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สุรเดช ประยูรศักดิ ์. (2560). โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนฟุตบอลทีมสโมสร
ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี และพฤติกรรมการเป็ นแฟนฟุตบอลทีส่ ่งผลต่อสุขภาวะทาง
สัง คมและสุ ข ภาพจิต .ปริญ ญานิ พ นธ์ ปร.ด. (การวิจ ัย พฤติ ก รรมศาสตร์ป ระยุ ก ต์ ).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์:
อาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็ นแฟน
ฟุ ตบอล และพฤติกรรมการเป็ นแฟนฟุ ตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต 2) เพื่อ
เปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนฟุตบอล และพฤติกรรม
การเป็ นแฟนฟุตบอลทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต ระหว่างสโมสรทีม่ จี านวนผูเ้ ข้าชม
แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็ นแฟนฟุตบอลจานวน 800 คน จากสโมสรทีม่ คี ่าเฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูง
จานวน 392 คน และสโมสรที่มีค่าเฉลี่ยแฟนฟุ ต บอลต่ า 408 คน ทาการเก็บข้อมูลด้วยแบบวัด
จ านวน 11 แบบวัด ซึ่ง มีค่ า ความชื่อ มัน่ ของแบบวัด ตัง้ แต่ .75 ถึง .95 และท าการวิเคราะห์
แบบจาลองด้วยโปรแกรมลิสเรล
ผลการวิจยั พบว่า 1)โครงสร้างความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็ นแฟน
ฟุ ตบอล และพฤติกรรมการเป็ นแฟนฟุ ตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสั งคมและสุขภาพจิตมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังจากปรับแบบจาลอง (2= 1568.86, df=360; p<0.01, CFI =
0.98, TLI = 0.98, RMSEA = 0.058) พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอลเป็ นตัวแปรที่มี
อิทธิพ ลทางตรงที่มีค่าอิท ธิต่ อการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุ ตบอลสูงที่ สุด โดยตัวแปรเชิงสาเหตุ
ทัง้ หมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอลได้รอ้ ยละ 54
นอกจากนี้พบว่าพฤติกรรมทัง้ ทางบวกและทางลบของแฟนฟุตบอลเป็ นตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรง
กับสุขภาวะทางสังคม และพบว่ามีเพียงพฤติกรรมทางบวกของแฟนฟุตบอลเท่านัน้ ที่เป็ นตัวแปรทีม่ ี
อิทธิพลทางตรงต่อสุขภาพจิต 2)ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์
พบว่า ทัง้ 2 กลุ่มมีคา่ น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตไม่มคี วามแตกต่างกันแต่พบว่ามีคา่ เส้น
สัมประสิทธิ ์อิทธิเชิงสาเหตุแตกต่างกันอยู่ 3 เส้น จากการทดสอบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงของทัง้ 2 กลุ่ม
พบว่าในกลุ่มทีม่ คี ่าเฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูงมีค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงในส่วนของการตลาดแบบบูรณาการ
สูงกว่าในสโมสรทีม่ คี ่าเฉลีย่ แฟนฟุตบอลต่ า ซึ่งข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อสโมสร
ในการนาไปวางแผนการตลาด เพื่อรักษาและขยายฐานแฟนฟุ ตบอลของสโมสรส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป
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The two main purposes of this study were:1) to examine thestructural causal
relationships of antecedent factors of becoming football fans of the Thailand Premier League
clubs and fan behavior influencing social well-being and mental health; and 2) to compare the
structural causal relationships of antecedent factors to become football fans of theThailand
Premier League club and fan behavior influencing social well-being and mental health between
clubs that differed in terms of the size of the audience.The sample consisted of eight hundred
football fans which were selected from high (392) to low (408) audiences at a football club.The
data were collected using eleven questionnaires. The Cronbach's Alpha coefficient of the
measures ranged from .75 to .95. The hypothesized models were analyzed by LISREL.
The research findings were as follows: 1)the hypothesizedstructural equation model of
the structural causal relationships of antecedent factors to become fans of Thailand Premier
League club and fan behavior influencing social well-being and mental healthwas adjusted,
resulting in the level of goodness of fit indices(2 = 1568.86, df=360; p<0.01, CFI = 0.98, TLI =
0.98, RMSEA = 0.058).The level of team socialization was found to be highest, directly affecting
team identification and all causal variables that could accountfor fifty four percent of the variance
in team identification. . In addition, the positive and negative fan behaviors had a direct effect on
social well-beingwhile only positive fan behavior had a direct effect on mental health. 2) For
results of model comparison, there were no differences in factor loadings on observed variables,
but there were three differences of the coefficient effect of causal variables on outcome variables
between both groups. Testing for invariant latent mean structures revealed one difference in terms
of latent variable means across the two groups. The high audience group had higher means of
integrated marketing communication than the low audience group. . The data gained from this
study will be useful for the football clubs in marketing planning aimed to maintain and expand the
fan clubs ,resulting in sustainable development.
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ประกาศคุณูปการ
การที่ป ริญ ญานิ พ นธ์ฉ บับ นี้ ส าเร็จ ลงได้อ ย่า งเรีย บร้อ ยสมบู รณ์ นั น้ ผู้วิ จ ัย ได้ใช้ค วาม
พยายามและความอดทนเป็ นอย่างสูงในการจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทาปริญญา
นิพนธ์ฉบับนี้ แต่ต่อให้มที งั ้ 2 สิง่ มากมายเพียงไร การศึกษาในครัง้ นี้กไ็ ม่มที างสาเร็จ ถ้าไม่ได้รบั
ความเมตตาจากอาจารย์ท่ีป รึก ษาหลัก และอาจารย์ท่ีป รึก ษาร่ว ม ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณ
อาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์ เป็ นอย่างสูงที่
ให้ความกรุณาในการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
ฉบับนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณชลี โนริยา ทีก่ รุณาให้เกียรติรว่ มเป็ นคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ตลอดจนได้กรุณา
ให้ขอ้ แนะนาต่าง ๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ ทาให้การวิจยั ครัง้ นี้สมบูรณ์มากขึน้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา รองศาสตราจารย์ ดร.
การุณย์ ประทุม รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคา อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล และ อาจารย์
ดร.ณัฐวุฒ ิ อรินทร์ ทีก่ รุณาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจเครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บข้อมูล ในการศึกษาครัง้ นี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ทีก่ รุณาถ่ายทอดความรูท้ าง
วิช า รวมถึง ค าแนะน าที่มีป ระโยชน์ ต่ อ การศึก ษาในครัง้ นี้ ตลอดจนเจ้า หน้ า ที่ข องสถาบันิ จ ัย
พฤติกรรมศาสตร์ทช่ี ว่ ยอานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ
ขอขอบคุณผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนที่มสี ่วนให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็ น
เจ้าหน้ าที่ข องสโมสรฟุ ต บอลที่ช่ว ยอ านวยความสะดวกในการเก็บ ข้อ มูล นิ สิต ที่ช่ว ยเก็บ ข้อ มูล
เพื่อ นๆ พี่ ๆ ที่เรีย นในสาขาวิจ ัย พฤติก รรมาสตร์ป ระยุ ก ต์ ท่ีค่ อ ยให้ค าแนะน าในเรื่อ งต่ า ง ๆ
ทางผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณเป็ นอย่างสูง
สุดท้ายนี้ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบคุณบิดามารดา และทุกคนในครอบครัวทีใ่ ห้ความรัก และให้
การสนับสนุ นในเรื่องต่าง ๆ ซึง่ ทาให้ผวู จิ ยั มีทงั ้ กาลังใจและกาลังทรัพย์ ทีส่ ามารถทาปริญญานิพนธ์
ฉบับนี้จนสาเร็จลุล่วงได้
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลังของปญหา
ไทยพรี เ มี ย ร ลี ก เป น การแข ง ขั น ฟุ ต บอลลี ก อาชี พ ระดั บ สู ง สุ ด ของประเทศไทยซึ่ ง
ดําเนินงานโดยบริษัทไทยพรีเมียรลีก จํากัด รวมกับสโมสรฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันทั้งหมด 18
ทีม ที่ไดเริ่มจัดการแขงขันตั้งแตป พ.ศ. 2539 โดยฤดูกาลปจจุบัน (พ.ศ. 2560) เปนครั้งที่ 21 ของ
การแขงขัน ในปจจุบันสามารถกลาวไดวาเปนการแขงขันฟุตบอลที่ไดรับความสนใจจากคนไทยเปน
อยางมาก สังเกตไดจากจํานวนผูเขาชมและแฟนฟุตบอลที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกป โดยคาเฉลี่ย
ของผูเขาชมเพิ่มขึ้นจาก 4,823 คนตอนัด ในฤดูกาล 2555มาเปน 5,361 คนตอนัด ในฤดูกาล 2559
(สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย. 2560) นอกจากกระแสการตอบรับจากแฟนฟุตบอลดังกลาว
แลวพบวาสื่อมวลชนในแขนงตางๆ ไมวาจะเปน หนังสือพิมพ โทรทัศน และวิทยุ ใหความสนใจใน
การนําเสนอขาวเกี่ยวกับผลการแขงขันและความเคลื่อนไหวของทีมตางๆ อยางใกลชิด รวมถึงมีการ
ถายทอดสดการแขงขันไทยพรีเมียรลีกผานทางชองเคเบิ้ลทีวีตางๆนอกจากจะไดรับความสนใจจาก
กลุมแฟนฟุตบอล และสื่อประเภทตางๆ แลวยังพบวาแตละสโมสรมีความพยายามที่จะพัฒนาทีม
ของตนในดานตาง ๆ เชน การซื้อผูเลนจากตางประเทศ การสรางสนามเปนของตัวเอง การพัฒนา
ระบบเยาวชนของสโมสร ฯลฯ เพื่อสรางโอกาสในการประสบความสําเร็จ และสามารถแขงขันกับ
สโมสรอื่น ๆ ได
ซึ่งลักษณะดังกลาวมีความแตกตางอยางชัดเจนกับการแขงขัน ในชวงประมาณ 10-15 ป
กอนหนานี้ที่พบวามีผูเขาชมการแขงขันที่สนามนอย “บางนัดผูชมการแขงขันในสนามนอยกวา
จํานวนของนักฟุตบอลของแตละสโมสรที่ทําการแขงขันเสียอีก” (สายชล ปญญชิต. 2557: 83-102)
ไดรับความสนใจจากสื่อประเภทตางๆ นอย ไมมีการรายงานขาวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของแตละ
สโมสรมากนัก รวมถึงการแขงขันฟุตบอลลี กของไทยทั้งดานคุณภาพและการจัดการแขงขันยัง
ตามหลังหลายๆ ประเทศในแถบอาเซียน ไมวาจะเปนเอสลีกของสิงคโปร หรือวีลีกของเวียดนาม
เกิดอะไรขึ้นกับการแขงขันฟุตบอลลีกของไทยที่พัฒนาจากลีกที่ไมมีความนาสนใจ กลายมาเปน
ฟุตบอลลีกที่มีการพัฒนาอยางอยางรวดเร็ว และไดรับการจับตามองเปนอยางมากในระดับเอเชีย ซึ่ง
การพัฒนาดังกลาวนั้นไดมีบทวิเคราะหจากสื่อกีฬาของหลายประเทศ เชนอินโดนีเซีย และญี่ปุน ได
กลาวถึงปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาของไทยลีก ซึ่งสามารถสรุปไดวาเปนเพราะไทยลีกไดมีการ
พัฒนาระบบการจัดการแขงขัน โดยจัดตั้งบริษัทไทยพรีเมียรลีกขึ้น ใชระบบการจัดการสโมสรตาม
แบบของการแขงขันในยุโรป ฯลฯ แตสิ่งที่สื่อหลาย ๆ ประเทศวิเคราะหและกลาวตรงกันวาเปน
ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาอย า งชั ด เจนที่ สุ ด คื อ การมี แ ฟนฟุ ต บอลที่ ติ ด ตามเชี ย ร แ ละ
สนับสนุนสโมสรอยางตอเนื่อง ซึ่งการติดตามเชียรเปนการชวยเหลือสโมสรในดานการเงินผานการ
ซื้อบัตรเขาชมการแขงขัน หรือของที่ระลึกตางๆ ทําใหสโมสรมีทุนที่จะนําไปพัฒนาสโมสรในดาน
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ตางๆ นอกจากจะช วยในด านการเงิ นแลวความคาดหวังของแฟนบอลที่อยากใหสโมสรประสบ
ความสําเร็จยังสงผลใหนักฟุตบอลมีความกระหายในชัยชนะ กระตุนใหนักเตะแสดงความสามารถ
และพัฒนาตัวเองอยางเต็มที่ (อินโดชี้ทําไมวงการลีกไทยถึงพัฒนาเร็วและเฟองฟู. 2557: ออนไลน)
ลักษณะดังกลาวนอกจากจะสงผลดีตอสโมสรแลวยังสงผลดีตอการแขงขันระดับชาติดวยโดยสื่อของ
เวียดนามไดทําการวิเคราะหวาการที่ทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีในหลายชวงอายุนั้น เปนผลจากการที่
ฟุตบอลลีกของไทยมีการพัฒนาทําใหเกิดนักเตะดาวรุงมากมายที่พรอมจะลงทําการแขงขันใหกับทีม
ชาติไทย (การพัฒนาไทยลีกสงผลตอดาวรุงทีมชาติไทย. 2558: ออนไลน) แฟนฟุตบอลนอกจากจะ
มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาสโมสร ความสามารถของนักเตะ และความสําเร็จของทีมชาติแลว ยัง
พบวาชวยกระตุนใหเกิดผลดีตอการทองเที่ยว และธุรกิจทองถิ่นผานการติดตามเชียรทีมที่ตนชื่น
ชอบ เวลาเปนทีมเยือนไปแขงในจังหวัดตางๆ ตัวอยางเชนจังหวัดบุรีรัมยที่พบวาในวันที่มีการ
แขงขันของทีมบุรีรัมย ยู ไนเต็ ด โรงแรมในจังหวัดจะถู กแฟนฟุตบอลที มเยือนจองเต็ มหมด จน
พนักงานตอนรับของโรงแรมบางแหงกลาววา “ไฮซีซันของจังหวัดบุรีรัมย ไมใชระหวางเดือนไหนถึง
เดือนไหน แตเปนวันแขงขันฟุตบอล ทั้งศุกร เสาร หรืออาทิตย เพราะจะมีคนจองเต็มอยูตลอด
เกือบทั้งป” และจากเดิมที่บุรีรัมยเคยมีนักทองเที่ยวปละประมาณ6 แสนคน หลังมีทีมฟุตบอลเพิ่ม
เปน 1.8 ลานคนตอป ทําใหเกิดเงินหมุนเวียนในจังหวัดจํานวนมหาศาล (กีฬาสรางเศรษฐกิจ “เนวิน
โมเดล” ปลุกบุรีรัมยโตสวนกระแส เปลี่ยนเมืองผานเปนเมืองพัก – กาวตอไป “เมืองสุขภาพ”
แหงเอเชีย. 2558: ออนไลน)
การเปนแฟนฟุตบอลนอกจากจะสงผลดีตอการพัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศ และสงเสริม
การทองเที่ ยวแลวยังพบว าส งผลดี ตอตัว แฟนฟุตบอลดวยเชนกัน จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาการเขาชมการแขงขันฟุตบอลและการเปนแฟนฟุตบอล ชวยสงเสริมให
เกิดสุขภาวะทางสังคม (Social well-being) ที่ดี เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ชวยเพิ่มเครือขายทางสังคม
(Social network) ผานการปฏิสัมพันธกันระหวางแฟนฟุตบอลที่เชียรทีมเดียวกัน นําไปสูการไดการ
สนับสนุนทางสังคม (Social support) เพิ่มมากขึ้น (Coalter.2005) รวมทั้งยังชวยใหมีสุขภาพจิต
(Mental health) ที่ดีในอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะการเขาชมการแขงขันเปนการหนีออกจากความนาเบื่อ
หนายในชีวิตประจําวัน และการปลดปลอยอารมณผานการชมการแขงขัน เชนสบถคําหยาบ และ
การตะโกนตอวาโคช หรือผูเลนฝายตรงขาม ซึ่งเปนเรื่องปกติของการชมการแขงขันนั้น สงผลดีตอ
สุขภาพจิต (Football and Mental Health.2012: Online) จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการเปน
แฟนฟุตบอลสงผลกระทบทั้งตอตนเอง เศรษฐกิจ และการพัฒนาทางดานกีฬาของประเทศ ซึ่งเปน
หัวขอที่ควรไดรับการศึกษาเพื่อนําความรูไปพัฒนาวงการกีฬาใหยั่งยืนตอไป แตในปจจุบันพบวา
ประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับแฟนฟุตบอลที่คอนขางจํากัด สวนใหญจะทําการศึกษาในหัวขอที่
เกี่ยวของกับเรื่องของการตลาด และการบริหาร เชน การศึกษาเกี่ยวกับความจงรักภักดีของแฟน
ฟุตบอลที่มีตอสโมสร(กอบกาญจน พุทธาศรี.2555: 159-170) การซื้อสินคาและบริการของสโมสร
(วาสนา บุตรโพธิ์.2556; วัชนขันธิ์ มหายศนันท; เรืองเดช เรงเพียร; และบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.
2555: 120-130)และกลยุ ท ธ ใ นการพั ฒ นาแบรนด สิ น ค า ของแต ล ะสโมสร (พอดี สุ ข พั น ธ . 2557)
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ซึ่งพบวายังขาดการศึกษาที่จะนํามาอธิบายในเชิงพฤติกรรมและภาพรวมของปจจัยที่สงผลตอการ
เปนแฟนฟุตบอล รวมทั้งผลลัพธทางสุขภาพจิตที่ไดจากการเปนแฟนฟุตบอลในประเทศไทย จาก
ลักษณะดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาและสรางแบบจําลองที่อธิบายถึงปจจัยเชิงสาเหตุ
ของการเป น แฟนฟุ ต บลและผลลั พ ธ ที่ ไ ด ท างจิ ต ใจและสั ง คมของการเป น แฟนฟุ ต บอล ซึ่ ง ผล
การศึกษาจะเปนประโยชนในดานตาง ๆ เชน 1) ดานวิชาการที่จะไดแบบจําลองมาอธิบายถึงปจจัย
เชิงสาเหตุของพฤติกรรม และสุขภาพจิตที่เกี่ยวของกับการเปนแฟนฟุตบอล และ2) ดานการบริหาร
และการตลาดนั้น การศึกษาในเชิงของพฤติกรรมที่เนนศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสิ่งแวดลอม
และปจจัยทางดานจิตวิทยาที่สงผลตอการเกิดพฤติกรรมการเปนแฟนฟุตบอล จะเปนประโยชนกับ
สโมสรฟุตบอลหรือผูเกี่ยวของที่เมื่อทราบวามีปจจัยอะไรบางที่สงผลตอการเกิดพฤติกรรมดังกลาว
ก็สามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปใชในการวางแผนการตลาดหรือจัดเตรียมบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของกลุมแฟนฟุตบอลของสโมสร ซึ่งจะนําไปสูการรักษา และขยายฐานของแฟนฟุตบอล
ประจําสโมสรนั้นๆ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจทางดานกีฬา และสงผลตอการพัฒนา
วงการฟุตบอลของประเทศไทยหรือกีฬาชนิดอื่นๆ ตอไป
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางแบบจําลองโดยใชแนวคิดลําดับการตัดสินใจในการบริโภค
กีฬา (Sport decision-making sequence) ของฟงค (Funk.2008) เปนพื้นฐานในการสราง
แบบจําลองปจจัยเชิงสาเหตุ การเปนแฟนฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลไทยแลนดพรีเ มียรลี กและ
พฤติกรรมการเปนแฟนฟุตบอลที่สงผลตอสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต โดยแบบจําลองแบง
ออกเปน 3 สวน ไดแก 1) ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการเปนแฟนฟุตบอล (Input) 2) กระบวนการ
ภายในจิตใจที่สงผลตอการเปนแฟนฟุตบอล(Internal processing) และ 3) พฤติกรรมของแฟน
ฟุ ต บอล (Output) โดยในแต ล ะส ว นนั้ น ผู วิ จั ย ได นํ า แนวคิ ด และทฤษฎี ต า งๆ มาช ว ยอธิ บ าย
กระบวนการและความสัมพันธของตัวแปรในสวนนั้นๆการเปนแฟนบอลนั้นเกี่ยวของกับกระบวนการ
ภายจิตใจของบุคคล (Internal processing) ในสวนนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา
เรื่องอัตลักษณทางสังคม (Social identity theory) และแนวคิดทางดานการตลาดในเรื่องความ
จงรักภักดีตอแบรนด (Brand loyalty) และความพึงพอใจของผูบริโภค (Consumer satisfaction)
มารวมกันอธิบายถึงกระบวนที่จะนําไปสูการปนแฟนฟุตบอล ซึ่งกลาวโดยสรุปไดวาการเปนแฟน
ฟุ ต บอลนั้ น มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ระดั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ที่ ต นเองมี ต อ สโมสรฟุ ต บอล (Team
identification)และการติดตามสนับสนุนสโมสรฟุตบอลเปนระยะเวลานานนั้น แฟนฟุตบอลจะตอง
ไดรับความรูสึกพึงพอใจที่ไดติดตามสนับสนุนสโมสรฟุตบอล (Team satisfaction) รวมกับมีความ
จงรักภักดีตอสโมสรฟุตบอล (Team loyalty) จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบวาตัวแปรทั้ง 3
สะทอนใหเห็นคุณลักษณะของแฟนฟุตบอลที่จะคอยติดตามสนับสนุนสโมสรฟุตบอลที่ตนเองเชียร
อยางสม่ําเสมอ
ในสวนของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการเปนแฟนฟุตบอลนั้น (Input) ผูวิจัยไดแบง
ลักษณะปจจัยเชิงสาเหตุไว 2 ลักษณะ คือ 1) ตัวแปรทางดานแรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งเปนตัวแปร
เชิงสาเหตุภายในที่ทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมตางๆ โดยแรงจูงใจที่สงผลตอการเขาชมการแขงขัน
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ฟุตบอล (Sport consumer motivation) เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันใน
สโมสรฟุตบอล (Team identification) ความรูสึกพึงพอของแฟนฟุตบอล (Fan satisfaction) และ
ความจงรักภักดีตอสโมสรฟุตบอล (Team loyalty) และ 2) ปจจัยเชิงสาเหตุภายนอกที่สงตอการมี
แรงจูงใจในการเขาชมการแขงขันหรือการเปนแฟนฟุตบอล ซึ่งเกี่ยวของกับการไดรับขอมูลเรื่อง
ฟุตบอลผานประสบการณตาง ๆ เชน การไดขาวสารของสโมสรฟุตบอลจากคนใกลตัวการที่สโมสร
ใชชองทางตางๆ ทางการตลาดเพื่อนําเสนอและดึงดูดความสนใจของแฟนฟุตบอลหรือผูสนใจใหเขา
มาชมการแขงขัน ซึ่งในสวนนี้ผูวิจัยไดนําเอาทั้งแนวคิดและทฤษฎีในสวนที่เกี่ยวของกับดานสังคม
วิทยาในเรื่องการถายทอดทางสังคมสูกีฬา (Sport socialization) แนวคิดทางการตลาดในเรื่องการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrate marketing communication) และแนวคิด
ภาพลักษณของแบรนด (Brand image) มาใชกําหนดตัวแปรที่ทําการศึกษาไดแก 1) การถายทอด
ทางสังคมสูสโมสรฟุตบอล(Team socialization) 2) การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrate marketing communication) และ 3) ภาพลักษณของสโมสรฟุตบอล(Team image) ซึ่ง
พบตัวแปรทั้ง 3 มีอิทธิพลตอการเกิดแรงจูงใจในการเขาชมการแขงขันฟุตบอลของบุคคลและในสวน
ของพฤติกรรมที่แสดงถึงเปนแฟนฟุตบอล (Output) ไดทําการศึกษาทั้งพฤติกรรมทางบวกไดแก
พฤติกรรมการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ การซื้อของที่ระลึกฯลฯ และพฤติกรรมทางลบของแฟน
ฟุตบอล ซึ่งเกี่ยวของกับการแสดงออกถึงพฤติกรรมกาวราวหรือไมเหมาะสมในรูปแบบตางๆ
เมื่อนําตัวแปรทั้ง 3 สวนประกอบกันก็จะไดแบบจํ าลองที่ สามารถอธิบายถึงป จจัยเชิง
สาเหตุตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออกมาของแฟนฟุตบอลตามแนวคิดลําดับการตัดสินใจในการ
บริโภคกีฬา (Sport decision-making sequence) ซึ่งความสัมพันธและโครงสรางของตัวแปรใน
แบบจํ า ลองจะเป น ประโยชน ต อ ผู ที่ ส นใจ และนั ก การตลาดของสโมสรที่ จ ะนํ า ความรู ที่ ไ ด จ าก
การศึกษาไปใชในการวางแผนการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาและเพิ่ม
ฐานของแฟนฟุตบอลประจําของสโมสรของตนนอกจากประโยชนในลักษณะดังกลาวแลว ผูวิจัยยัง
ไดทําการศึกษาเพื่อขยายความรูเพิ่มเติมจากกรอบแนวคิดลําดับการตัดสินใจในการบริโภคกีฬา
(Sport decision-making sequence) โดยทําการศึกษาถึงผลลัพธ (Outcome) ทางจิตใจที่บุคคล
ไดรับจากการเปนแฟนฟุตบอล ทําใหแบบจําลองมีความครอบคลุมในการอธิบายถึงปจจัยเชิงสาเหตุ
และผลลั พ ธ ที่ ไ ด จ ากการเป น แฟนฟุ ต บอลชั ด เจนมากขึ้ น นอกจากการศึ ก ษาในส ว นของ
ความสัมพันธเชิงโครงสราง และผลลัพธที่ไดแลว ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของ
แบบจําลองเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้ นโดยแบงกลุมสโมสรที่ใชในการวิเคราะหออกเปน 2 กลุมตาม
จํานวนเฉลี่ยของผูเขาชมการแขงขันที่แตกตางกัน เพื่อทดสอบวาแบบจําลองเชิงสาเหตุที่สรางขึ้น
สามารถนําไปอธิบายปจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธที่ไดของการเปนแฟนฟุตบอลในสโมสรที่มีลักษณะ
ตางกันไดหรือไมหรือมีปจจัยในสวนไหนที่มีความแตกตางกันในแตละกลุมที่ทําการวิเคราะหซึ่งการ
ทดสอบดังกลาวจะชวยทําความเขาใจปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนแฟนฟุตบอลและผลลัพธที่ไดจาก
การเปนแฟนฟุตบอลไดชัดเจนมากขึ้นและจะเปนประโยชนตอการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชตอไป
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ความมุงหมายของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการเปนแฟนฟุตบอล และพฤติกรรม
การเปนแฟนฟุตบอลที่สงผลตอสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บแบบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องการเป น แฟน
ฟุตบอล และพฤติกรรมการเปนแฟนฟุตบอลที่สงผลตอสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต ระหวาง
สโมสรที่มีจํานวนเฉลี่ยแฟนฟุตบอลแตกตางกัน

ความสําคัญของการวิจัย
1. ความสําคัญเชิงทฤษฎี
ความสําคั ญเชิงทฤษฎีที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ เปนการนําเอาแนวคิดและทฤษฎี
ทางดานการตลาด จิตวิทยา และสังคมวิทยาที่หลากหลายกันมารวมกันอธิบายถึงกระบวนการและ
ปจจัยที่สงผลตอการเปนแฟนบอลผานมุมมองทางดานพฤติกรรมศาสตร ซึ่งมองวาพฤติกรรมของ
มนุษยนั้นเกิดขึ้นจากการทํางานรวมกันระหวางปจจัยภายนอก และปจจัยภายในตัวบุคคล โดยใช
แนวคิดลําดับขั้นการตัดสินใจในการบริโภคกีฬา (Sport decision-making sequence) เปนพื้นฐาน
ในการศึกษา รวมถึงการกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษา ซึ่งแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธที่จะ
พัฒนาขึ้นไดแบงลักษณะของตัวแปรออกเปน4 สวน1) ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการเปนแฟน
ฟุตบอล (Input) 2) กระบวนการภายในจิตใจ (Internal processing) 3) พฤติกรรมของแฟนฟุตบอล
(Output) และ4) ผลลัพธที่ไดเกี่ยวกับแฟนฟุตบอล โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในสวนของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการเปนแฟนฟุตบอล (Input) นั้นเปนการศึกษา
ถึงปจจัยภายนอกและภายในที่สงตอการเปนแฟนฟุตบอล โดยแนวคิดของฟงค (Funk. 2008)กลาว
ว า เป น ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจในการบริ โ ภคกี ฬ านั้ น เกี่ ย วข อ งกั บ อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม
(Sociological Influence)และกิจกรรมทางการตลาดของกีฬาชนิดนั้น ๆ (Marketing activities) ใน
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดตัวแปรใหสอดคลองกับแนวคิดของฟงค (Funk.2008) จากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแฟนฟุตบอล ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
ปจจัยเชิงสาเหตุดังนี้ 1)
แนวคิดและทฤษฎีการถายทอดทางสังคม (Socialization) มาใชใน
การศึกษาในสวนของปจจัยภายนอก และไดตัวแปรการถายทอดทางสังคมสูสโมสรฟุตบอล (Team
Socialization)เพื่อศึกษาวาการถายทางสังคมของกลุมเพื่อน ครอบครัว และสื่อประเภทตาง ๆ สงผล
ตอการเปนแฟนฟุตบอลอยางไร 2) แนวคิดการสื่อสารทางการตลาด (Marketing communication)
นํามาใชเพื่อศึกษาปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของกับเรื่องของการตลาด และไดตัวแปรการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing communication) เพื่อศึกษาวาการสื่อสารทาง
การตลาดของสโมสรฟุตบอลที่ใชวิธีที่หลายหลากในการสื่อสารถึงแฟนฟุตบอลนั้น สงผลตอการเปน
แฟนฟุตบอลอยางไร 3) แนวคิดภาพลักษณของแบรนด (Brand image) มาใชเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ความคิด และทั ศ นคติ ข องแฟนฟุ ต บอลที่ มี ต อ ลั ก ษณะต า งๆของสโมสร และได กํา หนดตั ว แปร
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ภาพลักษณของสโมสรฟุตบอล (Team image)ขึ้นเพื่อศึกษามุมมอง ความคิด และทัศนคติที่แฟน
ฟุตบอลมีตอสโมสรวาสงผลอยางไรตอการเปนแฟนฟุตบอลและ 4) แนวคิดแรงจูงใจ (Motivation)มา
ใชศึ ก ษาป จจั ย เชิ ง สาเหตุ ภ ายในที่ เ กี่ ยวขอ งกับ สิ่ง กระตุน และแรงจู งใจที่ส งผลตอ การเปน แฟน
ฟุตบอล และไดกําหนดตัวแปรแรงจูงใจในการเขาชมการแขงขันฟุตบอล (Football consumption
motivation) เพื่อทําการศึกษาถึงอิทธิพลและประเภทของแรงจูงใจวาสงผลตอการเปนแฟนฟุตบอล
อย า งไร ในส ว นของการศึ ก ษาป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ทั้ ง ภายใน และภายนอกจะช ว ยให ท ราบถึ ง
ความสัมพันธระหวางตัวแปร และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสาเหตุของการเปนแฟนฟุตบอลในประเทศ
ไทย
ในสวนของกระบวนการภายในจิตใจ (Internal processing)นั้นเกี่ยวของการศึกษาถึง
ทฤษฎี ตัวแปร และกระบวนภายในจิตใจที่เกี่ยวของกับการเปนแฟนบอล จากการที่ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเป น แฟนฟุ ต บอล ได กํ า หนดตั ว แปรและทฤษฎี ที่ ใ ช ใ น
การศึกษากระบวนการภายในจิตใจดังนี้ 1) ทฤษฎีอัตลักษณทางสังคม (Social identity theory)
มาใชในการศึกษากระบวนการภายในจิตใจของแฟนฟุตบอลผานตัวแปรการยึดมั่นผูกพันตอสโมสร
ฟุตบอล (Team
identification) เพื่อศึกษาถึงระดับของความความยึดมั่นผูกพันตอสโมสรวา
เกี่ ย วข อ งกั บ การเป น แฟนฟุ ต บอลอย า งไร 2)ทฤษฎี ค วามพึ ง พอใจของลู ก ค า (Consumer
satisfaction theory)มาใชในการศึกษากระบวนการภายในจิตใจของแฟนฟุตบอลผานตัวแปรความ
พึงพอใจของแฟนฟุตบอล (Fan satisfaction) เพื่อศึกษาวาความพึงพอใจของแฟนฟุตบอลที่ไดรับ
จากสโมสรฟุตบอลเกี่ยวของกับกระบวนการเปนแฟนบอลอยางไร และ3) ทฤษฎีความจงรักภักดี
ของลูกคา (Consumer loyalty) มาใชในการศึกษากระบวนการภายในจิตใจของแฟนฟุตบอลผานตัว
แปรการจงรักภักดีตอสโมสร (Team loyalty) เพื่อศึกษาถึงความจงรักภักดีวาสงผลตอการเปนแฟน
ฟุตบอลอยางไรประโยชนในสวนนี้จะทําใหเราไดทราบถึงความสัมพันธและกระบวนการภายในจิตใจ
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนภายใจจิตใจที่สงผลตอการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเปน
แฟนฟุตบอล
ในสวนของพฤติกรรมและผลลัพธที่ไดจากการเปนแฟนฟุตบอล เปนการศึกษาถึงผลลัพธ
ที่ได จ ากการเปน แฟนฟุ ตบอล ในส ว นของผลลั พธผู วิ จัยได ทํ า การศึกษาและเอกสารงานวิ จัย ที่
เกี่ยวของและไดกําหนดตัวแปรผลลัพธที่ไดจากการเปนแฟนฟุตบอล 2 ตัวแปรคือ 1) สุขภาพจิต
และ 2) สุขภาวะทางสังคม ในสวนนี้จะเปนศึกษาถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเปนแฟนฟุตบอลใน
ประเทศไทยนั้นสงผลตอการมีสุขภาพจิต และสุขภาวะทางสังคมอยางไร
ในภาพรวมของความสําคัญเชิงทฤษฎีในการศึกษาครั้งนี้จะเกี่ยวของกับการศึกษาถึง
ความสัมพันธของตัวแปร ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และลําดับของกระบวนที่เกี่ยวของกับการเปนแฟน
ฟุตบอลรวมถึงผลลัพธที่ไดจากการเปนแฟนฟุตบอล
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2.ความสําคัญในเชิงปฏิบัติ
ความสําคัญในเชิงปฏิบัติของการศึกษาในครั้งนี้ เกี่ยวของกับสโมสรฟุตบอลทางดาน
การตลาด และการสงเสริมสุขภาพจิตของคนไทย ซึ่งในเชิงของการตลาดนั้นหากทราบวาตัวแปร
หรือปจจัยใดที่สงผลตอการเปนแฟนฟุตบอล หรือพฤติกรรมของแฟนบอล ไมวาจะเปนในสวนของ
ปจจัยภายนอกหรือปจจัยภายใน ผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนอยางมากกับสโมสรและนักการ
ตลาดของสโมสรที่จะนํามาใชเปนแนวทางในการวางแผนทางการตลาด รวมถึงการจัดกิจกรรมตาง
ๆ ของสโมสร เพื่อนําเสนอสินคาและบริการตาง ๆ ของสโมสรไดตรงกับความสนใจ หรือความ
ตองการของแฟนฟุตบอลในฐานะผูบริโภคมากขึ้น ซึ่งจะเปนการชวยพัฒนาธุรกิจกีฬาฟุตบอลของ
ประเทศไทยใหมีความเจริญแบบยั่งยืน นอกเหนือจากเรื่องการตลาดแลว ในการศึกษาครั้งนี้ยังมี
การศึกษาถึงปจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวของกับการมีพฤติกรรมทางบวก และพฤติกรรมทางลบของแฟน
ฟุตบอล ซึ่งสโมสรสามารถนําขอมูลในสวนนี้ไปใชในการวางแผนเพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ของกลุมแฟนบอลได ซึ่งจะสงผลดีตอวงการฟุตบอลไทยตอไป
ในส วนของการส งเสริมสุขภาพจิ ต นั้นผลการศึ กษาที่ออกมาจะชว ยใหภาครัฐ และ
ผูเกี่ยวของมีแนวทางใหมในการสงเสริ มใหประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ผานการทํากิจกรรมที่
เกี่ยวของกับกีฬารวมกัน ในลักษณะของการสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกีฬา และ
สงเสริมใหมีการเขาชมการแขงขันกีฬาในระดับสโมสรและระดับชาติมากขึ้นในชวงวันหยุด

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ แฟนฟุตบอลที่เขาชมการแขงขันฟุตบอลไทยแลนด
พรีเมียรลีกที่สนามการแขงขันประจําปการแขงขัน 2560 ตั้งแตเดือน มีนาคม – มิถุนายน 2560
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัว อยางในการวิจัย ครั้งนี้ จะทําการเก็บ ข อมู ล จากแฟนฟุต บอลที่เข าชมการ
แขงขันฟุตบอลที่สนามของสโมสรที่ไดรับการสุมเลือกใหมีลักษณะแตกตางกัน โดยแบงออกเปน2
กลุมคือสโมสรฟุตบอลที่มีคาเฉลี่ยแฟนฟุตบอลสูงและต่ํากวาคาเฉลี่ยของผูเขาชมการแขงขันตอนัด
ที่ไดบันทึกไวในปการแขงขัน 2559
ผูวิ จัย จะสุ มเลือกสโมสรที่ เ ปนกลุมตัว อยางตามลักษณะที่แบงไว และทํ าการเก็บ
ขอมูล โดยใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากแฟนฟุตบอลที่มาชมการ
แขงขันที่สนามโดยเก็บขอมูลกับแฟนฟุตบอลในแตละกลุมเปนจํานวนอยางนอยกลุมละ 200 คน
ตามคําแนะนําของเคนนี่ (Kenny.2011)ที่เสนอวาในการวิเคราะหไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลอง
(Invariance model)จํานวนกลุมตัวอยางในแตละกลุมที่จะนํามาวิเคราะหควรมีกลุมตัวอยางอยาง
นอย 200 คน
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกไดเปน 3 กลุม คือ
1.ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการเปนแฟนฟุตบอล ประกอบดวย
1.1 การถายทอดทางสังคมสูสโมสรฟุตบอล (Team Socialization)
ประกอบดวย
- การถายทอดผานคนในครอบครัว(Family)
- การถายทอดผานกลุมเพื่อน(Peer)
- การถายทอดผานสื่อตางๆ (Media)
1.2 การสื่ อสารทางการตลาดแบบบู รณาการ (Integrated
marketing
Communication)ประกอบดวย
- การโฆษณา(Advertising)
- การสงเสริมการขาย(Sale promotion)
- การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ(Event and experience)
- การประชาสัมพันธ(Public relation)
- การตลาดทางตรง(Direct marketing)
- การตลาดออนไลน(Online marketing)
- พนักงานขาย(Personal selling )
1.3 ภาพลักษณของสโมสรฟุตบอล (Team image) ประกอบดวย
- ตราสินคา (Brand)
- องคการ (Corporate)
- ผูบริหาร (CEO)
- นักฟุตบอล (Football player)
- สนามแขงขัน (Stadium)
- ทีมงานผูฝกสอน (Staff)
2. ตั ว แปรป จ จั ย ทางด า นจิ ต ใจที่ ส ง ผลต อ การเป นแฟนฟุ ต บอล
ประกอบดวย
2.1 แรงจูงใจในการเขาชมการแขงขันฟุตบอล ประกอบดวย
- ความรูสึกประสบความสําเร็จ (Vicarious achievement)
- สุนทรียศาสตร (Aesthetics)
- ความตื่นเตน (Eustress)
- การหนีออกจากความนาเบื่อในชีวิตประจําวัน (Escape)
- ทักษะทางรางกายของนักกีฬา(Physical skills of the athletes)
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- การมีปฏิสัมพันธทางสังคม(Social interaction)
2.2 การยึดมั่นผูกพันตอสโมสรฟุตบอล (Team identification)
2.3 ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล(Fan satisfaction)
2.4 ความจงรักภักดีตอสโมสรฟุตบอล(Team loyalty)
3.ตัวแปรที่เกี่ยวของกับผลลัพธที่ไดจากการเปนแฟนฟุตบอล
3.1 พฤติกรรมของแฟนฟุตบอล (Fan behavior) ประกอบดวย
- พฤติกรรมทางบวก (Positive)
- พฤติกรรมทางดานลบ (Negative)
3.2 สุขภาวะทางสังคม (Social well-being)
3.3 สุขภาพจิต (Mental health)

นิยามศัพทเฉพาะ
1. แฟนฟุตบอล (Fan) หมายถึง การที่บุคคลซึ่งเขาชมการแขงขันที่สนามมีความมั่นใจ
และบอกไดวาตนเองเปนแฟนฟุตบอลของสโมสรใด
2. สโมสรฟุตบอล หมายถึง ทีมฟุตบอลที่ทําการแขงขันในฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลัก
3. ผูเขาชมการแขงขัน หมายถึงแฟนฟุตบอลที่มาชมการแขงขันที่สนาม
4. สโมสรที่มีคาเฉลี่ยแฟนฟุตบอลสูง หมายถึง สโมสรที่มีจํานวนผูเขาชมเฉลี่ยตอนัดสูงกวา
คาเฉลี่ยตอนัดในภาพรวมของปการแขงขัน 2559
5. สโมสรที่มีคาเฉลี่ยแฟนฟุตบอลต่ํา หมายถึง สโมสรที่มีจํานวนผูเขาชมเฉลี่ยตอนัดต่ํากวา
คาเฉลี่ยตอนัดในภาพรวมของปการแขงขัน 2559

นิยามเชิงปฏิบัติการ
1. การถายทอดทางสังคมสูสโมสรฟุตบอล (Team socialization)หมายถึง การไดรับ
ความรู ข อมู ล ข า วสาร คา นิย ม และวั ฒ นธรรมกลุม ที่เ กี่ย วข อ งกั บ สโมสรฟุ ต บอลผ า นการมีป ฎิ
สั ม พั น ธ ทั้ ง ทางตรง และทางอ อ มกั บ กลุ ม ตั ว กลางการถ า ยทอดซึ่ ง ประกอบไปด ว ยกลุ ม เพื่ อ น
ครอบครัว และสื่อประเภทตางๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1. การถายทางสังคมสูสโมสรฟุตบอลผานกลุมเพื่อน คือ การที่บุคคลไดรับขอมูล
ขาวสาร รวมถึงแนวทางในการปฎิบัติที่เกี่ยวของกับสโมสรที่ตนเองเปนแฟนฟุตบอล ผานทางการมี
ปฏิสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน การพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิด การไปทํากิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับสโมสรฟุตบอล ฯลฯ กับกลุมเพื่อน
1.2. การถายทางสังคมสูสโมสรฟุตบอลผานครอบครัว คือ การที่บุคคลไดรับขอมูล
ขาวสาร รวมถึงแนวทางในการปฎิบัติที่เกี่ยวของกับสโมสรที่ตนเองเปนแฟนฟุตบอล ผานทางการมี
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ปฏิสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน การพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิด การไปทํากิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับสโมสรฟุตบอล ฯลฯ กับครอบครัว
1.3. การถายทางสังคมสูสโมสรฟุตบอลผานสื่อประเภทตาง ๆคือการที่บุคคลไดรับ
ขอมูลขาวสาร รวมถึงแนวทางในการปฎิบัติที่เกี่ยวของกับสโมสรที่ตนเองเปนแฟนฟุตบอล ผานทาง
สื่อประเภทตาง ๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ท ฯลฯ
โดยในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนาแบบวัดการถายทอดทางสังคมสูสโมสรฟุตบอล
จากทฤษฎีการถายทอดทางสังคม (Socialization Theory)ของ ลิตเติ้ล (Little. 2012)รวมกับศึกษา
งานวิจัยที่ เ กี่ ย วข องกั บการนํา เอาทฤษฎีดังกลา วมาใชใ นหลายๆประเภทกีฬาจากการทบทวน
เอกสารดังกลาวรวมกับการพิจารณาถึงบริบทในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับการเปนแฟนฟุตบอลของ
ไทยไดพัฒนาแบบวัดที่มีจํานวน 21ขอ ประกอบดวย 3 องคประกอบคือ การถายทอดทางสังคมสู
สโมสรฟุตบอลผานทาง 1)ครอบครัว 2)กลุมเพื่อน และ 3)สื่อประเภทตาง ๆ แบบวัดเปนการถามถึง
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายทอดทางสังคมที่บุคคลไดรับเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลที่เชียรโดย
เปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ ตั้งแต“ไมจริง” (1คะแนน) ถึง“จริงที่สุด” (5 คะแนน) โดยผูที่ไดคะแนน
จากแบบวัดมากกวาแสดงถึงการไดรับการถายทอดทางสังคมสูทีมสูงกวาคนที่ไดคะแนนนอยกวา
2. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing communication)
หมายถึง วิธีการและชองทางสื่อสารทางการตลาดที่สโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียรลีกใชรวมกันหลาย
ๆ ชองทางเพื่อสื่อสาร และสงขาวสารตางๆของสโมสรใหกับกลุมแฟนฟุตบอลหรือผูที่สนใจโดย
ประกอบดวย 7 องคประกอบ ดังนี้
2.1 การโฆษณา (advertising) คือ การที่สโมสรฟุตบอลนําเสนอเรื่องราว และขอมูล
ตางๆ ของสโมสร ผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหแฟนฟุตบอลไดทราบขอมูลอยางละเอียด ของ
สินคาและบริการตาง ๆ ของสโมสร
2.2 การสงเสริมการขาย (sales promotion) คือกิจกรรมหรือสิทธิพิเศษที่ทางสโมสร
ทําขึ้นเพื่อสรางแรงจูงใจหรือกระตุนใหแฟนฟุตบอลเขาชมการแขงขันและซื้อสินคาตาง ๆ ของ
สโมสร
2.3 การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ (event; & experience) คือ กิจกรรมที่จัด
โดยสโมสรฟุตบอล เพื่อกระตุนใหแฟนฟุตบอลมีความรูสึกรวม และอยากติดตามเปนแฟนฟุตบอล
ของสโมสรเพิ่มขึ้น
2.4 การประชาสัมพันธ(public relation; & publicity) คือ การใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลในหลาย ๆ รูปแบบ เชน กิจกรรมประชาสัมพันธ สิ่งพิมพของสโมสร ฯลฯ
เพื่อใหแฟนฟุตบอลของสโมสร ไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสินคาและบริการตาง ๆ ของสโมสร
2.5 การตลาดทางตรง (direct; & interactive marketing) คือ การสงผานขอมูล
เกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกไปถึงแฟนฟุตบอลกลุมเปาหมาย ไดแก รายการกีฬา เอกสาร
แจกฟรีสงถึงบาน และ SMS แบบเสียง เพื่อสงเสริมใหเกิดการติดตามขาวสาร และกระตุนความ
สนใจเกี่ยวกับสินคาและบริการตางๆของสโมสร
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2.6 การตลาดออนไลน (online marketing) คือ การสงผานขอมูลเกี่ยวกับสโมสร และ
สิ้นคาตาง ๆ ของสโมสรผานระบบออนไลน เพื่อใหเกิดความสะดวกกับแฟนฟุตบอลในการติดตาม
ขาวสาร และซื้อสินคา และบริการตาง ๆ ของสโมสร
2.7 การขายโดยพนักงาน (personal selling) คือ การที่สโมสรจัดบุคลากรที่มีความรู
เกี่ยวกับสินคาและบริหารตางของสโมสร มาอธิบายและนําเสนอตอแฟนฟุตบอลหรือผูสนใจ สงผล
ใหความเขาใจ และงายตอการตัดสินใจเขาชมการแขงขันหรือ ซื้อสินคาที่ระลึกของสโมสร
โดยในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนาแบบประเมินการสื่อสารทางการตลาดขึ้นโดยนํา
แบบวัดการสื่อสารทางการตลาดตามการศึกษาของ พอดี สุขพันธ (2014) มาเปนแนวทางในการ
สราง รวมกับการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดของสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย
เปนแบบวัดที่มีจํานวน 27 ขอเปนการถามถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการของสโมสรโดยเปนแบบประเมินคา 5 ระดับตั้งแตไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1 คะแนน)
จนถึงเห็นดวยอยางยิ่ง (5 คะแนน) โดยผูที่ไดคะแนนจากแบบประเมินมากกวาแสดงถึงการไดรับ
ขอมูลของทีมฟุตบอลในชองทางตางๆสูงกวาคนที่ไดคะแนนนอยกวา
3. ภาพลักษณของสโมสรฟุตบอล (Team image) หมายถึง มุมมอง ความคิด และทัศนคติ
ที่ บุ ค คลรั บ รู ต อ องค ป ระกอบต า ง ๆ ของสโมสรฟุ ต บอลที่ ต นเองสนั บ สนุ น ซึ่ ง ประกอบด ว ย 6
องคประกอบดังนี้
3.1 แบรนด (Brand) คือ สิ่งที่สโมสรฟุตบอลสรางขึ้นเพื่อใหแฟนฟุตบอลสามารถ
จดจํ า สโมสรได โ ดยเป น ภาพลั ก ษณ ห รื อ เอกลั ก ษณ ต า งๆที่ อ ยู ใ นความทรงจํ า ของแฟนบอลใน
งานวิ จัย ครั งนี้เ กี่ ย วข องกั บการที่ สโมสรมีนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงมีค วามสํ าเร็จในประเทศและมี
ชื่อเสียงในระดับสากล
3.2 องคการ (Corporate) คือ ภาพซึ่งสะทอนถึงการดําเนินงานของสโมสรฟุตบอล
และระบบบริ ห ารจั ด การองค ก าร ได แ ก สโมสรมี ร ะบบการจั ด การที่ ดี สโมสรมี ผู ส นั บ สนุ น ที่ มี
ศักยภาพดานเงินทุน และใหแฟนฟุตบอลมีสวนรวมในการพัฒนาสโมสร
3.3 ผูบริหาร (CEO) คือ ผูบริหารระดับสูงของสโมสรฟุตบอล ที่มีวิสัยทัศน มีความ
เชื่อมั่น มุงมั่น ตั้งใจทํางาน ไดแก ประธานสโมสรตั้งใจทํางานอยางทุมเท ผูจัดการสโมสรตั้งใจ
ทํางานอยางทุมเท และกลุมผูบริหารมีความสามารถเรื่องการบริหารจัดการ
3.4 นักฟุตบอล (Football player) คือ นักกีฬาฟุตบอลอาชีพที่ใหเลนกับสโมสร
ฟุตบอล ไดแก นักฟุตบอลตั้งใจเลนฟุตบอลอยางทุมเท นักฟุตบอลมีนํ้าใจนักกีฬา และมีนักฟุตบอล
ที่ติดทีมชาติอยูรวมทีม
3.5 สนามการแขงขัน (Stadium) คือ สนามการแขงขันฟุตบอลที่ไดมาตรฐาน AFC
รวมถึงบริเวณโดยรอบ เชน จุดขายตั๋ว พื้นที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม หองนํ้า ลานจอดรถ ไดแก สนาม
การแขงขันสวยงามเหมือนสนามกีฬาในตางประเทศ ที่นั่งชมการแขงขันสะดวกสบาย และมีสิ่ง
อํานวยความสะดวก
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3.6 ทีมงานผูฝกสอน (staff) คือ กลุมผูฝกสอนนักฟุตบอลที่มีความรูความสามารถ
สามารถวางแผนการเลน พัฒนาความสามารถของนักฟุตบอลได ไดแก ผูฝกสอนมีความรู มีเทคนิค
มีแท็กติกที่ดี ผูฝกสอนมีชื่อเสียงเปนที่รูจักของแฟนฟุตบอล และผูฝกสอนมีใบอนุญาตคุมทีมใน
ระดับสากล
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนาแบบวัดภาพลักษณของสโมสรฟุตบอล โดยนําแบบ
วัดภาพลักษณทางการตลาดของทีมกีฬาของพอดี สุขพันธ (2557) มาเปนแนวทางในการพัฒนา
แบบวัดและปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งเปนแบบวัดที่มีจํานวน 18 ขอ
เปนการถามถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของสโมสรฟุตบอลที่บุคคลติดตามเชียรโดย
เปนมาตรประมินคา 5 ระดับตั้งแตไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1 คะแนน) จนถึงเห็นดวยอยางยิ่ง
(5 คะแนน) โดยผูที่ไดคะแนนจากแบบวัดมากกวาแสดงถึงการที่มีทัศนคติที่ดีตอภาพลักษณของทีม
สูงกวาคนที่ไดคะแนนนอยกวา
4. แรงจูงใจในการเขาชมการแขงขันฟุตบอล (Football consumption motivation)
หมายถึง ระดับของความสนใจและความตองการในคุณลักษณะตางของกีฬาฟุตบอลที่กระตุนให
บุคคลอยากเขาชมการแขงขันหรือเปนแฟนฟุตบอลของสโมสรตาง ๆ ซึ่งประกอบไปดวย 6 ดาน
ได แ ก 1.ความรู สึ ก ประสบความสํ า เร็ จ (Vicarious
achievement)2.สุ น ทรี ย ศาสตร
(Aesthetics)3.ความตื่นเตน (Eustress)4.การหลบหนี (Escape)5.ทักษะทางรางกายของนักกีฬา
(Physical skills of the athletes) และ 6.การมีปฏิสัมพันธทางสังคม(Social interaction) มี
รายละเอียดดังนี้
4.1 ความรูสึกประสบความสําเร็จ (Vicarious achievement)คือ ความตองการชื่อเสียง
ทางสังคม (Socialprestige)ความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem)และความรูสึกถึงความประสบ
ความสําเร็จที่บุคคลไดรับจากการที่ตนเองมีความเกี่ยวของกับสโมสรที่ประสบความสําเร็จ
4.2 สุนทรียศาสตร (Aesthetics)คือความชื่นชอบในความสวยงามตามรูปแบบ หรือ
ธรรมชาติของกีฬาฟุตบอล
4.3 ความตื่นเตน (Eustress) คือความตองการที่สัมผัสกับความเครียดที่นาพึงพอใจ
(Pleasurable stress)หรือการไดรับการถูกกระตุนจากเนื้อหาของเกมการแขงขันฟุตบอล
4.4 หลบหนี (Escape) คือความตองการที่จะหลีกหนีจากความจําเจจากการทํางาน
ตามปกติ หรือกิจกรรมที่นาเบื่อหนายในชีวิตประจําวันผานทางการเขามาเกี่ยวของกับฟุตบอล
4.5 ทักษะทางรางกายของนักกีฬา(Physical skills of the athletes) คือ การชื่นชอบ
ทักษะในการแขงขันของนักฟุตบอล หรือรูปแบบการเลนของทีม
4.6 การมีปฏิสัมพันธทางสังคม(Social interaction) คือความตองการที่จะมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลอื่นๆในสังคม เพื่อใหเกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของกลุม
โดยการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแบบวัดของแรงจูงใจในการเขาชมการแขงขันกีฬา
ของเทรลและเจมส (Trail; & James. 2001) มาแปลและปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทที่ทําการศึกษา
เปนแบบวัดแรงจงใจในการเขาชมการแขงขันฟุตบอล โดยเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ ตั้งแต “
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ไมเห็นด วยอยางยิ่ง” (1 คะแนน) ถึง “เห็นดว ยอยางยิ่ง” (5 คะแนน) จํานวน 18 ขอ โดยผูที่ได
คะแนนจากแบบวัดมากกวาแสดงถึงการมีแรงจูงใจในการเขาชมการแขงขันฟุตบอลสูงกวาคนที่ได
คะแนนนอยกวา
5. ความยึดมั่นผูกพันตอสโมสรฟุตบอล (Team identification) หมายถึง การที่แฟน
ฟุตบอลมีความรูสึกผูกพันและมีความเชื่อมโยงทางจิตใจโดยมองวาสโมสรเปนสวนหนึ่งที่สําคัญตอ
การดําเนินชีวิตของตน
โดยการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแบบประเมินการยึดมั่นในทีมของวานนและแบรนสครัม
บี (Wann; & Branscombe.1993) นํามาแปลและปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทที่ศึกษาประกอบดวย
ขอคําถาม 7 ขอ เปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ ตั้งแต “ไมสําคัญ” (1 คะแนน) ถึง “สําคัญอยางยิ่ง”
(5 คะแนน) โดยผูที่ไดคะแนนจากแบบวัดมากกวาแสดงถึงการมีความรูสึกผูกพัน และการยึดมั่นกับ
ทีมสูงกวาคนที่ไดคะแนนนอยกวา
6. ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (Fan satisfaction) หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจหรือ
ความรูสึกทางบวกตาง ๆ ที่บุคคลไดรับหลังจากที่ตัดสินใจติดตามหรือเปนแฟนฟุตบอลของสโมสรที่
ตนเองชื่นชอบ
โดยการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได นํ า แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของแฟนฟุ ต บอล
ของชอย ออคและฮยอน (Choi; Ok; & Hyun. 2011) นํามาแปลและปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทที่
ทําการศึกษาซึ่งเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ ตั้งแต “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” (1 คะแนน) ถึง “เห็นดวย
อยางยิ่ง” (5คะแนน) จํานวน 5 ขอ โดยผูที่ไดคะแนนจากแบบวัดมากกวาแสดงถึงการมีความพึง
พอใจในภาพรวมที่เกิดขึ้นจากการเปนแฟนฟุตบอลสูงกวาคนที่ไดคะแนนนอยกวา
7.ความจงรักภักดีตอสโมสรฟุตบอล (Team loyalty) หมายถึง ระดับความรูสึกผูกพันทาง
ใจที่แฟนฟุตบอลมีตอสโมสร ซึ่งสงผลใหมีการติดตามสนับสนุนสโมสรนั้นๆ เพียงสโมสรเดียวและไม
เปลี่ยนไปสนับสนุนสโมสรอื่น
โดยการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแบบประเมินความความจงรักภักดีของแฟนฟุตบอลที่มี
ตอทีมของมาโฮนี่ (Mahony. 2000) มาแปลและปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทที่ทําการศึกษา
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 14 ขอ เปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ ตั้งแต “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” (1
คะแนน) ถึง “เห็นดวยอยางยิ่ง” (5 คะแนน) โดยผูที่ไดคะแนนจากแบบวัดมากกวาแสดงถึงการมี
ความรูสึกผูกพัน และใหความเชื่อถือกับทีมที่ตนเองเปนแฟนฟุตบอลสูงกวาคนที่ไดคะแนนนอยกวา
8. พฤติกรรมของแฟนฟุตบอล(Fan behavior) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่แฟน
ฟุตบอลแสดงออกมาอันมีผลมาจากทีมที่ตนเองติดตามเชียร ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรม 2 แบบคือ
8.1 พฤติกรรมทางบวก (Positive behavior) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการที่
แฟนฟุตบอลสนับสนุนทีม เชน การซื้อตั๋วป การใสเสื้อทีมเขาเชียร การเขาชมการแขงขันอยางนอย
2 นัดตอฤดูกาล ฯลฯ โดยพฤติกรรมทางบวก (Positive behavior) ประกอบดวยขอคําถาม 10 ขอ
เปนมาตรปนะในคา5 ระดับ ตั้งแต “ไมเคยแสดงพฤติกรรมนี้เลย” (1 คะแนน) ถึง “แสดงพฤติกรรมนี้
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บอยที่สุด” (5 คะแนน) โดยผูที่ไดคะแนนจากแบบวัดมากกวาแสดงถึงการที่มีพฤติกรรมทางบวก
มากกวาคนที่ไดคะแนนนอยกวา
8.2 พฤติกรรมทางลบ (Negative behavior) เปนพฤติกรรมที่แสดงถึงความกาวราว
ออกมาทั้งตอตนเอง และผูอื่น เชน การโหใสผูเลน การตะโกนตอวาโคช ผูเลน และผูตัดสิน การเยาะ
เยยฝายตรงขาม การดื่มสุราระหวางการแขงขัน การทําลายขาวของ และมีการทะเลาะวาท ฯลฯ
ประกอบดวยขอคําถาม 11 ขอ เปนมาตรประเมินคา5 ระดับ ตั้งแต “ไมเคยแสดงพฤติกรรมนี้เลย”
(1 คะแนน) ถึง “แสดงพฤติกรรมนี้บอยที่สุด” (5 คะแนน) โดยผูที่ไดคะแนนจากแบบวัดมากกวา
แสดงถึงการที่มีพฤติกรรมทางลบมากกวาคนที่ไดคะแนนนอยกวา
9. สุขภาวะทางสังคม(Social well-being) หมายถึงการรับรูและประสบการณทางสังคมที่
ไดรับจากการอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคม และระดับการรับรูของการสนับสนุนทางสังคมที่บุคคล
ไดรับจากการใชชีวิตรวมกับบุคคลอื่น ๆ
โดยการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบวัดสุขภาวะทางสังคม(Social well-being)ของคีย
(Keyes.1998) มีขอคําถามในแบบวัดอยู 15 ขอ เปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ ตั้งแต “ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง” (1 คะแนน) ถึง “เห็นดวยอยางยิ่ง” (5 คะแนน) โดยผูที่ไดคะแนนสูงกวาจะบงชี้ถึงการมีสุข
ภาวะทางสังคที่ดีกวาคนที่ไดคะแนนนอยกวา
10. สุขภาพจิต(Mental health)หมายถึง สภาวะความเปนอยูที่ดีทางจิตใจ (Well-being) ซึ่ง
เกิดขึ้นจากความสามารถในการปรับตัว การจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน สามารถ
ทํางานและอยูรวมกับสังคมไดอยางเปนสุข
โดยการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแบบประเมินภาวะทางสุขภาพจิตของโกลดเบิรกและ
วิลเลี่ยมส (Goldberg; & Williams.1988) นํามาแปลและปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทที่ทําการศึกษา
มีจํานวนขอคําถาม 12 ขอ เปนมาตรประเมินคา 4 ระดับ โดยมีขอคําถามแบงออกเปน 2 ลักษณะ
คือขอคําถามทางบวก และขอคําถามทางลบ โดยผูที่ไดคะแนนจากแบบวัดมากกวาแสดงถึงการมี
สุขภาพจิตที่ดีกวาคนที่ไดคะแนนนอยกวา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาในครัง้ นี้วจิ ยั ได้ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นาเสนอตาม
หัวข้อ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 6 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
1. แนวคิ ดที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นแฟนฟุตบอล
1.1 แฟนฟุตบอล
1.2 แนวคิดเกีย่ วกับลาดับขัน้ การตัดสินใจในการบริโภคกีฬา (Sport decision-making
sequence)
2. แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในที่สะท้อนถึงการเป็ นแฟนฟุตบอล
2.1 ทฤษฏีอตั ลักษณ์ทางสังคม (Social identity theory)
2.1.1 การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (Team identification)
2.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ (Satisfaction theory)
2.2.1 ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (Fan satisfaction)
2.3 ทฤษฎีความจงรักภักดีต่อสินค้า (Loyalty theory)
2.3.1การจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล (Team loyalty)
3.แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิ งสาเหตุของการเป็ นแฟนฟุตบอล
3.1 ปั จจัยเชิงสาเหตุทเ่ี กีย่ วข้องกับคุณลักษณะในตัวบุคคล
3.1.1 แนวคิดแรงจูงใจในการบริโภคกีฬา (Sport motivation consumption)
- แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
3.2 ปั จจัยเชิงสาเหตุทเ่ี กีย่ วข้องกับปั จจัยภายนอก
3.2.1 แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมด้านกีฬา (Sport socialization)
- การถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอล (Team socialization)
3.2.2 แนวคิดการสือ่ สารทางการตลาด (Marketing communication)
- การสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing
communication)
3.2.3 แนวคิดภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand image)
- ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (Team image)
4. พฤติ กรรมของแฟนฟุตบอล(Fan behavior)
5. ผลลัพธ์ที่ได้จากการเป็ นแฟนฟุตบอล
5.1 สุขภาวะทางสังคม (Social well-being)
5.2 สุขภาพจิต (Mental health)
6. การวิ เคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจาลอง
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7. สมมติ ฐานการวิ จยั

ส่วนที่ 1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นแฟนฟุตบอล
1.1แฟนฟุต บอล (Football fan)เป็ น คาที่ใช้เรีย กบุ ค คลหรือกลุ่ม บุ ค คลที่มีพ ฤติก รรม
สนับสนุ นกีฬาฟุตบอล และติดตามเชียร์ทมี ใดทีมหนึ่ง หรือสโมสรใดสโมสรหนึ่งโดยเฉพาะการเป็ น
แฟนฟุตบอลมีรูปแบบของการแสดงออกอยู่หลายๆ ลักษณะ เช่นติดตามเข้าชมการแข่งขันทุกนัด
การซือ้ สินค้าและของทีร่ ะลึกของสโมสร การติดตามข่าวสารของทีมผ่านสือ่ ต่างๆ รวมถึงการสนทนา
เกี่ยวกับทีมกับบุคคลรอบข้างฯลฯ จากตัวอย่างดังกล่าวพบว่ามีขอบเขตที่กว้างของพฤติกรรมที่
แสดงถึงการเป็ นแฟนฟุตบอล แต่อย่างไรก็ตามบางครัง้ ต่อให้มพี ฤติกรรมดังทีก่ ล่าวข้างต้นทัง้ หมดก็
ไม่สามารถนับว่าเป็ นแฟนหรือกลุ่มแฟนฟุ ตบอลได้ เป็ นเพียงผู้เข้าชม (Spectator) หรือผูท้ ่สี นใจ
เกี่ยวกับกีฬาเท่านัน้ ซึ่งคุณลักษณะที่ช่วยในการแยกระหว่างผูเ้ ข้าชมการแข่งขันกับการเป็ นแฟน
ของทีมกีฬาต่างๆ นัน้ โจนส์ (Jacobson.2003; citing Jones.1997) กล่าวว่าผูช้ ม (Spectator) เมื่อ
เข้าชมการแข่งขันเสร็จแล้ว ก็จะลืมรายละเอียดเกีย่ วกับการแข่งขันนัน้ ไป ในขณะทีแ่ ฟนฟุตบอล จะ
มีความรูส้ กึ ร่วมไปกับรูปแบบการเล่น รวมถึงผลการแข่งขันที่เกิดขึน้ อย่ างมากและจะใช้เวลาส่วน
หนึ่งของทุกวันให้กบั ทีมทีเ่ ชียร์สอดคล้องกับพูลลี่ (Jacobson.2003; citing Pooley.1978) ทีบ่ อกว่า
สามารถแยกความแตกต่ า งได้ จ ากระดับ ของการหมกมุ่ น (Engrossment)และความหลงใหล
(Passion) ทีม่ ใี ห้กบั ทีมนัน้ ๆ และยังมีอกี แนวคิดหนึ่งทีบ่ อกว่าสามารถแยกประเภทของผูเ้ ข้าชมการ
แข่งขันได้อย่างชัดเจนชัดเจน โดยดูจากระดับของการแสดงตัวว่าเป็ นแฟนฟุ ตบอล (Highly and
lowly identified fan)ของเขาว่ามีมากหรือน้อยอย่างไร ซึ่งจากแนวคิดต่างๆ สามารถสรุปได้ว่าการ
เป็ นแฟนฟุตบอลนัน้ เกี่ยวข้องกับปั จจัยทางด้านจิตใจทีเ่ ขาเหล่านั ้นมีความรูส้ กึ ผูกพันต่อทีมทีเ่ ชียร์
(Wann; et al.2001)
โดยทัวไปมั
่ กจะเรียกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีม่ คี วามผูกพันหรือทากิจกรรมเกีย่ วกับทีมกีฬา
ร่ว มกัน ในภาพรวมว่า แฟนคลับ (Fan club) ของทีม กีฬ าดัง กล่ า ว จากการศึก ษาเอกสารและ
งานวิจยั พบว่าเราสามารถแบ่ งลัก ษณะของการมี ป ฏิสมั พัน ธ์และกิจกรรมของกลุ่ม แฟนออกได้
2 รูปแบบ คือ 1) การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างแฟนกับสโมสร (Fanship) คือการที่แฟนบอลรายบุคคล
เข้ามามีความเกีย่ วข้องหรือมีปฏิสมั พันธ์กบั สโมสรในรูปแบบต่างๆ เช่น การติดตามข่าวสาร การซือ้
ของที่ระลึกของสโมสร ฯลฯ และ 2) การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันของกลุ่มแฟนฟุ ตบอล (Fandom)
เป็ นการทีแ่ ฟนกีฬามาทากิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสโมสรหรือกีฬานัน้ ๆ ร่วมกันเช่นการร่วมกันเชียร์
หรือการนัดทากิจกรรมทีก่ ลุ่มแฟนกีฬานัน้ ๆ ได้จดั กันขึน้ เอง ฯลฯ
จากทีก่ ล่าวข้างต้นสรุปได้วา่ การเป็ นแฟนฟุตบอลนัน้ เกีย่ วข้องกับความรูส้ กึ ผูกพันทีบ่ ุคคล
มีต่ อสโมสรฟุ ต บอลที่เขาสนับ สนุ น โดยรูป แบบของการมีป ฎิสมั พัน ธ์ นัน้ สามารถแบ่ งออกได้ 2
ลัก ษณะคือ การมีป ฏิส มั พัน ธ์ระหว่า งแฟนฟุ ต บอลกับ สโมสร (Fanship) และการมีป ฏิส มั พัน ธ์
ระหว่างกันของกลุ่มแฟนฟุตบอล (Fandom)อย่างไรก็ตามการเป็ นแฟนฟุตบอลนัน้ สามารถอธิบาย
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ได้จากหลากหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็ นมุมมองทางการตลาด (Marketing) ทีม่ องว่าแฟนฟุตบอลเป็ น
รูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมการบริโภคสินค้า (Consumer hehavior) โดยสโมสรหรือทีมฟุตบอลเป็ น
สินค้าประเภทหนึ่ งที่แฟนฟุ ตบอลในฐานะผูบ้ ริโภคต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า ดังกล่าว เพื่อ
ตอบสนองความต้องการแล้วทาให้เกิดความพึงพอใจต่อตนเอง (Masyhuri.2014; citing Schiffman;
& Kanuk.2007) หรือในส่วนของทฤษฎีทางสังคมวิทยามองว่ากลุ่มแฟนเกิด ขึน้ จากความต้องของ
บุ ค คลที่อ ยากรวมกลุ่ ม กับ บุ ค คลที่มีล ัก ษณะ และความชอบคล้ายคลึงกับ ตนเอง และเมื่อ มีป ฎิ
สัมพันธ์กนั จะนาไปสู่การเกิดลักษณะเด่นของกลุ่มทีแ่ ตกต่างจากกลุ่มอื่น และเพื่อรักษาภาพลักษณ์
ดังกล่าวบุคคลในกลุ่มจะนากลุ่มของตนเองไปเปรีย บเทียบ และรูส้ กึ ว่ากลุ่มของตนดีกว่ากลุ่มอื่นๆ
(Social Identity Theory. 2015: Online) ซึ่ง กลุ่ ม แฟนฟุ ต บอลก็มีล ัก ษณะเป็ นไปตามค าอธิบ าย
ดังกล่าว คือเกิดขึน้ จากการมารวมตัวกันทางสังคมของบุคคลที่มคี วามชอบในสโมสรฟุตบอลเดีย่ ว
กัน จะเห็นได้วา่ ในแต่ละแนวคิดต่างมีการอธิบายถึงการเป็ นแฟนฟุตบอลตามมุมมองของตนเองส่วน
ใหญ่ มกั มีแนวทางในการอธิบายถึงการเป็ นแฟนฟุ ตบอลในลักษณะที่ค่อนข้างจากัด และขาดการ
อธิบายถึงการเกิดขึน้ ของแฟนฟุตบอลอย่างเป็ นกระบวนการทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยภายในและภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นแฟนฟุตบอลการศึกษาในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มุง่ หวังทีจ่ ะทา
การอธิบ ายถึงการเป็ นแฟนฟุ ตบอลในเชิงของพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็ นศาสตร์ท่ีศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมต่าง ๆ โดยมีความเชื่อพื้นฐานที่ว่า พฤติกรรมเป็ นผลมาจากการทางานร่วมกันของทัง้
ปั จจัยภายในและภายนอกของบุคคล จากการทบทวนเอกสาร และงานวิจยั ต่างๆผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิด
ของฟั งค์ (Funk. 2008) ในเรื่องแนวคิดลาดับขัน้ การตัดสินใจในการบริโภคกีฬา(Sport decisionmaking sequence) มาเป็ นแนวคิดหลักในการศึกษาครัง้ นี้ เนื่องจากเป็ นแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการและความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในของบุคคลในการเลือกที่จะ
เข้าชมกีฬา ซึ่งสามารถนามาอธิบายการเกิดขึน้ ของแฟนฟุ ตบอลได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับ
ความเชื่อพืน้ ฐานของการศึกษาในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ สาหรับรายละเอียดของแนวคิดจะกล่าวใน
หัวข้อถัดไป
1.2 แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ล าดับ ขัน้ การตัด สิ น ใจในการบริ โภคกี ฬ า (Sport decisionmaking sequence) แนวคิดนี้เป็ นแนวคิดทางการตลาดที่มองว่ากีฬาเป็ นสินค้าประเภทหนึ่ง และ
ทาการอธิบายถึงลาดับการเกิดขึน้ ของพฤติกรรมการบริโภคกีฬาโดยแบ่งออกเป็ น3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 คือการได้รบั ข้อมูล (Input phase) เป็ นช่วงที่บุคคลได้รบั ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ผ่านปั จจัยภายนอก ซึง่ ส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้องกับปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางสังคม เช่น กลุ่ม
เพื่อน ครอบครัว ฯลฯ และการตลาด เช่นการรับข้อมูลผ่านโฆษณา หรือช่องทางของสื่อประเภท
ต่างๆ
ระยะที่ 2 เป็ นส่วนของกระบวนการภายในจิตใจ (Internal processing) หลังจากที่
ได้ ร บั ข้อ มู ล แล้ว (Input) ข้อ มู ล ที่ไ ด้จ ะส่ ง ผลต่ อ แรงภายในตัว บุ ค คล (Internal forces) ซึ่ ง เป็ น
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กระบวนการคิดที่สงั เกตไม่ได้ เช่น แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ และความจา ซึ่งจะมีอทิ ธิต่อการ
ประเมินประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าชมกีฬาและส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะต่อไป
ระยะที่ 3 เป็ น ผลผลิต (Output phase) ที่เกิดขึ้น ภายในจิต ใจและเกิด พฤติกรรมที่
แสดงออกมา โดยผลลัพ ธ์ท างจิต ใจที่ป รากฏออกมา จะบ่ งชี้ถึงระดับ และรูป แบบของทัศนคติ ท่ี
เกิ ด ขึ้น และพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกมาจะเป็ นความถี่ แ ละรู ป แบบต่ า ง ๆ ของพฤติ ก รรม (ดู
รายละเอียดในแผนภาพที่ 1 ประกอบ)

Input

Internal processing

External forces

Internal forces

Outputs
Psychological

-Sociological

-Motivation,

Influence

Personality,

-Marketing

Perception,

-Frequency and

Learning, Memory

complexity

activities

-Attitude formation
Behavioural

ภาพประกอบ 1 แนวคิดลาดับขัน้ การตัดสินใจในการบริโภคกีฬา
ทีม่ า: ฟั งค์ (Funk. 2008: 31)
แนวคิดลาดับขัน้ การตัดสินใจในการบริโภคกีฬา (Sport decision-making sequence) ให้
ความสาคัญกับปั จจัยภายในในส่วนของแรงจูงใจเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเชื่อว่ามีอทิ ธิพลต่อการเกิด
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและการใช้สนิ ค้า โดยเมื่อความต้องการเกิดขึ้นจะทาให้เกิด
ความรูส้ กึ ความตึงเครียดภายในจิตใจ ซึ่งสภาวะดังกล่าวจะยังไม่หายไป ถ้าความต้องการยังไม่ได้
รับการตอบสนองหรือเติมเต็ม ซึ่งนักการตลาดเชื่อว่าสามารถจัดการกับสภาวะดังกล่าวได้ดว้ ยการ
บริโภคสินค้า หรือบริการต่างๆ การเกิดขึ้นของพฤติกรรมการบริโภคนัน้ เป็ นผลมาจากแรงจูงใจ
ภายในของตัวบุคคล เนื่องจากแรงจูงใจก่อให้เกิดแรงผลักภายในจิตใจทีจ่ ะทาให้เกิดพฤติกรรมที่ จะ
ตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดขึน้ และทาให้จติ ใจกลับมาสู่ความสมดุลอีกครัง้ โดยการตัดสินใจ
เลือกใช้สนิ ค้าหรือบริการประเภทใดนัน้ เป็ นผลจากประสบการณ์เดิมทีไ่ ด้รบั จากประสาทสัมผัสทัง้ 5
ของตน ร่วมกับการประเมินผ่านความจาในอดีตว่าสินค้าหรือบริการชนิดไหนที่จะสามารถตอบสนอง

19
ความต้องการของตนได้นาไปสู่การบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดนัน้ ๆ และเมื่อบริโภคสินค้าหรือ
บริการดังกล่าวแล้วจะทาให้เกิดความคิด หรือทัศนคติต่อสินค้าหรือบริการทีต่ นเองได้บริโภคไป ถ้า
มีทศั นคติทางบวกก็จะนาไปสู่การใช้สนิ ค้ าหรือบริการนัน้ ๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะนาไปสู่การเกิด
ความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการดังกล่าว
แนวคิดนี้สามารถนามาอธิบายการเกิดขึ้นของแฟนฟุ ตบอลได้ดงั ต่อไปนี้ แฟนฟุ ตบอล
เกิดขึน้ จากการทีบ่ ุคคลเกิดความต้องการบางอย่างเกิดขึน้ ภายในจิตใจ และทาการค้นหาสิง่ ทีจ่ ะมา
ตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยประเมินจากประสบการณ์หรือความรูเ้ ดิมของตนทีเ่ กิดขึน้ จาก
การรับข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ และได้ขอ้ สรุปว่าการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลสามารถตอบสนอง
ความต้องการดัง กล่าวได้ เมื่อทราบแนวทางในการจัด การกับความต้องการดังกล่าวแล้ว จะเกิด
แรงจูงใจภายในเกิดขึน้ และผลักดันให้บุคคลลองเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งหลังจากเข้าชมการ
แข่งขันแล้วบุคคลจะเกิดการประเมินว่าพฤติกรรมดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตนเองได้หรือไม่ ถ้าสามารถตอบสนองได้กจ็ ะส่งผลให้เกิดทัศนคติทางบวกต่ อการเข้าชมฟุ ตบอล
และก่อให้เกิดแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันต่อ
สโมสรและกลายเป็ นแฟนฟุ ตบอลของสโมสรดังกล่าวต่อไป โดยแนวคิดนี้สามารถอธิบายถึงการ
เกิดขึน้ ของแฟนฟุตบอลได้อย่างค่อนข้างชัดเจน โดยอธิบายพฤติกรรมดังกล่าวผ่านความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยภายนอกที่ทางานร่วมกับปั จจัยภายในของตัวบุคคล การศึกษาครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั จึงได้นา
แนวคิดลาดับขัน้ การตัดสินใจในการบริโภคกีฬา(Sport decision-making sequence) มาใช้เป็ นโครง
ร่างคร่าวๆ ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั โดยแบ่งลักษณะตัวแปรออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตาม
แนวคิด ล าดับ ขัน้ การตัด สิน ใจในการบริโ ภคกีฬ าประกอบด้ ว ย 1) ปั จ จัย ภายนอก (Input) 2)
กระบวนการภายในจิต ใจ (Internal processing) และ 3) ผลผลิต ที่ได้จ ากการเป็ น แฟนฟุ ต บอล
(Outputs) ตามแผนภาพดังนี้

Input

Internal
processing

Outputs
- Behavior
- Attitude

.
ภาพประกอบ 2 กลุ่มตัวแปรตามแนวคิดลาดับขัน้ การตัดสินใจในการบริโภคกีฬา
จากแผนภาพจะทาให้เห็นถึงภาพรวมของกรอบแนวคิดการวิจยั ซึง่ แบ่งตัวแปรออกมาเป็ น
3 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ โดยการก าหนดตัว แปรในแต่ ล ะกลุ่ ม ผู้วิจ ยั ได้ไปทบทวนเอกสารและงานวิจ ยั ที่
เกี่ยวข้องกับแฟนฟุตบอล และกาหนดตัวแปรให้มคี วามสอดคล้องกับแนวคิดลาดับการตัดสินใจใน
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การบริโภคกีฬา (Sport decision-making sequence) ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้จะทาการอธิบายใน
หัวข้อต่อๆ ไป

ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยภายในที่ สะท้อนถึงการเป็ นแฟน
ฟุตบอล
ในภาพรวมแล้วการเป็ นแฟนฟุตบอลนัน้ เกิดขึน้ จากการทีก่ ลุ่มบุคคลเข้ามามีปฎิสมั พันธ์
ร่วมกันผ่านการทากิจกรรม หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งบุคคลเหล่านัน้ ส่วน
ใหญ่ เป็ นคนที่มีค วามชอบหรือ มีล ัก ษณะบางอย่างที่ค ล้ายคลึงกัน โดยผลที่เกิด ขึ้น จากการท า
กิจกรรมดังกล่าวจะทาให้เกิดความรูส้ กึ พึงพอใจ มีการทากิจกรรมร่วมกันมากขึน้ ๆ และนาไปสูก่ าร
สร้างอัตลักษณ์ ของกลุ่ม (Group identity) ซึ่งเป็ นรูปแบบหรือลักษณะเด่นที่ทาให้กลุ่ม ของบุคคล
ดังกล่าวมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ ซึ่งลักษณะดังกล่าวก็สามารถนามาอธิบายการเกิดขึน้ ของ
แฟนฟุ ตบอลไทยพรีเมียร์ลกี ได้เ ช่นเดียวกัน โดยแฟนสโมสรฟุ ตบอลเกิดขึน้ จากการรวมกลุ่มของ
บุคคลทีม่ คี วามชอบกีฬาฟุตบอลเหมือนกัน แต่มคี วามชอบในแต่ละสโมสรแตกต่างกัน มารวมกลุ่ม
กันทากิจกรรมที่แสดงถึงลักษณะเด่นของกลุ่ม และของสโมสรฟุ ตบอลที่ตนเองสนับสนุ น ไม่ว่าจะ
เป็ นการพูดคุยแลกเปลีย่ นข่าวสาร การทากิจกรรมร่วมกัน หรือการร่วมกันเชียร์ในลักษณะทีเ่ ฉพาะ
แตกต่างจากกองเชียร์ของสโมสรอื่นๆ ฯลฯ ก่อให้เกิดความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันกับสโมสรและกลุ่มแฟน
ฟุตบอลด้วยกัน เนื่องจากการเป็ นแฟนฟุตบอลมีลกั ษณะเด่นคือมีการติดตามสนับสนุ นสโมสรเป็ น
ระยะเวลายาวนาน การจะมีพฤติกรรมดังกล่าวได้ แฟนฟุตบอลต้องมีความรูส้ กึ พึงพอใจและความ
จงรัก ภัก ดีต่ อ สโมสรฟุ ต บอลที่เขาติด ตามเชีย ร์ เมื่อ อธิบ ายถึงการเป็ น แฟนฟุ ต บอล จะเห็น ว่า
เกี่ยวข้องกับความรูส้ กึ นึกคิดที่บุคคลมีต่อสโมสรฟุตบอลเป็ นสาคัญ ซึ่งลักษณะดังกล่า วอยู่ในส่วน
ของกระบวนการภายในจิตใจ (Internal processing) ตามแนวคิดของ ฟั งค์ (Funk. 2008)จากการ
ทบทวนเอกสารงานวิจยั เกี่ยวกับแฟนฟุ ตบอลพบว่ามีตวั แปรอยู่ 3 ตัวที่สะท้อนถึงการเป็ นแฟน
ฟุตบอลคือ 1) การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (Team identification)2) ความพึงพอใจของแฟน
ฟุตบอล (Fan satisfaction) และ 3) ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล(Team loyalty)ซึง่ ในส่วนที่ 2
นี้จะทาการอธิบายแนวคิดและทฤษฎีทส่ี ะท้อนให้เห็นถึงการเป็ นแฟนฟุตบอล และความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรภายในจิตใจทัง้ 3 ตัวแปรดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฏีอตั ลักษณ์ทางสังคม (Social identity theory)
จากการศึกษาและทบทวนงานวิจยั พบว่าทฤษฏีสงั คมวิทยาทีน่ ิยมใช้ในการศึกษาเกีย่ วกับ
แฟนฟุตบอลนัน้ คือทฤษฏีอตั ลักษณ์ทางสังคม (Social identity theory) ซึ่งถูกพัฒนาโดยทาจเฟล
และเทอร์เนอร์ (Tajfel; & Turner.1979) เป็ นทฤษฎีทใ่ี ช้ทาความเข้าใจพืน้ ฐานทางจิตวิทยาทีส่ ่งผล
ให้เกิด การแบ่ งแยกบุ ค คลออกเป็ นกลุ่ ม ต่ างๆ โดยพยายามท าความเข้า ใจเงื่อ นไขที่น้ อ ยที่สุ ด
(Minimal condition) ที่ท าให้สมาชิก มีค วามชื่น ชอบสมาชิกภายใน (In group)และภายนอกกลุ่ ม
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(Out group) แตกต่างกัน ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฏีการเปรียบเทียบทางสังคม (Social comparison
theory) ของ เฟสติง เกอร์ (Jacobson.2003; citing Festinger.1954) ที่ก ล่ า วว่ า บุ ค คลจะมีค วาม
พยายามทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์ไปยังบุคคลอื่นๆ ทีม่ คี วามคล้ายคลึงหรือดีกว่าตนเองเล็กน้อย โดย
ทฤษฎีอตั ลักษณ์ ท างสังคม (Social identity theory) มีสมมติฐานหลักว่าบุคคลไม่ได้มีเพียงหนึ่ ง
ลักษณะของตัวตนรายบุ คคล(Personal self)เท่านัน้ แต่ มีได้ห ลากหลายตามประเภทของกลุ่มที่
บุคคลเข้าไปเป็ นสมาชิกอยู่ โดยความแตกต่างของบริบททางสังคมจะกระตุน้ ให้บุคคลคิด รูส้ กึ และ
แสดงออกบนพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของตน เช่น บุคลิกภาพ ครอบครัว หรือเชือ้ ชาติ ซึ่งเรียกว่า
ระดั บ ของตั ว ตน (Level of self) (Social Identity Theory. 2015; citing Turner.1987)ซึ่ ง จาก
ลักษณะดังกล่าวทาให้บุคคลมีหลายอัตลักษณ์ทางสังคมร่วมกัน (Social identities) โดยอัตลักษณ์
ทางสังคม (Social identity) เป็ นอัตมโนทัศน์ เกี่ยวกับตนเอง (Self-concept)ที่บุคคลได้เรียนรูจ้ าก
การมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างสมาชิก (Membership) ภายในของกลุ่มทางสังคม (Hogg;&Vaughan
2002)โดยกล่าวอีกแบบหนึ่งได้ว่า พื้นฐานการรับรูข้ องบุคคลในการนิยามว่าอะไรคือพวกเรา (us)
เกีย่ วข้องกับลักษณะของปฎิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกคนอื่นๆทีอ่ ยูภ่ ายในกลุ่ม
ทฤษฎีน้ี เป็ นทฤษฎีจิต วิท ยาสังคมของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม(Intergroup relation)
กระบวนการกลุ่ม (Group process) และตัวตนทางสังคม (Social self) ซึง่ ยืนยันว่าสมาชิกของกลุ่ม
เป็ นผูท้ าให้เกิดสมาชิกภายใน (Ingroup)/ การจัดหมวดหมู่ของตัวตน (Self-categorization) (Hogg;
Terry; & White.1995: 255-269) โดยพืน้ ฐานของทฤษฎีน้ีกล่าวถึงอัตลักษณ์ (Idenpity) ที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาบนพื้นฐานของการเป็ นสมาชิกของกลุ่มทางสังคม โดยทาจเฟล(Tajfel. 1981) กล่าวว่าอัต
ลักษณ์ (Identity) เป็ นการทางานของค่านิยม และความผูกพันทางอารมณ์ทม่ี อี ยูบ่ นการเป็ นสมาชิก
ของกลุ่มที่มคี วามเฉพาะ และบุคคลมีความมุ่งมันที
่ ่จะรักษาอัตลักษณ์ ทางสังคมดังกล่าว (Social
identities) ในด้านบวก ซึ่งท าได้จากการเปรีย บเทีย บความแตกต่ างระหว่างสมาชิก ในกลุ่ ม (Ingroup)และคนอื่นๆ นอกกลุ่ม (Out-group) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1) การแบ่งประเภท
(Categorization) 2)การกาหนดเอกลักษณ์ (Identification) และ 3) การเปรียบเทียบ (Comparison)
การทีส่ มาชิกจะเกิดการยึดมันในเอกลั
่
กษณ์ของกลุ่มนัน้ เกิดขึน้ จากกระบวนการทีบ่ ุคคล
ทาการจัดหมวดหมู่ทางสังคม (Social categorization) ซึง่ สามารถมองว่าเป็ นระบบของการกาหนด
ตาแหน่ ง (System of orientation) ที่ช่วยในการสร้างและกาหนดพื้นที่ของบุคคลในสังคม (Tajfel.
1981: 255) อาจกล่าวได้อกี แบบว่า การทีเ่ ราจัดหมวดหมูใ่ ห้บุคคลอื่นๆ เพื่อทีจ่ ะทาความเข้าใจและ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างกันได้ดมี ากขึน้ โดยแต่ละบุคคลสามารถเป็ นสมาชิกของหลายๆ กลุ่มที่
แตกต่างกัน ซึง่ เขา/เธอ จะมีอตั ลักษณ์ทางสังคม (Social identity) สาหรับแต่ละกลุ่ม ทาให้ทราบว่า
กลุ่มทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะกลุ่มหนึ่งๆ เป็ นการใช้เวลาทีจ่ ะทาตามเอกลักษณ์ของกลุ่มเมื่อเข้าร่วมกลุ่ม
นัน้ ๆ และบุคคลจะมีความคิดว่ากลุ่มของตนเองเป็ นกลุ่มที่ดกี ว่ากลุ่ม อื่นๆ (หรือคนที่อยู่นอกกลุ่ม)
เพือ่ เป็ นการเพิม่ ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-image) เมื่อนามาอธิบายในบริบทของแฟนฟุตบอลนัน้
สามารถอธิบายได้ว่าแฟนฟุตบอลนัน้ มีพน้ื ฐานมาจากเอกลักษณ์ของกลุ่ม (Group identification) ซึง่
เป็ นลักษณะเฉพาะของกลุ่มนัน้ ๆ โดยเกิดขึน้ จากการทีบ่ ุ คคลได้รบั เอาคุณสมบัตแิ ละลักษณะเฉพาะ
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ของกลุ่มมาเป็ นส่วนหนึ่งของเขา (Hirt; & Clarkson.2011; citing Freud.1949; Kagan.1958) ทาให้
บุคคลมีการตอบสนองต่อสถานการณ์ท่เี กิดขึน้ กับกลุ่มราวกับเป็ นเรื่องทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเอง การเกิด
เอกลักษณ์ของกลุ่มนัน้ (Group identification) เกิดขึน้ จากการทีบ่ ุคคลซึ่งมีลกั ษณะหรือความสนใจ
ใกล้เคียงกันมาแบ่งปั นลักษณะดังกล่าวผ่านการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน และสร้างเอกลักษณ์ของ
กลุ่มขึน้ มา โดยทฤษฏีอตั ลักษณ์ทางสังคม (Social identity theory) เมื่อนามาใช้ในทางกีฬานี้กท็ า
ให้เกิดตัวแปรที่เรียกว่าการยึดมันผู
่ กพัน ต่อทีมกีฬาขึ้นมา (Team identification)ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1.1 ความยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (Team identification)
แนวคิ ดความยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล
การที่บุคคลจะยึดมันหรื
่ อติดตามสนับสนุ นสโมสรฟุ ตบอลใดนัน้ ส่วนใหญ่ขน้ึ อยู่ กบั
แรงจูงใจ (Motivation) ของเขาหรือเธอทีส่ ง่ ผลให้มาเกีย่ วข้องกับสโมสรฟุตบอลนัน้ ๆ โดยบุคคลทีม่ ี
ระดับของการยึดมันผู
่ กพันกับสโมสรต่ ามีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์แบบเฉื่อยชา (Passive) และ
เข้าชมการแข่งขันของทีมเพือ่ ความสนุ กสนาน ซึง่ เป็ นโอกาสทีจ่ ะได้มปี ฎิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นๆ หรือ
ช่วยลดความตึงเครียด ในทางตรงกันข้ามกลุ่มแฟนฟุตบอลทีม่ รี ะดับการยึดมันกั
่ บ สโมสรสูงจะแสดง
ให้เห็นถึงลักษณะของการมีความจงรักภักดีต่อทีมอย่างแข็งแรง (Strong loyalty) และนาอัตลักษณ์
ของทีม(Team’s identity) มาประกอบเป็ นส่วนหนึ่ งของพวกเขา โดยแฟนฟุ ต บอลที่มกี ารยึดมัน่
อย่างมาก(Strong identification) กับสโมสรทีเ่ ขาชื่นชอบ จะแสดงออกโดยการทีป่ ฎิสมั พันธ์ทางลบ
กับทีมคู่แข่ง และมีแนวโน้มทีอ่ ารมณ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงไปตามความสาเร็จหรือล้มเหลวของทีม พวก
เขามักจะรูส้ กึ ประสบความสาเร็จและล้มเหลวร่วมไปกับทีมแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชดิ
ระหว่างความรูส้ กึ ของแฟนฟุตบอลกับผลงานของทีม (Hirt; et al. 1992)นอกจากนี้เมือ่ ทีมทีต่ ดิ ตาม
ประสบความส าเร็จ จะส่ ง ผลต่ อ ตัว บุ ค คล ในลัก ษณะของการเพิ่ ม ความภาคภู มิใ จในตนเอง
(Individual’s ego) (Cialdini; et al.1976)นอกจากจะส่งผลต่อความภาคภูมใิ จต่อตนเองแล้วยังพบว่า
ส่ ง ผลต่ อ การมี สุ ข ภาวะทางสัง คม (Social well-being) ที่ ดี อี ก ด้ ว ยเช่ น การศึ ก ษาของวานน์
(Wann.2006)พบว่าระดับของการมีความยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับความ
ภาคภูมใิ จทางสังคม (Social self esteem)และสุขภาวะทางสังคม (Social well-being)ช่วยให้รูส้ กึ
กระปรี่กระเป่ า (Vigor) และช่วยทาให้เกิดอารมณ์ ทางบวก และลดความรู้สกึ เหงา ซึมเศร้า และ
ประสบการณ์ของการมีอารมณ์ทางลบ
โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรของแฟนฟุ ตบอลได้แก่ตวั
แปรแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุ ตบอล (Motivation) ซึ่งจากการศึกษาของ ยูนและโรเซน
เบิ ร์ ก (Yun; & Rosenberger III. 2014)แ ล ะฟิ งค์ เท รล แ ล ะแ อ น เด อ ร์ ส ั น (Fink; Trail; &
Anderson.2002) พบว่าลักษณะของสิง่ จูงใจ (Motive) ส่งผลต่อการเข้าชมการแข่งขัน และมีความ
เกีย่ วข้องกับการก่อให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันในสโมสรสอดคล้องกับผลการศึกษาของวาสเซอร์เบิรก์
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(Wasserberg.2009) ที่ได้ท าการศึก ษาแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน ปาลูก ดอกในประเทศ
อัง กฤษ ซึ่ง พบว่ า แรงจู ง ใจหลัก ๆ ที่มีอิท ธิพ ลของการเข้า ชมการแข่ง ขัน คือ ความสนุ ก สนาน
(Entertainment) กลุ่มเพื่อน (Group affiliation) ความเครียด (Eustress) ความภาคภูมใิ จในตนเอง
(Self-esteem) และทั ก ษะของผู้ เ ล่ น (Player skill) ซึ่ ง พบว่ า แรงจู ง ใจดั ง กล่ า ว 4 ประเภทมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการยึดมันของแฟนกี
่
ฬาปาลูกดอก (Fan identification) และประเภทของ
แรงจูงใจทีแ่ ตกต่างกันก็จะส่งผลให้ระดับของการยึดมันผู
่ กพันของแฟนกีฬา(Identification) แตกต่าง
กันด้วย
ความหมายของความยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล
การยึดมันในที
่
มกีฬาถือได้ว่าเป็ นรูปแบบหนึ่งของการยึดมันในองค์
่
กร (Organizational
identification) (Koo. 2009; citing Mael; & ashforth.1992) แนวคิด นี้ ม องว่ า กลุ่ ม แฟนกี ฬ าเป็ น
เหมือนลูกค้า ซึ่งในด้านการจัดการกีฬา (Sport management) ได้ให้ความสนใจและทาการศึกษา
เกี่ย วกับ จุด เชื่อ ม (bond) ของเอกลัก ษณ์ ระหว่างกลุ่ม แฟนกีฬ ากับ ทีม กีฬ า (Sport teams) และ
ในช่วง 10 กว่าปี ท่ีผ่านมาการยึดมันผู
่ กพันกับ ทีมกีฬ าเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความรู้สกึ ผูก พัน
(Attachment) ทีแ่ ฟนมีต่อทีมกีฬาทีมใดทีมหนึ่งโดยเฉพาะ โดยการศึกษาเกีย่ วกับการยึดมันผู
่ กพัน
ต่อสโมสรกีฬานัน้ ได้มผี ูน้ ิยามความหมายไว้หลายท่านเช่น ฮอกก์และเอบรัมส์ (Hogg; & Abrams.
1988) กล่าวว่าการสนับสนุ นทีมกีฬาบ้านเกิดเป็ นมากกว่าการแสดงออกของพฤติกรรมแต่ มนั เป็ น
ส่ว นหนึ่ งของแสดงถึง การยึด มัน่ (Identification) ที่มีก ับ ทีม วานน์ แ ละแบรนสครัม บี (Wann; &
Branscombe.1993) กล่าวว่าเป็ นความรูส้ กึ ผูกพันต่อทีมกีฬาเป็ นความสัมพันธ์ทบ่ี ุคคลมีต่อทีมกีฬา
ทีมใดทีมหนึ่งแบบเฉพาะเจาะจง มาโฮนี่ (Kwon; Trail; & Jame. 2007; citing Mahony.1995) ได้
กล่าวว่าเป็ นระดับทีแ่ ฟนได้นิยามทีมทีเ่ ขาเชียร์หรือติดตามเป็ นเหมือนกับการให้คานิยามของตนเอง
จากตัวอย่างทีย่ กมาเห็นว่านักวิชาการได้นิยามการยึดมันของแฟนกี
่
ฬาทีม่ ตี ่อทีมไว้หลายๆ ลักษณะ
ดังทีก่ ล่าวมา
แต่จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ พบว่าในช่วงสิบกว่าปี ทผ่ี า่ นมา เมื่อ
ท าการศึก ษาเกี่ย วกับ ความยึด มันผู
่ ก พัน ในทีม ของแฟนกีฬ าพบว่านิ ย มใช้ก ารนิ ย ามและแบบ
ประเมินของวานน์และคณะ (Wann; et al. 2001)ในการประเมินระดับของความผูกพันทางจิตใจของ
แฟนทีม่ ตี ่อทีมซึง่ ได้ให้นิยามว่าการยึดมันผู
่ กพันในทีมว่าเป็ นภาวะทางจิตใจทีแ่ ฟนกีฬารูส้ กึ มีความ
เชื่อมโยงกับทีมทีเ่ ขาเชียร์ โดยมองว่าทีมเป็ นส่วนหนึ่งของร่างกายทีข่ ยายออกมาของตัวเขา/เธอซึง่
การศึกษาในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการนิยามความหมายของการยึดมัน่
ผูกพันต่อสโมสรฟุตบอล (Team identification) หมายถึงการทีแ่ ฟนฟุตบอลมีความรูส้ กึ ผูกพันและมี
ความเชื่อมโยงทางจิตใจโดยมองว่าสโมสรเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญต่อการดาเนินชีวติ ของตน
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การวัดการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล
การวัดความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันกับทีมกีฬานัน้ นักวิชาการในสาขาการตลาดทางด้าน
กีฬาได้พฒ
ั นาแบบประเมินที่มคี วามแม่นยาในวัดระดับการยึดมันที
่ ่แฟนมีต่อทีม กีฬาขึน้ อยู่หลาย
ฉบับแต่จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั พบว่ามีแบบประเมินอยู่ 3ฉบับ ทีถ่ ูกใช้อย่างกว้างขวาง
แบบประเมิ น แรกคื อ The Psychological Commitment to Team Scale (Mahony; Madrigal; &
Howard. 2000) เป็ นแบบประเมิน แบบมาตรประเมิน ค่ า ประกอบด้ว ยข้อ ค าถาม 14 ข้อ ที่ถู ก
ออกแบบมาเป็ นพิเศษเพื่อใช้แยกระดับความยึดมันในที
่ ม โดยอาศัยพืน้ ฐานด้านความจงรักภักดีของ
แฟน ซึง่ เป็ นแบบประเมินทีส่ ามารถประเมินถึงระดับความจงรักภักดีทแ่ี ฟนมีต่อทีมกีฬาได้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้นาแบบประเมินนี้ มาใช้ประเมินความจงรักภักดีของแฟนฟุตบอลในการศึกษาครัง้ นี้
แบบประเมินที่ 2 คือ The Connection to Team Scale (Trail; & James.2001) เป็ น
แบบประเมินแบบมาตรประเมินค่า ประกอบด้วยข้อคาถาม 3 ข้อ ซึง่ เป็ นแบบประเมินทีม่ ปี ระโยชน์
มากเมื่อใช้วดั การยึดมันกั
่ บทีม (Identification) กับกลุ่มแฟนกีฬาหน้าใหม่ของทีม โดยแบบประเมิน
แรก และแบบ ประเมิ น ที่ ส อง ได้ ร ับ ความนิ ย มอย่ า งมากในกลุ่ ม นั ก การตลาดด้ า นกี ฬ า
(Sport marketing) และนักจัดการด้านกีฬ ามืออาชีพ (Sport management professional) (Hirt; &
Clarkson. 2011)
แ บ บ ป ร ะ เมิ น ที่ 3 คื อ The Sport Spectator Identification Scale (Wann; &
Branscombe.1993) เป็ นมาตรประเมิน ค่าที่ประกอบไปด้วย 7 ข้อคาถาม โดยแบบประเมินนี้ ให้
บุคคลรายงานตนเองว่าการเป็ นแฟนของทีม กีฬานัน้ ๆ มีความสาคัญกับตนเองขนาดไหน มีการ
ติดตามทีมทีเ่ ชียร์ใกล้ชดิ เพียงใด และแสดงอออกว่าเป็ นแฟนของทีมมากขนาดไหนและคนรอบข้าง
รับ รู้เกี่ย วกับ การแสดงออกของคุ ณ อย่างไร ซึ่งเป็ น แบบประเมินที่ได้รบั ความนิ ยมอย่างมากใน
การศึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬา (Sport psychology) และถูกนามาใช้ในการศึกษาและวิจยั อย่างมาก
ในปั จจุบนั ซึ่งสังเกตได้จากงานวิจยั ในช่วงหลังมักใช้แบบประเมินนี้ในการศึกษาความผูกพันทาง
จิตใจที่บุคคลมีต่อทีมกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ จากเหตุผลข้างต้นร่วมกับการพิจารณาเนื้อหาของข้อ
ค าถาม และขอบเขตของการวัด แล้ว ผู้วิจ ัย จึง ตัด สิน ใจน าแบบประเมิน The Sport Spectator
Identification Scale มาแปลและปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของงานที่ทาการศึกษาในครัง้ นี้ ซึ่ง
เกีย่ วข้องกับความรูส้ กึ ผูกพันและยึดมันต่
่ อสโมสรของแฟนฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สปาร์ไฮ และแอนเดอร์สนั (Spaaij; & Anderson.2010) ได้ศกึ ษาถึงการถ่ายถอดทาง
สังคมในเด็ก ที่จ ะส่งผลต่ อ ความยึด มัน่ (Identification) กับ ทีม กีฬ า (Sport team) ซึ่งน าเสนอใน
มุมมองทางด้านสังคมวิทยา(Sociologicalapproach)โดยขยายความเข้าใจทีไ่ ด้รบั จากงานวิจยั ในเชิง
จิต วิท ยาของการยึด มัน่ ผู ก พัน ในทีม กีฬ า (Sports team identification) โดยมีแ นวคิด หลัก ของ
แบบจาลองเพือ่ การนาเสนอและอธิบายว่าอย่างไรและทาไม เด็กถึงกลายมาเป็ นแฟนหรือผูส้ นับสนุ น
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ของทีมกีฬานัน้ ๆโดยแบบจาลองได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวกลางการถ่ายทอดทางสังคม
อิทธิพลทางสังคมและลักษณะนิสยั ซึ่งอธิบายในภาพรวมของปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการยึดมันในที
่
ม
กีฬาของเด็กซึ่งการศึกษาในครัง้ นี้เป็ นงานเชิงคุณภาพซึ่งศึกษาในเด็กชาวออสเตรเลียที่เป็ นกอง
เชียร์ของกีฬ าฟุ ต บอล (Football supports) แสดงให้เห็น ว่าปั จจัยสาคัญ ที่ส่งผลต่ อการเป็ น แฟน
ฟุตบอลสโมสรใดนัน้ มีปัจจัยทีส่ าคัญๆได้แก่บดิ ามารดาและครอบครัวหรือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
การได้เข้าไปมีปฎิสมั พันธ์กบั ทีมของบิดาและสังเกตจากต้นแบบทีเ่ ป็ นผูช้ ายคนอื่น ๆ
วาสเซอร์เบิรก์ (Wasserberg.2009) ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน
ปาลูกดอกในประเทศอังกฤษโดยเก็บข้อมูลจากผูเ้ ข้าชมการแข่งขันจานวน 104 คนพบว่าแรงจูงใจ
หลักๆทีม่ อี ทิ ธิพลของการเข้าชมการแข่งขันคือความสนุกสนาน (Entertainment) กลุ่มเพือ่ น (Group
affiliation) ความตื่นเต้น (Eustress) ความภาคภูมใิ จในตนเอง (Self-esteem) และทักษะของผูเ้ ล่น
(Playerskill) มีค วามส าคัญ ต่ อ การเข้า ชมการแข่ ง ขัน ซึ่ ง พบว่ า แรงจู ง ใจดัง กล่ า ว 4 ประเภทมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการยึดมันของแฟนกี
่
ฬาปาลูกดอก (Fan identification) โดยแรงจูงใจที่
แตกต่างกันจะมีระดับของการยึดมัน (Identification) ต่อกีฬาปาลูกดอกแตกต่างกัน
กรี น วู ด คานเตอร์ แ ละแคสเปอร์ (Greenwood; Kanters; & Casper. 2006) ได้
ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของการยึดมันผู
่ กพันในทีม (Team identification) กับแรงจูงใจพืน้ ฐานที่
ส่งผลให้บุคคลกลายเป็ นแฟนกีฬาของทีม ฟุตบอลระดับกลางๆในการแข่งขันลีกอาชีพซึง่ เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 351 คนทีส่ นามการแข่งขันอเมริกนั ฟุตบอลซึง่ จากผลการศึกษาพบว่าเหตุผลของ
แรงจูงใจที่เป็ นตัวทานายทางบวกของการยึดมันผู
่ กพันในทีมได้แก่การเป็ นแฟนฟุ ตบอลของทีม
เนื่องจากบิดามารดาหรือครอบครัว (Parent/family) การเกิดหรืออาศัยอยู่ในบริเวณทีท่ มี นัน้ ประจา
อยู่ (Born and/or live in area) ตัวผูเ้ ล่นหรือโค้ช (Player and/or coaches) และบรรยากาศของการ
ฉลองรอบสนาม (Party atmosphere)
โทคู ย าม่ า และกรีน เวล (Tokuyama; & Greenwell. 2011) ได้ท าการศึก ษาความ
เหมือนและความแตกต่างของแรงจูงใจของผูบ้ ริโภค (Consumer motivation) ในการเล่นและดูกฬี า
(Playing and watching sports) โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทีท่ งั ้ ดู และเล่นฟุตบอลจานวน 237
คนโดยผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการดูและเล่นกีฬาส่วนใหญ่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามพบว่า
ความต้องการเพื่อน (Affiliation) และการลดความตึงเครียด (Stress reduction) สามารถทานายการ
เล่นและการดูกฬี าได้สงู
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั สามารถสรุปได้ปัจจัยเชิงสาเหตุทก่ี ่อให้เกิดความ
ยึดมันผู
่ กพันในทีมกีฬาได้แก่ตวั แปรแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งกีฬา และการถ่ายทอดทางสังคม
ทางสูท่ มี กีฬา ซึง่ จากลักษณะดังกล่าวเมือ่ นามาใช้ในบริบทของกีฬาฟุตบอลสามารถสรุปได้แรงจูงใจ
ในการเข้าชมการแข่งขันฟุ ตบอลและการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอลเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุ
ของการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล
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2.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ(Satisfaction theory)
การเป็ นแฟนฟุ ตบอลเมื่อมองด้วยมุมมองทางการตลาดแล้วก็เหมือนกับพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าและบริการประเภทหนึ่ง ซึง่ ตามปกติการบริโภคหรือการใช้สนิ ค้าหรือบริการใดๆ อย่าง
ต่อเนื่องนัน้ เป็ นผลมาจากการทีส่ นิ ค้าหรือบริการนัน้ ๆ สามารถตอบสนองความต้องการภายในจิตใจ
และสร้างความรูส้ กึ พึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคได้ ซึ่งการเป็ นแฟนฟุตบอลก็มลี กั ษณะเช่นเดียวกันโดย
การเป็ นแฟนฟุตบอลก็เหมือนการเป็ นลูกค้าประจาของสินค้าและบริการประเภทหนึ่ง ๆ ซึง่ นอกจาก
ความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันทีม่ ใี ห้กบั สโมสรแล้วความรูส้ กึ พึงพอใจ (Satisfaction) ทีเ่ กิดขึน้ จากการเป็ น
แฟนฟุ ตบอลก็เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ เพราะถ้าขาดความรูส้ กึ ดังกล่าวก็เป็ นเรื่องยากที่จะทาให้
บุคคลมีการติดตามสนับสนุ นทีมหรือเป็ นแฟนฟุตบอลของสโมสรใดได้นานๆ ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดทางด้านการตลาดมาใช้อธิบายลักษณะของความรูส้ กึ พึงพอใจทีเ่ กิดขึน้ จากการ
เป็ นแฟนฟุตบอล ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ทฤษฎีความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค (Consumer SatisfactionTheory)
ตามปกติค วามรู้สึก พึงพอใจที่เกิด ขึ้น จากใช้สิน ค้าหรือ บริก ารของผู้บ ริโภคนัน้ อยู่ บน
พื้นฐานของการประเมินสินค้าและบริการที่ได้รบั ในลักษณะที่เป็ นอัตนัย (Customer’s subjective)
ซึ่งการท าให้ผู้บ ริโภครู้สึก พึงพอใจควรเป็ น เป้ าหมายแรกที่ผู้ให้บ ริก ารในรูป แบบต่ างๆ ควรให้
ความสาคัญ เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าและบริการของตน ซึ่งถื อว่าเป็ น
เกณฑ์ทด่ี เี กณฑ์หนึ่งสาหรับการประเมินคุณภาพของสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ความพึงพอใจของ
ลูกค้ายังช่วยเพิม่ ความเป็ นไปได้ของการเกิดความจงรักภักดีท่ลี ูกค้ามีต่อสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
(Yoshida; & James. 2010; citing Cronin; et al.2000; Oliver.1997) และเพิ่ม พฤติก รรมการซื้อ
สิน ค้ า (Cronin; & Taylor.1992) เนื่ อ งจากในปั จจุ บ ัน กี ฬ าถื อ ว่ า เป็ นรู ป แบบหนึ่ ง ของธุ ร กิ จ ที่
จัดเตรียมประสบการณ์ และการบริการผ่านการแข่งขัน จึงอาจกล่าวได้ว่าความพึงพอใจของแฟน
กีฬ าก็เป็ นความพึงพอใจของลู ก ค้า แบบหนึ่ ง ซึ่งนั ก วิช าการได้อ ธิบ ายและให้ค วาม หมายของ
ความรูส้ กึ พึงพอใจของผู้บ ริโภค ไว้แตกต่างกันเช่นกลุ่มของนักวิจยั ของศูนย์การศึกษาทางด้าน
นโยบายสัง คม (The Center for the Study of Social Policy.2007)ได้ ก ล่ า วว่ า ความพึง พอใจมี
พืน้ ฐานมาจากประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้รบั จากการติดต่อกับองค์กรผ่านผลลัพธ์ท่ไี ด้จ ากการใช้
สินค้าในแต่ละบุคคล ซึง่ ความรูส้ กึ พึงพอใจอาจเป็ นประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ในหลากหลายสถานการณ์ท่ี
เชื่อมโยงกับสินค้าและบริการ สอดคล้องกับโอลิเวอร์ (Yoshida; Heere; & Gordon. 2015; citing
Oliver.1997) ที่ ก ล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริโ ภคเป็ นความรู้สึก พึ ง พอใจ (Pleasurable) ที่
ผูบ้ ริโภคได้รบั ผ่านการบริการ ตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลลัพธ์และความรูส้ กึ ทีด่ หี ลังการบริโภคหรือใช้
สินค้าหรือบริการชนิดนัน้ ๆ นอกจากนี้คอทเลอร์ (Angelova. 2011; citing Kotler.2000) กล่าวว่า
ความพึงพอใจเป็ นความรูส้ กึ ของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ จากการเปรียบเทียบผลที่ได้รบั จากผลิตภัณฑ์ กับ
ความคาดหวังของตน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่พงึ พอใจ (Dissatisfaction) หากผลลัพธ์ทไ่ี ด้จาก
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ผลิต ภัณ ฑ์ต่ ากว่าความคาดหวัง และอาจจะได้รบั ความพึงพอใจ ถ้าผลลัพ ธ์เป็ น ไปตามความ
คาดหวัง นอกจากนี้ถา้ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากผลิตภัณฑ์สงู กว่าความคาดหวังจะทาให้เกิดความประทับใจ
(Delighted) ซึง่ จะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการอีก และนาไปสูก่ ารประชาสัมพันธ์ ให้กบั
คนอื่นๆ ต่อไป ซึง่ พิบูล ทีปะปาล (2545) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจใกล้เคียงกับคอทเลอร์
(Angelova. 2011; citing Kotler.2000) และได้แบ่ง ระดับของความพึงพอใจของลูกค้าออกเป็ น 3
ระดับ ดังนี้
1. ถ้ า ผ ลก ารท างาน ข องผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (Performance) ต่ ากว่ า ความ ค าดห วั ง
(Expectations) ลูกค้าจะรูส้ กึ ไม่พอใจ (Dissatisfied)
2. ถ้าผลการทางานของผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามที่ลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าก็จะรูส้ กึ พอใจ
(Satisfied)
3. ถ้าผลการทางานของผลิตภัณฑ์ดเี กินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าจะรูส้ กึ ยิง่ พอใจ
มาก(Highly satisfied) หรือรูส้ กึ ประทับใจ (Delighted)
จากการนิยามดังกล่าวสามารถสรุปได้วา่ ความพึงพอใจจะเกิดขึน้ เมือ่ ลูกค้าประเมินแล้วว่า
สินค้าหรือบริการทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตามความต้องการของตนหรือไม่ โดยระดับความพึงพอใจสามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 3 ระดับคือ1) ไม่พงึ พอใจ (Dissatisfaction) 2) พึงพอใจ(Satisfaction) และ 3) เกิด
ความประทับใจ (Delighted) ซึ่งในภาพรวมของความรูส้ กึ พึงพอใจทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้า และบริการ
นัน้ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ (Johnson. 2001) คือ
1. ความพึงพอใจในสินค้าทีม่ รี ปู แบบทีเ่ ฉพาะ(Transaction-specific satisfaction)เป็ น
ความรูส้ กึ พึงพอใจของลูกค้าทีไ่ ด้รบั จากสินค้าหรือบริการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
2. ความพึงพอใจแบบสะสม (Cumulative satisfaction)เป็ นความรูส้ กึ พึงพอใจทีล่ ูกค้า
มีต่อสินค้าและบริการ ในภาพรวมทีไ่ ด้รบั จากอดีตจนถึงปั จจุบนั
เมื่อน าแนวคิด เกี่ย วกับ ความพึงพอใจของผู้บ ริโภค (Consumer satisfaction) มาใช้ใน
การศึกษาเกีย่ วกับกีฬาฟุตบอลก็นาไปสู่ตวั แปรความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (Fan satisfaction)
ซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งกับ ความพึ ง พอใจที่บุ ค คลได้ ร ับ จาการเป็ นแฟนของสโมสรฟุ ต บอลต่ า งๆ ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1 ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล(FanSatisfaction)
ความหมายของความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล
เมื่อนาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค มาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับแฟน
ฟุตบอลจะได้เป็ นตัวแปรความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (Fan satisfaction) ที่มตี ่อสโมสรฟุตบอล
ซึ่งถือว่าเป็ นรูปแบบหนึ่งของความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ที่แตกต่างไปกับความพึงพอใจใน
สินค้าและบริการทัวๆไป
่
เนื่องจากความพึงพอใจไม่ได้มาจากตัวของผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก แต่เป็ นผล
มาจากประสบการณ์ ท่ีได้รบั จากการเข้าชมการแข่งขัน (Game experience) ที่ข้นึ อยู่สภาพการ

28
แข่งขัน ในสนาม (Yoshida; & James* 2010) โดยความพึงพอใจของผู้เข้าชมการแข่งขัน นั น้ มี
ด้วยกัน 2 ลักษณะคือ 1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการแข่งขัน (Game satisfaction) ซึ่งเป็ นความพึง
พอใจในภาพรวมประสบการณ์ ท่ีได้รบั จากการแข่ง ขัน (Game experience) ที่ข้ึน อยู่ส ภาพการ
แข่งขันในสนาม 2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับริการ (Service satisfaction) ซึ่งเป็ นความพึงพอใจใน
ภาพรวมของประสบการณ์ท่ไี ด้รบั จากการบริการที่สนามการแข่งขัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าความรูส้ กึ พึง
พอใจทัง้ 2 รูปแบบเป็ นความพึงพอใจในลักษณะของความพึงพอใจในสินค้าที่มรี ูปแบบที่เฉพาะ
(Transaction-specific satisfaction) ซึ่งความพึงพอใจในลักษณะนี้มกั ถูกนามาทาการศึกษาในด้าน
การบริหารจัดการเป็ นหลัก แต่ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วิจยั จะทาการศึกษาความพึงพอใจของแฟน
ฟุตบอลในลักษณะของความพึงพอใจแบบสะสม (Cumulative satisfaction) เนื่องจากการเป็ นแฟน
ฟุตบอลมีรปู แบบของความพึงพอใจแบบอื่น ๆ เข้ามาเกีย่ วข้องด้วย นอกเหนือจากการบริการหรือ
ตัวสินค้าทีไ่ ด้รบั เท่านัน้ เช่นด้านการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น (Social interaction) หรือ
เสริม สร้า งความภาคภู มิใจในตนเอง (Self-esteem) ผ่ า นความส าเร็จ ของทีม ฯลฯ ร่ว มกับ มีผ ล
การศึกษาในหลายๆ งานวิจยั บ่งชีว้ ่าความพึงพอใจในภาพรวม (Cumulative satisfaction) สามารถ
พยากรณ์ ค วามจงรัก ภักดี (Loyalty) ของแฟนกีฬ าได้ดีกว่าความพึงพอใจในสินค้าที่มีรูปแบบที่
เฉพาะ (Transaction-specific satisfaction) (Yun; & Rosenberger III. 2014)
ทาให้ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะนิยามความหมายของพึงพอใจของแฟนฟุตบอล ตาม
แนวคิด ความพึงพอใจของผู้บ ริโภคของโอลิเวอร์ ( Oliver. 1997) ที่กล่าวว่าความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริโภคเป็ นความรูส้ กึ พึงพอใจ (Pleasurable) ทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั ผ่านการบริการ ตัวผลิตภัณฑ์รวมถึง
ผลลัพธ์และความรูส้ กึ ทีด่ หี ลังการบริโภคหรือใช้สนิ ค้าหรือบริการชนิดนัน้ ๆ ร่วมกับแนวคิดความพึง
พอใจแบบสะสม (Cumulative satisfaction) ของจอห์นสัน (Johnson. 2001)โดยความพึงพอใจของ
แฟนฟุตบอลมีลกั ษณะเป็ นความพึงพอใจที่จะค่อย ๆ เพิม่ และสะสมความพึงพอใจมากขึน้ เรื่อย ๆ
ตามระยะเวลา ผูว้ จิ ยั จึงได้นิยามความหมายของความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (Fan satisfaction)
หมายถึง ความรูส้ กึ พึงพอใจหรือความรูส้ กึ ทางบวกต่าง ๆ ทีบ่ ุคคลได้รบั หลังจากทีต่ ดั สินใจติดตาม
หรือเป็ นแฟนฟุตบอลของสโมสรทีต่ นเองชื่นชอบ
การวัดความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล
ในการวัด ความพึงพอใจเกี่ย วกับ กีฬ าฟุ ต บอลนั น้ พบว่า สามารถแบ่ งออกได้ต าม
ประเภทของความพึงพอใจที่ได้กล่าวมาข้างต้น แบบแรกเป็ นแบบประเมินที่วดั ความพึงพอใจต่อ
สิ น ค้ า หรือ บริก ารที่ มี ล ั ก ษณ ะเฉพาะซึ่ ง สโมสรจัด เตรีย มไว้ ใ ห้ แ ฟ นฟุ ตบอล (Transaction
satisfaction) ได้แก่แบบวัดของโยชิดะและเจมส์ (Yoshida; & James. 2010) มีองค์ประกอบย่อย
ออกเป็ น 2 รูปแบบคือ 1) ความพึงพอใจเกีย่ วกับการแข่งขัน (Game satisfaction) ซึง่ เป็ นความพึง
พอใจในภาพรวมของลูกค้ากับประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการแข่งขัน (Game experience) ทีข่ น้ึ อยูก่ บั
การแข่งขันบนสนาม และ2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับริการ (Service Satisfaction) ซึ่งเป็ นความพึง
พอใจในภาพรวมของประสบการณ์ท่ไี ด้รบั จากการบริการที่สนามการแข่งขัน เป็ นแบบประเมินค่า
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7 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (7 คะแนน) ประกอบด้วยข้อ
คาถามองค์ประกอบละ 3 ข้อ หรือแบบวัดของเทรล แอนเดอร์สนั และฟิ งค์ (Trail; Anderson; &
Fink. 2005) ซึ่งพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของแฟนฟุ ตบอลในด้านการฟอร์มการเล่นของ
ทีม ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถาม 3 ข้อ และเป็ นแบบประเมินค่า 7 ระดับตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ”
(1 คะแนน) ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (7 คะแนน)
แบบประเมินประเภทที่สองที่ใช้วดั ความพึงพอใจของในภาพรวม เช่นแบบวัดความ
พึงพอใจของลูกค้าของชอยและอ๊อค ฮยอน (Choi; Ok; & Hyun. 2011) ซึง่ เป็ นมาตรประเมินค่า 5
ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (5 คะแนน) หรือแบบวัดความ
พึง พอใจของแฟนกีฬ าที่ มีต่ อ ทีม เช่ น แบบประเมิน ของมาซึ โ อกะ เชลลาดู ร าอิ และฮาราดะ
(Matsuoka; Chelladurai; & Harada. 2003) ประกอบด้วยข้อคาถาม 5 ข้อ เป็ นแบบประเมินค่าแบบ
11 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่พงึ พอใจอย่างมาก” (0 คะแนน) ถึง “พึงพอใจอย่างมาก” (10 คะแนน) เป็ นต้น
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีความต้องการทีจ่ ะศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่ม
แฟนฟุตบอล และพบว่าการที่ความพึงพอใจในภาพรวมสามารถทานายการเกิดความจงรักภักดีของ
แฟนฟุตบอลได้ดกี ว่าความพึงพอใจต่อ สินค้าหรือบริการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ รวมถึงการพิจารณาถึง
บริบททีใ่ ช้ในการศึกษาทาให้ผวู้ จิ ยั เลือกแบบวัดในประเภทที่ 2 ซึ่งใช้ถามความพึงพอใจแบบสะสม
ของแฟนฟุ ตบอล และเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อคาถามแล้ว แบบวัดของ ของชอย
และอ๊อค ฮยอน (Choi; Ok; & Hyun. 2011) มีความสอดคล้องกับบริบททีจ่ ะทาการศึกษา ผูว้ จิ ยั จึง
นาแบบวัดดังกล่าวมาแปลและปรับใช้เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของแฟนฟุตบอลในการศึกษาครัง้ นี้
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ฮวง ลี และ ฮู (Huang; Lee; & Hou.2011) ได้ ท าการศึ ก ษาแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ
ความรูส้ กึ พึงพอใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขัน World Games ที่เมืองคาโอชิองั (Kaoshiung) ประเทศ
ไต้หวันพบว่ามีผเู้ ข้าชมการแข่งมากกว่า 260,000 คนและพบว่าแรงจูงใจของคนทีเ่ ข้ามาชมการแข่ง
กันมีลกั ษณะค่อนข้างแตกต่างกันโดยแบ่งลักษณะของแรงจูงใจออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆคือ 1)กลุ่ม
ทีต้องการความตื่น เต้น (Eustress seekers) 2) กลุ่ม ที่ต้อ งการความสนุ ก สนาน (Entertainment
seekers) 3) กลุ่มทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลายอย่าง (Multiple goals seekers) และ4)กลุ่มทีต่ อ้ งการมาหา
เพื่อน/ครอบครัว(Family-/friendly seekers) ซึ่งผลการศึกษาพบว่ารูปแบบของแรงจูงใจที่แตกต่าง
กันจะส่งผลต่อการมีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา World Games แตกต่างกัน
เทียน และ มู (Thien; & Mui. 2012) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
(Motivation)และความรูส้ กึ พึงพอใจ (Satisfaction) ในการแข่งขันกีฬาทีจ่ ดั ขึน้ ทีโ่ ฮจิมนิ ซิต้ี ประเทศ
เวียดนามจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 2,000 คนทีเ่ ข้าชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง
เช่ น Vietnamese Football League, Vietnamese Taekwondo Open Cup ฯลฯซึ่ง ผลการศึก ษา
พบว่าแรงจูงใจและความรูส้ กึ พึงพอใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก (r=0.357)
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ยูน และโรเซนเบอร์เกอร์ทส่ี าม (Yun; & Rosenberger III. 2014) ได้สร้างโมเดลเพื่อ
ทาความเข้าใจว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างทีท่ าให้แฟนฟุตบอลลีกมีความรูส้ กึ ผูกพันและแสดงพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเป็ นแฟนฟุ ตบอลของทีมฟุ ตบอลใน A-League โดยทาการทดสอบแบบจาลองที่
สร้างขึน้ จากการเก็บข้อมูลกับแฟนฟุตบอลชาวออสเตรเลียจานวน 207 คน ทีต่ ดิ ตามการแข่งขัน ALeague ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 1) ความจงรักภักดีของแฟนฟุตบอล (Fan loyalty) เป็ นผลมาจาก
การยึด มันในที
่
ม ของแฟน (Fan identification) และแรงจูงใจในการเข้าชมฟุ ต บอล ร่ว มกับ จาก
ความรูส้ กึ พึงพอใจของแฟนทีม่ กี บั ทีม 2) ความรูส้ กึ พึงพอใจของแฟน (Fan satisfaction) เป็ นผลมา
จากการยึดมันในที
่
มของแฟนและแรงจูงใจในการเข้าชมฟุ ตบอล และ 3) แรงจูงใจที่ส่งผลต่อกลุ่ม
ตัวอย่างในแบบจาลองได้แก่ 1) สุนทรียศาสตร์ของกีฬาฟุตบอล (Aesthetics) 2) ความน่ าสนใจของ
ตัวนักกีฬา (Celebrity attraction) 3) ความน่าสนใจของการแข่งขัน (Flow) และ 4)ความรูส้ กึ ประสบ
ความสาเร็จร่วมกับทีม (Vicarious achievement)
มาดีเกิล (Madrigal.1995)ได้ทาการทดสอบโครงสร้างของแบบจาลองความพึงพอใจ
ของแฟนกีฬาที่เข้าชมการแข่งขันในสนามการแข่งขัน (Sporting event)ซึ่งทาการเก็บข้อมูลจากผู้
เข้าชมการแข่งขันบาสเก็ตบอลหญิงในระดับมหาวิทยาลัย (Major Division I-A University) จานวน
232 คน โดยท าการทดสอบตัว แปรปั จจัยเชิงเหตุ ท่ีสาคัญ ๆ ได้แ ก่ก ารไม่เป็ น ไปตามที่ค าดหวัง
(Expectancy disconfirmation) การยึดมันผู
่ กพันกับทีม (Team Identification) และคุณภาพของทีม
คู่แข่งทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั สภาวะทางอารมณ์คอื ความรูส้ กึ สนุ ก และรูส้ กึ ภาคภูมใิ จมากขึน้ เมื่อทีมที่
ตนเองชนะประสบความส าเร็จ (Basking in reflected glory) ซึ่ ง สภาวะทางอารมณ์ ทั ง้ 2 มี
ความสัมพันธ์ทางตรงกับการประเมินหรือตัดสินใจว่ามีความพึงพอใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขัน โดย
จากการทดสอบแบบจาลองดังกล่าวพบว่าการยึดมันผู
่ กพันกับทีม (Team Identification) มีอทิ ธิ
อย่างเด่นชัดกับอารมณ์ของแฟนทีมบาสเกตบอลการและความรูส้ กึ สนุ กของแฟนก็มอี ทิ ธิพลอย่าง
เด่นชัดกับความรูส้ กึ พึงพอใจ (Fan satisfaction)
โยชิดะ และเจมส์ (Yoshida; & James. 2010) ได้ทาการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพของการบริการ (Service quality) คุณภาพของสินค้าหลัก (Core product quality)
ความพึงพอใจต่อการแข่งขันและการบริการ (Game and service satisfaction) และพฤติกรรมการ
ซื้อของผูบ้ ริโภคเก็บข้อมูลจากผูเ้ ข้าชมการแข่งขันกีฬาเบสบอลทัง้ ในญี่ป่ ุน (283 คน) และอเมริกา
(343 คน) ผลการศึกษาพบว่าทัง้ ในญี่ป่ ุนและอเมริกาบ่ งชี้ว่าบรรยากาศของการแข่งขัน (Game
atmosphere) เป็ นตัวทานายทีส่ าคัญของความพึงพอใจต่อการแข่งขัน (Game satisfaction) ในทาง
ตรงกันข้ามสนามการแข่งขันและความสะดวกสบายทีส่ โมสรจัดเตรียมไว้ให้ลูกค้าเป็ นตัวแปรหลักที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการบริการ (Service satisfaction) นอกจากนี้ยงั พบว่าความพึงพอใจต่อ
การแข่งขัน (Game satisfaction) เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชมการแข่งขันของ
แฟนฟุตกีฬาเบสบอลทัง้ ในญีป่ ่ นุ และอเมริกา
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เวกฟิ ล และบล็อดเก็ท (Wakefield; & Blodgett.1996) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรูถ้ งึ คุณภาพของสินค้าและบริการความพึงพอใจของลูกค้าและการเข้าชมหรือการซือ้
สินค้าและบริการต่อไปในอนาคตระหว่างกีฬาฟุตบอลเบสบอลและคาสิโนพบว่ าการทีล่ ูกค้าพึงพอใจ
กับการให้บริการในด้านความสนุ กสนานนัน้ ส่งผลต่อการกลับมาซื้อสินค้าและบริการในทัง้ 3 แห่ง
โดยความรูส้ กึ พึงพอใจเป็ นตัวพยากรณ์ทด่ี ใี นการกลับมาใช้บริการอีกครัง้
จากผลการศึ ก ษาข้า งบนสามารถสรุ ป ได้ ว่ า ความพึ ง พอใจของแฟนกี ฬ า (Fan
Satisfaction)เป็ น ปั จจัยสาคัญ ที่ส่งผลต่อการกลับ มาใช้บริการสินค้าหรือบริการอีกครัง้ ในส่วนที่
เกี่ย วข้อ งกับ ธุ ร กิจ ทางด้ า นกีฬ าและความบัน เทิง (Yoshida; & James. 2010; Wakefield; &
Blodgett.1996) ลักษณะดังกล่าวสรุปได้ว่าความรูส้ กึ พึงพอใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขัน เป็ นปั จจัยทีม่ ี
ความเกี่ย วข้อ งกับ พฤติก รรมที่ส ะท้อ นถึง การเป็ นแฟนของกีฬ านั น้ ๆ ออกมาในลัก ษณะของ
พฤติกรรมการสนับสนุนทีมในรูปแบบของการเข้าชมการแข่งขันของทีมทีต่ นเองสนับสนุน โดยปั จจัย
เชิงสาเหตุทส่ี ่งผลให้เกิดความรูส้ กึ พึงพอใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันคือ 1) ตัวแปรการยึดมันผู
่ กพัน
ในทีม (Team identification) และ 2) แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันกีฬา (Motivation)ซึง่ ในส่วน
ของการยึดมันผู
่ กพันในทีมนัน้ มาดีเกิล (Mardrigal.1995) พบว่าการยึดมันผู
่ กพันในทีมมีอทิ ธิพล
ทางบวกกับสภาวะทางอารมณ์ (ความรูส้ กึ สนุก) ซึง่ ทาให้แฟนกีฬาทีม่ รี ะดับความผูกพันกับทีมสูงจะ
รู้สึก พึงพอใจกับ การแข่งขัน มากกว่า แฟนที่มีก ารยึด มัน่ ผูก พัน ในทีม น้ อ ยกว่า และในส่ว นของ
แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันกีฬานัน้ จากผลการศึกษาของเทียนและมู (Thien; & Mui. 2012)
พบว่ า แรงจู ง ใจ และความรู้สึก พึง พอใจของผู้เข้า ชมการแข่ ง ขัน มีค วามสัม พัน ธ์ ก ัน ทางบวก
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษ าทั ้ง 2 สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษ าของยู น และโรเซนเบ อร์ เ กอร์ ท่ี ส าม
(Yun; & Rosenberger III. 2014) ที่พบว่าความรูส้ กึ พึงพอใจของแฟนฟุ ตบอล (Fan satisfaction)
เป็ นผลมาจากการยึดมันในที
่
มของแฟนฟุ ต (Fan identification) และแรงจูงใจในการเข้าชมการ
แข่งขันฟุตบอล (Motivation)
จากลักษณะดังกล่าวเมื่อนามาปรับใช้กบั บริบทของการศึกษาในครัง้ นี้ สามารถกล่าว
โดยสรุปได้ว่าความพึงพอใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันฟุ ตบอล (Fan Satisfaction) ส่งผลต่อการเกิด
พฤติกรรมทีส่ ะท้อนถึงการเป็ นแฟนฟุตบอลในส่วนของการมีพฤติกรรมสนับสนุ นทีม โดยปั จจัยเชิง
สาเหตุทส่ี ่งผลให้เกิดความรูส้ กึ พึงพอใจของแฟนฟุตบอลคือ 1) การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล
(Team identification) และ 2) แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล (Motivation)
2.3 ทฤษฎีความจงรักภักดี (Loyalty Theory)
การเป็ นแฟนฟุ ต บอลนอกจากจะสะท้อนให้เห็ นได้จากการมีความยึดมันผู
่ กพัน ต่ อ
สโมสรร่วมกับมีความรูส้ กึ พึงพอใจทีไ่ ด้รบั จากการเป็ นแฟนฟุตบอลของสโมสรทีต่ นเองสนับสนุนแล้ว
ยังมีลกั ษณะส าคัญ อีก อย่างหนึ่ งคือ การติด ตามสนับ สนุ น สโมสรฟุ ต บอลในรูป แบบต่ างๆ เป็ น
ระยะเวลายาวนาน เช่น การติด ตามข่ าวสาร การเข้าชมการแข่งขัน ของสโมสรต่ อ เนื่ อ งหลายๆ
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ฤดูกาลแข่งขัน ฯลฯ กล่าวได้ว่าการเป็ นแฟนฟุตบอลเป็ นความสัมพันธ์ในระยะยาวทีแ่ ฟนฟุตบอลมี
ให้ต่ อ สโมสรฟุ ต บอลที่พ วกเขาติด ตามสนับ สนุ น อยู่ ซึ่งการติดตามสนับ สนุ น สโมสรในลัก ษณะ
ดังกล่าวก็เหมือนกับการติดตามบริโภคสินค้าและบริการในรูปแบบหนึ่งเป็ นระยะเวลานานๆ โดยที่
สินค้าดังกล่าวสโมสรฟุ ตบอลเป็ นผู้จดั เตรียมให้กบั ผู้เข้าชมการแข่งขัน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะ
สอดคล้องกับทฤษฎีทางการตลาดในเรื่องของความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อสินค้า (Consumer
loyalty theory) ซึ่งการศึกษาในครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้นาทฤษฎีดงั กล่าวมาประยุกต์เพื่อใช้ในการอธิบาย
พฤติกรรมความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอลของแฟนฟุตบอล ซึ่งมีรายละเอียดของทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ในบริบทของแฟนฟุตบอลดังนี้
ทฤษฎีความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้า (Consumer-loyalty theory)
ในปั จจุบนั มีการศึกษาถึงความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคอยู่เป็ นจานวนมาก แต่กพ็ บว่า
ยังมีความยากลาบากในการนิยามความหมายของความจงรักภักดีทม่ี ลี กั ษณะเป็ นสากลและการให้
คานิยามของนักวิชาการที่ศึกษาในเรื่องนี้ ก็มคี วามแตกต่างกันเช่นโมเว่นและไมนอร์ (Mowen; &
Minor. 1998) กล่าวว่า ความภักดีต่อแบรนด์สนิ ค้า (Brand) เป็ นระดับทัศนคติในทางบวกทีผ่ บู้ ริโภค
มีต่อสินค้า ซึง่ จะส่งผลให้เกิดความผูกพันระหว่างผูบ้ ริโภคกับสินค้า และมีผลต่อแนวโน้มในการซื้อ
สินค้าชนิดนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต (Intend to continue purchasing in the future) โอลิเวอร์
(Oliver.1999)กล่าวว่าความจงรักภักดีต่อแบรนด์สนิ ค้าเป็ นความยึดมันผู
่ กพันอย่างลึกทีจ่ ะซือ้ สินค้า
ยีห่ อ้ เดิม โดยไม่คานึงถึงสถานการณ์และ/หรือความพยายามแข่งขันของสินค้าคู่แข่ง และเมา (Mao.
2010) กล่าวว่า ความภักดีต่อแบรนด์สนิ ค้าคือความพึงพอใจกับสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างที่จะ
นาไปสูก่ ารจ่ายเงินเพือ่ ซือ้ สินค้ายีห่ อ้ เดิมซ้าๆ โดยเชื่อว่าสิง่ ทีพ่ วกเขาเลือกดีกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น
จากตัวอย่างของนิยามดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ
เป็ นความรูส้ กึ พึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างทีท่ าให้เกิดความรูส้ กึ ทางบวก โดย
ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริโภคกับสินค้าจะนาไปสู่การมีแนวโน้มในการซือ้ สินค้าและบริการชนิดนัน้ ๆ
อย่างต่อเนื่องในอนาคต ถึงแม้วา่ จะมีการนิยามความหมายไว้หลายรูปแบบ แต่กพ็ บว่ามีแนวคิดหนึ่ง
ที่ได้รบั ความนิยมมากที่สุดเมื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับความจงรักภักดี (Loyalty) โดยเชื่อว่าความ
จงรัก ภักดีนัน้ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบสาคัญ คือ ทัศนคติและพฤติกรรม (Borges; Silva; &
Anana. 2014; อ้ า งอิ ง จาก Day.1969; Dick; & Basu.1994; Grisaffe.2001; West; et al.2005;
Kainak; Salmam; &Tatoglu.2008) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1.ความจงรักภักดีทางด้านพฤติ กรรม (Behavioral loyalty)เป็ นการแสดงออก
โดยการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์เดิมอย่างต่อเนื่องและเหนียวแน่ น ซึ่งนอกจากลักษณะการซื้อแล้ว
ยังมีลกั ษณะอื่นๆ ทีจ่ ดั ได้ว่าเป็ นการแสดงความจงรักภักดีในด้านพฤติกรรม เช่น การให้ความสนใจ
ต่อข้อมูลต่างๆ ขององค์กร การแสดงความเต็มใจและยินดีในการเป็ นสมาชิก การแสดงถึงความ
ภาคภูมใิ จกับการมีตราสัญลักษณ์ของสินค้าหรือองค์กรไว้ในครอบครอง หรือการแนะนาบุคคลอื่นให้
ซือ้ สินค้าหรือบริการขององค์กร เป็ นต้น
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2. ความจงรักภักดีทางทัศนคติ (Attitude loyalty)เป็ นความผูกพันทางจิตใจที่
บุคคลมีต่อผลิตภัณฑ์และความหมายทีเ่ กีย่ วกับยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์ เช่น การทีล่ ูกค้าแสดงความรูส้ กึ เชิง
บวกหรือแสดงความชื่น ชอบ ประทับใจ หรือนึ กถึงยี่ห้อของสินค้าตัวหนึ่ งมากกว่ายี่ห้ออื่นอย่าง
ชัดเจน เป็ นต้น นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดีดา้ นทัศนคติในลักษณะ
อื่นๆ ได้อกี เช่น มีความเชื่อถือและเข้าใจในองค์กรทีเ่ ลือกมากกว่าองค์กรอื่น มีความรูส้ กึ อบอุ่นและ
สะดวกใจ ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่เลือกสนับสนุ นและไม่สนใจองค์กรอื่น ต้องการเปิ ดเผย
ข้อมูลของตนเองกับองค์กร มีความเชื่อมันว่
่ าองค์กรทีเ่ ลือกจะสามารถจัดการกับ ปั ญหาต่างๆ ของ
ลูกค้าได้ดีกว่า มีความเชื่อว่าองค์กรจะดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นอย่างดี เป็ นต้น จะเห็นได้ว่าความ
จงรักภักดี แบ่งออกได้เป็ น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือความจงรักภักดีทางด้านพฤติกรรม (Behavioral
loyalty) และทางทัศนคติ (Attitude loyalty) ซึง่ เมือ่ นาทฤษฎีความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภค มาปรับใช้
ในกับกีฬาฟุตบอลก็จะนาสูต่ วั แปรความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล (Team loyalty)
2.3.1. ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล (Team loyalty)
ความหมายของความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล
เมื่อนาทฤษฎีความจงรักภักดีมาศึกษาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับฟุ ตบอลหรือกีฬาอื่นๆ นัน้
พบว่าเป็ นความจงรักภักดีท่แี ฟนมีต่อกีฬาหรือสโมสรของกีฬาประเภทนัน้ ๆ ที่ตนเองติดตาม ซึ่ง
เวคฟิ ลและสโลน (Wakefield; & Sloan.1995) ได้นิ ย ามความจงรัก ภัก ดีต่ อ ทีม (Team loyalty)
ว่าเป็ นความจงรักภักดีต่อทีมกีฬาทีมหนึ่งเป็ นระยะเวลายาวนาน และซูมโิ นและฮาลาดะ (Sumino;
& Harada. 2004) กล่าวว่าความจงรักภักดีต่อทีมกีฬาก็สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 มิติเหมือนกับ
ความจงรัก ภัก ดีต่ อ สิน ค้า และบริก ารตามปกติคือ ความจงรัก ภัก ดีท างพฤติก รรม (Behavioral
loyalty) และความจงรั ก ภั ก ดี ท างทั ศ น ค ติ (Attitude loyalty) เป็ น ค วาม ผู ก พั น ท างจิ ต ใจ
(Psychological commitment) ที่มตี ่อทีม โดยในส่วนของกระบวนการภายในนี้เน้นศึกษาถึงความ
ผูกพันทางจิตใจที่เป็ นมีต่อทีมกีฬานัน้ ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นความหมายในภาพรวมของตัวแปร
ความจงรักภักดีของแฟนกีฬาทีม่ ตี ่อทีมหรือประเภทกีฬาทีต่ นเองติดตาม
เมื่อนาแนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อทีมกีฬาดังกล่าว มาใช้ในทาการศึกษาใน
กีฬาฟุ ตบอลก็นาไปสู่ตวั แปรความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุ ตบอล โดยการศึกษาครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั ได้แยก
ส่วนของกระบวนการภายในจิตใจ และพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ออกจากกัน ทาให้ตวั แปรความจงรักภักดี
ต่ อ สโมสรฟุ ต บอลเป็ นตัว แปรที่ใ ช้ ป ระเมิน เฉพาะความรู้สึก ผู ก พัน ทางจิต ใจ (Psychological
commitment) ซึ่งผู้วจิ ยั ได้นาแนวคิดเรื่องความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของ โอลิเวอร์ (Oliver.1999)
กล่าวว่า เชื่อว่าความจงรักภักดีต่อแบรนด์สนิ ค้าเป็ นความยึดมันผู
่ กพันอย่างลึกที่จะซื้อสินค้ายีห่ อ้
เดิม โดยไม่คานึงถึงสถานการณ์และ/หรือความพยายามแข่งขันของสินค้าคู่แข่ง มาเป็ นแนวทางใน
การนิ ยามความหมายของตัวแปรความจงรักภักดีต่ อสโมสรฟุ ต บอล(Team loyalty) ซึ่งหมายถึง
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ระดับความรูส้ กึ ผูกพันทางใจที่แฟนฟุ ตบอลมีต่อสโมสร ซึ่งส่งผลให้มกี ารติดตามสนับสนุ นสโมสร
นัน้ ๆ เพียงสโมสรเดียวและไม่เปลีย่ นไปสนับสนุนสโมสรอื่นๆ
การวัดความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล
ในการประเมินความจงรักภักดีของแฟนฟุตบอลสามารถแบ่งลักษณะของแบบประเมิน
ได้เป็ น 2 รูปแบบใหญ่ๆ โดยแบบแรกจะวัดความจงรักภักดีของแฟนฟุตบอลใน 2 องค์ประกอบคือ
ความจงรักภักดีทางด้านทัศนคติ และพฤติกรรม เช่นแบบประเมินของเบาเออร์ สโต๊กเบอร์เกอร์-เซา
เออร์ และเอ็ก ซ์เลอร์ (Bauer; Stokburger-Sauer; & Exler.2008) ซึ่งใช้ว ัด ความรู้สึก ผูก พัน ทาง
จิต ใจ (Psychological commitment) และความจงรัก ภัก ดีด้า นพฤติก รรม (Behavior loyalty) ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อคาถาม 20 ข้อ โดยแบ่งเป็ นความรูส้ กึ ผูกพันทาฃจิตใจ 8 ข้อ และความจงรักภักดี
ด้านพฤติกรรม 12 ข้อ และแบบประเมินของซีทเทม เบอร์ร่ี และพาราซุรามัน (Zeithaml; Berry; &
Parasuraman.1996) ซึง่ เป็ นแบบประเมินทีป่ ระกอบด้วยข้อคาถาม 8 ข้อ โดย 3 ข้อแรกใช้วดั ความ
จงรักภักดีท่มี ีต่อทีม และอีก 5 ข้อหลังเป็ นการวัดความจงรักภักดีในการซื้อบริการของกลุ่มแฟน
ฟุตบอล
แบบที่ 2 เป็ นแบบประเมินทีเ่ น้นการประเมินความรูส้ กึ ผูกพันทีก่ ลุ่มแฟนฟุต บอลมีต่อ
ทีม ที่ต นเองติด ตามเช่น แบบประเมิน ของมาโฮนี่ (Mahony. 2000) เป็ น แบบประเมิน ค่าที่ใช้ว ดั
ทัศนคติเกีย่ วกับจงรักภักดี (Attitude loyalty) เป็ นมาตรประเมินค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” จานวน 14 ข้อ มีการประเมินค่าเป็ น “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (7 คะแนน) ถึง
“ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) ข้อคาถามทางลบให้กลับคะแนน
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้แยกกระบวนการที่เกิดขึน้ ภายในจิตใจกับพฤติกรรมที่เกิดขึน้
ของกลุ่มแฟนฟุ ตออกจากกัน เพื่อให้เห็นผลของปั จจัยภายในที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมอย่าง
ชัดเจน ร่วมกับการพิจารณาข้อคาถามเปรียบเทียบกันของแบบวัดทัง้ 3 แบบวัด ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกใช้
แบบประเมินความจงรักภักดีของแฟนฟุตบอลของ มาโฮนี่ (Mahony. 2000) มาปรับใช้ในการศึกษา
ในครัง้ นี้ เพือ่ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครัง้ นี้
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ยูนและโรเซนเบอร์เกอร์ท่สี าม (Yun; & Rosenberger III. 2014) ได้สร้างโมเดลเพื่อทา
ความเข้าใจว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างที่ทาให้แฟนฟุ ตบอลลีกมีความรูส้ กึ ผูกพันและแสดงพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเป็ นแฟนของทีมฟุ ตบอลใน A-League โดยทาการทดสอบแบบจาลองที่สร้างขึ้น
จากการเก็บข้อมูลกับแฟนฟุตบอลชาวออสเตรเลียจานวน 207 คนทีต่ ดิ ตามการแข่งขัน A-League
ซึ่งจากการศึกษาพบว่า (1) ความจงรักภักดีของแฟนฟุ ตบอลเป็ นผลมาจากการยึดมันในที
่
มของ
แฟนและแรงจูงใจในการเข้าชมฟุ ต บอล ร่ว มกับ จากความรู้สึก พึงพอใจของแฟนที่มีก ับ ทีม (2)
ความรู้สึกพึงพอใจของแฟนเป็ น ผลมาจากการยึดมันในที
่
มของแฟนและแรงจูงใจในการเข้าชม
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ฟุ ตบอลและ (3) แรงจูงใจที่ส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่างในแบบจาลองได้แก่ 1) สุนทรียศาสตร์ของกีฬา
ฟุตบอล (Aesthetics) 2) ความน่ าสนใจของตัวนักกีฬา (Celebrity attraction) 3) ความน่ าสนใจของ
การแข่งขัน (Flow) และ 4) ความรูส้ กึ ประสบความสาเร็จร่วมกับทีม (Vicarious achievement)
นี ล ล์และฟั งค์ (Neale; & Funk. 2005) ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจในการเข้าชมการ
แข่งขันฟุตบอลลีกของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเก็บข้อมูลกับผูเ้ ข้าชมการแข่งขันในเกมเหย้าของทีม
Fremantle Dockers ที่ ส นาม Subiaco Oval จ านวน 80 คน พบว่ า ความสนใจในที ม (Team
interest)ความสาเร็จในอดีต (Vicarious achievement)ความตื่นเต้น (Excitement)และความสนใจ
ตัวนักกีฬา (Player interest) เป็ นปั จจัยที่นามาพยากรณ์และอธิบายระดับของความจงรักภักดีของ
แฟนฟุตบอลทีม่ ตี ่อทีมทีเ่ ขาเชียร์
มาโฮนีและคณะ (Mahony; et al. 2002) ที่ทาการศึกษาในกลุ่มแฟนฟุ ตบอลของ Jleague ประเทศญี่ป่ ุน พบว่ามีแรงจูงใจที่อยู่ 7 แบบที่ส่งผลกับระยะเวลาในการเป็ นแฟนฟุ ตบอล
และการเข้าชมการแข่งขันของทีม สามารถนามาประเมินความจงรักภักดีต่อทีมได้มดี งั นี้ 1) เนื้อหา
ของการแข่งขัน (Drama) 2) ความรู้สึก ประสบความสาเร็จร่วมกับ ทีม (Vicarious achievement)
3)สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 4) ความผูกพันกับทีม (Team attachment) 5) ความผูกพันกับผูเ้ ล่น
(Player attachment) 6) ความผูกพันกับกีฬาฟุตบอล (Sport attachment) และ 7) ความภาคภูมใิ จ
ของชุมชน (Community pride)
เวคฟิ ล และบล็อกเก็ท (Wakefild; & Blodgett. 1996) ที่ท าการศึกษาความสัม พัน ธ์
ระหว่างการรับรูถ้ งึ คุณภาพของสินค้าและบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และการเข้าชมหรือการ
ซือ้ สินค้าและบริการต่อไปในอนาคตระหว่างกีฬาฟุตบอล เบสบอล และคาสิโน พบว่าการทีล่ ูกค้าพึง
พอใจกับการให้บริการในด้านความสนุ กสนานนัน้ ส่งผลต่อการกลับมาซื้อสินค้าและบริ การในทัง้ 3
แห่ง โดยความรูส้ กึ พึงพอใจเป็ นตัวพยากรณ์ทด่ี ใี นการกลับมาใช้บริการอีกครัง้
จากตัวอย่างของการศึกษาดังกล่าวและการทบทวนเอกสารเพิม่ เติมพบตัวแปรทีเ่ ป็ น
ปั จจัยเชิงสาเหตุทก่ี ่อให้ความรูส้ กึ ผูกพันทางจิตใจและความจงรักภักดีต่อสโมสรของแฟนฟุตบอลมี
ดังนี้ 1) แรงจูงใจในการบริโภคฟุ ตบอล (Motivation)(Mahony; et al. 2002;Neale; & Funk.2005)
2) ก า ร ยึ ด มั ่ น ผู ก พั น ใ น ส โ ม ส ร ( Team identification) ( Wann; &Branscombe.1993;
Mardrigal.1995; Wann.2006; Carlson; Donavan; &Cumiskey.2009) และ 3) ความพึงพอใจของ
แ ฟ น ฟุ ต บ อ ล (Fan satisfaction) (Cronin; & Taylor.1992; Wakefild; & Blodgett.1996) โด ย
ความรูส้ กึ พึงพอใจเป็ นตัวพยากรณ์ท่ดี ใี นการกลับมาใช้บริการอีกครัง้ สามารถสรุปได้ว่า ความพึง
พอใจของลูกค้าที่มตี ่อผลิตภัณฑ์และบริการที่สโมสรจัดให้จะเป็ นประโยชน์ กบั สโมสรในระยะยาว
ช่วยให้เกิดการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก (Word-of-mouth) ส่งเสริมการซื้อผลิตภัณ ฑ์ชนิด
ต่างๆของสโมสร และเกิดความจงรักภักดีต่อสโมสร (Cronin; Brady; &Hult. 2000) จากทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล การยึดมันผู
่ กพันกับสโมสร และแรงจูงใจ
ในการเข้าชมการแข่งขันกีฬ า เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุ ท่ีส่งผลต่ อการเกิดความจงรักภักดีของแฟน
ฟุตบอลทีม่ ใี ห้กบั สโมสร
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ในส่ว นที่ 2 เป็ น ตัวแปรซึ่งเกี่ย วข้องกับ ตัวแปรในส่วนของกระบวนการภายในจิต ใจที่
สะท้อนถึงการเป็ นแฟนฟุ ตบอลซึ่งประกอบด้วย 1) ความยึดมันผู
่ กพัน ต่อสโมสร ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกทางด้านจิตใจที่เชื่อมโยงกับสโมสรฟุ ตบอลที่ตนสนับสนุ น 2) ความพึงพอใจของแฟน
ฟุตบอล ซึง่ เกีย่ วข้องกับความรูส้ กึ พอใจในภาพรวมทีไ่ ด้เป็ นแฟนฟุตของสโมสรฟุตบอลนัน้ ๆ และ 3)
ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุ ตบอล ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรูส้ กึ ผูกพันกับสโมสรที่นาไปสู่การเข้าชม
และสนับสนุ นสโมสรฟุตบอลนัน้ ซ้าๆ จากการศึกษาตัวแปรทีส่ ะท้อนถึงการเป็ นแฟนฟุตบอล ผูว้ จิ ยั
ได้รูปแบบของความสัมพันธ์ของตัวแปรที่สามารถในมาใส่ในกรอบของกระบวนการภายในจิตใจ
(Internal Processing) จากกรอบแนวคิดเบือ้ งต้นทีแ่ บ่งไว้ 3 กรอบดังนี้
IIn

