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บทคัดย่อ 

 
การวจิยัเร่ืองผลของความสําเร็จของสโมสรและการส่ือสารทางการตลาดต่อพฤติกรรม

การเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ
ของสโมสรฟุตบอลในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก และ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก โดยเก็บขอ้มูลจากผูช้มฟุตบอลท่ีถือตัว๋ปีของ 5 สโมสรท่ีมี
จาํนวนผูช้มสูงสุดในฤดูกาลแข่งขนัปี 2559  จาํนวน 457 คน ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณาและทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 
Factor Analysis) และการวเิคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) 

ผลการวิจยัพบวา่ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยูใ่นช่วงอายุ 26-32 ปี มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระมากท่ีสุด และส่วนใหญ่มีรายได้
ประมาณ 20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การสนบัสนุนตราสินคา้ 
และความเป็นนานาชาติของสโมสรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสําเร็จของสโมสรในการแข่งขนั
ฟุตบอลไทยลีก อย่างมีระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 ในขณะท่ีการส่ือสารทางการตลาดของสโมสร
ฟุตบอลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อลกัษณะพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก  ส่วน
ความสาํเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อลกัษณะพฤติกรรมการ
เป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกอยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัด้านการสนับสนุนตราสินค้าท่ีได้รับคะแนนความคิดเห็น
สูงสุดคือ คิดวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือทีมจะสร้างความภูมิใจให้ประชาชนของจงัหวดันั้น ๆ 
และปัจจยัด้านความเป็นนานาชาติท่ีได้รับคะแนนความคิดเห็นมีค่าสูงสุด คือ  คิดว่าการมีผูเ้ล่น
ชาวต่างชาติในสโมสรจะช่วยดึงดูดใหมี้ผูช้มมาเป็นสมาชิกของทีมได ้ 

 

หวัขอ้วทิยานิพนธ์ ผลของความสาํเร็จของสโมสรและการส่ือสารทางการตลาดต่อ
พฤติกรรมการเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก 
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ABSTRACT 

 
The research on the effect of the success of the club and marketing communications 

on the spectator’s behavior in the Thai League aims to study the factors contributing to the 
success of football clubs in the Thai League and to study the factors contributing to the behavior 
of Thai League spectators. Data were collected from 457 football spectators who hold season 
(yearly) tickets at 5 football clubs that had the highest number of spectators in the 2016 season. 
The data were analyzed using descriptive statistics and the hypothesis was tested using 
Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Modeling (SEM). 

The research found that the majority of spectators were male in the age group 
between 26 - 32 years old and holding a Bachelor's degree. Most of them owned a business or 
self-employed, and earned around THB 20,001 - 25,000 per month. From the hypothesis test, it 
was found that brand endorsement and internationalization of the football clubs had a positive 
influence on their success in the Thai League at a significance level of 0.05. The clubs’ marketing 
communications had a positive influence on the behavior of Thai League spectators. However, 
the clubs’ success in Thai League competition was found not having influence on the behavior of 
Thai League spectators at a significance level of 0.05. 

Moreover, this study found that for the brand endorsement, the factor that received 
the highest agreement score was that “the clubs named using the province names would make the 
club members feel pride”. For the internationalization, the factor that received the highest 
agreement score was “having foreign players at the club would help attract people to become club 
members.   
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบนั “การกีฬา” มีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นสังคมเป็นอยา่งมาก   
กีฬาจดัเป็นรากฐานสําคญัท่ีทาํให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สภาพจิตใจและสภาวะดา้น
อารมณ์แจ่มใส รู้จกัอดทน เสียสละ มีความรักใคร่สามคัคีรู้จกัให้อภยั มีสมาธิในการทาํกิจกรรม   
ต่าง ๆ ทาํให้รู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่กีฬาเป็นเร่ืองท่ีมี
ประโยชน์อย่างมาก ปัจจุบนัมีกีฬาหลากหลายชนิดท่ีไดรั้บความนิยมในระดบัสากล เช่น ฟุตบอล
บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล กรีฑา เทนนิส เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกีฬาท่ีให้ผลประโยชน์ต่อนักกีฬาใน           
หลาย ๆ ดา้นนอกเหนือจากสุขภาพอนามยั ไม่วา่จะเป็นดา้นรายได ้ดา้นช่ือเสียง รัฐบาลไดเ้ล็งเห็น
ความสําคญัของการกีฬาท่ีมีต่อการพฒันาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลของประเทศ ทั้งในดา้นการ
พฒันาคุณภาพชีวิตการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพท่ีดี ปลูกฝังความ มีนํ้ าใจนกักีฬาให้เป็น
ค่านิยม เกิดความสมานฉนัท์ของคนในชาติ การสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบนัดาลใจ สร้าง
รายได ้อาชีพ และการพฒันา เศรษฐกิจของประเทศ (แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5, 2555, 
น.2) และในปัจจุบนัการกีฬาถือไดว้่ามีบทบาทสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและระบบ
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ซ่ึงมูลค่าของธุรกิจดา้นการกีฬาคิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าเศรษฐกิจทัว่
โลก (Andreff and Szymanski, 2006, 2007)  

จากการท่ีประชาชนในชาติออกกาํลงักายโดยการเล่นกีฬา ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพฒันาทั้ง 
5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา นอกเหนือจากการ
เล่นกีฬาหรือออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพแลว้ การกีฬาในปัจจุบนัยงัมีส่วนช่วยสร้างช่ือเสียงให้แก่
ตนเองและประเทศชาติอีกทางหน่ึง ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ ตอนหน่ึงวา่ “การกีฬาเป็นส่ิงท่ีมีจุดประสงคพ์ื้นฐาน เพื่อท่ีจะส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง
และสามารถท่ีจะแสดงฝีมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามคัคี และเพื่อให้คุณภาพของมนุษยดี์ข้ึน เวลาน้ี
กีฬาก็นบัวา่มีความสําคญัทางอ่ืนดว้ย คือ ทางสังคม ทาํให้คนในประเทศชาติไดห้นัมาปฏิบติัส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ในทางสุขภาพของร่างกายและจิตใจ ทาํให้สามารถอยูใ่นสังคมอยา่งเป็นสุข ทั้งยงั
เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความเจริญของบา้นเมือง โดยเฉพาะการกีฬาระหวา่งประเทศก็ยงัเพิ่มความสําคญั
มากข้ึน ฉะนั้น การกีฬามีความสําคญัอยา่งยิ่งสําหรับชีวิตของแต่ละคน และชีวิตของชาติบา้นเมือง 
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ถ้าปฏิบัติด้วยความเรียบร้อย  ความสุภาพ ก็ทาํให้มีช่ือเสียงและส่งเสริมความสามคัคีใน
ประเทศชาติ” (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2556, น. 1) 
 กีฬาฟุตบอลเป็นเกมกีฬาท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจน ไม่มีความซบัซ้อน แต่ตอ้งใชค้วามเป็น
มืออาชีพในการบริหารและจดัการการแข่งขนั กีฬาฟุตบอลเป็นเกมกีฬาท่ีได้รับความนิยมจาก
ประชากรของโลกสูงท่ีสุด  เป็นกีฬาเพียงชนิดเดียวท่ีทาํให้ประชากร 2ใน 3 ของโลกให้ความสนใจ 
คลัง่ไคล ้และติดตามชม การแข่งขนั ฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีนาํมาซ่ึงความหวงั เป็นการนาํความบนัเทิง
มาสู่ผูเ้ล่น และนาํความบนัเทิงมาสู่ผูช้ม (Blatter, 2550, บทสัมภาษณ์) ดงันั้นฟุตบอลจึงเป็นกีฬาท่ีมี
อิทธิพลในระดบัโลกและเก่ียวขอ้งกบัแง่ต่างๆทั้งทางวฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการส่ือสาร 
นาํมาซ่ึงความสําเร็จของประเทศและความสําเร็จทางธุรกิจของสโมสรต่าง ๆ ดงัเช่น การจดัลาํดบั
มูลค่าทางการตลาดของสโมสรฟุตบอลระดบัโลกของ นิตยสารฟอร์บส ซ่ึงพบว่า สโมสรฟุตบอล 
20 อนัดบัแรกของโลกท่ีมีมูลค่าทางการตลาด มีมูลค่าเฉล่ีย 1.16 พนัลา้นดอลลาร์ เพิ่มข้ึน 11% จาก
ปี 2014 และเพิ่มข้ึน 84% ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา (Forbes Magazine,2015) โดยส่วนใหญ่รายได้
ทางการกีฬาจะมาจากการแข่งขนักีฬาแบบลีกอาชีพและการแข่งขนัในระดบันานาชาติ (Soderman, 
Dolles and Dum, 2008) และเม่ือขนาดของตลาดของธุรกิจการกีฬาฟุตบอลมีการขยายตวัอนัเป็นผล
จากท่ีสโมสรฟุตบอลสามารถประสบความสําเร็จ สามารถสร้างรายไดข้องตนเองให้มากข้ึนและ
ดาํรงตนอยูไ่ด ้ 

ในหลาย ๆ ประเทศการจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพเพื่อเป็นการวางรากฐาน  สร้างและ
พฒันา นกักีฬาฟุตบอลและสโมสรใหมี้ความสามารถในระดบัท่ีสูงข้ึน มีความเป็นนกักีฬามืออาชีพ 
มีรายได้สามารถท่ีจะ เ ล้ียงตนเองได้ ตลอดจนพัฒนาการจัดการแข่งขันให้มีความเป็น
มาตรฐานสากล และเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัผูจ้ดัการแข่งขนัและนกักีฬา ดงัตวัอยา่งในทวีปยุโรป
สามารถท่ีจะพิสูจน์ได้ถึงกระแสความสนใจจากผูช้มและก่อให้เกิดรายได้จาก ค่าผูส้นับสนุน
(สปอนเซอร์) ประจาํการแข่งขนั ค่าผูส้นับสนุน (สปอนเซอร์) ประจาํทีมฟุตบอล ค่าลิขสิทธ์ิ
ถ่ายทอดโทรทศัน์ ค่าลิขสิทธ์ิสินคา้ และค่าบตัรผา่นประตู ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประสบ
ความสําเร็จของสโมสรฟุตบอล ปัจจุบันในทวีปเอเซีย ลักษณะของการกีฬาสามารถเป็น
กระบวนการในการสร้างรายได ้(Hong, 2002 pp. 401-407) และระบบการสร้างรายไดข้องการกีฬา
จะถูกเปล่ียนแปลงโดยการใชส่ื้อและการมีผูส้นบัสนุนและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
(Bodet and Chanavat, 2010 pp. 55-66) 

กีฬาอาชีพจดัไดว้่าเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัมาก เพราะเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นาํมาซ่ึงรายไดแ้ละภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศ และยงัเป็น
แรงกระตุน้ใหป้ระชาชนในประเทศชาติหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการออกกาํลงักายและเล่นกีฬา เพื่อ

DPU

https://en.wikipedia.org/wiki/Sepp_Blatter


3 

แกปั้ญหาต่าง ๆ ของสังคมในปัจจุบนัได ้สาํหรับประเทศไทยนั้น กีฬาฟุตบอลถือวา่เป็นกีฬาท่ีไดรั้บ
ความนิยมมาก มีผูค้นจาํนวนมากตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ ไปจนถึงผูใ้หญ่ในทุกกลุ่ม ทุกสถานะทาง
เศรษฐกิจ ทุกศาสนา ท่ีชอบเล่นและดูฟุตบอล เรียกไดว้า่ ฟุตบอลเป็นกีฬาอนัดบัหน่ึงของคนไทย  
“โดยโอกาสจะท่ีทีมฟุตบอลชาติไทยจะไปฟุตบอลโลก นั้นส่ิงสําคญั คือ ไทยจะตอ้งมีลีกอาชีพท่ี
ชดัเจน มีระบบ มีการวางแผนการตลาดท่ีดี มีเงินเล้ียงนกัฟุตบอลได ้ เช่น ฟุตบอลลีกของประเทศ
ญ่ีปุ่นแต่ก่อนไม่ไดมี้โอกาสท่ีจะผา่นเขา้มาฟุตบอลโลกรอบสุดทา้ยแต่เม่ือจดัตั้งตั้งลีกฟุตบอลอาชีพ
อยา่งจริงจงัประเทศญ่ีปุ่นใชเ้วลาเพียง10 ปี จึงไดผ้า่นมาเล่นในฟุตบอลโลก” (Beckenbauer, 2549, 
บทสัมภาษณ์) คาํกล่าวน้ีเป็นข้อสนับสนุนท่ีว่าการท่ีประเทศมีลีกการแข่งขนัฟุตบอลท่ีเป็น
มาตรฐานและสามารถดาํรงอยูไ่ด ้จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางกายภาพ สร้างประสบการณ์
เร่ืองฟุตบอลอาชีพแก่นกัฟุตบอลและจะเป็นการสร้างนกัฟุตบอลสู่ระดบันกัฟุตบอลทีมชาติให้มี
ความสามารถในการแข่งขนัระดบัระดบันานาชาติ   

ในแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) ไดเ้นน้ความสําคญัของการ
กีฬาท่ีมีต่อการพฒันาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลของประเทศทั้งในดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพท่ีดี ปลูกฝังความมีนํ้ าใจนักกีฬาให้เป็นค่านิยมเกิดความ
สมานฉนัทข์องคนในชาติ การสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบนัดาลใจ สร้างรายได ้อาชีพ และการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นกรอบ
และทิศทางในการพฒันาการกีฬาของประเทศ โดยดาํเนินการให้สอดคล้องตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีมุ่งพฒันาภายใตห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และขบัเคล่ือนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัท่ีชดัเจนยิ่งข้ึนในทุกระดบั ยึดคนเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันาให้ความสําคญักบัการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม พฒันาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอยา่งบูรณาการและเป็นองคร์วม รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือในการรวมตวัทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมกา้วสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) โดยมีสาระในกรอบแนวคิดการพฒันาการกีฬาในมิติกีฬาเพื่อการ
อาชีพ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งจากการแข่งขนั ความมีช่ือเสียงและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการ
แข่งขนักีฬา และทั้งสามมิติมีความสําคญัซ่ึงกนัและกนั ต่อการพฒันาการกีฬาของประเทศ ใน
แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) ได้การกล่าวถึงเร่ืองกีฬาอาชีพว่า การ
พฒันากีฬาอาชีพมีความกา้วหนา้มากข้ึน โดยรัฐบาลไดร่้วมมือกบัสมาคม ในการให้การสนบัสนุน
งบประมาณให้แก่สมาคมในการจดัการแข่งขนักีฬาอาชีพ จาํนวน 12 ชนิดกีฬา ซ่ึงการแข่งขนั
ฟุตบอลอาชีพ เป็นหน่ึงในประเภทกีฬาท่ีไดรั้บการสนบัสนุน ซ่ึงกีฬาฟุตบอลอาชีพดงักล่าวเร่ิม
ไดรั้บความสนใจจากประชาชนมากข้ึนดงัจะเห็นไดจ้ากความสําเร็จ ของการจดัการแข่งขนัฟุตบอล
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อาชีพไทยลีก ท่ีไดรั้บความนิยมจากประชาชน และสร้างกระแสรักชุมชนทอ้งถ่ิน และขอ้มูลในดา้น
พฤติกรรมการดูกีฬาและเชียร์กีฬาของไทยยงัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข เร่ืองความสนใจในการดูกีฬาของ
คนไทยยงัมีนอ้ยกวา่ประเทศเพื่อนบา้น การกีฬาแห่งประเทศไทยพบวา่ สนามกีฬาในประเทศไทย 
มีขนาดเล็กกวา่สนามกีฬาในประเทศเพื่อนบา้น โดยขนาดสนามกีฬาท่ีมีความจุเกิน 30,000 คน ใน
ประเทศมาเลเซีย มีจาํนวน 15 สนาม ในประเทศอินโดนีเซีย มีจาํนวน 13 สนาม สําหรับประเทศ
ไทยมีเพียง 3 สนามเท่านั้น ซ่ึงเป็นปัจจยัสะทอ้นให้เห็นถึงจาํนวนผูเ้ขา้ชมกีฬาในประเทศไทยวา่ยงั
มีจาํนวนท่ีนอ้ย และแมผู้ช้มกีฬามีแนวโนม้เพิ่มข้ึน แต่สําหรับการเชียร์กีฬาผูช้มกีฬาบางส่วนยงัไม่
มีความเขา้ใจในกฎ กติกา และการตดัสิน เห็นไดจ้ากปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในการ
แข่งขนัฟุตบอลอาชีพไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปีปัจจุบนั แสดงให้เห็นวา่วฒันธรรม
การดูกีฬาของคนไทยยงัตอ้งไดรั้บการปรับปรุง (ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 
2555-2559 ) 

กีฬาฟุตบอลเป็นเกมกีฬาท่ีได้รับความนิยมทั่วโลก ซ่ึงในประเทศไทยเองก็ได้มี               
การจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอลอาชีพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 แต่ไม่ไดรั้บความนิยมและการตอบรับ
จากประชาชนเท่าท่ีควร จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2551 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกบัการ
กีฬาแห่งประเทศไทยไดจ้ดัตั้ง บริษทั ไทยพรีเมียร์ ลีก จาํกดั เพื่อบริหารจดัการระบบและกาํหนด
กฏเกณฑ์การจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศไทยข้ึนมาใหม่ทั้ งหมด (กอบกาญจน์                              
พุทธาศรี วรางคณา อดิศรประเสริฐ และศุภิญญา ญาณสมบูรณ์ 2554, น. 160) ดว้ยสาเหตุจากการท่ี
สหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Federation International de Football Association: FIFA ) กาํหนดให้
สโมสรฟุตบอลในประเทศท่ีเป็นสมาชิกตอ้งนําสโมสรฟุตบอลในลีก ของประเทศตนเองเขา้สู่
ระบบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเชิงพาณิชย ์(Kaempfer, Qian and Smyth, 2010) มาตรการใน
การพฒันากีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยโดยการสร้างลีกฟุตบอลอาชีพ จึงเป็นมาตรการท่ีควร
ศึกษาอยา่งเร่งด่วน เพื่อให้นกักีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ไดรั้บการพฒันาอยา่งมีระบบโดยศึกษา
ถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของสโมสรฟุตบอล ผ่านทางกลยุทธ์การตลาด (Marketing 
Strategies) ท่ีจะเขา้มามีส่วนในการจดัการ การวางแผนท่ีดี และสร้างความต่อเน่ืองให้ลีกฟุตบอล
อาชีพในประเทศไทยและนกัฟุตบอลจากประเทศไทย สามารถกา้วไปสู่การแข่งขนัระดบันานาชาติ
ได ้โดยความร่วมมือกนัสนบัสนุน และส่งเสริมของภาครัฐและเอกชนอยา่งมีระบบ ไม่วา่จะเป็นใน
เร่ืองของบุคลากร อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ การบริหารจดัการ ตลอดจนเงินลงทุนซ่ึงเป็นปัญหาสําคญั
ของการกา้วไปสู่การเป็นนกักีฬาอาชีพ เพื่อวดัปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จของสโมสรฟุตบอล
ในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก เพราะกีฬาฟุตบอลสามารถพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นการบริหาร
จดัการดา้นการตลาด รูปแบบวิธีการจดัการแข่งขนั (วิวิธ ธิโสภา,2549) ตลอดจนการกีฬามีความ
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โดดเด่นหลายส่ิงและมีอิทธิพลในการกา้วไปสู่ความเป็นสากล (Rumford , 2010)และในปัจจุบนั
การตลาดดา้นกีฬาของหลายบริษทั และองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งในกีฬาทัว่โลกมุ่งเน้นไปท่ีตลาดโลกท่ี
นาํไปสู่ความสําเร็จทางเศรษฐกิจและความสําเร็จทางการเงิน นอกจากน้ีกีฬาเป็นธุรกิจมีศกัยภาพ
มาก สําหรับการสร้างรายไดใ้นระดบัโลกสําหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (Ratten, 2011) โดยเฉพาะกีฬา
ฟุตบอลซ่ึงเป็นกีฬาท่ีไดรั้บความนิยมทาํให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไดใ้นอนาคต (กิตติคุณ บุญเกตุ, 
2556)  

การจดัการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) 
ไดรั้บอิทธิพลจากการขยายตวัของธุรกิจดา้นการกีฬา จึงส่งผลต่อปริมาณผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลท่ี
มีจาํนวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2552 มีผูช้มในสนามทั้งฤดูกาลประมาณ 1 ลา้นคน ผูช้มใน
สนามเฉล่ียต่อนดั 4,100 คน รายไดเ้ฉล่ียต่อนดั 205,000 บาท (รายงานประจาํปีบริษทัไทยแลนด์
พรีเมียร์ลีก จาํกดั, 2552) ในปี 2553 จาํนวนผูช้มเพิ่มเป็น 1,132,057 คน เฉล่ียนดัละ 4,717 คน ใน
ส่วนของการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในปี 2555 มียอดผูช้มทั้งส้ิน 1,475,769 คน ซ่ึงมากกวา่
ปี 2554 อยู่ 60,000 คน โดยยอดเฉล่ียผูช้มอยู่ท่ี 4,800-4,900 คนต่อนดั ในปี 2556 จาํนวนผูช้ม
ทั้งหมดคือ  1,657,887  คน คิดเป็นผูช้มเฉล่ีย 6,095 คนต่อนดั (รายงานประจาํปีบริษทัไทยแลนด์
พรีเมียร์ลีก จาํกดั, 2556) ในปี 2557 มีจาํนวนผูช้มการแข่งขนั 1,911,277 คน  คิดเป็นผูช้มเฉล่ีย 
5,029 คนต่อนดั (รายงานประจาํปีบริษทัไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก จาํกดั, 2557) ในปี 2558 มีจาํนวน
ผู ้ชมทั้ ง ส้ิน 1,828,655 คน คิดเป็นผู ้ชมเฉล่ียต่อนัด 6,349 คน และในปี 2559 ซ่ึงยุติในวนัท่ี  
14 ตุลาคม 2559 ซ่ึงยงัมีการแข่งขนัตกคา้งอยูป่ระมาณ 70 นดัการแข่งขนั มีจาํนวนผูช้มการแข่งขนั 
1,503,600 คน คิดเป็นผูช้มเฉล่ียต่อนดั 5,428 คน รายไดร้วม 215,685,841 บาท แบ่งจาก ยอดขาย
บตัร 130,470,974 บาท และยอดของท่ีระลึก 85,214,974 บาท (รายงานประจาํปีบริษทัไทยแลนด์
พรีเมียร์ลีก จาํกดั, 2559) ดงัแผนภูมิท่ี 1.1 และแผนภูมิท่ี 1.2  
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แผนภูมิที ่1.1 จาํนวนผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 
 
ทีม่า: รายงานประจาํปีบริษทัไทยแลนดพ์รีเมียร์ลีก จาํกดั, 2552-2559 
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แผนภูมิที ่1.2 จาํนวนผูช้มเฉล่ียต่อนดัในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 
 
ทีม่า: รายงานประจาํปีบริษทัไทยแลนดพ์รีเมียร์ลีก จาํกดั ปี พ.ศ. 2552-2559 

 
ในฤดูกาลปี 2559 น้ี มีสโมสรฟุตบอลจากทัว่ประเทศเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งส้ินจาํนวน 

18 สโมสร ได้แก่ 1. สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 2. สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 3. สโมสร
สุพรรณบุรีเอฟซี 4. สโมสรชลบุรีเอฟซี 5. สโมสรแบงคอ็ก ยไูนเตด็ 6. สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี 
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ปี 
พ.ศ. 

จาํนวนผูช้มเฉล่ียต่อนดั (คน) 
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7. สโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี 8. สโมสรเชียงราย ยไูนเต็ด 9. สโมสรอาร์ม่ี ยไูนเต็ด 10. สโมสร
โอสถสภา เอ็ม-150 สมุทรปราการ 11. สโมสรศรีสะเกษ เอฟซี 12. สโมสรนครราชสีมา มาสดา้ 
เอฟซี 13. สโมสรชัยนาท ฮอร์นบิล 14. สโมสรบีอีซี เทโรศาสน 15. สโมสรพทัยา ยูไนเต็ด 16. 
สโมสรบีบีซียู เอฟซี 17. สโมสรสุโขทยั เอฟซี และ 18. สโมสรฟุตบอลราชนาวี (ฐานขอ้มูลไทย
แลนด ์พรีเมียร์ลีก, 2559) ในฤดูกาลแข่งขนั 2558 มีสามารถแยกจาํนวนผูช้มเฉล่ียต่อ 1 นดั ในสนาม
ต่าง ๆ สูงสุด 5 อนัดบัแรกไดด้งัน้ี  1. สโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี จาํนวน 22,344 คน   
2. สโมสรบุรีรัมย ์ยไูนเต็ด จาํนวน 20,558 คน 3. สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี จาํนวน 14,694 คน                  
4. สโมสรเอสซีจี เมืองทอง จาํนวน 9,530 คน 5. สโมสรบางกอกกลาส เอฟซี จาํนวน 8,695 คน 
(รายงานประจาํปีบริษทัไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก จาํกดั, 2558) นบัเป็นความสําเร็จอีกหน่ึงขั้นสําหรับ
ฟุตบอลลีกไทยสาํหรับสถิติใหม่ของยอดผูช้มในการแข่งขนัไทยพรีเมียร์ลีก โดยในฤดูกาล 2558 ยงั
ได้สร้างสถิติยอดผูช้มต่อนัดสูงสุด คือ นัดท่ี สโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี พบกบั สโมสร
บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ มีจาํนวนผูช้มในสนามทั้งส้ิน 34,689 คน  เม่ือเทียบยอดเฉล่ียของสโมสรต่าง ๆ ใน
การแข่งขนัฟุตบอลลีกไทย พบว่า มีพฒันาการจากฤดูกาลท่ีผ่านมาอยูพ่อสมควรในปีท่ีแลว้มีเพียง
สโมสรบุรีรัมย ์ยไูนเต็ด เท่านั้น ท่ียอดเฉล่ียสูงจากทีมอนัดบัสองอยา่งเห็นไดช้ดัแต่สําหรับฤดูกาล
แข่งขนั 2558  อยา่งไรก็ตามเม่ือมองในภาพรวมจะเห็นวา่สโมสรท่ีมีค่าเฉล่ียผูช้มต่อนดั เป็นอนัดบั
ท่ี 3 คือ สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี มีค่าเฉล่ียผูช้มท่ีนอ้ยลงมาอยา่งเห็นไดช้ดั เช่นเดียวกบัทีมอนัดบัท่ี 
4 สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด และอนัดบัท่ี 5 สโมสรบางกอกกลาส เอฟซี ส่วนหน่ึงน่าจะมา
จากขนาดประชากรในพื้นท่ีของสโมสรต่าง ๆ และขนาดของความจุสนาม และแสดงให้เห็นวา่ผูช้ม
การแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ส่วนใหญ่ยงัคงให้ความสนใจและติดตามเชียร์ถึงสนามเพียงแค่ไม่ก่ี
สโมสรเท่านั้น และดว้ยสาเหตุดงักล่าวจึงทาํให้เม่ือเทียบยอดเฉล่ียผูช้มการแข่งขนัฟุตบอล ลีก ต่อ
นดั ของการแข่งขนัฟุตบอลในประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย  อนัดบัของไทยลีกยงัคงเป็นรองลีกชั้น
นาํของเอเชีย ในส่วนค่าเฉล่ียอีกดว้ยอนัดบัยอดผูช้มเฉล่ีย ของฟุตบอลลีกในทวีปเอเชีย ฤดูกาล 
2558 1. ไชนีส ซูเปอร์ลีก (ประเทศจีน) จาํนวน 22,808 คนต่อนดั 2. เจลีก (ประเทศญ่ีปุ่น) จาํนวน 
17,888 คนต่อนดั3. เอ ลีก (ประเทศออสเตรเลีย) จาํนวน 12,513  คนต่อนดั 4. เคลีก (ประเทศเกาหลี
ใต)้ จาํนวน 7,795 คนต่อนดั 5. วีลีก (ประเทศเวียดนาม) จาํนวน 7,792 คนต่อนดั และ 6. การ
แข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก (ประเทศไทย) จาํนวน 6,349 คนต่อนดั   

การเปล่ียนแปลงในโลกของกีฬาฟุตบอลไดเ้ปล่ียนจากกีฬาสมคัรเล่นเป็นอุตสาหกรรม
ดา้นการกีฬาอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงปัจจยัท่ีวดัความสําเร็จ คือ ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) การแผก่ระจายข่าวสารผา่นส่ือ และการซึมซบัข่าวสาร
ของผูช้ม เป็นตน้ ในส่วนของผูช้มการแข่งขนัซ่ึงถือไดว้่าเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีสําคญัในการ
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จดัการแข่งขนัฟุตบอลนั้ น การวดัถึงพฤติกรรมการเป็นผูช้มของสโมสรท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลไทย ลีก ยงัสามารถเทียบเท่ากบัความรู้สึกของการเป็นเจา้ของสโมสรของผูช้มการแข่งขนั 
ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลท่ีดีจะแสดงออกถึงการมีอารมณ์ร่วมในผลการแข่งขนั ซ่ึงมีทั้งในอารมณ์
โศกเศร้า เม่ือสโมสรเป็นฝ่ายแพแ้ละอารมณ์ดีใจ เม่ือสโมสรท่ีเชียร์เป็นฝ่ายชนะ เท่ากบัเป็นการ
เปรียบเทียบไดว้า่ผูช้มช่ืนชมในความสาํเร็จและเสียใจในความลม้เหลวของสโมสรฟุตบอลท่ีตนเอง
เป็นผูช้มการแข่งขนั (Bergami and Bagozzi, 2000) ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผูช้มการแข่งขนั
ฟุตบอล ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ของการกีฬาและส่งผลกระทบไปยงัเศรษฐกิจและสังคม ใน
ปัจจุบนัสโมสรฟุตบอลอาจจะตั้งเป้าหมายในการประสบความสําเร็จท่ีแตกต่างกนั ได้แก่ การ
ประสบความสําเร็จในการแข่งขันภายในประเทศ การประสบความสําเร็จในการแข่งขันใน
ต่างประเทศ การซ้ือสินคา้ของสโมสรของผูช้มการแข่งขนั ความภกัดีของผูช้มการแข่งขนั การสร้าง
ผลกาํไร วิสัยทศัน์ของเจา้ของสโมสร (Rossi,Thrassou and Vrontis, 2013) พฤติกรรมการเป็นผูช้ม
ความภกัดีของผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลเป็นเคร่ืองมือวดัความสําเร็จของสโมสรฟุตบอล ถือไดว้่า
เป็นการสร้างคุณค่าการในตราสินคา้ของสโมสร โดยความภกัดีจะมาจากลกัษณะพฤติกรรมและ
ทศันคติของผูช้มการแข่งขนัของสโมสรนั้น ๆ (Kaynak, Salman & Tatoglu, 2008 , pp. 336-357)   

ดังนั้ นการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของสโมสรฟุตบอลโดยใช้ลักษณะ
พฤติกรรมการเป็นผูช้ม และกลยุทธ์การตลาดดา้นกีฬาเพื่อการพฒันาการจดัการแข่งขนัฟุตบอล
อาชีพในประเทศไทยอาจช่วยนาํเสนอแนวทางในท่ีการจะพฒันากีฬาฟุตบอลและสโมสรท่ีเขา้ร่วม
การแข่งขนัให้ประสบความสําเร็จได้ในอนาคต ซ่ึงช่วยสนบัสนุนถึงความจาํเป็นและความสําคญั
ของการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 

 
1.2 ค าถามน าการวจัิย 

1.2.1 ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนตราสินคา้จะส่งผลต่อความสําเร็จของสโมสรฟุตบอลใแข่งขนั
ฟุตบอลไทยลีกหรือไม่ 

1.2.2 ปัจจัยด้านความเป็นนานาชาติจะส่งผลต่อความสําเร็จของสโมสรฟุตบอลในการ
แข่งขนัฟุตบอลไทยลีกหรือไม่ 

1.2.3 ปัจจยัด้านความสําเร็จของสโมสรส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มในการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยลีกหรือไม่ 

1.2.4 ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดของสโมสรส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มในการ
แข่งขนัฟุตบอลไทยลีกหรือไม่ 
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1.3   วตัถุประสงค์การวจัิย 
       1.3.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของสโมสรฟุตบอลในการแข่งขนัฟุตบอลไทย
ลีก 
       1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก  
 
1.4   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 บริษทัพรีเมียร์ลีก ไทยแลนด์ จาํกดั สามารถนาํผลการศึกษาไปใช้กาํหนดแนวทางและ
แผนแม่บทในการพฒันาการจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยในอนาคต 

1.4.2 สโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยสามารถนาํผลการศึกษาไปใชพ้ฒันาหรือปรับปรุง
กลยทุธ์ในการส่ือสารทางการตลาด ใหส้ามารถส่ือสารกบักลุ่มผูช้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.4.3 สโมสรฟุตบอลอาชีพสามารถนาํผลการศึกษาไปสร้างกลยุทธ์การตลาดดา้นกีฬาเพื่อ
สร้างพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย 

1.4.4 ผลการศึกษาจะช่วยเพิ่มพนูองคค์วามรู้ใหม่ในเชิงวชิาการใหก้บัวรรณกรรมและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.5   ขอบเขตของการวจัิย  

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จของสโมสรฟุตบอลในการ
แข่งขนัฟุตบอลและปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก โดย
ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอบเขตการวจิยัออกเป็น 3 ดา้นดงัน้ี 
  1.5.1 ขอบเขตดา้นประชากร 

ผูว้ิจยัศึกษาประชากรท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย(Stakeholders) กบัการ
จดัการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกในประเทศไทย อนั ไดแ้ก่  ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกท่ีเป็นผูถื้อ
ตัว๋ปีของสโมสร (Season Ticket) จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 383 คน 
 1.5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ผูว้ิจยัศึกษาเน้ือหาของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของสโมสรฟุตบอลท่ีเขา้ร่วมการ
แข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ตลอดจนปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัและ
ความภกัดีของผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาการจดัการแข่งขนัฟุตบอล
อาชีพในประเทศไทย โดยศึกษาถึงตวัแปรต่างๆดงัน้ี 

1.5.2.1  ดา้นการสนบัสนุนในตราสินคา้ของสโมสร (Brand Endorsement)   
1.5.2.2  ดา้นความเป็นนานาชาติ (Internationalization)  
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1.5.2.3  ด้านการประสบความสําเร็จของสโมสรฟุตบอลในการแข่งขัน ( Football 
Clubs Success)  

1.5.2.4 ดา้นการส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication) ท่ีอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก  

1.5.2.5 ด้านพฤติกรรมการเป็นผู ้ชมการแข่งขันฟุตบอล (Football Spectator’s 
Behavior) 
 1.5.3  ขอบเขตดา้นเวลา 

ผูว้ิจยัจะทาํการเก็บตวัอย่างในช่วงเวลาฤดูการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ฤดูกาลแข่งขนั 
2560 (ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 ถึง เดือน เมษายน 2560) ในกรณีการเก็บตวัอย่างจากผูช้มการ
แข่งขนัฟุตบอล และในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับตวัอย่างท่ีเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจากการ
แข่งขนัฟุตบอลไทยจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 383 คน 

 
1.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ 

1.6.1 การแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ (Professional Football League)  หมายถึง การจดัการแข่งขนั
ฟุตบอลอาชีพแบบระบบลีก ระดบัสูงสุดของประเทศไทย บริหารจดัการโดยบริษทัพรีเมียร์ ลีก ไทย
แลนด์ จาํกดั ท่ีทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จอยูไ่ดใ้นแง่ของธุรกิจ 
คือมีรายรับ รายจ่ายท่ีชดัเจน และสโมสรสามารถดาํรงอยูไ่ด ้

1.6.2 ฟุตบอลไทย ลีก (Thai League Football)  หมายถึง การแข่งขนัฟุตบอลอาชีพในระบ ลีก 
ระดบัสูงสุดของประเทศไทย  ซ่ึงมีการบริหารจดัการแข่งขนัโดย บริษทั พรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ จาํกดั 
(Premier League Thailand : PLT) ซ่ึงถือหุ้นโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ร่วมกบัสโมสรฟุตบอลท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้ง 18 สโมสร 

1.6.3 ผูช้มฟุตบอลลีก (Football League Spectators) หมายถึง ผูช้มชาวไทยท่ีเขา้ชมกาแข่งขนั
ฟุตบอลไทย ลีก และมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการสนบัสนุนการแข่งขนัและสนบัสนุนสโมสร
ในการแข่งขนั เช่น การเชียร์ในสนาม การซ้ือสินคา้ของสโมสร การถือตัว๋ปีของสโมสร เป็นตน้ 

1.6.4 การประสบความสําเร็จของสโมสรฟุตบอล (Football Club Success) หมายถึง สโมสร
ฟุตบอลอาชีพนั้น ๆ ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมี
จาํนวนของผูช้มการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนและมีคุณลกัษณะของผูช้มการแข่งขนัของสโมสรท่ีเอ้ือต่อ
ธุรกิจดา้นต่าง ๆ ของสโมสรในอุตสาหกรรมทางดา้นกีฬา  ในท่ีน้ีวดัจากถว้ยรางวลัและเงินรางวลั
ของสโมสรในการแข่งขนั 
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1.6.5 พฤติกรรมการเป็นผูช้มฟุตบอล (Football Spectators Behavior) หมายถึง การเขา้ไปเป็น
ผูช้มและเชียร์ในสนามการแข่งขนัและติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของสโมสรและข่าวสารต่าง ๆ ของการ
จดัการแข่งขนั โดยมีลกัษณะการซ้ือสินคา้ของสโมสรนั้น ๆ อยูเ่ป็นประจาํ 

1.6.6 การส่ือสารทางการตลาด ( Marketing Communication) หมายถึง การส่ือสารแบบมีแบบ
แผน โดยใชเ้คร่ืองมืการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ   เพื่อส่ือสารไปยงัผูช้มทั้งทางตรงและทางออ้มของ
ผูจ้ดัการแข่งขนัและสโมสรฟุตบอลในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก เพื่อสร้างความเขา้ใจ สร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ในท่ีน้ี
หมายถึงเคร่ืองมือ คือ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การจดักิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ 
การประชาสัมพันธ์ ออนไลน์และการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ทางการตลาด การตลาดผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การตลาดทางตรง และการขายผา่นพนกังาน 

1.6.7 การสนบัสนุนตราสินคา้ของสโมสร (Brand Endorsement) หมายถึง การสนบัสนุนหรือ
ใหก้ารรับรองในตราสินคา้ของสโมสรไม่วา่จะเป็นตราสินคา้แบบเด่ียวหรือตราสินคา้แบบร่วมของ
ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 

1.6.8 ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) หมายถึง การใช้กระแสโลกภิวตัน์เขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก ซ่ึงในงานวิจยั
น้ีวดัจาก ผูเ้ล่นต่างชาติ ผูฝึ้กสอนและทีมงานต่างชาติ ตลอดจนการท่ีสโมสรเป็นพนัธมิตรกับ
สโมสรฟุตบอลในต่างประเทศ  

1.6.9 ตราสินคา้แบบร่วม (Local Co-Branding) หมายถึง ช่ือและตราของสโมสรฟุตบอลใน
การแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ท่ีมีองค์กรธุรกิจในประเทศเขา้มาเป็นผูส้นบัสนุนโดยใชช่ื้อของบริษทั
หรือสินคา้เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของช่ือและตราของสโมสร เช่น สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 
สโมสรนครราชสีมา มาสดา้ เอฟซี เป็นตน้ 

1.6.10 ตราสินคา้แบบเด่ียว (Single Brand) หมายถึง ช่ือหรือตราสโมสรฟุตบอลในการแข่งขนั
ฟุตบอลไทย ลีก ท่ีใชช่ื้อของจงัหวดัหรือองคก์รมาตั้งเป็นช่ือและตราของสโมสร เช่น ชลบุรี เอฟซี 
อาร์ม่ี ยไูนเตด็ เป็นตน้ 

ในบทต่อไปจะกล่าวถึงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละผลการวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  
งานวจิยัเร่ืองผลของความสาํเร็จของสโมสรและการส่ือสารทางการตลาดต่อพฤติกรรม

การเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ผูว้จิยัไดท้บทวนเอกสารและงานวิจยัทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีไดมี้มาก่อนหน้าน้ีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาการวิจยั โดยประกอบดว้ยแนวคิด 
ทฤษฎีและผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1  แนวความคิดดา้นการสนบัสนุนตราสินคา้ (Brand Endorsement) 
2.2  แนวคิดดา้นความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 
2.3  แนวคิดดา้นพฤติกรรมผูช้มการแข่งขนัฟุตบอล (Football Spectator’s Behavior) 
2.4 แนวคิดด้านการตลาดด้านกีฬาและความสําเร็จของสโมสรฟุตบอล (Sport 

Marketing and Football Club Success)  
2.5 แนวคิดด้านกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication 

Strategies) 
2.6  แนวคิดเก่ียวกบัความภกัดี (Loyalty Theory) 

  
2.1  แนวความคิดด้านการสนับสนุนตราสินค้า (Brand Endorsement) 

การวจิยัในเร่ืองของตราสินคา้และการตลาดในช่วงปี ค.ศ.1980 เร่ิมมีความสนใจในการ
วิจยัดา้นการกีฬาและมีการวิจยัอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากการสันนิษฐาน
วา่ความเช่ือมโยงของการการแข่งขนัทางธุรกิจและมูลค่าทางการตลาดมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน (Kotler et 
al., 1999) และอุตสาหกรรมดา้นการกีฬากาํลงัไดรั้บความนิยมจากผูช้มการแข่งขนักีฬาจากประเทศ
ต่าง ๆ เป็นโอกาสของตราสินคา้ทางด้านกีฬาท่ีจะสร้างมูลค่าทางการตลาดของธุรกิจ (Merten, 
2003) ฟุตบอลอาชีพเป็นกีฬาท่ีมีความนิยมและมีผูช้มและผูติ้ดตามมากท่ีสุด (Soderman et al., 
2010) การบริหารจดัการตราสินคา้เป็นปัจจยัสําคญัอยา่งยิ่งต่อความสําเร็จทางการตลาดขององคก์ร
ธุรกิจ ตราสินคา้สร้างให้สินคา้หรือบริการประสบความสําเร็จและมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั ซ่ึง 
Kapferer (2005) ไดนิ้ยามไวว้า่กลยทุธ์การสร้างคุณค่าตราสินคา้ ซ่ึงสามารถประยุกตอ์ธิบายกบัการ
ชมกีฬาฟุตบอลได ้ดงัน้ี  
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1) การสร้างการรับรู้ตราสินคา้ (Build Brand Awareness) หมายถึง ผูช้มการแข่งขนั
สามารถจดจาํ (Brand Recognition) 

2) สามารถท่ีจะระลึกถึงตราสินคา้ (Brand Recall) ไดภ้ายใตส้ถานการณ์  ท่ีมีความ
แตกต่างกนัได ้

อย่างถูกตอ้ง เช่น ผูช้มการแข่งขนัตอ้งเขา้ใจตราสินคา้หรือตราของสโมสรไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง โดยทัว่ไปผูช้มการแข่งขนัจะเร่ิมตน้จากการไม่รู้จกัตราสินคา้ จนกระทัง่สโมสรทาํการ
ส่ือสารไปยงัผูช้มการแข่งขนั ผูช้มการแข่งขนัจึงเร่ิมท่ีจะรู้จกัและสามารถจดจาํตราสินคา้หรือตรา
ของสโมสรได ้การสร้างการรับรู้ ตราสินคา้มี 2 ประการ คือ  

1.  การสร้างความรู้จกัทางลึก  
2.  การสร้างความรับรู้จกัทางกวา้ง การรับรู้ในตราสินคา้ของผูช้มการแข่งขนัสโมสร

ฟุตบอล สามารถแบ่งได ้3 ประเภท คือ  
2.1  การรู้จกัแบบระลึกได ้(Brand Recall) หมายถึง ผูช้มการแข่งขนัสโมสรฟุตบอล

สามารถบอกช่ือตราสินคา้สโมสรฟุตบอลไดโ้ดยไม่ตอ้งมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงช่วยในการระลึกถึง 
2.2 การรู้จกัแบบมีส่ิงกระตุน้ (Brand Recognition) หมายถึง ผูช้มการแข่งขนัสโมสร

ฟุตบอลไม่สามารถบออกช่ือตราสินคา้สโมสรไดด้ว้ยตวัเอง แต่ตอ้งมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงช่วยเตือนความ
ทรงจาํหรือมีเร่ืองราว 

2.3  การรู้จกัตราสินคา้ทาํให้ผูช้มการแข่งขนัสโมสรฟุตบอลซ้ือสินคา้ (Brand to be 
Consider) หมายถึง สินคา้ท่ีผูช้มการแข่งขนัสโมสรฟุตบอลซ้ือจะตอ้งเป็นตราสินคา้ท่ีรู้จกัเท่านั้น
ดงันั้นการท่ีผูช้มการแข่งขนัสโมสรฟุตบอลรู้จกัตราสินคา้ใดเป็นอยา่งดี ตราสินคา้นั้นยอ่มมีโอกาส
ท่ีผูช้มการแข่งขนัสโมสรฟุตบอลเลือกซ้ือมากท่ีสุด และเพื่อให้สโมสรฟุตบอล การทาํสินคา้ให้
แตกต่างจากสโมสรคู่แข่งขนัจะทาํให้ผูช้มการแข่งขนัสโมสรฟุตบอลรู้จกัสโมสรไดร้วดเร็วมาก
ยิง่ข้ึน สโมสรฟุตบอลอาชีพในปัจจุบนัมีรูปแบบการบริหารจดัการท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกัในแต่ละ
ประเทศ สโมสรฟุตบอลในทวีปยุโรปมกัจดัตั้งข้ึนมาจากทอ้งถ่ินและนาํช่ือเมืองมาตั้งเป็นช่ือของ
สโมสร เช่น สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล แห่งเมืองลิเวอร์พูลในประเทศองักฤษ สโมสรฟุตบอลบาร์
เซโลน่า แห่งเมืองบาร์เซโลน่าในประเทศสเปน เป็นตน้ และถา้เมืองใดมีสโมสรฟุตบอลมากกว่า  
1 สโมสร มกัจะมีการตั้งช่ือสโมสรโดยใช้ช่ือเมืองและเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกย่อยเขา้ไปในช่ือ
สโมสร เช่น สโมสรฟุตบอลเอซี มิลานและสโมสรอินเตอร์ มิลาน แห่งเมืองมิลานในประเทศอิตาลี 
เป็นตน้ ในขณะท่ีสโมสรฟุตบอลบางสโมสรไดมี้รูปแบบการตั้งช่ือสโมสรเพิ่มข้ึนมา โดยมกัจะนาํ
ช่ือใหก้ารสนบัสนุนมาเป็นส่วนหน่ึงของช่ือสโมสร เช่น สโมสรเอฟซี เร้ดบูล ซลับวส์ก ในประเทศ

DPU
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ออสเตรีย เป็นต้น ในส่วนประเทศไทยนั้ น สโมสรฟุตบอลได้มีการตั้ งช่ือโดยมีรูปแบบทั้ ง 2 
ประการโดยยดึตามหลกัการบริหารจดัการสโมสร คือ 

1.  แบบช่ือสโมสรแบบเด่ียว (Single Brand) ซ่ึงมกัจะบริหารจดัการโดยบริษทัท่ีตั้ง
ข้ึนมาโดยเฉพาะ  

2. แบบช่ือสโมสรแบบร่วม (Co-Branding) สโมสรท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการแบบ
บริษทัและมีบริษทัอ่ืน ๆ เขา้มาร่วมในการบริหารให้การสนบัสนุนสโมสรโดยใช้ช่ือสินคา้มาตั้ง
เป็นส่วนหน่ึงของช่ือสโมสรดว้ย ทั้งน้ีสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ในฤดูกาล 2559 จะมี
ลกัษณะการบริหารจดัการและการส่ือสารช่ือสโมสรไปยงัสาธารณชนดงัตาราง 2.1  
 

ตารางที ่2.1 รายละเอียดของสโมสรฟุตบอลไทย ลีกฤดูกาลแข่งขนั 2559 
 

ช่ือสโมสรแบบเด่ียว (Single Brand) ช่ือสโมสรแบบร่วม (Co-Branding) 

1.  บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ 1.  เอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ 

2.  สุพรรณบุรี เอฟซี 2.  ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 

3.  บางกอกกล๊าส เอฟซี 3.  โอสถสภา เอม็-150 สมุทรปราการ 

4.  ชลบุรี เอฟซี 4.  นครราชสีมา มาสดา้ เอฟซี 

5.  แบงคอ็ก ยไูนเตด็ 5.  บีอีซี เทโรศาสน 

6.  เชียงราย ยไูนเตด็  

7.  อาร์ม่ี ยไูนเตด็  

8.  ศรีสะเกษ เอฟซี  

9.  ชยันาท ฮอร์นบิล  

10.  พทัยา ยไูนเตด็  

11.  บีบีซีย ูเอฟซี  

12.  สุโขทยั เอฟซี  

13.  ราชนาว ี  

รวม 13 สโมสร รวม 5 สโมสร 

DPU

https://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://www.tpldb.com/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5
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2.1.1 การใชต้ราสินคา้เด่ียว (Single Brand) 
ตราสินคา้ (Brand)  คือ เคร่ืองหมายท่ีแสดงความเป็นเจา้ของ  ซ่ึงอาจออกมาในรูปช่ือ 

คาํเฉพาะ รูปแบบ หรือสัญลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีพลงั สามารถนาไปสู่ความสําเร็จทางการแข่งขนัใน
ตลาด และอาจกลายเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าท่ีสุดขององค์กรธุรกิจได้ ตราสินคา้เป็นคาํสัญญาของ
องคก์รธุรกิจท่ีจะผลิตและส่งมอบลกัษณะผลประโยชน์และบริการ รวมถึงการรับประกนัคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการ โดยสามารถส่ือความหมายได้ 6 ระดับ คือ คุณลักษณะของสินค้า 
(Attributes) ตราสินคา้ ทาํให้นึกถึงคุณสมบติัต่าง ๆ หรือคุณลกัษณะท่ีแน่ชดัของผลิตภณัฑ์และจะ
เช่ือมโยงถึงคุณประโยชน์ (Benefits) ตามหนา้ท่ีและทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงให้ เห็น
ถึงคุณประโยชน์ตามหนา้ท่ีการใชง้าน และก่อใหเ้กิดคุณค่า (Value) วฒันธรรม (Culture)  (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ, 2546, น. 407)   

ตราสินคา้ หรือ ช่ือ หรือ เคร่ืองหมายทางการคา้ คือ สัญลกัษณ์หรือการออกแบบต่าง ๆ 
ท่ีเป็นการระบุถึงสินคา้หรือบริการของผูข้าย และเพื่อทาํให้สินคา้ของตนเองแตกต่างจากคู่แข่งขนั
ในขณะท่ีให้ความหมายของตราสินค้า เป็นเคร่ืองหมายทางการคา้ท่ีตอ้งมีการจัดการผ่านความ
ชาํนาญในการส่งเสริมการตลาด และทาํให้เข้าไปอยู่ในใจของผูช้มการแข่งขนัเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับในคุณค่าและคุณสมบติัท่ีกาํหนดไวท้ั้งส่ิงท่ีสัมผสัได้และสัมผสัไม่ได้ของตราสินคา้ยงั
หมายถึงช่ือ การตั้งช่ือ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ การออกแบบหรือการรวมกนัทั้งหมดและตราสินคา้
ยงัเป็นมากกวา่ท่ีกล่าวมา และยงัเป็นการให้คาํสัญญาของบริษทัท่ีมีต่อผูช้มการแข่งขนั ผลิตภณัฑ์ท่ี
ทาํออกไปจะถูกถ่ายทอดและดาํเนินการอย่างไรให้เหมาะสมกบัธุรกิจได ้(Aaker, 1996) โดยตรา
สินค้าอาจเป็นตัวแทนของวฒันธรรมขององค์กรหรือของประเทศผูผ้ลิตได้ เช่น กีฬาอเมริกัน
ฟุตบอล สโมสรฟุตบอลหรือสโมสรกีฬาประเทศต่าง ๆ และตราสินค้าจะสามารถบ่งช้ีถึงได้
บุคลิกภาพ (Personality) ของสินคา้ และส่ือถึงลกัษณะของผูใ้ช ้(User) 

Davis (1995); Balmer (1998); and Esch, et al. (2006) ไดส้รุปมุมมองต่าง ๆ เก่ียวกบั
ตราสินคา้ไวเ้ป็น 3 มุมมอง ดงัน้ี  

1.  ตราสินคา้กบัประโยชน์ในการป้องกนัด้านกฎหมายตราสินคา้ ซ่ึงอาจจะเป็นช่ือ 
คาํอธิบายสัญลักษณ์ หรือตราสัญลักษณ์ของบริษทั หีบห่อหรือบรรจุภณัฑ์หรือแม้กระทัง่ การ
โฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้สามารถป้องกนัไดใ้นดา้นของกฎหมาย การจดทะเบียน การยินยอม
เป็นเจา้ของ ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นขอ้บงัคับทางกฎหมาย การจดทะเบียนหรือการจดสิทธิบตัรจะทาํให้
ตราสินคา้นาํไปสู่ความแตกต่างในผลิตภณัฑแ์ละความเป็นเจา้ของและท่ีสาํคญัการสร้างตราสินคา้ท่ี
มีลักษณะผูกขาดใช้กฎหมายมาช่วยสําหรับองค์กรท่ีเป็นเจ้าของไม่เช่นนั้นตราสินค้าอ่ืน ๆ จะ
สามารถออกตราสินคา้ในลกัษณะท่ีเหมือนกนั  
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2.  ตราสินคา้กบัประโยชน์ในการสร้างความสัมพนัธ์ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูช้ม
การแข่งขนัหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถกระทาํไดผ้า่นกิจกรรมทางการตลาดท่ีหลากหลายซ่ึงสามารถ
ป้องกนัการโจมตีจากคู่แข่งขนัได ้แต่ไม่ไดท้าํให้ลกัษณะของสินคา้หรือบริการมีความแตกต่างกนั
ออกไป หากแต่สามารถสร้างความสัมพนัธ์ทางดา้นอารมณ์และบทบาทหนา้ท่ีได ้ 

3.  ตราสินค้ากับประโยชน์ทางด้านการเงิน การทาํความเข้าใจในเร่ืองตราสินค้า 
นอกจากเป็นมุมมองทางดา้นกฎหมายและการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูช้มการแข่งขนัแลว้ยงัตอ้ง
พิจารณาถึงประโยชน์ทางดา้นการเงิน  

สังคมร่วมสมยัจะมีตราสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมากมีทั้งดา้นความเหมือนและดา้น
ความแตกต่างกนัในตราสินคา้ ผูช้มการแข่งขนัมีความสะดวกในการเขา้ถึงเครือข่ายท่ีสามารถการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านส่ือท่ีหลากหลายเพื่อช่วยในการดาํรงชีวิตและตดัสินใจในการซ้ือ
สินคา้หรือบริการทางการตลาด ตราสินคา้จะเป็นเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ท่ีมีสินคา้ท่ีช่ือของธุรกิจ
ปรากฏอยู ่การสร้างตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีผูช้มการแข่งขนัและสังคมจะพิจารณาถึงความเหมาะสม โดย
ผูบ้ริหารตราสินค้าท่ีประสบความสําเร็จจะมีการปรับใช้ความรู้แล ะเทคนิค ในการแยกความ
แตกต่างของตราสินคา้ตนเองออกจากตราสินคา้ของคู่แข่งขนั (Davcik, Vinhas da Silva, and Hair, 
2015, p. 4) ในปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจการสร้างให้ผูช้มการแข่งขนัมีความพึงพอใจเป็น
เป้าหมายขององค์กรและเป็นส่ิงท่ีจะกาํหนดมูลคา้ของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์(Rahnamaee and 
Berger, 2013, p. 139) ความพึงพอใจของผูช้มการแข่งขนัเป็นดชันีช้ีวดัท่ีดีท่ีสุดทางธุรกิจและเป็น
แนวทางในการพยากรณ์ผลกําไรในอนาคตของธุรกิจได้  ตราสินค้าแบบเ ด่ียว  (Single 
Brand) หมายถึง ตราสินค้าท่ีใช้กับสินค้าหรือบริการทางการตลาดแบบใดแบบหน่ึงเท่านั้นใน
องค์กร ซ่ึงการเป็นตราสินคา้แบบเด่ียวเม่ือมีการนาํเสนอไปยงัผูช้มการแข่งขนัจะสามารถ ทาํให้
ผูช้มการแข่งขนัเขา้ใจว่าตราสินคา้นั้นมีความเช่ียวชาญในผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หน่ึงเป็นพิเศษ 
เช่น โคคาโคล่า เป็นตราสินคา้เคร่ืองด่ืมประเภทนํ้ าดาํ เอ็มแอนด์เอ็ม เป็นตราสินคา้ประเภทช็อคโก
แลต เป็นตน้  

Vigneron and Johnson  (2004, p. 484) เช่ือวา่การใช้ตราสินคา้แบบเด่ียว (Single 
Brands) ในอุตสาหกรรมการคา้ปลีกผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์จะสามารถทาํให้ธุรกิจกาํหนดราคา
สินค้าหรือบริการทางการตลาดให้สูงข้ึน ได้สรุปได้ว่าสินค้าแบบตราเด่ียวจะนํามาซ่ึงคุณค่าท่ี
ชดัเจนสาํหรับธุรกิจ อยา่งไรก็ตามในกรณีของตราสินคา้แบบร่วม (Co- branding) นั้นธุรกิจแบบคา้
ปลีกผา่นส่ืออิเล็คทรอนิกส์ปลีก จะสามารถเพิ่มข้ึนของราคา แต่ผูช้มการแข่งขนัไม่ไดรั้บรู้ถึงคุณค่า
ของตราสินคา้ได่เท่าแบบตราสินคา้เด่ียว  แต่มิติของความหรูหราหรือคุณค่าของตราสินคา้จะข้ึนอยู่
กบัจิตใจของผูช้มการแข่งขนัรายนั้น ๆ ดูเหมือนวา่ผูช้มการแข่งขนัเช่ือว่าผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้
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จะเหมาะสมกบัเขาเม่ือสินคา้ บริการทางการตลาดหรือตราสินคา้จะสร้างคุณค่าให้ผูช้มการแข่งขนั 
และจะส่งผลว่าจะมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการทางการตลาดดว้ยเหตุน้ี (Rahnamaee and 
Berger, 2013,  p.142) โดยผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวความคิดดา้น Brand Endorsement ดงัแสดง
ในตารางท่ี 2.2 

2.1.2  การใชต้ราสินคา้ร่วม (Co Branding) 
ความร่วมมือกันหรือการจับมือกันระหว่าง 2 ตราสินค้าหรือ 2 องค์กร บริษัท                         

(Co Branding) หรือบางองค์กรอาจจะเรียกว่า Dual Branding จะหมายถึง การร่วมมือกนัของ  
2 องค์กรหรือมากกว่าในการทาํงานร่วมกนั เพื่อสร้างสรร และรวมพลงัทางการตลาดจากความ
เช่ียวชาญเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ซ่ึงการรวมตวักนัอาจจะอยู่ในรูปของการมีโลโก้
ร่วมกนั การใช้สีร่วมกนัหรือการมีตราสินคา้ท่ีออกแบบสําหรับสินคา้และบริการเฉพาะกิจ (นัท
ธมน ภูมิไชย, 2557, น. 2) นอกจากน้ี จุฑาทิพย ์ภทัรวาท (2555) กล่าววา่ Co Branding จะเป็นกล
ยุทธ์ของความร่วมมือ เป็นความพยายามท่ีองค์การธุรกิจใช้ในการบรรลุเป้าหมาย โดยใช้ความ
ร่วมมือกับองค์การอ่ืนแทนท่ีจะแข่งขนักัน จุดม่งหมายของกลยุทธ์  ความร่วมมือจะช่วยเพิ่ม
ผลประโยชน์แก่องค์การธุรกิจท่ีขาดความสามารถหลกัและทรัพยากรเพื่อเพิ่มความมัน่คงดว้ยการ
เช่ือมโยงกนัในเร่ืองทกัษะและสินทรัพยต่์าง ๆ การดาํเนินการเช่นน้ีจะช่วยยกระดบัการเขา้ถึงตลาด
และเพิ่มโอกาสจากการร่วมมือและการเรียนร้ร่วมกนั  มีนกัวิชาการและนกัวิจยัไดศึ้กษาหลกัการท่ี
จะเช่ือมโยง เขา้ใจ เพื่อหาประสิทธิผลของการท่ีใช้ตราสินคา้ร่วมกนั (Thompson and Strutton, 
2012; Ilicic and Webster, 2013) โดยการร่วมมือกนัของ 2 องคก์รธุรกิจจะตอ้งรักษาความสมดุล 
หรือ ความสอดคลอ้งกนั ของทั้ง 2 ตราสินคา้ (Woodside, 2004) รูปแบบของความร่วมมือทางธุรกิจ
หรือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจนั้นจะสามารถแบ่งไดด้งัน้ี  

 1.  กิจการร่วมคา้ (Joint Venture) เช่น กิจการร่วมคา้ท่ีจดทะเบียนแบบบริษทั   
 2.  พนัธมิตรเชิงธุรกิจ (Strategic Partner) เช่น การเป็นพนัธมิตรทางการบินเพื่อลด

ตน้ทุนทางธุรกิจ   
 3.  เครือข่ายธุรกิจ (Business Network) เช่น การจดัการ ความสัมพนัธ์ใหม่ เพื่อให้ เกิด

บรรยากาศใหม่ ในการทาํงานร่วมกนัตามขอ้ตกลง   
 4.  เครือข่ายคุณค่า (Value Network) เช่น กระบวนการสร้างเครือข่ายเป็นนวตักรรม

การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ท่ีไดผ้สมผสานเอาเร่ืองคุณค่าทอ้งถ่ิน เป็นตน้   
 การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีความสมดุลยข์องความร่วมมือกนัทางธุรกิจมี 2 ประการ ดงัน้ี 
 1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน 
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 2.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือมัน่ท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงานเม่ือแยกเป็นสัดส่วนหรือ
ตราสินคา้มีการรับรู้ (Woodside, 2004)  นอกจากน้ี Blackett and Boad (1999, p. 7) ไดเ้สนอวา่ การ
สร้างตราสินคา้ร่วมเป็นการร่วมมือกนัทางธุรกิจของ 2 ตราสินคา้ หรือมากกวา่ ดงันั้นการสร้างตรา
สินคา้ร่วมไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ความร่วมมือระหวา่งองคก์รเท่านั้น แต่ตอ้งมีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกนั
ทั้งในส่วนของเจา้ของและตราสินคา้ โดยการสร้างตราสินคา้ร่วมกนัมีขั้นตอนการเช่ือมโยง โดย
ควรเร่ิมตน้ดว้ยคุณค่าของตราสินคา้ การสร้างตราสินคา้ร่วมจะตอ้งคาํนึงถึงและพิจารณาใน 4 ปัจจยั
หลกั คือ 1. คุณค่าหลกั 2. คุณค่าท่ีขาดหายไป 3. คุณค่าต่อพ่วง และ 4. คุณค่าทัว่ไป  นอกจากน้ีการ
สร้างตราสินคา้ร่วมท่ีประสบความสาํเร็จ จะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 
 1.  การส่ือสารทางการตลาดอยา่งชดัเจนและสมํ่าเสมอในตราสินคา้ร่วม  
 2.  ตราสินคา้ร่วมตอ้งสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนัได ้  
 3.  ตราสินคา้ร่วมสามารถสร้างความภาคภูมิใจ และความภกัดีให้กบัผูช้มการแข่งขนั
เป้าหมายและกลุ่มของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ( Balmer, 2001, p. 14)   
 ในอุตสาหกรรมดา้นกีฬานั้นการสร้างตราสินคา้ร่วมมกัจะปรากฏในรูปแบบของการท่ี
องค์กรธุรกิจเขา้มาเป็นผูส้นบัสนุนการแข่งขนั การให้การสนบัสนุนสโมสรกีฬา โดยโอกาสของ
การสร้างตราสินคา้ร่วมเกิดข้ึน จากธุรกิจและสโมสรพฒันาความสัมพนัธ์จากการเป็นผูส้นบัสนุน
กลายเป็นความสัมพนัธ์ในระยะยาวข้ึนและไม่ได้สนับสนุนในรูปของเงินเพียงอย่างเดียวแต่จะ
รวมถึงการส่ิงปลูกสร้าง การเขา้มาร่วมบริหารจดัการ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัยงัไม่พบงานวิจยัด้าน Co Branding ท่ีมีเน้ือหา
เช่ือมโยงกบักีฬาฟุตบอลซ่ึงถือเป็นช่องวา่งในวรรณกรรมท่ีสมควรไดรั้บการศึกษาต่อในคร้ังน้ี 
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ตารางที ่2.2  ผลงานวจิยัเก่ียวกบัการสนบัสนุนตราสินคา้ 
 
ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง ข้อค้นพบ 

Kwon, 
Hongbum 
and 
Mondello 
(2008) 

Does a Manufacturer Matter in 
Co-branding? The Influence of a 
Manufacturer Brand on Sport 
Team Licensed Apparel 

 
 
 
 
 
 

แมสิ้นคา้ถกูลิขสิทธ์ิของสโมสรกีฬาจะมียอดขายเพ่ิมข้ึน 
แต่ยงัไม่มีการวิจัยเพ่ือตรวจสอบผลกระทบของตรา
สิน ค้า ผู ้ผ ลิต เ ก่ี ย วกับก า ร ขา ยผ ลิ ตภัณฑ์ดัง กล่ า ว 
การศึกษาคร้ังน้ีตรวจสอบในเร่ืองตราสินคา้ของผูผ้ลิตท่ี
มีอิทธิพลต่อระดับทัศนคติของผูช้มการแข่งขันและ
ความตั้ งใจซ้ือในเคร่ืองแต่งกายท่ีถูกลิขสิทธ์ิ โดยใช้
ทฤษฎี การรวมขอ้มูลและการตั้งสมมติฐานท่ีแตกต่าง
กนั 4 เร่ือง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัเรียน 299 คน 
(เป็นเพศชาย = 201คน และเป็นเพศหญิง = 98 คน)  
แบบสอบถามจะถามรวมถึงระดบัทศันคติท่ีมีต่อผูผ้ลิต
สินค้า ระดับทัศนคติท่ีมีต่อทีมกีฬาโรงเรียน ระดับ
ทัศนคติท่ีมีต่อเคร่ืองแต่งกายท่ีถูกลิขสิทธ์ิและความ
ตั้งใจซ้ือของเคร่ืองแต่งกายท่ีถูกลิขสิทธ์ิ 3 ตราสินคา้ท่ี
ไดแ้ก่ Nike, Starter, และ Specs โดยท่ีตราสินคา้ Specs 
เป็นตราสินคา้ท่ีถูกพฒันาโดยนักวิจยัท่ีจะเป็นตวัแทน
ของตราสินค้าท่ีผูต้อบแบบสอบถามไม่รู้จัก ทัศนคติ
ผลการวิจยัผูช้มการแข่งขนักีฬาท่ีมีต่อและความตั้งใจซ้ือ
ของเคร่ืองแต่งกายท่ีถูกลิขสิทธ์ิถูกกาํหนดโดยทศันคติ
ของพวกเขาท่ีมีต่อผูผ้ลิต  

Motion, 
Leitch and 
Brodie 
(2003) 
 
 
 
 
 

Equity in corporate co-branding: 
The case of adidas and the All 
Blacks 

 
 
 
 
 

 
 

ตราสินคา้ร่วมของบริษทัไดถู้กวิเคราะห์ในบริบทของ
กรณีศึกษาเ ร่ืองผู ้สนับสนุน ในเร่ืองความสัมพันธ์
ระหวา่งตราสินคา้อาดิดาส และทีมกีฬารักบ้ีของประเทศ
นิวซีแลนด์ การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ตราสินคา้มีการ
พฒันาความสัมพนัธ์ร่วมกับการสร้างตราสินค้า การ
สร้างตราสินคา้ร่วมเป็นตราสินคา้ของบริษทัท่ีไดรั้บการ
ยอมรับ จะมีอิทธิพลต่อประเภทของการส่ือสารทาง
การตลาด  การใชต้ราสินคา้ร่วมจะส่งผลต่อการกาํหนด
กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าของ
บริษทัท่ีเป็นผูร่้วมในตราสินคา้ 

DPU

https://search.proquest.com/docview/227954965/890EF2F9550C464FPQ/1?accountid=44522
https://search.proquest.com/docview/227954965/890EF2F9550C464FPQ/1?accountid=44522
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https://search.proquest.com/docview/237046106/7413F65057DC45F0PQ/7?accountid=44522
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 
ผู้วจัิย ช่ือเร่ือง ข้อค้นพบ 

Carrillat, 
Lafferty, 
and  
Harris 
(2005) 

Investigating sponsorship 
effectiveness: Do less 
familiar brands have an 
advantage over more 
familiar brands in single and 
multiple sponsorship 
arrangements? 

