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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการชมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าชม 
การแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ (T1) ของแฟนบอลสโมสรแบงค็อก ยูไนเต็ด โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง  
375 คน ดว้ยแบบสอบถาม และประมวลผลดว้ยการใชค้่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลกัษณะ
ของขอ้มูล ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ 

กลุ่มแฟนบอลสโมสรแบงค็อก ยูไนเต็ด  ท่ีเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ เป็นเพศชาย
มากกวา่หญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีรายรับต ่ากว่า 10,000 
บาทต่อเดือน และอาศัยอยู่ในจังหวดัปทุมธานี โดยพฤติกรรมการชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ (T1) พบว่า มี 
การเขา้ชมการแข่งขนั 6-10 คร้ัง ต่อฤดูกาล สาเหตุท่ีเลือกเชียร์เพราะทีมเล่นสนุก และมีนกัฟตุบอลท่ีช่ืนชอบอยูใ่นทีม 
มีการเดินทางมาชมการแข่งขนักบัเพ่ือนโดยใชร้ถส่วนตวั และซ้ือบตัรเขา้ชมในราคา 50 บาท (ส่วนลดคร่ึงราคาส าหรับ
นกัเรียน/นกัศึกษา) มากท่ีสุด 

ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ชมการแข่งขนั พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ เป็นทีมฟุตบอลชั้นน า มีผลงานท่ีดี มีภาพลกัษณ์ท่ีดีในดา้นความมีน ้ าใจนกักีฬา รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นบุคคล 
ไดแ้ก่ นักฟุตบอลมีฝีเทา้ดี มีความเป็นมืออาชีพ ติดทีมชาติ รวมทั้งโคช้มีช่ือเสียงและมีความสามารถ และปัจจยัดา้น
กระบวนการ ไดแ้ก่ มีการแบ่งโซนท่ีนัง่ชมอยา่งชดัเจน ระบบรักษาความปลอดภยัดี และจดัระเบียบการเขา้ชมไดดี้ 

จากผลการวิจยัน้ี สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการพฒันาการบริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพได ้ดงัจะเห็นได้
ว่าปัจจยัส าคญัท่ีจะสามารถดึงดูผูช้มให้เขา้สนามได ้คือ ภาพลกัษณ์ท่ีดีของทีม เป็นทีมท่ีมีน ้ าใจนักกีฬา นักกีฬามี
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ความสามารถ มุ่งมัน่ทุมเท รวมทั้ งมีการจัดระบบสนามในวนัแข่งขนัได้ดี ซ่ึงทีมกีฬาอ่ืนๆ สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาปรับปรุงเพ่ือการเพ่ิมจ านวนผูเ้ขา้ชมการแข่งขนัใหม้ากข้ึนกวา่เดิมได ้

 
ค ำส ำคญั : พฤติกรรมแฟนบอล ฟตุบอล พรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ 
 

Abstract 
This research aims to explore the behaviors and factors that affect the decision to watch football of the Thai 

Premier League (T1) of the Bangkok United Fan Club. Data were collected from the total of 375 respondents using 
questionnaires and then analyzed using descriptive statistics. 

This research found that a group of football fans of Bangkok United Fan Club were male, mostly aged 
between 21-30 years. Most of them lived in Pathum Thani and were studying in bachelor's degree, with the average 
income of less than 10,000 baht per month. 

The study of the behaviors of watching football games of football fans showed that they spent 6-10 times 
per season visiting competition. The reasons for watching were that the games were entertaining and there was a 
favorite football player in the team. It was also easy to travel to the stadium with friends by private car and they 
could buy tickets for the price of 50 baht (half price discount for students).  

As for factors that affect the decision to watch the competition, it was found that the product factors 
including the top football teams with good performance and good image in sportsmanship influenced the decision 
making the most, followed by personal factors such as footballers with professionalism, being a national team player 
and famous and talented coaches and the process factors such as well divided zone seats, a good security system, and 
good organization of the event. 

The results of this research can be used to develop professional football club management. It can be seen 
that the important factors that are able to attract the audience into the field and increase the number of visitors to the 
competition are the good image of the team sportsmanship commitment, as well as a well-organized stadium system 
on the competition day. 
 
