ (Perception) และความ
เชื่อถือ (Beliefs) ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมีต่อความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ส่ วนของความเข้าใจเป็ นส่ วนประกอบ
ส่ วนแรก ซึ่ งก็คือความรู ้และการรับรู ้ที่ได้รับ จากการประสมกับประสบการณ์ โดยตรงต่อทัศนคติ
และข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องจากหลายแหล่ งข้อมู ล ความรู ้ น้ ี และผลกระทบต่อการรับ รู ้ จะกาหนดความ
เชื่ อถือ (Beliefs) ซึ่ งหมายถึ ง สภาพด้านจิตใจ ซึ่ งสะท้อนความรู ้ เฉพาะอย่างของบุคคล และมี การ
ประเมินเกี่ ยวกับความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งก็คือการที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติต่อสิ่ งหนึ่ ง คุ ณสมบัติ
ของสิ่ งหนึ่ง หรื อพฤติกรรมเฉพาะอย่างจะนาไปสู่ ผลลัพธ์เฉพาะอย่าง
2.8.2.2 ส่ วนของความรู ้ สึ ก (Affective Component) หมายถึ ง ส่ วนของโมเดล
องค์ป ระกอบทัศ นคติ 3 ประการซึ่ งสะท้อนถึ งอารมณ์ (Emotion) หรื อความรู ้ สึ ก (Feeling) ของ
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ผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ส่ วนของอารมณ์ และความรู ้ สึกมี การค้นพบโดยผูว้ ิจยั
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมี ก ารประเมิ น ผลเบื้ องต้น โดยธรรมชาติ ซึ่ งมี ก ารค้น พบโดยการวิจยั ผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
ประเมินทัศนคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยการให้คะแนนความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ ดีหรื อเลว เห็ น
ด้วยหรื อไม่เห็นด้วย การวิจยั ได้ระบุวา่ สภาพอารมณ์ จะสามารถเพิ่มประสบการณ์ดา้ นบวกหรื อลบ
ซึ่ งประสบการณ์ จะมีผลกระทบด้านจิตใจและวิธี ซึ่ งบุคคลปฏิบตั ิการใช้การวัดการประเมินผลถึง
ทัศนคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยอาศัยเกณฑ์ ดี-เลว ยินดี-ไม่ยนิ ดี
2.8.2.3 ส่ วนของพฤติ ก รรม (Conative Component หรื อ Behavior หรื อ Doing)
หมายถึ ง ส่ วนหนึ่ งของโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการ ซึ่ งสะท้อนถึง ความน่ าจะเป็ นหรื อ
แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ งต่อทัศนคติที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง พฤติกรรม
จะเกิ ด ขึ้ น ได้ก็ เป็ นผลมาจากทัศ นคติ ที่ มี แ นวโน้ม ในเชิ ง บวก หรื อ แนวโน้ม ในเชิ ง ลบ ซึ่ งหาก
ทัศนคติ มี แนวโน้ม ในเชิ งบวก ก็ อาจหมายถึ ง ความตั้งใจที่ จะซื้ อ (Schiffman & Kanuk, 2007, p.
236-237)
จะเห็ นได้ว่า การที่บุคคลมี ทัศนคติ ต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดต่างกัน ก็เนื่ องมาจาก บุ คคลมีความ
เข้าใจ มีความรู ้สึก หรื อมี แนวความคิด แตกต่างกันนั้นเอง
ดัง นั้ น ส่ วนประกอบทาง ด้ า นความคิ ด หรื อ ความรู ้ ความเข้ า ใจ จึ ง นั บ ได้ ว่ า เป็ น
ส่ วนประกอบขั้นพื้นฐานของทัศนคติ และส่ วนประกอบนี้ ะเกี่ ยวข้องสัมพันธ์ กบั ความรู ้สึกของ
บุคคลอาจออกมาในรู ปแบบแตกต่างกันทั้งในทางบวก และทางลบซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ และ
การเรี ยนรู ้
2.8.3 ประเภทของ ทัศนคติ
บุคคลสามารถแสดง ทัศนคติ ออกได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ
2.8.3.1 ทัศนคติทางเชิ งบวก เป็ น ทัศนคติ ที่ชกั นาให้บุคคลแสดงออก มีความรู ้สึก
หรื อ อารมณ์ จากสภาพจิตใจโต้ตอบ ในด้านดี ต่อบุคคลอื่น หรื อ เรื่ องราวใดเรื่ องราวหนึ่ ง รวมทั้ง
หน่วยงาน องค์กร สถาบัน และการดาเนิ น กิจการของ องค์การ อื่นๆ เช่น กลุ่มชาวเกษตรกร ย่อมมี
ทัศนคติ ทางบวก หรื อ มี ความรู ้ สึกที่ดีต่อสหกรณ์ การเกษตร และให้ความสนับสนุ นร่ วมมือด้วย
การเข้าเป็ นสมาชิก และร่ วมในกิจกรรมต่างๆ อยูเ่ สมอ เป็ นต้น
2.8.3.2 ทัศนคติทางลบ หรื อ ไม่ดี คือ ทัศนคติ ที่สร้างความรู ้สึกเป็ นไปในทางเสื่ อม
เสี ย ไม่ได้รับความเชื่ อถือ หรื อ ไว้วางใจ อาจมีความเคลื อบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง เรื่ องราว หรื อปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ ง หรื อหน่ วยงาน องค์การ สถาบัน และการ
ดาเนินกิจการขององค์การ และอื่นๆ เช่น พนักงาน เจ้าหน้าที่บางคน อาจมี ทัศนคติ เชิงลบต่อบริ ษทั
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ก่อให้เกิดอคติข้ ึนในจิตใจของเขาจนพยายามประพฤติ และปฏิบตั ิต่อต้านกฎระเบียบของบริ ษทั อยู่
เสมอ
2.8.3.3 ประเภทที่สาม ซึ่ งเป็ นประเภทสุ ดท้าย คือ ทัศนคติ ที่ บุคคลไม่แสดงความ
คิดเห็นในเรื่ องราวหรื อปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ งหรื อต่อบุ คคล หน่ วยงาน สถาบัน องค์การ และอื่น ๆ
โดยสิ้ นเชิ ง เช่ น นักศึกษาบางคนอาจมีทศั นคติ นิ่งเฉยอย่างไม่มีความคิดเห็นต่อปั ญหาโต้เถี ยงเรื่ อง
กฎระเบียบว่า ด้วยเครื่ องแบบของนักศึกษา
ทัศนคติ ทั้ง 3 ประเภทนี้ บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรื อหลายประการก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั
ความมัน่ คงในความรู ้สึกนึ กคิด ความเชื่ อ หรื อค่านิ ยมอื่นๆ ที่มีต่อบุคคล สิ่ งของ การกระทา หรื อ
สถานการณ์
2.8.4 การโฆษณาเพื่อเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
2.8.4.1 ใช้สถานการณ์ มาเปลี่ ยนทัศนคติ เช่ น คนส่ วนใหญ่ ไม่นิยมท าประกันภัย
เพราะไม่ ค่ อยเห็ น ประโยชน์ และต้อ งจ่ า ยเงิ น ค่ อยข้า งสู ง ในแต่ ล ะปี โดยไม่ ไ ด้เป็ นสิ่ ง ของหรื อ
ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตอบแทนนักโฆษณาจึงต้องอาศัยสถานการณ์มาโฆษณาชี้ให้ผบู ้ ริ โภคเห็นว่าการทา
ประกันภัย จะส่ งผลดี ในกรณี ต่าง ๆ เช่น เจ็บป่ วย ก็มีค่ารักษาพยาบาลให้ ไม่ตอ้ งเอาเงินเก็บมาใช้
หรื อหากทุพพลภาพก็มีเงินก้อนให้หรื อหากเสี ยชี วิต ก็ไม่ตอ้ งเป็ นห่ วงคนที่อยูข่ า้ งหลังว่าจะลาบาก
เพราะมีเงินที่ได้รับจากการประกันภัยไว้ใช้จ่าย
2.8.4.2 ใช้ก ารตอกย้ าบ่ อยๆ ทัศ นคติ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ แต่ ต้อ งใช้เวลาถ้า
โฆษณากระตุน้ บ่อย ๆ อาจทาให้เกิดความโน้มเอียงได้ง่าย เช่น เห็นโฆษณาร้านอาหารในโทรทัศน์
ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ จากเดิมเคยมีทศั นคติวา่ ไม่ชอบทานอาหารนอกบ้านเพราะอาจไม่สะอาดพอ แต่
เมื่ อเห็ นบ่อยๆ ประกอบกับภาพโฆษณาร้ านที่สวย สะอาดตา ทาให้เกิ ดความเอนเอียง จนอาจเกิ ด
การไปลองใช้บริ การดู
2.8.4.3 การสร้ างภาพลัก ษณ์ ให้ก ับ ตราสิ นค้าหรื อองค์ก ร นักโฆษณาจาเป็ นต้อง
วิเคราะห์ ว่าภาพลักษณ์ ของสิ นค้าหรื อองค์กรที่มีในใจผูบ้ ริ โภคอยู่ที่จุดใด แล้วพยายามสร้ างให้มี
มากขึ้น เมื่อภาพลักษณ์ ดียอ่ มนามาสู่ ทศั นคติที่ดีได้ดว้ ย เช่ นโรงพยาบาล เอกชน แม้ว่ามีราคาค่า
รักษาที่แพงกว่าโรงพยาบาลของรัฐบาล แต่ การบริ การดี รวดเร็ ว มีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านจากที่เคยมองในด้านลบที่วา่ เก็บค่ารักษาแพงแต่เมื่อได้ใช้บริ การแล้วกับไม่สร้างความหงุดหงิด
น่าราคาญใจ ไม่ตอ้ งรอนาน แถมมีแพทย์ที่เชี่ ยวชาญ จึงทาให้เปลี่ยนทัศนคติวา่ ถึงจ่ายเงินแต่ก็คุม้ ค่า
เป็ นต้น
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จากความหมายดังกล่าวสรุ ปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึ ง ความรู ้ สึกนึ กคิดของบุ คลคลที่มีต่อ
สิ่ ง ๆ หนึ่ ง ซึ่ งเป็ นความรู ้ สึ ก ชอบหรื อ ไม่ ช อบ โดยความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด นั้น มี ค วามสอดคล้อ งกับ
พฤติกรรมของบุคคล และทัศนคติน้ นั ยังมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่ซ้ื อของผูบ้ ริ โภค
อีกด้วย ในทางเดียวกันหากตราสิ นค้าสามารถสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภคได้ ย่อม
ส่ งผลต่อโอกาสที่ ผูบ้ ริ โภคจะมี พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อที่ มากกว่าตราสิ นค้าของคู่แข่งขัน จาก
แนวความคิดนี้นาไปสู่ การวัดความคิดเห็นด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ และ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์

2.9 แนวคิดเกีย่ วกับเครื่ องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์
2.9.1 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจาหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
กฎหมายที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการซื้ อขายสุ ราในประเทศไทยเป็ นกฎหมายที่อนุญาตให้
ท าการจาหน่ ายได้ แต่ ข ณะเดี ย วกัน ก็ เป็ นกฎหมายจากัดการขายสุ ราไปด้วยเช่ นกัน ดัง จะกล่ าว
ต่อไปนี้
พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2551 หมวด 4 ว่าด้วย การควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
1) มาตรา 26 ให้ผผู ้ ลิตหรื อนาเข้าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) จัด ให้ มี บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ ฉลาก พร้ อ มทั้ง ข้อ ความค าเตื อ นส าหรั บ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ที่ผลิ ตหรื อนาเข้า ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ควบคุมประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) การอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการควบคุ ม ก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2) มาตรา 27 ห้ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรื อบริ เวณดังต่อไปนี้
(1) วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั ิพิธีกรรมทางศาสนา
(2) สถานบริ ก ารสาธารณสุ ขของรั ฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
(3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริ เวณที่จดั ไว้เป็ นร้านค้าหรื อสโมสร
(4) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(6) สถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้ อเพลิง
หรื อร้านค้าในบริ เวณสถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง
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(7) สวนสาธารณะของทางราชการที่ จ ัด ไว้เพื่ อ การพัก ผ่ อ นของประชาชน
โดยทัว่ ไป
(8) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
3) มาตรา 27ห้ ามมิ ใ ห้ผูใ้ ดขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ใ นวัน หรื อเวลาที่ รัฐ มนตรี
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะกาหนดเงื่ อนไขหรื อ
ข้อยกเว้นใดๆ เท่าที่จาเป็ นไว้ดว้ ยก็ได้
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ ง มิให้ใช้บงั คับกับการขายของผูผ้ ลิตผูน้ าเข้าหรื อตัวแทนของ
ผูผ้ ลิตหรื อผูน้ าเข้าไปยังผูข้ ายซึ่ งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา
4) มาตรา 29 ห้ามมิให้ผใู ้ ดขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) บุคคลซึ่ งมีอายุต่ากว่ายีส่ ิ บปี บริ บูรณ์
(2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้
5) มาตรา 30 ห้ามมิ ให้ผูใ้ ดขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์โดยวิธี ก ารหรื อในลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ใช้เครื่ องขายอัตโนมัติ
(2) การเร่ ขาย
(3) การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริ มการขาย
(4) ให้หรื อเสนอให้สิทธิ ในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริ การการ
ชิงโชคการชิงรางวัล หรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดเป็ นการตอบแทนแก่ผซู ้ ้ื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรื อ
แก่ผนู ้ าหี บห่อหรื อสลากหรื อสิ่ งอื่นใดเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรื อแลกซื้ อ
(5) โดยแจก แถม ให้ หรื อแลกเปลี่ ยนกับเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ หรื อกับสิ นค้า
อื่ น หรื อการให้ บ ริ ก ารอย่างอื่ น แล้วแต่ ก รณี หรื อแจกจ่ ายเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ในลัก ษณะเป็ น
ตัวอย่างของเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ หรื อเป็ นการจูงใจสาธารณชนให้บริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
รวมถึงการกาหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็ นการบังคับซื้ อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรง
หรื อทางอ้อม
(6) โดยวิธีหรื อลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการ
6) มาตรา 31 ห้า มมิ ให้ ผูใ้ ดบริ โภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ใ นสถานที่ ห รื อ บริ เวณ
ดังต่อไปนี้
(1) วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั ิพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
พิธีกรรมทางศาสนา
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(2) สถานบริ ก ารสาธารณสุ ขของรั ฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริ เวณที่จดั ไว้เป็ นที่พกั ส่ วนบุคคล
(3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริ เวณที่จดั ไว้เป็ นที่พกั ส่ วนบุคคล หรื อสโมสร หรื อ
การจัดเลี้ยงตามประเพณี
(4) สถานศึ กษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึ กษาแห่ งชาติ ยกเว้นบริ เวณที่ จดั ไว้
เป็ นที่ พกั ส่ วนบุ คคลหรื อสโมสร หรื อการจัดเลี้ ยงตามประเพณี หรื อสถานศึกษาที่ ส อนการผสม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(5) สถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้ อเพลิง
หรื อร้านค้าในบริ เวณสถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง
(6) สวนสาธารณะของทางราชการที่ จ ัด ไว้เพื่ อ การพัก ผ่ อ นของประชาชน
โดยทัว่ ไป
(7) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
7) มาตรา 32 ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ใ ดโฆษณาเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ห รื อแสดงชื่ อ หรื อ
เครื่ องหมายของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อนั เป็ นการอวดอ้างสรรพคุณหรื อชักจูงใจให้ผอู ้ ื่นดื่มโดยตรง
หรื อโดยอ้อม
การโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผูผ้ ลิตเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้
กระทาได้เฉพาะการให้ขอ้ มูลข่าวสาร และความรู ้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของ
สิ นค้าหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์น้ นั เว้นแต่เป็ นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ ของ
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ หรื อสัญลักษณ์ ของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์น้ นั เท่านั้น ทั้งนี้ ตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงบทบัญญัติในวรรคหนึ่ งและวรรคสอง มิให้ใช้บงั คับกับการโฆษณาที่มีตน้
กาเนิ ดนอกราชอาณาจักร (สานักงานคณะกรรมการควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และยาสู บ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข, 2551)
จากกฎหมายเกี่ ยวกับแอลกอฮอล์ถูกใช้เป็ นแนวทางในการทาการศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ตรา
สิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้า
เบี ยร์ สิงห์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากข้อจากัดด้านกฎหมายช่ วยท าให้เข้าใจ
ลักษณะพฤติ กรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ ม ที่ มีแอลกอฮอล์ข องผูบ้ ริ โภคได้ และถู กใช้ป ระกอบกับ
การศึกษาในการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั ต่อไป
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2.10 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิรุฬห์รัตน์ ผลทวี (2539) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พรี เซ็นเตอร์ ดารา
ทางโทรทัศน์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของวัยรุ่ น: ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสถาบันราชภัฎ พบว่า พรี
เซ็นเตอร์ ดาราที่โฆษณาสิ นค้า มีส่วนดึงดูดใจให้อยากลองซื้ อสิ นค้า และช่ วยส่ งเสริ มการตัดสิ นใจ
ซื้ อได้มาก โดยพรี เซ็นเตอร์ ดาราทางโทรทัศน์สัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของวัยรุ่ น
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเรื่ อง
การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ดรงค์ ช ล ลิ้ ม รั ต น์ (2541) โดยศึ กษ าเรื่ อง การศึ กษ าทั ศ น คติ ข องผู ้ บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์ของเบียร์ ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูด้ ื่มเบียร์ ส่วนใหญ่เป็ นชาย มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ทางานในบริ ษ ทั เอกชน และมีรายได้ 10,00020,000 บาทต่อเดือน 2) เบียร์ เป็ นเครื่ องดื่มที่ได้รับความนิยมจากคนไทย ซึ่ งนิ ยมดื่มในโอกาสต่าง ๆ
ผูบ้ ริ โภคมีความนิยมดื่มเบียร์ ตามร้านอาหาร/ภัตตาหารในเวลาหลังเลิกงาน โดยเบียร์ สดเป็ นเบีย ร์ ที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด 3) โทรทัศน์เป็ นสื่ อที่ได้รับความนิ ยม และประสบความสาเร็ จในการทา
โฆษณาเกี่ยวกับเบียร์ มากที่สุด และโฆษณาที่มีลกั ษณะของความเป็ นไทยได้รับความนิ ยมมากที่สุด
4) ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อเบียร์ น้ นั มี ความหลากหลาย มี ท้ งั เหมื อนและแตกต่างกัน โดย
ส่ วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าเบียร์ สิงห์เป็ นเบียร์ ที่เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด และมีภาพลักษณ์
ที่ดีที่สุด เบี ยร์ ที่มีรสชาติ เข้มข้นที่สุด คื อ เบี ยร์ ช้าง เบี ยร์ ที่มีรสชาติอ่อนที่ สุด คื อ เบี ยร์ โกลด์ และ
เบี ยร์ ไฮเนเก้น เป็ นเบียร์ ที่เหมาะสาหรับสุ ภาพสตรี มากที่สุด 5) ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เจาะจงยี่ห้อใน
การดื่มเบียร์ โดยเบียร์ ไทย-เจาะจงดื่มเบียร์ สิงห์ เบียร์ นอกที่ผลิตในไทย-เจาะจงดื่ มเบียร์ ไฮเนเก้น
และเบี ยร์ น าเข้า -เจาะจงดื่ ม เบี ย ร์ บ ดั ไวเซอร์ เหตุ ผ ลในการดื่ ม เบี ยร์ ได้แก่ ความชอบในรสชาติ
6) ปั จจัยที่ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่คานึ งถึ งมากที่ สุดในการตัดสิ นใจซื้ อ คือ ความเหมาะสมกับรสชาติ
โดยยีห่ ้อของเบียร์ ไทยที่ผบู ้ ริ โภคนิยมดื่มมากที่สุด คือ สิ งห์ ยีห่ ้อของเบียร์ นอกที่ผลิตในไทยที่นิยม
ดื่ ม มากที่ สุ ด คื อ ไฮเนเก้น และยี่ห้ อของเบี ย ร์ น าเข้าที่ นิ ย มดื่ ม มากที่ สุ ด คื อ บัด ไวเซอร์ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน 1) ความแตกต่างด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้ มีผลต่อทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อภาพลักษณ์ของเบียร์ ไทย เบียร์ นอกที่ผลิตในไทยและเบียร์ นาเข้า 2) ภาพลักษณ์ของ
เบียร์ ไม่วา่ จะเป็ นเบียร์ ไทย เบียร์ นอกที่ผลิตในไทย และเบียร์ นาเข้ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค
จากงานวิจ ัย นี้ ผู ว้ ิ จ ัย ได้น าผลการศึ ก ษามาเป็ นแนวทางในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จ ัย ใน
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การศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เมธา คงเมื อง (2542) ศึก ษาเรื่ อง การเปิ ดรั บ สื่ อ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมที่ ตอบสนองต่ อ
ภาพลัก ษณ์ เบี ยร์ ตราสิ งห์ ข องผูช้ ายในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว่า 1) ลัก ษณะทาง
ประชากรของผูช้ ายในเขตกรุ งเทพมหานคร กับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อเกี่ ยวกับเบี ยร์ ตราสิ งห์มี
ความสั มพันธ์ กนั 2) ลักษณะทางประชากรของผูช้ ายในเขตกรุ งเทพมหานคร กับ ทัศนคติ ที่มี ต่อ
ภาพลั ก ษณ์ เบี ย ร์ ต ราสิ งห์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั น 3) ลั ก ษณะทางประชากรของผู ้ช ายในเขต
กรุ งเทพมหานคร กับพฤติกรรมที่ มีต่อภาพลักษณ์ เบียร์ ตราสิ งห์มีความสัมพันธ์กนั 4) ทัศนคติที่มี
ต่อภาพลักษณ์ ของเบียร์ ตราสิ งห์ ของผูช้ ายในเขตกรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ตอบสนองต่อภาพลักษณ์ของเบียร์ ตราสิ งห์
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีทศั นคติที่ดีมากต่อภาพลักษณ์ของเบียร์ สิงห์ โดยเรื่ องที่มีทศั นคติดี
มากอันดับแรกคือ การแสดงออกซึ่ งเอกลักษณ์ ความเป็ นไทย รองลงมาคือ ความมีชื่อเสี ยงมานาน
ของเบียร์สิงห์และการพึงพอใจในเรื่ องการใช้สื่อโฆษณาตามลาดับ
จากงานวิจยั นี้ จะเห็ นได้ว่าทัศนคติ ที่มีต่อภาพลักษณ์ ของเบี ยร์ ตราสิ งห์ ของผูช้ ายในเขต
กรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมตอบสนองต่อภาพลักษณ์ของเบียร์ ตราสิ งห์ ผูว้ จิ ยั ได้
นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาเกี่ ยวกับทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า และพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
อุ รยา วงศ์ไ ชยคง (2557) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง การสื่ อ สารและปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การดื่ ม
เครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่ น พบว่า เนื้ อหาภาพยนตร์ โฆษณาเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ทาง
โทรทัศน์ มีท้ งั สิ้ น 6 แนวคิด คือ แนวคิดส่ งเสริ มค่านิ ยมการบริ โภค แนวคิดสัมพันธภาพ แนวคิ ด
ส่ งเสริ ม สรรพคุ ณ สิ น ค้า แนวคิ ด ส่ ง เสริ ม การช่ วยเหลื อ สั ง คม แนวคิ ด ที่ เป็ นค าคมและแนวคิ ด
ส่ งเสริ มการขาย ส่ วนจุดจูงใจในสารพบว่า จุดจูงใจเชิงเหตุผลและจุดจูงใจเชิงอารมณ์ที่พบมากที่สุด
คือ ด้านคุ ณ ลักษณะและด้านการนิ ยมผูม้ ี ชื่อเสี ยง ตามลาดับ ปั จจัยที่ มี ผลต่อการดื่ ม เครื่ องดื่ มที่ มี
แอลกอฮอล์เป็ นครั้งแรกของวัยรุ่ นมาจาก ปั จจัยภายใน ได้แก่ ความอยากลอง ความอยากรู ้ รสชาติ
ปั จจัยภายนอก ได้แก่ เพื่อน ญาติพี่นอ้ งและพ่อแม่ ชักชวนให้ดื่ม และปั จจัยแวดล้อม ได้แก่ การเห็น
บุคคลรอบข้างหรื อดาราดื่ม ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อการดื่ มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปั จจุบนั มาจาก
ปั จจัยแวดล้อม ได้แก่ การมี งานเลี้ ยงสั งสรรค์ การหาซื้ อง่ ายและราคาไม่ แพง และปั จจัยภายใน
ได้แก่ การมีความรู ้หรื อทัศนคติที่ดีต่อการดื่ม
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเรื่ อง
การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
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ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สุ พฒั ตรา แสงแก้ว (2547) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มเบียร์ ชา้ งของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ดื่มเบียร์ ชา้ งในโอกาสที่ไม่แน่นอนโดยจะดื่มเบียร์ ชา้ งที่บา้ นพักอาศัย ซึ่ งซื้ อมาจากร้านค้าปลีกใกล้
บ้านมีสาเหตุมาจากความสะดวกในการซื้ อ และผูบ้ ริ โภคจะดื่ มโดยเฉลี่ ยน้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์
โดยส่ วนใหญ่จะดื่มเบี ยร์ ช้างต่อครั้งน้อยกว่า 1 กระป๋ อง และสาหรับแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับ
เบียร์ ชา้ งที่ผบู ้ ริ โภคได้รับมากที่สุด คือทางโทรทัศน์ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มเบียร์ ชา้ งมากที่สุด คือ รสชาติ ปั จจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มเบียร์ ชา้ ง
มากที่สุด คือความเหมาะสมของราคากับคุ ณภาพ ส่ วนปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อ
การตัดสิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม เบี ย ร์ ช้างมากที่ สุ ด คื อผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ัน ต้องสามารถหาซื้ อได้ง่า ย มี วาง
จาหน่ายทัว่ ไป และปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อเครื่ องดื่มเบียร์ ชา้ งในด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากที่สุด
คือ การประชาสัมพันธ์ทวั่ ไป
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ณัชภิสราค์ นายกชน (2550) ศึก ษาเรื่ อง ความจงรั กภักดี และพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าแบ
รนด์ เฮลโล คิตตี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีทศั นคติดา้ นตราสิ นค้าที่
ดีจะมีความจงรักภักดีต่อสิ นค้า แบรนด์ เฮลโล คิตตี้ในภาพรวม มากขึ้นด้วย เนื่ องจากตราสิ นค้า เฮล
โลคิตตี้เป็ นตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง ดังนั้นผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จึงให้ความสาคัญกับตราสิ นค้า
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเรื่ อง
การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ศรายุทธ ศิริไปล์ (2550) ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ของ
เบี ยร์ สิ งห์ ไลท์เปรี ย บเที ย บกับ เบี ยร์ ช้างไลท์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคเบี ยร์ สิ งห์ ไลท์ส่ วนใหญ่ เป็ นผูช้ าย
มากกว่าผูห้ ญิ ง มี อายุ 20-30 ปี ส่ วนใหญ่ ส าเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี และมี รายได้ระหว่าง
8,001-15,000 บาทต่อเดือน
ผูบ้ ริ โภคเบี ยร์ สิงห์ ไลท์โดยรวมมีการรับ รู ้ ผ่านสื่ อมวลชน 1-2 ครั้ งต่อสัปดาห์ และมี การ
รับ รู ้ โดยไม่ ผ่านสื่ อมวลชน 1-2 ครั้ งต่ อสั ป ดาห์ เช่ นกัน โดยมี การรั บรู ้ เบี ยร์ สิ งห์ ไลท์โดยไม่ ผ่าน
สื่ อมวลชนบ่อยกว่าการรับรู ้ผา่ นสื่ อมวลชน
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึ กษามาเป็ นแนวทางศึ กษาเกี่ ยวกับ การรับรู ้ ตราสิ นค้า
เบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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สุ วิทย์ ยอดจรัส (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อเบียร์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อเบียร์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยการสื่ อสารการตลาด
ในการตัดสิ นใจซื้ อเบียร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการขายรายบุคคลมีน้ าหนักการ
ตัด สิ น ใจมากเป็ นอัน ดับ 1 ด้า นการส่ ง เสริ ม การขายมี น้ าหนัก การตัด สิ น ใจมากเป็ นอัน ดับ 2
รองลงมาได้แก่ดา้ นการโฆษณาและด้านการประชาสัมพันธ์ มีน้ าหนักการตัดสิ นใจในระดับปาน
กลาง และด้านการตลาดทางตรงเป็ นลาดับสุ ดท้ายมี น้ าหนักการตัดสิ นใจอยู่ระดับน้อย 3. ผลการ
ทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ คุณลักษณะส่ วนบุ คคลด้าน เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา
และรายได้ของครอบครัวแตกต่างกันใช้ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อเบียร์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนี้ นามาสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการศึกษาเป็ นแนวทางใน
การวิจยั เรื่ อง การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
นิ ษฐา หรุ่ นเกษม (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุ รกิ จเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมธุ รกิ จเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ได้
ดาเนินการสื่ อสารการตลาดโดยใช้ส่วนประสมการสื่ อสารการตลาดในรู ปแบบต่างๆ ทั้งนี้ กลยุทธ์
ในการสื่ อสารการตลาดที่ พ บมี ดงั นี้ กลยุทธ์ ก ารออกแบบ (Design Marketing) กลยุทธ์การใช้สื่ อ
นอกบ้ า น (Out of Home Media) กลยุ ท ธ์ ก ารใช้ CSR สร้ า งคุ ณ ค่ า ความเป็ นข่ า ว (CSR for
Newsworthy) กลยุทธ์การใช้ใบหน้าคน (The Power of Face) และ กลยุทธ์การเชื่ อมประสานผ่าน
สื่ อออนไลน์ (Digital Engagement)
จากงานวิจ ัย นี้ ผู ว้ ิ จ ัย ได้น าผลการศึ ก ษามาเป็ นแนวทางในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จ ัย ใน
การศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
นันทสิ ทธิ์ กิตติวรากูล (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง การถอดความหมายฉากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
และกระบวนการโฆษณาแฝงเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นภาพยนตร์ ไ ทย หลัง การประกาศใช้
พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จากการวิจ ัย พบภาพยนตร์ ที่ มี ต รา
สัญลักษณ์เครื่ องดื่มแอลกอฮอล 6 รู ปแบบ ได้แก่
1) ภาพยนตร์ ที่มีภาพสัญลักษณ์เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และได้รับการสนับสนุ นจากผูผ้ ลิต
เครื่ องดื่มอย่างเป็ นทางการ
2) ภาพยนตร์ ที่ มี ภาพสั ญ ลักษณ์ เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ แต่ไ ม่ ป รากฏการสนับ สนุ นจาก
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ผูผ้ ลิตเครื่ องดื่มอย่างเป็ นทางการ
3) ภาพยนตร์ ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภาพสัญลักษณ์เดียวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และได้รับการ
สนับสนุนจากผูผ้ ลิตเครื่ องดื่มอย่างเป็ นทางการ
4) ภาพยนตร์ ที่มีผลิ ตภัณฑ์ที่ทีภาพสัญลักษณ์ เดี ยวกับเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ แต่ไม่ปรากฏ
การสนับสนุนจากผูผ้ ลิตเครื่ องดื่มอย่างเป็ นทางการ
5) กลุ่มภาพยนตร์ ที่ไม่มีภาพสัญลักษณ์ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ได้รับการสนับสนุนจาก
ผูผ้ ลิตเครื่ องดื่มอย่างเป็ นทางการ
6) ภาพยนตร์ ที่ไม่มีฉากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ได้รับการสนับสนุ นจากผูผ้ ลิ ตเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์อย่างเป็ นทางการ
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ตราสิ นค้า
ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์
สิ งห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พงษ์ศกั ดิ์ อ้นมอย (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การดื่มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ครั้งแรก การดื่ มแบบ
เมาหัวราน้ า และผลกระทบจากการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ผลการวิจยั พบว่า อายุที่เริ่ มดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก เยาวชนชายส่ วนใหญ่เริ่ มดื่ ม
ครั้งแรก เมื่ออายุ ต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 97.3 ส่ วนเยาวชนหญิงส่ วนใหญ่เริ่ มดื่มครั้งแรก อายุต่ากว่า 20
ปี ร้อยละ 88.2 เครื่ องดื่มที่ดื่ม ครั้งแรก พบว่า ทั้งเยาวชนชายและเยาวชนหญิง ส่ วนใหญ่ดื่มเบียร์ ดื่ม
ครั้งแรกกับเพื่อน/รุ่ นพี่ มักดื่มที่บา้ นหรื อที่พกั ของเพื่อน เหตุผลที่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก
คือ อยากรู ้อยากลอง เยาวชนเคยดื่มแบบเมาหัวราน้ า คิดเป็ น ร้อยละ 82.3 จากเยาวชนทั้งหมด เป็ น
เยาวชนชาย จานวน 294 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.6 เป็ นเยาวชนหญิงจานวน 306 คน คิดเป็ นร้อยละ
77.1 ด้านปริ มาณการดื่ มพบว่าเยาวชนชายส่ วนใหญ่ ดื่ม 5–9 แก้ว ร้ อยละ 44.5 เยาวชนหญิ งส่ วน
ใหญ่ ดื่ม 5–9 แก้ว ร้อยละ 62.2 ที่เหลือดื่มในปริ มาณที่มากกว่านี้และส่ วนใหญ่เกิดในช่วง 1 ปี ที่ผา่ น
มาร้ อยละ 34.5 ความถี่ ของการดื่ มพบว่าทั้งเพศชายและเพศหญิ งส่ วนใหญ่ ดื่มทุกเดื อน/เกื อบทุ ก
เดือน ร้อยละ 51.0
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ตราสิ นค้า
ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบี ยร์
สิ งห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปาริ ช าต สถาปิ ตานนท์ (2551) ใน โครงการการสนับ สนุ น ทุ น วิ จยั ส าหรั บ กลุ่ ม นิ สิ ต /
นักศึกษาด้านการสื่ อสารและธุ รกิจเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีขอ้ ค้นพบที่น่าสนใจจากงานวิจยั ดังนี้
ระดับในการเปิ ดรับสื่ อของกลุ่มผูบ้ ริ โภค (กลุ่มเยาวชน) พบว่า เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารมาก
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และรับรู ้ว่าธุ รกิ จแอลกอฮอล์สนับสนุ นกี ฬาฟุตบอลสู งสุ ด (ร้ อยละ 89) และสู งกว่ากี ฬาอื่นๆ อาทิ
มวย กอล์ฟถึ งร้อยละ 59 หรื อมากกว่านั้น โดยรับรู ้จากโทรทัศน์ เสื้ อผ้านักกี ฬา และหนังสื อพิมพ์
เป็ นหลัก
การตีความเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของผูบ้ ริ โภค (กลุ่มเยาวชน)
1) สนับ สนุ นในระดับ สู งว่า เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ท าให้ ลื ม ความเครี ย ด ความทุ ก ข์ไ ด้
ชัว่ ขณะ เป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ในงานเลี้ ยง ทาให้เข้ากับคนได้ง่าย พูดคุ ยสนุ กสนานมากขึ้น แสดงถึ ง
ความเป็ นผูใ้ หญ่ ความเป็ นชาย ความเป็ นนักเที่ยว นักท่องราตรี
2) สนับ สนุ น ในระดับ ปานกลางว่า เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ท าให้ เจริ ญ อาหาร ความคึ ก
คะนองเพิ่มสมรรถนะทางเพศเพิ่ม เป็ นสัญลักษณ์ ของผูห้ ญิงทางาน แสดงความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกับ
กลุ่มเพื่อน แสดงความเท่ห์
3) สนับ สนุ นในระดับ ต่ าว่า เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ เป็ นสั ญลัก ษณ์ ข องความส าเร็ จ เป็ น
สัญลักษณ์ของคนมีอนั จะกิน
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (กลุ่มเยาวชนผูห้ ญิง)
4) หลัก ได้แก่ อยากดื่ม เพื่อนชวน รสชาติ บรรยากาศ รอง ได้แก่ สถานที่ การแสดงความ
ยินดี ในโอกาสต่างๆ การโฆษณา ราคา สี สัน และฤดู กาล อื่ นๆ ที่ น่าสนใจ (ผูห้ ญิ ง) อาทิ ชื่ อเสี ยง
ของยี่ห้อ ครอบครัวแนะทาให้ท ดลองดื่ ม บรรจุภณ
ั ฑ์ส วยงาม ลดแลกแจกแถม เคยชิ น เครี ยด/มี
ปัญหา
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (กรณี เยาวชนและเหล้าปั่ น)
5) ผูบ้ ริ โภคหน้าใหม่ ได้แก่ อยากลอง ราคา หาซื้ อสะดวก เพื่อนชวน และบรรยากาศ เป็ น
ใจ
6) ผูบ้ ริ โภคที่ ดื่มอยู่แล้ว ได้แก่ ราคา หาซื้ อสะดวก ทัศนะเชิ งบวกต่อแอลกอฮอล์ เพื่อน
บรรยากาศ และครอบครัวไม่วา่ กล่าว
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ตราสิ นค้า
ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบี ยร์
สิ งห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
นงนุช ใจชื่น และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ การจดจา การครอบครอง และการให้
ความหมายที่มีต่อสิ่ งของที่ มีตราสัญลักษณ์ ของ เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ กับทัศนคติและพฤติกรรม
การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย พบว่า เมื่อเห็นสิ่ งของที่มีตราสัญลักษณ์เยาวชนจะ
นึกถึงการสนับสนุนทางด้านกีฬา การจัดแสดงดนตรี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งทา
ให้เกิ ดความรู ้ สึกประทับใจและชื่ นชอบในเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ และอยากตอบแทนด้วยการซื้ อ
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เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ยังมีความเห็นอีกว่า การเป็ นผูส้ นับสนุนทางด้านกีฬาทาให้เยาวชน
เข้าใจว่า การดื่มเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพ เพราะหากออกกาลังกายก็
ทาให้ร่างกายแข็งแรงได้
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเรื่ อง
การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ชานนท์ ศิริธร (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง การเปิ ดรับสื่ อและการยอมรับนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภค
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย พบว่า นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ผบู ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์(อายุระหว่าง 32 - 48 ปี ) และเจเนอเรชัน่ วาย (อายุระหว่าง 16 – 31 ปี )ใช้งานมากที่สุด คือ สื่ อ
สังคม (Social Media) และโปรแกรมสนทนา (Instant Message)
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเรื่ อง
การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ชิ โนรส ถิ่ นวิไลสกุล (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของงานโฆษณาที่ มีต่อการเรี ยนรู ้
ของเยาวชน กรณี ศึกษา : เยาวชนชุ มชนสวนอ้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม มี
ความรู ้ ความ เข้าใจในเนื้ อหาของโฆษณาได้ โดยเฉพาะโฆษณาที่เกี่ ยวข้องกับเด็กและมีเนื้ อหาไม่
ซับซ้อน กลุ่ ม ตัวอย่างจะมีความเข้าใจได้ดี แต่โฆษณาทัว่ ไปเด็กจะสามารถเข้าใจได้ในภาพรวม
ในขณะที่ กลุ่ มตัวอย่างจะชอบโฆษณาที่ มีเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องหรื อตรงกับความต้องการของตนเอง
มากกว่าเรื่ องไกลตัว นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มในการเกิดพฤติกรรมตามการเชิ ญชวนของ
โฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโฆษณานั้นมีการตัวเสริ มแรงเข้ามาช่ วย เช่ น ของแถม จะสามารถ
สร้างการกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมได้ในทันที จากผลการวิจยั ที่ช้ ี ให้เห็นว่าการโฆษณามีผลกระทบ
ต่อการเรี ยนรู ้ของเยาวชน
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเรื่ อง
การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ศรี รัช ลาภใหญ่ (2551) ได้ทาการศึกษา ผลกระทบของการโฆษณาแบบสร้างสรรค์สังคม
ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในโทรทัศน์ที่มีต่อเยาวชนไทย พบว่า กลุ่มเด็กและวัยรุ่ นส่ วนใหญ่บอกใน
ทานองเดียวกันว่ารู ้สึกชื่ นชอบโฆษณาแนวสร้างสรรค์สังคมและอยากให้โฆษณาเช่นนี้ มีอยูต่ ่อไป
และเชื่ อว่าตัวโฆษณาไม่ได้ขายสุ รา แต่สอนให้ผูช้ มทาความดี ซึ่ งจากผลการศึกษา ดร.ศรี รัช ลาภ
ใหญ่ กล่ าวว่า “สิ่ งที่ เราต้องการคื อการปกป้ องเยาวชนจากการเป็ นนักดื่ มหน้าใหม่ แต่ ผลลัพธ์ ที่

76
กลับมาคือ เขาอยากให้โฆษณาเช่นนี้ มีอยูต่ ่อไป เด็กคิดว่าไม่มีผลกับเขา ซึ่ งจริ งๆแล้วการโฆษณามี
ผลแต่เด็กไม่ทราบ ถ้าเป็ นนักโฆษณาจริ งๆ เขาจะบอกเลยว่า โฆษณาที่ดีคือโฆษณาที่ทาให้คนรับรู ้
โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ารับสารจากโฆษณาและยอมทาตามโดยที่ไม่เกิดการต่อต้าน”
นอกจากนี้ ยังพบอี ก ว่า สั ญ ลัก ษณ์ ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ห รื อสั ญ ลัก ษณ์ ข องผูผ้ ลิ ต
กลายเป็ นสิ่ งที่ เยาวชนจดจาได้มากและสัญลักษณ์ เป็ นสิ่ งที่ เชื่ อมโยงกับตัวผลิ ตภัณฑ์ เมื่ อเยาวชน
เห็ นสัญ ลักษณ์ ก็จะระลึ กถึ งตัวผลิ ตภัณฑ์ ได้ท นั ที โดยไม่จาเป็ นต้องเห็ นสิ นค้าในโฆษณา และ
ระลึ กถึ งการดื่ ม ทั้งนี้ มี ข ้อสั งเกตว่า โฆษณาตราสิ นค้าช้างแสดงสั ญ ลัก ษณ์ ข องสิ น ค้าบนสิ นค้า
ประเภทน้ าดื่ มในโฆษณาในภาพรถบรรทุ กสิ นค้าของตราช้าง บนเสื้ อนักฟุ ตบอลในโฆษณา ซึ่ ง
ส่ งผลให้เยาวชนจดจาตราสิ นค้าได้และระลึ กถึงเบียร์ ช้างมากกว่าที่จะนึ กถึ งองค์กรหรื อน้ าดื่ม การ
แฝงสัญลักษณ์ จานวนมากบนสิ นค้าที่ใกล้เคียงสุ รา/เบี ยร์ เช่ น น้ าดื่ ม โซดา แต่ปรากฏในโฆษณา
แนว CSR อาจส่ งผลต่อการจดจาตราสิ นค้าที่มากขึ้นของกลุ่มเยาวชน
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเรื่ อง
การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ศรี รัช ลอยสมุทร และคณะ (2555) ในงานวิจยั เรื่ อง การศึกษาปั ญหาและผลกระทบของ
โฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ต่อกลุ่มผูบ้ ริ โภคเยาวชนและวัยรุ่ น พบว่า โฆษณาที่ใช้ผู ้
มีชื่อเสี ยง คือ นักฟุตบอลต่างชาติ ในโฆษณาสิ งห์ชุดฟุตบอล โดยการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง เช่น การ
ใช้ทีมแมนยูมาโฆษณาของสิ งห์ ก่อผลบวกต่อสิ นค้าและการจดจาตราสิ นค้าและโฆษณาได้สูงที่สุด
โดยเฉพาะกลุ่มประถมปลายและมัธยมต้น
นอกจากนี้ การแสดงสัญลักษณ์ ตราสิ นค้าน้ าดื่ มในเครื อธุ รกิจเดี ยวกันแทนสัญลักษณ์ ของ
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โฆษณาทดแทนก่อการจดจาตราสิ นค้าได้เช่นเดี ยวกับตราสัญลักษณ์ สุรา
และเป็ นการจดจาแบบโยงมาจากตราสัญลักษณ์ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็ นสัญลักษณ์ แบบ
เดียวกัน
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเรื่ อง
การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
นภวรรณ ตันติเวชกุล (2542) ได้ศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์อิทธิ พลของภาพยนตร์ โฆษณา
ทางโทรทัศน์ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา พบว่า การ
รั บ ชมโฆษณาทางโทรทัศ น์ มี ผลให้เกิ ดข้อมู ล ที่ ท าให้เกิ ดแนวคิ ดและค่านิ ย มกับ ผูบ้ ริ โภค อาทิ
ค่านิ ยมเกี่ ยวกับการมีผิวขาวของผูห้ ญิ ง ค่านิ ยมเกี่ ยวกับความมัน่ ใจในตนเอง และค่านิ ยมเกี่ ยวกับ
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การดื่มเครื่ องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เพื่อสร้างมิตรภาพ
นอกจากนี้ อิทธิ พลที่มีต่อการใช้ภาษาแบบโฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่ งเกิดขึ้นเมื่อโฆษณา ได้
นาเสนอแนวคิดด้วยภาษาโฆษณาซ้ าๆ และคล้ายคลึงกันอย่างสะสมและสม่าเสมอ จนเยาวชนที่ชม
โฆษณาโทรทัศน์มากได้ซึมซับภาษาโฆษณาเหล่านั้นอย่างไม่ต้ งั ใจ
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเรื่ อง
การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ศรัณย์ ปุราภา (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง คุ ณค่าตราสิ นค้า และความพึงพอใจด้านส่ วนประสม
ทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้ อมีอิทธิ พลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์เบียร์
สิ งห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เบี ยร์ สิงห์ในอนาคต มีการแนะนาผูอ้ ื่นให้ซ้ื อเบี ยร์ สิงห์ และมีการซื้ อ
ผลิ ตภัณ ฑ์ เบี ย ร์ สิ งห์ อย่างต่ อ เนื่ อง เพราะผลิ ตภัณ ฑ์ เบี ยร์ สิ งห์ เป็ นที่ รู้จกั และเป็ นที่ ย อมรั บ ของ
ผูบ้ ริ โภคทุกระดับชั้น มีช่องทางการจัดจาหน่ ายที่สามารถเข้าถึ งและตอบสนองความชื่ นชอบของ
ผูบ้ ริ โภคได้เหมือนกันทุกคน
ด้า นตระหนั ก รู ้ ใ นตราสิ น ค้า คื อ ตราสิ น ค้าเบี ย ร์ สิ ง ห์ เป็ นตราที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และจดจ า
สัญลักษณ์ ของเบี ยร์ สิงห์ ได้เป็ นอย่างดี ด้านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า คื อ เบี ยร์ สิงห์ มีคุณสมบัติที่มี
ความคุ ม้ ค่าแตกต่างจากยี่ห้ออื่ น มีเทคโนโลยีการผลิ ตที่ทนั สมัยกว่ายี่ห้ออื่นๆ ทาให้รู้สึกโดดเด่ น
และมีทศั นคติชื่นชอบในเครื่ องดื่ มเบียร์ สิงห์ ด้านความภักดี ต่อตราสิ นค้า คือ เป็ นเบียร์ ที่เหมาะสม
กับผูบ้ ริ โภคมากที่สุด เพราะดีกว่าเบียร์ ยหี่ ้ออื่นๆ โดยมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับ ซึ่ งส่ งผลให้มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เบียร์ สิงห์ในอนาคตอย่างต่อเนื่ องและเพิ่มขึ้น
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเรื่ อง
การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมรุ จี สุ ขสม (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง แนวทางการป้ องกันพฤติกรรมการดื่มสุ ราของเยาวชน
หญิงในจังหวัดจันทบุรี จากการศึกษาเชิ งปริ มาณกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15-19
ปี จานวน 365 คน ในด้านของความสะดวกในการเข้าถึ งสุ ราของเยาวชน พบว่า ในชุ ม ชนของ
เยาวชนมี ร้านขายสุ ราตลอด 24 ชั่วโมง ในบริ เวณรอบสถานศึ กษาของนักเรี ยนหาซื้ อสุ ราได้ง่าย
และสามารถซื้ อสุ ราได้ดว้ ยตนเองโดยไม่มีการจากัดอายุของร้านค้าที่จาหน่ายสุ รา
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเรื่ อง
การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
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ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
นงนุ ช ใจชื่ น (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง การจดจาโลโก้เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ และการบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนไทย โดยการสารวจประชาชนอายุ 11-60 ปี จานวน 5,135 คน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 65.7 เข้าใจว่าโลโก้ของน้ าดื่ มเป็ นโลโก้เดี ยวกับเครื่ องดื่ มแอลกอออล์
โดยการจดจาตราสิ นค้าได้มีส่วนสัมพันธ์กบั การเลือกบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ดว้ ย
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลเรื่ อง
การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (2557) ได้สารวจ ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อร่ างอนุ บญั ญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยทาการเก็บข้อมูล
กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งอายุ ร ะหว่ า ง 11 – 60 ปี ทั่ว จ านวน 3,163 คน พบว่า สถานที่ ที่ เป็ นที่ นิ ย มซื้ อ
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ คือ ร้านขายของชา ร้านสะดวกซื้ อ สถานบันเทิงและร้ านอาหาร เครื่ องดื่ มที่
นิ ยมดื่มมากที่สุดคือ เบียร์ ทั้งนี้ เพราะหาซื้ อได้สะดวก ดื่มง่าย โดยกลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 1519 ปี ดื่ ม ร้อยละ 33.61 แม้ว่าจะไม่ใช่ พฤติ กรรมการดื่ มเป็ นประจาทุ กวัน แต่ไม่อาจปฏิ เสธได้ว่า
กลุ่มเยาวชนมีพฤติกรรมการดื่ มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และมีโอกาสเข้าถึ งเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ได้
ง่ายเช่นกัน
กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า ภาพโฆษณาเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ม้ มี เพี ย ง
เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ สี ตัวอักษร ของผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อเท่านั้น แต่กลุ่มตัวอย่างก็ยงั สามารถ
รับรู ้ได้ชดั เจนว่าเป็ นการโฆษณาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหรื อชื่ อของเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์น้ นั ๆ
ทั้งนี้ สิ่ งที่ ดึงดู ดความสนใจในภาพโฆษณาเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ม ากที่ สุ ด คื อ เครื่ องหมายหรื อ
สัญลักษณ์ รองลงมา คือ สี สัน และตัวอักษร โดยยังพบอี กว่า มี ประชาชน 88 เปอร์ เซ็ นต์ เข้าใจ
ว่าโลโก้น้ ีเป็ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่มีเพียง 1.7 เปอร์ เซ็นต์ เข้าใจว่าเป็ นโซดา
กลุ่ มตัวอย่าง ร้ อยละ 78 เห็ นว่าภาพดารา นักกี ฬา นักร้อง ผูม้ ีชื่อเสี ยง ที่ปรากฏบนฉลาก
ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีผลทาให้เกิดการจดจายีห่ อ้ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้น โดยทาให้เห็น
ว่าเครื่ องดื่มนั้นๆ เป็ นเครื่ องดื่มที่ได้รับความนิ ยม และเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้ผไู ้ ม่เคยดื่มสนใจดื่ม อีก
ทั้งร้อยละ 74 เห็นว่าการสนับสนุ นกิจกรรม มีผลต่อการจดจาและการเลือกซื้ อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
อีกด้วย
จากผลการสารวจนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผล
เรื่ อง การรั บ รู ้ ตราสิ น ค้า ทัศ นคติ ที่ มี ต่อตราสิ น ค้าและพฤติ ก รรมการตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

