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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระในการศึกษาตามหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอล
ทีมชาติไทย” และศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยแบบเปรียบเทียบความแตกต่างก่อน 
และภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” โดย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลจากผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีม
ชาติไทย” จ านวน 400 คน  

  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้
การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง นั้นมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าก่อนการบริหารงานอย่างชัดเจน 
เมื่อพิจารณาตามด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน 1.ด้านศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย 2.ด้าน
รูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย 3.ด้านเป้าหมายและนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย 
4.ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ 5.ด้านความเชื่อและศรัทธาของ
แฟนฟุตบอลทีมชาติไทย 

  ส าหรับการทดสอบสมมติฐานแรกพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย 
ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ที่มลีักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยไม่แตกต่างกัน ยกเว้น รายได้สูงสุดต่อเดือน มีการรับรู้ภาพลักษณ์
ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แตกต่างกัน และสมมติฐานที่
สองการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง นั้นมี
ความแตกต่างกับก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ในระดับเป็นบวก 

ค าส าคัญ: แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ฟุตบอล ฟุตบอลทีมชาติไทย ภาพลักษณ์ 
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Abstract 

  This research aims to study the demographic characteristics of the users 
of "Thailand national football team" fan page and compare the perceived image of 
Thailand national football team before and after the management of Kiatisuk 
Senamuang by the fan page users. This research is conducted using survey method 
collected data from 400 "Thailand national football team" fan page users. 

  The study indicated that under the management of Kiatisuk Senamuang 
the reputation of the Thailand national football team is better in consideration of five 
areas: 1.capacity and quality the team players, 2.playing style 3.goals and management 
policy of Thailand national football team, 4.accuracy and transparency of the Football 
Association of Thailand, and 5.beliefs and faith of the fans toward Thailand national 
football team. 

  For the first hypothesis testing, the result shows that the perceived 
image of Thailand national football team under the management of Kiatisuk 
Senamuang is indifferent within the different demographic characteristics, except for 
the highest income per month. For the second hypothesis testing, the result suggests 
that compared to the previous managements, the perceived image of Thailand 
national football team under the management of Kiatisuk Senamuang is statistically 
different in positive level. 

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

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  จากอดีตถึงปัจจุบันกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้ความนิยมอย่างสูงไปทั่วโลก เนื่องจาก
เป็นกีฬาที่มีกฎกติการะเบียบการเล่นที่เข้าใจได้ไม่ยาก มีความสนุกสนานอีกท้ังสามารถติดตามชมและ
เชียร์ทีมฟุตบอลและนักฟุตบอลที่ชื่นชอบเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ประกอบกับธุรกิจกีฬาฟุตบอลใน
ปัจจุบันนั้นมีมูลค่ามหาศาล ท าให้กีฬาฟุตบอลมีมูลค่ามากกว่าจะเป็นเพียงกีฬาที่นับผลคะแนนการ
แข่งขันกันในสนามเท่านั้น เพราะผลการแข่งขันฟุตบอลในแต่ละนัดอาจมีการเดิมพันกันสูงมาก ไม่ว่า
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จะเป็นเรื่องของเกียรติยศ ต าแหน่ง และศักดิ์ศรี รวมถึงคุณค่าทางจิตใจของแฟนฟุตบอล ด้วยสาเหตุนี้
กีฬาฟุตบอลจึงได้ขยายวงกว้างได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว  

  ในประเทศไทยกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ประชาชนให้ความสนใจ และตั้งความหวังไว้
กับวงการฟุตบอลอย่างมาก ซึ่งจ านวนคนที่สนใจนั้นมีมากกว่ากีฬาชนิดอ่ืนๆ นอกจากนี้การแข่งขัน
ฟุตบอลลีกภายในประเทศก็มีความนิยมที่สูงขึ้นมากปัจจุบันนี้ธุรกิจฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยได้รับ
ความนิยมเพ่ิมมากขึ้นวัดจากสถิติแฟนฟุตบอลเข้าชมเกมการแข่งขันในสนามที่เพ่ิมสูงขึ้นจาก 26.2% 
คิดเป็นจ านวนผู้ชม 1,828,655 คน โดยเกมที่มีแฟนบอลเข้าชมในสนามมากที่สุดในปี 2015 คือเกม
ระหว่าง นครราชสีมา มาสด้าเอฟซี เปิดบ้านรับการมาเยือนของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่สนามเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา มีแฟนเข้าชมสูงถึง 34 ,649 คน (เอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์, 
2558) 

