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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อ
เพจเฟซบุ๊กขอบสนาม การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง คือ แฟนเพจขอบสนาม จ านวนทั้งหมด 360 คน  

จากผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีอาชีพนักเรียน/
นกัศึกษา มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พฤติกรรมการเปิดรับของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม พบวา่ ระยะเวลาการเป็นแฟนเพจ
ขอบสนาม 7 เดือน – 1 ปี เปิดรับเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม เฉล่ียวนัละ 1 – 2 คร้ัง/วนั มีการเขา้รับชมเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม
จากช่องทางโทรศพัทมื์อถือ เปิดรับส่ือเฟซบุ๊กของขอบสนามในช่วงระยะเวลา 18.01 – 00.00 น. ใชเ้วลาในการรับชม
เพจเฟซบุ๊กขอบสนามเป็นระยะเวลา 11 - 15 นาที โดยเลือกเปิดรับเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม จากหัวขอ้ขอบสนาม มาก
ท่ีสุด มีวตัถุประสงคใ์นการรับข่าวสารจากขอบสนามเพื่อความบนัเทิงและผ่อนคลาย และมีวิธีการเปิดรับเพจเฟซบุ๊ก
ขอบสนาม โดยอ่าน/รับชมผา่น ๆ ไม่ไดเ้จาะจง   

ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เน้ือหาของขอบสนามมากพอต่อความตอ้งการ มากท่ีสุด รองลงมา คือ ค าคมขอบสนาม มี
การน าเสนอทศันคติค าพดูค าคม และภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีต่อเฟซบุ๊กขอบสนาม ตามล าดบั 
 
ค ำส ำคญั: การเปิดรับ ความพึงพอใจ เพจเฟซบุ๊ก 
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Abstract 
 This research aims to study the exposure and gratification of fan page members of Khobsanam Facebook 
page. This quantitative research used an online questionnaire as a tool replied by 360 fan page members. 
 The results of the research showed that most of the respondents were male, aged between 21 - 25 years, 
with single status and bachelor's degree. 
 The respondents' exposure to the facebook page showed that the duration of the fan page membership was 
between 7 months and 1 year; they visited the facebook page 1 - 2 times per day via mobile phone. They receive 
media feeds during the period of 18.01 - 00.00 hours and spent about 11 - 15 minutes on viewing the feeds. Most of 
them selected view the content of title Khobsanam. The purpose of their acess to the page was to the messages for 
entertainment and relaxation. They mostly skimmed the facebook page. 
 The respondents’ overall satisfaction towaeds the Facebook page was at a high level. Considering each 
item, it was found that the sufficiency of the content of the Facebook page scored highest followed by the quote and 
the overall satisfaction towards the Facebook page, respectively. 
 
Keywords: Exposure, Gratification, Facebook page 

 
1. บทน า 
 ณ ยคุปัจจุบนั พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชนมีเพ่ิมมากยิ่งข้ึนตามกระแส มุมมองโลกกวา้งแห่ง