Keywords : Football fans behavior, Football, Thailand premier league 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบันวงการกีฬาของประเทศไทยถูกยกระดับกลายเป็นธุรกิจแบบเต็มตวั และถูกพฒันาต่อยอดไปสู่       
การเป็นอุตสาหกรรมระดบัประเทศ เช่นในเร่ืองของอุปกรณ์กีฬา ส่วนในด้านของกีฬาอาชีพปัจจุบนั กีฬาฟุตบอล
กลายเป็นชนิดกีฬาท่ีมีแฟนกีฬาให้การติดตามอยา่งลน้หลามจากการจดัระบบลีกอาชีพข้ึนมา มีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
ท าให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผลกัดนั “พระราชบญัญติัส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556” จนประกาศใช้อยู่ใน
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ปัจจุบนัวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัท าพระราชบญัญติัส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 เพ่ือเป็นกฎหมายท่ีจะส่งเสริมกีฬา
อาชีพของประเทศไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ และก าหนดมาตรการคุม้ครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนบัสนุน และพฒันานกักีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูเ้ก่ียวขอ้งกบักีฬาอาชีพ (มติชนสุดสปัดาห์, 2559) 

พรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ (T1) คือการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพ ระดบัสูงสุดของประเทศไทย มีสโมสรฟุตบอล
เขา้ร่วมการแข่งขนั ทั้งหมด 18 ทีม ตามปกติจะด าเนินการจดัแข่งขนั ระหวา่งเดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี   
โดยแต่ละสโมสรจะแข่งขนัแบบพบกนัหมด สองนดัเหยา้เยอืนรวม 34 นดัต่อสโมสรต่อฤดูกาล ทั้งน้ีเม่ือส้ินสุดฤดูกาล 
สโมสรท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุด จะได้รับรางวลัชนะเลิศ และไดสิ้ทธิไปแข่งขนัรายการเอเอฟซีแชมเปียนส์ลีก รอบ
แบ่งกลุ่มโดยอตัโนมติั จะเรียงอนัดับลดหลัน่กันตามคะแนนรวมท่ีได้ โดยสามอนัดับสุดท้าย จะตกชั้นสู่ M-150        
แชมเป้ียนชิพ (T2) และสามอนัดบัแรก จาก M-150 แชมเป้ียนชิพ (T2) จะชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีก (T1) ตั้งแต่ฤดูกาล 2560 
เป็นตน้มา (ไทยลีก, 2560) 

โดยในปัจจุบนัสโมสรฟตุบอลในประเทศไทยมีการด าเนินการในรูปแบบบริษทั ท่ีท าธุรกิจกีฬาแบบมืออาชีพ 
มีการยกระดบัดา้นการบริหารจดัการองคก์รตามเกณฑม์าตรฐานสากล และจ าเป็นตอ้งหารายไดจ้ากการจดัการแข่งขนั 
และการจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแฟนบอลท่ีเป็นเหมือนลูกคา้ประจ า ดงันั้นจึงมีรูปแบบไม่ต่าง
ไปจากการท าธุรกิจในรูปแบบอ่ืน ท่ีจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัดา้นการตลาด ท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคสินคา้
ของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงท าใหธุ้รกิจน้ีด าเนินต่อไปได ้

สโมสรแบงค็อก ยไูนเต็ด คือทีมฟุตบอลอาชีพของไทย บริหารงานโดยกลุ่มทุนทรูคอร์ปอเรชัน่ มีนายขจร 
เจียรวนนท์ เป็นประธานสโมสร มีสนามเหยา้คือ สนามธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ทางสโมสรแบงค็อก ยไูนเต็ด มีกลุ่ม
แฟนบอลพนัธ์ุแทติ้ดตามเชียร์ทีมมาอยา่งยาวนาน ไม่วา่จะเป็นกลุ่มบียเูอฟซีฮาร์ดคอร์ กลุ่มกูดินแดง เป็นกลุ่มท่ีรวมตวั
เชียร์ทีมแบงคอ็ก ยไูนเต็ดมาอยา่งยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นตน้มา นอกจากน้ียงัมีแฟนบอลกลุ่มใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนมา
เช่น กลุ่มอุลตร้าบีย ูรวมไปถึงนักศึกษาบุคลากร ภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต และแฟนบอลในพ้ืนท่ี 
เชียงรากนอ้ย นวนคร บางปะอิน (สโมสรแบงคอ็ก ยไูนเตด็, 2560) 

