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บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา   
2) ทัศนคติของประชากรต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต 3) การเปิดรับด้านการสื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต 4) ความสัมพันธ์ของการเปิดรับ และการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต และความสัมพันธ์ของการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาด และทัศนคติ
ต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญในสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง สถานที่ละ 80 ตัวอย่าง จากสาขาของ
แกรนด์สปอร์ต และห้างสรรพสินค้าที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของแกรนด์สปอร์ต ใช้ค่าสถิติ 
ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test ค่า F-test และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า  
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อยู่ในกลุ่มอายุ 21-30 ปี เป็นโสด มี

รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี นิยมออกก าลังกายด้วยการวิ่ง และมี

ความถี่ในการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายต่อเดือน 3-4  ครั้ง 
3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเปิดรับข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาด เช่น การเป็นผู้สนับสนุนทาง

การตลาด การส่งเสริมการขาย และการโฆษณา ในระดับมาก 
4. ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดในระดับมาก 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการหลักสตูรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒ-
นบริหารศาสตร ์
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5. ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติเห็นด้วยต่อปัจจัยต่าง ๆ โดยรวมของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์
สปอร์ต เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการสื่อสารทางการตลาด  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการสื่อสารตราสินค้า  

6. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน เช่น อายุ สถานภาพ มีการเปิดรับข่าวสารด้านการสื่อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

7. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ มีการรับรู้ข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาด
ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

8. การเปิดรับด้านการสื่อสารการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย 
การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมทางการตลาด การเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด 
การตลาดเพ่ือสังคม และการตลาดออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครระดับปานกลาง 

9. การรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับปานกลาง 

10. การรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านการสื่อสารการตลาด และ
ด้านการสื่อสารตราสินค้าในระดับต่ า 
ค าส าคัญ: การเปิดรับ/การรับรู้/การสื่อสารการตลาด/ทัศนคติ/แกรนด์สปอร์ต 
 

Abstract 

 The purpose of this research was to study: 1) the demographic characteristics of 
the consumers of sport’s clothes; 2) the attitude to Grand Sport’s clothes among 
population; 3) the exposure of Grand Sport’s marketing communications; 4) the 
relationships between exposure and perception of Grand Sport’s marketing 
communications and between perception and attitude to Grand Sport’s clothes among 
population in Bangkok.  
 This research was conducted using survey research method where questionnaires 
were used as a tool to collect data from 5 Grand Sport’s sale places, 80 people per 
place, totally 400 people in Bangkok, using Grand Sport’s clothes. Samples were selected 
using accidental sampling. Statistics consisting of percentage, mean, standard deviation, T-
test, F-test and Pearson’s Correlation Product Moment Coefficient were used in data 
analysis.   
 The finding research results were: 
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1. The majority of respondents are males, age between 21-30 years, single and 
have monthly income 10,000-20,000 baht. 

2. The majority of respondents are bachelor, exercising by running and exercising 
3-4 times a month. 

3. Respondents reported a high level in exposure of marketing communications as 
sponsorship marketing, sale promotion and advertising. 

4. Respondents reported a high level in perception of marketing communications. 
5. Respondents agreed with attitude towards Grand Sport’s clothes as products, 

price, marketing communications, distribution channels and brand communication. 
6. Different age and status each showed exposure of marketing communications is 

different at statistical significant level of 0.05          
7. Different gender and age each showed perception of marketing 

communications is different at statistical significant level of 0.05 
8. Exposure of marketing communications as advertising, public relations, sale 

promotion, personal selling, direct marketing, event marketing, sponsorship marketing, 
social marketing and online marketing was statistically correlated with perception of 
marketing communications among population in Bangkok in middle level. 

9. Perception of marketing communications was statistically correlated with 
attitude towards products, price and place in middle level. 

10. Perception of marketing communications was statistically correlated with 
attitude towards marketing communications in low level. 

