การประชุมวิชาการ
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ผูชวยศาสตราจารย รัตนา ทิมเมือง
ผูชวยศาสตราจารย สมเกียรติ รุงเรืองวิริยะ
คุณจักรพันธุ ณ สงขลา
คุณนิธิวัฒน ธราธร
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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 จำ�นวน 30 คน มีอายุ 20 ปี
ขึ้นไป โดยผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมก่อนซื้อเสื้อสโมสรนั้น แฟนคลับจะมีการติดตามข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์
เสื้อสโมสร ทางเว็บไซต์และ เฟสบุ๊กของทางสโมสรเป็นหลัก การจัดโปรโมชั่นไม่มีความจำ�เป็นเนื่องจากแฟนคลับจะมี
ความต้องการ ที่จะซื้ออยู่แล้ว ส่วนพฤติกรรมขณะซื้อเสื้อสโมสรนั้นพบว่า ปัจจัยภายในด้านการจูงใจ สโมสรจะมีเสื้อ
หลายแบบเหมาะสำ�หรับทุกโอกาส อีกทั้งเมื่อมีเสื้อออกมาในฤดูกาลใหม่ แฟนบอลก็จะให้ความสนใจที่จะซื้อและได้ใส่
เป็นกลุ่มแรกๆ ส่วนปัจจัยภายนอก ด้านครอบครัวที่มาเชียร์มาซื้อเสื้อพร้อมกันก็จะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อและ
จำ�นวนตัวที่ซื้อ อีกทั้งการได้เข้าร่วมกับกลุ่มแฟนคลับกับคนอื่นๆ มีการนัดร่วมกลุ่มกันก่อนแข่งก็ยิ่งทำ�ให้มีผลต่อการ
พฤติกรรมการซือ้ เสือ้ สโมสรทีจ่ ะต้องมีใส่เพือ่ ความเป็นกลุม่ เดียวกัน และพฤติกรรมหลังจากซือ้ เสือ้ สโมสรแล้ว แฟนคลับ
จะรอซื้อเสื้อฤดูกาลใหม่ ส่วนฤดูกาลเก่าก็จะมีการลดราคาลง แฟนบอลก็จะซื้อเพื่อเก็บสะสม การใส่เสื้อของแฟนคลับ
จะใส่เป็นประจำ� แทบทุกโอกาส ทุกงานที่สามารถใส่ได้
คำ�สำ�คัญ : 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
* อาจารย์ประจำ�คณะนิเทศศาสตร์ 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)
บทนำ�

ประเทศไทย กีฬาฟุตบอลได้เข้ามานับร้อยกว่า
ปีแล้ว ถือได้วา่ เป็นกีฬายอดนิยมทีส่ ดุ ของคนไทย และใน
ปัจจุบันที่มีการจัดการแข่งขันโดยสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ เป็นการจัดฟุตบอลลีกอาชีพอย่างเต็มรูป
แบบ โดยในปีพ.ศ. 2552 สมาพันธ์ฟตุ บอลเอเชียได้มกี าร
ออกระเบียบว่าด้วยความเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพอย่าง
สมบูรณ์แบบ เป็นผลให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องดำ�เนินการจัดตั้ง บริษัทไทย
พรีเมียร์ลีก จำ�กัด ขึ้นเพื่อเป็นผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีก
ภายในประเทศอย่างเป็นอาชีพที่แท้จริง โดยให้สโมสร
ฟุตบอลอาชีพทุกสโมสรต้องจัดตัง้ สโมสรให้อยูใ่ นรูปแบบ
นิติบุคคล (บริษัท) เพื่อดำ�เนินการบริหารสโมสรส่งผลให้
มีการแข่งขันเชิงรูปแบบและการบริหารจัดการให้เป็นมือ
อาชีพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแพร่หลายออกไปยังส่วนภูมิภาค
ทั่วประเทศ จากเดิมที่สโมสรฟุตบอลต่างๆ จะกระจุกตัว
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น และยัง
ส่งผลให้กระแสฟุตบอลไทยก็ได้รับความนิยมขยายวง
กว้างไปสู่ส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และในฤดูกาล
2554 สมาคมฟุ ต บอลแห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ก็ได้เพิ่มจำ�นวนสโมสรที่ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้น
จากลีกดิวิชั่น 1 เป็นผลให้ไทยพรีเมียร์ลีก ได้มีสโมสรที่
เข้าแข่งขันรวมเป็น 18 ทีม (thaipremierleagueclub.