Internal
Processing
Team
Identification

Input

Team Loyalty

Output

Fan
Satisfaction

ภาพประกอบ 3 กรอบปั จจัยภายในทีส่ ะท้อนถึงการเป็ นแฟนฟุตบอล

ส่วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนฟุตบอล
ในส่วนของปั จจัยเชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนฟุตบอลนัน้ มีทงั ้ ในส่วนทีเ่ ป็ นปั จจัยภายนอก
(Input) และกระบวนการภายในจิตใจ (Internal processing) ซึง่ ในการทบทวนเอกสารและงานวิจยั
ในครัง้ นี้จะแยกการอธิบายรายละเอียดออกเป็ น 2 ส่วนคือ
1.ปั จจัยเชิงสาเหตุทเ่ี กีย่ วข้องกับคุณลักษณะภายในตัวบุคคลเป็ นปั จจัยทางด้านจิตใจ
ทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาไปสู่การเป็ นแฟนฟุตบอล ซึ่งอยู่ในส่วนของกระบวนการภายในจิตใจ(Internal
processing) โดยแนวคิดและทฤษฎีทจ่ี ะใช้ในการอธิบายในส่วนนี้คอื ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
ซึง่ นาไปสูต่ วั แปรแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลในการการศึกษาครัง้ นี้
2. ปั จ จัย เชิงสาเหตุ ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ ปั จ จัย ภายนอกเป็ น ในส่ว นของปั จ จัย ภายนอก
(Input) ที่ส่งผลต่อการเป็ นแฟนฟุ ตบอล โดยตามแนวคิดของลาดับขัน้ การตัดสินใจในการบริโภค
กีฬา (Sport decision-making sequence)นัน้ บอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมทางการตลาด
(Marketing activity) ของกีฬาหรือสโมสรกีฬานัน้ ๆ และอิทธิพลที่เกิดขัน้ จากสังคมรอบตัวซึ่งจาก
คาอธิบายดังกล่าวผู้วิจยั ได้ท บทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ สาเหตุ ของการเป็ น แฟน
ฟุ ตบอลที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ดั ง กล่ า วและได้ ก าหนดตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ 3 ตั ว แปรคื อ
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1) การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล (Team socialization)ซึ่งใช้ในการอธิบายอิทธิพลทาง
สังคมและบุคคลรอบข้างทีส่ ง่ ผลต่อการเป็ นแฟนฟุตบอล 2) การสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated marketingcommunication)ซึ่งเป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับวิธกี ารที่สโมสรฟุ ตบอลใช้ใน
การติดต่อ และเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆของสโมสรให้กบั แฟนฟุตบอลของสโมสรทราบ ซึง่ ตัวแปรนี้ใช้ใน
การอธิบายในส่วนของกิจกรรมทางการตลาดของสโมสร และ 3) ภาพลักษณ์ ของสโมสร (Team
image)เป็ นตัวแปรที่เกิดขึน้ จากแนวคิด ภาพลักษณ์ ของแบรนด์ท่ถี ูกเพิม่ ขึน้ มาในการศึกษาครัง้ นี้
เพื่อดูว่าการรับรูข้ องบุคคลเกีย่ วกับภาพลักษณ์ส่งผลเชิงสาเหตุต่อการเป็ นแฟนฟุตบอลอย่างไร ซึง่
รายละเอียดของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่ วข้องกับตัวแปรต่างในส่วนของปั จจัยเชิงสาเหตุทเ่ี กีย่ วข้อง
กับการเป็ นแฟนฟุตบอลมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้
3.1 ปั จจัยเชิ งสาเหตุในส่ วนของคุณ ลักษณะภายในตัวบุคคลที่ ส่งผลต่ อการเป็ น
แฟนฟุตบอล
ปั จจัยเชิงสาเหตุในส่วนนี้เกีย่ วข้องกับตัวแปรด้านจิตใจทีส่ ่งผลต่อการเป็ นแฟนฟุตบอลใน
ส่วนทีเ่ ป็ นสาเหตุของการเป็ นแฟนฟุตบอลหรือการเข้าชมการแข่งขันทีส่ นาม โดยแนวคิดลาดับขัน้
ของการบริโภคกีฬา อธิบายว่าเกี่ยวข้องกับปั จจัยเชิงสาเหตุใน 2 ส่วนคือปั จจัยจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก และปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับจิตใจของแฟนฟุตบอล ซึง่ ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับปั จจัยภายในนัน้
อยู่ในส่วนของกระบวนการภายในจิตใจ (Internal processing) แนวคิดนี้ให้ความสาคัญ กับตัวแปร
แรงจูงใจภายในตัวบุคคลว่าเป็ นสาเหตุ สาคัญของการเกิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นแฟน
ฟุ ต บอล โดยใช้มุม มองทางด้านการตลาดมาอธิบ าย ซึ่งมองว่าพฤติก รรมการเป็ น แฟนฟุ ต บอล
เกิดขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการภายในจิตใจ ซึ่งบุคคลได้ทาการประเมินผ่านประสบการณ์ ใน
อดีตแล้วพบว่าการเป็ นแฟนฟุ ตบอลหรือการเข้าชมการแข่งขันฟุ ตบอลสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวนเอกสารและงานวิจยั อื่นๆ ที่พบว่า การที่บุคคล
หนึ่งๆ จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่างๆ นัน้ เกี่ยวข้องกับการมีแรงจูงใจภายในที่มากระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมนัน้ ๆ ซึ่งการเป็ น แฟนฟุ ต บอลก็เช่น เดียวกัน จากลักษณะดังกล่าวท าให้ผู้วิจยั เลือก
แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับแรงจูงใจมาใช้อธิบายปั จจัยเชิงสาเหตุท่เี กี่ยวข้องกับ เข้าชมการ
แข่งขัน ฟุ ต บอลและการเป็ นแฟนฟุ ต บอล และกาหนดตัวแปรแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน
ฟุตบอลขึน้ (Sport consumption motivation) ซึง่ รายละเอียดดังนี้
3.1.1 แนวคิ ดแรงจูงใจในการบริ โภคกีฬา (Sport consumption motivation)
แรงจูงใจ (Motivation) ถูกกล่าวถึงว่าเป็ นสาเหตุ ท่ที าให้เกิดพฤติกรรม (Lai. 2011;
citing Guay; et al.2010) หรือ กล่ า วได้ อี ก แบบตามการนิ ย ามของบลั น ซาทร์ แ ละการ์ ริ ส ั น
(Broussard; & Garrison.2004) ว่าเป็ นคุณลักษณะบางอย่างทีท่ าให้เราเลือกที่จะทาหรือหรือไม่ทา
บางสิง่ บางอย่าง โดยแรงจูงใจสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 1) แรงจูงใจภายใน
(Intrinsic motivation) เกิดขึน้ จากความพึงพอใจ ความสนใจ และความต้องการของบุคคลนัน้ ๆ เอง
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และ 2) แรงจูง ใจภายนอก (Extrinsic motivation) เกิด ขึ้น จากสิ่งเสริม แรงหรือ ได้ร บั รางวัล จาก
ภายนอก โดยแรงจูงใจเป็ นปั จจัยภายในทีก่ ระตุน้ และทาให้เกิดแรงผลักทีจ่ ะนาไปสูพ่ ฤติกรรมทีเ่ ป็ น
เป้ าหมาย เมื่อ อธิบ ายแรงจูง ใจตามแนวคิด ของฟั งค์ (Funk.2008) พบว่ า มี 5 ขัน้ ตอนที่ท าให้
แรงจูงใจที่เป็ นแรงผลักภายในจิตใจกลายเป็ นพฤติกรรมที่ตอบสนองความต้องการ โดยมีขนั ้ ตอน
ดังนี้
1) การรับรู้ถึงความต้องการ (Need recognition) เป็ นการเกิดแรงจูงใจในระยะ
เริม่ ต้น คือการตระหนักรูถ้ งึ ความต้องการของตน หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือรูว้ ่าตนเองต้องการอะไร
โดยความต้องการนี้เกิดขึน้ เมื่อมีความแตกต่างกันระหว่างสิง่ ทีบ่ ุคคลคิด และต้องการกับสิง่ ทีม่ หี รือ
เกิดขึน้ จริง โดยความแตกต่างดังกล่าวจะสร้างความรูส้ กึ ตึงเครียดขึน้
2) การลดความรู้สึกตึ งเครียด (Tension reduction) เมื่อเกิดความแตกต่าง
ระหว่างสิง่ ที่เกิดขึน้ กับสิง่ ที่ต้องการ ทาให้เกิดความรูส้ กึ ตึงเครียด เป็ นสภาวะหรือความรูส้ กึ ไม่พงึ
พอใจ เมือ่ ความต้องการดังกล่าวยังไม่ได้รบั การเติมเต็ม
3) ภาวะของการเกิ ดแรงขับ (Drive state) โดยแรงขับจะเกิดขึน้ เมื่อบุคคลถูก
กระตุน้ ให้เกิดการขจัด(จัดการ) สภาวะทีไ่ ม่พงึ พอใจออกไป และทาให้จติ ใจเกิดความสมดุล โดยแรง
ขับสามารถพัฒนามาจากทัง้ ความต้องการทางกาย (Biological need) และความต้องการด้านจิตใจ
(Cognitive need) หรือร่วมกันทัง้ 2 ประเภท ซึ่งในขณะที่มแี รงขับ ระดับของความรูส้ กึ กดดันจะ
ส่งผลกับบุคคลในการทีจ่ ะพยายามทาให้ความสมดุลทางจิตใจกลับคืนมา และสร้างแรงผลัก (Push)
ทีต่ อบสนองกับแรงจูงใจภายในทีร่ นุ แรง
4) เส้นทางที่ จะนาไปสู่สิ่งที่ อยากได้ (Want pathway) เมื่อเกิดความต้องการก็
จะได้เห็นแนวทางทีม่ รี ปู แบบเฉพาะทีบ่ ุคคลเลือกทีจ่ ะใช้ในการลดความรูส้ กึ กดดัน และสมารถทาให้
เกิดความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการของตน โดยเส้นทางทีแ่ ต่ละบุคคลเลือกจะมาจากชุดของ
ประสบการณ์ทแ่ี ต่ละบุคคลประสบมา ซึง่ ในสภาวะทีต่ อ้ งการจะแสดงออกมาในรูปของ การดึง (Pull)
ทีจ่ ะขับเคลื่อนบุคคลไปสูส่ นิ ค้าและบริการทีจ่ ะทาให้เกิดผลลัพธ์ตามทีต่ อ้ งการ และทาให้กลับสูภ่ าวะ
ทางจิตใจทีส่ มดุล
5) พฤติ กรรมไปสู่เป้ าหมาย (Goal behavior)แสดงถึงจุดสุดท้ายที่ได้รบั จาก
กระบวนการแรงจูงใจ การบรรลุเป้ าหมายเกิดขึน้ ผ่านกิจกรรมการบริโภคเพื่อเติมเต็มความต้องการ
และลดความรูส้ กึ ไม่พอใจ ในภาพรวมของกระบวนการเกิดแรงจูงใจอธิบายถึงการที่มแี รงผลักและ
แรงดึงให้บุคคลหาเส้นทางหรือบริโภคสินค้าและบริการทีเ่ ติมเต็มความต้องการของตน
เมื่อนาแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจมาปรับใช้ในบริบทของกีฬาแล้ ว เรา
สามารถสรุป ได้ว่าแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน กีฬ าหรือ การเป็ น แฟนของกีฬ าชนิ ด นั น้ ๆ
หมายถึงแรงผลักดัน หรือความต้องการภายในทีส่ ่งผลให้เกิดการเข้าชมหรือบริโภคกีฬา ซึ่งในการ
ทาความเข้าใจเรื่องประเภทของแรงผลักภายในนัน้ วานน์ ทักเกอร์และชเรเดอร์ (Wann; Tucker; &
Schrader.1996) ได้ท าการเก็บ ข้อ มูล โดยการแจกแบบสอบถามและให้ก ลุ่ ม แฟนกีฬ าตอบและ
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เรียงลาดับเหตุผลทีท่ าให้พวกเขากลายมาเป็ นแฟนของทีมกีฬาทีเ่ ขาชื่นชอบ ซึ่งพบว่าสามารถจัด
เหตุผลออกเป็ นหมวดหมู่ได้มากกว่า 40 ประเภททีท่ าให้บุคคลหนึ่งเลือกที่จะเข้ามาชมการแข่งขัน
กีฬา ซึง่ สามารถจัดรวมเป็ นกลุ่มได้ดงั นี้
ประเภทของแรงจูงใจภายในที่ส่งผลต่อการเข้าชมการแข่งขันกีฬาและการเป็ นแฟน
กีฬามีรายละเอียดทีส่ าคัญ ดังนี้
1) ความบัน เทิ ง (Entertainment) เป็ น ปั จจัยพื้น ฐานที่สุด ที่ส่งผลต่ อการเกิด
แรงจูงใจในการเข้าชมกีฬามากกว่าสาเหตุอ่นื ๆ กลุ่มแฟนกีฬารายงานว่าทีพ่ วกเขาดูการแข่งขันของ
ทีมที่เขาชื่นชอบนัน้ พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รบั ความรูส้ กึ สนุ กและความรูส้ กึ พึงพอใจทางอารมณ์
ของกลุ่มแฟน คือคาดหวังให้ทมี ทีพ่ วกเขาเชียร์เป็ นฝ่ ายชนะ ซึง่ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความสนุ กสนาน
เป็ นแรงขับพืน้ ฐานอย่างแรกทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังความต้องการบริโภคกีฬา (Sport consumption)
2) ความเครี ย ด (Eustress) คือ การได้ร บั ความรู้สึก ตื่น ตัว และควาตื่น เต้ น
มากกว่าปกติ ที่เกิดขึน้ ในขณะทีช่ มการแข่งขัน โดยแฟนฟุต บอลหลายคนไม่ชอบกับการชนะแบบ
ถล่มทลาย (Thrill of victory) แต่สนุ กกับความไม่แน่นอน และการไม่สามารถคาดเดาผลการแข่งขัน
ได้อย่างเต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์
3) การหลบหนี (Escape) เป็ นความจริงที่การเข้าชมการแข่งขัน เป็ นตัวเลือก
ให้กบั แฟนกีฬา ในการหนีจากความเครียดในชีวติ ประจาวันของตน เพราะในปั จจุบนั คนเราอาศัยอยู่
ในสิง่ แวดล้อมทีเ่ พิม่ ความเครียด และทาให้เกิดความวิตกกังวลตลอดเวลา เช่น รูปแบบการใช้ชวี ติ ที่
มีความกดดันสูง ทาให้ตามปกติบุคคลจะค้นหาสื่อ และกิจกรรมประเภทต่างๆ มาช่วยให้ตนเอง
คลายความรูส้ กึ ดังกล่าว สาหรับหลาย ๆ คนการเป็ นแฟนของทีมกีฬาต่างๆ ช่วยในเรื่องการระบาย
อารมณ์ ซึ่งแฟนๆ สามารถปล่อยวางความเป็ น ตัวตนในเวลาปกติ และแสดงออกกับเหตุการณ์ใน
สนามแข่งขันได้เต็มที่ ช่วยลดความซ้าซาก และความน่าเบื่อของชีวติ ประจาวัน ในสถานทีก่ ลุ่มแฟน
มาชุมนุ มกันจึงไม่ใช่กลุ่มคนทีจ่ ะเข้าชมการแข่งขันอย่างสงบตามปกติ แต่แฟนจะเชียร์กนั อย่างบ้า
คลัง่ ตะโกนและสบถคาหยาบ ในขณะชมการแข่งขัน ส่งเสียงดัง และโห่ใส่ฝ่ายตรงข้าม รวมถึงแสดง
ความไม่พอใจเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้ าทาการลงโทษทีมที่ตนเชียร์ การกระทาที่แสดงถึงความ
ก้าวร้าวนี้ช่วยให้แฟนได้ระบายความคับข้องใจและอารมณ์ทเ่ี ก็บกดไว้ ซึ่งมีผลดีกบั สุขภาพจิตของ
แฟนฟุตบอล
4) สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) บุคคลมีแรงจูงใจที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกีฬา
เนื่ องจากการความต้องการที่จะดูทกั ษะ มารยาทและความสวยงามของตัวนักกีฬ า ซึ่งทัง้ ความ
หวาดเสียวและความพึงพอใจ สามารถเกิดขึ้นได้จากการดูทกั ษะและการแสดงออกของนักกีฬา
ในขณะการแข่งขัน เช่น การยิงประตูแบบจักรยานอากาศในกี ฬาฟุ ตบอล การกระโดดดังค์
๊ ของนัก
บาสเกตบอล หรือท่ าทางที่สวยงามของนักยิม นาสติก ฯลฯ ซึ่งลัก ษณะดังกล่าวจะส่งเสริม และ
สนับสนุนการเข้าชมรวมถึงการกลายเป็ นแฟนของกีฬานัน้ ๆ
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5) ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) เป็ นกุญแจสาคัญ และอยูเ่ บือ้ งหลัง
แรงจูงใจในการเข้าชมกีฬา เป็ นที่รูก้ นั ดีอยู่แล้วว่าลึกๆ แล้วนัน้ ทุกคนอยากรูส้ กึ ว่าตนเองมีค่า ซึ่ง
แสดงให้เห็นผ่านการมีความรู้สกึ ภาคภูมิใจในตนเอง และวิธีห าความภาคภูมิใจในตนเองนัน้ ไม่
จาเป็ นต้องเกิดในลักษณะของทางตรงเท่านัน้ (ในรูปแบบของความสาเร็จที่เกิดขึน้ กับตนเอง) แต่
สามารถเกิดขึ้นได้โดยทางอ้อมด้วย (ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับจากผู้อ่นื ) ซึ่งวิธีการนี้ เป็ นเรียกว่า
Basking in reflected glory (ซึ่งนิยมใช้คาย่อว่า BIRGing) และ BIRGingบ่อยครัง้ เป็ นตัวอย่างที่ดี
ของแฟนกีฬาผูท้ ร่ี สู้ กึ ภูมใิ จอย่างมากกับความสาเร็จของทีมทีต่ นเองชอบ(Hirt; & Clarkson. 2011;
citing Cialdin. 1976) นอกจากนี้ ย ัง มี ผ ลการศึ ก ษาของเฮิ ร์ ท และคณะ (Hirt; et al.1992) ได้
ทาการศึกษาผลโดยตรงทีเ่ กิดขึน้ กับ อารมณ์ และความภาคภูมใิ จในตนเอง (Self-esteem) ของแฟน
กีฬ าเมื่อเวลาทีมที่เชียร์แพ้ และชนะการแข่งขัน โดยทาการศึกษากับแฟนบาสเกตบอลของทีม
มหาวิท ยาลัย อิน เดียนาและวิสคอนซิน โดยให้ดูก ารแข่งขัน จากการถ่ายทอดสดหลังจากจบการ
แข่งขันได้ทาการวัดอารมณ์ของความภาคภูมใิ จในตนเองของแฟนทีช่ มการแข่งขันพบว่าอารมณ์และ
ความภาคภูมใิ จของแฟนจะรูส้ กึ ยินดี (มีความสุขมากขึน้ ) หลังจากทีท่ มี ชนะและจะรูส้ กึ เศร้าเมื่อที ม
แพ้ ยิง่ กว่านัน้ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จะเห็นได้ชดั เจนมากขึน้ สาหรับกลุ่มแฟนทีม่ กี ารยึดมันผู
่ กพันกับ
ทีมสูง มีการถ่ายโอนความสาเร็จของทีมมาเป็ นความสาเร็จของตนเอง (และความล้มเหลวของทีมว่า
เป็ นความล้มเหลวของตน) ซึ่งทาให้เห็นได้อย่างชัดเจนของความเกี่ยวโยงระหว่างกลุ่ มแฟนและ
อารมณ์และการรับรูค้ วามมีคุณค่าในตัวเองของพวกเขา
6) ความรู้สึกเป็ นมิ ตร (Companionship)ไม่อาจปฏิเสธความเป็ นจริงของแฟน
กีฬ าที่ว่าตามปกติต้อ งเข้าชมหรื อ เข้าร่ว มกิจ กรรม (Sport event)ร่ว มกับ บุ ค คลอื่น (สมาชิก ใน
ครอบครัว เพื่อน หรือผูอ้ ่นื ทีบ่ าร์ในท้องถิน่ ) เป็ นทีร่ กู้ นั ว่ากลุ่มแฟนกีฬามักมีการนัดสังสรรค์กนั เป็ น
ประจาทัง้ ก่อนการแข่งขัน การแข่งนัดในช่วงวันหยุด การเข้าชมการแข่งขัน ร่วมกับบุคคลอื่นทาให้
แฟนกีฬาได้มโี อกาสทีจ่ ะเข้าสังคม ใช้เวลาร่วมกับบุคคลอื่นและร่วมกันแบ่งปั นความผูกพันให้แก่กนั
(Dietz-Uhler; et al. 2000) ซึง่ นักสังคมวิทยาได้อธิบายว่าการชมกีฬากับบุคคลอื่นจะกระตุน้ ให้เกิด
การสื่อ สารระหว่างกัน โดยการแบ่ งปั น ข้อ มูลระหว่างกัน จะเกิด ขึ้น ได้ในหลายช่อ งทาง เมลนิ ค
(Melnick.1993) อธิบายว่าลักษณะเฉพาะของการสือ่ สาร (ถ่ายทอดประสบการณ์) ระหว่างกลุ่มแฟน
กีฬา ซึ่งเรียกว่าการพบปะกันเรื่องกีฬากลุ่มแฟน (ทีอ่ าจเป็ นเพื่อนสนิทหรือเป็ นคนแปลกหน้าก็ได้)
ได้ร่วมกันแบ่งปั นความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับ ทีม ผูเ้ ล่น และ สถานการณ์ องทีมเป็ นที่ ๆ ทาให้พวกเขาได้
ร่วมแบ่ งปั นความผูกพัน และความสนใจที่มีต่ อการแข่งขัน พวกเขาได้แบ่งปั น และรอคอยที่จะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการพูดคุยสามารถทาได้(เช่น พูดคุยกัน
ระหว่างช่วงทีม่ กี ารหยุดเล่น) ยิง่ ไปกว่านัน้ ในกลุ่มแฟนกีฬา มีการร่วมแบ่งปั นความรูส้ กึ ด้านอารมณ์
กับกลุ่มเพือ่ น ซึง่ เป็ นวิธกี ารหรือรูปแบบทีไ่ ม่เกิดขึน้ ในพบปะทางสังคมแบบอื่น นักสังคมวิทยาหลาย
ท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าการเข้าชม หรือการมีสว่ นร่วมในการแข่งขันกีฬาเป็ นเพียงไม่กช่ี ่องทาง
ซึง่ ผูช้ ายใช้แบ่งปั นอารมณ์รว่ มกับผูช้ ายคนอื่น ซึง่ แสดงให้เห็นว่าในกลุ่มแฟนกีฬาจะได้รบั ความรูส้ กึ
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ของการมีความสัมพันธ์ทด่ี แี ละการเป็ นมิตรอย่างลึกซึง้ ผ่านการแบ่ งปั นการเป็ นแฟนกับบุคคลอื่นที่
อยูใ่ นลักษณะใกล้เคียงกัน โดยเป็ นแฟนของทีมกีฬาทีมเดียวกัน (Hirt; & Clarkson.2015)
7) การเป็ นสมาชิ ก ของกลุ่ม (Group affiliation)แรงจูงใจสุด ท้ายที่สาคัญ ใน
กลุ่มแฟนกีฬา คือความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การอยูร่ ว่ มกันแบบสังคมเกิดขึน้ เมือ่ มีคนต้องการ
ความรูส้ กึ ของการเชื่อมโยงกันหรือเป็ นส่วนหนึ่งกับบุคคลอื่น ซึ่งทฤษฎีทางจิตวิทยาได้อธิบายว่า
เมื่อความต้องการพืน้ ฐานของเรา (หิวกระหายการมีเพศสัมพันธ์) ได้รบั การตอบสนองอย่างสมบูรณ์
แล้ว บุคคลจะมีความต้องการในระดับขัน้ ที่สูงขึน้ ไป ในรูปแบบของความรักและการเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม(Maslow. 1968) ซึง่ การเป็ นแฟนกีฬาสามารถตอบสนองความต้องการในลักษณะดังกล่าว
ได้ดผี า่ นทางปฏิสมั พันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ภายในกลุ่ม
แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล (Football consumption motivation)
ความหมายของแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
ลักษณะของแรงจูงใจดังกล่าวข้างต้นเป็ นลักษณะของแรงจูงใจทัวไปที
่ ก่ ระตุน้ ให้บุคคล
เข้ามาบริโภคหรือติดตามชมการแข่งขันกีฬาประเภทนัน้ ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นแฟน
ฟุตบอลหรือข้าชมการแข่งขันฟุตบอลนัน้ พบว่ามีการแบ่งลักษณะของแรงจูงใจทีแ่ ตกต่ างกันไปใน
แต่ละงานวิจยั เช่น การศึกษาของเกนเซอร์ (Gencer.2015) ได้ทาการการศึกษาแรงจูงใจในการเข้า
ชมการแข่งขันฟุตบอลของแฟนฟุตบอลชาวตุรกีจานวน 331 คน โดยมีการแบ่งลักษณะของแรงจูงใจ
ที่ เกี่ ย วข้อ งออกเป็ น 7 ประเภท คือ 1) ความรู้สึก ประสบความส าเร็จ ร่ ว มกับ ที ม (Vicarious
achievement) 2) สุ น ทรีย ศาสตร์ข องกีฬ าฟุ ต บอล (Aesthetics) 3) เนื้ อ หาของเกมส์ (Drama)
4) การหลบหนี จ ากความน่ าเบื่อ ในชีวิต ประจ าวัน (Escape) 5) การได้รบั ความรู้เกี่ย วกับ กีฬ า
ฟุ ตบ อลมากขึ้ น (Acquisition of knowledge) 6) ทั ก ษ ะของนั ก กี ฬ า (Physical skills of the
athletes) และ 7) การได้มปี ฏิสมั พันธ์ทางสังคม (Social interaction) หรือการศึกษาของยูนและโร
เซนเบอร์เกอร์ทส่ี าม (Yun; &Rosenberger III. 2014)ทีไ่ ด้ทาการศึกษาลักษณะของแรงจูงใจในการ
เข้ า ชมการแข่ ง ขัน ฟุ ตบอลลี ก ออสเตรเลี ย ได้ แ บ่ ง ลั ก ษณ ะของแรงจู ง ใจเป็ น 4 ประเภท
คือ 1) สุนทรียศาสตร์ของกีฬ าฟุ ตบอล (Aesthetics) 2) ความน่ าสนใจของตัวนักกีฬ า (Celebrity
attraction) 3) ความน่ าสนใจของการแข่งขัน (Flow) และ 4)ความรูส้ กึ ประสบความสาเร็จร่วมกับทีม
(Vicarious achievement) ซึ่ ง พบว่ า ลัก ษณะของการแบ่ ง ประเภทของแรงจู ง ใจจะขึ้ น อยู่ ก ั บ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในงานชิน้ นัน้ ๆ
ซึ่งในการศึกษารัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้นาแนวคิดของ บลันซาทร์และการ์รสิ นั (Broussard; &
Garrison.2004) ทีก่ ล่าวว่าแรงจูงใจเป็ นคุณลักษณะบางอย่างทีท่ าให้เราเลือกทีจ่ ะทาหรือหรือไม่ทา
บางสิง่ บางอย่าง โดยแรงจูงใจสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 1) แรงจูงใจภายใน
(Intrinsic motivation) เกิดขึน้ จากความพึงพอใจ ความสนใจ และความต้องการของบุคคลนัน้ ๆ เอง
และ 2) แรงจูง ใจภายนอก (Extrinsic motivation) เกิด ขึ้น จากสิ่งเสริม แรงหรือ ได้ร บั รางวัล จาก
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ภายนอกมาเป็ นแนวทางในการนิ ย ามตัว แปรแรงจู งใจในการเข้า ชมการแข่งขัน ฟุ ต บอล ซึ่งใน
การศึกษาครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั ได้นิยามความหมายของแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลว่าเป็ นใน
ส่วนของแรงจูงใจภายใน ซึง่ หมายถึง ระดับของความสนใจและความต้องการในคุณลักษณะต่างของ
กีฬ าฟุ ต บอลที่ก ระตุ้น ให้บุ ค คลอยากเข้าชมการแข่งขัน หรือเป็ น แฟนฟุ ต บ อลของสโมสรต่ าง ๆ
ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 6 ด้ า นได้ แ ก่ 1.ความรู้สึก ประสบความส าเร็จ (Vicarious achievement)
2.สุ น ทรีย ศาสตร์ (Aesthetics)3.ความตื่น เต้ น (Eustress)4.การหลบหนี (Escape)5.ทัก ษะทาง
ร่างกายของนั ก กีฬ า(Physical skills of the athletes) และ 6.การมีป ฏิส มั พัน ธ์ ท างสังคม(Social
interaction)
การวัดแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพบว่ามี
แบบวัดทีใ่ ช้วดั แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาอยูห่ ลายๆ แบบวัด แต่ทพ่ี บว่ามักจะนิยมใช้ใน
การศึกษาเกี่ยวกับแฟนฟุ ตบอลมีดงั นี้ 1) Sport Fan Motivation Scale (SFMS) (Wann. 1995)
เป็ นมาตรประเมินค่า 8 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (8
คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย 8 องค์ประกอบย่อย (1) ความเครียด (Eustress) (2) ความภาคภูมใิ จใน
ตนเอง (Self-esteem) (3) หนี ค วามชี วิ ต ปกติ ป ระจ าวัน (Escape from every life) (4) ความ
สนุ กสนาน (Entertainment) (5) ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic factor) (6) สุนทรียศาสตร์
(Aesthetic) (7) ความต้ อ งการในการเป็ นสมาชิก ของกลุ่ ม (Need for affiliation) และ(8) ความ
ต้องการของครอบครัว (Family need)
2) Motivation Scale for Sport Consumption (MSSC) (Trail; & James.
2001) เป็ นแบบประเมินแบบมาตรประเมินค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) ถึง
“เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (7 คะแนน) มีขอ้ คาถาม 27 ข้อ แบบประเมินประกอบด้วย 6องค์ประกอบย่อย
ได้แก่ (1) ความรูส้ กึ ประสบความสาเร็จร่วมกับทีม (Vicarious achievement) (2) สุนทรียศาสตร์
(Aesthetics) (3) ความตื่นเต้น (Eustress) (4) การหลบหนี (Escape) (5) ทักษะทางร่างกายของ
นักกีฬา (Physical skills of the athletes) และ (6) การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (Social interaction)
3)The Sport Interest Inventory (SII) ซึ่งเป็ นแบบประเมินทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยฟั งค์
และคณะ (Funk; et al. 2001) ซึ่ง เป็ นมาตรประเมิน ค่ า 7 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่ เห็น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ง ”
(1 คะแนน) ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (7 คะแนน)ประกอบด้วยข้อคาถาม 33 ข้อ 11 องค์ประกอบดังนี้
(1) การใช้เวลากับครอบครัว(Family bonding) (2) การใช้เวลากับเพื่อน (Friends bonding) (3) ความ
ไม่แน่ นอนของผลการแข่งขัน (Drama) (4) ความสนุ กสนาน (Entertainment) (5) การหนีจากความ
น่ า เบื่ อ (Escape) (6) ความตื่ น เต้ น (Excitement) (7) ความน่ า สนใจของผู้ เล่ น (Player interest)
(8) นั ก กี ฬ าเป็ นตั ว อย่ า งที่ ดี ต่ อ เยาวชน (Role model) (9) การได้ มี ป ฎิ ส ัม พั น ธ์ ก ั บ บุ ค คลอื่ น
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(Socialization) (10) ความสนใจในภาพรวมของที ม (Team interest) และ (11) ส่ ง เสริม ความ
ภาคภูมใิ จในตนเอง (Vicarious achievement)
โดยการศึกษาในครัง้ นี้เมื่อผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาข้อคาถามในแต่ละแบบวัดและบริบททีจ่ ะ
ทาการศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ตดั สินใจใช้เลือกใช้แบบประเมิน Motivation Scale for Sport Consumption
(MSSC) มาใช้ใ นการเก็บ ข้อ มู ล เนื่ อ งจากข้อ ค าถามในแบบประเมิน สามารถน ามาปรับ ใช้ไ ด้
เหมาะสมกับบริบททีจ่ ะทาการศึกษามากทีส่ ดุ
จากการทบทวนเอกสารและงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน
สามารถสรุปได้ว่าแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน กีฬา เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุของการเกิดขึน้ ของ
แฟนในหลายๆ ประเภทกีฬา ซึง่ เมื่อนามาใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ทาให้ในส่วนของกระบวนการภายใน
จิตใจ (Internal processing) ประกอบด้วยตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง 4 ตัวคือ 1) แรงจูงใจในการเข้าชมการ
แข่งขันฟุตบอล (Motivation) 2) การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสร (Team Identification) 3) ความรูส้ กึ พึง
พอใจของแฟนฟุตบอล (Fan satisfaction) และ 4) ความจงรักภักดีของแฟนฟุตบอล (Fan loyalty)
โดยตัวแปรแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุของตัวแปรทีเ่ หลืออีก 3
ตัวดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้จากการทบทวนเอกสารต่างๆ ทาให้เราเข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทางด้านจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึน้ ของแฟนฟุตบอลได้ชดั เจนมากขึน้ ในส่วนต่อไปจะ
เป็ นการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ในส่วนของปั จจัยภายนอก (Input)ที่ส่งผลต่อการเกิดขึน้ ของ
แฟนฟุตบอลซึง่ มีรายละเอียดอยูใ่ นส่วนถัดไป
3.2. ปัจจัยเชิ งสาเหตุในส่วนของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเป็ นแฟนฟุตบอล
ในความเป็ นจริงมีปัจจัยภายนอกอยูม่ ากมายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการเป็ นแฟนฟุตบอล แต่
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ผู้วิจ ัย ได้เน้ น ท าการศึก ษาปั จ จัย เชิง สาเหตุ ด้า นสิ่ง แวดล้อ มรอบตัว บุ ค คล
การตลาดของสโมสรฟุ ตบอลและภาพลักษณ์ ของสโมสร ซึ่งในส่วนของปั จจัยเชิงสาเหตุภายนอก
(Input)นัน้ เกี่ยวข้องกับตัวแปร 3 ตัวคือ 1) การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสร (Sport socialization) 2)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing communication)และ 3) ภาพลักษณ์ของ
สโมสรฟุ ตบอล (Team image) โดยเน้ นที่อิท ธิพ ลของการรับ ข้อมูลของทีม ผ่านตัว กลางต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน สื่อต่างๆการตลาด และภาพลักษณ์ของสโมสร เป็ น
การศึกษาถึงอิทธิพลของสิง่ แวดล้อมทางสังคมตามแนวคิดของฟั งค์ (Funk. 2008)ว่าส่งผลต่อการ
เป็ นแฟนฟุตบอลอย่างไร จากลักษณะดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงได้นาแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการ
ปั จจัยภายนอกมาใช้อธิบายในส่วนของอิทธิพลของสิง่ แวดล้อมทีส่ ่งผลต่อการเป็ นแฟนฟุตบอลของ
สโมสร ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
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3.2.1 แนวคิ ดการถ่ายทอดทางสังคม(Socialization Theory)
ในภาพรวมแล้วการถ่ ายทอดทางสังคมเป็ นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ
ค่านิยม และวัฒนธรรมของกลุ่ม ผ่านการมีปฏิส มั พันธ์กบั ตัวกลางการถ่ายทอด (Agent) ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ และปฏิบตั ติ นได้เหมาะสมกับสังคมนัน้ ๆ(Little. 2012) ซึ่งใน
การถ่ายทอดทางสังคมนัน้ พบว่ามีกลุ่มของตัวกลางที่สาคัญดังนี้ 1) ครอบครัว (Family) ซึ่งถือเป็ น
ตัวกลางการถ่ายทอดทางสังคมอันดับแรกทีบ่ ุคคลได้รบั ผ่านบิดา มารดา พี่ น้อง ปู่ ยา ตา ยาย หรือ
บุคคลอื่นๆทีถ่ อื ว่าเป็ นสมาชิกของครอบครัว ซึง่ จะให้การสอนลูกๆ ว่าอะไรบ้างทีเ่ ขาหรือเธอควรจะรู้
2) กลุ่มเพื่อน (Peer groups) เป็ นบุคคลทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันในด้านอายุ สถานะทางสังคมและเป็ น
ผูร้ ่วมแบ่งปั นความสนใจร่วมกัน โดยการถ่ายทอดทางสังคมในกลุ่มเพื่อน จะเริม่ ต้นในช่วงปี แรกๆ
ของชีวติ ตัวอย่างเช่น เด็กในสนามเด็กเล่นสอนเด็กทีอ่ ายุน้อยกว่าเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ของการเล่นใน
เกมต่าง ๆ และกลุ่มเพื่อนยังมีความสาคัญกับวัยรุน่ ในการทีเ่ ป็ นแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ์ข อง
ตนเองแยกออกจากผู้ป กครองและมีค วามเป็ นอิส ระ 3) องค์ ก รที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การถ่ า ยทอด
(Institutional agent) โดยองค์กรทางสังคมในแต่ละวัฒนธรรมจะเกีย่ วข้องกับการถ่ายทอดทางสังคม
โดยองค์กรที่เป็ นทางการเช่น โรงเรียน ที่ทางาน และรัฐบาล จะสอนบุคคลว่าจะปฏิบตั ติ วั อย่างไร
คอยแนะนาทางกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม ส่วนองค์กรอื่นๆ เช่นสื่อสารมวลชน จะทาการ
ถ่ายทอดทางสังคมโดยการส่งผ่านข้อความเกีย่ วกับบรรทัดฐานและความคาดหวังของสังคม
เมื่อ น าแนวคิด เกี่ย วกับ การถ่ ายทอดทางสังคมมาใช้ในบริบ ทของกีฬ า จะออกมา
รูปแบบของการถ่ายทอดทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเล่น และการตัดสินใจเป็ นทีจ่ ะมาเป็ นแฟนกีฬา
โดยการถ่ายทอดทางสังคมด้านกีฬาเป็ นกระบวนการให้ความรูเ้ กี่ยวกับกีฬาประเภทนัน้ ๆ ซึ่งเป็ น
กระบวนที่เกิดขึน้ จากการมีปฏิสมั พันธ์กบั ตัวกลางในการถ่ายทอดด้านกีฬา ได้แก่ ครอบครัว กลุ่ม
เพื่อ น และสื่อ ชนิ ด ต่ า งๆ โดยการถ่ า ยทอดทางสัง คมทางด้า นกีฬ าสามารถแยกออกได้ เป็ น
2 ประเภทใหญ่ๆ (Spaaij; & Anderson. 2010) คือ 1) การถ่ายทอดทางด้านการเล่นกีฬา ซึ่งเป็ น
การถ่ายทอดเกี่ยวกับวิธกี ารเล่นกฎกติกาและมารยาทของการเล่นกีฬาประเภทนัน้ ๆ และ 2) การ
ถ่ายทอดทางด้านการเชียร์กีฬ า เป็ น ถ่ายทอดเกี่ ยวกับ ประวัติความเป็ น มา ข่าวสาร และข้อมูล
เกีย่ วกับสโมสรในด้านต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาท ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าชมการ
แข่งขันรวมถึงการเป็ นแฟนของสโมสรกีฬานัน้ ๆ
การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล (Team Socialization)
ความหมายของการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั เกีย่ วกับการถ่ายทอดทางสังคมด้านกีฬาพบว่ามี
ตัว กลาง (Agent) ที่ส าคัญ อยู่ 3 ประเภทคือ 1) ครอบครัว 2) กลุ่ ม เพื่อ น และ 3) สถานศึก ษา
(James. 2001) โดยมีส่อื ประเภทต่างๆ ทาหน้าที่ ให้ขา่ วสารทีม่ อี ทิ ธิพลกับการถ่ายทอดทางสังคม
ด้านกีฬา (Spaaij; & Anderson.2010) โดยในช่วงวัยเด็กตอนต้น เด็กได้รบั การแนะนาให้รูจ้ กั กับ
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กี ฬ าโดยผ่ า นบุ ค คลที่ มีค วามส าคัญ กับ พวกเขา (Significant others) (ผู้ ป กครอง กลุ่ ม เพื่ อ น
ครูผสู้ อน) เด็กมักถูกสอนให้รจู้ กั รูปแบบพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วกับการเล่นกีฬา และพฤติกรรมการเล่นกีฬา
ในช่วงวัยต่อไป (Giuliano; Popp; & Knight.2000) ในช่วงก่อนเข้าโรงเรียน บิดามักมีบทบาทสาคัญ
ในการแนะนาให้เด็กรูจ้ กั กับกีฬาโดยการพูดคุย หรือดูการแข่งขันกีฬาผ่านโทรทัศน์ ซึง่ หลังจากนัน้
ตัวกลางการถ่ายทอดอื่น ๆ จะเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อไป เช่นเมื่อเด็ กเข้าโรงเรียน และเข้าเป็ น
ส่ว นหนึ่ งของสังคมที่มีล ัก ษณะกว้างขึ้น เพื่อ นและสถาบัน การศึก ษาจะเข้ามามีบ ทบาทส าคัญ
เกีย่ วกับความสนในเรื่องกีฬาของเด็ก (James.2004) จากลักษณะดังกล่าวของต้นของการถ่ายทอด
ทางสัง คมสู่กีฬ า (Sport socialization) ผู้วิจ ัย ได้น ามาปรับ ใช้ให้เหมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข อง
การศึกษาในครัง้ นี้ กลายเป็ นตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล(Team Socialization)
ในไทยพรีเมียร์ลกี ซึ่งเป็ นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมที่บุคคลได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับทีมสโมสร
รวมถึงการชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรทีไ่ ด้รบั ผ่า นตัวกลางการถ่ายทอดต่างๆ เช่น
ครอบครัว กลุ่มเพื่อน และสื่อต่างๆ ซึ่งในการนิยามตัวแปรนี้ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดการถ่ายทอดทาง
สังคมของ ลิตเติ้ล (Little. 2012) ทีก่ ล่าวว่าการถ่ายทอดทางสังคมเป็ นกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมของกลุ่ม ผ่านการมีปฏิสมั พันธ์กบั ตัวกลางการถ่ายทอด (Agent) ทัง้
ทางตรง และทางอ้อม เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ และปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมกับสังคมนัน้ ๆ มาเป็ น
แนวทางในการนิยามความหมายของการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล (Team socialization)
ซึ่งหมายถึง การได้รบั ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ค่านิ ยม และวัฒ นธรรมกลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับ สโมสร
ฟุตบอลผ่านการมีปฎิสมั พันธ์ทงั ้ ทางตรง และทางอ้อมกับกลุ่มตัวกลางการถ่ายทอดซึ่งประกอบไป
ด้วยกลุ่มเพือ่ น ครอบครัว และสือ่ ประเภทต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1. การถ่ ายทางสังคมสู่ส โมสรฟุ ต บอลผ่านกลุ่ม เพื่อน คือ การที่บุ คคลได้รบั
ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงแนวทางในการปฎิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับสโมสรที่ตนเองเป็ นแฟนฟุ ตบอล ผ่าน
ทางการมีปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพูดคุย การแลกเปลีย่ นความคิด การไปทากิจกรรมที่
เกีย่ วข้องกับสโมสรฟุตบอล ฯลฯ กับกลุ่มเพือ่ น
1.2. การถ่ายทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอลผ่านครอบครัว คือ การทีบ่ ุคคลได้รบั ข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงแนวทางในการปฎิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับสโมสรทีต่ นเองเป็ นแฟนฟุตบอล ผ่านทางการมี
ปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพูดคุย การแลกเปลีย่ นความคิด การไปทากิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสโมสรฟุตบอล ฯลฯ กับครอบครัว
1.3.การถ่ายทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอลผ่านสือ่ ประเภทต่าง ๆคือการทีบ่ ุคคลได้รบั
ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงแนวทางในการปฎิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับสโมสรทีต่ นเองเป็ นแฟนฟุตบอล ผ่านทาง
สือ่ ประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ท ฯลฯ
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การวัดการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ย วข้อ งกับ แบบวัด การวัด การถ่ า ยทอดทางสัง คมที่
เกี่ยวข้องกับกีฬานัน้ แบ่งออกได้เป็ น 2 รูปแบบใหญ่คอื 1)การวัดระดับของปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
การเป็ นแฟนฟุตกีฬาในภาพรวมๆ ของกีฬ านัน้ ๆ (Sport fan socialization) และแบบที่ คือ 2) การ
วัดระดับของปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเป็ นแฟนของทีมทีเ่ ฉพาะเจาะจง (Team socialization)
เช่นแบบประเมินของเฟรดเดอริกเซน (Frederiksen. 2003) ซึง่ เป็ นแบบประเมินทีว่ ดั ระดับของการ
ถ่ายทอดทางสังคมสู่ทมี ซึ่งประกอบไปด้วยหลายๆ ปั จจัยเช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน สื่อต่าง ฯลฯ
โดยเป็ นแบบประเมินค่า 8 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (8
คะแนน) จานวน 16 ข้อ แต่พบว่าข้อคาถามในแบบวัดทัง้ 2 ประเภท ข้อคาถามมีความเกีย่ วข้องกับ
วัฒนธรรมการถ่ายยทอดทางสังคมในเรื่องกีฬาแตกต่างจากประเทศไทยมาก ทาให้ยากแก้การปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบททีจ่ ะทาการศึกษา เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นา
แบบประเมิน ในส่ว นของการถ่ ายทอดทางสังคมสู่ส โมสรฟุ ต บอลขึ้น โดยการศึก ษาทฤษฎีก าร
ถ่ ายทอดทางสังคม (Socialization Theory) และศึก ษางานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งกับ การน าเอาทฤษฎี
ดังกล่าวมาใช้ศกึ ษาในหลายๆประเภทกีฬาซึง่ จากการทบทวนเอกสารดังกล่าวร่วมกับการพิจารณา
ถึงบริบทในสังคมไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นแฟนฟุตบอลของไทยได้พฒ
ั นาแบบประเมินทีม่ จี านวน
21 ข้อเป็ นการถามถึงระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมที่บุ คคลได้รบั เกี่ยวกับ
สโมสรฟุตบอลที่เชียร์โดยเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ไม่จริง (1 คะแนน) จนถึงจริงทีส่ ุด (5
คะแนน) โดยผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบประเมินมากกว่าแสดงถึงการได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมสู่ทมี
สูงกว่าคนทีไ่ ด้คะแนนน้อยกว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เกีย ร์ฮ าร์ท และเคตัน (Gearhart; & Keaton. 2011) ได้ ท าการศึก ษาอิท ธิพ ลของ
สิง่ จูงใจ (Motive) ในการเลือกเชยร์ทมี กีฬา, ระดับการยึดมันผู
่ กพันกับทีม , ความรูส้ กึ ทางลบและ
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาเมื่อทีมทีต่ นเองเชียร์มีผลงานไม่ดี (poor performance) โดยตัง้ สมมติฐาน
ว่าสิง่ จูงใจ (Motive) ในการเลือกติดตามทีมกีฬาทีม่ ผี ลต่อระดับของการยึดมันผู
่ กพันกับทีมนัน้ ๆเช่น
1) การถ่ายทอดทางสังคม (ซึ่งเป็ นการศึกษาอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนและครอบครัวที่ส่งผลต่อการ
เลือ กทีม )2) ลัก ษณะเฉพาะของทีม (ศึก ษาถึงลัก ษณะของทีม เช่ น รูป แบบการเล่ น ทัศ นคติแ ละ
พฤติกรรมของนักกีฬาที่ส่งผลต่อการเลือกทีม ) และ 3) ชื่อเสียงของทีม (ศึกษาถึงบทบาทของสื่อ
ประเภทต่างๆทีม่ ผี ลต่อการเลือกทีม ) ทีแ่ ตกต่างกันจะส่งผลให้ระดับของความยึดมันกั
่ บทีม (Team
identification) แตกต่างกันโดยศึกษากับนักศึกษา จานวน 329 คนในมหาวิทยาลัยของรัฐในทาง
ตอนใต้ของอเมริกาพบว่าสิง่ ทีจ่ งู ใจในการเลือกทีมแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั อารมณ์ทางลบและ
พฤติกรรมของแฟนฟุตบอลพบว่าลักษณะเฉพาะของทีมและการถ่ายทอดทางสังคมมีความสัมพันธ์
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ทางบวกกับความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันกับสโมสรและความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ จูงใจในการเลือกทีมและ
พฤติกรรมของแฟนฟุตบอลนัน้ ถูกคันกลางด้
่
วยความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันกับสโมสร
แพรี่ โจนส์ และวานน์ (Parry; Jones; & Wann. 2014) ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์
แบบข้ามวัฒ นธรรมในส่วนของการเป็ น แฟนฟุ ต บอลซึ่ง ท าการศึกษากับ แฟนฟุ ต บอลในสหราช
อาณาจัก ร (UK) เพื่อ น าข้อ มูล ที่ได้ไปเปรีย บเทีย บกับ ประเทศอื่น ๆใน 4 หัว ข้อใหญ่ คือ 1) การ
ถ่ายทอดทางสังคมที่นาไปสู่การมีบทบาทของแฟนกีฬา 2) พฤติกรรมของแฟนกีฬา 3) การยึดมัน่
กับบทบาททางสังคมของแฟนกีฬาและ 4) การยึดมันผู
่ กพันในทีมซึง่ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เรียน
อยูใ่ นมหาลัยของสหราชอาณาจักร252 คนพบว่าเพศมีผลต่อความแตกต่างของพฤติกรรมทีแ่ สดงถึง
การเป็ นแฟนฟุตบอล (ผูช้ ายมีระดับของการเข้าชมการแข่งขันหรือร่วมทากิจกรรมมากกว่าผูห้ ญิง )
และการยึดมันกั
่ บทีมโดยการมีปฎิสมั พันธ์ร่วมกับแฟนฟุ ต บอลคนอื่นๆเป็ นตัวทานายที่สาคัญของ
พฤติกรรมของแฟนกีฬาโดนตัวกลางการถ่ายทอดที่สาคัญทีพ่ บจากการเก็บข้อมูลคือบิดาและส่วน
ใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีระดับการยึดมันกี
่ ฬาสูงเมื่อทาการวิเคราะห์กบั ประเทศอื่นๆพบว่าตัวกลาง
การถ่ายทอดทางสังคมของสหราชอาณาจักรมีหลากหลายกว่าประเทศอื่นแฟนกีฬ าของสหราช
อาณาจักรเข้าชมการแข่งขันมากกว่าผูช้ ายในสหราชอาณาจักรดูกฬี าและพูดคุยกับเกี่ยวกับกีฬา
ทุกวัน
ราม ม าติ เค บิ ริ แ ล ะเช ด เม น แ ฟ ต (Rahmati;Kabiri; & ShadManfaat. 2014)
ได้ทาการศึกษาถึงผลกระทบของปั จจัยหลายประเภท เช่นชนชัน้ ทางสังคม รูปแบบการใช้ชวี ติ อายุ
และเพศทีท่ าให้เกิดการเพิม่ จานวนของผูห้ ญิงทีเ่ ข้าชมการแข่งขัน (Female’s participation in sport
event) พบว่ามีปัจจัยสาคัญทีส่ ง่ ผลได้แก่ เพศ และถ่ายทอดทางสังคมของบทบาททีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เป็ น แฟนกีฬ า(Fandom sport role socialization) โดยการถ่ ายทอดทางสังคมที่แสดงถึงการเป็ น
แฟนกีฬามีองค์ประกอบดังนี้ อัตลักษณ์ ของกีฬา (Sport identity) การยึดมันผู
่ กพันในทีม (Team
identification) และพฤติกรรมที่ต้องกระทาเพื่อแสดงถึงการเป็ นแฟนกีฬา (Sport fandom-related
behaviors) เป็ นตัวบ่งชีท้ แ่ี ตกต่างกันของแต่ละเพศในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับกีฬา โดยทาการสารวจกับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 224 คน ในมหาวิทยาลัย Guilan University ประเทศอิหร่าน แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
เพื่อน (Peer group) สื่อต่างๆ (Mass media) และความสัมพันธ์แบบพีน่ ้อง (Siblings)เป็ นปั จจัยทีม่ ี
ความสาคัญต่อกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมด้านกีฬาระหว่างกลุ่มแฟน โดยมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญระหว่างเพศชายและหญิงในระดับของการถ่ายทอดทางสังคม ร่วมถึงปั จจัยทางสังคมที่
ได้ ร ับ โดยเพศชายจะมี ค ะแนนสู ง กว่ า เพศหญิ ง ในส่ ว นองค์ ป ระกอบของแฟนกี ฬ าในทั ง้
3 องค์ประกอบ คือ อัตลักษณ์ ของกีฬา การยึดมันผู
่ กพันในทีม และพฤติกรรมที่ต้องกระทาเพื่อ
แสดงถึงการเป็ นแฟนกีฬา
เฟดเดอริกเซน (Frederiksen. 2003) ได้ทาการศึกษาว่าทาไมบุคคลถึงกลายมาเป็ น
แฟนกีฬา (Sportfan) โดยให้ความสนใจไปทีค่ วามแตกต่างในประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการถ่ายทอด
ทางสัง คม (Socializationexperiences) ระหว่ า งบุ ค คลที่ มี แ สดงออกถึ ง การเป็ นแฟนของที ม
(Fandom) สูงและต่าและบุคคลทีม่ คี วามยึดมันในที
่ มสูงและต่า (Team-Identification) โดยเก็บข้อมูล
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จากนักศึกษาในมหาลัย Western KentuckyUniversity จานวน 254 คนพบว่าในภาพรวมของกลุ่ม
แฟนกีฬา บุคคลทีม่ กี ารแสดงบทบาทการเป็ นแฟนของทีมสูงก็จะมีระดับของการได้รบั การถ่ายทอด
ทางสังคมสูงไปด้วยเช่นเดียวกันใครทีม่ คี วามยึดมันในที
่ มต่า ก็จะมีระดับของการได้รบั การถ่ายทอด
ทางสังคมน้อยฉะนัน้ จึงกล่าวได้ว่าการถ่ายทอดทางสังคมเป็ นปั จจัยที่มคี วามสาคัญที่ทาให้บุคคล
กลายมาเป็ นแฟนหรือไม่เป็ นแฟนของทีมกีฬานัน้ ๆ
สถาบัน วิจ ัย ทางด้านกีฬ าฟุ ต บอลเซอร์น อร์แ มน เชสเตอร์ (Sir Norman Chester
Centre for Football Research. 2015)ได้ท าการเก็บ ข้อ มูล กับ แฟนฟุ ต บอล เอฟ เอ พรีเมีย ร์ลีก
ประจาปี ค.ศ.1995/1996 เพื่อสารวจว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้เลือกเชียร์ทมี ที่ตนติดตามเป็ น
แฟนอยู่ จากกลุ่ ม ตัว อย่างประมาณ 20,470 คน จ านวน 20 ทีม พบว่า 1) การเป็ นทีม ท้อ งถิ่น
2) อิทธิพลของครอบครัว และ3) กลุ่มเพือ่ น เป็ นปั จจัยลาดับที่ 1-3 ทีส่ ง่ ผลต่อการเข้าชมการแข่งขัน
วานน์ เวดดิล และดันแฮม (Wann; Waddill; & Dunham. 2004) พบว่าเพศทีแ่ ตกต่าง
กันจะได้รบั ผลกระทบจากการถ่ายทอดทางสังคมแตกด้านกีฬาต่ างกัน บ่งชีว้ ่ากลุ่มเพื่อน ครอบครัว
และโรงเรียนเป็ นตัวแทนการถ่ายทอดที่มปี ระสิทธิภาพสาหรับเด็กชาย ในขณะที่ครอบครัว เพื่อน
และชุมชน มีอทิ ธิพลมากสาหรับเด็กผูห้ ญิง
จากตัวอย่างผลการศึกษาเกีย่ วกับการถ่ายทอดทางสังคมสูก่ ฬี า (Sport socialization)
ที่ยกมาสามารถสรุป ได้ว่าการถ่ายทอดทางสังคมทางด้านกีฬาเป็ นปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการเลือก
ติดตามหรือการเป็ นแฟนของทีมกีฬ าต่าง ๆ รวมทัง้ ก่อให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันในทีมหรือกีฬา
ประเภทนัน้ ๆ ซึง่ ในกีฬาฟุตบอลก็มลี กั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน เพราะเมื่อบุคคลได้รบั การถ่ายทอดทาง
สังคมทางด้านกีฬากับสโมสรใดก็จะส่งผลให้เกิดการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรนัน้ ทัง้ ในด้านของวาม
คิด และอารมณ์ ซึ่งทาให้ความรูส้ กึ ได้ตงั ้ แต่สนุ กสนาน รูส้ กึ ได้เติมเต็มภายในจิตใจของตนเอง ไป
จนถึง รูส้ กึ ผิดหวัง ไม่พอใจ ฯลฯ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ กับแฟนฟุตบอลคนอื่นๆ (Sport
fandom) ทาให้เกิดความรูส้ กึ ของอารมณ์ทางบวกภายใน ซึ่งก่อให้เกิดความรูส้ กึ ผูกพันและมีความ
ชื่นชอบต่อสโมสรกีฬานัน้ ๆ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวส่งผลต่อการตัดสินใจในการเป็ นแฟนฟุตบอล
ของสโมสรทีต่ นเชียร์ ซึง่ ความรูส้ กึ ผูกพันและชื่นชอบดังกล่าวจะส่งผลต่อการเชื่อมันในที
่ ม และสร้าง
แรงจูงใจในหารเข้าชมการแข่งขันในครัง้ ต่อไป สามารถสรุปได้ว่าในส่วนของกีฬาฟุ ตบอลนัน้ การ
ถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอล (Team socialization)เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุของการเกิดแรงจูงใจ
ในการเข้าชมการแข่งขันฟุ ตบอล (Football consumption motivation) และความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพัน
กับสโมสรฟุตบอล (Team idenpification)
3.2.2 แนวคิ ดการสื่อสารทางการตลาด (Marketing communication)
ในปั จจุบนั การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี เป็ นการแข่งขันในระดับอาชีพ ซึง่ แต่ละ
ทีมมีลกั ษณะเหมือนผู้ผลิตสินค้าประเภทหนึ่ง ที่แตกต่างจากสินค้าปกติต รงที่เป็ นการจัดเตรียม
ความบันเทิงในลักษณะของการแข่งขันฟุ ตบอลให้กลุ่มลูกค้า ซึ่งเรียกได้อกี อย่างหนึ่งว่ากลุ่มแฟน
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ฟุ ตบอลของสโมสรนัน้ ๆ เป็ นผู้ซ้ือบริการหรือสินค้าดังกล่าวจากสโมสรก็เหมือนกับบริษัทผู้ผลิต
สิน ค้าประเภทอื่น ๆ ที่มุ่งหวังการสร้างรายได้จ ากตัว สิน ค้า โดยรายได้จ ะน าไปสู่ก ารพัฒ นาใน
ลักษณะต่างๆ ของบริษทั โดยการทีจ่ ะประสบความสาเร็จตามความคาดหวังนัน้ ผูผ้ ลิตสินค้ามีความ
จาเป็ นทีต่ อ้ งมีการวางแผนการตลาด โดยใช้วธิ กี ารต่างๆ ทีห่ ลากหลายเพือ่ นาเสนอสินค้าของตนเอง
ให้บุคคลทัวไปได้
่
ทราบ และรูว้ ธิ ที ่จี ะเข้าถึงสิ้นค้าของตนเอง เพื่อรักษาลูกค้าที่มอี ยู่เดิม และเพิม่
ลูกค้ารายใหม่ๆ ให้มโี อกาสรับทราบเกี่ยวกับสินค้า และวิธกี ารที่จะเข้าถึงสินค้าของตน ซึ่งสโมสร
ฟุ ตบอลก็มคี วามจาเป็ นในลักษณะเดียวกัน โดยแนวคิดทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอ
สินค้าให้กลุ่มลูกค้า นัน้ เกีย่ วข้องกับแนวคิด ทางการตลาดในเรื่องการสื่อสารทางการตลาด ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาใช้อธิบายและสร้างตัวแปรทางด้านการตลาดในส่วนของปั จจัยภายนอกที่
ส่งผลต่อการเป็ นแฟนฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
การสื่อสารทางการตลาดเป็ นวิธกี ารที่ธุรกิจทุกประเภทต้องให้ค วามสนใจ เนื่องจาก
เกีย่ วข้องกับการนาเสนอและให้ขอ้ มูล ของสินค้าและบริการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามี
การผลิต สิน ค้า ชนิ ด อะไร สามารถตอบสนองความต้อ งการอย่า งไรและสามารถเข้า ถึงและซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้ทไ่ี หน เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซือ้ สินค้า มีนกั วิชาการหลาย
ท่ า นให้ค วามหมายของการสื่อ สารทางการตลาดไว้ด ัง นี้ ป ระดิษ ฐ์ จุ ม พลเสถีย ร (2544) ได้ให้
ความหมายว่าเป็ น “กระบวนการเพื่อสื่อสารข้อมูลสินค้า บริการ หรือความคิดสู่เป้ าหมายอย่างมี
ประสิทธิภ าพ” ผ่านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดชนิ ด ต่ างๆ ซึ่งประกอบด้วยการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายเช่นเดียวกับ อัยดิเนล (Aydinalp. 2012) กล่าวว่าการสือ่ สารทาง
การตลาดเป็ นกระบวนการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ ดาเนินการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาด
หลาย ๆ วิธกี าร เช่น การโฆษณา การพัฒนารูปแบบการขาย การขายตรง เป็ นต้น โดยใช้ช่องทาง
ดังกล่าวแนะนาสินค้าและบริการของพวกเขาไปยังกลุ่มเป้ าหมาย และอมวกโคและคณะ (Amoako;
et al.2012). ให้ค วามหมายว่าการสื่อ สารทางการตลาดว่าเป็ น วิธีก ารที่บ ริษัท พยายามที่จะแจ้ง
ข่าวสาร ชักชวนและเตือนผูบ้ ริโภคโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ ท่พี วก
เขาขายโดยภาพรวมแล้วสรุปได้ว่าการสื่อสารทางการตลาดหมายถึง การทีผ่ ผู้ ลิตสินค้าหรือบริการ
พยายามทีจ่ ะสื่อสารกับผูบ้ ริโภคถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ผ่านทางเครื่องมือทางการตลาดชนิด
ต่างๆ เช่น การโฆษณา (Advertise) โปรโมชันในการขาย
่
(Sale promotion) การตลาดแบบขายตรง
(Direct marketing) เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือการให้ความรู้ และกระตุน้ ให้เกิดการรับรูเ้ กีย่ ว
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ไปกลุ่มเป้ าหมาย ซึง่ ในการศึกษาในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วกับการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ(Integrated marketing communication) ซึ่งเป็ นแนวคิดหนึ่งของการ
สือ่ สารทางการตลาด(Marketing communication) ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing communication)
ความหมายของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณการเป็ นแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาด
(Marketing) ซึ่งมีแนวคิดเรื่องการสื่อสารทางการตลาด (Marketing communication) เป็ นพื้นฐาน
และได้มผี ู้ท่ใี ห้ความหมายของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการไว้หลายท่านเช่นสมาคม
บริษทั ตัวแทนโฆษณาแห่งสหรัฐอเมริกา (อ้างอิงจาก ธีรพันธ์ โล่ทองคา.2544) ได้ให้ความหมายของ
การสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการไว้วา่ เป็ นการวางแผนภายใต้แนวคิดเดียว โดยใช้การสื่อสาร
หลายๆ รูป แบบเพื่อให้บ รรลุ แผนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ น การโฆษณา การตอบกลับ โดยตรง การ
ส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งรูปแบบต่างๆจะถูกใช้อ ย่างผสมผสานเพื่อความชัดเจน
เป็ นหนึ่งเดียวและเกิดผลกระทบทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด เช่นเดียวกับดารา ทีปะปาลและธนวัฒน์ ที
ปะปาล (2553) กล่าวว่า เป็ นแนวหนึ่งของการสื่อสารทางการตลาด ทีผ่ บู้ ริหารการตลาดได้วางแผน
พัฒนาขึน้ มาโดยนาเครื่องมือสื่อสารหลายรูปแบบมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถส่ง
ข่าวสารทีเ่ กิดผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เพื่อให้เกิดผลตามที่
มุ่งหวัง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็ นการสื่อสารที่ต้องการสร้างภาพขนาดใหญ่ จาเป็ นต้องใช้การ
วางแผนการตลาด การจัดโปรแกรมส่งเสริมการตลาดและประสานงานของเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดในรูปแบบต่างๆ นามาใช้ร่วมกัน และวรุตม์ โอนพรัตน์วบิ ูล (2553) ได้กล่าวว่าการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณการ เป็ นการเอาเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย ฯลฯ มาผสมผสานใช้ในการสื่อสาร
ให้กบั สินค้าตัวหนึ่ง แบรนด์สนิ ค้า หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยทีเ่ นื้อหาเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ในทุกเครื่องมือ เพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซื้อในกลุ่มผูบ้ ริโภคเป้ าหมายกล่าวโดยสรุปแล้วการ
สือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการเป็ นการสื่อสารทีเ่ น้นการใช้เครือ่ งมือในการสือ่ สารทางการตลาด
ประเภทต่างๆ มาใช้รว่ มกัน เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ส่งไปถึงลูกค้าที่
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิท ธิภ าพสูงสุด เพื่อจะนาไปสู่พฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือ
บริการชนิดนัน้ ๆ ต่อไป
จากความหมายข้า งต้ น การสื่อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณ าการนั น้ เป็ นการใช้
เครื่อ งมือ การสื่อ สารหลากหลายรูป แบบ ซึ่ง ในการใช้แ ต่ ล ะครัง้ ไม่ จ าเป็ นที่จ ะต้ อ งเลือ กใช้ทุ ก
เครื่อ งมือ ก็ไ ด้ โดยเสรี วงษ์ ม ณฑา (2540: 110) ได้เสนอเครื่อ งมือ ที่ เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการไว้ 22 ประเภทดังนี้
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ตาราง 1 เครือ่ งมือการสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการ
1.การโฆษณา(Advertising)
2.การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling)
3.การส่งเสริมการขาย (sale promotion)
4.การประชาสัมพันธ์ (Public relation)
5.การตลาดทางตรง (Direct marketing)
6.การตลาดโดยการจัด กิจ กรรมพิเศษ (Event
marketing)
7.การจัดแสดงสินค้า (Display)

12.การจัดศูนย์ฝึกอบรม (Training center)
13.การให้บริการ (Service)
14.การใช้พนักงาน(Employee)
15.การบรรจุภณ
ั ฑ์(Packing)
16.การใช้พาหนะของบริษทั เคลื่อนที่ (Transit)
17.การใช้ป้ายต่างๆ (Signage)

18.การใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
(Internet)
8.การจัดโชว์รมู (Showroom)
19.การใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสือ่ (Merchandising)
9.การจั ด ศู น ย์ ส าธิ ต การท างานของสิ น ค้ า 20.การให้สมั ปทาน(Licensing)
(Demonstration center)
10.การจัดสัมมนา (Seminar)
21.คูม่ อื สินค้า (Manual)
11.การจัดนิทรรศการ (Exhibition)
22.อื่น ๆ
กีฬาในฐานะทีเ่ ป็ นสินค้า และบริการประเภทหนึ่งก็มคี วามจาเป็ นที่จะต้องมีการใช้การ
สื่อสารทางการตลาด เพื่อสื่อสารให้กลุ่มลูกค้าเกิดการตระหนักถึงการมีอยู่ของสินค้าและบริการ
รวมทัง้ ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เพราะจากความรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะนาไปสู่
การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และนาไปสู่การบริโภคสินค้า นอกจากนี้ยงั ช่วยสร้างความรูส้ กึ
ผูกพัน กับ ผลิต ภัณ ฑ์ในระดับ สูง (Alden; et al.1999; Chen; Shen; & Chiu.2007) และเป็ น ข้อมูล
พืน้ ฐานให้ผบู้ ริโภคทราบว่า สินค้าและบริการดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการใดของตน ซึง่
เป็ นเรื่อ งปกติ ท่ีลู ก ค้ า จะไม่ ซ้ื อ สิน ค้ า ถ้ า ไม่ เคยได้ ข้อ มู ล อะไรเกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ นั ้น มาก่ อ น
(Aydinalp.2012) ซึ่งจากผลการวิจยั ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั คาดว่าการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
จะเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางบวกต่อแรงจูงใจในการบริโภคกีฬา
ในการศึกษาในครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึก ษาว่าการตลาดแบบบูรณาการ(Integrated
marketing communication) ส่ งผลต่ อ การเป็ นแฟนฟุ ต บอลอย่ า งไร ซึ่ง ผู้วิจ ัย ได้น าแนวคิด การ
สื่อ สารทางการตลาดของ อัย ดิเนล (Aydinalp. 2012) ที่ก ล่ า วว่ า การสื่อ สารทางการตลาดเป็ น
กระบวนการสื่อสารทีน่ ่าเชื่อถือ ดาเนินการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาดหลาย ๆ วิธกี าร
เช่น การโฆษณา การพัฒนารูปแบบการขาย การขายตรง เป็ นต้น โดยใช้ช่องทางดังกล่าวแนะนา
สินค้าและบริการของพวกเขาไปยังกลุ่ มเป้ าหมาย มาเป็ นแนวทางในการนิยามความหมายของการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing communication) ในการศึกษาครัง้ นี้ว่า
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หมายถึง การรับรูว้ ธิ กี ารและช่องทางสือ่ สารทางการตลาดทีส่ โมสรฟุตบอลในไทยลีกใช้สอ่ื สารเพือ่ ส่ง
ข่าวสารต่างๆของสโมสรให้กบั กลุ่มแฟนฟุตบอลหรือผูท้ ส่ี นใจ
โดยการกาหนดรูปแบบการสื่อทางการตลาดที่จะใช้ ในการศึกษาแบ่งออกเป็ น 7 รูป
ตามการศึกษาของพอดี สุขพันธ์ (2557) ซึ่งผู้วจิ ยั ได้นามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบวัดการ
สื่อสารทางการตลาดที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เนื่ องจากทาการศึกษาในบริบทและกลุ่ม ตัวอย่างที่
ใกล้เคียงกัน โดยตัดการสื่อสารทางการตลาดแบบปากต่อปากออก (Word of mouth marketing)
ออกเนื่องจากเป็ นการสื่อสารทางการตลาดที่เกิดขึน้ ระหว่างผู้บริโภคหรือแฟนฟุ ตบอลโดยที่ไม่มี
สโมสรเข้ามาเกีย่ วข้อง โดยช่องทางการสือ่ สารทางการตลาดทัง้ 7 มีดงั นี้
1. การโฆษณา (Advertising) คือการทีส่ โมสรฟุตบอลนาเสนอเรื่องราว และข้อมูล
ต่างๆ ของสโมสร ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้แฟนฟุ ตบอลได้ทราบข้อมูลอย่างละเอียด ของ
สินค้าและบริการต่าง ๆ ของสโมสร
2. การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) คือกิจกรรมหรือสิทธิพเิ ศษทีท่ างสโมสร
ทาขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้แฟนฟุ ต บอลเข้าชมการแข่งขัน และซื้อสินค้าต่าง ๆ ของ
สโมสร
3. การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ์ (Event and experience) คือ กิจกรรม
ที่จดั โดยสโมสรฟุ ตบอล เพื่อกระตุ้นให้แฟนฟุ ตบอลมีความรู้สกึ ร่วม และอยากติดตามเป็ นแฟน
ฟุตบอลของสโมสรเพิม่ ขึน้
4. การประชาสัมพันธ์ (Public relation) คือ การให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสโมสร
ฟุ ตบอลในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สิง่ พิมพ์ของสโมสร ฯลฯ เพื่อให้แฟน
ฟุตบอลของสโมสร ได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ของสโมสร
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) คือ การส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับสโมสร
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี ไปถึงแฟนฟุตบอลกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ รายการกีฬา เอกสารแจกฟรีส่งถึง
บ้าน และ SMS แบบเสียง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการติดตามข่าวสาร และกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการต่างๆของสโมสร
6. การตลาดออนไลน์ (Online marketing) คือ การส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับสโมสร
และสิ้นค้าต่าง ๆ ของสโมสรผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความสะดวกกับแฟนฟุ ตบอลในการ
ติดตามข่าวสาร และซือ้ สินค้า และบริการต่าง ๆ ของสโมสร
7. พนั ก งานขาย (Personal selling) คือ การที่ ส โมสรจัด บุ ค ลากรที่ มีค วามรู้
เกี่ยวกับสินค้าและบริหารต่างของสโมสร มาอธิบายและนาเสนอต่อแฟนฟุตบอลหรือผูส้ นใจ ส่งผล
ให้ความเข้าใจ และง่ายต่อการตัดสินใจเข้าชมการแข่งขันหรือ ซือ้ สินค้าทีร่ ะลึกของสโมสร
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การวัดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั พบว่าในแต่ละงานมีการใช้รปู แบบของการสื่อสาร
ทางการตลาดแตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะงานขึ้น อย่ ก ับ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึก ษาในครัง้ นั น้ ๆ
ว่าต้องการดูประสิทธิภาพของการสื่อสารทางการตลาดรูปแบบใด ซึง่ ชิมป์ (Shimp.2000) กล่าวว่า
เครื่องมือทางการตลาดทีน่ ิยมใช้ในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการนัน้ มีอยู่ดว้ ยกัน 5 ชนิด
คือ 1.การโฆษณา (advertisement) 2.การประชาสัมพันธ์ (public relation ) 3.การตลาดทางตรง
(direct marketing) 4.การตลาดเชิงกิจ กรรม(event marketing)และการส่ ง เสริม การขาย (sales
promotion) แต่เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดของสโมสรฟุตบอลใน
ประเทศไทยพบว่ามีการใช้เครื่องมือทีห่ ลากหลายกว่าทีช่ มิ ป์ กล่าวไว้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาแบบวัดการ
สือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ โดยกาหนดรูปแบบการสื่อทางการตลาด
ที่จะใช้ศกึ ษาออกเป็ น 7องค์ประกอบ ตามการศึกษาของพอดี สุขพันธ์ (2557)ซึ่งผู้วจิ ยั นามาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาแบบวัดการสือ่ สารทางการตลาดทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เนื่องจากทาการศึกษา
ในบริบทและกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันประกอบด้วย 7 องค์ประกอบคือ 1) การโฆษณา 2) การ
ส่งเสริมการขาย 3) การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ์ 4) การประชาสัมพันธ์ 5) การตลาด
ทางตรง 6) การตลาดออนไลน์ และ7) การขายโดยพนักงาน โดยเป็ นแบบวัดทีม่ จี านวน 27 ข้อเป็ น
การถามถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของสโมสรโดยเป็ น
แบบประเมินค่า 5 ระดับตัง้ แต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1 คะแนน) จนถึงเห็นด้วยอย่างยิง่ (5 คะแนน)
โดยผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบประเมินมากกว่าแสดงถึงการได้รบั ข้อมูลของทีมฟุตบอลในช่องทางต่างๆ
สูงกว่าคนทีไ่ ด้คะแนนน้อยกว่า
งานวิ จยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
พอดี สุขพันธ์ (2557) การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อค้นหากลยุทธ์การสร้างคุณค่า
แบรนด์สโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี ซึง่ เป็ นการวิจยั แบบผสมผสานทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณและการ
วิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาได้แก่ แฟนสโมสรฟุ ตบอลไทยพรีเมียร์ลกี จานวน 724 คน
ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การสร้างคุณค่าแบรนด์สโมสรฟุ ตบอลไทยพรีเมียร์ลกี นัน้ ประกอบด้วย
ปั จจัยด้านจิตวิทยา ภาพลักษณ์สโมสรฟุตบอล การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และกลยุทธ์การ
สร้างคุณค่าแบรนด์ โดยสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี ควรให้ความสาคัญการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้านการตลาดแบบปากต่อปากมากทีส่ ุด เนื่องจากส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์การสร้างคุณค่าแบ
รนด์สโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี สูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ การโฆษณา และผูบ้ ริหาร ตามลาดับ
การศึกษาตัวแปรการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการนัน้ เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิง
สาเหตุท่เี กี่ยวข้องกับ กิจกรรมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อกระบวนการภายในจิตใจตามแนวคิ ดของ
ลาดับ ขัน้ การตัดสิน ใจบริโภคกีฬ า (Sport decision-making sequence) ของฟั งค์ (Funk. 2008)
สรุปว่าการทีบ่ ุคคลจะหาสินค้าหรือบริการมาตอบสนองความต้องการภายในจิตใจ บุคคลจาเป็ นต้อง
ทราบข้อมูลของสินค้าและทาการประเมินแล้วว่าสินค้าหรือบริการชนิดนัน้ ๆ สามารถตอบสนองความ
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ต้องการของตนเองได้ และนาไปสู่การตัดสินใจและมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการชนิดนั ้น
ต่อไป ซึ่งการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ(Integrated marketing communication) จะทา
หน้ า ที่ในการให้ข้อ มูล ต่ างๆ เกี่ย วกับ สิน ค้า และบริก ารที่จ ะให้ผู้รบั บริก ารหรือ แฟนฟุ ต บอลใน
การศึกษาครัง้ นี้ สามารถตัดสินใจ และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเข้าชมการแข่งขันของสโมสร
ฟุ ตบอลที่ตนเองสนับสนุ นได้ ซึ่งจากการอธิบายของแนวคิดและตัวอย่างงานวิจยั ที่ยกมาสามารถ
สรุปได้ว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุของการเกิดแรงจูงใจในการเข้า
ชมการแข่งขันฟุตบอล

3.2.3 แนวคิ ดภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand image)
สโมสรฟุตบอลในฐานะทีเ่ ป็ นสินค้าประเภทหนึ่งมีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัวแตกต่างกันไป
ในแต่ละสโมสร ไม่ว่าจะเป็ นตราประจาสโมสร สนามการแข่งขัน สไตล์การเล่น ฯลฯ ซึ่งลักษณะ
แตกต่างดังกล่าวได้สร้างการรับรูเ้ กี่ยวกับสโมสรทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละสโมสร เช่น เมื่อพูดถึงทีม
บุรรี มั ย์ยูไนเต็ดภาพการรับรูข้ องแฟนฟุ ตบอลก็อาจจะแตกต่างกันไปหลายแบบเช่น เป็ นทีมที่มี
สนามการแข่งขันทีใ่ หญ่โต เป็ นทีมทีม่ รี ปู แบบการเล่นทีส่ นุ กสนาน หรือเป็ นทีมทีป่ ระธานสโมสรเข้า
มามีส่วนร่วมในการแข่งขันของทีมเป็ นอย่างมาก ฯลฯ ซึ่งการรับรูเ้ กี่ยวกับสโมสรฟุ ตบอลดังกล่าว
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกติดตามหรือเป็ นแฟนฟุ ตบอลของสโมสรนัน้ ๆ โดยการรับรูใ้ นลักษณะ
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีภาพลักษณ์ ของแบรนด์ (Brand image) ที่อธิบายถึงการ
รับรูล้ กั ษณะเฉพาะตัวของสินค้าที่ส่งผลต่อการการมีพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า ผูว้ จิ ยั จึงนา
แนวคิดและทฤษฎีภาพลักษณ์ ข องแบรนด์ (Brand image)นี้ มาใช้อธิบ ายปั จจัยเชิงสาเหตุ ในนี้ ท่ี
เกีย่ วข้องกับการเป็ นแฟนฟุตบอล ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ภาพลักษณ์ของแบรนด์
ภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์ (Brand image)ได้ ถู ก ศึ ก ษาอย่ า งกว้า งขว้า งตัง้ แต่ ช่ ว ง
ศตวรรษที่ 20 เนื่องจากภาพลักษณ์เป็ นสิง่ ที่สาคัญในการสร้างคุณค่าของแบรนด์ (Brand equity)
ซึ่งในโลกของการแข่งขัน ทางธุ รกิจ บริษัท หรือองค์กรต่ างๆ มีความต้องการความรู้อย่างลึกซึ้ง
เกีย่ วกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค และศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับแบรนด์ใน
เชิงของการพัฒนาประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการศึกษาทีผ่ ่านมา นักวิจยั ได้นิยาม
ภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็ น 4 มุมมอง คือ 1) คานิยามกว้างๆ 2) ความหมายและข้อความ 3) การ
อุปมา และ 4) กระบวนการคิดหรือองค์ประกอบทางด้านจิตใจ โดยมีตารางการให้นิยามในแต่ละ
มุมมอง (Zhang. 2015) ดังนี้
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ตาราง 2 นิยามของภาพลักษณ์สนิ ค้าในแต่ละมุมมอง
มุมมอง
ทีม่ า
(perspective)
(Sources)
คานิยามกว้างๆ Herzog (1963)

