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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมของแฟนคลับในการพัฒนาทีม
สโมสรฟุตบอล นครราชสีมา มาสดา เอฟซี 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของแฟนคลับ
ทีมสโมสรฟุตบอล นครราชสีมา มาสดา เอฟซี ผลการวิจัยพบวา ดานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนา
สโมสรของแฟนคลับ พบวา แฟนคลับสวนใหญเปนเพศชาย ในฤดูการแขงขันที่ผานมาเขาชมการแขงขัน 1 – 5
ครั้ง มีคาใชจายระหวาง 201 – 400 บาท เคยเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางสโมสรจัดขึ้น นอกเหนือจากการเขา
ชมการแขงขัน และมีการซื้อผลิตภัณฑของสโมสร ซึ่งผลิตภัณฑที่แฟนคลับนิยมซื้อมากที่สุดเปนอันดับแรก
ไดแก เสื้อผาเครื่องแตงกาย โดยซื้อเนื่องจากตองการสนับสนุนและอุดหนุนสโมสร และซื้อผลิตภัณฑของ
สโมสรโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 – 2 ครั้ง ผานทางรานคาของสโมสรโดยตรง กรณีอายุ พบวา ชวงอายุของแฟนคลับ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมจํานวนการเขาชมการแขงขัน กลุมแฟนคลับสวนใหญมีอายุระหวาง 20 -30 ป
เปนกลุมอายุของวัยรุนที่สําเร็จการศึกษาและกําลังทํางานเก็นเงินเพื่อการสรางเนื้อสรางตัวสรางฐานะ ยังไมมี
ภาระรับผิดชอบมากนัก เปนกลุมอายุที่ชอบทํากิจกรรมและพบปะสังสรรคกับคนอื่น ทําใหก ารเขาชมการ
แขงขันฟุตบอลเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนในชวงอายุนี้ที่ตองการมีกิจกรรมในเวลาวางหรือตองการพบปะ
กับเพื่อนฝูง กรณีรายไดตอเดือน พบวา ระดับรายไดตอเดือนของแฟนคลับมีความสัมพันธกับพฤติกรรมจํานวน
การเขาชมการแขงขัน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากระดับของรายไดจะเปนตัวกําหนดความสามารถในการใช
จายสําหรับการเขาชมการแขงในแตละครั้งหรือกําหนดความสามารถในการเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางสโมสร
ฟุตบอลจัดขึ้น กรณีที่การเขารวมกิจกรรมมีคาใชจายที่สูงเกินไปก็จะทําใหแฟนคลับไมสามารถเขารวมกิจกรรม
นั้นได
คําสําคัญ พฤติกรรมการมีสวนรวม, แฟนคลับ, สโมสรฟุตบอล นครราชสีมา มาสดา เอฟซี
Abstract
The purposes of this research were 1) to study participative behaviors of fan club in
the development of Nakhon Ratchasima Mazda FC and 2) to study factors affecting the
participative behaviors of fan club of Nakhon Ratchasima Mazda FC.
The research findings were as follows: In aspect of participative behaviors of fan club
in the club's development, it was found that most of fan club was male, watched the club's
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matches 1-5 times in the last season, had their expenses between THB 201–400, participated
in other activities organized by the club besides watching matches. In aspect of purchasing
the club's products, it was found that the most popular product bought by fan club was
clothes, the reason of purchasing was to support and assist the club and purchased the
club's products average at 1-2 times per month directly via the club shop. In aspect of age,
it was found that the age of fan club had relationship with behavior and quantity of
watching matches. The most of fan club was between 20-30 years old, an age group of
youngster who was graduated and works for collecting money to build up their fortune, had
not much obligation and was an age group who likes to have activities and meetings. These
made watching of football matches was a choice for this age group who wants to do
activities on free times or meet their friends. In aspect of monthly income, it was found that
the level of monthly income of fan club had relationship with behavior and quantity of
watching matches. These might be come from income level was a determinant of
competency on spending for watching each match or participating in other activities
organized by the club. If any activity cost too high to participate, it would cause fan club
cannot participate with such activity.
