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บทคัดย่อ 

 การวิ จัยนี้ มีวั ตถุประสง ค์เพื่ อ ศึกษาลักษณะทางประชากรของ ผู้ใ ช้แฟนเพจ  

“ฟุตบอลทีมชาติไทย” และศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยแบบเปรียบเทียบความ

แตกต่างก่อน และภายใต้การบริหารงานของ เกียรติ ศัก ด์ิ เสนาเมือง ของ ผู้ใ ช้แฟนเพจ  

“ฟุตบอลทีมชาติไทย” โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บข้อมูล

จากผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” จ านวน 400 คน 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ

บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง นั้นมีภาพลักษณ์ท่ีดีกว่าก่อนการบริหารงานอย่างชัดเจน  

เมื่อพิจารณาตามด้านต่างๆ ท้ัง 5 ด้าน 1.ด้านศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย  

2.ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย 3.ด้านเป้าหมายและนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีม

ชาติไทย 4.ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ 5.ด้านความเช่ือ 

และศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย 

 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานแรกพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย  

ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันจะมีการรับรู้

ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยไม่แตกต่างกัน ยกเว้น รายได้สูงสุดต่อเดือน มีการรับรู้ภาพลักษณ์
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ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง แตกต่างกัน และสมมติฐาน 

ท่ีสองการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง นั้นมี

ความแตกต่างกับก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ในระดับเป็นบวก 

ค าส าคัญ: แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ฟุตบอล ฟุตบอลทีมชาติไทย ภาพลักษณ์ 
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Abstract 

Demographic characteristics of Thailand National Football Team (TNFT) 

fan page userswere studied. Perceived user images of the TNFT before and after 

Kiatisuk Senamuang became manager were examined. A survey method collected 

data from 400 samples, all fan page users. 

Results were that under Kiatisuk’s management, TNFT reputation has 

improved in player ability and quality, style, goals and management policy, Football 

Association of Thailand (FAT) accuracy and transparency, and fan trust and belief. 

Perceived image of the TNFT under Kiatisuk’s management was not 

influenced by different demographic characteristics, except for highest monthly 

income, and compared to previous managements, statistically differed  

at a positive level. 

Keyword: Fan Page, Facebook, Football, Thailand National Football Team, Image 
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ 

เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณอาจารย์ 

ท่ีปรึกษาอาจารย์ดร .โมไนยพลรณเวช ท่ีให้โอกาสและให้ค าแนะน าดีๆ เสมอมา ขอขอบคุณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พจนา ธูปแก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์  

ในการให้เกียรติเป็นประธานสอบและกรรมการสอบในครั้งนี้ รวมถึงให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์  

ในการน ามาปรับปรุงการศึกษาครั้งนี้  และขอบคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีให้ความรู้รวมถึงประสบการณ์ 

ท่ีมีค่าตลอดการเรียนท่ีผ่านมา 

ความส าเร็จความภาคภูมิใจในการศึกษาปริญญาโท เกิดขึ้น ได้ด้วยความต้ังใจ  

ขยันและอดทนตลอดระยะเวลา 2 ปี และอีก ส่ิงส าคัญท่ีท าให้ เกิดความส าเร็จในการศึกษา  

คือ ความรักและก าลังใจจากคนรอบข้างทุกๆ คน ขอขอบคุณครอบครัวธนะจันทร์ คุณพ่อประเสริฐ 

คุณแม่เรณู พี่เต๋ น้องเตย ท่ีคอยดูแลและให้ก าลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน  

ท่ี โมโน กรุ๊ป เว็บไซต์ MThai.com และเซนทรัล กรุ๊ป ทีมมาร์เก็ตต่ิง B2S ท่ีเข้าใจคอยช่วยเหลือ 

ในทุกๆ เรื่อง ขอบคุณมิตรภาพดีๆ ท่ีไม่เคยจางจากเพื่อนๆ เบญจมราชานุสรณ์ (เบส, โอห์ม, เอก, กิ๊ก

บัว, ลูกยอ, น้ าหวาน) ท่ีหายหน้าหายตาไปจากการพบปะสังสรรค์แต่เพื่อนๆ ก็เข้าใจ และขอขอบคุณ

น้องเดียร์ (เดียร์ ด๋ึย ด๋อย) ท่ีไม่ทอดท้ิงกันในยามล าบาก มีรอยยิ้มและค าพูดดีๆ ให้ก าลังใจเสมอมา 

ท้ายสุดนี้ และส าคัญท่ีสุดขอบคุณมิตรภาพในรั้วธรรมศาสตร์ สีแดงเหลืองบ้านหลังนี้

อบอุ่นจริงๆ ช่วงเวลาท่ีผ่านมามีค่าเหลือเกิน โดยเฉพาะแก๊งค์ “ใจใจ” เราร่วมทุกข์ร่วมสุขมากมาย 

สนุกปนเศร้าหัวเราะท้ังน้ าตาเราผ่านช่วงเวลานั้นมาด้วยกัน ดีใจมากท่ีได้ตัดสินใจเรียนท่ีนี่ 

ได้เจอสังคมดีๆ ความจริงใจจากกลุ่มเพื่อนแก๊งค์ “ใจใจ” ในความทรงจ าดีๆ จะไม่จบแค่สองปี 

แต่มันคือตลอดไป 

เตชิต ธนะจันทร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2559 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 
 จากอดีตถึงปัจจุบันกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีได้ความนิยมอย่างสูงไปท่ัวโลก เนื่องจากเป็น
กีฬาท่ีมีกฎกติการะเบียบการเล่นท่ีเข้าใจได้ไม่ยาก มีความสนุกสนานอีกท้ังสามารถติดตามชม 
และเชียร์ทีมฟุตบอลและนักฟุตบอลท่ีช่ืนชอบเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ประกอบกับธุรกิจกีฬาฟุตบอล
ในปัจจุบันนั้นมีมูลค่ามหาศาล ท าให้กีฬาฟุตบอลมีมูลค่ามากกว่าจะเป็นเพียงกีฬาท่ีนับผลคะแนน 
การแข่งขันกันในสนามเท่านั้น เพราะผลการแข่งขันฟุตบอลในแต่ละนัดอาจมีการเดิมพันกันสูงมาก  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียรติยศ ต าแหน่ง และศักด์ิศรี รวมถึงคุณค่าทางจิตใจของแฟนฟุตบอล  
ด้วยสาเหตุนี้กีฬาฟุตบอลจึงได้ขยายวงกว้างได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับแพร่หลายไปท่ัวโลก
อย่างรวดเร็ว  
 

 นอกจากนี้มีผู้คนจ านวนมากท่ัวโลกท่ีช่ืนชอบกีฬาฟุตบอลมากถึง 3 พันล้านคนเห็นจาก 
ศึกฟุตบอลโลกเมื่อปี 2006 ท่ีเยอรมนี มีผู้เข้าชมรวมท้ังหมดจ านวนมากถึง 26 พันล้านคน และใน 
นัดชิงชนะเลิศเพียงนัดเดียวมีจ านวนผู้ชมมากถึง 715 ล้านคน หากมองในมุมทางเศรษฐกิจแล้ว 
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีมีมูลค่ามหาศาลเนื่องจากมีการจ่ายค่าจ้างให้กับนักกีฬาเฉล่ียสูงท่ีสุดโดยเฉพาะ
นักกีฬาฟุตบอลทางฝ่ังทวีปยุโรปท่ีมีมูลค่าสูงถึง 50 พันล้านบาท (ชัยวัฒน์ ชลานันต์, 2557) 

 ส าหรับประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียแม้ว่าประชาชนจะไม่ค่อยนิยม
สนใจกีฬาฟุตบอลมากเท่าใดนัก แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลกลับเห็นความส าคัญของกีฬาฟุตบอล 
โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนานักกีฬาลีกอาชีพเพื่อสร้างแข็งแกร่งให้กับวงการฟุตบอลระดับประเทศ 
เพื่อก้ าว สู่การเป็นทีมฟุตบอลในระดับโลกพวกเขาต้ังใจพัฒนาทีมให้ประสบความส าเร็ จ 
ด้วยการวางแผนท่ีชาญฉลาดและการท างานร่วมกันอย่าง อดทน ทุ่มเท และต้องการประสบ
ความส าเร็จในกีฬาฟุตบอลเนื่องจากกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมและเป็นเส้นทาง 
ในการสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศมากกว่ากีฬาชนิดอื่นๆ ท่ีมีความนิยมและความสามารถเป็นทุนเดิม 
เพราะประชาชนท่ัวโลกนิยมและต่างให้การยอมรับในกีฬาฟุตบอล 

ท้ังนี้ประเทศไทยนั้นกีฬาฟุตบอลเริ่มแพร่หลายเป็นท่ีสนใจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งอาจกล่าวได้ว่ากีฬาฟุตบอลเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีน่าสนใจ 
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และถือเป็นวัฒนธรรมประเภทหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นแบบแผนการด าเนินชีวิตของมนุษย์และเป็น
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในทางสังคมวิทยาเช่นเดียวกับกีฬาอื่นๆ (เนตรนภา ประกอบกิจ: 2545) 

 ในประเทศไทยกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีประชาชนให้ความสนใจ และต้ังความหวังไว้กับ
วงการฟุตบอลอย่างมาก ซึ่งจ านวนคนท่ีสนใจนั้นมีมากกว่ากีฬาชนิดอื่นๆนอกจากนี้การแข่งขัน
ฟุตบอลลีกภายในประเทศก็มีความนิยมท่ีสูงขึ้นมากปัจจุบันนี้ธุรกิจฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย 
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นวัดจากสถิติแฟนฟุตบอลเข้าชมเกมการแข่งขันในสนามท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
จาก 26.2% คิดเป็นจ านวนผู้ชม 1,828,655 คน โดยเกมท่ีมีแฟนบอลเข้าชมในสนามมากท่ีสุด 
ในปี 2015 คือเกมระหว่าง นครราชสีมา มาสด้าเอฟซี เปิดบ้านรับการมาเยือนของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
ท่ีสนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา มีแฟนเข้าชมสูงถึง 34,649 คน (เอเอสทีวี
ผู้จัดการออนไลน์, 2558) 

 เนื่องจากลีกฟุตบอลภายในประเทศมีความแข็งแกร่งและสร้าง มูลค่าเพิ่มมากขึ้น
มหาศาลในวงการกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย แม้จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในประเทศท้ังหมดแต่ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและขยายความเจริญจากชุมชนเมืองสู่ท้องถิ่น 
เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ท่ีเคยติดอันดับ 1 ใน 10 จังหวัดท่ียากจนท่ีสุดของประเทศไทย แต่เมื่อมีการ
ก่อสร้างสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดขึ้นมา จังหวัดบุรีรัมย์กลับหลุดพ้นจากความยากจนกลายเป็น
จังหวัดท่องเท่ียวและมียอดเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดนับร้อยล้านบาทขณะท่ีวงการลีกฟุตบอล  
ในประเทศได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแต่ในปัจจุบันมุมมองทัศนคติของแฟนฟุตบอลทีมชาติท่ีมีต่อ
การบริหารงานของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย กลับสวนทางไปในทางตรงกันข้ามกับฟุตบอล
อาชีพในประเทศไทย 

 โดยปัญหาท่ีมองเห็นได้อย่างเด่นชัดท่ีสุดล้วนเป็นปัญหาท่ีสะสมในวงการฟุตบอลไทย
มากอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีสืบเนื่องมาจากภาคการบริหารของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
ได้แก่การขาดความโปร่งใสในการบริหารงานการขาดวางแผนและลงมือปฏิบัติท่ีเป็นระบบ  
และการขาดส านึกรับผิดชอบต่อสาธารณะท่ีมีส่วนเป็นเจ้าของฟุตบอลไทยร่วมกัน 

 แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มักมองว่าการท่ีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะบริหาร
กิจการฟุตบอลไ ด้ ดีนั้นจะต้องขึ้นอยู่ กับ ผู้น าหรือนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
ท่ีมีคุณสมบัติดีครบถ้วน ตามองค์ประกอบ ซึ่งอาจถูกต้องเพียงบางส่วนแต่ไม่ได้ถูกต้องท้ังหมด
เนื่องจากการการบริหารสมาคมท่ีดี ไม่ควรจะยึดติดท่ีผู้น าเพียงบุคคลเดียว แต่ควรค านึงถึงการสร้าง
ระบบทีมในการบริหารท่ีถูกต้องในระยะยาว เพื่อมิให้วงการฟุตบอลไทยต้องเผชิญกับความเส่ียง
เหมือนในอดีตท่ีผ่านมา และควรมีการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว การเอื้อประโยชน์  
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ให้พวกพ้อง และการท างานแบบแบ่งพรรคแบ่งพวก นอกจากนี้ยังเผชิญกับปัญหา “เด็กเส้น”  
จนส่งผลใหที้มฟุตบอลทีมชาติไร้ประสิทธิภาพจนสูญหายศรัทธาจากแฟนฟุตบอลชาวไทย 

 ปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้วงการฟุตบอลในประเทศไทยเกิดความเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก  
คือ Asian Football Confederation (AFC) ซึ่งเป็นหน่วยงานนานาชาติท่ีควบคุมดูแลการแข่งขัน
ฟุตบอลในทวีปเอเชียท้ังหมดจะคอยดูแลและควบคุมการบริหารการตลาด การเงิน และต้ังกฎระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยความเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพที่สมบูรณ์แบบท าให้สโมสรฟุตบอลต้องจัดต้ังบริษัทไทย
พรีเมียร์ลีกขึ้นมาเพื่อด าเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศให้เป็นฟุตบอลอาชีพอย่าง
ถูกต้องส่งผลให้สโมสรฟุตบอลลีกในประเทศไทยมีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานในการแข่งขัน
(ชัยวัฒน์ ชลานันต์, 2557) 

 ขณะเดียวกันอีกเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ฟุตบอลไทยได้รับความนิยมมากขึ้นนั้นเนื่องมาจาก
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง(ซิโก้)อดีตนักฟุตบอลกองหน้าทีมชาติไทยซึ่งมีภาพลักษณ์ท่ีดีกับฟุตบอลทีมชาติ
ไทยมาโดยตลอดได้เข้ามารับหน้าท่ีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย  
ท าให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2013 ท่ีประเทศพม่า ต่อเนื่องมาจนถึงการแข่งขัน 
เอเชียนเกมส์ ท่ีประเทศเกาหลีใต้ซึ่งฟุตบอลทีมชาติไทยได้อันดับ 4 ของเอเซีย พร้อมกับสร้างกระแส
ความนิยมให้กับคนไทยท่ัวท้ังประเทศด้วยการคว้าแชมป์ เอเอฟเอฟซูซูกิคัพ 2014 ในช่วงปลายปี 
2557 หลังจากท่ีฟุตบอลทีมชาติไทยห่างหายจากการเป็นแชมป์รายการนี้มานาน 12 ปี จึงท าให้การ
กระแสความนิยมติดตามชมฟุตบอลไทยและเรียกศรัทธาและความนิยมจากประชาชนทุกเพศทุกวัย 
อย่างท่ีไม่มีเคยเกิดขึ้นมาก่อนและจากความส าเร็จในการคว้าแชมป์ เอเอฟเอฟซูซูกิคัพ  2014  
ส่งผลให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยบางคนในทีมชาติไ ด้รับความนิยมมี ช่ือเสียง เป็น ท่ี ช่ืนชอบ 
ของประชาชนชาวไทยเป็นจ านวนมาก อาทิเช่น ชาริล ชับปุยส์ นักฟุตบอลต าแหน่งกองกลาง 
ลูกครึ่งไทย-สวิสเซอร์แลนด์, ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลางจอมทัพท่ีมีทักษะยอดเยี่ยม จนถูกยกให้
เป็น “ลิโอเนล เมสซี่ แห่งประเทศไทย” ด้วยเหตุนี้ยิ่งส่งผลให้มีผู้ชมและแฟนฟุตบอลติดตามรับชม
ฟุตบอลมากขึ้น ท้ังในสนาม และจากส่ือโทรทัศน์ จนเป็นท่ีพูดถึงอย่างมากท้ังในประเทศและระดับ
ทวีปเอเชีย ยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

 ชัยชนะและความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง ท าให้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยนั้นท่ีดีขึ้น
และเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง นั้นกลายเป็นฮีโร่ของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหลังจากเคยสร้างช่ือเสียง
จากการเป็นนักฟุตบอล ในยุคดรีมทีมช่วงปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นอีกยุคหนึ่งท่ีฟุตบอลทีมชาติไทย
ประสบความส าเร็จในระดับทวีปเอเชียสร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนชาวไทยมากท่ีสุดยุคหนึ่ง 
และเป็นท่ีพูดถึงจนถึงในปัจจุบัน 
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 ส าหรับ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ก้าวเข้ามารับหน้าท่ีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอล 
ทีมชาติไทย พร้อมกับได้วางระบบแบบแผนการเล่นท่ีชัดเจน ระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีดีต่อนักฟุตบอล 
มีรูปแบบเล่นเอาใจแฟนบอล เน้นการเปิดเกมบุกใส่คู่แข่ง  พัฒนาระบบการออกก าลังกาย 
และศักยภาพด้านร่างกายของนักกีฬาฟุตบอลภายในทีมให้มีความสมบูรณ์ทนทานต่อแรงปะทะ  
ตลอดท้ังเกมการแข่งขัน เพราะเหตุนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยในยุคของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง จึงมีผลงาน
ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีภาพลักษณ์ท่ีดีซึ่งการันตีความสามารถด้วยการพาทีมได้รางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันระดับอาเซียนจนทีมฟุตบอลชาติไทยเป็น “เจ้าแห่งอาเซียน” อีกครั้ง  

ท้ังนี้นักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนในยุค เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ยังมีทัศนคติท่ีดี มีน้ าใจ
นักกีฬา มีความเป็นมืออาชีพ แตกต่างจากทีมชาติไทยในยุคก่อนท่ีทนแรงกดดัน การเข้าปะทะหนักๆ 
จากคู่แข่งได้ไม่ดีนักเมื่อเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลในยุคปัจจุบันและอีกเรื่องท่ีกลายเป็นท่ีพูดถึงอย่าง
มากคือรูปลักษณ์หน้าตาท่ีดีชวนมองของนักฟุตบอลทีมชาติไทยในยุคนี้  ส่งผลให้มีแฟนบอล
สุภาพสตรีๆ เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากหันมาให้ความสนใจ ติดตามให้การสนับสนุนอย่างจริงจังฟุตบอล
ทีมชาติไทยในยุค เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง อีกหนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลอย่างมาก คือส่ือใหม่ ส่ือออนไลน์  
เช่น เฟซบุ๊ก, ไลน์ หรือทวิตเตอร์ ก็ล้วนมีบทบาทส าคัญในการน าเสนอข่าวฟุตบอลทีมชาติไทย 
ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างกับในอดีตท่ีแฟนฟุตบอลชาวไทยสามารถรับรู้ข่าวสาร
ฟุตบอลทีมชาติไทยได้จากส่ือหลักๆ จากส่ือหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ แต่ในปัจจุบัน ส่ือใหม่  
ส่ือออนไลน์ เข้ามาช่วยให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้รับรู้ข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และหลากหลายน่าสนใจมากขึ้น 

และปัจจัยสุดท้าย ท่ีส่งผลให้ฟุตบอลทีมชาติไทยในยุค เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง  
มีภาพลักษณ์และพัฒนาไปในทางดีขึ้นขึ้นคือ การมีลีกฟุตบอลอาชีพในประเทศท่ีมีมาตรฐาน ส่งผลให้
นักเตะระดับเยาวชนของสโมสรในไทยเริ่มผลิดอกออกผลเกิดแข้งอายุน้อยฝีเท้าดีมากมาย  
ท าให้  เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง มีตัวเลือกในใช้งานเพื่อดึงนักเตะท่ีดีท่ีสุดเข้าสู่ทีม เมื่อนักฟุตบอลในทีม
ล้วนแต่เป็นนักเตะฝีเท้าดีมารวมตัวกัน เป็นสาเหตุท่ีฟุตบอลทีมชาติไทยนั้นกลับมามีผลงานท่ีดี 
อย่างในปัจจุบัน และยิ่งผลงานดี หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง  
ก็จะสามารถต่อรองกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเข้ามามีบทบาทเปล่ียนแปลงระบบ 
การบริหารงานต่างๆ ได้มากขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคต 

การก้าวขึ้นมาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมืองนั้นได้สร้าง
ปรากฏการณ์ส าคัญในวงการฟุตบอลไทย จ านวนของแฟนบอลท่ีติดตามเชียร์ทีมชาติไทยเพิ่มขึ้น
จ านวนมาก และเกียรติศักดิ์ เสนาเมืองมีวาทศิลป์ท่ียอดเยี่ยมในการสร้างความฮึกเหิม สามารถใช้ส่ือ
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สร้างแรงกระตุ้น รู้จักพูดคุยสร้างความสนิทสนมกับแฟนฟุตบอลและส่ือมวลชน ท าให้คนทุกวงการ 
หันมาให้ความส าคัญกับทุกเรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติไทย นั่นท าให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ต้องหันมาให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการในส่วนของทีมชาติมากขึ้น  และเช่ือในค าแนะน า 
ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง เพราะมีหลายฝ่ายจับตามองมากกว่าท่ีผ่านมา ความโปร่งใส ปัญหาต่างๆ 
ท่ีเคยเกิดขึ้นจึงเริ่มลดหายไปอ านาจต่อรองและผลงานท่ีเห็นเป็นรูปธรรมจนสร้างกระแสให้แฟน
ฟุตบอลไทยกลับมาสนับสนุน ทีมชาติไทยอย่างล้นหลาม คือจุดแข็งท่ี เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง  
มีซึ่งตรงกันข้ามกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติท่ีเคยเข้ามาบริหารงานก่อนหน้านี้ ท่ีต้องท างาน
ท่ามกลางเงื่อนไขมากมายคงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ไม่ใช่เป็นแค่โค้ชทีมชาติ 
แต่เขาคือหนึ่งในผู้บริหารของสมาคมฟุตบอลไทยด้วย (กฤติกร ธนมหามงคล, 2558) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษางานวิจัยท่ีมีอิทธิพลในการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอล
ทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติ
ไทย” ท้ังก่อนและหลัง ในเชิงการเปรียบเทียบ โดยศึกษาถึงผลความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
ประชากรท่ีส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของเกียรติศักด์ิ 
เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” เพื่อท าให้ทราบกลุ่มเป้าหมายของแฟนเพจ
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” น าผลวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาวางแผนแฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย”  
และน าไปสร้างฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงพัฒนาภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้
การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ต่อไปในอนาคต 

 
1.2 ปัญหาน าวิจัย 
 

1. ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย”มลัีกษณะทางประชากรเป็นอย่างไร 
2. ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” มีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อน

การบริหารงานของเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง เป็นอย่างไร 
3. ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” มีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย 

ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง เป็นอย่างไร  
4. ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมีการ

รับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนา
เมือง แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
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5. การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อน และภายใต้การบริหารงานของ เกียรติ
ศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” มีความแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
                1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 
                2. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการบริหารงานของ  
เกียรติศักดิ์ เสนาเมืองของผู้ใช้แฟนเพจ“ฟุตบอลทีมชาติไทย” 

          3. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ  
เกียรติศักดิ์ เสนาเมืองของผู้ใช้แฟนเพจ“ฟุตบอลทีมชาติไทย” 

4.  เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ความแตกต่างกับการรับรู้ ภาพลักษณ์ 
ฟุตบอลทีชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ  เกียรติศัก ด์ิ เสนาเมือง ของ ผู้ใ ช้แฟนเพจ  
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” 
                5. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง กับการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
บริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย”  
 
1.4 สมมติฐาน 
 
                1. ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมีการ
รับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แตกต่างกัน 
                2. ในกลุ่ม ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย
ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง มีความแตกต่างจากการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอล 
ทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงาน

ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่าง 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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1.6 นิยามศัพท์ 
 

 แฟนเพจ หมายถึง หน้าแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก ท่ีผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้า
และบริการของธุรกิจ หรือองค์กรของตนเอง แล้วน าข้อมูลเหล่านี้ออกสู่สาธารณะ โดยผู้ใช้สามารถ
แลกเปล่ียนน าเสนอให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนอื่นๆ รับรู้ได้โดยตรง (www.social.gmlive.com, 2553) 

 เฟซบุ๊ก คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่ง ท่ีจะท าให้ผู้ใช้สามารถติดต่อส่ือสาร  
และ ร่ ว มท า กิ จก ร รม ใดกิ จก ร รม  ห นึ่ ง ห รื อหลา ย ๆ  กิ จก ร ร มกั บ ผู้ ใ ช้ เฟ ซบุ๊ ก คนอื่ น ๆ  
ได้ไม่ว่าจะเป็นการต้ังประเด็นถามตอบในเรื่องท่ีสนใจ ต้ังสถานะ โพสต์รูปภาพ  โพสต์วิ ดีโอ  
เขียนบทความ แชทคุยกันแบบสดๆ  เล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่ม และยังสามารถท ากิจกรรมอื่นๆ  
ผ่านแอพพลิเคช่ันเสริมท่ีมีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งแอพพลิเคช่ันดังกล่าวถูกพัฒนาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ 

 ลักษณะทางประชากร หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวโดยท่ัวไปของผู้บริโภคท่ีใช้งาน 
แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” บนเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 ฟุตบอล หมายถึง กีฬาประเภททีมท่ีเล่นระหว่างสองทีมโดยแต่ละทีมมีผู้เล่น 11 คน 
โดยใช้ลูกบอล เป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในโลกโดยจะเล่น ใน
สนามหญ้าส่ีเหล่ียมผืนผ้า หรือ สนามหญ้าเทียม โดยมีประตูอยู่กึ่งกลางท่ีปลายสนามท้ังสองฝ่ัง 
เป้าหมายคือท าคะแนนโดยพาลูกฟุตบอลให้เข้าไปยังประตูของฝ่ายตรงข้ามฟุตบอลในประเทศไทย
เป็นกีฬาท่ีนิยมเล่นมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยเริ่มเข้ามาในประเทศไทยในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 5 ในปี 
พ.ศ. 2440 และฟุตบอลทีมชาติไทยได้ร่วมเป็นสมาชิกฟีฟ่า เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2468 นับว่า
เป็นประเทศแรกของโซนเอเชียท่ีเป็นสมาชิกฟีฟ่า 

 ฟุตบอลทีมชาติไทย หมายถึง ทีมฟุตบอลท่ีเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขัน
ฟุตบอลระหว่างประเทศ และอยู่ภายใต้การบริหารของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยฟุตบอลทีมชาติไทยมีประวัติของความส าเร็จในการแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
คือ ชนะเลิศอาเซียนฟุตบอลแชมเปียนชิพ 4 สมัย และชนะเลิศซีเกมส์ 9 สมัย โดยฟุตบอลทีมชาติ
ไทย ยังสามารถคว้าอันดับ 3 ในการแข่งขันเอเชียนคัพ 1972 และเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 
2 ครั้ง และในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 4 ครั้ง โดยอันดับโลกฟีฟ่าฟุตบอลทีมชาติไทยท าอันดับได้ดี
ท่ีสุด คือ อันดับท่ี 42 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 และในปัจจุบันฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่ในอันดับท่ี 
133 ของโลก จากการจัดอันดับโดยฟีฟ่า เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

 ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อ
ฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง เป็นภาพท่ีเกิดขึ้นในจิตใจ  
อาจจะเป็นผลมาจากการได้รับประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อมท่ีบุคคลนั้นรับรู้  
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หรือภาพท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง การรับรู้ภาพลักษณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการกระท า 
ไม่ว่าเป็นค าพูดหรือการกระท า เช่น การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพของนักฟุตบอลทีมชาติไทยการ
รับรู้ภาพลักษณ์ด้านรูปแบบการเล่นของฟุตบอลทีมชาติไทยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านแผนและนโยบาย
การบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้  
และการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟนบอลต่อฟุตบอลทีมชาติไทย 

 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
                1. ท าให้ทราบกลุ่มเป้าหมายของแฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ 
 ไปปรับปรุงพัฒนาวางแผนแฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 
                2. ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงพัฒนาภาพลักษณ์ฟุตบอลทีม
 ชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 
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บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงาน
ของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ได้แบ่งเนื้อหาของทฤษฎี 
แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับส่ือสังคมออนไลน์ 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับแฟนคลับ 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทย 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.7 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ์ 
 
 ความหมายของค าว่าภาพลักษณ์ 
 ค าว่า “ภาพลักษณ์” เดิมใช้ค าว่า ภาพพจน์ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า “Image”  
ซึ่งแปลว่า จินตภาพ ซึ่งค าว่าภาพพจน์นั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์  
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบัญญัติภาษาไทย ได้กล่าวว่าจะมีความหมายตรงกับค าว่า Figure of Speed 
มากกว่าอย่างไรก็ตาม ค าว่าจินตภาพไม่นิยมแพร่หลาย ต่อมาคณะกรรมการบัญญัติศัพท์
ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติค าว่า ภาพลักษณ์ มาใช้แทนท่ี ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการศึกษา
ในครั้งนี้ จึงใช้ค าว่า “ภาพลักษณ์” 

 ภาพลักษณ์จะเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อม 
โดยท่ีองค์กรไม่ได้ด าเนินการใดๆ และเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการสร้างภาพ 
ท่ีองค์กรปรารถนาจะให้เป็น ภาพลักษณ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้รับหรือผู้บริโภคมีการสรุปความคิด 
จากผู้รับรู้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลนั้นต้องชัดเจน มุ่งตรงประเ ด็นท่ีเป็นภาพลักษณ์จ านวนมากพอมาจาก 
หลายช่องทาง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจนท าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ คิดและรู้สึกได้ว่าองค์กร 
สินค้าและบริการนั้นเป็นอย่างไรหากมีการส่ือสารท่ีดีภาพนั้นจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดความมั่นใจ



10 
 

และเกิดเป็นภาพลักษณ์ ดังนั้นภาพลักษณ์จะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยการส่ือสารข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
และระยะเวลาท่ียาวนานเพียงพอส าหรับการส่ือสารในลักษณะซ้ าๆ หลายครั้งและผ่านส่ือในหลาย
ช่องทาง (ดวงพร ค านูญวัฒน์ และวาสนา จันทร์สว่าง, 2536, น.83) 

 ภาพลักษณ์ นั้นมีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์มาก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์
เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และเป็นงานท่ีมีส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อหน่วยงานสถาบันหรือ
องค์กรให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี (Good Image) ต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เพื่อผลลัพธ์ของช่ือเสียง 
ความเช่ือศรัทธาจากประชาชนท่ีมีต่อองค์กรหรือสถาบัน (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540, น.81) 

 ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 2000, p.296) ได้อธิบายเกี่ยวกับภาพลักษณ์ว่าเป็น
ความเช่ือ ความคิด และความประทับใจของประชาชนท่ีมีต่อสินค้าและบริการของบริษัทหรือตัว
บริษัทเอง ซึ่งภาพลักษณ์นั้นสามารถเกิดข้ึนได้จากหลายๆ ปัจจัย 

 เสรี วงษ์มณฑา (2541, น.13) ให้ความหมายของภาพลักษณ์ ว่าเป็น ข้อเท็จจริงบวกกับ
การประเมินส่วนตัว (Personal Judgment) แล้วกลายเป็นภาพท่ีฝังใจอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคล อยู่นานแสนนานยากท่ีจะเปล่ียนแปลง ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความเป็นจริงก็ได้
เพราะว่าภาพลักษณ์นั้น ไม่ใช่เรื่องของข้อเท็จจริง (Reality) แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการ
รับรู้ (Perception) ท่ีมนุษย์เอาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปปะปนอยู่ในข้อเท็จจริงด้วย 

 วาสนา จันทร์สว่าง (2541, น.7) ได้ให้ความหมายของ ภาพลักษณ์ว่า หมายถึง ช่ือเสียง
ขององค์กร บุคคล หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใด งานประชาสัมพันธ์เป็นงานสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ มุ่งสร้างภาพ 
ท่ีดีเหมาะสม ถูกต้อง สร้างความประทับใจ ให้เกิดข้ึนท้ังภายในจิตใจของบุคลากร และบุคคลภายนอก 
โดยการสร้างภาพลักษณ์ท่ีพึงปรารถนา (Wish Image) ให้เกิดขึ้นในจิตใจ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้มี
ความเข้าใจ เกิดการยอมรับ เกิดความเช่ือถือ และศรัทธาต่อองค์กร 

 สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ขององค์กร หมายถึง ภาพลักษณ์ทุกด้านท่ีประกอบขึ้นจากส่วน
ต่างๆ ของธุรกิจท่ีถูกน าประกอบรวมกัน และสามารถส่งผลต่อการตลาดของธุรกิจได้ท้ังในทางตรง
และทางอ้อม โดยการมีภาพลักษณ์ท่ีดีและเป็นภาพลักษณ์ท่ีประทับใจของผู้บริโภคจะส่งผลทางตรงใน
ด้านธุรกิจ ถ้าสินค้ามีภาพลักษณ์ท่ีดีก็ท าให้มีความต้องการของผู้บริโภคสูง ท าให้ขายสินค้าได้มาก 
นอกจากตัวสินค้าแล้วภาพลักษณ์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือองค์กรด้วยเพราะถ้าองค์กรมี
ภาพลักษณ์ท่ีดีก็จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นต่อองค์กร ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่ความช่ืนชอบ 
และความภักดีต่อองค์กรได้ ท าให้สินค้าและบริการขององค์กรมีการเติบโตและมั่นคงอย่างยั่งยืน 
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 2.1.1 องค์ประกอบของภาพลักษณ์และการเกิดภาพลักษณ์ 
 เคนเนธ อี บาวล์ดิงจ์ (Kenneth E. Boulding, 1975, น.91) อธิบายว่า “ภาพลักษณ์” 

เป็นความรู้และความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ โดยความรู้นั้นเป็นความรู้ท่ีถูกสร้างขึ้นมาเอง
เฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นความรู้เชิงอัตวิสัย ท่ีประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและคุณค่าท่ีบุคคลได้ก าหนดขึ้น 
โดยในแต่ละบุคคลจะสะสมความรู้ในเชิงอัตวิสัยในเรื่องต่างหรือส่ิงต่างๆ ท่ีมีประสบการณ์มาและมี
ความเช่ือว่าเป็นเรื่องจริง แต่เนื่องจากบุคคลๆหนึ่งนั้นไม่สามารถท่ีจะรับรู้และเข้าใจกับทุกส่ิงได้อย่าง
ครบถ้วน ท าให้บุคคลจะได้เฉพาะภาพบางส่วนหรือแค่ลักษณะเพียงกว้างๆของ ส่ิงเหล่านั้น  
ท่ีอาจมีความไม่ชัดเจนท่ีเพียงพอ และบุคคลมักจะตีความหมายและให้ความหมายแก่ส่ิงนั้นด้วยตนเอง 
ดังนั้น ความรู้เชิงอัตวิสัยของแต่ละบุคคลจะถูกน ามาประกอบกันเป็นภาพลักษณ์ของส่ิงต่างๆ  
รวมไปถึงพฤติกรรมของบุคคลก็ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ท่ีมีอยู่จิตใจของบุคคลผู้นั้นด้วย 

 องค์ประกอบของภาพลักษณ์อาจแยกได้4 ส่วน ในความเป็นจริงองค์ประกอบท้ัง 4 ส่วน 
จะมีความเกี่ยวข้องเป็นปฏิสัมพันธ์ต่อกันไม่สามารถแยกออกเป็นส่วนๆ ได้ประกอบด้วย 
                1. องค์ประกอบเชิงการรับรู้ เกิดจากส่ิงท่ีบุคคลได้สังเกตโดยตรง แล้วส่ิงท่ีได้จากการ
สังเกตนั้นจะน าไปสู่การรับรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับ บุคคล สถานท่ีเหตุการณ์ 
ความคิดหรือส่ิงต่างๆท่ีบุคคลได้จากสภาพแวดล้อม 
                2. องค์ประกอบเชิงความรู้ เป็นการรับรู้ในเรื่องของภาพลักษณ์ท่ีเป็นความรู้เกี่ยวกั บ
ความแตกต่างของส่ิงต่างๆท่ีได้มาจากการสังเกตและการรับรู้ 
                3. องค์ประกอบเชิงความรู้สึก เป็นเรื่องของความรู้สึกของบุคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ซึ่งอาจจะ
เป็นความรู้สึกในเรื่องของการยอมรับหรือการไม่ยอมรับ ความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกไม่ชอบ 
                4. องค์ประกอบเชิงการกระท า เกี่ยวข้องกับความมุ่งหมายหรือเจตนาท่ีแต่ละบุคคล
ปฏิบัติตอบโต้กับส่ิงเร้าต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเชิงความรับรู้  
และองค์ประกอบเชิงความรู้สึก 

 จากองค์ประกอบของภาพลักษณ์ท่ีกล่าวมาท้ัง 4 องค์ประกอบอาจกล่าวได้ว่า
ภาพลักษณ์ท่ีดีของสินค้าบริการหรือภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรหรือบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในเรื่องของการรับรู้ ซึ่งต้องผ่านองค์ประกอบของภาพลักษณ์ ท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อสินค้าและบริการ รวมไปถึงความรู้สึกดีต่อบริษัทและองค์กร จนน าไปสู่การเกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดีในท่ีสุด 
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 2.1.2 การเกิดภาพลักษณ์ 
 การเกิดภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะมีความ

แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือส่ิงต่างๆท่ีบุคคลๆนั้นได้ประสบมา 
 พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร (2536: 129-131) อธิบายถึงการเกิดภาพลักษณ์ในแต่ละบุคคล

ว่า เมื่อบุคคลใดได้รับเหตุการณ์ภายนอกเข้าสู่ตนเองนั้น เหตุการณ์ท่ีได้รับไม่สามารถจะสร้างเป็นภาพ
ได้ทันที แต่ต้องมีข้ันตอนต่างๆท่ีท าให้เกิดภาพขึ้นโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

      1. เหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม ในสังคมมีเหตุการณ์หรือส่ิงแวดล้อมท่ีหลากหลาย เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเหตุการณ์หรือส่ิงแวดล้อม
ต่างๆ โดยจะมีแค่บางส่วนของเหตุการณ์ หรือบางส่วนของสภาพแวดล้อมนั้นท่ีบุคคลรับเข้ามาได้  
โดยในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนี้จะมีคุณค่า ท่ีเกิดขึ้นท้ังในด้านท่ีดีและไม่ดี  มีความส าคัญหรือไม่มี
ความส าคัญ ไม่อาจจะเกิดขึ้นกับเฉพาะด้านของบุคคลเพียงด้านเดียว แต่จะมีอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่กับเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมรอบตัวของบุคคล จะส่งผลและมีอิทธิพล  
ในเรื่องของการก าหนดคุณค่า ท้ังก่อนและหลังจากการรับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้น 
                2. ช่องทางการส่ือสาร ในเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆท่ีบุคคลได้ประสบมานั้น จะสามารถ
ผ่านเข้าแต่ละบุคคลคนได้จะต้องผ่านช่องทางการส่ือสาร ได้แก่ประสาทสัมผัสของแต่ละบุคคลเช่น 
การได้ยิน การเห็น การได้สัมผัส เป็นต้น โดยช่องทางต่างๆเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการรับรู้ 
ท่ีแตกต่างกันออกไป ข่าวสารต่างๆท่ีผู้ส่งสารนั้นได้ส่งมาก็มีความสัมพันธ์กับช่องทางการส่ือสารด้วย 
ดังนั้น ช่องทางการส่ือสารจะเป็นประตูด่านแรกในการรับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ของแต่ละบุคคล 
                3. องค์ประกอบเฉพาะบุคคลจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบในแต่ละบุคคล ได้แก่ 
ทักษะการส่ือสาร ทัศนคติความรู้ระบบสังคม และวัฒนธรรม โดยองค์ประกอบเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อ
การส่ือสารที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ถึงแม้ข่าวสารท่ีได้รับมานั้นจะเป็นเรื่องหรือเหตุการณ์
เดียวกัน แต่องค์ประกอบท้ัง 5 จะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล ท าให้ความคิดเห็นของบุคคล 
มีความแตกต่างกัน 
                4. การรับรู้และความประทับใจ การเกิดภาพลักษณ์นั้นไม่สามารถท่ีจะเกิดได้ทันทีแต่ยัง
ต้องผ่านช่องทางการส่ือสาร และองค์ประกอบเฉพาะบุคคล 5 องค์ประกอบ จะเป็นตัวกล่ันกรอง
ข่าวสารที่ถูกส่งมาก่อน และจะมาถึงขั้นของการรับรู้ ท่ีเป็นตัวที่ท าให้ข่าวสารท่ีถูกส่งมานั้นเป็นไปตาม
ความคิดของแต่ละบุคคล ส่วนความประทับใจ จะเป็นการรับรู้ท่ีเกี่ยวกับคุณภาพถ้ามีความประทับใจ
มากความทรงจ าเกี่ยวกับส่ิงต่างๆท่ีประทับใจก็จะมีความยาวนาน กว่าส่ิงท่ีไม่ประทับใจ 

 ดังนั้น จากกระบวนการเกิดภาพลักษณ์ท่ีกล่าวมา ภาพลักษณ์จะมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเนื่องมาจากข่าวสารหรือข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับองค์กร ท าให้องค์กรต้องมีการปรับปรุง
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ภาพลักษณ์อย่างสม่ าเสมอ และภาพลักษณ์ท่ีท าการส่ือสารควรที่จะมีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง 
เพื่อสร้างความทรงจ าให้กับผู้บริโภค และส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ตามท่ีบริษัทหรือองค์คาดหวังไว้ 
 2.1.3 ประเภทของภาพลักษณ์ 

 จากการศึกษาของ พงษ์เทพ วรกิจโภคา (2536, น.124-125) ได้แบ่งภาพลักษณ์
ออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้ 
 1. ภาพลักษณ์ซ้อน (Multiple Image) เป็นภาพลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรในสายตา
ของผู้บริโภค ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล เนื่องมาจากแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่าง
กันในเรื่องของความรู้ ความคิด ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา โดยส่ิงเหล่านี้ท าให้สมาชิก
ในสังคมมีความแตกต่างกัน รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์ในแต่ละบุคคลก็ต่าง บุคคลหนึ่งมีภาพลักษณ์
ขององค์กรท่ีดีในเรื่องหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันก็มีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อองค์กรในอีกเรื่องหนึ่ง 
 2. ภาพลักษณ์ปัจจุบัน (Current Image) เป็นภาพลักษณ์ท่ีเป็นจริงในปัจจุบันแต่จะเป็น
ภาพลักษณ์ท่ีดีหรือไม่ดีก็ได้ โดยภาพลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นนี้อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือเกิดโดยเจตนา
โดยภาพลักษณ์ปัจจุบันเป็นภาพลักษณ์ท่ีส าคัญท่ีทางบริษัทหรือองค์กรต้องค้นหาและทราบให้ได้  
ซึ่งถ้าภาพลักษณ์ท่ีทราบมานั้นไม่ดี ก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น ซึ่งภาพลักษณ์
ปัจจุบันนี้จะเป็นตัวที่สะท้อนจุดยืนขององค์ในสายตาผู้บริโภคได้ 
                3. ภาพลักษณ์กระจกเงา (Mirror Image) เป็นภาพลักษณ์ท่ีบริษัทหรือองค์กรเช่ือว่า
บริษัทหรือองค์กรเป็นท่ียอมรับจากผู้บริโภค ซึ่งก็เหมือนกับการส่องกระจกจะเห็นภาพตนเองอาจมอง
ว่าสวยสง่า หรือตรงกับส่ิงท่ีแต่ละบุคคลนึกคิด ซึ่งอาจเป็นส่ิงท่ีผิดก็ได้เช่นเดียวกันประชาชนหรือ
ผู้บริโภคอาจมองบริษัทหรือองค์กรแตกต่างจากคนขององค์กรได้ 
                4. ภาพลักษณ์ท่ีพึงปรารถนา (Wish Image) เป็นภาพลักษณ์ท่ีบริษัทหรือองค์กต้องการ
จะให้เกิดขึ้นแก่บริษัทหรือองค์กรของตน เช่น เป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสังคม สินค้ามีคุณภาพ 
บริการท่ีมีมาตรฐาน เป็นต้น องค์กรจึงพยายามท าทุกอย่างเพื่อสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีพึงปรารถนา
ให้เกิดข้ึน โดยถือเป็นเป้าหมายท่ีองค์กรต้องสร้างภาพลักษณ์ท่ีชัดเจนให้เกิดข้ึน 
 5. ภาพลักษณ์สูงสุดท่ีท าได้ (Optimum Image) เป็นภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากการตระหนัก
ในความจริง ความเข้าใจ การรับรู้ ของผู้รับสาร ซึ่งก็มีอุปสรรคในการใช้ส่ือในการแพร่ข่าวสารรวมไป
ถึงสภาพแวดล้อมท่ียากในการควบคุม ท่ีเป็นอุปสรรคในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีพึงปรารถนา ดังนั้น
ภาพลักษณ์ชนิดนี้เป็นภาพลักษณ์ผู้เกี่ยวข้องประมาณตนและตัวแปรอื่นๆ ซึ่งท าให้การก าหนด
ภาพลักษณ์ท่ีพึงปรารถนามีความสูงสุดไม่เกินความจริง 

 6. ภาพลักษณ์ท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้อง (Correct and Incorrect Image) ภาพลักษณ์  
ท่ีเกิดขึ้นไม่ตรงกับความเป็นจริง เนื่องมาจากเหตุการณ์ท่ีขึ้นโดยธรรมชาติ เช่ น ข่าวลือต่างๆ
กระบวนการส่ือสาร การรับรู้ข้อมูลของผู้รับสาร ท าให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ถูกต้อง ท าให้มีความจ าเป็น
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ในการแก้ไขภาพลักษณ์ให้ถูกต้อง ซึ่งภาพลักษณ์ท่ีถูกต้องจะคล้ายกับภาพลักษณ์ปัจจุบัน แต่ต่างกัน
ตรงภาพลักษณ์ท่ีถูกต้องเกิดจากการแก้ไขภาพลักษณ์ท่ีไม่ถูกต้องมาระยะหนึ่ง 
 7. ภาพลักษณ์สินค้า/บริการ (Product/Service Image) เป็นภาพลักษณ์ของสินค้า
และบริการขององ ค์กรท่ีเกิดขึ้น ในจิตใจของผู้บริ โภค ซึ่ ง เป็นภาพลักษณ์ท่ีมีการวางแผน  
ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการจะมีความเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์
องค์อย่างมาก 

          8. ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ภาพลักษณ์ในเรื่องของตราสินค้าเครื่องหมาย 
การค้า ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ส่วนมากจะใช้การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย 
                9. ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
ท่ีเป็นภาพรวมขององค์กร ต้ังแต่การบริหารองค์กร สินค้าบริการ การมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น ซึ่งภาพลักษณ์องค์กร มักเป็นภาพท่ีประชาชนหรือผู้บริโภค 
มีต่อองค์กรหรือบริษัท 
                10. ภาพลักษณ์สถาบัน (Institutional Image) เป็นภาพลักษณ์ท่ีคล้ายกับภาพลักษณ์
องค์กร แต่จะมองในมุมของบริษัทหรือองค์กรเพียงอย่างเดียว เช่น การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
โดยจะไม่มองในเรื่องของธุรกิจการค้าหรือการตลาด แต่จะมุ่งเน้นบทบาทขององค์กรหรือสถาบันเพียง
อย่างเดียว 
 ท้ังนี้กล่าวได้ว่าในการศึกษาเรื่องประเภทของภาพลักษณ์ท้ัง 10 ประเภท ช่วยให้มีความ
เข้าใจในภาพลักษณ์แต่ละประเภทมากขึ้นว่าภาพลักษณ์แต่ละประเภทมีคุณสมบัติอย่างไร  
เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ของแต่ละภาพลักษณ์ได้อย่างเหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้การสร้าง ภาพลักษณ์
ของบริษัทหรือองค์กรมีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัทหรือองค์กร ให้เกิดขึ้นใน
สายตาผู้บริโภคได้ 
 2.1.4 การสร้างภาพลักษณ์ส่วนบุคคล 

 ภาพลักษณ์บุคคลนั้นเป็นส่ิงมองข้ามกันต่อไม่ไ ด้ เพราะลักษณะการก่อตัวของ
ภาพลักษณ์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจจะสังเกตได้โดยทางตรงและทางอ้อม ท้ังท่ีผ่านส่ือมวลชนและ
ส่ืออื่นๆ ในรูปแบบต่างกันไปจากกระบวนการรับรู้ ซึ่งต้องมีการให้ความหมายแก่ส่ิงท่ีสังเกตนั้น  
ด้วยการน าไปสู่การสร้างความรู้ท่ีมีการแยกแยะลักษณะ ประเภท และการจัดหมวดหมู่ล้วนแล้วแต่
เป็นความรู้สึกท่ีสร้างขึ้นจากการตีความ การให้ความหมายด้วยตนเอง ทว่าความรู้ท่ีสร้างขึ้นมานี่เอง
เกี่ยวกันพันกับพื้นฐานของประสบการณ์เดิม เช่น ทัศนคติ ค่านิยม เกิดเป็นความรู้สึกทีมีต่อบุคคลนั้น
พัฒนาเป็นความภาคผูกพัน เกิดการยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบขึ้นได้ หากว่าส่ิงท่ีรับรู้มาใหม่นั้นขัดแย้ง
กับความเช่ือ ค่านิยมและทัศนคติของคนท่ีรับรู้ภาพลักษณ์แล้วก็จะเกิดความตึงเครียดในจิตใจ ท าให้
มนุษย์หาทางออกให้กับตัวเอง เพื่อลดความเครียดและความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในจิตใจด้วยวิธีการต่างๆ 
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เป็นต้นว่า เปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีมีอยู่ หรือปฏิเสธท่ีจะไม่รับรู้เรื่องราวใดๆ ท่ีขัดแย้งกับความเช่ือเดิม 
รวมไปถึงการต่อต้านทุกระดับ ก็เพราะโครงสร้างการรับรู้ของแต่ละบุคคล ภาพลักษณ์ของแต่ละ
บุคคลนั้น จึงประกอบด้วยข้อเท็จจริง เช่น ชาติก าเนิด คุณสมบัติ ประสบการณ์ มันสมองแล้วเท่านั้น 
ยังสร้างด้วยจิตนาการ ให้ผู้รับรู้ภาพลักษณ์อีก หากสารนั้นเข้ากันได้ ในการรับรู้ขึ้นอยู่กับน้ าหนักของ
ข้อมูลใหม่ท่ีผู้รับสารได้รับมาว่าจะให้ความเช่ือถือได้แค่ไหน (เสรี วงษ์มณฑา, 2550) 
 ถ้าจะกล่าวให้ง่ายขึ้น ในปัจจุบันมีส่วนประกอบท่ีส าคัญอีกหลายประการในการสร้าง
ภาพลักษณ์ส่วนบุคคลได้โดยสรุปแล้ว ดังนี้ (ชวนะ มหิทธิชาติกุล, 2542, น.16-17) 
 1. บุคลิกภาพส่วนตัวที่เหมาะสม ส าคัญท่ีสุดในการสร้างภาพลักษณ์ เพราะเป็นส่ิงแรก 
ท่ีกระทบกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ ก่อให้เกิดความประทับใจ ความนิยม เล่ือมใส เกิดความ
น่าเช่ือถือมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นท่าที การแต่งกายถูกกาลเทศะ 
การพูด การแสดงทัศนคติ ส่ิงเหล่านี้ บุคคล องค์กรหรือสถาบันจะต้องรู้ถึงจุดดี จุดด้อยของตนไว้ก่อน 
ต้องท าความเข้าใจถึง ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย จากการรวบรวมทัศนคติ ท่าที ความรู้ สึก  
แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางสร้างภาพลักษณ์ท่ีเหมาะสม หรือเป็นการประเมินสถานการณ์ให้ได้  
ว่าเปิดรับการยอมรับหรือต่อต้านข้อมูลท่ีได้นั้นต้องใกล้เคียงกับความจริง ไม่เพียงแต่ใช้ความมีช้ันเชิง
ในการพูดและโน้มน้าวใจด้วยวิธีการและเทคนิคท่ีแยบยลเท่านั้น ส าคัญอย่างมากต้องเป็นผู้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เสมอ มีไหวพริบวิจารณญาณท่ีดี โดยเฉพาะงานท่ีต้องเกี่ยวกับอารมณ์ 
ความรู้สึก ต้องมีความละเอียดอ่อนมากกว่าปกติ หรืองานท่ีต้องรับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่ กล่าวได้ว่า
ท้ังหมดนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับการเป็นผู้น าท่ีดีนั้นเอง การมีภาพลักษณ์ส่วนบุคคลท่ีดีจึงอยู่กับ
ลักษณะของผู้น าท่ีดีด้วย โดยเฉพาะความเป็นกลางและมีความรับผิดชอบ 
 2. การวางแผนและก าหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ท่ีต้องการจะสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจ
ของคนท่ัวไป ก่อนอื่นจะต้องทราบก่อนว่า บุคคลท่ีจะสร้างภาพลักษณ์เสมือนสินค้าของเรานั้นเป็น
อย่างไรมีสถานภาพอย่างไร มีแนวทางในการด าเนินงานไปในทิศทางใด ท่ีชัดเจนและตามท่ีต้องการให้
กลุ่มเป้าหมายหรือคนท่ัวไปมีความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 
 3. เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ ต้องเป็นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพสูงพอท่ีจะดึงดูด
ความสนใจ หรือมีอิทธิพลพอท่ีจะโน้มน้าวใจให้คนท่ัวไปเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อบุคคลท่ีเสมือนสินค้า  
ซึ่งขึ้นอยู่กับความเช่ือถือ สร้างความประทับใจอย่างแท้จริง ไม่ใช่ใช้แค่การสร้างภาพด้วยวิธีการทาง
การตลาดเท่านั้น ยิ่งบุคคลท่ีต้องการสร้างภาพลักษณ์นั้นมีภาพลักษณ์เดิมๆ ท าให้เห็นเป็นทุนการรับ
รู้อยู่แล้ว 
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2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
 
 ในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเป็นการมุ่งศึกษาถึงผู้รับสารการท่ี
ผู้รับสารจะใช้ส่ืออะไรในการเปิดรับข่าวสาร ผู้รับสารจะมีการเลือกสรร และการแสวงหาข่าวสารให้
เป็นไปตามความต้องการ หรือความคาดหวังท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลโดยท่ัวไปแล้วผู้รับสารมี
กระบวนการเลือกสรรข่าวสารซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ (พีระ จิระโสภณ, 2538) 
                1. การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) 
หมายถึง แนวโน้มท่ีคนผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งสารใดแหล่งสารหนึ่งท่ีมีอยู่
ด้วยกันหลายแห่ง โดยท่ัวไปแล้วผู้รับสารมักจะเลือกเปิดรับข่าวสาร ท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับความเช่ือ 
ทัศนคติและความสนใจของตน 
                2. การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) 
เป็นกระบวนการขั้นกล่ันกรองขั้นต่อมา เมื่อบุคคลเลือกเปิดรับข่าสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดแล้วผู้รับ
ข่าวสารจะเลือกรับรู้ หรือตีความหมาย ความเข้าใจของตนเอง หรือทัศนคติ ประสบการณ์ตามความ
เช่ือ ความต้องการ ความคาดหวัง ตามแรงจูงใจ ตามสภาวะร่างกายหรือสภาวะอารมณ์ เป็นต้น 
                3. กระบวนการเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวโน้มการเลือกจ าข่าวสาร 
เฉพาะสารเนื้อหาสาระท่ีตรงกับความสนใจ ความต้องการและทัศนคติของตนเอง การเลือกจดจ านี้
เปรียบเสมือนเครื่องกรองขั้นสุดท้าย ท่ีมีผลต่อผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ในบางครั้งก็จะลืมเนื้อหาของ
สารในส่วนท่ีไม่ตรงกับความต้องการของตนเอง 
 นอกจากนี้ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wibur Schramm, 1962) ยังช้ีให้เป็นถึงองค์ประกอบอื่น 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับสาร ดังนี้ 
                1. ประสบการณ์ผู้รับสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของตน 

      2. การประเมินสาร และประเมินประโยชน์ของข่าวสาร ผู้รับสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อ
ตอบสนองจุดประสงค์ของตน 

      3. ผู้รับสารมีภูมิหลังท่ีแตกต่างกัน จะให้ความสนใจต่อเนื้อหาสารที่ต่างกัน 
      4. การศึกษาและสภาพแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับส่ือเนื้อหาสารที่ต่างกัน 
      5. ความสามารถในการรับสารเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้รับสาร

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารที่ต่างกัน 
      6. บุคลิกภาพมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และพฤติกรรมของผู้รับ

สาร สถานภาพทางอารมณ์ อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจความหมายของสาร 
      7. ทัศนคติเป็นตัวก าหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองต่อข่าวสารที่เปิดรับ 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน ์
 
 อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเทคโนโลยี 
และเครื่องมือต่างๆ ท่ีช่วยในการพัฒนาอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยในยุคแรก
นั้น รูปแบบของเว็บไซต์จะเป็นแบบอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น (Static content) ผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ไม่สามารถท่ีจะส่งข้อความหรือแสดงความคิดเห็นโต้ตอบได้ เว็บไซต์ประเภทนี้เรียกว่า “Web 1.0” 
ในยุคต่อมาได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานได้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
โดยผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถท่ีส่งข้อความหรือแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกันได้ มีการเช่ือมโยง
เนื้อหากับระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมท่ีประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานได้มาก
ขึ้น เว็บไซต์ในยุคนี้เรียกว่า “Web 2.0” โดยจะอธิบายรายละเอียดของเว็บไซต์ท้ังสองยุค ดังนี้ 
 Web 1.0 เป็นเว็บไซต์ในยุคเริ่มต้นของการมีอินเตอร์เน็ตส าหรับใช้งานในเชิงพาณิชย์ 
เนื้อหาในเว็บไซต์เป็นเนื้อหาแบบสถิต (Static content) คือมีแค่ข้อความและรูปภาพ โดยมีวัตถุ 
ประสงค์เพื่อน าเสนอสินค้า ให้ข้อมูลสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกชมสินค้าและ
บริการเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ หรืออาจเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของตนเอง เนื้อหาใน
เว็บไซต์จะถูกก าหนดโดยผู้ส่งสารเพียงฝ่ายเดียว เช่น องค์กรหรือบริษัท ผู้รับสารไม่สามารถแก้ไข
เปล่ียนแปลงเนื้อหาใดๆ ภายในเว็บไซต์ได้ กล่าวได้ว่าผู้รับสารไม่มีส่วนร่วมในการผลิตสารในเว็บไซต์
นั้นๆ นอกจากนี้ภายใน Web 1.0 ยังเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้รับ
สารและผู้ส่งสาร 
 ส่วน Web 2.0 นั้นมีการพัฒนามากขึ้น โดยผู้รับสารสามารถเป็นฝ่ายสร้างข้อมูล
ข่าวสารได้ด้วยตนเอง Web 2.0 ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางหลังจากการจบประชุม Web 
development ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 Web 2.0 เรียกได้ว่าเป็นยุคท่ีสองของสถาปัตยกรรมการ
พัฒนาเว็บไซต์หรือเป็นยุคท่ีสองของการให้บริการอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วขึ้นกว่ายุคก่อน จึงเอื้อต่อ
การค้นหาข้อมูล เพิ่มข้อมูล การท ากิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ รวมไปถึงรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นบน 
Web 2.0 เช่น Blog, Wikis, Tags, Podcast เป็นต้น แนวทางส าคัญของ Web 2.0 สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

1. เว็บไซต์มีหน้าท่ีเป็นเครื่องมือให้แก่ผู้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
      2. เว็บไซต์ข้อมูล (Data) เป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างเว็บไซต์ 
      3. เว็บไซต์ก่อให้เกิดเครือข่ายของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต เกิดการส่ือสารกันระหว่าง

ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์มีการจัดหมวดหมู่เนื้อหาและจัดระเบียบภายในเว็บเพื่อให้เว็บมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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4. เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลต่างๆ (Search engines) อีกท้ังยังมีการใช้
งานแบบหลายมิติ กล่าวคือผู้ใช้งานสามารถท่องเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งได้ โดยมีข้อมูลท่ีเกิด
จากผู้ใช้หลายคน เป็นตัวผลักดันความส าเร็จของเว็บไซต์อีกต่อหนึ่ง ซึ่งเว็บไซต์ในปัจจุบันมีลักษณะ
การสร้างโดยผู้ใช้ท่ีอิสระและแยกจากกันภายใต้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกัน เพื่อสร้างให้ระบบก่อเกิด
ประโยชน์ในองค์รวม อีกท้ังยังการโต้ตอบและถ่ายทอดข้อมูลให้แก่กันระหว่างเว็บไซต์ โดยท่ีผู้ใช้งาน
ไม่จ าเป็นต้องท าการค้นหาเองก็ได้ (เทคโนโลยีเว็บ พัฒนาการของเว็บไซต์ เว็บ 1.0, เว็บ 2.0,  
เว็บ 3.0, เว็บ 4.0, 2557) 
นอกจากนี้ Web 2.0 ยังสามารถแบ่งการใช้งานได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
                1. ระดับ 3 เป็นระดับของการใช้งานจากผู้ใช้บริการท่ัวไปในอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นลักษณะ
ของการส่ือสารของผู้ใช้บริการภายใต้เว็บไซต์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น Wikipedia, Skype, E-bay  
และ Craigslist เป็นต้น 

      2. ระดับ 2 เป็นระดับการจัดการท่ัวไปท่ีสามารถใช้งานได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้งานผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต แต่เมื่อน ามาใช้งานออนไลน์นั้น จะมีประโยชน์มากขึ้นจากการเช่ือมโยงผู้ใช้งานเข้า
ด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ Flickr เป็นเว็บไซต์อัปโหลดภาพท่ีมีการใช้งานเช่ือมโยงระหว่างภาพ และมีการ
เช่ือมโยงกันระหว่างผู้ใช้งาน 

      3. ระดับ 1 เป็นระดับการจัดการท่ัวไปท่ีสามารถใช้งานได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้งานผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตเช่นกัน แต่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อน ามาใช้งานออนไลน์ ตัวอย่างเช่น Google 
Docs และ iTunes 
                4. ระดับ 0 เป็นระดับท่ีสามารถใช้งานได้ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Mapquest  
และ Google Maps 

 จะเห็นได้ว่าลักษณะของเว็บ Web 2.0 นั้นก่อให้เกิดการสร้างเนื้อหาท่ีสะดวก รวดเร็ว  
และมีการแบ่งปันข้อมูลท่ีง่ายข้ึน โดยลักษณะของเว็บไซต์เน้นไปท่ีการให้ข้อมูลข่าวสาร และก่อให้เกิด
ประโยชน์ในด้านธุรกิจอีกด้วย (เว็บ 2.0 คืออะไร, 2552) 

 เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ การให้บริการรูปแบบหนึ่งของเว็บไซต์ท่ีเอื้อ
ประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถสร้างข้อมูลส่วนตัว (Profile) หรือสาธารณะ (Public) ขึ้นมาภายใต้
ระบบท่ีเช่ือมต่อกัน นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถเช่ือมต่อกับผู้ใช้ท่านอื่นๆ โดยสามารถเข้าไปดู
ข้อมูลของบุคคลนั้น หรือ ส่ือสารกับผู้ใช้บริการท่านอื่น ท่ีเ ช่ือมต่อภายใต้ระบบเดียวกันได้  
(Boyd & Ellison, 2008) 

 เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีให้บริการสามารถแบ่งประเภทตามการใช้งาน โดย
ก าหนดจากวัตถุประสงค์หลักของการเข้าใ ช้งานและคุณลักษณะของเว็บไซต์ท่ีมี ร่วมกัน  
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กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้งานไปในทางเดียวกัน โดยแบ่งเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
เป็นประเภท ดังนี้ 

1. เครือข่ายส าหรับสร้างและประกาศตัวตน (Identity network) เป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ส าหรับผู้ใช้บริการท่ีต้องการพื้นท่ีในการสร้างตัวตนขึ้นมาบนเว็บไซต์และสามารถท่ีจะ
เผยแพร่เรื่องราวของตนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยลักษณะของการเผยแพร่อาจจะเป็นข้อความ 
รูปภาพ วิดีโอ เป็นเว็บท่ีเน้นการหาเพื่อนใหม่หรือการค้นหาเพื่อนเก่าท่ีขาดการติดต่อ อีกท้ังยัง
สามารถเขียนบทความได้อย่างเสรี ซึ่งเว็บไซต์ประเภทนี้อาจถูกน ามาใช้ได้ใน 2 รูปแบบ เช่น 

1.1 บล็อก (Blog) เป็นช่ือเรียนส้ันๆ ของ Weblog ซึ่งย่อมาจากค าว่า “Web”  
รวมกับค าว่า “Log” ท่ีเป็นเสมือนบันทึกเรื่องราวเนื้อหาหรือการเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ  
ท่ีเขียนไว้โดยเจ้าของเว็บไซต์ โดยท่ัวไปจะมีผู้ท่ีท าหน้าท่ีหลักท่ีเรียกว่า “Blogger” เขียนบันทึกหรือ
เล่าเหตุการณ์ท่ีอยากให้คนอ่านได้รับรู้ หรือเป็นการเสนอมุมมองและแนวความคิดของตนเองใส่เข้าไป
ในบล็อกนั้น 

1.2 ไมโครบล็อก (Micro blog) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้มีลักษณะเด่นโดย
การให้ผู้ใช้โพสต์ข้อความจ านวนส้ันๆ ผ่านเว็บผู้ให้บริการ และสามารถก าหนดให้ส่งข้อความนั้นๆ ไป
ยังโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้ เช่น Twitter 

