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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, most-

ly 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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บทคดัยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอภาพลักษณของทีมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย 

และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอภาพลักษณของทีมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย การวิจัยนี้ใชการวิจัยเชิง

ปรมิาณ โดยมีกลุมตัวอยาง คือ  แฟนคลับสโมสรฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย ประจําป 2560–2561 เฉพาะ

สโมสรในไทยลีก 1 จํานวน 18 สโมสร รวมท้ังสิ้น 450 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล

โดย วิเคราะหสถิติบรรยาย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหสถิติอนุมาน โดยการวิเคราะห

การเปรียบเทียบระหวางกลุม โดยการทดสอบคาที (t-Test) และการทดสอบคาเอฟ (F-Test)    

 ผลการวิจัยที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 1. แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยสวนใหญเปนเพศชาย 

คิดเปนรอยละ 60.2 สวนใหญมีชวงอายุระหวาง 15–25 ป คดิเปนรอยละ 46.2 มีการศึกษาในระดับปริญญาตร ี

รอยละ 44.0 มีอาชีพเปนเจาของธุรกิจสวนตัว รอยละ 30.9 มีรายไดสวนใหญ 10,001–20,000 บาทตอเดือน 

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย 

โดยการทดสอบคาเอฟ (F-Test) จําแนกตามอาชีพ จะพบวา เม่ือจําแนกแฟนคลับฟุตบอลตามอาชีพนั้น ทัศนคติของ

แฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

ในทุกองคประกอบ และ 3. การวิเคราะหเปรยีบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอล

อาชีพในประเทศไทย โดยการทดสอบคาเอฟ (F-Test) จําแนกตามรายได จะพบวา เมื่อจําแนกแฟนคลับฟุตบอลตาม

รายไดนั้น ทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสาํคัญที่ระดับ .05 ในทุกองคประกอบ ยกเวนองคประกอบภาพลักษณดานความนาเชื่อถือ

คําสําคัญ: ทัศนคติ / ภาพลักษณ / กีฬาฟุตบอลอาชีพ

บทนาํ  
 อุตสาหกรรมกีฬามีการเติบโตข้ึนอยางตอเนื่องในท่ัวโลก ในป 2014 เฉพาะอเมริกาเหนอื มูลคาตลาดของ

อุตสาหกรรมกีฬามีมูลคาสูงถึง 60.5 พันลานเหรียญดอลลารสหรฐัฯ และจากการคาดการณ ในป 2019 อุตสาหกรรม

กีฬาในอเมริกาเหนือจะเติบโตถึง 73.5 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ (Darren, 2015) ตลาดอุตสาหกรรมท่ัวโลก

มีมลูคาสูงหลายพันลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ และยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่องจากอุตสาหกรรมที่มีความ

เก่ียวของ เชน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ และเคร่ืองใชกีฬา สื่อสารมวลชน อุตสาหกรรมที่เก่ียวกับงานบริการ สินคา

ตาง ๆ การคาสงและปลีก การทองเที่ยว เวชศาสตรการกีฬา ที่พักอาศัย และโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เชน ถนน 

ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เปนตน 

 ในอีกดานหนึ่งของโลกฝงโซนเอเชีย ดานอุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบโตอยางมากและรวดเร็วใน

ดานของอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ และเคร่ืองใชกีฬา เกมการแขงขันกีฬาและในเรื่องการใหการสนับสนุนตาง ๆ 

ในหลาย ๆ มหกรรมการแขงขันกีฬากําลังจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลนี้ เชน กีฬาโอลิมปกภาคฤดูรอนป 2020 ท่ีจะ

จัดขึ้นที่โตเกียว ประเทศญี่ปุน  กีฬาโอลิมปกภาคฤดูหนาวป 2022 ที่จะจัดข้ึนที่ปกกิ่ง ประเทศจีน และฟุตบอลโลก 

ในป 2020 ที่ประเทศกาตาร โดย FIFA ไดจัดอันดบัวาเปนเกมการแขงขันที่ยิ่งใหญท่ีสุดในโลก (Stotlar, 2016)

 อุตสาหกรรมการกีฬายังคงเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สรางมูลคามหาศาลใหกับอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน

และอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลกในตอนนี้และในอนาคต โดยเฉพาะในโลกยุคดิจิตอลทุกวันนี้ ทําให้มี

การเติบโตและโอกาสตาง ๆ เกิดขึ้นไดงาย (Atkearney, 2014) ในศตวรรษขางหนา เกม หรอืมหกรรมการแขงขัน

กฬีาระดบัโลก ประเทศแถบตะวนัตกจะไมไดเปนเจาภาพในการจดังานอีกตอไป (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 

ความนิยมในชวงของการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลท้ังการแขงขันระดับทีมชาติและไทยลีกเพ่ิมขึ้น และในระยะ

หลังจะเห็นกลุมแฟนบอลมีการเดินทางไปเชียรทีมที่ชื่นชอบยังสนามแขงในตางจังหวัดเพิ่มข้ึน อีกทั้งยังมีการจัด

ทําบรรจุภัณฑเพื่อใหแฟนบอลเดินทางไปรวมเชียรทีมโปรดยังตางจังหวัด โดยจัดรวมถึงการจัดโปรแกรม

การทองเที่ยวเชนกัน สําหรับพฤตกิรรมของผูที่เดินทางไปชมและเชียรทีมที่ชื่นชอบในตางจังหวัด (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,

10 สิงหาคม 2016) 

 เมื่อพูดถึงการแขงขันฟุตบอลระดับสโมสร คนสวนใหญจะนึกถึงการแขงขันสโมสรตางประเทศอยาง 

พรีเมียรลีกอังกฤษที่ไดรับความนิยมในกลุมผูชมฟุตบอลไทยมาชานาน แตอยางไรก็ดี ในระยะหลังการพัฒนาของ

ระบบการจัดการแขงขัน การพัฒนาของหลาย ๆ สโมสรที่มีมาตรฐานขึ้น ประกอบกับการถายทอดการแขงขันทาง

สื่อโทรทัศนทําใหคนไทยไดรับชมการแขงขันฟุตบอลลีกของไทยเพิ่มขึ้น ฟุตบอลนอกจากจะเปนเร่ืองของเกม

การแขงขันกีฬาการดูเพ่ือความสนุกสนานแลว แตเม่ือพิจารณาในอีกมิติหนึ่ง คือ การสรางเม็ดเงนิหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจไปอีกทาง (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 10 สิงหาคม 2016) ไทยพรีเมียรลีก หรือ TPL กอตั้งขึ้นไดประมาณ 20 ปมา

แลว ไทยพรีเมียรลีกไดรับความนิยมเพราะการสื่อสารถึงการพยายามพัฒนาตัวเองใหไดตามมาตรฐานระดับโลก สง

ผลใหมีแฟนคลบัจํานวนมากและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรมฟุตบอลไทย (Mahawaleerat and U-On, 

2015) ในป 2013 ไทยพรีเมียรลีก ไดสรางกําไรถึง 2,000 ลานบาท และในป 2014 ทีมไดมีพัฒนาที่ดีข้ึนกวาป 2013 

สงผลใหผลกําไรข้ึนสูงไปถึง 2,400 ลานบาท จํานวนผูเขาชมไดมีการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจาก 900,000 คนในป 2009 

เปน 1,900,000 คน ในป 2014 ยอดการขายสินคาจาก 24,000 ลานบาทในป 2009 ไดเพ่ิมข้ึนเปน 74,000 ลานบาท

ในป 2014 และสิ่งที่บงชี้ถึงการเติบโตคือ กําไรจากการขายบัตรเขาชมการแขงขันจาก 50 ลานบาทในป 2009 เพ่ิมขึ้น

เปน 164 ลานบาทในป 2014 (ไทยรัฐออนไลน, 1 พฤษภาคม 2559)  

 ภาพลักษณทางกีฬาไมเหมือนยี่หอของสินคาหรือบริการอ่ืน ๆ ในตลาดทุกวันนี้ ภาพลักษณทางกีฬาเหลานี้

ไดพัฒนามาจากประสบการณของทีม เปนส่ิงที่จับตองไมได และไมสามารถคาดการณได ภาพลกัษณเหลานี้ตองการ

ความเขาใจท่ีลึกซึ้งเก่ียวกับบุคลิกลักษณะเพื่อใหอยูรอดในตลาดได (Tsiotsou, 2012) ในทุกวันนี้ ทีมกีฬาฟุตบอล

อาชีพไมไดพยายามที่จะเปนเพียงองคกรกีฬาอยางเดียว แตตองการเปนภาพลักษณทางกีฬาที่มีกําไรหลายลานบาท 

วิธีการท่ีหลักแหลมสําหรับองคกรกีฬาฟุตบอล คือการพัฒนาภาพลกัษณทางกีฬาที่มีกลยุทธเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ

ที่ดีตอแฟนคลับของเขา (Koo, 2009)  

 ทัศนคติตอภาพลักษณทางการกีฬาเปนสิ่งที่ผูบริโภครับรูและถือวาสิ่งนั้น ๆ เปนภาพลักษณของทีมนั้น ๆ

โดยเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความรูสึกที่มีตอสินคาหรือบริการนั้น ภาพลักษณยังคงไดรับการยอมรับวาเปนหนึ่งใน

