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บทคัดย่อ 
 การวิจยันีเ้พ่ือน าเสนอแนวทางใหม่เก่ียวกับการวิจยัด้านการตลาดในการสร้างตราสินค้าส าหรับ
สโมสรทีมฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกท่ีมีผลตอ่ความนิยมของผู้ชมท่ีช่ืนชอบและน าเสนอปัจจยัท่ีมีผลตอ่
ความสมัพนัธ์ทางด้านการตลาดในการสร้างตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลการเพ่ือพัฒนารูปแบบของ
สโมสรทีมฟุตบอลท่ีเหมาะสมโดยหวงัผลให้ผู้ชมท่ีช่ืนชอบในสโมสรทีมฟุตบอลมีพฤติกรรมบวกท่ีส่งผลต่อ
ความภักดี  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างผู้ ชมท่ีนิยม
สโมสรทีมฟุตบอล จ านวน 828 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส าคญัทางด้านการตลาดในการสร้างตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอล 
ได้แก่ การรับรู้ต่อ อัตลักษณ์ตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลในประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
และอัตลักษณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน อัตลักษณ์ท่ีสร้างแรงจูงใจ และอัตลักษณ์ของผู้ ชมท่ีนิยมในสโมสรทีม 
  ฟตุบอลมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตตุอ่ความภกัดีของผู้ชมท่ีนิยมในสโมสรทีมฟุตบอลตอ่การรับรู้อัต
ลกัษณ์ตราสินค้าสโมสรทีมฟตุบอล 
 
ค ำส ำคัญ: การตลาด, ตราสินคา้, สโมสรทีมฟตุบอล 
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Abstract 
 The purpose of this research is to present new method of marketing research in brand 
creation for Thai Premier League Football Club which has an effect on popularity of fan clubs and 
to present the factor which affects marketing relation of Football Club brand creation in order to 
develop proper Football Club form to have positive behaviors of fan clubs toward loyalty. The 
tools used in this research were questionnaires which were used to collect data from sampling 
group of 828 persons from the Football fan clubs. The received data were analyzed by structural 
equation model that was created by computer programs.  
 The research results indicated that the important marketing factors in Football Club brand 
creation were perception in brand identity of Football Club in Thailand which had high level of 
overall image as well as similar identity, appealing identity, and identities of Football fan clubs 
that were reasonably related to loyalty of Football fan clubs toward Football Club brand identity 
perception. 
 
Keywords: Marketing, Brand, Football Club 
 
บทน า 

กีฬาฟตุบอลเป็นกีฬาท่ีมีผู้ชมนิยมมากท่ีสดุ และมีอิทธิพลทัง้ด้านความบนัเทิง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านการเมือง อีกทัง้เป็นอุตสาหกรรมกีฬาท่ีท ารายได้มากกว่ากีฬาประเภทอ่ืน มีการจัดการ
แข่งขนักีฬาฟุตบอลรายการส าคญัหลายรายการ มีการแข่งขนัสงูสดุคือ การแข่งขันฟุตบอลโลกได้จดัขึน้ทกุ 
4 ปีซึง่ทีมท่ีร่วมแข่งขนัจะเป็นทีมชาติจากแตล่ะประเทศท่ีเป็นสมาชิกสหพนัธ์ฟุตบอลระหวา่งประเทศ ส่วน
การการแข่งขันฟุตบอลในระดับทีมชาติระดับอ่ืนได้แก่การแข่งขันฟุตบอลในกีฬาระหว่างประเทศ เช่น 
โอลิมปิก (ทัว่โลก) จดัขึน้ทกุ 4 ปี เอเชียนเกมส์ (เฉพาะทวีปเอเชีย) จดัขึน้ทกุ 4 ปี และซีเกมส์ (เฉพาะเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้) จดัขึน้ทกุ 2 ปี ซึง่รายการตา่งๆ มีผู้ตดิตามชมเป็นจ านวนมาก สามารถวดัได้จากการซือ้
บตัรเข้าชมการแข่งขนัตลอดฤดกูาลการแข่งขนัรวมทัง้การจ าหน่ายสินค้าของท่ีระลกึของสโมสรทีมฟุตบอล
แสดงให้เห็นวา่กีฬาฟตุบอลเป็นเกมส์กีฬาของโลก 

 ส าหรับประเทศไทยกีฬาฟุตบอลถือเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมสูงสุดเช่นเดียวกัน ส าหรับ
การแขง่ขนัฟตุบอลลีกในประเทศไทยได้จดัการแขง่ขนัขึน้ทกุปีแบง่เป็น 3 ระดบัได้แก่ 
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1. การแข่งขนัฟุตบอลลีกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกหรือไทยพรีเมียร์ลีก เป็นการแข่งขันฟุตบอลลีก

อาชีพซึ่งจดัโดยสมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ โดยเป็นลีกระดบัสงูสดุของระบบลีก
ฟุตบอลไทย มีทีมเข้าร่วมการแข่งขนั 18 ทีม โดยมีการตกชัน้สู่ลีกไทยดิวิชัน่ 1ฤดกูาลปี พ.ศ. 2556-2557
ไทยพรีเมียร์ลีกมีบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัดเป็นผู้ สนับสนุนหลัก มีช่ือลีกอย่างเป็น
ทางการวา่ โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก 

2. การแข่งขนัฟุตบอลลีกไทยลีกดิวิชัน่ 1 หรือ ยามาฮ่า ลีกวนั เป็นการแข่งขนัฟุตบอลในประเทศ
ไทย มีทีมสโมสรร่วมแข่งขนัทัง้หมด 18 ทีม โดยทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอนัดบัท่ี 3 จะได้เล่ือนไปเล่น
ในไทยพรีเมียร์ลีกในปีถดัไป ขณะเดียวกนั 3 ทีมสดุท้ายจะถกูลดชัน้ไปเล่นใน เอไอเอส ลีกภูมิภาค ฤดกูาล
ปี พ.ศ. 2556-2557 ฟตุบอลลีกดวิิชัน่ 1 ได้ผู้สนบัสนนุหลกัคือ บริษัท ยามาฮา่ (ประเทศไทย) จ ากดั มีช่ือลีก
อยา่งเป็นทางการวา่ ยามาฮา่ ลีกวนั 

