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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรขอนแก่นเอฟซี 
Factors Influencing the Loyalty of Football Fans to Khon Kaen FC 

 
ประเณจตรี คงงาม1  

 
บทคัดย่อ 
 กีฬาฟุตบอล เป็นหน่ึงในกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก ในอีกมุมหน่ึงกีฬาฟุตบอลคือสินค้าระดับโลก 
สินค้าเชิงวัฒนธรรมที่สามารถข้ามพรมแดนไปยังประเทศต่างๆ อย่างไร้ขีดจ ากัด ในประเทศไทย กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีคนไทย
ให้ความนิยมในการติดตามมากที่สุด เห็นได้จากการแข่งขันประมูลลิขสิทธ์ิในการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีก การลงทุนจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชนซึ่งเล็งเห็นถึงคุณค่าและมูลค่าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รายได้จากค่าต๋ัวเข้าชมในแต่ละการแข่งขัน รวมไปถึงเงิน
รางวัลที่ได้จากการแข่งขัน 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น
เอฟซี โดยศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านท าเลที่ต้ัง ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกายภาพสถานที่ให้บริการ และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ รวมถึงปัจจัย
ด้านลักษณะ ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ซึ่งประชากรที่ท าการศึกษา คือ แฟน
บอลคนไทยที่ีเชียร์สโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี เครื่องมือวิจัยใช้มาวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(Reliability) โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach’s Coefficient alpha) ของครอนบาค ผลการทดสอบค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ .960 แสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้ แล้วไปด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
จริง และได้รับข้อมูลแบบสอบถามตอบกลับที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 400 ชุด 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี ได้แก ่1. ปัจจัย
ส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ระหว่างอายุ 20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของแฟนฟุตบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น พบว่า แฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ 3. ปัจจัยด้านทัศนคติ 
ได้แก่ด้านความรู้ ด้านความเชื่อ และด้านประสบการณ์ พบว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทัศนคติทุกด้าน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 4. ข้อมูลเก่ียวกับความจงรักภักดีของแฟนบอลขอนแก่นที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี ได้แก่ความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภค การเข้าไปอยู่ใจกลางของผู้บริโภค และความง่ายต่อการเข้าถึง พบว่า แฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ความจงรักภักดีทุกด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกจากน้ีข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีของแฟนบอลขอนแก่นที่มีต่อ
สโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี ได้แก่ด้านความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การเข้าไปอยู่ใจกลางของผู้บริโภค และความง่ายต่อการ
เข้าถึง พบว่า แฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความจงรักภักดีทุกด้าน 
 

ค าส าคัญ : ความจงรักภักดี แฟนบอล ขอนแก่นเอฟซี  
 

Abstract 
  Football is the one of the most popular sports around the world. On the other hand, football is 
a world-class product that can easily cross borders to many countries. In Thailand, football is the sport that 
Thai people like to follow the most. As can be seen from the copyright auction of live football league 
matches. The public and private sectors which realize the value and value that will occur in the future. 
Income from entrance tickets for each match, including the prize money received from the competition.  
 The objective of this research was to study the factors that influence the loyalty of football fans 
towards football clubs (Khon Kaen FC). By the marketing mixed method were; product factors, price factor, 
location factor, marketing promotion factors, personnel factors, physical factors, service locations, and 
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service process factors. Demographic factors were; age, education level, and monthly income. In order to 
let the football club executives know the factors that influence the loyalty of football fans and apply the 
results of research to benefit the development and management of the club in accordance with the 
interests and behavior of football Thai fans.  
  The population was Thai football fans who cheering at Khon Kaen FC Football Club by conducting 
questionnaires and receiving complete 400 questionnaires.  
The result of the research showed that factors affecting fans' loyalty to Khon Kaen FC Football Club include: 
  1) Personal factors mostly were male 20-30 years, bachelor's degree education. 2) Marketing 
mix factors affected the loyalty of football fans towards Khon Kaen Football Club was found that all fans 
had opinions on marketing mix factors at the highest level. All aspects, in order from the highest to the 
lowest were price, marketing promotion, personnel, physical characteristics, product process, and the 
distribution channels respectively. 3) The attitude factors including knowledge, belief, and experience found 
that football fans had opinions in all factors of attitude with the highest level. 4) The information about the 
loyalty of Khon Kaen Football fans towards the Khon Kaen FC Football Club. Including consumer confidence 
of getting into the center of the consumer and easy to access. Football fans had opinions in loyalty factors 
in all aspects in general, it was in the highest level.  
  In addition, the information about the loyalty of Khon Kaen football fans towards the Khon Kaen 
FC Football Club Including the confidence of consumers getting in the center of the consumer and easy to 
access, found that football fans have opinions in loyalty factors in all aspects. 
 
