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พฤติกรรมของผู้ชมในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี 

Audience Behavior in Attending Football Matches of Chiang Mai F.C. 
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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสร

เชียงใหม่ เอฟซี โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ท่ีเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี ณ สนามกีฬาสมโภช

เชียงใหม่ 700 ปี จ านวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ 

ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และยังใชส้ถิตเิชงิอนุมาน ได้แก่ Chi-square test และ One-Way ANOVA 

 จากการศึกษาพฤติกรรมผู้ชมในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ติดตามเชียร์

สโมสรมามากกว่าปี ไม่ได้อยู่กลุ่มกองเชียร์ใดเป็นพิเศษ ซื้อบัตรเข้าชมแบบรายคร้ัง รับชมการแข่งขันในท่ีนั่งฝั่งหลังคา 

วัตถุประสงค์หลักในการเข้าชมฟุตบอลเพื่อรับชมความสนุกสนาน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าชม คือ ตนเอง  

เข้าชมการแข่งขันมากกว่า 15 คร้ังต่อฤดูกาล โดยซื้อบัตรเข้าชมคร้ังละ 1 ใบ ติดตามข่าวสารของสโมสรผ่าน Facebook 

ของสโมสร และเดนิทางมาชมการแข่งขันโดยรถยนต์สว่นตัว 

 จากการศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบริการ พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด 

คือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ ท้ังนี้ยังพบว่าผู้ท่ีมีระยะเวลาท่ีเร่ิม

ตดิตามเชยีร์และจ านวนคร้ังท่ีเข้าชมการแขง่ขันฟุตบอลเฉลี่ยตอ่ฤดูกาลที่แตกตา่งกัน จะมกีารตัดสินใจต่างกัน 

ABSTRACT 

The objective of this research is to study the audience behavior in attending football matches of Chiang Mai 

F.C.  The data was collected from 400  fans who had attended the matches at the 700 th Anniversary Chiang Mai 

Stadium.  The analysis was done by using descriptive statistics, consisting of frequency, percentage and mean.   and 

inferential statistics, Chi-square test and One-Way ANOVA. 

The results of this study showed that most questionnaire respondents had been following Chiang Mai F.C. for 

more than 5 years and did not belong to any particular cheering group.  They bought the ticket for one match at a 

time, and sat in Zone W (roofed section). The main purpose for attending football matches was for entertainment. The 

most influential person in ticket buying decision was themselves.  They attended more than 15 matches per season. 

Their source of information was the club’s Facebook page. They commuted to the stadium by their car. 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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From the study of marketing mix, it was found that the factors that influenced the audience behavior the 

most was physical evidence, place, and process. The differences in the period of attending and the number of matches 

they attended resulted in the differences in the marketing mix. 

บทน า 

 ฟุตบอลเป็นกีฬาได้รับความนิยมท่ัวโลก จึงกลายเป็นธุรกิจส าคัญท่ีท าก าไรได้อย่างมหาศาล โดยกลุ่มทุนจาก

ประเทศไทยหลายรายเข้าซื้อกิจการสโมสรฟุตบอลท้ังในประเทศและหลายสโมสรในต่างประเทศ โดยธุรกิจฟุตบอล

สามารถสร้างรายได้จากช่องทางต่าง ๆ ส่งผลให้ฟุตบอลกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนและมีการแข่งขันกันสูง  

ในประเทศไทย ฟุตบอลมีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการรับชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเพิ่มขึ้น นักเตะไทย 

สโมสร การจัดการแข่งขันมีการพัฒนามากขึ้น โดยคาดว่าฟุตบอลของไทยจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอยู่

ท่ีประมาณ 12,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559: ออนไลน์) อีกท้ังทีมชาติไทยท าผลงานได้อยา่งดีในช่วงท่ีผ่านมา 

จึงท าให้กระแสการชมฟุตบอลไทยได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ท าให้ฟุตบอลในประเทศไทยกลับมาเป็นกระแสนยิม

