
งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1532 

ปัจจัยการส่ือสารทีม่ีอทิธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลทีม่ีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด  

 

Communication Factors Influencing Supporter Loyalty to the SCG Muangthong United F.C. 
 

อรรถญา พิกลุพารุ่งโรจน์* และ ธนทรัพย ์สนัทดัคา้ 
 

Adtaya Pigunparungrod* and Thanasap Santhatkar 

 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย  

Communication Arts, Rangsit University, Pathum Thani, Thailand 
*Corresponding author, E-mail: adtaya.p@rsu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลท่ีมีต่อ
สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ แฟนบอลสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด จ านวน
ทั้งหมด 388 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและมีการประเมินผล โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (SPSS) 

จากผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีสถานภาพสมรส มีการเชียร์สโมสร 2 ปี มี
เหตุผลในการตดัสินใจเชียร์ โดยเชียร์ตามคนสนิท เขา้ชมเกมส์เหยา้ 6-10 นัด ต่อปี เขา้ชมเกมส์เยือน 1-5 นดั ต่อปี มี
การเขา้ร่วมกิจกรรมของสโมสรโดยเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างแฟนคลบักับสโมสร ติดตามข่าวสารของ
สโมสรผา่นช่องทางเพจ Facebook (Muangthong United FC.) มีวธีิการสนบัสนุนสโมสร โดยการซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของ
สโมสร และมีงบประมาณต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้ท่ีระลึก 1,001-2,000 บาท 

ปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี  เมืองทอง ยไูนเต็ด พบวา่ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้ ปัจจัยการส่ือสาร มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ความรู้สึก ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีเท่ากนั ตามล าดบั โดยพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละดา้น ดงัน้ี  

การรับ รู้ ปัจจัยการส่ือสาร พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ ปัจจัยการส่ือสาร ภาพรวมอยู่ใน                    
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผูส่้งสาร ผูบ้ริหารมีการส่ือสารผ่านทางเพจ Facebook (Muangthong 
United FC.) ไปยงัแฟนบอลอยูส่ม ่าเสมอ มากท่ีสุด ดา้นเน้ือหา มีการน าเสนอบทสัมภาษณ์ คอลมัน์ของนักเตะผ่าน
หนงัสือแมตชเ์ดย ์มากท่ีสุด และดา้นช่องทาง เวบ็ไซตส์โมสร (http://www.mtufc.com) อพัเดตประวติัความเป็นมาของ
สโมสร ความส าเร็จของทีม ผูจ้ดัการทีม นกัเตะ และอ่ืน ๆ มากท่ีสุด 
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ความรู้สึก ทศันคติ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้สึก ทศันคติ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความรู้ มีความรู้ประวติัความเป็นมาสโมสร มากท่ีสุด ดา้นความเช่ือ มีความเช่ือมัน่วา่สโมสร
จะเป็นสโมสรระดบัเอเชีย และมีความรักและศรัทธาในสโมสร มากท่ีสุดท่ีเท่ากนั และดา้นพฤติกรรม มีพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกเพ่ิมมากข้ึน มากท่ีสุด 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรม                 
ท่ีแสดงออกเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                            
ด้านราคา มีพฤติกรรมต่อราคาตั๋วเข้าชมการแข่งขันมีราคาท่ีแฟนบอลสามารถซ้ือได้ มากท่ีสุด ด้านสถานท่ี                             
มีร้านอาหาร เคร่ืองด่ืมเพียงพอต่อแฟนบอล  มากท่ีสุด ด้านการส่งเสริมการตลาด สโมสรจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
เยาวชน เช่น ฟุตบอลคลินิก โครงการอะคาเดม่ี มากท่ีสุด และด้านผลิตภัณฑ์ มีพฤติกรรมต่อเส้ือเหยา้ เยือน                        
มีการออกแบบท่ีทนัสมยั มากท่ีสุด 

 
ค ำส ำคญั: ปัจจัยการส่ือสาร ความจงรักภักดี สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ 
 

Abstract 
 This research aims to explore Communication Factors Influencing Supporter Loyalty to the SCG 
Muangthong United F.C. The study samples were 388 supporters of the SCG Muangthong United F.C. 
Questionnaire was used as a tool to gather information. Data was than analyzed by using SPSS program. 
 Research results showed that most of samples were males, aged between 21-30 years, with a bachelor's 
degree. Most of them were also married and were running their own businesses, with the average monthly income of 
10,001-20,000 baht. Most of them had cheered for the club for 2 years because they followed their friends or family, 
Moreover, they visited the home games 6-10 times/year, visited away games 1-5 times/year, visited club activities by 
participating in football competitions between supporters and club members, followed the news of the club through 
Facebook page (Muangthong United F.C.) and supported the club by buying souvenirs of the club with a budget 
1,001-2,000 baht. 
 Communication factors influencing the loyalty of the supporters of the SCG Muangthong United F.C. were 
found to have a high level in the overall aspects. Considering each aspect, the results also demonstrated that the 
perception on communication was the highest-rated, followed by the feelings, attitudes and behavioral expressions 
about marketing mix respectively. The details of each aspect can be discussedas follows: 
 In terms of perception on communication, it was found that the respondents rated at a high level in this 
aspects. Considering each aspect, it was found that the manager had regular communication through the Facebook 
page (Muangthong United F.C.) to the supporters the most. The interviews and column of the players were presented 
through the Match Day Book the most. The club website (http://www.mtufc.com) helped updates the history of the 
club, the success of the team, the team manager, the players, and the others the most.  
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 In terms of feelings and attitudes, it was found that respondents rated feeling and attitude at a high level. 
Considering each aspect, it was found that: they had knowledge about the history of the club the most they had 
confidence that the club would become the Asian club and had love and faith in the club These people also liked to 
buy souvenirs. 
 In terms of behavior expressions about the marketing mix. It was found that respondents rated this aspect at 
a high level. Considering each aspect, it was found that they were likely to attend the competition where the ticket 
price was affordable and the place had enough restaurants and drinks for fans. As for marketing promotion: they 
preferred the club to arrange activities to promote the youth such as a football clinic or project academy. Last, they 
preferred home games – away games shirts with modernize designs. 
 
