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ABSTRACT

The research aims were to determine following objectives 1) study a factor that impacts
the football team’s image in Thai league 2) compare factors that impacts the football team’s
image in Thai league. This study used quantitative research by using questionnaire for interview Thai
football team fan club 2017-2018 focusing only Thai league team 1 which had 18 teams and total
sample size was 450. Tooling for research is questionnaire. Analysis methodology were analysing
content and descriptive statistic such as percentage, mean, standard deviation, inferential statistic
and comparing different groups by using t-test and F-test.
The research results were follows: 1. Proﬁle of Thai football fan club in Thai League, mostly male at 60.2% and average age 15-25 years old at 46.2%, had bachelor degree as their high
education level at 44%, mostly was business owner at 30.9% and average income was
10,001– 20,000 Baht per month 2. Attitude of Thai football fan club towards Thai football team’s
image by using F-test and ﬁlter by occupation was difference at 95% signiﬁcant level in all factors
and 3. Attitude of Thai football fan club towards Thai football team’s image by using F-test and
ﬁlter by income was difference at 95% signiﬁcant level in almost factors, except credibility.
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอภาพลักษณของทีมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย
และ 2) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอภาพลักษณของทีมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย การวิจัยนี้ใชการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยมีกลุมตัวอยาง คือ แฟนคลับสโมสรฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย ประจําป 2560–2561 เฉพาะ
สโมสรในไทยลีก 1 จํานวน 18 สโมสร รวมทั้งสิ้น 450 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
โดย วิเคราะหสถิติบรรยาย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหสถิติอนุมาน โดยการวิเคราะห
การเปรียบเทียบระหวางกลุม โดยการทดสอบคาที (t-Test) และการทดสอบคาเอฟ (F-Test)
ผลการวิ จัย ที่ สํา คัญ สรุป ได ดัง นี้ 1. แฟนคลั บ ฟุ ตบอลอาชี พ ของประเทศไทยส ว นใหญ เ ป น เพศชาย
คิดเปนรอยละ 60.2 สวนใหญมีชวงอายุระหวาง 15–25 ป คิดเปนรอยละ 46.2 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
รอยละ 44.0 มีอาชีพเปนเจาของธุรกิจสวนตัว รอยละ 30.9 มีรายไดสวนใหญ 10,001–20,000 บาทตอเดือน
2. การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
โดยการทดสอบคาเอฟ (F-Test) จําแนกตามอาชีพ จะพบวา เมื่อจําแนกแฟนคลับฟุตบอลตามอาชีพนั้น ทัศนคติของ
แฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ในทุกองคประกอบ และ 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอล
อาชีพในประเทศไทย โดยการทดสอบคาเอฟ (F-Test) จําแนกตามรายได จะพบวา เมื่อจําแนกแฟนคลับฟุตบอลตาม
รายไดนั้น ทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ในทุกองคประกอบ ยกเวนองคประกอบภาพลักษณดานความนาเชื่อถือ
คําสําคัญ: ทัศนคติ / ภาพลักษณ / กีฬาฟุตบอลอาชีพ

บทนํา

อุตสาหกรรมกีฬามีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องในทั่วโลก ในป 2014 เฉพาะอเมริกาเหนือ มูลคาตลาดของ
อุตสาหกรรมกีฬามีมูลคาสูงถึง 60.5 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ และจากการคาดการณ ในป 2019 อุตสาหกรรม
กีฬาในอเมริกาเหนือจะเติบโตถึง 73.5 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ (Darren, 2015) ตลาดอุตสาหกรรมทั่วโลก
มีมลู คาสูงหลายพันลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ และยังมีการขยายตัวอยางต อเนื่องจากอุ ตสาหกรรมที่มีความ
เกี่ยวของ เชน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ และเครื่องใชกีฬา สื่อสารมวลชน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานบริการ สินคา
ตาง ๆ การคาสงและปลีก การทองเที่ยว เวชศาสตรการกีฬา ที่พักอาศัย และโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เชน ถนน
ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เปนตน
ในอีกดานหนึ่งของโลกฝงโซนเอเชีย ดานอุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบ โตอยางมากและรวดเร็วใน
ดานของอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ และเครื่องใชกีฬา เกมการแขงขันกีฬาและในเรื่องการใหการสนับ สนุนตาง ๆ
