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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มี 2 สวน คือการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาถึง

กระบวนการสื่อสารในการบริหารความสัมพันธกับกลุมแฟนคลับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 

2) ศึกษารูปแบบและชองทางการส่ือสารในการบริหารความสัมพันธกับกลุมแฟนคลับสโมสรเอส

ซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด โดยใชวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึกผูจัดการฝายการตลาดและประชาสัมพันธ 

เจาหนาท่ีประสานงานแฟนคลับ และแฟนคลับ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลทําใหแฟนคลับเกิดการยอมรับและภักดีตอสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 

โดยใชวิธีแจกแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด นั้นมีกระบวนการ

ส่ือสารท่ีครบถวนทุกองคประกอบ ท้ังผูสงสาร สาร ชองทางการส่ือสาร ผูรับสาร และปฏิกิริยา

ตอบกลับ โดยตัวแทนสโมสรและแกนนําแฟนคลับตางก็มีบทบาทในการเปนผูสงสารเหมือนกัน 

โดยเนื้อหาของสารที่สงไปนั้นจะใชจุดจูงใจทางดานอารมณเชิงบวกเพ่ือกระตุนใหแฟนคลับแสดง

พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง และจะนําเสนอแตจุดดีเพ่ือแสดงถึงความเปนมืออาชีพและรักษา

ภาพลักษณท่ีดีใหแกสโมสร และจะเลือกใชชองทางการส่ือสารท่ีมีความเหมาะสมกับผูรับสาร ซึ่ง

จะนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการพัฒนาชองทางการส่ือสารเพื่อตอบสนองความตองการและ

สรางความพึงพอใจใหกับแฟนคลับไดเปนอยางดี และสโมสรยังสังเกตถึงปฏิกิริยาตอบสนองของ

แฟนคลับ หากไมตรงตามวัตถุประสงคก็จะทําการแกไขโดยทันที  

 ในสวนของรูปแบบการส่ือสารมีท้ังการส่ือสารระหวางบุคคล อาจเปนการส่ือสารแบบตัว

ตอตัวในลักษณะการเผชิญหนากัน แตในกรณีท่ีไมมีการเผชิญหนากันก็จะใชเคร่ืองมือ เชน 

โทรศัพท เพ่ือเช่ือมโยงใหสามารถติดตอส่ือสารกันได และการส่ือสารระหวางกลุมใหญ 

ประกอบดวยคนจํานวนมาก จําเปนตองใชส่ือมวลชนเปนชองทางในการกระจายขอมูลขาวสาร 

สําหรับปจจัยท่ีทําใหแฟนคลับ 

  นอกจากนี้ กลยุทธท่ีสําคัญท่ีถือเปนหัวใจหลักในการบริหารความสัมพันธกับแฟนคลับ 

ก็คือ ชองทางการส่ือสารประเภทส่ือกิจกรรม ไดแก การจัดการแขงขันฟุตบอลและกิจกรรมเพ่ือ

สังคม ถือเปนกลยุทธในการสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว และยังเปนปจจัยท่ีทําใหแฟน
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บอลรูสึกประทับใจ ช่ืนชอบ จนกลายเปนแฟนคลับท่ีมีความจงรักภักดีตอสโมสรเอสซีจี เมืองทอง 

ยูไนเต็ด 

 

1. ที่มาและความสําคัญของปญหา (แบบยอ) 

ในป พ.ศ. 2539 สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดให

ความสําคัญกับฟุตบอลในประเทศไทย โดยจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพข้ึนในป พ.ศ. 2539 โดย

ใชช่ือวา “การแขงขันฟุตบอลไทยแลนดลีก พ.ศ. 2539” หรือ “จอหนนี วอลกเกอร ไทยแลนด 

ซอกเกอรลีก” ตามผูใหการสนับสนุน และไดเปล่ียนไปตามช่ือของผูสนับสนุนหลักในปตอๆ มา 

ท้ังนี้ ก็เพ่ือตองการใหวงการฟุตบอลไทยมีการพัฒนาทัดเทียมกับฟุตบอลตางประเทศ และเพ่ือให

ชาวไทยหันมาเชียรและช่ืนชอบฟุตบอลในประเทศไทยมากย่ิงข้ึน  

การกอกําเนิดข้ึนของฟุตบอลลีกอาชีพ ทําใหแตละสโมสรตองเรงหากลุมกองเชียรหรือ

กลุมแฟนคลับ เพ่ือทําหนาท่ีสนับสนุนสโมสร คอยใหกําลังใจสโมสรเม่ือลงแขงขัน อีกท้ังคอย

กระจายขาวสารประชาสัมพันธเร่ืองของสโมสรออกไปอยางตอเนื่องอีกดวย แตเนื่องจากการท่ีแต

ละสโมสรมีรูปแบบเปนองคกรของรัฐและเอกชน สงผลใหมีกลุมกองเชียรท่ีคอยติดตามสนับสนุน

สโมสรมีจํานวนไมมากเทาท่ีควร เพราะไมมีจุดจูงใจในการเปนแฟนคลับท่ีชัดเจน จะมีเพียงแค

พนักงานขององคกรนั้นๆ บางสวนเทานั้นท่ีใหความสนใจ ดังนั้น แหลงรายไดท่ีสําคัญจึงมาจาก

งบประมาณของหนวยงานเปนหลัก แทนท่ีจะมาจากกองเชียรตามท่ีสมาคมฟุตบอลแหงประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภคาดหวังเอาไว จึงเทากับวาระบบฟุตบอลอาชีพยังไมสามารถเกิดข้ึนได

จริง เพราะคนดูไมใชสวนสําคัญในการผลักดันทีม อีกท้ังเร่ืองระบบการบริหารจัดการท่ีไมมี