wordpress.com, 2560) ทำ�ให้แต่ละสโมสรต้องเร่งหาก
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ลุ่มกองเชียร์หรือกลุ่มแฟนคลับเพื่อทำ�หน้าที่สนับสนุน
สโมสรและคอยให้กำ�ลังใจนักฟุตบอลของสโมสรทุกครั้ง
เมื่อลงทำ�การแข่งขัน ต่อมาในปีพ.ศ. 2560 เป็นต้นมา
ก็ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงอีกครัง้ โดยมีการจัดตัง้ บริษทั ไทย
ลีก จำ�กัด เข้าดูแลการแข่งขันแทน บริษทั พรีเมียร์ลกี (ไทย
แลนด์) จำ�กัด และเปลี่ยนชื่อการแข่งขันฟุตบอลจาก
“ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก” เป็น “ไทยลีก” และยังเปลี่ยน
ชื่อลีกในระดับลีกรองลงไปเพื่อให้อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน
อีกด้วย โดยเน้นความเรียบง่าย กระชับ น่าจดจำ�และให้
ร่วมสมัยมากที่สุด ซึ่งมีทั้งหมด 5 ระดับด้วยกัน คือ ไทย
ลีก (Thai League) ชือ่ ย่อ T1 (ลีกสูงสุดของประเทศไทย),
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 tournament) หรือลีกสมัครเล่น ซึง่ การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ
ในระดับสูงสุดของประเทศไทยนัน้ จะเริม่ ต้นในชือ่ ใหม่ใน
ฤดูกาล 2560 นี้เป็นต้นไป โดยมีทีมที่เข้าแข่งขันมาจาก
ทีมที่ได้อันดับ 1-15 ของฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล 2559
และทีมอันดับ 1-3 จากดิวิชั่น 1 ในฤดูกาล 2559 รวม
เป็น 18 ทีม
ในขณะเดี ย วกั น ก็ ไ ด้ มี ก ารเปลี่ ย นรู ป แบบ
“โลโก้” โดยมีการออกแบบขึน้ มาจากตัวอักษร T ทีย่ อ่ มา
จาก Thailand เป็นสัญลักษณ์และผสมผสานกับรูปร่างที่
ตัดทอนรายละเอียดมาจาก ช้าง สัตว์ประจำ�ชาติไทยให้
ออกมาดูเป็นเอกลักษณ์สากล บ่งบอกถึงความเป็นไทย
และดูเรียบง่าย โดยจะใช้แบบเดียวกันในทุกๆ ลีก แต่จะ
มีการแบ่งระดับด้วยสีที่แตกต่างกันเพื่อให้ง่ายแก่การ
จดจำ�และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยลีก (goal.com,
2559) การแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทยจะมี
สโมสรฟุตบอลทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันทัง้ หมด 18 ทีม ดำ�เนิน
การแข่งขันในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคมของ
ทุกปี แต่ละทีมจะแข่งขันแบบพบกันหมดสองนัดเหย้าเยือนรวมทั้งหมด 34 นัดต่อทีมด้วยกัน ทุกสโมสรจะต้อง
มีการออกแบบชุดแข่งใหม่เพือ่ จัดจำ�หน่ายในแต่ละฤดูกาล
มีทั้งชุดแข่งทีมเหย้า ชุดแข่งทีมเยือน รวมถึงชุดแบบอื่นๆ
ที่ใส่ได้แทบทุกโอกาสสำ�หรับแฟนคลับด้วย ในแต่ละทีม
เองก็ มี ก ารจั ด งานเปิ ด ตั ว ชุ ด แข่ ง โดยจั ด อย่ า งยิ่ ง ใหญ่
สโมสรต่างๆ จะให้ความสำ�คัญกับชุดแข่งเป็นอย่างมาก
ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นตัวตน เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
สโมสร ในแต่ละฤดูกาลแข่งขันการจำ�หน่ายเสื้อถือได้ว่า
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สร้างรายได้ให้กับสโมสรเป็นจำ�นวนมาก แฟนคลับของ
แต่ละสโมสรจะมีความภูมใิ จและรูส้ กึ ผูกพันเป็นพิเศษจาก
การได้มสี ว่ นสนับสนุนในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ของสโมสร และ
รู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งกับสโมสรที่ตนเองชื่นชอบ สำ�หรับ
สโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี นั้นในปี พ.ศ. 2558 นวล
พรรณ ล่ำ�ซำ� ได้เข้ามาซื้อกิจการสโมสร พร้อมกับเป็น
ประธานสโมสรด้วยจึงได้เปลีย่ นชือ่ สโมสรใหม่เป็นสโมสร
ฟุตบอลการท่าเรือ เมืองไทยประกันภัย เอฟซี และเปลีย่ น
โลโก้รวมทั้งฉายาใหม่เป็น “ม้าเจ้าท่า” แต่ต่อมาในวันที่
21 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน นวลพรรณ ล่ำ�ซำ� ได้ขอเปลี่ยน
ชื่อทีมใช้แบบเดิมในชื่อ สโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี
(wikivisually.com, 2560) สโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ
ซี ถือได้ว่าเก่าแก่และมีมนต์เสน่ห์ทีมหนึ่งของเมืองไทย
จากอดีตถึงปัจจุบันทีมฟุตบอลการท่าเรือมีเหตุการณ์
ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำ�ให้สโมสรต้องประสบปัญหา
ต่างๆ ทั้งมีการเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ การเปลี่ยนโลโก้ และ
เป็นการเปลี่ยนฤดูกาลใหม่ ที่สโมสรพึ่งได้กลับมาเข้าร่วม
แข่งขันในลีกสูงสุดของประเทศอีกครั้งหลังจากทีมได้ตก
ชั้นไปก่อนหน้านี้ ซึ่งทางสโมสรก็ได้จัดทำ�เสื้อของฤดูกาล