Keywords participative behaviors, fan club, Nakhon Ratchasima Mazda FC
บทนํา
ทีมสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมา เปนสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยโดยเปนทีมจากจังหวัด
นครราชสีมา สโมสรนครราชสีมา มาสดา เอฟซี หรือสวาทแคท “SWAT CAT” ปจจุบันเลนอยูในลีก ดิวิชั่น 1
ฤดูกาล 2556 ไดใชสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 จังหวัดนครราชสีมา หรือสนาม
ซีเกมส เปนสยามเหยา ความจุ 25,000 ที่นั่ง และสามารถขยายเพิ่มเปน 45,000 ที่นั่ง ไดในอนาคต ซึ่ง
ปจจุบันใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศ ทีมนครราชสีมา มาสดา เอฟซี เคยไดรับการกลาวขานจากแฟนบอลวา
คือ ทีมเจลีกเมืองไทย โดยวัดจากมีฐานแฟนบอลที่มากมายทั่วทั้งจังหวัด รวมถึงเปนจังหวัดใหญที่อุดมไปดวย
ความพรอมในหลายๆปจจัย ทั้งดานการเงิน และสนามจัดการแขงขัน รวมถึงแฟนบอลที่พรอมจะเขามาให
กําลังใจทีมรักของพวกเขา จากความศรัทธาของแฟนบอลเกิดขึ้นมาจากที่ทีมไดแชมป ดิวิชั่น 1 สามารถเลื่อน
ขึ้นมาเลนลีกสูงสุดของประเทศได และตอมาเห็นไดชัดจากคาเฉลี่ยของกองเชียรในการเลนเปนทีมเหยาที่
สนาม "เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา" ทีมสวาทแคทมียอดผูชมเฉลี่ยสองหมื่นคนเกือบทุกนัด โดยเฉพาะอยางยิง่
ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนศึกดารบี้แมตชภาคอีสานระหวางทีมนครราชสีมา มาสดา เอฟซี พบ
กับทีมบุรีรัมย ยูไนเต็ด โดยแฟนบอลเขาชมเกมสในสนามมากถึง 34,659 คน จะเห็นไดวา แฟนบอล เปนกลุม
บุคคลที่มีความชื่นชมทีมฟุตบอล และถือวามีสวนรวมในการแขงขันหรือที่เรียกวา เปนผูเลนคนที่ 12 อยางไรก็
ตาม จากผลงานของทีมฟุตบอลของสโมสรนครราชสีมา เอฟ ซีที่ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร สงผลใหในป
2560 จํานวนแฟนบอลที่เขาชมการแขงขันในสนามลดนอยลงไปอยางมากโดยเหลือแฟนเขาไปชมเกมในสนาม
เพียง 4,000 กวาคนเทานั้น (วิกฤตศรัทธา แฟนบอลสวาทแคทหายฮวบ จากหลักหมื่นเหลือเพียงหลักพัน
เขาถึงขอมูลโดย http://sport.trueid.net/detail/87039)
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จากสถิติการเขาชมฟุตบอลของทีมสโมสรนครราชสีมา มาสดา เอฟซี ที่มีจํานวนลดลงอยางเห็นไดชัด
นี้ สงผลใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของแฟนคลับกับการพัฒนาทีมสโมสรฟุตบอล นครราชสีมา
มาสดา เอฟซี ทั้งนี้เพื่อนําผลการศึกษามาเปนแนวทแนวทางใหกับทีมสโมสรฟุตบอล นครราชสีมา มาสดา เอฟ
ซี ในการวางแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมของสโมสรใหตอบสนองความตองการของแฟนคลับ อีกทั้ง มี
ประโยชนในการพัฒนาคุณคาทีมสโมสรฟุตบอล นครราชสีมา มาสดา เอฟซี ใหมีความแตกตาง เพื่อเปนการ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขันดานธุรกิจอยางยั้งยืนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาพฤติกรรมการมีสวนรวมของแฟนคลับในการพัฒ นาทีม สโมสรฟุตบอล นครราชสีม า
มาสดา เอฟซี
2. เพื่อศึกษาปจจัยทีม่ ีผลตอพฤติกรรมการมีสว นรวมของแฟนคลับทีมสโมสรฟุตบอล นครราชสีมา
มาสดา เอฟซี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่มาชมการแขงขันฟุตบอลที่เปนแฟนคลับของสโมสร
นครราชสีมา มาสดา เอฟซี โดยทําการคํานวณขนาดตัวอยางจากจํานวนแฟนคลับของสโมสรนครราชสีม า
มาสดา เอฟซี ทั้งหมด
2. ขอบเขตตัวแปร
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การแจกแบบสอบถามใหกับ แฟนคลับของสโมสรนครราชสีมา มาสดา เอฟซี เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะห คําถามในแบบสอบถามถูกสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม บนพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฏีที่
