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บทคัด้ย่อ
การวิิจัยั นี้้มี� วิ้ ตั ถุุป็ระสงค์เพ่อ� เข้้าใจัถุึง 1) แก่นี้เนี้่อ� ห้าข้องภาพลักษณ์ทส้� ะท้อนี้ผ่่านี้กิจักรรมีการสนี้ับสนีุ้นี้
การก้ฬาข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีแอลกอฮอล์ 2) การรับรู้แก่นี้เนี้่�อห้าข้องภาพลักษณ์ท้�สะท้อนี้ผ่่านี้กิจักรรมีการ
สนี้ับสนีุ้นี้การก้ฬาข้องธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� แอลกอฮอล์ข้องนี้ักก้ฬาและแฟนี้ก้ฬา 3) ดุ้ลยภาพทางการส่อ� สารข้องธีุรกิจั
เคร่อ� งด้่มี� แอลกอฮอล์กบั การยอมีรับข้องผู่บ้ ริห้ารท้ท� าำ ห้นี้้าท้ก� าำ ห้นี้ด้นี้โยบายทางธีุรกิจัการก้ฬา แนี้วิคิด้ทฤษฎี้ทใ�้ ชิ้เป็็นี้
แนี้วิทางการศึึกษา ได้้แก่ แนี้วิคิด้เก้ย� วิกับการรับรู้ ภาพลักษณ์ การส่อ� สารทางการก้ฬา และการเป็็นี้ผู่ส้ นี้ับสนีุ้นี้ก้ฬา
การวิิจัยั นี้้ใ� ชิ้วิธีิ ก้ ารวิิจัยั เชิิงคุณภาพ แห้ล่งข้้อมีูลป็ระกอบด้้วิย ก) ข้้อมีูลจัากสิง� บันี้ทึกกิจักรรมีการส่อ� สารการ
ก้ฬาทางออนี้ไลนี้์ทป็�้ รากฏในี้ส่อ� ออนี้ไลนี้์ เวิ็บไซื้ต์ทางการ ห้ร่อเพจัอย่างเป็็นี้ทางการโซื้เชิ้ยลมี้เด้้ย และเวิ็บไซื้ต์ตา่ งๆ
ข้) ข้้อมีูลป็ระเภทบุคคล ป็ระกอบด้้วิย นี้ักก้ฬาระด้ับชิาติและแฟนี้ก้ฬา ใชิ้วิิธี้การสัมีภาษณ์แบบกลุ่มี
โด้ยคัด้เล่อกกลุ่มีตัวิอย่างแบบเฉพาะเจัาะจัง จัากก้ฬา 10 ป็ระเภท ในี้ป็ระเด้็นี้การรับรู้แก่นี้เนี้่�อห้าข้อง
ภาพลักษณ์ทส้� ะท้อนี้ผ่่านี้กิจักรรมีการสนี้ับสนีุ้นี้การก้ฬาข้องธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ ข้องนี้ักก้ฬาและแฟนี้ก้ฬา รวิมีจัำานี้วินี้
10 กลุ่มี ด้้านี้ผู่้บริห้ารห้ร่อผู่้มี้อำานี้าจัท้�มี้ส่วินี้เก้�ยวิข้้องในี้การตัด้สินี้ใจัพิจัารณารับการสนี้ับสนีุ้นี้กิจักรรมี
ทางการก้ฬาจัากธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ ข้องสมีาคมีก้ฬา “แห้่งป็ระเทศึไทย” เป็็นี้การสัมีภาษณ์เชิิงลึก ในี้ป็ระเด้็นี้
ดุ้ลยภาพทางการส่อ� สารข้องธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ กับการยอมีรับข้องผู่บ้ ริห้ารท้ท� าำ ห้นี้้าท้ก� าำ ห้นี้ด้นี้โยบายทางธีุรกิจัการก้ฬา
ผ่ลการวิิจััยพบวิ่า 1) แก่นี้เนี้่�อห้าข้องภาพลักษณ์ข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ ผ่่านี้การสนี้ับสนีุ้นี้ก้ฬา
ป็ระกอบด้้วิยภาพลักษณ์การเชิิด้ชิูวิ้รบุรุษ ภาพลักษณ์ห้ัวิใจันี้ักสู้ ภาพลักษณ์การให้้โอกาส
ผู่้ด้้อยโอกาสทางสังคมี ภาพลักษณ์การพัฒนี้าทรัพยากรมีนีุ้ษย์เพ่�อควิามีเป็็นี้เลิศึทางการก้ฬา
ภาพลักษณ์การเป็็นี้ผู่้สนี้ับสนีุ้นี้นี้ักก้ฬาสู่ควิามีมี้ชิ่�อเส้ยง ภาพลักษณ์ควิามีเป็็นี้พวิกเด้้ยวิกันี้กับแฟนี้ก้ฬา
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และภาพลักษณ์การส่งเสริมีอุด้มีการณ์ท้องถุิ�นี้นี้ิยมี 2) การรับรู้แก่นี้เนี้่�อห้าข้องภาพลักษณ์ท้�สะท้อนี้
ผ่่านี้กิจักรรมีการสนี้ับสนีุ้นี้การก้ฬาข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ พบ 8 ป็ระเด้็นี้ ได้้แก่ การเชิิด้ชิูวิ้รบุรุษห้ัวิใจันี้ักสู้
การให้้โอกาสผู่้ด้้อยโอกาสทางสังคมี การพัฒนี้าทรัพยากรมีนีุ้ษย์เพ่�อควิามีเป็็นี้เลิศึทางการก้ฬา การเป็็นี้
ผู่้สนี้ับสนีุ้นี้นี้ักก้ฬาสู่ควิามีมี้ชิ่�อเส้ยง ควิามีเป็็นี้พวิกเด้้ยวิกันี้กับแฟนี้ก้ฬา การส่งเสริมีอุด้มีการณ์ท้องถุิ�นี้
นี้ิยมี และการเก่�อกูลซื้ึ�งกันี้และกันี้ระห้วิ่างธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ และก้ฬา 3) ดุ้ลยภาพภาพลักษณ์ข้องธีุรกิจั
เคร่อ� งด้่มี� ฯ ผ่่านี้การสนี้ับสนีุ้นี้ทางการก้ฬาข้องผู่บ้ ริห้ารองค์กรก้ฬา พบวิ่า จัุด้ดุ้ลยภาพท้ค� วิรจัะเป็็นี้ต่อการยอมีรับ
ภาพลักษณ์ข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ ท้�มี้ต่อการสนี้ับสนีุ้นี้วิงการก้ฬาจัำาแนี้กเป็็นี้ 5 ป็ระเด้็นี้ ได้้แก่ ภาพลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ทางการค้าเป็็นี้สิ�งท้�ยอมีรับได้้ ภาพลักษณ์การเป็็นี้องค์กรแห้่งการแบ่งป็ันี้และจัิตอาสา
ภาพลักษณ์องค์กรท้ส� นี้ับสนีุ้นี้วิัฒนี้ธีรรมีตามีบริบททางสังคมี ภาพลักษณ์การส่งเสริมีเก่อ� กูลซื้ึง� กันี้และกันี้ระห้วิ่างองค์กร
ผู่ผ่้ ลิตเคร่อ� งด้่มี� ฯ กับสมีาคมีฯ และภาพลักษณ์การป็ระนี้้ป็ระนี้อมีสูก่ ารสร้างบริษทั ในี้เคร่อในี้ฐานี้ะบริบทให้มี่ทางธีุรกิจั
คำาสื่ำาคัญ: การส่�อสารภาพลักษณ์, ภาพลักษณ์การก้ฬา, การสนี้ับสนีุ้นี้การก้ฬา
Abstract
This research aimed to 1) investigate the core content of the image reflected through sports
sponsorship of the alcohol beverage business, 2) examine the athletes and sport fans’ perception of
the core content of the image reflected through sports sponsorship of the alcohol beverage business,
and 3) find the balance between alcohol beverage business communication and the acceptance
of the executives who determine the policy of sports business. The theories used in this study were
theories related to the perception, image, sports communication and the sports sponsorship. This
study employed the qualitative research methods. The sources of the data were from a) the records
of sports communication, which were available on online media, official websites or official pages, and
social media or any websites, b) the personal information from10 groups of the national athletes and
sport fans who were selected using the purposive sampling method. The information was collected
from these samples using a group interview. In addition, the executive or the relevant authorities
who were involved in the sports sponsorship from the Sports Association of “Thailand” were also
interviewed in order to examine the perspectives on the balance between alcohol beverage business
communication and the acceptance of the executives who determined the policy of sports business.
The results revealed that
1) the core content of the image reflected through sports sponsorship of the alcohol beverage business included the image of the hero admiration, the image of the fighting spirit, the
image of giving a chance to the vulnerable groups in society, the image of the human resource
development for sports excellence, the image of promoting athletes to be well-known, the image of being a part of the sports fans, and the image of promoting the ideology of localism.
2) In addition, the athletes and sport fans’ perception of the core content of the image
reflected through sports sponsorship of the alcohol beverage business could be divided
into eight aspects including the hero admiration, the fighting spirit, giving a chance to the
vulnerable groups in the society, the human resource development for sports excellence,
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promoting athletes to be well-known, being a part of the sports fans, and promoting the
ideology of localism, and the mutualism between alcohol beverage business and sports.
3) In terms of the balance between alcohol beverage business communication and the acceptance of the executives, it was found that the appropriate balanced point through the acceptance of the image of the alcohol beverage business toward the sponsorship in sports could be
divided into 5 aspects including the image of trademark acceptance, the image of sharing and
volunteering organization, the image of the organization which supported the cultural in a social
context, the image of the mutualism between the alcohol beverage organization and sports association, and the image of compromise to build up the affiliated company as a new role of business.