79

2.11 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีกรอบแนวความคิดในการศึกษาดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่ องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์
1. ปั จจัยด้านวัฒนธรรม
2. ปัจจัยสังคม

3.ปั จจัยส่วนบุคคล
4. ปัจจัยทางจิตวิทยา

การรับรู้ตราสินค้ าผ่านสื่ อโฆษณา

ตัวแปรตาม
ทัศนคติทมี่ ตี ่ อตราสินค้ า
1. ด้านคุณลักษณะ (Attribute)

2. ด้านคุณประโยชน์ (Benefit)
3. ด้านคุณค่า (Value)
4. ด้านบุคลิกภาพ (Personality)
- แบบจริ งใจ
- แบบน่าตื่นเต้น
- แบบผูม้ ีความสามารถ
- แบบซับซ้อน
- แบบห้าวหาญ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มทีม่ ี
แอลกอฮอล์ ตราสินค้ าเบียร์ สิงห์
1. การเล็งเห็นปัญหา/การตระหนักถึงความ
ต้องการ
2. การแสวงหาข้อมูล

3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจ
5. การประเมินผลหลังการซื้อ

ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจยั
การศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า และพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ในครั้งนี้เป็ น
การวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือ ใช้วิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณ และการวิจยั
เชิงคุณภาพ

3.1 วิธีการวิจัย
3.1.1 ใช้ วธิ ีการวิจัยเชิงปริมาณ
ด้วยแบบสอบถามเพื่อตอบวัตถุประสงค์ดงั นี้ เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อ
ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
ที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.1.2 ใช้ การวิจัยเชิ งคุณภาพ
ด้วยการทาการสนทนากลุ่มเพื่อตอบวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการรับรู ้ตราสิ นค้าผ่านสื่ อ
โฆษณาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากร
ผูบ้ ริ โภคที่เคยมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ โดยอาศัย
อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
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กลุ่ มตัวอย่างกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คนซึ่ งขนาด
ของกลุ่ ม ตัวอย่างมาจากการค านวณโดยใช้สู ตรของ Yamane (1973, อ้างถึ งใน วิเชี ย ร เกตุ สิ งห์ ,
2537) โดยกาหนดค่าความเชื่อมัน่ ไว้ที่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่นอ้ ยกว่า 5% ดังนี้
จากสู ตร
n
=
N
1+N(e)2
เมื่อ n
คือ จานวนของกลุ่มตัวอย่าง
N
คือ จานวนประชากรทั้งหมด
e
คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
ผู ้วิ จ ัย ท าการสุ่ มกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) กั บ กลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่ เคยมี พ ฤติ ก รรมการตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ตราสิ น ค้าเบี ย ร์ สิ ง ห์ โดย
คัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างจากการถามว่า เคยมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ตรา
สิ นค้าเบียร์ สิงห์หรื อไม่ ถ้ากลุ่มตัวอย่างตอบว่า เคย จึงแจกแบบสอบถามให้เขียนตอบ
ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กพื้ น ที่ ใ นการคัด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling
Technique) จากสถานที่ที่คาดว่า มีการจัดจาหน่ ายเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ซึ่ ง
ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านค้าสะดวกซื้ อ สถานเริ งรมย์กลางคืน ผับบาร์ ห้างสรรพสิ นค้า และย่านชุมชน
ใน 9 บริ เวณดังนี้ ย่านเลี ยบทางด่ วนรามอิ นทรา – อาจณรงค์, ย่านมหาวิท ยาลัยรามคาแหง, ย่าน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , ย่านมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิ ต, ย่านลาดพร้ าว, ย่านทองหล่ อ-เอกมัย, ย่าน
รัชดาภิเษก, ย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,และ ย่านถนนเกษตร-นวมินทร์
3.2.2 การวิจัยเชิ งคุณภาพ
ประชากร
ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 24 คน
กลุ่มตัวอย่าง
แบ่งกลุ่มตัวอย่างในการทาการสนทนากลุ่มออกเป็ นดังนี้
3.2.2.1 กลุ่มที่เคยดื่มและชื่ นชอบเบียร์ สิงห์แล้ว ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง 6 คน และเพศ
ชาย 6 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 12 คน
โดยใช้ วิ ธี สุ่ มตั ว อย่ า งแบบสโนว์ บ อล (Snow Ball) กั บ กลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ เคยมี พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบี ยร์ สิงห์
อายุต้ งั แต่ 14 ปี ขึ้นไป ซึ่ งใช้คาถาม ถามกับผูบ้ ริ โภคที่คาดว่า ดื่ มเบียร์ สิงห์เป็ นประจาว่า “ชื่ นชอบ
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เบียร์ สิงห์หรื อไม่” หาก “ใช่ ” จึงเชิ ญเข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม และให้แนะนากลุ่มตัวอย่างที่คาดว่า
ชื่นชอบเบียร์ สิงห์เหมือนกัน เป็ นลาดับต่อไป จนครบจานวน
3.2.2.2 กลุ่มที่เป็ นเยาวชนยังไม่เคยลองดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ แต่มีภาวะเสี่ ยงที่
จะลองดื่ม (อยูใ่ นช่วงอายุ 15-19 ปี ) อีกทั้งยังเป็ นกลุ่มที่ชื่นชอบตราสิ นค้าสิ งห์ ได้แก่ กลุ่มเยาวชน
หญิง 6 คน และเยาวชนชาย 6 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 12 คน
โดยใช้ วิ ธี สุ่ ม ตัว อย่ า งแบบสโนว์บ อล (Snow Ball) กับ กับ กลุ่ ม เยาวชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ยงั ไม่ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่มีภาวะเสี่ ยงที่จะเป็ นนักดื่มแอลกอฮอล์หน้า
ใหม่ ซึ่ งใช้คาถาม ถามกับเยาวชนที่คาดว่า ดื่มน้ าดื่มตราสิ งห์เป็ นประจาว่า “ชื่ นชอบน้ าดื่มตราสิ งห์
หรื อไม่” หาก “ใช่” จึงเชิ ญเข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม และให้แนะนากลุ่มตัวอย่างที่คาดว่า ชื่ นชอบน้ า
ดื่มตราสิ งห์เหมือนกัน เป็ นลาดับต่อไป จนครบจานวน
โดยทาการสนทนากลุ่มรวมทั้งสิ้ น 4 กลุ่ม จานวน 24 คน ซึ่ งมีรายชื่ อผูเ้ ข้าร่ วมการ
สนทนากลุ่ม ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม
ผู้เข้ าร่ วมในการสนทนากลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่ชื่นชอบเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เบียร์สิงห์
1.นางสาวปาริ ชาติ สี สังข์

จานวน (คน)
6

อายุ 21 ปี อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา

2.นางสาวพิรงรอง พยัคฆ์มะเริ ง อายุ 24 ปี อาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน
3.นางสาวเก็ดมนี ทัง่ สุ วรรณ

อายุ 34 ปี อาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน

4.นางสาวธีรกานต์ ศรี ภูธร

อายุ 36 ปี อาชีพ ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว

5.นางสาวอ้อมใจ เคทะจิตร์

อายุ 39 ปี อาชีพ พยาบาล

6.นางสาวอรอุมา มีมุข

อายุ 48 ปี อาชีพ แม่บา้ น

กลุ่มที่ 2 ผูบ้ ริ โภคเพศชายที่ชื่นชอบเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เบียร์สิงห์
1.นายกิตติพงษ์ มุงคอน

อายุ 24 ปี อาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน

2.นายณัฐวุฒิ ขวัญละมัย

อายุ 24 ปี อาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน

6
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ตารางที่ 3.1 (ต่ อ)
ผู้เข้ าร่ วมในการสนทนากลุ่ม
3.นายนฤพนธ์ ปั้ นทอง

อายุ 26 ปี อาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน

4.นายวีระวุฒิ อินทโชติ

อายุ 26 ปี อาชีพ พนักงานราชการ

จานวน (คน)

5.นายสมชาย ประดิษฐ์ชูสกุล อายุ 26 ปี อาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน
6.นายวัฒนชัย สมใจ

อายุ 31 ปี อาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน

กลุ่มที่ 3 เยาวชนหญิงที่ยงั ไม่เคยดื่มแต่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงที่จะดื่มเครื่ องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์เบียร์สิงห์
1.นางสาวอาไพ เชื้อตะโหนด

อายุ 15 ปี อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา

2.นางสาวกนกวรรณ ว่องไว

อายุ 19 ปี อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา

3.นางสาวกมลชนก คงทน

อายุ 19 ปี อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา

4.นางสาวจิรากานต์ เอกเจริ ญ

อายุ 19 ปี อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา
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5.นางสาวญานิกา เจียระผกานนท์ อายุ 19 ปี อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา
6.นางสาวณัฐกาญจน์ ฉัตรเงิน

อายุ 19 ปี อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา

กลุ่มที่ 4 เยาวชนชายที่ยงั ไม่เคยดื่มแต่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงที่จะดื่มเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เบียร์สิงห์

6

1.นายคมชาญ วุน่ กลิ่นหอม อายุ 15 ปี อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา
2.นายสายฟ้า โกมลวิจิตร

อายุ 16 ปี อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา

3.นายกิตินนั ท์ เกษงาม

อายุ 19 ปี อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา

4.นายเกียรติฟ้า บุษราคัม

อายุ 19 ปี อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา

5.นายชัยวัฒน์ พันธุ์แย้มมาลี อายุ 19 ปี อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา
6.นายธนภัทร ยนตรรักษ์

อายุ 19 ปี อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา
รวม

24
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3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิ ดปลายเปิ ด โดยแบ่งโครงสร้าง
คาถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
3.3.2 การวิจัยเชิ งคุณภาพ
ใช้การทาการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการเก็บข้อมูลกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ดา้ นการรับรู ้
ตราสิ นค้าผ่านสื่ อโฆษณา
ซึ่ งข้อมู ลเหล่านี้ ใช้แนวคาถามแบบกึ่ งโครงสร้ าง เป็ นตัวกาหนดโครงสร้ างประเด็นการ
สนทนาที่เป็ นประเด็นสาคัญในแต่ละหัวข้อไว้เป็ นแนวทางในการสนทนาในการถามกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นให้ขอ้ มูลออกมา แล้วจึงนาคาพูดหรื อปฏิ กิริยาที่แสดงออกมานั้น มาแปล
ความหมายเพื่ อ ให้ ท ราบข้ อ มู ล ด้ ว ยการใช้ เทคนิ ค การเติ ม ป ระโยคให้ ส มบู ร ณ์ (Sentence
Completion) และทาการบันทึกเสี ยงเพื่อใช้เป็ นหลักฐานยืนยันและใช้ในการวิเคราะห์รายละเอียด
3.3.3 แนวคาถามทีใ่ ช้ ในการสนทนากลุ่ม
สาหรับข้อคาถามเป็ นคาถามแบบกึ่งโครงสร้างโดยมีโครงสร้างคาถามสาคัญดังนี้
การรับรู ้ตราสิ นค้าผ่านสื่ อโฆษณา
การรับรู ้สื่อโฆษณา
1) พบเห็นสื่ อโฆษณาของสิ งห์ช่องทางไหนบ่อยที่สุด
2) โฆษณาของสิ งห์ที่จาได้มากที่สุดคืออะไรและเพราะอะไรจึงจาได้
3) ท่านคิดว่าสื่ อโฆษณาที่ท่านจาได้น้ นั ต้องการสื่ อสารอะไร
4) สื่ อโฆษณานั้นมีผลช่วยกระตุน้ ให้ท่านอยากซื้ อเบียร์ สิงห์หรื อไม่และหากไม่มีผลท่าน
คิดว่ามีอะไรอีกบ้างที่จะช่วยจูงใจให้ท่านซื้ อได้
5) ความคิดเห็นต่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ชุ ดการเป็ นผูส้ นับสนุ นแมนยูและเชลซี ของเบียร์
สิ งห์
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6) การสะท้อนภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ากับ การเป็ นผู ส้ นับ สนุ น ทางด้านกี ฬ าประเภทที ม
ฟุตบอลระดับโลก
7) ภาพรวมท่ า นคิ ด ว่า โฆษณาของสิ ง ห์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตรงกับ กลุ่ ม เป้ า หมายหรื อ ไม่
อย่างไร
8) สิ งห์ใช้อะไรจูงใจผูบ้ ริ โภค
การรับรู ้ภาพโฆษณาแฝง

ภาพที่ 3.1 ภาพการรับรู ้ภาพโฆษณาแฝง
แหล่งทีม่ า: Singha Drinking Water Fanpage, 2553.
9) ภาพโฆษณานี้ตอ้ งการสื่ อสารอะไร
10) การใช้พรี เซ็นเตอร์ ในรู ปนี้เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
11) การใช้บุคคลเหล่านี้เหมาะสมหรื อไม่ ท่านรู ้จกั หรื อไม่วา่ พวกเขาคือใคร
12) สี ที่ใช้เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
13) ตัวอักษรและคาพูดที่ใช้เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
14) รู ปตราสโมสรฟุตบอลเชลซี และตราสิ นค้าสิ งห์ที่อยูค่ ู่กนั เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
15) รู ปรอยน้ าที่อยู่ขา้ งตัวนักฟุตบอลผนวกกับการวางรู ปขวดน้ าข้างๆ เหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร
16) ท าไมน้ าสิ ง ห์ ต้อ งพาไปดู ก ารแข่ ง ขัน แมนยู ก ับ เชลซี ท าไมไม่ เป็ นที ม อื่ น ท่ า นมี
ความคิดเห็นอย่างไร
17) ในฐานะที่ ท่ านเป็ นผูบ้ ริ โภคท่ านคิ ดว่าภาพโฆษณามี ก ารสื่ อสารเหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร เนื่องจากมีการใช้พรี เซ็นเตอร์ ที่เป็ นพรี เซ็นเตอร์ เดียวกันระหว่างน้ ากับเบียร์
18) ท่านดูออกหรื อไม่วา่ นี่คือโฆษณาแฝง
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19) แล้วภาพโฆษณานี้ทาให้ท่านอยากซื้ อน้ าดื่มตราสิ งห์หรื อไม่ อย่างไร
ความเชื่อมโยงของตราสิ นค้าน้ าดื่มตราสิ งห์ และตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
20) เมื่อท่านเห็นสื่ อโฆษณาน้ าดื่มตราสิ งห์จากช่องทางต่างๆ ท่านรู ้สึกว่าเป็ นการโฆษณา
เบียร์ สิงห์ดว้ ยหรื อไม่ อย่างไร
21) ทาไมตราสิ นค้าสิ งห์ จึงเปลี่ ยนชื่ อบริ ษ ทั จาก บุ ญรอดบริ วเวอรี่ เป็ นบริ ษ ทั สิ งห์ คอ
ปอเรชัน่
ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า
22) ทัศนคติที่มีต่อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
23) ทัศนคติที่มีต่อน้ าดื่มตราสิ งห์
24) ถ้าเปรี ยบตราสิ นค้าสิ งห์เป็ นคนหนึ่งคนท่านคิดว่าเขามีบุคลิกแบบ…
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
25) เมื่ อท่านเคยซื้ อเบี ยร์ สิงห์ แล้วท่านจะกลับมาซื้ อสิ นค้าซ้ าหรื อไม่ หากกลับมาซื้ อซ้ า
ทาไมท่านถึงกลับมาซื้ อซ้ า (คาถามสาหรับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้า
เบียร์สิงห์)
26) ในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะซื้ อเบียร์ สิงห์หรื อไม่ อย่างไร (คาถามสาหรับกลุ่มเยาวชนที่
ยังไม่เคยดื่มแต่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงที่จะดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์)
27) เพราะอะไรถ้าเลื อกซื้ อเบี ยร์ จึงเลื อกดื่ ม เบี ยร์ ยี่ห้อนี้ ท าไมไม่ เลื อกซื้ อเบี ยร์ ยี่ห้ออื่ น
(คาถามสาหรับกลุ่มเยาวชนที่ยงั ไม่เคยดื่ มแต่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงที่จะดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตรา
สิ นค้าเบียร์สิงห์)

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.4.1 แหล่ งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
การวิจยั เชิ งปริ มาณ - ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ชุด โดยกระจาย
พื้นที่ ในการแจกแบบสอบถามไปยังสถานที่ มีการจัดจาหน่ ายเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้า
เบียร์ สิงห์ ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านค้าสะดวกซื้ อ สถานเริ งรมย์กลางคืน ผับบาร์ ห้างสรรพสิ นค้า และ
ย่ า นชุ ม ชนที่ ค าดว่ า จะพบกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ก าหนดไว้ข ้ า งต้ น ซึ่ งทั้ ง หมดอาศัย อยู่ ภ ายในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ใช้เวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 3 เดื อน ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 – พฤษภาคม พ.ศ. 2558และนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ และแปรผลข้อมูลทางสถิติต่อไป
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การวิจยั เชิงคุณภาพ - การสนทนากลุ่มทาโดยการนัดหมายกับกลุ่มเป้ าหมายโดยการติดต่อ
ล่วงหน้า แล้วเชิญผูใ้ ห้สัมภาษณ์มาร่ วมสนทนากลุ่มย่อย โดยกาหนดประเด็นปั ญหาไว้ล่วงหน้า การ
สนทนากลุ่มจะมีการบันทึกเสี ยง เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ภายหลัง
3.4.2 แหล่ งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผรู ้ วบรวม ไว้ท้ งั หน่วยงานของรัฐและเอกชนดังนี้
1) หนังสื อพิมพ์วารสาร สิ่ งพิมพ์ต่างๆ
2) ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
3) หนังสื อทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

3.5 การวิเคราะห์ และการประมวลผลข้ อมูล
3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลทั้งหมดไปตรวจสอบความถู กต้อง และทาการลงรหัส (Coding) จากนั้น
ได้นาข้อมู ลไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป เพื่ อคานวณค่ าสถิ ติ และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ การอธิ บายถึ งลักษณะของข้อมูลตามความ
แตกต่ า งกั น ในลั ก ษณะต่ า งๆ โดยใช้ ต ารางแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์และ
อธิบายข้อมูล
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) คือ การทดสอบสมมติฐาน ใช้ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 กลุ่ม โดยใช้ t-test
2) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ F-tes
3) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ใช้ สถิ ติสหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียรสั น
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
3.5.2 การวิจัยเชิ งคุณภาพ
เมื่ อเก็ บ ข้อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพครบถ้วนแล้ว จะน าข้อ มู ล จากเครื่ องบัน ทึ ก เสี ย งมาถอดเป็ น
ข้อความ จากนั้นทาการตรวจสอบข้อมูลด้วย การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดย
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การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเรื่ องเดียวกัน เช่น ใช้วธิ ี สังเกตควบคู่ไปกับการซักถาม
ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยการตี ค วาม (Interpretation) ซึ่ งได้จ ากการสั ง เกตและการ
สัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกไว้จากสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมหรื อปรากฏการณ์ที่มองเห็น โดยผูว้ จิ ยั ได้เห็นหลาย
ๆ เหตุการณ์ และได้ทาการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้วข้อมูลที่ไม่ตอ้ งการจะถูกกาจัดออกไป
ได้หลังจากนั้นทาการสร้ างข้อสรุ ปแบบอุปนัย (Inductive) โดยการเขียนเป็ นประโยคหรื อข้อความ
ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีหรื อตอบปัญหาของการวิจยั

3.6 การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา มีข้ นั ตอนการสร้างดังต่อไปนี้
1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากตารา เอกสารทางวิชาการ บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็ นแนวทางในการก าหนดขอบเขตของการศึ ก ษา ค่านิ ยม ตัวแปร และสร้ าง แบบสอบถามให้
ครอบคลุมขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2) รวบรวมข้อมู ล และเนื้ อหาสาระต่างๆ เพื่ อเป็ นข้อมู ลในการสร้ างแบบสอบถามให้มี
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจยั
3) นาเครื่ องมือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความ ถูกต้องของเนื้อหา และให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
4) นาเครื่ องมื อแบบสอบถามที่ ได้ป รั บ ปรุ งแก้ไขให้ถู ก ต้อง และดู ความเหมาะสมของ
เนื้อหาตาม ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา
5) นาเครื่ องมือแบบสอบถามที่ผา่ นกระบวนการทดสอบเครื่ องมือแล้วนามาจัดพิมพ์ เพื่อ
ดาเนินเก็บข้อมูล

3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ ดังนี้
1) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)
ผูว้ ิจยั นาเครื่ องมือแบบสอบถามเพื่อวัดค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องและแนวคาถามที่ใช้ในการทา
สนทนากลุ่ ม โดยพิจารณาจากงานวิจยั ในอดี ตที่ เกี่ ยวข้อง นาแบบสอบถามไปเสนอให้อาจารย์ที่
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ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และคณะกรรมการวิทยานิ พนธ์ เพื่อพิจารณาโครงสร้ างแบบสอบถาม เนื้ อหา
และภาษาที่ใช้ให้เหมาะสม
2) การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability)
ในงานวิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ทดสอบความเที่ยงตรงแล้ว จานวน 30 ชุ ด
มาทดสอบ (Pre-Test) ความน่าเชื่ อถือของแบบสอบถาม โดยจะเลือกคานวณเฉพาะแบบสอบถามที่
สามารถตี ค่ า เป็ นคะแนนได้ และใช้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach’s -Alpha)

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า และพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ในครั้งนี้เป็ น
การวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือ ใช้วิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณ และการวิจยั
เชิ งคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ผลการศึกษาเชิ ง
ปริ มาณมี 6 ตอน ในรู ปแบบของตารางและบรรยายประกอบ และส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
จากการสนทนากลุ่ม ด้วยการจาแนกข้อความเข้ากลุ่ม จัดกลุ่มข้อมูล และนาเสนอข้อค้นพบพร้อม
ทั้งแปลความหมาย ดังนี้
4.1 ส่ วนที่ 1 ผลการศึกษาเชิงปริ มาณ
4.1.1 ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
4.1.2 ตอนที่ 2 ปั จจัยที่ ส่งผลให้เกิ ดพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ของ
ผูบ้ ริ โภค
4.1.3 ตอนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
4.1.4 ตอนที่ 4 พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบี ยร์
สิ งห์
4.1.5 ตอนที่ 5 ภาพแผนภูมิสรุ ปผล
4.1.6 ตอนที่ 6 การทดสอบสมมุติฐาน
4.2 ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
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4.1 ส่ วนที่ 1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
4.1.1 ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการวิจยั ด้านประชากรประกอบด้วยกลุ่ ม ตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ท าการศึ กษา
ข้อมู ล ประชากรในด้าน เพศ อายุ อาชี พ การศึ ก ษา และรายได้ต่ อเดื อ นของกลุ่ ม ตัวอย่างโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จานวน
203
197
400

ร้ อยละ
50.8
49.3
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ จาแนกตามเพศ เพศหญิ งมี จานวนมากกว่าเพศชาย
คือ เพศหญิงมีจานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.8 เพศชายมีจานวน 197 คิดเป็ นร้อยละ 49.3
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
23
40
16
246
75
400

ร้ อยละ
5.8
10.0
4.0
61.5
18.8
100

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ มีระดับการศึกษามากที่ สุ ดคื อ ระดับปริ ญญาตรี มี
จานวน 246 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.5 อันดับที่ 2 คือ สู งกว่าปริ ญญาตรี มีจานวน 75 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 18.8 อันดับที่ 3 คือมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มีจานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.0 อันดับที่ 4
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คือมัธ ยมศึ กษาตอนต้น มี จานวน 23 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.8 อันดับที่ 5 คื ออนุ ปริ ญญา / ปวส. มี
จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ าแนกตามรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
(โดยประมาณ)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ต่ากว่า 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป
รวม

จานวน
200
113
46
19
22
400

ร้ อยละ
50.0
28.3
11.5
4.8
5.5
100

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มากที่ สุด คือ ต่ ากว่า 20,000
บาทมีจานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 อันดับที่ 2 คือ 20,001 - 30,000 บาท มีจานวน 113 คน
คิดเป็ นร้อยละ 28.3 อันดับที่ 3 คือ 30,001 - 40,000 บาท มีจานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.5 อันดับ
ที่ 5 คื อ ตั้ง แต่ 50,000 บาท ขึ้ น ไป มี จานวน 22 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.5 อัน ดับ ที่ 4 คื อ 40,001 50,000 บาท มีจานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานะ
อายุ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม

จานวน
349
46
5
400

ร้ อยละ
87.3
11.5
1.3
100
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างโสดมีจานวน 349 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.3 กลุ่มตัวอย่าง
สมรส มีจานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.5 และกลุ่มตัวอย่างหม้าย/หย่าร้าง มีจานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.3
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 21 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
128
155
67
29
16
5
400

ร้ อยละ
32.0
38.8
16.8
7.3
4.0
1.3
100

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างอายุมากที่ สุดคือ กลุ่ มตัวอย่างอายุ 21-30 ปี มีจานวน
155 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอายุต่ากว่า 21 ปี มีจานวน 128 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอายุ 31-40 ปี มีจานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.8 รองลงมา
คือ กลุ่มตัวอย่างอายุ 41-50 ปี มีจานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอายุ 5160 ปี มีจานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 และกลุ่มตัวอย่างอายุ60 ปี ขึ้นไป มีจานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ค้าขาย / ธุ รกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับราชการ / พนักงานราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักศึกษา
อื่นๆ โปรดระบุ
รวม

จานวน
67
155
29
16
128
5
400

ร้ อยละ
16.8
38.8
7.3
4.0
32.0
1.3
100

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพมากที่สุดคือ พนักงานบริ ษทั เอกชน มีจานวน
155 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.8 อันดับที่ 2 คือนักศึกษา มีจานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.0 อันดับที่
3 คื อค้าขาย / ธุ รกิ จ มี จานวน 67 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.8 อันดับ ที่ 4 คื อรั บ ราชการ / พนัก งาน
ราชการ มีจานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3 อันดับที่ 5 คือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจานวน 16 คน คิด
เป็ นร้อยละ4.0 และอันดับสุ ดท้ายคือ คืออื่นๆ มีจานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 ได้แก่ แม่บา้ น 3 คน
พ่อบ้าน 1 คน และอาจารย์มหาวิทยาลัย 1 คน
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4.1.2 ตอนที่ 2 ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ เกิดพฤติกรรมการซื้อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
ผู้บริโภค
ตารางที่ 4.7 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
ผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ เกิดพฤติกรรมการซื้อเครื่ องดื่ม
ทีม่ ีแอลกอฮอล์ ของผู้บริโภค
ปัจจัย
xˉ
S.D.
แปลผล
- ท่านคิดว่าการดื่มเหล้า เบียร์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
3.47
.936
มาก
วัฒ นธรรมไทยในการเข้า สั ง คม (ปั จ จัย ด้า น
วัฒนธรรม)
- ท่ านดื่ ม เหล้า เบี ยร์ เพราะ ท่ านดื่ มตาม เพื่ อน
3.38
1.024
ปานกลาง
คนรู ้จกั หรื อครอบครัว ของท่าน (ปั จจัยสังคม)
- ท่านต้องดื่มเหล้า เบียร์ เพราะ เครี ยด/ มีปัญหา
3.02
1.089
ปานกลาง
(ปั จจัยส่ วนบุคคล)
- สื่ อโฆษณาเหล้า เบียร์ เป็ นสิ่ งจูงใจที่ทาให้เกิ ด
2.76
1.037
ปานกลาง
การซื้ อเหล้า เบียร์ (ปัจจัยทางจิตวิทยา)
รวม
3.15
1.021
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.7 พบว่ า มี ร ะดับ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้ เกิ ด พฤติ ก รรมการซื้ อเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ของผูบ้ ริ โภค ปานกลาง ค่าเฉลี่ ยคือ 3.15 ได้แก่ อันดับที่ 1 คื อท่านคิดว่าการดื่ มเหล้า
เบียร์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมไทยในการเข้าสังคม (ปั จจัยด้านวัฒนธรรม) มีระดับปั จจัยที่ส่งผล
ให้เกิ ดพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ของผูบ้ ริ โภค มาก ค่าเฉลี่ ยคือ 3.47 อันดับที่ 2
ท่ านดื่ ม เหล้า เบี ยร์ เพราะ ท่ านดื่ ม ตาม เพื่ อน คนรู ้ จกั หรื อครอบครั ว ของท่ าน (ปั จจัยสั งคม) มี
ระดับ ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลให้ เกิ ดพฤติ ก รรมการซื้ อเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แอลกอฮอล์ข องผูบ้ ริ โภค ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคือ 3.38 และอันดับที่ 3 ท่านต้องดื่ มเหล้า เบียร์ เพราะ เครี ยด/ มีปัญหา (ปั จจัยส่ วนบุคคล)
มี ระดับ ปั จจัยที่ ส่ งผลให้เกิ ดพฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มี แอลกอฮอล์ข องผูบ้ ริ โภค ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคือ 3.02
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ตารางที่ 4.8 ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้ตดั สิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ เกิดพฤติกรรมการซื้อเครื่ องดื่ม
ทีม่ ีแอลกอฮอล์ ของผู้บริโภค
เพื่อนๆ เลี้ยงวันเกิด
งานเลี้ยงสรรค์สรรเหล้า
สถานที่บรรยากาศ
โปรโมชัน่ แถมเสื้ อสิ งห์
คิดถึงเพื่อนทาให้มีการนัดดื่ม
ตามกระแสนิยม
มีความสุ ขที่ได้ดื่ม
มีเงินซื้ อ
เวลาว่างมากเกินไป
บรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องดื่ม -แอลกอฮอล์และค่านิ ยมที่เปลี่ ยนไป
ใครดื่มถือเท่
เป็ นสปอนเซอร์ให้สโมสรเชลซี
ความนิยม
อยากลองอะไรใหม่ๆ
รสชาติ
สถานที่บรรยากาศ
ความเหมาะสมของราคา
ดื่มวันละนิดบารุ งผิวพรรณ
รวม

จานวน

ร้ อยละ

2
2
1
1
3
1
1
4
1
1

7.41
7.41
3.70
3.70
11.11
3.70
3.70
14.84
3.70
3.70

1
1
2
1
2
2
1
27

3.70
3.70
7.41
3.70
7.41
7.41
3.70
100

หมายเหตุ: ท่ านคิ ดว่ามี ปั จจัย อะไรอี ก บ้างที่ ส่ งผลให้ท่ านตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ที่ มี แอลกอฮอล์
(ถ้ามีโปรดระบุ)
จากตาราง 4.8 พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิ ดพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ของ
ผูบ้ ริ โภค มากที่สุดอันดับ 1 คือ มีเงินซื้ อ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.84 อันดับที่ 2 คิดถึงเพื่อน
ทาให้มีการนัดดื่ม จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ และอันดับที่ 3 เพื่อนๆ เลี้ยงวันเกิด จานวน 2 คน คิด
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เป็ นร้ อยละ 7.41 งานเลี้ยงสรรค์สรรเหล้า จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.41 อยากลองอะไรใหม่ๆ
จานวน 2 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.41 สถานที่ บ รรยากาศ จานวน 2 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.41 ความ
เหมาะสมของราคา จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.41
4.1.3 ตอนที่ 3 ทัศนคติทมี่ ีต่อตราสิ นค้ าเบียร์ สิงห์
ตารางที่ 4.9 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ด้านคุณลักษณะ
ทัศนคติทมี่ ีต่อตราสิ นค้ าเบียร์ สิงห์
ด้ านคุณลักษณะ
1.1. รู ปสิ งห์ที่ใช้เป็ นสัญลักษณ์ตราสิ นค้ามีความโดดเด่น
1.2. บรรจุภณั ฑ์มีความโดดเด่น
1.3. สี ทองของส่ วนหนึ่งในตราสิ นค้ามีความโดดเด่น
1.4. รสชาติของเบียร์ มีความโดดเด่น
1.5. ราคามีความโดดเด่น
รวม

xˉ
3.48
3.29
3.46
3.40
3.27
3.38

ระดับทัศนคติ
S.D.
แปลผล
.798
.747
.781
.838
.813
.795

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าเบี ยร์ สิงห์ ด้านคุ ณลักษณะ มีระดับระดับ
ทัศนคติ ปานกลาง ค่าเฉลี่ ยคือ 3.38 ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ รู ปสิ งห์ที่ใช้เป็ นสัญลักษณ์ ตราสิ นค้ามี
ความโดดเด่น มีระดับทัศนคติ มาก ค่าเฉลี่ยคือ 3.48 อันดับที่ 2 สี ทองของส่ วนหนึ่ งในตราสิ นค้ามี
ความโดดเด่น มีระดับทัศนคติมาก ค่าเฉลี่ยคือ 3.46 และอันดับที่ 3 รสชาติของเบียร์ มีความโดดเด่น
มีระดับระดับทัศนคติ มีระดับทัศนคติปานกลาง ค่าเฉลี่ยคือ 3.40
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ตารางที่ 4.10 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ด้านคุณประโยชน์
ทัศนคติทมี่ ีต่อตราสิ นค้ าเบียร์ สิงห์
ด้ านคุณประโยชน์
2.1. มีรสชาติที่ดีกลมกล่อม
2.2. เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ
2.3. ดื่มแล้วสดชื่นผ่อนคลาย
2.4. มีระดับแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมกาลังดี
2.5. สะดวกในการหาซื้ อ
รวม

xˉ

ระดับทัศนคติ
S.D.

แปลผล

3.33
3.43
3.40
3.36
3.83
3.47

.839
.890
.961
.857
.912
.891

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ทัศนคติ ที่ มี ต่อตราสิ นค้าเบี ยร์ สิ งห์ ด้านคุ ณ ประโยชน์ มี ระดับ
ระดับทัศนคติ มาก ค่าเฉลี่ยคือ 3.47 ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ สะดวกในการหาซื้ อ มีระดับทัศนคติมาก
ค่าเฉลี่ยคือ 3.83 อันดับที่ 2 เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ มีระดับทัศนคติมาก ค่าเฉลี่ยคือ 3.43 และอันดับ
ที่ 3 ดื่มแล้วสดชื่นผ่อนคลาย มีระดับทัศนคติปานกลาง ค่าเฉลี่ยคือ 3.40
ตารางที่ 4.11 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ด้านคุณค่า
ทัศนคติทมี่ ีต่อตราสิ นค้ าเบียร์ สิงห์
ด้ านคุณค่ า
3.1. ความมัน่ ใจในรสชาติของเบียร์ ที่เป็ นเลิศ
3.2. ความมีชื่อเสี ยงมานาน
3.3. การมีภาพลักษณ์ส่งเสริ มความเป็ นไทย
3.4. พึงพอใจในการเป็ นผูส้ นับสนุนทีมฟุตบอล
แมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด
3.5. ให้ความรู ้สึก ดูดี มีระดับเมื่อบริ โภค
รวม

xˉ

ระดับทัศนคติ
S.D.

