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บทคัดย่อ 

 วิจัยเรื่องการออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อ
ออกแบบมาสคอตคาเรคเตอร์ของสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี 2)เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุ่มแฟนบอลสโมสร
ก าแพงเพชรเอฟซี ที่มีต่อมาสคอตคาเรคเตอร์ของสโมสรก าแพงเพชรเอฟซี อภิปรายผลการวิจัยเรื่องการออกแบบ
มาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี พบว่า ตัวแทนบุคลากรและนักฟุตบอลสโมสรก าแพงเพชร 
เอฟซี มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ม้าศึกพระเจ้าตาก มีความเหมาะสมในการเป็นมาสคอตคาแรคเตอร์ ให้กับสโมสร
ก าแพงเพชรเอฟซี มากที่สุด เนื่องจากเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่บนโลโก้ดั้งเดิมของสโมสรก าแพงเพชร
เอฟซี คือ รูป “พระเจ้าตากทรงม้า” และม้าศึกพระเจ้าตาก ถือเป็นอาชาที่มีต านาน และเรื่องราวท่ีน่าสนใจ น่าเกรง
ขาม คือ ม้าสึกพระเจ้าตาก (พระสุบินอาชา) ลักษณะ เหมือนกับนักรบสมัยก่อนท่ีมีรูปร่าง บึกบึน แข็งแร็ง ห้าวหาญ 
มีลักษณะสี น้ าตาลแซมด า และชุดที่สวมใส่นั้น ได้ผสมผสานน า เครื่องทรงหรือชุดออกรบสมัยก่อนมารวมกับชุด
บอลในปัจจุบัน  

ผลการประเมินความพึงพอใจมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี โดยกลุ่มแฟนบอล
ของสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านความสอดคล้องกับหน่วยงาน/องค์กร     
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความน่าจดจ า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดด้านมีลกัษณะเฉพาะ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านความเหมาะสมของอารมณ์และท่าทาง มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านความ
ง่ายต่อการน าไปใช้ มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การออกแบบ/มาสคอต/ สโมสรฟุตบอล 
 