คุณภาพเพียงพอและการประชาสัมพันธท่ีไมท่ัวถึง จึงเปนปจจัยท่ีสงผลใหการจัดการแขงขันคร้ังนี้

ไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร (วรุตม โอนพรัตนวิบูล, 2553 : 5) แตอยางไรก็ตาม เพ่ือเปน

การยกระดับมาตรฐานฟุตบอลอาชีพ ซึ่งนําไปสูการวางรากฐานสูการเปนลีกฟุตบอลอาชีพอยาง

สมบูรณ และเพ่ือเพ่ิมความสนใจจากแฟนบอลทั้งประเทศใหไดรับความนิยมมากย่ิงข้ึน และ

คาดหวังใหแฟนบอลเปนสวนสําคัญในฐานแหลงเงินของแตละทีม ซึ่งจะสงผลใหคนดูมีอํานาจ มี

ความรูสึกเปนเจาของทีม และเปนผูผลักดันทีมฟุตบอลท่ีตนเองช่ืนชอบและรักอยางแทจริง นั่น

หมายความวาการแขงขันฟุตบอลจะสามารถพัฒนาใหกลายเปนฟุตบอลอาชีพท่ีแทจริง ดังนั้น ใน

ป พ.ศ. 2551 สมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย (Asian Football Confederation) หรือเอเอฟซี 

(AFC) องคกรท่ีควบคุมการแขงขันฟุตบอลในทวีปเอเชีย ไดออกกฎระเบียบวาดวยความเปน

สโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีสมบูรณแบบ โดยใหสโมสรฟุตบอลทุกประเทศในทวีปเอเชีย รวมท้ัง

ประเทศไทย ปรับเปล่ียนโครงสราง ระบบการบริหารจัดการภายในใหอยูในรูปแบบของธุรกิจ จด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลเชิงพาณิชยในรูปแบบของบริษัทท่ีมีการแสวงหารายไดและกําไร เนนการทํา

การตลาด และสรางฐานแฟนบอล เพ่ือสามารถเขาแขงขันในระดับเอเอฟซี แชมเปยนลีกส (AFC 

Champion League) ทําใหกระแสของฟุตบอลไทยกลับมาไดรับความนิยมเปนอยางมาก จากการ
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เปล่ียนแปลงดังกลาว ทําใหหลายทีมท่ีไมสามารถปรับตัวไดตองขายหรือยุบทีมไป แตก็มีอีกหลาย

ทีมท่ีสามารถปรับตัวและประสบความสําเร็จ หนึ่งในจํานวนนั้นคือ “สโมสรเอสซีจี เมืองทอง 

ยูไนเต็ด” (กลยุทธธุรกิจ, 2553, ตุลาคม)  

สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เปนทีมฟุตบอลท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ไมวาจะ

เปนดานการเปนเจาของส่ือท่ีสามารถนําเสนอขอมูลขาวสารเก่ียวกับสโมสรของตนไดอยางไมจํากัด 

ดานงบประมาณจากผูสนับสนุนหลายรายในการทําการตลาดและซ้ือตัวนักฟุตบอลระดับทีมชาติ 

ระดับโลกมารวมทีม และในดานของทีมบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  มีประสบการณในดานของการ

ทําการตลาดฟุตบอลโดยตรง ดวยเหตุนี้เอง จึงสงผลทําใหสโมสรประสบความสําเร็จในระยะเวลา

อันรวดเร็ว ซึ่งท้ังหมดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เปนทีม

ฟุตบอลท่ีมีเกียรติประวัติใหช่ืนชมนับไมถวน และคงปฏิเสธไมไดวา ปจจัยสูความสําเร็จของ

สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ดนั้น สวนสําคัญสวนหนึ่งมาจากกลุม “แฟนคลับ” ผูซึ่งอยู

เบื้องหลังและคอยสนับสนุนสโมสรเสมอมา จะเห็นไดจากการติดตามเชียรสโมสรในทุกเกมการ

แขงขัน มีการทําอุปกรณในการเชียรเอง เปนตน โดยสโมสรไดเปดโอกาสใหแฟนคลับทุกคนเขา

มาเปนสวนหนึ่งของสโมสรและรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับสโมสร ดวยการใหมีสวนรวมในการ

ชวยกันคิดเพลงเชียร รูปแบบการเชียร สวนสโมสรจะใหการสนับสนุนดานอุปกรณการเชียร 

อํานวยความสะดวกในดานตางๆ  และมอบสิทธิพิเศษให ซึ่งส่ิงเหลานี้ ถือเปนจุดเร่ิมตนท่ีสโมสร

เอสซจีี เมืองทอง ยูไนเต็ดไดทําเพ่ือสรางความสัมพันธกับกลุมแฟนคลับนั่นเอง  

อยางไรก็ตาม กระแสความคล่ังไคลตางๆ เหลานี้ คงไมไดเกิดข้ึนโดยบังเอิญอยาง

แนนอน ดวยเหตุนี้ ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือหาคําตอบวา สโมสรเอสซีจี เมือง

ทอง ยูไนเต็ด มีกระบวนการส่ือสารอยางไร มีรูปแบบและชองทางใดในการสรางและเช่ือม

ความสัมพันธกับกลุมแฟนคลับ ทําใหกลุมแฟนคลับเกิดการยอมรับและเกิดความภักดีตอสโมสร

ไดในระยะยาว  

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการส่ือสารในการบริหารความสัมพันธกับกลุมแฟนคลับสโมสร
ฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบและชองทางการส่ือสารในการบริหารความสัมพันธกับกลุมแฟน
คลับสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลทําใหแฟนคลับเกิดการการยอมรับและภักดีตอสโมสรเอสซีจี 
เมืองทอง ยูไนเต็ด 
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3. ขอบเขตการวิจัย 

 ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยจะแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน โดยในสวนแรกจะ

ทําการศึกษาสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ถึงกระบวนการ รูปแบบ และชองทางการส่ือสารท่ี

สโมสรใชในการส่ือสารเพ่ือบริหารความสัมพันธกับกลุมแฟนคลับ และในสวนท่ีสอง จะ

ทําการศึกษากลุมแฟนคลับ ถึงปจจัยท่ีมีผลทําใหแฟนคลับเกิดการยอมรับและภักดีตอ            

สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ท้ังนี้ ผูวิจัยจะเขาไปมีสวนรวมกับกลุมแฟนคลับในการรวมเชียร

ฟุตบอลท่ีสนามแขงขันเอสซีจี สเตเดี้ยม รวมถึงการเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีกลุมแฟนคลับจัดข้ึน

อีกดวย 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Dept Interview) 

โดยทําการสัมภาษณผูจัดการฝายการตลาดและประชาสัมพันธ เจาหนาท่ีประสานงานแฟนคลับ 

และแฟนคลับ 

 4.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปทําการเก็บขอมูล

ภาคสนามดวยตนเอง เพ่ือใหไดจํานวนกลุมตัวอยางตามท่ีกําหนดไว และเก็บแบบสอบถามคืน

ทันทีจรครบจํานวน 

 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 5.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการวิเคราะหขอมูลจากผลการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-

depth Interview) โดยเก็บรวบรวมแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีเปนการสัมภาษณจาก

แหลงขอมูลประเภทบุคคล และแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเปนแหลงขอมูล

ประเภทเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีทําการศึกษาวิจัย โดยใชแนวคิดท่ีเก่ียวของมาเปน

กรอบแนวทางเพ่ือใชทําการวิเคราะหในแตละประเด็นท่ีทําการศึกษา 

 5.2 การวิจัยเชิงปริมาณ ภายหลังท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายจํานวน 

400 ชุดครบถวนแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลท้ังหมดท่ีไดไปตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม

และทําการลงรหัส จากนั้นจึงจะนําขอมูลท่ีไดไปทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

(Statistical package for the Social Sciences) เพ่ือคํานวณและวิเคราะหคาทางสถิติตางๆ ท่ีใชใน

การวิจัย 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 กระบวนการสื่อสารท่ีสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ใชในการบริหาร
ความสัมพันธกับกลุมแฟนคลับ ประกอบดวย 
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 1.1 ผูสงสาร (Sender) ไดแก หัวหนาฝายการตลาดและประชาสัมพันธสโมสรเอส

ซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด มีบทบาทในการเปนผูสงสารท่ีไดเขาไปทําการส่ือสารกับแฟนบอลหรือ

แฟนคลับดวยตนเอง มากกวาการใชชองทางการส่ือสารมวลชน เนื่องจากในชวงนั้นจํานวนแฟน

คลับมีไมมาก จึงทําใหการส่ือสารแบบเผชิญหนากันทําไดงาย ตอมาเม่ือแฟนคลับมีจํานวนเพ่ิม

มากข้ึน อาศัยอยูในพ้ืนท่ีกระจัดกระจาย และแฟนคลับแตละคนก็มีความตองการที่แตกตางกัน 

ถาตัวแทนของสโมสรฯ จะทําหนาท่ีเปนผูสงสารเพียงฝายเดียว การสื่อสารอาจจะขาด

ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงตองอาศัยแกนนําแฟนคลับหรือผูนํากลุมแฟนคลับเขามามีบทบาทในการ

เปนผูสงสารในการกระจายขอมูลขาวสารไปยังแฟนคลับทานอ่ืนๆ 

 1.2 สาร (Message) ในการนําเสนอขอมูลขาวสารจะพิจารณาในดานของการ

กําหนดรูปแบบของสารใหเหมาะสมกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะนั้น สถานท่ีท่ีจะทําการส่ือสาร 

ผูรับสาร และชองทางการส่ือสารท่ีจะนําเสนอไป เชน ภาษาท่ีใชในการส่ือสารในการกําหนด

สโลแกนจะเปล่ียนทุกฤดูกาล เพ่ือเปนการตั้งเปาหมายที่ชัดเจนวาในแตละฤดูกาลจะไปในทิศทาง

ใดและยังเปนการส่ือสารใหแฟนคลับไดเขาใจถึงเปาหมายของสโมสรรวมกัน  

 1.3 ชองทางการสื่อสาร (Channel) สโมสรเลือกใชชองทางหลากหลายประเภทใน

การติดตอส่ือสารกับแฟนคลับ ไดแก  

  1.3.1 ส่ือสารมวลชน ประเภทวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ 

นิตยสาร/วารสาร จะเปนชองทางหลักในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

  1.3.2 ส่ือบุคคล ไดแก นักฟุตบอล แกนนําแฟนคลับ เปนส่ือท่ีสามารถสราง

มนุษยสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางสโมสรฯ กับแฟนคลับ และระหวางแฟนคลับดวยกันเอง 

  1.3.3 ส่ือวัตถุประเภทสินคาท่ีระลึก เปนส่ือท่ีแสดงถึงอัตลักษณของสโมสร จะ

คุมโทนสีดํา แดง สีประจําสโมสร มีตราสัญลักษณรูปกิเลนคู หากแฟนคลับไดสวมใสแลวจะรูสึก

ภาคภูมิใจ รูสึกถึงความย่ิงใหญ และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

  1.3.4 ส่ือใหม ไดแก www.mtutd.tv เว็บไซตหลักของสโมสร นําเสนอขอมูล

ขาวสารที่มีลักษณะเปนทางการ เชิงโฆษณาและประชาสัมพันธ มีความนาเช่ือถือ มีเร่ืองของการคา