Keywords: The loyalty of Khon Kaen FC 
 
บทน า 
 กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ประชาชนชาวไทยให้
ความนิยมในการติดตามทั้งที่เป็นทีมชาติไทยหรือสโมสร
ฟุตบอลภายในประเทศและต่างประเทศ จากนโยบายของ 
AFC ที่ต้องการท าให้สโมสรฟุตบอลเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพ
ที่สมบูรณ์แบบท าให้ นายวรวีร์ มะกูดี ซึ่งเป็นนายกสมาคมฯ 
ในขณะน้ัน จึ ง ต้องปฏิบั ติตามระเบียบดังกล่าว  โดย
ด าเนินการจัดต้ัง บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จ ากัด ข้ึนมาเพ่ือ
ด าเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีก ภายในประเทศให้เป็น
ฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริง โดยใช้ชื่อว่า “ฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก” สโมสรฟุตบอลจังหวัดขอนแก่น เป็นสโมสร
ฟุตบอลในประเทศไทย ลงเล่นในระดับไทยลีก 3 โดยเป็น
ทีมจากจังหวัดขอนแก่น สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่นได้
เริ่มต้นส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล โปรวินเชียลลีก  
ข้ึน ในปี พ.ศ. 2548 โดยเริ่มท าการแข่งขันในระดับโปรลีก 2 
โดยสมาคมกีฬาฯ ท าผลงานได้อย่างน่าประทับใจ โดยได้
ต าแหน่งรองชนะเลิศของการแข่งขันพร้อมได้สิทธ์ิเลื่อนชั้น
แข่งขันโปรลีก 2549 ต่อมาเมื่อสมาคมกีฬาฯ ได้สิทธ์ิแข่งขัน
ผลงานในปีน้ันจบด้วยอันดับที่ 11 จาก 16 ทีม โดยในอดีต
เคยเลื่อนชั้นข้ึนมาแข่งขันในไทยลีกเมื่อฤดูกาล 2554 ใน
ฐานะรองชนะเลิศดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2553 ต่อมาทางสมาคม 
 

