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พฤติกรรมการซื้อเสื้อสโมสรของแฟนคลับ

สโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี
Purchase Behavior of Port Authority Football Fan Club’s Members

 

ธีร์  คันโททอง *

บทคัดย่อ

 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อสโมสร ของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ 

เอฟซี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จำานวน 30 คน มีอายุ 20 ปี

ขึ้นไป โดยผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมก่อนซื้อเสื้อสโมสรนั้น แฟนคลับจะมีการติดตามข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์

เส้ือสโมสร ทางเว็บไซต์และ เฟสบุ๊กของทางสโมสรเป็นหลัก การจัดโปรโมช่ันไม่มีความจำาเป็นเน่ืองจากแฟนคลับจะมี

ความต้องการ ท่ีจะซ้ืออยู่แล้ว ส่วนพฤติกรรมขณะซ้ือเส้ือสโมสรนั้นพบว่า ปัจจัยภายในด้านการจูงใจ สโมสรจะมีเสื้อ

หลายแบบเหมาะสำาหรับทุกโอกาส อีกทั้งเมื่อมีเส้ือออกมาในฤดูกาลใหม่ แฟนบอลก็จะให้ความสนใจที่จะซื้อและได้ใส่

เป็นกลุ่มแรกๆ ส่วนปัจจัยภายนอก ด้านครอบครัวที่มาเชียร์มาซื้อเส้ือพร้อมกันก็จะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อและ

จำานวนตัวที่ซื้อ อีกทั้งการได้เข้าร่วมกับกลุ่มแฟนคลับกับคนอื่นๆ มีการนัดร่วมกลุ่มกันก่อนแข่งก็ยิ่งทำาให้มีผลต่อการ

พฤตกิรรมการซือ้เสือ้สโมสรท่ีจะตอ้งมใีสเ่พ่ือความเปน็กลุม่เดียวกนั และพฤตกิรรมหลงัจากซือ้เสือ้สโมสรแลว้ แฟนคลบั

จะรอซื้อเสื้อฤดูกาลใหม่ ส่วนฤดูกาลเก่าก็จะมีการลดราคาลง แฟนบอลก็จะซื้อเพื่อเก็บสะสม การใส่เสื้อของแฟนคลับ

จะใส่เป็นประจำา แทบทุกโอกาส ทุกงานที่สามารถใส่ได้

 

คำาสำาคัญ : พฤติกรรมการซื้อ / เสื้อสโมสร / แฟนคลับ 

Abstract 

 The research carries the objective to study a purchase behavior among the members of Port 

Football Club. The research methodology is based on a qualitative method. It is carried out with an 

in-depth interview on purposive samplings of 30 people, above 20 years of age. Based on the research 

findings, the members of Port Football Club have been kept themselves well-updated about the 

Club’s news and information through the its website and Facebook page before purchasing items. 

Promotion, therefore, doesn’t play a key role due to the Club members’ strong will to purchase the 

items. 

 Types of factors that affect the members’ purchase behaviors consist of Internal and External 

factors. First, internal factor includes motivation. For example, the Club offers different styles of FC 

shirts which suit varied occasions. Each time when the Club launches items in the start of new seasons, 

these members are always the first group to purchase. 

 The second factor is external. For example, when a member comes to purchase the FC shirts 

with a family, the number of the shirts purchased is boosted up. A wider range of interaction occurs 

* อาจารย์ประจำาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
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 in a gathering where a new member is introduced 

to some other members in the same club. This 

factor affects the purchase behavior because 

everyone wants to demonstrate the unity by 

wearing FC shirts. Also, it is found that when a 

new season begins, the members will purchase 

a new shirt. However, they will also continue to 

purchase an old-season shirt to keep a collection 

since its prices start dropping. This group of FC 

members usually wears FC shirts in any occasions 

they find suitable.

Keywords: Purchase behavior / Football Club 

shirt (FC shirt) / Football Club members (FC 

members)

บทนำา

 ประเทศไทย กีฬาฟุตบอลได้เข้ามานับร้อยกว่า

ปแีลว้ ถอืไดว้า่เปน็กฬีายอดนยิมทีส่ดุของคนไทย และใน

ปัจจุบันที่มีการจัดการแข่งขันโดยสมาคมฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย ซึง่เปน็การจดัฟตุบอลลกีอาชพีอยา่งเตม็รปู

แบบ โดยในปพี.ศ. 2552 สมาพนัธฟ์ตุบอลเอเชยีไดม้กีาร

ออกระเบียบว่าด้วยความเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพอย่าง

สมบูรณ์แบบ เป็นผลให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องดำาเนินการจัดตั้ง บริษัทไทย

พรีเมียร์ลีก จำากัด ขึ้นเพื่อเป็นผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีก

ภายในประเทศอย่างเป็นอาชีพที่แท้จริง โดยให้สโมสร

ฟตุบอลอาชพีทุกสโมสรต้องจดัต้ังสโมสรใหอ้ยูใ่นรปูแบบ

นิติบุคคล (บริษัท) เพื่อดำาเนินการบริหารสโมสรส่งผลให้

มกีารแขง่ขนัเชงิรปูแบบและการบริหารจดัการให้เปน็มอื

อาชีพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแพร่หลายออกไปยังส่วนภูมิภาค

ทั่วประเทศ จากเดิมที่สโมสรฟุตบอลต่างๆ จะกระจุกตัว

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น และยัง

ส่งผลให้กระแสฟุตบอลไทยก็ได้รับความนิยมขยายวง

กว้างไปสู่ส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และในฤดูกาล 

2554 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ก็ได้เพิ่มจำานวนสโมสรที่ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้น

จากลีกดิวิชั่น 1 เป็นผลให้ไทยพรีเมียร์ลีก ได้มีสโมสรท่ี

เข้าแข่งขันรวมเป็น 18 ทีม (thaipremierleagueclub.

wordpress.com, 2560) ทำาใหแ้ตล่ะสโมสรตอ้งเรง่หาก

ลุ่มกองเชียร์หรือกลุ่มแฟนคลับเพื่อทำาหน้าที่สนับสนุน

สโมสรและคอยให้กำาลังใจนักฟุตบอลของสโมสรทุกครั้ง

เมื่อลงทำาการแข่งขัน ต่อมาในปีพ.ศ. 2560 เป็นต้นมา

กไ็ดม้กีารเปลีย่นแปลงอกีครัง้โดยมกีารจดัตัง้ บรษิทัไทย

ลกี จำากดั เข้าดแูลการแข่งขันแทน บรษิทัพรเีมยีรล์กี (ไทย

แลนด์) จำากัด และเปลี่ยนช่ือการแข่งขันฟุตบอลจาก 

“ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก” เป็น “ไทยลีก” และยังเปลี่ยน