2. เครือข่ายส าหรับสร้างและประกาศผลงาน (Creative network) เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ประเภทนี้ เป็นสังคมส าหรับผู้ใช้ท่ีต้องการแสดงออกทางความคิดและน าเสนอผลงานของ
ตัวเอง ซึ่งผลงานท่ีน ามาแสดงในเว็บไซต์นั้นเป็นผลงานท่ีมาจากผู้สร้างผลงานท่ัวทุกมุมโลก เว็บไซต์นี้
จึงเป็นเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการพื้นท่ีท่ีใช้จัดโชว์ผลงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ รูปภาพ เพลง อีกท้ังยัง
มีจุดประสงค์หลักเพื่อแบ่งปัน (Share) เนื้อหาระหว่างผู้ใช้เว็บ โดยเน้นเฉพาะไฟล์ท่ีเป็นมัลติมีเดีย  
ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี้ ได้แก่ YouTube, Flickr, Multiply, Photobucket 
และ Slideshare เป็นต้น 

3. เครือข่ายส าหรับเก็บรวบรวมส่ิงท่ีชอบร่วมกัน (Passion network) เป็นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีท าหน้าท่ีเก็บส่ิงท่ีผู้ใช้งานช่ืนชอบไว้บนเครือข่าย เปรียบเสมือนการสร้างท่ีค่ันหนังสือ
ออนไลน์ โดยแนวคิดในการสร้างเว็บไซต์นี้คือ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บหน้าเว็บท่ีค่ันไว้ในเครื่อง 
สามารถน ามาเก็บไว้บนเว็บไซต์ได้ เพื่อท่ีจะได้เป็นการแบ่งปันให้กับคนท่ีมีความชอบในเรื่องเดียวกัน 
สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการเข้าไปหาข้อมูลได้ และนอกจากนี้ยังสามารถโหวตเพื่อให้คะแนนกับ
ท่ีค่ันหนังสือออนไลน์ท่ีผู้ใช้คิดว่ามีประโยชน์และเป็นท่ีนิยม ตัวอย่างเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
ประเภทนี้ได้แก่ Digg, Zickr, Ning, del,icio.us, Catchh และReddit เป็นต้น 

      4. เครือข่ายส าหรับท างานร่วมกัน (Collaboration network) เป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีต้องการความคิด ความรู้ และการต่อยอดจากผู้ใช้ท่ีเป็นผู้มีความรู้ เพื่อให้ความรู้นั้นมีการ
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ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การท่ีผู้ใช้งานเผยแพร่ส่ิงท่ีตนเองรู้นั้นยังท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมด้วย อีกท้ังยังเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ในเรื่องต่างๆ ในลักษณะเนื้อหา  
ท้ังวิชาการ ภูมิสาสตร์ประวัติศาสตร์ สินค้า หรือบริการ ผู้ท่ีใช้บริการเว็บไซต์ประเภทนี้โดยส่วนใหญ่
มักเป็นนักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญ ตัวอย่างเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้  เช่น 
Wikipedia Google earth และ Google Maps เป็นต้น 
 5. เครือข่ายเสมือนจริง (Virtual reality) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้มีลักษณะ
เป็นเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นเว็บท่ีนิยมมาก มีลักษณะเป็นวิดีโอเกมท่ีผู้ใช้สามารถเล่นบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เกมออนไลน์นี้มีลักษณะเป็นเกมท่ีผู้ใช้น าเสนอตัวตนตามบทบาทในเกม ผู้เล่นสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นๆ ได้เสมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง สร้างความรู้สึกสนุกเหมือนได้มี
สังคมของผู้เล่นท่ีชอบในแบบเดียวกัน อีกท้ังยังมีภาพกราฟฟิคท่ีสวยงามดึงดูดใจ นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ใช้งานอีกด้วย เช่น Second Life, Audition, Ragnarok, 
Pangya และ World of Warcraft เป็นต้น 

      6. เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional network) เป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่ออาชีพการงาน โดยการน าประวัติ ผลงานของตนเองมาเผยแพร่และสร้างเครือข่ายเข้ากับ
ผู้อื่น นอกจากนี้บริษัทท่ีต้องการหาบุคลากรมาร่วมงาน ก็สามารถเข้ามาหาบุคลากรจากประวัติของ
ผู้ใช้ท่ีอยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ได้แก่ Linkedin 
เป็นต้น 

      7. เครือข่ายท่ีเช่ือมต่อระหว่างผู้ใช้ (Peer to Peer: P2P) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ท่ีเช่ือมต่อกันระหว่างเครื่องผู้ใช้ด้วยกันเองโดยตรง จึงท าให้เกิดการส่ือสารหรือแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว และตรงถึงผู้ใช้ทันที ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี้ได้แก่ Skype และ 
BitTorrent เป็นต้น (เครือข่ายสังคมออนไลน์, 2556) 
 คุณสมบัติข้างต้นของเครือข่ายออนไลน์ส่งผลให้เครือข่ายออนไลน์เป็นเครื่องมือท่ีได้รับ
ความนิยมในแง่ของการใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ของแต่ละเว็บไซต์ ซึ่งนับวันเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ก็ยิ่งทวีความนิยมมากขึ้นจากผู้ใช้งาน โดยเฉพาะ www.facebook.comซึ่งจัดอยู่ใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเครือข่ายส าหรับสร้างและประกาศตัวตน (Identity network) และ
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้ 
 
 2.3.1 แนวคิดเก่ียวกับประชากรรุ่น Gen X Gen Y 

 การจัดกลุ่มคนรุ่นต่างๆ ตามเกณฑ์ช่วงอายุหรือท่ีเรียกกันว่า “เจนเนอเรช่ัน” นั้นริเริ่ม
มาจากแนวคิดของชาวตะวันตก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา (SHRM, 2004) ซึ่งค าว่า “เจนเนอ
เรช่ัน” (Generation) หมายถึง กลุ่มคนรุ่นราวคราวเดียวกัน (The American Heritage Dictionary, 

http://www.facebook.com/
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1992: 351) ผู้ซึ่งมีประสบการณ์จากเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมคล้ายๆ กันในสังคมหนึ่งๆ และ
ประสบการณ์ดังกล่าวได้หล่อหลอมให้เกิดเอกลักษณ์ในทัศนคติและพฤติกรรมร่วมกันในกลุ่มคนรุ่น
ราวคราวเดียวกันนั้นๆ (Glass, 2007) 
 การจัดกลุ่มเช่นนี้ก่อให้เกิดการศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างเชิงคุณลักษณะ ความคิด
และพฤติกรรมในการใช้ชีวิต การบริโภคและการท างานของคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันในแต่ละยุค
สมัย โดยแต่ละยุคก็จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีต่างกันออกไป ท้ังนี้เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง
ของวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมทางสังคมตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เรา
เข้าใจคุณลักษณะและแนวโน้มเชิงพฤติกรรมของประชากรแต่ละยุคสมัยได้ดีขึ้น  
 เมื่อเราสามารถเข้าใจความแตกต่างของประชากรแต่ละกลุ่มได้ดี เราก็จะสามารถเข้าถึง
หรือบริหารงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะพฤติกรรม และความต้องการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบของสินค้าหรือบริการ กระบวนการติดต่อส่ือสารการมอบหมายงาน กระบวนการจูงใจใน
การท างาน ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการน าแนวคิดและผลการศึกษาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เชิงการ
บริหารจัดการหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น การตลาด การพัฒนาองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล  
(Assael, 1995; Howe and Strauss, 2000)  

 
 เจอเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) 
 โดยท่ัวไปมักถูกเรียกว่า เจนเอ็กซ์ (Gen X) เริ่มเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายจากหนังสือ

ของ Douglas Coupland ท่ีมีช่ือว่า Generation X: Tale for an Accelerated Culture 
(Coupland, 1996) เป็นกลุ่มประชากรท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ 1964-1976 (พ.ศ. 2507-2519) (SHRM, 
2004; Bell and Narz, 2007) 

 โดยภาพรวม เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์เป็นกลุ่มประชากรท่ีเติบโตมาด้วยการดูแลตัวเองเป็น
ส่วนใหญ่ มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง เป็นกลุ่มคนท่ีต้องการความเป็นอิสระและต้องการการยอมรับ 
(รัชฎา อธิสนธิสุก และอ้อยอุมา รุ่งเรือง, 2548: 13) อุปนิสัยของคนเจนเนอเรช่ันนี้ จึงมีอุปนิสัยชอบ
เส่ียง ชอบท าอะไรใหม่ๆ ปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงได้ดีมีความยืดหยุ่น ชอบความอิสระ และมัก
ท้าทายกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีอาจไม่เหมาะกับยุคสมัย (Wong, Gardiner Lang and Coulon, 2008; 
Gursoy, Maier and Chi, 2008) 

 ประชากรในกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากรอยต่อระหว่างการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
ในยุคสมัยนั้นค่อนข้างมาก เช่น การเปล่ียนแปลงจาก Analog ไปสู่ Digital การเปล่ียนแปลงจาก
คอมพิวเตอร์เมนเฟรมท่ีมีขนาดใหญ่ไปสู่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีมีขนาดเล็กลง เป็นต้น ประกอบกับ
บรรยากาศของการขยายตัวอุตสาหกรรมในวงกว้าง ท าให้เกิดการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้อ านวยความ
สะดวกมากมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต จึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจมุ่งเน้นไป
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ทางความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualist) และมีความเป็นวัตถุนิยมสูงขึ้น กลุ่มเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์มัก
พึ่งความรู้ความสามารถของตนเอง ในการด าเนินชีวิตและท างาน บางครั้งเอาตนเองเป็นศูนย์กลางใน
การคิดการท างาน อย่างไรก็ตาม เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์สามารถปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ท่ีก าลัง
เปล่ียนแปลงด้วยสาเหตุนี้จึงส่งผลให้ประชากรกลุ่มนี้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะ  
ความรู้ และความสามารถตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันยุค ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานได้อย่างดี (Glass, 2007; 
Gursoy et al., 2008) 

 ด้านการท างาน ประชากรกลุ่มเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์มักมองว่า งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
เท่านั้น จึงท าให้คนกลุ่มนี้สร้างสมดุลในการท างานกับการใช้ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว  
และสัมพันธภาพกับเพื่อนรอบข้างได้ดีโดยให้น้ าหนักความส าคัญต่อสัมพันธภาพท้ังเรื่องงาน 
ครอบครัว และสังคม เท่ากัน ท่ีเรียกว่า Work Life Balance (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2551; 
Gursoy et al., 2008) ซึ่งกลุ่มเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงระยะกลางของการท างานท่ี
ก าลังมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีความทะเยอะทะยาน ขยันขันแข็ง และชอบท างานแบบ
พึ่งพาตัวเอง มีการพัฒนาศักยภาพในการท างานของตนและมีการต้ังเป้าหมายในงานอยู่เสมอ ชอบ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Allen and Syfert, 2009) 

 
 เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y)  
 กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีจัดอยู่ในเจนเนอเรช่ันวาย คือ กลุ่มประชากรท่ีเกิดต้ังแต่ ค.ศ. 1977-

1999 (พ.ศ. 2520-2542) (Wong et al., 2008) ประชากรกลุ่มนี้ก าลังจะเป็นอัตราก าลัง ทรัพยากร 
บุคคลท่ีส าคัญขององค์กรต่างๆ ในยุคปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เจนเนอเรช่ันวายถูกเรียกขานกันไว้
หลายช่ือ ไม่ว่าจะเป็น Millennial, WHY, Dot Com, Net Generation หรือ KIPPER (Kids in 
Parents’ Pockets Eroding Retirement Saving) (Martin, 2005) ซึ่งแต่ละช่ือท่ีเรียกขานล้วน
แล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะ ทัศนคติ หรือพฤติกรรมท่ีส าคัญและเห็นเด่นชัดของประชากร
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในยุคสมัยนี้ 

 เจนเนอเรช่ันวาย เป็นกลุ่มคนท่ีมองโลกในแง่ดีชอบท างานเป็นทีม ไม่ชอบท าตาม
กฎระเบียบ ฉลาดยอมรับการเปล่ียนแปลง ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (Howe and Strauss, 
2000) แบบตลอดเวลารักความก้าวหน้า มุ่งผลส าเร็จเป็นหลัก แต่มักไม่วางแผนระยะยาว ไม่มีความ
อดทน แต่มีความคาดหวังสูง มีโลกส่วนตัวสูง แต่ไม่ได้แสดงออกถึงความต้องการเป็นอิสระเทียบเท่า
กับเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ (Gursoy et.al., 2008) เจนเนอเรช่ันวายนั้นมักไม่อายท่ีจะแสดงความเป็น
ส่วนตัวลงในส่ือทางสังคม (Social Media) นั้นเป็นเพราะเจนเนอเรช่ันวายเติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีและเรียนรู้การใช้ชีวิตในยุคอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและความเจริญก้าวหน้า
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ทางเทคโนโลยีท่ีรุดหน้าอย่างรวดเร็วมีการส่ือสารโทรคมนาคมท่ีสะดวกสบายรวดเร็วในยุคของ
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย และมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เฉพาะหน้าได้ดี การบริโภคข้อมูลของคนกลุ่มนี้มาจากส่ือ
อินเตอร์เน็ต ส่ือสังคมออนไลน์ในปริมาณท่ีสูงกว่าการบริโภคส่ือโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ 
(Reisenwitz and Lyer, 2009) 

 ด้านการท างาน ประชากรกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับกระบวนการคิดมากกว่าการท่องจ า
หรือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตามค าส่ัง จึงมักไม่ต้องการค าแนะน าว่าควรหรือไม่ควรท า
อะไร แต่ให้ความสนใจกับผลส าเร็จของงานหรือความท้าทายขอเนื้อหาของงานมากกว่าวิธีการท างาน 
(Glass, 2007; Hurst and Good, 2009) ท่ีส าคัญมักท่ีจะเปิดใจยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างและความหลากหลายในแง่มุมต่างๆ เช่น ความเป็นสากลได้ดี มีความสนใจใฝ่รู้
ด้านเทคโนโลยีอย่างมาก ท าให้เจนเนอเรช่ันวายมีความเฉลียวฉลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้ทราบว่าจะค้นหาข้อมูลได้จากท่ีใด เวลาใดและ
ท าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์แล้วเจนเนอ
เรช่ันวายยังมีความสามารถในการท างานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน (Multi-Tasking)  
(Bell and Narz, 2007) ชอบความท้าทายใหม่ๆ มั่นใจในตนเองสูงชอบท างานเป็นทีมและใช้ชีวิต
แบบต้องการติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นตลอดเวลา (Wong et al., 2008) ปัญหาท่ีพบในการท างานของคน
กลุ่มนี้คือ การติดต่อส่ือสารทั้งด้านค าพูดและการเขียน เพราะคนกลุ่มนี้จะมีกลุ่มท่ีติดต่อส่ือสารเฉพาะ
กลุ่มของตน (Allen and Syfer, 2009) โดยท่ีเจนเนอเรช่ันวายนั้นชอบคุยกันแบบ Instant 
Messaging มากกว่าการคุยโทรศัพท์และการคุยกันแบบเห็นหน้า โดยภาพรวมคนกลุ่มนี้จะให้
ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตมากกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับจากการท างาน (Curtis, 2008)  

 นอกจากนี้ยังพบว่า เจนเนอเรช่ันวายมักมีความอดทนต่ า ท้ังร่างกายและจิตใจ  
เก็บอารมณ์ไม่อยู่หากเกิดปัญหาหรือไม่พอใจเรื่องใดมีโอกาสถอดใจและลาออกสูง และไม่เคารพผู้
อาวุโสกว่าหรือต่ าแหน่งสูงกว่าตน แต่จะเคารพท่ีตัวตนเองคนนั้น เจนเนอเรช่ันวายมักคิดว่าคนเจน
เนอเรชั่นเอ็กซ์เป็นร่วมงาน (Gelston, 2007) เรื่องของอายุและต าแหน่งท่ีสูงกว่าอาจไม่มีอิทธิพลใดๆ 
ต่อคนกลุ่มนี้ และยังมีความจงรักภักดีต่อองค์กรต่ า และมีอัตราการลาออกจากงานสูงมาก (กาญจนา 
ฤกษ์สงเคราะห์, 2552: 11-12) 

 
 2.3.2 เว็บไซต์เฟซบุ๊ก 
 เว็บไซต์เฟซบุ๊กก่อต้ังขึ้นเมื่อปี2004 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างบุคคลเปิดกว้างมากขึ้น และเช่ือมโยงถึงกันในวงกว้าง ผู้ใช้งาน เฟซบุ๊ก สามารถติดต่อกับ
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เพื่อน และครอบครัวรวมไปถึงติดตามข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกได้ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก 
และสามารถแบ่งปนข้อมูลข่าวสารไปยังคนอื่น ๆ รวมไปถึงแสดงความรู้สึกของตนเองออกมาได้ 

 วัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์เฟซบุ๊กคือการเพิ่มพลังอ านาจให้แก่ผู้ใช้งานในการแบ่งปัน
ข้อมูลต่างๆ ไปยังคนรอบข้าง รวมท้ังยังเป็นการเปิดโลกการติดต่อส่ือสารและการติดต่อไปยังคนอื่นๆ 
รอบข้างท าได้ง่ายข้ึน โดยท่ีเว็บไซต์เฟซบุ๊กได้เปิดโอกาสให้คนกว่า 1 ล้านคนสามารถติดต่อกับเพื่อน
คนอื่นๆ ได้ทุกวัน และอัพโหลดรูปอย่างไม่จ ากัด แบ่งปนลิงค์ และวีดีโอต่างๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับคน
อื่นๆ รอบข้างท่ีตนเองรู้จักมากยิ่งขึ้น  

 นอกจากนี้ในฐานะเครื่องมือใหม่ส าหรับนักการตลาดเว็บไซต์เฟซบุ๊กได้สร้างรูปแบบของ
การใช้งานขึ้นมาใหม่ท่ีเรียกว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจได้เป็นปากเป็นเสียงให้กับตรา
สินค้า รวมถึงองค์กรต่างๆ ในการเชิญผู้ใช้งานเข้ามาร่วมสนทนากันบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ก โดยมีภารกิจท่ี
ท าให้ผู้คนสามารถแบ่งปน สร้างโลกของการติดต่อส่ือสารให้เปิดกว้าง และเข้าถึงกันมากกว่าเดิม 

ฐิติกานต์ และคณะ (2554, น.17) ได้นิยามเฉพาะไปถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจ ว่าเป็นการท า
การตลาดอย่างหนึ่งบนเว็บสังคมออนไลน์ โดยจัดว่าเป็นการตลาดแนวใหม่ส าหรับสังคมในปัจจุบัน 

 
 2.3.3 ประเภทการใช้งานของเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 
 ฐิติกานต์ และคณะ (2554, น.14-16) ได้แบ่งการใช้งานของเว็บไซต์เฟซบุ๊กออกเป็น  

3 ประเภทหลัก ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อการท าการตลาดของเจ้าของกิจการ หรือนักการตลาด
ในรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป 

 1. บัญชีเฟซบุ๊ก (facebook Account) เป็นการสมัครเริ่ม ต้นครั้งแรกเพื่อใช้งาน
เว็บไซต์เฟซบุ๊กโดยผู้ใช้งานจะต้องสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก มีการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง 
ๆ เช่น ช่ืออีเมล์ หรือเบอร์ติดต่อลงไป โดยลักษณะของบัญชีเฟซบุ๊กสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
หลักคือ 1) บัญชีส่วนบุคคล (Personal Account) และ 2) บัญชีธุรกิจ (Business Account)  
โดยท่ีบัญชีธุรกิจจะมีลักษณะการใช้งานท่ีแตกต่างจากบัญชีส่วนบุคคล เพราะมีการจ ากัดการเข้าถึง
ข้อมูลในเว็บไซต์ หรืออีกนัยหนึ่งบัญชีธุรกิจสามารถดูโฆษณาของตนเอง  และเครือข่ายทางสังคม 
ท่ีตนเองก าหนดขึน้ แต่จะไม่สามารถดูข้อมูลประวัติผู้ใช้งานบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจอื่นๆ ท่ีไม่ได้ดูแลอยู่
นอกจากนี้บัญชีธุรกิจจะไม่สามารถค้นพบจากการหาเว็บไซต์หาข้อมูลอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ท่ัวไปอีก
ท้ังยังไม่สามารถส่งหรือร้องขอ (Request) เป็นเพื่อนได้ 

 2. กลุ่ม (Group) เป็นการจัดต้ังพื้นท่ีส าหรับกลุ่มท่ีมีความชอบ หรือความสนใจในส่ิง
เดียวกัน มาแลกเปล่ียนข้อมูลหรือความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่จะมีสมาชิกไม่ มากนัก  
และค่อนข้างจะอยู่ในวงจ ากัด เช่น กลุ่มของโรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งผู้ท่ีต้องการเป็นสมาชิก
ของกลุ่มจะต้องได้รับการรับเชิญจากผู้ท่ีสร้างกลุ่มหรือผู้ท่ีดูแลกลุ่ม และต้องได้รับการยอมรับให้เข้า
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ร่วมกลุ่มก่อน จึงจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนั้นๆ ได้ โดยแต่ละกลุ่มจะมี
ข้อจ ากัดในการรับสมาชิกอยู่ท่ี 5,000 คนเท่านั้น 

 3. เพจ (Page) เป็นพื้นท่ีในการโปรโมตธุรกิจ สินค้า บุคคล หรือองค์กร โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายคล้าย ๆ กับการสร้างแฟนคลับ ซึ่งหน้าตาของเพจจะไม่แตกต่างจากหน้าของบัญชีส่วน
บุคคลเท่าไรนักข้อดีของเพจคือจะมีลักษณะท่ีเปิดมากกว่ากลุ่ม เนื่องจากทุกคนสามารถเข้ามาคลิกท่ี
ปุ่ม Like ท่ีอยู่ด้านบนของเพจ เพื่อเข้าร่วมเป็นแฟนของเพจนั้นได้ทันที โดยท่ีไม่ต้องรอการ ตอบรับ
จากผู้ดูแลเพจโดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และรับข่าวสารจากเพจได้ทันที นอกจากนี้เพจยังไม่
จ ากัดจ านวนสมาชิก ท าให้เพจสามารถรองรับสมาชิกได้ไม่จ ากัดจ านวน 
 
 2.3.4 แฟนเพจ (Fanpage) 
 คือรูปแบบการใช้งานรูปแบบหนึ่งของเฟซบุ๊ก มีลักษณะท่ีเรียกว่า เพจ (Page) ท่ีสร้าง
ขึ้นมาเพื่อท่ีส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลสินค้าหรือบริการ
ต่างๆ เป็นต้น ให้กับเพื่อนๆ ในเฟซบุ๊กหรือบุคคลอื่นๆ ท่ีก าลังมองหาหรือมีความสนใจในส่ิงท่ีเรา
ส่ือสารออกไปผ่านทางแฟนเพจ ซึ่งแฟนเพจจะมีคุณสมบัติการท างานท่ีเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของเพจ 
เช่น ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆ ใช้เพื่อติดตามดารานักแสดง
หรือต้ังเป็นแฟนคลับ ใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของตราสินค้าในเชิงธุรกิจ 
และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งการใช้แฟนเพจนั้นจะช่วยประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
มีความสะดวกและง่ายท่ีจะติดตามแฟนเพจ เช่นกัน นอกจากนี้แฟนเพจยังเป็นช่องทางท่ีเหมาะ
ส าหรับการใช้งานเพื่อธุรกิจมากท่ีสุดอีกด้วย ข้อดีของแฟนเพจต่อธุรกิจด้วยกันหลายประการดังนี้ 
 1. แฟนเพจเป็นช่องทางท่ีเจ้าของตราสินค้าสามารถใช้สนับสนุนตราสินค้าของตนเองให้
เป็นท่ีรู้ จัก เนื่องแฟนเพจนั้นเปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาดูหน้าแฟน เพจได้โดยท่ีบุคคลนั้นไม่
จ าเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือติดตามเพจของเรา ท าให้คนจ านวนมากท่ีใช้อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึง
ข้อมูลสินค้าของเราได้โดยง่าย โดยท่ีเจ้าของตราสินค้าอาจจะไม่ทราบเลยว่าจะมีคนมากมายเท่าไร  
ท่ีอาจจะมาเป็นลูกค้าในอนาคต เพราะเห็นข้อมูลสินค้าผ่านแฟนเพจ 
 2. แฟนเพจเป็นหนึ่งช่องทางท่ีจะช่วยเพิ่มยอดคนเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น เพราะเฟซบุ๊ก
แฟนเพจอนุญาติให้เจ้าของเพจใส่ลิงค์เว็บไซต์ธุรกิจท่ีตนเองเป็นเจ้าของลงไปในแฟนเพจได้ ดังนั้น 
เมื่อมีคนเข้ามาในหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของเจ้าของตราสินค้า ก็สามารถคลิกลิงค์เช่ือมต่อไปยังเว็บไซต์
อย่างเป็นทางการของตราสินค้านั้นได้ทันที นอกจากนี้เฟซบุ๊กยังอนุญาตให้มีการใส่เฟซบุ๊กวิดเจ็ต 
(Facebook widget) คือลิงค์เช่ือมจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเข้ามาท่ีแฟนเพจ ซึ่งท าให้ลูกค้า 
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ท่ีเข้าไปในเว็บไซต์สามารถคลิกเข้ามายังแฟนเพจ และติดตามแฟนเพจได้ในทันที ท าให้ท้ังเว็บไซต์ 
และแฟนเพจมีส่วนช่วยสนับสนุนตราสินค้า 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการท า SEO (Search engine optimize) ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตรา
สินค้าท่ีกระจายอยู่ในหลายๆ เว็บไซต์นั้น ท าให้การค้นหาผ่านเว็บไซต์ท่ีเป็นเครื่องมือในการค้นหา 
เช่น Google มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้ลูกค้าค้นเจอเว็บไซต์ของตราสินค้าได้สะดวก  
และรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้โซเชียลเสิร์ช (Social search) บริการใหม่จาก Google ยังช่วยให้ผู้
ค้นหาสามารถอ่านความเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการได้ทันทีจากหน้าแสดงผลการค้นหา การ
เช่ือมแฟนเพจเข้ากับเว็บไซต์หลักจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มยอดจ านวน  
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้อีกทางหนึ่ง 
 4. แฟนเพจช่วยสร้ างก ลุ่ม ลูกค้าไ ด้ ง่ าย  และไม่ ต้อง เ สีย ค่า ใ ช้ จ่าย แฟนเพจ 
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการท าให้กลุ่มลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับเว็บไซต์หลักของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
มากขึ้น นอกจาหนี้เจ้าของตราสินค้ายังสามารถโพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ ลงในหน้าเพจ
เพื่อแบ่งปันกับกลุ่มลูกค้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย นอกจากนี้เจ้าของตราสินค้ายังสามารถ
พูดคุยกับลูกค้า ถามค าถาม ความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรืออื่นๆ ท่ีสามารถช่วยให้เจ้าของตราสินค้า
พัฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ จากความคิดเห็นท่ีได้จากผู้บริโภค 
 5. แฟนเพจช่วยให้เจ้าของตราสินค้าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง ถ้าสมาชิกคนนั้นมา
ติดตามแฟนเพจของตราสินค้าแล้ว เจ้าของตราสินค้าก็สามารถส่งข้อความถึงพวกเขาเหล่านั้นได้
โดยตรง ซึ่งเจ้าของตราสินค้าสามารถเลือกได้ว่าจะส่งให้ใครบ้าง เช่น หากคุณต้องการท ากิจกรรมใน
จังหวัดหนึ่ง คุณก็สามารถเลือกให้ส่งข้อความชวนให้ส่งข้อความชวนให้เฉพาะแฟนท่ีอยู่ในจังหวัดนั้นๆ 
มาร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับสินค้าหรือบริการของคุณได้ และไม่ใช่แค่พื้น แต่อายุ หรือ เพศ ก็สามารถ
ก าหนดได้เช่นกัน 
 6. แฟนเพจช่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การทักทาย 
หรือแสดงความเห็นเล็กๆ น้อยๆ นั้น สามารถท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของเพจกับลูกค้าแนบ
แน่นยิ่งขึ้น เพราะเป็นการพูดคุยโต้ตอบกันโดยท่ีลูกค้าไม่ได้รู้สึกว่าถูกบีบบังคับให้ซื้อสินค้าแต่เป็นการ
คุยกันแบบไม่เป็นทางการ ท าให้ทัศนคติของลูกค้าต่อสินค้านั้นๆ ดียิ่งขึ้น  แม้ว่าจะไม่มีการซื้อขาย
เกิดขึ้นเลยก็ตาม นอกจากนี้จากการส ารวจพบว่า 90% ของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กนั้นมีความคาดหวัง 
ท่ีจะเห็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีตนเองใช้มีแฟนเพจ เพื่อสะดวกต่อการติดตามข้อมูลสินค้า  
และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของตราสินค้าได้ 
 7. แฟนเพจช่วยสร้างพื้นท่ีให้กับผู้ท่ีภักดีต่อตราสินค้าได้บอกต่อ การสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าท่ีมีความภักดีจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก เพราะกลุ่มคนเหล่านี้จะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับ
สินค้าโดยท่ีเจ้าของตราสินค้าไม่จ าเป็นต้องเสียเงินค้าจ้างโฆษณาใดๆ นอกจากนี้การโพสต์ข่าวสาร
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ข้อมูลในหน้าแฟนเพจหรือการท่ีกลุ่มลูกค้าได้พูดคุยโต้ตอบกับเจ้าของตราสินค้าจะปรากฏบนหน้า
อัพเดทของท้ังเจ้าของเพจและลูกค้าของสินค้านั้นๆ ด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้มีคนเข้ามาดูหน้าแฟน
เพจหรือติดตามแฟนเพจมากขึ้นนั้นเอง 
 8. แฟนเพจเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีช่วยจับตาดูพฤติกรรมของลูกค้าซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจ
ต่อไปได้ ในสังคมออนไลน์แบบเฟซบุ๊กนั้น ลูกค้าจะไม่ค่อยต่อต้านหรือแสดงอคติต่อตราสินค้า  
เพราะเพราะฉะนั้น ลูกค้าจึงมีแนวโน้ม ท่ีจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ  
หรือประสบการณ์ท่ีดีและไม่ดีต่อตราสินค้าของเราหรือของคู่แข่ง ซึ่งหากเจ้าของตราสินค้าให้
ความส าคัญ ใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้  
ก็จะได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นๆ โดยปริยาย ในหน้าแฟนเพจนั้นจะมีส่วนท่ีเป็นถาม-ตอบ อยู่แล้ว เจ้าของ
ตราสินค้าสามารถใช้พื้นท่ีนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการสนับสนุนให้มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เช่น ส่วนท่ีอยากให้ปรับปรุงในสินค้า  
 9. แฟนเพจเป็นเครื่องมือวัดผลท่ีแม่นย า ถ้าเจ้าของตราสินค้าต้องการจะทราบว่า  
แฟนเพจของตนมีกระแสตอบรับอย่างไรบ้าง ก็สามารถดูผลจากเพจอินไซท์ (Page insights) ซึ่งเป็น
เครื่องมือรายงานและวัดสถิติ เช่น มีคนเข้ามาคอมเมนท์จ านวนกี่คน หรือ มีคนแชร์จ านวนกี่คน 
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของแฟนเพจ เช่น อายุ เพศ ภูมิล าเนา เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะช่วย
ให้เจ้าของตราสินค้าสามารถท าการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น อีกท้ังยัง
สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการสร้างสารที่เหมาะสม และส่ือสารไปยังกลุ่มลูกค้าท่ีเป็น
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายขิงสินค้าหรือบริการ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายทางการตลาดท่ีต้ังไว้ 
 10. แฟนเพจช่วยให้ได้เปรียบคู่แข่ง ถ้าแฟนเพจของเรามีผู้ติดตามมากมายและพวกเขา
เหล่านั้นท ากิจกรรมต่างๆ กับเราจนมีความสัมพันธ์อันเหนียวแน่น ก็จะท าให้เราได้เปรียบคู่แข่ง  
เพราะมีลูกค้าท่ีมีความภักดี  
 ซึ่งประโยชน์ท้ังหมดท่ีกล่าวมานั้นล้วนเป็นคุณสมบัติท่ีส าคัญของแฟนเพจไม่ว่าจะเป็น
เพื่อส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลสินค้าหรือบริการต่างๆ 
ให้กับเพื่อนๆ ในเฟซบุ๊กหรือบุคคลอื่นๆ ท่ีก าลังมองหาหรือมีความสนใจในส่ิงท่ีเราส่ือสารออกไปผ่าน
ทางแฟนเพจ ซึ่งแฟนเพจจะมีคุณสมบัติการท างานท่ีเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของเพจ อย่างมาก  
(อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์, 2553) 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับแฟนคลับ 
 
 แฟนคลับ (Fanclub) เป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของผู้รับสารท่ีมีความสนใจ มีความ
กระตือรือร้น และมีการส่ือสารในเรื่องเดียวกัน กลุ่มคนท่ีมีความช่ืนชอบในส่ิงเดียวกันท่ีมารวมตัวกัน 