ใหม่เพื่อจัดจำ�หน่ายกับแฟนคลับ เสื้อสโมสรจึงนับว่ามี
ความสำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับสโมสรและแฟนคลับ ซึ่งเป็น
ช่องทางการหารายได้ของสโมสรจำ�นวนมาก อีกทั้งแฟน
คลับก็ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับเสื้อสโมสรในฤดูกาล
นีด้ ว้ ย ซึง่ เสือ้ สโมสรในแต่ละปีจะไม่เคยซัา้ กันเลย และยัง
เป็นผลดีกับธุรกิจด้านกีฬาในภาพรวมอีกด้วย จากความ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ของสโมสรการท่าเรือ เอฟซี ในฤดูกาล
นี้ ที่ ส โมสรได้ ก ลั บ มาเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ในลี ก สู ง สุ ด ของ
ประเทศอีกครัง้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรม
การซือ้ เสือ้ สโมสร ของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ
เอฟซี โดยศึกษาว่าพฤติกรรมก่อนซื้อ ขณะซื้อ และหลัง
จากซื้อว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไร ได้รับความสนใจ
จากแฟนคลับมากน้อยแค่ไหนทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข และเพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดให้ตอบสนองผู้บริโภคซึ่งเป็นแฟนคลับของ
สโมสรต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อก่อนซื้อ ขณะซื้อ
และหลังจากซื้อเสื้อสโมสร ของแฟนคลับสโมสรฟุตบอล
การท่าเรือ เอฟซี

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่มีการเก็บ
ข้อมูลเป็นการเฉพาะสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี
เท่านั้น
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาข้อมูล
หลากหลายวิธีประกอบด้วย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การบันทึกเสียง และ
การบันทึกภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดใน
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยว่ามีพฤติกรรมก่อนซื้อ ขณะ
ซือ้ และหลังจากซือ้ แล้วเป็นอย่างไร โดยผูว้ จิ ยั จะใช้ระยะ
เวลาในการเก็บข้อมูลช่วงเดือน มีนาคม-ตุลาคม 2560
และผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร
อินเทอร์เน็ต บทความและงานวิจยั ต่างๆ เกีย่ วกับแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ตั้งแต่ก่อนซื้อ
ขณะซื้อและหลังจากซื้อแล้วของแฟนคลับ รวมทั้งศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลของสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ เป็นแฟนคลับสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี
โดยเป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) จำ�นวน 30 คน มีอายุ 20 ปีขนึ้ ไปและติดตาม
เชียร์สม่ำ�เสมออย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ส่วนวิธีการได้มาซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างนั้น เป็นกลุ่มแฟนคลับที่มาชมฟุตบอลใน
สนามของสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี แล้วรวบรวม
และสรุปข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด นำ�ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์และการสังเกตมาวิเคราะห์ (เชิงพรรณนา)
ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ค้นคว้ามาแล้ว และ
นำ�เสนอผลงานต่อไป
ผลการวิจัย
สำ�หรับสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซีนั้น มี
เสื้อสีแสด-นํ้าเงิน เป็นสีประจำ�สโมสรและกลายเป็นอัต
ลักษณ์ของสโมสรที่ไปไหนมาไหน เมื่อเห็นเสื้อแล้วรู้เลย
ว่า แฟนการท่าเรือ เอฟซี แน่นอน ซึ่งสีเสื้อกับโลโก้นั้นได้
มาจากเมื่อครั้งที่สโมสรการท่าเรือ เอฟซี ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอล “ไทยลีก” โดยส่งทีมในนามนิติบุคคล
ภายใต้ผู้บริหารชื่อ พิเชษฐ์ มั่นคง ในชื่อของ “บริษัท
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ท่าเรือไทย จำ�กัด” โดยได้มีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ประจำ�
สโมสรที่หน้าอก จาก “ปลาโลมาโหม่งลูกฟุตบอล” เป็น
“ใบหน้าราชสีห์” โดยมีนัยที่สื่อถึงการเป็นสิงห์เจ้าท่า
ส่วนอีกด้านก็เป็นปีนักษัตรที่เป็นปีเกิดของนายพิเชษฐ์
มั่นคง นั่นเอง ในส่วนของสีเสื้อนั้นเกิดจากในสมัยก่อน
คุณนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นักฟุตบอลทีมชาติไทยและสังกัด
สโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี ได้เข้าร่วมแข่งขันในนาม
ทีมชาติไทย เพรสซิเดนท์คัพ ณ ประเทศเกาหลี เพื่อคัด