แปลผล

3.36
3.74
3.56
3.42

.760
.814
.786
.949

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.35
3.49

.827
1.034

ปานกลาง
มาก
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า เบี ย ร์ สิ ง ห์ ด้า นคุ ณ ค่ า มี ระดับ ระดับ
ทัศนคติ มาก ค่าเฉลี่ ยคือ 3.49 ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ ความมีชื่อเสี ยงมานาน มีระดับทัศนคติ มาก
ค่าเฉลี่ยคือ 3.74 อันดับที่ 2 การมีภาพลักษณ์ส่งเสริ มความเป็ นไทย มีระดับทัศนคติมาก ค่าเฉลี่ยคือ
3.56 และอัน ดับ ที่ 3 พึ ง พอใจในการเป็ นผูส้ นับสนุ น ที มฟุ ตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มี ระดับ
ทัศนคติ มาก ค่าเฉลี่ยคือ 3.42
ตารางที่ 4.12 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ด้านบุคลิกภาพ
ทัศนคติทมี่ ีต่อตราสิ นค้ าเบียร์ สิงห์
ด้ านบุคลิกภาพ
- บุคลิกภาพแบบจริ งใจ คือ ตราสิ นค้าที่เปรี ยบเหมือนคนที่ซื่อสัตย์
และซื่อตรง
- บุ ค ลิ ก ภาพแบบความรู ้ ความสามารถ คื อ ตราสิ น ค้าที่ เปรี ย บ
เหมือนคนที่ฉลาดและประสบความสาเร็ จ
- บุ ค ลิ ก ภาพแบบซับ ซ้อน คื อ ตราสิ น ค้าที่ เปรี ยบเหมื อนคนที่ มี
เสน่ห์น่าหลงใหลชวนมอง
- บุ ค ลิ ก ภาพแบบตื่ น เต้น คื อ ตราสิ น ค้าที่ เปรี ย บเหมื อนคนที่ มี
ชีวติ ชีวา โดดเด่นและทันสมัย
- บุ ค ลิ ก ภาพแบบห้า วหาญ คื อ ตราสิ น ค้าที่ เปรี ย บเหมื อ นคนที่
แข็งแรงและกล้าหาญ
รวม

xˉ

ระดับทัศนคติ
S.D.
แปลผล

3.20

.868

ปานกลาง

3.40

.861

ปานกลาง

3.27

.825

ปานกลาง

3.30

.855

ปานกลาง

3.59

.927

มาก

3.35

.867

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ด้านบุคลิกภาพ มีระดับระดับ
ทัศนคติ ปานกลาง ค่าเฉลี่ยคือ 3.35 ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ คือ ตราสิ นค้าที่
เปรี ย บเหมื อ นคนที่ แ ข็ ง แรงและกล้า หาญ มี ร ะดับ ทัศ นคติ มาก ค่ า เฉลี่ ย คื อ 3.59 อัน ดับ ที่ 2
บุ ค ลิ ก ภาพแบบความรู ้ ความสามารถ คื อ ตราสิ น ค้าที่ เปรี ย บเหมื อ นคนที่ ฉ ลาดและประสบ
ความสาเร็ จ มีระดับทัศนคติปานกลาง ค่าเฉลี่ยคือ 3.40 และอันดับที่ 3 บุคลิกภาพแบบตื่นเต้น คือ
ตราสิ นค้าที่เปรี ยบเหมือนคนที่มีชีวติ ชี วา โดดเด่นและทันสมัย มีระดับทัศนคติปานกลาง ค่าเฉลี่ย
คือ 3.30
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4.1.4 ตอนที่ 4 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้ าเบียร์ สิงห์
ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ตรา
สิ นค้าเบียร์สิงห์ (1)
สาเหตุที่ทาให้ท่านอยากดื่มเบียร์ สิงห์?
สาเหตุที่ทาให้ ท่านอยากดื่มเบียร์ สิงห์
เพื่อน คนรู ้จกั หรื อครอบครัว ชวนดื่ม
โฆษณาเป็ นตัวกระตุน้ ให้ท่านอยากซื้ อ
ต้องการดื่มเพื่อคลายเครี ยด
เบียร์มีรสชาติถูกปาก
ตราสิ นค้าให้ภาพลักษณ์ที่ดูดีจนท่านอยากอุดหนุน
รวม

จานวน
237
44
153
84
26
544

ร้ อยละ
44.57
8.09
28.13
15.44
4.78
100

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ข้อมู ล พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ที่ มี แอลกอฮอล์ตรา
สิ นค้าเบียร์ สิงห์ (โดยนับซ้ า) สาเหตุที่ทาให้ท่านอยากดื่มเบียร์ สิงห์ มากที่สุดอันดับที่ 1 คือเพื่อน คน
รู ้จกั หรื อครอบครัว ชวนดื่ม จานวน 237 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.57 อันดับที่ 2 คือ ต้องการดื่มเพื่อ
คลายเครี ยด จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.13 และอันดับที่ 3 คือ เบียร์ มีรสชาติถูกปาก จานวน
84 คิดเป็ นร้อยละ 15.44
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ตารางที่ 4.14 แสดงการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ ตรา
สิ นค้ าเบียร์ สิงห์ (2)
ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับเบียร์ จากที่ใด
ท่ านได้ รับข้ อมูล ข่ าวสารเกี่ยวกับเบียร์ จากทีใ่ ด
บุคคลภายในครอบครัว
เพื่อน
สื่ อโฆษณา (โทรทัศน์, วิทยุ, ป้าย, โฆษณา, อินเทอร์เน็ต)
การจัดแสดงสิ นค้า ณ จุดขาย
การขายโดยพนักงานขาย และเด็กเชียร์เบียร์
รวม

จานวน
89
183
220
40
39
571

ร้ อยละ
15.59
32.05
38.53
7.00
6.83
100

จากตารางที่ 4.14 พบว่าข้อมู ล พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ที่ มี แอลกอฮอล์ตรา
สิ นค้าเบียร์ สิงห์ (โดยนับซ้ า) ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ ยวกับเบียร์ จากที่ ใด มากที่ สุดอันดับที่ 1
คือ สื่ อโฆษณา (โทรทัศน์, วิทยุ, ป้าย, โฆษณา, อินเทอร์เน็ต) จานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.53
อัน ดับ ที่ 2 คื อ เพื่ อ น จ านวน 183 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 32.05 และอัน ดับ ที่ 3 คื อ บุ ค คลภายใน
ครอบครัว จานวน 89 คิดเป็ นร้อยละ 15.59
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ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ ตรา
สิ นค้ าเบียร์ สิงห์ (3)
เมื่อท่านจะเลือกดื่มเบียร์ สักยีห่ อ้ ท่านคานึงถึงสิ่ งใด
เมื่อท่านจะเลือกดื่มเบียร์ สักยี่ห้อ ท่านคานึงถึงสิ่ งใด
เปรี ยบเทียบคุณภาพกับราคา
เปรี ยบเทียบความสะดวกในการ-ซื้ อ
เปรี ยบเทียบความมีชื่อเสี ยงของ-ผลิตภัณฑ์
เปรี ยบเทียบเอกลักษณ์ที่สะดุดตา
เปรี ยบเทียบรสชาติของผลิตภัณฑ์
รวม

จานวน
205
81
100
10
162
558

ร้ อยละ
36.74
14.52
17.92
1.79
29.03
100

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ข้อมู ล พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ที่ มี แอลกอฮอล์ตรา
สิ นค้าเบียร์ สิงห์ (โดยนับซ้ า) เมื่อท่านจะเลือกดื่มเบียร์ สักยีห่ ้อ ท่านคานึ งถึงสิ่ งใด มากที่สุดอันดับที่
1 คือ เปรี ยบเทียบคุณภาพกับราคา จานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.74 อันดับที่ 2 คือ เปรี ยบเทียบ
รสชาติของผลิตภัณฑ์ จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.03 และอันดับที่ 3 คือ เปรี ยบเทียบความมี
ชื่อเสี ยงของผลิตภัณฑ์ จานวน 100 คิดเป็ นร้อยละ 17.92
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ตารางที่ 4.16 แสดงการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ ตรา
สิ นค้ าเบียร์ สิงห์ (4)
ทาไมท่านจึงตัดสิ นใจเลือกเบียร์ สิงห์
ทาไมท่านจึงตัดสิ นใจเลือกเบียร์ -สิ งห์
ให้ความรู ้สึกมีคุณภาพ ปลอดภัยเมื่อบริ โภค
ความมัน่ ใจในรสชาติของเบียร์ ที่เป็ นเลิศ
ความมีชื่อเสี ยงมานาน
ราคามีความเหมาะสม
มีรูปลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ สี สันดึงดูดใจ
รวม

จานวน
104
138
118
100
41
501

ร้ อยละ
20.76
27.54
23.55
19.96
8.19
100

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ข้อมู ล พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ที่ มี แอลกอฮอล์ตรา
สิ นค้าเบี ยร์ สิงห์ (โดยนับซ้ า) ทาไมท่านจึงตัดสิ นใจเลื อกเบียร์ สิงห์ มากที่สุดอันดับที่ 1 คื อ ความ
มัน่ ใจในรสชาติ ข องเบี ยร์ ที่ เป็ นเลิ ศ จานวน 138 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 27.54 อันดับที่ 2 คื อ ความมี
ชื่ อเสี ยงมานาน จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.55 และอันดับที่ 3 คือ ให้ความรู ้ สึกมีคุณภาพ
ปลอดภัยเมื่อบริ โภคจานวน 104 คิดเป็ นร้อยละ 20.76
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ตารางที่ 4.17 แสดงการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ ตรา
สิ นค้ าเบียร์ สิงห์ (5)
ท่านรู ้สึกอย่างไรหลังเลือกซื้ อเบียร์ สิงห์
ท่ านรู้ สึกอย่ างไรหลังเลือกซื้อเบียร์ สิงห์
จะกลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะมัน่ ใจในมาตรฐานและคุณภาพของ
ตราสิ นค้า
จะกลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะพอใจในรสชาติของสิ นค้า
จะกลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะภาพลักษณ์ที่ดีของตราสิ นค้า
จะบอกต่อให้คนรู ้จกั มาซื้ อ
จะไม่กลับมาซื้ ออีก โปรดระบุเหตุผล
รวม

จานวน
175

ร้ อยละ
36.46

164
67
65
9
480

34.17
13.96
13.54
1.87
100

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ข้อมู ล พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ที่ มี แอลกอฮอล์ตรา
สิ นค้าเบี ยร์ สิงห์ (โดยนับซ้ า) ท่านรู ้ สึ กอย่างไรหลังเลื อกซื้ อเบี ยร์ สิงห์ มากที่ สุดอันดับที่ 1 คือจะ
กลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะมัน่ ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตราสิ นค้า จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 36.46 อันดับที่ 2 คือ จะกลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะพอใจในรสชาติของสิ นค้า จานวน 164 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 34.17 และอัน ดับ ที่ 3 คื อ จะกลับ มาซื้ อ ซ้ าอี ก เพราะภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข องตราสิ น ค้า
จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.96
เหตุผลที่จะไม่กลับมาซื้ ออีก เพราะ
1) เพื่อนชอบทานสิ งห์ กินกับเพื่อนเลยดื่มสิ งห์ ส่ วนตัวชอบลีโอเพราะถูกกว่า
2) มีตวั เลือกอื่นๆ ที่ดีกว่า
3) เป็ นสปอนเซอร์ ให้แมนยู ไม่ชอบทีมนี้
4) ราคาแพง เบียร์ มีขวดเล็กกว่า
5) ได้นอ้ ยราคาแพง
6) ถ้าเทียบกับปริ มาณถือว่ามีราคาแพง
7) ราคาแพง
8) แพงได้นอ้ ย
9) เพราะร้านมีแต่เบียร์ สิงห์ขาย

105
ข้อเสนอแนะ:
1) สร้างแบรนด์ให้การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคไทยเป็ นแบรนด์ระดับของคนไทย ควรเป็ น
Sponsor ให้กบั กีฬาไทย
2) บางครั้งต้องตัดสิ นใจซื้ อเบียร์ สิงห์เพราะสะดวกในการทานบางครั้งร้านบางร้าน
มีแต่เบียร์ สิงห์ขาย
3) รสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ ทาให้คนอยากดื่ม
4) อยากมีรูปให้ตราสิ งห์ที่เป็ นสปอนเซอร์ หลักติดหน้าเสื้ อเชลซี
5) ปรับขนาดให้เล็กลง 500cc ทาให้ผบู ้ ริ โภคบริ โภคน้อยลง
6) ขวดเล็กทาให้ดูวา่ ราคาพอๆกับยีห่ อ้ อื่นแต่ได้นอ้ ย
7) ในอนาคตอาจมีปรับปรุ งบรรจุภณั ฑ์และรสชาติให้ทนั ยีห่ ้ออื่น
8) ไม่มีที่ติสุดยอดเบียร์ ไทย
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4.1.5 ตอนที่ 5 ภาพแผนภูมิสรุ ปผล

ภาพที่ 4.1 ภาพแผนภูมิสรุ ปภาพรวมผูบ้ ริ โภคทั้งหมดในด้านที่มากที่สุด
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จากภาพแผนภู มิ ที่ 4.1 สรุ ป ได้ว่า ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลให้ เกิ ดพฤติ ก รรมการซื้ อเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุดคือ ปั จจัยด้านวัฒนธรรม โดยการดื่มเหล้า เบียร์ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยในการเข้าสังคม
มีทศั นคติต่อตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ด้านคุณลักษณะ คือ รู ปสิ งห์ที่ใช้เป็ นสัญลักษณ์ตราสิ นค้า
มีความโดดเด่น ด้านคุ ณประโยชน์ คือ สะดวกในการหาซื้ อ ด้านคุ ณค่า คือ ความมีชื่อเสี ยงมานาน
และด้านบุ คลิ กภาพ คือ หากมองว่าตราสิ นค้าเบี ยร์ สิงห์ เป็ นคนหนึ่ งคน ก็เปรี ยบได้ว่าเป็ นคนที่ มี
บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ คือ ตราสิ นค้าที่เปรี ยบเหมือนคนที่แข็งแรงและกล้าหาญ
สาเหตุ ที่ ท าให้ ผูบ้ ริ โ ภคอยากดื่ ม เบี ย ร์ สิ งห์ คื อ เพื่ อ น คนรู ้ จ ัก หรื อ ครอบครั ว ชวนดื่ ม
ผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมู ล ข่าวสารเกี่ ยวกับ เบี ยร์ สิงห์ จากสื่ อโฆษณา (โทรทัศน์, วิทยุ, ป้ าย, โฆษณา,
อินเทอร์เน็ต) เมื่อผูบ้ ริ โภคจะเลือกดื่มเบียร์ สักยี่หอ้ กลุ่มตัวอย่างจะคานึงถึงการเปรี ยบเทียบคุณภาพ
กับราคา สาเหตุที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกเบียร์ สิงห์ เพราะ ความมัน่ ใจในรสชาติของเบียร์ ที่เป็ นเลิศ
และหลังเลื อกซื้ อเบียร์ สิงห์ แล้ว ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ จะกลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะมัน่ ใจในมาตรฐาน
และคุณภาพของตราสิ นค้า
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ภาพที่ 4.2 ภาพแผนภูมิการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยและร้ อยละ ที่มากที่สุดในแต่ละด้านระหว่างกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคอายุต่ากว่า 21 ปี และผูบ้ ริ โภคกลุ่มอายุ 21-30 ปี
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จากภาพแผนภู มิ ที่ 4.2 สรุ ป ได้ว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม อายุต่ ากว่า 21 ปี มี ปั จจัย ที่ ส่ งผลให้ดื่ ม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ ปั จจัยด้านสังคม คือ ดื่มตามเพื่อน คนรู ้จกั หรื อครอบครัวชวนดื่ม
แตกต่างกับ กลุ่ มผูบ้ ริ โภคอายุ 21-30 ปี ซึ่ ง มี ปั จจัยที่ ส่ งผลให้ดื่มเครื่ องดื่ ม ที่ มี แอลกอฮอล์ ได้แก่
ปั จจัยด้านวัฒนธรรม คือ เหล้าเบียร์ เป็ นส่ วนหนึ่งในวัฒนธรรมการเข้าสังคม
ด้านทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าสิ งห์ ผูบ้ ริ โภคอายุ 21-30 ปี มีทศั นคติดา้ นคุณลักษณะ คือ รู ป
สิ ง ห์ ที่ ใช้มี ค วามโดดเด่ น และมี ท ัศ นคติ เหมื อนกลุ่ ม ผู บ้ ริ โภคกลุ่ ม อายุต่ ากว่า 21 ปี ได้แก่ ด้า น
คุณลักษณะ คือ สี ทองของส่ วนหนึ่ งในตราสิ นค้ามีความโดดเด่น, ด้านคุณประโยชน์ คือ สะดวกใน
การหาซื้ อ, ด้านคุณค่า คือ ความมีชื่อเสี ยงมานาน, ด้านบุคลิกภาพ คือ ตราสิ นค้าสิ งห์เปรี ยบเหมือน
คนที่แข็งแรงและกล้าหาญ
โดยทัศนคติที่มีระดับทัศนคติมากที่สุดของผูบ้ ริ โภค คือ ความสะดวกในการหาซื้ อ
ด้านพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มอายุต่ากว่า 21 ปี มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
เหมือนกลุ่มผูบ้ ริ โภคอายุ 21-30 ปี ได้แก่ สาเหตุที่ทาให้อยากดื่มเบียร์ สิงห์ มากที่สุด คือ เพื่อน คน
รู ้จกั หรื อครอบครัว ชวนดื่ม, ได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับเบียร์ มากที่สุดจากสื่ อโฆษณา (โทรทัศน์,
วิทยุ, ป้ าย, โฆษณา, อินเทอร์ เน็ต), เมื่อจะเลือกดื่มเบียร์ สักยี่ห้อ จะคานึงถึงการเปรี ยบเทียบคุณภาพ
กับราคามากที่สุด, และจะกลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะมัน่ ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตราสิ นค้า
และแตกต่างในการตัดสิ นใจเลือกดื่มเบียร์ สิงห์ โดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มอายุต่ากว่า 21 ปี ตัดสิ นใจ
เลือกดื่มเบียร์สิงห์ เพราะ ให้ความรู ้สึกมีคุณภาพ ปลอดภัยเมื่อบริ โภค แต่กลุ่มผูบ้ ริ โภคอายุ 21-30 ปี
ตัดสิ นใจเลือกดื่มเบียร์สิงห์ เพราะ ความมัน่ ใจในรสชาติของเบียร์ ที่เป็ นเลิศ
4.1.6 ตอนที่ 6 ทดสอบสมมุติฐาน
ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
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ตารางที่ 4.18 แสดงทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ สาเหตุที่ทาให้ท่านอยากดื่มเบียร์ สิงห์ ?
ทัศนคติ

1. ด้ านคุณลักษณะ
163
237

สาเหตุทที่ าให้ ท่านอยากดื่มเบียร์ สิงห์ ?
เพื่อน คน โฆษณาเป็ น ต้ องการ เบียร์ มี ตราสินค้ าให้
รู้ จกั หรื อ ตัวกระตุ้น ดื่มเพื่อ รสชาติ ภาพลักษณ์ ทดี่ ูดี
ครอบครัว ให้ ท่าน
คลาย
ถูกปาก จนท่ านอยาก
ชวนดื่ม อยากซื้อ
เครียด
อุดหนุน
ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.41
3.36
.373

3.39
3.29
.300

3.40
3.35
.436

3.32
3.60
.000*

3.37
3.55
.122

ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.46
3.47
.891

3.48
3.39
.425

3.48
3.45
.626

3.40
3.72
.000*

3.47
3.50
.848

ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.49
3.47
.712

3.47
3.52
.615

3.50
3.45
.365

3.45
3.61
.026

3.48
3.50
.840

ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.30
3.37
.300

3.35
3.32
.814

3.34
3.34
.991

3.33
3.39
.525

3.34
3.40
.645

ไม่ ตอบ
ตอบ
P-value

3.42
3.42
.982

3.42
3.38
.626

3.43
3.40
.529

3.38
3.58
.002*

3.41
3.49
.494

2. ด้ านคุณประโยชน์

3. ด้ านคุณค่ า

4. ด้ านบุคลิกภาพ

ภาพรวม

จากตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบสมมติ ฐานทัศนคติ ที่มีต่อตราสิ นค้ามี ความสัมพันธ์ กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ สาเหตุที่ทาให้ท่านอยากดื่ม
เบียร์ สิงห์ พบว่าทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า โดยแบ่งออกเป็ นด้าน คือ ด้านคุ ณลักษณะ ได้แก่ เบียร์ มี
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รสชาติถูกปาก (0.000) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ตรา
สิ นค้าเบียร์สิงห์
ด้านคุ ณประโยชน์ ได้แก่ เบียร์ มีรสชาติถูกปาก (0.000) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
ในภาพรวมได้แก่ เบียร์มีรสชาติถูกปาก (0.002) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
ตารางที่ 4.19 แสดงทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับเบียร์
จากที่ใด ?
ทัศนคติ

ท่ านได้ รับข้ อมูล ข่ าวสารเกีย่ วกับเบียร์ จากทีใ่ ด ?
บุคคลภายใน เพื่อน สื่ อโฆษณา การจัดแสดง การขายโดยพนักงาน
ครอบครัว
สิ น ค้ า ณ จุ ด ข าย แ ล ะเด็ ก เชี ย ร์
ขาย
เบียร์

1. ด้ านคุณลักษณะ
ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.40
3.31
.251

3.38
3.37
.771

3.28
3.46
.002*

3.37
3.46
.346

3.36
3.54
.070

ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.52
3.30
.012*

3.46
3.48
.705

3.40
3.53
.067

3.46
3.54
.543

3.44
3.72
.021*

ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.48
3.48
.994

3.53
3.42
.049*

3.42
3.53
.074

3.48
3.51
.778

3.46
3.69
.021*

ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.34
3.37
.626

3.34
3.35
.899

3.30
3.38
.220

3.34
3.43
.420

3.36
3.17
.083

2. ด้ านคุณประโยชน์

3. ด้ านคุณค่ า

4. ด้ านบุคลิกภาพ
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ)
ทัศนคติ

ท่ านได้ รับข้ อมูล ข่ าวสารเกีย่ วกับเบียร์ จากทีใ่ ด ?
บุคคลภายใน เพื่อน สื่ อโฆษณา การจัดแสดง การขายโดยพนักงาน
ครอบครัว
สิ น ค้ า ณ จุ ด ข าย แ ล ะเด็ ก เชี ย ร์
ขาย
เบียร์

ภาพรวม
ไม่ ตอบ
ตอบ
P-value

3.43
3.37
.314

3.43
3.40
.652

3.35
3.47
.020*

3.41
3.48
.430

3.41
3.53
.170

จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบสมมติ ฐานทัศนคติ ที่มีต่อตราสิ นค้ามี ความสัมพันธ์ กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ ยวกับเบี ยร์ จากที่ ใด พบว่าทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า โดยแบ่งออกเป็ นด้าน คือ ด้านคุ ณลักษณะ
ได้แก่ สื่ อโฆษณา (0.002) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์
ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
ด้านคุ ณประโยชน์ ได้แก่ บุคคลภายในครอบครัว (0.012) และ การขายโดยพนักงานขาย
และเด็กเชี ยร์ เบียร์ (0.021) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์
ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
ด้านคุณค่า ได้แก่ เพื่อน (0.049) และ การขายโดยพนักงานขาย และเด็กเชียร์ เบียร์ (0.021) มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
ในภาพรวมได้แ ก่ สื่ อ โฆษณา (0.020) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
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ตารางที่ 4.20 แสดงทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ เมื่อท่านจะเลือกดื่ มเบียร์ สักยี่ห้อ ท่าน
คานึงถึงสิ่ งใด?
ทัศนคติ

เมื่อท่ านจะเลือกดื่มเบียร์ สักยีห่ ้ อ ท่ านคานึงถึงสิ่งใด
เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ
คุณภาพกับ
ความ
ความมี
เอกลักษณ์ ที่ รสชาติของ
ราคา
สะดวกใน ชื่ อเสียงของ สะดุดตา
ผลิตภัณฑ์
การซื้อ
ผลิตภัณฑ์

1. ด้ านคุณลักษณะ
ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.40
3.35
.403

3.40
3.30
.165

3.41
3.23
.022*

3.37
3.56
.331

3.31
3.47
.006*

ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.46
3.48
.749

3.49
3.38
.196

3.50
3.32
.062

3.47
3.56
.704

3.43
3.53
.166

ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.51
3.45
.358

3.48
3.47
.885

3.50
3.40
.248

3.48
3.48
.978

3.43
3.56
.027*

ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.28
3.40
.063

3.35
3.31
.561

3.37
3.20
.043*

3.34
3.48
.530

3.32
3.37
.464

ไม่ ตอบ
ตอบ
P-value

3.41
3.42
.840

3.43
3.36
.301

3.44
3.29
.028*

3.42
3.52
.562

3.37
3.48
.040*

2. ด้ านคุณประโยชน์

3. ด้ านคุณค่ า

4. ด้ านบุคลิกภาพ

ภาพรวม

จากตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบสมมติ ฐานทัศนคติ ที่มีต่อตราสิ นค้ามี ความสัมพันธ์ กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ เมื่อท่านจะเลือกดื่มเบียร์ สัก
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ยีห่ ้อ ท่านคานึ งถึงสิ่ งใด พบว่าทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า โดยแบ่งออกเป็ นด้าน คือ ด้านคุณลักษณะ
ได้แก่ เปรี ยบเทียบความมีชื่อเสี ยงของผลิ ตภัณฑ์ (0.022) และ เปรี ยบเทียบรสชาติของผลิตภัณฑ์
(0.006) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
ด้านคุณค่า ได้แก่ เปรี ยบเทียบรสชาติของผลิตภัณฑ์ (0.027) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
ด้านบุคลิ กภาพ ได้แก่ เปรี ยบเทียบความมีชื่อเสี ยงของผลิตภัณฑ์ (0.043) มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
ในภาพรวมได้แก่ เปรี ย บเที ย บความมี ชื่ อเสี ยงของผลิ ตภัณ ฑ์ (0.028) และเปรี ยบเที ย บ
รสชาติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ (0.040) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัด สิ นใจซื้ อเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
ตารางที่ 4.21 แสดงทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ทาไมท่านจึงตัดสิ นใจเลือกเบียร์ สิงห์ ?
ทัศนคติ

ทาไมท่ านจึงตัดสินใจเลือกเบียร์ สิงห์ ?
ให้
ความมัน่ ใจใน ความมี ราคามี มีรูปลักษณ์ ทมี่ ี
ความรู้ สึกมี รสชาติของ ชื่ อเสียง ความ
เอกลักษณ์
คุณภาพ
เบียร์ ทเี่ ป็ น มานาน เหมาะสม สีสันดึงดูดใจ
ปลอดภัย
เลิศ
เมื่อบริโภค

1. ด้ านคุณลักษณะ
ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.32
3.54
.001*

3.36
3.40
.532

3.36
3.42
.377

3.41
3.27
.030*

3.39
3.25
.139

ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.40
3.67
.001*

3.42
3.56
.071

3.50
3.40
.235

3.48
3.42
.470

3.48
3.33
.203

ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.44
3.60
.015*

3.41
3.61
.001*

3.48
3.49
.857

3.50
3.42
.218

3.50
3.31
.054

2. ด้ านคุณประโยชน์

3. ด้ านคุณค่ า
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ)
ทัศนคติ

ทาไมท่ านจึงตัดสินใจเลือกเบียร์ สิงห์ ?
ให้
ความมัน่ ใจใน ความมี ราคามี มีรูปลักษณ์ ทมี่ ี
ความรู้ สึกมี รสชาติของ ชื่ อเสียง ความ
เอกลักษณ์
คุณภาพ
เบียร์ ทเี่ ป็ น มานาน เหมาะสม สีสันดึงดูดใจ
ปลอดภัย
เลิศ
เมื่อบริโภค

4. ด้ านบุคลิกภาพ
ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.28
3.54
.001*

3.33
3.36
.685

3.38
3.26
.091

3.34
3.36
.855

3.36
3.18
.085

ไม่ ตอบ
ตอบ
P-value

3.36
3.59
.000*

3.38
3.48
.073

3.43
3.39
.527

3.43
3.37
.264

3.43
3.27
.058

ภาพรวม

จากตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบสมมติ ฐานทัศนคติ ที่มีต่อตราสิ นค้ามี ความสัมพันธ์ กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ทาไมท่านจึงตัดสิ นใจเลือก
เบี ยร์ สิงห์ พบว่าทัศนคติ ที่มีต่อตราสิ นค้า โดยแบ่งออกเป็ นด้าน คื อ ด้านคุ ณลักษณะ ได้แก่ ให้
ความรู ้สึ กมี คุณภาพ ปลอดภัยเมื่อบริ โภค (0.001)มี ความสัม พันธ์ กบั พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
ด้ า นคุ ณ ประโยชน์ ได้ แ ก่ ให้ ค วามรู ้ สึ กมี คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย เมื่ อ บริ โภค (0.001)มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
ด้านคุณค่า ได้แก่ ให้ความรู ้สึกมีคุณภาพ ปลอดภัยเมื่อบริ โภค (0.015) และ ความมัน่ ใจใน
รสชาติ ข องเบี ย ร์ ที่ เป็ นเลิ ศ (0.001) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ ให้ความรู ้สึกมีคุณภาพ ปลอดภัยเมื่อบริ โภค (0.001)มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
ในภาพรวมได้แก่ ให้ความรู ้ สึกมีคุณภาพ ปลอดภัยเมื่อบริ โภค (0.000)มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
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ตารางที่ 4.22 แสดงทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบี ยร์ สิงห์ ท่ านรู ้ สึ กอย่างไรหลังเลื อกซื้ อเบี ยร์
สิ งห์ ?
ทัศนคติ
จะกลับมาซื้อ
ซ้าอีก เพราะ
มั่นใจใน
มาตรฐานและ
คุณภาพของ
ตราสินค้า

ท่ านรู้ สึกอย่ างไรหลังเลือกซื้อเบียร์ สิงห์ ?
จะกลับมาซื้อซ้า จะกลับมาซื้อ จะบอกต่ อให้
อีก เพราะพอใจใน ซ้าอีก เพราะ คนรู้จักมาซื้อ
รสชาติของสินค้า ภาพลักษณ์ที่ดี
ของตราสินค้า

จะไม่
กลับมาซื้อ
อีก โปรด
ระบุเหตุผล

1. ด้านคุณลักษณะ
ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.32
3.45
.026*

3.35
3.42
.242

3.37
3.39
.819

3.38
3.35
.673

3.39
2.97
.036*

ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.34
3.63
.000*

3.47
3.47
.949

3.46
3.50
.676

3.49
3.38
.299

3.48
2.80
.005*

ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.42
3.56
.021*

3.42
3.56
.017*

3.48
3.49
.838

3.51
3.34
.040*

3.49
2.91
.003*

ไม่ตอบ
ตอบ
P-value

3.28
3.43
.021*

3.33
3.36
.616

3.34
3.39
.575

3.38
3.19
.035*

3.35
3.00
.110

ไม่ ตอบ
ตอบ
Pvalue

3.34
3.52
.001*

3.39
3.45
.268

3.41
3.44
.665

3.44
3.32
.093

3.43
2.92
.005*

2. ด้านคุณประโยชน์

3. ด้านคุณค่า

4. ด้านบุคลิกภาพ

ภาพรวม

จากตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบสมมติ ฐานทัศนคติที่ มีต่อตราสิ นค้ามี ความสัมพันธ์ กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ท่านรู ้สึกอย่างไรหลังเลือก
ซื้ อเบียร์ สิงห์ พบว่าทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า โดยแบ่งออกเป็ นด้าน คือ ด้านคุ ณลักษณะ ได้แก่ จะ
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กลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะมัน่ ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตราสิ นค้า (0.026 ) และจะไม่กลับมาซื้ อ
อีก (0.036)มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบี ยร์
สิ งห์
ด้านคุณประโยชน์ ได้แก่ จะกลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะมัน่ ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตรา
สิ น ค้า (0.000 ) และจะไม่ ก ลับ มาซื้ ออี ก (0.005)มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัดสิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
ด้านคุณค่า ได้แก่ จะกลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะมัน่ ใจในมาตรฐานและคุ ณภาพของตราสิ นค้า
(0.021 )จะกลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะพอใจในรสชาติของสิ นค้า (0.017) จะบอกต่อให้คนรู ้ จกั มาซื้ อ
(0.040) และจะไม่กลับมาซื้ ออีก (0.003) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
ด้านบุคลิ กภาพ ได้แก่ จะกลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะมัน่ ใจในมาตรฐานและคุ ณภาพของตรา
สิ นค้า (0.021) และจะบอกต่อให้คนรู ้ จกั มาซื้ อ (0.035) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
ในภาพรวมได้แก่ จะกลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะมัน่ ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตราสิ นค้า
(0.001 ) และจะไม่กลับมาซื้ ออีก (0.005) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
จากงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม พบว่า
1) ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผูบ้ ริ โภค
ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผูบ้ ริ โภค คือ สื่ อ
โฆษณามี ผลช่ วยกระตุ น้ จู งใจให้เกิ ดพฤติ กรรมการซื้ อ จะซื้ อดื่ มเมื่อเพื่อนชวน และการลดราคา
โปรโมชั่น ของแถมต่ างๆ โดยกลุ่ ม ตัวอย่างยังให้ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม อี ก ว่าสื่ อโฆษณา ช่ วยสื่ อถึ ง
บรรยากาศที่ดี ทาให้นึกถึงบรรยากาศในการดื่ม จึงทาให้สื่อโฆษณามีผลให้ เกิ ดพฤติกรรมการซื้ อ
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
“สโลแกนโดนใจทาให้มีแรงจูงใจที่จะซื้ อกิน” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“โฆษณามันช่วยสื่ อถึงบรรยากาศของความผ่อนคลาย ทาให้อยากที่จะกิน เพราะกิน
แล้วทาให้รู้สึกรี แลกซ์” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“รสชาติ และโฆษณาที่ติดหู ” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“โฆษณามีส่วน” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“โฆษณาที่น่าสนใจและทาให้เรารู ้สึกดี น่าลอง” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“โปรโมชัน่ เช่น ซื้ อสอง ลดราคา” (เยาวชนหญิงกล่าว)
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“ในอนาคตถ้าเพื่อนชวนให้ลองก็จะลอง” (เยาวชนชายกล่าว)
2) ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าสิ งห์
ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติที่เชิงบวกต่อตราสิ นค้าสิ งห์ดา้ นคุณลักษณะ คือ ตราสิ นค้าสิ งห์จะ
เป็ นตราสิ นค้าของเครื่ องดื่มที่มีรสชาติที่ดีเป็ นเอกลักษณ์ไม่วา่ จะเป็ นน้ าดื่มหรื อเบียร์ เป็ นสิ นค้าที่ดี
มีคุณภาพ โลโก้และบรรจุภณ
ั ฑ์มีรูปลักษณ์ สี สันสวยงามและมี ความโดดเด่น ด้านคุ ณประโยชน์
คื อ สะดวกในการหาซื้ อ ด้านคุ ณ ค่า คื อ เป็ นตราสิ นค้าของคนไทย มี ค วามผูก พันกับ คนไทย มี
ชื่อเสี ยงมายาวนาน และมีทศั นคติที่ดีกบั การเป็ นผูส้ นับสนุ นให้ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ด้วย ด้านบุคลิกภาพ คือ ตราสิ นค้าสิ งห์เปรี ยบเหมือนคนที่มีความเป็ นผูน้ า แข็งแกร่ งห้าวหาญ โดด
เด่นดึงดูดและฉลาดประสบความสาเร็ จ
“เป็ นแบรนด์สินค้าของไทย” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“สะดวกหาซื้ อง่าย” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“บรรจุ ภณ
ั ฑ์มีค วามโดดเด่ น สะดุ ดตา เป็ นแบรนด์ที่ติดตลาด สะดวกในการซื้ อ ”
(ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“มีคุณภาพ ราคาไม่แพง” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“รู ป ลัก ษณ์ เป็ นเอกลัก ษณ์ มี ต ราที่ ส วยงาม และเป็ นผู ้ส นับ สนุ น ให้ ที ม ฟุ ต บอล
แมนเชสเตอร์ยไู นเต็ดด้วย” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“มีคุณภาพ รสชาติดี” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เป็ นแบรนด์ที่ถูกคอของคนไทย” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ก็เคยเห็นเพื่อนผูช้ ายดื่มกัน กระป๋ องมันสวยๆดี” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ยังไม่เคยลอง แต่เห็นโลโก้แล้วสวยดี” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“มี แ บรนด์ แ ละโฆษณาเดี ย วกัน กับ น้ าดื่ ม ตราสิ ง ห์ น่ า จะรสชาติ ดี เหมื อ นกัน ”
(เยาวชนชายกล่าว)
“เห็นร้านขายของชาทุกร้านเขาก็ขายเบียร์ สิงห์” (เยาวชนชายกล่าว)
“ตราสิ งห์ เปรี ยบเหมือนคนที่โดดเด่น ดึ งดูด ชัดเจน สุ ขุม เฮฮา เท่ห์ มีภูมิฐาน มาด
แมน มีเสน่ห์ในตัวเอง” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“ตราสิ งห์เปรี ยบเหมือนคนที่มีความเป็ นผูน้ า สุ ขุม นุ่มลึก เพราะการใช้แบรนด์แอม
บาสเดอร์ ที่เป็ นแมนยูและเชลซี ซ่ ึ งเป็ นทีมที่เคยได้แชมป์ ที่หนึ่ งของพรี เมียร์ ลีก บวกกับรสชาติของ
เบียร์ ที่นุ่มไม่แรงเกินไป” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ตราสิ ง ห์ เปรี ยบเหมื อนคนที่ แข็งแกร่ ง ดุ ดัน อย่างสิ งห์ เพราะสิ งห์ เป็ นราชสี ห์ ดู
แข็งแกร่ ง” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
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“เปรี ยบเหมือนผูน้ า เพราะตราสัญลักษณ์สิงห์ทาให้ดูเป็ นผูน้ า เป็ นเจ้าป่ า” (ผูบ้ ริ โภค
ชายกล่าว)
“เปรี ยบเหมือนคนที่ ดูภูมิ ฐาน มี ระดับ เพราะราคาของสิ นค้าที่ ค่อนข้างแพง ส่ วน
ใหญ่ก็จะขายในร้านอาหารที่ค่อนข้างมีระดับ” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“เป็ นคนสง่ า ดู ดี เพราะตราสิ นค้าเป็ นรู ป เจ้าป่ าจึ งให้ความรู ้ สึ ก เช่ นนั้น ” (เยาวชน
หญิงกล่าว)
“เป็ นผูน้ า เพราะเป็ นแบรนด์ที่ติดตลาด และรู ปสิ งห์ที่ใช้เป็ นตราสิ นค้า ” (เยาวชน
หญิงกล่าว)
“เป็ นคนที่ร่ ารวย ประสบความสาเร็ จครับ เพราะเบียร์ ค่อนข้างมีราคาสู งกว่าแบรนด์
อื่นๆ” (เยาวชนชายกล่าว)
3) กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยดื่มแล้วมีพฤติกรรมการกลับมาซื้ อสิ นค้าซ้ า
กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคที่ เคยดื่ ม เครื่ องดื่ ม ที่ มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบี ยร์ สิงห์ ส่ วนใหญ่ จะ
กลับมาซื้ อเบียร์ สิงห์ซ้ าอีก โดยจะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในเชิ งบวกต่อตราสิ นค้า โดยมีความ
พึงพอใจในรสชาติของสิ นค้าและมองว่าเบียร์ ราคาไม่แพงถ้าเทียบกับคุ ณภาพของสิ นค้า จึงทาให้
อยากที่จะกลับมาซื้ อซ้ า
“ซื้ ออีก เพราะรสชาติมนั ดี ราคาก็ไม่แพงถ้าเทียบกับคุ ณภาพของสิ นค้า” (ผูบ้ ริ โภค
หญิงกล่าว)
“ซื้ อ เพราะ รสชาติดี” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
4) กลุ่ มเยาวชนที่ ยงั ไม่ เคยดื่ มแต่อยู่ในภาวะเสี่ ยงที่ จะดื่ มมี แนวโน้ม ที่ จะเกิ ดพฤติ
กรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
กลุ่มเยาวชนที่ยงั ไม่เคยดื่ มแต่อยู่ในภาวะเสี่ ยงที่ จะดื่ มเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ตรา
สิ นค้าเบียร์ สิงห์ส่วนใหญ่ ในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะซื้ อเบียร์ สิงห์ เนื่ องจากอยากจะลองดื่มเบียร์
สิ งห์ มานานแล้ว เพราะ ติดตาและคุ น้ เคยกับตราสิ นค้านี้ อีกทั้งเห็ นผูใ้ หญ่ที่บา้ นดื่ ม เมื่ออายุถึงจะ
ลองซื้ อดื่มหรื อหากเพื่อนชวน โดยเลือกดื่มเบียร์ สิงห์เพราะมัน่ ใจในคุณภาพและรสชาติของสิ นค้า
“มีแน่ นอน เพราะ คุ น้ เคยกับแบรนด์น้ ี แบรนด์ติดตา เห็ นผูใ้ หญ่ดื่ม เป็ นแบรนด์ที่
อยูม่ ายาวนาน มีชื่อเสี ยงมานานด้วย เรารู ้สึกคุน้ เคย” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ผมก็อาจจะซื้ อถ้าเพื่อนชวน” (เยาวชนชายกล่าว)
“ผมก็น่าจะซื้ อนะครับถ้าอายุถึง เบียร์ สิงห์เป็ นเบียร์ ที่มีคุณภาพ รสชาติมนั น่ าจะดี ”
(เยาวชนชายกล่าว)
“อยากกินเบียร์ สิงห์มานานแล้วครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
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การรับรู ้ตราสิ นค้าผ่านสื่ อโฆษณาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

4.2 ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
การรั บรู ้ ของตราสิ นค้ามี ความสาคัญมาก เพราะเป็ นการหล่ อหลอมของการรู ้ จกั ความรู ้
ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า ซึ่ งส่ งผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภค และอาจนาไปสู่ พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ได้ โดยสื่ อโฆษณาจะเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่สามารถสื่ อสารตราสิ นค้าเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้
และเกิดทัศนคติที่ดีกบั ตราสิ นค้า หรื อมีอานาจเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้มีความเอนเอียงมาสนใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย
โดยในการทาสื่ อโฆษณาของเบียร์ สิงห์ ต้ งั แต่เริ่ มแรกเดิ มทีจะทาการโฆษณาเน้นรู ปแบบ
เอกลักษณ์ไทย ซึ่ งเบียร์ สิงห์เป็ นเบียร์ ที่มีภาพลักษณ์ที่เป็ นเบียร์ ของไทย มีชื่อเสี ยงมายาวนาน ด้วย
สโลแกนที่วา่ “เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย” หากไปต่างประเทศ ในร้านอาหารไทยส่ วนใหญ่ 80 เปอร์ เซ็นต์
จะมีเบียร์สิงห์ขาย ทาให้เป็ นที่รู้จกั จากต่างชาติกนั ดีวา่ เบียร์ สิงห์เป็ นเบียร์ ของไทย อีกทั้งเบียร์ สิงห์
ยังมีตวั อักษรบนบรรจุภณั ฑ์ระบุอย่างชัดเจนว่า Thai Beer

ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงตัวอักษร Thai Beer บนบรรจุภณั ฑ์
ในขณะที่ สิ ง ห์ มี ก ารปู พ้ื น ฐานตราสิ น ค้า ว่า เป็ นเบี ย ร์ ข องไทยแท้ๆ นั้น แต่ ใ น
ปั จจุบนั มีขอ้ ห้าม พรบ. ควบคุมเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ ปี 2551 ส่ งผลให้เกิ ดการจากัดเวลาและ
โฆษณาของเบียร์ สิงห์ถูกควบคุมด้วยข้อจากัดมากมาย ซึ่ งกฎหมายอนุ ญาตให้โฆษณาได้เพียงแต่
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั กิจการเท่านั้น ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้ว หากมีการโฆษณาด้านภาพลักษณ์ที่ดี
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อาจจะน าไปสู่ ท ัศ นคติ ที่ ดี จนเกิ ดการ Switching Brand ของผูบ้ ริ โภคได้ โดยยิ่งตราสิ น ค้าสร้ าง
ภาพลักษณ์ ที่ดีเท่าไร ยิ่งทาให้เกิ ด Brand Royalty มากขึ้นไปอีก ผนวกกับที่ตลาดเบียร์ ในประเทศ
ไทยเริ่ ม อิ่ ม ตัว ท าให้ต้องมี ก ารขยายฐานของลู ก ค้าออกไปยังต่ างประเทศเพื่ อเพิ่ ม ส่ วนแบ่ งทาง
การตลาดนั้น ทาให้เบียร์ สิงห์ให้ความสาคัญกับการทา “สปอร์ ตมาร์ เก็ตติง้ ”
โดยในปี พ.ศ. 2553 ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ใช้เงิ น ลงทุน 520 ล้านบาทเพื่ อเป็ นสปอนเซอร์
หลักให้กบั ที มฟุ ตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและที มสโมสรฟุ ตบอลเชลซี พร้ อมทั้ง ได้ออกฉาย
โฆษณาทางโทรทัศน์ ประกาศการเป็ นผูส้ นับสนุนหลักให้ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีม
สโมสรฟุตบอลเชลซี อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งการเป็ นสปอนเซอร์ หลักนี้ตราสิ งห์จะได้สิทธิ์ นาภาพนัก
เตะในสโมสร คาพูด ข้อความ สัญลักษณ์ของทีม ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ได้ทุกสื่ อทัว่
โลก รวมถึงได้รับสิ ทธิ์ ในการจัดจาหน่ายเบียร์ สิงห์ในสนามฟุตบอลของสโมสรด้วย
เนื่องจากสองทีมนี้เป็ นทีมที่เป็ นผูน้ าของศึกพรี เมียร์ ลีก เป็ นทีมที่ประสบความสาเร็ จได้เป็ น
แชมป์ บ่อยๆ มีแฟนฟุตบอลให้การยอมรับทัว่ โลกมากกว่า 333 ล้านคน การให้การสนับสนุนนี้ เป็ น
ใบเบิกทางให้ผูบ้ ริ โภคชาวต่างประเทศ ชาวยุโรปได้เปิ ดใจ และสนใจ ในเบียร์ ตราสิ งห์มากยิ่งขึ้น
ซึ่ งได้ผลประโยชน์ คือ การจับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่เป็ นสาวกแฟนบอลในต่างประเทศของ 2 ทีมนี้
ไม่เพียงเท่านั้น ในประเทศไทย เบียร์ สิงห์ก็มีการสร้างการรับรู ้ถึงการเป็ นผูส้ นับสนุนหลัก
ให้กบั 2 ทีมนี้ ไปยังผูบ้ ริ โภคชาวไทยด้วยการโฆษณา ผ่านสื่ อโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2553 อย่างเป็ น
ทางการ และมีการต่อสัญญาการเป็ นผูส้ นับสนุนหลักอย่างต่อเนื่องมาจนถึง ปั จจุบนั (ปี พ.ศ. 2558)
นับตั้งแต่การประกาศอย่างเป็ นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2553 นั้น ก็ทาให้ส่วนแบ่งทางการตลาด
ของสิ งห์ เติบโตมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 มา จน ณ ปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2558
ได้ค รองอันดับ 1 ในตลาดเบี ยร์ โซดา และน้ าดื่ ม ในประเทศไทยเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว ซึ่ งการต่ อ
สัญญาเป็ นผูส้ นับสนุ นหลักนี้ ตอ้ งต่อทุกๆ 3 ปี โดยเป็ นเวลา 5 ปี กว่าแล้ว ที่สิงห์คารามเหนื อคู่ต่อสู ้
ด้วยกลยุทธ์การเป็ นผูส้ นับสนุ นให้ทีมฟุตบอลเชลซี และแมนยูน้ ี เบียร์ สิงห์มีการต่อสัญญากับสอง
ทีมนี้ มาโดยตลอด ชี้ ให้เห็นว่า การใช้พรี เซ็นเตอร์ ทีมฟุตบอลนี้ ส่งผลถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสิ งห์
แน่ น อน ถ้าไม่ ใ ช่ เพราะเหตุ น้ ี ตราสิ ง ห์ ค งไม่ ต่ อ สั ญ ญานานขนาดนี้ และในปี พ.ศ. 2558 นี้ ได้
ประกาศจากการเป็ นสปอนเซอร์ หลัก ไปสู่ การเป็ นหุ ้นส่ วนระดับโลกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (Global
Partner)
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ภาพที่ 4.4 ภาพแสดงการเป็ นหุ น้ ส่ วนระดับโลก (Global Partner) ของตราสิ งห์กบั แมนยูและเชลซี
4.2.1 ประเภทของสื่ อโฆษณาตราสิ งห์
4.2.1.1 โฆษณาทางโทรทัศน์
ในสื่ อโทรทัศ น์ ตราสิ งห์ จะมี ก ารน าเนื้ อหาที่ เกี่ ย วข้องกับ กี ฬ าฟุ ตบอลโดยใช้นัก
ฟุ ตบอลในที ม แมนยูและที ม เชลซี มาเป็ นพรี เซ็ นเตอร์ ในการโฆษณา ด้วยการท าท่ าเสมื อนการ
แข่ ง ขัน อยู่ใ นสนามจริ ง พร้ อมทั้ง มี ก ารฉายรู ป ป้ า ยข้างสนามที่ มี สั ญ ลัก ษณ์ ต ราสิ ง ห์ บ นสนาม
ฟุตบอลระดับโลกพร้อมทั้งมีการปิ ดท้ายโฆษณาด้วยตราสิ นค้าสิ งห์ที่อยูค่ ู่กบั ตราสัญลักษณ์ของทีม
ฟุตบอลระดับโลกเสมอ

ภาพที่ 4.5 ภาพตัวอย่าง โฆษณาทางโทรทัศน์ของตราสิ งห์ในประกาศการเป็ นผูส้ นับสนุ นหลักให้
ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยไู นเต็ดอย่างเป็ นทางการ
4.2.1.2 โฆษณาประเภทป้ ายบิลบอร์ ดและป้ ายโฆษณาที่สามารถพบเห็นได้ตามตึก
และท้องถนนทัว่ ไป
เมื่อเดิ นทางไปยังสถานที่ ต่างๆจะมี ป้ายโฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์ ให้เห็ นอยู่เสมอ ซึ่ ง
ป้ ายส่ วนใหญ่จะเป็ นป้ ายโฆษณาตราสิ งห์ที่เกี่ ยวข้องกับทีมฟุตบอลแมนยูและเชลซี หรื อไม่ก็เป็ น
เพียงแค่ภาพตราสิ นค้าเพียงอย่างเดียว
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ภาพที่ 4.6 ภาพโฆษณาสิ งห์บนตึกต่างๆ

ภาพที่ 4.7 ภาพโฆษณาตราสิ งห์ ที่ ส ามารถพบเห็ น ได้ม าก ณ บริ เวณ หน้าทางเข้าการกี ฬ าแห่ ง
ประเทศไทย (หัวหมาก)

ภาพที่ 4.8 ภาพป้ายบิลบอร์ดตราสิ งห์ตามท้องถนน
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4.2.1.3 โฆษณา ณ จุดขาย
ในสถานที่ที่มีสินค้าตราสิ งห์จดั จาหน่ าย จะสามารถพบเห็ นป้ ายตราสิ นค้าสิ งห์ ได้
ทัว่ ไป เช่ น ณ สนามฟุ ตบอลหญ้าเที ยม จะมี ป้ ายตราสิ นค้าน้ าดื่ มสิ งห์ ติดอยู่หน้าสนาม, ป้ ายตรา
สิ นค้าเบียร์ สิงห์ ติดอยู่ ณ ร้านอาหาร/ลานเบียร์ /ผับ/และบาร์

ภาพที่ 4.9 ภาพสื่ อโฆษณาสิ งห์ ณ บูธกิจกรรมลานเบียร์
4.2.1.4 โฆษณา บน พาหนะขนส่ งสาธารณะทัว่ ไป
ตราสิ งห์ ยงั มี การนาตราสิ นค้าไปติด บน พาหนะสาธารณะที่ ขนส่ งมวลชนทัว่ ไป
เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า และเรื อขนส่ งสาธารณะต่างๆ