อกีครัง้ 

 สโมสรเชียงใหม่ เอฟซี เป็นหนึ่งในทีมท่ีได้รับความนิยม วัดได้จากจ านวนผู้เข้าชมในสนามเหย้าท่ีมีผู้ชมเฉลี่ยต่อ

นัดมากท่ีสุดในสโมสรระดับดิวิชั่น 1ในปี 2016 (FourFourTwo, 2559: ออนไลน์) และยังเป็นสโมสรท่ีท ารายได้มากท่ีสุดใน

สโมสรระดับดิวิช่ัน 1ในปี 2016 (พรีเมยีร์ ลีก (ไทยแลนด)์ จ ากัด, 2559: ออนไลน์) โดยในช่วงท่ีผ่านมาสโมสรมกีารพัฒนา

ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และมีกิจกรรมทางการตลาดท่ีดีขึ้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ชมเพื่อ

น าไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของสโมสรต่อไป 

แนวคดิและทฤษฎี 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 

คือ การค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการ

เลอืก การซือ้ การใช้ ซึ่งค าถามท่ีใชท้ าการศกึษาคือหลัก 6Ws และ 1H ได้แก่ Who,  What,  Why,  Whom,  When,  Where 

และ How เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ (7Os) คือ Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets และ

Operations (ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

แนวคิดการตลาดกีฬา (Sport Marketing) คือ การประยุกต์ใช้หลักการทางการตลาดและกระบวนการทางการ

ตลาดท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา (Aaron C.T. Smith, 2015 อ้างถึงใน กัณณพนต์ บุญช่วย, 2556)  

โดยในการศึกษาคร้ังนี้น ามาประยุกต์กับหลักการส่วนประสมทางการตลาดบริการส าหรับธุรกิจบริการ  

ท้ังในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ และสิ่งแวดล้อม  

ทางกายภาพ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  

ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาครัง้นี้ประกอบด้วยค าถามที่ใชค้้นหาลักษณะพฤตกิรรมของผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H 

ซึ่งประกอบด้วย Who, What, Why, Whom, When, Where และ How รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อผู้ชมในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์  

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ โดยขอบเขตประชากรในการศึกษา คือ ผู้ท่ีเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี ณ สนาม

กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในวันท่ีมีการแข่งขัน ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 

400 ราย เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในท้องถิ่น จึงใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง

ของ Seymour Sudman (Sudman, 1976 อ้างถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2558: 187) ท้ังนี้มีวิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้

ความนา่จะเป็น (Nonprobability Sampling) ซึ่งเก็บขอ้มูลดว้ยการเลอืกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

ส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ใช้เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี 

และข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้ท่ีเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี  

โดยขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิต ิ2 ประเภท คือ 

สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) รอ้ยละ (Percentage) โดยใชอ้ธิบาย

เกี่ยวกับ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และสถานภาพ และใช้อธิบายพฤติกรรมการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี ส่วนค่าเฉลี่ย (Mean)  

ใช้อธิบายระดับการมีผลต่อการตัดสินใจของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้ท่ีเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของ

สโมสรเชยีงใหม่ เอฟซี 

สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 1) ใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square; 𝑐2 ) ในการเปรียบเทียบความ

แตกตา่งของพฤตกิรรมผู้เข้าชม และ 2) ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยการมีผลต่อการตัดสินใจของส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสร

เชียงใหม่ เอฟซี โดยผู้ศึกษาจ าแนกกลุ่มผู้ชมจากระยะเวลาที่เร่ิมติดตามเชียร์ และจ านวนคร้ังท่ีเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล

เฉลี่ยตอ่ฤดูกาล 

ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20 - 30 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 10,000 – 20,000 บาท สถานภาพโสด 
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ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชยีงใหม่เอฟซี 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กลุ่มกองเชียร์ใดเป็นพิเศษ เร่ิมติดตามเชียร์สโมสรเชียงใหม่เอฟซีมากกว่า 