เลือกตัวแทนทวีปเอเชียไปเตะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
คุณนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ได้ซื้อผ้าเกาหลีมาด้วย เพราะสมัย
นั้นผ้าเกาหลีมีคุณภาพดี ซึ่งก็ได้ซื้อสีฟ้ากับสีขาวมา (สี
เดิม ของการท่าเรือ ไม่ฟ้าล้วน นํ้าเงินล้วน ก็ขาวล้วน)
เมื่อได้เห็นเสื้อทีมฮอลแลนด์ที่แขวนอยู่ที่ตู้โชว์ เลยลอง
ซือ้ ผ้าสีแสดมาด้วย เมือ่ ใส่ลงแข่งควีนส์คพั แมตช์แรก การ
ท่าเรือใส่แสด-นาํ้ เงิน มีคนวิจารณ์เป็นจำ�นวนมาก แต่กไ็ ด้
รับชนะเลิศในรายการนัน้ หลังจากนัน้ ก็สโมสร การท่าเรือ
เอฟซี ก็ได้ใส่เสื้อสีแสด-นํ้าเงินตลอดมา กลายมาเป็นสี
ประจำ�สโมสรจนถึงทุกวันนีถ้ า้ ตอนนีไ้ ม่ใส่แสด-นํา้ เงิน คน
ก็จะไม่รู้ว่าคือ “สโมสรการท่าเรือ”
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-Depth Interviews) ทั้งสิ้น จำ�นวน 30 คน เป็นเพศ
ชาย จำ�นวน 15 คน และเพศหญิง จำ�นวน 15 คน ซึ่งจะ
ติดตามเชียร์เป็นแฟนคลับสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ
ซี ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปจนถึง 20 ปี ส่วนใหญ่จะมีที่พักหรือที่
ทำ�งานอยูใ่ กล้กบั สนาม เดินทางสะดวกในการมาชม แฟน
คลับส่วนใหญ่จะเข้ามาสนามเป็นประจำ�แทบทุกวันหลัง
เลิกงาน เนื่องจากสนามจะเปิดให้สามารถมาออกกำ�ลัง
กาย หรือมาชมการฝึกซ้อมของนักฟุตบอลของสโมสรได้
ฟรี ซึง่ นักกีฬาจะซ้อมกันช่วงเย็นประมาณ 16.00-18.00
น. เป็นประจำ�ทุกวัน สโมสรการท่าเรือ เอฟซี นั้นเป็น
สโมสรที่มีความเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ทำ�ให้มี
แฟนคลับที่มีความหลากหลายและยาวนานพอสมควร
โดยแฟนคลับจะติดตามข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็ปไซต์
ของทางสโมสร http://portmtifc.com/ และแฟนเพจ
อย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี นัน่
คือ https://www.facebook.com/PortFCteam และ
แฟนคลับเองก็ยังมีการรวมกลุ่มกันสร้าง Facebook ดัง
เช่น เกรียนสิงห์ท่าเรือ การท่าเรือ เอฟซี อยู่อย่างสิงห์
ท่าเรือ สิงห์โซน C พันธุด์ ุ เป็นต้น และยังมีกลุม่ Line ของ
ตนเอง นับสิบกลุม่ เพือ่ ใช้ในการติดต่อสือ่ สาร แลกเปลีย่ น
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ความคิดเห็น นัดหมายหรือทำ�กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ส่วน
การปกครองดูแลกันภายในกลุ่มแฟนคลับ ก็จะดูแลกัน
แบบพี่น้อง ปรึกษากันได้ ตักเตือนกันได้ และส่วนการ
เชียร์นั้นในแต่ละกลุ่มจะจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น กลอง ธง
ผ้าพันคอ มาประกอบการเชียร์เอง มีการแต่งเพลงเชียร์
กันเอง และจะมีพื้นที่นั่งประจำ�ของแต่ละกลุ่มโดยแบ่ง
เป็นโซน ทัง้ นีใ้ นระหว่างแต่ละกลุม่ แฟนคลับก็จะมีความ
คุ้นเคยรู้จักกันหมด มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างกลุ่ม
และมีการตั้งประธานเชียร์ที่เป็นผู้ดูแลแฟนคลับทั้งหมด
และมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับทางสโมสรอีกด้วย
พฤติกรรมก่อนซื้อเสื้อสโมสร
พฤติกรรมก่อนซื้อเสื้อสโมสร สำ�หรับแฟนคลับ
พฤติกรรมก่อนที่จะตัดสินใจ ซื้อนั้น เนื่องจากสโมสรจะ
มีการออกแบบเสื้อสโมสรใหม่ทุกฤดูกาล และเสื้อเองก็มี
หลายแบบหลายขนาด แยกเป็นสำ�หรับผูใ้ หญ่ ชาย-หญิง
และสำ�หรับเด็กก็มี โดยจะมีเสื้อทีมเหย้าที่เป็นสีหลัก สี
ประจำ�สโมสร คือ แสด-นํ้าเงิน และยังมีเสื้อทีมเยือนอีก
เสื้อฟอร์ม เสื้อยืดคอกลม หรือเสื้อโปโลด้วย สำ�หรับการ
ติดตามข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์เสื้อสโมสร แฟน
คลับจะติดตามทาง Website และ Facebook ของทาง
สโมสรเป็นหลัก ว่าเสื้อฤดูกาลใหม่จะเป็นรูปแบบใด จะ
เปิดตัวเมือ่ ใด ราคาเท่าไหร่และการสัง่ จองเมือ่ ใด เป็นต้น
และแฟนคลับก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันต่อแบบปาก
ต่อปากด้วยและผ่านทางสื่อ Facebook และ Line ของ
กลุ่มตัวเองอีกด้วย ในส่วน Promotion ของเสื้อฤดูกาล
ใหม่นั้นจากการสัมภาษณ์แฟนคลับ พบว่า ไม่มีความ
จำ�เป็นที่จะต้องจัด Promotion เนื่องจากแฟนคลับมี
ความต้ อ งการที่ จ ะต้ อ งซื้ อ อยู่ แ ล้ ว และถื อ เป็ น การ
สนับสนุนสโมสรได้โดยตรงอีกด้วย ยกเว้นการจัด Promotion แถมเสื้อทีมเหย้าเมื่อซื้อบัตรเข้าชมแบบรายปี
หรือเมือ่ เสือ้ ตกรุน่ เป็นเสือ้ ฤดูกาลเก่าก็จะมี Promotion
ลดราคาลง การเดิ น ทางมาซื้ อ ส่ ว นใหญ่ จ ะมากั บ
ครอบครัว และมาในวันที่มีการแข่งขันเลย โดยจะมาซื้อ