เกี่ยวของ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผล โดยสถิติที่ใชในการอธิบายผลการศึกษา ไดแก การแจกแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไควสแควร (Chi-square test)
3. ขอบเขตเวลา
ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทําการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 เปนระยะเวลา 2 เดือน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เปนแฟนคลับของสโมสรนครราชสีม า เอฟซี
ทั้งหมด โดยพิจารณาจากขอมูลจํานวนผูเขาไปกดถูกใจใน Facebook ของสโมสร “Nakhonratchasima FC
(Official)” ซึ่ ง มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 130,893 คน (ข อ มู ล ณ วั น ที่ 25 ธั น วาคม พ.ศ.2560 จาก
www.facebook.com/KoratSwatCatFC/) โดยทําการคํานวณขนาดตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนของประชากรที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้ดวยสูตรของทาโร ยามาเน (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557) 398.78 คนเพื่อใหเกิดความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลและเปนตัวแทนที่ดีของประชากร ผูวิจัยจึงไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปน
400 คน
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ใ ชในการเก็บ ขอ มูล คื อ แบบสอบถาม เพื่อ สอบความคิ ดเห็ นของแฟนคลั บ ต อ
พฤติก รรมและป จ จั ยที่ มีผ ลตอ พฤติก รรมการมี สว นรว มของแฟนคลั บ ในการพั ฒ นาที ม สโมสรฟุ ตบอล
นครราชสีมา เอฟ ซี โดยคําถามในแบบสอบถามถูกสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม บนพื้ นฐานของ
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน และระยะเวลาการเปนแฟนคลับ มีลักษณะเปนขอ
คําถามแบบใหเลือกตอบ (Multiple choice questions)
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติก รรมการมีสวนรวมในการพัฒ นาทีม สโมสรฟุตบอล
นครราชสีมา เอฟ ซี ประกอบดวยพฤติกรรมดานการเขาชมการแขงขัน พฤติกรรมดานการเขารวมกิจกรรมที่
สโมสรจัดขึ้น และพฤติกรรมดานการสนับสนุนการดําเนินงานของสโมสร จํานวน 10 ขอ มีลักษณะเปนขอ
คําถามใหเลือกตอบ (Multiple choice questions)
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มผี ลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของแฟนคลับทีมสโมสร
ฟุตบอล นครราชสีมา เอฟ ซี เปนการถามความคิดเห็นจากแฟนคลับดวยมาตราวัดแบบ Likert’s scale 5
ระดับ เกี่ยวกับปจจัยดานตางๆ ที่มผี ลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของแฟนคลับ ประกอบไปดวยขอคําถาม
จํานวน 10 ขอ
สวนที่ 4 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะตางๆ ของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและปจจัยทีม่ ีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของแฟนคลับในการพัฒนาทีมสโมสรฟุตบอล
นครราชสีมา เอฟ ซี
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 สถิ ติ พรรณนา (Descriptive statistic) ใช ใ นการวิเ คราะห ขอ มูล ทั่ว ไปของผูต อบ
แบบสอบถาม พฤติกรรมและระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของแฟนคลับทีม
สโมสรฟุตบอล นครราชสีมา เอฟ ซี ประกอบดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; SD)
3.2 สถิติอนุมาน (Inferential statistic) ใชในการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับ
ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของแฟนคลับทีมสโมสรฟุตบอล นครราชสีมา