Abstract 
 Research into character design mascot for Kamphaeng Phet FC with the following 
objectives: 1) To design the mascot of Kamphaeng Phet FC 2) To assess the satisfaction of the fans 
of Kamphaeng Phet FC With the following mascot character of the Kamphaeng Phet FC club 
Discussing the research on the character design of the mascot for Kamphaeng Phet FC, it was found 
that personnel representatives and footballers of Kamphaeng Phet FC agreed that War Horse God 
Tak Is suitable as a character mascot It is the most exclusive to Kamphaeng Phet FC because it is 
the life style that is based on the original logo of Kamphaeng Phet FC, which is "Phra Chao Tak 
Song Horse" and Chao Tak War Horse Considered to be a mythical horse And an interesting and 
awesome story is that the horse wears God Tak (Phra Subin Asha) looks like an old-school warrior 
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with a tough, hard-wearing, black-brown appearance, and the outfit that has been combined to 
bring the old style or battle suit together with the ball suit present 
 The results of the evaluation of the character's mascot satisfaction for Kamphaeng Phet 
FC, the fans of Kamphaeng Phet FC have overall satisfaction at a high level. Conformity with 
agencies / organizations Overall satisfaction at the highest level. Memorable side Have the highest 
level of satisfaction There is a high level of satisfaction. The suitability of emotions and gestures 
There is a high level of satisfaction. Ease of use There is a high level of satisfaction. 
Keywords: Design / Mascot / Football Club 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สโมสรฟุตบอลก าแพงเพชร เอฟซี เกิดขึ้นจากการมุ่งมั่นศรัทธาของคนที่รักฟุตบอลและชาวจังหวัด
ก าแพงเพชรกลุ่มนึง ซึ่งถือก าเนิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2542 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดก าแพงเพชรเก่า (หน้าอ าเภอ
เมือง) โดยมีการร่วมกลุ่มกันระหว่างผู้ฝึกสอนกับเยาวชนและผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนท่ัวไปที่เล็งเห็นความส าคัญ
ของกีฬา ซึ่งมีช่วงที่ล้มบ้าง ลุกบ้าง สลับกันไป เเต่ก็ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคจนกระทั่ง พ.ศ.2550 ผู้ฝึกสอนจึง
รวบรวมนักฟุตบอลที่ฝึกสอนมา เข้าเรียนที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร มีการฝึกซ้อมอย่างเต็ม
ก าลังจนมีความสามารถเเละพื้นฐานที่มั่นคง กระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2552 สมาคมฟตุบอลเเห่งประเทศไทยได้จัดการเเข่ง
ขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิช่ัน2 โซนภาคเหนือ ทางสโมสรก าแพงเพชรเอฟซี หรือท่ีมีฉายา "นักรบชากังราว" ได้ส่งทมี
เข้าร่วมการเเข่งขันด้วย โดยมี พ.อ.อ. เศกสรรศิริพงษ์ เป็นประธานสโมสรพร้อมกับเป็นกุนซือใหญ่ของทีมเเละร.อ.
ส่งเสริม มาเพิ่ม เป็นที่ปรึกษาสโมสร โดยใช้สนามชากังราวริมปิงเป็นรังเหย้าในการเเข่งขัน ส าหรับนักเตะนั้นสโมสร
ก าแพงเพชร เอฟซี ได้ใช้นักเตะจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเตะระดับท้องถิ่นทั้งหมด เพื่อหวังพัฒนาศักยภาพคนจังหวัดก าแพงเพชรเพื่อให้มี
คุณธรรมเเละความสามารถทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย เเละให้ก้าวไปเป็นอนาคตของชาติต่อไป 
 มาสคอตคาแรคเตอร์ เป็นรูปแบบของภาพกราฟิกที่มีบทบาทส าคัญในวงการฟุตบอลเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากมาสคอตคาแรคเตอร์เหล่านี้ ท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ง่ายต่อการจดจ า ของทั้งกลุ่มแฟนบอล และบุคคลทั่วไป 
รวมไปถึงเป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับทีมฟุตบอลต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าสโมสรฟุตบอลที่มีช่ือ เสียง จะมีการ
สร้างสรรค์มาสคอตคาแรคเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษร์ที่น่าจดจ า และถือเป็นเอกลักษณ์ของ
องค์กร ยกตัวอย่างเช่น ทีมสโมสรฟุตบอลระดับโลกฮัลซิตี้ มีมาสคอตคาแรคเตอร์เป็นตัวการ์ตูนเสือ แมนยู มาสคอต
คาแรคเตอร์เป็นปีศาจตัวสีแดงที่มีอาวุษเป็นตรีศูร เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามาสคอตคาแรคเตอร์เหล่านี้นอกจากมี
บทบาทอยู่บนโลโก้ หรือแบรนด์ของสโมสรทีมฟุตบอลแล้ว ยังมีบทบาทในการถ่ายทอดลงบนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ
สโมสรทีมฟุตบอล เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับองค์กร และเป็นผลิตภัณฑืที่นักสะสมผู้เป็นแฟนบอลต่อทีมฟุตบอล
นัน้ๆต้องการ  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ เพื่อ
สโมสรก าแพงเพชร เอฟซี เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุ่มแฟนบอลสโมสรก าแพงเพชรเอฟซี ที่มีต่อมาสคอต     
คาเรคเตอร์ของสโมสรก าแพงเพชรเอฟซี 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อออกแบบมาสคอตคาเรคเตอร์ของสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุ่มแฟนบอลสโมสรก าแพงเพชรเอฟซี ท่ีมีต่อมาสคอตคาเรคเตอร์ของ