ภาพที่ 4.10 ภาพสื่ อโฆษณาสิ งห์บนรถไฟฟ้า
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ภาพที่ 4.11 ภาพแสดงตราสิ นค้าสิ งห์บนท่าเรื อเฟอร์ รี่ขา้ มเกาะช้าง
4.2.1.5 โฆษณาทางสิ่ งพิมพ์
ในหนังสื อพิมพ์หรื อหนังสื อกีฬา จะสามารถพบเห็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตรา
สิ นค้าสิ งห์ ได้ โดยเฉพาะในหนังสื อกี ฬาจะมี เนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับ ตราสิ งห์ และที ม ฟุ ตบอลที่ สิงห์
สนับสนุนอยู่ ซึ่ งได้แก่ ทีมแมนยูและเชลซี

ภาพที่ 4.12 ภาพตัวอย่างสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตราสิ งห์ในหนังสื อพิมพ์กีฬา
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4.2.1.6 โฆษณาข้างสนามแข่งขัน
นอกจากสนามการแข่งขันกี ฬาฟุ ตบอลแล้ว จะสามารถพบป้ ายโฆษณาตราสิ นค้า
สิ งห์ในสนามแข่งขันความเร็ วต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะสามารถพบเห็นได้บ่อยในสนามแข่งรถ

ภาพที่ 4.13 ภาพป้ ายโฆษณาในสนามแข่งรถต่างๆ
4.2.1.7 โฆษณาทางสื่ ออินเทอร์เน็ต
ในยุคนี้ เป็ นยุคที่สื่อดิจิติอลกาลังมาแรง คนให้ความนิ ยมกันมาก ซึ่ งอุปกรณ์ดิจิตอล
ต่างๆมีเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่สามารถเชื่ อมโยงข้อมูลและเข้าถึงสิ นค้าและบริ การต่างๆได้ง่ายและ
รวดเร็ ว ตราสิ งห์ก็มีช่องทางการติดต่อสื่ อสารครอบคลุมช่องทางนี้ ด้วยสื่ อ Social Media ต่างๆ รวม
ไปถึง Website และ Youtube
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ภาพที่ 4.14 ภาพการเชิญชวนเข้าร่ วมกิจกรรมการกด Like and Share บน Facebook Fanpage

ภาพที่ 4.15 ภาพ Instagram ของสิ งห์
4.2.1.8 การรับรู ้โฆษณาแฝง
นอกจากสื่ อโฆษณาทางตรงแล้ว ตราสิ นค้าสิ งห์ ยงั สามารถสื่ อสารตราสิ นค้าเบียร์
สิ งห์ ผ่านทางโฆษณาแฝงตามช่ องทางการสื่ อสารต่างๆในผลิ ตภัณ ฑ์ น้ าดื่ มและโซดาได้อีก ด้วย
เนื่องจากมีการใช้ตราเดียวกันเพียงแต่คนละสี ช่วยทาให้ผบู ้ ริ โภคระลึกได้เมื่อพบเห็น
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ภาพที่ 4.16 ภาพตราสิ นค้าเบียร์สิงห์ที่เป็ นสี ทอง

ภาพที่ 4.17 ภาพตราสิ นค้าน้ าดื่มตราสิ งห์ที่เป็ นสี ฟ้า

ภาพที่ 4.18 ภาพตราสิ นค้าโซดาตราสิ งห์ที่เป็ นสี แดง
อีกจุดสังเกตในโฆษณาแฝงที่ชัดเจนคือการเลือกใช้พ รี เซ็ นเตอร์ ที่เป็ นทีมฟุตบอล
เดียวกับตราสิ นค้าระหว่างเบียร์ กบั น้ า
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ภาพที่ 4.19 ภาพโฆษณาแฝง

ภาพที่ 4.20 ภาพแสดงการเลือกใช้พรี เซ็นเตอร์ เดียวกันระหว่างน้ าสิ งห์กบั เบียร์ สิงห์
และเป็ นที่สังเกตได้อีกว่า ตราสิ นค้าสิ งห์ ได้มีการเปลี่ ยนชื่ อบริ ษทั จาก บริ ษทั บุ ญ
รอดบริ วเวอรี่ จากัด มาเป็ น บริ ษทั สิ งห์ คอปอเรชั่น จากัด แสดงให้เห็ นถึ งความพยายามในการ
สร้างความเป็ นหนึ่ งเดีย วกันระหว่างชื่ อบริ ษทั กับชื่ อสิ นค้า เพื่อใช้ช่องว่างทางกฎหมายใน พรบ.ปี
2551 ที่กล่าวว่า อนุ ญาตให้โฆษณาเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกจากเวลาที่ถูกอนุ ญาต ด้วยรู ปแบบ
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การโฆษณาเพียงแต่ในนามบริ ษทั ได้ เพื่อตอกย้ าให้ผูบ้ ริ โภคระลึ กถึ งได้ง่ายขึ้น และเมื่อเวลาตรา
สิ นค้าสิ งห์จะทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนามบริ ษทั ตราสิ งห์จะไม่ใช้ตราสิ นค้าสี ใดสี หนึ่ ง
คือถ้าตราสิ งห์เป็ นสี ทองนัน่ หมายถึงเบียร์ สี ฟ้าหมายถึงน้ า และสี แดงหมายถึงโซดา แต่ตราสิ งห์จะ
ใช้สีเทาขาว ซึ่ งมีความหมายว่าเป็ นสี อะไรก็ได้แล้วแต่ผบู ้ ริ โภคจะคิด หรื ออีกนัยหนึ่ งก็คือ ต้องการ
ให้ผบู ้ ริ โภค Remind เป็ นสิ นค้าตราสิ งห์ทุกๆตัว

ภาพที่ 4.21 ภาพแสดงการโฆษณารู ปแบบนามบริ ษทั สิ งห์ คอปอเรชัน่ จากัด
โดยนายชู วทิ ย์ จันทรส (เลขานุ การเครื อข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์) กล่าวว่า
การออกแบบตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์น้ าดื่ม ให้มีความเหมือนและใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์การโฆษณาแบบทดแทน ที่บริ ษทั เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใช้หลบเลี่ยง
กฎหมายในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551 มาตรา 32 ที่ห้ ามมีภาพสิ นค้าหรื อ
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ป รากฏอยู่ใ นโฆษณา เว้น แต่ เป็ นภาพสั ญ ลัก ษณ์ ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ หรื อ
สัญลักษณ์ ของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตเท่านั้น จึงกังวลว่าเด็กและเยาวชน จะไม่จดจาเพี ยงตราสิ นค้าของน้ า
อย่างเดียว แต่อาจนึ กไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ดว้ ย เนื่ องจากมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน และ
อาจารย์ศรี รัช ลอยสมุทร (อาจารย์ประจาภาควิชา สื่ อสารการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิ ต) กล่ าวว่า
การกระทานี้มองว่าได้เปิ ดช่องให้บริ ษทั เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถใช้ตราสิ นค้ารู ปแบบเดียวกัน
กับผลิ ตภัณฑ์เครื่ องดื่ มในเครื อการผลิ ต เช่ น น้ าดื่ ม น้ าผลไม้ น้ าเพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งต่างกันเพียงแค่สี
เท่านั้น กลยุทธ์การโฆษณาแบบทดแทน จึงถูกนาใช้เพื่อเลี่ยงกฎหมายควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
โดยหวังผลการโฆษณาเพื่ อสร้ างการจดจา ด้วยการสนับสนุ นกิ จกรรมต่างๆเพื่อสังคม เนื่ องจาก
สามารถนาตราสิ นค้าไปตั้งแสดงได้ และผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เรี ยกร้องให้รัฐบาลกล้าหาญที่จะผลักดันกฎหมายให้ครอบคลุม หลัง
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พบว่า มีผบู ้ งั คับใช้กฎหมายบางคนมีส่วนรู ้เห็น ละเลยไม่บงั คับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัด” (ไทยพีบี
เอสนิวส์, 2557)
นพ.สมาน ฟู ต ระกู ล ผู ้อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) เปิ ดเผยว่า การใช้ตราสิ นค้าหรื อโลโก้ที่ จดทะเบี ยนใน
ประเภทน้ าและโซดาแต่มีเจตนาแอบแฝงเพื่ อโฆษณาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ถื อว่ามี ความผิดตาม
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ระวางโทษจาคุ กไม่เกิ น 1 ปี ปรับรายวันอีกไม่เกิ น
วันละ 5 หมื่นบาท จนกว่าจะเลิกโฆษณา อย่างไรก็ตาม หากปล่อยให้มีการใช้ตราสิ นค้าในลักษณะ
นี้ จะเกิ ดพฤติ กรรมการลอกเลี ยนแบบขึ้ น ทางส านัก งานฯ จึ งได้ยื่นค าร้ องขอเพิ ก ถอนค าขอจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนไว้แล้ว
นพ.สมาน กล่าวว่า ขณะนี้ บริ ษทั ผลิตเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ใช้กลยุทธ์ โฆษณาแฝง
มากขึ้น จดทะเบียนเครื่ องดื่มไว้ใช้กบั โซดาและน้ าดื่ม โดยไม่แจ้งว่าจะใช้กบั เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
แต่เมื่อเทียบสิ นค้าทั้ง 3 ประเภทจะพบว่ากลับมีลกั ษณะคล้ายกัน เช่ น โซดามีพ้ืนสี แดงน้ าพุสีขาว
น้ าดื่มมีพ้นื สี น้ าเงินน้ าพุสีขาว และเบียร์ มีพ้นื สี เขียวน้ าพุสีทอง
นอกจากนี้ ผลสารวจจากสวนดุสิตโพลล์ยงั ยืนยันว่า มีประชาชน 88% เข้าใจว่าโลโก้
นี้ เป็ นเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ จากการประชุ มผูท้ รงคุณวุฒิทางกฎหมายได้มีมติเพิ่มเติมว่า
การนาเครื่ องหมายดังกล่าวมาโฆษณายังถือว่าผิดกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือ พ.ร.บ. คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
พ.ศ. 2522 มาตรา 22 วรรค 2 เพราะเป็ นการโฆษณาที่ ใช้ข ้อความที่ ก่ อให้เกิ ดความเข้าใจผิดใน
สาระสาคัญเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ และยังถื อเป็ นการสนับสนุ นโดยตรงหรื อโดยอ้อมให้มีการ
กระทาผิดกฎหมายหรื อศีลธรรม
นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิทกั ษ์สิทธิ ผบู ้ ริ โภค มูลนิ ธิเพื่อผูบ้ ริ โภค กล่าวว่า
พฤติกรรมเช่นนี้ถือว่ากระทาผิดจริ ยธรรม เพราะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสิ นค้า อย่างไรก็ตามจะ
เห็ นได้ว่าบริ ษทั เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ จะใช้โลโก้เดี ยวกันหรื อใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์อื่น
เพื่อสร้ างการจดจา จึงอยากเรี ยกร้ องให้บริ ษทั มี ความรับ ผิดชอบต่อสั งคมและไม่ใช้ช่องว่างของ
กฎหมายสร้างนักดื่มหน้าใหม่ (โพสต์ทูเดย์, 2554)
โฆษณาในรู ปแบบนามบริ ษทั สิ งห์ คอปอเรชัน่ จากัด จะถูกทาให้เห็นเรื่ อยไปทั้งวัน
ด้วยรู ป แบบโฆษณาตัดผูส้ นับ สนุ นก่ อนเข้ารายการ ในรายการต่างๆ ทัว่ ไป รายการข่าว รวมถึ ง
ละครต่างๆ ทางสื่ อโทรทัศน์
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ภาพที่ 4.22 ภาพตัวอย่างโฆษณาตัดการเป็ นผูส้ นับสนุนก่อนเข้ารายการข่าวทางช่อง 5

ภาพที่ 4.23 ภาพตัวอย่างโฆษณาตัดการเป็ นผูส้ นับสนุนก่อนเข้าละคร Club Friday ช่อง GMM25
สื่ อโฆษณาของตราสิ นค้าสิ งห์ ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อโฆษณาในรู ปแบบชื่อนามบริ ษทั รู ปแบบสื่ อ
โฆษณาตรง หรื อสื่ อโฆษณาแฝงตามช่ องทางต่างๆที่ ตราสิ นค้าสิ งห์ ได้มี ก ารจัดท าขึ้ น สามารถ
เชื่อมโยงความรู ้สึก ให้เกิดการรับรู ้จากตัวโฆษณาไปยังตราสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ จากงานวิจยั ได้
ค้นพบลักษณะการรับรู ้ตราสิ นค้าสิ งห์จากสื่ อโฆษณาตราสิ งห์ได้ 5 ลักษณะ ดังนี้
1) การรับรู ้ช่องทางการสื่ อสารของสื่ อโฆษณา
จากการทาสนทนากลุ่มได้พบว่า สื่ อโฆษณาของสิ งห์มีช่องทางการสื่ อสารการตลาด
แบบ 360 องศา ซึ่ งใช้สื่ อโฆษณาที่ ใช้ช่ องทางการสื่ อสารครบวงจร และมี การท าโฆษณาอย่าง
ต่อเนื่ อง ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึ งสื่ อโฆษณาของตราสิ นค้าสิ งห์ ได้ง่ายมาก จนทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ความคุน้ เคยและจดจาตราสิ นค้านี้ ได้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ ไปที่ไหน ไม่วา่ จะทาอะไรก็สามารถพบเห็ น
สื่ อโฆษณาของสิ งห์ได้
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กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะพบเห็นสื่ อโฆษณาของตราสิ นค้าสิ งห์ผา่ นสื่ อโทรทัศน์มาก
ที่สุด ซึ่ งเป็ นช่องทางการสื่ อสารที่เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าเป็ นช่องทางที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
ในการโฆษณา เพราะสามารถเข้าถึ งคนจานวนมากได้ในเวลาที่ รวดเร็ ว แต่นอกจากนั้น วิทยุ ป้ าย
โฆษณาป้ ายบิลบอร์ ดตามท้องถนน สถานี รถไฟฟ้ า ตามตึกต่างๆ ในหนังสื อพิมพ์ หนังสื อกีฬา สื่ อ
โฆษณา ณ จุดขาย อันได้แก่ บูธกิ จกรรมลานเบียร์ การแข่งขันกี ฬา ป้ ายโฆษณาตราสิ นค้าตามผับ/
บาร์ ร้ านอาหาร และแม้กระทัง่ สื่ อโฆษณาในสื่ อดิ จิตอลที่ เป็ นสิ่ งที่ มาแรงในขณะนี้ เป็ นสื่ อที่ทรง
พลังมีอิทธิ พลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคในยุ คปั จจุบนั ตราสิ งห์ก็ไม่
ละเลย มีก ารอัพ เดตข้อมู ล อยู่ส ม่ าเสมอ มี การจัดท าโฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์ ผ่านสื่ อโซเชี ยลมี เดี ย
ได้แก่ Facebook Fanpage ด้วยการทาแคมเปญให้คนมากดไลค์เยอะๆ เพื่อลุ น้ รับของรางวัล แต่ใน
ขณะเดี ยวกันการกดไลค์น้ ี ก็สร้ าง Brand Awareness ไปด้วย, Instagram ก็มีการจัดทาโฆษณาของ
ตราสิ นค้าสิ งห์ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ตลอด รวมไปถึงการทาโฆษณาตัดใน Youtube ก่อนเข้าคลิป
วีดีโอ และมีเว็บไซด์หลักที่สามารถติดตามกิจกรรมได้อีกด้วย
“ตามลานเบียร์ หน้าห้าง ก็มีบูธมาวางแนะนา และก็เคยเรี ยกเราไปร่ วมเล่ น
เกมส์ แข่งกันดื่มเบียร์ สิงห์ ชิงรางวัลด้วย” ธี รกานต์ ศรี ภูธร (สัมภาษณ์, 25 เมษายน
2558)
“สนามแข่งรถจะมีป้ายตราสิ งห์ติดอยู่เต็มไปหมด จะเห็ นบ่อย เพราะชอบดู
การแข่งรถ” อรอุมา มีมุข (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
“ตามป้ ายโฆษณา บิลบอร์ ดที่แปะอยูต่ ามสถานที่ต่างๆ สถานีรถไฟฟ้า ซึ่ งขึ้น
รถไฟฟ้ าบ่ อยมาก ก็จะเห็ นบ่อย” สมชาย ประดิ ษฐ์ชู สกุล (สัมภาษณ์ , 5 เมษายน
2558)
“ตามทีวี วิทยุ อินเตอร์ เน็ต เฟซบุค๊ แฟนเพ็จ การกดไลค์ชิงรางวัล อินสตาแก
รมที่มีโฆษณาสิ งห์” กิตติพงษ์ มุงคอน (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“ทางทีวีตอนกลางคืน เฟซบุ๊ค แล้วก็ป้ายตามร้านเหล้ามีเยอะอยูเ่ หมือนกัน”
ณัฐวุฒิ ขวัญละมัย (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“ตามทีวเี พราะดูทีวที ุกวัน” กมลชนก คงทน. (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2558)
“ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ห รื อ หนั ง สื อ กี ฬ าเห็ น บ่ อ ย” ชัย วัฒ น์ พัน ธุ์ แ ย้ม มาลี
(สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558)
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“เห็ น ตามเว็บ ไซด์ และป้ ายตามท้อ งถนน เช่ น เวลาดู Youtube มัน จะเป็ น
โฆษณาสิ งห์ตดั มาบ่อยๆ ส่ วนมากจะเป็ นตราสิ งห์กบั ฟุตบอล” กิตินนั ท์ เกษงาม
(สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558).
“เห็นบ่อยตามทีวี ตามตึกต่างๆ เวลาเดินทางก็จะเห็นป้ ายสิ งห์บ่อยๆ” สายฟ้า
โกมลวิจิตร (สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558)
นอกจากนั้นยังพบอีกว่าการพบเห็นสิ นค้าตราสิ งห์บ่อยๆไม่วา่ จะเป็ นน้ า โซดา หรื อ
เบียร์ ตามชั้นบนร้านสะดวกซื้ อ ก็สร้างประสบการณ์ ความคุน้ เคยให้เยาวชน มีการรับรู ้หรื อ
รู ้จกั จดจาตราสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน
“เห็ นผลิ ตภัณฑ์จากร้ านสะดวกซื้ อทุ กวันทาให้ตราสิ นค้าติดตา” จิรากานต์
เอกเจริ ญ (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2558)
“การวางตาแหน่งของสิ นค้าบนชั้นวางของในร้านสะดวกซื้ อ ทาให้มองเห็ น
ได้ง่ายและสะดุ ดตาโดยการมองเห็ นบ่อยๆนั้นท าให้เกิ ดความเคยชิ นและติ ดตา”
กนกวรรณ ว่องไว (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2558)

ภาพที่ 4.24 ภาพการจัดวางสิ นค้าตราสิ งห์ในร้านค้าทัว่ ไป
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ภาพที่ 4.25 ภาพการจัดวางสิ นค้าตราสิ งห์ในร้านสะดวกซื้ อ

ภาพที่ 4.26 ภาพสิ นค้าตราสิ งห์บนชั้นวางผลิตภัณฑ์
เมื่ อกลุ่ มผูบ้ ริ โภคมีการพบเห็ นตราสิ นค้าสิ งห์บ่อยๆจากช่ องทางต่างๆ แม้ว่าจะไม่
เกิดความสนใจ แต่ในความเป็ นจริ งก็คือ ถึงแม้วา่ ผูบ้ ริ โภคจะไม่สนใจสิ นค้านั้นๆเลย แต่เมื่อพบเห็น
ตราสิ นค้านั้นบ่อยๆ ก็จะเกิดการซึ มซับจนนาไปสู่ การจดจาได้ และการจดจาได้น้ ี จะนาไปสู่ การเอน
เอียงสนใจในตราผลิตภัณฑ์และการสนใจที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ี ก็เนื่ องมาจากเมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความ
ต้องการสิ นค้าหนึ่ งๆขึ้ นมา เขาจะดึ งเอาประสบการณ์ และความจาของสิ นค้าในแต่ละยี่ห้อขึ้ นมา
และแน่นอนว่าหากตราสิ งห์มีสื่อโฆษณาที่ผบู ้ ริ โภคสามารถพบเห็นได้บ่อยที่สุด ก็จะเกิดความเคย
ชินกับตราสิ นค้าสิ งห์ และตราสิ งห์ก็จะเป็ นตราแรกๆที่อยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภค
“คุน้ เคยกับแบรนด์น้ ี แบรนด์ติดตา เป็ นแบรนด์ที่อยูม่ ายาวนาน มีชื่อเสี ยงมา
นานด้วย เรารู ้สึกคุน้ เคย” กนกวรรณ ว่องไว (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2558)
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“พบเห็ นได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้ อทัว่ ไป มีความผูกพันกับคนไทยมานาน”
วีระวุฒิ อินทโชติ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
เป็ นที่ สังเกตว่า เยาวชนและผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ จะพบเห็ นเบี ยร์ สิงห์ ตามร้ านสะดวกซื้ อ
และร้ านขายของชาแถวบ้านบ่อยมาก เบี ยร์ สิงห์จึงเป็ นสิ นค้าที่ มีความสะดวกซื้ อสู ง หาซื้ อได้ง่าย
มาก จนใครๆ ก็สามารถเข้าถึงสิ นค้าประเภทนี้ได้ และความสะดวกซื้ อนี้ เองที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีอตั รา
การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ ยหี่ ้อต่างๆ รวมถึงเบียร์ สิงห์ ที่เพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ ในทุก
ปี เพราะถ้าเกิดความต้องการสิ นค้านี้ ข้ ึนเมื่อไหร่ ช่องทางการจัดจาหน่ ายที่ครอบคลุมนี้ จะสามารถ
ตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้ทนั ที
จากช่องทางการสื่ อสารของสื่ อโฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์จะเห็นได้วา่ มีการครอบคลุมช่องทาง
การสื่ อสารต่างๆให้ครอบคลุ มคนทุ กเพศ ทุ กวัย ให้มากที่ สุด โดยเฉพาะสื่ อดิ จิตอลได้แก่ Social
Media และ Youtube ก็สามารถเข้าถึงคนรุ่ นใหม่ได้ อย่างรุ่ น Gen. X หรื อ Gen. Y ก็เป็ นพวกที่ชอบ
เสพสื่ อดิ จิตอลอยู่ไม่น้อย จึ งไม่น่าแปลกใจเลย ที่ จะมี อตั ราการเกิ ดนักดื่ มหน้าใหม่ เพิ่มมากขึ้ น
เรื่ อยๆ ในทุกๆ ปี เพราะเด็กรุ่ นใหม่เหล่านี้ สามารถเข้าถึงข้อมูลของสื่ อโฆษณา ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
ได้ง่ายๆ พียง คลิกเดียว
2) การรับรู ้ประสิ ทธิภาพของสื่ อโฆษณา
สื่ อ โฆษณาจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม่ น้ ัน ขึ้ น อยู่ก ับ ว่า โฆษณานั้ น ตรงกับ กลุ่ ม ลู ก ค้า
เป้ าหมายที่เราต้องการให้เกิ ดการรับรู ้ หรื อไม่ โดยการจัดทาสื่ อโฆษณาให้ประสบความสาเร็ จนั้น
มิใช่เพียงแต่การวางช่องทางให้เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้แต่เพียงเท่านั้น แต่ยงั หมายถึงเนื้ อหาสาร ที่ตอ้ งมี
สาระที่ ช่วยดึ งดู ดความสนใจ ตรงใจ และเกิ ดความรู ้ สึกที่ ดีให้กบั ผูบ้ ริ โภคด้วย เมื่ อผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ความรู ้ สึ ก ที่ ดี ก็ อยากที่ จะอุ ด หนุ น สิ น ค้า อี ก ทั้งวัต ถุ ป ระสงค์ที่ โฆษณาต้อ งการก็ คื อ เพื่ อ สร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ตราสิ นค้า และกระตุน้ ให้เกิดความต้องการของสิ นค้า
จากผลการสนทนากลุ่ ม ชี้ ให้เห็ นว่าสื่ อโฆษณาของเบี ยร์ สิงห์ ช่ วยสื่ อถึ งความรู ้ สึ กที่ ดีที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับเมื่อ ดื่ มเบี ยร์ สิงห์ ไม่ ว่าจะเป็ นบรรยากาศของความสนุ กสนาน มิ ตรภาพ ความ
สามัคคี ความอบอุ่น หรื อบรรยากาศแห่ งการผ่อนคลายก็เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ ช่วยให้เกิ ดการกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการสิ นค้าได้
“โฆษณามันช่ วยสื่ อถึ งบรรยากาศของความผ่อนคลาย ทาให้อยากที่ จะกิ น
เพราะกินแล้วทาให้รู้สึกรี แลกซ์” ธีรกานต์ ศรี ภูธร (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
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“โฆษณามันสื่ อให้เห็นบรรยากาศความความอบอุ่น มีความสุ ขร่ วมกัน” อ้อม
ใจ เคทะจิตร์ (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
“สื่ อโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเทเบียร์ สิงห์เป็ นฟองทาให้ดูน่ากิน แล้วก็
ประโยคที่ ว่า น้อง…สิ งห์ ขวด ช่ วยสื่ อถึ งบรรยากาศในการดื่ ม เบี ยร์ ” เก็ ดมนี ทัง่
สุ วรรณ (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
“สื่ อให้เห็ นความสามัคคีทางานร่ วมกันเป็ นทีม” ปาริ ชาติ สี สังข์ (สัมภาษณ์ ,
25 เมษายน 2558)
เบี ยร์ สิ งห์ ได้วางกลุ่ ม ลู ก ค้าเป้ าหมาย คื อ เพศชายวัยท างานที่ ต้องการความส าเร็ จไปถึ ง
เป้ าหมาย ซึ่ งโจทย์น้ ี ทาให้โฆษณาของสิ งห์ที่ถูกคิดค้นออกมาเป็ นการโฆษณา ในรู ปแบบสปอร์ ต
มาร์ เก็ตติง้ เป็ นสื่ อโฆษณาที่ค่อนข้างตรงจุด ตีโจทย์ได้แตกและมีประสิ ทธิภาพ
“โฆษณามีประสิ ทธิ ภาพตรงกลุ่มเป้ าหมาย เพราะผูช้ ายชอบฟุตบอลจะทาให้
มีแรงกระตุน้ ที่จะซื้ อเบียร์ สิงห์และน้ าสิ งห์” วัฒนชัย สมใจ (สัมภาษณ์ , 5 เมษายน
2558)
โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชายส่ วนใหญ่ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มเยาวชนที่ยงั ไม่เคยดื่มและกลุ่มผูบ้ ริ โภค
เพศชาย ส่ วนใหญ่ชอบทีมแมนยูมากกว่าเชลซี และต่างให้การยอมรับว่าสื่ อโฆษณาชุ ดการใช้ทีม
ฟุตบอลแมนยู มาเป็ นพรี เซ็ นเตอร์ ในการโฆษณานั้นช่ วยเป็ นจุดดึ งดู ดความสนใจได้ดี ทาให้เกิ ด
ความสะดุ ดใจ จาได้และเกิ ดความรู ้สึกที่ดีให้กบั ตราสิ นค้า โดยกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชาย มีพฤติกรรม
โดยธรรมชาติ คื อ ชอบสรรหาการออกไปผ่อนคลายจากการท างานด้ว ยการดื่ ม เบี ย ร์ และเชี ย ร์
ฟุ ต บอลตามร้ านเหล้าต่ างๆ โฆษณาเบี ยร์ สิ งห์ จึง เป็ นโฆษณาที่ ช่ วยกระตุ ้นความต้องการอยาก
ออกไปดื่มเบียร์ ดู บอล ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ และเมื่อมีนดั การแข่งขันที่มีทีมสโมสรเชลซี และทีม
ฟุตบอลแมนยู เบียร์ สิงห์จะเป็ นเบียร์ ที่ได้รับความสนใจและถูกเสนอขายจากพนักงาน ณ จุดขาย
เป็ นอันดับแรกๆ จึงทาให้โฆษณาของสิ งห์ชุดการเป็ นผูส้ นับสนุนฟุตบอลนี้ เป็ นโฆษณาตัวหนึ่ งที่มี
ประสิ ทธิภาพมากที่สุด
“มี ประสิ ทธิ ภาพตรงกลุ่มเป้ าหมาย เพราะผูช้ ายส่ วนใหญ่ดูบอล และผูช้ าย
ส่ วนใหญ่ที่ดูบอลมักจะกินเบียร์ ” ณัฐวุฒิ ขวัญละมัย (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
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“การใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์ เป็ นแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดท าให้จาได้ ” กิ ตติ
พงษ์ มุงคอน (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“สังคมไทยผูช้ ายมักจะกินเบียร์ ดูบอลกันเป็ นเรื่ องปกติ โฆษณานี้ มนั จึงดูเข้า
กัน” นฤพนธ์ ปั้ นทอง (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“เข้ากันดีในเรื่ องกีฬา กับเบียร์ เพราะเตะบอลเสร็ จก็มากินเบียร์ ดบั กระหาย”
วัฒนชัย สมใจ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“พอมี สองที มนี้ เตะเมื่ อไหร่ ก็จะมี ตราสิ นค้าสิ งห์ ปรากฏบนจอที วีและข้าง
สนาม ถ้าไปดู ตอ้ งดื่ มเบียร์ สิงห์ เบียร์ ยี่ห้ออื่นไม่ได้” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว) วัฒนชัย
สมใจ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“เชลซี และแมนยูเป็ นทีมที่ได้แชมป์ พอๆกันจึงทาให้รู้สึกถึงความเป็ นผูน้ า มี
สองทีมนี้เตะเมื่อไหร่ พอไปร้านเหล้า ก็จะทาให้อยากซื้ อเบียร์ สิงห์เป็ นอันดับแรกๆ
และจะถูกแนะนาจากร้านเหล้าให้ซ้ื อด้วย” กิตติพงษ์ มุงคอน (สัมภาษณ์, 5 เมษายน
2558)
“มี ประสิ ทธิ ภาพตรงกลุ่มเป้ าหมาย เพราะผลิ ตภัณฑ์มีความสอดรั บไปกับ
ทางกี ฬาฟุ ตบอลไปในทางเดี ยวกัน และเวลาดู บอลตอนช่ วงตัดโฆษณาก็จะเห็ น
โฆษณาเหล้า เบียร์ บ่อยๆ ” สมชาย ประดิษฐ์ชูสกุล (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“เป็ นแฟนฟุ ต บอลแมนยู ค รั บ เลยจ าโฆษณานี้ ได้ ” กิ ต ติ พ งษ์ มุ ง คอน
(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
ในขณะเดียวกันจะเห็นได้วา่ เมื่อมีการถ่ายทอดฟุตบอลทางสื่ อโทรทัศน์เมื่อไหร่ ตราสิ นค้า
เหล้า เบียร์ มักจะไปปรากฏอยูข่ า้ งสนามฟุตบอล ให้คนดูบอลเห็ น ผนวกกับเมื่อถึงช่วงพักโฆษณา
โฆษณาที่จะมาเป็ นอันดับแรกๆ คือ โฆษณาของตราสิ นค้าเหล้า เบียร์ ทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการจดจา
ตราสิ นค้าเหล้า เบี ยร์ เหล่านี้ ได้ และสิ่ งๆนี้ อาจเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดการปลูกฝังวัฒนธรรมการกิ น
เบียร์ดูบอล ของคนไทยให้สูงขึ้นไปอีกได้
“เวลาชวนกันไปดู บอลร้ านเหล้ากับเพื่อน ถ้าจะไปดูเฉยๆก็ยงั ไงอยูย่ ิ่งเพื่อน
เยอะยิ่งคึ กเลย จะให้ไปนั่งกิ นข้าวเกรี ยบดู บอลก็คงไม่ใช่ ก็จะชวนกันกิ นเหล้านี่
แหละ ยิ่งกินก็ยงิ่ เพลิดเพลิน ยิง่ คุยกันสนุก เวลาดูบอลช่วงพักโฆษณาก็จะมีโฆษณา
เบี ย ร์ สิ ง ห์ เบี ย ร์ ช้า งให้ เห็ น มัน จะสื่ อ เกี่ ย วกับ ความเฮฮา เป็ นกลุ่ ม เป็ นที ม ซึ่ ง
โฆษณาเบียร์ ก็เข้ากับกี ฬาฟุตบอล เพราะ ฟุตบอลมันคือ กี ฬาที่ทางานร่ วมกันเป็ น
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ที ม ต้องสามัค คี เพื่ อเอาชนะเป้ าหมายเดี ย วกัน ” กิ ตติ พ งษ์ มุ งคอน (สัมภาษณ์ , 5
เมษายน 2558)
การค้นหาความต้องการที่ ซ่อนอยู่ในตัวผูบ้ ริ โภคนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ น การคิดโฆษณาให้ตรง
กับ ความต้อ งการของผูบ้ ริ โภค ต้องอิ งมาจากพฤติ ก รรมการบริ โภค คื อ การโฆษณาจาต้อ งให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกที่ดีจนเกิดความต้องการและนาเสนอทางเลือกให้กบั พวกเขา ด้วยการตอกย้ า
ชื่อแบรนด์และโลโก้ให้พวกเขาอีกที อย่างเบียร์ สิงห์ที่กระตุน้ ให้คนอยากดูบอลแล้วดื่มเบียร์ สิงห์
3) การรับรู ้ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า
จากแคมเปญโฆษณาการประกาศการเป็ นผูส้ นับสนุ นหลักให้กบั ทีมฟุ ตบอลแมนยูและ
สโมสรฟุตบอลเชลซี ทาให้ตราสิ งห์ได้ถูกปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ในมุมมองของผูบ้ ริ โภคชาวไทยว่า
เบียร์ สิงห์เป็ นเบียร์ ไทย กลายมาเป็ น Global Brand อย่างเต็มรู ปแบบ และส่ งผลให้เกิ ดการรับรู ้ ต่อ
ผูบ้ ริ โภคชาวไทย ว่าควรภาคภู มิ ใจที่ เห็ นเบี ยร์ ไทยไปไกลระดับ โลกในทันที เกิ ดการรับ รู ้ ว่าคน
ต่างชาติยงั ให้ความสนใจขนาดนี้เราจะไม่สนใจเลยก็คงไม่ได้
“แสดงถึ งความเป็ นผูน้ า การครองตลาดโลกของเบี ยร์ สิ งห์ ” กิ ตติ พงษ์ มุ ง
คอน(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“การก้ า วสู่ แ บรนด์ ร ะดับ โลก มุ่ ง มั่น เหมื อ นสิ งห์ ” ณั ฐ วุ ฒิ ขวัญ ละมัย
(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“เพื่อให้คนทัว่ โลกรั บรู ้ ว่าเบี ยร์ สิ งห์ เป็ นแบรนด์ที่มี คุณภาพ ยิ่งเวลาดู บอล
แล้วมีป้ายสิ งห์อยู่ขา้ งสนามฟุตบอลยิ่งทาให้รู้สึกภูมิใจว่าตราสิ งห์ที่เป็ นตราสิ นค้า
ของคนไทยไปปรากฏอยู่สนามฟุ ตบอลระดับโลก” วัฒนชัย สมใจ (สัมภาษณ์ , 5
เมษายน 2558)
“ภู มิ ใ จว่า ตราสิ น ค้า ไทยไปไกลระดับ โลกครั บ ” คมชาญ วุ่น กลิ่ น หอม.
(สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558)
“ดี ใ จที่ โ ลโก้ต ราสิ น ค้า ของคนไทยไปอยู่ข้างสนามฟุ ต บอลระดับ โลก”
ญานิกา เจียระผกานนท์ (สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2558)
“ช่ วยทาให้เข้าใจว่าขนาดนักฟุตบอลที่โด่งดังเขายังเลื อกสิ งห์เลย แล้วก็เป็ น
ผู ้ส นั บ สนุ น หลั ก ด้ ว ยก็ น่ า จะท าให้ ผู ้บ ริ โภควางใจได้ ” กนกวรรณ ว่ อ งไว.
(สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2558)
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การรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ ข องตราสิ น ค้าสิ ง ห์ จากสื่ อ โฆษณา ในที่ น้ ี จะหมายถึ ง สื่ อ
โฆษณาของตราสิ งห์ ที่ ใช้พ รี เซ็ นเตอร์ คื อ ที มฟุ ตบอลแมนยู และเชลซี โดยการเริ่ มท า
แคมเปญนี้ ช่วยส่ งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ ของแบรนด์จากเบียร์ ไทย ไปสู่ การ
เป็ นแบรนด์สากล และจากงานวิจยั ชี้ ให้เห็ นว่า หากอยากปรับเปลี่ ยนแบรนด์ให้ดูมีความ
เป็ นสากลมากขึ้น สามารถทาได้โดยการใช้พรี เซ็นเตอร์ บุคคลหรื อแบรนด์แอมบาสเดอร์ ที่
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอย่างกว้างขวาง มาเป็ นพรี เซ็ นเตอร์ เนื่ องจากจะทาให้
บุคลิกภาพของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงนั้นถูกสะท้อนเชื่อมโยงมาถึงตราสิ นค้าได้โดยตรง และทา
ให้ตราสิ นค้าดูน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย จากการการันตีดว้ ยบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเหล่านั้น
“ทาให้แบรนด์ดูระดับสู งไปเลย เพราะแมนยูและเชลซี เป็ นทีมที่มีแฟนคลับ
ทัว่ โลกเยอะมาก” ณัฐวุฒิ ขวัญละมัย (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“ทาให้ดูว่าตราสิ นค้ามี ความยิ่งใหญ่ เหมื อนแมนยูที่เป็ นที ม ที่ ยิ่งใหญ่ ” นฤ
พนธ์ ปั้ นทอง (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“รู ้สึกถึงซึ มซับความประสบผลสาเร็ จของทีมฟุตบอลที่ถูกเชื่ อมโยงมาถึ ง
ตราสิ นค้าด้วย” สมชาย ประดิษฐ์ชูสกุล (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“ในอนาคตสิ งห์อาจจะก้าวขึ้นสู่ การเป็ นผูน้ าระดับโลกตามสโมสรฟุตบอล
นี้” วัฒนชัย สมใจ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“การใช้พรี เซ็นเตอร์ ที่ ดูสุขุม น่ าเชื่ อถื อ ทาให้เกิ ดความมัน่ ใจในแบรนด์น้ ี ”
ปาริ ชาติ สี สังข์ (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
โฆษณาของตราสิ งห์ ที่ใช้พรี เซ็นเตอร์ คือ ทีมฟุตบอลระดับโลก ได้แก่ ทีมแมนยู และเชล
ซี ถือเป็ นการก้าวสู่ GLOBAL BRAND อย่างแท้จริ ง อีกทั้งบุคลิกภาพของทีมฟุตบอลเหล่านี้ ยงั ถู ก
เชื่อมโยงมายังตราสิ นค้าโดยตรง ซึ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายให้ความเห็นว่า รู ้สึกถึงความเป็ นผูน้ า ซึ ม
ซับความสาเร็ จของสองที มนี้ มาสู่ ตราสิ นค้าสิ งห์ ท าให้ตราสิ นค้าสิ งห์ ดูดีมีระดับ มากยิ่งขึ้ น ช่ วย
ส่ งเสริ มให้ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าดูมีความยิง่ ใหญ่ แข็งแกร่ ง ประสบความสาเร็ จและเป็ นผูน้ า
การเลื อกใช้พรี เซ็ นเตอร์ ที่เป็ นผูน้ าในการแข่งขันฟุตบอลพรี เมียร์ ลีกอย่างแมนยูและเชลซี
มาสะท้อนบุคลิกภาพของแบรนด์แสดงให้เห็ นว่า ตราสิ นค้าสิ งห์มีการไตร่ ตรองไว้แล้ว ว่าต้องการ
สร้ างและตอกย้ าจุดยืน ในการวาง Positioning ของตราสิ นค้าว่าคือ ตราสิ นค้าที่เปรี ยบเหมือนผูน้ า
ดุจดัง่ การใช้สัญลักษณ์สิงห์ที่มีความหมายว่า เจ้าป่ านัน่ เอง
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4) การรับรู ้การเป็ นผูส้ นับสนุนกีฬา
ในปี พ.ศ. 2558 นี้ จะเห็นได้วา่ ตอนนี้ ไปที่ไหนๆในประเทศไทยก็จะเห็ น ป้ ายโฆษณาตรา
สิ งห์ที่มีรูปนักเตะหรื อตราสโมสรฟุตบอลของสองทีมนี้มากที่สุด ในเวลานี้ถา้ พูดถึงสิ งห์ ผูบ้ ริ โภคก็
จะพู ดถึ ง กี ฬ า และรั บ รู ้ เช่ น กัน ว่าตราสิ ง ห์ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การเป็ นผู ส้ นับ สนุ น ทางด้า นกี ฬ า
ฟุตบอล
“เห็ นบ่ อยตามป้ ายบิ ลบอร์ ด ส่ วนใหญ่ มนั จะเป็ นรู ป ที ม ฟุ ตบอลแล้วก็ ตรา
สิ งห์” กิตินนั ท์ เกษงาม (สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558)
“สิ งห์ ส นับ สนุ นให้ออกก าลังกาย” ญานิ ก า เจียระผกานนท์ (สัมภาษณ์ , 9
เมษายน 2558)
“พอพูดถึ งเบี ยร์ สิงห์ ก็ทาให้รู้สึกถึ งที มฟุตบอลขึ้นมา” ณัฐกาญจน์ ฉัตรเงิน
(สัมภาษณ์ 9 เมษายน 2558)
จากการเป็ นผูส้ นับ สนุ นทางด้านกี ฬ าฟุ ตบอลให้ก ับ ที ม แมนยูและเชลซี น้ ี ช่ วยส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคเพศชาย เกิดความรู ้สึกที่ดีกบั ตราสิ นค้าสิ งห์มากขึ้น ช่วยเปลี่ยนทัศนคติจากไม่เคยลองเบียร์
สิ ง ห์ ก็ หั น มาลองเบี ย ร์ สิ ง ห์ เพิ่ ม มากขึ้ น เพราะซื้ อ ด้ว ยความผู ก พัน กับ ตราสโมสรฟุ ต บอลกับ
ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค การอุดหนุ นเบียร์ สิงห์เปรี ยบเสมือนการช่วยผลักดันทีมรัก และหากมีโลโก้
ของตราสโมสรฟุตบอลในบรรจุภณั ฑ์ ผูบ้ ริ โภคก็อยากที่จะซื้ อเก็บสะสมเอาไว้
“มีส่วนช่วยให้อยากซื้ อ เพราะ ชอบแมนยูมาก เวลาเห็นสิ นค้าของแมนยูก็จะ
มีตราสิ งห์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย” วัฒนชัย สมใจ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“ถ้ามี โลโก้แมนยูติดข้างกระป๋ องก็ทาให้อยากซื้ อมากขึ้น เพราะเป็ นสาวก
ของแมนยู” นฤพนธ์ ปั้ นทอง (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“ตราสิ งห์ใช้บุคคลคือทีมฟุตบอลจูงใจให้ซ้ื อ” วีระวุฒิ อินทโชติ (สัมภาษณ์ ,
5 เมษายน 2558)
“มีผลให้ซ้ื อ เพราะ เป็ นสปอนเซอร์ ทีมรัก ” กิ ตติพงษ์ มุงคอน (สัมภาษณ์ , 5
เมษายน 2558)
“เชลซีเป็ นตราสโมสรในใจคนไทย คนไทยชอบฟุตบอลมาก” ณัฐวุฒิ ขวัญ
ละมัย (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
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ภาพที่ 4.27 ภาพแสดงกระป๋ องบรรจุภณั ฑ์ที่มีโลโก้ตราสโมสรฟุตบอล
นอกจากนี้ ยังมี ก ารเชื่ อ มโยงตราสิ น ค้าให้ เข้ากับ โฆษณาชุ ดการเป็ นผู ส้ นับ สนุ น แมนยู
และเชลซี ด้วยลักษณะเชิ งสัญญะ ที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ ตระหนักรู ้ในความสัมพันธ์ของตรา
สิ งห์และทีมฟุตบอล 2 ทีมนี้ดว้ ย ดังภาพ

