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This research aimed to 1) study the event marketing strategies that affect the 

consumers’ perception on beverage products and 2) study marketing strategy activities that 

affect consumer purchasing decisions on beverage products by the Singha Corporation 

Company Limited in Bangkok. The samples were 400 populations who were 20-40 years old 

and live in Bangkok. The data was statistically analyzed using descriptive statistics such as 

percentage, mean, standard deviation. And the test results using the Chi-square statistics to 

summarize the relationship between two variables.  

The research revealed that 1) The sample population is almost female accounted 

for 57.5 percent, aged between 26-30 years, marriage status, level of education was Bachelor 

degree and the average income per month. 15,000 to 25,000 Baht . The Behavior with an 

interesting in the event marketing was often level by the mean was 3.43 with a standard 

deviation of 0.16. The routine behavior was the housework with an average 4.27. The second 

was using internet, cooking and relaxing at home respectively. And 2) The purchasing 

decisions affected by the Singha Corporation Company Limited's event marketing strategies 

were at a high level by the mean was 3.48, standard deviation of 0.33. There were 2 types at 

the high level that was sponsorship, the second was entertainment and sports event. There 

were 2 types at the mean level that CSR activities and contest activities, respectively. 
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   เกิดจากกลยทุธก์ารตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ...  68 
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บทที 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั กลยทุธ์ทางการตลาด จดัเป็นหนึงเครืองมือสาํคญัทีเจา้ของสินคา้

ต่างนาํมาใช ้เพือช่วยผลกัดนัสินคา้ต่างๆเขา้สู่ผูบ้ริโภคไดม้ากขึน โดยเฉพาะอยา่งยงิ ในยคุทีธุรกิจมี
การแข่งขนัสูงอยา่งในปัจจุบนักลยทุธ์การตลาดยงิจาํเป็นมากขึนตามไปดว้ย ไม่เวน้แมแ้ต่กลุ่มธุรกิจ
เครืองดืมแอลกอฮอลอ์ย่างเบียร์ ทีไดน้าํการกลยุทธ์ทางการตลาดมาใชอ้ย่างต่อเนืองและหลายรุป
แบบ เหตุทีเป็นเช่นนี อาจเป็นเพราะผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่าย เพมิจาํนวนขึนเรือยๆ และทีสาํคญั มูลค่าตลาด
เบียร์ทีสูงถึงปีละกวา่หนึงแสนสองหมืนบาท (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2555)  

กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบหนึงทีนักการตลาดนิยมนํามาใช้ผลกัดันสินคา้ของตนสู่
ผูบ้ริโภคมาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นันคือ กลยุทธ์การสือสารในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม  
หรือ Event Marketing ซึงหมายถึง การตลาดทีเกียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมในดา้นต่างๆ เช่น กีฬา 
การแสดงบนัเทิงรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการเขา้เป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมทีองคก์รอืนจดัขึน เพือสือ
สารตราสินคา้และบุคลิกลกัษณะของสินคา้ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการสร้างประสบการณ์
ร่วมกันให้เกิดขึนระหว่างสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย เพือให้เกิดการรับรู้และการจดจําขึนต่อ
กลุ่มเป้าหมาย กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม มีแนวโนม้ทีไดรั้บความนิยมอยูต่่อไปในอนาคต เพราะ
สามารถปรับเปลียนตามความตอ้งการของเจา้ของสินคา้ และยงัสามารถสร้างสรรคกิ์จกรรมต่างๆ
ไดอ้ย่างไม่จาํกดั เพือให้เหมาะสมกนัตราสินคา้ กลุ่มเป้าหมาย และกระแสนิยมในช่วงเวลานนัๆ 
(เกรียงไกร กาญจนโภคิน, 2555) 

 ธุรกิจเครืองดืมแอลกอฮอล์ เป็นธุรกิจทีถูกควบคุมการทาํกิจกรรมทางการตลาดด้วย
พระราชบญัญติัทีวา่ดว้ย การหา้มโฆษณา อวดอา้งสรรพคุณ หรือกระทาํการส่งเสริมการขายใดๆอนั
เป็นเหตให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการซือหรือดืม ดงันันการทาํกิจกรรมต่างๆทางการตลาดของ
เครืองดืมแอลกอฮอล ์จึงจาํเป็นตอ้งใชค้วามระมดัระวงั เพือไม่ให้ผิดต่อพระราชบญัญติั แต่ในอีก
มุมหนึง ถือเป็นการพิสูจน์ฝีมือของนกัการตลาดในการนาํกลยทุธ์ทางการตลาดมาใชโ้ดยทีไม่ผดิต่อ
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พระราชบญัญติัแต่ยงัสามารถสร้างการรับรู้ในตวัสินคา้ เกิดประสบการณ์ร่วม เกิดการจดจาํจนเกิด
การซือสินคา้นนัๆไปบริโภคในทีสุด (พระราชบญัญติัควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอล,์ 2551)  
 หนึงในบริษทัทีจดัเป็นยกัษ์ใหญ่ในวงการผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีอยู่คู่กับคนไทยมาเป็น
เวลานาน อย่าง บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ผูดู้แลกิจกรรมทางการตลาดของเบียร์หลายยีห้อ 
ไดแ้ก่ สิงห์ ลีโอ สิงห์ไลท ์สิงห์  คอร์เปอเรชนั จึงเป็นอีกหนึงบริษทัทีตอ้งนาํกลยทุธ์ทางการตลาด
โดยเฉพาะอย่างยิง การจดักิจกรรมทางการตลาด มาใชใ้นการผลกัดนัสินคา้สู่ผูบ้ริโภค ท่ามกลาง
การถูกควบคุมดว้ยพระราชบญัญติัควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอล ์ 

จากเหตุทงัหมดขา้งตน้ จึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจยั สนใจในการศึกษากลยุทธ์ “การตลาดเชิง
กิจกรรม” ของ สิงห์ คอร์เปอเรชนั ว่าสามารถสือสารกบัผูบ้ริโภคไดดี้จนทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซือ
สินคา้ของบริษทัไดห้รือไม่อยา่งไร และกิจกรรมประเภทใดทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือมากทีสุด จึง
นาํมาซึงงานวิจยัเรือง “กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมทีส่งผลต่กการตดัสินใจซือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืม บริษทั สิงห์คอร์เปอเรชนั จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร”  เพือเป็นขอ้มูลและ
แนวทางในการเลือกทาํกิจกรรมทางการตลาดในอนาคตต่อไป  
  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพือศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมทีส่งผลต่อการรับรู้และการตดัสินใจซือของ

ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์ครืองดืม บริษทั สิงห์  คอร์เปอเรชนั จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพือให้ทราบถึงรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 

ผลิตภณัฑเ์ครืองดืม บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ขอบเขตของการวจิัย 
1. ขอบเขตดา้นเนือหา  การศึกษาครังนี มุ่งศึกษา กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ทีส่งผลต่อ

การตัดสินใจซือสินค้าของผูบ้ริโภคผลิตภัณฑ์เครืองดืม บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเนน้ไปที การตลาดเชิงกิจกรรมใน 4 รูปแบบ ตามแนวคิดของ เกรียงไกร 
กาญจนโภคิน ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด, กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา, กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สงัคม และ การเป็นผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรม 

2. ขอบเขตดา้นตวัแปร  การศึกษาครังนี มุ่งหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 กลุ่มในรูปแบบ
ตวัแปรตน้มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม โดยรายละเอียดของตวัแปรทงั 2 กลุ่มเป็น 
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2.1 ตวัแปรตน้ คือ กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม โดยในการศึกษาครังนี ศึกษา 4 
รูปแบบยอ่ย ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมการประกวด 2) กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 3) กิจกรรมความรับผดิชอบ
ต่อสงัคม และ 4) การเขา้เป็นผูร่้วมสนบัสนุนกิจกรรม 

2.2 ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เครืองดืม บริษทั สิงห์  
คอร์เปอเรชนั จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ประชากรทีผูว้ิจยัศึกษาในงานวิจยัครังนี เป็น
กลุ่มผูบ้ริโภค ทีอยูใ่นช่วงอาย ุ20 – 40 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร เนืองจากเป็นช่วงอายทีุสามารถ
บริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ (พระราชบญัญติัควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอล์, 2551) ซึงเป็น
ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทั สิงห์คอร์เปอเรชนั ไดต้ามกฎหมาย นอกจากนนัยงัเป็นช่วงอายุทีมีการ
บริโภคแอลกอฮอลม์ากทีสุด (รายงานสถานการ์การบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอลร์ายจงัหวดั, 2550) 

4. ขอบเขตดา้นเวลา  ในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยักาํหนดระยะเวลาในการศึกษา คน้ควา้ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึงประมวลผล วิเคราะห์และอภิปรายผล ตงัแต่วนัที 1 ธนัวาคม 
2555 จนถึง 31 มีนาคม 2556 รวมระยะเวลา 4 เดือน 

 

กรอบแนวคิด 
การวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เกียวกบัขอ้มูล แนวความคิด ทฤษฏีทีเกียวขอ้ง

ตลอดจนไดก้าํหนดตวัแปรทีเกียวขอ้งกบังานวิจยัครังนี และไดท้าํเป็นกรอบแนวคิดสาํหรับงานวิจยั 
ดงันี 

การตลาดเชิงกจิกรรม  
(Event Marketing) 

 

 กิจกรรมการประกวด 

 กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 
 กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 ก า ร เ ข้ า เ ป็ นผู ้ เ ข้ า ร่ ว มสนับส นุน
กิจกรรม 

แผนภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
ประโยชน์ทีได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงกิจกรรมทีผูบ้ริโภคสนใจและนิยมทาํในเวลา เพือนาํไปเป็นขอ้มูลในการ 

 

การตัดสินใจซือ 
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จดักิจกรรมใหต้รงกบัความสนใจดงักล่าว 

2. ทาํให้ทราบถึงกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมว่าส่งผลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั ในระดบัใด เพือเป็นแนวทางในการวางแผนกล
ยทุธ์ทางการตลาด 

3. ขอ้มูลทีไดย้งัสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการเลือกใชก้ลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม
ให้เหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค ตลอดจนออกแบบกิจกรรมทางาการตลาดทีตรงกบัความตอ้งการ
หรือความสนใจของผูบ้ริโภคได ้   

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การตดัสินใจซือ (Purchase Decision)  หมายถึง การทีผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูล หรือได้
ร่วมในกิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรมต่างๆที บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั จดัขึนแลว้นาํขอ้มูล
ต่างๆทีไดม้าพิจารณาวา่จะซือหรือไม่ซือสินคา้ดงักล่าวต่อไป ทงัในขณะนนัและโอกาสต่อไป 

2. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing)  หมายถึง เครืองมือสือสารทางการตลาดชนิด
หนึงทีใช้สือสารกับผูบ้ริโภคโดยตรง ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ มีวตัถุประสงค์เพือให้
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย รับรู้ตราสินคา้ เสริมสร้างภาพลกัษณ์ทีดีของตราสินคา้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย 

3. กิจกรรมการประกวด  หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดทีจดัขึนเพือให้ความบนัเทิงแก่
ผูบ้ริโภค โดยรับสมคัรผูแ้ข่งขนัใหท้าํกิจกรรมทีกาํหนด และใหก้รรมการหรือผูบ้ริโภคทวัไป ร่วม
ตดัสินหาผูช้นะ 

4. กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา  หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดทีจดัขึนโดยให้ความบนัเทิง
และกีฬามาเป็นเครืองดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มาเขา้ร่วมกิจกรรม เช่นการจดัแสดงคอนเสิร์ต การ
จดัการแข่งขนักีฬาต่างๆ หรือการจดัแสดงสิงแปลกๆใหม่ๆ เพือดึงดูดใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้มาภายใน
งานทีจดัขึน 

5. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  หมายถึง กิจกรรมเพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้กบั
ตราสินคา้หรือองคก์ร ผ่านการตอบแทนสังคม การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั การสร้างโอกาสให้แก่
ผูด้อ้ยโอกาส หรืออาจเป็นการบริจาคใหแ้ก่องคก์รต่างๆ   

6. การเขา้เป็นผูร่้วมสนับสนุนกิจกรรม  หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดทีผูจ้ ัดหรือ
เจา้ของสินคา้นันๆไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัขึนมาเอง แต่เขา้ร่วมกิจกรรมฐานะการเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 
โดยสิงทีไดก้ลบัมาคือ ภาพลกัษณ์ทีเกียวเนืองกบักิจกรรมนันๆ ซึงมกัจะสอดคลอ้งกบัตราสินคา้
ของผูส้นบัสนุน 
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บทที 2 
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

การศึกษาเรือง กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือสินค้า ของ
ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์ครืองดืม บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาไดท้บทวน
วรรณกรรมและงานวิจยัต่างๆทีเกียวขอ้ง โดยนาํเสนอตามลาํดบัต่อไปนี 

1.   แนวคิดเรืองการตลาดเชิงกิจกรรม  
2. ทฤษฎีและแนวความคิดเรืองการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 

3. ทฤษฏีและแนวความคิดเรืองการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

4. ขอ้มูล บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั  
5. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. แนวคดิเรืองการตลาดเชิงกจิกรรม  
การตลาดเชิงกิจกรรม เป็นกลยทุธ์การสือสารทางการตลาดทีเป็นทีนิยมและมีบทบาทมาก

ขึนเป็นลาํดบั เป็นวิธีทีทาํให้ผูบ้ริโภครู้จกัในตราสินคา้ ตวัสินคา้ ชืนชมพอใจสินคา้ และบางครัง
การทีผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีจดัขึนนนั สามารถก่อให้เกิดความภกัดีในตราสินคา้ไดใ้น
ทีสุด นอกจากนี การตลาดเชิงกิจกรรมจดัเป็นกลยุทธ์ทีเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ทาง
การตลาดและศิลปะทางการสือสาร กล่าวคือ การตลาดเชิงกิจกรรม เป็นการดึงส่วนทีน่าสนใจของ
สินคา้ สือสารผา่นทางกิจกรรมทีเหมาะสมทีเลือกสรรไว ้และเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอยา่ง
ดี (ชิมพ,์1997) 

ฟิลลิป คอตเลอร์ (1997) ไดใ้หค้าํจาํกดัความลกัษณะของการตลาดเชิงกิจกรรม ไวว้่า เป็น
เหตุการณ์ทีจดัขึนหรือถูกออกแบบขึนเพือสือสารเรืองในเรืองหนึงไปยงักลุ่มเป้าหมาย การตลาด
เชิงกิจกรรมจึงอยู่ในฐานะทีเป็นเครืองมือหนึงของการประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือกิจกรรมใดๆที
บริษทัจดัขึนเพือให้เกิดความสนใจขึนในสังคมหรือผูบ้ริโภค ผ่านการจดักิจกรรมพิเศษ (Special 

event) เช่น การจดันิทรรศการ การประกวด การแข่งขนั หรือการให้เงินสนับสนุนเงินทุนให้แก่
กิจกรรมต่างๆ 
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เกรียงไกร กาญจนโภคิน (2555) ได้ให้ความหมายของ การตลาดเชิงกิจกรรมไว้ว่า 
การตลาดเชิงกิจกรรม เป็นเครืองมือสือสารทีนาํตราสินคา้ไปสู่กลุ่มเป้ามหายอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเนน้การสร้างประสบการณ์ร่วมกบัตราสินคา้ ผา่นประสาทสัมผสัทงัห้า อนัไดแ้ก่ รูป รส กลิน 
เสียง ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย และยงัไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการตลาดเชิงกิจกรรม ทีทาํใหก้ลายเป็น
กลยทุธ์ทีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั ไวอ้ยา่งชดัเจนและเขา้ใจไดง่้าย ดงันี 

1. เป็นกลยทุธ์ทีสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 

2. สามารถสือสารและโตต้อบกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะเป็นการสือสารสอง
ทาง   

3. สามารถควบคุมการสือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คือสามารถกาํหนดให้ผูที้เขา้ร่วม
กิจกรรมทาํอะไรต่างๆไดใ้นเวลาทีกาํหนด และหากกิจกรรมทีจดัขึนมีการกาํหนดเวลาทีเหมาะสม 
จะสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจซือและสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ตราสินคา้ไดอี้กดว้ย 

4. เป็นการลงทุนทีมีประสิทธิภาพสูง กล่าวคือ นักการตลาดส่วนใหญ่เห็นว่า การใช้
การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นการสือสารทีไดผ้ลแม่นยาํ ยงิเมือเทียบกบัการซือสือโฆษณาทีมีราคาแพง
มากในปัจจุบนั แต่สามารถกาํหนดกลุ่มเป้าหมายในการรับสือไดไ้ม่ชดัเจนแลว้นัน การตลาดเชิง
กิจกรรมจึงนบัวา่คุม้ค่ากวา่มาก 

5. ช่วยในการขยายการรับรู้ ดว้ยการสือสารทีรวดเร็วและทนัสมยัมากมายในปัจจุบนั ทาํ
ใหก้ารจดักิจกรรมทางการตลาด สามารถขยายการรับรู้ออกไปไดม้ากกว่าในกลุ่มผูที้เขา้มาร่วมงาน 
ผา่นการสือสารในรูปแบบต่างๆทีมีอยูม่ากมาย 

6. เป็นการสือสารทางการตลาดทีมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลียนให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ทีเกิดขึนไดต้ลอดเวลา สามารถเปลียนหรือ แกไ้ขขอ้มูลไดท้นัท่วงที ต่างจากการสือสาร
ผา่นสืออืนๆเช่น วิทย ุ, โทรทศัน์ ทีหากตอ้งการแกไ้ข ตอ้งใชเ้วลาเป็นสปัดาห์หรือมากกวา่นนั 

7. สามารถประเมินผลในการสือสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถวดัผลของการสือสารไดเ้ร็ว
กวา่การสือสารรูปแบบอืนๆ กล่าวคือ สามารถสอบถามไดโ้ดยตรงจากผูร่้วมกิจกรรมไดท้นัที 

8. สร้างประสบการณ์ร่วมกับตราสินคา้ เป็นเครืองมือการสือสารทีสามารถนํามาซึง 
ประสบการณ์ร่วมทีเกิดขึนระหวา่งกลุ่มเป้าหมายและสินคา้ 

9. ประเมินผลได้ การตลาดเชิงกิจกรรม สามารถนาํมาประเมินผลไดห้ลายดา้น เช่น 
จาํนวนและคุณภาพของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ว่าตรงกับกลุ่มเป้าหมายทีตังไวห้รือไม่ เพือนําไป
ปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดทีจะเกิดขึนในครังต่อๆไปไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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นอกจากนนั การตลาดเชิงกิจกรรมยงัทาํหนา้ทีสาํคญั อีก 4 ประการคือ 

1. เป็นเครืองมือในการสร้างประสบการณ์ร่วมกนัระหวา่งสินคา้และกลุ่มเป้าหมาย  
2. เป็นเครืองมือในการส่งผา่นข่าวสารต่างๆไปยงักลุ่มเป้าหมาย 

3. ทาํหนา้ทีเป็นเครืองมือในการเลือกกลุ่มเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจง  
4. เป็นสิงทีช่วยขยายผลและเพิมแรงผลักดันให้กิจกรรมทางการตลาดอืนๆเข้าสู่

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

การตลาดเชิงกิจกรรม สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ การทีเจา้ของตราสินคา้เป็นเจา้ของ
กิจกรรมนนัๆแต่เพียงผูเ้ดียว และ กิจกรรมทีมีหลายบริษทัหรือหลายตราสินคา้เขา้ร่วมในกิจกรรม
เดียวกนั โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นได้ทงัในลกัษณะการเป็นส่วนหนึงของงาน และการเป็น
ผูส้นบัสนุนงาน 

กิจกรรมทีเจ้าของตราสินคา้เป็นเจ้าของงานแต่เพียงผูเ้ดียว การกาํหนดวตัถุประสงค ์
กาํหนดการต่างๆ จดัทาํขึนจากเจา้ของตราสินคา้แต่เพียงผูเ้ดียวนนั สามารถแบ่งตามลกัษณะของ
กิจกรรมไดด้งันี  

1. งานเปิดตวัสินคา้หรือบริการ  
2. งานฉลองครบรอบ  

3. งานประชุมสัมมนา  
4. การจดัประกวด  
5. การจดัแข่งขนั  
6. งานสัมมนา  
7. งานมอบรางวลั  
8. งานประชาสมัพนัธ์เพือแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม  
9. งานทีสร้างความบนัเทิงและกีฬา  
การจดักิจกรรมทีองคก์รใดองคก์รหนึงจดักิจกรรมขึน แลว้มีองคก์รอืนเขา้ร่วมกิจกรรมนนั 

ในลกัษณะต่างๆ เช่น การเขา้เป็นผูส้นับสนุน การเขา้เป็นส่วนหนึงของงาน หรือแมแ้ต่เป็นผูเ้ช่า
พืนทีในการจดักิจกรรมของตน หากเป็นการเช่าพืนทีในการจาํหน่ายหรือแสดงสินคา้ ส่วนใหญ่มกั
เรียกวา่งาน Exhibition สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทไดด้งันี 

1.  งานแสดงสินคา้ มีวตัถุประสงค ์เพือจดัแสดงสินคา้ให้เห็นภาพลกัษณ์ทีดีของสินคา้ 
ไม่ไดเ้นน้การจาํหน่ายสินคา้นนัๆ 
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2. งานเจรจาธุรกิจและจาํหน่ายสินคา้ เป็นงานทีจดัขึนเพือดึงผูผ้ลิตกบัผูซื้อมาพบกนัใน
รูปองคก์ร ไม่ไดเ้ป็นการขายระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคโดยตรง 

3. งานจาํหน่ายสินคา้สําหรับผูบ้ริโภค เป็นงานรวบรวมสินคา้และบริการต่างๆเขา้ไว้
ดว้ยกนั เพือใหผู้บ้ริโภคสามารถมาเลือกจบัจ่ายไดอ้ยา่งสะดวก 

4. การเขา้เป็นผูร่้วมสนบัสนุนกิจกรรม  การทีสินคา้หนึงๆไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดักิจกรรม
โดยตรง แต่เขา้ร่วมกิจกรรมในฐานะผูส้นับสนุน ซึงจะช่วยในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสินคา้
เหล่านนัใหดู้ดีและชดัเจนยงิขึน ดงันนัการทีสินคา้จะเขา้เป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมควรพิจารณาความ
เหมาะสม ความเกียวเนืองของผลิตภณัฑ ์กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนภาพลกัษณ์ของสินคา้เป็นสาํคญั 