5 ปี ซื้อบัตรเข้าชมแบบรายคร้ัง มีการรับชมการแข่งขันฟุตบอลในพื้นท่ีท่ีนั่งโซน W (ฝั่งหลังคา) มีวัตถุประสงค์หลักในการ

เข้าชมเกมเพื่อรับชมความสนุกสนานของการแข่งขัน  มีสาเหตุท่ีท าให้ไม่ได้เข้าชมการแข่งขันคือภาระงาน/การเรียน  

บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตัดสินใจเข้าชมการแข่งขันคือ ตนเอง เข้าชมการแข่งขันมากกว่า 15 คร้ังต่อฤดูกาล  

ซื้อบัตรก่อนเข้าชมการแข่งขัน เข้าร่วมกิจกรรมในสนามแข่งขันเป็นบางคร้ัง ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มนอกสนาม 

แข่งขันเลย ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันท่ีจุดจ าหน่ายบัตรหน้าสนามแข่งขัน มีค่าใช้จ่ายส าหรับการซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน

ฟุตบอลของสโมสรเชียงใหม่เอฟซีเฉลี่ยต่อฤดูกาล 1,501 - 2,500 บาท ซื้อบัตรเข้าชมคร้ังละ 1 ใบ มีช่องทางการรับรู้

ข่าวสารคือ Facebook ของสโมสร โดยติดตามทุกวัน เดินทางมาชมการแข่งขันโดยรถยนต์ส่วนตัว โดยมีการซื้อสินค้าท่ี

ระลึกคือซื้อบางคร้ัง สินค้าท่ีระลึกท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อคือ เสื้อ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าท่ีระลึกเฉลี่ยต่อ

คร้ังคือ 100 - 500 บาท ส่วนอาหารและเคร่ืองดื่มมีการซื้อเป็นประจ า ส่วนใหญ่คือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์)  

มคี่าใชจ้่ายในการซื้ออาหารและเครื่องดื่มตอ่คร้ังคอื มากกวา่ 200 บาท 

ส่วนที่ 3 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชยีงใหม่ เอฟซี 

จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชียงใหม่ 

เอฟซี  มากท่ีสุดคือด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ  

โดยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลอยู่ในระดับมาก  

ขณะท่ีส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ  

มผีลอยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผู้เข้าชมและส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผล

ต่อผู้ชมในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชยีงใหม่ เอฟซี จ าแนกตามระยะเวลาที่เริ่มตดิตามเชยีร์ 

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผู้เข้าชมตามระยะเวลาท่ีเร่ิมติดตามเชียร์ พบพฤติกรรม  

ท่ีแตกต่างกันท่ีน่าสนใจ ได้แก่ ผู้ท่ีเร่ิมติดตามเชียร์มากกว่า 5 ปี มีการซื้อบัตรเข้าชมประเภทแบบตั๋วปี มากกว่าผู้ชมกลุ่ม

อื่น วัตถุประสงค์หลักของผู้ท่ีเร่ิมติดตามเชียร์นอ้ยกวา่ 2 ปี คือสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อน/แฟนคลับ ในขณะท่ีวัตถุประสงค์ของ

ผู้ท่ีเร่ิมติดตามเชียร์ 2 - 5 ปี และมากกว่า 5 ปี คือต้องการสนับสนุนสโมสร ผู้ท่ีเร่ิมติดตามเชียร์น้อยกว่า 2 ปีจะมีบุคคล 

ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือเพื่อน ในขณะท่ีผู้ ท่ีเร่ิมติดตามเชียร์ 2 - 5 ปี และมากกว่า 5 ปีคือตนเอง ผู้ท่ีเร่ิมติดตามเชียร์