Keywords: Communication factors, Loyalty, The SCG Muangthong United F.C. 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบนัวงการกีฬาของเมืองไทยถูกยกระดบัข้ึนมาจากเม่ือก่อนอยา่งมาก กีฬาในยคุน้ี กลายเป็นธุรกิจแบบ
เตม็ตวับางชนิดถูกพฒันาต่อยอดไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมระดบัประเทศ ในเร่ืองของอุปกรณ์กีฬากนัแลว้ ในดา้นของ
กีฬาอาชีพปัจจุบนักีฬาฟุตบอลกลายเป็นชนิดกีฬาท่ีมีแฟนกีฬาให้การติดตามอยา่งลน้หลามจากการจดัระบบลีกอาชีพ
ข้ึนมา มีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ท าให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผลกัดนั “พระราชบญัญติัส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ.2556”  จนประกาศใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัท าพระราชบญัญติัส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 
เพ่ือเป็นกฎหมายท่ีจะส่งเสริมกีฬาอาชีพของประเทศไทยให้มีมาตรฐานทดัเทียมนานาประเทศ และก าหนดมาตรการ
คุม้ครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูเ้ก่ียวขอ้งกับกีฬาอาชีพ 
เน่ืองจากเล็งเห็นวา่อุตสาหกรรมกีฬาอาชีพของประเทศไทยก าลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว แต่ยงัไม่มีกฎหมายคุม้ครองทุก
องคาพยพดงักล่าว “พระราชบญัญติัส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556” และไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 130 
เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 เร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2557 เป็นตน้มา (https://www.matichonweekly.com, 2559) 
 สโมสร เมืองทอง ยไูนเตด็ ถือก าเนิดก่อตั้งเม่ือปี 2532 ณ ภายใตช่ื้อ “สโมสรฟตุบอลหนองจอกพิทยานุสรณ์” 
โดยในช่วงนั้นมีประธานคนแรก คือ นายวรวีย ์มะกูดี และลงเล่นในระดับดิวิชั่นล่าง ๆ เร่ือยมา ต่อมาเม่ือปี 2550       
นายระว ิโหลทอง ประธานกลุ่มบริษทัสยามสปอร์ต จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในดา้นส่ือกีฬาและส่ิงพิมพใ์น
ประเทศไทยไดเ้ทคโอเวอร์สโมสรและเปล่ียนช่ือไปเป็นสโมสรเมืองทอง ยไูนเตด็ ลงเล่นในศึกดิวชิัน่ 2 และยา้ยสนาม
เหยา้มายงัศูนยกี์ฬาธันเดอร์โดม ดว้ยปณิธานท่ีแรงกลา้ การบริหารแบบมืออาชีพและการมองการณ์ไกล ท าให้ทีม
สามารถเล่ือนชั้นไดปี้ต่อปีและข้ึนชั้นไดร้วดเร็วท่ีสุดท่ีเป็นไดด้ว้ยการควา้แชมป์ ดิวิชัน่ 2 (2007) และดิวชิัน่ 1 (2008) 
พร้อมควา้สิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนัฟตุบอลลีกสูงสุดของประเทศเป็นคร้ังแรก อยา่งไรก็ตาม ความคาดหวงัของปีแรกใน
ไทยลีก คือ การท าใหดี้ท่ีสุดดว้ยการเสริมทพัชั้นดีไม่วา่จะเป็นผูเ้ล่นทีมชาติไทย ผูเ้ล่นต่างชาติฝีเทา้ดี รวมทั้ง ทีมสตาฟ 
เพ่ือเสริมความแขง็แกร่งภายใตห้วัหนา้ผูฝึ้กสอนใหม่อยา่ง นายอรรถพล ปุษบาคม อดีตหวัหนา้ผูฝึ้กสอนของสโมสรบีอี
ซี เทโร ศาสน ท่ีเคยน าทีมเขา้รอบชิงชนะเลิศฟตุบอลเอเอฟซี แชมป์เป้ียนส์ลีก มาแลว้เม่ือปี 2548 และในทนัทีสโมสรฯ 
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มีศกัยภาพท่ีดีข้ึน ถึงแมอ้าจจะตะกุกตะกกัในช่วงตน้ฤดูกาลแต่ในทา้ยท่ีสุดก็สามารถท าผลงานไดอ้ยา่งสุดยอด ควา้
แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกไดเ้ป็นปีแรกท่ีลงท าการแข่งขนั โดยท าสถิติไดค้ะแนนมากท่ีสุดในบรรดาทีมท่ีเคยควา้แชมป์ลีก
ก่อนหน้านั้น รวมถึงสถิติยิงประตูมากท่ีสุดและเสียประตูนอ้ยท่ีสุดในลีกเช่นกนั และยงัเป็นการควา้แชมป์ลีก 3 ถว้ย     
3 ฤดูกาลติดต่อกนั (2007-2009) และกลายเป็นทีมแรกในประวติัศาสตร์ท่ีควา้แชมป์ไดร้วดเร็วท่ีสุด ตั้งแต่ปีแรกในไทย
ลีก นอกจากน้ี สโมสรฯ ยงัมีส่วนส าคญัในการท าใหลี้กฟตุบอลไทยกลบัมาไดรั้บความนิยม อีกคร้ังอยา่งท่ีไม่เคยเป็นมา
ก่อนดว้ยการสร้างประวติัศาสตร์หนา้ใหม่วงการฟตุบอลไทยน ากลยทุธ์ทางการตลาดเขา้มาใชอ้ยา่งเตม็รูปแบบไม่วา่จะ
เป็นการท าประชาสัมพนัธ์ทั้งทอ้งถ่ินและมวลชนเพ่ือเพ่ิมฐานแฟนบอล การขยายสนามคร้ังใหญ่พร้อมส่ิงอ านวยความ
สะดวก รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอีกมากมาย เป็นตน้ ท าให้ทั้งสโมสรฯ และวงการฟุตบอลไทยเติบโตอย่าง
รวดเร็วและเป็นลีกท่ีมีอนาคตท่ีสดใสในเอเชีย (https://www.facebook.com/Muangthong United FC., 2560) 
 แฟนบอล หมายถึง คนท่ีคลัง่ไคลใ้นกีฬาฟุตบอล “แฟน” มาจากค าวา่ “Fanatic” หมายถึงคนท่ีคลัง่ไคลใ้นส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง “บอล” มาจากค าวา่ “Football” หมายถึง กีฬาฟตุบอล “แฟนคลบั” หมายถึง ชมรมคนท่ีคลัง่ไคลส่ิ้งเดียวกนั
มาร่วมท ากิจกรรมเดียวกนั “คลบั” มาจากค าว่า “Club” หมายถึง ชมรมคนท่ีมาท ากิจกรรมร่วมกนั เม่ือพิจารณาถึง
ความหมายของค าวา่แฟนบอลและ แฟนคลบัจะเห็นความแตกตา่งระหวา่งสองค าน้ีอยา่งชดัเจน เช่น แฟนบอลอาจชอบ
ฟตุบอลมากกวา่ท ากิจกรรม ในขณะท่ีแฟนคลบันอกจากจะชอบดูบอลแลว้ยงัชอบร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึน ดงันั้น
ท าอยา่งไรท่ีจะให้แฟนบอลพฒันาการมาเป็นแฟนคลบั เพ่ือให้เกิดความเจริญเติมโตอยา่งย ัง่ยนืต่อสโมสรฟุตบอลนั้น 
ๆ เป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาวงการฟตุบอลในระดบัชาติ (www.facebook.com/เชียงใหม่เอฟซี ภาคี แฟนคลบั) 