Keywords: Image communication, Sports Image, Sponsorship in Sports
ที�มาแล่ะควิามสื่ำาคัญ
ในี้ป็ระเทศึไทยนี้ิยมีใชิ้เคร่อ� งด้่มี� แอลกอฮอล์เป็็นี้ส่วินี้ห้นี้ึง� ข้องกิจักรรมีต่างๆ ทางสังคมี ด้ังเห้็นี้ได้้จัากวิิถุไ้ ทย
ท้แ� อลกอฮอล์เข้้าไป็มี้สวิ่ นี้ร่วิมีทัง� ในี้ชิ่วิงเวิลาด้้ใจั เส้ยใจั ห้ร่อพักผ่่อนี้ห้ย่อนี้ใจั รวิมีถุึงกิจักรรมีเทศึกาลป็ระเพณ้
และงานี้พิธี้ต่างๆ จัึงเป็็นี้ชิ่องทางให้้บริษัทธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีแอลกอฮอล์สามีารถุเข้้าถุึงผู่้บริโภคห้ร่อ
นี้ักด้่�มีได้้ง่าย ข้ณะท้�พระราชิบัญญัติควิบคุมีเคร่�องด้่�มีแอลกอฮอล์ ป็ี พ.ศึ.2551 มี้เป็้าห้มีายลด้ป็ริมีาณการ
บริโภคเคร่�องด้่�มีแอลกอฮอล์ข้องป็ระชิาชินี้ และป็้องกันี้การเพิ�มีข้ึ�นี้ข้องผู่้บริโภคห้นี้้าให้มี่เพ่�อลด้
ผ่ลกระทบท้เ� กิด้จัากการด้่มี� แอลกอฮอล์ ทัง� ด้้านี้สุข้ภาพ อุบตั เิ ห้ตุและการสูญเส้ย ควิามีรุนี้แรง และเศึรษฐกิจั
โด้ยกำาห้นี้ด้พ่�นี้ท้�และสถุานี้ท้�ไมี่อนีุ้ญาตให้้บริโภคเคร่�องด้่�มีฯ เชิ่นี้ โรงพยาบาล สถุานี้ท้�ราชิการ สถุานี้ศึึกษา
และการควิบคุมีการโฆษณา โด้ยห้้ามีมีิให้้ผู่้ใด้โฆษณา ห้ร่อแสด้งชิ่�อ ห้ร่อเคร่�องห้มีายข้องเคร่�องด้่�มีฯ
อันี้เป็็นี้การอวิด้อ้างสรรพคุณ ห้ร่อชิักจัูงให้้ผู่้อ่�นี้ด้่�มี และการทำาโฆษณาป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ใด้ๆ ให้้กระทำาได้้
เฉพาะการให้้ข้้อมีูลข้่าวิสารและควิามีรู้เชิิงสร้างสรรค์สังคมีโด้ยไมี่ป็รากฏภาพเคร่�องด้่�มีห้ร่อบรรจัุภัณฑ์์
Howard, Flora, Schleicher and Gonzalez (2004) พบวิ่า การป็ิด้กั�นี้ชิ่องทางโฆษณาเคร่�อง
ด้่�มีฯ ทางโทรทัศึนี้์ในี้สห้รัฐอเมีริกานี้ั�นี้ มีิได้้ส่งผ่ลให้้การส่งเสริมีทางการตลาด้ผ่่านี้การโฆษณาลด้ลง
เพราะธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ พยายามีห้าชิ่องทางการตลาด้อ่�นี้ๆ เพ่�อเป็ิด้เส้นี้ทางการส่�อสารไป็ยังผู่้บริโภค
อย่างต่อเนี้่�องต่อไป็ กรณ้ผู่้ผ่ลิตเคร่�องด้่�มีแอลกอฮอล์ในี้ป็ระเทศึไทยจัึงป็รับเป็ล้�ยนี้กลยุทธี์ทางการตลาด้
เพ่อ� ห้ล้กเล้ย� งข้้อจัำากัด้ท้เ� กิด้ข้ึนี้� เชิ่นี้ การลด้รูป็แบบการโฆษณาโด้ยตรง และเพิมี� รูป็แบบการโฆษณาแฝ้งโด้ย
ใชิ้มีายาคติสอ่� สารถุึงตราสัญลักษณ์ห้ร่อผ่ลิตภัณฑ์์ข้องเคร่อ� งด้่มี� ฯ การป็รับเป็ล้ย� นี้การตลาด้เชิิงกิจักรรมี (Event
Marketing) เพ่อ� ให้้ธีรุ กิจัสามีารถุสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) ระห้วิ่างผ่ลิตภัณฑ์์กบั กลุมี่ ผู่บ้ ริโภคห้ลัก
ได้้โด้ยตรงเพ่อ� ส่งเสริมีภาพลักษณ์ข้องบริษทั ห้ร่อผ่ลิตภัณฑ์์ (Brand Image) การทำาโครงการรับผ่ิด้ชิอบต่อสังคมี
(CSR) เพ่�อชิ่วิยสร้างภาพลักษณ์ท้�ด้้ให้้กับองค์กรและยกระด้ับการยอมีรับจัากสาธีารณชินี้ในี้ลักษณะ
ข้องการให้้ทุนี้อุป็ถุัมีภ์ (Sponsorship) เชิ่นี้ การสนี้ับสนีุ้นี้ทางด้้านี้ก้ฬา ด้นี้ตร้ เป็็นี้ต้นี้ นี้อกจัากนี้้�
การส่อ� สารตลาด้ออนี้ไลนี้์ผ่า่ นี้ทางเวิ็บไซื้ต์ เวิ็บเพจั แอป็พลิเคชิันี้ต่างๆ และการส่งเสริมีการตลาด้แบบ Below
the Line ทำาให้้การส่อ� สารไป็ยังผู่ร้ บั สารสะด้วิกและเป็็นี้เคร่อ� งมี่อเพ่อ� ด้ึงดู้ด้ควิามีสนี้ใจัข้องผู่บ้ ริโภคท้มี� ากข้ึนี้�
ผู่วิ้ จัิ ยั พบวิ่าการเข้้ามีาในี้ลักษณะทุนี้อุป็ถุัมีภ์เป็็นี้ห้นี้ึง� ในี้กลยุทธี์ทางการตลาด้ท้ธี� รุ กิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ นี้ำามีาใชิ้
เชิ่นี้ การทุมี่ งบป็ระมีาณห้ลักพันี้ล้านี้บาทต่อป็ีในี้การเป็็นี้ผู่ส้ นี้ับสนีุ้นี้ท้มีสโมีสรฟุตบอลชิันี้� นี้ำาในี้ล้กยุโรป็ โด้ยต้องมี้
ตราสัญลักษณ์เคร่อ� งด้่มี� ฯ บนี้ชิุด้แข้่งข้ันี้นี้ักก้ฬาห้ร่อการได้้สทิ ธีิในี้การข้ายเคร่อ� งด้่มี� ฯ บริเวิณด้้านี้นี้อกสนี้ามีแข้่งข้ันี้
และการโฆษณาโด้ยแสด้งตราสัญลักษณ์ข้องเคร่อ� งด้่มี� ฯ อย่างชิัด้เจันี้บนี้ป็้ายข้้างสนี้ามีในี้ระห้วิ่างการแข้่งข้ันี้
มี้เป็้าห้มีายค่อใชิ้การโฆษณาแฝ้งโด้ยถุ่ายทอด้สัญญาณภาพการแข้่งข้ันี้จัากต่างป็ระเทศึเข้้ามีายังป็ระเทศึไทย
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อนี้ึง� สภาพการณ์ป็จัั จัุบนี้ั องค์กรธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ เข้้ามีาเป็็นี้อ้กห้นี้ึง� ในี้กลไกท้ผ่� ลักด้ันี้กิจักรรมีด้้านี้ก้ฬาให้้
ข้ับเคล่อ� นี้สูค่ วิามีสำาเร็จั โด้ยธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ ท้เ� ป็็นี้ผู่ส้ นี้ับสนีุ้นี้ด้้านี้การก้ฬาในี้ป็ระเทศึไทย ป็ระกอบด้้วิยผู่ผ่้ ลิต
ห้ร่อจััด้จัำาห้นี้่ายจัำานี้วินี้ 2 บริษทั ค่อ บมีจั.ไทยเบฟเวิอเรจั และ บจั.สิงห้์ คอร์เป็อเรชิันี้� ซื้ึง� ทัง� 2 บริษทั มี้รป็ู แบบ
การสนี้ับสนีุ้นี้อย่างเป็็นี้ระบบ เชิ่นี้ การสนี้ับสนีุ้นี้องค์กรก้ฬา การสนี้ับสนีุ้นี้นี้ักก้ฬาเป็็นี้บุคคล การสนี้ับสนีุ้นี้รายการแข้่งข้ันี้
การสนี้ับสนีุ้นี้กิจักรรมีก้ฬาต่างๆ มีากมีาย จัากรูป็แบบวิิธี้การส่�อสารผ่่านี้ก้ฬาข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ เป็็นี้การ
มีุง่ เนี้้นี้แก่นี้เนี้่�อห้าท้�เสริมีสร้างภาพลักษณ์ทางการก้ฬาให้้กับองค์กรผ่่านี้การสนี้ับสนีุ้นี้ทางการก้ฬาป็ระเภท
ต่างๆ เนี้้นี้การรับรูภ้ าพลักษณ์ธีรุ กิจัข้องเคร่อ� งด้่มี� ฯ โด้ยส่งสารไป็ยังกลุมี่ นี้ักก้ฬา ผู่ชิ้ มีก้ฬา และป็ระชิาชินี้ทัวิ� ไป็
นี้อกจัากนี้้ย� งั พบป็ระเด้็นี้ท้ผ่� บู้ ริห้ารองค์กรก้ฬาซื้ึง� มี้ห้นี้้าท้ผ่� ลักด้ันี้นี้โยบายธีุรกิจัท้เ� ก้ย� วิข้้องกับการก้ฬาเป็็นี้ผู่ก้ าำ ห้นี้ด้
ทิศึทางการยอมีรับให้้ธีรุ กิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ มี้โอกาสเป็็นี้ผู่ส้ นี้ับสนีุ้นี้ท้เ� กิด้การยอมีรับได้้ภายใต้ควิามีเป็็นี้องค์กรสาธีารณะ
ผู่้วิิจััยได้้มีุ่งค้นี้ห้าแก่นี้ภาพลักษณ์ท้�ธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ ใชิ้ในี้การส่�อสารผ่่านี้ก้ฬา รวิมีถุึงการ
รับรู้ภาพลักษณ์ข้องกลยุทธี์การตลาด้ท้�ธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ สร้างข้ึ�นี้เพ่�อให้้เป็็นี้ไป็ตามีข้้อป็ฏิบัติข้อง
พระราชิบัญญัติฯ สู่ป็ระเด้็นี้ท้�เกิด้การยอมีรับได้้ระห้วิ่างการใชิ้ก้ฬาและองค์กรก้ฬาเป็็นี้ชิ่องทาง
การส่�อสารข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ ซื้ึ�งจัุด้ร่วิมีท้�เกิด้ข้ึ�นี้ถุ่อเป็็นี้ดุ้ลยภาพข้องการส่�อสารระห้วิ่างธีุรกิจั
เคร่�องด้่�มีฯ กับองค์กรก้ฬา และการผ่ลักด้ันี้ในี้เชิิงนี้โยบายอย่างเป็็นี้รูป็ธีรรมีให้้องค์กรก้ฬาและธีุรกิจั
เคร่อ� งด้่มี� ฯ ด้ำารงอยูไ่ ด้้บนี้ฐานี้ข้องดุ้ลยภาพทางการส่อ� สารท้ส� ามีารถุยอมีรับได้้รวิ่ มีกันี้ข้องฝ้�ายต่างๆ ท้เ� ก้ย� วิข้้อง
วิัตถุปีระสื่งค์การวิิจ๊ัย
1. เพ่�อให้้เข้้าใจัถุึงแก่นี้เนี้่�อห้าข้องภาพลักษณ์ท้�สะท้อนี้ผ่่านี้กิจักรรมีการสนี้ับสนีุ้นี้การก้ฬาข้องธีุรกิจั
เคร่�องด้่�มีแอลกอฮอล์
2. เพ่�อให้้เข้้าใจัถุึงการรับรู้แก่นี้เนี้่�อห้าข้องภาพลักษณ์ท�ส้ ะท้อนี้ผ่่านี้กิจักรรมีการสนี้ับสนีุ้นี้การก้ฬาข้อง
ธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีแอลกอฮอล์ข้องนี้ักก้ฬาและแฟนี้ก้ฬา
3. เพ่�อศึึกษาดุ้ลยภาพทางการส่�อสารข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีแอลกอฮอล์กับการยอมีรับข้องผู่้บริห้ารก้ฬาท้�
ทำาห้นี้้าท้�กำาห้นี้ด้นี้โยบายทางธีุรกิจัการก้ฬา
แนวิคิด้ ทฤษฎีีท�เี กี�ยวิข้อง
แนี้วิคิด้ ทฤษฎี้ท้�เก้�ยวิข้้องท้�ผู่้วิิจััยนี้ำามีาใชิ้ในี้การวิิเคราะห้์เข้้าสู่ป็ระเด้็นี้ป็ัญห้านี้ำาวิิจััย และนี้ำามีาเป็็นี้
กรอบแนี้วิคิด้สำาห้รับนี้ำาเสนี้อและวิิเคราะห้์ข้้อมีูลมี้ด้ังนี้้�
1. แนี้วิคิด้เก้�ยวิกับการรับรู้ ได้้แก่ กระบวินี้การการรับรู้ ในี้ป็ระเด้็นี้การเป็ิด้รับ การเล่อกสรรการรับรู้
และป็ระสบการณ์ข้องผู่้รับสาร จัากการรับส่�อในี้ชิ่องทางการส่�อสารทางการก้ฬา
2. แนี้วิคิด้เก้�ยวิกับภาพลักษณ์ ได้้แก่ ป็ระเภทข้องภาพลักษณ์ กระบวินี้การสร้างภาพลักษณ์
ป็ัจัจััยท้มี� อ้ ทิ ธีิพลต่อภาพลักษณ์ โด้ยเฉพาะภาพลักษณ์ตราสินี้ค้า ภาพลักษณ์เชิิงซื้้อนี้ ภาพลักษณ์ด้า้ นี้วิัฒนี้ธีรรมีองค์กร
ภาพลักษณ์ด้้านี้การด้ำาเนี้ินี้ธีุรกิจั และภาพลักษณ์ด้้านี้กิจักรรมีสังคมี ท้�แสด้งออกในี้พ่�นี้ท้�สาธีารณะในี้
รูป็แบบข้องการส่�อสารเชิิงสัญญะ
3. แนี้วิคิด้เก้�ยวิกับการส่�อสารการก้ฬา ในี้ป็ระเด้็นี้มีุมีมีองบทบาทห้นี้้าท้�ข้องส่�อการก้ฬา การนี้ำาการส่�
อสารการก้ฬาระบบธีุรกิจั การเร้ยนี้รูท้ างสังคมี การส่�อสารเชิิงสัญญะ การเกิด้วิัฒนี้ธีรรมีให้มี่ในี้สังคมีห้ร่อ