มากกว่า 5 ปีจะมีจ านวนคร้ังท่ีเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลมากกว่าผู้ชมกลุ่มอื่น ผู้ ท่ีเร่ิมติดตามเชียร์มากกว่า 5 ปี 

จะมีการตดิตามขา่วสารบ่อยกวา่กลุ่มอ่ืน และการเข้าร่วมกิจกรรมของสโมสร จะเพิ่มขึ้นตามปีท่ีเร่ิมตดิตามเชยีร์ 

จากการศึกษาความแตกต่างของระดับการมีผลต่อการตัดสินใจของส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเข้า

ชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี ตามระยะเวลาท่ีเร่ิมติดตามเชียร์ พบว่า แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ 

ราคาช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และกระบวนการ โดยส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ 

มผีลตอ่การตัดสนิใจของผู้ท่ีเร่ิมตดิตามเชยีร์น้อยกวา่ 2 ปี มากกวา่ที่เร่ิมตดิตามเชยีร์ 2 - 5 ปี และมากกว่า 5 ปี 
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ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผู้เข้าชมและส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผล

ต่อผู้ชมในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี จ าแนกตามจ านวนครั้งที่เข้าชมการแข่งขัน

ฟุตบอลเฉลี่ยต่อฤดูกาล 

จากการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมผู้เข้าชมตามจ านวนคร้ังท่ีเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสร

เชียงใหม่ เอฟซี เฉลี่ยต่อฤดูกาล พบพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันท่ีน่าสนใจ ได้แก่ ผู้ ท่ีเข้าชมบ่อยจะมีการซื้อบัตร  

เข้าชมประเภทตัว๋ปี มากกวา่ผู้ท่ีเข้าชมนอ้ยครัง้ ผู้ท่ีเข้าชมนอ้ยกว่า 5 ครัง้ และ 5 - 10 ครัง้ตอ่ฤดูกาล มวีัตถุประสงค์หลัก

ในการเข้าชมคือเพื่อรับชมความสนุกสนาน ในขณะท่ีผู้ ท่ี เข้าชม 11 - 15 คร้ัง และมากกว่า 15 คร้ังต่อฤดูกาล  

ต้องการสนับสนุนสโมสร ผู้ท่ีเข้าชม 11 - 15 คร้ัง และมากกว่า 15 คร้ังต่อฤดูกาล จะมีการติดตามข่าวสารทุกวัน  

ซึ่งมากกว่าผู้ท่ีเข้าชมน้อยกว่า 5 คร้ัง และ 5 -10 คร้ังต่อฤดูกาล นอกจากนี้ผู้ท่ีเข้าชม 11 - 15 คร้ัง และมากกว่า 15 คร้ัง

ตอ่ฤดูกาล จะมีการเข้าร่วมมากกว่าผู้ท่ีเข้าชมนอ้ยกว่า 5 ครัง้ และ 5 - 10 ครัง้ตอ่ฤดูกาล 

จากการศึกษาความแตกต่างของระดับการมีผลต่อการตัดสินใจของส่วนประสมทางการตลาดบริการในการ  

เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชยีงใหม่ เอฟซี ตามจ านวนครัง้ท่ีเข้าชมการแขง่ขันฟุตบอลของสโมสรเชยีงใหม่ เอฟซี 

เฉลี่ยต่อฤดูกาลพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และบุคลากร โดยส่วนประสมทาง

การตลาดส่วนใหญ่ มผีลตอ่การตัดสนิใจของผู้ท่ีเข้าชมนอ้ยกว่า 5 คร้ังตอ่ฤดูกาล มากกว่าผู้เข้าชมกลุ่มอื่น 

การอภิปรายผลการศึกษา 

1. พฤติกรรมผู้บรโิภค 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เร่ิมติดตามเชียร์สโมสรเชียงใหม่เอฟซีมากกว่า 5 ปี และไม่ได้อยู่กลุ่มกองเชียร์ใด

