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ปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วป
สโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟน
คลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ดและเปรียบเทียบปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อดานตางๆ
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยศึกษาแฟนคลับตั๋วปที่ซื้อของที่ระลึกสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด โดย
วิธีการวิจัยแบบเชิงสํารวจและใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล จากกลุมตัวอยางจํานวน 132 คน สถิติที่
นํามาใชวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาเอฟ ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด ดาน
ผลิตภัณฑ และการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก ในขณะที่ดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับ
ปานกลาง นอกจากนี้แฟนคลับตั๋วปที่มีอายุ รายไดตอเดือน แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึก
สโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด
คําสําคัญ: ปจจัยทางการตลาด / การตัดสินใจซือ้ / สโมสรฟุตบอล
Abstract
The purpose of this research is to study marketing factors affecting purchasing
decision of souvenirs of Ayutthaya United Football Club’s fan club ticket year, and compare
marketing factors affecting purchasing decision as classified by personal factors. By study fan
club ticket year bought the souvenirs Ayutthaya United Football Club by research-oriented
surveys and questionnaires is used in the data store from a sample of 132 people. The data
analysis were percentage, mean, standard deviation, and F-Test. The results of this research
revealed that marketing factors affecting purchasing decision of souvenirs of Ayutthaya
United Football Club’s fan club ticket year revealed that product and distribution was at
high level, while price had promotion was at moderate level. In addition, fan club ticket
year, age and monthly income had different effects on the purchase of souvenirs of
Ayutthaya United Football Club.
Keywords: Marketing Factors / Purchasing Decision / Football Club
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บทนํา
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ปรับปรุงระบบการแขงขันฟุตบอลในประเทศเมื่อป พ.ศ. 2539
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความเปนเลิศมาเปนรูปแบบอาชีพ โดยเริ่มกอตั้งฟุตบอลลีกสูงสุดขึ้นซึ่งมีสโมสรฟุตบอล
เขารวมแขงขันเริ่มแรกที่ 10 ทีม กอนที่จะเพิ่มเปน 12 ทีมในเวลาตอมา โดยในป พ.ศ. 2550 (Wikipedia,
2014: Online) จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหฟุตบอลกลายเปนลีกอาชีพมากขึ้นแตละสโมสรจึงมีการ
ดําเนินการ พัฒนาปรับปรุงสโมสรของตัวเองในดานตางๆใหดีขึ้น และใหผานระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑตางๆ
ที่ผูจัดการ แขงขันวางเอาไว จึงทําใหยอดผูเขาชมหลั่งไหลมาชมการแขงขันเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนรายไดจาก
ลิขสิทธิ์การถายทอดสด รายไดจากผูใหการสนับสนุน รายไดจากตั๋วเขาชมการแขงขันและรายไดอีกสวนก็คือ
รายไดจากของที่ระลึกเนื่องจากสินคาที่ระลึกเปนชองทางในการทํารายไดที่ทางสโมสร
แตเนื่องการดําเนินการที่ผานมา ประสบปญหาและอุปสรรคทําใหรายไดและกําไรไมแนนอน สาเหตุ
เกิดจากกาขาดความรูดานการตลาด จึงทําการสอบถามกลุมแฟนคลับตั๋วปสโมสรเกี่ยวกับปญหาและความ
ตองการที่จะตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด พบวา ปญหาและความตองการจะตอง
เกี่ยวกับการทําการตลาด อาทิ ตองการทราบถึงกลุมลูกคาเปาหมายของผลิตภัณฑปจจัยการตลาดที่มีตอการ
ตัดสินใจซื้อของลูกคา ( ลาย พลพงษา, สัมภาษณ, 2559) เนื่องจากปจจัยทางการตลาดเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ในการกระตุนและจูงใจใหเกิดการซื้อ ผูทําวิจัยเห็นควรทําวิจัยเรื่อง ปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอล
อยุธยา ยูไนเต็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยการตลาดที่ มีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วป สโมสร
ฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด ดานตางๆ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ และรายไดตอเดือน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของที่ระลึกของแฟนคลับสโมสรฟุตบอล อยุธยา
ยูไนเต็ด มีขอบเขตดังนี้
1. ประชากรที่ศึก ษาครั้ง นี้คือ แฟนคลับสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด ที่ม าซื้อตั๋วป พ.ศ. 2561
จํานวน 200 คน อางอิงจากผูจัดการทีมอยุธยา ยูไนเต็ด สุกิจ เลาะฟอ (ขอมูล 30 เมษายน พ.ศ. 2561)
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรตน คือ ขอมูล สวนบุคคลของแฟนคลับสโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
