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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย 
กรณีศึกษาสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพใน

ประเทศไทย กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขัน
ฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ประชาชนที่
เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในสนามฟุตบอลช้าง อารีน่า จำนวน 400 ราย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นแฟนบอล
ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เคยเข้าชมการแข่งขัน มาก่อน โดยเข้าชมชมการแข่งขันเพื่อสัมผัสความสนุกสนาน
ของเกมการแข่งขันมากที่สุด ความถี่ในการเข้าชมเกือบทุกสัปดาห์ที่มีการแข่งขัน ส่วนใหญ่ติดตามเชียร์ทั้งการ
แข่งขันเหย้าและเยือน เลือกชมการแข่งขันช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น. ติดตามข่าวสารของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ 
ยูไนเต็ดจากโซเชียลมีเดียมากที่สุด บุคคลที่มีอิทธิพลในเข้าชมการแข่งขันส่วนใหญ่ คือ ตนเอง โดยส่วนใหญ่ไม่มี
อุปสรรคในการเข้าขมการแข่งขัน แต่ในส่วนของผู้ที่มีอุปสรรคในการเข้าชมการแข่งขันส่วนใหญ่มีอุปสรรคเรื่องการ
เดินทางไม่สะดวกมากที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารีน่าของสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสำคัญมากที่สุด  
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา และน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านกระบวนการ  
คำสำคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
 

Abstract 
The purpose of this research were to study the behavior affecting Thai professional football 

match attendance ; A case study of Buriram United Football Club. And to study factors affecting 
Thai professional football match attendance ; A case study of Buriram United Football Club. The 
samples consist of 400 people who attended football match of Buriram United Football Club in 
Chang Arena stadium by using questionnaires as a tool to collect data. The ressults found that 
Most respondents were fans of Buriram United Football Club who had ever attended football 
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match with a reason of the fun.  They had attended football match almost every week and follow 
the both homecoming and visiting matches. Most of them choose to attend at 6.00-8.00p.m. and 
follow the news of Buriram United Football Club from social media. They had attended football 
match by themselves. In the case of people who had problem was a difficulty to attend with 
football match. The factors affecting Thai professional football match attendance in Chang Arena 
stadium of Buriram United Football Club in the overall was at a high level. The most affected aspect 
was physical evidence, followed by price and the least was process. 
Keyword: The marketing mix factors, Consumer Behavior, Buriram United Football Club 
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1. บทนำ 
ในระยะเวลาหลายปีที่กีฬาฟุตบอลได้รับความนิยมจากประชาชนชาวไทย ทำให้ปัจจุบัน กีฬาฟุตบอลใน

ประเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพราะมีการลงทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเล็งเห็นถึงคุณค่าและมูลค่าที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ทำให้กีฬาฟุตบอลของประเทศไทยมีการพัฒนาเป็นระบบเหมือนต่างประเทศ มีลีกอาชีพ นัก
ฟุตบอลมีรายได้ที่แน่นอน มีรายได้จากสปอนเซอร์ รวมไปถึงรายได้จากสโมสรในหลายทาง เช่น ค่าตั๋วเข้าชมในแต่
ละการแข่งขัน อาหารและเครื่องดื่มที่ขายในสนาม และสินค้าต่างๆ ของสโมสร เช่น เสื้อทีม พวงกุญแจ แก้วน้ำ เป็น
ต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาฟุตบอลอาชีพในประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย ด้วยเงินรางวัลจากการแข่งขันและรายได้
จากช่องทางอีกมากมาย ทำให้สโมสรใหญ่ๆ ในไทยลีกต่างพยายามสร้างทีมให้มีผลการแข่งขันที่ดี เพื่อสร้างช่ือเสียง
ให้กับสโมสรและสร้างความนิยมให้กับแฟนบอล เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับสโมสรต่อไป (เตชิต อภินันท์ธรรม, 
2560 : 3) 

ฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งมีมูลค่าการลงทุนท่ีสูงมากเป็นทีมที่ปักหลักถิ่นฐานที่แน่นอนและดึงกลุ่มแฟน
บอลท้องถิ่นให้เข้ามาชมและเชียร์ได้อย่างเหนียวแน่นสวนทางกับสโมสรฟุตบอลพนักงานยาสูบหรือที่รู้จักกันในนาม
TTM(Thailand Tobacco Monopoly) ที่ย้ายถิ่นฐานไปมา ถึงแม้จะเคยเป็นแชมป์ลีกสูงสุดแต่จำนวนแฟนบอลก็
ไม่ได้มากมายและอาจส่งผลถึงผลงานอันดับที่ลดลงในแต่ละฤดูกาล แต่สำหรับสโมสรฟุตบอลบุรีรมัย์ ยูไนเต็ด มีแฟน
บอลเหนียวแน่น และถือได้ว่าประสบความสำเร็จสูงสุดนับตั้งแต่ประเทศไทยเคยจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพมา 
แสดงให้เห็นว่าท้องถิ่นนิยมมีความสำคัญเพียงใด ซึ่งเห็นได้ชัดว่าในช่วงสามปีหลังการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ 
ยูไนเต็ดมานี้กระแสการดูฟุตบอลไทยเริ่มกลับมามีการทำลายสถิติจำนวนผู้ชมเกมการแข่งขันกันอย่างต่อเนื ่อง
เนื่องจากการคว้าแชมป์ทุกรายการที่ลงแข่งขันภายในประเทศ ประกอบกับสนามแข่งขัน ช้าง อารีน่า เป็นสนามที่มี
มาตรฐานระดับโลก จึงทำให้สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดมีแฟนบอลและผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้สูงสุด
อันดับแรก (อลงกต เดือนคล้อย, 2559) 

จะเห็นได้ว่า สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยังคงเป็นสโมสรฟุตบอลที่สามารถสร้างรายได้สูงที่สุด และ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการที่จะดึงดูดแฟนคลับให้เข้ามาชมการแข่งขันภายในสนาม จำเป็นต้องมีการ
สร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างการรับชมการแข่งขันภายในสนาม จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยปัจจัยต่างๆ 
ให้แก่ผู้เข้าชม เช่น การเข้าถึงสนาม ความสวยงามของสนาม คุณภาพของป้ายบอกคะแนน ความสบายของที่นั่ง การ
ควบคุมฝูงชน เป็นต้น (Wakefield, Blodgett and Sloan, 1996) หากเกมการแข่งขันเป็นสินค้าหลักของธุรกิจ
สโมสรฟุตบอล การได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจภายในสนามก็นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของ
สินค้า (Uhrich and Benkenstein, 2010) 

จากความสำคัญของปัจจัยดึงดูดในสนามแข่งขันฟุตบอลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึง ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพื่อให้ทราบ
ถึงแนวทางในการจัดการด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่จะส่งผลให้ธุรกิจสโมสรฟุตบอลมีฐานคนดูที่
เพิ่มมากขึ้น และมียอดรายได้จากการขายบัตรสูงขึ้น หรือมีพฤติกรรมการใช้จ่ายซื้อสินค้าบริเวณสนามมากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย กรณีศึกษา สโมสร

ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
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2.2   เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย กรณีศึกษา สโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

เนื่องจากการปฏิบัติทางการตลาดสมัยใหม่มุ่งเน้นที่ผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นนักการตลาดปัจจุบันจึงได้
ให้ความสนใจและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น เพราะการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ถูกต้อง จะทำให้
การตลาดสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งจะนำความได้เปรียบมาสู่บริษัท  

ก่อนที่มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมา จะมีมูลเหตุที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมเสมอ ซึ่ง
มูลเหตุดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้น เร่งเร้าจิตใจทำให้เกิดความต้องการและจากความต้องการจะทำให้เกิดแรงจูงใจให้
แสดงพฤติกรรมในที่สุด ซึ่งมีลักษณะเป็นขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ เรียกว่า  “กระบวนการของพฤติกรรม” 
กระบวนการของพฤติกรรมของมนุษย์จึงมีลักษณะคล้ายกัน 2 ประการดังนี้คือ 

1. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสาเหตุทำให้เกิด (Behavior is caused) ซึ่งหมายความว่าการที่คนเรา
จะแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมานั้นจะต้องมีสาเหตุทำให้เกิด และสิ่งซึ่งเป็นสาเหตุก็คือ ความต้องการที่
เกิดขึ้นในตัวคนนั่นเอง 

2.  พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจ หรือแรงกระตุ้น  (Behavior is motivated) นั่นคือ เมื่อคนเรา
มีความต้องการขึ้นแล้วคนก็ปรารถนาที่จะบรรลุถึงความต้องการนั้น จนกลายเป็นแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้แสดง
พฤติกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น 