โดยสโมสรไดเ้ปิดโอกาสใหแ้ฟนคลบัทุกคนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสโมสรและรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
กบัสโมสร ดว้ยการให้มีส่วนร่วมในการช่วยกนัคิดเพลงเชียร์ รูปแบบการเชียร์ ส่วนสโมสรจะให้การสนบัสนุนดา้น
อุปกรณ์การเชียร์อ านวยความสะดวกในการจัดหารถบัสส าหรับไปเชียร์ ท่ีสนามอ่ืนและมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ            
จุดก าเนิดของกลุ่ม “อุลตร้า เมืองทอง” เร่ิมตั้งแต่สมยัท่ีสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ยงัเล่นอยูในระดบัไทยลีก      
ดิวชิน 2 ซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในวงการฟุตบอลไทยมากนกัแฟนบอลหรือแฟนคลบัก็ยงัมีจ านวนน้อย ขอ้มูลข่าวสารท่ี
เก่ียวกบัสโมสรก็หายาก ประกอบกบัช่วงนั้นสโมสรเนน้การท าทีมเสียเป็นส่วนใหญ่ยงัไม่ให้ความส าคญักบัแฟนบอล
มากนกั ดงันั้น คุณยกัษณ์ ณ เมืองทอง ในฐานะแฟนพนัธ์ุแทข้องสโมสรจึงเร่ิมท าการประชาสมัพนัธ์เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสโมสรในเวบ็บอร์ดไทยแลนด ์สู ้สู ้(www.thailandsusu.com) เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของ
คนท่ีรักกีฬาฟุตบอลแต่ยงัไม่ปักใจเชียร์ทีมใดให้มาช่ืนชอบติดตามเชียร์และเป็นสมาชิกแฟนคลบัของทีมเมืองทอง 
ยไูนเตด็ ซ่ึงแฟนคลบัทุกท่านจะใชน้ามสกลุร่วมกนัเป็น “ณ เมืองทอง” เพื่อใหดู้เป็นเอกลกัษณ์และแสดงตวัใหค้นอ่ืนรู้
วา่มาจากเมืองทองและเชียร์ทีมเมืองทองเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั ซ่ึงกลุ่ม “อุลตร้าเมืองทอง” ถือเป็น
กลุ่มท่ีเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว จากราว 20 คน (ปานใจ ป่ินจินดา, 2552)  
 ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีและผลท่ีไดรั้บ แฟนบอลของสโมสรมีความรู้สึกรักและผูกพนัต่อ
สโมสร มีเจตคติในทางบวกต่อสโมสรการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความตั้งใจ และเต็มก าลงัความสามารถมี
ทัศนคติ ทางด้านบวกต่อสโมสรในทุกด้าน และพร้อมจะท างานเพื่อสโมสรต่อไป จากความจงรักภกัดีส่งผลต่อ       
การรับรู้ ปัจจยัการส่ือสาร มี 3 ดา้น ประกอบดว้ย 1. ดา้นผูส่้งสาร คือ ประธานสโมสร ผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน นักเตะ
ของทีม ท าหนา้ท่ีส่งสารของสโมสรไปยงัแฟนบอล 2. ดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ เน้ือหาข่าวสาร ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ คอลมัน์