ในหลาย ๆ มหกรรมการแขงขันกีฬากําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ เชน กีฬาโอลิมปกภาคฤดูรอ นป 2020 ที่จะ
จัดขึ้นที่โตเกียว ประเทศญี่ปุน กีฬาโอลิมปกภาคฤดูหนาวป 2022 ที่จะจัดขึ้นที่ปกกิ่ง ประเทศจีน และฟุตบอลโลก
ในป 2020 ที่ประเทศกาตาร โดย FIFA ไดจัดอันดับวาเปนเกมการแขงขันที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก (Stotlar, 2016)
อุตสาหกรรมการกีฬายังคงเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สรางมูลคามหาศาลใหกับอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
และอุตสาหกรรมบันเทิ งทั่วโลกในตอนนี้ แ ละในอนาคต
โดยเฉพาะในโลกยุค ดิ จิตอลทุ กวันนี้
ทํา ให้ มี
การเติบโตและโอกาสตาง ๆ เกิดขึ้นไดงาย (Atkearney, 2014) ในศตวรรษขางหนา เกม หรือมหกรรมการแขงขัน
กีฬาระดับโลก ประเทศแถบตะวันตกจะไมไดเปนเจาภาพในการจัดงานอีกตอไป (Invest Northern Ireland, 2012)
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อุตสาหกรรมการกีฬาในประเทศแถบเอเชียจะเติบโตและขยายตัวอยางเห็นไดชัด การเติบโตของอุตสาหกรรม
การกีฬาในประเทศไทยไดรับอิทธิพลมาจากองคกรการกีฬาตาง ๆ รวมถึงดานที่เกี่ยวของ อยางเชน การกีฬาอาชีพ
การจัดการการกีฬาและการสื่อสารการตลาดเฉพาะดานการกีฬา การเติบโตนี้สงผลทางดานบวกตอเกมการแขงขัน
กีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย (Nimakorn, Samahito, and Kutintara, 2013) ความนิยมของเกมการแขงขัน
กีฬาจะเพิ่มจํานวนแฟนคลับและผูเขาชมโดยเฉพาะของทีมกีฬาแตละทีมมากขึ้น (Pookaiyaudom, 2014) ฟุตบอล
ยังคงเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย โดยสะทอนใหเห็นผานจํานวนผูเขาชมการแขงขันในสนาม
ความนิยมในชวงของการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลทั้งการแขงขันระดับทีมชาติและไทยลีกเพิ่มขึ้น และในระยะ
หลังจะเห็นกลุมแฟนบอลมีการเดินทางไปเชียรทีมที่ชื่นชอบยังสนามแขงในตางจังหวัดเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการจัด
ทําบรรจุภัณฑเพื่ อ ใหแ ฟนบอลเดินทางไปรว มเชียรทีมโปรดยังต างจัง หวั ด โดยจัดรวมถึ งการจัดโปรแกรม
การทองเที่ยวเชนกัน สําหรับพฤติกรรมของผูที่เดินทางไปชมและเชียรทีมที่ชื่นชอบในตางจังหวัด (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,
10 สิงหาคม 2016)
เมื่อพูดถึงการแขงขันฟุตบอลระดับสโมสร คนสวนใหญ จะนึกถึงการแข งขั นสโมสรตางประเทศอยาง
พรีเมียรลีกอังกฤษที่ไดรับความนิยมในกลุมผูชมฟุตบอลไทยมาชานาน แตอยางไรก็ดี ในระยะหลังการพัฒนาของ
ระบบการจัดการแขงขัน การพัฒนาของหลาย ๆ สโมสรที่มีมาตรฐานขึ้น ประกอบกับการถายทอดการแขงขันทาง
สื่อโทรทัศนทําใหคนไทยได รับชมการแขงขั นฟุตบอลลี กของไทยเพิ่มขึ้น ฟุตบอลนอกจากจะเปนเรื่องของเกม
การแขงขันกีฬาการดูเพื่อความสนุกสนานแลว แตเมื่อพิจารณาในอีกมิติหนึ่ง คือ การสรางเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจไปอีกทาง (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 10 สิงหาคม 2016) ไทยพรีเมียรลีก หรือ TPL กอตั้งขึ้นไดประมาณ 20 ปมา
แลว ไทยพรีเมียรลีกไดรับความนิยมเพราะการสื่อสารถึงการพยายามพัฒนาตัวเองใหไดตามมาตรฐานระดับโลก สง
ผลใหมีแฟนคลับจํานวนมากและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรมฟุตบอลไทย (Mahawaleerat and U-On,
2015) ในป 2013 ไทยพรีเมียรลีก ไดสรางกําไรถึง 2,000 ลานบาท และในป 2014 ทีมไดมีพัฒนาที่ดีขึ้นกวาป 2013
สงผลใหผลกําไรขึ้นสูงไปถึง 2,400 ลานบาท จํานวนผูเขาชมไดมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 900,000 คนในป 2009
เปน 1,900,000 คน ในป 2014 ยอดการขายสินคาจาก 24,000 ลานบาทในป 2009 ไดเพิ่มขึ้นเปน 74,000 ลานบาท
ในป 2014 และสิ่งที่บงชี้ถึงการเติบโตคือ กําไรจากการขายบัตรเขาชมการแขงขันจาก 50 ลานบาทในป 2009 เพิ่มขึ้น
เปน 164 ลานบาทในป 2014 (ไทยรัฐออนไลน, 1 พฤษภาคม 2559)
ภาพลักษณทางกีฬาไมเหมือนยี่หอของสินคาหรือบริการอื่น ๆ ในตลาดทุกวันนี้ ภาพลักษณทางกีฬาเหลานี้
ไดพัฒนามาจากประสบการณของทีม เปนสิ่งที่จับตองไมได และไมสามารถคาดการณได ภาพลักษณเหลานี้ตองการ
ความเขาใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะเพื่อใหอยูรอดในตลาดได (Tsiotsou, 2012) ในทุกวันนี้ ทีมกีฬาฟุตบอล
อาชีพไมไดพยายามที่จะเปนเพียงองคกรกีฬาอยางเดียว แตตองการเปนภาพลักษณทางกีฬาที่มีกําไรหลายลานบาท
วิธีการที่หลักแหลมสําหรับองคกรกีฬาฟุตบอล คือการพัฒนาภาพลักษณทางกีฬาที่มีกลยุทธเพื่อพัฒนาความสัมพันธ
ที่ดีตอแฟนคลับของเขา (Koo, 2009)
ทัศนคติตอภาพลักษณทางการกีฬาเปนสิ่งที่ผูบริโภครับรูและถือวาสิ่งนั้น ๆ เปนภาพลักษณของทีมนั้น ๆ
โดยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอสินคาหรือบริการนั้น ภาพลักษณยังคงไดรับการยอมรับวาเปนหนึ่งใน