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการ
กีฬาแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายในการรวมลีกเข้าด้วยกัน 
ท าให้ทางสมาคมกีฬาฯ ต้องท าการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ท าให้ทางสมาคมกีฬาฯ ต้อง ปรับปรุงสโมสรให้มีความเป็น
มืออาชีพมากข้ึน จึงได้จัดต้ังบริษัท สโมสรฟุตบอลขอนแก่น 
จ ากัด เพ่ือท าการบริหารสโมสรส่งลงท าการแข่งขันไทยลีก 
ดิวิชัน 1 โดยได้จดทะเบียนก่อต้ังข้ึนเมื่อวันที่21 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550 ทะเบียนการค้าเลขที่ 0405550000730  
  ในระยะเวลาหลายปีที่กีฬาฟุตบอลได้รับความ
นิยมจากประชาชนชาวไทย ท าให้ปัจจุบันกีฬาฟุตบอลใน
ประเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพราะมีการลงทุนจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชนซึ่งเล็งเห็นถึงคุณค่าและมูลค่าท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต ท าให้กีฬาฟุตบอลของประเทศไทยมีการพัฒนา
เป็นระบบเหมือนต่างประเทศ มีลีกอาชีพ นักฟุตบอลมี
รายได้ที่แน่นอน มีรายได้จากสปอนเซอร์ รวมไปถึงรายได้
จากสโมสรในหลายทาง เช่น ค่าต๋ัวเข้าชมในแต่ละการ
แข่งขัน อาหารและเครื่องด่ืมที่ขายในสนาม และสินค้าต่างๆ 
ของสโมสร แฟนบอลคือก าลังส าคัญในการสนับสนุนทีม 
เพราะเป็นหน่ึงในมาตรฐานข้อก าหนดของสหพันธ์ฟุตบอล
แห่งเอเชีย (Asian Football Confederation : AFC) ที่จะ
ท าให้ทีมฟุตบอลอาชีพมีรายได้เกิดข้ึน ดังน้ันหัวใจหลัก 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99_1
https://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
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ส าคัญจึงอยู่ที่การสร้างแฟนบอลของแต่ละสโมสร เมื่อมีแฟน
บอลมาติดตามเชียร์สโมสร ก็จะเกิดรายได้ การสร้างความ
พึงพอใจจึงเป็นปัจจัยส าคัญ เพราะเป็นการครองใจแฟน
บอล น าไปสู่การสร้างความจงรักภักดีต่อสโมสรอีกด้วย จาก
เหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย 
พบว่า แฟนบอลขอนแก่นเอฟซี มีความจงรักภักดีอยู่ใน
ระดับใด และมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใดที่ส่งผลต่อ
ระดับความพึงพอใจ รวมถึงแฟนบอลมีพฤติกรรมในการ
เชียร์ฟุตบอลเป็นอย่างไร ซึ่งผู้ วิจัยจะเน้นศึกษาในเชิง
การตลาดในหัวข้อที่ว่า “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรขอนแก่นเอฟซี”  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอล
ขอนแก่นเอฟซี 
 2. เ พ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อ
สโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี 
 
สมมติฐาน 
  การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดี
ของแฟนบอลต่อสโมสรขอนแก่นเอฟซี 
  
ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ของแฟนฟุตบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี โดย
มุ่งเน้นปัจจัยทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน Kotler (1997, p. 92) 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านท าเล
ที่ต้ัง ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร 
ปัจจัยด้านกายภาพสถานที่ให้บริการ และปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริ การ รวมถึงปั จจั ยด้านลักษณะประชากรศาสตร์  
ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ผู้วิจัย
ได้เลือกกลุ่มประชากรในการท าการวิจัย คือ ผู้ชมฟุตบอลที่
เป็นแฟนฟุตบอลของสโมสรฟุตบอล ขอนแก่นเอฟซี ซึ่งเป็น
บุคคลที่มีความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล มีการติดตามข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งเคยเข้า
ชมการแข่งขันของทีมฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี ในสนามแข่ง
อย่างน้อย 1 ครั้ง การวิจัยในครั้งน้ีได้เก็บข้อมูลในช่วงต้น
ของฤดูกาลไทยลีก (T2) โดยจะท าการศึกษาในเชิงปริมาณ
ในการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มแฟนบอลขอนแก่นเอฟซี 
 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารทีมฟุตบอลทราบถึงปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอล 
ซึ่งสามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาและบริหารสโมสรให้สอดคล้องกับความสนใจและ
พฤติกรรมของแฟนบอลคนไทย 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางการวางแผนการจัดการแข่งขัน
ในแต่ละนัดที่มีจ านวนผู้ชมแตกต่างกันไป 
 3. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสโมสรอื่นๆ ในไทยลีก 
ที่จะน าผลการวิจัยไปปรับใช้ ส าหรับการขยายฐานแฟนบอล
และเพ่ิมกระแสความนิยมฟุตบอลไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน 
 4. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจที่สนใจจะขยาย
ฐานธุรกิจมาในตลาดฟุตบอลไทย ได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของ
แฟนบอลคนไทย เพ่ือที่จะสามารถวางแผนการตลาดเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของแฟนบอลได้มากย่ิงข้ึน 
 5. เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านข้อมูล ส าหรับต่อ
ยอดท างานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีใน
การเชียร์ สโมสรฟุตบอล ขอนแก่นเอฟซี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ี คือ กลุ่มบุคคลที่เข้าชมหรือเคยเข้าชมการแข่งขัน
ฟุตบอลและชื่นชอบสโมสรฟุตบอลขอนแก่น โดยไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน  
  กลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคกลุ่มบุคคลที่เข้าชมหรือเคยเข้าชม
การแข่งขันฟุตบอลและชื่นชอบสโมสรฟุตบอลขอนแก่น 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่าจะเป็น กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน แต่ทราบว่ามีจ านวนมากและไม่ทราบค่าสัดส่วน
ของประชากร โดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977 
อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)   
  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล
คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเครื่องมือในการ
วิจัยครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน รายละเอียดดังน้ี 
   ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล าเนา ลักษณะค าถาม
เป็นแบบปลายปิด (Close-ended Question) 
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  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ     
ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนประสมการตลาด การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ปัจจัยด้านทัศนคติ  
  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น-
ข้อมูลเก่ียวกับความจงรักภักดีของแฟนบอลขอนแก่นที่มีต่อ
สโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถาม
มาจากศุภกิจ จีนศาสตร์ (2555) ได้แก่ความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภค การเข้าไปอยู่ใจกลางผู้บริโภค และความง่ายต่อ
การเข้าถึงสโมสร  ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งใช้วิธีก าหนดค่าน้ าหนักตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert) ระดับการวัดข้อมูลเป็นแบบเรียง
อันดับ (Ordinal scale) โดยแต่ละข้อค าถามมีค าตอบให้
เลือกตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 
  ส่ วนที่  4 ข้อ เสนอแนะอื่ น  ๆ  เ พ่ิม เ ติม 
ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) 
  3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งปฐมภูมิ(Primary data) โดยได้ด าเนินการตามล าดับ 
ดังน้ี  
   1. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยแจกแบบสอบถาม 
จ านวน 400 ชุด ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 400 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามท้ังหมด โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience 
Sampling) ค านึงถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2. ผู้ วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลและวิเคราะห์หาคุณภาพความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) แล้วน าแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในข้ันตอนต่อไป 
  4. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งน้ี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี  
   1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ดังน้ี 
     ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมิล าเนา น าเสนอ
ในรูปแบบค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
     ส่วนที่  2 ข้อมูล เกี่ ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดี ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ปัจจัยด้าน
ทัศนคติ น าเสนอในรูปแบบ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    ส่ วนที่  3 ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บ ค วา ม
จงรักภักดีของแฟนบอลขอนแก่นที่มีต่อสโมสรฟุตบอล