3. การแขง่ขนัฟตุบอลลีกเอไอเอส ลีกภมูิภาค ดวิิชัน่ 2 หรือ ไทยลีกดวิิชัน่ 2 เป็นการแขง่ขนัฟตุบอล
ลีกในประเทศไทยซึ่งเป็นลีกระดบั 3 ฤดกูาลปี พ.ศ. 2556-2557 ฟุตบอลลีกดิวิชัน่ 2 ได้ผู้สนบัสนนุหลกัคือ 
บริษัท เอไอเอส (มหาชน) จ ากดั มีช่ือลีกอยา่งเป็นทางการวา่ เอไอเอส ลีกภมูิภาค ดวิิชัน่ 2  

สว่นการแขง่ขนัฟตุบอลชิงถ้วยนัน้ได้จดัการแขง่ขนัขึน้ทกุปีปัจจบุนัมี  2 รายการ ได้แก่  
1. การแข่งขนัฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน การกุศล "โค้ก แชร์ลิตี ้คพั" ระหว่าง ผู้ชนะการแข่งขนั

ฟตุบอลฟตุบอลไทยพรีเมียร์ลีก กบั ผู้ชนะการแขง่ขนัฟตุบอลถ้วย เอฟ เอ คพั  
2. การแข่งขนัฟุตบอลถ้วยชนิดแพ้คดัออกของไทย รายการ มูลนิธิไทยคม เอฟ เอ คพั ของ มลูนิธิ

ไทยคม 
 ส าหรับในด้านทางด้านการตลาดในการสร้าง อตัลกัษณ์สโมสรทีมฟุตบอลท่ีส าคญัอย่างหนึ่งคือ 
อตัลกัษณ์ตราสินค้าท่ีระลึก (Souvenir Band Identity) ซึ่งจะต้องได้รับการสนบัสนนุส่งเสริมอย่างมีระบบ
และต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นจากนกักีฬา ผู้บริหารและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ เพ่ือยกระดบัตราสินค้าท่ีระลึก
สโมสรทีมฟุตบอลให้มีการพัฒนาเหมือนกับตราสินค้าท่ีระลึก สโมสรทีมฟุตบอลต่างประเทศ เช่น ตรา
สินค้าท่ีระลึกสโมสรทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หรือตราสินค้าท่ีระลึกสโมสรลิเวอร์พูล ท่ีได้รับความ
นิยมเป็นอยา่งยิ่ง 

อตัลกัษณ์ตราสินค้าท่ีระลึกท่ีมีความเด่นชดัจะช่วยสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง  การสร้างและ
การจดัการตราสินค้าท่ีระลึกให้มีคณุคา่เพิ่มในความพึงพอใจของผู้ชมท่ีนิยมในสโมสรทีมฟุตบอลเป็นสิ่งท่ี
สโมสรทีมฟตุบอลจะต้องให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เพราะหากสามารถจดัการตราสินค้าท่ีระลกึให้มีความ
แข็งแกร่ง จะท าให้มีข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจมากขึน้ (Aaker, 1991)  
 คณุคา่ตราสินค้าท่ีระลึกสามารถช่วยสร้างคณุค่าเพิ่ม และช่วยให้สโมสรทีมฟุตบอลมีอ านาจการ
ตอ่รองมากขึน้ (Keller, 1998) เม่ือผู้ชมท่ีนิยมในสโมสรทีมฟตุบอลมีความมัน่ใจและพงึพอใจในสโมสรทีม 
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ฟุตบอล ย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจในตราสินค้าท่ีระลึกสโมสรทีมฟุตบอลในท่ีสุด ซึ่งช่วยให้สโมสรทีม
ฟตุบอลสามารถด าเนินกลยทุธ์หรือกิจกรรมทางการตลาดได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