28 
 

ซึ่งมีมากมายหลายกลุ่ม อาทิแฟนคลับดารา แฟนคลับนักร้อง แฟนคลับภาพยนตร์ แฟนคลับการ์ตูน
ญี่ปุ่น แฟนคลับทีมฟุตบอล ซึ่งแตกต่างจากผู้รับสารทั่วไป โดยแฟนคลับมีการเข้าร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ 
นอกเหนือจากการรับชมและรับฟัง ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันทางอารมณ์ (Merskin, 2008)  
อีกท้ังยังต้องมีความรู้ในส่ิงท่ีช่ืนชอบ (วรุตม์ โอนพรัตน์วิบูล, 2553) รวมถึงการลงทุนในด้านเวลา 
และการเงิน เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร (กิตติคุณ บุญเกตุ, 2556) ซึ่งแฟนคลับนั้นมีลักษณะประชากร 
ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม และการสมรส จึงท าให้ 
มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน (ขัตติยา ประเทืองศิลป์, 2554) เนื่องจากแต่ละบุคคลจะมีกิจกรรมและวิถี
การด าเนินชีวิตรวมถึงเวลาท่ีแตกต่างกัน (Defleur, 1970) ดังนั้น ผู้ส่งสารจึงต้องตระหนักถึงแฟน
คลับว่าจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารท่ีแตกต่างกัน และจะส่งผลถึงความพึงพอใจและพฤติกรรม 
ท่ีแตกต่างกันด้วย โดยผู้ส่งสารจ าเป็นต้องวิเคราะห์ถึงลักษณะประชากรของแฟนคลับเพื่อจะท าให้การ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพ (ดรุณี ฐิตาภิวัฒนกุล, 2552) 
 1. อายุ อายุเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ผู้รับสารเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น และแตกต่าง
กันโดยข้ึนอยู่กับประสบการณ์ท่ีได้รับ ความคิดและพฤติกรรม (ปรมะ สตะเวทิน, 2526) เมื่อผู้รับสาร
มีอายุมากขึ้นท าให้มีพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อการส่ือสารแตกต่างจากเดิมและเปล่ียนแปลงไปเรื่อยๆ 
โดยจะมีกระบวนการทางความคิดท่ีมีความระมัดระวังมากขึ้น (กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2550) ดังเช่น 
ในงานวิจัยของ ภาณุวัตน์ กองราช (2554) พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 19-21 ปี มีพฤติกรรมในการ
ติดการใช้งาน Facebook มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุมากกว่า 24 ปี ส่วนงานวิจัยของ ทวารัตน์  
เต็งทอง (2552) พบว่า ผู้ท่ีมีอายุต่ ากว่า 24 ปี มีความถี่ในการใช้ส่ือออนไลน์ เพื่อสมัครงาน 1 ครั้ง 
ต่อวันน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอายุ 24 ปี ท่ีมีความถี่มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน ส่วนงานวิจัยของ เอมิกา  
เหมมินทร์ (2556) พบว่า ผู้ท่ีมีอายุต่ ากว่า 20 ปี ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ส่ือออนไลน์ 3-4 ครั้งต่อ
วัน ซึ่งแตกต่างจากผู้ท่ีมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ท่ีส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้ส่ือออนไลน์ท้ังวัน และในเรื่อง
ระยะเวลาการใช้ส่ือออนไลน์ ผู้ท่ีมีอายุต่ ากว่า 25 ปี ส่วนใหญ่มีการใช้1-3 ช่ัวโมงต่อวัน ส่วนผู้ท่ีมีอายุ 
25-29 ปี ส่วนใหญ่มีการใช้มากกว่า 5 ช่ัวโมงต่อวัน และผู้ท่ีมีอายุ 30 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่มีการใช้น้อย
กว่า 1 ช่ัวโมงต่อวัน ในขณะท่ีงานวิจัยของ ศุภกานต์ โพธ์ทอง (2554) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 45 ปี ขึ้น
ไป มีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับในส่ือออนไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีมีอายุต่ ากว่า 25 ปี 
 การเปิดรับส่ือออนไลน์ในเรื่องต่างๆ ของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองท่ีหลากหลาย 
ดังเช่น ในงานวิจัยท่ีศึกษาถึงผู้ใช้บริการธุรกิจความงามบนส่ือออนไลน์ พบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือออนไลน์ของห้างหุ้นส่วนสามัญทิงเกิลแตกต่างกัน เรื่องความถ่ีในการเปิดรับ
ส่ือออนไลน์สถานท่ีในการเปิดรับส่ือออนไลน์ และช่วงเวลาในการเปิดรับส่ือออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญ
ท่ี 0.05 (ศิริพร สุขไสย, 2556) ส่วนงานวิจัยของ ดารานิตย์ คงเทียม (2556) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
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ท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปี มีแรงจูงใจในการใช้เว็บไซต์ยูทูบดอทคอมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีอายุ 25-34 ปี 
และงานวิจัยท่ีศึกษาการใช้ Facebook ในการส่ือสารการตลาดของบริษัทประกันภัยต่อแฟนเพจ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 35-44 ปี มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 25-34 ปี และอายุ 
45 ปี ขึ้นไป (สุรพงษ์ มนัสประกัลภ์, 2555) จากการงานวิจัยท่ีกล่าวมา พบว่า ในแต่ละช่วงอายุจะมี
การตอบสนองต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติท่ีแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนั้น  
จะขึ้นอยู่กับเรื่องท่ีตนเองให้ความสนใจ 
 2. รายได้ รายได้เป็นปัจจัยท่ีแสดงถึงวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ เป้าหมาย พฤติกรรม 
(ปรมะ สตะเวทิน, 2526) โดยผู้รับสารท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งแตกต่างกัน 
(พนา ทองมีอาคม, 2536) ดังเช่น ในงานวิจัยท่ีศึกษาถึงสโมสรบุรีรัมย์ พบว่า แฟนคลับส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท มีทัศนคติต่อการส่ือสารของสโมสรบุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ในเรื่องสโมสรท าผลงานได้ดีมีช่ือเสียง และได้ใช้ส่ือต่างๆ ในการโฆษณาสโมสร ซึ่งส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์ค
มีความส าคัญกับแฟนบอลมากท่ีสุด (กิตติคุณ บุญเกตุ, 2556) และงานวิจัยของ อุเทน แก้วกัณหา 
เดชากุล (2554) พบว่า ผู้รับสารส่วนใหญ่ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท มีการรับรู้ว่าสโมสร
ฟุตบอลอาชีพในการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกใช้ส่ือต่างๆ รวมถึงส่ือออนไลน์ ท่ีมีความหลากหลายและ
รวดเร็วในการสร้างภาพลักษณ์ 
 รายได้ยังส่งผลต่อการใช้จ่ายในการบริโภคข่าวสาร ซึ่งแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม กล่าวคือ ผู้ท่ีมีรายได้สูงจะมีโอกาสท่ีมากกว่าในการเสาะหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  
(ธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัสด์ิ, 2554) ดังเช่น วณิชชา ศิริพยัคฆ์ (2551) พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่ า
กว่า 10,000 บาท มีความถี่ในการเปิดรับส่ือป้ายแบนเนอร์บนอินเตอร์เน็ตน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ี  
มีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.1  
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความถี่ในการเปิดรับ 1-2 ครั้ง ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ60.0 ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความถ่ีในการเปิดตัว 12 ครั้งขึ้นไป และงานวิจัยของ ลักขณา 
ลักษณ์สิริกุล (2555) พบว่า ผู้รับสารเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้พฤติกรรมการเปิดรับสารแตกต่างกัน  
โดยผู้รับสารท่ีมีรายได้สูงจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้มากกว่าผู้รับสาร 
ท่ีมีรายได้น้อย 
 3. อาชีพของผู้รับสารแต่ละคนแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นปัจจัย  
ท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรม มีผลท าให้มีวัฒนธรรม ประสบการณ์ ความคิด ค่านิยม  
และความสนใจแตกต่างกันไป (จุฑามาณี คายะนันทน์ , 2554) อีกท้ังยังสามารถบอกถึงลักษณะ
เฉพาะตัวของบุคคลในช่วงเวลาการเปิดรับข่าวสารได้ (ธีรภัทร์ เอกผาชัยสวัสด์ิ, 2554) ดังเช่น  
ในงานวิจัยท่ีศึกษาพฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีบริโภคเลือกใช้เฟซบุ๊ก พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน ในระยะเวลาในกาเข้าใช้ สถานท่ีในการเข้าใช้
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จ านวนการเข้าใช้ต่อช่ัวโมงต่อวัน ความถ่ีในการเข้าใช้ ช่วงเวลาในการเข้าใช้ และวัตถุประสงค์ในการ
เข้าใช้ อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 (ณัฐภัทร บทมาตร, 2554) ส่วนงานวิจัยท่ีศึกษาประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานการท ากิจกรรมเพื่อสังคมในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส 
จ ากัด พบว่า นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มผู้ท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีการเปิดรับข่าวสารส่ือเว็บไซต์
น้อยกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชน และกลุ่มผู้ท่ีมีอาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ (สรินธร เดชะชัย, 
2554) และงานวิจัยท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมเปิดรับข่าวกีฬาผ่านสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชนมีความคิดเห็นในด้านการเปิดรับข่าวกีฬา ด้านความสนใจและความ
ต้องการในการติดตามข่าวกีฬาท่ีเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง นักเรียน นักศึกษา (ศศิวิภา หาสุข, 
2556) จากงานวิจัยท่ีกล่าวมา พบว่า อาชีพของผู้รับสารท่ีแตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อสารท่ีเปิดรับ
แตกต่างกัน รวมถึงความถ่ีและระยะเวลาในการเปิดรับสารมีความแตกต่างกันด้วย 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับแฟนคลับ อธิบายได้ว่า แฟนคลับเป็นการร่วมกลุ่มของผู้รับสารท่ีมี
ความช่ืนชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งมีลักษณะประชากรแตกต่างกัน โดยอาจจะส่งผลให้
แฟนคลับแต่ละคนมรการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติ พฤติกรรม และมีความเข้าใจในเรื่องการ
ส่ือสารที่แตกต่างกัน 
 
2.5 แนวคดิเก่ียวกับฟุตบอลทีมชาติไทย 
 

 ฟุตบอล (Football) เป็นกีฬาท่ีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานปัจจุบันฟุตบอล
เป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดอย่างหนึ่งของมวลมนุษยชาติท้ังนี้เป็นเพราะคุณลักษณะท่ีส าคัญ
ของฟุตบอลคือกฎกติกาท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายใช้อุปกรณ์และเทคนิคการเล่นเพียงเล็กน้อย 
(Giulianotti, 1999,p1) ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสารการถ่ายทอดการ
แข่งขันทางวิทยุและการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมรวมท้ังประเทศท่ีเป็นได้เข้าเป็นสมาชิก
ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติมีมากถึง 207 ประเทศ ซึ่งมีจ านวนมากกว่าประเทศสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาติท่ีมีเพียง 191 ประเทศเสียอีก (รณพงษ์ค านวนทิพย์, 2549,น.34) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่มีความส าคัญท่ีท าให้ฟุตบอลเป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายไปท่ัวแทบทุกมุมโลก 

 ต้นก าเนิดของฟุตบอลท่ีมีการบันทึกไว้ส่วนใหญ่ระบุว่ากีฬาฟุตบอลได้รับการพัฒนามา
จากประเทศอังกฤษในราวพ.ศ. 2406 ทว่าก็มีบันทึกหลายฉบับท่ีมีการอ้างว่าการเตะลูกกลมๆนั้นมีต้น
ก าเนิดมาจากหลายสถานท่ีไม่ว่าจะเป็น จีน โรมันกรีก อิตาลี ญี่ปุ่น เป็นต้น (Oliver, 1992,น.2)  
เช่น ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอิตาลี ได้มีการละเล่นชนิดหนึ่งท่ีเรียกว่า “ซูเลอ” (Soule) หรือ  
จิโอโค เดล คาซิโอ (Gioco Del Calcio) มีลักษณะการเล่นท่ีคล้ายคลึงกับกีฬาฟุตบอลในปัจจุบัน
ภายหลังเกมฟุตบอลได้รับการพัฒนาเป็นกีฬา (Sportisation) และยกระดับให้มีอารยะ (Civilzation)  
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หรือท่ีเรียกว่ากีฬาสมัยใหม่ (Modern Sports) คือการสร้างกติกาขึ้นมาควบคุม เล่นอยู่ในมาตรฐาน 
เดียวกันจนเป็นกีฬาสากลฟุตบอลจึงแพร่หลายไปท่ัวโลกอย่างรวดเร็วโดยจะเคลือบมาในยุคจักรวรรดิ
นิยมเมื่อประเทศอังกฤษรุกคืบไปท่ีไหนก็เผยแพร่เกมฟุตบอลไปพร้อมๆ กับการค้า  และการศึกษา 
(Guttman, 1993, น.2-3) ท้ังนี้ รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ (2547, น.88) ได้วิเคราะห์ถึงกระบวนการท่ีท า
ให้ฟุตบอลกลายเป็นกีฬาสากลนั้นว่าไม่ได้เกิดจากการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยมแต่เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้นต้องผสมผสานด้วยกระบวนการขัดเกลาทางวัฒนธรรมท่ีส่งผ่านชนช้ันและระบบโรงเรียน
อันน าไปสู่การยอมรับวัฒนธรรมอังกฤษบางส่วนซึ่งในกรณีประเทศไทยก็เข้าข่ายดังกล่าวเช่นเดียวกัน 
(ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร, 2546: 6) 

 ขณะเดียวกัน จิรัฏฐ์ จันทะเสน (2543, น.1-2) กล่าวไว้ว่าจากบันทึกทางประวัติศาสตร์
นั้นคนไทยได้เริ่มรู้จักกีฬาฟุตบอลราว พ.ศ. 2440 หลังจากท่ีจากท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ได้ทรงส่งพระราชโอรส และนักเรียนทุนหลวงไปท าการศึกษาเล่าเรียนท่ี
ประเทศอังกฤษ และกล่าวกันว่าเจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี (สนั่นเทพหัสดิน ณ อยุธยา) เป็นผู้ น า
กีฬาฟุตบอลเข้ามาสู่แผ่นดินสยามและท าให้ราษฎรพากันเรียกกีฬาชนิดนี้ว่า “หมากเตะ” ซึ่งการเล่น
กีฬาหมากเตะนี้ส่วนใหญ่เน้นเพื่อความสนุกสนานมากกว่าการเล่นอย่างเป็นทางการ 

 ต่อมาใน ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) กระทรวงธรรมการได้เริ่มให้มีการแข่งขันฟุตบอล  
ในงานกรีฑานักเรียนมีการก าหนดกติกาเรียกช่ือว่า “กติกาฟุตบอลล์” ให้ถือปฏิบัติว่า “ฟุตบอลล์” 
เป็นการเล่นท่ีเป็นพละศึกษาส่วนหนึ่งสวัสด์ิเลขยานนท์ (ณัฐสุพงษ์ สุขโสต, 2548, น.2) กล่าวว่า  
การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยท่ีหนังสือพิมพ์
บางกอกไทม์ (Bangkok Times) ฉบับภาษอังกฤษประจ าวันพุธท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443  
ได้ตีพิมพ์ไว้ว่า “การแข่งขันฟุตบอลตามข้อบังคับของแอสโซซิเอช่ันจะถูกจัดให้มีในเวลาบ่ายของเสาร์
นี้ระหว่างบางกอกกับศึกษาธิการและเล่นกันท่ีคิงส์คอลเลจ” (จิรัฏฐ์ จันทะเสน, 2543) การแข่งขัน 
ดังกล่าวเป็นการแข่งขันระหว่างทีมบางกอกท่ีมีผู้เล่นเป็นชาวต่างชาติท่ีพ านักอยู่ในพระนครกับทีมชุด
ศึกษาธิการท่ีมีผู้เล่นท่ีเป็นคนไทยอยู่เพียง 4-5 คนเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเปล่ียนสนามแข่งมาเป็นท่ี
สนามหลวงเพื่อเล่นกันให้สนุกและเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไปได้รับชมการแข่งขัน (ถนอมวงศ์ 
กฤษณ์เพ็ชร์, 2525, น.44) 

 กรมศึกษาธิการกระทรวงธรรมการในสมัยนั้นได้มีบทบาทในการพัฒนากีฬาฟุตบอล
นักเรียนเป็นอย่างมากโดยเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดและด าเนินการแข่งขันกีฬาใน
สมัยนั้น หลังจากนั้นได้มีการจัดการเรียนการสอนกีฬาฟุตบอลขึ้นในโรงเรียน และมีการบรรจุใน
หลักสูตรการเรียนการสอนโดยกระทรวงธรรมการต่อมาได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลภายในโรงเรียน
และระหว่างโรงเรียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมจนกระท่ัง
ปี พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้จัดต้ัง
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สมาคมฟุตบอลแห่งสยามขึ้นเป็นครั้งแรกและต่อมาสมาคมก็ได้เข้าสมัครเป็นภาคีสมาชิกสหพันธ์
ฟุตบอลนานาชาติเมื่อวันท่ี 25 มิถุายน พ.ศ. 2468 และในปัจจุบันสมาคมฟุตบอลแห่งสยามมีช่ือเต็มๆ 
ว่า “สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” และใช้อักษรย่อว่า ส.ฟ.ท. (โอห์ม สุขศรี
, 2550, น.2) 

 อย่างไรก็ตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลในประเทศ
ไทยในระยะแรกนั้นเริ่มจากหนังสือพิมพ์ภาษาไทยโดยลักษณะของข่าวสารการแข่งขันฟุตบอลไทยท่ี
ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ระยะแรกเหล่านี้จะเป็นเพียงรายงานข่าวส้ันๆจนกระท่ังความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีระบบส่ือสารมวลชนนั้นก่อให้เกิดการน าเสนอข่าวสารการแข่งขันของวงการฟุตบอล
ไทยท าให้ประชาชนได้รับทราบทางโทรทัศน์ และวิทยุ 

 
 2.5.1 ประวัติและความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย 
 เมื่อปี พ.ศ. 2458 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าพระยา 

ธรรมศักด์ิมนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เป็นผู้ริ เริ่มน ากีฬาฟุตบอล เข้ามาเล่นในไทย 
เป็นครั้ งแรก จนกระท่ังเกิดความนิยมแผ่ขยาย กว้างขวางไปท่ัวประเทศ พระบาทสมเด็จ  
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อต้ังสโมสรคณะฟุตบอลสยามขึ้น 
โดยมีพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงลงแข่งขันเป็นผู้เล่นเอง และเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2458 มีการจัดแข่งขันในระดับนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างทีมชาติสยาม (ปัจจุบันคือ 
ฟุตบอลทีมชาติไทย) กับทีมราชกรีฑาสโมสร ท่ีสนามราชกรีฑาสโมสร โดยมี ดักลาส โรเบิร์ตสัน เป็น
กรรมการผู้ตัดสิน 

 จากนั้นเมื่อวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อต้ังสมาคมฟุตบอลแห่งชาติสยาม ขึ้นโดยทรงรับเข้าอยู่ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ต้ังแต่เริ่มแรก พร้อมท้ังตราข้อบังคับสมาคมฯ และแต่งต้ังสภากรรมการบริหารชุดแรก 
ประกอบด้วยข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ 7 ท่าน โดยมีพระยาประสิทธิ์ ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ; 
ต่อมาโปรดเกล้าฯ เล่ือนบรรดาศักดิ์ข้ึนเป็น เจ้าพระยาราม ราฆพ) เป็นนายกสภาฯ และพระราชดรุณ
รักษ์ (เสริญ ปันยารชุน; ต่อมาโปรดเกล้าฯ เล่ือนบรรดาศักด์ิขึ้นเป็น พระยาปรีชานุสาสน์) เป็น
เลขาธิการ 

 ต่อมาราวปลายปีเดียวกัน จึงเริ่มจัดการแข่งขันฟุตบอลถ้วยใหญ่ ซึ่งอาจจะไม่จริงก็ได้  
(ถ้วยพระราชทาน ก) และฟุตบอลถ้วยน้อย (ถ้วยพระราชทาน ข) ขึ้นเป็นครั้งแรก ท้ังนี้สมาคมฯ  
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2468  
และสืบเนื่องจากท่ีรัฐบาล จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ประกาศรัฐนิยมเปล่ียนช่ือประเทศจากสยาม
เป็นไทยเมื่ อปี  พ .ศ .  2482 จึง เป ล่ียน ช่ือสมาคมเป็น  สมาคมฟุตบอลแห่ งประเทศไทย  
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ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเปล่ียนช่ือฟุตบอลทีมชาติเป็น ฟุตบอลทีมชาติไทย โดยสมาคมฯ ส่ง
ฟุตบอลทีมชาติไทย ลงแข่งขันระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งท่ี 
16 ท่ีนครเมลเบิร์นของออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2499 

 จากนั้นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย 
(เอเอฟซี) เมื่อปี พ.ศ. 2500 และเข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อต้ัง ของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟเอฟ) 
เมื่อวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2527 ท้ังนี้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 สมาคมฯ จัดระบบการแข่งขันฟุตบอล
เสียใหม่เป็นระดับช้ัน (Division) โดยต้ังวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นเลิศ ตามรูปแบบของสมาคม
ฟุตบอลอังกฤษในขณะนั้น คือจัดเป็นฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ประเภท ก, ข, ค และ ง ตลอดจนไทย
เอฟเอคัพ (เริ่ มจัดครั้ งแรกเมื่อ พ .ศ.  2513) รวมถึงฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ  
(เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2511) และควีนสคัพ (เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2513) เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังจัดการแข่งขันในระดับอื่นเช่น ฟุตบอลนักเรียน, ฟุตบอลอาชีวศึกษา, ฟุตบอลเยาวชนและอนุชน, 
ฟุตบอลเตรียมอุดมศึกษา, ฟุตบอลอุดมศึกษา รวมท้ังก ากับดูแลในการส่งทีมฟุตบอลต่างๆ เพื่อเข้า
ร่วมการแข่งขันระหว่างประเทศอีกด้วย 

 ส่วนศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(มข.) ให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชนท่ี จ.ขอนแก่นได้ศึกษาจากโดยส ารวจเรื่องแฟนบอลอีสานกับประเมิน
ฟุตบอลไทย พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างจ านวนมากถึงร้อยละ 62.1 ไม่พอใจหากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
(ฟีฟ่า) ลงโทษห้ามฟุตบอลทีมชาติไทยและสโมสรฟุตบอลจากไทยเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ  
เพราะปัญหาภายในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีเพียงร้อยละ 16.6 เท่านั้นท่ีไม่ให้ความสนใจ
หรือเพิกเฉยกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ขณะท่ีร้อยละ 68.1 เห็นว่า  นายเกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ผู้ฝึกสอน
ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยท่ีท าให้ผลงานทีมชาติไทยอยู่ ในเกณฑ์ ท่ี ดีและประทับใจแฟนบอล 
ท่ัวท้ังประเทศ มีเพียงร้อยละ 27.1 เท่านั้นท่ีเห็นว่าเป็นเพราะการพัฒนาของสโมสรและลีกอาชีพ  
โดยมีเพียงร้อยละ 0.8 เท่านั้นท่ีเห็นว่าเป็นเพราะสมาคมฟุตบอลฯ ขณะท่ีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี
ทีมชาติไทยจะได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายประมาณปีใด พบว่าร้อยละ 37.8 เห็นว่าน่าจะมีโอกาส 
ในปี 2561 และร้อยละ 21.5 เห็นว่าภายในปี 2565 (มติชน ออนไลน์, 2559) 

 ท้ังนี้สุทิน เวียนวิวัฒน์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ส าหรับผลส ารวจท่ีว่าทีมฟุตบอลทีมชาติ
ต่างประเทศท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด อันดับ 1 เป็นของทีมชาติอังกฤษ ร้อยละ 33.8 รองลงมาคือทีมชาติ
สเปน ร้อยละ 18.6 และนักเตะต่างชาติท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ ลีโอเนล เมสซี่ ร้อยละ 16.8 รองลงมา
คือ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ร้อยละ 15.1 อย่างไรก็ตามมีการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกาประเมิน 
ผลงานฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.8 เห็นว่าทีมชาติไทยในชุดต่างๆ มีผลงาน
ในระดับท่ีดีมาก ท้ังทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ท่ีท าผลงานได้ดีในการแข่งขัน 
ท่ีประเทศกาตาร์ท่ีผ่านมา ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.3 เห็นว่าสมาคมฟุตบอลฯ ควรปรับปรุง
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ผลงานมีเพียงร้อยละ 3.9 เท่านั้น ท่ีเห็นว่าสมาคมฟุตบอลฯ มีผลงานในระดับท่ีดี อย่างไรก็ตาม  
อีสานโพล ยังคงมีการสอบถามถึงพฤติกรรมในการเล่นพนันฟุตบอลของคนอีสาน ซึ่งผลการส ารวจ
จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ร้อยละ 79.0 ไม่ได้เล่นหรือเลิกเล่นแล้ว รองลงมา ร้อยละ 16.6 ท่ีระบุว่า
นานๆ เล่นที มีเพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้น ท่ีบอกว่าเล่นพนันฟุตบอลทุกวัน (มติชนออนไลน์, 2559) 

 2.5.2 แฟนฟุตบอลพันธุ์แท้ 
 แฟนบอลกลุ่มนี้จะมีความคล่ังไคล้ในกีฬาฟุตบอลมากท่ีสุดและมีพฤติกรรมการ

แสดงออกถึงความช่ืนชอบอย่างมาก โดยบุคคลท่ัวไปสามารถรับรู้ได้โดยง่ายจากการสังเกตเห็น ไม่ว่า
จะเป็นการแต่งตัวด้วยเส้ือผ้าทีมฟุตบอลทีมโปรด การมีของใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีมีตราสโมสรท่ีโปรด
ปราน มีภาพนักฟุตบอลคนโปรดท่ีผนังห้องและเมื่อมีการรวมตัวของแฟนฟุตบอลพันธุ์แท้แล้วจะ
ก่อให้เกิดกลุ่มแฟนคลับฟุตบอลสโมสรต่าง ๆ เกิดขึ้น โดยแฟนฟุตบอลพันธุ์แท้จะเป็นบุคคลท่ีให้เวลา
กับฟุตบอลเป็นอย่างมาก และถือเอาฟุตบอลมาเป็นประเด็นหลักท่ีต้องพูดถึงมากในชีวิตประจ าวัน 

 2.5.3 แฟนบอลทั่วไป 
 แฟนฟุตบอลชาวไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะกลุ่มแฟนบอลท่ัวไป คือ มีการติดตามชม

การแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ ท้ังฤดูกาล แต่ละเลือกชมเฉพาะคู่ท่ีโปรด
ปรานหรือคู่ใหญ่ ๆ ประจ าสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอล
ต่างประเทศอย่างพอสมควร ส่วนพฤติกรรมการเชียร์นั้นจะไม่แตกต่างอะไรจากแฟนบอลพันธุ์แท้โดย
แฟนบอลกลุ่มนี้จะมีความเข้าใจในกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดี แต่ไม่แสดงออกให้เห็นชัดเจนนัก  
ส่วนใหญ่จะพูดเรื่องฟุตบอลกันในกลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้น 

 2.5.4 แฟนบอลขาจร 
 แฟนบอลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแฟนบอลท่ีมีการติดตามและสนใจกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ

น้อย คือ ไม่ได้ติดตามชมการแข่งขันอย่างสม่ าเสมอ แต่จะติดตามเฉพาะนัดท่ีสะดวกในการติดตาม
เท่านั้น และมีการติดตามข้อมูลข่าวสารกีฬาฟุตบอลท่ีค่อนข้างน้อย และจะเลือกติดตามข่าวสาร
ฟุตบอลท่ีก าลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น 

 
2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีม
ชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย”  
มี ดังนี้ 

 อาจินต์ ทองอยู่คง (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมของการมี
ส่วนร่วมของแฟนสโมสรฟุตบอลไทย” พบว่า ส าหรับแฟนบอลไทยแล้ว อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีพวกเขา
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ใช้เป็นหลักในช่วงไม่กี่ปีหลังนี้ท่ีฟุตบอลสโมสรไทยได้รับความนิยมขึ้นมา มีเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ฟุตบอลไทยเกิดข้ึนมามากกว่าร้อยเว็บไซต์ แสดงให้เห็นถึงการตอบรับต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของแฟน
บอลได้เป็นอย่างดีแฟนบอลใช้อินเตอร์เน็ตท้ังเพื่อรับข่าวสาร ชมการแข่งขัน แสดงความคิดเห็น  
รวมไปถึงการเผยแพร่เนื้อหาต่างๆ ด้วยตัวเอง การเผยแพร่และสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นของ
อินเตอร์เน็ตท าให้แฟนบอลจ านวนมากสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในชุมชนแฟนผ่านการรับ -ส่งข้อมูลได้
ตลอดเวลาท่ีพวกเขาออนไลน์หรือในอีกแง่หนึ่งเท่ากับว่ามันช่วยลดข้อจ ากัดในด้านเชิงเวลาและ
สถานท่ี แฟนบอลสามารถท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนแฟนได้เพียงแค่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ท่ีสามารถเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้และยังพบ ดังนี้ 

      1. การรับข่าวสาร ในช่วงท่ีฟุตบอลสโมสรไทยยังไม่ได้รับความนิยมอย่างปัจจุบันนี้  
ส่ือท่ีรายงานข่าวเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของฟุตบอลไทยมีค่อนข้างน้อย กระท่ังเมื่ออินเตอร์เน็ต
โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเริ่มท่ีจะแพร่หลายและสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แฟนบอลไทยจึง
เริ่มท่ีจะใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ในช่วงท่ีความนิยม
ของฟุตบอลไทยยังไม่สูงมากนั้นแฟนบอลท่ีติดตามอย่างจริงจังจะค่อนข้างมีส่วนใกล้ชิดกับสโมสรและ
รู้ข่าวคราวความเคล่ือนไหวต่างๆ ของสโมสรที่พวกเขาเป็นแฟนอย่างละเอียดแฟนต่างสโมสรจึงเริ่มท่ี
น าข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ ท่ีตนเองทราบมาแลกเปล่ียนกันทางกระดานสนทนาบางครั้งไม่มี
ข่าวผลการแข่งขันฟุตบอลไทยรายงานทางส่ืออื่น พวกเขาก็จะต้องรอจนกว่าแฟนบอลท่ีไปดูท่ีสนาม
กลับมารายงานผลท่ีกระดานสนทนา โดยเฉพาะเมื่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีกล้อง
ดิจิตอลมีราคาต่ าลง ยิ่งท าให้การถ่ายภาพการแข่งขันมาเผยแพร่ยิ่งสามารถเป็นไปได้มากขึ้น 
ความส าคัญของอินเตอร์เน็ตในช่วงก่อนท่ีฟุตบอลไทยจะได้รับความสนใจในวงกว้างขึ้นมาจึงอยู่ท่ีการ
เป็นช่องทางการแลกเปล่ียนระหว่างกันของแฟนบอล แฟนบอลหลายคนบอกว่าพวกเขาเริ่มใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อท่ีจะติดตามข่าวสารหรือภาพถ่ายการแข่งขันท่ีแฟนบอลคนอื่นๆ น ามาเผยแพร่เมื่อ
ฟุตบอลสโมสรไทยเริ่มจะได้รับความนิยมข้ึนมา ส านักข่าวต่างๆ ก็เริ่มท่ีจะให้ความสนใจ เริ่มท่ีจะมีส่ือ
ส่ิงพิมพ์หรือรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับฟุตบอลไทยมากขึ้น อย่างไรก็ดีอินเตอร์เน็ตก็ยังเป็นศูนย์กลาง
หลักของการติดตามข่าวสารของแฟนบอลไทย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแฟนบอลไทยจ านวนมากคุ้นเคย
กับการติดตามข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตมาต้ังแต่ก่อนหน้าประกอบกับการแพร่หลายของอินเตอร์เน็ตท่ี
ผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้นปัจจุบันมีเว็บไซต์จ านวนมากท่ีรายงานข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลสโมสรไทย ท้ังใน
รูปแบบของส านักข่าว การรายข่าวโดยตรงจากสโมสร หรือกระท่ังจากแฟนบอลด้วยกันเอง เว็บไซต์
ในรูปแบบส านักข่าวเว็บไซต์หลักๆ ท่ีแฟนบอลไทยติดตามเช่น www.thaileagueonline.com  
หรือ www.siamsport.co.th อีกส่วนหนึ่งเป็นการรายงานข่าวโดยตรงจากสโมสร ซึ่งจะมีท้ังใน
รูปแบบของเว็บไซต์เฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์ของสโมสร รวมไปถึงการรายงานข่าวจากแฟนบอลใน
หลายๆ รูปแบบเช่นกัน 

http://www.siamsport.co.th/
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      2. การส่ือสารผ่านกระดานสนทนาและเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ต้ังแต่ช่วงแรก 
ท่ีความนิยมในฟุตบอลสโมสรไทยยังไม่มากนัก เว็บไซต์ท่ีมีลักษณะเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหา
ด้วยตนเอง โดยเฉพาะกระดานสนทนา (web forum หรือ web board) เป็นแหล่งรวมตัวส าคัญของ
แฟนบอลไทย แฟนบอลไทยจะใช้กระดานสนทนาเหล่านี้เป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงออก
ถึงความเป็นแฟน แลกเปล่ียนความคิดเห็น และนัดหมายในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยแฟนบอลส่วน
ใหญ่จะรวมตัวกันท่ี “กระดานสนทนากลาง” ส าหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยโดยรวมอย่างเช่น เว็บไซต์ 
“เชียร์ไทย” ท่ี www.cheerthai.com“ไทยแลนด์สู้ สู้” ท่ี www.thailandsusu.comหรือห้องย่อย
ฟุตบอลไทยของเว็บไซต์พันทิป(pantip) ห้องศุภชลาศัย ท่ี www.pantip.com/cafe/supachalasai
เป็นหลักท าให้จนถึงปัจจุบันกระดานสนทนากลางเหล่านี้กลายเป็นแหล่งส าคัญท่ีแฟนบอลไทยและ
แฟนบอลต่างสโมสรมารวมตัวกันในปัจจุบันท่ีเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) 
ได้รับความสนใจจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก แฟนบอลไทยเองก็เช่นกันจากแต่เดิมท่ีมี
ศูนย์กลางรวมเดียวอยู่ท่ีกระดานสนทนาก็เริ่มท่ีจะมีการปรับตัวเข้าหากระแสของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มากขึ้น 