ขอนแก่นเอฟซี ได้แก่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การเข้าไป
อยู่ใจกลางผู้บริโภค และความง่ายต่อการเข้าถึงสโมสรใช้
สถิติเชิ งพรรณนา  (Descriptive Statistics) น า เสนอใน
รูปแบบ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
   2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential statistics).ใช้วิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 4 
เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล ดังน้ี 
    2.1 สถิติทดสอบค่า (Independent 
Sample t-test) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของตัวแปร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน คือ
ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลขอนแก่นที่มีต่อสโมสร
ฟุตบอลขอนแก่นเอฟซีต่างกัน 
     2.2 สถิติทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One - Way Anowa) โดยทดสอบค่า F-test ใช้
ในการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของตัวแปรที่มากกว่า  2 กลุ่มข้ึนไป  คือผู้ ใช้บริการที่มี
ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และภูมิล าเนา ที่แตกต่างกันให้ความส าคัญ
กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอล
ขอนแก่นที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่นต่างกัน   
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  1. สรุปผลการวิจัย 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
    จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 มี
อายุระหว่าง 20 - 29 ปี จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.50 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 119 คน คิดเป็น
ร้ อ ย ล ะ  29.75 ส่ ว น ใ ห ญ่ป ร ะ กอบอ า ชี พพ นั ก ง า น
บริษัทเอกชน จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน10,001 – 15,000 บาท จ านวน 117 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.25 ภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมือง จ านวน 256 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของแฟนฟุตบอลที่มี ต่อสโมสรฟุตบอล
ขอนแก่น เอฟซี จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีของแฟนฟุตบอลที่มีต่อสโมสร
ฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี ในด้านต่างๆดังน้ี 
   1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
     1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
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ประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (�̅� = 4.38)  
    1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา พบว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด ด้านราคา อยู่ในภาพรวมระดับมากที่สุด 
(�̅� = 4.45)  
    1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าแฟนบอลมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
อยู่ในภาพรวมระดับมากที่สุด (�̅� = 4.33)  
    1.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่
ในภาพรวมระดับมากที่สุด (�̅� = 4.41) 
    1.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านบุคคล พบว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด ด้านบุคคล อยู่ในภาพรวมระดับมากที่สุด 
(�̅� = 4.40) 
    1.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ใน
ภาพรวมระดับมากที่สุด (�̅� = 4.39)  
    1.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านกระบวนการ พบว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาด ด้านกระบวนการ อยู่ในภาพรวม
ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.37)  
   2. ปัจจัยด้านทัศนคติ 
    2.1 ปัจจัยด้านทัศนคติด้านความรู้ 
พบว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทัศนคติด้านความรู้ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.38)  
    2.2 ปัจจัยด้านทัศนคติด้านความ
เชื่อ พบว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทัศนคติด้าน
ความเชื่อ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.62)  
    2.3 ปั จ จั ย ด้ า น ทั ศ น ค ติ ด้ า น
ประสบการณ์  พบว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ทัศนคติประสบการณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅� = 4.21)  
  ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความ
จงรักภักดีของแฟนบอลขอนแก่นที่มีต่อสโมสรฟุตบอล
ขอนแก่นเอฟซี ได้แก่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การเข้าไป
อยู่ใจกลางของผู้บริโภค และความง่ายต่อการเข้าถึง 

    1. ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 
พบว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความจงรักภักดีด้าน
ความเชื่อมั่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.56) 
   2. ปัจจัยด้านการเข้าไปอยู่ใจกลางของ
ผู้บริโภค พบว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความ
จงรักภักดีด้านความเชื่อมั่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(�̅� = 4.45)  
   3. ปัจจัยด้านความง่ายต่อการเข้าถึง 
พบว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความจงรักภักดีด้าน
ความเชื่อมั่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.68)  
  ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
    การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดย
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดี 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
และปัจจัยด้านทัศนคติ ดังน้ี 
     สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ภูมิล าเนา ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอล
ขอนแก่นที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น ผลการทดสอบ
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้และภูมิล าเนา แตกต่างกัน ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของแฟนบอลขอนแก่นที่มีต่อสโมสรฟุตบอล
ขอนแก่น แตกต่างกัน 
     สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  มีความสัมพันธ์ต่อความ
จงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น ผลการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จะเห็นได้ว่าค่าsig. มีค่าน้อยกว่า 
0.01 จึงสรุปไ ด้ ว่ าปั จจัยส่วนประสมการตลาด  ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ และการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของแฟนบอล
ขอนแก่นที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.01 
      สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านทัศนคติ 
ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความเชื่อ และด้านประสบการณ์ มี
ความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จะเห็นได้ว่าค่าsig. 
มีค่าน้อยกว่า 0.01 จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านทัศนคติ ได้แก่  
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ด้านความรู้  ด้านความเชื่อ และด้านประสบการณ์  มี
ความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
 2. อภิปรายผลการวิจัย  
   2.1 ผลการวิ จัยด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท 
คน และมีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมือง สอดคล้องกับสิทธิ วงศ์
ทองค า และคณะ (2560). 
  2.2 ผลการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของแฟน
ฟุตบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น พบว่า แฟนบอลมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทุกด้านเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านราคา ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ และด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ตามล าดับ 
  2.3 ผลการศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติ ได้แก่
ด้านความรู้ ด้านความเชื่อ และด้านประสบการณ์ พบว่า
แฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทัศนคติทุกด้าน  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือด้านความรู้  
   2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความ
จงรักภักดีของแฟนบอลขอนแก่นที่มีต่อสโมสรฟุตบอล
ขอนแก่นเอฟซี ได้แก่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การเข้าไป
อยู่ใจกลางของผู้บริโภค และความง่ายต่อการเข้าถึง พบว่า 
แฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความจงรักภักดีทุกด้าน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
  2.5 ผลการวิจัยทดสอบสมมติฐาน 
   ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมิล าเนา ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลขอนแก่นที่มีต่อ
สโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี แตกต่างกัน  
   ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ต่อ
ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่นที่ระดับนัยส าคัญ 
0.01 และปั จจั ยก า รส ร้ า ง ความสั ม พัน ธ์กั บลู กค้ า มี
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของแฟนบอลขอนแก่นที่มี
ต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01  
   ปัจจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ด้านความรู้  
ด้านความเชื่อ และด้านประสบการณ์ มีความสัมพันธ์ต่อ
ความจงรักภักดี ต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น  ที่ ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 01 