การทาํการตลาดเชิงกิจกรรมเป็นสิงทีทา้ทายความสามารถของนกัการตลาดเป็นอย่างมาก 
เพราะตอ้งดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความแตกต่างจากกิจกรรมแบบเดิมๆ 
ดงันนัการจดักิจกรรมจะตอ้งใชง้บประมาณแลว้ยงัตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์เพือให้สาํเร็จไดต้าม
วตัถุประสงคที์วางไว ้นนัคือ การทาํผูบ้ริโภคเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพือสร้างความรู้จกัหรือ
ประทบัใจในตราสินคา้ใหม้ากกขึน ซึงจะนาํไปสู่จาํนวนผูบ้ริโภคทีเพมิมากขึน 

ปัจจุบนัสินคา้จาํนวนมากหันมาใชก้ารตลาดเชิงกิจกรรมในการประชาสัมพนัธ์ใหลู้กคา้ได้
รู้จกัสินคา้ของตน ทงัสินคา้ทีเป็นทีรู้จกัอย่างดีในตลาดทีปรกติใช้การโฆษณาผ่านสือต่างๆก็ให้
ความสนใจกบัการจดักิจกรรมเชิงการตลาดมากขึนเพราะเป็นสิงให้ผูบ้ริโภคไดส้ัมผสักบัสินคา้
โดยตรง ในส่วนของสินคา้ทียงัไม่เป็นทีรู้จกัก็นิยมใช้กิจกรรมในการประชาสัมพนัธ์สินคา้ให้
ผูบ้ริโภคเพราะเป็นช่องทางทีใชง้บประมาณไม่มากนกั (วิทยา ด่านธาํรงกลู, 2548) 

การจดักิจกรรมพิเศษนัน เป็นเพียงส่วนหนึงของการประชาสัมพนัธ์ แต่ได้ผลมากกว่า
วิธีการอืนๆเพราะ เป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดมี้ส่วนร่วม เกิดประสบการณ์
ร่วมกบัสินคา้ ตลอดจนสามารถดาํเนินการส่งเสริมการขายไปพร้อมกนัได ้จึงทาํให้สามารถวดัผล
ทางการตลาดไดช้ดเจนกวา่การประชาสมัพนั์ทวัไป (เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม, 2551) 

สาเหตุสาํคญัทีทาํให้การตลาดเชิงกิจกรรม ไดรั้บความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั เนืองจาก 
สือโฆษณาหลักต่างๆมีราคาแพงขึน โฆษณาทางโทรทัศน์ทีมีราคาแพงขยบัราคาสูงขึนเฉลีย 

10-15% ทุกปี สือทางวิทยกุ็มีการแข่งขนัประมูลดว้ยราคาสูงขึนเรือยๆ เพราะสือเหล่านี เป็นสือที
เขา้ถึงประชาชนไดอ้ย่างใกลชิ้ด แต่ในทางกลบักนักลบัเป็นสือทีไม่สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้
อยา่งชดัเจน จึงเกิดปัญหาเรืองการเจาะกลุ่มเป้าหมายนนัไม่สามารถทาํไดช้ดัเจน ดงันนั การโฆษณา
อย่างไร้ทิศทางถือเป็นการสูญเปล่า นักการตลากหรือเจ้าของสินค้าจึงต้องวางแผนการให้
งบประมาณและกลยทุธ์ในการทาํตลาดทีใหส้ามารถสือสารเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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การใชก้ารตลาดเชิงกิจกรรมบางครังสามารถสร้างการรับรู้ในตวัสินคา้และบริการไดไ้ม่
น้อยไปกว่าการนาํเสนอผ่านสือหลกัต่างๆ หากมีการวางแผนการใชสื้อทีดีควบคู่กบัการสร้าง
กิจกรรมทีดีและน่าสนใจ จะทาํใหเ้ลือกเผยแพร่ข่าวสารในมุมต่างๆ ได ้ทงัก่อนหนา้การจดักิจกรรม 

ระหว่างกิจกรรม และหลงัจากกิจกรรม ทาํใหสิ้นคา้นนัไดเ้ผยแพร่ข่าวสารอยา่งต่อเนือง และสร้าง
ความจดจาํได้ดีกว่าการใช้สือหลกั เช่นการโฆษณาทางโทรทศัน์ หรือวิทยุ ทีจาํเป็นตอ้งให้
งบประมาณจาํนวนมาก 

จากเหตุผลขา้งตน้ปัจจุบนัสินคา้ต่างๆ จึงใหค้วามสนใจหนัมาทาํการตลาดเชิงกิจกรรมแบบ 

Integrated Marketing Communication หรือใชก้ารโฆษณาร่วมกบัการทาํตลาดแบบถึงตวัลูกคา้ ทาํ
ใหต้ราสินคา้ เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากยงิขึน ทงันีมีหลากหลายเหตุผลทีสินคา้หนัมาใหค้วามสนใจกบั
การทาํตลาดแบบประชิดตวั กล่าวคือ 

1.  สามารถสือความเป็นตัวตนของตราสินคา้พร้อมทงัให้ขอ้มูลของตราสินคา้ทีการ
โฆษณาไม่สามารถใหไ้ด ้เช่นการทดลองสินคา้ การชิม การสัมผสั การมีประสบการณ์ร่วมกนั  

2.  สามารถใชข้อ้มูลในการทาํการตลาดเชิงกิจกรรมไปใชใ้นการปรับปรุงผลิตภณัฑข์อง
ตนเองได ้

3.  สามารถผสานการทาํการตลาดเชิงกิจกรรมไปกบัเครืองมือสือสารการตลาดต่างๆ เช่น 

การทาํกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงสินคา้และผลิตภณัฑ ์การเล่นเกมชิงรางวลั  

 ขอ้ดีของการทาํการตลาดเชิงกิจกรรม คือนกัการตลาดสามารถจดักิจกรรมไดต้ลอดเวลา ไม่
วา่จะเป็น การจดัเฉลิมฉลองในวาระต่างๆ ไม่วา่วนัครบรอบ ฉลองยอดขาย การจดัเปิดตวัสินคา้ การ
แข่งขนั การมอบรางวลั การจดัขอบคุณลูกคา้ การจดัการแสดงพิเศษ แฟชนัโชว ์คอนเสิร์ต ละคร
การกุศล การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยเขา้มาแทนทีการลด แลก แจก แถม ทงันีอาจเพิมเติม
สีสันดว้ย การแสดงบนเวที กิจกรรมบนัเทิง การเล่นเกม การจดัมุมโปรโมชนัในงาน โดยดึงดูดให้
คนมาสนใจ และร่วมกิจกรรมใหม้ากทีสุด กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสัมมนาเสวนาเฉพาะดา้น 

หรือเปิดประเด็นสามารถเชือมโยงไปยงัสินคา้หรือบริการได้ การจดันิทรรศการให้ความรู้ การ
แสดงความกา้วหนา้ทางอุตสาหกรรมไปจนถึงการจดัแสดงสินคา้ ลว้นแลว้เป็นความหลากหลาย
ของการจดัการตลาดเชิงกิจกรรมทงัสิน อีกทงัการตลาดเชิงกิจกรรมในปัจจุบนัสามารถกระจายการ
จดัไปตามสถานทีต่างๆ หลายจุดพร้อมกนัได ้ทงัแหล่งชุมชนใหญ่ๆ ในกทม. และเมืองสาํคญัๆ รวม
ไปถึงพืนทีขนาดเลก็ 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม มีประโยชน์มีหลายประการ เช่น ทาํใหเ้กิดการเผยแพร่ในสือ
ต่างๆ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ทงันีกิจกรรมนนัตอ้งน่าสนใจมีจุดให้สืออยากนาํเสนอ, ทาํใหไ้ดก้ลุ่ม
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ลูกคา้เป้าหมายชดัเจน เนืองจากสามารถเลือกกิจกรรมทีอยูใ่นความสนใจของลูกคา้เป้าหมาย สร้าง
โอกาสใหเ้ขารู้จกัและชอบ “ตราสินคา้” มากขึน สาํหรับสือมวลชนกลยทุธ์นีนอกจากสือมวลชนจะ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้อยา่งไม่เสียค่าใชจ่้ายแลว้ ยงัช่วยสร้างความน่าเชือถือให้กบัสินคา้นนัๆ
อีกดว้ยหากเชิญสือมวลชนไปเยยีมชมงานหรือโรงงานหรือกิจกรรม  

นอกจากนี กิจกรรมทีจดัอยา่งต่อเนืองยงัช่วยสร้าง “บุคคลิกภาพของตราสินคา้” ใหช้ดัเจน
ไดอี้กดว้ย การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นกลยทุธ์การตลาดทีไดผ้ลทงัในดา้นการสร้างการรับรู้ของตรา
สินคา้และการสร้างยอดขายหากมีการจดัการส่งเสริมการขายพร้อมกันด้วย จึงเป็นการใช้
งบประมาณดา้นการตลาดทีไดผ้ลกวา่การทาํประชาสมัพนัธ์ หรือการโฆษณา 

อีกเหตุผลหนึงทีทาํใหก้ารตลาดเชิงกิจกรรมไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็วเนืองมาจากการที
ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัมากขึน ทงัในรสนิยม กิจกรรม รวมถึงวิธีการรับ
สือทาํใหลู้กคา้แต่ละกลุ่มต่างมีความตอ้งการหรือพฤติกรรมทีแตกต่างกนัออกไปมากขึน กิจกรรม 
จึงเขา้มาทาํหนา้ทีตรงนีเพือเจาะลูกคา้เฉพาะกลุ่ม สนองความตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง ถึงแมว้่ากลุ่ม
ลูกคา้จะเลก็ลงแต่การเขา้ถึงลูกคา้ตวัจริงได ้กย็อ่มเพิมโอกาสในการขายไดดี้กว่า  ดงัการศึกษาของ 
จิตรภทัร์ (2543) ทีดาํเนินการศึกษาการมีส่วนร่วม ทศันคติ การตดัสินใจซือความภกัดีต่อตราสินคา้
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีมีต่อสินคา้ความเกียวพนัสูงและสินคา้ความเกียวพนัตาํ ทีมี
การจดัการตลาดเชิงกิจกรรม ผลการวิจยัพบว่าการมีส่วนร่วมกบัการตลาดเชิงกิจกรรม มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือสินคา้ของผูบ้ริโภค การศึกษาดงักล่าวจึงยิงสะทอ้นความสาํคญั
และประสิทธิผลของการตลาดเชิงกิจกรรมต่อการตลาดเชิงรุกในปัจจุบนัมากยงิขึน 

หากแต่การทาํการตลาดเชิงกิจกรรมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงความเหมาะสมหรือ
สอดคลอ้งกบัรสนิยมหรือความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเท่านนั แต่ยงัจะตอ้งเป็นกิจกรรมทีโดด
เด่นและน่าสนใจดว้ย เพือผลในการประชาสัมพนัธ์ สามารถดึงดูดสือมวลชนใหน้าํเสนอเป็นข่าว 

การจดัการตลาดเชิงกิจกรรมจึงตอ้งมีการวางแผนอยา่งเป็นขนัเป็นตอนดว้ย ตวัอยา่งเช่น การตลาด
เชิงกิจกรรมของบริษทัผูผ้ลิตเครืองประดบัแห่งหนึงอาจจะจดังานภาคเชา้ให้มีการประกวดหรือ
แข่งขนัออกแบบเครืองประดบัอญัมณี ช่วงบ่ายอาจจะมีการเสวนาเรืองการลงทุนในอญัมณีหรือ
เสวนากบันกัวิชาการ ส่วนภาคคาํเป็นการจดัปาร์ตีเพือเป็นข่าวในเชิงสังคมและบนัเทิง จึงจะเห็นว่า
การจดัการตลาดเชิงกิจกรรมงานหนึงๆ มีความจาํเป็นจะตอ้งวางกลยทุธ์ให้ดีเพือให้สามารถสร้าง
ประโยชน์กลบัมาในเชิงการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้ทีสุด 
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กล่าวโดยสรุป สิงทีนักการตลาดควรคาํนึงถึงในการจดักิจกรรมในรูปแบบการตลาดเชิง
กิจกรรม คือ  

1. กิจกรรมทีเลือกจดั ตอ้งมีลกัษณะสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของตราสินคา้ 
2. ชือของกิจกรรมทีจดั ตอ้งมีชือของตราสินคา้ร่วมอยูด่ว้ย 

3. เครืองหมายและสญัลกัษณ์ของกิจกรรม ตอ้งมีโลโกข้องตราสินคา้ร่วมอยูด่ว้ย 

4. ตอ้งมีป้ายหรือโลโกข้องตราสินคา้ในบริเวณงานอยา่งทวัถึง 

5. ควรมีสัญลกัษณ์ประจาํงาน (Mascot) เพือสร้างความสะดุดตา คึกคกั เป็นทีน่าสนใจ 

6. ควรเชิญสือมวลชนมาร่วมงานมากๆ 

7. ตอ้งมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ ์อยา่งเพียงพอ ทงัก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 

8. ควรเชิญผูมี้ชือเสียงหรือผูที้สังคมส่วนใหญ่รู้จกัมาร่วมกิจกรรมในงาน เช่น ดารา 
นกัร้อง นกักีฬา ทีมีชือเสียง 

9. ควรใชร่้วมกบัเครืองมือการสือสารการตลาดอืนๆ (เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม, 2551) 

การใชก้ารตลาดเชิงกิจกรรมเพือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป็นทีนิยมมากขึนอย่างมาก แต่ปัญหาที
จะตอ้งพิจารณาและวางแผนอย่างรอบคอบ คือการสร้างการตลาดเชิงกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลูกคา้และสามารถเผยแพร่ข่าวสารแก่คนส่วนใหญ่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การทาํ
กิจกรรมอาจจดัขึนเพือสร้าง “การรับรู้เกียวกบัตราสินคา้” เพียงอยา่งเดียวหรือเพือส่งเสริมการ ขาย
ไปพร้อมกนักไ็ด ้ทีสาํคญัคือตอ้งเตรียมพนกังานผูรั้บผดิชอบไปใหพ้ร้อมและพอเพียง  

การตลาดเชิงกิจกรรมทีดีจะตอ้งมีการประสานงานกนัระหว่างฝ่ายการตลาด และฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ตอ้งวางขนัตอนและกระบวนการของกิจกรรมก่อนงาน ระหว่างงาน และภายหลงั
งานเพือสร้างความพึงพอใจและสร้างความจดจาํในตราสินคา้ต่อผูบ้ริโภคอย่างยงัยืน และใน
ขณะเดียวกนัตอ้งบรรลุเป้าหมายของการจดังานทีวางไวต้อนตน้จึงจะถือไดว้่าเป็นการทาํการตลาด
เชิงกิจกรรมอยา่งเหมาะสม 

จากการทีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรรณกรรมในเรืองการตลาดเชิงกรรม ทาํใหผู้ว้ิจยัไดพ้บว่า ใน
ปัจจุบนั การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดทีสินคา้ต่างๆนิยมนาํไปใชใ้นหลากหลาย
รูปแบบ เพือให้เหมาะกบัสินคา้หรือตราสินคา้ของตน ดงันันผูว้ิจยัจึงสนใจกลยุทธการตลาดเชิง
กิจกรรมทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค จึงไดน้าํมาศึกษาเป็นตวัแปรตน้ใน
งานวิจยัครังนี โดยไดศึ้กษาใน 4 รูปแบบของกิจกรรมตามแนวคิดของ เกรียงไกร กาญจนโภคิน 
ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และ การ
เขา้เป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 
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2.  ทฤษฎแีละแนวความคดิเรืองการตัดสินใจซือของผู้บริโภค 
ในการศึกษาเรืองการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคนนัการศึกษาเรืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น

สิงทีสาํคญั และจากแนวคิดเรืองการตลาดเชิงกิจกรรมและการสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้นัน
องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค ก็มีความสาํคญั พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง 

พฤติกรรมซึงบุคคลทาํการคน้หา การซือ การใช ้ การประเมินผล และการใชจ่้ายในผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการซือของเขา หรืออาจหมายถึงกระบวนการตดัสินใจ
และลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเมือทาํการประเมินผล การจดัหา การใช ้ และการใชจ่้าย
เกียวกบัสินคา้และบริการ (ชิฟแมน และ คานุค, 1994) 

ศิรินทร์ ซึงสุนทร (2542) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้่า เป็นการ
กระทาํของบุคคลใดบุคคลหนึงซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้า และการใชซึ้งสินคา้และ
บริการ ทงันีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และซึงมีส่วนในการกาํหนดให้
มีการกระทาํดงักล่าวนนั หมายถึงพฤติกรรมของมนุษยน์นัเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัความนึกคิด 

ความรู้สึก หรือการแสดงออกของมนุษย ์นอกจากนี ชิฟแมนและคานุค (1994) ก็ไดก้ล่าวเพิมเติมถึง
กระบวนการเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่เป็นพฤติกรรมซึงบุคคลทาํการคน้หา การซือ  การใช ้  
การประเมินผล และการใชจ่้าย ในผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเอง  

ทงันี ธงชยั สันติวงษ ์ (2533) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพิมเติมในความหมายที
ถูกตอ้งว่า ไม่ไดห้มายถึงการบริโภค แต่หมายถึงการซือ ของผูบ้ริโภค เนน้ตวัผูซื้อเป็นสาํคญั และ
การซือเป็นเพียงจุดหนึงของกระบวนการตดัสินใจ ดงันันการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

จาํเป็นตอ้งอาศยัวิธีการศึกษาแบบกระบวนการตดัสินใจ นนัคือ ศึกษาดูว่าในการตดัสินใจซือของ
ผูบ้ริโภคนนัมีกระบวนการเป็นมาอยา่งไร และตลอดจากจุดเริมตน้ของกระบวนการเรือยมาจนถึง
จุดทีผูบ้ริโภคทาํการซือนนัเอง (ธงชยั สันติวงษ)์ และ เอซซี (1999) ใหค้วามหมายของกระบวนการ
ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคไวว้่าเป็นกระบวนการของการรับรู้และการประเมินขอ้มูลเกียวกบัสินคา้ 
และพิจารณาว่าตวัเลือกใดสามารถสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคแลว้จึงทาํการตดัสินใจ
เลือกตวัเลือกนนั  

ชิฟแมน และ คานุค (1994) นาํเสนอรูปแบบของกระบวนการตดัสินใจซือทวัไปดงัใน
แผนภาพที 2 กล่าวโดยสรุปแลว้พฤติกรรมก็คือ การกระทาํทีผ่านกระบวนการรวบรวมขอ้มูล 

ประมวลขอ้มูลทีไดม้าผา่นกระบวนการตดัสินใจ เพือทาํการเลือกสรรการกระทาํทีคิดว่าถูกตอ้งและ
สมควรตามความคิดและพืนฐานบุคคลิกภาพ นิสัยของแต่ละบุคคลก่อนทีจะเกิดพฤิตกรรมนัน
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ผูบ้ริโภคจะตอ้งผา่นกระบวนการตดัสินใจทีสลบัซบัซอ้นต่างกนั ทงันีขึนอยูก่บัสินคา้หรือบริการ
ดว้ยว่าผูบ้ริโภคมีความเกียวพนักบัสินคา้นนัมากนอ้ยแค่ไหน สินค่าจะมีความเกียวพนั เมือเป็น
สินคา้ทีมีขนัตอนการใชง้านทีสลบัซบัซอ้น ราคาแพง หรือมีความสาํคญัต่อภาพลกัษณ์ส่วนตวัของ
ผูใ้ช ้ แต่ถา้เป็นสินคา้ทีผูบ้ริโภคมีความเกียวพนัตาํ ซึงมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัสินคา้ทีมีความ
เกียวพนัสูง กระบวนการตดัสินใจซือจะง่ายขึน  

 

พฤติกรรมหลงัการตัดสินใจ  และการประเมินหลงัการซือของผู้บริโภค  
หลงัจากทีผูบ้ริโภคไดท้าํการตดัสินใจซือแลว้ จะเกิดพฤติกรรมตามมาคือการประเมินหลงั

การซือวา่ ตราสินคา้นีทาํการตดัสินใจนนัสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคมากนอ้ยแค่ไหนโดย
แบ่งแนวคิดยอ่ยออกเป็นดงันี 

1.  ผลจากกระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 
สุนทรี พชัรพนัธ์ (2541) ไดก้ล่าวถึงผลจากการตดัสินใจซือสินคา้อยา่งใดอยา่งหนึง ผล

ทีเกิดขึนอยา่งแรกคือ พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภคมีอยู ่2 ลกัษณะคือ 

1.1 การซือเพือทดลองใช ้ในกรณีทีผูบ้ริโภคซือสินคา้ยหีอ้นนัเป็นครังแรก และจะซือ
ในปริมาณทีน้อยกว่าปกติทีตอ้งใช ้ ทงันีเพราะผูบ้ริโภคตอ้งการประเมินคุณภาพสินคา้ยีห้อนัน
โดยตรง เช่น การซือนาํยาบว้นปากยหีอ้ใหม่ และเมือมีสินคา้ใหม่วางตลาด การซือเพือทดลองใชก้็
มกัจะเกิดขึนเสมอ แต่พฤติกรรมเช่นนีมกัใชไ้ดเ้ฉพาะสินคา้บางประเภทเท่านนัสินคา้บางชนิดไม่
สามารถซือเพือทดลองใชไ้ด ้โดยเฉพาะสินคา้ทีมีอายกุารใชง้านยาวนานเช่น เตาไมโครเวฟ, เครือง
ทาํความเยน็ ซึงกว่าจะทราบถึงคุณภาพทีแทจ้ริงก็ตอ้งใชสิ้นคา้ยหีอ้นนัไปจนหมดอายแุลว้หรือกว่า
จะเปลียนใจไดก้ต็อ้งใชเ้วลาอีกนานจึงจะเปลียนยหีอ้อืนได ้

1.2 การซือสินคา้ยหีอ้นนั ๆ ซาํ  ลกัษณะนีใกลเ้คียงกบัแนวความคิดเรืองความ
จงรักภกัดีในตรายีหอ้ ซึงจะสร้างความมนัคงใหก้บัสินคา้ยหีอ้นนัในตลาดมากขึน โดยจะต่างจาก
การซือเพือทดลอง ตรงทีผูบ้ริโภคจะซือสินคา้ซาํในยีห้อเดิมและเพิมปริมาณมากกว่าเดิมความ
คาดหวงัของผูบ้ริโภคทีจะเกียวขอ้งกับความพึงพอใจทีได้รับเสมอ เมือผูบ้ริโภคพิจารณา
ประสบการณ์ในอดีตกบัสิงทีเขาตอ้งการ นอกจากนนัเพือลดปัญหาภายหลงัการซือ ผูบ้ริโภคตอ้ง
เลือกสินคา้ทีมีคุณค่า และดูว่าฉลาดทีสุด สร้างความมนัในเมือมีโฆษณายนืยนัการตดัสินใจอีกครัง 

