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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ยูไนเต็ด (2) เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยย์ูไนเต็ดตาม
ปัจจัยด้านประชากร (3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่ส่งผลต่อต่อความจงรักภักดีของแฟน
บอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือประชากรที่เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฤดูการแข่งขันปี พ.ศ. 
2562 กับผู้ที่ซื้อของที่ระลึกของสโมสรในบริเวณ สนามชา้งอารนี่า จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แกความถี่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถติิการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวน
ทาง เดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเปน็รายคู่ โดยใช้วิธขีอง LSD และใช้
สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ประชากรที่เป็นแฟนบอลคนไทยที่มีเพศต่างกัน ท าให้ความจงรกัภักดี

ของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยไูนเต็ดไมต่่างกัน และประชากรที่เป็นแฟนบอลคนไทยที่มีอายุ

ต่างกัน ระดบัการศึกษาตา่งกัน อาชีพต่างกันและรายไดต้่างกนั ท าให้ความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มตี่อ

สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตา่งกัน ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางจัดจ าหน่าย ดา้น

ส่งเสริมทางการตลาด ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีผลต่อความ



จงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด แต่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นบุคคลไม่มีผลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มตี่อสโมสรฟตุบอลบุรีรัมย์

ยูไนเต็ด 

 

ค าส าคัญ:มีผลต่อ ความจงรักภกัดี ,แฟนบอลคนไทย,สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด           
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to (1) To study The loyalty of Thai football fans to The 

Buriram  United football club. (2) The loyalty of Thai football fans to The Buriram  United 
football club by population factors. (3) To study the marketing mix factors that affects The 
loyalty of Thai football fans to The Buriram  United football club. 

The sample Thai football fan who joined the football game in 2019 and fans who 
purchase souvenirs in Chang arena stadium at Buriram province of 400 ,using questionnaires as 
a tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean 
and standard deviation by testing the hypothesis by using t-test statistics, one-way variance 
statistics (One-way ANOVA), if differences are found by using LSD methods and using multiple 
regression statistics. 

The hypothesis test found that Thai football fan with different age, education level 
and income have different affect the loyalty of Thai football fans to The Buriram 
United football club with different gender does not affect the loyalty of Thai football fans to 
The Buriram United football club. 

The marketing mix factors had founded that Distribution channels, Promotion,  
Physical Evident and Process  affect the loyalty of Thai football fans to The Buriram 
United football club.In the other hand, the findings reveal that Product, Price and People does 
not affect the loyalty of Thai football fans to The Buriram United football club. 
 
Keywords: affect,  loyalty , Thai football fans, The Buriram United football club 
 

 
 



บทน า 
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาและเปลีย่นแปลงอย่างก้าวกระโดดทางท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 

สาเหตุจากเรื่องของทีมฟุตบอลและสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียง จากข้อมูลส านักงานจงัหวัดบุรีรัมย์จัดท าข้อมูลเมื่อ
ปี 2559 รายงานวา่ รายได ้GPP เพิ่มข้ึนจากปี 2556 เป็น 80,688 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 10.1% ส่วนรายได้ต่อ
หัวก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 63,889 บาท หรือเพิ่มข้ึน 10.5% ทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปน็ ทีมฟุตบอลที่สร้างประวัติศาสตร์
ทีมแรก และทีมเดียวของประเทศไทย ที่คว้าแชมป์ 5 รายการ ใน ฤดูกาลเดียวกัน มสีนามแข่งขันของตัวเอง เป็น
ฟุตบอลสเตเดียมแห่งแรกของไทย ที่มีมาตรฐาน และได้รบัการรับรองจาก สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟฟี่า) และ
สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) รายได้ของสโมสรฟุตบอลมาจากหลายส่วนทั้งค่าตัว๋เข้าชม, ขายของที่
ระลึก, เงินรางวัล, ก าไรจากการขายนักเตะ และส่วนแบ่งจากค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอล รายได้ของ
สโมสรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ใช้กีฬาเป็นเครื่องมอืในการพัฒนา
จังหวัดจึงท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ปัจจุบันสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ หรือฉายาที่รู้จักกันในนาม "ปราสาท
สายฟา้" ก่อตั้งมาเป็นปีที่ 9 คว้าแชมป์มาแล้ว 15 แชมป์ สร้างรายได้หลักมาจากการจ าหน่ายเสือ้ฟุตบอลและ
ของที่ระลึก โดยในปี 2560 มีรายได้ดังกลา่วราว 400 ล้านบาท จากรายได้รวม 900 ล้านบาท โดยมีร้านจ าหน่าย
เสื้อและของที่ระลึกทั่วประเทศ รวมถึงมีตัวแทนจ าหนา่ยในตา่งประเทศด้วย เพราะแฟนคลับของทีมมีทั้งชาวไทย
และต่างประเทศ ส่วนอีก 200 ล้านบาทเป็นรายได้จากสปอนเซอร์ ที่เหลือมาจากค่าผ่านประตูเข้าชมการแข่งขัน
ฟุตบอล รายได้จากจากการจัดกิจกรรมทางการตลาดตา่ง ๆ และค่าเชา่สนามเพื่อท ากิจกรรม เป็นต้น  
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ในการศึกษาถึงความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ยูไนเต็ด เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนนิงานของสโมสรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มแฟนบอลมาก
ยิ่งขึ้นและแนวทางในการเพิ่มจ านวนกลุ่มแฟนบอลที่มีความจงรกัภักดีต่อสโมสรให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเกิดประโยชน์กับทุกๆ สโมสรอื่นในประเทศไทย ที่ต้องการความส าเร็จได้เช่นกัน  
 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 
2. เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตามปัจจัยดา้น 