 

การใชก้รอบแนวคิดแบบ human associative memory 
(HAM) ผูว้ิจยัประเมินอิทธิพลของการเตรียมการเป็น
ผูส้นับสนุนเด่ียวและผูส้นับสนุนแบบหลากหลาย ใน
เร่ืองเก่ียวกบัทศันคติของผูช้มการแข่งขนัและความตั้งใจ 
ซ้ือ นอกจากน้ีผูวิ้จยัตรวจสอบบทบาทของความคุน้เคย
กับ ต ร า สิ น ค้ า ท่ี ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ น เ ร่ื อ ง ข อ ง
ประสิทธิภาพการให้การสนับสนุน โดยใช้ระดบัผูใ้ห้
การสนบัสนุนท่ีแตกต่างกนัของกบัความคุน้เคยกบัตรา
สินค้าและเง่ือนไขการให้การสนับสนุน (ผูส้นับสนุน
แลลเ ด่ียว เ ทียบกับผู ้สนับสนุนแบบหลา กหลา ย) 
ผลการวิจยัพบว่า ผลกระทบของการสนบัสนุนเก่ียวกบั
ทัศนคติและความตั้ งใจซ้ือจะมีมากข้ึนเม่ือผู ้ชมการ
แข่งขนัมีความคุน้เคยกบัผูส้นบัสนุนในขณะท่ีการเป็น
ผูส้นับสนุนแบบหลากหลายจะมีผลกระทบท่ีไม่ลดลง
เช่นกนั 

Kureshi, 
Sood and  
Koshy 
(2008) 

An In-depth Profile of the 
Customers of Single Brand Store 
in Emerging Market 

 

งานวิจยัน้ีจะตรวจสอบรายละเอียดของผูช้มการแข่งขนั
ของร้านกีฬาแบบตราสินคา้เด่ียว (Single brand) และ
แยกประเภทออกเป็นกลุ่มซ่ึงจะช่วยให้ร้านคา้ปลีกใน
การระบุผูช้มการแข่งขนัท่ีสร้างรายไดข้องพวกเขา จาก
การสํารวจผูช้มการแข่งขนัจาก 400 คน จากร้านกีฬา
แบบตราสินคา้เด่ียวในเมืองบงักาลอร์ท่ีตั้งอยู่ในภาคใต้
ของอินเดีย สําหรับการศึกษาน้ีจะศึกษาไปยงัผูช้มการ
แข่งขันในร้านค้าในรอบ 1 ปี ผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแสดงใหเ้ห็นว่าผูช้มการแข่งขนัมีจุดมุ่งหมาย
ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
มีสติลกัษณะสุขภาพและการออกกาํลงักาย  

 
 
 

DPU

https://search.proquest.com/docview/232485668/79A2B4C57CC740B2PQ/3?accountid=44522
https://search.proquest.com/docview/232485668/79A2B4C57CC740B2PQ/3?accountid=44522
https://search.proquest.com/docview/232485668/79A2B4C57CC740B2PQ/3?accountid=44522
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https://search.proquest.com/docview/232485668/79A2B4C57CC740B2PQ/3?accountid=44522
https://search.proquest.com/docview/232485668/79A2B4C57CC740B2PQ/3?accountid=44522
https://search.proquest.com/docview/232485668/79A2B4C57CC740B2PQ/3?accountid=44522
https://search.proquest.com/docview/222728856/58CEF8387A4147EDPQ/1?accountid=31557
https://search.proquest.com/docview/222728856/58CEF8387A4147EDPQ/1?accountid=31557
https://search.proquest.com/docview/222728856/58CEF8387A4147EDPQ/1?accountid=31557
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 
ผู้วจัิย ช่ือเร่ือง ข้อค้นพบ 

Davcik, 
Vinhas da 
Silva and 
Hair 
(2015) 

Towards a unified theory of 
brand equity: 
conceptualizations, taxonomy 
and avenues for future research 

ผูวิ้จัยระบุช่องว่างในวรรณกรรมเร่ืองตราสินค้า การ
วิเคราะห์และการพฒันากรอบแนวความคิดในบทความ
น้ีจะทาํหนา้ท่ีใหแ้นวทางสาํหรับการวิจยัในอนาคตและ
ให้ขอ้มูลเชิงลึกท่ีมีคุณค่าในเร่ืองทฤษฎีปัจจยัของตรา
สินคา้ท่ีจะพฒันาการวดัคุณค่าตราสินคา้ใหดี้ข้ึน 

อนุพงษ ์
แตศิ้ลป
สาธิต 
(2555) 

ยทุธศาสตร์การจดัการตราสินคา้
เพ่ือการพฒันาสโมสรฟุตบอล
อาชีพไทยพรีเมียร์ ลีก 

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพพบว่า การพฒันาสโมสรฟุตบอล
อาชีพ เร่ืองยุทธศาสตร์การจดัการ  ตราสินคา้เพ่ือการ
พฒันาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีก ยงัมีแง่มุม
ต่าง ๆ ท่ีมีความสาํคญัใน ผูว้ิจยันาํเสนอแผนยุทธศาสตร์ 
6 ดา้น ดงัน้ี 1. การสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของสโมสร             
2. การสร้างคุณค่าของสโมสรฟุตบอลให้สูงกว่ามูลค่า
ตน้ทุน 3. การกาํหนดจุดยืนของสโมสรเพ่ือการพฒันา
อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ี
เขม้แข็งและสามารถพฒันาวฒันธรรมนั้นให้มัน่คงเป็น
ธุรกิจได ้5. การสร้างความสาํเร็จของสโมสรท่ีย ัง่ยืน 6. 
ยท ธ ศา ส ตร์  กา ร จัด ห า รา ย ได้ผ ลก า รต ร วจ ส อ บ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ดว้ยวิธีเชิงปริมาณพบว่า 
ยุทธศาสตร์การจดัการตราสินคา้เพ่ือการพฒันาสโมสร
ฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกทั้ง 6 ยุทธศาสตร์นั้น เป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งยอมรับและมีความคิดเห็นว่า
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีควรนาํไปปฏิบติัใหเ้กิด เป็นรูปธรรม
ในการพฒันาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีก 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่าการสนบัสนุนตราสินคา้น่าจะมี

อิทธิพลต่ความสําเร็จของสโมสรฟุตบอล (Motion, Leitch and Brodie (2003) (Kureshi, Sood and  

Koshy (2008) ดงันั้นจึงนาํเสนอสมมติฐานท่ี 1 (H1)  ความเช่ือมโยงไปยงัความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ใน H1  ไดว้า่  

DPU

https://search.proquest.com/docview/1664178172/1BF58FF816EE4283PQ/1?accountid=31557
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สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 (H1) การสนบัสนุนตราสินคา้ของสโมสรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสําเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก โดยผูว้ิจยัสามารถเขียนความสัมพนัธ์เป็น
แผนภาพดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
   
                                                                   

 
 
ภาพที ่2.1  ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในสมมติฐานท่ี 1 
 
2.2  แนวความคิดด้านความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 

ผูว้ิจยัได้แบ่งแนวความคิดดา้นความเป็นนานาชาติออกเป็น 3 ประเด็นการศึกษา คือ               
1. แนวความคิดดา้นผูเ้ล่นต่างชาติ 2. แนวความคิดดา้นผูฝึ้กสอนและทีมงานต่างชาติ และ 3. สโมสร
พนัธมิตร โดยท่ีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

2.2.1  ผูเ้ล่นต่างชาติ 
ในการเตรียมผูเ้ล่นของแต่ละสโมสร เป็นหน้าท่ีโดยตรงของผูจ้ ัดการสโมสรและ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง และเม่ือฤดูกาลแข่งขนัส้ินสุดลง ผูฝึ้กสอนและผูบ้ริหารจะตอ้งวางแผนเพื่อเตรียมทีม
สําหรับฤดูกาลแข่งขันปีต่อไป (สุชาติ สารผล, 2534) ในอุตสาหกรรมด้านการกีฬาอาชีพได้
กลายเป็นธุรกิจท่ีร่ํารวย สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจอยา่งมากมาย และสร้างความทา้ทาย ในการ
บริหารจดัการกีฬา (Madichie, 2009, p. 24) ฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก (Matheson and 
Baade, 2012) เช่นเดียวกบัในทวีปยุโรป ฟุตบอลยงัเป็นกีฬาประจาํชาติของประเทศในแถบละติน
อเมริกาและทวีปแอฟริกา และแมก้ระทัง่ประเทศในทวีปเอเชียจะเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ความสนใจของผูช้มฟุตบอล (Frick, 2007, p. 422) ในขณะท่ีหลายปีท่ีผา่นมากีฬาฟุตบอลเป็น
ปรากฏการณ์ดา้นกีฬามีการดาํเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ทางการเงิน ชัดเจนมากข้ึน (Baroncelli 
and Lago, 2004, pp.7-40) ขณะท่ี Mason (1999) ให้ความเห็นแยง้วา่สโมสรกีฬาอาชีพ รวมตวักนั
เพื่อผลิตสินคา้ท่ีเรียกวา่ ลีกการแข่งขนั ซ่ึงวิวฒันาการมาจากความบนัเทิงสําหรับการรับชมเท่านั้น 
ในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก สโมสรฟุตบอลท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั ผูเ้ล่นจะตอ้งท่ีข้ึนทะเบียน

การสนบัสนุนตราสินคา้(Brand 
Endorsement) 
   „ตราสินคา้ร่วมในประเทศ
ไทย (Local Co-Branding) 
   „ ตราสินคา้เด่ียว (Single 
Brand) 

ความสําเร็จของสโมสรในการ
แข่งขนัฟุตบอลไทยลีก (Premier 
League Thailand :PLT Clubs 
Success) 
   „ ถว้ยรางวลั (Cups) 
   „ เงินรางวลั (Reward)  DPU
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สังกดักบัองค์กรสมาชิกโดยมีหลกัฐานการข้ึนทะเบียนตามแบบท่ี คณะกรรมการกาํหนดและมี
สัญญาการวา่จา้งอาชีพระหวา่งนกัฟุตบอลกบัองคก์รสมาชิกเป็นท่ีเรียบร้อย (ขอ้บงัคบัและระเบียบ
วา่ดว้ยการจดัการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย พ.ศ. 2558) และผูจ้ดัการแข่งขนักาํหนด
และอนุญาตให้นําผูเ้ล่นจากต่างประเทศเข้าร่วมสโมสรได้ โดยให้ปฏิบติัตามระเบียบว่าด้วย
สถานภาพของ นกัฟุตบอลและการโอนยา้ยของฟีฟ่าอยา่งถูกตอ้ง และจะตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นนกั
ฟุตบอลสังกดักบัองคก์รสมาชิก และทาํสัญญาการวา่จา้งระหวา่งกนัให้เป็นท่ีเรียบร้อยถูกตอ้ง อีก
ทั้งตอ้งมีใบอนุญาตทาํงาน (Work Permit) และจดัส่งให้กบัผูจ้ดัการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ทนัทีท่ี
ไดรั้บจากกระทรวงแรงงาน และผูเ้ล่นต่างประเทศจะตอ้งอยู่ภายใต ้ กฎระเบียบการแข่งขนั และ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใดของผูจ้ดัการแข่งขนัเช่นเดียวกบันกัฟุตบอล ไทยทุกประการ และผูจ้ดัการ
แข่งขนักาํหนดให้สโมสรส่งรายช่ือผูเ้ล่นในทีมไดไ้ม่เกิน 35 คน และสโมสรจะสามารถส่งผูเ้ล่น
ต่างประเทศไดไ้ม่เกิน 5 คน(ขอ้บงัคบัและระเบียบว่าดว้ยการจดัการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2559) 
 นอกจากน้ี Madichie (2009, p. 26) พบวา่ การแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก ของประเทศ
องักฤษ เป็นการสร้างปรากฏการณ์ของการเคล่ือนยา้ยแรงงานจากประเทศอ่ืน อนัประกอบไปดว้ยผู ้
เล่น ผูจ้ดัการสโมสร ผูฝึ้กสอนและทีมงาน ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเด่นของอุตสาหกรรมดา้นการกีฬาใน
ปัจจุบนั และมีการตรวจสอบจากนกัวิชาการมานานกวา่ทศวรรษในเร่ืองของครอบคลุมและความ
หลากหลายของเร่ืองน้ีในอุตสาหกรรมดา้นการกีฬา  
 ในขณะท่ี Klein (1991) ทาํการการตรวจสอบ การยา้ยถ่ินฐานของผูเ้ล่นกีฬาเบสบอล 
นอกจากน้ี Maguire (1999) ยงัไดว้ิจยัท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีผูเ้ล่นต่างชาติท่ีการเขา้ไปการเล่นในลีกอาชีพ
บาสเกตบอล, ฮอกก้ีนํ้ าแข็งและ คริกเก็ต ขณะท่ีดูเหมือนว่าการยา้ยถ่ิน ในการเล่นกีฬา เป็น
กระบวนการท่ีซับซ้อน และหลายมิติ และเป็นส่วนหน่ึงของระบบการเล่นกีฬาอาชีพทั่วโลก 
(Magee and Sugden (2002) และ McGovern (2002) 

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยา้ยขา้มถ่ินของผู ้
เล่นไปเล่นยงัต่างประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่การเคล่ือนไหวและการยา้ยสโมสรเกิดข้ึนในทวีปยุโรป
เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากสาเหตุหลกั 2 ประการ คือ 1. การเปิดเสรีเต็มรูปแบบของการยา้ยสโมสร
ภายใตก้ฎบอสแมน และ 2. การแพร่กระจายของการส่ือสารในรูปแบบใหม่ผ่านการกระจายเสียง
และโทรทศัน์ของการแข่งขนักีฬาฟุตบอลในหลาย ๆ ช่องทาง (Risaliti, and Verona, 2013, p.17) 
ในปัจจุบันการย้ายถ่ินฐานของแรงงานด้านการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลมักจะข้ึนอยู่กับ
ความสามารถของผูเ้ล่น ซ่ึงจะตอ้งพิสูจน์ความสามารถของตนเองในการแข่งขนัฟุตบอล ลีก อาชีพ
ในประเทศของตนเองให้เป็นท่ีประจักษ์เสียก่อน เช่น ผูเ้ล่นในแถบละตินและอเมริกากลาง,              
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แอฟริกันและยุโรปตะวนัออก และเป็นแฟชั่นของสโมสรฟุตบอลท่ีจะต้องมีผูเ้ล่นต่างชาติใน
สโมสรของตนเอง (Molnar and Maguire, 2008, p. 74) เน่ืองจากความหลากหลายของส่ือ 
ความสามารถของส่ือและการแข่งขนัในระดบันานาชาติแข่งขนั ส่งผลอย่างชดัเจนต่อการแข่งขนั
ฟุตบอลลีกอาชีพ กล่าวคือผูเ้ล่นกลายเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่า ได้มีการกาํหนดค่าตวัของผูเ้ล่นอย่าง
เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้ล่นซ่ึงจะรวมถึงความสามารถทั้งหมดของเขาทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้น
สภาพทางร่างกายและสภาพดา้นจิตใจท่ีจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นฟุตบอลในสนามและรูปแบบการ
ดาํรงชีวติของผูเ้ล่นคนนั้น ๆ (Ascari and Gagnepain, 2006) 

2.2.2  ผูฝึ้กสอนและทีมงานต่างชาติ 
บทบาทของผูจ้ดัการสโมสรฟุตบอลหรือผูฝึ้กสอนเป็นบทบาทของการบริหารจดัการท่ี

ไม่ธรรมดา ผูจ้ดัการสโมสรฟุตบอลหรือผูฝึ้กสอนไดรั้บหน้าท่ีและบทบาทในหลายมิติ (Dobson 
and Goddard 2011, p. 264) อธิบายวา่ ผูจ้ดัการทีมฟุตบอลหรือผูฝึ้กสอน เป็นบทบาทดา้นฟุตบอลท่ี
เป็นหนา้ท่ีอเนกประสงคห์ลากหลายเร่ืองภายในสโมสรฟุตบอลนั้น ๆ ประกอบดว้ย การเลือก การ
กาํกบัดูแล การฝึกซ้อมผูเ้ล่น การซ้ือและขายผูเ้ล่นภายในสโมสร การเจรจาต่อรองค่าจา้งและความ
หลากหลายของการบริหารงาน ผูจ้ดัการหรือผูฝึ้กสอนเหล่าน้ี มีความรับผิดชอบในการซ้ือขายและ
การถ่ายโอนผูเ้ล่นในสโมสร บทบาทของผูจ้ดัการหรือผูฝึ้กสอน มกัจะเป็นเร่ืองท่ีจะสมคัรใจและ 
ไม่สมคัรใจทาํในบางเร่ือง เช่น การแถลงข่าว การบริหารจัดการค่าจ้างของผูเ้ล่นและทีมงาน                  
ผูฝึ้กสอน เป็นตน้ หลายคร้ังท่ีผูจ้ดัการหรือผูฝึ้กสอนมีภาพลกัษณ์ท่ีดีวนัท่ีสโมสรมีผลการแข่งขนัท่ี
ดี และสามารถกลายเป็นบุคคลท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้มในวนัท่ีผลการแข่งขนัไม่เป็นไปตามท่ี
ผูช้มตั้งใจ และลกัษณะเด่นอีกประการของผูจ้ดัการหรือผูฝึ้กสอนคือความไม่มัน่คงในอาชีพเม่ือผล
การแข่งขนัของสโมสรตกตํ่าลง  ความผนัผวนดงักล่าวมีผลกระทบ ในหลาย ๆ แง่มุมของสโมสร
ในท่ีสุดอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของสโมสรไดใ้นท่ีสุด เช่น ยอดขายสินคา้ท่ีระลึก เป็น
ตน้ (Doloriert and Whitworth, 2011, pp. 423-424) โดยหัวหน้าผูฝึ้กสอน ตอ้งมีประกาศนียบตัร
ระดบั “Professional” หรือระดบั “A License” หรือเทียบเท่าท่ีมีการรับรองจากสมาพนัธ์ฟุตบอล
เอเชีย (Asian Football Confederation: AFC) หรือ สหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Fédération 
Internationale de Football Association: FIFA)(ขอ้บงัคบัและระเบียบว่าดว้ยการจดัการแข่งขนั
ฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย พ.ศ. 2558) 

2.2.3  สโมสรพนัธมิตร 
สโมสรพนัธมิตรในการแข่งขนัฟุตบอล หมายถึง การท่ีสโมสรฟุตบอลนั้น ๆ ดาํเนิน

กระบวนการเป็นพาร์ทเนอร์พนัธมิตรระหว่างสโมสรนั้นถือเป็นเร่ืองสําคญัอย่างมากนั้นก็เพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกนัสําหรับทีมใหญ่มนัคือการพฒันาฝีเทา้ของแขง้ดาวรุ่งของตวัเองก่อนข้ึนมาติด
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ชุดใหญ่ หรือผูเ้ล่นท่ีไม่ไดใ้บอนุญาตทาํงาน (Work permit) ในประเทศนั้น ๆ สโมสรจะส่งผูเ้ล่น
เหล่านั้นไปยงัสโมสรพนัธมิตรในประเทศอ่ืน ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์และมีจาํนวนวนัในการ
ประกอบอาชีพนักฟุตบอลเพียงพอท่ีจะขอใบอนุญาตการทาํงานใหม่อีกคร้ัง แต่สําหรับทีมพาร์ท
เนอร์ท่ีเล็กกวา่นั้น นอกจากพวกเขาจะไดส้ามารถใชง้านผูเ้ล่นดาวรุ่งชั้นนาํจากทีมใหญ่แลว้พวกเขา
ยงัสามารถเรียนรู้และพฒันาฟอร์มของทีมตวัเองให้ไปไกลตามเป้าหมายอีกด้วย   และสโมสร
พนัธมิตรจะรวมถึงพนัธมิตรทางการเชิงพาณิชยข์องสโมสรในต่างประเทศดว้ย เช่น การร่วมมือเชิง
พาณิชยร์ะหว่าง สโมสรแมนเชสเตอร์ ซิต้ีของประเทศองักฤษ สโมสรนิวยอร์ก ซิต้ี ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา สโมสรเมลเบิร์น ซิต้ีของประเทศออสเตรเลีย ไดมี้ร่วมมือกบัสถาบนัการลงทุนท่ีมี
ช่ือเสียงหลายแห่งจากประเทศจีน นาํโดยบริษทัซีเอม็ซี โฮลด้ิงส์ ท่ีเป็นผูน้าํในธุรกิจส่ือ บนัเทิง กีฬา 
และอินเทอร์เน็ต โดยความร่วมมือในคร้ังน้ีถือเป็นการสร้างแพลตฟอร์มท่ีจะนาํไปสู่การเติบโตของ
สโมสร  ในส่วนของการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยนั้น สโมสรต่าง ๆ ไดท้าํความร่วมมือ
เพื่อสร้างพนัธมิตรทั้งในประเทศและในต่างประเทศ ในเร่ืองทางด้านฟุตบอลและทางด้านการ
พาณิชย์ เช่น สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดจะเป็นพนัธมิตรกับสโมสรปัตตานี เอฟซี สโมสรสงขลา 
ยูไนเต็ด สโมสรพิจิตร เอฟซี และสโมสรสุรินทร์ ซิต้ี สโมสรปารีส แซ็ง แฌร์แม็ง ของประเทศ
ฝร่ังเศส สโมสรเลสเตอร์ ซิต้ี ของประเทศองักฤษ เป็นตน้ ขณะท่ีสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ดเป็น
พนัธมิตรเชิงพาณิชยก์บับริษทั เอสซีจี จาํกดั ตั้งแต่ฤดูกาลแข่งขนั 2555 มีมูลค่าสัญญา 600 ลา้นบาท 
และในปี พ.ศ. 2560 ไดต้่อสัญญาการเป็นผูส้นบัสนุนหลกัอีก 5 ปี เป็นมูลค่า 600 ลา้นบาท และมี
ความร่วมมือกบัโรงเรียนโพธินิมิต วิทยาคม เป็นตน้ ขณะท่ีสโมสรบีอีซี เทโร ศาสนเป็นพนัธมิตร
กบัโรงเรียนพาณิชยการราชดาํเนินในการส่งนักฟุตบอลของโรงเรียนมาคดัเลือกเป็นนกัฟุตบอล
อาชีพของสโมสรบีอีซี เทโร ศาสน นกัฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงจากโรงเรียนพาณิชยการราชดาํเนินท่ีถูก
คดัเลือกเป็นนกัฟุตบอลของสโมสรบีอีซี เทโร ศาสน เช่น ดสักร ทองเหลา วิมล จนัทร์คาํ เป็นตน้ 
ในส่วนของนกัฟุตบอลท่ีไม่ผา่นการคกัเลือกนั้น สโมสรจะอนุญาตให้นกัฟุตบอลเหล่านั้นสามารถ
ไปคดัเลือกตวัท่ีสโมสรอ่ืน ๆ ได้ ถือว่าเป็นนโยบายท่ีมาปิดกั้นโอกาส ของนักฟุตบอล (กฤติน               
ตนัเจริญ และ ธนวรรธน์ เหม่งเวหา, 2553, น. 33-37)  โดยผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็น
นานาชาติดงัแสดงในตารางท่ี 2.3 
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ตารางที ่2.3  ผลงานวจิยัเก่ียวกบัความเป็นนานาชาติ 
 

ผู้วจัิย ช่ือเร่ือง ข้อค้นพบ 
Nnamdi  
(2009) 

Management 
implications of foreign 
players in the English 
Premiership League 
football 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจยัคือการแสดงให้เห็นว่า หน่ึง
ในปรากฏการณ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ ศตวรรษท่ี 21 คือ 
ความเป็น สากลของกีฬาอาชีพ และในการแข่งขัน
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของประเทศองักฤษ เป็นสัญลกัษณ์
ของความเป็นสากลน้ี. กบัการไหลเขา้ของผูเ้ล่นต่างชาติ 
ผูจ้ดัการ และรวมถึงเจ้าของสโมสร ฟุตบอล  ในการ
แข่งขนัแบบลีกในทวีปยุโรปกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้การวิเคราะห์ทางทฤษฎี
ของการบริหารจดัการผลกระทบของผูเ้ล่นต่างชาติ ใน
การแข่งขนัฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ลีกของประเทศ องักฤษ  
โดยผูว้ิจยัพบว่ากระแสโลกาภิวตัน์ได้กลายเป็นพลัง
ขับเคล่ือนใหม่ของธุรกิจด้านการกีฬาของสโมสร
ฟุตบอลท่ีมีการเปล่ียนแปลงวิธีการท่ีสโมสรมีการ
บริหารจดัการ การบริการทางการเงิน การคา้ของสโมสร
และเทคโนโลยีสารสนเทศของสโมสร และปัจจยัดา้น
อ่ืน ๆ มีการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงน้ี ผลการวิจยั
ยงัพบวา่สโมสรท่ีใชก้ลยทุธ์ดา้นผูเ้ล่นต่างชาติไดถู้กตอ้ง
จะสร้างความสําเร็จให้กบัสโมสร และผูเ้ล่นต่างชาติมี
อิทธิพลต่อเศรษฐกิจและรายไดข้องสโมสรฟุตบอล เป็น
ส่ิงท่ีเรียกได้ว่าเป็น "ธุรกิจหลักฟุตบอล" แต่ผลวิจัย
แสดงให้เห็นวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งการเล่นกีฬา 
กบัผลทางเศรษฐกิจ และกาํไรของสโมสรฟุตบอลใน
ระยะยาว 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง ข้อค้นพบ 

Zsolt and Krisztina 
(2014) 

Regional Export Efficiency in 
the Market of Football Players 
 

ผลการวิจัยพบว่า  ความสํา เ ร็จในการ
แข่งขนัฟุตบอลสโมสรของทวีปยุโรปหรือ
ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ท่ี ส โ ม ส ร  ใ น ยุ โ ร ป 
ตะวนัออกเขา้ร่วมในการแข่งขนัพบว่า ลีก
ของ สาธารณรัฐเช็ค มี ตาํแหน่งท่ีดีท่ีสุดใน
ภูมิภาคซ่ึงดีกวา่ โปแลนด์ โครเอเชีย และ 
โรมาเนีย พบว่าทั้ง 4 ลีก มีความ ใกลเ้คียง
กนั ในขณะท่ีลีกของสโลวีเนียมีอนัดบัท่ีตํ่า
ท่ีสุดในการจดัอนัดบัคร้ังน้ี แต่สโมสรใน
ยุโรปตะวนัออกยงัมีค่าสัมประสิทธ์ิท่ีตํ่า
เ ม่ื อ เ ที ย บ กับ ป ร ะ เ ท ศ อ่ื น  ๆ  ใ น ท วี ป 
เน่ืองจากผูเล่นจากยุโรปตะวนัออกไม่ได้
เล่นอยู่ในสโมสรในประเทศตนเอง ผูว้ิจยั
พบว่าผลกําไรของสโมสรโดยรวม ใน
ภูมิภาคมาจากการขายผูเ้ล่น ไปยงัลีกอ่ืน ๆ 
สโมสรใน ภูมิภาค มีกาํไร 411 ลา้นยโูรใน 
ช่วง 5 ปี  ตั้งแต่ปี 2010-2014 การส่งออก 
ของ เซอร์เบีย โรมาเนียและ โครเอเชีย มี
จาํนวน 64 % ของ ทั้งหมด และ15% ของ
กาํไร ทั้งหมด เป็นของสโมสร ปาร์ติซาน 
เบลเกรด  

Weir (2013) Knowledge in the feet: the 
"beauté du geste" in the 
"beautiful game" 

ง า น วิ จั ย อ ธิ บ า ย เ ป รี ย บ เ ป ร ย ถึ ง
ความสามารถและทักษะของผู ้เ ล่นท่ี มี
ความสามารถยอดเยี่ยมคล้ายนักแสดง
โดยเฉพาะผู ้เล่นตําแหน่งกองกลางท่ีจะ
เขา้ใจการเคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ นั้นจึงเป็น
คุณสมบติัสําคญัในการตดัสินใจทางธุรกิจ
ในการโอนยา้ยผูเ้ล่นไปยงัสโมสรอ่ืน ๆ  
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จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นถึงว่าความเป็นนานาชาติน่าจะมีอิทธิพลเชิง

บวกต่อความสําเร็จของสโมสร (Weir (2013) (Zsolt (2014) ดงันั้นจึงนาํเสนอสมมติฐานท่ี 2 (H2)  
ความเช่ือมโยงไปยงัความสัมพนัธ์ของตวัแปรใน H2  ไดว้า่ 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 2  (H2)  ความเป็นนานาชาติของสโมสรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสําเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก โดยผูว้ิจยัสามารถเขียนความสัมพนัธ์เป็น
แผนภาพดงัน้ี 

 
                                     

 
 
                                       H2 

 
                                    
                                                                                      

 
 
 
 

ภาพที ่2.2 ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในสมมติฐานท่ี 2 
 
2.3  แนวคิดด้านพฤติกรรม ผู้บริโภค (Consumer Behavior) และพฤติกรรมผู้ชมการแข่งขัน
ฟุตบอล (Football Spectators Behavior) 

เน้ือหาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีกผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมายของพฤติกรรมผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีกผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีกดงัน้ี 

2.3.1  ความหมายของพฤติกรรมผูช้มการแข่งขนัฟุตบอล 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือการศึกษาว่า ผูบ้ริโภค หรือกลุ่มผูบ้ริโภคและผูช้มการแข่งขนั

แบบองคก์ร มีวธีิในการเลือก การซ้ือ การใชแ้ละกาํจดั ในสินคา้ การบริการทางการตลาด ความคิด
ท่ีเสนอขาย และการสร้างประสบการณ์อย่างไร มีความพึงพอใจและความจาํเป็น ความตอ้งการใน
สินคา้ การบริการทางการตลาด ความคิดท่ีเสนอขาย และการสร้างประสบการณ์แบบใด นักการ
ตลาดจะตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ี (Kotler and Keller, 2016, p. 179)  
เช่น ทราบถึงจาํนวนเงินท่ีจ่ายในการซ้ือสินคา้ บริการทางการตลาด หรือจาํนวนวนัทาํงานเฉล่ียของ

ความเป็นนานาชาติ
(Internationalization) 
„ผูเ้ล่นต่างชาติ (Foreign 
Player) 
   „ผูฝึ้กสอนและทีมงาน
ต่างชาติ (Foreign Coach 
and Staff) 
   „สโมสรพนัธมิตร 
(International Affiliates) 

ความสาํเร็จของสโมสร
ในการแข่งขนัฟุตบอล
ไทยลีก (PLT Clubs 
Success) 
„ ถว้ยรางวลั (Cups) 
„ เงินรางวลั (Reward) 
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ผูช้มการแข่งขนัเป้าหมาย เป็นตน้ ขณะท่ีธงชยั สันติวงษ ์(2540, น. 29) ไดก้ล่าวไวว้่า พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้
ไดม้า และการใช้ ซ่ึงสินคา้และบริการ ทั้งน้ี หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ 
และซ่ึงมีส่วนในการกาํหนดให้มีการกระทาํ และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น.9) กล่าวไวว้่า 
“พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้
ไดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และการบริการ ทั้งน้ีหมายถึง กระบวนการตดัสินใจ การกระทาํของบุคคล
ท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้  (Mead,1974, p. 121) เสนอเพิ่มเติมวา่องคป์ระกอบพื้นฐานท่ี
สาํคญัของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมนั้นมีอยูด่ว้ยกนั 3 ประการ คือ  

1.  ความร่วมมือ (cooperation)   
2.  การแข่งขนั (competition)  
3.  พฤติกรรมเห็นแก่ตวัหรือยดึถือตวัเองเป็นสาํคญั (Individualistic)  
พฤติกรรมเหล่าน้ีจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในสังคมตะวนัตกหรือสังคมท่ีมีการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ วฒันธรรมหรือการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ส่วนพฤติกรรมการแข่งขนั
ของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรมท่ีมีบทบาทต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยต์ลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นการเล่น 
การเรียน การประกอบอาชีพแต่พฤติกรรมการแข่งขนั จะแสดงออกมาชดัเจนท่ีสุดในสถานการณ์
ของการแข่งขนักีฬา การแข่งขนั (Competition) จึงหมายถึง การต่อสู้ระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงเป็นเป้าหมายเดียวกนั เม่ือไหร่ก็ตามถา้มนุษยมี์เป้าหมาย
อย่างเดียวกนัแลว้การแข่งขนัจะเกิดข้ึนทนัทีในการกีฬาก็เช่น นักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัต่างก็มี
เป้าหมายอย่างเดียวกัน คือ ชัยชนะ การให้ความหมายของการแข่งขันท่ีกล่าวน้ีเป็นการให้
ความหมายของคาํบางคาํทางดา้นสังคมวทิยาออกมาในเชิงพฤติกรรมจะไม่ส่ือความหมายเท่าท่ีควร 
โดยเฉพาะ “การแข่งขนั” 

 ผูช้มการแข่งขนัดา้นการกีฬา (Sport Consumer) หรือผูช้มกีฬา (Sport Spectators) จดัได้
ว่าเป็นหัวใจของการทาํการตลาดกีฬา หรือการจดัการแข่งขนัด้านกีฬา เพราะหลักปรัชญาของ
การตลาดกีฬา คือ การตอบสนองความตอ้งการของผูช้มการแข่งขนัเพื่อสร้างความพึงพอใจและ
ความจงรักภกัดีสูงสุด ดงันั้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของผูช้มการแข่งขนั จึงเป็นหน่ึงในกุญแจสู่
ความสําเร็จของการตลาดกีฬา (กณัณพนต์ บุญช่วย, 2556, น.18) การแข่งขนักีฬาเป็นท่ีนิยมใน
ประเทศออสเตรเลียเป็นอย่างมาก เช่น การแข่งขนัว่ายนํ้ าจะไดรั้บความนิยมจากผูช้มการแข่งขนั
ช่วงอายุ 16-65 ปี ในขณะท่ีการแข่งขนักีฬา คริสเก็ตมีจาํนวนผูส้นใจและติดตามจาํนวนร้อยละ 55 
ของทั้ งประเทศ และประเทศนิวซีแลนด์ มีผูส้นใจออกกาํลังด้วยการเดินประมาณร้อยละ 70 
(Johnson and Summers, 2005, p.76)  ผูช้มการแข่งขนักีฬาจะประกอบไปดว้ยรูปแบบท่ีมีความ
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แตกต่างกนั ตั้งแต่ผูช้มการแข่งขนัคลบัของสโมสร ผูช้มการแข่งขนัคลบัของผูเ้ล่น  ผูช้มกีฬาทัว่ไป 
ผูช้มกีฬา อาจจะใช้กิจกรรมกีฬาของสโมสรในการผ่อนคลายจากงานประจาํวนัท่ีทาํอยู่ อีกกลุ่ม
อาจจะใช้สโมสรฟุตบอลเป็นการสร้างอตัตลกัษณ์ของตวัเองและการเขา้สังคมกบัเพื่อนร่วมผูช้ม
การแข่งขนัคลบั ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลบางคนมีความภกัดีกบัตราสินคา้กบัสโมสรฟุตบอลสูง 
บางคนอาจจะไม่ใหค้วามสนใจในเร่ืองดงักล่าวเลยก็ได ้ดงันั้นประเด็นสําคญั ของประเภทของผูช้ม
การแข่งขนัหรือผูช้มการแข่งขนักีฬาจึงเป็นเร่ืองท่ีผูว้ิจยัตอ้งศึกษาและมีความชดัเจนต่อไป ผูช้มการ
แข่งขันฟุตบอลจะให้การสนับสนุนโดยการเข้าร่วมชมการแข่งขันของ ลีก ในสนามหรือใน
โทรทศัน์และส่ืออ่ืน ๆ และมีการซ้ือสินคา้ของสโมสร (Mason,1999, p. 402)  Shank, (2005, p. 11)
ไดแ้บ่งผูช้มการแข่งขนัไวว้า่ ผูช้มการแข่งขนัดา้นกีฬา (Sports Consumer) จะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 
ประเภท คือ 
 1.  ผูช้มการแข่งขนั (Spectators) ถา้กิจกรรมดา้นกีฬาเป็นหวัใจของอุตสาหกรรมดา้น
กีฬา ผูช้มการแข่งขนัจะเปรียบเสมือนเลือดท่ีคอยหล่อเล้ียงการแข่งขนันั้น ๆ ผูช้ม คือ ผูท่ี้ได้รับ
ประโยชน์จากการชมกิจกรรมดา้นกีฬา โดยผูช้มสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ  
 1.1  ผูช้มแบบส่วนตวั  
 1.2  ผูช้มแบบธุรกิจ    
 2. ผูมี้ส่วนร่วม (Participants) นอกเหนือจากการเป็นผูช้มการแข่งขนัผูช้มการแข่งขนั
ส่วนใหญ่จะกลายเป็นผูมี้ส่วนร่วมคือเขา้มาเล่นกีฬานั้น ๆ ดว้ย  
 3. องคก์รหรือธุรกิจ (Corporate or Business) ในส่วนขององคก์รธุรกิจจะเขา้มามีส่วน
ร่วมในอุตสาหกรรมกีฬาคือการเขา้มาเป็นผูส้นบัสนุนการกีฬา (Sport Sponsorship) โดยจ่ายในรูป
ของตัวเงินหรือสนับสนุนสินค้าของบริษทัตนเองเพื่อแลกลิขสิทธ์ิหรือสิทธิประโยชน์ในการ
แข่งขนักีฬานั้น ๆ  
 นอกจากน้ี สมวงศ์ พงศ์สถาพรและสุนทร เลาหพฒันวงศ์ (2550) ไดเ้พิ่มเติมการระบุ
ระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งองคธุ์รกิจดา้นกีฬากบัผูช้มการแข่งขนัไวว้า่มีหลายระดบั ดงัน้ี 
 1.  ผูท่ี้คาดหวงัว่าจะเป็นผูช้มการแข่งขนั (Prospector) หมายถึง บุคคลท่ียงัไม่ไดเ้ป็น
ผูช้มการแข่งขนัหรือยงัไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้ บริการทางการกีฬา แต่อยา่งใด แต่เป็นผูท่ี้มีลกัษณะท่ี
ตรงกบักลุ่มผูช้มการแข่งขนัเป้าหมายท่ีทางธุรกิจไดก้าํหนดไว ้ 
 2.  ผูซ้ื้อ (Buyer) หมายถึง บุคคลท่ีซ้ือสินคา้ บริการทางการกีฬาของธุรกิจแลว้อย่าง
นอ้ย 1 คร้ัง 
 3.  ผูช้มการแข่งขนั (Client) จะหมายถึง บุคคลท่ีกลบัมาซ้ือสินคา้ บริการทางการกีฬา 
แต่ยงัมีทศันคติต่อธุรกิจท่ีเป็นกลาง  
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 4.  ผูส้นบัสนุน (Supporter)  หมายถึง กลุ่มผูช้มการแข่งขนัท่ีชอบในสินคา้หรือบริการ
ทางการกีฬาแต่ยงัไม่กระตือรือล้นเท่าท่ีควร ในการกีฬาจะเรียกว่า ผู ้ชมการแข่งขัน (Sport 
Spectator)  
 5.  ผูเ้ป็นกระบอกเสียง (Advocator)  หมายถึง กลุ่มผูช้มการแข่งขนัท่ีช่ืนชอบในสินคา้
หรือบริการทางการกีฬามากจนทาํตวัเหมือนเป็นพนกังานขายของธุรกิจ จะมีการแสดงออกในการ
ช่วยแนะนาํผูช้มการแข่งขนัใหม่หรือช่วยทาํการตลาดแทนธุรกิจ ในแง่มุมของการกีฬาคนกลุ่มน้ีจะ
เรียกว่าผูช้มการแข่งขนั (Fan) คือผูท่ี้ติดตามการแข่งขนัทั้งในและนอกสนามมีการแสดงออกเพื่อ
ปกป้องสโมสรท่ีเชียร์ มีอารมณ์ร่วมกับผลการแข่งขนั หรือกับดหตุกาณ์สําคญัของสโมสร มี
พฤติกรรมกา้วร้าว หรือพฤติกรรมอ่อนไหวไดง่้ายเม่ือถูกกระทบโดยผลการแข่งขนัหรือการเกิด
เหตุการณ์สาํคญัของสโมสร  
 6.  ผูท่ี้เป็นหุ้นส่วน (Partner) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีทาํธุรกิจกับบริษทั 
เสมือนเป็นหุน้ส่วนทางการคา้ท่ีตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์ในการแสวงหาผลกาํไรร่วมกนั ในดา้น
การกีฬาจะหมายถึงพนัธมิตรทางธุรกิจของสโมสร เป็นตน้  Oshida and Heere. (2015, p. 208) ได้
ทบทวนขอ้มูลทุติยภูมิพื้นฐานของอุตสาหกรรมการเล่นกีฬาในทวีปเอเชียพบวา่พฤติกรรมผูช้มจะมี
ขอ้มูลท่ีคลา้ยกนักบัผูช้มในทวีปอเมริการเหนือ คือถา้ผูช้มการแข่งขนัไม่พอใจกบัสโมสรและไม่
สนใจท่ีจะชมการแข่งขนัและไม่เขา้ชมการแข่งขนัในนดัต่อ ๆ ไป ในกรณีท่ีสโมสรของพวกเขาไม่
ชนะในการแข่งขนัอยา่งไรก็ตามกระบวนการทางจิตวิทยาสามารถช่วยลดปัญหาการละทิ้งสโมสร
เม่ือตกตํ่าลงของผูช้มการแข่งขนัได ้
 อยา่งไรก็ตาม Payne (1994, p. 30) ไดส้ร้างแผนภาพความภกัดี เรียกวา่ บนัไดแห่งความ
ภกัดีของผูช้มการแข่งขนั (Customer Loyalty Ladder) ดงัภาพท่ี 2.1  
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                                                                                   6.หุน้ส่วน 
 
                                         4. ผู ้สนับสนุน                                           5. ผู ้ท่ี เป็น

กระบอกเสียง 
 
 

2. ผูซ้ื้อ                                                   3. ผูช้มการแข่งขนั 
 
 
 

1. ผูท่ี้คาดวา่จะเป็นผูช้มการแข่งขนั 
 

ภาพที ่2.3 แสดงบนัไดแห่งความภกัดีของผูช้มการแข่งขนั 
 
ทีม่า:  ดดัแปลงจาก Payne (1994) 

 
การวเิคราะห์พฤติกรรมผูช้มการแข่งขนั คือ การคน้หาพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้อง

ผูช้มการแข่งขนั เพื่อทราบถึงความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือของผูช้มการแข่งขนั คาํตอบท่ีได้
จะช่วยให้นกัการตลาดสามารถวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูช้มการ
แข่งขนัไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยใชค้าํถาม 7 ดา้น เพื่อคน้หาพฤติกรรมของผูช้มการแข่งขนัฟุตบอล
ไทย ลีก คือ 6Ws และ1H (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) ซ่ึงประกอบไปดว้ย WHO? WHAT? WHY? 
WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพื่อหาคาํตอบ7 Os อนัประกอบดว้ย Occupants Objects 
Objectives Organization Occasions และOutlets Operations ซ่ึงการใช้คาํถาม7 คาํถาม เพื่อหา
คาํตอบ 7 ประเด็นเก่ียวกบัพฤติกรรมผูช้มการแข่งขนั รวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบั
คาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูช้มการแข่งขนั ดงัน้ี ตลาดเป้าหมายของการจดัการแข่งขนัฟุตบอลไทย 
ลีก และสโมสรคือใคร (Who is in the Target market?) ซ่ึงมกัจะเป็นคาํถามเพื่อคน้หาคาํตอบ
เก่ียวกับเป้าหมายทางการตลาด (Occupants) ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา 
พฤติกรรมศาสตร์ ผูช้มการแข่งขนัซ้ืออะไรบา้ง (What Does the Consumer Buy) เพื่อหาคาํตอบ
เก่ียวกบัส่ิงท่ีผูช้มการแข่งขนัตอ้งการจะซ้ือ (Objects)  ทาํไมผูช้มการแข่งขนัจึงซ้ือสินคา้หรือบริการ
นั้น ๆ (Why Does the consumer Buy?) เป็นคาํถามเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหาคาํตอบเก่ียวกบัวตัถุประสงคท่ี์
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ตอ้งการซ้ือ (Objectives) ใครท่ีจะมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who Participates in the Buying?) เพื่อหา
คาํตอบเก่ียวกบับทบาทของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการจากสโมสร
ของกลุ่มเป้าหมาย (Organizations)  ผูช้มการแข่งขนัซ้ือสินคา้หรือบริการเม่ือใด (When Does the 
Consumer Buy?) เป็นคาํถามเพื่อไดซ่ึ้งคาํตอบท่ีจะเก่ียวกบัโอกาสในการซ้ือสินคา้และบริการอ่ืน ๆ 
ของผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก  (Occasions)  ผูช้มการแข่งขนัจะซ้ือท่ีไหน (Where Does the 
Market Buy?) เพื่อคน้หาคาํตอบเก่ียวกบัแหล่งหรือช่องทางท่ีผูช้มการแข่งขนัจะไปซ้ือสินคา้หรือ
บริการ (Outlets) และผูช้มการแข่งขนัซ้ืออยา่งไร (How Does the Market Buy?) เป็นคาํถามเพื่อหา
คาํตอบเก่ียวกบัขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ (Operations)  สามารถสรุปออกมาเป็น
ตารางท่ี 2.4  

 
ตารางที ่2.4  แสดงคาํถาม 7 คาํถาม (6Wsและ1H)  เพื่อหาคาํตอบ 7 ประการ (7 Os )เก่ียวกับ
พฤติกรรมของผูช้มการแข่งขนัดา้นการกีฬา 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os) 
1. ใครคือตลาดเป้าหมาย  
(Who is in the target market) 

 

ลักษณะผูช้มการแข่งขันกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
ทางดา้น 
1. ประชากรศาสตร์ 
2. ภูมิศาสตร์ 
3. จิตวิทยา 
4. พฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผูช้มการแข่งขนัซ้ืออะไร(What does the 
customer buy) 

 

ผูช้มการแข่งขนัตอ้งการจะซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูช้มการ
แข่งขนัตอ้งการจากสโมสรคือตอ้งการคุณสมบติัหรือ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และความแตกต่าง ท่ี
เหนือกวา่สโมสรคู่แข่ง 

3. ทาํไมผูช้มการแข่งขนัจึงซ้ือ(Why does the 
consumer buy) 

 

วัตถุประสงค์ในการซ้ือผู ้ชมการแข่งขันซ้ือสินค้า 
(Objective)  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของเขา ทั้ง
ทางดา้นร่างกายและดา้นจิตวิทยาซ่ึงตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ คือ1. ปัจจัยภายใน 2. 
ปัจจยัภายนอก 3. ปัจจยัเฉพาะบุคคล 
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ตารางที ่2.4   (ต่อ) 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os) 
4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือของผูช้ม
การแข่งขนั(Who participates in the buying) 
 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
(Organzations) ประกอบดว้ย 
1. ผูริ้เร่ิม  
2. ผูมี้อิทธิพล 
3. ผูต้ดัสินใจซ้ือ  
4. ผูซ้ื้อ 
5. ผูใ้ช ้

5. ผูช้มการแข่งขนัซ้ือเม่ือใด(When does the 
consumer buy) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงฤดูกาลการ
แข่งขนั 

6. ผูช้มการแข่งขนัซ้ือท่ีไหน(Where does the 
consumer buy) 
 

ช่องทางหรือสถานท่ีจัดจาํหน่าย (Outlets) เช่นช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายของสโมสร การซ้ือตั๋วเข้าชมการ
แ ข่ ง ขัน ผ่ า น ค น ก ล า ง  ก า ร ซ้ื อ ผ่ า น ท า ง ช่ อ ง ท า ง
อิเลค็ทรอนิกส์ 

7. ผูช้มการแข่งขันซ้ืออย่างไร(How the 
consumer buy) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบดว้ย 
การรับรู้ปัญหา, การคน้หาขอ้มูล, การประเมินผล
ทางเลือก, การตดัสินใจซ้ือ, พฤติกรรมหลงัการขาย 

 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) 

 
Kotler and Keller (2016) ไดส้รุปออกมาเป็นโมเดลพฤติกรรมของผูช้มการแข่งขนัไว้

วา่ เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิง
กระตุน้ ท่ีทาํให้เกิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูช้มการแข่งขนั ซ่ึง
เปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บ
อิทธิพลจากลกัษณ์ต่าง ๆ ของผูซ้ื้อแลว้จะมีการตอบสนองหรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ โดยท่ีโมเดลน้ี
จะมีการเร่ิมตน้จากการท่ีมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ทาํให้เกิดความตอ้งการก่อนแล้วทาํให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) ซ่ึงโมเดลน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1.  ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเอง จากภายในร่ายกาย และส่ิงกระตุน้
จากภายนอก ซ่ึงส่ิงกระตุน้ภายนอกถือว่าเป็นเหตุให้เกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์และจูงใจให้เกิด
การซ้ือสินคา้ ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

1.1  ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีสามารถควบคุม
และจดัใหมี้ข้ึนได ้เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด  

1.2  ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูช้มการแข่งขนั
ท่ีอยูภ่ายนอกซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้

2.  กล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงจะไดรั้บอิทธิพล
จากลกัษณะของผูซ้ื้อและกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ  

3.  ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจยั
ต่างๆ คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม เป็นตวัท่ีมีอิทธิพลสาํคญัต่อแรงจูงใจ ความปรารถนาของพฤติกรรม
ผูช้มการแข่งขัน ปัจจัยด้านสังคม เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจาํวนั และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสังคม ประกอบด้วย กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะ 
ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจซ้ือของผูช้มการแข่งขนัไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลต่าง ๆ 
เช่น เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา เป็นตน้  

นอกจากน้ี Wang, Lin and Luarn (2006) กล่าววา่พฤติกรรมหรือการซ้ือ รวมถึงการยึด
ติดกับ ตราสินค้าก็ยงัเป็นการแสดงถึงความภกัดีด้วย พฤติกรรมการกลับมาซ้ือสินค้าหรือการ
แนะนาํต่อให้คนอ่ืน ความภกัดีมกัถูกใชเ้ป็นดชันีช้ีวดัความสําเร็จของกลยุทธ์ทางการตลาด(Yoon 
และ Uysal, 2005) (Kumar and Shah, 2004)ให้คาํนิยามความภกัดีคือ การวดัพฤติกรรมของสัดส่วน
ในการซ้ือ  ความเป็นไปไดใ้นการซ้ือ ความเป็นไปไดใ้นการกลบัมาซ้ืออีกคร้ัง ความถ่ีในการซ้ือ 
พฤติกรรมท่ีกลบัมาซ้ือ ความต่อเน่ืองในการซ้ือและลกัษณะของพฤติกรรมการซ้ือ นอกจากน้ี 
พฤติกรรมความตั้งใจคลา้ยกบัความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียว นัน่คือ การตดัสินใจกลบัมาเท่ียวท่ีเดิม
และการแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวใหแ้ก่คนอ่ืน (Horng and Tsai,2010) 

ในขณะท่ี Shank (2005, p. 129) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ พฤติกรรมผูช้มการแข่งขนักีฬาจะ
เกิดข้ึนไดจ้าก 2 ปัจจยั คือ  

1.  ปัจจยัภายในตนเอง( Internal Factors) อนัประกอบไปดว้ย  
 1.1 บุคลิกภาพขอผูช้มการแข่งขนั  
 1.2 แรงจูงใจ  
 1.3 การเรียนรู้  
 1.4 การรับรู้ 
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 1.5 ระดบัทศันคติ   
2.  ปัจจยัภายนอก (External Factors) ไดแ้ก่  
 2.1 วฒันธรรม 
 2.2 ชั้นของสังคม  
 2.3 กลุ่มอา้งอิง  
 2.4 ครอบครัว  
โดยท่ีทั้ง 2 ปัจจยั จะเก่ียวขอ้งกนัและจะส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูช้มการ

แข่งขนัทางการกีฬา (Sport Consumer Buying Decision Process) และ Shank (2005 pp. 150-153) 
ยงัไดเ้พิ่มปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมผูช้มการแข่งขนัดา้นการกีฬาอีก 1 ปัจจยั คือ  

3.  ปัจจยัดา้นสถานการณ์ (Situational Factors) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 3.1 สภาพทางกายภาพท่ีลอ้มรอบ เช่น สถานท่ีตั้งของสนามแข่งขนั  
  3.2 สภาพทางสังคมท่ีลอ้มรอบ เช่น สภาพสังคมท่ีผูเ้ขา้ชมการแข่งขนัประสบ 
  3.3 คาํนิยามในงานท่ีกระทาํ  เช่น เหตุผลของการเขา้ร่วมรับชมการแข่งขนั  
 3.4  ช่วงเวลา เช่น ความสามารถด้านเวลาในการเขา้ชมการแข่งขนัหรือช่วงเวลา

ของการขาดการเขา้ชมในสนาม  
 3.5  ความพร้อมทางอารมณ์ของผูเ้ขา้ชมการแข่งขนั ซ่ึงจะส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของผูช้มการแข่งขนัทางการกีฬาเช่นกนั  
โดยท่ีกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูช้มการแข่งขันทางการกีฬาจะประกอบด้วย

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
1.  การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง ผูช้มการแข่งขนัของสโมสร

ฟุตบอลทราบความจาํเป็นและความตอ้งการชมการแข่งขนัฟุตบอล  
2.  การคน้หาขอ้มูล (Information Search) หมายถึง เม่ือผูช้มการแข่งขนัของสโมสร

ฟุตบอลเกิดความตอ้งการชมการแข่งขนัจากขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้
3.  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) คือการท่ีผูช้มการแข่งขนัจะ

ประเมินทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น การประเมินราคาค่าเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล  
4.  การตดัสินใจซ้ือ (Purehase Decision) หมายถึง ผูช้มการแข่งขนัของสโมสรฟุตบอล

ตดัสินใจซ้ือบตัรเขา้ชม การแข่งขนัและซ้ือสินคา้ท่ีระลึกประจาํสโมสรเน่ืองจากไดป้ระเมินผลจาก
ทางเลือกต่าง ๆ   
 5.  พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) หมายถึง ความรู้สึกของผูช้ม
การแข่งขนัของสโมสรฟุตบอลภายหลงัจากเขา้ชมการแข่งขนั เช่น การแสดงดว้ยการเตน้รําหรือ
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ร้องเพลงประจาํสโมสรเม่ือดีใจ หรือ แสดงอาการร้องไห้เม่ือมีความเสียใจ เป็นตน้ ตลอดจนการใช้
สินคา้ท่ีระลึกประจาํสโมสรในสังคม เช่น การใส่เส้ือของสโมสร การใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารท่ี
สโมสรเป็นพนัธมิตร เป็นตน้ ดงัแสดงไวใ้นภาพท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูช้มการแข่งขนัทางการกีฬา 
 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก Shank (2005) 
 
 มีหลายวิธีในการกาํหนดจาํแนกประเภทของผูช้มการแข่งขนัฟุตบอล เช่น วดัระดบั
ความภกัดีกบัสโมสรท่ีเชียร์หรือจาํนวนของเกมท่ีเขา้ร่วมชมใน 1 ฤดูกาลแข่งขนั อยา่งไรก็ตามการ
วิเคราะห์ความภกัดีของผูช้มการแข่งขนั ไม่สามารถแยกออกจากแนวคิดด้านพนัธะสัญญากับ
สโมสร เน่ืองจากระดบัความมุ่งมัน่ของผูช้มการแข่งขนัแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมของผูช้มการ
แข่งขนัท่ีแตกต่างกนั เช่น การแสดงออกในความสําเร็จและความพ่ายแพข้องสโมสรของพวกเขา 
(Hirt et al., 1992) สอดคลอ้งกบั Zillmann and Paulus (1993) ท่ีพบวา่บ่อยคร้ังดูเหมือนวา่เป็นผูช้ม
การแข่งขนัต้องการและปรารถนาเป็นเพียงท่ีจะเห็นสโมสรฟุตบอลท่ีตนเองช่ืนชอบชนะการ
แข่งขนั ในขณะท่ีโครงสร้างเหล่าน้ีมีความสําคญักบัพฤติกรรมของผูช้มการแข่งขนัฟุตบอล  ปัจจยั
เบ้ืองตน้ในการเขา้ร่วมชมหรือติดตามการแข่งขนักีฬา โดยการแข่งขนักีฬาหรือผูจ้ดัการแข่งขนั
จะตอ้งสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนโดยอาศยัส่วนประกอบดงัน้ี   

ปัจจยัภายใน 

- บุคลิกภาพ 

-  แรงจูงใจ 

- การเรียนรู้ 

- การรับรู้ 

- ระดบัทศันคติ 

 

 

 

 ปัจจยัภายนอก 

- วฒันธรรม 

-ชั้นของสงัคม 

-กลุ่มอา้งอิง 

-ครอบครัว 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคทางการกีฬา 
-การรับรู้ปัญหา 
-การคน้หาขอ้มูล 

-การประเมินผลทางเลือก 

-การตดัสินใจซ้ือ 
-พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ปัจจยัดา้นสถานการณ์ 

-ส ภ า พ ท า ง ก า ย ภ า พ ท่ี
ลอ้มรอบ 

-สภาพทางสงัคมท่ีลอ้มรอบ 

-คาํนิยามในงานท่ีกระทาํ 
-ช่วงเวลา 
-ความพร้อมทางอารมณ์ของ
ผูช้มการแข่งขนั 
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 1.  การไดรั้บการยกยอ่ง (Self-Esteem Enhancement)  ผูช้มจะรู้สึกเหมือนไดรั้บรางวลั
ผูเ้ล่นหรือสโมสรท่ีติดตามเชียร์ประสบความสาํเร็จจากการแข่งขนัและจะรู้สึกผิดหวงัหรือหดหู่เม่ือ
ผูเ้ล่นหรือสโมสรท่ีติดตามเชียร์ไม่ประสบความสําเร็จจากการแข่งขนั เช่นเม่ือสโมสรฟุตบอลท่ีตน
เชียร์นั้นตกชั้นในการแข่งขนัฟุตบอลลีกเม่ือส้ินสุดฤดูกาลแข่งขนั  
 2.  การหนัเหความสนใจจากชีวิตประจาํวนั (Diversion From Everyday Life) การได้
เขา้มามีส่วนร่วมในการกีฬาไม่วา่จะเป็นการชมการแข่งขนัท่ีสนามหรือติดตามจากส่ือต่าง ๆ นั้นจะ
เป็นการสร้างรูปแบบการดาํรงชีวิตท่ีแตกต่างจากชีวิตประจาํวนั เช่นในประเทศไทยการติดตามชม
การแข่งขันฟุตบอลจากทวีปยุโรปนั้นส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาท่ีคํ่าจนถึงดึกมากซ่ึงเป็นเวลา
พกัผอ่นของคนทัว่ไป  
 3.  มูลค่าดา้นความบนัเทิง (Entertainment Value) การกีฬานั้นจะเป็นกิจกรรมท่ีสร้าง
ความบนัเทิงแก่ผูช้มและผูติ้ดตาม เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนาน ต้ืนเตน้ เร้าใจ สมหวงั 
ผิดหวงัซ่ึงเป็นการสร้างมูลคา้หลกัของการกีฬาและสร้างให้เกิดช่วงเวลาแห่งการติดตามของผูช้ม
 4.  การหลอมรวม (Eustress) กีฬาเป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้ผูช้มและผูติ้ดตามเกิดการ
รวมตวัเพื่อทาํกิจกรรมเดียวกนัเพื่อก่อให้เกิดความสามคัคี ความสนุกสนานตลอดจนความต้ืนเตน้
ในการติดตาม เช่น การรวมกลุ่มของผูช้มตั้งเป็นกองเชียร์หรือผูช้มการแข่งขนัคลบัประจาํสโมสร
 5.  มูลค่าดา้นเศรษฐศาสตร์ (Economic Value) กีฬายงัแรงจูงใจในเร่ืองเศรษฐศาสตร์
และการสร้างรายได ้กล่าวคือกีฬาเป็นส่ิงท่ีสร้างผลกาํไรแก่ผูช้มและผูติ้ดตามเช่นการเล่นการพนนั
ในกีฬานั้น ๆ ของผูช้มและผูติ้ดตาม  
 6.  มูลค่าดา้นสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) กีฬาสร้างให้เกิดสุนทรียภาพในจิตใจของ
ผูช้มและผูติ้ดตาม กีฬาจะถูกมองวา่เป็นศิลปะ เช่น มีผูเ้ปรียบเทียบวา่กีฬาบาสเก็ตบอลจะมีลกัษณะ
การเคล่ือนตวัของนกักีฬาเหมือนกบันกักีฬาบลัเล่ตแ์ละผูช้มมากมายท่ีไดค้วามสุขใจจากการชมกีฬา
ยมินาสติก เป็นตน้  
 7.  สายสัมพนัธ์ในครอบครัว (Family Ties) ผูช้มกีฬาหลายกลุ่มเช่ือว่าการชมกีฬา
พร้อม ๆ กนั ภายในครอบครัวเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีภายในครอบครัว เน่ืองจากการใช้
เวลาร่วมกนันั้นช่วยใหก้ารส่ือสารภายในครอบครัวมีความราบร่ืนมากข้ึน 
 สรุปไดว้่างานวิจยัน้ีวดัพฤติกรรมผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก โดยใช้คาํถามดา้น
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ใน 7 ประเด็นคาํถาม คือ 6 W 1 H ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. ตลาดเป้าหมายของการจดัการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก และสโมสร คือ ใคร (Who is 
inthe Target market?)  