สโมสรแบงค็อก ยูไนเต็ด มีเป้าหมายใหญ่ คือ การไปเล่นฟุตบอลเอเอฟซี แชมเป้ียนลีกทุก ๆ ปี ท าให้
มาตรฐานการจัดการทีมจะตอ้งมีความเป็นมืออาชีพในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงด้านการจัดการแข่งขนัท่ีจะตอ้งผ่าน
มาตรฐานเอเอฟซี (คลบัไลเซนซ่ิง) โดยตลอดทั้งฤดูกาลจะมีการจดัการแข่งขนัทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 17 นดั ทั้งน้ีสโมสร
แบงคอ็ก ยไูนเต็ด เองไดด้ าเนินการท าธุรกิจฟุตบอลเพื่อดึงดูดแฟนบอลใหเ้ขา้มาชมท่ีสนาม ตามหลกัส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ หมายถึงตวัสโมสร ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของทีม สัญลกัษณ์ ฉายา สีประจ าทีม 
รวมไปถึงรูปแบบการเล่นของทีม 2. ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาในการเขา้ชมการแข่งขนัของทีมแบงค็อก ยไูนเต็ด 3. ดา้น
สถานท่ี ไดแ้ก่ ท าเล ท่ีตั้งสนามแข่งขนั 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ สิทธิพิเศษสมาชิกตัว๋รายปี บริการรถบสัฟรี
ของสโมสร 5. ด้านบุคคล ได้แก่ บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวของกบัทีม เช่น ประธานสโมสร โคช้ นักฟุตบอล รวมไปถึง
พนกังานบริการ และ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ มีการออกแบบสนาม
สวยงาม และ 7. ดา้นกระบวนการ เช่น บริการขายบตัรเขา้ชม ขายของท่ีระลึก ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมีมาตรฐาน    
(สุรเดช อนนัทพงศ,์ 2560)  
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จากความส าคญัขา้งตน้จะเห็นไดว้่าทฤษฎีเก่ียวส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถ
ดึงดูดแฟนบอลเขา้มาชมในสนามได ้ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ (T1) ของแฟนบอลสโมสรแบงค็อก ยูไนเต็ด เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับผูบ้ริหารทีมแบงค็อก ยูไนเต็ด เพ่ือให้ทราบและตอบสนองต่อความตอ้งการของแฟนบอล และเพ่ิม
จ านวนแฟนบอลใหม้ากยิง่ข้ึนไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด ์(T1) ของแฟนบอลสโมสรแบงค็อก 
ยไูนเตด็ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ (T1) ของแฟนบอลสโมสร       
แบงคอ็ก ยไูนเตด็ 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการชมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ชมการแข่งขนัฟตุบอลพรีเมียร์ลีก
ไทยแลนด์ (T1) ของแฟนบอลสโมสรแบงค็อก ยูไนเต็ด” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีประเด็นค าถามดา้นปัจจยัตามองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยเลือกศึกษากบักลุ่มประชากรท่ีเป็นแฟนบอลสโมสรแบงค็อก ยไูนเต็ด 6,000 คน ซ่ึง
ผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตามหลกัสถิติดว้ยการแปรผนัตามกนัระหวา่งขนาดกลุ่มตวัอยา่งกบัความคลาด
เคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจากการสุ่มตวัอย่าง ท าให้ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างในการเก็บขอ้มูลจ านวน  375 คน เพื่อน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ มาวิเคราะห์ผลการวิจัย โดย
แบบสอบถามท่ีใช้เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) โดยจัดล าดับเน้ือหาแบบสอบถามให้
ครอบคลุมขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของแฟนบอลสโมสรแบงค็อก ยไูนเต็ด ท าการค านวณดว้ยสถิติความถ่ี (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage)  

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมของแฟนบอลสโมสรแบงค็อก ยไูนเต็ดในการเขา้ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ (T1) 
ของผูเ้ขา้ชมค านวณดว้ยสถิติความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ (T1) ของแฟนบอล
สโมสรแบงค็อก ยูไนเต็ด ท าการค านวณด้วยสถิติความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ       
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าเสนอผลในรูปแบบตาราง ประกอบการแปลเชิงบรรยาย 

ผูท้  าวิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตวัเอง พร้อมกับผูช่้วย 3 คนโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 375 ชุด      
ไปเก็บขอ้มูลในวนัท่ีสโมสรแบงค็อก ยไูนเต็ด มีโปรแกรมท าการแข่งขนัท่ีสนามฟุตบอลมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต โดยแจกแบบสอบถามกับแฟนบอลสโมสรแบงค็อก ยูไนเต็ด จ านวน 375 คน ท่ีบริเวณแฟนโซน           
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(True Stand) แลว้รอรับแบบสอบถามกลบัคืน ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูท้  าวิจยัใชเ้วลาในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจ านวน 2 วนั คือ ในวนัท่ี 12 และ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
 