มีายาคติจัากการส่�อสารผ่่านี้การก้ฬา
4. แนี้วิคิด้เก้�ยวิกับการเป็็นี้ผู่้สนี้ับสนีุ้นี้ โด้ยให้้การสนี้ับสนีุ้นี้ทางการก้ฬาในี้รูป็แบบต่างๆ ได้้แก่
ผู่ส้ นี้ับสนีุ้นี้การแข้่งข้ันี้เพ้ยงรายเด้้ยวิ ผู่ส้ นี้ับสนีุ้นี้รายการแข้่งข้ันี้รายให้ญ่ห้ร่อรายย่อย ผู่ส้ นี้ับสนีุ้นี้ผ่ลิตภัณฑ์์
การสนี้ับสนีุ้นี้ห้นี้่วิยงานี้ห้ร่อองค์กร การสนี้ับสนีุ้นี้นี้ักก้ฬา การสนี้ับสนีุ้นี้ผ่่านี้ชิ่องทางการส่อ� สาร การสนี้ับสนีุ้นี้สถุานี้ท้�
การสนี้ับสนีุ้นี้กิจักรรมีและการสนี้ับสนีุ้นี้ก้ฬาแบบเจัาะจังป็ระเภทก้ฬา
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วิิธีีวิิทยาการวิิจ๊ัย
1. แห้ล่งข้้อมีูล
1.1 แห้ล่งข้้อมีูลสิ�งบันี้ทึกกิจักรรมีการส่�อสารการก้ฬาทางออนี้ไลนี้์ จัากข้้อมีูลป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ท้�
เผ่ยแพร่ผ่า่ นี้เวิ็บไซื้ต์ทางการ (Official Website) ห้ร่อเพจัอย่างเป็็นี้ทางการ (Official Page) ข้องสมีาคมีก้ฬา
“แห้่งป็ระเทศึไทย” บมีจั.ไทยเบฟเวิอเรจั บจั.สิงห้์ คอร์เป็อเรชิั�นี้ และภาพข้่าวิป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ท�้ป็รากฏในี้
ส่�อออนี้ไลนี้์ โด้ยจััด้เก็บข้้อมีูลระห้วิ่างป็ี พ.ศึ.2560-2564 จัาก 10 สมีาคมีก้ฬา
1.2 แห้ล่งข้้อมีูลส่�อป็ระเภทบุคคล แบ่งเป็็นี้ 2 กลุ่มี ได้้แก่
กลุมี่ ท้� 1 นี้ักก้ฬา และแฟนี้ท้มี� ค้ วิามีชิ่นี้� ชิอบ และเชิ้ยร์กฬ้ า สโมีสรก้ฬา ท้มีก้ฬา ห้ร่อนี้ักก้ฬาท้ต� นี้เอง
ชิ่�นี้ชิอบ ติด้ตามีควิามีเคล่�อนี้ไห้วิและรับชิมีก้ฬาผ่่านี้ส่�อสารมีวิลชินี้อยู่เสมีอ คัด้เล่อกกลุ่มีตัวิอย่างแบบ
เฉพาะเจัาะจัง (Purposive Sampling) ชินี้ิด้ก้ฬาละ 6-8 คนี้ จัำาแนี้กตามีชินี้ิด้ก้ฬาท้�ได้้รับการสนี้ับสนีุ้นี้จัาก
ธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ จัากนี้ั�นี้ผู่้วิิจััยสัมีภาษณ์กลุ่มี (Group Interview) ซื้ึ�งแต่ละกลุ่มีมี้นี้ักก้ฬาท้�มี้ป็ระสบการณ์
แข้่งข้ันี้ระด้ับชิาติ ห้ร่อนี้านี้าชิาติ อย่างนี้้อย 5 ป็ี เป็็นี้ผู่้ให้้ข้้อมีูลอย่างนี้้อยกลุ่มีละ 3 คนี้
กลุ่มีท้� 2 ผู่้บริห้ารห้ร่อผู่้มี้อำานี้าจัท้�มี้ส่วินี้เก้�ยวิข้้องในี้การตัด้สินี้ใจัพิจัารณารับการสนี้ับสนีุ้นี้
กิจักรรมีทางการก้ฬาจัากธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ ข้องสมีาคมีก้ฬา “แห้่งป็ระเทศึไทย” จัำานี้วินี้ 10 สมีาคมีก้ฬา
โด้ยใชิ้การสัมีภาษณ์เชิิงลึก (In-depth Interview)
2. การเก็บรวิบรวิมีข้้อมีูล มี้ 3 วิิธี้ค่อ ข้้อมีูลจัากสิ�งบันี้ทึกกิจักรรมีการส่�อสารการก้ฬาทางออนี้ไลนี้์
การสัมีภาษณ์กลุมี่ นี้ักก้ฬา และกลุมี่ แฟนี้ก้ฬา จัำานี้วินี้ 10 กลุมี่ และการสัมีภาษณ์เชิิงลึกกลุมี่ ผู่บ้ ริห้ารห้ร่อผู่มี้ อ้ าำ นี้าจัท้มี� ส้ วิ่ นี้
เก้ย� วิข้้องในี้การตัด้สินี้ใจัพิจัารณารับการสนี้ับสนีุ้นี้กิจักรรมีทางก้ฬาจัากธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ ข้องสมีาคมีก้ฬาแห้่งป็ระเทศึไทย
3. การวิิเคราะห้์ข้้อมีูล ผู่้วิิจััยนี้ำาข้้อมีูลทั�งห้มีด้มีาวิิเคราะห้์เพ่�อห้าแก่นี้คำาตอบ (Theme Analysis) โด้ยการพรรณนี้าวิิ เ คราะห้์ (Descriptive Analysis) โด้ยใชิ้ แ นี้วิคิ ด้ เร่� อ งการรั บ รู ้
ภาพลักษณ์ การส่�อสารการก้ฬา และการเป็็นี้ผู่้สนี้ับสนีุ้นี้เป็็นี้เคร่�องมี่อในี้การวิิเคราะห้์ข้้อมีูล
ผ่ล่การวิิจ๊ัย
การวิิจััยครั�งนี้้�เป็็นี้การค้นี้ห้าแก่นี้เนี้่�อห้าข้องภาพลักษณ์ การรับรู้ และการสร้างดุ้ลยภาพแห้่งการ
ยอมีรับในี้การส่อ� สารข้องธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ ผ่่านี้การสนี้ับสนีุ้นี้ทางการก้ฬา ซื้ึง� ผู่วิ้ จัิ ยั พบแก่นี้คำาตอบด้ังต่อไป็นี้้�
1. ภาพลักษณ์ข้องธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� แอลกอฮอล์ผ่า่ นี้การสนี้ับสนีุ้นี้การก้ฬา จัากการศึึกษาและวิิเคราะห้์การส่อ� สารการ
ก้ฬาพบวิ่า แก่นี้ข้องภาพลักษณ์ทบ้� ริษทั ฯ ส่อ� สารการก้ฬาเพ่อ� เสริมีสร้างภาพลักษณ์ให้้กบั บริษทั นี้ันี้� แบ่งเป็็นี้ 7 ลักษณะค่อ
1.1 ภาพลักษณ์การเชิิด้ชิูวิร้ บุรษุ (Hero) ควิามีสำาเร็จัในี้การเป็็นี้วิ้รบุรษุ ท้ภ� าพลักษณ์ข้องธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ ได้้
เผ่ยแพร่สอ่� ชิ่องทางการส่อ� สารการก้ฬา พบ 4 องค์ป็ระกอบท้ส� อ่� ควิามีห้มีายป็ระสมีถุึงการเป็็นี้วิ้รบุรษุ ค่อ การมี้ชิอ่� เส้ยง
(Hall of Fame) ควิามียิ�งให้ญ่ (The Great) ภาวิะผู่้นี้ำา (Leadership) และการทำางานี้เป็็นี้ท้มี (Team Work)
1.2 ภาพลักษณ์ห้วิั ใจันี้ักสู้ บริษทั ฯ ได้้นี้าำ เร่อ� งข้องระยะเวิลามีาใชิ้เป็็นี้ข้้อได้้เป็ร้ยบในี้การกำาห้นี้ด้แผ่นี้
การตลาด้ทัง� ในี้ระยะกลางและระยะยาวิ โด้ยนี้ำาเสนี้อในี้รูป็แบบท้ห้� ลากห้ลายและใชิ้ตราสัญลักษณ์ข้องบริษทั ฯ
เป็็นี้ตัวิแทนี้ข้องห้ัวิใจันี้ักสูท้ ส้� ะท้อนี้ในี้บริบทต่างๆ เชิ่นี้ ควิามีมีุง่ มีันี้� ควิามียิง� ให้ญ่ พลังท้ผ่� ลักด้ันี้ไป็สูค่ วิามีสำาเร็จั
ควิามีไมี่จัาำ นี้นี้ต่ออุป็สรรคและควิามีแพ้พา่ ย ควิามีมี้ระเบ้ยบวิินี้ยั ควิามีมี้นี้าำ� ใจันี้ักก้ฬา การมีองเป็้าห้มีายอย่างท้าทาย
การรู้แพ้ รู้ชินี้ะ รูอ้ ภัย
1.3 ภาพลักษณ์การให้้โอกาสผู่้ด้้อยโอกาสทางสังคมี บริษัทฯ เข้้ามีามี้บทบาทในี้การเป็็นี้ส่วินี้ห้นี้ึ�ง
ท้�ชิ่วิยเห้ล่อแก้ไข้ป็ัญห้าผู่ด้้ ้อยโอกาสในี้สังคมีด้้านี้การก้ฬา นี้ำาไป็สู่การมี้ควิามีคุณภาพท้�ด้้ข้�นี้ึ และได้้รับการ
ยอมีรับทางสังคมี มี้ลกั ษณะข้องโครงการควิามีรับผ่ิด้ชิอบต่อสังคมีข้ององค์กร โด้ยใชิ้กฬ้ าเป็็นี้เคร่อ� งมี่อสร้าง
“ภาพลักษณ์” ผ่่านี้การสนี้ับสนีุ้นี้ทางการก้ฬา เชิ่นี้ การให้้เงินี้สนี้ับสนีุ้นี้แก่สมีาคมีก้ฬา การเล้�ยง
ต้อนี้รับนี้ักก้ฬาคนี้พิการและการมีอบรางวิัล การจััด้ทำากิจักรรมีร่วิมีกันี้ระห้วิ่างนี้ักก้ฬาคนี้พิการกับส่อ� มีวิลชินี้
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1.4 ภาพลักษณ์การพัฒนี้าทรัพยากรมีนีุ้ษย์เพ่�อควิามีเป็็นี้เลิศึทางการก้ฬา บริษัทฯ
ได้้สอ่� สารภาพลักษณ์ด้า้ นี้นี้้ค� อ่ การสรรห้าห้ร่อพัฒนี้านี้ักก้ฬาห้ร่อบุคลากรท้มี� ค้ วิามีโด้ด้เด้่นี้และผ่ลักด้ันี้ไป็สู่
การเป็็นี้กำาลังสำาคัญข้องวิงการก้ฬาในี้ป็ระเทศึ จัากการจััด้กิจักรรมีเพ่อ� เสริมีสร้างโอกาส ควิามีรู้ แรงบันี้ด้าลใจั
การป็ลูกฝ้ังคุณสมีบัติท้�พึงป็ระสงค์ข้องการเป็็นี้นี้ักก้ฬา เชิ่นี้ การจััด้ฝ้ึกอบรมี การจััด้แข้่งข้ันี้ภายในี้ป็ระเทศึ
การเข้้าร่วิมีแข้่งข้ันี้ในี้ต่างป็ระเทศึ ฯลฯ เพ่�อให้้กลายเป็็นี้ทรัพยากรมีนีุ้ษย์ท�มี้ ้ข้้ด้ควิามีสามีารถุในี้การแข้่งข้ันี้
1.5 ภาพลั ก ษณ์ ก ารเป็็ นี้ ผู่ ้ ส นี้ั บ สนีุ้ นี้ นี้ั ก ก้ ฬ าสู ่ ค วิามีมี้ ชิ่� อ เส้ ย ง จัากการท้� ผู่ ้ วิิ จัั ย ได้้
วิิเคราะห้์ชิิ�นี้งานี้ พบการส่�อควิามีห้มีายด้้วิยภาพและข้้อควิามีป็รากฏการส่�อสารภาพลักษณ์การเป็็นี้ผู่้
สนี้ับสนีุ้นี้นี้ักก้ฬาสู่ควิามีมี้ชิ่�อเส้ยงข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ ผ่่านี้ก้ฬา โด้ยอาศึัยแนี้วิคิด้เก้�ยวิกับภาพลักษณ์สู่
ควิามีมี้ชิ่�อเส้ยงห้ร่อการสร้างวิัฒนี้ธีรรมีคนี้ด้ัง (Celebrity Culture) เป็็นี้ส่�อกลางถุ่ายทอด้ภาพ
ลักษณ์บริษัทฯ ให้้สอด้คล้องกับคุณลักษณะภาพลักษณ์นี้ักก้ฬาห้ร่อท้มีก้ฬาท้�มี้ชิ่�อเส้ยง และยังมี้การส่�อ
ในี้เชิิงแฝ้งถุึงการเป็็นี้ผู่้สนี้ับสนีุ้นี้ในี้รูป็แบบท้�เป็็นี้ป็ัจัจััยให้้นี้ักก้ฬาท้�มี้ชิ่�อเส้ยงเห้ล่านี้ั�นี้ป็ระสบควิามีสำาเร็จั
1.6 ภาพลักษณ์ควิามีเป็็นี้พวิกเด้้ยวิกันี้กับแฟนี้ก้ฬา ธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ อาศึัยควิามีผู่กพันี้ระห้วิ่าง
นี้ักก้ฬาห้ร่อท้มีก้ฬากับแฟนี้ก้ฬา ควิามีนี้ิยมีข้องแฟนี้ก้ฬา และข้ยายควิามีรู้สึกควิามีเป็็นี้ห้นี้ึ�งเด้้ยวิข้อง
แฟนี้ก้ฬากับการเข้้าไป็มี้บทบาทฐานี้ะผู่้สนี้ับสนีุ้นี้ก้ฬา เสมี่อนี้ได้้รับสารท้�มี้ผ่ลต่อทัศึนี้คติและนี้ำาไป็สู่การ
เป็ล้�ยนี้แป็ลงทางควิามีคิด้ข้องผู่้รับสาร โด้ยใชิ้กลยุทธี์สนี้ับสนีุ้นี้ทางการก้ฬาให้้กับนี้ักก้ฬาห้ร่อท้มีก้ฬาท้�มี้
แฟนี้ก้ฬาจัำานี้วินี้มีาก อันี้เป็็นี้การสร้างสายสัมีพันี้ธี์เชิ่�อมีโยงระห้วิ่างบริษัทกับแฟนี้ก้ฬา จันี้กลายเป็็นี้ควิามี
ผู่กพันี้ท้�เกิด้ควิามีซื้่�อสัตย์ข้องแฟนี้ก้ฬา แสด้งถุึงการส่�อสารภาพลักษณ์ควิามีเป็็นี้พวิกเด้้ยวิกันี้กับแฟนี้ก้ฬา
1.7 ภาพลักษณ์การส่งเสริมีอุด้มีการณ์ท้องถุิ�นี้นี้ิยมี โด้ยใชิ้ชิ่องทางการส่�อสารร่วิมีกับ
วิัฒนี้ธีรรมีท้องถุิ�นี้ เพ่�อให้้ “สาร” เข้้าถุึงควิามีรู้สึกท้�ฝ้ังรากในี้ชิุมีชินี้นี้ั�นี้ๆ อาศึัยภาพลักษณ์การเป็็นี้ผู่้