สโมสรก าแพงเพชรเอฟซี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดด้านการออกแบบมาสคอตแรคเตอร์ของ (มนัสสินี  ล่ าสันเทียะ,2557 : 36-39) ดังนี ้
 1. ความสอดคล้องกับหน่อยงาน/องค์กร 
 2. ความน่าจดจ า 
 3. มีลักษณะเฉพาะ 
 4. ความเหมาะสมของอารมณ์และท่าทาง 
 5. ง่ายต่อการน าไปใช้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับโมสรฟุตบอลก าแพงเพชร เอฟซี ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อออกแบบมาสคอตคาเรคเตอร์
ของสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี ดังนี้ 
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางในการออกแบบมาสคอต
คาแรคเตอร์ส าหรับทีมสโมสรก าแพงเพชร FC ได้แก่ 
 ประชากร ได้แก่ บุคลากรหรือนักฟุตบอลในสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนบุคลากรหรือนักฟุตบอลในสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี 
จ านวน20 คน  
 2) ประชากรและกลุ่มตัวอยา่งในการประเมินรปูแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับทีมสโมสร
ก าแพงเพชร FC มีดังนี้   

 ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบกราฟิก 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบกราฟิก จ านวน 3 ท่าน       
 3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุ่มแฟน
บอลสโมสรก าแพงเพชรเอฟซี ท่ีมีต่อมาสคอตคาเรคเตอร์ของสโมสรก าแพงเพชรเอฟซี ดังน้ี 
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านเพื่อประเมินความพึงพอใจกลุ่มแฟนบอลสโมสร
ก าแพงเพชรเอฟซี ท่ีมีต่อมาสคอตคาเรคเตอร์ของสโมสรก าแพงเพชรเอฟซ ี

 ประชากร ได้แก่ กลุ่มแฟนบอลทีมสโมสรก าแพงเพชร FC 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มแฟนบอลทีมสโมสรก าแพงเพชร FC จ านวน 100 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลปฐมและทุติยภูมิ เพื่อเป็นแนวทางของการออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์
ส าหรับสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี 
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 ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือการสนทนากลุ่มเครื่องมือการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบกราฟิกและเครื่องมือการประเมินพึงพอใจแฟนบอลสโมสรก าแพงเพชรเอฟซี ที่มีต่อ
มาสคอตคาเรคเตอร์ของสโมสรก าแพงเพชรเอฟซี 
 ขั้นตอนท่ี 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้
เครื่องมือการวิจัยที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในข้ันตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มแหล่งข้อมูล โดยการลงพื้นที่ไปสนทนากลุ่มนัก
ฟุตบอลภายในทีมก าแพงเพชร เอฟซี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นน ามาปฏิบัติการออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์
ส าหรับสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม โดยน า
ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาปฏิบัติการออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับสโมสร
ก าแพงเพชร เอฟซ ี  

 ขั้นตอนที่ 6 ปฏิบัติการออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี  โดยการ
ออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี จ านวนไม่ต่ ากว่า 3  รูปแบบ เพื่อเสนอแบบร่าง          
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ขั้นตอนที่ 7 เสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการปรับแก้แบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คิดว่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุดเพื่อน าไปออกแบบเป็นมาสคอตคาแรคเตอร์ 
 ขั้นตอนท่ี 9 ด าเนินการถ่ายทอดมาสคอตคาแรคเตอร์สโมสรก าแพงเพชร เอฟซี ลงบนผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกเพื่อใช้ส าหรับการประเมินความพึงพอใจกลุ่มแฟนบอลที่มีต่อมาสคอตคาแรคเตอร์ 
 ขั้นตอนที่ 10 ประเมินความพึงพอใจ กลุ่มแฟนบอลสโมสรก าแพงเพชรที่มีต่อมาสคอตคาเรคเตอร์
ของสโมสรก าแพงเพชรเอฟซี 
 ขั้นตอนที่ 11 วิเคราะห์ผลและสรุปผลการวิจัย โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการสอบถามและวิเคราะห์

สรุปผลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน X และ S.D. และบรรยายในลักษณะความเรียง 
 ขั้นตอนท่ี 12 อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การ
สนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมินความพึงพอใจ มาท าการวิเคราะห์ซึ่งมีการแบ่งส่วน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้  

 1. การสรุปผลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ของบุคลากรและนักฟุตบอลในสโมสรก าแพงเพชร เอฟ
ซี ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล  และวิเคราะห์สรุปผลโดยใช้การวิเคราะห์จากการสนทนา
กลุ่ม ถึงประเด็นปัญหา และความต้องการของบุคลากรและนักฟุตบอลในสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี โดยวิเคราะห์ใน
รูปแบบของความเรียง 