 เนื่องจากลีกฟุตบอลภายในประเทศมีความแข็งแกร่งและสร้างมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น
มหาศาลในวงการกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย แม้จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในประเทศทั้งหมด แต่ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและขยายความเจริญจากชุมชนเมืองสู่ท้องถิ่น 
ขณะที่วงการลีกฟุตบอลในประเทศได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแต่ในปัจจุบันมุมมองทัศนคติของ
แฟนฟุตบอลทีมชาติที่มีต่อการบริหารงานของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย กลับสวนทางไปในทาง
ตรงกันข้ามกับฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย โดยปัญหาที่มองเห็นได้อย่างเด่นชัดที่สุดล้วนเป็นปัญหาที่
สะสมในวงการฟุตบอลไทยมากอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากภาคการบริหารของ
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้แก่การขาดความโปร่งใสในการบริหารงานการขาดวางแผนและลง
มือปฏิบัติที่เป็นระบบ  และการขาดส านึกรับผิดชอบต่อสาธารณะที่มีส่วนเป็นเจ้าของฟุตบอลไทย
ร่วมกัน นอกจากนี้ยังเผชิญกับปัญหา “เด็กเส้น” จนส่งผลให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไร้ประสิทธิภาพจนสูญ
หายศรัทธาจากแฟนฟุตบอลชาวไทย (ชัยวัฒน์ ชลานันต์, 2557) 

 แต่ในขณะเดียวกันเหตุผลส าคัญที่ท าให้ฟุตบอลไทยได้รับความนิยมมากขึ้นอีกครั้ง
นั้นเนื่องมาจาก เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ซิโก้) อดีตนักฟุตบอลกองหน้าทีมชาติไทยซึ่งมีภาพลักษณ์ท่ีดี
กับฟุตบอลทีมชาติไทยมาโดยตลอดได้เข้ามารับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและบริหารงานฟุตบอลทีม
ชาติไทย ท าให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2013 ที่ประเทศพม่า ต่อเนื่องมาจนถึงการแข่งขัน

เอเชียนเกมส์ที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งฟุตบอลทีมชาติไทยได้อันดับ 4 ของเอเซีย พร้อมกับสร้างกระแส

ความนิยมให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศด้วยการคว้าแชมป์ เอเอฟเอฟซูซูกิคัพ 2014 ในช่วงปลายปี 

2557 หลังจากที่ฟุตบอลทีมชาติไทยห่างหายจากการเป็นแชมป์รายการนี้มานาน  12 ปี จึงท าให้การ

กระแสความนิยมติดตามชมฟุตบอลไทยและเรียกศรัทธาและความนิยมจากประชาชนทุกเพศทุกวัย
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อย่างที่ไม่มีเคยเกิดขึ้นมาก่อน และจากความส าเร็จในการคว้าแชมป์ เอเอฟเอฟซูซูกิคัพ 2014 ส่งผล

ให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยบางคนในทีมชาติได้รับความนิยมมีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนชาว
ไทยเป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ยิ่งส่งผลให้มีผู้ชมและแฟนฟุตบอลติดตามรับชมฟุตบอลมากขึ้น ทั้งใน
สนาม และจากสื่อโทรทัศน์ จนเป็นที่พูดถึงอย่างมากทั้งในประเทศและระดับทวีปเอเชีย ยิ่งส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  (กฤติกร ธนมหามงคล, 
2558) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 
2.  เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการบริหารงานของ เกียรติ
 ศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 
3.  เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติ

  ศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 
4.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลักษณ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีม

  ชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ  
  “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 

5.  เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการ
  บริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง กับการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย
  ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีม
  ชาติไทย”  

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมีการ
  รับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนา
  เมือง แตกต่างกัน 

2.  ในกลุ่ม ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติ
  ไทยก่อน การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง มีความแตกต่างจากการรับรู้
  ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
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    1.  แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ กาญจนา แก้วเทพ (2553) เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์
โดยผ่านกระบวนการสร้างภาพจนเป็นภาพลักษณ์ จากการสรุปความคิดของข้อมูลโดยผู้รับและ
ผู้บริโภค ซึ่งข้อมูลนั้นต้องชัดเจนต่อเนื่องสม่ าเสมอท าให้ผู้รับหรือผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ รู้สึกได้จน
เกิดความม่ันใจและเกิดเป็นภาพลักษณ์ให้จดจ า 