สนี้ั บ สนีุ้ นี้ ในี้การจัั ด้ แข้่ ง ข้ั นี้ ก้ ฬ าในี้งานี้ป็ระเพณ้ ป็ ระจัำ า ป็ี ห้ ร่ อ งานี้อ่� นี้ ๆ ท้� แ สด้งถุึ ง ควิามีเป็็ นี้
ควิามีเชิ่�อและทัศึนี้คติในี้ชิุมีชินี้ และเป็็นี้การส่งเสริมีควิามีเข้้าถุึงแก่นี้ข้องชิุมีชินี้และสร้างควิามีผู่กพันี้
กับชิุมีชินี้ เพ่อ� ส่อ� ถุึงการสร้างควิามีผู่กพันี้และควิามีซื้่อ� สัตย์กบั สินี้ค้า (Brand Loyalty) ให้้ฝ้งั รากลึกกับชิุมีชินี้
2. การรับรู้แก่นี้เนี้่�อห้าข้องภาพลักษณ์ข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีแอลกอฮอล์ท�้สะท้อนี้ผ่่านี้การสนี้ับสนีุ้นี้
ก้ฬา การวิิจััยครั�งนี้้�ผู่้วิิจััยศึึกษาและวิิเคราะห้์การสะท้อนี้จัากการรับรู้ภาพลักษณ์ข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ
ข้องนี้ักก้ฬาและแฟนี้ก้ฬา เพ่อ� ห้าแก่นี้การรับรูภ้ าพลักษณ์ทธี้� รุ กิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ สะท้อนี้ผ่่านี้ส่อ� ทางก้ฬาจัากข้้อมีูล
ท้ไ� ด้้รบั ในี้การสัมีภาษณ์ พบป็ระเด้็นี้ท้ส� ะท้อนี้การรับรูภ้ าพลักษณ์ข้องธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ ผ่่านี้การส่อ� สารการก้ฬา
มี้การรับรู้ทั�งห้มีด้ 8 ป็ระเด้็นี้ ด้ังต่อไป็นี้้�
2.1 การรับรูแ้ ก่นี้เนี้่�อห้าข้องภาพลักษณ์การเชิิด้ชิูวิร้ บุรุษ พบวิ่า คุณลักษณะท้�สังคมีจัด้จัำาในี้ภาพ
ลักษณ์ท�้แสด้งถุึงควิามีเก่ง มีุ่งมีั�นี้ กล้าห้าญ เข้้มีแข้็ง อด้ทนี้ และสามีารถุเป็็นี้แรงบันี้ด้าลใจัให้้ผู่้อ่�นี้ได้้
คุณลักษณะเฉพาะตัวิท้เ� กิด้ข้ึนี้� นี้้เ� ป็็นี้สิง� ท้ต� อ้ งได้้รบั การยอมีรับจัากสังคมี ยอมีรับในี้ควิามีสามีารถุ ยอมีรับควิามีเป็็นี้ผู่นี้้ าำ
ควิามีรับผ่ิด้ชิอบในี้ห้นี้้าท้� ตลอด้จันี้การทำางานี้ร่วิมีกันี้เป็็นี้ท้มี จันี้บรรลุเป็้าห้มีายท้ต� งั� ไวิ้ โด้ยมี้เห้ร้ยญ ถุ้วิยรางวิัล
และชิัยชินี้ะในี้เกมี สิง� เห้ล่านี้้ค� อ่ ควิามีภาคภูมีใิ จัและเคร่อ� งพิสจัู นี้์ถุงึ ควิามีสำาเร็จั ท้ส� งั คมียกย่องเชิิด้ชิู บอกวิ่า
พวิกเราค่อวิ้รบุรษุ ซื้ึง� เป็็นี้ภาพลักษณ์ทธี้� รุ กิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ กลายเป็็นี้ผู่ส้ ร้างแรงบันี้ด้าลใจัรายบุคคล สูก่ ารตรึงใจั
(Imprinting) ยกให้้วิร้ บุรษุ เป็็นี้แบบอย่างนี้ำาชิ้วิติ ต้องการป็ระสบควิามีสำาเร็จัเชิ่นี้เด้้ยวิกับ “ฮ้โร่” ท้ป็� รากฏในี้ใจัข้องแต่ละคนี้
2.2 การรับรู้แก่นี้เนี้่�อห้าข้องภาพลักษณ์ห้ัวิใจันี้ักสู้ พบวิ่า การรับรู้ท�้มี้ควิามีเชิ่�อมีโยงกับ
อัตลักษณ์ตราสัญลักษณ์ข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ ได้้สร้างภาพลักษณ์อันี้เป็็นี้ห้นี้ึ�งเด้้ยวิกับสารท้�ถุูกส่�อสาร
ผ่่านี้ก้ฬา และเกิด้การแผ่่ข้ยายการรับรู้ เมี่�อดู้ส่�อท้�ป็รากฏจัะจัด้จัำาภาพลักษณ์ตราสินี้ค้า (Brand Image)
ได้้ก่อนี้ จัากการสะท้อนี้ ซื้ึ�งคำาวิ่า “สิงห้์” ทั�งในี้แง่ควิามีห้มีายข้องคำานี้้� และการส่�อควิามีนี้ัยถุึง “ห้ัวิใจัสิงห้์”
จัากคำาวิ่า “...มี้สิงห้์อยู่บนี้อก...” และเป็็นี้การสะท้อนี้ให้้เห้็นี้วิ่า ธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ ใชิ้ชิ่องทางการส่�อสาร
ก้ฬาถุึงผู่้รับสารให้้มี้การรับรู้ “ห้ัวิใจัสิงห้์” เป็็นี้การรับรู้เชิิงสัญญะถุึงควิามีเป็็นี้ห้นี้ึ�งเด้้ยวิกับ “ห้ัวิใจันี้ักสู้” สู่
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การรับรู้ท�้ยอมีรับควิามีห้มีายในี้ตราสินี้ค้า รวิมีถุึงควิามีห้มีายข้องการรับรู้ถุึงควิามีแข้็งแกร่ง ควิามีมีุ่งมีั�นี้
และการไมี่ยอมีแพ้ ควิามีเพ้ยรพยายามี ควิามีตั�งมีั�นี้ตั�งใจั อันี้เป็็นี้การแสด้งถุึงควิามีมี้วิิริยะและวิินี้ัย
2.3 การรับรูแ้ ก่นี้เนี้่อ� ห้าข้องภาพลักษณ์การให้้โอกาสผู่ด้้ อ้ ยโอกาสทางสังคมี พบการรับรูก้ ารเพิมี� พ่นี้� ท้ใ� ห้้
ผู่ด้้ อ้ ยโอกาส การมี้จัดุ้ ย่นี้ในี้สังคมี โด้ยธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ เข้้าไป็มี้บทบาทในี้ฐานี้ะผู่ส้ นี้ับสนีุ้นี้ให้้โอกาสผู่ด้้ อ้ ยโอกาสทาง
สังคมี ผู่ร้ บั สารมี้การแสด้งถุึงมีิตด้ิ า้ นี้อารมีณ์และควิามีรูส้ กึ สะท้อนี้จัากส่อ� ท้เ� ห้็นี้ถุึงการให้้โอกาสท้ต� อ้ งการยอมีรับ
ตัวิตนี้ การได้้แสด้งควิามีสามีารถุ การได้้รบั การยอมีรับจัากสังคมี การได้้รบั การยกย่องเชิิด้ชิู มี้คณ
ุ ค่ามี้ตวิั ตนี้อยูใ่ นี้สังคมี
2.4 การรับรู้ภาพลักษณ์การพัฒนี้าทรัพยากรมีนีุ้ษย์เพ่�อควิามีเป็็นี้เลิศึทางก้ฬา พบวิ่าการรับ
รู้ธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ ได้้ส่งถุ่ายภาพลักษณ์ข้องบริษัทด้้านี้กิจักรรมีสังคมี โด้ยสะท้อนี้การรับผ่ิด้ชิอบต่อสังคมี
รังสรรค์ส�ิงด้้ๆ ค่นี้กลับสู่สังคมี เพ่�อพัฒนี้าสังคมีและบุคคลท้�อยู่ในี้สังคมีผ่่านี้กิจักรรมีก้ฬา ให้้เกิด้
บริบทการรับรู้ภาพลักษณ์ด้้านี้การพัฒนี้าทรัพยากรมีนีุ้ษย์ผ่่านี้ก้ฬาท้�ธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ สนี้ับสนีุ้นี้
ส่งเสริมีให้้เยาวิชินี้เล่นี้ก้ฬา ส่งเสริมีพัฒนี้าก้ฬาท้�ยั�งย่นี้ ผ่ลิตบุคลากรสู่อุตสาห้- กรรมีก้ฬาด้้านี้ทรัพยา
กรมีนีุ้ษย์ให้้พัฒนี้าศึักยภาพและควิามีสามีารถุเป็็นี้เลิศึทางก้ฬาสู่ระด้ับอาชิ้พและระด้ับนี้านี้าชิาติต่อไป็
2.5 การรับรู้ภาพลักษณ์การเป็็นี้ผู่้สนี้ับสนีุ้นี้นี้ักก้ฬาสู่ควิามีมี้ชิ่�อเส้ยง พบวิ่า การสร้างภาพ
ลักษณ์การเป็็นี้ผู่้สนี้ับสนีุ้นี้นี้ักก้ฬาสู่ควิามีมี้ชิ่�อเส้ยงเป็็นี้การสร้างภาพลักษณ์เชิิงบวิกข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ
เป็็นี้การรับรู้สาธีารณะข้องบุคคลห้ร่อองค์กรตามีควิามีสัมีพันี้ธี์ท�้จัำาเป็็นี้ในี้ป็ัจัจัุบันี้อยู่ก่อนี้แล้วิ โด้ยระบุ
ตัวิผู่้ส่งสารและอาศึัยควิามีมี้ชิ่�อเส้ยงเป็็นี้ท้�รจัู้ ัก ถุ่ายโยงควิามีสำาเร็จัให้้เป็็นี้ภาพลักษณ์ห้นี้ึ�งเด้้ยวิกับองค์กร
ผู่ส้ นี้ับสนีุ้นี้ โด้ยธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ เล่อกและกำาห้นี้ด้นี้ักก้ฬาห้ร่อท้มีก้ฬาเป็็นี้ผู่ส้ ง่ สาร และห้ากนี้ักก้ฬาห้ร่อท้มีก้ฬา
ต้องการก้าวิข้้ามีไป็สูค่ วิามีเป็็นี้นี้ักก้ฬาห้ร่อท้มีก้ฬาท้มี� ชิ้ อ่� เส้ยงและได้้รบั การยอมีรับจัำาเป็็นี้ต้องมี้ผ่สู้ นี้ับสนีุ้นี้
2.6 การรับรูภ้ าพลักษณ์ควิามีเป็็นี้พวิกเด้้ยวิกันี้กับแฟนี้ก้ฬา พบวิ่า ธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ ใชิ้ชิอ่ งทางการส่อ� สาร
ผ่่านี้ก้ฬาท้ส� อ่� สารควิามีเป็็นี้พวิกเด้้ยวิกันี้กับแฟนี้ก้ฬา เพ่อ� เผ่ยแพร่ตราสัญลักษณ์ห้ลักข้ององค์กรห้ร่อตราสินี้ค้าข้อง
ผ่ลิตภัณฑ์์อนี้่� ในี้องค์กรห้ลักเด้้ยวิกันี้ท้ไ� มี่ใชิ่ผ่ลิตภัณฑ์์เคร่อ� งด้่มี� ฯ แต่ยงั คงเป็็นี้ผู่ส้ นี้ับสนีุ้นี้ห้ลักอย่างเป็็นี้ทางการควิบคู่
กับส่อ� ป็ระชิาสัมีพันี้ธี์เป็็นี้พ่นี้� ท้ใ� ห้้สามีารถุเข้้าถุึงผู่ร้ บั สารในี้กลุมี่ แฟนี้ก้ฬาได้้โด้ยตรงจัึงเป็็นี้เห้ตุผ่ลท้แ� สด้งให้้เชิ่อ� วิ่า
บริษทั ฯ มีุง่ ส่อ� สารกับกลุมี่ แฟนี้ก้ฬาในี้เชิิงการสร้างภาพลักษณ์ควิามีเป็็นี้พวิกเด้้ยวิกับแฟนี้ก้ฬาเพ่อ� พัฒนี้าควิามีเชิ่อ� มีโยง
ทัศึนี้คติและการรับรู้ข้องกลุ่มีแฟนี้ก้ฬาผ่่านี้ชิ่องทางส่�อสารต่างๆ จันี้กลายเป็็นี้กลุ่มีลูกค้าท้�ซื้่�อสัตย์ต่อตรา
สินี้ค้าและบริษัทฯ เป็็นี้ผู่้สนี้ับสนีุ้นี้กิจักรรมีและองค์กรก้ฬา
2.7 การรับรูภ้ าพลักษณ์การส่งเสริมีอุด้มีการณ์ทอ้ งถุินี้� นี้ิยมี พบวิ่า การรับรูใ้ นี้ก้ฬาบางป็ระเภทได้้แทรกซื้ึมี
อยูใ่ นี้วิิถุชิ้ วิ้ ติ ข้องคนี้ไทยมีายาวินี้านี้ ในี้รูป็แบบก้ฬาพ่นี้� บ้านี้ การละเล่นี้ วิัฒนี้ธีรรมีในี้ท้องถุินี้� เชิ่นี้ การแข้่งเร่อพาย
ตะกร้อลอด้ห้่วิง วิ่าวิไทย มีวิยไทย ฯลฯ ซื้ึง� ธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ ได้้เข้้ามีาแทรกซื้ึมีวิิถุชิ้ วิ้ ติ ในี้ชิุมีชินี้ และโครงสร้างสังคมี
ผ่่านี้ก้ฬาพ่นี้� บ้านี้ตามีแต่วิฒ
ั นี้ธีรรมีข้องท้องถุินี้� นี้ันี้� นี้อกนี้้ย� งั มี้การรับรูอ้ ดุ้ มีการณ์ทอ้ งถุินี้� นี้ิยมีท้ส� อ่� ควิามีถุึงอัตลักษณ์แห้่ง
ชิาติผ่า่ นี้ก้ฬา เชิ่นี้ การแข้่งข้ันี้ก้ฬาระด้ับชิาติ นี้านี้าชิาติ การส่อ� ถุึงธีงชิาติ ลวิด้ลายและส้ ท้แ� สด้งถุึงเอกลักษณ์ชิาตินี้ยิ มี
2.8 การรับรู้ภาพลักษณ์การเก่�อกูลกันี้และกันี้ พบวิ่า ผู่้เข้้าร่วิมีสนี้ทนี้ากลุ่มีส่วินี้ให้ญ่มี้
มีุมีมีองการรับรูมี้ ท้ ศึิ ทางเด้้ยวิกันี้วิ่า ธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ มี้ควิามีนี้ัยแฝ้งการตลาด้ การโฆษณาท้ส� อ่� ควิามีถุึงตรา