ความหมาย
และข้อความ

การอุปมา

กระบวน
การคิดหรือ
องค์ประกอบ
ทางด้านจิตใจ

นิยามของภาพลักษณ์สนิ ค้า
(Definition of brand image)
- การรับรูท้ วไปและความประทั
ั่
บใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อตรา
สินค้า
Newman (1985) - การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อสินค้าและคุณสมบัตติ ่างๆ
Dichter(1985)
- ความประทับโดยทัวไปที
่ ผ่ บู้ ริโภคมีต่อสินค้าและบริการ
Noth(1988)
- ความหมายของสัญลักษณ์ทฝ่ี ั ง่ อยูใ่ นสินค้าและบริการ
Sommers(1964) - การรับรู้และความจาของผู้บริโภคเกี่ยวกับ ลักษณะของ
คุณสมบัตขิ องสินค้า
Levy (1973)
- ความหมายของสัญลักษณทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ สินค้าและ
บริการ
Martineau (1957) - ภาพลักษณ์ของตราสินค้าทีส่ ะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของ
ผูบ้ ริโภค และพวกเขาซื้อตราสินค้าเพื่อแสดงถึงตัวตนของ
พวกเขา
Bettinger(1964) - การให้ความหมายเกีย่ วกับสินค้า ซึง่ สามารถแสดงให้เห็น
ถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ และเด็ก
Sirgy(1985)
- ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิน ค้าที่เหมือ นกับ บุ ค ลิก ภาพของ
มนุษย์
Gardner & Levy - ภาพลักษณ์ของตราสินค้าประกอบด้วยความเห็น ทัศนคติ
(1955)
และอารมณ์ของผูบ้ ริโภคทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสินค้า ซึ่งส่งผล
ต่อความคิดหรือองค์ประกอบทางจิตวิทยาของตราสินค้า
Levy (1978)
- ความประทับใจโดยรวมของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้ า
และผลิต ภัณ ฑ์ ซึ่งประกอบด้วยความคิด ความรู้สกึ และ
ทัศนคติเกีย่ วกับสินค้า
Bullmore(1984) - การรับ รู้ข องผู้บ ริโภคและความคิด เกี่ย วกับ คุ ณ สมบัติ
ทัง้ หมดของตราสินค้า
Kapferer(1994) - การรับ รู้ข องผู้ บ ริโ ภคเกี่ ย วกับ ลัก ษณะเด่ น ที่ มีค วาม
เชื่อมโยงกับตราสินค้า
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ภาพลักษณ์มคี วามสาคัญอย่างยิง่ สาหรับการดาเนินงานขององค์การเนื่องจากภาพลักษณ์
ที่ดสี ามารถทาให้เกิดความรูส้ กึ ที่ดใี นใจของผูบ้ ริโภคซึ่งภาพลักษณ่ สามารถสรุปเป็ นแนวคิดได้ว่า
เป็ น เหมือนสิ่งที่ค่อยๆ เพิ่ม ความเชื่อมโยงภายในจิต ใจระหว่างผู้บริโภคกับ สิน ค้า (Mays.2012;
citing Bauer; et al.2008) ผ่ า นทางการสื่อ สารประเภทต่ า งๆ โดยภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์เป็ น
ความคิด มุมมอง และทัศนคติทเ่ี กิดขึน้ ภายในจิตใจของผูบ้ ริโภค ทีม่ ตี ่อตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
สินค้าชนิ ดนัน้ เกิดขึ้นจากลักษณะหรือคุณ ลักษณะเฉพาะภายนอกของตัวผลิต ภัณ ฑ์ เช่น ราคา
รูปแบบการใช้งาน ฯลฯ(Parvin; & Chowdhury.2006) ซึง่ ผูบ้ ริโภคนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ 2 แบบ
คือ 1) แบบมีเหตุ ผล (Rational way) ผู้บ ริโภคจะใช้ภ าพลักษณ์ ของผลิต ภัณ ฑ์ในการแยกความ
แตกต่างของแต่ละผลิตภัณ ฑ์ (Meenaghan.1995) โดยลูกค้าจะรูภ้ าพลักษณ์ ของผลิตภัณ ฑ์ก่อน
และน าไปสู่ ก ระบวนการคิด เกิด ทัศ นคติแ ละส่ ง ผลต่ อ การประเมิน และตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าและ
ผลิตภัณฑ์ต่อไป และ2) แบบใช้อารมณ์ (Emotional way) ผูบ้ ริโภคจะแสวงหาความสอดคล้องหรือ
ความเหมาะสมระหว่ า งอัต มโนทั ศ น์ แ ห่ ง ตน (Self-concept)กับ ภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์ นั ้น ๆ
(Khare; & Handa.2009; citing Heath; & Scott.1998) โดยให้ความสาคัญกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ี
ตอบสนองกับ ความต้องการภายในของตนเองซึ่งจากการศึกษาพาร์วิน และคราวฮูร่ี (Parvin; &
Chowdhury. 2006) พบว่าภาพลักษณ์แบรนด์เป็ นหนึ่งในปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางบวกกับการประเมิน
และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า อาจสรุปได้ว่าภาพลักษณ์ ของแบรนด์ (Brand image)เป็ นสิง่ ที่
ผูบ้ ริโภคนามาประเมินก่อนทีจ่ ะนาไปสูพ่ ฤติกรรมการบริโภคสินค้าชนิดนัน้ ๆ
ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (Team image)
ความหมายของภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล
เมื่อนาแนวคิดเกีย่ วกับภาพลักษณ์ของแบรนด์มาใช้ศกึ ษาในบริบททางกีฬาฟุตบอลก็
พบว่ามีลกั ษณะไม่แตกต่างกัน ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (Team image) ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าชมการแข่งขันของแฟนฟุตบอล โดยสโมสรฟุตบอลขนาดใหญ่ ซึง่ มีภาพลักษณ์ของสโมสรทีด่ ี มี
แบรนด์ท่แี ข็งแกร่ง(Strong brand) เวลาไปแข่งในฐานะทีมเยือนจะทาให้ยอดผูเ้ ข้าชมการแข่งขัน
ของทีมเหย้า(เจ้าบ้าน)เพิม่ มากขึน้ เนื่องจากภาพลักษณ์ของทีมเยือนจะช่วยกระตุน้ ให้มผี เู้ ข้าชมมาก
ขึน้ (Gasparetto;Fernandez-Jardon; & Barajas. 2014) ในปั จจุบนั ที่กฬี าฟุ ตบอลถือว่าเป็ นสินค้า
และบริการประเภทหนึ่งทีจ่ ดั เตรียมการแข่งขัน หรือประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในสนามให้กบั กลุ่ มแฟน
ฟุตบอล หรือผูท้ ส่ี นใจกีฬาฟุตบอล ภาพลักษณ์ของสโมสรจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการประเมิน
และตัดสินใจในการใช้บริการ
ซึ่งในการศึก ษาครัง้ นี้ ผู้วิจยั ได้น าแนวคิด ภาพลัก ษณ์ สิน ค้า ของการ์ด เนอร์และลีว่ี
(Gardner; & Levy.1955 citing in Zhang. 2015) ทีก่ ล่าวว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้าประกอบด้วย
ความเห็น ทัศ นคติ และอารมณ์ ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า ซึ่งส่งผลต่อความคิดหรือ
องค์ประกอบทางจิตวิทยาของตราสินค้า มาเป็ นแนวทางในการนิยามตัวแปรภาพลักษณ์ของสโมสร
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ฟุตบอลว่า หมายถึง มุมมอง ความคิด และทัศนคติท่บี ุคคลรับรูต้ ่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของสโมสรที่
ตนเองสนั บ สนุ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบได้ แ ก่ 1.แบรนด์ (Brand) 2) องค์ ก าร
(Corporate)3) ผู้บ ริห าร (CEO)4) นัก ฟุ ต บอล (Football player) 5) สนามการแข่งขัน (Stadium)
และ 6) ทีมงามผู้ฝึกสอน (Staff)โดยผู้วจิ ยั ได้กาหนดองค์ประกอบของภาพลักษณ์ ท่เี กี่ยวข้องกับ
สโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี ตามการศึกษาของพอดี สุขพันธ์ (2557)ซึง่ แบ่งออกเป็ น 6 ประเภท
ดังนี้
1) แบรนด์ (Brand) คือ สิง่ ที่สโมสรฟุ ตบอลสร้างขึน้ เพื่อให้แฟนฟุ ตบอลสามารถ
จดจาสโมสรได้โดยเป็ นภาพลัก ษณ์ ห รือ เอกลัก ษณ์ ต่ างๆที่อ ยู่ในความทรงจ าของแฟน บอลใน
งานวิจยั ครังนี้ เกี่ยวข้องกับ การที่สโมสรมีนัก ฟุ ต บอลที่มีช่ือเสียงมีความสาเร็จในประเทศและมี
ชื่อเสียงในระดับสากล 2) องค์การ (Corporate) คือ ภาพซึ่งสะท้อนถึงการดาเนิ นงานของสโมสร
ฟุตบอล และระบบบริหารจัดการองค์การ ได้แก่ สโมสรมีระบบการจัดการทีด่ ี สโมสรมีผู้สนับสนุนทีม่ ี
ศักยภาพด้านเงินทุน และให้แฟนฟุตบอลมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสโมสร
3) ผูบ้ ริหาร (CEO) คือ ผูบ้ ริหารระดับสูงของสโมสรฟุตบอล ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ มีความ
เชื่อมัน่ มุ่งมัน่ ตัง้ ใจทางาน ได้แก่ ประธานสโมสรตัง้ ใจท างานอย่างทุ่มเท ผู้จดั การสโมสรตัง้ ใจ
ทางานอย่างทุม่ เท และกลุ่มผูบ้ ริหารมีความสามารถเรือ่ งการบริหารจัดการ
4) นัก ฟุ ต บอล (Football player) คือ นัก กีฬ าฟุ ต บอลอาชีพ ที่ให้เล่น กับ สโมสร
ฟุตบอล ได้แก่ นักฟุตบอลตัง้ ใจเล่นฟุตบอลอย่างทุ่มเท นักฟุตบอลมีน้ าใจนักกีฬา และมีนกั ฟุตบอล
ทีต่ ดิ ทีมชาติอยูร่ ว่ มทีม
5) สนามการแข่งขัน (Stadium) คือ สนามการแข่งขันฟุตบอลทีไ่ ด้มาตรฐาน AFC
รวมถึงบริเวณโดยรอบ เช่น จุดขายตั ๋ว พืน้ ทีข่ ายอาหาร เครือ่ งดื่ม ห้องน้ า ลานจอดรถ ได้แก่ สนาม
การแข่งขันสวยงามเหมือนสนามกีฬ าในต่างประเทศ ที่นัง่ ชมการแข่งขันสะดวกสบาย และมีสงิ่
อานวยความสะดวก
6) ทีมงานผูฝ้ ึ กสอน (staff) คือ กลุ่มผูฝ้ ึ กสอนนักฟุตบอลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
สามารถวางแผนการเล่น พัฒนาความสามารถของนักฟุตบอลได้ ได้แก่ ผูฝ้ ึ กสอนมีความรู้ มีเทคนิค
มีแท็กติกที่ดี ผู้ฝึกสอนมีช่อื เสียงเป็ นที่รูจ้ กั ของแฟนฟุ ตบอล และผู้ฝึกสอนมีใบอนุ ญาตคุมทีมใน
ระดับสากล
การวัดภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั พบว่า การวัดภาพลักษณ์ของสโมสรในงานวิจยั
ต่างๆ มักจะทาการวัดในภาพรวมของภาพลักษณ์ของสโมสรนัน้ เช่นแบบวัดของเบคคารินิและเฟอร์
เรน(Beccarini; & Ferrand. 2006)ที่ใช้ป ระเมิน ภาพลัก ษณ์ ข องสโมสรหรือ ทีม กีฬ าในภาพรวม
ประกอบด้ว ยข้อ ค าถาม 10 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบประเมิน ค่ า 7 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่ เห็น ด้ว ยอย่ า งยิ่ง ”
ถึง “เห็นด้วยอย่างมาก” แต่ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาเกีย่ วกับภาพลักษณ์ของสโมสร
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ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมจึงได้ทาการวัดภาพลักษณ์ ออกเป็ นองค์ประกอบต่าง ๆ
ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการพัฒนาแบบวัดภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลขึน้ โดยนาแบบวัดภาพลักษณ์ของ
พอดี สุขพันธ์ (2557)มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของการวิจยั ในครัง้ นี้ มีจานวนทัง้ หมด 18 ข้อ
เป็ น มาตรประเมิน ค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่ เห็น ด้ว ยอย่างยิ่ง ” (1 คะแนน) ถึง “เห็น ด้ว ยอย่างยิ่ง ”
(5 คะแนน) โดยผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงถึงการทีม่ ที ศั นคติทด่ี ตี ่อภาพลักษณ์ของทีม
สูงกว่าคนทีไ่ ด้คะแนนน้อยกว่าประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ 1) แบรนด์ 2) องค์การ 3) ผูบ้ ริหาร
4) นักฟุตบอล 5) สนามการแข่งขัน และ6) ทีมงานผูฝ้ ึกสอน
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เอคลาซซิ เมคซูดิ และเมอร์มาเนช (Ekhlassi; Maghsoodi; & Mehrmanesh.2012)
ได้ศกึ ษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand image) ของสายการบินทีจ่ ะมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการใช้บ ริก ารของสายการบิน โดยท าการศึก ษาแบบเปรีย บเทีย บระหว่ า งสายการบิน PT.
Sriwijaya Air & PT. Garuda Indonesia Airline ด้วยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้ทฤษฎี ERG
ในการศึกษาซึ่งผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์ ของแบรนด์มอี ทิ ธิพลหรือมีนัยสาคัญสูงต่อการใช้
บริการของลูกค้าซึง่ สามารถสรุปได้ว่าถ้าภาพลักษณ์ดกี จ็ ะมีผลกระตุน้ ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการสาย
การบินอีก
บอร์เจส ซิลวา และแอนนาน่ า (Borges;Silva; & Anana.2014) ได้ทาการศึกษากับ
นักศึกษาปริญญาตรีทเ่ี กี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ซึง่ อาศัยอยู่ในเขตตัวเมือง Recife ประเทศบราซิล
จานวน 240 คน เพื่อทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ (Image) กับความจงรักภักดี
ของแฟนฟุตบอล (Fan loyalty) ของทีมในลีกการแข่งขันของ Brazil เพื่อทาความเข้าใจ แนวทางที่
แฟนใช้ป ระเมิน แบรนด์ข องทีม กีฬ า (Sport brand) ที่ส่งผลต่ อ ให้เกิด ความจงรัก ภัก ดีข้ึน ซึ่งผล
การศึกษาพบว่าภาพลักษณ์ของสโมสร เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันทางจิตใจ และ
ความผูกพันทางจิตใจมีอทิ ธิพลทางตรงกับความจงรักภักดีทางด้านพฤติกรรม(Behavioral loyalty)
และพบว่าภาพลักษณ์ของทีมมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีทางด้านพฤติกรรม(Behavioral
loyalty) ผ่านความผูก พัน ทางจิต ใจ ซึ่งสามารถสรุป ได้ว่าความผู ก พัน ทางจิต ใจไม่ใช่ ปั จจัย ที่มี
ความสาคัญทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มแฟน แต่มลี กั ษณะเป็ นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator)ระหว่าง
ภาพลักษณ์ของทีมกับความจงรักภักดีทางด้านพฤติกรรมของแฟนฟุตบอล
พาร์วินและคราวฮูร่ี (Parvin; & Chowdhury.2006) ได้ทาการศึกษาถึงบทบาทของ
อิทธิพลภายนอกเช่นภาพลักษณ์ ของแบรนด์ (Brand image) การรับรูถ้ ึงราคา (Perceived price)
การรับ รู้ถึ ง คุ ณ ภาพ (Perceived quality) และการรับ รู้ถึง ประเทศต้ น ก าเนิ ด สิน ค้ า (Perceived
country of origin) ว่ามีผลต่อการประเมินและการตัดสินใจซือ้ สินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับความสวยงามซึ่ ง
ผลจากการศึกษาพบว่ามีปัจจัยภายนอกอยู่ 3 แบบคือภาพลักษณ์ของแบรนด์การรับรูถ้ ึงคุณภาพ
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และการรับรูถ้ งึ ประเทศต้นกาเนิดสินค้ามีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สาคัญทางบวกกับการประเมินผลิตภัณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสวยงาม
เกสพาริโต้ เฟอร์นันเดส-จาร์ดนั และบาราจาส (Gasparetto; Fernandez-Jardon; &
Barajas.2014) ได้ทาการศึกษาทีมฟุ ตบอลในการแข่งขัน Brazilian State Championship ซึ่งเก็บ
ข้อมูลจากการแข่งขัน 400 นัด การแข่งขัน จากทีม MineiroPaulista; & Carioca ในฤดูกาล 2013
พบว่าทีมทีเ่ ป็ นทีมใหญ่สามารถช่วยเพิม่ จานวนผูเ้ ข้าชมและรายได้จากการเข้าชมการแข่งขันกับทีม
เล็กเมื่อมาแข่งขันเป็ นทีมเยือนได้เนื่องจากแบรนด์ของทีม (Brand-team) สรุปได้ว่าแบรนด์ของทีม
(Brand-team) มีผลต่อการตัดสินใจเข้าชมการแข่งขันของทีม
จากผลการศึกษาที่ยกมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์ เป็ นสิง่ ที่
กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าบริการ ชักนาให้เกิดความรูส้ กึ ผูกพันทางจิตใจกับ
สินค้าชนิดนัน้ และส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีด้านพฤติกรรมคือการกลับมาใช้สนิ ค้าหรือบริการ
นั น้ ๆ ต่ อ ไปในอนาคต จากลัก ษณะดัง กล่ า วในมุ ม มองที่เกี่ย วข้อ งกับ การตลาดผู้วิจ ัย เชื่อ ว่ า
ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลส่งผลต่อแฟนฟุตบอลเหมือนกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ทก่ี ระตุ้นให้
ผูส้ นใจกีฬาฟุตบอลทาการประเมิน และเกิดความต้องการที่จะเป็ นแฟนประจาของสโมสรใดสโมสร
หนึ่ง ลักษณะดังกล่าวจะเป็ นปั จจัยเบื้องต้นทีท่ าให้เกิดความรูส้ กึ ผูกพันทางจิตใจระหว่างบุคคลกับ
สโมสรฟุ ตบอลและนาไปสู่การมีความจงรักภักดีต่อสโมสรที่ตนเองเชียร์ผ่านทางการสนับสนุ นใน
รูปแบบต่างๆ เช่นซื้อสินค้าของสโมสร ติดตามผลการแข่งขัน ร่วมถึงเข้าชมการแข่งขันของทีมที่
ตนเองสนับสนุ น ฯลฯ จากทีก่ ล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลเป็ นปั จจัยเชิง
สาเหตุของการเกิดแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุ ตบอล และมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ต่างๆ ทีส่ ะท้อนถึงการสนับสนุนและการเป็ นแฟนฟุตบอลของสโมสรต่างๆในไทยพรีเมียร์ลกี
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ในส่วนของปั จจัยเชิงสาเหตุท่เี กี่ยวข้องกับการเป็ น
แฟนฟุ ตบอลนัน้ สามารถแบ่งปั จจัยเชิงสาเหตุออกได้ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 1) ปั จจัยเชิงสาเหตุท่ี
เกีย่ วข้องกับคุณลักษณะในตัวบุคคล ซึ่งได้แก่ตวั แปรแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล ซึ่ง
เป็ นตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นกรอบของกระบวนการภายในจิตใจ (Internal processing) เกีย่ วข้องกับระดับของ
แรงผลักดันเรื่องต่างๆ ทีส่ ่งผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลและ 2) ปั จจัยเชิงสาเหตุทเ่ี กีย่ วข้อง
กับปั จจัยภายนอกซึง่ เกีย่ วข้องกับปั จจัยทางด้านสิง่ แวดล้อมรอบตัวบุคคลทีเ่ ป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุของ
การเป็ นแฟนฟุตบอล ซึง่ อยู่ในกรอบของปั จจัยภายนอก (Input) ของกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการศึกษา
ครัง้ นี้ประกอบด้วยตัวแปรดังนี้ 1) การถ่ายทอดทางสังคมสูท่ มี สโมสรฟุตบอล (Team socialization)
เกีย่ วข้องกับการรับรูข้ า่ วสารของสโมสรฟุตบอลผ่านตัวกลางการถ่ายทอดแบบต่างๆ 2) การสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing communication) เกีย่ วข้องกับการใช้ช่องทาง
ต่างๆ ของสโมสรฟุตบอลเพื่อนาเสนอข้อมูลต่างเกีย่ วกับสโมสรให้กบั แฟนฟุตบอลหรือผูส้ นใจกีฬา
ฟุตบอลได้ทราบ และ 3) ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (Team image) เกีย่ วข้องกับความคิด และ
ทัศนคติทแ่ี ฟนฟุตบอลมีต่อสโมสรทีต่ นเองติดตามสนับสนุ น ซึง่ จากทบทวนเอกสารและงานวิจยั ใน
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ส่วนของปั จจัยเชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนฟุตบอล ผูว้ จิ ยั ได้ทราบรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและนาโครงสร้างความสัมพันธ์ดงั กล่าวมาใส่กรอบแนวคิดการวิจยั ได้ดงั นี้
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ภาพประกอบ 4 กรอบปั จจัยเชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนฟุตบอล

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมของแฟนฟุตบอล (Fan behavior)
ในส่วนของการทบทวนเอกสารทีผ่ ่านมาเป็ นการอธิบายถึงแนวคิด ทฤษฎี และโครงสร้าง
ความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรที่เกี่ย วข้อ งกับ ปั จ จัย เชิงสาเหตุ ท่ีส่งผลต่ อ การเป็ น แฟนฟุ ต บอล และ
กระบวนการภายในจิตใจทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของบุคคลที่เป็ นแฟนฟุ ตบอลแล้ว ในส่วนนี้จะ
เป็ นการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากการเป็ นแฟนฟุ ตบอลของสโมสร
ต่างๆ ซึง่ มีรายละเอียดของแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องดังนี้
พฤติ กรรม
พฤติกรรม (Behavior) เป็ นการแสดงออกถึงกิรยิ าท่าทางต่าง ๆ ของมนุ ษย์ท่เี กิดขึน้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การทีม่ นุ ษย์จะแสดงพฤติกรรมออกมาในแต่ละครัง้ พบว่ามีความเกีย่ วข้องกับ
ปั จจัยหลาย ๆ ปั จจัยเช่น ความคิด ความรูส้ กึ ระบบประสาท สภาพแวดล้อมฯลฯ ซึ่งมีนักวิชาการ
หลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ดงั นี้ ประทีป จินงี่ (2540: 5)ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมว่า หมายถึง สิ่งที่บุ คคลแสดงอกหรือตอบสนองต่ อสิ่งเร้า ที่สามารถสังเกตได้ วัดได้
ตรงกัน อัลเลนและซานทอร์ค (Allen; & Santrock.1993:8) กล่าวว่าพฤติกรรม (Behavior) หมายถึง
ทุก ๆ การกระทาที่บุคคลแสดงออกมา ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยตรง หรือ เป็ นพฤติกรรมที่อยู่ใน
กระบวนการทางจิตใจ ซึ่งได้แก่ ความคิด ความรูส้ กึ และแรงขับซึ่งเป็ น ผลจากประสบการณ์ ท่เี คย
ได้ร บั ของแต่ ล ะบุ ค คลซึ่ง ไม่ ส ามารถจะสัง เกตได้โ ดยตรง หรือ ฟรัง ค์ (Funk. 2008)ที่ก ล่ า วว่ า
พฤติกรรมของมนุ ษ ย์เป็ นสิง่ ที่บุ คคลแสดงหรือกระทาออกมา โดยเป็ นผลลัพ ธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ทางานร่วมกันของปั จจัยภายในและภายนอกทีเ่ ข้ามามีอทิ ธิพลต่อบุคคล ซึง่ การทีบ่ ุคคลจะแสดงออก
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ถึงพฤติกรรมที่บ่ งชี้ถึงการเป็ นแฟนฟุ ต บอลนัน้ พบว่าเกี่ยวข้องกับปั จจัยทัง้ ภายนอก และปั จจัย
ภายในตัวของบุคคล ซึ่งถือว่าเป็ นรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทหนึ่ง โดย
พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นแฟนฟุตบอลนัน้ เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมดังต่อไปนี้
พฤติ กรรมของแฟนฟุตบอล
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ในปั จจุบนั พบว่าพฤติกรรมของแฟนกีฬาหรือผู้
เข้าชมการแข่งขันสามารถแบ่งออกได้ 2 ด้าน คือ 1) ด้านพฤติกรรม และ 2) ด้านอารมณ์ (Capella.
2002) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านพฤติก รรม (Behavior) พบว่าการเข้าชมการแข่งขัน หรือ การเป็ น แฟน
ฟุตบอลจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใน 2 ลักษณะคือ
1.1 พฤติกรรมทางบวก (Positive Behavior) ซึง่ เป็ นพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การทีแ่ ฟนฟุตบอลสนับสนุ นทีมกีฬาทีเ่ ขาเชียร์ เช่น การซื้อตั ๋วปี การใส่เสือ้ ทีมเข้าเชียร์ การเข้าชม
การแข่งขันอย่างน้อย 2 นัดต่อฤดูกาล ฯลฯ
1.2 พฤติกรรมทางลบ (Negative Behavior) เป็ นพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความ
ก้าวร้าวออกมาทัง้ ต่อตนเองและผูอ้ ่นื เช่น การโห่ใส่ผเู้ ล่น การตะโกนต่อว่าโค้ช ผูเ้ ล่น และผูต้ ดั สิน
การเยาะเย้ยฝ่ ายตรงข้าม การดื่มสุราระหว่างการแข่งขัน การทาลายข้าวของ และมีการทะเลาะ
วิวาท ฯลฯ
2. ด้านอารมณ์ (Emotion) เป็ น อารมณ์ ท่ีได้รบั จากการเข้าชมการแข่งขัน ซึ่ง
พบว่ามีอยู่ดว้ ยกันหลายรูปแบบ เช่น รูส้ กึ เป็ นสุขทีท่ มี ของตนเองชนะ รูส้ กึ เศร้าทีท่ มี ของตนเองแพ้
รูส้ กึ โมโหทีแ่ พ้ เป็ นสาเหตุทก่ี ่อให้เกิดความเครียด ฯลฯ
จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาของแฟนฟุ ตบอลจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ด้านหลักๆ
คือ พฤติกรรมภายนอกอันได้แก่พฤติกรรมทีแ่ ฟนฟุตบอลแสดงออกมาให้สงั เกตเห็นได้ อย่างชัดเจน
และพฤติกรรมภายในที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ท่ไี ด้รบั จากการเป็ นแฟนฟุ ตบอล หรือการเข้าชมการ
แข่ ง ขัน โดยการศึก ษาครัง้ นี้ ผู้วิจ ัย เน้ น ท าการศึก ษาพฤติก รรมของแฟนฟุ ต บอลในส่ ว นของ
พฤติ ก รรมภายนอกที่แ สดงออกมาให้ เห็น คือ พฤติ ก รรมทางบวกและลบ และ ในการนิ ย าม
ความหมายของพฤติกรรมได้นาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของฟรังค์ (Funk. 2008) ซึ่งกล่าวว่า
พฤติกรรมของมนุ ษ ย์เป็ นสิง่ ที่บุ คคลแสดงหรือกระทาออกมา โดยเป็ นผลลัพ ธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ท างานร่ว มกัน ของปั จ จัย ภายในและภายนอกที่เข้า มามีอิท ธิพ ลต่ อ บุ ค คล ร่ว มกับ การศึก ษา
พฤติกรรมของแฟนฟุตบอลของ คาร์เปลล่า (Capella.2002) มาเป็ นแนวทางในการนิยามพฤติกรรม
แฟนฟุ ตบอล (Fan behavior) หมายถึงการแสดงพฤติกรรมต่างๆที่แฟนฟุตบอลแสดงออกมาอันมี
ผลมาจากทีมทีต่ นเองติดตามเชียร์ ซึง่ ประกอบด้วยพฤติกรรม 2 แบบคือ
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1) พฤติกรรมทางบวก (Positive Behavior) ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่เกียวข้องกับ
การสนับสนุ นสโมสรของแฟนฟุตบอลเช่นการซื้อตั ๋วปี การใส่เสื้อทีมเข้าเชียร์การเข้าชมการแข่งขัน
อย่างน้อย2นัดต่อฤดูกาลฯลฯ
2) พฤติกรรมทางลบ (Negative Behavior) เป็ นพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
ก้าวร้าว หรือไม่มคี วามรับ ผิดชอบออกมาทัง้ ต่อตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งเป็ นผลจากการชียร์สโมสรที่
ตนเองติดตามเขียร์เช่นการโห่ใส่ผเู้ ล่นการตะโกนต่อว่าโค้ชผูเ้ ล่นและผูต้ ดั สินการเยาะเย้ยฝ่ ายตรง
ข้ามการดื่มสุราระหว่างการแข่งขันการทาลายข้าวของและมีการทะเลาะวาทฯลฯ
การวัดพฤติ กรรมของแฟนฟุตบอล
ส่วนใหญ่ในการศึกษาพฤติกรรมของแฟนกีฬาไม่ว่าจะเป็ นฟุตบอลหรือกีฬาประเภทอื่นๆ
มักทาการศึกษาพฤติกรรมที่มลี กั ษณะเฉพาะ ตัวอย่างเช่นการศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวของแฟน
ฟุ ตบอล (Wann; Carlson; & Schrader. 1999: Wann; et al. 2001) หรือการศึกษาพฤติกรรมการ
เข้า ชมการแข่ง ขัน (Sport participation) ของแฟนฟุ ต บอล (Gasparetto; Fernandez-Jardon; &
Barajas.2014; Tokuyama; & Greenwell.2011) แต่ ใ นการศึ ก ษ าครัง้ นี้ ผู้ วิ จ ั ย ต้ อ งการศึ ก ษ า
พฤติกรรมในภาพรวมของแฟนฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี และได้เลือกใช้แบบประเมินพฤติกรรมของ
แฟนกีฬาของคาเปลล่า(Capella.2002)ซึง่ เป็ นแบบประเมินทีเ่ กิดจากการสังเคราะห์งานวิจยั เกีย่ วกับ
พฤติกรรมของแฟนกีฬา ซึง่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) พฤติกรรมด้านบวก (Positive
Behavior) 2) อารมณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับแฟน (Emotion) และ 3) พฤติกรรมทางลบ (Negative Behavior)
เป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ โดยมีระดับการประเมินจาก “ไม่เคย” ถึง “บ่อยที่สุด” จานวน 31 ข้อ
โดยเป็ นพฤติกรรมด้านบวก 10 ข้อ อารมณ์ท่เี กิดขึน้ กับแฟน 10 ข้อ และพฤติกรรมทางลบ 11 ข้อ
แต่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและวัตถุประสงค์ทท่ี าการศึกษาผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้แบบประเมินในส่วน
ของพฤติกรรมด้านบวกและลบของแฟนกีฬามาปรับใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ โดยพฤติกรรมทางบวก
(Positive behavior) ประกอบด้วยข้อคาถาม10ข้อเป็ นมาตรวัด 5 ระดับตัง้ แต่ไม่เคยแสดงพฤติกรรม
นี้เลย (1คะแนน) แสดงพฤติกรรมนี้ บ่อยที่สุด (5คะแนน) โดยผูท้ ไี ด้คะแนนจากแบบวัดนี้มากกว่า
แสดงถึงการทีม่ พี ฤติกรรมทางบวกมากกว่าคนทีได้คะแนนน้อยกว่า
โดยพฤติกรรมทางลบ (Negative Behavior)ประกอบด้วยข้อคาถาม 11ข้อเป็ นมาตรวัด5
ระดับตัง้ แต่ไม่เคยแสดงพฤติกรรมนี้เลย ( 1 คะแนน) แสดงพฤติกรรมนี้บ่อยทีส่ ดุ (5คะแนน) โดยผูท้ ี
ได้คะแนนจากแบบประเมิน มากกว่าแสดงถึงการที่มี พ ฤติก รรมทางลบมากกว่าคนทีได้ค ะแนน
น้อยกว่า
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
นาสซิสและคณะ (Nassis; et al. 2007) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยึดมัน่
ผูกพันกับ สโมสร (Team identification) ความจงรักภัก ดี (Loyalty) และการแข่งขัน กีฬ าในระดับ
อาชีพ (Professional sport) โดยอาศัย ทฤษฎีอ ตั ลัก ษณ์ ท างสังคม (Social identity theory) เป็ น
พื้นฐานในการศึกษา โดยกลุ่ มตัวอย่างเป็ นนักศึกษากรีซจานวน 128 คน โดยผลการศึกษาพบว่า
ระดับของการยึดมันกั
่ บทีมสามารถนามาทานายถึงพฤติกรรมของแฟนกีฬาได้ดงั นี้ 1) จานวนการ
แข่งขันที่พวกเขาเข้าชมในฤดูกาลที่ผ่านมา 2) จานวนปี ท่ตี ิดตามเชียร์ และ 3) ความถี่ท่พี วกเขา
ติดตามข่าวสารของทีมผ่านสือ่ ต่างๆ
กรีนวูด (Greenwood.2001) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยึดมันผู
่ กพันต่อทีม
ของแฟนทีมกีฬากับหลาย ๆ ตัวแปรดังนี้ 1) เหตุผลในการเป็ นแฟนของทีม 2) ความรูเ้ กีย่ วกับกีฬา
ประเภทนัน้ ๆ และ 3) พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับทีม โดยในการศึกษาครัง้ นี้ มี กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 356 คน ที่เข้าชมการแข่งขัน ที่ Arena Football League (AFL)ซึ่งผลการศึก ษา
พบว่าการยึดมันกั
่ บทีมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรูเ้ กี่ยวกับกีฬา (Sport knowledge)อัตรา
การเข้ า ชมการแข่ ง ขัน (Attendance rate) และพฤติ ก รรมการใช้ จ่ า ยเงิน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ที ม
(Purchasing)ซึ่งประกอบด้วย ค่าซื้อตั ๋วเข้าชมการแข่งขันค่าจอดรถค่าซื้อสินค้าของสโมสร และค่า
เดินทางไป/กลับ
วานน์ และคณะ (Wann; et al. 2015) ได้ทาการศึกษาถึงผลกระทบของการยึดมันผู
่ กพัน
ต่ อทีมกีฬ า (Team identification)ที่ส่งผลต่ อความตัง้ ใจที่จะแสดงความก้าวร้าวทางร่างกายและ
คาพูดในผูเ้ ข้าชมการแข่งขันเบสบอลในระดับเยาวชน จานวน 88 คน ซึ่งแบบประเมินในการศึกษา
ประกอบไปด้วยแบบประเมินเกีย่ วกับการยึดมันผู
่ กพันกับทีม การล้างแค้น ความโกรธ ความไม่เป็ น
มิตรและการแสดงออกแบบก้าวร้าวทัง้ ทางร่างกายและการพูดต่อบุคคลที่ส่งผลต่อการแข่งขัน เช่น
กรรมการ และผูเ้ ล่นฝั ง่ ตรงข้าม ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการยึดมันผู
่ กพันในทีมสามารถนามาทานาย
ความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกของความก้าวร้าวทางคาพูดได้ แต่ไม่สามารถนามาทานายความก้าวร้าว
ทางร่างกายของกลุ่มแฟนกีฬาได้
วานน์ คาร์สนั และชเรเดอร์ (Wann; Carlson; & Schrader. 1999) ได้ทาการศึกษากลุ่ม
แฟนถึงลักษณะความไม่เป็ นมิตรและการแสดงออกถึงความก้าวร้าวทางวาจา ซึ่งทาการศึกษากับ
แฟนของทีมบาสเกตบอลประจามหาวิทยาลัยจานวน 196 คน เป็ นชายจานวน 121 คน และหญิง
จานวน 75 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มแฟนที่รายงานว่ามีระดับของการยึดมันกั
่ บทีมสูงจะมี
ระดับของการแสดงออกถึงความไม่เป็ นมิตร และแนวโน้มการแสดงออกแบบก้าวร้าวในขณะชมการ
แข่งขันมากกว่าแฟนทีม่ รี ะดับการยึดมันกั
่ บทีมต่ากว่า
จากผลการศึกษาพบว่าการเกิดขึน้ พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการสนับสนุ นหรือความเป็ นแฟน
ของทีมกีฬามีสาเหตุมาจากปั จจัยภายในที่เกิดขึน้ ระหว่างทีมกับตัวบุคคลซึ่งก็คอื ความรูส้ กึ ยึดมัน่
ผูกพันต่อกีฬาหรือสโมสรทีเ่ ขาสนับสนุ น ซึง่ จากการทบทวนเอกสารต่างก็พบว่าความยึดมันผู
่ กพัน
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กับกีฬาส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อกีฬาหรือทีมกีฬานัน้ ๆ ซึ่งตามแนวคิดความจงรักภักดีของ
ผู้บ ริโ ภค (Consumer loyalty) ที่น ามาใช้อ ธิบ ายความจงรัก ภัก ดีข องแฟนกีฬ ากล่ า วว่ า ความ
จงรักภักดีสามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือความรูส้ กึ จงรักภักดีทางด้านจิตใจ(Attitude loyalty)
และความจงรักภักดีทางด้านพฤติกรรม(Behavioral loyalty) โดยทัง้ 2 ส่วนเกี่ยวข้องกัน ซึ่งกล่าว
โดยสรุปได้ว่าการจะมีพ ฤติกรรมที่แฟนกีฬาหรือแฟนของสินค้าหรือบริการใดๆ ต้องมีความรูส้ กึ
จงรักภัก ดีท างด้านจิต ใจก่อนแล้วจึงน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมการสนับสนุ นสิน ค้านัน้ ๆ ซึ่งจาก
ลักษณะดังกล่าวเมื่อมาใช้ในการอธิบายการแสดงออกของพฤติกรรมการเป็ นแฟนฟุ ตบอลได้ดงั นี้
การเกิดขึน้ ของพฤติกรรมการเป็ นแฟนฟุตบอลเกิดขึน้ จากการทีต่ วั บุคคลรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสร
ฟุ ต บอล ซึ่งความรู้สึก ดังกล่ า วน าไปสู่ก ารเกิด ความรู้สึก จงรัก ภัก ดีท่ีมีต่ อ สโมสรซึ่ง ก็คือ ความ
จงรักภักดีทางด้านจิตใจ(Attitude loyalty) ตามแนวคิดของความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภค โดยเมือ่ เกิด
ความจงรัก ภัก ดีท างด้า นจิต ใจแล้ว จะน าไปสู่ค วามจงรัก ภัก ดีท างด้า นพฤติก รรม (Behavioral
loyalty) ซึ่งก็คอื การมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุ นหรือการเป็ นแฟน
ฟุตบอลในการศึกษาครัง้ นี้
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ในส่วนที่ 4 ซึ่งเป็ นส่วนของผลผลิตทางพฤติกรรมที่
เกิดขึน้ หลังจากการเกิดกระบวนการทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นแฟนฟุ ตบอล ซึ่งเป็ นตัวแปร
พฤติกรรมของแฟนฟุ ต บอล (Fan behavior) อยู่ในส่วนของผลผลิต (Output) ของกรอบแนวคิด
เบือ้ งต้นดังนี้
IIn

Input
Peam
Socialization

Internal
Processing
Team

Output

Identification

Fan Behavior
Integrated
Marketing
Communication

Sport
Motivation

Team Loyalty

- Positive behavior
- Negative behavior

Fan
Satisfaction
Team Image

ภาพประกอบ 5 กรอบพฤติกรรมของแฟนฟุตบอลอันเนื่องจากกระบวนการทางจิตใจ
จะพบว่าเมื่อทาการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่ 4 ส่วนข้างต้นสามารถนามาสร้างกรอบ
แนวคิดของการวิจยั ทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ทีใ่ ช้อธิบายปรากฏการณ์ทเ่ี กี่ยวข้อง
กับการเกิดขึน้ และการแสดงออกของพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการเป็ นแฟนฟุตบอลได้อย่างครบถ้วน
แล้ว แต่ในการศึกษาครัง้ นี้นอกจากต้องการที่จะสร้างแบบจาลองที่สามารถอธิบายการเกิดขึน้ ของ
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แฟนฟุ ตบอลแล้ว ผู้วจิ ยั จึงต้องการศึกษาถึงผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการเป็ นแฟนฟุ ตบอลว่ามีประโยชน์
อย่างไรกับแฟนฟุตบอลในลักษณะของรายบุคคลบ้างจึงได้ทาการศึกษาเพิม่ เติมในส่ วนของผลลัพธ์
ทีไ่ ด้จากการเป็ นแฟนฟุตบอลและพบว่าพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลต่อการมีสุขภาวะทางสังคม (Social
well-being) และสุขภาพจิต (Mental health) ของแฟนฟุตบอล เช่น ในส่วนของพฤติกรรมทางบวก
(positive behavior) ซึง่ เกีย่ วข้องกับการสนับสนุ นทีมและการเข้าชมการแข่งขันนั น้ พบว่าการเข้าไป
มีปฏิสมั พันธ์กบั แฟนฟุตบอลคนอื่นๆ และการอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มมีสว่ นช่วยในการพัฒนาความรูส้ กึ
ของการมีสุข ภาพที่ดี (Healthy sense) ในตัว บุ คคลและในวัยผู้ใหญ่ พบว่าการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านกีฬาจะช่วยเพิม่ เครือข่ายทางสังคม (Social network) และได้รบั การสนับสนุ นทางสังคม
มากขึน้ ผ่านทางการเชื่อมโยงทางสังคม (Social connection) ซึง่ การสนับสนุ นทางสังคมเป็ นปั จจัย
ทีส่ าคัญทีส่ ง่ ผลต่อภาพรวมของการมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี (Coalter. 2005) หรือในส่วนของพฤติกรรมด้าน
ลบ (Negative behavior) ก็พบว่าการได้สบถคาหยาบ และการตะโกนต่อ ว่าโค้ช หรือผูเ้ ล่นฝ่ ายตรง
ข้าม ส่งผลดีต่อสุขภาพจิต (Football; & Mental Health.2012) หรือการได้เยาะเย้ยบอลฝ่ ายตรงข้าม
ช่วยเพิม่ อารมณ์ทางบวก และเพิม่ ความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในตนเองของตัวบุคคลนัน้ ๆ (Havard; et al.
2015) ซึ่งจากลักษณะดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงคาดว่าพฤติกรรมของแฟนฟุ ตบอลเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุท่มี ี
อิทธิพลทางบวกกับการมีสขุ ภาวะทางสังคม (Social well-being) และสุขภาพจิต (Mental health) ที่
ดี ซึ่งจากลักษณะดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการศึกษาเกี่ยวแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับสุขภาวะ
ทางสังคม (Social well-being) และสุขภาพจิต (Mental health) และขยายกรอบแนวคิดทางวิจยั โดย
เพิม่ ในส่วนของผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการเป็ นแฟนฟุ ตบอล ซึ่งรายละเอียดจะได้ทาการอธิบายในส่วน
ต่อไป

ส่วนที่ 5 ผลลัพธ์ที่ได้จากการเป็ นแฟนฟุตบอล
โดยในส่วนนี้เป็ นส่วนของการขยายแนวคิดเกี่ยวกับลาดับขัน้ การตัดสินใจเกี่ยวกับ การ
บริโภคกีฬ า (Sport decision-making sequence) โดยเป็ น ส่วนของผลลัพ ธ์ท างที่ได้จากการเป็ น
แฟนฟุ ตบอล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการไปมีปฎิสมั พันธ์กบั กลุ่มคนที่มคี วามชอบเหมือนๆ กัน หรือเป็ น
แฟนฟุ ตบอลของสโมสรเดียวกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั พบว่ามี
ส่วนในการส่งผลให้เกิดการมีสขุ ภาวะทางสังคมทีด่ ี และนอกจากนี้การเข้าชมการแข่งขันไม่วา่ จะเป็ น
ทีส่ นามการแข่งขันหรือการถ่ายทอดทางผ่านทางโทรทัศน์กย็ งั ถือว่าเป็ นกิจรรมทีช่ ่วยระบายความ
ตึงเครียดภายในจิตใจผ่านพฤติกรรมต่างๆ ในระหว่างชมการแข่งขัน เช่น การสบถใส่ผู้เล่นและ
กรรมการ หรือการชมเพื่อความสนุ กสนานตื่นเต้น ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวพบว่าช่วยทาให้เกิด
การมีภ าวะสุ ข ภาพจิต ที่ดีข้ึน ได้ โดยทฤษฎีแ ละแนวคิด ที่เกี่ย วข้อ งกับ สุ ข ภาวะทางสังคมและ
สุขภาพจิตใจมีรายละเอียดดังนี้
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5.1 สุขภาวะทางสังคม(Social well-being)
ความหมายของสุขภาวะทางสังคม
นับเป็ นเวลาประมาณ 50 ปี ท่ผี ่านมาองค์การอนามัยโลก (World Health Organization:
WHO) ได้ให้บ ทนิ ยามของคาว่า “สุขภาพ” ไว้ว่า คือความสุขที่สมบูรณ์ ทงั ้ ทางร่างกายจิตใจและ
สังคมไม่เพียงแต่ความปราศจากโรคหรือทุพพลภาพเท่านัน้ ”ต่อมาผูเ้ ชีย่ วชาญขององค์การอนามัย
โลกหลายคนมีความเห็นว่าบทนิยามทีไ่ ด้ให้ไว้ยงั ขาดความสมบูรณ์และได้เพิม่ องค์ประกอบทางจิต
วิญญาณเข้าไปด้วย ดัง้ นัน้ คาว่า “สุขภาพ” จึงหมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย (Physical) ทาง
จิต (Mental) ทางสังคม (Social) และทางจิตวิญญาณ (Spiritual) ฉะนัน้ คาจากัดความดังกล่าวเป็ น
คานิยามทีก่ ว้างทีส่ ุดครอบคลุมทุกส่วนทีเ่ กี่ยวของกับมนุ ษย์มที งั ้ ทางกายทางจิตทางสังคมและทาง
จิตวิญญาณสุขภาพจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องโรงพยาบาลหรือเรื่องยาเท่านัน้ แต่เป็ น
เรื่องที่ครอบคลุมไปทัง้ หมด (ประเวศวะสี. 2543: 13) แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะมี 4 มิติดงั นี้ 1) สุข
ภาวะทางกาย (Physical well-being) 2) สุขภาวะทางจิต (Mental well-being) 3) สุขภาวะทางสังคม
(Social well-being) และ 4) สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual well-being) ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้
จะเน้ น เกี่ย วกับ สุ ข ภาวะทางสัง คม (Social well-being) ซึ่ง หมายถึง “สุ ข ภาวะที่เกิด จากการอยู่
ร่วมกันด้วยดีของกลุ่มคนในขนาดและลักษณะต่างๆเช่นในครอบครัวในชุมชนในสถานที่ทางานใน
เมืองในสังคมขนาดใหญ่หรือประเทศและการอยู่ร่วมกันด้วยดีทงั ้ โลก” และ “การมีครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็งสังคมมีความยุตธิ รรมมีความเสมอภาคมีภรารดรภาพมีสนั ติภาพมีความเป็ นประชา
สังคมมีระบบบริการที่ดแี ละระบบบริการเป็ นกิจการทางสังคม” นอกจากนี้ยงั พบว่านักวิชาการอีก
หลายท่านที่ให้ความหมายของสุขภาวะทางสังคมไว้เช่น คีย์ (Keyes. 1998) ได้นิยามสุขภาวะทาง
สังคมไว้ว่าเป็ นการรับรูแ้ ละประสบการณ์ท่ไี ด้รบั ผ่านเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ในสังคมรวมทัง้ ระดับของ
การตอบสนองทีป่ ระสบความสาเร็จต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม หรือ โปรซิดาโน และ เฮลเลอร์
(Prcidano& Heller. 1983)ที่บอกว่าสุขภาวะทางสังคมเป็ นการรับรูถ้ ึงการได้รบั การสนับสนุ นทาง
สังคม ทีบ่ ุคคลรับรูถ้ งึ การสนับสนุ นทีเ่ ขาได้รบั ไม่ ว่าจะเป็ นข่าวสาร หรือการตอบสนองในเรื่องต่าง
ๆ ทีช่ ว่ ยเติมเต็มความต้องการของเขาจากกลุ่มเพือ่ น และครอบครัว
ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั พบว่าการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล หรือการ
เป็ นแฟนฟุ ตบอลเป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม (Social well-being) ประเภทหนึ่ง
เนื่องจากมนุษย์มคี วามรูส้ กึ อยากเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม โดยการเข้าชมการแข่งขันทาให้เกิดลักษณะ
ที่เรียกว่ากลุ่มแฟนฟุตบอล (Fandom) ซึ่งเป็ นการที่แฟนฟุ ตบอลคนหนึ่งมีความเชื่อมโยงกับแฟน
ฟุตบอลทีเ่ ชียร์ทมี เดียวกัน และรับเอาลักษณะเด่น หรือแนวทางปฏิบตั ใิ นการเป็ นแฟนฟุตบอลของ
สโมสรนัน้ มา ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็ นการรับเอาอัตลักษณ์ทางสังคม (Social identity) แบบหนึ่งมาไว้กบั
ตนเองซึ่งทาให้เกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งมีการศึกษาพบว่าการอยู่รวมกัน
เป็ นกลุ่ ม มี ส่ ว นในการพัฒ นาความรู้สึก ของการมี สุ ข ภาพที่ ดี (Healthy sense) ในตั ว บุ ค คล
โดยเฉพาะวัย ผู้ใหญ่ ก ารเข้าร่ว มกิจ กรรมทางด้า นกีฬ าจะช่ ว ยเพิ่ม เครือ ข่ายทางสังคม (Social
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network) และรูส้ กึ ว่าตนได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมมากขึน้ (Coalter.2005) ผ่านทางการเชื่อมโยง
หรือมีปฎิสมั พันธ์ทางสังคม (Social connection) กับบุคคลอื่น ซึง่ การสนับสนุ นทางสังคมเป็ นปั จจัย
ทีส่ าคัญทีส่ ่งผลต่อภาพรวมของการมีสุขภาวะทีด่ ี โดยเฉพาะการเข้าชมการแข่งขันจะเป็ นการช่วย
เพิ่ ม ระดับ ของการยึด มัน่ ในที ม ซึ่ ง ส่ ง ผลในทางที่ดีต่ อ สุ ข ภาวะทางสัง คม (Social well-being)
(Wann.2006) ช่วยลดความวิตกกังวลในการเข้าสังคม พัฒนาทักษะทางสังคมให้แฟนฟุตบอลคนนัน้
ผ่านการมีปฎิสมั พันธ์ท างสังคมกับ แฟนฟุ ต บอลคนอื่นๆ นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์การกีฬ ายัง
อธิบายว่าการรวมกลุ่มของแฟนฟุตบอล (Fandom) ส่งผลกระทบทางบวกกับสุขภาพจิต เนื่องจาก
ธรรมชาติข องกิจกรรมทางสังคมที่ท าร่วมกัน แฟนฟุ ต บอลสามารถหาแนวทางที่แตกต่ างกัน 2
เส้น ทางในการส่ ง เสริม สุ ข ภาวะ (Well-being) ของตน ผ่ า นทางการเชื่อ มโยงกับ ทีม (Mael; &
Ashorth.2001) ทางแรกคือบุคคลสามารถเพิม่ อัตลักษณ์ทางสังคม (Social identity) โดยการเข้าไป
เกีย่ วข้องกับความสาเร็จของทีม ทางที่ 2 ทีใ่ ห้ความสาคัญกับระดับของการยึดมันผู
่ กพันกับสโมสร
(Team identification) โดยบุคคลทีม่ รี ะดับการยึดมันสู
่ ง จะได้รบั ประโยชน์ทางจิตใจอย่างชัดเจนผ่าน
การทีพ่ วกเขาเชื่อมโยงกับกลุ่มจากกิจกรรมทางสังคมทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องซึง่ ถือว่าเป็ นต้นทุนทางสังคม
(Gibson. 1995) ซึง่ จะช่วยลดระดับของความรูส้ กึ โดดเดี่ยว ซึมเศร้า และอารมณ์ทางลบน้อยลง ซึง่
จากลักษณะดังกล่าวผูว้ จิ ยั คาดว่าสุขภาวะทางสังคม (Social well-being) เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุท่มี ี
อิทธิพลทางบวกกับสุขภาพจิตของแฟนฟุตบอล
โดยการศึกษาตัวแปรสุขภาวะทางสังคมของแฟนฟุ ตบอลของสโมสรต่างๆ ผูว้ จิ ยั ได้นา
แนวคิด สุ ข ภาวะทางสัง คมตามแนวคิด ของ คีย์ (Keyes.1998) และ โปรซิ ด าโนและเฮลเลอร์
(Procidano; & Heller.1983) มาใช้ในการนิ ยามตัวแปรสุขภาวะทางสังคมในการศึกษาครัง้ นี้ ซึ่ง
หมายถึงการรับรูแ้ ละประสบการณ์ทางสังคมทีไ่ ด้รบั จากการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม และระดับ
การรับรูข้ องการสนับสนุนทางสังคมทีบ่ ุคคลได้รบั จากการใช้ชวี ติ ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ
การวัดสุขภาวะทางสังคม
ในส่วนของการศึกษาสุขภาวะทางสังคมของแฟนฟุตบอลนัน้ พบว่า ในการศึกษาสุขภาวะ
ทางสังคมที่เกี่ยวของกับการกีฬานิยมใช้ประเมินด้วยแบบประเมินสุขภาวะทางสังคม(Social wellbeing)ของคีย์ (Keyes.1998)ซึ่งประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) การรวมตัวกันทางสังคม
(Social integration) 2) ความใกล้ ชิด ทางสัง คม (Social Coherence) 3) การยอมรับ ทางสัง คม
(Social acceptance) 4) การแบ่งปั นทางสังคม (Social Contribution)และ 5) ความมุง่ หวังทางสังคม
(Social actualization)ซึ่งเป็ นแบบประเมิน ค่ า 7 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็น ด้ว ยอย่างยิ่ง ” (1 คะแนน)
ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (7 คะแนน) โดยการศึกษาในครัง้ นี้ได้นาแบบประเมินฉบับย่อทีม่ ขี อ้ คาถามใน
แบบประเมินอยู่ 15 ข้อ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริทบของการศึกษาในครัง้ นี้ ได้แก่การได้ปรับ
มาตรการประเมินของแบบวัดออกเป็ น 5 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) ถึง “เห็น
ด้ว ยอย่ างยิ่ง ” (5คะแนน) รวมทัง้ ท าการศึก ษาระดับ ของสุ ข ภาวะทางสังคมในภาพรวม ไม่ ได้
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วิเคราะห์แยกออกเป็ น แต่ ล ะองค์ป ระกอบตามแบบวัด ดัง้ เดิม ของ คีย์ (Keyes.1998) โดยผู้ท่ีไ ด้
คะแนนสูงกว่าจะบ่งชีถ้ งึ การมีสขุ ภาวะทางสังคมทีด่ กี ว่าคนทีไ่ ด้คะแนนน้อยกว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
วานน์ และเพียร์ซ (Wann; & Pierce.2005) ได้ทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจานวน 155
คน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตงั ้ ขึน้ ดังนี้ สุขภาวะทางสังคม (Social well-being) 1) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรในท้องถิน่ 2) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การยึดมันในที
่ มทีอ่ ยูไ่ กล
ออกไป และ3) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั เฉพาะแฟนฟุตบอลเท่านัน้ ซึง่ ผลการศึกษาพบว่าการยึดมันใน
่
ทีมท้องถิน่ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับสุขภาวะทางสังคม ในขณะทีก่ ารยึดมันผู
่ กพันกับทีมที่
อยู่หา่ งออกไป และผูท้ ส่ี นใจในกีฬาแต่ไม่ใช่แฟนฟุตบอลจะไม่มคี วามสัมพันธ์กบั สุขภาวะทางสังคม
(Social well-being)
วานน์ คาร์ ส ั น และชเรเดอร์ (Wann; Carlson; &Schrader.1999) ได้ ท าการศึ ก ษา
ผลกระทบของการยึดมันผู
่ กพันกับทีม (Team identification) ทีม่ ตี ่อความไม่เป็ นมิตร (Hostile) และ
ความก้าวร้าวทางวาจา (Instrumental verbal aggression) ของผูเ้ ข้าชมการแข่งขัน โดยทาการเก็บ
ข้อมูลกับนักศึกษาระดับวิทยาลัย 196 คน เป็ นชาย 121 และหญิง 75 คน โดยให้เข้าชมการแข่งขัน
ของทีมบาสเกตบอลชายของวิทยาลัยและทาการประเมินหลังจากที่ชมการแข่งขันเสร็จ ซึ่งผลการ
แข่งขันพบว่า ระดับของการยึดมันกั
่ บทีมสูงเป็ นตัวทานายทีด่ ขี องการเกิดความไม่เป็ นมิตร (Hostile)
และความก้าวร้าวทางวาจา (Instrumental verbal aggression) สูงตามไปด้วย
วานน์และคณะ (Wann;et al. 2010)ได้ทาการศึกษาเพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้ 1) การยึด
มัน่ ผู ก พัน กับ ทีม มีค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ สุ ข ภาวะทางสัง คม 2) การยึด มัน่ ผู ก พัน ในที ม
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการติดต่อทางสังคม นอกจากนี้ยงั ทาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรดังกล่าว (เช่นการเป็ นตัวแปรขัน้ กลาง และตัวแปรปรับความสัมพันธ์) ซึ่งแบ่งการศึกษา
ออกเป็ น 2 การศึกษา ในการศึกษาที่ 1 ทาการศึกษากับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจานวน 161
คน ผลการศึกษาพบว่าการยึด มันผู
่ ก พัน ต่ อ ทีม มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ ทัง้ สุข ภาวะทางจิต
(Social well-being) และก ารติ ด ต่ อท างสั ง ค ม (Social connection)ใน ส่ ว น ข องก ารศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่พบข้อบ่งชี้ถงึ การที่การติดต่อทางสังคม (Social connection) เป็ น
ตัว แปรขัน้ กลางหรือ ตัว แปรปรับ ระหว่ า งการยึด มัน่ ในทีม และสุ ข ภาวะทางจิต สัง คม ( Social
psychological health) ในการศึกษาที่ 2 ทาการเก็บข้อมูลจานวน 199 จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ก็
พบผลการศึกษาเหมือนกับการศึกษาแรก
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั สามารถสรุปได้ว่าการมีพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เป็ นแฟนฟุตบอลไม่ว่าจะเป็ นการมีความยึดมันผู
่ กพันกับสโมสรการเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กลุ่มแฟนฟุ ตบอล เช่นการทากิจกรรมร่ วมกันของกลุ่มแฟนฟุ ตบอล การไปเชียร์สโมสรฟุ ตบอลที่
ตนเองสนับสนุ น ฯลฯ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิด
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สุขภาวะทางสังคมทีด่ ี ซึง่ สามารถสรุปได้ว่า การมีความยึดมันผู
่ กพันกับสโมสรและการมีพฤติกรรม
ทีแ่ สดงถึงการเป็ นแฟนฟุตบอล (Fan behavior) เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อการเกิดสุขภาวะทาง
สังคม (Social well-being) ที่ดกี บั แฟนฟุ ตบอลของสโมสรนัน้ ๆ นอกจากนี้ยงั พบว่าการมีสุขภาวะ
ทางสังคมทีด่ จี ะช่วยส่งเสริมให้เกิดสุขภาพจิตทีด่ กี บั บุคคลทีเ่ ป็ นแฟนฟุตบอลด้วย ซึง่ รายละเอียดใน
ส่วนนี้จะกล่าวในหัวข้อต่อไป
5.2 สุขภาพจิ ต (Mental health)
ความหมายของสุขภาพจิ ต
การให้คานิ ยามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต (Mental health) สามารถแปลความหมายได้
หลายแบบและมีขอบเขตไม่ชดั เจน มีการอ้างถึงสุขภาพจิตว่าเป็ นสภาวะหนึ่งทางจิตใจนัน้ สามารถ
พบพจนานุ กรมภาษาอังกฤษตัง้ แต่ ก่อนช่วงศตวรรษที่ 20 โดยการอ้างอิงคาศัพท์ในทางเทคนิค ว่า
สุขภาพจิตเป็ นสาขาหรือแขนงวิชาหนึ่งนัน้ พบว่าเกิดขึน้ หลังปี ค.ศ. 1946 ซึง่ เป็ นปี ทไ่ี ด้มกี ารจัดตัง้
องค์การอนามัยโลก (WHO) และสมาคมสุขภาพจิตได้ก่อตัง้ ทีล่ อนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่ ก่อนช่วง
ปี ด ังกล่ าวพบว่าการอ้างอิงเกี่ย วกับ สุข ภาพจิต มีค วามคล้ายคลึงกับ แนวคิด สุข อนามัย ทางจิต
(Mental hygiene) ซึง่ พบว่าเกิดขึน้ ครัง้ แรกในปี 1843 ซึง่ นิยามว่า เป็ นกิจกรรมและเทคนิคซึง่ ใช้ใน
การส่งเสริมและรักษาสุขภาพจิต โดยสุขภาพจิตเป็ นสภาวะที่ข้นึ อยู่กบั ความไม่แน่ นอนระหว่าง
สภาพทางชีว ภาพ และปั จ จัย ทางสัง คม ซึ่ ง หลัง ปี 1943 องค์ ก ารอนามัย โลก (World Health
Organization. 2005) ได้นิยามความหมายของคาว่าสุขภาพจิต (Mental health) ว่าเป็ นระดับของ
สุขภาวะ (Well-being) ในตัวบุคคลที่สามารถตระหนักถึงความสามารถของตนเอง สามารถจัดการ
กับความเครียดทีเ่ กิดขึ้นกับชีวติ ประจาวันได้ สามารถทางานได้อย่างมีมปี ระสิทธิภาพ และสามารถ
อยูร่ ว่ มในสังคมได้ซง่ึ นอกจากความหมายทีน่ ิยามโดยองค์การอนามัยโลกแล้วยังมีนกั วิชาการหลาย
ท่านได้นิ ยามไว้เช่น ฝนแสงสิงแก้ว (2522) ได้ให้นิ ยามสุขภาพจิต ไว้ว่า เป็ น สภาพจิต ที่เป็ น สุข มี
อารมณ์มนคงสามารถที
ั่
จ่ ะปรับตัวให้เข้ากับสังคมทีเ่ ปลี่ยนมากๆมีสมรรถภาพในการทางานและอยู่
ร่วมกับผูอ้ ่นื ด้วยความพอใจ เช่นเดียวกับผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ (2530)กล่าวว่าสุขภาพจิต หมายถึง
ความสมบูรณ์ทางจิตใจของมนุ ษย์ ซึง่ จะช่วยให้มนุ ษย์สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างเป็ นสุข
ปราศจากโรคจิต โรคประสาท มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความ
มันคงทางใจ
่
มีสมรรถภาพในการทางาน มีสมั พันธภาพที่ดกี บั บุคคลอื่น และสามารถทาประโยชน์
ให้กบั ตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใน ก ารศึ ก ษ าค รั ง้ นี้ ผู้ วิ จ ั ย ได้ น านิ ยาม ของ องค์ ก ารอน ามั ย โลก (World Health
Organization.2005) ได้นิยามความหมายของคาว่าสุขภาพจิต (Mental health) ว่าเป็ นระดับของสุข
ภาวะ (Well-being) ในตัวบุคคลทีส่ ามารถตระหนักถึงความสามารถของตนเอง สามารถจัดการกับ
ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ กับชีวติ ประจาวันได้ สามารถทางานได้อย่างมีมปี ระสิทธิภาพ และสามารถอยู่
ร่วมในสังคมได้ มาเป็ นแนวทางในการนิยามตัวแปรสุขภาพจิต ซึง่ หมายถึง สภาวะความเป็ นอยู่ทด่ี ี
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ทางจิตใจ (Well-being) ซึ่งเกิดขึน้ จากความสามารถในการปรับตัว การจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้
ในชัวติ ประจาวัน สามารถทางานและอยูร่ ว่ มกับสังคมได้อย่างเป็ นสุข
จากลัก ษณะดัง กล่ า วการที่จ ะมีสุ ข ภาพจิต ที่ดีต้ อ งเป็ นบุ ค คลที่มีวิธีใ นการจัด การกับ
ความเครียดหลายๆ แบบที่เกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งการเป็ นแฟนฟุ ตบอลหรือการเข้าชมการแข่งขัน
ฟุตบอลก็เป็ นวิธกี ารหนึ่งทีช่ ่วยส่งเสริมให้ผทู้ เ่ี ข้ามาเกีย่ วข้องกับฟุตบอลเกิดสุขภาพจิตทีด่ ขี น้ึ โดย
ฟุตบอลมีคุณลักษณะหลายๆ อย่างทีส่ ่งผลดีต่อสุขภาพจิต เช่น การเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเป็ น
เหมือนการหนีจากความน่ าเบื่อในชีวติ ประจาวัน คลายความรูส้ กึ กดดัน และสามารถแสดงอารมณ์
กับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในสนามได้อย่างเต็มที่ โดยการตะโกนด่าทีมหรือแฟนฟุตบอลฝั ง่ ตรงข้าม การ
สบถใส่ทมี ตัวเองฯลฯ ช่วยลดความตึงเครียดภายในจิตใจ และลักษณะดังกล่าวในสนามกีฬาก็เป็ น
เรื่องปกติท่แี ฟนคลับของกีฬาดังกล่าวสามารถทาได้และส่งดีต่อสุขภาพจิต (Football and Mental
Health.2012) ซึ่งนอกจากช่ว ยระบายความเครีย ดแล้ว การที่แฟนฟุ ต บอลมีค วามเกี่ย วข้อ งกับ
สโมสร (Fanship) ยัง เป็ นการช่ ว ยเพิ่ม ความภาคภู มิใจ ให้ก ับ บุ ค คลทางอ้อ มผ่ า น Basking in
reflected glory (BIRGing) ซึง่ เป็ นลักษณะของการเอาความสาเร็จของทีมมาเกีย่ วข้องกับตัวเอง ซึง่
เมื่อ ที ม ประสบความส าเร็จ ตัว เขาก็ จ ะรู้สึก ประสบความส าเร็จ ด้ ว ย (Jacobson. 2003; citing
Cialdini. 1976) ซึง่ ลักษณะดังกล่าวช่วยให้สุขภาพจิตดีขน้ึ และการมีปฏิสมั พันธ์กบั แฟนฟุตบอลคน
อื่นๆ (Fandom) ผ่านการทากิจกรรมร่วมกัน ทาให้รสู้ กึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มช่วยพัฒนา
ความรู้ สึ ก ของการมี สุ ข ภาพที่ ดี (Healthy sense) ผ่ า นทางการเชื่ อ มโยงทางสัง คม(Social
connection) ช่วยลดความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว ซึมเศร้า รวมถึงอารมณ์ทางลบต่างๆ ได้ (Branscombe; &
Wann.1991)
การวัดสุขภาพจิ ต
ในส่วนของแบบวัดสุข ภาพจิต ที่พ บอยู่ในปั จจุบ นั สามารถแบ่ งออกได้เป็ น 2 ลักณะคือ
1) การวัดสุข ภาพจิต ในภาพรวม และ 2)แบบวัดสุขภาพจิต ที่วดั ความผิดปกติของกลุ่มอาการที่
เกีย่ วข้องกับจิตใจทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะเช่น อาการซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความภาคภูมใิ จในตนเอง
ฯลฯ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ต้องการวัดผลลัพธ์ทางจิตใจทีไ่ ด้จากการเป็ นแฟนฟุตบอล ผูว้ จิ ยั จึงได้
ตัดสินใจเลือกแบบวัดประเภทที่ 1 ซึ่งใช้วดั สุขภาพจิตในภาพรวม โดยตัดสินใจใช้แบบวัดภาวะ
สุขภาพจิตฉบับย่อ GHQ-12ที่พฒ
ั นาขึน้ โดยโกลด์เบิรก์ และวิลเลี่ยม(Sánchez-López; & Dresch.
2008; citing Goldberg; & Williams.1988)ซึ่ ง ผู้ วิ จ ั ย ได้ น ามาปรับ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ บริบ ทที่
ท าการศึก ษา แบบวัด เป็ น มาตรประเมิน ค่ า 4 ระดับ จ านวน 12 ข้อ ซึ่งเป็ น ข้อ ค าถามเกี่ย วกับ
สุขภาพจิตทัวไป
่ เพือ่ ประเมินภาวะสุขภาพจิตทัวไปของแฟนฟุ
่
ตบอล
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ฮูวู และฮูวู (Ugwu; & Ugwu. 2013) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต (Mental health)
ของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันกีฬาที่มกี ารยึดมันผู
่ กพันกับ ทีมฟุ ตบอลต่างประเทศ ซึ่งทาการศึกษาแยก
เป็ น 2งานวิจยั ในงานศึกษาชิน้ แรกแสดงให้เห็นว่าบุคคลมีการรายงานว่าตนเองมีสุขภาพจิตทีด่ ขี น้ึ
เมื่อทีมที่ตนเชียร์ชนะ และรูส้ กึ ว่าสุขภาพจิตแย่ลงเมื่อทีมที่ตนเองเชียร์แพ้ ในการศึกษาชิ้นที่สอง
แสดงให้เห็นว่าบุคคลทีม่ กี ารยึดมันต่
่ อทีมสูงรายงานว่ามีสุภาพจิตทีด่ ี และแย่กว่า เมื่อเปรียบเทียบ
กับบุคคลทีก่ ารยึดมันในที
่ มต่ากว่า เมื่อทีมทีเ่ ขาเชียร์ชนะหรือแพ้ ผูช้ ายรายงานว่าตนมีสุขภาพจิตที่
ดีกว่า และแย่กว่าผูห้ ญิงเมื่อเปรียบเทียบกัน เมื่อทีมทีต่ นเชียร์ชนหรือแพ้ สรุปในภาพรวมได้ว่า ไม่
ว่าทีมฟุ ตบอลในต่างประเทศจะประสบความสาเร็จ หรือล้มเหลวก็จะมีผลต่อการแฟนฟุตบอลชาว
ไนจีเรีย
นาคาชิมา ไอโซบิ และอุระ (Nakashima;Isobe; & Ura. 2013) พบว่าการยึดมันกั
่ บสมาชิก
ในกลุ่ม จะนาไปสูก่ ารมีสุขภาพจิตทีด่ ี เนื่องจากการเป็ นสมาชิกในกลุ่มจะเป็ นการเตรียมพืน้ ฐานทาง
จิตใจเพื่อการสนับสนุ นทางสังคม ได้ทาการศึกษาว่าบุคคลรับรูอ้ ย่างไรเกี่ยวกับค่านิยมทางสังคม
ของสมาชิกในกลุ่มทีท่ าให้เกิดสุขภาพจิตทางบวก ร่วมกับผลทีไ่ ด้รบั จาการยึดมันผู
่ กพันกับทีมและ
ได้รบั การสนับสนุ นจากสมาชิกในกลุ่ม เป็ นตัวทานายความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมทางสัง คมที่สูง
กว่าและช่วยลดสุขภาพจิตทางลบ(เช่น ความซึมเศร้า การรับรูค้ วามเครียดจากสถานการณ์ ) ถูก
คันกลาง(Mediated)
่
จากระดับทีส่ งู กว่าการยึดมันกั
่ นสมาชิกในกลุ่ม ซึง่ จะเป็ นตัวชักนาให้สมาชิกใน
กลุ่มคาดหวังการสนับสนุนทีไ่ ด้จากสมาชิกในกลุ่มแต่ไม่คาดหวังจากสมาชิกภายนอก
มูล เลอร์ (Muller.2012) ได้ท าการศึก ษาว่าการที่จะสามารถมีชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสมต้ อ งมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ สุ ข ภาวะทางจิต ใจ (Psychological well-being) และอารมณ์
(Emotional well-being) อย่างไร ซึ่งท าการเก็บ ข้อมูลจากชาวฮอลแลนด์จานวน 1,662 คน โดย
ศึกษาความสัมพันธ์ของสถานภาพการสมรส การติดต่อทางสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ทัศนคติเกีย่ วกับสังคม กับสุขภาวะทางจิตใจ และอารมณ์ ซึง่ ผลการศึกษาพบว่าการติดต่อทางสังคม
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ทัศนคติเกีย่ วกับสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตใจ
และอารมณ์ กล่าวได้ว่าชีวติ ความเป็ นอยู่ทางด้านสังคมมีความสาคัญกับตัวบุคคล ถ้าสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติกจ็ ะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในชีวติ และความรูส้ กึ ทางบวก
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั พบว่าได้ว่าการมีแสดงพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการเป็ น
แฟนฟุตบอล (Fan behavior) และการทากิจกรรมร่วมกันของแฟนฟุตบอลเป็ นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กันการมีสุขภาพจิตที่ดขี องแฟนฟุตบอล ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการเข้าร่วมทากิจกรรมระหว่างแฟน
ฟุตบอล และการมีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการเป็ นแฟนฟุตบอล (Fan behavior) เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุ
ของการมีสขุ ภาพจิต (Mental health) ทีด่ ขี องแฟนฟุตบอล
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ในส่ ว นที่ 5 เป็ นส่ ว นของผลลัพ ธ์ท่ีได้จ ากการเป็ นแฟนฟุ ต บอลซึ่ง ถือ ได้ว่ า เป็ นส่ ว นที่
ทาการศึกษาเพื่อขยายความรูเ้ พิม่ เติมในส่วนของแนวคิดเกีย่ วกับลาดับขัน้ การตัดสินใจเกีย่ วกับการ
บริโภคกีฬา (Sport decision-making sequence) ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ได้วางกรอบแนวคิดทางการ
วิจยั เบื้องต้นออกเป็ น 3 ส่วนคือ1) ปั จจัยภายนอก (Input) 2) กระบวนการภายในจิตใจ (Internal
processing) และ 3) ผลผลิตทีไ่ ด้ซง่ึ ออกมาเป็ นพฤติกรรม (Outputs) ในส่วนของการมีสุขภาวะทาง
สังคม และสุขภาพจิตเป็ นส่วนของผลลัพธ์ท่ไี ด้ (Outcomes)จากการเป็ นแฟนฟุ ตบอลที่ผู้วจิ ยั ได้
ทาการศึกษาเพิม่ เติมเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเป็ นแฟนฟุตบอลได้อย่างครบถ้วน
มากขึน้ และเมื่อนาตัวแปรในแต่ละส่วนมาประกอบกันจะได้แบบจาลองของโครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนทีมสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี และพฤติกรรมของแฟนฟุตบอล
ทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิตดังนี้

ภาพประกอบ 6 แบบจาลองของโครงสร้างความสัมพันธ์สาเหตุของการเป็ นแฟนฟุตบอลทีมสโมสร
ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี และพฤติกรรมของแฟนฟุตบอลทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาวะทางสังคมและ
สุขภาพจิต
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ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล
ในการวิเคราะห์วเิ คราะห์สมการเชิงโครงสร้างนัน้ (SEM) เป็ นวิธกี ารวิเคราะห์ทม่ี องว่าทุกตัว
แปรในสมการมีค่ าเท่ ากัน หมด เป็ นการวิเคราะห์ในภาพรวมของปรากฏการณ์ ท่ีศึก ษา โดยไม่ ให้
ความสาคัญกับลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดปลีกย่อยของกลุ่มตัวแปร เช่นการมีเพศ ระดับการศึกษา
หรือระดับฐานะทางสังคมทีแ่ ตกต่างกัน ฯลฯ โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ุณลักษณะตามตัวแปรเหล่านี้แตกต่าง
กันอาจมีพารามิเตอร์ หรือโมเดลที่ใช้ในการอธิบายแตกต่างกัน ซึ่งผลจากความแตกต่างดังกล่าวอาจ
ส่งผลต่อการสรุปผลการวิจยั อาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของผลการวิจยั ได้ เมื่อทาการวิเคราะห์ใน
ภาพรวม ซึ่งหากแยกวิเคราะห์ตามระดับค่าของตัวแปรบางตัวแปร แนวคิดในการศึกษาความสัมพันธ์
ของตัวแปรเพื่อมุ่งสรุปผลการวิจยั ให้ละเอียดลึกซึง้ ตามระดับค่าของตัวแปรนี้ เรียกว่าการวิเคราะห์กลุ่ม
พหุ (Multiple groups)ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ าจากกลุ่มตัวอย่างหลายๆกลุ่ม (Multiple samples)
(สุภ มาส อังศุ โชติ;สมถวิล วิจิต รวรรณา;และรัชนี กูล ภิญ โญภานุ วฒ
ั น์ .2554; อ้างอิงจาก Joreskog.
1989)
แนวคิ ดเกี่ยวกับการวิ เคราะห์กลุ่มพหุ
ในการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างนัน้ (SEM) เมื่อทาการแยกวิเคราะห์ตามลักษณะที่
ผู้วิจ ัย ใช้ จะเกิด เป็ นโมเดลย่ อ ยๆ และได้ ค่ า ของตัว แปรจ าแนกประเภท (Categorical variables)
ตามวิธกี ารจาแนกของผูว้ จิ ยั โดยลักษณะดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการสรุปผลการวิจยั 2 ประการคือ
1) ช่วยในการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรในโมเดลการวิจยั ว่ามีความเหมือนหรือ
ความแตกต่างในแต่ละกลุ่มอย่างไร
2) สามารถเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์บางค่าใน
โมเดลวิจยั ตามกลุ่มย่อยๆ ได้ ด้วย
การวิเคราะห์ในลักษณะนี้จะทาให้สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ทงั ้ ในภาพรวมและภาพย่อยของ
แต่ละกลุ่มทีจ่ าแนกได้ตามค่าตัวแปรทีน่ ักวิจยั ต้องการศึกษา โดยตัวแปรทีใ่ ช้ในการแยกโมเดลการวิจยั
ออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ เรียกว่า ตัวแปรกากับหรือตัวแปรปรับ (Moderator variable) ซึ่งต้องไม่ใช่ตวั แปร
ต่อเนื่อง ต้องเป็ นคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่ มตัวอย่างนัน้ ๆ หรือถ้าเป็ นตัวแปรต่ อเนื่องก็ต้องนามาปรับ
ให้เป็ นตัวแปรจาแนกประเภทเสียก่อน การวิเคราะห์ในลักษณะทีม่ กี ารแบ่งเป็ นโมเดลย่อยๆ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นการศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรปรับ(Moderator effect)ซึ่งเป็ นอิทธิพลของตัวแปรปรับนัน้ ทีส่ ่งผล
รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรอื่นๆ ในโมเดลวิจยั
ลักษณะของการวิ เคราะห์โมเดลกลุ่มพหุ
ในการวิจยั ทีม่ กี ลุ่มตัวอย่างNคน ซึ่งเลือกมาจาก G กลุ่ม ซึ่งอาจเป็ นกลุ่มประเทศ วัฒนธรรม
หรือระดับการศึกษา เป็ นต้น แล้วแต่ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาความแตกต่างของตัวแปรใด โดยแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่างn1, n2, n3…nGตามลาดับ ซึ่ง n1+n2+n3+…+ng =N ดังนัน้ การวิเคราะห์กลุ่มพหุสามารถจะ
ทดสอบความแตกต่าง/ความเหมือนของพารามิเตอร์ในโมเดลสมการโครงสร้าง คือพารามิเตอร์ในโมเดล
โครงสร้าง ได้แก่ สัมประสิทธิ ์การถดถอย (Regression coefficient)และพารามิเตอร์ของโมเดลการวัดคือ
พารามิเตอร์น้ า หนั ก องค์ป ระกอบ (Factor loading) ความคลาดเคลื่อ น (Error) ความสัม พัน ธ์ท าง
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องค์ประกอบ (Factorial relationship) โดยทัวไปเริ
่
ม่ จากให้โมเดลของทุกกลุ่มตัวอย่างเหมือนกัน แล้ว
ปรับโมเดลให้สอดคล้องกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ จากนัน้ จึงกาหนดบังคับ (Constrain) พารามิเตอร์ให้
เท่ า กัน ทุ ก กลุ่ ม เริ่ม ตัง้ แต่ บ ังคับ ให้น้ า หนั ก องค์ป ระกอบเท่ า กัน สัม ประสิท ธิถ์ ดถอยเท่ า กัน ความ
แปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากัน ถ้าค่าไค-สแควร์ของโมเดลที่ยงั ไม่บงั คับพารามิเตอร์ให้เท่ากันไม่
แตกต่างจากค่าไค-สแควร์ของโมเดลที่บงั คับให้เท่ากัน จะสรุปได้ว่าโมเดลไม่แปรเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม
(Invariance across group)
การทดสอบความไม่แปรเปลีย่ นของโมเดลนัน้ มีทงั ้ การทดสอบความไม่แปรเปลีย่ นของโมเดล
แบบเต็ ม รู ป (Full invariance) และการทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของโมเดลบางส่ ว น (Partial
invariance) การตรวจสอบความไม่แปรเปลีย่ นของโมเดลการวัดก็ใช้หลักการวิเคราะห์น้ีในการตรวจสอบ
ในที่น้ีจะกล่าวถึงขัน้ ตอนการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลร่วมกันทัง้ การวิเคราะห์ความไม่
แปรเปลีย่ นของโมเดลแบบเต็มรูปและการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลีย่ นของโมเดลบางส่วนได้ดงั ต่อไปนี้
(สุมาลี มีสกุล.2552; อ้างอิงจาก Hair; et al. 2005: 761-762)
ขัน้ ตอนที่ 1ตรวจสอบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแต่ ล ะกลุ่ ม มี รู ป แบบของโมเดลการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเป็ นแบบเดียวกันโดยยังไม่บงั คับค่าพารามิเตอร์ให้เท่ากัน (Configural invariance) การ
วิเคราะห์ขนั ้ นี้จะพิจารณาค่าสถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-square goodness-of-fit index) การวิเคราะห์ในขัน้ นี้
ต้องได้คา่ ไค–สแควร์ไม่มนี ยั สาคัญจึงจะแสดงว่ามีความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมมติฐาน
ขัน้ ตอนที่ 2บังคับให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบในแต่ละกลุ่มประชากรทีท่ าการวิเคราะห์เท่ากัน
(Metric invariance) การวิเคราะห์ขนั ้ นี้จะพิจารณาความแตกต่างของค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square
goodness-of-fit index) โดยความแตกต่ า งของค่ า สถิติไ ค-สแควร์ต้ อ งไม่ มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติจึง จะ
ดาเนินการวิเคราะห์ขนั ้ ต่อไปแต่หากการทดสอบแล้วปฏิเสธสมมติฐานนี้แสดงว่าโมเดลทีส่ ร้างขึน้ ระหว่าง
ประชากร 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันจึงทาการทดสอบความไม่แปรเปลีย่ นบางส่ว น (Partial invariance)
ของค่าน้ าหนักองค์ประกอบโดยการกาหนดให้ค่าพารามิเตอร์ของเมทริกซ์ LX และ LY บางตัวมีค่าไม่
เท่ากันได้พจิ ารณาจากดัชนีการปรับแก้โมเดล (Modification indices) ในส่วนของเมทริกซ์ LX และ LY
ทีม่ คี า่ มากสุดทีละค่าจนค่าสถิตไิ ค-สแควร์เพิม่ ขึน้ อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตจิ งึ หยุดการทดสอบ
ขัน้ ตอนที่ 3บังคับให้ค่าสัมประสิทธิอทิ ธิพลระหว่างตัวแปรแฝงในแต่ละกลุ่มเท่ากัน (Scalar
invariance) การวิเคราะห์ขนั ้ นี้จะบังคับให้ทงั ้ น้ าหนักองค์ประกอบและค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลระหว่างตัว
แปรแฝงแต่ละกลุ่มเท่ากันโดยความแตกต่ างของค่าสถิตไิ ค-สแควร์จากการทดสอบในขัน้ ก่อนหน้านี้ตอ้ ง
ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติจงึ จะดาเนินการวิเคราะห์ขนั ้ ต่อไปแต่หากการทดสอบแล้วปฏิเสธสมมติฐานนี้
แสดงว่ า โมเดลที่ส ร้า งขึ้น ระหว่ า งประชากร 2 กลุ่ ม มีค วามแตกต่ า งกัน จึง ท าการทดสอบความไม่
แปรเปลีย่ นบางส่วน (Partial invariance) ของค่าน้ าหนักองค์ประกอบโดยการกาหนดให้ค่าพารามิเตอร์
ของเมทริกซ์ GA และ BE บางตัวไม่เท่ากันได้โดยพิจารณาจากดัชนีการปรับแก้โมเดล (Modification
indices) ในส่วนของเมทริกซ์ GA และ BE ทีม่ คี ่ามากสุดทีละค่าจนค่าสถิตไิ ค-สแควร์เพิม่ ขึน้ อย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิตจิ งึ หยุดการทดสอบ
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ขัน้ ตอนที่ 4บังคับ ให้ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรแฝงในแต่ ละกลุ่มเท่ากัน (Factor
covariance invariance) การวิเคราะห์ขนั ้ นี้จะบังคับให้ทงั ้ น้ าหนักองค์ประกอบค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
ระหว่างตัวแปรแฝงและความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรแฝงของแต่ละกลุ่มเท่ากันโดยค่าสถิติไคสแควร์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของการทดสอบในขัน้ นี้กบั ในขัน้ ก่อนหน้านี้ตอ้ งไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตจิ งึ จะดาเนินการ
วิเคราะห์ขนั ้ ต่อไปแต่หากการทดสอบแล้วปฏิเสธสมมติฐานนี้แสดงว่าโมเดลทีส่ ร้างขึน้ ระหว่างประชากร
2 กลุ่มมีความแตกต่างกันจึงทาการทดสอบความไม่ แปรเปลี่ยนบางส่วน (Partial Invariance) ของค่า
น้ า หนั ก องค์ป ระกอบโดยการก าหนดให้ค่ า พารามิเตอร์ข องเมทริก ซ์ PH บางตัว ไม่ เท่ า กัน ได้โดย
พิจารณาจากดัชนีการปรับแก้โมเดล (Modification indices) ในส่วนของเมทริกซ์ PH ทีม่ คี ่ามากสุดทีละ
ค่าจนค่าสถิตไิ ค-สแควร์เพิม่ ขึน้ อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตจิ งึ หยุดการทดสอบ
ขัน้ ตอนที่ 5 บังคับให้ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแฝงในแต่ละกลุ่ม
เท่ า กัน (Factor covariance invariance) การวิเคราะห์ข ัน้ นี้ จ ะบัง คับ ให้ท ัง้ น้ า หนั ก องค์ป ระกอบค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก
และความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรแฝงของแต่ละกลุ่มเท่ากันโดยค่าสถิตไิ ค-สแควร์
ที่เพิ่ม ขึ้น ของการทดสอบในขัน้ นี้ ก ับ ในขัน้ ก่ อ นหน้ า นี้ ต้อ งไม่ มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติจึงจะด าเนิ น การ
วิเคราะห์ขนั ้ ต่อไปแต่หากการทดสอบแล้วปฏิเสธสมมติฐานนี้แสดงว่าโมเดลทีส่ ร้างขึน้ ระหว่างประชากร
2 กลุ่มมีความแตกต่างกันจึงทาการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนบางส่วน(Partial invariance) ของค่า
น้าหนักองค์ประกอบโดยการกาหนดให้คา่ พารามิเตอร์ของเมทริกซ์ PS บางตัวไม่เท่ากันได้โดยพิจารณา
จากดัชนีการปรับแก้โมเดล (Modification indices) ในส่วนของเมทริกซ์ PS ที่มคี ่ามากสุดทีละค่าจน
ค่าสถิตไิ ค-สแควร์เพิม่ ขึน้ อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตจิ งึ หยุดการทดสอบ
ขัน้ ตอนที่ 6 บังคับให้ความแปรปรวนระหว่างความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตได้
ของแต่ ล ะกลุ่ ม เท่ า กั น (Error variance invariance) การวิ เ คราะห์ ข ั น้ นี้ จ ะบั ง คั บ ให้ ท ั ้ง น้ าหนั ก
องค์ประกอบค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัว
แปรแฝงภายนอกความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกและความแปรปรวนความแปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตได้ของแต่ละกลุ่มเท่ากันโดย
ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของการทดสอบในขัน้ นี้กบั ในขัน้ ก่อนหน้านี้ตอ้ งไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตจิ งึ จะ
ดาเนินการวิเคราะห์ขนั ้ ต่อไปแต่หากการทดสอบแล้วปฏิเสธสมมติฐานนี้แสดงว่าโมเดลทีส่ ร้างขึน้ ระหว่าง
ประชากร 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันจึงทาการทดสอบความไม่แปรเปลีย่ นบางส่วน (Partial invariance)
ของค่าน้าหนักองค์ประกอบโดยการกาหนดให้คา่ พารามิเตอร์ของเมทริกซ์ TD และ TE บางตัวไม่เท่ากัน
ได้โดยพิจารณาจากดัชนีการปรับแก้โมเดล (Modification indices) ในส่วนของเมทริกซ์ TD และ TE ทีม่ ี
ค่ามากสุดทีละค่าจนค่ าสถิตไิ ค-สแควร์เพิม่ ขึน้ อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติจงึ หยุดการทดสอบ ในการ
ตรวจสอบความไม่แปรเปลีย่ นบางส่วนของโมเดลนัน้ ค่าพารามิเตอร์ของเมทริกซ์ทท่ี าการวิเคราะห์ตอ้ งมี
ความไม่แปรเปลีย่ นระหว่างกลุ่มอย่างน้อย 2 ตัวขึน้ ไปจึงจะกล่าวได้วา่ มีความไม่แปรเปลีย่ นบางส่วน
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ส่วนที่ 7 สมมติฐานการวิจยั
1. แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสามารถนามาอธิบายการเป็ นแฟนฟุ ต บอล
และพฤติกรรมของแฟนฟุ ตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิตได้อย่างกลมกลืนโดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 การยึดมันผู
่ กพันในสโมสรฟุ ตบอลเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุ ท่มี อี ทิ ธิพลทางตรงกับความ
จงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล และสุขภาวะทางสังคม
1.2 ความพึง พอใจของแฟนฟุ ต บอลเป็ นตัว แปรปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลทางตรงกับ ความ
จงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล
1.3 แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงกับการยึดมัน่
ผูกพันในสโมสรฟุตบอล ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล และความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล
1.4 การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และ
ภาพลักษณ์ ของสโมสรฟุ ตบอล และเป็ นปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลทางตรงกับแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน
ฟุ ตบอล และการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอลยังมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการยึดมันผู
่ กพันในสโมสร
ฟุตบอล
1.5 ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอลเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงกับพฤติกรรมของแฟน
ฟุตบอล
1.6 พฤติกรรมของแฟนฟุ ตบอลเป็ นปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลทางตรงกับสุขภาวะทางสังคมและ
สุขภาพจิต
1.7 สุขภาวะทางสังคมเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงกับสุขภาพจิต
2. โครงสร้า งความสัม พัน ธ์เชิง สาเหตุ ข องปั จ จัย เชิง เหตุ ข องการเป็ นแฟนฟุ ต บอล และ
พฤติกรรมการเป็ นแฟนฟุตบอลทีส่ ่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต ระหว่างสโมสรฟุตบอลที่ มี
ค่าเฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูงและต่า มีโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรไม่แตกต่างกัน
3. ค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนฟุ ตบอล และพฤติกรรมการเป็ นแฟน
ฟุตบอลทีส่ ่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต ระหว่างสโมสรฟุตบอลทีม่ คี ่าเฉลี่ยแฟนฟุตบอลสูง
กับสโมสรฟุตบอลทีม่ คี า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอลต่าแตกต่างกัน
จากสมมติฐานดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้สร้างเป็ นรูปแบบของโมเดลสมมติฐาน ดังนี้
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สือ่