ประชากร 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่ส่งผลต่อต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่ 

มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 
 

 
 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
1. น าผลการวิจัยไปใชป้ระโยชนส์ าหรับผู้บริหารทีมเพื่อน าไปประยกุต์ใช้ใน 

การด าเนินธุรกิจ เพื่อวางแผนการตลาดใช้ขยายฐานกลุ่มสมาชกิหรือแฟนฟุตบอลของสโมสรฟตุบอล ต่อไป 
2. ทราบถึงเหตุผลทีท่ าให้แฟนบอลมีความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มี 

ต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด  
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดความจงรักภักดี ของแฟนกีฬา จากงานวิจัยของ Gladden & Funk (2001) และ Mohony, 
Madrigal & Haward (2000) และ Heere & Dickson (2008) และ Bauer, Stokburger-Sauer & Exler 
(2008) ได้สรปุ มี 2 ด้าน คือ ด้านทัศนคติ ดูได้จากความมุ่งมัน่ทางดา้นจิตวทิยา อันได้แก่ ทางด้านอารมณ์หรือ
ด้านจิตวทิยาที่ยึดติดอยู่กับตราสินค้านั้นๆในการวัดความภักดดี้านจิตวทิยา จะต้องวัดจากองค์ประกอบทั้ง3ส่วน 
ซึ่งได้แก่ สิ่งที่อยู่ภายในส่วนลึกในจิตใจ(Inner attachment)ความคงทนถาวร(Persistence)และความอดทน
(Resistance)ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยจ านวนมากที่มีการใช้องค์ประกอบทั้ง 3 ในการวัดความภักดีทางจิตวิทยา
นอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่มีการวดัความภักดีทางดา้นทัศนคติ โดยมีการแยกเงื่อนไขของความมุ่งมั่นในทางอารมณ์
กับความภักดีทางด้านทัศนคติออกจากกัน และด้านพฤติกรรม ดูได้จากพฤติกรรมการซื้อที่ผ่านมาหรือบอกข้อดี
ของสินค้าและบริการต่อไปยังผูอ่ื้นได้รับรู้ ตลอดจนไปถึงการเปน็ส่วนหนึ่งของตราสนิค้าลว้นเป็นข้อพิจารณาถึง
ความภักดีทางพฤติกรรมของลูกค้าและสามารถน าไปใช้เปน็องค์ประกอบในการวัดความภักดีในด้านพฤติกรรม
ของแฟนกีฬา  

ลักษณะทางจิตวิทยาตา่งกันเนื่องมาจากคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่าง Hanna and 
Wozniak (2001) ได้ให้ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้วา่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์หมายถึง 
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายไดศ้าสนา และเชื้อชาติที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้เปน็ลักษณะพืน้ฐาน ทีน่ักการตลาดมักจะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนตลาด 
(Market Segmentation) โดยน ามาเชื่อมโยงกับความต้องการความชอบและอัตราการใช้สนิคา้ของผู้บริโภค ซึ่ง
ข้อมูลส่วนนี้จะช่วยอธบิายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เจาะจงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลักษณะทางเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน าไปใช้
ในการก าหนดตลาดเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือข้ันพื้นฐานวางแผนและควบคุมการด าเนินงานตามส่วนประสม
การตลาดได้อย่างเหมาะสม มีแนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการดา้นกีฬา โดย Hans 
M. Westerbeek and David Shilbury (1999) ไว้ดังนี ้

1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โดยผลิตภัณฑ์ทางกีฬาเป็นสิ่งที่ยากที่จะ 