ตัวแปรตาม คือ ปจจัยการตลาดที่มีตอผลการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับสโมสรอยุธยา
ยูไนเต็ด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
3. ขอบเขตเวลา
ทําการวิจัยภายในระยะเวลา 3 เดือน คือ ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน พ.ศ. 2561
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การทบทวนวรรณกรรม
ปจจัยทางการตลาด (Marketing Factors) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่นํามาผสมผสานกัน
อยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อสนองความพึงพอใจของผูบริโภค และบรรลุวัตถุประสงคขององคก าร แบง
ออกเปน 4 ดาน ( ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,2552) ดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ ( Product ) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี
ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการสถานที่ บุคคล
หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวคนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคา บริการ
ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคลผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน ( Utility ) มีคุณคา ( Value ) ในสายตา
ลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได
2. ดานราคา ( Price ) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ
หรือ หมายถึง คุณคา ผลิตภัณฑในรูปตัวเองราคา เปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (
Cost ) ของลูกคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา ( Value ) ของผลิตภัณฑกับราคา ( Price ) ของ
ผลิตภัณฑ ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ
3. ดานการจัดจําหนาย ( Distribution ) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซึ่งประกอบดวยสถาบัน
และกิจกรรมเพื่อใชเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาด
เปาหมาย คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา
และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง
4. ดานการสงเสริมการตลาด ( Promotion ) หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจ
ตอตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการเพื่อเตือนความทรง
จํา ( Remind ) ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อหรือเปนการ
ติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤตกรรมการซื้อ การติดตอสื่อ สาร
อาจใชพนักงานขาย ( Personal Selling ) ทําการขาย และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน ( Non Personal
Selling ) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคการอาจใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งตองใช
หลั ก การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดแบบผสมผสานกั น ( Integrated Marketing
Communication หรือ IMC ) โดยพิจารณาถึง ความเหมาะสมกับลูก คา ผลิตภัณฑ คูแขง ขัน โดยบรรลุ
จุดมุงหมายรวมกันได
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เปนเชิงปริมาณ การศึกษาครั้งนี้มีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
1. ประชากรที่ศึกษาครั้ง นี้คือ แฟนคลับ สโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด ที่มาซื้อตั๋วป พ.ศ. 2561
จํานวน 200 คน อางอิงจากผูจัดการทีมอยุธยา ยูไนเต็ด สุกิจ เลาะฟอ (ขอมูล 30 เมษายน พ.ศ. 2561)
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปเครจซี่
และ มอรแกน (Krejcie & Morgan) โดยใชตารางเปรียบเทียบ จะไดกลุมตัวอย าง 132 ตัวอยางและเพื่อให
การวิเคราะหขอมูลมีความคงที่และการศึกษามีความนาเชื่อถือ
3. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวยการสรางและการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
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3.1 การสรางเครื่องมือ เครื่องมือในสรางงานวิจัยในครั้ง นี้เ ปนแบบสอบถาม ประกอบดวย
แบบสอบถามสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) สําหรับ
คําถามเกี่ยวกับ ขอมูลบุคคล และแบบมาตราวัดประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จากมากที่สุด (5
คะแนน) ถึงนอยที่สุด (1คะแนน) สําหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่
ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด
3.2 การตรวจสอบคุณภาพดานความเชื่อมั่น (Reliability) ดําเนินการโดยการนําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริโภคที่เลือกซื้อของที่ระลึกที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด ผล
จากการวิเคราะห พบวา คาของความเชื่อมั่นของขอคําถามดานผลิตภัณฑเทากับ 0.93 ดานราคาเทากับ 0.87
ดานการจัดจําหนาย 0.82 ดานการสงเสริมการตลาดเทากับ 0.91 จากคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแสดง
วาแบบสอบถามมีความนาเชื่อมั่นในระดับสูง