การส่ือสาร การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารนั้นจึงมีผลเพ่ิมมากข้ึนไม่วา่จะเป็นเร่ือง ของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารหรือ
เร่ืองการส่ือสารก็ตาม ยคุของสมยัน้ีจะมีเทคโนโลยีและการเช่ือมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซตเ์ขา้มามีบทบาทเพ่ิมมาก
ยิ่งข้ึนจนท าให้โลกของการเปิดรับข่าวสารนั้ นมีเพ่ิมมากข้ึนและหลากหลายช่องทาง แตกต่างจากยุคสมัยก่อนท่ี
เทคโนโลย ีและการเช่ือมต่อผา่นทางอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซตย์งัเขา้ไม่ถึงประชาชานไดเ้ท่าท่ีควร เน่ืองจากสมยัก่อนนั้นยงั
มีแต่จดหมายและหนงัสือพิมพห์รือเวบ็ไซตต์่าง ๆ  ก็ยงัไม่ไดค้รอบคลุม ไม่เหมือนยคุของปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลาท าให้ประชาชนเขา้มามีบทบาทในการเสพข่าวสารเพ่ิมมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากเป็นโลกแห่งการส่ือสาร และการ
เปิดรับข่าวจึงท าให้ประชาชนไดเ้ปิดโลกกวา้งข้ึน จึงท าให้ไดท้ราบถึงขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งข่าวอยา่งแทจ้ริงและ
เท่ียงตรง 
 ส่ือดา้นการกีฬาในปัจจุบันมีการเติบโตอยา่งกา้วกระโดด  มีผูช้มให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  ส่ือมวลชน
ทางดา้นกีฬาจึงตอ้งมีการปรับตวัและเตรียมพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ทั้งจากสถานการณ์จากต่างประเทศ
และภายในประเทศ  เพราะกีฬามีหลากหลายประเภท  มีการจัดแข่งขนัอย่างต่อเน่ือง  ดงันั้นหน้าท่ีในการน าเสนอ
ขอ้มูลข่าวสาร รายงานผล และถ่ายทอดการแข่งขนั จึงเป็นหนา้ท่ีของส่ือมวลชนท่ีจะส่งถึงผูรั้บซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะมาก
ข้ึนทุกวนั 
 ขอบสนาม ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 2015 โดยนายอรรถพล ไข่ทอง เป็นผูก่้อตั้ง ซ่ึงวตัถุประสงคห์ลกัของขอบสนาม 
คือ การเป็นเพจเฟซบุ๊กข่าวกีฬาฟุตบอลโดยน าเน้ือหาข่าวมาอ่านเพ่ือให้บุคคลทัว่ไปท่ีไม่มีเวลาในการอ่านข่าว ให้มี
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เวลาในท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ควบคู่ไปกบัการฟังข่าวของขอบสนามดว้ยน ้ าเสียงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เพ่ือใหผู้ฟั้งจดจ าเสียงของ
ผูอ่้านข่าวไดแ้ละติดตามขอบสนามต่อไป ซ่ึงในขณะนั้นมีเพียงเพจเฟซบุ๊กท่ีน าเสนอไฮไลท์ฟุตบอลเพียงอยา่งเดียว 
และท าให้เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างเพจกีฬาฟุตบอลท่ีอ่านข่าวเป็นท่ีแรกของประเทศไทย โดยจุดเร่ิมตน้ในการ
ท างานของขอบสนามท่ีมีนายอรรถพล ไข่ทอง (เบลล ์ขอบสนาม) ไดเ้ป็นคนเร่ิมตน้ดว้ยตวัเองทุกอยา่งไม่วา่จะเป็นการ
หาข่าวมาอ่านการตดัต่อซ่ึงทั้งหมด เกิดข้ึนไดเ้พราะตวัของเขาเอง ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบต่าง ๆ 
ในขอบสนามเป็นท่ีเรียบร้อยและไดมี้การเพ่ิมอีกหลายต าแหน่งท่ีส าคญัของขอบสนาม คือ ผูอ้  านวยการสร้าง (Creative 
Director) และนักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) และมีการคิดต่อยอดท าในส่ิงท่ีคนทั่วไปไม่ได้ช่ืนชอบเร่ือง
ฟตุบอลอยา่งเดียวให้มาติดตามขอบสนาม โดยการเช่ือมโยงระหวา่งข่าวกีฬากบัมุขตลกและถอ้ยค าสละสลวยมาเรียบ
