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54602744 : สาขาวิชาการประกอบการ 
คาํสาํคญั :  การตลาดเชิงกิจกรรม/การตดัสินใจซือ/ผลิตภณัฑเ์ครืองดืม บ.สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 
  ศุภลกัษณ์  รัตนรังสิมนัต ์ : กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์ครืองดืม บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร.  
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รศ.ประสพชยั  พสุนนท.์  100 หนา้. 

งานวิจยัครังนี มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพือศึกษากลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมทีส่งผลต่อ
การรับรู้ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์ครืองดืม และ 2) เพือใหท้ราบถึงรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมทีส่ง
ต่อการตัดสินใจซือ  ของผู ้บริโภคผลิตภัณฑ์เครืองดืม  บริษัทสิงห์  คอร์เปอเรชัน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ทีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองกลุ่มคือ กลยทุธ์
การตลาดเชิงกิจกรรมและการตดัสินใจซือ กลุ่มตวัอย่างทีใชคื้อประชากรชายหญิง อายุ 20-40 ปีที
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม แลว้วิเคราะห์
ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบผลโดยใช้
ค่าสถิติแบบ Chi-square สรุปผลเพือหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรทงัสอง  

ผลการวิจยัพบว่า 1) ดา้นบุคคลและความสนใจในกิจกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง ลกัษณะ
ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอาย ุ26-30 ปี สถานภาพสมรสแลว้ 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลียต่อเดือน 15,000-25,000บาท ด้านความสนใจใน
กิจกรรมต่างๆพบว่า มีระดบัพฤติกรรมความสนใจในกิจกรรมต่างๆในระดบับ่อยครัง มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 3.43 มีค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.16 โดยพฤติกรรมทีทาํเป็นประจาํไดแ้ก่ การทาํงานบา้น, ดูแล
บริเวณบา้น มีค่าเฉลีย 4.27 รองลงมาคือ การใชอิ้นเตอร์เน็ต การทาํอาหาร และการพกัผอ่นอยูบ่า้น
ตามลาํดบั  และ 2) ดา้นการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืม ทีเกิดจากกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม 
ของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชนั พบว่า มีผลต่อการตดัสินในระดบัมาก มีค่าเฉลีย .  ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน .  โดยในรายดา้น พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจระดบัมาก อยูจ่าํนวน  ดา้น ดา้นทีสูงสุด 
คือ การเขา้ร่วมเป็นผูส้นับสนุนกิจกรรม รองลงมา กิจกรรมบันเทิงและกีฬา และมีผลต่อการ
ตดัสินใจระดบัปานกลาง จาํนวน  ดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม และ กิจกรรมการ
ประกวด ตามลาํดบั 

 
สาขาวิชาการประกอบการ                                               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือชือนกัศึกษา........................................                                                          ปีการศึกษา 2555 
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   ........................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

จ 
 

54602744 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP. 

KEY WORD :  EVENT MARKETING/PURCHASING DECISIONS/SINGHA CORPORATION 

COMPANY LIMITED’S BEVERAGE  

 SUPALAK  RATTARANGSIMON : THE  EVENT  MARKETING  STRATEGIES  

AFFECTING  CONSUMERS'   PURCHASING  DECISION  ON  SINGHA  CORPORATION  

COMPANY  LIMITED'S  BEVERAGE  IN  BANGKOK. THESIS ADVISOR :  ASST.PROF. 

PRASOPCHI PASUNONT.  100 pp. 

 

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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กติติกรรมประกาศ 

  
วิทยานิพนธ์ฉบบันี สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารยที์

ปรึกษา รองศาสตราจารยป์ระสพชยั  พสุนนท์ ทีไดส้ละเวลาให้คาํปรึกษา แนะนาํขอ้คิดเห็น ถึง
ประเด็นต่างๆ ในการศึกษาและชีแนวทางในการแกปั้ญหา การคน้ควา้หาขอ้มูลเพิมเติมและได้
กรุณาตรวจสอบแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

รวมทงัการแกไ้ขงานใหส้มบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านทีไดป้ระสิทธิประสาท
วิชาความรู้เพือเป็นพนืฐานในการวิจยั ครังนีเป็นอยา่งดียงิ 

ขอขอบคุณคณะเจา้หน้าทีมหาวิทยาลยัศิลปากร ขอบคุณผูด้าํเนินงานโครงการและ
เจา้หน้าทีบณัฑิตศึกษาทุกท่านทีให้ความดูแลช่วยเหลือมาตลอดหลกัสูตรการศึกษา และขอบคุณ
เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด ซึงเป็นแหล่งขอ้มูลทีสาํคญัในการเรียนและทาํงานวิจยัฉบบันี  

ขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลทุกท่านทีสละเวลาทาํแบบสอบถาม  
ขอขอบคุณแรงสนบัสนุนและกาํลงัใจทีไดรั้บจากครอบครัวตลอดจนเพือนๆจนทาํให้

งานวิจยัฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ลงได ้

สุดทา้ยนี หากงานวิจยัฉบบันีจะก่อให้เกิดประโยชน์กบัผูที้สนใจเกียวกบัการจดั
กิจกรรมการตลาดรูปแบบต่างๆและการส่งผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์ครืองดืม เพือนาํไปใช้
เป็นขอ้มูลพืนฐานในการศึกษาด้านอืนๆต่อไป ตลอดจนการนําไปปรับปรุงพฒันากลยุทธ์ทาง
การตลาดอืนๆ นบัเป็นความปิติอยา่งยงิทีไดท้าํงานวิจยัฉบบันีขึนและหากมีขอ้ผดิพลาดประการใด 

ผูว้ิจยัขออภยัไว ้ณ ทีนี 
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