แนวความคิดที่สําคัญที่สุดในการตลาด (Keller, 2013) ภาพลักษณเปนหนึ่งในองคประกอบที่สาํ คัญที่สุดสําหรับมูลคา
ขององคกร และเกี่ยวเนื่องไปถึงการรับรูของผูบริโภคและความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอองคกร ซึ่งสงตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภค (Zhang, 2015) ในปจจุบันนี้ธุรกิจตาง ๆ ไดลงทุนเงินจํานวนมหาศาลเพื่อวางแผนและทําใหกิจกรรมการ
ตลาดตาง ๆ ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งไว งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการภาพลักษณมีการตีพิมพอยูอยางตอเนื่อง และ
ขอบขายของงานก็มีการพัฒนาขึ้นมาทุกวัน เพื่อใหเปนวิถีทางที่ดีท่สี ุดในการจัดการภาพลักษณ เพราะในตลาด
ผูบริโภค ภาพลักษณมีสวนสําคัญเพื่อทําใหกิจการประสบความสําเร็จ (Wood, 2000) ผูจัดการทีมการกีฬาเองก็
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ปฏิบัติกับสมาชิกในทีม เกมการแขงขัน และทรัพยสินตาง ๆ ของทีมวาเปน “ภาพลักษณทางกีฬา” ที่ตองมีการจัดการ
ดูแล (Gladden and Funk, 2002) สิ่งที่มีประโยชนสําหรับการประเมินลักษณะของภาพลักษณ์ทีมกีฬาเรียกวา
การพัฒนาระดับสําหรับการประเมินลักษณะของทีมกีฬา เปนสิ่งที่อธิบายถึงการรับรูของลูกคา หรือแฟนคลับ ตอทีม
กีฬามีดวยกัน 5 ลักษณะที่แบงแยกกันเดนชัด ไดแก การแขงขัน ชื่อเสียง คุณธรรมจรรยาบรรณ ความถูกตอง และ
ความนาเชื่อถือ (Tsiotsou, 2012) โดยการทําใหลกั ษณะตาง ๆ เหลานี้ติดไปกับภาพลักษณ ที่จะชวยทําใหทีมเปนที่
ตองการตอผูบริโภคหรือแฟนคลับ
การกีฬาอาชีพในประเทศยังตองการการพัฒนาอีกมากถึงแมวาจะมีผูสนับสนุนและแหลงเงินจากที่อื่น ๆ
เขามายังอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลอาชีพ แตโดยสวนใหญแลวเงินไดเขาไปยังถึงเพียงบางทีมทําใหทีมสวนใหญเผชิญ
กับปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน (Jeerawat Na Thalang, 2016) เอเอฟซี แชมเปยนสลีก (AFC Champion
League) ไดเล็งถึงการตลาดขององคกรซึ่งรวมถึง ภาพลักษณ การสนับสนุน การขายของตาง ๆ ยังคงเปนจุดดอย
สําหรับการกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย (Saito, 2011) นอกจากนี้ยังขาดการทําการวิจัยในประเทศไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องของลักษณะของภาพลักษณกีฬา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกลาว

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอภาพลักษณของทีมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอภาพลักษณของทีมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย

วิธีดําเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย โดยการกําหนดปญหาวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย นิยาม
คําจํากัดความของตัวแปรในกรอบแนวคิด โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติของแฟนคลับตอ
ภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ทัศนคติ ภาพลักษณ สโมสร
กีฬาฟุตบอลอาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย มีขั้นตอนในการประสานงานกับสโมสรฟุตบอลอาชีพใน
การแขงขันลีกสูงสุดของประเทศไทย ทั้ง 18 สโมสร เพื่อติดตอขอนัดเวลา เพื่อแจกแบบสอบถามใหกับแฟนคลับ และ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล ลงในฐานขอมูล โดยสุมสโมสรละ 25 คน รวม 450 คน
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช
สถิติอนุมานเปรียบเทียบระหวางกลุม โดยการทดสอบคาที (t-Test) และการทดสอบคาเอฟ (F-Test)
ขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลและการอภิปรายขอมูล โดยอางอิงหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจั ยครั้ง นี้ ประกอบดว ยแฟนฟุตบอลลีก อาชีพของประเทศไทย ที่เขารว ม
การแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยประจําป 2560 – 2561 โดยเปน สโมสรในไทยลีก 1
จํานวน 18 สโมสร โดยสุมตัวอยาง อยางงายสโมสรละ 25 คน
กลุมตัวอยา ง กํา หนดโดยใช สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 อ างถึงใน สมหวัง
พิธิยานุวัฒน, 2541) กําหนดความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ .05 จากการคํานวณไดขนาดของกลุม
ตัวอยาง อยางนอยที่สุด จํานวน 360 คน ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยใชการเก็บขอมูลจากเลือกแบบสุม
โดยเปนแฟนคลับฟุตบอลลีกอาชีพที่สังกัดสโมสรฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันฟุตบอลไทยลีก 1 ในปพ.ศ.2560
จํานวนทั้งสิ้น 18 สโมสร สุมสโมสรละ 25 คน จํานวนทั้งสิ้น 420 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามการศึกษาทัศนคติของแฟนคลับตอภาพลักษณ
ของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.8-1.0 และมีคาความเชื่อมั่นที่ .919
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนการเลือกกลุมตัวอยางเปนขั้นตอน ดังนี้
1. เตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอ ใชการโทรศัพทประสานงานผูดูแลสโมสรฟุตบอลอาชีพ เพื่อให
ทราบถึงวัตถุประสงคของงานวิจัย ประโยชนของงานวิจัย มาตรการการเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ พรอมชี้แจง และ
ทําการขออนุญาตเขาเก็บขอมูล และชี้แจงใหแฟนคลับทราบกอนการเก็บขอมูลอีกครั้งหนึ่ง
2. นําเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผูวิจัยเปนผูติดตอและประสานงานในการแจกแบบสอบถาม
และรอเก็บแบบสอบถามกลับดวยตนเอง
3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เตรียมขอมูล
และทําการลงเลขบันทึกชุดขอมูล เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางเปนขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ แบบสอบถาม
ผู้วิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย ประมวลผลและจัดตารางวิเคราะห
ทางสถิ ติ เพื่ อ นํา เสนอและสรุ ป ผลการวิ จั ย โดยเมื่ อ ทํ า การตรวจสอบความสมบู ร ณข องแบบสอบถามแลว
ไดแบบสอบถามที่สมบูรณสามารถนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลได วิเคราะหโดยใชสถิติบรรยาย เชน คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติอนุมานเปรียบเทียบระหวางกลุม โดยการทดสอบคาที (t-Test) และ
การทดสอบคาเอฟ (F-Test)

ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู วิจั ย ได กํา หนดส วนการนํา เสนอผลการวิ จัย จะนํ าเสนอจากการวิเคราะห ข อ มูลใน
4 ประเด็น คือ ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาทัศนคติของแฟนคลับที่มีผลตอ
ภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย และผลการเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับที่มีผลตอภาพลักษณของ
สโมสรฟุตบอลในประเทศไทย พบวา
1. ผลวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของแฟนคลับฟุตบอล
อาชีพของประเทศไทย ไดแก เพศ ชวงอายุ การศึกษาอาชีพ รายได เหตุผลที่ชื่นชอบ ความถี่การเขาชม ความถี่
การติดตามขาวสาร และจํานวนสินคาที่ระลึกที่ซื้อ จากแฟนฟุตบอล 450 คน พบวา แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของ
ประเทศไทยส่วนใหญ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 60.2 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 39.8 สวนใหญมีชวงอายุ
ระหวาง 15-25 ป คิดเปนรอยละ 46.2 รองลงมาคือ ชวงอายุระหวาง 26-35 ป คิดเปนรอยละ 33.3 และชวงอายุ
ระหวาง 36-45 ป คิดเปนรอยละ 14.0 ตามลําดับ
แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยสวนใหญมี การศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 44.0 รองลง
มาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 30.2 และอนุปริญญา รอยละ 12.9 ตามลําดับ สวนใหญมีอาชีพ เปนเจาของ
ธุรกิจสวนตัว รอยละ 30.9 รองลงมา คือ นักเรียน-นักศึกษา รอยละ 30.0 และพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 26.4
ตามลําดับ และมีรายไดสวนใหญ 10,001-20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 33.8 รองลงมา 5,001-10,000 บาท
ตอเดือน คิดเปนรอยละ 21.6 และตํ่ากวา 5,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 16.2 ตามลําดับ
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ตามลําดับ และมีรายไดสวนใหญ 10,001-20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 33.8 รองลงมา 5,001-10,000 บาท
ตอเดือน คิดเปนรอยละ 21.6 และตํ่ากวา 5,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 16.2 ตามลําดับ
แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยสวนใหญ มีเหตุผลที่ชื่นชอบสโมสรสวนใหญเพราะ ชื่นชอบใน
ผลงานการแขงขัน รอยละ 47.1 รองลงมา เพราะเปนสโมสรบานเกิด รอยละ 28.0 และ เพราะเปนสโมสรในพื้นที่อยู
อาศัย รอยละ 12.9 ตามลําดับ
ในชวง 1 ปที่ผานมา แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยสวนใหญ มีประสบการณการเขาชมการ
แขงขัน 1-3 ครั้ง รอยละ 31.3 รองลงมา 4-5 ครั้ง รอยละ 28.0 และ มากกวา 5 ครั้ง รอยละ 22.0 ตามลําดับ สวน
ใหญตดิ ตามขาวสารสโมสร ทุกเดือน คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมา 5-7 ครั้งตอป รอยละ 25.8 และ ติดตามทุก
สัปดาห รอยละ 22.4 ตามลําดับ สวนใหญซ้อื สินคาที่ระลึก 1 – 2 ชิ้น รอยละ 38.9 รองลงมา 3 – 5 ชิ้น รอยละ 28.9
และ ไมเคยซื้อสินคา รอยละ 21.8 ตามลําดับ
2. การศึกษาทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลที่มีตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย
โดยจากการศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของสามารถสรุปองคประกอบที่สงผลตอภาพลักษณของสโมสร
ฟุตบอลในประเทศไทยได 8 องคประกอบดังนี้
2.1. ดานองคประกอบภาพลักษณดานความมีชื่อเสียง พบวา สูงสุดคือ เปนทีมตนแบบใหทีมฟุตบอลอื่น
ปฏิบัติตามในหลายดานโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.09 (S.D. = 0.27) รองลงมา เปนสวนสําคัญที่ทาใหคนในสังคมคนใน
ชุมชนรักสามัคคี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.06 (S.D. = 1.31) และเปนสัญลักษณแหงความภาคภูมใิ จของคนในชุมชนที่
สโมสรตั้งอยู โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.05 (S.D. = 1.29) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณ
ดานความมีชื่อเสียงเทากับ 5.05 (S.D. = 1.17)
2.2. ดานองคประกอบความมีคุณธรรม พบวา สูงสุดคือ มีนาใจเปนนักกีฬา รูแพรูชนะรูอภัย โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.19 (SD. = 1.32) กองเชียรมีรูปแบบการเชียรท่เี หมาะสมสนุกสนาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.14
(S.D. = 1.28) และชวยพั ฒนาและสนับ สนุน ศิลปะวั ฒนะธรรมวิ ถีไทยแก สัง คมโดยมีคา เฉลี่ ยเทา กับ 5.12
(S.D. = 1.21) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบดานความมีคุณธรรมเทากับ 5.13 (S.D. = 1.18)
2.3. องคประกอบภาพลักษณดานความเปนตัวตนที่แทจริ ง พบวาสูงสุดคือ มีความแนวแน มุงมั่น
เด็ดเดี่ยว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.10 (S.D. = 1.30) รองลงมา ไมเคยลืมผูรวมกอตั้งและจุดกาเหนิดของสโมสร
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 (S.D. = 1.26) และกอตั้งขึ้นมาเพื่อแสวงหาชัยชนะเพื่อเกมกีฬาอยางแทจริงโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.99 (S.D. = 1.28) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบดานความเปนตัวตนที่แทจริงเทากับ 5.02
(S.D. = 1.18)
2.4. องคประกอบภาพลักษณดานความนาเชื่อถือ พบวาสูงสุดคือ เปนผูนําทางความคิดตอพฤติกรรม
ตาง ๆ ของแฟนบอล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.21 (S.D. = 3.69) รองลงมา ไดรับการยอมรับจากผูสนับสนุนและองคกร
ใหญ โดยมีคา เฉลี่ยเทากับ 5.11 (S.D. = 1.38) และมีการเปลี่ยนเจาของทีมหรือทีมงานของสโมสรนอยมาก โดยมีคา
เฉลี่ยเทากับ 5.03 (S.D. = 1.43) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณดา นความนาเชื่อถือเทากับ
5.07 (S.D. = 1.43)
2.5. องคประกอบภาพลักษณดา นประโยชนตอสังคมและชุมชน พบวาสูงสุดคือ เปนทีมที่ทาใหคนใน
สังคม ชุมชนเกิดความสามัคคี โดยมีคา เฉลี่ยเทากับ 5.09 (SD. = 1.34) รองลงมา มีกิจกรรมทีเปนประโยชนตอสังคม
และชุมชนอยางตอเนื่อง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.03 (SD. = 1.34) และเปนสวนสําคัญที่ทาใหเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนดีขึ้นโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.02 (SD. = 1.40) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณ
ดานประโยชนตอสังคมและชุมชน เทากับ 5.03 (SD. = 1.27)
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2.6. องคประกอบภาพลักษณดา นเจาของทีม พบวาสูงสุดคือ มีความเขาใจกีฬาฟุตบอลโดยเพาะบริบท
ของไทย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.15 (S.D. = 1.25) รองลงมา มีความเขาใจมีทักษะในการทําธุรกิจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
5.12 (S.D. = 1.30) และเปนผูมีชื่อเสียงมีบารมีมีอิทธิพลเปนที่รูจักในชุมชนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.11 (S.D. = 1.39)
ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณดานเจาของทีม เทากับ 5.09 (S.D. = 1.20)
2.7. องคประกอบภาพลักษณดานนักฟุตบอล พบวาสูงสุดคือ ประกอบไปดวยผูเลนที่เปนแบบอยางที่ดี
ตอเยาวชน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.24 (S.D.= 2.55) รองลงมา ประกอบไปดวยผูเลนที่มีความเกงความสามารถสูง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.21 (S.D. = 1.31) และประกอบไปดวยผูเลนที่มีชื่อเสียง มีคนรูจักมากมายโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
5.16 (S.D. = 1.41) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณดานนักฟุตบอล เทากับ 5.14 (S.D. = 1.29)
2.8. องคประกอบภาพลักษณดา นการบริหารจัดการ พบวาสูงสุดคือ มีเปาหมายที่จะเปนทีมมาตรฐาน
ระดับสากล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.12 (S.D. = 1.36) รองลงมา การบริหารจัดการของทีมโดยรวมที่ดมี ีประสิทธิภาพ
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.05 (S.D. = 1.37) และเหมาะสาหรับนักลงทุนที่จะรวมลงทุนทาธุรกิจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
5.01 (S.D. = 1.37) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณดานการบริหารจัดการ เทากับ 5.05
(S.D. = 1.26)
3. ผลวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลที่มีผลตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศไทย
3.1. การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลที่มีผลตอภาพลักษณสโมสรฟุตบอลอาชีพ
ในประเทศไทย โดยการทดสอบคาที (t-Test) จําแนกตามเพศ จะพบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05 ในทุกองคประกอบ
3.2. การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศไทย โดยการทดสอบคาเอฟ (F-Test) จําแนกตามชวงอายุ จะพบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 ในทุกองคประกอบ
3.3. การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศไทย โดยการทดสอบคาเอฟ (F-Test) จําแนกตามระดับการศึกษา จะพบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญที่ระดับ .05 ในทุกองคประกอบ
3.4. การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศไทย โดยการทดสอบคาเอฟ (F-Test) จําแนกตามอาชีพ จะพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05 ในทุกองคประกอบ
3.5. การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศไทย โดยการทดสอบคาเอฟ (F-Test) จําแนกตามรายได จะพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05 ในทุกองคประกอบ ยกเวนองคประกอบภาพลักษณดานความนาเชื่อถือ

สรุปและอภิปรายผล

1. การศึก ษาทั ศนคติ ข องแฟนคลับ ฟุ ต บอลที่มีต อ ภาพลั ก ษณ ข องสโมสรฟุ ต บอลในประเทศไทยโดย
ประกอบดวย 8 องคประกอบของภาพลักษณสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพ
1.1. องคประกอบภาพลักษณดา นความสามารถในการแขงขัน แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย
มีความคิดเห็นดานองคประกอบภาพลักษณดา นความสามารถในการแขงขัน สูงสุดคือ ความทุมเท 100% ในทุกเกม
การแขงขันไมเคยยอมแพแมเปนรอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.93 (S.D. = 1.47) รองลงมาคือ เลนไดสนุก ตื่นเตน คุมคาที่
ติดตามชมการแขงขัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91 (S.D. = 1.39) และเปยมไปดวยพลังแรงขับจากภายในมีความคิด
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สรางสรรคโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 (S.D. = 1.41) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมภาพลักษณดานความสามารถในการ
แขงขันเทากับ 4.81 (S.D. = 1.29) สอดคลองกับ Keller (2013) กลาวไววา หัวใจของภาพลักษณที่ดีคือการมีสินคา
หรือบริการที่ดี แตความนาเชื่อถือขององคกรเปนสิ่งที่สําคัญในเรื่องของความเชี่ยวชาญ ชํานาญ ความไววางใจและ
ความชอบที่มีตอภาพลักษณและตามที่ Manchester United plc (2014) กลาวไววา การสรางความแตกตางใหกับ
ภาพลักษณถือเปนกลยุทธที่สําคัญสําหรับทีมกีฬาฟุตบอลอาชีพในทุกวันนี้ เพราะรายไดหลักมาจากความสามารถใน
การเลนของทีมในเกมการแขงขัน และความนิยมชมชอบของทีม ซึ่งเปนผลตอการสรางกําไรใหกับทีม
1.2. องค ป ระกอบภาพลั ก ษณ ด  า นความมี ชื่ อ เสี ย งแฟนคลั บ ฟุ ต บอลอาชี พ ของประเทศไทยมี
ความคิดเห็นดานองคประกอบดานภาพลักษณดานความมีชื่อเสียงสูงสุดคือ เปนทีมตนแบบใหทีมฟุตบอลอื่นปฏิบัติ
ตามในหลายดานโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.09 (S.D. = 1.27) สอดคลองกับ Keller (2013) กลาวไววา ภาพลักษณของ
ภาพลักษณคือการรับรูของผูบริโภคและความชื่นชอบตอภาพลักษณ ซึ่งวัดไดจากหลายองคประกอบที่เชื่อมโยงกับ
ภาพลักษณในความจําของผูบริโภค ดังเชนนี้แลวเมื่อภาพลักษณของทีมฟุตบอลดีและไดรบั การรับรูวาสามารถเปนตน
แบบทีมฟุตบอลที่ดีได ก็จะสงผลใหทีมฟุตบอลอื่น ๆ หันมาปฏิบัติตาม รองลงมา เปนสวนสําคัญที่ทําใหคนในสังคม
คนในชุมชนรักสามัคคี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.06 (S.D. = 1.31) และเปนสัญลักษณแหงความภาคภูมิใจของคนใน
ชุมชนที่สโมสรตั้งอยู โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.05 (S.D. = 1.29) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณ
ดานความมีชื่อเสียงเทากับ 5.05 (S.D. = 1.17)
1.3. องคประกอบดานภาพลักษณดานความมีคณ
ุ ธรรม แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยมีความ
คิดเห็นดานองคประกอบความมีคุณธรรม ดังนี้ สูงสุดคือมีนํ้าใจเปนนักกีฬา รูแพรชู นะรูอภัย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
5.19 (S.D. = 1.32) และ กองเชียรมีรูปแบบการเชียรที่เหมาะสมสนุกสนาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.14 (S.D. = 1.28)
และชวยพัฒนาและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม วิถีไทย แกสังคมโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.12 (S.D. = 1.21) ตามลําดับ
โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบดานความมีคุณธรรมเทากับ 5.13 (S.D. = 1.18) ในสวนของภาพลักษณดานคุณธรรม
นั้น Kotler and Foertsch (2006) กลาวไววา เมื่อพูดถึงภาพลักษณของภาพลักษณวาคือสิ่งที่อยูตอหนาของ