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1536 

หรือบทสัมภาษณ์ ข่าวของสโมสร ท่ีเผยแพร่ออกไปให้แฟนบอลไดรั้บรู้ 3. ดา้นช่องทาง คือ ข่าวสารท่ีทางสโมสร
ส่งผา่นไปยงัแฟนบอล เช่น เพจ Facebook (Muangthong United FC.) ช่องยทููบ (MTUTD. TV) หนงัสือพิมพส์ยามกีฬา
รายวนั นิตยสารประจ าเดือน แมตชเ์ดย ์ประจ าแมตชก์ารแข่งขนั 
 ความรู้สึก ทศันคติ ประกอบดว้ย 1. ดา้นความรู้ เป็นดา้นท่ีแฟนบอลท่ีเชียร์สโมสร ทุกคนควรรู้ เช่น ความ
เป็นมาของสโมสรวา่เป็นอยา่งไรมีท่ีมาและจุดเร่ิมตน้มาจากส่ิงใด ใครเป็นผูบ้ริหารของสโมสร ความส าเร็จท่ีผ่านมา
ของของสโมสร เป้าหมายของสโมสร ประวติัผูฝึ้กสอนนกัเตะ 2. ดา้นความเช่ือ เป็นดา้นท่ีแฟนบอลเช่ือมัน่ในสโมสร
วา่มีความสามารถท่ีจะน าความส าเร็จมาสู่สโมสรได ้เช่ือมัน่กบัการบริหารสโมสร เช่ือมัน่ในการท าทีมของผูฝึ้กสอน
ของสโมสร เช่ือมัน่ในตวันักฟุตบอลเวลาลงท าการแข่งขนั เช่ือมัน่ในทีมงานสตาฟโคช้ เช่ือมัน่วา่สโมสรจะประสบ
ความส าเร็จ และเช่ือมัน่วา่สโมสรจะเป็นทีมชั้นน าของประเทศได ้3. ดา้นพฤติกรรม เป็นดา้นท่ีแฟนบอลยอมรับในตวั
ของสโมสร มีความศรัทธา ความเป็นหน่ึงเดียวกบัสโมสร ร่วมกิจกรรมของทางสโมสร  
 พฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด การก าหนดกลยทุธ์การตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย 1. 
ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) คือ สินคา้ท่ีระลึก อุปกรณ์ของสโมสรจดัท าข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของแฟนบอล 
ไดแ้ก่ เส้ือแข่ง เหยา้-เยือน เส้ือซอ้ม เส้ือโปโป เส้ือยืด ผา้พนัคอ กระเป๋าสะพาย สติกเกอร์ แกว้น ้ า เป็นตน้ 2. ดา้นราคา  
(Price) สินค้าท่ีระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม เช่น เส้ือแข่งมีราคาท่ีแฟนบอลทุกคนสามารถซ้ือได้ เส้ือโปโลมีราคาท่ี
เหมาะสมกับคุณภาพของเส้ือ ราคาของตัว๋เขา้ชมการแข่งขนั มีราคาท่ีเหมาะสมกับเกมการแข่งขนั 3. ดา้นสถานท่ี 
(Place) ช็อปของสโมสรมีทั้ ง 2 ฝ่ัง ทางเข้าและออก จุดขายตั๋วเข้าชมการแข่งขัน มีทั้ ง 2 ฝ่ัง ร้านขายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม สนามเอสซีจี สเตเดียม เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอลเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ มีความจุทั้งหมด 15,000 
ท่ีนั่ง 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สโมสรมีการประชาสัมพนัธ์เร่ืองการจัดโปรโมชัน่ สโมสรมีการจดั
กิจกรรมร่วมกบัแฟนบอลอยู่ตลอด เช่น กิจกรรมวนัแม่ กิจกรรมวนัเด็ก มีการเปิดสอนฟุตบอลคลินิกให้กบัเด็กและ
เยาวชนท่ีช่ืนชอบในกีฬาฟตุบอล สโมสรมีการจดักิจกรรมร่วมกบัสปอนเซอร์อยูเ่สมอ  
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความประสงคใ์นการศึกษาถึงปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟน
บอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เพ่ือท าให้ทราบถึงเพ่ือท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีกลุ่มแฟนบอลมีความ
จงรักภกัดีในสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด โดยด้านเน้ือหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1. การรับรู้ ปัจจัยการส่ือสาร  
ประกอบด้วย ดา้นผูส่้งสารไปยงัแฟนบอล ด้านเน้ือหา และด้านช่องทางในการส่ือสารกับแฟนบอล 2. ความรู้สึก 
ทศันคติ ประกอบดว้ย ดา้นความรู้ ดา้นความเช่ือ และดา้นพฤติกรรม 3. พฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี และด้านส่งเสริมการตลาด เพื่อน าผลวิจัยไป
พัฒนาการส่ือสารเพื่อพัฒนาฐานแฟนบอลให้เพ่ิมมากข้ึน  และเป็นแนวทางส าหรับในการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานให้ตอบสนองความตอ้งการของแฟนบอลสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ไดดี้ยิ่งข้ึนและสามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการสร้างกลยทุธ์ส าหรับการพฒันาเพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการแฟนบอลของสโมสร เอสซีจี เมืองทอง 
ยไูนเตด็ มากข้ึน  
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2. วตัถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาปัจจัยการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลท่ีมีต่อสโมสเอสซีจี เมืองทอง 

ยไูนเตด็ 
 

3. วธีิด าเนินการวจิยั 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมือง
ทอง ยูไนเต็ด” ผูว้ิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล เพ่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อหา
ค่าสถิติต่าง ๆ 

 ประชากรท่ีท าการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ แฟนบอลสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี 
คือ ผูเ้ขา้ชมการแข่งขนัในฝ่ังท่ีนัง่ของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ จ านวน 12,500 ท่ีนัง่ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แฟนบอลสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด จ านวน 388 คน ซ่ึง
ผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตามหลกัสถิติดว้ยการแปรผนัตามกนัระหวา่งขนาดกลุ่มตวัอยา่งกบัความคลาด
เคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจากการสุ่มตวัอย่างโดยการวิจยัคร้ังน้ีไดน้ าสูตร Taro Yamane (1973) (อา้งถึงในประคอง กรรณสูต, 
2528) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความผิดพลาดจากการสุ่มตวัอยา่งมีไม่เกินร้อยละ 5 

 การวิจัยในคร้ังน้ีใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนเองเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) และปลายปิด (Close-ended Questionnaire) โดยจดัล าดบัเน้ือหา
แบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยแบ่งเป็น 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของแฟนบอลสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ 
 ตอนท่ี 2 ปัจจัยการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง 
ยไูนเตด็  
 ผูท้  าวจิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและน าแบบสอบถามจ านวน 388 ชุด ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยตวัเองแลว้รอรับแบบสอบถามกลบัคืนบริเวณสนามเอสซีจี สเตเดียม ในวนัท่ีสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด                   
มีโปรแกรมท าการแข่งขนั โดยผูว้ิจยัท าการติดต่อขออนุญาตโดยการท าจดหมายขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลยั
รังสิตน าไปยื่นให้กบัคุณวสันต์ จนัทร์ประนต ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ซ่ึงการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูท้  าวจิยัใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในวนัท่ี 3 และ 6 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 ท่ีสโมสรเอส
ซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ท าการแข่งขนัท่ีสนามเอสซีจี สเตเดียม และในวนัดงักล่าว มีผูช่้วยวจิยัในการเก็บแบบสอบถาม
ทั้งส้ิน 3 คน 
 