2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การเปิดรับของบุคคลจะมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ โดยผู้วิจัยน าทฤษฎีนี้มาวิเคราะห์และ
อภิปรายความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฟุตบอลทีมชาติ
ไทย 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ ช่วยสร้างความเข้าใจคุณลักษณะของการสื่อสาร
รูปแบบใหม่ แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทสื่อสังคมออนไลน์  อีกทั้งยังได้ทราบถึง
รายละเอียดและความส าคัญของสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งนับวันเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็ยิ่งทวีความนิยม
มากขึ้น 

4. แนวคิดเกี่ยวกับแฟนคลับ คือการรวมตัวกันของกลุ่มผู้รับสารที่มีความสนใจในเรื่อง
เดียวกัน ซึ่งจะแตกต่างจากผู้รับสารทั่วไป แฟนคลับจะสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันทางอารมณ์ อีก
ทั้งยังต้องมีความรู้ในสิ่งที่ชื่นชอบรวมถึงการลงทุนในด้านเวลาและเงิน เพ่ือติดตามเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารในสิ่งที่ชื่นชอบ 

5. แนวคิดเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทย จากบันทึกทางประวัติศาสตร์นั้นคนไทยได้เริ่ม
รู้จักกีฬาฟุตบอลราว พ.ศ. 2440 กล่าวกันว่าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่นเทพหัสดิน ณ อยุธยา) 

เป็นผู้น ากีฬาฟุตบอลเข้ามาสู่แผ่นดินสยาม จิรัฏฐ์ จันทะเสน (2543, น.1-2) โดยผู้วิจัยน าแนวคิดนี้มา
วิเคราะห์และอภิปรายถึงที่มาและความส าคัญของฟุตบอลทีมชาติไทย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ 
เกียรติศักดิ์  เสนาเมือง ของผู้ ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล 
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม(Questionnaire) ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” 
บนเว็บไซต์ facebook.com โดยมีค าถามทั้งหมด 5 ประเด็นคือ 1.ศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอล 
2.รูปแบบการเล่นของฟุตบอลทีมชาติไทย 3.เป้าหมายและนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย 
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4.ความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 5.ความเชื่อและศรัทธาของแฟนฟุตบอล
ทีมชาติไทย 
  การวิจัยครั้งนี้ค านวณขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และก าหนด
ความคลาดเคลื่อนไว้ที่ร้อยละ 5 หรือ 0.05 ในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ได้ขนาดตัวอย่าง 400 
คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Independent Samples T-Test, Oneway Anova ด้วย และ 
Paired Samples T-Test ในการสมมติฐานการวิจัยนี้ 
 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงาน
ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ใน 5 ด้าน 
ได้แก่ 1.ด้านศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย 2.ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย 
3.ด้านเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย  4.ด้านความถูกต้องโปร่งใสของ
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 5.ด้านความเชื่อและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย อยู่ในระดับ
เป็นไม่แน่ใจ 

และกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงาน
ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านศักยภาพและคุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย 2.
ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย 3.ด้านเป้าหมาย และนโยบายการบริหารงานฟุตบอลทีมชาติ
ไทย 4.ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 5.ด้านความเชื่อและศรัทธาของ
แฟนฟุตบอลทีมชาติไทย อยู่ในระดับเป็นเห็นด้วย 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบว่า ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้แฟน
เพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีม
ชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น รายได้สูงสุดต่อ
เดือน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.5 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 

                       ลักษณะประชากร   
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การรับรูภ้าพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย  
ภายใต้การบริหารงานของ  

เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 
เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา 

รายได้สูงสุดต่อ
เดือน 

ศักยภาพ และคุณภาพ 
นักฟุตบอลทีมชาตไิทย     

รูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาตไิทย     

เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน 
ฟุตบอลทีมชาตไิทย     

ความถูกต้องโปร่งใสของ 
สมาคมฟตุบอลแห่งประเทศไทย     

ความเชื่อ และศรัทธา 
ของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย     

 หมายถึง มีความแตกต่าง 

 หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย
ก่อนการบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง กับการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การ
บริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.5 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 

ก่อน 

การรับรูภ้าพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบรหิารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 