ผูบริโภค มองเห็นดวยตา รับรูดวยประสาทสัมผัสตาง ๆ และเปนสิ่งที่สมองประมวลผลจากขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับหรือ
คือสิ่งที่ดานของผูท่ไี ดรับสื่อเปนคนตัดสิน ดังนั้นในเรื่องภาพลักษณดานคุณธรรม จึงเปนการตัดสินที่เกิดขึ้นจาก 2
สวนดวยกัน โดยในสวนแรกคือ การตัดสินจากกฎกติกาฟุตบอลในการแขงขัน ในอีกสวนหนึ่งคือจากการตัดสินของ
ผูรับชม
1.4. องคประกอบภาพลักษณดานความเปนตัวตนที่แทจริง แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย
มีความคิดเห็นองคประกอบภาพลักษณดา นความเปนตัวตนที่แทจริง สูงสุดคือ มีความแนวแน มุงมั่น เด็ดเดี่ยว
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.10 (S.D. = 1.30) รองลงมา ไมเคยลืมผูรวมกอตั้งและจุดกําเนิดของสโมสร โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 5.00 (S.D. = 1.26) และกอตั้งขึ้นมาเพื่อแสวงหาชัยชนะเพื่อเกมกีฬาอยางแทจริงโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.99
(S.D. = 1.28) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบดานความเปนตัวตนที่แทจริงเทากับ 5.02 (S.D. = 1.18)
เมื่อพูดถึงภาพลักษณดานความเปนตัวตนที่แทจริงนั้น Aaker (2009) ไดกลาวไววา อัตลักษณ (Brand association)
หรือตัวตนที่แทจริงของยี่หอนั้น คือการที่บริษัทรับรูถึงสิ่งเหลานั้นเอง โดยมีการหาขอมูลตาง ๆ มาจากผูบริโภค
เพื่อใหทีมฟุตบอลเขาใจถึงความเปนตัวตนของทีมฟุตบอลอยางแทจริง เพราะในแตละทีมฟุตบอลนั้นมีความเปนตัว
ตนที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับทางสโมสรกําหนดไว ดังที่ Shank (2002) กลาววา ยี่หอ คือ ชื่อ รูปแบบ สัญลักษณ หรือ
เปนการรวมกันในหลายอยางที่องคกรกีฬาใชในการสรางความแตกตางจากองคกรอื่น ๆ ที่เปนคูแขงในอุตสาหกรรม
กีฬา
1.5. องคประกอบภาพลักษณดานความนา เชื่อถือ แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย มีความ
คิดเห็นองคประกอบภาพลักษณดานความนาเชื่อถือ ดังนี้ สูงสุดคือ เปนผูนําทางความคิดตอพฤติกรรมตาง ๆ ของ
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แฟนบอล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.21 (S.D. = 3.69) รองลงมา ไดรับการยอมรับจากผูสนับสนุนและองคกรใหญ
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.11 (S.D. = 1.38) และมีการเปลี่ยนเจาของทีมหรือทีมงานของสโมสรนอยมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 5.03 (S.D. = 1.43) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณดานความนาเชื่อถือเทากับ 5.07
(S.D. = 1.43) ดังที่ มอแกนและฮันท (1994) กลาวไววา ภาพลักษณของตราสินคา เปนอีกรูป แบบหนึ่งของ
การสงเสริมทางการตลาดที่ มีความสัมพันธกันทั้งภายในและภายนอก เมื่อทีมฟุตบอลมีความนาเชื่อถือ แฟนคลับของ
ทีมก็พรอมที่จะสนับสนุนและเห็นพองตองกันถึงสิ่งตาง ๆ ที่ทมี ทํา และมีการสนับสนุนทีม ตามลําดับ
1.6. องคป ระกอบภาพลั ก ษณด า นประโยชน ต อ สัง คมและชุม ชน แฟนคลับ ฟุ ตบอลอาชี พ ของ
ประเทศไทยมีความคิดเห็นองคประกอบภาพลักษณดานประโยชนตอสังคมและชุมชน สูงสุดคือ เปนทีมที่ทําใหคนใน
สังคม ชุมชนเกิดความสามัคคี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.09 (S.D. = 1.34) รองลงมา มีกิจกรรมทีเปนประโยชนตอสังคม
และชุมชนอยางตอเนื่อง โดยมีคา เฉลี่ยเทากับ 5.03 (S.D. = 1.34) และเปนสวนสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจและวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนดีขึ้นโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.02 (S.D. = 1.40) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณ
ดานประโยชนตอสังคมและชุมชน เทากับ 5.03 (S.D. = 1.27) ภาพลักษณดา นประโยชนตอสังคมและชุมชนนั้น
เปนภาพลักษณดังที่ Aaker (2009) กลาวไววาภาพลักษณของภาพลักษณคือการที่ผูบริโภคมองเห็นและรับรูถึง
ภาพลั กษณ เมื่อ ทีม ฟุตบอลมีก ารช วยเหลือ สังคมในด านตา ง ๆ ยอ มสงผลใหภ าพลักษณข องทีมนั้น ๆ ดีขึ้น
ตามลําดับ นอกจากนั้นยังชวยใหมีความสามัคคีเกิดขึ้นในหมูแฟนคลับ เมื่อทีมฟุตบอลมีการทํากิจกรรมชวยเหลือ
สั
ง
ค
ม
แฟนคลับก็จะมารวมแรง รวมใจทํากิจกรรมนั้น ๆ ไปพรอมกัน
1.7. องคประกอบภาพลักษณดา นเจาของทีม แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบภาพลักษณดานเจาของทีม สูงสุดคือ มีความเขาใจกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะบริบทของไทย โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 5.15 (S.D. = 1.25) กลาวคือ เปนทีมฟุตบอลที่ปฏิบัติและแสดงการกระทําที่ตรงตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย อยางเชน มีการใหความเคารพผูฝกสอน หรือแสดงความมีนํ้าใจตอเพื่อนรวมทีมและ มีการกลาวขอบคุณ
