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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาน ้ าหนักปัจจัยของการรับรู้ในตราสินค้าระหว่าง
ผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการของการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2018 กบัสินคา้คู่แข่ง: กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโค้ก
กบัเป๊บซ่ี (2) เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ในตราสินค้าระหว่างผูส้นับสนุนหลกัอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกปี 2018 กบัสินคา้คู่แข่ง: กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโค้กกบัเป๊บซ่ี โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
จ านวน 512 คน ดว้ยแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีค่าความตรงเชิงเน้ือหา 0.866 โดยมีการวิเคราะห์ผลดว้ยสถิติ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที    การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ   
 ผลการวิจยัพบว่า (1) ผลการศึกษาน ้าหนกัปัจจยัของของการรับรู้ในตราสินคา้ของโคก้มีค่าสัมประสิทธ์ิ
ตั้งแต่ .188 ถึง .922  ส าหรับห้าล าดบัแรก ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบคือ C8, C3, C4, C9, C12 ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 
.922,  .899, .880, .871 .858  และพบว่า การรับรู้ในตราสินค้าของเป๊บซ่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิตั้ งแต่ .122 ถึง .995 
ส าหรับห้าล าดบัแรก ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบคือ P9,  P11,  P12, P4, P13 ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั .995 .975 .939 
.937  .937  (2) การเปรียบเทียบการรับรู้ในตราสินคา้ระหว่างผูส้นับสนุนหลกัอย่างเป็นทางการของการแข่งขนั
ฟุตบอลโลกปี 2018 กบัสินคา้คู่แข่ง: กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโค้กกับเป๊บซ่ี พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .001  
 

ค าส าคญั: การรับรู้ในตราสินคา้; ผูส้นบัสนุนทางการกีฬา; การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
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Abstract 
 

This research aims to: (1) To study the factors loading analysis of brand awareness between an official 
sponsor brand of the FIFA World Cup 2018 and the competing brand: A case study COKE and PEPSI 
beverage. (2) To compare the brand awareness between an official sponsor brand of the FIFA World Cup 2018 
and the competing brand: A case study COKE and PEPSI beverage. The simple convenience sampling 512 
persons the researcher created questionnaire (content validity 0.866) was used as a tool for the study. To 
analyze the results using frequency, percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA. And Exploratory 
Factor Analysis (EFA). 

The findings are as follows: (1) The results of the factors loading analysis of brand awareness between 
an official sponsor brand of the FIFA World Cup 2018 and the competing brand: A case study coke and pepsi 
beverage were the coefficients range from 188 to .922. Sorted by order C8 C3 C4 C9 C12 the weight .922, .899, 
.880, .871 .858 respectively and found that 13 Pepsi brand perceptions had coefficients ranging from .122 to 
.995. The first five were calculated for    P9 P11 P12 P4 P13 the coefficients range from 995 .975 .939. .937 
.937 respectively. (2) Comparison of brand perception among official sponsors of the 2018 FIFA World found 
to be significantly different. 
 
Keywords: Brand Awareness; Sport Sponsorship; Advertisement and Public Relations 
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บทน า 
 

  ฟุตบอลโลกเป็นการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างประเทศ โดยมีชุดทีมผูแ้ข่งขันในกลุ่มสมาชิกสหพนัธ์
ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) ก  าเนิดข้ึนคร้ังแรกตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1930 ยกเว้นปี ค.ศ. 1942 และ ค.ศ. 1946 
(เน่ืองจากอยูใ่นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2) ซ่ึงการจดัการแข่งขนัจะมีข้ึนทุก ๆ 4 ปี โดยมีรอบระยะเวลา การแข่งขนั
ประมาณ 1 เดือน ในการจดัการแข่งขนัปี ค.ศ. 2018 น้ี เป็นคร้ังท่ี 21 เจา้ภาพ คือ ประเทศรัสเซีย  (ประชาชาติ
ธุรกิจ ออนไลน์, 2561) การแข่งขนัฟุตบอลโลก เป็นการแข่งขนักีฬาท่ีมีผูช้มมากท่ีสุดในโลกประมาณ 715.1 ลา้น
คน ในการแข่งขนันดัตดัสินการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี ค.ศ. 2006 ซ่ึงจดัข้ึนท่ีประเทศเยอรมนี เท่ากบั 1 ใน 9 ของ
ประชากรโลก ซ่ึงในการเผยแพร่ท าให้เกิดความเคล่ือนไหวในหมู่ผูบ้ริโภค (สยามสปอร์ตคอม, 2561) การสร้าง
กิจกรรมเกิดจากการวางแผนการตลาดท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่ง (Getz, 1997; Hall, 1992; Van der Berg, Braun, 
& Otgaar, 2000) ฟุตบอลโลกมีการเผยแพร่ภาพ การแข่งขนัคร้ังแรกในปี ค.ศ.1954 จนถึงปัจจุบนัการถ่ายทอดสด
การแข่งขนัถือเป็นรายการโทรทศัน์เพ่ือกีฬาถือมีผูช้มมากท่ีสุด มากกว่ากีฬาโอลิมปิกปี ค.ศ. 2006 ท่ีมีผูช้มรวมทุกนัด
การแข่งขนัประมาณ 26.29 พนัลา้นคน  (โพสตท์เูดย,์ 2561) 