เขามาเก่ียวของ และ www.mtufc.com เว็บไซตแฟนคลับ เนนการนําเสนอขอมูลขาวสารใน

ลักษณะการประชาสัมพันธ การสังสรรคเฮฮา พูดคุยกันผานเว็บบอรด และ muangthong United 

FC. เฟซบุคหลักท่ีใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ การเชิญชวนให

มาชมการแขงขันฟุตบอล เปนชองทางที่สามารถติดตอกับพูดคุยกับแฟนคลับไดโดยตรง สะดวก

และรวดเร็ว  

  1.3.5 ส่ือกิจกรรม เปนเคร่ืองมือท่ีถายทอดความเปนตัวตนของแบรนด ผาน

ประสบการณตรงของกลุมแฟนคลับไดดีกวาส่ือชนิดอ่ืนๆ ไดแก กิจกรรมสังสรรคประจําป 

กิจกรรมการกุศล และการจัดการแขงขันฟุตบอล 
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 1.4 ผูรับสาร (Receiver) แบงได 2 ลักษณะ ไดแก ผูรับสารในการสื่อสารกลุมเล็ก 

เนื่องจากแฟนคลับมีจํานวนมาก และมีหลากหลายกลุม หากทางสโมสรตองการช้ีแจงหรือแจง

ขอมูลขาวสารในเร่ืองตางๆ ก็จะใหตัวแทนของแตละกลุมเขามาประชุมรวมกัน จากนั้นตัวแทน

ของแตละกลุมก็จะไปกระจายขอมูลขาวสารนั้นใหกับแฟนคลับทานอ่ืนๆ และผูรับสารในการ

ส่ือสารมวลชน เนื่องจากแฟนคลับของสโมสรมีจํานวนมากและมีความหลากหลายแตกตางกัน จึง

ตองอาศัยชองทางการส่ือสารมวลชนเปนส่ือกลางในการสื่อสารทําใหครอบคลุมผูรับสารไดอยาง

กวางขวาง 

  1.5 ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ในกรณีท่ีสโมสรนําเสนอขาวสารผานชอง

ทางการส่ือสารใดๆ ไปแลว แตผูรับสารอาจจะตีความหมายตรงหรือไมตรงกับผูสงสารก็เปนได 

ดังนั้น สโมสรใหความสําคัญกับปฏิกิริยาตอบสนองของแฟนคลับ โดยจะปรับสารใหผูรับสาร

เขาใจสารตรงตามท่ีสโมสรตองการจะสื่อสารผานทางเฟซบุค แตจะเลือกการแกไขขอมูลเฉพาะ

บางเร่ืองท่ีเปนสาระสําคัญเทานั้น แสดงใหเห็นวาสโมสรใสใจส่ิงท่ีแฟนคลับยอนกลับมา ซึ่งทําให

สามารถนํามาพัฒนาในข้ันตอนของกระบวนการส่ือสารใหดีย่ิงข้ึน 

 

 ตอนท่ี 2 รูปแบบการสื่อสารที่สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ใชในการบริหาร
ความสัมพันธกับกลุมแฟนคลับ 

  2.1 การสื่อสารระหวางบุคคล เปนการส่ือสารโดยตรงระหวางผูสงสารคือสโมสรและ

นักฟุตบอล ไปยังกลุมผูรับสารคือแฟนคลับ เปนการสนทนาในลักษณะการเผชิญหนา พบปะ

พูดคุยกันท่ีสนามแขงขัน หรือในบางกรณีท่ีไมมีการเผชิญหนากันในเวลาส่ือสาร ตองใชเคร่ืองมือ

ส่ือสารเปนส่ิงเช่ือมโยงในการติดตอส่ือสารกัน ซึ่งในบางสถานการณแฟนคลับจะมีบทบาทในการ

เปนผูสงสารเอง 

  2.2 การสื่อสารระหวางกลุมใหญ เนื่องจากกลุมแฟนคลับของสโมสรนั้นอยูกระจัด

กระจายประกอบกับมีประธานสโมสรเปนเจาของส่ือ ดังนั้น จึงใชส่ือมวลชนเปนชองทางในการ

กระจายขอมูลขาวสาร โดยผานวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ และนิตยสาร 

นอกจากนี้ ยังใช ส่ือใหมประเภทเว็บไซต เฟซบุค และส่ือกิจกรรมในการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับสโมสร ติดตอกับแฟนคลับ   

 

 ตอนที่ 3 ปจจัยที่ทําใหแฟนคลับเกิดการยอมรับและภักดีตอสโมสรเอสซีจี เมืองทอง 
ยูไนเต็ด 

  กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ผานการดูรายการ

กีฬา จะติดตามเชียรสโมสรอยูในชวงระยะเวลา 1-3 ป โดยปจจัยท่ีทําใหตัดสินใจเชียรคือ

บรรยากาศในการเชียรสวนใหญแลวจะใหการสนับสนุนสโมสรดวยการซื้อสินคาท่ีระลึกและเชิญ

ชวนเพ่ือนใหเขามาดูการแขงขันฟุตบอล สวนในเร่ืองของส่ิงท่ีกลุมตัวอยางประทับใจในตัวสโมสร
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มากท่ีสุด คือบรรยากาศในการเชียรและนักฟุตบอลเปนกันเอง สวนใหญแลวกลุมตัวอยางจะเชียร

ทีมนี้ทีมเดียวเทานั้น 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 7.1 กระบวนการสื่อสารในการบริหารความสัมพันธกบักลุมแฟนคลับสโมสรฟุตบอล
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 

 ผลการวิเคราะหเนื้อหาเร่ืองกระบวนการสื่อสารในการบริหารความสัมพันธกับกลุมแฟน

คลับสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด นั้นสอดคลองกับแนวคิดของวอรเรน ดับเบิลยู วี