2. ผูช้มการแข่งขนัซ้ืออะไรบา้ง (What Does the Consumer Buy)  
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3. ทาํไมผูช้มการแข่งขนัจึงซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น ๆ (Why Does the consumer 
Buy?)  

4. ใครท่ีจะมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who Participates in the Buying?)  
5. ผูช้มการแข่งขนัซ้ือสินคา้หรือบริการเม่ือใด (When Does the Consumer Buy?) 
6. ผูช้มการแข่งขนัจะซ้ือท่ีไหน (Where Does the Market Buy?)  
7. และผูช้มการแข่งขนัซ้ืออยา่งไร (How Does the Market Buy?)  
 

2.4  แนวคิดด้านการตลาดกีฬา (Sport Marketing) และความส าเร็จของสโมสรฟุตบอล (Success 
of Football Club) 

ในธุรกิจการจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพหรือการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพ
ในประเทศไทยนั้น ไดรั้บกระแสความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากอดีต  ความพยายามในการ
สร้างกระแสความนิยมและรักษาความนิยมนั้นไว ้เป็นส่ิงท่ีสําคญัการท่ีสโมสรประสบความสําเร็จ
ทั้งในเร่ืองจาํนวนผูช้มท่ีเพิ่มมากข้ึน จาํนวนรายไดข้องสโมสรท่ีเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตามในทุกภาค
ส่วนเขา้มาท่ีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนใหค้วามสําเร็จของการจดัการแข่งขนัและสโมสรฟุตบอลใน
ลีกอาชีพให้คงอยู่ โดยให้การสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณการสนับสนุนการแข่งขนัและ
สโมสร ในส่วนของผูจ้ดัการแข่งขนัไดก้าํหนดรูปแบบการแข่งขนัและกาํหนดมาตรฐานสโมสร
ตามท่ี สหพนัธ์ฟุตบอลแห่งเอเซีย (Asian Football Confederation:AFC) อาศยา โชติพานิช (2553, 
น. 8) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความสําเร็จขององคก์ร หมายถึง ระดบัความสามารถขององค์กรใน
การท่ีจะดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ีในส่วนของ กนิษฐา ปวะบุตร 
(2550, น. 24) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความสําเร็จขององค์กร หมายถึง การดาํเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายหรือจุดประสงค์ท่ีตั้ งใจไว ้โดยการกระทาํเป็นตวัก่อให้เกิดการบรรลุความสําเร็จเป็น
ความหวงัเป็นผลลพัทท่ี์อยากให้เกิดความสําเร็จมีความหมายตรงกนัขา้มกบัความลม้เหลว ในขณะ
ท่ี นภดล ร่มโพธ์ิ (2556, น. 9) ไดเ้สนอปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อความสาํเร็จของการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ
ในประเทศไทยไวด้งัน้ี  

1.  การออกแบบผลิตภณัฑ์ คือ การแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพ ตอ้งมีการแข่งขนัท่ีไม่น่า
เบ่ือ การแข่งขนัตอ้งสร้างความเร้าใจให้เกิดการติดตามรับชม สโมสรตอ้งสร้างผูเ้ล่นให้เป็นทีมท่ี
เป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้มการแข่งขนั รวมถึงตอ้งทาํใหผู้ช้มรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสโมสรใหไ้ด ้ 

2.  การจดัการคุณภาพ ในท่ีน้ีจะหมายถึง คุณภาพของผูเ้ล่น รวมถึงคุณภาพของการ
บริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพเพื่อลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนให้มากท่ีสุด เช่น การสรรหาผูเ้ล่น 
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ซ่ึงอาจจะมาจากทีมเยาวชนของสโมสร การซ้ือผูเ้ล่นท่ีมีคุณภาพจากสโมสรอ่ืน ๆ หรือ การซ้ือผูเ้ล่น
คุณภาพจากต่างประเทศ  รวมถึงการบริหารจดัการดา้นการฝึกซอ้มท่ีเป็นมาตรฐานสากล  

3. การออกแบบกระบวนการ คือกระบวนการก่อน ระหว่างและหลังการแข่งขัน 
สโมสรจะตอ้งมีการกาํหนดแผนการอย่างเป็นระบบทั้งสําหรับผูเ้ล่น ผูช้มและคู่แข่งขนั จะสร้าง
ความสะดวกสบายใหก้บัผูมี้ส่วนร่วมในทุก ๆ กระบวกการ 

4.  การเลือกทาํเลท่ีตั้ง ในปัจจุบนัถือได้ว่าเป็นเร่ืองสําคญัไปเสียแล้ว การเลือกทาํเล
ท่ีตั้งของสโมสรท่ีถูกตอ้งจะส่งผลต่อการประสบความสําเร็จของสโมสรฟุตบอลอาชีพ เพราะทาํเล
ท่ีตั้งจะส่งผลต่อจาํนวนผูช้มในแต่ละนดัการแข่งขนั การท่ีสนามอยู่ห่างไกลจากชุมชนหรือผูช้มมี
ความลาํบากในการเดินทางมายงัสนาม ตลอดจนเร่ืองของท่ีจอดรถซ่ึงทางสโมสรจะตอ้งมีการ
วางแผนในการใช้พื้นท่ีให้สอดคล้องกับจาํนวนความจุของสนามแข่งขนัและจาํนวนผูช้มการ
แข่งขนัดว้ย การเลือกทาํเลท่ีตั้งของสนามยงัตอ้งคาํนึงถึงการครอบคลุมท่ีพกัของผูช้มและผูเ้ล่นของ
สโมสรอีกดว้ย  

5.  การวางผงัประกอบการ หมายถึงรูปแบบการวางแผนผงัของสนามเพื่อรองรับ
จาํนวนผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ แมว้า่แต่ละสนามจะไม่สามารถแกไ้ขรูปร่างหรือรูปทรงของ
สนามได้มากนัก แต่อย่างไรก็ตามการวางแผงประกอบการยงัคงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นเพราะการวาง
แผนผงัท่ีเหมาะสมจะทาํให้สโมสรสามารถบริหารจดัการรูปแบบการนัง่เชียร์ของกองเชียร์ของ
ตนเองและกองเชียร์ของคู่แข่งขนัไดแ้ละยงัสามารถควบคุมและป้องกนัปัญหาดา้นความปลอดภยั
ในการเชียร์ของทั้งฝ่ังกองเชียร์ของสโมสรและกองเชียร์ของคู่แข่งขนัดว้ย  

6.  การวางแผนทรัพยากรบุคคลและการออกแบบงาน ในการบริหารจดัการสโมสร
ฟุตบอลอาชีพนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจยัท่ีสําคญัมากต่ออตัราความสําเร็จของ
สโมสร ดังนั้ นสโมสรจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานในการคดัเลือกผูเ้ล่น ผูจ้ ัดการทีม ผูฝึ้กสอนท่ี
เหมาะสมกบัสโมสร สโมสรตอ้งมีกระบวนการเลือกสรรบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนสโมสรตอ้ง
มีมาตรการรักษาบุคลากรเหล่าน้ีใหค้งอยูก่บัสโมสรอยา่งมีความสุข เช่น การดูแลเร่ืองค่าใชจ่้าย การ
จา้งงานในอตัราท่ีเหมาะสม การสร้างบรรยากาศในการทาํงานร่วมกบัสโมสร   

7.  การจดัการห่วงโซ่อุปทาน ยงัคงเป็นปัจจยัท่ีสําคญัต่ออตัราการประสบความสําเร็จ
ของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ในการฝึกซ้อมและการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ ส่ิงท่ีจาํเป็นมากคืออุปกรณ์
ในการฝึกซ้อมและการแข่งขนั เช่น ชุดสําหรับการฝึกซ้อม ชุดสําหรับการแข่งขนั ลูกฟุตบอล และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ในแง่มุมของขนาดและความเหมาะสมของอุปกรณ์ เส้ือผา้ เพื่อความสวยงามและ
ป้องกนัอาการบาดเจ็บ ดงันั้นผูบ้ริหารสโมสรและผูจ้ดัการแข่งขนัจะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ี
เหมาะสมเพื่อสนนัสนุนกิจกรรมของสโมสรอย่างครบถว้น ในขณะท่ีการบริหารจดัการดา้นโลจิ
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สติกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสโมสรยงัรวมไปถึง การเลือกวิธีเดินทางเพื่อไปแข่งขนัหรือไปฝึกซ้อม การ
จองท่ีพกั การเลือกยวดยานพาหนะสําหรับการเดินทางในแต่ละคร้ังเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
สโมสร  

8.  การบริหารจดัการด้านของคงคลัง ในการจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพและการ
ฝึกซ้อมของสโมสรจะต้องใช้วสัดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุน รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม
สนามแข่งขนัและสนามซ้อม และยา อุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละกายภาพบาํบดัในการรักษาและ
ควบคุมความฟิตของผูเ้ล่น ตลอดจนเพื่อป้องกนัและรักษาอาการบาดเจ็บจากการแข่งขนัแบะการ
ฝึกซ้อม ซ่ึงอาการบาดเจ็บของผูเ้ล่นถือว่าเป็นความเสียหายของสโมสร ในท่ีน้ีจะรวมไปถึงการ
บริหารจดัการสินคา้ท่ีระลึกของสโมสรดว้ย   

9.  การจดัตารางการดาํเนินงาน การท่ีสโมสรทราบถึงตารางการแข่งขนัจากผูจ้ดัการ
แข่งขนัฟุตบอลอาชีพแลว้ สโมสรจะตอ้งกลบัมาวางแผนให้เป็นระบบเพื่อรองรับการแข่งขนั ไม่วา่
จะเป็นตารางการฝึกซ้อม ระยะเวลาการเดินทาง เพื่อเตรียมให้สโมสรมีความพร้อม ท่ีสุดในการ
แข่งขนั  

10.  การซ่อมบาํรุง ในส่วนของสภาพสนามแข่งขันและสนามซ้อมหลังการใช้นั้ น
สโมสรจะตอ้งมีการบาํรุงเพื่อคืนความสมบูรณ์ของสนามให้มีความพร้อมตามมาตรฐานการแข่งขนั 
และยงัรวมถึงการซ่อมบาํรุงระบบนํ้ า ระบบแสงสว่าง ห้องพกันกักีฬา ห้องแถลงข่าว ร้านคา้ของ
สโมสรอีกด้วย อย่างไรก็ตาม องอาจ ก่อสินคา้ (2548, น. 1) ไดเ้สนอเพิ่มเติมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความสาํเร็จในการจดัการแข่งขนัของสโมสรฟุตบอลไทยแลนด ์ลีก ไวว้า่ รูปแบบการบริหารจดัการ
ของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ต้องเป็นระบบฟุตบอลอาชีพ ซ่ึงมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความสาํเร็จ มีอยู ่7 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1.  ปัจจยัดา้นการเมืองและการสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณ 
2.  ปัจจยัดา้นนกักีฬา  
3.  ปัจจยัดา้นผูฝึ้กสอน 
4.  ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
5.  ปัจจยัดา้นผูต้ดัสิน  
6.  ปัจจยัดา้นผูช้มการแข่งขนัหรือแฟนคลบั  
7.  ปัจจยัดา้นสโมสรและการจดัการแข่งขนั  
นอกจากน้ี ปรีชา ตนัจริยานนท ์(2526, น. 26) เสนอความเห็นไวว้า่ การแข่งขนักีฬาเป็น

กิจกรรมอยา่งหน่ึงช่วยพฒันามาตรฐานการกีฬาของชาติ ตลอดจนเสริมสร้างและพฒันามนุษยใ์ห้มี
สุขภาพสมบูรณ์ และมีจิตใจท่ีเป่ียมไปดว้ยความมีนํ้ าในนกักีฬา เพื่อท่ีจะเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มี
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คุณภาพอนัจะอาํนวยประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป การดาํเนินการแข่งขนั
กีฬาจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1.  การจดัดาํเนินการแข่งกีฬาทัว่ ๆ ไป หรือการจัดการแข่งมหกรรมกีฬาเป็นการ
จดัการแข่งขนักีฬาหาย ๆ ประเภทในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น โอลิมปิกเกมส์ เอเช่ียนเกมส์หรือ 
ซีเกมส์ เป็นตน้  

2.  การดาํเนินการแข่งขนักีฬาเฉพาะอย่างเป็นการแข่งขนักีฬาในแต่ละประเภทท่ี
จดัการแข่งขนักีฬาในแต่ละประเภทท่ีจกัการแข่งขนัในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงเฉพาะอยา่งเท่านั้น 
เช่น การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น การแข่งขันวอลเลย์บอล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัด
ดาํเนินการแข่งขนักีฬาทั้ง 2 ควรประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี คือ  

2.1  ขั้นการวางแผนการจดัการแข่งขนั 
2.2 ขั้นดาํเนินการจดัการแข่งขนั  
2.3  ขั้นสรุปประเมินผล 
การบริหารจดัการสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพใหป้ระสบความสาํเร็จในปัจจุบนัน้ีบทบาท

ของการบริหารตราสินคา้สโมสรฟุตบอล เป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความ
แตกต่างและมีความโดดเด่นและทาํให้ผูท่ี้ช่ืนชอบสโมสรทีมฟุตบอลช่ืนชม จงรักภกัดี และไม่มี
ความคิดไปให้กาํลงัใจสโมสรทีมฟุตบอลอ่ืน การโครงสร้างของส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ซ่ึงถูก
สร้างข้ึนจากลกัษณะภายนอกต่างๆ ซ่ึงผสมผสานเช่ือมโยงกบัความเช่ือและทศันคติของผูท่ี้ช่ืนชอบ
สโมสรทีมฟุตบอลกบัสโมสรทีมฟุตบอลนั้นนอกจากน้ี ปรีชา กล่ินรัตน์ (2536) นาํเสนอปัจจยั
สาํคญัท่ีจะส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการแข่งขนักีฬาอาชีพไว ้ดงัน้ี   

1. วฒันธรรมการดูกีฬาของผูช้มกีฬาชาวไทย คือ ผูช้มกีฬาชาวไทยไม่ชอบดูการแข่งขนั
กีฬาเท่าท่ีควร ไม่ดูกีฬาอย่างเขา้ใจและรักกีฬา จะไม่สร้างความผูกพนักนัระหว่างผูช้มและผูเ้ล่น
หรือสโมสรกีฬาท่ีแข่งขนั ส่วนผูท่ี้สนใจกีฬาอยา่งแทจ้ริงจะติดตามผลการแข่งขนัโดยตลอด ซ่ึงจะ
ทาํให้การแข่งขนักีฬาในทุกๆ รอบการแข่งขนัมีผูช้มอย่างสมํ่าเสมอ มิใช่เพียงแค่คอยชมเฉพาะนดั
การแข่งขนัท่ีสําคญั ๆ เท่านั้น เช่น ผูช้มฟุตบอลชาวองักฤษท่ีจะติดตามสโมสรท่ีตนเองให้การ
สนบัสนุนไปทุก ๆ ท่ีของการแข่งขนั ไม่วา่จะระยะทางจะไกลเพียงใด  

2.  การเผยแพร่ข่าวสารของส่ือมวลชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูอุ้ปถมัป์ (Sponsor) หรือ               
ผูโ้ฆษณาในการแข่งขนักีฬานั้น ๆ ในปัจจุบนัการแข่งขนักีฬาอาชีพท่ีมีผลการเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์ทางโทรทศัน์และวิทยุมากท่ีสุด คือ กีฬากอล์ฟ เพราะเป็นการแข่งขนักีฬาท่ีกาํลงั
ได้รับความนิยมมากข้ึนตามลําดับ มีจาํนวนผูช้มการแข่งขันกีฬากอล์ฟเร่ิมเล่นกอล์ฟมากข้ึน 
เน่ืองจากการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผา่นทางโทรทศัน์และวทิย ุ 
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3.  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแข่งขนักีฬาผ่านทางส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่ วารสาร 
นิตยสาร หนงัสือหรือตาํราทางการกีฬา ส่ือประเภทส่ิงพิมพน้ี์จะส่งผลระยะยาว และมกัจะเป็นการ
ปูรากฐานของข้อมูลทางการกีฬาท่ีจะทาํให้ประชาชนเข้าใจและรักในการเล่นกีฬาหรือจะมี
พฤติกรรมชอบดูการแข่งขนักีฬามากยิ่งข้ึน ในปัจจุบนัประเภทของการกีฬาท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือ
ส่ิงพิมพท่ี์ประสบความสาํเร็จสูงไดแ้ก่ กีฬามวย เทนนิส กอลฟ์  

4.  ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้องจัดด้วยความเป็นมืออาชีพ หรือบริษัทท่ีรับจัด
กิจกรรมด้านน้ีโดยตรงในเร่ืองของการสนบัสนุน หากพิจารณาการจดัการแข่งขนักีฬาระดบัโลก 
เช่น กีฬาโอลิมปิก ท่ีนครลอสแองเจลลีส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1984 ซ่ึงเป็นการจดักีฬา
โอลิมปิกท่ีประสบความสาํเร็จเพราะมีกาํไรสูงสุดตั้งแต่จดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก  

5.  การจดัการแข่งขนักีฬาควรเน้นท่ีการช่ืนชมในการเล่นหรือดูกีฬาในกว่าการเล่น
พนนั เช่น กีฬาสนุ๊กเกอร์ท่ีหลายคนเขา้ใจวา่เป็นกีฬาท่ีตอ้งเล่นพนนัโดยเฉพาะเยาวชน ดงันั้น การ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพจึงให้ความสนใจกบัเด็กและเยาวชนเพื่อให้การเขา้ชมกีฬาหรือดูกีฬาเพื่อกีฬา 
หรือเนน้คุณค่าของการกีฬามากกวา่ความนิยมในการพนนักีฬา 

ในขณะท่ี รัตชพงษ์ เขียวพนัธ์ุ (2553, น.16) ยงัได้เสนอรูปแบบการบริหารจดัการ
สโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยเพิ่มเติมไวว้่าการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีดี
สโมสรจะตอ้งมีปัจจยัท่ีสาํคญัและเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี  

1.  ประธานสโมสร เน่ืองจากการแข่งขนักีฬาฟุตบอลนั้นมีความสนุกสนาน มีจงัหวะ
ของการแข่งขนัท่ีดึงอารมณ์ผูช้มการแข่งขนั การแข่งขนัฟุตบอลเป็นธุรกิจท่ีมอบความบนัเทิงแบบ
หน่ึงเม่ือไดรั้บหนา้ท่ีจดัการสโมสรและใชเ้งินจาํนวนมาก จึงตอ้งมีการบริหารจดัการสโมสรท่ีดี มี
ความเอาใจใส่และจริงจงั เน่ืองจากการบริหารสโมสรฟุตบอลนั้นไม่สามารถทาํไดใ้นระยะสั้น ตอ้ง
อาศยัเวลาและความต่อเน่ืองในการสร้างช่ือเสียงและมีรายได ้ดงันั้นหากประธานสโมสรมีใจรัก
กีฬาฟุตบอลจะมีแนวโน้มท่ีจะอดทน มุ่งมัน่ท่ีจะบริหารสโมสรฟุตบอลให้ประสบความสําเร็จแม้
ตอ้งใชเ้วลานาน เช่น นายเนวนิ ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย ์ยไูนเต็ด นายระวิ โหลทอง ปรธาน
สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ เป็นตน้ 

2.  นกัฟุตบอล ในการแข่งขนัฟุตบอลนั้นมีผูช้มการแข่งขนัจาํนวนไม่นอ้ยท่ีเลือกเชียร์
นกัฟุตบอลแบบรายคน แต่ไม่ไดเ้ชียร์ท่ีตวัสโมสรฟุตบอลนั้น ๆ หากชอบนกัฟุตบอลคนใดแลว้ แม้
จะยา้ยไปสโมสรใดก็จะตามไปเชียร์ท่ีสโมสรนั้น ดงันั้นสโมสรจะตอ้งมีกระบวนการการสร้างนกั
ฟุตบอลท่ีโดดเด่นทั้งในเร่ืองคุณภาพของฝีเทา้ ภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความเป็นมืออาชีพ ความโดนเด่น
ของผูเ้ล่นจึงเป็นเร่ืองสําคญัเพราะนอกจากสโมสรจะไดรั้บผลงานท่ีดีในการแข่งขนัแลว้ ยงัช่วยทาํ
ใหฐ้านผูช้มการแข่งขนับอลของสโมสรเพิ่มข้ึนดว้ย การท่ีผูเ้ล่นมีความโดดเด่นจะสร้างให้ผูช้มการ
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แข่งขนัของสโมสรเกิดการยอมรับ เกิดความรักในตวัผูเ้ล่นและมีความภกัดีในสโมสรท่ีเชียร์ ทั้งนกั
ฟุตบอลประเภทน้ีมีประโยชน์กับสโมสรเป็นอย่างมากในการตลาดเปรียบเสมือนตวัแทนของ
สโมสร (Club Presenter) เพราะเม่ือนกัฟุตบอลกลุ่มน้ีไปออกส่ือต่าง ๆ จะกลายเป็นตวัแทนให้กบั
สโมสรดว้ย และในทางกลบักนัถา้ผูเ้ล่นเหล่าน้ีมีความประพฤติท่ีไม่ดีหรือเส่ือมเสีย จะส่งผลร้ายต่อ
สโมสรตน้สังกดัเช่นกนั   

3.  ตราสินคา้ ในการแข่งขนัฟุตบอลนั้น ถึงแมจ้ะเป็นการทาํทีมสโมสรฟุตบอลจะตอ้ง
ให้ความสําคญักบัผลการแข่งขนั คะแนนท่ีได้รับจากการแข่งขนั หรือการสร้างนักฟุตบอลท่ีมี
ความสามารถสูง แต่บางสโมสรไม่ได้ให้ความสําคญัเพียงแค่นั้นแต่ยงัต้องการทาํให้ผูช้มการ
แข่งขนับอลจดจาํสโมสรจากภาพรวมมากกวา่ การพูดถึงของผูช้มท่ีมองก็สามารถรู้วา่เป็นผูช้มการ
แข่งขนับอลของสโมสรใด เช่นบรรยากาศการร้องเพลง You will never walk alone ซ่ึงเป็นเพลง
ประจาํสโมสรลิเวอร์พูลของกองเชียร์ก่อนการแข่งขันทุกคร้ัง หรือสนามฟุตบอลท่ีเม่ือมีการ
กล่าวถึงช่ือแลว้รู้ถึงความโดดเด่นและตอ้งรู้วา่เป็นของสโมสรใด เช่น สนามอลิอนัซ์ อารีน่า ของ
สโมสรบาเยร์ิน มิวนิค ซ่ึงสนามฟุตบอลแห่งน้ี สามารถสร้างการจดจาํให้กบัคนทัว่ไป คือ พลาสติก 
Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) ท่ีหุ้มรอบตวัและหลงัคาสนาม เม่ือมองแต่ไกลจะมีรูปทรง
ของสนามคลา้ยยานอวกาศสีขาว จึงทาํให้สนามมีอีกช่ือเล่นวา่ “Schlauchboot” ซ่ึงแปลวา่  “เรือยาง
ลอยนํ้ า”  เป็นตน้ เพราะเม่ือมองในแง่ธุรกิจการขายสินคา้ท่ีมีเพียงสัญลกัษณ์ของสโมสรได ้นบัว่า
ประสบความสาํเร็จและยงัดีกวา่ การพึ่งพาช่ือเสียงของนกัฟุตบอลรายบุคคลท่ีไม่รู้วา่จะยา้ยสโมสร
ไปยงัสโมสรอ่ืนเม่ือใด  

4.  หน้าท่ี เน่ืองจากคนเรานั้ นมีความสามารถแตกต่างกันโดยจะเก่งกันคนละด้าน 
ดงันั้นหากเจา้ของหรือประธานสโมสรฟุตบอลไม่มีทกัษาะทางดา้นฟุตบอลแลว้ ไม่ควรลงไปกาํกบั
ดูแลในสนาม เพราะอาจทาํให้เกิดความวุ่นวายในระดับนโยบายของทีม หากตดัสินใจว่าจ้าง
ผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอนมาดูแลทีมนกัฟุตบอลในสังกดัของตนเองแลว้ ก็ไม่ควรดูถูกการตดัสินใจ
ของตนเองควรปล่อยใหผู้จ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอนทาํการบริหารโดยใชค้วามสามารถใหเ้ตม็ท่ี  

5.  ผลงานทีม ในบางสโมสรท่ีมีงบประมาณในการบริหารจดัการนอ้ย ไม่มีเงินทาํการ
ประชาสัมพนัธ์มากนกั การพฒันาสนามไม่มีหรือปรับปรุงเพียงบางส่วนเล็ก ๆ เท่านั้น  แต่สโมสร
เหล่าน้ียงัสามารถอยู่ไดด้้วยฐานของผูช้มการแข่งขนับอลท่ีเหนียวแน่นเพราะสโมสรสามารถทาํ
ผลงานท่ีดีและเป็นท่ีน่าพอใจในการแข่งขนั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสําคญัมากท่ีสุดสําหรับกีฬาฟุตบอลท่ี
ตดัสินได้ในทนัทีว่าเป็นผูแ้พห้รือผูช้นะ การชนะเลิศในการแข่งขนัท่ีสโมสรเข้าร่วมจะสร้าง
บรรยากาศของสโมสรให้มีทิศทางท่ีดีหรือการท่ีสโมสรได้อยู่ในลีกสูงสุดของประเทศตนเองจะ
สร้างความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจ และสร้างความภกัดีใหก้บัผูช้มของสโมสร ตลอดจนรายไดจ้าก
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การแข่งขนั ค่าลิขสิทธ์ิต่าง ๆ การท่ีสโมสรเป็นท่ีดึงดูดให้ผูเ้ล่นระดบัดีหรือผูเ้ล่นท่ีมีช่ือเสียงให้เขา้
ร่วมกบัสโมสร ดงันั้นสโมสรท่ีจะสามารถอยูร่อดได ้ตอ้งจริงจงักบัเกมการแข่งขนัและอยูใ่นอนัดบั
ท่ีผูช้มการแข่งขนัยอมรับได้ ผูบ้ริหารตอ้งทาํการประกาศว่าทีมเล่นเพื่อตาํแหน่งชนะเลิศ หรือ
สโมสรจะตอ้งอยู่ในอนัดบัท่ีดีไวก่้อนแลว้พยายามไปให้ถึงจะสามารถเพิ่มมูลค่าและราคาของทีม 
เกียรติยศ ศกัด์ิศรีและช่ือเสียงของสโมสรไดใ้นอนาคต โดยผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสําเร็จ
ดา้นการจดัการแข่งขนักีฬา ดงัแสดงในตารางท่ี 2.5 
 
ตารางที ่2.5  ผลงานวจิยัเก่ียวกบัดา้นการจดัการแข่งขนักีฬา 
 

ผูว้จิยั ช่ือเร่ือง ขอ้คน้พบ 
Nnamdi (2009) Management implications of 

foreign players in the English 
Premiership League football 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัคือการแสดงให้เห็นว่า หน่ึง
ในปรากฏการณ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ ศตวรรษท่ี 21 คือ
ความเป็นสากลของกีฬาอาชีพ และในการแข่งขัน
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของประเทศองักฤษ เป็นสัญลกัษณ์
ของความเป็นสากลน้ี. กับการไหลเข้ามาประกอบ
อาชีพของผูเ้ล่นต่างชาติ ผูจ้ดัการ และรวมถึงการเขา้มา
ลงทุนและแสวงหาผลกาํไรของเจา้ของสโมสรฟุตบอล
ในการแข่งขันแบบลีกในทวีปยุโรปกลายเป็นธุรกิจ
ขนาดใหญ่ งานวิจัย น้ี มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือให้การ
วิเคราะห์ทางทฤษฎีของการบริหารจดัการผลกระทบ
ของผูเ้ล่นต่างชาติ ในการแข่งขนัฟุตบอล พรีเมียร์ลีก 
ลีกของประเทศองักฤษ  โดยผูว้จิยัพบวา่กระแสโลกาภิ
วตัน์ไดก้ลายเป็นพลงัขบัเคล่ือนใหม่ของธุรกิจดา้นการ
กีฬาของสโมสรฟุตบอลท่ีมีการเปล่ียนแปลง วิธีการท่ี
สโมสรมีการบริหารจัดการ การบริการทางการเงิน 
การค้าของสโมสรและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สโมสร และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ มีการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงน้ี ผลการวจิยัยงัพบวา่สโมสรท่ีใชก้ลยุทธ์
ดา้นผูเ้ล่นต่างชาติไดถู้กตอ้งจะสร้างความสําเร็จให้กบั
สโมสร และผูเ้ล่นต่างชาติมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและ
รายได้ของสโมสรฟุตบอล เป็นส่ิงท่ีเรียกได้ว่าเป็น 
"ธุรกิจหลกัฟุตบอล" แต่ผลวิจยัแสดงให้เห็นว่า ไม่มี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเล่นกีฬา กบัผลทางเศรษฐกิจ 
และกาํไรของสโมสรฟุตบอลในระยะยาว 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปไดว้า่ ความสําเร็จของสโมสรน่าจะมีอิทธิพล

เชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้ม (Nnamdi, 2009) ดงันั้นจึงเสนอสมมติฐานการวิจยัท่ี 3 (H3) 
ความเช่ือมโยงไปยงัความสัมพนัธ์ของตวัแปรใน H3  ไดว้า่ 

 สมมติฐานการวจิยัท่ี 3  ความสําเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกส่งผลเชิง
บวกต่อลักษณะพฤติกรรมของผู ้ชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก โดยผู ้วิจ ัยสามารถเขียน
ความสัมพนัธ์เป็นแผนภาพ ดงัน้ี 

 
 
                                     
 
                                      

H3 

 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.5 ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในสมมติฐานท่ี 3 
 

2.5  แนวคิดด้านการส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication) 
เน้ือหาเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาด ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความหมายของการตลาดและการส่ือสารทางการตลาดรวมถึงผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาด
และการส่ือสารทางการตลาดดงัน้ี   

2.5.1  ความหมายและความสาํคญัของการตลาด 
การศึกษาค้นควา้เก่ียวกับแนวคิดการตลาดและตราสินคา้ด้านกีฬานั้นมีนักวิชาการ

หลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการตลาด (Marketing) ไวว้า่ การตลาด หมายถึง การจดัหาสินคา้
และบริการท่ีตรงตามความต้องการ การจดัสนองให้ถูกต้องกับความต้องการจริง ณ สถานท่ีท่ี
เหมาะสม เวลาท่ีถูกตอ้ง ณ ระดบัราคาท่ีสมเหตุสมผล และส่งเสริมการขายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Kotler, 

ความสําเร็จของสโมสร
ในการแข่งขันฟุตบอล
ไทยลีก (PLT Clubs 
Achievement) 
   „ ถว้ยรางวลั (Cups) 
   „ เงินรางวลั (Reward) 

    
 

พฤติกรรมการเ ป็นผู ้ชมการ
แข่งขันฟุตบอลไทยลีก (PLT 
Spectator’s Behavior) 
    ความภกัดีของผูช้มการแข่งขนั
ฟุ ต บ อ ล ไ ท ย ลี ก  ( Spectators 
Loyalty) 
   „ การซ้ือและการเป็นผูช้มการ
แข่งขันฟุตบอลไทย ลีก (Purchase 
and PLT Spectator) 
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1980, Armstrong and Kotler, 2000) กล่าวว่า การตลาด คือ กระบวนการทางสังคมซ่ึงบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลไดรั้บส่ิงท่ีตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของเขาจากการสร้าง การนาํเสนอ 
และการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีมีมูลค่ากบับุคคลอ่ืน ขณะท่ีสมาคมการตลาดแห่งอเมริกา 
(American Marketing Association: AMA) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการตลาดไวว้า่ การตลาด คือ 
การกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจท่ีมีผลให้เกิดการนาํสินคา้หรือบริการจากผูผ้ลิตไปสู่ผูช้ม
การแข่งขนัหรือใชบ้ริการนั้นใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ  

ขณะเดียวกนัก็บรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการตลาด (Market) มีความหมายครอบคลุมถึง
ผูช้มการแข่งขนัหลายกลุ่ม รวมทั้งตลาดท่ีมีตวัตน โดยลกัษณะทางกายภาพ และตลาดท่ีไม่มีตวัตน
ในกายภาพ (ตลาดดิจิตอล) ตลอดจนตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีหลาย ๆ ตลาดย่อย ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์อยูใ่นธุรกิจนั้น (Kotler, 2003, p.11) ตลาด (Market)ในมุมมองของ Philip Kotler หมายถึง 
ท่ีใดก็ตาม ทั้งท่ีเป็นสถานท่ีหรือไม่มีสถานท่ีท่ีมีอุปสงค์และอุปทานในสินคา้หรือบริการมาพบกนั 
จนทาํให้เกิดราคาท่ีมาจากกลไกตลาด โดยเศรษฐกิจในระบบตลาดน้ียอมรับการเปล่ียนแปลงของ
ราคา เช่น การท่ีราคาลดลงโดยอตัโนมติั เม่ือมีการเสนอขายสินคา้ เป็นตน้ ทางดา้นทฤษฏีนั้น เห็น
วา่เศรษฐกิจในระบบตลาดท่ีแทจ้ริงนั้น จาํเป็นตอ้งประกอบไปดว้ยเง่ือนไขต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ผูผ้ลิต
สินคา้ท่ีมีขนาดเล็ก ผูช้มการแข่งขนัจาํนวนมากรวมถึง มาตรการในการกีดกนัการเขา้ตลาดท่ีน้อย 
เง่ือนไขเหล่าน้ี ถา้มีครบทั้งหมดจะถือวา่เป็นตลาดท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงพบไดม้ากในโลกปัจจุบนั (Kotler, 
2003, p.11)  

ในส่วนของขอบเขตของการตลาด (The Scope of Marketing) การตลาดเป็นงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคก์ารส่งเสริม และการส่งมอบสินคา้ หรือบริการให้กบัผูช้มการแข่งขนั
และองค์กรการธุรกิจต่าง ๆ นกัการตลาดมีหน้าท่ีกระตุน้ความตอ้งการ ซ้ือผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ของ
บริษทัตลอดจนรับผิดชอบต่อการจดั อุปสงค์เหล่านั้น และคอยสํารวจระดบัของอุปสงค์ตาม
ระยะเวลาเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการ (Kotler, 2003, p. 6) การกาํหนดกลยุทธ์การตลาด
และการดาํเนินการในบริบทของกลยุทธ์อ่ืน ๆ ของบริษทั อนุกรมวิธานและท่ีเก่ียวขอ้งสําหรับการ
กาํหนดกลยุทธ์การตลาดและการดาํเนินการ ต่อมาการบูรณาการกรอบของกลยุทธ์การตลาดใน
บริบทของกลยทุธ์อ่ืน ๆ ของบริษทัการตลาดกระบวนการกาํหนดกลยุทธ์ บทบาทคนกลางของการ
กาํหนดเป้าหมายกลยุทธ์การตลาดท่ีกาํหนดไวส้ําหรับวตัถุประสงคท์างการตลาดเป็นผลรวมของ
การรวมกลุ่มของการแบ่งส่วนการกาํหนดเป้าหมายท่ีแตกต่างกันและกลยุทธ์การวางตาํแหน่ง
ออกแบบมา เพื่อสร้างการติดต่อส่ือสารและการส่งมอบขอ้เสนอไปยงัตลาดเป้าหมาย กรอบการ
ทาํงาน สําหรับกลยุทธ์การตลาดแสดงให้เห็นถึงการกาํหนดขั้นตอนการรักษาวินยัของการกาํหนด
กลยทุธ์การสร้างรอบสามเสาหลกัของตลาด / พื้นท่ีผูช้มการแข่งขนัคือ บริษทั และคู่แข่ง  
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การกาํหนดกลยทุธ์การตลาดเป็นกระบวนการแบบโตต้อบและย ํ้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวน
ของขั้นตอนท่ีจะตอ้งดาํเนินการในลาํดบัดงัน้ี ทาํความเขา้ใจพฤติกรรมของผูช้มการแข่งขนั การ
แบ่งส่วนตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบขอ้เสนอให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ตลาดเป้าหมาย ข้อเสนอท่ีความแตกต่างและตําแหน่งในใจผู ้ชมการแข่งขัน โดยท่ีบริษัท 
(Company) จะตอ้งกาํหนดผูช้มการแข่งขนักลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนจากการแบ่งส่วนตลาด (Market 
Segmentation) และลกัษณะของพฤติกรรมผูช้ม   การแข่งขนั (Consumer Behavior) เพื่อเสนอสินคา้ 
บริการ ประสบการณ์ให้กับผูช้มการแข่งขนัเป้าหมาย และบริษทัจะต้องสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) กบัคู่แข่งขนั (Competitor) และกาํหนดออกมาเป็นตาํแหน่งของผลิตภณัฑ์ทาง
การตลาด (Positioning) กลยทุธ์การตลาดเป็นกระบวนการสําหรับการดาํเนินงาน กระบวนการของ
การดาํเนินกลยุทธ์เป็นส่ิงท่ีเป็นการแสดงด้านการจดัการตลาด วตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดของการ
จดัการการตลาดเป็นกระบวนการดาํเนินการกลยุทธ์ตลาดของการสร้างมูลค่า (ราคาและสินคา้)          
การส่ือสารถึงมูลค่า (การส่งเสริมการตลาด) และการส่งมอบคุณค่า (ช่องทางการจดัจาํหน่าย)  

ในปัจจุบันนักการตลาดได้นําศาสตร์ด้าน การบริหารการตลาด  (Marketing 
Management) เข้ามาผนวกกับการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างผลประโยชน์และรายได้แก่ผูเ้ก่ียวข้อง
เรียกว่า การตลาดดา้นกีฬา (Sports Marketing) ซ่ึงหมายถึง การประกอบด้วยทุก ๆ กิจกรรมท่ี
ออกแบบมาสําหรับความต้องการ ความจาํเป็นของผูช้มการแข่งขนัด้านกีฬาผ่านกระบวนการ
แลกเปล่ียนต่าง ๆ (Mullin,Hardy and Sutton, 2007, p. 9) โดยการตลาดดา้นกีฬาพฒันามาจาก  
2 ประเด็น คือ 

1.  สินคา้และบริการท่ีขายตรงไปยงัผูช้มการแข่งขนัดา้นกีฬา  
2.  ผูช้มการแข่งขนัรายอ่ืน ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสินคา้และบริการขายผ่าน

ทางการส่งเสริมการตลาดดา้นกีฬา  
นอกจากนั้น การตลาดดา้นกีฬา (Sports Marketing) ยงัหมายถึง ลกัษณะเฉพาะของ

หลกัการและกระบวนการของการตลาดดา้นกีฬา สาํหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการดา้นกีฬาและสําหรับ
ผลิตภณัฑ์และบริการ นอกเหนือจากกีฬาผ่านทางองค์กรดา้นกีฬา  และการตลาดดา้นกีฬา (Sport 
Marketing) จะสาํเร็จหรือไม่ข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจใน 2 เร่ือง คือ 

1.  ความเขา้ใจในลกัษณะของอุตสาหกรรมกีฬานั้น ๆ  
2.  กระบวนการ หลกัการเฉพาะและบริบทของการตลาด  
Shank (2005, p. 3) Milne and McDonald (1999, p. 2) ไดใ้ห้ความหมายของ การตลาด

ดา้นกีฬาไวว้า่ เป็นกิจกรรมท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้มการแข่งขนัทางการ
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กีฬา ผ่านกระบวนการแลกเปล่ียน และกลยุทธ์การตลาดด้านกีฬายงัสามารถพฒันาไปได้อีก                    
2 แนวทาง คือ  

1.  การทาํกลยุทธ์การตลาดดา้นกีฬาในส่วนของผลิตภณัฑ์และบริการตรงไปยงัผูช้ม
การแข่งขนัดา้นกีฬา  

2.  การตลาดกบักลุ่มเป้าหมายและอุตสาหกรรมอ่ืน ผา่นทางการส่งเสริมการตลาดดา้น
กีฬา 

ดงันั้น สรุปไดว้า่ การตลาดดา้นกีฬา (Sports Marketing) หมายถึง การตอบสนองความ
ต้องการและความจาํเป็นของผูช้มการแข่งขันด้านกีฬา โดยการใช้ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) และคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด (Marketing Environment) ซ่ึงจะเป็นตวั
แปรท่ีมีผลต่อการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดดา้นกีฬา (Sports Marketing Strategies) 

ในหลาย ๆ ส่วนของอุตสาหกรรมด้านการกีฬา การตลาดด้านการกีฬาจะเป็นส่ิงท่ี
กดดันให้ยอดขายผลิตภณัฑ์ทางการกีฬาของพวกเขาเพิ่มข้ึนโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึง
การตลาดท่ีจะสร้างรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนสาํหรับองคก์รธุรกิจ เพราะนกัการตลาดทางดา้นกีฬามีส่วนร่วม
ในการจูงใจให้ผูช้มการแข่งขนัท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการพวกเขา Mihai (2013, p. 230) ในขณะท่ี 
Beech and Chadwick (2007, p. 9) ไดส้รุปความสําคญัของกลยุทธ์การตลาดดา้นกีฬาท่ีมีต่อองคก์ร
ธุรกิจไว ้ดงัน้ี  

1.  กลยุทธ์การตลาดด้านกีฬา เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการขายสินค้าและบริการสู่
ประชาชน  

2.  กลยทุธ์การตลาดดา้นกีฬาเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยส่งเสริมและสร้างความเป็นท่ีรู้จกัของ
องคก์รธุรกิจและสินคา้ดา้นกีฬา  

3.  กลยุทธ์การตลาดด้านกีฬาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยสร้างความต้องการให้กับ
ผูส้นบัสนุน(supporter)  

4.  กลยทุธ์การตลาดดา้นกีฬาเป็นเคร่ืองมือในชกัจูงให้ผูช้มการแข่งขนัเช่ือในส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีไม่เป็นความจริง 

Mullin, Hardy and Sutton (2007, p.13) ไดแ้บ่งคุณลกัษณะของผลิตภณัฑด์า้นกีฬา (The 
Characteristics of The Sport Product) ไดเ้ป็น 4 แบบ ประกอบดว้ย 

1. ประโยชน์หลกั (Core Benefits) จะประกอบดว้ย สุขภาพ ความบนัเทิง การเขา้
สังคม ความสาํเร็จ  

2.  ลกัษณะพื้นฐานของกีฬา ( Generic Sport Form) จะประกอบดว้ย เกมการแข่งขนั 
กฏและกติกา อุปกรณ์กีฬา ทกัษะดา้นกายภาพ ส่ิงอาํนวยความสะดวก   
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3.  ลกัษณะเฉพาะของกีฬา ( Specific Sport Form) คือรายละเอียดของแต่ละประเภท
ของกีฬาชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความแตกต่างกนั  

4.  ส่วนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) จะประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพนัธ์ ซ่ึง Shank (2005) ไดแ้บ่งส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นกีฬา (Sports Marketing Mix) วา่จะประกอบไปดว้ย  

1.  ผลิตภณัฑ์ดา้นกีฬา (Sports Product) คือ สินคา้ดา้นกีฬา (Sports Goods) และ
บริการต่าง ๆ ทางด้านกีฬา (Sports Service) หรือการรวมกนัของสินคา้และบริการเพื่อเสนอ
คุณประโยชน์และความพึงพอใจแก่ผูช้ม (Spectators) ผูติ้ดตามการแข่งขนั (Participant) นกักีฬา 
(Sporter) และผูส้นบัสนุน (Sponsors) ผลิตภณัฑ์ดา้นกีฬาตอ้งมีการสร้างและพฒันาเพื่อเกิดเป็น
กลุ่มกอ้นของคุณประโยชน์ (Bundle of Benefits) เช่นการแข่งขนัสกี ผูเ้ล่นจะไดก้ารออกกาํลงักายท่ี
ดี ทกัษะดา้นกรีฑา ความแข็งแรง เป็นตน้ สินคา้ดา้นกีฬา(Sports Goods) คือ ส่ิงสามารถจบัตอ้งได ้
(Tangible) มีลกัษณะทางกายภาพ (Physical) มกัจะมีขายท่ีร้านเคร่ืองกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ไม้
เทนนิส เป็นตน้  การบริการต่าง ๆ ทางดา้นกีฬา (Sports Services) คือส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) 
ไม่มีลกัษณะทางกายภาพ (Non-Physical) เช่น การแข่งขนักีฬา แบบฝึกหดัดา้นกีฬา เป็นตน้   

2.  ราคาดา้นการกีฬา (Sports Price) คือ มูลค่าของผลิตภณัฑด์า้นกีฬาท่ีสามารถวดั เช่น 
ค่าลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬา ราคาค่าตัว๋เขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล ราคาค่าแร็กเก็ต
เทนนิส เป็นตน้ โดยท่ีการกาํหนดราคานั้นจะตอ้งคาํนึงถึงมูลค่า (Value) ของสินคา้และบริการ 

3.  การจดัจาํหน่ายทางการกีฬา(Sport Distribution) เม่ือเกิดสินคา้และบริการดา้นกีฬา
แลว้นั้น องคก์รธุรกิจดา้นการกีฬาจาํเป็นจะมีการจดัจาํหน่ายผา่นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel 
of Distribution) เพื่อส่งสินคา้หรือบริการทางดา้นการกีฬาจากผูผ้ลิตไปยงัผูช้มการแข่งขนั ในส่วน
ของการกีฬานั้นมกัจะเป็นการจาํหน่ายตรงไปยงัผูช้ม การจดัจาํหน่ายมีความสําคญัต่อการตลาด 
นกัการตลาดดา้นกีฬาตอ้งมีการสร้างและพฒันาระบบการจาํหน่ายสินคา้กีฬา (Sports Delivery 
System) ไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เช่น การจดัจาํหน่ายตัว๋เข้าชมการแข่งขนัผ่านทางโทรศพัท ์
(Mobile Ticket) เป็นตน้ 

4.  การส่งเสริมทางการตลาดทางการกีฬา (Sport Promotion) ในปัจจุบนัมกัจะรู้จกัใน
ช่ือของการส่ือสารทางการตลาดดา้นการกีฬา (Sport Marketing Communication) คือ การท่ีองคก์ร
ธุรกิจดา้นการกีฬาใช้เคร่ืองมือเพื่อส่ือสารขอ้มูล ข่าวสารของธุรกิจไปยงัผูช้ม สมาชิกขององค์กร
ธุรกิจ สังคมเพื่อแจง้ข่าว จูงใจ สร้างความสัมพนัธ์อนัดี  
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2.5.2  ความหมายและความสาํคญัของการส่ือสารทางการตลาด 
การส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication) เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือของส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในอดีตจะหมายถึงการส่งเสริมทางทางการตลาด 
(Promotion) แต่ในปัจจุบนัมกัจะใชค้าํว่าการส่ือสารทางการตลาด โดยท่ีการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) เนน้ของการควบคุมการทาํงานร่วมกนั
ของเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือท่ีหลากหลาย โดยจะเน้นสร้างเอกลกัษณ์ของตรา
สินคา้ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Schultz, 1993) 

Kotler and Armstrong (2011) ไดใ้หค้วามหมายของการส่ือสารทางการตลาดไวว้า่  การ
ส่ือสารทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือสําคญัของธุรกิจท่ีมุ่งไปยงักลุ่มผูช้มการแข่งขนัเป้าหมาย โดยมี
วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร เพื่อสร้างและมีอิทธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรมของผูช้มการแข่งขนั
เป้าหมายกลุ่มนั้น ๆ และ Kotler and Keller (2016, p. 580) ไดนิ้ยามเพิ่มเติมว่า การส่ือสารทาง
การตลาดจะเป็นส่ิงท่ีธุรกิจพยายามจะแจ้ง ชักชวนและเตือนผูช้มการแข่งขนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ท่ีธุรกิจเสนอขายในตลาด ส่วน Schultz (1993, p. 17) ให้
ความเห็นไวว้่า การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะเป็นการส่ือสารในรูปแบบของการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางดา้นการตลาดในหลากหลายรูปแบบท่ีสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้หรือ
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการจากผูป้ระกอบการธุรกิจ โดยกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาด
ดงักล่าวจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัและประสานงานกนัอยา่งกลมกลืนตอบสนองต่อวตัถุประสงค์
ขององคก์รธุรกิจอยา่งแทจ้ริง เสนอแนวคิดของการวางแผนการส่ือสารการตลาดวา่จะตอ้งตระหนกั
ถึงการเพิ่มมูลค่าของการวางแผนท่ีครอบคลุมสามารถประเมินบทบาทเชิงกลยุทธ์ได ้และ Schultz 
(1995, pp. 17-18) ได้เสนอแนะเพิ่มเติมไวว้่า การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการน้ีจะรวม
รูปแบบการส่ือสารในทุก ๆ ประเภท เพื่อใช้ในการส่ือสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
เพื่อให้แผนการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีองคก์รธุรกิจตั้งข้ึน 
ธุรกิจจะตอ้งจะตอ้งติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เป้าหมายคาดหวงัอยา่งไร และอะไรจะ คือ ส่ิงท่ีตอ้งสาร
ส่ือสารให้ลูกคา้เป้าหมายทราบและมีปฏิกิริยาตอบกลบัในทนัทีท่ีไดรั้บข่าวสาร การส่ือสารทาง
การตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายดว้ยขอ้ความโน้มน้าวใจ เม่ือ
เวลาผ่านไป แมว้่านกัวิชาการมีถกเถียงกนัลกัษณะและขอบเขตของเคร่ืองมือ Gould (2000) and 
Schultz et al. (2008, pp. 511-548) ไดนิ้ยามเพิ่มเติมไวว้า่ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication: IMC) คือ การนาํขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวกบัตราสินคา้
ไปยงัผูบ้ริโภค ด้วยรูปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลาย แต่รูปแบบการส่ือสารท่ีหลกหลายเหล่านั้น 
จะตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีเป้าหมายเดียวกนั ดงันั้น ความหมายการส่ือสารการตลาด
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แบบบูรณาการ คือ กระบวนการพฒันาและนาํโปรแกรมการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ มาใชเ้พื่อจูง
ใจลูกคา้เกิดความสนใจและซ้ือสินคา้หรือบริการในทา้ยท่ีสุด นอกจากน้ี Schultz (1995) ไดข้ยาย
ประเด็นเพิ่มเติมให้เห็นถึงความหมายของ คาํวา่ “บูรณาการ”หรือ Integrated ไวว้า่ การบูรณาการมี
รูปแบบท่ีเป็น กระบวนการ ไม่ใช่หน้าท่ีของใครคนใดคนหน่ึงในองค์กรธุรกิจ การบูรณาการจะ
สามารถเกิดข้ึนไดเ้พราะกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกคนในองค์กร ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนชัว่ขา้มคืน 
แต่การ จดัระบบและการประสานงานจะพฒันาไปถึง การจดัการท่ีครบถว้นไดอ้งคก์รจะตอ้งผา่น
ขั้นตอนท่ีชดัเจน 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.  องคก์รจะเร่ิมตน้ดว้ยการมีกลวิธีต่าง ๆ ในการประสานและเจาะจง ตลอดจนมีการ
จดัการกบัการส่ือสารไปยงับุคคลภายนอกองคก์รทุกรูปแบบ โดยเน้นความสําคญัของการสร้างตรา
สินคา้ให้องค์กร สินคา้และบริการ ผลท่ีได้รับ คือ โครงการตามแนวนโยบายของการสร้างตรา
สินคา้  

2.  องค์กรจะมองขอบเขตของกาส่ือสารในลักษณะท่ีกวา้งกว่าเดิม ในรูปแบบเชิง
ยทุธศาสตร์ มากกวา่เดิม นอกเหนือจากการส่ือสารกบัคนภายนอกองคก์รธุรกิจดว้ยการโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการขายแล้ว จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของการส่ือสารภายในกบั
พนกังานของตนเอง  

3.  องค์กรธุรกิจจะนาํเอาเทคโนโลยีทางการส่ือสารเขา้มาเสริมในการทาํการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ องคก์รธุรกิจจะมีการเก็บฐานขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม พฤติกรรมการซ้ือ 
และการติดต่อกบับริษทัของผูบ้ริโภคในแต่ละราย ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวน้ีจะเป็นประโยชน์อย่าง
มากทางการตลาด เพราะจะทาํให้ธุรกิจสามารถท่ีจะพฒันาการส่ือสารกบัลูกคา้แต่ละรายไดอ้ย่าง
เหมาะสม และมีการสูญเปล่าทางธุรกิจ นอ้ยลง  

4.  องคก์รธุรกิจจะตอ้งเล็งเห็นวา่กิจกรรมการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการเป็น
การลงทุนในปัจจุบนัใชรู้ปแบบการส่ือสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: 
IMC) ในการรณรงคก์ารส่ือสารทางการตลาด คือการใชส่ื้อมากกวา่หน่ึงอยา่งพร้อมกนั การส่ือสาร
แบบผสมผสานจึง หมายถึง กระบวนการพฒันาแผนงานการส่ือสารทางการตลาดท่ีตอ้งใช้การ
ส่ือสารเพื่อสร้างการจูงใจให้กบัผูช้มการแข่งขนัเป้าหมายในหลาย ๆ รูปแบบอย่างต่อเน่ือง (เสรี 
วงษม์ณฑา, 2540, น.14) ในขณะท่ี ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ (2546, น.12) นิยามการส่ือสารทางการตลาด
วา่เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีมีผูส่้งสาร คือ องคก์รธุรกิจ ผูผ้ลิตสินคา้หรือบริการทางการตลาด ผูจ้ดั
จาํหน่ายสินคา้หรือบริการทางการตลาด พนกังานขาย ตลอดจน บริษทัตวัแทนโฆษณา ส่งข่าวสาร
ทางการตลาดในรูปแบบสัญลกัษณ์ ภาพ เสียง การเคล่ือนไหว เสียงเพลง คาํพูด แสง สี ผ่านช่อง
ทางการส่ือสารประเภทต่าง ๆ หรือส่งข่าวสารไปยงัผูน้บัสาร ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของผูส่้งสาร 
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โดยคาดหวงั และมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูรั้บสารตอบสนองในทิศทางท่ีตอ้งการ เช่น การซ้ือสินคา้หรือ
บริหารทางการตลาด การสร้างภาพลกัษณ์ทางการตลาดท่ีดี การเปล่ียนทศันคติต่อตราสินคา้ การ
สร้างความภกัดีในตราสินคา้ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูช้มการแข่งขนัเป้าหมาย เป็นตน้ การ
ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการถูกมองวา่เป็นกระบวนการท่ีบูรณาการและสอดคลอ้งการตลาด
เชิงกลยุทธ์และยุทธวิธี ในช่วงตน้ของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการนั้นกรอบแนวคิดจะ
ถูกพฒันาข้ึน เพื่อช่วยให้นกัการตลาดบรรลุการผสมผสานท่ีเหมาะสมขององค์ประกอบทางการ
ส่ือสารในการเขา้ถึงตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการตลาดและการส่ือสาร
การตลาดท่ีมีในการเปล่ียนแปลง อนัเน่ืองมาจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี (Reid et al., 2005; 
Schultz and Schultz, 1998)  ความสําคญัของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ คือวิธีการส่ือสาร
ท่ีสามารถดึงดูด ความสนใจจากลูกคา้ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ และ กลายเป็นลูกคาในระยะยาว 
นอกจากน้ีการส่ือสาร การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการยงัเป็นการสร้างความคาดหวงัต่อ
พฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคมากกว่าตอ้งการการส่ือสาร เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างทศันคติ           
ท่ีดีกวา่ตราสินคา้และสามารถโนม้นา้วพฤติกรรมของกลุ่ม ผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ีคาดวา่จะเป็นลูกคา้
ให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ การใช้สินคา้และบริการขององค์กรธุรกิจ โดยถือว่าเป็นการสร้างจุดยืน
ใหก้บัตราสินคา้ของตนเอง (ศิริวรรณ เจียรชชัวาลวงศ,์ 2555, น. 1) 

