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การวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล ปจัจยัทางการตลาด 

ทศันคต ิและพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ ของผูบ้รโิภคในจงัหวดั
บุรรีมัย ์ เปรยีบเทยีบระหว่างผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์
ยไูนเตด็ 2) เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัย ์โดยเป็นการศกึษาวจิยัเชงิปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้จิยั
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรเป้าหมาย คอื ประชาชนที่
อาศยัอยูใ่นจงัหวดับุรรีมัย ์และมอีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป การสุ่มตวัอย่างใชว้ธิกีารสุ่มสองขัน้แบบ
แบ่งกลุ่ม โดยขัน้ที ่1 ท าการสุ่มอ าเภอมา 8 อ าเภอ จากทัง้หมด 23 อ าเภอ ในจงัหวดับุรรีมัย ์
ขัน้ที ่2 ใชแ้ผนการสุ่มแบบโควตาในการสุ่มประชากรเป้าหมาย ไดต้วัอย่าง 400 คน สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ ( ̅) 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวเิคราะหก์ารถดถอยโลจสิตกิ (Logistic 
Regression)  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาอยู่ในระดบั
ปรญิญาตร ีและมสีถานภาพโสด ผู้ที่เป็นแฟนบอลจะมอีายุและรายได้มากกว่าผู้ที่ ไม่เป็นแฟน
บอล โดยผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลส่วนใหญ่ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย และผูท้ีไ่ม่เป็นแฟนบอล
ส่วนใหญ่เป็นอาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ ดา้นพฤตกิรรมการซือ้ ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ทัง้ผู้ทีเ่ป็น
แฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลจะซื้อผลติภณัฑเ์ครื่องนุ่งห่มและบตัรเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล
หรอืเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สโมสรจดัขึ้น โดยผู้ที่เป็นแฟนบอลจะซื้อเมื่อมผีลติภณัฑ์รุ่นใหม่
ออกจ าหน่าย ส่วนผู้ทีไ่ม่เป็นแฟนบอลจะซือ้เพื่อต้องการสนับสนุนสโมสร ผูท้ี่เป็นแฟนบอลซื้อ
ผลติภณัฑโ์ดยเฉลีย่ต่อเดอืนบ่อยกว่าผูท้ีไ่ม่เป็นแฟนบอล และค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑแ์ต่



(4) 

 

ละครัง้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอล ภาพรวมในด้านทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอล
บุรรีมัย์ยูไนเต็ด ของผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลอยู่ในเกณฑ์ดมีาก โดยส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในด้านที่สโมสรท าผลงานได้ดีมีชื่อเสียง ส่วนภาพรวมของทัศนคติที่มีต่อ
ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยูไนเต็ดอยู่ในเกณฑด์ ีโดยผูท้ี่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟน
บอลมคีวามพงึพอใจในดา้นผลติภณัฑส์ามารถใชแ้สดงตวัตนของผูบ้รโิภคได ้ในดา้นปจัจยัทาง
การตลาดผู้ที่เป็นแฟนบอลและผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอลให้ความส าคญัในปจัจยัด้านสโมสรฟุตบอล
เหมอืนกนั โดยผู้ที่เป็นแฟนบอลให้ความส าคญัเรื่องการสนับสนุนสโมสร ส่วนผู้ที่ไม่เป็นแฟน
บอลให้ความส าคญัเรื่องสโมสรท าผลงานได้ดเียี่ยม รองลงมาเป็นปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์ และ
ปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 

ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการซื้อผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยูไนเต็ด แบ่งออกเป็น 3 
ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล ปจัจยัดา้นทศันคต ิและปจัจยัทางการตลาด 
1) ลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคลที่มอีทิธพิลต่อการซื้อผลติภณัฑ ์ได้แก่ เพศ อาชพี และรายได ้
พบว่าเพศหญิงมโีอกาสที่จะซื้อผลติภณัฑ์น้อยกว่าเพศชายประมาณ 58% อาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชนและธุรกิจส่วนตวัมโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑม์ากกว่าอาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ
ประมาณ 3 เท่า รายไดช้่วง 10,001 – 30,000 บาท มโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑม์ากกว่ารายได้
ไมเ่กนิ 10,000 บาท ประมาณ 4 เท่า และรายได ้30,001 บาทขึน้ไป มโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑ์
มากกว่ารายได้ไม่เกนิ 10,000 บาท ประมาณ 4.4 เท่า ส่วนอายุ การศกึษา และสถานภาพ
สมรสไม่มอีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑ์ 2) ทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ พบว่า
ค่าความพึงพอใจที่มต่ีอสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย์ ยูไนเต็ดเพิ่มขึ้น 1 ระดบั โอกาสที่จะซื้อ
ผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ประมาณ 2 เท่า ส่วนทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑไ์มม่อีทิธพิลต่อการซือ้ 3) ปจัจยั
ทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ ได้แก่ ปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่าย โดยอทิธพิลทางด้านการ
จดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ 1 ระดบั มโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ประมาณ 2.5 เท่า ส่วนปจัจยัดา้น
ผลติภณัฑ ์ปจัจยัด้านราคา ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด ปจัจยัด้านสโมสรฟุตบอล ปจัจยั
ดา้นบุคคล และปจัจยัดา้นสื่อ ไมม่อีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑ ์
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This research aims to study consumer demographic, marketing factors, 

attitudes, and behaviors of people in Buriram in purchasing products of Buriram United 
Football Club (BUFC) by comparing between those who are BUFC’s fans and those 
who are not BUFC’s fans. Moreover, the quantitative research technique is applied to 
investigate about factors influencing decisions to purchase products from BUFC for 
those who live in Buriram. Questionnaire is used as a data collection tool and target 
population is those who are 15 years old or above and live in Buriram. Two-stage 
cluster sampling technique is used in this research. Firstly, 8 districts are randomly 
selected from the total of 23 districts in Buriram. Thereafter, quota sampling is applied 
to get 400 sampling units. The statistical techniques used in this research include 
descriptive statistics and logistic regression analysis.  

The results of study show that most respondents are male with bachelor’s 
degree and single. BUFC’s fans have higher monthly income and older than those who 
are not BUFC’s fans. Moreover, BUFC’s fans usually run their own businesses whereas 
those who are not BUFC’s fans are government employees. For purchasing behaviors, 
most customers including BUFC’s fans and non-fans usually purchase BUFC’s 
products, attendance tickets, and join BUFC activities. Fans purchase new released 
products, but non-fans purchase in order to support the club. Fans purchase BUFC’s 
products more frequently than non-fans. The overall attitude towards BUFC is in the 
very good level for both fans and non-fans, of them are satisfied in club performance.
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The attitude level towards BUFC’s products is also in the good level. Both fans and 
non-fans satisfy the BUFC’s products because of the image of the BUFC. For marketing 
factors, both fans and non-fans give an importance to the factors related to the club. 
BUFC’s fans have paid more attention in supporting the club whereas non-fans 
emphasize on the club performance. Beside club-related factors, other important factors 
include product factors and distribution factors respectively.  

Factors influencing purchasing in BUFC’s products include three main factors, 
which are demographic factors, attitude factors, and marketing factors.  For 
demographic factors, female customers have lower chance to purchase BUFC’s 
products than male customers about 58%. The chance to purchase BUFC’s products 
for those who works as private employees are 3 times higher than those who are 
government employees. Those who have monthly income from 10,001-30,000 baht 
have 4 times more chance to purchase BUFC’s products than those who have monthly 
income not more than 10,000 baht. In addition, the chance to purchase BUFC’s 
products for those whose monthly income more than 30,000 baht is 4.4 times more 
than those with monthly income not more than 10,000 baht. Other demographic factors 
including age, educational background, and marital status, have no effect on 
purchasing.  

The second factors are the attitude towards purchasing. For the attitude towards 

BUFC, if customers’s satisfaetion score increase 1 point,  the chance to purchase 

BUFC’s products will increase by 2 times. However, the attitude towards BUFC’s 

products have no influence on purchasing. The third factors are marketing factors. The 

significant market factor that influences purchasing is the distribution factor. If 

customers’s satisfaction score the distribution channel increase 1 point, the chance to 

purchase BUFC’s products will increase by 2.5 times. Other marketing factors including 

product, price, promotion, the club, individual, and media have no influence in 

purchasing. 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วทิยานิพนธเ์รื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ 
ของผู้บรโิภคในจงัหวดับุรรีมัย์ ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องมาจากผู้วิจยัได้รบัความกรุณาและความ
ช่วยเหลอืเป็นอย่างยิง่จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา วจิติรธรรมรส ผู้ซึง่เป็นทัง้อาจารยท์ี่
ปรกึษาและอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธท์ีไ่ดก้รุณาสละเวลาใหค้ าปรกึษา ขอ้ชีแ้นะ ขอ้คดิเหน็ 
รวมทัง้ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ทุกในขัน้ตอน 
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.พาชติชนตั ศริพิานิช และ ดร.รมดิา ศรเีหรา ทีไ่ดก้รุณาให้
ค าแนะน าในการศกึษาครัง้นี้ รวมทัง้พจิารณาตรวจสอบวทิยานิพนธใ์หถู้กตอ้งสมบรูณ์ยิง่ขึน้  

ขอขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกท่านแห่งสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตรท์ีไ่ดถ่้ายทอด
ความรูใ้ห้แก่ผู้วจิยั และขอขอบคุณเจา้หน้าที่คณะสถติปิระยุกต์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลอืใน
เรือ่งต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาครัง้นี้เป็นอยา่งด ี

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมอืและเสยีสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อเป็นประโยชน์ในงานวจิยัครัง้นี้ 

ขอขอบคุณครอบครวัและเพื่อนทีร่กัทุกคนของผูว้จิยั ส าหรบัก าลงัใจและความช่วยเหลอื
ทีม่ใีห้มาโดยตลอด ทา้ยทีสุ่ดผู้วจิยัขอขอบพระคุณ และขอมอบความส าเรจ็ทัง้หมดจากการท า
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีแด่บุพการผีู้ให้ก าเนิด คณาจารย์ผู้ประสทิธิป์ระสาทความรู้ ตลอดจนผู้มี
พระคุณทุกท่านที่มสี่วนร่วมในการช่วยเหลอื ส่งเสรมิ สนับสนุนและเป็นก าลงัใจ เป็นแรงใจที่
ส าคัญยิ่งของผู้วิจ ัยในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ออกมา จนท าให้การศึกษาครัง้นี้ประสบ
ความส าเรจ็ไดต้ามทีต่ ัง้ใจ 

  
 กติตคิุณ บุญเกตุ 
 กนัยายน 2556 
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บทท่ี 1 

 

บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ในประเทศไทยมีกีฬาที่นิยมอยู่หลายประเภทด้วยกัน กีฬาประเภทหน่ึงที่จะไม่พูดถึง

ไม่ได้เลย คือ กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ประชาชนชาวไทยให้ความนิยมในการติดตามไม่ว่าจะเป็น

ทีมชาติไทย หรือ สโมสรฟุตบอลในต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการแข่งขันจาก

เจ้าธุรกิจการสื่อสาร หรือธุรกิจบันเทิง เพื่อเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลในลีก
ดังๆ สะท้อนได้ถึงกระแสกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นแรงขับเคลื่อนกีฬา

ฟุตบอลในประเทศไทยอีกทางหน่ึง ในระยะเวลาหลายปีที่กีฬาฟุตบอลได้รับความนิยมจาก
ประชาชนชาวไทยท าให้ปัจจุบันกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพราะมี

การเห็นถึงคุณค่าและมูลค่าที่จะเกิดขึ้นในการลงทุนกับกีฬาฟุตบอล ท าให้กีฬาฟุตบอลของ

ประเทศไทยมีการพัฒนาเป็นระบบเหมือนในต่างประเทศ โดยมีลีกอาชีพ ท าให้นักฟุตบอลมี
รายได้ที่แน่นอน ถือเป็นการสร้างกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งหลายปีที่

ผ่านมาสโมสรในสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกได้สร้างรูปแบบบริษัท และ หลายสโมสรพยายาม
พัฒนา หรือได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนที่มองเห็นถึงผลก าไรในอนาคต เพราะว่ากีฬาฟุตบอล

เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากท าให้ในอนาคตสามารถสร้างมูลค่าได้มากมายอย่างแน่นอน 

เพราะสโมสรฟุตบอลสร้างรายได้ในหลายทาง ไม่ว่าจะเป็น ตั๋วในชมแต่ละการแข่งขัน อาหาร
และเครื่องด่ืมที่ขายในสนาม และ สินค้าต่างๆ เช่น เสื้อทีม พวงกุญแจ แก้วน ้า เป็นต้น  

สโมสรที่เป็นทีมใหญ่ในไทยพรีเมียร์ลีกมีหลายทีมที่พยายามสร้างทีมให้มีความนิยมเพ่ือ
จะได้สร้างรายได้ให้กับสโมสรอย่างต่อเน่ือง ซึ่งทีมที่มาแรงทั้งความเป็นทีมที่มีฟอร์มการเล่นที่

ยอดเยี่ยม และ ท าธุรกิจสร้างรายได้อย่างต่อเน่ืองและมั่นคง คือ ทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไม่ว่าจะ

เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในการสร้างสนามที่มีความจุเป็นมาตรฐานด้วยงบประมาณกว่า 500 ล้าน
บาทและดึงนักฟุตบอลที่มีความสามารถมาอยู่ในทีม โดยทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คือ ทีมฟุตบอล

อาชีพของประเทศไทย ที่ประสบความส าเร็จสูงสุด นับแต่ประเทศไทยเคยจัดการแข่งขันฟุตบอล
ลีกอาชีพมา เพียง 3 ปี ที่ลงสู่สนามฟุตบอลอาชีพ กับแบรนด์ “บุรีรัมย์” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สร้าง

ความยิ่งใหญ่ที่ต้องบันทึกไว้ในวงการฟุตบอลไทย ด้วยการคว้าแชมป์ 6 รายการมาครอบครอง
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จึงได้รับการบันทึกไว้ให้เป็นทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอาชีพของ

ประเทศไทย เน่ืองด้วยการเติบโตของสโมสรอย่างรวดเร็วท าให้ความนิยมแพร่หลายไปทั่วทุกที่
ภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ท าให้เกิดการรวมตัวกันเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการลงทุนในด้าน

การเงินและอุทิศเวลาในการติดตามข่าวสารนักฟุตบอลหรือสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
โดยเบื้องต้นนักวิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าเรื่องน้ีมาเป็นประเด็นในการท าวิทยานิพนธ์

โดยมุ่งที่จะศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ

ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลของทีมสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้ประกอบการค้าในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวกับฟุตบอล

ท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1.2.1  เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ 
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด 
1.2.2  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 
1.3.1  ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ  ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

บุรีรัมย์ จ านวนทั้งสิ้น 1,217,154 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2555) 
 

1.3.2  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

1.3.2.1   ศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลของทีมสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ผลิตภัณฑ์
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ที่มาจากสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้แก่ บัตรเข้าชมการแข่งขันหรือบัตรเข้าชมกิจกรรม

ต่างๆ ที่สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดจัดขึ้น หนังสือหรือดีวีดีของสโมสร อุปกรณ์การเชียร์ 
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร เครื่องประดับและของที่ระลึกต่างๆ  

1.3.2.2   ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด ประกอบด้วย 3 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านทัศนคติ 

และปัจจัยทางการตลาด 

 

1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1  ท าให้ทราบถึงลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ

เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

1.4.2  สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

1.4.3  สามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ส าหรับการพัฒนาตลาดธุรกิจกีฬา
ฟุตบอลท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการศึกษาเรื่อง “ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีร ัมย ์
ยไูนเต็ดของผู้บรโิภคในจงัหวดับุรรีมัย”์ ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาดงันี้ 
 2.1  แนวคดิและทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาด 
 2.2  แนวคดิและทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 2.3  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้ 
 2.4  ทฤษฎลี าดบัความตอ้งการของมนุษย ์
 2.5  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคต ิ
 2.6  แนวคดิดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 
 2.7  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 

2.1.1  ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธ์ทางธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยจะครอบคลุมประเดน็ต่างๆ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา 
(Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ทีธุ่รกจิต้องใช้
ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และอมรศกัดิ ์บุญ
เรอืง, 2546: 35) 

ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปจัจยัที่สามารถควบคุมไดแ้ละสามารถทีจ่ะเปลี่ยนแปลง
หรอืปรบัปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมเพื่อท าให้กิจการอยู่รอดหรอือาจเรยีกได้ว่าส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมอืทางการตลาดที่ถูกใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายท าใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายพอใจและมคีวามสุขได ้(กุลวดคีูหะ โรจนานนท์, 2545: 
16) 
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สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 29) กล่าวว่า “ส่วนประสมการตลาดหมายถึงองค์ประกอบที่

ส าคัญในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้กิจการธุรกิจจะต้องสร้าง
ส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด” 

 

2.1.2  องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และอมรศักดิ์ บุญเรือง (2546: 35) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทาง

การตลาดไว้ดังน้ี 

1)   ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง
ความจ าเป็นหรือความต้องการของลูกค้าและต้องการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่สามารถ

สนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้ท าให้ผู้ประกอบการต้องมีการก าหนดการ
ออกแบบและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาดและลูกค้าแต่ละบุคคล

อย่างพึงพอใจ ได้แก่ 

(1)   สินค้าให้เลือก (Product Variety) คือ ร้านค้ามีสินค้าให้เลือกหลายชนิด
ท าให้ลูกค้ามีทางเลือกและมีโอกาสในการตัดสินใจซื้อมากกว่าร้านที่มีสินค้าน้อย 

(2)   คุณภาพสินค้า (Quality) ความมีมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ โดย
สินค้าที่มีการก าหนดคุณภาพที่ดีย่อมได้รับการยอมรับมากกว่าสินค้าที่ไม่มีการก าหนดคุณภาพ

ของสินค้า แม้จะราคาจะถูกกว่าก็จะไม่ได้รับความสนใจเท่ากับสินค้าที่มีการก าหนดคุณภาพดี

แต่ราคาสูง 
(3)   ลักษณะ (Feature) ลักษณะโดยทั่วไปของสินค้า เช่น สินค้าที่มีลักษณะ

เป็นของสดหรือของแห้ง หรือสินค้าที่มีลักษณะเป็นเทคโนโลยี 
(4)   การออกแบบ (Design) การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือผลิตสินค้าที่มี

รูปแบบเป็นเอกลักษณ์น่าดึงดูด และสามารถใช้งานได้ดี ย่อมเป็นที่นิยมของผู้บริโภค 

(5)   การบรรจุหีบห่อ (Packaging) การบรรจุสินค้าในหีบห่อที่สวยงาม 
ปลอดภัย และสะดวกต่อการพกพาย่อมเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ 

(6)   การรับประกัน (Guarantics) การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เมื่อ
ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วจะได้รับสินค้าที่ดีจริงๆและมีคุณภาพ ซึ่งหากเกิดปัญหาหรือไม่

พอใจในผลิตภัณฑ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีการรับประกันความเสียหายนั้น 

(7)   การรับคืน (Returns) ใกล้เคียงกับการรับประกัน โดยการรับคืน
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหา ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่พึงปฏิบัติและการที่ผู้ผลิตใดมีการ

รับคืนสินค้าย่อมแสดงถึงความมีมาตรฐานสินค้าที่สูง 
2)   ราคา หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนกับสินค้า

หรือบริการ ราคาเป็นสิ่งที่ก าหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการในรูปแบบของ

เงินตรา ในการก าหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการในรูปแบบของเงินตรา การ
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ก าหนดมูลค่านั้นจะต้องมีการก าหนดราคาให้เหมาะสม เพราะราคาเป็นกลไกที่จะสามารถดึงดูด

ความสนใจของลูกค้าให้เกิดขึ้นได้ ในการก าหนดราคาจะต้องพิจารณาทั้งลักษณะการแข่งขันใน
ตลาดเป้าหมาย และปฏิกิริยาของลูกค้าต่อราคาที่แตกต่างกัน ได้แก่ 

(1)   การก าหนดราคา (Prices) การก าหนดราคาสินค้าที่เหมาะสม มีการ
ก าหนดราคาสินค้าที่มีการลดราคาเป็นพิเศษ ในแต่ละช่วงเวลาหรือฤดูกาล ย่อมเป็นสิ่งดึงดูด

หรือจูงใจลูกค้าได้ทางหน่ึง 

(2)   การให้ส่วนลด (Discount) ส่วนลดจากราคาที่ก าหนดในรายการซึ่ง
ผู้ขายลดให้ผู้ซื้อ เช่น ส่วนลดเงินสดคือการลดราคาให้กับผู้ซื้อส าหรับการช าระเงินโดยเร็ว 

ส่วนลดปริมาณคือการลดราคาส าหรับการซื้อในปริมาณมาก ซึ่งควรหักกับลูกค้าทุกคนใน
ปริมาณที่เท่าเทียมกันและไม่ควรเกินต้นทุนของผู้ขาย การให้ส่วนลดอาจให้ตามค าสั่งซื้อแต่ละ

งวด หรือให้ตามจ านวนหน่วยโดยรวมในช่วงเวลาหน่ึง 

(3)   ป้ายราคา (Sign) การแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน โดยการติดป้าย
ราคา บ่งบอกถึงความมีมาตรฐานของตัวสินค้าด้วย 

3)   ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการท างานที่จะท าให้
สินค้าหรือบริการไปสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้ตามความต้องการ เป็น

การน าสินค้าหรือบริการสู่ตลาดเป้าหมาย เพราะฉะนั้นสถานที่ต้องมีการพิจารณาถึงหลายสิ่ง

หลายอย่างมาประกอบกันเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าสูงที่สุด 
(1)   ท าเลที่ตั้ง (Location) การเลือกสถานที่ในการตั้งร้านค้าหรือการตั้ง

โกดังสินค้าที่มีความสะดวกในการขนส่งและเข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกจะช่วยในการระบายสินค้า
และจ าหน่ายสินค้าได้มากแถมยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้อีกด้วย 

(2)   การขนส่ง (Transportation) การจัดส่งสินค้าหรือบริการ ต้องใช้

ยานพาหนะที่เหมาะสมกับปริมาณหรือขนาดสินค้านั้นๆ เพ่ือให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย
ไม่เกิดความเสียหายและตรงต่อเวลา 

(3)   สถานที่จอดรถ (Parking) การมีสถานที่จอดรถให้ลูกค้าอย่างเพียงพอ 
เพื่อความสะดวกต่อลูกค้าในการเข้าเลือกซื้อสินค้า 

4)   การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสร้างความ

พึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าใจและทราบถึง
คุณค่าของสินค้าที่เสนอขาย ซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การส่งเสริมการตลาด

นั้นมีอิทธิพลต่อทัศนคติและส่งผลให้เกิดความต้องการในตัวสินค้าหรือบริการ ท าให้ผู้บริโภค
มั่นใจว่าผู้ผลิตมีสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการได้ ได้แก่ 
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(1)   การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ

องค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยมีผู้อุปถัมภ์รายการ โดยกลยุทธ์ในการ
โฆษณาเกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์การสร้างสรรค์การโฆษณา และกลยุทธ์สื่อ 

(2)   การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อสินค้าหรือบริการที่

คาดหวัง และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า  

(3)   การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) กิจกรรมส่งเสริมการขายที่
นอกเหนือจากการโฆษณา เป็นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุ้นหรือดึงดูดความสนใจของ

ผู้บริโภค เช่น การจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ซึ่งสามารถท าให้ผู้บริโภคหันมาสนใจในตัว
สินค้านั้นได้ 

(4)   การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public relation) 

การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้าโดยตรง เช่น ประชาชนทั่วไป แรงงาน ผู้ถือหุ้น และ
หน่วยงานราชการ เป็นต้น การให้ข่าวสารเป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ไม่

ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผน โดยองค์กร
หน่ึงเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริโภค 

 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

2.2.1  ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 124–125) กล่าวไว้ว่า “พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การ

กระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและ

บริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ การกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการ
ใช้สินค้า” 

ปริญ ลักษิตานนท์ (2536: 27) กล่าวไว้ว่า “พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระท าของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ีหมายรวมถึง

กระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อน และมีส่วนก าหนดให้เกิดการกระท า”  

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2536: 5) ได้กล่าวไว้ว่า “พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นปฏิกิริยาของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการ

ต่างๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดก่อน และเป็นตัวก าหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่าน้ี” 
ธงชัย สันติวงษ์ (2540: 29) ได้กล่าวไว้ว่า “พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท า

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งเกี่ยวข้องโดย ตรงกับการจัดหาให้ได้มา และการใช้ซึ่งสินค้าและ
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บริการ ทั้งน้ี หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนในการ

ก าหนดให้มีการกระท า” 
จากความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคที่กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า พฤติกรรม

ผู้บริโภค หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้า
หรือบริการ 

  

2.2.2  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของ
ผู้บริโภค เพื่อทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  ค าตอบที่ได้จะช่วยให้

นักการตลาดสามารถวางแผนกลยุทธ์เพ่ือสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง

เหมาะสม  โดยใช้ 7 ค าถามค้นหาพฤติกรรมของผู้บริโภคคือ 6Ws และ1H (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2538: 10) 

ค าถามที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไป
ด้วย WHO?  WHAT?  WHY?  WHO?  WHEN?  WHERE? และ HOW?  เพ่ือหาค าตอบ 