แนวความคดิท่ีสําคัญที่สุดในการตลาด (Keller, 2013) ภาพลักษณเปนหนึ่งในองคประกอบที่สาํคัญที่สุดสําหรับมูลคา

ขององคกร และเก่ียวเนื่องไปถึงการรับรูของผูบริโภคและความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอองคกร ซึ่งสงตอพฤติกรรมของ

ผูบริโภค (Zhang, 2015) ในปจจุบันน้ีธุรกิจตาง ๆ ไดลงทุนเงนิจํานวนมหาศาลเพ่ือวางแผนและทําใหกิจกรรมการ

ตลาดตาง ๆ ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งไว งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการภาพลักษณมีการตีพิมพอยูอยางตอเนื่อง และ

ขอบขายของงานก็มีการพัฒนาขึ้นมาทุกวัน เพ่ือใหเปนวิถีทางท่ีดีที่สุดในการจัดการภาพลักษณ เพราะในตลาด

ผูบริโภค ภาพลักษณมีสวนสําคญัเพ่ือทําใหกิจการประสบความสําเร็จ (Wood, 2000) ผูจัดการทีมการกีฬาเองก็
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ปฏิบัติกับสมาชิกในทีม เกมการแขงขัน และทรัพยสินตาง ๆ ของทีมวาเปน “ภาพลักษณทางกีฬา” ท่ีตองมีการจัดการ

ดูแล (Gladden and Funk, 2002) สิ่งที่มีประโยชนสําหรับการประเมินลักษณะของภาพลักษณ์ทีมกีฬาเรียกวา 

การพัฒนาระดับสําหรับการประเมนิลักษณะของทีมกีฬา เปนสิ่งที่อธิบายถึงการรับรูของลูกคา หรือแฟนคลับ ตอทีม

กีฬามีดวยกัน 5 ลักษณะที่แบงแยกกันเดนชัด ไดแก การแขงขัน ช่ือเสียง คุณธรรมจรรยาบรรณ ความถูกตอง และ

ความนาเชื่อถือ  (Tsiotsou, 2012) โดยการทาํใหลกัษณะตาง ๆ เหลานี้ติดไปกับภาพลักษณ ที่จะชวยทําใหทีมเปนที่

ตองการตอผูบริโภคหรือแฟนคลับ

 การกีฬาอาชีพในประเทศยังตองการการพัฒนาอีกมากถึงแมวาจะมีผูสนับสนุนและแหลงเงินจากที่อ่ืน ๆ

เขามายังอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลอาชีพ แตโดยสวนใหญแลวเงนิไดเขาไปยังถึงเพียงบางทีมทําใหทีมสวนใหญเผชิญ

กับปญหาขาดสภาพคลองทางการเงนิ (Jeerawat Na Thalang, 2016) เอเอฟซี แชมเปยนสลีก (AFC Champion 

League) ไดเล็งถึงการตลาดขององคกรซึ่งรวมถึง ภาพลักษณ การสนับสนุน การขายของตาง ๆ ยังคงเปนจุดดอย

สําหรับการกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย (Saito, 2011) นอกจากนี้ยังขาดการทําการวิจัยในประเทศไทย โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในเรื่องของลักษณะของภาพลักษณกีฬา ผูวิจัยจึงมคีวามสนใจที่จะศึกษาประเด็นดังกลาว

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอภาพลักษณของทมีกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย

 2. เพ่ือเปรยีบเทียบปจจัยที่มีผลตอภาพลักษณของทีมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย โดยการกําหนดปญหาวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย นิยาม

คําจํากัดความของตัวแปรในกรอบแนวคิด โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทัศนคติของแฟนคลับตอ

ภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย เกี่ยวกับแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับ ทัศนคติ ภาพลักษณ สโมสร

กีฬาฟุตบอลอาชีพ 

 ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย มีขั้นตอนในการประสานงานกับสโมสรฟุตบอลอาชีพใน

การแขงขันลีกสูงสดุของประเทศไทย ทั้ง 18 สโมสร เพ่ือติดตอขอนัดเวลา เพ่ือแจกแบบสอบถามใหกับแฟนคลับ และ

จัดเก็บรวบรวมขอมูล ลงในฐานขอมูล โดยสุมสโมสรละ 25 คน รวม 450 คน

 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหคาเฉล่ีย รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช

สถิติอนุมานเปรียบเทียบระหวางกลุม โดยการทดสอบคาที (t-Test) และการทดสอบคาเอฟ (F-Test)

 ขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลและการอภิปรายขอมูล โดยอางอิงหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยแฟนฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย ที่เขารวม

การแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยประจําป 2560 – 2561 โดยเปน สโมสรในไทยลีก 1 

จํานวน 18 สโมสร โดยสุมตัวอยาง อยางงายสโมสรละ 25 คน

  กลุมตัวอยาง กําหนดโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 อางถึงใน สมหวัง 

พิธิยานุวัฒน, 2541) กําหนดความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ .05 จากการคํานวณไดขนาดของกลุม

ตัวอยาง อยางนอยที่สุด จํานวน 360 คน ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยใชการเก็บขอมูลจากเลอืกแบบสุม 

โดยเปนแฟนคลับฟุตบอลลีกอาชีพที่สังกัดสโมสรฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันฟุตบอลไทยลีก 1 ในปพ.ศ.2560 

จํานวนทั้งสิ้น 18 สโมสร สุมสโมสรละ 25 คน จํานวนทั้งสิ้น 420 คน



วารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปที่ 17 ฉบับที่ 1 (32) ประจําเดือนมกราคม - เมษายน 2563

51

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามการศึกษาทัศนคติของแฟนคลับตอภาพลักษณ

ของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.8-1.0 และมีคาความเชื่อมั่นที่ .919

 การเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูวิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนการเลือกกลุมตัวอยางเปนขั้นตอน ดังนี้

   1. เตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอ ใชการโทรศัพทประสานงานผูดูแลสโมสรฟุตบอลอาชีพ เพ่ือให

ทราบถึงวัตถุประสงคของงานวิจัย ประโยชนของงานวิจัย มาตรการการเก็บรกัษาขอมูลเปนความลับ พรอมชี้แจง และ

ทําการขออนุญาตเขาเก็บขอมูล และชี้แจงใหแฟนคลับทราบกอนการเก็บขอมูลอีกครั้งหนึ่ง

   2. นําเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผูวิจัยเปนผูติดตอและประสานงานในการแจกแบบสอบถาม

และรอเก็บแบบสอบถามกลับดวยตนเอง

   3.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เตรียมขอมูล

และทําการลงเลขบันทึกชุดขอมูล เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

 การวิเคราะหขอมูล

  ผูวิจัยดําเนนิการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางเปนข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ แบบสอบถาม 

ผู้วิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย ประมวลผลและจัดตารางวิเคราะห

ทางสถิติ เพื่อนําเสนอและสรุปผลการวิจัย โดยเม่ือทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลว 

ไดแบบสอบถามที่สมบูรณสามารถนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลได วิเคราะหโดยใชสถิติบรรยาย เชน คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติอนุมานเปรียบเทียบระหวางกลุม โดยการทดสอบคาที (t-Test) และ

การทดสอบคาเอฟ (F-Test)

ผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผู  วิจัยไดกําหนดสวนการนําเสนอผลการวิจัย จะนําเสนอจากการวิเคราะหขอมูลใน 

4 ประเด็น คือ ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาทัศนคติของแฟนคลับที่มีผลตอ

ภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย และผลการเปรยีบเทียบทศันคติของแฟนคลับที่มีผลตอภาพลักษณของ

สโมสรฟุตบอลในประเทศไทย พบวา

 1. ผลวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของแฟนคลับฟุตบอล

อาชีพของประเทศไทย ไดแก เพศ ชวงอายุ การศึกษาอาชีพ รายได เหตุผลท่ีชื่นชอบ ความถ่ีการเขาชม 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

  แฟนคลบัฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยสวนใหญมี การศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 44.0 รองลง

มาคอื 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

  แฟนคลบัฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยสวนใหญ มีเหตุผลที่ชื่นชอบสโมสรสวนใหญเพราะ ชื่นชอบใน

ผลงานการแขงขัน  รอยละ 47.1 รองลงมา เพราะเปนสโมสรบานเกิด รอยละ 28.0 และ เพราะเปนสโมสรในพ้ืนที่อยู

อาศัย รอยละ 12.9 ตามลําดับ

  ในชวง 1 ปท่ีผานมา แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยสวนใหญ มีประสบการณการเขาชมการ

แขงขัน 1-3 ครั้ง รอยละ 31.3 รองลงมา 4-5 ครั้ง รอยละ 28.0 และ มากกวา 5 ครั้ง รอยละ 22.0 ตามลําดบั สวน

ใหญตดิตามขาวสารสโมสร ทุกเดือน คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมา 5-7 ครั้งตอป รอยละ 25.8 และ ติดตามทุก

สัปดาห รอยละ 22.4 ตามลําดับ สวนใหญซื้อสินคาที่ระลึก 1 – 2 ชิ้น รอยละ 38.9 รองลงมา 3 – 5 ชิ้น รอยละ 28.9 