ภาพที่ 4.28 ภาพแสดงเนื้อหาโฆษณาการสนับสนุนกีฬาของตราสิ นค้าสิ งห์กบั ทีมแมนยู

ภาพที่ 4.29 ภาพแสดงเนื้อหาโฆษณาการสนับสนุนกีฬาของตราสิ นค้าสิ งห์กบั ทีมเชลซี
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ภาพที่ 4.30 ภาพแสดงตราสิ นค้าสิ งห์ที่มีรูปสิ งห์อา้ ปากเพื่อคาราม
กลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายมีการชี้ให้เห็นว่า ในเนื้ อหาโฆษณาฟุตบอลของทีมแมนยูและเชลซี น้ ี
มีรูปแบบสัญญะที่คล้ายๆ กันคือ การอ้าปากของนักฟุตบอล ที่เปรี ยบเสมือนตราสิ นค้าสิ งห์ ที่มีรูป
สิ งห์อา้ ปากเช่นกัน ซึ่ งเป็ นการบ่งบอกว่าสิ งห์คารามกึกก้องไปไกล และจะเห็นได้อีกว่ามีรอยคราม
ของสี เหลืองที่เป็ นสี สัญญะของตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ในการเตะ บางท่วงท่า ช่ วยสื่ อให้เห็ นผูบ้ ริ โภค
เพศชาย เห็นถึ งความพยายามที่จะบอกว่าทีมฟุตบอลนี้ เป็ นทีมที่เบียร์ สิงห์ช่วยให้การสนับสนุ นอยู่
วัฒนชัย สมใจ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
ซึ่ งการแอบแฝงรู ปแบบสัญญะของตราสิ นค้าในโฆษณานี้ ช่ วยกระตุน้ การ
รับ รู ้ ของผูบ้ ริ โภคให้ เกิ ดการเชื่ อมโยงเนื้ อหาโฆษณาเข้ากับ ตราสิ น ค้า ได้ดีเลย
ทีเดียว
“สองทีมนี้ช่วยสื่ อถึงความสาเร็ จของตราสิ นค้า” สมชาย ประดิษฐ์ชูสกุล
(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“ถ้าเห็น เชลซี และแมนยูรู้เลยว่าต้องเกี่ยวกับเบียร์ สิงห์” ณัฐวุฒิ ขวัญละมัย
(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“สองทีมนี้เป็ นทีมที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ดูโดดเด่น ทาให้ดู
ก็รู้วา่ การสนับสนุนนี้เป็ นของสิ งห์เลย” เก็ดมนี ทัง่ สุ วรรณ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน
2558)
“เป็ นการตอกย้าว่าเชลซี และสิ งห์คือทีมที่สิงห์สนับสนุนอยู”่ กนกวรรณ
ว่องไว (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
จากการใช้เอกลักษณ์ ของตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ซ่ ึ งเป็ นสัญลักษณ์ รูปสิ งห์อา้ ปากยกขาหนึ่ ง
ข้าง และมี สี เหลื องทองนั้น ซึ่ งตราสิ นค้าเบี ยร์ สิ งห์ เป็ นตราสิ นค้าที่ ผูบ้ ริ โภคจดจาได้เป็ นอย่างดี
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แสดงให้เห็นว่า การเลือกใช้สีและสัญญะที่เป็ นเอกลักษณ์ของแบรนด์ นัน่ คือ สี เหลืองทองแอบแฝง
ข้างตัวพรี เซ็นเตอร์ ที่เป็ นนักกีฬาฟุตบอลในเนื้ อหาโฆษณา มีผลต่อการตีความและการเชื่อมโยงตรา
สิ นค้าเข้ากับเนื้ อหาโฆษณาและพรี เซ็นเตอร์ และช่วยให้โฆษณานั้นเป็ นที่จดจาของผูบ้ ริ โภคได้ง่าย
ว่าโฆษณานั้นเป็ นโฆษณาสิ นค้าอะไร จึงสรุ ปได้วา่ การใช้สีสัญญะของแบรนด์ในการสร้างสี และ
อารมณ์ของเนื้อหาโฆษณา มีผลต่อการตีความและการจดจาโฆษณาของตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
จากโฆษณาการเป็ นผูส้ นับสนุ นทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กบั ทีมแมนยูและเชลซี ท้ งั สองชุดนี้
สื่ อ ให้ เห็ น ถึ ง ความเป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ย วกัน ของตราสิ ง ห์ ที่ ต้อ งการตอกย้ าว่า ตน เป็ นผู ใ้ ห้ ก าร
สนับสนุ นสองทีมนี้ อยู่ ไม่เพียงเท่านั้น มันยังช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเมื่อได้รับรู ้ โฆษณา 2 ชุ ดนี้ ทาให้เกิ ด
การหลอมรวมตราสโมสรและตราสิ นค้าเชื่ อมโยงถึงกัน โดยเมื่อผูบ้ ริ โภคเห็ นตราฟุตบอล 2 ทีมนี้
คือ แมนยูและเชลซี ไม่วา่ จะที่ไหนก็ตามทาให้ผบู ้ ริ โภคนึกถึงตราสิ นค้าสิ งห์เป็ นอันดับแรก
“ทาให้จาได้ง่าย เมื่ อเห็ นตราแมนยูและเชลซี ในโฆษณาจะคิดถึ งเบี ยร์ สิงห์
เป็ นอันดับแรก” พิรงรอง พยัคฆ์มะเริ ง (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
การเป็ นผูส้ นับสนุนทีมทางด้านกีฬานี้ ยังส่ งผลให้เยาวชนมีการรับรู ้ต่อตราสิ นค้าอีกว่า ตรา
สิ นค้าสิ งห์เป็ นตราที่ให้ความสาคัญกับกีฬามาก อยากสนับสนุนให้คนเล่นกีฬา ออกกาลังกาย เพราะ
การออกกาลังกายเป็ นสิ่ งที่ดีมีประโยชน์ อีกทั้งยังเกิ ดความรู ้สึกเชิ งบวกกับตราสิ งห์ โดยอยากที่จะ
อุดหนุ นตราสิ งห์เพิ่มขึ้น เนื่ องจากการเป็ นผูส้ นับสนุ นทางด้านกี ฬานี้ เปรี ยบเสมือนการทาความดี
เพื่อสังคม ทาให้เยาวชนคิดว่า ตราสิ งห์ส่งเสริ มให้มีการออกกาลังกาย
“อยากอุดหนุนสิ นค้าเพิ่มขึ้น เพราะสิ งห์สนับสนุ นให้ออกกาลังกายซึ่ งเป็ น
กิ จ กรรมที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพ” จิ รากานต์ เอกเจริ ญ (สั ม ภาษณ์ , 9 เมษายน
2558)
“เขาสนับสนุ นให้เล่นกีฬาฟุตบอลมากขึ้นครับ เพราะการเล่นฟุตบอลเป็ น
การออกกาลังกายที่ดี” เกียรติฟ้า บุษราคัม (สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558)
อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างที่เคยดื่มและเยาวชนที่ยงั ไม่เคยดื่ม ยังให้ความเห็นอีกว่า
การเป็ นผูส้ นับ สนุ นทางด้านกี ฬ านี้ ช่ วยให้เกิ ดทัศนคติ ที่ ว่า เบี ย ร์ ไ ม่ ใช่ ข องไม่ ดี
เพราะหากดื่มเบียร์ แต่ออกกาลังกายก็เป็ นสิ่ งที่ช่วยหักล้างกันได้
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“สิ งห์สนับสนุนให้ออกกาลังกาย ถ้ากินเบียร์ แล้วไปออกกาลังกายก็ไม่
เป็ นไร เพราะการเล่นกีฬาเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์” ณัฐกาญจน์ ฉัตรเงิน (สัมภาษณ์, 9
เมษายน 2558)
“โฆษณานี้ มัน ช่ วยท าให้ ม องว่า การดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ล้วไปเล่ น กี ฬ าช่ ว ย
หักล้างกันได้” วัฒนชัย สมใจ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
การเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ นทางด้านกีฬาของเบียร์ สิงห์เป็ นสิ่ งที่ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ที่ดี
และทัศนคติที่ดีต่อตัวสิ นค้า เนื่ องจากการใช้ทีมฟุตบอลระดับโลกที่มีแฟนบอลที่ชื่นชอบจานวน
มากนี้ จะทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้า ช่ วยเพิ่มโอกาสในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
อีกทั้งยังช่วยสร้างการรับรู ้กบั ผูบ้ ริ โภค ให้เกิดความเข้าใจกับตัวสิ นค้าในด้านความรู ้สึกที่ดีดว้ ยการ
สื่ อให้เห็นถึงความแข็งแรงจากการออกกาลังกายแทนการสื่ อพิษร้ายจากสุ ราที่เป็ นเครื่ องดื่มที่ทาลาย
สุ ขภาพ
จากการเป็ นผูส้ นับสนุนทางด้านกีฬานี้ ช้ ีให้เห็นว่า สื่ อโฆษณาที่มีเนื้อหาช่วยสนับสนุ นสิ่ งที่
ดีมีประโยชน์ต่อสังคม หรื อต่อผูบ้ ริ โภค เมื่อเกิ ดการตอกย้ าอย่างแข็งแกร่ ง บ่อยๆเข้า เมื่อผูบ้ ริ โภค
รับรู ้จะเกิดความโน้มเอียงของทัศนคติได้ โดยเกิดการเปลี่ยนทัศนคติด้ งั เดิมที่วา่ สุ ราเป็ นของมึนเมา
ทาร้ ายร่ างกาย เป็ นสิ่ งไม่ดีให้กลายเป็ นของดี ได้ ด้วยภาพลักษณ์ ที่ดีจากการโฆษณา จึงสรุ ปได้ว่า
สื่ อโฆษณามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้
5) การรับรู ้โฆษณาแฝง
เมื่อมีการรับรู ้สื่อโฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์ ไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าประเภทมีแอลกอฮอล์หรื อไม่มี
แอลกอฮอล์ ผูบ้ ริ โภคจะเกิดการหลอมรวมของผลิ ตภัณฑ์ตราสิ งห์เข้าด้วยกัน และตราสิ งห์ที่ไม่ว่า
จะปรากฏอยู่ ณ ผลิตภัณฑ์ชนิ ดใด ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเคยชิ นกับตราสิ นค้านี้ และบางครั้งยังมีการ
เชื่ อมโยงคุณสมบัติของตราสิ นค้าที่พบเห็นในสื่ อโฆษณา ระหว่างน้ าดื่มตราสิ งห์และเบียร์ ตราสิ งห์
เข้าไว้ดว้ ยกันด้วย โดยกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายที่ดื่มเบียร์สิงห์เป็ นประจาให้ความเห็นว่าบางครั้งที่เห็น
โฆษณาน้ าดื่มตราสิ งห์ที่ให้ความรู ้สึกสดชื่นเวลาดื่ม ก็ทาให้นึกถึงความสดชื่นเวลาดื่มเบียร์ ตราสิ งห์
ได้เหมือนกัน
“ช่วยทาให้มองว่าสดชื่น แล้วรู ้สึกว่ากินน้ าแล้วสดชื่ นเหมือนกับการกินเบียร์
ก็สดชื่นได้เหมือนกัน” วัฒนชัย สมใจ (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“ดูออกว่าเป็ นโฆษณาแฝง เพราะคนดูแยกแยะออกว่าเป็ นแบรนด์ที่ทาหลาย
อย่าง ช่วยทาให้ตราสิ นค้าติดตา” อ้อมใจ เคทะจิตร์ (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
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“เบียร์ สิงห์มีแบรนด์และโฆษณาเดียวกันกับน้ าดื่มตราสิ งห์ น่าจะรสชาติดี
เหมือนกัน” เกียรติฟ้า บุษราคัม (สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558)
“เห็นโฆษณาน้ าดื่มสิ งห์ที่ไหนเหมือนเห็นเบียร์ ที่นนั่ ถ้าเจอน้ าที่ไหนก็จะ
นึกถึงเบียร์ สิงห์ที่นนั่ เป็ นแบรนด์ที่ติดหู ยามที่เลือกซื้ อสิ นค้าจะนึกถึงสโลแกน น้ า
ดื่มสะอาด…น้ าดื่มตราสิ งห์ ทุกทีไม่วา่ จะกับเบียร์ หรื อน้ า” พิรงรอง พยัคฆ์มะ
(สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
“นึกถึงเบียร์ สิงห์ ตราเหมือนกัน” สายฟ้า โกมลวิจิตร (สัมภาษณ์, 2
พฤษภาคม 2558)
เมื่ อผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรับรู ้สื่อโฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์ เขาจะไม่มองโฆษณานั้นๆว่า
เป็ นผลิตภัณฑ์ เบียร์ หรื อน้ า แต่จะมองภาพรวมว่าเป็ น โฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์ทุกตัว และทา
ให้เกิดความคุน้ เคย เคยชินกับตราสิ นค้าสิ งห์มากขึ้นอีกด้วย ซึ่ งตราสิ งห์เป็ นกรณี ศึกษาหนึ่ ง
ที่ดี ทาให้นกั การตลาดได้เข้าใจถึงคาว่า Brand Awareness ที่แท้จริ ง เพราะคนทุกเพศ ทุกวัย
ต่างรู ้จกั ตราสิ นค้าสิ งห์
“เวลาเห็นโฆษณาสิ นค้าสิ งห์ทุกตัว ทาให้นึกถึงแบรนด์ที่เป็ นตราสิ นค้าสิ งห์
ทุกผลิตภัณฑ์เลย” ณัฐวุฒิ ขวัญละมัย (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“มันเป็ นโลโก้เดียวกัน เวลาเห็นตราสิ งห์ก็คิดถึงเบียร์ ก่อนเพราะสิ งห์ทาเบียร์
มาก่ อน และก็ คิดถึ งน้ าดื่ ม และโซดา ด้วย มองภาพรวมตรงตราสิ นค้ามากกว่า”
ธีรกานต์ ศรี ภูธร (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
การจดจาโลโก้ที่ติดตา และสโลแกนที่คุน้ หู ของตราสิ งห์ ที่เกิดจากการโฆษณาน้ า
ดื่ ม ตราสิ งห์ ช่ วยโยงความรู ้ สึ ก ให้เกิ ดการรั บ รู ้ จดจา สิ นค้าตัวอื่ นที่ เป็ นสิ นค้าตราสิ งห์
เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ นค้าประเภทเบียร์ จึงสรุ ปได้วา่ การจดจาโลโก้ตราสิ นค้าได้
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าตรานั้น เพราะเมื่อตราสิ นค้านั้นเป็ นที่จดจาและถู กยอมรับ
กับผูบ้ ริ โภคแล้ว ไม่วา่ ตราสิ นค้านั้นจะไปปรากฏอยูท่ ี่ผลิตภัณฑ์ตวั ใด สิ นค้าตรานั้นจะถู ก
ยอมรับและเกิดความเชื่ อมัน่ กับผูบ้ ริ โภคได้มากกกว่าตราสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคไม่รู้จกั ซึ่ งความ
เชื่อมัน่ นี้เองที่นาไปสู่ ทศั นคติที่ดีจนเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
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เมื่ อผูบ้ ริ โภคพบเห็ น สื่ อโฆษณาตราสิ น ค้าสิ งห์ ในนามบริ ษ ัท สิ ง ห์ คอ
ปอเรชั่น จากัด หรื อการโฆษณาน้ าดื่ ม ตราสิ งห์ ผูบ้ ริ โภคจะนึ กถึ งเบี ยร์ สิ งห์ เป็ น
อันดับแรก เนื่องจากตราสิ นค้าสิ งห์มีชื่อเสี ยงมานานในการทาเบียร์ มาก่อน
“ถ้าเห็ นตราสิ งห์ นี่ ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางแอลกอฮอล์ พวกเบียร์ โซดาที่
ไว้กินกับเหล้า” สมชาย ประดิษฐ์ชูสกุล (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“เวลาเห็ นโฆษณาน้ าดื่มสิ งห์ คนทัว่ ไปจะรู ้อยูแ่ ล้วว่าสิ งห์ทาเบียร์ มาก่อน
เวลาโฆษณาน้ าก็ จะท าให้ รู้สึ ก ว่าโฆษณาเบี ยร์ ไ ปด้วยในตัว ” นฤพนธ์ ปั้ นทอง
(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“เห็ น รู ป ตราสิ งห์ ปุ๊ ป คิ ด ถึ ง เบี ย ร์ เป็ นอัน ดับ แรก” กิ ต ติ พ งษ์ มุ ง คอน
(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
ตราสิ น ค้า สิ ง ห์ แต่ เดิ ม ใช้ชื่ อบริ ษ ัท ว่า บริ ษ ัท บุ ญ รอดบริ วเวอรี่ จากัด แต่ ใ นปั จจุ บ ัน ได้
เปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั สิ งห์ คอปอเรชัน่ จากัด ซึ่ งในการเปลี่ยนชื่อบริ ษทั นี้ ส่ งผลให้เมื่อผูบ้ ริ โภคได้
ยินแค่เพียงชื่อบริ ษทั ก็จะเกิดการเชื่อมโยงให้นึกถึงตราสิ นค้าและตัวสิ นค้าตามลาดับในทันที เพราะ
ชื่ อสิ งห์กบั ตราสิ นค้าสิ งห์ น้ นั เหมือนกัน ซึ่ งการเปลี่ ยนชื่ อบริ ษทั นี้ ช่วยตอกย้ าให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการ
จดจา นึกถึงและสิ นค้าแรกที่ผบู ้ ริ โภคนึกถึงเมื่อได้ยนิ ชื่อบริ ษทั สิ งห์ คอปอเรชัน่ จากัด นัน่ คือ เบียร์
“ก็ตอ้ งเปลี่ยนให้ตรงกับโลโก้สินค้าสิ คะ ถ้าได้ยนิ บุญรอดบริ วเวอรี่ ก็ไม่รู้วา่
ขายอะไรแต่ถา้ ได้ยนิ ว่า สิ งห์คอปอเรชัน่ ก็รู้เลยว่า อ่อขายเบียร์ สิงห์ น้ าสิ งห์ เปลี่ยน
เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคจาได้ง่าย บางคนบอกว่าบุญรอดขายอะไร เขายังไม่รู้กนั เลย แต่ถา้
บอกสิ งห์คอปอเรชัน่ นี่รู้เลย อย่างเบียร์ ชา้ งยังไม่รู้เลยว่าบริ ษทั อะไรเป็ นผูผ้ ลิต” อรอุ
มา มีมุข (สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“ผมคิดว่าเขาต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์จากคาว่าบุญรอดที่ดูไทยเกินไป ให้
เป็ นสิ งห์ คอปอเรชั่นที่ มีความเป็ นสากลมากขึ้ น แล้วที่ เป็ นสิ งห์ คอปอเรชั่นนี่ มนั
น่าจะมาจากสัญลักษณ์ของเขา ที่เป็ นรู ปตราสิ งห์อยูแ่ ล้วก็ตอกย้าความเป็ นตราสิ งห์
มากขึ้นไปอีก พอได้ยินคาว่าสิ งห์คอปอเรชัน่ ก็นึกถึงสัญลักษณ์ ตราสิ งห์เลย แล้วก็
ต้อ งการลบภาพเดิ ม ๆเกี่ ย วกับ บริ ษ ัท บุ ญ รอดไปด้วยในตัว ” นฤพนธ์ ปั้ นทอง
(สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
“ที่เปลี่ ยนผมคิดว่าชื่ อมันจะได้ดูสากลมากขึ้น เพื่อต้องการให้คนรู ้ จกั ในแบ
รนด์ของสิ งห์มากกว่า เพราะบริ ษทั สิ งห์นี่ใช้ตวั สิ งห์เป็ นตราสิ นค้าอยูแ่ ล้ว มันช่วย
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ทาให้คนจดจาในเรื่ องของตราสิ นค้ามากขึ้น” สมชาย ประดิษฐ์ชูสกุล (สัมภาษณ์, 5
เมษายน 2558)
จากการรับรู ้ โฆษณาแฝงของตราสิ นค้าสิ งห์ สามารถสรุ ปได้วา่ เมื่อผูบ้ ริ โภคพบเห็น หรื อ
ได้ยนิ สื่ อโฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์ โฆษณาในนามบริ ษทั สิ งห์ คอปอเรชัน่ จากัด หรื อการโฆษณาน้ า
ดื่มตราสิ งห์ ผูบ้ ริ โภคจะนึกถึงเบียร์สิงห์เป็ นอันดับแรก เนื่องจากตราสิ นค้าสิ งห์มีชื่อเสี ยงมานานใน
การทาเบียร์ มาก่อน และบางครั้งก็เกิ ดการเชื่ อมโยงคุณสมบัติของตัวสิ นค้าระหว่างน้ ากับเบียร์ เข้า
ด้วยกัน อี กทั้งยังเกิ ดการรับรู ้ แบบหลอมรวมตราสิ นค้าสิ งห์ ทุ กผลิ ตภัณฑ์อีกด้วย ซึ่ งส่ งผลให้แบ
รนด์สิงห์เป็ นแบรนด์ที่เคยชิน ติดตา ติดหู มาก และแบรนด์มีความแข็งแกร่ งมาก
การรับรู ้ ตราสิ นค้าสิ งห์ผ่านสื่ อโฆษณา สามารถแบ่งการรับรู ้ ตราสิ นค้าสิ งห์ ได้ดงั นี้ ด้าน
ช่องทางการสื่ อสารของสื่ อโฆษณา คือ ตราสิ งห์มีช่องทางการสื่ อสารของสื่ อโฆษณาที่ครอบคลุ ม
ทุกจุดการสื่ อสารให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้อย่างต่อเนื่ องและผูบ้ ริ โภคจะพบเห็นสื่ อโฆษณาของตรา
สิ นค้าสิ งห์ผา่ นสื่ อโทรทัศน์มากที่สุด ด้านประสิ ทธิ ภาพของสื่ อโฆษณา คือ โฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์
มีประสิ ทธิ ภาพตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย ด้านภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า คือ ตราสิ งห์มีภาพลักษณ์ของ
ความเป็ นผูน้ าและเป็ นตราสิ นค้าไทยที่กา้ วไกลสู่ ตราสิ นค้าระดับโลก ด้านการเป็ นผูส้ นับสนุ นกีฬา
คือ ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ให้ความสาคัญต่อการเป็ นผูส้ นับสนุ นกีฬาฟุตบอล และด้านโฆษณาแฝง คือ
เมื่อพบเห็นสื่ อโฆษณาน้ าดื่มตราสิ งห์ สื่ อโฆษณาตราสิ งห์ หรื อสื่ อโฆษณาในนามบริ ษทั สิ งห์ คอ
ปอเรชั่น จากัด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะนึ กถึ งตราสิ นค้าเบี ยร์ สิงห์ เป็ นอันดับแรก และรับรู ้ ได้ว่า
โฆษณานั้นเปรี ยบเสมือนการโฆษณาแฝงสิ นค้าเบียร์ ไปด้วยในตัว ซึ่ งการรับรู ้ตราสิ นค้านี้ ส่งผลให้
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เกิดทัศนคติในเชิงบวกกับภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า และพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ต ราสิ นค้ า เบี ย ร์ สิ งห์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” มี
วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้ เกิ ด พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ข องผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่ อ ศึ ก ษาทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ4) เพื่อศึกษาการรับรู ้ตราสิ นค้าผ่าน
สื่ อโฆษณาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้การวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods
Research) คือ
ใช้ วิ ธี การวิ จ ั ย เชิ งปริ มาณ โดยแบบสอบถามแบบตอบเองกั บ ผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่เคยมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ใช้
วิธีการเลื อกพื้ นที่ ในการคัดเลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) จาก
สถานที่ที่คาดว่า มีการจัดจาหน่ายเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ซึ่ งได้แก่ ร้านอาหาร
ร้านค้าสะดวกซื้ อ สถานเริ งรมย์กลางคืน ผับบาร์ ห้างสรรพสิ นค้า และย่านชุมชน ใน 9 บริ เวณดังนี้
ย่านเลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์, ย่านมหาวิทยาลัยรามคาแหง, ย่านมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,
ย่ า นมหาวิ ท ยาลั ย รั ต นบัณ ฑิ ต , ย่ า นลาดพร้ า ว, ย่ า นทองหล่ อ -เอกมัย , ย่ า นรั ช ดาภิ เษก, ย่ า น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,และ ย่านถนนเกษตร-นวมินทร์ อายุต้ งั แต่ 14 ปี ขึ้นไป จานวน 400 คน
ด้วยการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ วิธี ส ถิ ติ แ บบพรรณนา (Descriptive Statistic) และสถิ ติ เชิ ง
อนุ ม าน (Inferential Statistic) เพื่ อใช้ในการทดสอบความสั ม พันธ์ ระหว่างตัวแปรในสมมติ ฐาน
ต่างๆ ที่ ต้ งั ไว้ โดยใช้สถิ ติการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ t-test F-test และสถิ ติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS และ
ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snow Ball) โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูบ้ ริ โภคหญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยมี
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พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ อายุต้ งั แต่ 14 ปี ขึ้นไป ซึ่ ง
กลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคนี้ ชื่ น ชอบเครื่ องดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ เบี ย ร์ สิ งห์ 2) กลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคชายในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ เคยมี พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบี ยร์ สิงห์
อายุต้ งั แต่ 14 ปี ขึ้นไป ซึ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคนี้ชื่นชอบเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เบียร์ สิงห์ 3) กลุ่มเยาวชน
หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ยงั ไม่บริ โภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่มีภาวะเสี่ ยงที่จะเป็ นนักดื่ม
แอลกอฮอล์หน้าใหม่ อายุ 15-19 ปี ซึ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคนี้ ชื่นชอบน้ าดื่ มตราสิ งห์ และ4) กลุ่มเยาวชน
ชายในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ยงั ไม่บริ โภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่มีภาวะเสี่ ยงที่จะเป็ นนักดื่ ม
แอลกอฮอล์หน้าใหม่ อายุ 15-19 ปี ซึ่ งกลุ่ มผูบ้ ริ โภคนี้ ชื่นชอบน้ าดื่ มตราสิ งห์ กลุ่มละ 6 คน รวม
ทั้งสิ้ นจานวน 24 คน ด้วยการวิเคราะห์ดว้ ยการจาแนกข้อความเข้ากลุ่ม จัดกลุ่มข้อมูล และนาเสนอ
ข้อค้นพบพร้อมทั้งแปลความหมาย โดยจากการศึกษาได้ขอ้ ค้นพบดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถาม คือ กลุ่ มตัวอย่างที่พบส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท
มีสถานภาพโสด อายุ 21-30 ปี และส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
1) ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุดคือ ปั จจัยด้านวัฒนธรรม โดยการดื่มเหล้า เบียร์ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยในการเข้าสังคม
แตกต่ า งกับ ผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม อายุ ต่ า กว่ า 21 ปี ที่ พ บเป็ นส่ ว นน้ อ ย มี ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้ ดื่ ม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ ปั จจัยด้านสังคม คือ ดื่ มตามเพื่อน คนรู ้จกั หรื อครอบครัวชวนดื่ ม
มากที่สุด
2) ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีทศั นคติต่อตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ด้านคุ ณลักษณะ คือ รู ปสิ งห์ที่ใช้
เป็ นสัญลักษณ์ตราสิ นค้ามีความโดดเด่น ด้านคุณประโยชน์ คือ สะดวกในการหาซื้ อ ด้านคุณค่า คือ
ความมีชื่อเสี ยงมานาน และด้านบุ คลิ กภาพ คือ หากมองว่าตราสิ นค้าเบี ยร์ สิงห์เป็ นคนหนึ่ งคน ก็
เปรี ยบได้วา่ เป็ นคนที่มีบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ คือ ตราสิ นค้าที่เปรี ยบเหมือนคนที่แข็งแรงและกล้า
หาญ โดยทัศนคติที่มีระดับทัศนคติมากที่สุดของผูบ้ ริ โภค คือ ความสะดวกในการหาซื้ อ
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3) พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
โดยสาเหตุ ที่ ท าให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ อ ยากดื่ ม เบี ย ร์ สิ ง ห์ คื อ เพื่ อ น คนรู ้ จ ัก หรื อ
ครอบครัว ชวนดื่ม กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับเบียร์ สิงห์จากสื่ อโฆษณา (โทรทัศน์ ,
วิทยุ, ป้ าย, โฆษณา, อินเทอร์ เน็ต) เมื่อกลุ่มตัวอย่างจะเลือกดื่มเบียร์ สักยีห่ ้อ กลุ่มตัวอย่างจะคานึ งถึง
การเปรี ยบเที ยบคุ ณภาพกับราคา สาเหตุ ที่กลุ่ มตัวอย่างอายุ 21-30 ปี ที่ พบเป็ นส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจ
เลือกเบียร์ สิงห์ เพราะ ความมัน่ ใจในรสชาติของเบียร์ ที่เป็ นเลิศแตกต่างกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มอายุต่ากว่า
21 ปี ที่พบเป็ นส่ วนน้อย ตัดสิ นใจเลื อกดื่ มเบี ยร์ สิงห์ เพราะ ให้ความรู ้ สึกมีคุณภาพ ปลอดภัยเมื่ อ
บริ โภค และหลังเลือกซื้ อเบียร์ สิงห์แล้ว กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะกลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะมัน่ ใจใน
มาตรฐานและคุณภาพของตราสิ นค้า และกลุ่มตัวอย่างที่ระบุวา่ จะไม่กลับมาซื้ ออีก เนื่องจากมองว่า
ถ้าเทียบกับปริ มาณเบียร์ สิงห์ถือว่ามีราคาที่แพง
นอกจากนี้ จากการสนทนากลุ่มยังพบอีกว่า กลุ่มเยาวชนที่ยงั ไม่เคยดื่มแต่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงที่
จะดื่ มเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ส่วนใหญ่ ในอนาคตมี แนวโน้มว่าจะซื้ อเบี ยร์
สิ งห์ เนื่ องจากอยากจะลองดื่มเบียร์ สิงห์มานานแล้ว เพราะ ติดตาและคุน้ เคยกับตราสิ นค้านี้ อีกทั้ง
เห็นผูใ้ หญ่ที่บา้ นดื่ม เมื่ออายุถึงจะลองซื้ อดื่มหรื อหากเพื่อนชวน โดยเลือกดื่มเบียร์ สิงห์เพราะมัน่ ใจ
ในคุณภาพและรสชาติของสิ นค้า
4) การรับรู ้ตราสิ นค้าผ่านสื่ อโฆษณา
การทาสื่ อโฆษณาของเบียร์ สิงห์ต้ งั แต่เริ่ มแรกเดิมทีจะทาการโฆษณาเน้นรู ปแบบเอกลักษณ์
ไทย ซึ่ งเบียร์ สิงห์เป็ นเบียร์ ที่มีภาพลักษณ์ที่เป็ นเบียร์ ของไทย มีชื่อเสี ยงมายาวนาน ด้วยสโลแกน
ที่วา่ “เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย”
ในขณะที่สิงห์มีการปู พ้ืนฐานตราสิ นค้าว่า เป็ นเบียร์ ของไทยแท้ๆนั้น แต่ในปั จจุบนั มีขอ้
ห้าม พรบ. ควบคุมเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ ปี 2551 ส่ งผลให้เกิ ดการจากัดเวลาและโฆษณาของ
เบียร์ สิงห์ถูกควบคุมด้วยข้อจากัดมากมาย ซึ่ งกฎหมายอนุญาติให้โฆษณาได้เพียงแต่ภาพลักษณ์ของ
บริ ษทั กิจการเท่านั้น ทาให้เบียร์ สิงห์ให้ความสาคัญกับการทา “สปอร์ ตมาร์ เก็ตติ้ง”
โดยในปี พ.ศ. 2553 ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ใช้เงิ นลงทุน 520 ล้านบาทเพื่ อเป็ นสปอนเซอร์
หลักให้กบั ที มฟุ ตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและที มสโมสรฟุ ตบอลเชลซี พร้ อมทั้ง ได้ออกฉาย
โฆษณาทางโทรทัศน์ ประกาศการเป็ นผูส้ นับสนุนหลักให้ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีม
สโมสรฟุตบอลเชลซี อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งการเป็ นสปอนเซอร์ หลักนี้ตราสิ งห์จะได้สิทธิ์ นาภาพนัก
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เตะในสโมสร คาพูด ข้อความ สัญลักษณ์ของทีม ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ทุกสื่ อทัว่
โลก รวมถึงได้รับสิ ทธิ์ ในการจัดจาหน่ายเบียร์ สิงห์ในสนามฟุตบอลของสโมสรด้วย
และเป็ นที่สังเกตได้อีกว่า ตราสิ นค้าสิ งห์ ได้มีการเปลี่ ยนชื่ อบริ ษทั จาก บริ ษทั บุญรอดบริ
วเวอรี่ จากัด มาเป็ น บริ ษทั สิ งห์คอปอเรชัน่ จากัด แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างความ
เป็ นหนึ่งเดียวกันระหว่างชื่อบริ ษทั กับชื่อสิ นค้า เพื่อใช้ช่องว่างทางกฎหมายใน พรบ.ปี 2551 ที่กล่าว
ว่า อนุ ญาตให้โฆษณาเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกจากเวลาที่ถูกอนุ ญาต ด้วยรู ปแบบการโฆษณา
เพียงแต่ในนามบริ ษทั ได้ เพื่อตอกย้ าให้ผูบ้ ริ โภคระลึ กถึ งได้ง่ายขึ้น และเมื่อเวลาตราสิ นค้าสิ งห์จะ
ทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนามบริ ษทั ตราสิ งห์จะไม่ใช้ตราสิ นค้าสี ใดสี หนึ่ ง คือถ้าตราสิ งห์
เป็ นสี ทองนัน่ หมายถึงเบียร์ สี ฟ้าหมายถึงน้ า และสี แดงหมายถึงโซดา แต่ตราสิ งห์จะใช้สีเทาขาว ซึ่ ง
มี ความหมายว่าเป็ นสี อะไรก็ได้แล้วแต่ผูบ้ ริ โภคจะคิ ด หรื ออี กนัยหนึ่ งก็คือ ต้องการให้ผูบ้ ริ โภค
Remind เป็ นสิ นค้าตราสิ งห์ ทุกๆตัว โดยนายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิ ทกั ษ์สิทธิ ผูบ้ ริ โภค
มูลนิ ธิเพื่อผูบ้ ริ โภค กล่าวว่า พฤติกรรมเช่นนี้ ถือว่ากระทาผิดจริ ยธรรม เพราะก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดต่อสิ นค้า อย่างไรก็ตามจะเห็ นได้ว่าบริ ษทั เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ จะใช้โลโก้เดี ยวกัน
หรื อใกล้เคียงกับผลิ ตภัณฑ์อื่นเพื่อสร้ างการจดจา จึงอยากเรี ยกร้ องให้บริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและไม่ใช้ช่องว่างของกฎหมายสร้างนักดื่มหน้าใหม่ (โพสต์ทูเดย์, 2554)
จากงานวิจยั ได้คน้ พบลักษณะการรับรู ้ตราสิ นค้าสิ งห์จากสื่ อโฆษณาตราสิ งห์ได้ 5 ลักษณะ
ดังนี้
1) การรับรู ้ช่องทางการสื่ อสารของสื่ อโฆษณา
จากการทาสนทนากลุ่มได้พบว่า สื่ อโฆษณาของสิ งห์มีช่องทางการสื่ อสารการตลาดแบบ
ครอบคลุมหลากหลายช่องทาง ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงสื่ อโฆษณาของตราสิ นค้าสิ งห์ได้ง่ายมาก จน
ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความคุน้ เคยและจดจาตราสิ นค้านี้ได้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ ไปที่ไหน ไม่วา่ จะทาอะไร
ก็สามารถพบเห็นสื่ อโฆษณาของสิ งห์ได้
โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะพบเห็ นสื่ อโฆษณาของตราสิ นค้าสิ งห์ผ่านสื่ อโทรทัศน์มาก
ที่สุด ซึ่ งเป็ นช่องทางการสื่ อสารที่เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าเป็ นช่องทางที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
ในการโฆษณา เพราะสามารถเข้าถึ งคนจานวนมากได้ในเวลาที่ รวดเร็ ว แต่นอกจากนั้น วิทยุ ป้ าย
โฆษณาป้ ายบิลบอร์ ดตามท้องถนน สถานี รถไฟฟ้ า ตามตึกต่างๆ ในหนังสื อพิมพ์ หนังสื อกีฬา สื่ อ
โฆษณา ณ จุดขาย อันได้แก่ บูธกิ จกรรมลานเบียร์ การแข่งขันกี ฬา ป้ ายโฆษณาตราสิ นค้าตามผับ/
บาร์ ร้ านอาหาร และแม้กระทัง่ สื่ อโฆษณาในสื่ อดิ จิตอลที่ เป็ นสิ่ งที่ มาแรงในขณะนี้ เป็ นสื่ อที่ทรง
พลังมีอิทธิ พลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุ บนั ตราสิ งห์ก็ไม่
ละเลย มีก ารอัพ เดตข้อมู ล อยู่ส ม่ าเสมอ มี การจัดท าโฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์ ผ่านสื่ อโซเชี ยลมี เดี ย
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ได้แก่ Facebook Fanpage ด้วยการทาแคมเปญให้คนมากดไลค์เยอะๆเพื่อลุ น้ รับของรางวัล แต่ใน
ขณะเดี ยวกันการกดไลค์น้ ี ก็สร้ าง Brand Awareness ไปด้วย, Instagram ก็มีการจัดทาโฆษณาของ
ตราสิ นค้าสิ งห์ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ตลอด รวมไปถึงการทาโฆษณาตัดใน Youtube ก่อนเข้าคลิป
วีดีโอ และมีเว็บไซด์หลักที่สามารถติดตามกิจกรรมได้อีกด้วย
นอกจากนั้นยังพบอีกว่าการพบเห็ นสิ นค้าตราสิ งห์บ่อยๆไม่วา่ จะเป็ นน้ า โซดา หรื อเบี ยร์
ตามชั้นบนร้ านสะดวกซื้ อ ก็สร้างประสบการณ์ ความคุ น้ เคยให้เยาวชน มีการรับรู ้หรื อรู ้จกั จดจา
ตราสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน
เมื่อกลุ่มผูบ้ ริ โภคมีการพบเห็นตราสิ นค้าสิ งห์บ่อยๆจากช่องทางต่างๆ แม้วา่ จะไม่เกิดความ
สนใจ แต่ ในความเป็ นจริ งก็ คือ ถึ งแม้ว่าผูบ้ ริ โภคจะไม่ส นใจสิ นค้านั้นๆเลย แต่เมื่ อพบเห็ นตรา
สิ นค้านั้นบ่อยๆ ก็จะเกิดการซึ มซับจนนาไปสู่ การจดจาได้ และการจดจาได้น้ ีจะนาไปสู่ การเอนเอียง
สนใจในตราผลิ ตภัณ ฑ์ และการสนใจที่ จะซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ี ก็ เนื่ องมาจากเมื่ อผูบ้ ริ โภคเกิ ดความ
ต้องการสิ นค้าหนึ่ งๆขึ้ นมา เขาจะดึ งเอาประสบการณ์ และความจาของสิ นค้าในแต่ละยี่ห้อขึ้ นมา
และแน่นอนว่าหากตราสิ งห์มีสื่อโฆษณาที่ผบู ้ ริ โภคสามารถพบเห็นได้บ่อยที่สุด ก็จะเกิดความเคย
ชินกับตราสิ นค้าสิ งห์ และตราสิ งห์ก็จะเป็ นตราแรกๆที่อยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภค
เป็ นที่สังเกตอีกว่า เยาวชนและผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ จะพบเห็นเบียร์ สิงห์ ตามร้านสะดวกซื้ อ
และร้ านขายของชาแถวบ้านบ่อยมาก เบี ยร์ สิงห์จึงเป็ นสิ นค้าที่ มีความสะดวกซื้ อสู ง หาซื้ อได้ง่าย
มาก จนใครๆก็สามารถเข้าถึงสิ นค้าประเภทนี้ ได้ และความสะดวกซื้ อนี้ เองที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีอตั รา
การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ ยี่ห้อต่างๆรวมถึงเบียร์ สิงห์ ที่เพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆในทุก
ปี เพราะถ้าเกิดความต้องการสิ นค้านี้ ข้ ึนเมื่อไหร่ ช่องทางการจัดจาหน่ ายที่ครอบคลุมนี้ จะสามารถ
ตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้ทนั ที
จากช่องทางการสื่ อสารของสื่ อโฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์จะเห็นได้วา่ มีการครอบคลุมช่องทาง
การสื่ อสารต่างๆให้ครอบคลุ มคนทุ กเพศ ทุ กวัย ให้มากที่ สุด โดยเฉพาะสื่ อดิ จิตอลได้แก่ Social
Media และYoutube ก็สามารถเข้าถึงคนรุ่ นใหม่ได้ อย่างรุ่ น Gen. X หรื อ Gen. Y ก็เป็ นพวกที่ชอบ
เสพสื่ อดิ จิตอลอยู่ไม่น้อย จึ งไม่ น่าแปลกใจเลย ที่ จะมี อตั ราการเกิ ดนัก ดื่ มหน้าใหม่ เพิ่ ม มากขึ้ น
เรื่ อยๆในทุกๆปี เพราะเด็กรุ่ นใหม่เหล่านี้ สามารถเข้าถึงข้อมูลของสื่ อโฆษณา ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
ได้ง่ายๆเพียง คลิกเดียว
2) การรับรู ้ประสิ ทธิภาพของสื่ อโฆษณา
จากผลการสนทนากลุ่ ม ชี้ ให้เห็ นว่าสื่ อโฆษณาของเบี ยร์ สิงห์ ช่ วยสื่ อถึ งความรู ้ สึ กที่ ดีที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับเมื่ อกิ นเบี ยร์ สิงห์ ไม่ว่าจะเป็ น บรรยากาศของความสนุ กสนาน มิ ตรภาพ ความ
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สามัคคี ความอบอุ่น หรื อบรรยากาศแห่ งการผ่อนคลาย ก็เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ช่วยให้เกิ ดการกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการสิ นค้าได้
สื่ อ โฆษณาจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม่ น้ ัน ขึ้ น อยู่ก ับ ว่า โฆษณานั้ น ตรงกับ กลุ่ ม ลู ก ค้า
เป้ าหมายที่เราต้องการให้เกิ ดการรับรู ้ หรื อไม่ โดยการจัดทาสื่ อโฆษณาให้ประสบความสาเร็ จนั้น
มิใช่เพียงแต่การวางช่องทางให้เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้แต่เพียงเท่านั้น แต่ยงั หมายถึงเนื้ อหาสาร ที่ตอ้ งมี
สาระที่ ช่วยดึ งดู ดความสนใจ ตรงใจ และเกิ ดความรู ้ สึกที่ ดีให้กบั ผูบ้ ริ โภคด้วย เมื่ อผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ความรู ้ สึ ก ที่ ดี ก็ อยากที่ จะอุ ด หนุ น สิ น ค้า อี ก ทั้งวัต ถุ ป ระสงค์ที่ โฆษณาต้อ งการก็ คื อ เพื่ อ สร้ า ง
ภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั ตราสิ นค้า และกระตุน้ ให้เกิ ดความต้องการของสิ นค้า โดยเบี ยร์ สิงห์ ได้วาง
กลุ่ มลู ก ค้าเป้ าหมายคื อ เพศชายวัยท างานที่ ตอ้ งการความส าเร็ จไปถึ งเป้ าหมาย ซึ่ งโจทย์น้ ี ท าให้
โฆษณาของสิ งห์ที่ถูกคิดค้นออกมาเป็ นการโฆษณา ในรู ปแบบสปอร์ ตมาร์ เก็ตติ้ง เป็ นสื่ อโฆษณาที่
ค่อนข้างตรงจุด ตีโจทย์ได้แตกและมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชายส่ วนใหญ่ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มเยาวชนที่ยงั ไม่เคยดื่มและกลุ่มผูบ้ ริ โภค
เพศชาย ส่ วนใหญ่ชอบทีมแมนยูมากกว่าเชลซี และต่างให้การยอมรับว่าสื่ อโฆษณาชุ ดการใช้ทีม
ฟุตบอลแมนยู มาเป็ นพรี เซ็ นเตอร์ ในการโฆษณานั้นช่ วยเป็ นจุดดึ งดู ดความสนใจได้ดี ทาให้เกิ ด
ความสะดุ ดใจ จาได้และเกิ ดความรู ้สึกที่ดีให้กบั ตราสิ นค้า โดยกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชาย มีพฤติกรรม
โดยธรรมชาติ คื อ ชอบสรรหาการออกไปผ่อนคลายจากการท างานด้ว ยการดื่ ม เบี ย ร์ และเชี ย ร์
ฟุ ต บอลตามร้ านเหล้าต่ างๆ โฆษณาเบี ยร์ สิ งห์ จึง เป็ นโฆษณาที่ ช่ วยกระตุ ้นความต้องการอยาก
ออกไปดื่ มเบียร์ ดูบอล ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ และเมื่อมีนดั การแข่งขันที่มีทีมสโมสรเชลซี และทีม
ฟุตบอลแมนยู เบียร์ สิงห์จะเป็ นเบียร์ ที่ได้รับความสนใจและถูกเสนอขายจากพนักงาน ณ จุดขาย
เป็ นอันดับแรกๆ จึงทาให้โฆษณาของสิ งห์ชุดการเป็ นผูส้ นับสนุนฟุตบอลนี้ เป็ นโฆษณาตัวหนึ่ งที่มี
ประสิ ทธิภาพมากที่สุด
ในขณะเดียวกันจะเห็นได้วา่ เมื่อมีการถ่ายทอดฟุตบอลทางสื่ อโทรทัศน์เมื่อไหร่ ตราสิ นค้า
เหล้า เบียร์ มักจะไปปรากฏอยูข่ า้ งสนามฟุตบอล ให้คนดูบอลเห็ น ผนวกกับเมื่อถึงช่วงพักโฆษณา
โฆษณาที่จะมาเป็ นอันดับแรกๆคือ โฆษณาของตราสิ นค้าเหล้า เบียร์ ทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการจดจา
ตราสิ นค้าเหล้า เบี ยร์ เหล่านี้ ได้ และสิ่ งๆนี้ อาจเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดการปลู กฝั งวัฒนธรรมการกิ น
เบียร์ ดูบอล ของคนไทยให้สูงขึ้นไปอีกได้
การค้นหาความต้องการที่ ซ่อนอยู่ในตัวผูบ้ ริ โภคนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ น การคิดโฆษณาให้ตรง
กับ ความต้อ งการของผูบ้ ริ โภค ต้องอิ งมาจากพฤติ ก รรมการบริ โภค คื อ การโฆษณาจาต้อ งให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกที่ดีจนเกิดความต้องการและนาเสนอทางเลือกให้กบั พวกเขา ด้วยการตอกย้ า
ชื่อแบรนด์และโลโก้ให้พวกเขาอีกที อย่างเบียร์ สิงห์ที่กระตุน้ ให้คนอยากดูบอลแล้วดื่มเบียร์ สิงห์
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3) การรับรู ้ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า
จากแคมเปญโฆษณาการประกาศการเป็ นผูส้ นับสนุ นหลักให้กบั ที มฟุ ตบอลแมนยูและ
สโมสรฟุตบอลเชลซี ทาให้ตราสิ งห์ได้ถูกปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ในมุมมองของผูบ้ ริ โภคชาวไทยว่า
เบียร์ สิงห์เป็ นเบียร์ ไทย กลายมาเป็ น Global Brand อย่างเต็มรู ปแบบ และส่ งผลให้เกิ ดการรับรู ้ ต่อ
ผูบ้ ริ โภคชาวไทย ว่าควรภาคภู มิ ใจที่ เห็ นเบี ยร์ ไทยไปไกลระดับ โลกในทันที เกิ ดการรับ รู ้ ว่าคน
ต่างชาติยงั ให้ความสนใจขนาดนี้เราจะไม่สนใจเลยก็คงไม่ได้
การรับรู ้ ภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้าสิ งห์จากสื่ อโฆษณา ในที่ น้ ี จะหมายถึ งสื่ อโฆษณาของ
ตราสิ งห์ ที่ใช้พรี เซ็ นเตอร์ คือ ทีมฟุตบอลแมนยู และเชลซี โดยการเริ่ มทาแคมเปญนี้ ช่วยส่ งผลให้
เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์จากเบี ย ร์ ไ ทย ไปสู่ ก ารเป็ นแบรนด์ ส ากล และจาก
งานวิจยั ชี้ ให้เห็นว่า หากอยากปรับเปลี่ ยนแบรนด์ให้ดูมีความเป็ นสากลมากขึ้น สามารถทาได้โดย
การใช้พ รี เซ็ นเตอร์ บุคคลหรื อแบรนด์แอมบาสเดอร์ ที่ ได้รับการยอมรั บจากนานาประเทศอย่าง
กว้างขวาง มาเป็ นพรี เซ็ นเตอร์ เนื่ องจากจะทาให้บุคลิ กภาพของบุ คคลที่ มีชื่อเสี ยงนั้นถู กสะท้อน
เชื่อมโยงมาถึงตราสิ นค้าได้โดยตรง และทาให้ตราสิ นค้าดูน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย จากการการันตีดว้ ย
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงเหล่านั้น
โฆษณาของตราสิ งห์ ที่ใช้พรี เซ็นเตอร์ คือ ทีมฟุตบอลระดับโลก ได้แก่ ทีมแมนยู และเชล
ซี ถือเป็ นการก้าวสู่ GLOBAL BRAND อย่างแท้จริ ง อีกทั้งบุคลิกภาพของทีมฟุตบอลเหล่านี้ ยงั ถู ก
เชื่อมโยงมายังตราสิ นค้าโดยตรง ซึ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายให้ความเห็นว่า รู ้สึกถึงความเป็ นผูน้ า ซึ ม
ซับความสาเร็ จของสองที มนี้ มาสู่ ตราสิ นค้าสิ งห์ ท าให้ตราสิ นค้าสิ งห์ ดูดีมีระดับ มากยิ่งขึ้ น ช่ วย
ส่ งเสริ มให้ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าดูมีความยิง่ ใหญ่ แข็งแกร่ ง ประสบความสาเร็ จและเป็ นผูน้ า
การเลื อกใช้พรี เซ็ นเตอร์ ที่เป็ นผูน้ าในการแข่งขันฟุตบอลพรี เมียร์ ลีกอย่างแมนยูและเชลซี
มาสะท้อนบุคลิกภาพของแบรนด์แสดงให้เห็ นว่า ตราสิ นค้าสิ งห์มีการไตร่ ตรองไว้แล้ว ว่าต้องการ
สร้ างและตอกย้ าจุดยืน ในการวาง Positioning ของตราสิ นค้าว่าคือ ตราสิ นค้าที่เปรี ยบเหมือนผูน้ า
ดุจดัง่ การใช้สัญลักษณ์สิงห์ที่มีความหมายว่า เจ้าป่ านัน่ เอง
4) การรับรู ้การเป็ นผูส้ นับสนุนกีฬา
ในปี พ.ศ. 2558 นี้ จะเห็นได้วา่ ตอนนี้ ไปที่ไหนๆในประเทศไทยก็จะเห็ น ป้ ายโฆษณาตรา
สิ งห์ที่มีรูปนักเตะหรื อตราสโมสรฟุตบอลของสองทีมนี้มากที่สุด ในเวลานี้ถา้ พูดถึงสิ งห์ ผูบ้ ริ โภคก็
จะพู ดถึ ง กี ฬ า และรั บ รู ้ เช่ น กัน ว่าตราสิ ง ห์ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การเป็ นผู ส้ นับ สนุ น ทางด้า นกี ฬ า
ฟุตบอล
จากการเป็ นผูส้ นับ สนุ นทางด้านกี ฬ าฟุ ตบอลให้ก ับ ที ม แมนยูและเชลซี น้ ี ช่ วยส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคเพศชาย เกิดความรู ้สึกที่ดีกบั ตราสิ นค้าสิ งห์มากขึ้น ช่วยเปลี่ยนทัศนคติจากไม่เคยลองเบียร์
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สิ ง ห์ ก็ หั น มาลองเบี ย ร์ สิ ง ห์ เพิ่ ม มากขึ้ น เพราะซื้ อ ด้ว ยความผู ก พัน กับ ตราสโมสรฟุ ต บอลกับ
ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค การอุดหนุ นเบียร์ สิงห์เปรี ยบเสมือนการช่วยผลักดันทีมรัก และหากมีโลโก้
ของตราสโมสรฟุตบอลในบรรจุภณั ฑ์ ผูบ้ ริ โภคก็อยากที่จะซื้ อเก็บสะสมเอาไว้
จากการใช้เอกลักษณ์ ของตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ซ่ ึ งเป็ นสัญลักษณ์ รูปสิ งห์อา้ ปากยกขาหนึ่ ง
ข้าง และมี สี เหลื องทองนั้น ซึ่ งตราสิ นค้าเบี ยร์ สิ งห์ เป็ นตราสิ นค้าที่ ผูบ้ ริ โภคจดจาได้เป็ นอย่างดี
แสดงให้เห็นว่า การเลือกใช้สีและสัญญะที่เป็ นเอกลักษณ์ของแบรนด์ นัน่ คือ สี เหลืองทองแอบแฝง
ข้างตัวพรี เซ็นเตอร์ ที่เป็ นนักกีฬาฟุตบอลในเนื้ อหาโฆษณา มีผลต่อการตีความและการเชื่อมโยงตรา
สิ นค้าเข้ากับเนื้ อหาโฆษณาและพรี เซ็นเตอร์ และช่วยให้โฆษณานั้นเป็ นที่จดจาของผูบ้ ริ โภคได้ง่าย
ว่าโฆษณานั้นเป็ นโฆษณาสิ นค้าอะไร จึงสรุ ปได้วา่ การใช้สีสัญญะของแบรนด์ในการสร้างสี และ
อารมณ์ของเนื้อหาโฆษณา มีผลต่อการตีความและการจดจาโฆษณาของตราสิ นค้าได้
จากโฆษณาการเป็ นผูส้ นับสนุ นทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กบั ทีมแมนยูและเชลซี ท้ งั สองชุดนี้
สื่ อ ให้ เห็ น ถึ ง ความเป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ย วกัน ของตราสิ ง ห์ ที่ ต้อ งการตอกย้ าว่า ตน เป็ นผู ใ้ ห้ ก าร
สนับสนุ นสองทีมนี้ อยู่ ไม่เพียงเท่านั้น มันยังช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเมื่อได้รับรู ้ โฆษณา 2 ชุ ดนี้ ทาให้เกิ ด
การหลอมรวมตราสโมสรและตราสิ นค้าเชื่ อมโยงถึงกัน โดยเมื่อผูบ้ ริ โภคเห็ นตราฟุตบอล 2 ทีมนี้
คือ แมนยูและเชลซี ไม่วา่ จะที่ไหนก็ตามทาให้ผบู ้ ริ โภคนึกถึงตราสิ นค้าสิ งห์เป็ นอันดับแรก
การเป็ นผูส้ นับสนุนทีมทางด้านกีฬานี้ ยังส่ งผลให้เยาวชนมีการรับรู ้ต่อตราสิ นค้าอีกว่า ตรา
สิ นค้าสิ งห์เป็ นตราที่ให้ความสาคัญกับกีฬามาก อยากสนับสนุนให้คนเล่นกีฬา ออกกาลังกาย เพราะ
การออกกาลังกายเป็ นสิ่ งที่ดีมีประโยชน์ อีกทั้งยังเกิ ดความรู ้สึกเชิ งบวกกับตราสิ งห์ โดยอยากที่จะ
อุดหนุ นตราสิ งห์เพิ่มขึ้น เนื่ องจากการเป็ นผูส้ นับสนุ นทางด้านกี ฬานี้ เปรี ยบเสมือนการทาความดี
เพื่อสังคม ทาให้เยาวชนคิดว่า ตราสิ งห์ส่งเสริ มให้มีการออกกกาลังกาย
อี ก ทั้ง กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เคยดื่ ม และเยาวชนที่ ย งั ไม่ เคยดื่ ม ยัง ให้ ค วามเห็ น อี ก ว่า การเป็ น
ผูส้ นับสนุ นทางด้านกี ฬานี้ ช่วยให้เกิ ดทัศนคติที่วา่ เบียร์ ไม่ใช่ ของไม่ดี เพราะหากดื่ มเบียร์ แต่ออก
กาลังกายก็เป็ นสิ่ งที่ช่วยหักล้างกันได้
การเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ นทางด้านกีฬาของเบียร์ สิงห์เป็ นสิ่ งที่ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ที่ดี
และทัศนคติที่ดีต่อตัวสิ นค้า เนื่ องจากการใช้ทีมฟุตบอลระดับโลกที่มีแฟนบอลที่ชื่นชอบจานวน
มากนี้ จะทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้า ช่ วยเพิ่มโอกาสในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
อีกทั้งยังช่วยสร้างการรับรู ้กบั ผูบ้ ริ โภค ให้เกิดความเข้าใจกับตัวสิ นค้าในด้านความรู ้สึกที่ดีดว้ ยการ
สื่ อให้เห็นถึงความแข็งแรงจากการออกกาลังกายแทนการสื่ อพิษร้ายจากสุ ราที่เป็ นเครื่ องดื่มที่ทาลาย
สุ ขภาพ
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จากการเป็ นผูส้ นับสนุนทางด้านกีฬานี้ ช้ ีให้เห็นว่า สื่ อโฆษณาที่มีเนื้อหาช่วยสนับสนุ นสิ่ งที่
ดีมีประโยชน์ต่อสังคม หรื อต่อผูบ้ ริ โภค เมื่อเกิ ดการตอกย้ าอย่างแข็งแกร่ ง บ่อยๆเข้า เมื่อผูบ้ ริ โภค
รับรู ้จะเกิดความโน้มเอียงของทัศนคติได้ โดยเกิดการเปลี่ยนทัศนคติด้ งั เดิมที่วา่ สุ ราเป็ นของมึนเมา
ทาร้ ายร่ างกาย เป็ นสิ่ งไม่ดีให้กลายเป็ นของดี ได้ ด้วยภาพลักษณ์ ที่ดีจากการโฆษณา จึงสรุ ปได้ว่า
สื่ อโฆษณามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้
5) การรับรู ้โฆษณาแฝง
เมื่อมีการรับรู ้สื่อโฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์ไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าประเภทมีแอลกอฮอล์หรื อไม่มี
แอลกอฮอล์ ผูบ้ ริ โภคจะเกิดการหลอมรวมของผลิ ตภัณฑ์ตราสิ งห์เข้าด้วยกัน และตราสิ งห์ที่ไม่ว่า
จะปรากฏอยู่ ณ ผลิตภัณฑ์ชนิ ดใด ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเคยชิ นกับตราสิ นค้านี้ และบางครั้งยังมีการ
เชื่ อมโยงคุณสมบัติของตราสิ นค้าที่พบเห็นในสื่ อโฆษณา ระหว่างน้ าดื่มตราสิ งห์และเบียร์ ตราสิ งห์
เข้าไว้ดว้ ยกันด้วย โดยกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายที่ดื่มเบียร์ สิงห์เป็ นประจาให้ความเห็นว่าบางครั้งที่เห็น
โฆษณาน้ าดื่มตราสิ งห์ที่ให้ความรู ้สึกสดชื่นเวลาดื่ม ก็ทาให้นึกถึงความสดชื่นเวลาดื่มเบียร์ ตราสิ งห์
ได้เหมือนกัน
เมื่ อ ผู บ้ ริ โภคเกิ ด การรั บ รู ้ สื่ อ โฆษณาตราสิ น ค้า สิ ง ห์ เขาจะไม่ ม องโฆษณานั้น ๆว่า เป็ น