รวมถึงการแลกเปลียนความเห็นกบัเพือนทีใชสิ้นคา้ยหีอ้เดียวกนัอีกดว้ย 
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แผนภาพี 2 รูปแบบของกระบวนการตดัสินใจซือ 

ทีมา : Shiffmand, L.G. and Kanuk, L L . Consumer behavior, 5th ed., Englewood cliffs (NJ : 

Printice Hall, 1997), 565 
 

 

นอกจากนี อดุลย ์จารุรงคกุล (2543) ยงัไดเ้พิมเติมเกียวกบัพฤติกรรมการซือซาํ โดยแบ่ง
ลกัษณะของการซือซาํออกเป็น 

1. การแกปั้ญหาแบบซาํซาก  การซือซาํมกัจะตอ้งมีการแกปั้ญหาติดต่อกนั ทีเป็น
เช่นนีกเ็พราะเกิดจากปัจจยัหลายประการ ทีสาํคญัทีสุดก็คือเกิดความไม่พอใจในทางเลือกทีซือมา
แต่ละครังก่อนจนบางครังเกิดการเปลียนตรายีหอ้อยูเ่รือย ๆ อาจจะเกิดจากกกัตุนสินคา้ในร้านคา้
ปลีกหมดก็ได ้ ซึงผูซื้อก็ตอ้งชงัดูว่าจะเป็นการคุม้ค่าไหมทีจะลงทุนทงัเวลาและพลงังานเพือจะไป
ซือทีอืน การเปลียนตรายีห้ออาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการแสงหาความหลากหลาย 

พฤติกรรมแบบนีเรามกัจะพบเมือมีทางเลือกมากมายแต่วา่แต่ละทางเลือกคลา้ยคลึงกนั 

2. การตดัสินใจอย่างเป็นนิสัย การซือซาํอาจเกิดจากนิสัยทีจะทาํให้เกิดการตดัสินใจ
ง่ายเขา้ และทาํใหผู้บ้ริโภคจดัการกบัชีวิตไดดี้ขึน นิสัยในการซือแตกต่างกนัไปตามระดงัของการ
เกียวขอ้งและทุ่มเทความพยายามกบัสินคา้ จึงจาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบนิสัยการซือทีขึนอยูก่บัความ
ซือสตัยต่์อตรายหีอ้ และขึนอยูก่บัความเฉือย 



15 

 
 

ก. การซือสัตยต่์อตรายหีอ้ การซือซาํยอ่มแสดงว่าสินคา้สามารถตอบสนองความพึง
พอใจหรือไดรั้บการยอมรับแลว้ 

ข. ความเฉือย เป็นผูบ้ริโภคทีซือจนเป็นนิสัย ผูบ้ริโภคประเภทนีทุ่มเทความพยายาม
กบัผลิตภณัฑน์อ้ยและไม่มีการตดัสินใจ ความเฉือยหมายถึงผูบ้ริโภคทีซือตราเดิม ไม่ใช่เพราะเขามี
ความซือสัตยต่์อตรายีห้อ แต่เป็นเพราะไม่คุม้ค่าทีจะเสียเวลาและความยากลาํยากในการเสาะ
แสวงหาทางเลือก เช่น การซือผกัดอกบรรจุกระป๋องหรือกระดาษทิชชู่ เป็นตน้ นิสัยนีไม่คงทน
ถาวร ใครขายถูกกวา่กจ็ะเปลียนไปเรือย ๆ 

 

การประเมินหลงัการซือของผู้บริโภค  
หลงัจากทีผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการตดัสินใจซือสินคา้แลว้ ผูบ้ริโภคจะเขา้สู่สภาวะการ

ประเมินหลงัการซือ คือ การทีผูบ้ริโภคไดใ้ชสิ้นคา้แลว้โดยเฉพาะหลงัจากการซือเพือทดลองใช ้ซึง
จะประเมินค่าการซือครังนีเป็นไปตามทีคาดหวงัหรือไม่ ทงันีผลทีเกิดขึนจากการประเมิน มี 3

ลกัษณะคือ 

1. เมือใชแ้ลว้ สินคา้ตอบสนองผูบ้ริโภคตามทีคาดหวงัไว ้

2. สินคา้ตอบสนองไดดี้เกินทีคาดไว ้สร้างความพึงพอใจใหผู้บ้ริโภค 

3. สินคา้ตอบสนองตาํกวา่ทีคาดไว ้ผูบ้ริโภคเกิดความไม่พอใจในสินคา้ 
ทงันีอดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543) ให้คาํจาํกดัความของการประเมินการซือไวว้่า เป็นการ

ทบทวนผลของการเลง็เห็นปัญหา เสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมินค่าทางเลือก และการตดัสินใจ
เกียวกบัสินคา้ เพือกาํหนดผลของการปฏิบติัดงักล่าวและ ยงัไดแ้บ่งประเภทของการประเมินไว ้ 2 

ประเภทคือ 

1. การประเมินก่อนการซือ หมายถึง การทบทวนขนัตอนในการเลง็เห็นปัญหาการเสาะ
แสวงหาข่าวสารและการประเมินค่าทางเลือก การประเมินผลก่อนการซือเริมตน้ก่อนทีจะมีการ
ตดัสินใจซือ การตดัสินใจไม่ว่าในเรืองการเล็งเห็นปัญหา การเสาะแสวงหาข่าวสารและการ
ประเมินค่าทางเลือกต่างกเ็ป็นตวัแปรทีทาํใหเ้กิดความไม่สมดุลยใ์นความนึกคิดหรือความสงสัย ซึง
จะทาํใหเ้กิดการประเมินและหาขอ้แกไ้ข แต่ถา้ผูบ้ริโภค พอใจกบัการตดัสินใจก็สามารถกา้วต่อไป
ในขนัตอนต่อไปได ้

2. มีการประเมินภายหลงัการซือ หมายถึง มีการทบทวนการปฏิบติังานของสินคา้หลงัจาก
ทีมีการซือเพือกาํหนดว่าสอดคลอ้งกบัการคาดหมายทีบริโภคมีไวแ้ต่ก่อนหรือไม่ และขนัตอน
ต่อไปคือ การตดัสินใจเกียวกบัสินคา้ ความไม่สมดุลในความนึกคิด การประเมินความเขา้ใจและ
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วิธีการแกไ้ขขอ้สงสยัเพือมิใหต้นเองตกอยูใ่นสภาวะผดิหวงั การประเมินหลงัการซือนนัมีแนวคิดที
เกียวขอ้ง 2 แนวคิด คือแนวคิดความพอใจและไม่พอใจของผูบ้ริโภค และแนวคิดความไม่
สอดคลอ้งภายหลงัการซือ  

จากการทบทวนวรรณกรรมในเรืองการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค นนัทาํให้ทราบว่า การ
ตดัสินใจซือขึนอยูก่บัหลายปัจจยั โดยเฉพาะอยา่งยงิ การตดัสินใจซือทีเกิดจากกลยทุธ์ทางการตลาด
ต่างๆ ผูว้ิจยัจึงสนใจการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม โดย
ไดก้าํหนดให้ การตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เครืองดืมเป็นตวัแปรตาม ทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม 

 

3.  ทฤษฎแีละแนวความคดิเกยีวกบัการรับรู้ 
ความหมายของการรับรู้ 
ชิฟแมน และ คานุก (2000) ไดใ้ห้ความหมายของการับรู้ไวว้่า เป็นกระบวนการทีแต่ละ

บุคคลไดเ้ลือก ประมวลผล และตีความเกียวกบัตวักระตุน้ออกมา เป็นความหมายและไดภ้าพทีมี
เนือหา 

โรบินส์ (2003) กล่าว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทีบุคคลจดัระบบหรือตีความสิงที
ประสาทสัมผสัได ้เพือให้ความหมายกบัสภาพแวดลอ้มของสิงนันๆ นอกจากนัน แวงเนอร์ และ 
ฮอลเลนเบค (2005) ไดใ้หค้วามหมายเพิมเติมเกียวกบัการรับรู้ว่า การรับรู้คือ กระบวนการทีบุคคล
เลือก จดัการ เกบ็ และ รับ ขอ้มูล ซึงมีกระบวนการสาํคญั ดงัทีแสดงในภาพที 3-1 

บรรยงค ์โตจินดา (2543) ให้ความหมายของการรับรู้ต่ออีกว่า หมายถึง การทีบุคคลไดรั้บ 
ตีความ และตอบสนองต่อสิงทีเกิดขึน การรับรู้ยงัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กิจกรรมย่อยคือ การรับ
ขอ้มูล และการแปลขอ้มูล 
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แผนภาพที 3 กระบวนการรับรู้ของ แวงเนอร์ และ ฮอลเลนเบค 

ทีมา: J.A. Wagner and J.R. Hollenbeck. (2005). Organizational Behavior Securing : Competitive 

Advangetage. 5th edition. OH : South – Western. 

 

กระบวนการรับรู้ 
การรับรู้ จะเกิดขึนไดน้นั จะตอ้งประกอบไปดว้ย  
1. การสัมผสั หรือการรับรู้สิงเร้าจากประสาทสัมผสัทงั 5 อนัไดแ้ก่ ตา หู จมูก ลิน และ 

ผวิกาย หลงัจากทีร่างกายไดรั้บรู้สิงเร้าหรือสัมผสัต่างๆแลว้ จะส่งต่อความรู้สึกหรือประสบการณ์ที
ไดรั้บไปยงัสมอง เพือใหเ้กิดความรับรู้ต่อไป 

2. ชนิดและธรรมชาติของสิงเร้าและการรับรู้ โดยปกติบุคคลจะสามารถเกิดการรับรู้ได้
โดยไม่จาํเป็นทีจะตอ้งสัมผสัสิงเร้าทงัหมด อนัเนืองมากจากประสบการทีไดรั้บจากการรับรู้และ
เรียนรู้จากสิงแวดลอ้มทีผา่นมา 

3. การแปลความหมายของการสัมผสั การรับรู้มกัเกิดจากการรับสัมผสัเสมอ ถา้เราถูกเร้า
ดว้ยสิงทีไม่เคยพบมาก่อน เรามกัจะแปลความหมายโดยเทียบกบัสิงทีเคยพบมาก่อนเสมอ 

4. ประสบการณ์เดิมกับการรับรู้ในการแปลความหมาย บุคคลจําเป็นทีจะต้องให้
ประสบการณ์เดิมทีมีความรู้หรือเคยรับรู้มาก่อนเป็นส่วนช่วยในการแปลความหมายของความรู้สึก
จากการสัมผสั (จาํเนียร ช่วงโชติ, 2515) 

นอกจากนี กนัยา สุวรรณแสง (2540) ยงัไดเ้สนอกระบวนการรับรู้ว่า กระบวนการรับรู้ 
ประกอบดว้ย3 กระบวนการหลกัคือ กระบวนการภายนอกหรือสิงเร้า กระบวนการภายในหรือการ
รับรู้ และ กระบวนการแสดงออกหรือปฏิกิริยาตอบสนอง ดงัแสดงในภาพที 4  
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แผนภาพที 4 กระบวนการรับรู้ของ กนัยา สุวรรณแสง 

ทีมา: กนัยา สุวรรณแสง. (2540). จิตวทิยาทัวไป.  กรุงเทพฯ: รวมสาสน์ 

 

จากภาพที 4 การสัมผสัเป็นบนัใดขนัแรกของการรับรู้ เมือร่างกายรับรู้ผา่นทางประสาท
สัมผสัทงั 5 ก็จะเกิดการตีความ โดยอาศยัความคิด ความเขา้ใจ ความจาํ การเรียนรู้และมโนภาพ 
หลงัจากนนั ก็ทาํการตดัสินใจและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองโดยแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง
ออกมา ซึงปัจจยัสาํคญัทีมีผลกระทบต่อการรับรู้ของบุคคลประกอบดว้ยปัจจยัสาํคญั 3 ประการ คือ 

1. ปัจจยัดา้นสถานการณ์ ไดแ้ก่ เวลา สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคม 

2. ปัจจัยด้านตัวผูรั้บรู้ ได้แก่ ทัศนคติ แรงขบั ความสนใจ ประสบการณ์ และความ
คาดหวงั 

3. ปัจจยัดา้นเป้าหมาย  ไดแ้ก่ ความใหม่ การเคลือนที เสียง ขนาด ภาพดา้นหลงั ความ
ใกลไ้กล และความเหมือน   

โดยส่วนใหญ่แลว้ คนเรามกัจะมีความเชือมนัในประสาทสัมผสัของตนเองในบางครังอาจ
ทาํให้เกิดความเชือว่า สิงทีสัมผสัหรือรับรู้ คือ ความเป็นจริง ความเชือในลกัษณะดงักล่าว อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาได ้ โดยเฉพาะกรณีทีการทีสิงรับรู้และความเป็นจริงของวตัถุมีความแตกต่างกนั
มาก ซึงจะนาํไปสู่โอกาสทีจะเกิดความเขา้ใจผิดความสับสนและความขดัแยง้ภายในองคก์รได ้
ดงันนั ในขนัตอนแรกของการรับรู้จะตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะขอ้มูลทีไดรั้บความสนใจหรือใส่
ใจเท่านนัทีจะถูกนาํไปแปลความหมายต่อ  
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ดงันนัในขนัตอนแรกของกระบวนการรับรู้คือความสนใจเอาใจใส่ เป็นขนัตอนทีขอ้มูล
ทงัหมดถูกกรอง ดงันัน จะมีบางส่วนผ่านเขา้มาในระบบ ขนัตอนนีจึงเป็นขนัตอนทีสาํคญัมาก 
เพราะเนืองจากขอ้มูลใดทีไม่ไดผ้า่นการกรอง ก็จะไม่ไดถู้กนาํเขา้มาสู่การตดัสินใจ แมว้่าขอ้มูลที
ผา่นการกรองในขนัตอนแรกแลว้ แต่ขอ้มูลทีเขา้มายงัมีจาํนวนมหาศาล ดงันนั ขนัตอนของการ
จดัการ จะทาํหนา้ทีจดัการกบัขอ้มูลจาํนวนมหาศาลและสลบัซบัซอ้นให้มีความง่ายขึน ภายหลงัที
ขอ้มูลต่าง ๆ ถูกจดัการใหง่้ายขึนขอ้มูลดงักล่าวก็จะถูกจดัเก็บและดึงขอ้มูลออกมาใช ้ซึงในบางครัง
ขอ้มูลบางส่วนอาจมีการสูญหายไปบา้งในกระบวนการจดัเกบ็และการดึงขอ้มูล 

จากวรรณกรรมเกียวกับการรับรู้ของผู ้บริโภคทีได้ทบทวนมานัน ทําให้ผู ้วิจัยเห็น
ความสําคญัของการรับรู้ในตราสินคา้ว่า เป็นจุดเริมตน้ของการเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆทีจดัขึน 
ตลอดจนการนาํไปซึงการซือสินคา้ต่างๆมาบริโภคในทีสุด จึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจยันาํการรับรู้มาเป็น
เครืองชึวดัความสําเร็จของกิจกรรมทางการตลาด ในการศึกษาวิจัยเรือง กลยุทธ์การตลาดเชิง
กิจกรรมทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เครืองดืม บริษทั สิงห์คอร์เปอ
เรชนั จาํกดั ในครังนี 

 

4. ข้อมูลเบืองต้นเกยีวกบั บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน จํากดั  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั เป็นบริษทัสําคญัในเครือของ บริษทับุญรอดบริวเวอรี 

จาํกดั ก่อตงัขึนเพือดูแลธุรกิจเครืองดืมของบริษทับุญรอดบริวเวอรี จาํกดั และรับผิดชอบในการ
บริหารและทาํการตลาดให้แก่ผลิตภณัฑ์ เบียร์ โซดา นําดืม เครืองดืมสุขภาพ นําแร่ธรรมชาติ 
ผลิตภณัฑข์า้วสารบรรจุถุงและสาหร่ายทะเลทอดกรอบ ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ สิงห์, ลีโอ, โซดา
สิงห์ , นาํดืมสิงห์, บีอิง, เพอร์ร่า, พนัดี และ มาชิตะ 

บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ดาํเนินการบริหารโรงเบียร์  แห่ง และโรงงานผลิตโซดา-
นําดืมรวม 7 แห่ง ในจุดสําคัญต่างๆทัวประเทศ พร้อมทังยงัทําหน้าทีในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผูแ้ทนจาํหน่ายในการให้บริการเพือรองรับความตอ้งการของตลาด รวมถึง
ตอบสนองผูบ้ริโภคให้ได้อย่างทวัถึงและรวดเร็ว โดยมีเครือข่ายเอเย่นต์จาํนวน 300 ราย เป็น
ตวัแทนจาํหน่ายและคอยอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดต่างๆในแต่ละ
พืนทีทวัประเทศ นอกจากนี สิงห์ คอร์เปอเรชนั ยงัมีตวัแทนจาํหน่ายในกวา่ 40 ประเทศทวัโลก 

และด้วยเกียรติบตัร ISO :  รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ระบบการ
จดัการความปลอดภยัของอาหาร ISO :  GMP & HACCP และรางวลัเหรียญทองจาก
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ประเทศต่างๆทาํให ้สิงห์ คอร์เปอเรชนั และสินคา้ในความดูแลไดรั้บความไวว้างใจจากคนไทยและ
ทวัโลกเสมอมา  

นอกจากความมุ่งมนัในการขยายสินคา้และการทาํการตลาดอย่างเต็มทีแลว้ บริษทั สิงห์ 
คอร์เปอเรชนั ยงัมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวินตคนไทยควบคู่ไปกบัการเติบโตของบริษทัฯ
โดยการส่งเสริมใหมี้การกระจายรายไดสู่้ทอ้งถิน ดาํเนินกิจกรรมทางสังคมและวฒันธรรมไทยเป็น
หลกั รวมถึงการสนบัสนุนดา้นการศึกษาและกีฬาทุกประเภทเพือเป็นการตอบแทนทีสงัคมอีกดว้ย 

จากขอ้มูลและความเป็นมาของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั เป็นเหตุใหผู้ว้ิจยัสนใจใน
กลยทุธ์ทางการตลาดทีสิงห์ คอร์เปอเรชนั ใช ้นนัคือ กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม เพราะเป็นส่วน
หนึงทีทาํให ้สิงห์ คอร์เปอเรชนั สามารถอยูคู่่สงัคมมาไดอ้ยา่งยาวนานและเป็นผูน้าํในธุรกิจเบียร์ใน
ปัจจุบนั  

 

5. งานวจิัยทีเกยีวข้อง 
จิตรภทัร์ จึงอยู่สุข (2543) ไดศึ้กษาเรือง การมีส่วนร่วม ทศันคติ การตดัสินใจซือ ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีมีต่อสินคา้ความเกียวพนัสูงและสินคา้
ความเกียวพนัตาํทีการการจดัการตลาดเชิงกิจกรรม พบว่าในสินคา้ทีมีความเกียวพนัตาํนัน การมี
ส่วนร่วมกบัการตลาดเชิงกิจกรรมไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ และปัจจยัดา้นทศันคติต่อ
สินคา้เป็นปัจจยัเพียงตวัเดียวทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค ส่วนในสินคา้ทีมีความ
เกียวพนัสูงนันพบกว่า การมีส่วนร่วมกบัการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินซือ 
นอกจากนี ทศันคติและความภกัดีต่อตราสินคา้นนัมีความสัมพนัธ์กบการตดัสินใจซือ จึงสรุปไดว้่า 
การมีส่วนร่วมกบัการตลาดเชิงกิจกรรมแต่ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นสองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือสินคา้ทีมีความเกียวพนัสูงของผูบ้ริโภค 

เพญ็สุดา ประถมกรึก (2545) ศึกษาเรือง ระดบัการเชือมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตรา
สินคา้กบัทศันคติ ภาพลกัษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม พบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภคและภาพลกัษณ์
ต่อการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบั ทศันคติของผูบ้ริโภคและภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้ที
สนบัสนุนในเชิงบวก และยงัพบอีกว่า กลุ่มตวัอยา่งทีเขา้ร่วมกิจกรรมเชิงการตลาดมีทศันคติทีดีต่อ
ภาพลกัษณ์และตราสินคา้ทีจดักิจกรรมมากกวา่ผูที้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

วนัธิดา จนัทกิจ (2547) กล่าวสรุปไวใ้นงานวิจยัเกียวกบัอิทธิพลของการเป็นผูส้นับสนุน
กิจกรรมต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ วา่ประเภทสินคา้ทีมีความสอดคลอ้งกบัประเภทกิจกรรม จะทาํให้
ตราสินคา้มีภาพลกัษณ์ทีดีกว่าในภาวะทีไม่มีความสอดคลอ้งกนั ในขณะทีการเป็นผูส้นับสนุน
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กิจกรรมในขนาดต่างกนัและการเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมเป็นระยะเวลาต่างกนั ไม่ทาํใหภ้าพลกัษณ์
ตราสินคา้ต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ระดบัขนาดของกิจกรรมทีต่างกนักบั
ระดับของระยะเวลาทีสนับสนุนกิจกรรมต่างกัน มีผลกระทบร่วมกันต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
นอกจากนนัยงัพบอีกวา่ ปัจจยัทงัสามมีผลกระทบร่วมกนัต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

อญัชลี นากสีสุก (2553) ไดก้ล่าวไวใ้นงานวิจยั การับรู้การสือสารทางการตลาดผ่านทาง
กิจกรรมการตลาดดา้นดนตรี ของผลิตภณัฑ์เครืองดืม ซึงมุ่งประเด็นศึกษาความสัมพนัธ์ของการ
รับรู้การสือสารผ่านกิจกรรมทางการตลาดด้านดนตรี และแน้วโน้มการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เครืองดืม ว่า การรับรู้กิจกรรมทางการตลาดด้านดนตรี มีความสัมพนัธ์กับแนวโน้มในการซือ
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทงัก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมการตลาดา้นดนตรี 