 2. การสรุปผลที่ได้จากแบบประเมนิรูปแบบมาสคอตคาแรคเตอรส์ าหรับสโมสรก าแพงเพชร เอฟ
ซี โดยการสรุปและวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์บบมีโครงสร้าง และสังเคราะห์ในรูปแบบความเรียง 

 3. การสรุปผลการสอบถามเรื่องความพึงพอใจในรูปแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับสโมสร
ก าแพงเพชร เอฟซี ดังนี้ การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสอบถามและวิเคราะห์สรุปผล
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โดยใช้ตารางเปรียบเทียบโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานXและ S.D. และบรรยายในลักษณะความ
เรียง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้หลักทางสถิติแบบคิด
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลโดยการบรรยาย การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินนั้น
อาจจะใช้คะแนนเฉลี่ยความคิดแต่ละช่วง เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลโครงการ จากการใช้แบบประเมิน
ค่าชนิด 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก 
ระดับคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ระดับคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ น้อย 
ระดับคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับ 
สโมรสรก าแพงเพชร เอฟซี 
 ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สนทนากลุ่มแบบมีโครงสร้าง ตัวแทนบุคลากรและนักฟุตบอลสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี 
จ านวน 20 คน จากการวิเคราะห์รูปแบบจากการวิเคราะห์รูปแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ของสโมสร
ฟุตบอลภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยน าอัตลักษณ์ขององค์กรหรือโลโก้ของสโมสร เพื่อการออกแบบ 
มาสคอตคาแรคเตอร์ จะได้แรงบรรดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตในพื้นที่และสิ่งมีชีวิตในต านานหรือนวนิยายเป็นส่วนมาก 
เพื่อการออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ จากการสนทนากลุ่มจึงได้มีการเสนอข้อมูลของคาแรคเตอร์ที่หลากหลาย ซึ่ง
ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการส ารวจเกี่ยวกับรูปแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ของสโมสรฟุตบอลก าแพงเพชร เอฟซี 
 

ล าดับ ความถี่ (N=20) ร้อยละ 

1.ม้าศึกพระเจ้าตาก 17 80 
2.ควาย 5 25 
3.ไก่ชน 5 25 
4.สิงห์พระอิศวร 4 20 
5.พระเจ้าตาก 4 20 
6.ช้างทรงเคร่ือง 4 20 
7.ช้าง 4 20 
8.ปลาบึก 4 20 
9.ท้าวแสนปม 3 15 
10.กระต่าย 2 10 

 
จากตารางที่ 1 ผลการส ารวจเกี่ยวกับรูปแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ของสโมสรฟุตบอลก าแพงเพชร เอฟซี 

พบว่า ตัวแทนบุคลากรและนักฟุตบอลสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี เห็นว่ามาสคอตคาแรคเตอร์ ม้าศึกพระเจ้าตาก       
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มีความเหมาะสมที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือ ควาย  ไก่ชน คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือ สิงห์พระอิศวร 
พระเจ้าตาก ช้างทรงเครื่อง ช้าง ปลาบึก คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือ ท้าวแสนปม คิดเป็นร้อยละ 15 น้อยที่สุด
คือ กระต่าย คิดเป็นร้อยละ 10 