  
Keywords: Exposure/Perception/Marketing Communication/Attitude/Grand Sport  
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บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาที่เกิดขึ้น
ตามกระแสนิยม ที่ผ่านมาธุรกิจผลิตชุดกีฬาของไทยได้รับการว่าจ้างให้ผลิตชุดกีฬาส าหรับการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิล และถือว่าเป็นฐานการผลิตที่ส าคัญ โดยชุดกีฬาที่ผลิตจากโรงงานใน
ไทยได้ถูกน าไปใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของไทยมีศักยภาพ
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงเป็นผลดีท าให้แฟชั่นชุดกีฬาของไทยกลับมาตื่นตัวและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) ส่วนหนึ่งมาจากกระแสรักสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย และกีฬาใน
ประเทศที่ได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งมาจากนักกีฬาไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลก ท าให้ชุดกีฬาของ
ไทยได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น และช่วยให้แฟชั่นชุดกีฬาของไทยสามารถติดตลาด ปัจจุบันได้มีการน า
นวัตกรรมตัดเย็บด้วยเลเซอร์ ท าให้ชุดกีฬาไม่มีรอยตะเข็บ ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่
ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาไทย  
 ชุดกีฬาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังคงได้รับความนิยมจากผู้เล่นกีฬาและกองเชียร์ ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ควรใช้โอกาสในการเพิ่มยอดขาย โดยปรับกลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายมาก
ขึ้น สิ่งที่ท าให้ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬามีแนวโน้มขยายตัว ส่วนหนึ่งมาจากการจัดแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขัน
ฟุตบอลโลก เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬามีแนวโน้มเติบโตและขยายตัว เพราะอยู่ในช่วงกระแสที่คน
ก าลังให้ความสนใจ สามารถเพ่ิมยอดขายจากบรรดากองเชียร์ที่มีความต้องการซื้อชุดกีฬา เพ่ือเก็บสะสม
เป็นของที่ระลึก ส่งผลให้ยอดขายชุดกีฬาในประเทศเพ่ิมข้ึน ส่วนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ สามารถช่วย
กระตุ้นหรือเพ่ิมยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาได้เช่นกัน หากกีฬาชนิดใดที่นักกีฬาท าผลงานได้ดี ก็จะเกิด
เป็นกระแสท าให้คนสนใจที่จะเล่นกีฬาชนิดนั้น ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2553) 
 การแข่งขันกีฬาภายในประเทศก็มีส่วนช่วยให้แนวโน้มของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาเติบโตขึ้น เนื่องจาก
ในปัจจุบันการแข่งขันกีฬามีรูปแบบเป็นกีฬาอาชีพมากขึ้น ท าให้กระแสกีฬาภายในประเทศมีความตื่นตัว 
ส่งผลให้ชุดกีฬาเป็นที่สนใจแก่แฟนกีฬาหรือผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬา และกระแสรักสุขภาพก็เป็นสิ่งที่คน
ไทยให้ความส าคัญ รวมไปถึงการรณรงค์ให้คนไทยออกก าลังกาย โดยใช้กิจกรรมและโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้ชุดกีฬาเป็นที่ต้องการของคนที่รักสุขภาพและอยากออกก าลังกาย ทั้งนี้ 
ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬามีแนวโน้มจะเติบโตเพ่ิมขึ้นในอนาคต จากการออกแบบชุดกีฬาที่เป็นแฟชั่นมากขึ้น โดย
ไม่ถูกจ ากัดว่าต้องใส่เล่นกีฬาเท่านั้น ยังสามารถใส่เป็นชุดล าลองได้ด้วย ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความถี่ในการใช้
ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา นอกจากนี้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของไทยได้มีการขยายฐาน
ลูกค้าไปสู่กลุ่มสถานศึกษา สโมสรกีฬา หน่วยงานราชการ หรือการเป็นผู้สนับสนุนในการจัดแข่งขันกีฬา
ต่าง ๆ ท าให้ความต้องการชุดกีฬามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2553) 
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 ตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1)   ชุดกีฬาส าหรับตลาดบน เป็นชุดกีฬาที่น าเข้าจากต่างประเทศ ลักษณะเป็นแบรนด์ชั้นน า ราคาอยู่

ที่ประมาณ 1,000 บาทขึ้นไป มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของตลาดชุดกีฬาทั้งหมด ผู้บริโภคมีก าลังซื้อ
สูง และมีความจงรักภักดีในแบรนด์ 

2)   ชุดกีฬาส าหรับตลาดกลาง เป็นชุดกีฬาที่คนไทยผลิต หรือลอกเลียนแบบแบรนด์ชั้นน า ราคาอยู่ที่
ประมาณ 300 - 1,000 บาท มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของตลาดชุดกีฬาทั้งหมด ผู้บริโภคมีก าลังซื้อไม่
สูงมาก และพิจารณาราคาเป็นหลัก 

3)  ชุดกีฬาส าหรับตลาดล่าง เป็นชุดกีฬาที่คนไทยผลิต รวมถึงชุดกีฬาที่ไม่มีแบรนด์และชุดกีฬา
ลอกเลียนแบบแบรนด์ชั้นน า ราคาไม่เกิน 300 บาท มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของตลาดชุดกีฬา
ทั้งหมด ผู้บริโภคมีข้อจ ากัดเรื่องรายได้ และไม่ได้มองเรื่องคุณภาพเป็นหลัก (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2553) 