4. ผลการวจิยั 

4.1 ขอ้มูลส่วนตวัของแฟนบอลสโมสรแบงคอ็ก ยไูนเตด็ จากผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
พบวา่ กลุ่มแฟนบอล จ านวน 375 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอาย ุ21-30 ปี มากท่ีสุด รองลงมา คือ อายนุ้อย
กวา่ 20 ปี และอาย ุ31-40 ปี ตามล าดบั ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี และสูง
กวา่ปริญญาตรี ตามล าดบั มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มากท่ีสุด รองลงมา คือ พนักงานบริษทัเอกชน และขา้ราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามล าดบั มีรายรับต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมา คือ 20,001 – 30,000 บาท 
และ 10,001 – 20,000 บาท ตามล าดับ อาศัยอยู่ในจังหวดัปทุมธานี มากท่ีสุด รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร และ
นนทบุรี ตามล าดบั 

4.2 พฤติกรรมการชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ (T1) ของแฟนบอลสโมสรแบงค็อก ยูไนเต็ด พบวา่ มี
ความถ่ีในการเขา้ชม 6-10 คร้ัง / ฤดูกาล มากท่ีสุด รองลงมา คือ  1- 5 คร้ัง / ฤดูกาล และ 11-15 คร้ัง / ฤดูกาล ตามล าดบั 
เหตุผลท่ีตดัสินใจเขา้มาชมคือ มีนกัฟุตบอลท่ีช่ืนชอบอยูใ่นทีม มากท่ีสุด รองลงมา คือ บา้นพกัอยูใ่กลส้นาม และเป็น
ญาติกบันักฟุตบอล ตามล าดบั สาเหตุท่ีเลือกเชียร์สโมสรแบงค็อก ยูไนเต็ด คือ ทีมเล่นสนุก เอนเตอร์เทน แฟนบอล 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ เป็นทีมท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน และมีความผูกพนักบัทีมตามล าดบั มาชมสโมสรแบงค็อก 
ยูไนเต็ดแข่งขันในบ้านกับ เพ่ือน มากท่ีสุด รองลงมา คือ สมาชิกในครอบครัว / ญาติพ่ีน้อง และมาชมคนเดียว 
ตามล าดับ เดินทางมาชม ณ สนามธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิตโดยรถส่วนตวั มากท่ีสุด รองลงมา คือ รถ Taxi และรถ
โดยสารประจ าทาง เช่น รถเมล ์รถตู ้ตามล าดบั มีการซ้ือบตัรเขา้ชมในราคา 50 บาท (ส่วนลดคร่ึงราคาส าหรับนกัเรียน/
นักศึกษา) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ซ้ือบัตรในราคา 100 บาท และซ้ือบตัรในราคา 150 บาท ตามล าดับ ไม่เคยไดรั้บ
รางวลัจากการจบัรางวลับตัรเขา้ชมมากท่ีสุด และเคยไดรั้บรางวลัจากการจดักิจกรรมระหวา่งพกัคร่ึง ตามล าดบั 

4.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด ์(T1) ของแฟนบอลสโมสร
แบงค็อก ยูไนเต็ด พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ (สโมสรแบงค็อก ยูไนเต็ด) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านบุคคล และด้าน
กระบวนการ โดยเม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้น พบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ (สโมสรแบงค็อก ยไูนเต็ด) โดยในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
สโมสรแบงคอ็ก ยไูนเตด็ เป็นทีมฟตุบอลชั้นน าของประเทศไทย มากท่ีสุด รองลงมาคือ สโมสรมีผลงานท่ีดี ติดอนัดบั 
1 ใน 3 ในรายการฟตุบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด ์(T1) ฤดูกาล  2016 และ 2017 และ สโมสรมีภาพลกัษณ์ท่ีดีดา้นความมี
น ้ าใจนกักีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 