เรียง และอ่านใหฟั้งผ่านคลิปวิดีโอไดตี้โจทยม์าเป็นขอบสนาม TOP10  ซ่ึงคนท่ีไม่ตอ้งดูฟุตบอลหรือไม่มีความรู้เร่ือง
ฟุตบอล สามารถติดตามขอบสนาม TOP10 ได้อย่างสนุกรู้เร่ืองและเขา้ใจโดยถือคติท่ีว่า ถา้เกิดชอบฟุตบอลบุคคล
เหล่านั้นก็จะไปศึกษาต่อเอง เพราะนั้นคือเป้าหมายของขอบสนาม จึงไดป้ระสบความส าเร็จอยา่งมากในตอนนั้นท าให้
ในระยะ 3 เดือนหลงัจากการก่อตั้งมีผูติ้ดตามเพจขอบสนามมากกวา่หน่ึงลา้นคนโดยกลุ่มเป้าหมายหลกั คือ บุคคลท่ีมี
อาย ุ15 – 35 ปี เป็นวยัท่ีตอ้งการแสวงหาขอ้มูลใหม่ ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตต่อไป ซ่ึงในดา้นงบประมาณ
ของขอบสนาม เบลล์ ขอบสนาม ไดก้ล่าวว่า เพจเฟซบุ๊กก็เปรียบเสมือนตลาดนัดหรือห้างสรรพสินคา้ท่ีมีจ านวน
ประชากรมากมายมาแวะเวียนใชบ้ริการอยูเ่ป็นประจ า ในเม่ือขอบสนามมีกลุ่มประชากรเหล่าน้ี จะท าให้สปอนเซอร์
เขา้มาสนบัสนุนขอบสนามนัน่เอง (www.facebook.com/khobsanam/, 2560 : ออนไลน์)   
 เน่ืองจาก เพจขอบสนาม เป็นเพจเฟซบุ๊กท่ีเก่ียวกบัข่าวกีฬาฟุตบอลท่ีมีผูค้นติดตามมากกว่า 3,904,272 คน   
จึงจ าเป็นตอ้งมีเน้ือหาข่าวสารต่าง ๆ ของทางเพจขอบสนาม เช่น ข่าว วิดีโอ รายการต่าง ๆ ท่ีขอบสนามไดจ้ดัท าข้ึน 
ดงัน้ี (www.facebook.com/khobsanam/, 2560 : ออนไลน์) 
 1. ขอบสนาม เป็นเพจหลกัในการน าเสนอและเผยแพร่เร่ืองราวต่าง ๆ ของกีฬาฟตุบอล 
 2. ขอบสนามหามมาเล่า เป็นการเป็นการเล่าข่าวผา่นทางวดีิโอ 
 3. ขอบสนาม STORY เป็นการเล่าเร่ืองจุดเร่ิมตน้ของนกัฟตุบอล 
 4. ขอบสนาม TOP10 เป็นการจดัอนัดบัเร่ืองท่ีน่าสนใจประจ าสปัดาห์ 
 5. ขอบสนาม TOP5 เป็นการจดัอนัดบัลูกยงิยอดเยีย่มประจ าสปัดาห์/เดือน 
 6. ขอบสนาม LIVESCORE เป็นการรายงานผลการแข่งขนัฟตุบอล 
 7. ขอบสนามหามมาด่วน เป็นการน าเสนอข่าวด่วนต่าง ๆ เก่ียวกบัวงการฟตุบอล 
 8. ขอบสนามบอลไทย เป็นส่ือท่ีน าเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัฟตุบอลไทยโดยตรง 
 9. ขอบสนามรู้วา่ใช่ เป็นการน าเสนอและรวบรวมสถิติต่าง ๆ ของในวงการฟตุบอล  
 10. ค  าคมขอบสนาม เป็นการน าเสนอค าพดูค าคมต่าง ๆ ของในวงการฟตุบอล  
 11. ขอบสนามยามเชา้ เป็นการน าเสนอข่าวสด ข่าวใหม่เก่ียวกบัวงการฟตุบอล  
 โดยเฟซบุ๊กขอบสนาม เป็นส่ือหลกัของขอบสนามท่ีใชใ้นการกระจายข่าวสารต่าง ๆ ของทุก ๆ วนัในช่วง 
เวลาต่าง ๆ คือ ขอบสนามหามมาเล่า ทุกตน้ชัว่โมงตั้งแต่ 13.00 – 22.00 น. ขอบสนามบอลไทย ทุกตน้ชัว่โมงตัง่แต่  
06.00 – 23.59 น. (เม่ือมีข่าวด่วนก็จะลงข่าวตามเวลานั้น ๆ) ขอบสนาม STORY 20.00 น. ของทุกวนั ขอบสนาม      
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ยามเชา้ 06.00 – 09.00 น. ขอบสนามหามมาด่วน เม่ือมีข่าวด่วน ขอบสนาม TOP 10 11.00 น. เป็นตน้ไป ขอบสนาม 
TOP 5 11.00 น. เป็นต้นไป ค าคมขอบสนาม 07.00 – 23.59 น.ขอบสนามรู้ว่าใช่ 13.00 เป็นต้นไป ขอบสนาม 
LIVESCORE 17.30 – 05.00 น. (เม่ือมีการท าประตูเกิดข้ึนระหวา่งการแข่งจะมีการรายงานผลเป็นช่วง ๆ (real time) 
หรือการแข่งขนัทั้ ง 5 ลีกใหญ่ยโุรปจบลง) ซ่ึงเพจเฟซบุ๊กขอบสนามเปรียบเสมือนส่ือกลางท่ีรวบรวมเน้ือหาต่าง ๆ 
ภายในส่ือเดียว เพื่อตอบสนองได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกสถานท่ีและทุกช่วงเวลา (www.facebook.com/khobsanam/, 