ศักยภาพ และ
คุณภาพ 

นักฟุตบอลทีม
ชาติไทย 

รูปแบบการเล่น
ฟุตบอลทีมชาติ

ไทย 

เป้าหมาย และ
นโยบายการ
บริหารงาน 

ฟุตบอลทีมชาติ
ไทย 

ความถูกต้อง
โปร่งใสของ 

สมาคมฟตุบอล
แห่งประเทศ

ไทย 

ความเชื่อ และ
ศรัทธา 

ของแฟน
ฟุตบอลทีมชาติ

ไทย 

ศักยภาพ และ
คุณภาพ 

นักฟุตบอลทีม
ชาติไทย 

 - - - - 
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รูปแบบการเล่น
ฟุตบอลทีมชาติ

ไทย 

-  - - - 

เป้าหมาย และ
นโยบายการ
บริหารงาน 

ฟุตบอลทีมชาติ
ไทย 

- -  - - 

ความถูกต้อง
โปร่งใสของ 

สมาคมฟตุบอล
แห่งประเทศ

ไทย 

- - -  - 

ความเชื่อ และ
ศรัทธา 

ของแฟน
ฟุตบอลทีมชาติ

ไทย 

- - - -  

 หมายถึง มีความแตกต่าง 

อภิปรายผล 

  สมมติฐานการวิจัยที่  1 ผู้ใช้แฟนเพจมีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการ

รับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ไม่แตกแตกต่าง
กัน 

  จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้แฟนเพจมีลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้สูงสุดต่อเดือน ที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีม
ชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิด
การเปิดรับสื่อ (Media Exposure) ของ Wilbur Schramm (1973) ที่กล่าวว่าบุคคลจะมีแนวทางการ
เลือกเปิดรับที่แตกต่างกันไปตามลักษณะส่วนบุคคล เช่น ปัจจัยความสะดวก ปัจจัยด้านความเด่น 
ปัจจัยด้านประสบการณ์ ปัจจัยการใช้ประโยชน์ รวมทั้ง ปัจจัยการศึกษาและสถานะทางสังคม 
นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศรา ทองประสูติ (2555) ที่กล่าวว่าลักษณะทาง
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ประชากร ได้แก่ เพศ และการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับทางการสื่อสารกับมูลนิธิราช
ประชานุเคราะห์ แต่อายุ อาชีพ และรายได้นั้นมีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับทางการสื่อสารกับมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ 

  สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการบริหารงาน
ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง มีความแตกต่างจากการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การ
บริหารงานของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 

 จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนการบริหารงาน
ของ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง กับการรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของ 
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง มีความแตกต่างกัน โดยรวมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านศักยภาพและคุณภาพนัก
ฟุตบอลทีมชาติไทย 2.ด้านรูปแบบการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย 3.ด้านเป้าหมาย และนโยบายการ
บริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย 4.ด้านความถูกต้องโปร่งใสของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 5.
ด้านความเชื่อและศรัทธาของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย โดยเหตุผลส าคัญที่ท าให้ภาพลักษณ์ฟุตบอล
ทีมชาติไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น พร้อมกับได้รับความนิยมมากขึ้นนั้นเนื่องมาจาก เกียรติศักดิ์ เสนา
เมือง(ซิโก้) อดีตนักฟุตบอลกองหน้าทีมชาติไทยซึ่งมีภาพลักษณ์ที่ดีกับฟุตบอลทีมชาติไทยมาโดย
ตลอดได้เข้ามารับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและบริหารงานฟุตบอลทีมชาติไทย นอกจากนี้ปัจจัยที่
ส่งผลอย่างมาก คือสื่อใหม่ สื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก, ไลน์ หรือทวิตเตอร์ ก็ล้วนมีบทบาทส าคัญในการ
น าเสนอข่าวฟุตบอลทีมชาติไทย ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างกับในอดีตที่แฟน
ฟุตบอลชาวไทยสามารถรับรู้ข่าวสารฟุตบอลทีมชาติไทยได้จากสื่ อหลักๆ จากสื่อหนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ และวิทยุ แต่ในปัจจุบัน สื่อใหม่ สื่อออนไลน์ เข้ามาช่วยให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้รับรู้
ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งแฟนเพจ “ฟุตบอล
ทีมชาติไทย” เป็นแฟนเพจที่สามารถใช้ข้อได้เปรียบและของดีของสื่อใหม่ สื่อออนไลน์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ด้วยการน าเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหว ผลการแข่งขัน รวมถึงโปรแกรมการแข่งขัน
ของฟุตบอลทีมชาติไทยได้อย่างน่าสนใจและรวดเร็วน่าเชื่อถือ ยิ่งส่งผลให้แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติ
ไทย” เป็นที่นิยมอย่างสูงมีจ านวนสมาชิกมากกว่า 3 ล้าน 5 แสนคน 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าจากอดีตถึงปัจจุบันกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬา
ที่ได้ความนิยมอย่างสูงไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นกีฬาที่มีกฎกติการะเบียบการเล่นที่เข้าใจได้ไม่ยาก มี
ความสนุกสนานอีกทั้งสามารถติดตามชมและเชียร์ทีมฟุตบอลและนักฟุตบอลที่ชื่นชอบเป็นไปได้อย่าง
ง่ายดาย ประกอบกับธุรกิจกีฬาฟุตบอลในปัจจุบันนั้นมีมูลค่ามหาศาล ท าให้กีฬาฟุตบอลมีมูลค่า
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มากกว่าจะเป็นเพียงกีฬาที่นับผลคะแนนการแข่งขันกันในสนามเท่านั้น โดยเฉพาะประเทศไทยกีฬา
ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ประชาชนให้ความสนใจ และตั้งความหวังไว้กับวงการฟุตบอลอย่างมาก ประกอบ
กับในปัจจุบัน เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ก าลังพัฒนาและพาทีมชาติไทยกลายเป็นเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบ
สุดท้ายที่ประเทศรัสเซีย ดังนั้น ก าลังใจจากแฟนบอลคือสิ่งส าคัญมาก เพราะในปัจจุบันแฟนบอลชาว
ไทยก าลังศรัทธาและเชื่อมั่นในศักยภาพของนักฟุตบอลทีมชาติไทย ในอนาคตมีโอกาสสูงมากที่จะมี
นักฟุตบอลทีมชาติไทยออกไปค้าแข้งกับทีมสโมสรชั้นน าของโลก ยิ่งจะช่วยให้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีม
ชาติไทยดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ดังนั้น ข้อมูลทั้งหมดล้วนจะเป็นประโยชน์ต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ฟุตบอลทีม
ชาติไทย” ที่ปัจจุบันมีจ านวนยอดสมาชิกสูงถึง 3.5 ล้านคน สามารถน าข้อมูลด้านลักษณะทาง
ประชากร และพฤติกรรมการรับรู้ต่อฟุตบอลทีมชาติไทยไปวิเคราะห์ต่อยอดเพ่ือการผลิตเนื้อหา 
ข้อมูลข่าวสารได้ตรงกับความสนใจได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นข้อมูลของสมาชิกทั้งในด้านของ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้สูงสุดต่อเดือน ล้วนมีประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยน วางแผน
ด้านเนื้อหาของแฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย”   

 2.จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าระบบการบริหารภายใต้การท างานของ 
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อยู่ในทิศทางและระบบแบบแผนที่ยอดเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับทีมชาติในโซน
อาเซยีน ฟุตบอลทีมชาติไทยคือเบอร์หนึ่งด้วยแชมป์มากมายตลอด 2-3 ปี ที่ผ่านมา เกียรติศักดิ์ เสนา
เมือง แสดงให้เห็นถึงการดึงเอาศักยภาพที่ดีที่สุดของนักฟุตบอลออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะด้วย
วิธีการจัดการ การวางแผน ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง และทีมงานได้ศึกษา 
แต่หากจะก้าวขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย การพัฒนาต้องไม่หยุดอยู่แค่นี้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 
และทีมงานจะต้องศึกษาปัจจัยในๆ หลายๆ มิติให้มากข้ึน โดยกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือ การบริหารงาน
ของสมาคมฟุตบอลทีมชาติไอซ์แลนด์ เพ่ือศึกษาและเรียนรู้วิธีการท างานรวมถึงการบริหารของ
ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไอซ์แลนด์ ในเรื่องของโครงสร้าง และรายละเอียดหลายปัจจัยที่ส่งผลให้
ทีมชาติไอซ์แลนด์ ก้าวขึ้นมาเป็นทีมฟุตบอลแถวหน้าของทวีปยุโรปในระยะเวลาเพียง 3 ปี โดยตัวเลข
ระบุชัดเจนว่า ฟุตบอลทีมชาติไอซ์แลนด์ ใช้เวลาเพียง 4 ปี จากอันดับโลกที่ 131 เมื่อปี 2012 แต่
ล่าสุดไอซ์แลนด์กระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 34 ของโลก และข้อมูลจากศึกฟุตบอลยูโร 2016 ที่เป็น
ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพได้ระบุว่า ไอซ์แลนด์ มีนักฟุตบอลที่ลงทะเบียนอยู่ๆ ราว 20,000 คน ซึ่งถือว่า
เยอะมากเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรทั้งประเทศที่อยู่ 332,000 คน ดังนั้น โอกาสที่
ประชาชนของไอซ์แลนด์ จะติดทีมชาติเป็น 1 ใน 23 คนสุดท้ายเพื่อลงเล่นศึกยูโร 2016 อัตราส่วนอยู่
ที่ 1 ต่อ 14,000 คนเท่านั้น ดังนั้น หาก เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ได้ศึกษาถึงวิธีการสร้างความส าเร็จ
จากประเทศไอซ์แลนด์อย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างการบริหาร สิ่งแวดล้อมของนักฟุตบอล 
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และด้านการจัดการ เป้าหมายและความส าเร็จที่ตั้งเป้าเอาไว้ส าหรับฟุตบอลทีมชาติไทยคงไม่ไกล
เกินไป 