7Os อันประกอบด้วย Occupants Objects Objectives Organization Occasions และ Outlets 

Operations  ซึ่งการใช้ค าถาม 7 ค าถาม เพ่ือหาค าตอบ 7ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
รวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ดังน้ี 

1)   ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the Target Market?) เป็นค าถามเพื่อ
หาค าตอบเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา 

พฤติกรรมศาสตร์ 

2)   ผู้บริโภคซื้ออะไร (What Does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพ่ือหา

ค าตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) คือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และความ

แตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน 
3)   ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why Does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพ่ือหา

ค าตอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการซื้อ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านร่างกายและ

จิตวิทยา 
4)   ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ (Who Participates in the Buying?) เป็นค าถาม

เพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (Organizations) 
ประกอบด้วยผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อและผู้ใช้ 

5)   ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When Does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพ่ือหา

ค าตอบเกี่ยวกับโอกาสในการซื้อสินค้าและบริการอ่ืนๆ (Occasions) 
6)   ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where Does the Market Buy?) เป็นค าถามเพ่ือหา

ค าตอบเกี่ยวกับแหล่งหรือช่องทางที่ผู้บริโภคจะไปซื้อ (Outlets) เช่น ห้างสรรพสินค้า 
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7)   ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร (How Does the Market Buy?) เป็นค าถามทีต่้องหา
ค าตอบเกีย่วกบัขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ (Operations) ประกอบดว้ยการรบัรู ้

 
2.2.3  โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ได้สรุปเกี่ยวกบั โมเดลพฤตกิรรมของผู้บรโิภคไว้ว่าเป็นการศกึษาถงึเหตุจูงใจที่ท าให้

เกดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์โดยมจีุดเริม่ต้นจากการเกดิสิง่กระตุ้น ทีท่ าใหเ้กดิความต้องการ
สิง่กระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สกึนึกคดิของผู้บรโิภค ซึ่งเปรยีบเสมอืนกล่องด าที่ผู้ผลติหรอื
ผูข้ายไมส่ามารถคาดคะเนได ้ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณ์ต่างๆ ของผูซ้ือ้
แลว้จะมกีารตอบสนองหรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ ดงัภาพที ่2.1 (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และอมรศกัดิ ์
บุญเรอืง, 2546: 128) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1  รปูแบบพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 
แหล่งท่ีมา: ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2546: 129. 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก 
1. สิง่กระตุน้ทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย 
การส่งเสรมิการตลาด 
2. สิง่กระตุน้อืน่ๆ ไดแ้ก่ เศรษฐกจิ 
เทคโนโลย ีการเมอืง 

กล่องด าหรือ
ความรู้สึกนึกคิด

ของผูซ้ื้อ 

การตอบสนองของผูซ้ื้อ 
1. การเลอืกผลติภณัฑ ์
2. การเลอืกราคา 
3. การเลอืกผูข้าย 
4. เวลาในการซื้อ 
5. ประมาณการซื้อ 

ลกัษณะของผูซ้ื้อ 
1. ปจัจยัดา้นวฒันธรรม 
2. ปจัจยัดา้นสงัคม 
3. ปจัจยัส่วนบุคคล 
4. ปจัจยัดา้นจติวทิยา 

ขัน้ตอนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
1. การรบัรูป้ญัหา 
2. การคน้หาขอ้มลู 
3. การประเมนิทางเลอืก 
4. การตดัสนิใจซือ้ 
5. พฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ 

ปัจจยัภายนอก 
ปจัจยัทางวฒันธรรม 
1. วฒันธรรมพืน้ฐาน 
2. วฒันธรรมยอ่ย 
3. ชัน้สงัคม 

ปัจจยัภายนอก 
ปจัจยัทางสงัคม 
1. กลุ่มอา้งองิ 
2. ครอบครวั 
3. บทบาทและ
สถานะ 

ปัจจยัเฉพาะบคุคล 
ปจัจยัส่วนบุคคล 
1. อาย ุ
2. อาชพี 
3. รายได ้
4. รปูแบบการ

ปัจจยัภายใน 
ปจัจยัดา้นจติวทิยา 
1. การจงูใจ 
2. การรบัรู ้
3. การเรยีนรู ้
4. ความเชือ่ถอื 
5. ทศันคต ิ
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โมเดลน้ีเริ่มต้นโดยที่มีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท าให้เกิดความต้องการก่อนแล้วท าให้เกิด

การตอบสนอง (Response) ซึ่งโมเดลน้ีมีรายละเอียดดังน้ี 
1)   สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย และสิ่ง

กระตุ้นจากภายนอก ซึ่งสิ่งกระตุ้นภายนอกถือว่าเป็นเหตุให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์และจูง
ใจให้เกิดการซื้อสินค้า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

(1)   สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่

สามารถควบคุมและจัดให้มีขึ้นได้ เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 
(2)   สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของ

ผู้บริโภคที่อยู่ภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ 
2)   กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งจะได้รับ

อิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 

(1)   ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพล
จากปัจจัยต่างๆ คือ 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เป็นตัวที่มีอิทธิพลส าคัญต่อแรงจูงใจ ความ
ปรารถนาของพฤติกรรมผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านสังคม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และ
สถานะ 

ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะส่วนบุคคลต่างๆ เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา เป็นต้น 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา เป็นการซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจาก

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 อย่าง คือ การรับรู้ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึก 

(2)   กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer Decision Process) 
ประกอบด้วย การรับรู้ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 

และพฤติกรรมหลังการซื้อ 

3)   การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค จะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี 

(1)   การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์อาหาร
เช้ามีทางเลือก คือ นมสดกล่อง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปหรือขนมปัง 

(2)   การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) เช่น ผู้บริโภคเลือกนมสดกล่องจะ

เลือกยี่ห้อโฟร์โมสต์หรือดัชมิลค์ 
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(3)   การเลือกผู้ขาย (dealer Choice) เช่น ผู้บริโภคนั้นจะตัดสินใจเลือก

ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าใกล้บ้าน 
(4)   การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) เช่น ผู้บริโภคเลือกเวลา 

เช้า กลางวัน เย็น ในการซื้อนมสดกล่อง 
(5)   การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) เช่น ผู้บริโภคเลือกซื้อ

นมหน่ึงกล่อง ครึ่งโหลหรือหน่ึงโหล 

4)   ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม และปัจจัยด้านสังคม (ปัจจัยภายนอก) ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางด้าน

จิตวิทยา (ปัจจัยภายใน) มีรายละเอียดดังน้ี 
(1)   ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Culture Factor) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเป็น

ที่ยอมรับจากคนรุ่นหน่ึงถึงอีกรุ่นหน่ึง ค่านิยมในวัฒนธรรมจะก าหนดลักษณะของสังคมและ

ก าหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืนๆ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก าหนดความต้องการ
และพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมย่อย และชั้นของ

สังคมโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
วัฒนธรรมพื้นฐาน (culture) หมายถึง ลักษณะพื้นฐานของบุคคลใน

สังคม เช่น ลักษณะนิสัยของคนไทย ซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ท าให้มี

ลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน 
วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่

มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันซึ่งจะมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่ วัฒนธรรมย่อยเกิดจากพื้นฐาน
ทางภูมิศาสตร์และลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ เช่น กลุ่มเช่ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผิว พื้นที่

ทางภูมิศาสตร์หรือท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ เป็นต้น 

ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การที่สมาชิกในสังคมได้ถูก
จัดแบ่งออกเป็นระดับ ฐานะที่แตกต่างกัน โดยถือเกณฑ์ รายได้ อาชีพ ทรัพย์สินหรือต าแหน่ง

หน้าทีในแต่ละชั้นสังคม สมาชิกในสังคมที่แตกต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน การแบ่งชั้นทาง
สังคมเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาชั้น

ของสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในการก าหนดเป้าหมาย ก าหนด

ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ศึกษาความต้องการของตลาดเป้าหมาย ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละชั้นสังคมได้ ลักษณะที่ส าคัญของชั้นสังคมคือ สมาชิกภายในชั้นสังคมเดียวกัน

จะมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรม และการบริโภคที่คล้ายคลึงกัน บุคคลสามารถเปลี่ยนชั้นของสังคม
ให้สูงขึ้นหรือต ่าลงได้ 

(2)   ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค ตลอดจนเข้าไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้อของผู้บริโภค ประกอบ
ไปด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครับ บทบาทและสถานะของผู้ซื้อ 
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กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มที่บุคคลต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง

ด้วย ซึ่งกลุ่มน้ีจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของผู้เป็นสมาชิกของกลุ่ม กลุ่ม
อ้างอิงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มปฐมภูมิคือบุคคลที่ใกล้ชิด ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน

สนิท และกลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพ่ือนร่วมอาชีพ และบุคคลต่างๆ ใน
สังคม 

ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่าเป็นผู้ที่อิทธิพลมากที่สุด

ต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล สิ่งเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ครอบครัว เป็นตัวก าหนดบทบาทการซื้อของบุคคลต่างๆ ในครอบครัว 

บทบาทและสถานะ (Role and Status) บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน
หลายกลุ่มในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว ในที่ท างาน กลุ่มอ้างอิง และสถาบันต่างๆ จะ

ก่อให้เกิดบทบาทขึ้น คนแต่ละคนก็จะมีบทบาทต่างๆมากมายและสถานะต่างกันในแต่ละกลุ่ม 

(3)   ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจซื้อได้รับอิทธิพล
จากลักษณะส่วนบุคคลด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวิต บุคลิกภาพ 
อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่

ต่างกัน 

ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) เป็นขั้นตอนในการ
ด ารงชีวิตของบุคคล ในลักษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่มี

อิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมของบุคคล ท าให้เกิดความต้องการที่แตกต่างกัน 
อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความต้องการ

สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ดังนั้นจะต้องศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มอาชีพ

ใดเพื่อที่จะน ามาจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
เป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 

โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) โอกาสทางเศรษฐกิจ
จะกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ โอกาสเหล่าน้ีประกอบด้วยรายได้ การออมทรัพย์ 

อ านาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน แนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล และอัตรา

ดอกเบี้ย ถ้าสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าคนมีรายได้ต ่า กิจการอาจต้องมีการปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์ 
การจัดจ าหน่าย การตั้งราคา ลดการผลิตและสินค้าคงคลัง และวิธีการต่างๆ เพื่อป้องกันการขาด

แคลนเงินหมุนเวียน 
การศึกษา (Education) ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี

แนวโน้มที่จะต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน 
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รูปแบบการด ารงชีวิต (Life Style) และค่านิยมหรือคุณค่า (Value) 

หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิด หรือหมายถึงอัตราส่วนของผลประโยชน์ที่
รับรู้ต่อราคาของสินค้า ส่วนรูปแบบการด ารงชีวิตแสดงออกในรูปของกิจกรรม ความสนใจ ความ

คิดเห็น เป็นต้น 
บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกลักษณะเป็นผลรวมของทัศนคติและ

นิสัยของบุคคล ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันไป บุคลิกที่แตกต่างกันน้ีจะท าให้มี

พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันด้วย 
(4)   ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นปัจจัยภายในตัว

ผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการซื้อและพฤติกรรมการใช้สินค้า ซึ่งประกอบด้วย 
การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระตุ้นให้กระท าหรือด าเนินการ

ให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ นับว่าเป็นปัจจัยภายในตัวแรกที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 

การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการจัด
ระเบียบและแปลความสิ่งที่มากระทบ เพ่ือที่จะสร้างภาพที่มีความหมาย โดยผ่านประสาทสัมผัส

ต่างๆ ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น การสัมผัส และความรู้สึกทางใจ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิด 
ความรู้สึก และสภาพแวดล้อมของผู้บริโภค 

การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง สิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการได้มีประสบการณ์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม การเรียนรู้ของ
บุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้นและจะเกิดการตอบสนอง 

ความเช่ือ (Beliefs) เป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง
อาจเน่ืองมาจากประสบการณ์ในอดีต เป็นตัวที่ก่อให้เกิดจินตภาพของผลิตภัณฑ์ขึ้นในผู้บริโภค 

ถ้าท าให้ผู้บริโภคมีความเช่ือว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพดี คุ้มค่ากว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง เป็น

การสร้างจินตภาพที่ดีให้อยู่ในใจผู้บริโภค ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ท าให้มีโอกาสที่
จะขายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น 

ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของบุคคล
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของบุคคลนั้น 

โดยอาจแสดงออกในทางบวกหรือลบก็ได้ 
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2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 

2.3.1  กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือก

ขึ้นไป ในกระบวนการซื้อโดยทั่วๆ ไป ผู้บริโภคจะผ่านขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน  (สนธยา คง

ฤทธิ์, 2544: 118) ดังน้ี 

2.3.1.1   การรับรู้ถึงปัญหา (Need Recognition) การรับรู้ถึงปัญหาหรือการรับรู้

ปัญหา (Problem  Recognition) กระบวนการซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความ
ต้องการของเขา  ซึ่งความต้องการอาจถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าภายในและภายนอก ผู้ซื้อจะเรียนรู้

วิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุ้น  ท าให้เขารู้ว่าจะตอบสนองสิ่งกระตุ้นอย่างไร ซึ่งนักการตลาดต้อง

ระบุสถานการณ์ที่กระตุ้นความต้องการขึ้นมาให้ได้  

2.3.1.2   การค้นหาข้อมูล (Information Search) ในขั้นน้ีผู้บริโภคจะแสวงหา

ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ในขั้นแรกจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน จากหน่วยความจ าที่ได้สั่งสม

ไว้ในสมอง เพื่อน ามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังได้ข้อมูลไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูล
เพิ่มเติมจากแหล่งภายนอก โดยแหล่งข้อมูลข่าวสารภายนอก จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 

1)  แหล่งบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน คนรู้จัก 

2)  แหล่งการค้า ได้แก่ การโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน
จ าหน่าย บรรจุภัณฑ์ การสาธิต 

3)  แหล่งชุมชน ได้แก่ สื่อมวลชน องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจน
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

4)  แหล่งทดลอง ได้แก่ การจัดการ การตรวจสอบ และการใช้

ผลิตภัณฑ์ 
2.3.1.3   การประเมินผลทางเลือก (Evaluation Alternative Solution) ขั้นน้ี

ผู้บริโภคจะน าข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มาจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสียที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ทั้งในลักษณะการเปรียบหาทางเลือกที่ดีที่สุดและหาความคุ้มค่าที่สุด เมื่อผู้บริโภคได้รับ

ข้อมูลข่าวสารก็จะน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเลือก โดยอาจจะมีการก าหนดความต้องการ

ของตนเองเพื่อพิจารณาลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ 
2.3.1.4   การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Deciding on the Appropriate 

Solution) หลังการประเมินผลทางเลือกในต่างๆแล้ว ผู้ประเมินจะทราบข้อดีและข้อเสียของแต่
ละทางเลือก หลังจากนั้นบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาทางเลือก

ที่เลือกได้ คือ ประเภทของสินค้าที่จะใช้แก้ปัญหา ที่มีผลดีมากที่สุดและมีผลเสียน้อยที่สุด

สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ในขณะนั้น สอดคล้องกับความพอใจ มีราคาที่เหมาะสม มี
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แนวโน้มที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต ตลอดจนมีผลกระทบต่อเน่ืองกับสังคม สิ่งแวดล้อมและ

บุคคลอ่ืนน้อยที่สุด 
2.3.1.5   การประเมินผลภายหลังการซื้อ (Post purchase evaluation) เป็น

ขั้นตอนสุดท้ายภายหลังจากการซื้อ ผู้บริโภคก็จะน าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนั้นมาใช้ และใน
ขณะเดียวกันก็จะท าการประเมินผลผลิตภัณฑ์นั้นไปด้วย โดยการเปรียบเทียบการใช้งานหรือ

ประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงกับความคาดหวังที่คาดคิดเอาไว้ หากผลที่ได้

เป็นไปตามความคาดหวังก็จะท าให้เกิดความพอใจ แต่หากผลที่ได้รับไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ก็
จะท าให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่งผลลัพธ์ทั้งสองทางน้ี อาจน าไปสู่การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตรงนั้น หรืออาจเปลี่ยนความเช่ือ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ไม่ได้หยุดตรงที่การซื้อ 

อย่างไรก็ตามการตัดสินใจของผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ 

ครบทั้ง 5 ขั้นตอนเสมอไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ รูปแบบของสถานการณ์ในการซื้อขณะนั้นๆ ของ
ผู้บริโภคด้วย นอกจากน้ีในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค บางครั้งยังมีความซับซ้อนที่จะต้องท า

ความเข้าใจ เน่ืองจากการซื้อของครอบครัวนั้น อาจจะมีบุคคลต่างๆ ในครอบครัวเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการซื้อมากมาย โดยจะมีบทบาทที่แตกต่างกันไป 

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ประกอบไปด้วยบทบาทต่างๆ ได้แก่ ผู้ริเริ่ม คือผู้

เสนอความคิดเห็นหรือแนะน าเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ผู้ชักจูง คือ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อว่า
ควรจะซื้อสินค้านั้นๆ หรือไม่ ผู้ตัดสินใจซื้อ คือ ผู้ที่ท าการซื้อจริงๆ และผู้ใช้ คือ ผู้บริโภคหรือใช้

สินค้านั้น โดยผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการจะต้องศึกษาเพื่อพิจารณาแนวทางและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค เพื่อจะได้สื่อสารและเสนอสินค้าให้เป็นที่พอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.3.2  การยอมรับนวัตกรรม  

Rogers (1983: 11) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม คือความคิด การ

กระท า หรือวัตถุใหม่ๆ ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวบุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอ่ืนๆ ของ
การยอมรับในสังคม 

นวัตกรรมที่จะยอมรับกันได้ง่ายต้องมีลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ มีประโยชน์หรือดีกว่า

ของเดิม (Relative Advantage) สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ยอมรับของสังคม (Compatibility) ไม่
ยุ่งยากสลับซับซ้อนมาก (Complexity) สามารถรับมาทดลองเป็นครั้งคราวได้ (Trialability) 

สามารถมองเห็นเข้าใจได้ง่าย (Observability) (Rogers, 1983: 115) และยังได้กล่าวถึงขั้นตอน
การตัดสินใจรับเอานวัตกรรมหรือรับสิ่งใหม่ๆ อีก 5 ขั้นตอน และจ าแนกลักษณะผู้ยอมรับ

นวัตกรรม 
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2.3.2.1   ขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรมแบ่งได้ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1)  ขั้นตอนในการรับรู้ (Awareness) ในขั้นน้ีผู้บริโภคเพียงแต่รับรู้ว่ามี
ความคิดใหม่ สิ่งใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้น แต่ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้น  

2)  ขั้นเกิดความสนใจ (Interest) เป็นขั้นที่ผู้บริโภคได้รับสิ่งกระตุ้น
บางอย่างจึงเกิดความสนใจ จะเริ่มท าการหาข้อเท็จจริง ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น 

3)  ขั้นการประเมินคุณค่า (Evaluation) ในขั้นน้ีผู้บริโภคจะท าการ

พิจารณาว่า ถ้ายอมรับเอาสิ่งใหม่นั้นมาใช้หรือปฏิบัติดูแล้ว จะเหมาะสมกับตัวผู้บริโภคหรือไม่ 
ให้ผลคุ้มค่าเพียงใด 

4)  ขั้นการทดลอง (Trial) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคจะทดลองน าสิ่งใหม่
นั้นมาใช้หรือลองปฏิบัติ อาจทดลองเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด เพ่ือดูผลว่าควรจะตัดสินใจ

ยอมรับโดยถาวรหรือไม่ 

5)  ขั้นการยอมรับ (Adoption) ในขั้นน้ีถ้าการทดลองของผู้บริโภค
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้บริโภคจะยอมรับสิ่งใหม่และน ามาใช้อย่างสม ่าเสมอ ในการรับเอา

ผลิตภัณฑ์ใหม่มาใช้นั้นจะแตกต่างกันในผู้บริโภคแต่ละคน จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคบางคนจะรับเอา
ผลิตภัณฑ์ใหม่มาใช้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่บางคนอาจจะรออยู่ชั่วระยะหน่ึงก่อน จึงได้มีการ

จ าแนกลักษณะผู้ยอมรับนวัตกรรม ดังภาพที่ 2.2 

 
 

 

 
ภาพท่ี 2.2  การจ าแนกลักษณะผู้ยอมรับนวัตกรรม 

แหล่งท่ีมา: Roger, 1983: 247. 
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2.3.2.2   การจ าแนกลักษณะผู้ยอมรับนวัตกรรม จากภาพที่ 2.2 จะเห็นได้ว่า 

การจ าแนกลักษณะผู้ยอมรับนวัตกรรมแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม (Roger, 1983: 247 – 250) ดังน้ี   
1)  กลุ่มแนวหน้าหรือกลุ่มผู้แนะน านวัตกรรม (Innovators) เป็นพวก

แรกที่มีบทบาทในฐานะเป็นผู้บุกเบิก และแนะน านวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆแก่ผู้อ่ืนด้วย อาจจะต้อง
ศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นเป็นอย่างดี จึงท าให้มีปริมาณน้อยมาก โดยประมาณ

ร้อยละ 2.5 

2)  กลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรมง่าย (Early Adopters) มักจะเป็นผู้ที่
ต้องการเป็นผู้น าทางความคิดและชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และมีความ

คิดเห็นสอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ๆ โดยจะได้รับต าแหน่งผู้น าในกิจกรรมนั้นๆ ด้วย เป็นกลุ่มที่
มีอิทธิพลในการชักชวนให้คนอ่ืนๆ ปฏิบัติตาม แต่กลุ่มน้ียังมีปริมาณค่อนข้างน้อยอยู่ ประมาณ

ร้อยละ 13.5% 

3)  กลุ่มผู้ยอมรับเร็ว (Early Majority) เป็นกลุ่มที่คล้อยตามระหว่าง
ผู้รับกลุ่มแรกกับผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมช้ากว่า คือ เมื่อรับนวัตกรรมจากผู้น านวัตกรรมแล้ว จะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะว่าสามารถรับนวัตกรรมนั้นได้เร็วกว่ากลุ่มอ่ืน โดยกลุ่มน้ีมี
อยู่ประมาณร้อยละ 34 

4)  กลุ่มผู้ยอมรับช้า (Late Majority) กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่ชอบสงสัยไม่เช่ือ

อะไรง่ายๆ จะไม่ยอมรับนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ จนกว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมจะยอมรับและใช้
นวัตกรรมดังกล่าวแล้ว รวมถึงบรรทัดฐานทางสังคม เศรษฐกิจ อาจเป็นแรงผลักดันที่ส่งผลให้

บุคคลในกลุ่มน้ียอมรับนวัตกรรมในที่สุด โดยกลุ่มน้ีมีอยู่ประมาณร้อยละ 34 
5)  กลุ่มล้าหลัง (Laggards) เป็นกลุ่มที่คล้อยตามการยอมรับนวัตกรรม

ช้าที่สุด ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ จะยอมรับนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ก็ต่อเมื่อคน

อ่ืนๆ ยอมรับและปฏิบัติกันจนเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว โดยกลุ่มน้ีมีประมาณร้อยละ 16 
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2.4  ทฤษฎีล าดบัความต้องการของมนุษย ์
 

ทฤษฎลี าดบัความต้องการของมาสโลว ์(Maslow  Need Hierarchy Theory) Maslow 
แบ่งล าดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ล าดบั ดงัภาพที ่2.3 

 
ความส าเรจ็ส่วนตวั (Self – actualization) 

(ความพงึพอใจส่วนตวั) 
ความตอ้งการดา้นอโีก ้(Ego needs) 

(ความภูมใิจ สถานะ และความเคารพ) 
ความตอ้งการดา้นสงัคม (Social needs) 

(ความรกั ความรูส้กึทีด่ ีความเป็นมติรและการยอมรบั) 
ความปลอดภยัและมัน่คง (Safety and security needs) 

(การคุม้ครอง ความเรยีบรอ้ย และความมัน่คง 
ความตอ้งการของรา่งกาย (Physiological needs) 
(อาหาร น ้า อากาศ ทีอ่ยูอ่าศยั ยารกัษาโรค) 

 
ภาพท่ี 2.3  ล าดบัขัน้ความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย ์
แหล่งท่ีมา: ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550: 143. 
 