ดว้ยจ านวนผูส้นใจติดตามชมฟุตบอลโลกท่ีมากมายมหาศาลดงักล่าว นักการตลาดท่ีมีส่วนร่วมสร้าง
กิจกรรมขนาดใหญ่จ าเป็นท่ีจะต้องกระตุ้นให้เ กิดการเยี่ยมชมระหว่างประเทศ  เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานดา้นการเงินและการท่องเท่ียว (Barker, Page, & Meyer, 2002; Chalip & Vander, 
2000; Green, 2001) ธุรกิจใหญ่ระดบัโลกจึงหาโอกาสน าเสนอตวัสู่สายตาแฟนบอลผ่านมหกรรมหยุดโลกน้ี จาก
ตวัเลขผูช้มฟุตบอลท่ีผา่นมา ปรากฏว่ามีจ  านวนเพ่ิมมากข้ึนโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการชมผ่านถ่ายทอดสด หรือ
การซ้ือบตัรเขา้ชมในสนามจริง นอกจากน้ี โดยขอ้เท็จจริงพบว่า ระหว่างช่วงเวลาจดัการแข่งขนัฟุตบอลโลกจะ
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางอยา่งในตวัผูบ้ริโภค ทั้งผูส้นใจชมฟุตบอล และผูบ้ริโภคสินคา้โดยทัว่ไป ไม่ว่า
การชมสดในสนาม หรือการชมจากการถ่ายทอด จะมีการบริโภคสินค้าต่าง  ๆ ควบคู่ไปด้วย ไปจนถึงการ
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมปริมาณการบริโภค เช่น ขนมคบเค้ียว ฟาสต์ฟู๊ ด เคร่ืองด่ืมประเภทต่าง ๆ (เหล้า เบียร์ 
น ้ าอดัลม น ้ าหวาน ฯลฯ) การขับรถออกไปหาท่ีชมนอกบา้น การสังสรรค์ การถ่ายภาพ การใช้โทรศพัท์ หรือ
อุปกรณ์ส่ือสารอ่ืน ๆ การใชบ้ตัรเครดิต การพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในส่ือโซเชียลต่าง ๆ ฯลฯ 
 ผูใ้ห้การสนับสนุนฟุตบอลโลกได้โอกาสเห็นเม็ดเงินมากมายมหาศาล อนัเกิดจากการบริโภคของคน
จ านวนมากในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลกดงักล่าว จึงมีธุรกิจขนาดใหญ่ระดบัโลกเสนอตวัเข้ามาเป็นผูส้นับสนุน
อย่างเป็นทางการ (Official Partner) มีการท าสัญญา และไดรั้บสิทธิพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงสินคา้อ่ืนท่ีไม่ได้
เป็นผูส้นบัสนุนอยา่งเป็นทางการ ก็ถือโอกาสร่วมเกาะกระแสบอลโลกไปดว้ย (โพสต์ทูเดย,์ 2561) ในแต่ละคร้ัง
ของการแข่งขนั ผูส้นบัสนุนอยา่งเป็นทางการท่ีไดรั้บรองแต่ละราย จะไดโ้ควตาจ านวนตัว๋เขา้ชม 16% ของความจุ
สนาม (แต่ไม่เกิน 25,000 ใบ) ซ่ึงสามารถน าไปมอบให้ผูบ้ริหาร พนักงานท่ีท าผลงานดีเด่น ลูกคา้ผูอุ้ปถมัภ์ หรือ
ใช้เป็นรางวัลให้แก่บุคคลทัว่ไป เจ้าของผลิตภัณฑ์ก็จะสามารถน าตั๋วเข้าชมมาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่าง
หลากหลาย 
 ในจ านวนรายช่ือของผูท่ี้ไดรั้บการรับรองให้เป็นผูส้นบันุนอยา่งเป็นทางการ ส าหรับการแข่งขนัฟุตบอล
โลก คร้ังท่ี 21 ซ่ึงมีทั้งส้ิน 15 ราย เคร่ืองด่ืมโคก้ (Coke) ของบริษทั Coca-Cola ยกัษ์ใหญ่ของน ้ าอดัลมโลก จาก
สหรัฐอเมริกา ไดมี้การท าสัญญาผกูพนัยาวไกลมาถึง 16 ปี (ค.ศ. 2006 - ค.ศ. 2022) โดยจะเป็นเคร่ืองด่ืมแบบไม่มี
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แอลกอฮอลใ์นฟุตบอลโลกคร้ังน้ี  ซ่ึงถา้มองยอ้นกลบัไปแลว้ โค้กนั้นเป็นผูส้นับสนุนรายใหญ่ของฟีฟ่ามาตั้งแต่ 
ค.ศ. 1950 นบัว่ายาวนานมากท่ีสุดในบรรดาผูส้นบัสนุนทุกราย  
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเพ่ือทราบว่า สถานการณ์การจดัแข่งขนัฟุตบอลโลก ซ่ึงเป็นท่ีสนใจ และ
เป็นท่ีนิยมของผูค้นจ านวนมาก จะมีผลต่อการเปรียบเทียบการรับรู้ การหาค่าน ้ าหนักปัจจยัในตราสินคา้ระหว่าง
ผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการของการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2018 กบัสินคา้คู่แข่ง: กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโค้ก
กบัเป๊บซ่ี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสินค้าท่ีเป็น
ผูส้นับสนุนอย่างเป็นทางการ เลือกศึกษาจากกรณีดังกล่าว ด้วยเหตุท่ีเป็นตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย เป็น
ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค ชนิดสินคา้สะดวกซ้ือ ซ่ึงผูซ้ื้อมีการซ้ือดว้ยความคุน้ชิน การตดัสินใจซ้ือไม่ตอ้งใชเ้วลา 
หรือกระบวนการการตดัสินใจยาวนาน สินคา้ราคาไม่สูง และความถ่ีในการบริโภคมีมาก  
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
 