จากการสนทนากลุ่ม ตัวแทนบุคลากรและนักฟุตบอลสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี มีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่า ม้าศึกพระเจ้าตาก มีความเหมาะสมในการเป็นมาสคอตคาแรคเตอร์ ให้กับสโมสรก าแพงเพชรเอฟซี มากที่สุด 
เนื่องจากเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฎอยู่บนโลโก้ดั้งเดิมของสโมสรก าแพงเพชรเอฟซี คือ รูป “พระเจ้าตากทรง
ม้า” และม้าศึกพระเจ้าตาก ถือเป็นอาชาที่มีต านาน และเรื่องราวที่น่าสนใจ น่าเกรงขาม คื อ ม้าศึกพระเจ้าตาก 
(พระสุบินอาชา) ลักษณะ เหมือนกับนักรบสมัยก่อนท่ีมีรูปร่าง บึกบึน แข็งแร็ง  ห้าวหาญ มีลักษณะสี น้ าตาลแซมด า 
และชุดที่ส่วมใส่นั้น ได้ผสมผสานน า เครื่องทรงหรือชุดออกรบสมัยก่อนมารวมกับชุดบอลในปัจจุบัน ซึ่งจากการ
สนทนากลุ่มสามารถสรุปแนวทางการออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ ได้ ดังนี้ 

1) คาแรคเตอร์ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจาก ม้าศึกพระเจ้าตาก 
2) ช่ือของมาสคอต คือ “พี่แก”่ ซึ่งเป็นช่ือเล่นของ พระสุบินอาชา หรือม้าศึกพระเจ้าตาก เพื่อให้ผู้คน

ทั่วไปเข้าถึงมาสคอตได้ง่ายมากขึ้น มากกว่าการใช้ช่ือท่ีเกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์ 
3) “พี่แก่” จะเป็นลักษณะของม้า ท่ีสามารถยืนสองขาและมีมือเหมือนมนุษย์ 
4) สีของพี่แก่ จะต้องเป็นสีน้ าตาลแซมด า สอดคล้องตามพงศาวดาร 
5) เครื่องแต่งกายของพี่แก่ จะเป็นเสื้อนักกีฬาฟุตบอล แบบผสมผสานกับเครื่องทรงร่วมสมัย 
6) ลักษณะจะต้องดู ดุดัน น่าเกรงขาม เพื่อสื่อถึงความแข็งแกร่ง และข่มขวัญศัตรูได้ 
7) พี่แก่ จะไม่ถือดาบเพื่อสื่อถึงความเป็นนักรบ แต่จะมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเชียร์บอลมา

แทน เช่น ลุกฟุตบอล ธงเชียร์ หรือ ถ้วยรางวัล เป็นต้น 
8) ท่าทางของพี่แก่ จะต้องเป็นท่าทางที่ใช้ส าหรับถ่ายทอดลงบนสื่อพระชาสัมพันธ์และของที่ระลึกได้ 

และจะต้องสื่อถึงกีฬาฟุตบอล เช่น ท่าทางการเลี้ยงบอล การโพสท่ากับลูกฟุตบอล ท่าทางดีใจจาการท าประตู ท่ายิง
ประตู ท่าทางของการเป็นผู้รักษาประตู ท่าทางฮึกเฮิม ท่าทางดีใจ ท่าทางในอารมณใ์ห้ก าลังใจ เป็นต้น 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ ของสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี ในช่ือ “พี่แก”่ จ านวน 3 
รูปแบบ เพื่อใช้ในการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ 3 ท่าน ดังนี้ 

ภาพที่ 1 ผลการออกแบบมาสคอตคาเรคเตอร์สโมสรก าแพงเพชรเอฟซี พ่ีแก่ รูปแบบที่ 1 
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ภาพที่ 2 ผลการออกแบบมาสคอตคาเรคเตอร์สโมสรก าแพงเพชรเอฟซี พ่ีแก่ รูปแบบที่ 2 

 

 
ภาพที่ 3 ผลการออกแบบมาสคอตคาเรคเตอร์สโมสรก าแพงเพชรเอฟซี พ่ีแก่ รูปแบบที่ 3 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินรูปแบบมาสคอตคาแรคเตอร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมนิรูปแบบมาสคอตคาแรคเตอร์โดยผู้ทรงคณุวุฒิทั้ง 3 ท่าน  