4. ผลการวจิยั 
 4.1 ขอ้มูลส่วนตวัของแฟนบอลสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ 
 จากผลการวิจยั พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแฟนบอลของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด 
จ านวน 388 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี มากท่ีสุด รองลงมา คือ 31-40 ปี และ41-50 ปี     
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มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด รองลงมา คือ ปวช./ปวส. และระดบัมธัยมศึกษา มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
รองลงมา คือ พนักงานบริษทัเอกชน และนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ 20,001-30,000 บาท และ30,001-40,000 บาท มีสถานภาพสมรส มากท่ีสุด รองลงมา คือ โสด และ
แยกกนัอยู ่ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีการเชียร์ทีมสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ 2 ปี มากท่ีสุด รองลงมา คือ 3 ปี และ 5 ปี 
มีเหตุผลในการตดัสินใจเชียร์สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด  โดยเชียร์ตามคนสนิท มากท่ีสุด รองลงมา คือ เชียร์
เพราะผลงานของทีม และเชียร์เพราะช่ืนชอบ   นักเตะในทีม มีการเขา้ชมเกมส์การแข่งขนัในนัดเจา้บา้นโดยเขา้ชม     
6-10 นดั มากท่ีสุด รองลงมา คือ 11-15 นัด และ 1-5 นัด มีการเขา้ชมเกมส์การแข่งขนัในนัดทีมเยือน โดยเขา้ชม 1-5 
นัด มากท่ีสุด รองลงมา คือ 6-10 นัด และ11-15 นัด เขา้ร่วมกิจกรรมของสโมสรโดยเข้าร่วมการแข่งขนัฟุตบอล
ระหวา่งแฟนคลบักบัสโมสร มากท่ีสุด รองลงมา คือ งานเปิดตวัสโมสรในตน้ฤดูกาล และกิจกรรมช่วยเหลือสงัคมของ
สโมสร ติดตามข่าวสารของสโมสรผ่านทางช่องทางเพจ Facebook (Muangthong United FC.) มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ช่องยทููบ (MTUTD TV.) และหนังสือพิมพส์ยามกีฬารายวนั มีวิธีการสนบัสนุนสโมสรโดยการซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของ
สโมสร มากท่ีสุด รองลงมา คือ เชิญชวนคนสนิทเขา้มาชมการแข่งขนัของสโมสร และซ้ือตัว๋เขา้ชมทุกนัด และมี
งบประมาณต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้ท่ีระลึก 1,001-2,000 บาท รองลงมา คือ ต ่ากวา่ 1,000 บาท และ 2,001-3,000 บาท 

 4.2 ปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ 
จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี  

เมืองทอง ยไูนเตด็ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลท่ีมี
ต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การรับรู้ ปัจจยัการ
ส่ือสาร มากท่ีสุด รองลงมา คือ ความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด        
ท่ีเท่ากนั ตามล าดบั โดยพิจารณารายละเอียดในแตล่ะดา้น ทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี 

การรับรู้ ปัจจยัการส่ือสาร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ของแฟนบอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ในการรับรู้ ปัจจยัการส่ือสารในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านผูส่้งสาร มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านเน้ือหา และด้านช่องทาง ตามล าดับ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ดา้นผูส่้งสาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟน
บอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ในการรับรู้ ปัจจยัการส่ือสารดา้นผูส่้งสาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารมีการส่ือสารผ่านทางเพจ Facebook (Muangthong United FC.)ไปยงัแฟนบอล
อยูส่ม ่าเสมอ มากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูฝึ้กสอนพูดถึงความพร้อมของทีมผา่นช่องยทููบ (MTUTD  TV.) ไปยงัแฟนบอล
อยู่เสมอ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสโมสรมีการอัพเดตความเคล่ือนไหวของสโมสรผ่านทางเพจ Facebook 
(Muangthong United FC.) ตามล าดบั 
 ดา้นเน้ือหา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลท่ี
มีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในการรับรู้ ปัจจัยการส่ือสารด้านเน้ือหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การน าเสนอบทสัมภาษณ์คอลมัน์ของนกัเตะผ่านหนงัสือแมตชเ์ดย ์มากท่ีสุด รองลงมา 
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คือ การน าเสนอข่าวสารของทางสโมสรผ่านทางเวบ็ไซต ์(http://www.mtutd.com) และการน าเสนอคลิปวีดีโอความ
เคล่ือนไหวผ่านช่องยูทูบ MTUTD TV. ท่ีเท่ากัน และการน าเสนอไฮไลท์การแข่งขนัผ่านช่องยูทูบ MTUTD TV. 
ตามล าดบั 

ดา้นช่องทาง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอล
ท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ในการรับรู้ ปัจจยัการส่ือสารดา้นช่องทาง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เว็บไซต์สโมสร (http://www.mtufc.com) อัพเดตประวัติความเป็นมาของสโมสร 
ความส าเร็จของทีม ผูจ้ดัการทีม นักเตะ และอ่ืน ๆ มากท่ีสุด รองลงมา คือ เพจ Facebook (Muangthong United FC.)                  
มีการอพัเดตข่าวสารความเคล่ือนไหวของทีม อพัเดตแมตช์ รีพอร์ต อพัเดตรูปภาพการแข่งขนัและการซอ้มของทีมอยู่
เสมอ และหนงัสือแมตชเ์ดย ์(Match Day) อพัเดตความพร้อมของทีมก่อนท าการแข่งขนัไวอ้ยา่งชดัเจน ตามล าดบั 
 ความรู้สึก ทศันคติ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของ
แฟนบอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ความรู้สึก ทศันคติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ดา้นความรู้และดา้นความเช่ือ มากท่ีสุดท่ีเท่ากนั และดา้นพฤติกรรม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ดา้นความรู้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอล
ท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ในความรู้สึก ทศันคติดา้นความรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า มีความรู้ประวติัความเป็นมาสโมสร มากท่ีสุด รองลงมา คือ ประวติัผูฝึ้กสอนและนักเตะ และ
เป้าหมายสโมสร ตามล าดบั 