เอฟ ซี ไดแก การทดสอบไควสแควร (Chi-square test)
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของแฟนคลับกับการพัฒนาของสโมสรฟุตบอลอาชีพ กรณีศึกษา
สโมสรฟุตบอลนครราชสีมา เอฟ ซี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแฟนคลับสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา เอฟ ซี จํานวน 400 คน ที่มา
ชมการแขงขันของสโมสร ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ขอมูลที่ไดนํามาทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 334 คน คิดเปนรอยละ 83.50 มีอายุระหวาง 20
– 30 ป จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 64.5 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 253 คน คิดเปนรอย
ละ 63.20 สถานภาพโสด จํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 80.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน
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306 คน คิดเปนรอยละ 76.50 มีรายไดระหวาง 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ
68.00 และมีระยะเวลาในการเปนแฟนคลับระหวาง 1 – 5 ป จํานวน 362 คน คิดเปนรอยละ 90.5 ตามลําดับ
ขอมูลดานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาสโมสรของแฟนคลับ พบวา ในดานการมีสวนรวมใน
การเขาชมการแขงขัน แฟนคลับทีมสโมสรฟุตบอล นครราชสีมา เอฟ ซี สวนใหญในฤดูการแขงขันที่ผานมาเขา
ชมการแขงขัน 1 – 5 ครั้ง จํานวน 346 คน คิดเปนรอยละ 86.5 ดานคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเขาชมการ
แขงขันแตละครั้ง พบวา สวนใหญแฟนคลับจะมีคาใชจายระหวาง 201 – 400 บาท จํานวน 287 คน คิดเปน
รอยละ 71.80 ดานเหตุผลที่ทําใหตัดสินใจเขาชมการแขงขันฟุตบอล พบวา สวนใหญเห็นวาเปนแมตชการ
แขงขันที่นาสนใจ จํานวน 330 คน คิดเปนรอยละ 82.50 ดานพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทาง
สโมสรจัดขึ้น นอกเหนือจากการเขาชมการแขงขัน พบวา แฟนคลับสวนใหญ จํานวน 384 คน คิดเปนรอยละ
96.00 เคยเขารวมกิจกรรม ทั้งนี้แฟนคลับเหลานี้อยากใหมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรคระหวางนักฟุตบอลกับแฟน
คลับมากที่สุด จํานวน 317 คน คิดเปนรอยละ 79.30 ดานการซื้อผลิตภัณฑของสโมสร พบวา แฟนคลับทีม
สโมสรฟุตบอล นครราชสีมา เอฟ ซี ทั้งหมด 400 คน คิดเปนรอยละ 100 เคยซื้อผลิตภัณฑของสโมสร ซึ่ง
ผลิตภัณฑที่แฟนคลับนิยมซื้อมากที่สุดเปนอันดับแรก ไดแก เสื้อผาเครื่องแตงกาย จํา นวน 303 คน คิดเปน
รอยละ 75.80 ดานโอกาสที่มีการซื้อผลิตภัณฑของสโมสร พบวา สวนใหญซื้อเนื่องจากตองการสนับสนุนและ
อุดหนุนสโมสร จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 83.30 ดานจํานวนการซื้อผลิตภัณฑของสโมสร พบวา สวน
ใหญแฟนคลับจะซื้อผลิตภัณฑของสโมสรโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 – 2 ครั้ง จํานวน 375 คน คิดเปนรอยละ 93.80
และดานชองทางการซื้อผลิตภัณฑของสโมสร พบวา แฟนคลับสวนใหญจะซื้อผลิตภัณฑของสโมสรผานทาง
รานคาของสโมสรโดยตรง จํานวน 351 คน คิดเปนรอยละ 87.70
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของแฟนคลับ พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
มีสวนรวมของแฟนคลับทีมสโมสรฟุตบอล นครราชสีมา เอฟ ซี มากที่สุด ไดแก สโมสรสามารถรักษาผลงานที่
ดีและความนิยมของประชาชนที่มีตอสโมสรได (คาเฉลี่ยเทากับ 4.71 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.45) ในสวนของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของแฟนคลับทีมสโมสรฟุตบอล นครราชสีมา เอฟ ซี
นอยที่สุด ไดแก มีการโฆษณาประชาสัมพันธสโมสรผานสื่อตาง ๆ และมีกิจ กรรมสง เสริม การตลาดอยาง