 3.จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อใหม่ สื่อสังคมออนไลน์ ในการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในวงการฟุตบอลทีมชาติไทยของแฟนเพจ “ฟุตบอลทีม
ชาติไทย” สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเห็นผลและชัดเจน สื่อทางเลือกเหล่านี้ กลายเป็น
เครื่องมือการตลาดที่สร้างบุคลิกให้กับแบรนด์ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ขอให้มีไอเดีย ความ
แตกต่างที่เหมาะสมก็เป็นพอ และสาเหตุท าให้สื่อใหม่เติบโตขึ้นและแฟนเพจอ่ืนๆ ควรน าวิธีการของ
แฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ไปปรับใช้คือ ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ นิยมออกนอกบ้านท ากิจกรรม 
ท าให้มีเวลาดูทีวีน้อยลง เป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก สื่อหลักอย่าง ทีวี มีราคาแพง บางสินค้าและบาง
แคมเปญสามารถใช้สื่อใหม่ทดแทนได้ ต้นทุนของสื่อใหม่มีราคาต่ า ดังนั้นในภาวะเศรษฐกิจซบเซา คน
จะหันไปใช้สื่อใหม่ที่มีต้นทุนต่ ามาผสมผสานกับสื่อเก่าที่มีราคาแพง เทคโนโลยีของสื่อใหม่มีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ เป็น
เครื่องมือการตลาดในการเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายดาย  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ผู้ที่ท าการศึกษาครั้งต่อไปควรจะท าการศึกษาเชิงคุณภาพ ในแง่การท าวิจัยแบบ
วิเคราะห์รูปแบบการบริหารทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างเจาะลึก ว่ามีลักษณะอย่างไรจึงประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่ฟุตบอลทีมชาติไทยตั้งเป้าเอาไว้ 

  2. ผู้ที่ท าการศึกษาวิจัยครั้งต่อน่าจะส ารวจเปรียบเทียบภาพลักษณ์กับฟุตบอลทีม
ชาติอ่ืนๆ ในทวีปเอเชียที่ประสบความส าเร็จ ว่ามีรูปแบบงานจัดการและบริหารทีมอย่ างไร และ
รวมถึงฟุตบอลทีมชาติไอซ์แลนด์อย่างเจาะลึกถึงความส าเร็จในวงการฟุตบอลระดับนานาชาติใน
ระยะเวลาอันสั้น 

  3. ผู้ที่ท าการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปน่าจะศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในการรับรู้
ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยในด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ภายใต้การบริหารงานของ เกยีรติศักดิ์ เสนาเมือง 
ของกลุ่มตัวอย่างได้ ว่ามีความเกี่ยวเนื่อง และมีอิทธิพลต่อกันและกันหรือไม่ อย่างไร เพราะกลุ่ม
ตัวอย่างมีความหลากหลายในการรับรู้ภาพลักษณ์ 

  4. ผู้ที่ท าการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปสามารถท าวิจัยแบบ Focus Groups ในกลุ่มแฟน
คลับ หรือแฟนบอลพันธ์แท้ เพ่ือให้ทราบถึงความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ทัศนคติ และการด าเนินชีวิตได้
ในเชิงลึก เพื่อการน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการบริหารงานของฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไป 
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