ล าดบัที ่1  ความต้องการขัน้พื้นฐานหรือความต้องการทางร่างกาย (Physiological 
Needs) เป็นความต้องการเพื่อการมชีวีติอยู่ ไดแ้ก่ ความต้องการดา้นปจัจยัสี ่คอื อาหาร ทีอ่ยู ่
เครือ่งนุ่งห่ม และยารกัษาโรค ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัชวีติ ถา้มนุษยไ์มส่ามารถตอบสนอง
ความต้องการในขัน้นี้ได้ก็ไม่มคีวามต้องการในขัน้ถดัไป เพราะมนุษยจ์ะไม่มเีวลาคดิถงึความ
ต้องการอื่น จะคดิเฉพาะสิง่ที่มาสนองความต้องการในขัน้พืน้ฐานเท่านัน้ ซึ่งปจัจยัทีต่อบสนอง
ความตอ้งการทางรา่งกายน้ี ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นรายได ้สภาพการท างาน และสวสัดกิาร 

ล าดบัที ่2  ความต้องการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) มนุษยม์คีวามต้องการ
ที่จะมคีวามมัน่คงในการมชีวีติอยู่รอด ต้องการหลกัประกนัในการปฏบิตัิงานว่ามคีวามมัน่คง
ปลอดภยั ไม่ถูกยา้ยหรอืไล่ออก โดยไม่มคีวามผดิ เวลาเจบ็ป่วยได้รบัการรกัษาพยาบาล เมื่อ
ชราไดร้บับ าเหน็จบ านาญเป็นค่าตอบแทน นัน่คอืการมกีารงานทีม่ ัน่คง 

ล าดบัที ่3  ความต้องการด้านสงัคม (Social Needs) ความต้องการเป็นเจ้าของ 
ต้องการความรกัและมสี่วนร่วมในกจิกรรมสงัคม สิง่ทีม่นุษยม์คีวามต้องการในขัน้นี้คอืความรกั 
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ความรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ตอ้งการทีจ่ะอยูร่ว่มกนัท างานรว่มกนั และไดร้บัการยอมรบัจาก
บุคคลอื่นในกลุ่ม มคีวามรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ดงันัน้ผูบ้รหิารสามารถสนองตอบ
ด้วยการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม จัดกลุ่มควบคุมคุณภาพ จัดการบริหารโดยยึด
วตัถุประสงค ์

ล าดบัที ่4  ความต้องการการยอมรบันับถอื (Esteem Needs) การนิยมยกย่อง ความ
ตอ้งการการยอมรบันบัถอืสามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภทคอื การยอมรบันับถอืจากบุคคลทัว่ไป 
เช่นการได้รบัการเอาใจใส่  การได้รบัเกยีรติยกย่อง และการยอมรบันับถอืตนเอง เช่น ความ
ปรารถนาทีจ่ะไปสู่ความส าเรจ็ (Achievement) ความเป็นตวัของตนเอง (Independence) ความ
เชื่อมัน่ในตนเอง (Confidence) และความมอีสิระ (Freedom) 

ล าดบัที ่5  ความต้องการทีจ่ะไดร้บัความส าเรจ็ส่วนตวั (Self – Actualization Needs) 
ความกา้วหน้าและรูจ้กัตนเอง เป็นความต้องการในระดบัสูงทีสุ่ดทีบุ่คคลทุกคนปรารถนาทีจ่ะให้
เกดิความนึกคดิของแต่ละบุคคล ต้องการทีจ่ะท างานดว้ยความสามารถสูง แสดงความสามารถ
ตนใหเ้ป็นที่ประจกัษ์ ความต้องการในขัน้นี้มนุษยจ์ะมคีวามสุขในการท างาน มคีวามพงึพอใจที่
จะสรา้งความสมบรูณ์ใหแ้ก่ชวีติ มคีวามตอ้งการใหก้จิการทีท่ าอยูก่า้วหน้ายิง่ขึน้ โดยปกตบิุคคล
ทัว่ไปจะวดัความส าเรจ็จากการท างานเช่น การเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง การเพิม่ก าไรให้บรษิทั 
การไดร้บัผลประโยชน์อื่นๆ ในการปฏบิตังิานมคีวามกา้วหน้าในอาชพี 

จากทฤษฎลี าดบัความตอ้งการของมนุษย์ขา้งต้น พอจะสรุปไดว้่าแนวความคดิของมาส
โลว์ บุคคลที่จะนับได้ว่าเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดหรือมคีุณภาพชีวิตสูงสุด ก็คือ คนที่มีความ
ตอ้งการจนถงึขัน้ที ่5 และสามารถสนองความตอ้งการของตนไดส้ าเรจ็อย่างดใีนทุกๆ ขัน้ ความ
ต้องการนี้จะอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด ความต้องการที่ได้รบัการตอบสนองแล้วจะไม่เป็น
แรงจงูใจทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมอกีต่อไป แต่ความต้องการระดบัต ่าทีไ่ดร้บัการตอบสนองแลว้จะมี
อทิธพิลต่อผูน้ัน้ต่อไปอกี กระบวนการดงักล่าวจะด าเนินต่อไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ถงึระดบัความ
ต้องการสูงสุดมนุษยม์คีวามต้องการทางด้านร่างกายด้านความปลอดภยัต้องการความรกัและ
การยอมรบัต้องการด้านเกยีรตยิศและชื่อเสยีง ต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชวีติ และความ
ตอ้งการมอีทิธพิลต่อการแสดงพฤตกิรรมของมนุษย ์
 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
 

2.5.1  ความหมายของทศันคติ (The Definition of Attitude) 
ทศันคติ หมายถงึ การประเมนิความพงึพอใจของบุคคลความรู้สกึนึกคดิด้านอารมณ์

และการปฏบิตัิที่มผีลต่อความคิดหรอืมต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง หรอืความคดิที่มลีกัษณะแสดงไปใน
ทางบวกหรอืทางลบ พอใจหรอืไม่พอใจ ทศันคตเิป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความเชื่อ และความเชื่อก็
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มีอิทธิพลต่อทัศนคติ การเกิดทัศนคตินั้นจะเกิดได้จากข้อมูลหรือประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับ 

ถ้าต้องการให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าต้องมีการสร้างทัศนคติของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสินค้าของ
ธุรกิจ และพิจารณาว่าทัศนคติของผู้บริโภคเป็นอย่างไร จากนั้นจึงพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับ

ทัศนคติ ซึ่งจะท าได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในสินค้า 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และอมรศักดิ์ บุญเรือง, 2546: 214) 

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545: 138) ทัศนคติ หมายถึง “ความพร้อมทางจิตที่เกี่ยวกับ

ความรู้สึกนึกคิด และแนวโน้มด้านพฤติกรรมที่มีต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทาง
หน่ึง ซึ่งสภาวะทางจิตน้ีจะคงอยู่นานพอสมควร” 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2540: 11 - 12) ทัศนคติ หมายถึง “ท่าทีหรือความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิงใดสิ่งหน่ึง ถือเป็นกิริยาท่าที ความรู้สึกรวมๆ ของบุคคลที่เกิดจากความพร้อมหรือ

ความโน้มเอียงของจิตใจ แสดงออกเพ่ือโต้ตอบสิ่งเร้า โดยอาจจะแสดงออกในทางเห็นชอบด้วย

หรือต่อต้านก็ได้” 
 

2.5.2  องค์ประกอบทัศนคติ 

องค์ประกอบของทัศนคติมี 3 ประการ ดังภาพที่ 2.4 
 

 
 

ภาพท่ี 2.4  องค์ประกอบทัศนคติ 

แหล่งท่ีมา: Schiffman and Kanuk, 2000: 203. 

 

2.5.2.1   ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นส่วนที่แสดงถึง
ความรู้ การรับรู้ และความเช่ือถือ ที่มีต่อผู้บริโภคเกี่ยวกับความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง อาจ

แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งความรู้และการรับรู้ได้มาจากการผสมกันระหว่างประสบการณ์

ความรู้สึก 
(Affective) 

พฤติกรรม 
(Conation) 

ความเข้าใจ 
(Cognition) 



 21   
 

โดยตรงต่อทัศนคติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันจากหลายแหล่งข้อมูล ความรู้น้ีจะมีผลกระทบต่อ

ความเช่ือ 
2.5.2.2   ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ส่วนที่สะท้อน

อารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อความคิดหรือสิ่งในสิ่งหน่ึง ประสบการณ์จะมีผลกระทบ
ด้านจิตใจ สามารถเพิ่มไปในด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ 

2.5.2.3   ส่วนของพฤติกรรม (Behavior Component) จะสะท้อนถึงแนวโน้ม

พฤติกรรมของผู้บริโภค หรือแนวโน้มการกระท าที่แสดงออกถึงความโน้มเอียงที่จะซื้อผลิตภัณฑ์
หรือบริการในทางใดทางหน่ึง 

 

2.5.3  ลักษณะของทัศนคติ  

ทัศนคติเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เป็นลักษณะของการ

จัดระเบียบแนวความคิด ความเช่ือ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงเสมอ 

เน่ืองจากทุกคนต้องประเมินทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการจัดระเบียบ
ของแนวความคิดและความเช่ือว่าควรจะไปในทิศทางใดบ้าง ส่วนความเป็นกลางคือไม่มีทิศทาง

ไปทางบวกหรือลบนั้นมีน้อยมาก เพราะผู้บริโภคแตกต่างกันไปตามสิ่งจูงใจและอารมณ์ 
ลักษณะที่ส าคัญของทัศนคติประกอบด้วย (ศุภร เสรีรัตน์, 2540 :164) 

2.5.3.1   ทัศนคติเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวบุคคล กล่าวคือ เป็นเรื่องระเบียบความนึกคิด

ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล 
2.5.3.2   ทัศนคติมิใช่ส่งที่มีมาแต่ก าเนิด คนทุกคนเกิดมายังไม่มีทัศนคติใดๆ

ทั้งสิ้น แต่เมื่อได้ผ่านการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่ตนได้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยในภายนอก ก็จะ
ก่อให้เกิดทัศนคติขึ้นมา การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดทัศนคติได้มาจากอิทธิพลของกลุ่มต่างๆ เช่น 

ครอบครัว เพื่อน สังคม 

2.5.3.3   ทัศนคติมีลักษณะมั่นคงถาวร ทัศนคติที่ได้ก่อตัวขึ้นมาแล้วจะอยู่อย่าง
ถาวร และยากต่อการเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใด เพราะทัศนคติได้ก่อตัวขึ้นมาจากกระบวนการ

ทางด้านความคิด ซึ่งมีการวิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปเป็นทัศนคติขึ้นมา 
2.5.3.4   ทัศนคติเกิดขึ้นมาจากตัวบุคคลและสิ่งของเสมอ ทัศนคติไม่ได้เกิด

ขึ้นมาจากภายในแต่เป็นสิ่งที่ก่อตัว หรือเรื่องที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสการเรียนรู้จากสิ่งภายนอก 

 

2.5.4  การเกิดทัศนคติ (Attitude Formation) 

ธงชัย สันติวงษ์ (2539: 166 – 167) กล่าวว่า ทัศนคติก่อตัวเกิดขึ้นมา และเปลี่ยนแปลง

ไป เน่ืองจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน ได้แก่ การจูงใจทางร่างกาย ข่าวสารข้อมูล การเข้า
เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ประสบการณ์ และลักษณะท่าทาง 
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2.5.4.1   การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) ทัศนคติ จะเกิดขึ้นเมื่อ

บุคคลใดบุคคลหน่ึง ก าลังด าเนินการตอบสนองตามความต้องการ หรือแรงผลักดันทางร่างกาย 
ตัวบุคคลจะสร้าง ทัศนคติ ที่ดีต่อบุคคลหรือสิ่งของ ที่สามารถช่วยให้เขามีโอกาสตอบสนอง

ความต้องการของตนได้ 
2.5.4.2   ข่าวสารข้อมูล (Information) ทัศนคติ จะมีพื้นฐานมาจากชนิดและ

ขนาดของข่าวสารที่ได้รับรวมทั้งลักษณะของแหล่งที่มาของข่าวสาร ด้วย กลไกของการเลือก

เฟ้นในการมองเห็นและเข้าใจปัญหาต่างๆ (Selective Perception) ข่าวสารข้อมูลบางส่วนที่เข้า
มาสู่บุคคลนั้น จะท าให้บุคคลนั้นเก็บไปคิด และสร้างเป็น ทัศนคติ ขึ้นมาได้ 

2.5.4.3   การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation) ทัศนคติ บางอย่างอาจมา
จากกลุ่มต่างๆ ที่บุคคลเกี่ยวข้องอยู่ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครัว วัด กลุ่มเพ่ือน

ร่วมงาน กลุ่มกีฬา กลุ่มสังคมต่างๆ โดยกลุ่มเหล่าน้ีไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวมของค่านิยมต่างๆ 

แต่ยังมีการ ถ่ายทอดข้อมูลให้แก่บุคคลในกลุ่ม ซึ่งท าให้สามารถสร้าง ทัศนคติ ขึ้นได้ 
โดยเฉพาะครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน เป็นกลุ่มที่ส าคัญที่สุด (Primary Group) ที่จะเป็น

แหล่งสร้าง ทัศนคติ ให้แก่บุคคลได้ 
2.5.4.4   ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของคนที่มีต่อวัตถุสิ่งของ 

ย่อมเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้บุคคลต่างๆ ตีค่าสิ่งที่เขาได้มี ประสบการณ์มาจนกลายเป็น 

ทัศนคติ ได้ 
2.5.4.5   ลักษณะท่าทาง (Personality) ลักษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วน

ทางอ้อมที่ส าคัญในการสร้างทัศนคติ ให้กับตัวบุคคล 
 

2.5.5  ประเภทและการเปล่ียนแปลงของทัศนคติ 

2.5.5.1   ประเภทของทัศนคติสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 

2538: 146) ได้แก่ 
1)  ทัศนคติเชิงบวก เป็นทัศนคติที่ชักน าให้บุคคลแสดงออก มี

ความรู้สึก หรืออารมณ์จากสภาพจิตใจ โต้ตอบในด้านดีต่อบุคคลอ่ืน หรือเรื่องราวใดเรื่องราว
หน่ึง รวมทั้งหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และการด าเนินกิจการขององค์กรอ่ืนๆ  

2)  ทัศนคติทางลบ เป็นทัศนคติที่สร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเสื่อม

เสีย ไม่ได้รับความเช่ือถือหรือความไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลง ระแวง สงสัย รวมทั้ง
เกลียดชังต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง เรื่องราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือหน่วยงานองค์กร 

สถาบัน และการด าเนินกิจการขององค์กรอ่ืนๆ  
3)  ประเภทที่สาม ซึ่งเป็นประเภทสุดท้าย คือ ทัศนคติ ที่บุคคลไม่

แสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบัน 

องค์การ และอ่ืนๆ โดยสิ้นเชิง  
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2.5.5.2   การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญส าหรับนักการตลาด 
ซึ่งอาจจะสร้างโอกาสที่จะเป็นผู้น าตลาด และมีจ านวนลูกค้าที่มีความภักดี คือ การสร้างทัศนคติ

ด้านบวกที่มีอยู่ของลูกค้าเอาไว้เพื่อไม่ให้พ่ายแพ้แก่คู่แข่งขัน วัตถุประสงค์ของนักการตลาด คือ 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของลูกค้าและคู่แข่งขัน และพยายามเอาชนะให้ได้ระหว่างกลยุทธ์การ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติของลูกค้าและคู่แข่งขัน กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทัศนคติมีรายละเอียดดังน้ี 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538: 207) 
1)  การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การจูงใจขั้นพื้นฐาน ได้แก่ หน้าที่ในการ

สร้างผลประโยชน์ หน้าที่ในการป้องกัน หน้าที่ในการแสดงมูลค่า หน้าที่ในการให้ความรู้ และ
การรวมหลายหน้าที่ 

2)  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมาย 

เหตุการณ์หรือเหตุผลเฉพาะ 
3)  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่ขัดแย้งกัน 2 ประการ 

4)  การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของโมเดลคุณสมบัติหลายประการ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการประเมินคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงความเช่ือในตรา

สินค้า การเพิ่มคุณสมบัติ และการเปลี่ยนคะแนนตราสินค้าทั้งหมด 

5)  การเปลี่ยนแปลงความเช่ือถือของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้าของคู่
แข่งขัน 

 

2.5.6  ความส าคัญของทัศนคติ 

ยุทธนา ธรรมเจริญ และคณะ (2539: 154) ได้กล่าวไว้ว่า “จุดประสงค์ส่วนใหญ่ของ

ความพยายามในการตลาด คือ ความต้องการที่จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้บริโภค เพ่ือให้

ผู้บริโภคเกิดทัศนคติในทางที่ดีต่อสินค้าและบริการ” เพ่ือให้ทัศนคติที่ดีนั้นผลักดันให้เกิด
พฤติกรรมที่ผู้ขายต้องการ ทัศนคตินั้นถือว่าเป็นผลรวมของหลายๆ องค์ประกอบและเป็นตัวที่มี

อิทธิพลส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล นอกจากน้ีทัศนคติยังเป็นตัวการส าคัญในการ
ก่อให้เกิดพฤติกรรม เช่น ตราสินค้าใดที่จะซื้อ ไปซื้อที่ร้านไหน เป็นต้น เพราะฉะนั้นความเข้าใจ

เกี่ยวกับทัศนคติจะน ามาซึ่งการวางแผนการตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สาเหตุหน่ึงที่

นักการตลาดควรจะเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติ คือ ทัศนคติสามารถให้ข้อมูลที่ส าคัญ สามารถท าให้
เราท านายการซื้อในอนาคตได้ ท าให้เข้าใจถึงยอดขายของเราได้ว่าดีหรือไม่ดี และท าให้เรา

ปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือพัฒนาทัศนคติของผู้บริโภคได้ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า
ทัศนคติส าคัญและมีประโยชน์ต่อการตลาดดังน้ี 

2.5.6.1   ทัศนคติเป็นตัวแปรที่เราใช้วัดความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมทาง

การตลาด  
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2.5.6.2   ทัศนคติช่วยประเมินกิจกรรมทางการตลาดก่อนออกใช้จริง โดยอาจจะ

ท าการทดสอบ โดยวัดทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย ถ้าทัศนคติไปในทางบวก แสดงว่ากิจกรรม
ทางกตลาดนั้น มีโอกาสที่จะสามารถน าออกมาใช้ในตลาดได้จริง 

2.5.6.3   ทัศนคติใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด และเลือกส่วนตลาดที่ต้องการ โดย
จะแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป็นส่วนตลาดที่มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและตราสินค้า และกลุ่มที่มีทัศนคติไม่

ดีต่อสินค้าและตราสินค้า ส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกส่วนตลาดที่มีทัศนคติที่ดีมาเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

2.5.6.4   ทัศนคติของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะผลิตภัณฑ์
สามารถท าให้กิจการทราบได้ว่า ทัศนคติที่จะมีผลต่อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรและทัศนคติต่อ

โฆษณาก็จะท าให้เราวัดอ านาจในการชักจูงของโฆษณาได้ 
 

2.6  แนวคิดด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 
 

2.6.1  ความหมายของภาพลักษณ์ 

วิรัช ลภิรัตนกุล (2549: 80) กล่าวว่า “ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพลักษณ์ในใจของ

คนเรา อาจจะเป็นภาพที่มีต่อสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น ภาพที่มีต่อบุคคล องค์กร 
สถาบัน หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง สร้างให้เกิดขึ้นแก่จิตใจเราหรืออาจเป็นภาพที่เรานึกสร้างเองก็ได้” 

ภาพลักษณ์นั้นมีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์มาก เน่ืองจากากรประชาสัมพันธ์เป็นงานที่

เกี่ยวข้องกันภาพลักษณ์ และเป็นงานที่มีส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน สถาบัน หรือ
องค์กร ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เพ่ือช่ือเสียงและความศรัทธาจาก

ประชาชนที่มีต่อองค์กรหรือสถาบัน 
อมรรัตน์ ไพเมือง (2549: 6) กล่าวว่า “ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดจากความนึก

คิด หรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น” 

Kotler (2000: 553) กล่าวไว้ว่า “ภาพลักษณ์เป็นองค์รวมของความเช่ือ ความคิด และ
ความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งทัศนคติและการกระท าใดๆ ที่คนเรามีต่อสิ่งนั้นจะมี

ความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งนั้นๆ”  

 

2.6.2  ประเภทของภาพลักษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร 

ภาพลักษณ์ในบริบทของการตลาด เป็นวิถีที่ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับบริษัทหรือ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายประการภายใต้การ
ควบคุมของธุรกิจเมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ที่องค์การธุรกิจจะสามารถน ามาเป็นองค์ประกอบ

ทางการบริหารจัดการได้แล้ว อาจจ ากัดขอบเขตประเภทของภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริมการตลาดให้ชัดเจนโดยจ าแนกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน (Kotler, 2000: 296) ได้แก่  
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2.6.2.1   ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Image) คือ 

ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทเพียงอย่างเดียว ไม่
รวมถึงตัวองค์การหรือตัวธุรกิจ ซึ่งบริษัทหน่ึงๆ อาจมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดและหลายยี่ห้อ

จ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด ดังนั้น ภาพลักษณ์ประเภทน้ีจึงเป็นภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทุกชนิดและทุกตรายี่ห้อที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทใดบริษัทหน่ึง 

2.6.2.2   ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ

ประชาชนที่มีต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงหรือตราใดตราหน่ึงหรือเครื่องหมายการค้าใด
เครื่องหมายการค้าหน่ึง ส่วนมากมักอาศัยวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพ่ือบ่งบอก

ถึงบุคลิกลักษณะของสินค้า โดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย แม้สินค้าหลายยี่ห้อ
จะมาจากบริษัทเดียวกัน แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องมีภาพลักษณ์เหมือนกัน เน่ืองจากภาพลักษณ์ของ

ตรายี่ห้อถือว่าเป็นสิ่งเฉพาะตัว โดยขึ้นอยู่กับการก าหนดต าแหน่งการครองใจของสินค้ายี่ห้อใด

ยี่ห้อหน่ึงที่บริษัทต้องการให้มีความแตกต่างจากยี่ห้ออ่ืนๆ 
2.6.2.3   ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์การ (Institutional Image) คือ ภาพที่

เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อองค์การหรือสถาบัน ซึ่งเน้นเฉพาะภาพของตัวสถาบันหรือ
องค์การเพียงส่วนเดียว ไม่รวมถึงสินค้าหรือบริการที่จ าหน่าย ดังนั้น ภาพลักษณ์ประเภทน้ีจึง

เป็นภาพที่สะท้อนถึงการบริหารและการด าเนินงานขององค์การ ทั้งในแง่ระบบบริหารจัดการ 

บุคลากร (ผู้บริหารและพนักงาน) ความรับผิดชอบต่อสังคม และการท าประโยชน์แก่สาธารณะ 
   

2.6.3  การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 

2.6.3.1  แนวคิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
การสร้างภาพลักษณ์เป็นวิธีการที่เป็นพลังร่วมในการส่งเสริมการตลาดของ

องค์กร ไปสู่ผู้ใช้บริการเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การให้ข่าวสารข้อมูล การ

โน้มน้าวชักจูง และการเตือนความจ า (สุนิสา ประวิชัย, 2545: 105) 
1)  การให้ข่าวสารข้อมูล (Informing) องค์กรธุรกิจในปัจจุบันนั้นได้ใช้

กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่สร้างความเช่ือถือ
ได้ดีและมีความยืดหยุ่นสูง โดยอาจจะถ่ายทอดผ่านกิจกรรมพิเศษ การรณรงค์ เพ่ือบ่งบอก

ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข่าวสาร ได้รู้จักกับผู้ผลิตสินค้า 

จากนั้นจึงจัดการเปิดตัวสินค้า แล้วจึงท าโฆษณาสินค้าผ่านสื่อต่างๆ เห็นได้ว่าการ
ประชาสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์แรกทางการตลาดเพ่ือให้พลังทางการตลาดสามารถแทรกแซงเข้าสู้

ตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าที่จะใช้กิจกรรมทางการโฆษณาและส่งเสริมการ
ขายเพียงอย่างเดียว 

2)   โน้มน้าวชักจูง (Persuading) การโน้มน้าวชักจูง แม้ว่าองค์กรธุรกิจ

จะมุ่งหวังกระตุ้นการบริโภคหรือการรับชม แต่โดยแท้จริงแล้วขั้นการชักจูงใจมิได้มีความ
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พยายามที่จะท าให้มีการตอบสนองในแง่การบริโภคหรือการับชมทันที แต่จะพยายามสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวผลิตภัณฑ์และองค์กรผู้ผลิต เพื่อให้มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมการบริโภค
หรือการรับชมในระยะยาวของประชาชน ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงเข้าไปมีส่วนในการโน้ม

น้าวชักจูง โดยการเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย และกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่ดีส่งผลไปถึงภาพลักษณ์ตราสินค้าหรือบริการที่องค์กร

ผลิตขึ้น ซึ่งผู้ใช้บริการในปัจจุบันไม่ได้บริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ

ส่วนตัวเท่านั้น แต่จะมองไปถึงคุณค่าว่าสอดคล้องกับกระแสค่านิยมของสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ดังนั้นการท าให้สายสัมพันธ์สนิทแนบแน่นได้ จ าเป็นต้องท าให้ลูกค้ามองเห็นความเช่ือมโยงและ

เกี่ยวพันของไตรมิตร ได้แก่ ผู้บริโภค องค์กร และสังคม 
3)   เตือนความจ า (Reminding) การเตือนความจ านั้นมีจุดประสงค์เพ่ือ

พยายามรักษาช่ือ ตรา ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการให้คงอยู่กับความนึกคิดของ

ประชาชนในความทรงจ าตลอดเวลา นิยมใช้ในช่วงที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นที่รู้จักยอมรับ
ของประชาชนแล้ว จะท าให้ประชาชนบริโภคหรือใช้สินค้าและบริการยี่ห้อนั้นต่อไป 

2.6.3.2   หลักการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
องค์กรหรือสถาบันใดๆ ในสังคมต้องแสดงภาพลักษณ์ที่ตนเองต้องการให้เป็นที่

ยอมรับ และสังคมก็คาดหวังว่าองค์กรหรือสถาบันควรจะมีภาพลักษณ์อย่างไรโดยได้อธิบาย

ประเด็นส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ ความเป็นองค์กรที่เจริญก้าวหน้าทันโลก  การมีบริการและ
สัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า มีระบบบริหารและฝ่ายจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างคุณประโยชน์