ดา้นความเช่ือ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟน
บอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในความรู้สึก ทัศนคติด้านความเช่ือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความเช่ือมัน่วา่สโมสรจะเป็นสโมสรระดบัเอเชีย และมีความรักและศรัทธาในสโมสร 
มากท่ีสุด ท่ีเท่ากัน รองลงมา คือ เช่ือมัน่ว่าสโมสรจะเป็นแชมป์ไทย พรีเมียร์ลีก และเช่ือมั่นในสโมสร ผูบ้ริหาร           
ผูฝึ้กสอน นกัเตะ ตามล าดบั 
 ดา้นพฤติกรรม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟน
บอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ในความรู้สึก ทศันคติดา้นพฤติกรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีระลึกเพ่ิมมากข้ึน มากท่ีสุด รองลงมา คือ เขา้ชมการแข่งขนัท่ี
สโมสรลงแข่งขนัมากข้ึน และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงกบัสโมสร ตามล าดบั 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับปัจจัยการ
ส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด พฤติกรรมท่ีแสดงออก
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นราคา มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ดา้นสถานท่ีและดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีเท่ากนั และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลท่ีมี
ต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในพฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา             
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีพฤติกรรมต่อราคาตัว๋เขา้ชมการแข่งขนั มีราคาท่ีแฟน

http://www.mtufc.com/
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บอลสามารถซ้ือได ้มากท่ีสุด รองลงมา คือ เส้ือโปโล มีราคาท่ีแฟนบอลสามารถซ้ือได ้และเส้ือยืดมีราคาท่ีแฟนบอล
สามารถซ้ือได ้ตามล าดบั 

ดา้นสถานท่ี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอล
ท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ ในพฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานท่ี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีร้านอาหาร เคร่ืองด่ืมเพียงพอต่อแฟนบอล มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ช็อปสโมสรมีเส้ือแข่งผา้พนัคอ แกว้น ้ า สติกเกอร์ ฯลฯ วางจ าหน่ายท่ีเพียงพอต่อแฟนบอล และช่ืนชอบ
บรรยากาศภายในสนามระหว่างการแข่งขันและภายใน-ภายนอกสนามมีห้องน ้ าเพียงพอต่อแฟนบอล ท่ีเท่ากัน 
ตามล าดบั   
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ของแฟนบอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ในพฤติกรรมท่ีแสดงออก เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ สโมสรจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
เยาวชน เช่น ฟตุบอลคลินิก โครงการอะคาเดม่ี มากท่ีสุด รองลงมา คือ สโมสรมีการแจกส่ิงของเพ่ือเชิญชวนแฟนบอล
ใหเ้ขา้มาชมเกม เช่น เส้ือแข่งขนั ผา้พนัคอ และมีการประชาสมัพนัธ์การลดราคาสินคา้อยูเ่สมอ ตามล าดบั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟน
บอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในพฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด               
ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เส้ือเหยา้ เยือน มีการออกแบบท่ีทนัสมยั 
มากท่ีสุด รองลงมา คือ เส้ือโปโล (ขาว-ด า) ใส่ไดก้บัทุกสถานการณ์ และเส้ือเหยา้ เยอืนมีเน้ือผา้ท่ีใส่สบาย ตามล าดบั 
 
5. การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการติดตามข่าวสารของสโมสรผ่านช่องทางเพจ Facebook  
(Muangthong United FC) ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ แฟนบอลของสโมสรนั้น มีการติดตามข่าวสารของสโมสรผ่านทาง
เพจ Facebook ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด Samual L. Becker (1978) (อา้งถึงในศราณี มณีโชติ, 2545) กล่าวว่า การเลือก
เปิดรับขา่วสารจากการเลือกส่ือท่ีตนสะดวกมากท่ีสุด แต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ีต่างกนัตามท่ีตนสะดวก   
และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทติัธร ทองสินธ์ุ (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการ ทศันคติ และความ
ต้องการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือเฟซบุ๊กของสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางการตลาดผา่นส่ือเฟซบุ๊ก และวตัถุประสงคท่ี์ใชบ้ริการส่ือ
เฟซบุ๊กของสโมสร เอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ เพ่ือดูวดีิโอ บรรยากาศของเกมส์การแข่งขนัและฝึกซอ้มมากท่ีสุด  
 วธีิการสนบัสนุนสโมสรโดยการซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของสโมสร มีงบประมาณต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้ท่ีระลึก 
1,001-2,000 บาท ผลวิจยัท่ีออกมานั้น ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการสนับสนุนสโมสรในทางท่ีดี 
เพราะมีการสนบัสนุนสโมสรโดยการซ้ือสินคา้ท่ีระลึกโดยถา้เฉล่ียต่อนดัแลว้สโมสรจะมีผลก าไรจากสินคา้ท่ีระลึกท่ี
ค่อนขา้งมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (2000) กล่าวไวว้่า ภาพลกัษณ์เป็นองคร์วมของความเช่ือ ความคิด 
และความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงทศันคติและการกระท าใด ๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้นจะมีความเก่ียวพนั
อย่างสูงกับภาพลักษณ์ของส่ิง ๆ นั้ น และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของปฏิภาณ ธนะวงษ์ (2559) ศึกษาวิจัยเร่ือง 
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พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของแฟนบอลสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด
และสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี ผลการวิจยัพบว่า มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ท่ีระลึกแต่ละคร้ัง 1,000-2,000 
บาท มีเหตุผลในการซ้ือสินคา้ท่ีระลึก คือ เป็นการสนบัสนุนสโมสรท่ีช่ืนชอบ 
 การรับรู้ ปัจจยัการส่ือสาร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ของแฟนบอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในการรับรู้ ปัจจัยการส่ือสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก       
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ดา้นผูส่้งสาร มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นเน้ือหา และดา้นช่องทาง ตามล าดบั  