ตอเนื่อง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.54)
การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรของกลุมแฟนคลับ ประกอบดวยเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการเปนแฟนคลับ กับพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการพัฒนาสโมสร ดวยการทดสอบไคสแควร (Chi-square test) พบวา ลักษณะประชากรดาน
เพศ อายุ และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมจํานวนการเขาชมการแขงขัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ลักษณะประชากรดานอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
คาใชจายจากการเขาชมการแขงขัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และลักษณะประชากรดานเพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเหตุผลในการตัดสินใจเขาชมการแขงขัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึก ษาการมีสวนรวมของแฟนคลับ กับการพัฒ นาของสโมสรฟุตบอลอาชีพ กรณีศึกษา
สโมสรฟุตบอลนครราชสีมา เอฟ ซี สามารถนําผลการศึกษาที่สําคัญมาอภิปรายไดดังนี้ ดานพฤติกรรมการมี
สวนรวมในการพัฒนาสโมสรของแฟนคลับ พบวา แฟนคลับสวนใหญเปนเพศชาย ในฤดูการแขงขันที่ผานมา
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เขาชมการแขงขัน 1 – 5 ครั้ง มีคาใชจายระหวาง 201 – 400 บาท เคยเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางสโมสรจัด
ขึน้ นอกเหนือจากการเขาชมการแขงขัน และมีการซื้อผลิตภัณฑของสโมสร ซึ่งผลิตภัณฑที่แฟนคลับนิยมซื้อ
มากที่สุดเปนอันดับแรก ไดแก เสื้อผาเครื่องแตงกาย โดยซื้อเนื่องจากตองการสนับสนุนและอุดหนุนสโมสร
และซื้อผลิตภัณฑของสโมสรโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 – 2 ครั้ง ผานทางรานคาของสโมสรโดยตรง ผลการศึกษานี้
ชี้ใหเห็นถึงคานิยมของเพศชายที่มีตอกีฬาฟุตบอล ซึ่งเปนที่ทราบกันดีอยูแลววากีฬาฟุตบอลนั้นเปนที่นิยมกัน
อยางมากในกลุมผูชาย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีการจัดการแขงขันทั้งในระดับประเทศและตางประเทศเปนที่
แพรหลาย ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องมาจากฟุตบอลเปนกิจกรรมหรือกีฬาที่ผูชายสามารถแสดงความสามารถได
อยางชัดเจน เปนกีฬาที่ตองใชทักษะและความแข็งแรงทางรางกายสูงสะทอนถึงความเปนผูนํา และสามารถ
ดึงดูดเพศตรงขามได ซึ่งตรงกับบุคลิกภาพของผูชายที่มักชอบความตื่นเตนทาทาย ชอบโดดเดนในสายตาเพศ
ตรงขาม นอกจากนี้การชมฟุตบอลยังทําใหเ กิดการพบปะสังสรรคกันในกลุมเพื่อนอีกดวย สอดคลองกับ
การศึกษาของกิตติคุณ บุญ เกตุ (2556, หนา 3-4) ที่ทําการศึก ษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑของสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ด ของผูบริโภคในจังหวัดบุรีรัมย โดยทํา การศึกษาจากประชาชนที่อาศัยอยูในจังหวัด
บุรีรัมย 8 อําเภอ จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีการศึกษา
อยูในระดับ ปริญ ญาตรี และมีส ถานภาพโสด ดานพฤติก รรมการซื้อผลิตภัณ ฑ ผูบ ริ โ ภคส วนใหญจ ะซื้ อ
ผลิตภัณฑเครื่องนุงหมและบัตรเขาชมการแขงขันฟุตบอลหรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่สโมสรจัดขึ้น โดยผูที่
เปนแฟนบอลจะซื้อเมื่อมีผลิตภัณฑรุนใหมออกจําหนาย สวนผูที่ไมเปนแฟนบอลจะซื้อเพื่อตองการสนับสนุ น
สโมสร และสอดคลองกับการศึกษาของชินพัชร ประพัฒนาสารกุล และจุฑา ติงศภัทิย (2558, หนา 37-38) ที่
ทําการศึก ษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตัดสินใจซื้อสินคาที่ร ะลึก ของผูชมฟุตบอลโตโยตาไทยลีก โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 414 คน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวน
ใหญเปนเพศชาย อายุ 20-35 ป มีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,000 บาท ซื้อสินคามาแลว 3-5
ครั้ ง ในช ว งฤดูก าลแข ง ขั น ใชจ า ยสิ นค า ที่ร ะลึก 100-1,000 บาทต อครั้ ง และชื่น ชอบสิน ค าประเภท
เครื่องนุงหมมากที่สุด และสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารมาจากอินเตอรเน็ต /เว็บไซต และมีการวางแผนจะ
กลับมาซื้อสินคาที่ระลึกอีกครั้ง และสินคาที่ระลึกตองแสดงเอกลักษณความเปนสโมสรนั้น ๆ
การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรของกลุมแฟนคลับกับพฤติกรรมการมีสว นรวม
ในการพัฒนาสโมสร ดวยการทดสอบไคสแควร (Chi-square test) พบวา ลักษณะประชากรดานเพศ อายุ
และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมจํานวนการเขาชมการแขงขัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้ในดานสถานะทางเพศอาจมีส าเหตุเ นื่องมาจากเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกัน
ทางดานความคิด การรับรู ตลอดจนความเขาใจและคานิยมที่มีตอกีฬาฟุตบอล อีกทั้งกีฬาฟุตบอลเปนกีฬาที่
ตองใชทักษะและความแข็งแรงของรางกายสูงจึงเหมาะกับ ผูชายที่มีลักษณะทางสรีรวิทยาที่เหมาะสมกวา
ผูหญิง นอกจากนี้ลักษณะการติดตามกีฬาฟุตบอลของทั้งสองเพศก็มีความแตกตางกัน เนื่องจากแฟนคลับที่
เปนเพศชายนอกเหนือจากการติดตามผลงานของนักกีฬาที่สนใจแลว ยังมีการติดตามผลงานของทีม รูปแบบ
แผนการเลน ตลอดจนขาวคราวความเคลื่อนไหวและกิจกรรมตาง ๆ ของทีม ในขณะที่เพศหญิงมักติดตามกีฬา
ฟุตบอลเพราะเพื่อนหรือคนรูจักชักชวน เปนการติดตามตามกระแสของเพื่อนหรือสังคมมากกวาการชื่นชอบ
ดวยตนเอง ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของชินพัชร ประพัฒนาสารกุล และจุฑา ติงศภัทิย (2558,
หนา 37-38) ที่ทําการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่ระลึกของผูชมฟุตบอลโตโยตาไทยลีก
โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 414 คน ผลการศึกษาพบวา เพศชาย และเพศ
หญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่ระลึกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
แตแตกตางจากการศึกษาของปยะ ลิ้มปยารักษ (2558) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเขาชมฟุตบอลไทย
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ลีก โดยศึกษาเฉพาะสโมสรที่มีส นามแขง ขันในเขตกรุง เทพมหานครและปริม ณฑล กลุม ตัวอยางสําหรับ
งานวิจั ยนี้คือ กลุม คนที่เ คยเขาชมการแขงของที่ส นามแขงขันของสโมสรใดสโมสรหนึ่ง จาก 8 สโมสรที่มี
สนามแขงขันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในฤดูกาล 2558 อยางนอย 1 ครั้ง และทําการสํารวจผาน
แบบสอบถาม ซึ่งมีผูตอบกลับทั้งสิ้น 405 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตาง
กันทั้ง เพศ อายุส ถานภาพ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน สง ผลตอการตัดสินใจเขาชม
ฟุตบอลไทยลีกของสโมสรที่มีสนามแขงขันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไมแตกตางกัน
กรณีอายุ พบวา ชวงอายุของแฟนคลับมีความสัมพันธกับพฤติกรรมจํานวนการเขา ชมการแขงขัน
กลุมแฟนคลับสวนใหญมีอายุระหวาง 20 -30 ป เปนกลุมอายุของวัยรุนที่สําเร็จการศึกษาและกําลังทํางานเก็น
เงินเพื่อการสรางเนื้อสรางตัวสรางฐานะ ยังไมมีภาระรับผิดชอบมากนัก เปนกลุมอายุที่ชอบทํากิจกรรมและ
พบปะสังสรรคกับคนอื่น ทําใหการเขาชมการแขง ขันฟุตบอลเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนในชวงอายุนี้ที่
ตองการมีกิจกรรมในเวลาวางหรือตองการพบปะกับเพื่อนฝูง สอดคลองกับการศึกษาของจารุ จารุจันทร และ