 1. เพ่ือศึกษาน ้าหนกัปัจจยัของการรับรู้ในตราสินคา้ระหว่างผูส้นับสนุนหลกัอย่างเป็นทางการของการ
แข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2018 กบัสินคา้คู่แข่ง: กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโคก้กบัเป๊บซ่ี 
 2. การเปรียบเทียบการรับรู้ในตราสินคา้ระหว่างผูส้นบัสนุนหลกัอย่างเป็นทางการของการแข่งขนัฟุตบอล
โลก ปี 2018 กบัสินคา้คู่แข่ง: กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโคก้กบัเป๊บซ่ี  
   

กรอบแนวคดิในการวจิัย  
 
 

                        ตวัแปรอสิระ                     ตวัแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการท าวิจยั 
 
 

การรับรู้ตราสินค้า (brand awareness) 
- พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในช่วงการแข่งขนั   
  ฟุตบอลโลก 
- กิจกรรมต่าง ๆ 
- พฤติกรรมการบริโภคเฉพาะเวลานั้น 
 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (demographic) 
- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- สถานภาพ 
- รายได ้
- การศึกษา 

การตดิตามฟุตบอลโลก (behaviors) 
- ความถ่ีในการติดตาม 
- ช่องทางท่ีใชต้ิดตามชม 
- ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชช้ม 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ทฤษฎกีารรับรู้ของกลุ่มเกสทลัท์ (Gestalt’s theory)   
 นักจิตวิทยากลุ่มเกสตลัท ์ (Gestalt psychology) ชาวเยอรมนั ท าการศึกษาเกี่ยวกบัการรับรู้ 
(perception) ซ่ึงเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์เก่าและใหม่ อนัน าไปสู่กระบวนการทางความคิด การเรียน และ
ตามมาดว้ยการตอบสนองทางพฤติกรรม การรับรู้จะดีหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบส าคญัคือ สติปัญญา การ
สังเกต การสังเกต พิจารณา และคุณภาพของจิตใจในขณะเวลานั้น มนุษยใ์ชอ้วยัวะรับการสัมผสั (sensory motor) 
ทั้ง 5 คือ ตา หู จมกู ล้ิน และผิวหนัง เพ่ือการรับรู้  โดยการรับรู้จะเกิดข้ึนไดม้ากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบั ตวัผูรั้บรู้ 
และส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีเขา้มาสัมผสั (Wertheimer, 1997)   
 

ทฤษฎคุีณค่าตราสินค้า (brand equity)  
 คุณค่าของตราสินคา้ (brand equity) คือ การท่ีตราสินคา้ของบริษทัมีความหมายเชิงบวกในสายตาของ
ลูกคา้ ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งพยายามสร้างคุณค่าตราสินคา้ ให้ผูซ้ื้อมีความรู้ ความคุน้เคย โดยสร้างความแตกต่าง ซ่ึง
ท าให้ผูซ้ื้อรับรู้ถึงคุณค่าตราสินคา้ และมีความรู้สึกท่ีดีและจดจ าตราสินคา้นั้นได ้และคุณค่าตราสินคา้ในสายตา
ผูบ้ริโภคเกิดจากความรู้เก่ียวกับตราสินค้าท่ีตอบสนองต่อกิจกรรมทางการตลาดของแต่ละตราสินค้า Keller 
(1993) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น (1) ดา้นการรู้จกัช่ือตราสินคา้ (brand awareness) ผูบ้ริโภคสามารถจดจ า ระลึกได้
เก่ียวกบัช่ือหรือสัญลกัษณ์ของตราสินคา้ ท  าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากกว่าท่ีผูบ้ริโภค
จะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีไม่รู้จกั (2) ดา้นความเช่ือมโยงกับตราสินคา้ (brand association) เกิดจากความสัมพนัธ์ท่ี
เช่ือมโยงระหว่าง ตราสินคา้กบัการจดจ าของผูบ้ริโภค ช่วยสร้างทศันคติในเชิงบวก และความรู้สึกของลูกค้า     
(3) ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (brand royalty) เป็นการวดัความผกูพนัต่อตราสินคา้ซ่ึงแสดงถึงความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อ
ตราสินคา้ และสะทอ้นพฤติกรรมในการซ้ือซ ้ า หรือไม่เปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ (4) ดา้นคุณภาพการรับรู้ เป็น
การรับรู้คุณภาพ (perceived quality) ท่ีเหนือกว่าตราสินคา้อ่ืนให้เห็นถึงความแตกต่าง และต าแหน่งของสินคา้นั้น 
ซ่ึงมีอิทธิพลตรงต่อการตดัสินใจซ้ือ และความภกัดีต่อตราสินคา้ (5) สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ของตรา
สินคา้ (value added) เช่น การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ การจดทะเบียนช่ือบริษทั โดยทรัพยสิ์นนั้น จะมี
คุณค่าในการสร้างตราสินคา้ และช่วยให้บริษทัเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 

ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค (customer behavior) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (customer behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา ซ้ือ ให้ประเมินผล
ในสินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงมีอยู่ก่อนแลว้ และมีส่วนก าหนดให้มีการกระท าดงักล่าว   
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2540, หน้า 106) ลกัษณะการเกิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค อาจเกิดจากการจูงใจจากแหล่งต่าง ๆ   
จึงมีการตอบสนอง เพ่ือความพึงพอใจของตนเอง หรือเกิดจากความตอ้งการภายในของบุคคลนั้น ๆ เองในการท่ี
จะแสวงหาส่ิงสนองความตอ้งการ การโฆษณา และการส่งเสริมการจ าหน่าย ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาดมีผล
ต่อการสร้างทศันคติและพฤติกรรมในการซ้ือ (กมลทิพย ์ทิพยฺปาละ, 2555) เป็นส่ิงกระตุน้ทางการตลาดท่ีถูกใช้
ในกลยทุธ์ทางการตลาดอยูต่ลอดเวลา 
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การเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภคกบัการใช้ส่ือ (media exposure) 
 มีการศึกษาถึงการเปิดรับข่าวสารของผูบ้ริโภคผ่านทางส่ือประเภทต่าง ๆ ว่า  มีผลสัมพนัธ์กันกบัการ
ตดัสินใจซ้ือ  และทศันคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ จึงมีการใช้ส่ือท่ีมีผูค้นเขา้ถึงจ านวนมาก เป็นเคร่ืองมือในการส่ง
ข่าวสารขอ้มลูไปสู่ผูบ้ริโภค โทรทศัน์ เป็นส่ือมวลชนท่ีมีการเปิดรับข่าวสารไดง่้าย และส่งถึงคนไดจ้  านวนคร้ังละ
มาก ๆ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมน ามาใช้ เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในอดีต แต่ในปัจจุบนัน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในอดีต 
แต่ในปัจจุบนัพบว่า ส่ือต่าง ๆ ดา้นสังคมออนไลน์ กลายเป็นส่ือท่ีมีบทบาทมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะนอกจากจะส่งถึง
บุคคลไดค้ร้ังละมาก ๆ แลว้ ยงัตอ้งท าให้เกิดการรับรู้อย่างง่ายดายในเวลาอนัรวดเร็วดว้ย (ศรันถ์ ยี่หลัน่สุวรรณ, 
2558) 
 

แนวคดิและทฤษฎทีางด้านประชากรศาสตร์ (personal factor)       
 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมาก เ น่ืองจากปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ เก่ียวขอ้งกบัเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ปัจจยัเหล่าน้ีเก่ียวเน่ืองกบับุคคลส าคญั และ
บุคคลเหล่านั้ นคือ ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย (target customers) และผูท่ี้คาดว่าเป็นลูกค้าของธุรกิจในอนาคต 
(prospectors) การรู้เท่าทนัปัจจยัต่าง ๆ  เหล่าน้ีจะท าให้ธุรกิจเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดหรือเขา้ใจอุปสรรคของ
ธุรกิจท่ีนกัการตลาดจ าเป็นตอ้งเขา้ใจ และหา แนวทางในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั นักการตลาด
จ าเป็นต้องติดตาม และวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลง ทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั เพ่ือจดัวางส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคลอ้งกนัดว้ย  
 

วธิีด าเนินการวจิัย 

      