 นอกจากนี้แล้วกิจกรรมออนไลน์หรือการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตก็เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญ
อีกกิจกรรมหนึ่ง การท่ีความนิยมในฟุตบอลไทยนั้นเกิดขึ้นมาในช่วงท่ีอินเตอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายและ
เข้าถึงได้มากขึ้น ท าให้ในช่วงแรกๆ ท่ียังไม่มีข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลไทยทางส่ืออื่นๆ มากนัก 
อินเตอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางส าคัญท่ีแฟนบอลใช้แลกเปล่ียนข่าวสารกัน และค่อยๆ กลายมาเป็น
ช่องทางส่ือสารส าคัญระหว่างแฟนบอล ลักษณะของอินเตอร์เน็ตท่ีเป็นการส่ือสารสองทางท่ีรวดเร็ว
และเป็นเสมือนคลังข้อมูลท่ีแฟนบอลไว้แลกเปล่ียนระหว่างกันสอดรับกับวัฒนธรรมแฟนฟุตบอลเป็น
อย่างดี  

 เอนก ทิพรักษ์ (2546) ได้ท าการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย 
สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า พ.ศ.2545-2555 พบว่า 

      1. ด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ควรส่งเสริมการพัฒนากีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
ต้ังแต่ระดับ เยาวชนอย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นเป็นเลิศระดับสากล ควบคู่กับการพัฒนาฟุตบอลอาชีพ
ภายในประเทศ ให้เป็นฟุตบอลอาชีพท่ีสมบูรณ์โดยเร็วท่ีสุดและต้องรักษาระดับความสามารถของ
นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยให้เป็นอันดับหนึ่งในระดับอาเซียนตลอดไป และพัฒนาความสามารถ
นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยให้สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก 

       
 
  

 

http://www.cheerthai.com/
http://www.thailandsusu.com/
http://www.pantip.com/cafe/supachalasai
http://www.pantip.com/cafe/supachalasai
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2. ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 
2.1 การเตรียมความพร้อม หน่วยงานท่ีมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาฟุตบอล  

ต้องจัดท าแผนพัฒนากีฬาฟุตบอลท้ังระยะส้ันและระยะยาวอย่างชัดเจน ควรจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬา
ฟุตบอลแห่งชาติขึ้น พร้อมกับสนับสนุนโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในการพัฒนากีฬาฟุตบอล  
ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา กีฬาฟุตบอลท่ัวประเทศควรก าหนดระดับอายุของนักกีฬาฟุตบอลระดับ
ต่างๆ ท่ีจะพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับการแข่งขันในระดับนานาชาติและเกิดความต่อเนื่อง
ของนักกีฬาฟุตบอล ควรเริ่มพัฒนานักกีฬาต้ังแต่อายุ 8 ปีและควรจัดให้มีหัวหน้าผู้ฝึกสอนท่ีมีความรู้
ความสามารถหนึ่งคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และควนจัดสวัสดิการให้กับนักกีฬา
อย่างเพียงพอ 

2.2 การพัฒนาสรีระและสมรรถภาพร่างกายของนัก กีฬา ใช้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการกีฬามาพัฒนานักกีฬาทุกด้าน ควรเริ่มต้ังแต่ระดับเยาวชน เพื่อให้นักกีฬามี
สมรรถภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถเล่นฟุตบอลได้นานต่อเนื่อง 120 นาที และมีขนาด
ร่างกายสูงเฉล่ียท่ี 170 เซนติเมตร 

2.3 การพัฒนาจิตใจของนักกีฬา ควรจัดให้มีนักจิตวิทยาประจ าทีมฟุตบอลทีมชาติ
ไทย เพื่อให้นักกีฬาได้รับการพัฒนาด้านจิตใจให้เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการเล่นฟุตบอล และสามารถบริหารตนเองและผลประโยชน์ท่ีได้รับได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 การพัฒนาความสามารถและประสบการณ์ของนักกีฬา นอกจากนี้นักกีฬาต้อง
ได้การฝึกความสามารถตามหลักสูตรฟุตบอลสมัยใหม่ต้ังแต่ระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยในระดับ
เยาวชน ควรได้รับการฝึกด้านเทคนิคจนเกิดความช านาญ และในระดับท่ีสูงขึ้นต้องได้รับการฝึก
ด้านแทคติก ให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
3.1 การพัฒนาผู้ฝึกสอน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรผลิตผู้ฝึกสอนให้มีคุณภาพ  

และมีปริมาณเพียงพอ เหมาะสมกับการพัฒนากีฬาฟุตบอลของประเทศไทย ควรจัดหาหลักสูตร  
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลสมัยใหม่ให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับนักกีฬาฟุตบอลประเทศไทย มีความสอดคล้องกัน 
และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยต้องผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลขั้น
สูง (“A” LISENCE) และควรจัดให้มีการอบรมความรู้และวิทยาการใหม่ๆ แก่ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติ
ไทย 2 ปีต่อครั้ง ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยต้องได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐาน 
และควรจัดต้ังฝ่ายติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลงานของผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย 

3.2 การพัฒนาผู้จัดการทีม ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยควรได้รับการพัฒนา 
ให้เป็นผู้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์ในเชิง บริหาร จัดการกีฬาอย่างจริงจัง 
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3.3 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีและทีมงาน เจ้าหน้าท่ีและทีมงานจะต้องได้รับการพัฒนา 
ให้เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ และประสบการณ์ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่างแท้จริง 

4. การด าเนินการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4.1 การด าเนินการของกระทรวงกีฬาและท่องเท่ียว ควรก าหนดนโยบาย และ

แผนการพัฒนากีฬาฟุตบอลให้มีความสอดคล้องกัน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ และควรส่งเสริม
สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานท่ีมีผลต่อการพัฒนากีฬาฟุตบอล ควรจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลท่ีได้มาตรฐาน 
ทุกภาคของประเทศ ควรปรับปรุงซ่อมเสริมสนามฟุตบอลท่ัวประเทศให้ได้มาตรฐาน และควรจัดต้ัง 
ฝ่ายพัฒนากีฬากีฬาฟุตบอลอาชีพโดยตรง 

4.2 การด าเนินการของการกีฬาแห่งประเทศไทย ควรสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการ
พัฒนากีฬาฟุตบอลอย่างเพียงพอ และควรพัฒนาองค์ประกอบท่ีท ากีฬาฟุตบอลให้เกิดการพัฒนา 

4.3 การด าเนินการของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
การจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ ๆ ต้องผ่านการอนุมัติจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์เพื่อไม่ให้เกิดการจัดการแข่งขันท่ีซ้ าซ้อน และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ควรจัดท าโครงการพัฒนานักกีฬาเพื่อการแข่งขันและควรส่งเสริมนักฟุตบอลท่ีมีความสามารถอายุไม่
เกิน 23 ปี ได้เข้าแข่งขันในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมทีมเพื่อเข้าแข่งขันฟุตบอล
โลก รอบสุดท้าย และควรยกระดับผู้ตัดสินให้มีความสามารถระ ดับมาตรฐานสากลและมีปริมาณ
เพียงพ 

4.4 การพัฒนาฟุตบอลอาชีพ ควรจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพให้เป็นระบบสากล  
และควรปรับปรุงระเบียบการ กฎเกณฑ์ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ควรน าเอาหลักการบริหารธุ รกิจ 
มาพัฒนาฟุตบอลอาชีพเพื่อให้เป็นฟุตบอลอาชีพท่ีสมบูรณ์ และควรน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬามาพัฒนาพัฒนาสมรรถภาพและความสามารถของนักกีฬาให้มากยิ่งขึ้น 

4.5 การด าเนินการของส่ือมวลชน ควรสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
ขั้นพื้นฐานในระดับเยาชนท่ัวประเทศ และเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารท่ีทันสมัยเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลท้ัง
ในประเทศ และต่างประเทศท่ัวโลก 

4.6 การด าเนินการของภาคเอกชน ควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีการ
สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนากีฬาฟุตบอลทุกระดับอย่างต่อเนื่องท่ัวประเทศ โดยเฉพาะด้าน
งบประมาณ ควรจัดท าโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานต้ังแต่ระดับเยาวชนท่ัวประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง และควรส่งเสริมนักกีฬาท่ีมีความสามารถ ให้ได้มีโอกาสไปฝึกกับทีมสโมสรต่างประเทศ  
และควรสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลทุกระดับท่ัวประเทศ 

ชาญวิทย์ ผลชีวิน (2532) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาในการจัด
ด าเนินการของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ตามการรับรู้ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ผู้บริหาร  
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และผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย และนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการจัดด าเนินการฟุตบอลทีมชาติไทยมีสภาพอยู่ในระดับน้อย 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.5 และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการจัดด าเนิน 
การฟุตบอลทีมชาติไทยมีสภาพอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลกับ
นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.5 
 Anna S. Vilhelmsdóttir (2015) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การเรียนรู้การบริหารทีมของ
ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไอซ์แลนด์ (What can project managers learn from the Icelandic 
national football team’s managers in project management) เพื่อศึกษาและเรียนรู้วิธีการ
ท างานรวมถึงการบริหารของผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไอซ์แลนด์ ในเรื่องของโครงสร้าง และ
รายละเอียดหลายปัจจัยท่ีส่งผลให้ทีมชาติไอซ์แลนด์ ก้าวขึ้นมาเป็นทีมฟุตบอลแถวหน้าของทวีปยุโรป
ในระยะเวลาเพียง 4 ปี โดยงานวิจัยเล่มนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือข้อมูลจากผู้จัดการทีมชาติไอซ์แลนด์ 
และข้อมูลจากนักฟุตบอลทีมชาติไทยไอซ์แลนด์ โดยงานวิจัยระบุว่า โครงสร้างการบริหาร รวมถึง
ส่ิงแวดล้อมของนักฟุตบอลอาชีพคือส่ิงส าคัญ หากผู้จัดการทีมฟุตบอลไม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อม
ท่ีดีให้กับนักฟุตบอลได้ เป้าหมายหรือความส าเร็จท่ีต้ังเป้าเอาไว้ก็จะไม่ส าเร็จ สภาพแวดล้อมนั้นต้อง
สร้างแรงจูงใจให้กับ ทีมงานในทีม นักกีฬา ทีมแพทย์ ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับฟุตบอลทีมชาติไอซ์แลนด์ 
ท้ังหมด 
 ผู้จัดการทีมต้องต้ังเป้าหมายให้สูงและนี่คือส่ิงท่ีอธิบายถึงความส าเร็จของทีมชาติได้ 
ผู้น าต้องมีกลยุทธ์และแผนวิสัยทัศน์ระยะยาว ฟุตบอลทีมชาติไทยไอซ์แลนด์ นั้นมีการสนับสนุนจาก
รัฐบาลอย่างเต็มท่ีในระบบโครงสร้างพื้นฐาน สถานท่ีท างาน สนามซ้อม ทีมงานท่ีมีความสามารถใน
ทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และอีกส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือ นักฟุตบอลทีมชาติไอซ์แลนด์ มีความเป็นมืออาชีพสูง 
ไม่ต้องมีกฎข้อบังคับอะไรมากท่ีเข้มงวดมากมาย แต่นักฟุตบอลทีมชาติไอซ์แลนด์มีความรับผิดชอบสูง 
นักฟุตบอลทีมชาติไอซ์แลนด์ จะให้ควาส าคัญกับกระบวนการฝึกซ้อมเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด 
 และจากงานวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยได้หยิบยกข้อมูลส าคัญของการบริหารฟุตบอลทีมชาติ
ไอซ์แลนด์ มาเป็นแกนของชุดค าถามในการวิจัยเรื่อง “เรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย
ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 

 Gummerus, Liljander, Weman และ Pihlstrom (2012) ได้ท าการศึกษาเรื่องความ
ผูกพันของลูกค้าในชุมขนตราสินค้าเฟซบุ๊ก (Customer engagement in a Facebook brand 
community) เพื่อศึกษาผลกระทบของความผูกพันท่ีส่งผลต่อการรับรู้ผลประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ 
(Relationship benefits) และผลของความสัมพันธ์ (Relationship outcomes) โดยท าการศึกษา
กับกลุ่มเกมคลับบนเฟซบุ๊ก ด้วยแบบสอบถามออนไลน์กับผู้ใช้งานท่ีเล่นเกมเฟซบุ๊ก ท้ังในเรื่องของ
ความถ่ีในการใช้งาน ความช่ืนชอบ การแสดงความคิดเห็น และวัดผลต่อไปยังประโยชน์ในการใช้งาน
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ชุมชนเกมส์ออนไลน์ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านความบันเทิง และด้านการเงิน ซึ่งผลวิจัยพบว่า 
ลูกค้ามีแรงจูงใจทางบวกกับผลประโยชน์ท้ัง 3 ด้าน ซึ่งความพอใจท่ีลูกค้าได้รับนั้นเกิดจากประโยชน์
ด้านสังคมและความบันเทิง และความภักดีเกิดจากประโยชน์ด้านความบันเทิง 

 รวงไล หมื่นสวัสด์ิ (2552) ท าการวิจัยเรื่อง “การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ ของ GSM Advance และ 1 2 Call! กับคุณค่าสินค้า” พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นสมาชิก 
facebook fanpage ของ GSM Advance อยู่ในระดับมาก และความถี่ในการเปิดรับข่าวสารมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับคุณค่าตราสินค้าในด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า ด้านคุณภาพ
ท่ีรับรู้ และด้านความภักดีต่อตราสินค้า แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้าในด้านการรับรู้ตรา
สินค้า ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นสมาชิก 1 2 Call! อยู่ในระดับน้อย และความถี่ในการเปิดรับ
ข่าวสารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับคุณค่าตราสินค้าด้านคุณภาพท่ีรับรู้ และความ
ภักดีต่อตราสินค้า แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้าในด้านการรับรู้ตราสินค้า และด้านการ
เช่ือมโยงตราสินค้า โดยกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มใช้ facebook fanpage เพื่อใช้งานดูโปรโมช่ันต่างๆ 
มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ดูข้อมูลบริการต่างๆ และเพื่อดูคลิปวีดีโอ ตามล าดับ ซึ่งจากผลการวิจัยสะ
ท้ายให้ทราบว่าในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลท่ี
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันใช้
เวลาและความถี่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ท าให้นักประชาสัมพันธ์มีโอกาส
มากขึ้นในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของตนเองเพื่อส่งข้อมูล ข่าวสารต่ างๆ ท่ีต้องการไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังยังอาศัยพลังในการบอกต่อในเครือข่ายสังคมของกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนช่วงใน
การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารนั้นไปยังบุคคลอื่น ๆ อย่างรวดเร็วและมีความน่าเช่ือถือมากขึ้นอีกด้วย 

 Heinonen (2011) ท าการวิจัยเรื่อง “Consumer activity in social media: 
Managerial approaches to consumer’ social media behavior” พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมาก
มีพฤติกรรมการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการบริโภคข้อมูลข่าวสารเป็นส่วนใหญ่ โดยลักษณะ  
ของเนื้อหาหรือข้อมูลท่ีกลุ่มตัวอย่างเปิดรับนั้นมีท้ังเนื้อหาท่ีให้ความบันเทิง เนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กร และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเพื่อนฝูงของตน ขณะท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนน้อยนั้นมีพฤติกรรมการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท้ังใน
ด้านความบันเทิง การมีส่วนร่วมกับเพื่อนฝูงของตน หรือ การเป็นผู้สร้างหรือแชร์ประสบการณ์หรือ
ความคิดเห็นให้แก่ผู้บริโภครายอื่น 

 ข้อสรุปจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอธิบายได้ว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ต่างๆ ในยุคปัจจุบัน 
อินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์มีผลอย่างมากต่อลักษณะการรับรู้ผู้บริโภค โดยเฉพาะการรับรู้
เนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเพื่อนฝูงของตน 
และการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้เป็นแฟนเพจ หรือกลุ่มเฉพาะท่ีช่ืนชอบในเรื่องเดียวกันจะยิ่งส่งผลให้
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โอกาสการรับรู้ภาพลักษณ์เป็นไปในทิศทางท่ีดี มีความพอใจพร้อมกับง่ายต่อการน าเสนอเนื้อหา 
หรือข่าวสารต่อไป ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้เป็นแฟนเพจผู้บริโภคจะมีการรับรู้ในเชิงบวกท้ังส้ิน ซึ่งความ
พอใจท่ีลูกค้าได้รับนั้นเกิดจากประโยชน์ด้านสังคม ความบันเทิง และความภักดี 

 นอกจากนี้แล้วอินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ สามารถท ากิจกรรมออนไลน์หรือการ
ส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตก็เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง การท่ีความนิยมในฟุตบอลไทยนั้นเกิด
ขึ้นมาในช่วงท่ีอินเตอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายและเข้าถึงได้มากขึ้น ท าให้ในช่วงแรกๆ ท่ียังไม่มีข่าวสาร
เกี่ยวกับฟุตบอลไทยทางส่ืออื่นๆ มากนัก อินเตอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางส าคัญท่ีแฟนบอลใช้แลกเปล่ียน
ข่าวสารกัน และค่อย ๆ กลายมาเป็นช่องทางส่ือสารส าคัญระหว่างแฟนบอล ลักษณะของอินเตอร์เน็ต
ท่ีเป็นการส่ือสารสองทางท่ีรวดเร็วและเป็นเสมือนคลังข้อมูลท่ีแฟนบอลไว้แลกเปล่ียนระหว่างกันสอด
รับกับวัฒนธรรมแฟนฟุตบอลเป็นอย่างดี 

 
2.7 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ  เกียรติศักดิ์ เสนา
เมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ“ฟุตบอลทีมชาติไทย” 

 

 

 

 

  

 
 

 

    เปรียบเทียบ 

 
 
 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอล 

ทีมชาติไทยก่อนการบริหารงาน

ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอล 

ทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงาน

ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 

ลักษณะทางประชากร 

-    เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- รายได้สูงสุดต่อเดือน 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1 รูปแบบของการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ 
เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของ ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” เป็นการวิ จัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล 
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) 
 
3.2 ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 
 

      3.2.1 ประชากรเป้าหมาย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” บนเว็บไซต์  

facebook.com 
 
      3.2.2 ขนาดตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” บนเว็บไซต์ 
facebook.comโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ค านวณจากสูตร Taro Yamane ซึ่งก าหนดระดับความเช่ือมั่นไว้ท่ีร้อยละ 95 และก าหนดความ
คลาดเคล่ือนไว้ที่ร้อยละ 5 หรือ 0.05 ดังนี้ 
 

   n = 
 

    
 

 
 โดยก าหนด  n = ขนาดตัวอย่าง 

 e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม
    เลือกตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.05 
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แทนค่าสูตรดังนี้ 

 n = 
 

       
 

 
    = 400 

 ดังนั้น จากการค านวณตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ได้จ านวนตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง 

      3.2.3 วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non - Probability 
Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 ผู้วิจัยจะสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc. หลังจากสร้างแบบสอบถาม
เสร็จแล้วผู้วิ จัยจะแจกแบบสอบถามผ่านแฟนเพจฟุตบอลอื่นๆ บนเว็บไซต์ facebook.com 
โดยก่อนการเก็บข้อมูลผู้วิจัยจะท าการสอบถามกลุ่มตัวอย่างก่อนว่า “ท่านมีการรับรู้ภาพลักษณ์
ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง หรือไม่” หลังจากนั้นจะท าการ
เก็บข้อมูลเฉพาะผู้ท่ีเคยใช้งานบนแฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” เท่านั้น เพื่อเป็นการคัดเลือกผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ และจะคละเพศของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังเพศชาย  
และเพศหญิงให้มีจ านวนใกล้เคียงกัน เพื่อให้มีการกระจายกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาของค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านลักษณะทางประชากร (Demographic) ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ 

1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
1.4 รายได้สูงสุดต่อเดือน 
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 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 5 ข้อได้แก่  

2.1 ศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอล 
2.2 รูปแบบการเล่นของฟุตบอลทีมชาติไทย 
2.3 เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย 
2.4 ความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย  
2.5 ความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย 

 
 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 5 ข้อได้แก่ 

3.1 ศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอล 
3.2 รูปแบบการเล่นของฟุตบอลทีมชาติไทย 
3.3 เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย 
3.4 ความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
3.5 ความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนท่ีใช้ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 1. ส่วนท่ี 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ 
เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” โดยก าหนดเกณฑ์การวัด คือ 

5     แทนค่าเท่ากับ การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการบริหารงาน
 ข อ ง  เ กี ย ร ติ ศั ก ด์ิ  เ ส น า เ มื อ ง  ข อ ง ผู้ ใ ช้ แ ฟ น เ พ จ  
 “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4     แทนค่าเท่ากับ การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการบริหารงาน 
  ข อ ง  เ กี ย ร ติ ศั ก ด์ิ  เ ส น า เ มื อ ง  ข อ ง ผู้ ใ ช้ แ ฟ น เ พ จ  

 “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับเห็นด้วย 
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3     แทนค่าเท่ากับ การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการบริหารงาน 
  ข อ ง  เ กี ย ร ติ ศั ก ด์ิ  เ ส น า เ มื อ ง  ข อ ง ผู้ ใ ช้ แ ฟ น เ พ จ  

 “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับไม่แน่ใจ 
2     แทนค่าเท่ากับ  การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการบริหารงาน

 ข อ ง  เ กี ย ร ติ ศั ก ด์ิ  เ ส น า เ มื อ ง  ข อ ง ผู้ ใ ช้ แ ฟ น เ พ จ  
 “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับไม่เห็นด้วย 

1     แทนค่าเท่ากับ   การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการบริหารงาน 
  ข อ ง  เ กี ย ร ติ ศั ก ด์ิ  เ ส น า เ มื อ ง  ข อ ง ผู้ ใ ช้ แ ฟ น เ พ จ  

 “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 
 หลังจากนั้นผลรวมของคะแนนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจะถูกน ามาหาค่าเฉล่ียและแปล

ความหมายของค่าเฉล่ียดังนี้ 

ช่วงห่าง  = 
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

 = 
     

 
 

 = 0.80 

ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการ                
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับเป็นบวก 

ค่าเฉล่ีย 3.21 - 4.20 หมายถึง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับค่อนข้างบวก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับเป็นกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับค่อนข้างลบ 
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ค่าเฉล่ีย 1.01 - 1.80 หมายถึงการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับเป็นลบ 

2. ส่วนท่ี 3 การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ  
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” โดยก าหนดเกณฑ์การวัด คือ 

5     แทนค่าเท่ากับ การรับรู้ ภาพ ลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
 บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ  
 “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4     แทนค่าเท่ากับ การรับรู้ ภาพ ลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
 บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ  
 “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับเห็นด้วย 

3     แทนค่าเท่ากับ การรับรู้ ภาพ ลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
 บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ  
 “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับไม่แน่ใจ 

2     แทนค่าเท่ากับ  การรับรู้ ภาพ ลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
 บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ  
 “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับไม่เห็นด้วย 

1     แทนค่าเท่ากับ   การรับรู้ ภาพ ลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
 บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ  
 “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
หลังจากนั้นผลรวมของคะแนนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจะถูกน ามาหาค่าเฉล่ียและแปล

ความหมายของค่าเฉล่ียดังนี้ 

ช่วงห่าง = 
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

=      

 
 

= 0.80 
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ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับเป็นบวก 

ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับค่อนข้างบวก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย”ในระดับเป็นกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับค่อนข้างลบ 

ค่าเฉล่ีย 1.01 - 1.80 หมายถึง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ การ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในระดับเป็นลบ 

3.4 การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม ก่อนน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง ดังนี้ 
 3.4.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
 ใช้วิธีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาจัดท าแบบสอบถาม แล้วน า
แบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง ได้แก่ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
และผู้เช่ียวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
ความครอบคลุมของเนื้อหา และตัวแปรท่ีต้องการศึกษา เพื่อให้แบบสอบถามมีความถูกต้อง 
เหมาะสม และสมบูรณ์ 
 3.4.2 การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability)  
 ผู้วิจัยใช้วิธีการน าแบบสอบถามท่ีจะใช้ในการวิจัยไปท าการทดสอบกับกลุ่มประชากร  
ท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการท าการศึกษาก่อน จ านวน 30 ชุด แล้วน ามาหาค่า
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สัมประสิทธิ์แบบอัลฟา (Coefficient of Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม หากพบว่ามีค่าความเช่ือมั่นการ  0.5  
ถือว่ายอมรับได้  
 ผลการทดสอบ พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อน
การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” มีค่าความเช่ือมั่น 
0.980 และ การรับรู้ภาพลักษณ์การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ 
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” มีค่า 0.945 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ของ Google 
Doc. จ านวน 400 ชุด โดยก่อนการเก็บข้อมูลผู้วิจัยจะท าการสอบถามกลุ่มตัวอย่างก่อนว่า“ท่านมี
การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง หรือไม่ ” 
หลังจากนั้นจะท าการเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ท่ีเคยใช้งานบนแฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” เท่านั้น 
ซึ่งจะท าให้ผู้วิจัยได้ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
ผู้วิจัยจะด าเนินการลงรหัส และประมวลผล เพื่อค านวณหาค่าทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้
สถิติท่ีในการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ 
 3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย
เลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายลักษณะทาง
ประชากร  และการรั บ รู้ ภ าพ ลักษ ณ์ฟุ ตบอล ทีมชา ติ ไ ทยภาย ใ ต้ก ารบริ ห า ร ง านของ  
เกียรติศักดิ์ เสนาเมืองของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 
 3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 ใช้ Independent Samples T-Test, Oneway Anova (F-Test) และ Paired 
Samples T-Testในการสมมติฐานการวิจัยท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงาน 
ของ  เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ  “ฟุตบอลทีมชาติไทย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล 
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) โดยเลือกสุ่มตัวอย่างจ านวน  
400 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

4.1 ลักษณะทางประชากร 
4.2 การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ  

เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 
4.3 การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ  

เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 
4.4 การทดสอบสมมติฐาน 

 
4.1 ลักษณะทางประชากร 

 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อายุระดับการศึกษา และรายได้สูงสุดต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 
 
แสดงจ ำนวนและร้อยละของเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

246 
154 

61.5 
38.5 

รวม 400 100.0 
  

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 61.5 เป็นเพศชายส่วนร้อยละ 

38.5 เป็นเพศหญิง ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.2 
 
แสดงจ ำนวนและร้อยละของอำยุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 18 ปี 11 2.8 
18 ปี – 25 ปี 146 36.5 
26 ปี – 35 ปี 164 41.0 
36 ปี – 45 ปี 58 14.5 
มากกว่า 45 ปี 21 5.3 

รวม 400 100.0 
   

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 41.0 มีอายุ 26 ปี – 35 ปี 
รองลงมาร้อยละ 36.5 มีอายุ 18 ปี – 25 ปี ร้อยละ 14.5 มีอายุ 36 ปี – 45 ปี ร้อยละ 5.3 มีอายุ 
มากกว่า 45 ปี และร้อยละ 2.8 มีอายุ ต่ ากว่า 18 ปี ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 
 
แสดงจ ำนวนและร้อยละของระดับกำรศึกษำสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

114 
239 
47 

28.5 
59.8 
11.8 

รวม 400 100.0 
   

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 59.8 มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 28.5 มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และร้อยละ 11.8 มี
การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4 
 
แสดงจ ำนวนและร้อยละของรำยได้ส่วนตัวต่อเดือน 
 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 15,000 บาท 151 37.8 

15,001 – 20,000 บาท 96 24.0 

20,001 – 25,000 บาท 48 12.0 
25,001 – 30,000 บาท 30 7.5 

30,001 บาท ขึ้นไป 75 18.8 
รวม 400 100.0 

   
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 37.8 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนไม่
เกิน 15,000 บาท รองลงมาร้อยละ 24.0 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 
18.8 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 12.0 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 20,001 – 
25,000 บาท และร้อยละ 7.5 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท ตามล าดับ 
 
4.2 การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” โดยน าเสนอข้อมูล
ดังกล่าวเป็นจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.5 
 
แสดงจ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ด้ำนศักยภำพ และคุณภำพนัก
ฟุตบอลทีมชำติไทย ก่อน กำรบริหำรงำนของ เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

รวม x  S.D. ความหมาย ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

การพัฒนาสรีระ
และสมรรถภาพ
ร่างกาย ความ
แข็งแรงของ
กล้ามเน้ือ 

41 
(10.3) 

58 
(14.5) 

205 
(51.3) 

59 
(14.8) 

37 
(9.3) 

400 
(100) 

2.9825 1.03676 เป็นกลาง 

การพัฒนาจิตใจ 
สมาธิ และการ
ควบคุมอารมณ์ 

110 
(27.5) 

111 
(27.8) 

104 
(26.0) 

49 
(12.3) 

26 
(6.5) 

400 
(100) 

2.4250 1.19706 ค่อนข้างลบ 

การพัฒนาความ
เป็นมืออาชีพ 

มุ่งมั่น ทุ่มเท มี
น้ าใจนักกีฬา 

82 
(20.5) 

90 
(22.5) 

133 
(33.3) 

72 
(18.0) 

23 
(5.8) 

400 
(100) 

2.6600 1.15877 เป็นกลาง 

การพัฒนาความ
มีระเบียบวินัย

ความรับผิดชอบ
แบบมืออาชีพ 

77 
(19.3) 

81 
(20.3) 

143 
(35.8) 

74 
(18.5) 

25 
(6.3) 

400 
(100) 

2.7225 1.15491 เป็นกลาง 

การพัฒนาความ
สามัคคีภายในทีม

เป็นน้ าหน่ึงใจ
เดียวกัน 

60 
(15.0) 

71 
(17.8) 

156 
(39.0) 

83 
(20.8) 

30 
(7.5) 

400 
(100) 

2.8800 1.12862 เป็นกลาง 

การมีกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับที่

เข้มงวดเพ่ือให้
เกิดความเป็นมือ

อาชีพ 

56 
(14.0) 

67 
(16.8) 

175 
(43.8) 

77 
(19.3) 

25 
(6.3) 

400 
(100) 

2.8700 1.07517 เป็นกลาง 

รวม 2.7567 .98532 เป็นกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านศักยภาพ  
และคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ในระดับ เป็น
กลาง (2.7567)  

 เมื่อพิจารณาระดับการความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านศักยภาพ และคุณภาพนัก
ฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
 ประเด็น การพัฒนาสรีระและสมรรถภาพร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 51.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมาร้อยละ 
14.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 14.5  มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ ร้อยละ 10.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ  
และร้อยละ 9.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 

ประเด็น การพัฒนาจิตใจ สมาธิ และการควบคุมอารมณ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 27.8 
มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ รองลงมาร้อยละ 27.5 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ ในระดับเป็นลบ ร้อยละ 26.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ ในระดับเป็นกลาง  
ร้อยละ 12.3 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก และร้อยละ 6.5 มีความถี่ในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 

ประเด็น การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ มุ่งมั่น ทุ่มเท มีน้ าใจนักกีฬา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 33.3 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมาร้อย 22.5 มีความถี่ในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ ในระดับค่อนข้างลบ ร้อยละ 20.5มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ 
ร้อยละ 18.0มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 5.8 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 

ประเด็นการพัฒนาความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบแบบมืออาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ35.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลางรองลงมาร้อยละ 20.3 มีความถี่ในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ ร้อยละ 19.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ 
ร้อยละ 18.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก และร้อยละ 6.3 มีความถี่ในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 

ประเด็น การพัฒนาความสามัคคีภายในทีมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อย
ละ 39.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมาร้อยละ 20.8 มีความถี่ในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 17.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้าง
ลบ ร้อยละ 15.0 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ และร้อยละ 7.5 มีความถ่ีในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 
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ประเด็น การมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับท่ีเข้มงวดเพื่อให้เกิดความเป็นมืออาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ร้อยละ 43.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมาร้อยละ 19.3 มีความถี่
ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 16.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับ
ค่อนข้างลบ ร้อยละ 14.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ และร้อยละ 6.3 มีความถี่
ในการรับรู้ภาพลักษณ์ ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.6 
 
