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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัย
แวดล้อม ระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจ
ซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี  จ านวนประชากร 1,300 
คน ได้แก่ ผู้ซื้อตั๋วปีของสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าสเอฟซี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จ านวน 
306 คน ได้จากวิธีการค านวณของทาโร ยามาเน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเป็น
ระบบ (Systemic Sampling) ที่ช่องแลกบัตรเข้าชมเฉพาะช่องตั๋วปี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม ระดับ
การรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการ และความตั้งใจซื้อตั๋วปีซ้ า สถิติที่ใช้ในการวิจัย
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม และระดับการรับรู้ความส าคัญ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
พรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี คิดเป็น ร้อยละ 65.3 ( 2R =.653) โดยระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัย
ด้านราคาส่งผลสูงสุด (  = .363) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The research aimed to study the personal factors, the importance level of 
environment factors, the importance of service marketing mix and the factors that 
affected on buyers’ repurchase intention the football club seasonal ticket of Thai 
Premier League in Pathum Thani Province. The number of population was 1,300 
persons who bought the seasonal ticket of BangkokglassFC in Pathum Thani Province. 
The sample size was 306 persons, calculated by Taro Yamane formula. The data 
collecting was Systemic Sampling at the seasonal ticket booth. The questionnaires for 
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collecting were the personal factors, the importance level of environment factors, the 
importance level of service marketing mix and the repurchase intention of buying 
seasonal ticket. The statistics of research were percentage, mean, standard deviation 
and multiple regression analysis. 
 The result of this research were the personal factors, the importance level of 
environment factors and the importance level of service marketing mix affected 
buyers’ repurchase intention the football club seasonal ticket of Thai Premier League 
in Pathum Thani Province were 65.3% ( 2R =.653). The importance level of Price factor 
was the maximum affecting factor (  =.363) and the statistical significance level of 
.05. 
 

ค้าส้าคัญ 
 ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม  ระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ  ความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีก 
 

ความส้าคัญของปัญหา 
ฟุตบอล หรือซอกเกอร์ เป็นกีฬาประเภททีมที่เล่นในยามว่าง และมีการแข่งขันกันทั้งระดับ

สมัครเล่น และระดับอาชีพ เป็นกีฬาที่มีคนติดตามชมมากที่สุดในโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย (จิรัฏฐ์ 
จันทะเสน, 2540) ปัจจุบันประเทศไทยมี ไทยพรีเมียร์ลีกเป็นลีกฟุตบอลอาชีพระดับสูงสุดของ
ประเทศไทย มีสโมสรฟุตบอลอาชีพที่ร่วมเข้าแข่งขันต่อฤดูกาล จ านวน 18 ทีม  ในปีพ.ศ.2551 
สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียต้องการสโมสรฟุตบอลในเอเชียเข้าสู่ระบบธุรกิจอย่างสมบูรณ์ โดยก าหนด
ข้อบังคับที่ส าคัญไว้ 4 ข้อ ประกอบด้วย 1) ต้องมีรายได้จากค่าบัตรผ่านประตูจากผู้ชม 2) ต้องมี
งบประมาณจัดการแข่งขัน 3) ต้องมีการจัดท างบประมาณ ก าไร ขาดทุนประจ าปี 4) ต้องจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล นั่นคือ จุดเปลี่ยนที่ท าให้สโมสรฟุตบอลในประเทศไทยปรับตัวเข้าสู่ระบบธุรกิจ สโมสร
ต้องสร้างกลยุทธ์เพ่ือหาผู้ชมที่ชื่นชอบสโมสร หรือแฟนคลับ เนื่องจากรายได้ต่างๆ ที่เกิดขึ้ นต้องมา
จากแฟนคลับ และผู้ชมทั่วไป เช่น การจ าหน่ายตั๋วชมฟุตบอล ขายสินค้าที่ระลึก ทั้งเสื้อเชียร์ 
ผ้าพันคอ หมวก ธงเชียร์ และสินค้าอีกหลากหลายประเภท (เอกราช เก่งทุกทาง, 2554) นอกจากนี้
ยอดผู้ชมมีความส าคัญเนื่องจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียก าหนดมาตรฐานให้สโมสรในลีกต่างๆ   