ชื่อลีกในระดับลีกรองลงไปเพื่อให้อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน

อีกด้วย โดยเน้นความเรียบง่าย กระชับ น่าจดจำาและให้

ร่วมสมัยมากที่สุด ซึ่งมีทั้งหมด 5 ระดับด้วยกัน คือ ไทย

ลกี (Thai League) ชือ่ยอ่ T1 (ลกีสงูสดุของประเทศไทย), 

ไทยลีก 2 (Thai league 2) ชื่อย่อ T2, ไทยลีก 3 (Thai 

league 3) ชื่อย่อ T3, ไทยลีก 4 (Thai league 4) ชื่อ

ย่อ T4 และอเมเจอร์ ทัวร์นาเม้นท์ (Amateur tourna-

ment) หรอืลกีสมคัรเลน่ ซึง่การแข่งขันฟตุบอลลกีอาชพี

ในระดบัสงูสดุของประเทศไทยนัน้จะเริม่ตน้ในชือ่ใหมใ่น

ฤดูกาล 2560 นี้เป็นต้นไป โดยมีทีมที่เข้าแข่งขันมาจาก

ทีมที่ได้อันดับ 1-15 ของฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล 2559 

และทีมอันดับ 1-3 จากดิวิชั่น 1 ในฤดูกาล 2559 รวม

เป็น 18 ทีม

 ในขณะเดียวกันก็ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบ 

“โลโก”้ โดยมกีารออกแบบข้ึนมาจากตวัอกัษร T ทีย่อ่มา

จาก Thailand เปน็สญัลกัษณแ์ละผสมผสานกบัรปูรา่งที่

ตัดทอนรายละเอียดมาจาก ช้าง สัตว์ประจำาชาติไทยให้

ออกมาดูเป็นเอกลักษณ์สากล บ่งบอกถึงความเป็นไทย

และดูเรียบง่าย โดยจะใช้แบบเดียวกันในทุกๆ ลีก แต่จะ

มีการแบ่งระดับด้วยสีที่แตกต่างกันเพื่อให้ง่ายแก่การ

จดจำาและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยลีก (goal.com, 

2559) การแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทยจะมี

สโมสรฟุตบอลทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขันทัง้หมด 18 ทมี ดำาเนนิ

การแข่งขันในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคมของ

ทุกปี แต่ละทีมจะแข่งขันแบบพบกันหมดสองนัดเหย้า-

เยือนรวมทั้งหมด 34 นัดต่อทีมด้วยกัน ทุกสโมสรจะต้อง

มกีารออกแบบชดุแข่งใหมเ่พือ่จดัจำาหน่ายในแตล่ะฤดกูาล 

มีทั้งชุดแข่งทีมเหย้า ชุดแข่งทีมเยือน รวมถึงชุดแบบอื่นๆ 

ที่ใส่ได้แทบทุกโอกาสสำาหรับแฟนคลับด้วย ในแต่ละทีม

เองก็มีการจัดงานเปิดตัวชุดแข่งโดยจัดอย่างยิ่งใหญ่ 

สโมสรต่างๆ จะให้ความสำาคัญกับชุดแข่งเป็นอย่างมาก 

ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นตัวตน เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ

สโมสร ในแต่ละฤดูกาลแข่งขันการจำาหน่ายเสื้อถือได้ว่า

สร้างรายได้ให้กับสโมสรเป็นจำานวนมาก แฟนคลับของ

แตล่ะสโมสรจะมคีวามภูมใิจและรูส้กึผกูพนัเปน็พเิศษจาก

การได้มสีว่นสนบัสนนุในการซือ้ผลติภัณฑข์องสโมสร และ

รู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งกับสโมสรที่ตนเองชื่นชอบ สำาหรับ

สโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี นั้นในปี พ.ศ. 2558 นวล

พรรณ ล่ำาซำา ได้เข้ามาซื้อกิจการสโมสร พร้อมกับเป็น

ประธานสโมสรดว้ยจงึไดเ้ปลีย่นชือ่สโมสรใหมเ่ปน็สโมสร

ฟตุบอลการทา่เรอื เมอืงไทยประกนัภยั เอฟซี และเปลีย่น

โลโก้รวมทั้งฉายาใหม่เป็น “ม้าเจ้าท่า” แต่ต่อมาในวันที่ 

21 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน นวลพรรณ ล่ำาซำา ได้ขอเปลี่ยน

ชื่อทีมใช้แบบเดิมในชื่อ สโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี 

(wikivisually.com, 2560) สโมสรฟตุบอลการทา่เรือ เอฟ

ซี ถือได้ว่าเก่าแก่และมีมนต์เสน่ห์ทีมหนึ่งของเมืองไทย 

จากอดีตถึงปัจจุบันทีมฟุตบอลการท่าเรือมีเหตุการณ์

ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำาให้สโมสรต้องประสบปัญหา

ต่างๆ ทั้งมีการเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ การเปลี่ยนโลโก้ และ

เป็นการเปลี่ยนฤดูกาลใหม่ ที่สโมสรพึ่งได้กลับมาเข้าร่วม

แข่งขันในลีกสูงสุดของประเทศอีกครั้งหลังจากทีมได้ตก

ชั้นไปก่อนหน้านี้ ซึ่งทางสโมสรก็ได้จัดทำาเสื้อของฤดูกาล

ใหม่เพื่อจัดจำาหน่ายกับแฟนคลับ เสื้อสโมสรจึงนับว่ามี

ความสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับสโมสรและแฟนคลับ ซึ่งเป็น