ผลิ ตภัณ ฑ์ เบี ย ร์ ห รื อน้ า แต่ จะมองภาพรวมว่าเป็ น โฆษณาตราสิ น ค้าสิ งห์ ทุ ก ตัว และท าให้เกิ ด
ความคุ น้ เคย เคยชิ นกับ ตราสิ นค้าสิ งห์ ม ากขึ้ นอี กด้วย ซึ่ งตราสิ งห์ เป็ นกรณี ศึก ษาหนึ่ งที่ ดี ท าให้
นัก การตลาดได้เข้าใจถึ งคาว่า Brand Awareness ที่ แท้จริ ง เพราะคนทุ ก เพศ ทุ ก วัย ต่ างรู ้ จกั ตรา
สิ นค้าสิ งห์
การจดจาโลโก้ที่ติดตา และสโลแกนที่คุน้ หู ของตราสิ งห์ ที่เกิ ดจากการโฆษณาน้ าดื่ มตรา
สิ ง ห์ ช่ ว ยโยงความรู ้ สึ ก ให้ เกิ ด การรั บ รู ้ จดจ า สิ น ค้า ตัว อื่ น ที่ เป็ นสิ น ค้า ตราสิ ง ห์ เหมื อ นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ นค้าประเภทเบียร์ จึงสรุ ปได้วา่ การจดจาโลโก้ตราสิ นค้าได้มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าตรานั้น เพราะเมื่อตราสิ นค้านั้นเป็ นที่จดจาและถูกยอมรับกับผูบ้ ริ โภคแล้ว ไม่วา่ ตรา
สิ นค้านั้นจะไปปรากฏอยู่ที่ผลิ ตภัณ ฑ์ตวั ใด สิ นค้าตรานั้นจะถู กยอมรับ และเกิ ดความเชื่ อมัน่ กับ
ผูบ้ ริ โภคได้มากกกว่าตราสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคไม่รู้จกั ซึ่ งความเชื่ อมัน่ นี้ เองที่นาไปสู่ ทศั นคติที่ดีจนเกิด
การตัดสิ นใจซื้ อ
เมื่อผูบ้ ริ โภคพบเห็ นสื่ อโฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์ในนามบริ ษทั สิ งห์ คอปอเรชัน่ จากัด หรื อ
การโฆษณาน้ าดื่ มตราสิ งห์ ผูบ้ ริ โภคจะนึ กถึ งเบียร์ สิงห์ เป็ นอันดับแรก เนื่ องจากตราสิ นค้าสิ งห์มี
ชื่อเสี ยงมานานในการทาเบียร์ มาก่อน
ตราสิ น ค้า สิ ง ห์ แต่ เดิ ม ใช้ชื่ อบริ ษ ัท ว่า บริ ษ ัท บุ ญ รอดบริ วเวอรี่ จากัด แต่ ใ นปั จจุ บ ัน ได้
เปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั สิ งห์ คอปอเรชัน่ จากัด ซึ่ งในการเปลี่ยนชื่อบริ ษทั นี้ ส่ งผลให้เมื่อผูบ้ ริ โภคได้
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ยินแค่เพียงชื่อบริ ษทั ก็จะเกิดการเชื่อมโยงให้นึกถึงตราสิ นค้าและตัวสิ นค้าตามลาดับในทันที เพราะ
ชื่ อสิ งห์กบั ตราสิ นค้าสิ งห์ น้ นั เหมือนกัน ซึ่ งการเปลี่ ยนชื่ อบริ ษทั นี้ ช่วยตอกย้ าให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการ
จดจา นึกถึงและสิ นค้าแรกที่ผบู ้ ริ โภคนึกถึงเมื่อได้ยนิ ชื่อบริ ษทั สิ งห์ คอปอเรชัน่ จากัด นัน่ คือ เบียร์
จากการรับรู ้ โฆษณาแฝงของตราสิ นค้าสิ งห์ สามารถสรุ ปได้วา่ เมื่อผูบ้ ริ โภคพบเห็ น หรื อ
ได้ยนิ สื่ อโฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์ โฆษณาในนามบริ ษทั สิ งห์ คอปอเรชัน่ จากัด หรื อการโฆษณาน้ า
ดื่มตราสิ งห์ ผูบ้ ริ โภคจะนึกถึงเบียร์สิงห์เป็ นอันดับแรก เนื่องจากตราสิ นค้าสิ งห์ มีชื่อเสี ยงมานานใน
การทาเบียร์ มาก่อน และบางครั้งก็เกิ ดการเชื่ อมโยงคุณสมบัติของตัวสิ นค้าระหว่างน้ ากับเบียร์ เข้า
ด้วยกัน อี กทั้งยังเกิ ดการรับรู ้ แบบหลอมรวมตราสิ นค้าสิ งห์ ทุ กผลิ ตภัณฑ์อีกด้วย ซึ่ งส่ งผลให้แบ
รนด์สิงห์เป็ นแบรนด์ที่เคยชิน ติดตา ติดหูมาก และแบรนด์มีความแข็งแกร่ งมาก
การรับรู ้ ตราสิ นค้าสิ งห์ผ่านสื่ อโฆษณา สามารถแบ่งการรับรู ้ ตราสิ นค้าสิ งห์ ได้ดงั นี้ ด้าน
ช่องทางการสื่ อสารของสื่ อโฆษณา คือ ตราสิ งห์มีช่องทางการสื่ อสารของสื่ อโฆษณาที่ครอบคลุ ม
ทุกจุดการสื่ อสารให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้อย่างต่อเนื่ องและผูบ้ ริ โภคจะพบเห็นสื่ อโฆษณาของตรา
สิ นค้าสิ งห์ผา่ นสื่ อโทรทัศน์มากที่สุด ด้านประสิ ทธิ ภาพของสื่ อโฆษณา คือ โฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์
มีประสิ ทธิ ภาพตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย ด้านภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า คือ ตราสิ งห์มีภาพลักษณ์ของ
ความเป็ นผูน้ าและเป็ นตราสิ นค้าไทยที่กา้ วไกลสู่ ตราสิ นค้าระดับโลก ด้านการเป็ นผูส้ นับสนุ นกีฬา
คือ ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ให้ความสาคัญต่อการเป็ นผูส้ นับสนุ นกีฬาฟุตบอล และด้านโฆษณาแฝง คือ
เมื่อพบเห็นสื่ อโฆษณาน้ าดื่มตราสิ งห์ สื่ อโฆษณาตราสิ งห์ หรื อสื่ อโฆษณาในนามบริ ษทั สิ งห์ คอ
ปอเรชั่น จากัด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะนึ กถึ งตราสิ นค้าเบี ยร์ สิงห์ เป็ นอันดับแรก และรับรู ้ ได้ว่า
โฆษณานั้นเปรี ยบเสมือนการโฆษณาแฝงสิ นค้าเบียร์ ไปด้วยในตัว ซึ่ งการรับรู ้ตราสิ นค้านี้ ส่งผลให้
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เกิดทัศนคติในเชิงบวกกับภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
1) ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุดคือ ปั จจัยด้านวัฒนธรรม โดยการดื่มเหล้า เบียร์ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยในการเข้าสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์ (2551) ใน
โครงการการสนับ สนุ นทุ นวิจยั ส าหรั บ กลุ่ มนิ สิ ต/ นักศึ กษาด้านการสื่ อสารและธุ รกิ จเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พบว่า เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ในงานเลี้ยง ช่วยทาให้เข้ากับคนได้ง่าย
พูดคุ ยสนุ กสนานมากขึ้ น และจากการสนทนากลุ่มพบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลให้เกิ ดพฤติกรรมการซื้ อ
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เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผูบ้ ริ โภค คือ สื่ อโฆษณามีผลช่วยกระตุน้ จูงใจให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ
จะซื้ อดื่มเมื่อเพื่อนชวน และการลดราคา โปรโมชัน่ ของแถมต่างๆ โดยกลุ่มตัวอย่างยังให้ความเห็น
เพิ่มเติ มอีกว่าสื่ อโฆษณา ช่ วยสื่ อถึ งบรรยากาศที่ ดี ท าให้นึกถึ งบรรยากาศในการดื่ ม จึ งทาให้สื่ อ
โฆษณามีผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2) ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า
กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ท ัศ นคติ ต่ อ ตราสิ น ค้า เบี ย ร์ สิ ง ห์ ด้านคุ ณ ลัก ษณะ คื อ รู ป สิ งห์ ที่ ใ ช้เป็ น
สัญลักษณ์ ตราสิ นค้ามี ความโดดเด่ น ด้านคุ ณประโยชน์ คื อ สะดวกในการหาซื้ อ ด้านคุ ณค่า คื อ
ความมีชื่อเสี ยงมานาน และด้านบุ คลิ กภาพ คือ หากมองว่าตราสิ นค้าเบี ยร์ สิงห์เป็ นคนหนึ่ งคน ก็
เปรี ยบได้วา่ เป็ นคนที่มีบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ คือ ตราสิ นค้าที่เปรี ยบเหมือนคนที่แข็งแรงและกล้า
หาญ และจากการสนทนากลุ่มพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติที่เชิงบวกต่อตราสิ นค้าสิ งห์ดา้ นคุณลักษณะ
คือ ตราสิ นค้าสิ งห์ จะเป็ นตราสิ นค้าของเครื่ องดื่ มที่มีรสชาติ ที่ดีเป็ นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็ นน้ าดื่ ม
หรื อเบียร์ เป็ นสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพ โลโก้และบรรจุภณ
ั ฑ์มีรูปลักษณ์ สี สันสวยงามและมีความโดด
เด่น ด้านคุณประโยชน์ คือ สะดวกในการหาซื้ อ ด้านคุ ณค่า คือ เป็ นตราสิ นค้าของคนไทย มีความ
ผูกพันกับ คนไทย มี ชื่อเสี ยงมายาวนาน และมี ท ศั นคติ ที่ดีกบั การเป็ นผูส้ นับสนุ นให้ที มฟุ ตบอล
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดด้วย ด้านบุคลิกภาพ คือ ตราสิ นค้าสิ งห์เปรี ยบเหมือนคนที่มีความเป็ นผูน้ า
แข็งแกร่ งห้าวหาญ โดดเด่นดึงดูดและฉลาดประสบความสาเร็ จ และจากงานวิจยั ของศรัณย์ ปุราภา
(2556) เรื่ อง คุณค่าตราสิ นค้า และความพึงพอใจด้านส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ซื้ อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ เบี ย ร์ สิ ง ห์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า คือ ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์เป็ นตราที่มีชื่อเสี ยง
และจดจาสั ญ ลัก ษณ์ ข องเบี ย ร์ สิ ง ห์ ไ ด้เป็ นอย่า งดี ด้านการเชื่ อมโยงตราสิ น ค้า คื อ เบี ย ร์ สิ ง ห์ มี
คุณสมบัติที่มีความคุ ม้ ค่าแตกต่างจากยี่ห้ออื่น มีเทคโนโลยีการผลิ ตที่ทนั สมัยกว่ายี่ห้ออื่นๆ ทาให้
รู ้สึกโดดเด่น และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า คือ เป็ นเบียร์ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคมาก
ที่สุด
3) พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์สิงห์
ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมจะกลับมาซื้ อเบี ยร์ สิงห์ซ้ าอีก
เพราะมัน่ ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตราสิ นค้า สอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman & Kanuk
(2007, p. 236-237) ที่ กล่าวว่า พฤติกรรมจะเกิ ดขึ้นได้ก็เป็ นผลมาจากทัศนคติที่มีแนวโน้มในเชิ ง
บวก หรื อแนวโน้มในเชิ งลบ ซึ่ งหากทัศนคติมีแนวโน้มในเชิ งบวก ก็อาจหมายถึง ความตั้งใจที่จะ
ซื้ อ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของศรัณย์ ปุราภา (2556) เรื่ อง คุ ณค่าตราสิ นค้า และความพึงพอใจ
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ด้านส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้ อมีอิทธิ พลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ผลิ ตภัณ ฑ์เบี ยร์ สิ งห์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ทศั นคติ ชื่นชอบใน
เครื่ องดื่มเบียร์ สิงห์ โดยมีคุณภาพเป็ นที่ ยอมรับ ซึ่ งส่ งผลให้มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์
เบียร์ สิงห์ในอนาคตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น และจากการสนทนากลุ่มพบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยดื่ม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ส่วนใหญ่ จะกลับมาซื้ อเบียร์ สิงห์ซ้ าอีก โดยจะเห็นได้
ว่าผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในเชิ งบวกต่อตราสิ นค้า โดยมีความพึงพอใจในรสชาติของสิ นค้าและมองว่า
เบียร์ ราคาไม่แพงถ้าเทียบกับคุ ณภาพของสิ นค้า จึงทาให้อยากที่จะกลับมาซื้ อซ้ า และสอคล้องกับ
งานวิจยั ของ เมธา คงเมื อง (2542) เรื่ อง การเปิ ดรั บ สื่ อ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมที่ ตอบสนองต่ อ
ภาพลักษณ์เบียร์ ตราสิ งห์ของผูช้ ายในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า ทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ ของ
เบี ย ร์ ต ราสิ ง ห์ ข องผู ช้ ายในเขตกรุ ง เทพมหานครมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมตอบสนองต่ อ
ภาพลักษณ์ ของเบี ยร์ ตราสิ งห์ อี กทั้งยังสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ดรงค์ชล ลิ้ มรัตน์ (2541) เรื่ อง
การศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์ของเบียร์ ที่พบว่า ภาพลักษณ์
ของเบี ยร์ ไม่ ว่าจะเป็ นเบี ยร์ ไทย เบี ยร์ นอกที่ ผลิ ตในไทย และเบี ยร์ นาเข้ามี ความสั มพันธ์ ก ับการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
โดยสาเหตุที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างอยากดื่มเบียร์ สิงห์ คือ เพื่อน คนรู ้จกั หรื อครอบครัว ชวนดื่ม
กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับเบียร์ สิงห์จากสื่ อโฆษณา (โทรทัศน์, วิทยุ, ป้ าย, โฆษณา,
อินเทอร์ เน็ ต) เมื่ อกลุ่ ม ตัวอย่างจะเลื อกดื่ ม เบี ยร์ สั กยี่ห้อ กลุ่ มตัวอย่างจะคานึ งถึ งการเปรี ยบเทียบ
คุ ณภาพกับราคา สาเหตุที่กลุ่ มตัวอย่างตัดสิ นใจเลื อกเบียร์ สิงห์ เพราะ ความมัน่ ใจในรสชาติ ของ
เบี ย ร์ ที่ เป็ นเลิ ศ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จยั ของ สุ พ ัฒ ตรา แสงแก้ว (2547) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง
พฤติ กรรมและปั จจัยที่ ส่ งผลกระทบต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ องดื่ มเบี ยร์ ช้างของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มเบียร์ ชา้ งมากที่สุด
คือ รสชาติ ปั จจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มเบียร์ ชา้ งมากที่สุด คือ ความเหมาะสม
ของราคากับ คุ ณภาพ ส่ วนปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
เบียร์ ชา้ งมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์น้ นั ต้องสามารถหาซื้ อได้ง่าย มีวางจาหน่ายทัว่ ไป
นอกจากนี้ จากการสนทนากลุ่มยังพบว่า กลุ่มเยาวชนที่ยงั ไม่เคยดื่มแต่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงที่จะ
ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้า เบียร์ สิงห์ส่วนใหญ่ ในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะซื้ อเบียร์ สิงห์
เนื่ องจากอยากจะลองดื่มเบียร์ สิงห์มานานแล้ว เพราะ ติดตาและคุน้ เคยกับตราสิ นค้านี้ โดยเลือกดื่ม
เบียร์ สิงห์เพราะมัน่ ใจในคุณภาพและรสชาติของสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาในเชิงปริ มาณที่
พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มอายุต่ากว่า 21 ปี ที่พบเป็ นส่ วนน้อยในกลุ่มตัวอย่างนั้น ตัดสิ นใจเลือกดื่มเบียร์
สิ งห์ เพราะ ให้ความรู ้สึกมีคุณภาพ ปลอดภัยเมื่อบริ โภคมากที่สุด ของ ณัชภิสราค์ นายกชน (2550)
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ที่ศึกษาเรื่ อง ความจงรักภักดี และพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าแบรนด์ เฮลโล คิตตี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีทศั นคติ ดา้ นตราสิ นค้าที่ ดีจะมี ความจงรักภักดี ต่อสิ นค้า แบ
รนด์ เฮลโล คิตตี้ในภาพรวม มากขึ้นด้วย เนื่ องจากตราสิ นค้า เฮลโลคิตตี้เป็ นตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง
ดังนั้นผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จึงให้ความสาคัญกับตราสิ นค้า
นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนที่ยงั ไม่เคยดื่ มแต่อยู่ในภาวะเสี่ ยงที่จะดื่ มเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์
ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ส่วนใหญ่ ยังอยากดื่ มเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะเห็ นผูใ้ หญ่ที่บา้ นดื่ม เมื่อ
อายุถึงจะลองซื้ อดื่มหรื อหากเพื่อนชวน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาในเชิ งปริ มาณที่พบว่า ผูบ้ ริ โภค
กลุ่มอายุต่ากว่า 21 ปี ที่พบเป็ นส่ วนน้อย มีปัจจัยที่ส่งผลให้ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ ปั จจัย
ด้านสังคม คือ ดื่มตามเพื่อน คนรู ้จกั หรื อครอบครัวชวนดื่มมากที่สุด และในงานวิจยั ของ อุรยา วงศ์
ไชยคง (2557) เรื่ อง การสื่ อสารและปั จจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่ น พบว่า
ปั จจัยที่ มีผลต่อการดื่ มเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์เป็ นครั้งแรกของวัยรุ่ นมาจาก ปั จจัยภายใน ได้แก่
ความอยากลอง ความอยากรู ้ รสชาติ ปั จจัยภายนอก ได้แก่ เพื่อน ญาติพี่น้องและพ่อแม่ ชักชวนให้
ดื่ม และปั จจัยแวดล้อม ได้แก่ การเห็นบุคคลรอบข้างหรื อดาราดื่ม
4) การรับรู ้ตราสิ นค้าผ่านสื่ อโฆษณา
จากงานวิจยั ได้คน้ พบลักษณะการรับรู ้ตราสิ นค้าสิ งห์จากสื่ อโฆษณาตราสิ งห์ได้ 5 ลักษณะ
ดังนี้
(1) การรับรู ้ช่องทางการสื่ อสารของสื่ อโฆษณา
จากการทาสนทนากลุ่มได้พบว่า สื่ อโฆษณาของสิ งห์ มีช่องทางการสื่ อสารการตลาด
แบบครอบคลุ มหลากหลายช่ องทาง ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึ งสื่ อโฆษณาของตราสิ นค้าสิ งห์ ได้ง่าย
มาก จนทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความคุน้ เคยและจดจาตราสิ นค้านี้ ได้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ ไปที่ไหน ไม่วา่ จะ
ทาอะไรก็สามารถพบเห็นสื่ อโฆษณาของสิ งห์ได้ โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะพบเห็ นสื่ อโฆษณา
ของตราสิ นค้าสิ งห์ผา่ นสื่ อโทรทัศน์มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พฒั ตรา แสงแก้ว (2547)
ได้ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มเบียร์ ชา้ งของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเบียร์ ชา้ งที่ผบู ้ ริ โภคได้รับมาก
ที่สุด คือ ทางโทรทัศน์
เมื่อกลุ่มผูบ้ ริ โภคมีการพบเห็ นตราสิ นค้าสิ งห์ บ่อยๆจากช่ องทางต่างๆ แม้ว่าจะไม่เกิ ด
ความสนใจ แต่ในความเป็ นจริ งก็คือ ถึงแม้วา่ ผูบ้ ริ โภคจะไม่สนใจสิ นค้านั้นๆเลย แต่เมื่อพบเห็นตรา
สิ นค้านั้นบ่อยๆ ก็จะเกิดการซึ มซับจนนาไปสู่ การจดจาได้ และการจดจาได้น้ ีจะนาไปสู่ การเอนเอียง
สนใจในตราผลิ ตภัณ ฑ์ และการสนใจที่ จะซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ี ก็ เนื่ องมาจากเมื่ อผูบ้ ริ โภคเกิ ดความ
ต้องการสิ นค้าหนึ่ งๆขึ้ นมา เขาจะดึ งเอาประสบการณ์ และความจาของสิ นค้าในแต่ละยี่ห้อขึ้ นมา
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และแน่นอนว่าหากตราสิ งห์มีสื่อโฆษณาที่ผบู ้ ริ โภคสามารถพบเห็นได้บ่อยที่สุด ก็จะเกิดความเคย
ชินกับตราสิ นค้าสิ งห์ และตราสิ งห์ก็จะเป็ นตราแรกๆที่อยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับงานวิจยั
ของนภวรรณ ตันติเวชกุล (2542) เรื่ อง การวิเคราะห์อิทธิ พลของภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์
ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา ที่พบว่า อิทธิ พลที่มีต่อ
การใช้ภาษาแบบโฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่ งเกิดขึ้นเมื่อโฆษณา ได้นาเสนอแนวคิดด้วยภาษาโฆษณา
ซ้ าๆ และคล้ายคลึ งกันอย่างสะสมและสม่ าเสมอ จนเยาวชนที่ชมโฆษณาโทรทัศน์มากได้ซึมซับ
ภาษาโฆษณาเหล่านั้นอย่างไม่ต้ งั ใจ
เป็ นที่สังเกตอีกว่า เยาวชนและผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ จะพบเห็นเบียร์ สิงห์ ตามร้านสะดวก
ซื้ อและร้านขายของชาแถวบ้านบ่อยมาก เบียร์ สิงห์จึงเป็ นสิ นค้าที่มีความสะดวกซื้ อสู ง หาซื้ อได้ง่าย
มาก จนใครๆก็สามารถเข้าถึงสิ นค้าประเภทนี้ ได้ และความสะดวกซื้ อนี้ เองที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีอตั รา
การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ ยี่ห้อต่างๆรวมถึงเบียร์ สิงห์ ที่เพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ ในทุก
ปี เพราะถ้าเกิดความต้องการสิ นค้านี้ ข้ ึนเมื่อไหร่ ช่องทางการจัดจาหน่ ายที่ครอบคลุมนี้ จะสามารถ
ตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้ทนั ที สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศรัณย์ ปุราภา (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง คุ ณค่า
ตราสิ นค้า และความพึงพอใจด้านส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติ กรรมการซื้ อมี อิท ธิ พ ลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผลิตภัณฑ์เบียร์ สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เบี ย ร์ สิ ง ห์ เป็ นที่ รู้จ ัก และเป็ นที่ ย อมรั บ ของผู บ้ ริ โภคทุ ก ระดับ ชั้น มี ช่ อ งทางการจัด
จาหน่ ายที่ สามารถเข้าถึ งและตอบสนองความชื่ นชอบของผูบ้ ริ โภคได้เหมื อนกันทุ กคน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมรุ จี สุ ขสม (2556) เรื่ อง แนวทางการป้ องกันพฤติกรรมการดื่มสุ ราของ
เยาวชนหญิงในจังหวัดจันทบุรี โดยพบว่า ในชุ มชนของเยาวชนมีร้านขายสุ ราตลอด 24 ชัว่ โมง ใน
บริ เวณรอบสถานศึกษาของนักเรี ยนหาซื้ อสุ ราได้ง่าย และสามารถซื้ อสุ ราได้ดว้ ยตนเองโดยไม่มี
การจ ากัด อายุ ข องร้ า นค้า ที่ จ าหน่ า ยสุ ร า นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกับ ผลส ารวจสวนดุ สิ ต โพล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (2557) ที่พบว่า สถานที่ที่เป็ นที่นิยมซื้ อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ คือ ร้าน
ขายของชา ร้านสะดวกซื้ อ สถานบันเทิงและร้านอาหาร เครื่ องดื่มที่นิยมดื่มมากที่สุดคือ เบียร์ ทั้งนี้
เพราะหาซื้ อได้สะดวก ดื่มง่ายและกลุ่มเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายเช่นกัน
จากช่ องทางการสื่ อสารของสื่ อโฆษณาตราสิ นค้าสิ งห์ จะเห็ นได้ว่า มี การครอบคลุ ม
ช่องทางการสื่ อสารต่างๆให้ครอบคลุมคนทุกเพศ ทุกวัย ให้มากที่สุด โดยเฉพาะสื่ อดิ จิตอลได้แก่
Social Media และYoutube ก็สามารถเข้าถึ งคนรุ่ นใหม่ได้ อย่างรุ่ น Gen. X หรื อ Gen. Y ก็เป็ นพวก
ที่ชอบเสพสื่ อดิจิตอลอยูไ่ ม่นอ้ ย จึงไม่น่าแปลกใจเลย ที่จะมีอตั ราการเกิดนักดื่มหน้าใหม่ เพิ่มมาก
ขึ้นเรื่ อยๆในทุ กๆปี เพราะเด็กรุ่ นใหม่เหล่านี้ สามารถเข้าถึ งข้อมูลของสื่ อโฆษณา ตราสิ นค้าเบี ยร์
สิ งห์ ได้ง่ายๆเพียง คลิ กเดี ยว สอดคล้องกับงานวิจยั ของชานนท์ ศิ ริธร (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง การ
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เปิ ดรั บ สื่ อ และการยอมรั บ นวัต กรรมของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชั่น เอ็ ก ซ์ และเจเนอเรชั่น วาย พบว่า
นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (อายุระหว่าง 32 - 48 ปี ) และเจเนอ
เรชั่นวาย (อายุระหว่าง 16 – 31 ปี ) ใช้งานมากที่สุ ด คือ สื่ อสังคม (Social Media) และโปรแกรม
สนทนา (Instant Message)
(2) การรับรู ้ประสิ ทธิภาพของสื่ อโฆษณา
กลุ่มตัวอย่างเพศชายส่ วนใหญ่ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มเยาวชนที่ยงั ไม่เคยดื่มและกลุ่มผูบ้ ริ โภค
เพศชาย ส่ วนใหญ่ชอบทีมแมนยูมากกว่าเชลซี และต่างให้การยอมรับว่าสื่ อโฆษณาชุ ดการใช้ทีม
ฟุตบอลแมนยู มาเป็ นพรี เซ็ นเตอร์ ในการโฆษณานั้นช่ วยเป็ นจุดดึ งดู ดความสนใจได้ดี ทาให้เกิ ด
ความสะดุ ดใจ จาได้และเกิ ดความรู ้สึกที่ดีให้กบั ตราสิ นค้า โดยกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชาย มีพฤติกรรม
โดยธรรมชาติ คื อ ชอบสรรหาการออกไปผ่อนคลายจากการท างานด้ว ยการดื่ ม เบี ย ร์ และเชี ย ร์
ฟุ ต บอลตามร้ านเหล้าต่ างๆ โฆษณาเบี ยร์ สิ งห์ จึง เป็ นโฆษณาที่ ช่ วยกระตุ ้นความต้องการอยาก
ออกไปดื่ มเบียร์ ดูบอล ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ และเมื่อมีนดั การแข่งขันที่มีทีมสโมสรเชลซี และทีม
ฟุตบอลแมนยู เบียร์ สิงห์จะเป็ นเบียร์ ที่ได้รับความสนใจและถูกเสนอขายจากพนักงาน ณ จุดขาย
เป็ นอันดับแรกๆ จึงทาให้โฆษณาของสิ งห์ชุดการเป็ นผูส้ นับสนุนฟุตบอลนี้ เป็ นโฆษณาตัวหนึ่ งที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพมากที่ สุ ด สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ชิ พ แมนและคาร์ นุ ก (Schiffman, and
Kanuk, 1991 อ้างถึงใน ศุภร เสรี รัตน์, 2550) ที่กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคมักจะสนใจดูโฆษณาสิ นค้าที่ตรง
กับความต้องการและร้านค้าที่ผบู ้ ริ โภคสนใจที่จะไปซื้ อนั้น และจะไม่สนใจข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรง
กับความต้องการหรื อมีความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภค ความสนใจของบุ คคลและหลากหลายในรู ปของ
ชนิ ดของข้อมู ลที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบของข่าวสาร ประเภทของสื่ อที่ชอบ ดังนั้น การทา
โฆษณาจะต้องค านึ งถึ งทั้ง ข้อ ความและสื่ อ ที่ ใช้ที่ จะท าให้ ผู บ้ ริ โภคสนใจหรื อ ชอบ โดยต้องมี
ลักษณะโดดเด่นชัดเจนที่ จะทาให้ผูบ้ ริ โภคติดตาม ตั้งใจรับข่าวสารนั้น ๆ จึงจะเกิ ดประโยชน์ต่อ
ธุ รกิจ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศรี รัช ลอยสมุทร และคณะ (2555) ในงานวิจยั เรื่ อง การศึกษา
ปั ญหาและผลกระทบของโฆษณาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ต่อกลุ่มผูบ้ ริ โภคเยาวชนและ
วัยรุ่ น พบว่า โฆษณาที่ใช้ผมู ้ ีชื่อเสี ยง คือ นักฟุตบอลต่างชาติ ในโฆษณาสิ งห์ชุดฟุตบอล โดยการใช้
บุคคลที่มีชื่อเสี ยง เช่ น การใช้ทีมแมนยูมาโฆษณาของสิ งห์ ก่อผลบวกต่อสิ นค้าและการจดจาตรา
สิ นค้าและโฆษณาได้สูงที่ สุด โดยเฉพาะกลุ่ มประถมปลายและมัธยมต้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ชิ โนรส ถิ่ นวิไลสกุล (2555) เรื่ อง ผลกระทบของงานโฆษณาที่มีต่อการเรี ยนรู ้ ของ
เยาวชน กรณี ศึก ษา : เยาวชนชุ ม ชนสวนอ้อย ที่ พ บว่า กลุ่ ม ตัวอย่างจะชอบโฆษณาที่ มี เนื้ อหาที่
เกี่ ย วข้อ งหรื อ ตรงกับ ความต้อ งการของตนเองมากกว่า เรื่ อ งไกลตัว นอกจากนี้ กลุ่ ม ตัวอย่างมี
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แนวโน้มในการเกิ ดพฤติกรรมตามการเชิ ญชวนของโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโฆษณานั้นมี
การตัวเสริ มแรงเข้ามาช่วย เช่น ของแถม จะสามารถสร้างการกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมได้ในทันที
ในขณะเดี ยวกันจะเห็ นได้ว่า เมื่ อมีการถ่ ายทอดฟุตบอลทางสื่ อโทรทัศน์เมื่อไหร่ ตรา
สิ นค้าเหล้า เบียร์ มักจะไปปรากฏอยูข่ า้ งสนามฟุ ตบอล ให้คนดู บอลเห็ น ผนวกกับเมื่ อถึ งช่ วงพัก
โฆษณา โฆษณาที่จะมาเป็ นอันดับแรกๆคือ โฆษณาของตราสิ นค้าเหล้า เบียร์ ทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด
การจดจาตราสิ นค้าเหล้า เบียร์ เหล่านี้ ได้ และสิ่ งๆนี้ อาจเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการปลูกฝังวัฒนธรรม
การกิ นเบียร์ ดูบอล ของคนไทยให้สูงขึ้นไปอีกได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของนภวรรณ ตันติเวชกุล
(2542) เรื่ อง การวิเคราะห์อิทธิ พลของภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่ม
นิ สัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา ที่พบว่า การรับชมโฆษณาทางโทรทัศน์ มีผลให้เกิ ด
ข้อมู ลที่ ทาให้เกิ ดแนวคิ ดและค่านิ ยมกับผูบ้ ริ โภค อาทิ ค่านิ ยมเกี่ ยวกับการดื่ มเครื่ องดื่ มประเภท
แอลกอฮอล์เพื่อสร้างมิตรภาพ
(3) การรับรู ้ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า
จากแคมเปญโฆษณาการประกาศการเป็ นผูส้ นับสนุ นหลักให้กบั ทีมฟุตบอลแมนยู
และสโมสรฟุตบอลเชลซี ทาให้ตราสิ งห์ได้ถูกปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ในมุมมองของผูบ้ ริ โภคชาว
ไทยว่าเบี ยร์ สิงห์ เป็ นเบี ยร์ ไทย กลายมาเป็ น Global Brand อย่างเต็มรู ปแบบ ช่ วยส่ งผลให้เกิ ดการ
ปรั บ เปลี่ ยนภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์จากเบี ยร์ ไ ทย ไปสู่ ก ารเป็ นแบรนด์ส ากล และจากงานวิจยั
ชี้ให้เห็นว่า หากอยากปรับเปลี่ยนแบรนด์ให้ดูมีความเป็ นสากลมากขึ้น สามารถทาได้โดยการใช้พรี
เซ็นเตอร์ บุคคลหรื อแบรนด์แอมบาสเดอร์ ที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอย่างกว้างขวาง มา
เป็ นพรี เซ็ นเตอร์ เนื่ องจากจะทาให้บุคลิ กภาพของบุ คคลที่ มีชื่อเสี ยงนั้นถู กสะท้อนเชื่ อมโยงมาถึ ง
ตราสิ นค้าได้โดยตรง และท าให้ตราสิ นค้าดู น่าเชื่ อถื อมากขึ้ นด้วย จากการการันตี ด้วยบุ ค คลที่ มี
ชื่ อเสี ยงเหล่านั้น ซึ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศชายให้ความเห็ นว่า รู ้สึกถึ งความเป็ นผูน้ า ซึ มซับความสาเร็ จ
ของสองที ม นี้ มาสู่ ต ราสิ น ค้า สิ ง ห์ ท าให้ ต ราสิ น ค้า สิ ง ห์ ดู ดี มี ร ะดับ มากยิ่ ง ขึ้ น ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้
ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าดูมีความยิง่ ใหญ่ แข็งแกร่ ง ประสบความสาเร็ จและเป็ นผูน้ า สอดคล้องกับ
แนวคิดของ McCracken (1992) ได้กล่าวว่า การนาเสนอผ่านทางผูม้ ีชื่อเสี ยงของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง
(Endorser) เป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก เพราะว่าบุคลิ กของผูม้ ีชื่อเสี ยงสามารถส่ งผ่านไปยังตราสิ นค้าด้วย
การตอกย้ าที่เพียงพอ ซึ่ งผูม้ ีชื่อเสี ยงมีลกั ษณะทางสัญลักษณ์ ที่มีอิทธิ พลสู งมาก ซึ่ งสามารถส่ งผ่าน
ไปยังตราสิ นค้าที่พวกเขารับรองซึ่ง End-user ไม่จาเป็ นต้องเป็ นความจริ ง หรื อแม้แต่เป็ นมนุษย์
(4) การรับรู ้การเป็ นผูส้ นับสนุนกีฬา
ในปี พ.ศ. 2558 นี้ จะเห็ นได้วา่ ตอนนี้ ไปที่ไหนๆในประเทศไทยก็จะเห็น ป้ ายโฆษณา
ตราสิ งห์ ที่ มี รูป นัก เตะหรื อตราสโมสรฟุ ตบอลของสองที ม นี้ มากที่ สุ ด ในเวลานี้ ถ้าพู ดถึ งสิ ง ห์
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ผูบ้ ริ โภคก็จะพูดถึงกีฬา และรับรู ้เช่นกันว่าตราสิ งห์ให้ความสาคัญกับการเป็ นผูส้ นับสนุ นทางด้าน
กีฬาฟุตบอล สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์ (2551) ในโครงการการสนับสนุ น
ทุ น วิจยั ส าหรั บ กลุ่ ม นิ สิ ต/นัก ศึ ก ษาด้านการสื่ อ สารและธุ รกิ จเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ โดยพบว่า
เยาวชนมีการรับรู ้ ว่าธุ รกิ จแอลกอฮอล์สนับสนุ นกี ฬาฟุตบอลสู งสุ ด (ร้ อยละ 89) และสู งกว่ากี ฬา
อื่ นๆ อาทิ มวย กอล์ฟ ถึ งร้ อยละ 59 หรื อมากกว่านั้น โดยรับ รู ้ จากโทรทัศน์ เสื้ อผ้านัก กี ฬ า และ
หนังสื อพิมพ์ เป็ นหลัก
การเป็ นผูส้ นับสนุนทีมทางด้านกีฬานี้ ยังส่ งผลให้เยาวชนมีการรับรู ้ต่อตราสิ นค้าอีก
ว่า ตราสิ นค้าสิ งห์ เป็ นตราที่ ให้ความสาคัญกับกี ฬามาก อยากสนับสนุ นให้คนเล่นกี ฬา ออกกาลัง
กาย เพราะการออกกาลังกายเป็ นสิ่ งที่ดีมีประโยชน์ อีกทั้งยังเกิดความรู ้สึกเชิงบวกกับตราสิ งห์ โดย
อยากที่จะอุดหนุ นตราสิ งห์เพิ่มขึ้น เนื่ องจากการเป็ นผูส้ นับสนุ นทางด้านกีฬานี้ เปรี ยบเสมือนการทา
ความดี เพื่ อ สั ง คม ท าให้ เยาวชนคิ ดว่า ตราสิ ง ห์ ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารออกกก าลัง กาย สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนงนุช ใจชื่นและคณะ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ การจดจา การครอบครอง และ
การให้ ค วามหมายที่ มี ต่ อสิ่ ง ของที่ มี ต ราสั ญ ลัก ษณ์ ข อง เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ กับ ทัศ นคติ และ
พฤติ ก รรมการบริ โภคเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ข องเยาวชนไทย โดยพบว่า เมื่ อเห็ นสิ่ งของที่ มี ตรา
สัญ ลักษณ์ เยาวชนจะนึ ก ถึ งการสนับ สนุ นทางด้านกี ฬ า การจัดแสดงดนตรี และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งทาให้เกิ ดความรู ้ สึกประทับใจและชื่ นชอบในเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ และ
อยากตอบแทนด้วยการซื้ อเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของศรี รัช ลาภใหญ่
(2551) ในการศึกษา ผลกระทบของการโฆษณาแบบสร้างสรรค์สังคมของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใน
โทรทัศน์ที่มีต่อเยาวชนไทย พบว่า กลุ่มเด็กและวัยรุ่ นส่ วนใหญ่บอกในทานองเดี ยวกันว่ารู ้สึกชื่ น
ชอบโฆษณาแนวสร้างสรรค์สังคมและอยากให้โฆษณาเช่นนี้มีอยูต่ ่อไป และเชื่อว่าตัวโฆษณาไม่ได้
ขายสุ รา แต่ ส อนให้ ผู ช้ มท าความดี ซึ่ งจากผลการศึ ก ษา ดร.ศรี รัช ลาภใหญ่ กล่ าวว่า “สิ่ ง ที่ เรา
ต้องการคื อการปกป้ องเยาวชนจากการเป็ นนักดื่ มหน้าใหม่ แต่ผลลัพ ธ์ที่ก ลับมาคือ เขาอยากให้
โฆษณาเช่ นนี้ มีอยูต่ ่อไป เด็กคิดว่าไม่มีผลกับเขา ซึ่ งจริ งๆแล้วการโฆษณามีผลแต่เด็กไม่ทราบ ถ้า
เป็ นนักโฆษณาจริ งๆ เขาจะบอกเลยว่า โฆษณาที่ดีคือโฆษณาที่ทาให้คนรับรู ้ โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ารับ
สารจากโฆษณาและยอมทาตามโดยที่ไม่เกิดการต่อต้าน”
อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างที่เคยดื่มและเยาวชนที่ยงั ไม่เคยดื่ม ยังให้ความเห็นอีกว่า การเป็ น
ผูส้ นับสนุ นทางด้านกี ฬานี้ ช่วยให้เกิ ดทัศนคติที่วา่ เบียร์ ไม่ใช่ ของไม่ดี เพราะหากดื่ มเบียร์ แต่ออก
กาลังกายก็เป็ นสิ่ งที่ช่วยหักล้างกันได้ ด้วยการสร้ างการรับรู ้กบั ผูบ้ ริ โภค ให้เกิ ดความเข้าใจกับตัว
สิ นค้าในด้านความรู ้สึกที่ดีดว้ ยการสื่ อให้เห็นถึงความแข็งแรงจากการออกกาลังกายแทนการสื่ อพิษ
ร้ายจากสุ ราที่เป็ นเครื่ องดื่มที่ทาลายสุ ขภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของนงนุช ใจชื่นและคณะ (2556)
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ที่ได้ศึ กษาเรื่ อง การรับ รู ้ การจดจา การครอบครอง และการให้ความหมายที่ มี ต่อสิ่ งของที่ มีตรา
สัญลักษณ์ ของ เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ กับทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
ของเยาวชนไทย โดยพบว่า การเป็ นผูส้ นับสนุนทางด้านกีฬาทาให้เยาวชนเข้าใจว่า การดื่มเครื่ องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพ เพราะหากออกกาลังกายก็ทาให้ร่างกายแข็งแรงได้
การเป็ นผู ้ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทางด้ า นกี ฬ าของเบี ย ร์ สิ งห์ เป็ นสิ่ งที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีและทัศนคติที่ดีต่อตัวสิ นค้า เนื่ องจากการใช้ทีมฟุตบอลระดับโลกที่มีแฟนบอลที่ชื่น
ชอบจานวนมากนี้จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้า ช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับแนวคิดของ ริ ชาร์ ดและคณะ (Richard, et al., 2008) ที่กล่าวไว้วา่ การให้การ
สนับสนุนสโมสรหรื อทีม (Term Sponsorship) ต่างๆ นั้นจะมีความหลงใหล ความคลัง่ ไคล้ระหว่าง
คนกับ สโมสร และเกี่ ยวข้องกับความจงรั กภักดี ต่อที มหรื อสโมสรซึ่ งจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ภูมิภาค ท้องถิ่ น การให้การสนับสนุ นแบบนี้ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์กบั คนในท้องถิ่ น ภูมิภาค
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิรุฬห์รัตน์ ผลทวี (2539) เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พรี เซ็ น
เตอร์ ดาราทางโทรทัศน์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของวัยรุ่ น: ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสถาบันราชภัฎ
พบว่า พรี เซ็นเตอร์ ดาราที่โฆษณาสิ นค้า มีส่วนดึงดูดใจให้อยากลองซื้ อสิ นค้า และช่วยส่ งเสริ มการ
ตัดสิ นใจซื้ อได้มาก โดยพรี เซ็นเตอร์ ดาราทางโทรทัศน์สัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของวัยรุ่ น
อี กทั้งยังสอดคล้องกับผลการส ารวจของสวนดุ สิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุ สิต (2557) ที่
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 78 เห็นว่าภาพดารา นักกีฬา นักร้อง ผูม้ ีชื่อเสี ยง ที่ปรากฏบนฉลากของ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีผลทาให้เกิ ดการจดจายี่ห้อเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้น โดยทาให้เห็ นว่า
เครื่ องดื่มนั้นๆ เป็ นเครื่ องดื่มที่ได้รับความนิยม และเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้ผไู ้ ม่เคยดื่มสนใจดื่ม อีกทั้ง
ร้อยละ 74 เห็นว่าการสนับสนุ นกิจกรรม มีผลต่อการจดจาและการเลือกซื้ อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อีก
ด้วย
(5) การรับรู ้โฆษณาแฝง
เมื่ อพบเห็ น สื่ อโฆษณาน้ าดื่ ม ตราสิ งห์ สื่ อโฆษณาตราสิ งห์ หรื อสื่ อ โฆษณาในนาม
บริ ษทั สิ งห์ คอปอเรชัน่ จากัด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะนึ กถึ งตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ เป็ นอันดับแรก
และรับรู ้ ได้ว่าโฆษณานั้นเปรี ยบเสมื อนการโฆษณาแฝงสิ นค้าเบี ยร์ ไปด้วยในตัว ซึ่ งการรับรู ้ตรา
สิ นค้านี้ ส่งผลให้กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เกิ ดทัศนคติ ในเชิ งบวกกับภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้าเบียร์
สิ งห์ สอดคล้องกับแนวคิดของณัฐชนันท์ กิ่งมณ (2554) ที่กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโฆษณาแฝงมี
ลัก ษณะคล้า ยกับ การโฆษณาตรง คื อ เพื่ อ ให้ ผู ร้ ั บ สาร เกิ ด การรั บ รู ้ การจดจ าตราสิ น ค้า หรื อ
สโลแกนของตราสิ นค้า เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการซื้ อสิ นค้า แต่การโฆษณาแฝงมีขอ้ ได้เปรี ยบมากกว่า
โฆษณาตรง คือ สามารถนาเสนอโฆษณาตราสิ นค้าได้ ตลอดทั้งวันภายในรายการที่ออกอากาศ โดย
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ไม่ถูกจากัดระยะเวลาเหมือนโฆษณาตรงที่กฎหมายกาหนดระยะเวลา และไม่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ ความ
คาเตือน หรื อสื่ อสร้างสรรค์สังคม ตามที่กฎหมายกาหนดในรู ปแบบของโฆษณาตรง วัตถุประสงค์
ของโฆษณาแฝงคือทาให้ผูร้ ับ สารสามารถจดจาและระลึ กถึ งตราสิ นค้าได้มากขึ้นนอกเหนื อจาก
การโฆษณารู ปแบบตรง สอดคล้องกับงานวิจยั ของศรี รัช ลาภใหญ่ (2551) ในการศึกษา ผลกระทบ
ของการโฆษณาแบบสร้างสรรค์สังคมของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในโทรทัศน์ที่มีต่อเยาวชนไทย โดย
พบว่า สัญลักษณ์ ของเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์หรื อสัญลักษณ์ ของผูผ้ ลิ ต กลายเป็ นสิ่ งที่เยาวชนจดจา
ได้มากและสัญลักษณ์เป็ นสิ่ งที่เชื่อมโยงกับตัวผลิตภัณฑ์ เมื่อเยาวชนเห็นสัญลักษณ์ ก็จะระลึกถึงตัว
ผลิตภัณฑ์ได้ทนั ที โดยไม่จาเป็ นต้องเห็ นสิ นค้าในโฆษณา และระลึกถึ งการดื่ม ทั้งนี้ มีขอ้ สังเกตว่า
โฆษณาตราสิ น ค้าช้ า งแสดงสั ญ ลัก ษณ์ ข องสิ น ค้า บนสิ น ค้า ประเภทน้ า ดื่ ม ในโฆษณาในภาพ
รถบรรทุกสิ นค้าของตราช้าง บนเสื้ อนักฟุตบอลในโฆษณา ซึ่ งส่ งผลให้เยาวชนจดจาตราสิ นค้าได้
และระลึกถึงเบียร์ ชา้ งมากกว่าที่จะนึ กถึงองค์กรหรื อน้ าดื่ม การแฝงสัญลักษณ์จานวนมากบนสิ นค้า
ที่ใกล้เคียงสุ รา/เบียร์ เช่ น น้ าดื่ ม โซดา แต่ปรากฏในโฆษณาแนว CSR อาจส่ งผลต่อการจดจาตรา
สิ นค้าที่มากขึ้นของกลุ่มเยาวชน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของศรี รัช ลอยสมุทรและคณะ (2555)
ในงานวิจยั เรื่ อง การศึกษาปั ญหาและผลกระทบของโฆษณาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ต่อ
กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคเยาวชนและวัยรุ่ น โดยพบว่า การแสดงสั ญ ลัก ษณ์ ตราสิ น ค้าน้ าดื่ ม ในเครื อธุ รกิ จ
เดี ยวกันแทนสั ญลักษณ์ ข องเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ โฆษณาทดแทนก่ อการจดจาตราสิ นค้าได้
เช่นเดียวกับตราสัญลักษณ์สุราและเป็ นการจดจาแบบโยงมาจากตราสัญลักษณ์เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
เพราะเป็ นสัญลักษณ์แบบเดียวกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของนงนุช ใจชื่น (2555) เรื่ อง การ
จดจาโลโก้เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ และการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนไทย โดยการ
สารวจประชาชนอายุ 11-60 ปี จานวน 5,135 คน พบว่า กลุ่ มตัวอย่างร้ อยละ 65.7 เข้าใจว่า โลโก้
ของน้ าดื่มเป็ นโลโก้เดียวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการจดจาตราสิ นค้าได้มีส่วนสัมพันธ์กบั การ
เลื อกบริ โภคเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ด้วย นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ ผลส ารวจของสวนดุ สิ ตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (2557) ที่ได้สารวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่ างอนุ บญั ญัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยทาการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างอายุ
ระหว่า ง 11 – 60 ปี ทั่ว จานวน 3,163 คน พบว่า ภาพโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์แ ม้มี เพี ย ง
เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ สี ตัวอักษร ของผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อเท่านั้น แต่กลุ่มตัวอย่างก็ยงั สามารถ
รับรู ้ได้ชดั เจนว่าเป็ นการโฆษณาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหรื อชื่ อของเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์น้ นั ๆ
ทั้งนี้ สิ่ งที่ ดึงดู ดความสนใจในภาพโฆษณาเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์มากที่ สุ ด คื อ เครื่ องหมายหรื อ
สัญลักษณ์ รองลงมา คือ สี สัน และตัวอักษร โดยยังพบอีกว่า มีประชาชน 88 เปอร์ เซ็ นต์ เข้าใจว่า
โลโก้น้ ีเป็ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่มีเพียง 1.7 เปอร์ เซ็นต์ เข้าใจว่าเป็ นโซดา
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการปัญหาจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
1) จากงานวิจยั พบว่า การรับรู ้ ตราสิ นค้าของเยาวชนส่ วนใหญ่มีการพบเห็ นสิ นค้า
เบียร์ สิงห์ จากร้ านสะดวกซื้ อและร้ านขายของชาทัว่ ไป และผูบ้ ริ โภคมีระดับทัศนคติมากที่สุด คือ
ความสะดวกในการหาซื้ อ เพราะฉะนั้นหากอยากลดอัตราการบริ โภคเครื่ องดื่ ม ที่ มี แอลกอฮอล์
ภาครัฐหรื อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ควรมีการควบคุมและจากัดช่องทางการจัดจาหน่ายให้มากกว่านี้
2) จากงานวิจยั พบว่า เมื่ อผูบ้ ริ โภครับรู ้ สื่อโฆษณาน้ าดื่ มตราสิ งห์ สื่ อโฆษณาตรา
สิ งห์ หรื อสื่ อโฆษณาในนามบริ ษ ทั สิ งห์ คอปอเรชั่น จากัด กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ จะนึ กถึ งตรา
สิ นค้าเบียร์ สิงห์เป็ นอันดับแรก ซึ่ งการรับรู ้ตราสิ นค้านี้ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เกิดทัศนคติ
ในเชิงบวกกับภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ เพราะฉะนั้นภาครัฐหรื อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ควรมี
กฎหมายควบคุมการโฆษณาตราสิ นค้าของเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่เคร่ งครัดกว่านี้
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในอนาคต
การศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ ตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า และพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” มีอย่างจากัด
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้
1) ควรมี ก ารศึ ก ษาในประเด็ นด้านทัศ นคติ ที่ มี ต่อโฆษณาแฝงเพิ่ ม เติ ม โดยอาจมี
การศึ ก ษาโดยใช้ก ารสนทนากลุ่ ม กับ กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน และมี ก ารสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก กับ
นักจิตวิทยาเด็กเพิ่มเติม เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่ได้จากโฆษณาแฝงกับกลุ่มเด็กและเยาวชน
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาในประเด็ น ด้านการเปลี่ ย นแบรนด์ (Switch Brand) กับ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่เคยดื่มเบียร์ ยหี่ อ้ อื่น โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ว่ามีสาเหตุใด จึงเปลี่ยนมาดื่มเบียร์ตรา
สิ งห์ เพื่อให้ทราบเงื่อนไขด้านการเปลี่ยนแบรนด์ในเชิงลึกของผูบ้ ริ โภค
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
การวิจัยเรื่ อง “การรับรู้ ตราสิ นค้ า ทัศนคติทมี่ ีต่อตราสิ นค้ าและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่ม
ทีม่ ีแอลกอฮอล์ ตราสิ นค้ าเบียร์ สิงห์ ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร”
คาชี้แจง: แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อศึกษา ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าและพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
เลื อกผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามที่ เคยมี พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้า
เบี ยร์ สิงห์ ผูศ้ ึกษาจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามชุ ดนี้ ทุกข้อ ตามความ
เป็ นจริ งทั้งนี้ คาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับและการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเป็ นการศึกษาใน
ภาพรวมมิได้ศึกษาเฉพาะรายบุคคล
แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยคาถามทั้งหมด 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์
______________________________________________________________________________
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมของผู้บริโภค
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง
เพศ :
เพศชาย
เพศหญิง
ระดับการศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนต้น
อนุปริ ญญา / ปวส.
สู งกว่าปริ ญญาตรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
ปริ ญญาตรี
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน :
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท

20,001 – 30,000 บาท

30,001 – 40,000 บาท

40,001 – 50,000 บาท

มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
สถานภาพสมรส :
โสด
อายุ :

สมรส

หม้าย / หย่าร้าง

ต่ากว่า 21 ปี

– 30 ปี

– 40 ปี

– 50 ปี

– 60 ปี

ปี ขึ้นไป

อาชีพ :
ค้าขาย / ธุ รกิจ

พนักงานบริ ษทั เอกชน

รับราชการ / พนักงานราชการ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

นักเรี ยน/ นักศึกษา

อื่นๆ โปรด

ระบุ…………………………………………………………………………
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ เกิดพฤติกรรมการซื้อเครื่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ :
คาชี้ แจง : โปรดพิจารณาข้อความและกรุ ณาทาเครื่ องหมาย √ ในช่ องว่างที่ ตรงกับระดับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
- ปั จจัยด้านต่างๆต่อไปนี้ส่งผลให้ท่านตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากน้อยเพียงใด ?

ปัจจัย

1

2

3

4

5

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

- ท่านคิดว่าการดื่มเหล้า เบียร์ เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมไทยในการเข้าสังคม
(ปัจจัยด้านวัฒนธรรม)
- ท่านดื่มเหล้า เบียร์ เพราะ ท่านดื่มตาม เพื่อน
คนรู ้จกั หรื อครอบครัวของท่าน (ปั จจัยสังคม)
- ท่านต้องดื่มเหล้า เบียร์ เพราะ เครี ยด/ มี
ปัญหา (ปั จจัยส่ วนบุคคล)
- สื่ อโฆษณาเหล้า เบียร์ เป็ นสิ่ งจูงใจที่ทาให้
เกิดการซื้ อเหล้า เบียร์ (ปัจจัยทางจิตวิทยา)
- ท่านคิดว่ามีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่ส่งผลให้ท่านตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ถ้ามีโปรด
ระบุ)
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับทัศนคติทมี่ ีต่อตราสิ นค้ าเบียร์ สิงห์
คาชี้ แจง : โปรดพิจารณาข้อความและกรุ ณาทาเครื่ องหมาย √ ในช่ องว่างที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด
- ท่านมีความคิดเห็นต่อตราสิ นค้าเบียร์ สิงห์ ในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร ?
1
2
3
4
5
1. ด้ านคุณลักษณะ
น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

1

2

3

4

5

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

1

2

3

4

5

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

1.1. รู ปสิ งห์ที่ใช้เป็ นสัญลักษณ์ตราสิ นค้ามี
ความโดดเด่น
1.2. บรรจุภณั ฑ์มีความโดดเด่น
1.3. สี ทองของส่ วนหนึ่งในตราสิ นค้ามีความ
โดดเด่น
1.4. รสชาติของเบียร์ มีความโดดเด่น
1.5. ราคามีความโดดเด่น
2. ด้ านคุณประโยชน์
2.1. มีรสชาติที่ดีกลมกล่อม
2.2. เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ
2.3. ดื่มแล้วสดชื่นผ่อนคลาย
2.4. มีระดับแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมกาลังดี
2.5. สะดวกในการหาซื้ อ
3. ด้ านคุณค่ า
3.1. ความมัน่ ใจในรสชาติของเบียร์ ที่เป็ นเลิศ
3.2. ความมีชื่อเสี ยงมานาน
3.3. การมีภาพลักษณ์ส่งเสริ มความเป็ นไทย
3.4. พึงพอใจในการเป็ นผูส้ นับสนุนทีม
ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด
3.5. ให้ความรู ้สึก ดูดี มีระดับเมื่อบริ โภค
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หากมองว่าตราสิ นค้ า ‘เบียร์ สิงห์ ’ เป็ นคนหนึ่งคน ก็เปรียบได้ ว่า.....
4.ด้ านบุคลิกภาพ

1

2

3

4

5

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

- บุ ค ลิ ก ภาพแบบจริ ง ใจ คื อ ตราสิ น ค้าที่
เปรี ยบเหมือนคนที่ซื่อสัตย์และซื่อตรง
- บุคลิกภาพแบบความรู ้ ความสามารถ คือ
ตราสิ นค้าที่ เปรี ยบเหมือนคนที่ฉลาดและ
ประสบความสาเร็ จ
- บุคลิกภาพแบบซับซ้อน คือ ตราสิ นค้าที่
เปรี ยบเหมือนคนที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลชวน
มอง
- บุคลิกภาพแบบตื่นเต้น คือ ตราสิ นค้าที่
เปรี ยบเหมือนคนที่มีชีวติ ชี วา โดดเด่นและ
ทันสมัย
- บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ คือ ตราสิ นค้าที่
เปรี ยบเหมือนคนที่แข็งแรงและกล้าหาญ
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้ าเบียร์ สิงห์
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. สาเหตุที่ทาให้ท่านอยากดื่มเบียร์สิงห์ ?
เพื่อน คนรู ้จกั หรื อครอบครัว ชวนดื่ม
โฆษณาเป็ นตัวกระตุน้ ให้ท่านอยากซื้ อ
ต้องการดื่มเพื่อคลายเครี ยด
เบียร์ มีรสชาติถูกปาก
ตราสิ นค้าให้ภาพลักษณ์ที่ดูดีจนท่านอยากอุดหนุน
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2. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับเบียร์ จากที่ใด ?
บุคคลภายในครอบครัว
เพื่อน
สื่ อโฆษณา (โทรทัศน์, วิทยุ, ป้าย, โฆษณา, อินเทอร์เน็ต)
การจัดแสดงสิ นค้า ณ จุดขาย
การขายโดยพนักงานขาย และเด็กเชียร์เบียร์
3. เมื่อท่านจะเลือกดื่มเบียร์ สักยีห่ อ้ ท่านคานึงถึงสิ่ งใด ?
เปรี ยบเทียบคุณภาพกับราคา
เปรี ยบเทียบความสะดวกในการซื้ อ
เปรี ยบเทียบความมีชื่อเสี ยงของผลิตภัณฑ์
เปรี ยบเทียบเอกลักษณ์ที่สะดุดตา
เปรี ยบเทียบรสชาติของผลิตภัณฑ์
4. ทาไมท่านจึงตัดสิ นใจเลือกเบียร์ สิงห์ ?
ให้ความรู ้สึกมีคุณภาพ ปลอดภัยเมื่อบริ โภค
ความมัน่ ใจในรสชาติของเบียร์ ที่เป็ นเลิศ
ความมีชื่อเสี ยงมานาน
ราคามีความเหมาะสม
มีรูปลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ สี สันดึงดูดใจ
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5. ท่านรู ้สึกอย่างไรหลังเลือกซื้ อเบียร์ สิงห์ ?
จะกลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะมัน่ ใจในมาตรฐานและคุณภาพของตราสิ นค้า
จะกลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะพอใจในรสชาติของสิ นค้า
จะกลับมาซื้ อซ้ าอีก เพราะภาพลักษณ์ที่ดีของตราสิ นค้า
จะบอกต่อให้คนรู ้จกั มาซื้ อ
จะไม่กลับมาซื้ ออีก โปรดระบุเหตุผล……………………………………......
ข้อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…….………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณสาหรับการตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ข
การรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่ อโฆษณา
1. พบเห็นสื่ อโฆษณาของสิ งห์ ช่องทางไหนบ่ อยทีส่ ุ ด
“ตามลานเบียร์ หน้าห้าง ก็มีบูธมาวางแนะนา” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“ตามคลื่นวิทยุต่างๆ” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“ป้ายตามผับ เทค” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“บูธกิจกรรม” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“ทีว”ี (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“บิลบอร์ดข้างถนน” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“ตามทีวี วิทยุ อินเตอร์ เน็ต เฟซบุ๊คแฟนเพ็จ การกดไลค์ อินสตาแกรมที่มีโฆษณาสิ งห์ ”
(ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ทางทีวีตอนกลางคืน เฟซบุ๊ค แล้วก็ป้ายตามร้ านเหล้ามีเยอะอยูเ่ หมือนกัน” (ผูบ้ ริ โภค
ชายกล่าว)
“เห็นตามร้านเหล้า ตาม RCA ถ้าไปก็ไปเจอตลอดเลย” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ตามป้ ายโฆษณา บิ ลบอร์ ดที่แปะอยูต่ ามสถานที่ต่างๆ สถานี รถไฟฟ้ า” (ผูบ้ ริ โภคชาย
กล่าว)
“แบนเนอร์โฆษณาในเฟซบุค๊ หรื อป้ายตามร้านเหล้า” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ตามโซเชียลมีเดีย ทีวี และวิทยุก็มีบา้ ง” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ในร้านสะดวกซื้ อ จะวางตาแหน่งที่ทาให้เห็นได้ง่าย” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“จะเห็นตราสิ งห์นี่ทุกวันเลยจากทีวี และร้านสะดวกซื้ อ” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“จะเห็ น เป็ นประจ าจากโทรทัศ น์ และในร้ า นสะดวกซื้ อ จะวางเห็ น ชัด สะดุ ด ตา”
(เยาวชนหญิงกล่าว)
“ตามทีวีเพราะดูทีวีทุกวัน และเห็นผลิ ตภัณฑ์จากร้านสะดวกซื้ อทุกวันทาให้ตราสิ นค้า
ติดตา” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“เห็นทุกวันในทีวี และป้ ายบนทางด่วนเพราะมันใหญ่” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“เห็นในโทรทัศน์ และร้านสะดวกซื้ อเช่นกัน” (เยาวชนหญิงกล่าว)
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“เห็นบ่อยตามป้ ายบิลบอร์ ด ส่ วนใหญ่มนั จะเป็ นรู ปทีมฟุตบอลแล้วก็ตราสิ งห์” (เยาวชน
ชายกล่าว)
“เห็นตามทีวบี ่อยๆ” (เยาวชนชายกล่าว)
“ในหนังสื อพิมพ์หรื อหนังสื อกีฬาเห็นบ่อย” (เยาวชนชายกล่าว)
“เห็นตามเว็บไซด์และป้ายตามท้องถนน เช่นเวลาดู YOUTUBE มันจะเป็ นโฆษณาสิ งห์
ตัดมาบ่อยๆ ส่ วนมากจะเป็ นตราสิ งห์กบั ฟุตบอล” (เยาวชนชายกล่าว)
“เห็นบ่อยตามทีวี ตามตึกต่างๆ” (เยาวชนชายกล่าว)
2. โฆษณาของสิ งห์ ทจี่ าได้ มากทีส่ ุ ดคืออะไรและเพราะอะไรจึงจาได้
“ทุ ก หยดซ่ า…โซดาสิ งห์ ทางสื่ อ โทรทัศ น์ บิ ล บอร์ ด ตามพวกบี ที เอส จาได้เพราะ
สโลแกนโดนใจ ประโยคจาง่าย” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“น้ าดื่มสะอาด…น้ าดื่มตราสิ งห์ สโลแกนจาง่ายดี” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“คนหัว ใจสิ ง ห์ ข องอัส นี วสั น ต์ จ าได้เพราะมี พ รี เซ็ น เตอร์ ที่ เป็ นศิ ล ปิ นในดวงใจ ”
(ผูบ้ ริ โภคหญิง-กล่าว)
“สื่ อโทรทัศน์ที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับการเทเบียร์ สิงห์เป็ นฟองทาให้ดูน่ากิ น แล้วก็ประโยค
ที่วา่ น้อง…สิ งห์ขวด ช่วยสื่ อถึงบรรยากาศในการดื่มเบียร์ ” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“บูธกิจกรรมต่างๆ ลานเบียร์ ” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“สนามแข่งรถ” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“โฆษณาทางทีวี ที่ใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์ เป็ นแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เพราะดูทีวีเป็ น
หลักและการใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์เป็ นแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ดทาให้จาได้” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“โฆษณา ทางที วี ป ระเภทโฆษณาเพื่ อ สั ง คม เหมื อ นเน้ น การท่ อ งเที่ ย วเมื อ งไทย
เอกลักษณ์ไทย” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“โฆษณาทางที วี ที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเป็ นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ” (ผูบ้ ริ โภคชาย
กล่าว)
“โฆษณาสิ งห์ที่มีแมนยู” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ทางทีวที ี่แมนยูเป็ นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ชอบแมนยูอยูแ่ ล้ว ก็เลยทาให้ชอบโฆษณาชุ ด
นี้ของสิ งห์ดว้ ย” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“โฆษณาที่มีทีมแมนยู ทางทีวี” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“การวางตาแหน่งของสิ นค้าบนชั้นวางของในร้านสะดวกซื้ อ ทาให้มองเห็นได้ง่ายและ
สะดุดตาโดยการมองเห็นบ่อยๆนั้นทาให้เกิดความเคยชินและติดตา” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“โฆษณาที่มีอสั นีย ์ วสันต์ คนหัวใจสู ้ คนหัวใจสิ งห์ มันติดหูดี” (เยาวชนชายกล่าว)
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“เห็นโฆษณาทางทีวที ี่สิงห์เป็ นผูส้ นับสนุนแมนยูเลยทาให้จาได้” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช่ๆชอบแมนยู” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช่เป็ นทีมโปรดของผมเลยครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“เป็ นแฟนฟุตบอลแมนยูครับเลยจาได้” (เยาวชนชายกล่าว)
“เห็นสิ นค้าตราสิ งห์ตามร้านสะดวกซื้ อบ่อยๆ” (เยาวชนชายกล่าว)
3. ท่านคิดว่าสื่ อโฆษณาทีท่ ่านจาได้ น้ันต้ องการสื่ อสารอะไร
“ดึงดูดความสนใจ ทาให้เกิดความจดจาได้ง่าย” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“ต้องการให้ดื่มน้ าดื่มที่สะอาด มีคุณภาพมากที่สุด” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“ดึงความสนใจของคนรุ่ นเก่า วัยอัสนี วสันต์” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“สื่ อให้เห็นบรรยากาศความความอบอุ่น มีความสุ ขร่ วมกัน” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“สื่ อให้เห็นความสามัคคีทางานร่ วมกันเป็ นทีม” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“แสดงถึงความเป็ นผูน้ า การครองตลาดโลกของเบียร์สิงห์” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เพื่อให้คนทัว่ โลกรับรู ้วา่ เบียร์ สิงห์เป็ นแบรนด์ที่มีคุณภาพ ยิง่ เวลาดูบอลแล้วมีป้ายสิ งห์
อยูข่ า้ งสนามฟุตบอลยิ่งทาให้รู้สึกภูมิใจว่าตราสิ งห์ที่เป็ นตราสิ นค้าของคนไทยไปปรากฏอยูส่ นาม
ฟุตบอลระดับโลก” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“แบรนด์คนไทยกลายเป็ นแบรนด์ใหญ่ และมองว่าสังคมไทยผูช้ ายมักจะกินเบียร์ ดูบอล
กันเป็ นเรื่ องปกติ โฆษณานี้มนั จึงดูเข้ากัน” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ดู เหมื อนบริ ษ ัท มี ค วามมั่น คงและมี เงิ น ทุ น ที่ ห นา และท าให้ ดู ว่าตราสิ น ค้ามี ค วาม
ยิง่ ใหญ่เหมือนแมนยูที่เป็ นทีมที่ยงิ่ ใหญ่” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“รู ้สึกถึงความอลังการ และความยิง่ ใหญ่” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“การก้าวสู่ แบรนด์ระดับ โลก มุ่ งมัน่ เหมื อนสิ ง ห์ และเข้ากัน ดี ในเรื่ องกี ฬ า กับ เบี ย ร์
เพราะเตะบอลเสร็ จก็มากินเบียร์ ดบั กระหาย” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ให้พบเห็นบ่อยๆ ติดตา” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ดึงดูดความสนใจให้ซ้ื อสิ นค้า” (เยาวชนชายกล่าว)
4. สื่ อโฆษณานั้นมีผลช่ วยกระตุ้นให้ ท่านอยากซื้ อเบียร์ สิงห์ หรื อไม่ และหากไม่ มีผลท่ าน
คิดว่ามีอะไรอีกบ้ างทีจ่ ะช่ วยจูงใจให้ ท่านซื้อได้
“สโลแกนโดนใจทาให้มีแรงจูงใจที่จะซื้ อกิน” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“การใช้พรี เซ็ นเตอร์ ที่ดูสุขุม น่ าเชื่ อถื อ ทาให้เกิ ดความมัน่ ใจในแบรนด์น้ ี ” (ผูบ้ ริ โภค
หญิงกล่าว)
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“เห็ นโฆษณาน้ าดื่ มสิ งห์ ที่ไหนเหมื อนเห็ นเบี ยร์ ที่นั่น ถ้าเจอน้ าที่ ไหนก็จะนึ กถึ งเบียร์
สิ งห์ที่นนั่ เป็ นแบรนด์ที่ติดหู ยามที่เลือกซื้ อสิ นค้าจะนึ กถึงสโลแกน น้ าดื่มสะอาด…น้ าดื่มตราสิ งห์
ทุกทีไม่วา่ จะกับเบียร์ หรื อน้ า” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“โฆษณามันช่วยสื่ อถึงบรรยากาศของความผ่อนคลาย ทาให้อยากที่จะกิน เพราะกินแล้ว
ทาให้รู้สึกรี แลกซ์” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“มี เพราะหลังจากท ากิ จกรรมเรลลี่ ของสิ งห์ เสร็ จ เราก็นั่งสั งสรรค์ดื่ม เบี ยร์ สิ งห์ กนั ”
(ผูบ้ ริ โภค-หญิงกล่าว)
“รสชาติ และโฆษณาที่ติดหู ” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“มีส่วน เช่ น ถ้ามีโลโก้แมนยูติดข้างกระป๋ องก็ทาให้อยากซื้ อมากขึ้น เพราะเป็ นสาวก
ของแมนยู” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“มีส่วนช่วยให้อยากซื้ อ เพราะ ชอบแมนยูมาก เวลาเห็นสิ นค้าของแมนยูก็จะมีตราสิ งห์
เข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย และโฆษณานี้ ม ันช่ วยท าให้ม องว่าการดื่ ม แอลกอฮอล์แล้วไปเล่ นกี ฬ าช่ วย
หักล้างกันได้” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“มีผล เพราะ รู ้สึกถึงซึ มซับความประสบผลสาเร็ จของทีมฟุตบอลที่ถูกเชื่ อมโยงมาถึง
ตราสิ นค้าด้วย” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“มีผลให้ซ้ื อ เพราะ เป็ นสปอนเซอร์ทีมรัก” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ไม่ ช อบแมนยู โฆษณานี้ จึ ง ไม่ มี ผ ล ที่ กิ น สิ งห์ เป็ นเพราะรสชาติ ข องเบี ย ร์ สิ งห์ เอง”
(ผูบ้ ริ โภคชาย-กล่าว)
“ราคาที่สามารถจับต้องได้ เพื่อนบอก รสชาติที่ดี” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ขนาดมันลดลง แล้วราคาก็ ล ดลงมันน่ าจะเป็ นแรงจู งใจที่ ดีที่ จะท าให้ พ วกหนู ซ้ื อ ”
(เยาวชนหญิง-กล่าว)
“โฆษณาที่น่าสนใจและทาให้เรารู ้สึกดี น่าลอง” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ดื่ มโลโก้สิงห์ อยู่แล้ว ถ้าดื่ มเบียร์ ก็อยากจะดื่ มโลโก้น้ ี ต่อไป เพราะเรามัน่ ใจในโลโก้
สิ งห์” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“โปรโมชัน่ เช่น ซื้ อสอง ลดราคา” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ในอนาคตถ้าเพื่อนชวนให้ลองก็จะลอง” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ที่ บ ้า นดื่ ม น้ าดื่ ม ตราสิ ง ห์ เป็ นประจ าอยู่แ ล้ว รสชาติ ม ัน น่ า จะดี เหมื อ นเบี ย ร์ สิ ง ห์ ”
(เยาวชนชายกล่าว)
“ใช่ รสชาติมนั น่าจะดีเหมือนน้ าสิ งห์” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช่ครับ รสชาติ” (เยาวชนชายกล่าว)
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“รสชาติครับ ผมเห็นคนที่บา้ นดื่มบ่อยๆรสชาติมนั น่าจะอร่ อย” (เยาวชนชายกล่าว)
“ถ้าอายุถึงครับ ถ้าจะดื่มเบียร์ ก็จะซื้ อแบรนด์น้ ี เป็ นอันดับแรกเพราะมัน่ ใจในคุณภาพ”
(เยาวชนชายกล่าว)
“ตอนนี้ ยงั ไม่ลอง แต่ถา้ ในอนาคตจะลองก็จะลองแบรนด์น้ ี เป็ นอันดับแรกเพราะมัน่ ใจ
ในแบรนด์น้ ี” (เยาวชนชายกล่าว)
5. ความคิดเห็นต่ อโฆษณาทางโทรทัศน์ ชุ ดการเป็ นผู้สนับสนุ นแมนยูและเชลซี ของเบียร์
สิ งห์
“มี ความสามัคคี มี พ ลัง มุ่ งมัน่ ทุ่ม เท มี เป้ าหมายที่ ชัดเจน มี น้ าใจนักกี ฬ า” (ผูบ้ ริ โภค
หญิงกล่าว)
“แสดงถึงความเป็ นผูน้ า มุ่งมัน่ แสดงถึงความตั้งใจฝึ กซ้อมจนได้เป็ นแชมป์ หลายสมัย”
(ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ทาให้แบรนด์ดูระดับสู งไปเลย เพราะแมนยูและเชลซี เป็ นทีมที่มีแฟนคลับทัว่ โลกเยอะ
มาก พอมีสองทีมนี้ เตะเมื่อไหร่ ก็จะมีตราสิ นค้าสิ งห์ปรากฏบนจอทีวีและข้างสนาม ถ้าไปดู ตอ้ งดื่ ม
เบียร์ สิงห์ เบียร์ ยหี่ อ้ อื่นไม่ได้” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เชลซี และแมนยูเป็ นทีมที่ได้แชมป์ พอๆกันจึงทาให้รู้สึกถึงความเป็ นผูน้ า มีสองทีมนี้
เตะเมื่อไหร่ พอไปร้านเหล้า ก็จะทาให้อยากซื้ อเบียร์ สิงห์เป็ นอันดับแรกๆและจะถูกแนะนาจากร้าน
เหล้าให้ซ้ื อด้วย” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“แสดงถึง ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท สุ ขุม นุ่มนวล พอเห็นสองทีมนี้ ทีไรทาให้คิดถึงตราสิ งห์”
(ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ความสามารถที่จะไปเป็ นสปอนเซอร์ ทีมที่ยงิ่ ใหญ่ระดับโลก” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ไปให้ถึงจุดหมาย” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“สิ งห์สนับสนุ นให้ออกกาลังกาย ถ้ากิ นเบียร์ แล้วไปออกกาลังกายก็ไม่เป็ นไร เพราะ
การเล่นกีฬาเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ และดีใจที่โลโก้ตราสิ นค้าของคนไทยไปอยูบ่ นปกเสื้ อของนักเตะ
ระดับโลก” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ดู แล้วรู ้ สึกดี อยากสนับสนุ นสิ นค้าตราสิ งห์ น้ ี มากขึ้น เพราะเขาสนับสนุ นให้คนเล่ น
กีฬาซึ่ งมันเป็ นสิ่ งที่ดี” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ดู แล้วมั่น ใจในแบรนด์สิ ง ห์ ม ากขึ้ น เลย เพราะว่าได้ไ ปสนับ สนุ น ที ม ฟุ ตบอลที่ ม ัน
ยิง่ ใหญ่ขนาดนี้ ดูแล้วโหอยากกินขึ้นมาเลย” (เยาวชนชายกล่าว)
“ดูแล้วเหมือนเขาสนับสนุนให้เล่นกีฬาฟุตบอลมากขึ้นครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช่ครับ เพราะการเล่นฟุตบอลเป็ นการออกกาลังกายที่ดี” (เยาวชนชายกล่าว)
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“ทาให้มนั่ ใจในคุณภาพของตราสิ นค้ามากขึ้น” (เยาวชนชายกล่าว)
“ภูมิใจว่าตราสิ นค้าไทยไปไกลระดับโลกครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
6. การสะท้ อ นภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ ากับ การเป็ นผู้ ส นั บ สนุ น ทางด้ า นกีฬ าประเภทที ม
ฟุตบอลระดับโลก
“ทาให้จาได้ง่าย เมื่ อเห็ นตราแมนยูและเชลซี ในโฆษณาจะคิดถึ งเบียร์ สิงห์เป็ นอันดับ
แรก”(ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“ชอบเบียร์ สิงห์อยูแ่ ล้ว ชอบที่รสชาติ ไม่จาเป็ นต้องดูบอลหรื อโฆษณาก็ได้” (ผูบ้ ริ โภค
หญิงกล่าว)
“ถ้าเป็ นทีมที่เราชอบก็อยากที่จะสนับสนุนแบรนด์น้ ี” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“จาไม่ได้เลยวัย” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“การก้าวไปสู่ ผนู ้ าระดับโลก” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ทาให้ดูเป็ นแบรนด์ระดับโลก” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ในอนาคตสิ งห์ อ าจจะก้ า วขึ้ นสู่ ก ารเป็ นผู ้น าระดั บ โลกตามสโมสรฟุ ต บอลนี้ ”
(ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ช่วยให้รู้สึกภาคภูมิใจในตราสิ นค้าที่เป็ นตราสิ นค้าของคนไทยไปปรากฏระดับโลก”
(ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“แบรนด์ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง พอพู ด ถึ ง เบี ย ร์ สิ ง ห์ ก็ ท าให้ รู้ สึ ก ถึ ง ที ม ฟุ ต บอลขึ้ นมา”
(ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ทาให้มองว่าแบรนด์แข็งแกร่ ง เพราะถ้าแบรนด์ไม่มีความแข็งแกร่ งคงไม่สามารถก้าว
สู่ การเป็ นสปอนเซอร์ ให้ทีมฟุตบอลระดับโลกได้” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“อยากอุดหนุ นสิ นค้าเพิ่มขึ้น เพราะสิ งห์สนับสนุ นให้ออกกาลังกายซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพ” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“การโฆษณาในการเป็ นผูส้ นับสนุ นทีมฟุตบอลระดับโลก ช่วยให้เป็ นจุดสนใจ ดูโดด
เด่น จาได้ง่าย พบเห็นบ่อยๆจนติดตา ทาให้วยั รุ่ นเข้าใจง่ายและช่วยให้อยากอุดหนุ นสิ นค้าตราสิ งห์
เพิ่มขึ้น ยิง่ เป็ นคนที่ชอบทีมฟุตบอลนี้อยูแ่ ล้วยิง่ ทาให้อยากซื้ อมากขึ้น” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“รู ้ สึกท าให้ม นั่ ใจในคุ ณภาพของตราสิ งห์ มากขึ้ นเพราะได้สนับสนุ นที มระดับโลก”
(เยาวชนชายกล่าว)
“แบรนด์กา้ วไกลระดับโลก” (เยาวชนชายกล่าว)
“ทาให้ดูดีมีระดับ มีชื่อเสี ยงมากขึ้น” (เยาวชนชายกล่าว)