และ ไมเคยซื้อสนิคา รอยละ 21.8 ตามลําดับ

 2. การศกึษาทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลที่มีตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย

  โดยจากการศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของสามารถสรุปองคประกอบที่สงผลตอภาพลักษณของสโมสร

ฟุตบอลในประเทศไทยได 8 องคประกอบดังนี้ 

  2.1. ดานองคประกอบภาพลักษณดานความมีช่ือเสียง พบวา สูงสุดคือ เปนทมีตนแบบใหทีมฟุตบอลอ่ืน

ปฏิบัติตามในหลายดานโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.09 (S.D. = 0.27) รองลงมา เปนสวนสําคัญที่ทาใหคนในสังคมคนใน

ชุมชนรักสามัคคี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.06 (S.D. = 1.31) และเปนสัญลักษณแหงความภาคภูมใิจของคนในชุมชนท่ี

สโมสรต้ังอยู โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.05 (S.D. = 1.29) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณ

ดานความมีช่ือเสียงเทากับ 5.05 (S.D. = 1.17)

  2.2. ดานองคประกอบความมีคุณธรรม พบวา สูงสุดคือ  มีนาใจเปนนักกีฬา รูแพรูชนะรูอภัย โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 5.19 (SD. = 1.32) กองเชียรมีรูปแบบการเชียรที่เหมาะสมสนุกสนาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.14 

(S.D. = 1.28) และชวยพัฒนาและสนับสนุนศิลปะวัฒนะธรรมวิถีไทยแกสังคมโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 5.12 

(S.D. = 1.21) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบดานความมีคุณธรรมเทากับ 5.13 (S.D. = 1.18)

  2.3. องคประกอบภาพลักษณดานความเปนตัวตนที่แทจริง พบวาสูงสุดคือ มีความแนวแน มุงมั่น 

เด็ดเด่ียว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.10 (S.D. = 1.30) รองลงมา ไมเคยลืมผูรวมกอตั้งและจุดกาเหนิดของสโมสร 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 (S.D. = 1.26) และกอต้ังขึ้นมาเพ่ือแสวงหาชัยชนะเพื่อเกมกีฬาอยางแทจริงโดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.99 (S.D. = 1.28) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบดานความเปนตัวตนที่แทจริงเทากับ 5.02  

(S.D. = 1.18)

  2.4. องคประกอบภาพลักษณดานความนาเช่ือถือ พบวาสูงสุดคือ เปนผูนําทางความคิดตอพฤติกรรม

ตาง ๆ ของแฟนบอล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.21 (S.D. = 3.69) รองลงมา ไดรับการยอมรับจากผูสนับสนุนและองคกร

ใหญ โดยมคีาเฉลี่ยเทากับ 5.11 (S.D. = 1.38) และมีการเปลี่ยนเจาของทีมหรือทีมงานของสโมสรนอยมาก โดยมีคา

เฉลี่ยเทากับ 5.03 (S.D. = 1.43) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณดานความนาเชื่อถือเทากับ 

5.07 (S.D. = 1.43)

  2.5. องคประกอบภาพลักษณดานประโยชนตอสังคมและชมุชน พบวาสูงสุดคือ เปนทีมที่ทาใหคนใน

สังคม ชุมชนเกิดความสามัคคี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 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. องคประกอบภาพลักษณดานเจาของทีม พบวาสูงสุดคือ มีความเขาใจกีฬาฟุตบอลโดยเพาะบริบท

ของไทย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.15 (S.D. = 1.25) รองลงมา มีความเขาใจมีทักษะในการทําธุรกิจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

5.12 (S.D. = 1.30) และเปนผูมีช่ือเสียงมีบารมีมีอิทธิพลเปนที่รูจักในชุมชนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 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) และประกอบไปดวยผูเลนท่ีมีช่ือเสียง มีคนรูจักมากมายโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

5.16 (S.D. = 1.41) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณดานนักฟุตบอล เทากับ 5.14 (S.D. = 1.29)

  2.8. องคประกอบภาพลักษณดานการบริหารจัดการ พบวาสูงสุดคือ มีเปาหมายที่จะเปนทีมมาตรฐาน

ระดับสากล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.12 (S.D. = 1.36) รองลงมา การบริหารจัดการของทีมโดยรวมที่ดมีีประสทิธิภาพ 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.05 (S.D. = 1.37) และเหมาะสาหรับนกัลงทุนที่จะรวมลงทุนทาธุรกิจ 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 ในทกุองคประกอบ

  3.4. การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพใน

ประเทศไทย โดยการทดสอบคาเอฟ (F-Test) จําแนกตามอาชีพ จะพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