ทางเศรษฐกิจแก่ส่วนรวม การปฏิบัติงานภายในกรอบกฎหมายของบ้านเมือง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง (อ านวย วีรวรรณ, 2540 อ้างถึงใน มนัสวิน บุตรดี, 2546: 16) 

เสรี วงษ์มณฑา (2542: 40) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององค์กรที่มี

ต่อภาพลักษณ์ไว้ดังน้ี 
1)  สายผลิตภัณฑ์ (Product Line) องค์กรจะมีภาพลักษณ์ที่ดีหรือไม่

นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ความเป็นผู้น าทางการตลาดขององค์กร การได้รับ
ความเช่ือถือจากบุคคลภายนอก ดังนั้นองค์กรต้องมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าหรือบริการให้

ออกมาดี เพราะการผลิตสินค้าหรือบริการถ้าออกมาด้อยเพียงครั้งเดียว อาจท าให้เกิดปัญหา

ภาพพจน์ในระยะยาวได้ ซึ่งการแก้ไขภาพลักษณ์ที่เสียไปแล้วนั้นเป็นสิ่งที่กระท าได้ยากและต้อง
ใช้เวลานาน 

2)  การปฏิบัติทางการตลาด (Market Practice) นอกจากการขาย
สินค้า หรือจัดให้มีบริการที่มีคุณภาพแล้ว จะต้องมีการโฆษณาที่จูงใจ การจัดแสดงสินค้าที่ดี 

การตั้งราคาที่เหมาะสม การส่งเสริมการขายที่เหมาะสม การปฏิบัติตามค าสัญญากับลูกค้าแล้ว

ไม่มีให้ลูกค้าจะไม่เช่ือถือในองค์กรนั้นอีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานทางธุรกิจจึงควรสอดคล้องกับภาพลักษณ์ขององค์กร 
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3)  การบริการของพนักงาน (Employee Services) การที่องค์กรจะมี

ภาพลักษณ์ที่ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการบริการของพนักงาน เพราะนอกจากลูกค้าจะพิจารณา
คุณภาพสินค้าแล้ว ลูกค้ายังมองไปถึงการบริการของพนักงานอีกด้วย ถ้าหากลูกค้าได้รับการ

บริการที่ดีก็จะมองไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กรในทางที่ดีด้วยเช่นกัน 
4)  เป็นผู้อุปถัมภ์ขององค์กร (Corporate Philanthropy) คือการเป็นผู้

อุปถัมภ์กิจกรรมพิเศษต่างๆ 

 
5)  กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Activities) เป็นอีกด้าน

หน่ึงที่ส าคัญต่อองค์กร ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมรุนแรงมากขึ้น องค์กรต่างๆ จึงท า
โครงการเกี่ยวกับการก าจัดขยะและบ าบัดน ้าเสีย เป็นต้น 

6)  สัมพันธภาพกับบุคคลภายนอก (External Relation) องค์กรควรมี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายนอกเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 
7)  องค์กรมีหน้าที่ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

(Employee Safety and Health) องค์กรต้องมีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน โดยเฉพาะเรื่อง
สุขภาพและความปลอดภัย 

 

2.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

ธนิน ไตรรักษ์ (2554: บทคัดย่อ) ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑ์แมนยู ช็อปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิงมีอายุระหว่าง 30 – 34 ปี มีรายได้ต่อเดือน 14,000 – 18,500 บาท ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน/รับจ้างทั่วไป ประเภทสินค้าที่นิยมซื้อมากที่สุด 

คือ เสื้อแมนยู ส่วนข้อมูลอันดับความส าคัญทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามชอบมากที่สุด คือ คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพสินค้า สถานที่จัดจ าหน่ายสามารถเข้าถึงได้ง่าย พนักงานขายมีความส าคัญต่อการให้
ค าแนะน าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยทางด้าน

ข้อมูลทั่วไป มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ และปริมาณในการ

ซื้ออย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แมนยู ช็อป อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ปัจจัย

ทางด้านราคา ปัจจัยทางด้านการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แมนยู ช็อป 
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สมเชษฐ ์การคา้ (2548: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาถึงปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
ผลติภณัฑเ์สือ้ผา้กฬีา พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้
กฬีา คอื เพื่อออกก าลงักาย อทิธพิลที่มผีลต่อการเลอืกซือ้เสื้อผา้กฬีาส่วนใหญ่มาจากนักกฬีา
ชัน้น ารองลงมาคือเพื่อน คุณลกัษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ากีฬาคือ เนื้อผ้า สิ่งที่
พจิารณาเป็นอันดบัแรกในการเลือกซื้อเสื้อผ้ากีฬาคือ ความพอใจตราสินค้าที่เลือกซื้อเป็น
ประจ าคอื ไนกี้ แพน และเอฟบที ีสื่อโฆษณาที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออนัดบัหนึ่งคอื ลดราคา
หรอืมคีปูองลดราคา พฤตกิรรมทีม่อีทิธพิลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้กฬีา 
ความถี่ในการซือ้คอื เดอืนละครัง้ รองลงมาคอืนานๆ ซือ้ครัง้ ปรมิาณทีซ่ือ้เป็นประจ าคอื 2 ชิน้ 
การใชป้ระโยชน์จากเสือ้ผา้ส่วนใหญ่ใชทุ้กวนั สิง่ทีพ่งึพอใจภายในรา้นขายเสือ้ผา้กฬีา คอืความ
สะดวกในการเลอืกซือ้ สถานทีเ่ลอืกซือ้เสือ้ผา้เป็นส่วนใหญ่ตามรา้นขายเสือ้ผา้กฬีาและอุปกรณ์ 
และโอกาสในการใชป้ระโยชน์จากเสือ้ผา้กฬีาคอื ออกก าลงักาย รองลงมาคอืใส่ล าลอง  

กติตพิงศ์ กุลโศภนิ และ ปรญิ ลกัษติามาศ (2554: 66) ศกึษาการรบัรูอ้ตัลกัษณ์ตรา
สนิค้านิยมของสโมสรทีมฟุตบอลในประเทศไทยพบว่า ด้านพฤติกรรมการภกัดขีองผู้ที่นิยม
สโมสรทมีฟุตบอล ผู้ชมที่นิยมสโมสรทมีฟุตบอลมพีฤตกิรรมภกัดใีนสโมสรทมีฟุตบอล การซื้อ
สนิค้าและบรกิารโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เช่น เสื้อกฬีา อุปกรณ์ให้ก าลงัใจ ซื้อผ้าพนัคอ 
การถ่ายรูปกบันักกีฬา พวกกุญแจ หมวก กระเป๋า ถุงมอื ฯลฯ ดงันัน้สโมสรทมีฟุตบอลควร
มุ่งเน้นและให้ความส าคญัในสนิค้า การจดัการขาย หบีห่อ การส่งเสรมิการตลาด รวมทัง้การ
รกัษามาตรฐานสนิค้าของทมีสโมสรให้ดขีึน้อย่างต่อเนื่อง และควรปรบัปรุงสนิค้า เช่น เขม็ขดั 
ซึ่งระดบัพฤติกรรมความภกัดีอยู่ในระดบัปานกลางถึงต ่า  โดยอาจจะปรบัเปลี่ยนรูปลกัษณ์ 
ขนาด หรอื ราคา เพื่อผู้ชมที่นิยมสโมสรทมีฟุตบอลมคีวามพึงพอใจมากขึ้น ผลพลอยได้คือ
ความภกัดต่ีอทมีสโมสรฟุตบอล 

วนัสว่าง สวสัด ี(2548: บทคดัย่อ) ศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้สนิคา้
อุปกรณ์กฬีาพบว่า ปจัจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้อุปกรณ์กฬีา ผูต้อบแบบสอบถามชอบซือ้
ไมปิ้งปองมากที่สุดคดิเป็นรอ้ยละ 18 รองลงมาเป็น ไมเ้ทนนิส และลูกเทนนิส แรงจงูใจในการ
ซื้อสนิค้าอุปกรณ์กฬีาคอื เพื่อน าไปเล่นกีฬาในชนิดกีฬาที่ได้ซื้ออุปกรณ์ไปและประโยชน์ของ
การออกก าลงักาย บรรจุภณัฑข์องสนิคา้ อุปกรณ์กฬีาในรปูกระเป๋าเป็นทีนิ่ยมทีสุ่ด ตราสนิคา้ที่
ผูต้อบแบบสอบถามซือ้มากสุดคอื ตราไนกี้ คดิเป็นรอ้ยละ 38 รองลงมาเป็นอาดดิาส สื่อทีส่่งผล
ในการเลอืกซือ้สนิคา้อุปกรณ์กฬีาของผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ดคอืโทรทศัน์ การส่งเสรมิการ
ขายทีถู่กใจผูต้อบแบบสอบถามทีสุ่ดคอื การลดราคาหรอืมคีปูองลดราคา 

นารา กติตเิมธกุีล และ ปรางทพิย ์ยุวานนท ์(2556: บทคดัย่อ) ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ลขิสทิธิใ์นไทยพรเีมยีรล์กี มคีวามสอดคลอ้งกบัทฤษฎพีฤตกิรรมตาม
แผน ซึง่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มคอืกลุ่มทีม่ยีอดขายมากกว่า 10 ลา้นบาทต่อปี กลุ่มทีม่ ี
ยอดขายมากกว่า 1 ลา้นแต่ไม่เกนิ 10 ลา้นต่อปี และกลุ่มทีม่ยีอดขายไม่เกนิ 1 ลา้นบาทต่อปี 
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กลุ่มทีม่ยีอดขายเกนิกว่า 10 ลา้น เป็นกลุ่มแฟนคลบัมคีวามภูมใิจและมปีระสบการณ์ทีด่กีบัทมี
สโมสร กลุ่มที่มยีอดขายมากกว่า 1 ล้านแต่ไม่เกิน 10 ล้าน จะต้องท าการเน้นการพฒันา
ผลติภณัฑ ์และกุล่มทีม่ยีอดขายไม่เกนิ 1 ลา้น แฟนคลบัจะมคีวามผูกพนัพเิศษบางอย่างต่อทมี
สโมสร แต่มจี านวนไม่มากท าให้ยอดขายไม่สูงมาก ทัง้ 3 กลุ่มต้องการสรา้งความเป็นชุมชน 
ความเป็นอัตลักษณ์จากปจัจยัเพื่อนและแฟนคลับคนอื่นๆ และได้ร ับข้อมูลข่าวสารอย่าง
เพยีงพอจากทมีสโมสรเพื่อประกอบการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ลขิสทิธิ ์

จติรภทัร ์จงึอยู่สุข (2543: บทคดัย่อ) การมสี่วนร่วม ทศันคต ิการตดัสนิใจซื้อ ความ
ภกัดต่ีอตราสนิคา้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มต่ีอสนิค้าความเกี่ยวพนัสูงและสนิค้า
ความเกี่ยวพนัทีม่กีารจดัการตลาดเชงิกจิกรรม ผลการวจิยัพบว่าในสนิค้าความเกี่ยวพนัต ่านัน้ 
การมีส่วนร่วมกับการตลาดเชิงกิจกรรมไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ทัศนคติมี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อ ความภกัดต่ีอตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อ 
และปจัจยัด้านทศันคติต่อสินค้าเป็นเพียงปจัจยัตัวเดี่ยวที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค และในสินค้าความเกี่ยวพันสูงพบว่า การมีส่วนร่วมกับการตลาดเชิงกิจกรรมมี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ ทศันคตมิคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ ความภกัดต่ีอตรา
สนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ และปจัจยัดา้นการมสี่วนร่วมกบัการตลาดเชงิกจิกรรม
และความภกัดต่ีอตราสนิคา้เป็นสองปจัจยัทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ความเกี่ยวพนัสูง
ของผูบ้รโิภค 

นิธโิรจน์ อมรธารโีรจน์ (2554: 85-87) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้ของลูกคา้
จากรา้นค้าปลกีขนาดใหญ่ของท้องถิน่พบว่า ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้สนิค้าของลูกค้า
จากรา้นค้าปลกีขนาดใหญ่ของทิ้งถิน่ ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ระดบัความส าคญัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมาเป็นอนัดบั 1 รองลงมาเป็นด้าน
ผลติภณัฑ ์ด้านราคา และด้านการส่งเสรมิการตลาด การเปรยีบเทยีบปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการ
เลอืกซื้อสิน้ค้าของลูกค้า พบว่า เพศ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ให้ความส าคญัต่อ
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้ไมแ่ตกต่างกนั มเีพยีง อายุ และอาชพี ใหค้วามส าคญัต่อ
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้ต่างกนั 

วนนัทร หอวงศ์รตันะ (2553: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาถงึความสมัพนัธข์องปจัจยัทีส่่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่ของผู้บรโิภค พบว่า ผู้ผลติสนิค้าแฟชัน่ของไทยควรออกแบบ
ผลติภณัฑ์ให้มเีอกลกัษณ์ที่ชดัเจนเพื่อให้ผู้บรโิภครู้จกั จดจ าตราสนิค้าได้ และการออกแบบ
ผลติภณัฑท์ี่มเีอกลกัษณ์นัน้ควรเลอืกใชว้สัดุที่มคีุณภาพทนทานต่อการใชง้าน เพื่อใหผู้บ้รโิภค
เกดิความจงรกัภกัดต่ีอสนิคา้ (Brand Royalty) และเกดิการบอกต่อท าใหเ้กดิการบรโิภคตามกนั
ของผูบ้รโิภครายอื่นๆ อกีทัง้ ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัรปูลกัษณ์ของสนิคา้ทีม่ลีกัษณะโดดเด่น
เป็นอนัดบัแรก  รองลงมาคอื เลอืกบรโิภคสนิคา้จากวสัดุทีม่คีุณภาพทนทานต่อการใชง้าน และ
เลอืกจากตราสนิคา้ ตามล าดบั 
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ดวงใจ หทยัววิฒัน (2554: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาถงึพฤตกิรรมการซือ้อาหารส าเรจ็รปูของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี พบว่า ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้ออาหาร
ส าเร็จรูปของผู้บริโภคในจงัหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับการตัดสินใจมาก เรียง
ตามล าดบัคอื ด้านผลติภณัฑ์ รองลงมาคือ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านสิง่แวดล้อมทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นพนักงาน/บุคลากร และ
ด้านราคา ตามล าดับ ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหาร
ส าเรจ็รูปพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดอืน จ านวน
สมาชิกในครอบครวั มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บรโิภค ใน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการซือ้อาหาร
ส าเร็จรูป พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นพนกังาน/บุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภค 

สุวทิย ์ยอดจรสั (2549: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปจัจยัการสื่อสารการตลาดในการ
ตดัสนิใจซือ้เบยีรข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัการสื่อสารการตลาดในการ
ตดัสนิใจซื้อเบยีรข์องผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
ปจัจยัการสื่อสารการตลาดในการตดัสนิใจซื้อเบยีรข์องผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
การขายรายบุคคลมนี ้าหนักการตดัสนิใจมากเป็นอนัดบั 1 ดา้นการส่งเสรมิการขายมนี ้าหนัก
การตดัสนิใจมากเป็นอนัดบั 2 รองลงมาได้แก่ด้านการโฆษณาและดา้นการประชาสมัพนัธ์ มี
น ้าหนักการตดัสนิใจในระดบัปานกลาง และด้านการตลาดทางตรงเป็นล าดบัสุดท้ายมนี ้าหนัก
การตดัสนิใจอยูร่ะดบัน้อย 
 

 
 



บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั 

 
จากการศึกษาเรื่อง “ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรมัย์

ยูไนเต็ดของผู้บรโิภคในจงัหวดับุรรีมัย์” เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึ่งผู้วจิยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 
สามารถสรปุเป็นกรอบแนวคดิและวธิกีารวจิยั ดงันี้ 
 3.1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 3.2  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3.3  สมมตฐิานการวจิยั 
 3.4  นิยามเชงิปฏบิตักิาร 
 3.5  ประชากรและตวัอยา่ง 
 3.6  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 3.7  การทดสอบคุณภาพของเครือ่งมอื 
 3.8  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 3.9  วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู 
 3.10  เกณฑข์องคะแนนแบบสอบถาม 
 
3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัไดก้ าหนดกรอบแนวคดิทีใ่ช้
ในการศกึษา ดงัภาพที ่3.1 
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ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 
 
 
 

ผูบ้ริโภค 

ลกัษณะพืน้ฐานสว่นบุคคล 

 - เพศ 
 - อาย ุ
 - ระดบัการศกึษา 
 - อาชพี 
 - รายได ้
 - สถานภาพสมรส 
 

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑส์โมสร

ฟตุบอลบุรีรมัย ์ยูไนเตด็  

 

 - เคยซือ้หรอืไม่เคยซือ้ 

 - ซือ้ผลติภณัฑป์ระเภทใด 

 - ซือ้เนื่องในโอกาสใด 

 - จ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ 

 - ซือ้เดอืนละกีค่รัง้ 

 - ซือ้ผ่านช่องทางใดมากทีส่ดุ 

 - โอกาสในอนาคตทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑ ์
ปัจจยัทางการตลาด 

ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 

 - ผลติภณัฑ ์

 - ราคา 

 - การจดัจ าหน่าย 

 - การสง่เสรมิการตลาด 

ปจัจยัดา้นอื่นๆ 

 - ดา้นสโมสรฟุตบอล 

 - ดา้นบุคคล 

 - ดา้นสือ่ 

ทศันคติ 

 - ทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสรฟุตบอล 
 - ทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์
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3.2  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 

ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัก าหนดตวัแปรและมาตรวดัตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัซึง่ไดม้าจาก 
การทบทวนวรรณกรรม และจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 

ลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล 
เพศ มาตรวดันามบญัญตั ิ
อายุ มาตรวดัอตัราส่วน 
ระดบัการศกึษา มาตรวดัเรยีงล าดบั 
อาชพี มาตรวดันามบญัญตั ิ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มาตรวดัอตัราส่วน  
สถานภาพสมรส มาตรวดันามบญัญตั ิ
การเป็นแฟนบอล มาตรวดันามบญัญตั ิ
ทศันคต ิ
ทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ มาตรวดัอนัตรภาค 
ทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ มาตรวดัอนัตรภาค 
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลติภณัฑ ์ มาตรวดัอนัตรภาค 
ดา้นราคา มาตรวดัอนัตรภาค 
ดา้นการจดัจ าหน่าย มาตรวดัอนัตรภาค 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มาตรวดัอนัตรภาค 
ปจัจยัดา้นอื่นๆ 
ดา้นสโมสรฟุตบอล มาตรวดัอนัตรภาค 
ดา้นบุคคล มาตรวดัอนัตรภาค 
ดา้นสื่อ มาตรวดัอนัตรภาค 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ 
เคยซือ้หรอืไมเ่คยซือ้ มาตรวดันามบญัญตั ิ
ซือ้ผลติภณัฑป์ระเภทใด มาตรวดันามบญัญตั ิ
ซือ้เนื่องในโอกาสใด มาตรวดันามบญัญตั ิ
จ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ มาตรวดัอตัราส่วน 
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ความถี่ในการซื้อต่อเดือน มาตรวัดอัตราส่วน 

ซื้อผ่านช่องทางใดมากที่สุด มาตรวัดนามบัญญัติ 
โอกาสในอนาคตที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ มาตรวัดอันตรภาค 

 

3.3  สมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานข้อที่ 1  ผู้บริโภคที่มีลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการซื้อ

ผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดแตกต่างกัน 
สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจัยด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอล

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
สมมติฐานข้อที่ 3  ปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอล

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

 

3.4  นิยามเชิงปฏิบัติการ 
  

ปัจจัยทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยที่ช่วยให้การด าเนินธุรกิจด้านการตลาดบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร แบ่งออกเป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัย
ส าคัญอ่ืนๆ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสโมสรฟุตบอล ด้านบุคคล ด้านส่ือ 

ผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่มาจาก

สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้แก่ บัตรเข้าชมการแข่งขันหรือกิจกรรมต่างๆ ที่สโมสรจัด

ขึ้นมา หนังสือหรือดีวีดีของสโมสร อุปกรณ์การเชียร์ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร เครื่องด่ืม 

เครื่องประดับและของที่ระลึกต่างๆ 
พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและการกระท าของบุคคลที่ซื้อและใช้

ผลิตภัณฑ์ 

ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อ  ผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือ

ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ   เพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือบริการ  และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้

ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ 

แฟนบอล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความนิยม ช่ืนชอบและติดตามกีฬา

ฟุตบอลอย่างต่อเน่ือง มีการลงทุนในด้านเงินทองและอุทิศเวลาในการติดตามข้อมูลข่าวสารนัก
ฟุตบอลหรือสโมสร มีความรู้ในสโมสร ผู้เล่น แบบแฟนการเล่น และมีอารมณ์ร่วมไปกับการ

แข่งขันของนักฟุตบอลหรือสโมสรที่ตนช่ืนชอบ และอาจเกิดการรวมตัวของผู้ที่มีรสนิยมเดียวกัน
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ได ้“แฟนบอล” จะมรีะดบัความเป็น “แฟน” ที่แตกต่างกนัไปซึง่มพีฤตกิรรมการแสดงออกไดท้ัง้
นามธรรมและรปูธรรม 
 
3.5  ประชากรและตวัอย่าง 
 

3.5.1  ประชากร 
ประชากรในการศกึษาครัง้นี้ คอื ประชาชนอายุ 15 ปีขึน้ไป ทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดับุรรีมัย ์

จ านวนทัง้สิน้ 1,217,154 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2555) 
 

3.5.2  การสุ่มตวัอย่างและขนาดตวัอย่าง 
การก าหนดขนาดตัวอย่างในครัง้นี้  ใช้วิธีการสุ่มสองขัน้แบบแบ่งกลุ่ม (Two-Stage 

Cluster Random Sampling) 
ขัน้ที ่1  ใชแ้ผนการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยจงัหวดั

บุรรีมัยแ์บ่งออกเป็น 23 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืงบุรรีมัย ์อ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอบา้นด่าน 
อ าเภอช านิ อ าเภอประโคนชยั อ าเภอบา้นกรวด อ าเภอกระสงั อ าเภอหว้ยราช อ าเภอพลบัพลา
ชยั อ าเภอนางรอง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิอ าเภอโนนดนิแดง อ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอละหาน
ทราย อ าเภอหนองกี่ อ าเภอปะค า อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพ์จน์ อ าเภอแคนดง 
อ าเภอพุทไธสง อ าเภอคูเมอืง อ าเภอสตกึ อ าเภอนาโพธิ ์ท าการสุ่มอ าเภอมา 8 อ าเภอ โดย
วธิกีารสุ่มอย่างง่าย ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืงบุรรีมัย,์ อ าเภอล าปลายมาศ , อ าเภอกระสงั, อ าเภอหว้ย
ราช, อ าเภอนางรอง, อ าเภอหนองกี,่ อ าเภอพุทไธสง, อ าเภอสตกึ 

ขัน้ที ่2  เมื่อไดอ้ าเภอตวัอย่างจากขัน้ที ่1 ใชแ้ผนการสุ่มแบบโควตา (Quota 
Sampling) ในการสุ่มผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัย ์โดยประชากรเป้าหมายต้องมอีายุตัง้แต่ 15 ปี
ขึน้ไป และรูจ้กัสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเต็ด โดยท าการสุ่มผูท้ี่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟน
บอลของสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็มาในจ านวนเท่าๆกนั ในทีน่ี้ผูท้ ีเ่ป็นแฟนบอล หมายถงึ
ผูท้ี่มคีวามนิยม ชื่นชอบสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยูไนเต็ด มกีารเขา้ชมการแข่งขนัอย่างต่อเนื่อง 
และตอ้งมบีตัรสมาชกิของสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ การวจิยัครัง้นี้ท าการเกบ็ตวัอย่างตาม
สถานที่ส าคญั ได้แก่ สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ สถานที่ท างาน และร้านค้าต่างๆ โดย
ค านวณขนาดตวัอยา่งไดจ้ากสตูร 
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21 Ne

N
n




 

 

 

  โดยที่ N   แทนขนาดประชากร 

  n  คือ  ขนาดตัวอย่าง 
e      คือ  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้เท่ากับ 5% ค่าความ

เช่ือมั่น 95% ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 399.872 คิดเป็น 400 หน่วยตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 3.1  จ านวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและขนาดตัวอย่าง จ าแนกตามอ าเภอ

ตัวอย่าง 

 

อ าเภอ 
ขนาด

ประชากร 

ขนาดตัวอย่าง 

เป็นแฟน

บอล 

ไม่เป็นแฟน

บอล 
รวม 

เมืองบุรีรัมย์ 130,325 47 47 94 

อ าเภอล าปลายมาศ 92,188 34 34 68 

อ าเภอกระสัง 76,869 28 28 56 

อ าเภอห้วยราช 24,371 9 9 18 

อ าเภอนางรอง 71,193 26 26 52 

อ าเภอหนองกี่ 43,900 16 16 32 

อ าเภอพุทไธสง 34,423 13 13 26 

อ าเภอสตึก 76,409 27 27 54 

รวม 549,678 200 200 400 
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3.6  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 
3.6.1  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดย

ศึกษาจากทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยโครงสร้าง
แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1  ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ 
ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ 

ตอนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และมีต่อ
ผลิตภัณฑ์ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s 

Scale) 

ตอนที่ 4  ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท 

(Likert’s Scale) 
 