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  ผูบ้ริโภคทัว่ไป ในช่วงหลงัการแข่งขนัฟุตบอล
โลก 2018  ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงกนัยายน  พ.ศ. 2561 ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถทราบถึงจ านวนประชากรท่ีชดัเจน 
ใชว้ิธีการก าหนด ขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ตามสูตรของ Cochran (1953)  
ไดต้วัอย่างจ านวน 512 ราย ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก ใช้แบบสอบถามซ่ึงมีค าถามเป็นแบบปลายปิด (closed-
ended  question) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน   (1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (2) การติดตามฟุตบอลโลก (3) การรับรู้
ในตราสินค้าระหว่างผูส้นับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2018 กับสินค้าคู่แข่ง: 
กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโคก้กบัเป๊บซ่ี มีการก าหนดสมมติฐาน มีการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 
จากผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ราย มีค่าเท่ากบั 0.866 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
  

ผลการศึกษา 
 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ลกัษณะประชากรศาสตร์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
75.50  มีอายสุ่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 55 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนร้อยละ 60.50  
สถานภาพโสด ร้อยละ 62 รายไดเ้ฉล่ียส่วนใหญ่ 30,000-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่
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ระดบั ป.ตรี คิดเป็นร้อยละ 35.75 รู้จกัน ้ าอดัลม ส่วนใหญ่ยี่ห้อโคก้ คิดเป็นร้อยละ 70 ด่ืมน ้ าอดัลม ส่วนใหญ่ คิด
เป็นร้อยละ 61  ด่ืมน ้ าอดัลมยีห่้อโคก้ ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 59 โดยความถ่ีในการด่ืมน ้ าอดัลมส่วนใหญ่ ๆ คิด
เป็นร้อยละ 56.50 หากมีโอกาสพิเศษ ส่วนใหญ่จะด่ืมน ้าอดัลม คิดเป็นร้อยละ 69.00    
 การติดตามฟุตบอลโลก 2018 พบว่า ส่วนใหญ่แบบชมประจ า คิดเป็นร้อยละ 80 โดยติดตามฟุตบอลโลก
ผ่านโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 70 ใช้เวลาเฉล่ียในการติดตามชมฟุตบอลโลกส่วนใหญ่  1-2 ชัว่โมงต่อวนั ให้
ความส าคญักบัการแข่งขนัฟุตบอลโลกส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนใหญ่ทราบว่าโค้ก
เป็นผูส้นับสนุนอย่างเป็นทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 คิดเป็นร้อยละ 90 และเป๊บซ่ีไม่ได้เป็น
ผูส้นบัสนุนในการแข่งขนั ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 70 และส่วนใหญ่เห็นกิจกรรมทางการตลาดของเป๊บซ่ีระหว่าง
ช่วงมีการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2018 คิดเป็นร้อยละ 40    
 

ตอนที ่2  ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการรับรู้ในตราสินค้าระหว่างผู้สนับสนุนหลักอย่าง
เป็นทางการ ของการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 กบัสินค้าคู่แข่ง: กรณศึีกษาเคร่ืองดื่มโค้กกบัเป๊บซ่ี     
 พบว่า ระดบัการรับรู้ตราสินคา้ของโคก้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ โดยเรียงสามล าดบัแรกคือ C1 13 C6 
เท่ากบัค่า (mean = 4.949, 4.922, 4.949) ตามล าดบั ส่วนระดบัการรับรู้ตราสินคา้ของเป๊บซ่ีอยูใ่นระดบันอ้ยถึงส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง เรียงสามล าดบัแรกคือ  P9, P3, P4, P5, P10 เท่ากบัค่า (mean = 3.834,  3.498, 3.334) 
ตามล าดบั 
 

ตอนที ่3   ค่าน ้าหนักปัจจัยของการรับรู้ในตราสินค้าระหว่างผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก  ปี 2018 กบัสินค้าคู่แข่ง: กรณศึีกษาเคร่ืองดื่มโค้กกบัเป๊บซ่ี  
 ผลการวิเคราะห์ค่าน ้ าหนกัปัจจยัของการรับรู้ตราสินคา้ระหว่างผูส้นับสนุนหลกัอย่างเป็นทางการของ
การแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2018 จากการจดักลุ่มปัจจยั (factor loading) ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis--EFA)  พบว่าการรับรู้ในตราสินคา้ของโคก้ จ  านวน 13 ขอ้ ซ่ึง C1-C13 เป็น
ขอ้ค าถามของการรับรู้ตราสินคา้ของโค้ก และ P1-P13 เป็นขอ้ค าถามของการรับรู้ตราสินคา้ของเป๊บซ่ี  โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิตั้งแต่ .188 ถึง .922 มีการเรียงห้าล าดบัแรกส าหรับค่าน ้ าหนักองค์ประกอบในขอ้ C8, C3, C4, C9, 
C12 เท่ากบั .922,  .899, .880, .871 .858 และพบว่า การรับรู้ในตราสินคา้ของเป๊บซ่ี จ  านวน 13 ขอ้ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
ตั้งแต่ .122 ถึง .995 มีการเรียงห้าล  าดบัแรกส าหรับค่าน ้ าหนักองค์ประกอบในขอ้ P9,  P11,  P12, P4, P13 เท่ากบั 
.995, .975, .939, .937, .937 เป็นตน้ ดงัตาราง 1  
 