2560: ออนไลน์)  
 จากข้อมูลดังกล่าวท่ีกล่าวมา ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจท่ีของ
สมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม ดว้ยเน้ือหาท่ีมีความหลากหลาย และเน้ือหาของข่าวสารมีความขาด
ละเอียด ซ่ึงท าใหบ้างคอลมัน์ไม่ไดไ้ดรั้บความสนใจในการเขา้ถึง ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือน ามาขอ้มูลพฤติกรรมเปิดรับ
มาปรับปรุงให้เพจขอบสนามสามารถน าเสนอไดต้ามพฤติกรรมของผูติ้ดตาม และในส่วนของความพึงพอใจจากดา้น
เน้ือหาท่ีมีอยู ่เพ่ือน าใปปรับปรุงในส่วนของเน้ือหาให้เป็นไปตามท่ีสมาชิกแฟนเพจตอ้งการมากท่ีสุด  เพราะหากเรา
สามารถทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจ ก็สามารถท าให้เราทราบถึง
กลุ่มเป้าหมายและง่ายต่อการน าเสนอข่าวสารต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลดีต่อทั้งเพจขอบสนาม และสมาชิกแฟนเพจ 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อการน าเสนอข่าวสารกีฬา ฟุตบอลผ่านส่ือ        
เฟซบุ๊กขอบสนาม 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อการน าเสนอข่าวสารกีฬาฟุตบอล ผ่านส่ือเฟซบุ๊ก
ขอบสนาม 

 
3. วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม ผูว้จิยั
ไดใ้ชก้ารวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis) เพ่ือศึกษาหาค่าสถิติต่าง ๆ เพ่ือมาวิเคราะห์  
ผลวจิยั  
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีไดท้ าการกดไลค ์และกดติดตามเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม จ านวน 
3,904,272 คน (www.facebook.com/khobsanam, 10 มกราคม พ.ศ. 2561) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี จ านวน 
400 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane (1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกตวัอยา่ง 95 % 
ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 5% 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการส ารวจแบบสอบถาม เก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจท่ีมีต่อเพจ       
เฟซบุ๊กขอบสนามของสมาชิกแฟนเพจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม 
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 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม  

 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ภายในเพจขอบสนาม โดยใชแ้บบสอบถาม
จ านวน 400 ชุด แต่สามารถเก็บคืนไดม้า 360 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90 เน่ืองจากแบบสอบถามบางฉบบัท่ีส่งกลบัมาไม่
สมบูรณ์ การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลประมาณ 2 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมีนาคม 2561  
โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตวัอยา่ง คือ สมาชิกแฟนเพจขอบสนาม ท่ีไดท้ าการกดไลค์ หรือคอมเมนต ์
โดยมีวิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยการส่งขอ้ความส่วนตวัทางเฟซบุ๊กโดยตรงกบัสมาชิกแฟนเพจขอบสนาม เพ่ือขอใหส้มาชิก
แฟนเพจขอบสนามช่วยท าแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูล ซ่ึงระยะเวลาเก็บแบบสอบถามอยูใ่นช่วงเวลา 11.00 – 00.00 น. 