เวอร (Warren W. Weaver) ซึ่งไดใหคํานิยามของการสื่อสารวาเปนการเขียน การพูด ดนตรี ภาพ 

การแสดงบัลเลต และพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย และยังสอดคลองกับแนวคิดของชารลล 

อี ออสกูด (Charles E. Osgood) ซึ่งไดใหคํานิยามของการส่ือสารวา ในความหมายโดยทั่วไปแลว 

การสื่อสารเกิดข้ึนเม่ือฝายหนึ่ง คือ ผูสงสาร มีอิทธิพลตออีกฝายหนึ่ง คือ ผูรับสาร โดยใช

สัญลักษณสงผานส่ือ และสอดคลองกับแนวคิดองคประกอบของการส่ือสารท่ีกลาววา กระบวนการ

ส่ือสารนั้นจะตองประกอบดวยสวนสําคัญๆ 5 สวน ไดแก ผูสงสาร สาร ชองทางการส่ือสารหรือ

ส่ือ ผูรับสาร และปฏิกิริยาตอบสนอง ซึ่งผลการวิเคราะห สามารถสรุปไดจากแนวคิดขางตนวา ผู

สงสารในกระบวนการสื่อสารนี้มีท้ังหนวยงานคือตัวแทนของสโมสร และกลุมบุคคลคือแกนนํา

แฟนคลับท่ีไดรับการยอมรับและมีอิทธิพลเปนอยางมากตอแฟนคลับ โดยผูสงสารท่ีเปนตัวแทน

สโมสรมักจะสงขอมูลขาวสารท่ีเปนขอเท็จจริงในลักษณะการโฆษณาและประชาสัมพันธเสียเปน

สวนใหญ สวนผูสงสารท่ีเปนแกนนําแฟนคลับนั้น จะสงขอมูลขาวสารที่ไดรับมาจากสโมสรในกรณี

เร่ืองเรงดวน และเปนขอมูลขาวสารในลักษณะอารมณ ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ทัศนคติ 

และความเช่ือเสียเปนสวนใหญ แตก็มีวัตถุประสงคเดียวกันคือเพ่ือตองการเปล่ียนแปลงการรับรู

หรือความรู การเปลี่ยนแปลงความเช่ือ ทัศนคติ พฤติกรรมของบุคคล กลุมคน และสังคม โดย

ขอมูลขาวสาร (Message) ท่ีนําเสนอน้ัน จะมีท้ังท่ีเปนภาษาพูด ภาษาเขียน สัญลักษณ สัญญาณ 

บทเพลง ภาพ อากัปกิริยาทาทาง แตจะเลือกแบบใดนั้นก็ข้ึนอยูกับลักษณะของขอมูลขาวสาร 

ลักษณะของเหตุการณ ลักษณะของชองทางการส่ือสาร และลักษณะของผูรับสาร นอกจากนี้ กอน

จะนําเสนอขอมูลขาวสารใดๆ ออกไป สโมสรจะคํานึงถึงการออกแบบสาร (Design the Message) 

ท่ีจะตองพิจารณาถึงวาจะสื่อสารอะไรเพื่อกําหนดเนื้อหาของสาร (Message Content) ซึ่งสโมสร

จะใชจุดจูงใจทางดานอารมณ (Emotional Appeal) เชิงบวก (Positive Emotion) เพ่ือกระตุนให

แฟนคลับแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เชน ตัดสินใจเชียร อยากเขามาชมการแขงขันท่ีสนาม 

ซื้อสินคาท่ีระลึก เปนตน และจะนําเสนอแตจุดดีของสโมสรแตเพียงดานเดียว (One-sided 

Arguments) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเปนมืออาชีพและยังเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแก

สโมสรอีกดวย ใชสัญลักษณในการกําหนดรูปแบบของสาร (Message Format) ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับวา

จะนําเสนอผานชองทางใด กลาวคือ ในกรณีท่ีนําเสนอขอมูลขาวสารผานชองทางสื่อส่ิงพิมพ
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ประเภทนิตยสาร/วารสารมักจะใชภาพนักฟุตบอล ภาพสนามเอสซีจี สเตเดี้ยม ประกอบกับใชสี

ดํา แดง เทา สีประจําสโมสร เพ่ือความนาสนใจ นาเก็บสะสม แฟนบอลหรือแฟนคลับบางทานท่ี

เปนผูหญิงหรือเด็ก อาจจะไมไดสนใจในเนื้อหา แตหากมีภาพนักฟุตบอลท่ีตนช่ืนชอบ ก็จะซื้อ

เก็บสะสมไว และใชนักฟุตบอลประจําสโมสร ท่ีเปนท่ีช่ืนชอบของแฟนคลับ และพิธีกรท่ีมีช่ือเสียง

ทางดานวงการกีฬาเปนผูสงสาร เพราะเปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) ทําใหสารที่สงออกไปมี

ความนาสนใจและงายตอการจดจํา และยังชวยยกระดับความนาเช่ือถือของแหลงสารไดเปนอยาง

ดี ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดการส่ือสารการตลาดในเร่ืองของการออกแบบสาร (Design the 

Message) (Kotler อางถึงในวลัย วัฒนะศิริ, 2552 : 24) ท่ีกลาวไววานักส่ือสารการตลาดตอง

พิจารณาใน  4 ดาน คือ 1) จะส่ือสารอะไรเพ่ือกําหนดเนื้อหาของสาร วาจะใชจุดจูงใจทางดาน

เหตุผลหรืออารมณ 2) จะส่ือสารอยางไรใหสมเหตุสมผล 3) จะส่ือสารอยางไรในแงสัญลักษณ 

4) ใครจะเปนผูสงสารออกไป  

สําหรับการเลือกชองทางการสื่อสาร (Channel) ท่ีใชในการนําหรือถายทอดขอมูลขาวสาร

ไปยังแฟนคลับนั้น มีความสอดคลองกับแนวคิดของ สมวงศ พงศสถาพร (2549 : 34) ไดให

ความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการวา กระบวนการการพัฒนา และการนํา