Aaker (1991) กล่าววา่ การท าสโมสรกีฬาฟุตบอลให้ประสบความส าเร็จในปัจจบุนันี ้บทบาทของ
ตราสินค้าสโมสรทีมฟุตบอลเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความแตกตา่งและมีความโดด
เด่นและท าให้ผู้ ท่ีช่ืนชอบสโมสรทีมฟุตบอลช่ืนชมและภักดี ไม่คิดไปให้ก าลงัใจสโมสรทีมฟุตบอลอ่ืน เป็น
การพฒันาโครงสร้างของสิ่งท่ีไม่สามารถจบัต้องได้ให้สามารถจบัต้องได้ ซึ่งต้องถูกสร้างขึน้จากลกัษณะ
ภายนอกตา่ง ๆ ซึง่ผสมผสานเช่ือมโยงกบัความเช่ือและทศันคติของผู้ ท่ีช่ืนชอบสโมสรทีมฟุตบอลกบัสโมสร
ทีมฟุตบอล ตามแนวคิด ของ Aaker (1996) นัน้ ตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอล จะแข็งแกร่งได้ต้องเกิด
จากกระบวนการสร้างอย่างเข้าใจและตอ่เน่ืองและต้องใช้ระยะเวลานาน  สโมสรทีมฟุตบอลนัน้จึงจะอยู่ใน
ใจของผู้ ท่ีช่ืนชอบสโมสรทีมฟุตบอลตลอดกาลมีลกัษณท่ีส าคญัหรือ อัตลกัษณ์ของสโมสรทีมฟุตบอล มี
ส่วนประกอบท่ีส าคญัคือ อตัลกัษณ์ท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน อตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น  อตัลกัษณ์ท่ีมีเกียรต ิ 
อตัลกัษณ์ท่ีดงึดดูใจ และอตัลกัษณ์ของผู้ ท่ีช่ืนชอบสโมสรทีมฟตุบอล (Matsushima, 2006) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคดิการวิจยั 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของอตัลกัษณ์ท่ีมีผลตอ่ปัจจยัทางด้านการตลาดในการสร้างตราสินค้า
ของสโมสรทีมฟตุบอลในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของอตัลกัษณ์ท่ีมีผลตอ่ปัจจยัทางด้านการตลาดในการสร้างตราสินค้า
ของสโมสรทีมฟตุบอลกบัความจงรักภกัดีของผู้ชมท่ีช่ืนชอบทีมฟตุบอล 
 3. เพ่ือน าเสนอความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์ท่ีมีผลต่อปัจจัยทางด้านการตลาดในการสร้างตรา
สินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลท่ีเหมาะสมและส่งผลให้ผู้ ชมท่ี ช่ืนชอบในสโมสรทีมฟุตบอลเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรม ทศันคต ิและพฒันาเป็นความภกัดีตอ่สโมสรทีมฟตุบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ผู้ ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลจากการเข้าชมการแข่งขัน
ฟตุบอลไทยพรีเมียร์ลีกประจ าปี พ.ศ. 2554 จ านวน 18 ทีม  
 กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลจากการเข้าชมการแข่งขนั
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ค านวณขนาดตัวอย่างโดสถิติผู้ เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยพรีเมียลีก
ประจ าปี พ.ศ. 2553 ผู้ เข้าชมทัง้สิน้ 154,723 คน ผู้ วิจัยจึงก าหนดจ านวนอย่างในการวิจัยใช้สูตร Taro 
Yamane (1973) มาเพ่ือใช้ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มอย่างในด้านประชากรและจ านวนอย่างในการ
วิจัย การวิจัยนีมี้ลักษณะของการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ใช้วิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey method) มีประชากรในการวิจยั ผู้ ท่ีช่ืนชอบในสโมสรทีมฟตุบอลไทยพรีเมียลีกท่ีเข้าชมการแขง่ขนั
ในฤดกูาลแขง่ขนั เดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม 2554 ก าหนดจ านวนอยา่งในการวิจยั ดงันี ้
 ก าหนดขนาดกลุม่อยา่ง ใช้สตูรยามาเน (Yamane, 1973)  
 เม่ือ n = ขนาดกลุม่อยา่ง  
         N = ขนาดของประชากร (N = 154,723) 
         E = ความคลาดเคล่ือน เทา่ท่ียอมรับได้ (E = 0.05) 
 เม่ือแทนคา่ตามสตูรของ Taro Yamane จะได้                                              
                             n   =     154,723 / (1+154,723 (0.05)2) 
                             n   =     399 
ดงันัน้กลุ่มอยา่ง (n) ควรจะมีจ านวนเท่ากบั 399 ตวัอย่างเพ่ือครอบคลมุกลุ่มประชากรผู้ ท่ีช่ืนชอบในสโมสร
ทีมฟุตบอลทัง้กลุ่มท่ีเป็นผู้ ท่ี ช่ืนชอบในสโมสรทีมฟุตบอลทัง้ท่ีเป็นเพศชายและกลุ่มท่ีเป็นผู้ ท่ีช่ืนชอบใน
สโมสรทีมฟตุบอลทัง้ท่ีเป็นเพศหญิงโดยจ านวนท่ีเทา่กนั ผู้วิจยัจงึก าหนดประชากรในการวิจยัท่ีเป็นเพศชาย 
399 อยา่งและประชากรในการวิจยัท่ีเป็นเพศหญิง 399 อยา่งรวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 798 ตวัอยา่งจากสตูร 
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ยามาเน (Yamane ,1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยในทางปฏิบตัิได้แบง่เป็นจาก 18 ทีมสโมสร
จ านวนสโมสรละ 46 คนแบง่เป็นชาย 23 คนหญิง 23 คนรวมทัง้สิน้ ชาย 414 คน หญิง 414 คน ได้จ านวน
กลุม่ตวัอยา่งจริงทัง้สิน้ 828 คนใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อ
ศกึษารูปแบบความภกัดีตอ่การรับรู้อตัลกัษณ์ตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลในประเทศไทย โดยแบง่เป็น 
2 ตอน ดงันี ้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของผู้ ชมท่ีนิยมในสโมสรทีมฟุตบอลใน
ประเทศไทย ตอ่การรับรู้อตัลกัษณ์ตราสินค้าของสโมสรทีมฟตุบอลในประเทศไทยการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 
ตารางที่ 1  ตารางแสดงการเก็บข้อมลูจ านวนอยา่งในการแขง่ขนัไทยพรีเมียร์ลีก 
 

ล าดบัท่ี ช่ือสโมสรทีมฟตุบอล 
จ านวนกลุม่อยา่ง (คน) 

ชาย หญิง 

1.  SCG สมทุรสงคราม เอฟซี 23 23 

2.  การทา่เรือไทย เอฟซี 23 23 

3.  ขอนแก่น เอฟซี 23 23 

4.  ชลบรีุ เอฟซี 23 23 

5.  ทีทีเอ็ม เอฟซี พิจิตร 23 23 

6.  ทีโอท ีแคท เอฟซี 23 23 

7.  บางกอกกลาส 23 23 

8.  บีอีซี เทโรศาสน 23 23 

9.  บรีุรัมย์ พีอีเอ 23 23 

10.  พทัยา ยไูนเต็ด 23 23 

11.  ราชนาวี ระยอง 23 23 

12.  ศรีราชา เอฟซี 23 23 

13.  ศรีสะเกษ เมืองไทย เอฟซี 23 23 

14.  อาร์มี่ ยไูนเต็ด 23 23 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ตารางแสดงการเก็บข้อมลูจ านวนอยา่งในการแขง่ขนัไทยพรีเมียร์ลีก (ตอ่) 
 

ล าดบัท่ี ช่ือสโมสรทีมฟตุบอล 
จ านวนกลุม่อยา่ง (คน) 

ชาย หญิง 

15. อินทรี เพื่อนต ารวจ 23 23 

16. เชียงราย ยไูนเต็ด 23 23 

17. เมืองทองฯ ยไูนเต็ด 23 23 

18. โอสถสภา เอ็ม 150 สระบรีุ 23 23 

                            รวม                                         414                 414 
   รวมจ านวนกลุม่อยา่งทัง้สิน้ (คน)  828 คน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัครัง้นี ้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหาคา่สถิต ิ
คือค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor 
analysis: CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation model analysis: SEM) 