ช่องทางการหารายได้ของสโมสรจำานวนมาก อีกทั้งแฟน

คลับก็ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับเสื้อสโมสรในฤดูกาล

นีด้ว้ย ซึง่เสือ้สโมสรในแตล่ะปจีะไม่เคยซัา้กันเลย และยงั

เป็นผลดีกับธุรกิจด้านกีฬาในภาพรวมอีกด้วย จากความ

เปลีย่นแปลงตา่งๆ ของสโมสรการทา่เรอื เอฟซ ีในฤดกูาล

นี้ที่สโมสรได้กลับมาเข้าร่วมแข่งขันในลีกสูงสุดของ

ประเทศอกีครัง้ ผูว้จิยัจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรม

การซือ้เสือ้สโมสร ของแฟนคลบัสโมสรฟตุบอลการทา่เรอื 

เอฟซี โดยศึกษาว่าพฤติกรรมก่อนซื้อ ขณะซื้อ และหลัง

จากซื้อว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไร ได้รับความสนใจ

จากแฟนคลบัมากนอ้ยแคไ่หนทัง้นีเ้พือ่เปน็แนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไข และเพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์

ทางการตลาดให้ตอบสนองผู้บริโภคซึ่งเป็นแฟนคลับของ

สโมสรต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อก่อนซื้อ ขณะซื้อ 

และหลังจากซื้อเสื้อสโมสร ของแฟนคลับสโมสรฟุตบอล

การท่าเรือ เอฟซี

ขอบเขตของการวิจัย

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยที่มีการเก็บ

ข้อมูลเป็นการเฉพาะสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี

เท่านั้น

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาข้อมูล

หลากหลายวิธีประกอบด้วย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การบันทึกเสียง และ

การบันทึกภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดใน

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยว่ามีพฤติกรรมก่อนซื้อ ขณะ

ซือ้ และหลงัจากซือ้แลว้เปน็อยา่งไร โดยผูวิ้จยัจะใชร้ะยะ

เวลาในการเก็บข้อมูลช่วงเดือน มีนาคม-ตุลาคม 2560 

และผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูประเภทเอกสาร 

อนิเทอรเ์นต็ บทความและงานวจัิยตา่งๆ เก่ียวกับแนวคดิ

และทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ตั้งแต่ก่อนซื้อ 

ขณะซื้อและหลังจากซื้อแล้วของแฟนคลับ รวมทั้งศึกษา

ค้นคว้าหาขอ้มลูของสโมสรฟตุบอลการทา่เรอื เอฟซ ีผา่น

ทางอินเทอร์เน็ต ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

ครั้งนี้ คือ เป็นแฟนคลับสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี 

โดยเป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) จำานวน 30 คน มอีาย ุ20 ปขีึน้ไปและตดิตาม

เชียร์สม่ำาเสมออย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ส่วนวิธีการได้มาซึ่ง

กลุ่มตัวอย่างนั้น เป็นกลุ่มแฟนคลับที่มาชมฟุตบอลใน

สนามของสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี แล้วรวบรวม

และสรปุขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณแ์ละการสงัเกตแบบ

มีส่วนร่วม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด นำาข้อมูลท่ีได้จาก

การสัมภาษณ์และการสังเกตมาวิเคราะห์ (เชิงพรรณนา) 

ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ค้นคว้ามาแล้ว และ

นำาเสนอผลงานต่อไป

ผลการวิจัย

 สำาหรับสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซีนั้น มี

เสื้อสีแสด-นำ้าเงิน เป็นสีประจำาสโมสรและกลายเป็นอัต

ลักษณ์ของสโมสรที่ไปไหนมาไหน เมื่อเห็นเสื้อแล้วรู้เลย

ว่า แฟนการท่าเรือ เอฟซี แน่นอน ซึ่งสีเสื้อกับโลโก้นั้นได้

มาจากเมื่อครั้งที่สโมสรการท่าเรือ เอฟซี ได้เข้าร่วมการ

แข่งขันฟุตบอล “ไทยลีก” โดยส่งทีมในนามนิติบุคคล 

ภายใต้ผู้บริหารชื่อ พิเชษฐ์ มั่นคง ในชื่อของ “บริษัท 
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ท่าเรือไทย จำากัด” โดยได้มีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ประจำา

สโมสรที่หน้าอก จาก “ปลาโลมาโหม่งลูกฟุตบอล” เป็น 

“ใบหน้าราชสีห์” โดยมีนัยที่สื่อถึงการเป็นสิงห์เจ้าท่า 

ส่วนอีกด้านก็เป็นปีนักษัตรที่เป็นปีเกิดของนายพิเชษฐ์ 

มั่นคง นั่นเอง ในส่วนของสีเสื้อนั้นเกิดจากในสมัยก่อน 

คุณนิวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ นักฟุตบอลทีมชาติไทยและสังกัด

สโมสรฟตุบอลการทา่เรอื เอฟซ ีไดเ้ขา้รว่มแขง่ขนัในนาม

ทีมชาติไทย เพรสซิเดนท์คัพ ณ ประเทศเกาหลี เพื่อคัด

เลอืกตวัแทนทวีปเอเชยีไปเตะในฟตุบอลโลกรอบสดุทา้ย 

คุณนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ได้ซื้อผ้าเกาหลีมาด้วย เพราะสมัย

นั้นผ้าเกาหลีมีคุณภาพดี ซึ่งก็ได้ซื้อสีฟ้ากับสีขาวมา (สี

เดิม ของการท่าเรือ ไม่ฟ้าล้วน นำ้าเงินล้วน ก็ขาวล้วน) 

เมื่อได้เห็นเสื้อทีมฮอลแลนด์ที่แขวนอยู่ที่ตู้โชว์ เลยลอง

ซือ้ผา้สแีสดมาด้วย เมือ่ใสล่งแขง่ควีนสคั์พ แมตช์แรก การ

ทา่เรอืใส่แสด-นำา้เงนิ มคีนวจิารณ์เปน็จำานวนมาก แต่กไ็ด้

รับชนะเลศิในรายการน้ัน หลงัจากน้ันกส็โมสร การทา่เรอื 

เอฟซี ก็ได้ใส่เสื้อสีแสด-นำ้าเงินตลอดมา กลายมาเป็นสี

ประจำาสโมสรจนถงึทกุวันน้ีถา้ตอนน้ีไมใ่สแ่สด-นำา้เงิน คน

ก็จะไม่รู้ว่าคือ “สโมสรการท่าเรือ”

 จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-Depth Interviews) ทั้งสิ้น จำานวน 30 คน เป็นเพศ

ชาย จำานวน 15 คน และเพศหญิง จำานวน 15 คน ซึ่งจะ

ติดตามเชยีรเ์ปน็แฟนคลับสโมสรฟตุบอลการทา่เรอื เอฟ

ซี ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปจนถึง 20 ปี ส่วนใหญ่จะมีที่พักหรือที่