ชมพูนุช ปิยธรรมชัย (2553) ศึกษาเรืองกลยุทธ์สือสารการตลาดเชิงกิจกรรมผ่านเวที
ประกวดดชัชีบอยแอนด์เกิร์ล พบว่า การประกวดดชัชีบอยแอนด์เกิร์ล เป็นกิจกรรมการตลาดเชิง
กิจกรรมทีจดัเพือ สร้างการรับรู้ สร้างความเขา้ใจและสร้างการยอมรับในตราสินคา้ให้เกิดแก่
ผูบ้ริโภค โดยมุ่งหวงัให้เกิดผลสําคญัคือ ช่วยกระตุ้นยอดขาย เพือเพิมคุณค่า และสร้างความ
จงรักภกัดีให้กบัตราสินคา้ดชัมิลล ์ผ่านกิจกรรมการการตลาดประเภทการประกวด โดยกิจกรรม
การประกวดดชัชีบอยแอนด์เกิร์ล นอกผูจ้ดัจะตอ้งพยายามต่อยอดผูที้ชนะการประกวดโดยการ
ผลกัดนัให้เขา้สู่วงการบนัเทิงแลว้ อีกหนึงปัจจยัสาํคญัทีทาํให้การประกวดนีไดรั้บการยอมรับมา
นานนนัคือกลุ่มแฟนคลบัทีมีส่วนร่วมในการเชียร์ผูเ้ขา้ประกวดแต่ละคน 

อรทยั วลีวงศ ์(2555) กล่าวว่า มีขอ้มูลจากการศึกษาพบว่า ระหว่างปี 2540 – 2551 ธุรกิจ
เครืองดืมแอลกอฮอล ์ไดด้าํเนินกิจกรรมทางการตลาดทีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสูงถึง 463 
กิจกรรม โดยกระจายอยูใ่นหลายรูปแบบทงัการบริจาคตรง การรณรงค ์การสนบัสนุนกิจกรรมดา้น
สังคมและวฒันธรรม จากจาํนวนกิจกรรมทีมากมายนีเป็นเครืองแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจนว่า กิจกรรม
ทางการตลาดสามารถเป็นเครืองมือสือสารทียงัสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี ในภาวะที
ธุรกิจเครืองดืมแอลกอฮอลโ์ดนควบคุมการประชาสัมพนัธ์ดว้ยพระราชบญัญติัควบคุมเครืองดืม
แอลกอฮอล์ ปี 2551 จึงไม่ใช่เรืองแปลกทีการตลาดเชิงกิจกรรมได้รับความสนใจจากผูผ้ลิตใน
อุตสาหกรรมเครืองดืมแอลกอฮอลม์าตลอด 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้องทังหมดนัน ทําให้ผู ้วิจัยพบว่า 
“การตลาดเชิงกิจกรรม” เป็นเครืองมือสือสารการตลาดทีไดรั้บความนิยมมาเป็นเวลานานและยงั
ไดรั้บความนิยมอยูอ่ยา่งต่อเนืองในปัจจุบนั แต่ลกัษณะการจดัอาจแตกต่างกนัไปตามกระแสความ
นิยมในแต่ละยุคสมยั แมว้่าการจดักิจกรรมเชิงการตลาดในบางรูปแบบนนั อาจตอ้งลงทุนดว้ยเม็ด
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เงินจาํนวนมาก แต่นกัการตลาดก็ยงัคงนิยมใชก้ารสือสารนีอยู ่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครืองดืม
แอลกอฮอล์ทีปัจจุบันมีอุปสรรคในการโฆษณามากมาย จึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจัยสนใจว่า การให ้
“การตลาดเชิงกิจกรรม” ในการสือสารขอ้มูล ภาพลกัษณ์ ตราสินคา้ของเครืองดืมในกลุ่มบริษทั 
สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดันนั มีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ของผูบ้ริโภคหรือไม่อยา่งไร ภายใตชื้อ
งานวิจยั “กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ของผุบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
เครืองดืม บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร” 
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บทท ี3 
 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

ในการศึกษาวิจยัเรือง กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์ครืองดืม บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
รวบรวมขอ้มูล เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติทีใชแ้ละระยะเวลาการศึกษา 
ดงันี 

1. ระเบียบวิธีการวิจยั 

2. ประชากรทีใชใ้นการวิจยั 

3. ขนาดตวัอยา่งและการสุ่มตวัอยา่ง 

4. เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

5. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

6. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

7. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
1.  ระเบียบวธีิการวิจัย 

การวิจยัเรืองกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืม บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั ในเขตกรุงเทพมหานคร นี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ที
มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ชุดไดแ้ก่ กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม และการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมของผูบ้ริโภค โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบสาํรวจ ใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือใน
การวิจยั นาํผลการสาํรวจมาประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS จากนนันาํขอ้มูลทีไดม้าสรุป อภิปราย
ผล เพือเป็นประโยชน์ในการเป็นแนวทางสําหรับการทาํหนดกลยุทธ์ในการทาํการตลาดเชิง
กิจกรรมต่อไป 
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2. ประชากรทีใช้ในการวจิัย 
ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนีคือประชาชนทงัชายและหญิงทีมีอายุระหว่าง 20-40 ปี 

อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สาเหตุทีผูว้ิจยักาํหนดช่วงอายุนีเนืองจาก ผลิตภณัฑ์ของบริษทั
สิงห์คอร์เปอเรชนั มีทงัแบบทีมีและไม่มีแอลกอฮอล ์ดงันนัหากตอ้งการขอ้มูลทีครอบคลุมจึงควร
เลือกช่วงอายุทีสามารถบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกกฎหมาย และจากขอ้มูลของ
ศูนยว์ิจยัปัญหาสุราพบว่า ช่วงอายุนีเป็นกลุ่มทีบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์มากทีสุด มีจาํนวน
ทงัสิน 1,171,124 คน (ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา, 2552)  

 

3. ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรทีกาํหนดไว ้

ดว้ยวิธีการสุ่มแบบสะดวกและอาศยัหลกัการคาํนวณจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีเหมาะสมดว้ยสูตร 
เทโร ยามาเน่ (ประสพชยั พสุนนท,์ 2553) ทีระดบัความเชือมนั 0.95 และความคลาดเคลือร้อยละ 
0.05  

  
สูตรการคาํนณหากลุ่มตวัอยา่ง 

   n     ≥     N 

             1+Ne2 

 

เมือ  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N = แทนขนาดของประชากร 

   e = ความคลาดเดลือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

 

แทนค่าลงในสูตร จะได ้

  n     ≥     1,171,124 

            1+1,171,124 (0.052) 

  n     ≥     400 

 

ดงันัน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการศึกษาครังนี ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวนไม่นอ้ย
กวา่ 400 คน 
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4. เครืองมือทีใช้ในการวจิัย 
ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามทีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด และเพือให้ไดข้อ้มูลทีคลอบ
คลุม ตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด ผูว้ิจยัจึงไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดงันี 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก)  

ส่วนที 1:  แบบสอบถามดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานะภาพสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได ้โดยเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) 

ส่วนที 2:  แบบสอบถามดา้นกิจกรรมต่างๆทีทาํเมือมีเวลาวา่ง แบบสอบถามในส่วนนีจะใช้
การวดัแบบมาตราลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยจะรวบรวมกิจกรรมต่างๆทีพบว่าผูค้นทาํกนัในเวลา
วา่งเพือใหก้ลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบตามความจริง 

ส่วนที 3:  แบบสอบถามเกียวกบัการตดัสินใจซือ ทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม 
ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มกิจกรรม ไดแ้ก่  

1. กิจกรรมการประกวด 

2. กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 
3. กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

4. การเขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรม 

รายละเอียดในแต่ละกลุ่มกิจกรรม ไดจ้ากการรวบรวมกิจกรรมต่างๆ บริษทั สิงห์ คอร์เปอ
เรชนั จาํกดั ไดจ้ดัทาํขึนภายในแนวทางการใชก้ลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม โดยแบบสอบถามส่วน
นี ใชก้ารวดัแบบมาตราลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั และมีหลกัการใหค้ะแนน ดงันี 

ระดบัที 1  มีผลมากทีสุด  5 คะแนน 

ระดบัที 2  มีผลมาก 4 คะแนน 

ระดบัที 3 มีผลปานกลาง 3  คะแนน 

ระดบัที 4  มีผลนอ้ย 2 คะแนน 

ระดบัที 5  มีผลนอ้ยทีสุด  1  คะแนน 

ส่วนที 4:  กิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรม ทีท่านตอ้งการให ้บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จดั
ขึนในอนาคต 
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5. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
งานวิจยันี มีแนวทางในการสร้างและพฒันาเครืองมือ ดงันี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเกียวขอ้ง รวมถึงบทความต่างๆเพือนํามากาํหนด
จุดหมายและวางแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถาม โดยต้องครอบคลุมตามกรอบทีกาํหนดไว  ้และสอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

3. สร้างแบบสอบถามทีมีเนือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัและตรวจสอบ
วามเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) โดยนาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์
ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิรวม 3 คน เพือตรวจสอบเนือหาและนํามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
4. นําแบบสอบถามทีได้มาทดสอบความน่าเ ชือถือของเครืองมือ  ตามแนวคิด

ของครอนบคั (Cronbach Alpha Formula) จาํนวน 3  ตวัอยา่ง  ผลทดสอบความน่าเชือถือเครืองมือ
วา่มีความเชือถือในระดบัสูงมีค่าการทดสอบที .88  (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) 

5. นาํแบบสอบถามทีผ่านการทดลองใชแ้ลว้มาตรวจแกไ้ข ปรับปรุงให้สมบูรณ์ จากนนั
จึงนาํไปใหเ้กบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั 

 

6. แหล่งทมีาของข้อมูล 
ขอ้มูลทีนาํมาวิเคราะห์ในงานวิจยัครังนี สามารถจาํแนกตามแหล่งทีมาของขอ้มูล ไดเ้ป็น 2 

ชนิด คือ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลทีผูว้ิจยัทาํการรวบรวมขึนเองจากใชแ้บบสอบถามกบักลุ่ม
ตัวอย่าง  โดยใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  จากผู ้บริโภคผลิตภัณฑ์เครืองดืม  ในเขต
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลทีไดจ้ากากรเกบ็รวบรวมจากหนงัสือ ตาํรา นิตยสาร บทความ 
ผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบักลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม ความสนใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรมจากแหล่งต่างๆ เพือนํามากาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและใช้อา้งอิงในการเขียน
รายงานผลการวิจยั 
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7. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างมาดาํเนินการประมวลผลขอ้มูล  

โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์  และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขนัตอนดงันี 

7.1 วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ความถี  (Frequency), 
ร้อยละ (Percentage),ค่าเฉลียทางเลขคณิต  (Arithmetic mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
7.2 วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics ) ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวั

แปร  กลุ่มทีเป็นการวดัค่าแบบนามบญัญติัโดยใชส้ถิติ Chi - Square test  และทดสอบค่าความ
เขม้ขน้ความสัมพนัธ์ใชส้ถิติ Contingency Coefficient(C) ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .   และ
เมือทดสอบค่าสถิตซึงเป็นสถิติทีใช้วดัความสัมพนัธ์ของตวัแปร โดย ทดสอบค่าความเขม้ขน้
ความสัมพนัธ์ใชส้ถิติ  Contingency Coefficient(C)   และ   < C < 1 

ถา้  C   = 0  แสดงวา่ตวัแปร  ตวั เป็นอิสระต่อกนั หรือไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

ถา้  C   เขา้ใกล ้  แสดงวา่ตวัแปร  ตวั มีความสมัพนัธ์กนัมาก 

7.3 การแปลผลความหมายคะแนนเฉลียทีไดม้าจดัระดบัความสาํคญัเป็น 5 ระดบั  
คือ 

คะแนน ระดบัการใหค้วามสาํคญั 

1.00 – 1.79 มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยทีสุด 

1.80 – 2.59 มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 

2.60 – 3.39 มีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง 

3.40 – 4.19 มีผลต่อการตดัสินใจมาก 

4.20 – 5.00 มีผลต่อการตดัสินใจมากทีสุด 
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บทที 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาเรืองกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์ครืองดืม บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิง
สํารวจ  (Survey research) รวบรวมขอ้มูลทีไดรั้บจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคผลิตภัณฑ์เครืองดืม บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จาํนวน  ตวัอยา่ง  

สําหรับการวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพืออธิบายผล
การศึกษา ไดแ้ก่ การแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Analysis)   ทดสอบความสัมพนัธ์ใชส้ถิติ ค่า Chi – Square  และทดสอบค่า
ความเขม้ขน้ของความสัมพนัธ์ ใชส้ถิติสหสัมพนัธ์การจรณ์ (Contingency Coefficient, C) ทีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติที .  โดยมีสญัลกัษณ์ยอ่ดงัต่อไปนี 

 

n  แทน  จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

X  แทน  ค่าเฉลีย 

S.D.  แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
2 แทน  ค่าสถิติทดสอบความสมัพนัธ์แบบ Chi – Square   

C แทน  ค่ าสถิ ติทดสอบเข้มข้นของความสัมพันธ์แบบ 

Contingency Coefficient 
Sig.  แทน ค่าความน่าจะเป็น (probability) สําหรับบอก

นยัสาํคญัทางสถิติ 

*  แทน  ผลทดสอบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

Ho  แทน  สมมติฐานหลกั 

H  แทน  สมมติฐานรอง 

   ส
ำนกัหอ
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144 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 

การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยั
ครังนี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบายโดยเรียงลาํดบั เป็น  ส่วน
ดงัต่อไปนี  

ส่วนที 1  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนที 2  ขอ้มูลเกียวกบัความสนใจในกิจกรรมต่างๆ 

ส่วนที 3  การรับรู้ และ เขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอ
เรชนั จาํกดั  

ส่วนที 4  การตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

ส่วนที 5  กิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรม ทีตอ้งการให ้บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั 
จดัขึนในอนาคต 

ส่วนที 6  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ส่วนท ี  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
  
แสดงผลการศึกษาเกียวกบัขอ้มูลดา้นปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

เพศ   อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน คณะ/สาขาวิชาทีกาํลงัศึกษา/จบ
การศึกษา  อาชีพ  ตาํแหน่งงาน รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และ ประเภททีอยูอ่าศยั มีผลการศึกษาดงันี  

 
ตารางที จาํนวนและร้อยละดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

         n = 400 

ลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 170 42.5 

 หญิง 230 57.5 

อาย ุ อาย ุ20 - 25 ปี 58 14.5 

 อาย ุ26 - 30 ปี 130 32.5 

 อาย ุ31 - 35 ปี 113 28.3 

 อาย ุ36 - 40 ปี 99 24.  

สถานภาพการสมรส โสด 182 45.5 

 สมรส 212 53.0 

 หมา้ย/หยา่ร้าง 6 1.5 

ระดบัการศึกษา ตาํกวา่ปริญญาตรี 77 19.3 

 ปริญญาตรี 183 45.  

 ปริญญาโท 99 24.  

 สูงกวา่ปริญญาโท 41 10.3 

คณะ/สาขาวิชาทีกาํลงั
ศึกษา/จบการศึกษา 

บริหารธุรกิจ 54 13.5 

นิเทศศาสตร์ 79 19.7 

วิศวกรรมศาสตร์ 36 9.0 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 7.5 

ศึกษาศาสตร์ 29 7.3 

วิทยาศาสตร์ 9 2.3 
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ตารางที 1จาํนวนและร้อยละดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

 

ศิลปศาสตร์ 31 7.7 

ครุศาสตร์ 22 5.5 

มนุษยศาสตร์ 24 6.0 

สังคมศาสตร์ 32 8.0 

แพทยศาสตร์ 32 8.0 

อืนๆ 22 5.5 

อาชีพ ขา้ราชการ/ลูกจา้งหน่วยงานรัฐบาล 77 19.3 

พนกังาน/ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ 76 19.0 

พนกังาน/ลกูจา้งบริษทัเอกชน 147 36.7 

ธุรกิจส่วนตวั/ คา้ขาย 70 17.5 

อืนๆ 30 7.5 

ตาํแหน่งงาน เลขานุการ/ธุรการ 71 17.7 

 บญัชี/การเงิน 67 16.7 

 นกัการตลาด 97 24.3 

 นกัโฆษณา/ครีเอทีฟ 81 20.3 

 นกัวิชาการ 64 16.0 

 เจา้หนา้ทีปฏิบติัการ 20 5.0 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ตาํกวา่ 5,000 บาท 32 8.0 

 5,000 - 15,000 บาท 79 19.7 

 15,001 - 25,000 บาท 109 27.3 

 25,001 - 35,000 บาท 88 22.0 

 35,001 - 45,000 บาท 68 17.0 

 มากกวา่ 45,000 บาท 24 6.0 
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ตารางที 1จาํนวนและร้อยละดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

ประเภททีอยูอ่าศยั หอ้งเช่า 65 16.3 

 บา้นเดียว 125 31.3 

 คอนโดมีเนียม 102 25.4 

 อาคารพาณิชย ์ 97 24.3 

 หอพกั 11 2.7 

 
ตารางที 1 เป็นผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

ในดา้นเพศ พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีเพศหญิง จาํนวน 230 คน คิดเป็น ร้อยละ 57.5 
และ เพศชาย จาํนวน 170 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.5 มีอายรุะหว่าง 26 - 30 ปี จาํนวน 130 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 32.5 รองลงมา อาย ุ31 - 35 ปี จาํนวน 113 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.3 และ อาย ุ36 - 40 ปี 
จาํนวน 99 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.7 นอ้ยสุด อาย ุ20 - 25 ปี จาํนวน 58 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.5  
ส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส จาํนวน 212 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.0 รองลงมา โสด จาํนวน 182 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 45.5 และ หมา้ย/หย่าร้าง จาํนวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.5 และมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มากทีสุด จาํนวน 183 คน คิดเป็น ร้อยละ 45.7 รองลงมา ปริญญาโท จาํนวน 99 คน คิด
เป็น ร้อยละ 24.7 และ ตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน 77 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.3 น้อยสุด สูงกว่า
ปริญญาโท จาํนวน 41 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.3  

ดา้นคณะ/สาขาวิชาทีกาํลงัศึกษา/จบการศึกษา พบว่า จบจากคณะนิเทศศาสตร์ มาก
ทีสุด จาํนวน 79 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.7 รองลงมา คณะบริหารธุรกิจ จาํนวน 54 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 13.5 และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาํนวน 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.0 คณะสงัคมศาสตร์ และ คณะ
แพทยศาสตร์ จาํนวน 32 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.0 ตามลาํดับ และมีอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง
บริษทัเอกชน มากทีสุด จาํนวน 147 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.7 รองลงมา ขา้ราชการ/ลูกจา้งหน่วยงาน
รัฐบาล จาํนวน 77 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.3 และ พนกังาน/ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 76 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 19.0 และ ธุรกิจส่วนตวั/ คา้ขาย จาํนวน 70 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.5 น้อยสุด อืนๆ ไดแ้ก่ 
รับจา้ง , อาชีพอิสระ จาํนวน 30 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.5 ในดา้นตาํแหน่งงาน พบว่า มีตาํแหน่งงาน
เป็นนักการตลาดมากทีสุด จาํนวน 97 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.3 รองลงมา นักโฆษณา/ครีเอทีฟ 
จาํนวน 81 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.3 และ เลขานุการ/ธุรการ จาํนวน 71 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.7
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บญัชี/การเงิน จาํนวน 67 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.7 นอ้ยสุด ปฏิบติัการ จาํนวน 20 คน คิดเป็น ร้อยละ 
5.0                

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีจาํนวน 109 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 27.3 รองลงมา 25,001 - 35,000 บาท จาํนวน 88 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.0 และ 5,000 

- 15,000 บาท มีจาํนวน 79 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.7 นอ้ยสุด มากกว่า 45,000 บาท จาํนวน 24 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 6.0 ในดา้นประเภททีอยูอ่าศยั พบว่า อยูบ่า้นเดียว มากทีสุด จาํนวน 125 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 31.3 รองลงมา คอนโดมีเนียม จาํนวน 102 คน คิดเป็น ร้อยละ 25.4 และ อาคารพาณิชย ์
จาํนวน 97 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.3 เป็นหอ้งเช่า จาํนวน 65 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.3 นอ้ยสุด หอพกั 
จาํนวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.7 
 

ส่วนที   ข้อมูลเกยีวกบัความสนใจในกจิกรรมต่างๆ 
 
แสดงผลการศึกษาเกียวกบัขอ้มูลดา้นความสนใจในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มตวัอยา่ง มี

ผลการศึกษา ดงันี 

ตารางที 2 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมความสนใจในกิจกรรมต่างๆ 
กจิกรรม x  SD. แปลค่า 

สงัสรรคก์บัเพือน 3.41 0.88 บ่อยครัง 

อาสาสมคัร, ทาํงานเพือสังคม 2.65 0.70 ปานกลาง 

ทาํงานบา้น, ดูแลบริเวณบา้น 4.27 0.50 เป็นประจาํ 
ทาํอาหาร 4.09 0.37 บ่อยครัง 

เลียงสตัวเ์ลียง 3.96 0.65 บ่อยครัง 

ท่องเทียวธรรมชาติ 2.93 0.64 ปานกลาง 

ชมภาพยนตร์ 2.97 0.67 ปานกลาง 

ซือสินคา้ต่างๆ (Shopping) 3.91 0.65 บ่อยครัง 

ทาํกิจกรรมกบัครอบครัว 3.90 0.81 บ่อยครัง 

พกัผอ่นอยูบ่า้น 4.09 0.39 บ่อยครัง 

ดูงานนิทรรศการต่างๆ, เขา้ชมพิพิธพนัธ์ 2.55 0.74 นานๆครัง 
เล่นกีฬา 2.90 0.66 ปานกลาง 
ใชอิ้นเตอร์เน็ท 4.12 0.42 บ่อยครัง 
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เล่นกีฬา, ออกกาํลงักาย 2.87 0.60 ปานกลาง 
ทาํบุญ เขา้วดั 2.84 0.63 ปานกลาง 

ภาพรวม .43 .  บ่อยครัง 
 

ตารางที 2 เป็นผลการศึกษาพฤติกรรมความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวม พบว่า 
มีระดับพฤติกรรมความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ในระดับบ่อยครัง มีค่าเฉลีย 3.43 ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน 0.16 โดยมีระดบัพฤติกรรมในระดบัเป็นประจาํ จาํนวน 1 ดา้น คือ ทาํงานบา้น, ดูแล
บริเวณบา้น มีค่าเฉลีย 4.27 และในระดบับ่อยครัง จาํนวน 7 ดา้น ไดแ้ก่ ใชอิ้นเตอร์เน็ท( x = 4.12)

ทาํอาหาร ( x = 4.09) พกัผอ่นอยูบ่า้น ( x = 4.09) เลียงสัตวเ์ลียง ( x = 3.96) ซือสินคา้ต่างๆ (
x = 3.91) ทาํกิจกรรมกบัครอบครัว ( x = 3.90) และสังสรรคก์บัเพือน ( x = 3.41) และมี
พฤติกรรมระดบับ่อยครัง จาํนวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ชมภาพยนตร์ ( x = 2.97) ท่องเทียวธรรมชาติ( x
= 2.93) เล่นกีฬา( x = 2.90) เล่นกีฬา ออกกาํลงักาย( x = 2.87)  ทาํบุญ เขา้วดั ( x = 2.84) และ 
อาสาสมคัร ทาํงานเพือสังคม ( x = 2.65) และมีระดบัพฤติกรรมนานๆครัง จาํนวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดู
งานนิทรรศการต่างๆเขา้ชมพิพิธพนัธ์( x = 2.55) 
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ส่วนที 3 การรับรู้ และ เข้าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน 