แกรนด์สปอร์ต (Grand Sport) บริษัทผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์กีฬาที่อยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า 
50 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยนายกิจ พฤกษ์ชะอุ่ม มีสัญลักษณ์เป็นรูปลายปีกนก พัฒนาจนเป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2512 เป็นบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬารายแรกที่มีการติดตรา 
Made in Thailand เพ่ือให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2513 เริ่มผลิตชุดกีฬา โดยเน้นคุณภาพและการ
ตัดเย็บ เพ่ือให้มีความแตกต่างจากร้านอ่ืน ๆ (ไมตรี ลิมปิชาติ , 2548, น. 78) ในปี พ.ศ. 2514 ถูกเลือกให้
เป็นชุดกีฬาส าหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 
2522 ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังฮ่องกงและผลิตชุดกีฬาให้กับทีมชาติบาห์เรน ในปี พ.ศ. 2527 ได้รับรางวัล
สินค้าไทยดีเด่นจากสมาคมนิยมไทย (ไมตรี ลิมปิชาติ , 2548, น. 86) และในปี พ.ศ. 2543 ได้รับ
เครื่องหมายสัญลักษณต์ราสินค้าไทยจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ 
10 บริษัท ผลิตชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ภายใต้ชื่อ “Grand Sport” “Onyx” และ “GSX” มีบริษัทร่วม
ทุน คือ บริษัท วีก้าบอลส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด ผลิตลูกบอลทุกประเภท เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล 
วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล ส่งออกจ าหน่ายทั่วโลก  
 ผลิตภัณฑ์ในเครือแกรนด์สปอร์ต แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้  

1) กลุ่ม Basic เป็นชุดกีฬานักเรียนราคาถูก ราคาเฉลี่ยต่ ากว่า 100 บาท 
2) กลุ่ม Premier เป็นชุดแข่งขันกีฬา ราคาตัวละ 100 - 300 บาท 
3) กลุ่ม Active เป็นชุดคอปก เสื้อแจ็คเก็ต ราคาตัวละ 100 - 300 บาท 
4) กลุ่ม Exercise เป็นชุดแอโรบิก วิ่ง ส าหรับออกก าลังกาย มีหลายระดับราคา 
5) ชุดกอล์ฟ ภายใต้ชื่อ “Onyx” 
6) ชุดแฟชั่นกีฬา ภายใต้ชื่อ “GSX”  

แกรนด์สปอร์ตท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด โดยเข้าไปสนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยด้านงบประมาณ บริการ หรือการจัดหาชุดกีฬาให้กับนักกีฬาส าหรับการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ 
เช่น กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ นอกจากนี้แกรนด์สปอร์ตยังเข้ามาสนับสนุน จัดหาชุดกีฬาให้กับ
นักกีฬาทีมชาติไทยส าหรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่น เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ เป็นช่องทาง
หนึ่งในการสื่อสารการตลาดที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของแกรนด์สปอร์ตเป็นที่รู้จัก และช่วยเจาะกลุ่มเป้าหมาย
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แฟนกีฬาชนิดต่าง ๆ เนื่องจากแกรนด์สปอร์ตจะออกแบบชุดกีฬาให้กับนักกีฬาทีมชาติทุกชนิดกีฬา และมี
ความโดดเด่นในส่วนของสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นรูปลายปีกนกที่จะปรากฎอยู่บนเสื้อและกางเกงที่
นักกีฬาสวมใส่ เป็นการช่วยตอกย้ าแบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาไทยให้เป็นที่จดจ าในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่น
ใหม่ และสามารถสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กีฬา โดยชุดกีฬาจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมด้านศักยภาพ 
เผยแพร่ความเป็นไทยผ่านการแต่งกาย และเป็นก าลังใจส าคัญให้นักกีฬาน าชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทย 
ทั้งนี้นักกีฬายังได้ไปแสดงความสามารถสู่สายตาชาวโลก ดังค าขวัญ “มีสปิริต มีแกรนด์สปอร์ต” (บริษัท 
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน), 2555) 

จากเหตุผลหรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการสื่อสารการตลาด 
ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต และทัศนะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์กีฬาไทยอ่ืน ๆ เพราะมีการสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย 
มีความน่าสนใจ และเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและอยู่คู่คนไทยมานานกว่า 50 ปี ท าให้แกรนด์สปอร์ตเป็น
ผลิตภัณฑ์กีฬาที่มีผู้บริโภคอยู่ในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร 
2) เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชากรต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
3) เพ่ือศึกษาการเปิดรับด้านการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับ และการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา

แกรนด์สปอร์ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาด และทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา     

แกรนด์สปอร์ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

1) ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับด้านการสื่อสารการตลาดที่แตกต่างกัน 
2) ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดที่แตกต่างกัน 
3) การเปิดรับด้านการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
4) การรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

  

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

รเปิดรับด้านการส่ือสารการตลาด ได้แก่ การ
โฆษณา  , การเปิดรับด้านการส่ือสารการตลาด 
ได้แก่ การโฆษณา การเปิดรับด้านการส่ือสาร
การตลาด  ได้แก่  การโฆษณา   , การ
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย , การขาย
โดยบุคคล , การตลาดทางตรง , การตลาดเชิง

การรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาด ได้แก่ รู้จัก
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า , ทราบถึงคุณสมบัติ 
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ , มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า , เกิดความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า , เกิดความชื่นชอบใน
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า , เกิดความต้องการ
และซ้ือผลิตภัณฑ์ 

การเปิดรับด้านการสื่อสารการตลาด ได้แก่ 
การโฆษณา  , การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขาย , การขายโดยบุคคล , การตลาด
ทางตรง , การตลาดเชิงกิจกรรม ,  การเป็น
ผู้สนับสนุนทางการตลาด ,  การตลาดเพื่อ
สังคม , การตลาดออนไลน์ 

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา ได้แก่ ปัจจัย
ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการ
ส่ือสารทางการตลาด ปัจจยัด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่ือสารตราสินคา้ 

ลกัษณะทางประชากร 

1) เพศ 
2) อาย ุ
3) สถานภาพ 
4) ระดบัการศึกษา 
5) อาชีพ 
6) รายไดต่้อเดือน 
7) ประเภทกีฬาท่ีเล่น 
8) ความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือ 
     ออกก าลงักาย 
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วิธีการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อสารการตลาด และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต ใน

ทัศนะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้การวิจัยเชิงส ารวจ โดยการ

วัดผลของตัวแปรและสมมติฐานต่าง ๆ เพียงครั้งเดียว ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล  

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ประเภทกีฬาที่เล่น ความถี่ในการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายต่อเดือน (จ านวน 8 ข้อ) เป็น
ลักษณะค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาด เช่น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การเป็น
ผู้สนับสนุนทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม การตลาดออนไลน์ (จ านวน 9 ข้อ) 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาด เช่น รู้จักผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า 
ทราบถึงคุณสมบัติ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มีความรู้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า เกิดความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า เกิดความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า มีความต้องการและซื้อผลิตภัณฑ์ 
(จ านวน 6 ข้อ) 

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อปัจจัยต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต สามารถแบ่ง
ออกได้เป็นปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการสื่อสารตราสินค้า (จ านวน 22 ข้อ) 

 

การสุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นประชากรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของ
แกรนด์สปอร์ตในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญในสถานที่ต่าง ๆ 
รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง สถานที่ละ 80 ตัวอย่าง จากสาขาของแกรนด์สปอร์ต เช่น แกรนด์สปอร์ต สาขานวมิ
นทร์ แกรนด์สปอร์ต สาขาหัวหมาก และห้างสรรพสินค้าที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของแกรนด์สปอร์ต 
เช่น เดอะมอลล์บางกะปิ เซ็นทรัลลาดพร้าว แฟชั่นไอส์แลนด์ 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 49) แสดงให้