ในทวีปเอเชียที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการเอเอฟซีแชมเปี้ยนลีก และเอเอฟชีคัพต้องมียอดผู้ชมเฉลี่ย 
5,000 คนต่อนัด (วรเทพ มากโภคา, 2555) 

ตั๋วปี เป็นบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลในสนามของสโมสร (นัดเหย้า) ตลอดฤดูกาล      
เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งของสโมสรที่หารายได้เข้าสโมสร โดยสโมสรให้สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ผู้ซื้อตั๋วปี 
ได้แก ่บัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลทุกนัดเหย้าตลอดฤดูกาล ส่วนลดในการซื้อเสื้อเชียร์ ของที่ระลึก 
และสินค้าของสโมสรต่างๆ นั่นคือสโมสรมีสัดส่วนของผู้ชมที่ซื่อตั๋วปีมากกว่าตั๋วเข้าชมในแต่ละนัดของ
วันแข่งขัน เป็นการันตียอดผู้ชมและรายได้ ดังนั้นแต่ละสโมสรต้องมีกลุ่มผู้ชมที่ซื้อตั๋วปีในจ านวน    
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มากพอ ท าให้สโมสรมีการดูแล และการให้บริการแก่ผู้ซื้อตั๋วปีอย่างหลากหลายตามความต้องการเพ่ือให้
ได้รับการตอบสนองที่ประทับใจจากผู้ซื้อตั๋วปี ถ้าได้รับการตอบสนองที่ประทับใจจะท าให้มีความตั้งใจ
ที่จะซื้อตั๋วปีในฤดูกาลถัดไปอีก นอกจากนี้อาจมีการชักชวนให้ผู้อ่ืนซื้อตั๋วปีด้วย ดังนั้นการรับรู้ของ
ผู้ชมในด้านส่วนประสมทางตลาดบริการ (7P’s) ที่สโมสรใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือให้สโมสร
บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการรับรู้ปัจจัยแวดล้อม (ได้แก่ กฎหมายและการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี) มีความส าคัญต่อความตั้งใจซื้อตั๋วปีซ้ า ปัจจุบันสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกที่ได้
รับรองมาตรฐานจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียมี 4 ทีมได้แก่ เอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ด ชลบุรีเอฟซี 
บางกอกกล๊าสเอฟซี และอินทรีเพ่ือนต ารวจ ในจังหวัดปทุมธานีมีเพียงสโมสรเดียวที่มีตั๋วปีคือ สโมสร
ฟุตบอลบางกอกกล๊าสเอฟซ ี

ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอล
อาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้ชมการแข่งขันฟุตบอลในด้านต่างๆที่ท า
ให้สโมสรสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดบริการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ชม และความสามารถ
ในการค้นหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ชมที่ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
พรีเมียร์ลีกได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจกีฬา ที่ส าคัญจะช่วย
ในการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ของสโมสรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม และระดับการรับรู้ความส าคัญ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
พรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานีหรือไม่ 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ความส าคัญของปัจจัยแวดล้อม (ได้แก่ กฎหมายและการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี) ของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี 
 3. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสร
ฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี 
 4. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์
ลีกในจังหวัดปทุมธานี 
 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนของการวิจัยดังนี้คือ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ชมที่ซื้อตั๋วปีของสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส
เอฟซี ในฤดูกาลแข่งขัน 2555 จ านวน 1,300 คน (สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าสเอฟซี, 2555) 
เนื่องจากเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพเพียงสโมสรเดียวในจังหวัดปทุมธานีที่มีการขายตั๋วปีให้กับผู้ชม 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้จากวิธีค านวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน  (Taro 
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Yamane อ้างถึงใน วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2552) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 306 คน ผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความน่าจ าเป็น (Probability Sampling) โดยใช้
วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systemic Sampling) โดยการน าตัวเลข 1-9 มาจับฉลาก ได้
หมายเลข 2 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเก็บตัวอย่างผู้ซื้อตั๋วปีที่เข้าแถวเพ่ือแลกบัตรเข้าชมทุกๆ คนที่ 2 ที่ช่องแลก
บัตรเข้าชมการแข่งขันเฉพาะผู้ซื้อตั๋วปีเท่านั้น ที่สนามแข่งชันฟุตบอล “ลีโอสเตเดียม” ของสโมสร
ฟุตบอลบางกอกกล๊าสเอฟซี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และเก็บข้อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม -มิถุนายน 
พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล  ตั้ งแต่ เวลา 14.00–20.00 น. ในวันที่ สโมสรฟุตบอล
บางกอกกล๊าสเอฟซีท าการแข่งขัน จนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ 
สอบถาม โดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบสอบถาม
แบบให้เลือกหลายข้อ (Multiple Choice) 
 ตอนที่ 2  ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม (ได้แก่ กฎหมาย และการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี) เป็นแบบสอบถามแบบให้คะแนนความส าคัญ (Importance Scale) มีสเกลให้
คะแนน 5 ระดับ โดยก าหนดน้ าหนักคะแนน 
 ตอนที่ 3 ระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมการตลาดบริการ เป็นแบบสอบถามแบบให้
คะแนนความส าคัญ (Importance Scale) มีสเกลให้คะแนน 5 ระดับ โดยก าหนดน้ าหนักคะแนน 
 ตอนที ่ 4 ความตั ้งใจซื ้อซ้ าของผู ้ซื ้อตั ๋วปีสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ล ีกในจังหวัด
ปทุมธานี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีสเกลให้คะแนน 5 ระดับ 
โดยก าหนดน้ าหนักคะแนน และความตั้งใจซื้อซ้ าแต่ละตัวเลือก 
 3. เครื่องมือในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญ
ปัจจัยแวดล้อม (ได้แก่ กฎหมายและการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ) ระดับการรับรู้
ความส าคัญส่วนประสมการตลาดบริการ และความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี ที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงในเนื้อหา (Validity) และหาค่า
ดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of 
Item-Operational Definition Congruence หรือ IOC) ระหว่างค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของ 
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2554) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามในการวิจัย เท่ากับ .91 
หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) ของ
ครอนบราค (Cronbach) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2554) จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ค าถาม
จ านวน 35 ข้อ เท่ากับ .96 แสดงว่า แบบสอบถามนี้มีความเหมาะสมในการเก็บข้อมูล 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 1) สถิติ พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์
ลีกในจังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท และมีรายได้   
ต่อเดือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท 
 ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม และระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญมากทั้งหมด 
 ความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตั้งใจซื้ออยู่ในระดับ ซื้อแน่นอน จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 
ค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อคือ ค่อนข้างซื้อซื้อแน่นอน (4.03) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .96 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
พรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย 
 1) ความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีของกลุ่มอายุต่ ากว่า 41 ปี แตกต่างจากกลุ่มอายุสูงกว่า 40 ปี 
และมีทิศทางตรงกันข้าม 
 2) ความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีของพนักงานบริษัท แตกต่างจากธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และ
มีทิศทางเดียวกัน 
 3) ความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีของรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,001 บาท แตกต่างจากรายได้
ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท และมีทิศทางตรงกันข้าม 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความตั้งใจซื้อ
ซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนเพศ และระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอล
อาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี 
 3. ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสร
ฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย 
 1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี 
 2) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีทิศทางตรงกันข้ามกับความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี 
 ระดับการระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม ที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัด
ปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านกฎหมายและการเมือง และสังคม ไม่มี
ผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี 
 4. ระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ า
ของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ประกอบด้วย 
 1) ปัจจัยด้านราคา มีทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี 
 2) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี 
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 3) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย มีทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี 
 4) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี 
 ระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ราคา กระบวนการให้บริการ การส่งเสริมการขาย และผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋ว
ปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย พนักงาน และลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้
ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี 
 5. ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม และระดับการรับรู้
ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสร
ฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี เท่ากับ .808 (R = .808) ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (F =25.419*, Sig.= .000*) โดยปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัย
แวดล้อม และระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ า
ของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี  คิดเป็นร้อยละ 65.3 ( 2R = 
.653) ซึ่งระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยด้านราคา (PRICE) ส่งผลสูงสุด (  = .363) มีผลในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
พรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ปัจจัยด้านราคา เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ 
การส่งเสริมการขาย กระบวนการให้บริการ และเทคโนโลยี โดยความตั้งใจซื้อซ้ าของกลุ่มอายุต่ ากว่า 41 ปี 
แตกต่างจากกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปี กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท แตกต่างจากกลุ่มธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และ
กลุ่มรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,001 บาท แตกต่างจากกลุ่มรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท 
 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการสรุปมีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม และระดับการรับรู้ความ 
ส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสร
ฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี เท่ากับ .808 (R = .808) ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (F =25.419*, Sig.= .000*) โดยปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัย
แวดล้อม และระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ า
ของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี คิดเป็นร้อยละ 65.3 ( 2R = .653) 
ค่า 2R มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม และระดับ
การรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสร
ฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับสูง สอคล้องกับ สลิลญา นิยมศิลป์ชัย 
(2552) ได้ศึกษาทัศนคติการให้บริการ การรับรู้ในคุณภาพ และความชอบในตราสินค้า ตลอดจน 
พยากรณ์ความตั้งใจซ้ าของลูกค้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ทัศนคติต่อการให้บริการ และ
ความชอบในตราสินค้าของลูกค้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ สามารถพยากรณ์ความตั้งใจใช้