ตอผูตัดสิน รวมถึงเจาหนาที่ทีมที่ใหความชวยเหลือใหเกมการแขงขันผานไปดวยดี รองลงมา มีความเขาใจมีทักษะใน
การทําธุรกิจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.12 (S.D. = 1.30) และเปนผูมีชื่อเสียงมีบารมีมีอิทธิพลเปนที่รจู ักในชุมชนโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.11 (S.D. = 1.39) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณดา นเจาของทีม เทากับ
5.09 (S.D. = 1.20)
1.8. องคประกอบภาพลักษณดา นนักฟุตบอล แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย มีความคิดเห็น
องคประกอบภาพลักษณดานนักฟุตบอล สูงสุดคือ ประกอบไปดวยผูเลนที่เปนแบบอยางที่ดีตอเยาวชน โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 5.24 (S.D. = 2.55) รองลงมา ประกอบไปดวยผูเลนที่มีความเกงความสามารถสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.21
(S.D. = 1.31) และประกอบไปดวยผูเลนที่มีชื่อเสียง มีคนรูจักมากมายโดยมีค าเฉลี่ยเท ากับ 5.16 (S.D. = 1.41)
ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณดานนักฟุตบอล เทากับ 5.14 (S.D. = 1.29) เมื่อภาพลักษณของ
ภาพลักษณคือการรับรูในจิตใจของผูบริโภคเกี่ยวกับภาพลักษณและสิ่งที่เชื่อมโยง ดังที่ Ghodeswar (2008) กลาวไว
ฉะนั้นเปนสิ่งที่สําคัญมากที่ทีมฟุตบอลตองมีการสรางภาพลักษณนกั ฟุตบอลในทีมใหมีภาพลักษณที่ดี เปนแบบอยาง
ที่ดีตอเยาวชนและสังคม ซึ่งจะสงผลตอความมีชื่อเสียงของนักฟุตบอลเอง
1.9. องค์ป ระกอบภาพลั ก ษณดา นการบริห ารจั ด การ แฟนคลับ ฟุต บอลอาชี พ ของประเทศไทย
มีความคิดเห็นองคประกอบภาพลักษณดานการบริหารจัดการ สูงสุดคือ มีเปาหมายที่จะเปนทีมมาตรฐานระดับ
สากล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.12 (S.D. = 1.36) รองลงมา การบริหารจัดการของทีมโดยรวมที่ดมี ีประสิทธิภาพ
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.05 (S.D. = 1.37) และเหมาะสําหรับนักลงทุนที่จะรวมลงทุนทําธุรกิจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
5.01 (S.D. = 1.37) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณดานการบริหารจัดการ เทากับ 5.05
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(S.D. = 1.26) ดังเชนที่ Aaker (2009) กลาวไววา ภาพลักษณเปนการใหที่มากกวาสัญญา ไมใชเปนเพียงประสบการณ
เล็กนอย แตเปนความสัมพันธที่อยูบนพื้น ฐานของการรับรูและประสบการณที่ผูบริโภคมีตลอดระยะเวลาที่เขา
เหลานั้นได มีความสัมพันธกับภาพลักษณ ดังนั้นเมื่อภาพลักษณ ดานการบริหารจั ดการของทีมฟุ ตบอลเปนไปใน
ทิศทางที่ดี มีการบริหารจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพแลว ยอมชวยยกระดับทีมฟุตบอลใหดูมีมาตรฐานสากลอีกดวย
2. ผลวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลที่มีผลตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศไทย
2.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลที่มีผลตอภาพลักษณสโมสรฟุตบอลอาชีพ
ในประเทศไทย โดยการทดสอบคาที (t-Test) จําแนกตามเพศ จะพบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05 ในทุกองคประกอบ และการทดสอบคาเอฟ (F-Test) จําแนกตามชวงอายุ และระดับการศึกษา จะพบวา ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ในทุกองคประกอบ ซึ่งอาจจะเปนผลจากการกําหนดกลุมเปาหมายของ
สโมสรกีฬาอาชีพที่มีกลุมเปาหมายเปนประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา โดยมุงเนนที่ทองถิ่นบริเวณสนาม
เหยาของตนเปนหลัก ซึ่งทําใหการรับรูตอ ภาพลักษณของสโมสรอยูในเกณฑที่ใกลเคียงกันจึงไมพบความแตกตาง
2.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศไทย โดยการทดสอบคาเอฟ (F-Test) จําแนกตามอาชีพ และรายได จะพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถอภิปรายไดวาปจจัยที่สําคัญในการสนับสนุนสโมสรกีฬาฟุตบอลที่สําคัญ คงหนีไมพน
กําลังทรัพยที่ใชในการจายคาตั๋วเขาชม ซื้อสินคาที่ระลึก เสื้อแขงขัน ตลอดจนการติดตามทีมที่รักไปชมเกมการแขงขัน
ในเกมเยือน โดยกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้มีความจําเปนที่ตองใชเม็ดเงินที่สูง และตลอดเนื่องตลอดฤดูกาลแข่งขัน
ยอมสงผลตอบางอาชีพที่มีรายไดนอย หรือมีภาระทางบานที่มีความจําเปน อันทําใหทัศนคติเกิดความแตกตางกัน
อยางเห็นไดชัดเจน

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาองคประกอบภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนานักกีฬา และการบริหารของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย อีกทั้งการวิจัยใน
แนวทางการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเอื้อตอการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย
สูการกาวสูการเปนอุตสาหกรรมกีฬาอยางเต็มตัว
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