ที่ช็อปโดยตรง เนื่องจากเป็นการสนับสนุนสโมสรด้วย
การตัดสินใจซือ้ แฟนคลับจะตัดสินใจซือ้ ด้วยตัวเอง และ
ถ้ามากับครอบครัว ก็จะตัดสินใจเองเนื่องจากมีความชื่น
ชอบอยู่แล้วจึงตัดสินใจง่ายในการซื้อเสื้อ และถ้าแฟน
คลับเป็นผู้ที่มีกำ�ลังซื้อมากก็จะตัดสินใจเองทันที โดย
สมาชิกในครอบครัวก็สนับสนุนเนื่องจากเชียร์ด้วยกัน
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ช็อปเสือ้ ซึง่ อยูใ่ นบริเวณด้านหน้าสโมสรจะเป็นสถานทีท่ ี่
แฟนคลับซือ้ เสือ้ เป็นประจำ� โดยแฟนคลับจะมาก่อนช่วง
ก่อนการแข่งขันและจะแวะเข้าไปซื้อเสื้อก่อน ซึ่งมีความ
สะดวกในการซื้อ แต่จากการสังเกตช็อปไม่ได้เปิดทุกวัน
แต่จะเปิดในวันที่ทีมมีการแข่งขันเท่านั้น และเมื่อการ
แข่งขันเริ่มช็อปก็จะปิดและเก็บของกลับ
พฤติกรรมขณะซื้อเสื้อสโมสร
สำ�หรับปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเสื้อสโมสรนั้น
แยกได้ดังนี้ ประการแรก ปัจจัยภายใน เช่น การจูงใจนั้น
สโมสรจะมีเสือ้ หลายแบบเหมาะสำ�หรับทัง้ ครอบครัว จึง
จูงใจที่จะให้แฟนซื้อใส่กันทั้งครอบครัว และมีเสื้อที่ใส่ได้
ในหลายโอกาส และมีหลายแบบและหลายเนื้อผ้า และ
ยังมีหลายไซต์หลายขนาดให้สามารถใส่ได้ทั้งครอบครัว
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อีกทั้งเมื่อมีเสื้อใหม่ออกมาในฤดูกาล
ใหม่ แฟนคลับก็จะให้ความสนใจที่จะซื้อและได้ใส่เป็น
กลุ่มแรก ๆ และประการที่สอง ปัจจัยภายนอก เช่น
ครอบครัวที่มาเชียร์ด้วยกัน มาพร้อมกัน ก็จะมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อด้วย อีกทั้งการได้เข้าร่วมกับกลุ่ม
แฟนคลับคนอื่นๆ ที่มีการรวมกลุ่มกันก่อนแข่งทุกคนจะ
ใส่ เ สื้ อ เพื่ อ เข้ า เชี ย ร์ ด้ ว ยกั น ก็ ยิ่ ง ทำ � ให้ มี ผ ลต่ อ การ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อสโมสรมากขึ้นเป็นวัฒนธรรมของ
กลุ่มย่อยภายในกลุ่มที่รักทีมต้องสนับสนุนทีมและจะ
เชียร์ทีมต้องใส่เสื้อสโมสรเชียร์
สำ�หรับเหตุผลในการซื้อเสื้อสโมสรนั้น แฟน
คลับจะซือ้ เสือ้ เพือ่ ใส่เข้าไปเชียร์และเป็นความภูมใิ จทีไ่ ด้
ใส่เสื้อสโมสร เป็นเอกลักษณ์ของแฟนคลับสโมสรที่ต้อง
ใส่เสื้อ ไปไหนมาไหนมีคนเห็นก็จ�ำ ได้ว่านี่คือ แฟนคลับ
สโมสรการท่าเรือ เอฟซี อีกทั้งการซื้อเสื้อจะไม่ซื้อเสื้อ
ปลอมเป็นอันขาดก็เพื่อเป็นการสนับสนุนทีมที่ตนเองรัก
ให้มีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทีมต่อ
ไป และมีงบซือ้ นักเตะเก่งๆ เข้ามาร่วมทีม และอยากเห็น
ทีมประสบความสำ�เร็จนั่นเอง โดยจะซื้อเสื้อที่ช็อปของ
สโมสรและไม่เพียงจะซื้อเสื้ออย่างเดียวแต่จะได้ซื้อผลิต
ภัณฑ์อนื่ ๆ ของทางสโมสรอีกด้วย เช่น เสือ้ ฟอร์ม ชุดกีฬา
ผ้าพันคอ หมวก เป็นต้น
พฤติกรรมหลังจากที่ซื้อเสื้อสโมสรแล้ว
การซื้อเสื้อสโมสรแฟนคลับจะซื้อเป็นฤดูกาล
เมือ่ มีเสือ้ ใหม่ออกมาก็จะกลับมาซือ้ ใหม่อกี ครัง้ เนือ่ งจาก

แต่ละฤดูกาลจะมีเสือ้ ออกมาใหม่ทไี่ ม่ซาั้ กัน ประกอบกับ
เสื้อเก่าได้ใส่มาเชียร์กันทั้งฤดูกาลแล้วก็จะซื้อใหม่ใน
ฤดูกาลใหม่แฟนคลับก็จะรอซือ้ ทุกฤดูกาลไป สำ�หรับเสือ้
ในฤดูกาลที่ผ่านมาทางสโมสรก็จะมีการจัด Promotion
ลดราคาลงเพือ่ ได้ให้แฟนบอลได้ซอื้ ไว้เพือ่ เก็บสะสม ส่วน
พฤติกรรมการใส่เสื้อนั้น แฟนคลับส่วนใหญ่ที่ทำ�งาน
ประจำ�จะใส่กนั ในวันหยุดเป็นชีวติ ประจำ�วัน แม้แต่ใส่ไป
งานศพของแฟนบอลการท่าเรือด้วยกัน และยังมีการสลับ
เสื้อในปีเก่าหลายตัวหมุนเวียนกันเนื่องจากรู้สึกรักและ
ผูกพันกับสโมสรและมีความภูมิใจในสโมสรและภูมิใจที่
ได้เป็นแฟนคลับสโมสร อยากใส่ให้คนอื่นได้เห็นว่าเรา
เชียร์ทีมการท่าเรือ เอฟซี และถ้าในวันแข่งขันต้องใส่
ฤดูกาลล่าสุดมาร่วมเชียร์เสมอ แต่แฟนคลับบางส่วนจะ
ใส่เฉพาะในวันทีม่ แี ข่งเท่านัน้ ในวันอืน่ ๆ จะไม่ใส่เนือ่ งจาก
ไม่อยากให้เสื้อสีซีดเก่าเร็วเกินไป อยากเก็บไว้นานๆ ให้
ดูใหม่เสมอ จากการสัมภาษณ์แฟนคลับทุกคนจะให้คำ�
ตอบตรงกันว่า เมื่อเราเป็นแฟนคลับแล้วเรารักเราชอบ
และเราก็อยากเห็นสโมสรประสบความสำ�เร็จ การที่จะ
ซือ้ เสือ้ สโมสรจึงไม่ได้ค�ำ นึงถึง Promotion หรือราคา แต่
ต้องซื้อเพราะเรารัก เราภูมิใจที่ได้เป็นแฟนสโมสรการ
ท่าเรือ เอฟซี และยังเป็นการสนับสนุนสโมสรอีกด้วย
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ข้างต้น ผูว้ จิ ยั นำ�มาอภิปลายผล
รวมเป็น 2 ส่วน ได้ดังนี้ 1. พฤติกรรมก่อนซื้อและขณะ
ซื้อเสื้อสโมสร และ 2. พฤติกรรมหลังจากซื้อเสื้อสโมสร