ดา้นบุคคล โดยในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัฟตุบอลชาวต่างชาติภายในทีม
ฝีเทา้ดี มีความเป็นมืออาชีพ และเล่นเต็มท่ีทุกคร้ังเม่ือไดล้งสนาม รองลงมาคือ  นกัฟุตบอลชาวไทยภายในทีม ฝีเทา้ดี 
ติดทีมชาติไทยมีความเป็นมืออาชีพ และ เล่นเต็มท่ีทุกคร้ังเม่ือไดล้งสนาม และโคช้มีช่ือเสียง และมีความสามารถใน
การวางแผน ควบคุมการเล่นของนกัฟตุบอลใหช้นะในการแข่งขนั ตามล าดบั 
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ดา้นกระบวนการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีการแบ่งโซนท่ีนัง่แฟนบอล 
ทีมเหยา้ และ ทีมเยือนแยกออกจากกันอย่างชดัเจน มากท่ีสุด รองลงมาคือ ระบบรักษาความปลอดภยัมีมาตรฐาน  
มีการตรวจคน้ส่ิงตอ้งห้ามก่อนเขา้สนาม และ ระบบเขา้สู่สนามของแฟนบอล ทางเดิน มีความสะดวก รวดเร็ว มีป้าย
บอกทางชดัเจน ตามล าดบั 

ด้านส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แสดงบัตรนักเรียน
นกัศึกษารับส่วนลดร้อยละ 50 ในการซ้ือตัว๋เขา้ชมการแข่งขนั มากท่ีสุด รองลงมาคือ กิจกรรมจบัหางบตัรระหวา่งพกั
คร่ึงการแข่งขนัมีความน่าสนใจ และ ใชบ้ริการรถบสัสโมสรเพ่ือเดินทางไปเชียร์นดัเหยา้ หรือ เยอืน 

ด้านสถานท่ี  โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่ีตั้ งสนามอยู่ภายในบริเวณ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต มีการเดินทางสะดวก มากท่ีสุด รองลงมาคือ ท่ีจอดรถบริเวณรอบสนามเพียงพอ 
ประมาณ 200 – 300 คนั ตามล าดบั 

ดา้นราคา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ตัว๋เขา้ชมฝ่ัง W Zone 150 บาท และฝ่ัง 
True Stand 100 บาทมีราคาท่ีเหมาะสม มากท่ีสุด รองลงมาคือ ตัว๋รายปีราคา 1,500 บาท ชมการแข่งขนัของทีมเล่นใน
บา้นไดท้ั้งฤดูกาลตามล าดบั 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ สนามธรรมศาสตร์ 
ศูนยรั์งสิต มีไฟส่องสวา่งเพียงพอ ท าใหม้องเห็นเกมการแข่งขนัไดอ้ยา่งชดัเจน กบั ทางเขา้ออกอฒัจนัทร์ในโซนต่าง ๆ 
สามารถเดินเขา้ออกไดส้ะดวก รองลงมาคือ สนามธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต มีการออกแบบสวยงามโครงสร้างสนาม
แข็งแรง มีหลงัคา 2 ฝ่ัง สามารถกนัแดดและกนัฝนได ้และท่ีนัง่ของแฟนบอลมองเห็นเกมการแข่งขนัไดอ้ยา่งชดัเจน 
ตามล าดบั 
 
5. การอภิปรายผล 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ (T1) ของแฟนบอลสโมสร      
แบงค็อก ยไูนเต็ด จากผลการวิจยัในดา้นผลิตภณัฑ์ (สโมสรแบงค็อก ยไูนเต็ด)  พบวา่ แฟนบอลส่วนใหญ่ฟุตบอลท่ี
ช่ืนชอบทีมแบงค็อก ยูไนเต็ด เพราะว่าเป็นทีมฟุตบอลชั้นน าของประเทศไทยมีผลงานท่ีดี ติด 1 ใน 3 ของฟุตบอล
พรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ ในประเด็นน้ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงท่ีสโมสรแบงคอ็ก ยไูนเตด็ เป็นทีมชั้นน าและมีช่ือเสียง
ในวงการฟุตบอลไทย อีกทั้งยงัเป็นทีมท่ีติดอยูใ่นกลุ่มทีมท่ีไดลุ้น้แชมป์อยูเ่สมอ ดงันั้นจึงเป็นทีมท่ีอยูใ่นความสนใจ
ของแฟนบอล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Edmund Jerome McCarthy (1960, อา้งถึงใน Philip Kotler, 2003) ท่ีกล่าว
วา่ ผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้คือส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะ
ไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆโดยทัว่ไปแลว้ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบั
ตอ้งได ้และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของปิยะ ล้ิมปิยารักษ ์(2558) ท่ีศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการเขา้ชมฟุตบอลลีกของสโมสรท่ีมีสนามแข่งขนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการวจิยัพบวา่ 
ผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเขา้ชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกของสโมสรท่ีมีสนามแข่งขนัในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล แสดงใหเ้ห็นวา่ หากเป็นสโมสรท่ีเป็นตวัแทนของชุมชนหรือองคก์ร สโมสรคู่แข่งขนัในแมตซ์การแข่งขนั
นั้น ๆ มีความน่าสนใจ เป็นสโมสรท่ีมีช่ือเสียง เป็นทีมชั้นน า มีผลการแข่งขนัท่ีดี มีนกัฟตุบอลหรือผูฝึ้กสอนท่ีช่ืนชอบ
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ในสโมสร เป็นสโมสรท่ีมีรูปแบบการเล่นน่าต่ืนตาต่ืนใจ ท่ีตั้งของสนามแข่งขนัมีการเดินทางท่ีสะดวก ยอ่มส่งผลต่อ
การตดัสินใจเขา้ชม 