เห็นว่า ผู้บริโภคของแกรนด์สปอร์ตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เป็นกลุ่มที่มีความสนใจกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น 
ฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่แกรนด์สปอร์ตเป็นผู้สนับสนุน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุมน สุทธิวนาสันต์ (2548) 
เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดกีฬาของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า ในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการ
สื่อสารการตลาดกับเพศหญิง เนื่องจากผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กีฬามีจ านวนเพศหญิงน้อยกว่าเพศชาย เช่น 
ตัวแทนในการโฆษณาควรเน้นไปที่นักกีฬาผู้หญิง หรือออกแบบผลิตภัณฑ์กีฬาส าหรับผู้หญิงเพ่ิมขึ้น เช่น 
ชุดแอโรบิก ชุดว่ายน้ า เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเป็นเพศหญิงมากข้ึน 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 37.25)  เป็นโสด (ร้อยละ 68.5) โดยส่วน
ใหญ่มีรายได้ 10,000-20,000 บาท (ร้อยละ 23.75) และการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 61) 
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคของแกรนด์สปอร์ตเป็นกลุ่มที่มีลักษณะทางประชากรที่หลากหลาย แม้อายุ 
สถานภาพ รายได้ หรือการศึกษาจะแตกต่างกัน แต่ก็นิยมในตราสินค้าของแกรนด์สปอร์ตเหมือนกัน ซึ่ง
ส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารที่มีความคล้ายคลึงกัน และตอบสนองต่อข่าวสารไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
เรื่อง “ปัจจัยของการเปิดรับข่าวสาร” ของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา กล่าวว่า ลักษณะ
ทางประชากร เช่น รายได้ ระดับการศึกษา มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารต่าง ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน มีการ
ตอบสนองต่อข่าวสารและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ร้อยละ 30.75) แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคของแกรนด์สปอร์ตเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ให้ความส าคัญกับกีฬา เป็นแฟนกีฬา หรือ
ติดตามการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่แกรนด์สปอร์ตเป็นผู้สนับสนุน และเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา
ของแกรนด์สปอร์ต สอดคล้องกับงานวิจัยของสมเชษฐ์ การค้า (2548) เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬา” พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา ซื้อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาเพ่ือใช้
ในการออกก าลังกาย และอิทธิพลที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาส่วนใหญ่มาจากนักกีฬาที่มี
ชื่อเสียง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมวิ่งออกก าลังกาย จ านวน 185 คน (ร้อยละ 46.25) รองลงมา 
คือ กีฬาอ่ืน ๆ เช่น แบดมินตัน เทควันโด เทเบิลเทนนิส สควอช (ร้อยละ 35) และมีความถี่ในการเล่นกีฬา
หรือออกก าลังกายต่อเดือน 3-4  ครั้ง (ร้อยละ 29) สอดคล้องกับรายงานการส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ (2554) เรื่อง “การส ารวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายของประชากร พ.ศ. 2554” 
พบว่า ประเภทกีฬาที่เป็นที่นิยมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร คือ วิ่ง รองลงมา คือ กีฬาอ่ืน ๆ เช่น 
ฟิตเนส แอโรบิก โยคะ และมีความถ่ีในการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายต่อเดือน 3 ครั้งขึ้นไป สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การตลาดของแกรนด์สปอร์ต เนื่องจากผู้บริโภคของแกรนด์สปอร์ตส่วนใหญ่นิยมวิ่ง
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    หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ออกก าลังกาย ดังนั้น ควรเน้นท าการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กีฬาที่เกี่ยวกับประเภทวิ่ง เช่น การลงทุนในการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับวิ่งโดยเฉพาะ 
 
การเปิดรับข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดรับข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับการเป็นผู้สนับสนุนทาง

การตลาดในระดับมาก (x  = 3.76) เนื่องจากแกรนด์สปอร์ตเป็นผลิตภัณฑ์กีฬาที่เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬา เช่น ซีเกมส์ 
เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ ซึ่งเป็นช่วงที่กระแสของกีฬาก าลังได้รับความสนใจ ส่งผลให้เป็นที่รู้จักและเป็น
ที่ชื่นชอบ ตลอดจนสามารถสร้างยอดขายเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับเรื่อง “การเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่าง
เป็นทางการของแบรนด์กีฬา ADIDAS ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 29” เป็นการสร้างจุดเด่น
หรือความน่าสนใจให้กับแฟนกีฬา ภายใต้แคมเปญ “Together 2008, Impossible is Nothing” เป็นการ
น านักกีฬาทีมชาติจีนที่เข้าร่วมการแข่งขันมาแสดงในโฆษณา โดยหนังสือเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดและการ
วางแผน” ของปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554) กล่าวว่า การเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด 
บริษัทจะมอบเงินหรือผลิตภัณฑ์ เพ่ือแลกกับการเผยแพร่ข่าวสารของตราสินค้า เป็นการช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี เพ่ิมคุณค่า และสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดรับข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายในระดับ

มาก (x  = 3.47) เนื่องจากแกรนด์สปอร์ตมีวิธีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า 
ในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬา เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเล่นเกม
ชิงของรางวัล การขายสินค้าราคาพิเศษ หรือการลดราคา ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ หรือประมาณ 4 
วัน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สอดคล้องกับงานวิจัยของสมเชษฐ์ การค้า (2548) เรื่อง “ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬา” พบว่า การสื่อสารทางการตลาดที่มีการเปิดรับและผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของผู้บริโภคมากที่สุด คือ การส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา หรือการใช้
คูปอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของรื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ (2541) เรื่อง “การสื่อสารการตลาด ณ จุด
ขาย และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า การส่งเสริมการขายเป็นวิธีการที่
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ดี มีความหลากหลาย ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและสามารถ
ขายสินค้าได้ โดยหนังสือเรื่อง “การสื่อสารการตลาด” ของนธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) กล่าวว่า การส่งเสริม
การขายสามารถโน้มน้าวใจผู้บริโภคได้โดยตรง เช่น เพ่ิมการทดลองใช้ การซื้อซ้ า หรือความถี่ในการใช้
ผลิตภัณฑ์  เช่น การลดราคา การเล่นเกม การประกวดหรือแข่งขัน เพ่ือใช้ต่อสู้กับคู่แข่งรายอื่น 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดรับข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับการโฆษณาในระดับมาก (x  = 
3.46) เนื่องจากแกรนด์สปอร์ตใช้นักกีฬาเป็นตัวแทนในการโฆษณาหรือน าเสนอสินค้า เช่น การใช้นักกีฬา
ฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นตัวแทนในการโฆษณาเสื้อฟุตบอล AFF SUZUKI CUP ซึ่งฟุตบอลถือว่าเป็นกีฬาที่
ก าลังเป็นกระแสหรือเป็นที่สนใจ ประกอบกับความมีชื่อเสียงของนักกีฬา เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่
สนใจมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับภาคนิพนธ์ของแน่งน้อย ทองเต่าหมก (2550) เรื่อง “การใช้นักกีฬาเป็น
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ตัวแทนในการโฆษณาสินค้า” พบว่า การใช้นักกีฬาเป็นตัวแทนในการโฆษณา จะต้องมีความสัมพันธ์กับ
ชนิดของสินค้า กระแสความนิยมของกีฬาก็ เป็นสิ่งที่มีผลต่อการใช้นักกีฬาเป็นตัวแทนในการโฆษณา 
ประกอบกับความมีชื่อเสียงของนักกีฬาก็เป็นสิ่งส าคัญ โดยหนังสือ “เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสาร
การตลาด” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554) กล่าวว่า การโฆษณาเป็นวิธีสื่อสารที่สามารถโน้ม
น้าวใจ กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ ความสนใจ ตลอดจนความต้องการที่จะซ้ือหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 

การรับรู้ข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดในระดับมาก (x  = 3.55) เนื่องจากแกรนด์
สปอร์ตมีวิธีการสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย ท าให้ผู้บริโภคมีการเปิดรับจากข่าวสารและมีผลต่อการรับรู้ 
ตั้งแต่การรู้จักผลิตภัณฑ์ ทราบถึงคุณสมบัติหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มีความรู้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ เกิด
ความสนใจ ชื่นชอบ ความต้องการและซื้อผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับหนังสือเรื่อง “ปรัชญานิเทศศาสตร์และ
ทฤษฎีการสื่อสาร” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) กล่าวว่า การรับรู้เป็นการประเมินหรือให้
ความหมายกับสิ่งที่เข้ามาในกระบวนการรับรู้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในตนเอง เช่น ประสบการณ์ในอดีต 
ระบบการให้คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล หรืออารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปตาม
ภาวะส่วนบุคคล โดยหนังสือเรื่อง “การสื่อสารระหว่างบุคคล” ของชิตาภา สุขพล า (2548) กล่าวว่า การ
รับรู้ เกิดขึ้นเม่ือมีสิ่งเร้ามากระตุ้น ผ่านการเลือกสรรที่จะรับรู้จากกระบวนการเลือกรับ น าไปสู่การประมวล
ความคิด หารายละเอียด วิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล และตีความ โดยอาศัยประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม
เกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ ในด้านกายภาพ อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ท าให้การตีความและประเมินค่าของแต่
ละบุคคลแตกต่างกันไป และหนังสือเรื่อง “หลักนิเทศศาสตร์” ของภากิตติ์ ตรีสุกล (2554) กล่าวว่า การ
รับรู้มีความสัมพันธ์กับการสื่อสาร โดยมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความรู้สึกหรือทัศนคติทั้งในด้านบวก
และด้านลบ 

ทัศนคติต่อปัจจัยต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติเห็นด้วยต่อปัจจัยโดยรวมของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต เช่น 