3.6.2  หลักเกณฑ์การให้คะแนนของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ซึ่งอยู่ในตอนที่ 3 

และตอนที่ 4 ของแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังน้ี 
แบบสอบถามตอนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และผลิตภัณฑ์

ของสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีรายละเอียดดังน้ี 

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4 หมายถึง เห็นด้วย 

3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

แบบสอบถามตอนที่ 4 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีรายละเอียดดังน้ี 

5 หมายถึง   มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด  
4 หมายถึง   มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมาก  

3 หมายถึง   มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปานกลาง  

2 หมายถึง   มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้อย  
1 หมายถึง   มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด  
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3.7  การทดสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
 

ทดสอบความเชื่อมัน่ของเครือ่งมอืโดยใชว้ธิกีารค านวณดว้ยสูตรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่าค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามแบ่งเป็นรายดา้น
ในส่วนของทศันคตแิละปจัจยัทางการตลาด มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ตารางท่ี 3.2  ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม เมื่อค านวณดว้ยสูตรสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) จ าแนกเป็นรายดา้นของทศันคตแิละปจัจยั
ทางการตลาด 

 
ด้าน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธค์รอนบาค 

ทศันคติ 
 

   ทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ 0.922 
   ทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ 0.781 
ปัจจยัทางการตลาด 

 
   ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ 0.837 
   ปจัจยัดา้นราคา 0.730 
   ปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 0.893 
   ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด 0.772 
ปัจจยัอ่ืนๆ  
   ปจัจยัดา้นสโมสรฟุตบอล 0.780 
   ปจัจยัดา้นบุคคล 0.757 
   ปจัจยัดา้นสื่อ 0.715 

 
ความเชื่อมัน่ จากสูตรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ครอนบาค ค านวณค่าระดบัความเชื่อมัน่ 

พบว่า ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบโดยภาพรวมในแต่ละดา้นมคี่าตัง้แต่ 0.7 ขึน้ไป ถอืว่าอยู่ใน
เกณฑท์ีใ่ชไ้ด ้  
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3.8  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัเป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
โดยการลงพืน้ทีท่ีไ่ดท้ าการสุ่มไว ้และเมื่อไดแ้บบสอบถามครบ จงึน ามาตรวจสอบความถูกต้อง
และสมบรูณ์ จากนัน้จงึน าแบบสอบถามไปวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
 
3.9  วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows version 16.0 ช่วยในการ
วเิคราะหข์อ้มลูทัง้หมด โดยใชส้ถติต่ิางๆ ดงันี้ 

 
3.9.1  การทดสอบความเช่ือมัน่ของเครื่องมือ  
ทดสอบโดยใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 
 
3.9.2  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
วเิคราะหโ์ดยใชก้ารแจกแจงความถี่ (Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ ( ̅) 

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธบิายลกัษณะทัว่ไปของหน่วยตวัอยา่ง 
 
3.9.3  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  
ใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยโลจสิตกิ (Logistic Regression) เพื่อหาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

การซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ของผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัย์ 
 

3.10  เกณฑข์องคะแนนแบบสอบถาม 
  

3.10.1  เกณฑข์องคะแนนแบบสอบถามตอนท่ี 3 
แบบสอบถามตอนที ่3 เป็นการเกบ็ขอ้มลูเกี่ยวกบัทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์

ยูไนเต็ดและมต่ีอผลิตภณัฑ์ของสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย์ ยูไนเต็ด  โดยใช้แบบประเมนิค่าของ
ลเิคอรท์ จ านวน 10 ขอ้ มลีกัษณะค าตอบเป็นการเปรยีบเทยีบกนั จ านวน 5 ค าตอบ คอื เหน็
ด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ โดยก าหนด
เกณฑ์เพื่อแสดงระดบัความคิดเห็นที่มีต่อสโมสรและผลิตภณัฑ์ของสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์
ยไูนเตด็ โดยเอาคะแนนเฉลีย่ (Mean) เป็นตวัชีว้ดั ดงันี้ 
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 คะแนนเฉลีย่ ระดบัความคดิเหน็ 
 4.21 – 5.00   หมายถงึ   เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 3.41 – 4.20   หมายถงึ   เหน็ดว้ย 
 2.61 – 3.40   หมายถงึ   เหน็ดว้ยปานกลาง 
 1.81 – 2.60   หมายถงึ   ไมเ่หน็ดว้ย 
 1.00 – 1.80   หมายถงึ   ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

3.10.2 เกณฑข์องแบบสอบถามตอนท่ี 4 
แบบสอบถามตอนที่ 4 เป็นการเก็บขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัทางการตลาด โดยใช้แบบ

ประเมนิค่าของลเิคอรท์ จ านวน 33 ขอ้ มลีกัษณะค าตอบเป็นการเปรยีบเทยีบกนั จ านวน 5 
ค าตอบ คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยก าหนดเกณฑเ์พื่อแสดงระดบั
อทิธพิลต่อการซือ้ โดยเอาคะแนนเฉลีย่ (Mean) เป็นตวัชีว้ดั ดงันี้ 
 คะแนนเฉลีย่ ระดบัการตดัสนิใจซือ้ 
 4.21 – 5.00   หมายถงึ   มอีทิธพิลต่อการซือ้มากทีสุ่ด 
 3.41 – 4.20   หมายถงึ   มอีทิธพิลต่อการซือ้มาก 
 2.61 – 3.40   หมายถงึ   มอีทิธพิลต่อการซือ้ปานกลาง 
 1.81 – 2.60   หมายถงึ   มอีทิธพิลต่อการซือ้น้อย 
 1.00 – 1.80   หมายถงึ   มอีทิธพิลต่อการซือ้น้อยทีสุ่ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาเรื่อง “ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีร ัมย ์
ยไูนเต็ด ของผู้บรโิภคในจงัหวดับุรรีมัย์” ผู้วจิยัไดน้ าเสนอผลการศกึษาตามวตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั ดงันี้ 
 4.1  ผลการศกึษาลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล 
 4.2  ผลการศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ 
 4.3  ผลการศกึษาทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสรและผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ 
 4.4  ผลการศกึษาปจัจยัทางการตลาด 
 4.5  ผลการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ 
 4.6  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยโลจสิตกิ 
 
4.1  ผลการศึกษาลกัษณะพืน้ฐานส่วนบคุคล 
 

การศกึษานี้ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัย ์จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการศกึษามรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.1  จ านวนและรอ้ยละของตวัอยา่งจ าแนกตามลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคลของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัย ์

 

ลกัษณะพื้นฐานส่วน
บคุคล 

การเป็นแฟนบอล 
รวม 

เป็น ไม่เป็น 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
    

  
ชาย 118 59.00% 107 53.50% 225 56.20% 
หญงิ 82 41.00% 93 46.50% 175 43.80% 

รวม 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00% 
อายุ 

      
15 - 24 ปี 51 25.50% 72 36.00% 123 30.80% 
25 - 34 ปี 64 32.00% 47 23.50% 111 27.80% 
35 - 44 ปี 35 17.50% 40 20.00% 75 18.80% 
45 - 54 ปี 29 14.50% 29 14.50% 58 14.50% 
55 ปีขึน้ไป 21 10.50% 12 6.00% 33 8.20% 

รวม 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00% 
การศึกษา 

      
มธัยมศกึษา 30 15.00% 54 27.00% 84 21.00% 
ปวช/ปวส/อนุปรญิญา 52 26.00% 47 23.50% 99 24.80% 
ปรญิญาตร ี 84 42.00% 79 39.50% 163 40.80% 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 34 17.00% 20 10.00% 54 13.50% 

รวม 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00% 
อาชีพ 

      
ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 52 26.00% 55 27.50% 107 26.80% 
พนกังานบรษิทัเอกชน 38 19.00% 27 13.50% 65 16.20% 
ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย 53 26.50% 39 19.50% 92 23.00% 
พนกังานชัว่คราว 31 15.50% 29 14.50% 60 15.00% 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 21 10.50% 45 22.50% 66 16.50% 
อื่นๆ 5 2.50% 5 2.50% 10 2.50% 

รวม 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00% 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

      

ลกัษณะพื้นฐานส่วน
บคุคล 

การเป็นแฟนบอล 
รวม 

เป็น ไม่เป็น 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้ 
      

ไมเ่กนิ 10,000 บาท 64 32.00% 115 57.50% 179 44.80% 
10,001 - 30,000 บาท 92 46.00% 60 30.00% 152 38.00% 
30,001 บาทขึน้ไป 44 22.00% 25 12.50% 69 17.20% 

รวม 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00% 
สถานภาพ 

      
โสด 110 55.00% 128 64.00% 238 59.50% 
แต่งงาน 90 45.00% 72 36.00% 162 40.50% 

รวม 200 100.00% 200 100.00% 400 100.00% 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ที่เป็นแฟนบอล ประกอบด้วยเพศชาย (ร้อยละ 59.00) และ
เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 41.00) มอีายุระหว่าง 25 - 34 ปี (รอ้ยละ 32.00) รองลงมามอีายุระหว่าง 
15-24 ปี (รอ้ยละ 25.50) และอายุระหว่าง 35 - 44 ปี (รอ้ยละ 17.50) มวีุฒกิารศกึษาส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัปรญิญาตร ี (รอ้ยละ 42.00) รองลงมาเป็นระดบัปวช./ปวส./อนุปรญิญา (รอ้ยละ 
26.00) ระดบัต่อมาคอืระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 17.00) ส่วนระดบัมธัยมศกึษามน้ีอยทีสุ่ด 
(รอ้ยละ 15.00) อาชพีของผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลส่วนใหญ่จะประกอบธุรกจิส่วนตวั/ค้าขาย (รอ้ยละ 
26.50) และประกอบอาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ (รอ้ยละ 26.00) รองลงมาเป็นอาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน (รอ้ยละ 19.00) และอาชพีพนักงานชัว่คราว (รอ้ยละ 15.50) ส่วนใหญ่มรีายไดอ้ยู่
ระหว่าง 10,001 ถงึ 30,000 บาท (รอ้ยละ 46.00) รองลงมามรีายไดไ้ม่เกนิ 10,000 บาท (รอ้ย
ละ 32.00) และรายไดม้ากกว่า 30,000 บาทมน้ีอยทีสุ่ด (รอ้ยละ 22.00) สถานภาพของผูท้ีเ่ป็น
แฟนบอลมจี านวนใกล้เคยีงกนัประกอบด้วยสถานภาพโสด (ร้อยละ 55.00) และมสีถานภาพ
สมรส (รอ้ยละ 45.00) 

ส่วนผูท้ี่ไม่เป็นแฟนบอล ประกอบด้วยเพศชาย (รอ้ยละ 53.50) และเพศหญงิ (รอ้ยละ 
46.50) ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 15 - 24 ปี (รอ้ยละ 36.00) รองลงมามอีายุระหว่าง 25 - 34 ปี 
(รอ้ยละ 23.50) และอายรุะหว่าง 35 - 44 ปี (รอ้ยละ 20.00) มวีุฒกิารศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
ปรญิญาตร ี (รอ้ยละ 39.50) รองลงมาเป็นระดบัมธัยมศกึษา (รอ้ยละ 27.00) ระดบัต่อมาคอื
ระดบัปวช./ปวส./อนุปรญิญา (รอ้ยละ 23.50) ส่วนระดบัสูงกว่าปรญิญาตรมีน้ีอยทีสุ่ด (รอ้ยละ 
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10.00) อาชพีของผูท้ีไ่มเ่ป็นแฟนบอลส่วนใหญ่จะประกอบอาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ (รอ้ยละ 
27.50) รองลงมาเป็นนักเรยีน/นักศึกษา (ร้อยละ 22.50) และประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั/
คา้ขาย (รอ้ยละ 19.50) รายได้ส่วนใหญ่จะไม่เกนิ 10,000 บาท (รอ้ยละ 57.50) รองลงมามี
รายไดอ้ยู่ระหว่าง 10,001 ถงึ 30,000 บาท (รอ้ยละ 30.00) และรายไดม้ากกว่า 30,000 บาทมี
น้อยทีสุ่ด (รอ้ยละ 12.50) สถานภาพของผูท้ีไ่ม่เป็นแฟนบอลส่วนใหญ่จะมสีถานภาพโสด (รอ้ย
ละ 64.00) และมสีถานภาพสมรส (รอ้ยละ 36.00) 
 
4.2  ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑส์โมสรฟตุบอลบรีุรมัย ์ยไูนเตด็ 
 

การศกึษานี้ไดเ้กบ็รวบรวมพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเต็ด 
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัย ์มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ตารางท่ี 4.2  รอ้ยละ ค่าสงูสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤตกิรรม

การซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ ของผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัย์ 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
การเป็นแฟนบอล 

รวม 
เป็น ไม่เป็น 

1. เคยซ้ือหรือไม่ 
   

      เคยซือ้ 100.00% 63.50% 81.80% 
      ไมเ่คยซือ้ 0.00% 36.50% 18.20% 

      รวม 100.00% 100.00% 100.00% 
2. ซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 
      เครือ่งนุ่งห่ม 95.00% 90.80% 93.40% 
      บตัรเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ  95.00% 57.30% 80.10% 
      เครือ่งประดบั 59.00% 25.20% 45.60% 
      อาหาร, เครือ่งดื่ม 44.50% 35.10% 40.80% 
      นิตยสารและดวีดีขีองสโมสร 39.50% 15.30% 29.90% 
      อุปกรณ์การเชยีร ์ 26.00% 13.00% 20.80% 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

   

พฤติกรรมการซ้ือ 
การเป็นแฟนบอล 

รวม 
เป็น ไม่เป็น 

3. ซ้ือเน่ืองในโอกาสใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)  
      สนิคา้รุ่นใหมอ่อกจ าหน่าย 81.50% 43.80% 66.80% 
      สนบัสนุนสโมสร 69.00% 57.80% 64.60% 
      ช่วงโอกาสพเิศษของสโมสร 60.50% 43.80% 54.00% 
      วนัส าคญัหรอืวนัครบรอบ 24.50% 18.80% 22.30% 
      ฉลองความส าเรจ็ 9.50% 6.20% 8.20% 
      อื่นๆ 0.00% 0.80% 0.30% 
4. ซ้ือผา่นช่องทางใด 

   
      รา้นคา้ของสโมสรโดยตรง 93.50% 83.50% 89.60% 
      ป ัม๊น ้ามนั 3.00% 3.90% 3.40% 
      รา้นคา้สะดวกซือ้ 1.00% 6.30% 3.10% 
      หา้งสรรพสนิคา้ 1.00% 3.90% 2.10% 
      อนิเตอรเ์น็ต 1.50% 2.40% 1.80% 

      รวม 100.00% 100.00% 100.00% 
5. ซ้ือเฉล่ียต่อครัง้เป็นจ านวนเงิน 

  ค่าต ่าสุด(Min) 200 100 100 
ค่าสงูสุด(Max) 10000 1500 10000 

คา่เฉลีย่( ̅) 786.15 587.13 708.85 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) 94.31 282.40 652.23 

จ านวน(N) 200 127 327 
6. ซ้ือเฉล่ียเดือนละก่ีครัง้ 

   ค่าต ่าสุด(Min) 0 0 0 
ค่าสงูสุด(Max) 5 3 5 

ค่าเฉลีย่( ̅) 1.04 0.57 0.86 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) 0.77 0.74 0.79 

จ านวน(N) 200 127 327 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
    

พฤติกรรมการซ้ือ 
การเป็นแฟนบอล 

รวม 
เป็น ไม่เป็น 

7. อนาคตจะซ้ือหรือไม่ 
   ค่าต ่าสุด(Min) 2 1 1 

ค่าสงูสุด(Max) 10 10 10 
ค่าเฉลีย่( ̅) 8.64 7.04 7.84 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) 2.07 2.67 2.52 
จ านวน(N) 200 200 400 

 
จากตารางที่ 4.2 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์

ยไูนเตด็ ของผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัยพ์บว่า ผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลทัง้หมดเคยซือ้ผลติภณัฑส์โมสร
ฟุตบอลบุรรีมัย ์ยูไนเตด็ (รอ้ยละ 100.00) โดยส่วนใหญ่จะซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องนุ่งห่มและบตัร
เขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ มากที่สุด (รอ้ยละ 95.00) รองลงมาเป็น
เครือ่งประดบั (รอ้ยละ 59.0) อาหาร/เครือ่งดื่ม (รอ้ยระ 44.50) นิตยสาร/ดวีดีขีองสโมสร (รอ้ยละ 
39.50) และอุปกรณ์การเชยีรน้์อยทีสุ่ด (รอ้ยละ 26.00) ส่วนใหญ่จะซือ้ผลติภณัฑเ์มื่อมสีนิคา้รุ่น
ใหม่ออกจ าหน่าย (รอ้ยละ 81.50) รองลงมาจะซื้อเพื่อสนับสนุนสโมสร (รอ้ยละ 69.00) และซื้อ
ในช่วงโอกาสพเิศษของสโมสร (รอ้ยละ 60.50) การซือ้สนิค้าจะซื้อที่รา้นค้าของสโมสรโดยตรง
เกือบทัง้หมด (ร้อยละ 93.50) ส่วนการซื้อสินค้าผ่านช่องทางอื่นมีการซื้อสินค้าน้อยมาก 
ค่าเฉลี่ยของการซื้อสนิค้าในแต่ละครัง้ เท่ากบั 786.15 บาท โดยเฉลี่ยจะซื้อสนิค้าเดอืนละ
ประมาณ 1 ครัง้ ( ̅ = 1.04) และในอนาคตผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลมโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑส์โมสร
ฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ค่อนขา้งสงู ( ̅ = 8.64) 
 ในส่วนของผูท้ีไ่ม่เป็นแฟนบอลพบว่า ส่วนใหญ่เคยซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์
ยไูนเตด็ (รอ้ยละ 63.50) มเีพยีงส่วนน้อยทีไ่มเ่คยซือ้ผลติภณัฑ ์(รอ้ยละ 36.50) โดยส่วนใหญ่จะ
ซือ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งนุ่งห่มมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 90.80) รองลงมาเป็นบตัรเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล
หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ (รอ้ยละ 57.30) อาหาร/เครื่องดื่ม (รอ้ยละ 35.10) เครื่องประดบั 
(รอ้ยละ 25.20)นิตยสาร/ดวีดีขีองสโมสร (รอ้ยละ 15.30) และอุปกรณ์การเชยีร ์(รอ้ยละ 13.00) 
ส่วนใหญ่จะซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ เพื่อสนับสนุนสโมสร (รอ้ยละ  57.80) 
รองลงมาจะซื้อเมื่อมสีนิค้ารุ่นใหม่ออกจ าหน่ายและซื้อในช่วงโอกาสพเิศษของสโมสร (รอ้ยละ 
43.80) การซื้อสนิค้าส่วนใหญ่จะซื้อที่ร้านค้าของสโมสรโดยตรง (ร้อยละ 83.50) ส่วนการซื้อ
สนิค้าผ่านช่องทางอื่นมกีารซื้อสนิค้าน้อยมาก ค่าเฉลี่ยของการซื้อสนิค้าในแต่ละครัง้ เท่ากบั 
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587.13 บาท โดยเฉลีย่จะซือ้สนิคา้เกอืบเดอืนละครัง้ ( ̅ = 0.57) และในอนาคตผูท้ีไ่ม่เป็นแฟน
บอลมโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ค่อนขา้งสงู ( ̅ = 7.04) 
 
4.3  ผลการศึกษาทศันคติท่ีมีต่อสโมสรและผลิตภณัฑส์โมสรฟตุบอลบรีุรมัย ์
ยไูนเตด็ 
 

การศกึษานี้ไดเ้กบ็รวบรวมทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ และผลติภณัฑ์
สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ ของผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัย ์มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสร และผลติภณัฑข์อง 

สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ 
 

ทศันคติ 

การเป็นแฟนบอล 
รวม 

(400 คน) 
เป็น 

(200คน) 
ไม่เป็น 
(200คน) 

 ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ทศันคติท่ีมีต่อสโมสร 

      1. เป็นสโมสรฟุตบอลแถวหน้าของเอเชยี 4.56 0.68 4.24 0.81 4.40 0.77 
2. สโมสรท าผลงานไดด้มีชีื่อเสยีง 4.78 0.48 4.44 0.78 4.61 0.67 
3. การด าเนินงานมคีวามน่าเชื่อถอื 4.68 0.55 4.17 0.89 4.42 0.78 
4. มเีกมการแขง่ขนัทีส่นุกสนาน 4.69 0.48 4.27 0.79 4.48 0.69 
5. สโมสรมชีื่อเสยีงได้ เพราะการ
บรหิารงานของประธานสโมสร 

4.67 0.59 4.18 0.83 4.42 0.76 

6. สโมสรมชีื่อเสยีงได้ เพราะนกัเตะมฝีีมอื
การเล่นทีย่อดเยีย่ม 

4.75 0.48 4.32 0.79 4.53 0.69 

7. อนาคตสโมสรสามารถรกัษาผลงานทีด่ี
ต่อไปได ้

4.74 0.48 4.29 0.77 4.51 0.68 

เฉล่ียรวม 4.69 0.53 4.27 0.81 4.48 0.72 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
       

ทศันคติ 

การเป็นแฟนบอล 
รวม 

(400 คน) 
เป็น 

(200คน) 
ไม่เป็น 
(200คน) 

 ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์

      8. สนิคา้สามารถใชแ้สดงตวัตนของ
ผูบ้รโิภคได ้

4.66 0.57 4.15 0.85 4.41 0.77 

9. สนิคา้เป็นแฟชัน่ทีน่ิยมในขณะนี้ 4.48 0.71 4.12 0.86 4.30 0.81 
10.สนิคา้สวยงามและมคีุณภาพ 4.62 0.64 4.03 0.91 4.32 0.84 

เฉล่ียรวม 4.59 0.64 4.10 0.87 4.34 0.80 
 

จากตารางที่ 4.3 ผลการวเิคราะห์ทศันคติที่มต่ีอสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย์ ยูไนเต็ด ของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัย ์พบว่า ภาพรวมของทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสรของผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลอยู่ใน
เกณฑด์มีาก ( ̅ = 4.69) โดยมทีศันคตใินส่วนของสโมสรท าผลงานไดด้มีชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด ( ̅ = 
4.78) รองลงมาเป็นทศันคตใินส่วนของนักเตะมฝีีมอืการเล่นทีย่อดเยีย่ม ( ̅ = 4.75) อนาคต
สโมสรสามารถรกัษาผลงานทีด่ต่ีอไปได้ ( ̅ = 4.74) สโมสรมเีกมการแข่งขนัทีส่นุกสนาน ( ̅ = 
4.69) การด าเนินงานมคีวามน่าเชื่อถอื ( ̅ = 4.68) สโมสรมชีื่อเสยีงเพราะการบรหิารงานของ
ประธานสโมสร ( ̅ = 4.67) และทศันคตดิา้นการเป็นสโมสรฟุตบอลแถวหน้าของเอเชยีน้อยทีสุ่ด 
( ̅ = 4.56) ภาพรวมของทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑข์องผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลอยู่ในเกณฑด์มีาก (  ̅ = 
4.59) โดยมทีศันคตใินส่วนของผลติภณัฑส์ามารถใช้แสดงตวัตนของผู้บรโิภคมากที่สุด (  ̅ = 
4.66) รองลงมาเป็นทศันคตใินส่วนสนิคา้สวยงามและมคีุณภาพ ( ̅ = 4.62) และทศันคตใินส่วน
สนิคา้เป็นแฟชัน่ทีน่ิยมในขณะนี้ ( ̅ = 4.48) 

ในส่วนของผูท้ีไ่มเ่ป็นแฟนบอลพบว่า ภาพรวมทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสรของผูท้ีไ่ม่เป็นแฟน
บอลอยูใ่นเกณฑด์มีาก ( ̅ = 4.27) โดยมทีศันคตใินส่วนของสโมสรท าผลงานไดด้มีชีื่อเสยีงมาก
ทีสุ่ด ( ̅ = 4.44) รองลงมาเป็นทศันคตใินส่วนของนักเตะมฝีีมอืการเล่นทีย่อดเยีย่ม ( ̅ = 4.32) 
อนาคตสโมสรสามารถรกัษาผลงานทีด่ต่ีอไปได ้( ̅ = 4.29) สโมสรมเีกมการแข่งขนัทีส่นุกสนาน 
( ̅ = 4.27) เป็นสโมสรฟุตบอลแถวหน้าของเอเชยี ( ̅ = 4.24) สโมสรมชีื่อเสยีงไดเ้พราะการ
บรหิารงานของประธานสโมสร ( ̅ = 4.18) และทศันคตดิา้นการด าเนินงานมคีวามน่าเชื่อถอืมคี่า
น้อยทีสุ่ด ( ̅ = 4.17) ภาพรวมของทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑข์องผูท้ีไ่มเ่ป็นแฟนบอลอยู่ในเกณฑ์
ด ี( ̅ = 4.10) โดยมทีศันคตทิีด่ใีนส่วนของสนิคา้สามารถใชแ้สดงตวัตนของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด 



 49   
 

( ̅ = 4.15) รองลงมาเป็นทศันคตใินส่วนสนิค้าเป็นแฟชัน่ทีน่ิยมในขณะนี้ ( ̅ = 4.12) และ
ทศันคตใินส่วนสนิคา้สวยงามและมคีุณภาพ ( ̅ = 4.03) 
 