ในปัจจยัดา้นบุคคล พบวา่ กลุ่มแฟนบอลสโมสรแบงค็อก ยไูนเต็ด ให้เหตุผลวา่นกัฟุตบอลชาวไทยภายใน
ทีม ฝีเทา้ดี ติดทีมชาติไทยมีความเป็นมืออาชีพ และ เล่นเต็มท่ีทุกคร้ังเม่ือไดล้งสนาม ในประเด็นน้ีท าให้ไดเ้ห็นว่า 
การคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาท างานหรือร่วมทีมนั้น ย่อมท าให้ทีมเกิดความแข็งแกร่งสามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืน ๆ ไดท้ั้งในส่วนของผลงานในสนามท่ีไดรั้บชยัชนะบ่อยคร้ัง หรือ ผลงานนอกสนาม เช่น การ
แข่งขันทางธุรกิจ การให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ Edmund Jerome McCarthy (1960, อ้างถึงใน  Philip 
Kotler, 2003) ท่ีกล่าวว่า บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือกการฝึกอบรม การจูงใจ 
เพ่ือ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู ้
ใหบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร  เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งของ ปิยะ ล้ิมปิยารักษ ์(2558) ท่ีศึกษาวจิยั
เร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าชมฟุตบอลลีกของสโมสรท่ีมีสนามแข่งขัน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลในเชิงบวกต่อการตดัสินใจเขา้ชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกของสโมสรท่ีมีสนามแข่งขนั
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ปัจจยัดา้นบุคคล ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ชมฟุตบอลไทย ไม่วา่จะเป็นตวั
นกัฟุตบอล หากสโมสรไหนมีนกัฟตุบอลท่ีมีฝีเทา้ดี มีความสามารถสูง ท าให้ทีมนั้นเกิดความน่าสนใจและน่าติดตาม
ข้ึนมาทนัที หรือแมแ้ต่บุคคลากรต าแหน่งอ่ืน ๆ ภายในทีม เช่นผูฝึ้กสอน หรือผูบ้ริหารท่ีมีวสิยัทศัน์มีความเป็นผูน้ า 
 ในปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า แฟนบอลสโมสรแบงค็อก ยูไนเต็ดส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน 
นกัศึกษาท่ีซ้ือบตัรเขา้ชมท่ีเป็นส่วนลดร้อยละ 50 ในราคา 50 บาท ซ่ึงจากการท่ีทีมแบงค็อก ยไูนเต็ดมีสนามเหยา้อยู่
ภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ท าให้มีแฟนบอลท่ีเป็นกลุ่มนักเรียน นกัศึกษา เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการใชก้าร
ส่งเสริมการตลาดโดยการลดราคาร้อยละ 50 ส าหรับนักศึกษาเป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีดึงดูดแฟนบอลได้ดี           
ซ่ึ งสอดคล้องกับ แนวความ คิด  Edmund Jerome McCarthy (1960, อ้าง ถึ งใน  Philip Kotler, 2003) ท่ี ก ล่ าวว่ า              
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึง ท่ีมีความส าคัญในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติ และพฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาด
สายสมัพนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปฏิภาณ ธนะวงษ ์(2559) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของแฟนบอลสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด และสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส 
เอฟซี ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีระลึก ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ มีกิจกรรมแจกสินคา้ตลอด 
รองลงมา คือ มีการจดัช่วงลดราคาตอนฟตุบอลเปิดฤดูกาลใหม่ และมีการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ  