อธิบายและมักข้ึนอยู่กับความหมายของแต่ละคน ซึง่เป็นอุปสรรคที่ท าให้นักการตลาดที่ท ากีฬาให้เป็นสินคา้
ประเภทโภคภัณฑ์(Commodity)ได้ ดังนั้นการท าให้ผลิตภัณฑก์ีฬาเป็นสิง่ที่ชดัเจนและจับต้องได้มากเท่าใด ยิ่ง
ท าให้มีโอกาสที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้มากข้ึนเท่านั้น 

2) ด้านราคา (Price) ราคาเป็นสิง่ที่ต้องเชื่อมโยงกับการวางต าแหน่งของ 
สินค้า และเป็นสิ่งที่จะสะท้อนสิง่ที่ผู้บริโภคจะได้รบัจากผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยชี้ว่าการท าให้ผู้บรโิภครับรู้ถึงสิ่งที่จะ
ได้รับชัดเจนมากเพียงใด การปรับเปลี่ยนหรือตั้งราคาจะยิ่งท าได้ง่ายมากยิง่ขึ้นเท่านั้น 

3) ด้านสถานที่ (Place) ปัจจัยด้านสถานทีน่อกจากจะมีความส าคญัใน 
แง่ของความสะดวกสบายแล้วนัน้ ยังเป็นส่วนส าคัญในการช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการรับชมกีฬาแก่ผู้ชมอีกด้วย 
อาทิเช่น ความสวยงามของการออกแบบ หรือท าเลที่ตั้ง เป็นตน้ 

4) ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) เป้าหมายหลักคือต้องสื่อสาร 
ข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ทั้งหมดออกไปสู่กลุ่มลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าในปัจจบุันและกลุ่มเปา้หมาย นอกจากนี้ยัง 
ต้องเป็นการสื่อสารเพื่อให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพทีช่ัดเจนของการแข่งขันกีฬามากข้ึน 

5) ด้านบุคคล (People) เป็นปัจจยัด้านบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการส่งต่อ 
ผลิตภัณฑไ์ปสู่ลูกค้า การพฒันาความสามารถของบุคลากรจะเป็นปจัจัยทีช่่วยส่งเสริมให้การสง่ต่อผลิตภัณฑ์มี 
คุณภาพที่ดีขึ้น 

6) ด้านการสรา้งและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence  
and Presentation) คือสิ่งที่จับต้องได้ในผลิตภัณฑ์ของกีฬา อาทิเช่นการออกแบบของสิ่งอ านวยความ สะดวก
ต่างๆ โดยลักษณะทางกายภาพเหล่านี้จะเปน็สิ่งที่ช่วยสนบัสนุนให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพของ ผลติภัณฑ์ได้เปน็
อย่างด ี

7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็นการจัดการภาพรวมของผลติภัณฑ์ 
ทั้งการวางแผนและส่งต่อผลิตภณัฑ์ เป็นการเชื่อมโยงระหว่างลกูค้าและผู้ผลิต อาทิเชน่ การวางแผนสถานที่ขาย
บัตรเข้าชม จ านวนตั๋วเข้าชม เปน็ต้น 

ซึ่งส่วนประสมการตลาด  รวมเรียกว่า 7Ps สามารถท าให้ธุรกิจโดดเด่นกว่าคู่แข่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการและช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการ รับรู้ อยากใช้ จนยอมจ่ายได้ ส าหรับส่วนประสมทางการตลาด
ทางกีฬาต้องท าให้ผลิตภัณฑ์กีฬาเป็นสิง่ที่ชดัเจนและจับต้องได้เพื่อท าให้มีโอกาสที่จะเข้าถึงผูบ้ริโภคได้มากข้ึน 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

กุลิสรา ภู่ระหงษ์ (2559) ศึกษาเรื่อง”กลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดีของแฟนบอลกรณีศึกษา สโมสร
ฟุตบอลชลบุรี เอฟซี พบว่า ผลการวิจัยปัจจัยทีส่่งผลต่อความจงรักภักดีสรุปตามระดับความเห็นได้วา่ (1)ความ
เชื่อมั่นและความผูกพันของผูบ้ริโภค โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด คือ หากเลือกชมการแข่งขันฟุตบอล จะ
นึกถึงสโมสรชลบุรีเอฟซี เป็นอันดับแรก (2)การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ



จ าแนกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นในระดับมากทีส่ดุ คือ รู้สึกภูมิใจใน
ตัวสโมสรและรู้สึกเป็นส่วนหนึง่ของสโมสร  