4. ในการเก็บ รวบรวมขอมู ล ผูวิ จัยใช แบบสอบถามในการสุม ตั วอยางแบบเชิง สํา รวจ (Survey
Research) ซึ่งการเก็บรวบรวมนั้นใชสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น สอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ตอเอกสารการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด จนครบ 132 ตัวอยาง
5. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SPSS) ในงาน
สถิติเพื่องานวิจัย ประกอบดวย
5.1 คารอยละ (Percentage) ของปจจัยสวนบุคคล
5.2 การศึกษาปจจัยการตลาดที่มีผ ลตอการตัดสินใจซื้อของที่ร ะลึกของแฟนคลับ ตั๋วปสโมสร
ฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด ใชการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.3 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของปจจัยทางการตลาดดานตางๆ โดยจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลคือ อายุ รายไดตอเดือน โดยจําแนกกลุมมากกวาสองกลุมใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว ( One-way ANOVA) และการทดสอบดวยสถิติเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ( Multiple Comparisons )
โดยใชวิธีของ Scheffe
ผลการวิจัย
จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด พบวา กลุมแฟนคลับ
ตั๋วปเปนผูชาย คิดเปนรอยละ 62.12 และอายุระหวาง 30-39 ป คิดเปนรอยละ 45.45 ในสวนระดับการศึกษา
พบวา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.88 เมื่อพิจารณาถึงอาชีพ พบวาเปน
พนักงานเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.12 ในสวนของรายไดตอเดือนอยูในชวง 10,000-20,000 บาท มี
จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.15
คาเฉลี่ยของปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอล
อยุธยา ยูไนเต็ดนั้น ผลจากการวิเคราะหพบวา โดยภาพรวมกลุม ตัวอยางสวนใหญมีระดับความสําคัญตอ
ปจจัยการตลาดที่มีตอการเลือกซื้อของที่ระลึกอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.54 ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูง สุดซึ่ง มีร ะดับ ความสําคัญ อยูในระดับ มาก มีดวยกันสองดานคือ คือ ดาน
ผลิตภัณฑ และดานการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากันที่ 4.14 รองลงมามีความสําคัญในระดับปานกลาง คือ
ดานราคา มีคาเฉลี่ย 2.97 ดานราคา ตามลําดับ สวนลําดับสุดทายคือดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย
2.93 ดังตาราง 1
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ตาราง 1 คาเฉลี่ยและระดับปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสร
ฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด
ปจจัยการตลาด
S.D.
ระดับที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อ
1.ดานผลิตภัณฑ
4.14
0.68
มาก
2.ดานราคา
2.97
0.90
ปานกลาง
3.ดานการจัดจําหนาย
4.14
0.73
มาก
4.ดานการสงเสริมการตลาด
2.93
0.90
ปานกลาง
ภาพรวม
3.54
0.80
มาก
คาเฉลี่ยและระดับที่มีผลการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด
ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา มีผลิตภัณฑมีมาตรฐานและคุณภาพเชื่อถือได มีคาเฉลี่ย
สูงสุด มีคาเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑมีสีสัน ลวดลายและรูปลักษณภายนอกที่สวยงาม มีคาเฉลี่ย
4.17 มีผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของแฟนคลับได มีคาเฉลี่ย 4.16 มีผลิตภัณฑหลากหลายใหเลือก
มีคาเฉลี่ย 4.11 และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีผลิตภัณฑที่ทันสมัยเสมอ มีคาเฉลี่ย 4.07 ดังตาราง 2
ตาราง 2 คาเฉลี่ยและระดับปจจัยการตลาด ดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับ
ตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด
ผลิตภัณฑ
S.D. ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
1. มีผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของ
4.16
0.69
มาก
แฟนคลับได
2. มีผลิตภัณฑมมี าตรฐานและคุณภาพเชื่อถือได
4.19
0.64
มาก
3. มีผลิตภัณฑที่ทันสมัยเสมอ
4.07
0.66
มาก
4. มีผลิตภัณฑหลากหลายใหเลือก
4.11
0.70
มาก
5. ผลิตภัณฑมีสีสัน ลวดลายและรูปลักษณ
4.17
0.71
มาก
ภายนอกที่สวยงาม
ภาพรวม
4.14
0.68
มาก
คาเฉลี่ยและระดับที่มีผลการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด
ดานราคา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คาเฉลี่ย 3.41 รองลงมา คือ สามารถตอลองราคาได เมื่อซื้อหลายชิ้น มีคาเฉลี่ย 3.02 มีการใหเครดิตในการ
ชําระเงิน มีคาเฉลี่ย 2.85 มีราคาเหมาะสมกับรายไดผูซื้อ มีคาเฉลี่ย 2.83 และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สินคามี
การกําหนดราคาไวอยางเปนมาตรฐานกวาสโมสรอื่น มีคาเฉลี่ย 2.73 ดังตารางที่ 3
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ตาราง 3 คาเฉลี่ยและระดับปจจัยการตลาด ดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วป
สโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด
ราคา
S.D.
ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
6. ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา
3.41 0.90
มาก
7. ราคาเหมาะสมกับรายไดผูซื้อ
2.83 0.88
ปานกลาง
8. มีการใหเครดิตในการชําระเงิน
2.85 0.94
ปานกลาง
9. สามารถตอลองราคาไดเมือ่ ซื้อหลายชิ้น
3.02 0.89
ปานกลาง
10. สินคามีการกําหนดราคาไวอยางเปน
2.73 0.87
ปานกลาง
มาตรฐานกวาสโมสรอื่น
ภาพรวม
2.97 0.90
ปานกลาง
คาเฉลี่ยและระดับที่มีผลการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด
ดานการจัดจําหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการจัดจําหนาย พบวา สถานที่จัดจําหนายสามารถ
เดินทางมาไดอยางสะดวก มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ย 4.25 รองลงมา คือ มีก ารจัดจําหนายสินคาไวเปน
หมวดหมู เลือกซื้อไดสะดวก มีคาเฉลี่ย 4.17 มีสถานที่จําหนายกระจายตัวอยูมาก มีคาเฉลี่ย 4.11 เปดจําหนาย
ทุกวัน มีคาเฉลี่ย 4.10 และขอที่มคี าเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีชองทางการชําระเงินไดหลายชองทาง มีคาเฉลี่ย 4.05
ดังตารางที่ 4
ตาราง 4 คาเฉลี่ยและระดับปจจัยการตลาด ดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟน
คลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด
การจัดจําหนาย
S.D.
ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
11. สถานที่จัดจําหนายสามารถเดินทางมาได
4.25
0.56
มากที่สุด
อยางสะดวก
12. มีการจัดจําหนายสินคาไวเปนหมวดหมู
4.17
0.66
มาก
เลือกซื้อไดสะดวก
13. มีสถานที่จําหนายกระจายตัวอยูมาก
4.11
0.71
มาก
14. มีชองทางการชําระเงินไดหลายชองทาง
4.05
0.84
มาก
15. เปดจําหนายทุกวัน
4.10
0.85
มาก
ภาพรวม
4.14
0.73
มาก
คาเฉลี่ยและระดับที่มีผลการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด
ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา มีการรับประกันความพอใจและสามารถ
เปลี่ยนสินคาไดนั้นมีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ย 3.40 รองลงมา คือ มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ มีคาเฉลี่ย 2.93 มี
บริการหลังการขายเปนที่นาพอใจ มีคาเฉลี่ย 2.90 มีการสงเสริมกิจกรรมการขายอยางสม่ําเสมอ เชน การลด
แจกแถม มีคาเฉลี่ย 2.89 และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด มีสินคาใหทดลองสวมใสเปนจํานวนมาก มีคาเฉลี่ย 2.86
ดังตารางที่ 5
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ตาราง 5 คาเฉลี่ยและระดับปจจัยการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึก
ของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด
การสงเสริมการตลาด
S.D.
ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
16. มีการสงเสริมกิจกรรมการขายอยาง
2.89
0.88
ปานกลาง
สม่ําเสมอ เชน การลด แจกแถม
17. มีการโฆษณาผานสือ่ ตางๆ
2.93
0.94
ปานกลาง
18. มีบริการหลังการขายเปนที่นาพอใจ
2.90
0.89
ปานกลาง
19. มีสินคาใหไดทดลองสวมใสจํานวนมาก
2.86
0.90
ปานกลาง
20. มีการรับประกันความพอใจและสามารถ
3.04 0.911
ปานกลาง
เปลี่ยนสินคาได
ภาพรวม
2.93 0.90
ปานกลาง
จากาการเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่มีผ ลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึก ของแฟนคลับตั๋วป
สโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุและรายไดตอเดือน พบวา
แฟนคลับตั๋วปที่มีอายุแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑและ
ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในระดับที่ผูมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
แตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดาน
สงเสริมการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 6
ตาราง 6 เปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึก ของแฟนคลับตั๋วปสโมสร
ฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด
การทดสอบดวย F-test
ปจจัยการตลาด
ปจจัยสวนบุคคล
อายุ (F)
รายไดตอเดือน (F)
ดานผลิตภัณฑ
280.183**
865.314**
ดานราคา
108.818
112.074**
ดานการจัดจําหนาย
230.623
711.262
ดานการสงเสริมการตลาด
90.774**
105.869**
** หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 6 เปรียบคาเฉลี่ยรายคู ปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ จําแนกตามอายุและ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา แฟนคลับ ตั๋วปอายุ 30-39 ป ใหความสนใจตอปจจัยการตลาดดานผลิตภัณฑ
มากกวา แฟนคลับตั๋วปที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป ในขณะที่แฟนคลับตั๋วปที่มีอายุ 20-29ป ใหความสําคัญตอปจจัย
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มากกวาแฟนคลับตั๋วปที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป นอกจากนี้แฟนคลับตั๋วปที่มี
รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยการตลาด ดานผลิตภัณฑ มากกวา แฟนคลับตั๋ว
ปที่มีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท และแฟนคลับตั๋วปที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท ในขณะ
ที่แฟนคลับตั๋วปที่มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยการตลาด ดานการสงเสริม
การตลาดมากกวา แฟนคลับตั๋วปที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท
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อภิปรายผลการวิจัย
ระดับ ปจ จัยการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึก ของแฟนคลับ ตั๋วปส โมสรฟุตบอลอยุธยา
ยูไนเต็ดนั้น ระดับปจจัยทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่
ระลึกของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด อยูในระดับมาก สอดคลองกับ ประสิทธ รัตนพันธ (2560)
ที่ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อซอสปรุงรสของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา พบวาปจจัย
ทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานการจัดจําหนายมีผลตอการซื้อของผูบริโภค อยูในระดับมาก ในสวน
ดานราคาและดานสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับ ตั๋วปสโมสรฟุตบอล
อยุธยา ยูไนเต็ด อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ ศิริเพ็ญ มาบุตร (2555) ที่ศึกษาสวนประสมการตลาดที่
สงผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑทรูวิชั่นสของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยทางการตลาด
ดานราคาและดานการสงเสริมการตลาด มี ผลตอพฤติก รรมการซื้อ อยูในระดับปานกลาง ในขณะที่การ
เปรียบเทียบปจจัยการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด
จําแนกตาม อายุ พบวา แฟนคลับตั๋วปที่มีอายุแตกตางกัน ใหความสําคัญ ตอปจ จัยการตลาดที่มี ตอการ
ตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด ดานผลิตภัณฑ และดานสงเสริม
การตลาดแตกตางกัน โดยแฟนคลับตั๋วปที่มีอายุ 30-39 ป ใหความสนใจตอปจจัยการตลาดดานผลิตภัณฑ
มากกวา แฟนคลับ ตั๋ว ปที่ มี อายุ 50 ปขึ้ นไป ทั้ ง นี้ แฟนคลับ ตั๋ วป ที่ที อายุ 30-39 ปซึ่ ง คนกลุ ม นี้ อยู ใ น
Generation X มีพฤติกรรมการซื้อสินคา โดยจะใหความใสใจรายละเอียดในหลายๆดาน ทั้งดานคุณภาพ
สินคา มาตรฐานความปลอดภัย รสชาติ และบรรจุภัณฑ (Kardes, Cronley, & Cline, 2015) ในขณะที่แฟน
คลับตั๋วปที่มีอายุ 20-29 ป ใหความสําคัญตอปจจัยการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มากกวากลุมแฟน
คลับตั๋วปที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป ทั้งนี้ เพราะ กลุมแฟนคลับตั๋วปกลุมนี้อยูใน Generation Y เปนกลุม
บริโภคที่ติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ และใสใจกับขอความการโฆษณาผานสื่อตางๆ และการสงเสริม
การตลาดของผลิตภัณฑ (Kardes, Cronley, & Cline, 2015) นอกจากนี้การเปรียบเทียบปจจัยการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด จําแนกตามรายไดตอเดือน
พบวา แฟนคลับตั๋วปที่รายไดตอเดือนแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟน
คลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน
โดยแฟนคลับตั๋วปที่มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยการตัดสินใจซื้อของที่ระลึก
ของแฟนคลับ ตั๋วปส โมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสง เสริม การตลาด
มากกวา แฟนคลับตั๋วปที่มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ทั้งนี้เพราะแฟนคลับตั๋วปที่มีรายได 10,001-20,000