ดา้นผูส่้งสาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟน
บอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ในดา้นผูส่้งสาร ผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริหารมีการส่ือสารผ่านทาง เพจ 
Facebook (Muangthong United FC.) ไปยงัแฟนบอลอยูส่ม ่าเสมอ ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ ผูบ้ริหารของสโมสรมีการพดู
ถึงความพร้อมของทีมอยูต่ลอดเวลา และยงัมีการส่ือสารกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัร่วมกบัสปอนเซอร์ของสโมสร วา่สโมสร
จะมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างท่ีสโมสรนั้ นก าลังจะจัดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของอนันต์ เมืองทอง (2557) 
ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประชาสมัพนัธ์การแข่งขนัฟตุบอลอาชีพของ ประเทศไทย กรณีศึกษา 
สโมสรฟตุบอลเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ ผลการวจิยัพบวา่ ความสนใจต่อขอ้มูลของการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ของ
สโมสรมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้มูลของนกัฟตุบอล 
 ความรู้สึก ทศันคติ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของ
แฟนบอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ความรู้สึก ทศันคติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ดา้นความรู้และดา้นความเช่ือ มากท่ีสุดท่ีเท่ากนั และดา้นพฤติกรรม ตามล าดบั  
 ดา้นความรู้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อ ความจงรักภกัดีของแฟนบอล
ท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ในความรู้สึก ทศันคติดา้นความรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการวิจยั
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้เร่ืองประวติัความเป็นมาสโมสร ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Schiffman and 
Kanuk (2000) กล่าววา่ ทศันคติ “เป็นความโนม้เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ท าใหมี้พฤติกรรมลกัษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบ
ท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง” และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัมีนา อ่องบางน้อย (2553) ศึกษาวิจยัเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ความไวว้างใจ 
และความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ) ผลการวิจยัพบว่า ความภกัดีต่อ              
ตราสินคา้ CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ) ดา้นความเหนือกวา่ตราสินคา้อ่ืนมีความสัมพนัธ์กบัเพศการตระหนกัรู้ตรา
สินคา้ ด้านการจดจ าไดคุ้ณภาพท่ีถูกรับรู้ ดา้นความน่าเช่ือถือ และการตอบสนอง การเช่ือมโยงกับตราสินคา้ ด้าน
คุณสมบติั และความพึงพอใจดา้นกระบวนการบริการ ลกัษณะทางกายภาพของบริการ และพนกังานผูใ้หบ้ริการ 
 พฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสาร
ท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด พฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกบั
ส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ดา้นราคา มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ดา้นสถานท่ีและดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีเท่ากนั และดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลท่ีมี
ต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในพฤติกรรมท่ีแสดงออก เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการวิจยัพบวา่มีพฤติกรรมต่อราคาตัว๋เขา้ชมการแข่งขนั มีราคาท่ีแฟนบอลสามารถซ้ือได ้
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มากท่ีสุด รองลงมา คือ เส้ือโปโล มีราคาท่ีแฟนบอลสามารถซ้ือได ้และเส้ือยืดมีราคาท่ีแฟนบอลสามารถซ้ือได ้ผูว้ิจยั                   
มีความคิดเห็นว่า สโมสรน่าจะมีการลดราคาตัว๋ในบางนัด หรือมีการลดราคาให้กบั ผูสู้งอายุหรือนักเรียน/นักศึกษา 
เพ่ือเป็นการสนบัสนุนแฟนบอลท่ีช่ืนชอบสโมสรแต่ไม่สามารถเขา้ชมเกมได ้และเป็นการเพ่ิมยอดแฟนบอลในแต่ละ
นดัอีกหน่ึงทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) กล่าววา่ ราคา (Price) เป็นจ านวนเงิน
ซ่ึงแสดงเป็นมูลค่าท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่ายเงินเพ่ือแลกกบั ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินคา้หรือบริการการตดัสินในดา้น
ราคาไม่จ าเป็นตอ้งเป็นราคาสูงหรือต ่าแต่เป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ในคุณค่า (Perceived Value และยงัสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของทัติธร ทองสินธ์ุ (2559) ศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการ ทัศนคติและความต้องการของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือเฟซบุ๊กของสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ผลการวิจยัพบว่า 
ทศันคติต่อสินคา้ท่ีระลึกท่ีมีราคาบอกในเฟซบุ๊กชดัเจน มากท่ีสุด รองลงมา คือ สินคา้มีราคาหลายระดบัราคาให้เลือก
และราคาสินคา้มีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพตามล าดบั และผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการให้มีการบอกสินคา้
ราคาพิเศษในทุกคร้ัง  
 
6. บทสรุป 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลท่ีมีต่อ
สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ แฟนบอลสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด จ านวน
ทั้งหมด 388 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและมีการประเมินผล จากผลการวิจยั
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีสถานภาพสมรส มีการเชียร์สโมสร 2 ปี มีเหตุผลในการตดัสินใจ
เชียร์ โดยเชียร์ตามคนสนิท เขา้ชมเกมส์เหยา้ 6-10 นดั ต่อปี เขา้ชมเกมส์เยือน 1-5 นดั ต่อปี มีการเขา้ร่วมกิจกรรมของ
สโมสรโดยเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างแฟนคลบักับสโมสร ติดตามข่าวสารของสโมสรผ่านช่องทางเพจ 
Facebook (Muangthong United FC.) มีวิ ธีการสนับสนุนสโมสร โดยการซ้ือสินค้าท่ีระลึกของสโมสร และมี
งบประมาณต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้ท่ีระลึก 1,001-2,000 บาท 
 ปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลท่ีมีต่อสโมสรเอสซีจี  เมืองทอง ยไูนเต็ด พบวา่ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้ ปัจจัยการส่ือสาร มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ความรู้สึก ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีเท่ากนั ตามล าดบั โดยพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละดา้น ดงัน้ี  
 การรับรู้ ปัจจยัการส่ือสาร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ ปัจจยัการส่ือสาร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก                         
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผูส่้งสาร ผูบ้ริหารมีการส่ือสารผ่านทางเพจ Facebook (Muangthong United FC.) 
ไปยงัแฟนบอลอยูส่ม ่าเสมอ มากท่ีสุด ดา้นเน้ือหา มีการน าเสนอบทสัมภาษณ์ คอลมัน์ของนักเตะผ่านหนงัสือแมตช์
เดย ์มากท่ีสุด และด้านช่องทาง เว็บไซต์สโมสร (http://www.mtufc.com) อัพเดตประวติัความเป็นมาของสโมสร 
ความส าเร็จของทีม ผูจ้ดัการทีม นกัเตะ และอ่ืน ๆ มากท่ีสุด 
 ความรู้สึก ทศันคติ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้สึก ทศันคติ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความรู้ มีความรู้ประวติัความเป็นมาสโมสร มากท่ีสุด ดา้นความเช่ือ  มีความเช่ือมัน่วา่สโมสร
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จะเป็นสโมสรระดบัเอเชีย และมีความรักและศรัทธาในสโมสร มากท่ีสุดท่ีเท่ากนั และดา้นพฤติกรรม มีพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกเพ่ิมมากข้ึน มากท่ีสุด 
 พฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นราคา มีพฤติกรรมต่อ
ราคาตัว๋เขา้ชมการแข่งขนัมีราคาท่ีแฟนบอลสามารถซ้ือได ้มากท่ีสุด ดา้นสถานท่ีมีร้านอาหาร เคร่ืองด่ืมเพียงพอต่อ
แฟนบอล  มากท่ีสุด ด้านการส่งเสริมการตลาด สโมสรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเยาวชน เช่น ฟุตบอลคลินิก 
โครงการอะคาเดม่ี มากท่ีสุด และดา้นผลิตภณัฑ ์มีพฤติกรรมต่อเส้ือเหยา้ เยอืน มีการออกแบบท่ีทนัสมยั มากท่ีสุด 
ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