ภาษณา สรเพชญพิสัย (2560) ที่ทําการศึกษาถึงปจ จัยที่มีอิทธิพลตอความจงรักภัก ดีของแฟนบอลที่มีตอ
สโมสรแอรฟอรซ เซ็นทรัล เอฟซี โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ แฟนบอลที่ชื่นชอบสโมสรฟุตบอลแอร
ฟอรซ เซ็นทรัล เอฟซี จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน สงผลตอความจงรักภักดีตอสโมสรแอรฟอรซ
เซ็นทรัล เอฟซี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
กรณีรายไดตอเดือน พบวา ระดับรายไดตอเดือนของแฟนคลับมีความสัมพันธกับพฤติกรรมจํานวน
การเขาชมการแขงขัน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากระดับของรายไดจะเปนตัวกําหนดความสามารถในการใช
จายสําหรับการเขาชมการแขงในแตละครั้งหรือกําหนดความสามารถในการเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางสโมสร
ฟุตบอลจัดขึ้น กรณีที่การเขารวมกิจกรรมมีคาใชจายที่สูงเกินไปก็จะทําใหแฟนคลับไมสามารถเขารวมกิจกรรม
นั้นได ผลการศึกษาที่กลาวมาสอดคลองกับการศึกษาของกอบกาญจน พุทธาศรี วรางคณา อดิศรประเสริฐ
และศุภิณญา ญาณสมบูรณ (2555) ที่ทําการศึก ษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรักและความภักดีตอสโมสร
ฟุตบอลไทยลีกของผูชมฟุตบอล ทําการศึกษาในผูชมฟุตบอลไทยลีก โดยการเก็บกลุมตัวอยางแบบสอบถาม
ออนไลนผานทางเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวา ผูชมฟุตบอลที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตาง
กัน มีความรักตอสโมสรฟุตบอลไทยลีกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
(1) จากผลการศึกษาพบวา เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเขาชมการแขงขัน และผูเขา
ชมการแขงขันสวนใหญเปนเพศชาย มากถึงรอยละ 83.50 ดังนั้นทางสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา เอฟ ซี จึง
ควรพัฒนาชองทางการมีสวนรวมของแฟนคลับใหมีความหลากหลาย หรือมีรูปแบบการตลาดแบบใหม ๆ เพื่อ
สรางแรงจูงใจหรือดึงดูดใจใหเกิดแฟนคลับในกลุมผูหญิงเพิ่มมากขึ้น
(2) จากผลการศึกษาพบวา แฟนคลับสวนใหญเปนเพศชายที่ประกอบอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมสูงมากนัก และมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของสโมสรนอยเพียงเดือน
ละ 1 – 2 ครั้ง ดังนั้นทางสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา เอฟ ซี จึงควรมีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑที่มี
ราคาเหมาะสม หรือมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดตาง ๆ เพื่อดึงดูดใหแฟนคลับกลุมนี้หันมาซื้อผลิตภัณฑ
ของสโมสรเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ลักษณะผลิตภัณฑควรมีประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวันไดดวย ไมใชเพียงแต
สามารถนํามาใชในสนามแขงขันเทานั้น
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2. ขอเสนอแนะเพือ่ การวิจัยตอไป
(1) ควรดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบอื่น เชน
การสัม ภาษณเ ชิง ลึก (Indepth Interview) การสนทนากลุม (Focus Group) ควบคูไปกับ การแจก
แบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายหรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
(2) ควรทําการสํารวจขอมูลในกลุมที่ยังไมไดเปนแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลดวย เพื่อให
ทราบทัศนคติและแนวทางในการสรางแรงจูงใจตอการเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของสโมสรฟุตบอล อันจะ
นํามาสูการเขามาเปนแฟนคลับของสโมสรในที่สุด
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