.05 ในทุกองคประกอบ

  3.5. การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพใน

ประเทศไทย โดยการทดสอบคาเอฟ (F-Test) จําแนกตามรายได จะพบวา มคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญที่ระดบั 

.05 ในทุกองคประกอบ ยกเวนองคประกอบภาพลักษณดานความนาเชื่อถือ

สรุปและอภิปรายผล
 1. การศึกษาทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลที่มีตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยโดย

ประกอบดวย 8 องคประกอบของภาพลักษณสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพ 

  1.1. องคประกอบภาพลักษณดานความสามารถในการแขงขัน แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย

มีความคิดเห็นดานองคประกอบภาพลักษณดานความสามารถในการแขงขัน สูงสุดคือ ความทุมเท 100% ในทุกเกม

การแขงขันไมเคยยอมแพแมเปนรอง มีคาเฉล่ียเทากับ 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

หรอืบริการที่ดี แตความนาเชื่อถือขององคกรเปนส่ิงที่สําคัญในเรื่องของความเชี่ยวชาญ ชํานาญ ความไววางใจและ

ความชอบที่มีตอภาพลักษณและตามท่ี Manchester United plc (2014) กลาวไววา การสรางความแตกตางใหกับ

ภาพลักษณถือเปนกลยุทธที่สําคัญสาํหรับทีมกีฬาฟุตบอลอาชีพในทกุวันนี้ เพราะรายไดหลักมาจากความสามารถใน

การเลนของทีมในเกมการแขงขัน และความนิยมชมชอบของทีม ซึ่งเปนผลตอการสรางกําไรใหกับทีม

  1.2. องค ประกอบภาพลักษณดานความมีชื่อเสียงแฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยมี

ความคิดเห็นดานองคประกอบดานภาพลักษณดานความมีชื่อเสียงสูงสุดคือ เปนทีมตนแบบใหทีมฟุตบอลอื่นปฏิบัติ

ตามในหลายดานโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.09 (S.D. = 1.27) สอดคลองกับ Keller (2013) กลาวไววา ภาพลักษณของ

ภาพลักษณคือการรับรูของผูบริโภคและความชื่นชอบตอภาพลักษณ ซึ่งวัดไดจากหลายองคประกอบที่เชื่อมโยงกับ

ภาพลักษณในความจําของผูบริโภค ดังเชนนี้แลวเม่ือภาพลักษณของทีมฟุตบอลดแีละไดรบัการรับรูวาสามารถเปนตน

แบบทีมฟุตบอลที่ดีได ก็จะสงผลใหทีมฟุตบอลอื่น ๆ หันมาปฏิบัติตาม รองลงมา เปนสวนสําคัญที่ทําใหคนในสังคม

คนในชุมชนรักสามัคคี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.06 (S.D. = 1.31) และเปนสัญลักษณแหงความภาคภูมิใจของคนใน

ชุมชนที่สโมสรตั้งอยู โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.05 (S.D. = 1.29) ตามลําดบั โดยมีคาเฉล่ียรวมองคประกอบภาพลักษณ

ดานความมีช่ือเสียงเทากับ 5.05 (S.D. = 1.17)

  1.3. องคประกอบดานภาพลกัษณดานความมีคณุธรรม แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยมีความ

คิดเห็นดานองคประกอบความมีคุณธรรม ดังน้ี สูงสุดคือมีนํ้าใจเปนนักกีฬา รูแพรูชนะรูอภัย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

5.19 (S.D. = 1.32) และ กองเชียรมีรูปแบบการเชียรท่ีเหมาะสมสนุกสนาน 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) ในสวนของภาพลกัษณดานคุณธรรม

นั้น Kotler and Foertsch (2006) กลาวไววา เมื่อพูดถึงภาพลักษณของภาพลักษณวาคือสิ่งที่อยูตอหนาของ

ผูบริโภค มองเห็นดวยตา รับรูดวยประสาทสัมผัสตาง ๆ และเปนสิ่งท่ีสมองประมวลผลจากขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับหรอื

คือส่ิงที่ดานของผูที่ไดรับสื่อเปนคนตัดสิน ดังนั้นในเรื่องภาพลักษณดานคุณธรรม จึงเปนการตัดสินที่เกิดข้ึนจาก 2

สวนดวยกัน โดยในสวนแรกคือ การตัดสินจากกฎกติกาฟุตบอลในการแขงขัน ในอีกสวนหนึ่งคอืจากการตัดสินของ

ผูรับชม

  1.4. องคประกอบภาพลักษณดานความเปนตัวตนท่ีแทจริง แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย 