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบของมาสคอต
คาแรคเตอร์ “พี่แก่” ซึ่งได้ดึงน าอัตลักษณ์ของม้าศึกพระเจ้าตากที่เรียกว่า “พระสุบิณอาชา” ทั้งหมด 3 รูปแบบ 
เห็นควรว่ารูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเป็นมาสคอตคาแรคเตอร์สโมสรฟุตบอลมากที่สุด 
เนื่องจากม้าศึกรูปแบบที่ 1 มีรูปลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่ง และสง่างามกว่า เมื่อเทียบกับรูปแบบท่ี 2 และรูปแบบที่ 3 ที่ดู
น่ารักมากจนเกินไป เนื่องจากมาสคอตคาแรคเตอร์ นอกจากท าหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ที่จดจ าของแฟนบอลแล้ว ควร
จะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดุดัน และข่มขวัญกับคู่ต่อสู้ได้  
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จากการพิจารณามาสคอตคาแรคเตอร์รูปแบบท่ี 1 เห็นควรวา่ควรมกีารปรับปรุงรูปแบบของคาแรคเตอร์
ให้มีมิติมากยิ่งข้ึน เนื่องจากรูปแบบเดิมยังมคีวามเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูน 2 มิติมากจนเกินไป จึงสามารถสรปุการ
แก้ไขมาสคอตคาแรคเตอร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1) ควรเพิ่มมิตไิห้ตัวละคร แสง และเงา ต่างๆ เพื่อให้ตัวละครดูสมจรงิและสง่างามมากข้ึน 
2) ควรแก้ไขและปรับปรุงให้มาสคอตคาแรคเตอร์ มีแววตาที่สมจริงเป็นประกายมากขึ้น 
3) ควรปรับปรุงแก้ไขสีของมาสคอตคาแรคเตอร์ให้เป็นสีน้ าตาลเข้ม ให้เหมือนกับสีของขนม้ามาก

ขึ้น เนื่องจากสีเดิมเป็นสีน้ าตาลอ่อน ซึ่งลักษณะที่ถูกต้องตามจารึกได้ระบุว่าพระสุบณิอาชา มีขนเป็นสีน้ าตาลแซม
ด า 

ผู้วิจัยจึงด าเนินการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบมาสคอตคาแรคเตอร์รูปแบบท่ี 1 ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ และน าไปประเมินความพึงพอใจต่อกลุ่มแฟนบอล ดังน้ี 

 
ภาพที่ 4 ผลการออกแบบมาสคอตคาเรคเตอร์สโมสรก าแพงเพชรเอฟซี พ่ีแก่ รูปแบบที่ 1 ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไข

จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิด้านการออกแบบ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ ของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีต่อมาสคอตคาแรคเตอร์
ส าหรับสโมรสรก าแพงเพชร เอฟซี 
 จากการวิจัยเรื่องการออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี ผู้วิจัยได้น ามาสคอต
คาแรคเตอร์ ไปประเมินความพึงพอใจกลุ่มแฟนบอลสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี จ านวน 100 คน ได้ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ดังนี ้
 
 
 
 
 



 
496 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คร้ังที่ 1 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

ตารางที่ 2 วิเคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมตี่อมาสคอตคาแรคเตอรส์ าหรับสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี 
 

รายละเอียดข้อมูล จ านวน N=100 ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
52 
48 

 
52 
48 

รวม 100 100 
2. อายุ  
ต่ ากว่า 20 ปี          
21 -30 ปี 
31 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
51 ปี ขึ้นไป 

 
41 
28 
24 
4 
3 

 
41 
28 
24 
4 
3 

รวม 100 100 
3.ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกว่าปริญญาโท 

 
52 
48 
0 
0 

 
52 
48 
0 
0 

รวม 100 100 
 

 จากตารางที่ 2 วิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับสโมสร
ก าแพงเพชร เอฟซี พบว่า กลุ่มแฟนบอลเป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ เพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 48 อายุต่ ากว่า 20 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือ 31-40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมา 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 4 น้อยท่ีสุด 51 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3 ระดับการศึกษา
มากที่สุด ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52 น้อยท่ีสุดคือต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48 
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี โดยกลุ่มแฟน
บอลของสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี 
 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ผู้บริโภค (n=20) 