แสดงจ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของ ด้ำนรูปแบบกำรเล่นฟุตบอล
ทีมชำติไทย ก่อน กำรบริหำรงำนของ เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

รวม x  S.D. ความหมาย ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

การประเมนิฝีเท้านักฟุตบอล
ภายในทีมเพื่อให้ได้กลยุทธ์

และยุทธวิธีที่ดีที่สุด 

59 
(14.8) 

71 
(17.8) 

170 
(42.5) 

79 
(19.8) 

21 
(5.3) 

400 
(100) 

2.8300 1.07190 เป็นกลาง 

การเล่นที่ชาญฉลาด ไม่เน้น
การปะทะ ไม่เอาจุดอ่อนด้าน
สรีระเมื่อต้องเจอคู่แข่งที่มี

รูปร่างที่เหนือกว่า 

73 
(18.3) 

82 
(20.5) 

150 
(37.5) 

69 
(17.3) 

26 
(6.5) 

400 
(100) 

2.7325 1.13982 เป็นกลาง 

การเคลื่อนที่หาที่ว่างของนัก
ฟุตบอลที่ปราศจากลูกบอลท า

ได้ยอดเย่ียม 

53 
(13.3) 

98 
(24.5) 

158 
(39.5) 

74 
(18.5) 

17 
(4.3) 

400 
(100) 

2.7600 1.03686 เป็นกลาง 

การเล่นที่หลากหลายมีทั้งเกม
บุกที่เฉียบคม และเกมรับที่

เหนียวแน่น 

66 
(16.5) 

95 
(23.8) 

155 
(38.8) 

65 
(16.3) 

19 
(4.8) 

400 
(100) 

2.6900 1.07554 เป็นกลาง 

การเล่นด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ
ตลอด 90 นาที หรือจนกว่าจะ

สิ้นเสียงนกหวีด 

97 
(24.3) 

85 
(21.3) 

129 
(32.3) 

63 
(15.8) 

26 
(6.5) 

400 
(100) 

2.5900 1.19812 ค่อนข้างลบ 

มีการปรับปรุงวิธีการเล่นให้มี
มาตรฐานสากล 

60 
(15.0) 

81 
(20.3) 

157 
(39.3) 

84 
(21.0) 

18 
(4.5) 

400 
(100) 

2.7975 1.07442 เป็นกลาง 

มีการศึกษาและวิจัยรูปแบบ
การเล่นของทีมฟุตบอล

ต่างชาติเพื่อน ามาพัฒนาการ
เล่นฟุตบอลทีมชาติไทย 

45 
(11.3) 

66 
(16.5) 

184 
(46.0) 

80 
(20.0) 

25 
(6.3) 

400 
(100) 

2.9350 1.03123 เป็นกลาง 

รวม 2.7621 .95506 เป็นกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านรูปแบบการเล่น
ฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ในระดับเป็นกลาง (2.7621)  
 เมื่อพิจารณาระดับการความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีม
ชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

 ประเด็น การประเมินฝีเท้านักฟุตบอลภายในทีมเพื่อให้ได้กลยุทธ์และยุทธวิธีท่ีดีท่ีสุด 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 42.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมา 
ร้อยละ 19.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 17.8 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ ในระดับค่อนข้างลบ ร้อยละ 14.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ ในระดับเป็นลบ  
และร้อยละ 5.3 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 

 ประเด็น การเล่นท่ีชาญฉลาด ไม่เน้นการปะทะ ไม่เอาจุดอ่อนด้านสรีระเมื่อต้องเจอ
คู่แข่งท่ีมีรูปร่างท่ีเหนือกว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 37.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ใน
ระดับเป็นกลาง รองลงมาร้อยละ 20.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ  
ร้อยละ 18.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ร้อยละ 17.3 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก และร้อยละ 6.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ 
ตามล าดับ 

 ประเด็น การเคล่ือนท่ีหาท่ีว่างของนักฟุตบอลท่ีปราศจากลูกบอลท าได้ยอดเยี่ยม  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 39.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมาร้อย
ละ 24.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ ร้อยละ 18.5 5 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 13.3 5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ 
และร้อยละ 4.3 5 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 

 ประเด็น การเล่นท่ีหลากหลายมีท้ังเกมบุกท่ีเฉียบคม และเกมรับท่ีเหนียวแน่นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ  38.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลางรองลงมา 
ร้อยละ 23.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ ร้อยละ 16.5 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ร้อยละ 16.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก  
และร้อยละ 4.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 

 ประเด็น การเล่นด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจตลอด 90 นาที หรือจนกว่าจะส้ินเสียงนกหวีด  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 32.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลางรองลงมา 
ร้อยละ 24.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ร้อยละ 21.3 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ ร้อยละ 15.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก 
และร้อยละ 6.5 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 
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 ประเด็น มีการปรับปรุงวิธีการเล่นให้มีมาตรฐานสากล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ  
39.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมา 21.0 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 20.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ 
ร้อยละ 15.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ และร้อยละ 4.5 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ  

 ประเด็น มีการศึกษาและวิจัยรูปแบบการเล่นของทีมฟุตบอลต่างชาติเพื่อน ามา
พัฒนาการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ  46.0 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมาร้อยละ 20.0 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้าง
บวก ร้อยละ 16.5 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ ร้อยละ 11.3 มีความถี่ในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ และร้อยละ 6.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก 
ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.7 
 
แสดงจ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ด้ำนเป้ำหมำย และนโยบำยกำร
บริหำรงำนฟุตบอลทีมชำติไทยก่อน กำรบริหำรงำนของ เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

รวม x  S.D. ความหมาย ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น

ด้วย 

เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

การต้ังเป้าหมายเป็นทีม

ฟุตบอลอันดับหน่ึงของอาเซียน 

48 

(12.0) 

39 

(9.8) 

130 

(32.5) 

132 

(33.0) 

51 

(12.8) 

400 

(100) 
3.2475 1.16604 เป็นกลาง 

การต้ังเป้าหมายเป็นทีม

ฟุตบอลทีมทีดีที่สุดหน่ึงในสิบ

ของเอเชีย 

64 

(16.0) 

50 

(12.5) 

153 

(38.3) 

90 

(22.5) 

43 

(10.8) 

400 

(100) 
2.9950 1.19312 เป็นกลาง 

การต้ังเป้าหมายไปเล่นฟุตบอล

โลกรอบสุดท้าย 

68 

(17.0) 

59 

(14.8) 

145 

(36.3) 

86 

(21.5) 

42 

(10.5) 

400 

(100) 
2.9375 1.20924 เป็นกลาง 

การวางแผนยกระดับฟุตบอล

ลีกอาชีพภายในประเทศ 
43 

(10.8) 

48 

(12.0) 

163 

(40.8) 

104 

(26.0) 

42 

(10.5) 

400 

(100) 
3.1350 1.10219 เป็นกลาง 
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ตารางท่ี 4.7 
 
แสดงจ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ด้ำนเป้ำหมำย และนโยบำยกำร
บริหำรงำนฟุตบอลทีมชำติไทยก่อน กำรบริหำรงำนของ เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง (ต่อ) 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

รวม x  S.D. ความหมาย ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น

ด้วย 

เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

การวางแผนสร้างแรงจูงใจ

ระยะยาว ให้กับนักฟุตบอล 

ทีมงาน และผู้เก่ียวข้องใน

ฟุตบอลทีมชาติไทย 

50 

(12.5) 

66 

(16.5) 

172 

(43.0) 

82 

(20.5) 

30 

(7.5) 

400 

(100) 
2.9400 1.08135 เป็นกลาง 

การวางแผนพัฒนาด้าน

ทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้ตัดสิน 

ผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การ

กีฬา นักโภชนาการ ให้มี

มาตรฐานเป็นมืออาชีพ 

56 

(14.0) 

58 

(14.5) 

175 

(43.8) 

80 

(20.0) 

31 

(7.8) 

400 

(100) 
2.9300 1.10142 เป็นกลาง 

รวม 3.0308 .98535 เป็นกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านเป้าหมาย  
และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อน การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง  
ในระดับเป็นกลาง (3.0308)  
 เมื่อพิจารณาระดับการความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านเป้าหมาย และนโยบายการ
บริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อน การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า 

 ประเด็น การตั้งเป้าหมายเป็นทีมฟุตบอลอันดับหนึ่งของอาเซียน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 33.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก รองลงมา 32.5 มีความถี่ในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ ร้อยละ 12.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก 
ร้อยละ 12.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ และร้อยละ 9.8 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ ตามล าดับ  

 ประเด็น การตั้งเป้าหมายเป็นทีมฟุตบอลทีมทีดีท่ีสุดหนึ่งในสิบของเอเชีย กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.3 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมา 22.5 มีความถี่ใน
การรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 16.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับ 
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เป็นลบ ร้อยละ 12.5 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 10.8 มีความถี่
ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 

 ประเด็น การตั้งเป้าหมายไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ  
36.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมาร้อยละ 21.5 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 17.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ  
ร้อยละ 14.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 10.5 มีความถี่ในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ  

 ประเด็น การวางแผนยกระดับฟุตบอลลีกอาชีพภายในประเทศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 40.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมาร้อยละ 26.0 มีความถี่ใน
การรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 12.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับ
ค่อนข้างลบ ร้อยละ 10.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ และร้อยละ 10.5 มีความถี่
ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 

 ประเด็น การวางแผนสร้างแรงจูงใจระยะยาว ให้กับนักฟุตบอล ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้อง
ในฟุตบอลทีมชาติไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 43.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับ
เป็นกลาง รองลงมาร้อยละ 20.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 16.5 
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ ร้อยละ 12.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ใน
ระดับเป็นลบ และร้อยละ 7.5 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 

 ประ เด็น การวางแผนพัฒนา ด้านทรัพยากรบุคคล เ ช่น  ผู้ ตัดสิน ผู้ ฝึกสอน 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักโภชนาการ ให้มีมาตรฐานเป็นมืออาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ  
43.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมาร้อยละ 20.0 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 14.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ 
ร้อยละ 14.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ และร้อยละ 7.8 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

ตารางท่ี 4.8 
 
แสดงจ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ด้ำนควำมถูกต้องโปร่ งใสของ
สมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ก่อน กำรบริหำรงำนของ เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

รวม x  S.D. ความหมาย ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

การเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารและตรวจสอบ
สมาคมฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย 

97 
(24.3) 

57 
(14.3) 

152 
(38.0) 

59 
(14.8) 

35 
(8.8) 

400 
(100) 

2.6950 1.23320 เป็นกลาง 

การเปิดเผยข้อมูลการ
คัดเลือกบุคลากร

สมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย 

98 
(24.5) 

59 
(14.8) 

147 
(36.8) 

67 
(16.8) 

29 
(7.3) 

400 
(100) 

2.6750 1.21782 เป็นกลาง 

สื่อมวลชนเข้ามามี
บทบาทในการ

ตรวจสอบข้อมูลการ
บริหารสมาคมฟุตบอล

แห่งประเทศไทย 

68 
(17.0) 

52 
(13.0) 

171 
(42.8) 

80 
(20.0) 

29 
(7.3) 

400 
(100) 

2.8750 1.13472 เป็นกลาง 

สื่อมวลชนสามารถ
น าเสนอข้อมูลการ
บริหารของสมาคม

ฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทย 

65 
(16.3) 

39 
(9.8) 

176 
(44.0) 

93 
(23.3) 

27 
(6.8) 

400 
(100) 

2.9450 1.11808 เป็นกลาง 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนท างาน
ได้อย่างอิสระปราศจาก

การแทรกแซงจาก
สมาคมฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย 

88 
(22.0) 

50 
(12.5) 

170 
(42.5) 

62 
(15.5) 

30 
(7.5) 

400 
(100) 

2.7400 1.18148 เป็นกลาง 

รวม 2.7860 1.04284 เป็นกลาง 

  
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความถูกต้อง

โปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ในระดับ
เป็นกลาง (2.7860)  
 เมื่อพิจารณาระดับการความถี่ในการรับรู้ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
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 ประเด็น การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและตรวจสอบสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 38.0 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมา 24.3 
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ร้อยละ 14.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับ
ค่อนข้างบวก ร้อยละ 14.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 8.8  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ  

 ประเด็น การเปิดเผยข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 36.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมา 24.5  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ร้อยละ 16.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับ
ค่อนข้างบวก ร้อยละ 14.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 7.3  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ  

 ประเด็น ส่ือมวลชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบข้อมูลการบริหารสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 42.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็น
กลาง รองลงมา 20.0 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 17.0 มีความถี่ใน
การรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ร้อยละ 13.0 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ 
และร้อยละ 7.3 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ  

 ประเด็น ส่ือมวลชนสามารถน าเสนอข้อมูลการบริหารของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 44.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมา 
23.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 16.3 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ร้อยละ 9.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อย
ละ 6.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 

 ประเด็น หัวหน้าผู้ฝึกสอนท างานได้อย่างอิสระปราศจากการแทรกแซงจากสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 44.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับ
เป็นกลาง รองลงมา 23.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 16.3  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ร้อยละ 9.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับ
ค่อนข้างลบ และร้อยละ 6.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.9 
 
แสดงจ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ด้ำนควำมเช่ือ และศรัทธำของ
แฟนฟุตบอลทีมชำติไทย ก่อน กำรบริหำรงำนของ เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม x  S.D. ความหมาย ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ความสมัคร
สมานสามัคคี

ของแฟน
ฟุตบอลเมื่อ
ฟุตบอลทีม
ชาติไทยลง

แข่งขัน 

64 
(16.0) 

47 
(11.8) 

147 
(36.8) 

100 
(25.0) 

42 
(10.5) 

400 
(100) 

3.0225 1.19606 เป็นกลาง 

ยอดขายบัตร
และจ านวน
แฟนฟุตบอล
ที่มากขึ้นเมื่อ
ฟุตบอลทีม
ชาติไทยลง

แข่งขัน 

91 
(22.8) 

62 
(15.5) 

145 
(36.3) 

78 
(19.5) 

24 
(6.0) 

400 
(100) 

2.7050 1.19017 เป็นกลาง 

เกิดกลุ่มแฟน
คลับที่เช่ือมั่น
และศรัทธา

นักฟุตบอลทีม
ชาติไทย 

76 
(19.0) 

62 
(15.5) 

157 
(39.3) 

80 
(20.0) 

25 
(6.3) 

400 
(100) 

2.7900 1.15074 เป็นกลาง 

กระแสความ
นิยมและ
ศรัทธา

หัวหน้าผู้
ฝึกสอนทีม
ชาติไทย 

81 
(20.3) 

67 
(16.8) 

167 
(41.8) 

61 
(15.3) 

24 
(6.0) 

400 
(100) 

2.7000 1.13279 เป็นกลาง 

รวม 2.8044 1.04998 เป็นกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความเช่ือ และ
ศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อน การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ในระดับเป็น
กลาง (2.8044)  
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 เมื่อพิจารณาระดับการความถี่ในการรับรู้ ด้านความเช่ือ และศรัทธาของแฟนฟุตบอล
ทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

 ประเด็น ความสมัครสมานสามัคคีของแฟนฟุตบอลเมื่อฟุตบอลทีมชาติไทยลงแข่งขัน 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 36.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมา 25.0 
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 16.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ใน
ระดับเป็นลบ ร้อยละ 11.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 10.5  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ  

 ประเด็น ยอดขายบัตรและจ านวนแฟนฟุตบอลท่ีมากขึ้นเมื่อฟุตบอลทีมชาติไทยลง
แข่งขัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 36.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง 
รองลงมา 22.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ร้อยละ 19.5 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวกร้อยละ 15.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ 
และร้อยละ 6.0 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 

 ประเด็น เกิดกลุ่มแฟนคลับท่ีเช่ือมั่นและศรัทธานักฟุตบอลทีมชาติไทย กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.3 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมา 20.0 มีความถี่ใน
การรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 19.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็น
ลบ ร้อยละ 15.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 6.3 มีความถี่ใน
การรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ  

 ประเด็น กระแสความนิยมและศรัทธาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ร้อยละ 41.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง รองลงมา 20.3 มีความถี่ในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ร้อยละ 16.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ 
ร้อยละ 15.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก และร้อยละ 6.0 มีความถี่ในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 

 
4.3 การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมืองโดยน าเสนอข้อมูลดังกล่าวเป็นจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลข
คณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.10 
 
แสดงจ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของ ด้ำนศักยภำพ และคุณภำพ
นักฟุตบอลทีมชำติไทย ภำยใต้ กำรบริหำรงำนของ เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม x  S.D. ความหมาย ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

การพัฒนาสรีระและ
สมรรถภาพร่างกาย 
ความแข็งแรงของ

กล้ามเน้ือ 

1 
(.3) 

4 
(1.0) 

16 
(4.0) 

126 
(31.5) 

253 
(63.3) 

400 
(100) 

4.5650 .64561 เป็นบวก 

การพัฒนาจิตใจ สมาธิ 
และการควบคุม

อารมณ์ 

1 
(.3) 

3 
(.8) 

3 
(.8) 

47 
(11.8) 

346 
(86.5) 

400 
(100) 

4.8350 .47786 เป็นบวก 

การพัฒนาความเป็น
มืออาชีพ มุ่งมั่น ทุ่มเท 

มีน้ าใจนักกีฬา 

0 
(0) 

2 
(.5) 

1 
(.3) 

49 
(12.3) 

348 
(87.0) 

400 
(100) 

4.8575 .39697 เป็นบวก 

การพัฒนาความมี
ระเบียบวินัยความ
รับผิดชอบแบบมือ

อาชีพ 

0 
(0) 

1 
(.3) 

6 
(1.5) 

54 
(13.5) 

339 
(84.8) 

400 
(100) 

4.8275 .43384 เป็นบวก 

การพัฒนาความ
สามัคคภีายในทีมเป็น

น้ าหน่ึงใจเดียวกัน 

0 
(0) 

1 
(.3) 

6 
(1.5) 

39 
(9.8) 

354 
(88.5) 

400 
(100) 

4.8650 .40272 เป็นบวก 

การมีกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับที่เข้มงวด

เพื่อให้เกิดความเป็น
มืออาชีพ 

0 
(0) 

0 
(0) 

9 
(2.3) 

73 
(18.3) 

318 
(79.5) 

400 
(100) 

4.7725 .47042 เป็นบวก 

รวม 4.7872 .34666 เป็นบวก 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านศักยภาพ  
และคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง  ในระดับเป็น
บวก (4.7872)  
 เมื่อพิจารณาระดับการความถี่ในการรับรู้ ด้านความเช่ือ และศรัทธาของแฟนฟุตบอล
ทีมชาติไทย ภายใต้ การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
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 ประเด็น การพัฒนาสรีระและสมรรถภาพร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 63.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 31.5  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 4.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ใน
ระดับเป็นกลาง ร้อยละ 1.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ .3  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ  

 ประเด็น การพัฒนาจิตใจ สมาธิ และการควบคุมอารมณ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 
86.5 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 11.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์
ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ .8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง ร้อยละ .8  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ใน
ระดับเป็นลบ ตามล าดับ  

 ประเด็น การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ มุ่งมั่น ทุ่มเท มีน้ าใจนักกีฬา กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ร้อยละ 87.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 12.3 มีความถี่ในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ .5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ 
ร้อยละ .3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง และร้อยละ 0 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ  

 ประเด็น การพัฒนาความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบแบบมืออาชีพ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 13.5 มีความถี่ใน
การรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 1.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็น
กลาง ร้อยละ .3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 0 มีความถี่ในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ  

 ประเด็น การพัฒนาความสามัคคีภายในทีมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ร้อยละ 88.5 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 9.8 มีความถ่ีในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 1.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง  
ร้อยละ .3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 0 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ  

 ประเด็น การมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับท่ีเข้มงวดเพื่อให้เกิดความเป็นมืออาชีพ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 18.3 มีความถี่ 
ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 2.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับ 
เป็นกลาง ร้อยละ 0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 0 มีความถี่ 
ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.11 
 
แสดงจ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของ ด้ำนรูปแบบกำรเล่นฟุตบอล
ทีมชำติไทย ภำยใต้ กำรบริหำรงำนของ เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม x  S.D. ความหมาย ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ย่ิง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

การประเมินฝีเท้านัก
ฟุตบอลภายในทีม

เพื่อให้ได้กลยุทธ์และ
ยุทธวิธีที่ดีที่สุด 

1 
(.3) 

2 
(.5) 

17 
(4.3) 

106 
(26.5) 

274 
(68.5) 

400 
(100) 

4.6250 .61671 เป็นบวก 

การเล่นที่ชาญฉลาด 
ไม่เน้นการปะทะ ไม่
เอาจุดอ่อนด้านสรีระ
เมื่อต้องเจอคู่แข่งที่มี
รูปร่างที่เหนือกว่า 

1 
(.3) 

2 
(.5) 

12 
(3.0) 

81 
(20.3) 

304 
(76.0) 

400 
(100) 

4.7125 .57066 เป็นบวก 

การเคลื่อนที่หาที่ว่าง
ของนักฟุตบอลที่

ปราศจากลูกบอลท า
ได้ยอดเย่ียม 

0 
(0) 

3 
(.8) 

15 
(3.8) 

112 
(28.0) 

270 
(67.5) 

400 
(100) 

4.6225 .59656 เป็นบวก 

การเล่นที่หลากหลาย
มีทั้งเกมบุกที่เฉียบคม 
และเกมรับที่เหนียว

แน่น 

0 
(0) 

6 
(1.5) 

36 
(9.0) 

139 
(34.8) 

219 
(54.8) 

400 
(100) 

4.4275 .71835 เป็นบวก 

การเล่นด้วยความ
มุ่งมั่นต้ังใจตลอด 90 
นาที หรือจนกว่าจะ

สิ้นเสียงนกหวีด 

0 
(0) 

1 
(.3) 

3 
(.8) 

38 
(9.5) 

358 
(89.5) 

400 
(100) 

4.8825 .36610 เป็นบวก 

มีการปรับปรุงวิธีการ
เล่นให้มี

มาตรฐานสากล 

1 
(.3) 

0 
(0) 

14 
(3.5) 

107 
(26.8) 

278 
(69.5) 

400 
(100) 

4.6525 .57233 เป็นบวก 

มีการศึกษาและวิจัย
รูปแบบการเล่นของ
ทีมฟุตบอลต่างชาติ
เพื่อน ามาพัฒนาการ
เล่นฟุตบอลทีมชาติ

ไทย 

1 
(.3) 

3 
(.8) 

26 
(6.5) 

102 
(25.5) 

268 
(67.0) 

400 
(100) 

4.5825 .67031 เป็นบวก 

รวม 4.6436 .45096 เป็นบวก 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านรูปแบบการ
เล่นฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ในระดับเป็นบวก (4.6436)  
 เมื่อพิจารณาระดับการความถี่ในการรับรู้ ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย
ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

 ประเด็น การประเมินฝีเท้านักฟุตบอลภายในทีมเพื่อให้ได้กลยุทธ์และยุทธวิธีท่ีดีท่ีสุด 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 68.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 26.5 
มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 4.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ 
ในระดับเป็นกลาง ร้อยละ 0.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ .3  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับไม่เป็นบวก ตามล าดับ  

 ประเด็น การเล่นท่ีชาญฉลาด ไม่เน้นการปะทะ ไม่เอาจุดอ่อนด้านสรีระเมื่อต้องเจอ
คู่แข่งท่ีมีรูปร่างท่ีเหนือกว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ  76.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ 
ในระดับเป็นบวก รองลงมา 20.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 3.0  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง ร้อยละ .5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับ
ค่อนข้างลบและร้อยละ .3 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ 

 ประเด็น การเคล่ือนท่ีหาท่ีว่างของนักฟุตบอลท่ีปราศจากลูกบอลท าได้ยอดเยี่ยม กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 67.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 28.0  
มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 3.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ 
ในระดับเป็นกลาง ร้อยละ .8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 0  
มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ 

 ประเด็น การเล่นท่ีหลากหลายมีท้ังเกมบุกท่ีเฉียบคม และเกมรับท่ีเหนียวแน่น กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 54.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 34.8  
มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 9.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ 
ในระดับเป็นกลาง ร้อยละ 1.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 0  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ 

 ประเด็น การเล่นด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจตลอด 90 นาที หรือจนกว่าจะส้ินเสียงนกหวีด 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 89.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 9.5  
มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ .8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ 
ในระดับเป็นกลาง ร้อยละ .3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 0  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ 

 ประเด็น มีการปรับปรุงวิธีการเล่นให้มีมาตรฐานสากล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ  
69.5 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 26.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์
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ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 3.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง ร้อยละ .3  
มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ และร้อยละ 0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ใน
ระดับค่อนข้างลบ ตามล าดับ 

 ประเด็น มีการศึกษาและวิจัยรูปแบบการเล่นของทีมฟุตบอลต่างชาติเพื่อน ามา
พัฒนาการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ  67.0 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 25.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก 
ร้อยละ 6.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง ร้อยละ .8 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ .3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ 
ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.12 
 
แสดงจ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ด้ำนเป้ำหมำย และนโยบำยกำร
บริหำรงำนฟุตบอลทีมชำติไทย ภำยใต้ กำรบริหำรงำนของ เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม x  S.D. ความหมาย 
ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ย่ิง 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

เห็น

ด้วย 

เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

การต้ังเป้าหมายเป็นทีมฟุตบอล

อันดับหน่ึงของอาเซียน 

3 

(.8) 

3 

(.8) 

4 

(1.0) 

46 

(11.5) 

344 

(86.0) 

400 

(100) 
4.8125 .55508 เป็นบวก 

การต้ังเป้าหมายเป็นทีมฟุตบอล

ทีมทีดีที่สุดหน่ึงในสิบของเอเชีย 

0 

(0) 

0 

(0) 

6 

(1.5) 

43 

(10.8) 

351 

(87.8) 

400 

(100) 
4.8625 .38596 เป็นบวก 

การต้ังเป้าหมายไปเล่นฟุตบอล

โลกรอบสุดท้าย 
0 

(0) 

2 

(.5) 

12 

(3.0) 

55 

(13.8) 

331 

(82.8) 

400 

(100) 
4.7875 .50793 เป็นบวก 

การวางแผนยกระดับฟุตบอล

ลีกอาชีพภายในประเทศ 
0 

(0) 

0 

(0) 

26 

(6.5) 

105 

(26.3) 

269 

(67.3) 

400 

(100) 
4.6075 .60776 เป็นบวก 
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ตารางท่ี 4.12 
 
แสดงจ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ด้ำนเป้ำหมำย และนโยบำยกำร
บริหำรงำนฟุตบอลทีมชำติไทย ภำยใต้ กำรบริหำรงำนของ เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง (ต่อ) 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม x  S.D. ความหมาย ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

การวางแผนสร้างแรงจูงใจระยะ
ยาว ให้กับนักฟุตบอล ทีมงาน 
และผู้เก่ียวข้องในฟุตบอลทีม

ชาติไทย 

0 
(0) 

5 
(1.3) 

14 
(3.5) 

80 
(20.0) 

301 
(75.3) 

400 
(100) 

4,6925 .59903 เป็นบวก 

การวางแผนพัฒนาด้าน
ทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้ตัดสิน 
ผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การ

กีฬา นักโภชนาการ ให้มี
มาตรฐานเป็นมืออาชีพ 

1 
(.3) 

7 
(1.8) 

45 
(11.3) 

105 
(26.3) 

242 
(60.5) 

400 
(100) 

4.4500 .78040 เป็นบวก 

รวม 4.7021 .41375 เป็นบวก 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านเป้าหมาย  

และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้ การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง  
ในระดับเป็นบวก (4.7021)  
 เมื่อพิจารณาระดับการความถี่ในการรับรู้ ด้านเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน
ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้ การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

 ประเด็น การตั้งเป้าหมายเป็นทีมฟุตบอลอันดับหนึ่งของอาเซียน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 86.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 11.5 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 1.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง  
ร้อยละ .8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ .8 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ  

 ประเด็น การตั้งเป้าหมายเป็นทีมฟุตบอลทีมทีดีท่ีสุดหนึ่งในสิบของเอเชีย กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 10.8 มีความถี่ 
ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 1.5 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็น
กลาง ร้อยละ 0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 0 มีความถี่ในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ  
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 ประเด็น การตั้งเป้าหมายไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ  
82.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 13.8 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์
ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 3.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง ร้อยละ .5  
มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ 
ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ  

 ประเด็น การวางแผนยกระดับฟุตบอลลีกอาชีพภายในประเทศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 67.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 26.3 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 6.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง  
ร้อยละ 0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 0 มีความถี่ในการรับรู้
ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ  

 ประเด็น การวางแผนสร้างแรงจูงใจระยะยาว ให้กับนักฟุตบอล ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้อง
ในฟุตบอลทีมชาติไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 75.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับ
เป็นบวก รองลงมา 20.0 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 3.5 มีความถี่
ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง ร้อยละ 1.3 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้าง
ลบ และร้อยละ 0 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ  

 ประ เด็น การวาง แผนพัฒนา ด้านทรัพยากรบุคคล เ ช่น  ผู้ ตัดสิน ผู้ ฝึกสอน 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักโภชนาการ ให้มีมาตรฐานเป็นมืออาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ  
60.5 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 26.3 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์
ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 11.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง ร้อยละ 1.8  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ .3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ใน
ระดับเป็นลบ ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.13 
 
แสดงจ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ด้ำนควำมถูกต้องโปร่งใสของ
สมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ภำยใต้ กำรบริหำรงำนของ เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

รวม x  S.D. ความหมาย ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

การเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารและตรวจสอบ
สมาคมฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย 

3 
(.8) 

10 
(2.5) 

69 
(17.3) 

96 
(24.0) 

222 
(55.5) 

400 
(100) 4.3100 .89493 เป็นบวก 

การเปิดเผยข้อมูลการ
คัดเลือกบุคลากรสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

7 
(1.8) 

10 
(2.5) 

66 
(16.5) 

103 
(25.8) 

214 
(53.5) 

400 
(100) 4.2675 .94242 เป็นบวก 

สื่อมวลชนเข้ามามี
บทบาทในการตรวจสอบ
ข้อมูลการบริหารสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

4 
(1.0) 

6 
(1.5) 

73 
(18.3) 

116 
(29.0) 

201 
(50.3) 

400 
(100) 4.2600 .87711 เป็นบวก 

สื่อมวลชนสามารถ
น าเสนอข้อมูลการบริหาร
ของสมาคมฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย 

3 
(.8) 

4 
(1.0) 

61 
(15.3) 

129 
(32.3) 

203 
(50.8) 

400 
(100) 4.3125 .81946 เป็นบวก 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนท างาน
ได้อย่างอิสระปราศจาก

การแทรกแซงจากสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

16 
(4.0) 

12 
(3.0) 

90 
(22.5) 

69 
(17.3) 

213 
(53.3) 

400 
(100) 

4.1275 1.10648 
ค่อนข้าง

บวก 

รวม 4.2555 .74472 เป็นบวก 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความถูกต้อง
โปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ภายใต้ การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ใน
ระดับเป็นบวก (4.2555)  
 เมื่อพิจารณาระดับการความถี่ในการรับรู้ ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ภายใต้ การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
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 ประเด็น การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและตรวจสอบสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 55.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 24.0 
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 17.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ใน
ระดับเป็นกลาง ร้อยละ 2.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ .8  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ 

 ประเด็น การเปิดเผยข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 53.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 25.8  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 16.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ใน
ระดับเป็นกลาง ร้อยละ 2.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 1.8  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก ตามล าดับ 

ประเด็น ส่ือมวลชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบข้อมูลการบริหารสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก 
รองลงมา 29.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 18.3 มีความถี่ในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง ร้อยละ 1.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ 
และร้อยละ 1.0 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ  

ประเด็น ส่ือมวลชนสามารถน าเสนอข้อมูลการบริหารของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 50.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 32.3 
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 15.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ใน
ระดับเป็นกลาง ร้อยละ 1.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ .8  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ  

ประเด็น หัวหน้าผู้ฝึกสอนท างานได้อย่างอิสระปราศจากการแทรกแซงจากสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทย  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 53.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็น
บวก รองลงมา 22.5 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง ร้อยละ 17.3 มีความถี่ในการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 4.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ 
และร้อยละ 3.0 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.14 
 
แสดงจ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ด้ำนควำมเช่ือและศรัทธำของ
แฟนฟุตบอลทีมชำติไทย ภำยใต้ กำรบริหำรงำนของ เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม x  S.D. ความหมาย ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ความสมัครสมาน
สามัคคีของแฟน

ฟุตบอลเมื่อฟุตบอล
ทีมชาติไทยลง

แข่งขัน 

0 
(0) 

1 
(.3) 

9 
(2.3) 

43 
(10.8) 

347 
(86.8) 

400 
(100) 

4.8400 .44146 เป็นบวก 

ยอดขายบัตรและ
จ านวนแฟนฟุตบอล

ที่มากขึ้นเมื่อ
ฟุตบอลทีมชาติไทย

ลงแข่งขัน 

0 
(0) 

1 
(.3) 

7 
(1.8) 

34 
(8.5) 

358 
(89.5) 

400 
(100) 

4.8725 .40205 เป็นบวก 

เกิดกลุ่มแฟนคลับที่
เช่ือมั่นและศรัทธา
นักฟุตบอลทีมชาติ

ไทย 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(.8) 

36 
(9.0) 

361 
(90.3) 

400 
(100) 

4.8950 .33053 เป็นบวก 

กระแสความนิยม
และศรัทธาหัวหน้า
ผู้ฝึกสอนทีมชาติ

ไทย 

0 
(0) 

0 
(0) 

4 
(1.0) 

26 
(6.5) 

370 
(92.5) 

400 
(100) 

4.9150 .31308 เป็นบวก 

รวม 4.8806 .29718 เป็นบวก 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความเช่ือ 
และศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้ การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง  
ในระดับเป็นบวก (4.8806)  
 เมื่อพิจารณาระดับการความถ่ีในการรับรู้ ด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีม
ชาติไทย ภายใต้ การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

ประเด็น ความสมัครสมานสามัคคีของแฟนฟุตบอลเมื่อฟุตบอลทีมชาติไทยลงแข่งขัน  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 86.8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 10.8  
มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 2.3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ 
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ในระดับเป็นกลาง ร้อยละ .3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 0  
มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ 

 ประเด็น ยอดขายบัตรและจ านวนแฟนฟุตบอลท่ีมากขึ้นเมื่อฟุตบอลทีมชาติไทยลง

แข่งขัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 89.5 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก 

รองลงมา 8.5 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 1.8 มีความถี่ในการรับรู้

ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง ร้อยละ .3 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ  

และร้อยละ 0 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ 

 ประเด็น เกิดกลุ่มแฟนคลับท่ีเช่ือมั่นและศรัทธานักฟุตบอลทีมชาติไทย กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.3 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 9.0 มีความถ่ีในการ

รับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ .8 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง  

ร้อยละ 0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 0 มีความถี่ในการรับรู้

ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ 

 ประเด็น กระแสความนิยมและศรัทธาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ร้อยละ 92.5 มีความถ่ีในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นบวก รองลงมา 6.5 มีความถ่ีในการรับรู้

ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างบวก ร้อยละ 1.0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับเป็นกลาง  

ร้อยละ 0 มีความถี่ในการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับค่อนข้างลบ และร้อยละ 0 มีความถี่ในการรับรู้

ภาพลักษณ์ในระดับเป็นลบ ตามล าดับ 

 

4.4 การทดสอบสมมติฐาน 
 
 การศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ  
เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานไว้  
2 ข้อ ดังนี้ 

      1.ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรแตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ  
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 
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      2.การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ  
เสนาเมือง มีความแตกต่างกับการการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงาน 
ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติ
ไทย” ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 
  สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” เพศท่ีแตกต่างกันจะมีการ
รับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.15 
 
กำรเปรียบเทียบกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทย ภำยใต้กำรบริหำรงำนของ เกียรติศักด์ิ เสนำ
เมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” จ ำแนกตำมเพศ 

ประเด็น เพศ จ านวน 
ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t Sig. 