เป็นพิเศษ ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพัฒนศักดิ์ แย้มศรี (2559) ที่ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของผู้เข้าชม

ฟุตบอลสโมสรฟุตบอลขอนแก่น ยูไนเต็ด พบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่เร่ิมติดตามสโมสรตั้งแต่เร่ิมเปิดตัวสโมสร อาจเป็นเพราะ

ท าการศกึษาคนละช่วงเวลา 

ผู้บรโิภคซื้ออะไร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อบัตรเข้าชมแบบรายคร้ัง รับชมการแข่งขันในพื้นท่ีท่ีนั่งโซน W (ฝั่งหลังคา)  

สินค้าท่ีระลึกท่ีซื้อมากท่ีสุดคือเสื้อ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีมากท่ีสุดซื้อคือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์) สอดคล้องกับ  

ผลการศึกษาของ สุรชาติ ด าเอี่ยม (2555) ท่ีศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และพฤติกรรมของผู้ชมในการซื้อตั๋วเข้าชม

การแข่งขันฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน

แบบนัดต่อนัด โดยซื้อบัตรเข้าชมดา้นกลางฝั่งนักฟุตบอล เชน่กัน  

ท าไมผู้บริโภคจงึซื้อ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลคือเพื่อรับชมความ

สนุกสนานของการแข่งขัน และต้องการสนับสนุนสโมสร มีสาเหตุท่ีท าให้ไม่สามารถเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลคือ  
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ภาระงาน/การเรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรชาติ ด าเอี่ยม (2555) พบว่า เหตุผลในการซื้อบัตรเข้าชมฟุตบอล

ส่วนใหญ่คือ ต้องการสนับสนุนทีมฟุตบอล และเพื่อความบันเทิง พักผ่อนในวันหยุด เชน่กัน 

ใครมสี่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อบัตรเข้าชมมากท่ีสุดคือ ตนเอง สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของ สุรชาติ ด าเอี่ยม (2555) พบว่า ผู้ท่ีมีอิทธิพลตอ่การซื้อบัตรเข้าชมมากที่สุดคอื ตัวเอง เชน่กัน 

ผู้บรโิภคซื้อเมื่อใด 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อบัตรก่อนเข้าชมการแข่งขัน เข้าชมการแข่งขันมากกว่า 15 คร้ังต่อฤดูกาล  

เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มกองเชียร์ฟุตบอลในสนามแข่งขันเป็นบางคร้ัง ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มกองเชียร์ฟุตบอล

นอกสนามแข่งขัน มีการซื้อสินค้าท่ีระลึกบางคร้ัง และซื้ออาหารและเคร่ืองดื่มเป็นประจ า ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ สุรชาติ ด าเอี่ยม (2555) พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซือ้บัตรเข้าชมลว่งหน้า อาจเป็นเพราะท าการศกึษาใน

พื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน 

ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักจะซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันท่ีจุดจ าหน่ายบัตรหน้าสนามแข่งมากท่ีสุด 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรชาติ ด าเอี่ยม (2555) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะท าการซื้อบัตรเข้าชม 

ท่ีช่องจ าหน่ายบัตรท่ีหน้าสนาม เชน่กัน 

ผู้บรโิภคซื้ออย่างไร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายส าหรับการซื้อบัตรเข้าชม 1,501 – 2,500 บาทต่อฤดูกาล โดยซื้อบัตร

เข้าชมคร้ังละ 1 ใบ ติดตามข่าวสารของสโมสรผ่าน Facebook ของสโมสรทุกวัน เดินทางมาชมการแข่งขันด้วยรถยนต์ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัฒนศักดิ์ แย้มศรี (2559) พบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่ใช้ Facebook ของสโมสรเพื่อติดตาม

ข่าวสารของสโมสร ทุกวัน ใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อมาชมการแข่งขันของสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ดท่ีสนาม เช่นกัน 

2.ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ชมในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชียงใหม่ 