ในกระบวนการส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication Process) 
องคป์ระกอบทุกส่วนของการตลาด ไดแ้ก่ สินคา้และบริการ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการ
ส่งเสริมทางการตลาด ต่างมีบทบาทสําคญัท่ีจะเป็นสัญลกัษณ์ เพื่อถ่ายทอดจากธุรกิจไปยงัผูช้มการ
แข่งขนัเป้าหมาย (สุวฒันา วงษก์ระพนัธ์, 2530, น. 76) ซ่ึงในงานวจิยัน้ีผูช้มการแข่งขนัเป้าหมาย คือ
ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก  ขณะท่ี Duncan (2002) ไดใ้ห้นิยามไวว้่า การส่ือสารการตลาด 
หมายถึง การออกแบบขอ้ความท่ีเก่ียวกบัสินคา้บริการ โดยมีกลยุทธ์ในการนาํส่ง ขอ้มูลข่าวสาร
หรือแนวคิดนั้นไปยงัผูรั้บสารท่ีเป็นผูช้มการแข่งขนั โดยมุ่งหวงัให้เกิดประสิทธิผล และ การสนอง
กลบัคืนสู่องคก์ร จากแนวคิดเก่ียวกบักลยุทธ์ การส่ือสารทางการตลาดพบว่าในปัจจุบนัเคร่ืองมือ
การส่ือสารการตลาดแบบดั้งเดิม เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์และการออกอากาศผ่านทางโทรทศัน์หรือทาง
วิทยุไดถู้กนาํมาใชก้นัอย่างแพร่หลาย โดยผูจ้ดักิจกรรมเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมพิเศษท่ี
จดัข้ึน แต่ยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยู่วา่ผลของการใช้เคร่ืองมือเหล่าน้ีจะส่งผลอย่างไรต่อกิจกรรมของ
ธุรกิจ (Pitta et al, 2006) ในขณะท่ี Falkheimer (2007, p. 830) แสดงให้เห็นวา่ความเร็วท่ีเพิ่มข้ึน
ของการผลิตส่ือ และการผนวกรวมระหวา่ง ความบนัเทิง และส่ือสารมวลชน นั้นคือ ส่ิงท่ีมีความ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งระมดัระวงัการจดัการกระบวนการการส่ือสารทางการตลาด สําหรับการจดักิจกรรม
พิเศษ แนวโน้มของการส่ือสารการตลาด มีความท้าทายและมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน และ
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โอกาสท่ีการจดักิจกรรมทางการตลาดแบบพิเศษมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ในปัจจุบนั บทบาท 
ของผูส่้งสาร และผูรั้บสารมีการแลกเปล่ียนมากข้ึน ผา่นกิจกรรมท่ีมีการมีปฏิสัมพนัธ์ของพวกเขา
ร่วมกนั (Vlasic and Kesic, 2007) การพฒันาทางเทคโนโลยีในปัจจุบนั ทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารมากเกินความตอ้งการ ประกอบกบัการใชชี้วิตในสังคมปัจจุบนัท่ีซบัซ้อนมากข้ึน ผูบ้ริโภค
มีเวลาจาํกดัในการรับ ข่าวสารท่ีมากมายเกินความจาํเป็น ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความสับสนธุรกิจจึง
ตอ้งหาวิธีการนาํเสนอ ขอ้มูล ข่าวสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค ดงันั้นการส่ือสาร การตลาดจึงเป็นปัจจยั
สําคญัท่ีจะนาํขอ้มูลข่าวสาร เหล่านั้นไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบั
การสร้างมูลค่าใหก้บัองคก์ร ในรูปของรายไดค้วามน่าเช่ือถือ และช่ือเสียงท่ีดี ตามมา (สมวงศ ์พงศ์
สถาพร, 2549) 

ในขณะท่ี Shank (2005) เสนอว่า อตัลกัษณ์ (Identity) ของเคร่ืองมือของส่วนประ
สมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) จะประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี  

1.  การโฆษณา (Advertising) คือรูปแบบการส่ือสารมวลแบบทางเดียว (One way 
Communicaion)เก่ียวกับสินค้า บริการและแนวความคิด ซ่ึงต้องใช้งบประมาณในการบอกถึง
ลกัษณะของผูส้นบัสนุน(Sponsors) 

2.  การขายโดยพนกังาน (Personal Selling) คือ รูปแบบการส่ือสารแบบปฏิสัมพนัธ์
โดยใชบุ้คคลเขา้มาเป็นส่วนช่วยในการส่ือสาร  

3.  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) คือ การใชเ้คร่ืองมือในการจูงใจผูช้มให้เกิด
ความตอ้งการชมหรือตอ้งการซ้ือสินคา้ดา้นกีฬา เช่น การลดราคา การแถมสินคา้ เป็นตน้  

4.  การประชาสัมพนัธ์หรือชุมชนสัมพนัธ์(Public or Community Relations) คือการ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งธุรกิจและมวลชนหรือชุมชนต่าง ๆ ตลอดจนการแกไ้ขภาพลกัษณ์
ท่ีไม่ดีของสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 

ในขณะท่ี Kotler and Keller (2016, p, 582) ไดก้าํหนดไวว้า่ส่วนประสมของการส่ือสาร
ทางการตลาด (The Marketing Communication Mix) จะประกอบไปดว้ย  

1.  การโฆษณา  
2.  การส่งเสริมการขาย  
3.  การจดักิจกรรมทางการตลาดและการสร้างประสบการณ์   
4.  การประชาสัมพนัธ์  
5.  การส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์  
6.  การส่ือสารทางการตลาดผา่นโทรศพัท ์ 
7.  การตลาดทางตรง  
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8.  การขายโดยใชบุ้คคล 
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมามีการศึกษา และได้พยายามท่ีจะตรวจสอบบทบาทของการ

ส่ือสารทางการตลาดในองค์กรธุรกิจ ส่วนใหญ่ของการศึกษาเหล่าน้ีไดรั้บการกระทาํจากมุมมอง
ของลูกคา้ Yap and Lee (2014) พบวา่ ความภกัดีของลูกคา้ไปยงัส่ือดา้นเครือข่ายสังคม เช่น หนา้
เฟซบุ๊คของบริษทั จะมีความเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลทางสังคม ความบนัเทิง ในประเทศไทยนั้น 
สโมสรบีอีซี เทโร ศาสน ได้มีการโฆษณาข่าวสารความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของสโมสร เช่น การ
เซ็นตส์ัญญานกัฟุตบอลใหม่ท่ีเขา้มาร่วมกบัสโมสร  และนดัการแข่งขนัต่าง ๆ ของสโมสรผา่นส่ือ
ต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ  หนังสือพิมพ์ เป็นต้น อย่างทัว่ถึงทั้งประเทศ (กฤติน ตนัเจริญ และ 
ธนวรรธ์ เหม่งเวหา, 2553, น. 37)  โดยผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารทางการตลาดแสดงใน
ตารางท่ี 2.6 
 
ตารางที ่2.6  ผลงานวจิยัเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาด 
 

ผู้วจัิย ช่ือเร่ือง ข้อค้นพบ 
Hede and Kellett ( 2011) Marketing communications 

for special events: 
Analysing managerial 
practice,consumer 
perceptions and preferences  

การส่ือสารการตลาดแบบ
รวมศูนยถู์กนาํมาใช้สําหรับกิจกรรม
พิ เ ศ ษ น้ี แ ต่ เ ป็ น เ ร่ื อ ง ย า ก ท่ี จ ะ
ดาํเนินการ นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่า
กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด ไม่ได้
ช่ ว ย ใ ห้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว กิ จ ก ร ร ม  ไ ด้ รั บ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ง า น ม า ก ท่ี สุ ด 
นอกจากน้ีการวิจยั ยงัพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วม
ในกิจกรรมพิเศษจะชอบท่ีจะได้รับ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพิเศษ
อยา่งอดทน 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 
 

ผู้วจัิย ช่ือเร่ือง ข้อค้นพบ 
Pronschinske,Groza 

and Walker (2012) 

Attracting Facebook 'Fans': 
The Importance of 
Authenticity and 
Engagement as a Social 
Networking Strategy for 
Professional Sport Teams 
 

ความพร้อมและการใช้งาน
ของ เว็บไ ซต์ เค รือ ข่า ยสั งค ม นั้ น
ส โ ม ส รกี ฬ า อา ชี พ จะ ส น ใ จ ไ ป ยัง
ความสัมพันธ์ของความรวดเร็วและ
การเข้าถึงของผู ้ชมการแข่งขันกีฬา 
อย่างไรก็ตามการวิจัย เชิงประจักษ์
ยงัคงมีจาํนวนนอ้ยในเร่ืองดงักล่าว 

อิทธิพลของการมีส่วนร่วม
ข อ ง ผู ้ ใ ช้ ง า น เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี 

คื อ ก า ร สํ า ร ว จ เ พื่ อ ห า
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง คุณลกัษณะของ
หน้า Facebook ของสโมสรกีฬากับ
ความสนใจของผูช้มการแข่งขนักีฬา  

 
 โดยผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูช้มการแข่งขนัดา้นการกีฬา แสดงในตารางท่ี 
2.7 
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ตารางที ่2.7  ผลงานวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมผูช้มการแข่งขนัดา้นการกีฬา 
 

ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง ข้อค้นพบ 

Dionísio, Leal  
and Moutinho (2008) 

Fandom affiliation and tribal 
behaviour: a sports 
marketing application 

 

จุด มุ่งหมายข องการวิจัย น้ี คือการระ บุ
พฤติกรรมการดํารงอยู่ของผู ้ชมการแข่งขัน
ฟุตบอล และผลกระทบของตราสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสโมสร กบัการบริโภคของผูช้ม และการระบุ
ขอบเขตความมุ่งมัน่ของผูช้มท่ีจะส่งผลกระทบ
ตราสินค้าของผู ้สนับสนุนสโมสร ผลการวิจัย
พบวา่ผูช้มการแข่งขนัฟตุบอลส่วนใหญ่สนบัสนุน
กิจกรรมของสโมสร ของพวกเขา และจะเห็น
ความแตกต่างของผูช้มซ่ึงจะแตกต่างกนัหลายกลุ่ม 
ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลท่ีมีระดบัของความมุ่งมัน่ 
ได้รับอิทธิพลจากความร่วมมือ การได้รับการ
ยอมรับทางสังคม การขดัเกลาทางสังคม และการ
แสดงออกทางสัญลกัษณ์ การวิจยัน้ียงัแสดงให้
เห็นวา่ ผูช้มการแข่งขนั ๆ จะซ้ือและเลือกบริโภค
สินคา้ของผูส้นบัสนุนสโมสร 

Yoshida and Heere (2015) Sport Marketing in Asia: 
Exploring Trends and Issues 
in the 21st Century 

 

การวิจัยทางวิชาการเก่ียวกับการตลาดกีฬา
ในบริบทของเอเชียมีจาํนวนทท่ีนอ้ยมาก จึงมีการ
เรียกร้องใหมี้การขยายความคิด 

ท่ีสามารถใชเ้ป็นตวักระตุน้เพื่อการวิจัยใน
อนาคต ในบทความน้ีมีข้อเสนอสําหรับการ
ตดัสินใจในการเล่นกีฬาของผูช้มการแข่งขนัใน
บริบทข้ามวฒันธรรม การระบุตัวแบบท่ีสําคัญ
และตวัแปรข้ึนอยูก่บักบัมิติทางวฒันธรรม (ปัจเจก
ค ติ แ ล ะ ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น ) แ ล ะ อุ ด ม ก า ร ณ์ 
(ชาตินิยม) ผูว้ิจยัพยายามท่ีจะอธิบายวา่ความพึง
พอใจของผูช้มการจะอธิบายวา่ความพึงพอใจของ
ผูช้มการแข่งขนัภายใตเ้ง่ือนไขและการระบุตวัตน
ของทีมคือ  (1) ผลกระทบต่อผูช้มการแข่งขนัมาก
ข้ึนโดยแรงจูงใจด้านคุณภาพการให้บริการและ 
(2) มีประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปไดว้า่เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดน่าจะ
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขันฟุตบอลไทย ลีก  (Dionísio,Leal and 

Moutinho (2008)(Yoshida and Heere (2015) ดงันั้นจึงเสนอสมมติฐานการวิจยัท่ี 4 (H4) ความ
เช่ือมโยงไปยงัความสัมพนัธ์ของตวัแปรใน H4  ไดว้า่ 

สมมติฐานท่ี 4 การส่ือสารทางการตลาดของสโมสรฟุตบอลส่งผลเชิงบวกต่อลกัษณะ
พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก โดยผูว้ิจยัสามารถเขียนความสัมพนัธ์เป็น
แผนภาพดงัน้ี 

 
 

 
 

ภาพที ่2.6 ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในสมมติฐานท่ี 4 
 
2.6 แนวความคิดเกีย่วกบัความภักดีของผู้ชม (Spectators Loyalty) 

เน้ือหาเก่ียวกับความภักดีต่อสโมสร ผู ้วิจ ัยได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
ความหมายของความภกัดี,การวดัความภกัดีรวมถึงผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภกัดี ดงัน้ี 
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 2.6.1  ความหมายของความภกัดี 
ความภกัดี หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงทศันคติเชิงบวกต่อ ตราสินค้าใด ตราสินค้าหน่ึง ซ่ึง

ส่งผลต่อการซ้ือซํ้ า  และการให้ความสําคญัในการจดัการตราสินคา้ของสโมสรกีฬาในการวิจยัใน
ปัจจุบนัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการค้นหาของกระบวนการก่อตวัของการเล่นกีฬา ความภกัดีต่อ
สโมสรโดยการบูรณาการลาํดบัชั้นของรูปแบบผลกระทบเป็นมุมมองเชิงสัมพนัธ์ ความภกัดียงั
หมายถึง ความคาดหวงัหรือมีใจเอนเอียงของลูกคา้ท่ีจะกลบัมาซ้ือดว้ยลกัษณะเฉพาะของสินคา้หรือ
การใหบ้ริการ Auh and John (2003) กล่าวเพิ่มเติมวา่ ความภกัดี คือ ความคาดหวงัหรือมีใจเอนเอียง
ของลูกค้าท่ีจะกลับมาซ้ือด้วยลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือการให้บริการ ในขณะท่ี Patterson 
(1998) ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า ความภกัดีนั้น เป็นความมุ่งมัน่ อย่างต่อเน่ืองท่ีจะดาํเนิน 
ความสัมพนัธ์ของลูกคา้ โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความพึงพอใจของลูกคา้ และ Andreassen and  
Lindestad (1998) ให้ทศันะว่า ความภกัดีเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการซ้ือหรือไดรั้บการ
บริการ โดยมีความตั้ งใจท่ีจะซ้ือซํ้ า  และความตั้ งใจท่ีจะบอกต่อในทิศทางบวก นอกจากน้ี 
Chaudhuri and Holbrook (2001) ไดนิ้ยามเพิ่มเติมไวว้า่ ความภกัดีนั้นจะหมายรวมถึง พฤติกรรมท่ี
แสดงออกและทศันคติท่ีมีต่อบริษทั ผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการ  

ในขณะท่ีตระการ พนัธุมเลิศรุจี (2556, น. 22) ไดใ้ห้ความเห็นไวว้า่ ความภกัดีในตรา
สินคา้ (Brand loyalty) จะหมายถึง การท่ีผูช้มการแข่งขนัจะมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หน่ึงไม่วา่จะ
เกิดจากความเช่ือมัน่ การระลึกถึง และหรือการตรงใจผูช้มการแข่งขนั แลว้จะเกิดการซ้ือซํ้ าอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น การซ้ือตัว๋ปีของสโมสร การซ้ือของท่ีระลึกเม่ือสโมสรออกรูปแบบใหม่ ๆ ในขณะท่ี 
Kotler (2003) ไดใ้ห้นิยามไวว้า่ ความภกัดี คือ ความรู้สึกยึดมัน่อยา่งลึกซ้ึงท่ีจะซ้ือซํ้ าหรืออุดหนุน
สินคา้หรือบริการในอนาคต ถึงแมว้า่จะไดรั้บอิทธิพลจากสถานการณ์ต่าง ๆ และความพยายามทาง
การตลาดท่ีจะทาํให้เกิดพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงก็ตาม ในส่วนของบทบาทของการเล่นกีฬาของ
ผูช้มการแข่งขนันั้น การมีส่วนร่วมการแสดงออก ความไวว้างใจและความผกูพนักบัสโมสรกีฬาใน
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีซ่ือสัตย์ ผ่านการทดสอบในบริบทของทีมฟุตบอลระดับมืออาชีพได ้
(Tsiotiou,2013, p. 458)  

นิยามน้ีมีความสอดคลอ้งกบั Mowen and Minor (1998) ท่ีกล่าวถึงความภกัดีต่อตรา
สินคา้วา่ เป็นระดบัของ ทศันคติในเชิงบวกของผูช้มการแข่งขนัท่ีมีต่อตราสินคา้ โดยจะตอ้งมีความ
ผกูพนั และมีแนวโนม้ในการซ้ือในอนาคตอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย ซ่ึงความภกัดีต่อตราสินคา้นั้น จะมี
อิทธิพลต่อการสร้างความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจ เป็นการรับรู้เร่ืองของคุณภาพของสินคา้
และเป็นการสะสมจากประสบการณ์ การใช้ตราสินคา้มาเป็นระยะหน่ึง นอกจากน้ี ความภกัดียงั
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หมายถึง ระดับของทศันคติท่ีดีของลูกค้าท่ีมีต่อองค์กรและพฤติกรรมของความจงรักภกัดี จะ
สะทอ้นใหเ้ห็นในรูปแบบของความถ่ีและจาํนวนในการซ้ือ (Castro et al, 2006)  

ความภกัดีของลูกคา้ คือการท่ีลูกคา้กลบัมาซ้ือ หรืออุดหนุนสินคา้อีกในอนาคต ความ
จงรักภคัดีของลูกคา้เปรียบเสมือนการโฆษณาโดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใช่จ่าย (Hsu, 2007) พฤติกรรม
ความตั้งใจ เช่น การตั้งใจกลบัมาซ้ือและความเตม็ใจท่ีจะแนะนาํคนอ่ืนสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัความ
ภกัดีของลูกคา้ได ้(Ryu el al., 2007)  

Kotler and Keller (2016, pp. 164-165) เสนอว่าการสร้างความภกัดีให้กบัผูช้มการ
แข่งขนัจะเกิดข้ึนจากปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  ธุรกิจสร้างสร้าง สินคา้ บริการทางการตลาดและประสบการณ์ท่ียอดเยี่ยมให้กบั
ผูช้มการแข่งขนัเป้าหมาย    

 2.  ตอ้งมีกระบวนการวางแผนและกระบวนการบริหารจดัการในเร่ืองของการจดจาํ
และความพึงพอใจของผูช้มการแข่งขนัเป้าหมาย  

 3.  รวบรวมเสียงของผูช้มการแข่งขนั เพื่อเข้าใจในความต้องการและช่วยในการ
ตดัสินใจของธุรกิจ  

 4.  ธุรกิจตอ้งมีกระบวนการเก็บขอ้มูลของผูช้มการแข่งขนัเป้าหมายเป็นรายบุคคล เช่น 
ความตอ้งการ การติดต่อส่ือสาร ความถ่ีในการซ้ือ และความพึงพอใจ  

 5.  ผูช้มการแข่งขนัจะตอ้งมีความง่ายในการติดต่อพนักงานของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองช่ืนชมหรือเร่ืองร้องเรียน  

 6.  มีโปรแกรมหรือขอ้เสนอพิเศษสาํหรับผูช้มการแข่งขนักลุ่มท่ีเป็นสมาชิกของธุรกิจ 
 7.  มีการใหร้างวลักบัพนกังานท่ีมีความสามารถโดดเด่น   
 โดยความภกัดีในตราสินคา้สามารถสรุปความสาํคญัออกมาได ้3 ประการ คือ  
 1.  การสร้างปริมาณการขายให้สูงข้ึน (High Sale Volume) เช่น ผูช้มการแข่งขนัซ้ือตัว๋

เขา้ชมในจาํนวนนดัการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  
 2. เพิ่มราคาให้สินคา้สูงข้ึน (Premium Pricing Ability) เช่น สโมสรกาํหนดอตัราค่า

เขา้ชมท่ีแตกต่างกนัและในส่วนของท่ีนัง่ท่ีมีราคาสูงจะไดรั้บสิทธิพิเศษบางประการจากทางสโมสร 
เป็นตน้  

 3.  การรักษาผูช้มการแข่งขนัให้คงอยูก่บัสโมสร (Customer Retentions) สโมสรกีฬา
และฝ่ายจดัการแข่งขนัจะตอ้งสร้างจุดขายหรือจุดเนน้ท่ีแสดงออกใหต้รงตามความตอ้งการของผูช้ม
การแข่งขนัและตอ้งรักษาผูช้มการแข่งขนัให้ธาํรงอยู่อย่างถาวรหรือนานท่ีสุด เช่น การท่ีสโมสร          
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เลสเตอร์ ซิต้ีให้เกียรติทายาทผูท่ี้ถือตัว๋ปีท่ียาวนานท่ีสุดของสโมสรเป็นผูม้อบถว้ยรางวลัชนะเลิศ
การแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก ใหก้บัผูเ้ล่นของสโมสรในวนัรับถว้ยชนะเลิศ เป็นตน้   

 Aaker (1996) ไดใ้ห้คาํนิยามตราสินคา้ในมุมมองของผูช้มการแข่งขนัว่า ตราสินคา้
เปรียบไดก้บัคาํมัน่สัญญาท่ีผูข้ายหรือองคก์รธุรกิจให้กบัผูช้มการแข่งขนัเก่ียวกบัคุณสมบติัต่าง ๆ 
ของ ตวัสินคา้ (Product Attributes) ท่ีผูช้มการแข่งขนัจะไดรั้บและผูช้มการแข่งขนัจะเกิดความพึง
พอใจเม่ือใชสิ้นคา้หรือบริการทางการตลาด โดยคุณสมบติัต่าง ๆ ของตราสินคา้เหล่านั้นจะเป็นส่ิง
ท่ีมีอยูจ่ริง จบัตอ้งไดจ้ะเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้หตุผล (Rational) เช่น การใชอ้ารมณ์เขา้มาร่วมตดัสินใจ
ซ้ือชุดแข่งขนัท่ีออกมา ในฤดูกาลแข่งขนัใหม่ของสโมสร เป็นตน้  ในขณะท่ีส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดห้รือ
มองไม่เห็นผูช้มการแข่งขนัจะใชปั้จจยัดา้นอารมณ์ (Aaker, 1996, pp. 102-120) และAaker ยงัความ
ภกัดีของผูช้มการแข่งขนัในตราสินคา้ยงัสามารถแบบออกเป็น 4 กลุ่มคือ  

 1.  กลุ่มผูช้มการแข่งขนัท่ีไม่ใช่ผูช้มการแข่งขนั (Non-Customer) คือ กลุ่มของผูใ้ช้
สินคา้หรือบริการของคูแ้ข่งขนั หรือไม่ไดใ้ช้สินคา้หรือบริการในรูปแบบ ประเภท ชนิดท่ีธุรกิจ
นาํเสนออยู่ในตลาด เช่น ถา้เราเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพ คนกลุ่มน้ี คือ ผูช้มท่ีนิยมดูการแข่งขนั
บาสเกตบอล ซ่ึงเป็นประเภทกีฬาท่ีไม่ตรงกบัส่ิงท่ีธุรกิจนาํเสนอ เป็นตน้  

 2.  กลุ่มผูช้มการแข่งขนัท่ีอ่อนไหวต่อราคา (Price-Switcher) คือ กลุ่มผูช้มการแข่งขนั
ท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัท่ีตํ่า ดงันั้นปัจจยัดา้นราคาจึงเป็นปัจจยัสําคญัสําหรับคนในกลุ่ม
น้ี เพราะคนกลุ่มน้ีจะใชร้าคาเป็นเคร่ืองจูงใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการทางการตลาด เช่น กลุ่มท่ี
เลือกซ้ือตัว๋เขา้ชมการแข่งขนัในท่ีนัง่ท่ีอาจจะมองการแข่งขนัในสนามไม่ชดัเจนมากนกัแต่เลือกท่ี
นัง่ตรงน้ีเพราะมีราคาตัว๋เขา้ชมการแข่งขนัท่ีถูกท่ีสุด และสามารถเปล่ียนสนามท่ีชมการอข่งขนัได้
อยูเ่สมอในกรณีท่ีพบวา่มีสนามท่ีมีราคาค่าเขา้ชมถูกกวา่   

 3.  กลุ่มผูช้มการแข่งขนัท่ีใชสิ้นคา้หรือบริการทางการตลาดอยู ่2-3 ตราสินคา้ คือ กลุ่ม
ผูช้มการแข่งขนัท่ีมีความภกัดีในสินคา้หรือบริการทางการตลาดอยู่ถึง 2 ถึง 3 ตราสินคา้ ในเวลา
เดียวกนัและพร้อมท่ีจะเปล่ียนตราสินคา้สลบัไปมาไดอ้ยูต่ลอดเวลา หรือสามารถใชต้ราสินคา้หน่ึง
ทดแทนอีกตราสินคา้หน่ึงได ้โดยไม่มีการยึกติดในตราสินคา้ใดๆ เช่น ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลท่ี
สามารถรับชมการแข่งขนัฟุตบอลในหลาย ๆ ประเทศ อาทิ วนัเสาร์ช่วงหัวคํ่าจะเลือกชมการ
แข่งขนัฟุตบอลจากประเทศองักฤษเป็นประจาํ แต่ถา้เม่ือใดท่ีฟุตบอลองักฤษคู่นั้น ๆ ไม่สนุกผูช้ม
กลุ่มน้ีอาจจะเปล่ียนไปชมฟุตบอลอิตาลีหรือฟุตบอลเยอรมนัในเวลาเดียวกนัได ้ 

 4.  กลุ่มท่ีมีความหนักแน่นในตราสินคา้ (Committed Loyalty) คือ กลุ่มผูช้มการ
แข่งขนัท่ียึดมัน่ในตราสินคา้ มีความรู้สึกว่าตราสินคา้นั้น ๆ เป็นเหมือนเพื่อนคนสนิท หรือบุคคล
ในครอบครัว ผูช้มการแข่งขนัจึงจะมีการซ้ือสินคา้หรือบริการทางการตลาดเพียงตราสินคา้เดียว
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เพราะมีความหนักแน่นในตราสินคา้และไม่ลงัเลท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการทางการตลาดในตรา
สินคา้นั้น ๆ ในดา้นการกีฬา เช่น กลุ่มกองเชียร์ท่ีจะตามไปเชียร์สโมสรในทุก ๆ สถานท่ีและร้อง
เพลงเชียร์อยูต่ลอดเวลา เพื่อปลุกเร้าผูเ้ล่นให้มีความมุ่งมัน่ในการแข่งขนั เพื่อให้ไดผ้ลการแข่งขนั       
ท่ีดี ผูช้มการแข่งขนักลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มกองเชียร์ท่ีมีอารมณ์ร่วมกบัผลการแข่งขนัสูง 
 2.6.2  การวดัความภกัดีในตราสินคา้ 
 ความภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีสมํ่าเสมอและ/หรือ
การซ้ือตราสินคา้เดิมในผลิตภณัฑ์ของบริษทัใดบริษทัหน่ึง (Schiffman & Kanuk,2007) ขณะท่ี 
Oliver (1999) ได้กล่าวไวว้่า การวดัระดบัความภกัดีของลูกคา้ในแต่ละองค์ประกอบนั้นมีความ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งกาํหนดขอบเขตตามระดบัทศันคติของลูกคา้ท่ีรู้สึกต่อสินคา้และบริการดว้ย โดยการ
ประเมินระดบัทศันคตินั้นจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ลาํดบัขั้น ไดแ้ก่  

1.  ความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบของตราสินคา้ ซ่ึงหมายถึง ความเช่ือ (Beliefs) 
2.  ความรู้สึกพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ซ่ึงหมายถึง ทศันคติ (Attitude) 
3.  ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะซ้ือทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ ซ่ึงหมายถึง 

พฤติกรรม (Conation)  
ดงันั้น แนวความคิดเก่ียวกบัความภกัดี จึงเป็นการเช่ือมโยงระหวา่งงานวิจยัความภกัดี

ดา้นทศันคติ (Attitudinal Loyalty) ท่ียอมรับกนัในอย่างกวา้งขวาง กบังานวิจยัความภกัดีด้าน 
พฤติกรรม (Behavioral Loyalty) ความภกัดีเป็นส่ิงท่ีจะบ่งบอกว่ากิจกรรมเชิงพาณิชยจ์ะประสบ
ความสําเร็จตอ้งมีกิจกรรมการขายสินคา้หรือบริการและมีสมมติฐานวา่ในผูช้มการแข่งขนัฟุตบอล
ทุกคนจะสนบัสนุนสโมสรโดยแสดงออกในรูปแบบดงัน้ี ความภกัดี ความซ่ือสัตยต่์อสโมสรท่ีพวก
เขาเชียร์และมีพฤติกรรมของผูช้มการแข่งขนัในการซ้ือสินคา้ของสโมสรสูง นัน่คือการแสดงออก
ถึงความภกัดี ท่ีเขม้แข็งในการท่ีจะจ่าย สําหรับการซ้ือตัว๋เขา้ชมการแข่งขนั และสินคา้ของสโมสร
ในราคาท่ีสูง (Parker and Stuart 1997, pp. 509-17)  

นกัวจิยัทางการตลาดไดอุ้ทิศเวลาและความพยายามในจาํนวนมากการสํารวจเพื่อคน้หา
ความภกัดีของผูช้มการแข่งขนัและแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับความภกัดี ในความเป็นจริง
นกัวิชาการพบว่า ความภกัดีของผูช้มการแข่งขนัเป็นหน่ึงในองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีจะสร้างให้
บริษทัประสบความสําเร็จทางธุรกิจ (Seto-Pamies, 2012, pp. 1257-1271) ความภกัดีมกัจะถูก
กาํหนดให้เป็นความตั้งใจของผูช้มการแข่งขนัในการท่ีจะให้การอุปถมัภ์พิเศษกบัผลิตภณัฑ์หรือ
บริการผา่นทางการจดัจาํหน่ายอยา่งต่อเน่ือง (Cunningham, 1956, pp. 116-128) การวดัความภกัดี
ของผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก เป็นเป้าหมายหลกัของการตลาด คือ การสร้างและรักษาความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ใหอ้ยูใ่นใจผูช้มการแข่งขนัตลอดไป เน่ืองจากความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นพื้นฐาน
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ในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัในรูปนามธรรมท่ีไม่สามารถจบัตอ้ง
ได้ รูปแบบการวดัความภกัดีต่อตราสินค้า สามารถแบ่งแนวคิดหลักออกเป็น 2 ส่วนคือด้าน
พฤติกรรมการเป็นผูช้มและดา้นทศันคติ (Schiffman and Kanuk, 2007)   

ในขณะท่ี Sheth et al. (1999) กล่าววา่ความภกัดีต่อตราสินคา้ สามารถแบ่งวิธีการวดั
ความภกัดีต่อตราสินคา้ (measuring brand loyalty) ออกเป็น 3 แนวทางหลกั ดงัต่อไปน้ี 

1.  แนวคิดการวัด ความภัก ดีตราสินค้าจากพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า  (Consistent 
Repurchase) ซ่ึงสอดคล้องกบั Keller (1998) ท่ีพบว่า ความภกัดีจะส่งผลต่อพฤติกรรม โดยจะ
เช่ือมโยงกบัพฤติกรรมของผูช้มการแข่งขนัในตลาดท่ีสามารถช้ีใหเ้ห็นไดจ้ากจาํนวนการซ้ือซํ้ าหรือ
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการทางการตลาดซํ้ า (Oliver, 1999, pp. 33-44)       

2.  แนวคิดการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้จากทศันคติต่อตราสินคา้ (Attittude as The 
Property of Psychological Commitment)    

3.  แนวคิดการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้จากพฤติกรรมและทศันคติต่อตราสินคา้ (The 
Composite of Behavioral and Attitudinal Propertes) ความภกัดีของผูช้มกีฬาเป็นผลมาจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มภายในและความมุ่งมัน่ของผูช้มการแข่งขนั 
(Heere and Dickson, 2008)   

ในขณะท่ี Oliver (1999, p. 34) ไดก้าํหนดวา่ ความภกัดีในตราสินคา้เป็นความมุ่งมัน่
อยา่งลํ้าลึกในการซ้ือสินคา้และบริการทางดา้นการกีฬาท่ีตอ้งการซํ้ าอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ดงันั้น
ความภกัดีในตราสินคา้ของสโมสรกีฬามีความคลา้ยคลึงกบัความภกัดีในตราสินคา้ของผูช้มการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ (Logger, 2010) แม้ว่าส่วนใหญ่ความภักดีต่อตราสินค้าจะ
เปล่ียนแปลงไปตามคุณภาพการแข่งขนัของสโมสรท่ีตนเองสนบัสนุน แต่อยา่งไรก็ตามความภกัดี
ยงัคงมีอยูแ่มว้า่สโมสรท่ีสนบัสนุนจะมีผลงานไม่ดีก็ตาม (Bristow and  Sebastian, 2001) ความภกัดี
ของผูช้มเป็นส่ิงท่ีเรียกว่า ทศันคติเชิงบวกต่อตราสินคา้และส่งผลความตั้งใจซ้ือของผูช้มกีฬาใน
อนาคต ดงันั้นถา้ผูช้มการแข่งขนัจะจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีพวกเขาความสนใจ  ความภกัดีนั้น
เป็นทศันคติเชิงบวกของผูช้มการแข่งขนัท่ีเป็นผลมาจากกระบวนการประเมินท่ีมีการซ้ือสินค้า
ประเภทนั้น ซ่ึงมีผลมาจากการรับรู้ในเร่ืองคุณภาพของสินคา้หรือบริการดา้นการกีฬาเป็นหลกั โดย
มิได้ค ํานึงถึงเร่ืองราคา การศึกษาถึงความภักดีอาจสามารถวดัได้จากทัศนคติท่ี มีต่อสินค้า 
ตวัอย่างเช่น สโมสรบีอีซี เทโร ศาสน จะผลิตสินคา้ท่ีระลึกตามความตอ้งการของผูช้มท่ีเป็นผูช้ม
การแข่งขนัคลบัของสโมสรโดยไม่คาํนึงถึงผลกาํไรจากการขาย เพื่อเป็นการสร้างความภกัดีต่อตรา
สโมสร (กฤติน ตนัเจริญ และ ธนวรรธ์ เหม่งเวหา, 2553, น. 33)    
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ผลกระทบทางธุรกิจของความภกัดีจากผูช้มการแข่งขนัมีมากเกินกวา่ท่ีผูช้มการแข่งขนั
จะคาดคิดได้ (Motley, 2002) ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึน หมายถึง การจูงใจผูช้มการ
แข่งขนัของคู่แข่งท่ีมีความภกัดีในตราสินคา้ของคู่แข่งขนัอ่อนแอตามความคิดเห็นและความเช่ือ
ของผูช้มการแข่งขนั ในขณะท่ีธุรกิจการเสริมสร้างความภกัดีผูช้มการแข่งขนัของตวัเองหน่ึงท่ีจะ
รักษาพวกเขา (Tyler, 2002) สอดคลอ้งกบัความพยายามเหล่าน้ี โดยธุรกิจจะสร้างเป็นความคิดทาง
การตลาดทท่ีจะก่อให้เกิดความภกัดีในผูช้มการแข่งขนั โดยผูช้มการแข่งขนัจะใช้ตรรกะความคิด 
เหตุผลและอารมณ์ การวดัความภกัดีในแง่ของความสัมพนัธ์ระยะเวลา  นอกจากน้ียงัพบว่ายงัมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจ(Alonso, 2000; Garcia del los Salmones et al, 2009; 
Bolton, 1998 Rundle-Thiele, 2005) และความสัมพนัธ์เชิงบวกถูกตั้งขอ้สังเกตระหวา่งภาพรวมของ
ความพึงพอใจ ทศันคติ และความภกัดี (Bodet 2008) เช่นเดียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้และความ
ภกัดี (Pollack, 2009) ความเหมาะสมและความภกัดีต่อตราสินคา้ (Sirgy and Lee, 2008) และความ
พึงพอใจในการรซ้ือสินคา้ บริการทางการตลาด ทศันคติ และความภกัดี (Russell-Bennett et al., 
2007)  

Shukla (2009) พบวา่ ความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งปัจจยัดา้นบริบทและความภกัดีใน
ตราสินคา้ เป็นเช่นเดียวกบัตราสินคา้และการซ้ือสินคา้หรือบริการทางการตลาด  ขณะท่ี Fay(1994) 
กล่าววา่ความภกัดีของลูกคา้สามารถวดัได ้ซ่ึงนกัวจิยัควรเลือกใชต้วัแปรท่ีเหมาะสมในการประเมิน
ความภกัดี ในกรณีน้ี นักวิจยัด้านการกีฬาควรจะใช้ตวัแปรการวดัท่ีต่างกนั หรือโครงสร้างการ
ประเมินความภกัดีของสโมสรฟุตบอลท่ีต่างกนั ดงันั้น จากการศึกษาองค์ประกอบของความภกัดี
สามารถนาํตวัแปรอนัประกอบไปดว้ย การซ้ือซํ้ า การชกัชวนผูอ่ื้นให้ซ้ือ การให้คาํวิจารณ์ และการ
ซ้ือสินคา้ใหม่   Lovelock and Wirtz (2011) ไดน้าํเสนอแผนภาพกงลอ้ของความภกัดี (The Wheel 
of Loyalty) ซ่ึงจะมุ่งเนน้การสร้างความภกัดี โดยแบ่ง   กลยุทธ์จะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่  

1.  การสร้างพื้นฐานของความภกัดี (Build Foundation For Loyalty)     
2.  การก่อเกิดพนัธะของความภกัดี (Create Loyalty Bonds)  
3.  การลดส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนใจของผูช้มการแข่งขนั (Reduce Churn Drivers)  
โดยทั้ง 3 ส่วนน้ีจะตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ืองคลา้ยเป็นวงจรหรือกงลอ้เร่ือยไป ดงัแสดง

ไวใ้นภาพท่ี 2.7 
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ภาพที ่2.7 กงลอ้ของความภกัดี  
 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก Lovelock and Wirtz,2011 

 
โดยผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภกัดีของผูช้มกีฬาดงัแสดงในตารางท่ี 2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมการท างาน
โดย: 
-พนกังานตอ้นรับ 
-ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 
-โปรแกรมการเป็นสมาชิก 
-ระบบการจดัการลูกคา้
สมัพนัธ์ 

3.การลดส่ิงทีก่่อให้เกดิการเปลีย่นใจ
ของผู้บริโภค 

-วนิิจฉยัประเด็นท่ีสาํคญั 
-ปรับปรุงบริการกิจการจากการ
คาํแนะนาํ 
-เพ่ิมค่าใชจ่้ายการเปล่ียนตราสินคา้ 

1.การสร้างพืน้ฐานความจงรักภกัดี 
-การแบ่งส่วนตลาด 
-การเลือกเฉพาะส่วนของกิจการ 
-การใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
-การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ 

2.การก่อเกดิพนัธะของความ
จงรักภักด ี
-การสร้างระดบัความแนบแน่นให้
เพ่ิมมากข้ึน 
-การใหร้างวลัแก่บุคคลท่ีมีความ
จงรักภกัดี 
-การสร้างความสมัพนัธ์ใหเ้พ่ิมข้ึน 
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ตารางที ่2.8  ผลงานวจิยัเก่ียวกบัความภกัดีของผูช้มกีฬา 
 
ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง ข้อค้นพบ 

Bristow and  Sebastian  
(2001) 

Holy cow! Wait’ ti! next 
year! A closer look at the 
brand loyalty of Chicago 
club baseball fans 

ความภกัดีมีทั้งระดบัสูงสุดจนถึงระดบัตํ่าสุด 
ซ่ึงผูช้มการแข่งขนัจะมีการแสดงออกทางการ
ซ้ือสินค้าและอตัราการเข้าชมการแข่งขันท่ี
แตกต่างกนัออกไป โดยพบว่า ผูมี้ความภกัดี
ในระดบัสูงสุดจะเขา้ชมการแข่งขนับ่อยคร้ัง
กว่าผูช้มท่ีมีความภักดีในระดับตํ่าผูมี้ความ
ภกัดีในระดบัสูงสุดจะซ้ือของท่ีระลึกหลกัและ
ของท่ีระลึกแบบช้ินเลก็ช้ินนอ้ยมากกว่าผูช้มท่ี
มีความภกัดีในระดบัตํ่า 

กอบกาญจน ์พุทธาศรี, 
วรางคณา อดิศร
ประเสริฐ และ ศุภิณญา 
ญาณสมบูรณ์ (2554) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรัก
และความภกัดีต่อสโมสร
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 

การวิเคราะห์อิทธิพลท่ีมีผลต่อความรักและ
ความภกัดีต่อสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
ใช้เกณฑ์ทางด้านประชากรศาสตร์,ลกัษณะ
ทางภูมิศาสตร์, รูปแบบการดาํรงชีวิต, ทศันคติ
ด้านส่วนประสมทางการตลาดผลการวิจัย
พบว่า ความรักต่อสโมสรฟุตบอลและความ
ภกัดีต่อสโมสรฟุตบอลเป็นเร่ืองของอารมณ์ 
ความรู้สึก และการผูกพันธ์ทางจิตใจท่ีมีต่อ
สโมสรฟุตบอล ไม่ว่าจะมีลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์และลกัษณะทางภูมิศาสตร์
เป็นอย่างไรขณะท่ีรูปแบบการดาํรงชีวิตใน
ดา้นกิจกรรมและดา้นความสนใจเพ่ิมมากข้ึน
จะมีความรักและความภกัดีต่อสโมสรเพ่ิมข้ึน
และมีพฤติกรรมการแสดงออกในดา้นความรัก
และความภกัดีต่อสโมสรมากข้ึน โดยท่ีแบบ
ของการใช้ชีวิตจะส่งผลต่อพฤติกรรมว่าจะมี
พฤติกรรมการซ้ือ การบริโภค อะไร ท่ีไหน 
เม่ือไหร่ อยา่งไร กบัใคร 
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ตารางที ่2.8  (ต่อ) 
 
ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง ข้อค้นพบ 

Javani, Ehsani, Amiry, 
Kozechiyan (2013) 

The Study of Fans' Brand 
Loyalty in Iranian 
Professional Football 
League 
 

งานวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ตรวจสอบอิทธิพล
ของตราสินคา้ท่ีมีผลต่อผูช้ม ฟุตบอลลีกอาชีพ
ในประเทศอิหร่าน ใน ฤดูกาล 2009-2010 
ผลการวิจยัพบ Brand associate ส่งผลต่อ 
ความภกัดในตราสินคา้ของผูช้มการแข่งขนัซ่ึง
ทัศนคติ เป็นส่ิงสําคัญท่ีสุด ประโยชน์ และ
คุณลกัษณะท่ี ถูกวางไวใ้น ตาํแหน่ง ท่ี 2 และ 
3ตามลาํดบั  

Tsiotsou (2013) Sport team loyalty: 
integrating relationship 
marketing and a hierarchy of 
effects 
 

ผลการวิจยัยืนยนัว่าสมมติฐานทั้งหมด มีปัจจยั
ท่ีสร้างความภกัดีต่อทีมกีฬา ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม  ผลกระทบท่ีส่งผลกระทบต่อความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย วิ ธี ก า ร
ความสัมพนัธ์ท่ีเขม้แข็งของผูช้มการแข่งขัน
กบัทีมกีฬา ตวักลางในความสัมพนัธ์บางส่วน 
ระหว่าง ความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบ 
คือ มีส่วนร่วมกบัทีม ความไวว้างใจและการ
แสดงออกท่ีแสดงถึงความภกัดีต่อทีมกีฬา และ
แนะนาํให้ทาํวิจยัเพ่ือศึกษาความภกัดีกบัการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลในประเทศอ่ืน ๆ หรือ
ศึกษาความภกัดีกบัประเภทกีฬาแบบอ่ืน ๆ  

 
2.7 กรอบแนวคิดการวจัิย 

จากการท่ีผู ้วิจ ัยได้ทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนผลงานวิจัยทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดใ้ช้แนวคิดดา้นการบริหารจดัการ
การแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ การสนบัสนุนตราสินคา้ ความเป็นนานาชาติ การส่ือสารทางการตลาด 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและความภกัดี เพื่อใช้ในการเช่ือมโยงตวัแปรทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั เพื่อนาํเสนอ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเป็นไปไดด้งัการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้และสามารถสรุป
ออกมาเป็นแผนภาพของกรอบแนวคิดการวจิยั ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัภาพท่ี 2.8   
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ภาพที ่2.8  แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

H

3 

H

4 

H

2 

การสนับสนุนตราสินค้า  (Brand 
Endorsement) 
 ตราสินคา้เด่ียว (Single Brands) 
 ตราสินคา้ร่วม (Local Co-Branding) 

   
 

 

ค ว า ม เ ป็ น น า น า ช า ติ 
(Internationalization) 

    ผูเ้ล่นต่างชาติ (Foreign Player) 
   „ ผู ้ฝึ ก ส อ นแล ะ ทีม ง า น ต่า ง ช า ติ 

(Foreign Coach and  
     Staff) 
   „ สโมสรพันธมิตร (International 

Affiliates) 

 

ความสําเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก (PLT 
Clubs Achievement) 

    ถว้ยรางวลั (Cups) 
    เงินรางวลั (Reward) 
     
 
เ ค ร่ื อ ง มื อ ก า ร ส่ื อ ส า ร ท า ง ก า ร ต ล า ด  (  Marketing 

Communication  Tools) 
   „ การโฆษณา (Advertising) 
   „ การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
   „ การจดักิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ (Events and 

Experiences) 
   „การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations and Publicity) 
   „ ออนไลน์และการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ทางการตลาด 

(Online and Social  
     Media Marketing) 
   „ การตลาดผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Marketing) 
   „ การตลาดทางตรง (Direct and Database Marketing) 
   „ การขายผา่นพนกังาน (Personal Selling) 

 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนั
ฟุตบอลไทยลีก (PLT Club Member 
Behavior) 

     ความภกัดีของผูช้มการแข่งขนั
ฟุตบอลไทยลีก (Spectators Loyalty) 

     การซ้ือและการเป็นผูช้มการ
แข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก (Purchase and 
PLT Spectator) 

 

 

H

1 
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2.8  สมมติฐานการวจัิย 
จากกรอบแนวคิดท่ีไดน้าํเสนอในหวัขอ้ 2.7 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานได ้ดงัน้ี 
สมมติฐานการวจิยัท่ี 1 (H1) : การสนบัสนุนตราสินคา้ของสโมสรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ

ความสาํเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 (H2) :  ความเป็นนานาชาติของสโมสรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสาํเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) :  ความสําเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกส่งผลเชิง
บวกต่อลกัษณะพฤติกรรมของผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 

สมมติฐานท่ี 4 (H4) :  การส่ือสารทางการตลาดของสโมสรฟุตบอลส่งผลเชิงบวกต่อ
ลกัษณะพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 

ผูว้ิจยัได้ศึกษาตวัแปรจากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้และนาํเสนอเป็นสมมติฐาน
การวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัคาํถามนาํการวจิยัได ้ดงัตารางท่ี 2.9 

 
ตารางที ่2.9  ความสัมพนัธ์ของคาํถามงานวจิยักบัสมมติฐานการวจิยั  
 

ค าถามน าการวจิยั สมมตฐิานการวจิยั 
1. ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนตราสินคา้จะส่งผล
ต่อความสําเร็จของสโมสรฟุตบอลในการ
แข่งขนัฟตุบอลไทยลีกหรือไม่ 

สมมติฐานการวจิยัท่ี 1 (H1) 
การสนับสนุนตราสินค้าของสโมสรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสาํเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟตุบอลไทยลีก 

2. ปัจจยัดา้นความเป็นนานาชาติจะส่งผลต่อ
ความสาํเร็จของสโมสรฟุตบอลในการแข่งขนั
ฟตุบอลไทยลีกหรือไม่ 

สมมติฐานการวจิยัท่ี 2 (H2)   
ความ เ ป็ นน าน า ชาติ ขอ งสโม สร มี อิ ทธิพล เ ชิ งบ วก ต่ อ
ความสาํเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟตุบอลไทยลีก 

3. ปัจจยัดา้นความสาํเร็จของสโมสรส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอล
ไทยลีกหรือไม่ 

สมมติฐานการวจิยัท่ี 3 (H3) 
ความสาํเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟตุบอลไทยลีกส่งผลเชิง
บวกต่อลกัษณะพฤติกรรมของผูช้มการแข่งขนัฟตุบอลไทยลีก 

4. ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดของ
สโมสรส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มในการ
แข่งขนัฟตุบอลไทยลีกหรือไม่ 

สมมติฐานการวจิยัท่ี 4 (H4) 
การส่ือสารทางการตลาดของสโมสรฟุตบอลส่งผลเชิงบวกต่อ
ลกัษณะพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟตุบอลไทยลีก 

 
 ในบทต่อไปจะกล่าวถึงวธีิดาํเนินการวจิยัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
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บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
การวจิยัเร่ือง ผลของความสาํเร็จของสโมสรและการส่ือสารทางการตลาดต่อพฤติกรรม

การเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก น้ีเป็นการวิจยัเพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal 
Relationship) ระหวา่ง ปัจจยัทางการตลาด (Marketing Factor) ไดแ้ก่ การสนบัสนุนตราสินคา้และ
ความเป็นนานาชาติ กบั การประสบความสําเร็จของสโมสรฟุตบอลและการส่ือสารทางการตลาด  
(Marketing  Communication) กบัพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก โดยผูว้ิจยัได้
กาํหนดวธีิดาํเนินการวจิยัเป็น 4 หวัขอ้ ประกอบดว้ย  

3.1 ระเบียบวธีิการวิจยั 
3.2 เคร่ืองมือการวจิยั   
3.3 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
3.4  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
โดยมีรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

3.1 ระเบียบวธีิการวจัิย 
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method ) กล่าวคือเป็น

การวิจยัเพื่อการแสวงหาความรู้เชิงประจกัษ ์เพื่อบรรยายลกัษณะ อธิบายความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล
ของปรากฏการณ์ท่ีทาํการศึกษา และใชแ้นวความคิด ทฤษฎีต่าง ๆ หรือกรอบแนวคิดเป็นแนวทาง
ในการดาํเนินการวิจยัอย่างชัดแจ้ง และการใช้วิเคราะห์เชิงสถิติเป็นเคร่ืองมือเพื่อนาํไปสู่ความ
แม่นยาํของผลการวิจยั เน้นการใช้ตวัเลขเป็นหลักฐานสนับสนุนข้อค้นพบและข้อสรุปต่าง ๆ 
(สมพงษ ์พนัธุรัตน์,2547) 

จากวิธีการวิจยัดงักล่าวผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัเชิง
ปริมาณเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีจะศึกษา โดยการคน้หาความรู้และความจริงโดยให้ความสําคัญกบัขอ้มูล
เชิงตวัเลข (Kerlinger and Lee,2000)  

3.1.1  ประชากรและตวัอยา่งในการวจิยั ประกอบดว้ย 
การวิจยัเชิงปริมาณนั้น ประชากรท่ีผูว้ิจยัจะศึกษาผูจ้ากชมการแข่งขนัท่ีเป็นผูถื้อตัว๋ปี

ของสโมสรนั้น (Season Ticket Spectators) ท่ีเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยโดย
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ใช้แบบสอบถาม เพื่อให้ไดม้าซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของสโมสรฟุตบอล พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกและความภกัดีของผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก 

จากข้อมูลของผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ในปี 2559 พบว่ามีจาํนวนผูช้มการ
แข่งขนัตลอดฤดูกาลแข่งขนัจาํนวน 1,503,600 คน โดยนับจาํนวนผูเ้ขา้ชมการแข่งขนัถึงนัดท่ี31 
ของฤดูกาลแข่งขนัถึงวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 เท่านั้น (รายงานประจาํปีบริษทัพรีเมียร์ลีก ไทยแลนด์) 
และมีผูช้มท่ีเป็นผูถื้อตัว๋ปีของ 18 สโมสร จาํนวน 75,557 คน ดงัตารางท่ี 3.1                               

 
ตารางที ่3.1 ยอดผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ ลีก ฤดูกาล 2559 (5 มีนาคม -14 ตุลาคม 
2559) 
 

อนัดบั ทมี รวม 
จาํนวนผู้ถือ

ตัว๋ของ
สโมสร 

สูงสุด ตํา่สุด เฉลีย่ เปลีย่นแปลง 

1 สโมสรบุรีรัมย ์
ยไูนเตด็ 

248,760 22,438 
 

32,600 8,857 15,547 -20.4% 

2 
 

สโมสรนครราชสีมา 
มาสดา้ 

173,041 8,625 
 

32,159 5,543 11,536 -34.7% 

3 สโมสร เอสซีจี 
เมืองทอง ยไูนเตด็ 

156,434 7,822 12,579 289 9,777 +6.6% 

4 สโมสรสุพรรณบุรี 143,693 7,185 17,512 4,233 8,980 -13.6% 
5 สโมสรบางกอกกลา๊ส 99,891 4,995 10,713 3,075 5,992 -12.5% 
6 สโมสรสุโขทยั 91,232 4,562 7,950 4,012 5,702 +45.7% 
7 สโมสรเชียงราย 

ยไูนเตด็ 
81171 4,059 15,550 1,761 5,411 -4.7% 

8 สโมสรชลบุรี 75,319 3,766 8,463 3,155 5,021 -15.9% 
9 สโมสรศรีสะเกษ 72,261 3,613 11,200 2,216 4,817 -9.6% 
10 สโมสรราชบุรี มิตรผล 61,631 3,082 13,270 2,185 4,402 +8.0% 
11 สโมสรแบงคอ็ก 

ยไูนเตด็ 
49,818 2,491 11,666 1,121 3,321 +18.1% 

12 สโมสรราชนาวี 46,185 2,309 5,319 2,228 3,079 -17.2% 
13 สโมสรพทัยา เอน็เอน็

เค ยไูนเตด็ 
46,344 2,317 5,100 1,351 2,896 +24.0% 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

อนัดบั ทมี รวม 
จาํนวนผู้ถือ

ตัว๋ของ
สโมสร 

สูงสุด ตํา่สุด เฉลีย่ เปลีย่นแปลง 

14 สโมสรชยันาท 39,386 1,969 6,144 1,013 2,461 -47.9% 

15 
สโมสรซุปเปอร์พาว
เวอร์ สมุทรปราการ 

36,985 
1,849 

4,983 1,041 2,311 +11.8% 

16 สโมสรอาร์ม่ี ยไูนเตด็ 36,707 1,835 5,766 1,143 2,294 -12.6% 

17 
สโมสรบีอีซี 

เทโร 
29,335 

1,466 
3,461 1,087 1,955 -50.9% 

18 สโมสรบีบีซีย ู 23,111 1,156 3,514 289 1,540 +61.2% 

 รวม 1,503,600 75,557 32,600 289 5,428 -13.7% 

 
ทีม่า: รายงานประจาํปีบริษทัไทยแลนดพ์รีเมียร์ลีก จาํกดั, 2559 

 
การแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีกในฤดูกาลน้ีถือเป็นคร้ังแรกท่ีไทยลีกแข่งไม่จบฤดูกาล 

หลงัจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศยุติการแข่งขนัในวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 หลงัจากมีการแข่งขนัไปแลว้ 31 เกม เพื่อถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้มีการทบทวนการประกาศอีกคร้ัง เน่ืองจาก พล.ท. สรรเสริญ                  
แกว้กาํเนิด ไดร้ะบุวา่การแข่งขนักีฬานั้นสามารถจดัการแข่งขนัต่อได ้จึงไดเ้รียกตวัแทนของสโมสร
เขา้ประชุมอีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตามมติในท่ีประชุมไดล้งมติใหห้ยุดการแข่งขนัใน
ฤดูกาลน้ี 17 ต่อ 1 เสียง และอีกหน่ึงมติ คือ การเพิ่มสโมสรแข่งขนัในฤดูกาลหนา้เป็น 20 สโมสร 
โดยมีมติ 6 ต่อ 9 เสียง ส่วนอีก 3 เสียงนั้นไม่ออกความคิดเห็น ให้ไปตามมติท่ีประชุม จึงทาํให้ไม่มี
การเพิ่มสโมสรแข่งขนัในฤดูกาลหนา้ 

 การกาํหนดขนาดของตวัอย่าง ผูว้ิจยักาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรในการคาํนวณ
ดว้ยการกาํหนดสัดส่วนกรณีท่ีทราบค่าประชากร (N) ซ่ึงคือ ผูช้มท่ีถือตัว๋ปีของ 5 สโมสรท่ีมียอด
รวมชองผูช้มสูงสุดในฤดูกาลแข่งขนัปี 2559 จะเท่ากบั 41,065 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ค่า
ความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 383  คน โดยใชสู้ตรดงัน้ี (Cochran, 1977) ดงัน้ี 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94


73 

                                  n =                 Z2
α/2N 

             Z2
α/2+4Ne2 

                      

เม่ือ  n        = ขนาดตวัอยา่ง 

              N       = ขนาดประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

              e        = ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าสัดส่วนประชากร 
              
และเม่ือ  Z2

α/2 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 เท่ากบั 1.96 (ความเช่ือมัน่ 95%) = 1.96 
 

ผูว้จิยัแทนสูตรไดด้งัน้ี 
       เม่ือ  N = ขนาดของประชากร (N)  =  41,065  คน 
                e =ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าสัดส่วนประชากร = 5% 
   ระดบัความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 95% ทาํให ้Z2

α/2  = 1.96               
   
          ขนาดตวัอยา่ง  =         (1.96)2 X 41,065             =   383  คน 
                                     (1.96)2 + 4(41,065)(0.05)2 

 
ดังนั้ นขนาดของตัวอย่างในการวิจัยจึงไม่น้อยกว่า 383 ชุด และเพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดจากการวิจยั ผูว้ิจยัจึงเก็บแบบสอบถามเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 30 รวมแบบสอบถามทั้งส้ินใน
การเก็บขอ้มูลคือ 500 ชุด 

3.1.2 การสุ่มตวัอยา่ง 
ผูว้จิยัใชท้ฤษฎีการสุ่มตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะเป็น (Probability Sampling) เพื่อให้ได้

ตวัแทนท่ีดีของประชากร โดยผูว้ิจยัจะใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 
Sampling) ซ่ึงเป็นวิธีการสุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ไดดี้กบัประชากรขนาดใหญ่ท่ีแบ่งเป็นลาํดบัชั้นลดหลัน่
สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ตามลาํดบัชั้นจนเป็นภาพรวมได ้โดยมีขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

ขั้นแรกผูว้ิจยัสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยผูว้ิจยัเจาะจง
เก็บตวัอย่างผูช้มท่ีเป็นผูถื้อตัว๋ปีของสโมสรฟุตบอลในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ปี (Season 
Ticket) ของทั้ ง 5 สโมสร ซ่ึงผู ้ถือตั๋วปีของสโมสรจะมีลักษณะของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณ์การชมการแข่งขนัฟุตบอลของสโมสรนั้น ๆ และมีคุณสมบติัตรงกบัวตัถุประสงค์ท่ี
ผูว้ิจยัตั้งข้ึนมา โดยผูถื้อตัว๋ปีมีจาํนวนประมาณ 5% ของจาํนวนผูช้มการแข่งขนัรวมตลอดปีของแต่
ละสโมสร (รายงานประจาํปีบริษทัไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก จาํกดั, 2559) เน่ืองจากผูถื้อตัว๋ปีจะเป็น
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ผูช้มท่ีจะเขา้ไปชมการแข่งขนัของสโมสรในทุกนดัท่ีเป็นเจา้บา้นมีคุณสมบติัท่ีจะเป็นตวัอย่างใน
งานวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงจะไดจ้าํนวน ดงัน้ี 

1. สโมสรบุรีรัมย ์ยไูนเตด็ จาํนวน 12,438 คน 
2. สโมสรนครราชสีมา มาสดา้ เอฟซี จาํนวน 8,625 คน  
3. สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเตด็ จาํนวน 7,822 คน   
4. สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี จาํนวน 7,185 คน  
5. สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี จาํนวน 4,995 คน 
รวมจาํนวนผูช้มท่ีถือตัว๋ปีของทั้ง 5 สโมสร คือ 41,065 คน 

 
ขั้นท่ี 2 ผูว้ิจยัเลือกจะสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ผูว้ิจยัแบ่งชั้นภูมิ 

โดยแบ่งผูท่ี้ถือตัว๋ปี (Season Ticket) ของทั้ง 5 สโมสร และผูว้ิจยัเทียบสัดส่วนกลุ่มตวัอย่างจาก
จาํนวนประชากรโดยวิธีการสุ่มแบบ ชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random 
Sampling) ทั้ง 5 สโมสร และผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามโดยมีการเผื่อจาํนวนชุดของแบบสอบถาม
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 30 จากจาํนวนขนาดของตวัอยา่ง และผูว้จิยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ี
บนัทึกในโปรแกรมก่อนการประมวลผลจริง (Data screening) ดงัตารางท่ี 3.2 

 
ตารางที ่3.2 จาํนวนผูช้มท่ีถือตัว๋ปีท่ีเป็นประชากรและตวัอยา่งจาํแนกออกเป็น 5 สโมสร 
 

สโมสร ประชากร ขนาดตัวอย่าง จํานวนแบบสอบถามที่แจกจริง 
โดยเพิม่ขึน้ร้อยละ 30 เพือ่เผื่อ

ข้อมูลผดิพลาด 
สโมสรบุรีรัมย ์ยไูนเต็ด 12,438 คน 116 คน 151 ชุด 

สโมสรนครราชสีมา 
มาสดา้ 

8,625 คน 80 คน 104 ชุด 

สโมสร เอสซีจี 
เมืองทอง ยไูนเต็ด 

7,822 คน 73 คน 95 ชุด 

สโมสรสุพรรณบุรี 7,185 คน 67 คน 87 ชุด 
สโมสรบางกอกกล๊าส 4,995 คน 47 คน 63 ชุด 

รวม 41,065 คน 383 คน 500 ชุด 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA
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3.2  เคร่ืองมือในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้เพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดย

สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความสําเร็จของสโมสร การใช้กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดของ
สโมสรและพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ซ่ึงแบบสอบถามจะเป็นคาํถามใน
ลกัษณะปลายปิดเพื่อจาํกัดประเด็นของคาํตอบให้อยู่ในขอบเขตการศึกษา โดยผูว้ิจยัใช้ระดับ
คะแนน (Rating Scale) 1-5 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ส่วนในการวิจัย เชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการศึกษาขั้ นหลัก ผู ้วิจ ัยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire)ซ่ึงพฒันาข้ึนจาก  

1. การทบทวนวรรณกรรม ดงัน้ี  
1.1 ด้านการสนับสนุนตราสินค้า  พฒันาจากงานวิจยัของ กิตติพงศ์ กุลโศภิน 

(2555); กิตติคุณ บุญเกตุ (2556); Blackett and Boad (1999), Carrillat, Lafferty and  Harris (2005); 
Kaynak, Salman and Tatoglu (2008). 