สัญลักษณ์และผ่ลิตภัณฑ์์ข้องบริษทั ฯ เสมี่อนี้การแลกเป็ล้ย� นี้ต่างตอบแทนี้กันี้และกันี้ระห้วิ่างธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ
และการก้ฬา และการสนี้ับสนีุ้นี้ด้้านี้ก้ฬาจัากธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ เพ่อ� ชิ่วิยให้้การก้ฬามี้การพัฒนี้ายิง� ข้ึนี้� และห้วิัง
ผ่ลงานี้ตอบแทนี้ รวิมีทัง� มี้ควิามีนี้ัยแฝ้งห้วิังผ่ลป็ระโยชินี้์ทก�้ ารก้ฬาจัะชิ่วิยสร้างภาพลักษณ์ให้้ธีรุ กิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ
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3. ดุ้ลยภาพภาพลักษณ์ข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีแอลกอฮอล์ผ่่านี้การสนี้ับสนีุ้นี้ทางการก้ฬา ผู่้วิิจััยได้้ป็ระมี
วิลแก่นี้ข้องภาพลักษณ์เพ่�อสะท้อนี้เป็็นี้ดุ้ลยภาพข้องภาพลักษณ์ท�้ได้้รับการยอมีรับเป็็นี้ 5 แนี้วิทาง ด้ังนี้้�

ภาพท้� 1 แสด้งดุ้ลยภาพภาพลักษณ์ข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีแอลกอฮอล์ผ่่านี้การสนี้ับสนีุ้นี้การก้ฬา
3.1 ภาพลักษณ์ตราสัญลักษณ์ทางการค้าเป็็นี้สิ�งท้�ยอมีรับได้้ พบวิ่า ผู่้ให้้ข้้อมีูลมี้การรับรู้
ถุึงตราสัญลักษณ์ทางการค้าท้�ป็รากฏให้้เห้็นี้ทั�วิไป็และยอมีรับวิ่าเป็็นี้เพ้ยงเคร่�องห้มีายทางการค้า
ห้ร่อตราสัญลักษณ์ข้องบริษัทฯ ซื้ึ�งถุูกนี้ำาเสนี้อสัญลักษณ์ทางการค้าอย่างระมีัด้ระวิังภายใต้ข้้อ
ตกลงทางสิทธีิป็ระโยชินี้์ร่วิมีกันี้และไมี่ให้้ส่งผ่ลทางกฎีห้มีายห้ร่อพระราชิบัญญัติฯ โด้ยยอมีรับให้้
เสนี้อในี้รูป็ลักษณ์ข้องตราสัญลักษณ์ทางการค้า และไมี่มี้การส่�อสารป็รากฏผ่่านี้ส่�อข้องกิจักรรมีทางการ
ก้ฬาท้�ส่งผ่ลกระทบต่อพฤติกรรมีท้�กระตุ้นี้ให้้เกิด้การบริโภคเคร่�องด้่�มีฯ เพิ�มีข้ึ�นี้เมี่�อเห้็นี้ตราสัญลักษณ์นี้้�
3.2 ภาพลักษณ์การเป็็นี้องค์กรแห้่งการแบ่งป็ันี้และจัิตอาสา พบวิ่า การด้ำาเนี้ินี้งานี้เป็็นี้
องค์กรแห้่งการแบ่งป็ันี้และจัิตอาสาข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ ผู่้บริห้ารสมีาคมีก้ฬามี้ควิามีเห้็นี้ในี้ทิศึทาง
เด้้ยวิกันี้วิ่าการเข้้ามีาสนี้ับสนีุ้นี้ในี้ลักษณะด้ังกล่าวิไมี่ได้้มี้ส่วินี้เพิ�มียอด้ข้ายให้้บริษัทฯ แต่พบข้้อมีูลวิ่า
บุคลากรและองค์กรมี้ควิามีรู้สึกข้อบคุณบริษัทฯ ท้�เข้้ามีาเป็็นี้ผู่้สนี้ับสนีุ้นี้ก้ฬาและเติมีเต็มีในี้ส่วินี้ท้�ชินี้ิด้
ก้ฬานี้ั�นี้ต้องการ ทำาให้้ภาพลักษณ์ข้องบริษัทฯ ในี้การชิ่วิยเห้ล่อ สนี้ับสนีุ้นี้พัฒนี้าวิงการก้ฬาข้องป็ระเทศึ
เป็็ นี้ ภาพลั ก ษณ์ ท้� ติ ด้ ตาแก่ ผู่ ้ รั บ สารโด้ยทั� วิ ไป็ในี้ฐานี้ะองค์ ก รแห้่ ง การแบ่ ง ป็ั นี้ และจัิ ต อาสา
3.3 ภาพลักษณ์องค์กรท้�สนี้ับสนีุ้นี้วิัฒนี้ธีรรมีตามีบริบททางสังคมี พบวิ่า ผู่บ้ ริห้ารสมีาคมีก้ฬามี้
ควิามีคิด้เห้็นี้เก้ย� วิกับบริบทข้องสังคมีไทยถุึงควิามีผู่กพันี้กับเคร่อ� งด้่มี� ฯ ในี้การใชิ้เคร่อ� งด้่มี� ฯ เป็็นี้เคร่อ� งมี่อในี้
การเสริมีสร้างควิามีสุข้ในี้การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีต่างๆ การบริโภคเคร่อ� งด้่มี� ฯ จัึงเป็็นี้สิง� ท้เ� ห้มีาะสมีกับสังคมีไทย
และภาพลักษณ์ข้องบริษทั ฯ ท้แ� สด้งออกในี้ส่อ� ต่าง ๆ ยังเป็็นี้สิง� ท้ร� บั ได้้ เพ้ยงแต่วิา่ ควิรให้้ควิามีรูท้ ถุ�้ กู ต้องในี้การบริโภคให้้
ผู่บ้ ริโภคเคร่อ� งด้่มี� ฯ มี้ควิามีรู้ อย่างเห้มีาะสมีและรูเ้ ท่าทันี้ เพ่อ� นี้ำาไป็สูก่ ารเป็ล้ย� นี้แป็ลงบริบททางสังคมีให้มี่ในี้การบริโภคได้้
3.4 ภาพลักษณ์การส่งเสริมีเก่�อกูลซื้ึ�งกันี้และกันี้ระห้วิ่างองค์กรผู่้ผ่ลิตเคร่�องด้่�มีแอลกอฮอล์
กับสมีาคมีก้ฬา พบวิ่า ดุ้ลยภาพข้องภาพลักษณ์ธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ กับการสนี้ับสนีุ้นี้ทางการก้ฬาในี้
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ป็ระเด้็นี้นี้้�ค่อ การนี้ำาผ่ลกระทบด้้านี้บวิกและด้้านี้ลบข้องทั�งเคร่�องด้่�มีฯ และการคงอยู่ข้องวิงการก้ฬา
ผ่่านี้การสนี้ับสนีุ้นี้ทางการก้ฬาข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ มีาทำาให้้ป็รากฏต่อสาธีารณชินี้อย่างชิัด้เจันี้ในี้
ลักษณะข้องการด้ำารงอยู่อย่างเก่�อกูลกันี้ ในี้การป็ระกอบการพิจัารณาข้องผู่ใ้ ห้้ข้้อมีูลมี้ควิามีเห้็นี้วิ่า วิงการ
ก้ฬาจัำาเป็็นี้ต้องพึ�งพาธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ ในี้การสนี้ับสนีุ้นี้การด้ำาเนี้ินี้กิจักรรมี ไมี่วิ่าจัะเป็็นี้ด้้านี้พัฒนี้านี้ักก้ฬา
ห้ร่อจััด้แข้่งข้ันี้รายการต่างๆ ห้ร่อลด้การเส้ยโอกาสการรั�วิไห้ลข้องเงินี้สนี้ับสนีุ้นี้ท้�ต้องนี้ำาออกไป็
ยังต่างป็ระเทศึเพ่�อย้อนี้กลับเข้้ามีาเพ้ยงเพ่�อป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ภายในี้ป็ระเทศึ การเป็ิด้โอกาสให้้บริษัทฯ
สามีารถุส่�อสารกับกลุ่มีลูกค้าในี้ป็ระเทศึได้้ ก็จัะเป็็นี้ป็ระโยชินี้์ต่อการพัฒนี้าก้ฬาป็ระเทศึอย่างชิัด้เจันี้
3.5 ภาพลักษณ์การป็ระนี้้ป็ระนี้อมีสู่การสร้างบริษัทในี้เคร่อในี้ฐานี้ะบริบทให้มี่ทางธีุรกิจั พบวิ่า
ผ่ลจัากข้้อกฎีห้มีายท้�มี้ข้้อจัำากัด้การโฆษณาข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ ในี้กิจักรรมีทางการก้ฬาข้องป็ระเทศึ
ส่งผ่ลให้้เกิด้การมีองภาพรวิมีถุึงผ่ลิตภัณฑ์์อ่�นี้ภายใต้บริษัทในี้เคร่อข้่ายในี้บริษัทแมี่เด้้ยวิกันี้ การจัำากัด้
ด้้านี้ผ่ลิตภัณฑ์์ส่งผ่ลให้้เกิด้การแตกตัวิข้องสินี้ค้าท้�เก้�ยวิข้้องกับวิงการก้ฬากลายเป็็นี้ชิ่องทางการเป็ิด้ตัวิ
ผ่ลิตภัณฑ์์ให้มี่ๆ ดุ้ลยภาพท้�เกิด้จัากป็ระนี้้ป็ระนี้อมีนี้้�ได้้สร้างทางเล่อกสู่การสร้างบริษัทในี้เคร่อในี้ฐานี้ะ
บริบทให้มี่ทางธีุรกิจัให้้ธีรุ กิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ มี้ชิอ่ งทางข้ยายตัวิและสนี้ับสนีุ้นี้กิจักรรมีทางการก้ฬาได้้อย่างถุูกต้อง
ตามีกฎีห้มีาย ผู่วิ้ จัิ ยั พบวิ่าการยอมีรับการสนี้ับสนีุ้นี้จัากธีุรกิจัเคร่อ� งด้่มี� ฯ ในี้รูป็แบบต่างๆ ผู่บ้ ริห้ารองค์กรก้ฬา
ตระห้นี้ักถุึงผ่ลกระทบท้เ� กิด้ข้ึนี้� ทัง� ทางตรงและทางอ้อมี รวิมีถุึงข้้อกฎีห้มีายและข้้อตกลงด้้านี้สิทธีิป็ระโยชินี้์เพ่อ�
เป็็นี้เคร่อ� งมี่อทางสาธีารณะท้ชิ� ชิ้� ด้ั ถุึงดุ้ลยภาพลักษณ์ธีรุ กิจัฯ ผ่่านี้การสนี้ับสนีุ้นี้ก้ฬาตามีแก่นี้แนี้วิทางด้ังกล่าวิ
อภิปีรายผ่ล่การวิิจ๊ัย
จัากผ่ลการวิิจััยผู่้วิิจััยอภิป็รายผ่ลตามีลำาด้ับป็ระเด้็นี้การวิิจััย ด้ังนี้้�
1. แก่นี้เนี้่�อห้าข้องภาพลักษณ์ท้�สะท้อนี้ผ่่านี้กิจักรรมีการสนี้ับสนีุ้นี้การก้ฬาข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มี
แอลกอฮอล์ จัากผ่ลการวิิจััยพบ แก่นี้เนี้่�อห้าข้องภาพลักษณ์ข้องธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ ผ่่านี้การสนี้ับสนีุ้นี้ก้ฬา
ล้วินี้เป็็นี้แก่นี้ป็ระเด้็นี้ท้�ทำาให้้ภาพลักษณ์ธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ มี้ภาพลักษณ์ท�ด้้ ้ โด้ยอาศึัยคุณลักษณะทางการ
ก้ฬาเป็็นี้ส่�อกลางในี้การป็รับเป็ล้�ยนี้ควิามีเชิ่�อและทัศึนี้คติข้องบุคคล สอด้คล้องกับการศึึกษาข้องเก้ยรติญา
สายสนี้ั�นี้ (2561) พบการสะท้อนี้ให้้เห้็นี้ถุึงควิามีสำาคัญข้องภาพลักษณ์และการส่�อสารภาพลักษณ์ในี้
เชิิงการรับรู้ข้องผู่้ชิมีเพ่�อให้้เกิด้การจัด้จัำาบทบาทห้ร่อคุณลักษณะท้�เกิด้การยอมีรับสู่การป็ระเมีินี้การต้
ควิามีห้มีายให้้ควิามีเชิ่อ� ทัศึนี้คตินี้นี้ั� คงอยูเ่ สมี่อนี้การตรึงตาภาพลักษณ์ด้งั กล่าวิสูค่ วิามีเชิ่อ� และทัศึนี้คติข้องผู่ชิ้ มี
ธีุรกิจัเคร่�องด้่�มีฯ อาศึัยแนี้วิคิด้การสร้างภาพลักษณ์ท�ด้้ ้ให้้กับองค์กรและองค์ป็ระกอบข้องภาพลักษณ์
ด้้านี้ต่างๆ เพ่�อสร้างภาพลักษณ์ห้ร่อ “สาร” ท้�ส่งผ่ลต่อควิามีรู้สึกข้องผู่้รับสาร และภาพท้�เกิด้ข้ึ�นี้ภายในี้
จัิตใจัข้องบุคคล ด้ังเชิ่นี้อุป็สรรคด้้านี้ร่างกายไมี่ใชิ่ส�งิ ท้�จัะข้ัด้ข้วิางควิามีฝ้ันี้ข้องเราได้้ ด้ังท้�บริษัทฯ ได้้จััด้ทำา
แคมีเป็ญในี้รูป็แบบการเสริมีสร้างกำาลังใจัแก่ผู่้พิการผ่่านี้ควิามีสำาเร็จัข้องนี้ักก้ฬาท้�มี้ควิามีพิการลักษณะ
ต่างๆ โด้ยให้้มีองข้้ามีอุป็สรรคห้ร่อข้้อจัำากัด้ทางกาย มีุง่ เนี้้นี้การสร้างควิามีเข้้าใจัต่อควิามีพิการ นี้ำาไป็สูก่ ารมี้
ทัศึนี้คติเชิิงบวิกต่อตนี้เอง เพ่อ� ทำาให้้สารสามีารถุส่งถุึงและเข้้าถุึงผู่ร้ บั โด้ยเฉพาะผู่พ้ กิ ารได้้อย่างมี้ป็ระสิทธีิภาพ
ซื้ึ�งสอด้คล้องกับการศึึกษาข้องเนี้ตรชินี้ก สุนี้า (2555) ซื้ึ�งพบวิ่า ป็ัญห้าและอุป็สรรคในี้การเสริมีสร้างอำานี้าจั
ข้องคนี้พิการจัากภายในี้ตนี้เองเก้ย� วิกับควิามีรูส้ กึ ท้ไ� มี่เท่าเท้ยมีกับคนี้อ่นี้� ในี้สังคมี มี้สด้ั ส่วินี้ร้อยละ 51.2 รอง