แล้ว ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ ทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อสโมสร ของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ
เอฟซี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อเสื้อสโมสร คือ ด้านปัจจัยภายใน และด้านปัจจัย
ภายนอก และได้นำ�แนวคิดและทฤษฎีของพฤติกรรมผู้
บริโภคและแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง Fan และ
Fandom มาใช้เป็นแนวทางการอธิบายถึงปรากฏการณ์
นั้น ซึ่งพบว่า ในส่วนแรกพฤติกรรมก่อนซื้อและขณะซื้อ
เสือ้ สโมสรนัน้ แฟนคลับจะมีการติดตามข่าวสารจากการ
ประชาสัมพันธ์เสือ้ สโมสร ทาง Website และ Facebook
ของทางสโมสรเป็นหลักว่าเสือ้ ฤดูกาลใหม่จะเป็นรูปแบบ
ใด จะเปิดตัวเมื่อใด ราคาเท่าไหร่และการสั่งจองเมื่อใด
เป็นต้น และแฟนคลับก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันต่อ
แบบปากต่อปากด้วยและผ่านทางสื่อ Facebook และ
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Line ของกลุม่ ตัวเองด้วย สำ�หรับปัจจัยภายในนัน้ สโมสร
มี ก ารจู ง ใจโดยสโมสรจะมี เ สื้ อ ให้ เ ลื อ กซื้ อ หลายแบบ
เหมาะสำ�หรับทั้งครอบครัว จึงจูงใจที่จะให้แฟนคลับ ซื้อ
ใส่กนั ทัง้ ครอบครัว อีกทัง้ เมือ่ มีเสือ้ ออกมาในฤดูกาลใหม่
แฟนคลับก็จะให้ความสนใจทีจ่ ะซือ้ และต้องการได้ใส่เสือ้
เป็นกลุ่มแรกๆ ของแฟนบอล เป็นความภูมิใจของแฟน
คลับที่ได้ใส่เสื้อและรู้สึกการมีส่วนร่วมในทีมที่ตนเองรัก
และแฟนคลับเองก็มีทัศนคติว่า การที่ได้ซื้อเสื้อที่เป็น
ลิขสิทธิ์แท้ของทางสโมสรนั้น เป็นสิ่งที่แฟนคลับต้อง
สนั บ สนุ น และจะไม่ ซื้ อ ของปลอม โดยจะมาซื้ อ ช็ อ ป
โดยตรง จะเป็นการช่วยสโมสรให้ได้แบบเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย ราคาเท่าไหร่ก็ซื้อได้ ผลกำ�ไรเข้าสโมสรทั้งหมด
การตัดสินใจซื้อของแฟนคลับ จะตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง
และถ้ามากับครอบครัว ก็จะตัดสินใจเอง ซึ่งแฟนคลับมี
ความชื่นชอบอยู่แล้ว จึงตัดสินใจง่ายในการซื้อเสื้อ และ
ถ้าแฟนคลับเป็นกลุ่มผู้ที่มีกำ�ลังซื้อมาก ก็จะตัดสินใจเอง
ทันทีและ จะซื้อในจำ�นวนที่มากขึ้นในหลายแบบขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติพงศ์ กุลโศภินและปริ
ญ ลักษิตามาศ (2555) เรื่อง การรับรู้อัตลักษณ์ตราสิน
ค้านิยมของสโมสรทีมฟุตบอลในประเทศไทย ซึ่งผลการ
วิจัยพบว่า การรับรู้ต่ออัตลักษณ์ตราสินค้าที่นิยมของ
สโมสรทีมฟุตบอลในประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน อัตลักษณ์ที่สร้างแรง
จูงใจ และอัตลักษณ์ ของผู้ชมที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความภักดีของผู้ชม ในส่วน
ของปัจจัยภายนอกนั้น สำ�หรับ Promotion ของเสื้อ
ฤดูกาลใหม่นนั้ ไม่มคี วามจำ�เป็นทีจ่ ะต้องจัด Promotion
เนื่องจากแฟนคลับมีความต้องการที่จะต้องซื้ออยู่แล้ว
ยกเว้นการจัด Promotion แถมเสือ้ ทีมเหย้า เมือ่ ซือ้ บัตร
เข้าชมแบบรายปี หรือเมื่อเสื้อตกรุ่นเป็นเสื้อฤดูกาลเก่า
แล้ว ทั้งทีมเหย้าและทีมเยือนก็จะมีการจัด Promotion
ลดราคาลงเพือ่ ให้แฟนคลับได้ซอื้ สะสม การได้เข้าร่วมกับ
กลุ่มแฟนคลับกับคนอื่นๆ มีการนัดรวมกลุ่มกันก่อนแข่ง
ทุกคนจะใส่เสือ้ เพือ่ เข้าเชียร์ดว้ ยกัน ก็ยงิ่ ทำ�ให้มผี ลต่อการ
พฤติกรรมการซือ้ เสือ้ สโมสรทีจ่ ะต้องมีใส่เพือ่ ความเป็นก
ลุม่ เดียวกัน (Unity) ซึง่ เป็นเหมือนวัฒนธรรมภายในกลุม่
ที่ รั ก ที ม ต้ อ งสนั บ สนุ น ที ม และจะเชี ย ร์ ที ม ต้ อ งใส่ เ สื้ อ
สโมสรมาเชียร์ และเป็นเอกลักษณ์ของแฟนคลับทีต่ อ้ งใส่
เสื้อ ไปไหนมาไหนมีคนเห็นก็จำ�ได้ว่านี่ คือ แฟนคลับ
สโมสรการท่าเรือ เอฟซี อีกทั้งการซื้อเสื้อก็เป็นการ
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สนับสนุนทีมให้มีรายได้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทีม
ซื้อนักเตะเก่ง ๆ เข้ามาร่วมทีม และอยากเห็นทีมประสบ
ความสำ�เร็จนั่นเอง การซื้อเสื้อที่ช็อปนั้น ไม่เพียงจะซื้อ
เสือ้ อย่างเดียวแต่จะได้ซอื้ ผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ของทางสโมสร
ด้วย สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541)
ที่ได้กล่าวถึงในโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค ในส่วนของ สิ่ง
กระตุ้น (Stimulus) นักการตลาดจะต้องจัดให้เกิดสิ่ง
กระตุ้นจากภายนอก เพื่อให้ผู้บริโภคมีความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อ
สินค้า ทีเ่ กิดจากเหตุผลและด้านจิตวิทยาหรืออารมณ์กไ็ ด้