มีความคิดเห็นองคประกอบภาพลักษณดานความเปนตัวตนท่ีแทจริง สูงสุดคอื มีความแนวแน มุงมั่น เด็ดเด่ียว 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.10 (S.D. = 1.30) รองลงมา ไมเคยลืมผูรวมกอตั้งและจุดกําเนิดของสโมสร โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 5.00 (S.D. = 1.26) และกอตั้งข้ึนมาเพ่ือแสวงหาชัยชนะเพื่อเกมกีฬาอยางแทจริงโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.99 

(S.D. = 1.28) ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบดานความเปนตัวตนที่แทจริงเทากับ 5.02  (S.D. = 1.18) 

เม่ือพูดถึงภาพลักษณดานความเปนตัวตนที่แทจริงน้ัน Aaker (2009) ไดกลาวไววา อัตลักษณ (Brand association) 

หรอืตวัตนท่ีแทจริงของย่ีหอนั้น คือการท่ีบริษัทรับรูถึงสิ่งเหลานั้นเอง โดยมีการหาขอมูลตาง ๆ มาจากผูบริโภค 

เพ่ือใหทีมฟุตบอลเขาใจถึงความเปนตัวตนของทีมฟุตบอลอยางแทจริง เพราะในแตละทีมฟุตบอลนั้นมีความเปนตวั

ตนที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับทางสโมสรกําหนดไว ดังท่ี Shank (2002) กลาววา ย่ีหอ คือ ชื่อ รูปแบบ สัญลักษณ หรือ

เปนการรวมกันในหลายอยางที่องคกรกีฬาใชในการสรางความแตกตางจากองคกรอ่ืน ๆ ที่เปนคูแขงในอุตสาหกรรม

กีฬา 

  1.5. องคประกอบภาพลักษณดานความนาเช่ือถือ แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย มีความ

คิดเห็นองคประกอบภาพลักษณดานความนาเชื่อถือ ดงันี้ สูงสุดคือ เปนผูนําทางความคิดตอพฤติกรรมตาง ๆ ของ
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แฟนบอล โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 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 เปนอีกรูปแบบหนึ่งของ

การสงเสริมทางการตลาดท่ี มีความสัมพันธกันทั้งภายในและภายนอก เมื่อทีมฟุตบอลมีความนาเชื่อถือ แฟนคลับของ

ทีมก็พรอมที่จะสนับสนุนและเห็นพองตองกันถึงสิ่งตาง ๆ ที่ทมีทํา และมีการสนับสนุนทีม ตามลําดับ

  1.6. องคประกอบภาพลักษณดานประโยชนตอสังคมและชุมชน แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของ

ประเทศไทยมีความคิดเห็นองคประกอบภาพลักษณดานประโยชนตอสังคมและชุมชน สูงสุดคือ เปนทีมท่ีทําใหคนใน

สังคม ชุมชนเกิดความสามัคคี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.09 (S.D. = 1.34) รองลงมา มีกิจกรรมทีเปนประโยชนตอสังคม

และชุมชนอยางตอเนื่อง โดยมคีาเฉลี่ยเทากับ 5.03 (S.D. = 1.34) และเปนสวนสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจและวิถีชีวิต

ของคนในชุมชนดีขึ้นโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.02 (S.D. = 1.40) ตามลําดบั โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณ

ดานประโยชนตอสังคมและชุมชน เทากับ 5.03 (S.D. = 1.27) ภาพลักษณดานประโยชนตอสังคมและชุมชนนั้น 

เปนภาพลักษณดังที่ Aaker (2009) กลาวไววาภาพลักษณของภาพลักษณคือการที่ผูบริโภคมองเห็นและรับรูถึง

ภาพลักษณ เม่ือทีมฟุตบอลมีการชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ ยอมสงผลใหภาพลักษณของทีมนั้น ๆ ดีขึ้น

ตามลําดับ นอกจากนั้นยังชวยใหมีความสามัคคีเกิดข้ึนในหมูแฟนคลับ เม่ือทีมฟุตบอลมีการทํากิจกรรมชวยเหลือ

สั ง ค ม 

แฟนคลับก็จะมารวมแรง รวมใจทํากิจกรรมนั้น ๆ ไปพรอมกัน

  1.7. องคประกอบภาพลกัษณดานเจาของทมี แฟนคลบัฟตุบอลอาชพีของประเทศไทย มีความคดิเห็นตอ

องคประกอบภาพลักษณดานเจาของทีม สูงสุดคือ มีความเขาใจกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะบริบทของไทย โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 5.15 (S.D. = 1.25) กลาวคือ เปนทีมฟุตบอลที่ปฏิบัติและแสดงการกระทําที่ตรงตามขนบธรรมเนยีม