ตาราง 1   
ค่าน า้หนักปัจจัยของการรับรู้ในตราสินค้าระหว่างผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 
2018 กับสินค้าคู่แข่ง: กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโค้กกับเป๊บซ่ี  
  

  ล  าดบั ตวับ่งช้ี  
               น ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

โคก้  เป๊บซ่ี 
  1 C8,P9 .922  .995  
 2 C3,P11 .899  .975    
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ตาราง 1 (ต่อ)  

  ล  าดบั ตวับ่งช้ี  
               น ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

โค๊ก  เป๊บซ่ี 
 3  C4, P12 .880  .939  
4  C9, P4 .871  .937  
5 C12, P3 .858  .937  

 
ตอนที ่4  การเปรียบเทยีบการรับรู้ในตราสินค้าระหว่างผู้สนับสนุนหลกัอย่างเป็นทางการของการแข่งขันฟุตบอล
โลกปี 2018 กบัสินค้าคู่แข่ง: กรณศึีกษาเคร่ืองดื่มโค้กกบัเป๊บซ่ี  
 พบว่า การรับรู้ในตราสินคา้ระหว่างผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการของการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี  2018 
กบัสินคา้คู่แข่ง: กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโคก้กบัเป๊บซ่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ดงัตาราง 2 
 

ตาราง 2   
การรับรู้ในตราสินค้าระหว่างผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 กับสินค้าคู่ แข่ง: 
กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโค้กกับเป๊บซ่ี 
 

ตวับ่งช้ี t Sig 
ขอ้ 1 เม่ือท่านเห็นกิจกรรมพิเศษของผูส้นบัสนุนในช่วงฟุตบอลโลก ท าใหท่้านรู้สึกสนใจ 200.69 0.00** 
ขอ้ 2 เม่ือพูดถึงฟุตบอลโลกท าใหท่้านนึกถึงผลิตภณัฑข์องผูส้นบัสนุน 43.70 0.00** 
ขอ้ 3 ท่านเช่ือว่าผลิตภณัฑข์องผูส้นบัสนุน คือตราสินคา้ชั้นน าของเคร่ืองด่ืม 30.29 0.00**  
ขอ้ 4 ผลิตภณัฑข์องผูส้นบัสนุนเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีดี  33.11 0.00** 
ขอ้ 5 ผลิตภณัฑเ์หมาะสมกบัการเป็นผูส้นบัสนุนฟุตบอลโลก 2018  42.10 0.00** 
ขอ้ 6 การไดรั้บสิทธ์ิเป็นผูส้นบัสนุนหลกัของฟุตบอลโลก 2018 ท าใหท่้านรู้สึกช่ืนชม และศรัทธา

ในผลิตภณัฑ ์ 
48.30 0.00** 

ขอ้ 7 ในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2018 ท่านเห็นผลิตภณัฑข์องผูส้นบัสนุนบ่อยขึ้น 87.00 0.00**  
ขอ้ 8 ท่านจดจ าตราสินคา้ของผูส้นบัสนุนไดดี้ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 32.40 0.00**  

 

ขอ้ 9 ท่านสนใจตราสินคา้ของผูส้นบัสนุนแค่ไหนในช่วงฟุตบอลโลก 2018 15.25 0.00**  
ขอ้ 10 ท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมของผูส้นบัสนุนในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2018 39.39 0.00**  
ขอ้ 11 ท่านเปล่ียนใจมาด่ืมผลิตภณัฑข์องผูส้นบัสนุนมากขึ้นในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2018 41.53 0.00**  
ขอ้ 12 ท่านรู้สึกอยากด่ืมผลิตภณัฑข์องผูส้นบัสนุนมากขึ้นในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2018 56.41 0.00**  
ขอ้ 13 ท่านใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑข์องผูส้นบัสนุนมากขึ้นในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2018 76.37 0.00** 