บาท เปนวัยเริ่มทํางาน มีรายไดพอประมาณ จึงใหความสําคัญในแงคุณภาพ สินคาคา ผลิตภัณฑ ราคา และ
การสงเสริมการตลาด มากกวากลุมแฟนคลับตั๋วปที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 10,000 บาท ซึ่งเปนกลุมที่มีอาชีพ
รับจาง มักไมใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ สอดคลองกับ (Kardes, Cronley, &
Cline, 2015) ที่กลาวไววา ผูบริโภคที่มีรายไดต่ํา มีการบริโภคจํานวนนอย และใหความสําคัญกับสวนประสม
ทางการตลาดของผลิตภัณฑนอย
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ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัย ปจจัยการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา
ยูไนเต็ด
1. ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมมีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา
มีผลิตภัณฑที่ทันสมัยเสมอ มีคาเฉลี่ยที่นอยกวาสวนอื่นๆ ดังนั้นสโมสรสามารถปรับปรุงและและพัฒนาให
ทันสมัยขึ้นแลว ยอมสงผลตอการตัดสินใจซื้อของแฟนคลับตั๋วปมากขึ้น
2. ดานราคา โดยภาพรวมมีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอแลว
พบวา การทําใหผลิตภัณฑกับราคาตองมีความเหมาะสมกัน เพิ่มชองทางการชําระเงิน โดยใชกลยุทธการตั้ง
ราคา ณ ระดับราคาตลาด เพื่อมุงยอดขาย ก็สามารถทําใหภาพรวมการตัดสินใจซื้ออยูในระดับที่มากขึ้น
3. ดานการจัดจําหนาย โดยภาพรวมมีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอแลว
พบวา สถานที่จัดจําหนายสามารถเดินทางมาไดอยางสะดวก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด สรางความพึงพอใจกับแฟน
คลับ สโมสรก็สามารถพัฒนาขออื่นๆใหมีภาพรวมที่มากที่สุดไดเชนกัน
4. ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายขอแลวพบวา มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับกลางทุกขอ ดังนั้นสโมสร กําหนดกลยุทธความพึงพอใจ
การรับประกันสินคา เพื่อสรางความมั่นใจวาชองที่ระลึกสามารถเปลี่ยนได เมื่อเกิดปญหา
5. ผลการวิจัยพบวา แฟนคลับตั๋วปอายุ 30-39 ป ใหความสนใจตอปจจัยการตลาดดานผลิตภัณฑ
มากกวา แฟนคลับตั๋วปที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป ดังนั้นควรพัฒนาดานผลิตภัณฑใหกลับกลุมแฟนคลับตั๋วป กลุม
30-39 ป เพราะสนใจดานผลิตภัณฑมาก นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา กลุมแฟนคลับตั๋วปอายุ 20-29 ป ให
ความสําคัญตอปจจัยการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ดานโฆษณาผานสื่อตางๆมากกวาแฟนคลับตั๋วปอายุ
มากกวา 50 ปขึ้นไป ดังนั้นสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด ควรมีการสื่อสารขอมูลตางๆเกี่ยวกับสินคาผานสื่อ
ตางๆที่หลากหลาย เพราะจะทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่มีอายุ 20-29 ปมากขึ้น
6. ผลการวิจัยพบวา แฟนคลับตั๋วปที่มีรายไดปานกลาง ซึ่งมีรายไดตอเดือนประมาณ 10,001-20,000
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับตั๋วปสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด มากกวา แฟนคลับตั๋วปที่มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ดังนั้น
สโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด ควรกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองแฟนคลับตั๋วปที่มีรายไดปาน
กลางเปนหลัก เพราะ เปนกลุมที่ใหความสําคัญที่ใหความสําคัญตอกลยุทธทางการตลาดของการซื้อสินคาที่
ระลึกของสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ดมาก
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาปจ จั ยการตลาดที่มี ผ ลตอ กลุม คนที่ ไมได เ ปน แฟนคลับ ตั๋ วปส โมสรฟุตบอลอยุธยา
ยูไนเต็ด เพื่อนําผลการวิจัยมาปรับใชเปนแนวทางการพัฒนาการกลยุทธการตลาดของสโมสร
2. ควรศึกษาของที่ระลึกทั้งสโมสรฟุตบอลในประเทศ และตางประเทศนํามาเปนปรับปรุงและพัฒนา
สิ่งของที่ระลึกใหมีความทันสมัย เปนที่ตองการของแฟนบอลได
3. สามารถตอยอดและพัฒนางานวิจัยปจจัยการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจสินคา ของที่ระลึก หรือ
ผลิตภัณฑตางๆได และทุกสโมสรในประเทศสามารถนําไปปรับใชกับสโมสรของทานได
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