4.4  ผลการศึกษาปัจจยัทางการตลาด 
 

การศึกษาน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลปจัจยัทางการตลาดที่มอีิทธพิลต่อการซื้อ โดยแบ่ง
ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ดา้นสโมสรฟุตบอล ดา้นบุคคล และดา้นสื่อ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัทางการตลาด 
 

ปัจจยัทางการตลาด 
การเป็นแฟนบอล รวม 

เป็น(200คน) ไม่เป็น (200คน) (400 คน) 
 ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ด้านผลิตภณัฑ ์
      

1. ผลติภณัฑอ์อกแบบไดต้ามความ
ตอ้งการ 

4.51 0.68 4.02 0.90 4.26 0.83 

2. ผลติภณัฑม์หีลายขนาดเหมาะ
ส าหรบัเดก็ ผูใ้หญ่ และผูส้งูอายุ 

4.49 0.61 4.11 0.82 4.30 0.75 

3. ผลติภณัฑส์ะอาดและใหมอ่ยูเ่สมอ 4.65 0.55 4.29 0.82 4.47 0.72 
4. บรรจุภณัฑส์วยงาม 4.54 0.65 4.14 0.82 4.34 0.76 
5. มเีครือ่งหมายรบัรองคุณภาพ 4.49 0.65 4.11 0.86 4.30 0.78 

เฉล่ียรวม 4.54 0.63 4.13 0.84 4.33 0.77 
ด้านราคา 

      
6. ราคาถูกกว่าสโมสรอื่นๆ 4.34 0.76 4.05 0.95 4.20 0.87 
7. ราคาถูกเมือ่เทยีบกบัคุณภาพของ
สนิคา้ 

4.39 0.78 4.09 0.93 4.24 0.87 

8. ต่อรองราคาไดเ้มือ่ซือ้หลายชิน้ 3.32 1.32 3.66 1.06 3.49 1.21 
เฉล่ียรวม 4.01 0.95 3.93 0.98 3.97 0.98 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

      

ปัจจยัทางการตลาด 
การเป็นแฟนบอล รวม 

(400 คน) เป็น(200คน) ไม่เป็น (200คน) 
 ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ด้านการจดัจ าหน่าย 
      

9. เดนิทางไดส้ะดวก 4.46 0.74 4.12 0.93 4.29 0.86 
10. จดัเป็นหมวดหมู่ 4.38 0.65 4.08 0.86 4.23 0.78 
11. บรรยากาศภายในรา้นดูด ี 4.37 0.70 4.15 0.89 4.26 0.81 
12. สถานทีข่ายมคีวามน่าเชื่อถอื 4.55 0.60 4.12 0.87 4.34 0.77 
13. มทีีจ่อดรถเพยีงพอ 4.49 0.71 4.02 0.99 4.25 0.89 
14. ช าระเงนิไดห้ลายช่องทาง 4.40 0.82 3.97 0.92 4.19 0.90 

เฉล่ียรวม 4.44 0.70 4.07 0.91 4.26 0.83 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

      
15. การโฆษณาผ่านสื่อ 4.24 0.93 3.89 0.82 4.06 0.89 
16. การจดัแสดงสนิคา้ ณ จุดจ าหน่าย 4.43 0.69 3.98 0.81 4.21 0.78 
17. การการแจกสนิคา้ตวัอย่าง 3.95 1.09 3.59 0.99 3.77 1.06 
18. การแจกรางวลัหรอืชงิโชค 4.26 0.85 3.90 0.86 4.08 0.87 
19. ของแถมหลงัการซือ้สนิคา้ 4.07 1.05 3.62 1.03 3.84 1.06 

เฉล่ียรวม 4.19 0.92 3.79 0.90 3.99 0.93 
ด้านสโมสรฟตุบอล 

      
20. สญัลกัษณ์ตราสโมสร 4.60 0.59 4.19 0.86 4.40 0.77 
21. สโมสรท าผลงานไดย้อดเยีย่ม 4.62 0.61 4.22 0.88 4.42 0.78 
22. เพื่อเป็นการสนบัสนุนสโมสร 4.67 0.57 4.20 0.89 4.43 0.78 

เฉล่ียรวม 4.63 0.59 4.20 0.88 4.42 0.78 
ด้านบคุคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

      
23. สมาชกิในครอบครวั 4.04 0.98 3.78 0.95 3.91 0.97 
24. เพื่อน 4.24 0.90 3.96 0.88 4.10 0.90 
25. พนกังานขาย 3.95 0.92 3.61 0.97 3.78 0.96 
26. ดารา นกัรอ้ง 3.86 0.96 3.53 1.01 3.69 1.00 
27. นกัฟุตบอลของสโมสร 4.35 0.86 3.94 0.98 4.14 0.94 

เฉล่ียรวม 4.08 0.92 3.76 0.96 3.92 0.96 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

      

ปัจจยัทางการตลาด 
การเป็นแฟนบอล รวม 

(400 คน) เป็น(200คน) ไม่เป็น (200คน) 
 ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ด้านส่ือ 
      

28. โทรทศัน์ 4.20 0.91 3.98 0.95 4.09 0.94 
29. วทิย ุ 3.99 0.90 3.81 0.99 3.90 0.95 
30. สื่อสิง่พมิพ ์นิตยสาร 4.22 0.90 3.82 0.96 4.02 0.95 
31. ป้ายประกาศ, ใบปลวิ, แผ่นพบั 4.07 1.00 3.83 0.90 3.95 0.96 
32. เวบ็ไซตข์องสโมสร 4.30 0.88 3.90 0.97 4.10 0.95 
33. โซเชยีลเน็ตเวริค์ 4.48 0.81 3.99 0.96 4.23 0.92 

เฉล่ียรวม 4.21 0.90 3.89 0.96 4.05 0.94 

  
จากตารางที ่4.4 ผลการวเิคราะห์ปจัจยัทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการซื้อผลติภณัฑ์

สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ พบว่า ผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลใหค้วามส าคญัดา้นสโมสรฟุตบอลมาก
ทีสุ่ด ( ̅ = 4.63) รองลงมาเป็นดา้นผลติภณัฑ ์( ̅ = 4.54) และดา้นการจดัจ าหน่าย ( ̅ = 4.44) 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะพบว่า ในด้านผลิตภณัฑ์ผู้ที่เป็นแฟนบอลให้ความส าคญัอยู่ใน
เกณฑท์ี่ดมีาก ( ̅ = 4.54) ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดในเรื่องของผลติภณัฑส์ะอาดและใหม่อยู่
เสมอ ( ̅ = 4.65) รองลงมาเป็นบรรจุภณัฑส์วยงาม ( ̅ = 4.54) ผลติภณัฑอ์อกแบบไดต้าม
ความต้องการ ( ̅ = 4.51) ผลติภณัฑม์หีลายขนาด ( ̅ = 4.49)  และมเีครื่องหมายรบัรอง
คุณภาพ ( ̅ = 4.49) ในดา้นราคาผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลใหค้วามส าคญัอยู่ในเกณฑท์ีด่ ี( ̅ = 4.01) ให้
ความส าคญัมากทีสุ่ดในเรื่องของราคาถูกเมื่อเทยีบกบัคุณภาพของสนิคา้ ( ̅ = 4.39) รองลงมา
เป็นราคาถูกกว่าสโมสรอื่นๆ ( ̅ = 4.34)  และต่อรองราคาไดเ้มื่อซือ้หลายชิน้ ( ̅ = 3.32) ใน
ด้านการจดัจ าหน่ายผู้ที่เป็นแฟนบอลให้ความส าคญัอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ( ̅ = 4.44) ให้
ความส าคญัมากทีสุ่ดในเรือ่งของสถานทีข่ายมคีวามน่าเชื่อถอื ( ̅ = 4.55) รองลงมาเป็นมทีีจ่อด
รถเพยีงพอ ( ̅ = 4.49)เดนิทางไดส้ะดวก ( ̅ = 4.46) ช าระเงนิไดห้ลายช่องทาง ( ̅ = 4.40) 
จดัเป็นหมวดหมู่ ( ̅ = 4.38) และบรรยากาศภายในรา้นดูด ี( ̅ = 4.37)  ในดา้นการส่งเสรมิ
การตลาดผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลใหค้วามส าคญัอยูใ่นเกณฑท์ีด่ ี( ̅ = 4.19) ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดใน
เรือ่งของการจดัแสดงสนิคา้ ณ จุดจ าหน่าย ( ̅ = 4.43) รองลงมาเป็นการแจกรางวลัหรอืชงิโชค 
( ̅ = 4.26)  การโฆษณาผ่านสื่อ( ̅ = 4.24) การไดร้บัของแถม ( ̅ = 4.07)  และการแจกสนิคา้
ตวัอย่าง ( ̅ = 3.95) ในดา้นสโมสรฟุตบอลผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลใหค้วามส าคญัอยู่ในเกณฑท์ีด่ีมาก 
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( ̅ = 4.63) ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดในเรื่องของการสนับสนุนสโมสร ( ̅ = 4.67) รองลงมาเป็น
สโมสรท าผลงานไดด้เียีย่ม ( ̅ = 4.62) และสญัลกัษณ์ตราสโมสร ( ̅ = 4.60) ในดา้นบุคคลทีม่ ี
อทิธพิลต่อการซือ้ผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลใหค้วามส าคญัอยู่ในเกณฑท์ีด่ ี( ̅ = 4.08) ผูท้ีม่อีทิธพิลใน
การซือ้มากทีสุ่ดคอื นักฟุตบอลของสโมสร ( ̅ = 4.35) รองลงมาเป็นเพื่อน ( ̅ = 4.24) สมาชกิ
ในครอบครวั ( ̅ = 4.04) พนักงานขาย ( ̅ = 3.95) และดารา/นักรอ้ง ( ̅ = 3.86) ในดา้นสื่อ
โฆษณาผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลใหค้วามส าคญัอยูใ่นเกณฑท์ีด่มีาก ( ̅ = 4.21) ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด
ในสื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์ ( ̅ = 4.48) รองลงมาเป็นเวบ็ไซดข์องสโมสร ( ̅ = 4.30) สื่อสิง่พมิพ/์
นิตยสาร ( ̅ = 4.22) โทรทศัน์ ( ̅ = 4.20) ป้ายประกาศ/ใบปลวิ/แผ่นพบั ( ̅ = 4.07) และวทิยุ 
( ̅ = 3.99) 

ในส่วนของผูท้ีไ่ม่เป็นแฟนบอลพบว่า ผู้ทีไ่ม่เป็นแฟนบอลจะให้ความส าคญัดา้นสโมสร
ฟุตบอลมากทีสุ่ด ( ̅ = 4.20) รองลงมาเป็นดา้นผลติภณัฑ ์( ̅ = 4.13) และดา้นการจดัจ าหน่าย 
( ̅ = 4.07) เมื่อพจิารณาในแต่ละด้านจะพบว่า ในด้านผลติภณัฑ์ผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอลให้
ความส าคญัอยู่ในเกณฑท์ีด่ ี( ̅ = 4.13) ใหค้วามส าคญัมากที่สุดในเรื่องของผลติภณัฑส์ะอาด
และใหม่อยู่เสมอ ( ̅ = 4.29) รองลงมาเป็นบรรจุภณัฑส์วยงาม ( ̅ = 4.14) ผลติภณัฑม์หีลาย
ขนาด ( ̅ = 4.11) มเีครื่องหมายรบัรองคุณภาพ ( ̅ = 4.11) และผลติภณัฑอ์อกแบบไดต้าม
ความต้องการ ( ̅ = 4.02) ในดา้นราคาผูท้ี่ไม่เป็นแฟนบอลใหค้วามส าคญัอยู่ในเกณฑท์ีด่ ี( ̅ = 
3.93) ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดในเรื่องของราคาถูกเมื่อเทยีบกบัคุณภาพของสนิคา้ (  ̅ = 4.09) 
รองลงมาเป็นราคาถูกกว่าสโมสรอื่นๆ ( ̅ = 4.05) และต่อรองราคาได้เมื่อซือ้หลายชิน้ ( ̅ = 
3.66) ในดา้นการจดัจ าหน่ายผูท้ีไ่ม่เป็นแฟนบอลใหค้วามส าคญัอยู่ในเกณฑท์ีด่ ี( ̅ = 4.07) ให้
ความส าคญัมากทีสุ่ดในเรื่องของบรรยากาศภายในรา้นดูด ี( ̅ = 4.15) รองลงมาเป็นเดนิทางได้
สะดวก ( ̅ = 4.12) สถานทีข่ายมคีวามน่าเชื่อถอื ( ̅ = 4.12) จดัเป็นหมวดหมู่ ( ̅ = 4.08) มทีี่
จอดรถเพยีงพอ ( ̅ = 4.02) และช าระเงนิไดห้ลายช่องทาง ( ̅ = 3.97) ในดา้นการส่งเสรมิ
การตลาดผู้ทีไ่ม่เป็นแฟนบอลใหค้วามส าคญัอยู่ในเกณฑท์ี่ด ี( ̅ = 3.79) ใหค้วามส าคญัมาก
ทีสุ่ดในเรือ่งของการจดัแสดงสนิคา้ ณ จดุจ าหน่าย ( ̅ = 3.98) รองลงมาเป็นการแจกรางวลัหรอื
ชงิโชค ( ̅ = 3.90) การโฆษณาผ่านสื่อ ( ̅ = 3.89) การไดร้บัของแถม ( ̅ = 3.62) และการแจก
สนิคา้ตวัอยา่ง ( ̅ = 3.59) ในดา้นสโมสรฟุตบอลผูท้ีไ่ม่เป็นแฟนบอลใหค้วามส าคญัอยู่ในเกณฑ์
ทีด่ ี( ̅ = 4.20) ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดในเรื่องของสโมสรท าผลงานไดด้เียีย่ม ( ̅ = 4.22) 
รองลงมาเป็นการสนับสนุนสโมสร ( ̅ = 4.20) และสญัลกัษณ์ตราสโมสร ( ̅ = 4.19) ในดา้น
บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ผูท้ีไ่ม่เป็นแฟนบอลใหค้วามส าคญัอยู่ในเกณฑท์ีด่ ี( ̅ = 3.76) ผูท้ีม่ ี
อทิธพิลในการซือ้มากทีสุ่ดคอื เพื่อน ( ̅ = 3.96) รองลงมาเป็นนักฟุตบอลของสโมสร ( ̅ = 
3.94) สมาชกิในครอบครวั ( ̅ = 3.78) พนักงานขาย ( ̅ = 3.61) และดารา/นักรอ้ง ( ̅ = 3.53) 
ในดา้นสื่อโฆษณาผูท้ีไ่มเ่ป็นแฟนบอลใหค้วามส าคญัอยู่ในเกณฑท์ีด่ ี( ̅ = 3.89) ใหค้วามส าคญั
มากทีสุ่ดในสื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์ ( ̅ = 3.99) รองลงมาเป็นโทรทศัน์ ( ̅ = 3.98) เวบ็ไซดข์อง
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สโมสร ( ̅ = 3.90) ป้ายประกาศ/ใบปลวิ/แผ่นพบั ( ̅ = 3.83)สื่อสิง่พมิพ/์นิตยสาร ( ̅ = 3.82) 
และ วทิย ุ( ̅ = 3.81) 
 
4.5  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑส์โมสรฟตุบอลบรีุรมัย ์
ยไูนเตด็ 
 

การศกึษานี้ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ โดย
แบ่งออกเป็น 3 ปจัจยั ได้แก่ ปจัจยัลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ปจัจยัด้านทศันคต ิและปจัจยั
ทางการตลาด มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ตารางท่ี 4.5  รอ้ยละของการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็จ าแนกตามลกัษณะ

พืน้ฐานส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัย์ 
 

ลกัษณะพื้นฐานส่วนบคุคล 
เคยซ้ือผลิตภณัฑ ์ รวม 

(400 คน) เคยซ้ือ (327 คน) ไม่เคยซ้ือ(73 คน) 
   เพศ 

   
      ชาย 59.60% 41.10% 56.20% 
      หญงิ 40.40% 58.90% 43.80% 

      รวม 100.00% 100.00% 100.00% 
   อายุ 

   
      15 - 24 ปี 29.40% 37.00% 30.80% 
      25 - 34 ปี 29.70% 19.20% 27.80% 
      35 - 44 ปี 18.70% 19.20% 18.80% 
      45 - 54 ปี 14.10% 16.40% 14.50% 
      55 ปีขึน้ไป 8.30% 8.20% 8.20% 

      รวม 100.00% 100.00% 100.00% 
   การศึกษา 

   
      มธัยมศกึษา 18.70% 31.50% 21.00% 
      ปวช/ปวส/อนุปรญิญา 24.50% 26.00% 24.80% 
      ปรญิญาตร ี 41.90% 35.60% 40.80% 
      สงูกว่าปรญิญาตร ี 15.00% 6.80% 13.50% 

      รวม 100.00% 100.00% 100.00% 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
 

   

ลกัษณะพื้นฐานส่วนบคุคล 
เคยซ้ือผลิตภณัฑ ์ รวม 

(400) เคยซ้ือ (327 คน) ไม่เคยซ้ือ(73 คน) 
   อาชีพ 

   
      ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 26.90% 26.00% 26.80% 
      พนกังานบรษิทัเอกชน 17.10% 12.30% 16.20% 
      ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย 24.80% 15.10% 23.00% 
      พนกังานชัว่คราว 15.00% 15.10% 15.00% 
      นกัเรยีน/นกัศกึษา 14.10% 27.40% 16.50% 
      อื่นๆ 2.10% 4.10% 2.50% 

      รวม 100.00% 100.00% 100.00% 
   รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

   
      ไมเ่กนิ 10,000 บาท 40.70% 63.00% 44.80% 
      10,001 - 30,000 บาท 41.60% 21.90% 38.00% 
      30,001 บาทขึน้ไป 17.70% 15.10% 17.20% 

      รวม 100.00% 100.00% 100.00% 
   สถานภาพสมรส 

   
      โสด 59.30% 60.30% 59.50% 
      แต่งงาน 40.70% 39.70% 40.50% 

      รวม 100.00% 100.00% 100.00% 
 

จากตารางที ่4.5 ผลการวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอล
บุรรีมัย ์ยไูนเตด็ พบว่า ผูท้ีเ่คยซือ้ผลติภณัฑข์องสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยูไนเตด็ ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย (รอ้ยละ 59.60) และเพศหญงิ (รอ้ยละ 41.10) มอีายุระหว่าง 25 – 34 ปี (รอ้ยละ 
29.70) รองลงมาคอือายุระหว่าง 15 - 24 ปี (รอ้ยละ 29.40) และอายุ 35 – 44 ปี (รอ้ยละ 
18.70)  การศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 41.90) และปวช./ปวส./อนุปรญิญา 
(รอ้ยละ 24.50)  อาชพีส่วนใหญ่คอืขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ (รอ้ยละ 26.90) รองลงมาคอือาชพี
ธุรกจิส่วนตวั (รอ้ยละ 24.80) และอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน (รอ้ยละ 17.10) มรีายไดร้ะหว่าง 
10,001 – 30,000 บาท (รอ้ยละ 41.60) และ รายไดไ้ม่เกนิ 10,000 บาท (รอ้ยละ 40.70) มี
สถานภาพโสด (รอ้ยละ 59.30) และสถานภาพสมรส (รอ้ยละ 40.70)  
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ผู้ที่ไม่เคยซื้อผลิตภณัฑ์ของสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย์ ยูไนเต็ด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(รอ้ยละ 41.10) และเพศชาย (รอ้ยละ 58.90) มอีายุระหว่าง 15 – 24 ปี (รอ้ยละ 37.00) 
รองลงมาคอือายุระหว่าง 25 - 34 ปี (รอ้ยละ 19.20) และอายุ 35 – 44 ปี (รอ้ยละ 19.20)  
การศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 35.60) และมธัยมศกึษา (รอ้ยละ 31.50)  
อาชพีส่วนใหญ่คอืนกัเรยีนนกัศกึษา (รอ้ยละ 27.40) รองลงมา คอื ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ (รอ้ย
ละ 26.00) อาชพีธุรกจิส่วนตวั (รอ้ยละ 15.10) และอาชพีพนกังานชัว่คราว (รอ้ยละ 15.10) ส่วน
ใหญ่มรีายไดไ้ม่เกนิ 10,000 บาท (รอ้ยละ 63.00) และรายไดร้ะหว่าง 10,001 – 30,000 บาท 
(รอ้ยละ 21.90) มสีถานภาพโสด (รอ้ยละ 59.30) และสถานภาพสมรส (รอ้ยละ 40.70)  

 
ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑส์โมสร

ฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็จ าแนกตามทศันคตแิละปจัจยัทางการตลาดของผูบ้รโิภค
ในจงัหวดับุรรีมัย ์

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์

เคยซ่ือผลิตภณัฑ ์
รวม (400 คน) 

เคยซ้ือ (327 คน) ไม่เคยซ้ือ (73 คน) 
 ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ปัจจยัด้านทศันคติ 
         ดา้นสโมสรฟุตบอล 4.54 0.52 4.22 0.76 4.48 0.58 

   ดา้นผลติภณัฑ ์ 4.40 0.64 4.09 0.93 4.34 0.71 
ปัจจยัทางการตลาด 

 
   

 
    ดา้นผลติภณัฑ ์ 4.38 0.58 4.10 0.81 4.33 0.64 

   ดา้นราคา 3.99 0.77 3.89 0.86 3.97 0.79 
   ดา้นการจดัจ าหน่าย 4.34 0.62 3.88 0.91 4.26 0.70 
   ดา้นส่งเสรมิการตลาด 4.04 0.71 3.78 0.74 3.99 0.72 
   ดา้นสโมสรฟุตบอล 4.50 0.63 4.05 0.93 4.42 0.71 
   ดา้นบุคคล 3.97 0.71 3.72 0.86 3.92 0.74 
   ดา้นสื่อ 4.10 0.76 3.79 0.84 4.05 0.79 

 
จากตารางที ่4.6 ผลการวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอล

บุรรีมัย ์ยไูนเตด็ในด้านทศันคต ิพบว่าผู้ทีเ่คยซื้อผลติภณัฑม์คีวามพงึพอใจดา้นทศันคตทิี่มต่ีอ
สโมสรฟุตบอลมากทีสุ่ด ( ̅ = 4.54) รองลงมาคอืทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์( ̅ = 4.40) ส่วนผูท้ี่
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ไม่เคยซื้อผลติภณัฑม์รีะดบัความพงึพอใจในด้านทศันคตทิี่มต่ีอสโมสรฟุตบอลมากที่สุด ( ̅ = 
4.22) รองลงมาคอืทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์( ̅ = 4.09) 

ผลการวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ใน
ดา้นปจัจยัทางการตลาดพบว่าปจัจยัที่มอีทิธพิลมากที่สุดส าหรบัผู้ที่เคยซือ้ผลติภณัฑค์อืปจัจยั
ทางดา้นสโมสรฟุตบอล ( ̅ = 4.50) รองลงมาคอืปจัจยัทางดา้นผลติภณัฑ ์( ̅ = 4.38) และปจัจยั
ทางดา้นการจดัจ าหน่าย ( ̅ = 4.34) ส่วนผูท้ีไ่ม่เคยซื้อผลติภณัฑพ์บว่า ปจัจยัที่มอีทิธพิลมาก
ทีสุ่ดคอืปจัจยัทางด้านผลติภณัฑ ์( ̅ = 4.10) รองลงมาคอืปจัจยัทางดา้นสโมสรฟุตบอล ( ̅ = 
4.05) และปจัจยัทางดา้นราคา ( ̅ = 3.89) 
 
4.6  ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยโลจิสติก 
 

การศกึษานี้ได้เกบ็รวบรวมขอ้มูลปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอล
บุรรีมัย ์ยูไนเต็ด โดยใช้วิธวีเิคราะห์การถดถอยโลจสิตกิในการหาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยั
ดา้นต่างๆ และการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ตารางท่ี 4.7  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคลและการซือ้

ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ 
 

ตวัแปรอธิบาย B S.E. P-value Exp(B) 
เพศ 

    
   ชาย 0.000 - - 1.000 
   หญงิ -0.879* 0.285 0.002 0.415 
อายุ 

    
   15 - 24 ปี 0.000 - - 1.000 
   25 - 34 ปี -0.337 0.545 0.537 0.714 
   35 - 44 ปี -0.942 0.578 0.103 0.390 
   45 - 54 ปี -0.945 0.645 0.143 0.389 
   55 ปีขึน้ไป -1.058 0.794 0.183 0.347 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 
 

   
 

ตวัแปรอธิบาย B S.E. P-value Exp(B) 
การศึกษา 

    
   มธัยมศกึษา 0.000 - - 1.000 
   ปวช/ปวส/อนุปรญิญา -0.212 0.447 0.635 0.809 
   ปรญิญาตร ี 0.404 0.392 0.304 1.497 
   สงูกว่าปรญิญาตร ี 0.791 0.651 0.224 2.206 
อาชีพ 

    
   ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 0.000 - - 1.000 
   พนกังานบรษิทัเอกชน 1.109* 0.546 0.042 3.032 
   ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย 1.120* 0.490 0.022 3.065 
   พนกังานชัว่คราว 0.921 0.559 0.099 2.512 
   นกัเรยีน/นกัศกึษา -0.100 0.611 0.870 0.905 
   อื่นๆ 0.069 0.845 0.935 1.071 
รายได้ 

    
   ไมเ่กนิ 10,000 บาท 0.000 - - 1.000 
   10,001 - 30,000 บาท 1.393* 0.440 0.002 4.027 
   30,001 บาทขึน้ไป 1.497* 0.639 0.019 4.470 
สถานภาพสมรส 