** ระดบันยัส าคญัท่ีระดบั .001 
 

อภปิรายผล 
 

การเปรียบเทียบการรับรู้ในตราสินคา้ระหว่างผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการของการแข่งขนัฟุตบอล
โลกปี  2018 กบัสินคา้คู่แข่ง: กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโคก้กบัเป๊บซ่ี ในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือจ าแนกตาม
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ลกัษณะของประชากรศาสตร์ พบว่า มีความแตกต่างกนัทุกดา้นในตราสินคา้ทั้งสอง  ทั้งเพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ 
การศึกษา รายได ้ และพฤติกรรมการติดตามการรับชมฟุตบอลโลก 2018 พบว่า ส่วนใหญ่ ผูบ้ริโภครับชมฟุตบอล
เป็นประจ า โดยติดตามผา่นช่องทางโทรทศัน์/ทีวีดิจิทลั โดยใชเ้วลาเฉล่ียในการดูในแต่ละนัดโดยส่วนใหญ่ 1-2 
ชัว่โมง สอดคลอ้งกบั ธนวรรธน์ พลวิชยั (2561) ศึกษาเก่ียวกบัเม็ดเงินสะพดัในระบบและช่องทางการรับขอ้มูล
จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทางกีฬาฟุตบอลช่วงฟุตบอลโลก 2018 พบว่า การติดตามข่าวสารเก่ียวกบัฟุตบอลโลก 
2018 น้อย ร้อยละ 29.4 ติดตามปานกลาง ร้อยละ 21.3  ติดตามมาก ร้อยละ 12 ติดตามน้อยท่ีสุด ร้อยละ 6.4 
ติดตามมาก และ ร้อยละ 0.5 ไม่ติดตามเลย ส่วนช่องทางการติดตามข่าวสารเก่ียวกับฟุตบอลโลก ร้อยละ 65.3 
ติดตามผา่นอินเทอร์เน็ต ประกอบดว้ย ร้อยละ 17.5 ดูผา่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ร้อยละ 17.1 ดูผ่านโน้ตบุ๊ก ร้อยละ 
16.3 ดูผ่านโทรศพัท์มือถือ ร้อยละ 14.4 ดูผ่านแท็ปเลต ร้อยละ 22.7 ดูผ่านโทรทศัน์ และร้อยละ 12 ติดตาม
ข่าวสารผา่นวิทย ุ 