ทำางานอยูใ่กลก้บัสนาม เดินทางสะดวกในการมาชม แฟน

คลับส่วนใหญ่จะเข้ามาสนามเป็นประจำาแทบทุกวันหลัง

เลิกงาน เนื่องจากสนามจะเปิดให้สามารถมาออกกำาลัง

กาย หรือมาชมการฝึกซ้อมของนักฟุตบอลของสโมสรได้

ฟร ีซึง่นักกฬีาจะซ้อมกันชว่งเยน็ประมาณ 16.00-18.00 

น. เป็นประจำาทุกวัน สโมสรการท่าเรือ เอฟซี นั้นเป็น

สโมสรที่มีความเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ทำาให้มี

แฟนคลับที่มีความหลากหลายและยาวนานพอสมควร 

โดยแฟนคลับจะติดตามข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็ปไซต์

ของทางสโมสร http://portmtifc.com/ และแฟนเพจ

อยา่งเปน็ทางการของสโมสรฟตุบอลการทา่เรอื เอฟซ ีนัน่

คอื https://www.facebook.com/PortFCteam และ

แฟนคลับเองก็ยังมีการรวมกลุ่มกันสร้าง Facebook ดัง

เช่น เกรียนสิงห์ท่าเรือ การท่าเรือ เอฟซี  อยู่อย่างสิงห์

ทา่เรือ สงิหโ์ซน C พนัธุดุ์ เปน็ต้น และยงัมกีลุม่ Line ของ

ตนเอง นบัสบิกลุม่ เพ่ือใชใ้นการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียน

ความคดิเหน็ นดัหมายหรอืทำากจิกรรมตา่งๆ รว่มกนั สว่น

การปกครองดูแลกันภายในกลุ่มแฟนคลับ ก็จะดูแลกัน

แบบพี่น้อง ปรึกษากันได้ ตักเตือนกันได้ และส่วนการ

เชียร์นั้นในแต่ละกลุ่มจะจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น กลอง ธง 

ผ้าพันคอ มาประกอบการเชียร์เอง มีการแต่งเพลงเชียร์

กันเอง และจะมีพื้นที่นั่งประจำาของแต่ละกลุ่มโดยแบ่ง

เปน็โซน ทัง้นีใ้นระหวา่งแตล่ะกลุม่ แฟนคลบัก็จะมีความ

คุ้นเคยรู้จักกันหมด มีการติดต่อส่ือสารกันระหว่างกลุ่ม

และมีการตั้งประธานเชียร์ท่ีเป็นผู้ดูแลแฟนคลับท้ังหมด

และมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับทางสโมสรอีกด้วย

พฤติกรรมก่อนซื้อเสื้อสโมสร

 พฤติกรรมก่อนซื้อเสื้อสโมสร สำาหรับแฟนคลับ 

พฤติกรรมก่อนที่จะตัดสินใจ ซื้อนั้น เนื่องจากสโมสรจะ

มีการออกแบบเสื้อสโมสรใหม่ทุกฤดูกาล และเสื้อเองก็มี

หลายแบบหลายขนาด แยกเปน็สำาหรบัผูใ้หญ ่ชาย-หญงิ 

และสำาหรับเด็กก็มี โดยจะมีเสื้อทีมเหย้าที่เป็นสีหลัก สี

ประจำาสโมสร คือ แสด-นำ้าเงิน และยังมีเสื้อทีมเยือนอีก 

เสื้อฟอร์ม เสื้อยืดคอกลม หรือเสื้อโปโลด้วย สำาหรับการ

ติดตามข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์เสื้อสโมสร แฟน

คลับจะติดตามทาง Website และ Facebook ของทาง

สโมสรเป็นหลัก ว่าเสื้อฤดูกาลใหม่จะเป็นรูปแบบใด จะ

เปดิตวัเมือ่ใด ราคาเทา่ไหรแ่ละการสัง่จองเมือ่ใด เปน็ตน้ 

และแฟนคลับก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันต่อแบบปาก

ต่อปากด้วยและผ่านทางสื่อ Facebook และ Line ของ

กลุ่มตัวเองอีกด้วย ในส่วน Promotion ของเสื้อฤดูกาล

ใหม่นั้นจากการสัมภาษณ์แฟนคลับ พบว่า ไม่มีความ

จำาเป็นที่จะต้องจัด Promotion เนื่องจากแฟนคลับมี

ความต้องการท่ีจะต้องซ้ืออยู่แล้วและถือเป็นการ

สนับสนุนสโมสรได้โดยตรงอีกด้วย ยกเว้นการจัด Pro-

motion แถมเสื้อทีมเหย้าเมื่อซ้ือบัตรเข้าชมแบบรายปี 

หรอืเมือ่เสือ้ตกรุน่เปน็เสือ้ฤดกูาลเกา่กจ็ะม ีPromotion 

ลดราคาลง การเดินทางมาซื้อ ส่วนใหญ่จะมากับ

ครอบครัว และมาในวันที่มีการแข่งขันเลย โดยจะมาซื้อ

ท่ีช็อปโดยตรง เนื่องจากเป็นการสนับสนุนสโมสรด้วย 

การตดัสนิใจซือ้ แฟนคลบัจะตัดสนิใจซือ้ดว้ยตวัเอง และ

ถ้ามากับครอบครัว ก็จะตัดสินใจเองเนื่องจากมีความชื่น

ชอบอยู่แล้วจึงตัดสินใจง่ายในการซื้อเส้ือ และถ้าแฟน

คลับเป็นผู้ท่ีมีกำาลังซื้อมากก็จะตัดสินใจเองทันที โดย

สมาชิกในครอบครัวก็สนับสนุนเนื่องจากเชียร์ด้วยกัน 

ชอ็ปเสือ้ซึง่อยูใ่นบรเิวณด้านหนา้สโมสรจะเปน็สถานทีท่ี่

แฟนคลับซือ้เส้ือเปน็ประจำา โดยแฟนคลับจะมากอ่นชว่ง

ก่อนการแข่งขันและจะแวะเข้าไปซื้อเสื้อก่อน ซึ่งมีความ

สะดวกในการซื้อ แต่จากการสังเกตช็อปไม่ได้เปิดทุกวัน

แต่จะเปิดในวันท่ีทีมมีการแข่งขันเท่าน้ัน และเมื่อการ

แข่งขันเริ่มช็อปก็จะปิดและเก็บของกลับ

พฤติกรรมขณะซื้อเสื้อสโมสร

 สำาหรับปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเสื้อสโมสรนั้น 

แยกได้ดังนี้ ประการแรก ปัจจัยภายใน เช่น การจูงใจนั้น

สโมสรจะมเีสือ้หลายแบบเหมาะสำาหรบัทัง้ครอบครวั จงึ

จูงใจที่จะให้แฟนซื้อใส่กันทั้งครอบครัว และมีเสื้อที่ใส่ได้

ในหลายโอกาส และมีหลายแบบและหลายเนื้อผ้า และ

ยังมีหลายไซต์หลายขนาดให้สามารถใส่ได้ทั้งครอบครัว 

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อีกทั้งเมื่อมีเสื้อใหม่ออกมาในฤดูกาล