ลงมีาค่อการไมี่ใส่ใจัสุข้ภาพกายและสุข้ภาพจัิตข้องตนี้เองอยูท่ ้ร� อ้ ยละ 8.1 โด้ยห้นี้ึง� ในี้ข้้อเสนี้อแนี้ะข้องงานี้
วิิจัยั ท้เ� ก้ย� วิข้้องกับการการสร้างทัศึนี้คติเชิิงบวิกต่อตนี้เองข้องผู่พ้ กิ ารค่อการส่งเสริมีให้้มีเ้ จัตคติทถุ้� กู ต้องและ
สร้างสรรค์ตอ่ ควิามีพิการ เพราะเมี่อ� เข้้าใจัในี้ควิามีพิการข้องตนี้แล้วิก็สามีารถุพัฒนี้าตนี้เองและสังคมีต่อไป็ได้้
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นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย พบว่ า แก่ น ภาพลั ก ษณ์ ธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม ฯ ผ่ า นการสนั บ สนุ น กี ฬ า
หลากหลายลักษณะ ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ภาพลักษณ์เชิงซื้้อน ภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมองค์กร
ภาพลักษณ์ด้านการด�าเนินธุรกิจ และภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมสังคม ซื้ึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ธุรกิจเครื่อง
ดื่มฯ สื่อสารผ่านการกีฬา เน้นย�้าสื่อถึงผู้รับสารให้บุคคลมีความรู้สึกนึกคิด เกิดการจดจ�าตราสินค้า
และอัตลักษณ์ของธุรกิจเครื่องดื่มฯ สู่การสร้างภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจควบคู่กับการเป็นผู้สนับสนุนกีฬา
เป็นกระจกเงาสะท้อนภาพลักษณ์เชิงซื้้อนให้เห็นว่าความส�าเร็จของการกีฬาย่อมมีผู้สนับสนุนร่วมสร้าง
ความส�าเร็จนัน้ ไปด้วยกัน ดังปรากฏภาพโลโก้ผสู้ นับสนุนบนสือ่ ต่างๆ ทีป่ รากฏในชิน้ งานผ่านนักกีฬาทีม่ ชี อื่ เสียง
นอกจากนี้ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับ Akram, Nazam, Mubeen และ Rabbi (2017) ที่ได้
กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของคนดังในโฆษณา โดยการที่บุคคลที่เป็นคนดังจะได้
รับการจ้างเป็นสื่อในโฆษณาเพื่อผลิตภัณฑิ์หรือประเด็นทางการตลาดอื่นๆ บุคคลนั้นจะต้องมีความ
น่าเชื่อถือเป็นที่ไว้ใจหรือยอมรับจากสังคม มีบุคลิกที่น่าดึงดูดและมีความเป็นสากล มีความรูแ้ ละทักษะใน
ด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑิ์ ไม่ดูแปลกแยกจากสังคมหรือวัฒนธรรม และที่ส�าคัญคือ
ความเชื่อมโยงกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑิ์ ซื้ึ่งถ้าคนดังมีคุณลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑิ์หรือ
ตราสัญลักษณ์อยูแ่ ล้ว การโฆษณาก็จะมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ดังที่ Kelinberg (2011) กล่าวในแนวทางเดียวกันว่า
คนดังคือปัจเจกชนที่เป็นที่รู้จักซื้ึ่งกลายเป็นสินค้าทางการตลาดชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของมณฑิิรา ชุนลิ้ม (2560) ที่พบว่า มหาวิทยาลัย
เอกชนใช้กีฬาเป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการสร้างตราสินค้าและการให้ทุนการ
ศึกษานักกีฬาทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทูตตราสินค้า (Brand Ambassador) เพือ่ เป็นแบบอย่างดึงความสนใจนักเรียนที่
ชื่นชอบนักกีฬาเลือกเข้าศึกษาต่อได้ ซื้ึง่ สอดคล้องกับการน�าเสนอภาพลักษณ์ที่ธุรกิจเครื่องดื่มฯ มีกระบวน
การเพือ่ ให้เกิดภาพลักษณ์การเป็นผูส้ นับสนุนกีฬา แทนการเป็นผูผ้ ลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑิ์เครือ่ งดืม่ ฯ
ธุรกิจฯ ใช้สภาพแวดล้อมที่อยู่กับเหตุการณ์และบุคคล โดยเน้นสารที่แสดงการเข้าถึงบุคคลที่สื่อ
อารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ ท�าให้องค์ประกอบภาพเฉพาะบุคคลหล่านัน้ น�าไปสู่การรับรูแ้ ละความประทับใจ
ซื้ึ่ ง ผู ้ รั บ สารจะเป็ น ผู ้ ป ระเมิ น การรั บ รู ้ ภ าพลั ก ษณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กลั่ น กรองสู ่ ก ารสร้ า งในใจ ท� า
ให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข องธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม ฯ เกิ ด การยอมรั บ ในฐ์านะ “ผู ้ ส นั บ สนุ น ทางการกี ฬ า”
2. การรับรู้แก่นเนื้อหาของภาพลักษณ์ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สะท้อนผ่านการ
สนับสนุนกีฬา ผู้วิจัยพบว่าการรับรูแ้ ก่นเนื้อหาของภาพลักษณ์ทสี่ ะท้อนผ่านกิจกรรมการสนับสนุนการกีฬา
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Gamble, & Gamble (2005) ที่ว่ากระบวนการรับรู้เป็นการให้ความสนใจ
และการเลือกรับ การรวบรวมและการจัดระบบ และการแปลหรือการสร้างความหมายให้แก่ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั เพือ่
ให้เข้าใจความหมายของสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพแวดล้อมรอบตัว ซื้ึง่ ผูว้ จิ ยั พบว่า กลุม่ แฟนกีฬาและกลุม่ นั
กกีฬาเกิดการรับรูท้ มี่ ลี กั ษณะไปในทิศทางเดียวกัน โดยธุรกิจเครือ่ งดืม่ ฯ พยายามส่ง “สาร” ไปยัง “ผูร้ บั สาร”
ผ่านการการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา และสือ่ สารออกมาในรูปภาพลักษณ์ทผี่ รู้ บั สารรับรูไ้ ด้งา่ ย เนือ่ งจากใกล้
เคียงกับประสบการณ์เดิม และความสนใจของกลุม่ แฟนกีฬาและกลุม่ นักกีฬา นอกจากนีม้ เี หตุให้เกิดการเลือก
รับสาร และแปลความหมายโน้มเอียงตามภาพลักษณ์ของธุรกิจเครือ่ งดืม่ ฯ ทีไ่ ด้สร้างและเผยแพร่สสู่ าธารณะ
อนึ่ง กลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์ที่ธุรกิจเครื่องดื่มฯ น�ามาใช้สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อ
สารผ่านการกีฬา ธุรกิจเครื่องดื่มฯ หรือ “ผู้ส่งสาร” น�าเสนอภาพลักษณ์การสร้างความเชื่อเชิง
บวก (Positive Self-belief) เพื่อโน้มน้าวใจของผู้รับสาร ให้มีความเชื่อ และทัศนคติเป็นไปตาม
การรับรู้ภาพลักษณ์ที่ “ผู้ส่งสาร” ส่งผ่าน “สื่อ” “กีฬา” เป็นไปตามการถ่ายทอดของธุรกิจเครื่องดื่มฯ
ซื้ึ่งสอดคล้องกับรุ้ง ศรีอัษฎาพร (2558) ที่กล่าวถึงบุคลิกภาพกับการสร้างความมั่นคงทางจิตใจแนววาท
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นิเทศที่ว่า ความมั่นคงทางจิตใจเป็นผลมาจากความ ส�าเร็จของกระบวนการสือ่ สารโน้มน้าวใจตนเอง โดย
มีความเชื่อและทัศนคติเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมการคิด การพูดและการแสดงออก หรือการกระท�าของตน
การรับรู้แก่นเนื้อหาภาพลักษณ์ยังมีการตีความผ่านการแสดงออกในเชิงมายาคติก่อให้เกิด
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่เริ่มจากการยอมรับเปลี่ยนแปลงความเชื่อ และทัศนคติทีละน้อย
สูก่ ารรับรู้ภาพลักษณ์อีกด้านหนึ่งของธุรกิจฯ จนกลายเป็นการรับภาพลักษณ์ในฐ์านะผู้สนับสนุน ซื้ึ่งเห็นได้
ชัดเจนจากการรับรู้ภาพลักษณ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศที่ผู้วิจัยพบว่า ในกลุ่มนักกีฬาเห็น
ด้วยที่ธุรกิจเครื่องดื่มฯ เข้ามามีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนเพื่อการพัฒนากีฬา แต่กลุ่มแฟนกีฬามีความเห็น
ว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจที่บริษัทจ�าเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ที่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกัน
ดังนั้น การรับรู้แก่นเนื้อหาของภาพลักษณ์ที่สะท้อนผ่านกิจกรรมการสนับสนุนการกีฬา
ของธุรกิจเครื่องดื่มฯ ของนักกีฬาและแฟนกีฬา ได้มิติจากหลายบริบทรวมไว้ด้วยทั้งสังคมและ
วัฒนธรรม ผ่านกระบวนการรับสาร ตีความจากความเข้าใจ สนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์เดิม
จนแปลความหมายของการรับรู้นั้น ซื้ึ่งภาพลักษณ์ท่ีสะท้อนออกมาทั้ง 8 ประเด็น นักกีฬา
และแฟนกีฬารับรู้ถึงการสื่อความเชื่อมโยงการสื่อสารภาพลักษณ์การรับรู้ของธุรกิจเครื่องดื่มฯ
ผ่านกิจกรรมกีฬาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังพบการจดจ�าแบรนด์หรือตราสัญลักษณ์ของธุรกิจเครื่องดื่มฯ
ทีป่ รากฏในสือ่ ทีเ่ ผยแพร่ออกสูส่ าธารณะในฐ์านะ “ผูส้ ง่ สาร” ในการเป็นผูส้ นับสนุนทางการกีฬาอย่างเป็นทางการ
3. ดุลยภาพภาพลักษณ์ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านการสนับสนุนทางการกีฬา พบว่ามี
ความสอดคล้องกับการสื่อสารภาพลักษณ์ของธุรกิจเครื่องดื่มฯ ผ่านการสนับสนุนทางการกีฬาดังนี้
3.1 ภาพลักษณ์ตราสัญลักษณ์ทางการค้าเป็นสิง่ ทีย่ อมรับได้ แนวคิดของเบรลสันและสตายเนอร์ (Berelson
and Steiner, 1964) (อ้างถึงในฐ์ิตพิ ร คณาวงษ์, 2558) เมือ่ บุคคลเปิดรับและตัง้ ใจรับต่อสิง่ เร้าทีเ่ ข้ามากระทบแล้ว
บุคคลจะเลือกสรรเฉพาะสิง่ เร้าทีต่ รงกับความต้องการและทัศนคติของตนเท่านัน้ ในท�านองเดียวกันภาพลักษณ์
อันเกิดจากการรับรูถ้ งึ ตราสัญลักษณ์ของบริษทั ฯ ผ่านการสนับสนุนรายการแข่งขันกีฬาต่างๆ ทีอ่ าจปรากฏอยูบ่ น