ซึ่งสิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) นั้น สโมสรจะมี
ผลิตเสือ้ ออกมาหลายแบบให้แฟนคลับได้เลือกซือ้ กัน สิง่
กระตุ้นด้านราคา (Price) นั้น แม้ว่าแฟนบอลจะไม่ได้
คำ � นึ ง ถึ ง ราคาของเสื้ อ เท่ า ใดนั ก เนื่ อ งจากต้ อ งการ
สนับสนุนสโมสรที่ตนเองรัก แต่ราคาก็มีผลกับเสื้อและ
ผลิตภัณฑ์เสริมตัวอื่น เช่น เสื้อทีมเยือน เสื้อสีอื่น ๆ ที่
สามารถใส่ได้หลายโอกาส ผ้าพันคอ พวงกุญแจ หรืออืน่ ๆ
ราคาก็เป็นสิ่งกระตุ้นให้มีพฤติกรรมการซื้อได้ สิ่งกระตุ้น
ด้านการจัดช่องทางการจำ�หน่าย (Distribution หรือ
Place) สโมสรจะเปิดช็อปบริเวณด้านหน้าของสโมสรใน
วันแข่งขัน ซึง่ แฟนคลับได้รบั ความสะดวก แต่กม็ กี ารเพิม่
ช่องทางการจัดจำ�หน่ายตามห้างสรรพสินค้าแผนกกีฬา
และ Outlet ด้วยเช่นกัน และสิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ซึ่งจะการจัด Promotion
สำ�หรับเสือ้ ของฤดูกาลทีผ่ า่ นเพือ่ ให้แฟนคลับได้เลือกซือ้
สะสมอีกด้วย และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Sandvoss (2003) เขาสรุปว่า แฟนฟุตบอล คือ กลุ่มบุคคลที่
บริโภคฟุตบอลอย่างมาก มากกว่าคนทั่วไป โดยมีการ
บริโภคทีห่ ลากหลาย (series of acts of consumption)
ทัง้ อ่านหนังสือพิมพ์ดทู มี ของเขาแข่งผ่านหน้าจอ หรือถือ
ตั๋วปีของทีม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมหลังจากซื้อเสื้อสโมสรแล้ว
การซื้อเสื้อสโมสรแฟนคลับ จะซื้อเป็นฤดูกาล เมื่อมีเสื้อ
ใหม่ออกมา ก็จะกลับมาซือ้ ใหม่นนั้ เนือ่ งจากแต่ละฤดูกาล
จะมีเสื้อออกมาใหม่ แฟนคลับก็จะรอซื้อทุกฤดูกาลไป
ส่วนฤดูกาลเก่าก็จะมีการลดราคาลง แฟนคลับก็จะซื้อ
เพื่อเก็บสะสม ส่วนการใช้ประโยชน์จากเสื้อสโมสรนั้น
แฟนคลับจะใส่ในโอกาสต่างๆ จะใส่เป็นประจำ� ใส่แทบ
ทุ ก โอกาส ทุ ก งานที่ ส ามารถใส่ ไ ด้ แ ม้ แ ต่ ง านศพ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Solomon (1996) ที่ได้กล่าว
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ไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมาย
ถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ ที่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อทำ�การเลือกสรรการซื้อ การ
ใช้ หรือการบริโภคอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ความ
คิด หรือประสบการณ์ เพื่อสนองความต้องการ ให้ได้รับ
ความพอใจ และยังสอดคล้องกับณัญช์คณัส ปานเสมศรี
(2551) ที่ได้กล่าวถึงการตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพล
จากลักษณะของแต่ละบุคคลนั้น ในด้านค่านิยมหรือ
คุณค่า (Value) และรูปแบบการดำ�รงชีวิต (Lifestyle)
หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดใน
เรือ่ งหนึง่ ส่วนรูปแบบการดำ�รงชีวติ หมายถึง รูปแบบของ
การดำ�รงชีวิตในโลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรูปของ
กิจกรรม (Activities) ความสนใจ(Interests) ความคิด
เห็น (Opinions) การสัมภาษณ์แฟนคลับทุกคนจะให้คำ�
ตอบตรงกันว่า เมื่อเราเป็นแฟนคลับแล้ว เรารักเราชอบ
และ เราอยากเห็นสโมสรประสบความสำ�เร็จ การทีจ่ ะซือ้
เสื้อสโมสรจึงไม่ได้คำ�นึงถึง Promotion หรือราคา แต่
ต้องซื้อเพราะเรารัก เราภูมิใจที่ได้เป็นแฟนสโมสรการ
ท่าเรือ เอฟซี และยังเป็นการสนับสนุนสโมสรอีกด้วยนั่น
ทำ�ให้เราเห็นว่า แฟนคลับนั้นจะทุ่มเทกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ
และกำ�ลังทรัพย์ เพือ่ สนับสนุนสโมสรทีต่ นเองรัก การซือ้
เสื้อของแฟนคลับนั้นเป็นการแสดงออกโดยตรงในการ
สนับสนุนสโมสร และรู้สึกว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของ
สโมสรนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ McPherson
Curtis & Loy (1989) ได้อธิบายความเป็นแฟนคลับนั้น
ประกอบไปด้วย 4 ประการด้วยกัน คือ เป็นการลงทุน
เกี่ยวกับเวลาและเงินทอง, ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกีฬา, มี
อารมณ์ร่วมกับนักกีฬาหรือสโมสรโปรดในระหว่างการ
แข่งขัน และมีการใช้กีฬาในการสนทนาพูดคุย (วรุตม์ โอ
นพรัตน์วิบูล, 2553) และแฟนคลับส่วนใหญ่ที่ทำ�งาน
ประจำ�นัน้ ก็จะใส่เสือ้ สโมสรกันในวันหยุดเป็นชีวติ ประจำ�
วัน โดยมีการสลับเสื้อในปีเก่าหลายตัวหมุนเวียนกัน
เนือ่ งจากรูส้ กึ รักและผูกพันกับสโมสรและมีความภูมใิ จใน
สโมสรและภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นแฟนคลับสโมสร อยากใส่ให้คน