3.  พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู้เป้าหมาย (Behavior is directed) ซึ่งหมายความว่า การที่คนแสดง
พฤติกรรมอะไรออกมานั้น มิได้กระทำไปอย่างเลื่อนลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือไร้ทิศทาง ตรงกันข้ามกลับมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายที่แน่นอนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จแห่งความต้องการของตน 

อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระบวนการของพฤติกรรมของคนจะมีลักษณะคล้ายๆ กัน แต่รูปแบบของพฤติกรรม
ของคน (Behavior patterns) ที่แสดงออกให้สถานการณ์ต่างๆ ที่เขาเผชิญมีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งนี้เกิดจาก
สาเหตุหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยภายในตัวบุคคลเองในแง่ของจิตวิทยา และปัจจัยภายนอกซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือผูกพันอยู่กับตัวเขาเองปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของบุคคล ทำให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาต่างๆ กัน 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนอกจากความสำคัญในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการดำเนิน
กิจกรรมทางการตลาด นักการตลาดยังควรที่จะทำความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพื่อให้
สามารถกำหนดสิ่งกระตุ้นที่เหมาะสมให้กับผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวอย่างเช่น ในการส่งเสริมการขายด้วยการลดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพกลุ่ม
หนึ่งให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพิ่มขึ้นแต่อาจจะไม่สามารถนำมาใช้ได้ดีนักกับผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่ง ที่อาจจะเกิด
ความเคลือบแคลงสงสัยในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จัดรายการลดราคาสินค้า ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจซื้อ 

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแต่ละครั้งได้มีการเปรียบเทียบเสมอืนเป็นกล่องดำ (Black Box) ที่ยากต่อการ
เข้าใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะในบางครั้งแม้แต่ตัวผู้บริโภคเองยังไม่สามารถท่ีจะให้คำตอบได้ว่าเหตุใดจึงตัดสินใจเช่นนั้น 
ในการทำความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนักการตลาดพบว่า ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 5 
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ขั้นตอน ทุกขั้นตอนล้วนได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ ที่อยู่โดยรอบกรอบกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคดัง
ภาพ กระบวนการตัดสินใจซื้อ และปัจจัยที่มีอิทธิพลในการซื้อ โดยเริ่มจากกระบวนการตัดสินใ จซื้อ (Buying 
Decision Process) 5 ขั ้นตอน ได้แก่ (วิทวัส รุ ่งเรืองผล , 2556 : 44-49) 1) การยอมรับความต้องการ (Need 
Recognition) 2) การแสวงทางเลือก (Identification of Alternatives) 3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of 
Alternatives) 4) ตัดสินใจซื้อและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ (Purchase and Related Decisions) และ 5) 
พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 7P’s 
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่ธุรกิจต้อง

ใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเกิดความต้องการสินค้าและบริการของตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2550 : 35-36) ประกอบด้วย
ส่วนประกอบ 7 ประการ หรือ 7P’s คือ  

1.  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขาย
ต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 
2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ประเภทของสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ลกัษณะของ
สินค้าแบ่งได้ตามลักษณะตลาดนั่นคือ 

  1.1  สินค้าบริโภค (Consumer Goods) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปสำหรับผู้บริโภคใช้ในครัวเรือน
ขั้นสุดท้าย 