ป้ายในสนามแข่งขัน หรือปรากฏบนหน้าจอสือ่ โทรทัศน์ และบนสือ่ ออนไลน์ ผ่านกระบวนการเลือกรับรูข้ องเบรลสัน
และสตายเนอร์ ขัน้ ที่ 1 การเปิดรับบุคคลจะเลือกเฉพาะสิง่ เร้าทีส่ นใจ และจะหลีกเลีย่ งไม่เผชิญกับสิง่ เร้าทีไ่ ม่สา� คัญ
และไม่นา่ สนใจ ดังนัน้ ตราสัญลักษณ์ของบริษทั ฯ หรือผลิตภัณฑิ์ในเครือทีป่ รากฏในสถานทีจ่ ดั การแข่งขันหรือสือ่
ต่างๆ จะถูกเชือ่ มโยงกับตราสัญลักษณ์ของผูใ้ ห้การสนับสนุนทางการกีฬาทีด่ า� เนินการถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน้
ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของวนนท์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ (2550) ซื้ึ่งพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปีมีการเปิดรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
อังกฤษโดยจะตั้งใจชมตลอดไม่เปลี่ยนช่องและพบเห็นรูปแบบการโฆษณาแบบคั่นรายการที่มี
กรอบเล็กๆ แสดงภาพการ แข่งขันอยู่ทางด้านบนขวาของหน้าจอ และเห็นชื่อและหรือสัญลักษณ์
โลโก้ของสินค้าบนเสื้อนักฟุตบอลและป้ายโฆษณาริมสนามแข่งขัน ในส่วนของทัศนคติพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อรูปแบบการโฆษณาชื่อและหรือสัญลักษณ์โลโก้ของสินค้าบนเสือก
นักฟุตบอลมากทีส่ ดุ รองลงมาคือชือ่ และหรือสัญลักษณ์ โลโก้ของสินค้าบริเวณริมสนามแข่งขัน และไตเติล้ เข้ารายการ
และตอนจบรายการ ถือว่าเป็นการแสดงถึงการเปิดรับในตราสัญลักษณ์ทางการค้าธุรกิจเครื่องดืม่ ฯ มีความ
เชือ่ มโยงความหมายทีส่ อื่ ให้เห็นถึงผลิตภัณฑิ์ของบริษทั อย่างชัดเจน แต่สอื่ ได้ทา� การเผยแพร่เพียงการรับรูถ้ งึ
รูปลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ทางการค้าและไม่ได้จงู ใจในเรือ่ งของผลิตภัณฑิ์เครือ่ งดืม่ ฯ แต่อย่างใด แต่เป็นการ
จัดองค์ประกอบการรับรู้ ทฤษฎีจติ วิทยาของกลุม่ เกสตัลท์ ทีว่ า่ ด้วยหลักการจัดกลุม่ และหลักการเติมส่วนขาดให้สมบูรณ์
แม้จะแสดงเพียงตราสัญลักษณ์ทางการค้า ผูร้ บั สารทีเ่ ปิดรับและจะรับรูถ้ งึ การความเชือ่ มโยงความหมายถึงผลิตภัณฑิ์
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3.2 ภาพลักษณ์การเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและจิตอาสา ดุลยภาพในข้อนี้เกิดจาก
นโยบายขององค์กรผู้ผลิตเครื่องดื่มฯ ที่ต้องการช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือ
สังคม เห็นได้จากภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ในการช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศ
เป็นภาพลักษณ์ทตี่ ดิ ตาแก่ผรู้ บั สารโดยทัว่ ไปในฐ์านะองค์กรแห่งการแบ่งปันและจิตอาสา และเป็นทีร่ จู้ กั เรียกว่า
CSR (Corporate Social Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กร
ด�าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิง่ เเวดล้อมทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร อันน�าไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน การเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและจิตอาสา เป็นการสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีสอู่ งค์กร สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพ์รภัช พิพิบวรเลิศ (2555) ที่ว่า การก�าหนดกลยุทธ์แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จ�ากัด ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการกีฬา
ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างความน่าเชื่อถือท�าให้ผู้บริโภคและผู้
มีส่วนได้เสีย ยอมรับการด�าเนินงานของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
ธุรกิจเครือ่ งดืม่ ฯ อาศัยสือ่ กีฬาเป็นเครือ่ งมือใน “การเล่าเรือ่ งใหม่” จากการรับรูเ้ ดิมทีภ่ าพลักษณ์เป็นบริษทั ฯ
เปลีย่ นอัตลักษณ์ตวั ตนใหม่จากการสือ่ สารเป็นองค์กรเพือ่ สังคม การสร้างอัตลักษณ์ใหม่แทนทีภ่ าพลักษณ์เดิม
ทีส่ ร้างเพือ่ เผยแพร่ตวั ตนแทนความเป็นอุดมคติของภาพลักษณ์การเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและจิตอาสา
3.3 ภาพลักษณ์องค์กรที่สนับสนุนวัฒนธรรมตามบริบททางสังคม ภาพลักษณ์ในบริบททาง
สังคมไทยแบบดัง้ เดิมมักแสดงออกในรูปแบบค่านิยมหรือธรรมเนียมปฏิบตั ทิ คี่ นุ้ ชินและหยัง่ รากลึกในสังคมเป็น
ระยะเวลายาวนาน ยากที่จะเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะความเป็นพืน้ ที่ของชุมชมดั้งเดิมที่ยึดมัน่ ในธรรมเนียม
ปฏิบตั จิ นเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรม เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จงึ ยังคงเป็นสิง่ ทีอ่ ยูค่ สู่ งั คมไทย ยากทีจ่ ะแยกออกว่าขาวหรือด�า
กระท�าได้หรือควรยกเลิกในสังคมยุคปัจจุบัน ด้วยบริบทของสังคมไทยที่ผูกพันกับเครื่องดื่มฯ ในลักษณะ
ของการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
โดยเฉพาะงานรืน่ เริงหรือการเฉลิมฉลอง เช่นเดียวกับธรรมเนียมสากลของกีฬาบางชนิด เมือ่ การแข่งขันเสร็จสิน้
ผูช้ นะเลิศจะได้รบั เกียรติเปิดแชมเปญฉลองชัยชนะจากการแข่งขัน และผูช้ มกีฬาส่วนใหญ่มกั มีพฤติกรรมการ
ดืม่ เครือ่ งดืม่ ฯ ร่วมกับการชมกีฬา สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จึงเป็นความคุย้ ชิน เป็นเรือ่ งปกติในสังคมวัฒนธรรมของการดูกฬี า
ดุลยภาพนีส้ อดคล้องกับการศึกษาของนงนุช ใจชืน่ และคณะ (2558) พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ทั้ง
ผู้ที่ชื่นชอบและไม่ชนื่ ชอบกีฬามีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ ทีใ่ ห้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา เพราะมีความเห็นว่า
เงินสนับสนุนจากการโฆษณาสิ่งมึนเมาจะมีส่วนช่วยให้วงการกีฬาพัฒนายิ่งขึ้น หากไม่ให้มีการโฆษณา
จะส่งผลให้วงเงินในการสนับสนุนวงการกีฬาลดน้อยลง ท�าให้การพัฒนาได้รับผลกระทบ ซื้ึ่งความถี่ของ
การโฆษณาส่งผลต่อการรับรู้ การจดจ�าสินค้าและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าจะเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางของการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่สนิ ค้า และช่องทางการสือ่ สารทีห่ ลากหลาย เช่น โซื้เซื้ียลมีเดีย มีความถีใ่ นการรับชมสูง
สามารถสร้างภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มฯ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคท�าได้ง่ายยิ่งขึ้น
การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ เ ป็ น องค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น วั ฒ นธรรมตามบริ บ ททางสั ง คมของ
ธุรกิจเครื่องดื่มฯ โดยการเปลี่ยนบริบทมิติด้านวัฒนธรรมสังคมดังกล่าว ต้องอาศัยการเรียนรู้
และขัดเกลาทางสังคมผ่านบริบทในสังคมยุคใหม่ จนเกิดกระแสแนวความเชื่อใหม่ที่แสดงถึง
การยอมรับธุรกิจเครื่องดื่มฯ ในบริบทองค์กรผู้สนับสนุนเชิงวัฒนธรรม ซื้ึ่งอาจใช้ระยะเวลานาน
ในการยอมรับสัดส่วนอย่างเหมาะสมระหว่าง “กีฬา” และ “ผลิตภัณฑิ์ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
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3.4 ภาพลักษณ์การส่งเสริมเกื้อกูลซื้ึ่งกันและกันระหว่างองค์กรผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับ
สมาคมกีฬา การส่งเสริมเกื้อกูลซื้ึ่งกันและกันระหว่างองค์กรผู้ผลิตเครื่องดื่มฯ กับสมาคมกีฬาที่ยอมรับได้
และเห็นชัดเจน เนือ่ งจากเกิดการยอมรับเชิงนโยบายของผูบ้ ริหารสมาคมฯ เกีย่ วกับความต้องการผูส้ นับสนุน
ในการพัฒนากีฬาเพิ่มเติมจากภาครัฐ์ และสอดรับกับศักยภาพขององค์กรผูผ้ ลิตธุรกิจเครือ่ งดื่มฯ ที่ต้องการ
เป็นผูส้ นับสนุนทางการตลาดผ่านกิจกรรมกีฬา โดยรูปแบบการสนับสนุนด้านกีฬา ทางองค์กรผูผ้ ลิตเครือ่ งดืม่ ฯ
และสมาคมฯ จะท�าข้อตกลงร่วมกันเรียกว่า “ข้อตกลงด้านสิทธิประโยชน์” โดยจะกล่าวถึงความร่วมมือ
ระหว่าง 2 องค์กรที่ตกลงในสัญญา และข้อตกลงดังกล่าวถือว่าเป็นความลับทางธุรกิจอย่างหนึ่ง
การวิจัยครั้งนี้พบว่าการสนับสนุนด้านกีฬาจากองค์กรผู้ผลิตเครื่องดื่มฯ สอดคล้องกับรูปแบบ
การสนับสนุนดังที่ Richard, et al (2008) แบ่งประเภทหรือรูปแบบการเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านกีฬา (Sport
Sponsorship platforms) เป็น 7 ประเภท ได้แก่ การสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรทีก่ า� กับดูแล (Governing-body
Sponsorship) การสนับสนุนสโมสร (Term sponsorship) การสนับสนุนนักกีฬา (Athlete sponsorship) การ
สนับสนุนผ่านช่องทางการสือ่ สาร (Media-channel sponsorship) การสนับสนุนสถานที่ (Facility sponsorship)