1. ผลการวิจยัท าให้ทราบว่าเร่ืองการรับรู้ ปัจจยัการส่ือสาร ดา้นเน้ือหาและด้านช่องทาง น้อยท่ีสุด ดงันั้น
สโมสรควรให้ความส าคญักบัดา้นช่องทางเพ่ิมมากข้ึน เช่น ทาง Instagram หรือ IG เพราะช่องทางInstagram หรือ IG 
ก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั เพ่ือเพ่ิมการสัง่ซ้ือของทางออนไลน์มากข้ึนและมีการประชาสมัพนัธ์ความเคล่ือนไหว
ของสโมสรเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหมี้อิทธิพลและมีคุณภาพต่อแฟนบอล 

2. ผลการวิจัยท าให้ทราบว่าเร่ืองความรู้สึก ทัศนคติ ด้านพฤติกรรม น้อยท่ีสุด ดังนั้ นสโมสรควรให้
ความส าคญักบัดา้นพฤติกรรม เพ่ิมมากข้ึน เช่น การจดักิจกรรม Meeting ให้แฟนบอลไดมี้กิจกรรมร่วมกบันักบอล
สโมสร เช่น จดังานระหวา่งนักฟุตบอลและแฟนบอลเดือนละคร้ัง จดักิจกรรมบริจาคส่ิงของแก่เด็กท่ีไร้โอกาสท่ีช่ืน
ชอบในกีฬาฟตุบอล เป็นตน้ อยูต่ลอดเพ่ือให้แฟนบอลนั้นมีอิทธิพลกบัสโมสรมากกวา่น้ี และใหแ้ฟนบอลมีทศันคติท่ี
ดีต่อสโมสร 

3. ผลการวิจยัท าให้ทราบวา่เร่ืองพฤติกรรมท่ีแสดงออกเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริม
การตลาดและดา้นผลิตภณัฑ์ น้อยท่ีสุด ดงันั้นสโมสรควรให้ความส าคญักบัดา้นผลิตภณัฑ ์ให้มากข้ึน เช่น การใส่ใจ
รายละเอียดเล็ก ๆ ของผลิตภัณฑ์ นั้ นว่ามีความเหมาะสมกับผลิตภณัฑ์แค่ไหน เพ่ือให้แฟนบอลหันมาสนใจใน
ผลิตภณัฑ ์มากกวา่น้ี เช่น ผลิตมากจากอะไร สรรพคุณของสินคา้คืออะไร แบ่งแยกหมวกสินคา้ท่ีระลึกให้ชดัเจน และ
อ่ืน ๆ เป็นตน้ 

4. ผลการวิจยัท าให้ทราบว่า ขอ้มูลของนักฟุตบอลเป็นขอ้มูลท่ีทางแฟนคลบัให้ความสนใจในระดับมาก 
ดงันั้น ทางสโมสรควรจะท าระเบียนประวติัหรือฐานขอ้มูลของนกัฟุตบอลให้ละเอียดและให้มีความน่าสนใจมากข้ึน 
อาจจะมีการตอบกระทูก้บันกัฟตุบอลโดยตรงก็จะยิง่สร้างความน่าสนใจมากข้ึน 

5. ผลการวิจยัท าให้ทราบว่า การใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ือมีอิทธิพลต่อความภกัดีในดา้นผลิตภณัฑ์ของสโมสร
ฟตุบอลเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ ดงันั้นจึงตอ้งหานกักีฬาท่ีมีช่ือเสียงมา เสริมทีมหรือพฒันานกักีฬาท่ีมีอยูใ่หมี้ช่ือเสียง
มากข้ึน และรักษามาตรฐานผลการแข่งขนั ให้ติดอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ อยูต่ลอด เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผูท่ี้ไม่เป็น
แฟนคลบัมาสมคัรสมาชิก เพ่ือเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสโมสรใหไ้ด ้
ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลท่ีมีต่อ
สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด โดยรวมดงันั้นในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเป็นการเฉพาะกบักลุ่มแฟน
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บอลท่ีเป็นสมาชิกตัว๋ปีและกลุ่มแฟนบอลของสโมสรเพ่ือเปรียบเทียบความพอใจและความตอ้งการ ท่ีท าใหแ้ฟนบอลมี
ความประทบัใจและความจงรักภกัดีต่อสโมสร เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึน  

2. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นเพียงแค่การศึกษาเพียงแค่สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เท่านั้น ดงันั้นใน
การท าวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของแฟนบอลท่ีมีต่อสโมสร
ฟตุบอล อ่ืน ๆ ในระดบัเดียวกนั เพ่ือน ามาเปรียบเทียบแต่ละสโมสร เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากกวา่น้ี 

 
7. กติตกิรรมประกาศ 

ปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก อาจารยอ์รรถญา พิกุล
พารุ่งโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่ ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย ์และขอขอบพระคุณ อาจารย์
นฤนาถ ไกรนรา ประธานกรรมการ และผูช่้วยศาสตราจารยธิ์ราภรณ์ กล่ินสุคนธ์ กรรมการ ท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้
ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข รูปเล่มงานวิจยั และแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัฉบบัน้ี จึงขอกราบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี นอกจากน้ีผูว้จิยัขอขอบพระคุณ พอ่ แม่ พ่ี และครอบครัวของขา้พเจา้ ท่ีเล้ียงดูและคอยดูแลเอาใจ
ใส่ข้าพเจ้าจนสามารถส าเร็จการศึกษา และยงัรวมไปถึงคุณวสันต์ จันทร์ประนต ผู ้จัดการฝ่ายการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บแบบสอบถามในคร้ังน้ี และ
ขอขอบพระคุณแฟนบอลสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือท่ีไดก้รุณาช่วยท าแบบสอบถาม
และแนะน าขอ้เสนออ่ืน ๆ จนท าใหง้านวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
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