    
   โสด 0.000 - - 1.000 
   แต่งงาน -0.344 0.376 0.361 0.709 
ค่าคงท่ี 1.199 0.583 0.040 3.318 
-2 Log Likelihood 339.57 

   
Model Chi-square 40.56 

   
R2 (Cox & Snell) 0.10 

   
Percentage correctly classified 81.80 

   
N 400       

 
จากตารางที่ 4.7 ผลการวเิคราะห์การถดถอยโลจสิตกิมตีวัแปรลกัษณะพื้นฐานส่วน

บุคคล 6 ตวั ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายได ้และสถานภาพสมรส เพื่ออธบิายโอกาส
การซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อย่างมี
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นัยส าคญั โดยมคี่า -2 Log Likelihood = 339.57 ค่า Model Chi-square = 40.56 ค่า R2 (Cox 
& Snell) = 0.10 และเมือ่น าสมการกลบัไปท านายขอ้มลูตวัอยา่ง ไดค้่ารอ้ยละของการท านายถูก
ประมาณรอ้ยละ 81.80 ซึง่โดยภาพรวมสมการนี้มคีวามเหมาะสมกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 

ตวัแปรอสิระทัง้ 6 ตวั มตีวัแปรอสิระ 3 ตวัทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิคอื เพศ อาชพี และ
รายได ้ส่วนตวัแปร อาย ุการศกึษา และสถานภาพสมรส ไมม่นียัส าคญัทางสถติิ 

ตวัแปรเพศมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ พบว่าเพศหญงิมโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑ์น้อยกว่า
เพศชายประมาณ 58%   

ตวัแปรอาชีพมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวก พบว่าอาชพีพนังงานบรษิัทเอกชน และธุรกิจ
ส่วนตวัมโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑม์ากกว่าอาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิประมาณ 3 เท่า 

ตวัแปรรายไดม้คีวามสมัพนัธ์เชงิบวก พบว่ารายได้ช่วง 10,001 – 30,000 บาท มี
โอกาสที่จะซื้อผลติภณัฑม์ากกว่ารายได้ไม่เกนิ 10,000 บาท ประมาณ 4 เท่า และรายได ้
30,001 บาทขึน้ไป มโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑม์ากกว่ารายไดไ้ม่เกนิ 10,000 บาท ประมาณ 4.4 
เท่า 
 
ตารางท่ี 4.8  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตแิละการซือ้ผลติภณัฑส์โมสร

ฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ 
 

ตวัแปรอธิบาย B S.E. P-value Exp(B) 
ทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสรฟุตบอล 0.707* 0.300 0.018 2.028 
ทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์ 0.132 0.253 0.602 1.141 
ค่าคงที ่ -2.175 0.919 0.018 0.114 
-2 Log Likelihood 363.77 

   
Model Chi-square 16.37 

   
R2 (Cox & Snell) 0.04 

   
Percentage correctly classified 82.00 

   
N 400       

 
จากตารางที ่4.8 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยโลจสิตกิมตีวัแปรดา้นทศันคต ิ2 ตวั ไดแ้ก่ 

ทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสร และทศันคตทิี่มต่ีอผลติภณัฑ ์เพื่ออธบิายโอกาสการซือ้ผลติภณัฑส์โมสร
ฟุตบอลบุรรีมัย ์ยูไนเต็ด มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์อย่างมนีัยส าคญั โดยมคี่า -2 
Log Likelihood = 363.77ค่า Model Chi-square = 16.37 ค่า R2 (Cox & Snell) = 0.04 และ
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เมื่อน าสมการกลบัไปท านายข้อมูลตัวอย่าง ได้ค่าร้อยละของการท านายถูกประมาณร้อยละ 
82.00 ซึง่โดยภาพรวมสมการนี้มคีวามเหมาะสมกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 

ตวัแปรอสิระ 2 ตวั มตีวัแปรอสิระ 1 ตวัทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิคอื ทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสร
ฟุตบอล ส่วนตวัแปรทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์ไมม่นียัส าคญัทางสถติิ 

ตวัแปรทศันคติที่มต่ีอสโมสรมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก พบว่าค่าความพึงพอใจที่มต่ีอ
สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็เพิม่ขึน้ 1 ระดบั มโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑจ์ะเพิม่ขึน้ประมาณ 2 
เท่า  
 
ตารางท่ี 4.9  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางการตลาดและการซือ้ผลติภณัฑ์

สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ 
 

ตวัแปรอธิบาย B S.E. P-value Exp(B) 
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ -0.237 0.310 0.443 0.789 
ปจัจยัดา้นราคา -0.288 0.212 0.174 0.749 
ปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 0.938* 0.354 0.008 2.556 
ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด -0.120 0.311 0.700 0.887 
ปจัจยัดา้นสโมสรฟุตบอล 0.515 0.281 0.067 1.673 
ปจัจยัดา้นบุคคล -0.140 0.289 0.628 0.870 
ปจัจยัดา้นสื่อ 0.022 0.289 0.940 1.022 
ค่าคงที ่ -1.528 0.943 0.105 0.217 
-2 Log Likelihood 350.83 

   
Model Chi-square 29.31 

   
R2 (Cox & Snell) 0.07 

   
Percentage correctly classified 82.80 

   
N 400       

 
จากตารางที่ 4.9 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยโลจสิตกิมตีวัแปรปจัจยัทางการตลาด 7 

ด้าน ได้แก่ ปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปจัจยัด้านราคา ปจัจยัด้านการจดัจ าหน่าย ปจัจยัด้านการ
ส่งเสรมิการตลาด ปจัจยัด้านสโมสรฟุตบอล ปจัจยัด้านบุคคลและปจัจยัด้านสื่อ เพื่ออธบิาย
โอกาสการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์
อย่างมนีัยส าคญั โดยมคี่า -2 Log Likelihood = 350.83ค่า Model Chi-Square = 29.31 ค่า R2 
(Cox & Snell) = 0.07 และเมื่อน าสมการกลบัไปท านายขอ้มลูตวัอย่าง ไดค้่ารอ้ยละของการ
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ท านายถูกประมาณร้อยละ 82.80 ซึ่งโดยภาพรวมสมการนี้มคีวามเหมาะสมกบัข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ 

ตวัแปรอสิระ 7 ตวั มตีวัแปรอสิระ 1 ตวัที่มนีัยส าคญัทางสถติ ิคอื ปจัจยัด้านการจดั
จ าหน่าย ส่วนตวัแปรปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ปจัจยัด้านราคา ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด 
ปจัจยัดา้นสโมสรฟุตบอล ปจัจยัดา้นบุคคล และปจัจยัดา้นสื่อ ไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ

ตวัแปรปจัจยัด้านการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก พบว่า อทิธพิลทางด้านการ
จดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ 1 ระดบั มโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ประมาณ 2.5 เท่า  
 
ตารางท่ี 4.10  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคลและการ

ซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ในอนาคต 
 

ตวัแปรอธิบาย B S.E. P-value Exp(B) 
เพศ 

    
   ชาย 0.000 - - 1.000 
   หญงิ -0.979* 0.256 0.000 0.376 
อายุ 

    
   15 - 24 ปี 0.000 - - 1.000 
   25 - 34 ปี -0.966* 0.477 0.043 0.38 
   35 - 44 ปี -1.135* 0.527 0.031 0.322 
   45 - 54 ปี -0.949 0.607 0.118 0.387 
   55 ปีขึน้ไป -1.12 0.753 0.137 0.326 
การศึกษา 

    
   มธัยมศกึษา 0.000 - - 1.000 
   ปวช/ปวส/อนุปรญิญา -0.149 0.412 0.718 0.862 
   ปรญิญาตร ี -0.065 0.36 0.857 0.937 
   สงูกว่าปรญิญาตร ี 0.382 0.579 0.51 1.465 
อาชีพ 

    
   ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 0.000 - - 1.000 
   พนกังานบรษิทัเอกชน -0.372 0.472 0.431 0.689 
   ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย -0.07 0.445 0.875 0.932 
   พนกังานชัว่คราว -0.657 0.506 0.194 0.518 
   นกัเรยีน/นกัศกึษา -1.576* 0.616 0.011 0.207 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 
 

    

ตวัแปรอธิบาย B S.E. P-value Exp(B) 
   อื่นๆ -1.409 0.761 0.064 0.244 
รายได้ 

    
   ไมเ่กนิ 10,000 บาท 0.000 - - 1.000 
   10,001 - 30,000 บาท 0.511 0.36 0.155 1.667 
   30,001 บาทขึน้ไป 0.808 0.597 0.176 2.243 
สถานภาพสมรส 

    
   โสด 0.000 - - 1.000 
   แต่งงาน 0.087 0.324 0.787 1.091 
ค่าคงท่ี 2.563 0.617 0 12.981 
-2 Log Likelihood 398.39       
Model Chi-square 42.48 

   
R2 (Cox & Snell) 0.10 

   
Percentage correctly classified 76.80 

   
N 400       

 
จากตารางที ่4.10 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยโลจสิตกิมตีวัแปรปจัจยัลกัษณะพืน้ฐาน

ส่วนบุคคล 6 ตวั ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายได้ และสถานภาพสมรส เพื่ออธบิาย
โอกาสการซื้อผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยูไนเต็ดในอนาคต มคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูล
เชงิประจกัษ์อย่างมนีัยส าคญั โดยมคี่า -2 Log Likelihood = 398.39 ค่า Model Chi-square = 
42.48 ค่า R2 (Cox & Snell) = 0.10 และเมื่อน าสมการกลบัไปท านายข้อมลูตวัอย่าง ไดค้่ารอ้ย
ละของการท านายถูกประมาณรอ้ยละ 76.80 ซึง่โดยภาพรวมสมการนี้มคีวามเหมาะสมกบัขอ้มลู
เชงิประจกัษ์ 
 ตวัแปรอสิระทัง้ 6 ตวั มตีวัแปรอสิระ 3 ตวัที่มนีัยส าคญัทางสถติ ิคอื เพศ อายุ และ
อาชพี ส่วนตวัแปร การศกึษา รายได ้และสถานภาพสมรส ไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
 ตวัแปรเพศมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ พบว่าในอนาคตเพศหญงิมโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑ์
น้อยกว่าเพศชายประมาณ 62%  
 ตวัแปรอายมุคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ พบว่าอายรุะหว่าง 25 – 34 ปี ในอนาคตมโีอกาสทีจ่ะ
ซือ้ผลติภณัฑน้์อยกว่าอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ประมาณ 62% และอายุระหว่าง 35 – 44 ปี ใน
อนาคตมโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑน้์อยกว่าอายรุะหว่าง 15 – 24 ปี ประมาณ 68%  
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ตวัแปรอาชพีมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ พบว่าอาชพีนักเรยีน/นักศกึษาในอนาคตมโีอกาสที่
จะซือ้ผลติภณัฑน้์อยกว่าอาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิประมาณ 60%  
 
ตารางท่ี 4.11  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตแิละการซือ้ผลติภณัฑส์โมสร 

ฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ในอนาคต 
 

ตวัแปรอธิบาย B S.E. P-value Exp(B) 
ทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสรฟุตบอล 1.231* 0.293 0.000 3.426 
ทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์ 0.146 0.239 0.541 1.157 
ค่าคงที ่ -4.886 0.977 0.000 0.008 
-2 Log Likelihood 395.79 

   
Model Chi-square 45.08 

   
R2 (Cox & Snell) 0.11 

   
Percentage correctly classified 78.20 

   
N 400       

 
จากตารางที ่4.11 ผลการวเิคราะห์การถดถอยโลจสิตกิมตีวัแปรดา้นทศันคต ิ2 ตวั 

ได้แก่ ทศันคตทิี่มต่ีอสโมสรฟุตบอล และทศันคติที่มต่ีอผลติภณัฑ์ เพื่ออธบิายโอกาสที่จะซื้อ
ผลติภณัฑ์สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย์ ยูไนเต็ดในอนาคต มคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์
อย่างมนีัยส าคญั โดยมคี่า -2 Log Likelihood = 395.79 ค่า Model Chi-square = 45.08 ค่า R2 
(Cox & Snell) = 0.11 และเมื่อน าสมการกลบัไปท านายขอ้มลูตวัอย่าง ไดค้่ารอ้ยละของการ
ท านายถูกประมาณร้อยละ 78.20 ซึ่งโดยภาพรวมสมการนี้มคีวามเหมาะสมกบัข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ 

ตวัแปรอสิระ 2 ตวั มตีวัแปรอสิระ 1 ตวัทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิคอื ทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสร
ฟุตบอล ส่วนตวัแปรทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์ไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ

ตวัแปรทศันคติที่มต่ีอสโมสรมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก พบว่าค่าความพึงพอใจที่มต่ีอ
สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยูไนเต็ดเพิม่ขึน้ 1 ระดบั ในอนาคตมโีอกาสที่จะซื้อผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้
ประมาณ 3.4 เท่า 
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ตารางท่ี 4.12  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางการตลาดและการซือ้ผลติภณัฑ์
สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ในอนาคต 

 
ตวัแปรอธิบาย B S.E. P-value Exp(B) 

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ 0.254 0.283 0.37 1.289 
ปจัจยัดา้นราคา -0.354 0.196 0.071 0.702 
ปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 0.366 0.312 0.242 1.441 
ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด 0.217 0.279 0.437 1.242 
ปจัจยัดา้นสโมสรฟุตบอล 0.635* 0.257 0.013 1.886 
ปจัจยัดา้นบุคคล -0.005 0.262 0.984 0.995 
ปจัจยัดา้นสือ่ -0.104 0.262 0.692 0.902 
ค่าคงที ่ -3.211 0.931 0.001 0.04 
-2 Log Likelihood 399.15 

   
Model Chi-square 41.71 

   
R2 (Cox & Snell) 0.10 

   
Percentage correctly classified 77.80 

   
N 400       

 
จากตารางที ่4.12 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยโลจสิตกิมตีวัแปรปจัจยัทางการตลาด 7 

ด้าน ได้แก่ ปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปจัจยัด้านราคา ปจัจยัด้านการจดัจ าหน่าย ปจัจยัด้านการ
ส่งเสรมิการตลาด ปจัจยัด้านสโมสรฟุตบอล ปจัจยัด้านบุคคล และปจัจยัด้านสื่อ เพื่ออธบิาย
โอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์
อย่างมนีัยส าคญั โดยมคี่า -2 Log Likelihood = 399.15 ค่า Model Chi-square = 41.71 ค่า R2 
(Cox & Snell) = 0.10 และเมื่อน าสมการกลบัไปท านายขอ้มลูตวัอย่าง ไดค้่ารอ้ยละของการ
ท านายถูกประมาณร้อยละ 77.80 ซึ่งโดยภาพรวมสมการนี้มคีวามเหมาะสมกบัข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ 

ตวัแปรอสิระ 7 ตวั มตีวัแปรอสิระ 1 ตวัทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิคอื ปจัจยัด้านสโมสร
ฟุตบอล ส่วนตวัแปรปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นราคา ปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปจัจยัดา้น
การส่งเสรมิการตลาด ปจัจยัดา้นบุคคล และปจัจยัดา้นสื่อ ไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ

ตวัแปรปจัจยัด้านสโมสรฟุตบอลมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก พบว่าอทิธพิลทางด้านสโมสร
ฟุตบอลเพิม่ขึน้ 1 ระดบั ในอนาคตมโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ประมาณ 1.9 เท่า 
 



บทท่ี 5 
 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาเรื่อง “ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีร ัมย ์
ยไูนเต็ด ของผู้บรโิภคในจงัหวดับุรรีมัย์” โดยมวีตัถุประสงค ์2 ขอ้ คอื 1) เพื่อศกึษาลกัษณะ
พืน้ฐานส่วนบุคคล ปจัจยัทางการตลาด ทศันคต ิและพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอล
บุรรีมัย ์ยไูนเตด็ ของผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัย์ เปรยีบเทยีบตามการเป็นแฟนบอลและไม่เป็น
แฟนบอลของสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย์ ยูไนเต็ด 2) เพื่อศึกษาปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการซื้อ
ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ของผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัย ์

โดยท าการรวบรวมขอ้มูลจากผู้บรโิภคที่อาศยัอยู่ในจงัหวดับุรรีมัย ์อายุ 15 ปีขึน้ไป 
จ านวน 400 คน ซึง่ใชก้ารสุ่มตวัอย่างดว้ยวธิกีารสุ่มสองขัน้แบบแบ่งกลุ่ม (Two-stage Cluster 
Random Sampling)  และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มลูระหว่างเดอืน พฤษภาคม – มถุินายน 2556 สามารถสรปุผลการศกึษาได ้ดงันี้ 

5.1  สรปุผลการศกึษา 
5.2  อภปิรายผลการศกึษา 
5.3  ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา 

 
5.1  สรปุผลการศึกษา 
  
 5.1.1  ลกัษณะพื้นฐานส่วนบคุคลของตวัอย่าง 

จากการศกึษาลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัย ์พบว่า ผูบ้รโิภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีและมสีถานภาพโสด ผู้ทีเ่ป็นแฟนบอล
จะมอีายแุละรายไดม้ากกว่าผูท้ีไ่มเ่ป็นแฟนบอล โดยผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลส่วนใหญ่จะประกอบอาชพี
ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย และผูท้ีไ่มเ่ป็นแฟนบอลจะประกอบอาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
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5.1.2  พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑส์โมสรฟตุบอลบุรีรมัย ์ยไูนเตด็ 
จากการศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ ของผูบ้รโิภค

ในจงัหวัดบุรรีมัย์ พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ทัง้ผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลจะซื้อ
ผลติภณัฑเ์ครือ่งนุ่งห่มและบตัรเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆทีส่โมสรจดั
ขึน้ โดยผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลจะซือ้เมื่อมผีลติภณัฑร์ุ่นใหม่ออกจ าหน่าย ส่วนผูท้ีไ่ม่เป็นแฟนบอลจะ
ซื้อเพื่อต้องการสนับสนุนสโมสร โดยภาพรวมแล้วผู้ที่เป็นแฟนบอลจะซื้อผลติภณัฑ์ในแต่ละ
ประเภทมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอล ความถี่ในการซื้อต่อเดอืนบ่อยกว่าผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอล 
และค่าใชจ้า่ยในการซือ้ผลติภณัฑแ์ต่ละครัง้จะมากกว่าผูท้ีไ่มเ่ป็นแฟนบอล 
 
 5.1.3  ทศันคติท่ีมีต่อสโมสรและผลิตภณัฑส์โมสรฟตุบอลบรีุรมัย ์ยไูนเตด็ 

ผลการวเิคราะหท์ศันคตทิีม่ต่ีอสโมสรและผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ ของ
ผู้บรโิภคในจงัหวดับุรรีมัย์ พบว่า ภาพรวมของทศันคตทิี่มต่ีอสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย์ ยูไนเต็ด 
ของผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลอยู่ในเกณฑด์มีาก โดยส่วนใหญ่ผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลและ
ไม่เป็นแฟนบอลมคีวามพงึพอใจในดา้นของสโมสรท าผลงานได้ดมีชีื่อเสยีง  ส่วนภาพรวมของ
ทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ ของผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลอยู่ในเกณฑด์มีาก 
และผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอลอยู่ในเกณฑ์ด ีโดยส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลมี
ความพงึพอใจในดา้นผลติภณัฑส์ามารถใชแ้สดงตวัตนของผูบ้รโิภค 
 
 5.1.4  ปัจจยัทางการตลาด 

จากการศึกษาปจัจยัทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอล
บุรรีมัย์ ยูไนเต็ด พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นแฟนบอลและผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอลให้ความส าคญัใน
ปจัจยัดา้นสโมสรฟุตบอล โดยผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลใหค้วามส าคญัเรื่องการสนับสนุนสโมสร ส่วนผูท้ี่
ไม่เป็นแฟนบอลให้ความส าคัญเรื่องสโมสรท าผลงานได้ดีเยี่ยม รองลงมาเป็นปจัจัยด้าน
ผลติภณัฑ ์โดยผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลให้ความส าคญัในเรื่องผลติภณัฑส์ะอาด
และใหม่อยู่เสมอ และปจัจยัด้านการจดัจ าหน่าย ผู้ที่เป็นแฟนบอลให้ความส าคญัในเรื่องของ
สถานทีข่ายมคีวามน่าเชื่อถอื ส่วนผูท้ีไ่มเ่ป็นแฟนบอลใหค้วามส าคญัเรื่องบรรยากาศภายในรา้น
ดดู ี

 
 5.1.5  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑส์โมสรฟตุบอลบรีุรมัย ์ยไูนเตด็ 

จากการศกึษาการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ พบว่า ผูท้ีซ่ ื้อผลติภณัฑ์
สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย์ ยูไนเต็ด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมี
สถานภาพโสด ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรมัย์ ยูไนเต็ดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
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ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและมีรายได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ โดยผู้ที่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์

สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งยังมีรายได้น้อย ในด้าน
ทัศนคติพบว่าผู้ที่เคยซื้อและไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดให้ความส าคัญ

ในเรื่องทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดไม่แตกต่างกัน และปัจจัยทางการตลาด
ส าหรับผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์จะให้ความส าคัญในปัจจัยด้านสโมสรฟุตบอล แตกต่างจากผู้ที่ไม่

เคยซื้อผลิตภัณฑ์จะให้ความส าคัญในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  

 

5.1.6  การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 

5.1.6.1   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลและการ

ซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  
ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด ได้แก่ เพศ อาชีพ และรายได้ พบว่า เพศหญิงมีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์น้อยกว่าเพศ

ชายประมาณ 58% อาชีพพนังงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์
มากกว่าอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจประมาณ 3 เท่า รายได้ช่วง 10,001 – 30,000 บาท มี

โอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่ารายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ประมาณ 4 เท่า และรายได้ 
30,001 บาทขึ้นไป มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่ารายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ประมาณ 4.4 

เท่า ส่วนอายุ การศึกษา และสถานภาพสมรสไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอล

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
5.1.6.2   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสร

ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  
ทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบว่า ค่าความพึงพอใจที่มีต่อ

สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดเพิ่มขึ้น 1 ระดับ โอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า 

ส่วนทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
5.1.6.3   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดและการซื้อ

ผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด คือ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า อิทธิพลทางด้านการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 1 ระดับ 

มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 เท่า ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านสโมสรฟุตบอล ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านสื่อ 

ไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
5.1.6.4   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลและการ

ซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดในอนาคต  
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ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ดในอนาคต ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ พบว่า ในอนาคตเพศหญิงมีโอกาสที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้อยกว่าเพศชายประมาณ 62% อายุระหว่าง 25 – 34 ปี อนาคตมีโอกาสที่จะซื้อ

ผลิตภัณฑ์น้อยกว่าอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ประมาณ 62% อายุระหว่าง 35 – 44 ปี อนาคตมี
โอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์น้อยกว่าอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ประมาณ 68% และอาชีพนักเรียน/

นักศึกษา อนาคตมีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์น้อยกว่าอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจประมาณ 

60% ส่วนการศึกษา รายได้ และสถานภาพสมรส ไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดในอนาคต 

5.1.6.5   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดในอนาคต 

ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดในอนาคต 

พบว่า ถ้าค่าความพึงพอใจที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดเพิ่มขึ้น 1 ระดับ ในอนาคตมี
โอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.4 เท่า ส่วนทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพล

ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดในอนาคต 
5.1.6.6   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดและการซื้อ

ผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดในอนาคต 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ในอนาคต คือ ปัจจัยด้าน
สโมสรฟุตบอล ถ้าอิทธิพลทางด้านสโมสรฟุตบอลเพิ่มขึ้น 1 ระดับ ในอนาคตมีโอกาสที่จะซื้อ

ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นประมาณ 1.9 เท่า ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านสื่อ ไม่มีอิทธิพลต่อ

การซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดในอนาคต 

 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 

5.2.1 ศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัด

บุรีรัมย์ เปรียบเทียบระหว่างผู้ท่ีเป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลของสโมสรฟุตบอล

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

จากข้อสรุปผลการศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอล ส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่มีสถานะโสดเพราะ

เพศชายจะมีความสนใจกีฬามากกว่าเพศหญิง และจะเห็นได้ว่าผู้ที่เป็นแฟนบอลจะมีอายุและ
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รายไดเ้ฉลีย่แลว้มากกว่าผูท้ีไ่ม่เป็นแฟนบอล เนื่องจากผูท้ีเ่ป็นแฟนบอลต้องมกีารสมคัรสมาชกิ
และตดิตามการแข่งขนัอย่างต่อเนื่องอาจจะต้องมคี่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งผู้บรโิภคที่มรีายได้สูงก็จะ
สามารถตดัสนิใจเป็นสมาชกิ ส่วนผูบ้รโิภคทีอ่ายุยงัน้อยอยู่ในวยัศกึษาหรอืมรีายได้ทีต่ ่ากจ็ะไม่
นิยมเป็นสมาชกิแค่ตดิตามผลงานเท่านัน้  