จํากดั  
แสดงการรับรู้และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการตลาดทงั 4 ดา้น ของ บริษทั สิงห์ คอร์

เปอเรชนั จาํกดั ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการประกวด, ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา, ดา้นการเขา้ร่วมเป็น
ผูส้นบัสนุนกิจกรรม และ ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม ไดผ้ลการศึกษา ดงันี 

 
ตารางที 3 จาํนวน ร้อยละ การรับรู้และเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั 

จาํกดั ดา้นกิจกรรมการประกวด 

ดา้นกิจกรรมการประกวด การรับรู้ (ร้อยละ) การเขา้ร่วม (ร้อยละ) 
ไม่รู้ รู้ รวม ไม่เคย เคย รวม 

Sexy LEO Girls 184 216 400 202 198 400 

 (46.0) (54.0) (100.0) (50.5) (49.5) (100.0) 

การประกวดออกแบบเสือผา้ : Singha 

Life Award 

227 173 400 239 161 400 

(56.8) (43.3) (100.0) (59.8) (40.3) (100.0) 

การประกวดการเตน้ บี-บอย : Battle 

of the Year 

68 332 400 196 204 400 

(17.0) (83.0) (100.0) (49.0) (51.0) (100.0) 

การประกวดวงดนตรี Singha Master 

of the Band 

66 334 400 144 256 400 

(16.5) (83.5) (100.0) (36.0) (64.0) (100.0) 

การประกวดสร้างโฆษณา "สิงห์-แมน
ย"ู ภายใตชื้อโครงการ Create Your 

SINGHA Passion Project 

185 215 400 201 199 400 

(46.3) (53.8) (100.0) (50.3) (49.8) (100.0) 

 

ผลการศึกษาการรับรู้ การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ดา้น
กิจกรรมการประกวด พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ขอ้มูลกิจกรรมการประกวด มากกว่า ไม่รับรู้ 
โดยมีการรับรู้ มากสุด คือ การประกวดวงดนตรี Singha Master of the Band จาํนวน 334 คน คิด
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เป็น ร้อยละ 83.5 รองลงมา การประกวดการเตน้ บี-บอย : Battle of the Year จาํนวน 332 คิดเป็น 
ร้อยละ 83.0 และ กิจกรรม Sexy LEO Girls จาํนวน 216 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.0  

ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด พบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรม การ
ประกวดวงดนตรี Singha Master of the Band มากสุด จาํนวน 256 คน คิดเป็น ร้อยละ 64.0 
รองลงมา การประกวดการเตน้ บี-บอย : Battle of the Year จาํนวน 204 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.0 
และ การประกวดสร้างโฆษณา "สิงห์-แมนย"ู ภายใตชื้อโครงการ Create Your SINGHA Passion 

Project จาํนวน 199 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.8                                         
 

ตารางที 4 จาํนวน ร้อยละ การรับรู้ และ เขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอ
เรชนั จาํกดั ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 

ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 
การรับรู้ (ร้อยละ) การเขา้ร่วม (ร้อยละ) 

ไม่รู้ รู้ รวม ไม่เคย เคย รวม 

คอนเสิร์ต 26ปี คนหวัใจสิงห์ "อสันี - 
วสนัต"์ 

216 184 400 240 160 400 

(54.0) (46.0) (100.0) (60.0) (40.0) (100.0) 

คอนเสิร์ต 25 ปี พงษสิ์ทธ์ คาํภีร์ รัก
กนัตลอดเวลา 

26 374 400 155 245 400 

(6.5) (93.5) (100.0) (38.8) (61.3) (100.0) 

คอนเสิร์ต So in Art ; So in Love 

 

48 352 400 175 225 400 

(12.0) (88.0) (100.0) (43.8) (56.3) (100.0) 

การจดัการแข่งขนักอลฟ์ สิงห์ออล
ไทยแลนดท์วัร์ 

92 308 400 142 258 400 

(23.0) (77.0) (100.0) (35.5) (64.5) (100.0) 

การทาํทีมฟุตบอล "บางกอกกล๊าส" 236 164 400 253 147 400 

(59.0) (41.0) (100.0) (63.3) (36.8) (100.0) 

 

ผลการศึกษาการรับรู้ การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ดา้น
กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ขอ้มูลกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา มากสุด คือ 
คอนเสิร์ต 25 ปี พงษสิ์ทธ์ คาํภีร์ รักกนัตลอดเวลา จาํนวน 374 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.5 รองลงมา 
คอนเสิร์ต So in Art ; So in Love จาํนวน 352 คิดเป็น ร้อยละ 88.0 และ การจดัการแข่งขนักอลฟ์ 

สิงห์ออลไทยแลนดท์วัร์  จาํนวน 308 คน คิดเป็น ร้อยละ 77.0  
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ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา พบว่า กลุ่มตวัอย่างเขา้ร่วมกิจกรรม การ
จดัการแข่งขนักอล์ฟ สิงห์ออลไทยแลนด์ทวัร์ มากสุด จาํนวน 258 คน คิดเป็น ร้อยละ 64.5 
รองลงมา คอนเสิร์ต 25 ปี พงษสิ์ทธ์ คาํภีร์ รักกนัตลอดเวลา จาํนวน 245 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.3 
และคอนเสิร์ต So in Art ; So in Love จาํนวน 225 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.3   

 

ตารางที 5 จาํนวน ร้อยละ การรับรู้ และ เขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอ
เรชนั จาํกดั ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 

ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุน
กิจกรรม 

การรับรู้ (ร้อยละ) การเขา้ร่วม (ร้อยละ) 
ไม่รู้ รู้ รวม ไม่เคย เคย รวม 

การแข่งขนัชกมวย รายการ Thai 

Fight 

42 358 400 119 281 400 

(10.5) (89.5) (100.0) (29.8) (70.3) (100.0) 

การแข่งขนัเทนนิส รายกาย Thailand 

Open 

21 379 400 148 252 400 

(5.3) (94.8) (100.0) (37.0) (63.0) (100.0) 

การเป็นผูส้นบัสนุนทีมฟุตบอล 

"เมืองทอง ยไูนเตด็" 

52 348 400 111 289 400 

(13.0) (87.0) (100.0) (27.8) (72.3) (100.0) 

Miss Universe Thailand 

 

18 382 400 125 275 400 

(4.5) (95.5) (100.0) (31.3) (68.8) (100.0) 

ทีมนกักีฬา พาราลิมปิก 2012 188 212 400 217 183 400 

(47.0) (53.0) (100.0) (54.3) (45.8) (100.0) 

 

ผลการศึกษาการรับรู้ การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ดา้น
การเข้าร่วมเป็นผู ้สนับสนุนกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข้อมูลการเข้าร่วมเป็น
ผูส้นบัสนุนกิจกรรม มากสุด คือ Miss Universe Thailand จาํนวน 382 คน คิดเป็น ร้อยละ 95.5 
รองลงมา การแข่งขนัเทนนิส รายกาย Thailand Open  จาํนวน 379 คิดเป็น ร้อยละ 94.8 และ การ
แข่งขนัชกมวย รายการ Thai Fight  จาํนวน 358 คน คิดเป็น ร้อยละ 89.5  

 
ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมกิจกรรม การเป็น

ผูส้นบัสนุนทีมฟุตบอล "เมืองทอง ยไูนเตด็" มากสุด จาํนวน 289 คน คิดเป็น ร้อยละ 72.3 รองลงมา 
การแข่งขนัชกมวย รายการ Thai Fight จาํนวน 281 คน คิดเป็น ร้อยละ 70.3 และ Miss Universe 

Thailand  จาํนวน 275 คน คิดเป็น ร้อยละ 68.8   
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ตารางที 6 จาํนวน ร้อยละ การรับรู้และเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั 
จาํกดั ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อ
สังคม 

การรับรู้ (ร้อยละ) การเขา้ร่วม (ร้อยละ) 
ไม่รู้ รู้ รวม ไม่เคย เคย รวม 

จดัโครงการสิงห์อาสา ช่วยเหลือนาํ
ท่วม ร่วมกบัช่อง 3 

11 389 400 129 271 400 

(2.8) (97.3) (100.0) (32.3) (67.8) (100.0) 

ช่วยเหลือ "วงโยธวาทิตโรงเรียนสวน
ลุม" ใหไ้ดเ้ขา้แข่งขนัรายการ ฮ่องกง 
มาร์ชชิง แบนด ์คอนเทส 2011 

113 287 400 218 182 400 

(28.3) (71.8) (100.0) (54.5) (45.5) (100.0) 

การเขา้ประมูลเสือทีม "กลาสโกเซล
ติก" และนาํเงินมอบใหโ้ครงการ "ไท
ทิม โรงเรียนบา้นนายายอาม" 

196 204 400 228 172 400 

(49.0) (51.0) (100.0) (57.0) (43.0) (100.0) 

จดัโครงการสิงห์อาสา-ราชภฎั ช่วย
ฟืนฟหูลงันาํลด 

177 223 400 208 192 400 

(44.3) (55.8) (100.0) (52.0) (48.0) (100.0) 

 
ผลการศึกษาการรับรู้ การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ดา้น

ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ขอ้มูลด้านกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสงัคม มากสุด คือ จดัโครงการสิงห์อาสา ช่วยเหลือนาํท่วม ร่วมกบัช่อง 3 จาํนวน 389 
คน คิดเป็น ร้อยละ 97.3 รองลงมา ช่วยเหลือ "วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนลุม" ให้ไดเ้ขา้แข่งขนั
รายการ ฮ่องกง มาร์ชชิง แบนด์ คอนเทส 2011 จาํนวน 287 คน คิดเป็น ร้อยละ 71.8 และ จดั
โครงการสิงห์อาสา-ราชภฎั ช่วยฟืนฟหูลงันาํลด จาํนวน 223 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.8  

ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรม จัด
โครงการสิงห์อาสา ช่วยเหลือนาํท่วม ร่วมกบัช่อง 3 มากสุด จาํนวน 271 คน คิดเป็น ร้อยละ 67.8 
รองลงมา จดัโครงการสิงห์อาสา-ราชภฎั ช่วยฟืนฟูหลงันาํลด จาํนวน 192 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.0 
และ การเขา้ประมูลเสือทีม "กลาสโกเซลติก" และนาํเงินมอบใหโ้ครงการ "ไททิม โรงเรียนบา้นนา
ยายอาม" จาํนวน 172 คน คิดเป็น ร้อยละ 43.0   
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ส่วนที  การตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม 
ของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน จํากดั 

 

แสดงผลการศึกษาเกียวกบัขอ้มูลการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด, กิจกรรม
บนัเทิงและกีฬา, กิจกรรมเพือการประชาสัมพนัธ์และสร้างสรรคส์ังคม และ การเขา้เป็นผูเ้ขา้ร่วม
สนบัสนุนกิจกรรม มีผลการศึกษาดงันี  
 

ตารางที   ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในภาพรวม  

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรมของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั x  SD. แปลค่า อนัดบั 

กิจกรรมการประกวด 3.13 0.71 ปานกลาง  
กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 3.72 0.33 มาก  

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 3.87 0.40 มาก  

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 3.20 0.60 ปานกลาง  

ภาพรวม 3.48 0.33 มาก  
 

ผลการศึกษา การตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิง
กิจกรรมของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในภาพรวม พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก 
มีค่าเฉลีย 3.48 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.33 ในรายดา้น พบว่า มีระดบัมาก จาํนวน 2 ดา้น โดยสูงสุด 
คือ การเขา้ร่วมเป็นผูส้นับสนุนกิจกรรม รองลงมา กิจกรรมบันเทิงและกีฬา และมีผลต่อการ
ตดัสินใจระดบัปานกลาง จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม และ กิจกรรมการ
ประกวด ดงัตาราง ที 8 ถึง 11   
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ตารางที 8 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ดา้นกิจกรรมการประกวด 

ดา้นกิจกรรมการ
ประกวด 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
นอ้ย
ทีสุด 

นอ้ย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุด 

รวม x  SD. แปล
ค่า 

Sexy LEO Girls  178 100 88 34 400 2.95 1.00 ปาน
กลาง  (44.5) (25.0) (22.0) (8.5) (100.0)   

การประกวดออกแบบ
เสือผา้ : Singha Life 

Award 

 176 141 56 27 400 2.84 0.91 ปาน
กลาง 

(44.0) (35.3) (14.0) (6.8) (100.0)   

การประกวดการเตน้ 
บี-บอย : Battle of the 

Year 

 176 141 59 24 400 2.83 0.89 ปาน
กลาง  (44.0) (35.3) (14.8) (6.0) (100.0)   

การประกวดวงดนตรี 
Singha Master of the 

Band 

 18 178 145 59 400 3.61 0.79 มาก 

 (4.5) (44.5) (36.3) (14.8) (100.0)   

การประกวดสร้าง
โฆษณา "สิงห์-แมนย"ู 

ภายใตชื้อโครงการ 
Create Your SINGHA 

Passion Project 

 75 81 244  400 3.42 0.79 มาก 

 (18.8) (20.3) (61.0)  (100.0)   

        

ภาพรวม 3.13 0.71 
ปาน
กลาง 

 

ผลการศึกษา การตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ดา้นกิจกรรมการประกวด ในภาพรวม พบว่า มีผล
ต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.13 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.71  ในรายดา้น พบว่า มี
ผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก จาํนวน 2 ดา้น โดยสูงสุด คือ การประกวดวงดนตรี Singha Master 

of the Band  มีค่าเฉลีย 3.61 รองลงมา ไดแ้ก่ การประกวดสร้างโฆษณา "สิงห์-แมนย"ู ภายใตชื้อ
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โครงการ Create Your SINGHA Passion Project( x = 3.42) และมีผลต่อการตดัสินใจระดบัปาน
กลาง จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรม Sexy LEO Girls ( x = 2.95) การประกวดออกแบบเสือผา้ : 
Singha Life Award ( x = 2.84) และ การประกวดการเตน้ บี-บอย: Battle of the Year  ( x = 

2.83) 

 

ตารางที 9 แสดงค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 

ดา้นกิจกรรม
บนัเทิงและกีฬา 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
นอ้ย
ทีสุด 

นอ้ย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุด 

รวม x  SD. แปล
ค่า 

คอนเสิร์ต 26 ปี คน
หวัใจสิงห์ "อสันี - 
วสนัต"์ 

 8 18 302 72 400 4.10 0.54 มาก 

 (2.0) (4.5) (75.5) (18.0) (100.0)   

คอนเสิร์ต 25 ปี  
พงษสิ์ทธ ์คาํภีร์ รัก
กนัตลอดเวลา 

 9 53 325 13 400 3.86 0.48 มาก 

 

(2.3) (13.3) (81.3) (3.3) (100.0)   

คอนเสิร์ต So in Art 

; So in Love 

 4 319 65 12 400 3.21 0.50 ปาน
กลาง  (1.0) (79.8) (16.3) (3.0) (100.0)   

การจดัการแข่งขนั
กอลฟ์ สิงห์ออล
ไทยแลนดท์วัร์ 

1 3 101 284 11 400 3.75 0.52 มาก 

(0.3) (0.8) (25.3) (71.0) (2.8) (100.0)   

การทาํทีมฟุตบอล 

"บางกอกกล๊าส" 

 44 50 303 3 400 3.66 0.68 มาก 

 (11.0) (12.5) (75.8) (0.8) (100.0)   

ภาพรวม 3.  0.  มาก 
 

ผลการศึกษา การตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา ในภาพรวม พบว่า มี
ผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.72 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.33  ในรายดา้น พบว่า มีผล
ต่อการตดัสินใจในระดบัมาก จาํนวน 4 ดา้น โดยสูงสุด คือ คอนเสิร์ต 26 ปี คนหวัใจสิงห์ "อสันี - 
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วสันต"์ มีค่าเฉลีย 4.10 รองลงมา คอนเสิร์ต 25 ปี พงษสิ์ทธ์ คาํภีร์ รักกนัตลอดเวลา ( x = 3.86) 

การจดัการแข่งขนักอลฟ์ สิงห์ออลไทยแลนด์ทวัร์ ( x = 3.75) และ การทาํทีมฟุตบอล 

"บางกอกกล๊าส" ( x = 3.66) และมีผลต่อการตดัสินใจระดบัปานกลาง จาํนวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ 
คอนเสิร์ต So in Art ; So in Love  ( x = 3.21) 

 

ตารางที 10 แสดงค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกล
ยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ดา้นการเขา้ร่วมเป็น
ผูส้นบัสนุนกิจกรรม 

ดา้นการเขา้ร่วมเป็น
ผูส้นบัสนุน
กิจกรรม 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
นอ้ย
ทีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุด 

รวม x  SD. แปล
ค่า 

การแข่งขนัชกมวย 

รายการ Thai Fight 

 4 25 350 21 400 3.97 0.39 มาก 

 (1.0) (6.3) (87.5) (5.3) (100.0)   

การแข่งขนัเทนนิส 
รายกาย Thailand 

Open 

  66 319 15 400 3.87 0.43 มาก 

  (16.5) (79.8) (3.8) (100.0)   

การเป็นผูส้นบัสนุน
ทีมฟุตบอล"เมือง
ทองยไูนเตด็" 

  80 297 23 400 3.86 0.49 มาก 

  (20.0) (74.3) (5.8) (100.0)   

Miss Universe 

Thailand 

 

 9 64 297 30 400 3.87 0.56 มาก 

 (2.3) (16.0) (74.3) (7.5) (100.0)   

ทีมนกักีฬา พาราลิ
มปิก 2012 

 9 74 305 12 400 3.80 0.52 มาก 

  (2.3) (18.5) (76.3) (3.0) (100.0)   

ภาพรวม 3.  0.  มาก 
 

ผลการศึกษา การตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  การเขา้ร่วมเป็นผูส้นับสนุนกิจกรรม ในภาพรวม 
พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.87 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.40 ในรายดา้น 
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พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก ทงั 5 ดา้น โดยสูงสุด คือ การแข่งขนัชกมวย รายการ Thai 

Fight มีค่าเฉลีย 3.97 รองลงมา การแข่งขนัเทนนิส รายกาย Thailand Open ( x = 3.87) การ
ประกวด Miss Universe Thailand ( x = 3.87) การเป็นผูส้นบัสนุนทีมฟุตบอล "เมืองทอง ยไูนเตด็ 

( x = 3.86) และ ทีมนกักีฬา พาราลิมปิก 2012  ( x = 3.80) 

 

ตารางที 11 แสดงค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกล
ยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ดา้นกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ดา้นกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสงัคม 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
นอ้ย
ทีสุด 

นอ้ย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุด 

รวม x  SD. แปล
ค่า 

จดัโครงการสิงห์อาสา 
ช่วยเหลือนาํท่วม ร่วมกบั
ช่อง 3 

 9 215 136 40 400 3.52 0.70 มาก 

 
(2.3) (53.8) (34.0) (10.0) (100.0)   

ช่วยเหลือ "วงโยธวาทิต
โรงเรียนสวนลุม" ใหไ้ด้
เขา้แข่งขนัรายการ 
ฮ่องกง มาร์ชชิง แบนด ์
คอนเทส 2011 

 4 268 114 14 400 3.35 0.56 ปาน
กลาง  (1.0) (67.0) (28.5) (3.5) (100.0)   

การเขา้ประมูลเสือทีม 

"กลาสโกเซลติก" และนาํ
เงินมอบใหโ้ครงการ "ไท
ทิม โรงเรียนบา้นนายาย
อาม" 

 4 280 102 14 400 3.32 0.55 ปาน
กลาง  (1.0) (70.0) (25.5) (3.5) (100.0)   

จดัโครงการสิงห์อาสา-
ราชภฎั ช่วยฟืนฟหูลงันาํ
ลด 

 235 88 64 13 400 2.64 0.86 ปาน
กลาง  (58.8) (22.0) (16.0) (3.3) (100.0)   

ภาพรวม 3.20 0.60 
ปาน
กลาง 
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ผลการศึกษา การตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม ในภาพรวม 
พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.20 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.60 ในราย
ด้าน พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก จาํนวน 1 ด้าน คือ การจัดโครงการสิงห์อาสา 
ช่วยเหลือนําท่วม ร่วมกับช่อง 3 มีค่าเฉลีย 3.52 และมีผลระดับปานกลาง จาํนวน 3 ดา้น ได้แก่ 
ช่วยเหลือ "วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนลุม" ใหไ้ดเ้ขา้แข่งขนัรายการ ฮ่องกง มาร์ชชิง แบนด ์คอนเทส 
2011 ( x = 3.35)  การเขา้ประมูลเสือทีม "กลาสโกเซลติก" และนาํเงินมอบใหโ้ครงการ "ไททิม 

โรงเรียนบา้นนายายอาม" ( x = 3.32)  และ จดัโครงการสิงห์อาสา-ราชภฎั ช่วยฟืนฟูหลงันาํลด(

x = 2.64) 
 
ส่วนที  กจิกรรมการตลาดเชิงกจิกรรม ทีต้องการให้ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน จัดขึน

ในอนาคต 
 

ตารางที 12 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน กิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรม ทีตอ้งการให ้บริษทั สิงห์ 
คอร์เปอเรชนั จดัขึนในอนาคต 