X  
S.D. ระดับความ

เหมาะสม 
1 ความสอดคล้องกับหน่วยงาน/องค์กร 4.65 0.48 มากที่สุด 
2 ความน่าจดจ า 4.57 0.50 มากที่สุด 
3 มีลักษณะเฉพาะ 3.88 0.66 มาก 
4 ความเหมาะสมของอารมณ์และทา่ทาง 3.91 0.60 มาก 
5 ง่ายต่อการน าไปใช้ 3.93 0.62 มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวมการประเมินรูปแบบผลิตภณัฑ ์ 4.19 0.67 มาก 
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จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี 

โดยกลุ่มแฟนบอลของสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.67) ด้านความสอดคล้องกับหน่วยงาน/องค์กร มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( X =4.65) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.48)ด้านความน่าจดจ า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด             

( X =4.57) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.50)ด้านมีลักษณะเฉพาะ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X =3.88) 
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.66)ด้านความเหมาะสมของอารมณ์และท่าทาง มีความพึงพอใจในระดับมาก       

( X =3.91) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.60)ด้านง่ายต่อการน าไปใช้ มีความพึงพอใจในระดับมาก                

( X =3.93) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.62) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลวิจัยเรื่องการออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี พบว่าตัวแทน
บุคลากรและนักฟุตบอลสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ม้าศึกพระเจ้าตาก มีความเหมาะสม
ในการเป็นมาสคอตคาแรคเตอร์ ให้กับสโมสรก าแพงเพชรเอฟซี มากที่สุด เนื่องจากเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่ประ
กฎอยู่บนโลโก้ดั้งเดิมของสโมสรก าแพงเพชรเอฟซี คือ รูป “พระเจ้าตากทรงม้า” และม้าศึกพระเจ้าตาก ถือเป็น
อาชาที่มีต านาน และเรื่องราวที่น่าสนใจ น่าเกรงขาม คือ ม้าสึกพระเจ้าตาก (พระสุบินอาชา) ลักษณะ เหมือนกับ
นักรบสมัยก่อนท่ีมีรูปร่าง บึกบึน แข็งแร็ง  ห้าวหาร มีลักษณะสี น้ าตาลแซมด า และชุดที่ส่วมใส่นั้น ได้ผสมผสานน า 
เครื่องทรงหรือชุดออกรบสมัยก่อนมารวมกับชุดบอลในปัจจุบัน สอดคล้องกับ (มนัสสินี  ล่ าสันเทียะ,2557 หน้า     
36-39) ได้มีแนวคิดที่ดีในการออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ที่ดี ต้องมีความเหมาะสมในด้านความสอดคล้องกับ
หน่วยงาน/องค์กรความน่าจดจ ามีลักษณะเฉพาะความเหมาะสมของอารมณ์และท่าทาง และง่ายต่อการน าไปใช้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี โดยกลุ่มแฟนบอล
ของสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านความสอดคล้องกับหน่วยงาน/องค์กร     
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความน่าจดจ า มคีวามพึงพอใจระดับมากที่สุดด้านมีลกัษณะเฉพาะ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านความเหมาะสมของอารมณ์และท่าทาง มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านความ
ง่ายต่อการน าไปใช้ มีความพึงพอใจในระดับมาก สอดคล้องกับ (ศิริพรณ์ ปีเตอร์, 2549 หน้า 35-37) เกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ เกี่ยวกับการประยุกต์การเชื่อมโยงกราฟิกกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้
มากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาและออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ส าหรับสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี ซึ่ง
รูปแบบมาสคอตคาแรคเตอร์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามอัตลักษณ์ของสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี 

2. รูปแบบลวดลายกราฟิกบนมาสคอตคาแรคเตอร์สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับขอมูลที่สืบค้น และที่มา
ของมาสคอตคาแรคเตอร์ ดังนั้นรูปแบบมาสคอตคาแรคเตอร์ประเภทอ่ืนๆ จะใช้ลวดลายกราฟิกท่ีแตกต่างกันไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์มาสคอตคาแรคเตอร์ของสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี ให้เป็นท่ี
รู้จักในวงกว้างมากขึ้น 
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2. ควรมีการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานของมาสคอตคาแรคเตอร์ของสโมสรก าแพงเพชร เอฟซี ให้
ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 
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