องคประกอบของการส่ือสารการตลาดรูปแบบตางๆ ไปใชรวมกัน เพ่ือชวนเชิญ โนมนาวใหลูกคา

กลุมเปาหมายเปล่ียนพฤติกรรม โดยปรับใชเคร่ืองมือส่ือใหตรงกับวัตถุประสงคและใหตรงกับ

พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย เลือกเคร่ืองมือใหเกิดความสอดคลองกัน ซึ่งสโมสรเอสซีจี เมือง

ทอง ยูไนเต็ด มีชองทางการส่ือสารอยูในมือมากมาย เนื่องจากประธานสโมสรเปนเจาของสยาม

สปอรต ส่ือกีฬาท่ีครอบคลุมมากท่ีสุดในประเทศ แตไมใชวาจะเลือกใชทุกชองทางการส่ือสาร

ท้ังหมด แตจะคํานึงถึงผูรับสารวาเปนใคร อาศัยอยูในพ้ืนท่ีใด  

สําหรับผูรับสาร (Receiver) มีความสอดคลองกับแบบจําลองการสื่อสารของ 

Transactional Model ท่ีไดอธิบายขอเท็จจริงเก่ียวกับการส่ือสาร วาเปนกระบวนการท่ีไมไดมีเพียง

ฝายของผูสงสารและผูรับสารเพียงองคประกอบเดียว แตท้ังผูสงสารและผูรับสารตางก็แลกเปล่ียน

บทบาทระหวางกัน ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีวา แกนนําแฟนคลับ มีบทบาทหนาท่ีใน

การเปนท้ังผูรับสารและผูสงสาร กลาวคือ โดยปกติแกนนําแฟนคลับก็จะติดตามขอมูลขาวสาร

ผานชองทางการส่ือสารตางๆ ท่ีสโมสรสงมา ประกอบกับแกนนําแฟนคลับจะมีความรูในเร่ืองท่ี

เก่ียวกับสโมสรเปนทุนเดิมอยูแลว ทําใหในบางคร้ังแกนนําแฟนคลับจะนําเสนอขอมูลขาวสารผาน

การโพสบนเฟซบุค โดยขอมูลขาวสารตางๆ มีท้ังท่ีเปนขอเท็จจริง และขอคิดเห็น ทัศนคติ แตใน

ขณะเดียวกันหากมีเร่ืองเรงดวนก็ไดรับมอบหมายจากทางสโมสรใหเปนผูกระจายขอมูลขาวสารไป

ยังแฟนคลับทานอ่ืน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

 จากการศึกษาพบวา สโมสรไดนําเสนอขอมูลขาวสารผานชองทางการส่ือสารตางๆ ซึ่งใน

แตละเนื้อหาท่ีสงไปก็จะมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน แตผูรับสารซึ่งก็คือแฟนคลับมีโอกาสที่จะ

ตีความหมายของสารเปนอีกอยางหน่ึง ซึ่งไมตรงกับวัตถุประสงคของผูสงสาร ถาสโมสรสังเกต
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ปฏิกิริยาตอบสนองวาไมเปนไปในทางท่ีตองการ ก็จะปรับเนื้อหาของสารใหแฟนคลับเขาใจสาร

ตรงตามท่ีตนตองการไดในท่ีสุด โดยสโมสรจะสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นของแฟนบอล

หรือแฟนคลับผานทางเฟซบุค ซึ่งมีจํานวนมากในแตละวัน และจะมีประเภทท่ีเขามาแสดงความ

คิดเห็นแบบมีสาระและไมมีสาระ ดังนั้น สโมสรจะเลือกแกไขขอมูลเฉพาะบางเรื่องท่ีเปน

สาระสําคัญเทานั้น แสดงใหเห็นวาสโมสรรับฟงปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) ของแฟนคลับ 

เปนการส่ือสารแบบสองทาง (Two – way Communication) ซึ่งทําใหสามารถนํามาพัฒนาใน

ข้ันตอนของกระบวนการส่ือสารใหดีย่ิงข้ึนไป 

 

 รูปแบบและชองทางการสื่อสารในการบริหารความสัมพันธกับกลุมแฟนคลับสโมสร
ฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด  

จากทฤษฎีของจอรจ เกิรบเนอร (George Gerbner) ท่ีใหคํานิยามการสื่อสารไววา การ

แสดงปฏิสัมพันธกันทางสังคม (Social Interaction) โดยใชสัญลักษณและระบบสาร (Message 

System) ทางดานชารล อี ออสกูด (Charles E. Osgood) ใหความหมายการสื่อสารวา การสื่อสาร

เกิดข้ึนเม่ือฝายหนึ่ง คือ ผูสงสาร มีอิทธิพลตออีกฝายหนึ่ง คือ ผูรับสาร โดยใชสัญลักษณตางๆ 

ซึ่งถูกสงผานส่ือท่ีเช่ือมระหวางท้ังสองฝาย ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีวาการส่ือสารนั้น

จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีคนตั้งแต 2 คนข้ึนไป มาปฏิสัมพันธกันในลักษณะท่ีท้ังผูสงสารและผูรับ

สารแลกเป ล่ียนสารกันได โดยตรง  เ รียกว าการ ส่ือสารระหว างบุคคล  (Interpersonal 

Communication) อาจจะเปนการส่ือสารกันแบบตัวตอตัว (Person – to – Person) ในลักษณะ

การเผชิญหนากัน พูดคุยกัน แตในกรณีท่ีผูสงสารและผูรับสารไมมีการเผชิญหนากัน จําเปนตอง