  1.2  สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ไปในการผลิตสินค้าอื่น หรือ
เพื่อนไปจำหน่ายต่อ (Resale) ในการจัดประเภทของผลิตภัณฑ์ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะสินค้าบริโภคเพียงเท่านั้น 
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1.2.1 สินค้าสะดวกซื ้อ (Convenience Goods) คือสินค้าซึ ่งผู ้บริโภคแสวงหาที ่จะซื้อ
บ่อยครั้งทันทีทันใด และใช้ความพยายามในการซื้อค่อนข้างน้อย (ไม่ต้องคิดตัดสินใจนาน) สินค้าในร้านสะดวกซื้อ
ต่างๆ เช่น บุหรี่ ขนมปัง นม ขนมขบเคี้ยวในร้าน 7-11 เครื่องดื่มในตู้ขายสินค้าและหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ 
บนแผงหนังสือ ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าสะดวกซื้อท้ังสิ้น 
   1.2.2 สินค้าเลือกซื้อ (Shopping Goods) คือสินค้าที่ผู้ซื้อต้องใช้เวลาทำการเปรียบเทียบ
ก่อนการซื้อ โดยอาจเปรียบเทียบจากร้านที่จำหน่าย ราคา ปริมาณ คุณภาพ รูปแบบ สีสัน ฯลฯ เช่น เสื ้อผ้า 
เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ 
   1.2.3 สินค้าเจาะจงซื้อ (Specialty Goods) คือสินค้าที่ผู้ซื้อมีความต้องการเฉพาะเจาะจง 
ดังนั้นผู้ซื้อจึงมีความต้องการสินค้านั้นจริงๆ โดยไม่สนใจจะเปรียบเทียบกับยี่ห้ออ่ืน กล่าวอีกนัยหนึ่ง มีความภักดีใน
ตราสินค้าสูง โดยผู้ซื้อมีความคุ้นเคยกับสินค้าและเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น 
ตัวอย่างเช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องเสียง เครื่องประดับราคาแพง รถยนต์คันใหม่ อาหารเสริม ฯลฯ 
   1.2.4 สินค้าไม่แสวงซื้อ (Unsought Goods) คือสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู ้จักกันแพร่หลาย เช่น โทรศัพท์ที่สามารถรับภาพได้ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ทีผู้บริโภคไม่มีความ
ต้องการหรือไม่เห็นความจำเป็นต้องใช้ เช่น การประกันชีวิตหรือประกันภัยต่างๆ เครื่องดับเพลิงใช้ในรถยนต์ 
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
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ผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบท่ีสำคัญ คือ 
1.  ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) เป็นการพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในด้านของประโยชน์

พื้นฐานท่ีผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้าโดยตรง มี 2 ลักษณะ คือ ประโยชน์ใช้สอยของตัวผลิตภัณฑ์ (Functional 
Benefits) เช่น รถยนต์มีประโยชน์พื้นฐานในการเป็นพาหนะในการเดินทางที่สะดวกสบาย และประโยชน์พื้นฐาน
ทางด้านอารมณ์ (Emotional Benefits) เป็นประโยชน์ท่ีได้รับจาการใช้หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น การดื่มสุรา
มียี่ห้อราคาแพง ผู้ดื่มอาจมีความรู้สึกว่าตนเองมีระดับหรือมีสถานภาพสูง 

2.  รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Formal Product หรือ Tangible Product) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่
ผู้บริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ ซึ่งได้แก่ คุณภาพ รูปร่างลักษณะ (Feature) รูปแบบ (Style) การบรรจุหีบห่อ 
(Packaging) ตราสินค้า (Brand) 

3.  ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชน์เพิ่มเติม หรือบริการที่ผู้ซื้อจะได้รับ
ควบคู่ไปกับการซื้อสินค้า ประกอบด้วย บริการต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งได้แก่ การติดตั้ง ( Installation) 
การขนส่ง (Transportation) การประกัน (Insurance) การให้สินเช่ือ (Credit) การให้บริการอื่นๆ 

2.  ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกำหนด
ราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจำแนกระดับบริการที่ต่างกัน
การกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคำนึงถึง 

  2.1  คุณค่ากับท่ีรับรู้ (Perceived value) ในสายตาของลูกค้า โดยพิจารณาการยอมรับของลูกค้าใน
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น 

  2.2  ต้นทุนสินค้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
  2.3  การแข่งขัน 
  2.4  ปัจจัยอื่นๆ 
3.  ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการ

นำเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นำเสนอ ซึ่งจะต้อง
พิจารณาในด้านทำเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนำเสนอบริการ (Channels) โครงสร้างของช่องทางการ
จัดจำหน่าย ประกอบด้วยสถาบัน และกิจกรรมที่ใช้เพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด
สถาบันที่นำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้า 
ประกอบด้วยการขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจำหน่าย ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 

  3.1  ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel of distribution) หมายถึง เส้นทางที ่ผลิตภัณฑ์และ
กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลา ง 
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

  3.2  การสนับสนุนการกระจายตวัสินค้าสูต่ลาด (Market logistics) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย
งานท่ีสำคัญต่อไปนี้ 

   3.2.1 การขนส่ง (Transportation) 
   3.2.2 การเก็บรักษาสินค้า (Storage) และการคลังสินค้า (Warehousing) 
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   3.2.3 การบริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory management) 
4.  ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื ่องมือหนึ่งที ่มีความสำคัญในการติดต่อสื ่อสารให้

ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการและเป็นกุญแจ
สำคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ 
เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยการติดต่อสื่อสาร อาจจะใช้พนักงานขาย (Personal selling) และไม่ใช้
คน (Non-personal selling) เราสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารได้หลายเครื่องมือ โดยใช้เครื่องมือสื่อสาร
แบบประสมประสานกัน (IMC) ต้องพิจารณาความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง โดยบรรลุจุดหมายร่วมกันได้ 
เครื่องมือส่งเสริมที่สำคัญมีดังนี้ 

  4.1  การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรือความคิดที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาเกี่ยวข้องกับ 

   4.1.1 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative strategy) และยุทธวิธ ีการโฆษณา 
(Advertising tactics)  

   4.1.2 กลยุทธ์สื่อ (Media strategy) 
  4.2  การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling)เป็นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาด

โดยใช้บุคคลเกี่ยวข้องกับ 
   4.2.1 กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling strategy)   
   4.2.2 การจัดการหน่วยงานขาย (Sales force management) 
  4.3  การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นกิจกรรมส่งเสริมที่ช่วยกระตุ ้นความสนใจ 

ทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าขั้นสุดท้าย หรือบุคคลอื่นในช่องทางการส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ 
   4.3.1 การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer promotion) 
   4.3.2 การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) 
   4.3.3 การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sales force 

promotion) 
  4.4  การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relations) การให้ข่าวเป็นการ

เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน และการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายาม
ที่มีการวางแผนโดยองค์การ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ข่าวเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ของการประชาสัมพันธ์ 

  4.5  การตลาดทางตรง (Direct marketing or Direct response marketing) และการตลาดเชื่อม
ตรง (Online marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง 
หรือเป็นวิธีการที่นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ซื้อ และทำให้เกิดการตอบสนองในทันที่ 

  4.6  กลยุทธ์การตลาดผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet marketing strategy) จะเห็นได้ว่า ส่วนประสม
การตลาดเป็นเครื่องมือของการสนองตอบแก่ความต้องการแก่กลุ่มเป้าหมายในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา 
(Price) การจัดจำหน่าย (Place หรือ Distribution) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

5.  ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ 
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้
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ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที ่สามารถตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร  

6.  ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็น
การสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและ
รูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลกูค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบรอ้ย การเจรจาต้องสุภาพ
อ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกค้าควรได้รับ  

7.  ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ
บริการ ที่นำเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

3.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  2. อายุ 
3. อาชีพ  4. รายไดต้่อเดือน 
5. ท่ีพักอาศัย 6. ระยะทางจากท่ีพักถึงสนาม 
7. ยานพาหนะที่ใช้เดินทางมา 

พฤติกรรมการเข้าชมการแข่งขนั 
1. การเป็นแฟนบอลสโมสรฟุตบอลบุรีรมัย์ ยไูนเตด็ 
2. ประสบการณ์การเข้าชมการแขง่ขัน 
3. ลักษณะสโมสรฟตุบอลที่ช่ืนชอบ 
4. วัตถุประสงค์ในการเข้าชมการแข่งขัน 
5. ความถี่ในการเข้าชมการแข่งขนั 
6. ลักษณะการติดตามเชียร ์
7. ช่วงเวลาที่เลือกเข้าชมการแข่งขัน 
8. ช่องทางในการติดตามข่าวสาร 
9. ผู้ที่มีอิทธิพลในการเข้าชมการแข่งขัน 
10. อุปสรรคในการเข้าชมการแข่งขัน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ด้านผลติภณัฑ ์  2. ด้านสถานที ่
3. ด้านราคา  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคลากร  6. ด้านกระบวนการ 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขัน
ฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย  

กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือผู้เข้าชมการแข่งขัน ตลอดฤดูกาล จำนวน 259,629 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 400 ราย นำมาคำนวณหา

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในกรณีที่ประชากรมีจำนวนท่ีแน่นอน (Finite Population) โดยใช้หลักการคำนวณของ ทา
โร ยามาเน (Yamane, 1970 : 125) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่อน 5% โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

ตัวแปรต้น (Independence Variables) ได้แก่ 1) ลักษณะทางด้านข้อมูลส่วนบุคคล 2) พฤติกรรมในการ
เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในสนามฟุตบอลช้าง อารีน่า และ 3) ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ส่วนตัวแปรตาม (dependence Variables) คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
อาชีพในประเทศไทย กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม จำนวน 400ชุด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ที่พักอาศัย ระยะทางจากที่พักถึง

สนามกีฬา และลักษณะการเดินทาง 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้าง อารีน่า ของ

สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ การเป็นแฟนบอลสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ประสบการณ์เข้าชม
การแข่งขันฟุตบอล ลักษณะสโมสรฟุตบอลที่ชื่นชอบ วัตถุประสงค์ในการเข้าชมการแข่งขัน ความถี่ในการชมการ
แข่งขัน ลักษณะการติดตามเชียร์ ช่วงเวลาที่เลือกเข้าชมการแข่งขัน การติดตามผลงานแลข่าวสารของสโมสรฟตุ
บอล ผู้ที่มีอิทธิพลในการเข้าชมการข้าชมการแข่งขัน และอุปสรรคในการเข้าชมการแข่งขัน 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้าง อารีน่า ของส โมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ส่วนท่ี 4 ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
ผู้วิจัยดำเนินการสร้างดังนี ้
1. ศึกษาตำรา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตของการวิจัย 

และสร้างเครื่องมือในการวิจัยให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายการวิจัย 
2. สร้างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด

ขอบเขตและเนื้อหาแบบทดสอบจะมีได้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายการวิจัยยิ่งข้ึน 
3. นำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปขอรับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุง

แก้ไขเพื่อให้ได้ความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหาและความเชื่อถือได้เพื่อให้ได้คำถามตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
4. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขและผา่นการตรวจสอบความเที่ยงตรง ซึ่งได้ค่า IOC เท่ากับ 0.80 เสนอ

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งให้สมบูรณ์ก่อนนำไปเก็บข้อมูล 
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4.3 การวิเคราะหข์้อมูล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ที่พักอาศัย ระยะทางจากที่พักถึง

สนามกีฬา และลักษณะการเดินทาง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed end) มีคำตอบหลายตัวเลือก 
(Multiple Choice) และเลือกตอบเพียงข้อเดียว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้าง อารีน่า ของ
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ การเป็นแฟนบอลสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ประสบการณ์เข้าชม
การแข่งขันฟุตบอล ลักษณะสโมสรฟุตบอลที่ชื่นชอบ วัตถุประสงค์ในการเข้าชมการแข่งขัน ความถี่ในการชมการ
แข่งขัน ลักษณะการติดตามเชียร์ ช่วงเวลาที่เลือกเข้าชมการแข่งขัน การติดตามผลงานแลข่าวสารของสโมสรฟตุ
บอล ผู ้ที ่มีอิทธิพลในการเข้าชมการข้าชมการแข่งขัน และอุปสรรคในการเข้าชมการแข่งขัน  มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Closed end) มีคำตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) และเลือกตอบเพียงข้อเดียว 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้าง อารีน่า ของสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scales) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน เป็นการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวโดยใช้สถิติ One-Way ANOVA 
ด้วยสถิติ t-test และ F-test 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 24-35 ปี สถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน  
มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีที่พักอาศัยคือบ้าน ระยะทางจากที่พักถึงสนามฟุตบอล 10-15 กม. และ
เดินทางมาโดยใช้รถยนต์  

5.2 พฤติกรรมการเลือกชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารีน่า ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ 
ยูไนเต็ด ในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า  

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เคยเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
อาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารีน่า ของสโมสรฟุตบอลบุรรีัมย์ ยไูนเตด็ มาก่อน ช่ืนชอบสโมสรฟุตบอลทีมองค์กรต่างๆ 
เข้าชมชมการแข่งขันเพื่อสัมผัสความสนุกสนานของเกมการแข่งขันมากท่ีสุด โดยเข้าชมเกือบทุกสัปดาห์ที่มีการ
แข่งขัน ส่วนใหญ่ติดตามเชียร์ทั้งการแข่งขันเหย้าและเยือน เลือกชมการแข่งขันช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น. ติดตาม
ข่าวสารของสโมสรฟุตบอลบุรีรมัย ์ยูไนเต็ดจากโซเชียลมเีดีย บุคคลที่มีอิทธิพลในเข้าชมการแข่งขันส่วนใหญ่ คือ 
ตนเอง ส่วนใหญ่ไม่มีอุปสรรคในการเข้าขมการแข่งขัน แต่ในส่วนของผู้ที่มีอุปสรรคในการเขา้ชมการแข่งขันส่วนใหญ่
มีอุปสรรคเรื่องการเดินทางไม่สะดวกมากที่สุด 

5.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารีน่าของสโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า  
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5.3.1 ในภาพรวม ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารีน่าของสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านราคา และน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านกระบวนการ  