เน่ืองจากเวลาดงักล่าว เป็นช่วงเวลาท่ีเพจเฟซบุ๊กขอบสนามมีการลงข่าวและหัวขอ้ต่าง ๆ ของขอบสนามมากท่ีสุด 
ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดช่วงวนัเวลาในการเก็บขอ้มูลรวมทั้งส้ินเป็นเวลา 14 วนั ในระหวา่งวนัท่ี 1 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

4. ผลการวจิยั 
 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากผลการวิจยั พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม 360 คนส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีอายรุะหวา่ง   
21 - 25 ปี มากท่ีสุด รองลงมา คือ 26 - 30 ปี และ15 - 20 ปี มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มากท่ีสุด รองลงมา คือ พนกังาน
เอกชน และธุรกิจส่วนตวั มีสถานภาพโสด มากท่ีสุด รองลงมา คือ สมรส และหยา่ร้าง และมีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี มากท่ีสุด รองลงมา คือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี ตามล าดบั 
 4.2 พฤติกรรมการเปิดรับของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม 
 จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระยะเวลาการเป็นแฟนเพจขอบสนาม 7 เดือน - 1 ปี มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ มากกว่า 1 ปี และ4 - 6 เดือน มีการเปิดรับเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม เฉล่ียวนัละ 1 - 2 คร้ัง/วนั มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ 3 - 4 คร้ัง/วนั และ5 - 6 คร้ัง/วนั มีการเขา้รับชมเพจเฟซบุ๊กขอบสนามจากช่องทางโทรศพัท์มือถือ มาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค และแท็บแล็ต/ไอแพต เปิดรับส่ือเฟซบุ๊กของขอบสนามในช่วงระยะเวลา
18.01 - 00.00 น. มากท่ีสุด รองลงมา คือ 12.01 - 18.00 น. และทุกช่วงเวลาท่ีมีข่าวใหม่ ใชเ้วลาในการรับชมเพจเฟซบุ๊ก
ขอบสนามเป็นระยะเวลา 11 - 15 นาที มากท่ีสุด รองลงมา คือ 6 - 10 นาที และ 16 - 20 นาที โดยเลือกเปิดรับเพจเฟ
ซบุ๊ก ขอบสนาม จากหัวข้อขอบสนามมากท่ีสุด รองลงมา คือ ขอบสนามหามมาเล่า และขอบสนาม TOP 10 มี
วตัถุประสงคใ์นการรับข่าวสารจากขอบสนามเพ่ือความบนัเทิงและผ่อนคลาย  มากท่ีสุด รองลงมา คือ เพื่อทราบผล
การแข่งขนั และเพ่ือรับชมวดีีโอต่าง ๆ ของขอบสนาม และมีวธีิการเปิดรับเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม โดยอ่าน/รับชมผา่นๆ 
ไม่ไดเ้จาะจง มากท่ีสุด รองลงมา คือ อ่าน/รับชมเฉพาะหวัขอ้ท่ีสนใจ และอ่าน/รับชมทุกหวัขอ้ ตามล าดบั 
 4.3 ความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม 

จากผลการวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม 
ดา้นเน้ือหา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เน้ือหาของขอบสนามมากพอต่อความตอ้งการ 
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ค าคมขอบสนามมีการน าเสนอทศันคติค าพูดค าคม และภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีต่อเฟซบุ๊ก
ขอบสนามตามล าดบั 
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5. การอภิปรายผล 
จากผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระยะเวลาในการเป็นแฟนเพจขอบสนาม 7 เดือน - 1 ปี มีเปิดรับ

เพจเฟซบุ๊กขอบสนาม เฉล่ียวนัละ 1 - 2 คร้ัง / วนั และมีการเปิดรับส่ือ เฟซบุ๊กของขอบสนาม ในช่วงระยะเวลา 18.01 - 
00.00 น. ซ่ึงผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ การเลือกเปิดรับข่าวสารของผูต้อบแบบสอบถามนั้น ไดใ้ชเ้วลาในการเปิดรับเฉล่ีย
วนัละ 1 - 2 คร้ัง / วนั เพราะในแต่ละวนัเพจเฟซบุ๊กขอบสนามมีการลงข่าวโดยประมาณ 11 ข่าว เพ่ือให้มีการลงข่าว
ตรงกบัเวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งเปิดรับข่าวสารในส่วนท่ีสนใจ ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีตอ้งการเปิดรับข่าวสารจากเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม จึงท าให้มีผูติ้ดตามอยา่งต่อเน่ืองและเป็นประจ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กบังานวจิยัของกมล เคร่ืองนนัตา (2552) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อการรับข่าวสาร
ผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า ข่าวสารท่ีได้รับไปใชป้ระโยชน์เพ่ือรู้เหตุการณ์ โดยผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรับ
ข่าวสารผา่นส่ือออนไลน์สูงสุด คือ ตนเอง รับข่าวสารในช่วงเวลา18.01 - 21.00 น. นอกจากน้ีส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อวตัถุประสงคใ์นการรับข่าวสารเพ่ือความบนัเทิงในระดบัมาก 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามมีช่องทางในการเข้ารับชมเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม จากโทรศัพท์มือถือมากกว่า
คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ในปัจจุบนัโทรศพัท์มือถือง่ายต่อการพกพา เพราะคนในยคุน้ีจะมี
โทรศัพท์มือถือเป็นของตนเองหมดแล้ว ซ่ึงท าให้สะดวกสบายกว่าการใช้คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค จึงท าให้
โทรศพัท์มือถือเป็นท่ีนิยม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Mcleod and O’ keefee (1972) กล่าวว่า เลือกส่ือท่ีตนสะดวก 
(Convenience) ปัจจุบนัผูรั้บสารสามารถเลือกรับส่ือไดท้ั้งทางวิทยโุทรทศัน์ วิทยกุระจายเสียง หนังสือพิมพ ์นิตยสาร
และส่ือบุคคล แต่ละคนมีพฤติกรรมการรับส่ือท่ีแตกต่างกันตามความสะดวก และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
ภทัรศิชา นวลคีรีและมาลี สบายยิ่ง (2559) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊ก (Facebook) กบัความฉลาดทางอารมณ์
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีช่องทางท่ีเขา้ใชง้าน มากท่ีสุด คือ โทรศพัทมื์อถือ/
อุปกรณ์ส่วนตวั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีการเปิดรับเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม จากหัวขอ้ขอบสนาม และมีวตัถุประสงคเ์พื่อความ
บนัเทิงและผอ่นคลาย ซ่ึงผูว้จิยัมีความคิดวา่ เพจเฟซบุ๊กขอบสนามเป็นเพจหลกัท่ีสามารถเขา้ถึงเน้ือหาต่าง ๆ  ท่ีใหค้วาม
บนัเทิงอยูแ่ลว้ เพราะในปัจจุบนัเพจเฟซบุ๊กท่ีน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบักีฬามีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเพจเฟซบุ๊กขอบสนามได้
สอดแทรกความบนัเทิงในเน้ือหาต่าง ๆ เพ่ือใหค้วามผอ่นคลาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Becker (1979) (อา้งถึงใน
ประภาพรรณ ล้ิมสุขศิริ, 2543) กล่าวว่า บุคคลเปิดรับข่าวสารเพ่ือตอบสนองความตอ้งการการกระท าหรือความ
ตอ้งการเรียนรู้อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวชิร ขจรจิตร์จรุง (2554) 
ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของสมาชิกต่อเวบ็บอร์ดของ เวบ็ไซตส์โมสรฟุตบอล บางกอกกลา๊ส เอฟซี พบวา่ สมาชิกใช้
เวบ็บอร์ดเพ่ือความบนัเทิง มากท่ีสุด รองลงมา คือ สมาชิกใชเ้วบ็บอร์ดจากเคร่ืองคอมท่ีบา้นและคน้หาข่าวสารสโมสร 
อยูใ่นระดบัมาก 
 ด้านเน้ือหา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจด้านเน้ือหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ผลการวิจยัพบวา่ เน้ือหาของขอบสนามมากพอต่อความตอ้งการ ผลวิจยัท่ีออกมานั้น ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ในดา้น
เน้ือหาต่าง ๆ ของเพจเฟซบุ๊กขอบสนามมีความหลากหลาย เพราะเพจเฟซบุ๊กขอบสนามมีการแบ่งเน้ือหาต่าง ๆ เช่น 
ขอบสนามหามมาเล่า ขอบสนามบอลไทย ขอบสนาม STORY ขอบสนาม LIVESCORE ไดอ้ยา่งชดัเจนและเขา้ถึงง่าย 
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ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยภาณุพงษ์ ผดุงวงษ์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการเปิดรับและทัศนคติของแฟนบอล