อาศัยเคร่ืองมือเพ่ือเช่ือมโยงใหสามารถติดตอส่ือสารกันได เชน การพูดคุยทางโทรศัพท การแชท 

(chat) และการแสดงความคิดเห็นโตตอบกันบนเว็บบอรดหรือเฟซบุค นอกจากนี้ยังมีการสื่อสาร

ระหวางกลุมใหญ (Large Group Communication) เปนการส่ือสารท่ีประกอบดวยคนจํานวนมาก 

ซึ่งอาจอยูในสถานท่ีเดียวกันหรือใกลเคียงกัน แตเนื่องจากจํานวนของคนท่ีมาทําการส่ือสารกันนั้น

มีจํานวนมากเกินไป โอกาสท่ีผูสงสารซึ่งก็คือสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด และผูรับสาร ซึ่งก็

คือแฟนคลับ จะแลกเปล่ียนขาวสารกันไดโดยตรงนั้นมีอยูนอย ดังนั้น สโมสรจึงใชส่ือมวลชนเปน

ชองทางในการกระจายขอมูลขาวสาร โดยผานวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ และ

นิตยสาร และส่ือใหมประเภทเว็บไซต ในการโฆษณาและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เก่ียวของ

กับสโมสร 
 ปจจัยที่ทําใหแฟนคลับเกิดการยอมรับและภักดีตอสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 

 จากแนวคิดของกิตติ สิริพัลลภ ท่ีไดใหความหมายของการบริหารลูกคาสัมพันธวา 

กิจกรรมทางการตลาดท่ีกระทําตอลูกคา ซึ่งอาจจะเปนลูกคา หรือคนกลางในชองทางการจัด

จําหนายแตละรายอยางตอเนื่อง โดยมุงใหลูกคาเกิดความเขาใจ มีการรับรูท่ีดี ตลอดจนรูสึกชอบ

บริษัท และสินคาหรือการบริการของบริษัท ท้ังนี้จะมุงเนนท่ีกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง โดย
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มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาใหไดประโยชนท้ังสองฝาย (Win-

Win Strategy) ซึ่งตรงกับผลการวิจัยพบวา ชองทางการส่ือสารท่ีทําใหแฟนคลับไดสัมผัสกับ

สโมสรโดยตรงผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 มากท่ีสุดจะเปนส่ือกิจกรรมการจัดการแขงขันฟุตบอล ท่ี

ยึดหลัก Football Passion & Entertainment คือไมเพียงแคมาชมฟุตบอลเพียงอยางเดียว แตจะ

ไดรับความบันเทิง สนุกสนานตลอดเกมการแขงขันจากลวดลายการเลนของนักกีฬา จากการเชียร

ของแฟนคลับท่ีเชียรตลอด 90 นาทีไมมีหยุด นอกจากนี้ สโมสรจะทําใหแฟนคลับเกิดความพึง

พอใจในทุกจุดท่ีแฟนคลับสามารถสัมผัสกับความเปนสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ตั้งแตเร่ิม

กาวเขามาในสนาม ไมวาจะเปนในสวนของพนักงานบริการในพิพิธภัณฑท่ีคอยใหขอมูลเก่ียวกับ

สโมสร พนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีมีความเพียงพอตอจํานวนแฟนคลับ พนักงานขายในราน

ขายของที่ระลึกท่ีจะคอยแนะนําสินคาใหกับแฟนคลับ เปนตน ซึ่งส่ิงเหลานี้แมเปนจุดเล็กๆ แตก็

ไมควรมองขาม เพราะทุกจุดการส่ือสารมีผลตอการตัดสินใจของแฟนคลับท่ีจะชอบ ไมชอบ พึง

พอใจ หรือไมพึงพอใจ แตอยางไรก็ตาม สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ไดใหความสําคัญกับ

ทุกจุด และยังรับฟงปฏิกิริยา (Feedback) ตอบกลับจากแฟนคลับอีกดวย ท้ังนี้เพ่ือจะไดนํามา

ปรับหรือแกไขใหตอบสนองความตองการของแฟนคลับ เม่ือเกิดความพึงพอใจแลวก็จะกลายเปน

ความจงรักภักดีในระยะยาว  

 จากการศึกษาพบวา แฟนคลับสวนใหญแลว จะรูจักและรับรูขอมูลขาวสารจากคําบอกเลา

ของเพ่ือนมากเปนอันดับสองรองจากการดูผานรายการกีฬา ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดการ

บริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management : CRM) ท่ีกลาวไววาหาก

แฟนคลับท่ีมีความประทับใจตอสโมสร และเกิดเปนความจงรักภักดีแลว มักจะแนะนําหรือ

ถายทอดเร่ืองราวตางๆ ของสโมสรไปยังผูอ่ืน ไดแก เพ่ือน แฟน ญาติ เปนตน เกิดการพูดแบบ

ปากตอปาก (world-of-mouth) ในทางบวกเกี่ยวกับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ซึ่งมีความ

นาเช่ือถือ และเม่ือสโมสรถูกโจมตีกอใหเกิดความเสียหาย แฟนคลับท่ีมีความจงรักภักดีเหลานี้

เองท่ีจะทําหนาท่ีเปนกรบอกเสียงในการปกปองช่ือเสียงของสโมสร 

 จากผลการศึกษาพบวา สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด มีความเขาใจในความตองการ