ประเพณีไทย อยางเชน มีการใหความเคารพผูฝกสอน หรือแสดงความมีนํ้าใจตอเพื่อนรวมทีมและ มีการกลาวขอบคุณ

ตอผูตัดสิน รวมถึงเจาหนาที่ทีมที่ใหความชวยเหลือใหเกมการแขงขันผานไปดวยดี รองลงมา มีความเขาใจมีทักษะใน

การทําธุรกิจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.12 (S.D. = 1.30) และเปนผูมีช่ือเสียงมีบารมีมีอิทธิพลเปนที่รูจักในชุมชนโดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 5.11 (S.D. = 1.39) ตามลําดบั โดยมีคาเฉลี่ยรวมองคประกอบภาพลักษณดานเจาของทีม เทากับ 

5.09 (S.D. = 1.20)

  1.8. องคประกอบภาพลักษณดานนักฟุตบอล แฟนคลบัฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย มีความคิดเห็น

องคประกอบภาพลักษณดานนักฟุตบอล สูงสุดคือ ประกอบไปดวยผูเลนที่เปนแบบอยางที่ดีตอเยาวชน โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 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) เมื่อภาพลักษณของ

ภาพลักษณคือการรับรูในจิตใจของผูบริโภคเก่ียวกับภาพลักษณและสิ่งที่เชื่อมโยง ดังท่ี Ghodeswar (2008) กลาวไว 

ฉะนั้นเปนสิ่งที่สําคัญมากที่ทีมฟุตบอลตองมีการสรางภาพลกัษณนกัฟุตบอลในทีมใหมีภาพลักษณที่ดี เปนแบบอยาง

ที่ดีตอเยาวชนและสังคม ซึ่งจะสงผลตอความมีช่ือเสียงของนักฟุตบอลเอง

  1.9. องค์ประกอบภาพลักษณดานการบริหารจัดการ แฟนคลับฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย 

มีความคิดเห็นองคประกอบภาพลักษณดานการบริหารจัดการ สูงสุดคือ มีเปาหมายที่จะเปนทีมมาตรฐานระดับ

สากล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.12 (S.D. = 1.36) รองลงมา การบริหารจัดการของทีมโดยรวมที่ดมีีประสิทธิภาพ 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.05 (S.D. = 1.37) และเหมาะสําหรับนกัลงทุนที่จะรวมลงทุนทําธุรกิจ 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 แตเปนความสัมพันธที่อยูบนพ้ืนฐานของการรับรูและประสบการณที่ผู บริโภคมีตลอดระยะเวลาที่เขา

เหลานั้นไดมีความสัมพันธกับภาพลักษณ ดังนั้นเมื่อภาพลักษณดานการบริหารจัดการของทีมฟุตบอลเปนไปใน

ทิศทางที่ดี มีการบริหารจัดการทมีท่ีมีประสิทธิภาพแลว 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 ซ่ึงอาจจะเปนผลจากการกําหนดกลุมเปาหมายของ

สโมสรกีฬาอาชีพที่มีกลุมเปาหมายเปนประชาชนทกุเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศกึษา โดยมุงเนนที่ทองถ่ินบรเิวณสนาม

เหยาของตนเปนหลัก ซึ่งทําใหการรับรูตอภาพลักษณของสโมสรอยูในเกณฑท่ีใกลเคียงกันจึงไมพบความแตกตาง

  2.2  การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของแฟนคลับฟุตบอลตอภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพใน

ประเทศไทย โดยการทดสอบคาเอฟ (F-Test) จําแนกตามอาชีพ และรายได จะพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัย

สําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถอภิปรายไดวาปจจัยที่สําคญัในการสนับสนุนสโมสรกีฬาฟุตบอลที่สําคัญ คงหนีไมพน

กําลงัทรัพยท่ีใชในการจายคาตั๋วเขาชม ซื้อสินคาที่ระลกึ เสื้อแขงขัน ตลอดจนการติดตามทีมท่ีรักไปชมเกมการแขงขัน

ในเกมเยือน โดยกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้มีความจําเปนที่ตองใชเม็ดเงินท่ีสูง และตลอดเนื่องตลอดฤดูกาลแข่งขัน 

ยอมสงผลตอบางอาชีพท่ีมีรายไดนอย หรือมีภาระทางบานที่มีความจําเปน อันทําใหทัศนคติเกิดความแตกตางกัน

อยางเห็นไดชัดเจน   

ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป

 ควรมีการทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาองคประกอบภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย

เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการพัฒนานักกีฬา และการบริหารของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย อีกท้ังการวิจัยใน

แนวทางการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเอื้อตอการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย 
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