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บริการซ้ าโดยรวม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่สามารถอธิบายความตั้งใจใช้บริการซ้ าโดยรวม
ของลูกค้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ ร้อยละ 46.7 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความตั้งใจซื้อ
ซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีของกลุ่มอายุต่ ากว่า 41 ปีแตกต่างจากกลุ่มอายุสูงกว่ากว่า 40 ปี 
มีทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่ากลุ่มอายุมากกว่ากว่า 40 ปี มีความตั้งใจซื้อซ้ ามากกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 
41 ปี ความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีของพนักงานบริษัทแตกต่างจากธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีทิศทาง
เดียวกัน แสดงว่ากลุ่มพนักงานบริษัทมีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ ามากกว่ากลุ่มธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
และความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีของรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,001 บาทแตกต่างจากรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 30,000 บาท และมีทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่ากลุ่มรายได้มากกว่า 30,000 บาท มีความ
ตั้งใจซื้อมากกว่ากลุ่มรายได้น้อยกว่า 30,001 บาท นั่นแสดงว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจ
ซื้อซ้ าตั๋วปี คือกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปี เป็นพนักงานบริษัท และรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท 
สอดคล้องกับ ศุภชัย วิรานุวัตร (2553) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ค่าใช้จ่ายในการเรียนเพ่ือให้
บรรลุประโยชน์ที่แสวงหา มีความสัมพันธ์กับ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และวัชรีวรรณ เชียงทอง 
(2552) ที่ศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการ
สถานออกก าลังกายฟิตเนสเวิลล์ พบว่าอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน มีแนวโน้มการต่ออายุ
สมาชิกสถานออกก าลังกายฟิตเนสเวิลล์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ระดับการระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกฎหมาย
และการเมือง และสังคม ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีก
ในจังหวัดปทุมธานี ส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปี
สโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีผลในทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจซื้อซ้ า นั่นแสดงว่าความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีจะ
เพ่ิมขึ้นเมื่อเศรษฐกิจส่วนบุคคลเพ่ิมขึ้น ส่วนด้านเทคโนโลยี มีผลตรงข้าม นั่นแสดงว่าเทคโนโลยีที่
เพ่ิมขึ้น ท าให้ความตั้งใจซื้อซ้ าลดลง เนื่องจากมีการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ ตเพ่ิมขึ้น และผู้ชม
เข้าถึงเทคโนโลยีในการชมมากขึ้น ท าให้ผู้ชมในสนามลดลง หรืออาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนที่เกิด
จากปัจจัยด้านอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ สอดคล้องกับ คอทเลอร์ และอาร์มสตรอง (Kotler & 
Amstrong, 2004) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment) เป็นกลุ่ม
ปัจจัยที่ประกอบด้วย วงจรธุรกิจ เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางการตลาด
ขององค์กร หรือเป็นปัจจัยซึ่งมีผลกระทบต่ออ านาจซื้อของผู้บริโภค และรูปแบบการซื้อ และ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological Environment) เป็นอิทธิพลที่สร้างให้เกิดเทคโนโลยี
ใหม่อย่างต่อเนื่อง และโอกาสทางการตลาด ระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีความสัมพันธ์กับ
การค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า เทคโนโลยีใหม่จะเติบโตอยู่ตลอดไป แต่จะถูก
แทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า นอกจากนี้เทคโนโลยีใหม่ยังก่อให้เกิดผลสืบเนื่องระยะยาวที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ 
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 4. ระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ช่องทางการจ าหน่าย พนักงาน และลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปี
สโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี ส่วนปัจจัยด้านราคา กระบวนการให้บริการ 
การส่งเสริมการขาย และผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
พรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยด้านราคามีผลสูงสุด 
และมีทิศทางเดียวกัน นั่นแสดงว่าแนวโน้มที่ราคาเพ่ิมขึ้น ความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีก็เพ่ิมขึ้น เป็นเพราะ
สิทธิพิเศษ ผลประโยชน์ ที่ได้รับจากตั๋วปีคุ้มค่ากับราคา เช่นเดียวกันกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และการ
ส่งเสริมการขาย ที่มีผลในทิศทางเดียวกับความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี ส่วนด้านพนักงานมีผลตรงข้ามกับ
ความตั้งใจซื้อซ้ า อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากปัจจัยด้านอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ 
สอดคล้องกับ  เลิฟล็ อค และไรท์  (Lovelock & Wright 2002) กล่ าวว่ า การตลาดบริการ
ประกอบด้วยปัจจัยที่ต้องพิจารณา เพ่ือก าหนดต าแหน่งของการบริการ และก าหนดส่วนการตลาด
ของธุรกิจบริการ โดยส่วนประกอบแต่ละส่วนของการตลาดบริการ จะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ตาม
วัตถุประสงค์ โดยการใช้กลยุทธ์อ่ืนๆ เข้ามาเป็นการบริหารแบบผสมผสาน หรือบูรณการ 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากข้อมูลของปัจจัยแวดล้อม ด้านกฎหมายและการเมือง พบว่า การพกพาอาวุธ หรือ
สิ่งที่ส่อว่าจะเป็นอาวุธเข้าสนาม มีค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญสูงสุด เท่ากับ 4.60  แสดงให้เห็นว่า
ผู้ชมส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นสโมสรฟุตบอลต้องเข้มงวด 
ตรวจค้นอย่างเด็ดขาดในการห้ามน าอาวุธ หรือสิ่งที่ส่อว่าจะเป็นอาวุธเข้าสนาม รวมทั้งพนักงานรักษา
ความปลอดภัย และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าหัวข้อนี้เป็น
จุดเด่นของสโมสรท าให้ผู้ชมมีความสบายใจในการเข้าชม เนื่องจากสโมสรมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย ท าให้สร้างโอกาสที่จะขยายฐานผู้ชมได้ครอบคลุม 
 2. จากข้อมูลของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริมการขาย พบว่า การมี
ส่วนลดค่าเดินทางกับรถสโมสรไปชมการแข่งขันเมื่อเป็นทีมเยือน มีค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้
ความส าคัญ เท่ากับ 4.18 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับติดตามสโมสร เดินทางไป
เชียร์ และชมการแข่งขันเมื่อเป็นทีมเยือน ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า สามารถน าจุดเด่นในหัวข้อนี้
มาใช้กระตุ้นยอดขายตั๋วปีของสโมสรได้ให้เพ่ิมขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมทัศนะศึกษาท่องเที่ยวแทรกเข้า
ไปเมื่อไปเยือนในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งให้สิทธิพิเศษค่าท่ีพัก สถานที่พักท่ีมีชื่อเสียง เป็นต้น 
 3. สโมสร ควรปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านพนักงาน เนื่องจาก มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการรับรู้ความส าคัญรวม เท่ากับ 3.79 ซึ่งมีค่าต่ าสุด โดยสโมสรควรปรับปรุงและพัฒนา
พนักงานให้มีความรู้ ทักษะข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ การตอบข้อซักถามกับผู้ชมด้วยความเป็นกันเอง 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พนักงานควรแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบที่สะอาด ตอบค าถามและให้ข้อมูลกับ
ผู้ชม ถูกต้องและชัดเจน เพ่ือท าให้ลูกค้ามีความสนใจ และตัดสินใจซื้อตั๋วปีซ้ าในฤดูกาลถัดไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 4. สโมสร ควรให้ความส าคัญกับ กลุ่มอายุต่ ากว่า 41 ปี รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 30,001 
บาท เนื่องจากส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตั๋วปีซ้ าน้อยกว่ากลุ่มอายุมากกว่า 40 ปี และรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 30,000 บาท ซึ่งมีความถี่ในจ านวนน้อย และค่าความถี่ส่วนใหญ่คือ อายุต่ ากว่า 41 ปี และ
รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 30,001 บาท ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า สโมสรควรมีการปรับปรุงการท าตลาด
โดยการดึงดูดการเข้าชมเป็นกลุ่ม เช่น ตั๋วปีที่ออกเป็นกลุ่ม 3-5 คน ให้ที่นั่งใกล้กันโดยให้สิทธิพิเศษให้
มากกว่าซื้อเพียงคนเดียว ให้สิทธิพิเศษกับกลุ่มเยาวชนมาข้ึน รวมทั้งการให้ผลประโยชน์ในการแนะน า