ความรู้ สกึ ประสบความสาเร็จ

เพื่อน
ทางสังคม
ครอบครัว
ทางสังคม

ทักษะการเล่นของฟุตบอล

แรงจูงใจใน
การเข้ าชมฟุตบอล

การถ่ายทางสังคม
สูส่ โมสรฟุตบอล

ความสวยงามของการแข่งขัน

ทางสัการโฆษณา
งคม

การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม

การส่งเสริ มการขาย
ความรู้ สกึ ตื่นเต้ น

การตลาดเชิงกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์
การตลาดทางตรง
การตลาดแบบปาก

การหลบหนี
การสื่อสารทาง
การตลาดแบบ
บูรณาการ

สุขภาวะทาง
ความพึงพอใจของ

การยึดมัน่ ผูกพัน

แฟนบอล

กับสโมสร

สังคม

การตลาดออนไลน์

สุขภาวะ

พนักงานขาย
ความพึง

ทีมงานผู้ฝึกสอน

ภาพลักษณ์ขององค์การ

ภาพลักษณ์ผ้ บู ริ หาร
ภาพลักษณ์นกั ฟุตบอล
สนามการแข่งขัน

ผูกพัน

พอใจ

ภาพลักษณ์ของแบรนด์

ทางสังคม

การยึดมัน่

ภาพลักษณ์ของ
สโมสรฟุตบอล

ความจงรักภักดี

พฤติกรรมของ

ต่อสโมสร

แฟนบอล

สุขภาพจิต

ความ
จงรักภักดี

พฤติกรรมทางบวก

พฤติกรรมทางลบ

สุขภาพจิต

ภาพประกอบ 7 โมเดลสมมติฐาน
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การศึกษาในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็ น
แฟนทีมสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี และพฤติกรรมของแฟนฟุตบอลทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาวะทาง
สังคมและสุขภาพจิตร่วมกับเปรียบเทียบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนสโมสร
ฟุ ตบอล และพฤติกรรมการเป็ นแฟนฟุ ตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต ระหว่ าง
สโมสรทีค่ า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูงและต่า
ผูว้ จิ ยั มีวธิ ดี าเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. กำรกำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ กลุ่มผู้เข้าชมการแข่งขันฟุ ต บอลไทยแลนด์พ รีเมียร์ลีก
ประจาปี การแข่งขัน 2560 ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม2560 จานวน 18 ทีม
กำรกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง
จานวนกลุ่ ม ตัว อย่าง ในการวิเคราะห์ ส มการเชิงโครงสร้างนัน้ นักวิช าการได้เสนอวิธี
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้หลายแนวคิด เช่น ควรกาหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ประมาณ 20 เท่าของ
ตัวแปรที่มอี ยู่ในโมเดล เป็ นต้น (สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจติ รวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภา
นุ วฒ
ั น์.2554)ในการศึกษาในครัง้ นี้นอกจากจะทาการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์
เชิง สาเหตุ แ ล้ว ยังท าการวิเคราะห์ในลัก ษณะของMultiple-groupเพื่อ ดู ก ารไม่ แ ปรเปลี่ย นของ
แบบจาลองเมื่อนาไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ ในกลุ่มตัวอย่างที่มลี กั ษณะแตกต่างกัน การกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้จะกาหนดขนาดตามการแนะนาของเคนนีย(์ Kenny. 2011) ที่
กล่าวว่าในการวิเคราะห์แบบจาลองเชิงสาเหตุในลักษณะของ Multiple-Group ควรมีจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 200 คนทาให้กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นี้ ผวู้ จิ ยั
จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 800 คน โดยแบ่งเป็ นสโมสรทีม่ คี ่าเฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูงและ
ต่า กลุ่มละประมาณ 400 คน
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กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ขัน้ ตอนที่ 1 ผู้วจิ ยั ทาการแบ่งสโมสรตามลักษณะที่จะใช้ในการวิเคราะห์ความไม่
เปลีย่ นแปลงของแบบจาลอง โดยแบ่งสโมสรตามความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของแฟนฟุตบอลทีเ่ ข้า
ชมการแข่งขัน ในภาพรวมของปี ก ารแข่งขัน 2559 ที่มีก ารบัน ทึก ไว้ (สมาคมกีฬ าฟุ ต บอลแห่ง
ประเทศไทย. 2560) ดังตารางที3่
ตาราง 3 รายชื่อสโมสรฟุตบอลทีม่ คี า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูงและต่า
สโมสรที่มีค่ำเฉลี่ยแฟนฟุตบอลสูง
1.บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด
2.นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
3.เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด
4.สุพรรณบุรี เอฟซี
5.บางกอกกล๊าส เอฟซี
6.สุโขทัย เอฟซี
7.เชียงราย ยูไนเต็ด

สโมสรที่มีค่ำเฉลี่ยแฟนฟุตบอลตำ่
1.ศรีสะเกษ เอฟซี
2.ชลบุรี เอฟซี
3.ราชบุรี มิตรผล เอฟซี
4.แบงค็อก ยูไนเต็ด
5.ราชนาวีฯ
6.พัทยา ยูไนเต็ด
7.ซุปเปอร์ พาวเวอร์ สมุทรปราการ
8.บีอซี ี เทโรศาสน
9.อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด
10.ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง เอฟซี
11.การท่าเรือ เอฟซี

ขัน้ ตอนที่ 2 ผูว้ จิ ยั ทาการสุ่มสโมสรฟุ ตบอลที่มคี ่าเฉลี่ยแฟนฟุ ตบอลสูงและต่ าโดยการ
สุม่ แบบแบ่งกลุ่ม(Cluster random sampling)จับฉลากเลือกฝั ง่ ละ 4 ทีม รวมเป็ น 8 ทีม ดังนี้
2.1 ทีมฟุ ตบอลที่มคี ่าเฉลี่ยแฟนฟุ ตบอลสูง ประกอบด้วยสโมสรฟุ ตบอล 4 ทีม
ได้แ ก่ 1) เอสซีจี เมือ งทอง ยูไนเต็ด 2) บุ รีรมั ย์ ยูไนเต็ด 3) นครราชสีม า มาสด้า เอฟซี และ
4) สุโขทัย เอฟซี
2.2 ทีมฟุ ตบอลที่มคี ่าเฉลี่ยแฟนฟุ ตบอลต่ า ประกอบด้วยสโมสรฟุ ตบอล 4 ทีม
ได้แก่ 1) ศรีษะเกษ เอฟซี 2) ชลบุรี เอฟซี 3) ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง เอฟซี และ 4) การท่าเรือ
เอฟซี
ขัน้ ตอนที่ 3 เมื่อสุ่มได้ทมี ในแต่ละลักษณะครบแล้ว ในการลงเก็บข้อมูลจะทาการสุ่ม
เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุม่ แบบเจาะจง(Purposive sampling) จากกลุ่มแฟนฟุตบอลทีเ่ ดินทาง
มาชมการแข่งขันทีส่ นาม เมื่อทาการสุ่มทีมในแต่ละหัวข้อดังกล่าวข้างต้น พบว่าในการศึกษาครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลกับทีมสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเ มียร์ลกี จานวน 8 ทีม ได้แก่ 1) เอสซีจี เมือง
ทอง ยูไนเต็ด 2) บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด 3) นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 4) สุโขทัย เอฟซี 5) ศรีสะเกษ
เอฟซี 6) ชลบุรี เอฟซี 7) ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง เอฟซี และ 8) การท่าเรือ เอฟซี โดยทาการเก็บ
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กับแฟนฟุ ตบอลของแต่ละทีมจานวนทีมละ 100 คน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้มี
จานวนประมาณ 800 คน

2. กำรสร้ำงเครือ่ งมือที่ใช้ในกำรวิจยั
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจานวน 12
แบบวัด ซึง่ ใช้วดั ตัวแปรในการศึกษาครัง้ นี้ 11 ตัวแปรแบ่งได้เป็ น 5 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ ประกอบด้วยข้อคาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนตัวทัวไปของ
่
แฟนฟุตบอลทีเ่ ข้าชมการแข่งขันฟุตบอลทีส่ นามในวันแข่งขัน เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
และจานวนปี ทต่ี ดิ ตามเชียร์สโมสรดังกล่าว
ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยเชิงสาเหตุท่สี ่งผลต่อแรงจูงใจให้เข้ามาชมการ
แข่งขันประกอบด้วยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการภาพลักษณ์ ของสโมสรฟุ ตบอล และ
การถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอล
ตอนที่ 3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจภายในที่ส่งผลให้ตวั บุคคลการมาเป็ นแฟน
ฟุตบอลของทีมประกอบด้วย แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล การยึดมันผู
่ กพัน ต่อสโมสร
ฟุตบอล ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล และความจงรักภักดีของแฟนฟุตบอล
ตอนที่ 4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแฟนฟุ ตบอล ประกอบด้วยพฤติกรรม
ทางบวก และพฤติกรรมทางลบของแฟนฟุตบอล
ตอนที่ 5 ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการเป็ นแฟนฟุตบอลประกอบด้วยสุข
ภาวะทางสังคม และตัวแปรสุขภาพจิต
ขัน้ ตอนกำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือกำรวิ จยั
ขัน้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือวัดตัวแปรทัง้ หมดในงานมีดงั นี้
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษา เพื่อทาความ
เข้าใจความหมายของตัวแปรแต่ละตัวให้ชดั เจน และตรงตามทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
2. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้จาก
งานวิจยั ต่างๆ ก่อนหน้านี้เพื่อทาความเข้าใจ เปรียบเทียบข้อดีขอ้ เสียในแต่ละแบบวัด แล้วประเมิน
ความเหมาะสมของทีจ่ ะนามาใช้ในการศึกษาครัง้ นี้
3. สร้างแบบวัดทัง้ หมดทีใ่ ช้วดั ตัวแปร โดยใช้มาตรวัดแบบประเมินค่า
4. นาแบบวัดทัง้ หมดไปให้ผู้ทรงวุฒ ิทงั ้ ทางด้านเครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญในด้ าน
พฤติก รรม และการตลาด จ านวน 5 ท่ า น เพื่อ ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงเนื้ อ หา (Content
validity) และนาคาแนะนามาปรับปรุงแบบวัดให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้
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5. น าแบบวัด ที่ป รับ ปรุ ง แล้ว ไปทดลองเก็บ ข้อ มู ล กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่อ ยู่ ในกลุ่ ม
ประชากรเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มแฟนฟุ ต บอลที่เข้ามาชมการแข่งขันฟุ ตบอลที่สนาม
จานวน 40 คน
6. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาค่าอานาจจาแนกของข้อคาถาม แต่ละข้อ
ด้ ว ยวิธีก ารหาค่ า สหสัม พัน ธ์ ค ะแนนรายข้อ กับ คะแนนรวม (Item-total correlation) ร่ ว มกับ
ตรวจสอบความเชื่อมันของแบบวั
่
ดด้วยค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค ซึ่งผูว้ จิ ยั จะใช้ผลการ
ตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขแบบวัดให้สมบูรณ์ ยงิ่ ขึ้นก่อนนาไปเก็บ
ข้อมูลจริง
7. ภายหลัง จากการเก็ บ ข้อ มู ล ผู้ วิจ ัย ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิง โครงสร้า ง
(Construct validity) ของเครื่อ งมื อ วัด ทุ ก ตั ว แปร ด้ ว ยการวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน
(Confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อยืนยันว่าเครื่องมือวัดตัวแปรแต่ละตัวทีไ่ ด้พฒ
ั นามาจาก
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ นัน้ มีองค์ประกอบเป็ นไปตามโครงสร้างนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้กาหนดไว้
รำยละเอียดของแบบวัดที่ใช้ในกำรวัดตัวแปรในงำนวิ จยั มีดงั นี้
1. แบบสอบถำมข้อมูลทัวไป
่ ประกอบด้วยข้อคาถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ทัวไปของแฟนฟุ
่
ตบอลทีเ่ ข้าชมการแข่งขันฟุตบอลทีส่ นามในวันแข่งขัน เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และจานวนปี ทต่ี ดิ ตามเชียร์สโมสรดังกล่าว
ตัวอย่ำงแบบสอบถำมข้อมูลทัวไป
่
0.ทีมทีเ่ ชียร์
........................................................
00. เพศ
ชาย
หญิง
000. อายุ
.............. ปี
0000. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
00000. จานวนปี ทต่ี ดิ ตามเชียร์ทมี ............. ปี

2.แบบวัดกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบบูรณำกำรเป็ นแบบวัดนี้ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้
เพื่อใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ โดยนาแบบวัดการสื่อสารทางการตลาดตามการศึกษาของ พอดี สุขพันธ์
(2014) มาเป็ นแนวทางในการสร้างร่วมกับการศึกษางานวิจยั เกีย่ วกับการสื่อสารทางการตลาดของ
สโมสรฟุตบอลในประเทศไทย โดยแบบวัดประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การโฆษณา
2) การส่ ง เสริม การขาย 3) การตลาดเชิง กิจ กรรมและประสบการณ์ 4) การประชาสัม พัน ธ์
5) การตลาดทางตรง 6) การตลาดออนไลน์ และ7) การขายโดยพนักงาน โดยเป็ น แบบวัดค่า 5
ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เคยรับรู้” ( 1คะแนน) ถึง “รับรูไ้ ด้บ่อยครัง้ ” (5 คะแนน) จานวน 27 ข้อโดยผูท้ ่ไี ด้
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คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงถึงการได้รบั ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาของสโมสรการสูงกว่าคนทีไ่ ด้คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่ำงข้อคำถำมในแบบวัดกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบบูรณำกำร

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
0.สโมสรมักจัดกิจกรรมชิงรางวัลต่างๆให้กบั
ผูท้ ม่ี าชมการแข่งขันทีส่ นาม
00.สโมสรมีการประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
หลายๆช่องทางทาให้เข้าถึงข่าวสารได้งา่ ย

ระดับความคิดเห็น
ค่อนข้างไม่เห็น
ไม่แน่ใจ
ด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิง่

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง
0.6-1.0 และนาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่ามีค่าความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.957 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับที่ยอมรับ ได้ มีค่าอานาจ
จ าแนกรายข้อ อยู่ ท่ีร ะหว่ า ง 0.488-0.819 หลัง จากนั น้ น าไปเก็บ ข้อ มู ล จริง วัด การสื่อ สารทาง
การตลาดแบบบูรณาการพบว่ามีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.959เมื่อนาไปตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ ซึ่งในเบือ้ งต้นพบว่าค่าดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลองการวัดได้แก่ 2 = 1898.69, df = 317, p = 0.000, CFI = 0.98, GFI = 0.85 และ
RMSEA = 0.079) ซึ่งจากค่ าดัช นี ค วามกลมกลืน ดังกล่าวอยู่ในระดับ ที่ย อมรับ ได้ มีค่ าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) อยูร่ ะหว่าง 0.78 - 0.93
3.แบบวัดกำรถ่ำยทอดทำงสังคมสู่สโมสรฟุตบอล เป็ นแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ เพื่อ
ใช้ในการศึก ษาครัง้ นี้ ซึ่ง ผู้วิ จ ัย ได้ท าการศึก ษาทฤษฎี ก ารถ่ า ยทอดทางสัง คม (Socialization
Theory) และศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการนาเอาทฤษฎีน้ีมาปรับใช้กบั การถ่ ายทอดทางสังคม
ด้านกีฬาซึง่ จากการทบทวนเอกสารดังกล่าวร่วมกับการพิจารณาถึงบริบทในสังคมไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ การเป็ น แฟนฟุ ต บอลผู้วิจยั ได้ พ ัฒ นาแบบวัดที่มีจานวน 21 ข้อ เป็ น การถามถึงระดับ ความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการถ่ายทอดทางสังคมทีบ่ ุคคลได้รบั เกีย่ วกับสโมสรฟุตบอลทีเ่ ชียร์โดยเป็ นแบบวัด
ค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ไม่จริง (1 คะแนน) จนถึงจริงที่สุด (5 คะแนน) โดยผู้ท่ไี ด้คะแนนจากแบบวัด
มากกว่าแสดงถึงการได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมสูท่ มี สูงกว่าคนทีไ่ ด้คะแนนน้อยกว่า
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ตัวอย่ำงข้อคำถำมในแบบวัดกำรถ่ำยทอดทำงสังคมสู่สโมสรฟุตบอล

ไม่จริง
0.ข้าพเจ้ารูจ้ กั สโมสรทีเ่ ป็ นแฟนบอลจากคน
ในครอบครัว
00.ข้าพเจ้าได้รบั ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ
สโมสรทีเ่ ป็ นแฟนบอลจากกลุ่มเพือ่ น

ระดับความคิดเห็น
ค่อนข้างไม่จริง
ปานกลาง

ค่อนข้าง
จริง

จริงทีส่ ุด

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ คาถามกับจุดประสงค์(IOC) อยู่ระหว่าง
0.2-1.0หลังจากปรับ ข้อ ค าถามแล้ว ได้ น าแบบวัด ไปทดลองใช้เพื่อ ตรวจสอบค่ าความเชื่อ มัน่
(Reliability)พบว่ามีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.859 แสดงว่าเครือ่ งมือมีความสอดคล้องภายในระดับที่
ยอมรับได้ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ทร่ี ะหว่าง 0.042-632 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริง และ
ได้ทาการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดการ
ถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล ซึ่งผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นพบว่าแบบจาลองการวัดยังไม่
สอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ (2 = 1938.42, df = 186,p = 0.000, CFI = 0.96, GFI = 0.81
และ RMSEA = 0.109) ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดข้อคาถามออกบางข้อ โดยการ
พิจารณาจากค่าดัชนีในการปรับแบบจาลอง (Modification Index)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor
lading)น้ อ ย และเป็ นข้อ ค าถามที่มีใจความใกล้เคีย งกับ ข้อ ค าถามอื่น ออก โดยตัด ทีล ะข้อ จน
แบบจ าลองมีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ (2 = 419.32, df = 87, p = 0.000, CFI =
0.98, GFI = 0.93 และ RMSEA = 0.069)โดยมีจานวนข้อคาถามที่ใช้ในการวิเคราะห์จริงทัง้ สิ้น
จานวน 15 ข้อ มีค่ าน้ าหนั ก องค์ป ระกอบ (factor loading)อยู่ระหว่าง 0.74 - 0.93 มีค่ าความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.911 และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.553 – 0.680
4.แบบวัดภำพลักษณ์ ของสโมสรฟุตบอล เป็ นแบบวัดความคิดเห็นและทัศนคติทแ่ี ฟน
ฟุ ต บอลมีต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข องสโมสรฟุ ต บอลไทยพรีเมีย ร์ลี ก ที่ต นเองติด ตาม ประกอบด้ว ย 6
องค์ประกอบย่อยคือ 1) แบรนด์ 2) องค์การ 3) ผูบ้ ริหาร 4) นักฟุตบอล 5) สนามการแข่งขัน และ
6) ทีมงานผูฝ้ ึ กสอน จานวน 18 ข้อโดยผูว้ จิ ยั จะนาแบบวัดภาพลักษณ์ทางการตลาดของทีมกีฬา
ของพอดี สุขพันธ์ (2557) มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบวัดและปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของการศึกษาในครัง้ นี้ เป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) ถึง
“เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (5 คะแนน) โดยผูท้ ่ไี ด้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงถึงการมีทศั นคติและ
ความคิดเห็นทางบวกต่อภาพลักษณ์ต่อสโมสรทีต่ นเองติดตามสูงกว่าคนทีไ่ ด้คะแนนน้อยกว่า
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ตัวอย่ำงข้อคำถำมในแบบวัดกำรภำพมักษณ์ของสโสรฟุตบอล

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
0.สโมสรแห่งนี้มปี ระธานสโมสรทีต่ งั ้ ใจ
ทางานอย่างทุม่ เท
00.สโมสรแห่งนี้มนี กั ฟุตบอลทีม่ ที กั ษะและ
ความสามารถสูง

ระดับความคิดเห็น
ค่อนข้างไม่เห็น
ไม่แน่ใจ
ด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิง่

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ คาถามกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง
0.4-0.6 หลังจากปรับ ข้อ ค าถามแล้ว ได้น าแบบวัด ไปทดลองใช้เพื่อ ตรวจสอบค่ า ความเชื่อ มัน่
(Reliability)พบว่าค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.948 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับที่
ยอมรับได้ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูท่ ร่ี ะหว่าง 0.170-0.811 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริงและ
ได้ทาการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัด
ภาพลัก ษณ์ ข องสโมสรฟุ ต บอล ซึ่งผลการวิเคราะห์ในเบื้อ งต้น พบว่ าแบบจ าลองการวัด ยัง ไม่
สอดคล้องกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 2390.98, df = 246, p = 0.000, CFI = 0.97, GFI = 0.80
และ RMSEA = 0.104) ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดข้อคาถามออกบางข้อ โดยการ
พิจารณาจากค่าดัชนีในการปรับแบบจาลอง (Modification Index)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor
lading)น้ อ ย และเป็ นข้อ ค าถามที่มีใจความใกล้เคีย งกับ ข้อ ค าถามอื่น ออก โดยตัด ทีล ะข้อ จน
แบบจาลองมีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ (2 = 731.66, df = 129, p = 0.000, CFI =
0.99, GFI = 0.91 และ RMSEA = 0.076) โดยมีจานวนข้อคาถามที่ใช้ในการวิเคราะห์จริงทัง้ สิ้น
จานวน 18 ข้อ มีค่ าน้ าหนัก องค์ป ระกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.68 - 0.91 มีค่าความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.949 และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.566 – 0.764
5. แบบวัดแรงจูงใจในกำรเข้ำชมกำรแข่งขันฟุตบอล ผูว้ จิ ยั ได้ปรับมาจากเครื่องมือ
วัดแรงจูงใจในการบริโภคกีฬา The Motivation Scale for Sport Consumption (MSSC) ของเทล
และเจมส์ (Trail; &James. 2001) โดยในต้นฉบับของแบบวัดประกอบไปด้วย 9 องค์ประกอบย่อย
ได้แก่ 1) ความรู้สึกประสบความสาเร็จร่วมกับ ทีม (Vicarious achievement) 2) สุน ทรียศาสตร์
(Aesthetics) 3) ความเครี ย ด (Eustress) 4) การห ลบ ห นี (Escape) 5) การได้ ร ั บ ความรู้
(Acquisition of knowledge) 6) ทัก ษะทางร่า งกายของนั ก กีฬ า(Physical skills of the athletes)
7) การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม(Social interaction) 8) ครอบครัว (Family)และ 9) ความน่ าดึงดูดใจ
ของร่างกายนักกีฬา (Physical attractiveness) แต่ในการศึกษาครัง้ นี้เพื่อความสอดคล้องกับบริบท
ที่ทาการศึกษาผู้วจิ ยั นาองค์ประกอบของแบบวัด มาใช้6 องค์ประกอบ คือ 1) ความรูส้ กึ ประสบ
ความสาเร็จ (Vicarious achievement) 2) สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 3) ความเครียด (Eustress)
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4) หลบหนี (Escape) 5) ทักษะทางร่างกายของนักกีฬา(Physical skills of the athletes) และ 6)
การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม(Social interaction)ประกอบด้วยข้อคาถาม 18 ข้อ เป็ นมาตรประเมินค่า
5 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็น ด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) ถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” (5 คะแนน)โดยผู้ท่ีได้
คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงถึงการมีแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลสูงกว่าคนทีไ่ ด้
คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่ำงข้อคำถำมในแบบวัดแรงจูงใจในกำรเข้ำชมกำรแข่งขันฟุตบอล

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
0.ข้าพเจ้าสนุกกับความไม่แน่นอนของเกมส์
การแข่งขันทีส่ สู กี นั
00.ข้าพเจ้ารูส้ กึ สนุ กกับการพูดคุยกับคนอื่น
ในขณะดูการแข่งขันฟุตบอล

ระดับความคิดเห็น
ค่อนข้างไม่เห็น
ไม่แน่ใจ
ด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิง่
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......

กำรตรวจสอบคุณภำพเครือ่ งมือหลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านได้คา่ ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์ (IOC) อยูร่ ะหว่าง
0.8-1.0 และได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพือ่ ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่าค่าความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.909 แสดงว่าเครือ่ งมือมีความสอดคล้องภายในระดับทีย่ อมรับได้ มีคา่ อานาจ
จาแนกรายข้ออยูท่ ร่ี ะหว่าง 0.447-0.648 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริงและได้ทาการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดแรงจูงใจในการเข้าชม
การแข่งขันฟุตบอลซึง่ ผลการวิเคราะห์ในเบือ้ งต้นพบว่าแบบจาลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (2 = 1118.50, df = 146, p = 0.000, CFI = 0.98, GFI = 0.87 และ RMSEA =
0.091)ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดข้อคาถามออกบางข้อ โดยการพิจารณาจากค่า
ดัชนีในการปรับแบบจาลอง (Modification Index)ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor lading)น้อย และ
เป็ นข้อคาถามทีม่ ใี จความใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่นออก
โดยตัดทีละข้อจนแบบจาลองมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 400.46, df = 71, p = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.93 และ
RMSEA = 0.076)โดยมีจานวนข้อคาถามทีใ่ ช้นารวิเคราะห์จริงทัง้ สิน้ จานวน 14 ข้อ มีคา่ น้าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading)อยูร่ ะหว่าง 0.86 - 0.93 มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.938 และมีคา่
อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.613 – 0.755
6.แบบวัดกำรยึดมันผู
่ กพันต่ อสโมสรฟุตบอลเป็ นแบบวัดที่ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบวัด The
Sport Spectator Identification Scale (SSIS) ของวานน์และบรานคอมบ์ (Wann; &Branscombe.
1993) เป็ นแบบวัดที่ใช้วดั ระดับของความเชื่อมโยงทางจิตใจที่แฟนฟุ ต บอลมีต่อทีมกีฬาทีมใดทีม
หนึ่งโดยผูว้ จิ ยั นามาแปลและปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทที่ศกึ ษา ประกอบด้วยข้อคาถาม 7 ข้อ
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เป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่สาคัญ” (1 คะแนน) ถึง “สาคัญอย่างยิง่ ” (5 คะแนน) โดยผู้
ทีไ่ ด้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงถึง การมีความยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอลสูงกว่าคนทีไ่ ด้
คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่ำงข้อคำถำมในแบบวัดกำรยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล

0.ชัยชนะของทีมทีเป็ นแฟนบอลมี
ความสาคัญกับข้าพเจ้าอย่างมาก
00.การได้เป็ นแฟนบอลของทีมมี
ความสาคัญกับข้าพเจ้ามาก

ระดับควำมคิ ดเห็น
ปานกลาง
ค่อนข้างจริง

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่
จริง

จริงทีส่ ุด
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง
0.8-1.0 และได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่าค่าความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.848 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับที่ยอมรับ ได้ มีค่าอานาจ
จาแนกรายข้ออยู่ท่รี ะหว่าง 0.374-0.795 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริงและได้ทาการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดการยึดมันผู
่ กพันต่อ
สโมสรฟุตบอล ซึง่ ผลการวิเคราะห์ในเบือ้ งต้นพบว่าแบบจาลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ (2 = 195.35, df = 14, p = 0.000, CFI = 0.97, GFI = 0.93 และ RMSEA = 0.127)
ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดข้อคาถามออกบางข้อ โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีใน
การปรับแบบจาลอง (Modification Index)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor lading)น้อย และเป็ นข้อ
คาถามทีม่ ใี จความใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่นออก โดยตัดทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 23.73, df = 5, p = 0.00024, CFI = 0.99, GFI = 0.99 และ RMSEA =
0.068)โดยมี จ านวนข้ อ ค าถามที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ จ ริง ทั ง้ สิ้ น จ านวน 5 ข้ อ มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบ (factor loading)อยู่ระหว่าง 0.70 - 0.90 มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.853 และมีค่า
อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.581-0.770
7. แบบวัดควำมพึงพอใจของแฟนฟุตบอล เป็ นแบบวัดความพึงพอใจในภาพรวมของ
แฟนฟุตบอลทีไ่ ด้รบั จากการติดตามสนับสนุ นสโมสรทีต่ นเองเชียร์ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ปรับมาจากแบบวัด
ของชอยและคณะ (Choi; et al. 2011) ซึ่งเป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ” (1 คะแนน) ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (5 คะแนน) จานวน 5 ข้อโดยผู้ท่ีได้คะแนนจากแบบวัด
มากกว่าแสดงถึงการมีความพึงพอใจในภาพรวมของการป็ นแฟนฟุ ตบอลที่ได้รบั จากการติดตาม
สนับสนุนสโมสรทีต่ นเองเชียร์สงู กว่าคนทีไ่ ด้คะแนนน้อยกว่า
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ตัวอย่ำงข้อคำถำมในแบบวัดควำมพึงพอใจของแฟนฟุตบอล

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
0.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ดีทต่ี ดั สินใจเป็ นแฟนบอลของ
สโมสรนี
00.การเป็ นแฟนบอลของสโมสรนี้ทาให้
ข้าพเจ้าได้รบั ประสบการณ์ทด่ี ี

ระดับควำมคิ ดเห็น
ค่อนข้างไม่เห็น
ไม่แน่ใจ
ด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิง่
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กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง
0.8-1.0ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่าค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.953 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับทีย่ อมรับได้ มีค่าอานาจจาแนกราย
ข้อ อยู่ท่ี 0.831 – 0.904 หลังจากนัน้ น าไปเก็บ ข้อ มูล จริงและได้ท าการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ ใ นเบื้ อ งต้ น พบว่ า แบบจ าลองการวัด ยัง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์
(2 = 81.88, df = 5, p = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.96 และ RMSEA = 0.139) ผูว้ จิ ยั จึงทาการ
ปรับ โมเดลโดยพิจ ารณาตัด ข้อ ค าถามออกบางข้อ โดยการพิจ ารณาจากค่ า ดัช นี ในการปรับ
แบบจาลอง (Modification Index)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor lading)น้อย และเป็ นข้อคาถามที่
มีใจความใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่นออก โดยตัดทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (2 = 5.19, df = 2, p = 0.0746, CFI = 1.00, GFI = 1.00 และ RMSEA = 0.045) โดยมี
จานวนข้อคาถามที่ใช้ในการวิเคราะห์จริงทัง้ สิ้นจานวน 4 ข้อ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor
loading) อยูร่ ะหว่าง 0.86 - 0.96 มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.930 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.774 – 0.869
8.แบบวัด ควำมจงรัก ภัก ดี ต่ อ สโมสรฟุ ต บอล เป็ นแบบวัด ที่ว ัด ระดับ ของความ
จงรักภักดีของแฟนฟุ ตบอลซึ่งผู้วจิ ัยได้ปรับมาจากแบบวัด The Psychological Commitment to
Team (Mahony.2000) ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 14 ข้อ เป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่
“ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (5 คะแนน) โดยผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัด
มากกว่าแสดงถึงการมีความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุ ตบอลที่ตนเองติดตามสนับสนุ น สูงกว่าคนที่ได้
คะแนนน้อยกว่า
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ตัวอย่ำงข้อคำถำมในแบบวัดควำมจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
0.ข้าพเจ้าเป็ นแฟนบอลทีเ่ หนียวแน่นของ
สโมสรนี
00.ข้าพเจ้าเป็ นแฟนบอลของสโมสรนี้มา
ตัง้ แต่เริม่ ดูการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ

ระดับควำมคิ ดเห็น
ค่อนข้างไม่เห็น
ไม่แน่ใจ
ด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิง่

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง
0.8-1.0 ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพือ่ ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่าค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.735 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับทีย่ อมรับได้ มีค่าอานาจจาแนกราย
ข้ออยู่ทร่ี ะหว่าง -0.107 - 0.656 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริงและได้ทาการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล
ซึ่งผลการวิเคราะห์ในเบื้อ งต้น พบว่าแบบจาลองการวัด ยังไม่ส อดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์
(2 = 3599.69, df = 77, p = 0.000, CFI = 0.81, GFI = 0.61 และ RMSEA = 0.239) ผูว้ จิ ยั จึงทา
การปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดข้อคาถามออกบางข้อ โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีในการปรับ
แบบจาลอง (Modification Index) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor lading) น้อย และเป็ นข้อคาถาม
ทีม่ ใี จความใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่นออก โดยตัดทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (2 = 18.51, df = 5, p = 0.00237, CFI = 0.99, GFI = 0.99 และ RMSEA = 0.058)
โดยมีจานวนข้อค าถามที่ใช้ในการวิเคราะห์จริงทัง้ สิ้น จ านวน 5 ข้อ มีค่ าน้ าหนัก องค์ป ระกอบ
(factor loading) อยู่ระหว่าง 0.66 - 0.93 มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.858 และมีค่าอานาจจาแนก
รายข้ออยูร่ ะหว่าง ๆ 0.549 – 0.794
9. แบบวัดพฤติ กรรมของแฟนฟุตบอล ที่ผูว้ จิ ยั ได้ปรับมาจากเครื่องมือวัดพฤติกรรม
ของแฟนฟุ ต บอล (Capella.2001) ประกอบไปด้ ว ยองค์ ป ระกอบย่ อ ย 3 องค์ ป ระกอบย่ อ ย
คือ 1) พฤติกรรมด้านบวก 2) อารมณ์ ท่เี กิดขึน้ กับแฟนฟุ ต บอล และ3) พฤติกรรมทางลบโดยใน
การศึกษาครัง้ นี้เพือ่ ให้ตรงกับบริบทและสอดคล้องกับเนื้อหาทีท่ าการศึกษาผูว้ จิ ยั จึงนาองค์ประกอบ
ย่อย 2 องค์ประกอบมาใช้คอื 1) พฤติกรรมทางบวก และ 2)พฤติกรรมทางลบ
- พฤติ ก รรมทางบวก (Positive behavior) เป็ นข้ อ ค าถามที่ ถ ามถึ ง การแสดงออก
พฤติกรรมในลักษณะทีแ่ สดงออกถึงการสนับสนุ นทีมในทางบวก หรือพฤติกรรมทีไ่ ม่มอี นั ตรายต่อ
ตนเองและผูอ้ ่นื แต่แสดงออกมาเพื่อสนับสนุ นทีมที่ตนเชียร์ ประกอบด้วยข้อคาถาม 10 ข้อ เป็ น
มาตรวัด 5 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เคยแสดงพฤติกรรมนี้เลย” (1 คะแนน) ถึง “แสดงพฤติกรรมนี้บ่อย
ทีส่ ุด” (5 คะแนน) โดยผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงถึงการมีพฤติกรรมสนับสนุ นสโมสร
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ทางบวกสูงกว่าคนทีไ่ ด้คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่ำงข้อคำถำมในแบบวัดพฤติ กรรมทำงบวก
ไม่เคย
0.ข้าพเจ้าพูดคุยกับบุคคลอื่นเกีย่ วกับทีม
ฟุตบอลทีjฉันเป็ นแฟนบอล
00.ข้าพเจ้าชมการแข่งขันอย่างน้อย 2นัด
ในแต่ละฤดูกาล

ระดับควำมถี่ของพฤติ กรรม
แทบไม่คอ่ ย
บางครัง้
บ่อยครัง้

บ่อยครัง้ ทีส่ ุด

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

- พฤติกรรมทางลบ (Negative behavior)ข้อคาถามถึงพฤติกรรมการสนับสนุ นที่ทมี ที่มี
ลักษณะเป็ นอันตรายต่อตนเองและผูอ้ ่นื โดยพฤติกรรมดังกล่าวไม่มคี วามจาเป็ นต่อการสนับสนุ น
ทีม แต่เป็ นไปในลักษณะของการ ขาดการควบคุม ประกอบด้วยข้อคาถาม 11 ข้อ เป็ นมาตรวัด 5
ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่ เ คยแสดงพฤติ ก รรมนี้ เลย” (1 คะแนน) ถึ ง “แสดงพฤติ ก รรมนี้ บ่ อ ยที่ สุ ด ”
(5 คะแนน)โดยผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงถึงการมีพฤติกรรมสนับสนุ นสโมสรทางลบ
สูงกว่าคนทีไ่ ด้คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่ำงข้อคำถำมในแบบวัดพฤติ กรรมทำงลบ
ไม่เคย
0..ข้าพเจ้าตะโกนด่านักฟุตบอลหรือโค้ช
ด้วยถ้อยคาหยาบคาย
00.ข้าพเจ้าเคยถูกตาหนิจากพฤติกรรมที่
แสดงออกมาในขณะชมการแข่งขัน

ระดับควำมถี่ของพฤติ กรรม
แทบไม่คอ่ ย
บางครัง้
บ่อยครัง้

บ่อยครัง้ ทีส่ ุด

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ คาถามกับจุดประสงค์(IOC) อยู่ระหว่าง
0.6-1.0 ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)พบว่าค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.894 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับทีย่ อมรับได้ มีค่าอานาจจาแนกราย
ข้ออยู่ท่รี ะหว่าง 0.163 - 0.751 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริงและได้ทาการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดพฤติกรรมของแฟนฟุตบอลซึง่ ผล
การวิ เ คราะห์ ใ นเบื้ อ งต้ น พบว่ า แบบจ าลองการวัด ยัง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์
(2 = 2444.74, df = 188, p = 0.000, CFI = 0.90, GFI = 0.71 และ RMSEA = 0.147) ผู้วจิ ยั จึง
ทาการปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดข้อคาถามออกบางข้อ โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีในการปรับ
แบบจาลอง (Modification Index)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor lading)น้อย และเป็ นข้อคาถามที่
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มีใจความใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่นออก โดยตัดทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ (2 = 200.94, df = 34, p = 0.000, CFI = 0.97, GFI = 0.95 และ RMSEA = 0.078)
โดยมีจานวนข้อคาถามที่ใช้ในการวิเคราะห์จริงทัง้ สิ้น จานวน 10ข้อ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
(factor loading)อยู่ระหว่าง 0.61 - 0.95 มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.766 และมีค่าอานาจจาแนก
รายข้ออยูร่ ะหว่าง ๆ 0.254 – 0.554
10. แบบวัด สุ ข ภำวะทำงสัง คม ที่ ผู้ วิ จ ั ย ได้ ป รับ มาจาก Social well-being Scale
(Keyes. 1998) ฉบับย่อทีม่ จี านวนข้อคาถาม 15 ข้อ และมีองค์ประกอบภายใน 5 องค์ประกอบคือ
1) การรวมตัวกันทางสังคม 2) การยอมรับทางสังคม 3) การแบ่งปั นทางสังคม 4) สังคมที่มุ่งหวัง
และ 5) ความใกล้ชดิ กับสังคม เป็ นแบบวัดค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) ถึง
“เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (5 คะแนน)แต่ในการศึกษาครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั ได้สนใจที่จะทาการศึกษาสุขภาวะทาง
สังคมในภาพรวม ในการวิเคราะห์จงึ ได้รวมคะแนนสุขภาวะทางสังคมในองค์ประกอบต่างๆ ออกมา
ในภาพรวม โดยผูท้ ่ไี ด้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงถึงการมีสุขภาวะทางสังคมที่ดกี ว่าคนได้
คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่ำงข้อคำถำมของแบบวัดสุขภำวะทำงสังคม

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
1. กำรรวมตัวกันทำงสังคม
0.ฉันรูส้ กึ ว่าฉันมีความใกล้ชดิ กับคนอื่น ๆ ใน
สังคม
2. กำรยอมรับทำงสังคม
0.ฉันเชือ่ ว่าคนทุกคนมีความเมตตา
3. กำรแบ่งปันทำงสังคม
0.ฉันมีสงิ่ ทีม่ คี า่ ทีจ่ ะแบ่งปั นให้กบั โลก
4. สังคมที่ม่งุ หวัง
0.โลกกลายเป็ นพืน้ ที่ ทีด่ กี ว่าสาหรับทุกคน
5. ควำมใกล้ชิดทำงสังคม
0.โลกนี้ซบั ซ้อนเกินไปสาหรับฉัน

ระดับควำมคิ ดเห็น
ค่อนข้าง
เฉย ๆ
ค่อนข้าง
เห็นด้วย
เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิง่

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง
0.6-1.0 ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพือ่ ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่าค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.795 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับทีย่ อมรับได้ มีค่าอานาจจาแนกราย
ข้ออยู่ท่รี ะหว่าง 0.257 - 0.528 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริงและได้ทาการตรวจสอบความตรง
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เชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดสุขภาวะทางสังคมซึ่งผลการ
วิเคราะห์ในเบือ้ งต้นพบว่าแบบจาลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 5643.65,
df = 80, p = 0.000, CFI = 0.63, GFI = 0.52 และ RMSEA = 0.295) ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับโมเดล
โดยพิจ ารณาตัด ข้อ ค าถามออกบางข้อ โดยการพิจ ารณาจากค่ า ดัช นี ในการปรับ แบบจ าลอง
(Modification Index)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor lading)น้ อย และเป็ นข้อคาถามที่มใี จความ
ใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่นออก โดยตัดทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(2 = 103.80 df = 25, p = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.97 และ RMSEA = 0.063) โดยมีจานวน
ข้อคาถามทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์จริงทัง้ สิน้ จานวน 10 ข้อ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)
อยู่ ร ะหว่ า ง 0.76 – 0.90 มีค่ า ความเชื่อ มัน่ เท่ า กับ 0.754 และมีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่
ระหว่าง ๆ 0.274 – 0.575
11. แบ บ วั ด สุ ข ภ ำพ จิ ต ที่ ผู้ วิ จ ั ย ได้ ป รับ มาจาก General Health Questionnaire
(Goldberg; &Williams. 1988)ฉบับย่อที่มจี านวนข้อคาถาม 12 ข้อ เป็ นมาตรประเมินค่า 4 ระดับ
โดยมีข้อค าถามแบ่ งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือข้อค าถามทางบวก และข้อคาถามทางลบ โดยข้อ
คาถามทางบวกมีลกั ษณะการประเมินดังนี้ มีลกั ษณะดังกล่าว “บ่อยครัง้ ” (0 คะแนน) ถึง “ไม่เคย”
(3 คะแนน) และในส่วนของคาถามทางลบมีลกั ษณะการประเมินตรงข้ามกันโดยผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจาก
แบบวัดมากกว่าแสดงถึงการมีสขุ ภาพจิตทีด่ กี ว่าคนได้คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่ำงข้อคำถำมทำงบวก

บ่อยครัง้
0.ข้าพเจ้าสามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิง่ ที่
ตนเองกาลังทาอยูไ่ ด้
00.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าสามารถตัดสินใจในเรือ่ ง
ต่างๆได้

......
......

ระดับควำมคิ ดเห็น
ค่อนข้างบ่อยครัง้
น้อยครัง้
.
.....
......
......

......

ไม่เคย
......
......

ตัวอย่ำงข้อคำถำมทำงลบ

ไม่เคย
0..ข้าพเจ้านอนไม่หลับเพราะกังวลใจ
00.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ตึงเครียด

......
......

ระดับควำมคิ ดเห็น
น้อยครัง้
ค่อนข้างบ่อยครัง้
......
......

......
......

บ่อยครัง้
......
......

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง
0.8-1.0 ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพือ่ ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่าค่าความเชื่อมัน่
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เท่ากับ 0.768 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับทีย่ อมรับได้ มีค่าอานาจจาแนกราย
ข้ออยู่ท่รี ะหว่าง 0.325 - 0.554 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริงและได้ทาการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดสุขภาพจิตซึง่ ผลการวิเคราะห์ใน
เบื้องต้นพบว่าแบบจาลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 4935.57, df = 54,
p = 0.000, CFI = 0.61, GFI = 0.49 และ RMSEA = 0.336) ผู้ วิ จ ัย จึ ง ท าการปรับ โมเดลโดย
พิ จ ารณาตั ด ข้ อ ค าถามออกบางข้ อ โดยการพิ จ ารณาจากค่ า ดัช นี ใ นการปรับ แบบจ าลอง
(Modification Index)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor lading)น้ อย และเป็ นข้อคาถามที่มใี จความ
ใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่นออก โดยตัดทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์
ป ระจั ก ษ์ (2 = 8.48, df = 2, p = 0.000, CFI = 1.00, GFI = 0.94 แ ล ะ RMSEA = 0.064)
โดยมีจานวนข้อคาถามที่ใช้ในการวิเคราะห์จริงทัง้ สิ้น จานวน 4 ข้อ มีค่าน้ าหนัก องค์ป ระกอบ
(factor loading)อยู่ระหว่าง 0.57-0.75 มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.784 และมีค่าอานาจจาแนกราย
ข้ออยูร่ ะหว่าง ๆ 0.518 – 0.674

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. หลังจากได้รบั การรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปั ญญา
และวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือแนะนาตัวและจดหมายขอความอนุ เคราะห์
ในการเก็บ ข้อ มูล จากบัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ ถึงผู้บ ริห ารของสโมสร
ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี ทัง้ 8 ทีม เพื่อขออนุ ญาตในการเก็บข้อมูล พร้อมชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครัง้ นี้
2. เมื่อได้รบั อนุ ญาตจากสโมสรต่างๆ ให้สามารถเก็บข้อมูลได้ในวันแข่งขัน ผูว้ จิ ยั จะไป
พบผู้ประสานงาน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาอีกครัง้ รวมทัง้ แนะนาทีมที่จะมาเก็บข้อมูล
และนัดวันทีจ่ ะทาการเก็บข้อมูลในแต่ละสโมสร โดยผูเ้ ก็บข้อมูลจะทาการเก็บข้อมูลกับแฟนฟุตบอล
ในช่วงก่อนการแข่งขันบริเวณรอบๆ สนาม
3. ในเวลาเก็บข้อมูลกับแฟนฟุตบอล ผูว้ จิ ยั กับทีมจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลกับ
แฟนฟุตบอล พร้อมทัง้ ชี้แจงอย่างละเอียดว่าจะยินยอมให้ขอ้ มูลหรือไม่ให้ขอ้ มูลกับผูว้ จิ ยั ก็ได้เป็ น
สิทธิของแฟนฟุ ตบอลคนนัน้ ๆ และข้อมูลที่ได้จะเป็ นความลับ ซึ่งถ้ายินยอมให้ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จะให้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเซ็นใบยินยอมทีจ่ ะให้ขอ้ มูล (Consent form) และทาในลักษณะดังกล่าวกับผู้ให้ขอ้ มูลทุก
คนจนกว่าจะครบจานวนตามทีก่ าหนดไว้ในงานวิจยั
4. น าข้อมูล ที่ได้มาท าการตรวจและให้ ค ะแนน เพื่อเตรียมน าไปใช้ในการทดสอบตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป
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4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วิจ ยั ได้ด าเนิ นการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ แบ่ งออกได้ 3 ส่วนคือ 1) การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2) การวิเคราะห์สถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปร และ3) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพือ่ ทดสอบสมมติฐานโดยมีแนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นโดยการหาสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้
2. การวิเคราะห์สถิติพ้นื ฐานของตัวแปรการวิเคราะห์ เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั เพื่อ
ทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกตและตรวจสอบตามเกณฑ์ขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นของการวิเคราะห์สถิติ
ขัน้ สูง
3. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโมเดลปั จจัยเชิงสาเหตุ และผลลัพธ์ท่ีได้จากการเป็ นแฟน
ฟุ ตบอลที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ท่ีเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์สมการเชิง
โครงสร้าง (Structural equation modeling)
4. วิเคราะห์ความไม่เปลี่ยนแปลงของแบบจาลองของปั จจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการ
เป็ นแฟนฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี ตามสโมสรฟุตบอลสทีม่ คี า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูงและต่าตามขัน้ ตอนดังนี้
4.1 ทาการวิเคราะห์โดยกาหนดให้แบบจาลองของทัง้ 2 กลุ่มมีรปู แบบความสัมพันธ์ของตัวแปร
เหมือนกันโดยไม่มกี ารกาหนดเงือ่ นไขให้แบบจาลองของทัง้ 2 กลุ่มมีคา่ อิทธิพลเท่ากันระหว่างกลุ่ม
4.2 ทาการวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่ามีคา่ น้าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตใดบ้างระหว่าง 2 กลุ่ม
ทีม่ คี วามแตกต่างกันและการกาหนดเงื่อนไขให้ค่าสัมประสิทธิในการวัดตัวแปรแฝงทุกตัวทีไ่ ม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตใิ ห้มคี า่ เท่ากันระหว่างกลุ่ม
4.3 ทาการวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปรผลใดบ้างที่มี
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มและการกาหนดเงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผลทุกตัว
ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติให้เท่ากันระหว่างกลุ่มเพี่อนาไปพิจารณาความแตกต่างของค่า
น้าหนักองค์ประกอบและความแตกต่างของค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผลระหว่างกลุ่มและทา
การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงระหว่างกลุ่มตามลาดับ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ในครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายเพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็ น
แฟนฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี และพฤติกรรมการเป็ นแฟนฟุตบอลทีส่ ง่ ผลต่อ
สุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต ร่วมกับการทดสอบความไม่แปรเปลีย่ นของแบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในสโมสรทีม่ คี า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอลแตกต่างกัน โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คา่ สถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐาน

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกันการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้กาหนดอักษรย่อ
ทีใ่ ช้ในการแปลผลดังนี้
สัญลักษณ์
n
M
SD
Sk
Ku
SE
TE
IE
DE
2
p
df
RMSEA
CFI

ความหมาย
จานวนคนในกลุ่ม
ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ความเบ้ (Skewness)
ความโด่ง (Kurtosis)
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
อิทธิพลรวม (Total Effect)
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect)
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
ค่าสถิตไิ ค-สแควร์
ค่านัยสาคัญทางสถิติ
องศาอิสระ
ดัช นี ค วามกลมกลื น ในการประมาณค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของ
ประชากร (Root Mean Squared Error of Approximation)
ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index)
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ดัช นี ความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับ โมเดลที่ไม่ มีความสัมพัน ธ์
(Tucker-Lewis Index หรือ Non-normed Fit Index)

สาหรับการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนนั ้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนด
อักษรย่อแทนตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตไว้ดงั นี้
ตัวแปรแฝง
การถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอล

การสือ่ สารทางตลาดแบบบูรณาการ

ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล

แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล

ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล
การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล
ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล
พฤติกรรมทางบวก
พฤติกรรมทางลบ
สุขภาพจิต
สุขภาวะทางสังคม

อักษรย่อ ตัวแปรสังเกต
SOL
การถ่ายทอดผ่านสือ่
การถ่ายทอดผ่านเพือ่ น
การถ่ายทอดผ่านครอบครัว
MAR
การโฆษณา
การส่งเสริมการขาย
การตลาดเชิงกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์
การตลาดทางตรง
การตลาดออนไลน์
การขายโดยพนักงาน
BAND ภาพลักษณ์ของแบรนด์
ภาพลักษณ์ขององค์การ
ภาพลักษณ์ผบู้ ริหาร
ภาพลักษณ์นกั ฟุตบอล
ทีมงานผูฝ้ ึกสอน
สนามการแข่งขัน
MOV
ความรูส้ กึ ประสบความสาเร็จ
สุนทรียศาสตร์
ความตื่นเต้น
การหลบหนี
ทักษะทางร่างกายของนักกีฬา
การมีปฎิสมั พันธ์ทางสังคม
SATI
ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล
TID
LO
GOOD
BAD
MHP
SWB

การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล
ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล
พฤติกรรมทางบวก
พฤติกรรมทางลบ
สุขภาพจิต
สุขภาวะทางสังคม

อักษรย่อ
sm
sf
ssf
adv
pro
eve
pr
dir
onl
psell
bi
ori
mi
fpi
ci
sti
imp
ase
str
esp
ft
sia
Sat
Ti
Tl
Pfb
Nfb
Mh
sw
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นแฟนฟุตบอลของสโมสรในไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี
จานวน8 สโมสร ได้แก่ 1.เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 2.บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด 3.นครราชสีมา มาสด้า
เอฟซี 4.ศรีสะเกษ เอฟซี 5.ชลบุร ี เอฟซี 6.สุโขทัย เอฟซี 7.การท่าเรือ เอฟซี และ 8.ไทยฮอนด้า
เอฟซี จานวน 800 คนซึง่ มีรายละเอียดของข้อมูลทัวไป
่ ดังนี้
ตาราง 4 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลส่วนบุคคลของแฟนฟุตบอล
ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม

ข้อมูลทัวไป
่
จานวนปี ที่ติดตามเชียร์(ปี )
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ(ปี )
ต่ากว่า 20 ปี
21 – 40 ปี
40 ปี ขน้ึ ไป
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
ข้าราชการ
พนักงานของรัฐ
พนักงานเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม

จานวน

ร้อยละ

496
304

62.0
38.0

203
463
134

25.4
57.9
16.8

435
306
59

54.4
38.3
7.3

91
56
218
261
174

11.4
7.0
27.2
32.6
21.8

325
223
148
104
800

40.6
27.9
18.5
13.0
100

ค่าเฉลี่ย
4.55

ส่วนเบี่ยงเบนมาจรฐาน
4.102

29.8

11.19
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ตาราง 4 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
อาศัยอยูใ่ กล้กบั ทีต่ งั ้ ของสโมสร
ฟุตบอล
ใช่
ไม่ใช่
รวม

จานวน

ร้อยละ

390
410

48.8
51.2

800

100

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาจรฐาน

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นแฟนฟุ ตบอลที่มาชมการแข่งขันที่
สนามจานวน 800 คน แบ่งเป็ นชายจานวน 496 คน (62%) และหญิงจานวน 304 คน (38%) อายุ
ระหว่าง 20-40 ปี (57.9%) มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจานวน 435 คน (54.4%) รองลงมา
เป็ นระดับ ปริญ ญาตรีจานวน 306 คน (38.3%) ส่วนใหญ่ เป็ นนักเรียน/นักศึกษาจานวน 261 คน
(32.6%) พนัก งานเอกชนจานวน 218 คน (27.2%) และอาชีพ อื่น (ค้าขาย ธุรกิจส่ว นตัว ฯลฯ)
จานวน 174 คน (21.8%) มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือนส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงต่ า กว่า 10,000 บาทจานวน
325 คน (40.6%) และในการเก็บ ข้อมูลในครัง้ นี้ พบว่าจานวนผู้ให้ข้อมูลที่อาศัยอยู่ใกล้ท่ีตงั ้ ของ
สโมสร 410 คน (51.2%) และไกลจากสโมสร 390 คน (48.8%) มีจานวนใกล้เคียงกัน ค่าเฉลี่ยของ
จานวนปี ทต่ี ดิ ตามเชียร์ทมี สโมสรอยูท่ ่ี 4.55 ปี

ตาราง 5 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลส่วนบุคคลของแฟนฟุตบอล
จาแนกตามสโมสรทีม่ คี า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูงและต่า
จานวนผู้เข้าชม

จานวนปี ที่ติดตามเชียร์(ปี )
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ(ปี )
ต่ากว่า 20 ปี
21 – 40 ปี
40 ปี ขน้ึ ไป

สโมสรที่มีค่าเฉลี่ยแฟน
ฟุตบอลสูง (n = 392)
จานวน
ร้อยละ
M = 3.91
SD = 2.23
205
187
M = 29.42
106
217
69

52.3
47.7
SD = 11.33
27.0
55.4
17.6

สโมสรที่มีค่าเฉลี่ยแฟนฟุตบอล
ตา่ (n = 408)
จานวน
ร้อยละ
M=5.15
SD= 5.25
291
117
M = 30.22
96
247
65

71.3
28.7
SD = 10.9
23.5
60.5
15.9
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ตาราง 5 (ต่อ)
จานวนผู้เข้าชม

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
ข้าราชการ
พนักงานของรัฐ
พนักงานเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
อาศัยอยู่ใกล้กบั ที่ตงั ้ ของสโมสร
ฟุตบอล
ใช่
ไม่ใช่
รวม

สโมสรที่มีค่าเฉลี่ยแฟน
ฟุตบอลสูง (n = 392)
จานวน
ร้อยละ

สโมสรที่มีค่าเฉลี่ยแฟนฟุตบอล
ตา่ (n = 408)
จานวน
ร้อยละ

195
166
31

49.7
42.3
7.9

240
140
28

58.8
34.3
6.9

60
32
65
152
83

15.3
8.2
16.6
38.8
21.2

31
24
153
109
91

7.6
5.9
37.5
26.7
22.3

178
95
63
53

45.4
25.0
16.1
13.5

147
125
85
51

36.0
30.6
20.9
12.5

169
223

43.1
56.9

221
87

54.2
45.8

392

100

408

100

จากตารางที่ 5 พบว่าในสโมสรที่มคี ่าเฉลี่ยแฟนฟุ ตบอลสูงมีผูเ้ ข้าชมที่เป็ นชายและหญิง
ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่ มอี ายุในช่วง 20-40 ปี (55.4%) มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญ ญาตรี
(49.7%) และปริญญาตรี (42.3%) ใกล้เคียงกัน ยังเป็ นนักเรียน/นักศึก ษา(38.8%) มีรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือ นต่ า กว่ า 10,000 บาท (45.4%) และไม่ ไ ด้อ าศัย อยู่ในบริเวณใกล้เคีย งกับ ที่ต ัง้ ของสโมสร
(56.9%) มีคา่ เฉลีย่ ของจานวนปี ทต่ี ดิ ตามเชียร์ทมี สโมสรอยูท่ ่ี 3.91 ปี
ในสโมสรทีม่ คี ่าเฉลีย่ แฟนฟุตบอลต่ าพบว่า ผูเ้ ข้าชมสวนใหญ่เป็ นเพศชาย (71.3%) มีอายุ
ระหว่าง 20-40 ปี (60.5%) มีการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี (58.8%) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เป็ นพนั ก งานเอกชน (37.5%) มีร ายได้เฉลี่ย ต่ อ เดือ นอยู่ ใ นช่ ว งไม่ เกิน 20,000 บาท (66.6%)
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และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใกล้ทต่ี งั ้ ของสโมสร (54.2%) มีค่าเฉลีย่ ของจานวนปี ทต่ี ดิ ตามเชียร์ทมี สโมสร
อยูท่ ่ี 5.15

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพนื้ ฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ในการวิเคราะห์ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรทีใ่ นการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของการเป็ นแฟนทีมสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี และพฤติกรรมของแฟนฟุตบอลทีส่ ง่ ผลต่อ
สุข ภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต นัน้ เป็ น การทดสอบตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาว่าผ่านข้อตกลง
เบือ้ งต้น ก่อนนาไปวิเคราะห์เพือ่ สร้างแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือไม่ ซึง่ ประกอบไปด้วย
1. การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร โดยคานวณค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ (Sk) ค่าความโด่ง (Ku) ค่า P-value ของสถิตทิ ดสอบไค-สแควร์ (Chisquare) โดยผูว้ จิ ยั ได้แปลงค่าของตัวแปรให้เป็ นค่าคะแนนแบบปกติ (Normal Score) แล้วทดสอบ
ว่าตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ศกึ ษาในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมกี ารแจกแจงเป็ นแบบ
โค้งปกติหรือไม่โดยสังเกตจากค่านัยสาคัญทางสถิตทีท่ าการทดสอบระหว่างค่าความเบ้ (Sk) และค่า
ความโด่ง (Ku) ถ้าไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) แสดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ
2. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เป็ นการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ผวู้ จิ ยั ได้ดาเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิง
เส้น ตรงโดยใช้การทดสอบความสัม พัน ธ์ระหว่างตัว แปรสองตัว (Bivariaterelationship) ด้วยการ
ค านวณค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ เพี ย รสัน (Pearson Product MomentCorrelation Coefficient) โดยมี
รายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้
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ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness)
และค่าความโด่ง (Kurtosis) ของข้อมูลตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวม จานวน 800 คน

ตัวแปร
การโฆษณา (adv)
การส่งเสริมการขาย(pro)
การตลาดเชิงกิจกรรม (eve)
การประชาสัมพันธ์ (pr)
การตลาดทางตรง (dir)
การตลาดออนไลน์ (onl)
พนักงานขาย (psell)
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (bi)
ภาพลักษณ์ขององค์การ (ori)
ภาพลักษณ์ผบู้ ริหาร (mi)

Mean
15.280
14.934
11.038
15.381
13.732
15.130
14.985
12.049
11.496
11.620

SD
3.566
3.330
2.691
3.201
3.959
3.282
3.456
2.419
2.525
2.633

Sk
-0.132
-0.072
-0.099
-0.088
-0.054
-0.095
-0.078
-0.220
-0.142
-0.164

Ku
-0.375
-0.241
-0.300
-0.316
-0.286
-0.287
-0.309
-0.483
-0.413
-0.449

Sk& Ku
p-value
0.010
0.222
0.072
0.064
0.143
0.093
0.081
0.001
0.003
0.001

ภาพลักษณ์นกั ฟุตบอล (fpi)
ทีมงานผูส้ อน(sti)
สนามการแข่งขัน (ci)
การถ่ายทอดผ่านครอบครัว (ssf)
การถ่ายทอดผ่านเพือ่ น(sf)
การถ่ายทอดผ่านสือ่ (sm)
ความรูส้ กึ ประสบความสาเร็จ (imp)
ความสวยงามของการแข่งขัน (ase)
ความรูส้ กึ ตื่นเต้น (str)
การหลบหนี (esp)
ทักษะการเล่นฟุตบอล (ft)
การมีปฎิสมั พันธ์ทางสังคม (sia)
ความพึงพอใจของแฟนบอล (sat)
การยึดมันผู
่ กพันกับสโมสร (ti)
ความจงรักภักดี (tl)
พฤติกรรมทางบวก (pfb)
พฤติกรรมทางลบ (nfb)
สุขภาพจิต (mh)
สุขภาวะทางสังคม (sw)

12.035
11.338
11.671
16.994
18.464
19.321
8.543
8.531
8.388
11.886
12.624
8.302
16.902
19.593
19.865
19.479
9.005
8.455
36.337

2.310
2.762
2.434
5.968
4.815
4.196
1.641
1.578
1.569
2.670
2.338
1.640
3.261
4.010
4.086
4.397
5.061
2.692
6.625

-0.199
-0.156
-0.180
-0.022
-0.103
-0.147
-0.557
-0.481
-0.379
-0.257
-0.370
-0.372
-0.441
-0.148
-0.190
-0.154
0.471
-0.142
-0.019

-0.447
-0.449
-0.420
-0.524
-0.351
-0.406
-0.587
-0.597
-0.590
-0.536
-0.576
-0.572
-0.605
-0.395
-0.448
-0.424
-0.618
-0.424
-0.099

0.001
0.001
0.001
0.001
0.027
0.004
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.005
0.001
0.002
0.001
0.002
0.851
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ก่อนที่จะออกมาเป็ นผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 6 ผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบการแจกแจง
ของข้อมูลโดยใช้คะแนนดิบ ซึง่ พบว่ามีหลายๆ ตัวแปรมีการแจกแจงทีไ่ ม่เป็ นโค้ง ปกติซง่ึ ไม่เป็ นไป
ตามข้อตกลงเบือ้ งต้นในการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์ดงั นัน้ ในการเตรียมข้อมูลจึงได้แปลง
ข้อมูลให้อยูใ่ นรูปแบบค่าคะแนนปกติ (Normal Score) แล้วจึงนาไปตรวจสอบอีกครัง้ ว่าการแจกแจง
หลังแปลงคะแนนเป็ นโค้งปกติหรือไม่โดยมีค่าสถิตทิ ่ตี รวจสอบประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) โดยมี
เกณฑ์พจิ ารณาจากค่านัยสาคัญทางสถิติระหว่างค่าความเบ้และความโด่ง ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้
ออกมาตามตารางที่ 6 ทีย่ งั พบว่าการแจกแจงของคะแนนในกลุ่มรวมมีหลายตัว แปรทีม่ คี ่าความเบ้
และความโด่งยังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติซง่ึ บ่งชีถ้ งึ การทีต่ วั แปรส่วนใหญ่มกี าร
แจกแจงทีไ่ ม่เป็ นโค้งปกติ
ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้
(Skewness)และค่าความโด่ง (Kurtosis) ของข้อมูลตัวแปรสังเกตจาแนกตามสโมสรทีม่ คี า่ เฉลีย่
แฟนฟุตบอลสูงและต่า
ตัวแปร
M

adv
pro
eve
pr
dir
onl
psell
bi
ori
mi
fpi
sti
ci
ssf
sf
sm
imp
ase
str

15.699
15.013
11.148
15.651
14.112
15.235
15.227
12.276
11.658
11.622
12.316
11.541
11.806
17.661
18.712
19.648
8.602
8.607
8.416

สโมสรที่มีค่าเฉลี่ย
แฟนฟุตบอลสูง
SD
SK
KU

3.508
3.388
2.674
3.277
3.780
3.379
3.506
2.540
2.622
2.709
2.353
2.804
2.547
5.775
4.744
4.037
1.527
1.500
1.503

-0.160
-0.084
-0.101
-0.110
-0.066
-0.106
-0.104
-0.308
-0.181
-0.168
-0.289
-0.173
-0.212
-0.040
-0.120
-0.153
-0.531
-0.481
-0.355

-0.453
-0.271
-0.307
-0.333
-0.295
-0.316
-0.369
-0.563
-0.489
-0.482
-0.537
-0.508
-0.477
-0.494
-0.359
-0.403
-0.579
-0.583
-0.579

P-value

M

0.030
0.394
0.274
0.206
0.366
0.245
0.151
0.001
0.013
0.017
0.001
0.010
0.011
0.033
0.148
0.066
0.001
0.001
0.001

14.877
14.858
10.931
15.123
13.368
15.029
14.752
11.831
11.341
11.618
11.765
11.142
11.542
16.353
18.225
19.007
8.485
8.458
8.360

สโมสรที่มีค่าเฉลี่ย
แฟนฟุตบอลตา่
SD
SK
KU

3.580
3.275
2.706
3.107
4.094
3.186
3.396
2.280
2.421
2.560
2.238
2.711
2.316
6.086
4.876
4.324
1.744
1.648
1.632

-0.100
-0.061
-0.098
-0.066
-0.043
-0.085
-0.055
-0.142
-0.106
-0.159
-0.123
-0.135
-0.141
-0.004
-0.087
-0.138
-0.581
-0.476
-0.399

-0.320
-0.199
-0.288
-0.284
-0.265
-0.247
-0.237
-0.374
-0.323
-0.408
-0.316
-0.387
-0.400
-0.541
-0.331
-0.411
-0.588
-0.610
-0.601

P-value

0.234
0.629
0.308
0.377
0.471
0.438
0.534
0.095
0.217
0.052
0.203
0.086
0.069
0.011
0.230
0.061
0.001
0.001
0.001
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ตาราง 7 (ต่อ)
ตัวแปร
M

esp
ft
sia
sat
ti
tl
pfb
nfb
mh
sw

12.005
12.765
8.401
16.967
19.6607
19.862
19.536
8.730
8.444
36.115

สโมสรที่มีค่าเฉลั ่ย
แฟนฟุตบอลสูง
SD
SK
KU

2.530
2.292
1.500
2.996
3.730
3.911
4.183
5.154
2.554
6.698

-0.243
-0.404
-0.367
-0.409
-0.143
-0.176
-0.145
0.594
-0.127
-0.009

-0.499
-0.595
-0.510
-0.586
-0.386
-0.436
-0.414
-0.578
-0.385
-0.063

P-value

M

0.005
0.001
0.001
0.001
0.090
0.033
0.062
0.001
0.105
0.985

11.772
12.488
8.208
16.841
19.527
19.868
19.424
9.270
8.466
36.551

สโมสรที่มีค่าเฉลี่ย
แฟนฟุตบอลตา่
SD
SK
KU

2.797
2.376
1.762
3.500
4.265
4.252
4.597
4.962
2.821
6.556

-0.270
-0.388
-0.370
-0.472
-0.151
-0.201
-0.163
0.366
-0.157
-0.026

-0.565
-0.557
-0.625
-0.614
-0.399
-0.464
-0.426
-0.605
-0.451
-0.132

P-value

0.001
0.001
0.001
0.001
0.063
0.013
0.039
0.001
0.028
0.870

ก่อนที่จะออกมาเป็ นผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 7 ผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบการแจกแจง
ของข้อมูลโดยใช้คะแนนดิบ ซึง่ พบว่ามีหลายๆ ตัวแปรทีม่ กี ารแจกแจงทีไ่ ม่เป็ นโค้งปกติซง่ึ ไม่เป็ นไป
ตามข้อตกลงเบือ้ งต้นในการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์ดงั นัน้ ในการเตรียมข้อมูลจึงได้แปลง
ข้อมูลให้อยูใ่ นรูปของค่าคะแนนปกติ (Normal Score) แล้วจึงนาไปตรวจสอบอีกครัง้ ว่าหลังแปลงค่า
แล้ว ตัว แปรมีก ารแจกแจงเป็ น โค้งปกติห รือ ไม่โดยมีค่าสถิติท่ีต รวจสอบประกอบด้ว ยค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) และความโด่ ง
(Kurtosis) โดยมีเกณฑ์พจิ ารณาจากค่านัยสาคัญทางสถิตขิ องทัง้ ค่าความเบ้และความโด่ง ซึง่ ผลการ
วิเคราะห์ออกมาตามตารางที่ 7 ซึ่งพบว่าการแจกแจงของคะแนนในแต่ละกลุ่มมีหลายตัวแปรที่ค่า
ความเบ้ และความโด่งทีม่ คี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีบ่ ่งชีถ้ งึ การทีม่ ตี วั แปรหลาย
ๆ ตัวในแต่ละกลุ่มมีการแจกแจงทีไ่ ม่เป็ นโค้งปกติ
จากตารางที่ 6 และ 7 จะเห็นได้ว่าแม้จะทาการแปลงค่าคะแนนของตัวแปรที่จะใช้ในการ
วิเคราะห์เป็ นค่าคะแนนปกติ (Normal Score)ก็ยงั พบว่ามีตวั แปรหลาย ๆ ตัว ทัง้ ในภาพรวม และใน
ส่วนที่แยกระหว่างกลุ่ ม มีการแจกแจงที่ไม่เป็ น โค้งปกติ แต่ อย่างไรก็ต ามการใช้ค่าคะแนนปกติ
(Normal Score) มาทาการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง ทาให้ผลของการวิเคราะห์มคี วามถูกต้อง
เหมาะสมมากยิง่ ขึน้
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตัวแปร

adv

pro

eve

pr

dir

onl

psell

Bi

ori

mi

fpi

sti

ci

Ssf

sf

sm

adv

1

pro

.686**

1

eve

.544**

.693**

1

pr

.634**

.730**

.746**

1

dir

.488**

.554**

.628**

.614**

1

onl

.548**

.633**

.647**

.701**

.576**

1

psell

.468**

.618**

.632**

.643**

.618**

.727**

1

bi

.479**

.451**

.433**

.473**

.291**

.503**

.441**

1

ori

.464**

.499**

.523**

.540**

.438**

.534**

.553**

.724**

1

mi

.455**

.470**

.480**

.514**

.390**

.535**

.523**

.653**

.770**

1

fpi

.470**

.477**

.469**

.552**

.373**

.538**

.500**

.685**

.679**

.633**

1

sti

.416**

.464**

.474**

.492**

.403**

.470**

.455**

.555**

.652**

.599**

.625**

1

ci

.452**

.493**

.470**

.522**

.421**

.541**

.489**

.583**

.623**

.595**

.652**

.662**

ssf

.286**

.284**

.342**

.310**

.411**

.300**

.348**

.236**

.300**

.297**

.257**

.271** .300**

1

sf

.263**

.299**

.298**

.350**

.358**

.363**

.346**

.288**

.362**

.349**

.363**

.325** .341**

.391**

1

sm

.394**

.393**

.417**

.492**

.436**

.491**

.460**

.367**

.443**

.402**

.499**

.401** .426**

.365**

.495**

imp

.371**

.375**

.322**

.412**

.211**

.438**

.344**

.430**

.353**

.369**

.458**

.342** .402**

.229**

.343** .454**

imp

1

1
1

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01
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ตาราง 8 (ต่อ)
ตัวแปร

adv

pro

eve

Pr

dir

onl

psell

Bi

ori

mi

fpi

sti

ci

Ssf

sf

sm

imp

ase

.395**

.413**

.364**

.433**

.218**

.446**

.372**

.448**

.380**

.399**

.520**

.338**

.433**

.184**

.311**

.482**

.758**

str

.303**

.361**

.356**

.393**

.241**

.414**

.367**

.390**

.358**

.352**

.493**

.293**

.401**

.183**

.316**

.438**

.616**

esp

.261**

.335**

.306**

.310**

.289**

.339**

.329**

.318**

.310**

.309**

.393**

.327**

.368**

.233**

.323**

.439**

.519**

ft

.367**

.381**

.330**

.449**

.227**

.464**

.358**

.463**

.405**

.393**

.526**

.365**

.445**

.165**

.309**

.530**

.643**

sia

.363**

.368**

.330**

.402**

.290**

.434**

.373**

.429**

.364**

.353**

.478**

.374**

.414**

.203**

.330**

.489**

.579**

tl

.325**

.392**

.310**

.370**

.227**

.379**

.333**

.396**

.393**

.392**

.433**

.391**

.442**

.252**

.331**

.413**

.537**

sat

.415**

.415**

.339**

.447**

.196**

.474**

.351**

.462**

.401**

.395**

.534**

.349**

.442**

.183**

.363**

.472**

.665**

ti

.352**

.376**

.322**

.340**

.308**

.408**

.366**

.351**

.337**

.330**

.396**

.347**

.390**

.296**

.444**

.476**

.530**

pfb

.302**

.320**

.234**

.314**

.162**

.326**

.280**

.331**

.279**

.278**

.344**

.233**

.314**

.225**

.343**

.411**

.519**

nfb

-.119**

-.098**

-.054

-.107**

.117**

-.064

-.007

-.139**

-.023

-.056

-.132**

-.027

-.049

.070*

.057

-.017

-.172**

mh

.159**

.172**

.143**

.219**

-.007

.245**

.177**

.264**

.233**

.219**

.305**

.158**

.223**

.098**

.200**

.268**

.408**

swb

.164**

.139**

.085*

.134**

-.085*

.144**

.084*

.176**

.155**

.155**

.167**

.105**

.096**

-.040

.037

.077*

.226**

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01
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105
ตาราง 8 (ต่อ)
ตัวแปร

ase

str

esp

ft

sia

tl

sat

Ti

pfb

nfb

mh

ase

1

str

.687**

1

esp

.581**

.574**

1

.

ft

.664**

.611**

.515**

1

sia

.612**

.574**

.533**

.712**

1

tl

.498**

.484**

.427**

.503**

.499**

1

sat

.652**

.585**

.454**

.668**

.602**

.646**

1

ti

.477**

.442**

.465**

.480**

.533**

.599**

.596**

1

pfb

.465**

.411**

.352**

.472**

.488**

.571**

.609**

.612**

1

nfb

-.202**

-.131**

-.072*

-.209**

-.095**

-.050

-.204**

-.016

-.039

1

mh

.425**

.397**

.241**

.372**

.361**

.364**

.442**

.291**

.428**

-.069*

1

sc

.246**

.209**

.102**

.233**

.205**

.192**

.291**

.127**

.240**

-.446**

.323**

sc

si

ao

sco

sact

1

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01

105

106
จากตารางที่ 8 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตด้วยการคานวณค่า
สั ม ป ระสิ ท ธิ ส์ ห สั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ ส ั น (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อ
พิจ ารณาค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ต ามที่ไ คลน์ (Kline. 2005: 56) ได้เสนอไว้ว่ า หากตัว แปรมี
ความสัมพันธ์กนั สูงกว่า0.85 อาจจะทาให้เกิดปั ญหาภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity) ดังนัน้ ตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษานี้จงึ ควรมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ท่ไี ม่เป็ นปั ญหาดังกล่าวและเมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์จากตารางที่ 8ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่
ศึกษาพบว่าตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษามีทงั ้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์และไม่มคี วามสัมพันธ์กนั โดยในส่วนของ
ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั พบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยูร่ ะหว่าง .070 ถึง .770เชิงลบอยู่
ระหว่าง -.069 ถึง -.446ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในครัง้ นี้มคี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรไม่เกิน .85 ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ไม่มีปัญ หาภาวะร่วมเส้นตรง
(Multicollinearity)

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานออกเป็ น 3 ส่วนคือส่วนที่ 1 ผลการ
วิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของการเป็ นแฟนทีมสโมสรฟุ ตบอลไทย
แลนด์พรีเมียร์ลกี และพฤติกรรมของแฟนฟุ ตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิตตาม
สมมติฐานข้อที่ 1.1ถึงข้อ 1.7 ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของการเป็ นแฟนทีมสโมสรฟุ ตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี และพฤติกรรมของแฟนฟุตบอลที่
ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต ระหว่างสโมสรฟุ ตบอลที่มจี านวนผู้เข้าชมการแข่งขัน
แตกต่างกัน ส่วนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนทีมสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี และพฤติกรรมของ
แฟนฟุตบอลทีส่ ่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิตระหว่างสโมสรฟุตบอลทีม่ จี านวนผูเ้ ข้าชม
แตกต่างกัน
3.1.การทดสอบความสอดคล้องของแบบจาลองโครงสร้างความสัม พันธ์เชิ งสาเหตุ
ของการเป็ นแฟนฟุตบอลที มสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกและพฤติ กรรมการเป็ น
แฟนฟุตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิ ต
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear
Structural Relationship Model: LISREL) เป็ นการตรวจสอบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงเส้นที่ได้พฒ
ั นาขึน้ จากรากฐานทางทฤษฏีหรือผลงานวิจยั ต่าง ๆ ว่ามีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ทไ่ี ด้เก็บรวบรวมมาหรือไม่โดยพิจารณาถึงดัชนีความสอดคล้อง และขนาดอิทธิผลของ
แต่ละตัวแปรทีป่ รากฏในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงนัน้ ๆ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามกรอบแนวคิด และสมมติฐานในการวิจยั
มาเป็ นอันดับแรก เมื่อพบว่าแบบจาลองไม่มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทไ่ี ด้จากการเก็บ
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ข้อมูล ผูว้ จิ ยั จะทาการปรับแบบจาลองโดยพิจารณาค่าดัชนีการปรับแก้ (Modification index)ทีไ่ ด้จา
การวิเคราะห์ รวมถึงความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ในเชิงแนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง
จากการทดสอบความสอดคล้องของแบบจาลองกับ ข้อมูลเชิงประจัก ษ์ ในเบื้องต้น
พบว่ามีค่าดัชนีท่บี ่งชี้วดั ความสอดคล้องดังนี้ ค่าไค – สแควร์ (2) = 1784.74, df=363; p<0.01,
RMSEA=0.062, GFI= 0.87,TLI= 0.98 ถึ ง แม้ ค่ า ดัช นี ว ัด ความกลมกลืน จะวิเคราะห์ อ อกมาว่ า
แบบจาลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่กพ็ บว่ามีตวั แปรปั จจัยภายนอกใน
ส่วนของการตลาดแบบบูรณาการทีพ่ บว่าไม่ได้เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุทส่ี ่งผลต่อกระบวนการภายใน
จิตใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นแฟนฟุตบอล ผลการการวิเคราะห์ในครัง้ นี้ขดั กับแนวคิดลาดับขัน้ ในการ
บริโภคกีฬาของ ฟรังค์ (Funk. 2008) ทีก่ ล่าวว่ากิจกรรมทางการตลาดเป็ นตัวแปรสาคัญทีส่ ่งผลต่อ
การตัดสินใจบริโภคกีฬา ร่วมกับผลการวิเคราะห์ทพ่ี บว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก
ของการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล และภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลมีความสัมพันธ์กบั
ตัวแปรการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในระดับสูงคือ 0.71 และ 0.76 ตามลาดับ และการ
ทบทวนเอกสารงานวิจยั เพิม่ เติมทาให้สรุปได้วา่ การสื่อสารทางการตลาดเป็ นเส้นทางทีจ่ ะนาข่าวสาร
และภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการต่าง ๆ ไปสู่สมาชิกและผูท้ ่สี นใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการทาให้เกิด
การตัด สิน ใจบริโภคสิน ค้าและบริก ารชนิ ด นั น้ ๆ ต่ อ ไป เพื่อ ให้แ บบจ าลองที่พ ัฒ นาขึ้น มีค วาม
สอดคล้องกับแนวคิดและผลทีไ่ ด้จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับโมเดลในส่วน
ของปั จจัยภายนอก โดยกาหนดให้ตวั แปรการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเป็ นปั จจัยเชิง
สาเหตุ ข องตัวแปรการถ่ ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ต บอล และภาพลักษณ์ ของสโมสรฟุ ต บอล
หลังจากปรับแบบจาลองในส่วนของปั จจัยภายนอก ผู้วจิ ยั ทาการวิเคราะห์แบบจาลองที่ปรับใหม่
และพิจารณาค่าดัชนีการปรับแก้ (Modification index) เพื่อปรับแบบจาลองในส่วนอื่น ๆ ให้มคี วาม
กลมกลืมกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามการปรับแบบจาลองในการศึกษาครัง้ นี้จะไม่
ทาการตัดเส้นอิทธิพลทีไ่ ม่มนี ัยสาคัญทางสถิตอิ อกสาเหตุเพราะเส้นอิทธิพลแต่ละเส้นมีความสาคัญ
ในทางทฤษฎีรวมกับการศึกษาในครัง้ นี้อกี ส่วนหนึ่งเป็ นการศึกษาเปรียบเทียบแบบจาลองระหว่าง
กลุ่มแฟนฟุตบอลบอลทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกัน ดังนัน้ เส้นอิทธิพลทีไ่ ม่มนี ยั สาคัญในกลุ่มรวมอาจมีค่า
อิทธิพลแตกต่างกันในการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม แต่ในส่วนของเส้นค่าน้าหนักองค์ประกอบทีไ่ ม่มี
นัยสาคัญทางสถิตผิ วู้ จิ ยั จะทาการตัดออก
ในการปรับแบบจาลองได้พจิ ารณาจากค่าดัชนีการปรับแก้ (Modification index) และ
ความเป็ นไปได้ในทางทฤษฏีโดยการปรับ แบบจาลองผู้วิจยั ได้เพิ่มเส้นอิท ธิพ ลรวม 6 เส้น ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
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1. ลากเส้นอิทธิพลตัวแปรเชิงสาเหตุของการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) ทีส่ ง่ ผล
ต่อตัวแปรภาพลักษณ์ของสโมสร (BAND)
2. ลากเส้นอิทธิพลตัวแปรเชิงสาเหตุของการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) ทีส่ ง่ ผล
ต่อตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสร (SOL)
3. ลากเส้นอิทธิพลตัวแปรเชิงสาเหตุของภาพลักษณ์ของสโมสร (BAND) ทีส่ ่งผล
ต่อตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสร (SOL)
4. เส้นอิทธิพลตัวแปรเชิงสาเหตุภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (BAND) ทีส่ ่งผล
ต่อตัวแปรความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล (LO)
5. เส้นอิทธิพลตัวแปรเชิงสาเหตุความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (SATI) ทีส่ ่งผล
ต่อตัวแปรพฤติกรรมทางบวก (GOOD)
6. เส้นอิทธิพลตัวแปรเชิงสาเหตุความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (SATI) ทีส่ ่งผล
ต่อตัวแปรพฤติกรรมทางลบ(BAD)
7. เส้นอิทธิพลตัวแปรเชิงสาเหตุการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสร (TID) ที่ส่งผลต่อตัว
แปรพฤติกรรมทางบวก (GOOD)
ตาราง 9 ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งของแบบจ าลองในกลุ่ ม รวม เปรีย บเที ย บก่ อ นและหลัง ปรับ
แบบจาลอง
ดัชนีความกลมกลืน
2
GFI
CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
p > .05
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
น้อยกว่า 0.08