ใหม่ แฟนคลับก็จะให้ความสนใจท่ีจะซื้อและได้ใส่เป็น 

กลุ่มแรก ๆ และประการที่สอง ปัจจัยภายนอก เช่น 

ครอบครัวท่ีมาเชียร์ด้วยกัน มาพร้อมกัน ก็จะมีผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อเสื้อด้วย อีกทั้งการได้เข้าร่วมกับกลุ่ม

แฟนคลับคนอื่นๆ ที่มีการรวมกลุ่มกันก่อนแข่งทุกคนจะ

ใส่ เสื้อเพื่อเข้าเชียร์ด้วยกันก็ยิ่ งทำาให้มีผลต่อการ

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อสโมสรมากขึ้นเป็นวัฒนธรรมของ

กลุ่มย่อยภายในกลุ่มที่รักทีมต้องสนับสนุนทีมและจะ

เชียร์ทีมต้องใส่เสื้อสโมสรเชียร์

 สำาหรับเหตุผลในการซ้ือเสื้อสโมสรนั้น แฟน

คลบัจะซือ้เสือ้เพือ่ใสเ่ขา้ไปเชยีรแ์ละเปน็ความภมูใิจทีไ่ด้

ใส่เส้ือสโมสร เป็นเอกลักษณ์ของแฟนคลับสโมสรที่ต้อง

ใส่เสื้อ ไปไหนมาไหนมีคนเห็นก็จำาได้ว่านี่คือ แฟนคลับ

สโมสรการท่าเรือ เอฟซี อีกทั้งการซื้อเส้ือจะไม่ซื้อเส้ือ

ปลอมเป็นอันขาดก็เพ่ือเป็นการสนับสนุนทีมที่ตนเองรัก

ให้มีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทีมต่อ

ไป และมงีบซือ้นกัเตะเกง่ๆ เขา้มารว่มทมี และอยากเหน็

ทีมประสบความสำาเร็จนั่นเอง โดยจะซ้ือเส้ือท่ีช็อปของ

สโมสรและไม่เพียงจะซื้อเส้ืออย่างเดียวแต่จะได้ซื้อผลิต

ภณัฑอ์ืน่ๆ ของทางสโมสรอกีดว้ย เชน่ เสือ้ฟอรม์ ชดุกฬีา 

ผ้าพันคอ หมวก เป็นต้น 

พฤติกรรมหลังจากที่ซื้อเสื้อสโมสรแล้ว 

 การซื้อเสื้อสโมสรแฟนคลับจะซื้อเป็นฤดูกาล

เมือ่มเีส้ือใหมอ่อกมากจ็ะกลับมาซ้ือใหมอ่กีคร้ัง เนือ่งจาก

แต่ละฤดกูาลจะมเีสือ้ออกมาใหมท่ีไ่มซ่ัา้กนั ประกอบกบั

เส้ือเก่าได้ใส่มาเชียร์กันท้ังฤดูกาลแล้วก็จะซื้อใหม่ใน

ฤดูกาลใหมแ่ฟนคลับกจ็ะรอซือ้ทกุฤดกูาลไป สำาหรบัเสือ้

ในฤดูกาลที่ผ่านมาทางสโมสรก็จะมีการจัด Promotion 

ลดราคาลงเพือ่ได้ใหแ้ฟนบอลไดซ้ือ้ไวเ้พือ่เก็บสะสม สว่น

พฤติกรรมการใส่เส้ือนั้น แฟนคลับส่วนใหญ่ที่ทำางาน

ประจำาจะใสก่นัในวนัหยดุเปน็ชวีติประจำาวนั แมแ้ตใ่สไ่ป

งานศพของแฟนบอลการทา่เรือดว้ยกนั และยังมกีารสลับ

เส้ือในปีเก่าหลายตัวหมุนเวียนกันเนื่องจากรู้สึกรักและ

ผูกพันกับสโมสรและมีความภูมิใจในสโมสรและภูมิใจที่

ได้เป็นแฟนคลับสโมสร อยากใส่ให้คนอ่ืนได้เห็นว่าเรา

เชียร์ทีมการท่าเรือ เอฟซี และถ้าในวันแข่งขันต้องใส่

ฤดูกาลล่าสุดมาร่วมเชียร์เสมอ แต่แฟนคลับบางส่วนจะ

ใส่เฉพาะในวนัทีม่แีขง่เทา่นัน้ในวนัอืน่ๆ จะไมใ่สเ่นือ่งจาก

ไม่อยากให้เสื้อสีซีดเก่าเร็วเกินไป อยากเก็บไว้นานๆ ให้

ดูใหม่เสมอ จากการสัมภาษณ์แฟนคลับทุกคนจะให้คำา

ตอบตรงกันว่า เมื่อเราเป็นแฟนคลับแล้วเรารักเราชอบ

และเราก็อยากเห็นสโมสรประสบความสำาเร็จ การที่จะ

ซือ้เสือ้สโมสรจงึไมไ่ด้คำานงึถงึ Promotion หรือราคา แต่

ต้องซื้อเพราะเรารัก เราภูมิใจที่ได้เป็นแฟนสโมสรการ

ท่าเรือ เอฟซี และยังเป็นการสนับสนุนสโมสรอีกด้วย

 

สรุปผลการวิจัย

 จากผลการวิจยัขา้งตน้ ผูว้จิยันำามาอภปิลายผล 

รวมเป็น 2 ส่วน ได้ดังนี้ 1. พฤติกรรมก่อนซื้อและขณะ

ซื้อเสื้อสโมสร และ 2. พฤติกรรมหลังจากซื้อเสื้อสโมสร

แลว้ ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้จิยัมุ่งทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมการ

ซื้อเส้ือสโมสร ของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ 

เอฟซี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม

การซื้อเสื้อสโมสร คือ ด้านปัจจัยภายใน และด้านปัจจัย

ภายนอก และได้นำาแนวคิดและทฤษฎีของพฤติกรรมผู้

บริโภคและแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเรื่อง Fan และ 

Fandom มาใช้เป็นแนวทางการอธิบายถึงปรากฏการณ์

นั้น ซึ่งพบว่า ในส่วนแรกพฤติกรรมก่อนซื้อและขณะซื้อ

เส้ือสโมสรนัน้ แฟนคลับจะมกีารตดิตามข่าวสารจากการ

ประชาสัมพนัธเ์ส้ือสโมสร ทาง Website และ Facebook 

ของทางสโมสรเป็นหลกัวา่เสือ้ฤดูกาลใหมจ่ะเป็นรปูแบบ

ใด จะเปิดตัวเมื่อใด ราคาเท่าไหร่และการสั่งจองเมื่อใด  

เป็นต้น และแฟนคลับก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันต่อ

แบบปากต่อปากด้วยและผ่านทางสื่อ Facebook และ 
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Line ของกลุม่ตวัเองด้วย สำาหรบัปจัจัยภายในนัน้ สโมสร

มีการจูงใจโดยสโมสรจะมีเสื้อให้เลือกซื้อหลายแบบ

เหมาะสำาหรับทั้งครอบครัว จึงจูงใจที่จะให้แฟนคลับ ซื้อ

ใสก่นัทัง้ครอบครวั อกีทัง้เมือ่มเีสือ้ออกมาในฤดกูาลใหม ่

แฟนคลบัก็จะให้ความสนใจทีจ่ะซ้ือและต้องการได้ใสเ่สือ้

เป็นกลุ่มแรกๆ ของแฟนบอล เป็นความภูมิใจของแฟน

คลับที่ได้ใส่เสื้อและรู้สึกการมีส่วนร่วมในทีมที่ตนเองรัก 

และแฟนคลับเองก็มีทัศนคติว่า การที่ได้ซื้อเสื้อที่เป็น

ลิขสิทธิ์แท้ของทางสโมสรนั้น เป็นสิ่งที่แฟนคลับต้อง

สนับสนุนและจะไม่ซื้อของปลอม โดยจะมาซื้อช็อป

โดยตรง จะเป็นการช่วยสโมสรให้ได้แบบเต็มเม็ดเต็ม

หน่วย ราคาเท่าไหร่ก็ซื้อได้ ผลกำาไรเข้าสโมสรทั้งหมด 

การตัดสินใจซื้อของแฟนคลับ จะตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง

และถ้ามากับครอบครัว ก็จะตัดสินใจเอง ซึ่งแฟนคลับมี

ความชื่นชอบอยู่แล้ว จึงตัดสินใจง่ายในการซื้อเสื้อ และ

ถ้าแฟนคลับเป็นกลุ่มผู้ที่มีกำาลังซื้อมาก ก็จะตัดสินใจเอง

ทันทีและ จะซื้อในจำานวนที่มากขึ้นในหลายแบบขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติพงศ์ กุลโศภินและปริ

ญ ลักษิตามาศ (2555) เรื่อง การรับรู้อัตลักษณ์ตราสิน

ค้านิยมของสโมสรทีมฟุตบอลในประเทศไทย ซึ่งผลการ

วิจัยพบว่า การรับรู้ต่ออัตลักษณ์ตราสินค้าท่ีนิยมของ

สโมสรทีมฟุตบอลในประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก และอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน อัตลักษณ์ที่สร้างแรง

จูงใจ และอัตลักษณ์ ของผู้ชมที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลมี

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความภักดีของผู้ชม ในส่วน

ของปัจจัยภายนอกน้ัน สำาหรับ Promotion ของเส้ือ

ฤดกูาลใหมน้ั่น ไม่มีความจำาเปน็ทีจ่ะต้องจัด Promotion 

เนื่องจากแฟนคลับมีความต้องการที่จะต้องซื้ออยู่แล้ว 

ยกเวน้การจดั Promotion แถมเสือ้ทมีเหยา้ เมือ่ซือ้บตัร

เข้าชมแบบรายปี หรือเม่ือเสื้อตกรุ่นเป็นเส้ือฤดูกาลเก่า

แล้ว ทั้งทีมเหย้าและทีมเยือนก็จะมีการจัด Promotion 

ลดราคาลงเพ่ือให้แฟนคลบัได้ซือ้สะสม การได้เขา้รว่มกบั 

กลุ่มแฟนคลับกับคนอื่นๆ มีการนัดรวมกลุ่มกันก่อนแข่ง 

ทกุคนจะใสเ่สือ้เพือ่เขา้เชยีร์ด้วยกนั กย็ิง่ทำาใหมี้ผลต่อการ

พฤตกิรรมการซ้ือเสือ้สโมสรทีจ่ะตอ้งมใีสเ่พือ่ความเปน็ก

ลุม่เดยีวกัน (Unity) ซึง่เปน็เหมอืนวัฒนธรรมภายในกลุม่

ที่รักทีมต้องสนับสนุนทีมและจะเชียร์ทีมต้องใส่เสื้อ

สโมสรมาเชยีร์ และเปน็เอกลกัษณ์ของแฟนคลบัทีต้่องใส่

เส้ือ ไปไหนมาไหนมีคนเห็นก็จำาได้ว่านี่ คือ แฟนคลับ

สโมสรการท่าเรือ เอฟซี อีกทั้งการซื้อเสื้อก็เป็นการ

สนับสนุนทีมให้มีรายได้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทีม 

ซื้อนักเตะเก่ง ๆ  เข้ามาร่วมทีม และอยากเห็นทีมประสบ

ความสำาเร็จนั่นเอง การซ้ือเส้ือท่ีช็อปนั้น ไม่เพียงจะซ้ือ

เสือ้อยา่งเดยีวแตจ่ะไดซ้ื้อผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ของทางสโมสร

ด้วย สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) 

ที่ได้กล่าวถึงในโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค ในส่วนของ สิ่ง