189
“รู ้ สึกเหมือนเขาสองใจครับ ทาไมเขาไม่สนับสนุ นทีมใดทีมหนึ่ งไปเลย” (เยาวชนชาย
กล่าว)
“อืมใช่ สองใจ” (เยาวชนชายกล่าว)
7. ภาพรวมท่ า นคิ ด ว่ าโฆษณาของสิ งห์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตรงกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายหรื อ ไม่
อย่างไร
“มี เพราะโฆษณาหลายๆตัวจะมี ส โลแกนที่ ช่วยให้เกิ ดความจดจาและเข้าใจเนื้ อหา
โฆษณาได้ง่าย” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“มีประสิ ทธิ ภาพตรงกลุ่มเป้ าหมาย เพราะใช้การเป็ นสปอนเซอร์ ฟุตบอลกีฬาที่เป็ นทีม
อันดับหนึ่งของพรี เมียร์ลีก” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“โฆษณามี ป ระสิ ท ธิ ภาพตรงกลุ่ ม เป้ าหมาย เพราะผูช้ ายชอบฟุ ตบอลจะท าให้มี แรง
กระตุน้ ที่จะซื้ อเบียร์ สิงห์และน้ าสิ งห์” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“มี ป ระสิ ทธิ ภ าพตรงกลุ่ ม เป้ า หมาย เพราะใช้ ค วามยิ่ ง ใหญ่ ข องเชลซี ก ับ แมนยู ”
(ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“มี ป ระสิ ท ธิ ภาพตรงกลุ่ ม เป้ าหมาย เพราะผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามสอดรั บ ไปกับ ทางกี ฬ า
ฟุตบอลไปในทางเดี ยวกัน และเวลาดู บอลตอนช่วงตัดโฆษณาก็จะเห็ นโฆษณาเหล้า เบียร์ บ่อยๆ”
(ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“มีประสิ ทธิ ภาพตรงกลุ่มเป้ าหมาย เพราะผูช้ ายส่ วนใหญ่ดูบอล และผูช้ ายส่ วนใหญ่ที่ดู
บอลมักจะกินเบียร์ ” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เวลาชวนกันไปดู บอลร้านเหล้ากับเพื่อน ถ้าจะไปดู เฉยๆก็ยงั ไงอยู่ยิ่งเพื่อนเยอะยิ่งคึก
เลย จะให้ไปนัง่ กินข้าวเกรี ยบดู บอลก็คงไม่ใช่ ก็จะชวนกันกิ นเหล้านี่ แหละ ยิง่ กิ นก็ยงิ่ เพลิดเพลิ น
ยิ่งคุ ยกันสนุ ก เวลาดูบอลช่วงพักโฆษณาก็จะมีโฆษณาเบียร์ สิงห์ เบียร์ ชา้ งอยูน่ ะ มันจะสื่ อเกี่ยวกับ
ความเฮฮา เป็ นกลุ่ม เป็ นทีม ซึ่ งโฆษณาเบียร์ ก็เข้ากับกีฬาฟุตบอลอยูน่ ะ เพราะ ฟุตบอลมันคือ กีฬาที่
ทางานร่ วมกันเป็ นทีม ต้องสามัคคีเพื่อเอาชนะเป้ าหมายเดียวกัน” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย เพราะวัยรุ่ น ผูใ้ หญ่ วัยกลางคน วัยสู งอายุก็ดี เมื่อเห็นโฆษณานี้ ก็
สามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“มีส่วนครับเพราะช่วยดึงดูดความสนใจและทาให้จาง่าย” (เยาวชนชายกล่าว)
“ตรงนะครับ เช่ นคาว่า น้ าดื่ มสะอาด น้ าดื่ มตราสิ งห์ ก็ทาให้เข้าใจเลยว่าผลิ ตภัณฑ์เขา
สะอาด เขาดีจริ งๆ” (เยาวชนชายกล่าว)
“ดูโฆษณาแล้วมันก็เข้าใจง่ายดีครับ” (เยาวชนชายกล่าว)

190
8. สิ งห์ ใช้ อะไรจูงใจผู้บริโภค
“ใช้คุณภาพและความมีชื่อเสี ยงมานานของแบรนด์ ราคาที่เหมาะสมกับคุ ณภาพ บรรจุ
ภัณฑ์ที่โดดเด่น และบางครั้งก็เกิดจากการอยากลองทานตามบุคคลอื่นด้วย” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“การใช้พรี เซ็นเตอร์จูงใจ” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ใช้คุณภาพของตราสิ นค้าจูงใจ เพราะเป็ นตราที่อยูค่ ู่กบั คนไทยมานาน” (ผูบ้ ริ โภคชาย
กล่าว)
“ใช้พรี เซ็นเตอร์จูงใจ” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ตราสิ งห์ใช้บุคคลคือทีมฟุตบอลจูงใจให้ซ้ื อ” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ใช้พรี เซ็นเตอร์จูงใจ” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ใช้พรี เซ็นเตอร์และโฆษณาจูงใจ (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ความติดหู ความยาวนานของแบรนด์ คุณภาพของแบรนด์” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ใช้นกั กีฬาจูงใจ” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ใช้แคมเปญต่างๆจูงใจ” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ใช้พรี เซ็นเตอร์จูงใจ” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ใช้คุณภาพของแบรนด์จูงใจ” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช้ความมีชื่อเสี ยงมานานจูงใจครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช่ครับใช้ความมีชื่อเสี ยงมานานจูงใจครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช้นกั ฟุตบอลในตานานจูงใจครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช้พรี เซ็นเตอร์ เช่นทีมนักฟุตบอลจูงใจครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช้สโลแกนที่น่าสนใจจูงใจครับ เช่น คนหัวใจสู ้ คนหัวใจสิ งห์” (เยาวชนชายกล่าว)
การรับรู้ ภาพโฆษณาแฝง
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9. ภาพโฆษณานีต้ ้ องการสื่ อสารอะไร
“ความสดชื่นของน้ าสิ งห์ โดดเด่น มีพลัง สะใจและแน่วแน่” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“มีความสดใส เป็ นผูน้ าเบอร์ หนึ่ ง เพราะดูจากการใช้พรี เซ็ นเตอร์ คือเชลซี ที่เคยครอง
แชมป์ อับดับหนึ่งในพรี เมียร์ลีก” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ความกระหาย เพราะนักฟุ ตบอลมันเหนื่ อย มีความกระหาย แล้วก็ตอ้ งกิ นน้ านี้ เข้าไป
เพราะมันมีประโยชน์” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“กินน้ าแล้วทาให้สดชื่นจนพูดคาว่า อ่า ออกมา” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ความสดชื่น แล้วก็ทีมฟุตบอล” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“สดชื่น” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ความสดชื่น” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“กระตุ น้ ให้เกิ ดการบริ โภคมากขึ้นเนื่ องจากแคมเปญนี้ เหมื อนให้ลุน้ ชิ งโชคไปดู บอล
หรื ออาจต้องการให้แบรนด์ติดระดับโลก” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“เป็ นการตอกย้าว่าเชลซี และสิ งห์คือทีมที่สิงห์สนับสนุนอยู”่ (เยาวชนหญิงกล่าว)
“การเสี่ ยเหงื่อแล้วก็ให้ดื่มน้ าตราสิ งห์” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ออกกาลังกายแล้วเสี ยเหงื่ออยากให้ดื่มน้ าทดแทนเหงื่อที่เสี ยไป” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“เขาอยากให้เราสนใจในแบรนด์สินค้านี้ มากขึ้นครับ แล้วเราก็อยากจะไปดู จริ งๆครับ”
(เยาวชนชายกล่าว)
“ชักจูงให้เราอยากไปดูการแข่งขันครับ (ชักจูงให้อยากเข้าร่ วมแคมเปญ)” (เยาวชนชาย
กล่าว)
“ทาให้อยากไปดูทีมเชลซี กบั แมนยูแข่งกัน” (เยาวชนชายกล่าว)
“เขาดึงดูดให้คนไปดู” (เยาวชนชายกล่าว)
“ดื่มไปแล้วสามารถชิงโชคได้ดว้ ย” (เยาวชนชายกล่าว)
“เชิญชวนให้ไปดูการแข่ง” (เยาวชนชายกล่าว)
10. การใช้ พรีเซ็นเตอร์ ในรู ปนีเ้ หมาะสมหรื อไม่ อย่ างไร
“เหมาะสม เพราะเป็ นแบรนด์ที่สนับสนุ นทีมนี้ อยูแ่ ล้ว ดู กลมกลื นกัน สี เหมือนกัน ทา
ให้จาง่าย” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“เหมาะสม เพราะเป็ นทีมที่คนไทยชอบอยูป่ ระมาณหนึ่ง” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะ ใช้นกั ฟุตบอลในตานานของเชลซี ท้ งั นั้นเลย” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะดู สดชื่ น น้ าเป็ นสี ฟ้าเหมื อนสี เดี ยวกับสโมสรเชลซี ” (ผูบ้ ริ โภคชาย
กล่าว)“เหมาะสม เพราะมีสีเดียวกัน” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
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“เหมาะสม เพราะเป็ นทีมระดับโลก” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะแต่ละคนอยูท่ ีมเดียวกัน ทีมมีสีเดียวกับตราสิ นค้าเข้ากันดี” (ผูบ้ ริ โภค
ชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะนัก กี ฬ าต้องเสี ย เหงื่ อเยอะ เสี ย เหงื่ อก็ ต้องดื่ ม น้ า และนัก ฟุ ต บอล
เหล่ านี้ ก็ดงั ทั้งนั้นเลย น่ าจะทาให้แบรนด์ดงั ขึ้ น เพราะน่ าจะทาให้เกิ ดการจดจาได้ง่าย” (เยาวชน
หญิงกล่าว)
“เหมาะสม มันบ่ งบอกถึ งความเป็ นสิ งห์ เลย เพราะตราสิ งห์ ที่ เป็ นตราเดี ยวกันมันบ่ ง
บอกถึงความยิง่ ใหญ่อลังการ” (เยาวชนชายกล่าว)
“เหมาะสมครับ เพราะเขาเป็ นสโมสรที่สิงห์สนับสนุน” (เยาวชนชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะตราเหมือนกัน” (เยาวชนชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะตรามันคล้ายๆกัน” (เยาวชนชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะตราทีมฟุตบอลคล้ายๆตราน้ าดื่มเลยครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“เหมาะสมครับ เพราะสี มนั คล้ายๆกัน” (เยาวชนชายกล่าว)
11. การใช้ บุคคลเหล่ านีเ้ หมาะสมหรื อไม่ ท่ านรู้ จักหรื อไม่ ว่าพวกเขาคือใคร
“เหมาะสม เพราะคนเหล่านี้ เป็ นตัวหลักของทีมทั้งนั้นเลย ดู โดดเด่น” (ผูบ้ ริ โภคหญิง
กล่าว)“เหมาะสม เพราะเป็ นนักกีฬาทั้งนั้นเลย ดูบึกบึน ดูดี” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“เหมาะสม เช่ น แลมพาร์ ต เป็ นคนที่ เก่ ง และมี ค วามสามารถในการท างานเป็ นที ม ”
(ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะว่าในส่ วนของจอห์ น เทอรี่ ด็ อกบาร์ แล้วก็ แลมพาร์ ต ทุ ก คนเป็ น
ตานานของเชลซีไปแล้ว” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ดูเหมาะสม แต่ไม่รู้จกั ว่าเป็ นใครบ้าง” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“รู ้ จกั สองสามคน คือ จอห์น เทอรี่ , แฟรงค์ แลมพาร์ ต, แล้วก็ด็อกบาร์ ” (ผูบ้ ริ โภคชาย
กล่าว)“สาหรับคนที่ชอบเชลซี ถือว่าเหมาะ” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะอยู่ทีมเดี ยวกัน รู ้จกั ไม่กี่คน คือแลมพาร์ ต ด็อกบาร์ เทอรี่ ” (ผูบ้ ริ โภค
ชายกล่าว)
“ไม่รู้จกั เลย แต่รู้จกั ที มเพราะเป็ นที มดัง และเหมาะสม เพราะเขาเป็ นนักกี ฬ าอยู่แล้ว
และมีชื่อเสี ยงอาจทาให้คนจาแบรนด์ได้ง่าย” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“เหมาะสมครับ เพราะมันดูยงิ่ ใหญ่ เช่น ด็อกบาร์ อย่างงี้ครับเป็ นคนที่ยงิ่ ใหญ่มีชื่อเสี ยง”
(เยาวชนชายกล่าว)
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“เหมาะสมครับ เพราะพวกเขาเหล่านี้เป็ นนักฟุตบอลในตานานของเชลซี ครับ” (เยาวชน
ชายกล่าว)
“ผมว่าเหมาะสมครับ เพราะมีแต่คนดังๆทั้งนั้นเลย อาจจะทาให้มีแรงจูงใจให้คนมาดู
การแข่งขันหรื อมาดื่มน้ าอะไรประมาณนี้ครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“เหมาะสมครับ เพราะเป็ นนักฟุตบอลก็ตอ้ งดื่มน้ า” (เยาวชนชายกล่าว)
เหมาะสมกับการชวนไปดูการแข่งนี้ มากเลยครับ แล้วผมก็รู้ดว้ ยครับว่านักเตะเหล่านี้ชื่อ
อะไรกันบ้าง รู ้จกั ด็อกบาร์ กบั แลมพาร์ ตอ่ะครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะสี สันของเสื้ อดูสะอาดสบายตา สี ฟ้าขาว” (เยาวชนชายกล่าว)
12. สี ทใี่ ช้ เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
“เหมาะสม เพราะดูกลมกลืน บาลานซ์กนั ” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“เหมาะสม เพราะ สี น้ าเงินให้ความรู ้สึกเหมือนน้ าที่ใส” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะ สี ฟ้าเป็ นสี ของเชลซี อยูแ่ ล้ว” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะ มีสีฟ้าเป็ นสี เดียวกับตราสิ นค้า” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“สี น้ าเงินเป็ นสี ที่เหมาะสมกันมาก เป็ นสี ของตราที่มีสีเดียวกัน” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะ เพราะสี ของตรามีสีเดียวกัน” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะสี ฟ้ า ขาวท าให้ รู้ สึ ก สดชื่ น สะอาด สบายตา น่ า ดื่ ม และเป็ นสี
เดียวกับโลโก้ดว้ ย” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“เหมาะสมเพราะมันเป็ นสี ที่บ่งบอกถึงน้ าดื่มตราสิ งห์ แล้วก็เสื้ อเชลซี ก็สีเหมือนน้ าสิ งห์
เลยครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“เหมาะสม ครับเพราะมีสีเดียวกัน” (เยาวชนชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะมันดูรื่นรมย์ สบายตาดีครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะสี มนั ดูสะอาดตาดีครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“สวยดี” (เยาวชนชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะสี ดูสะอาดสบายตาดีครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
13. ตัวอักษรและคาพูดทีใ่ ช้ เหมาะสมหรื อไม่ อย่ างไร
“เหมาะสม สั้นๆได้ใจความ เป็ นการเชิญชวนที่ชดั เจน” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“เหมาะสม เพราะ ทาให้เข้าใจว่าเป็ นโปรโมชัน่ ของน้ าสิ งห์ ชวนให้คนที่ดื่มน้ าสิ งห์ไป
เชียร์ทีมฟุตบอลในระดับโลก” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะ ทาให้เข้าใจง่าย” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะทาให้ดูวา่ เป็ นศึกยิง่ ใหญ่ ช้างชนช้าง” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
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“เหมาะสม เพราะอ่านแล้วเข้าใจง่าย มีขอ้ ความที่ ตรงประเด็นว่าเชิ ญชวน” (ผูบ้ ริ โภค
ชายกล่าว)“เหมาะ เพราะทาให้ดูน่าสนใจอยากไปดู” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม ดูกลมกลืนลื่นไหลดี” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
กลุ่มเยาวชนที่ยงั ไม่เคยดื่มแต่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงที่จะดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้า
เบียร์สิงห์ส่วนใหญ่
“เหมาะสม เพราะ รวบรัดชัดเจนดี ทาให้เข้าใจง่าย” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“เหมาะสม เพราะ มีความสอดคล้องกันดี” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ดู แล้วเข้าใจเลยอ่ะครั บ อ่านแค่ไม่กี่บรรทัดก็รู้เลยว่าถ้าจะไปดู สองที มนี้ ก็ตอ้ งส่ งชิ ง
โชค” (เยาวชนชายกล่าว)
“ผมดูแล้วเข้าใจครับ สี ตวั อักษรมันดู ง่ายอ่านสบายตาดี สี น้ าเงิ น สี ฟ้า สี ดา” (เยาวชน
ชายกล่าว)“เหมาะสมครับ เพราะมันดูเข้าใจง่าย” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช่ครับ เพราะมันดูสะอาดตาดีครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช่ครับเพราะตัวอักษรมีสีสวย และอ่านง่าย” (เยาวชนชายกล่าว)
“เหมาะสมครับ เพราะมันดีเข้าใจง่ายครับ” (เยาวชนชายกล่าว)

14. รูปตราสโมสรฟุตบอลเชลซีและตราสิ นค้ าสิ งห์ ทอี่ ยู่คู่กนั เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
“เหมาะสม เพราะตราเป็ นรู ปสิ งห์เหมือนกัน สี ฟ้าเหมือนกัน” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“เหมาะสม เพราะตราสโมสรฟุ ต บอลเชลซี มี สั ญ ลัก ษณ์ เป็ นสิ ง ห์ เหมื อ นกัน เป็ น
สัญลักษณ์ แห่ งผูน้ า เชลซี เป็ นสัญลักษณ์ ผูน้ าของฟุตบอล ตราสิ งห์เป็ นสัญลักษณ์ ผูน้ าของน้ าดื่ ม”
(ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะเป็ นตราที่คล้ายกันมาก ทาให้รู้สึกว่าเป็ นเชลซี เป็ นตราสโมสรในใจ
คนไทย คนไทยชอบฟุตบอลมาก” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะเป็ นสิ งห์เหมือนกัน แต่อีกตัวเป็ นตัวยืน” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะ ให้ความคล้ายคลึงกันตรงที่มีสิงห์เป็ นสี น้ าเงินเหมือนกัน” (ผูบ้ ริ โภค
ชายกล่าว)“เหมาะสม เพราะตราคล้ายๆกัน” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะตราใช้สีและรู ปสิ งห์เหมือนกัน” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม ตราคล้ายๆกัน สี ฟ้าคล้ายๆกันเลย” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“เหมาะสม เพราะเขาเป็ นผูส้ นับสนุนอยูด่ ว้ ย” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ถ้าอยู่คู่ ก ันขนาดนี้ ต้องเป็ นผูส้ นับ สนุ นรายใหญ่ แน่ ๆ ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้ตราสิ น ค้า
ประสบความสาเร็ จอย่างล้นหลามไม่ก็ติดลบไปเลย” (เยาวชนหญิงกล่าว)
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“เหมาะสม เพราะมันเป็ นสิ งห์เหมือนกันครับ บ่งบอกถึงความเป็ นสิ งห์ในโฆษณานี้ เลย
ครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะรู ปสิ งห์เหมือนกัน และสี เหมือนกัน” (เยาวชนชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะตราสิ งห์กบั ตราเชลซี มนั เหมือนกันเลยครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“ตราเหมือนกัน” (เยาวชนชายกล่าว)
“สี คล้ายกัน” (เยาวชนชายกล่าว)
“สี เหมือนกัน สี ฟ้าอมน้ าเงิน” (เยาวชนชายกล่าว)
15. รู ปรอยนา้ ทีอ่ ยู่ข้างตัวนักฟุตบอลผนวกกับการวางรู ปขวดนา้ ข้ างๆเหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร
“เหมาะสม ดูสดชื่ นดี และถ้าคนที่ชอบสังเกตจะเห็นว่ามีขวดน้ าสองขนาดคือไซส์ เล็ก
กับไซส์ใหญ่” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“ไม่เหมาะสม เพราะรู ปขวดน้ าสิ งห์เล็กเกินไปทาให้มองเห็นไม่ชดั เจน ถ้ามองผ่านๆไม่
สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ ก็นึกว่าโฆษณาบอล” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“เหมาะสม เพราะคนเล่ นกี ฬ าต้องมี เหงื่ อ มี เหงื่ อก็ต้องกิ นน้ า แล้วก็ ต้องกิ นน้ าสิ งห์ ”
(ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม ทาให้รู้วา่ ออกกาลังกายแล้วต้องดื่มน้ า” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะเหมือนกับว่ากินน้ าไปแล้วสดชื่น แล้วแต่ละคนก็อา้ ปากร้องออกมาว่า
สดชื่น” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะดูสึกว่ากินแล้วสดชื่นแล้วระเบิดออกมา” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะสื่ อถึงความสดชื่นมากขึ้น” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะทาให้รู้สึกถึงความสดชื่นกระปรี้ กระเปร่ า” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม ทาให้รู้สึกว่ามันสดชื่ น ชุ่มชื่น มันสื่ อได้วา่ อาจจะเป็ นเหงื่อหรื อน้ า” (เยาวชน
หญิงกล่าว)
“มันเหมือนเทศกาลบ้านเรา เหมื อนเอาน้ ามาสาด คื อน้ ามันดู เยอะเกิ นไปเหมื อนสวน
น้ า” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ขวดน้ าเล็กไปไม่ชดั เจน แต่ดูองค์ประกอบโดยรวมก็โอเค” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“เหมาะสมครับ มันเหมือนเหงื่อของนักกี ฬาเลยครับพอเวลาเหนื่ อยเราก็จะมาดื่มน้ าดื่ ม
ตราสิ งห์อ่ะครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะดูแล้วชุ่มชื่น สบาย” (เยาวชนชายกล่าว)
“ดูเย็นสบายสดชื่น” (เยาวชนชายกล่าว)
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“รู ้สึกถึงความสดชื่นมีพลัง” (เยาวชนชายกล่าว)
“รู ้สึกเหนื่อยมาแล้วต้องดื่มน้ านี้อ่ะครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
16. ทาไมนา้ สิ งห์ ต้องพาไปดูการแข่ งขันแมนยูกบั เชลซีทาไมไม่ เป็ นทีมอื่น ท่านมีความคิด
เห็นอย่างไร
“สองทีมนี้ เป็ นทีมที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ช่วยสร้างภาพลักษณ์ ให้ดูโดดเด่น ทาให้ดูก็รู้ว่าการ
สนับสนุนนี้เป็ นของสิ งห์เลย หรื อผูบ้ ริ หารสิ งห์อาจจะชอบสองทีมนี้” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“เพราะเป็ นทีมที่เป็ นผูน้ าเหมือนกัน และมีแฟนคลับอยูท่ วั่ โลก” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เพราะว่าเชลซี กบั แมนยูเป็ นทีมระดับโลก เป็ นทีมที่ยงิ่ ใหญ่ได้แชมป์ บ่อยๆ” (ผูบ้ ริ โภค
ชายกล่าว)“เพราะคู่น้ ียงิ่ ใหญ่สมน้ าสมเนื้อกัน” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เพราะสองทีมนี้ช่วยสื่ อถึงความสาเร็ จของตราสิ นค้า” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เพราะเป็ นแมทช์ที่มีทีมที่คนไทยชอบเยอะ” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“สองทีมนี้มีแฟนบอลในเมืองไทยเยอะ ดูยงิ่ ใหญ่” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ก็เขาเป็ นผูส้ นับสนุ นสองทีมนี้ จะให้สิงห์ไปสนับสนุนทีมอื่นได้ยงั ไง” (เยาวชนหญิง
กล่าว)
“ตอบสนองความต้องการของคนส่ วนใหญ่ ด้วย เพราะคนส่ วนใหญ่ ชอบสองที ม นี้ ”
(เยาวชนหญิงกล่าว)
“เป็ นการส่ งเสริ มการขายน้ าดื่มของเขาด้วย” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“แมนยูกบั เชลซี มนั เป็ นทีมยักษ์ใหญ่ของพรี เมียร์ ลีก คนส่ วนใหญ่ก็จะเชียร์ สองทีมนี้กนั
ครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช่ครับ คนเชียร์เยอะ” (เยาวชนชายกล่าว)
“เป็ นทีมฟุตบอลที่สิงห์สนับสนุนทั้งสองทีมเลยครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช่ครับ ของสิ งห์” (เยาวชนชายกล่าว)
“มันเป็ นทีมฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดของลีก” (เยาวชนชายกล่าว)
“มันเป็ นทีมใหญ่สองทีมที่คนไทยชอบกัน” (เยาวชนชายกล่าว)
17. ในฐานะที่ ท่ านเป็ นผู้ บ ริ โภคท่ านคิ ด ว่ าภาพโฆษณามี การสื่ อสารเหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร เนื่องจากมีการใช้ พรีเซ็นเตอร์ ทเี่ ป็ นพรีเซ็นเตอร์ เดียวกันระหว่างนา้ กับเบียร์
“เหมาะสม เพราะมันเป็ นโลโก้เดียวกัน เวลาเห็นตราสิ งห์ก็คิดถึงเบียร์ ก่อนเพราะสิ งห์
ทาเบียร์ มาก่อน และก็คิดถึ งน้ าดื่ ม และโซดา ด้วย มองภาพรวมตรงตราสิ นค้ามากกว่า” (ผูบ้ ริ โภค
หญิงกล่าว)
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“ไม่เหมาะสม น่ าจะแยกกลุ่มพรี เซ็ นเตอร์ กนั น้ าไม่ควรเกี่ ยวกับเบี ยร์ ” (ผูบ้ ริ โภคชาย
กล่าว)
“เหมาะสม เพราะถ้าพู ดถึ งที ม สองที ม นี้ ท าให้ รู้เลยว่าเป็ นของสิ งห์ ” (ผูบ้ ริ โภคชาย
กล่าว)
“เหมาะสม ทาให้มองว่าสดชื่ น แล้วรู ้สึกว่ากินน้ าแล้วสดชื่ นเหมือนกับการกินเบียร์ ก็สด
ชื่นได้เหมือนกัน” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม ทาให้จาง่ายแต่ไม่คิดว่าเขาจะชักจูงให้ซ้ื อเบียร์ อะไร” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เหมาะสม เพราะช่วยทาให้เข้าใจว่าขนาดนักฟุตบอลที่โด่งดังเขายังเลือกสิ งห์เลย แล้วก็
เป็ นผูส้ นับสนุนหลักด้วยก็น่าจะทาให้ผบู ้ ริ โภควางใจได้” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“นึกถึงเบียร์ นะ เพราะตราสิ นค้าเดียวกัน” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“เหมาะสมครับ เพราะสองทีมนี้สิงห์เป็ นผูส้ นับสนุนอยูแ่ ล้ว” (เยาวชนชายกล่าว)
18. ท่ านดูออกหรื อไม่ ว่านี่คือโฆษณาแฝง
“ดูออกว่าเป็ นโฆษณาแฝง เพราะคนดู แยกแยะออกว่าเป็ นแบรนด์ที่ทาหลายอย่าง ช่ วย
ทาให้ตราสิ นค้าติดตา” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“ดูไม่ออก ดูออกแต่ความเป็ นผูน้ าอย่างเดียว” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“รู ้ คือ ถ้าเห็น เชลซี และแมนยูรู้เลยว่าต้องเกี่ยวกับเบียร์ สิงห์” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ดูไม่ออก” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ดูไม่ออก” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ดูไม่ออก เพราะตราสิ นค้าของเบียร์ กบั น้ าคนละสี กนั ” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ดูไม่ออก เพราะตราเดียวกันแต่คนละสี คงไม่ใช่โฆษณาแฝง” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
กลุ่มเยาวชนที่ยงั ไม่เคยดื่มแต่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงที่จะดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้า
เบียร์ สิงห์ส่วนใหญ่
“ไม่ทนั ได้นึกเลย เพราะสี ของตราสิ นค้ามันแยกกันชัดเจน เพราะถ้าสี ฟ้าคือน้ า สี ทอง
คือเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“มันก็เป็ นตราสิ นค้าคล้ายๆเบียร์ สิงห์นะครับ แต่ผมก็ดูไม่ออก” (เยาวชนชายกล่าว)
“ดูไม่ออก” (เยาวชนชายกล่าว)
“มันเป็ นโลโก้เดียวกันกับเบียร์ สิงห์ครับ แต่คนละสี แต่ผมดูยงั ไงก็ดูไม่ออก” (เยาวชน
ชายกล่าว)“ดูไม่ออกครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
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19. แล้วภาพโฆษณานีท้ าให้ ท่านอยากซื้อนา้ ดื่มตราสิ งห์ หรื อไม่ อย่างไร
“เนื้ อหาโฆษณาอาจไม่ส่งผล แต่เวลาโฆษณาจะทาให้เกิ ดการติดตาของโลโก้มากกว่า
ซึ่ งสิ งห์อยูค่ ู่กบั คนไทยมานานอยูแ่ ล้ว ไม่เกี่ยวกับโฆษณาเท่าไรนัก จะอยูท่ ี่รสชาติ ความสะดวกซื้ อ
มากกว่า” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“อยาก เพราะทีมเชลซีเป็ นทีมระดับโลกทีมหนึ่ง” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“อยาก เพราะกินแล้วสดชื่นทาให้อยากดื่มตาม” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“มีผล” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ซื้ อดื่มอยูแ่ ล้วเพราะคุณภาพและมาตรฐาน ส่ วนตัวจึงคิดว่าโฆษณาไม่มีผล” (ผูบ้ ริ โภค
ชายกล่าว)
“มีส่วน เพราะทาให้ตราสิ นค้ามีความโดดเด่น และช่วยให้จาโลโก้ได้ง่ายขึ้น” (เยาวชน
หญิงกล่าว)“มีส่วนครับ เพราะช่วยดึงดูดความสนใจและทาให้จาง่าย” (เยาวชนชายกล่าว)
ความเชื่ อมโยงของตราสิ นค้ านา้ ดื่มตราสิ งห์ และตราสิ นค้ าเบียร์ สิงห์
20. เมื่ อท่ านเห็นสื่ อโฆษณาน้าดื่ มตราสิ งห์ จากช่ องทางต่ างๆ ท่ านรู้ สึกว่ าเป็ นการโฆษณา
เบียร์ สิงห์ ด้วยหรื อไม่ อย่างไร
“นึกถึง เพราะเป็ นตราเดียวกัน” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“เวลาเห็นโฆษณาน้ าดื่ มสิ งห์ คนทัว่ ไปจะรู ้อยู่แล้วว่าสิ งห์ทาเบียร์ มาก่อน เวลาโฆษณา
น้ าก็จะทาให้รู้สึกว่าโฆษณาเบียร์ ไปด้วยในตัว” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เวลาเห็ น โฆษณาสิ น ค้าสิ ง ห์ ทุ ก ตัว ท าให้ นึ ก ถึ ง แบรนด์ ที่ เป็ นตราสิ น ค้า สิ งห์ ทุ ก
ผลิตภัณฑ์เลย” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เห็นรู ปตราสิ งห์ปุ๊ป คิดถึงเบียร์เป็ นอันดับแรก” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“รู ปลักษณ์ และสี ของตราทาให้ไม่คิดว่าเป็ นโฆษณาเดี ยวกันและถู กแยกออกจากกัน
อย่างสิ้ นเชิง” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ถ้าเห็ นตราสิ งห์ นี่ ส่ วนใหญ่ จะเน้นไปทางแอลกอฮอล์ พวกเบี ยร์ โซดาที่ ไว้กิน กับ
เหล้า” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ใช่ เพราะเห็นว่าเป็ นตราเดียวกัน” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“นึกถึงเบียร์ สิงห์ ตราเหมือนกัน” (เยาวชนชายกล่าว)
“ไม่นึกถึงครับ เพราะสี มนั ไม่เหมือนกัน” (เยาวชนชายกล่าว)
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21. ทาไมตราสิ นค้ าสิ งห์ จึงเปลีย่ นชื่ อบริษัทจาก บุญรอดบริวเวอรี่ เป็ นสิ งห์ คอปอเรชั่ น
“ก็ตอ้ งเปลี่ยนให้ตรงกับโลโก้สินค้าสิ คะ ถ้าได้ยิน บุญรอดบริ วเวอรี่ ก็ไม่รู้วา่ ขายอะไร
แต่ถา้ ได้ยินว่า สิ งห์คอปอเรชัน่ ก็รู้เลยว่า อ่อขายเบียร์ สิงห์ น้ าสิ งห์ เปลี่ยนเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคจาได้ง่าย
บางคนบอกว่าบุญรอดขายอะไร เขายังไม่รู้กนั เลย แต่ถา้ บอกสิ งห์คอปอเรชัน่ นี่ รู้เลย อย่างเบียร์ ชา้ ง
ยังไม่รู้เลยว่าบริ ษทั อะไรเป็ นผูผ้ ลิต” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“ผมคิดว่าเขาต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์จากคาว่าบุญรอดที่ดูไทยเกินไป ให้เป็ นสิ งห์คอ
ปอเรชัน่ ที่มีความเป็ นสากลมากขึ้น แล้วที่เป็ นสิ งห์คอปอเรชัน่ นี่ มนั น่าจะมาจากสัญลักษณ์ ของเขา
ที่เป็ นรู ปตราสิ งห์อยูแ่ ล้วก็ตอกย้ าความเป็ นตราสิ งห์มากขึ้นไปอีก พอได้ยินคาว่าสิ งห์คอปอเรชัน่ ก็
นึ ก ถึ งสั ญลัก ษณ์ ตราสิ งห์ เลย แล้วก็ ต้องการลบภาพเดิ มๆเกี่ ยวกับ บริ ษ ทั บุ ญ รอดไปด้วยในตัว ”
(ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ที่ เปลี่ ยนผมคิ ดว่าชื่ อมันจะได้ดูสากลมากขึ้ น เพื่อต้องการให้คนรู ้ จกั ในแบรนด์ของ
สิ งห์มากกว่า เพราะบริ ษทั สิ งห์นี่ใช้ตวั สิ งห์เป็ นตราสิ นค้าอยูแ่ ล้ว มันช่วยทาให้คนจดจาในเรื่ องของ
ตราสิ นค้ามากขึ้น” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
ทัศนคติทมี่ ีต่อตราสิ นค้ า
22. ทัศนคติทมี่ ีต่อเครื่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้ าเบียร์ สิงห์
“เป็ นแบรนด์สินค้าของไทย” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“สะดวกหาซื้ อง่าย” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“รสชาติดี กลมกล่อมไม่เหมือนเบียร์ ยี่ห้ออื่น ดื่ มแล้วรู ้ สึกดี กิ นแล้วตื่นมาไม่ปวดหัว”
(ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“รู ้สึกโดดเด่น กินแล้วรู ้สึกสมาร์ ท” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“บรรจุ ภ ัณ ฑ์ มี ค วามโดดเด่ น สะดุ ด ตา เป็ นแบรนด์ ที่ ติ ด ตลาด สะดวกในการซื้ อ ”
(ผูบ้ ริ โภค-หญิงกล่าว)
“มีคุณภาพ ราคาไม่แพง” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“รู ป ลัก ษณ์ เป็ นเอกลัก ษณ์ มี ต ราที่ ส วยงาม และเป็ นผู ้ส นั บ สนุ นให้ ที ม ฟุ ต บอล
แมนเชสเตอร์ยไู นเต็ดด้วย” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“รสชาตินุ่มเหมาะสาหรับคนไทย และเหมาะสาหรับชาวต่างชาติเพราะเบียร์ มนั ดูอร่ อย
การมี แ บรนด์ แ อมบาสเดอร์ ที่ เป็ นชาวต่ างประเทศ มัน ท าให้ ทุ ก คนรู ้ จกั เบี ย ร์ สิ ง ห์ ไ ปทั่ว โลก”
(ผูบ้ ริ โภคชาย-กล่าว)
“เบียร์ นุ่มดี อร่ อย กินแล้วเมาเร็ ว” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)

200
“พบเห็ นได้ง่ายตามร้ านสะดวกซื้ อทัว่ ไป มีความผูกพันกับคนไทยมานาน” (ผูบ้ ริ โภค
ชายกล่าว)
“รสชาตินุ่มมากเลย” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“มีคุณภาพ รสชาติดี” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ก็เคยเห็นเพื่อนผูช้ ายดื่มกัน กระป๋ องมันสวยๆดี” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ยังไม่เคยลอง แต่เห็นโลโก้แล้วสวยดี” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“เห็นบ่อยเป็ นประจาจากคนที่บา้ น” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“เคยเห็นเพื่อนดื่ม เพื่อนบอกรสชาติมนั นุ่มดี” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“น่าจะรสชาติดี” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“เบียร์ สิงห์มีแบรนด์และโฆษณาเดียวกันกับน้ าดื่มตราสิ งห์ น่ าจะรสชาติดีเหมือนกัน”
(เยาวชนชายกล่าว)
“เห็นร้านขายของชาทุกร้านเขาก็ขายเบียร์ สิงห์” (เยาวชนชายกล่าว)
“เห็นโฆษณาตามทีวบี ่อยๆ” (เยาวชนชายกล่าว)
“มันน่าจะเป็ นเบียร์ ที่อร่ อยเพราะเห็นที่บา้ นดื่ม” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช่ๆมันน่าจะรสชาติดี” (เยาวชนชายกล่าว)
“มันเป็ นของมึนเมาเด็กไม่ควรดื่ม” (เยาวชนชายกล่าว)
23. ทัศนคติทมี่ ีต่อนา้ ดื่มตราสิ งห์
“สะอาด รสชาติดี” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“รสชาติเป็ นเอกลักษณ์” (ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“เป็ นแบรนด์ที่ถูกคอของคนไทย” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“รสชาติ ข องน้ ามันจะเหมื อนน้ าแร่ เวลากิ นเข้าไปก็ รู้เลยว่าเป็ นสิ งห์ ” (ผูบ้ ริ โภคชาย
กล่าว)
“น้ าดูใส ไม่มีสิ่งเจือปน” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เป็ นน้ าที่มีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง หาซื้ อสะดวก” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“มีเอกลักษณ์ กินแล้วรู ้เลยว่าเป็ นสิ งห์” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“รสชาติดี มีคุณภาพ ไม่มีสารเจือปน” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ดื่ มเป็ นประจา เพราะรสชาติมนั ไม่เฝื่ อน สะอาด ตราสิ นค้าก็สีสวย น่ ากิ น” (เยาวชน
หญิงกล่าว)
“ดื่มทุกวัน ที่บา้ นเลือกดื่ม เพราะ สะอาด มีคุณภาพ มัน่ ใจได้” (เยาวชนหญิงกล่าว)
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“เลือกทานยีห่ ้อนี้ เพราะ เพื่อนเลือกดื่มและครอบครัวก็เลือกดื่ม ดูสะอาด ปลอดภัยเวลา
กิน และสี ฟ้า ขาวของขวดก็ดูดี ดูสะอาด” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ชอบดื่ม ดื่มตามเพื่อน” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“สะดวกเวลาซื้ อ รสชาติไม่เฝื่ อน” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ครอบครัวเลือกดื่มเลยดื่ม ดื่มเพราะปลอดภัย มีคุณภาพ” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ที่บา้ นซื้ อมากินบ่อยเพราะรสชาติมนั ดีกว่าน้ าดื่มทัว่ ไป” (เยาวชนชายกล่าว)
“น้ ามันสะอาดไม่มีสิ่งเจือปน” (เยาวชนชายกล่าว)
“ดื่มเป็ นประจาเพราะน้ ามีรสชาติดี” (เยาวชนชายกล่าว)
“มีรสชาติดี ไม่แพงด้วย” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช่ครับ รสชาติดี” (เยาวชนชายกล่าว)
24. ถ้ าเปรียบตราสิ นค้ าสิ งห์ เป็ นคนหนึ่งคนท่ านคิดว่ าเขามีบุคลิกแบบ…
“คนที่ โดดเด่ น ดึ งดู ด ชัดเจน สุ ขุม เฮฮา เท่ ห์ มี ภูมิ ฐาน มาดแมน มี เสน่ ห์ในตัวเอง”
(ผูบ้ ริ โภคหญิงกล่าว)
“มีความเป็ นผูน้ า สุ ขุม นุ่มลึก เพราะการใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เป็ นแมนยูและเชลซี
ซึ่ งเป็ นที ม ที่ เคยได้แชมป์ ที่ ห นึ่ งของพรี เมี ย ร์ ลี ก บวกกับ รสชาติ ข องเบี ย ร์ ที่ นุ่ ม ไม่ แรงเกิ น ไป”
(ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ผูน้ า เพราะเบียร์สิงห์เป็ นแบรนด์ระดับสู ง คุณภาพพรี เมี่ยม” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“แข็งแกร่ ง ดุดนั อย่างสิ งห์ เพราะสิ งห์เป็ นราชสี ห์ดูแข็งแกร่ ง” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ห้าวหาญและกล้าตัดสิ นใจ เพราะตราสิ งห์ให้ความรู ้สึกนั้น” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“ผูน้ า เพราะตราสัญลักษณ์สิงห์ทาให้ดูเป็ นผูน้ า เป็ นเจ้าป่ า” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“มุ่งมัน่ เป็ นคนหนักแน่ น เป็ นคนจริ ง ดุ ดนั ดูได้จากตราสัญลักษณ์ สิงห์ซ่ ึ งเป็ นเจ้าป่ า”
(ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
“เป็ นบุ ค คลที่ มี ฐานะ เรี ยบง่ าย ดู สุ ขุม เพราะว่าเบี ยร์ สิ งห์ มี ราคาสู งกว่ายี่ห้ออื่ น และ
ด้วยโลโก้ที่เป็ นสี ทองน่าจะเรี ยบๆง่ายๆสุ ขมุ ” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“มัน่ คง ดูดี น่าเชื่อถือ เพราะโลโก้เป็ นที่รู้จกั กันมานานจึงน่าเชื่ อถือและดูดีได้” (เยาวชน
หญิงกล่าว)
“มี ฐ านะดี มี ค วามสง่ า ดู ดี เพราะว่า คนมี ฐ านะทั้ง นั้น ที่ ดื่ ม สิ ง ห์ แล้ว รู ป สิ ง ห์ ม ัน ให้
ความรู ้สึกสง่าอยูแ่ ล้ว” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ดู ภู มิ ฐ าน มี ร ะดั บ เพราะราคาของสิ นค้ า ที่ ค่ อ นข้ า งแพง ส่ วนใหญ่ ก็ จ ะขายใน
ร้านอาหารที่ค่อนข้างมีระดับ” (เยาวชนหญิงกล่าว)
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“เป็ นคนสง่า ดู ดี เพราะตราสิ นค้าเป็ นรู ปเจ้าป่ าจึงให้ความรู ้ สึกเช่ นนั้น” (เยาวชนหญิง
กล่าว)
“เป็ นผูน้ า เพราะเป็ นแบรนด์ที่ติดตลาด และรู ปสิ งห์ที่ใช้เป็ นตราสิ นค้า ” (เยาวชนหญิง
กล่าว)
“เป็ นผูน้ า เพราะสิ งห์เหมือนเป็ นเจ้าป่ า” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช่ครับ เหมือนเจ้าป่ า” (เยาวชนชายกล่าว)
“เป็ นผูน้ าที่ดีครับ เพราะเขาขายดี มีโฆษณาล้ าหน้าเบียร์ ยหี่ อ้ อื่น” (เยาวชนชายกล่าว)
“เป็ นคนที่ ร่ ารวย ประสบความสาเร็ จครั บ เพราะเบี ยร์ ค่อนข้างมี ราคาสู งกว่าแบรนด์
อื่นๆ” (เยาวชนชายกล่าว)
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ตราสิ นค้ าเบียร์ สิงห์
25. เมื่อท่านเคยซื้อเบียร์ สิงห์ แล้วท่านจะกลับมาซื้อสิ นค้ าซ้าหรื อไม่ หากกลับมาซื้อซ้า
ทาไมท่ านถึงกลับมาซื้อซ้า (คาถามสาหรับกลุ่มผู้บริ โภคทีเ่ คยดื่มเครื่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ ตราสิ นค้ า
เบียร์ สิงห์ )
“ซื้ ออีก เพราะรสชาติมนั ดี ราคาก็ไม่แพงถ้าเทียบกับคุณภาพของสิ นค้า” (ผูบ้ ริ โภคหญิง
กล่าว)
“ซื้ อ เพราะ รสชาติดี” (ผูบ้ ริ โภคชายกล่าว)
26. ในอนาคตมีแนวโน้ มว่ าจะซื้อเบียร์ สิงห์ หรื อไม่ อย่ างไร (คาถามสาหรับกลุ่มเยาวชนที่
ยังไม่ เคยดื่ม
“ในอนาคตมีแน่นอน เพราะเห็นที่บา้ นเขาทานอยูแ่ ล้ว” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ต้องลอง ถ้ามีคนชวนหรื อแนะนา” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ตอนนี้ ก็ ดื่ ม น้ าสิ งห์ อ ยู่แล้ว ถ้าจะลองดื่ ม เบี ย ร์ สิ ง ห์ ดู ก็ ไ ม่ น่ า จะเสี ย หายอะไรครั บ ”
(เยาวชนชายกล่าว)
“ผมก็น่าจะลองกินนะครับ คนที่บา้ นเขากินผมก็น่าจะลองกินนิ ดนึ งครับ” (เยาวชนชาย
กล่าว)
“ผมก็อาจจะซื้ อถ้าเพื่อนชวน” (เยาวชนชายกล่าว)
“ผมก็น่าจะซื้ อนะครับถ้าอายุถึง” (เยาวชนชายกล่าว)
“ใช่ครับ เพราะอยากกินเบียร์ สิงห์มานานแล้วครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
“ยังไม่ซ้ื อครับ แต่อนาคตอาจไม่แน่ครับ” (เยาวชนชายกล่าว)
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27. เพราะอะไรถ้ าเลือกซื้อเบียร์ จึงเลือกดื่มเบียร์ ยหี่ ้ อนี้ ทาไมไม่ เลือกซื้อเบียร์ ยหี่ ้ ออื่น
(คาถามสาหรับกลุ่มเยาวชนทีย่ งั ไม่ เคยดื่มแต่ อยู่ในภาวะเสี่ ยงทีจ่ ะดื่มเครื่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ ตรา
สิ นค้ าเบียร์ สิงห์ )
“เพราะ เราดื่มน้ ายีห่ อ้ นี้มาตลอด เรามัน่ ใจในแบรนด์น้ ี” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ความคุ น้ เคยกับแบรนด์น้ ี แบรนด์ติดตา เห็ นผูใ้ หญ่ดื่ม เป็ นแบรนด์ที่อยูม่ ายาวนาน มี
ชื่อเสี ยงมานานด้วย เรารู ้สึกคุน้ เคย” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“ความมัน่ ใจในแบรนด์น้ ีทาให้เราเลือกที่จะดื่มแบรนด์น้ ี” (เยาวชนหญิงกล่าว)
“เพราะว่า ผมดื่มน้ าดื่มสิ งห์อยูแ่ ล้วครับ ก็เลยจะดื่มเบียร์ ยหี่ อ้ นี้ก่อน” (เยาวชนชายกล่าว)
“เบียร์ ยหี่ อ้ นี้น่าจะรสชาติดีที่สุดครับ มันน่าจะดื่มง่ายไม่ขม” (เยาวชนชายกล่าว)
“ผมชอบตราสิ งห์อย่างเดียวครับ” (เยาวชนชายกล่าว
“ผมชอบตราสิ งห์ เพราะตราสิ งห์มนั โดนใจผม” (เยาวชนชายกล่าว)
“ชอบยีห่ อ้ นี้เพราะตราสิ งห์มนั สวยดีครับ” (เยาวชนชายกล่าว)

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ ชื่ อสกุล

ดวงกมล ชื่นจิตร

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2552-2556
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
(เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรี ยญเงิน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประสบการณ์ ทางาน

พ.ศ. 2556-2557
พนักงานธุรการ
บริ ษทั ร่ ารวยเจริ ญมัน่ คง พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด

