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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจต่อ

ข่าวสารของสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง  เพราะกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากเป็นที่มีความสนุกสนาน มีกติกาที่ เข้าใจได้อย่างง่าย อีกทั้งการติดตามเชียร์ทีมฟุตบอลและ

นักฟุตบอลที่ประทับใจเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ตามสื่อต่างๆทั้งทาง โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสังคม

ออนไลน์ การวิจัยใช้วิธีวิจัยโดยการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรโดยการผ่านทางออนไลน์ (สื่อสังคมออนไลน์) จ านวน 114 คน และผ่าน

ทางออฟไลน์ (สนามฟุตบอลสโมสร ปตท. ระยอง) จ านวน 200 คน ให้ครบตามจ านวนที่ผู้วิจัย

ก าหนดไว้ซึ่งมีทั้งหมด 314 ชุด ระเบียบวิธีการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ล าดับความถี่

ของการเปิดรับสื่อสโมสร คือ สื่ออินเทอร์เนต เพราะสื่ออินเทอร์เนตเป็นสื่อที่เปิดรับง่ายและมี

ค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด และถ่ายทอดข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ไปสู่คนจ านวนมากได้ในเวลาเดียวกันหรือ

ใกล้เคียงกันอย่างรวดเร็ว รองลงมา คือ สื่อกิจกรรมซึ่งสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ดีโดยผ่านการรับรู้

และการจดจ าเฉพาะบุคคล อันดับสุดท้ายคือสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อนอกบ้าน เป็นเพราะผู้ชมได้เห็นและผ่าน

ตาในเวลาที่มีการแข่งขันเท่านั้น  ในส่วนที่สองคือความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารของสโมสรของกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ด้านแรกคือความพึงพอใจด้านเนื้อหาของข่าวสาร ด้านที่สองคือ 

รูปแบบของข่าวสาร ส่วนในด้านเนื้อหาของข่าวสาร ได้แก่ ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่ายที่มีความพึงพอใจมาก
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ที่สุด เพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปิดรับสื่อ เพ่ือทราบถึงความพร้อมของนักฟุตบอล ซึ่งจะสามารถ

บอกถึงชัยชนะหรือการพ่ายแพ้ในแต่ละเกมส์การแข่งขัน  ส่วนด้านความพึงพอใจรูปแบบข่าวสาร 

ได้แก่ รูปแบบที่ทันสมัยอยู่ในระดับท่ีมีความพึงพอใจมากที่สุด เพราะข้อมูลสโมสรต้องมีความเป็น

ปัจจุบันและทันตามกระแสต่อการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขัน รวมไปถึงข่าวสารทั่วไปที่มีความ

เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน  นอกจากนี้ยังพบว่า การเปิดรับสื่อ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อ

ข่าวสารสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง และมีในระดับสูง กล่าวคือ ยิ่งผู้ชมการแข่งขันมีการเปิดรับสื่อใน

เชิงบวกมากข้ึน จะมีความพึงพอใจต่อข่าวสารสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง มากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่า

การเปิดรับสื่อ และความพึงพอใจต่อข่าวสารของสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง ท าให้ผู้ชมการแข่งขัน

ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้เกิดพฤติกรรมการ

เปิดรับที่ดีขึ้น ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสโมสารฟุตบอล ปตท. ระยอง เกิดประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลที่ดี 

ผลจากการวิจัย พบว่า กีฬาฟุตบอลนั้นจะอยู่ในความสนใจของเพศชายมากกว่า เพราะเป็น

เกมส์กีฬาที่จะต้องอาศัยพละก าลังและสติปัญญาในการวางแผนและแก้เกมในการแข่งขันอย่างเป็น

ระบบ ท าใหม้ีความท้าทายในการแข่งขัน เพื่อเอาชัยชนะมาสู่ทีมของตนเองคล้ายกับการต่อสู้ในสนาม

รบ ดังนั้น เพศชายจึงมีความสนใจมากกว่าเพศหญิง ส่วนอายุของกลุ่มตัวอย่างส่วน ใหญ่จะอยู่ในช่วง 

24 -35 ปี และเป็นพนักงานบริษัทมากท่ีสุด อาจจะเป็นเพราะช่วงอายุที่มีเวลาและก าลังเงินทุนที่จะ

ติดตาม ซึ่งสามารถเดินทางไปชมทั้งแมตเหย้าและแมตเยือนไปกลับได้สะดวก ส่วนรายได้ต่อเดือนส่วน

ใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วง 20,001 - 25,000 บาท เนื่องมาจากเป็นคนชนชั้นกลางในสังคมไทยที่

พอจะหาความสุขจากการใช้จ่าย เพื่อการจองตั๋ว เพื่อชมกีฬาที่ตนชื่นชอบได้ตามต้องการ รวมทั้งอยู่

ใกล้แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกีฬา ฟุตบอลอาชีพของไทยอีกด้วย 

 

ค าส าคัญ: การเปิดรบัสื่อ, ความพงึพอใจข่าวสาร, การประชาสมัพนัธ,์ ฟุตบอลอาชพี

ของประเทศไทย, สโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง 

 

Abstract 

Today, beyond simply winning matches, in order to retain their fanbase, sport 

teams needed to maintain constant communication with their fans to build fans’ 
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loyalty toward their teams. This independent study aims to study Media Exposure and 

Gratifications towards PTT Rayong Football Club Communications Programs.  

The research has been done through the questionnaire both online and offline 

for a total number of 314 samples. Research Methodology comprises of 2 parts, which 

are frequency of Public Media Exposure and Communication Satisfaction. In brief, the 

result of this study indicated that there is more number of male soccer PTT Rayong 

FC fans than female counterpart. The reason why soccer is more appealing to male 

population than female population. Is that sports like soccer require physical 

endurance and lighting reflex strategic and systematic changes in order to 

outmaneuver an opponent team similar to going to war and that is This study also 

found that majority of the PTT Rayong FC fan fall between the age of 24-35 years old 

and working as employees of private sector with salary at 25,000 baht and below. 

Furthermore, evident has shown that the most popular communication medium from 

the PTT Rayong FC is its website follow by promotional events such as roadshow at 

the mall and printed media, however, the different remain quite small.  

The study has indicated that while PTT Rayong FC fans receive most of the 

communication through its Facebook Page and Website is a powerful tool to 

communicate information to the fans. Finally, additional common comment that the 

study found is that PTT Rayong FC should communicate the condition of its soccer 

players as it would be the lead indicator for the fans to predict the team’s victory.  

 

Keywords: Media Exposure, Gratifications Towards, Public Relation, Professional 

Football, Thailand Football, and PTT Rayong football Club 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น

สิ่งที่จ าเป็น การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบ

วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน  และมีกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน

พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  สร้างนิสัยรักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มุ่งเน้นการ

ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม กีฬาจึงเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่อยู่ คู่

กับสังคมมนุษย์มาช้านาน ในบรรดากีฬาทุกประเภท กีฬาฟุตบอลถือว่าเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่

ขยับขึ้นมาเป็นกีฬาสากลพร้อมกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากกีฬาสมัครเล่นเป็นกีฬาอาชีพ ด้วยเสน่ห์

ของกีฬาชนิดนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก นับได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง การ

แข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก เป็นการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ระดับสูงสุดของประเทศไทย 

บริหารงานโดย บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จ ากัด (TPLC)  ซึ่งได้รับมอบหมายจากสมาคมฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยฯ ในการบริหารจัดการ จึงเกิดเป็นฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยที่สร้างรายได้ สร้างงาน

และสร้างอาชีพขึ้นมาอย่างมากมาย จึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการท ากิจกรรมเพ่ือ

สังคมหรือซีเอสอาร์ ขององค์กรธุรกิจ  ซึ่ง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรธุรกิจองค์กรหนึ่ง

ที่ให้ความส าคัญ  โดยการท าซีเอสอาร์ในรูปแบบด้านกีฬา ถือว่าเป็นการสื่อสาร หรือสร้างสื่อ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสโมสรตามแนวคิดซีเอสอาร์ ตามหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรธุรกิจ  คือ “การมีส่วนร่วมหรือการพัฒนาชุมชนและสั งคม” (Community/Social 

Development) เป็นการมอบสิ่งที่ดีคืนสู่สังคมชุมชนชาวระยอง และถือว่าเป็นการส่งเสริมการกีฬา

ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบพ้ืนที่

ปฏิบัติการขององค์กร มาตั้งแต่เริ่มด าเนินธุรกิจโดยให้การสนับสนุนกิจกรรมและริเริ่มด าเนินโครงการ

ต่างๆ เพื่อชุมชนและสังคม 
เริ่มจากการจัดตั้งชมรมฟุตบอลภายในให้กับพนักงาน ปตท. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีอัน

เป็นหนึ่งเดียวกัน รวมไปถึงเป็นการผลักดันให้พนัก ปตท. มีใจรักในการออกก าลังกายพร้อมกับการมี

สุขภาพที่แข็งแรงไร้โรคภัย  โดย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จัดตั้ง “บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส 

อัลไลแอนซ์ จ ากัด” ด าเนินงานบริหารกิจการกีฬาระดับอาชีพในรูปแบบของ “สโมสรฟุตบอล พีทีที 

ระยอง” เพ่ือน ารายได้ไปพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดระยอง เพ่ือ
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มุ่งสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหาการเข้าไปยุ่ง

เกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดที่มีอยู่มากมาย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจท้องถิ่นและการจ้างงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกท้ังส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายทาง

สังคมในจังหวัดระยองให้เกิดความรักความสามัคคี และมีสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น  และในปัจจุบัน 

สโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง มีแฟนคลับเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ มีกิจกรรมการเชียร์ร่วมกันกับ

แฟนคลับทุกการแข่งขันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ในแง่ของการสื่อสารกับแฟนคลับ ทาง

สโมสรได้มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงระยะหลังที่ผ่านมานั้น ได้มีการสื่อส ารที่ใช้

เครื่องมือสื่อสารอย่างครบวงจรด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ของสโมสร อาทิเช่น สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดีย 

สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อกิจกรรม  อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่มีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาผลของการ

สื่อสารผ่านสื่อเหล่านี้ต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ กลุ่มเป้าหมาย

มีความพึงพอใจหรือไม่ อันจะส่งผลต่อการเป็นแฟนคลับต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาประเด็น

ดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์สโมสรฟุตบอล และผลักดันการเป็นฟุตบอล

อาชีพของสโมสร สู่ทีมฟุตบอลแนวหน้าอันดับต้นๆ ของประเทศไทยในภายภาคหน้าด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อข่าวสารของสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อ และความพึงพอใจต่อข่าวสารของสโมสรฟุตบอล 

ปตท. ระยอง 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ และความพึงพอใจต่อข่าวสารของสโมสรฟุตบอล ปตท. 

ระยอง”  ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาโดยใช้งานวิจัยแบบตัดขวาง (Cross sectional study) โดย

การเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

จากกลุ่มประชากรแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ เพ่ือหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

และเพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด และมีความสมบรูณ์ครบถ้วนประชากรที่ใช้
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ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ชมการแข่งขันฟุตบอล ปตท. ระยอง ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ใน

จังหวัดระยอง จ านวน 375,760 คน (ข้อมูลจาก ส ารวจสภาวะการท างานของประชากร จังหวัด

ระยอง  พ.ศ. 2555-2556 ระดับส านักงานสถิติแห่งชาติ) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจก

แบบสอบถามจ านวน 300 ชุด กับผู้ชมการแข่งขันของสโมสรฟุตบอล ปตท.ระยอง ด้วยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratifiled Sampling) ผู้วิจัยใช้วธิีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistics) เพ่ือทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

ของแบบสอบถาม 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา เนื่องด้วยในปัจจุบันอัตราของผู้ชมในการชมกีฬาฟุตบอลส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อาจเป็นเพราะกีฬาฟุตบอลนั้น ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนและเทคนิคในการเล่น รวมไปถึง
เป็นกีฬาที่ผู้เล่นต้องมีความรวดเร็วและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแกร่ง ทนทานต่อการปะทะกันในสนาม
ได้ดี แต่ทั้งนี้ ผู้ชมฟุตบอลที่เป็นเพศหญิงยังมีจ านวนมากพอสมควร อาจเป็นเพราะกระแสของนัก
ฟุตบอลในยุคนี้ และนักฟุตบอลมีประสบการณ์ในการเล่นที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีบุคลิกภาพดีและ
หน้าตาที่ดีจึงเป็นที่ดึงดูดจากผู้ชมฟุตบอลที่เป็นเพศหญิง จึงส่งผลให้การรับชมฟุตบอลในปัจจุบันเป็น
ที่นิยมอย่างมากต่อเพศหญิง จากผลการศึกษาของผู้วิจัย จ านวนทั้งหมด 314 คน ที่ได้ท าการตอบ
แบบสอบถาม อันดับแรกผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่สนใจในกีฬาฟุตบอล จ านวน 
163 คน รองลงมา เป็นเพศหญิง จ านวน 151 คน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้ชมฟุตบอล ปตท. ระยอง  
มีอัตราการรับชมเป็นจ านวนใกล้เคียงกัน และไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่อยู่ในอายุ 24-35 ปี  
ซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยท างาน อาชีพส่วนใหญ่นั้นเป็นพนักงานบริษัท ส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน
ระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท ซึ่งมีก าลังทรัพย์ในการติดตามการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อตั๋วเข้า
ชมฟุตบอล หรือรวมไปถึงการซื้อของที่ระลึกของสโมสรฟุตบอล และติดตามการรับชมแข่งขันที่ทีมไป
แข่งในฐานะทีมเยือนของการแข่งขันในลีกที่มีฤดูกาลแข่งขัน ซึ่งผู้ชมการแข่งขันฟุตบอล ปตท. ระยอง 
มีความต้องการและมีความพึงพอใจในการหาความสุขให้ตนเอง ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ซึ่งสามารถเข้าถึงสื่อ และมีความรู้ความเข้าใจต่อสื่อที่ดีได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, น. 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนี้เป็นการใช้
ทฤษฎีในหลักการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นการบังคับ
จากภายนอกมากระตุ้นเป็นความเชื่อที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม

https://th.wikipedia.org/)%20%20ผู้วิจัย
https://th.wikipedia.org/)%20%20ผู้วิจัย
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ที่แตกต่างกันไปด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ  (ปรมะ สตะเวทิน 2546, น. 112-118)  
ได้อธิบายถึงคุณสมบัติเฉพาะของตน ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละคนคุณสมบัติเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับ
สารในการท าการสื่อสาร อย่างไรก็ตามในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ กันนั้น จ านวนของผู้รับสาร
ก็มีปริมาณแตกต่างกันด้วย การวิเคราะห์ผู้สารที่มีจ านวนน้อยคนนั้นมักไม่ค่อยมีปัญหาหรือปัญญา
น้อยกว่าการวิเคราะห์ผู้รับสารที่มีจ านวนมาก เนื่องจากการวิเคราะห์ที่มีจ านวนนั้น เราสามารถ
วิเคราะห์ผู้รับสารทุกคนได้ หากในการวิเคราะห์กับคนจ านวนมากนั้น ดังนั้น จึงไม่สามารถวิเคราะห์
ผู้รับสารได้ เพราะมีผู้รับสารจ านวนมากเกินไป นอกจากนี้ผู้ส่งสารยังไม่รู้จักผู้รับสารแต่ละคนด้วย 
ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผู้รับสารที่ประกอบไปด้วยคนจ านวนมากก็คือการจ าแนกผู้รับ
สารออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ 
สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น 
 การเปิดรับสื่อของผู้ชมการแข่งขันฟุตบอล ปตท.ระยอง   
 โดยพฤติกรรมความถี่ในระดับมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ต่อการเปิดรับสื่อสโมสรฟุตบอล 
ปตท. ระยอง ในบรรดาสื่อ 3 ประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อนอกบ้าน สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อ
กิจกรรม โดยที่ประเภทของสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุด อันดับ 1 เฟซบุ๊ค คิดเป็น
ร้อยละ 3.79 อันดับ 2 เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 3.58 อันดับ3 แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line Official) คิด
เป็นร้อยละ 3.39 ตามล าดับ เนื่องจากเป็นประเภทสื่อที่เข้าถึงง่าย และมีต้นทุนในการเปิดรับที่ต่ า รวม
ไปถึงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวาง รวดเร็ว เป็นปัจจุบันเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
แคทซ์และคณะ ที่ได้กล่าวมาว่า ผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตจะมีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการใช้
สื่ออินเทอร์เน็ต เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เพ่ือความบันเทิง และเพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อมูล และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ(อโณทัย เชี่ยวชาญ, 2554) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าสามารถสืบค้นข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ สนทนา อ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดหรือในเฟซบุ๊ค , การชมฟุตบอลนัด
ต่างๆ หรือซื้อสินค้าออนไลน์ เช่น ของที่ระลึก ตั๋วชมการแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น  ประเภทสื่ออันดับ
ต่อมาที่ถูกเปิดรับจากผู้ชมฟุตบอล ปตท. ระยอง คือ สื่อกิจกรรม อันดับ 1 กิจกรรม “พีทีที จัดให้!!! 
ฟุตบอลออนทัวร์” สอนฟุตบอลกับมืออาชีพให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 3.36  
ซึ่งมีอัตราเท่ากันกับกิจกรรมจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกสโมสรเคลื่อนที่ คิดเป็นร้อยละ 3.36 เช่นกัน  
อันดับ 3 กิจกรรมตามเชียร์พลังเพลิง กิจกรรมที่พาแฟนบอลท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และพาชมการ
แข่งขันฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ 3.35 ตามล าดับ ดังนั้น สื่อกิจกรรมยังคงได้รับความนิยมเป็นล าดับถัด
มา เนื่องด้วยเป็นสื่อที่สามารถสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสโมสรฟุตบอลกับผู้ชมฟุตบอลได้ดีอีกทาง
หนึ่ง เพ่ือให้ผู้ชมฟุตบอลมีความรู้สึกผูกพันกับสโมสร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสร รู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของสโมสรฟุตบอลจากการที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทางสโมสรฟุตบอล และสื่อกิจกรรมนี้ ทางสโมสร
ฟุตบอล ปตท. ระยอง สามารถน าไปเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานเพ่ือสร้างฐานแฟนคลับของสโมสร
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ในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแคทซ์ และคณะ (Katz, et al., 1973 
อ้างใน สมภพ ติรัตนะประคม, 2542, น. 19-20) ได้ กล่าวไว้ว่า ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
คือ ความเชื่อมั่นใน การติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอ่ืนๆ ในสังคม อาจน าไปสู่การเป็นแฟนคลับ
ของสโมสรฟุตบอลในอนาคต 
 และสื่อประเภทสุดท้ายที่ได้รับความนิยมในการเปิดรับจากผู้ชมฟุตบอล ปตท. ระยอง 
คือ สื่อประเภทสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อนอกบ้าน อันดับ1 ป้ายประชาสัมพันธ์แบนเนอร์ขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อย
ละ 3.43 อันดับ 2 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด A3 คิดเป็นร้อยละ 3.31 อันดับ3 ปฏิทินตารางการ
แข่งขันแบบพกพา ขนาดเท่านามบัตร คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดับ เนื่องด้วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์
ที่สโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่มากเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะ
สถานที่ในการติดป้ายประชาสัมพันธ์นั้นไม่เอ้ืออ านวย จึงส่งผลให้การเปิดรับของผู้ชมฟุตบอลนั้นมี
อัตราของการเปิดรับสื่อน้อยตามลงไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (มนูญ ไชยสมบรูณ์ , 2551)  
ได้กล่าวว่า สื่อนอกบ้านนั้นช่วยเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับนโยบาย หรือกิจกรรมของสโมสรฟุตบอล 
โดยหวังให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึง ผลงาน บทบาท ความส าคัญ แต่ก็มีข้อจ ากัดเช่นกัน 
คือ ไม่คงทนถาวร ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้มากเท่าที่ควร  
 จากผลการศึกษาที่ได้กล่าวมานั้น ปรากฏว่า สื่อประเภทอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยม
สูงสุด เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายที่สุดรวมไปถึงการใช้งานของสื่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน และด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนั้นได้เอ้ือต่อการเข้าถึงเครือข่ายผ่านโทรศัพท์มือถือท าได้ง่าย
ขึ้นมาก สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว และขยายวงกว้างของข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ได้
อย่างทันทีทันใด รองลงมา คือสื่อประเภทกิจกรรมที่อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง เหตุผลเพราะทาง
สโมสรฟุตบอลมีความถี่ของการจัดกิจกรรมที่ไม่บ่อย อาจเป็นเพราะระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนั้นมี
ระยะเวลาที่สั้นเกินไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนน้อยที่ทราบถึงการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง รวมไปถึง
ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายมีระยะเวลาที่ไม่ตรงกัน หรือตัวกิจกรรมที่
สโมสรจัดขึ้นมาอาจไม่มีความน่าสนใจไม่ตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นเหตุผลที่สื่อประเภท
กิจกรรมได้รับการเปิดรับจากกลุ่มเป้าหมายในระดับปานกลาง และล าดับสุดท้ายคือสื่อประเภท
สิ่งพิมพ์/สื่อนอกบ้าน ถูกเปิดรับจากกลุ่มเป้าหมายน้อยที่สุด เป็นเพราะว่าสื่อนั้นมีจ านวนน้อย  
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์นานๆ ครั้ง หรือทางสโมสรฟุตบอลอาจติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เฉพาะ 
การแข่งขันที่มีการแข่งขันนัดส าคัญเท่านั้น (ที่มา: www.pttry.net) รวมไปถึงสถานที่ในการติดตั้ง
ประชาสัมพันธ์อาจมีไม่มากพอต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ปฏิทินตารางการ
แข่งขันแบบพกพานั้น จ านวนในการแจกให้กลุ่มผู้ชมการแข่งขันฟุตบอลนั้นมีน้อย ทางสโมสรได้ท า
การแจกนานๆ ครั้ง รวมไปถึงตัวผู้ชมฟุตบอลเองนั้นไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรต่อสื่อสิ่งพิมพ์นี้  
อาจได้รับมาแล้วทิ้งไป ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อสื่อนั้นๆ ซึ่งถือว่าการเปิดรับต่อสื่อนี้ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร 
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 ความพึงพอใจต่อข่าวสารสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง  
 จากผลการศึกษาของผู้วิจัยในส่วนนี้ ในด้านรูปแบบของข่าวสารนั้น มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ชมฟุตบอล ปตท. ระยอง มากกว่าด้านเนื้อหาของข่าวสาร โดยที่อันดับ1 ด้านรูปแบบของ
ข่าวสาร คือ การออกแบบจัดท าข่าวสารมีรูปแบบที่ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 3.81 อันดับ  2  
การออกแบบจัดท าข่าวสาร ท าให้กลุ่มเป้าหมายเปิดรับได้สะดวกง่ายดาย คิดเป็นร้อยละ 3.77  
อันดับ3 การออกแบบจัดท าข่าวสารให้ความรู้สึกเป็นกันเอง และมีความใกล้ชิดสโมสร คิดเป็นร้อยละ 
3.65 ตามล าดับ เนื่องจากผู้ชมฟุตบอล ปตท. ระยองมีความพึงพอใจสูงต่อข่าวสารที่สโมสร
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ทันสมัย อัพเดทข่าวสารที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของข้อมูลข่าวสารการซื้อขายนักฟุตบอล ข่าวสารตารางการแข่งขัน ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ของวงการกีฬา ข่าวสารประวัตินักฟุตบอล รวมไปถึงข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  
ที่สโมสรต้องการสานความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชมฟุตบอล ปตท. ระยอง เช่น กิจกรรมพบปะใกล้ชิดกับ
นักฟุตบอล ที่สโมสรให้ความสนใจในการจัดท ารูปแบบที่ทันสมัยตลอดเวลา  ในขณะที่ด้านเนื้อหาของ
ข่าวสารต้องมีการปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความถูกต้องครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 
อันดับรั้งท้าย  ในขณะที่การใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายมาแรงเป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68  ดังนั้น 
หากใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายแล้ว แต่ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหามีความขัดแย้งกัน ทางสโมสรจึง
ต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ไปสู่การพัฒนาปรับปรุงที่ดีขึ้น เพ่ือคุณภาพการสื่อสารที่เข้าใจง่ายมีความ
ถูกต้องแม่นย าไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวคิดเวนเนอร์ (Wenner, 1985 อ้างใน 
วิทยา ด ารงเกียรติศักดิ์ และสหัทยา ด ารงเกียรติ-ศักดิ์, 2548, หน้า 9) ได้ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจ
ในการบริโภคข่าวสาร (New Gratification) ดังนี้ ใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ทางด้านข้อมูลเพ่ือการ
อ้างอิงเพ่ือเป็นแรงเสริมย้ าในความสัมพันธ์ระหวังบุคคลกับสังคม (Orientational Gratification) 
เป็นรูปแบบของความต้องการที่แสดงออกมา ได้แก่ การติดตามข่าวสาร (Surveillance) หรือการได้
ข้อมูลมา เพ่ือน ามาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ (Decisional Utility) 
 ในส่ วนของการศึกษาอายุที่ มีต่อความพึงพอใจต่อข่าวสารนั้น  จะเห็นได้ว่ า  
อายุ 24-35 ปี จะมีความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งมีความแตกต่างกับอายุ 36-50 ปี ที่มีความพึงพอใจต่อ
ข่าวสารน้อย ในขณะที่กลุ่มอายุนี้เป็นกลุ่มที่มีความแตกต่าง ซึ่งทางสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง  
ต้องให้ความส าคัญเพ่งเล็งคนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ดังนั้นทางสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง 
ต้องมีการปรับปรุงในด้านเนื้อหาของข่าวสารให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มคนที่มีอายุมากข้ึน เพ่ือให้ง่าย
ต่อการท าความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลข่าวสารสโมสร ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น. 60-67) ได้กล่าวว่า ปัจจัยแวดล้อมในด้านสังคม
ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันจะมีการรับรู้ข้อมูลการสื่อสารแตกต่างกันไป และปัจจัยส่วนบุคคลมีผลท าให้
การยอมรับข้อมูลในการสื่อสารแตกต่างกันเช่น ด้านประชากร เพศ อายุ ระดับการศึกษา สภาพทาง
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เศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึงในด้านจิตวิทยา ได้แก่ แบบแผนการด าเนินชีวิต หรือด้านการเปิดรับ
สื่อที่ไม่เหมือนกัน ก็มีผลท าให้บุคคลมีความชื่นชอบไม่เหมือนกันได้เช่นกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1 . จากการศึกษาในครั้ งนี้  พบว่า สื่อของสโมสรที่มีความเปิดรับง่ายที่สุด คือ  
สื่อ อินเทอร์เน็ต ซึ่งง่ายต่อการเปิดรับและใช้เวลาไม่มาก ดังนั้น ทางสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง  
จึงควรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของสโมสรให้มากขึ้น และท าการ
ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ  
 2. จากการศึกษานี้ พบว่า ความพึงพอใจรูปแบบข่าวสาร ได้แก่ รูปแบบที่ทันสมัยอยู่ใน
ระดับท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เพราะข้อมูลสโมสรต้องมีความเป็นปัจจุบันฐานข้อมูลของนักฟุตบอล
ให้ละเอียดและมีความ น่าสนใจมากขึ้น อาจจะมีการตอบกระทู้กับนักฟุตบอลโดยตรงก็จะยิ่งสร้าง
ความน่าสนใจมากขึ้น  
 3. จากการศึกษานี้ พบว่า ควรปรับปรุงพัฒนาด้านเนื้อหาของข่าวสารให้มีความ
เหมาะสมกับกลุ่มคนที่มีอายุมากขึ้น เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลข่าวสารสโมสร
ทุกเพศทุกวัย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การเปิดรับสื่อ และความพึงพอใจต่อข่าวสารของสโมสรฟุตบอล 
ปตท. ระยอง” ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น เป็นเพราะความเมตตากรุณาอย่างยิ่งของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ค าปรึกษาที่ดี และช่วยตรวจทานขัด
เกลาการค้นคว้าอิสระนี้ให้เกิดความส าเร็จและประสิทธิภาพที่ดี มีความดีใจและซาบซึ้งในความใส่ใจที่
มีให้เสมอต่อลูกศิษย์คนนี้ และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. โมไนยพล รณเวช ที่กรุณาให้เกียรติ
มาเป็นประธานกรรมการการค้นคว้าอิสระและคอยให้ค าชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง และขอกราบ
ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์ ที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาที่ดี ไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน คอยส่งก าลังใจให้ทุก
เวลาที่รู้สึกท้อแท้และเครียด ให้ค าปรึกษาที่ดีที่สุด ขอบคุณพ่ีสาวเช่นกันที่ให้ก าลังใจต่อกันเสมอมา 
ครอบครัวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ท าให้เกิดแรงผลักดันในการสู้ต่อไปจนจบการศึกษาปริญญาโทนี้ 
 ขอบคุณแม่ๆ พ่ีๆ ที่ท างาน ที่ ให้ก าลังใจจนรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน  
ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาที่ดี ชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ คอยสอนทุกอย่า งในเรื่องที่ไม่รู้ให้เกิด
ความรู้ใหม่ที่ดี รวมไปถึงคอยบ ารุงด้วยของกินอร่อยๆ ไม่ขาดสาย และมีความเป็นห่วงกันตลอดเวลา 
 ขอบคุณเพ่ือนๆ ที่คอยให้ก าลังใจที่ดี คอยปลอบใจทุกครั้งที่เครียด ให้ความบันเทิงผ่อน
คลายจิตใจ คอยเตือนกันในสิ่งดีดีเสมอ ดีใจที่เปิดใจ รักนะ และจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป 
 ขอบคุณเพ่ือนๆ MCM คอยช่วยเหลือกันตั้งแต่วันที่เริ่มเรียนวันแรกจนถึงวันสุดท้าย  
ให้ค าแนะน าที่ดี คอยติวและแลกเปลี่ยนความรู้กัน แบ่งปันสิ่งดีดีให้กันและกัน ขอบคุณมาก  
จริงๆ จากใจ  
 และสุดท้าย ขอบคุณตัวเองที่อดทนมาจนถึงทุกวันนี้ ขอให้อดทนเหมือนที่ผ่านมาและ
ตลอดไป 
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