 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ตารางที่ 2  การทดสอบแบบพหขุองตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการวิจยั 

ตัวแปร 

ความ
นิยมของ
เพศ 

ความ 
คล้ายคลึง 

ความ 
โดดเด่น 

การ 
มีเกียรติ 

แรงจูงใจ 
ความ
นิยม 
สโมสร 

ทัศนคติ 
ความ
ภกัดี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson ' s Correlation Coefficient: r) 

ความนิยมของเพศ 1.000       
ความคล้ายคลงึ 0.012 1.000      
ความโดดเดน่ -0.010 0.790 1.000     
การมีเกียรติ -0.005 0.592 0.688 1.000    
แรงจงูใจ -0.008 0.570 0.598 0.627 1.000   
ความนิยมสโมสร 0.000 0.514 0.489 0.550 0.588 1.000  
ทศันคติความภกัดี 0.013 0.502 0.447 0.533 0.639 0.679 1.000 

หมายเหต ุ สญัลกัษณ์ที่ใช้ในการก าหนดช่ือตวัแปร ประกอบด้วย 
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ความนิยมของเพศ แทน อตัลกัษณ์ของสโมสรทีมฟตุบอลที่นิยมในแตล่ะกลุม่เพศ 
ความคล้ายคลงึ แทน อตัลกัษณ์ที่คล้ายคลงึกนั 
ความโดดเดน่ แทน อตัลกัษณ์ที่โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 
การมีเกียรติ แทน อตัลกัษณ์ที่มีเกียรติ 
แรงจงูใจ แทน อตัลกัษณ์ที่สร้างแรงจงูใจ 
ความนิยมสโมสร แทน อตัลกัษณ์ของผู้ชมที่นิยมในสโมสร 
ทศันคติความภกัดี แทน ทศันคติตอ่ความภกัดีตอ่สโมสรทีมฟตุบอล 

 
ผลการวิเคราะห์โมเดลความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลของผู้ ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลจากกล

ยุทธ์การตลาดตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกจากกรอบแนวความคิดในการวิจยัด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สยามวิชาการ  ปีที่ 15  เลม่ที่ 2  ฉบบัที่ 25  พฤศจิกายน 2557 – กมุภาพนัธ์ 2558 
Siam Academic Review  Vol.15, No.2, Issue 25, November 2014 – February 2015 

        
 - 9 - 

 
 

like 

.00 

similar 

.40 
  similar1 e1 

.63 
.34 

similar2 e2 .58 .50 
similar3 e3 .71 

.43 
similar4 e4 

.66 
.64 

similar5 e5 

.80 

.31 
similar6 e6 

.55 

.00 

unique 

.76 
unique1 e7 

.87 .83 
unique2 e8 .91 .91 
unique3 e9 

.95 
.57 

unique4 e10 
.75 

.35 
unique5 e11 

.59 

.00 

favorability 

.54 
favora1 e21 

.73 
.33 

favora2 e22 
.58 .66 

favora3 e23 .81 .83 
favora4 e24 

.91 
.88 

favora5 e25 
.94 

.41 
favora6 e26 

.64 

.40 
favora7 e27 

.63 

  .68 

aloyalty 

.78 
aloyal1 e28 .88 .60 

aloyal2 e29 .77 
.76 

aloyal3 e30 
.87 

.80 
aloyal4 e31 

.89 

.45 

bloyalty 

.96 
bloyal1 e32   .98 

.70 
bloyal2 e33 

.83 

ealoyalty 

ebloyalty 

esimilar 

eunique 

efavorability 

.00 

prestige 

.50 
presti1 e12 .71 .86 
presti2 e13 .93 

.99 
presti3 e14 

1.00 
.86 

presti4 e15 

.93 

eprestige 

.00 

attraction 

.46 
attract1 e16 

.68 .76 
attract2 e17 .87 .94 
attract3 e18 

.97 
.90 

attract4 e19 
.95 

.91 
attract5 e20 

.96 

eattraction 

.02 

-.02 

.01 

.00 

-.01 

.22* 

.35* 

-.06 

 .56* 

     .77* 

    .60* 

      .74* 

 .31* 

-.01 

          .28* 

     .18* 

.79 

 58 

.85 

.69 

.76 

-.91 

.36 

.77 

.51 

 
Chi-square = 617.215, df = 564, P = 0.241, CMIN/DF = 1.094, GFI = 0.909, RMSEA = 0.044 (*p < 0.05) 
 

ภาพที่ 2  ผลการวิเคราะห์โมเดลความภกัดีตอ่สโมสรทีมฟุตบอลของผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลในการ
แขง่ขนัไทยพรีเมียร์ลีกจากกรอบแนวความคดิในการวิจยั    
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การวิจยัครัง้นีไ้ด้ตัง้สมมตฐิานการวิจยัเพ่ือศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตคุวามภกัดีตอ่ทีมฟตุบอลของผู้ชม

ท่ีนิยมสโมสรทีมฟตุบอลในการแขง่ขนัไทยพรีเมียร์ดงันี ้ 
สมมติฐานท่ี 1 อตัลกัษณ์ของสโมสรทีมฟุตบอลท่ีนิยมในแตล่ะกลุ่มเพศมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ

ตอ่ความภกัดีตอ่ทีมฟุตบอลของผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลในด้านทศันคติความภกัดีตอ่ทีมฟุตบอลและ
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีตอ่ทีมฟุตบอล ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ
0.05 พบว่า อัตลักษณ์ของสโมสรทีมฟุตบอลท่ีนิยมในแต่ละกลุ่มเพศไม่มีความสัมพันธ์ทางตรงและ
ทางอ้อมตอ่ความภกัดีตอ่ทีมฟุตบอลของผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลในด้านทศันคติความภกัดีตอ่ทีม ลีก 
ฟุตบอล และพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อทีมฟุตบอล (p ≥ 0.05) นัน่คือ ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย
หรือเพศหญิงท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลเดียวกันจะมีทัศนคติความภักดีต่อทีมฟุตบอลและพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงความภกัดีตอ่ทีมฟตุบอลไมแ่ตกตา่งกนัเป็นตวัแปรเพียงตวัเดียวไมมี่ความสมัพนัธ์ทางตรงและ
ทางอ้อมตอ่ความภกัดีตอ่ทีมฟตุบอลของผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟตุบอล 

สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจตอ่สโมสรทีมฟุตบอลด้านอตัลกัษณ์ท่ีคล้ายคลึงกนั อตัลกัษณ์ท่ีโดด
เด่นเป็นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ท่ีมีเกียรติ อตัลกัษณ์ท่ีสร้างแรงจงูใจหรือดงึดดูใจ และอตัลกัษณ์ของผู้ชมท่ี
นิยมสโมสรหรือท่ีช่ืนชอบฟุตบอลมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อทัศนคติความภักดีต่อทีมฟุตบอลและ
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีตอ่ทีมฟุตบอล ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ
0.05 ด้านทศันคตคิวามภกัดีตอ่ทีมฟตุบอล พบวา่ อตัลกัษณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั อตัลกัษณ์ท่ีมีเกียรต ิอตัลกัษณ์
ท่ีสร้างแรงจงูใจ และอตัลกัษณ์ของผู้ ชมท่ีนิยมสโมสรมีความสมัพนัธ์ทางตรงต่อความภกัดีต่อทีมฟุตบอล
ของผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลในด้านทศันคติความภักดีตอ่ทีมฟุตบอล  (p < 0.05) โดยมีความสมัพนัธ์
ทางบวก ซึ่งให้ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient = 0.346; DE= 0.346, 0.565; DE= 0.565, 
0.774; DE= 0.774, 0.600; DE=0.600 ตามล าดับ) นั่นคือ ถ้าผู้ ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลมีความพึง
พอใจตอ่สโมสรทีมฟุตบอลในด้านอตัลกัษณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั อตัลกัษณ์ท่ีมีเกียรต ิอตัลกัษณ์ท่ีสร้างแรงจงูใจ
หรือดงึดดูใจ และอตัลกัษณ์ของผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟตุบอลหรีอท่ีช่ืนชอบฟุตบอล ยอ่มสง่ผลให้มีทศันคติ
ความภักดีท่ีดีต่อทีมฟุตบอลด้วย และยังพบว่า อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่มีความสัมพันธ์
ทางตรงต่อความภักดีต่อทีมฟุตบอลของผู้ ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลในด้านทัศนคติความภักดีต่อทีม
ฟุตบอล นัน่คือ ไม่ว่าผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลจะมีความพึงพอใจท่ีดีหรือไม่ดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลใน
ด้านอตัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ ล้วนมีทศันคตคิวามภกัดีตอ่ทีมฟตุบอลไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อทีมฟุตบอล พบว่า อัตลักษณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน  อัต
ลักษณ์ ท่ีสร้างแรงจูงใจหริอดึงดูด และอัตลักษณ์ของผู้ ชม ท่ีนิยมสโมสรหรือท่ี ช่ืนชอบฟุตบอลมี
ความสมัพนัธ์ทางตรงและทางอ้อมโดยผา่นทศันคตคิวามภกัดีตอ่ทีมฟตุบอลของผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีม 
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ฟุตบอลในด้านพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อทีมฟุตบอล (p < 0.05) โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวก ซึ่งให้ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient = 0.818; DE= 0.743+IE=-0.075, 0.444; DE= 
0.275 IE=0.169, 0.307; DE=0.176+IE=0.131 ตามล าดับ) นั่นคือ ถ้าผู้ ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลมี
ความพึงพอใจต่อสโมสรทีมฟุตบอลในด้านอตัลกัษณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน  อตัลักษณ์ท่ีสร้างแรงจูงใจ และอัต
ลกัษณ์ของผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลหรือท่ีช่ืนชอบฟุตบอลล ยอ่มส่งผลให้มีพฤตกิรรมการแสดงออกถึง
ความภักดีต่อทีมฟุตบอลในทางท่ีดีด้วย และยังพบว่า อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  มีเพียง
ความสัมพันธ์ทางตรงต่อพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อทีมฟุตบอล (p < 0.05) โดยมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกซึ่งให้คา่สมัประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient = 0.307; DE=307) นัน่คือ ถ้าผู้ชมท่ี
นิยมสโมสรทีมฟุตบอลมีความพึงพอใจต่อสโมสรทีมฟุตบอลในด้านอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
ยอ่มส่งผลให้มีพฤตกิรรมการแสดงออกถึงความภกัดีในทางท่ีดีตอ่ทีมฟุตบอลด้วย นอกจากนี ้อตัลกัษณ์ท่ีมี
เกียรติมีเพียงความสมัพันธ์ทางอ้อมโดยผ่านทัศนคติความภักดีต่อทีมฟุตบอลของผู้ ชมท่ีนิยมสโมสรทีม
ฟุตบอลในด้านพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดี (p < 0.05) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งให้ค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient = 0.123; IE = 0.123) นั่นคือ ถ้าผู้ ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลมี
ความพึงพอใจท่ีดีตอ่สโมสรทีมฟุตบอลในด้านอตัลกัษณ์ท่ีมีเกียรติ ย่อมส่งผลให้มีพฤตกิรรมการแสดงออก
ถึงความภกัดีท่ีดีตอ่ทีมฟตุบอลด้วย 

สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติความภักดีต่อทีมฟุตบอลมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงความภกัดีต่อทีมฟุตบอลของผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอล ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ทศันคติความภกัดีตอ่ทีมฟุตบอลมีความสมัพนัธ์ทางตรงตอ่พฤติกรรมการ
แสดงออกถึงความภักดีต่อทีมฟุตบอลของผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอล  (p < 0.05) โดยมีความสมัพันธ์
ทางบวกซึ่งให้ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient = 0.218; DE= 0.218) นั่นคือ ถ้าผู้ ชมท่ีนิยม
สโมสรทีมฟุตบอลมีทศันคติความภักดีต่อทีมฟุตบอลท่ีดีย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความ
ภกัดีตอ่ทีมฟตุบอลมากด้วย  
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ผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 3  คา่สถิตปิระเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมลูเชิงประจกัษ์   
ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถติิที่ได้จากการวิเคราะห์ 