1.2 ดา้นความเป็นนานาชาติ พฒันาจากงานวิจยัของ Doloriert and Whitworth 
(2011); Franco, Haase and Frick (2007); Lonsdale (2004); Maguire and Pearton (2000). 

1.3 ดา้นความสําเร็จของสโมสร พฒันาจากงานวิจยัของ Kwon,Hongbum and 
Mondello (2008); Lonsdale (2004); Matheson and Baade (2012) 

1.4 ด้านกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาด พฒันาจากงานวิจยัของ  Falkheimer 
(2007); Gould (2000); Lardo, Dumay, Trequattrini and Russo (2017).ดา้นพฤติกรรมการเป็น
ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก พฒันาจากงานวิจยัของ กอบกาญจน์ พุทธาศรี วรางคณา อดิศร
ประเสริฐ และศุภิญญา ญาณสมบูรณ์ ( 2554); ตระการ พนัธุมเลิศรุจี (2556); Bristow and Sebastian 
(2001); Bodet (2008),Deng, Lu, Wei and Zhang (2010); Dionísio, Leal and Moutinho (2008). 

2. การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3. การสร้างขอ้คาํถามตามนิยามเชิงปฏิบติัการ  

 โดยผูว้จิยัและมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือสาํหรับการวิจยั ดงัน้ี 
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3.2.1  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการโดยมีรายละเอียดและลาํดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ีคือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในส่วนของแบบสอบถามสําหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัพฒันาเคร่ืองมือวิจยัเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์หาความสําเร็จของสโมสร การใชก้ลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดและพฤติกรรม
การเป็นผู ้ชมการแข่งขันฟุตบอลไทย ลีก โดยใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นการสอบถามระดบัความภกัดีตามตวัแปร
โดยใชแ้บบสอบถามแบบวดัระดบั 5 ระดบั (5 Likert-type Scale)  
 จากนั้นผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) โดย
นาํแบบสอบถามท่ีออกแบบไวแ้ละผา่นการตรวจสอบจากท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คือ  

1.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ลีลา เต้ียงสูงเนิน 
2.   อ.ดร.จุฑา ติงศภทิัย ์

 เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย ทางดา้นการวิจยัธุรกิจ 1 ท่าน ดา้น
การตลาด 1 ท่าน และดา้นการกีฬา 1 ท่าน คือ  
 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อดิลล่า พงศย์ี่หลา้ ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ วทิยาลยับริหารธุรกิจเชิงนวตักรรมและการบญัชี (CIBA) มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 2.   ดร. จิราพร ชมสวน หวัหนา้หลกัสูตรการตลาด  วทิยาลยับริหารธุรกิจเชิงนวตักรรม
และการบญัชี (CIBA) มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธิรตา  ภาสะวณิช   อาจารยป์ระจาํภาควิชาพลานามยั คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

สร้างขอ้คาํถาม 

ปรับปรุงขอ้
คาํถาม 

หาความตรง 
(Validity) 

ทดลองใช ้
(Try out) 

แกไ้ขและ
ปรับปรุง 

ใชก้บัตวัอยา่งจริง 

หาความเท่ียง 
(Reliability) DPU

http://ciba.dpu.ac.th/
http://ciba.dpu.ac.th/
http://ciba.dpu.ac.th/
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 ดาํเนินการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบว่า
แบบสอบถามสามารถวดัไดต้รงตามเน้ือหาและครอบคลุมตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีตั้งไวห้รือไม่
โดยใช้ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามประเด็นหลกัของเน้ือหา ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ของ 
Rovinelli and Hambleton (อา้งถึงใน ผอ่งศรี วาณิชยศุ์ภวงศ,์ 2546, น. 139-141) โดยกาํหนดให้
คะแนน ดงัน้ี  
 +1 เม่ือเห็นวา่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุ 
  0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้
 -1 เม่ือแน่ใจวา่ไม่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้
 จากนั้นผูว้จิยันาํผลคะแนนท่ีไดไ้ปคาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง (Index of 
Congruence : IOC) ดว้ยสูตร 

 

                                                 
N

RIOC 
  

 
 เม่ือ 
   IOC  คือ  ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ 
   R   คือ  ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N      คือ  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 ถา้ค่า IOC มากกวา่ 0.50 ข้ึนไปแสดงวา่ขอ้คาํถามนั้นมีความตรงเชิงเน้ือหา 
 ถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่าแบบสอบถามข้อนั้ นไม่มีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคก์ารวจิยัจะตอ้งตดัขอ้สอบนั้นออกไปหรือทาํการปรับปรุงแบบสอบถามขอ้นั้นใหม่ 
 จากนั้นเม่ือผูว้ิจยัไดค้ะแนนของ IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ผูว้ิจยัปรับปรุงแบบสอบถาม
และเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาทั้ง 2 ท่าน อีกคร้ังหน่ึงก่อนท่ีจะนาํไปทดสอบแบบสอบถามเบ้ืองตน้ 
เพื่อความถูกตอ้ง ตามองค์ประกอบท่ีตอ้งการศึกษาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) 
เพื่อนาํไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปสอบถามในการเก็บขอ้มูลจริง โดยการทดสอบใชแ้บบสอบถาม 
(Try Out) กบัตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยและใกลเ้คียงกบัตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการคดัเลือกมาเป็น
ตวัแทนจาํนวน 30 ท่าน 
 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้คาํถาม และความเท่ียงของเคร่ืองมือ (Reliability) 
นาํไปหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s α -Coefficient)( Cronbach,1974,          
p. 161) โดยมีสูตรในการคาํนวณหา คือ 
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  = 












 
 2ts

2
is11n

n  

 
  เม่ือ  
      คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
   n     คือ  จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 

        2
iS   คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายขอ้ 

   2
tS    คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบบั 

 

โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ท่ี Cronbach (1970, p. 161) ได้
นาํเสนอดงัน้ี 

ค่า α มากกวา่และเท่ากบั 0.7 สาํหรับงานวจิยัเชิงสาํรวจ (Exploratory Research) 
ค่า α มากกวา่และเท่ากบั 0.8 สาํหรับงานวจิยัพื้นฐาน (Basic Research)  
ค่า α มากกวา่และเท่ากบั 0.9 สาํหรับการตดัสินใจ (Important Research) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัCortina(1993) ท่ีกล่าวว่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’ s α -

Coefficient) จะตอ้งมีค่าท่ีเท่ากบัหรือสูงกวา่ 0.70 จึงจะถือวา่ขอ้คาํถามนั้น ๆ ใชไ้ด ้(Cortina,1993) 
ซ่ึงผูว้จิยัคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC เกิน 0.5 คือมีค่า IOC อยูใ่นระหวา่งช่วง 0.5-1.00 

ส่วนขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ต ํ่ากว่า 0.50 ผูว้ิจยัจะพิจารณาปรับปรุงหรือพิจารณาไม่นาํขอ้คาํถามนั้น
มาใช ้(Rovinelli and Hambleton, 1977)   

ในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 
คาํถามแบบออกเป็น 4 ตอน จาํนวนทั้งส้ิน 79 ขอ้ โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามด้านเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได้ ระดบั
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ภูมิลาํเนา ท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั และลกัษณะการเป็นสมาชิกของสโมสร 
จาํนวน 11 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามด้าน การสนับสนุนตราสินค้า ความเป็นนานาชาติ และ
ความสาํเร็จของสโมสร จาํนวน 38 ขอ้ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามดา้นกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดของสโมสรฟุตบอลในการ
แข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก จาํนวน 14 ขอ้ 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก 
จาํนวน 16 ขอ้ 
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ในส่วนของแบบสอบถาม ตอนท่ี 2-4 ท่ีจะวดัระดบัพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนั
ฟุตบอลไทย ลีก โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ( 5 Point Likert  Scale) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 
5 ระดบั ดงัน้ี   

 5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
 4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก  
 3 หมายถึง  เฉย ๆ   
 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงดดัแปลงมาจาก Oliver (1997); Deng et al. (2010); 

Roig et al. (2009); Senic and Marinkovic (2014)   
 จากนั้นผูว้ิจยัไดท้ดสอบใชแ้บบสอบถาม (Try Out) กบัตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยและ
ใกลเ้คียงกบัตวัอยา่ง คือ เป็นผูท่ี้ถือตัว๋ปีของทั้ง 5 สโมสรโดยแบ่งเป็นสโมสรละ 6 ท่าน ผูว้ิจยัไดท้าํ
การคดัเลือกมาเป็นตวัแทนจาํนวนทั้งส้ิน 30 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้คาํถาม และ
ความเท่ียงของเคร่ืองมือ (Reliability) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s α -
Coefficient)(Cronbach, 1974, p. 161) ดงัตารางท่ี 3.3 

 
ตารางที ่3.3 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s α -Coefficient) 

 
ประเด็นข้อคําถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา เกณฑ์การประเมินผล 

การสนบัสนุนตราสินคา้ 0.902 ผา่นเกณฑ ์
ความเป็นนานาชาติ 0.831 ผา่นเกณฑ ์

ความสาํเร็จของสโมสร 0.824 ผา่นเกณฑ ์

การส่ือสารทางการตลาด 0.774 ผา่นเกณฑ ์

พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนั 0.830 ผา่นเกณฑ ์

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟารวม 0.907 ผา่นเกณฑ ์

 
3.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ในการวิจยัคร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดท้ั้งหมดเป็นขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary 
Data) ผูว้ิจยันาํมา เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีจะตอบคาํถามของหวัขอ้เร่ือง 
จนสรุปขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ
ผูว้จิยัจะแจกแบบสอบถามในวนัแข่งขนัท่ีสนามแข่งขนัของสโมสรท่ีเขา้ร่วมในการแข่งขนัฟุตบอล

DPU



80 

ไทย ลีก จาํนวน 5 สนาม โดยผูว้ิจยัแบ่งเก็บตวัอยา่งผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลตามสนามเหยา้ต่าง ๆ 
ของสโมสรท่ีมีจาํนวนยอดผูช้มรวมและจาํนวนยอดผูช้มเฉล่ียต่อนดัสูงสุด 5 สโมสรแรก ในฤดูกาล 
2559 ในวนัท่ีมีการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก โดยจะเก็บตวัอยา่งคือ ผูท่ี้ถือตัว๋ปีของสโมสรนั้น ๆ อนั
ประกอบไปดว้ย  

3.3.1   สนามไอ โมบาย สเตเดียม ของสโมสรบุรีรัมย ์ยไูนเตด็  ความจุสนาม 32,600 คน ผูว้ิจยั
เก็บแบบสอบถามในวนัท่ี 3 เมษายน 2560 (สโมสรบุรีรัมย ์ยไูนเต็ด  พบ สโมสรเอสซีจี เมืองทอง 
ยไูนเตด็)    

3.3.2   สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของสโมสรนครราชสีมา มาสดา้ เอฟซี ความจุ
สนาม 25,000 คน ผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามในวนัท่ี 4 มีนาคม 2560 (สโมสรนครราชสีมา มาสด้า 
เอฟซี  พบ สโมสรพทัยา ยไูนเตด็)    

3.3.3   สนามเอสซีจี สเตเดียม ของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด ความจุสนาม 15,000 คน 
ผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามในวนัท่ี 11 มีนาคม 2560 (สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ สโมสร
นครราชสีมา มาสดา้ เอฟซี)    

3.3.4   สนามกีฬากลางจงัหวดัสุพรรณบุรี ของสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี ความจุสนาม 25,000 
คน ผู ้วิจ ัยเก็บแบบสอบถามในวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 (สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี พบ สโมสร
บางกอกกล๊าส เอฟซี)    

3.3.5   สนามลีโอ สเตเดียม ของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ความจุสนาม 13,000 คน ผูว้ิจ ัย
เก็บแบบสอบถามในวนัท่ี 5 มีนาคม 2560 (สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี พบ สโมสรราชบุรี มิตร
ผล) 

 
3.4  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

การศึกษาขั้นหลกัของการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) นั้น ผูว้ิจยัจะใช้เลือกใช้สถิติ
ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการวิจยั และลกัษณะของขอ้มูลสถิติท่ีจะการนาํไปใช้ 
ไดแ้ก่  

3.4.1  สถิติเชิงพรรณา(Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์โดยการนาํมาแจกแจงในรูปของ
ความถ่ีและสถิติเบ้ืองตน้เพื่อบรรยาย 

คุณสมบติัและลักษณะของประชากร ซ่ึงประกอบด้วยสถิติอธิบายคุณลักษณะหรือ
รายละเอียดของกลุ่มท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี (Frequency)  
ร้อยละ (Percentage) 
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อธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

เพื่อแปลความหมายของขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใชส้รุปและอธิบายลกัษณะของตวัแปร โดยท่ี
ตวัแปรวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงเป็นคาํถามแบบตรวจสอบรายการ
แบบประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert ’s scale ซ่ึงจะมีการเลือกคาํตอบเพียงคาํตอบ
เดียวโดยใชค้าํถามท่ีแสดงระดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) จาํนวน 5 ระดบั 
ดงัน้ี 

 ระดบั 5 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยอยา่งมาก มีค่าเท่ากบั 5 
 ระดบั 4 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเท่ากบั 4 
 ระดบั 3 หมายถึง ระดบัเฉย ๆ    มีค่าเท่ากบั 3 
 ระดบั 2 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยนอ้ย  มีค่าเท่ากบั 2 
 ระดบั 1 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   มีค่าเท่ากบั 1 

เกณฑ์การตีความหมายของค่าเฉล่ีย คือ ค่าเฉล่ียท่ีมีจาํนวนเต็มหรือจุดทศนิยมนั้นอยู่
ใกลค้่าใดตามแบบ Likert  จะตีความตามค่านั้น และกรณีท่ีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบวา่ ถา้ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0 จะหมายความว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นเหมือนกนั ถา้ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าสูงข้ึน จะหมายความวา่ ผูใ้หข้อ้มูลมีความคิดเห็นเร่ิมแตกต่างกนัมากข้ึน  

การแปลผลคะแนนเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของการ
สนบัสนุนตราสินคา้ ความเป็นนานาชาติและความสาํเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก 

คะแนนเฉลีย่ การแปลผลระดับความคิดเห็น 
4.21 - 5.00 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
3.41 - 4.20 เห็นดว้ย 
2.61 – 3.40 เฉยๆ 

               1.81. - 2.60 ไม่เห็นดว้ย 
1.00 - 1.80 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
และเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉล่ียดา้นระดบัพฤติกรรมการเป็นผูช้มในการแข่งขนั

ฟุตบอลไทย ลีก ดงัน้ี 
คะแนนเฉลีย่ การแปลผลระดับการปฏิบัติ 

4.21 - 5.00 เป็นประจาํ 
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3.41 - 4.20 บ่อยคร้ัง 
2.61 – 3.40 บางคร้ัง 
1.81. - 2.60 นาน ๆ คร้ัง 
1.00 - 1.80 ไม่เคย 

 
 3.4.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics )  

ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) ซ่ึง
ประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) และการวิเคราะห์
รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling:SEM) ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางการวิจยั (LISREL) เพราะการวิเคราะห์เส้นทางเป็น
วิธีการประยุกตก์ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลและผลระหวา่งตวั
แปรเชิงปริมาณตามพื้นความรู้ทางทฤษฎี ให้ทราบวา่ตวัแปรซ่ึงเป็นเหตุมีอิทธิพลต่อตวัแปรซ่ึงเป็น
ผลในลกัษณะใด อิทธิพลแต่ละประเภทมีปริมาณและทิศทางอยา่งไร เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบทฤษฎี
ว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและผลจากปรากฏการณ์จริงสอดคล้องหรือขัดแย้งกับ
ความสัมพนัธ์ตามทฤษฎี (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542, น. 40) และเป็นเทคนิคทางสถิติท่ีอาศยัการ
ประยุกตก์ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยศึกษาขนาดและทิศทางของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรเหตุท่ีมีผลต่อตวัแปรตามทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลน้ี สามารถ
นาํมาเขียนอธิบายไดด้ว้ยรูปแบบจาํลองโมเดลและสมการโครงสร้างตามรูปแบบจาํลองท่ีสร้างข้ึน         
(สาํราญ มีแจง้, 2544, น. 65) 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการสนบัสนุนตราสินคา้ ความเป็นนานาชาติ
ท่ีส่งผล ต่อความสําเร็จของสโมสร และความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความสําเร็จของสโมสรและ  
กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ใช้
วิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อหาค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุของตวัแปร พร้อมกบัจาํแนก
ค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุของตวัแปรออกเป็น อิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางออ้ม ของตวัแปรเหตุแต่ละตวั
วา่มีขนาดอิทธิพล มากนอ้ยเพียงใด และทิศทางแบบใดต่อตวัแปรผล ซ่ึง Pedhauzer (1982) กล่าววา่
การวเิคราะห็เส้นทาง เป็นวธีิการศึกษา ผลทางตรง (Direct Effect) และผลทางออ้ม (Indirect Effect) 
ของตวัแปรเหตุท่ีตั้งสมมติฐานไวว้า่ เป็นสาเหตุของตวัแปรผลวิธีการน้ีไม่ไดห้มายถึง การคน้หา
สาเหตุจากเหตุการณ์นั้น ๆ แต่เป็นวธีิการ ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลจากแบบจาํลองเชิงเหตุผลท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎี   
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โดยท่ีค่าทางสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความตรงของแบบจาํลอง เป็นค่าสถิติท่ีช้ีวดัระดับ
ความกลมกลืน (Goodness of Fit Measures) เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบสมมติฐานการ
วจิยักบัขอ้มูลเชิง ประจกัษใ์ชค้่าสถิติดงัน้ี (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542)  

1. ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์มีค่าสูงมากแสดงว่า
แบบจาํลองสมมติฐาน การวิจยัไม่กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษถ์า้มีค่าตํ่าเขา้ใกล ้0 มากและไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติแสดงว่า แบบจาํลองสมมติฐานการวิจยัมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
ซ่ึงจะตอ้งสอดคล้องกบั Saris และ Stronkhorst (1984) ท่ีไดเ้สนอแนะไวว้า่โมเดลลิสเรลท่ีมีความ
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ค่าสถิติไค-สแควร์ ควรมีค่าเท่ากบัองศาอิสระ  

2. ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) และดชันีวดัระดบั 
ความกลมกลืนท่ีปรับแกด้ว้ยค่าองศาอิสระ (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) ดชันีระดบั
ความกลมกลืน (GFI)  และ ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้ด้วยค่าองศาอิสระ (AGFI ) มีค่าอยู่
ระหวา่ง 0 และ 1 ถา้ค่าเขา้ใกล่ 1 แสดงวา่แบบจาํลองสมมติฐานการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษด์ชันี GFI และ ระดบั AGFI ควรมีค่าตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป  

3. ค่าดชันีรากกาํลงัสองเฉล่ียของเศษเหลือ (Root of Mean Square Residuals: RMR)
เป็นดัชนีท่ีใช้เปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของโมเดล 2 โมเดล เฉพาะกรณีท่ีเป็นการ
เปรียบเทียบโดยใชข้อ้มูลชุดเดียวกนั ค่าดชันีของ RMR ยิ่งเขา้ใกล ้0 จะแสดงให้เห็นวา่แบบจาํลอง
สมมติฐานการวจิยัมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

การตรวจสอบความตรงของโมเดลควรพิจารณาจากค่าสถิติหลายตวัควบคู่กันไป 
เน่ืองจาก ค่าสถิติแต่ละค่ามีขอ้จาํกดัเฉพาะตวัเช่น ค่าไค-สแควร์จะมีความเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีมี
การกระจายแบบโคง้ปกติและกลุ่มตวัอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ค่าดชันี GFI เป็นค่าดชันีท่ีมีค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตํ่าสุด แต่มีขอ้เสียท่ีมีค่าเพิ่มข้ึนเร็วมาก จนอาจมีค่าสูงกวา่ 
0.9 ได้แมว้่าแบบจาํลองสมมติฐานการวิจยัจะไม่สอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ดงันั้นผูว้ิจยั
จะตอ้งพิจารณาจากค่าดชันี หลายตวัควบคู่กนัไปในการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบจาํลอง
สมมติฐานการวิจยักบัขอ้มูลเชิง ประจกัษ์แทนท่ีจะเลือกใช้ตวัหน่ึงตวัใดเพียงตวัเดียว ไดแ้ก่ การดู
จากเเมทริกซ์เศษเหลือ หรือความคลาดเคล่ือนในการเทียบความกลมกลืน (Fitted Residuals Matrix) 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน ควรมีค่าไม่เกิน 2.00 จึงจะถือไดว้่าอยู่ในเกณฑ์ดีนอกจากน้ียงัดูไดจ้าก
กราฟแสดงความสัมพนัธ์ ระหวา่งความคลาดเคล่ือนกบัควอนไทล์ปกติ (Q-Plot) ถา้เส้นกราฟมี
ความชนัมากกวา่เส้นทแยงมุม ซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ แสดงวา่แบบจาํลองสมมติฐาน
การวจิยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542) 
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การวิเคราะห์อิทธิพลความสําเร็จของสโมสรและการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นผูช้มฟุตบอลไทยในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก ในขั้นตอนของการวิเคราะห์
อิทธิพลความสําเร็จของสโมสรและการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มฟุตบอล
ไทยในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก ประกอบดว้ย  

 1.  การตรวจสอบความโด่งและความเบ้ของข้อมูล ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง -3.0 ถึง 3.0 
แสดงถึงการกระจายของขอ้มูลดงักล่าวมีการแจกแจงแบบปกติ (Tabachnick and Fidell,  2007)  

 2.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรท่ีใช้ศึกษา โดยถ้าค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ ถา้มีค่าอยูร่ะหวา่ง -0.80 ถึง 0.80 ถือวา่ตวัแปรดงักล่าวไม่เกิดปัญหาสภาวะร่วมระหวา่ง
ตวัแปร (Multicollinearity)  

 3.  การวิเคราะห์อิทธิพลความสําเร็จของสโมสรและการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นผูช้มฟุตบอลไทยในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก ซ่ึงมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา
ความเหมาะสมของตวัแบบดงัเกณฑต่์อไปน้ี 

 
ดัชนี เกณฑ์ 

 สัดส่วน X2/df ไม่เกิน 5 (Schumacker & Lomax, 2004) 
RMSEA นอ้ยกวา่  0.08 (Hu & Bentler, 1998) 

NFI มากกวา่  0.09 (Byrne, 1994) 

CFI มากกวา่  0.09 (Byrne, 1994) 
SRMR นอ้ยกวา่  0.05 (Hu & Bentler, 1998) 

GFI มากกวา่  0.09 (Byrne, 1994) 
AGFI มากกวา่  0.09 (Byrne, 1994) 

 

ในบทต่อไปจะเป็นการนาํเสนอผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจยัเร่ืองความสําเร็จของสโมสรและการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก ทาํการแจกแบบสอบถามจาํนวน 500 ชุด มีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จาํนวน 457 คน คิดเป็นอตัราการตอบรับ (Response Rate) ร้อยละ 91.4 
ของแบบสอบถามท่ีแจกทั้งหมด ทั้งน้ีการนาํเสนอผลการวเิคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเพื่อให้ทราบขอ้มูลภาพรวมของผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความ
โด่งและค่าความเบ ้

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความสําเร็จของสโมสรและการส่ือสารการตลาด
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มฟุตบอลไทยในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก  
โดยผูว้จิยั แบ่งผลการศึกษาเป็น 5 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 4.1  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.3  ขอ้มูลค่าเฉล่ียดา้นปัจจยัต่าง ๆ 
 4.4  ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของความสาํเร็จของสโมสรและการส่ือสารการตลาดท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มฟุตบอลไทยในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 
 4.5  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของปัจจัยท่ีศึกษาเร่ืองวิเคราะห์อิทธิพล
ความสําเร็จของสโมสรและการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มฟุตบอลไทยใน
การแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 
 
4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้
กาํหนดตวัอกัษรย่อแทนตวัแปรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวิจยัจากตวัแบบของการวิจยัคร้ังน้ี ส่วนตวัแปร
แฝง หมายถึง ตวัแปรท่ีไม่สามารถวดัค่าไดโ้ดยตรง แต่มีการแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม
ท่ีมีการสังเกตหรือประเมินไดจ้ากตวัแปรอ่ืนได ้สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ไดก้าํหนดตามดงัน้ี 
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สัญลกัษณ์ ความหมาย 
Brand การสนบัสนุนตราสินคา้ 

Sin ตราสินคา้เด่ียว 
Co ตราสินคา้ร่วม 
Int ความเป็นานาชาติ 

Player ผูเ้ล่นต่างชาติ 
Staff ผูฝึ้กสอนต่างชาติ 
Affi สโมสรพนัธมิตร 
Suc ความสาํเร็จของสโมสร 
Cha การชนะเลิศ 
Spec จาํนวนผูช้ม 
Mar การส่ือสารทางการตลาด 
Adv การโฆษณา 
Sel การส่งเสริมการขาย 

Even การจดักิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ 
Mob การตลาดผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและส่ือสังคมออนไลน์ 
Dir การตลาดทางตรง 
Per 
Pub 

การขายผา่นพนกังาน 
การประชาสัมพนัธ์ 

Beh 
Buy 
Loy 

พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก  
การซ้ือและการเป็นผูช้ม 
ความภกัดีต่อสโมสร 

 
สัญลกัษณ์ทางสถิติ 

สัญลกัษณ์ แทน 
 ̅ ค่าเฉล่ีย (Mean) 
SD ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
   ไคสแควร์ (Chi-square) 
R2 สหสัมพนัธ์พหุคูณยกกาํลงัสองการพยากรณ์ (Squared multiple correlation 

) 
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df องศาอิสระ (degree of freedom) 
      ดชันีตรวจสอบความกลมกลืนจากค่าไคสแควร์ต่อองศาอิสระ 

e ความคลาดเคล่ือนของสังเกต (error of variable) 
สัญลกัษณ์ แทน 

res ความคลาดเคล่ือนของตวัแบบจากตวัแปรแฝง (error of model) 
p-value ความน่าจะเป็นท่ีสมมติฐานหลกัจะเป็นจริง 

n ขนาดตวัอยา่ง  
RMSEA ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนของรากท่ีสองเฉล่ีย (Root Mean Square 

Error of Approximation) 
SRMR ค่าเฉล่ียของเศษท่ีเหลือจากการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนและความ

แปรปรวนร่วมท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าประมาณจากค่าพารามิเตอร์ 
(Standard Root Mean Square Residual) 

NFI ดชันีประเมินความกลมกลืนของตวัแบบ (Normed Fit Index) 
CFI ดชันีประเมินความกลมกลืนของตวัแบบ 
GFI ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (Goodness of Fit Index) 

AGFI ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index) 
TE อิทธิพลร่วม (Total Effect) 
DE อิทธิพลโดยตรง (Direct Effect) 
IE อิทธิพลโดยออ้ม (Indirect Effect) 
Z ค่าสถิติทดสอบ Z  

 
4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
      4.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพื่อให้ทราบขอ้มูลภาพรวมของผูท่ี้ตอบแบบสอบ ถาม โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผล 
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ตารางที ่4.1  จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน (n=457) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 292 63.9 
หญิง 165 36.1 

อาย ุ
18-25 ปี 110 24.1 
26-32 ปี 146 31.9 
33-40 ปี 121 26.5 
41-48 ปี 60 13.1 
ตั้งแต่ 49 ปีข้ึนไป 20 4.4 

อาชีพ 
ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 137 30.0 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 81 17.7 
ลุกจา้ง/พนกังานเอกชน 130 28.5 
นกัเรียน/นกัศึกษา 81 17.7 
อ่ืน ๆ เช่น เกษตรกร 28 6.1 

ระดบัการศึกษา 
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 13 2.8 
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 17 3.7 
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 102 22.3 
ปริญญาตรี 289 63.3 
สูงกวา่ปริญญาตรี 36 7.9 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 60 13.1 
10,000-15,000 บาท 104 22.8 
15,001-20,000 บาท 89 19.5 
20,001-25,000 บาท 107 23.4 
25,001-30,000 บาท 38 8.3 
30,001 บาทข้ึนไป 59 12.9 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน (n=457) ร้อยละ 
สถานภาพ 

โสด 269 58.9 
สมรส 178 38.9 
หมา้ย/หยา่ร้าง 10 2.2 

ภูมิลาํเนา 
กรุงเทพและปริมณฑล 163 35.7 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 159 34.8 
ภาคกลาง 98 21.4 
ภาคตะวนัออก 15 3.3 
ภาคตะวนัตก 12 2.6 
ภาคเหนือ 7 1.5 
ภาคใต ้ 3 0.7 

ท่ีอยูปั่จจุบนั 
อยูใ่นจงัหวดัเดียวกบัสโมสรท่ีเชียร์และท่ีอยูอ่าศยั

ใกลส้นามแข่งขนั 
159 34.8 

อยูใ่นจงัหวดัเดียวกบัสโมสรท่ีเชียร์และท่ีอยูอ่าศยั
ไกลสนามแข่งขนั 

93 20.4 

อยูค่นละจงัหวดักบัสโมสรท่ีเชียร์ แต่สามารถ
เดินทางไปชมการแข่งขนัท่ีสนามได ้

194 42.5 

อยูค่นละจงัหวดักบัสโมสรท่ีเชียร์ และไม่สามารถ
เดินไปชมการแข่งขนัท่ีสนาม 

11 2.4 

สโมสรท่ีถือตัว๋ปี 
บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ 127 27.8 
เอสซีจี-เมืองทอง ยไูนเตด็ 89 19.5 
นครราชสีมา-มาสดา้ เอฟซี 100 21.9 
สุพรรณบุรี เอฟซี 80 17.5 
บางกอกกล๊าส เอฟซี 61 13.3 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน (n=457) ร้อยละ 
ระยะเวลาท่ีชมฟุตบอลไทยลีก 

1-2 ปี 70 15.3 
3-4 ปี 152 33.3 
5-6 ปี 144 31.5 
7-8 ปี 71 15.5 
9-10 ปี 15 3.3 
มากกวา่ 10 ปี 5 1.1 

ระยะเวลาท่ีถือตัว๋ปีสมาชิก 
ปีแรก 142 31.1 
ปีท่ี 2 109 23.8 

       ปีท่ี 3  86 18.8 
ปีท่ี 4 46 10.1 
ปีท่ี 5 41 9.0 
มากกวา่ 5 ปี 33 7.2 

 
 จากตารางท่ี 4.1 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย 292 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 ส่วนเพศหญิง 165 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 มีอายุ 26-
32 ปี มากท่ีสุด 146 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมา คือ อายุ 33-40 ปี 121 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 
อายุ 18-25 ปี 110 คน คิดเป็นร้อยละ 24.12 อายุ 41-48 ปี 60 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และอายุตั้งแต่ 
49 ปีข้ึนไป 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ตามลาํดบั อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามประกอบธุรกิจ
ส่วนตวัหรืออาชีพอิสระมากท่ีสุด 137 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ ลูกจา้งและพนกังาน
เอกชน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 
นกัเรียนนกัศึกษา  81 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และอาชีพอ่ืน ๆ เช่น เกษตรกร 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.1 ตามลาํดบั ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 289 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมา คือ มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.3 สูงกวา่ปริญญาตรี 36 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.7 และประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามลาํดบั รายได้เฉล่ียต่อ
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เดือน 20,0001-25,000 บาท มากท่ีสุด 107 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 รองลงมาคือ 10,001-15,000 บาท 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 รายได ้15,001-20,000 บาท 89 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 รายไดต้ ํ่ากว่า 
10,000 บาท 60 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 รายไดม้ากวา่ 30,000 บาท 59 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 และ
รายได ้25,000-30,000 บาท 38 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลาํดบั สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 269 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 สถานภาพสมรส 178 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.9 และสถานภาพหมา้ยหรือหย่าร้าง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามลาํดบั ภูมิลาํเนาของผูต้อบ
แบบสอบถามมาจากกรุงเทพและปริมณฑลมากท่ีสุด 163 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 รองลงมาคือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 159 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 ภาคกลาง 98 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ภาค
ตะวนัออก 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ภาคตะวนัตก 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ภาคเหนือ 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.5 และภาคใต้ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามลาํดับ ท่ีอยู่อาศัยปัจจุบันของผูต้อบ
แบบสอบถามอยู่คนละจงัหวดักบัสโมสรท่ีเชียร์ แต่สามารถเดินทางไปชมการแข่งขนัท่ีสนามได ้
มากท่ีสุด 194 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมา  คือ อยูใ่นจงัหวดัเดียวกบัสโมสรท่ีเชียร์และท่ีอยู่
อาศยัใกลส้นามแข่ง 159 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 อยู่จงัหวดัเดียวกบัสโมสรท่ีเชียร์และท่ีอยู่อาศยั
ไกลสนามแข่ง 93 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 และอยูค่นละจงัหวดักบัสโมสรท่ีเชียร์ และไม่สามารถ
เดินทางไปชมการแข่งขนัท่ีสนาม 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามลาํดบั สโมสรท่ีถือตัว๋ปีผูต้อบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด  คือ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 127 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมา คือ 
นครราชสีมา-มาสดา้ เอฟซี 100 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 เอสซีจีเมืองทอง ยูไนเต็ด 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.5 สุพรรณบุรี 80 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และบางกอกกล๊าส เอฟซี 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.3 ตามลาํดบั ระยะเวลาท่ีชมฟุตบอลไทยลีกของผูต้อบแบบสอบถาม ระยะเวลา 3 -4 ปี มากท่ีสุด 
152 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ ระยะเวลา 5-6 ปี 144 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ระยะเวลา 
7-8 ปี 71 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ระยะเวลา 1-2 ปี 70 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ระยะเวลา 9-10 ปี            
15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และมากกวา่ 10 ปี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามลาํดบั ระยะเวลาท่ีถือตัว๋ปี
สมาชิกของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นปีแรก 142 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมาคือ ปีท่ีสอง 109 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 ปีท่ีสาม 86 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ปี ท่ีส่ี 46 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 ปีท่ีห้า           
41 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และมากกวา่ 5 ปี 33 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 ตามลาํดบั  
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4.3 ข้อมูลค่าเฉลีย่ด้านปัจจัยต่าง ๆ 
 
ตารางที ่4.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการสนบัสนุน
ตราสินคา้ (ตราสินคา้เด่ียว) 
 

การสนับสนุนตราสินค้า  ̅ 
(SD) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ตราสินคา้เด่ียว  
1 การใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือสโมสร เช่น ชลบุรี เอฟซี น่าจะช่วย

ดึงดูดใจใหค้นในทอ้งถ่ิน 
3.95 เห็นดว้ย 

  (1.01)  
2 การใชช่ื้อองคก์รเป็นช่ือสโมสร เช่น บางกอกกล๊าส เอฟซี 

น่าจะช่วยดึงดูดใจคนในองคก์ร 
3.73 เห็นดว้ย 

  (0.89)  
3 เช่ือมัน่ในศกัยภาพของเจา้ของสโมสรท่ีท่านเป็นสมาชิก 4.11 เห็นดว้ย 
 (0.85)  

4 ภูมิใจในการเป็นสมาชิก แมว้า่จะไม่มีผูส้นบัสนุนสโมสรก็
ตาม 

4.14 เห็นดว้ย 
  (0.81)  
5 คิดวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือทีมจะสร้างความภูมิใจให้

ประชาชนของจงัหวดันั้น ๆ 
4.26 เห็นดว้ย 

อยา่งยิง่  (0.80) 
6 คิดวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือทีมจะสร้างความภูมิใจให้

ประชาชนในภูมิภาคนั้น ๆ 
4.19 เห็นดว้ย 

 (0.77)  
7 คิดวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อองคก์รเป็นช่ือทีมจะสร้างความภูมิใจให้

คนในองคก์รนั้น ๆ ได ้
3.99 เห็นดว้ย 

 (0.77)  

8 คิดวา่สโมสรท่ีไม่มีผูส้นบัสนุน  ก็จะสามารถจูงใจใหผู้ช้มเป็น
สมาชิกของสโมสรได ้

3.81 
(0.91) 

เห็นดว้ย 

9 ป็นสมาชิกของสโมสรในจงัหวดับา้นเกิดของท่าน 3.94 เห็นดว้ย 
  (0.94)  

10 เลือกเป็นสมาชิกของสโมสร ท่ีจดัตั้งโดยองคก์รท่ีท่านทาํงาน
อยู ่

3.73 เห็นดว้ย 
  (0.96)  
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

การสนับสนุนตราสินค้า  ̅ 
(SD) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ตราสินคา้เด่ียว  
11 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือทีม น่าจะมีโอกาสประสบ

ความสาํเร็จ เช่น การชนะเลิศในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 
มากกวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม 

3.78 เห็นดว้ย 
  (0.93)  

12 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อองคก์รเป็นช่ือทีมน่าจะมีโอกาสประสบ
ความสาํเร็จ เช่น ชนะเลิศในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก มากกวา่
สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม 

3.93 เห็นดว้ย 
  (0.94)  

13 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือทีมน่าจะมีโอกาสประสบ
ความสาํเร็จ เช่น การชนะเลิศการแข่งขนัฟุตบอลรายการอ่ืน ๆ 
ภายในประเทศมากกวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม  

3.91 เห็นดว้ย 
  (0.84)  

14 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อองคก์รเป็นช่ือทีมน่าจะมีโอกาสประสบ
ความสาํเร็จเช่น การชนะเลิศการแข่งขนัฟุตบอลรายการอ่ืน ๆ 
ภายในประเทศมากกวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม 

3.71 เห็นดว้ย 
  (0.93)  

 ค่าเฉล่ียรวมตราสินคา้เด่ียว 
 

3.96 
(0.49) 

เห็นดว้ย 

 
จากตารางท่ี 4.2 ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนตราสินคา้ (ตราสินคา้เด่ียว) มีคะแนนเฉล่ีย

รวมของระดบัความคิดเห็น 3.96 อยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยหัวขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 5 อนัดบั
แรก คือ คิดวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือทีมจะสร้างความภูมิใจให้ประชาชนของจงัหวดันั้น ๆ 
เฉล่ีย 4.26 คะแนน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง รองลงมา คือ คิดวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือ
ทีมจะสร้างความภูมิใจใหป้ระชาชนในภูมิภาคนั้น ๆ เฉล่ีย 4.19 คะแนน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  ภูมิใจ
ในการเป็นสมาชิก แมว้า่จะไม่มีผูส้นบัสนุนสโมสรก็ตาม เฉล่ีย 4.14 คะแนน อยูใ่นระดบั เห็นดว้ย 
เช่ือมัน่ในศกัยภาพของเจา้ของสโมสรท่ีท่านเป็นสมาชิก เฉล่ีย 4.11 คะแนน อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
และคิดว่าสโมสรท่ีใช้ช่ือองค์กรเป็นช่ือทีมจะสร้างความภาคภูมิใจให้คนในองค์กรนั้น ๆ ได ้
ตามลาํดบั  
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ตารางที ่4.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการสนบัสนุน
ตราสินคา้ (ตราสินคา้ร่วม) 
 

การสนับสนุนตราสินค้า  ̅ 
(SD) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ตราสินคา้ร่วม 
1 การใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือสโมสร เช่น เอสซีจี-เมืองทอง 

น่าจะช่วยดึงดูดใจ 
3.70 เห็นดว้ย 

  (0.98)  
2 อยากเป็นสมาชิกสโมสรท่ีมีผูส้นบัสนุนหลกัเป็นองคก์รท่ีมี

ช่ือเสียง 
3.78 เห็นดว้ย 

  (0.94)  
3 เป็นลูกคา้ของผูส้นบัสนุนหลกัของสโมสรท่ีท่านเป็นสมาชิก

อยูแ่ลว้ 
3.81 เห็นดว้ย 

  (0.93)  
4 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อทีมร่วมกบัผูส้นบัสนุน เช่น เอสซีจี-เมือง

ทอง น่าประสบความสาํเร็จไดม้ากกวา่สโมสรท่ีไม่มี
ผูส้นบัสนุน 

3.80 เห็นดว้ย 
  (0.96)  

5 คิดวา่สโมสรท่ีมีองคก์รใหญ่ๆ เป็นผูส้นบัสนุน น่าจะมี
ศกัยภาพในการดึงผูช้มมากกวา่ 

3.87 เห็นดว้ย 
  (0.89)  
6 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม น่าจะมีโอกาส

ประสบความสาํเร็จ เช่นชนะเลิศการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 
มากกวา่สโมสรท่ีไม่ไดใ้ชช่ื้อทีมร่วม 

3.79 เห็นดว้ย 
  (0.92)  

7 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม เช่น เอสซีจี-
เมืองทอง น่าจะมีโอกาสประสบความสาํเร็จ เช่น การชนะเลิศ
การแข่งขนัฟุตบอลภายในประเทศรายการอ่ืน ๆ มากกวา่
สโมสรท่ีไม่ไดใ้ชช่ื้อทีมร่วม 

3.76 เห็นดว้ย 
  (0.95)  

8 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม เช่น ราชบุรี-
มิตรผล จะมีเงินทุนซ้ือตวัผูเ้ล่นระดบัทีมชาติไดม้ากกวา่
สโมสรท่ีไม่ไดใ้ชช่ื้อทีมร่วม 

3.81 เห็นดว้ย 
  (0.88)  

9 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม เช่น ราชบุรี-
มิตรผล จะมีเงินทุนซ้ือตวัผูเ้ล่นชาวต่างชาติท่ีมีคุณภาพได้
มากกวา่สโมสรท่ีไม่ไดใ้ชช่ื้อทีมร่วม 

3.87 เห็นดว้ย 
  (0.86)  
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

การสนบัสนุนตราสินคา้  ̅ 
(SD) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

10 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม เช่น ราชบุรี-
มิตรผล จะมีเงินทุนจา้งทีมผูฝึ้กสอนชาวต่างชาติท่ีมีคุณภาพได้
มากกวา่สโมสรท่ีไม่ไดใ้ชช่ื้อทีมร่วม 

3.91 เห็นดว้ย 
  (0.88)  

 ค่าเฉล่ียรวมตราสินคา้ร่วม 
 

3.81 
(0.58) 

เห็นดว้ย 

 

จากตารางท่ี 4.3 ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนตราสินคา้ (ตราสินคา้ร่วม) มีคะแนนเฉล่ียรวม
ของระดบัความคิดเห็น 3.81 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยหวัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 5 อนัดบัแรก คือ
เช่ือว่าสโมสรท่ีใช้ช่ือผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม เช่น ราชบุรี-มิตรผล จะมีเงินทุนจา้งทีมผูฝึ้กสอน
ชาวต่างชาติท่ีมีคุณภาพไดม้ากกวา่สโมสรท่ีไม่ไดใ้ชช่ื้อทีมร่วม เฉล่ีย 3.91 คะแนน อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย รองลงมา คือ เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม เช่น ราชบุรี-มิตรผล จะมีเงินทุน
ซ้ือตวัผูเ้ล่นชาวต่างชาติท่ีมีคุณภาพได้มากกว่าสโมสรท่ีไม่ได้ใช้ช่ือทีมร่วม กบัคิดว่าสโมสรท่ีมี
องค์กรใหญ่ ๆ เป็นผูส้นบัสนุน น่าจะมีศกัยภาพในการดึงผูช้มมากกว่า เฉล่ีย 3.87 คะแนนเท่ากนั 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย อยากเป็นสมาชิกสโมสรท่ีมีผูส้นบัสนุนหลกัเป็นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง กบัเช่ือวา่
สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม เช่น ราชบุรี-มิตรผล จะมีเงินทุนซ้ือตวัผูเ้ล่นระดบัทีมชาติ
ไดม้ากกวา่สโมสรท่ีไม่ไดใ้ชช่ื้อทีมร่วม เฉล่ีย 3.81 คะแนนเท่ากนั อยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ตามลาํดบั  
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ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการสนบัสนุน
ตราสินคา้  

 

การสนบัสนุนตราสินคา้  ̅ 
(SD) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

1 ภาพรวมตราสินคา้เด่ียว 3.96 เห็นดว้ย 
  (0.49)  
2 ภาพรวมตราสินคา้ร่วม 

 
3.81 

(0.58) 
เห็นดว้ย 

 ภาพรวมดา้นการสนบัสนุนตราสินคา้  
 

3.89 
(0.53) 

เห็นดว้ย 

 
จากตารางท่ี 4.4 ภาพรวมปัจจยัดา้นการสนบัสนุนตราสินคา้ มีคะแนนเฉล่ียของระดบั

ความคิดเห็น 3.89 อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ภาพรวมการสนบัสนุนตราสินคา้เด่ียว มีคะแนนเฉล่ียรวม
ของระดับความคิดเห็น 3.96 อยู่ในระดบัเห็นด้วย และภาพรวมการสนับสนุนตราสินค้าร่วม มี
คะแนนเฉล่ียรวมของระดบัความคิดเห็น 3.81 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 
ตารางที ่4.5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของปัจจยัด้านความเป็น
นานาชาติ 
 

ความเป็นนานาชาติ  ̅ 
(SD) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ผูเ้ล่นต่างชาติ 
1 คิดวา่การมีผูเ้ล่นชาวต่างชาติในสโมสรจะช่วยใหส้โมสร

ประสบความสาํเร็จได ้
4.10 เห็นดว้ย 

  (0.79)  
2 คิดวา่การมีผูเ้ล่นชาวต่างชาติในสโมสรจะช่วยดึงดูดใหมี้ผูช้ม

มาเป็นสมาชิกของทีมได ้
4.16 เห็นดว้ย 

  (0.80)  
 ภาพรวมผูเ้ล่นต่างชาติ 

 
4.13 

(0.69) 
เห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

ความเป็นนานาชาติ  ̅ 
(SD) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ผูฝึ้กสอนต่างชาติ 
1 คิดวา่ทีมผูฝึ้กสอนเป็นชาวต่างชาติจะช่วยใหส้โมสรประสบ

ความสาํเร็จ เช่น การชนะเลิศการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกได ้
4.01 เห็นดว้ย 

  (0.78)  
2 คิดวา่ทีมท่ีมีผูฝึ้กสอนเป็นชาวต่างชาติน่าจะช่วยดึงดูดให้ผูช้ม

มาเป็นสมาชิกได ้
3.90 เห็นดว้ย 

  (0.81)  
 ภาพรวมผูฝึ้กสอนต่างชาติ 

 
3.95 

(0.69) 
เห็นดว้ย 

สโมสรพนัธมิตร 
1 คิดวา่การท่ีสโมสรเป็นพนัธมิตรกบัสโมสรต่างชาติจะช่วยใหมี้

จาํนวนสมาชิกเพิ่มข้ึนได ้
3.94 เห็นดว้ย 

  (0.83)  
2 คิดวา่การท่ีสโมสรเป็นพนัธมิตรกบัสโมสรต่างชาติจะช่วยให้

ทีมมีสมาชิกท่ีหลากหลายเช้ือชาติ 
3.91 เห็นดว้ย 

  (0.79)  
3 คิดวา่การท่ีสโมสรเป็นพนัธมิตรกบัสโมสรต่างชาติจะช่วย

ดึงดูดใจใหผู้เ้ล่นชาวต่างชาติท่ีมีคุณภาพมาเล่นใหก้บัทีม 
4.04 เห็นดว้ย 

  (0.81)  
4 คิดวา่การท่ีสโมสรเป็นพนัธมิตรกบัสโมสรต่างชาติจะช่วยให้

ภาพลกัษณ์ของทีมมีความเป็นนานาชาติมากข้ึน 
4.05 เห็นดว้ย 

  (0.83)  
ความเป็นนานาชาติ  ̅ 

(SD) 
ระดบัความ

คิดเห็น 
 ภาพรวมสโมสรพนัธมิตร 

 
3.99 

(0.60) 
เห็นดว้ย 

 ภาพรวมความเป็นนานาชาติ 
 

4.02 
(0.67) 

เห็นดว้ย 

 
 จากตารางท่ี 4.5 ภาพรวมปัจจยัดา้นความเป็นนานาชาติ มีคะแนนเฉล่ียรวมของระดบั
ความคิดเห็น 4.02 อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ปัจจยัด้านความเป็นนานาชาติ (ผูเ้ล่นต่างชาติ) มีคะแนน
เฉล่ียรวมของระดบัความคิดเห็น 4.13 อยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยคิดว่าการมีผูเ้ล่นชาวต่างชาติใน
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สโมสรจะช่วยดึงดูดให้มีผูช้มมาเป็นสมาชิกของทีมได้ เฉล่ีย 4.16 คะแนน อยู่ในระดบัเห็นด้วย 
ส่วนคิดว่าการมีผูเ้ล่นชาวต่างชาติในสโมสรจะช่วยให้สโมสรประสบความสําเร็จได้ เฉล่ีย 4.10 
คะแนน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย   
 ความเป็นนานาชาติ (ผูฝึ้กสอนต่างชาติ) มีคะแนนเฉล่ียรวมของระดบัความคิดเห็น 3.95 
อยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยคิดว่าทีมผูฝึ้กสอนเป็นชาวต่างชาติจะช่วยให้สโมสรประสบความสําเร็จ 
เช่น การชนะเลิศการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกได ้เฉล่ีย 4.01 อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ส่วนคิดว่าทีมท่ีมี               
ผูฝึ้กสอนเป็นชาวต่างชาติน่าจะช่วยดึงดูดใหผู้ช้มมาเป็นสมาชิกได ้เฉล่ีย 3.90 คะแนน 
 ส่วน ความเป็นนานาชาติ(สโมสรพนัธมิตร) มีคะแนนเฉล่ียรวมของระดบัความคิดเห็น 
3.99 อยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยเร่ืองท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ คิดว่าการท่ีสโมสรเป็นพนัธมิตรกบั
สโมสรต่างชาติจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของทีมมีความเป็นนานาชาติมากข้ึน เฉล่ีย 4.05 คะแนน 
รองลงมา คือ คิดว่าการท่ีสโมสรเป็นพนัธมิตรกับสโมสรต่างชาติจะช่วยดึงดูดใจให้ผูเ้ล่น
ชาวต่างชาติท่ีมีคุณภาพมาเล่นให้กบัทีม 4.04 คะแนน คิดวา่การท่ีสโมสรเป็นพนัธมิตรกบัสโมสร
ต่างชาติจะช่วยให้มีจาํนวนสมาชิกเพิ่มข้ึนได้ เฉล่ีย 3.94 คะแนน และคิดว่าการท่ีสโมสรเป็น
พนัธมิตรกับสโมสรต่างชาติจะช่วยให้ทีมมีสมาชิกท่ีหลากหลายเช้ือชาติ เฉล่ีย 3.91 คะแนน 
ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นความสําเร็จของ
สโมสร 
 
 ความส าเร็จของสโมสร  ̅ 

(SD) 
ระดับความ
คิดเห็น 

การชนะเลิศ 
1 คิดวา่สโมสรท่ีถือไดว้า่ประสบความสาํเร็จจะตอ้งชนะเลิศการ

แข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก 
4.00 เห็นดว้ย 

  (0.82)  
2 คิดวา่สโมสรท่ีถือไดว้า่ประสบความสาํเร็จจะตอ้งชนะเลิศการ

แข่งขนัฟุตบอลภายในประเทศรายการอ่ืน ๆ เช่น โตโยตา้
ลีกคพั เป็นตน้ 

4.09 เห็นดว้ย 
  (0.76)  

3 คิดวา่สโมสรท่ีถือไดว้า่ประสบความสาํเร็จจะตอ้งเขา้รอบ
แบ่งกลุ่มฟุตบอล เอเอฟซีแชมป์เปียนลีก การแข่งขนัฟุตบอล
รายการระดบัทวปีเอเชีย เช่น เอเอฟซีแชมป์เปียนลีก  

4.07 เห็นดว้ย 
  (0.76)  
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 
 ความส าเร็จของสโมสร  ̅ 

(SD) 
ระดับความ
คิดเห็น 

 ภาพรวมการชนะเลิศ 
 

4 05 
 0 63  

เห็นดว้ย 

จาํนวนผูช้ม 
 คิดวา่สโมสรท่ีถือไดว้า่ประสบความสาํเร็จจะตอ้งมีจาํนวน

ผูช้มเฉล่ียในแต่ละนดัมากกวา่ปีก่อนหนา้ 
4.13 เห็นดว้ย 

  (0.81)  
 ภาพรวมความสาํเร็จของสโมสร 

 
4.09 

(0.72) 
เห็นดว้ย 

 
 จากตารางท่ี 4.6 ภาพรวมของความสําเร็จของสโมสร มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.09 คะแนน 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ส่วนความสําเร็จของสโมสร (การชนะเลิศ) มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.05 คะแนน 
อยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยหัวขอ้ท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ คิดว่าสโมสรท่ีถือไดว้่าประสบความสําเร็จ
จะตอ้งชนะเลิศการแข่งขนัฟุตบอลภายในประเทศรายการอ่ืน ๆ เช่น โตโยตา้ลีกคพั เป็นตน้ 4.09 
คะแนน อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาคือ คิดว่าสโมสรท่ีถือได้ว่าประสบความสําเร็จจะต้อง
เขา้รอบแบ่งกลุ่มฟุตบอล เอเอฟซีแชมป์เปียนลีก การแข่งขนัฟุตบอลรายการระดบัทวีปเอเชีย เช่น 
เอเอฟซีแชมป์เปียนลีก 4.07 คะแนน อยู่ในระดับเห็นด้วย และคิดว่าสโมสรท่ีถือได้ว่าประสบ
ความสาํเร็จจะตอ้งชนะเลิศการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 4.00 คะแนน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ตามลาํดบั 
 ส่วนความสาํเร็จของสโมสร (จาํนวนผูช้ม) คิดวา่สโมสรท่ีถือไดว้า่ประสบความสําเร็จ
จะตอ้งมีจาํนวนผูช้มเฉล่ียในแต่ละนัดมากกว่าปีก่อนหน้า มีคะแนนเฉล่ียท่ี 4.13 คะแนน อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการส่ือสารทาง
การตลาด 
 
 เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด  ̅ 

(SD) 
ระดับความ
คิดเห็น 

การโฆษณา 
1 ไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่นทางโทรทศัน์ 3.89 เห็นดว้ย 
  (0.99)  
2 ไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่นทางวทิย ุ 3.56 เห็นดว้ย 
  (1.12)  
3 ไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่นทางหนงัสือพิมพ ์ 3.56 เห็นดว้ย 
  (1.05)  
4 ไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่นทางนิตยสารดา้นกีฬา 3.72 เห็นดว้ย 
  (0.92)  
 ภาพรวมการโฆษณา 

 
3.69 

(0.83) 
เห็นดว้ย 

การส่งเสริมการขาย 
1 ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของสโมสรเม่ือมีการแถมสินคา้อ่ืน ๆ ดว้ย 3.94 เห็นดว้ย 
  (0.97)  
2 ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของสโมสรเม่ือมีการลดราคา 3.94 เห็นดว้ย 
  (0.96)  
 ภาพรวมการส่งเสริมการขาย 

 
3.94 

(0.84) 
เห็นดว้ย 

การจดักิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ 
1 ไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่นทางจดหมายข่าวเฉพาะสมาชิก

ของสโมสร 
3.50 เห็นดว้ย 

  (1.22)  
2 ไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่นทางแอปพลิเคชัน่ของโทรศพัท ์

เช่น โปรแกรมไลน์ 
3.92 เห็นดว้ย 

  (2.69)  
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 
 เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด  ̅ 

(SD) 
ระดับความ
คิดเห็น 

3 สโมสรท่ีท่านเป็นสมาชิกจดักิจกรรมเพื่อสานสัมพนัธ์กบัสมาชิก
อยา่งสมํ่าเสมอ 

3.83 เห็นดว้ย 
  (0.98)  
 ภาพรวมการจดักิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ 

 
3.71 

(0.89) 
เห็นดว้ย 

การตลาดผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและส่ือออนไลน์ 
1 อ่านข่าวสารของสโมสรผา่นทางเวบ็ไซตข์องสโมสร 4.13 เห็นดว้ย 
  (0.91)  
2 รับข่าวสารของสโมสรผา่นทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ  เช่น               

อินสตราแกรม เฟสบุค๊ เป็นตน้ 
4.19 เห็นดว้ย 

  (0.93)  
 ภาพรวมการตลาดผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและส่ือออนไลน์ 

 
4.16 

(0.83) 
เห็นดว้ย 

การตลาดทางตรง 
 สโมสรมีการจดัทาํฐานขอ้มูลของสมาชิกอยา่งเป็นระบบ 4.04 เห็นดว้ย 
  (0.85)  

การขายผา่นพนกังาน 
 สโมสรมีการนาํพริตต้ีมาเป็นผูน้าํเชียร์จะช่วยดึงดูดใหส้มาชิกเขา้

ร่วมเป็นกองเชียร์ได ้
3.74 เห็นดว้ย 

  (1.09)  
การประชาสัมพนัธ์ 

 สโมสรมีกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นส่ิงท่ีดีและเป็นส่ิงท่ีสโมสร
ฟุตบอลควรมีอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.08 เห็นดว้ย 
  (0.83)  

ภาพรวมของเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด 
 

3.91 
(0.88) 

เห็นดว้ย 

 
จากตารางท่ี 4.7 ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาด (การโฆษณา) มีคะแนนเฉล่ีย 3.69 