สอดคลอ้งกับ ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย (2561) กับบทวิเคราะห์คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจและสังคมช่วง
ฟุตบอลโลก 2018 ซ่ึงประเทศไทยไดมี้การถ่ายทอดสดผา่นช่องฟรีทีวีดิจิทลั และส่ือออนไลน์ให้รับชม โดยกล่าว
ว่า ในช่วงเวลาก่อนและระหว่างการแข่งขนัฟุตบอลโลกเป็นจงัหวะท่ีภาคธุรกิจต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงและ
ทางออ้มกบักีฬาฟุตบอลจะใชโ้อกาสน้ีท าการตลาด เพ่ือสร้างการรับรู้ในแบรนด์และกระตุน้ยอดขายเช่นกนั และ
ส าหรับท่ีไดรั้บประโยชน์ทางตรงจากกีฬาฟุตบอล อาทิ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจฟาสต์
ฟู้ ดเดลิเวอรร่ี อุปกรณ์กีฬา เส้ือผา้และรองเทา้ผา้ใบ เป็นตน้ และพบว่า ผูบ้ริโภคมีแผนท่ีจะจบัจ่ายใช ้ซ้ืออาหาร
และเคร่ืองด่ืม การไปรับชมการแข่งขนัในสถานท่ีท่ีมีการเปิดให้รับชมการแข่งขนั การซ้ือเส้ือทีมฟุตบอล และ
ไปรษณียบตัรชิงโชค เป็นตน้ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 96 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีแผนท่ีจะใชจ่้ายคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4 ของผูท่ี้จะรับชมการแข่งขนัฟุตบอลโลกคร้ังน้ี และในรายละเอียดเชิงลึกพบว่า สถิติการบริโภค
เคร่ืองด่ืม เส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬา ไดรั้บการกระตุน้จากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกบัพนัธมิตร เป็น
มลูค่าประมาณ 6,685 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 5.0 จากช่วงปกติ 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรพล ศิริศกัด์ิ ท่ีศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับชมส่ือของผูบ้ริโภคชาวไทย
ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 พบว่า การรับชมผ่านส่ือของชาวไทยมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึนช่องทาง
ออนไลน์มากข้ึน แต่ส่ือโทรทศัน์ก็ยงัเป็นส่ือส าคญัในช่วงเวลาดงักล่าว โดยพบว่า การรับชมทางจากช่องทีวีหลกั
สู่ช่องทีวีดิจิทลั อมรินทร์, ทรูโฟร์ย ูและช่อง 5 อย่างเห็นไดช้ดั จากการวดัพฤติกรรมการดูโทรทศัน์ของคนไทย
โดยบริษทันีลเส็น ประเทศไทย พบว่า ช่วงก่อนการแข่งบอลโลกมีผูรั้บชมทีวีในประเทศไทยเฉล่ียอยู่ท่ีวนัละ 35 
ลา้นคน เม่ือเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมหลงัเร่ิมการแข่งขนัในวนัท่ี 14 มิถุนายน แมว้่าจ  านวนผูช้มเฉล่ียจะไม่แตกต่าง
จากเดิมมาก แต่ช่องท่ีถ่ายทอดสดการแข่งขนั กลบัมีจ านวนผูช้มเพ่ิมข้ึนถึง 140% หรือเพ่ิมข้ึนเป็นกว่า 19 ลา้นคน
ต่อวนั จากค่าเฉล่ียท่ี 11 ล้านคนต่อวนัในเวลาปกติ ส่วนช่องท่ีฉายละครหลงัข่าวอ่ืนๆ กลับมีผูช้มลดถึง 4.5% 
ระหว่างวนัท่ี 14-18 มิถุนายน ซ่ึงเป็นช่วง 5 วนัแรกของการแข่งขนั พบว่า ผูช้มกลุ่มหลกัท่ีชมการถ่ายทอดสดผ่าน
ทางทีวี คือ กลุ่มคนอาย ุ 45 ปีข้ึนไป ถือเป็น 53% ของผูช้มบอลโลกทั้งหมด ขณะท่ีผูช้มในช่วงอายุ 20 -39 ปี เป็น
กลุ่มท่ีมีการกลบัมาดูโทรทศัน์มากท่ีสุด คือ เพ่ิมมากข้ึนถึง 97% เม่ือวดัจากช่วงเวลาก่อนหน้า ส่วนช่องรายการ
หลกัท่ีไม่ไดร่้วมการถ่ายทอดมีค่าเฉล่ียผูช้มลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มผูช้มอาย ุ15-24 ปี ซ่ึงลดลงถึง 9% 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 1. การรับรู้ในตราสินคา้ของผูส้นับสนุนในช่วงฟุตบอลโลก 2018 มีความส าคญัต่อสภาพการวางแผน 
กลยุทธ์ทางการตลาดของผูส้นับสนุน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจัดเตรียมไวไ้ดรั้บการสนับสนุนและ
การศึกษาอยา่งจริงจงัในรายละเอียดทั้งขอ้ควรท า และขอ้ห้าม ยงัผลมายงัการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้ การเล่นการ
พนนับอล และการลอกเลียนแบบในทุกรูปแบบ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงการต่อสู้ทางธุรกิจเพ่ือพุ่งเป้าผลก าไร รัฐบาลควร
สนบัสนุนและศึกษา หรือรณรงค์ท  าให้ถูกตอ้ง และพยายามควบคุมดว้ย พ.ร.บ. กีฬา และกฎหมายต่อผูบ้ริโภค
อยา่งจริงจงั 
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นจุดด้อยของการรับรู้ในตราสินค้าของ
ผูส้นบัสนุนในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ไดแ้ก่ การรับรู้เร่ืองการให้ความส าคญักบัเคร่ืองด่ืมในช่วงการแข่งขนัของผู ้
ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูส้นบัสนุนหลกั ซ่ึงในบางคร้ังสัญญาท่ีท าเป็นสัญญาระยะยาว และเป็นสัญญาท่ีสนับสนุนให้เกิดการ
ผกูขาดแต่เพียงฝ่ายเดียว ท าให้อีกฝ่ายเกิดการแข่งขนักนัล าบากหรือยากต่อการประกาศตวัส่งผลให้เกิดการรับรู้ต่อ
ตราสินคา้นั้นนอ้ยลง ผูผ้ลิตควรให้ความส าคญัในการก าหนดแคมเปญท่ีดีต่อผูบ้ริโภคท าให้เกิดการแข่งขนัแบบ
แฟร์เพลย ์ส่งผลให้ผูบ้ริโภคซึมซบัความมีสปิริตของการคา้ว่า สามารถเดินร่วมกนับนความเสียเปรียบได ้แต่ไม่
สมควรเอาเปรียบคู่แข่งขันด้วยการลอกเลียนแบบตราลิขสิทธ์ิมาบนสินคา้ของตน แต่สามารถร่วมสร้างสีสัน 
ความสนุกสนานร่วมกัน เพ่ือไม่ให้เกิดการดูหม่ิน หรือการเสียดสีกัน ซ่ึงส่งผลให้เกิดบรรยากาศท่ีไม่ดีและ
ภาพลกัษณ์ไม่ดีต่อตราสินคา้ของตน และไม่ต้องเสียงบประมาณในการตามจบั หรือเฝ้าระวงัในจุดต่าง ๆ ซ่ึง
รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรสร้างทศันคติท่ีดีเสียใหม่กบัผูบ้ริโภค 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. งานวิจยัดงักล่าวมุ่งเน้นศึกษากบัผูบ้ริโภคทัว่ไป ในกรุงเทพมหานครเท่านั้ น ดว้ยบริบทท่ีแตกต่าง 
งานวิจยัดงักล่าวจึงไม่สามารถน าไปสรุปอา้งอิงกบักลุ่มอ่ืน ๆ ผูท่ี้สนใจอาจน าเอากรอบแนวคิดดงักล่าวไปต่อยอด
งานวิจยัได ้
 2. การวิจยัดงักล่าวมุ่งเนน้การท าวิจยัเชิงปริมาณ โดยศึกษาตวับ่งช้ีจ  านวนหน่ึง ดงันั้น ผูท่ี้สนใจอาจจะท า
การวิจยัโดยเพ่ิมตวับ่งช้ีให้มีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
 3. การวิจยัดงักล่าวสามารถน าไปปรับใชก้บัการศึกษาในสถานการณ์พิเศษอ่ืน ๆ โดยปรับองค์ประกอบ 
และตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4. การวิจยัดงักล่าวมุ่งเน้นไปท่ีการท าวิจยัเชิงคุณภาพ หรือการวิจยัแบบผสมผสาน ซ่ึงจะท าให้ไดข้้อ
คน้พบท่ีหลากหลายมากข้ึน 
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