กิจกรรมทีตอ้งการ x  SD. แปลค่า 
การประกวด "ชายไทยหวัใจสิงห์" 3.92 0.58 มาก 
การแข่งขนั "ดืมเบียร์ ลุน้ลา้น" 3.70 0.59 มาก 
เปิดโรงเรียนสอนการทาํ "เบียร์" 3.30 0.70 ปานกลาง 
จดักิจกรรม Private Party ใหลู้กคา้ทวัประเทศ 3.74 0.73 มาก 
จดัการแข่งขนัฟุตบอลระหวา่ง "แมนย-ูเชลซี" ในประเทศไทย 3.71 0.65 มาก 
จดัคาราวานสินคา้สินคา้ราคาพิเศษ ทวัประเทศ 3.81 0.44 มาก 
จดักิจกรรม "เปิดปัป รับเงินลา้น ใตฝ้าเบียร์สิงห์" 3.54 0.54 มาก 
การประกวดออกแบบ บรรจุภณัฑ ์เบียร์สิงห์ และ ลีโอ 3.32 0.65 ปานกลาง 
กิจกรรมปลูกป่าลดโลกร้อน 3.36 0.59 ปานกลาง 
การแข่งขนัคิดคน้ "เบียร์" รสชาติใหม่ 3.33 0.72 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.57 0.37 มาก 
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ผลการศึกษากิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรม ทีตอ้งการให ้บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จดั
ขึนในอนาคต ในภาพรวม พบว่า มีความตอ้งการให้จดัอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย 3.57 ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน 0.37 โดยมีความตอ้งการระดบัมาก จาํนวน 6 ดา้น โดยสูงสุด คือ การประกวด "ชายไทย
หัวใจสิงห์" มีค่าเฉลีย 3.92 รองลงมา การจดัคาราวานสินคา้สินคา้ราคาพิเศษ ทวัประเทศ( x
=3.81) จดักิจกรรม Private Party ใหลู้กคา้ทวัประเทศ( x = 3.74) จดัการแข่งขนัฟุตบอลระหว่าง 
"แมนย-ูเชลซี" ในประเทศไทย ( x = 3.71) การแข่งขนั "ดืมเบียร์ ลุน้ลา้น" ( x = 3.70)  และ จดั
กิจกรรม "เปิดปัป รับเงินลา้น ใตฝ้าเบียร์สิงห์"( x = 3.54) และ มีความตอ้งการระดบัปานกลาง 
จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมปลูกป่าลดโลกร้อน( x = 3.36) การแข่งขนัคิดคน้ "เบียร์" รสชาติ
ใหม่( x = 3.33) การประกวดออกแบบ บรรจุภณัฑ ์เบียร์สิงห์ และ ลีโอ( x = 3.32) และเปิด
โรงเรียนสอนการทาํ "เบียร์"( x = 3.30) ตามลาํดบั  

 
ส่วนที 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
สมมติฐาน การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซือ

ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   
 

H0 = การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

H1 = การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

 

สมมติฐาน 1.1 การเข้าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านกิจกรรมการประกวด มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ 
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

 

ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความสัมพนัธ์ของกิจกรรมการประกวดทงั 5 ดา้น
ย่อย กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั 
สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที 13 - 18   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 3 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาด ดา้นกิจกรรมการประกวด Sexy LEO Girls 
กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ 
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม 

ดา้นกิจกรรมการประกวด Sexy LEO Girls 

Chi – Square  ( 2) df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 4.263 3 0.234 - 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 11.163 4 0.025* 0.165 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 12.567 3 0.006* 0.175 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 27.559 3 0.000* 0.254 

ภาพรวม 11.289 3 0.010* 0.166 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด 

Sexy LEO Girls กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ 
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในรายดา้น พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 จาํนวน  ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรม
บนัเทิงและกีฬา , การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม และ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด กิจกรรมการ
ประกวด Sexy LEO Girls มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้นกิจกรรมการประกวด กิจกรรม
การประกวด Sexy LEO Girls  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 14 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาด ดา้นกิจกรรมการประกวดออกแบบเสือผา้  
Singha Life Award กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาด
เชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม 

ด้านกิจกรรมการประกวดออกแบบเสือผา้ 
Singha Life Award 

Chi – Square  
( 2) 

df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 2.826 3 0.419 - 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 8.702 4 0.007* 0.146 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 12.753 3 0.005* 0.176 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 24.950 3 0.000* 0.242 

ภาพรวม 13.976 3 0.003* 0.184 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 
ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด

ออกแบบเสือผา้ Singha Life Award กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ในรายดา้น พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 

จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม และ กิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด ดา้นกิจกรรมการ
ประกวดออกแบบเสือผา้ Singha Life Award มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้น
กิจกรรมการประกวด ดา้นกิจกรรมการประกวดออกแบบเสือผา้Singha Life Award มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 15 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาด ดา้นกิจกรรมการประกวดการเตน้ บี-บอย : 
Battle of the Year กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม 

ดา้นกิจกรรมการประกวดการเตน้ บี-บอย : 
Battle of the Year 

Chi – Square  ( 2) df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 25.807 3 0.000* 0.246 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 9.352 4 0.053 - 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 12.822 3 0.005* 0.176 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 35.303 3 0.000* 0.285 

ภาพรวม 10.400 3 0.015* 0.159 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 
ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด

การเตน้ บี-บอย : Battle of the Year กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ในรายดา้น พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 

จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด การเขา้เป็นผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรม และ กิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด ดา้นกิจกรรมการ
ประกวดการเตน้ บี-บอย : Battle of the Year  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้น
กิจกรรมการประกวด ดา้นกิจกรรมการประกวดการเตน้ บี-บอย : Battle of the Year มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติที 0.05 
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ตารางที 16 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาด ดา้นกิจกรรมการประกวดวงดนตรี Singha 

Master of the Band กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาด
เชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม 

ดา้นกิจกรรมการประกวดวงดนตรี Singha 

Master of the Band 

Chi – Square  ( 2) df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 10.479 3 0.015* 0.160 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 26.112 4 0.000* 0.248 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 23.247 3 0.000* 0.234 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 57.559 3 0.000* 0.355 

ภาพรวม 12.755 3 0.005* 0.176 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 
ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด

วงดนตรี Singha Master of the Band กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ในรายดา้น พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 

จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การเขา้เป็นผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุน
กิจกรรม และ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด ดา้นการประกวด
วงดนตรี Singha Master of the Band มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิด
จากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน จาํกัด โดยด้านกิจกรรมการ
ประกวด ดา้นกิจกรรมการประกวดวงดนตรี Singha Master of the Band มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 17 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาด ดา้นกิจกรรมการประกวดสร้างโฆษณา 

"สิงห์-แมนย"ู ภายใตชื้อโครงการ Create Your SINGHA Passion Project กบัการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ 
คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม 

ดา้นกิจกรรมการประกวดสร้างโฆษณา "สิงห์-
แมนย"ู ภายใตชื้อโครงการ Create Your 

SINGHA Passion Project 

Chi – Square  ( 2) df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 5.524 3 0.137 - 
กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 10.583 4 0.032* 0.161 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 12.525 3 0.006* 0.174 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 27.341 3 0.000* 0.253 

ภาพรวม 12.048 3 0.007* 0.171 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 
ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด

สร้างโฆษณา "สิงห์-แมนย"ู ภายใตชื้อโครงการ Create Your SINGHA Passion Project กบัการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอ
เรชนั จาํกดั ในรายดา้น พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา, การ
เขา้เป็นผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรม และ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด ดา้นการประกวด
สร้างโฆษณา "สิงห์-แมนย"ู ภายใตชื้อโครงการ Create Your SINGHA Passion Project มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ 
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้นกิจกรรมการประกวด ดา้นกิจกรรมการประกวดสร้าง
โฆษณา "สิงห์-แมนย"ู ภายใตชื้อโครงการ Create Your SINGHA Passion Project มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 18 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาด ดา้นกิจกรรมการประกวด ในภาพรวม กบั
การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั 
สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม 

ดา้นกิจกรรมการประกวด ในภาพรวม 

Chi – Square  ( 2) df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 18.341 3 0.000* 0.209 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 55.842 4 0.000* 0.350 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 57.101 3 0.000* 0.353 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 73.727 3 0.000* 0.395 

ภาพรวม 21.398 3 0.000* 0.225 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 
ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด 

กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ 
คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในรายดา้น และ ภาพรวม พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 ทงั  ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรม
การประกวด,กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา, การเขา้เป็นผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรม และ กิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด ในภาพรวม มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ 
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้นกิจกรรมการประกวด ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

 

สมมติฐาน 1.2 การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านกิจกรรมบันเทิงและกีฬามี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ 
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   
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ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความสัมพนัธ์ของกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา  ทงั 5 
ดา้นยอ่ย กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั 
สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที 19 - 24 

 

ตารางที 19 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 
คอนเสิร์ต 26 ปี คนหวัใจสิงห์ "อสันี - วสนัต"์ กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมที
เกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม 

ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา คอนเสิร์ต 26 ปี 
คนหวัใจสิงห์ "อสันี - วสนัต"์ 

Chi – Square  
( 2) 

df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 3.507 3 0.320 - 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 12.386 4 0.015* 0.173 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 12.478 3 0.006* 0.174 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 25.019 3 0.000* 0.243 

ภาพรวม 14.439 3 0.002* 0.187 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 
ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและ

กีฬา คอนเสิร์ต 26 ปี คนหวัใจสิงห์ "อสันี - วสันต"์ กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิด
จากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในรายดา้น พบว่า มีค่า Sig. 

< 0.05 จาํนวน  ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา, การเขา้เป็นผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรม และ 
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบวา่ ค่า Sig. <0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็นการ
ยอมรับ H1หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา คอนเสิร์ต 26 ปี คน
หวัใจสิงห์ "อสันี - วสันต"์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยการเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม
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ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา คอนเสิร์ต 26 ปี คนหวัใจสิงห์ "อสันี - วสันต"์ มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซือ ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

ตารางที 20 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 
คอนเสิร์ต 25 ปี พงษสิ์ทธ์ คาํภีร์ รักกนัตลอดเวลา กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม 

ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา คอนเสิร์ต 25 ปี 
พงษสิ์ทธิ คาํภีร์ รักกนัตลอดเวลา 

Chi – Square  ( 2) df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 61.255 3 0.000* 0.364 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 16.821 4 0.002* 0.201 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 14.889 3 0.002* 0.189 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 30.508 3 0.000* 0.266 

ภาพรวม 49.835 3 0.000* 0.333 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  
 

ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและ
กีฬา คอนเสิร์ต 25 ปี พงษสิ์ทธ์ คาํภีร์ รักกนัตลอดเวลา กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิด
จากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ในรายดา้น และ ภาพรวม 
พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การเขา้เป็น
ผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรม และ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบวา่ ค่า Sig. <0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็นการ
ยอมรับ H1หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา คอนเสิร์ต 25 ปี 
พงษสิ์ทธ์ คาํภีร์ รักกนัตลอดเวลา มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก
กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยการเขา้ร่วมการตลาดเชิง
กิจกรรมดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา คอนเสิร์ต 25 ปี พงษ์สิทธ์ คาํภีร์ รักกนัตลอดเวลามี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ ดา้นกิจกรรมการประกวด สูงสุด ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 21 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 
คอนเสิร์ต So in Art ; So in Love กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกล
ยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม 

ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา  

คอนเสิร์ต So in Art ; So in Love 

Chi – Square  ( 2) df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 70.443 3 0.000* 0.387 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 14.677 4 0.005* 0.188 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 12.053 3 0.007* 0.171 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 27.632 3 0.000* 0.254 

ภาพรวม 53.357 3 0.000* 0.343 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 
ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและ

กีฬา คอนเสิร์ต So in Art ; So in Loveกบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในรายดา้น และ ภาพรวม พบว่า มีค่า 
Sig. < 0.05 ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การเขา้เป็นผูเ้ขา้ร่วม
สนบัสนุนกิจกรรม และ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบวา่ ค่า Sig. <0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็นการ
ยอมรับ H1หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา คอนเสิร์ต So in Art 

; So in Love มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยการเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมดา้นกิจกรรม
บนัเทิงและกีฬา คอนเสิร์ต So in Art ; So in Love มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ ดา้นกิจกรรม
การประกวด สูงสุด ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 22 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 
การจดัการแข่งขนักอล์ฟ สิงห์ออลไทยแลนด์ทวัร์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม 

ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การจดัการ
แข่งขนักอลฟ์ สิงห์ออลไทยแลนดท์วัร์ 

Chi – Square  
( 2) 

df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 14.246 3 0.003* 0.185 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 26.442 4 0.000* 0.249 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 25.017 3 0.000* 0.243 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 37.630 3 0.000* 0.293 

ภาพรวม 14.660 3 0.002* 0.188 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 

ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและ
กีฬา การจดัการแข่งขนักอลฟ์ สิงห์ออลไทยแลนดท์วัร์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิด
จากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในรายดา้น และ ภาพรวม 
พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การเขา้เป็น
ผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรม และ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบวา่ ค่า Sig. <0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็นการ
ยอมรับ H1หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การจดัการแข่งขนั
กอลฟ์ สิงห์ออลไทยแลนดท์วัร์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกล
ยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน จาํกัด โดยการเขา้ร่วมการตลาดเชิง
กิจกรรมด้านกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การจดัการแข่งขนักอล์ฟ สิงห์ออลไทยแลนด์ทวัร์มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด ระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติที 0.05 
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ตารางที 23 ทดสอบความสัมพนัธ์การเข้าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการทาํทีมฟุตบอล 

"บางกอกกล๊าส"กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม 

ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การทาํทีมฟุตบอล 

"บางกอกกล๊าส" 

Chi – Square  ( 2) df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 2.193 3 0.533 - 
กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 6.808 4 0.046* 0.129 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 5.553 3 0.135 - 
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 14.987 3 0.002* 0.190 

ภาพรวม 7.884 3 0.048* 0.139 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 
ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและ

กีฬา การทาํทีมฟุตบอล "บางกอกกล๊าส"กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในรายดา้น พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 

จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา และ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การทาํทีม
ฟุตบอล "บางกอกกล๊าส"มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยการเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม
ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การทาํทีมฟุตบอล "บางกอกกล๊าส"มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซือ ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 24 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 
ในภาพรวม กับการตดัสินใจซือผลิตภัณฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม 

ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา ในภาพรวม 

Chi – Square  
( 2) 

df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 24.385 3 0.000* 0.240 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 102.403 4 0.000* 0.451 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 81.958 3 0.000* 0.412 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 102.828 3 0.000* 0.452 

ภาพรวม 38.743 3 0.000* 0.297 

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 
ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและ

กีฬา ในภาพรวม กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม 
ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในรายดา้น และ ภาพรวม พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 ทงั 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การเขา้เป็นผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรม และ 
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา ในภาพรวม มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ 
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยการเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 
ในภาพรวมมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม สูงสุด ระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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สมมติฐาน .3 การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการเขา้ร่วมเป็นผูส้นับสนุน
กิจกรรมมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   
ตารางที 5 ทดสอบความสมัพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุน

กิจกรรม ดา้นการแข่งขนัชกมวย รายการ Thai Fight กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้
ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 

ดา้นการแข่งขนัชกมวย รายการ Thai Fight 

Chi – Square  ( 2) df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 28.955 3 0.000* 0.260 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 33.680 4 0.000* 0.279 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 34.462 3 0.000* 0.282 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 65.153 3 0.000* 0.374 

ภาพรวม 21.477 3 0.000* 0.226 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 

ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการเข้าร่วมเป็น
ผูส้นบัสนุนกิจกรรม ดา้นการแข่งขนัชกมวย รายการ Thai Fight กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในรายดา้น 
และ ภาพรวม พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมบนัเทิงและ
กีฬา การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม และ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 
ดา้นการแข่งขนัชกมวย รายการ Thai Fight มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมที
เกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้นการเขา้ร่วมเป็น
ผูส้นบัสนุนกิจกรรม ดา้นการแข่งขนัชกมวย รายการ Thai Fightมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 26 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุน
กิจกรรมดา้นการแข่งขนัเทนนิส รายกาย Thailand Openกบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

  การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้
ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 

ดา้นการแข่งขนัเทนนิส รายกาย Thailand Open 
Chi – Square  ( 2) df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 83.309 3 0.000* 0.415 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 22.367 4 0.000* 0.230 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 17.362 3 0.001* 0.204 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 27.733 3 0.000* 0.255 

ภาพรวม 25.478 3 0.000* 0.245 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 
ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการเข้าร่วมเป็น

ผูส้นบัสนุนกิจกรรม ดา้นการแข่งขนัเทนนิส รายกาย Thailand Openกบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในรายดา้น 
และ ภาพรวม พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมบนัเทิงและ
กีฬา การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม และ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการแข่งขนัเทนนิส รายกาย Thailand Open มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้นการ
เขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมดา้นการแข่งขนัเทนนิส รายกาย Thailand Open มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจดา้นกิจกรรมการประกวดสูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

 

 



60 

 
 

ตารางที 27 ทดสอบความสมัพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุน
กิจกรรม ดา้นการเป็นผูส้นบัสนุนทีมฟุตบอล "เมืองทอง ยไูนเตด็"กบัการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอ
เรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้
ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 

ดา้นการเป็นผูส้นบัสนุนทีมฟุตบอล "เมืองทอง 
ยไูนเตด็" 

Chi – Square  
( 2) 

df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 12.739 3 0.005* 0.176 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 35.851 4 0.000* 0.287 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 35.880 3 0.000* 0.287 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 43.711 3 0.000* 0.314 

ภาพรวม 16.116 3 0.001* 0.197 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 
ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการเข้าร่วมเป็น

ผูส้นบัสนุนกิจกรรมดา้นการเป็นผูส้นบัสนุนทีมฟุตบอล "เมืองทอง ยไูนเตด็"กบัการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  
ในรายดา้น และ ภาพรวม พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 ทงั  ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด, กิจกรรม
บนัเทิงและกีฬา , การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม และ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม
ดา้นการเป็นผูส้นับสนุนทีมฟุตบอล "เมืองทอง ยูไนเต็ด"มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 
โดยดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นับสนุนกิจกรรมดา้นการเป็นผูส้นับสนุนทีมฟุตบอล "เมืองทอง 
ยไูนเต็ด" มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สูงสุด มีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 28 ทดสอบความสมัพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุน
กิจกรรม ดา้นงาน Miss Universe Thailandกบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิด
จากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้
ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 

ดา้นงาน Miss Universe Thailand 
Chi – Square  

( 2) 

df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 30.348 3 0.000 0.266* 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 32.061 4 0.000 0.272* 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 23.135 3 0.000 0.234* 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 37.918 3 0.000 0.294* 

ภาพรวม 21.534 3 0.000 0.226* 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 
ผลทดสอบความสมัพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุน

กิจกรรม ดา้นงาน Miss Universe Thailand กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในรายดา้น และ ภาพรวม พบว่า มีค่า 
Sig. < 0.05 ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การเขา้ร่วมเป็น
ผูส้นบัสนุนกิจกรรม และ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 

ดา้นงาน Miss Universe Thailandมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก
กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน จาํกัด โดยด้านการเขา้ร่วมเป็น
ผูส้นบัสนุนกิจกรรมดา้นงาน Miss Universe Thailand มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 29 ทดสอบความสมัพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุน
กิจกรรมดา้นทีมนกักีฬา พาราลิมปิก 2012กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิด
จากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้
ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 

ดา้นทีมนกักีฬา พาราลิมปิก 2012 

Chi – Square  
( 2) 

df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 0.412 3 0.938 - 
กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 10.656 4 0.031* 0.161 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 9.421 3 0.024* 0.152 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 13.765 3 0.003* 0.182 

ภาพรวม 5.538 3 0.  .  
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 
ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการเข้าร่วมเป็น

ผูส้นบัสนุนกิจกรรม ดา้นทีมนกักีฬา พาราลิมปิก 2012 กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิด
จากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ในรายดา้นและ ภาพรวม 
พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุน
กิจกรรม และ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม
ดา้นทีมนกักีฬา พาราลิมปิก 2012 มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก
กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน จาํกัด โดยด้านการเขา้ร่วมเป็น
ผูส้นบัสนุนกิจกรรมดา้นทีมนกักีฬา พาราลิมปิก 2012 มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 30 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุน
กิจกรรม ในภาพรวม กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาด
เชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้
ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 

ในภาพรวม 
Chi – Square  

( 2) 

df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 23.561 3 0.000* 0.236 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 123.238 4 0.000* 0.485 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 109.069 3 0.000* 0.463 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 122.734 3 0.000* 0.485 

ภาพรวม 42.749 3 0.000* 0.311 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 
ผลทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการเข้าร่วมเป็น

ผูส้นบัสนุนกิจกรรม ในภาพรวม กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาด
เชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในรายดา้น และ ภาพรวม พบวา่ มีค่า Sig. < 0.05 

ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การเขา้ร่วมเป็นผูส้นับสนุน
กิจกรรม และกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 
ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น

การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม ใน
ภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม ใน
ภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา และ กิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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สมมติฐาน 1.4 การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สงัคมมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม 
ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

 
ตารางที 31 เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้าน

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมในโครงการสิงห์อาสา ช่วยเหลือนาํท่วม ร่วมกบัช่อง 3 กบัการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอ
เรชนั จาํกดั  ในรายดา้น และ ภาพรวม พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการ
ประกวด, กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การเขา้ร่วมเป็นผูส้นับสนุนกิจกรรม และกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ตารางที 31 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ในกิจกรรมจดัโครงการสิงห์อาสา ช่วยเหลือนาํท่วม ร่วมกบัช่อง 3 กบัการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ 
คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้เป็น
ผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมจดัโครงการสิงห์

อาสา ช่วยเหลือนาํท่วม ร่วมกบัช่อง 3 
Chi – Square  

( 2) 

df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 105.565 3 0.000* 0.457 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 27.843 4 0.000* 0.255 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 21.664 3 0.000* 0.227 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 40.632 3 0.000* 0.304 

ภาพรวม 64.115 3 0.000* 0.372 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการสิงห์อาสา ช่วยเหลือนาํท่วม ร่วมกบัช่อง 3 มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
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เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้น
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการสิงห์อาสา ช่วยเหลือนําท่วม ร่วมกับช่อง 3 มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมการประกวด สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

ตารางที 32 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกิจกรรมช่วยเหลือ "วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนลุม" ใหไ้ดเ้ขา้แข่งขนัรายการ 
ฮ่องกง มาร์ชชิง แบนด ์คอนเทส 2011 กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก
กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสงัคมในกิจกรรมช่วยเหลือ "วง

โยธวาทิตโรงเรียนสวนลุม"ใหไ้ดเ้ขา้แข่งขนั
รายการ ฮ่องกง มาร์ชชิง แบนด ์คอนเทส 2011 

Chi – Square  
( 2) 

df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 33.148 3 0.000* 0.277 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 14.245 4 0.007* 0.185 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 9.023 3 0.029* 0.149 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 25.774 3 0.000* 0.246 

ภาพรวม 37.801 3 0.000* 0.294 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

 
ผลทดสอบความสัมพันธ์การเข้าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านกิจกรรมความ