คะแนน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยหวัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ การรับข่าวสารของสโมสรผา่น
ทางโทรทศัน์ เฉล่ีย 3.89 คะแนน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย รองลงมา คือ ไดรั้บข่าวสารผา่นทางนิตยสาร
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ดา้นกีฬา เฉล่ีย 3.72 คะแนน อยู่ในระดบัเห็นด้วย และไดรั้บข่าวสารของสโมสรผ่านทางวิทยุกบั
หนงัสือพิมพมี์ค่าเฉล่ีย 3.56 คะแนนเท่ากนั อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ตามลาํดบั 
 การส่ือสารทางการตลาด (การส่งเสริมการขาย) มีคะแนนเฉล่ีย 3.94 คะแนน อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย โดยเร่ืองซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของสโมสรเม่ือมีการแถมสินคา้อ่ืน ๆ ด้วย และการซ้ือ
สินคา้ท่ีระลึกเม่ือมีการลดราคา มีคะแนนเฉล่ีย 3.94 คะแนนเท่ากนั อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 การส่ือสารทางการตลาด (การจดักิจกรรมและการสร้างประสบการณ์) มีคะแนนเฉล่ีย 
3.71 คะแนน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยเร่ืองท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด คือ การไดรั้บข่าวสารของสโมสร
ผ่านทางแอปพลิเคชัน่ของโทรศพัท์ เช่น โปรแกรมไลน์ เฉล่ีย 3.92 คะแนน อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
รองลงมา คือ สโมสรท่ีท่านเป็นสมาชิกจดักิจกรรมเพื่อสานสัมพนัธ์กบัสมาชิกอยา่งสมํ่าเสมอ 3.83 
คะแนน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่นทางจดหมายข่าวเฉพาะสมาชิกของ
สโมสร 3.50 คะแนน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ตามลาํดบั 
 การส่ือสารทางการตลาด (การตลาดผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและส่ือออนไลน์) มีคะแนน
เฉล่ีย 4.16คะแนน อยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยเร่ืองท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ รับข่าวสารของสโมสร
ผา่นทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น อินสตราแกรม เฟสบุค๊ เป็นตน้ เฉล่ีย 4.19 คะแนน อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย รองลงมา คือ การอ่านข่าวสารของสโมสรผา่นทางเวบ็ไซตข์องสโมสร 4.13 คะแนน อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย 
 การส่ือสารทางการตลาด (การตลาดทางตรง) สโมสรมีการจดัทาํฐานขอ้มูลของสมาชิก
อยา่งเป็นระบบ คะแนนเฉล่ีย 4.04 คะแนน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

การส่ือสารทางการตลาด (การขายผา่นพนกังาน) สโมสรมีการนาํพริตต้ีมาเป็นกองเชียร์
จะช่วยดึงดูดใหส้มาชิกเขา้ร่วมเป็นกองเชียร์ได ้คะแนนเฉล่ีย 3.74 คะแนน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

การส่ือสารทางการตลาด (การประชาสัมพนัธ์) สโมสรมีกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นส่ิงท่ีดี
และเป็นส่ิงท่ีสโมสรฟุตบอลควรมีอยา่งสมํ่าเสมอ คะแนนเฉล่ีย 4.08 คะแนน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของพฤติกรรมการเป็นผูช้ม
การแข่งขนัไทยลีก (การซ้ือและการเป็นผูช้ม) 
 

พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัไทยลีก  ̅ 
(SD) 

ระดบัการ
ปฏิบติั 

การซ้ือและการเป็นผูช้ม 
1 ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของสโมสรอยา่งสมํ่าเสมอ 3.86 บ่อยคร้ัง 
  (0.92)  
2 ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกท่ีออกใหม่ของสโมสรอยูเ่สมอ 3.95 บ่อยคร้ัง 
  (0.87)  
3 มกัจะเขา้ไปเชียร์สโมสรท่ีสนามแข่งขนัในนดัท่ีสโมสรเป็นเจา้

บา้นอยูเ่สมอ ๆ 
3.97 บ่อยคร้ัง 

  (0.97)  
4 มกัจะตามไปเชียร์สโมสรท่ีสนามแข่งขนัในนดัท่ีสโมสรเป็นทีม

เยอืนอยูเ่สมอ ๆ 
3.86 บ่อยคร้ัง 

  (1.03)  
5 ร้องเพลงร่วมกบักองเชียร์เม่ือทีมท่ีท่านเป็นสมาชิกแข่งขนัอยู ่ 3.89 บ่อยคร้ัง 
  (0.95)  
6 คิดวา่ไม่ควรมีการแสดงออกท่ีรุนแรงของกองเชียร์ระหวา่งการ

แข่งขนั 
4.07 บ่อยคร้ัง 

  (0.95)  

ภาพรวมการซ้ือและการเป็นผูช้ม 3.93 
(0.66) 

บ่อยคร้ัง 

 
 จากตารางท่ี 4.8 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัไทยลีก (การซ้ือและการ
เป็นผูช้ม) มีคะแนนเฉล่ียรวม 3.93 คะแนน อยูใ่นระดบับ่อยคร้ังโดยหวัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรก คือ คิดว่าไม่ควรมีการแสดงออกท่ีรุนแรงของกองเชียร์ระหวา่งการแข่งขนั เฉล่ีย 4.07 
คะแนน อยูใ่นระดบับ่อยคร้ัง รองลงมา คือ มกัจะเขา้ไปเชียร์สโมสรท่ีสนามแข่งขนัในนดัท่ีสโมสร
เป็นเจา้บา้นอยูเ่สมอ ๆ เฉล่ีย 3.97คะแนน อยูใ่นระดบับ่อยคร้ังและซ้ือสินคา้ท่ีระลึกท่ีออกใหม่ของ
สโมสรอยูเ่สมอ เฉล่ีย 3.95 คะแนน อยูใ่นระดบับ่อยคร้ังตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของพฤติกรรมการเป็นผูช้ม
การแข่งขนัไทยลีก (ความภกัดีต่อสโมสร) 
 

พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัไทยลีก  ̅ 
(SD) 

ระดบัการ
ปฏิบติั 

ความภกัดีต่อสโมสร 

1 วจิารณ์สโมสรท่ีท่านเป็นสมาชิก เม่ือสโมสรมีผลการแข่งขนัท่ี
ตกตํ่า 

3.57 บ่อยคร้ัง 
  (1.18)  
2 ตระหนกัวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสโมสรท่ีท่านเป็นสมาชิก 4.08 บ่อยคร้ัง 
  (0.85)  

 3 ตระหนกัวา่สมาชิกกองเชียร์ของสโมสรเดียวกนัเปรียบเสมือน
สมาชิกในครอบครัวของท่าน 

4.11 บ่อยคร้ัง 
  (0.87)  
4 ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะติดตามเชียร์สโมสร แมว้า่จะยงัไม่ชนะเลิศการ

แข่งขนัรายการใด ๆ ก็ตาม 
4.22 เป็นประจาํ 

  (0.83) 
5 มกัชวนผูอ่ื้นมาเป็นสมาชิกของสโมสร 4.07 บ่อยคร้ัง 
  (0.85)  
6 จะรู้สึกสูญเสียถา้ท่านเลิกเชียร์สโมสรฟุตบอลแห่งน้ี 3.95 บ่อยคร้ัง 
  (0.95)  
7 ภูมิใจท่ีจะเล่าเร่ืองราวของสโมสรแห่งน้ีใหก้บัผูอ่ื้นฟัง 4.23 เป็นประจาํ 
  (0.78) 
8 แกต่้างแทนสโมสรแห่งน้ีถา้มีผูเ้ขา้ใจขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง 4.25 

(0.85) 
เป็นประจาํ 

  
ภาพรวมความภกัดีต่อสโมสร 4.13 

(0.58) 
บ่อยคร้ัง 

ภาพรวมพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัไทยลีก 4.03 
(0.62) 

บ่อยคร้ัง 

 
 จากตารางท่ี 4.9 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัไทยลีก (ความภกัดีต่อ
สโมสร) มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.13 คะแนน อยู่ในระดบับ่อยคร้ัง โดยหัวขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด            
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3 อนัดบัแรกคือ แกต่้างแทนสโมสรแห่งน้ีถา้มีผูเ้ขา้ใจขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง เฉล่ีย 4.25 คะแนน อยูใ่น
ระดบัเป็นประจาํ รองลงมาคือ ภูมิใจท่ีจะเล่าเร่ืองราวของสโมสรแห่งน้ีให้กบัผูอ่ื้นฟัง เฉล่ีย 4.23 
คะแนน อยูใ่นระดบัเป็นประจาํ และยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะติดตามเชียร์สโมสร แมว้า่จะยงัไม่ชนะเลิศการ
แข่งขนัรายการใด ๆ ก็ตาม เฉล่ีย 4.22 คะแนน อยูใ่นระดบัเป็นประจาํ ตามลาํดบั 
 
4.4  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความส าเร็จของสโมสรและการส่ือสารการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นผู้ชมฟุตบอลไทยในการแข่งขันฟุตบอลไทยลกี  

ในขั้นตอนของการวเิคราะห์อิทธิพลความสาํเร็จของสโมสรและการส่ือสารการตลาดท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มฟุตบอลไทยในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก ประกอบดว้ย  
 4.4.1  การตรวจสอบความโด่งและความเบข้องขอ้มูล ถา้มีค่าอยูร่ะหวา่ง -3.0 ถึง 3.0 แสดงถึง
การกระจายของขอ้มูลดงักล่าวมีการแจกแจงแบบปกติ (Tabachnick and Fidell,  2007) 
 4.4.2  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีใช้ศึกษา แสดงในตารางท่ี 4.10 ถึง 4.12 
โดยถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ถา้มีค่าอยู่ระหว่าง -0.80 ถึง 0.80 ถือว่าตวัแปรดงักล่าวไม่เกิด
ปัญหาสภาวะร่วมระหวา่งตวัแปร (Multicollinearity) 
 4.4.3  การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของปัจจยัท่ีศึกษาเร่ืองวเิคราะห์อิทธิพลความสําเร็จ
ของสโมสรและการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มฟุตบอลไทยในการแข่งขนั
ฟุตบอลไทยลีก แสดงในแผนภาพท่ี 4.1 ถึง 4.5 
 4.4.4  การวิเคราะห์อิทธิพลความสําเร็จของสโมสรและการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นผูช้มฟุตบอลไทยในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก แสดงในตารางท่ี 4.14 ถึง 4.16 
และแผนภาพ 4.6  
 
 4.4.1 การตรวจสอบความโด่งและความเบข้องขอ้มูล แสดงในตารางท่ี 4.10 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



106 

ตารางที ่4.10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความโด่ง ความเบ ้  
 

ปัจจยั  ̅ SD ความเบ ้ ความโด่ง 
1 ตราสินคา้เด่ียว 3.95 0.49 -0.83 1.26 
2 ตราสินคา้ร่วม 3.81 0.58 -0.81 0.79 
1 ผูเ้ล่นต่างชาติ 4.13 0.69 -0.51 -0.28 
2 ผูฝึ้กสอนต่างชาติ 3.95 0.69 -0.53 0.23 
3 สโมสรพนัธมิตร 3.99 0.60 -0.44 0.04 
1 การชนะเลิศ 4.05 0.63 -0.99 2.18 
2 จาํนวนผูช้ม 4.13 0.81 -0.63 -0.10 
1 การโฆษณา 3.69 0.83 -0.75 0.15 
2 การส่งเสริมการขาย 3.93 0.84 -0.89 0.86 
3 การจดักิจกรรมและการสร้าง

ประสบการณ์ 
3.71 0.89 -0.75 0.11 

4 การตลาดผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและ
ส่ือออนไลน์ 

4.16 0.83 -1.20 1.40 

5 การตลาดทางตรง 4.04 0.85 -0.93 0.71 
6 การขายผา่นพนกังาน 3.74 1.09 -0.71 0.09 
7 การประชาสัมพนัธ์ 4.08 0.83 -0.64 -0.07 
1 พฤติกรรมการซ้ือและการเขา้ชมการ

แข่งขนั 
3.93 0.66 -0.76 0.37 

2 ความภกัดีต่อสโมสร 4.13 0.58 -1.10 2.26 
 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการตรวจสอบค่าความโด่งและความเบข้องตวัแปรท่ีศึกษามีค่า
ผา่นเกณฑข์อ้ตกลงทุกขอ้ 

 
4.4.2 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใชศึ้กษา มีผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 

ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.11  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรการสนับสนุนตราสินค้าและความเป็น
นานาชาติ 
 

ตวัแปร S_Brand C_Brand Play Staff Affiliates 

S_Brand 1 0.722*    

C_Brand   1    

Play     1 0.360* 0.434* 

Staff       1 0.497* 

Affilates         1 

 
จากตารางท่ี 4.11 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรการสนบัสนุน และความเป็น

นานาชาติ ทุกตัวแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ น้อยกว่า 0.80 ทุกตวัแปร ซ่ึงถือว่าตวัแปร
ดงักล่าวไม่เกิดปัญหาสภาวะร่วมระหวา่งตวัแปร (Multicollinearity) 

 
ตารางที ่4.12 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรความสาํเร็จของสโมสร  และพฤติกรรมการ
เป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก   

ตวัแปร Champ Spec Buying Spec Royalty 
Champ 1 0.446*   

Spec   1   

Buying Spec     1 0.568* 

Royalty       1 

 
จากตารางท่ี 4.12 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัความสําเร็จของสโมสร  และ

พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกทุกตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ นอ้ยกวา่ 
0 . 8 0  ทุ ก ตัว แป ร  ซ่ึ ง ถื อ ว่ า ตัว แ ป รดัง ก ล่ า ว ไ ม่ เ กิ ด ปั ญ ห า ส ภ า วะ ร่ ว ม ระ ห ว่ า ง ตัว แ ป ร 
(Multicollinearity) 
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ตารางที ่4.13  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการส่ือสารทางการตลาด 
 

ตวัแปร Advert Sale pro 
Event 
exp 

Mobile 
online Direct 

Person 
sell 

Public 
rela 

Advert 1 0.442* 0.596* 0.322* 0.369* 0.409* 0.344* 

Sale pro   1 0.451* 0.247* 0.471* 0.425* 0.374* 

Event exp     1 0.356* 0.404* 0.435* 0.330* 

Mobile online       1 0.127*    0.078 0.345* 

Direct         1 0.431* 0.292* 

Person sell           1 0.275* 

Public rela             1 

 
จากตารางท่ี 4.13 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรการส่ือสารทางการตลาดมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ นอ้ยกวา่ 0.80 ทุกตวัแปร ซ่ึงถือวา่ตวัแปรดงักล่าวไม่เกิดปัญหาสภาวะร่วม
ระหวา่งตวัแปร (Multicollinearity) 

4.4.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของปัจจัยท่ีศึกษา  เร่ืองวิเคราะห์อิทธิพล
ความสําเร็จของสโมสรและการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มฟุตบอลไทยใน
การแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 

จากการวิเคราะห์ตวัแบบองค์ประกอบเชิงยืนยนัของปัจจยัเชิงเหตุดา้นการสนบัสนุน
ตราสินค้า ความเป็นนานาชาติ ความสําเร็จของสโมสร และการส่ือสารทางการตลาดมีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์โดยใชโ้ปรแกรม LISREL 8.72 จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 457 คน  

ตวัแบบองค์ประกอบเชิงยืนยนัของปัจจยัเชิงเหตุดา้นการสนบัสนุนตราสินคา้มีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการตรวจสอบค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ต่อองศา
อิสระ (df) เท่ากับ 2.464 และค่าดัชนีอ่ืน ๆ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดค่า RMSEA= 0.061 
NFI=0.94 CFI=0.96 SRMR=0.050 GFI=0.90 และ AGFI= 0.90 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ การสนบัสนุน
ตราสินคา้ ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ตราสินคา้เด่ียว (sig)ประกอบดว้ย 13 ขอ้คาํถาม โดยมี
ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.38 0.54 0.38 0.29 0.21 0.24 0.49 0.47 0.34 0.62 0.63 0.58 และ 
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0.70 ซ่ึงมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบทุกตวัมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ (R2 ) เท่ากบั 0.14 0.29 0.14 0.09 0.04 0.06 0.24 0.22 0.11 0.39 0.40 0.34 และ 0.49 
ตามลาํดบั และ 2) ตราสินคา้ร่วม (co) ประกอบดว้ย 10 ขอ้คาํถาม โดยมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ
เท่ากบั 0.55 0.59 0.50 0.66 0.54 0.59 0.56 0.55 0.55 และ 0.57 ซ่ึงมีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบทุกตวัมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2 ) เท่ากบั 0.31 0.35 0.25 0.43 
0.30 0.35 0.31 0.30 0.31 และ 0.32 ดงัภาพท่ี 4.1  DPU
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      = 2.464 RMSEA= 0.061 NFI=0.94 CFI=0.96 SRMR=0.050 GFI=0.90 และ AGFI= 
0.90 
 

ภาพที ่4.1  ผลการวเิคราะห์ตวัแบบองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของปัจจยัเชิงเหตุดา้นการสนบัสนุนตรา
สินคา้ (คะแนนมาตรฐาน)  
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ตัวแบบองค์ประกอบเชิงยืนยนัของปัจจัยเชิงเหตุด้านความเป็นนานาชาติมีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการตรวจสอบค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ต่อองศา
อิสระ (df) เท่ากบั 2.710 และค่าดชันีอ่ืนๆ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดค่า RMSEA= 0.061 NFI=0.97 
CFI=0.98 SRMR=0.033 GFI=0.98 และ AGFI= 0.95 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ความเป็นนานาชาติ
ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ล่นต่างชาติ(play) ประกอบดว้ย 2 ขอ้คาํถาม โดยมีค่านํ้ าหนกั
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.69 และ 0.79 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบทุกตวัมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2 ) เท่ากบั 0.47 และ 0.62 ตามลาํดบั 2) ผู้
ฝึกสอนต่างชาติ (staff) ประกอบดว้ย 2 ขอ้คาํถาม โดยมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.70 และ 
0.69 ตามลาํดับ ซ่ึงมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบทุกตวัมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2 ) เท่ากบั 0.49 และ 0.48 ตามลาํดบั และ 3) สโมสรพนัธมิตร(affi)  
ประกอบดว้ย 4 ขอ้คาํถาม โดยมีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.67 0.70 0.57 และ 0.53 ตามลาํดบั 
ซ่ึงมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบทุกตวัมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ (R2 ) เท่ากบั 0.45 0.49 0.33 และ 0.28 ตามลาํดบั ดงัภาพท่ี 4.2 

 

      = 2.710 RMSEA= 0.061 NFI=0.97 CFI=0.98 SRMR=0.033 GFI=0.98 และ AGFI= 
0.95 
 

ภาพที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ตวัแบบองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของปัจจยัเชิงเหตุดา้นความเป็นนานาชาติ 
(คะแนนมาตรฐาน)  
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ตวัแบบองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของปัจจยัเชิงเหตุดา้นการส่ือสารทางการตลาด มีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการตรวจสอบค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ต่อองศา
อิสระ (df) เท่ากับ 2.710 และค่าดัชนีอ่ืน ๆ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดค่า RMSEA= 0.071 
NFI=0.96 CFI=0.97 SRMR=0.048 GFI=0.94 และ AGFI= 0.90 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ การส่ือสารทาง
การตลาดประกอบดว้ย 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1)การโฆษณา (adv) ประกอบดว้ย 4 ขอ้คาํถาม โดยมีค่า
นํ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.66 0.82 0.80 และ 0.73 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบทุกตวัมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2 ) เท่ากบั 0.43 0.68 0.63 และ 
0.54 ตามลาํดบั 2) การตลาดผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและส่ือสังคมออนไลน์ (mob) ประกอบดว้ย              
2 ขอ้คาํถาม โดยมีค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.83 และ 0.71 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่านํ้ าหนัก
องคป์ระกอบทุกตวัมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2 ) เท่ากบั 
0.70 และ 0.50 ตามลาํดบั 3) การจดักิจกรรมการสร้างประสบการณ์ (eve) ประกอบดว้ย 3 ขอ้คาํถาม 
โดยมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.66 0.71 และ 0.65 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ
ทุกตวัมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2 ) เท่ากบั 0.43 0.50 
และ 0.43 ตามลาํดบั 4) การขายผ่านพนกังาน (per) ประกอบดว้ย 1 ขอ้คาํถาม โดยมีค่านํ้ าหนกั
องค์ประกอบเท่ากบั 0.91 ซ่ึงมีค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 5) การ
ประชาสัมพนัธ์ (pub) ประกอบดว้ย 1 ขอ้คาํถาม โดยมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 1.19 ซ่ึงมีค่า
นํ้ าหนกัองคป์ระกอบมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  6) การส่งเสริมการขาย (sel) ประกอบดว้ย           
2 ขอ้คาํถาม โดยมีค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.66 และ 0.73 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่านํ้ าหนัก
องคป์ระกอบทุกตวัมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2 ) เท่ากบั 
0.43 และ 0.53 ตามลาํดบั และ 7) การตลาดทางตรง (dir) ประกอบดว้ย 1 ขอ้คาํถาม โดยมีค่า
นํ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 1.17 ซ่ึงมีค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และจากค่าความคลาดเคล่ือนของการโฆษณาด้วยการได้รับข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์มี
ความสัมพนัธ์กบัการจดักิจกรรมและการสร้างประสบการณ์เร่ืองการได้รับข่าวสารของสโมสร
เพราะทาํใหส้มาชิกส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารอยา่งกวา้งขวาง ดงัภาพท่ี 4.3 
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      = 2.710 RMSEA= 0.071 NFI=0.96 CFI=0.97 SRMR=0.048 GFI=0.94 และ AGFI= 
0.90 

 
ภาพที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ตวัแบบองค์ประกอบเชิงยืนยนัของปัจจยัเชิงเหตุดา้นการส่ือสารทาง
การตลาด (คะแนนมาตรฐาน) 
 

ตวัแบบองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของความสําเร็จของสโมสร มีความสอดคลอ้งกลมกลืน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ผลการตรวจสอบค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ต่อองศาอิสระ (df) เท่ากบั 
1.570 และค่าดชันีอ่ืน ๆ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดค่า RMSEA= 0.036 NFI=0.99 CFI=1.00 
SRMR=0.017 GFI=1.00 และ AGFI= 0.98 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ความสําเร็จของสโมสร 
ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) การชนะเลิศ (cham) ประกอบดว้ย 3 ขอ้คาํถาม โดยมีค่านํ้ าหนกั
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.71 0.67 และ 0.60 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบทุกตวัมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2 ) เท่ากบั 0.51 0.45 และ 0.36 
ตามลาํดบั และ 2) จาํนวนผูช้ม (spec) ประกอบดว้ย 1 ขอ้คาํถาม โดยมีค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบ
เท่ากบั 1.23 ซ่ึงมีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบทุกตวัมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัภาพท่ี 4.4 
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      = 1.570 RMSEA= 0.036 NFI=0.99 CFI=1.00 SRMR=0.017 GFI=1.00 และ AGFI= 
0.98 
 

ภาพที่ 4.4  ผลการวิเคราะห์ตวัแบบองค์ประกอบเชิงยืนยนัของความสําเร็จของสโมสร (คะแนน
มาตรฐาน)  
 

ตวัแบบองค์ประกอบเชิงยืนยนัของพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 
มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการตรวจสอบค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ต่อ
องศาอิสระ (df) เท่ากบั 3.18 และค่าดชันีอ่ืน ๆ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดค่า RMSEA= 0.069 
NFI=0.95 CFI=0.97 SRMR=0.046 GFI=0.94 และ AGFI= 0.91 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ พฤติกรรมการ
เป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกประกอบดว้ย 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) การซ้ือและการเขา้ชม (buy) 
ประกอบดว้ย 6 ขอ้คาํถาม โดยมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.77 0.80 0.51 0.59 0.60 และ 0.37 
ซ่ึงมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบทุกตวัมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ (R2 ) เท่ากบั 0.59 0.64 0.26 0.35 0.36 และ 0.14 ตามลาํดบั  2) ความภกัดี (loy) 
ประกอบดว้ย 7 ขอ้คาํถาม โดยมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.59 0.65 0.67 0.58 0.51 0.54 และ 
0.54 ตามลาํดับ ซ่ึงมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบทุกตวัมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2 ) เท่ากบั 0.59 0.64 0.26 0.35 0.36 และ 0.14 ตามลาํดบั ดงัภาพท่ี 4.5 
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      = 3.18 RMSEA= 0.069 NFI=0.95 CFI=0.97 SRMR=0.046 GFI=0.94 และ AGFI= 0.91 
 

ภาพที่ 4.5  ผลการวิเคราะห์ตวัแบบองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนั
ฟุตบอลไทยลีก (คะแนนมาตรฐาน)  
 

4.4.4  การวิเคราะห์อิทธิพลความสําเร็จของสโมสรและการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นผูช้มฟุตบอลไทยในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 

จากการวิเคราะห์ตวัแบบเชิงสาเหตุโดยใชเ้มตริกซ์ความสัมพนัธ์เป็นขอ้มูลนาํเขา้และ
ทาํการประมาณค่า โดยวิธีไลคลิ์ฮูด้สูงสุด (Maximum Likelihood) โดยใชโ้ปรแกรม LISREL 8.72 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการทดสอบตวัแบบสมมติฐาน โดยใชข้อ้มูลจากตวัอยา่งจาํนวน 457 คน 
ปรากกฎวา่ ตวัแบบปัจจยัเชิงเหตุดา้นการสนบัสนุนตราสินคา้ (brand)  ความเป็นนานาชาติ (Int) 
ความสําเร็จของสโมสร (suc) และการส่ือสารทางการตลาด (mar) มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้ม
การแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก (beh)  ท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผล
การตรวจสอบค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ต่อองศาอิสระ (df) เท่ากบั 2.909 และค่าดชันีอ่ืน ๆ 
เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดค่า RMSEA= 0.065 NFI = 0.96 CFI=0.97 SRMR=0.047 GFI=0.93 และ 
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AGFI = 0.90 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตวัแบบตามสมมติฐานสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แสดงให้
เห็นวา่ตวัแบบท่ีสร้างข้ึนสามารถนาํมาอธิบายพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก  

ส่วนความคลาดเคล่ือนของตราสินคา้ร่วมกบัการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
และความสัมพนัธ์ของความคลาดเคล่ือนของสโมสรพนัธมิตรกบัการตลาดผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
และส่ือออนไลน์ เพราะตราสินคา้ร่วมกนัระหวา่งสโมสรหรือหน่วยงานต่างๆ จะทาํให้ทั้งสองฝ่าย
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ SCG ลงนามเป็น
พนัธมิตรกบัสโมสรเมืองทอง หนองจอก ยไูนเตด็ โดยการทาํสัญญามูลค่า 600 ลา้นบาท เอสซีจี เขา้
มาร่วมถือหุ้นของสโมสร 30 เปอร์เซ็นต์ พร้อมได้สิทธิใช้ช่ือทีมเป็น สโมสรเอสซีจี เมืองทอง 
หนองจอก ยไูนเตด็ ซ่ึงเป็นตราสโมสรแบบตราร่วม ทั้งยงัเป็นสปอนเซอร์คาดหนา้อกเส้ือแข่ง เพื่อ
เตรียมแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ตั้ งแต่ฤดูกาล 2012 ไปจนครบสัญญา 5 ปี 
(http://www.manager.co.th/sport/ViewNews.aspx?NewsID=9550000021592) พร้อมกันน้ียงัได้
เปล่ียนช่ือทีมจาก "เมืองทองฯ ยูไนเต็ด" มาเป็น "เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด" และไดเ้ปล่ียนช่ือ
ส น า ม จ า ก เ ดิ ม  "ย า ม า ฮ่ า  ส เ ต เ ดี้ ย ม "  ม า เ ป็ น  "ส น า ม เ อ ส ซี จี  ส เ ต เ ดี้ ย ม " 
(http://sport.sanook.com/38764/) และเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560ไดมี้การจดังานแถลงข่าวลงนาม
ความร่วมมือต่อสัญญาการสนับสนุนระหว่าง “เอสซีจี” และสโมสรฟุตบอล เอสซีจี เมืองทอง 
ยไูนเตด็ ในรูปแบบของผูส้นบัสนุนรายการใหญ่ เป็นระยะเวลาอีก 5 ปี ภายใตง้บประมาณ 600 ลา้น
บ า ท  โ ด ย มี ก า ร เ ชิ ญ ผู ้ ส่ื อ ข่ า ว แ ล ะ มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น ส่ื อ ต่ า ง  ๆ 
(http://www.goal.com/th/news/4280/ฟุตบอลไทย/2017/01/05/31165102/)   

และการสร้างพนัธมิตรระหวา่งสโมสรก็จะช่วยให้เกิดความร่วมมือและการตลาดผา่น
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและส่ือออนไลน์ โดยเฉพาะเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นประเด็นท่ีเกิด
ความสนใจให้แก่แฟนบอลได้รับข้อมูลข่าวสารทั้ งการใช้ส่ือหลักผ่านทางโทรทัศน์ และส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น สโมสรเอฟซี โตเกียวประกาศเป็นพนัธมิตรกบัสโมสรบางค็อก ยูไนเต็ด และ
ล ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข้ อ มู ล ก า ร เ ป็ น พั น ธ มิ ต ร ผ่ า น ท า ง ส่ื อ อ อ น ไ ล น์ ข อ ง ส โ ม ส ร 
(http://www.fctokyo.co.jp/259148)  ดงัตวัอยา่งของการยืมตวันกัฟุตบอลของชนาธิป สรงกระสินธ์ 
นกัฟุตบอลอายุ 23 ปีของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เพื่อเล่นให้กบัสโมสรคอนซาโดเล่ ซัป
โปโร เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนในฟุตบอลลีกของระเทศญ่ีปุ่นในระดบัดิวิชนั 1 ส่งผลให้ชนาธิป 
สรงกระสินธ์เป็นนักฟุตบอลไทยรายแรกท่ีมาเล่นฟุตบอลลีกอาชีพสูงสุดในประเทศญ่ีปุ่น
(http://www.siamsport.co.th/Sport_Football/170110_155.html  10 มกราคม 2560) ส่วนนกัเตะไทย
รายท่ี2 ท่ีมีสัญญายืมตวัผูเ้ล่นคือจกัรกฤษณ์  เวชภิรมย ์ดาวรุ่งวยั 20 ปีของสโมสรแบงค็อกยไูนเต็ด 
เพื่อเล่นใหก้บัสโมสรเอฟซี โตเกียว (http://www.goal.com 10 กรกฎาคม 2560) จากการยืมตวัผูเ้ล่น
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ทั้ง 2 รายจะเห็นไดว้่าทั้ง 4 สโมสรได้รับความสนใจจากส่ือมวลชนและแฟนบอลทั้ง 2 ประเทศ 
และกลายเป็นหัวข้อในการสนทนาทางส่ือออนไลน์ของผูช้มการแข่งขันทั้งประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่น ตลอดจนมีผูติ้ดตาม ในส่ืออินสตราแกรมออนไลน์ส่วนตวัของชนาธิป สรงกระสินธ์ 
จาํนวนกว่า 2,000,000 คน(https://www.instagram.com/jaychanathip/?hl=th)  และนักฟุตบอลทั้ง              
2 คนยงัจะไดรั้บการเรียนรู้ในรูปแบบการฝึกและประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและลงแข่งขนัในลีก
ของประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองความแข็งแกร่งของฟุตบอลในระดบัเอเชีย ดงัภาพท่ี 4.6 และ
ตารางท่ี 4.13 

 

 
      = 2.909 RMSEA= 0.065 NFI=0.96 CFI=0.97 SRMR=0.047 GFI=0.93 AGFI= 0.90 
 
ภาพที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ตวัแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุดา้นการสนบัสนุนตราสินคา้ ความเป็น
นานาชาติ ความสาํเร็จของสโมสร และการส่ือสารทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มการ
แข่งขนัฟุตบอลไทยลีก (คะแนนมาตรฐาน) 
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ตารางที ่4.14  ค่าดชันีความกลมกลืนและดชันีเปรียบเทียบของตวัแบบ 
 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติในตัวแบบ 
      สัดส่วน        ไม่เกิน 5 (Schumacker & Lomax, 

2004) 
2.91 

RMSEA  นอ้ยกวา่  0.08 (Hu & Bentler, 1998) 0.07 
NFI  มากกวา่  0.09 (Byrne, 1994) 0.96 
CFI  มากกวา่  0.09 (Byrne, 1994) 0.97 
SRMR  นอ้ยกวา่  0.05 (Hu & Bentler, 1998) 0.047 
GFI  มากกวา่  0.09 (Byrne, 1994) 0.93 
AGFI  มากกวา่  0.09 (Byrne, 1994) 0.90 
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ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัแบบองคป์ระกอบ ดา้นการสนบัสนุน
ตราสินค้า ความเป็นนานาชาติ ความสําเร็จของสโมสร และการส่ือสารทางการตลาดมีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 
 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต 
น า้หนักองค์ประกอบ 

 (R2) 
น า้หนักองค์ประกอบ SE p-value 

Brand Sin  0.82 - - 0.68 
Co 0.87 0.07 0.000* 0.76 

Int Player 0.55 - - 0.30 
Staff 0.66 0.12 0.000*

 0.44 
Affi 0.76 0.12 0.000*

 0.57 
Suc Cha 0.66 - - 0.44 

Spec 0.55 0.12 0.000* 0.31 
Mar Adv 0.73 - - 0.54 

Sel 0.61 0.07 0.000*
 0.43 

Even 0.71 0.07 0.000*
 0.51 

Mob 0.51 0.08 0.000*
 0.26 

Dir 0.51 0.07 0.000*
 0.26 

Per 0.54 0.09 0.000*
 0.29 

Pub 0.55 0.07 0.000*
 0.30 

Beh Buy 0.81 - - 0.66 
Loy 0.67 0.06 0.000* 0.45 

  
เม่ือพิจารณาถึงตวัแบบการวดัของตวัแปรการสนบัสนุนตราสินคา้ (Brand) พบวา่ ตวั

แปรสังเกตทุกตวัสามารถใชแ้ทนตวัแปรแฝงไดดี้ ซ่ึงมีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบทุกตวัมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียดสําคญัดงัน้ี การสนบัสนุนตราสินคา้ (Brand) ประกอบดว้ยตวั
แปรสังเกต 2 ตวั ไดแ้ก่ ตราสินคา้เด่ียว (Sin) และ ตราสินคา้ร่วม (Co) โดยมีค่าองคป์ระกอบ  0.82 
และ 0.87 ตามลาํดบั และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2 ) เท่ากบั 0.68 และ 0.76 ตามลาํดบั ซ่ึง
แสดงว่าตวัแปรสังเกตทั้งสองตัวมีความสัมพนัธ์กับตวัแปรแฝงด้านการสนับสนุนตราสินค้า 
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(Brand) โดยในตวัแปรสังเกตท่ีมีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบมากและตวัแปรสังเกตท่ีมีความสําคญัมาก
ท่ีสุดต่อการสนบัสนุนตราสินคา้ (Brand) คือ ตราสินคา้ร่วม (Co) 

เม่ือพิจารณาถึงตวัแบบการวดัของตวัแปรการความเป็นนานาชาติ (Int) พบว่า ตวัแปร
สังเกตทุกตวัสามารถใช้แทนตวัแปรแฝงไดดี้ ซ่ึงมีค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบทุกตวัมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียดสําคญัดงัน้ี ความเป็นนานาชาติ (Int) ประกอบด้วยตวัแปร
สังเกต 3 ตวั ไดแ้ก่ ผูเ้ล่นต่างชาติ (Player) ผูฝึ้กสอนต่างชาติ (Staff) และ สโมสรพนัธมิตร (Affi) 
โดยมีค่าองค์ประกอบ 0.55 0.66 และ 0.76 ตามลาํดบั และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2 ) 
เท่ากบั 0.30 0.44 และ 0.57 ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงว่า ตวัแปรสังเกตทั้งสามตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวั
แปรแฝงดา้นความเป็นนานาชาติ โดยในตวัแปรสังเกตท่ีมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมากและตวัแปร
สังเกตท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดต่อการความเป็นนานาชาติ คือ สโมสรพนัธมิตร (Affi) 

เม่ือพิจารณาถึงตวัแบบการวดัของตวัแปรความสําเร็จของสโมสร พบวา่ ตวัแปรสังเกต
ทุกตวัสามารถใช้แทนตวัแปรแฝงได้ดี ซ่ึงมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบทุกตวัมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียดสําคญัดงัน้ี ความสําเร็จของสโมสร (Suc) ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต 
2 ตวั ได้แก่ การชนะเลิศ (Cha) และ จาํนวนผูช้ม (Spec) โดยมีค่าองค์ประกอบ 0.66 และ 0.55 
ตามลาํดบั และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2 ) เท่ากบั 0.44 และ 0.31 ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงวา่ ตวั
แปรสังเกตทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรแฝงด้านความสําเร็จของสโมสร โดยในตวัแปร
สังเกตท่ีมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมากและตวัแปรสังเกตท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดต่อความสําเร็จ
ของสโมสร คือ การชนะเลิศ (Cha) 

เม่ือพิจารณาถึงตัวแบบการวดัของตวัแปรการส่ือสารทางการตลาด พบว่า ตวัแปร
สังเกตทุกตวัสามารถใช้แทนตวัแปรแฝงไดดี้ ซ่ึงมีค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบทุกตวัมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียดสําคญัดงัน้ี การส่ือสารทางการตลาด (Mar) ประกอบดว้ยตวั
แปรสังเกต 7 ตวั ได้แก่ การโฆษณา (Adv) การส่งเสริมการขาย (Sel) การจดักิจกรรมการสร้าง
ประสบการณ์ (Even) การตลาดผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ทางการตลาด 
(Mob) การตลาดทางตรง (Dir) การขายผา่นพนกังาน (Per) และการประชาสัมพนัธ์ (Pub) โดยมีค่า
องคป์ระกอบ 0.73 0.66 0.71 0.51 0.51 0.54 และ 0.55 ตามลาํดบั และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
(R2 ) เท่ากบั 0.54 0.43 0.51 0.26 0.26 0.29 และ 0.30 ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงวา่ ตวัแปรสังเกตทั้งสอง
ตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรแฝงดา้นการส่ือสารทางการตลาด (Mar) โดยในตวัแปรสังเกตท่ีมีค่า
นํ้ าหนกัองค์ประกอบมากและตวัแปรสังเกตท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดต่อการส่ือสารทางการตลาด 
คือ การโฆษณา (Adv) 
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เม่ือพิจารณาถึงตวัแบบการวดัของตวัแปรพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอล
ไทยลีก (Beh) พบวา่ ตวัแปรสังเกตสามารถใชแ้ทนตวัแปรแฝงไดดี้ ซ่ึงมีค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียดสําคญั ดงัน้ี พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนั
ฟุตบอลไทยลีก (Beh) ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต 2 ตวั ไดแ้ก่ พฤติกรรมการซ้ือและการเขา้ชมการ
แข่งขนั (Buy) ความภกัดีต่อสโมสร (Loy) โดยมีค่าองคป์ระกอบ 0.81 และ 0.67 ซ่ึงแสดงวา่ ตวัแปร
สังเกตทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรแฝงดา้นพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย
ลีก 

ในลําดับต่อไปจะเป็นการทดสอบสมมติฐานการศึกษาโดยใช้การคํานวณค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลตวัแบบดงัในตารางท่ี 4.16 

 

ตารางที่ 4.16 ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแบบ ส่วนเบ่ียงเบนความคลาดเคล่ือน และp-value                   
ของตวัแปรแฝง  

 

เส้นทางอิทธิพล 
อิทธิพลของตวัแบบ 

ค่า
สัมประสิทธ์ิ 

SE p-value 

Suc H1 
 

Brand 0.33 0.12 0.002* 

Suc H2 
 

Int 0.55 0.14 0.000* 

Beh H3 
 

Suc 0.10 0.12 0.149 

Beh H4 
 

Mar 0.71 0.08 0.000* 

 

หมายเหตุ. * มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 
 สมมติฐานในการวิจยัขอ้ท่ี 1 (H1) การสนบัสนุนตราสินคา้ของสโมสรมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความสาํเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ การสนบัสนุนตราสินคา้ (Brand) ของสโมสรมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความสําเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก (Suc) อย่างมีระดับ
นยัสาํคญัท่ี 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.33 (p-value = 0.002* < 0.05)  
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สมมติฐานในการวิจยัขอ้ท่ี 2 (H2) ความเป็นนานาชาติของสโมสรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสาํเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ ความเป็นนานาชาติ (Int) ของสโมสรมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความสําเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก (Suc) อย่างมีระดบันยัสําคญัท่ี 
0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.55 (p-value = 0.000*  < 0.05)  

สมมติฐานในการวจิยัขอ้ท่ี 3 (H3) ความสาํเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อลกัษณะพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่ ความสําเร็จของสโมสร (Suc) ของสโมสรไม่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก (Beh) ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 
ค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.10 (p-value = 0.149 > 0.05)  

สมมติฐานในการวิจยัขอ้ท่ี 4  (H4) การส่ือสารทางการตลาดของสโมสรฟุตบอลมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อลกัษณะพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4 พบว่า การส่ือสารทางการตลาด(Mar) ของสโมสรมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก (Beh) อยา่งมีระดบันยัสําคญั
ท่ี 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.91 (p-value = 0.000* < 0.05)   

 
ตารางที ่4.17 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม อิทธิพลร่วม และR2 ของค่าของตวัแปรเชิงสาเหตุ 
 

ตวัแปรเหตุ 

ตวัแปรผล 
ความสาํเร็จของสโมสร พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนั

ฟุตบอลไทยลีก 
DE IE TE DE IE TE 

การสนบัสนุนตราสินคา้  0.33 - 0.33 - 0.03 0.03 
ความเป็นนานาชาติ  0.55 - 0.55 - 0.05 0.05 
ความสาํเร็จของสโมสร  - - - 0.10 - 0.10 
การส่ือสารทางการตลาด - - - 0.71 - 0.71 
R2 0.68 0.60 
 
หมายเหตุ. * มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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โดยสรุปเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลระหว่างตวัแปรดงัตาราง 4.16 และ 4.17 
พบวา่ พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก (Beh) ไดรั้บอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นบวก
จากความสําเร็จของสโมสร (Suc) และการส่ือสารทางการตลาด (Mar) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากบั 0.10 และ 0.71 ตามลาํดบั และค่า p-value เท่ากบั 0.149 และ 0.000* ตามลาํดบั  
แสดงวา่ การส่ือสารทางการตลาด (Mar) เป็นสาเหตุสําคญัของพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนั
ฟุตบอลไทยลีก  กล่าวคือ ความสําเร็จของสโมสรและการส่ือสารทางการตลาดสูงทาํให้พฤติกรรม
การเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก (Beh) สูง นอกจากน้ีพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนั
ฟุตบอลไทยลีกยงัไดรั้บอิทธิพลทางออ้มมีค่าเป็นบวกจากการสนบัสนุนตราสินคา้ (Brand) และ
ความเป็นนานาชาติ (Int) โดยผา่นความสําเร็จของสโมสร (Suc) (สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.33 
และ 0.55 ตามลาํดบั และค่า p-value เท่ากบั 0.002* และ 0.000* ตามลาํดบั) ส่วนผลการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ พบว่า ตวัแปรแฝงในตวัแบบ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนตราสินคา้ (Brand) 
ความเป็นนานาชาติ  (Int) ความสําเร็จของสโมสร (Suc) และการส่ือสารทางการตลาด (Mar) 
ร่วมกนัอธิบายพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก (Beh) ไดร้้อยละ 60 (R2= 0.60) 

ส่วนอิทธิพลทางตรงท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของสโมสร พบวา่ ความสําเร็จของสโมสร 
(Suc) ไดรั้บอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นบวกจากตวัแปรการสนบัสนุนตราสินคา้ (Brand) และความ
เป็นนานาชาติ (Int) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.33 และ 0.55 ตามลาํดบั กล่าวคือ การ
สนบัสนุนตราสินคา้ (Brand) และความเป็นนานาชาติ (Int) ส่งผลให้ความสําเร็จของสโมสร (Suc) 
สูงข้ึน ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ พบวา่ ตวัแปรแฝงในตวัแบบ ไดแ้ก่ การ
สนบัสนุนตราสินคา้ (Suc) และความเป็นนานาชาติ (Int) ร่วมกนัอธิบายความสําเร็จของสโมสร 
(Suc) ไดร้้อยละ 68 (R2= 0.68)  

ในบทต่อไปจะนาํเสนอสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ัง
น้ี 
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บทที ่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง ความสําเร็จของสโมสรและการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การเป็นผูช้มน้ีเป็นการวิจยัเพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค ์  
1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของสโมสรฟุตบอลในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก และ    
2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ประชากร ไดแ้ก่ 
ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก ในปี 2559 จาํนวน 1,503,600 คน ตวัอย่างในการวิจยั ไดแ้ก่  ผูช้ม
การแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกท่ีเป็นผูถื้อตัว๋ปีของ 5 สโมสรท่ีมียอดผูช้มสูงสุดในฤดูกาลแข่งขนัปี 
2559 จาํนวน 457 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน   (Multi-stage Random Sampling) 
ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) พบว่า มีค่า
สัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่ามากกว่า 0.67  และการตรวจสอบความน่าเช่ือถือหรือความ
เท่ียง  (Reliability) มีค่าสัมประสิทธ์ความเช่ือมัน่ของขอ้คาํถามรวมอยูท่ี่ 0.930 ซ่ึงนบัเป็นค่าความเท่ียง
ของแบบสอบถามท่ีถือว่ายอมรับได ้(มีค่ามากกวา่ 0.70) นัน่คือ แบบสอบถามฉบบัน้ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีมี
ความเช่ือถือได ้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ค่าความโด่ง (Kurtosis) และค่าความเบ ้ (Skewness) และสถิติอนุมาน (Inference Statistics) ไดแ้ก่ การ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-square)  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Coefficient 
Correlation) และการวเิคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)  ทั้งน้ีผูว้ิจยั
จะนาํเสนอโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 5.1 สรุปผลการวจิยั  
 5.2 อภิปรายผล  
 5.3 ขอ้เสนอแนะจากงานวจิยั 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

 ผูว้ิจยันาํเสนอสรุปผลการวิจยัออกเป็น 4 ส่วน เพื่อเป็นบทสรุปนาํไปสู่การตอบคาํถาม
ของการวิจัย และวตัถุประสงค์ของการวิจยั ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบ
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แบบสอบถาม 2) ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของสโมสรฟุตบอลในการแข่งขนัฟุตบอล
ไทยลีก 3) ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก และ 4) 
ผลการศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก ดังมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 5.1.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 26-32 ปีมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาย ุ
33-40 ปี อายุ 18-25 ปี อายุ 41-48 ปี  และอายุตั้ งแต่ 49 ปีข้ึนไป ตามลําดับ อาชีพของผูต้อบ
แบบสอบถามประกอบธุรกิจส่วนตวัหรืออาชีพอิสระมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ลูกจา้งและพนกังาน
เอกชน  ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียนนักศึกษา และอาชีพอ่ืนๆ เช่น เกษตรกร 
ตามลาํดบั ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมา
คือ มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สูงกวา่ปริญญาตรี มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า และ
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ตามลาํดบั รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,0001-25,000 บาท รองลงมาคือ 
10,001-15,000 บาท รายได ้15,001-20,000 บาท รายไดต้ํ่ากว่า 10,000 บาท รายไดม้ากวา่ 30,000 
บาท และรายได้ 25,000-30,000 บาท ตามลาํดับ สถานภาพผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด สถานภาพสมรส  และสถานภาพหมา้ยหรือหยา่ร้าง ตามลาํดบั ภูมิลาํเนาของผูต้อบ
แบบสอบถามมาจากกรุงเทพและปริมณฑลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาค
กลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคเหนือ และภาคใต ้ตามลาํดบั ท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนัของผูต้อบ
แบบสอบถามอยู่คนละจงัหวดักบัสโมสรท่ีเชียร์ แต่สามารถเดินทางไปชมการแข่งขนัท่ีสนามได ้
มากท่ีสุด  รองลงมาคือ อยูใ่นจงัหวดัเดียวกบัสโมสรท่ีเชียร์และท่ีอยูอ่าศยัใกลส้นามแข่ง อยูจ่งัหวดั
เดียวกบัสโมสรท่ีเชียร์และท่ีอยูอ่าศยัไกลสนามแข่ง และอยูค่นละจงัหวดักบัสโมสรท่ีเชียร์ และไม่
สามารถเดินทางไปชมการแข่งขนัท่ีสนาม ตามลาํดบั สโมสรท่ีถือตัว๋ปีผูต้อบแบบสอบถามมาก
ท่ีสุดคือ สโมสรบุรีรัมย ์ยไูนเต็ด รองลงมาคือ สโมสรนครราชสีมา-มาสดา้ เอฟซี  สโมสรเอสซีจี-     
เมืองทอง ยไูนเต็ด สโมสรสุพรรณบุรี และสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ตามลาํดบั ระยะเวลาท่ีชม
ฟุตบอลไทยลีกของผูต้อบแบบสอบถาม ระยะเวลา 3-4 ปี มากท่ีสุด รองลงมาคือ ระยะเวลา 5-6 ปี 
ระยะเวลา 7-8 ปี ระยะเวลา 1-2 ปี ระยะเวลา 9-10 ปี และมากกวา่ 10 ปี ตามลาํดบั ระยะเวลาท่ีถือตัว๋
ปีสมาชิกของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นปีแรก คือ ปีท่ีสอง ปีท่ีสาม ปีท่ีส่ี ปีท่ีห้า และมากกว่า 5 ปี 
ตามลาํดบั 
 5.1.2 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของสโมสรฟุตบอลในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 
 ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก มีความเห็นต่อปัจจยัดา้นการสนบัสนุนตราสินคา้ อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยหวัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 5 อนัดบัแรก คือคิดวา่สโมสรท่ีใช้
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ช่ือจงัหวดัเป็นช่ือทีมจะสร้างความภูมิใจให้ประชาชนของจงัหวดันั้น ๆ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
รองลงมาคือ คิดวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือทีมจะสร้างความภูมิใจให้ประชาชนในภูมิภาคนั้น ๆ 
อยู่ในระดบัเห็นด้วย  ภูมิใจในการเป็นสมาชิก แมว้่าจะไม่มีผูส้นับสนุนสโมสรก็ตาม อยู่ในระดับ    
เห็นด้วย เช่ือมัน่ในศกัยภาพของเจา้ของสโมสรท่ีท่านเป็นสมาชิก อยู่ในระดบัเห็นด้วย และคิดว่า
สโมสรท่ีใชช่ื้อองคก์รเป็นช่ือทีมจะสร้างความภาคภูมิใจให้คนในองคก์รนั้น ๆ ได ้ตามลาํดบั 
 ในขณะท่ีผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก มีความเห็นต่อปัจจยัดา้นความเป็นนานาชาติ 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยหวัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือคิดวา่การมีผูเ้ล่นชาวต่างชาติใน
สโมสรช่วยดึงดูดให้มีผูช้มมาเป็นสมาชิกของทีมได ้  อยู่ในระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือ คิดวา่การมีผู ้
เล่นชาวต่างชาติในสโมสรจะช่วยใหส้โมสรประสบความสําเร็จได ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  และคิดวา่การ
ท่ีสโมสรเป็นพนัธมิตรกบัสโมสรต่างชาติจะช่วยให้ภาพลกัษณ์ของทีมมีความเป็นนานาชาติมากข้ึน 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ตามลาํดบั 
 ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก มีความเห็นต่อปัจจยัดา้นความสําเร็จของสโมสร อยู่ใน
ระดบัเห็นด้วย โดยหัวขอ้ท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ คิดว่าสโมสรท่ีถือได้ว่าประสบความสําเร็จจะตอ้งมี
ผูช้มเฉล่ียในแต่ละนัดมากกว่าปีก่อนหน้า รองลงมาคือ คิดว่าสโมสรท่ีถือได้ว่าประสบความสําเร็จ
จะตอ้งชนะเลิศการแข่งขนัฟุตบอลภายในประเทศรายการอ่ืน ๆ เช่น โตโยตา้ลีกคพั เป็นตน้ อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย คิดว่าสโมสรท่ีถือไดว้่าประสบความสําเร็จจะตอ้งเขา้รอบแบ่งกลุ่มฟุตบอล เอเอฟซี
แชมป์เปียนลีก การแข่งขนัฟุตบอลรายการระดบัทวีปเอเชีย เช่น เอเอฟซีแชมป์เปียนลีก อยู่ในระดบั
เห็นดว้ย และคิดวา่สโมสรท่ีถือไดว้า่ประสบความสําเร็จจะตอ้งชนะเลิศการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก อยู่
ในระดบัเห็นดว้ย ตามลาํดบั 
 และผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก มีความเห็นต่อปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาด 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยหวัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือการรับข่าวสารของสโมสรผา่น
ทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น อินสตาแกรม เฟซบุ๊ค เป็นตน้ อยู่ในระดบัเห็นด้วย รองลงมาคือ อ่าน
ข่าวสารของสโมสรผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสร อยู่ในระดบัเห็นด้วย  และสโมสรมีกิจกรรมเพื่อ
สังคมเป็นส่ิงท่ีดีและเป็นส่ิงท่ีสโมสรฟุตบอลควรมีอยา่งสมํ่าเสมอ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ตามลาํดบั 
 5.1.3 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก  
 ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก มีความเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัไทย
ลีก อยูใ่นระดบัเฉยๆถึงเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยหวัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 5 อนัดบัแรกคือ การแก้
ต่างแทนสโมสรแห่งน้ีถ้ามีผูเ้ขา้ใจขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมาคือ 
ภูมิใจท่ีจะเล่าเร่ืองราวของสโมสรแห่งน้ีใหก้บัผูอ่ื้นฟัง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะ
ติดตามเชียร์สโมสร แมว้่าจะยงัไม่ชนะเลิศการแข่งขนัรายการใด ๆ ก็ตาม  อยู่ในระดบั เห็นดว้ย
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อยา่งยิง่ ตระหนกัวา่สมาชิกกองเชียร์ของสโมสรเดียวกนัเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวท่าน อยู่
ในระดบัเห็นด้วย และตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสโมสรท่ีท่านเคยเป็นสมาชิก อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย ตามลาํดบั 
 5.1.4 ผลการศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 
 ผลการศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก พบว่า 
พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกไดรั้บอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นบวกจากความสําเร็จ
ของสโมสร และการส่ือสารทางการตลาด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.10 และ 0.71            
(p-value < 0.05) ตามลาํดบั แสดงวา่ การส่ือสารทางการตลาด เป็นสาเหตุสําคญัของพฤติกรรมการเป็น
ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก  กล่าวคือ ความสําเร็จของสโมสรและการส่ือสารทางการตลาดสูงทาํ
ใหพ้ฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกสูง นอกจากน้ีพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนั
ฟุตบอลไทยลีกยงัได้รับอิทธิพลทางอ้อมมีค่าเป็นบวกจากการสนับสนุนตราสินคา้ และความเป็น
นานาชาติ โดยผา่นความสําเร็จของสโมสร (สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.33 และ 0.55 ตามลาํดบั     
(p-value < 0.05)) ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ พบว่า ตวัแปรแฝงในตวัแบบ 
ไดแ้ก่ การสนบัสนุนตราสินคา้ ความเป็นนานาชาติ  ความสําเร็จของสโมสร และการส่ือสารทาง
การตลาดร่วมกนัอธิบายพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกไดร้้อยละ 60 (R2= .60) 
 ส่วนอิทธิพลทางตรงท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของสโมสร พบวา่ ความสําเร็จของสโมสร 
ไดรั้บอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นบวกจากตวัแปรการสนบัสนุนตราสินคา้ และความเป็นนานาชาติ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.33 และ 0.55 ตามลาํดบั กล่าวคือ การสนบัสนุนตราสินคา้ 
และความเป็นนานาชาติส่งผลใหค้วามสาํเร็จของสโมสรสูงข้ึน ส่วนผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ์ พบวา่ ตวัแปรแฝงในตวัแบบ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนตราสินคา้ และความเป็นนานาชาติ 
ร่วมกนัอธิบายความสาํเร็จของสโมสรไดร้้อยละ 68 (R2= .68) 

การพิสูจน์สมมติฐานการวิจยัพบวา่ การสนบัสนุนตราสินคา้ของสโมสรและความเป็น
นานาชาติของสโมสรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสําเร็จของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก
อยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 (H1 และ H2)  ในส่วนของสมมติฐานดา้นความสําเร็จของสโมสรไม่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (H3)  
และการทดสอบสมมติฐานดา้นการส่ือสารทางการตลาดของสโมสรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรม
การเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก อยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 (H4) 

ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานกบัคาํถามการวจิยัไดด้งัตารางท่ี 5.1 ดงัน้ี 
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ตาราง 5.1  ผลการทดสอบสมมติฐานกบัคาํถามการวจิยั 
 

คาํถามการวจิยั สมมติฐานการวิจยั ผลการพิสูจน์
สมมติฐาน 

1. ปัจจัยด้านการสนับสนุนตรา
สินคา้จะส่งผลต่อความสําเร็จของ
สโมสรฟุตบอลในการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยลีกหรือไม่ 
 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 (H1)
* 

การสนบัสนุนตราสินคา้ของสโมสร
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสําเร็จ
ของสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอล
ไทยลีก 

 

ยอมรับสมมติฐาน* 

2. ปัจจยัด้านความเป็นนานาชาติ
จ ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง
สโมสรฟุตบอลในการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยลีกหรือไม่ 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 (H2)
* 

ความเป็นนานาชาติของสโมสรมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความสําเร็จของ
สโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทย
ลีก 

ยอมรับสมมติฐาน* 

3 . ปั จ จัย ด้า นควา ม สํ า เ ร็จขอ ง
สโมสรส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เป็นผู ้ชมในการแข่งขันฟุตบอล
ไทยลีกหรือไม่ 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 3 (H3) 
ความสํา เ ร็จของสโมส รในการ
แข่งขันฟุตบอลไทยลีกส่งผลเชิง
บวกต่อลกัษณะพฤติกรรมของผูช้ม
การแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
 

4 .  ปั จจัย ด้าน ก าร ส่ื อส า รท า ง
การตลาดของสโมสรส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นผู ้ชมในการ
แข่งขนัฟุตบอลไทยลีกหรือไม่ 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 4 (H4)
* 

ก า ร ส่ื อ ส า ร ท า ง ก า ร ต ล า ด ข อ ง
สโมสรฟุตบอลส่งผลเชิงบวกต่อ
ลกัษณะพฤติกรรมการเป็นผูช้มการ
แข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 