เพ่ือนมาซื้อตั๋วปี นอกจากจะขยายจ านวนผู้ชม เพ่ิมยอดจ าหน่ายได้เพ่ิมมากขึ้น ผู้ชมยังได้รับ
ผลประโยชน์ที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน 
 5. สโมสร ควรให้ความส าคัญกับ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจส่วนบุคคล 
เนื่องจากมีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีเป็นอันดับ 2 และมีทิศทางเดียวกัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า
สโมสรควรมีการปรับปรุงการท าตลาดโดยการท าการตลาดร่วมกับการบริการขนส่งสาธารณะในส่วน
ค่าเดินทาง ร้านอาหารรอบบริเวณสนามในส่วนค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าและของที่ระลึก
ของสโมสร เพ่ือให้ผู้ชมมีความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีเพ่ิมข้ึน 
 6. สโมสร ควรให้ความส าคัญกับ ปัจจัยด้านราคา เนื่องจากมีผลสูงสุดต่อการตัดสินใจซื้อซ้ าตั๋ว
ปี และมีทิศทางเดียวกัน สโมสรควรรักษามาตรฐานราคาและความคุ้มค่าของตั๋วปีเพราะผู้ชมมีความ
พอใจกับสิ่งที่สโมสรให้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า สโมสรควรก าหนดราคาตั๋วปีให้มีความแตกต่างจาก
การแยกซื้อในแต่ละนัดให้ชัดเจน พัฒนารายการส่งเสริมการขายโดยค านึงในเรื่องสิทธิพิเศษ 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพ่ือให้เป็นที่น่าสนใจและเข้าถึงผู้ชมที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย เช่น จัดท า
รายการให้สมาชิกเพ่ือรับส่วนลดพิเศษในการซื้อเสื้อเชียร์สโมสร ราคาตั๋วปีครึ่งฤดูกาล เป็นต้น ท าให้
ผู้ชมที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยรู้สึกคุ้มค่าเมื่อเทียบกับจ านวนเงินที่จ่ายไป ท าให้รู้สึกเกิดความพึงพอใจ
เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผู้ชมตัดสินใจซื้อซ้ าตั๋วปีสโมสรเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ สโมสรควรปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิด
จากกระบวนการให้บริการที่ผิดพลาด เช่น การออกบัตรเช้าชมเลขที่นั่งซ้ ากัน ความล่าช้าในการออก
บัตรเข้าชม เมื่อพบว่าคิวข้าแถวมีผู้ชมรอเป็นจ านวนมาก ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มาแลกบัตรตาม
เวลา หรือเปิดช่องบริการอื่นที่ว่างเสริม เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความสะดวกสบายในการรับบัตรเช้าขม ส่งผล
ให้ผู้ชมตัดสินใจซื้อซ้ าตั๋วปีสโมสรเพ่ิมขึ้น หรือใช้เครื่องแสกนบัตรที่ประตูทางเข้าชม เพ่ือลดเวลาการ
แลกบัตรลง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. เนื่องจากผู้วิจัยมีเวลาจ ากัดในการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยเสนอแนะว่า งานวิจัยต่อไปควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมในปัจจัยด้านอ่ืน เช่น ภาพลักษณ์ ของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ส าหรับเป็นข้อมูลใน
การสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้าสโมสรต่อไป เพ่ือป้องกันการเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดของสโมสรฟุตบอลอื่น หรือกีฬาประเภทอ่ืน 

2. จากการตอบแบบสอบถามของผู้ชม พบว่า ผู้ชมให้ความส าคัญกับผลงานในการแข่งขัน
ของสโมสร ดังนั้นผู้วิจัยเสนอแนะว่า งานวิจัยต่อไปควรมีการศึกษาด้านความคาดหวัง และการรับรู้
จริงของผู้ชม อันประกอบด้วย ด้านผลการแข่งขัน อันดับการแช่งขัน รวมทั้งรางวัลชนะเลิศรายการ
ส าคัญภายในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในดึงดูดผู้ชมเข้าสนาม การปรับปรุงพัฒนา 
การขยายฐานผู้ชมและรักษาคุณภาพในการให้บริการ ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง 
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3. จากข้อมูลแผนการตลาดของสโมสรฟุตบอลต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จด้านการตลาด 
โดยเฉพาะการพัฒนา และการใช้พ้ืนที่บริเวณรอบสนามให้มีมูลค่า ดังนั้นผู้วิจัยเสนอแนะว่า งานวิจัย
ต่อไปควรมีการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพเพ่ิมเติม โดยศึกษา
ด้านสถานที่รวมกลุ่มท ากิจกรรมของผู้ชม หรือแฟนโซน เช่น สถานที่การร่วมร้องเพลงเชียร์ การแสดง
ดนตรี การชมวีดีทัศน์การแข่งขันฟุตบอลของสโมสร สถานที่นั่งพัก จุดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
ก่อนถึงเวลาการแข่งขัน รวมทั้งสถานที่ออกก าลังที่เป็นแบบ Sport Complex เพ่ือเป็นการเพ่ิมเวลา
ของผู้ชมให้อยู่ที่สนามนานขึ้น ท าให้ผู้ชมมีโอกาสเพ่ิมค่าใช้จ่ายในสนามเพ่ิมข้ึน 
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