กระตุ้น (Stimulus) นักการตลาดจะต้องจัดให้เกิดสิ่ง

กระตุ้นจากภายนอก เพื่อให้ผู้บริโภคมีความต้องการใน

ผลิตภัณฑ์สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อ

สนิคา้ ท่ีเกดิจากเหตผุลและดา้นจติวทิยาหรอือารมณก์ไ็ด ้

ซึ่งสิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) นั้น สโมสรจะมี

ผลติเสือ้ออกมาหลายแบบใหแ้ฟนคลบัไดเ้ลอืกซือ้กนั สิง่

กระตุ้นด้านราคา (Price) นั้น แม้ว่าแฟนบอลจะไม่ได้

คำานึงถึงราคาของเสื้อเท่าใดนักเนื่องจากต้องการ

สนับสนุนสโมสรที่ตนเองรัก แต่ราคาก็มีผลกับเสื้อและ

ผลิตภัณฑ์เสริมตัวอื่น เช่น เสื้อทีมเยือน เสื้อสีอื่น ๆ ที่

สามารถใสไ่ดห้ลายโอกาส ผ้าพนัคอ พวงกญุแจ หรอือืน่ๆ 

ราคาก็เป็นสิ่งกระตุ้นให้มีพฤติกรรมการซื้อได้ สิ่งกระตุ้น

ด้านการจัดช่องทางการจำาหน่าย (Distribution หรือ 

Place) สโมสรจะเปิดช็อปบริเวณด้านหน้าของสโมสรใน

วนัแขง่ขนั ซึง่แฟนคลบัไดร้บัความสะดวก แตก่ม็กีารเพิม่

ช่องทางการจัดจำาหน่ายตามห้างสรรพสินค้าแผนกกีฬา 

และ Outlet ด้วยเช่นกัน และสิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ซึ่งจะการจัด Promotion 

สำาหรบัเสือ้ของฤดกูาลทีผ่า่นเพือ่ใหแ้ฟนคลบัไดเ้ลอืกซือ้

สะสมอีกด้วย และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Sand-

voss (2003) เขาสรุปว่า แฟนฟุตบอล คือ กลุ่มบุคคลที่

บริโภคฟุตบอลอย่างมาก มากกว่าคนท่ัวไป โดยมีการ

บรโิภคทีห่ลากหลาย (series of acts of consumption) 

ทัง้อา่นหนงัสอืพมิพด์ทูมีของเขาแขง่ผา่นหนา้จอ หรอืถอื

ตั๋วปีของทีม

 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมหลังจากซื้อเสื้อสโมสรแล้ว 

การซื้อเสื้อสโมสรแฟนคลับ จะซื้อเป็นฤดูกาล เมื่อมีเสื้อ

ใหมอ่อกมา กจ็ะกลบัมาซือ้ใหมน่ัน้เนือ่งจากแตล่ะฤดกูาล

จะมีเสื้อออกมาใหม่ แฟนคลับก็จะรอซื้อทุกฤดูกาลไป 

ส่วนฤดูกาลเก่าก็จะมีการลดราคาลง แฟนคลับก็จะซื้อ

เพื่อเก็บสะสม ส่วนการใช้ประโยชน์จากเสื้อสโมสรนั้น 

แฟนคลับจะใส่ในโอกาสต่างๆ จะใส่เป็นประจำา ใส่แทบ

ทุกโอกาส ทุกงานท่ีสามารถใส่ได้แม้แต่งานศพ ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Solomon (1996) ที่ได้กล่าว

ไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมาย

ถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ ที่บุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง เพ่ือทำาการเลือกสรรการซื้อ การ

ใช้ หรือการบริโภคอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ความ

คิด หรือประสบการณ์ เพื่อสนองความต้องการ ให้ได้รับ

ความพอใจ และยังสอดคล้องกับณัญช์คณัส ปานเสมศรี 

(2551) ท่ีได้กล่าวถึงการตัดสินใจของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพล

จากลักษณะของแต่ละบุคคลนั้น ในด้านค่านิยมหรือ

คุณค่า (Value) และรูปแบบการดำารงชีวิต (Lifestyle) 

หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดใน

เรือ่งหนึง่สว่นรปูแบบการดำารงชวีติ หมายถงึ รูปแบบของ

การดำารงชีวิตในโลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรูปของ

กิจกรรม (Activities) ความสนใจ(Interests) ความคิด

เห็น (Opinions) การสัมภาษณ์แฟนคลับทุกคนจะให้คำา

ตอบตรงกันว่า เมื่อเราเป็นแฟนคลับแล้ว เรารักเราชอบ

และ เราอยากเห็นสโมสรประสบความสำาเรจ็ การทีจ่ะซ้ือ

เส้ือสโมสรจึงไม่ได้คำานึงถึง Promotion หรือราคา แต่

ต้องซื้อเพราะเรารัก เราภูมิใจที่ได้เป็นแฟนสโมสรการ

ท่าเรือ เอฟซี และยังเป็นการสนับสนุนสโมสรอีกด้วยนั่น

ทำาให้เราเห็นว่า แฟนคลับนั้นจะทุ่มเทกำาลังกาย กำาลังใจ 

และกำาลงัทรพัย ์เพือ่สนบัสนนุสโมสรทีต่นเองรัก การซือ้

เส้ือของแฟนคลับนั้นเป็นการแสดงออกโดยตรงในการ

สนับสนุนสโมสร และรู้สึกว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของ

สโมสรนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ McPherson 

Curtis & Loy (1989) ได้อธิบายความเป็นแฟนคลับนั้น 

ประกอบไปด้วย 4 ประการด้วยกัน คือ เป็นการลงทุน

เกี่ยวกับเวลาและเงินทอง, ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกีฬา, มี