ยอมรับสมมติฐาน* 

 
หมายเหตุ. * มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 
 

DPU



129 

5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสําเร็จของสโมสรและการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การเป็นผูช้ม ผูว้จิยัไดน้าํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัตามลาํดบั
ดงัน้ี 
 5.2.1  การอภิปรายผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของสโมสรฟุตบอลในการ
แข่งขนัฟุตบอลไทยลีก ปรากฏผลดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนตราสินคา้ มีคะแนนเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยผูช้มส่วนใหญ่คิดว่าสโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือทีมจะสร้างความภูมิใจ
ให้ประชาชนของจงัหวดันั้น ๆ มากท่ีสุด อาจเป็นเพราะผูช้มการแข่งขนัชาวไทยท่ีถือตัว๋ปีของสโมสร
จะเป็นผูท่ี้มีความภกัดีในสโมสรสูง กอปรกบัได้รับการปลูกฝังเร่ืองของ “ทอ้งถ่ินนิยม” (Localism) 
ของผูค้นในต่างจงัหวดัของประเทศไทย เร่ืองการตระหนกัรับรู้และความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินนิยม 
ถือเป็นเอกลกัษณะของทอ้งถ่ินในแต่ละถ่ิน ท่ีออกมาในรูปของวิถีชีวิตวฒันธรรมความเป็นอยูข่อง
คนในพื้นท่ี เช่น ภาษาพูด อาหาร ตลอดจนรูปแบบการเชียร์ฟุตบอลท่ีในแต่ละทอ้งถ่ินมกัจะยก
จุดเด่นหรือ “อตัลกัษณ์” (Identity) เป็นส่วนหน่ึงของการเชียร์ เช่น กองเชียร์บุรีรัมย ์ยไูนนเต็ด มีรูป
ปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็นส่วนหน่ึงของตราสโมสร และจะเรียกตนเองวา่ “กองเชียร์เซาะกราว” หรือ
สโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสดา้ เอฟซี ใช้ตราสโมสรเป็นรูปแมวสีสวาท และเรียกกองเชียร์
ของตนเองวา่ “กองเชียร์สวาทแคท” เน่ืองจากแมวโคราช หรือแมวสีสวาด มีถ่ินกาํเนิดอยูท่ี่อาํเภอ พิ
มาย จงัหวดันครราชสีมา  เป็นตน้ กระแสความเป็นทอ้งถ่ินนิยมจึงเป็นกระแสท่ีถูกปลูกฝังผา่นการ
เชียร์และติดตามการแข่งขนัของกองเชียร์สโมสรนั้น ๆ ผา่น  ”แนวคิดชุมชนฟุตบอลของสโมสร” 
ทางส่ือต่าง ๆ ของสโมสร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติพงศ ์กุลโศภิน (2555,น. 52) ท่ีคน้พบ
วา่อตัลกัษณ์ท่ีมีเกียรติของสโมสรฟุตบอลคือ สโมสรฟุตบอลเป็นท่ีนิยมในจงัหวดันั้น ๆ  
 ปัจจยัดา้นความเป็นนานาชาติ มีคะแนนเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
โดยผูช้มส่วนใหญ่คิดวา่การมีผูเ้ล่นชาวต่างชาติในสโมสรช่วยดึงดูดให้มีผูช้มมาเป็นสมาชิกของทีมได ้
อาจเน่ืองมากจากในอดีตท่ีผา่นมาผูเ้ล่นท่ีมีความสามารถดีมากจากต่างประเทศ มกัจะเป็นผูเ้ล่นสําคญัท่ี
จะสร้างความสําเร็จของสโมสรตน้สังกดั เช่น ลีโอเนล เมสซ่ี ชาวอาร์เจนติน่าท่ีสร้างความสําเร็จให้
สโมสรบาร์เซโลน่าของประเทศสเปน เคลตนั ซิลวา จากประเทศบราซิลท่ีเป็นผูเ้ล่นคนสําคญัของ
สโมสรเอสซีจี-เมืองทอง ยูไนเต็ดชุดชนะเลิศการแขง่ขนัฟุตบอลไทย ลีก ฤดูกาล 2016 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั Christensen and Sorensen (2009, p365-382) ท่ีพบว่าในช่วงตน้ ๆ ของการก่อตั้งการแข่งขนั
ฟุตบอล ลีก ท่ีประเทศญ่ีปุ่นไดมี้การว่าจา้งนกัฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงและความสามารถดีเขา้มาเป็นส่วน
หน่ึงของแต่ละสโมสรในการแข่งขนัฟุตบอล ลีก เพื่อสร้างรากฐานอนัดีทางดา้นความสามารถให้กบั
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นกัฟุตบอลทอ้งถ่ินของตนเอง และผูเ้ล่นท่ีมีช่ือเสียงจากต่างประเทศสามารถดึงให้คนญ่ีปุ่นสนใจกีฬา
ฟุตบอลและเขา้ชมในสนามแข่งขนัมากข้ึน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั Madichie (2009, p. 26) ท่ี
พบว่า การแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก ของประเทศองักฤษ เป็นการสร้างปรากฏการณ์ของการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานจากประเทศอ่ืน อนัประกอบไปดว้ยผูเ้ล่น ผูจ้ดัการสโมสร ผูฝึ้กสอนและทีมงาน 
ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเด่นของอุตสาหกรรมดา้นการกีฬาในปัจจุบนั ซ่ึงผูเ้ล่นเหล่านั้นช่วยให้สโมสร
ประสบความสาํเร็จและส่งผลใหจ้าํนวนผูช้มในสนามเหยา้สูงข้ึน  
 ปัจจยัดา้นความสําเร็จของสโมสร มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยผูช้มส่วนใหญ่
คิดวา่สโมสรท่ีถือไดว้า่ประสบความสําเร็จจะตอ้งมีผูช้มเฉล่ียในแต่ละนดัมากกวา่ปีก่อนหนา้ อาจเป็น
เพราะปัจจยัท่ีวดัความสําเร็จของสโมสรอย่างหน่ึง คือ จาํนวนของผูช้มในสนามเหยา้ของตนเอง         
ซ่ึงจาํนวนผูช้มจะสะทอ้นให้เห็นถึงระดบัความนิยมในสโมสรนั้น ๆ และผูช้มยงัเป็นส่วนท่ีสร้าง
รายได้ให้กับสโมสร เช่น ค่าตัว๋เขา้ชมการแข่งขนั ของท่ีระลึกค่าลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสด เป็นต้น 
ตลอดจนจาํนวนผูช้มของสโมสรจะยงัเป็นส่ิงท่ีสร้างขวญัและกาํลงัใจสําคญัสําหรับผูเ้ล่นและทีมงาน
ฝ่ายต่าง ๆ ในวนัแข่งขนั ซ่ึงผลวิจยัยงัสอดคล้องกบัชาญวิทย ์ผลชีวิน,ไชยา ยิ้มวิไลและปรางค์ทิพย ์
ยวุานนท ์(2555, น. 100) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีจะส่งผลสําเร็จของฟุตบอลอาชีพส่วนหน่ึงคือ รายไดท่ี้มาจาก
การสนบัสนุนของแฟนคลบั  และผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบั Howie (2004, p.15) ท่ีพบวา่การดาํเนิน
ธุรกิจดา้นฟุตบอลจะตอ้งมีการตลาดและมีผูส้นับสนุนทั้งในรูปตวัเงินหรือสนับสนุนดา้นการเชียร์          
และสโมสรควรมีรูปแบบการบริหารจดัการทางดา้นการเงินท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีงานวิจยัของ Lewis 
(1985, p. 7) ยงัไดช่้วยสนบัสนุนความสอดคลอ้งน้ีในประเด็นท่ีวา่ปัจจยัในการจดัการสโมสรกีฬาให้
ประสบความสําเร็จจะตอ้งให้ความสําคญัถึงการบริหารจดัการดา้นการเงินและการจดัทาํการส่งเสริม
การขายตัว๋การแข่งขนัเพื่อดึงดูดใหผู้ช้มกีฬาเขา้มาชมการแข่งขนัภายในสนาม  
 ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาด มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยผูช้มส่วนใหญ่
มีรูปแบบการรับข่าวสารของสโมสรผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น อินสตาแกรม เฟซบุ๊ค เป็นตน้ 
อาจเน่ืองมากจากในสังคมปัจจุบนักระแสโลกาภิวตัน์สร้างรูปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลายและมกัจะ
ใช้เทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็วเป็นส่ือกลางในการส่ือสารและในปัจจุบนัการส่ือสารผ่าน
ช่องทางโซเชียลมีเดียสามารถส่ือสารไดค้วามง่ายและสามารถมีระบบรองรับอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Kotler and Keller (2016, p , 582) ท่ีไดก้าํหนดไวว้า่เคร่ืองมือหน่ึงในส่วนประสม
ของการส่ือสารทางการตลาด   (The Marketing Communication Mix) ท่ีสําคญัและใช้กนัอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบันคือ การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และสอดคล้องกับ        
Yap and Lee (2014) ท่ีพบวา่ความจงรักภกัดีของลูกคา้ไปยงัส่ือดา้นเครือข่ายสังคม เช่น หนา้เฟซบุ๊ค  
ของบริษทัจะมีความเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลทางสังคม และสอดคลอ้งกบั Schultz (1993, p.17) ให้
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ความเห็นไวว้่า การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะเป็นการส่ือสารในรูปแบบของการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางดา้นการตลาดในหลากหลายรูปแบบท่ีสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้หรือ
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าหรือบริการจากผูป้ระกอบการธุรกิจโดยกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาด
ดงักล่าวจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัและประสานงานกนัอยา่งกลมกลืนตอบสนองต่อวตัถุประสงค์
ขององคก์รธุรกิจอยา่งแทจ้ริง  
 5.2.2  การอภิปรายผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอล
ไทยลีก ปรากฏผลดงัน้ี 
 สมมติฐานการวจิยัท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนตราสินคา้ของสโมสรมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความสําเร็จของสโมสร อาจจะเน่ืองมาจากการท่ีสโมสรได้รับการสนับสนุนจากผูช้มของ
สโมสร เช่น การซ้ือเส้ือแข่งขนัของสโมสร การซ้ือสินคา้ท่ีระลึกอ่ืน ๆ ของสโมสรรวมถึงผูส้นบัสนุน
จากภาคเอกชน เช่น การนําช่ือของบริษัทเอกชนมาตั้ งเป็นส่วนหน่ึงของช่ือสโมสร ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบั Balmer (2001) ท่ีพบว่าตราสินคา้ร่วมสามารถสร้างความภาคภูมิใจ และความภกัดี
ให้กบัผูช้มการแข่งขนัเป้าหมายและกลุ่มของผูมี้ส่วนได้เสีย  หรือการเป็นผูส้นบัสนุนเส้ือแข่งขนั 
การเป็นผูส้นบัสนุนบนเส้ือของสโมสร การสนบัสนุนผ่านป้ายโฆษณาบริเวณทั้งภายในและบริเวณ
รอบ ๆ สนาม  ในขณะท่ี Bodet (2010) พบว่า ความแข็งแกร่งของฟุตบอลอาชีพในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เกิดข้ึนจากการท่ีผูช้มการแข่งขนัมีการรับรู้ตราสินคา้ของสโมสรและการ
รับรู้คุณภาพการแข่งขนัฟุตบอลลีก ซ่ึงเหมือนกบั 4 สโมสรใหญ่ในการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก 
ของประเทศองักฤษ ท่ีแต่ละสโมสรจะมีลกัษณะท่ีสร้างความรับรู้ของผูช้มการแข่งขนัท่ีแตกต่างกนั 
และยงัสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ Motion, Leitch and Brodie (2003) ท่ีคน้พบวา่ ตราสินคา้ร่วมของ
บริษทัไดถู้กวิเคราะห์ในบริบทของกรณีศึกษาเร่ืองผูส้นบัสนุน ในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างตรา
สินคา้อาดิดาส และทีมกีฬารักบ้ีของประเทศนิวซีแลนด์ การศึกษาแสดงให้เห็นวา่ ตราสินคา้มีการ
พฒันาความสัมพนัธ์ร่วมกบัการสร้างตราสินคา้  หรือการเป็นพนัธมิตรทางการคา้ระหวา่งสโมสรกบั
บริษทัเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ซ่ึงจะนาํมาในรูปแบบของผลประโยชน์ด้านรายได้ของ
สโมสรท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ซ่ึงการท่ีสโมสรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการสนบัสนุนตราสินคา้ของ
สโมสรน้ีจะทาํให้สโมสรสามารถมีเงินเพื่อการลงทุนในการสร้างรากฐานท่ีดีในระบบทีมเยาวชนของ
สโมสรเพื่อให้ได้นักฟุตบอลท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัของสโมสรในทุกระดบัช่วงอายุ การ
ลงทุนในสาธารณูปโภคของสโมสร เช่น สนามซ้อม อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีจะ
ช่วยใหร้ะบบเยาวชนของสโมสรมีการพฒันาในทิศทางท่ีดี หรือการใชเ้งินในการลงทุนซ้ือนกัฟุตบอล
ท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัสูง    ตลอดจนทีมงานผูฝึ้กสอนท่ีมีความสามารถ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีจะสร้างความสาํเร็จใหก้บัสโมสร 

DPU



132 

 ในขณะท่ีสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยัดา้นความเป็นนานาชาติของสโมสรมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความสาํเร็จของสโมสร ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่ ความเป็นนานาชาติของสโมสรคือการท่ีสโมสร
มีผูเ้ล่นจากต่างชาติท่ีมีความสามารถสูงร่วมทีม ซ่ึงผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบั Madichie (2009, 
p. 26) ท่ีพบวา่ การแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก ของประเทศองักฤษ เป็นการสร้างปรากฏการณ์ของ
การเคล่ือนยา้ยแรงงานจากประเทศอ่ืน อนัประกอบไปดว้ยผูเ้ล่น ผูจ้ดัการสโมสร ผูฝึ้กสอนและ
ทีมงาน ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเด่นของอุตสาหกรรมดา้นการกีฬาในปัจจุบนั ซ่ึงในการแข่งขนัฟุตบอล
ไทย ลีกนั้นปัจจยัดา้นความเป็นนานาชาติเป็นปัจจยัสําคญัในการนาํพาสโมสรไปสู่ความสําเร็จได ้เช่น 
สโมสรเอสซีจี-เมืองทอง ยูไนเต็ดชนะเลิศในการแข่งขนัฟุตบอลไทย พรีเมียร์ ลีก ฤดูกาลแข่งขนัปี 
2559 โดยมีเคลตนั ซิลวา ผูเ้ล่นจากประเทศบราซิลเป็นแกนหลกัของสโมสร หรือ สโมสรบุรีรัมย ์
ยไูนเตด็ ในฤดูกาลแข่งขนัปี 2558 สามารถชนะเลิศถึง 5 รายการ โดยท่ีมี  อนัเดรส ตูเญซ จากประเทศ
เวเนซูเอล่าและ  ดิโอโก ้หลุยส์ ซานโต จากประเทศบราซิลเป็นแกนหลกัของสโมสร ในส่วนของ
ทีมงานผูฝึ้กสอนจากต่างประเทศนั้นจะพบวา่สโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก นิยมใชที้มงาน
ผูฝึ้กสอนจากต่างประเทศเพราะมีรูปแบบการฝึกซ้อมท่ีทนัสมยัและมีระบบบริหารจดัการดา้นเท
คนิดการฝึกซอ้มท่ีหลากหลายมกัจะนาํมาซ่ึงความสาํเร็จของสโมสร ซ่ึงผลวจิยัมีความสอดคลอ้งกบั 
Kern, Schwarzmann and Wiedenegger (2012)  ท่ีพบวา่สโมสรฟุตบอลในการแข่งขนัฟุตบอล
พรีเมียร์ ลีก ในประเทศองักฤษจะมีฐานขอ้มูลของผูเ้ล่น และทีมงานผูฝึ้กสอนทัว่โลกเพื่อเลือก
บุคลากรท่ีเหมาะสมตามจุดเน้นทางกลยุทธ์ของแต่ละสโมสรและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ
สโมสรอยา่งเฉพาะเจาะจง และผลวิจยัยงัสอดคลอ้งกบั Olson, Duray, Cooper and Olson (2016) ท่ี
พบว่า โครงสร้างองค์กรฟุตบอลของสโมสรท่ีการประสบความสําเร็จในการแข่งขันฟุตบอล
พรีเมียร์ ลีก เกิดจาก การจัดระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นทางการเพื่อผลิตและควบคุมระดับ
คุณภาพขององค์กร อาํนาจการตดัสินใจแบบศูนย์กลาง คือ การตดัสินใจท่ีมีความเด็ดขาดของ 
ผูบ้ริหารสโมสร ผูจ้ดัการทีม ภายใตส้ถานการณ์ของสโมสรท่ีแตกต่างกันตามจุดมุ่งหมายของ
สโมสร ตลอดจนการตกผลึกทางความคิดของทีมงานดา้นต่าง ๆ ในแง่มุมธุรกิจ เช่น การซ้ือ-ขายนกั
ฟุตบอล การเลือกสโมสรพนัธมิตรท่ีเหมาะสม การคดัเลือกผูส้นบัสนุนสโมสร    เป็นตน้ และ การ
เลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ เช่น นกัฟุตบอล ทีมงานผูฝึ้กสอนท่ีเหมาะสมกบับริบทของสโมสร   
ในขณะท่ีสโมสรต่าง ๆ มกัจะมีสโมสรพนัธมิตรจากต่างประเทศเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนซ่ึงความรู้
ทางกีฬาฟุตบอล การใชผู้เ้ล่นต่างชาติจากสโมสรพนัธมิตรเพื่อช่วยยกระดบัของสโมสรให้ประสบ
ความสาํเร็จได ้ในขณะท่ี Franco and Haase (2017) พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของการกีฬา
มี 5 ประการ ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัผูช้ม การเลือกพนัธมิตรท่ีเหมาะสม 
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ส่วนประกอบท่ีดีของทีม การเสริมประสิทธิภาพดา้นกีฬาให้กบัผูเ้ล่นของทีมและการจดัการองคก์ร
กีฬานั้น ๆ  
 ส่วนสมมติฐานท่ี 3 พบว่าปัจจยัดา้นความสําเร็จของสโมสรไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ลกัษณะการเป็นผูช้ม อาจจะเน่ืองจากการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลของสโมสรใดสโมสรหน่ึง
นั้นไม่ไดเ้กิดจากการประสบความสาํเร็จของสโมสรเพียงอยา่งเดียว อาจจะเกิดจากการเป็นผูช้มและ
ติดตามเชียร์สโมสรนั้น ๆ จากการท่ีสโมสรนั้นเป็นสโมสรของจงัหวดัหรือจากภูมิภาคท่ีผูช้มเกิด
หรืออาศยัอยู่ ไม่ว่าสโมสรนั้ น ๆ จะเป็นสโมสรแบบตราเดียวหรือสโมสรแบบตราร่วม เช่น   
สโมสรพทัยา ยูไนเต็ด สโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี สโมสรนครราชสีมา มาสดา้ เอฟซี เป็นตน้ 
หรืออาจจะติดตามเชียร์เพราะเป็นสโมสรจากองคก์รท่ีตนเองทาํงานอยู ่เช่น สโมสรบางกอกกล๊าส 
เอฟซี  สโมสรการท่าเรือ เอฟซี ซ่ึงสโมสรท่ีกล่าวถึงยงัไม่ชนะเลิศในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก 
แต่มีผูช้มในสนามแข่งขนัพอสมควร พฤติกรรมการผูช้มการแข่งขนัอาจจะเกิดจากการติดตามเชียร์
ของญาติพี่นอ้งของผูช้มหรือการชกัชวนให้ติดตามจากเพื่อนสนิท ซ่ึงอาจจะไม่ใชส้โมสรท่ีประสบ
ความสําเร็จดา้นการแข่งขนั พฤติกรรมการเป็นผูช้มอาจจะเกิดจากความช่ืนชอบในความสามารถ
หรือบุคลิกหน้าตาผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึงซ่ึงสังกดัในสโมสรท่ียงัไม่ประสบความสําเร็จดา้นผลการ
แข่นขนั เช่น ชาริล ชบัปุยส์ของสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี เป็นตน้ ในการวจิยัคร้ังน้ีเก็บตวัอยา่งไปยงั
ผูช้มการแข่งขนัท่ีเป็นผูถื้อตัว๋ปีของสโมสร ซ่ึงเป็นกลุ่มผูช้มท่ีมีความภกัดีในสโมสรสูง การติดตาม
เชียร์ของผู ้ชมกลุ่มน้ีไม่ยึึดติดกับความสําเร็จของสโมสรเพียงอย่างเดียวซ่ึงสอดคล้องกับ
Sumida,Fujimoto and Sakata (2014) ซ่ึงพบว่า พฤติกรรมการเป็นผูช้มและความภกัดีของผูช้ม
ในการแข่งขนัฟุตบอล เจ ลีก ของประเทศญ่ีปุ่น เกิดข้ึนจากแนวความคิดและทศันคติส่วนบุคคล
ต่อพฤติกรรมการชมและเชียร์ฟุตบอลท่ีแตกต่างกนั รูปแบบการนาํเสนอซ่ึงหมายถึง รูปแบบการ
เล่นในสนาม ลกัษณะท่ีโดดเด่นของแต่ละสโมสรท่ีแตกต่างกนัจะแสดงให้เห็นถึงทศันคติมีผลต่อ
การเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล เจ ลีก ท่ีแตกต่างกนั และรูปแบบการติดตามการแข่งขนัฟุตบอลเจ ลีก 
สามารถเปล่ียนแปลงไดภ้ายใตปั้จจยัท่ีเปล่ียนไป  ดงันั้นลกัษณะของพฤติกรรมการเป็นผูช้มไม่ได้
ข้ึนอยูก่บัความสําเร็จของสโมสรเพียงอยา่งเดียว อาจเน่ืองมาจากปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ทศันคติของ
ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลมีบทบาทสาํคญัในกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมเป็นผูช้มของสโมสรต่าง ๆ 
ทาํใหผู้ช้มแต่ละสโมสรมีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง                          
 ขณะท่ีงานวจิยัของ Jowdy and McDonald (2003) พบว่า การประสบความสําเร็จของ
การจดัการแข่งขนัฟุตบอลหญิงในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ การส่ือสารตราสินคา้ การสร้าง
ประสบการณ์ให ้ผู ช้ม และการสร้างความสัมพนัธ์ทางการตลาด  และยงัสอดคลอ้งกบั
Garcia,Villar and Sánchez Santos (2014) ที่พบว่า พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอล
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ในประเทศสเปนคือจะติดตามเชียร์และซ้ือสินคา้ของสโมสรค่อนขา้งมากและการติดตามเชียร์
และการซ้ือสินคา้จะไม่ข้ึนอยู่กบัความสําเร็จของสโมสรและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ไป แต่
ข้ึนอยู่กบัความยืดหยุ่นของสภาพเศรษฐกิจและคุณภาพของสินคา้ท่ีสโมสรจดัจาํหน่าย  ในส่วน
งานวิจยัของ  Miles (2004) ไดศ้ึกษาไปยงัสโมสรพลีมธั  อาร์ไกล์ ซ่ึงแข่งขนัในลีก ระดบัล่าง
ของประเทศองักฤษ ในหลาย ๆ ปีท่ีผ่านมาสโมสรพลีมธั อาร์ไกล์เป็นสโมสรที่ยากที่จะประสบ
ความสําเร็จทางการแข่งขนัและไม่น่าจะมีอนาคตทางการตลาด แต่หลงัจากการจดัทาํแผนการ
ตลาดที่เหมาะสมเพื่อกาํหยดกลยุทธ์ทางการตลาด สโมสรมียอดขายตัว๋เพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 
500 และยอดขายสินคา้เพิ่มข้ึนกวา่ร้อยละ 200 สโมสรมีกาํไรมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีหา
ไดย้ากในวงการฟุตบอลประเทศองักฤษ  ในขณะท่ี Baron and  Jones (1996) คน้พบอีกว่า 
พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลในประเทศองักฤษจะเกิดจากประสบการณ์ภายใน
สนามแข่งขนัร่วมกบัการไดร้ับบริการจากสโมสรในวนัแข่งขนั และสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ 
Neale and Funk (2006) ที่พบว่าแรงบนัดาลใจในการแสดงออกดา้นพฤติกรรมการเป็นผูช้ม
ฟุตบอล ลีก ในประเทศออสเตรเลีย คือ ความสนใจในสโมสร  ความสนใจในผูเ้ล่น การแข่งขนั
ท่ีสนุกสนาน และการพนนั  

 แมว้า่งานวจิยัของ Kern, Schwarzmann and Wiedenegger (2012)  จะพบวา่ เป้าหมาย
หลกัในการเล่นกีฬาคือการชนะเลิศการแข่งขนั เช่น สโมสรในการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก มี
เป้าหมายคือการชนะเลิศ แต่บางสโมสรมีเป้าหมายคือติดอนัดบัไม่เกินอนัดบัท่ี 6 หรือชนะเลิศใน
ฟุตบอลถว้ยเพื่อไดโ้ควตา้ไปแข่งขนัในถว้ยต่าง ๆ ของทวีปยุโรป ในขณะท่ีบางสโมสรขอมีผลการ
แข่งขนัของสโมสรท่ีมีอนัดบัเพียงพอท่ีจะดาํรงอยูใ่นลีก การแข่งขนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั Carmichael et 
al. (2000) และ Jardin (2009) ไดพ้ิจารณาความสาํเร็จดา้นกีฬาจะตอ้งวดัในลกัษณะท่ีเหมาะสม เช่น 
การวดัจากคะแนนท่ีได้รับจากการแข่งขนัภายในหน่ึงฤดูกาล การเพิ่มข้ึนของจาํนวนผูช้มการ
แข่งขนัในแต่ละปี การท่ีสโมสรมีรายไดเ้ชิงพาณิชยท่ี์เพิ่มข้ึน   ซ่ึงสโมสรเหล่าน้ียงัคงมีจาํนวนผูช้ม
การแข่งขนัในระดบัปริมาณท่ีน่าพึงพอใจ นัน่แสดงให้เห็นว่าแมส้โมสรยงัไม่ประสบความสําเร็จ
จากการแข่งขนั แต่ยงัคงมีผูช้มการแข่งขนัของสโมสรท่ียงัคงติดตามชมการแข่งขนัของสโมสร 
 ในกระบวนการวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาไปยงัผูช้มการแข่งขนัท่ีเป็นผูถื้อตัว๋ปีของสโมสร    
ซ่ึงผูช้มกลุ่มน้ีจะเป็นผูท่ี้มีความภกัดีต่อสโมสรท่ีติดตามเชียร์สูง การซ้ือตัว๋ปีแสดงให้เห็นว่าผูช้ม
กลุ่มน้ีพร้อมท่ีจะเผชิญผลการแข่งขันของสโมสรไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ หรือการท่ีสโมสร        
ประสบความสําเร็จสามารถชนะเลิศการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก หรือไม่ชนะเลิศก็ตามที ผูช้มกลุ่ม
ยงัคงติดตามเชียร์สโมสรต่อไป นัน่แสดงให้เห็นวา่พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย 
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ลีก ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากปัจจยัดา้นความสําเร็จของสโมสรเพียงอยา่งเดียวข้ึนอยูก่บัหลาย ๆ ปัจจยัท่ีจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้มและความภกัดีของผูช้ม 

 สมมติฐานท่ี 4 พบว่า การส่ือสารทางการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อลกัษณะการเป็น
ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะในปัจจุบนัการส่ือสารทางการตลาดเขา้มามี
บทบาทท่ีสําคญัในการท่ีองค์กรธุรกิจใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ 
ไม่เวน้แมแ้ต่สโมสรฟุตบอลในประเทศไทยท่ีนิยมใชก้ารส่ือสารทางการตลาดในการส่ือสารไปยงั
ผู ้ชมการแข่งขันของสโมสร ทั้ งใช้ในการสร้างความนิยมในสโมสรผ่านการโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ ตลอดจนการใช้การส่ือสารผา่นช่องทางโซเชียล เน็ตเวิร์ค เช่น แอปพลิเค
ชนั การใช้เวป็ไซต์ของสโมสร เป็นตน้  หรือการส่ือสารผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสร ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลักษณะการเป็นผูช้มการแข่งขนั ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจยัของ Turner 
(2017) ท่ีพบวา่ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํลายอุปสรรคดา้นภาษา
และวฒันธรรมและการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้ม
การแข่งขนั ขณะท่ี Hede and Kellett (2011) ระบุวา่การส่ือสารทางการตลาดเป็นปัจจยัท่ีสําคญัตวั
หน่ึงในการบรรลุวตัถุประสงคข์องธุรกิจ และการจดักิจกรรมพิเศษของธุรกิจ เช่น กิจกรรมดา้นกีฬา 
กิจกรรมด้านบนัเทิง มกัจะประสบความสําเร็จ ในขณะท่ีงานวิจยัของ Jowdy and McDonald 
(2003) พบว่า ในการแข่งขนัฟุตบอลหญิงในประเทศสหรัฐอเมริกาการสร้างประสบการณ์ไปยงั
ผูช้มจะสร้างกระแสและสามารถกระตุน้การซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึน และผลวิจยัยงัสอดคลอ้งกบั  Lardo 
et al. (2017)  ท่ีพบว่าการส่ือสารทางการตลาดโดยเฉพาะการส่ือสารผ่านช่องทางโซเชียล มีเดีย
ของสโมสรฟุตบอลอาชีพในทวีปยุโรป จะส่งผลพฤติกรรมของผูช้มในการแข่งขนัของสโมสร 
และสร้างให้สโมสรมีรายไดท่ี้สูงข้ึน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 เพื่อให้ขอ้คน้พบจากการวิจยัคร้ังน้ี ในประเด็นท่ีสําคญัท่ีสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้
กาํหนดแนวทางในการพฒันาการจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยในอนาคต และ
พฒันาหรือปรับปรุงกลยุทธ์ในการส่ือสารทางการตลาด ให้สามารถส่ือสารกบักลุ่มผูช้มไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการให้กบัวรรณกรรมและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัจึงนาํเสนอขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากขอ้คน้พบในประเด็นต่าง ๆ ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัท่ีไดจ้ากขอ้คน้พบ 
 5.3.1.1 จากการศึกษาค้นพบว่า การสนับสนุนตราสินค้าของสโมสรไม่ว่าจะเป็น        
แบบตราเด่ียว (Single Brand) หรือแบบตราร่วม (Co-Branding) มีผลต่ออตัราความสําเร็จของ
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สโมสรในแง่ของการรับรู้ของผูช้มการแข่งขนัฟุตบอล ในเร่ืองของโลโกส้โมสร ช่ือของสโมสรจะ
นาํมาซ่ึงความภาคภูมิใจและความภกัดีของผูช้มการแข่งขนัฟุตบอล ผ่านการแสดงออกในเชิง
การตลาด เช่น การซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของสโมสร การใช้ของท่ีระลึกซ่ึงจะบ่งบอกถึงสโมสรท่ีผูช้ม
การแข่งขนัฟุตบอลติดตามและแสดงออกให้สังคมรับรู้ การแสดงออกในเชิงจิตวิทยา กล่าวคือ    
การแสดงออกโดยการปกป้องสโมสรเม่ือมีข้อมูลข่าวสารเชิงลบต่อสโมสร การแสดงออกทาง
อารมณ์ของผูช้มการแข่งขนั เช่น การมีพฤติกรรมการเชียร์แบบดุดนั การมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบักอง
เชียร์ของสโมสรคู่แข่งขนั การดีใจอย่างมีความสุขเม่ือสโมสรประสบความสําเร็จ หรือการเสียใจ
ร้องไหเ้ม่ือสโมสรประสบความลม้เหลว เป็นตน้ ดงันั้นผูบ้ริหารสโมสรจึงตอ้งตระหนกัถึงลกัษณะ
ของพฤติกรรมการเป็นผูช้มของสโมสรตนเองและใชค้วามพยายามในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
สโมสรผา่นผลงานการแข่งขนัของสโมสร ไม่วา่จะเป็นการชนะเลิศในรายการแข่งขนัฟุตบอลไทย 
ลีก หรือการแข่งขนัในถ้วยอ่ืนๆ ภายในประเทศ หรือการเข้ารอบลึก ๆในการแข่งขนัฟุตบอล         
เอเอฟซี แชมป์เป้ียน ลีก เป็นตน้ หรืออย่างน้อยสโมสรตอ้งมีผลงานการแข่งขนัท่ีดี เช่น การท่ี
สโมสรอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสมในตารางการแข่งขนัตามศกัยภาพของสโมสร เป็นตน้ ตลอดจน
สร้างความสัมพนัธท่ีดีระหวา่งสโมสรและผูช้มการแข่งขนั ซ่ึงสโมสรแบบตราเด่ียวท่ีใช้ช่ือจงัหวดั
เป็นช่ือสโมสร เช่น สโมสรชลบุรี เอฟซี สโมสรบุรีรัมย ์ยไูนเต็ด หรือสโมสรท่ีใชช่ื้อองคก์รเป็นช่ือ
สโมสร เช่น สโมสรบางกอกกล๊าส สโมสรการท่าเรือ เอฟซี เป็นตน้ จะตอ้งสร้างกระแสความ
ภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของผูช้มของตน หรือ “ทอ้งถ่ินนิยม” ในกรณีสโมสรจงัหวดั และ “องค์กร
นิยม” ในกรณีท่ีช่ือสโมสรเป็นองคก์ร ในขณะท่ีสโมสรท่ีใชช่ื้อสโมสรเป็นแบบตราร่วมตอ้งมีการ
ประเมินผลของ  “ความนิยมในตราสินคา้” เช่น ยอดขายสินคา้ของผูส้นบัสนุน หรือระดบัการรับรู้
ในตราสินคา้ร่วมของผูช้มการแข่งขนัของสโมสรวา่มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนหรือมีแนวโนม้เป็นเชิงบวก
หรือไม่ สโมสรจะต้องสร้างความผูกพนัระหว่างผูช้มการแข่งขันและสโมสรฟุตบอล ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดความภกัดีในสโมสร การใช้ความรักในจงัหวดัของตนเองหรือองค์กรท่ีตนเองสังกดัจะ
เป็นแรงผลกัดนั ความศรัทธาในผูช้มการแข่งขนัของสโมสรได ้  สโมสรควรจะสร้างเกณฑ์ในการ
ประเมินการสนนัสนุนในสโมสร หรือการสนบัสนุนในตราสินคา้ท่ีร่วมอยูใ่นช่ือของสโมสร เช่น 
จาํนวนยอดขาย หรือ จาํนวนผูติ้ดตามในส่ืออนไลน์ และการสร้างประสบการณ์ท่ีดีในวนัแข่งขนั
(Match Day Experience) คือ การให้สิทธิพิเศษสําหรับผูช้มการแข่งขนัท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินให้
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนมา เช่น การสร้างท่ีนัง่เฉพาะโดยมีการระบุช่ือของผูถื้อตัว๋ปีลงไปในท่ี
นัง่ของสนามเหยา้  การจดัทวัร์สนามแข่งขนั การอนุญาตให้ผูช้มการแข่งขนัไดพ้บกบันกัฟุตบอล
ของสโมสร เป็นตน้ 
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 การสร้างพื้นท่ีสําหรับผูพ้ิการหรือผูด้อ้ยโอกาส เช่น เด็กกาํพร้า ภายในสนามแข่งขนั
และจดัเตรียมท่ีนัง่สําหรับกลุ่มคนเหล่าน้ีเขา้ชมการแข่งขนัของสโมสร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมกบัสโมสรและเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัสโมสร 
 การสนบัสนุนเยาวชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัหรือเยาวชนลูกหลานของพนกังานในองค์กร
ให้มีโอกาสเขา้ร่วมฝึกซ้อมในทีมระดบัเยาวชนของสโมสร (Club Academy)  เพื่อสโมสรจะไดมี้
ทางเลือกของนกัฟุตบอลเยาวชนมากช้ึนและเป็นการสร้างความผกูพนัธ์และความภกัดีต่อสโมสร  
 สโมสรควรสร้างความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของสโมสรข้ึนมา โดยผูบ้ริหารตอ้งคิด
เสมือนว่าสโมสรคือองค์กรธุรกิจท่ีตอ้งมีลกัษณะท่ีโดดเด่นเป็นท่ีจดจาํและสร้างเป็นปัจจยัดึงดูด
บุคคลเกิดพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลของสโมสร การสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะของ
สโมสรจะเกิดข้ึนผา่นทางช่ือของสโมสรท่ีตอ้งมีความโดดเด่นและบ่งบอกถึงจุดเนน้ย ํ้าของสโมสร 
เช่น การตั้งช่ือสโมสรจากช่ือจงัหวดัหรือองคก์ร  การใชส้ัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงทอ้งถ่ินหรือจุดเด่น
ของสโมสรเขา้มาเก่ียวขอ้งผา่นช่ือเล่นหรือฉายาของสโมสรหรือช่ือเรียกขานของกองเชียร์ท่ีมีความ
ชดัเจน เช่น กองเชียร์อุลตร้าของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยไูนเต็ด กองเชียร์กวา่นโซ้ง ของสโมสร
เชียงราย ยูไนเต็ด เป็นตน้ หรือการสร้างตวัตนของสโมสรผ่านส่ิงปลูกสร้างท่ีมีความโดดเด่นและ
แสดงออกถึงความเป็นตวัตนของสโมสร เช่นการใชสี้ของสนาม สีของอฒัจรรยภ์ายในสนาม หรือ
การสร้างตวัแทนผา่นมาสค๊อตประจาํสโมสรท่ีบ่งบอกถึงความเป็นสโมร เช่น สโมสรชลบุรี เอฟซี 
ใชฉ้ลามเป็นสัญลกัษณ์  เป็นตน้ 
 5.3.1.2 จากการศึกษาค้นพบว่า การท่ีสโมสรมีผู ้เ ล่นหรือทีมงานผู ้ฝึกสอนจาก
ต่างประเทศจะมีส่วนสําคญัในการท่ีสโมสรจะประสบความสําเร็จ ดงันั้นผูบ้ริหารสโมสรจะตอ้งมี
ระบบในการคดักรองผูเ้ล่นหรือทีมงานผูฝึ้กสอนจากต่างประเทศอยา่งมีระบบ สโมสรควรมีการเก็บ
และใช้ฐานขอ้มูลนกัฟุตบอลทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเกณฑ์การประเมินนกัฟุตบอล 
เช่น ความสามารถของผูเ้ล่น ลักษณะทางจิตใจของผูเ้ล่น ค่าตวัของนักฟุตบอลในการซ้ือขาย 
เงินเดือนค่าจา้ง เป็นตน้ ในขณะท่ีทีมงานผูฝึ้กสอนท่ีมีความเหมาะสมกบัสโมสรของตนเองทั้งใน
แง่ความสามารถ การปรับตวั ภาษา ความสามารถในการถ่ายทอด ค่าจา้ง เป็นตน้  ซ่ึงจะตอ้งมีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางการเงินของสโมสร โดยท่ีนักฟุตบอลจะต้องผ่านการประเมิน
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัสโมสร เช่น การมีร่างกายท่ีเหมาะสมในแต่ละตาํแหน่งของทีมฟุตบอล 
การมีสมรรถภาพทางการกีฬาฟุตบอล การมีความสามารถ ทกัษะดา้นฟุตบอล และการมีทศันคติเชิง
บวกต่อสโมสรและผูช้มการแข่งขนั เพราะนกัฟุตบอลต่างชาติจะมีค่าตวัในการซ้ือขายตลอดจนมี
ค่าจา้งในการเล่นฟุตบอลท่ีอยู่ในระดับสูง แต่มกัจะมีปัญหาเม่ือยา้ยมาสู่สโมสรในการแข่งขนั
ฟุตบอลไทย ลีก เช่น การไม่สามารถใช้ความทกัษะทางกายภาพและความสามารถส่วนตวัในการ
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ยกระดบัของสโมสรหรือทาํให้สโมสรบรรลุวตัถุประสงค์ในการแข่งขนัของแต่ละสโมสร เช่น  
การชนะเลิศในรายการแข่งขนัฟุตบอลรายการต่าง ๆ การเขา้รอบฟุตบอลเอเอฟซีแชมป์เป้ียน ลีก  
การรักษาอนัดบัท่ีเหมาะสมในตารางการแข่งขนั หรือการช่วยให้สโมสรรอดจากการถูกลดชั้นไป
ลีกท่ีตํ่ากวา่ เป็นตน้  นกัฟุตบอลและทีมงานผูฝึ้กสอนจากต่างประเทศมกัจะประสบปัญหาเร่ืองการ
ปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย เช่น การส่ือสาร สภาพอากาศ ส่ิงย ัว่ยุต่าง ๆ การบาดเจ็บ 
และปัญหาการคิดถึงประเทศบ้านเกิด (Home sick) ซ่ึงจะเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของผูเ้ล่นระหวา่งการแข่งขนัได ้ดงันั้นผูบ้ริหารสโมสรควรจะจดัท่ีอยูข่องผูเ้ล่นหรือ
ทีมงานผูฝึ้กสอนจากต่างประเทศให้เหมาะสม มีบรรยากาศท่ีสามารถสร้างความคุน้ชินกบัประเทศ
ไทย และควรให้ผูเ้ล่นหรือทีมงานผูฝึ้กสอนจากต่างประเทศซึมซับบรรยากาศและขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วฒันธรรมความเป็นไทย เช่น การเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ ประเพณีปีใหม่ เป็นต้น 
สโมสรควรมีปรัชญาท่ีเหมาะสมกบัสภาพจริงของสโมสรและสร้างเป็นส่ิงท่ียึดเหน่ียว สร้างเป็น
นวัตกรรมเชิงความคิด เพื่อสร้างหรือกระตุ้นให้นักฟุตบอลและทีม งานผู้ฝึกสอนจากการ
ต่างประเทศ มีจิตใจท่ีมุ่งมัน่ในชัยชนะอย่างขาวสะอาดในการแข่งขนั ซ่ึงการแข่งขนัท่ีสะอาดจะ
สะทอ้นไปยงัผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลให้มีสปิริตและจะช่วยลดปัญหา  การก่อเหตุวิวาทหลงัการ
แข่งขนัได ้
 จากการท่ีสโมสรท่ีนักฟุตบอลต่างชาติท่ีมีคุณภาพนอกจากจะเป็นการยกระดบัและ       
สร้างความสําเร็จให้กบัสโมสรแลว้ สโมสรยงัสามารถสร้างรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีระลึกท่ีระบุ
ถึงนักฟุตบอลคนนั้น ๆ เช่น เส้ือสโมสรท่ีสกรีนเบอร์และช่ือของนักฟุตบอล และในกรณีท่ีนัก
ฟุตบอลต่างชาติมีความสามารถท่ีสูงข้ึน สโมสรยงัสามารถขายนกัฟุตบอลต่างชาติสู่ลีกฟุตบอล
อาชีพท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนไป เช่น เจ ลีกของประเทศญ่ีปุ่น ไชนีส ซูเปอร์ลีกของประเทศจีน หรือ
ลีกฟุตบอลอาชีพในตะวนัออกลางและในทวีปยุโรปต่อไป ทั้งหมดจะนาํมาซ่ึงรายไดจ้าํนวนมาก
ใหก้บัสโมสร 
 5.3.1.3  จากการศึกษาพบว่าความสําเร็จของสโมสรจะสามารถวดัไดใ้นรูปแบบของ
ความสําเร็จจากการเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลในรายการต่าง ๆ ในลกัษณะของการชนะเลิศการ
แข่งขนั เช่น การแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก การแข่งขนัฟุตบอลเอฟ เอ คพั เป็นตน้ ในขณะท่ีปัจจยั
ความสําเร็จของสโมสรยงัเป็นการเพิ่มจาํนวนของผูช้มการแข่งขนัภายในสนามหรือผูท่ี้ติดตาม
ข่าวสารของสโมสร ตลอดจนการขายตัว๋เขา้ชมการแข่งขนัและของท่ีระลึกของสโมสรซ่ึงผูบ้ริหาร
สโมสรสามารถออกแบบสินคา้ท่ีระลึกในลกัษณะของการเฉลิมฉลองในความสําเร็จของสโมสร 
เช่น เส้ือแข่งขนั เคร่ืองแต่งกายอ่ืน ๆ ผา้พนัคอ อุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้สกรีนรายละเอียดของความสําเร็จ
ของสโมสร ทั้งน้ียงัรวมถึงค่าลิขสิทธ์ิจากการถ่ายทอดสดการแข่งขนั ซ่ึงความสําเร็จของสโมสรจะ
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เกิดข้ึนจากการมีนกัฟุตบอล ทีมงานผูฝึ้กสอนท่ีมีคุณภาพและมีสโมสรพนัธมิตรท่ีช่วยในการเป็น
หน่วยงานสนับสนุนสโมสรในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเยาวชนไปฝึกทกัษะ การแลกเปล่ียนนัก
ฟุตบอล การอบรมผูฝึ้กสอน การอาํนวยความสะดวกในการไปฝึกซ้อม ดงันั้นสโมสรต่าง ๆ ควรมี
การหาและคดัสรรสโมสรพนัธมิตรในประเทศ เช่นสโมสรในระดบัการแข่งขนัท่ีตํ่ากว่าสโมสร
หรือโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีมีทีมฟุตบอล และสโมสรพนัธมิตรในต่างประเทศซ่ึงควรเป็น ดงัน้ี 
 1.  สโมสรในภูมิภาคอาเซียน เน่ืองจากการแข่งขันอนุญาตให้มีนักฟุตบอลท่ีมี
ความสามารถจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้สโมสรละ 1 คน และยงัเป็นการเปิดตลาดการ
ถ่ายทอดสดไปยงัประเทศเพื่อนบ้านและเพิ่มรูปแบบการติดต่อข่าวสารของสโมสรกระจายตวั
เพิ่มข้ึนในภูมิภาคอาเซียน 
 2.  สโมสรในทวีปเอเซีย เน่ืองมาจากเน่ืองจากการแข่งขนัอนุญาตให้มีนกัฟุตบอลท่ีมี
ความสามารถจากประเทศในทวปีเอเซียไดส้โมสรละ 1 คน หรือสโมสรจะใชเ้ป็นโควตา้นกัฟุตบอล
จากต่างประเทศจะสามารถทาํให้สโมสรมีนกัฟุตบอลจากประเทศในทวีปเอเซียมากกว่า 1 คนได ้
ซ่ึงนักฟุตบอลจากประเทศในทวีปเอเซียส่วนใหญ่จะมีทกัษะท่ีดีและคุน้เคยกับสภาพอากาศใน
ประเทศไทย  
 3.  สโมสรในทวปีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ทวปียุโรป ทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกาใต ้เน่ืองจาก
ในการแข่งขนัฟุตบอลทวีปยุโรปจะมีความเขม้ขน้และไดรั้บความนิยมสูงจากผูช้มชาวไทย ดงันั้น
การท่ีสโมสรสามารถเป็นพนัธมิตรกบัสโมสรฟุตบอลจากทวีปยุโรปจะเป็นช่องทางการตลาดใน
การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสโมสร ในขณะท่ีการมีสโมสรพนัธมิตรจากทวีปแอฟริกาและ
สโมสรจากทวีปอเมริการใตจ้ะเป็นช่องทางในการดึงนกัฟุตบอล และทีมงานผูฝึ้กสอนเขา้มาช่วย
ยกระดบัของสโมสรได ้เน่ืองจากนกัฟุตบอลจาก 2 ทวีปน้ีมกัจะมีทกัษะดา้นฟุตบอลท่ีดีคุน้เคยกบั
สภาพอากาศร้อนในประเทศไทย และมกัจะสร้างผลงานไดดี้ใหก้บัสโมสรตน้สังกดั  
 โดยสโมสรสร้างความเช่ือมัน่ทางธุรกิจให้กบัสโมสรพนัธมิตร และจะตอ้งมีเกณฑ์การ
ประเมินระดบัของการเป็นพนัธมิตร เพราะนอกจากจะเก้ือกูลประโยชน์ ยงัสามารถแลกเปล่ียนนกั
ฟุตบอลในทุกระดบัตั้งแต่ยวุชน เยาวชนและนกัฟุตบอลชุดใหญ่ 

 จากการศึกษาพบวา่สโมสรฟุตบอลในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีกควรใชเ้คร่ืองมือ
การส่ือสารทางการตลาดในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสโมสรและผูช้มการแข่งขนัและ
สังคม ดงันั้นสโมสรฟุตบอลในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก ควรใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารในการสร้าง
ประสบการณ์ตรงไปยงัผูช้มการแข่งขนั ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีแทจ้ริงของสโมสร เพราะสโมสรไม่
สามารถท่ีจะรักษาผูเ้ล่นชั้นนาํใหอ้ยูก่บัสโมสรไดต้ลอดไป สโมสรไม่สามารถท่ีจะชนะการแข่งขนั
ไดทุ้กนดัการแข่งขนั ดงันั้นสโมสรจะตอ้งสร้างรูปแบบการส่ือสารท่ีดีตรงไปยงักลุ่มเป้าหมายของ
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สโมสรในเชิงลึก คือ การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสโมสรและผูช้มการแข่งขนั การให้ขอ้เสนอ
พิเศษสําหรับผูช้มการแข่งขนัท่ีถือตัว๋ปีของสโมสร เช่น การส่งการ์ดวนัเกิดพร้อมลายเซ็นต์ของผู ้
เล่นของสโมสร โดยสโมสรควรมีการจดัทาํเป็นฐานขอ้มูลของสมาชิกสโมสร   (Club Member 
Database) และผูท่ี้คาดการณ์วา่มีโอกาสท่ีจะเป็นสมาชิกของสโมสร  เพื่อสร้างการส่ือสารตรงไปยงั
ผูช้มไดเ้ป็นรายบุคล  การสร้างระบบสมาชิกของสโมสรนอกจากรายไดจ้ากตัว๋ปีและการซ้ือสินคา้ท่ี
ระลึกแลว้ ยงัเป็นการช่วยผูส้นบัสนุนเสนอขอ้มูลของธุรกิจร่วมไปกบัข่าวสารท่ีสโมสรจะแจง้ไปยงั
สมาชิกอีกหน่ึงช่องทาง โดยสโมสรจะตอ้งตั้งเป้าหมายเป็นยอดจาํนวนของสมาชิกท่ีตอ้งเพิ่มข้ึนทุก
ปี เป็นการกระตุน้ใหส้โมสรตอ้งสร้างแผนงานการส่ือสารในเชิงรุก  
 การท่ีสโมสรมีการส่ือสารไปยงัผูค้นในท้องถ่ินของตนเองหรือไปยงัพนักงานใน
องคก์รของตนเองเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกเพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของสโมสรอยา่งแทจ้ริง 
เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีค่อนขา้งมีความเช่ือมัน่ในสโมสรเน่ืองจากคนในทอ้งถ่ินหรือพนกังานในองคก์ร
มีความผกูพนัธ์กบัสโมสรเพราะเป็นสโมสรท่ีเป็นตวัแทนของจงัหวดัหรือองคก์รท่ีตนเองทาํงานอยู ่
กรณีสโมสรท่ีเป็นตราร่วม แม้ว่าจะมีการเปล่ียนผูส้นับสนุนแต่สโมสรยงัคงตั้งอยู่นพื้นท่ีนั้น ๆ 
ดงันั้นจึงเป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถใชไ้ดท้ั้ง 2 รูปแบบสโมสร  
 การส่ือสารทางการตลาดอีกประการซ่ึงจะเป็นปัจจยัสําคญัของความสําเร็จของสโมสร 
(The Key of Success) คือ การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีผา่นกิจกรรมกบัชุมชน จงัหวดั หรือองคก์ร
ของสโมสรและตอ้งส่ือสารตรงไปยงัคนในทอ้งถ่ินอย่างลึกซ้ึง (To Communicate with Local 
People Deeply) ซ่ึงสโมสรในต่างประเทศ เช่น สโมสร เอฟซี โตเกียวไดใ้ชก้ลยุทธ์น้ีและประสบ
ความสําเร็จมาแลว้ (Fujiwara, บทสัมภาษณ์) สโมสรควรมีการจดัตารางให้ผูเ้ล่น ทีมงานผูฝึ้กสอน 
ผูบ้ริหารไปพบคนในชุมชนเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี และกาํหนดเป็นตวัช้ีวดัเชิงปริมาณเพื่อทราบ
ถึงจาํนวนในการลงพื้นท่ี เพื่อเป็นการรักษาความภกัดีของผูช้มการแข่งขนัของสโมสรและสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัสโมสรได ้ดงัน้ี   

1. จดัให้ผูเ้ล่นไปเปิดคลินิคสอนฟุตบอลให้กบันักเรียนในโรงเรียนในจงัหวดัหรือ
ชุมชนรอบ ๆ สนามแข่งขนัของสโมสร 

2. จดัให้ทีมงานผูฝึ้กสอนไปอบรมให้ครูดา้นพลศึกษาโรงเรียนหรืออาจารยด์า้นพล
ศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในจังหวดั ในภูมิภาคหรือชุมชนรอบ ๆ สนามแข่งขนัของ
สโมสร 

3. จดัใหผู้เ้ล่นและทีมงานผูฝึ้กสอนเขา้ร่วมในเทศกาลต่าง ๆ ของทางจงัหวดั 
4. ในช่วงปิดฤดูกาลสโมสรควรจดักิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือผูช้มหรือชุมชน  

ต่าง ๆ เพื่อสร้างการจดจาํสโมสรในช่วงท่ีไม่มีการแข่งขนั 
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 จากนั้นสโมสรตอ้งมีการขยายขนาดของพื้นท่ีการจดักิจกรรมให้กวา้งข้ึนเพื่อขยายฐาน
ผูช้มของสโมสรให้กวา้งขวางข้ึน เช่น ในจงัหวดัใกลเ้คียง  เป็นตน้ โดยกิจกรรมท่ีสโมสรจดัหรือไป
เขา้ร่วมนั้น สโมสรจะตอ้งมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการแจง้ข่าวสารการทาํกิจกรรมให้สังคม
รับทราบ ตลอดจนสโมสรควรมีการใชโ้ปสเตอร์ในการแจง้ข่าวกิจกรรมติดยงัชุมชนต่าง ๆ  
 5.3.1.5 จากการศึกษาพบว่าการท่ีสโมสรใช้เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัช่วงเวลาและสถานการณ์จะช่วยสร้างพฤติกรรมความภกัดีให้กบัผูช้มการ
แข่งขนัของสโมสร ผูจ้ ัดการแข่งขันฟุตบอล ลีก อาชีพและผูบ้ริหารของแต่ละสโมสรจะต้อง
ตระหนักถึงการสนบัสนุนจากผูช้มการแข่งขนัท่ีเป็นรากฐานของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ซ่ึงจาก
ผลการวจิยัพบวา่ผูช้มการแข่งขนัของสโมสรจะแสดงออกถึงความรู้สึกต่อสโมสรอยา่งชดัเจน ผา่น
ทางการเชียร์ภายในสนาม การปกป้องสโมสร การชกัจูงให้ผูอ่ื้นติดตามสโมสร กล่าวคือการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสโมสรและผูช้มการแข่งขนัควรจะเป็นในรูปแบบพึ่งพากนั นั้นคือการท่ี
ผูช้มการแข่งขนัเป็นผูท่ี้ซ้ือตัว๋เขา้ชมและมีการซ้ือแบบตัว๋ฤดูกาล (Season Ticket) แสดงให้เห็นว่า
ผูช้มกลุ่มนั้นเป็นผูช้มท่ีมีความภกัดีต่อสโมสรในระดบัสูง สโมสรจะตอ้งรักษาจาํนวนของผูช้มการ
แข่งขนัของสโมสรกลุ่มน้ีไวแ้ละพยายามขยายฐานจาํนวนผูช้มให้เปล่ียนจากผูช้มทัว่ไปเป็นผูช้มท่ี
ถือตัว๋ปีของสโมสร โดยท่ีสโมสรจะตอ้งให้สิทธิพิเศษท่ีผูช้มกลุ่มน้ีมีความพอใจ เช่น การจดัท่ีนัง่
โซนเฉพาะกลุ่ม (Fan Zone) และมีเคร่ืองด่ืมหรืออาหารบริการ การอาํนวยความสะดวดในการจดัหา
พาหนะหรือท่ีพกัเม่ือสโมสรตอ้งออกไปแข่งขนัเป็นทีมเยือน ซ่ึงการอาํนวยความสะดวกน้ีควรเป็น
ในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การจดัทวัร์สนามแข่งขนัของสโมสรในวนั-
เวลาท่ีไม่ไดมี้การแข่งขนั การสร้างความประทบัใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การมีของขวญัท่ีติดตรา
สโมสรส่งไปยงัผูช้มการแข่งขนั ซ่ึงตอ้งมาจากการท่ีสโมสรตอ้งสร้างระบบฐานขอ้มูลท่ีดี ถือไดว้า่
สโมสรสร้าง “ประสบการณ์” ท่ีดีใหก้บัผูช้มการแข่งขนัผา่น “ประสบการณ์ในวนัแข่งขนั” 
 จากผลการศึกษาพบวา่ สโมสรจะตอ้งสร้าง “ประสบการณ์” ท่ีดีให้กบัผูช้มการแข่งขนั
ท่ีมีความภกัดีต่อสโมสรผ่านทางบรรยากาศในสนามแข่งขนั การสร้างความสําเร็จของสโมสรเพื่อ
ผูช้มการแข่งขนัของสโมสร เป็นตน้ การสร้างการมีส่วนร่วมกบัสโมสร เช่น การรับฟังความคิดเห็น
ในดา้นต่าง ๆ ของสโมสรในแง่มุมของผูช้มการแข่งขนั และปรับใชต้ามความเหมาะสม เช่น มีการ
โหวตการซ้ือนักฟุตบอลท่ีจะมาร่วมทีม การท่ีสโมสรเปิดโอกาสให้ผูช้มการแข่งขนัได้พบกับ
ผูบ้ริหารสโมสรเพื่อเป็นเวทีในการช้ีแจงจุดมุ่งหมายของสโมสรและรับฟังความคิดเห็นของผูช้ม
การแข่งขนั  
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 5.3.2  ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
 จากการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถนาํเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหรือ
วจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 5.3.2.1  ควรศึกษาในปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะส่งผลต่อลกัษณะการเป็นผูช้มการแข่งขนั 
เช่น ทศันคติ การรับรู้ เพื่อคน้พบตวัแปรใหม่ท่ีอาจมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นผูช้ม 
 5.3.2.2  ควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพิ่มเติมโดยอาจรวมรวบขอ้มูลดว้ยวิธีการประชุมกลุ่ม

ยอ่ย (Focus Group) โดยเชิญผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อสนบัสนุนผลการวจิยัจากการวจิยัเชิงปริมาณ 
 5.3.2.3  ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตัวแปรอ่ืน ๆ เ ช่น ปัจจัยด้านกรรมการ           
ปัจจยัดา้นสนามแข่งขนั ท่ีอาจจะส่งผลต่อความสาํเร็จใหส้โมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย 
 5.3.2.4  ควรศึกษามาตรวดัความสาํเร็จของสโมสรฟุตบอลไทย ลีก จากผูช้มกลุ่มอ่ืน ๆ  
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การจัดการฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย 
 ผูว้จิยัไดเ้สนอแนวความคิดดา้นการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยโดยท่ีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  
 

1.  การแข่งขนัฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย 
          กีฬาฟุตบอลในประเทศไทยไดมี้การเล่นตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั เน่ืองจากสมยัรัชกาลท่ี 5 พระองคท์รงส่งพระเจา้ลูกยาเธอพระเจา้พระหลานยาเธอ และขา้
ราชบริพารไปศึกษาวชิาการต่างๆท่ีประเทศองักฤษและผูน้าํกีฬาฟุตบอลกลบัมายงัประเทศไทยเป็น
คนแรกคือ เจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรี (สนัน่ เทพหสัดิน ณ อยุธยา) ซ่ึงท่านไดแ้ต่งเพลงกราวกีฬา
ดว้ย (ประโยค สุทธิสง่า,2538)  เม่ือปี พ.ศ.2454-2458 เจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรีไดด้าํรงตาํแหน่ง
เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการคร้ังแรกท่านไดน้าํกีฬาฟุตบอลเขา้ไปเล่นในประเทศไทย ไดมี้เสียง
วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายโดยหลายคนกล่าวว่า ฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีไม่เหมาะสมกบัประเทศท่ีมี
อากาศร้อนเหมาะสมกบัประเทศท่ีมีอากาศหนาวมากกวา่และเป็นเกมท่ีทาํให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ล่น
และผูช้มไดง่้าย ซ่ึงมีวิวฒันาการดงัต่อไปน้ี พ.ศ.2440 รัชกาลท่ี5 ไดเ้สด็จนิวตัรพระนคร กีฬา
ฟุตบอลไดรั้บความสนใจจากบรรดาขา้ราชการ ครูอาจารยต์ลอดจนชาวองักฤษในประเทศไทยและ
ผูส้นใจชาวไทยจาํนวนมากข้ึนเป็นลาํดบั ต่อมาพ.ศ.2443 การแข่งขนัฟุตบอลเป็นทางการคร้ังแรก
ของประเทศไทยไดเ้กิดข้ึนเม่ือวนัเสาร์ท่ี2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2443      ณ สนามหลวงซ่ึงเป็นสถานท่ี
ออกกาํลงักายและประกอบงานพิธีต่างๆการแข่งขนัฟุตบอล คู่ประวติัศาสตร์ของไทยระหวา่ง “ชุด
บางกอก” กบั “ชุดกรมศึกษาธิการ”จากกระทรวงธรรมการ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่”การแข่งขนั
ฟุตบอลตามข้อบังคับของแอสโซซิเอชั่น”เพราะสมัยก่อนเรียกว่า”แอสโซซิเอชั่นฟุตบอล” 
(Associations Football) สมยัปัจจุบนัเรียกว่า”การแข่งขนัฟุตบอลของสมาคม” หรือ “ฟุตบอล
สมาคม” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 พระองคท์รงมีความสนพระทยั
ในกีฬาฟุตบอลเป็นอยา่งยิ่งถึงกบัทรงกีฬาฟุตบอลเอง และทรงตั้งทีมฟุตบอลส่วนพระองค ์ช่ือทีม 
“เสือป่า” พระราชกิจวตัรของพระองค์รัชกาลท่ี 6 ทางดา้นฟุตบอลนบัไดว้่าเป็นยุคทองของไทย
อยา่งแทจ้ริง จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.2468 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเขา้เป็น
ภาคีสมาชิกสมาพนัธ์ฟุตบอลระหวา่งชาติ (Faderation Internation De Football Association: FIFA) 
ปัจจุบนัสมาคมฟุตบอลไดจ้ดัแข่งขนัฟุตบอลถว้ยนอ้ยและถว้ยใหญ่ซ่ึง ภายหลงัไดจ้ดัการแข่งขนั
แบบเดียวกบัสมาคมฟุตบอลองักฤษ คือจดัเป็นประเภทถ้วยพระราชทาน ก ข ค และ ง และยงั
จัดการแข่งขันประเภทอ่ืนๆนอกจากน้ียงัได้จัดการแข่งขันและส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกับทีม
นานาชาติมากมายจนถึงปัจจุบนั   
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สาํนกัวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2549 น. 29-31) ไดค้น้พบปัญหา
ท่ีส่งผลต่ออตัราความสําเร็จในการจดัการแข่งขนัฟุตบอล ลีกอาชีพในประเทศไทยและนาํเสนอ
ออกมาโดยแยกสภาพปัญหาตามส่วนต่างๆเป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี  

 1. ดา้นการส่งเสริมจากทางรัฐบาล การแข่งขนัฟุตบอลอาชีพยงัขาดการสนับสนุนดา้น
สถานท่ี เช่น สนามซ้อม สนามแข่ง และสถานท่ีทางดา้นกีฬารวมถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีใชใ้น
การจดัการแข่งขนัขาด   การสนับสนุนในด้านการพฒันาบุคลากรหรือองค์กรทางด้านกีฬาจนมี
ความรู้ความสามารถเท่ามาตรฐานสากล และขาดการสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณ หรือนโยบาย
ในการช่วยเหลือทางดา้นกีฬา เช่น การลดหยอ่นภาษี จาํนวนเงินรางวลัในการแข่งขนั  

2. ปัญหาดา้นสโมสรฟุตบอล ในส่วนของการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลอาชีพเพื่อเขา้
ร่วมการแข่งขนันั้น สโมสรยงัขาดงบประมาณหรือเงินลงทุนในการบริหารจดัการหรือพฒันา
สโมสร ขาดบุคลากรทางดา้นบริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ ขาดความรู้ในดา้นการเงิน สนามซ้อม 
สนามแข่งของตนเอง ไม่ผ่านมาตรฐานสากลของ AFC  และยงัมีการประชาสัมพนัธ์อย่างไม่
ต่อเน่ือง  

3. บุคลากรในดา้นกีฬา ในส่วนของผูเ้ล่นหรือนกัฟุตบอลอาชีพนั้น การแข่งขนัฟุตบอล
อาชีพในประเทศไทยยงัคงมีนกักีฬาท่ีมีความสามารถในการดึงดูดผูช้มในระดบัน้อย นกักีฬายงั
ไม่ไดม้าตรฐานระดบัอาชีพและขาดระเบียบวินยัและความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ตลอดจนผูฝึ้กสอน
และผูต้ดัสินยงัไม่มีประสิทธิภาพ และมีจาํนวนไม่เพียงพอ   