ค่าสถิตกิ ่อนปรับ
ค่าสถิตหิ ลังปรับ
2= 1784.74, df=363; p<0.01, 2= 1568.86, df=360; p<0.01,
0.87
0.88
0.98
0.98
0.98
0.98
0.062
0.058

จากตาราง 9 พบว่า หลังการปรับแก้แบบจาลองพบว่าค่าดัชนีในส่วนของ GFI, CFI และ
TLI มีค่าแตกต่างไปจากเดิมไม่มากนัก ซึ่งค่าดัชนีดงั กล่าวก่อนการปรับแบบจาลองก็ถือว่าอยู่ใน
ระดับยอมรับได้ ถึงดี มีเพียงค่า RMSEA ทีล่ ดลงจาก 0.062 เป็ น 0.058ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั
ได้ให้ความสาคัญกับค่าดัชนี RMSEA เป็ นหลักในการพิจารณาความกลมกลืนของแบบจาลองกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวย่างในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มขี นาดใหญ่
และ RMSEA เป็ นค่าดัชนีทน่ี กั วิชาการหลายท่านแนะนาให้นามาใช้ในการพิจารณาความกลมกลืน
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ของแบบจาลองกับ ข้อมูล เชิงประจักษ์ (Kenny. 2015,Steiger and Lind, 1980 cited inThe Root
Mean Square Error of Approximation (RMSEA). 2017) ซึ่ ง ค่ า ดัช นี ด ั ง กล่ า วเมื่ อ พิ จ ารณาใน
ภาพรวมแล้ว บ่งชี้ว่าแบบจาลองมีความสอดคล้องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์มากขึน้ หลังจากการปรับ
โมเดล
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ภาพประกอบ 8 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจาลองในกลุ่มรวมหลังปรับแก้ (หมายเหตุ *p< 0.05 **p< 0.01)
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หมายเหตุ
1. ตัวเลขในแบบจาลองแสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize score)
2. ตัวแปรแฝงทุกตัวแปรแฝงถูกกาหนดให้มหี น่ วยการวัดเดียวกับตัวแปรสังเกตแรกของตัวแปรแฝงนัน้ ดังนัน้ ตัวแปร
สังเกตแรกจึงไม่มกี ารทดสอบนัยสาคัญของค่าน้าหนักองค์ประกอบ
3. ตัวแปรแฝงที่ม ีองค์ป ระกอบเดีย วไม่สามารถประมาณค่าความคลาดเคลื่อ นในการวัด ดังนัน้ ในการวิเคราะห์จงึ ได้
ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดให้เท่ากับ (1- Alpha) Varianceดังนัน้ ตัวแปรแฝงที่วดั ด้วยตัวแปรสังเกตเดียวค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบจึงเป็ นค่าคงทีไ่ ม่มกี ารทดสอบนัยสาคัญ

ตาราง 10 คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม
(Indirect effect: IE) อิทธิพลรวม(Total effect: TE) ของตัวแปรสาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อตัวแปรผลและ
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เชิงสาเหตุยกกาลังสองของตัวแปร (Square Multiple Correlation :
R2) ของแบบจาลองปรับแก้
ตั ว แ ป ร
เชิ งสาเหตุ

1.MAR
2.SOL
3.BAND
4.MOV
5.SATI
6.TID
7.LO
8.GOOD
9.BAD
10.SWB
R2

DE
.46**
.32**
-

SOL
IE
.25**
0.55

DE
.12**
.08
.39**
.32**
-

LO
IE
.50**
.41**
.28**
.40**
.10**
0.64

ตั ว แ ป ร
เชิ งสาเหตุ

1.MAR
2.SOL
3.BAND
4.MOV
5.SATI
6.TID
7.LO
8.GOOD
9.BAD
10.SWB
R2

BAND
IE
0.58

TE
.71**
.32**
-

DE
.76**
-

TE
.50**
.41**
.40**
.48**
.39**
.42**
.
-

GOOD
DE
IE
.45**
.45**
.31**
.45**
.28** .08**
.39** .16**
.21**
0.62

TE
.76**
-

TE
.45**
.45**
.31**
.45**
.36**
.55**
.21**
-

ตัวแปรผล
MOV
DE
IE
.58**
.48**
.32** .15**
0.53
ตัวแปรผล
BAD
DE
IE
-.08**
-.08**
-.06**
-.17**
-.38** .08*
-.01
.21**
0.07

TE
.58**
.48**
.47**
-

TE
-.08**
-.08**
-.06**
-.17**
-.30**
-.01
.21**
-

DE
.62**
.26**
-

SATI
IE
.49**
.45**
.37**
.09**
0.66

DE
.45**
.09
.32**

MHP
IE
.24**
.24**
.17**
.25**
.23**
.27**
.11**
.12**
-.16**
0.37

TE
.49**
.45**
.37**
.71**
.26**
-

TE
.24**
.24**
.17**
.25**
.23**
.27**
.11**
.57**
-.07*
.32**

DE
.44**
.36**
-

TID
IE
.52**
.17**
.31**
0.54

TE
.52**
.61**
.31**
.36**
-

DE
-.14
.37**
-.50**
-

SWB
IE
.13**
.13**
.10**
.20**
.28**
.21**
-.03
0.36

TE
.13**
.13**
.10**
.20**
.28**
.07
-.03
.37**
-.50**
-
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จากภาพประกอบที่ 8 และตาราง 10 พบผลการวิเคราะห์ซง่ึ สรุปเป็ นประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
1. ค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้วดั ตัวแปรแฝง
จากภาพประกอบ 8 ในส่วนของแบบจาลองการวัดของตัวแปรแฝงนัน้ ในการวิเคราะห์ได้กาหนดให้
ทุกตัวแปรแฝงมีหน่วยการวัดเดียวกับตัวแปรสังเกตแรกของตัวแปรแฝงนัน้ ดังนัน้ ส่งผลให้ทุกตัวแปร
สังเกตแรกของตัว แปรแฝงที่มีห ลายองค์ป ระกอบจึงไม่ มีก ารทดสอบนั ย ส าคั ญ ของค่ า น้ า หนั ก
องค์ประกอบและตัวแปรแฝงทีม่ อี งค์ประกอบเดียวไม่สามารถประมาณค่าความคลาดเคลื่อนในการ
วัดดังนัน้ ในการวิเคราะห์จงึ ได้ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็ น
ค่าคงที่ และไม่มกี ารทดสอบนัยสาคัญ
ในส่วนของตัวแปรแฝงทุกตัวที่มกี ารทดสอบนัยสาคัญ ของค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงทีม่ นี ัยสาคัญทางสถิตนิ นั ้ มีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01โดย
มีเกณฑ์ในการพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบดังนี้ (Comrey& Lee. 1992)
- ค่าน้าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.70 ขึน้ ไปถือว่าอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม (excellent)
- ค่าน้าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.63 ขึน้ ไปถือว่าอยูใ่ นระดับดีมาก(very good)
- ค่าน้าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.55 ขึน้ ไปถือว่าอยูใ่ นระดับดี(good)
- ค่าน้าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.45 ขึน้ ไปถือว่าอยูใ่ นระดับพอใช้(fair)
- ค่าน้าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.32 ขึน้ ไปถือว่าอยูใ่ นระดับแย่(poor)
- ค่าน้าหนักองค์ประกอบทีน่ ้อยกว่า 0.32 ลงไปถือว่าอยูใ่ นระดับแย่มาก
และควรถูกนาออก
ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละตัวแปรแฝงดังนี้
ตัว แปรแฝงการถ่ า ยทอดทางสัง คมสู่ ส โมสรฟุ ต บอล (SOL) พบว่ า มีค่ า น้ า หนั ก
องค์ป ระกอบของตัว แปรสังเกตอยู่ ระหว่าง 0.54-0.79 แสดงถึงการที่ต ัว แปรสังเกตที่ใช้ว ดั การ
ถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในระดับพอใช้ ถึง ดีเยีย่ ม โดยที่ตวั
แปรสังเกตที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ การถ่ายทอดผ่านสื่อต่ าง ๆ (sm) แสดงว่ามี
ความสาคัญต่อตัวแปรแฝงการถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอลมากทีส่ ดุ
ตัว แปรแฝงการสื่อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ(MAR) พบว่ า มีค่ า น้ า หนั ก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอยูร่ ะหว่าง 0.73-0.88 แสดงถึงการทีต่ วั แปรสังเกตทีใ่ ช้วดั การสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการทุกองค์ประกอบมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในระดับ ดีเยีย่ ม โดยทีต่ วั แปร
สังเกตทีม่ คี ่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือการประชาสัมพันธ์ (pr) แสดงว่ามีความสาคัญต่อตัว
แปรแฝงการสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการมากทีส่ ดุ
ตัวแปรแฝงภาพลักษณ์ของสโมสรฟุ ตบอล (BAND) พบว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตอยู่ระหว่าง 0.77-0.87 แสดงถึงการทีต่ วั แปรสังเกตทีใ่ ช้วดั ภาพลักษณ์ของสโมสร
ฟุตบอลทุกองค์ประกอบมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในระดับดีเยีย่ ม โดยทีต่ วั แปรสังเกตทีม่ คี ่าน้ าหนัก
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องค์ป ระกอบมากที่สุ ด คือ ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก าร (ori) แสดงว่า มีค วามส าคัญ ต่ อ ตัว แปรแฝง
ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลมากทีส่ ุด
ตัว แปรแฝงแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน ฟุ ต บอล (MOV) พบว่ามีค่าน้ าหนั ก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอยู่ระหว่าง 0.69-0.86 แสดงถึงการทีต่ วั แปรสังเกตทีใ่ ช้วดั แรงจูงใจ
ในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในระดับดีมาก ถึง ดีเยีย่ ม โดยทีต่ วั แปร
สังเกตทีม่ คี ่าน้ าหนักองค์ประกอบมากทีส่ ุดคือสุนทรียศาสตร์ (ase) แสดงว่ามีความสาคัญต่อตัวแปร
แฝงแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
2. อิ ทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล
พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุท่สี ่งผลต่อภาพลักษณ์ ของสโมสรฟุ ตบอล (BAND) คือ
การสื่อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ(MAR) มีค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ลเท่ า กับ 0.76 อย่ า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .01ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล ได้รอ้ ยละ 58
3. อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรเชิ งสาเหตุที่ ส่งผลต่ อการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสร
ฟุตบอล
พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุท่สี ่งผลต่อการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล (SOL)
คือ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) และ ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุ ตบอล (BAND)
มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ อ์ ิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.46 และ 0.32ตามล าดั บ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี
ระดับ .01
นอกจากนี้ยงั พบตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อการถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสร
ฟุ ตบอลคือ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.25 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุทงั ้ หมดรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรการถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอลได้รอ้ ยละ 55
4.อิ ทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี อี ทิ ธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน
ฟุ ตบอล (MOV) คือ การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล (SOL) และ ภาพลักษณ์ ของสโมสร
ฟุตบอล (BAND) มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.48 และ 0.32 ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01
นอกจากนี้ยงั พบตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน
ฟุ ตบอลคือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) และ ภาพลักษณ์ ของสโมสรฟุ ตบอล
(BAND) มีค่าสัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ลเท่ ากับ 0.58 และ 0.15 ตามล าดับ อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติท่ี
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ระดับ .01 ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุทงั ้ หมดรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแรงจูงใจในการ
เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลได้รอ้ ยละ 53
5. อิ ทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล
พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี อี ทิ ธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจของแฟนฟุ ตบอล
(SATI) คือ แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล (MOV) และตัวแปรการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสร
ฟุตบอล (TID) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.62 และ 0.26 ตามลาดับอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01
นอกจากนี้ยงั พบตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจของแฟนฟุ ตบอล
(SATI) คือ ตัวแปรการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสร
ฟุ ต บอล (SOL) ภาพลัก ษณ์ ข อสโมสรฟุ ต บอล (BAND) และแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน
ฟุตบอล (MOV) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.49, 0.45, 0.37 และ 0.09 ตามลาดับอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทัง้ นี้ตวั แปรทัง้ หมดรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความ
พึงพอใจของแฟนฟุตบอล ได้รอ้ ยละ 66
6. อิ ทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล
พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางตรงต่อการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล
(TID) คือการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล (SOL) และ ตัวแปรแรงจูงใจในการเข้าชมการ
แข่งขัน ฟุ ต บอล (MOV) โดยมีค่าสัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ลเท่ากับ 0.44 และ 0.36 ตามล าดับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
นอกจากนี้ยงั พบตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล
คือ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล (SOL)
และ ตัวแปรภาพลักษณ์ขอสโมสรฟุ ตบอล (BAND) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.52, 0.17 และ 0.31
ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01ทัง้ นี้ตวั แปรทัง้ หมดรวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล ได้รอ้ ยละ 54
7. อิ ทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล
พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล
(LO) ได้แก่ ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (BAND) ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (SAT) การยึด
มันผู
่ ก พัน ต่ อสโมสรฟุ ต บอล (TID) โดยมีค่าค่าสัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ลเท่ ากับ 0.12, 0.39,และ 0.32
ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
นอกจากนี้ยงั พบตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล
(LO) คือ ตัวแปรการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสร
ฟุตบอล (SOL) ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (BAND) แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
(MOV) และการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (TID) โดยมีค่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.50,
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0.41, 028, 0.40 และ 0.10 ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุ
ทัง้ หมดรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล ได้รอ้ ยละ 64
8. อิ ท ธิ พลของตัว แปรเชิ งสาเหตุ ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ กรรมทางบวกของแฟน
ฟุตบอล
พบว่ า ตัว แปรเชิง สาเหตุ ท่ีมีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ พฤติก รรมทางบวกของแฟน
ฟุ ตบอล (GOOD) คือความพึงพอใจของแฟนฟุ ตบอล (SATI) การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุ ตบอล
(TID) และความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล (LO)โดยมีคา่ ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.28, 0.39,
และ 0.21 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
นอกจากนี้ ย งั พบตัว แปรที่มีอิท ธิพ ลทางอ้อ มต่ อ พฤติก รรมทางบวกของแฟน
ฟุ ต บอล (GOOD) คือตัวแปรการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) การถ่ายทอดทาง
สังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล (SOL) ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุ ตบอล (BAND) แรงจูงใจในการเข้าชมการ
แข่งขันฟุตบอล (MOV) ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (SATI) การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล
(TID) และความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุ ตบอล (LO) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.45,0.45,
0.16, 0.45, 0.08 และ 0.16 ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .01ทัง้ นี้ตวั แปรทัง้ หมด
รวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมทางบวกของแฟนฟุตบอล ได้รอ้ ยละ 62
9.อิ ทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติ กรรมทางลบของแฟนฟุตบอล
พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุ ท่ีมีอิทธิพ ลตรงต่ อพฤติกรรมทางลบของแฟนฟุ ต บอล
(BAD) คือความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล (LO) และพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (SATI) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.21 และ-0.38 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
นอกจากนี้ยงั พบตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมทางลบของแฟนฟุตบอล
(BAD) คือ พึงพอใจของแฟนฟุ ต บอล (SATI) โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ลเท่ ากับ 0.08อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ร่วมกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) การถ่ายทอด
ทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล (SOL) ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (BAND) และแรงจูงใจในการเข้า
ชมการแข่งขันฟุ ตบอล (MOV) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ -0.08, -0.08, -0.06 และ-0.17
ตามลาดับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01ทัง้ นี้ตวั แปรทัง้ หมดรวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรพฤติกรรมทางลบของแฟนฟุตบอล ได้รอ้ ยละ 7
10. อิ ทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อสุขภาพจิ ต
พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางตรงต่อสุขภาพจิตของแฟนฟุตบอล(MHP)
คือ พฤติ ก รรมทางบวกของแฟนฟุ ต บอล (GOOD) และสุ ข ภาวะทางสัง คม (SWB) โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.45 และ 0.32 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
นอกจากนี้ ย งั พบตัว แปรที่มีอิท ธิพ ลทางอ้อ มต่ อ สุ ข ภาวะสุข ภาพจิต ของแฟน
ฟุ ต บอล (MHP) ได้แก่ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ(MAR)การถ่ายทอดทางสังคมสู่
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สโมสรฟุ ตบอล (SOL) ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุ ตบอล (BAND) แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน
ฟุตบอล (MOV) ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (SATI) การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (TID)
ความจงรัก ภัก ดีต่ อ สโมสรฟุ ต บอล (LO) พฤติก รรมทางบวกของแฟนฟุ ต บอล (GOOD) และ
พฤติกรรมทางลบของแฟนฟุ ตบอล (BAD) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.24, 0.24, 0.17,
0.25, 0.23, 0.27, 0.11, 0.12 และ -0.16 ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01ทัง้ นี้ตวั
แปรทัง้ หมดรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสุขภาพจิตของแฟนฟุตบอล ได้รอ้ ยละ 37
11.อิ ทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุที่ส่งผลสุขภาวะทางสังคม
พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางสังคมของแฟนฟุตบอล
(SWB) คือ พฤติกรรมทางบวกของแฟนฟุตบอล (GOOD) และพฤติกรรมทางบวกของแฟนฟุตบอล
(BAD) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.37 และ -0.50 ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01
นอกจากนี้ยงั พบตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อสุขภาวะทางสังคม (SWB) คือการ
สื่อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ (MAR) การถ่ า ยทอดทางสัง คมสู่ ส โมสรฟุ ต บอล (SOL)
ภาพลัก ษณ์ ข องสโมสรฟุ ต บอล (BAND) แรงจู ง ใจในการเข้า ชมการแข่ ง ขัน ฟุ ต บอล (MOV)
ความพึง พอใจของแฟนฟุ ต บอล (SATI) การยึด มัน่ ผู ก พัน ต่ อ สโมสรฟุ ต บอล (TID) โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.13, 0.13, 0.10, 0.20,0.28 และ 0.21ตามลาดับอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.1 ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุทงั ้ หมดรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสุขภาวะ
ทางสังคมของแฟนฟุตบอล ได้รอ้ ยละ 36
3.1 สรุปผลการวิ เคราะห์ตามสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1
จากอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผลลัพธ์ทงั ้ อิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อมที่ได้จาการวิเคราะห์ขา้ งต้นสามารถนามาสรุปผลตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1 ที่กล่าวว่า
แบบจาลองเชิงสาเหตุท่พี ฒ
ั นาขึน้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึงจากผลการวิเคราะห์
พบว่าแบบจาลองมีค วามกลมกลืน กั บ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ โดยมีค่ าอิท ธิพ ลทางตรงและอิท ธิพ ล
ทางอ้อม ตามสมมติฐานย่อยดังนี้
สมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.1 ทีก่ าหนดว่า “การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอลเป็ นปั จจัย
เชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางตรงกับความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล
และสุขภาวะทางสังคม”
ผลการวิจยั พบว่า การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (TID) เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุ
ที่มีอิท ธิพ ลทางตรงกับ ความพึงพอใจของแฟนฟุ ต บอล (SATI) และ ความจงรัก ภัก ดีต่ อสโมสร
ฟุตบอล (LO) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.26, และ 0.32 ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01 แต่การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (TID) ไม่เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิผลทางตรงกับสุข
ภาวะทางสังคม (SWB) ดังนัน้ ผลการวิจยั จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.1เพียงบางส่วน
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สมติ ฐานการวิ จ ยั ข้ อ 1.2 “ความพึงพอใจของแฟนฟุ ต บอลเป็ น ปั จจัยที่มีอิท ธิพ ล
ทางตรงกับความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล”
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (SATI) เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุท่ี
มีอทิ ธิพลทางตรงกับความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุ ตบอล (LO) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ
0.39 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ
1.2
สมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.3 “แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุ ตบอลเป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงกับการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุ ตบอล ความพึงพอใจของแฟนฟุ ตบอล และความ
จงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล”
ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล (MOV) เป็ นปั จจัยทีม่ ี
อิท ธิพ ลทางตรงกับ การยึด มันผู
่ ก พัน ต่ อ สโมสรฟุ ต บอล (TID) ความพึงพอใจของแฟนฟุ ต บอล
(SATI) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.36, และ 0.62 ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 แต่แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล (MOV) ไม่เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อ
ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล (LO) ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.3
เพียงบางส่วน
สมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.4 “การถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอล การสือ่ สารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ และภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล และเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงกับ
แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุ ตบอล และการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอลยังอิทธิพล
ทางตรงต่อการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล”
ผลการวิจยั พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอล (SOL) และภาพลักษณ์
ของสโมสรฟุ ต บอล (BAND) เป็ นปั จจัยที่มอี ิทธิพลทางตรงกับแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน
ฟุ ตบอล (MOV) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.48 และ 0.32 ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 ในส่วนของตัวแปรการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) พบว่าไม่
เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงกับแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล (MOV)
นอกจากนี้พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอล (SOL) เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ทางตรงกับการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (TID) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.44 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ผลจากวิจยั ดังกล่าวส่วนใหญ่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ในข้อ 1.4

118
สมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.5 “ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอลเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ทางตรงกับพฤติกรรมของแฟนฟุตบอล”
ผลการวิจยั พบว่า ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล (LO) เป็ นปั จจัยที่มอี ทิ ธิพล
ทางตรงกับ พฤติกรรมทางบวก (GOOD) และพฤติกรรมทางลบ (BAD) ของแฟนฟุตบอล โดยมีค่า
อิท ธิพ ลเท่ า กับ 0.21 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ท่ีร ะดับ .01 ผลการวิจ ัย ดัง กล่ า วจึง สนั บ สนุ น
สมมติฐานการวิจยั ข้อ1.5
สมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.6 “พฤติกรรมของแฟนฟุตบอลมีอทิ ธิพลทางตรงกับสุข
ภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต”
ผลการวิจ ัย พบว่ า พฤติก รรมทางบวกของแฟนบอล (GOOD) เป็ นปั จ จัย ที่มี
อิทธิพลทางตรงกับตัวแปรสุขภาพจิต (MHP) และสุขภาวะทางสังคม (SWB) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.37และ 0.45 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ในส่วนของพฤติกรรมทางลบ (BAD) พบว่า เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงกับสุข
ภาวะทางสังคม (SWB) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ -0.50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 ในส่วนของสุขภาพจิต (MHP) พบว่า พฤติกรรมทางลบของแฟนบอล (BAD) ไม่เป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงกับสุขภาพจิต (MHP) ผลจากวิจยั ดังกล่าวส่วนใหญ่สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ใน
ข้อ1.6
สมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.7 “สุขภาวะทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงกับสุขภาพจิต”
ผลการวิจ ัย พบว่ า สุ ข ภาวะทางสัง คม (SWB) เป็ นปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลตรงกับ
สุขภาพจิต (MHP) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.32 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 ผลการวิจยั
ครัง้ นี้จงึ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ในข้อ 1.7
ในส่วนต่อไปเป็ นผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการ
เป็ นแฟนทีมสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี และพฤติกรรมของแฟนฟุตบอลทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาวะ
ทางสังคมและสุขภาพจิตระหว่างสโมสรทีม่ คี า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูงและต่าตามสมมติฐานข้อที่ 2
3.2 การทดสอบความสอดคล้องของแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ
ของการเป็ นแฟนฟุตบอลที มสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกและพฤติ กรรมการเป็ น
แฟนฟุตบอลที่ ส่งผลต่ อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิ ต ระหว่างสโมสรที่ มีค่าเฉลี่ยแฟน
ฟุตบอลสูงและตา่
ขัน้ ตอนการวิ เคราะห์การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ปั จจัยเชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี และพฤติกรรมการ
เป็ นแฟนฟุตบอลทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิตระหว่างสโมสรทีม่ คี า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอล
สูงและต่ า เป็ นการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้วดั ตัว
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แปรแฝงและการเปรียบเทียบค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผลโดยมีรายละเอียดขัน้ ตอน
ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 เป็ นการกาหนดให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีรปู แบบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรเหมือนกันโดยไม่มกี ารกาหนดเงื่อนไขให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีค่าอิทธิพลเท่ากัน
ระหว่างกลุ่มซึง่ หากแบบจาลองในขัน้ ตอนนี้มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงว่าโครงสร้าง
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งตัว แปรในแบบจ าลองทัง้ สองกลุ่ ม เหมือ นกัน แต่ อ าจแตกต่ า งกัน ที่ข นาด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรซึง่ จะได้นาแบบจาลองในขัน้ นี้เป็ นฐานในการทดสอบในขัน้ ที่ 2
ขัน้ ที่ 2 คือการวิเคราะห์เพื่อค้น หาว่ามีค่าน้ าหนัก องค์ป ระกอบตัว แปรสังเกต
ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่มโดยมีขนั ้ ตอนย่อยดังนี้
2.1 ก าหนดเงื่อนไขให้ค่าน้ าหนัก องค์ป ระกอบของตัว แปรสังเกตทุ ก ตัว
เท่ากันระหว่างกลุ่มแล้วนาค่าไค-สแควร์ทไ่ี ด้จากขัน้ ตอนนี้ไปทดสอบความแตกต่างกับค่าไค-สแควร์
ของแบบจาลองที่ได้ในขัน้ ที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระ (df) เท่ากับผลต่างของระดับองศาอิสระ(df) ของ
แบบจาลองทัง้ สอง หากพบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่า มีคา่ น้าหนักของตัวแปรสังเกตอย่างน้อย
1 ตัว ระหว่างแบบจาลองทัง้ สองแตกต่ างกัน และมีค วามจาเป็ น ต้องทดสอบว่าในระว่างกลุ่ม ที่
แตกต่างกัน มีคา่ น้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตตัวใดบ้างทีแ่ ตกต่างกัน
2.2 ขัน้ การทดสอบว่าค่าน้าหนักองค์ประกอบมีคา่ แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
หรือไม่โดยการกาหนดเงื่อนไขให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบนัน้ มีค่าเท่ากันระหว่างกลุ่มโดยผลการ
ทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลองนี้กบั ขัน้ ที่ 1ทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับ
ผลต่ า งขององศาอิ ส ระของแบบจ าลองทัง้ สองหากมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ แ สดงว่ า ค่ า น้ า หนั ก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตนี้ มีค่าแตกต่ างกันระหว่างกลุ่มโดยทาการทดสอบกับค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทุกตัว
2.3 เป็ นขัน้ สรุปโดยการกาหนดเงือ่ นไขให้คา่ น้าหนักองค์ประกอบทุกตัวที่
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าเท่ากันระหว่างกลุ่มผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่าง
ไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 นี้กบั ขัน้ ที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศา
อิสระของแบบจาลองทัง้ สองถ้าไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตแิ สดงว่าแบบจาลองทัง้ สองมีความกลมกลืนไม่
แตกต่างกันซึ้งจะได้นาแบบจาลองสรุปในขัน้ ที่สองนี้เป็ นฐานในการทดสอบความแตกต่างของค่า
อิทธิพลในการวิเคราะห์ในขัน้ ที่ 3 ต่อไป
ขัน้ ที่ 3 คือการวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปร
ผลใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่มโดยมีขนั ้ ตอนย่อยดังนี้
3.1 ขัน้ การกาหนดเงือ่ นไขให้คา่ อิทธิพลทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุ่มผลการ
ทดสอบพิจารณาจากผลต่ างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจ าลองในขัน้ นี้ ก ับ แบบจาลองสรุป ขัน้ ที่ 2
ทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สองหากพบว่าผลต่างไค-สแควร์
ระหว่างแบบจาลองในขัน้ นี้ ก ับ แบบจาลองสรุป ขัน้ ที่ 2 มีระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิติแ สดงว่ามีค่ า
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อิทธิพลอย่างน้อย 1 ตัวทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่มซึ่งจะต้องทดสอบค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลใดบ้างทีม่ ี
ค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
3.2 ขัน้ การทดสอบว่าค่าอิทธิพลมีคา่ แตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรือไม่โดย
การกาหนดเงือ่ นไขให้มคี ่าอิทธิพลนัน้ มีค่าเท่ากันระหว่างกลุ่มผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่าง
ไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองนี้กบั แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 ทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศา
อิสระของแบบจาลองทัง้ สองหากมีนัยสาคัญทางสถิตแิ สดงว่าค่าอิทธิพลนี้มคี ่าแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มโดยทดสอบความแตกต่างทุกค่าอิทธิพล
3.3 เป็ นขัน้ สรุปโดยการกาหนดเงือ่ นไขให้คา่ อิทธิพลทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าเท่ากันระหว่างกลุ่มผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์ระหว่าง
แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 3 นี้กบั แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 ทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระ
ของแบบจาลองทัง้ สองถ้าไม่มนี ัยสาคัญ ทางสถิติแสดงว่าแบบจาลองทัง้ สองมีความกลมกลืนไม่
แตกต่างกันซึ่งจะได้นาแบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 3 นี้เป็ นแบบจาลองสรุปเพื่อตรวจสอบผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าน้าหนักองค์ประกอบและค่าอิทธิพลทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ซึ่งผลการวิ เคราะห์ในแต่ละขัน้ ตอนและรายละเอียดต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 เป็ นการกาหนดให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีรปู แบบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรเหมือนกัน โดยไม่มีการกาหนดเงื่อนไขให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีค่า อิทธิพลเท่ากัน
ระหว่างกลุ่ มผลการวิ เคราะห์พ บว่ าแบบจาลองมีความกลมกลืน กับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มเหมือนกันแต่อาจแตกต่างกันที่
ขนาดความสัม พัน ธ์ระหว่างตัว แปร โดยพบว่าค่าไค-สแควร์ (2) = 2189.93, df=720; p<0.01,
RMSEA=0.063,2/df = 3.0416ซึง่ จะได้นาแบบจาลองในขัน้ นี้เป็ นฐานในการทดสอบในขัน้ ที่ 2
ขัน้ ที่ 2 ในการวิเคราะห์เพื่อ ค้น หาว่ามีค่ าน้ าหนัก องค์ป ระกอบตัว แปรสังเกต
ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่มโดยมีขนั ้ ตอนย่อยดังต่อไปนี้
2.1 ขัน้ การกาหนดเงื่อนไขให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตใน
การวัดตัวแปรแฝงทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ผลการทดสอบพบว่า พบว่าแบบจาลองทีก่ าหนดตามเงือ่ นข้างต้นมีคา่ ไคสแควร์( 2 ) = 2211.61, df=738; p<0.01, RMSEA=0.063,2 /df = 2.9968ค่ า ผลต่ า งไค-สแควร์
ระหว่างแบบจาลองขัน้ ที่ 2.1 กับ ขัน้ ที่ 1 ที่ระดับ องศาอิส ระเท่ ากับ ผลต่ างขององศาอิส ระของ
แบบจ าลองทัง้ สอง พบว่ า ไม่ มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ (2diff = 21.68,Dfdiff= 18, p>0.01) แสดงว่ า
ค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตของแบบจาลองทัง้ 2 กลุ่มมีคา่ ไม่แตกต่างกัน เริม่ วิเคราะห์
ในขัน้ ที่ 3 ต่อไป
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ขัน้ ที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัว
แปรผลใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่มโดยมีขนั ้ ตอนย่อยดังนี้
3.1 ขัน้ การกาหนดเงือ่ นไขให้คา่ อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผล
ทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ผลการทดสอบพบว่ า แบบจ าลองที่ก าหนดตามเงื่อ นข้างต้น มีค่ าไคสแควร์ (2) = 2266.26, df=762; p<0.01, RMSEA=0.062,2/df = 2.9740 ค่าผลต่ างไค-สแควร์
ระหว่ า งแบบจ าลองขัน้ ที่ 2.1 กับ 3.1 ที่ ร ะดับ องศาอิส ระเท่ า กับ ผลต่ า งขององศาอิส ระของ
แบบจาลองทัง้ สองพบว่ามีระดับนัยสาคัญทางสถิติ (2diff = 54.65,Dfdiff= 24, p <0.01) แสดงว่า มี
ค่าอิท ธิพ ลของตัว แปรเชิงสาเหตุ ข องทัง้ 2 กลุ่ ม มีค่ าแตกต่ างกัน อย่างน้ อ ย 1 ตัว ที่แ ตกต่ างกัน
ระหว่างกลุ่ม
3.2 ขัน้ การทดสอบความแตกต่างกันของค่าอิทธิพล
ผลการทดสอบพบว่าค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในการ
ทดสอบความแตกต่ า งกัน ของค่ า อิท ธิพ ลจ านวน 24 ค่ า อิท ธิพ ลกับ แบบจ าลองสรุ ป ขัน้ ที่ 2
มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 จานวน 3 ค่าอิทธิพลแสดงว่ามีค่าอิทธิพลที่แตกต่ างกันระหว่าง
กลุ่มจานวน 3 ค่าอิทธิพล โดยมีผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตาราง 11 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าอิทธิพลเฉพาะทีม่ คี วามแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
เงื่อนไข
ความไม่แปรเปลี่ยน

เงื่อนไข
df
p RMSEA
2
1.ค่ า อิ ท ธิ พ ลตั ว แปรภาพลัก ษณ์ ของสโม สร 2225.05 739 0.00 0.063
ฟุ ต บอลที่ม ีต่ อ ตัวแปรการถ่ ายทอดทางสังคมสู่
สโมสรฟุตบอล (BAND
SOL)
2.ค่าอิท ธิพ ลตัวแปรแรงจูงใจในการเข้าชมการ 2220.83 739 0.00 0.063
แข่งขันฟุตบอลที่มตี ่อตัวแปรการยึดมันผู
่ กพันใน
สโมสรฟุตบอล (MOV
TID)
3.ค่าอิทธิพลตัวแปรพฤติกรรมทางบวกของแฟน 2218.46 739 0.00 0.063
บอลทีม่ ตี ่อสุขภาพจิต (GOOD
MHP)

2/df
3.010

2 df
13.44 1

P
0.01

3.005

9.22

1

0.01

3.002

6.85

1

0.01

จากตาราง11แสดงสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อ
ตัวแปรผลเฉพาะทีม่ คี วามแตกต่างกันระหว่างกลุ่มพบว่า
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1. ขัน้ การกาหนดเงือ่ นไขให้คา่ อิทธิพลตัวแปรภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลทีม่ ตี ่อตัว
แปรการถ่ ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ต บอลเท่ากันระหว่างกลุ่มผลการทดสอบพิจารณาจากค่า
ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองนี้ กับแบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 พบว่ามีระดับนัยสาคัญทางสถิติ
(2diff = 13.44,Dfdiff= 1, p< 0.01)แสดงว่าค่าอิทธิพลตัวแปรภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลทีม่ ตี ่อตัว
แปรการถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอลแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
2. ขัน้ การก าหนดเงื่อ นไขให้ค่ าอิท ธิพ ลตัว แปรแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน
ฟุตบอลทีม่ ตี ่อตัวแปรการยึดมันผู
่ กพันในสโมสรฟุตบอลเท่ากันระหว่างกลุ่มผลการทดสอบพิจารณา
จากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองนี้ กับแบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 พบว่ามีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ(2diff = 9.22,Dfdiff= 1, p< 0.01) แสดงว่าค่ าอิท ธิพ ลตัว แปรแรงจูงใจในการเข้าชมการ
แข่งขันฟุตบอลทีม่ ตี ่อตัวแปรการยึดมันผู
่ กพันในสโมสรฟุตบอลแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
3. ขัน้ การกาหนดเงือ่ นไขให้คา่ อิทธิพลตัวแปรพฤติกรรมทางบวกของแฟนบอลทีม่ ตี ่อ
สุขภาพจิตเท่ากันระหว่างกลุ่มผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองนี้
กับแบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 พบว่ามีระดับนัยสาคัญทางสถิติ(2diff = 6.85,Dfdiff= 1, p< 0.01) แสดง
ว่าค่าอิทธิพลตัวแปรพฤติกรรมทางบวกของแฟนบอลทีม่ ตี ่อสุขภาพจิตแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
3.3. สรุปขัน้ ที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์โดยการกาหนดเงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลของตัว
แปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผลทุกตัวทีไ่ ม่มนี ัยสาคัญส่วนทีเ่ หลือให้เท่ากันในระหว่าง 2 กลุ่ม
ผลการทดสอบพบว่า แบบจาลองทีก่ าหนดตามเงือ่ นข้างต้นมีคา่ ไค-สแควร์
(2) = 2226.20, df=759; p<0.01, RMSEA=0.062,2/df = 2.933 ค่ า ผลต่ า งไค-สแควร์ร ะหว่ า ง
แบบจาลองขัน้ ที่ 2กับ 3ทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สองพบว่า
มีไม่มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ (2diff = 14.59,Dfdiff= 21, p> 0.05) แสดงว่า แบบจ าลองที่ได้จ ากการ
วิเคราะห์ในขัน้ ตอนนี้กลมกลืนไม่แตกต่างจากทีไ่ ด้ในขัน้ ตอนที่ 2 จึงได้นาแบบจาลองในขัน้ ตอนนี้มา
ใช้สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าน้ าหนักองค์ป ระกอบและค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อ
ตัวแปรผลทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ ์คะแนนมาตรฐานตามภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 9 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจาลองหลังการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลีย่ นระหว่างกลุ่ม(*p< 0.05 **p< 0.01)
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หมายเหตุ
1.เส้นอิทธิพลทีม่ คี วามแปรเลีย่ นของแบบจาลอง
2.ค่าสัมประสิทธิ ์ทีม่ คี วามแตกต่างกันระหว่างกลุม่
นอกวงเล็บ เป็ นค่าสัมประสิทธิ ์ของสโมสรทีม่ คี า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูง
ในวงเล็บเป็ นค่าสัมประสิทธิ ์ของสโมสรทีม่ คี า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอลต่า

สรุปผลการวิ เคราะห์ตามสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 2
“โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนทีมสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์
ลีกและพฤติกรรมของแฟนฟุตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต ระหว่างสโมสรที่มี
ค่าเฉลี่ยแฟนฟุตบอลสูงกับสโมสรทีม่ คี ่าเฉลี่ยแฟนฟุตบอลต่ า มีโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรไม่แตกต่างกันผลการวิจยั พบว่าแบบจาลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรสังเกตที่ใช้วดั ตัวแปรแฝงไม่แตกต่างกัน แต่มคี ่าอิ ทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปร
ผลลัพธ์แตกต่างกันบางส่วน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
ในส่วนต่อไปจะเป็ นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั
ข้อ 3 ที่กาหนดว่า“ค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนฟุตบอล และพฤติกรรมการ
เป็ นแฟนฟุตบอลทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต ระหว่างสโมสรฟุตบอลทีม่ จี านวนผูเ้ ข้า
ชมสูงกว่าเกณฑ์เฉลีย่ กับทีมทีม่ ผี เู้ ข้าชมต่ากว่าเกณฑ์เฉลีย่ มีความแตกต่างกัน”
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3.3 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการเป็ นแฟนทีมสโมสรฟุตบอลไทย
แลนด์พรีเมียร์ลีกและพฤติ กรรมของแฟนฟุตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิ ตระหว่างสโมสรที่มีค่าเฉลี่ยแฟนฟุตบอลสูงและตา่ ตาม
สมมติ ฐานข้อ 3
ตาราง 12 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงในแบบจาลองระหว่างระหว่างสโมสรฟุตบอลทีม่ คี า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูงกับสโมสรทีม่ คี า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอลต่า
ตัวแปร

1.การสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการ
2.การถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอล
3.ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล
4.แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
5.ความพึงพอใจของแฟนบอล
6.การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล
7.ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล
8.พฤติกรรมทางบวก
9.พฤติกรรมทางลบ
10.สุขภาพจิต
11.สุขภาวะทางสังคม

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง
กลุ่มค่าเฉลี่ยสูงมากกว่ากลุ่ม
ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มค่าเฉลี่ยตา่ มากกว่า
ค่าเฉลี่ยตา่
กลุ่มค่าเฉลี่ยสูง
0.41*
0.28
0.09
0.05
0.12
0.35
0.22
0.01
047
0.03
0.80
-

*p< 0.05 **p< 0.01
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จากตารางที่ 12 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนทีมสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี และพฤติกรรมของ
แฟนฟุ ตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต ระหว่างสโมสรฟุ ตบอลที่มคี ่าเฉลี่ยแฟน
ฟุตบอลสูงกับสโมสรทีม่ คี า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอลต่าผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
1. ค่าดัชนีของค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันซึ่งจากการ
วิเคราะห์พบว่า สโมสรฟุตบอลทีม่ คี ่าเฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูงมีค่าเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ (MAR) สูงกว่าสโมสรทีม่ คี ่าเฉลีย่ แฟนฟุตบอลต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
2. ค่าดัชนีของค่าเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ พบว่าในสโมสรฟุ ต บอลที่มีค่าเฉลี่ยแฟนฟุ ต บอลสูงและต่ า มีค่าเฉลี่ยของตัว แปรแฝง
1. การถ่ ายทอดทางสังคมสู่ส โมสรฟุ ต บอล (SOL) 2. ภาพลัก ษณ์ ข องสโมสรฟุ ต บอล (BAND)
3. แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน ฟุ ต บอล (MOV) 4.ความพึงพอใจของแฟนฟุ ต บอล (SATI)
5. ความจงรัก ภั ก ดี ต่ อ สโมสรฟุ ตบอล (LO) 6. การยึ ด มั น่ ผู ก พั น ต่ อ สโมสรฟุ ตบอล (TID)
7. พฤติ ก รรมทางบวก (GOOD) 8. พฤติ ก รรมทางลบ (BAD) 9. สุ ข ภาพจิ ต (MHP) และ
10.สุขภาวะทางสังคม (SWB) ไม่แตกต่างกัน
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ
การศึก ษาเกี่ย วกับ แฟนฟุ ต บอลในครัง้ นี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. เพื่อศึก ษาโครงสร้าง
ความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุ ข องการเป็ น แฟนฟุ ต บอลทีม สโมสรฟุ ต บอลไทยแลนด์พ รีเมีย ร์ลีกและ
พฤติก รรมของแฟนฟุ ต บอลที่ส่งผลต่ อ สุ ข ภาวะทางสังคมและสุ ข ภาพจิต 2. เพื่อ เปรีย บเทีย บ
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนทีมสโมสรฟุ ตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี และ
พฤติกรรมของแฟนฟุตบอลทีส่ ่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต ระหว่างสโมสรทีม่ ีค่าเฉลี่ย
ของแฟนฟุตบอลแตกต่างกัน
โดยผู้ วิ จ ัย ได้ ก าหนดสมมติ ฐ านการวิจ ัย ไว้ 3 ข้ อ ได้ แ ก่ 1. แบบจ าลองโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสามารถนามาอธิบายการเป็ นแฟนฟุตบอล และพฤติกรรมของแฟนฟุตบอล
ที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิตได้อย่างกลมกลืนโดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้นทาง
อิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุ ตบอลเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุท่มี อี ทิ ธิพลทางตรงกับ
ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล และสุขภาวะทางสังคม
1.2 ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอลเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงกับความจงรักภักดี
ต่อสโมสรฟุตบอล
1.3 แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงกับการยึด
มันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล และความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล
1.4 การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
และภาพลักษณ์ ของสโมสรฟุ ตบอล และเป็ นปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลทางตรงกับแรงจูงใจในการเข้าชมการ
แข่งขันฟุตบอล และการถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอลยังอิทธิพลทางตรงต่อการยึดมันผู
่ กพันต่อ
สโมสรฟุตบอล
1.5 ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอลเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงกับพฤติกรรมของ
แฟนฟุตบอล
1.6 พฤติกรรมของแฟนฟุตบอลมีอทิ ธิพลทางตรงกับสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต
1.7 สุขภาวะทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงกับสุขภาพจิต
2. โครงสร้างความสัม พัน ธ์ เชิง สาเหตุ ข องการเป็ น แฟนทีม สโมสรฟุ ต บอลไทยแลนด์
พรีเมียร์ลกี และพฤติกรรมของแฟนฟุ ตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต ระหว่าง
สโมสรทีม่ คี ่าเฉลี่ยแฟนฟุตบอลสูง กับสโมสรที่มคี ่าเฉลี่ยแฟนฟุตบอลต่ า มีโครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรไม่แตกต่างกัน
3. ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็ นแฟน
ทีมสโมสรฟุ ตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกและพฤติกรรมของแฟนฟุ ตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทาง
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สังคมและสุขภาพจิต ระหว่างสโมสรฟุตบอลทีม่ คี ่าเฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูงกับสโมสรทีม่ คี ่าเฉลี่ยแฟน
ฟุตบอลต่าแตกต่างกัน
ขอบเขตการวิ จยั
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้คอื แฟนฟุตบอลทีเ่ ข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี ที่
สนามการแข่งขัน จานวน 18 ทีม ประจาปี การแข่งขัน2560 ระหว่งเดือน มีนาคม – กรกฏาคม2560
โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน จานวน 800 คน โดยแบ่งเป็ นแฟนฟุตบอลของ
สโมสรฟุ ตบอลที่มคี ่าเฉลี่ยแฟนฟุ ตบอลสูงจานวน 392 คน และสโมสรที่มคี ่าเฉลี่ยแฟนฟุ ตบอลต่ า
จานวน 408 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มดังนี้
1. ปั จจัยเชิงสาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อการเป็ นแฟนฟุตบอล ประกอบด้วย
1.1. การถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอล (Team Socialization) ประกอบด้วย
- การถ่ายทอดผ่านคนในครอบครัว (Family)
- การถ่ายทอดผ่านกลุ่มเพือ่ น (Peer)
- การถ่ายทอดผ่านสือ่ ต่างๆ (Media)
1.2. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing Communication)
ประกอบด้วย
- การโฆษณา (Advertising)
- การส่งเสริมการขาย (Sale promotion)
- การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ์ (Event and experience)
- การประชาสัมพันธ์ (Public relation)
- การตลาดทางตรง (Direct marketing)
- การตลาดออนไลน์ (Online marketing)
- พนักงานขาย (Personal selling )
1.3. ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (Team image) ประกอบด้วย
- ตราสินค้า (Brand)
- องค์การ (Corporate)
- ผูบ้ ริหาร (CEO)
- นักฟุตบอล (Football player)
- สนามแข่งขัน (Stadium)
- ทีมงานผูฝ้ ึกสอน (Staff)
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2. ตัวแปรปัจจัยทางด้านจิ ตใจที่ส่งผลต่อการเป็ นแฟนฟุตบอล ประกอบด้วย
2.1. แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล ประกอบด้วย
- ความรูส้ กึ ประสบความสาเร็จ (Vicarious achievement)
- สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)
- ความตื่นเต้น (Eustress)
- การหนีออกจากความน่าเบื่อในชีวติ ประจาวัน (Escape)
- ทักษะทางร่างกายของนักกีฬา (Physical skills of the athletes)
- การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (Social interaction)
2.2. การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (Team identification)
2.3. ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (Fan satisfaction)
2.4. ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล (Team loyalty)
3. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ได้จากการเป็ นแฟนฟุตบอล
3.1 พฤติกรรมของแฟนฟุตบอล (Fan behavior) ประกอบด้วย
- พฤติกรรมทางบวก (Positive)
- พฤติกรรมทางด้านลบ (Negative)
3.2 สุขภาวะทางสังคม (Social well-being)
3.3 สุขภาพจิต (Mental health)
การวิ เคราะห์ข้อมูล สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งออกเป็ น 2 ได้แก่
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐาน

สรุปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นแฟนฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลในไทยแลนด์
พรีเมียร์ลีก 8 สโมสร ได้แก่ 1. เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 2. บุ รรี มั ย์ ยูไนเต็ด 3. นครราชสีม า
มาสด้า เอฟซี 4. ศรีส ะเกษ เอฟซี 5. ชลบุ รี เอฟซี 6. สุโขทัย เอฟซี 7. การท่ าเรือ เอฟซี และ
8. ไทยฮอนด้า เอฟซี จานวน 800 คนซึ่งมีรายละเอีย ดของข้อ มูล ทัว่ ไปดัง นี้ ในภาพรวมกลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นแฟนฟุตบอลทีม่ าชมหรือเคยมาการแข่งขันทีส่ นาม แบ่งเป็ นชายจานวน 496 คน (62%)
และหญิงจานวน 304 คน (38%) อายุระหว่าง 20-40 ปี (57.9%)มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน 435 คน (54.4%) รองลงมาเป็ น ระดับปริญ ญาตรีจานวน 306 คน (38.3%) ส่วนใหญ่ เป็ น
นักเรียน/นักศึกษาจานวน 261 คน (32.6%) พนักงานเอกชนจานวน 218 คน (27.2%) และอาชีพ

130
อื่น (ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ) จานวน 174 คน (21.8%) มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง
ต่ ากว่า 10,000 บาทจานวน 325 คน (40.6%) และในการเก็บ ข้อมูล ในครัง้ นี้ พบว่าจานวนผู้ให้
ข้อมูลทีอ่ าศัยอยูใ่ กล้ทต่ี งั ้ ของสโมสร (410 คน) และไกลจากสโมสร (390 คน) มีจานวนใกล้เคียงกัน
ค่าเฉลีย่ ของจานวนปี ทต่ี ดิ ตามเชียร์ทมี สโมสรอยูท่ ่ี 4.55 ปี
ในสโมสรฟุตบอลทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากกว่าเกณฑ์เฉลีย่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย (52.3%)
และเพศหญิง (47.7%) ใกล้เคียงกัน มีอายุในช่วง 20-40 ปี (55.4%) มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่า
ปริญ ญาตรี (49.7%) และปริญ ญาตรี (42.3%) ใกล้เคีย งกัน ส่วนใหญ่ ย งั เป็ น นัก เรีย น/นัก ศึกษา
(38.8%) มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท (45.4%) และไม่ได้อาศัยอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง
กับทีต่ งั ้ ของสโมสร (56.9%) มีคา่ เฉลีย่ ของจานวนปี ทต่ี ดิ ตามเชียร์ทมี สโมสรอยูท่ ่ี 3.91 ปี
ในส่ว นของสโมสรที่มีผู้เข้าชมต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า ส่ว นใญ่ เป็ น
เพศชาย (71.3%) มีอายุระหว่าง 20-40 ปี (60.5%) มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (58.8%)
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน (37.5%) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท
(66.6%) และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใกล้ทต่ี งั ้ ของสโมสร (54.2%) มีค่าเฉลีย่ ของจานวนปี ทต่ี ดิ ตามเชียร์
ทีมสโมสรอยูท่ ่ี 5.15 ปี
ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ข้อมูลตามสมมติ ฐาน
ผลการวิ เคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1.แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสามารถนามาอธิบายการเป็ น
แฟนฟุตบอล และพฤติกรรมของแฟนฟุตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิตได้อย่าง
กลมกลืน โดยมีค่ า ดัช นี ห ลัง จากปรับ โมเดลดัง นี้ 2= 1568.86, df=360; p<0.01, GFI = 0.88,
CFI=0.98, TLI=0.98, RMSEA = 0.058 ซึง่ ค่าดัชนีบ่งชีว้ ่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในระดับยอมรับได้ ผลการวิเคราะห์สนับสนุ นตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1 ซึ่งเมื่อทดสอบ
สมมติ ฐ านย่ อ ยแล้ ว พบว่ า มีบ างสมมติ ฐ านย่ อ ยที่ไ ม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ก าหนดไว้ ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.1 การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุ ตบอล (TID) เป็ น
ปั จจัยเชิงสาเหตุท่มี อี ทิ ธิพลทางตรงกับความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุ ตบอล(LO) ความพึงพอใจของ
แฟนฟุ ตบอล (SATI) และสุขภาวะทางสังคม (SWB) โดยผลการวิจยั สนับสนุ นสมมติฐานข้อ 1.1
เพียงบางส่วน เนื่องจากการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (TID) ไม่เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิผลทางตรง
กับสุขภาวะทางสังคม (SWB)
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.2 ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (SATI) เป็ นตัว
แปรเชิงสาเหตุ ท่ีมีอิท ธิพ ลทางตรงกับ ความจงรัก ภัก ดีต่ อ สโมสรฟุ ต บอล (LO) โดยผลการวิจ ัย
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.2
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สมมติ ฐานการวิ จ ัย ข้ อ 1.3 แรงจู ง ใจในการเข้า ชมการแข่ ง ขัน ฟุ ต บอล
(MOV) เป็ นปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลทางตรงกับการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุ ตบอล (TID) ความพึงพอใจ
ของแฟนฟุ ต บอล (SATI) และความจงรัก ภัก ดีต่ อ สโมสรฟุ ต บอล(LO)โดยผลการวิจ ยั สนับ สนุ น
สมมติฐานข้อ 1.3เพียงบางส่วน เนื่องจากการเข้าชมการแข่งขันฟุ ตบอล (MOV) ไม่เป็ นปั จจัยทัมี่
อิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล(LO)
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.4 การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล (SOL)
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) และภาพลักษณ์ ของสโมสรฟุตบอล (BAND) เป็ น
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงกับแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล (MOV) และการถ่ายทอดทาง
สังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล (SOL) มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุ ตบอล (TID)โดย
ผลการวิจยั สนับสนุ นสมมติฐานข้อ 1.4 เพียงบางส่วนเนื่องจากการตัวแปรการสื่อสารทางการตลาด
แบบบู รณาการ (MAR) ไม่ เป็ นปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลทางตรงกับ แรงจูงใจในการเข้า ชมการแข่งขัน
ฟุตบอล (MOV)
สมมติ ฐานการวิ จ ยั ข้ อ 1.5 ความจงรักภักดีต่ อสโมสรฟุ ต บอล (LO) เป็ น
ปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลทางตรงกับพฤติกรรมของแฟนฟุ ตบอล (GOOD,BAD) โดยผลการวิจยั สนับสนุ น
สมมติฐานข้อ 1.5
สมมติ ฐ านการวิ จ ยั ข้ อ 1.6 พฤติก รรมของแฟนฟุ ต บอล(GOOD,BAD)มี
อิท ธิพ ลทางตรงกับ สุขภาวะทางสังคม (SWB) และสุขภาพจิต (MHP) โดยผลการวิจยั สนับสนุ น
สมมติฐานข้อ 1.6เพียงบางส่วนเนื่องจากพฤติกรรมทางลบของแฟนบอล (BAD) ไม่เป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงกับสุขภาพจิต (MHP)
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.7 สุขภาวะทางสังคม (SWB) มีอทิ ธิพลทางตรงกับ
สุขภาพจิต (MHP) โดยผลการวิจยั สนับสนุนสมมติฐานข้อ 1.7
ส่วนที่ 2.จากสมมติฐานข้อที่ 2 ทีก่ าหนดว่าผลการเปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนทีมสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี และพฤติกรรมของ
แฟนฟุ ตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต ระหว่างสโมสรฟุ ตบอลที่มคี ่าเฉลี่ยแฟน
ฟุ ต บอลสูงและต่ า มีโครงสร้างความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างตัว แปรไม่ แ ตกต่ างกัน จากการ
วิเคราะห์โดยไม่มีการกาหนดให้แบบจาลองของทั ง้ สองกลุ่มมีความเท่ากัน พบว่าค่าดัชนี ความ
สอดคล้องเกือบทุกดัชนีบ่งบอกว่า แบบจาลองที่นามาวิเคราะห์ในขัน้ ตอนนี้มคี วามสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจาลองของทัง้ สองกลุ่ม
เหมือ นกัน แต่ อ าจมีค วามแตกต่ า งกัน ที่ข นาดความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งตัว แปร ซึ่งจะต้อ งท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้วดั ตัวแปรแฝง และเปรียบเทียบ
ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
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- จากการวิเคราะห์พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในการวัด
ตัวแปรแฝงของทัง้ 2 กลุ่มไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญต่างสถิติ
- ในส่วนของค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผลนัน้ พบว่ามีค่าอิทธิพล
ทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม 2 อยู่ 3 ค่าอิทธิพลคือ
1. ค่าอิทธิพลตัวแปรภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (BAND) ทีม่ ตี ่อตัวแปร
การถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอล(SOL)
2. ค่าอิทธิพลตัวแปรแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล (MOV)ที่มี
ต่อตัวแปรการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล(TID)
3. ค่าอิท ธิพ ลตัว แปรพฤติก รรมทางบวกของแฟนบอล (GOOD) ที่มีต่ อ
สุขภาพจิต (MHP)
จากผลการวิเคราะห์ทอ่ี อกมาจึงสนับสนุนกับสมมติฐานข้อ 2
ส่ ว นที่ 3.ผลการเปรีย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ตัว แปรแฝงจากสมมติฐ านการวิจ ยั ข้อ 3 ที่
กาหนดว่าค่าเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของการเป็ นแฟนฟุตบอล และพฤติกรรมการเป็ นแฟน
ฟุตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต ระหว่ างสโมสรฟุ ตบอลที่มจี านวนผูเ้ ข้าชมสูง
กว่าเกณฑ์เฉลีย่ กับทีมทีม่ ผี เู้ ข้าชมต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า
ดัชนีของค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันเพียงหนึ่งตัวแปรคือ
ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) โดยผลการวิเคราะห์พบว่า
สโมสรฟุตบอลที่มคี ่าเฉลี่ยแฟนฟุ ตบอลสูงมีค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ (MAR) สูงกว่าสโมสรที่มคี ่าเฉลี่ยแฟนฟุ ตบอลต่ าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากผลการวิเคราะห์ทอ่ี อกมาจึงสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 3

การอภิปรายผลการวิจยั
ในการอภิปรายผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งส่วนการอภิปรายผลออกเป็ น 3 หัวข้อใหญ่ตาม
สมมติฐานในการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุสามารถ
นามาอธิ บายการเป็ นแฟนฟุตบอล และพฤติ กรรมของแฟนฟุตบอลที่ ส่งผลต่อสุขภาวะทาง
สังคมและสุขภาพจิ ตได้อย่างกลมกลืนผลการวิจยั พบว่า แบบจาลองสมมติฐานทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และส่วนใหญ่เป็ นไปตามสมมติฐานย่อยของการวิจยั ครัง้ นี้
ดังนัน้ ในการอภิป รายผลของสมมติฐานจึงมีท งั ้ ส่วนที่เป็ น ไปตามสมมติฐาน และไม่เป็ น ไปตาม
สมมติฐานการวิจยั เพือ่ ให้สามารถอธิบายและทาความเข้าใจได้ชดั เจนมากขึน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.1“การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอลเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุทม่ี ี
อิทธิพลทางตรงกับความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล และสุขภาวะ
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ทางสังคม”ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (TID) เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุท่ี
มีอทิ ธิพลทางตรงกับความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (SATI) และความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล
(LO) แต่การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (TID) ไม่เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิผลทางตรงกับสุขภาวะทาง
สังคม (SWB) ดังนัน้ ผลการวิจยั จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.1 เพียงบางส่วน

แทน สมมติฐานการ
วิจยั
แทน ผลการวิจยั ที่พบ

ภาพประกอบ 10 สมมติานที่ 1.1 และผลวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการศึก ษาในสมมติฐานที่ 1.1.พบว่ามีท งั ้ ส่ว นที่สนับ สนุ น และไม่สนับ สนุ น
สมมติฐานการวิจยั ที่ตงั ้ ไว้ โดยจะทาการอภิปรายแยกในแต่ละส่วนดังนี้ ในส่วนที่สนับสนุ น พบว่า
การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุ ตบอล (TID) เป็ น ตัวแปรเชิงสาเหตุ ท่มี อี ทิ ธิพลทางตรงกับ ความพึง
พอใจของแฟนฟุ ต บอล (SATI) และความจงรักภักดีต่ อสโมสรฟุ ต บอล (LO) จากผลการศึกษาที่
ออกมาช่วยให้เราเข้าใจถึงกระบวนการภายในจิตของแฟนฟุตบอลว่า เมื่อเกิดคุณลักษณะทางจิตใจ
ทีบ่ ่งชีถ้ งึ การเป็ นแฟนฟุตบอล (การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล)ซึง่ เป็ นความรูส้ กึ ผูกพัน และมอง
ว่าสโมสรทีต่ ดิ ตามเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจาวันของตน นัน้ ส่งผลต่อตัวแปรอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในส่วนของ
กระบวนการภายในจิตใจอย่างไร ซึง่ จากผลการศึกษาทีพ่ บสามารถสรุปได้ว่า ในกลุ่มแฟนบอลชาว
ไทยนัน้ การมีความยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุ ตบอล (TID) จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของแฟน
ฟุ ต บอล (SATI) และความจงรักภักดีต่ อสโมสรฟุ ตบอล (LO) ที่ต นเองติดตามสนับสนุ น โดยผล
การศึกษาทีพ่ บว่าความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล(TID) ทีส่ ่งผลต่อความรูส้ กึ พึงพอใจของ
แฟนฟุตบอล (SATI) นัน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของมาดีเกิล (Mardrigal. 1995) ทีพ่ บว่าการยึด
มันผู
่ กพันในทีมกีฬามีอทิ ธิพลทางบวกกับสภาวะทางอารมณ์ (ความรูส้ กึ สนุ ก) ซึง่ ทาให้แฟนกีฬาทีม่ ี
ระดับความผูกพันกับทีมสูงจะรูส้ กึ พึงพอใจกับการแข่งขันมากกว่าแฟนที่มกี ารยึดมันผู
่ ก พันในทีม
น้อยกว่านอกจากนี้ มาดีเกิล (Mardrigal. 1995) ยังสรุปว่าความรูส้ กึ พึงพอใจของแฟนกีฬาเป็ นผล
มาจากการยึดมันผู
่ กพันกับสโมสรกีฬา โดยยิง่ มีความรู้ สกึ ยึดมันผู
่ กพันกับสโมสรกีฬามากก็ยงิ่ มี
แนวโน้มทีจ่ ะเกิดความรูส้ กึ พึงพอใจมากขึน้
ในส่วนของความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล (LO) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรูส้ กึ ผูกพันทาง
ใจและการติดตามเชียร์สโมสรนัน้ ๆ เป็ นระยะเวลานานโดยไม่มกี ารเปลีย่ นไปเชียร์สโมสรอื่น ๆ จาก
ผลการศึกษาทีพ่ บว่าการยึดมันผู
่ กพันในสโมสรฟุตบอลเป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อ
สโมสรฟุตบอลนัน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ยูนและโรเซนเบอร์เกอร์ทส่ี าม (Yun; & Rosenberger
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III. 2014) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างทีท่ าให้แฟนฟุตบอลเกิดความรูส้ กึ จงรักภักดีและ
แสดงพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการเป็ นแฟนฟุตบอลใน A-League ประเทศออสเตรเลีย โดยทาการ
ทดสอบแบบจาลองทีส่ ร้างขึ้นจากการเก็บข้อมูลกับแฟนฟุตบอลชาวออสเตรเลียจานวน 207 คนที่
ติดตามการแข่งขัน A-League ผลการศึกษาพบว่า (1) ความจงรักภักดีของแฟนฟุ ตบอลเป็ นผลที่
เกิดจากการยึดมันในที
่ มของแฟนแรงจูงใจในการเข้าชมฟุตบอล และความรูส้ กึ พึงพอใจของแฟนทีม่ ี
กับทีม จากผลการศึกษาทีพ่ บว่าการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (TID) เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี ี
อิทธิพลทางตรงกับความพึงพอใจของแฟนฟุ ตบอล (SATI) และความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุ ตบอล
(LO) นัน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาทีผ่ า่ นมา และสนับสนุนสมมติฐานข้อ 1.1 ในส่วนนี้
ในส่ ว นที่พ บว่ า ไม่ ส นั บ สนุ น สมมติฐ านข้อ ที่ 1.1 โดยการยึด มัน่ ผู ก พัน ต่ อ สโมสร
ฟุ ต บอล (TID) ไม่ ไ ด้เป็ นตัว แปรเชิง สาเหตุ ท่ีมีอิท ธิพ ลทางตรงกับ สุ ข ภาวะทางสัง คม (SWB)
ผลการศึกษาทีอ่ อกมาบ่งชีว้ ่าในกลุ่มแฟนฟุตบอลของประเทศไทยนัน้ ความยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสร
ฟุตบอล (TID) ไม่ได้เป็ นปั จจัยที่ส่งผลทางตรงต่อการเกิดสุขภาวะทางสังคม (SWB)ของกลุ่มแฟน
ฟุตบอล ซึง่ ผลการศึกษาดังกล่าวมีความแตกต่างจากผลการศึกษาทีผ่ ่านมาเช่น จากการศึกษาของ
วานน์และคณะ (Wann; et al. 2010) ทีท่ าการศึกษากับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจานวน 161 คน
เพื่อทดสอบสมมติฐานว่าการยึดมันผู
่ กพันกับทีมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะและการติดต่อ
ทางสังคม ซึง่ ผลการศึกษาพบว่าการยึดมันในที
่ ม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะและการติดต่อ
ทางสังคม หรือ การศึกษาของ โคลเตอร์ (Coalter.2005) ทีพ่ บว่าการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลและ
การเป็ นแฟนฟุ ต บอลส่ งเสริม ให้เกิด สุ ข ภาวะทางสังคม (Social well-being) ที่ดี เนื่ อ งจากเป็ น
กิจ กรรมที่ช่ ว ยเพิ่ม เครือ ข่ายทางสังคม (Social network) ผ่ า นการปฏิส ัม พัน ธ์ก ัน ระหว่า งแฟน
ฟุตบอลทีเ่ ชียร์ทมี เดียวกัน นาไปสูก่ ารได้การสนับสนุ นทางสังคม(Social support) เพิม่ มากขึน้ และ
จากผลการศึกษาของ วานน์และเพียร์ซ (Wann; & Pierce. 2005) ที่พบว่าการยึดมันผู
่ กพันกับทีม
ท้องในถิน่ มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญกับสุขภาวะทางสังคม ในขณะทีแ่ ฟนฟุตบอลของ
สโมสรทีอ่ าศัยอยู่ในสถานที่ ๆ ไกลจากสโมสรจะไม่มคี วามสัมพันธ์ ระหว่างการยึดมันผู
่ กพันกับทีม
และสุขภาวะทางสังคม จากผลการศึกษาทัง้ 3 สามารถอธิบายได้ในอีกลักษณะหนึ่งว่าการที่ความ
ยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (TID) จะส่งผลให้เกิดสุขภาวะทางสังคม (SWB) ทีด่ ไี ด้นนั ้ กลุ่มแฟน
ฟุ ต บอลจะต้ อ งมีป ฏิส ัม พัน ธ์ท างสัง คมในลัก ษณะต่ า ง ๆ ร่ว มกัน แต่ จ าก กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ใน
การศึ ก ษาครัง้ นี้ เ ป็ นแฟนฟุ ต บอลของหลากหลายสโมสร ประกอบด้ ว ยสโมสรฟุ ต บอลใน
กรุงเทพมหานคร และสโมสรฟุ ตบอลที่ได้รบั ความนิยมในต่างจังหวัด เช่ น บุรรี มั ย์ นครราชสีมา
เป็ น ต้น ซึ่งพบว่าค่อ นข้างยากที่จะมาท ากิจ กรรมทางสังคมร่ว มกัน ได้บ่ อ ย ๆ เนื่ อ งจากสโมสร
ฟุตบอลในกรุงเทพ ฯ นัน้ พบว่ากลุ่มแฟนฟุตบอลของแต่ละทีมจะมีทอ่ี ยู่อาศัยกระจายอยู่ทวบริ
ั ่ เวณ
ของกรุงเทพฯ รวมทัง้ สโมสรฟุ ตบอลที่ได้รบั ความนิยมในต่างจังหวัดก็พบว่ามีแฟนฟุ ตบอลเป็ น
จานวนมากทีอ่ าศัยในจังหวัดอื่น ๆ ซึง่ จากลักษณะดังกล่าวทาให้แฟนฟุตบอลขาดการมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคมร่วมกัน ทาให้ในภาพรวมของกลุ่มแฟนฟุตบอลชาวไทยนัน้ ความยึด มันผู
่ กพันต่อสโมสร
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ฟุ ต บอล (TID) จึงไม่เป็ นปั จจัยที่มีอิท ธิพ ลทางตรงกับ สุขภาวะทางสังคม(SWB)ผลการศึกษาจึง
ออกมาแตกต่างและไม่สนับสนุนสมมติฐานในส่วนนี้
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.2ความพึงพอใจของแฟนฟุ ตบอลเป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี ี
อิทธิพลทางตรงกับความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของแฟน
ฟุ ต บอล(SATI)เป็ น ตัวแปรเชิงสาเหตุ ท่ีมีอิท ธิพ ลทางบวกโดยตรงกับ ความจงรัก ภักดีต่ อสโมสร
ฟุตบอล (LO) ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.2

แทน สมมติฐานการ
วิจยั
แทน ผลการวิจยั ที่พบ

ภาพประกอบ 11 สมมติฐานที่ 1.2และผลวิจยั ทีพ่ บ
ผลการศึกษาแสดงให้เห็น ว่าในกลุ่ม แฟนฟุ ต บอลไทยนัน้ ความพึงพอใจของแฟน
ฟุ ตบอล(SATI) ที่มตี ่ อสโมสร เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุท่สี ่งผลให้ เกิดความจงรักภักดีต่อสโมสร (LO)
ของแฟนฟุตบอล หรือกล่าวอีกลักษณะหนึ่งได้ว่าถ้าแฟนฟุตบอลมีความพึงพอใจกับสโมสรมากก็จะ
ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อสโมสรมากเช่นเดียวกัน ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ยูนและโรเซนเบอร์เกอร์ท่สี าม (Yun; &Rosenberger III. 2014) ที่ได้สร้างโมเดลเพื่อทาความ
เข้าใจว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างทีท่ าให้แฟนฟุตบอลลีกมีความรูส้ กึ ผูกพันและแสดงพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเป็ นแฟนของทีมฟุตบอลใน A-League ประเทศออสเตรเลีย พบว่าความจงรักภักดีของแฟน
ฟุตบอลเป็ นผลมาจากการยึดมันในที
่
มของแฟนบอล แรงจูงใจในการเข้าชมฟุตบอล และความรูส้ กึ
พึงพอใจของแฟนฟุ ต บอลที่มีกบั ทีม และสอดคล้องกับ ผลการศึก ษาของ เวคฟิ ลและบล็อกเก็ท
(Wakefild; & Blodgett.1996) ที่ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูถ้ ึงคุณ ภาพของสิน ค้า
และบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และการเข้าชมหรือการซือ้ สินค้าและบริการต่อไปในอนาคตของ
กีฬาฟุ ตบอล เบสบอล และคาสิโน พบว่าความรูส้ กึ พึงพอใจเป็ นตัวพยากรณ์ ท่ีดใี นการกลับมาใช้
บริการอีกครัง้ โดยในส่วนของกีฬาฟุตบอลสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอลทีม่ ตี ่อ
ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบริก ารที่ส โมสรจัด ให้จ ะเป็ นประโยชน์ ก ับ สโมสรในระยะยาว ช่ ว ยให้ เกิด การ
ประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก (Word-of-mouth) และส่งเสริมการซื้อผลิต ภัณ ฑ์ชนิ ดต่างๆของ
สโมสร และเกิดความจงรักภักดีต่อสโมสร (Cronin; Brady; & Hult.2000) ทาให้ในภาพรวมของกลุ่ม
แฟนฟุตบอลชาวไทยนัน้ พบว่าความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล(SATI)ทีเ่ ป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุทส่ี ่งผล
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ต่ อการเกิด ความจงรัก ภักดีต่ อสโมสรฟุ ต บอล(LO) ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาที่ผ่านมา และ
สนับสนุนสมมติฐานข้อ 1.2
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.3แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน ฟุ ตบอลเป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงกับความยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล และความ
จงรักภักดีต่อ สโมสรฟุ ตบอลซึ่งผลการศึกษาพบว่า 1.แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน ฟุ ตบอล
(MOV) เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงกับการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล(TID)และความพึงพอใจ
ของแฟนฟุตบอล(SATI) แต่ไม่เป็ นปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลตรงต่อความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล(LO)
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.3 เพียงบางส่วน
แทน สมมติฐานการ
วิจยั
แทน ผลการวิจยั ที่พบ

ภาพประกอบ 12 สมมติฐานที่ 1.3 และผลวิจยั ทีพ่ บ
ผลการศึกษาทีอ่ อกมาพบว่ามีสว่ นทีส่ นับสนุน และไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั ้
ไว้ ซึง่ จะทาการอภิปรายแยกในแต่ละส่วนดังนี้ 1.ในส่วนทีส่ นับสนุ นสมมติฐานนัน้ พบว่า แรงจูงใจใน
การเข้าชมการแข่งขัน ฟุ ต บอล (MOV) เป็ น ปั จ จัย ที่จ ะส่งผลให้เกิด การยึด มันผู
่ ก พัน ในสโมสร
ฟุ ตบอล (TID) และความพึงพอใจของแฟนฟุ ตบอล (LO) ซึ่งตามแนวคิดลาดับขัน้ การตัดสินใจใน
การบริโภคกีฬา (Sport decision-making sequence) ทีน่ ามาสร้างแบบจาลองในการศึกษาครัง้ นี้ได้
ให้ความสาคัญกับปั จจัยในส่วนของแรงจูงใจมากเพราะเป็ นตัวที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการภายใน
จิตใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นแฟนฟุตบอล การศึกษาครัง้ นี้แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
(MOV) หมายถึงระดับของแรงผลักดันหรือความต้องการภายในทีส่ ่งผลให้บุคคลเกิดความต้องการ
หรือ ตัด สิน ใจที่ จ ะเข้า ชมการแข่ ง ขัน ฟุ ต บอลรวมทัง้ การเป็ นแฟนฟุ ต บอลของสโมสรต่ า งๆ
ผลการศึก ษาที่อ อกมาสามารถสรุป ได้ว่าในกลุ่ม แฟนบอลไทย ถ้าสโมสรใดสามารถตอบสนอง
แรงจูงใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดตามสโมสรหรือการชมฟุตบอลได้ ก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของ
แฟนฟุตบอล (SATI) และการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (TID) โดยผลการวิจยั ทีพ่ บว่าแรงจูงใจ
ในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล (MOV) เป็ นปั จจัยทีส่ ง่ ผลให้เกิดการยึดมันผู
่ กพันในสโมสรฟุตบอล
(TID)นัน้ พบว่าสอดคล้องของงานวิจยั ของ เทรล และแอนเดอร์สนั (Fink; Trail; & Anderson. 2002)
ทีพ่ บว่าลักษณะของสิง่ จูงใจ (Motive) ส่งผลต่อการเข้าชมการแข่งขัน และสัมพันธ์กบั การก่อให้เกิด
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ความยึดมันผู
่ กพันในสโมสรกีฬานัน้ ๆและการศึกษาของวาสเซอร์เบิรก์ (Wasserberg.2009) ทีไ่ ด้
ทาการศึกษาแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันปาลูกดอกในประเทศอังกฤษ ซึ่งพบว่าแรงจูงใจ
หลัก ๆ ที่มีอิท ธิพ ลของการเข้าชมการแข่งขัน คือ ความสนุ ก สนาน (Entertainment) กลุ่ ม เพื่อ น
(Group affiliation) ความเครียด (Eustress) ความภาคภู มิใจในตนเอง (Self-esteem) และทักษะ
ของผู้เล่ น (Player skill) มีค วามส าคัญ ต่ อ การเข้า ชมการแข่งขัน ซึ่ง พบว่า แรงจูง ใจดัง กล่ า ว 4
ประเภทมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยึดมันของแฟนกี
่
ฬาปาลูกดอก (Fan identification) และ
ประเภทของแรงจูงใจที่แตกต่างกันก็จะมีระดับของการยึดมันผู
่ กพันของแฟนกีฬา (Identification)
แตกต่างกัน
ในส่วนของแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุ ตบอล (MOV) ที่พบว่าเป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงกับการความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (SATI) สอดคล้องกับผลการศึกษาของเทียน
และ มู (Thien; & Mui.2012) ที่ได้ท าการศึก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่างแรงจูงใจ (Motivation)และ
ความรูส้ กึ พึงพอใจ (Satisfaction) ในการแข่งขันกีฬาที่จดั ขึน้ ที่โฮจิมนิ ซิต้ี ประเทศเวียดนามซึ่งผล
การศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน กีฬ าและความรู้สกึ พึงพอใจของผู้เข้าชมการ
แข่งขันมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก (r=0.357) รวมทัง้ ฮวง ลี และ ฮู (Huang; Lee; & Hou.2011)
ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อความรูส้ กึ พึงพอใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขัน World Games ทีเ่ มือง
คาโอชิองั (Kaoshiung) ประเทศไต้ห วันพบว่าแรงจูงใจของคนที่เข้ามาชมการแข่งกันมีล กั ษณะ
ค่อนข้างแตกต่างกันโดยแบ่งลักษณะของแรงจูง ใจออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆคือ 1)กลุ่มทีต้องการ
ความตื่น เต้น (Eustress seekers) 2) กลุ่ ม ที่ต้อ งการความสนุ ก สนาน (Entertainment seekers)
3) กลุ่ม ที่มีวตั ถุ ประสงค์ห ลายอย่าง (Multiple goals seekers) และ4)กลุ่มที่ต้องการมาหาเพื่อน/
ครอบครัว (Family-/friendly seekers) ผลการศึก ษาพบว่ารูป แบบของแรงจูงใจที่แ ตกต่ างกัน จะ
ส่งผลต่อการมีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา World Games แตกต่างกันจาก
ลักษณะดังกล่าวสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของกลุ่มแฟนฟุตบอลชาวไทย
เป็ นปั จจัยทีท่ าให้เกิดความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (SATI) นัน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาทีผ่ า่ นมา
2. ในส่วนของผลการศึกษาที่พบว่าแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล (MOV)
ไม่เป็ นปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลทางตรงกับความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล (LO)จากผลการศึกษาทาให้
ได้ข้อ สรุป ที่ว่ า ส าหรับ แฟนฟุ ต บอลไทยนั น้ แรงจูง ใจในการเข้า ชมการแข่ งขัน ฟุ ต บอล (MOV)
ไม่ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อสโมสร (LO) ซึง่ อาจเป็ นเพราะการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของ
แฟนฟุตบอลไทยส่วนใหญ่ เป็ นไปเพือ่ ตอบสนองความต้องการบางอย่างภายในจิตใจของตนเองเป็ น
ส่วนใหญ่ เช่น ดูเพื่อความสนุ ก ตื่นเต้น หรือชอบทักษะการเล่นของนักฟุ ตบอล ฯลฯ โดยไม่ เกิด
ความรู้สกึ ผูกพันต่ อสโมสรดังกล่าวอย่างแท้จริง ทาให้ในภาพรวมของแฟนฟุ ตบอลชาวไทยนัน้
แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล (MOV) จึงไม่สง่ ผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อสโมสร (LO)
ซึ่งผลการวิจยั ที่ออกมาพบว่าแตกต่างกับผลการวิจยั ที่ผ่านมา เช่น นีลล์และฟั งค์ (Neale; & Funk.
2005) ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลลีกของประเทศออสเตรเลีย ทีพ่ บว่า
แรงจูงใจในด้าน ความสนใจในทีม (Team interest)ความสาเร็จในอดีต (Vicarious achievement)
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ความตื่นเต้น(Excitement)และความสนใจตัวนักกีฬา (Player interest)เป็ นปั จจัยที่นามาพยากรณ์
และอธิบายระดับของความจงรักภักดีของแฟนฟุ ตบอลที่มตี ่อทีมทีเ่ ขาเชียร์ได้ หรืองานของมาโฮนี
และคณะ (Mahony; et al. 2002) ที่ทาการศึกษาในกลุ่มแฟนฟุ ตบอล J-league ประเทศญี่ป่ ุน ซึ่ง
พบว่ามีแรงจูงใจทีอ่ ยู่ 7แบบทีส่ ง่ ผลกับระยะเวลาในการเป็ นแฟนฟุตบอล และการเข้าชมการแข่งขัน
ของทีม สามารถนามาประเมินความจงรักภัก ดีต่อทีมได้มดี งั นี้ 1) เนื้อหาของการแข่งขัน (Drama)
2) ความรู้ สึ ก ประสบความส าเร็ จ ร่ ว มกั บ ที ม (Vicarious achievement) 3) สุ น ทรี ย ศาสตร์
(Aesthetics) 4) ค วาม ผู ก พั น กั บ ที ม (Team attachment) 5) ค วาม ผู ก พั น กั บ ผู้ เ ล่ น (Player
attachment) 6) ความผูก พัน กับ กีฬ าฟุ ต บอล (Sport attachment) และ 7) ความภาคภู มิใจของ
ชุ ม ชน (Community pride) และอีก สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ส่ง ผลต่ อ ผลการศึก ษาในส่ ว นนี้ คือ การที่ แ บบ
ประเมินแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล (MOV) ในวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบประเมินทีป่ รับใช้มา
จากแบบประเมินที่ใช้วดั แรงจูงใจทัว่ ๆ ไปในการเข้าชมการแข่งขันกีฬา ทาให้ขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างตัวบุคคลกับสโมสร แต่เน้นถามถึงแรงจูงใจทีส่ ่งผลต่อการติดตามดูกฬี าฟุตบอลเท่านัน้ ทา
ให้ในภาพรวมของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลในส่วนนี้จงึ เป็ นแรงจูงใจทัว่ ๆ
ของแฟนฟุตบอล ทาให้ผลการศึกษาในส่วนนี้ไม่สนับสนุนสมมติฐานข้อ 1.3
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.4 การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบู รณาการ และภาพลัก ษณ์ ข องสโมสรฟุ ต บอลเป็ น ปั จจัยที่มีอิท ธิพ ลทางตรงกับ
แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุ ตบอล และการถ่ายทอดทางสังคมสู่ สโมสรฟุ ตบอลยังอิทธิพล
ทางตรงต่อการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอลผลการศึกษาพบว่า การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสร
ฟุ ต บอล (SOL) และภาพลัก ษณ์ ข องสโมสรฟุ ต บอล (BAND) เป็ น ปั จจัย ที่มีอิท ธิพ ลทางตรงกับ
แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุ ตบอล (MOV) แต่ในส่วนของตัวแปรการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ (MAR) พบว่าไม่เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
(MOV)
นอกจากนี้พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล (SOL) เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ทางตรงกับ การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุ ตบอล (TID) สรุปได้ว่าผลจากศึกษาส่วนใหญ่ สนับสนุ น
สมมติฐานการวิจยั ในข้อ 1.4
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แทน สมมติฐานการ
การสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ

วิจยั
แรงจูงใจในการเข้ าชม

แทน ผลการวิจยั ที่พบ

การแข่ งขันฟุตบอล

ภาพประกอบ 13 สมมติฐานที่ 1.4และผลวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการศึกษาทีอ่ อกมาพบว่ามีทงั ้ ในส่วนที่สนับสนุ นและไม่สนับสนุ นสมมติฐานการ
วิจยั ที่ตงั ้ ไว้ ซึ่งจะทาการอภิปรายแยกในแต่ ละส่วนดังนี้ การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ต บอล
(SOL) เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิทางตรงต่อแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน (MOV) นัน้ สามารถกล่าวได้
ในกลุ่มแฟนฟุ ต บอลชาวประเทศไทยการได้รบั ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรฟุ ตบอลในด้านต่างๆ
ไม่ว่าจะจากกลุ่มเพื่อน คนในครอบครัว และสื่อประเภทต่าง ๆ สามารถส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการ
เข้าชมการแข่งขันฟุ ตบอล (MOV) และการยึดมันผู
่ กพันต่ อสโมสรฟุ ต บอล (TID)ได้ ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของเกียร์ฮาร์ท และเคตัน (Gearhart; & Keaton. 2011) ที่ได้
ทาการศึกษาอิทธิพลของสิง่ จูงใจ (Motive) ในการเลือกเชียร์ทมี กีฬาซึง่ พบว่าการถ่ายทอดทางสังคม
เป็ นสิง่ จูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับการเลือกทีมและความรู้ สกึ ยึดมันผู
่ กพันกับสโมสรฟุตบอล
และสอดคล้องกับการศึกษาของ สปาร์ไฮ และแอนเดอร์สนั (Spaaij; & Anderson.2010) ทีศ่ กึ ษาถึง
การถ่ายถอดทางสังคมในเด็กที่จะส่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพัน (Identification) กับทีมกีฬา (Sport
team) ผ่านมุมมองทางด้านสังคมวิทยา(Sociologicalapproach) ซึง่ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพทีศ่ กึ ษา
ในเด็กชาวออสเตรเลียที่เป็ นกองเชียร์ของกีฬาฟุ ตบอล (Football supports) พบว่าปั จจัยสาคัญที่
เป็ นสิง่ จูงใจให้เด็กกลายเป็ นแฟนของสโมสรกีฬานัน้ ๆ ได้แก่บิดามารดาและครอบครัวหรือเพื่อน
บ้านทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงร่วมกับผลการศึกษาของเฟดเดอริกเซน (Frederiksen. 2003) ทีไ่ ด้ศกึ ษาว่าทาไม
บุคคลถึงกลายมาเป็ นแฟนกีฬา (Sportfan) โดยให้ความสนใจกับความแตกต่างของประสบการณ์ท่ี
ได้รบั จากการถ่ายทอดทางสังคม (Socializationexperiences) ระหว่างบุคคลที่มแี สดงออกถึงการ
เป็ นแฟนของทีม (Fandom) สู ง และต่ า และการที่บุ ค คลมีค วามยึด มัน่ ในทีม สูง และต่ า (TeamIdentification) ผลการศึกษาพบว่าในบุคคลทีม่ กี ารแสดงออกถึงความเป็ นแฟนของทีมสูงก็จะมีระดับ
ของการได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมสูงไปด้วยเช่นเดียวกันใครทีม่ คี วามยึดมันในที
่ มต่า ก็จะมีระดับ
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ของการได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมน้อยฉะนั น้ จึงกล่าวได้ว่าการถ่ายทอดทางสังคมเป็ นปั จจัยที่มี
ความสาคัญที่ทาให้บุคคลกลายมาเป็ นสนับสนุ นหรือเป็ นแฟนของทีมกีฬานัน้ ๆ นอกจากนี้กรีนวูด
คานเตอร์และแคสเปอร์ (Greenwood; Kanters; & Casper. 2006) ได้ทาการศึกษาความสัมพัน ธ์
ของการยึดมันผู
่ กพันในทีม (Team identification) กับแรงจูงใจพื้นฐานที่ส่งผลให้บุคคลกลายเป็ น
แฟนกีฬาของทีมอเมริกนั ฟุตบอลระดับกลางๆในการแข่งขันระดับอาชีพผลการศึกษาพบว่าเหตุผล
ของแรงจูงใจทีเ่ ป็ นตัวทานายทางบวกของการยึดมันผู
่ กพันในทีมได้แก่การเป็ นแฟนฟุตบอลของทีม
เนื่องจากบิดามารดาหรือครอบครัว (Parent/family) การเกิดหรืออาศัยอยู่ในบริเวณทีท่ มี นัน้ ประจา
อยู่ (Born and/or live in area) ตัวผูเ้ ล่นหรือโค้ช (Player and/or coaches) และบรรยากาศของการ
ฉลองรอบสนาม (Party atmosphere) และผลการสารวจของสถาบันวิจยั ทางด้านกีฬาฟุตบอลเซอร์
นอร์แ มน เชสเตอร์ (Sir Norman Chester Centre for Football Research. 2015)ได้ท าการเก็บ
ข้อมูลกับแฟนฟุตบอล เอฟ เอ พรีเมียร์ลกี ประจาปี ค.ศ.1995/1996 เพื่อสารวจว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง
ที่ส่งผลให้เลือกเชียร์ทีมที่ตนติดตามเป็ นแฟนอยู่ จากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20,470 คน จานวน
20 ทีม พบว่า 1) การเป็ นทีมท้องถิน่ 2) อิทธิพลของครอบครัว และ3) กลุ่มเพื่อน เป็ นปั จจัยลาดับที่
1-3 ทีส่ ง่ ผลต่อการเข้าชมการแข่งขัน จากผลการศึกษาทีก่ ล่าวมาข้างต้นพบว่ามีความสอดคล้องและ
สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ในส่วนนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการถ่ายทอดทางสังคมสู่
สโมสรฟุ ตบอล (SOL) ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้เกิด แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน (MOV)
และการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล (TID) ของแฟนฟุตบอลในประเทศไทย
ในส่วนของผลการศึกษาที่พบว่าภาพลักษณ์ สโมสรฟุ ตบอล (BAND) เป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงกับแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล (MOV) ของแฟนฟุตบอลไทยโดยผลที่
ออกมาสามารถสรุปได้ว่าภาพลักษณ์หรือทัศนคติของผูท้ ส่ี นใจและแฟนฟุตบอลมีต่อสโมสรฟุตบอล
นั น้ ๆ สามารถส่ ง ผลให้ เ กิด แรงจู ง ใจในการเข้า ชมการแข่ ง ขัน ฟุ ต บอล (MOV) ได้ ซึ่ง พบว่ า
สอดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาของเกสพาริโต้ เฟอร์นั น เดส-จาร์ด ัน และบาราจาส (Gasparetto;
Fernandez-Jardon; & Barajas. 2014) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาทีมฟุตบอลในการแข่งขัน Brazilian State
Championship โดยเก็ บ ข้อ มู ล จากการแข่ ง ขัน 400 นั ด จากที ม MineiroPaulista; & Carioca ใน
ฤดูกาล 2013 พบว่าทีมทีเ่ ป็ นทีมใหญ่สามารถช่วยเพิม่ จานวนผูเ้ ข้าชมและรายได้จากการเข้าชมการ
แข่งขันกับทีมขนาดเล็กเมื่อมาแข่งขันเป็ นทีมเยือนได้เนื่องจากแบรนด์ของทีม (Brand-team) เป็ น
สิง่ กระตุ้นและส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าชมการแข่งขัน ของแฟนฟุตบอล และจากผลการศึกษาของ
บอร์เจส ซิล วา และแอนนาน่ า (Borges; Silva; & Anana.2014) ที่ได้ท าการศึกษาความสัมพัน ธ์
ระหว่างภาพลักษณ์ ของทีมฟุ ตบอล (Image) กับความจงรักภักดีของแฟนฟุ ตบอล (Fan loyalty)
ของทีมในลีกฟุตบอลของ Brazil เพื่อทาความเข้าใจ แนวทางทีแ่ ฟนฟุตบอลใช้ประเมินแบรนด์ของ
ทีม (Sport brand) ที่จ ะส่ ง ผลให้เกิด ความจงรัก ภัก ดี ก ับ ทีม กีฬ าเกิด ขึ้น ซึ่ง ผลการศึก ษาพบว่ า
ภาพลักษณ์ของสโมสรเป็ นปั จจัยสาคัญที่กระตุ้นให้เกิดความผูกพันทางจิตใจ และความผูกพันทาง
จิตใจมีอทิ ธิพลทางตรงกับความจงรักภักดีทางด้านพฤติกรรมนอกจากนี้ยงั พบว่าภาพลักษณ์ของทีม
มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีทางด้านพฤติกรรม (Behavioral loyalty) ผ่านความผูกพันทาง
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จิตใจ ซึ่งผลการวิจยั ที่กล่าวมาสนับสนุ นผลการศึกษาในครัง้ นี้ท่วี ่าภาพลักษณ์ของสโมสรฟุ ตบอล
และเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทีส่ ง่ ผลให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันของแฟนฟุตบอล ใน ส่ ว น
ของการสื่อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ (MAR) ที่พ บว่ า ไม่ เป็ นปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลตรงกับ
แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน ฟุ ต บอล (MOV) ซึ่งท าให้ผ ลการศึก ษาในส่ว นนี้ ไม่ส นั บ สนุ น
สมมติฐานทีต่ งั ้ ขึน้ จากผลการศึกษาทาให้สามารถสรุปได้วา่ ในแฟนฟุตบอลของประเทศไทยนัน้ การ
สือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการ(MAR) ไม่สง่ ผลให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
(MOV) ซึ่งผลการศึกษาในส่วนนี้ พบว่าไม่สอดคล้องกับแนวคิดลาดับขัน้ การตัดสินใจในการบริโภค
กีฬา (Sport decision-making sequence) เนื่องจากแนวคิดนี้มองว่ากิจกรรมทางการตลาดเป็ นสิง่
สาคัญทีจ่ ะคอยให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ โดยความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์จะนาไปสูก่ าร
ประเมินคุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์ และนาไปสู่การบริโภคสินค้า นอกจากนี้ ยงั ช่วยสร้างความรูส้ ึก
ผูกพัน กับ ผลิต ภัณ ฑ์ในระดับ สูง (Alden; et al.1999; Chen; Shen; & Chiu.2007) และเป็ น ข้อมูล
พืน้ ฐานให้ผบู้ ริโภคทราบว่า สินค้าและบริการดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการใดของตน ซึง่
เป็ นเรื่อ งปกติ ท่ีลู ก ค้ า จะไม่ ซ้ื อ สิน ค้ า ถ้ า ไม่ เคยได้ ข้อ มู ล อะไรเกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ นั ้น มาก่ อ น
(Aydinalp.2012) แต่ จากผลการวิเคราะห์ในส่วนของตัวแปรแฝงภายนอกที่พ บว่าความสัมพัน ธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกของการถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอล (SOL) และภาพลักษณ์ของ
สโมสรฟุตบอล (BAND) มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR)
ในระดับ สูงคือ 0.71 และ 0.76 ตามลาดับ ร่วมกับการทบทวนเอกสารงานวิจยั เพิ่มเติมเช่น จาก
การศึกษาของ กุลเชษฐ์ มงคล (KulachetMongkol. 2014) ที่ทาการศึกษาถึงความสามารถในการ
เพิ่ม คุ ณ ค่ า ของตราสิน ค้า (Brand Equity) ของการสื่อ สารทางการตลาดแบบบู รณาการ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่าการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กบั การเพิม่ คุณค่าของตรา
สิน ค้า (Brand Equity) ร่ว มกับ จอร์ส และไมเคิล (George E. Belh; & Michael A. Belch. 2003)
ทีก่ ล่าวว่าการสื่อสารทางการตลาดมีความเกีย่ วข้องกับกับกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของลูกค้า
(Consumer socialization process)ที่ส่งผลให้เกิดการประเมินและจดจาสินค้าผ่านการสื่อสารทาง
การตลาดได้
จากลัก ษณะดัง กล่ า วผู้วิจ ัย จึง ท าการปรับ โมเดลในส่ ว นของปั จ จัย ภายนอกโดย
กาหนดให้ตวั แปรการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุของตัวแปร
การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล (SOL) และภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (BAND)ซึ่งเมื่อ
ปรับแบบจาลองแล้วพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึน้ ในส่วนของการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ที่ตงั ้ ไว้แม้จะพบว่าการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ(MAR)ไม่เป็ นปั จจัยที่
มีอทิ ธิพลตรงกับแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล (MOV) ซึง่ ไม่สนับสนุ นสมมติฐานข้อ 1.4
แต่ก็กล่าวได้ว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) เป็ นปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลหรือส่งผล
ทางอ้อมต่อการเกิดแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล (MOV) ผ่านตัวแปรการถ่ายทอดทาง
สังคมสูส่ โมสรฟุตบอล (SOL) และภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (BAND)
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สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.5ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุ ตบอลเป็ นปั จจัยที่มอี ทิ ธิพล
ทางตรงกับ พฤติก รรมของแฟนฟุ ต บอลผลการศึก ษาพบว่า ความจงรัก ภัก ดีต่ อ สโมสรฟุ ต บอล
(LO)เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางบวกโดยตรงกับ พฤติกรรมทางบวก(GOOD) และพฤติกรรมทางลบ
(BAD) ของแฟน ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.5
แทน สมมติฐานการ
วิจยั
แทน ผลการวิจยั ที่พบ

ภาพประกอบ 14 สมมติฐานที่ 1.5 และผลวิจยั ทีพ่ บ
ผลการศึกษาแสดงให้เห็น ว่าความจงรักภักดีต่ อสโมสรฟุ ต บอล(LO) ซึ่งเป็ นความรู้สึก
ผูก พัน ที่แ ฟนฟุ ต บอลมีต่ อ สโมสรเป็ นปั จจัย ที่มีอิท ธิพ ลทางตรงที่ท าให้เกิด พฤติก รรมทางบวก
(GOOD) และพฤติกรรมทางลบ (BAD) ของแฟนฟุ ตบอล ซึ่งแนวคิดความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภค
(Consumer loyalty) ทีน่ ามาใช้เป็ นแนวทางในการอธิบายความจงรักภักดีของแฟนกีฬาได้แบ่งความ
จงรักภักดีสามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือความรูส้ กึ จงรักภักดีทางด้านจิตใจ (Attitude loyalty)
และความจงรักภักดีทางด้านพฤติกรรม (Behavioral loyalty) โดยความจงรักภักดีของทัง้ 2 ส่วน มี
ความเกีย่ วข้องกัน โดยการทีจ่ ะเกิดพฤติกรรมที่จะแสดงถึงความแฟนกีฬาหรือการติดตามซือ้ สินค้า
และบริการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจะต้องมีความรูส้ กึ จงรักภักดี หรือความผูกพันทางด้านจิตใจขึน้ ก่อน
จึงจะนาไปสูก่ ารเกิดพฤติกรรมการสนับสนุ นสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ ซึง่ จากลักษณะดังกล่าวเริม่ ทีต่ วั
บุคคลรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันกับสโมสรฟุ ตบอล (TID) แล้วความรูส้ กึ ดังกล่าวจะนาไปสู่การเกิดขึน้ ของ
ความจงรักภักดีต่ อสโมสร (LO) ทัง้ ทางด้านจิต ใจ (Attitude loyalty) และพฤติกรรม (Behavioral
loyalty)ซึง่ ทางพฤติกรรมเกีย่ วข้องกับการสนับสนุ นหรือการเป็ นแฟนฟุตบอลในลักษณะต่าง ๆ ซึง่
การศึกษาครัง้ นี้ได้แบ่งพฤติกรรมของแฟนฟุตบอลไว้2 แบบคือ พฤติกรรมทางบวก (GOOD) และ
พฤติกรรมทางลบ (BAD) ซึ่งจากการทบทวนงานวิจยั ก็พบผลการวิจยั หลาย ๆ งานที่สนับสนุ น
สมมติฐานในการศึกษาครัง้ นี้ สามารถสรุปได้ว่ายิง่ มีความรูส้ กึ จงรักภักดีทางด้านจิตใจ (Attitude
loyalty) มากเท่าไหร่ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะแสดงรักภักดีทางด้านพฤติกรรม (Behavioral loyalty) ทัง้ ด้าน
บวกและลบมากขึน้ เท่านัน้ เช่นการศึกษาของ นาสซิสและคณะ (Nassis; et al.2007) ทีพ่ บว่าระดับ
ของการยึดมันกั
่ บทีมสามารถนามาทานายถึงพฤติกรรมของแฟนกีฬาได้ดงั นี้ 1) จานวนนัดการ
แข่ ง ขัน ที่พ วกเขาเข้า ชมการแข่ ง ขัน ในฤดู ก าลที่แ ล้ว 2) จ านวนปี ที่พ วกเขาติ ด ตามเชีย ร์ทีม
และ 3) ความถี่ท่ีพ วกเขาติด ตามข่าวสารของทีม ผ่า นสื่อ ต่ า งๆ หรือ ผลการศึก ษาของ กรีน วูด
(Greenwood.2001) ซึ่งพบว่าความรูส้ กึ ผูกพันทางจิตใจกับทีมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้
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เกี่ยวกับกีฬา (Sport knowledge) อัตราการเข้าชมการแข่งขัน (Attendance rate) และพฤติกรรม
การใช้จ่ายเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับทีม (Purchasing)ซึง่ เกีย่ วข้องกับค่าซือ้ ตั ๋วเข้าชมการแข่งขันค่าจอดรถ
ค่าซือ้ สินค้าของสโมสร และค่าเดินทางไป/กลับ ในส่วนของพฤติกรรมทางลบก็เช่นเดียวกันทีพ่ บว่า
ระดับ ความรู้สึก ผูก พัน ทางจิต ใจกับ ทีม ส่งผลต่ อ ความตัง้ ใจที่จ ะแสดงออกถึงความก้าวร้าวทาง
ร่างกายและคาพูดของผู้เข้าชมการแข่งขันเบสบอล (Wann; et al. 2015) นอกจากนี้ยงั พบว่าใน
บุคคลทีม่ รี ะดับความรูส้ กึ ผูกพันทางจิตใจกับทีมสูงจะมีระดับของการแสดงออกถึงความไม่เป็ นมิตร
และแนวโน้มการแสดงออกแบบก้าวร้าวในขณะชมการแข่งขันมากกว่า บุคคลทีม่ รี ะดับการความรูส้ กึ
ผูกพันทางจิตใจกับทีมต่ ากว่า (Wann; Carlson; & Schrader.1999) จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาที่ได้
จากการวิจยั ครัง้ นี้มคี วามสอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา และสนับสนุนสมมติฐานข้อ 1.5
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.6พฤติกรรมของแฟนฟุตบอลมีอทิ ธิพลทางตรงกับสุขภาวะทาง
สังคมและสุขภาพจิตผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมทางบวก (GOOD) ของแฟนบอลเป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิพลทางบวกโดยตรงกับตัวแปรสุขภาพจิต (MHP) และสุขภาวะทางสังคม(SWB)
ในส่วนของพฤติกรรมทางลบ (BAD) พบว่า เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงกับสุขภาวะ
ทางสังคม (SWB) ในส่วนของสุขภาพจิต (MHP) นัน้ พบว่าพฤติกรรมทางลบ (BAD) ไม่เป็ นปั จจัย
เชิงเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางตรงกับภาวะสุขภาพจิต (MHP) ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐาน
การวิจยั ข้อ 1.6 เพียงบางส่วน

แทน สมมติฐานการ
วิจยั
แทน ผลการวิจยั ที่พบ

ภาพประกอบ 15 สมมติฐานที่ 1.6และผลวิจยั ทีพ่ บ
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ผลการศึก ษาแสดงให้เห็น ว่า มีเพีย งพฤติก รรมทางบวกของแฟนฟุ ต บอล (GOOD)
เท่านัน้ ทีจ่ ะส่งผลถึงการมีสุขภาพจิต (MHP) และสุขภาวะทางสังคม (SWB) ที่ดซี ่งึ หมายถึงการที่
แฟนฟุ ตบอลมีพฤติกรรมสนับสนุ นสโมสรและร่วมทากิจกรรมกับกลุ่มแฟนฟุตบอล ก็จะส่งผลให้มี
สุขภาพจิต (MHP) และมีสุขภาวะทางสังคมทีด่ (ี SWB) ซึง่ ผลการศึกษาในส่วนนี้พบว่าสอดคล้องกับ
การศึกษาของ แบรนด์สคับ และ วานน์ (Branscombe; & Wann. 1991) ที่พบว่าการมีปฏิสมั พันธ์
กับแฟนฟุ ตบอลคนอื่นๆ (Fandom) ผ่านการทากิจกรรมร่วมกัน ทาให้รสู้ กึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มช่วยพัฒ นาความรูส้ กึ ของการมีสุขภาพที่ดี (Healthy sense) ผ่านทางการเชื่อมโยงทาง
สังคม (Social connection) ช่วยลดความรูส้ กึ โดดเดี่ยว ซึมเศร้า รวมถึงอารมณ์ ทางลบต่างๆ ได้
รวมถึงผลการศึกษาของ โคลเตอร์ (Coalter. 2005) ทีพ่ บว่าพฤติกรรมทางบวก (positive behavior)
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสนับสนุ นทีมการเข้าชมการแข่งขัน การเข้าไปมีปฏิสมั พันธ์กบั แฟนฟุ ตบอลคน
อื่นๆ และการอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มมีส่วนช่วยในการพัฒนาความรูส้ กึ ของการมีสุขภาพที่ดี (Healthy
sense) ในรายบุคคลและในวัยผูใ้ หญ่ พบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาจะช่วยเพิม่ เครือข่าย
ทางสังคม (Social network) และได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมมากขึ้นผ่านทางการเชื่อมโยงทาง
สังคม(Social connection) ซึง่ การสนับสนุ นทางสังคมเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญทีส่ ่งผลต่อภาพรวมของการ
มีสุขภาพจิตและสุขภาวะทางสังคมทีด่ ซี ง่ึ ผลการวิจยั ทีก่ ล่าวมาข้างต้นสนับสนุ นผลการศึกษาในครัง้
นี้ และสามารถสรุป ได้ว่า ในกลุ่ ม แฟนบอลชาวไทยการมีพ ฤติก รรมทางบวกของแฟนฟุ ต บอล
(GOOD) เป็ นปั จจัย หรือกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดสุขภาพจิต (MHP) และสุขภาวะทางสังคม (SWB)
หรืออาจกล่าวในอีกลักษณะหนึ่งได้ว่าการเป็ นแฟนฟุตบอลที่มพี ฤติกรรมสนับสนุ นสโมสรฟุ ตบอล
ทางบวก สามารถทาให้เกิดสุขภาพจิต และสุขภาวะทางสังคมทีด่ ไี ด้ จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาทีไ่ ด้
จากการวิจยั ครัง้ นี้มคี วามสอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา และสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.6 ใน
ส่วนนี้
ในส่วนของพฤติกรรมทางลบ (BAD) ทีพ่ บว่าการมีพฤติกรมทางลบ (BAD) เป็ นปั จจัย
ที่มอี ทิ ธิพลทางตรงกับสุขภาวะทางสังคม (SWB) ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ าค่าเส้นอิทธิพลมีค่า
สัมประสิทธิ ์เป็ นลบ สามารถสรุปผลการศึกษาในส่วนนี้ได้ว่าในกลุ่มของแฟนฟุ ตบอลชาวไทยนัน้
การมีพฤติกรรมทางลบ (BAD) ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวขณะชมการแข่งขันฟุตบอล
หรือการมีพฤติกรรมในลักษณะที่ขาดความรับผิดชอบอันเป็ นผลมาจากเนื่องมาจากการติดตามเชียร์
สโมสรทีต่ นเองชื่นชอบนัน้ จะส่งผลให้มสี ขุ ภาวะทางสังคมหรือการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลรอบข้างลด
หรือแย่ล ง ซึ่งผลการศึกษาในส่ว นนี้ อาจถือ ได้ว่าเป็ น ข้อ ค้น พบใหม่ท่ีได้จากการศึกษาในครัง้ นี้
เนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่มกั จะทาการศึกษาพฤติกรรมในภาพรวมของแฟนฟุ ตบอลที่มตี ่อสุข
ภาวะทางสัง คมของกลุ่ ม แฟนฟุ ต บอล หรือ น าพฤติก รรมทางลบ (BAD) ของแฟนฟุ ต บอลมา
ทาการศึกษาในฐานะของตัวแปรตาม ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในครัง้ นี้ท่ผี ูว้ จิ ยั ได้แบ่งพฤติกรรม
ออกเป็ น 2 ลักษณะ เพื่อศึกษาสาเหตุ และผลลัพ ธ์ท่ีได้จากการมีพ ฤติกรรมที่แตกต่ างกัน ซึ่งผล
การศึก ษาที่อ อกมาก็พ บว่ า สนั บ สนุ น สมมติฐ านข้อ 1.6 รวมถึงได้ข้อ สรุป ที่น่ า สนใจว่ า มีเพีย ง
พฤติกรรมทางบวก (GOOD) ของแฟนฟุ ตบอลเท่านัน้ ที่จะส่งผลให้เกิดสุขภาวะทางสังคม (SWB)
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ทีด่ ถี า้ แฟนฟุตบอลมีการแสดงออกในส่วนของพฤติกรรมทางลบ(BAD) จะส่งผลทาให้มสี ุขภาวะทาง
สังคม (SWB) ทีไ่ ม่ดี
ในส่วนของพฤติกรรมทางลบ (BAD) ที่พบว่าไม่ได้เป็ นปั จจัย ที่มอี ทิ ธิพลทางตรงกับ
ภาวะสุขภาพจิต (MHP)ทาให้สามารถสรปุผลการศึกษาในส่วนนี้ได้ว่าในกลุ่มของแฟนฟุตบอลชาว
ไทยนัน้ การแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมทางลบ (BAD) ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
ขณะชมการแข่งขันฟุตบอล หรือการมีพฤติกรรมในลักษณะทีข่ าดความรับผิดชอบอันเป็ นผลมาจาก
เนื่องมาจากการติดตามเชียร์สโมสรทีต่ นเองชื่นชอบนัน้ ไม่สง่ ผลต่อภาวะสุขภาพจิตของแฟนฟุตบอล
ซึ่ง ผลการศึก ษาที่อ อกมาไม่ ส อดคล้อ งกับ เอกสารหรื อ งานที่ไ ด้ท าการศึก ษาก่ อ นหน้ า นี้ เช่ น
การศึกษาของ ฮาร์วาร์ และคณะ (2015) ทีพ่ บว่าการได้เยาะเย้ยบอลฝ่ ายตรงข้ามช่วยเพิม่ อารมณ์
ทางบวก และเพิ่ม ความรู้สึก ภาคภู มิใจในตนเองของตัว บุ ค คลนั น้ ๆ หรือ Football and Mental
Health (2012) ซึง่ กล่าวว่าการเป็ นแฟนฟุตบอลหรือการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลก็เป็ นวิธกี ารหนึ่ง
ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับฟุ ตบอลเกิดสุขภาพจิตที่ดีข้นึ โดยฟุ ตบอลมีคุณ ลักษณะ
หลายๆ อย่างที่ส่งผลดีต่อสุขภาพจิต เช่น การเข้าชมการแข่งขันฟุ ตบอลเป็ นเหมือนการหนีจาก
ความน่ าเบื่อในชีวติ ประจาวัน คลายความรู้สกึ กดดัน และสามารถแสดงอารมณ์ กบั เหตุ การณ์ ท่ี
เกิดขึ้นในสนามได้อย่างเต็มที่ โดยการตะโกนด่าทีมหรือแฟนฟุ ตบอลฝั ง่ ตรงข้าม การสบถใส่ทีม
ตัวเองฯลฯ ช่วยลดความตึงเครียดภายในจิตใจ และลักษณะดังกล่าวที่เกิดขึน้ ในสนามกีฬาก็เป็ น
เรื่อ งปกติท่ีแ ฟนของกีฬ าดังกล่ าวสามารถท าได้แ ละส่ง ผลดีต่ อ สุข ภาพจิต ซึ่งจากเอกสารและ
ผลการวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่ามีความแตกต่างกับผลการศึกษาในครัง้ นี้ ซึง่ ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากข้อ
ค าถามที่ใ ช้ในแบบวัด พฤติก รรมทางลบ (BAD) ในครัง้ นี้ ไม่ ได้มีแ ต่ ข้อ ค าถามที่เกี่ย วข้อ งกับ
พฤติกรรมทางลบ (BAD) เช่น การได้ระบายความตึงเครียด หรือความก้าวร้าวเท่านัน้ แต่ มีข้อ
คาถามที่เกี่ยวข้องกับ การมีพ ฤติกรรมขาดความรับ ผิดชอบในชีวิต ประจาวันซึ่งมีผลมาจากการ
ติดตามเชียร์สโมสรทีต่ นเองชื่นชอบเพิม่ ขึน้ มา จึงส่งผลให้การศึกษาในส่วนนี้มคี วามแตกต่างจากผล
การศึกษาทีผ่ า่ นมา และไม่สนับสนุนสมมติฐานข้อ 1.6 ในส่วนนี้
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1.7 สุขภาวะทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงกับสุขภาพจิตผล
การศึกษาพบว่าสุขภาวะทางสังคม (SWB) เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงกับสุขภาพจิต (MHP)
ผลการศึกษาครัง้ นี้จงึ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ในข้อ 1.7
แทน สมมติฐานการ
วิจยั
แทน ผลการวิจยั ที่พบ

ภาพประกอบ 16 สมมติฐานที่ 1.7 และผลวิจยั ทีพ่ บ
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จากผลการศึกษาที่พบว่าสุขภาวะทางสังคม (SWB) เป็ นปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อภาวะ
สุขภาพจิต(MHP) นัน้ สามารถสรุปได้ว่าในกลุ่มแฟนฟุตบอลชาวไทยนัน้ การมีสุขภาวะทางสังคมทีด่ ี
จะส่งผลทาให้เกิดสุขภาพจิตทีด่ ดี ว้ ย ซึง่ จากผลการศึกษาในส่วนนี้มคี วามสอดคล้องกับผลการศึกษา
ส่วนใหญ่ท่รี ายงานว่า การมีสุขภาวะทางสังคมทีด่ จี ะส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพจิตทีด่ ตี วั อย่า ง เช่น
นาคาชิมา ไอโซบิ และอุระ (Nakashima;Isobe; & Ura. 2013) ทีพ่ บว่าการเข้าร่วมหรือเป็ นสมาชิก
ของกลุ่มช่วยลดสุขภาพจิตทางลบ(เช่น ความซึมเศร้า การรับรูค้ วามเครียดจากสถานการณ์) หรือผล
การศึกษาของ มูลเลอร์ (Muller.2012) พบว่าการติดต่อทางสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตใจ และอารมณ์ รวมถึงผลการศึกษาของ แบรนด์สคับ และ
วานน์ (Branscombe; & Wann. 1991) ทีพ่ บว่าการมีปฏิสมั พันธ์กบั แฟนฟุตบอลคนอื่นๆ (Fandom)
ผ่านการทากิจกรรมร่วมกัน ทาให้รสู้ กึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มช่วยพัฒนาความรูส้ กึ ของการมี
สุ ข ภาพที่ ดี (Healthy sense) ผ่ า นทางการเชื่ อ มโยงทางสัง คม (Social connection) ช่ ว ยลด
ความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว ซึมเศร้า รวมถึงอารมณ์ทางลบต่างๆ ได้ ซึง่ จากผลการศึกษาทีก่ ล่าวมามีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาในครัง้ นี้ และสนับสนุนสมมติฐานข้อ 1.7

การปรับแบบจาลอง
เพือ่ ให้แบบจาลองทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึน้
ผู้วิจ ยั จึงท าการปรับ แบบจาลองได้พิจารณาจากค่าดัช นี ก ารปรับ แก้ (Modification index) ความ
เป็ นไปได้ในทางทฤษฏี และผลจากการทบทวนเอกสารงานวิจยั โดยการปรับแบบจาลองผูว้ จิ ยั ได้
เพิม่ เส้นอิทธิพลรวม 7 เส้น ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้ในส่วนของการสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการ
(MAR) ซึ่งจากการวิเคราะห์ในครัง้ แรกพบว่า ไม่เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตรงกับ แรงจูงใจในการเข้าชม
การแข่งขันฟุตบอล (MOV) ซึง่ ลักษณะดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับแนวคิดลาดับขัน้ การตัดสินใจในการ
บริโภคกีฬา (Sport decision-making sequence) เนื่องจากแนวคิดนี้มองว่ากิจกรรมทางการตลาด
เป็ นสิง่ สาคัญที่จะคอยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ โดยความรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะ
นาไปสู่การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์นาไปสู่การบริโภคสินค้า และสร้างความรูส้ กึ ผูกพันกับ
ผลิตภัณฑ์ในระดับสูง (Alden; et al.1999; Chen; Shen; & Chiu. 2007) ร่วมกับผลการวิเคราะห์ท่ี
พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล(SOL) และภาพลักษณ์ ของสโมสรฟุ ตบอล (BAND)
มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) ในระดับสูงคือ 0.71 และ
0.76 ตามลาดับ และจากการทบทวนเอกสารงานวิจยั เพิม่ เติมเช่น จากผลการศึกษาของ กุลเชษฐ์
มงคล (KulachetMongkol. 2014) ที่ทาการศึกษาถึงความสามารถในการเพิม่ คุณค่าของตราสินค้า
(Brand Equity) ของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กบั การเพิม่ คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) ร่วมกับ
จอร์ ส และไมเคิ ล (George E. Belh; & Michael A. Belch. 2003) ที่ ก ล่ า วว่ า การสื่ อ สารทาง
การตลาดมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ กั บ กระบวนการถ่ า ยทอดทางสัง คมของลู ก ค้ า (Consumer
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socialization process)ทีส่ ่งให้เกิดการประเมินและจดจาสินค้าผ่านการสื่อสารทางการตลาดได้ จาก
ลักษณะดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับโมเดลในส่วนของปั จจัยภายนอก โดยเพิม่ เส้นอิทธิพลจานวน 3
เส้นคือ
1. ตัวแปรการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) ทีส่ ่งผลต่อตัวแปรการ
ถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอล (SOL)
2. ตัว แปรการสื่อ สารทางการตลาดแบบบู รณาการ (MAR) ที่ส่งผลต่ อตัว แปร
ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (BAND)
3. ตัวแปรภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (BAND)ทีส่ ่งผลต่อตัวแปรการถ่ายทอด
ทางสังคมสูส่ โมสรฟุตบอล (SOL)
4. เส้นอิทธิพลตัวแปรเชิงสาเหตุภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (BAND)ที่ส่งผล
ต่อตัวแปรความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุ ตบอล(LO) ผูว้ จิ ยั ทาการเพิม่ เส้นอิทธิเชิงสาเหตุจากตัวแปร
ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล (BAND) ไปสูต่ วั แปรความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล(LO) โดยการ
พิจ ารณาค่ าดัช นี ท่ีใช้ในการปรับ แบบจ าลอง (Modification Index) ร่ว มกับ ความสอดคล้อ งทาง
แนวคิดทฤษฎีของภาพลักษณ์ของแบรนด์ท่ีสามารถสรุปเป็ นแนวคิดได้ว่าภาพลักษณ์เป็ นเหมือนสิง่
ที่ค่อยๆ เพิม่ ความเชื่อมโยงภายในจิตใจระหว่างผูบ้ ริโภคกับสินค้า (Mays.2012; citing Bauer; et
al. 2008) โดยภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็ น ความคิด มุมมอง และทัศนคติท่ีเกิดขึน้ ภายในจิตใจของ
ผู้บ ริโภคที่มีต่ อ ตัว ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ บริก ารของสิน ค้าชนิ ด นัน้ (Parvin; & Chowdhury.2006) ที่จ ะ
นาไปสู่กระบวนการบริโภคโดยการซื้อสินค้าและบริการชนิ ดนัน้ ๆ ถ้าสินค้าและบริการสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้กจ็ ะนาไปสู่การบริโภคสินค้าและผลิตภัณฑ์เดิมซ้าๆ จนทา
ให้เกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่อไป รวมกับมีผลการศึกษาของเอคลาซซิ เมคซูดิ
และเมอร์มาเนช (Ekhlassi; Maghsoodi; & Mehrmanesh.2012) ทีไ่ ด้ศกึ ษาอิทธิพลของภาพลักษณ์
ของแบรนด์ (Brand image) ของสายการบินที่จะมีผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการของสายการบิน
โดยท าการศึ ก ษาแบบเปรีย บเที ย บระหว่ า งสายการบิ น PT. Sriwijaya Air; & PT. Garuda
Indonesia Airline พบว่าภาพลักษณ์ ของแบรนด์มอี ทิ ธิพลหรือมีนัยสาคัญสูงต่อการใช้บริการของ
ลูกค้าซึง่ สรุปได้ว่าถ้าสินค้ามีภาพลักษณ์ดกี จ็ ะมีผลกระตุน้ ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของสายการบิน
อีก และผลการศึ ก ษาของ บอร์เ จส ซิ ล วา และแอนนาน่ า (Borges;Silva; & Anana.2014) ได้
ทาการศึกษากับนักศึกษาปริญญาตรีท่เี กี่ยวข้องกับกีฬาฟุ ตบอล เพื่อทาการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาพลักษณ์ (Image) กับความจงรักภักดีของแฟนฟุ ตบอล (Fan loyalty) ของทีมในลีกการ
แข่งขันของ Brazil ผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์ของสโมสร เป็ นปั จจัยสาคัญทีส่ ่งผลให้เกิดความ
ผูกพันทางจิตใจ และความผูกพันทางจิตใจมีอทิ ธิพลทางตรงกับความจงรักภักดีทางด้านพฤติกรรม
(Behavioral loyalty) ซึ่งจากแนวคิดและผลการวิจยั ดังกล่าวทาให้ผู้วจิ ยั ตัดสินใจเพิ่มเส้นอิทธิเชิง
สาเหตุจากตัวแปรภาพลักษณ์ ของสโมสรฟุ ตบอล (BAND) ไปสู่ตวั แปรความจงรักภักดีต่อสโมสร
ฟุตบอล (LO)
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5. เส้นอิทธิพลตัวแปรเชิงสาเหตุความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล (SATI) ที่ส่งผล
ต่อตัวแปรพฤติกรรมทางบวก (GOOD) และ 6.เส้นอิทธิพลตัวแปรเชิงสาเหตุความพึงพอใจของแฟน
ฟุ ตบอล(SATI)ที่ส่งผลต่อตัวแปรพฤติกรรมทางลบ (BAD) ของแฟนฟุ ตบอลโดยผูว้ จิ ยั ทาการเพิม่
เส้นอิทธิเชิงสาเหตุจากความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล(SATI)ทีส่ ่งผลต่อตัวแปรพฤติกรรมทางบวก
(GOOD)และพฤติ ก รรมทางลบ(BAD)โดยการพิ จ ารณาค่ า ดัช นี ท่ี ใ ช้ ใ นการปรับ แบบจ าลอง
(Modification Index) ร่ว มกับ ความสอดคล้อ งทางแนวคิด ทฤษฎีข องพึงพอใจที่มีต่ อ พฤติก รรม
ทางบวก (GOOD) และพฤติกรรมทางลบ (BAD) ของแฟนฟุตบอลซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้ ความพึง
พอใจเป็ นความรู้สกึ ความคิด และทัศนคติท่เี กิดขึ้นหลังจากการบริโภคสินค้าและบริการต่ าง ๆ
นอกจากนี้ความพึงพอใจของลูกค้ายังช่วยเพิม่ ความเป็ นไปได้ของการเกิดความจงรักภักดีทล่ี ูกค้ามี
ต่ อ สิน ค้า หรือ บริก ารนั น้ ๆ (Yoshida; & James. 2010; citing Cronin; et al.2000; Oliver.1997)
และเพิ่ม พฤติกรรมการซื้อสิน ค้า (Cronin; & Taylor.1992) โดยยิ่งมีค วามพึงพอใจมากก็ จะยิ่งมี
พฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับสินค้าและบริการนัน้ ๆ เพิม่ ขึน้ โดยในการศึกษาครัง้ นี้ได้มองฟุตบอลเป็ น
เหมือนสินค้าและบริการชนิ ดหนึ่ ง ซึ่งก็พ บว่ามีลกั ษณะคล้าย ๆ กับความพึงพอใจทางด้านการ
บริโภคคือ ความพึงพอใจในภาพรวม (Cumulative satisfaction) ทีแ่ ฟนฟุตบอลมีต่อสโมสรสามารถ
พยากรณ์ความจงรักภักดี (Loyalty) ของแฟนกีฬาได้ จากแนวคิดดังกล่าวทาให้ผวู้ จิ ยั ตัดสินใจเพิม่
เส้นอิทธิเชิงสาเหตุ จากตัว ความพึงพอใจของแฟนฟุ ต บอล (SATI) ที่ส่งผลต่ อตัวแปรพฤติกรรม
ทางบวก (GOOD) และพฤติกรรมทางลบ (BAD) ของแฟนฟุตบอล
7. เส้นอิทธิพลตัวแปรเชิงสาเหตุ การยึดมันผู
่ กพัน ต่อสโมสร(TID)ที่ส่งผลต่อตัว
แปรพฤติกรรมทางบวก (GOOD) ผู้วิจยั ท าการเพิ่มเส้นอิท ธิเชิงสาเหตุ จากการยึดมันผู
่ กพัน ต่ อ
สโมสร (TID) ที่ส่งผลต่อตัวแปรพฤติกรรมทางบวก (GOOD) โดยการพิจารณาค่าดัชนีท่ใี ช้ในการ
ปรับ แบบจาลอง (Modification Index) ร่วมกับ ความสอดคล้องทางแนวคิดทฤษฎีและการวิจยั ที่
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง การยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสร (TID) กับตัวแปรพฤติกรรมทางบวก
(GOOD) ของแฟนฟุ ต บอล ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาของนาสซิ ส และคณะ (Nassis; et al. 2007) ได้
ท าการศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการยึด มัน่ ผู ก พัน กับ สโม สร (Team identification) ความ
จงรักภักดี (Loyalty) และการแข่งขันกีฬาในระดับอาชีพ (Professional sport) โดยอาศัยทฤษฎีอตั
ลักษณ์ทางสังคม (Social identity theory) ผลการศึกษาพบว่า ระดับของการยึดมันกั
่ บทีมสามารถ
นามาทานายถึงพฤติกรรมของแฟนกีฬาได้ดงั นี้ 1) จานวนการแข่งขันทีพ่ วกเขาเข้าชมในฤดูกาลที่
ผ่านมา 2) จานวนปี ท่ตี ิดตามเชียร์ และ3) ความถี่ท่พี วกเขาติดตามข่าวสารของทีมผ่านสื่อต่างๆ
ร่วมกับผลการศึกษาของ กรีนวูด (Greenwood.2001) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการยึดมันกั
่ บทีมมี
ความสัมพัน ธ์ท างบวกกับ ความรู้เกี่ยวกับ กีฬ า (Sport knowledge) อัต ราการเข้าชมการแข่งขัน
(Attendance rate) และพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับทีม (Purchasing) ซึ่งประกอบด้วย
ค่าซือ้ ตั ๋วเข้าชมการแข่งขันค่าจอดรถค่าซือ้ สินค้าของสโมสร และค่าเดินทางไป/กลับ ซึง่ ผลการวิจยั
ดังกล่าวข้างต้นทาให้ผวู้ จิ ยั ตัดสินใจเพิม่ เส้นอิทธิเชิงสาเหตุจากการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสร (TID) ทีม่ ี
ต่อตัวแปรพฤติกรรมทางบวก (GOOD) ของแฟนบอล
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การอภิปรายผลแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็ นแฟน
ที มสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกและพฤติกรรมของแฟนฟุตบอลที่ ส่งผล
ต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นการอภิปรายผลการศึกษาตามสมมติฐาน และเหตุผลในการปรับ
แบบจาลองในการศึกษาครัง้ นี้ ในส่วนนี้จะเป็ นการอภิปรายผลการศึกษาที่พบในภาพรวมและมี
ประเด็นทีน่ ่าสนใจดังนี้
1. ในส่วนของปั จจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเป็ นแฟนฟุ ตบอลของสโมสรต่าง ๆ นัน้
พบว่าการสื่อสารทางการตลาดเป็ น ตัวแปรที่มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อการรับ รู้ภ าพลักษณ์ และการ
ถ่ายทอดทางสังคมในกลุ่มแฟนบอล กล่าวได้ว่าการสื่อสารหรือการส่งข้อความของสโมสรผ่านช่อง
ทางการสื่อสารทางการตลาดชนิดต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ทา
ให้เกิดการรับรูข้ า่ วสาร และเรื่องราวต่าง ๆ ของสโมสร ซึง่ จะส่งผลให้แฟนฟุตบอลและบุคคลทีส่ นใจ
ได้รบั รูข้ อ้ มูลและเกิดทัศนคติท่ดี ตี ่อสโมสร รวมทัง้ การรับรูข้ ่าวสารดังกล่าวยังเป็ นแหล่งข้อมูลให้
แฟนฟุตบอลสามารถนาไปบอกต่อ หรือส่งข่าวสารให้กบั แฟนฟุตบอลคนอื่น ๆ ซึ่งเป็ นการกระตุ้ น
หรือส่งเสริม ให้เกิดการเข้าชมการข่งขัน และการกลายเป็ น แฟนฟุ ต บอล สอดคล้องกับ หลัก การ
ทางด้านการตลาดทีว่ ่าความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์จะนาไปสู่การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
นาไปสู่การบริโภคสินค้า นอกจากนี้ยงั ช่วยสร้างความรูส้ กึ ผูกพันกับผลิตภัณฑ์ ในระดับสูง (Alden;
et al* 1999; Chen; Shen; & Chiu.2007) และเป็ นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้บริโภคทราบว่า สินค้าและ
บริการดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการใดของตน ซึ่งเป็ นเรื่องปกติท่ลี ูกค้าจะไม่ซ้อื สินค้า
ถ้า ไม่ เคยได้ข้อ มูล อะไรเกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์นั น้ มาก่ อ น (Aydinalp. 2012) ซึ่งทางสโมสรควรให้
ความสาคัญกับการส่งข่าวสารของสโมสรผ่านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดต่าง ๆ โดยต้องมีการ
วางแผนและกาหนดแนวทางในการสื่อสารทางการตลาดที่ชดั เจน นอกจากนี้จากผลการศึกษาที่
พบว่าตัวแปรการสื่อสารทางการตลาดมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเกิดพฤติกรรมทางบวก ซึ่งมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ .45 และพฤติกรรมทางลบซึง่ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -.08 ของแฟนฟุตบอลนัน้ กล่าวได้
ว่าการสื่อสารทางการตลาดนอกจากจะส่งผลต่อการเกิดทัศนคติ และการส่งต่อสารข่าวของสโมสรใน
กลุ่มผู้สนใจหรือแฟนฟุ ตบอลแล้วยังมีความสัมพัน กับการเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ของแฟนฟุ ตบอล
ด้วย โดยการสื่อสารทางการตลาดที่ดจี ะช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางบวก และลดพฤติกรรม
ทางลบในกลุ่มแฟนฟุ ต บอล ซึ่งการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวนัน้ สโมสรอาจท าผ่านการ
สือ่ สารทางการตลาดโดยแทรกเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการเชียร์ ประโยชน์และโทษทีส่ โมสร
จะได้รบั จากการเชียร์ในลักษณะต่าง ๆ ก็เป็ นแนวทางการช่วยปรับหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ทางบวกของแฟนฟุตบอลได้
2. ภาพลักษณ์ และการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอลเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้เกิด
แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .32 และ .48 ตามลาดับ กล่าวได้
ว่ า ก ารรั บ รู้ ภ าพ ลั ก ษ ณ์ (Gasparetto; Fernandez-Jardon; & Barajas.2014,Borges;Silva; &
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Anana.2014) หรือ การได้ ร ับ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ สโมสรฟุ ต บอลผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ เช่ น เพื่อ น
ค รอบ ค รั ว และสื่ อ ป ระเภ ท ต่ าง ๆ (Gearhart;& Keaton. 2011, Spaaij; & Anderson.2010,
Greenwood; Kanters; & Casper.2006) กระตุ้นให้เกิดความสนใจและแรงจูงใจในการเข้าชมการ
แข่งขันดังนัน้ สโมสรควรให้ความสาคัญ กับการนาเสนอภาพลักษณ์ ท่ดี ีของสโมสรไปสู่กลุ่มแฟน
ฟุตบอลเพื่อสร้างทัศนคติทด่ี แี ละช่วยกระตุน้ ให้เกิดความต้องการในการเข้าชมการแข่งขัน โดยการ
นาเสนอภาพลักษณ์นัน้ อาจเป็ นเรื่องเด่น ๆ ของสโมสร เช่น ความมุ่งมันของผู
่
บ้ ริหาร ความทุ่มเท
ของนักฟุตบอล รูปแบบการแข่งขันที่สนุ กเร้าใจ ฯลฯ โดยสื่อสารผ่านช่องทางการตลาดในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในส่วนของการถ่ายทอดทางสังคมหรือการได้รบั ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
เกิดแรงจูงในการเข้าชมการแข่งขัน พบเป็ นผลทีเ่ กิดขึน้ ต่อเนื่องจากการกระบวนการสื่อสารทางการ
ตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ของสโมสร แฟนฟุ ตบอลจะได้รบั ข้อมูลดังกล่าวใน 2 รูปแบบคือ 1.ได้รบั
ข้อ มู ล เกี่ย วกับ สโมสรทางตรงผ่ า นสื่อ ประเภทต่ า ง ๆ เช่ น โทรทัศ น์ วิท ยุ อิน เตอร์เน็ ท ฯลฯ
หรือ 2.ได้รบั ข้อมูลทางอ้อมผ่านบุคคลใกล้ตวั เช่น กลุ่มเพื่อน หรือครอบครัว โดยในการได้รบั ข้อมล
ประเภทที่ 2 เป็ น สิ่งที่สโมสรไม่อาจควบคุ ม ได้เนื่ องจากเป็ น การถ่ ายทอดทางสังคมหรือการส่ง
ข่าวสารในหมูแ่ ฟนฟุตบอล แต่สโมสรควรให้ควาสาคัญกับการถ่ายทอดทางสังคมในแบบที่ 1 ซึง่ เป็ น
การที่สโมสรส่งข่าวสารของสโมสรผ่านสื่อต่าง ๆ ได้โดยตรง จึงเป็ นเรื่องสาคัญ ที่ทางสโมสรต้อง
จัดเตรียมช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ที่มคี วามรวดเร็ว ครอบคลุม และเพียงพบที่จะตอบสนองความ
ต้องการในการรับข่าวสารของกลุ่มแฟนฟุตบอล ถ้าสโมสรมีช่องทางการสื่อสารทีด่ กี จ็ ะส่งผลให้เกิด
แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลของกลุ่มแฟนฟุตบอล
3.การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรเป็ นตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อการยึดมันผู
่ กพัน
ต่ อ สโมสร ซึ่งมีค่ าอิท ธิพ ลเท่ ากับ .44 กล่ า วได้ว่า การได้รบั ข้อ มูล หรือ ข่า วสารของสโมสรผ่ า น
ตัวกลางการสือ่ สารหรือการถ่ายทอดทางสังคมจะส่งผลให้เกิดความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันต่อสโสรในกลุ่ม
แฟนฟุตบอล ซึง่ การได้รบั ข่าวสารหรือเรื่องราวต่าง ๆ ของสโมสรนัน้ พบว่ามีช่องทางทีเ่ กีย่ วข้องอยู่
2 ทางคือ 1) ได้ร บั ข่า วสารผ่ านสื่อ หรือ ตัว กลางที่ส โมสรจัด ท าขึ้น เช่ น หนั ง สือ พิม พ์ โทรทัศ น์
อินเตอร์เน็ทฯลฯ และ 2) ได้รบั ข่าวสารผ่านตัวกลางที่เป็ นบุคลใกล้ตวั เช่นกลุ่มเพื่อนและครอบครัว
ผ่ าน ท างก ารพู ด คุ ย ห รื อ ท ากิ จ ก รรม ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ สโม สรร่ ว ม กั น ซึ่ งเป็ น ก ระบ วน
การถ่ ายทอดทางสัง คมสู่สโมสรของกลุ่ม แฟนฟุ ต บอล ซึ่งจากผลการศึก ษาที่ผ่านมาพบว่าการ
ถ่ า ยทอดทั ง้ 2 ลั ก ษณะส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด ความรู้สึ ก ยึ ด มั น่ ผู ก พั น กั บ สโมสร (Frederiksen.
2003,Rahmati;Kabiri; & ShadManfaat.2014, Parry;Jones; & Wann.2014) โดยความรูส้ กึ ยึดมัน่
ผูกพันกับสโมสรเป็ นสิง่ ที่สะท้อนถึงการเป็ นแฟนฟุ ตบอล ดังนัน้ สโมสรจึงควรให้ความสาคัญ กับ
ปั จจัยทีส่ ่งให้เกิดผลดังกล่าว โดยในส่วนของการถ่ายทอดทางสังคมในรูปแบบที่ 1 คือการถ่ายทอด
ทางสังคมสู่ส โมสรผ่ านสื่อ ต่ าง ๆ สโมสรต้อ งมีก ารเสนอข่าวสารและเรื่อ งราว ของสโมสรอย่า ง
สม่ าเสมอ และรวดเร็ว จะทาให้บุคคลที่ติดตามข่าวสารต่างๆของสโมสรเกิดความรูส้ กึ ผูกพันและ
ค่อยติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของสโมสร (Rahmati;Kabiri; & ShadManfaat.2014) ในส่วนของการ
ถ่ายทอดทางสังคมสูส่ โมสรในรูปแบบทีส่ องคือการถ่ายทอดผ่านทางตัวกลางซึง่ เป็ นบุคคล หรือกลุ่ม
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บุคคลที่มคี วามใกล้ชดิ เช่น กลุ่มเพื่อน และครอบครับสโมสรอาจจะไม่มสี ่วนร่วมโดยตรงต่อการ
ถ่ายทอดทางสังคมในลักษณะนี้ แต่อาจจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดในลักษณะนี้ ผ่านการให้
ความร่วมมือ หรือสนับสนุ นในเรือ่ งพืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฯลฯ ในการทีจ่ ะทา
ให้กลุ่มแฟนฟุ ตบอลได้ทากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างให้เกิดความรูส้ กึ
ผูกพันระหว่างกลุ่มแฟนฟุตบอลกับสโมสรได้
4. ตัวแปรภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล และการยึด
มันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุ ตบอล เป็ นตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อ ความจงรักภักดีต่อสโมสรของแฟน
ฟุตบอล ซึ่งมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12, 0.39 และ 0.32 ตามลาดับ จากลักษณะดังกล่าวจะสรุปได้ว่า
ภาพลักษณ์ของสโมสร ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล และความยึดมันผู
่ กพันในสโมสรฟุตบอลเป็ น
ปั จจัยทีส่ ง่ ผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อสโมสรของแฟนฟุตบอล โดยในส่วนของภาพลักษณ์นนั ้ พบว่า
ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็ นเหมือนสิง่ ทีจ่ ะที่ค่อยๆ เพิม่ ความเชื่อมโยงภายใน
จิต ใจระหว่างผลิต สิน ค้ากับ ผู้บ ริโภค (Mays. 2012; citing Bauer; et al. 2008) และการรับ รู้ถึง
ภาพลักษณ์ทด่ี จี ะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการใช้สนิ ค้า(Parvin; & Chowdhury. 2006) และทาให้เกิดการ
ใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ซ้าๆ (Ekhlassi; Maghsoodi; & Mehrmanesh.2012) ซึง่ ผลการศึกษาในครัง้
ก็มลี กั ษณะเช่นเดียวกันคือการที่แฟนฟุตบอลมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลในทางด้านดี
หรือมีทศั นะคติทางบวกต่อสโมสรจะสร้างความรูส้ กึ ผูกพันระหว่างกลุ่มแฟนฟุตบอลกับสโมสร และ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความจงรัก ภั ก ดี ใ นกลุ่ ม แฟนฟุ ตบอล สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา
(Borges;Silva; & Anana.2014) ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการสร้างและรักษาฐานแฟนฟุตบอลไว้ สโมสรจึงควร
ให้ความสาคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ท่ดี แี ละการรับรูข้ ่าวสารในทางบวกของสโมสรให้เกิดขึน้ ใน
กลุ่มของแฟนฟุตบอล โดยใช้ช่องทางการสื่อทางการตลาดของสโมสรในการนาเสนอเนื้อหาทีส่ ร้าง
ภาพลักษณ์ทางบวกให้กบั สโมสร เช่นการประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์ของสโมสร หรือนาเสนอ
ผ่านทางอินเตอร์เน็ทในรูปแบบต่างๆ จากผลการศึกษาทีพ่ บว่าความพึงพอใจของแฟนฟุตบอลส่งผล
ให้ เ กิ ด ความจงรัก ภั ก ดี ต่ อ สโมสรนั ้น พบว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา
(Yun; & Rosenberger III. 2014) ในส่วนของความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมการแข่งกีฬ า
พบว่าเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ2 รูปแบบ (Yoshida; & James. 2010) คือ 1) ความพึงพอใจที่
เกีย่ วกับการแข่งขันซึง่ เป็ นความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั จากการเข้าชมการแข่งขัน เช่น มีผลการแข่งขันทีด่ ี
ความตื่นเต้นของการแข่งขัน การเชียร์ท่สี นุ กสนานของกลุ่มแฟนบอล ฯลฯ และ 2) ความพึงพอใจ
เกี่ย วกับ บริก าร ซึ่งเป็ น ความพึงพอใจในภาพรวมของบริก ารต่ าง ๆ ที่ท างสโมสรจัด ให้ ความ
จงรักภักดีของแฟนฟุตบอลมีความเกีย่ วข้องกับความพึงพอใจทัง้ 2 แบบในภาพรวมและยิง่ มีความ
พึงพอใจมากก็ยงิ่ ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อสโมสรและกลับมาใช้บริการมากขึน้ (Wakefild; &
Blodgett.1996) ดังนัน้ สโมสรควรให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของแฟนฟุ ตบอล โดยความพึง
พอใจทัง้ 2 แบบนัน้ 1.ความพึงพอใจทีแ่ ฟนฟุตบอลได้รบั จากการเข้าชมการแข่งขันนัน้ มีลกั ษณะไม่
แน่ นอน จะเกิดความรูส้ กึ พึงพอใจหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สถานการณ์ของการแข่งขันในวันนัน้ ๆ ไม่อาจ
คาดเดาได้เป็ นเรื่องยากทีท่ างสโมสรจะเข้าไปบริหารจัดการให้เกิดความพึงพอใจในส่วนนี้ แต่สโมสร
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ควรให้ความสาคัญกับความพึงพอใจแบบที่ 2 คือการสร้างความพึงพอใจในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริการให้กบั แฟนฟุ ตบอล โดยการจัดเครื่องอานวยความสะดวกต่า ง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
บริก ารให้มีม าตรฐานและสะดวกในการใช้บ ริก าร จะเป็ นการช่ ว ยส่ ง เสริม ให้เกิด ความ ความ
จงรักภักดีต่อสโมสรในกลุ่มแฟนฟุตบอลได้
ในส่วนของการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอลทีพ่ บว่าส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่ อ
สโมสรนัน้ พบว่าตัวแปรทัง้ 2 เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้สึกผูกพันที่ แฟนฟุ ต บอลมีให้กบั
สโมสร แตกต่างกันตรงที่ค วามยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุ ตบอลเป็ นความรูส้ กึ ผูกพันในลักษณะที่
ส่งผลให้บุคคลเกิดความชื่นชอบ และนาเอาสโมสรนัน้ ๆ มาเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ของตน ในส่ว นของ
ความจงรักภักดีต่อสโมสรนัน้ เป็ นความรูส้ กึ ผูกพันทีแ่ ฟนฟุตบอลมีให้กบั สโมสรเป็ นอย่างมาก ส่งผล
ให้แฟนฟุ ตบอลมีการติดตามเชียร์สโมสรนี้อย่างจริงจัง และยากที่จะเปลี่ยนไปสนับสนุ นหรือเชียร์
สโมสรฟุตบอลอื่น ๆ ซึง่ ทัง้ 2 ตัวแปรเป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ต่อเนื่องกันโดยก่อนทีแ่ ฟนฟุตบอลจะ
มีความจงรักภักดีให้กบั สโมสรก็ต้องเกิด การยึดมันผู
่ กพันกับสโมสรก่อน ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างการยึดมันผู
่ กพันกับสโมสรนัน้ สโมสรต้องให้ความสาคัญกับกระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคมสูส่ โมสรฟุตบอลดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งบน
5.ในการศึกษาครัง้ นี้ได้แบ่งพฤติกรรมของแฟนฟุ ตบอลไว้ 2 ลักษณะคือพฤติกรรม
ทางบวก และพฤติกรรมทางลบในส่วนของพฤติกรรมทางบวกนัน้ พบว่ามีตวั แปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรง
ต่อการเกิดพฤติกรรมทางบวกได้แก่ ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล ความยึดมันผู
่ กพัน และความ
จงรัก ภัก ดีต่ อ สโมสร มีค่าอิท ธิพ ลเท่ ากับ .28, .39 และ .21 ตามล าดับ กล่ าวได้ว่าในกลุ่ ม แฟน
ฟุ ต บอลที่มีความพึงพอ ความยึดมันผู
่ กพัน และความจงรัก ภักดีต่ อสโมสรสูง ก็จะส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมทางบวกหรือพฤติกรรมการสนับสนุ นสโมสรในรูปแบบต่าง ๆ ในส่วนของพฤติกรรมทาง
ลบที่พบว่ามีตวั แปรที่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรมทางลบได้แ ก่ความพึงพอใจของแฟนฟุ ตบอล
และความจงรักภักดีของแฟนฟุ ตบอล มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -.38 และ .21 ตามลาดับกล่าวได้ว่าใน
กลุ่มแฟนฟุตบอลทีม่ คี วามจงรักภักดีต่อสโมสร แต่รสู้ กึ ไม่ค่อยมีความพึงพอใจในสโมสรไม่ว่าจะเป็ น
เรื่องการให้บริการหรือผลการแข่งขันไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางลบใน
กลุ่มแฟนฟุตบอล จากการศึกษาในส่วนของตัวแปรทีเ่ ป็ นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมทางบวกและ
ลบนัน้ มีขอ้ ค้นพบทีน่ ่ าสนใจดังนี้ 1) ความจงรักภักดีของแฟนฟุตบอลทีม่ ตี ่อสโมสรเป็ นตัวแปรเชิง
สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมทางบวกและลบ 2) ความพึงพอใจของแฟนฟุ ตบอลเป็ นตัวแปรเชิง
สาเหตุทส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมของแฟนฟุตบอลแตกต่างกัน ในแฟนฟุตบอลที่มคี วามรูส้ กึ พึงพอใจใน
สโมสรจะส่งให้เกิดพฤติกรรมทางบวก แต่ถ้าแฟนฟุตบอลรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจในสโมสรจะส่งผลให้เกิด
พฤติก รรมทางลบได้ และ 3) ความยึด มันผู
่ ก พัน ต่ อ สโมสรเป็ น ปั จ จัย ที่ส่งผลให้ เกิด พฤติก รรม
ทางบวก จากข้อค้นพบดังกล่าวเราสามารถสรุปได้ว่า ความจงรักภักดีท่เี ป็ นคุณลักษณะทัวไปของ
่
แฟนฟุตบอลนัน้ สามารถส่งผลให้เกิดได้ทงั ้ พฤติกรรมทางบวกและลบ แต่ปัจจัยทีท่ าให้พฤติกรรมมี
ความแตกต่างกัน มีความเกีย่ วข้องกับความยึดมันผู
่ กพัน และความรูส้ กึ พึงพอใจที่แฟนฟุตบอลมีต่อ
สโมสร โดยในกลุ่มแฟนฟุตบอลชาวไทยนัน้ การมีความรูส้ กึ ผูกพันและยึดสโมสรมาเป็ นส่วนหนึ่งของ
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ตนจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางบวกหรือการสนับสนุ นทีม ในลักษณะต่าง ๆ แตกต่างจากกลุ่มที่มี
ความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันต่า ทีอ่ าจมาเป็ นแฟนฟุตบอลของสโมสรด้วยเหตุผลอื่น ๆ เช่นการเข้าชมเพื่อ
ความสนุ ก อยากเข้าสังคมกับ กลุ่มเพื่อน อยากคลายความเครียด ฯลฯ แฟนฟุ ต บอลกลุ่มนี้ จะมี
ความรูส้ กึ ผูกพันในลักษณะของการอยากติดตามสนับสนุ นสโมสรเท่านัน้ แต่ ไม่ได้รูส้ กึ ว่าสโมสรนี้
เป็ นส่วนหนึ่งของตนทาให้มแี นวโน้มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมทางลบต่าง ๆ ในส่วนของความพึงพอใจก็
เป็ นสิง่ สาคัญที่สโมสรควรให้ความสาคัญเพราะนอกจากจะส่งผลต่อการกิดความจงรักภักดีดงั ที่ได้
กล่าวไปแล้ว ในหัวข้อก่อนหน้ านนี้ ยงั ส่งผลต่ อการแสดงพฤติกรรมของแฟนฟุ ต บอลด้วย ดังนัน้
สโมสรควรให้ความสาคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้กบั แฟนฟุตบอลผ่านการให้บริการของสโมสร
การรับฟั งความคิดเห็นและความต้องการของแฟนฟุ ตบอล ฯลฯ เพื่อส่งผลให้เกิด ความพึงพอใจ
ให้กบั กลุ่มแฟนฟุตบอลซึง่ น่าจะเป็ นแนวทางหนึ่งในการลดพฤติกรรมทางลบหรือพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ
ประสงค์ของกลุ่มแฟนฟุตบอลได้
นอกจากนี้ยงั พบตัวแปรอีกหลายตัวทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อการเกิดพฤติกรรมทางบวก
และลบของแฟนฟุ ตบอล ได้แก่ตวั แปรการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การถ่ายทอดทาง
สังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล และภาพลักษณ์ ของสโมสร ซึ่งในส่วนของพฤติกรรมทางบวกพบว่ามีค่า
อิทธิพลทางอ้อมดังนี้ .45 .45 และ .31 ผลดังกล่าวสรุปได้ว่าในกลุ่มแฟนฟุตบอลทีไ่ ด้รบั ข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารทางการตลาดอย่างสม่าเสมอ มีทศั นคติทางบวกกับสโมสร และได้มปี ฎิสมั พันธ์กบั
กลุ่มเพื่อนและครอบครัวไม่ว่าจะเป็ นการพูดคุย หรือการร่วมทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสโมสร จะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางบวกหรือพฤติกรรมการสนับสนุ นสโมสรของกลุ่มแฟนฟุ ตบอล แต่
ในส่วนของพฤติกรรมทางลบพบว่าตัวแปรทัง้ 3 มีค่าอิทธิพลทางอ้อมตามลาดับดังนี้ -.08-.08 และ .06 ซึ่งจากข้อค้นพบดังกล่าวสรุปได้ว่าในกลุ่มแฟนฟุ ตบอลที่มพี ฤติกรรมทางลบนัน้ มักเป็ นกลุ่ม
แฟนฟุตบอลทีไ่ ด้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับสโมสรน้อย ไม่ค่อยได้รบั รูเ้ รื่องราวหรือข่าวสารของสโมสรผ่าน
กลุ่มคนที่เป็ นแฟนฟุ ตบอลของสโมสรเดียวกัน ไม่ได้ติดตามข่าวสารของสโมสร และค่อนข้างที่จะ
ทัศนคติหรือมุมมองทางลบกับสโมสร ก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางลบในกลุ่มแฟนฟุตบอลได้ และ
เนื่องจากตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรไม่มที งั ้ อิทธิทางตรง และทางอ้อมกับการเกิดพฤติกรรม
ทางลบจึงสามารถบอกได้ว่า พฤติกรรมทางลบมักเกิดขึ้นกับกลุ่มแฟนฟุ ตบอลที่ขาดความยึดมัน่
ผูก พัน ต่ อ สโมสรแต่ เข้ามาชมหรือ เชีย ร์ด้ว ยเหตุ ผ ลอื่น ๆ จากข้อ ค้น พบดังกล่ าวสโมสรควรให้
ความสาคัญกับการกระจายข่าวสารของสโมสรผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้ทวถึ
ั ่ ง โดยมีการ
แทรกเนื้ อหาในเรื่องที่จะสร้างภาพลักษณ์ ท่ีดีของสโมสรฟุ ต บอลรวมถึงพฤติก รรมที่ท างสโมสร
ต้องการให้กบั แฟนฟุ ตบอล ก็จะเป็ นแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางบวกและลด
พฤติกรรมทางลบ หรือพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในกลุ่มแฟนฟุตบอลได้
ในส่วนของผลลัพธ์ทางสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิตทีไ่ ด้รบั จากการมีพฤติกรรม
ทางบวกและลบของแฟนฟุตบอลพบว่ามีเพียงพฤติกรรมทางบวกเท่านัน้ ที่ส่งผลให้เกิดสุขภาพจิต
และสุขภาวะทางสังคมที่ดี ในกลุ่มแฟนฟุ ตบอลโดยมีค่าเส้นอิทธิพลจากพฤติกรรมทางบวกไปสุข
ภาวะทางสัง คมและสุ ข ภาพจิต ดัง นี้ .37 และ .45 ตามล าดับ ซึ่ง กล่ า วได้ว่ า ยิ่ง แฟนฟุ ต บอลมี
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พฤติกรรมทางบวกมากก็จะยิง่ ส่งผลให้เกิดสุขภาวะทางสังคม และสุขภาพจิตที่ดี ผ่านทางการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั แฟนฟุตบอลคนอื่นๆทาให้รสู้ กึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มช่วยพัฒนาความรูส้ กึ
ของการมีสขุ ภาพทีด่ ี (Healthy sense) ผ่านทางการเชื่อมโยงทางสังคม(Social connection) ช่วยลด
ความรู้สึก โดดเดี่ย ว ซึม เศร้า รวมถึ ง อารมณ์ ท างลบต่ า งๆ ได้ (Branscombe; &Wann. 1991)
ในส่วนของพฤติกรรมทางลบพบว่าเป็ นตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงกับสุขภาวะทางสังคมเท่านัน้ โดย
มีค่าอิทธิพลทางลบเท่ากับ -.50 ซึ่งบ่งชีว้ ่ายิง่ แฟนฟุตบอลมีพฤติกรรมทางลบเช่นพฤติกรรมความ
ก้าวร้าว หรือการขาดความรับผิดชอบที่เป็ นผลมาจากการเชียร์ฟุตบอลฯลฯ จะส่งผลให้มสี ุขภาวะ
ทางสังคมแย่ลง
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 2 โครงสร้างความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของการเป็ นแฟนที ม
สโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกและพฤติ กรรมของแฟนฟุตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทาง
สังคมและสุขภาพจิ ต ระหว่างสโมสรที่ มีค่าเฉลี่ยแฟนฟุตบอลสูงกับสโมสรที่ มีค่าเฉลี่ยแฟน
ฟุตบอลตา่ มีโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุระหว่างตัวแปรไม่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่าแบบจาลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ตัวแปรและค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้วดั ตัวแปรแฝงไม่แตกต่างกัน แต่มคี ่า
อิท ธิพ ลของตัว แปรสาเหตุ ท่ีมีต่ อตัวแปรผลลัพ ธ์แตกต่ างกัน บางส่วน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จึง
สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2 โดยพบความแตกต่างในเส้นทางความสัมพันธ์ 3 เส้นคือ 1.ค่า
อิท ธิพ ลตัวแปรภาพลักษณ์ ข องสโมสรฟุ ต บอล (BAND) ที่มีต่ อตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมสู่
สโมสรฟุตบอล (SOL) 2.ค่าอิทธิพลตัวแปรแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล(MOV)ทีม่ ตี ่อ
ตัวแปรการยึดมันผู
่ กพัน ต่อสโมสรฟุ ตบอล(TID) และ 3.ค่าอิทธิพลตัวแปรพฤติกรรมทางบวกของ
แฟนบอล (GOOD) ทีม่ ตี ่อสุขภาพจิต ซึง่ จะทาการอภิปรายทีล่ ะเส้นความสัมพันธ์ดงั นี้
1. ความสัมพันธ์ของตัวแปรภาพลักษณ์ ของสโมสรฟุ ตบอล (BAND) ที่มตี ่อตัวแปร
การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ต บอล (SOL)พบว่าในสโมสรที่มีค่าเฉลี่ยแฟนฟุ ต บอลสูง มีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.24 แต่ในสโมสรที่มคี ่าเฉลี่ย แปนฟุ ตบอลต่ า มีค่าสมประสิทธิ ์เท่ากับ
0.47 ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแฟนฟุ ตบอลของสโมสรที่มคี ่าเฉลี่ ยแฟนฟุ ตบอลต่ านัน้
ภาพลัก ษณ์ ข องสโมสรฟุ ต บอล (BAND) ส่งผลต่ อ การการถ่ ายทอดทางสังคมสู่ส โมสรฟุ ต บอล
(SOL)มากกว่าแฟนฟุ ตบอลของสโมสรที่มคี ่าเฉลี่ยแฟนฟุ ตบอลสูง การศึกษาในครัง้ นี้ภาพลักษณ์
ของสโมสรฟุ ต บอล (BAND) นัน้ เกี่ยวข้องกับความคิด และทัศนคติท่ีแฟนฟุ ตบอลมีต่อสโมสรที่
ตนเองติดตามเชียร์ ผลการศึกษาทีอ่ อกมาในลักษณะดังกล่าวอาจเนื่องมาจากการทีแ่ ฟนฟุตบอลใน
กลุ่มนี้สว่ นใหญ่มที อ่ี ยูอ่ าศัยใกล้กบั สโมสร (54.2%) และมีการติดตามเชียร์และสนับสนุ นสโมสรอย่าง
ต่อเนื่อง สังเกตได้จากค่าเฉลีย่ ของจานวนปี ทต่ี ดิ ตามเชียร์ (5.15 ปี ) ทาให้สโมสรฟุตบอลนัน้ ๆ เป็ น
เสมือนสัญลักษณ์ประจาท้องถิน่ ที่กลุ่มแฟนฟุตบอลให้ความสนใจ และมีหลายช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารที่เกี่ย วข้อ งกับ สโมสร ซึ่งการรับ รู้ข่าวสารและเรื่อ งราวนัน้ จะส่งผลให้แ ฟนฟุ ต บอลเกิด
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ทัศนคติและความคิดเห็นต่อสโมสรในด้านต่าง ๆ และจากการทีแ่ ฟนฟุตบอลในกลุ่มนี้อยูใ่ นบริเวณที่
ไม่ห่างไกลจากสโมสร ทาให้ง่ายต่อการมีปฎิสมั พันธ์หรือทากิจรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสโมสร
ร่วมกัน ซึ่งการทากิจกรรมในลักษณะดังกล่าวจะทาให้เกิดการรับรูเ้ รื่องราวและข่าวสารต่าง ๆ ของ
สโมสร โดยการพูดคุยและแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับสโมสรร่วมกันในระหว่างกลุ่ม
แฟนฟุ ตบอลจะส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อสโมสร และถือได้ว่าเป็ นรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดทาง
สังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล จากลักษณะดังกล่าวจึงทาให้ค่าอิทธิพมของตัวแปรภาพลักษณ์ของสโมสร
ฟุตบอล (BAND) ที่มตี ่อตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล (SOL) ในกลุ่มที่มคี ่าเฉลี่ย
แฟนฟุตบอลต่ ามีค่าอิทธิพลในส่วนนี้สงู กว่าในสโมสรที่มคี ่าเฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูง ซึง่ พบว่าเป็ นกลุ่ม
แฟนฟุ ตบอลที่มลี กั ษณะของที่อยู่กระจายอยู่ในหลาย ๆ พื้นที่ ทาให้ ยากที่จะมาทากิจกรรมหรือมี
ปฏิสมั พันธ์รว่ มกัน
2. ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการเข้าชมการแรงขันฟุตบอล(MOV)ทีส่ ่งผลทางตรง
ต่อการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสร (TID) พบว่าในสโมสรที่มีค่าเฉลี่ยแฟนฟุ ตบอลสูง มีค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.26 แต่ในของสโมสรทีม่ คี ่าเฉลีย่ แฟนฟุตบอลต่ า มีค่าสัมประสิทธิ ์เท่ากับ 0.41 ผล
การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแฟนฟุตบอลของสโมสรที่มีค่าเฉลี่ยแฟนฟุตบอลต่ ามีแรงจูงใจใน
การเข้า ชมการแข่งขัน (MOV)ที่จ ะส่งผลให้เกิด ความยึด มัน่ ผูก พัน กับ สโมสร(TID) สูง กว่ าแฟน
ฟุตบอลของสโมสรทีม่ คี า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูง ซึง่ ลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็ นผลมาจากความแตกต่าง
ของทีมในแต่ละกลุ่ม ซึง่ จากผลการศึกษาของวาสเซอร์เบิรก์ (Wasserberg.2009) พบว่า มีแรงจูงใจ
อยู่ 4 ประเภททีส่ ง่ ผลต่อการเข้าชมการแข่งกีฬาปาลูกดอกได้แก่ ความสนุ กสนาน (Entertainment)
กลุ่มเพื่อน (Group affiliation) ความตื่นเต้น (Eustress) ความภาคภูมใิ จในตนเอง (Self-esteem)
และทักษะของผูเ้ ล่น (Playerskill) นอกจากนี้ยงั พบว่าแรงจูงใจดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การยึดมันของแฟนกี
่
ฬาปาลูกดอก (Fan identification) และระดับ แรงจูงใจที่แตกต่างจะส่งผลให้
ระดั บ ของการยึ ด มัน (Identification) ต่ อ กี ฬ าปาลู ก ดอกแตกต่ า งกั น ร่ ว มกั บ ผลการศึ ก ษา
ของ กรีนวูด คานเตอร์และแคสเปอร์ (Greenwood; Kanters; & Casper. 2006) ได้ทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ของการยึดมันผู
่ กพันในทีม (Team identification) กับแรงจูงใจพืน้ ฐานที่ทาให้บุคคล
กลายเป็ นแฟนของทีมอเมริกนั ฟุ ตบอลในระดับกลางของการแข่งขันระดับอาชีพซึ่งเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 351 คนทีส่ นามการแข่งขันพบว่สาเหตุ ของแรงจูงใจทีเ่ ป็ นตัวทานายทางบวกของการ
ยึดมันผู
่ กพันในทีมได้แก่การเป็ นแฟนของทีมเนื่องจากบิดามารดาหรือครอบครัว (Parent/family)
การเกิด หรือ อาศัย อยู่ในบริเวณที่ทีม นัน้ ประจาอยู่ (Born and/or live in area) ตัว ผู้เล่น หรือ โค้ช
(Player and/or coaches) และบรรยากาศของการฉลองรอบสนาม (Party atmosphere)จากผล
การศึกษาดังกล่าวเราจะพบลักษณะเบื้องต้นของแรงจูงใจที่ส่งผลกับ การความยึดมั น่ ผูกพันต่ อ
สโมสรกีฬา ได้แก่ ความตื่นเต้น สนุ กสนานทัง้ ในส่วนของการแข่งขันและบรรยากาศการเชียร์ การ
เป็ นทีมท้องถิน่ และการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนและครอบครัวในขณะทาการแข่งขัน ซึง่ เมื่อ
พิจ ารณาแล้ว จะพบว่ า ในกลุ่ ม ของสโมสรที่มีค่ า เฉลี่ย แฟนฟุ ต บอลต่ า มีปั จ จัย ในส่ ว นนี้ สูง กว่ า
เนื่องจากสโมสรในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ เป็ นสโมสรฟุ ตบอลประจาจังหวัด และเป็ นกลุ่มแฟนฟุ ตบอลมี
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ความเหนียวแน่ นกว่าในสโมสรที่มคี ่าเฉลี่ยแฟนฟุตบอลสูง มีการติดตามเชียร์และสนับสนุ นสโมสร
อย่างต่อเนื่องมากกว่า สังเกตได้จากค่าเฉลีย่ ของจานวนปี ทต่ี ดิ ตามเชียร์ (5.15 ปี ) ทีแ่ ฟนฟุตบอลใน
กลุ่มนี้มสี งู กว่า ร่วมกับกลุ่มแฟนฟุตบอลส่วนใหญ่ จะอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กับสโมสร ทาให้งา่ ย
ต่อการสร้างปฏิสมั พันธ์และรวมกลุ่มกันทากิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยงั ทาให้เกิดความรูส้ กึ ถึงการ
เป็ นทีมประจาท้องถิ่นที่บุ คคลในบริเวณนัน้ ต้องให้การสนับสนุ น ทาให้ง่ายต่อการกระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจในการเข้าชมการแรงขันฟุ ตบอล (MOV) และการสร้างการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสร (TID)
จากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลในส่วนของแรงจูงใจในการเข้าชมการแรงขัน
ฟุ ตบอล (MOV) ที่ส่งผลทางตรงต่อการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสร (TID) สูงกว่าในสโมสรที่มคี ่าเฉลี่ย
แฟนฟุตบอลสูง ทีก่ ลุ่มแฟนฟุตบอลมีลกั ษณะกระจายตัวอยู่ในหลายพืน้ ที่ และค่อนข้างยากทีจ่ ะทา
กิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรร่วมกันได้อย่างทัวถึ
่ ง
3. ความสัม พัน ธ์ข องพฤติก รรมทางบวก (GOOD) ของแฟนฟุ ต บอลที่ ส่ ง ผลต่ อ
สุขภาพจิต (MHP) ซึ่งพบว่าในสโมสรที่มคี ่าเฉลี่ย แฟนฟุ ตบอลสูง มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ
0.51แต่ในของสโมสรทีม่ คี า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอลต่า มีคา่ สัมประสิทธิ ์เท่ากับ 0.55 ผลการศึกษาดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าในสโมสรทีม่ คี ่าเฉลีย่ แฟนฟุตบอลต่ า แฟนฟุตบอลทีม่ พี ฤติกรรมทางบวก (GOOD)
หรือการสนับสนุ นสโมสรฟุตบอลจะส่งผลให้มสี ุขภาพจิต(MHP)ที่ดกี ว่าแฟนฟุตบอลของสโมสรที่มี
ค่าเฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูง ซึง่ การทากิจกรรมร่วมกันของแฟนฟุตบอลไม่ว่าจะเป็ นการเชียร์ หรือการมี
พฤติกรรมทางบวก (GOOD) ทีเ่ กี่ยวข้องกับการสนับสนุ นสโมสรนัน้ พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การมี
สุ ข ภาพจิต (MHP)ที่ดีข องแฟนฟุ ต บอลอยู่แ ล้ว เช่ น ผลการศึก ษาของ แบรนด์ส คับ และ วานน์
(Branscombe; & Wann. 1991) ทีพ่ บว่าการมีปฏิสมั พันธ์กบั แฟนฟุตบอลคนอื่นๆ (Fandom) ผ่าน
การทากิจกรรมร่วมกัน ทาให้รูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มช่วยพัฒนาความรูส้ กึ ของการมี
สุ ข ภาพที่ ดี (Healthy sense) ผ่ า นทางการเชื่ อ มโยงทางสัง คม(Social connection) ช่ ว ยลด
ความรู้สกึ โดดเดี่ยว ซึมเศร้า รวมถึงอารมณ์ ทางลบต่างๆ ได้ รวมถึงผลการศึกษาของ โคลเตอร์
(Coalter. 2005) ทีพ่ บว่าการมีพฤติกรรมทางบวก(positive behavior) ซึง่ เกีย่ วข้องกับการสนับสนุ น
ทีมและการเข้าชมการแข่งขันนัน้ พบว่าการเข้าไปมีปฏิสมั พันธ์กบั แฟนฟุตบอลคนอื่นๆ หรือการอยู่
รวมกันเป็ นกลุ่ม ช่วยในการพัฒนาความรูส้ กึ ของการมีสุขภาพที่ดี (Healthy sense) ในรายบุคคล
และในวัยผู้ใหญ่ พบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาจะช่วยเพิ่มเครือข่ายทางสังคม (Social
network) และรู้ สึก ได้ ร ับ การสนั บ สนุ น ทางสัง คมมากขึ้น ผ่ า นทางการเชื่ อ มโยงทางสัง คม
(Social connection) ซึ่งการสนับ สนุ นทางสังคมเป็ นปั จจัยที่สาคัญ ที่ส่งผลต่อภาพรวมของการมี
สุขภาพจิตทีด่ ี (Coalter. 2005) แต่สงิ่ ที่ทาเกิดความแตกต่างกันระหว่างค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลตัว
แปรพฤติกรรมทางบวก(GOOD)ของแฟนฟุตบอลทีม่ ตี ่อสุขภาพจิต(MHP) นัน้ น่าจะมาจากการทีท่ มี
ในกลุ่ ม ของสโมสรที่มีค่ าเฉลี่ย แฟนฟุ ต บอลต่ า มีล ัก ษณะของแฟนบอลที่รวมกลุ่ ม และติด ตาม
สนับสนุ นทีม ได้อย่างเหนียวแน่ น กว่ามากกว่า สังเกตได้จากค่าเฉลี่ยของจานวนปี ท่ตี ิดตามเชียร์
(5.15 ปี ) ทีแ่ ฟนฟุตบอลในกลุ่มนี้มสี งู กว่า ร่วมถึงกลุ่มแฟนฟุตบอลส่วนใหญ่กจ็ ะอาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้ ๆ กับสโมสร ทาให้ง่ายต่อการสร้างปฏิสมั พันธ์และรวมกลุ่มกันทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับมี
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ขนาดของแฟนฟุตบอลไม่มาก ทาให้งา่ ยต่อการสร้างความรูส้ กึ ผูกพัน สนิทสนม และรูส้ กึ ถึงการเป็ น
พวกเดียวกันได้งา่ ยกว่าสโมสรฟุตบอลทีม่ แี ฟนฟุตบอลเป็ นจานวนมาก หรืออาศัยอยู่คนละจังหวัด
หรือบริเวณทีห่ า่ งไกลกัน ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดเมือ่ แฟนฟุตบอลทากิจกรรมร่วมกันไม่
ว่าจะเป็ นการเชียร์ หรือการมีพฤติกรรมทางบวกทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุ นสโมสรนัน้ จะส่งผลให้
ได้รบั การตอบสนองและการสนับสนุ นที่ดจี ากกลุ่มแฟนบอลมากกว่าในกลุ่มของสโมสรที่มคี ่าเฉลี่ย
แฟนฟุ ตบอลสูง จากการที่มปี ฏิสมั พันธ์และการเชื่อมโยงทางสังคมในกลุ่มที่ดกี ว่า จึงทาให้แฟน
ฟุ ตบอลของสโมสรที่มคี ่าเฉลี่ย แฟนฟุ ตบอลต่ ามีภาวะสุขภาพจิต(MHP)ที่ดกี ว่าแฟนฟุ ตบอลของ
สโมสรทีม่ คี า่ เฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูง
สมมติ ฐานการวิ จ ยั ที่ 3 ค่ า เฉลี่ ย ของตัว แปรแฝงเชิ ง สาเหตุ ข องการเป็ นแฟน
ฟุตบอล และพฤติ กรรมการเป็ นแฟนฟุตบอลที่ ส่งผลต่ อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิ ต
ระหว่างสโมสรฟุตบอลที่มีค่าเฉลี่ยของจานวนผูเ้ ข้าชมสูงและตา่ ไม่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่าในสโมสรฟุตบอลทีม่ คี ่าเฉลีย่ แฟนฟุตบอลสูงมีค่าเฉลีย่ ของตัวแปร
แฝงการสื่อ สารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) สูงกว่า ในสโมสรฟุ ต บอลที่มีค่าเฉลี่ย แฟน
ฟุตบอลต่ าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการศึกษาจึงไม่สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3 ซึ่งใน
ส่วนของการอภิปรายมีรายละเอียดดังนี้
จากผลการศึกษาทีพ่ บว่าในสโมสรฟุตบอลทีม่ คี ่าเฉลีย่ ของแฟนฟุตบอลสูง มีค่าเฉลี่ย
ตัวแปรแฝงของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) สูงกว่าในสโมสรฟุตบอลทีม่ คี า่ เฉลีย่
แฟนฟุ ตบอลต่ า ซึ่งเป็ นตัวแปรแฝงที่อยู่ในในส่วนของการได้รบั ข้อมูล (Input phase) ตามแนวคิด
ลาดับ ขัน้ การตัดสินใจในการบริโภคกีฬา (Sport decision-making sequence) ซึ่งเป็ นในส่วนของ
กิจกรรมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าชมการแข่งขันกีฬา ซึ่งตัวแปร
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (MAR) เป็ น ตัวแปรที่เกี่ย วข้องกับ การที่สโมสรใช้ช่ อ ง
ทางด้านการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อสื่อสารข้อมูล
ให้กบั กลุ่มแฟนฟุตบอล หรือผูท้ ส่ี นใจ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในสินค้าและรูปแบบการบริการ
ต่าง ๆ ของสโมสร ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการคิดและ สร้างแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันหรื อ
ตัดสินใจเป็ นแฟนฟุ ตบอลของสโมสรนัน้ ๆ ยกตัวอย่างเช่น สโมสรฟุ ตบอลบุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด หรือ
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ซึ่งเป็ นสโมสรในกลุ่มทีม่ คี ่าเฉลี่ยแฟนฟุตบอลสูง จะพบว่ามีการกาหนด
แนวทางในการวางแผนทางการตลาด และกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่จะท าการตลาดอย่างชัดเจน
(ชลคุณ เชิดชูศกั ดิ ์สกุล. 2553) เพื่อโฆษณาและส่งข่าวสารต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มแฟนฟุ ตบอลหรือกลุ่ม
ผูส้ นใจกีฬาฟุ ตบอลอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทาเว็ปไซต์ของสโมสร การมีช่องโทรทัศน์ เป็ นของ
ตนเอง หรือการสื่อสารผ่านสื่อสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ทราบถึงข่าวสารแล้วยั งช่วยใน
เรื่องของการถ่ายทอดทางสังคมเกีย่ วกับสโมสร รวมถึงการนาภาพลักษณ์ในด้านต่าง ๆ ของสโมสร
ไปสูก่ ารรับรูภ้ ายนอกและช่วยกระตุน้ ให้เกิดแฟนฟุตบอลของสโมสรรายใหม่ขน้ึ ได้ จากผลการศึกษา
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ในส่ ว นนี้ ก็ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการสื่อ สารทางการตลาด ที่ แ ต่ ล ะสโมสรต้ อ งให้
ความสาคัญเนื่องจากมีความสัมพันธ์กบั จานวนของผูเ้ ข้าชมการแข่งขัน รวมถึงการรักษาและขยาย
ฐานของแฟนฟุตบอลให้กบั สโมสร ซึง่ จะนาไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของแต่ละสโมสรต่อไป