อารมณ์ร่วมกับนักกีฬาหรือสโมสรโปรดในระหว่างการ

แข่งขัน และมีการใช้กีฬาในการสนทนาพูดคุย (วรุตม์ โอ

นพรัตน์วิบูล, 2553) และแฟนคลับส่วนใหญ่ท่ีทำางาน

ประจำานัน้ ก็จะใสเ่สือ้สโมสรกนัในวนัหยดุเปน็ชวีติประจำา

วัน โดยมีการสลับเส้ือในปีเก่าหลายตัวหมุนเวียนกัน

เนือ่งจากรูสึ้กรกัและผูกพนักบัสโมสรและมคีวามภมูใิจใน

สโมสรและภมิูใจทีไ่ดเ้ปน็แฟนคลบัสโมสร อยากใสใ่หค้น

อื่นได้เห็นว่า เราเชียร์ทีมการท่าเรือ เอฟซี แต่ถ้าในวัน

แข่งขันต้องใส่ฤดูกาลล่าสุดมาร่วมเชียร์เสมอ จะเห็นได้

วา่ความภกัดตีอ่สโมสรฟตุบอลทีช่ืน่ชอบ ไมว่า่จะม ีปจัจยั

ด้านต่างๆ มากระทบ เช่น หากผลงานของสโมสรที่ชนะ

บา้งหรอืแพบ้า้ง เลือ่นชัน้หรอืตกชัน้ หรอืแมห้ากมสีโมสร

ฟุตบอลอื่นย้ายสนามมาตั้งใกล้ๆ บ้านกว่าทีมที่ชื่นชอบ 

หรือหากนกัฟตุบอลทีช่ืน่ชอบยา้ยไปอยูท่มีอืน่ แฟนคลบั

กย็งัคงมคีวามภกัดแีละจะตดิตามเชยีรส์โมสรฟตุบอลของ

ตนเองต่อไป

 กล่าวโดยสรุป จากการค้นคว้าวิจัย มีข้อค้นพบ 

คอื สำาหรบัแฟนคลับแล้ว การซือ้เสือ้สโมสรของแฟนคลบั

นัน้ มคีวามต้องการซือ้อยูแ่ลว้เพราะความรกัและตอ้งการ

สนับสนุนสโมสรที่ตนเองรักน้ันเอง ซ่ึงการจัด Promo-

tion สำาหรับเสื้อฤดูกาลใหม่ หรือการลดราคา ไม่ได้มีผล

ต่อการซ้ือเส้ือแต่อย่างใด และสิ่งที่สำาคัญที่สุดของแฟน

คลับ คือ ความเป็นเอกลักษณ์ของเสื้อสโมสรนั่นคือ สี

แสด-นำ้าเงิน ของเสื้อทีมเหย้าที่จะต้องคงอยู่เสมอไป

ข้อเสนอแนะ 

 (1) ควรมีการสำารวจแบบเชิงปริมาณด้วย เพื่อ

จะได้ข้อมูลในวงกว้างขึ้น

 (2) ควรมีการศึกษาสโมสรอื่น ที่มียอดจำาหน่าย

เสื้อจำานวนมากด้วยเพื่อจะข้อมูลที่เป็น            ประโยชน์

และเป็นแนวทางในการพัฒนาสำาหรับสโมสรเล็กๆ ให้

ประสบความสำาเร็จด้วย

 (3) ควรศึกษาพฤติกรรมของการซื้อเสื้อสโมสร

ฟุตบอลในต่างประเทศด้วยว่าเป็นอย่างไร
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การสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก

เพื่อแสดงถึงความปลอดภัยของเฟอร์นิเจอร์สำาหรับเด็ก
Infographic Creativity to Demonstrate Safety Furniture for Kids

 

วรฐ  จินตนานุวัฒน์ * และ มนฤดี ธาดาอำานวยชัย**

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่ออินโฟกราฟิกในการสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองสามารถเลือกใช้

เฟอร์นิเจอร์สำาหรับเด็กให้มีความปลอดภัยสูงสุด เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อนำามาผลิตส่ืออินโฟกราฟิกโดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้

เชีย่วชาญดา้นการผลิตส่ืออนิโฟกราฟิก ดา้นการออกแบบและผลิตเฟอร์นเิจอร์ และดา้นความปลอดภยัของเดก็ และการ

วิจัยเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจ พร้อมทั้งสำารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 

คือ แบบสอบถามความเข้าใจและความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ความปลอดภัยของเฟอร์นิเจอร์สำาหรับเด็ก 

 ผลการวิจัยพบว่า การสร้างความเข้าใจด้วยส่ืออินโฟกราฟิก เร่ือง ความปลอดภัยของเฟอร์นิเจอร์สำาหรับเด็ก 

ควรให้ความสำาคัญ 2 ด้าน คือ 1) ด้านข้อมูลการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สำาหรับเด็ก และ  ความปลอดภัย  ตามของแนวคิด 

เรื่อง ความปลอดภัยในเด็ก สำาหรับการเลือกใช้เตียงและที่นอน การเลือกใช้ตู้และชั้นวางของ และการเลือกใช้โต๊ะและ

เก้าอี้ด้วยหลักการยศาสตร์ และ 2) ด้านการออกแบบได้คำานึงถึงการจัดการข้อมูลเพื่อนำาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ โดย

นำาเสนอข้อมูลให้น้อยที่สุด (Data Ink) ไม่ใช้ข้อความที่ซั้าซ้อนหรือไม่ก่อประโยชน์ (Chartjunk) ใช้องค์ประกอบอื่น ๆ 

เช่น ภาพ โทนสีและตัวอักษร สื่อสารแจกแจงรายละเอียดของข้อมูลให้มากที่สุด (Multifunctioning Graphical Ele-

ments) และเลือกใช้ภาพในรูปแบบกราฟิกเสมือนจริง (Realistic Graphic)  เพื่อนำาเสนอข้อมูลที่ถ่ายทอดด้วยภาพที่มี

สีสันและสัดส่วนสมจริง  ทำาให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจได้ทันทีลดการตีความข้อมูล สร้างความเข้าใจเพื่อลดอุบัติเหตุที่

เกิดจากการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีไม่เหมาะสม โดยการสำารวจกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 185 คน ด้วยแบบสอบถามความ

เข้าใจและพึงพอใจที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ความปลอดภัยของเฟอร์นิเจอร์สำาหรับเด็ก 

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากสื่ออินโฟกราฟิก และมีความพึงพอใจต่อสื่ออินโฟกราฟิกในระดับ

ดีมาก แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีความปลอดภัยสำาหรับเด็ก

 

Abstract 

 This research aims to produce Infographics to build presents understanding to choose safety 

of Furniture for Kids. The methodology applied was mixed methods research. Qualitative research 

methodology was used to collect and analyze data from experts to create and develop infographic. 

The research instrument was in-depth interview with experts in the production of infographic, the 

design and manufacture of furniture and the safety of children. Quantitative research was applied to 

compare understanding and study the satisfaction of questionnaire about Infographics on safety of 

Furniture for Kids.  
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