เอฟซี 

จากการศกึษาสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผู้ชมในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล พบวา่ ด้านท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจของผู้ชมมากท่ีสุดเป็นล าดับแรกคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมาคือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  

และกระบวนการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิริกานต์ ผ่องประเสริฐ (2550) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรเป็นล าดับแรก และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิทธิโชค แก้วขาว 

(2555) และ ปรัชญ์พงศ์ นาคบุตร (2557) ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

เป็นล าดับแรก 
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ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

สโมสรควรซื้อนักฟุตบอลท่ีมีชื่อเสียงและความสามารถเพื่อให้สโมสรมีผลงานท่ีดีและมีรูปแบบการเล่นท่ีสนุก 

ควรผลักดันการขายบัตรเข้าชมประเภทตั๋วปีให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ชมมาชมการแขง่ขันบ่อยขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงการขาย

สินค้าท่ีระลึก อาหารและเครื่องดื่มท่ีท าการขายในวันท่ีมีการแข่งขันให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

ด้านราคา 

สโมสรควรตัง้ราคาของบัตรเข้าชมและสินค้าท่ีระลึกให้เหมาะสม และควบคุมหรือเจรจาต่อรองให้ผู้ท่ีท าการขาย

อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีขายในวันแข่งขันให้ขายในราคาท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกเสียดายเมื่อท าการซื้อบัตร

เข้าชม สินค้าท่ีระลึก อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งอาจส่งผลตอ่การเข้าชมการแขง่ขันในครัง้ตอ่ ๆ ไปได้ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

สโมสรควรปรับปรุงจุดจ าหนา่ยบัตรหนา้สนามแข่งเข้าถึงได้สะดวกขึน้ เชน่เพิ่มช่องจ าหน่ายบัตร เพิ่มจุดจ าหน่าย

บัตรรวมถึงจุดจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ณ บริเวณโซนต่าง ๆ เพื่อผู้ชมจะสามารถซือ้บัตรและสินค้าท่ีระลึกบริเวณท่ีตัวเองนั่ง

ได้ทันที มีการให้ข้อมูลข่าวสารของสโมสรผ่าน Facebook ให้มากขึ้น รวมถึงปรับปรุงระบบการซื้อบัตรให้มีหลากหลาย

ชอ่งทาง เชน่ เพิ่มตัวแทนจ าหน่าย ซือ้แบบออนไลน์ เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ชม 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

สโมสรควรส่งเสริมการขายบัตรเข้าชม เช่น ซื้อ 2 ใบถูกกว่า มีการแถมสินค้าท่ีระลึก มีสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น  

มีการเตรียมท่ีจอดรถยนต์ให้ผู้ชมท่ีท าการซื้อบัตรเข้าชมแบบตั๋วปี มีการลุ้นรับของรางวัลจากเลขท่ีนั่งบัตรเข้าชม  

มีการแจ้งเมื่อสินค้ามีช่วงลดราคา Facebook ของสโมสรถี่ขึ้น เพราะเป็นสื่อท่ีผู้ชมเข้าถึงได้มากท่ีสุด รวมถึงมีการ 

จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน องค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้ได้ใกล้ชิดกับนักฟุตบอลท่ีชื่นชอบ เพื่อให้ผู้ชมมีความรู้สึกสนิทและ

ผูกพันธ์กับสโมสรมากขึ้น 

ด้านบุคลากร 

สโมสรควรจ้างเจา้หน้าท่ีอยา่งเพียงพอ มกีารอบรมเจ้าหนา้ที่ของสโมสรในสว่นงานตา่ง ๆ ให้ปฏบัิตงิานได้อย่างดี

คล่องแคว่งว่องไว ให้มีใจรักบริการปฏิบัตรกับผู้ชมด้วยความเป็นกันเอง โดยสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าท่ีโดยเพิ่ม