ศักยภาพและคุณภาพนัก
ฟุตบอลทีมชาติไทย 

ชาย 
หญิง 

246 
154 

4.7663 
4.8203 

.38937 

.26234 
-1.659 .098 

รูปแบบการเล่นฟุตบอลทีม
ชาติไทย 

ชาย 
หญิง 

246 
154 

4.6039 
4.7069 

.48786 

.37771 
-2.365* .019 

เป้าหมาย และนโยบายการ
บริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย 

ชาย 
หญิง 

246 
154 

4.6721 
4.7069 

.45297 

.33780 
-1.963 .050 

ความถูกต้องโปร่งใสของ
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ

ไทย 

ชาย 
หญิง 

246 
154 

4.3179 
4.1558 

.74456 

.73645 
2.127* .034 

ความเช่ือและศรัทธาของแฟน
ฟุตบอลทีมชาติไทย 

ชาย 
หญิง 

246 
154 

4.8638 
4.9075 

.31663 

.26189 
-1.494 .136 

รวม 
ชาย 
หญิง 

246 
154 

4.6394 
4.6707 

.39184 

.31063 
-.885 .376 

* Sig. < .05 
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 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า โดยรวมผู้ท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอล
ทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
(Sig. > .05) 

 ผู้ท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านศักยภาพ และคุณภาพนักฟุตบอลทีม
ชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05  
(Sig. > .05) 

 ผู้ท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย
ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) 

 ผู้ท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน
ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 
.05 (Sig. > .05) 

 ผู้ท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติ ศักด์ิ เสนาเมือง แตกต่างกัน  
ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) 

 ผู้ท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอล
ทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
(Sig. > .05) 
 สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ประชากรของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” อายุท่ี
แตก ต่างกัน จะมี การรั บ รู้ ภ าพ ลักษณ์ฟุ ตบอลทีมชา ติ ไทย  ภายใ ต้การบริ หารงานของ  
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.16 
 
กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทย ภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 
เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” จ ำแนกตำมอำยุ 

ประเด็น อายุ จ านวน 
ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ศักยภาพและคุณภาพนัก
ฟุตบอลทีมชาติไทย 

ต่ ากว่า 18 ปี 
18 – 25 ปี 
26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 

มากกว่า 45 ปี 

11 
146 
164 
58 
21 

4.8939 
4.8128 
4.7673 
4.7672 
4.7871 

.13484 

.31918 

.35923 

.34616 

.49038 

.669 .614 

รูปแบบการเล่นฟุตบอล
ทีมชาติไทย 

ต่ ากว่า 18 ปี 
18 – 25 ปี 
26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 

มากกว่า 45 ปี 

11 
146 
164 
58 
21 

4.7922 
4.6820 
4.6071 
4.6281 
4.6259 

.22464 

.40502 

.45873 

.50556 

.60325 

.855 .491 

เป้าหมาย และนโยบาย
การบริหารงานฟุตบอล

ทีมชาติไทย 

ต่ ากว่า 18 ปี 
18 – 25 ปี 
26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 

มากกว่า 45 ปี 

11 
146 
164 
58 
21 

4.8182 
4.7466 
4.6565 
4.7011 
4.6905 

.22918 

.36892 

.43324 

.44014 

.53042 

1.142 .336 

ความถูกต้องโปร่งใสของ
สมาคมฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย 

ต่ ากว่า 18 ปี 
18 – 25 ปี 
26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 

มากกว่า 45 ปี 

11 
146 
164 
58 
21 

4.5636 
4.3000 
4.1829 
4.2379 
4.4000 

.49653 

.74879 

.75597 

.78267 

.58310 

1.199 .311 

* Sig. < .05 
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ตารางท่ี 4.16 
 
กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทย ภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 
เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” จ ำแนกตำมอำยุ (ต่อ) 

ประเด็น อายุ จ านวน 
ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ความเช่ือและศรัทธาของ
แฟนฟุตบอลทีมชาติไทย 

ต่ ากว่า 18 ปี 
18 – 25 ปี 
26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 

มากกว่า 45 ปี 

11 
146 
164 
58 
21 

5.0000 
4.8716 
4.8857 
4.8621 
4.8929 

.00000 

.31519 

.29222 

.29681 

.29124 

.552 .697 

รวม 

ต่ ากว่า 18 ปี 
18 – 25 ปี 
26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 

มากกว่า 45 ปี 

11 
146 
164 
58 
21 

4.8084 
4.6827 
4.6161 
4.6373 
4.6667 

.19838 

.35009 

.35656 

.39162 

.45867 

1.211 .306 

* Sig. < .05 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า โดยรวมผู้ท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอล
ทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
(Sig. > .05) 

 ผู้ท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านศักยภาพ และคุณภาพนักฟุตบอล
ทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
(Sig. > .05) 

 ผู้ท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย
ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. > .05) 

 ผู้ท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน
ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 
.05 (Sig. > .05) 
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 ผู้ท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ไม่แตกต่างกัน  
ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. > .05) 

 ผู้ท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอล
ทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
(Sig. > .05) 
 สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ประชากรของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ระดัการศึกษา 
ท่ีแตก ต่างกันจะมีการรั บรู้ ภ าพ ลักษณ์ฟุ ตบอลทีมชาติ ไทยภายใ ต้การบริหารงานของ  
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.17 
 
กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทยภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 
เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ประเด็น ระดับการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ศักยภาพและคุณภาพ
นักฟุตบอลทีมชาติ

ไทย 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

114 
293 
47 

4.8187 
4.7810 
4.7411 

.30123 

.36082 

.37560 
.923 .398 

รูปแบบการเล่น
ฟุตบอลทีมชาติไทย 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

114 
293 
47 

4.7130 
4.6354 
4.5168 

.38600 

.44091 

.60283 
3.289* .038 

เป้าหมาย และ
นโยบายการ

บริหารงานฟุตบอล
ทีมชาติไทย 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

114 
293 
47 

4.7266 
4.7071 
4.6170 

.40591 

.39634 

.50828 
1.212 .299 

ความถูกต้องโปร่งใส
ของสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทย 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

114 
293 
47 

4.4018 
4.2192 
4.0851 

.68071 

.75801 

.78102 
3.763* .024 

* Sig. < .05 
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ตารางท่ี 4.17 
 
กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทยภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 
เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ (ต่อ) 

ประเด็น ระดับการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ความเช่ือและศรัทธา
ของแฟนฟุตบอลทีม

ชาติไทย 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

114 
293 
47 

4.9101 
4.8839 
4.7926 

.24917 

.28414 

.43087 
2.661 .071 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

114 
293 
47 

4.7112 
4.6342 
4.5486 

.32175 

.35508 

.46270 
3.541* .030 

* Sig. < .05 

 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า โดยรวมผู้ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง แตกต่างกัน  
ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) 

 และผู้ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย 
ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย”  
ในประเด็น ศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย, เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน
ฟุตบอลทีมชาติไทย และความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย ไม่แตกต่างกันท่ีระดับ
นัยส าคัญ .05 (Sig. > .05) 

 แต่ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้
การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในประเด็น 
รูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย และความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. > .05) ดังตารางท่ี 4.18 และตารางท่ี 4.19 
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ตารางท่ี 4.18 
 
ตำรำงเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทยภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 
เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” ประเด็นรูปแบบกำรเล่นฟุตบอลทีม 
ชำติไทย จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับการศึกษา ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย Sig. 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 
.07765 
.11867* 

.129 

.012 

ปริญญาตรี 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

-.07765 
.11867 

.129 

.098 

สูงกว่าปริญญาตรี 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
-.19632* 
-.11867 

.012 

.098 

* Sig. < .05 
จากตารางท่ี 4.18 ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีการรับรู้

ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็นรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย มากกว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี และผู้มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย
ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็น
รูปแบบการเล่น มากกว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) 

 
ตารางท่ี 4.19 
 
ตำรำงเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทยภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 
เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” ประเด็นควำมถูกต้องโปร่งใสของ 
สมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับการศึกษา ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย Sig. 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 
.18251* 
.31665* 

.031 

.014 

ปริญญาตรี 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

-.18251* 
.13414 

.031 

.256 

สูงกว่าปริญญาตรี 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
-.31665* 
-.13414 

.014 

.256 

* Sig. < .05 
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 จากตารางท่ี 4.19 ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็น ความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมากกว่าผู้ท่ี
มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีที่ระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) 
 สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ประชากรของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” รายได้สูงสุด
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติ
ศักดิ์ เสนาเมือง แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.20 
 
กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทยภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 
เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” จ ำแนกตำมรำยได้ส่วนตัวต่อเดือน 

ประเด็น รายได้ส่วนตัวต่อเดือน จ านวน 
ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ศักยภาพและ
คุณภาพนักฟุตบอล

ทีมชาติไทย 

ไม่เกิน 15,000บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

151 
96 
48 
30 
75 

4.8234 
4.8177 
4.8264 
4.7389 
4.6689 

.30685 

.28621 

.26843 

.48281 

.44138 

3.147* .014 

รูปแบบการเล่น
ฟุตบอลทีมชาติไทย 

ไม่เกิน 15,000บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

151 
96 
48 
30 
75 

4.6812 
4.6622 
4.6905 
4.6905 
4.4952 

.41615 

.40677 

.36012 

.37155 

.60715 

2.583* .037 

* Sig. < .05 
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ตารางท่ี 4.20 
 
กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทยภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 
เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” จ ำแนกตำมรำยได้ส่วนตัวต่อเดือน 

ประเด็น รายได้ส่วนตัวต่อเดือน จ านวน 
ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

เป้าหมาย และ
นโยบายการ

บริหารงานฟุตบอล
ทีมชาติไทย 

ไม่เกิน 15,000บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

151 
96 
48 
30 
75 

4.7483 
4.7326 
4.7500 
4.7222 
4.5311 

.39152 

.35416 

.31133 

.37736 

.54504 

4.107* .003 

ความถูกต้อง
โปร่งใสของสมาคม

ฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย 

ไม่เกิน 15,000บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

151 
96 
48 
30 
75 

4.3598 
4.3104 
4.1958 
4.2800 
4.0053 

.67382 

.72772 

.73164 

.77477 

.85042 

3.125* .015 

ความเช่ือและ
ศรัทธาของแฟน

ฟุตบอลทีมชาติไทย 

ไม่เกิน 15,000บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

151 
96 
48 
30 
75 

4.9238 
4.8542 
4.9479 
4.9333 
4.7633 

.19789 

.33769 

.12588 

.20692 

.44814 

4.949* .001 

รวม 

ไม่เกิน 15,000บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

151 
96 
48 
30 
75 

4.7032 
4.6752 
4.6808 
4.6690 
4.4910 

.32035 

.34280 

.27912 

.32313 

.47627 

4.817* .001 

* Sig. < .05 

 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า โดยรวมผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกันจะมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง แตกต่างกัน  
ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) 
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 ผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย 
ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” โดยรวม 
แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. > .05) 

 และผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย 
ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย”  
ในประเด็น ศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย, รูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย, 
เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย, ความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอล
แห่งประ เทศไทย และความเ ช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติ ไทย  แตกต่างกัน  
ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. > .05) ดังตารางท่ี 4.21, ตารางท่ี 4.22, ตารางท่ี 4.23, ตารางท่ี 4.24  
และตารางท่ี 4.25 

 
ตารางท่ี 4.21 
 
ตำรำงเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทยภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 
เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” ประเด็น ศักยภำพและคุณภำพนัก 
ฟุตบอลทีมชำติไทย จ ำแนกตำมรำยได้ส่วนตัวต่อเดือน 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย Sig. 

ไม่เกิน 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

.00569 
-.00299 
.08451 
.15451* 

.899 

.958 

.218 

.002 

15,001 – 20,000 บาท 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

-.00569 
-.00868 
.07882 
.14882* 

.899 

.886 

.273 

.005 

20,001 – 25,000 บาท 
 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

.00299 

.00868 

.08750 
.15750* 

.958 

.886 

.274 

.013 
 

* Sig. < .05 
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ตารางท่ี 4.21 
 
ตำรำงเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทยภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 
เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” ประเด็น ศักยภำพและคุณภำพนัก 
ฟุตบอลทีมชำติไทย จ ำแนกตำมรำยได้ส่วนตัวต่อเดือน(ต่อ) 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย Sig. 

25,001 – 30,000 บาท 
 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

-.08451 
-.07882 
-.08750 
.07000 

.218 

.273 

.274 

.345 

30,001 บาท ข้ึนไป 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

-.15451* 
-.14882* 
-.15750* 
-.07000 

.002 

.005 

.013 

.345 

* Sig. < .05 

 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาทมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็นศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้
สูงสุดต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป และผู้ท่ีมี 15,001 – 20,000 บาท มีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอล
ทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติ
ไทย” ประเด็นศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้สูงสุดต่อเดือน 
30,001 บาท ขึ้นไป และผู้ท่ีมีรายได้ 20,001 – 25,000 บาท มีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติ
ไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 
ประเด็นศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้สูงสุดต่อเดือน 30,001 บาท 
ขึ้นไป ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) 
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ตารางท่ี 4.22 
 
ตำรำงเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทยภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 
เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” ประเด็น รูปแบบกำรเล่นฟุตบอลทีม 
ชำติไทย จ ำแนกตำมรำยได้ส่วนตัวต่อเดือน 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย Sig. 

ไม่เกิน 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

.01897 
-.00930 
-.00930 
.18594* 

.745 

.900 

.917 

.003 

15,001 – 20,000 บาท 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

-.01897 
-.02327 
-.02827 
.16696* 

.745 

.721 

.763 

.016 

20,001 – 25,000 บาท 
 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

.00930 

.02827 

.00000 
.19524* 

.900 

.721 
1.000 
.019 

25,001 – 30,000 บาท 
 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

.00930 

.02827 

.00000 
.19524* 

.917 

.763 
1.000 
.044 

30,001 บาท ข้ึนไป 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

-.18594* 
-.16696* 
-.19524* 
-.19524* 

.003 

.016 

.019 

.044 

* Sig. < .05 

 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาทมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็นรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัว 
ต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป และผู้ท่ีมี 15,001 – 20,000 บาท มีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติ
ไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 
ประเด็นรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป 
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และผู้ท่ีมีรายได้ 20,001 – 25,000 บาท มีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
บริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็นรูปแบบการ
เล่นฟุตบอลทีมชาติไทย มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาท และผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัว 
ต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท มีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ 
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็นรูปแบบการเล่นทีมชาติไทย
มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) 

 
ตารางท่ี 4.23 
 
ตำรำงเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทยภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 
เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” ประเด็น เป้ำหมำย และนโยบำยกำร 
บริหำรงำนฟุตบอลทีมชำติไทย จ ำแนกตำมรำยได้ส่วนตัวต่อเดือน 
 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย Sig. 

ไม่เกิน 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

.01571 
-.00166 
.02612 
.21723* 

.768 

.980 

.749 

.000 

15,001 – 20,000 บาท 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

-.01571 
-.01736 
.01042 
.20153* 

.768 

.810 

.903 

.001 

20,001 – 25,000 บาท 
 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

.00166 

.01736 

.02778 
.21889* 

.980 

.810 

.770 

.004 

25,001 – 30,000 บาท 
 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

-.02612 
-.01042 
-.02778 
.19111* 

.749 

.903 

.770 

.031 

30,001 บาท ข้ึนไป 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

-.21723* 
-.20153* 
-.21889* 
-.19111* 

.000 

.001 

.004 

.031 
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 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาทมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็นเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย มากกว่าผู้
ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป และผู้ท่ีมี 15,001 – 20,000 บาท มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็นเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย มากกว่าผู้
ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป และผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 20,001 – 25,000 
บาท มีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง  
ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็นเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีม
ชาติไทย มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาท และผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 25,001 
– 30 ,000 บาท บาทมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ  
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็นเป้าหมาย และนโยบายการ
บริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย มากกว่ า ผู้ ท่ีมี รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30 ,001 บาทขึ้นไป  
ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) 

 
ตารางท่ี 4.24 
 
ตำรำงเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทยภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 
เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” ประเด็น ควำมถูกต้องโปร่งใสของ 
สมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จ ำแนกตำมรำยได้ส่วนตัวต่อเดือน 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย Sig. 

ไม่เกิน 15,000 บาท 

 

15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

 

.04852 

.16311 

.07894 
.35361* 

 

.614 

.182 

.592 

.001 

15,001 – 20,000 บาท 

 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

 

-.04852 
.11458 
.03042 
.30508* 

 

.614 

.380 
,844 
.008 
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ตารางท่ี 4.24 
 
ตำรำงเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทยภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 
เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” ประเด็น ควำมถูกต้องโปร่งใสของ 
สมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จ ำแนกตำมรำยได้ส่วนตัวต่อเดือน (ต่อ) 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย Sig. 

20,001 – 25,000 บาท 
 

 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 
 

 

-.16311 
-.11458 
-.08417 
.19050 

 

.182 

.380 

.624 

.163 

25,001 – 30,000 บาท 
 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

-.07894 
-.03042 
.08417 
.27476 

.592 

.844 

.624 

.085 

30,001 บาท ข้ึนไป 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

-.35361* 
-.30508* 
-.19050 
-.27467 

.001 

.008 

.163 

.085 

* Sig. < .05 

 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาทมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็นความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย มากกว่าผู้ท่ี
มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป และผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 
มีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้
แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็นความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) 
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ตารางท่ี 4.25 
 
ตำรำงเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทยภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 
เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชำติไทย” ประเด็น ควำมเช่ือและศรัทธำของ 
แฟนฟุตบอลทีมชำติไทย จ ำแนกตำมรำยได้ส่วนตัวต่อเดือน 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย Sig. 

ไม่เกิน 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

.02795 

.02237 

.03412 
.21222* 

.548 

.705 

.632 

.000 

15,001 – 20,000 บาท 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

-.02795 
-.00558 
-.00618 
.18427* 

.548 

.929 

.934 

.001 

20,001 – 25,000 บาท 
 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

-.02237 
.00558 
.01176 
.18985* 

.705 

.929 

.887 

.004 

25,001 – 30,000 บาท 
 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 

30,001 บาท ข้ึนไป 

-.03412 
-.00618 
-.01176 
.17810* 

.632 

.934 

.887 
.0021 

30,001 บาท ข้ึนไป 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

-.21222* 
-.18427* 
-.18985* 
-.17810* 

.000 

.001 

.004 

.021 

* Sig. < .05 

 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาทมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็นความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้
ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป และผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท  
มีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้
แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็นความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย  
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มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป และผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 20,001 – 
25,000 บาท มีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนา
เมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็นความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติ
ไทย มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาท และผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 25,001 – 
30,000 บาท บาทมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ 
เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ประเด็นความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีม
ชาติไทย มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการบริหารงาน
ของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง กับการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ 
เกียรติศักด์ิ เสนาเมืองมีความแตกต่าง 
 
ตารางท่ี 4.26 
 
กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรรับรู้ภำพลักษณ์ฟุตบอลทีมชำติไทยก่อน และภำยใต้กำร
บริหำรงำนของ เกียรติศักดิ์ เสนำเมือง  

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ช่วงเวลา 
จ านวน 
(คน) 

x  
 

S.D. t Sig. 

ด                 ด้านศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอล 
ทีมชาติไทย 

ก่อน 
ภายใต้ 

400 
400 

2.7567 
4.7871 

.98532 

.34666 
-

37.871* 
.000 

ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย 
ก่อน 

ภายใต้ 
400 
400 

2.7612 
4.6436 

.95506 

.45096 
-

35.931* 
.000 

ด้านเป้าหมาย และนโยบายการ
บริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย 

ก่อน 
ภายใต้ 

400 
400 

3.0308 
4.7021 

.98535 

.41375 
-

32.369* 
.000 

ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

ก่อน 
ภายใต้ 

400 
400 

2.7860 
4.2555 

1.04284 
.74472 

-
25.527* 

.000 

ด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟน
ฟุตบอลทีมชาติไทย 

ก่อน 
ภายใต้ 

400 
400 

2.8044 
4.8806 

1.04998 
.29718 

-
37.750* 

.000 

รวม 
ก่อน 

ภายใต้ 
400 
400 

2.8288 
4.6514 

.91871 

.36265 
-

37.968* 
.000 

* Sig. < .05 
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  จากตารางท่ี 4.26 พบว่า โดยภาพรวม การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการ
บริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง และภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง มีความ
แตกต่างกัน โดยพบว่าภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง นั้นมีภาพลักษณ์ท่ีดีกว่าก่อน
การบริหารงานเมื่อพิจารณาตามด้านต่างๆ ท้ัง 5 ด้าน 1.ด้านศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติ
ไทย 2.ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย 3.ด้านเป้าหมายและนโยบายการบริหารงานฟุตบอล
ทีมชาติไทย 4.ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ 5.ด้านความเช่ือ
และศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย การการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
บริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) 
  การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ด้านศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติ
ไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง มีความแตกต่างกับการการรับรู้ภาพลักษณ์
ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมืองท่ีระดับนัยส าคัญ .05  
(Sig. < .05) 
  การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อน
การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง มีความแตกต่างกับการการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติ
ไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมืองท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) 
  การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ด้านเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน
ฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง มีความแตกต่างกับการการรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมืองท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
(Sig. < .05) 
  การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง มีความแตกต่างกับการการรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมืองท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
(Sig. < .05) 
  และการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอล
ทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง มีความแตกต่างกับการการรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมืองท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
(Sig. < .05) 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ 
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

           1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 
           2. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการบริหารงานของ  

เกียรติศักดิ์ เสนาเมืองของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 
           3. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ  

เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 
           4. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอล 

ทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 
           5. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการ

บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง กับการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
บริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย”  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยท าการวิจัยเชิง
ปริมาณ(Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) 
ประชากรท่ีท าการศึกษาคือ ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้วิธีให้ผู้ตอบกรอก
แบบสอบถามเอง (Self-Administered)โครงสร้างแบบสอบถามประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนดังนี้ 
 1. ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้สูงสุดต่อเดือน 
 2. การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อน การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ  
เสนาเมือง ของ ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านศักยภาพและคุณภาพ
นักฟุตบอลทีมชาติไทย 2.ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย 3.ด้านเป้าหมาย และนโยบายการ
บริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย 4.ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย  
5.ด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย 
 3.การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้ การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ  
เสนาเมือง ของ ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านศักยภาพและคุณภาพ
นักฟุตบอลทีมชาติไทย 2.ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย 3.ด้านเป้าหมาย และนโยบายการ
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บริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย 4.ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย  
5.ด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ในการพรรณนาข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ประกอบด้วย T - test Groups, Oneway ANOVA และ Pair Sample T - 
test ในการทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
0.05 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 ด้านลักษณะทางประชากร ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 61.5  
เป็นเพศชาย รองลงมาร้อยละ 38.5 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.0 มีอายุ 26 ปี – 35 ปี 
รองลงมาร้อยละ 36.5 มีอายุ 18 ปี – 25 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ  59.8 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
รองลงมาร้อยละ 28.5 มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.8 มีรายได้ส่วนตัว
ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท รองลงมาร้อยละ 24.0 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 

 ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อน การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ  
เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ 
ในด้านศักยภาพ และคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 
อยู่ในระดับเป็นกลาง (2.7567) การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อน การบริหารงาน 
ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ ในด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ  
เสนา เมือ ง  อยู่ ในระ ดับเป็นกลาง  (2 .7621 ) การรับรู้ ภ าพลักษณ์ฟุ ตบอลทีมชา ติ ไทย  
ก่อน การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” โดยรวม
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในด้านเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย 
อยู่ในระดับเป็นกลาง (3.0308) การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อน การบริหารงาน 
ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ ในด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับเป็นกลาง 
(2.7860) การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อน การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 
ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในด้านความเช่ือ และศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย 
อยู่ในระดับไม่เป็นกลาง (2.8044) 
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 ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้ การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ 
เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์  
ในด้านศักยภาพ และคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย อยู่ในระดับเป็นบวก (4.7872) การรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้ การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ในด้านด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอล
ทีมชา ติ ไ ทย  อยู่ ใ น ระ ดับ เป็ นบวก  (4.6436)  ก าร รั บ รู้ ภ าพ ลักษ ณ์ฟุ ตบอล ทีมชา ติ ไ ทย  
ภายใต้ การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย”  
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ในด้านเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีม
ช า ติ ไ ทย  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ เ ป็ น บ ว ก  ( 4.6436)  ก า ร รั บ รู้ ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ฟุ ตบ อ ล ที ม ช า ติ ไ ท ย  
ภายใต้ การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย”  
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ในด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอล  
แห่งประเทศไทย อยู่ ในระ ดับเป็นบวก (4.2555) การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย  
ภายใต้ การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย”  
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ในด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย 
อยู่ในระดับเป็นบวก (4.8806) 

 ผู้วิจัยได้ทดสอบสมมติฐานท้ัง 2 พบผลการทดสอบ ดังนี้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ข้อท่ี 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ท่ีมีลักษณะทางประชากร
แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนา
เมือง แตกต่างกัน 

 ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ 
เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ผู้ท่ีมีเพศแตกต่างกัน โดยรวม 
ท้ัง 5 ประเด็นมีการรับรู้ท่ีไม่แตกต่างกัน โดยประเด็นด้านศักยภาพ และคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติ
ไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ผู้ท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์
ไม่แตกต่างกัน ประเด็นด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ 
เสนาเมือง ผู้ท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ แตกต่างกัน ประเด็นด้านเป้าหมาย  
 และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง  
ผู้ท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ไม่แตกต่างกัน ประเด็นด้านความถูกต้องโปร่งใส 
ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง  
ผู้ท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์แตกต่างกัน และประเด็นด้านความเช่ือและศรัทธา  
ของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ผู้ท่ีมีเพศแตกต่างกัน 
จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ไม่แตกต่างกัน 
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 การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ  
เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ผู้ท่ีมีอายุแตกต่างกัน โดยรวมท้ัง 5 ประเด็นมีการ
รับรู้ ท่ี ไ ม่ แตก ต่างกัน  โดยประ เ ด็น ด้าน ศักยภาพ และ คุณภาพนักฟุ ตบอลทีมชา ติ ไทย  
ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ผู้ท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ไม่
แตกต่างกัน ประเด็นด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ 
เสนาเมือง ผู้ท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ แตกต่างกัน ประเด็นด้านเป้าหมาย 
และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง  
ผู้ท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ไม่แตกต่างกัน ประเด็นด้านความถูกต้องโปร่งใสของ
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ผู้ท่ีมีอายุแตกต่าง
กัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ไม่แตกต่างกัน และประเด็นด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอล
ทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ผู้ท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการ รับรู้
ภาพลักษณ์ ไม่แตกต่างกัน 

 การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ  
เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวม 
ท้ัง 5 ประเด็น มีการรับรู้ท่ีไม่แตกต่างกัน โดยประเด็นด้านศักยภาพ และคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติ
ไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ไม่แตกต่างกัน ประเด็นด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงาน  
ของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ แตกต่างกัน 
ประเด็นด้านเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงาน  
ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ไม่แตกต่างกัน 
ประเด็นด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่ งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงาน 
ของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ แตกต่างกัน 
และประเด็นด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ  
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ไม่แตกต่างกัน 

 การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ  
เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ผู้ท่ีมีรายได้สูงสุดต่อเดือนแตกต่างกัน โดยรวม 
ท้ัง 5 ประเด็น มีการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน โดยประเด็นด้านศักยภาพ และคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย 
ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ผู้ท่ีมีรายได้สูงสุดต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ แตกต่างกัน ประเด็นด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงาน  
ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ผู้ท่ีมีรายได้สูงสุดต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ แตกต่าง
กัน ประเด็นด้านเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงาน  
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ของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ผู้ท่ีมีรายได้สูงสุดต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์  
แตก ต่าง กัน  ประ เ ด็น ด้ านควา มถูก ต้อ ง โปร่ ง ใ สของสมาคมฟุ ตบอลแห่ งประ เทศไทย  
ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ผู้ท่ีมีรายได้สูงสุดต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ แตกต่างกัน และประเด็นด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย  
ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ผู้ท่ีมีรายได้สูงสุดต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 5.1 
 
สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 1 
การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย  

ภายใต้การบริหารงานของ  
เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

                       ลักษณะประชากร  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้สูงสุดต่อเดือน 

ศักยภาพ และคุณภาพ 
นักฟุตบอลทีมชาติไทย     

รูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย     

เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน 
ฟุตบอลทีมชาติไทย     

ความถูกต้องโปร่งใสของ 
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย     

ความเช่ือ และศรัทธา 
ของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย     

 
 หมายถึง มีความแตกต่าง 
 หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการ
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง กับการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้  
การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง มีความแตกต่างกัน 
  ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการบริหารงาน  
ของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง กับการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงาน  
ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง โดยรวมท้ัง 5 ด้าน มีความแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) 
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โดยด้านศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 
มีความแตกต่างกับการการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ 
เสนาเมือง ด้านด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ  
เสนาเมือง มีความแตกต่างกับการการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงาน  
ของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ด้านเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย  
ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง มีความแตกต่างกับการการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอล 
ทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง มีความแตกต่างกับการการ
รับรู้ ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ  เกียร ติ ศัก ด์ิ  เสนาเมือ ง  
และด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ  
เสนาเมือง มีความแตกต่างกับการการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงาน  
ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 

 
ตารางท่ี 5.2 
 
สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 2 
 

ก่อน 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

ศักยภาพ และ
คุณภาพ 

นักฟุตบอลทีมชาติ
ไทย 

รูปแบบการ
เล่นฟุตบอล
ทีมชาติไทย 

เป้าหมาย และ
นโยบายการ
บริหารงาน 

ฟุตบอลทีมชาติไทย 

ความถูกต้อง
โปร่งใสของ 

สมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทย 

ความเช่ือ และ
ศรัทธา 

ของแฟนฟุตบอล
ทีมชาติไทย 

ศักยภาพ และคุณภาพ 
นักฟุตบอลทีมชาติไทย  - - - - 

รูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติ
ไทย -  - - - 

เป้าหมาย และนโยบายการ
บริหารงาน 

ฟุตบอลทีมชาติไทย 
- -  - - 

ความถูกต้องโปร่งใสของ 
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ

ไทย 
- - -  - 

ความเช่ือ และศรัทธา 
ของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย - - - -  