รับผดิชอบต่อสังคมในกิจกรรมช่วยเหลือ "วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนลุม" ใหไ้ดเ้ขา้แข่งขนัรายการ 
ฮ่องกง มาร์ชชิง แบนด์ คอนเทส 2011กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในรายดา้น และ ภาพรวม พบว่า มีค่า 
Sig. < 0.05 จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การเขา้ร่วมเป็น
ผูส้นบัสนุนกิจกรรม และกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
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กิจกรรมช่วยเหลือ "วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนลุม" ใหไ้ดเ้ขา้แข่งขนัรายการ ฮ่องกง มาร์ชชิง แบนด ์
คอนเทส 2011 มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาด
เชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กิจกรรมช่วยเหลือ "วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนลุม" ใหไ้ดเ้ขา้แข่งขนัรายการ ฮ่องกง มาร์ชชิง แบนด ์
คอนเทส 2011 มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมการประกวด สูงสุด มีระดบันยัสาํคญั
ทางสถิติที 0.05 

 

ตารางที 33 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในกิจกรรมการเขา้ประมูลเสือทีม "กลาสโกเซลติก" และนาํเงินมอบให้
โครงการ "ไททิม โรงเรียนบา้นนายายอาม"กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิด
จากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสงัคมในกิจกรรมการเขา้

ประมูลเสือทีม "กลาสโกเซลติก" และนาํเงินมอบ
ใหโ้ครงการ "ไททิม โรงเรียนบา้นนายายอาม" 

Chi – Square  
( 2) 

df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 5.648 3 0.130 - 
กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 13.990 4 0.007* 0.184 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 7.770 3 0.051 - 
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 16.637 3 0.001* 0.200 

ภาพรวม 7.276 3 0.064 - 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

ผลทดสอบความสัมพันธ์การเข้าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมในกิจกรรมการเขา้ประมูลเสือทีม "กลาสโกเซลติก" และนาํเงินมอบให้
โครงการ "ไททิม โรงเรียนบา้นนายายอาม"กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในรายดา้น พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 

จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา และ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 



67 

 
 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. > 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H0 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กิจกรรมการเขา้ประมูลเสือทีม "กลาสโกเซลติก" และนาํเงินมอบใหโ้ครงการ "ไททิม โรงเรียนบา้น
นายายอาม" ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาด
เชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

ตารางที 34 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในกิจกรรมจดัโครงการสิงห์อาสา-ราชภฎั ช่วยฟืนฟูหลงันาํลดกบัการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ 
คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสงัคมในกิจกรรมจดั

โครงการสิงห์อาสา-ราชภฎั ช่วยฟืนฟหูลงันาํลด 

Chi – Square  
( 2) 

df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 0.971 3 0.808  

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 27.454 4 0.000* 0.253 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 13.805 3 0.003* 0.183 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 24.935 3 0.000* 0.242 

ภาพรวม 8.870 3 0.031* 0.147 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

ผลทดสอบความสัมพันธ์การเข้าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมในกิจกรรมจดัโครงการสิงห์อาสา-ราชภฎั ช่วยฟืนฟูหลงันาํลดกบัการตดัสินใจ
ซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  
ในรายดา้น และ ภาพรวม พบว่า มีค่า Sig. < 0.05 จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา, 
การเขา้เป็นผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรม และ การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 

 
ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น

การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กิจกรรมจดัโครงการสิงห์อาสา -ราชภฎั ช่วยฟืนฟูหลงันาํลดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ
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ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 
โดยดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมในกิจกรรมจดัโครงการสิงห์อาสา-ราชภฎั ช่วยฟืนฟูหลงั
นาํลดมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ
ที 0.05 

 

ตารางที 35 ทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกิจกรรม ในภาพรวม กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก 

กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของ  
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสงัคม ในภาพรวม 

Chi – Square  
( 2) 

df. Sig. C. 

กิจกรรมการประกวด 26.814 3 0.000* 0.251 

กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา 99.932 4 0.000* 0.447 

การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 69.787 3 0.000* 0.385 

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 89.527 3 0.000* 0.428 

ภาพรวม 37.835 3 0.000* 0.294 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  

ผลทดสอบความสัมพันธ์การเข้าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคม ในภาพรวม กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาด
เชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ในรายดา้น และ ภาพรวม พบวา่ มีค่า Sig. < 0.05 

จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การเขา้เป็นผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุน
กิจกรรม และกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ใน
ภาพรวม มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ใน
ภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติที 0.05
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บทที 5 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรืองกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืม บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์

3. เพือศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมทีส่งผลต่อการรับรู้และการตดัสินใจซือของ
ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์ครืองดืม บริษทั สิงห์  คอร์เปอเรชนั จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพือให้ทราบถึงรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืม บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

 ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ  (Survey research) รวบรวมขอ้มูลทีไดรั้บจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชก้ลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เครืองดืม บริษทั สิงห์ คอร์
เปอเรชนั ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอย่าง ทดสอบความน่าเชือถือของเครืองมือ ตาม
แนวคิดของครอนบคั (Cronbach Alpha Formula) จาํนวน 30 ตวัอยา่ง  ผลทดสอบความน่าเชือถือ
เครืองมือว่ามีความเชือถือในระดบัสูงมีค่าการทดสอบที .88 วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) เพืออธิบายผลการศึกษา ไดแ้ก่ การแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และ ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)   ทดสอบความสัมพนัธ์
ใชส้ถิติ ค่า Chi - Square  และทดสอบค่าความเขม้ขน้ของความสัมพนัธ์ ใชส้ถิติ Contingency 

Coefficient(C) ทีระดบันัยสําคญัทางสถิติที 0.05 ประมวลผลขอ้มูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาํเร็จรูปทางสถิติ สรุปผลงานวิจยัไดด้งันี 
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สรุปผลวจัิย 

1. ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 
  ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ตวัอยา่ง พบวา่ เป็นเพศ
หญิงมากกวา่เพศชาย มีเพศหญิง ร้อยละ 57.5 และ เพศชาย ร้อยละ 42.5 มีอายรุะหวา่ง 26 - 30 ปี 
ร้อยละ 32.5 รองลงมา อาย ุ31 - 35 ปี ร้อยละ 28.3 นอ้ยสุด อาย ุ20 - 25 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
ร้อยละ 53.0 รองลงมา สมรส ร้อยละ 45.5 และ หมา้ย/หยา่ร้าง ร้อยละ 1.5 และมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 45.7 รองลงมา ปริญญาโท ร้อยละ 24.7 และ ตาํกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 19.3 นอ้ย
สุด สูงกวา่ปริญญาโท ส่วนใหญ่จบจากคณะนิเทศศาสตร์ มากทีสุด ร้อยละ 19.7 รองลงมา คณะ
บริหารธุรกิจ ร้อยละ 13.5 และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 9.0 คณะสงัคมศาสตร์ และ คณะ
แพทยศาสตร์ ร้อยละ 8.0 ตามลาํดบั และมีอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน มากทีสุด ร้อย
ละ 36.7 รองลงมา ขา้ราชการ/ลูกจา้งหน่วยงานรัฐบาล ร้อยละ 19.3 และ พนกังาน/ลูกจา้ง
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 19.0 และ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ร้อยละ 17.5 นอ้ยสุด อืนๆ ไดแ้ก่ รับจา้ง , อาชีพ
อิสระ ร้อยละ 7.5 ในดา้นตาํแหน่งงาน พบวา่ มีตาํแหน่งงานเป็นนกัการตลาดมากทีสุด ร้อยละ 24.3 
รองลงมา นกัโฆษณา/ครีเอทีฟ ร้อยละ 20.3 และ เลขานุการ/ธุรการ ร้อยละ 17.7 , บญัชี/การเงิน 
ร้อยละ 16.7 นอ้ยสุด ปฏิบติัการ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท ร้อยละ 27.3 
รองลงมา 25,001 - 35,000 บาท ร้อยละ 22.0 และ 5,000 - 15,000 บาท ร้อยละ 19.7 นอ้ยสุด มากกวา่ 
45,000 บาท ในดา้นประเภททีอยูอ่าศยั พบวา่ อยูบ่า้นเดียว มากทีสุด ร้อยละ 31.3 รองลงมา คอนโด
มีเนียม ร้อยละ 25.4 และ อาคารพาณิชย ์ร้อยละ 24.3 เป็นหอ้งเช่า ร้อยละ 16.3 นอ้ยสุด หอพกั  

2.  ความสนใจในกจิกรรม 
ผลการศึกษาพฤติกรรมความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวม พบว่า มีระดับ

พฤติกรรมความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ในระดบับ่อยครัง มีค่าเฉลีย 3.43 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
0.16 โดยมีระดบัพฤติกรรมระดบัเป็นประจาํ ไดแ้ก่  ทาํงานบา้น, ดูแลบริเวณบา้น มีค่าเฉลีย 4.27 
และระดบับ่อยครัง จาํนวน 7 ดา้น ไดแ้ก่ ใชอิ้นเตอร์เน็ท ทาํอาหาร พกัผ่อนอยู่บา้น เลียงสัตวเ์ลียง
ซือสินคา้ต่างๆ ทาํกิจกรรมกบัครอบครัวและสังสรรคก์บัเพือน ( x = 3.41) และมีพฤติกรรมระดบั
บ่อยครัง จาํนวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ชมภาพยนตร์ ท่องเทียวธรรมชาติ เล่นกีฬา เล่นกีฬาออกกาํลงักาย
ทาํบุญ เขา้วดัและ อาสาสมคัร ทาํงานเพือสังคมและมีระดบัพฤติกรรมนานๆครัง จาํนวน 1 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดูงานนิทรรศการต่างๆ เขา้ชมพิพิธภณัฑ ์
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3.  การรับรู้ และ เข้าร่วมการตลาดเชิงกจิกรรม ของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน จํากดั  
3.1  ดา้นกิจกรรมการประกวด พบว่า มีการรับรู้ขอ้มูลกิจกรรมการประกวด มากกว่า 

ไม่รับรู้ โดยมีการรับรู้ มากสุด คือ การประกวดวงดนตรี Singha Master of the Band ร้อยละ 83.5 
รองลงมา การประกวดการเตน้ บี-บอย : Battle of the Year ร้อยละ 83.0 และ กิจกรรม Sexy LEO 

Girls ร้อยละ 54.0 ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมการประกวด พบว่า กลุ่มตวัอย่างเขา้ร่วมกิจกรรม การ
ประกวดวงดนตรี Singha Master of the Band มากสุด ร้อยละ 64.0 รองลงมา การประกวดการเตน้ 
บี-บอย : Battle of the Year ร้อยละ 51.0 และ การประกวดสร้างโฆษณา "สิงห์-แมนย"ู ภายใตชื้อ
โครงการ Create Your SINGHA Passion Project ร้อยละ 49.8                             

3.2  ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา พบวา่ มีการรับรู้ขอ้มูลกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา มาก
สุด คือ คอนเสิร์ต 25 ปี พงษสิ์ทธ์ คาํภีร์ รักกนัตลอดเวลา ร้อยละ 93.5 รองลงมา คอนเสิร์ต So in 

Art ; So in Love ร้อยละ 88.0 และ การจดัการแข่งขนักอลฟ์ สิงห์ออลไทยแลนดท์วัร์  ร้อยละ 77.0 
ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา พบว่า เขา้ร่วมกิจกรรม การจดัการแข่งขนักอลฟ์ สิงห์ออล
ไทยแลนดท์วัร์ มากสุด ร้อยละ 64.5 รองลงมา คอนเสิร์ต 25 ปี พงษสิ์ทธ์ คาํภีร์ รักกนัตลอดเวลา 
ร้อยละ 61.3 และคอนเสิร์ต So in Art ; So in Love ร้อยละ 56.3   

3.3  ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม พบว่า มีการรับรู้ขอ้มูลการเขา้ร่วมเป็น
ผูส้นับสนุนกิจกรรม มากสุด คือ Miss Universe Thailand ร้อยละ 95.5 รองลงมา การแข่งขนั
เทนนิส รายกาย Thailand Open  ร้อยละ 94.8 และ การแข่งขนัชกมวย รายการ Thai Fight  ร้อยละ 
89.5 ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นับสนุนกิจกรรม พบว่า มีเขา้ร่วมกิจกรรม การเป็นผูส้นับสนุนทีม
ฟุตบอล "เมืองทอง ยไูนเตด็" มากสุด ร้อยละ 72.3 รองลงมา การแข่งขนัชกมวย รายการ Thai Fight  
ร้อยละ .  และ Miss Universe Thailand  ร้อยละ 68.8   

3.4  ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ขอ้มูลดา้น
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม มากสุด คือ จดัโครงการสิงห์อาสา ช่วยเหลือนาํท่วม ร่วมกบัช่อง 
3 ร้อยละ 97.3 รองลงมา ช่วยเหลือ "วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนลุม" ใหไ้ดเ้ขา้แข่งขนัรายการ ฮ่องกง 
มาร์ชชิง แบนด ์คอนเทส 2011 ร้อยละ 71.8 และ จดัโครงการสิงห์อาสา-ราชภฎั ช่วยฟืนฟูหลงันาํ
ลด ร้อยละ 55.8 ดา้นเขา้ร่วมกิจกรรม พบว่า เขา้ร่วมการจดัโครงการสิงห์อาสา ช่วยเหลือนาํท่วม 
ร่วมกบัช่อง 3 มากสุด ร้อยละ 67.8 รองลงมา จดัโครงการสิงห์อาสา-ราชภฎั ช่วยฟืนฟูหลงันาํลด 
ร้อยละ 48.0 และ การเขา้ประมูลเสือทีม "กลาสโกเซลติก" และนาํเงินมอบให้โครงการ "ไททิม 

โรงเรียนบา้นนายายอาม" ร้อยละ 43.0   
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 4.    การตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ 
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน จํากดั 

ผลการศึกษา การตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิง
กิจกรรมของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 
3.48 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.33 ในรายดา้น พบว่า มีระดบัมาก จาํนวน 2 ดา้น โดยสูงสุด คือ การ
เขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม รองลงมา กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา และมีผลต่อการตดัสินใจระดบั
ปานกลาง จาํนวน 2 ดา้น ได้แก่ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และ กิจกรรมการประกวด 
ตามลาํดบั สรุปรายดา้นดงันี  

4.1 ดา้นกิจกรรมการประกวด พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉลีย 3.13 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.71 มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก จาํนวน 2 ดา้น โดย
สูงสุด คือ การประกวดวงดนตรี Singha Master of the Band  รองลงมา ไดแ้ก่ การประกวดสร้าง
โฆษณา "สิงห์-แมนย"ู ภายใตชื้อโครงการ Create Your SINGHA Passion Project และมีผลต่อการ
ตดัสินใจระดบัปานกลาง จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรม Sexy LEO Girls , การประกวดออกแบบ
เสือผา้ : Singha Life Award และ การประกวดการเตน้ บี-บอย : Battle of the Year   

4.2   ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก มี
ค่าเฉลีย 3.72 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.33 ในรายดา้น พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก โดย
สูงสุด คือ คอนเสิร์ต 26 ปี คนหวัใจสิงห์ "อสันี - วสันต"์ รองลงมา คอนเสิร์ต 25 ปี พงษสิ์ทธ์ คาํภีร์ 
รักกนัตลอดเวลา การจดัการแข่งขนักอลฟ์ สิงห์ออลไทยแลนด์ทวัร์ และ การทาํทีมฟุตบอล 

"บางกอกกล๊าส" และมีผลต่อการตดัสินใจระดบัปานกลาง จาํนวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ คอนเสิร์ต So in 

Art ; So in Love   

4.3 ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก 
มีค่าเฉลีย 3.87 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.40 ในรายดา้น พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก ทงั 
5 ดา้น โดยสูงสุด คือ การแข่งขนัชกมวย รายการ Thai Fight  รองลงมา การแข่งขนัเทนนิส รายกาย 

Thailand Open  การประกวด Miss Universe Thailand,การเป็นผูส้นบัสนุนทีมฟุตบอล "เมืองทอง 
ยไูนเตด็ และ ทีมนกักีฬา พาราลิมปิก 2012   

4.4 ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลีย 3.20 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.60 ในรายดา้น พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบั
มาก จาํนวน 1 ดา้น คือ จดัโครงการสิงห์อาสา ช่วยเหลือนาํท่วม ร่วมกบัช่อง 3 และมีผลระดบัปาน
กลาง จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ช่วยเหลือ "วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนลุม" ให้ไดเ้ขา้แข่งขนัรายการ 
ฮ่องกง มาร์ชชิง แบนด ์คอนเทส 2011 การเขา้ประมูลเสือทีม "กลาสโกเซลติก" และนาํเงินมอบให้
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โครงการ "ไททิม โรงเรียนบา้นนายายอาม" และ จดัโครงการสิงห์อาสา-ราชภฎั ช่วยฟืนฟูหลงันาํ
ลด 

 5.   กิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรม ทีต้องการให้ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน จัดขึนใน
อนาคต 

ผลการศึกษากิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรม ทีตอ้งการให ้บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จดั
ขึนในอนาคต ในภาพรวม พบว่า มีความตอ้งการให้จดัอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย .  ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน .  โดยมีความตอ้งการระดบัมาก จาํนวน  ดา้น โดยสูงสุด คือ การประกวด "ชายไทย
หวัใจสิงห์" รองลงมา การจดัคาราวานสินคา้สินคา้ราคาพิเศษ ทวัประเทศ,จดักิจกรรม Private Party 

ใหลู้กคา้ทวัประเทศ,จดัการแข่งขนัฟุตบอลระหวา่ง "แมนย-ูเชลซี" ในประเทศไทย,การแข่งขนั "ดืม
เบียร์ ลุน้ลา้น"และ จดักิจกรรม "เปิดปัป รับเงินลา้น ใตฝ้าเบียร์สิงห์ และ มีความตอ้งการระดบัปาน
กลาง จาํนวน  ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมปลูกป่าลดโลกร้อน,การแข่งขนัคิดคน้ "เบียร์" รสชาติใหม่,การ
ประกวดออกแบบ บรรจุภณัฑ ์เบียร์สิงห์ และ ลีโอและเปิดโรงเรียนสอนการทาํ "เบียร์" ตามลาํดบั  

.  การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที 1 การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

สมมติฐาน 1.1 การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านกิจกรรมการประกวด มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ 
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

1.1.1 ดา้นกิจกรรมการประกวด Sexy LEO Girls พบว่า เป็นการยอมรับ H1 

หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด ดา้นกิจกรรมการประกวด Sexy 

LEO Girls  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้นกิจกรรมการประกวด ดา้นกิจกรรมการ
ประกวด Sexy LEO Girls  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 
สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

1.1.2 ดา้นกิจกรรมการประกวดออกแบบเสือผา้ Singha Life Award พบว่า 
เป็นการยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด ดา้นกิจกรรม
การประกวดออกแบบเสือผา้ Singha Life Award มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้น
กิจกรรมการประกวด ดา้นกิจกรรมการประกวดออกแบบเสือผา้Singha Life Award มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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1.1.3 ดา้นกิจกรรมการประกวดการเตน้ บี-บอย : Battle of the Year พบว่า 
เป็นการยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด ดา้นกิจกรรม
การประกวดการเตน้ บี-บอย : Battle of the Year  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้น
กิจกรรมการประกวด ดา้นกิจกรรมการประกวดการเตน้ บี-บอย : Battle of the Year มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติที 0.05 

1.1.4 ดา้นกิจกรรมการประกวดวงดนตรี Singha Master of the Band พบว่า 
เป็นการยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด ดา้นการ
ประกวดวงดนตรี Singha Master of the Band มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้น
กิจกรรมการประกวด ดา้นกิจกรรมการประกวดวงดนตรี Singha Master of the Band มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติที 0.05 

1.1.5 ดา้นกิจกรรมการประกวดสร้างโฆษณา "สิงห์-แมนย"ู ภายใตชื้อ
โครงการ Create Your SINGHA Passion Project พบว่า เป็นการยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วม
การตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด ดา้นการประกวดสร้างโฆษณา "สิงห์-แมนยู" 

ภายใตชื้อโครงการ Create Your SINGHA Passion Project มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 
โดยดา้นกิจกรรมการประกวด ดา้นกิจกรรมการประกวดสร้างโฆษณา "สิงห์-แมนย"ู ภายใตชื้อ
โครงการ Create Your SINGHA Passion Project มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

สรุปผลการเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมในภาพรวม พบว่า เป็นการยอมรับ H1 

หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด ในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์
เปอเรชัน จาํกัด โดยด้านกิจกรรมการประกวด ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กับกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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สมมติฐาน 1.2 การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬามี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ 
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

1.2.1 ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา คอนเสิร์ต 26 ปี คนหวัใจสิงห์ "อสันี - 
วสันต"์ พบว่า เป็นการยอมรับ H1หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและ
กีฬา คอนเสิร์ต 26 ปี คนหวัใจสิงห์ "อสันี - วสันต"์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยการเขา้
ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา คอนเสิร์ต 26 ปี คนหัวใจสิงห์ "อสันี - 
วสันต์" มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สูงสุด ระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

1.2.2 ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา คอนเสิร์ต 25 ปี พงษสิ์ทธ์ คาํภีร์ รักกนั
ตลอดเวลา พบว่า เป็นการยอมรับ H1หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิง
และกีฬา คอนเสิร์ต 25 ปี พงษสิ์ทธ์ คาํภีร์ รักกนัตลอดเวลา มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 
โดยการเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา คอนเสิร์ต 25 ปี พงษสิ์ทธ์ คาํภีร์ 
รักกันตลอดเวลามีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซือ ด้านกิจกรรมการประกวด สูงสุด ระดับ
นยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

1.2.3 ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา คอนเสิร์ต So in Art ; So in Love พบว่า 
เป็นการยอมรับ H1หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา คอนเสิร์ต 
So in Art ; So in Loveมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยการเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม
ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา คอนเสิร์ต So in Art ; So in Love มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ 
ดา้นกิจกรรมการประกวด สูงสุด ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที  

1.2.4 ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การจดัการแข่งขนักอลฟ์ สิงห์ออลไทย
แลนด์ทวัร์ พบว่า เป็นการยอมรับ H1หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิง
และกีฬา การจดัการแข่งขนักอลฟ์ สิงห์ออลไทยแลนด์ทวัร์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 
โดยการเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การจดัการแข่งขนักอลฟ์ สิงห์
ออลไทยแลนด์ทวัร์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
สูงสุด ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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1.2.5 ดา้นการทาํทีมฟุตบอล "บางกอกกล๊าส" พบว่า เป็นการยอมรับ H1

หรือ  การเข้าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม  ด้านกิจกรรมบันเทิงและกีฬา  การทําทีมฟุตบอล 

"บางกอกกล๊าส"มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาด
เชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน จาํกัด โดยการเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมด้าน
กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา การทาํทีมฟุตบอล "บางกอกกล๊าส"มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ 
ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมสูงสุด ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

สรุปผลดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา ในภาพรวม พบว่า เป็นการยอมรับ H1หรือ 
การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา ในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอ
เรชัน จาํกัด โดยการเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมด้านกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา ในภาพรวมมี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมสูงสุด ระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติที 0.05 

 สมมติฐาน 1.3 การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุน
กิจกรรมมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

 1.3.1  ดา้นการแข่งขนัชกมวย รายการ Thai Fight พบว่า เป็นการยอมรับ H1 

หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมดา้นการแข่งขนัชก
มวย รายการ Thai Fight มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน จาํกัด โดยการเขา้ร่วมเป็นผูส้นับสนุน
กิจกรรม ดา้นการแข่งขนัชกมวย รายการ Thai Fightมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

1.3.2   ดา้นการแข่งขนัเทนนิส รายกาย Thailand Open พบว่า เป็นการ
ยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมดา้น
การแข่งขนัเทนนิส รายกาย Thailand Open มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืม
ทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยการเขา้ร่วมเป็น
ผูส้นับสนุนกิจกรรม ดา้นการแข่งขนัเทนนิส รายกาย Thailand Open มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจดา้นกิจกรรมการประกวดสูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 1.3.3 ดา้นการเป็นผูส้นบัสนุนทีมฟุตบอล "เมืองทอง ยไูนเตด็" พบว่า เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 

ดา้นการเป็นผูส้นับสนุนทีมฟุตบอล "เมืองทอง ยูไนเต็ด"มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ
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ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 
โดยการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมดา้นการเป็นผูส้นบัสนุนทีมฟุตบอล "เมืองทอง ยไูนเตด็" มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมสูงสุด มีระดบันยัสําคญัทาง
สถิติที 0.05 

 1.3.4   ดา้นงาน Miss Universe Thailand พบว่า เป็นการยอมรับ H1 หรือ 
การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมดา้นงาน Miss Universe 

Thailandมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม ดา้น
งาน Miss Universe Thailand มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมสูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 1.3.5   ดา้นทีมนกักีฬา พาราลิมปิก 2012 พบว่า เป็นการยอมรับ H1 หรือ 
การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมดา้นทีมนกักีฬา พาราลิ
มปิก 2012 มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมดา้นทีม
นกักีฬา พาราลิมปิก 2012 มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

สรุปผลด้านกิจกรรมเพือการประชาสัมพนัธ์และสร้างสรรค์สังคมในภาพรวม 

พบว่า มี เป็นการยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการเขา้ร่วมเป็น
ผูส้นบัสนุนกิจกรรม ในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจาก
กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน จาํกัด โดยด้านการเขา้ร่วมเป็น
ผูส้นบัสนุนกิจกรรม ในภาพรวม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา และ 
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 สมมติฐาน 1.4 การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อ
สงัคมมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม 
ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั   

1.4.1  ดา้นกิจกรรมจดัโครงการสิงห์อาสา ช่วยเหลือนาํท่วม ร่วมกบัช่อง3 

พบว่า เป็นการยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อ
สังคมกิจกรรมจดัโครงการสิงห์อาสา ช่วยเหลือนาํท่วม ร่วมกบัช่อง 3 มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอ
เรชนั จาํกดั โดยดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมกิจกรรมจดัโครงการสิงห์อาสา ช่วยเหลือนาํ
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ท่วม ร่วมกับช่อง 3 มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจด้านกิจกรรมการประกวด สูงสุด มีระดับ
นยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

1.4.2  ดา้นกิจกรรมช่วยเหลือ "วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนลุม" พบว่า  เป็น
การยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมช่วยเหลือ "วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนลุม" ใหไ้ดเ้ขา้แข่งขนัรายการ ฮ่องกง มาร์ชชิง แบนด ์
คอนเทส 2011มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิง
กิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมกิจกรรม
ช่วยเหลือ "วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนลุม" ใหไ้ดเ้ขา้แข่งขนัรายการ ฮ่องกง มาร์ชชิง แบนด ์คอนเทส 
2011 มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมการประกวด สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 

0.05 

1.4.3  ดา้นกิจกรรมการเขา้ประมูลเสือทีม "กลาสโกเซลติก" และนาํเงิน
มอบให้โครงการ "ไททิม โรงเรียนบา้นนายายอาม" พบว่า เป็นการยอมรับ H0 หรือ การเขา้ร่วม
การตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมกิจกรรมการเขา้ประมูลเสือทีม "กลาส
โกเซลติก" และนาํเงินมอบใหโ้ครงการ "ไททิม โรงเรียนบา้นนายายอาม" ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอ
เรชนั จาํกดั มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

1.4.4  ดา้นกิจกรรมจดัโครงการสิงห์อาสา-ราชภฎั ช่วยฟืนฟูหลงันาํลด 
พบว่า เป็นการยอมรับ H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อ
สังคมกิจกรรมจดัโครงการสิงห์อาสา-ราชภฎั ช่วยฟืนฟูหลงันาํลดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 
โดยดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมกิจกรรมจดัโครงการสิงห์อาสา-ราชภฎั ช่วยฟืนฟูหลงันาํ
ลดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 

0.05 

สรุปผลดา้นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม ในภาพรวม พบว่า เป็นการยอมรับ 
H1 หรือ การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ 
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน จํากัด โดยด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา สูงสุด มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษา พบว่า กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  ที

มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก โดยมีระดบัมาก จาํนวน  ดา้น คือ การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุน
กิจกรรมและ กิจกรรมบนัเทิงและกีฬา โดยดา้นทีสูงสุดคือ การเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม ซึง
ตรงกบัที เพญ็สุดา ประถมกรึก ไดพ้บในงานวิจยัเรือง ระดบัการเชือมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและ
ตราสินคา้ กบัทศันคติ ภาพลกัษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม ว่า ทศันคติของผูบ้ริโคภและภาพลกัษณ์
ต่อการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของผูบ้ริโภคและภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้ทีเขา้
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม นอกจากนียงัพบอีกว่า กลุ่มตวัอย่างทีเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมที
ทศันคติและภาพลกัษณ์ทีดีต่อการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินคา้ มากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีไม่ไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรม  

นอกจากนี ตรงกบัที เกรียงไกร กาญจนโภคิน ไดก้ล่าวไวใ้นหนังสือ อีเวนท ์มาร์เก็ตติง 
เกียวกบัการตลาดเชิงกิจกรรมในรูปแบบของการสนบัสนุนว่า การเขา้เป็นผูส้นบัสนุนในกิจกรรม
ใดๆ จะช่วยสร้างภาพลกัษณ์ทีเกียวเนืองกนัระหวา่งสินคา้กบักิจกรรมนนัๆ เช่นถา้ใหก้ารสนบัสนุน
กีฬาสินคา้ก็จะมีภาพกีฬาเขา้มาเกียวขอ้ง โดยทีสินคา้หรือองคก์รนนัๆไม่ตอ้งลงทุนสร้างกิจกรรม
ขึนมาทงัหมด แต่การจะสนับสนุนกิจกรรมใดใ้ห้ไดผ้ลจะตอ้งมนัใจว่าการเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนนัในระยะเวลาทีนานพอ รวมถึงตอ้งมีความสมาํเสมอในการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัๆดว้ย 

กล่าวโดยสรุป กิจกรรมทางการตลาด ทีบริษทัสิงห์คอร์เปอเรชันจดัขึนนัน มีผลต่อการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑเครืองดืมของผูบ้ริโภค ในระดบัมาก โดยประเภทกิจกรรมทีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซือมากทีสุดคือ ดา้นการเขา้เป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม ซึงเมือนาํมาวิเคราะห์จะพบว่า การ
เขา้เป็นผูส้นับสนุนกิจกรรม ของบริษทัสิงห์คอร์เปอเรชนั เป็นการสร้างโอกาสให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้
ในตราสินคา้ไดใ้นวงกวา้งผา่นทางช่องทางการโฆษณาของเจา้ของกิจกรรม และเมือถึงวนักิจกรรม 
สิงห์ คอร์เปอเรชนั ยงัสร้างโอกาสให้ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ถึง สัมผสั และเปิดโอกาสให้ไดท้ดลองสินคา้
เงือนไขการเขา้เป็นผูส้นบัสนนักิจกรรมหลายหลายประเภท ดงัที อญัชลี นากสสุก (2554) ไดก้ล่าว
ไวใ้น งานวิจัยเรือง การรับรู้การสือสารทางการตลาดผ่านกิจกรรมการตลาดด้านดนตรีของ
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมวา่ การเขา้ร่วมกิจกรรมการตลาดดา้นดนตรี มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินในซือ
ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมของผูบ้ริโภคทงัภายในและหลงัจากไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งไรก็ตาม การเลือก
กิจกรรมทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้และลกัษณะของสินคา้ยงัคงเป็นส่วนสาํคญัทีทาํให้
สินคา้อยูใ่นตลาดและอยูใ่นการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคอยา่งยาวนาน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังนี 

 ในการศึกษาครังนีผูศึ้กษาของนาํเสนอขอ้เสนอแนะในการศึกษาครังนี ดงันี  
1. จากการศึกษา พบวา่ กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

ดา้นการเขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด ดงันนั ควรให้ความสาํคญักบั
การเขา้ร่วมเป็นผูส้นับสนุนกิจกรรม เพือให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้กิจกรรมของตราสินคา้นันๆ 
นอกจากนีควรใหค้วามสาํคญักบัการนาํเสนอกิจกรรมเพือใหเ้กิดการรับรู้กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม  
และเพือเกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบริษทักบัสาธารณชนโดยผา่นสือต่างๆ ควรให้ความสาํคญั
กบัการใช้การตลาดเชิงกิจกรรมในการสร้างการรับรู้ในตวัผลิตภณัฑ์บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน 
จาํกดั รวมไปถึงการวางแผนการใชสื้อควบคู่กบัการสร้างกิจกรรมการตลาดน่าสนใจ  รวมทงัให้
ความสําคญักบัการใชสื้อประชาสัมพนัธ์ในการนาํเสนอขอ้มูลการจดักิจกรรม ระหว่างกิจกรรม 
และหลงัจากกิจกรรม เพือให้เกิดการเผยแพร่ข่าวสารอยา่งต่อเนือง และสร้างความจดจาํผลิตภณัฑ์
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ไดดี้ 

2. จากการศึกษา พบว่า การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรม ดา้นกิจกรรมการประกวด, และ 
ดา้นกิจกรรมบนัเทิงและกีฬา มีความสัมพนัธ์กบัดา้นการเขา้เป็นผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรม สูงสุด 

ดงันนั ควรให้ความสาํคญักบัการตลาดเชิงกิจกรรมทีดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม
การตลาดทีเลือกจดัควรมีลกัษณะสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของตราสินคา้บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั 
จาํกดั เพือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ และ ความน่าเชือถือต่อตราสินคา้บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั 
จาํกดั 

3. จากการศึกษา พบว่า การเขา้ร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืมทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 
ดงันัน บริษทัควรให้ความสําคญักบัการนาํเสนอการตลาดเชิงกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ทีจะทาํกิจกรรมการตลาด รวมทงัควรให้ความสําคญักบัการสือสารขอ้มูลผลิตภณัฑใ์น
การจดัการตลาดเชิงกิจกรรม เพราะกิจกรรมการตลาดจะเป็นช่องทางทีจะช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที
ดี ระหวา่งสินคา้กบัลูกคา้ เพือใหเ้กิดความเหนียวแน่นมากยงิขึน ทาํใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย สามารถ
ไดส้มัผสักบั สินคา้และบริการมากขึน อีกทงัยงัสร้างการจดจาํเพือเป็นการพฒันาตราสินคา้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 
ในการศึกษาครังนีผูศึ้กษาของนาํเสนอขอ้เสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป ดงันี  
1. การศึกษาครังต่อไปขอแนะนาํใหศึ้กษาถึงทศันคติและความคิดเห็นทีมีต่อการตลาดเชิง

กิจกรรมของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั เพือผลการศึกษาจะทราบถึงทศันคติ  ความคิดเห็น 
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ของผูบ้ริโภคทีมีต่อการตลาดเชิงกิจกรรมของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ซึงผลการศึกษาที
ไดรั้บจะเป็นประโยชน์ในพฒันากิจกรรมการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก
ยงิขึน 

2. การศึกษาครังต่อไปควรศึกษาในพืนทีอืนๆ เพิมเติม หรือศึกษาเปรียบเทียบหรือ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล เพือเปรียบเทียบกบัผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดั เพือทราบ
ถึงความคิดเห็นต่อการตลาดเชิงกิจกรรมของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน จาํกดั ของผูบ้ริโภคทีมี
สิงแวดลอ้มและสภาวการณ์ต่างกนัออกไปว่ามีความคิดเห็น การรับรู้เกียวกบักิจกรรมการตลาด
ต่างกันในลักษณะใด อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการตลาดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
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แบบสอบถามทีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลในครังนีเป็นแบบสอบถามปลายปิด ทีสร้างขึนตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั เพือใหไ้ดข้อ้มูลตามความเป็นจริงมากทีสุด โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที 1: แบบสอบถามดา้นขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที 2: แบบสอบถามดา้นลกัษณะความสนใจในกิจกรรมต่างๆ 
ส่วนที 3: แบบสอบถามเกียวกบัการตดัสินใจซือ ทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม 

ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั  
ส่วนที 4: กิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรม ทีท่านตอ้งการให ้บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จดั

ขึนในอนาคต 

 

ส่วนที 1: ข้อมูลทวัไปด้านบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
คาํชีแจง : โปรดทาํเครืองหมาย x ลงในช่องวา่ง         หนา้ขอ้มูลทีตรงกบัตวัท่าน 

1. เพศ :          ชาย   หญิง 

 

2. อาย ุ:          20  - 25  25 -  30  

30 - 35   35  - 40  

 

3. สถานภาพการสมรส : 

โสด  สมรสแลว้ 

หยา่ร้าง 
 

4. ระดบัการศึกษา : 
 กาํลงัศึกษาในระดบั______________________ 

           ตาํกวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 

   ปริญญาโท   สูงกวา่ปริญญาโท 

 

5. คณะ/สาขาวิชาทีกาํลงัศึกษา/จบการศึกษา : 
บริหารธุรกิจ   นิเทศศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์   วิทยาศาสาตร์ 
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ศิลปศาสตร์        ครุศาสตร์  

มนุษยศาสตร์        สังคมศาสตร์ 

แพทยศาสตร์        อืนๆ โปรดระบุ_____________ 

 
6. อาชีพ :       ขา้ราชการ/ลูกจา้งหน่วยงานรัฐบาล  

พนกังาน/ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ  

พนกังาน/ลกูจา้งบริษทัเอกชน   

ธุรกิจส่วนตวั/ คา้ขาย 
อืนๆ โปรดระบุ __________________ 

 

7. ตาํแหน่งงานทีท่านรับผดิชอบ อยูใ่นประเภทใด : 

เลขานุการ/ธุรการ              บญัชี/การเงิน 
นกัการตลาด   นกัโฆษณา/ครีเอทีฟ 

นกัวิชาการ                อืนๆโปรดระบุ _________ 

 

8. รายได ้:       ตาํกวา่ 5,000 บาท  5,001 - 15,000 บาท  

     15,001 - 25,000 บาท 25,001 - 35,000 บาท 

     35,001  - 45,000 บาท มากกวา่ 45,001 บาท 

  

9. ประเภททีอยูอ่าศยัปัจจุบนัของท่านคือ : 
หอ้งเช่า   บา้นเดียว 

คอนโดมีเนียม  อาคารพาณิชย ์
อืนๆโปรดระบุ ___________________ 

 

10. ปัจจุบนัท่านอาศยัอยูใ่นเขต _________________________ ของกรุงเทพมหานคร 
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ส่วนที 2: ข้อมูลเกยีวกบัความสนใจในกจิกรรมต่างๆ 
คาํชีแจง : โปรดทาํเครืองหมาย x ลงในช่องวา่ง         ทีตรงกบัลกัษณะกิจกรรมทีท่านสนใจ 

 

 

ท่านทาํกิจกรรมเหล่านีบ่อยแค่ไหนใน 1 ปี 

ทีผา่นมา 

ความถีในการทาํกิจกรรมใน 

เป็น
ประ
จาํ 

บ่อย 

ครัง 

ปาน
กลาง 

นานๆ 
ครัง 

ไม่เคย 

1. สงัสรรคก์บัเพือน       

2. อาสาสมคัร, ทาํงานเพือสังคม      

3. ทาํงานบา้น, ดูแลบริเวณบา้น      

4. ทาํอาหาร      

5. เลียงสตัวเ์ลียง      

6. ท่องเทียวธรรมชาติ      

7. ชมภาพยนตร์      

8. ซือสินคา้ต่างๆ (Shopping)      

9. ทาํกิจกรรมกบัครอบครัว      

10. พกัผอ่นอยูบ่า้น      

11. ดูงานนิทรรศการต่างๆ, เขา้ชมพิพิธภณัฑ ์      

12. เล่นกีฬา      

13. ใชอิ้นเตอร์เน็ต      

14. เล่นกีฬา, ออกกาํลงักาย      

15. ทาํบุญ เขา้วดั      
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ส่วนที 3: ข้อมูลเกยีวกบัการการตัดสินใจซือผลติภณัฑ์เครืองดืมทเีกดิจากกลยุทธ์การตลาดเชิง
กจิกรรม ของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน จํากดั  

คาํชีแจง : โปรดทาํเครืองหมาย x ลงในช่องวา่ง ทีตรงกบัความเป็นจริง 

 

กจิกรรม 
การรับรู้ การเข้าร่วม

กจิกรรม 
มีผลต่อการตดัสินใจซือผลติภัณฑ์

เครืองดืม 
รู้ ไม่

รู้ 
เคย  ไม่

เคย 
มากที 

สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

1. กจิกรรมการประกวด          

     Sexy LEO Girls          

การประกวดออกแบบเสือผา้ : 
Singha Life Award 

         

การประกวดการเตน้ บี-บอย : 
Battle of the Year 

         

      การประกวดวงดนตรี Singha 

Master of the Band 

         

การประกวดสร้างโฆษณา “สิงห์-
แมนย”ู ภายใตชื้อโครงการ 
Create Your SINGHA Passion 

Project 

         

2. กจิกรรมบันเทิงและกฬีา          

คอนเสิร์ต คนหวัใจสิงห์ “อสันี – 
วสันต”์ 

         

คอนเสิร์ต 25 ปี พงษสิ์ทธิ คาํภีร์ 
รักกนัตลอดเวลา 

         

คอนเสิร์ต So in Art ; So in Love 
สวนผงึ จ.ราชบุรี 

         

การจดัการแข่งขนักอลฟ์ 
สิงห์ออลไทยแลนดท์วัร์ 
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กจิกรรม 
การรับรู้ การเข้าร่วม

กจิกรรม 
มีผลต่อการตดัสินใจซือผลติภัณฑ์

เครืองดืม 
รู้ ไม่

รู้ 
เคย  ไม่

เคย 
มากที 

สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

การสร้างทีมฟุตบอล 
“บางกอกกลา๊ส” 

         

3. การเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุน
กจิกรรม 

         

การแข่งขนัชกมวย รายการ Thai 

Fight 
         

การแข่งขนัเทนนิส รายการ 
Thailand Open 

         

     การเป็นผูส้นบัสนุนทีมฟุตบอล 
“เมืองทอง ยไูนเตด็" 

         

     การประกวด Miss Thailand 

Universe  
         

     ทีมนกักีฬา พาราลิมปิก 2012           

4. กจิกรรมความรับผดิชอบต่อ
สังคม 

         

จดัโครงการสิงห์อาสา ช่วยเหลือนาํ
ท่วม ร่วมกบัช่อง 3 

         

ช่วยเหลือ “วงโยธวาทิตโรงเรียน
สวนลุม” ใหไ้ดเ้ขา้แข่งขนัรายการ 
ฮ่องกง มาร์ชชิง แบนด ์คอนเทส 
2011 

         

การเขา้ประมูลเสือทีม “กลาสโก
เซลติก” และนาํเงินมอบให้
โครงการ “ไททิม โรงเรียนบา้นนา
ยายอาม” 

         

จดัโครงการสิงห์อาสา-ราชภฏั ช่วย
ฟืนฟหูลงันาํลด 
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ส่วนที 4: กจิกรรมการตลาดเชิงกจิกรรม ทีท่านต้องการให้ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน จัดขึนใน
อนาคต 

คาํชีแจง : โปรดทาํเครืองหมาย x ลงในช่องวา่ง ทีตรงกบัความเป็นจริง 

 

กิจกรรมทีท่านตอ้งการใหจ้ดั 
ระดบัความตอ้งการ 

มาก 

ทีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. การประกวด “ชายไทยหวัใจสิงห์”      

2. การแข่งขนั “ดืมเบียร์ ลุน้ลา้น”      

3. เปิดโรงเรียนสอนการทาํ “เบียร์”      

4. จดักิจกรรม Private Party ใหลู้กคา้ทวั
ประเทศ 

     

5. จดัการแข่งขนัฟุตบอลระหวา่ง “แมนย-ูเชล
ซี” ในประเทศไทย 

     

6. จดัคาราวานสินคา้สินคา้ราคาพิเศษ ทวั
ประเทศ 

     

7. จดักิจกรรม “เปิดปัป รับเงินลา้น ใตฝ้าเบียร์
สิงห์” 

     

8. การประกวดออกแบบ บรรจุภณัฑ ์เบียร์สิงห์ 
และ ลีโอ 

     

9. กิจกรรมปลูกป่าลดโลกร้อน      

10. การแข่งขนัคิดคน้ “เบียร์” รสชาติใหม่      

 

กิจกรรมอืนๆ โปรดระบุ 
11._________________________________________________________________________ 

12._________________________________________________________________________ 

13._________________________________________________________________________ 

 



 
 

 
 

ภาคผนวก ข 

เอกสารการตรวจสอบเครืองมือจากผูเ้ชียวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
การทดสอบความน่าเชือถือของเครืองมือตามแนวคิดของ ครอนบคั 
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Reliability 
  

Case Processing Summary 
  N % 

Case Valid  30 100.0 

 Excluded (a) 0 0 

 Total 30 100.0 

 

A Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 
Cronbach,s Alpha N of items 

0.88 54 

 

 

 



 

 

 
 

ภาคผนวก ง 
ใบตอบรับการนาํเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดบัชาติ  

งานประชุมวิชาการวลยัลกัษณ์วจิยัทางการจดัการระดบัชาติ ครังที 2 
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