ค่าตอบแทนหรือสวัสดกิาร มีการตรวจสอบคุณภาพของการบริการอยูเ่สมอ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ท่ีมาชมฟุตบอล  

ด้านกระบวนการ 

สโมสรควรแบ่งช่องทางจ าหนา่ยบัตรแตล่ะโซนอยา่งชัดเจน มป้ีายบอกทางให้ท่ัวบริเวณรอบสนาม เพื่อไม่ให้ผู้ชม

เกิดการหลงทาง ควรจัดเตรียมวิธีการเดินรถจราจรเพื่อเตรียมรับรถช่วงก่อนและหลังการแข่งขัน เพราะเป็นช่วงรถเข้า

ออกสนามพร้อมกันเป็นจ านวนมาก โดยอาจขอความร่วมมอืกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเชน่ต ารวจจราจร 
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ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

สโมสรควรให้การสนับสนุนกลุ่มกองเชียร์กลุ่มต่าง ๆ เช่น การพูดคุยกับกลุ่มกองเชียร์ให้มีการเชียร์ในทิศทาง

เดียวกัน การสนันสนุนอุปกรณ์การเชียร์ อีกท้ังสโมสรควรประสานงานกับหน่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทย  

ซึ่งเป็นเจ้าของสนามกีฬาสมโภชเชยีงใหม่ 700 ปี ให้มีการเตรียมความพร้อมของสนามเพื่อรองรับผู้ท่ีมาเขา้ชมอีกดว้ย 

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุ่มผู้ชมตามระยะเวลาที่เริ่มตดิตามเชยีร์ 

กลุ่มผู้ที่เริ่มตดิตามเชยีร์น้อยกว่า 2 ป ี

สโมสรควรท าการส่งเสริมการตลาดบัตรเข้าชมแบบรายคร้ัง เชน่ ซื้อ 2 ใบถูกกวา่ เพื่อให้เหมาะกับผู้ชมกลุ่มนี้ซึ่ง

มีเพื่อนเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพล หรือการเก็บหางบัตรไว้ เพื่อใช้เป็นส่วนลดเมื่อท าการซื้อบัตรเข้าชมในคร้ังต่อไป  

มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Offline มากขึ้น เช่น การติดป้ายตามจุดต่าง ๆ ในจังหวัด มีรถแห่ประกาศเมื่อมีการแข่งขัน 

เป็นต้น เนื่องจากผู้ชมกลุ่มนี้ติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook ไม่มากนัก มีกิจกรรมล่อใจเพื่อให้ผู้ชมกลุ่มนี้ติดตาม 

Facebook ของสโมสรมากขึ้น ในวันท่ีมีการแข่งขันสโมสรควรเตรียมความพร้อมด้านเจ้าหน้าท่ีไว้คอยดูแลผู้ชมอย่าง

เพียงพอท่ัวถึง อีกท้ังยังควรมีกิจกรรมร่วมกับแหล่งชุมชน องค์กร ในเทศกาลต่าง ๆ เช่น เปิดสอนทักษะฟุตบอลคลินิกให้

เด็กตามโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้สโมสรมภีาพลักษณ์ท่ีด ีและยังชว่งเพิ่มแฟนบอลรายใหม่ ๆ อกีด้วย 

กลุ่มผู้ที่เริ่มตดิตามเชยีร์ 2 - 5  ปี และมากกว่า 5 ปี 

สโมสรควรท าการส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับบัตรเข้าชมแบบท้ังฤดูกาล (ตัว๋ปี) ให้ขายได้มากขึ้น เชน่ ให้ราคาบัตร

เข้าชมเฉลี่ยตอ่คร้ังถูกกว่าการซื้อตัวแบบรายคร้ัง การแบ่งระดับของตัว๋ปีเป็นระดับตา่งขั้น ๆ โดยอาจแบบตามจ านวนคร้ัง