ด้านผลิตภัณฑ์ (x  = 3.72) ด้านราคา (x  = 3.69) ด้านการสื่อสารทางการตลาด (x  = 3.57) ด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่าย (x  = 3.57) และด้านการสื่อสารตราสินค้า (x  = 3.83) สอดคล้องกับงานวิจัยของสุมน สุทธิ
วนาสันต์ (2548) เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดกีฬาของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่มีการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่ดีต่อปัจจัยโดยรวมแต่ละด้าน หนังสือเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือ
การโน้มน้าวใจ” ของณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2556) กล่าวว่า ทัศนคติมาจากการเรียนรู้ ซึ่งจะไม่เกิดจนกว่า
ได้รับข้อมูลหรือประสบการณ์จากสิ่งนั้นด้วยตนเอง และประเมินสิ่งนั้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทัศนคติ
มาจากการประเมินค่า เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก เป็นการประเมินโดยรวมต่อสิ่งของ บุคคล หรือ
ประเด็น อาจเกิดจากข้อมูลข่าวสารหรือประสบการณ์ แสดงผ่านทางความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม มี
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อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรม หรือการตัดสินใจในสิ่งที่บุคคลนั้นก าลังเผชิญ ทั ศนคติที่มาจาก
ประสบการณ์โดยตรงมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาด
ที่แตกต่างกัน 
 พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดที่แตกต่างกัน เนื่องจากผล
การทดสอบค่า Sig. = 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยกลุ่มอายุ 51-60 ปี มีการเปิดรับข่าวสาร
ด้านการสื่อสารการตลาดมากที่สุด เนื่องจากเป็นวัยที่ให้ความส าคัญกับสุขภาพและการออกก าลังกาย 
นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มที่ติดตามผลิตภัณฑ์กีฬาของแกรนด์สปอร์ตมานาน ซึ่งมีความภักดีต่อตราสินค้า 
รองลงมา คือ กลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี เป็นกลุ่มที่ชอบตามกระแสกีฬา ติดตามการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่แกรนด์สปอร์ตจะเข้าไปสนับสนุนการแข่งขันกีฬานั้น ๆ จึงมีส่วนช่วยให้มีการเปิดรับข่าวสารด้านการ
สื่อสารการตลาดในระดับมาก และยังพบว่าสถานภาพที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารด้านการสื่อสาร
การตลาดที่แตกต่างกัน เนื่องจากผลการทดสอบค่า Sig. = 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 โดย
สถานภาพสมรสมีการเปิดรับข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดมากกว่าสถานภาพโสด เนื่องจากกลุ่มที่มี
ครอบครัวแล้วจะนิยมออกก าลังร่วมกัน หรือเข้าชมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การแข่งขันฟุตบอล 
สามารถอธิบายได้จากเรื่องกระบวนการเปิดรับข่าวสารของปรมะ สตะเวทิน (2533) เกี่ยวกับการเลือกให้
ความสนใจ โดยคนเราจะเลือกรับสารที่น่าสนใจหรือที่ตนเองมีความสนใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับทัศนคติ
และความเชื่อ และหลีกเลี่ยงสารที่ขัดแย้งกับทัศนคติและความเชื่อของตนเอง 
 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดที่
แตกต่างกัน 
 พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดที่แตกต่างกัน เนื่องจากผล
การทดสอบค่า Sig. = 0.012 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยเพศหญิงมีการรับรู้ข่าวสารด้านการ
สื่อสารการตลาดมากกว่าเพศชาย เนื่องจากในปัจจุบันแกรนด์สปอร์ตได้เข้ามาสนับสนุนวงการฟุตบอลไทย 
โดยน านักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยมาเป็นตัวแทนในการโฆษณา กลุ่มนักกีฬาฟุตบอลถือว่าเป็นกลุ่มนักกีฬา
ที่ก าลังโด่งดังและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิง มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงมีการ
เปิดรับข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดของแกรนด์สปอร์ตมากขึ้น ส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารด้านการ
สื่อสารการตลาดของแกรนด์สปอร์ตมากข้ึนด้วย และยังพบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารด้านการ
สื่อสารการตลาดที่แตกต่างกัน เนื่องจากผลการทดสอบค่า Sig. = 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 
โดยกลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี มีการรับรู้ข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ชอบ
ตามกระแสกีฬา ติดตามการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 51-60 ปี เป็นกลุ่มที่มี
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า สามารถอธิบายได้จากทฤษฎีว่าด้วยการรับรู้จากหนังสือเรื่อง  “ปรัชญานิเทศ
ศาสตร์ และทฤษฎีการสื่อสาร” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) โดยกระบวนการรับรู้ การ
ประเมินและการให้ความหมายขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในตนเอง เช่น ประสบการณ์ในอดีต ความต้องการส่วน