Chi-square p ≥ 0.05 0.124 

CMIN/DF < 2 1.558 

GFI ≥ 0.90 0.919 

AGFI ≥ 0.90 0.909 

NFI ≥ 0.90 0.910 

IFI ≥ 0.90 0.917 

CFI ≥ 0.90 0.916 

RMR < 0.05 0.026 
RMSEA <  0.05 0.019 

สรุปผ่านเกณฑ์ โมเดลที่ได้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
จากการวิเคราะห์สามารถน าเสนอรูปแบบ (Model) ปัจจยัส าคญัทางด้านการตลาดในการสร้างตรา

สินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลสโมสรทีมฟุตบอลในการแข่งขนัไทยพรีเมียร์ลีกท่ีพฒันาขึน้มีความเหมาะสม 
เน่ืองจากโมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ จากการทดสอบไคว์-สแควร์ (Chi-square) อย่าง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (p ≥ 0.05) คา่ดชันีทกุคา่ ได้แก่  GFI, AGFI, NFI, IFI, CFI ซึ่งเป็นดชันี
วดัความสอดคล้องกลมกลืนสมับูรณ์ ได้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ตัง้แต่ 0.90 ขึน้ไป ส่วนดชันีท่ีก าหนดไว้ท่ี
ระดบัน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดชันี RMR หมายถึง ดชันีความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์
และ RMSE หมายถึง ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของสว่นเหลือมาตรฐาน ซึง่ใช้ในการวดัผลการวิจยัคา่
ดชันีท่ีก าหนดไว้ท่ีระดบัน้อยกวา่ 0.05  ก็ได้ผา่นเกณฑ์เชน่เดียวกนั นอกจากนีด้ชันี CMIN/DF มีคา่น้อยกว่า 
1 อีกทัง้ในแตล่ะองค์ประกอบของรูปแบบ (Model) มีความเท่ียงตรง (Validity) เน่ืองจากค่าน า้หนกัปัจจยั 
(Factor Loading) มีค่าตัง้แต่ 0.30 ขึน้ไป ตลอดจนรูปแบบท่ีพัฒนาขึน้มีความสามารถในการพยากรณ์
ความภกัดีตอ่ทีมฟุตบอลของผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลในการแข่งขนัไทยพรีเมียร์ลีกด้านทศันคติความ
ภกัดีตอ่ทีมฟุตบอลและพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภกัดีตอ่ทีมฟุตบอลได้ระดบัมากและเป็นท่ียอมรับ 
เน่ืองจากมีคา่สหสมัพนัธ์พหคุณูก าลงัสอง (R2) เท่ากบั 0.676 คิดเป็นร้อยละ 67.6 และ 0.446 คิดเป็นร้อย
ละ 44.6 ตามล าดบั ซึง่มีคา่ตัง้แตร้่อยละ 40 ขึน้ไปลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเป็นเส้นตรงดงัภาพ 
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0.218* 

 
   ความพงึพอใจต่อสโมสรทีมฟุตบอล                                 ความภักดีต่อทีมฟุตบอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-square=617.215, df=564, P=0.241, CMIN/DF=1.094, GFI=0.909, RMSEA=0.044 (*P<0.05) 
 

ภาพที่ 3  ปัจจยัส าคญัทางด้านการตลาดในการสร้างตราสินค้าของสโมสรทีมฟตุบอลท่ีเหมาะสมท่ี
พฒันาขึน้ในรูปประหยดั  

0.346*, 0.774*, 0.600* ตามล าดบั  

0.743*, 0.275*, 
0.176* ตามล าดบั 

ทศันคตคิวามภกัดีตอ่ทีมฟตุบอล 
 
- การท าประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม (0.882)  - 
ความคดิด้านบวก (0.775) 
- ประสบความส าเร็จ (0.869) 
- ความภาคภมูิใจ (0.893) 

อตัลกัษณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั  
- บรรยากาศสนาม (0.630) 
- ความสะดวก ปลอดภยั (0.581) 
- การนิยมผู้นบัสนนุการเงิน (0.705) 
- การเคยใช้สินค้า/บริการของผู้สนบัสนนุ (0.656 
- การนิยมเจ้าของสโมสร (0.797) 
- รสชาตอิาหารและเคร่ืองดื่ม (0.553) 
อตัลกัษณ์ท่ีสร้างแรงจงูใจ  
- ช่ือเสียง (0.677) 
- ระเบียบวนิยั (0.873) 
- รูปแบบการบริหารจดัการ (0.970) 
- รูปแบบการวางแผนการแข่งขนั (0.947) 
- การประสบความส าเร็จ (0.956) 
อตัลกัษณ์ของผู้ชมท่ีนิยมสโมสร 
- ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะด้าน (0.735) 
- การร่วมท ากิจกรรม (0.577) 
- การชอบท ากิจกรรม (0.813) 
- ความกลมเกลียวสามคัคี (0.909) 
- การช่วยเหลือชมุชนและสงัคม (0.939) 
- กิจกรรมจากทางอินเทอร์เน็ตเวบ็ไซต์ (0.642) 
- ความชอบเวบ็ไซต์สโมสร (0.633) 
 

อตัลกัษณ์ท่ีมีเกียรต ิ
- ประวตัศิาสตร์ (0.707) 
- ความนิยมภายในจงัหวดั (0.927) 
- ความนิยมภายในภมูิภาค (0.996) 
- ผลงานดีโดดเดน่ (0.926) 

0.307* 

0.565

* 

พฤตกิรรมการแสดงออกถงึความภกัดีตอ่
ทีมฟตุบอล 
-  การซือ้สินค้าและบริการ (0.979) 
-  การสะสมสินค้า (0.835) 

อตัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์  
- สญัลกัษณ์ตราสินค้า (0.870) 
- ชดุนกักีฬา (0.913) 
- สีประจ าทีมของสโมสร (0.952) 
- กองชียร์สโมสร (0.753) 
- เพลงให้ก าลงัใจของสโมสร (0.594) 
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ตารางที่ 4  ผลการแยกคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในโมเดลความภกัดีตอ่สโมสรทีมฟุตบอล
ของผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟตุบอลในการแขง่ขนัไทยพรีเมียร์ลีก 

 ตัวแปรสาเหต ุ

ตัวแปรผล อทิธิพล ความนิยมใน
กลุ่มเพศ 

ความ 
คล้ายคลึง 

ความ 
โดดเด่น 

การมี 
เกียรต ิ

แรง 
จูงใจ 

นิยมใน 
สโมสร 

ทัศนคต ิ
ความภักด ี

ความคล้ายคลงึ DE 0.018 - - - - - - 

 IE - - - - - - - 

 TE 0.018 - - - - - - 

ความโดดเดน่ DE -0.018 - - - - - - 

 IE - - - - - - - 

 TE -0.018 - - - - - - 

การมีเกียรต ิ DE 0.007 - - - - - - 

 IE - - - - - - - 

 TE 0.007 - - - - - - 

แรงจงูใจ DE 0.001 - - - - - - 

 IE - - - - - - - 

 TE 0.001 - - - - - - 

ความนิยมสโมสร DE -0.015 - - - - - - 

 IE - - - - - - - 

 TE -0.015 - - - - - - 

ทศันคตคิวามภกัดี DE - 0.346* -0.060 0.565* 0.774* 0.600* - 

 IE -0.005 - - - - - - 

 TE -0.005 0.346* -0.060 0.565* 0.774* 0.600* - 

พฤตกิรรมความภกัดี DE - 0.743* 0.307* -0.014 0.275* 0.176* 0.218* 

 IE 0.016 0.075* -0.013 0.123* 0.169* 0.131* - 

 TE 0.016 0.818* 0.294* 0.109* 0.444* 0.307* 0.218* 

 * P < 0.05 
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ผลการวิเคราะห์โมเดลทางด้านการตลาดในการสร้างตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลของผู้ชมท่ี
นิยมสโมสรทีมฟุตบอลในการแข่งขนัไทยพรีเมียร์ลีก ยงัสามารถเขียนในรูปสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Model: SEM) ได้ดงันี ้

ความคล้ายคลงึ  =   0.018  นิยมของกลุม่เพศ; R2 = 0.000 
 ความโดดเดน่   =   -0.018  นิยมของกลุม่เพศ; R2 = 0.000 

การมีเกียรต ิ  =   0.007  นิยมของกลุม่เพศ; R2 = 0.000 
แรงจงูใจ      =   0.001  นิยมของกลุม่เพศ; R2 = 0.000 
ความนิยมสโมสร    =   -0.015  นิยมของกลุม่เพศ; R2 = 0.000 

 
ทศันคตคิวามภกัดีตอ่ทีมฟตุบอล  =  0.346*ความคล้ายคลงึ – 0.060*ความโดดเดน่ +  
       0.565*การมีเกียรต ิ+ 0.774*แรงจงูใจ + 0.600*นิยมสโมสร; 
       R2 = 0.676 
 
พฤตกิรรมการแสงออกถึงความภกัดีตอ่ทีมฟตุบอล =  0.743*ความคล้ายคลงึ + 0.307*ความโดดเดน่  
         +  0.014*การมี เกียรติ  + 0.275*แรงจูงใจ  +                
                                                                          0.176*นิยมในสโมสร + 0.218*ทศันคต ิ
                                                    ความภกัดีตอ่ทีมฟตุบอล; R2 = 0.446 
 
  จากสมการ พบว่า 1) อตัลกัษณ์ความคล้ายคลึงกัน อตัลกัษณ์การสร้างแรงจูงใจ อตัลกัษณ์ของ
ผู้ ชมท่ีนิยมตราสินค้าท่ีระลึกสโมสรทีมฟุตบอล มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทัศนคติต่อตราสินค้าท่ีระลึก
สโมสรทีมฟตุบอลและความพงึพอใจตอ่อตัลกัษณ์ตราสินค้าท่ีระลกึสโมสรทีมฟุตบอล 2) อตัลกัษณ์ความมี
เกียรติมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตตุอ่ทศันคติตอ่ตราสินค้าท่ีระลึกสโมสรทีมฟุตบอล 3) อตัลกัษณ์ความโดด
เดน่มีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตตุอ่ความพงึพอใจตอ่อตัลกัษณ์ตราสินค้าท่ีระลกึสโมสรทีมฟุตบอล 4) ทศันคติ
ต่อตราสินค้าท่ีระลึกสโมสรทีมฟุตบอลมีความสมัพันธ์ทางตรงต่อความพึงพอใจต่ออตัลักษณ์ตราสินค้าท่ี
ระลึกสโมสรทีมฟุตบอลโดยมีความสมัพันธ์ทางบวก นัน่คือถ้าผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟุตบอลมีทศันคติต่อ
ตราสินค้าท่ีระลึกสโมสรทีมฟุตบอลในทางท่ีดีจะท าให้มีความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ตราสินค้าท่ีระลึก
สโมสรทีมฟตุบอลด้วย 
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อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางด้านการตลาดในการสร้างตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลในประเทศ
ไทย ผู้วิจยัขออภิปรายผล ดงันี ้
 1. การรับรู้อตัลกัษณ์ตราสินค้าของสโมสรทีมฟตุบอล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่สโมสร
ทีมฟุตบอลมีการสร้างอตัลกัษณ์ของทีมตอ่การรับรู้ของผู้ชมท่ีนิยมในสโมสรทีมฟุตบอลหรือผู้บริโภค ซึ่งมี
ความสอดคล้องกบัแนวคดิของ Aaker (1996) ท่ีกล่าววา่  อตัลกัษณ์ตราสินค้าตัง้อยูบ่นพีน้ฐานความเข้าใจ
ระหว่างองค์กรกับลูกค้า คู่แข่ง ลักษณะของธุรกิจ และการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า สะท้อนให้เห็นถึง
แผนการตลาด ความเอาใจใส่ขององค์กรตอ่ลูกค้าหรือผู้บริโภค ตราสินค้าท่ีมีความแข็งแกร่งมกัจะมีฐาน
ลกูค้าท่ีมีความซ่ือสตัย์และภกัดีตอ่ตราสินค้านัน้ 