ของแฟนคลับเปนอยางดี เนื่องจากแฟนคลับตางก็มีความคาดหวังตอสโมสร กลาวคือ คาดหวังวา

สโมสรจะตองเปนแชมป นักเตะของสโมสรจะตองเกง และบรรยากาศในการเชียรจะตองมีความ

สนุกสนาน ดังนั้น สโมสรจึงตองทําการสํารวจความคิดเห็นแฟนบอลหรือแฟนคลับผานการพูดคุย

แบบตัวตอตัว หรืออาศัยชองทางการส่ือสารผานทางเว็บบอรด เฟซบุค ถึงขอบกพรองและ

ขอเสนอแนะของแฟนคลับ ท้ังนี้ก็เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข พัฒนาใหแฟนคลับเกิดความพึงพอใจ

มากท่ีสุด จนไมเปล่ียนใจไปเชียรสโมสรอื่นๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดการบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management : CRM) ท่ีกลาวไววาการบริหาร

ลูกคาสัมพันธ หรือ CRM นั้น จะตองทําเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของผูบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน

ตลอดเวลา การท่ีจะมัดใจผูบริโภคไวไดตองพยายามเขาใจลูกคาและผูกใจผูบริโภคในทุกวิถีทาง 
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จะตองสรางความคลองตัวเพ่ือจะสามารถนําเสนอส่ิงท่ีลูกคาตอกงการอยางเจาะจงในเวลาและ

รูปแบบท่ีลูกคาตองการเสมอ 

 อยางไรก็ตาม กลยุทธท่ีสําคัญท่ีถือเปนหัวใจหลักในการบริหารความสัมพันธกับแฟนคลับ 

ก็คือ ชองทางการสื่อสารประเภทส่ือกิจกรรม ถือเปนกลยุทธในการสรางความสัมพันธกับลูกคาใน

ระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยในเร่ืองของปจจัยท่ีทําใหแฟนคลับตัดสินใจเชียรสโมสรเอส

ซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด คือบรรยากาศในการเชียร ซึ่งการท่ีจะทําใหบรรยากาศในการเชียร

สนุกสนานนั้นจะตองเกิดจากองคประกอบท่ีสําคัญ 2 สวนดวยกัน คือสโมสรและแฟนคลับ 

กลาวคือสโมสรมีสนามแขงขันท่ีใหญโต สามารถรองรับจํานวนแฟนคลับไดเปนจํานวนมาก ส่ิง

อํานวยความสะดวกครบครัน มีการใชส่ือท่ีทันสมัยในสนามแขงขัน ท่ีสําคัญรูปแบบการเลนของ

นักฟุตบอล และที่สําคัญตัวแฟนคลับเอง ท่ีสโมสรเปดโอกาสใหแฟนคลับคิดรูปแบบการเชียรข้ึน

เอง จัดทําอุปกรณการเชียรเอง ซึ่งส่ิงเหลานี้ทําใหแฟนคลับรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของทีม 

เวลาอยูในสนามก็จะเชียรเต็มท่ีดวยความสนุกสนาน ซึ่งท้ังสององคประกอบนี้ ตางสนับสนุนกันให

การจัดการแขงขันฟุตบอลในแตละคร้ังนั้นประสบความสําเร็จ มีแตความสนุกสนาน ซึ่งยืนยันจาก

ผลการวิจัยท่ีพบวาส่ิงท่ีแฟนคลับเกิดความประทับใจในตัวสโมสรมากท่ีสุดคือบรรยากาศในการ

เชียร เปนจุดดึงดูดใหแฟนบอลท่ีไดลองมาดูเกิดความช่ืนชอบ และจะกลับมาอีกคร้ังจนพัฒนา

กลายเปนแฟนคลับท่ีมีความจงรักภักดีตอสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ดในระยะยาว โดย

ผลการวิจัยพบวาแฟนคลับสวนใหญจะเชียรสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ดทีมเดียวเทานั้น ไม

เปล่ียนใจไปเชียรทีมอ่ืนๆ 

 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นท่ีเกิดจากการรวมตัวของกลุมแฟนคลับท่ีมีความรักในสโมสร

เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เหมือนกัน โดยกิจกรรมเพ่ือสังคมจะจัดข้ึนโดยการรวมกลุมของแฟน

คลับดวยกันเอง แตสโมสรจะมีสวนชวยในการสนับสนุนในสวนตางๆ โดยการจัดกิจกรรมทุกคร้ัง

แฟนคลับจะไปในนามของกลุมอุลตราเมืองทอง แฟนคลับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 

แสดงใหเห็นวาแฟนคลับนั้นเปนสวนหนึ่งขององคกรหรือของสโมสร ซึ่งถือวาสโมสรประสบ

ความสําเร็จในเร่ืองของการสรางความสัมพันธกับแฟนคลับ 

 

8. ขอเสนอแนะ 
 8.1 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัย 

       ดวยจํานวนแฟนคลับท่ีเพ่ิมมากข้ึน และมีความหลากหลายท้ังในเร่ืองพ้ืนท่ีท่ีอยู

อาศัยท่ีอยูกระจัดกระจายท่ัวประเทศ ทําใหความสัมพันธระหวางสโมสรกับแฟนคลับนั้น 

เปล่ียนแปลงไป คอนขางหางเหิน ดังนั้น ผูวิจัยขอเสนอวา สโมสรควรจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ

กระชับความสัมพันธอันดีระหวางสโมสรอยูเปนประจํา และอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมพบปะ

สังสรรคระหวางแฟนคลับกับนักฟุตบอล เปนตน ท้ังนี้ จะทําใหสโมสรกับแฟนคลับมีความใกลชิด

กันมากข้ึน  

549



8.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 

       ผลการวิจัยพบวา สโมสรมีกระบวนการในการบริหารความสัมพันธกับแฟนคลับได

อยางเปนระบบ โดยสโมสรอ่ืนท่ีกําลังจะสรางฐานแฟนคลับ สามารถศึกษาวิธีการตางๆ จาก

วิทยานิพนธฉบับนี้ เพ่ือนําเอาไปเปนแบบอยางในการสรางฐานแฟนคลับไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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