บางกอกกล๊าส เอฟซี ท่ีมีต่อเวบ็ไซต์ www.bangkokglassfc.com ของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี พบว่า เน้ือหาของ
ข่าวสารมีความละเอียดและเขา้ใจง่ายมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความถูกตอ้งและแม่นย  าของเน้ือหาท่ีน าเสนอ และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนารีนาฏ มณีอนิทร์ (2559) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของ
ประชาชนเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการน าเสนอข่าวกีฬาผา่นทางหนงัสือพิมพ ์พบวา่ มีเหตุผลในการเปิดรับข่าวสาร
กีฬาจากหนังสือพิมพเ์ดลินิวส์ เน่ืองจากมีเน้ือหาท่ีหลากหลายน่าสนใจ มีความน่าสนใจในคอลมัน์ต่าง ๆ ของกีฬา ช่ื               
นชอบข่าวสารกีฬา และติดตามข่าวสารกีฬา มากท่ีสุดท่ีเท่ากัน และวตัถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารกีฬาจาก
หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ เพ่ือรับรู้ความเคล่ือนไหวของข่าวกีฬา เพ่ือรับรู้โปรแกรมการแข่งขนั มากท่ีสุดท่ีเท่ากนั และมี
การเปิดรับเน้ือหาคอลมัน์ขา่วกีฬารายวนัของเดลินิวส์บอลไทยเก่ียวกบัผลการแขง่ขนัฟตุบอล สกู๊ปเก่ียวกบั  ตวันกักีฬา
ท่ีใหส้มัภาษณ์ มากท่ีสุดท่ีเท่ากนั ตามล าดบั 
 
6. บทสรุป 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อ
เพจเฟซบุ๊กขอบสนาม การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง คือ แฟนเพจขอบสนาม จ านวนทั้งหมด 360 คน จากผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 21-25 ปี มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
พฤติกรรมการเปิดรับของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม พบว่า ระยะเวลาการเป็นแฟนเพจ         
ขอบสนาม 7 เดือน - 1 ปี เปิดรับเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม เฉล่ียวนัละ 1 - 2 คร้ัง/วนั มีการเขา้รับชมเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม 
จากช่องทางโทรศพัท์มือถือ เปิดรับส่ือเฟซบุ๊กของขอบสนามในช่วงระยะเวลา 18.01 - 00.00 น. ใชเ้วลาในการรับชม 
เพจเฟซบุ๊กขอบสนาม เป็นระยะเวลา 11 - 15 นาที โดยเลือกเปิดรับเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม จากหัวขอ้ขอบสนาม มาก
ท่ีสุด มีวตัถุประสงคใ์นการรับข่าวสารจากขอบสนามเพ่ือความบนัเทิงและผ่อนคลาย และมีวิธีการเปิดรับเพจเฟซบุ๊ก 
ขอบสนามโดยอ่าน/รับชมผ่าน ๆ ไม่ไดเ้จาะจง ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม 
พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เน้ือหาของขอบสนามมากพอต่อความตอ้งการมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ ค าคมขอบสนาม มีการน าเสนอทัศนคติค าพูดค าคม และภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีต่อเฟซบุ๊ก   
ขอบสนาม ตามล าดบั 

ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
 1. ด้านพฤติกรรมการเปิดรับของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม พบว่า สมาชิกแฟนเพจท่ี
เปิดรับขอบสนามหามมาด่วน น้อยท่ีสุด เน่ืองจากเป็นข่าว OFFICIAL จึงท าให้ผูท่ี้ไม่ได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาไม่
สามารถเห็นข่าวได ้ซ่ึงจากความเห็นของผูว้จิยัคิดวา่ ควรใหค้วามส าคญักบัดา้นการเนน้ให้แฟนเพจกดติดตามการเห็น
โพสตก่์อนโดยการท าคลิปน าเสนอวธีิการกดติดตามก่อนเขา้เน้ือหาข่าวทุกคร้ัง หรือจะเป็นการปักหมุดโพสตข์่าวด่วน
ไวบ้นสุด เพ่ือท่ีจะใหแ้ฟนเพจเห็นขอบสนามหามมาด่วนก่อนใคร 
 2. ด้านพฤติกรรมการเปิดรับของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม พบว่า สมาชิกแฟนเพจท่ี
เปิดรับเพจเฟซบุ๊กขอบสนามดว้ยวตัถุประสงค ์เพ่ือรับฟังข่าวสารฟุตบอลควบคู่ไปกบักิจกรรมอ่ืน ๆ นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงจาก
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ความเห็นของผูว้ิจยัคิดวา่ การท่ีจะฟังข่าวสารควบคู่ไปกบัการท ากิจกรรมนั้นเป็นไปไดย้าก เพราะเน้ือหาของข่าวสั้น
เกินไป ท าให้ผูท่ี้ฟังตอ้งกลบัมาหาข่าวใหม่แทน จึงอยากให้มีการเพ่ิมวิดีโอเก่ียวกบัขอบสนาม STORY ขอบสนาม 
TOP10 เพื่อเป็นทางเลือกในการรับชมและติดตามเพจขอบสนาม 
 3. ด้านพฤติกรรมการเปิดรับของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม พบว่า สมาชิกแฟนเพจท่ี
เปิดรับเพจเฟซบุ๊กขอบสนามมีการอ่าน/รับชมทุกหัวข้อ น้อยท่ีสุด ซ่ึงจากความเห็นของผูว้ิจัยคิดว่า ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์โปรโมทคอลมัน์ หรือท าการปักหมุดคอลมัน์ไวห้นา้เพจเฟซบุ๊ก เพ่ือใหเ้ห็นคอลมัน์นั้น ๆ หรือมีการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับผูท่ี้สนใจ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการกระจายคอลมัน์ เช่น การโหวตข่าวท่ีช่ืนชอบประจ าสัปดาห์ 
หรือประจ าเดือน เพื่อชิงรางวลัประจ าสปัดาห์ หรือประจ าเดือน เป็นตน้ 
 4. ด้านความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจท่ีมีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม พบว่า ความพึงพอใจของผูต้อบ 
แบบสอบถามในภาพรวม มีความพึงพอใจเน้ือหาของข่าวสารมีความละเอียดและเขา้ใจง่าย นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงจากความเห็น
ของผูว้จิยัคิดวา่ เน้ือหาข่าวบางส่วนท่ีไม่ค่อยอพัเดทเท่าท่ีควร และยงัมีเน้ือหาท่ียงัไม่เป็นจุดท่ีน่าสนใจเท่าไหร่ จึงอยาก
ให้มีการพฒันาดา้นเน้ือหา ให้ดีกวา่เดิมอาจจะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามนั้นสนใจเน้ือหาข่าวสารมากข้ึน เช่น การเก็บ
ตวั การฝึกซอ้มของนกักีฬา เป็นตน้ จึงจะท าใหเ้พจเฟซบุ๊กขอบสนามมีความน่าใจมากข้ึน     
 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเพจท่ีแยกยอ่ยออกไปจากเพจหลกั ไม่วา่จะเป็นขอบสนามหามมาเล่า ขอบสนามบอลไทย ซ่ึงมี
ผูติ้ดตามเป็นจ านวนมาก สามารถน ามาศึกษาวิจยัได ้ถา้ศึกษาเพจหลกัเพียงเพจเดียว จะไดท้ราบถึงความพึงพอใจของ
เพจเฟซบุ๊กขอบสนามเพียงเพจเดียว จะไม่ทราบถึงความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามวา่มีความพึงพอใจมากนอ้ย
เพียงใด ต่อเพจขอบสนามหามมาเล่า และเพจขอบสนามบอลไทย 
 2. การท าวิจยัเก่ียวกบัการผลิตเน้ือหาของเพจ เพื่อศึกษากระบวนการในการคดัเลือก และการน าเสนอจาก
ผูผ้ลิตโดยวจิยัเชิงคุณภาพ จะไดข้อ้มูลเชิงลึกและตรงต่อความตอ้งการ เพ่ือน าไปปรับปรุงจากเพจหลกัท่ีก าศึกษา 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารยอ์รรถญา      
พิกุลพารุ่งโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิ่ง ผูว้ิจยัตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย ์และขอขอบพระคุณ 
อาจารยน์ฤนาถ ไกรนรา ประธานกรรมการ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์ กรรมการ ท่ีไดก้รุณาสละ
เวลาใหข้อ้เสนอแนะการแกไ้ขรูปเล่มงานวจิยั และแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัฉบบัน้ี จึงขอกราบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี นอกจากน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ พอ่ แม่ พ่ี และครอบครัวของขา้พเจา้ท่ีเล้ียงดูและคอยดูแลเอาใจ
ใส่ขา้พเจา้จนสามารถส าเร็จการศึกษา และยงัรวมไปถึงคุณอรรถพล ไข่ทอง ผูก่้อตั้งเพจเฟซบุ๊กขอบสนามท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ในการใหข้อ้มูลการก่อตั้งเพจขอบสนามในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณแฟนเพจขอบสนาม ทุกท่านท่ีใหค้วาม
ร่วมมือท่ีไดก้รุณาช่วยท าแบบสอบถามและแนะน าขอ้เสนออ่ืน ๆ จนท าใหง้านวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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