กอบกาญจน์ พุทธาศรี (2555:บทคัดย่อ)ได้ท าการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรักและภักดีต่อ
สโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีค” ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรักและความภักดีต่อสโมสรฟุตบอล ของผู้ชม
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ได้แก่ ด้านความรักที่มีต่อสโมสรฟุตบอล พบวา่ ผู้ชมมีความรักโดยรวมในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.69 และเมื่อพิจารณารายข้อจะพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุดคือ มีความรู้สึกเชื่อมั่นว่าสโมสรฟุตบอลทีช่ื่น
ชอบสามารถท าตามความคาดหวัง โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.16 สิ่งที่ส าคัญที่สุดทีท่ าให้เกิดความรักในตราสินคา้ ก็
คือ ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ เอกลักษณ์ที่บันดาลใจให้เกิดความผูกพันที่เหนือเหตุผล ดา้นความภักดีต่อ
สโมสรฟุตบอล พบวา่ ผูช้มที่ชืน่ชอบโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 และเมื่อพิจารณา
รายข้อจะพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุดคือ หากผลงานของสโมสรที่ชื่นชอบย่ าแย่ โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.71  

จะเห็นได้ว่าความภักดีต่อสโมสรฟุตบอลที่ชืน่ชอบ ไม่ว่าจะมีปจัจัยด้านต่างๆมากระทบ เช่น  หาก
ผลงานของสโมสรที่ชืน่ชอบย่ าแย่ หากมีสโมสรฟุตบอลอื่นย้ายสนามมาตั้งใกล้ๆบา้นกวา่ทีมทีช่ืน่ชอบ หากนัก
ฟุตบอลที่ชืน่ชอบย้ายไปอยู่ทีมอ่ืนผู้ชมฟตุบอลหรือแฟนบอลก็ยงัคงมีความภักดีต่อสโมสรฟุตบอลต่อไป 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 



วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่เปน็แฟนบอลคนไทย ซึ่งได้มาชมการแข่งขันกฬีา

ฟุตบอล ฤดกูารแข่งขันปี พ.ศ. 2562 กับผู้ที่ซื้อของที่ระลึกของสโมสรในบริเวณ สนามชา้งอารนี่า จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน 400 คนโดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Yamane (1973) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
การศึกษา ซึ่งการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะเปิดตารางที่ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 0.05 หรือ
คิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Yamane(1973)ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างดังกลา่ว จากนั้นผูว้ิจัยด าเนินการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ
ความน่าเชื่อถือก่อนน าแบบสอบถามไปด าเนนิการใช้งานจริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการ
ตรวจสอบค าถาม เพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา การจ าเรียงล าดบัค าถาม การใชภ้าษาใน
แบบสอบถาม ความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของค าถาม โดยการจ าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
เพื่อท าการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability Test) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา่ครอคบาค 
(Cronbach’s Alpha) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี ้

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามทีถ่ามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยด้านบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดประชากรที่เป็นคนไทยและเปน็แฟนบอลของสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ดา้นการสรา้งและ
การน าเสนอลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.969 
 ส่วนที่ 3 ความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เป็นค าถามที่
เก่ียวข้องกับความจงรักภักดี ซึ่งประกอบด้วยด้านทัศนคติ และ ด้านพฤติกรรม มีค่าความเชื่อมัน่ 0.959 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดที่เก่ียวข้องกับการแสดงความคิดเห็นความจงรักภักดีที่มีต่อ
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ของแฟนบอลคนไทย  

หลังจากได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการท าแบบแจกแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามผ่าน
ออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
 ผู้วิจัยได้ น าข้อมูลทีไ่ด้มาไปวิเคราะห์ค านวณผลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
 
สถิติอนุมานใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

1.ใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test วิเคราะห์ สมมุติฐานการวิจัย 1 ผู้ชมที่มีเพศและสถานภาพทีต่่างกัน
ท าให้มีความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต่างกนั 



 2.ใช้สถิติความแปรปรวนทางเดยีว (one-way ANOVA)วิเคราะห์ สมมุติฐานการวิจยัที่ 1 ผู้ชม ที่มีอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกนัท าให้ความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต่างกัน หากพบความแตกต่างจะน าไปสูก่ารเปรียบเทียบเปน็รายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 
 3. ใช้สถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) วิเคราะห์สมมุติฐาน ข้อที่ 2 ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดมีความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยไูนเต็ด 

 
 
ผลการวิจัย 

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด พบวา่ ประชากรที่เป็นแฟนบอลคนไทยส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ซึ่งมีระดับการศึกษาระดบัปรญิญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 
บาท ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความจงรักภักดี
ของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยไูนเต็ด 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีความเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนก

เป็นรายดา้น สามารถสรปุได้วา่ (1) ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปน็รายข้อ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความเห็นในระดับมากทีสุ่ด คือ ด้านตราสัญลักษณ์

ของสโมสรมีความเหมาะสมและสวยงาม  (2) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา โดยรวมในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีความเห็นในระดับมากที่สุด คือ ราคาของ

อาหารและเครื่องดื่มภายในบริเวณสนามมีความเหมาะสม (3) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง

การจัดจ าหน่าย โดยรวมในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความเห็นใน

ระดับมากทีสุ่ดคือ สโมสรมีความเหมาะสมของสถานทีต่ั้งสนามฟุตบอล (4) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านสง่เสริมทางการตลาด โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมี

ความเห็นในระดับมากที่สุดคือ มีการออกสินค้าของที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิเศษของสโมสรอย่างสม่ าเสมอ เช่น 

ชุดแข่งฉลองในโอกาสต่างๆ (5) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล โดยรวมในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปน็รายข้อ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความเห็นในระดับมากทีสุ่ดคือ ศูนยฝ์ึกเยาวชนมี

ความสามารถในการป้อนนักเตะดาวรุ่งเพื่อผลักดนัขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ (6) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

การสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับ เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อ พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนมากมีความเห็นในระดับมากที่สุดคือ ความปลอดภัยในการเข้าชมการแช่งขนัฟุตบอล และ (7) 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 



ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความเห็นในระดับมากที่สุด คือ การมีกระบวนการการจัดการความเรียบร้อย

ระหว่างการแข่งขัน 

 เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 

โดยรวม เรียงตามล าดับที่มีผลสงูสุดคือ ด้านกระบวนการด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ตามล าดับ  

2. ผลการวิเคราะห์ความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด โดยรวม มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทัง้ด้านความภักดีทางทัศนคติ และ ด้านพฤติกรรม 

ตามล าดับ สามารถสรปุเป็นรายด้าน ได้ว่า (1) ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีที่มีต่อสโมสรฟุตบอล

บุรีรัมย์ยูไนเต็ด ดา้นทัศนคติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากมีความเห็นโดยรวมในระดบัมากที่สดุ คือ ท่านรู้สึกมีอารมณ์ร่วมทุกครั้งในการเข้าชม

ฟุตบอล (2)ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยไูนเต็ด ดา้นพฤติกรรม โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกพิจารณาเปน็รายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความเห็นโดยรวม

ในระดับมากทีสุ่ด  คือ ท่านจะเข้าชมการแข่งขันของทีมโปรดมากข้ึน ถ้ามีเวลาและเงิน 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1.ผลการวิเคราะห์ความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด โดยรวม มี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทัง้ด้านความภักดีทางทัศนคติ และ ด้าน

พฤติกรรม ตามล าดับ 

 2.ผลการเปรียบเทียบความจงรกัภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีตอ่สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด จ าแนก

ตามปัจจัยประชากร สรุปได้ดังนี้ เพศต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอล

บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ต่างกนั แตอ่ายุต่างกัน ระดบัการศึกษาตา่งกนั อาชีพตา่งกันและรายได้ตา่งกนั ท าให้ความ

จงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต่างกัน 

 3.ผลการวิเคราะห์สว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรกัภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีตอ่สโมสร

ฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด สามารถได้ดังนี ้ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางจัดจ าหน่าย ดา้นส่งเสริม

ทางการตลาด ดา้นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีผลต่อความจงรักภักดี

ของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยไูนเต็ด ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านบุคคลไม่มีผลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลคนไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 



ข้อเสนอแนะ 

1. ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เพียงประชากรในบริเวณสนามฟุตบอลและ 
ประชากรในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงควรเลือกกลุ่มประชากรใน

การศึกษาคร้ังต่อไปที่แตกตา่งจากเดิม หรือเปลี่ยนขนาดของกลุม่ประชากร เป็นประชากรในระดับภาค เพื่อให้

ได้รับข้อมูลที่มีความแตกตา่งกัน 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอืน่ๆเพิ่มเติม  เช่น ปัจจยัด้านแรงจูงใจ ปัจจัย 
ด้านปัจจัยดา้นการรับรู้ถึงแบรนด์ ความพึงพอใจ เพื่อที่จะไดน้ ามาปรับปรุงหรือสร้างความน่าเชือ่ถือให้กับ

ผลิตภัณฑ์ ให้มีความตรงต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้หลายกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
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