ในปัจจยัดา้นสถานท่ี พบวา่ แฟนบอลส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี และอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดั
ปทุมธานี ซ่ึงอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัสนามเหยา้ของสโมสรแบงคอ็ก ยไูนเตด็ ท่ีอยูภ่ายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต ในประเด็นน้ีจึงท าให้เห็นวา่สถานท่ีมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งมากในการตดัสินใจเขา้ชมฟตุบอล ถา้สถานท่ีเดินทาง
สะดวกท าให้แฟนบอลตดัสินใจไดไ้ม่ยากท่ีจะไปชมการแข่งขนัท่ีสนาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Edmund 
Jerome McCarthy (1960, อ้างถึงใน  Philip Kotler, 2003) ท่ีกล่าวว่า สถานท่ี (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
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บรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
บริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels)        
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุจิพจน์ อินทร์สุวรรณ (2555) ท่ีศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ี
ศูนยอ์อกก าลงักาย อนนัตไ์ลน์ ฟิตเนส ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ศูนยอ์อกก าลงักาย อนนัตไ์ลน์ ฟิตเนส 
มีลกัษณะดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัมากทุกขอ้ โดยท่ีมีคะแนนมากกว่าขอ้อ่ืนคือการอยู่ในท าเลท่ีตั้งท่ีดี 
เดินทางสะดวกเขา้ถึงไดง่้าย 
 
6. บทสรุป 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการชมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
ไทยแลนด์ (T1) ของแฟนบอลสโมสรแบงค็อก ยไูนเต็ด ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการชม
การแข่งขนั และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ชมฟตุบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด ์(T1) ของแฟนบอลสโมสรแบงค็อก 
ยไูนเต็ด โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (7ps) มาเป็นกรอบในการศึกษาปัจจยัแต่ละดา้นท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ชมฟุตบอลท่ีสนามกีฬามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ซ่ึงเป็นสนามเหยา้ของสโมสร
แบงค็อก ยไูนเต็ด โดยจากผลการวิจยั ผูว้ิจยัไดพ้บประเด็นท่ีน่าสนใจหลายประการ ไดแ้ก่ 1) ภาพลกัษณ์ของสโมสร
ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ชมการแข่งขนัของแฟนบอล ซ่ึงภาพลกัษณ์ในท่ีน้ีครอบคลุมถึงช่ือชั้นของสโมสรท่ีอยูใ่น
ระดบัแนวหน้า รวมถึงผลงานของทีม แนวทางในการจดัการทีม เปรียบเสมือนสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง ท าให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือไดไ้ม่ยาก 2) ดา้นบุคคล ความสามารถของนกัฟุตบอลภายในทีมและผูฝึ้กสอนของทีมอยูใ่นระดบัท่ีดี คือ 
เป็นตวัแทนทีมชาติ ซ่ึงท าให้แฟนบอลเกิดความมัน่ใจว่าทีมท่ีตนสนับสนุนจะสามารถประสบความส าเร็จในการ
แข่งขนัได ้และการได้ร่วมชมและเชียร์ทีมท่ีมีส่วนผสมของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง จึงสามารถตอบสนองต่อ   
ความตอ้งการแฟนบอลไดดี้ 3) สถานท่ี ท าเล ท่ีตั้งของสนาม ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ชมการแข่งขนัของแฟนบอล
ค่อนขา้งมาก ด้วยเหตุผลส าคญัคือเร่ืองการเดินทางท่ีสะดวก มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีพร้อม ประกอบกับความ
ใกลชิ้ดระวา่งสโมสรกบัแฟนบอลท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีละแวกเดียวกนั จึงท าให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นพวกเดียวกนั และ 
4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีการลดราคาร้อยละ 50 ส าหรับนักเรียน นักศึกษานั้น นับวา่เป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม
อยา่งมากส าหรับสโมสรแบงคอ็ก ยไูนเตด็ เน่ืองจากสนามมีท่ีตั้งอยูภ่ายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ซ่ึงเป็น
พ้ืนของสถานศึกษาท่ีมีตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลยั จึงมีประชากรท่ีเป็นกลุ่มนักเรียน นกัศึกษาจ านวนมาก 
ดงันั้นการลดราคาจึงเปิดการเปิดโอกาสใหน้กัเรียน นกัศึกษาสามารถเขา้ชมการแข่งขนัไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง
นกั ขณะเดียวกนัสโมสรก็ไดป้ระโยชน์จากการท่ีมีผูช้มเขา้สนามมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อภาพลกัษณ์ของสโมสรอีก
ต่อหน่ึง เน่ืองจากสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต เป็นสนามขนาดใหญ่ โอกาสท่ีจะมีผูช้มนั่ง
เตม็ทุกนัง่เป็นไปไดย้าก และในกรณีท่ีมีการถ่ายทอดสดการแข่งขนั ผูช้มทางบา้นก็จะเห็นภาพผูช้มในสนามท่ีหนาตา 
ช่วยเพ่ิมอรรถรสในการชมไดด้ว้ย 

จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยคาดหวงัว่าจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาการบริหารสโมสร
ฟตุบอลแบงคอ็ก ยไูนเต็ด ดงัจะเห็นไดว้า่ปัจจยัส าคญัท่ีจะสามารถดึงดูผูช้มให้เขา้สนามได ้คือ ภาพลกัษณ์ท่ีดีของทีม 
เป็นทีมท่ีมีน ้ าใจนักกีฬา นักกีฬามีความสามารถ มุ่งมัน่ทุ่มเท มีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการจดัระบบ
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สนามในวนัแข่งขนัไดดี้ ซ่ึงทีมกีฬาอ่ืนๆ สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงเพ่ือการเพ่ิมจ านวนผูเ้ขา้
ชมการแข่งขนัใหม้ากข้ึนกวา่เดิมได ้

 
7. กติตกิรรมประกาศ 
 ปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูง จากอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน า ค าปรึกษาตลอดจนการท างาน และการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตา่ง ๆ  ดว้ยความรักความ
เอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผูว้ิจัยตระหนักถึงความตั้ งใจจริง และความทุ่มเทของอาจารย ์ท่ีคอยให้ค  าปรึกษาแนะน า และ
ขอขอบพระคุณ ประธานกรรมการ และกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาสละเวลาใหข้อ้เสนอแนะและแนะน า
วธีิการท างานวจิยัใหน่้าสนใจ รวมทั้งช่วยแกไ้ขปัญหา และแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัฉบบัน้ีใหเ้พ่ิมมาก
ข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอยา่งสูงท่ีคอยสั่งสอนศิษยไ์ว ้ณ ท่ีน้ี  และผูว้ิจยัใคร่ขอกราบขอบพระคุณ
บิดา มารดา รวมถึงญาติพ่ีนอ้ง ซ่ึงไดค้อยใหค้วามรัก ก าลงัใจ จนท าใหง้านวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 
8. เอกสารอ้างองิ 
ไทยลีก. พรีเมียร์ลีกไทยแลนด ์(T1). (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา www.thaileague1.co.th (15 กนัยายน 2560) 
ปฏิภาณ ธนะวงษ.์ พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของแฟนบอลสโมสรฟุตบอลเอสซีจี 
 เมืองทอง ยไูนเต็ดและสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี. ปริญญานิพนธ์นิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
 ส่ือสารการกีฬา  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2559. 
ปิยะ ล้ิมปิยารักษ.์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชมฟตุบอลลีกของสโมสรท่ีมีสนามแข่งขนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2558. 

ฟตุบอลบางกอกกลา๊ส เอฟซี. สารนิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวทิยาลยัสยาม, 2555. 

มติชนสุดสปัดาห์. เร่ืองพระราชบญัญติัส่งเสริมกีฬาอาชีพ. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา 
 https://www.matichonweekly.com (21 กมุภาพนัธ์ 2560) 
สโมสรแบงคอ็ก ยไูนเตด็. Bangkokunited. (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา 
 https://www.facebook.com/bangkokunited (21 กมุภาพนัธ์ 2560) 
สุรเดช อนนัทพงศ.์ เลขานุการสโมสรแบงคอ็ก ยไูนเตด็, สมัภาษณ์, 21 กมุภาพนัธ์ 2560. 
Edmund Jerome McCarthy. Basic Marketing: A Managerial Approach. Homewood, Ill. : R.D. Irwin, 1960. 
Philip Kotler. Marketing Global Biobrands: Taking Biotechnology to Market. New York :            
 The Free Press, 2003. 
 
 