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บุคคล ระบบการให้คุณค่าต่าง ๆ ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ความเชื่อ อารมณ์ และความรู้สึกที่
แตกต่างกันไปตามภาวะส่วนบุคคล  
 สมมติฐานที่ 3 การเปิดรับด้านการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านการสื่อสาร
การตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 เนื่องจากผลการทดสอบค่า Sig. = 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 และมีค่าความสัมพันธ์ 
(r) = 0.415 จึงสรุปได้ว่า การเปิดรับด้านการสื่อสารการตลาดของแกรนด์สปอร์ต มีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครระดับปานกลาง สามารถอธิบายได้จาก
เรื่องการเปิดรับข่าวสารของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเลือกเปิดรับ
ข่าวสาร โดยผู้รับสารจะเลือกเปิดรับข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความอยากรู้ ซึ่งส่งผลให้เกิด
การรับรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญญา สุศรีวรพฤฒิ (2545) เรื่อง “การรับรู้ในต าแหน่งตราสินค้า 
ทัศนคติ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค” พบว่า เมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้ จะเกิดการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้
ในระบบความทรงจ า โดยจะเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่อและประสบการณ์ในอดีตของตน 
 สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 เนื่องจากผลการทดสอบค่า Sig. = 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงสรุปได้ว่า การรับรู้
ด้านการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางการจัดจ าหน่ายใน
ระดับปานกลาง มีค่าความสัมพันธ์ (r) = 0.476, 0.417 และ 0.404 ตามล าดับ และการรับรู้ด้านการ
สื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านการสื่อสารการตลาด และการสื่อสารตราสินค้าในระดับต่ า 
มีค่าความสัมพันธ์ (r) = 0.234 และ 0.213 ตามล าดับ ดังนั้น การรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ของแกรนด์สปอร์ตในระดับที่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้จากเรื่อง
การรับรู้ของภากิตติ์ ตรีสุกล (2554) เกี่ยวกับการรับรู้และการสื่อสารที่มีความเก่ียวข้องและสัมพันธ์กัน โดย
การรับรู้มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความรู้สึก หรือทัศนคติที่มีต่อบุคคลอ่ืนในด้านบวกและด้านลบ ซึ่ง
ทิศทางของทัศนคติที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อรูปแบบและวิธีการสื่อสารของมนุษย์ และยังสามารถอธิบายได้จาก
เรื่องทัศนคติของณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2556) เกี่ยวกับลักษณะของทัศนคติได้ว่า ทัศนคติมาจากการ
ประเมินค่า ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก เป็นการประเมินโดยรวมต่อสิ่งของ บุคคล หรือ
ประเด็น บางทัศนคติเกิดข้ึนจากข้อมูลข่าวสารหรือประสบการณ์ จะแสดงผ่านทางความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรม 
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ข้อเสนอแนะ 
 1) เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดในระดับมาก
เพียง 3 ด้าน คือ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด ดังนั้น แกรนด์
สปอร์ตควรปรับปรุงด้านการสื่อสารการตลาด โดยลงทุนหรือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารการตลาดของแบรนด์
กีฬาให้ครอบคลุมกว่าเดิม เช่น การประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม และการตลาดออนไลน์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์กีฬาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ส่งผล
ต่อยอดขายที่เพ่ิมข้ึน และมีส่วนช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ในระยะยาว  
 2) ผู้ที่มีความสนใจและต้องการศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์ชุดกีฬาของไทยสามารถเลือกศึกษาใน
ประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญหรือมีความน่าสนใจ เช่น การเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ชนิด
เดียวกัน หรือศึกษาในประเด็นของนักกีฬาอาชีพที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา เพ่ือเป็นประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กีฬา และสามารถน าผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงธุรกิจ หรือ
ประชาชนที่มีความสนใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาหรือท าวิจัยในอนาคต 
 3) จากผลการศึกษาวิจัย เป็นตัวชี้วัดที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตสามารถ
น ามาปรับปรุงข้อบกพร่องของวิธีการสื่อสารการตลาด เพ่ือให้ผู้บริโภคได้มีการเปิดรับข่าวสาร ตลอดจนเกิด
การรับรู้ข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดอย่างทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคและยอดขายที่
เพ่ิมข้ึน 
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