ข้อเสนอแนะในทางปฏิบตั ิ
ผลจากการศึกษานี้สามารถยืนยันได้ว่า แบบจาลองโครงสร้าความสัมพันธ์ท่สี ร้างขึน้ ตาม
แนวคิด ล าดับ ขัน้ การตัด สิน ใจในการบริโภคกีฬ า (Sport decision-making sequence) สามารถ
นามาอธิบายถึงปั จจัยเชิงสาเหตุ และผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการเป็ นแฟนฟุตบอลได้ โดยผลการศึกษาทีไ่ ด้
สามารถนาเอาไปใช้ประโยชน์ต่อสโมสรฟุตบอล และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องได้ดงั นี้
สาหรับสโมสรฟุตบอล
1. จากผลการศึกษาทีพ่ บว่าการสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ ของสโมสร การถ่ายทอดทางสังคม จานวนของผูเ้ ข้าชมการแข่งขัน
และการเป็ นแฟนฟุ ตบอลของสโมสร ดังนัน้ สโมสรควรให้ความสาคัญกับการสื่อสารทางการตลาด
และมีการวางแผนการตลาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาดที่ดซี ่ึงมีแนวทางและ
ขัน้ ตอนในส่วนของการสือ่ สารทางการตลาดดังนี้ (ฐปนนท์เชิดชูศกั ดิ ์สกุล. 2552)
1) การกาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารการตลาดของสโมสร ก่อนทีจ่ ะวางแผน
ทาการสื่อสารทางการตลาด สโมสรต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการทาการสื่อสารให้ชดั เจนว่ามี
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาดอย่างไร เพื่อทีจ่ ะกาหนดเนื้อหาในส่วนทีต่ อ้ งการสื่อสารให้
ตรงกับวัตถุประสงค์
2) การวางแผนการสือ่ สารทางการตลาด เป็ นกระบวนการทีท่ างสโมสรต้องทาการ
วางแผนในเรือ่ งต่าง ๆ เพือ่ ให้การสื่อสารทางการตลาดตรงกับเป้ าหมายทีว่ างไว้ ซึง่ ประกอบไปด้วย
2.1) ท าการวิเ คราะห์ แ ละเลื อ กกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก ของการสื่อ สารทาง
การตลาด เป็ นขัน้ ตอนทีส่ โมสรหรือผูเ้ กีย่ วข้องจะต้องร่วมกันกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย เพราะในแต่ละ
กลุ่ ม เป้ าหมายแนวทางและช่ อ งทางในการสื่ อ สารทางการตลาดอาจแตกต่ า งกั น เช่ น ถ้ า
กลุ่ ม เป้ า หมายเป็ นประชาชนและกลุ่ ม แฟนฟุ ต บอลในพื้น ที่ใกล้ส โมสรการใช้ก ารติด ประกาศ
โปสเตอร์ หรือรถยนต์การะจายเสียงอาจเป็ นช่องทางการสื่อสารที่ได้ผลมากกว่าการใช้ส่อื ตีพมิ พ์
เช่นหนังสือพิมพ์ หรือวารสารต่าง ๆ ซึง่ การกาหนดเป้ าหมายจะช่วยให้เ ห็นแนวทางการใช้ช่องทาง
การสือ่ สารต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมในกลุ่มเป้ าหมายนัน้
2.2) วิเคราะห์ส่อื และเครื่องมือที่จะใช้ในการสื่อสารโดยสโมสรจะต้องมีการ
วิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารว่าปั จจุบนั สื่อประเภทใดกาลังเป็ นที่นิยมและได้รบั ความสนใจอยู่ใน
ขณะนัน้ โดยพยายามวิเคราะห์และหาสือ่ ทีส่ ามารถใช้ได้ลาย ๆ รูปแบบ
2.3) การเลือกกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของสโมสร ซึ่งเป็ นการเลือก
เนื้อหาในการนาเสนอเพื่อกระตุน้ ให้บุคคลทีส่ นใจหรือแฟนฟุตบอล สนใจสโมสรผ่านประเด็นเนื้อหา
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ต่าง ๆ อาจอยูใ่ นรูปของการนาเสนอสโลแกนประจาสโมสรซึง่ สโมสรเมืองทองฯ ยูไนเต็ดเคยนามาใช้
ในสื่อ สารทางการตลาด (The MiracleFootball, Your Team Your Hero) เพื่อ สร้า งการรับ รู้แ ละ
ภาพลักษณ์ในกลุ่มแฟนฟุตบอลและผูท้ ่สี นใจ หรือในส่วนสโมสรชลบุรที ่ี มุ่งเน้นไปทีเ่ รื่องของความ
เป็ นท้องถิน่ นิยม ก็จะใช้สโลแกนทีเ่ กีย่ วข้องกับความภูมใิ จในท้องถิน่ เช่น“เรารักชลบุร”ี “ในทะเลเป็ น
ของฉลามในสนามเป็ นของชลบุร”ี เป็ นต้น(ฐปนนท์เชิดชูศกั ดิ ์สกุล. 2552)
3) การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด หลังจากได้ก ลุ่ม เป้ าหมาย และ
เนื้อหาที่จะทาการสื่อสารแล้ว ทางสโมสรก็ต้องเลือกช่องทางการสื่อสารและวิธกี ารสื่อสารในแต่ละ
ช่องทาง ซึ่งในปั จจุบนั นิยมใช้การสื่อสารทางการตลาดแบบูรณาการ ซึ่งเป็ นการใช้เครื่องมือการ
สื่อสารทางการตลาด ๆ หลายช่องทางเพื่อสื่อสารและส่งข่าวของสโมสรไปยังผูส้ นใจและกลุ่มแฟน
ฟุตบอลของสโมสร โดยมีแนวทางในการใช้ชอ่ งทางหรือเครือ่ งมือการสือ่ สารทางการตลาดดังนี้
3.1) การโฆษณา ซึ่งเน้ น ในเรื่อ งของความรวดเร็ว ในการส่งข่าวสาร และ
กระตุน้ ความสนใจของแฟนอาจทาการสื่อสารผ่านสื่อประเภท โทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อสิง่ พิมพ์ประเท
ต่าง ๆ
3.2) การประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นการนาเสนอข่าวสารของสโมสในเรื่องต่าง ๆ
อาจนาเสนอในลักษณะขอการจัดแถลงข่าว การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ การสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
3.3) การส่งเสริมการขาย อาจจะทาการสื่อสารโดยให้สว่ นลดต่าง ๆ ในการซือ้
สินค้าของสโมสร
3.4) การจัด กิจ กรรมพิเศษที่เกี่ย วข้อ งกับ สโมสร ซึ่ง เป็ นการจัด กิจ กรรม
ร่วมกับแฟนฟุ ต บอล เช่น การเปิ ดตัวนั กฟุ ต บอลคนใหม่การออกร้านจาหน่ ายสินค้าที่ระลึกหน้ า
สนามแข่งขันการจัดทัวร์โรดโชว์ทอ่ งเทีย่ วต่างจังหวัดร่วมกับแฟนฟุตบอลการจัดรถแห่ในท้องถิน่
3.5) การใช้ยานพาหนะเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสโมสร ป้ ายติด
ในรถยนต์โลโก้บนรถยนต์ของสโมสร ฯลฯ
3.6) การใช้เครือข่ายสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทาเว็บไซต์ของสโมสร
และการสร้างกลุ่มแฟนเพจทางสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter
3.7) การใช้พ นั ก งาน ใช้โฆษกในสนามฟุ ต บอลและพนั ก งานขายที่อ ยู่ใน
ร้านค้าของสโมสรช่วยในการสือ่ สารและส่งข่าวต่าง ๆ ให้แฟนฟุตบอลหรือผูท้ ส่ี นใจ
3.8) การใช้ป้ายต่างๆ ใช้ส่อื ประเภทป้ ายผ้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชม
การแข่งขันของสโมสร
4) การประเมินผลการสื่อสารทางการตลาด เป็ นการทีส่ โมสรทาการประเมินเพื่อดู
ประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการตลาดของสโมสร โดยเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการวัดนัน้ สโมสรต้องทาการ
สร้างขึน้ เองซึง่ อาจแตกต่างกันในแต่ละสโมสรเช่น สโมสรเมืองทองฯยูไนเต็ด ใช้จานวนของผูเ้ ข้าชม
ในสนาม และฐานของแฟนฟุ ต บอล (ฐปนนท์เชิด ชูศ ัก ดิส์ กุ ล . 2552) เป็ น เกณฑ์ในการประเมิน
ประสิท ธิภ าพของการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งจะน าข้อมูลที่ได้ม าวิเคราะห์ และน าไปปรับ ปรุง
รูปแบบของการสือ่ สารทางการตลาดต่อไป
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2. จากผลการศึกษาที่พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรเป็ นตัวแปรที่มอี ทิ ธิพล
ทางตรงต่ อ การยึด มันผู
่ ก พัน ต่ อสโมสร กล่าวได้ว่าการได้รบั ข้อมูล หรือ ข่าวสารของสโมสรผ่าน
ตัวกลางการสื่อสารหรือ การถ่ายทอดทางสังคมจะส่งผลให้เกิดความรูส้ กึ ยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรใน
กลุ่มแฟนฟุตบอล ซึง่ การได้รบั ข่าวสารหรือเรื่องราวต่าง ๆ ของสโมสรในกลุ่มแฟนฟุตบอลพบว่ามี 2
รูป แบบ 1) ได้ร บั ข่า วสารผ่ า นสื่อ หรือ ตัว กลางที่ส โมสรจัด ท าขึ้น เช่ น หนั ง สือ พิม พ์ โทรทัศ น์
อินเตอร์เน็ ทฯลฯ และ 2) ได้รบั ข่าวสารผ่านตัวกลางที่เป็ นบุคลใกล้ตวั เช่นกลุ่มเพื่อนแครอบครัว
ผ่านทางการพูดคุยหรือทากิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสโมสรร่วมกัน ดังนัน้ สโมสรจึงควรให้ความสาคัญ
กับปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการสือ่ สารเรื่องราวของสโมสร โดยในรูปแบบที่ 1 สโมสรต้องมีการเสนอข่าวสาร
และเรือ่ งราวของสโมสรอย่างสม่าเสมอ และรวดเร็ว จะทาให้บุคคลทีต่ ดิ ตามข่าวสารต่างๆของสโมสร
เกิดความรูส้ กึ ผูกพันและค่อยติดตามข่าวสารต่ าง ๆ ของสโมสร ในส่วนของรูปแบบที่ 2 สโมสร
อาจจะไม่มสี ว่ นร่วมโดยตรงต่อการถ่ายทอดทางสังคมในลักษณะนี้ แต่อาจจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
ถ่ายทอดในลักษณะนี้ผา่ นการให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ของแฟนฟุตบอล
เช่นการยินยอมให้พน้ื ทีข่ องสโมสรหรือสนามการแข่ขนั ในการจัดกิจกรรม หรือออกค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม ฯลฯ
3. จากผลการศึกษาที่พบว่าภาพลักษณ์ของสโมสร ส่งผลต่อการเกิดแรงจูงใจในการ
เข้าชมการแข่งขันฟุ ต บอล และความจงรักภักดีต่อสโมสร ซึ่งกล่าวได้ว่า การรับรูภ้ าพลักษณ์ ของ
สโมสรฟุ ต บอลในทางด้านดี หรือมีทศั นะคติทางบวกต่ อสโมสรจะช่วยการช่วยกระตุ้นให้มี แฟน
ฟุตบอลเข้าชมการแข่งขันทีส่ นาม รวมทัง้ สร้างความรูส้ กึ ผูกพันระหว่างกลุ่มแฟนฟุตบอลกับสโมสร
ที่ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีขน้ึ ในกลุ่มแฟนฟุ ตบอล ดังนัน้ เพื่อเป็ นการสร้างและรักษาฐานแฟน
ฟุตบอลไว้ สโมสรจึงควรให้ความสาคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี หี รือการรับรูข้ า่ วสารในทางบวก
ของสโมสรให้เกิดขึน้ ในกลุ่มของแฟนฟุ ตบอล โดยใช้ ช่องทางการสื่อทางการตลาดในการนาเสนอ
เนื้อหาที่สร้างภาพลักษณ์ทางบวกให้กบั สโมสร ผ่า นทางการประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์ของ
สโมสร หรือนาเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ทในรูปแบบต่างๆ
4. จากผลการศึกษาทีพ่ บว่าความพึงพอใจของแฟนฟุตบอลเป็ นตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อการ
เกิดความจงรักภักดีต่อสโมสรของแฟนฟุตบอลในส่วนของความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชม
การแข่งกีฬ าพบว่าเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจใน 2 รูปแบบ คือ 1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
แข่งขันซึ่งเป็ นความพึงพอใจที่ได้รบั จากการแข่งขัน2) ความพึงพอใจเกีย่ วกับ บริการ ซึ่งเป็ นความ
พึงพอใจในภาพรวมของบริการต่าง ๆ ทีท่ างสโมสรจัดให้ โดยความจงรักภักดีของแฟนฟุตบอลจะมี
ความเกีย่ วข้องกับความพึงพอใจทัง้ 2 แบบในภาพรวม หรือกล่าวได้ว่ายิง่ มีความพึงพอใจมากก็ยงิ่
ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อสโมสรและกลับมาใช้บริการมากขึน้ เพื่อเป็ นการเพิม่ และรักษาฐาน
แฟนฟุตบอลสโมสรควรให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล โดยความพึงพอใจทัง้ 2
แบบนัน้ 1.ความพึงพอใจที่แฟนฟุ ตบอลได้รบั ในการเข้าชมการแข่งขัน นัน้ ไม่อาจคาดเดาได้เป็ น
เรื่อ งยากที่ท างสโมสรจะเข้าไปบริห ารจัด การให้เกิด ความพึงพอใจในส่ว นนี้ แต่ ส โมสรควรให้
ความสาคัญกับความพึงพอใจแบบที่ 2 คือการสร้างความพึงพอใจในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการ
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ให้กบั แฟนฟุตบอล โดยการจัดเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการ
กับลูกค้าหรือแฟนฟุตบอลให้มมี าตรฐานและสะดวกในการใช้บริการ ซึง่ ก็จะเป็ นการช่วยส่งเสริมให้
เกิดความ ความจงรักภักดีต่อสโมสรในกลุ่มแฟนฟุตบอลได้
5. จากผลการศึกษาที่พบว่าความพึงพอใจของแฟนบอล เป็ น ตัวแปรที่ส่งผลต่อการ
เกิดพฤติกรรมทางบวกหรือพฤติกรรมการสนับสนุ นทีม และพฤติกรรมทางลบหรือพฤติกรรมทีแ่ สดง
ถึงความก้าวร้าวออกมาทัง้ ต่อตนเอง และผูอ้ ่นื โดยสรุปสามารถกล่าวได้ว่าความพึงพอใจในภาพรวม
ของแฟนบอลที่มตี ่อสโมสร เป็ นสาเหตุท่ที าให้แฟนฟุ ตบอลมีพฤติกรรมการสนับสนุ นทีมมากขึ้น
และช่วยลดพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของแฟนฟุตบอลลง ดังนัน้ ทางสโมสรควรให้ความสาคัญกับ
ความพึงพอใจในเรือ่ งต่าง ๆ ของแฟนฟุตบอลทีเ่ กีย่ วข้องกับสโมสร อาจต้องลงไปเก็บข้อมูลกับแฟน
ฟุตบอลว่าต้องการให้สโมสรพัฒนาและปรับปรุงในด้านใดบ้าง ที่จะทาให้กลุ่มแฟนบอลมีความพึง
พอใจในสโมสรมากขึน้ แม้ไม่อาจกาหนดผลการแข่งขันให้เป็ นไปตามความต้องการของแฟนบอลได้
แต่ถา้ มีความพึงพอใจในเรื่องอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับสโมสรก็น่าจะเพิม่ ระดับของพฤติกรรมทางบวก
และอาจช่วยลดระดับ ความรุนแรงของพฤติกรรมทางลบของแฟนฟุ ต บอลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สโมสรลงได้
6. สโมสรสามารถส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางบวก และลดพฤติกรรมทางลบของ
แฟนฟุ ตบอลได้โดยการแทรกเนื้อหา ข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ ท่ดี ี และพฤติกรรมที่
สโมสรต้อ งการแก่ แฟนฟุ ต บอลผ่านช่องทางสื่อ สารทางการตลาดของสโมสร ก็จะเป็ น การช่ว ย
ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสร และสร้างทัศนคติท่ดี ใี นกลุ่มแฟนฟุ บอล ซึ่งเป็ น
ปั จจัยส่งเสริมให้เกิด พฤติกรรมทางบวก และลดพฤติกรรมทางลบหรือพฤติกรรมก้าวร้าวในกลุ่ม
แฟนฟุตบอลลงได้
สาหรับหน่ วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
จากผลการศึกษาที่พบว่าพฤติกรรมทางบวกของแฟนฟุ ตบอล ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุ น และการมีปฏิสมั พันธ์ของแฟนฟุตบอลระหว่างเข้าชมการแข่งขันส่งผลต่อการมีสุขภาวะ
ทางสังคมและสุขภาพจิตที่ดนี ัน้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สุขภาพจิตชุมชนอาจนาผล
การศึกษาไปปรับใช้ได้ดงั นี้
1. จัดให้มกี จิ กรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในชุมชนอาจจะเกี่ยวข้องกับกีฬา หรือ
การแข่งขันในลักษณะอื่น ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบุคคลส่วนใหญ่ในชุมชน โดยหน่วยงานต้องมีการ
สนับสนุ นให้คนในชุมชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการแข่งขัน โดยอาจจะเป็ นนักกีฬาหรือกองเชียร์กไ็ ด้
เพื่อเพิม่ การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชนซึ่งจะส่งผลให้เกิดสุภาพจิตและสุขภาวะทางสังคม
ทีด่ ี
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2. ส่ ง เสริม ให้ เ กิด การใช้ กีฬ าเป็ นช่ อ งทางในการมีป ฎิ ส ัม พัน ธ์ ร่ ว มกัน โดยการ
สนับสนุ นให้คนในชุมชนเข้าไปชมการแข่งขันของทีมที่เป็ นสัญลักษณ์ของชุมชนหรือจังหวัดนัน้ ๆ
เพื่อสร้างความรูส้ กึ เป็ นพวกเดียวกัน และเครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งจะส่งให้เกิดสุขภาวะทาง
สังคมและสุขภาพจิตทีด่ ี

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่
้ อไป
1. เพื่อให้สามารถสรุปผลการศึกษาได้อย่างกว้างขวางมากขึน้ ควรมี การขยายขอบเขต
ของกลุ่มตัวอย่าง และทาการเก็บข้อมูลกับแฟนฟุตบอลในทุกระดับของลีกอาชีพในประเทศไทย เผื่อ
ผลการศึกษาจะได้ครอบคลุม และสามารถสรุปเป็ นภาพรวมทัง้ หมดได้อย่างแท้จริง เพราะเมื่อเก็บ
ข้อมูลในทุกระดับแล้วผลการวิจยั มีความแตกต่างจากการศึกษาในครัง้ นี้ได้
2. ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบประเมินทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาทางด้านกีฬาไว้
หลายแบบประเมิน ซึ่งโดยทุกฉบับได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญผ่านการ
ทดลองใช้และประเมินคุณภาพแบบวัดมีคา่ อานาจจาแนกรายข้อและค่าความเชื่อมัน่ อยูใ่ นระดับปาน
กลางถึงสูง แบบประเมินทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้จงึ มีคุณภาพเพียงพอสาหรับให้นักวิจยั ทีม่ คี วามสนใจ
ในเรือ่ งทีใ่ กล้เคียงกันสามารถนาไปใช้ศกึ ษาในกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ต่อไป
3. ในการทาเรือ่ งขออนุญาตเก็บข้อมูลกับสโมสร ควรแบ่งเวลาไว้โดยเฉพาะช่วงระยะเวลา
หนึ่ง เนื่องจากแต่ละสโมสรมีระบบการจัดการเกีย่ วกับการอนุญาตในการให้เก็บข้อมูลแตกต่างกัน จึง
ทาให้ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาของการตอบรับทีแ่ น่นอนของแต่ละสโมสรได้
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แบบสอบถามการวิ จยั
เรื่อง “โครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการเป็ นแฟนทีมสโมสรฟุตบอลไทย
แลนด์พรีเมียร์ลีกและพฤติ กรรมการเป็ นแฟนบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทาง
สังคมและสุขภาพจิ ต”

เอกสารชี้แจง
1.การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึ กษาโครงสร้างความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุของการเป็ น แฟนสโมสรฟุตบอล และ
พฤติกรรมการเป็ นแฟนฟุตบอลทีส่ ่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต
2.แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม 1.ข้อมูลทัวไปของแฟนบอล
่
2.การสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3.ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล 4.การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล 5.แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุ ตบอล
6.ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล 7.ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล 8.การยึดมัน่ ในทีม 9.พฤติกรรมของแฟนบอล
10..สุขภาพจิต 11.สุขภาวะทางสังคม จานวน 167ข้อ ใช้เวลาในการตอบประมาณ 20-30 นาที
3.กลุม่ ตัวอย่าง คือ แฟนบอลทีเ่ ข ้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี ทีส่ นาม จานวน 1,100คน
4.ขอรับ รองว่าค าตอบทัง้ หมดจะเก็ บ เป็ น ความลับ และใช้ในการวิจยั โดยน ามาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่ านัน้ จึงไม่ มี
ผลกระทบใดๆ ต่อตัวผูต้ อบและหน่วยงานของผูต้ อบ เนื่องจากไม่สามารถนามาสืบค้นเจาะจงหาผูต้ อบได้
5.ถ้าผูใ้ ห้ขอ้ มูลยินดีทจ่ี ะให้ข ้อมูลขอให้ลงมือตอบแบบสอบถามนี้ หากไม่สบายใจหรืออึดอัดทีจ่ ะตอบคาถามข ้อใดให้ข ้าม
ข้อนัน้ ไปหรือจะยุตกิ ารตอบแบบสอบถามได้ ขอยืนยันว่าการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อตัวผูใ้ ห้ข ้อมูล
6.หากมีข ้อสงสัยสามารถสอบถามผูว้ จิ ยั ได้ท่ี โทร.080-4477715 หรือ e-mail: psy-pop@hotmail.com
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แบบสอบถาม
งานวิจยั เรือ่ ง
“โครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการเป็ นแฟนทีมสโมสรฟุตบอลไทย
แลนด์พรีเมียร์ลีกและพฤติ กรรมการเป็ นแฟนบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทาง
สังคมและสุขภาพจิ ต”
ตอนที่ 1: ข้อมูลเบือ้ งต้นของแฟนฟุตบอลสโมสรไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก
คาชี้แจงกรุณากรอกข้อมูลและทาเครือ่ งหมายถูก ( ) ลงในกล่องสีเ่ หลีย่ ม () ทีต่ รงกับข้อมูล
ของท่าน
1.สโมสรที่เชียร์
........................................................
2.เพศ
ชาย
หญิง
3.อายุ
.............. ปี
4.ระดับการศึกษา

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

5.อาชีพ

ข้าราชการ

พนักงานของรัฐ

พนักงานเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................
6.รายได้

 ต่ากว่า 10,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท

10,001 - 15,000 บาท
 มากกว่า 20,000 บาท

7.ที่พกั อาศัยของท่านอยู่ในละแวก(ไม่เกิ น 10 กิ โลเมตร )/จังหวัด เดียวกับสโมสร
 ใช่
8.จานวนปี ที่ติดตามเชียร์ทีม ............. ปี

 ไม่ใช่
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ตอนที่ 2 ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นแฟนฟุตบอลสโมสรไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 3 ตัวแปรคือ 1.การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
2.ภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล
3.การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล
คาชี้แจงโปรดพิจารณาและทาเครือ่ งหมายถูก
ลงในช่องสีเ่ หลีย่ ม
ทีต่ รงกับระดับความ
คิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ

2.1 ท่ านมีความคิดเห็นต่ อการสื่ อสารทางการตลาดในแต่ ละรูปแบบของสโมสร
เป็ นอย่างไร
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

1
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

1.สโมสรแห่งนี้ได้ให้รายละเอียดและเนื้อหาเกี่ยวกับสโมสร ผ่าน
โฆษณาสือ่ ประเภทต่าง ๆ (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ)
ได้อย่างชัดเจน
2.ข้าพเจ้าสามารถพบเห็นการโฆษณาเกีย่ วกับสโมสรฟุตบอลแห่ง
นี้ผ่านสื่อประเภทต่างๆ (เช่ น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ)
ได้ทวั ่ ๆ ไป
3.ข้าพเจ้าทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสโมสรแห่งนี้ได้จาก
การโฆ ษ ณ าผ่ า นสื่ อ ประเภทต่ า ง ๆ (เช่ น โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ)
4.ข้าพเจ้าทราบถึงสินค้าและโปรโมชันต่
่ าง ๆ ของสโมสรได้จาก
การโฆษณ าของสโมสรแห่ ง นี้ ผ่ า นสื่อ ประเภทต่ า ง ๆ (เช่ น
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ)
5. สโมสรฟุตบอลแห่งนี้ได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับโปรโมชันต่
่ าง ๆ ของ
สโมสร (เช่น ของทีร่ ะลึก ตั ๋วเข้าชมการแข่งขัน และสิทธิพเิ ศษอื่น
ๆ ) กับแฟนบอล และกลุ่มคนทีส่ นใจ
6.สโมสรมีการให้สทิ ธิพเิ ศษต่าง ๆ สาหรับคนทีซ่ อ้ื ตั ๋วปี
7. สโมสรมีการลดราคาสินค้า และจัดโปรโมชันพิ
่ เศษต่าง ๆ ให้กบั
แฟนบอลเป็ นประจา
8.สโมสรมักจัดกิจกรรมชิงรางวัลต่าง ๆ ให้กบั ผูท้ ม่ี าชมการ
แข่งขันทีส่ นาม
9.การจัดกิจกรรมต่าง ๆ (เช่น คอนเสิรต์ , มีตติง้ แต้งกิว้ ปาร์ต้ี การ
ช่วยเหลือสังคม มินิแรลลี)่ ของสโมสร มีความน่าสนใจและดึงดูด
ให้ขา้ พเจ้าเข้าร่วมกิจกรรม

ระดับความคิ ดเห็น
2
3
4
ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

ค่อนข้างเห็น
ด้วย

5
เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
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1
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

10.สโมสรมีการแจ้งตารางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ (เช่น
คอนเสิรต์ , มีตติง้ แต้งกิว้ ปาร์ต้ี การช่วยเหลือสังคม มินิแรลลี่
) ทีช่ ดั เจนให้กบั แฟนบอล
11.รางวัลจากการชนะเลิศกิจกรรมทีส่ โมสรจัดขึน้ (เช่น การ
จับรางวัลจากหางบัตร, การตอบคาถามเพือ่ ชิงรางวัล) กระตุน้
ให้ทา่ นสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆของสโมสร
12.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสโมสร (เช่น การออกบูธ, งาน
แถลงข่าว, รถ Mobile) ช่วยให้ทา่ นได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับสโมสรที่
ถูกต้อง
13.สิง่ พิมพ์ต่าง ๆ ของสโมสร (เช่น นิตยสาร โปสเตอร์
หนังสือพิมพ์ ป้ ายผ้า บิลบอร์ด) มีเนื้อหาทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับ
สโมสร
14.สโมสรมีการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารหลาย ๆ ช่องทาง ทาให้
เข้าถึงข่าวสารได้งา่ ย
15. การประชาสัมพันธ์ขา่ วสารออนไลน์ของสโมสร (web page,
facebook, Twitter) มีเนื้อหาและข้อมูลทีก
่ ระตุน้ ให้ทา่ นต้องติดตาม
เป็ นระยะๆ
16.ท่านได้รบั ข้อมูลอย่างชัดเจน เกีย่ วกับสโมสร สินค้าและ
บริการจากการจัดทารายการขายตรง (TV direct) ของสโมสร
ผ่านทางเคเบิล้ ทีวี
17.การทีส่ โมสรแจกเอกสารเกีย่ วกับสินค้าและบริการต่าง ๆ
รวมถึงโปรโมชันต่
่ างๆ ฟรีถงึ บ้าน ช่วยกระตุน้ ความสนใจของ
ท่านได้
18.การจัดทารายการวิทยุของสโมสร ทาให้ทา่ นได้รบั ข้อมูล
เกีย่ วกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ของสโมสร
19.การได้รบั SMS เกีย่ วกับสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ ส่งผลให้ทา่ น
ทราบความเคลื่อนไหวของสโมสรอย่างใกล้ชดิ
20.เว็บไซต์ของสโมสรมีขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าประเภท
ต่างๆของสโมสรง่ายต่อการเข้าไปหาข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าและ
โปรโมชันต่
่ าง ๆ
21.เว็บไซต์ของสโมสรมีการอัพเดทข้อมูลเกีย่ วกับข่าวสารของ
ทีม รวมทัง้ สินค้าและบริการใหม่ ๆ ตลอดเวลา
22.เว็บไซต์ของสโมสรมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง

ระดับความคิ ดเห็น
2
3
4
ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

ค่อนข้างเห็น
ด้วย

5
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ ง
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ระดับความคิ ดเห็น
2
3
4

1
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

5

ค่อนข้างเห็น
ด้วย

23.เว็บไซต์ของสโมสรง่ายต่อการใช้งาน และสะดวกในการ

ติดตามข่าวสาร รวมทัง้ สังซื
่ อ้ สินค้าต่าง ๆ
24.สโมสรจัดหาพนักงานขายทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับสินค้าและ
โปรโมชันของสโมสร
่
ช่วยให้ทา่ นได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและชัดเจน
25.สโมสรได้จดั หาพนักงานขายสินค้าทีม่ ที กั ษะการนาเสนอ
และตอบคาถามเกีย่ วกับสินค้าได้ดี ช่วยให้ทา่ นเข้าใจเกีย่ วกับ
สินค้าและบริการต่าง ๆ ของสโมสร
26.สโมสรแห่งนี้ได้จดั พนักงานขายทีม่ ลี กั ษณะ พูดจาไพเราะ
สุภาพ เรียบร้อย และมีความสามารถในการสือ่ สารได้ดี
27.การให้ละเอียดเกีย่ วกับสินค้า และโปรโมชันต่
่ าง ๆ ที่
พนักงานนาเสนอ เป็ นการกระตุน้ ความสนใจเกีย่ วกับสินค้า
และบริการต่าง ๆ ของสโมสร

2.2.ท่านมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลเป็ นอย่างไร
ระดับความคิ ดเห็น
ภาพลักษณ์ของแบรนด์
1.สโมสรแห่งนี้มนี กั ฟุตบอลทีม่ ชี ่อื เสียง
2.สโมสรแห่ ง นี้ ป ระสบความส าเร็จ อย่ า งมากใน
ประเทศ
3.สโมสรแห่งนี้มชี ่อื เสียงในระดับสากล
4.สโมสรแห่งนี้มตี ราประจาสโมสรทีโ่ ดดเด่น
5.สโมสรแห่ งนี้ ม ีชุ ด การแข่งขัน ที่ดูท ัน สมัย และ
สวยงาม
6.สโมสรแห่งนี้มรี ะบบการจัดการแข่งขันทีด่ ี
7.สโมสรแห่งนี้มรี ะบบการบริหารภายในองค์กรทีด่ ี
8.สโมสรแห่ ง นี้ ม ีผู้ ส นั บ สนุ น ที่ ม ีศ ัก ยภาพด้ า น
เงินทุน

1

2

3

4

5

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

ค่อนข้างเห็น
ด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ ง
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ระดับความคิ ดเห็น
ภาพลักษณ์ของแบรนด์

1

2

3

4

5

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

ค่อนข้างเห็น
ด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

9.สโมสรแห่งนี้เป็ นสโมสรที่ให้แฟนฟุ ตบอลมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสโมสร
10.สโมสรแห่ งนี้ ม ีป ระธานสโมสรที่ต ัง้ ใจท างาน
อย่างทุมเท
11.สโมสรแห่งนี้มผี ู้จดั การทีมที่ตงั ้ ใจทางานอย่าง
ทุมเท
12.สโมสรแห่งนี้มกี ลุ่มผูบ้ ริหารมีความสามารถใน
เรือ่ งการบริหารจัดการ
13.สโมสรแห่งนี้มกี ลุม่ ผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์
14.สโมสรแห่งนี้มนี ักฟุตบอล ที่ตงั ้ ใจและทุ่มเทใน
การแข่งขัน
15.นักฟุตบอลของสโมสรนี้มนี ้าใจนักกีฬา
16.สโมสรแห่งนี้มนี กั ฟุตบอลทีต่ ดิ ทีมชาติไทย
17.สโมสรแห่ ง นี้ มี นั ก ฟุ ตบอลที่ ม ี ท ั ก ษะและ
ความสามารถสูง
18.สโมสรแห่ งนี้ ม ีนัก ฟุ ต บอลที่เล่ น เป็ น ทีม และ
ประสานงานกันได้ดี
19.สนามแข่งขันของสโมสรสวยงามเหมือนสนาม
กีฬาในต่างประเทศ
20.สนามแข่งขันแห่งนี้มที น่ี งที
ั ่ ส่ ะดวกสบาย
21.สนามการแข่งขัน มีส ิ่งอ านวยความสะดวกที่
ครบถ้วน
22.ทีมงานผูฝ้ ึกสอนมีความรู้ เทคนิค แทคติค ทีด่ ี
23.ผูฝ้ ึกสอนมีช่อื เสียงเป็ นทีร่ จู้ กั ของแฟนฟุตบอล
24.ทีมงานผูฝ้ ึ กสอนได้รบั ใบอนุ ญาตควบคุมทีมใน
ระดับสากล

2.3.การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล โดยการประเมินความคิดเห็นในส่วนนี้แบ่งออกเป็ น
5 ระดับดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง จริงทีส่ ดุ
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 1 หมายถึง ไม่จริง

คะแนน 4 หมายถึง ค่อนข้างจริง
คะแนน 2 หมายถึง ค่อนข้างไม่จริง
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ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมในข้อความนี้ อย่างไร
การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล

1
ไม่จริ ง

1.ข้ า พเจ้ า รู้จ ัก สโมสรที่ เ ป็ นแฟนบอล จากคนใน
ครอบครัว
2.ข้า พเจ้า เป็ นแฟนบอลของสโมสรที่ติด ตามเชีย ร์
เพราะมีคนในครอบครัวเป็ นแฟนบอลของสโมสรนี้ดว้ ย
3.ข้าพเจ้าได้รบั ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสโมสรทีเ่ ป็ น
แฟนบอล จากคนในครอบครัว
4.การได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องฟุตบอล
กับ คนในครอบครัว ส่ง ผลให้ ฉั น เป็ นแฟนบอลของ
สโมสรทีต่ ดิ ตามเชียร์
5. ข้าพเจ้ารูว้ ธิ กี ารแสดงออกถึงการเป็ นแฟนบอลของ
สโมสร จากพฤติกรรมของคนในครอบครัว
6.คนในครอบครัวชวนข้าพเจ้าไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของสโมสรทีข่ า้ พเจ้าเป็ นแฟนบอล
7.ข้าพเจ้าไปดูการแข่งขันของสโมสรทีเ่ ป็ นแฟนบอลที่
สนามกับคนในครอบครัว
8.ครอบครัวไม่ม ีผ ลต่ อการเลือกสโมสรฟุ ตบอลที่จะ
ติดตามเชียร์
9.ข้าพเจ้ารู้จ กั สโมสรที่เป็ น แฟนบอล ผ่ านทางกลุ่ ม
เพือ่ น
10.ข้าพเจ้าเป็ น แฟนบอลของสโมสรที่ติด ตามเชีย ร์
เพราะมีเพือ่ นเป็ นแฟนบอลของสโมสรนี้ดว้ ย
11.ข้าพเจ้าได้รบั ข้อมูลข่าวสารต่ าง ๆ ของสโมสรที่
เป็ นแฟนบอล จากกลุ่มเพือ่ น
12.การได้พู ด คุ ย แลกเปลี่ย นความคิด เห็น ในเรื่อ ง
ฟุตบอลกับเพื่อนๆ ส่งผลให้ขา้ พเจ้าเป็ นแฟนบอลของ
สโมสรทีต่ ดิ ตามเชียร์
13.ข้าพเจ้ารูว้ ธิ กี ารแสดงออกถึงการเป็ นแฟนบอลของ
สโมสรที่ตดิ ตามเชียร์ จากพฤติกรรมของเพื่อนทีเ่ ชียร์
ทีมเดียวกัน
14.เพื่อ นชวนข้า พเจ้า ไปร่ ว มกิจ กรรมต่ า ง ๆ ของ
สโมสรทีข่ า้ พเจ้าเป็ นแฟนบอล
15.ข้าพเจ้าไปดูการแข่งขันของสโมสรทีเ่ ป็ นแฟนบอล

ระดับความคิ ดเห็น
2
3
4
ค่อนข้างไม่
จริ ง

ปานกลาง

ค่อนข้าง
จริ ง

5
จริ งที่สดุ
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การถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล

1
ไม่จริ ง

ทีส่ นามกับกลุ่มเพือ่ น
16.กลุ่มเพื่อนไม่มผี ลต่อการเลือกสโมสรฟุ ตบอลที่จะ
ติดตามเชียร์
17.ฉันได้รบั ข่าวสารต่างๆของสโมสรที่เป็ นแฟนบอล
ผ่านสือ่ ต่าง ๆ เช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ท
18.ฉันติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของสโมสรที่เป็ นแฟน
บ อ ล ผ่ า น สื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น ที วี ห นั ง สื อ พิ ม พ์
อินเตอร์เน็ท
1 9 .ข่ า ว ส า ร ที่ ไ ด้ รั บ ผ่ า น สื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น ที วี
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ททาให้ทราบถึงลักษณะ และ
วิธกี ารแสดงออกที่ถึงการเป็ นแฟนบอลของสโมสรที่
ติดตมเชียร์
20.ก ารได้ ร ั บ ข่ า วสารผ่ าน สื่ อ ต่ าง ๆ เช่ น ที วี
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ท ไม่สง่ ผลต่อการเลือกสโมสร
ฟุตบอลทีจ่ ะติดตามเชียร์
21.การได้ ร ับ ข่ า วสารผ่ า นสื่อ ประเภทต่ า ง ๆ ที วี
หนั ง สือ พิม พ์ อิน เตอร์เน็ ท ส่ง ผลต่ อ การเข้า ชมการ
แข่งขันของฉัน

ระดับความคิ ดเห็น
2
3
4
ค่อนข้างไม่
จริ ง

ปานกลาง

ค่อนข้าง
จริ ง

5
จริ งที่สดุ
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ตอนที่ 3 ปั จจัยภายในที่ เกี่ยวข้องกับการเป็ นแฟนฟุตบอลสโมสรไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ซึ่ ง
แบ่งออกเป็ น 4 แบบประเมิ นดังนี้
1.แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
2.ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล
3.ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล
4.การยึดมันในที
่
ม
คาชี้ แจงโปรดพิจารณาและทาเครื่องหมายถูก
ลงในช่องสี่เหลี่ยม
ที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ
3.1ท่ านมี ค วามคิ ด เห็น เกี่ ย วกับ แรงจูงใจที่ ส่ งผลต่ อ การเข้ าชมการแข่ ง ขัน ในข้ อ ความนี้
อย่างไร
ระดับความคิ ดเห็น
แรงจูงใจในการเข้าชมฟุตบอล
1
2
3
4
5
ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ ง

1.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ประสบความสาเร็จไปด้วยเมื่อทีมชนะการ
แข่งขัน
2.เมือ่ ทีมชนะข้าพเจ้าก็รสู้ กึ ชนะด้วย
3.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ภูมใิ จเมือ่ ทีมเล่นได้ดี
4.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ประทับใจในเสน่หข์ องการแข่งขันฟุตบอล
5.ข้าพเจ้าเพลิดเพลินกับความงามโดยธรรมชาติของการ
แข่งขันฟุตบอล
6.ข้ า พเจ้ า เพลิด เพลิน กับ ความสง่ า งามที่ ม ี อ ยู่ ใ นการ
แข่งขันฟุตบอล
7.ข้าพเจ้ารูส้ กึ สนุ กสนานกับการได้ชมเกมส์การแข่งขันที่
สูสกี นั
8.ข้าพเจ้ารูส้ กึ สนุ กกับการลุน้ ผลการแข่งขันที่ไม่สามารถ
บอกได้ จนกว่าจะจบการแข่งขัน
9.ข้าพเจ้าสนุ กกับความไม่แน่ นอนของเกมส์การแข่งขันที่
สูสกี นั
10.ข้าพเจ้าสนุ กกับจุดเปลีย่ นของเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้ใน
การแข่งขัน
11.การชมการแข่ง ขัน ฟุ ต บอลช่ ว ยให้ ข้า พเจ้า หลีก หนี
ความจาเจของชีวติ
12.การชมการแข่งขัน ฟุ ตบอลช่วยเบี่ยงเบนความสนใจ

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย

ไม่แน่ ใจ

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
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แรงจูงใจในการเข้าชมฟุตบอล

1
ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ ง

ระดับความคิ ดเห็น
2
3
4
ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย

ไม่แน่ ใจ

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

5
เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ของข้าพเจ้าไปจากกิจกรรมประจาเดิม ๆ
13.สาหรับข้าพเจ้าการชมการแข่งขันฟุ ตบอลช่วยทาให้
หยุดคิดถึงปั ญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวติ ได้
14.การได้เห็นทักษะอันยอดเยีย่ มของนักฟุตบอล ในขณะ
แข่งขันเป็ นสิง่ ทีท่ าให้ฉนั ประทับใจ
15.ข้าพเจ้ารูส้ กึ เพลิดเพลินที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นทีด่ ขี อง
นักฟุตบอล
16.ข้าพเจ้ารูส้ กึ เพลิดเพลินที่ได้เห็นการเล่นที่เต็มไปด้วย
ทักษะของนักฟุตบอลในขณะแข่งขัน
17.ข้าพเจ้ารูส้ กึ เบิกบานใจเมื่อได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น
ในขณะดูการแข่งขันฟุตบอล
18.ข้าพเจ้ารูส้ กึ สนุ กกับการพูดคุยกับคนอื่นในขณะดูการ
แข่งขันฟุตบอล
19.ข้า พเจ้า รู้ส ึก เบิก บานใจที่ไ ด้ พ บปะกับ บุ ค คลอื่น ๆ
ในขณะชมการแข่งขันฟุตบอล

3.2 ท่านมีความคิ ดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอลในข้อความนี้ อย่างไร
ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล

1
ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ ง

1.ข้าพเจ้าอาจพิจารณาทีจ่ ะเปลีย่ นไปเป็ นแฟนบอลทีมอื่น
ได้ ถ้าทีมมีผลงานตกต่าอย่างต่อเนื่อง
2.ข้าพเจ้าจะดูการแข่งขันฟุตบอล เฉพาะตอนทีมทีฉ่ นั เป็ น
แฟนบอลทาการแข่งขัน ไม่วา่ จะแข่งกับทีมอะไร
3.ฉันอาจจะพิจารณาเปลีย่ นไปเป็ นแฟนบอลทีมอื่น ๆ ถ้า
สโมสรขายนักเตะทีเ่ ป็ นกาลังสาคัญของทีม
4.การเป็ นแฟนบอลของสโมสรนี้ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ส าคั ญ กั บ
ข้าพเจ้า
5.ข้าพเจ้าแน่ ใจว่าเป็ นสิง่ ที่ถูกต้องที่ได้เป็ นแฟนบอลของ
สโมสรนี้

ระดับความคิ ดเห็น
2
3
4
ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย

ไม่แน่ ใจ

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

5
เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
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ความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล

1
ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ ง

ระดับความคิ ดเห็น
2
3
4
ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย

ไม่แน่ ใจ

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

5
เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

6.ข้าพเจ้าเป็ นแฟนบอลทีเ่ หนียวแน่นของสโมสรนี้
7.ถึงสโมสรจะจ้างผูจ้ ดั การทีมทีข่ า้ พเจ้าไม่ชอบ ข้าพเจ้าก็
ยังคงเป็ นแฟนบอลของทีมนี้ต่อไป
8.ข้า พเจ้า คล้อ ยตามและเปลี่ ย นไปเป็ นแฟนบอลของ
สโมสรอื่นได้งา่ ย
9.ข้าพเจ้าเป็ นแฟนบอลของสโมสรนี้ มาตัง้ แต่เริม่ ดูการ
แข่งขันฟุตบอลอาชีพ
10.ไม่มที างทีข่ า้ พเจ้าจะเปลีย่ นไปเชียร์สโมสรอื่น แม้จะมี
เพือ่ นสนิทเป็ นแฟนบอลของสโมสรอื่น ๆ
11.แทบจะไม่มอี ะไรมาเปลี่ยนให้ฉันไปเป็ นแฟนบอลทีม
อื่นได้
12.เป็ นไปได้ ย ากที่ จ ะเปลี่ ย นความเชื่ อ ของข้ า พเจ้ า
เกีย่ วกับสโมสรทีข่ า้ พเจ้าเป็ นแฟนบอล
13.ข้าพเจ้าสามารถบอกเหตุผลได้มากมายว่าเพราะเหตุ
ใดจึงยังคงเป็ นแฟนบอลของสโมสรนี้ต่อไป แม้จะมีผลการ
แข่งขันทีไ่ ม่ดกี ต็ าม
14.ความผูกพันของข้าพเจ้ากับสโมสรจะลดลง หากทีมมี
ผลการแข่งขันที่ไม่ดแี ละไม่มแี นวโน้ มที่จะพัฒนาให้ดขี ้นึ
ได้

3.3 ท่านมีความคิ ดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเป็ นแฟนบอลของสโมสรในข้อความนี้
อย่างไร
ระดับความคิ ดเห็น
ความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล
1
2
3
4
5
ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ ง

1.ข้าพเจ้ารูส้ กึ พอใจทีไ่ ด้เป็ นแฟนบอลของสโมสรนี้
2.ข้าพเจ้ามีค วามสนุ กสานอย่างมาก เมื่อเป็ น แฟนบอล
ของสโมสรนี้
3.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ดีทต่ี ดั สินใจเป็ นแฟนบอลของสโมสรนี้
4.การเป็ นแฟนบอลของสโมสรนี้ ท าให้ ข้า พเจ้า ได้ ร ับ
ประสบการณ์ทด่ี ี
5.ข้าพเจ้าแน่ ใจว่าการตัดสินใจเป็ นแฟนบอลของสโมสรนี้

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย

ไม่แน่ ใจ

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
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เป็ นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง

3.4.แบบประเมิ นการยึดมันในที
่
ม โดยการประเมินความคิดเห็นในส่วนนี้แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง จริงทีส่ ดุ
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 1 หมายถึง ไม่จริง

คะแนน 4 หมายถึง ค่อนข้างจริง
คะแนน 2 หมายถึง ค่อนข้างไม่จริง

ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยึดมันในที
่
มตามข้อความเหล่านี้ อย่างไร
การยึดมันในที
่
ม

1
ไม่จริ ง

1.ชัยชนะของทีมทีเ่ ป็ นแฟนบอล มีความสาคัญกับ
ข้าพเจ้าอย่างมาก
2.ข้าพเจ้าเป็ นแฟนบอลที่เหนี ย วแน่ น อย่า งมากคน
หนึ่ง
3.เพื่อน ๆ มองข้าพเจ้าว่าเป็ นแฟนบอลที่เหนียวแน่ น
มาก
4.ในระหว่ า งฤดู ก าลแข่ ง ขัน ข้ า พเจ้ า มัก ติ ด ตา ม
ข่าวสารของทีมอย่างใกล้ชดิ ผ่านช่องทางต่าง ๆ (เช่น
การพู ด คุ ย กับ คนอื่น โทรทัศ น์ วิท ยุ หนั ง สือ พิม พ์ )
อย่างสม่าเสมอ
5.การได้ เ ป็ นแฟนบอลของที ม มี ค วามส าคั ญ กั บ
ข้าพเจ้ามาก
6.ข้ า พเจ้ า ไม่ ช อบที ม ที่ เ ป็ นคู่ ป รับ ส าคัญ กั บ ที ม ที่
ข้าพเจ้าเป็ นแฟนบอล อย่างมาก
7..ข้ า พเจ้ า มัก จะติ ด หรือ โชว์ ส ัญ ลัก ษณ์ ของที ม ที่
ข้าพเจ้าเป็ นแฟนบอล ไว้ตามที่ต่าง ๆ (เช่น ที่ทางาน
บ้าน เสือ้ ผ้า)

ระดับความคิ ดเห็น
2
3
4
ค่อนข้างไม่
จริ ง

ปานกลาง

ค่อนข้าง
จริ ง

5
จริ งที่สดุ
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ตอนที่ 4 พฤติ กรรมและผลลัพธ์ที่ได้จากเป็ นแฟนฟุตบอลสโมสรไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ซึ่ ง
แบ่งออกเป็ น 3 แบบประเมิ นดังนี้
1.พฤติ กรรมของแฟนบอล
2.สุขภาพจิ ต
3.สุขภาวะทางสังคม
คาชี้ แจงโปรดพิจารณาและทาเครื่องหมายถูก
ลงในช่องสี่เหลี่ยม
ที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ

4.1ท่านมีพฤติกรรมตามข้อคาถามบ่อยครังแค่
้ ไหน
พฤติ กรรมของแฟนบอล

1
ไม่เคย

1.ข้าพเจ้าซือ้ ตั ๋วปี ของสโมสร
2.ข้าพเจ้าใส่เสือ้ ของสโมสรเวลาเข้าชมการแข่งขัน
3.ข้าพเจ้าพูดคุยกับบุคคลอื่นเกีย่ วกับทีมฟุตบอลทีฉ่ นั เป็ น
แฟนบอล
4.ข้าพเจ้าวาดใบหน้า (เพ้นท์หน้า) หรือทาสัญลักษณ์ของ
สโมสรตามร่างกาย
5.ข้าพเจ้าเอาอุป กรณ์ และสัญ ลักษณ์ ต่าง ๆ ที่ม ีช่อื ของ
สโมสรมาติดยานพาหนะเวลาไปชมการแข่งขันทีส่ นาม
6.ข้าพเจ้าเชียร์เพือ่ ทีม โดยไม่สนใจถึงผลการแข่งขัน
7.ข้าพเจ้าติดตามชมการแข่งขันจนจบเกมส์ แม้จะรูว้ ่าทีม
โปรดกาลังจะแพ้กต็ าม
8.ข้าพเจ้าชมการแข่งขันอย่างน้อย 2 นัด ในแต่ละฤดูกาล
9.ข้าพเจ้ารูจ้ กั เพลงเชียร์ของสโมสร
10.ข้าพเจ้าติดตามข่าวว่าใครจะได้ลงเป็ น 11 ตัวจริงในแต่
ละนัด

ระดับความคิ ดเห็น
2
3
4
แทบไม่
เคย

บางครัง้

บ่อยครัง้

5
บ่อยที่สดุ
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4.2.ท่านมีพฤติกรรมตามข้อคาถามบ่อยครังแค่
้ ไหน
พฤติ กรรมของแฟนบอล

ระดับความคิ ดเห็น
2
3
4

1
ไม่เคย

แทบไม่
เคย

บางครัง้

บ่อยครัง้

5
บ่อยที่สดุ

1. ฉันโห่ ใส่ผเู้ ล่นเวลาทีฉ่ นั ไม่พอใจ
2.ข้าพเจ้าดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างดูการแข่งขัน
3.ข้าพเจ้าไม่สนใจที่จะทาอย่างอื่น ในขณะดูการแข่งขัน
ฟุตบอล
4. ข้าพเจ้าทะเลาะวิวาทกับแฟนฟุตบอลฝั ง่ ตรงข้าม
5.ข้าพเจ้ายัวโมโหกั
่
บแฟนบอลฝั ง่ ตรงข้าม
6.พฤติกรรมของข้าพเจ้าเปลี่ยนไปในทางไม่ดใี นระหว่าง
ชมการแข่งขัน เช่น พูดสบถมากขึน้ ทาท่าทางแยะเย้ยทีม
ตรงข้าม ฯลฯ
7.ข้า พเจ้า ตะโกนด่ า นั ก ฟุ ต บอล หรือ โค้ช ด้ว ยถ้ อ ยค า
หยาบคาย
8.ข้า พเจ้า เคยถู ก ต าหนิ จ ากพฤติก รรมที่ แ สดงออกมา
ในขณะชมการแข่งขัน
9.ข้าพเจ้าแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ในขณะชมการ
แข่งขัน เช่น ขว้างปาสิง่ ของ ตะโกนแยะเย้ยฝั ง่ ตรงข้าม
10.ข้าพเจ้าไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ที่เสียไปกับการ
สนับสนุนทีมทีข่ า้ พเจ้าเป็ นแฟนบอล
11.ข้าพเจ้าเสียเวลาในการทางานหรือทากิจวัตรประจาวัน
ไปกับการติดตามข่าวสารของทีมทีเ่ ป็ นแฟนบอล

4.2.แบบประเมิ นสุขภาพจิ ต

ท่านมีอาการตามข้อคาถามบ่อยครังขนาดไหน
้
สุขภาพจิ ต

0
ไม่มีเลย

1.ข้าพเจ้าสามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิง่ ทีต่ นเองกาลังทาอยู่
ได้
2.ข้าพเจ้านอนไม่หลับเพราะกังวลใจ
3.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าได้ทาตัวให้เป็ นประโยชน์ ในเรื่องปกติทวั ่

ระดับความคิ ดเห็น
1
2
มีเล็กน้ อย

มีค่อนข้างบ่อย

3
มีบ่อยครัง้
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สุขภาพจิ ต

0
ไม่มีเลย

ระดับความคิ ดเห็น
1
2
มีเล็กน้ อย

มีค่อนข้างบ่อย

3
มีบ่อยครัง้

ๆ ไป
4.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าสามารถตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ได้
5.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ตึงเครียด
6.ข้ า พ เจ้ า รู้ ส ึ ก ว่ า ต น เองไม่ ส า ม ารถ เอาช น ะค วาม
ยากลาบากได้
7.ข้าพเจ้าสามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน
ตามปกติได้
8.ข้าพเจ้าสามารถทีจ่ ะเผชิญหน้ากับปั ญหาต่าง ๆ
9.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ไม่มคี วามสุขและเศร้าหมอง
10.ข้าพเจ้ารูส้ กึ เสียความมันใจในตั
่
วเอง
11.ข้าพเจ้าคิดว่าตัวเองเป็ นคนไร้คา่
12.โดยรวมแล้ว ข้าพเจ้ารูส้ กึ มีความสุขดี

ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมรอบตัวอย่างไร
สุขภาวะทางสังคม

1
ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ ง

1.โลกดูซบั ซ้อนเกินไปสาหรับข้าพเจ้า
2.ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าใจความเป็ นไปต่าง ๆ ของโลกนี้
ได้
3.ข้าพเจ้าคิด ว่าเป็ นเรื่อ งง่ายที่จ ะคาดการณ์ ว่าอะไรจะ
เกิดขึน้ ต่อไปในสังคม
4.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนทีอ่ าศัยอยู่
5.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ใกล้ชดิ สนิทสนมกับคนอื่น ๆ ในชุมชน
6.ชุมชนของข้าพเจ้าเป็ นชุมชนทีส่ งบสุข
7.คนส่วนใหญ่มกั ช่วยเหลือผูอ้ ่นื โดยไม่หวังผลตอบแทน
8.คนส่วนใหญ่มกั ไม่สนใจกับปั ญหาของคนอื่น
9.ฉันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็ นคนจิตใจดี
10.ฉันมีสงิ่ มีคา่ ทีจ่ ะแบ่งปั นให้กบั โลกหรือคนสังคม
11.กิจวัตรประจาวันของข้าพเจ้าไม่ได้ทาประโยชน์ อะไร
ให้กบั ชุมชน

ระดับความคิ ดเห็น
2
3
4
ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย

ปานกลาง

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

5
เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
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สุขภาวะทางสังคม

1
ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ ง

12.ฉันไม่มสี งิ่ ทีส่ าคัญทีจ่ ะมอบให้กบั สังคม
13.โลกกาลังกลายเป็ นสถานที่ ทีด่ ขี น้ึ สาหรับทุกคน
14.สังคมได้หยุดการพัฒนาแล้ว
15.สังคมในขณะนี้ไม่เหมาะกับข้าพเจ้า

ระดับความคิ ดเห็น
2
3
4
ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย

ปานกลาง

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

5
เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
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ภาคผนวก ข
ผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
1.รศ. ดร.สมบัติ ท้ายเรือคา

อาจารย์ประจาภาควิ ชาวิ จยั และพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม

2.ผศ. ดร. รังสรรค์ โฉมยา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิ สิต คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม

3.อ. ดร. ชัยรัตน์ ชูสกุล

อาจารย์ประจาภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์สขุ ภาพและการ
กีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม

4.รศ.ดร.การุณย์ ประทุม

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิ ตศึกษาและวิ จยั
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม

5.อ.ดร.ณัฐวุฒิ อริ นทร์

อาจารย์ประจาภาควิ ชาจิ ตวิ ทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
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ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
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แบบประเมิ นการสื่อสารทางตลาดแบบบูรณาการ
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านแล้ว ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)พบว่า
มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.957 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับที่ยอมรับได้ มีค่า
อานาจจาแนกรายข้ออยูท่ ร่ี ะหว่าง 0.488-0.819 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริงได้นาแบบประเมิน
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของ ซึง่ ในเบือ้ งต้นพบว่าค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองการวัดได้แก่
2 = 1898.69, df = 317, p = 0.000, CFI = 0.98, GFI = 0.85 และ RMSEA = 0.079) ซึ่งจากค่า
ดัชนีความกลมกลืนดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)อยู่
ระหว่าง 0.78 - 0.93
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แบบประเมิ นการถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุตบอล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านแล้ว ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)พบว่า
มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.859 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับที่ยอมรับได้ มีค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ท่ีระหว่ า ง 0.042-632 หลัง จากนั น้ น าไปเก็บ ข้อ มู ล จริง และได้ท าการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมินการ
ถ่ายทอดทางสังคมสู่สโมสรฟุ ตบอล ซึ่งผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นพบว่าแบบจาลองการวัดยังไม่
สอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ ( 2 = 1938.42, df = 186,p = 0.000, CFI = 0.96, GFI = 0.81
และ RMSEA = 0.109) ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดข้อคาถามออกบางข้อ โดยการ
พิจารณาจากค่าดัชนีในการปรับแบบจาลอง (Modification Index)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor
lading)น้ อ ย และเป็ นข้อ ค าถามที่มีใจความใกล้เคีย งกับ ข้อ ค าถามอื่น ออก โดยตัด ทีล ะข้อ จน
แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 419.32, df = 87, p = 0.000, CFI = 0.98,
GFI = 0.93 และ RMSEA = 0.069)โดยมีจานวนข้อคาถามทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์จริงทัง้ สิน้ จานวน 15
ข้อ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)อยู่ระหว่าง 0.74 - 0.93 มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ
0.911 และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.553 – 0.680

199

แบบประเมิ นภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านแล้ว ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)พบว่า
ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.948 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับที่ยอมรับได้ มีค่า
อานาจจาแนกรายข้อ อยู่ท่ีระหว่าง 0.170-0.811 หลังจากนัน้ น าไปเก็บ ข้อ มูล จริงและได้ท าการ
ตรวจสอบความตรงเชิง โครงสร้า งโดยการวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน ของแบบประเมิน
ภาพลัก ษณ์ ข องสโมสรฟุ ต บอล ซึ่งผลการวิเคราะห์ในเบื้อ งต้น พบว่า แบบจ าลองการวัด ยังไม่
สอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ (2 = 2390.98, df = 246, p = 0.000, CFI = 0.97, GFI = 0.80
และ RMSEA = 0.104) ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดข้อคาถามออกบางข้อ โดยการ
พิจารณาจากค่าดัชนีในการปรับแบบจาลอง (Modification Index)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor
lading)น้ อ ย และเป็ นข้อ ค าถามที่ มีใจความใกล้เคีย งกับ ข้อ ค าถามอื่น ออก โดยตัด ทีล ะข้อ จน
แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์(2 = 731.66, df = 129, p = 0.000, CFI = 0.99,
GFI = 0.91 และ RMSEA = 0.076)โดยมีจานวนข้อคาถามทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์จริงทัง้ สิน้ จานวน 18
ข้อ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)อยู่ระหว่าง 0.68 - 0.91 มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ
0.949 และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.566 – 0.764
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แบบประเมินแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านแล้ว ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)พบว่า
ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.909 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับที่ยอมรับได้ มีค่า
อานาจจาแนกรายข้ออยู่ท่ีระหว่าง 0.447-0.648 หลังจากนัน้ น าไปเก็บ ข้อมูล จริงและได้ท าการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมินแรงจูงใจ
ในการเข้าชมการแข่งขัน ฟุ ต บอลซึ่งผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้น พบว่าแบบจาลองการวัด ยังไม่
สอดคล้องกับ ข้อมูล เชิงประจักษ์ ( 2 = 1118.50, df = 146, p = 0.000, CFI = 0.98, GFI = 0.87
และ RMSEA = 0.091)ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดข้อคาถามออกบางข้อ โดยการ
พิจารณาจากค่าดัชนีในการปรับแบบจาลอง (Modification Index)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor
lading)น้ อ ย และเป็ นข้อ ค าถามที่มีใจความใกล้เคีย งกับ ข้อ ค าถามอื่น ออก โดยตัด ทีล ะข้อ จน
แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์(2 = 400.46, df = 71, p = 0.000, CFI = 0.99,
GFI = 0.93 และ RMSEA = 0.076)โดยมีจานวนข้อคาถามที่ใช้นารวิเคราะห์จริงทัง้ สิน้ จานวน 14
ข้อ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)อยู่ระหว่าง 0.86 - 0.93 มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ
0.938 และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.613 – 0.755

201

แบบประเมิ นการยึดมันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านแล้ว ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)พบว่า
ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.848 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับที่ยอมรับได้ มีค่า
อานาจจาแนกรายข้อ อยู่ท่ีระหว่าง 0.374-0.795 หลังจากนัน้ น าไปเก็บ ข้อ มูล จริงและได้ท าการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมินการยึด
มันผู
่ กพันต่อสโมสรฟุตบอล ซึง่ ผลการวิเคราะห์ในเบือ้ งต้นพบว่าแบบจาลองการวัดยังไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์(2 = 195.35, df = 14, p = 0.000, CFI = 0.97, GFI = 0.93 และ RMSEA =
0.127) ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดข้อคาถามออกบางข้อ โดยการพิจารณาจากค่า
ดัชนีในการปรับแบบจาลอง (Modification Index)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor lading)น้อย และ
เป็ น ข้อค าถามที่มีใจความใกล้เคีย งกับ ข้อค าถามอื่น ออก โดยตัด ทีละข้อจนแบบจาลองมีค วาม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 23.73, df = 5, p = 0.00024, CFI = 0.99, GFI = 0.99 และ
RMSEA = 0.068)โดยมีจานวนข้อคาถามทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์จริงทัง้ สิน้ จานวน 5 ข้อ มีค่าน้ าหนัก
องค์ป ระกอบ (factor loading)อยู่ระหว่าง 0.70 - 0.90 มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.853 และมีค่า
อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.581-0.770

202

แบบประเมินความพึงพอใจของแฟนฟุตบอล
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านแล้ว ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)พบว่า
ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.953 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับที่ยอมรับได้ มีค่า
อานาจจาแนกรายข้ออยู่ท่ี 0.831 – 0.904 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริงและได้ทาการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมินความพึงพอใจของ
แฟนฟุตบอล ซึ่งผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นพบว่าแบบจาลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์(2 = 81.88, df = 5, p = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.96 และ RMSEA = 0.139) ผูว้ จิ ยั
จึงทาการปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดข้อคาถามออกบางข้อ โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีในการปรับ
แบบจาลอง (Modification Index)ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor lading)น้อย และเป็ นข้อคาถามที่
มีใจความใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่นออก โดยตัดทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (2 = 5.19, df = 2, p = 0.0746, CFI = 1.00, GFI = 1.00 และ RMSEA = 0.045)โดยมี
จานวนข้อคาถามที่ใช้ในการวิเคราะห์จริงทัง้ สิ้นจานวน 4 ข้อ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor
loading)อยู่ระหว่าง 0.86 - 0.96 มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.930 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.774 – 0.869
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แบบประเมินความจงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอล
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ย วชาญ 5 ท่ านแล้ว ได้น าแบบวัด ไปทดลองใช้เพื่อ ตรวจสอบค่าความเชื่อ มัน่ (Reliability)
พบว่าค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.735 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับทีย่ อมรับได้ มี
ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ทร่ี ะหว่าง -0.107 - 0.656 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริงและได้ทาการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมินความ
จงรักภักดีต่อสโมสรฟุตบอลซึง่ ผลการวิเคราะห์ในเบือ้ งต้นพบว่าแบบจาลองการวัดยังไม่สอดคล้อง
กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ป ระจั ก ษ์ (2 = 3599.69, df = 77, p = 0.000, CFI = 0.81, GFI = 0.61 และ
RMSEA = 0.239)ผู้วิจ ัย จึง ท าการปรับ โมเดลโดยพิจ ารณาตัด ข้อ ค าถามออกบางข้อ โดยการ
พิจารณาจากค่าดัชนีในการปรับแบบจาลอง (Modification Index)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor
lading) น้ อ ย และเป็ นข้อ ค าถามที่มีใจความใกล้เคีย งกับ ข้อ ค าถามอื่น ออก โดยตัด ทีล ะข้อ จน
แบบจ าลองมีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มู ล เชิงประจัก ษ์ (2 = 18.51, df = 5, p = 0.00237, CFI =
0.99, GFI = 0.99 และ RMSEA = 0.058) โดยมีจานวนข้อคาถามที่ใช้ในการวิเคราะห์จริงทัง้ สิ้น
จานวน 5 ข้อ มีค่ าน้ าหนั ก องค์ป ระกอบ (factor loading)อยู่ระหว่ าง 0.66 - 0.93 มีค่ า ความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.858 และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง ๆ 0.549 – 0.794

i1
i2

TLO

i3

i4
i5
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แบบประเมินพฤติ กรรมแฟนฟุตบอล
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านแล้ว ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)พบว่า
ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.894 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับที่ยอมรับได้ มีค่า
อานาจจาแนกรายข้ออยู่ท่รี ะหว่าง 0.163 - 0.751 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริงและได้ทาการ
ตรวจสอบความตรงเชิง โครงสร้า งโดยการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยั น ของแบบประเมิน
พฤติกรรมของแฟนฟุตบอลซึ่งผลการวิเคราะห์ในเบือ้ งต้นพบว่าแบบจาลองการวัดยังไม่สอดคล้อง
กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ป ระจั ก ษ์ (2 = 2444.74, df = 188, p = 0.000, CFI = 0.90, GFI = 0.71 และ
RMSEA = 0.147) ผู้วิจ ยั จึงท าการปรับ โมเดลโดยพิจ ารณาตัด ข้อ ค าถามออกบางข้อ โดยก าร
พิจารณาจากค่าดัชนีในการปรับแบบจาลอง (Modification Index)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor
lading)น้ อ ย และเป็ นข้อ ค าถามที่มีใจความใกล้เคีย งกับ ข้อ ค าถามอื่น ออก โดยตัด ทีล ะข้อ จน
แบบจ าลองมีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มู ล เชิงประจัก ษ์ (2 = 200.94, df = 34, p = 0.000, CFI =
0.97, GFI = 0.95 และ RMSEA = 0.078)โดยมีจานวนข้อคาถามที่ใช้ในการวิเคราะห์จริงทัง้ สิ้น
จานวน 5 ข้อ มีค่ าน้ าหนั ก องค์ป ระกอบ (factor loading)อยู่ระหว่ าง 0.61 - 0.95 มีค่ า ความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.766 และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง ๆ 0.254 – 0.554
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แบบประเมินสุขภาวะทางสังคม
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านแล้ว ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)พบว่า
ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.795 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับที่ ยอมรับได้ มีค่า
อานาจจาแนกรายข้ออยู่ท่รี ะหว่าง 0.257 - 0.528 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริงและได้ทาการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมินสุขภาวะ
ทางสังคมซึ่งผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้น พบว่าแบบจาลองการวัด ยังไม่สอดคล้องกั บ ข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ ( 2 = 5643.65, df = 80, p = 0.000, CFI = 0.63, GFI = 0.52 และ RMSEA = 0.295)
ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดข้อคาถามออกบางข้อ โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีใน
การปรับแบบจาลอง (Modification Index)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor lading)น้อย และเป็ นข้อ
คาถามทีม่ ใี จความใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่นออก โดยตัดทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 103.80 df = 25, p = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.97 และ RMSEA =
0.063)โดยมี จ านวนข้ อ ค าถามที่ ใ ช้ ใ นการวิเคราะห์ จ ริง ทัง้ สิ้น จ านวน 10 ข้ อ มี ค่ า น้ า หนั ก
องค์ประกอบ (factor loading)อยู่ระหว่าง 0.76 – 0.90 มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.754 และมีค่า
อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง ๆ 0.274 – 0.575
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แบบประเมิ นสุขภาพจิ ต
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ หลังจากผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านแล้ว ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)พบว่า
ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.768 แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในระดับที่ยอมรับได้ มีค่า
อานาจจาแนกรายข้ออยู่ท่รี ะหว่าง 0.325 - 0.554 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริงและได้ทาการ
ตรวจสอบความตรงเชิง โครงสร้า งโดยการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน ของแบบประเมิน
สุ ข ภาพจิต ซึ่ง ผลการวิเคราะห์ใ นเบื้อ งต้ น พบว่ า แบบจ าลองการวัด ยัง ไม่ ส อดคล้อ งกับ ข้อ มู ล
เชิ ง ป ระจั ก ษ์ (2 = 4935.57, df = 54, p = 0.000, CFI = 0.61, GFI = 0.49 และ RMSEA =
0.336)ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับโมเดลโดยพิจารณาตัดข้อคาถามออกบางข้อ โดยการพิจารณาจากค่า
ดัชนีในการปรับแบบจาลอง (Modification Index)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor lading)น้อย และ
เป็ นข้อค าถามที่มีใจความใกล้เคียงกับ ข้อคาถามอื่นออก โดยตัดทีละข้อจนแบบจาลองมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประจักษ์ (2 = 8.48, df = 2, p = 0.000, CFI = 1.00, GFI = 0.94
และ RMSEA = 0.064)โดยมีจานวนข้อคาถามที่ใช้ในการวิเคราะห์จริงทัง้ สิ้นจานวน 4 ข้อ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)อยูร่ ะหว่าง 0.57-0.75 มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.784 และมี
ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง ๆ 0.518 – 0.674
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