5.3.2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารีน่าของสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ในระดับมาก โดยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและผู้จัดการ มีความสำคัญมากที่สุด รองลงมา
คือ สโมสรมีผลงานท่ีดี และน้อยที่สุดคือ สโมสรมีกระแสจังหวัดนิยม  

5.3.3 ปัจจัยด้านสถานที่ มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารีน่าของสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ในระดับมาก โดยสนามแข่งขันได้มาตรฐานสากล มีความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือ 
บริเวณรอบๆสนามมีความสะดวกสบายจอดรถได้เพียงพอ และน้อยที่สุดคือ สถานที่จัดการแข่งขันสามารถเดินทาง
ได้สะดวก 

5.3.4 ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารีน่าของสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ในระดับมาก โดยราคาบัตรเข้าชมมีความเหมาะสม ไม่แพงพร้อมรถรับส่ง มีความสำคัญ
มากที่สุด รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการจำหน่ายบัตร และสามารถสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตได้ และน้อยที่สุดคือ มี
การจัดโปรโมช่ันในเกมการแข่งขัน 

5.3.5 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารี
น่าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ในระดับมาก  โดยการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ มีความสำคัญมากที่สุด 
รองลงมาคือ มีพนักงานขายตรงจากสนาม และน้อยที่สุดคือ มีการใช้สื่อโฆษณาทางสนาม   

5.3.6 ปัจจัยด้านบุคลากร มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารีน่าของสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ในระดับมาก โดยการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่เข้าชม มี
ความสำคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ การฝึกอบรม และน้อยท่ีสุดคือ การคัดเลือก 

5.3.7 ปัจจัยด้านกระบวนการ มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารีน่าของ
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ในระดับมาก โดยกระบวนการเข้าชมการแข่งขันมีความรวดเร็ว มีความสำคัญมาก
ที่สุด รองลงมาคือ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และน้อยที่สุดคือ การนำเสนอให้กับผู้ที่เข้าชม 

5.3.8 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารี
น่าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ในระดับมาก โดยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีความสำคัญมากที่สุด 
รองลงมาคือ บรรยากาศในการเข้าชม และน้อยที่สุดคือ ความสะดวกสบายของที่น่ัง 

5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย กรณีศึกษา 

สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน 
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ดที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับเพศ ในด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ดที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับอายุ ในด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ 
ยูไนเต็ดที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับอาชีพ ในด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ 
ยูไนเต็ดที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับรายได้ต่อเดือน ในด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย กรณีศึกษา 
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ต่างกัน  

พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ในภาพรวม ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารีน่าของสโมสรฟุตบอล

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสำคัญมากที่สุด  รองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านราคา และน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านกระบวนการ ซึ่งแสดงว่า ลักษณะทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อมของสนาม
ฟุตบอลช้างอารีน่านั้น มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ นั่นหมายถึง บรรยากาศในการเข้าชม ความ
สะดวกสบายของที่น่ัง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสนาม ซึ่งล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า
ชมการแข่งขันทั้งสิ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เตชิต อภินัท์ธรรม (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การเชียร์สโมสรฟุตบอลบุรรีัมย ์ยูไนเตด็ของแฟนบอลคนไทย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเชียร์สโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของแฟนบอลคนไทย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของบุคลากร 
ในขณะที่ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคาและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านกระบวนการ
และการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเชียร์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดของแฟน
บอลคนไทย และสอดคล้องกับการศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เชียร์ฟตุบอลสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซีของ สิทธิโชค แก้วขาว (2555) พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีผล
ต่อการตัดสินใจเชียร์ฟุตบอลสโมสรบางกอกกล๊าซ เอฟซีอย่างมาก ซึ่งแฟนบอลให้ความสาคัญกับมาตรฐานของ
สนาม เช่น ความสะอาด หรือความปลอดภัย เช่นเดียวกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟน
บอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลชลบุรีของ ศุภกิจ จีนศาสตร และอภิสิทธิ์ พิกุลทอง (2555) ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลชลบุรีอย่างมาก  โดยแฟนบอลให้
ความสำคัญกับบรรยากาศภายในสนามแข่ง เช่น บรรยากาศของกองเชียร์ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของสุดารัตน์ 
บริรักษ์กุล (2560) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลของแฟนบอลคนไทย พบว่า
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีผลตอ่ความพึงพอใจในการเชียร์สโมสรลเิวอร์พูลของแฟนบอลคนไทยอย่างมากโดย
แฟนบอลให้ความสำคัญกับสนามแข่งที่มีความสวยงาม  บรรยากาศการเชียร์ภายในสนาม รวมไปถึงเพลงประจา
สโมสรที่มีความไพเราะและเนื้อหากินใจ 

6.2 ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารีน่าของสโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ในระดับมาก โดยราคาบัตรเข้าชมมีความเหมาะสม ไม่แพงพร้อมรถรับส่ง มีความสำคัญมากท่ีสดุ 
รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการจำหน่ายบัตร และสามารถสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตได้ และน้อยที่สุดคือ มีการจัด
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โปรโมชั่นในเกมการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อ
สโมสรแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี ของจารุ จารุจันทร และภาษณา สรเพชญ์พิสัย (2560) พบว่า ปัจจัยด้านราคามี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัลเอฟซีเป็นอย่างมาก โดยแฟนบอลให้
ความสำคัญกับความเหมาะสมของราคาบัตรเข้าชมการแข่งขันและราคาบริโภค เช่น อาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น 
และสอดคล้องกับงานวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลชลบุรีของ  ศุภกิจ 
จีนศาตร และอภิสิทธิ์ พิกุลทอง (2555) พบว่า ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อ
สโมสรฟุตบอลชลบุรี โดยแฟนบอล ให้ความสำคัญกับความเหมาะสมของราคาตั๋วเข้าชมการแข่งกัน และราคาของ
สินค้าที่ระลึกแต่อย่างไรก็ตามจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านราคาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วน
บุคคลที่ต่างกัน ยกเว้นอายุ นั่นแสดงว่า ความคุ้มค่าที่ได้รับจากการเข้าชมการแข่งขันนั้นมีมูลค่ามากกว่าราคาบัตร
เข้าชมหรือราคาสิ่งของที่ระลึกของสโมสร ซึ่งแฟนบอลมีความยินดีที่จะสนับสนุนการแข่งขันของทีมที่ตนเองช่ืนชอบ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิโชค แก้วขาว (2555) พบว่าปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเชียร์สโมสรฟุตบอล
บางกอกกล๊าส เอฟซี โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง เนื่องจากแฟนบอลมักจะไม่ได้คำนึงถึงราคาบัตรเข้าชมสัก
เท่าไร ถ้าหากว่าเป็นสโมสรฟุตบอลที่ช่ืนชอบ 

 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 7.1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารี

น่าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสำคัญมากที่สุด  
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา และน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านกระบวนการ จึงความให้ความสำคัญกับการพัฒนาสนาม
ฟุตบอลให้มีความสวยงามทั้งภายในและบริเวณโดยรอบสนามอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าชม 

 7.1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย 
กรณีศึกษา สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน  จึงควรให้
ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าให้กับผู้เข้าชม เนื่องจากผู้เข้าชมบางกลุ่มมีรายได้ที่จำกัด ทำให้การสนับสนุนทีมหรือ
เข้าชมการแข่งขันอาจทำได้ยาก จึงควรทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกถึงความคุ้มค่าที่ได้รับจากการเข้าชม ส่วนผู้เข้าชมท่ีมีรายได้
สูงอยู่แล้วจะส่งผลให้มีความยินดทีี่จะสนับสนุนทีมมากข้ึน จะส่งผลให้มีรายรับมากข้ึนท้ังจากการชักชวนและบอกตอ่ 
สร้างฐานผู้เข้าชมกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

 7.1.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า การที่สนามแข่งขันมีมาตรฐานสากล มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
อาชีพในสนามฟุตบอลช้างอารีน่าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มากที่สุด จึงควรมีการปรับปรุงมาตรฐานของ
สนามให้ดียิ่งข้ึน เพื่อสร้างแนวโน้มการกลับเข้ามาชมการแข่งขันเพิ่มมากกข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.2.1 ควรเพิ่มการศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสนทนากลุ่ม หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูล

เชิงลึกควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม ให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดและชัดเจน สามารถนำไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการของสโมสรฟุตบอลให้ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมได้มากขึ้น 
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 7.2.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ 
เพื่อให้สโมสรฟุตบอลสามารถนำข้อมูลมาวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความผูกพันและความจงรักภักดีของผู้เข้าชม
ได้มากข้ึน รวมไปถึงขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมในระยะยาว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
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