การสนับสนุนกิจกรรม (Event sponsorship) และการสนับสนุนกีฬาแบบเจาะจงประเภทกีฬา (Sport-specific
sponsorship) ตามแนวคิดทฤษฎีวฒ
ั นธรรมศึกษาเกีย่ วกับการน�าบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงหรือ Superstar หรือ Hero
ที่เกิดจากการกีฬา ผู้ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งสารแทน “ธุรกิจเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์” เพือ่ ให้เกิดการ
ยอมรับได้ในฐ์านะเครือ่ งมือการสือ่ สารภาพลักษณ์ทางธุรกิจเครือ่ งดืม่ ฯ ผ่านกีฬาซื้ึง่ สมาคมฯ เป็นผูอ้ นุญาตให้นกั กีฬา
สามารถรับการสนับสนุนได้ โดยองค์กรผูผ้ ลิตเครือ่ งดืม่ ฯ สามารถสนับสนุนผ่านสมาคมฯ หรือตัวนักกีฬาได้โดยตรง
ขึ้นอยู่ข้อตกลงทางด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้ลงนามกันอย่างเป็นทางการ อาจกล่าวได้ว่าการด�ารงอยู่ของ
สมาคมฯ นั้นขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนสินค้าอื่นๆ ของบริษัทในเครือ
หรือการสนับสนุงบประมาณเพือ่ ใช้ด�าเนินกิจการต่างๆ ของสมาคมฯ เพราะข้อจ�ากัดทางกฎหมายท�าให้เสีย
โอกาสในการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศ ทัง้ ๆ ทีใ่ นปัจจุบนั สิง่ เหล่านีเ้ ปิดกว้างเพือ่ สร้างการยอมรับอย่างถูกต้อง
3.5 ภาพลักษณ์การประนีประนอมสู่การสร้างบริษัทในเครือในฐ์านะบริบทใหม่ทางธุรกิจ
สืบเนื่องจากผลกระทบจากการปิดกั้น และก�าหนดขอบเขตการให้สิทธิประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเครื่องดื่มฯ
การเปิดช่องทางการสื่อสารผ่านกีฬาของธุรกิจเครื่องดื่มฯ นับว่าเป็นทางเลือกที่มีข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย
หลายประการ การกระท�าที่แสดงเจตนาว่าต้องการสนับสนุนวงการกีฬาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษา
เสถียรภาพการด�ารงอยู่ของวงการกีฬาให้สามารถด�าเนินต่อไป ทางบริษัทฯ จึงน�าหลักประนีประนอมสู่
การสร้างบริษัทในเครือในฐ์านะบริบทใหม่ทางธุรกิจ เป็นกลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์ผ่านกีฬาได้อย่าง
แยบยล อาศัย “หลักการถอยคนละก้าว” จากกลยุทธ์นี้ผู้วิจัยค้นพบการสร้างบริษัทในเครือในฐ์านะบริบท
ใหม่ทางธุรกิจ 3 รูปแบบ ได้แก่ การใช้ตราสัญลักษณ์ทางการค้าแทนตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑิ์ การรับ
การสนับสนุนจากธุรกิจเครื่องดื่มอื่นแทนแต่อยู่ภายใต้องค์กรหลักเดียวกัน และการสร้างแบรนด์สินค้า
ใหม่สา� หรับช่องทางการสือ่ สารผ่านกีฬาโดยเฉพาะ สอดคล้องกับการศึกษาของ Howard, Flora, Schleicher
and Gonzalez (2004) พบว่ากรณีปัญหาสุราและการโฆษณาผ่านสือ่ มวลชนในสหรัฐ์อเมริกา ผลก็คือการ
ปิดกั้นช่องทางโฆษณาทางโทรทัศน์อย่างเดียวนั้นมิได้ส่งผลให้การส่งเสริมการตลาดผ่านโฆษณาลด
ปัญหาที่ เกิดจากเครื่องดื่มฯ ลงเพราะธุรกิจเครื่องดื่มฯ พยายามหาช่องทางการตลาดอื่นเพื่อเปิดเส้นทาง
การสื่อสารไปยังผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องต่อไป
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ความหลากหลายของผลิตภัณฑิ์ทอี่ ยูภ่ ายใต้องค์กรผลิตเครือ่ งดืม่ ฯ ย่อยทีม่ ผี ลิตภัณฑิ์ตา่ งๆ จ�านวนมาก
ทางองค์กรสามารถเลือกสนับสนุนวงการกีฬาโดยไม่ขดั ต่อกฎหมายจึงเป็นแนวทางหนึง่ หรืออาจกล่าวได้อกี นัยหนึง่ ว่า
ภาพลักษณ์การประนีประนอมสู่การสร้างบริษัทในเครือในฐ์านะบริบทใหม่ทางธุรกิจได้เปิดช่องทางขยาย
การตลาดและเข้าสูพ่ นื้ ทีก่ ฬี าในฐ์านะผูส้ นับสนุนการกีฬาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึน้ ถึงแม้การสร้าง
ภาพลักษณ์จากบริษทั ทางธุรกิจใหม่ทเี่ กิดขึน้ ไม่ได้มกี ารรับประกันถึงการรับรูภ้ าพลักษณ์ของธุรกิจฯ ภายใต้ตราสัญลักษณ์
เดียวกับองค์กรใหญ่ทม่ี กี ารผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑิ์เครือ่ งดืม่ ฯ ทีไ่ ด้สอื่ ความเป็นเครือร่วมกับธุรกิจเครือ่ งดืม่ ฯ เช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ การค้นหาดุลยภาพการสื่อสารของธุรกิจเครื่องดื่มฯ พบว่า ดุลยภาพที่เกิดขึ้นต้องเกิด
จากการยอมรับในภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมา การที่ธุรกิจเครื่องดืม่ ฯ สื่อสารภาพลักษณ์ผ่านการสนับสนุน
ทางการกีฬาเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงพื้นที่การรับรู้ได้ในวงกว้าง โดยการรับรู้ผ่านกีฬาที่เป็นทั้ง “สาร”
และ “ผู้รับสาร” ที่ธุรกิจเครื่องดืม่ ฯ สื่อความในบริบทที่แตกต่างกัน “ผู้รับสาร” ยังสามารถสะท้อนการรับรู้
ได้ตามประเด็นของภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างใหม่ และรับรู้ถึงความเป็นผู้สนับสนุนทางการกีฬาของธุรกิจเครื่อง
ดืม่ ฯ ซื้ึง่ เกิดการอาศัยการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์แฝงความในสือ่ ทีป่ รากฎ ทัง้ นีด้ ลุ ยภาพทีเ่ กิดขึน้ จากการวิจยั
เพือ่ ค้นหาแก่นของภาพลักษณ์ทเี่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่ทคี่ วามเกีย่ วข้องและเชือ่ มโยงแฝงอยูใ่ นมิตขิ องวัฒนธรรม
และสังคมไทย จึงเป็นการยากที่จะเปลี่ยนความเชื่อหรือค่านิยมเหล่านั้น หากเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว
เอื้อประโยชน์เกื้อกูลกันและกัน ประนีประนอม มีความยืดหยุ่นในโครงสร้าง เปรียบได้กับการเล่นไม้
กระดานหกที่มิอาจมีจุดสมดุลตายตัว หรือต้องแบ่งน�้าหนักออกเป็นสองข้างเท่าๆ กัน แต่เป็นการปรับ
จุดยืนของทุกฝ่ายทีเ่ ว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม เกิดการยอมรับและแบ่งปันกันท�าให้สงั คมเดินหน้าต่อไปได้
ข้อเสนิอแนิะ
1. ข้อเสนอแนะส�าหรับสมาคมกีฬา
1.1 ประเด็นแก่นเนื้อหาของภาพลักษณ์ที่ใช้ในการสือ่ สารที่ธุรกิจเครื่องดืม่ ฯ ใช้ในการสื่อสารเพื่อ
สร้างความรู้สึกของความเป็นอันหนึง่ เดียวกันกับกลุ่มผูช้ มกีฬาและแฟนคลับ สมาคมฯ สามารถน�ามาเป็น
แนวคิดหรือเป็นเครื่องมือในการจัดท�าเอกสารขอรับการสนับสนุนทางการกีฬาจากบริษัทฯ เพือ่ น�าเสนอการ
ตอบแทนทางสิทธิประโยชน์ที่ได้ตรงประเด็นตามความต้องการของธุรกิจ มีประสิทธิภาพ และอาจได้รับการ
สนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง ท�าให้การพัฒนากีฬาได้รบั การตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความยัง่ ยืนต่อไป
1.2 สมาคมฯ สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากการน� า บริ บ ททางธุ ร กิ จ ใหม่ ข องบริ ษั ท ฯ
มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับลักษณะ กิจกรรมหรือความเป็นตัวตนของชนิดกีฬาและน�าไปสู่การสนับสนุน
ทางการกีฬาของบริษัทในเครือธุรกิจเครื่องดืม่ ฯ ที่มีต่อสมาคมฯ ที่ถูกต้องตามข้อบังคับทางกฎหมายต่อไป
1.3 สมาคมฯ ควรค�านึงถึงดุลยภาพเพื่อน�าไปสื่อสารกับผู้รับสารที่มีความเกี่ยวข้องอื่นๆ หรือ
สามารถสร้างผลกระทบให้กับสมาคมฯ เพือ่ ปรับมุมมองที่มีต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจเครื่องดื่มฯ ในการสนับ
สนุนทางการกีฬาว่าเป็นไปในลักษณะเกือ้ กูลและสนับสนุนซื้ึง่ กันน�าไปสูก่ ารสร้างความสัมพันธ์ใหม่และการ
ยอมรับที่มากขึ้น
1.4 ส่งเสริมภาพลักษณ์ทสี่ ร้างดุลยภาพให้เกิดขึน้ ร่วมกันระหว่างองค์กรผูผ้ ลิตเครือ่ งดืม่ ฯ กับสมาคมฯ
ตามบริบทและลักษณะของการเข้าเป็นผู้สนับสนุนอย่างยัง่ ยืน โดยก�าหนดเป็นแผนงานระยะยาว
2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในอนาคต
2.1 ในแง่การสื่อสารองค์กรของสมาคมฯ และธุรกิจเครื่องดืม่ ฯ ควรมุ่งประเด็นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เพื่อเพิ่มศักยภาพของความเป็นไปได้ในระยะยาวของความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬากับบริษัทฯ
2.2 ในแง่ความเป็นสากลควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสร้างภาพลักษณ์
ของธุรกิจเครื่องดื่มฯ ในมิติต่างๆ จะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
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2.3 การศึกษาแนวคิดดุลยภาพทางการสื่อสารของธุรกิจเครื่องดื่มฯ กับการยอมรับของผู้
บริหารที่ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายทางธุรกิจการกีฬา ในทัศนะของกลุ่มนักรณรงค์ทางสังคม (NGO)
เพื่อหาจุดร่วมแห่งการยอมรับได้ เพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายการสื่อสารต่อไป
2.4 ประเด็นเรื่องดุลยภาพทางการสื่อสารของธุรกิจเครื่องดื่มฯ กับการยอมรับของผู้บริหารที่ท�า
หน้าที่ก�าหนดนโยบายทางธุรกิจการกีฬา อาจศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณเพื่อศึกษาการยอมรับ ซื้ึ่งจะให้
ผลการศึกษาที่สามารถน�าไปใช้ในเชิงนโยบายได้
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