ผู้บรโิภคในจงัหวัดบุรรีมัย์โดยส่วนใหญ่จะเคยซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์
ยูไนเต็ด โดยจะซื้อที่ร้านค้าสโมสรโดยตรงและจะเลือกซื้อเครื่องนุ่งห่มเป็นหลัก มีการซื้อ
ผลติภณัฑเ์ฉลี่ยเดอืนละครัง้ ผูท้ี่เป็นแฟนบอลจะซื้อผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยูไนเต็ด 
เมือ่มผีลติภณัฑร์ุน่ใหมอ่อกจ าหน่ายแต่ผูท้ีไ่มเ่ป็นแฟนบอลจะซือ้ผลติภณัฑเ์พื่อสนับสนุนสโมสร 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ที่เป็นแฟนบอลในการซื้อแต่ละครัง้จะมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอล ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กติตพิงศ์ กุลโศภนิ และปรญิ ลกัษติามาศ (2554: 66) การรบัรูอ้ตั
ลกัษณ์ตราสนิค้านิยมของสโมสรทมีฟุตบอลในประเทศไทย ได้สรุปไว้ว่า พฤตกิรรมการภกัดี
ของผู้ที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอล ผู้ชมที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลมพีฤติกรรมภกัดีในสโมสรทีม
ฟุตบอล การซือ้สนิคา้และบรกิารโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เช่น เสือ้กฬีา อุปกรณ์ใหก้ าลงัใจ 
ซือ้ผา้พนัคอ การถ่ายรปูกบันกักฬีา พวกกุญแจ หมวก กระเป๋า ถุงมอื เป็นตน้ 

ผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลมทีศันคตทิี่ดต่ีอสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยูไนเต็ด 
เนื่องจากสโมสรมผีลงานที่ดแีละมชีื่อเสยีง  ท าให้มคีวามพงึพอใจทีจ่ะน าผลติภณัฑข์องสโมสร
มาใช้แสดงตวัตนของผู้บรโิภคเพื่อแสดงถึงความชื่นชมและชื่นชอบในผลงานของสโมสร ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ นารา กติเิมธกุีล และปรางทพิย ์ยุวานนท์ (2556: 86) ปจัจยัที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าลขิสทิธิใ์นไทยพรเีมยีรล์กี ได้สรุปไวว้่า ปรากฏการณ์
อย่างหนึ่งในการเข้าไปเชียร์ทมีที่ตนเองชื่นชอบนัน้ ผู้เข้าชมจะซื้อเสื้อ หรอืสินค้าของทีมที่
ตนเองชื่นชอบ แลว้สวมใส่หรอืใชส้นิคา้นัน้เพื่อแสดงตวัตนของผูบ้รโิภคและบ่งบอกถงึความเป็น
ส่วนหน่ึงของทมี  

ปจัจยัดา้นสโมสรฟุตบอลมอีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเต็ด 
โดยผู้ที่เป็นแฟนบอลจะซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสโมสร ส่วนผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอลจะซื้อ
ผลติภณัฑ์เพราะผลงานของสโมสร ซึ่งผลติภณัฑท์ี่ผลติมานัน้จะต้องสะอาดและใหม่อยู่เสมอ 
การจดัจ าหน่ายผู้ที่เป็นแฟนบอลจะค านึงถงึสถานที่ขายเป็นหลกันัน่คอืการซื้อที่รา้นค้าสโมสร
โดยตรงซึง่ผลติภณัฑจ์ะเป็นของแท้และมคีุณภาพ ส่วนผูท้ีไ่ม่เป็นแฟนบอลให้ความส าคญัเรื่อง
บรรยากาศภายในรา้นดูด ีการจดัตกแต่งรา้นให้เป็นระเบยีบ สวยงาม สามารถทีจ่ะดงึดูดความ
สนใจของกลุ่มผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอลได้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนิน ไตรรกัษ์ (2554: 231) 
ปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์แมนยู ช็อปของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้สรุปไว้ว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพและ
มาตรฐานของผลติภณัฑแ์มนย ูมคีวามสวยงามและความหลากหลายของผลติภณัฑภ์ายในรา้น 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญัด้านสถานที่จ าหน่ายสินค้า
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สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย รปูแบบการจดัว่างผลติภณัฑส์ามารถดงึดูดใจผูบ้รโิภค และชัน้วางสนิคา้มี
การตกแต่งสวยงาม 

 
5.2.2  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑส์โมสรฟตุบอลบุรีรมัย ์ยูไนเตด็ของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดับรีุรมัย ์
จากขอ้สรปุผลการวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์

ยูไนเต็ด ตอบโจทย์สมมติฐานได้ว่า การซื้อผลิตภณัฑ์จะขึ้นอยู่กับ เพศ อาชีพ และรายได ้
เนื่องจากเพศชายจะมคีวามสนใจในกฬีามากว่าเพศหญงิ ผู้บรโิภคที่ประกอบอาชีพพนังงาน
บรษิทัเอกชนและธุรกจิส่วนตวัมโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑม์ากกว่าอาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
อาจเนื่องมาจากรายไดข้องพนังงานบรษิทัเอกชนและธุรกจิส่วนตวัมมีากกว่าอาชพีขา้ราชการ/
รฐัวิสาหกิจ โดยผู้ที่มรีายได้สูงก็มโีอกาสที่จะซื้อผลิตภณัฑ์สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย์ ยูไนเต็ด 
มากกว่าผูท้ีม่รีายไดต้ ่า 

ทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็เป็นปจัจยัหลกัทีม่อีทิธพิลอย่างมากในการ
ซือ้ผลติภณัฑถ์า้ความพงึพอใจในสโมสรเพิม่มากขึน้โอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑข์องสโมสรกจ็ะเพิม่
มากขึ้น สอดคล้องกบังานวิจยัของ นารา กิติเมธีกุล และปรางทพิย์ ยุวานนท์ (2556: 87)  
พฤตกิรรมการซื้อสนิค้าลขิสทิธิข์องทมีสโมสรฟุตบอล ในด้านปจัจยัทศันคตต่ิอพฤติกรรม คอื 
ประสบการณ์ทีม่ต่ีอทมีสโมสร ประสบการณ์ที่มต่ีอนักกฬีา โดยทมีทีป่ระสบความส าเรจ็ในการ
แข่งขนัทมีลกี 2 อนัดบัแรก ท าใหท้มีสามารถสรา้งความภูมใิจในสโมสร สรา้งประสบการณ์ที่ดี
ทัง้จากทมีสโมสรเองส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค  

ความชื่นชอบทีม่ต่ีอสโมสรไม่ใช่ปจัจยัเดยีวทีม่อีทิธพิลต่อการซื้อผลติภณัฑข์องสโมสร 
แต่ยงัมปีจัจยัด้านการจดัจ าหน่ายที่มคีวามส าคญัต่อการซื้อผลิตภณัฑ์ด้วย ถ้าการเลือกซื้อ
ผลติภณัฑ์สามารถซื้อได้อย่างสะดวกสบาย ร้านค้ามกีารจดัตกแต่งบรรยากาศให้ดูดมีคีวาม
น่าเชื่อถือ ผลติภณัฑ์จดัเรยีงอย่างสวยงามเป็นหมวดหมู่และยงัสามารถเลอืกการช าระเงนิได้
หลายช่องทาง สิง่เหล่าน้ีกเ็ป็นปจัจยัส าคญัทีส่ามารถดงึดูดใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดม้าก
ขึน้เช่นเดยีวกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ นิธโิรจน์ อมรธารโีรจน์ (2554: 85-87) ได้ศกึษา
พฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าของลูกค้าจากรา้นค้าปลกีขนาดใหญ่ของท้องถิน่พบว่า ปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อการเลอืกซื้อสนิค้าของลูกค้าจากร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ของท้องถิ่น  ในเขตอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ระดบัความส าคญัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายมา เป็นอนัดบั 1 รองลงมาเป็นดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

การซื้อผลติภณัฑ์สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย์ ยูไนเต็ดในอนาคตเพศหญงิมโีอกาสที่จะซื้อ
ผลติภณัฑน้์อยกว่าเพศชายเช่นเดมิและเมื่ออายุเพิม่ขึ้นโอกาสในการซื้อผลติภณัฑ์ก็จะลดลง
ดว้ยเช่นกนั อาจเนื่องจากเพศหญงิจะให้ความสนใจในเรื่องกฬีาน้อยลงและเมื่ออายุเพิม่ขึน้ กม็ี
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ภาระหน้าที่มากขึ้นท าให้การติดตามผลงานของสโมสรน้อยลงจึงท าให้โอกาสการซื้อผลิตภัณฑ์

สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ลดลงด้วยเช่นกัน แต่ถ้าในอนาคตสโมสรมีผลงานยอดเยี่ยม
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ก็อาจจะส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอล

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มากขึ้นตามไปด้วย 
ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จากปัจจัยด้าน

สโมสรฟุตบอลโดยตรง  การที่สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พัฒนาฝีมือจนเป็นที่ยอมรับของ

ทั้งคนไทยและต่างชาติ สร้างผลงานที่ดีเรื่อยมาท าให้มีช่ือเสียงเพิ่มมากขึ้น นักเตะก็มีฝีมือการ
เล่นที่ยอดเยี่ยม การด าเนินงานและการบริหารงานของสมาคมก็มีความน่าเช่ือถือท าให้มองเห็น

ว่าในอนาคตสโมสรก็ยังสามารถที่จะรักษาผลงานที่ดีเยี่ยมต่อไปได้ ซึ่งการที่สโมสรมีช่ือเสียงมี
ผลงานที่ยอดเยี่ยมท าให้ผู้บริโภคจดจ าภาพลักษณ์ของสโมสรได้ดี เมื่อมีความช่ืนชอบก็จะมีการ

สนับสนุนสโมสรไม่ว่าจะติดตามผลงานการแข่งขันหรือการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นของสโมสร การ

ซื้อผลิตภัณฑ์ของสโมสรเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความช่ืนชอบของผู้บริโภค จึงต้องมีการออกแบบให้
ตรงต่อความต้องการ มีความหลากหลาย ทันสมัยและสวยงามอยู่เสมอตามความต้องการของ

ผู้บริโภค 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

5.3.1.1   จากผลการวิจัยจะพบว่าปัจจัยทางด้านสโมสรฟุตบอลมีอิทธิพลต่อการ

ซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดเป็นอย่างมาก ดังนั้นพัฒนาการในการจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ต้องมีการสร้างชุมชนให้ท้องถิ่นมีความภูมิใจในทีม สร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นผ่าน

สโมสรฟุตบอล และต้องมีการอ านวยความสะดวกที่สุด เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจของ

ผู้บริโภค เมื่อทีมมีผลงานการแข่งขันดีขึ้น ก็อาจจะท าให้มีจ านวนแฟนบอลเพิ่มมากขึ้น 
5.3.1.2   จากผลการศึกษาในส่วนของผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลจะ

พบว่าผู้ที่เป็นแฟนบอลทั้งหมดเคยซื้อผลิตภัณฑ์สโมสร ดังนั้นจึงต้องหาวิธีการที่จะท าให้ผู้ที่ไม่

เป็นแฟนบอลมาสมัครสมาชิกเพ่ือเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสโมสรให้ได้ อาจจะมีการจูงใจ
ทางด้านปัจจัยทางการตลาดเพื่อส่งผลต่อการเป็นสมาชิก และต้องมีหน่วยงานสร้างชุมชน

สัมพันธ์เพื่อป้องกันการสูญเสียแฟนคลับเมื่อผลการแข่งขันของทีมไม่เป็นไปตามความ
คาดหมาย ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอทั่วถึง และสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

5.3.1.3   เน่ืองจากผู้ที่มีรายได้ต ่ามีการซื้อผลิตภัณฑ์น้อยกว่าผู้ที่มีรายได้สูง 

ดังนั้นควรออกแบบผลิตภัณฑ์แบ่งกลุ่มเป้าหมาย เช่น ในกลุ่มผู้มีรายได้ต ่าอาจจะออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในราคาที่เหมาะสมหรือมีการจัดโปรโมชั่นการตลาดต่างๆ เพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมาย
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มีการซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น และจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีคุณประโยชน์

ที่สามารถใช้สอยได้ในชีวิตประจ าวันมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะในสนาม ส่วนปัจจัยด้านการ
จัดจ าหน่ายก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด ดังนั้นควรมีการขยายสาขาให้มากขึ้น เพ่ือความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภค อีกทั้งยังสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในตัว

ผลิตภัณฑ์และเกิดการซื้อซ ้าในครั้งต่อๆไป 

 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

5.3.2.1   ควรศึกษาผู้บริโภคในจังหวัดใกล้เคียง ขยายต่อเป็นภูมิภาค และ

ระดับประเทศ เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
5.3.2.2   ควรศึกษาอัตลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลแต่ละทีมในประเทศไทย เพ่ือท า

การเปรียบเทียบอัตลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของแต่ละสโมสรทีมฟุตบอล รวมทั้งศึกษาถึงความ

คาดหวังของผู้บริโภค เพื่อประโยชน์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสโมสรทีมฟุตบอล
ได้อย่างเหมาะสม 

5.3.2.3   ควรศึกษากลยุทธ์การตลาดของสโมสรทีมฟุตบอลต่างประเทศด้วย เพ่ือ
น าผลการวิจัยมาปรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาสโมสรทีมฟุตบอลภายในประเทศไทยให้มีความ

ทัดเทียมกับสโมสรทีมฟุตบอลที่มีช่ือเสียงในต่างประเทศ 

5.3.2.4   ควรมีการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้บริโภคถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอล และท าการวิจัยอย่าง

ต่อเน่ือง เน่ืองจากความภักดีในตราสินค้าเป็นเรื่องของความรู้สึกและความคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่ง
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑส์โมสรฟตุบอล 
บุรีรมัย ์ยไูนเตด็ของผู้บริโภคในจงัหวดับรีุรมัย ์

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาปรญิญาโท คณะสถติิ
ประยกุต ์สาขาการวจิยัเพื่อการบรหิารและการจดัการ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ของผูบ้รโิภคในจงัหวดับุรรีมัย ์ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
แบบสอบถามนี้จะน าไปใชป้ระโยชน์ทางการศกึษาเท่านัน้และขอรบัรองว่าขอ้มลูทีท่่านตอบใน
แบบสอบถามจะถอืเป็นความลบัและจะน าเสนอผลการศกึษาในภาพรวม 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที ่1 ลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล 
 ตอนที ่2 พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ 
 ตอนที ่3 ทศันคตทิีม่ต่ีอสโมสร และผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ 
 ตอนที ่4 ปจัจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์
ยไูนเตด็ 
 
 
 
 นายกติตคิุณ บุญเกตุ 
 สาขาการวจิยัเพื่อการบรหิารและการจดัการ 

          สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
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ตอนท่ี 1 ลกัษณะพื้นฐานส่วนบคุคล 

ค าชีแ้จง โปรดใส่เครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัสภาพความเป็นจรงิของท่าน 

 
1. เพศ [   ] 1.ชาย [   ] 2. หญงิ 

 

2. อาย.ุ......................ปี (เศษของปีทีเ่กนิ 6 เดอืนใหป้ดัเป็น 1 ปี) 

 

3. วุฒกิารศกึษา  

 [   ] 1. มธัยมศกึษา [   ] 2. ปวช /ปวส /อนุปรญิญา 

 [   ] 3. ปรญิญาตร ี [   ] 4. สงูกว่าปรญิญาตร ี  

 

4. อาชพี  

 [   ] 1. ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ [   ] 2. พนกังานบรษิทัเอกชน 

 [   ] 3. ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย [   ] 4. พนกังานชัว่คราว 

 [   ] 5. อื่นๆ...............................  

 

5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน...................................บาทต่อเดอืน 

 

6. สถานภาพสมรส 

 [   ] 1. โสด [   ] 2. แต่งงาน 

 [   ] 3. หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 

 

7. ท่านมบีตัรสมาชกิของทมีสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็หรอืไม่ 

 [   ] 1. ม ี [   ] 2. ไมม่ ี
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ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑส์โมสรฟตุบอลบรุีรมัย ์ยไูนเตด็ 

 

1. ท่านเคยซือ้ผลติภณัฑข์องสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็หรอืไม่ 

  [   ] 1. เคย 

  [   ] 2. ไมเ่คย (ถา้ไมเ่คยใหข้า้มไปท าขอ้ 7) 

 

2. ท่านเคยซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ประเภทใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  [   ] 1. บตัรเขา้ชมการแขง่ขนัฟุตบอลหรอืเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆทีท่างสโมสรจดัขึน้ 

  [   ] 2. นิตยสารและดวีดีขีองสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็  

  [   ] 3. อุปกรณ์การเชยีร ์เช่น ธงสโมสร ป้ายสโมสร แตร 

  [   ] 4. เครือ่งนุ่งห่ม เช่น เสือ้, กางเกง หมวก ถุงมอื ผา้พนัคอ 

  [   ] 5. เครือ่งประดบัและของทีร่ะลกึ เช่น สรอ้ย พวงกุญแจ แกว้น ้า สติก๊เกอร ์ 

  [   ] 6. อาหาร, เครือ่งดื่ม 

  [   ] 7. อื่นๆ...........................................  

 

3. ท่านซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็เนื่องในโอกาสใดบา้ง(ตอบไดม้ากกว่า 1ขอ้) 

  [   ] 1. วนังานเทศกาล เช่น ปีใหม ่ครสิตม์าส วาเลนไทน์ 

  [   ] 2. ฉลองความส าเรจ็ๆ เช่น รบัปรญิญา เลื่อนต าแหน่ง 

  [   ] 3. วนัส าคญั เช่น วนัเกดิ วนัครบรอบต่างๆ  

  [   ] 4. ช่วงโอกาสพเิศษของสโมสร เช่น วนัทีส่โมสรชนะการแขง่ขนั  

  [   ] 5. สนบัสนุนและอุดหนุนสโมสร 

  [   ] 6. สนิคา้รุ่นใหมอ่อกวางจ าหน่าย 

  [   ] 7. อื่นๆ........................................... 

 

4. ท่านซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ เฉลีย่ต่อครัง้เป็นจ านวนเงนิ...............บาท 

 

5. ท่านซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็เฉลีย่เดอืนละกีค่ร ัง้.....................ครัง้/เดอืน 

(กรณน้ีอย 1 ครัง้ต่อเดอืนใหใ้ส่เป็นเลข 0) 
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6. ปจัจบุนัท่านซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ ผ่านช่องทางใดมากทีสุ่ด 

  [   ] 1. ทางอนิเตอรเ์น็ต  [   ] 2. รา้นคา้สะดวกซือ้ 

  [   ] 3. หา้งสรรพสนิคา้  [   ] 4. รา้นคา้ของสโมสรโดยตรง 

  [   ] 5. ป ัม๊น ้ามนั  [   ] 6. อื่นๆ................................

    

7. ท่านคดิว่าในอนาคตท่านจะเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็หรอืไม ่(กรณุา

ใส่เครือ่งหมาย  ลงในช่องคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้) 

  

ไมซ่ือ้แน่นอน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ซือ้แน่นอน 

 

 

ตอนท่ี 3 ทศันคติท่ีมีต่อสโมสรและผลิตภณัฑส์โมสรฟตุบอลบรีุรมัย ์ยไูนเตด็ 

ค าชีแ้จง โปรดใส่เครือ่งหมาย  ลงในช่องระดบัความคดิเหน็ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ช่องระดบัความคิดเหน็ ใหท้่านพจิารณาถงึระดบัความคดิเหน็ของทศันคตทิีม่ต่ีอ

สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ ในแต่ละขอ้ โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 

 5 หมายถงึ   เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 4 หมายถงึ   เหน็ดว้ย 

 3 หมายถงึ   ปานกลาง 

 2 หมายถงึ   ไมเ่หน็ดว้ย 

 1 หมายถงึ   ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
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ทศันคติท่ีมีต่อสโมสรฟตุบอลบุรีรมัย ์ยไูนเตด็ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
1. สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ เป็นสโมสร
ฟุตบอลแถวหน้าของเอเชยี 

     

2. ท่านรูส้กึภมูใิจทีส่โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ 
ท าผลงานไดด้ ีมชีื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยม 

     

3. การด าเนินงานของสโมสรมคีวามน่าเชื่อถอื      
4. สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็มเีกมการแขง่ขนัที่ 
สนุกสนาน 

     

5. สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ มชีื่อเสยีงและเป็น
ทีน่ิยมขึน้มาไดเ้พราะการบรหิารงานของประธาน
สโมสร 

     

6. สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ มชีื่อเสยีงและเป็น
ทีน่ิยมขึน้มาไดเ้พราะนกัเตะมฝีีมอืการเล่นทีย่อด
เยีย่ม 

     

7. ท่านคดิว่าอนาคตขา้งหน้า สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์
ยไูนเตด็จะสามารถรกัษาผลงานทีด่แีละความนิยม
ของประชาชนทีม่ต่ีอสโมสรได ้

     

ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑข์อง 
สโมสรฟตุบอลบรุีรมัย ์ยไูนเตด็ 

     

8. ท่านคดิว่าสนิคา้ของสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์
ยไูนเตด็ สามารถใชแ้สดงตวัตนของผูท้ีส่วมใส่หรอืใช้
โชวผ์ูอ้ื่นได ้

     

9. ท่านคดิว่าสนิคา้ของสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์
ยไูนเตด็ เป็นแฟชัน่ทีก่ าลงันิยมในขณะน้ี 

     

10. ท่านคดิว่าสนิคา้ของสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์
ยไูนเตด็ สวยงามและมคีุณภาพ 
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ตอนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์โมสรฟตุบอลบรุีรมัย ์ยไูนเตด็ 

ค าชีแ้จง โปรดใส่เครือ่งหมาย  ลงในช่องระดบัการตดัสนิใจ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ช่องระดบัการตดัสินใจ ใหท้่านพจิารณาถงึระดบัการตดัสนิใจของปจัจยัในแต่ละดา้น

ทีม่ผีลต่อการซือ้ผลติภณัฑส์โมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ ในแต่ละขอ้ โดยมเีกณฑก์ารให้

คะแนนดงันี้ 

 5 หมายถงึ   มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด  

 4 หมายถงึ   มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้มาก  

 3 หมายถงึ   มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ปานกลาง  

 2 หมายถงึ   มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้น้อย  

 1 หมายถงึ   มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้น้อยทีสุ่ด  

 

ปัจจยัทางการตลาด 
ระดบัการตดัสนิใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านผลิตภณัฑ ์      

1. สนิคา้สามารถปรบัเปลีย่นและออกแบบ ไดต้าม
ความตอ้งการของลกูคา้ เช่น เสือ้บอลสามารถสกรนี
ชื่อและเบอรไ์ดต้ามความตอ้งการของลกูคา้ 

     

2. สนิคา้มหีลายขนาด ส าหรบัเดก็และผูใ้หญ่ แยก
ตามเพศชายและเพศหญงิใหม้ขีนาดทีเ่หมาะสมต่อ
การใชง้าน 

     

3. สนิคา้ตอ้งสะอาดและใหม่อยูเ่สมอ      
4. บรรจุภณัฑส์วยงามน่าใชแ้ละสะดวกในการพกพา      
5. สนิคา้มเีครือ่งหมายรบัรองคุณภาพ      

ด้านราคา      
6. ราคาถูกกว่าสโมสรอื่นๆ      
7. ราคาถูกเมือ่เทยีบกบัคุณภาพของสนิคา้      
8. สามารถต่อรองราคาไดเ้มือ่ซือ้สนิคา้หลายชิน้      
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ปัจจยัทางการตลาด 
ระดบัการตดัสนิใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านการจดัจ าหน่าย      

9. สถานทีจ่ดัจ าหน่ายสามารถเดนิทางมาไดส้ะดวก      
10. มกีารจดัสนิคา้เป็นหมวดหมู ่เลอืกซือ้ไดส้ะดวก      
11. บรรยากาศภายในรา้นดูดแีละทนัสมยั      
12. สถานทีข่ายมคีวามน่าเชื่อถอื      
13. สถานทีจ่ดัจ าหน่ายมทีีจ่อดรถเพยีงพอ      
14. มชี่องทางการช าระเงนิไดห้ลายช่องทาง และ
รวดเรว็ 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด      
15. การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ      
16. การจดัแสดงสนิคา้ ณ จุดจ าหน่าย      
17. การแจกสนิคา้ตวัอยา่ง      
18. แจกรางวลัหรอืชงิโชค      
19. ของแถมหลงัการซือ้สนิคา้      

ด้านสโมสรฟตุบอล      
20. สญัลกัษณ์ตราสนิคา้ของสโมสรทมีฟุตบอล      
21. สโมสรฟุตบอลบุรรีมัย ์ยไูนเตด็ ท าผลงานไดด้ ี
น่าประทบัใจ 

     

22. เป็นการสนบัสนุนสโมสรทอ้งถิน่ประจ าจงัหวดั
บุรรีมัย ์

     

ด้านบคุคล      
23. สมาชกิในครอบครวั       
24. เพื่อน      
25. พนกังานขาย      
26. ดารา นกัรอ้ง      
27. นกัฟุตบอลของสโมสร      
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ปัจจยัทางการตลาด 
ระดบัการตดัสนิใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านส่ือ      

28. โทรทศัน์      
29. วทิย ุ      
30. สื่อสิง่พมิพ,์ นิตยสาร      
31. ป้ายประกาศ, ใบปลวิ, แผ่นพบั      
32. เวบ็ไซตข์องสโมสร 
(http://www.buriramunited.co.th) 

     

33. โซเชยีลเน็ตเวริค์ เช่น เฟสบุ๊ค, ทวติเตอร ์ฯลฯ      
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