อื่นได้เห็นว่า เราเชียร์ทีมการท่าเรือ เอฟซี แต่ถ้าในวัน
แข่งขันต้องใส่ฤดูกาลล่าสุดมาร่วมเชียร์เสมอ จะเห็นได้
ว่าความภักดีตอ่ สโมสรฟุตบอลทีช่ นื่ ชอบ ไม่วา่ จะมี ปัจจัย
ด้านต่างๆ มากระทบ เช่น หากผลงานของสโมสรที่ชนะ
บ้างหรือแพ้บา้ ง เลือ่ นชัน้ หรือตกชัน้ หรือแม้หากมีสโมสร
ฟุตบอลอื่นย้ายสนามมาตั้งใกล้ๆ บ้านกว่าทีมที่ชื่นชอบ

หรือหากนักฟุตบอลทีช่ นื่ ชอบย้ายไปอยูท่ มี อืน่ แฟนคลับ
ก็ยงั คงมีความภักดีและจะติดตามเชียร์สโมสรฟุตบอลของ
ตนเองต่อไป
กล่าวโดยสรุป จากการค้นคว้าวิจัย มีข้อค้นพบ
คือ สำ�หรับแฟนคลับแล้ว การซือ้ เสือ้ สโมสรของแฟนคลับ
นัน้ มีความต้องการซือ้ อยูแ่ ล้วเพราะความรักและต้องการ
สนับสนุนสโมสรที่ตนเองรักนั้นเอง ซึ่งการจัด Promotion สำ�หรับเสื้อฤดูกาลใหม่ หรือการลดราคา ไม่ได้มีผล
ต่อการซื้อเสื้อแต่อย่างใด และสิ่งที่สำ�คัญที่สุดของแฟน
คลับ คือ ความเป็นเอกลักษณ์ของเสื้อสโมสรนั่นคือ สี
แสด-นํ้าเงิน ของเสื้อทีมเหย้าที่จะต้องคงอยู่เสมอไป
ข้อเสนอแนะ
(1) ควรมีการสำ�รวจแบบเชิงปริมาณด้วย เพื่อ
จะได้ข้อมูลในวงกว้างขึ้น
(2) ควรมีการศึกษาสโมสรอื่น ที่มียอดจำ�หน่าย
เสื้อจำ�นวนมากด้วยเพื่อจะข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์
และเป็นแนวทางในการพัฒนาสำ�หรับสโมสรเล็กๆ ให้
ประสบความสำ�เร็จด้วย
(3) ควรศึกษาพฤติกรรมของการซื้อเสื้อสโมสร
ฟุตบอลในต่างประเทศด้วยว่าเป็นอย่างไร
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การสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก
เพื่อแสดงถึงความปลอดภัยของเฟอร์นิเจอร์สำ�หรับเด็ก

Infographic Creativity to Demonstrate Safety Furniture for Kids

วรฐ จินตนานุวัฒน์ * และ มนฤดี ธาดาอำ�นวยชัย**
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่ออินโฟกราฟิกในการสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองสามารถเลือกใช้
เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับเด็กให้มีความปลอดภัยสูงสุด เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำ�มาผลิตสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้
เชีย่ วชาญด้านการผลิตสือ่ อินโฟกราฟิก ด้านการออกแบบและผลิตเฟอร์นเิ จอร์ และด้านความปลอดภัยของเด็ก และการ
วิจัยเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจ พร้อมทั้งสำ�รวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย
คือ แบบสอบถามความเข้าใจและความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ความปลอดภัยของเฟอร์นิเจอร์สำ�หรับเด็ก
ผลการวิจัยพบว่า การสร้างความเข้าใจด้วยสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ความปลอดภัยของเฟอร์นิเจอร์สำ�หรับเด็ก
ควรให้ความสำ�คัญ 2 ด้าน คือ 1) ด้านข้อมูลการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับเด็ก และ ความปลอดภัย ตามของแนวคิด
เรื่อง ความปลอดภัยในเด็ก สำ�หรับการเลือกใช้เตียงและที่นอน การเลือกใช้ตู้และชั้นวางของ และการเลือกใช้โต๊ะและ
เก้าอี้ด้วยหลักการยศาสตร์ และ 2) ด้านการออกแบบได้คำ�นึงถึงการจัดการข้อมูลเพื่อนำ�เสนออย่างมีประสิทธิภาพ โดย
นำ�เสนอข้อมูลให้น้อยที่สุด (Data Ink) ไม่ใช้ข้อความที่ซั้าซ้อนหรือไม่ก่อประโยชน์ (Chartjunk) ใช้องค์ประกอบอื่น ๆ
เช่น ภาพ โทนสีและตัวอักษร สื่อสารแจกแจงรายละเอียดของข้อมูลให้มากที่สุด (Multifunctioning Graphical Elements) และเลือกใช้ภาพในรูปแบบกราฟิกเสมือนจริง (Realistic Graphic) เพื่อนำ�เสนอข้อมูลที่ถ่ายทอดด้วยภาพที่มี
สีสันและสัดส่วนสมจริง ทำ�ให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจได้ทันทีลดการตีความข้อมูล สร้างความเข้าใจเพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่เหมาะสม โดยการสำ�รวจกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 185 คน ด้วยแบบสอบถามความ
เข้าใจและพึงพอใจที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ความปลอดภัยของเฟอร์นิเจอร์สำ�หรับเด็ก
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากสื่ออินโฟกราฟิก และมีความพึงพอใจต่อสื่ออินโฟกราฟิกในระดับ
ดีมาก แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีความปลอดภัยสำ�หรับเด็ก
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.
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา
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