  
 หมายถึง มีความแตกต่าง 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 

 จากผลการศึกษาวิ จัย เรื่ อง  การรับรู้ ภาพลักษณ์ฟุ ตบอลทีมชา ติไทยภายใ ต้ 
การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” พบว่า  
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1 และข้อ 2 สรุปได้ว่า ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้แฟนเพจ  
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ท่ีต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
บริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง และการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อน และภายใต้
การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง นั้นแตกต่างกัน 
 ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อน การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ  
เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อน
การบริหารของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง อยู่ในระดับไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย จากท้ัง 5 ด้าน  
ได้แก่ 1.ด้านศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย 2.ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย 
3.ด้านเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย  4.ด้านความถูกต้องโปร่งใส 
ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 5.ด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ท่ีกล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์จะเกิดขึ้น ได้ใน 2 กรณี  
คือ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมโดยท่ีองค์กรไม่ได้ด าเนินการใดๆ และเกิดขึ้น  
จากการสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการสร้างจนเป็นภาพลักษณ์จนผู้รับข้อมูลหรือผู้บริโภคเห็นทราบ
ข้อมูลเหล่านั้นแบซ้ าๆ และน าข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลท าให้เกิดความเข้าใจ มั่ นใจและเกิดเป็น
ภาพลักษณ์ (ดวงพร ค านูญวัฒน์ และวาสนา จันทร์สว่าง , 2536, น.83) ซึ่งภาพลักษณ์ฟุตบอล 
ทีมชาติไทยก่อนการเข้ามาบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง นั้นมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีนัก  
เพราะหลังจากหมดยุคดรีมทีมช่วงปี พ .ศ. 2540 ซึ่ งเป็นอีกยุคหนึ่ง ท่ีฟุตบอลทีมชาติไทย 
ประสบความส าเร็จในระดับทวีปเอเชียสร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนชาวไทยมากท่ีสุดยุคหนึ่ง  
 ภาพลักษณ์ด้านศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอล นั้นไม่มีการพัฒนาท้ังในส่วนของสรีระ
และสมรรถภาพร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จิตใจ สมาธิ และการควบคุมอารมณ์รวมถึงการ
พัฒนาความเป็นมืออาชีพ มุ่งมั่น ทุ่มเท มีน้ าใจนักกีฬา นั้นได้หายไปจากฟุตบอลทีมชาติไทย  
และภาพลักษณ์ด้านรูปแบบการเล่นนั้นก็ยังไม่เป็นระดับสากลฟุตบอลทีมชาติยังไม่มีการพัฒนา  
ยังไม่มีการปรับปรุงวิธีการเล่นไม่มีการการศึกษาและวิจัยรูปแบบการเล่นของทีมฟุตบอลต่างชาติเพื่อ
น ามาพัฒนาการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย ด้านเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติ
ไทยก็ยังดูไม่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ในยุคปัจจุบัน  
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ส่ิงท่ีเห็นชัดท่ีสุดคือ การวางแผนสร้างแรงจูงใจระยะยาว ให้กับนักฟุตบอล ทีมงาน และ ผู้เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการวางแผนพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
นักโภชนาการ ให้มีมาตรฐานเป็นมืออาชีพ  
 ยังมีด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยภายใต้การบริหาร  
ของนายวรวีร์ มะกูดี ท่ีครองต าแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมานานถึง 8 ปีเต็ม  
ยิ่งท าให้ภาพลักษณ์ด้านความถูกต้องโปร่งใสของฟุตบอลทีมชาติไทยดูย่ าแย่จนเป็นภาพลักษณ์ของ
แฟนฟุตบอลชาวไทยมาตลอด ซึ่งส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อภาพลักษณ์ด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟน
ฟุตบอลชาวไทยอย่างยิ่งซึ่งผลการวิจัยก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย 
และไม่แน่ใจตามล าดับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็สอดคล้องกับข้อมูลวิจัยของ ชัยวัฒน์ ชลานันต์ ท่ีพบว่า 
ปัญหาท่ีมองเห็นได้อย่างเด่นชัดท่ีสุดล้วนเป็นปัญหาท่ีสะสมในวงการฟุตบอลไทยมากอย่างยาวนาน 
ซึ่งเป็นปัญหาท่ีสืบเนื่องมาจากภาคการบริหารของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้แก่การขาด
ความโปร่งใสในการบริหารงานการขาดวางแผนและลงมือปฏิบัติท่ีเป็นระบบ  และการขาดส านึก
รับผิดชอบต่อสาธารณะท่ีมีส่วนเป็นเจ้าของฟุตบอลไทยร่วมกัน เพื่อมิให้วงการฟุตบอลไทยต้องเผชิญ
กับความเส่ียงเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา และควรมีการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว  
การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการท างานแบบแบ่งพรรคแบ่งพวก นอกจากนี้ยังเผชิญกับปัญหา 
“เด็กเส้น” จนส่งผลให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไร้ประสิทธิภาพจนสูญหายศรัทธาจากแฟนฟุตบอลชาวไทย 
 ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้ การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ 
เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย 
ก่อนการบริหารของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งไม่ว่าเป็นเพศชาย  
หรือเพศหญิง อายุ ระดับการศึกษารายได้สูงสุดต่อเดือน จากท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านศักยภาพ 
และคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย 2.ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย 3.ด้านเป้าหมาย  
และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย  4.ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอล 
แห่งประเทศไทย 5.ด้านความเช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย ผลวิจัยระบุว่า การรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง นั้นแตกต่างไป
ในทางท่ีดีขึ้นอย่างชัดเจน สอดคล้องกับรายงานของส านักข่าวผู้จัดการออนไลน์ ท่ีระบุไว้ว่า  
ประเทศไทยกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีประชาชนให้ความสนใจ และต้ังความหวังไว้กับวงการฟุตบอล
อย่างมาก ซึ่งจ านวนคนท่ีสนใจนั้นมีมากกว่ากีฬาชนิดอื่นๆ นอกจากนี้การแข่งขันฟุตบอลลีก
ภายในประเทศก็มีความนิยมท่ีสูงขึ้นมากปัจจุบันนี้ธุรกิจฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยได้รับความนิยม
เพิ่มมากขึ้นวัดจากสถิติแฟนฟุตบอลเข้าชมเกมการแข่งขันในสนามท่ีเพิ่มสูงขึ้นจาก  26.2%  
คิดเป็นจ านวนผู้ชม 1,828,655 คน นั้นคือตัวสะท้อนท่ีชัดเจนว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยจ านวนมาก
ต้องการเห็นฟุตบอลทีมชาติไทยพัฒนาไปไกลกว่านี้ 
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 โดยเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยมีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้น พร้อมกับ
ได้รับความนิยมมากขึ้นนั้นเนื่องมาจาก เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ซิโก้) อดีตนักฟุตบอลกองหน้าทีมชาติ
ไทยซึ่งมีภาพลักษณ์ท่ีดีกับฟุตบอลทีมชาติไทยมาโดยตลอดได้เข้ามารับหน้าท่ีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน
และบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย ท าให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2013 ท่ีประเทศพม่า 
ต่อเนื่องมาจนถึงการแข่งขันเอเชียนเกมส์ท่ีประเทศเกาหลีใต้ซึ่งฟุตบอลทีมชาติไทยได้อันดับ 4 ของ
เอเซีย พร้อมกับสร้างกระแสความนิยมให้กับคนไทยท่ัวท้ังประเทศด้วยการคว้าแชมป์ เอเอฟเอฟซูซู
กิคัพ 2014 ในช่วงปลายปี 2557 หลังจากท่ีฟุตบอลทีมชาติไทยห่างหายจากการเป็นแชมป์รายการนี้
มานาน 12 ปี จึงท าให้การกระแสความนิยมติดตามชมฟุตบอลไทยและเรียกศรัทธาและความนิยม
จากประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างท่ีไม่มีเคยเกิดข้ึนมาก่อน  

ประกอบกับการก้าวเข้ามารับหน้าท่ีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย เกียรติศักด์ิ 
เสนาเมือง มีความมุ่งมั่นท่ีจะพาทีมชาติไทยกลับมาสู่ความส าเร็จอีกครั้ง ผ่านการอบรมในเรื่องการ
เป็นโ ค้ช อย่ างเป็นระบบ วางแผนสร้ าง ทีมท้ังระยะ ส้ัน ระยะกลาง จนไปถึงระยะยาว  
ด้านทีมงานสต๊าฟโค้ช ก็คัดแต่ทีมงานท่ีมีทัศนคติและความสามารถท่ี พูดจาภาษาเดียวกัน คือ ภาษา
ของมืออาชีพไม่เอาพวกเหลาะแหละ หรือรู้ใจแต่ไร้ความสามารถและความทุ่มเท ด้วยความสามารถ
และความส าเร็จท่ีผ่านมาของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง รวมท้ังการวางตัว วางกรอบระเบียบ  
โดยการท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเตะภายในทีมท าให้นักเตะทุกคน เคารพและศรัทธา  
เช่ือฟัง ได้รับการหล่อหลอมให้กลายเป็นทีมท่ีมีศักยภาพ นอกจากนี้  เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง  
ได้น ารูปแบบและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงความรู้ด้านโค้ชเข้ามาปรับใช้วางระบบแบบ
แผนการเล่นท่ีชัดเจน ระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีดีต่อนักฟุตบอลในทีม พัฒนาระบบการออกก าลังกาย
และศักยภาพด้านร่างกายของนักกีฬาฟุตบอลภายในทีมให้มีความสมบูรณ์ จึงมีผลงานชัดเจน  
เป็นรูปธรรม และมีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ  
ของ พัชรา ตันติประภา ท่ีอธิบายว่าผลรวมของความเช่ือและการประเมินส่ิงใดส่ิงหนึ่งของบุคคล  
ซึ่งน าไปสู่แนวโน้มท่ีจะกระท าการในวิถีทางหนึ่งๆ  จากการความหมายของทัศนคติท่ีนักวิชาการ  
ได้แสดงทัศนะไว้ข้างต้น ท าให้สามารถ สรุปได้ว่า ทัศนคติ คือ เป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  
ท่ีมีความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก การประเมิน และการตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นบุคคล 
กลุ่ม สถานการณ์ ส่ิงของรวมท้ังความคิดเห็น ท้ังในทางด้านดีและไม่ดีซึ่งในกรณีของ เกียรติศักด์ิ 
เสนาเมือง ท่ีได้เข้ามารับหน้าท่ีบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย ล้วนช่วยให้ภาพลักษณ์ของฟุตบอล 
ทีมชาติไทยดีขึ้น ตรงกับสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ท่ีได้ข้อสรุปว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย
ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง และภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 
มีความแตกต่างกัน พบว่าภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง นั้นมีภาพลักษณ์ท่ีดีกว่า
ก่อนการบริหารงานเมื่อพิจารณาตามด้านต่างๆ ท้ัง 5 ด้าน 1.ด้านศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอล
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ทีมชาติไทย 2.ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย 3.ด้านเป้าหมายและนโยบายการบริหารงาน
ฟุตบอลทีมชาติไทย 4.ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ 5.ด้านความ
เช่ือและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย  
 นอกจากนี้ปัจจัยท่ีส่งผลอย่างมาก คือส่ือใหม่ ส่ือออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ,  ไลน์  
หรือทวิตเตอร์  ก็ ล้วนมีบทบาทส า คัญในการน า เสนอข่าวฟุตบอลทีมชาติไทย ออกมาไ ด้ 
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างกับในอดีตท่ีแฟนฟุตบอลชาวไทยสามารถรับรู้ข่าวสารฟุตบอล 
ทีมชาติไทยได้จากส่ือหลักๆ จากส่ือหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ แต่ในปัจจุบัน ส่ือใหม่  
ส่ือออนไลน์ เข้ามาช่วยให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้รับรู้ข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และหลากหลายน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งแฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” เป็นแฟนเพจท่ีสามารถใช้ข้อ
ได้เปรียบและของดีของส่ือใหม่ ส่ือออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการน าเสนอข่าวคราว  
ความเคล่ือนไหว ผลการแข่งขัน รวมถึงโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลทีมชาติไทยได้อย่างน่าสนใจ
และรวดเร็วน่าเช่ือถือ ยิ่งส่งผลให้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” เป็นท่ีนิยมอย่างสูงมีจ านวนสมาชิก
มากกว่า 3 ล้าน 5 แสนคน 
 นอกจากนี้ งานวิจัยของ อาจินต์ ทองอยู่คง และยังตรงกับผลวิ จัยท่ีระบุชัดเจนว่า
ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” นั้นมีอายุอยู่ท่ี 26 ปี – 35 ปี  
จ านวน 164 คน รองลงมาคืออายุ 18 ปี – 25 ปี จ านวน 146 คน คนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนท่ีอยู่ในช่วง
เจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) เมื่อวิเคราะห์ตามแนวคิดเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) 
สามารถอธิบายได้ว่าลักษณะทางประชากรของผู้ใช้แฟนเพจ  “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ส่วนใหญ่ 
จะเลือกใช้ส่ือใหม่ ส่ือออนไลน์ เพื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสารในส่ิงท่ีสนใจ และจะติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับผลงานของฟุตบอลทีมชาติไทยท่ีดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาไม่กี่ปี ท่ีผ่านมา 
หลังจาก เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง เข้ามารับหน้าท่ีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและบริหารทีมยิ่งท าให้การรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ 
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าจากอดีตถึงปัจจุบันกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีได้
ความนิยมอย่างสูงไปท่ัวโลก เนื่องจากเป็นกีฬาท่ีมีกฎกติการะเบียบการเล่นท่ีเข้าใจได้ไม่ยาก  
มีความสนุกสนานอีกท้ังสามารถติดตามชมและเชียร์ทีมฟุตบอลและนักฟุตบอลท่ีช่ืนชอบเป็นไปได้
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อย่างง่ายดาย ประกอบกับธุรกิจกีฬาฟุตบอลในปัจจุบันนั้นมีมูลค่ามหาศาล ท าให้กีฬาฟุตบอลมีมูลค่า
มากกว่าจะเป็นเพียงกีฬาท่ีนับผลคะแนนการแข่งขันกันในสนามเท่านั้น โดยเฉพาะประเทศไทยกีฬา
ฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีประชาชนให้ความสนใจ และต้ังความหวังไว้กับวงการฟุตบอลอย่างมาก  
ประกอบกับในปัจจุบัน เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ก าลังพัฒนาและพาทีมชาติไทยกลายเป็นเข้าสู่ฟุตบอล
โลกรอบสุดท้ายท่ีประเทศรัสเซียดังนั้น ก าลังใจจากแฟนบอลคือส่ิงส าคัญมาก เพราะในปัจจุบันแฟน
บอลชาวไทยก าลังศรัทธาและเช่ือมั่นในศักยภาพของนักฟุตบอลทีมชาติไทย ในอนาคตมีโอกาสสูงมาก
ท่ีจะมีนักฟุตบอลทีมชาติไทยออกไปค้าแข้งกับทีมสโมสรช้ันน าของโลก ยิ่งจะช่วยให้ภาพลักษณ์
ฟุตบอลทีมชาติไทยดีขึ้นในทุกๆ ด้านดังนั้น ข้อมูลท้ังหมดล้วนจะเป็นประโยชน์ต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” ท่ีปัจจุบันมีจ านวนยอดสมาชิกสูงถึง 3.5 ล้านคน สามารถน าข้อมูล 
ด้านลักษณะทางประชากร และพฤติกรรมการรับรู้ต่อฟุตบอลทีมชาติไทยไปวิเคราะห์ต่อยอด  
เพื่อการผลิตเนื้อหา ข้อมูลข่าวสารได้ตรงกับความสนใจได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นข้อมูลของสมาชิก
ท้ังในด้านของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้สูงสุดต่อเดือน ล้วนมีประโยชน์อย่างยิ่ง  
ในการปรับเปล่ียน วางแผนด้านเนื้อหาของแฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย”   
 2.จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ระบบการบริหารภายใต้การท างาน 
ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อยู่ในทิศทางและระบบแบบแผนท่ียอดเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับทีมชาติ
ในโซนอาเซียน ฟุตบอลทีมชาติไทยคือเบอร์หนึ่งด้วยแชมป์มากมายตลอด 2-3 ปีท่ีผ่านมา เกียรติศักด์ิ 
เสนาเมือง แสดงให้เห็นถึงการดึงเอาศักยภาพท่ีดีท่ีสุดของนักฟุตบอลออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม  
เพราะด้วยวิธีการจัดการ การวางแผน ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ี เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง และทีมงาน
ได้ศึกษา แต่หากจะก้าวขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย การพัฒนาต้องไม่หยุดอยู่แค่นี้ เกียรติศักด์ิ 
เสนาเมือง และทีมงานจะต้องศึกษาปัจจัยในๆ หลายๆ มิติให้มากขึ้น โดยกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ  
คือ การบริหารงานของสมาคมฟุตบอลทีมชาติไอซ์แลนด์ เพื่อศึกษาและเรียนรู้วิธีการท างานรวมถึง
การบริหารของผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไอซ์แลนด์ ในเรื่องของโครงสร้าง และรายละเอียดหลาย
ปัจจัยท่ีส่งผลให้ทีมชาติไอซ์แลนด์ ก้าวขึ้นมาเป็นทีมฟุตบอลแถวหน้าของทวีปยุโรปในระยะเวลาเพียง 
3 ปี โดยตัวเลขระบุชัดเจนว่า ฟุตบอลทีมชาติไอซ์แลนด์ ใช้เวลาเพียง 4 ปี จากอันดับโลกท่ี 131  
เมื่อปี 2012 แต่ล่าสุดไอซ์แลนด์กระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับท่ี 34 ของโลก และข้อมูลจากศึกฟุตบอล 
ยูโร 2016 ท่ีเป็นฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพได้ระบุว่า ไอซ์แลนด์ มีนักฟุตบอลท่ีลงทะเบียนอยู่ๆ ราว 20,000 
คน ซึ่งถือว่าเยอะมากเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรท้ังประเทศท่ีอยู่ 332,000 คน ดังนั้น 
โอกาสท่ีประชาชนของไอซ์แลนด์ จะติดทีมชาติเป็น 1 ใน 23 คนสุดท้ายเพื่อลงเล่นศึกยูโร 2016 
อัตราส่วนอยู่ท่ี 1 ต่อ 14,000 คนเท่านั้น ดังนั้น หาก เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ได้ศึกษาถึงวิธีการสร้าง
ความส าเร็จจากประเทศไอซ์แลนด์อย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างการบริหาร ส่ิงแวดล้อม 
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ของนักฟุตบอล และด้านการจัดการ เป้าหมายและความส าเร็จท่ีต้ังเป้าเอาไว้ส าหรับฟุตบอลทีมชาติ
ไทยคงไม่ไกลเกินไป 
 3.จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้ส่ือใหม่ ส่ือสังคมออนไลน์ ในการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวต่างๆ ในวงการฟุตบอลทีมชาติไทยของแฟนเพจ  
“ฟุตบอลทีมชาติไทย” สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเห็นผลและชัดเจน ส่ือทางเลือกเหล่านี้ 
กลายเป็นเครื่องมือการตลาดท่ีสร้างบุคลิกให้กับแบรนด์ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ขอให้มีไอเดีย 
ความแตกต่างท่ีเหมาะสมก็เป็นพอและสาเหตุท าให้ส่ือใหม่เติบโตขึ้นและแฟนเพจอื่นๆ ควรน าวิธีการ
ของแฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ไปปรับใช้คือ ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ นิยมออกนอกบ้าน 
ท ากิจกรรม ท าให้มีเวลาดูทีวีน้อยลง เป็นกระแสท่ีเกิดขึ้น ท่ัวโลก ส่ือหลักอย่าง ทีวี มีราคาแพง  
บางสินค้าและบางแคมเปญสามารถใช้ส่ือใหม่ทดแทนได้ ต้นทุนของส่ือใหม่มีราคาต่ า ดังนั้น ในภาวะ
เศรษฐกิจซบเซา คนจะหันไปใช้ส่ือใหม่ท่ีมีต้นทุนต่ ามาผสมผสานกับส่ือเก่าท่ีมีราคาแพง เทคโนโลยี
ของ ส่ือใหม่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ สามารถใช้อินเทอร์ เน็ต 
และโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือการตลาดในการเข้าถึงวีถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายดาย 
(positioningmag.com) 
 
5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 
  1.ผู้ท่ีท าการศึกษาครั้งต่อไปควรจะท าการศึกษาเชิงคุณภาพ ในแง่การท าวิจัยแบบ
วิเคราะห์รูปแบบการบริหารทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างเจาะลึก ว่ามีลักษณะอย่างไรจึงประสบ
ความส าเร็จ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายสูงสุดท่ีฟุตบอลทีมชาติไทยต้ังเป้าเอาไว้ 
  2.ผู้ท่ีท าการศึกษาวิจัยครั้งต่อน่าจะส ารวจเปรียบเทียบกับฟุตบอลทีมชาติอื่นๆ  
 ในทวีปเอเชียท่ีประสบความส าเร็จ ว่ามีรูปแบบงานจัดการและบริหารทีมอย่างไร และรวมถึงฟุตบอล
ทีมชาติไอซ์แลนด์อย่างเจาะลึกถึงความส าเร็จในวงการฟุตบอลระดับนานาชาติในระยะเวลาอันส้ัน 
  3.ผู้ท่ีท าการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปน่าจะศึกษาความสัมพันธ์เพิ่มเติมของตัวแปรในการรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของกลุ่มตัวอย่าง  
ได้ ว่ามีความเกี่ยวเนื่อง และมีอิทธิพลต่อกันและกันหรือไม่ อย่างไร เพราะกลุ่มตัวอย่างมีความ
หลากหลายในการรับรู้ภาพลักษณ์ 
  4.ผู้ท่ีท าการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปสามารถท าวิจัยแบบ Focus Groups ในกลุ่มแฟนคลับ 
หรือแฟนบอลพันธ์แท้ เพื่อให้ทราบถึงความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ทัศนคติ และการด าเนินชีวิตได้  
ในเชิงลึก เพื่อการน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการบริหารงานของฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไป 
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ภาคผนวกก : แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

เร่ือง การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงาน 
ของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 

 
 แบบสอบถามชุดนี้เป็นเอกสารประกอบการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะ
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม กรอกค าตอบตามความเป็นจริง ขอขอบพระคุณท่านท่ีให้ข้อมูลมา ณ ท่ีนี้ 
 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน (  ) ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร 
1.1 เพศ 

ชาย   หญิง 
1.2 อายุ 

ต่ ากว่า 18 ปี   18 ปี – 25 ปี   

 26 ปี – 35 ปี 36 ปี– 45 ปี   

 มากกว่า 45 ปี 
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตร ี   

 สูงกว่าปริญญาตรี 
1.4 รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

ไม่เกิน 15,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท  

 20,001 – 25,000 บาท 25,001 – 30,000 บาท  

 30,001 บาท ขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 
ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 

2.1 ศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอล 
ทีมชาติไทย ก่อน การบริหารงาน 
ของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

ระดับความเห็น 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

1 2 3 4 5 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย      

2.1.1การพัฒนาสรีระและสมรรถภาพร่างกาย  
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ 

     

2.1.2 การพัฒนาจิตใจ สมาธิ และการควบคุม 
อารมณ์ 

     

2.1.3การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ มุ่งมั่น ทุ่มเท  
มีน้ าใจนักกีฬา 

     

2.1.4การพัฒนาความมีระเบียบวินัยความ 
รับผิดชอบแบบมืออาชีพ 

     

2.1.5การพัฒนาความสามัคคีภายในทีมเป็นน้ า 
หน่ึงใจเดียวกัน 

     

2.1.6การมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เข้มงวดเพ่ือให้ 
เกิดความเป็นมืออาชีพ 

     

 

 

2.2 รูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทยก่อน 
การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

ระดับความเห็น 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

1 2 3 4 5 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย      

2.2.1การประเมินฝีเท้านักฟุตบอลภายในทีม 
เพ่ือให้ได้กลยุทธ์และยุทธวิธีที่ดีที่สุด 

     

2.2.2 การเล่นที่ชาญฉลาด ไม่เน้นการปะทะไม่เอา 
จุดอ่อนด้านสรีระเมื่อต้องเจอคู่แข่งที่มี 
รูปร่างที่เหนือกว่า 
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2.2 รูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทยก่อน 
การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

ระดับความเห็น 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

1 2 3 4 5 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย      

2.2.3 การเคลื่อนที่หาที่ว่างของนักฟุตบอลที่ 
ปราศจากลูกบอลท าได้ยอดเย่ียม 

     

2.2.4การเล่นที่หลากหลายมีทั้งเกมบุกที่เฉียบคม  
และเกมรับที่เหนียวแน่น 

     

2.2.5การเล่นด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจตลอด 90 นาที  
หรือจนกว่าจะสิ้นเสียงนกหวีด 

     

2.2.6มีการปรับปรุงวิธีการเล่นให้มีมาตรฐานสากล      

2.2.7มีการศึกษาและวิจัยรูปแบบการเล่นของทีม 
ฟุตบอลต่างชาติเพ่ือน ามาพัฒนาการเล่น 
ฟุตบอลทีมชาติไทย  

     

 

 

2.3เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน 
ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อน การบริหารงาน 
ของเกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

ระดับความเห็น 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

1 2 3 4 5 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย      

2.3.1 การต้ังเป้าหมายเป็นทีมฟุตบอลอันดับหน่ึง 
ของอาเซียน  

     

2.3.2 การต้ังเป้าหมายเป็นทีมฟุตบอลทีมทีดีที่สุด 
หน่ึงในสิบของเอเชีย 

     

2.3.3 การต้ังเป้าหมายไปเล่นฟุตบอลโลกรอบ 
สุดท้าย 

     

2.3.4การวางแผนยกระดับฟุตบอลลีกอาชีพ 
ภายในประเทศ 
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2.3เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน 
ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อน การบริหารงาน 
ของเกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

ระดับความเห็น 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

1 2 3 4 5 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย      

2.3.5การวางแผนสร้างแรงจูงใจระยะยาว ให้กับ 

นักฟุตบอล ทีมงาน และผู้เก่ียวข้องใน 

ฟุตบอลทีมชาติไทย 

     

2.3.6การวางแผนพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล เช่น  
ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
นักโภชนาการ ให้มีมาตรฐานเป็นมืออาชีพ  

     

 

2.4ความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอล 
แห่งประเทศไทยก่อนการบริหารงานของ  
เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

ระดับความเห็น 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

1 2 3 4 5 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย      

2.4.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและตรวจสอบ 
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

     

2.4.2 การเปิดเผยข้อมูลการคัดเลือกบุคลากร 
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

     

2.4.3 สื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ 
ข้อมูลการบริหารสมาคมฟุตบอล 
แห่งประเทศไทย 

     

2.4.4 สื่อมวลชนสามารถน าเสนอข้อมูลการบริหาร 
ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

     

2.4.5หัวหน้าผู้ฝึกสอนท างานได้อย่างอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซงจากสมาคมฟุตบอล 
แห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3 การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้ การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนา
เมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 

3.1ศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอล 
ทีมชาติไทย ภายใต้ การบริหารงาน 
ของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

ระดับความเห็น 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วย 

อย่างย่ิง 
1 2 3 4 5 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย      

3.1.1การพัฒนาสรีระและสมรรถภาพร่างกาย  
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ 

     

3.1.2 การพัฒนาจิตใจ สมาธิ และการควบคุม 
อารมณ์ 

     

3.1.3 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ มุ่งมั่น ทุ่มเท 
มีน้ าใจนักกีฬา 

     

3.1.4การพัฒนาความมีระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบแบบมืออาชีพ 

     

3.1.5การพัฒนาความสามัคคีภายในทีมเป็นน้ าหน่ึง 
ใจเดียวกัน 

     

3.1.6การมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เข้มงวดเพ่ือ 
ให้เกิดความเป็นมืออาชีพ 

     

2.5ความเชื่อและศรัทธาของแฟนฟุตบอล 
ทีมชาติไทย ก่อน การบริหารงาน 
ของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

ระดับความเห็น 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

1 2 3 4 5 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย      

2.5.1 ความสมัครสมานสามัคคีของแฟนฟุตบอล 
เมื่อฟุตบอลทีมชาติไทยลงแข่งขัน 

     

2.5.2 ยอดขายบัตรและจ านวนแฟนฟุตบอลที่มาก 

ข้ึนเมื่อฟุตบอลทีมชาติไทยลงแข่งขัน 
     

2.5.3 เกิดกลุ่มแฟนคลับที่เช่ือมั่นและศรัทธานัก 
ฟุตบอลทีมชาติไทย 

     

2.5.4 กระแสความนิยมและศรัทธาหัวหน้าผู้ฝึกสอน 
ทีมชาติไทย 
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3.2 รูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ 
การบริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

ระดับความเห็น 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

1 2 3 4 5 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย      

3.2.1การประเมินฝีเท้านักฟุตบอลภายในทีม 
เพ่ือให้ได้กลยุทธ์และยุทธวิธีที่ดีที่สุด 

     

3.2.2 การเล่นที่ชาญฉลาด ไม่เน้นการปะทะ 
ไม่เอาจุดอ่อนด้านสรีระเมื่อต้องเจอคู่แข่งที่มี 
รูปร่างที่เหนือกว่า 

     

3.2.3 การเคลื่อนที่หาที่ว่างของนักฟุตบอล 
ที่ปราศจากลูกบอลท าได้ยอดเย่ียม 

     

3.2.4การเล่นที่หลากหลายมีทั้งเกมบุกที่เฉียบคม  
และเกมรับที่เหนียวแน่น 

     

3.2.5การเล่นด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจตลอด 90 นาที  
หรือจนกว่าจะสิ้นเสียงนกหวีด 

     

3.2.6มีการปรับปรุงวิธีการเล่นให้มีมาตรฐานสากล      

3.2.7มีการศึกษาและวิจัยรูปแบบการเล่นของ 
ทีมฟุตบอลต่างชาติเพ่ือน ามาพัฒนาการ 
เล่นฟุตบอลทีมชาติไทย  

     

 

3.3เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน 
ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้ การ 
บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

ระดับความเห็น 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

1 2 3 4 5 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย      

3.3.1 การต้ังเป้าหมายเป็นทีมฟุตบอลอันดับหน่ึง 
ของอาเซียน  

     

3.3.2 การต้ังเป้าหมายเป็นทีมฟุตบอลทีมทีดี 
ทีห่น่ึงในสิบของเอเชีย 

     

3.3.3 การต้ังเป้าหมายไปเล่นฟุตบอลโลก 
รอบสุดท้าย 
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3.3เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน 
ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้ การบริหารงาน 
ของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

ระดับความเห็น 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

1 2 3 4 5 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย      

3.3.4การวางแผนยกระดับฟุตบอลลีกอาชีพ 
ภายในประเทศ 

     

3.3.5การวางแผนสร้างแรงจูงใจระยะยาว ให้กับ 

นักฟุตบอล ทีมงาน และผู้เก่ียวข้องใน 

ฟุตบอลทีมชาติไทย 

     

3.3.6การวางแผนพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล  
เช่น ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา นักโภชนาการ ให้มีมาตรฐานเป็น 
มืออาชีพ  

     

 

3.4 ความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอล 
แห่งประเทศไทยภายใต้การบริหารงาน 
ของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

ระดับความเห็น 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

1 2 3 4 5 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย      

3.4.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและตรวจสอบ 
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

     

3.4.2 การเปิดเผยข้อมูลการคัดเลือกบุคลากร 
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

     

3.4.3 สื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ 
ข้อมูลการบริหารสมาคมฟุตบอลแห่ง 
ประเทศไทย 

     

3.4.4 สื่อมวลชนสามารถน าเสนอข้อมูลการ 
บริหารของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

     

3.4.5หัวหน้าผู้ฝึกสอนท างานได้อย่างอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซงจากสมาคม 
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
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3.5ความเชื่อและศรัทธาของแฟนฟุตบอล 
ทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ  
เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง 

ระดับความเห็น 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

1 2 3 4 5 

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย      

3.5.1 ความสมัครสมานสามัคคีของ 
แฟนฟุตบอลเมื่อฟุตบอลทีมชาติไทย 
ลงแข่งขัน 

     

3.5.2 ยอดขายบัตรและจ านวนแฟนฟุตบอลที่ 
มากข้ึนเมื่อฟุตบอลทีมชาติไทยลงแข่งขัน 

     

3.5.3 เกิดกลุ่มแฟนคลับที่เช่ือมั่นและศรัทธา 
นักฟุตบอลทีมชาติไทย 

     

3.5.4 กระแสความนิยมและศรัทธาหัวหน้า 
ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 
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