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บทคัดย่ อ
เครื องดื มแอลกอฮอล์ป ระเภทเบี ย ร์ เ ป็ นเครื องดื มที ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพร่ า งกาย จิ ต ใจ
ตลอดจนระดับสติสัมปชัญญะทั)งต่อปั จเจกบุคคลและสภาพสังคมโดยรวม ส่ งผลให้ประเทศไทย
ออกพระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม เครื องดื มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมี ม าตรการที สํ า คัญ คื อ
การควบคุ มการโฆษณาเครื องดื มแอลกอฮอล์ เพือใช้เ ป็ นมาตรการสําคัญในการควบคุ มจํานวน
ผูบ้ ริ โ ภคเครื องดื มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่า งยิ งกับ กลุ่ ม เยาวชนเพื อไม่ ใ ห้ เ ข้า ถึ ง เครื องดื ม
แอลกอฮอล์ได้โดยง่ายและไม่ให้เกิดค่านิ ยมทีไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามแม้วา่ จะมีมาตรการดังกล่าว
แต่มูลค่าของตลาดเบียร์ ในประเทศไทยกลับมีแนวโน้มทีเพิมมากขึ)น โดยในปี พ.ศ. 2554 มีอตั ราการ
ขยายตัว เพิมขึ) น ถึ ง ร้ อยละ 34.2 จึ งเป็ นที น่ า สนใจถึ ง กลยุท ธ์ ก ารสื อสารการตลาดที มี ผ ลต่อ การ
บริ โภคเครื องดืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ โดยศึกษาเฉพาะตราเบียร์ สิงห์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากกลุ่ มตัวอย่า งที เคยบริ โภคเบี ยร์ สิ งห์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํา นวน 400 คน
วิเคราะห์เชิ งพรรณนาโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แตกต่างด้วย Independent – Sample T Test และ One - Way ANOVA
ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 –
24 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั และมีรายได้
เฉลี ยต่อเดื อน 20,001 – 30,000 บาท ในเรื องของพฤติกรรมการบริ โภคเครื องดื มแอลกอฮอล์
ประเภทเบี ย ร์ ต ราสิ ง ห์ พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กดื มเบี ย ร์ กับ เพื อนฝูง หรื อ เพื อนบ้า น
ในโอกาสสังสรรค์กบั เพือน ๆ เหตุผลทีเลื อกดืมเบียร์ ตราสิ งห์เนื องจากชื นชอบรสชาติ โดยบุคคล
ที มี อิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลื อกดื มคื อ เพือน นิ ยมดื มในงานเลี) ยงสังสรรค์ ความถี ในการดื มคื อ
แล้วแต่โอกาส ซึ งจะเลื อกดื มในช่ วงเวลา 17.00 – 24.00 น. และมักจะเลื อกดื มในวันเสาร์ –
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วันอาทิ ตย์ นอกจากนี) กลุ่ มตัว อย่างยังเลื อกที จะดื มสิ งห์ ลาเกอร์ เ บี ยร์ ในบรรจุ ภ ณ
ั ฑ์ประเภทขวด
ในเรื องการสื อสารการตลาดทีมีผลต่อการบริ โภคเครื องดื มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ ตราสิ งห์ดา้ น
การโฆษณา พบว่า โดยภาพรวมมี ผ ลต่ อ การเลื อ กดื มในระดับ ปานกลาง เมื อพิ จ ารณาในแต่ ล ะ
รายการของด้า นโฆษณา พบว่า มี ผ ลระดับ มาก 3 รายการ คื อ 1)สื อโฆษณาทางโทรทัศ น์ เพื อ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ 2)สื อโฆษณาแบบกลางแจ้ง และ3)สื อโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต ส่ วนด้านการ
ประชาสัมพันธ์ พบว่าโดยภาพรวมมีผลในระดับมาก เมือพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่ารายการ
ที มี ผ ลระดับมากที สุ ด คื อ การเป็ น Sponsor ให้กบั สโมสรฟุ ตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ
สโมสรฟุตบอลเชลซี สําหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลและกลยุทธ์การ
สื อสารการตลาดที มี ผ ลต่ อ การบริ โภคเครื องดื มแอลกอฮอล์ ป ระเภทเบี ย ร์ ต ราสิ ง ห์ พบว่ า
กลุ่ มตัว อย่า งที มี อ ายุ อาชี พ และรายได้เ ฉลี ยต่ อ เดื อ นที แตกต่ า งกัน มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ กลยุท ธ์
การสื อสารการตลาด
ข้อเสนอแนะสําหรั บการศึ กษาในครั)งนี) คือ ควรปรับเปลี ยนรู ปแบบการทําโฆษณาให้มี
ความโดดเด่นและแตกต่างกันออกไปจากเดิม เพือดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี)ควรมี
การเพิมประเภทเบียร์ ทีมีส่วนผสมของผลไม้ในการหมัก เพือขยายฐานผูบ้ ริ โภคเพศหญิงให้เพิมขึ)น
และควรให้ความสนใจกลยุทธ์ดา้ นการประชาสัมพันธ์ในการทําตลาดให้เพิมมากขึ)น เช่น โครงการ
Singha Biz Course ทีเปิ ดโอกาสให้กบั นิ สิตนักศึกษาได้เข้ามามีโอกาสเรี ยนรู ้ การปฏิ บตั ิงานจริ ง
ในสภาวะแวดล้อมจริ ง ตลอดจนการเป็ นผูส้ นับสนุนด้านกีฬา เพือเป็ นการพัฒนาความสามารถของ
เยาวชนและนักกีฬาอาชีพ ให้มีศกั ยภาพทัดเทียมในระดับสากล เป็ นต้น
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