ท่ีเข้าชมได้ ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าท่ีระลึก เป็นต้น อีกท้ังควรให้สิทธิประโยชน์กับผู้ทีซื้อบัตรเข้าชมแบบท้ังฤดูกาล (ตั๋วปี)  

ให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของผู้ชม เช่น ส่วนลดเมื่อเติมน้ ามัน ส่วนลดส าหรับร้านอาหาร ส่วนลดการซื้อของใน

ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน Facebook ของสโมสรซึ่งเป็นสื่อหลักให้มากขึ้น เช่น  

การแจ้งข่าวเมื่อมีช่วงท่ีสินค้าลดราคา รายการของสโมสร แนะน านักฟุตบอลให้กองเชียร์รู้จัก เป็นต้น รวมถึงควร 

จัดกิจกรรมให้แฟนบอลมโีอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับนักฟุตบอล และทีมงานของสโมสรให้มากขึ้นเพื่อสร้างให้แฟนบอล

รู้สกึผูกพันและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับสโมสรให้มากขึน้ 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุ่มผู้ชมตามจ านวนครั้งที่เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเฉลี่ยต่อฤดูกาล 

กลุ่มผู้ที่เข้าชมน้อยกว่า 5 ครั้ง และ 5 - 10 ครั้งต่อฤดูกาล 

สโมสรควรท าให้ผู้ชมกลุ่มนี้เข้าชมการแข่งขันบ่อยขึ้น โดยการท าการส่งเสริมการตลาดบัตรเข้าชมแบบรายคร้ัง 

เช่น การสะสมหางบัตรเมื่อครบแล้วน าไปแลกบัตรฟรีในคร้ังต่อไป เป็นต้น ปรับปรุงระบบการขายการจองในช่องทาง  

ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ซื้อนักฟุตบอลท่ีมีชื่อเสียงน าไปสู่การมีผลงานท่ีดีและ  

มีรูปแบบการเล่นท่ีสนุกสนานเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ชมให้มาชมในครั้งต่อไป มีการจัดช่วงลดราคาสินค้าท่ีระลึกบริเวณหนา้

สนามแข่ง มีการลุ้นโชคจากบัตรเข้าชม พร้อมท้ังเตรียมการด้านเจ้าหน้าท่ีไว้คอยดูแลผู้ชมอย่างเพียงพอ รวมถึงการ

ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกของสนาม เชน่หอ้งน้ า ท่ีจอดรถ เพื่อบริการผู้ชมในกลุ่มนี้ซึ่งไม่คุ้นเคยในการเข้าชมมากนัก

เพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้สกึประทับใจ 
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กลุ่มผู้ที่เข้าชม 11 - 15 ครั้ง และมากกว่า 15 ครั้งต่อฤดูกาล 

สโมสรควรรักษาผู้ชมกลุ่มนี้ให้มีการเข้าชมบ่อยคร้ังอยู่เสมอ โดยสร้างความประทับใจ และให้ผู้ชมรู้สึกว่าได้รับ

ความคุ้มคา่เม่ือท าการเข้าชม โดยส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับบัตรเข้าชมแบบตัว๋ปี เชน่ มกีารให้ส่วนลดเมื่อซือ้สนิค้าท่ีระลึก 

มกีารเตรียมท่ีจอดรถให้ส าหรับท่ีมีตัว๋ปี มกีารแสดงบัตรเพื่อน าไปแลกอาหารและคร่ืองดื่ม มกีารจัดกิจกรรมพเิศษส าหรับ

ผู้ท่ีมีบัตรเข้าชมแบบตั๋วปีเท่านั้น เป็นต้น อีกท้ังควรประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ เมื่อซื้อบัตรเข้าชมแบบตัว๋ปีผ่าน 

Facebook ซึ่งเป็นสื่อหลักสโมสรให้มากขึ้น เพราะผู้ชมกลุ่มนี้มีการติดตามข่าวสารของสโมสรทุกวันจะมีแนวโน้มได้ผลดี
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