  3. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
  3.1 จากผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคล
แฟนบอลส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุอยู่ในวัยท างานและ
ก าลังศึกษา สโมสรควรท าการตลาดเพ่ือเจาะกลุ่มดังกล่าว
มากกว่ากลุ่มอื่น  
   3.2 ผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนประสม
การตลาด แฟนบอลให้ความส าคัญด้านราคา มากท่ีสุด และ
ให้ความส าคัญน้อยที่สุดคือด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ดังน้ันสโมสรควรให้ความส าคัญกับความเหมาะสมของอัตรา
ราคาพิเศษส าหรับท่านที่เป็นสมาชิก ความเหมาะสมของ
ราคาสินค้าของที่ระลึก และควรปรับปรุงความเหมาะสมของ
สถานที่ต้ังสนามฟุตบอล และความสะดวกในการเดินทางไป
ชมการแข่งขัน 
   3.3 ผลการศึกษาด้านปัจจัยด้านทัศนคติ 
แฟนบอลให้ความส าคัญด้านความรู้มากที่สุด และทัศนคติ
ด้านประสบการณ์น้อยที่สุด ดังน้ันสโมสรควรให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการให้ความรู้ ถึงประวัติและงานผู้ฝึกสอนและ
นักกีฬาของสโมสร ข้ันตอนการฝึกซ้อมของนักกีฬา และการ
บริหารจัดการสโมสร ผลงานรางวัลของสโมสร ขณะเดียวกัน
ควรมีการจัดกิจกรรมให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมกับสโมสร 
เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจ เก่ียวกับกับนักกีฬาและ
ผู้บริหารสโมสร ให้กับแฟนบอล 
  4. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  4.1 เ น่ืองจากงานวิจัยครั้ ง น้ีมีขอบเขต
ครอบคลุมแฟนบอลบางพ้ืนที่เท่าน้ัน งานวิจัยครั้งต่อไปจึง
ควรขยายขอบเขตการศึกษาในพ้ืนที่อื่นๆ หรืออ าเภออื่น 
เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมของแฟนบอลในเขตอื่นได้อย่าง
ทั่วถึง จะส่งผลให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนากลยุทธ์ด้าน
ต่างๆสามารถตอบสนองความต้องการของแฟนบอล ท าให้
รับรู้ จดจ า และประทับใจได้อย่างย่ังยืน 
  4.2 การวิจัยครั้งน้ีศึกษาเฉพาะปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนฟุตบอลที่มีต่อสโมสร
ฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี บางปัจจัย ดังน้ัน ครั้งต่อไปควร
ศึกษาในประเด็น หรือตัวแปรอื่นๆ หรือศึกษาในเชิงคุณภาพ
เพ่ือเก็บข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของแฟนบอล 
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