ดงันัน้ สโมสรทีมฟุตบอลสามารถน าไปใช้ก าหนดกลยุทธ์การตลาดตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอล 
ดงันี ้
  1.1 สโมสรทีมฟุตบอลควรรักษามาตรฐานและเพิ่มความภักดีในอตัลกัษณ์ท่ีเป็นจุดแข็งไว้ให้
ได้อยา่งตอ่เน่ือง เพื่อน ามาซึง่ความภกัดีของผู้ชมท่ีนิยมในสโมสรทีมฟตุบอล 
  1.2 อตัลกัษณ์ท่ีคล้ายคลึงกนั สโมสรทีมฟุตบอลควรมุ่งเน้นไปท่ีสินค้าหรือบริการของผู้สนบัสนุน
หลกั หรือผู้สนบัสนนุทางด้านการเงินของสโมสรทีมฟตุบอล 
  1.3 อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สโมสรทีมฟุตบอลควรมุ่งเน้นไปท่ีสีประจ าสโมสรทีม
ฟตุบอล และชดุกีฬาของสโมสรทีมฟตุบอลและหากอตัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่เป็นนัน้เป็นในทางลบเชน่พฤตกิรรม
ท่ีใช้ความรุนแรงทัง้ของตวันกักีฬาหรือของผู้ตดิตามชมจะต้องมีการควบคมุอยา่งเข้มงวดและเดด็ขาด  
  1.4 อตัลกัษณ์ท่ีมีเกียรติ สโมสรทีมฟุตบอลควรมุ่งเน้นไปท่ีประวตัิศาสตร์การชนะเลิศแข่งขัน
และความนิยมของประชาชนภายในจงัหวดัภมูิล าเนาของสโมสรทีมฟตุบอล 
     1.5 อตัลกัษณ์ท่ีสร้างแรงจงูใจ สโมสรทีมฟตุบอลควรมุง่เน้นไปท่ีนกักีฬาฟตุบอลท่ีมีช่ือเสียงของ
สโมสรทีมฟตุบอลและความสามารถของผู้จดัการสโมสรทีมฟตุบอล 
  1.6 อตัลกัษณ์ของผู้ชมท่ีนิยมในสโมสรทีมฟุตบอลควรมุ่งเน้นไปท่ีกิจกรรมท่ีเคยท าร่วมกนัและ
เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ตอ่สโมสรทีมฟตุบอลในด้านความกลมเกลียวและสามคัคี 
 2. อัตลักษณ์ตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติความภักดีต่อสโมสรทีม
ฟุตบอลและพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอล ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Aaker (1996) กลา่วคือ ตราสินค้าเป็นสิ่งท่ีน าเสนอไปยงัผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าและเกิด
ทศันคตท่ีิดีตอ่ตราสินค้านัน้ 

ดงันัน้ สโมสรทีมฟตุบอลสามารถน าไปใช้ก าหนดกลยทุธ์ตลาดตราสินค้าของสโมสรทีมฟตุบอล ดงันี ้
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  2.1 สโมสรทีมฟตุบอลควรมุง่เน้นตอ่ทศันคตขิองผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟตุบอลตอ่ความคดิ
ด้านบวกและประสบการณ์ท่ีดีกบัสโมสรทีมฟตุบอล 
  2.2 สโมสรทีมฟตุบอลควรมุง่เน้นตอ่ทศันคตขิองผู้ชมท่ีนิยมสโมสรเก่ียวกบัการท าประโยชน์
ตอ่สงัคม  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1) ศกึษาอตัลกัษณ์ของสโมสรทีมฟตุบอลของแตล่ะสโมสรทีมฟตุบอล เพ่ือท าการเปรียบเทียบโดยการ
จดัล าดบั เจาะลึกขยายผลในอัตลักษณ์ท่ีเป็นจุดเด่นของแต่ละสโมสรทีมฟุตบอล รวมทัง้ศึกษาถึงความ
คาดหวงัของผู้ชมท่ีนิยมสโมสรทีมฟตุบอลตอ่อตัลกัษณ์ของสโมสรทีมฟตุบอล เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน
เชิงกลยทุธ์ในการพฒันาสโมสรทีมฟตุบอลได้อยา่งเหมาะสม และการวิจยัท่ีสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

2) ศึกษากลยุทธ์การตลาดตราสินค้าและทางด้านการตลาดในการสร้างตราสินค้าของสโมสรทีม
ฟตุบอลตา่งประเทศกบัสโมสรทีมฟตุบอลภายในประเทศไทย เพ่ือท าการเปรียบเทียบโดยน าผลการวิจยัมา
ปรับใช้เป็นแนวทางพฒันาสโมสรทีมฟุตบอลภายในประเทศไทยให้มีความทดัเทียมกบัสโมสรทีมฟุตบอลท่ี
มีช่ือเสียงในต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักกีฬาฟุตบอล บุคลากรท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้เจ้าของ และ
ผู้บริหารสโมสรทีมฟตุบอล 

3) ควรมีการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคณุภาพ เก็บข้อมูลการวิจัยด้วยการสมัภาษณ์ผู้ ชมท่ีนิยม
สโมสรทีมฟุตบอลถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลและท าการวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากความจงรักภกัดีในตราสินค้าเป็นเร่ืองของความรู้สึกและความคิดเห็นส่วนบคุคลท่ีมีตอ่ตราสินค้า 
ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมและทศันคติอาจเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้นีเ้พ่ือจะได้เป็นข้อมูลส าหรับโมสรทีม
ฟตุบอลสามารถน าไปปรับกลยทุธ์ในการสร้างตราสินค้าให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภกัดีในตราสินค้าตอ่ไป 
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