ในขณะท่ี ณัฐวุฒิ ประเทืองศิลป์ (2555)  ได้กําหนดรูปแบบและลักษณะของสโมสร
ฟุตบอลในเชิงธุรกิจ ไวว้่าธุรกิจสโมสรฟุตบอลมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนๆ อยู่ 6 
ประการ ไดแ้ก่   

1. ธุรกิจฟุตบอลนั้นเป็นการผลิตร่วมระหว่างสโมสรฟุตบอลและลีกการแข่งขนั ท่ีตอ้ง
อาศยักนัและกนั ซ่ึงสโมสรฟุตบอลตอ้งมีคู่แข่งขนัมาร่วมดว้ยและมีการบริหารจดัการการแข่งขนั
ในลีกท่ีดีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดจะตกอยูก่บัทุกฝ่าย แต่ธุรกิจทัว่ไปจะไม่เป็นเช่นนั้นและจะเป็นการ
ดีท่ีสุดหากจะไม่มีคู่แข่งเลย เพราะจะทาํใหส้ามารถกาํหนดราคาหรือควบคุมปริมาณสินคา้ท่ีจะผลิต
ได ้ 

2. ธุรกิจฟุตบอลจะมีการกระจายรายได ้ให้กบัสโมสรภายในลีกในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม
และเป็นธรรม เช่น กระจายรายไดต้ามอนัดบัการแข่งขนัในตาราง หรือสโมสรท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจาก
การท่ีสโมสรเป็นคู่ถ่ายทอดสดในโทรทศัน์ เป็นตน้ และระหวา่งลีกใหญ่สู่ลีกเล็กรวมไปถึงทีมใหญ่
รายได้ดีสู่ทีมเล็กรายได้น้อยเพื่อช่วยให้ลีก และทีมฟุตบอลแต่ละทีมมีความสมดุลกนัมากท่ีสุด 
เพราะหากช่องวา่งระหวา่งลีกมีมากข้ึน จะทาํให้คาดเดาผลการแข่งขนัไดง่้ายเน่ืองจากความเหล่ือม
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ลํ้ าท่ีมีมาก ส่ิงท่ีตามมาคือจะขาดผูติ้ดตามชมและผูส้นับสนุน สุดทา้ยแต่ละสโมสรจะขาดรายได้
หลกัของสโมสร   

3. ผูช้มการแข่งขนัหรือผูช้มการแข่งขนัตลอดจนผูช้มการแข่งขนัฟุตบอล และผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัสโมสร จะมีความซ่ือสัตยแ์ละความภกัดีท่ีสูงมกัจะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ดงัจะเห็นไดจ้าก
ผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลของสโมสรหน่ึงจะไม่เปล่ียนในไปเชียร์อีกสโมสรหน่ึงแมส้โมสรของ
ตนเองจะไม่ประสบสําเร็จ หรือย ํ่าแยเ่พียงใดก็ตาม แต่หากฟุตบอลเป็นสเมือนผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ผูช้ม
การแข่งขนับอลหรือผูช้มการแข่งขนัจะเปล่ียนไปใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีดีกว่า ถูกกว่า คุม้ค่ากว่าไดท้นัที
และตลอดเวลา ทวา่กบัฟุตบอลนั้นไม่ใช่ มิหนาํซํ้ าความซ่ือสัตยแ์ละความภกัดียงัสามารถส่งผ่าน
ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานไดค้ลา้ยกบัศาสนา  

4. การแข่งขนัฟุตบอลมีรูปแบบของธุรกิจท่ีแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนๆ เพราะจะมีจุดมุ่งหมาย
พร้อม ๆ กนั 2 ประการ นั่นคือ ชนะในสนาม และอยู่ได้ไม่ขาดทุนนอกสนาม อย่างไรก็ดี
จุดมุ่งหมาย 2 ประการน้ีจะขดักนัเองโดยธรรมชาติ เพราะหากตอ้งการจะประสบความสําเร็จใน
สนาม สโมสรฟุตบอลก็ต้องใช้เงินบริหารทีมมาลงทุนกับการซ้ือนักฟุตบอล หรือไม่ก็เป็น
ค่าตอบแทนนกัฟุตบอล ซ่ึงส่วนมากแลว้จะใชจ้่ายเกินตวัเป็นส่วนใหญ่ 

5. ตลาดแรงงานของนกัฟุตบอลนั้นมีกฎระเบียบค่อนขา้งละเอียดอ่อนกว่าธุรกิจอ่ืนๆ เช่น                         
มีกาํหนดเวลาท่ีชดัเจนในการซ้ือ-ขายนกัฟุตบอลในช่วงเวลาท่ีกาํหนดโดยนกัฟุตบอลชั้นดีหรือมี
ทักษะสูงจะมีอาํนาจในการต่อรองค่าตอบแทนและการเลือกสโมสรฟุตบอลท่ีสูงมาก และ
ขอ้กาํหนดท่ีไม่ใหส้โมสรในลีกระดบัเดียวกนัมีเจา้ของเป็นคนหรือกลุ่มคนเดียวกนั  

6. ฟุตบอลเป็นเกมท่ีควบคุมโดยกฎกติกาสากลผสมผสานกับการบริหารโดยรัฐบาล
ฟุตบอลหลายระดบัตั้งแต่ระดบัประเทศ นานาชาติ ทวปี และทัว่โลก คอยควบคุมดูแล ปรับปรุงและ
แกไ้ข เพื่อคุณภาพท่ีดีของการแข่งขนั ดงันั้นความละเอียดอ่อนจึงมีค่อนขา้งสูง และความซบัซ้อน
เคร่งครัดในกฎเกณฑ์ท่ีใชร่้วมกนัก็จะตอ้งสอดคลอ้งกนัระหวา่งสมาชิกทัว่โลก (ณัฐวุฒิ ประเทือง
ศิลป์. 2555 บทสัมภาษณ์) 

หลกัการในการจดัการแข่งขนักีฬา จะมีบริบทความหมายของการแข่งขนักีฬาว่าเป็น
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษย์ ซ่ึงสําคญัมากในสังคมปัจจุบนัไม่ว่าเป็นรูปแบบการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั ธุรกิจเชิงพาณิชย์และการกีฬา มนุษย์ในทุก ๆ สังคมจะต้องมีการแข่งขนักันอยู่
ตลอดเวลา ทั้งน้ีเพื่อแสวงหา ช่ือเสียงความสําเร็จหรือเพื่อยกสถานภาพของตนเองให้เป็นท่ียอมรับ
ในสังคม Mead. (1961, p.21) กล่าววา่องคป์ระกอบพื้นฐานท่ีสาํคญัของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคม มี
3 ประการดว้ยกนั คือ  
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1. ความร่วมมือกนั (Co-operation)  
2. การแข่งขนั (Competition) 
 3. พฤติกรรมเห็นแก่ตวัหรือยดึถือตวัตนของตวัเองเป็นสาํคญั (Individualistic)   
ในประเทศไทยนั้นปรากฏว่าไดมี้การจดัการแข่งขนัฟุตบอลแบบลีกมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 

2539 แต่ไม่ค่อยไดรั้บความนิยมจากผูช้มและผูส้นับสนุนมากนกัจึงทาํให้ตอ้งมียกเลิกการจดัการ
แข่งขนัไป  (รัฐกรณ์ พงษป์ระเสริฐ,2557 น.7) ในปี พ.ศ. 2539 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถมัภ ์ไดริ้เร่ิมการจดัการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกข้ึนเป็นคร้ังแรกดว้ยความร่วมมือกบั
องคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวตัถุประสงคข์องการจดัการแข่งขนัข้ึน ดงัน้ี  

1. เพื่อพฒันาและยกระดบัสโมสร ผูฝึ้กสอนและนกักีฬา ใหข้ึ้นสู้ระดบัฟุตบอลไทยลีก  
2. เพื่อพฒันามาตรฐานการจดัการแข่งขนัฟุตบอลของประเทศไทยให้สามารถเทียบเคียง

นานาอารายประเทศไทย  
3. เพื่อสร้างความศรัทธาของผูช้ม และผูส้นบัสนุนกีฬาฟุตบอลให้มีความรักและนิยมมาก

ข้ึน  
4. เพื่อสร้างโอกาสให้นกัฟุตบอลได้มีการแข่งขนัมากข้ึนซ่ึงจะช่วยพฒันาทกัษะของนัก

ฟุตบอล 
ดว้ยเหตุผลและเป้าหมายดงักล่าวจึงไดมี้การจดัการแข่งขนัฟุตบอลลีกข้ึน คือ การแข่งขนั

ฟุตบอลไทยลีก จดัการโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซ่ึงเร่ิมจดัการแข่งขนัคร้ังแรกในปี พ.ศ. 
2539 ร่วมกบั บริษทั ริชมอนเด ้จาํกดั ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการแข่งขนัระดบัอาชีพเขา้มาช่วย
ดาํเนินการ โดยใช้ช่ือว่า จอห์นนีวอล์กเกอร์ไทยแลนด์ซอกเกอร์ลีก และในปี พ.ศ.2540 สมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์จดัการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกข้ึนเป็นคร้ังท่ี 2 
ภายใตช่ื้อการแข่งขนัวา่ การแข่งขนัฟุตบอล” จอห์นน่ี วอล์กเกอร์ ไทยแลนด์ลีก” คร้ังท่ี 2 ประจาํปี
2540  ในปี พ.ศ.2541 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยลีกข้ึนอีกคร้ัง โดยเปล่ียนช่ือการแข่งขนัเป็นการแข่งขนัฟุตบอล “คาลเท๊กซ์ พรีเมียร์
ลีก” คร้ังท่ี 3 ประจาํปี 2541 มีทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัจาํนวน 12 ทีม และไดเ้ปล่ียนไปตามช่ือของ
ผูส้นบัสนุนหลกัในปีต่อ ๆ มา แต่ทีมส่วนใหญ่อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

ปี พ.ศ.2542 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยลีก คร้ังท่ี 4 มีทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด 12 ทีม โดยใชช่ื้อการแข่งขนัวา่การแข่งขนั
ฟุตบอล “คาลเทก๊ซ์ พรีเมียร์ลีก”คร้ังท่ี 4 ประจาํปี 2542 มีทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัจาํนวน 12 ทีม  

ในปี พ.ศ. 2542 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ไดริ้เร่ิมจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพโป
รวินเชียล ลีกข้ึน ซ่ึงเป็นการแข่งขนัของทีมจากหลายภูมิภาคในประเทศไทยมาแข่งกนัแบบเหยา้-
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เยือน ปี พ.ศ.2543 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ จดัการแข่งขนัฟุตบอล
ไทยลีก คร้ังท่ี 5 โดยใช้ช่ือการแข่งขนัว่าการแข่งขนัฟุตบอล “คาลเท๊กซ์ พรีเมียร์ลีก”คร้ังท่ี 5 
ประจาํปี 2543  

ในปี พ.ศ.2544 ได้มีการเปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่ เกิดข้ึนเก่ียวกบัการจดัและดาํเนินการ
แข่งขนัไทยลีก โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ ร่วมกบัองค์กรต่างๆ
มากมาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จดัการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก คร้ังท่ี6 ข้ึนโดยใชช่ื้อการแข่งขนั
วา่ การแข่งขนัฟุตบอล “จี เอส เอ็ม ไทยลีก” ประจาํปี2544  ในปี พ.ศ.2545 สมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จดัการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก คร้ังท่ี 7โดยใชช่ื้อการแข่งขนัวา่
การแข่งขนัฟุตบอล คร้ังท่ี 7 การจดัการแข่งขนัคร้ังน้ีมีทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งหมด 10 ทีม ปี 
พ.ศ.2546 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ จดัการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 
คร้ังท่ี 8โดยใช้ช่ือการแข่งขนัวา่การแข่งขนัฟุตบอล คร้ังท่ี 8 การจดัการแข่งขนัคร้ังน้ีมีทีมเขา้ร่วม
การแข่งขนัทั้งหมด 10 ทีม ปี พ.ศ.2547 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
จดัการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก คร้ังท่ี 9  (เอกสารรายงานประจาํปี สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย , 
2547 น. 1-2)    

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ทีมจากโปรวินเชียลลีกก็ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกเป็น
คร้ังแรกคือ สโมสรฟุตบอลชลบุรีและสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี และในปี พ.ศ. 2550 เพื่อยกระดบั 
ฟุตบอลอาชีพของไทย ไทยลีกและโปรวนิเชียลลีกก็ไดร้วมตวักนัเป็นฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก 
ซ่ึงมีคณะกรรมการจดัการ แข่งขนัฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากรัฐบาลเป็น 
ฝ่ายจดัการแข่งขนั เพื่อ วางรากฐานสู่การเป็นลีกฟุตบอลอาชีพอยา่งสมบูรณ์(รัฐกรณ์ พงษป์ระเสริฐ
,2557,8) จนกระทัง่ เม่ือ พ.ศ. 2552 สมาพนัธ์ฟุตบอลเอเชีย (Asia Football Association : AFC) ไดมี้
กฎระเบียบวา่ดว้ยความเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีสมบูรณ์ แบบ ทาํให้สมาคมฟุตบอลตอ้งจดัตั้ง
บริษทั ไทย พรีเมียร์ลีกข้ึนมา เพื่อดาํเนินการจดัการแข่งขนัฟุตบอลลีกภายในประเทศให้เป็นการ
แข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพอย่างแทจ้ริง และไดอ้อกกฎระเบียบเร่ืองให้สโมสรฟุตบอลอาชีพ ตอ้ง
ดาํเนินการจดัตั้งเป็นบริษทันิติบุคคลข้ึนมาดูแลสโมสรต่าง ๆ และมีการบริหารจดัการดา้นฟุตบอล
และธุรกิจท่ีเป็นมืออาชีพมากข้ึน และมีการกระจายตวัไปยงัต่างจงัหวดั จน ทาํให้ปี พ.ศ. 2552 เป็น
ปีท่ีลีกของประเทศไทยกลบัมาเร่ิมตน้ไดรั้บกระแสความนิยมอยา่งมากอีกคร้ังหน่ึง  

การจดัการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยในปัจจุบนัคือ การแข่งขนัฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก เป็นการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพซ่ึงจดัโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ ์โดยเป็นลีกระดบัสูงสุดของระบบลีกฟุตบอลไทย มีทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั 18 ทีม โดยมี
การตกชั้นสู่ลีกดิวชิัน่ 1 โดยไทยพรีเมียร์ลีกบริหารโดยมี 18 ทีมท่ีทาํการแข่งขนัเป็นหุ้นส่วน โดยทาํ
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การแข่งขนัระหว่างเดือนมีนาคม - ตุลาคม แต่ละทีมจะแข่งขนั 34 นดั รวมทั้งหมด 306 นดัต่อ
ฤดูกาล โดยการแข่งขนัส่วนใหญ่มีข้ึนในวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์โดยบางเกมอาจแข่งขนัในช่วง
กลางสัปดาห์ เดิมช่ือว่า ไทยลีก ปัจจุบนัไทยพรีเมียร์ลีกมีบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดัเป็นผูส้นบัสนุนหลกั ทาํใหมี้ช่ือลีกอยา่งเป็นทางการวา่ โตโยตา้ไทยพรีเมียร์ลีก   สําหรับทีมท่ี
ชนะเลิศ ของไทยลีกจะไดสิ้ทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลเอเอฟซีแชมเปียนส์ลีก (AFC Champions 
League) ท่ีเป็นการแข่งขนัระดบัสโมสรท่ีใหญ่ท่ีสุดของทวีปเอเชีย และทีมท่ีชนะเลิศการแข่งขนั
ฟุตบอลเอเอฟซีแชมเปียนส์ลีกจะมีสิทธ์ิเขา้ร่วมเล่นในการแข่งขนัฟุตบอลฟีฟ่าคลับเวิร์ลด์คพั 
(FIFA Club World Cup) ซ่ึงเป็นการแข่งขนัของสโมสรในระดบัโลก ในขณะเดียวกนัทีมรอง
ชนะเลิศจากไทยลีกจะไปร่วมเล่นในการแข่งขนัฟุตบอลเอเอฟซีคพั (AFC Cup) (รัตชพงษ ์ เขียว
พนัธ์ุ.2553 น. 12)    ในปัจจุบนันั้นปัจจุบนัระบบการแข่งขนัของฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทยมี 
3 ระดบั ดงัน้ี  

1. ไทยลีก (Thai League) เป็นการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพซ่ึงจดัโดยบริษทัพรีเมียร์ลีก ไทย
แลนด์ จาํกดั ภายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทย โดยถือไดว้า่เป็นการจดัการแข่งขนัในระบบลีก ท่ีเป็นลีกระดบัสูงสุดของระบบลีกฟุตบอลใน
ประเทศไทย มีทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั 18 ทีม โดยมีการตกชั้น สู่ลีกไทยดิวิชนั 1 โดยการแข่งขนั
ฟุตบอลไทย ลีก จะมีระบบการบริหารจดัการโดยมี 18 สโมสรท่ีทาํการแข่งขนัเป็นหุ้นส่วน โดยทาํ
การแข่งขนัระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ – เดือนธันวาคมในทุก ๆ ปี  แต่ละสโมสรจะแข่งขนั 34 นดั 
โดยท่ีในบางนดัการแข่งขนัอาจจะแข่งขนัในช่วงกลางสัปดาห์ (Midweek match)  เดิมช่ือว่า การ
แข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ ลีก สําหรับทีมท่ีชนะเลิศของไทยลีกจะได้สิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั
ฟุตบอล รายการ เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก (AFC Champions League) ท่ีเป็นการแข่งขนัระดบัสโมสร
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของทวปีเอเชีย และทีมท่ีชนะเลิศการแข่งขนัฟุตบอลเอเอฟซีแชมเปียนส์ลีกจะมีสิทธ์ิเขา้
ร่วมเล่นในการแข่งขนัฟุตบอลฟีฟ่าคลบัเวิร์ลคพั (FIFA Club World Cup) ซ่ึงเป็นการแข่งขนัของ
สโมสรระดบัโลก ในขณะเดียวกนัทีมรองชนะเลิศจากไทยลีกจะไปร่วมเล่นในการแข่งขนัฟุตบอล       
เอเอฟซีคพั (AFC Cup)  (รัตชพงษ ์เขียวพนัธ์ุ 2553 : 12)   

2. ลีก 1 (League 1) เป็นการแข่งขนัฟุตบอลในประเทศไทยมีทีมสโมสรร่วมแข่งขนั
ทั้งหมด 18 ทีม โดยทีมชนะเลิศ, รองชนะเลิศ และ อนัดบัท่ี 3 จะไดเ้ล่ือนไปเล่นในไทยลีกในปี
ถดัไป ขณะเดียวกนั 3 ทีมสุดทา้ยจะถูกลดชั้นไปเล่นในลีกภูมิภาค ดิวชิัน่ 2  

3. ลีกภูมิภาค ดิวชิัน่ 2 (Regional League Division 2) คือ การแข่งขนัฟุตบอลลีกในประเทศ
ไทยซ่ึงเป็นลีกระดบัสุดทา้ย ซ่ึงจะแบ่งออกเป็นลีกภูมิภาคต่างๆ 5 ลีก แบ่งตามภาค โดยทีมแชมป์
และรองแชมป์แต่ละภูมิภาคจะได้สิทธ์ิเขา้ไปเล่นในรอบแชมป์เป้ียนส์ลีกโดยอตัโนมติั รวมกบั
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อนัดบั 3 ท่ีดีท่ีสุดจาก ลีกภูมิภาคภาคเหนือ ลีกภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลีกภูมิภาคภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก หรือลีกภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีก 2 ทีม รวมเป็น 12 ทีม จะไดสิ้ทธ์ิเพลย์
ออฟ (Play-off) เพื่อหา 4 ทีมท่ีดีท่ีสุดไปสู่ดิวิชนั 1 ในฤดูกาลถดัไปโดยการแข่งขนัฟุตบอลใน
ประเทศไทยจะมีโครงสร้างการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกภายใตก้ารกาํกบัของสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ เพื่อเขา้สู่การแข่งขนัในระดบันานาชาติดงัภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย AFC 
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ไทยฯ เพื่อเขา้สู่การแข่งขนัในระดบันานาชาติ 
 

นอกจากน้ี กิตติพงษ์ เอ้ือพิพฒันากูล และจุฑา ติงศภัทิย์ (2555, น. 63) ได้ศึกษาการ
ดาํเนินการจดัการแข่งขนัฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก ในปี พ.ศ. 2553 พบว่าปัจจยัด้าน
ทรัพยากรในการจดัการ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นการเงินและงบประมาณ ดา้นสถานท่ี วสัดุ
อุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นการประชาสัมพนัธ์ และปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการ
กีฬา 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ วางแผน การจดัองคก์ร การช้ีนาํ และการประเมินผลของคณะกรรมการ
จดัการแข่งขนั ในการจดัการแข่งขนัฟุตบอลแบบลีกอาชีพในประเทศไทยไดพ้ยายามยึดรูปแบบการ

ฟตุบอลโลกรอบสุดทา้ย 

ทีมชาติไทย 

ฟตุบอลโลกรอบคดัเลือก 

 
ฟุตบอลโอลิมปิค 

ฟุตบอลเอเซียนคพั 

การแข่งขนักีฬา    
เอเซียนเกมส์ 

การแข่งขนักีฬา
ซีเกมส์ การแข่งขนั

ฟตุบอลไทย
ลีก 

ถว้ยพระราชทาน ข,ค,ง ดิวิชัน่ 2 ดิวิชัน่ 1 
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บริการจดัการของการจดัการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก ของประเทศองักฤษ ซ่ึงเป็นการแข่งขนั
ฟุตบอลลีกอาชีพท่ีประสบความสําเร็จด้านรายได้และเป็นการแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพท่ีมียอด
ผูติ้ดตามชมทัว่โลก Lonsdale (2004 p.386) ไดจ้าํลองรูปแบบการเครือข่ายอุปทานของการจดัการ
แข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก ไว ้ดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ผ 2 รูปแบบการเครือข่ายอุปทานของการจดัการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก ของประเทศ
องักฤษ 
 
ทีม่า:  ดดัแปลงจาก Lonsdale, Chris. (2004) 
  

ในกระบวนการการวางแผนสําหรับการสร้างตราสินคา้สโมสรทีมฟุตบอลไม่แตกต่างจาก
การทาํธุรกิจทัว่ไปตอ้งมีการวางแผนทางดา้นองคป์ระกอบหลกัต่างๆทั้งในส่วนของสนามแข่งขนั
ในส่วนของสนามเหยา้ ตวันกัฟุตบอล จาํนวนและลกัษณะท่ีนัง่ชมการแข่งขนัของผูช้ม ระบบการ
รักษาความปลอดภยัภายในสนามและพื้นท่ีโดยรอบของสนาม การทาํการตลาด การส่ือสารตรา
สินคา้ของสโมสร  และปัจจยัอ่ืนๆ ส่ิงท่ีแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนคือผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลตอ้งมี

คนกลางทางการคา้ 

นกัฟุตบอล
อาชีพ 

สโมสรใน
การแข่งขนั
ฟุตบอล
พรีเมียร์ ลีก
ของ
ประเทศ
องักฤษ 

ผูท้าํโฆษณา 

คนกลางในการผลิต 

ตวัแทนหรือนายหนา้ของนกั
ฟุตบอล 

สถานีโทรทศัน ์

ผูช้มการแข่งขนั
ในสนาม 

ผูช้มการแข่งขนั
ทางโทรทศัน ์

ผูใ้หก้ารสนบัสนุน
เชิงพาณิชยแ์ก่
สโมสร 

ผูจ้ดัการสโมสร
หรือผูฝึ้กสอน DPU
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ความเขา้ใจเร่ืองกีฬาฟุตบอลอยา่งละเอียดมากพอ ตอ้งมีความเขา้ใจในบริบทและลกัษณะโดดเด่น 
ธรรมชาติของวงการกีฬาฟุตบอลอยา่งลึกซ้ึง เพราะยงัมีรายละเอียดปลีกยอ่ยอีกมากท่ีจะส่งผลต่อ
อตัราความสําเร็จของสโมสรฟุตบอล ซ่ึงเร่ืองท่ีเป็นปัจจยัสําคญัอีกประการคือ การบริหารจดัการ
ดา้นงบประมาณของสโมสรสาํหรับค่าใชจ่้ายในแต่ละฤดูกาลแข่งขนัของสโมสรกีฬาฟุตบอล ซ่ึงจะ
มีค่าใชจ่้ายหลกัๆ อยู ่3 ส่วนดว้ยกนัดงัน้ี   

1.  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสโมสรฟุตบอล มีตั้งแต่ค่าตอบแทนนกักีฬา ผูจ้ดัการ ผูฝึ้กสอนและ
เจา้หน้าท่ีสโมสร ในส่วนของเบ้ียเล้ียงและเงินเดือน รวมถึงโบนัสต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าท่ีพกั ค่า
อุปกรณ์ฝึกซอ้ม ค่าเดินทางระหวา่งการแข่งขนั 

2.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการแข่งขนั ตลอดจนค่าบาํรุงสนามแข่งขนัและสนามซ้อม 
เจ้าหน้าท่ีประจาํสนาม เจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด เจ้าหน้าท่ีรักษา ความปลอดภยั เจ้าหน้าท่ี
พยาบาล ค่าการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ของสโมสร  

3.  ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ ซ่ึงในทางธุรกิจถือไดว้า่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีมีความสําคญัและ
มีส่วนอย่างมากต่ออตัราความสําเร็จไม่น้อย ส่วนอ่ืนๆต้องทาํหน้าท่ีวางแผนธุรกิจ จดัการงาน
เอกสาร ทาํการตลาดเพื่อสร้างรายได ้ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ียงัใชก้นันอ้ยมากทั้งท่ีมีความสําคญัในการ
สร้างรายไดเ้ขา้สโมสรทีมฟุตบอลท่ีตอ้งวางแผนสร้างรายไดเ้ขา้สโมสร ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายจาํนวนมาก 
(สุพิตร สมาหิโต, ชยั นิมากร และ นนชยั ศานติบุตรกุล,2547) 

ในปีการแข่งขนัฤดูกาล 2560 บริษทัไทย ลีก จาํกดั ผูด้าํเนินการจดัการแข่งขนัฟุตบอล
อาชีพไดก้าํหนดรูปแบบการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพในประเทศใหม่ ดงัน้ี 
การแข่งขนัฟุตบอลลีกภายในประเทศไทยภายใตก้ารจดัของ บริษทั ไทยลีก จาํกดั ตั้งแต่ฤดูกาล 
2017 จะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยมีช่ือเรียกหลกัอยา่งเป็นทางการประกอบดว้ยดงัน้ี 
การแข่งขันฟุตบอลไทยลกี (Thai League) ช่ือย่อ T1 
              การแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพ ระดบัสูงสุดของประเทศไทย โดยฤดูกาล 2017 ทีมท่ีเขา้
แข่งขนัมาจากทีมท่ีไดอ้นัดบั 1-15 ของฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาล 2016 และ ทีมอนัดบั 1-3 จาก ดิวชิัน่ 
1 ฤดูกาล 2016 รวมเป็น 18 ทีม และฤดูกาล 2019 จะมีการปรับลดจาํนวนทีมเหลือ 16 ทีม เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมในการจดัตารางแข่งขนัใหที้มชาติไทยไดมี้เวลาเตรียมทีมแข่งขนัรายการต่างๆ 
สามารถมีช่วงเวลาหยดุพกัแข่งขนัตามหลกัสากล ในฤดูกาลแข่งขนั 2017 นกัฟุตบอลต่างชาติ
สามารถลงทะเบียนแข่งขนัได ้5 คน (ชาติใดก็ได)้ และสามารถลงสนาม = 3+1 (ต่างชาติ+เอเชีย) 
ส่วนฤดูกาลแข่งขนั 2018นกัฟุตบอลต่างชาติสามารถลงทะเบียนแข่งขนัได ้ 5 คน (ต่างชาติ 3, เอเชีย 
1, อาเซียน 1) และสามารถลงสนาม = 3+1 (ต่างชาติ 3 + เอเชีย หรือ อาเซียน) และ ฤดูกาลแข่งขนั 
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2019 นกัฟุตบอลต่างชาติสามารถลงทะเบียนแข่งขนัได ้5 คน (ต่างชาติ 3, เอเชีย 1, อาเซียน 1)และ
สามารถลงสนาม = 3+1+1 (ต่างชาติ 3 + เอเชีย 1 + อาเซียน 1) 
 
การแข่งขันฟุตบอลไทยลกี 2 (Thai league2) ช่ือย่อ T2 
              การแข่งขนัฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย ระดบัท่ีสองรองจาก ไทยลีก 1 โดยฤดูกาล 2017 
ทีมท่ีเขา้แข่งขนัมาจาก ทีมอนัดบั 16-18 จาก ไทยลีก ฤดูกาล 2016 ,ทีมอนัดบั 4-15 จาก ดิวชิัน่ 1 
ฤดูกาล 2016 และ 3 ทีมท่ีไดสิ้ทธ์ิจากดิวชิัน่ 2 ฤดูกาล 2016 รวมเป็น 18 ทีม ในปีการแข่งขนัฤดูกาล 
2017 นกัฟุตบอลต่างชาติสามารถลงทะเบียนแข่งขนัได ้5  คน (ชาติใดก็ได)้ และสามารถลงสนาม = 
3+1+1 (ต่างชาติ+เอเชีย+อาเซียน) และในฤดูกาลแข่งขนั 2018 เป็นตน้ไปนกัฟุตบอลสามารถ
ลงทะเบียนแข่งขนัได ้5 คน (ต่างชาติ 3, เอเชีย 1, อาเซียน 1) และสามารถลงสนาม = 3+1+1 
(ต่างชาติ 3 + เอเชีย 1 + อาเซียน 1) 

การแข่งขันฟุตบอลไทยลกี 3 (Thai league3) ช่ือย่อ T3 
            การแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพระดบั 3 ของไทยซ่ึงจะเร่ิมแข่งขนัในฤดูกาล 2017เป็นฤดูกาล
แรกโดยคดัเอาทีมอนัดบั 1-4 จาก 8 โซนของฟุตบอลลีกดิวชิัน่ 2 ฤดูกาล 2016 รวมเป็น 32 ทีมแลว้
แบ่งเป็น 2 โซน ๆ ละ 16 ทีมในปีการแข่งขนัฤดูกาล 2017 นกัฟุตบอลต่างชาติสามารถลงทะเบียน
แข่งขนัได ้5  คน (ชาติใดก็ได)้ และสามารถลงสนาม = 3+1+1 (ต่างชาติ+เอเชีย+อาเซียน) และใน
ฤดูกาลแข่งขนั 2018 เป็นตน้ไปนกัฟุตบอลสามารถลงทะเบียนแข่งขนัได ้5 คน (ต่างชาติ 3, เอเชีย 1, 
อาเซียน 1) และสามารถลงสนาม = 3+1+1 (ต่างชาติ 3 + เอเชีย 1 + อาเซียน 1) 

การแข่งขันฟุตบอลไทยลกี 4 (Thai league4) ช่ือย่อ T4 
            การแข่งขนัฟุตบอลลีกอาชีพระดบั 4 ของไทย โดยทีมท่ีเขา้แข่งขนัมาจากสโมสรในลีกดิ
วชิัน่ 2 ฤดูกาล 2016 ท่ีไม่ไดสิ้ทธ์ิเล่ือนชั้นไปเล่น ไทยลีก 3 รวมกบัทีมสาํรองของสโมสรในไทยลีก 
ในปีการแข่งขนัฤดูกาล 2017 นกัฟุตบอลต่างชาติสามารถลงทะเบียนแข่งขนัได ้5  คน (ชาติใดก็ได)้ 
และสามารถลงสนาม = 3+1+1 (ต่างชาติ+เอเชีย+อาเซียน) และในฤดูกาลแข่งขนั 2018 เป็นตน้ไป
นกัฟุตบอลสามารถลงทะเบียนแข่งขนัได ้5 คน (ต่างชาติ 3, เอเชีย 1, อาเซียน 1) และสามารถลง
สนาม = 3+1+1 (ต่างชาติ 3 + เอเชีย 1 + อาเซียน 1) 

โดยท่ีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย มีโครงการสนบัสนุนเงินพฒันาสโมสรให้กบั
ทีมต่างๆท่ีตอ้งการนาํไปต่อเติมก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกโดยเพิ่มเงินสนบัสนุนทีมให้สโมสร
ในระดบั ไทยลีก (T1) จาํนวน 5 ลา้นบาท นอกเหนือจากงบสนบัสนุนจากค่าลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสด
ทีมละ 20 ลา้นบาท ,สโมสรในระดบัไทยลีก 2 (T2) 1 ลา้นบาท นอกเหนือจากงบสนบัสนุนจาก
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ค่าลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดทีมละ 3 ล้านบาท และ สโมสรในระดบัไทยลีก 3 (T3) 1 ล้านบาท 
นอกเหนือจากงบสนบัสนุนจากค่าลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดทีมละ 1 ลา้นบาท (ฐานขอ้มูลไทย ลีก 2560) 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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                                                                                               เลขทีแ่บบสอบถาม  
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่1 ข้อมูลลกัษณะทั่วไปของผู้ชมการแข่งขนั  
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัความเป็นจริงของท่านมากทีสุ่ด 
1. เพศ               
  [    ] 1. ชาย    [    ] 2. หญิง    
  
2. อาย ุ
  [    ] 1. 18-25 ปี     [    ] 2. 26-32 ปี 
  [    ] 3. 33-40 ปี    [    ] 4. 41-48 ปี 
  [    ] 5. 48 ปีข้ึนไป 
3. อาชีพ 
  [     ] 1. ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ  [     ] 2. ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 
  [     ] 3. ลูกจา้ง/พนกังานเอกชน  [     ] 4. นกัเรียน/นกัศึกษา 
  [     ] 5. เกษตรกร   [     ] 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
……………………… 
 

ดุษฏีนิพนธ์เร่ือง ความส าเร็จของสโมสรและการส่ือสารทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการเป็นผู้ชมฟุตบอลในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลกี 
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4. การศึกษา              
  [     ] 1. ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า   [     ] 2. มธัยมศึกษาตอนตน้
หรือเทียบเท่า  
  [     ] 3. มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  [     ] 4. ปริญญาตรี 
  [     ] 5. สูงกวา่ปริญญาตรี     [     ] 6. อ่ืน ๆ  
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน          
  [     ] 1. ตํ่ากวา่ 10,000 บาท   [     ] 2. 10,000 - 15,000 บาท 
  [     ] 3. 15,001 - 20,000 บาท   [     ] 4. 20,001 - 25,000 บาท 
  [     ] 5. 25,001 - 30,000 บาท    [     ] 6. 30,001 บาท ข้ึนไป 
6. สถานภาพ              
  [     ] 1. โสด   [     ] 2. สมรส  [     ] 3. หมา้ย/หยา่ร้าง  
7. ภูมิลาํเนาของท่าน 
(จงัหวดั)..................................................................................................................... 
8 ท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั 

[     ] 1. อยูใ่นจงัหวดัเดียวกบัสโมสรท่ีเชียร์และท่ีอยูอ่าศยัใกลส้นามแข่งขนั  
  [     ] 2. อยูใ่นจงัหวดัเดียวกบัสโมสรท่ีเชียร์และท่ีอยูอ่าศยัไกลจากสนามแข่งขนั 
  [     ] 3. อยูค่นละจงัหวดักบัสโมสรท่ีเชียร์แต่สามารถเดินทางไปชมการแข่งขนัท่ี
สนามได ้
  [     ] 4. อยูค่นละจงัหวดักบัสโมสรท่ีเชียร์และไม่สามารถเดินทางไปชมการ
แข่งขนัท่ีสนาม 

             ไดส้ะดวก  
9. ปัจจุบนัท่านถือตัว๋ปีสมาชิกของสโมสรใด 

[     ] 1. บุรีรัมย ์ยไูนเต็ด   [     ] 2. เอสซีจี-เมืองทอง ยไูนเต็ด 
  [     ] 3. นครราชสีมา-มาสดา้ เอฟซี [     ] 4. สุพรรณบุรี เอฟซี  
  [     ] 5. บางกอกกล๊าส เอฟซี  
 
10. ท่านติดตามชมฟุตบอลไทยลีก มาแลว้........................................................................ปี 
 
11. ท่านติดตามชมสโมสรฟุตบอลท่ีท่านถือตัว๋ปีสมาชิกมาแลว้.......................................ปี 
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ตอนที ่2 ระดับการสนับสนุนตราสินค้า ความเป็นนานาชาตแิละความส าเร็จของสโมสร
ในการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลกี  
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัความเป็นจริงของท่านมากทีสุ่ด 
โดยในที่นีค้วามส าเร็จของสโมสรประเมินจาก ถ้วยรางวลั เงินรางวลั จ านวนสมาชิกของสโมสร 
และลกัษณะของสมาชิกของสโมสร 
 

ข้อค าถาม 

ระดบัความคดิเห็นของผู้ชม 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

 เฉย ๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 

การสนับสนุนตราสินค้า      
  1. ท่านพิจารณาช่ือสโมสรก่อนเลือกสมคัรเป็นสมาชิก      
 2. ท่านพิจารณาตราสโมสร (โลโก)้ ก่อนเลือกสมคัร

เป็นสมาชิก 
     

  3. ท่านคิดว่าการใช้ช่ือจังหวัดเป็นช่ือสโมสร เช่น 
ชลบุรี เอฟซี น่าจะช่วยดึงดูดใจให้คนในทอ้งถ่ินมา
สมคัรเป็นสมาชิกได ้ 

     

  4. ท่านคิดว่าการใช้ช่ือองค์กรเป็นช่ือสโมสร เช่น 
บางกอกกล๊าส เอฟซี น่าจะช่วยดึงดูดใจให้คนใน
องคก์รนั้น ๆ มาเป็นสมาชิกได ้

     

  5. ท่านคิดว่าการใช้ช่ือผูส้นับสนุนร่วมกบัช่ือสโมสร 
เช่น เอสซีจี-เมืองทอง น่าจะช่วยดึงดูดใจให้ผูช้มมา
เป็นสมาชิกได ้

     

  6. ท่านอยากเป็นสมาชิกสโมสรท่ีมีผูส้นับสนุนหลัก
เป็นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง 

     

7. ท่านเป็นลูกคา้ของผูส้นับสนุนหลักของสโมสรท่ี
ท่านเป็นสมาชิกอยูแ่ลว้ 

     

8. ท่านเช่ือมัน่ในศกัยภาพของเจา้ของสโมสรท่ีท่าน
เป็นสมาชิก 

     

 9. ท่านภูมิใจในการเป็นสมาชิก แมว้า่จะไม่มี
ผูส้นบัสนุนสโมสรก็ตาม 

     

  10. ท่านคิดวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือทีมจะสร้าง
ความภูมิใจใหป้ระชาชนของจงัหวดันั้นๆ 
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(ต่อ) 

ข้อค าถาม 

ระดบัความคดิเห็นของผู้ชม 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

 เฉย ๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 

การสนับสนุนตราสินค้า (ต่อ)      
  11. ท่านคิดวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือทีมจะสร้าง

ความภูมิใจใหป้ระชาชนในภูมิภาคนั้น ๆ 
     

  12. ท่านคิดวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อองคก์รเป็นช่ือทีมจะสร้าง
ความภูมิใจใหค้นในองคก์รนั้น ๆ ได ้

     

  13. ท่านคิดวา่สโมสรท่ีไม่มีผูส้นบัสนุน  ก็จะสามารถจูง
ใจใหผู้ช้มเป็นสมาชิกของสโมสรได ้

     

 14. ท่านเช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อทีมร่วมกบัผูส้นบัสนุน 
เช่น เอสซีจี-เมืองทอง น่าประสบความสาํเร็จได้
มากกวา่สโมสรท่ีไม่มีผูส้นบัสนุน 

     

 15. ท่านคิดวา่สโมสรท่ีมีองคก์รใหญ่ ๆ เป็นผูส้นบัสนุน 
น่าจะมีศกัยภาพในการดึงผูช้มมากกวา่ 

     

 16. ท่านเป็นสมาชิกของสโมสรในจงัหวดับา้นเกิดของ
ท่าน 

     

 17. ท่านเลือกเป็นสมาชิกของสโมสร ท่ีจดัตั้งโดยองคก์ร
ท่ีท่านทาํงานอยู ่

     

 18. ท่านเช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม 
น่าจะมีโอกาสประสบความสาํเร็จ เช่น ชนะเลิศใน
การแข่งขนัฟตุบอลไทย ลีก มากกวา่สโมสรท่ีไม่ได้
ใชช่ื้อร่วม 

     

19. ท่านเช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือทีม น่าจะมี
โอกาสประสบความสาํเร็จ เช่น ชนะเลิศในการ
แข่งขนัฟตุบอลไทย ลีก มากกวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อ
ผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม 

     

20. ท่านเช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อองค์กรเป็นช่ือทีมน่าจะมี
โอกาสประสบความสําเร็จ เช่น ชนะเลิศในการ
แข่งขันฟุตบอลไทย ลีก มากกว่าสโมสรท่ีใช้ช่ือ
ผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม 
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(ต่อ) 

ข้อค าถาม 

ระดบัความคดิเห็นของผู้ชม 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

 เฉย ๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 

การสนับสนุนตราสินค้า (ต่อ)      
21. ท่านเช่ือว่าสโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นับสนุนร่วมกบัช่ือทีม 

เ ช่น เอสซีจี -เ มืองทอง   น่าจะมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จ เช่น ชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอล
ภายในประเทศรายการอ่ืน ๆ มากกวา่สโมสรท่ีไม่ได้
ใชช่ื้อร่วม 

     

22. ท่านเช่ือว่าสโมสรท่ีใช้ช่ือจังหวดัเป็นช่ือทีมน่าจะมี
โอกาสประสบความสําเร็จ เช่น ชนะเลิศในการ
แข่งขนัฟตุบอลรายการอ่ืน ๆ ภายในประเทศ มากกวา่
สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม 

     

23. ท่านเช่ือว่าสโมสรท่ีใช้ช่ือองค์กรเป็นช่ือทีมน่าจะมี
โอกาสประสบความสําเร็จ เช่น ชนะเลิศในการ
แข่งขนัฟตุบอลรายการอ่ืน ๆ ภายในประเทศ มากกวา่
สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม 

     

24. ท่านเช่ือว่าสโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นับสนุนร่วมกบัช่ือทีม 
เช่น ราชบุรี-มิตรผล จะมีเงินทุนซ้ือตวัผูเ้ล่นระดบัทีม
ชาติไดม้ากกวา่สโมสรท่ีไม่ไดใ้ชช่ื้อร่วม 

     

25. ท่านเช่ือว่าสโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นับสนุนร่วมกบัช่ือทีม 
เ ช่ น  ร า ชบุ รี -มิ ต ร ผ ล  จ ะ มี เ งิ น ทุ น ซ้ื อ ตัวผู ้ เ ล่ น
ชาวต่างชาติท่ีมีคุณภาพไดม้ากกวา่สโมสรท่ีไม่ไดใ้ช้
ช่ือร่วม 

     

26. ท่านเช่ือว่าสโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นับสนุนร่วมกบัช่ือทีม 
เช่น ราชบุรี-มิตรผล จะมีเงินทุนจ้างทีมผู ้ฝึกสอน
ต่างชาติท่ีมีคุณภาพไดม้ากกว่าสโมสรท่ีไม่ได้ใชช่ื้อ
ร่วม 

     

ความเป็นนานาชาต ิ      
27. ท่านคิดวา่การมีผูเ้ล่นชาวต่างชาติในสโมสรจะช่วยให้

สโมสรประสบความสาํเร็จได ้
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(ต่อ) 

ข้อค าถาม 

ระดบัความคดิเห็นของผู้ชม 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

 เฉย ๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 

ความเป็นนานาชาต ิ(ต่อ)      
28. ท่านคิดว่าการมีผูเ้ล่นชาวต่างชาติในสโมสรจะช่วย

ดึงดูดใหมี้ผูช้มมาเป็นสมาชิกของทีมได ้
     

29. ท่านคิดว่าทีมผู ้ฝึกสอนเป็นชาวต่างชาติจะช่วยให้
สโมสรประสบความสําเร็จเช่น ชนะเลิศการแข่งขนั
ฟตุบอลไทย ลีก ได ้

     

30. ท่านคิดวา่ทีมท่ีมีผูฝึ้กสอนเป็นชาวต่างชาติน่าจะช่วย
ดึงดูดใหผู้ช้มมาเป็นสมาชิกได ้

     

31. ท่านคิดว่าการท่ีสโมสรเป็นพันธมิตรกับสโมสร
ต่างชาติจะช่วยใหมี้จาํนวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนได ้

     

32. ท่านคิดว่าการท่ีสโมสรเป็นพันธมิตรกับสโมสร
ต่างชาติจะช่วยใหที้มมีสมาชิกท่ีหลากหลายเช้ือชาติ 

     

33. ท่านคิดว่าการท่ีสโมสรเป็นพันธมิตรกับสโมสร
ต่างชาติจะช่วยดึงดูดใจให้ผู ้เ ล่นชาวต่างชาติท่ี มี
คุณภาพมาเล่นใหก้บัทีม 

     

34. ท่านคิดว่าการท่ีสโมสรเป็นพันธมิตรกับสโมสร
ต่างชาติจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของทีมมีความเป็น
นานาชาติมากข้ึน 

     

ความส าเร็จของสโมสร      
35. ท่านคิดว่าสโมสรท่ีถือได้ว่าประสบความสําเร็จ

จะตอ้งชนะเลิศการแข่งขนัฟตุบอลไทย ลีก 
     

36. ท่านคิดว่าสโมสรท่ีถือได้ว่าประสบความสําเร็จ
จะต้องชนะเลิศการแข่งขนัฟุตบอลภายในประเทศ
รายการอ่ืน ๆ เช่น โตโยตา้ ลีกคพั เป็นตน้  

     

37. ท่านคิดว่าสโมสรท่ีถือได้ว่าประสบความสําเร็จ
จะตอ้งเขา้รอบแบ่งกลุ่มฟุตบอล เอเอฟซีแชมเปียนส์ 
ลีกการแข่งขนัฟุตบอลรายการระดบัทวีปเอเซีย เช่น 
เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 
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ตอนที ่3 การส่ือสารทางการตลาดของสโมสรทีส่่งผลต่อระดับพฤติกรรมการเป็นผู้ชมใน
การแข่งขนัฟุตบอลไทย ลกี 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัความเป็นจริงของท่านมากทีสุ่ด 
 

ข้อค าถาม 

ระดบัการปฏบิัตขิองท่าน 

มากทีสุ่ด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
38. ท่านคิดว่าสโมสรท่ีถือได้ว่าประสบความสําเร็จ

จะตอ้งมีจาํนวนผูช้มเฉล่ียในแต่ละนัดมากกว่าปี
ก่อนหนา้ 

     

การส่ือสารทางการตลาด     
39. ท่านไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่นทางโทรทศัน์      
40. ท่านไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่นทางวทิย ุ      
41. ท่ า น ไ ด้ รั บ ข่ า ว ส า ร ข อ ง ส โ ม ส ร ผ่ า น ท า ง

หนงัสือพิมพ ์
     

42. ท่านได้รับข่าวสารของสโมสรผ่านทางนิตยสาร
ดา้นกีฬา 

     

43. ท่านอ่านข่าวสารของสโมสรผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
สโมสร 

     

44. ท่านรับข่าวสารของสโมสรผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ต่าง ๆ  เช่น อินสตราแกรม เฟสบุ๊ค เป็นตน้ 

     

45. ท่านได้รับข่าวสารของสโมสรผ่านทางจดหมาย
ข่าวเฉพาะสมาชิกของสโมสร 

     

46. ท่านไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่นทาง
แอปพลิเคชัน่ของโทรศพัท ์เช่น ไลน์ 

     

47. สโมสรท่ีท่านเป็นสมาชิกจดักิจกรรมเพ่ือสาน
สมัพนัธ์กบัสมาชิกอยา่งสมํ่าเสมอ 

     

48. สโมสรมีการนาํพริตต้ีมาเป็นผูน้าํเชียร์จะช่วย
ดึงดูดใหส้มาชิกเขา้ร่วมเป็นกองเชียร์ได ้

     

49. สโมสรมีกิจกรรมเพ่ือสงัคมเป็นส่ิงท่ีดีและเป็นส่ิง
ท่ีสโมสรฟตุบอลควรมีอยา่งสมํ่าเสมอ 

     

(ต่อ) 
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กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัความเป็นจริงของท่านมากทีสุ่ด 
 

ข้อค าถาม 

ระดบัการปฏบิัตขิองท่าน 

มากทีสุ่ด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
50. ท่านซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของสโมสรเม่ือมีการแถม

สินคา้อ่ืน ๆ ดว้ย  
     

51. ท่านซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของสโมสรเม่ือมีการลดราคา      
52. สโมสรมีการจดัทาํฐานขอ้มูลของสมาชิกอยา่งเป็น

ระบบ 
     

 
ตอนที ่4 พฤติกรรมการเป็นผู้ชมการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลกี 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัความเป็นจริงของท่านมากทีสุ่ด 
 

ข้อค าถาม 

ระดบัการปฏบิัตขิองท่าน 

มากทีสุ่ด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 

5 4 3 2 1 

พฤตกิรรมการเป็นผู้ชมการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลกี      
53. ท่านซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของสโมสรอยา่งสมํ่าเสมอ      
54. ท่านซ้ือสินคา้ท่ีระลึกท่ีออกใหม่ของสโมสรอยูเ่สมอ      
55. ท่านซ้ือและชาํระเงินค่าสินคา้ท่ีระลึกของสโมสร

ผา่นหนา้เวบ็ไซตข์องสโมสร 
     

56. ท่านซ้ือและชาํระเงินค่าสินคา้ท่ีระลึกของสโมสร
ผา่นทางตลาดออนไลน์ เช่น ลาซาดา้ 

     

57. ท่านมกัจะเขา้ไปเชียร์สโมสรท่ีสนามแข่งขนัในนดัท่ี
สโมสรเป็นเจา้บา้นอยูเ่สมอ ๆ  

     

58. ท่านมกัจะตามไปเชียร์สโมสรท่ีสนามแข่งขนัในนดั
ท่ีสโมสรเป็นทีมเยอืนอยูเ่สมอ ๆ 

     

59. ท่านร้องเพลงร่วมกับกองชียร์เ ม่ือทีมท่ีท่านเป็น
สมาชิกแข่งขนัอยู ่
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(ต่อ) 

ข้อค าถาม 

ระดบัการปฏบิัตขิองท่าน 
มากทีสุ่ด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 

5 4 3 2 1 
60. ท่านคิดว่าไม่ควรมีการแสดงออกท่ีรุนแรงของกอง

เชียร์ระหวา่งการแข่งขนั 
     

61. ท่านวจิารณ์สโมสรท่ีท่านเป็นสมาชิก เม่ือสโมสรมี
ผลการแข่งขนัท่ีตกตํ่า 

     

62. ท่านตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสโมสรท่ี
ท่านเป็นสมาชิก 

     

63. ท่านตระหนักว่าสมาชิกกองเ ชียร์ของสโมสร
เดียวกนัเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวของท่าน 

     

64. ท่านยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะติดตามเชียร์สโมสร แมว้า่จะยงั
ไม่ชนะเลิศการแข่งขนัรายการใด ๆ ก็ตาม 

     

65. ท่านมกัชวนผูอ่ื้นมาเป็นสมาชิกของสโมสร      

พฤตกิรรมการเป็นผู้ชมการแข่งขนัฟุตบอลไทย ลกี      
66. ท่านจะรู้สึกสูญเสียถา้ท่านเลิกเชียร์สโมสรฟตุบอล

แห่งน้ี 
     

67. ท่านภูมิใจท่ีจะเล่าเร่ืองราวของสโมสรแห่งน้ีใหก้บั
ผูอ่ื้นฟัง 

     

68. ท่านแกต้่างแทนสโมสรแห่งน้ีถา้มีผูเ้ขา้ใจขอ้มูลท่ีไม่
ถูกตอ้ง 

     

 
 
 

 
ขอบพระคุณ 
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ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถาม  
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ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3    
ตอนท่ี 1       

1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

ตอนท่ี 2       
1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 

ท่านที ่1 ท่านที ่2 ท่านที ่3    
ตอนท่ี 2 (ต่อ)       

12 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
17 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
21 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
22 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
23 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
24 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
25 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
26 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
27 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
28 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
29 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
30 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
31 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
32 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
33 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
34 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3    
ตอนท่ี 2 (ต่อ)       

35 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
36 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
37 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
38 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

ตอนท่ี 3       
39 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
40 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
41 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
42 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
43 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
44 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
45 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
46 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
47 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
48 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
49 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
50 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
51 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
52 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

ตอนท่ี 4        
53 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
54 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
55 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
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ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
 IOC 

ความ 
หมาย 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3    
ตอนท่ี 4 (ต่อ)       

56 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
57 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
58 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
59 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
60 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
61 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
62 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
63 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
64 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
65 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
66 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
67 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
68 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ง 
ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
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ตารางท่ี ผ.1 ค่าองคป์ระกอบของปัจจยัดา้นการสนบัสนุนตราสินคา้ 
 

การสนบัสนุนตราสินคา้ 
องคป์ระกอบ 

Co Sin 

1 พิจารณาช่ือสโมสรก่อนเลือกสมคัรเป็นสมาชิก 0.277 0.604 
2 พิจารณาตราสโมสร (โลโก)้ ก่อนเลือกสมคัรเป็นสมาชิก 0.458 0.394 

3 การใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือสโมสร เช่น ชลบุรี เอฟซี น่าจะ
ช่วยดึงดูดใจใหค้นในทอ้งถ่ิน 

0.128 0.735 

4 การใชช่ื้อองคก์รเป็นช่ือสโมสร เช่น บางกอกกล๊าส เอฟซี 
น่าจะช่วยดึงดูดใจคนในองคก์ร 

0.399 0.456 

5 การใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือสโมสร เช่น เอสซีจี-เมือง
ทอง น่าจะช่วยดึงดูดใจ 

0.547 0.215 

6 อยากเป็นสมาชิกสโมสรท่ีมีผูส้นบัสนุนหลกัเป็นองคก์รท่ี
มีช่ือเสียง 

0.495 0.438 

7 เป็นลูกคา้ของผูส้นบัสนุนหลกัของสโมสรท่ีท่านเป็น
สมาชิกอยูแ่ลว้ 

0.426 0.391 

8 เช่ือมัน่ในศกัยภาพของเจา้ของสโมสรท่ีท่านเป็นสมาชิก 0.132 0.664 

9 ภูมิใจในการเป็นสมาชิก แมว้า่จะไม่มีผูส้นบัสนุนสโมสรก็
ตาม 

0.024 0.630 

10 คิดวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือทีมจะสร้างความภูมิใจ
ใหป้ระชาชนของจงัหวดันั้นๆ 

-0.048 0.592 

11 คิดวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือทีมจะสร้างความภูมิใจ
ใหป้ระชาชนในภูมิภาคนั้น ๆ 

0.006 0.672 

12 คิดวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อองคก์รเป็นช่ือทีมจะสร้างความภูมิใจ
ใหค้นในองคก์รนั้น ๆ ได ้

0.328 0.428 

13 คิดวา่สโมสรท่ีไม่มีผูส้นบัสนุน  ก็จะสามารถจูงใจใหผู้ช้ม
เป็นสมาชิกของสโมสรได ้

0.332 0.413 

14 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อทีมร่วมกบัผูส้นบัสนุน เช่น เอสซีจี-
เมืองทอง น่าประสบความสาํเร็จ 

0.627 0.204 
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ตารางท่ี ผ.1 (ต่อ) 
 

การสนบัสนุนตราสินคา้ 
องคป์ระกอบ 

Co Sin 

15 คิดวา่สโมสรท่ีมีองคก์รใหญ่ ๆ เป็นผูส้นบัสนุน น่าจะมี
ศกัยภาพในการดึงผูช้มมากกวา่ 

0.458 0.331 

16 เป็นสมาชิกของสโมสรในจงัหวดับา้นเกิดของท่าน 0.228 0.419 
17 เลือกเป็นสมาชิกของสโมสร ท่ีจดัตั้งโดยองคก์รท่ีท่าน

ทาํงานอยู ่
0.623 0.022 

18 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม น่าจะมี
โอกาสประสบความสาํเร็จ 

0.688 0.052 

19 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือทีม น่าจะมีโอกาส
ประสบความสาํเร็จ 

0.659 0.124 

20 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อองคก์รเป็นช่ือทีมน่าจะมีโอกาส
ประสบความสาํเร็จ 

0.713 0.014 

21 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม เช่น เอสซี
จี-เมืองทอง 

0.685 0.021 

22 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อจงัหวดัเป็นช่ือทีมน่าจะมีโอกาส
ประสบความสาํเร็จ 

0.622 0.139 

23 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อองคก์รเป็นช่ือทีมน่าจะมีโอกาส
ประสบความสาํเร็จ 

0.725 0.141 

24 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม เช่น 
ราชบุรี-มิตรผล 

0.523 0.240 

25 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม เช่น 
ราชบุรี-มิตรผล 

0.586 0.166 

26 เช่ือวา่สโมสรท่ีใชช่ื้อผูส้นบัสนุนร่วมกบัช่ือทีม เช่น 
ราชบุรี-มิตรผล 

0.599 0.097 
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ตารางท่ี ผ.2 ค่าองคป์ระกอบของปัจจยัดา้นความเป็นนานาชาติ 
 

ความเป็นนานาชาติ 
องคป์ระกอบ 

Affi Staff Play 
1 คิดวา่การมีผูเ้ล่นชาวต่างชาติในสโมสรจะช่วยใหส้โมสร

ประสบความสาํเร็จได ้
0.141 0.097 0.868 

2 คิดวา่การมีผูเ้ล่นชาวต่างชาติในสโมสรจะช่วยดึงดูดใหมี้ผูช้มมา
เป็นสมาชิกของทีมได ้

0.173 0.222 0.812 

3 คิดวา่ทีมผูฝึ้กสอนเป็นชาวต่างชาติจะช่วยใหส้โมสรประสบ
ความสาํเร็จ 

0.201 0.812 0.097 

4 คิดวา่ทีมท่ีมีผูฝึ้กสอนเป็นชาวต่างชาติน่าจะช่วยดึงดูดให้ผูช้มมา
เป็นสมาชิกได ้

0.139 0.813 0.173 

5 คิดวา่การท่ีสโมสรเป็นพนัธมิตรกบัสโมสรต่างชาติจะช่วยใหมี้
จาํนวนสมาชิกเพิ่มข้ึนได ้

0.480 0.466 0.252 

6 คิดวา่การท่ีสโมสรเป็นพนัธมิตรกบัสโมสรต่างชาติจะช่วยให้
ทีมมีสมาชิกท่ีหลากหลายเช้ือชาติ 

0.680 0.255 0.229 

7 คิดวา่การท่ีสโมสรเป็นพนัธมิตรกบัสโมสรต่างชาติจะช่วยดึงดูด
ใจใหผู้เ้ล่นชาวต่างชาติ 

0.807 0.033 0.166 

8 คิดวา่การท่ีสโมสรเป็นพนัธมิตรกบัสโมสรต่างชาติจะช่วยให้
ภาพลกัษณ์ของทีมมีความเป็น 

0.700 0.224 0.016 
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ตารางท่ี ผ.3 ค่าองคป์ระกอบของปัจจยัดา้นความสาํเร็จของสโมสร 
 

ความสาํเร็จของสโมสร 
องคป์ระกอบ 

Cha Spec 

1 
คิดวา่สโมสรท่ีถือไดว้า่ประสบความสาํเร็จจะตอ้งชนะเลิศการ
แข่งขนัฟุตบอลไทย ลีก 

0.824 0.175 

2 
คิดวา่สโมสรท่ีถือไดว้า่ประสบความสาํเร็จจะตอ้งชนะเลิศการ
แข่งขนัฟุตบอลภายในประเทศ 

0.833 0.127 

3 
คิดวา่สโมสรท่ีถือไดว้า่ประสบความสาํเร็จจะตอ้งเขา้รอบแบ่งกลุ่ม
ฟุตบอล เอเอฟซีแชมเปียนส์ 

0.630 0.392 

4 
คิดวา่สโมสรท่ีถือไดว้า่ประสบความสาํเร็จจะตอ้งมีจาํนวนผูช้ม
เฉล่ียในแต่ละนดั 

0.195 0.959 

 

ตารางท่ี ผ.4 ค่าองคป์ระกอบของปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาด 
 

การส่ือสารทางการตลาด องคป์ระกอบ 
Adv Mob Even Sel Per Dir Pub 

1 ไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่น
ทางโทรทศัน์ 

0.73
4 

0.16
5 

0.190 0.23
2 

0.072 -0.229 0.167 

2 ไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่น
ทางวทิย ุ

0.71
4 

0.32
0 

-0.048 0.10
5 

0.271 0.145 0.046 

3 ไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่น
ทางหนงัสือพิมพ ์

0.82
5 

0.17
7 

0.058 0.05
7 

0.231 0.142 0.012 

4 ไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่น
ทางนิตยสารดา้นกีฬา 

0.75
3 

0.09
8 

0.259 0.12
0 

-0.068 0.287 0.112 

5 อ่านข่าวสารของสโมสรผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องสโมสร 

0.22
6 

0.12
1 

0.833 0.09
5 

-0.041 0.024 0.177 

6 รับข่าวสารของสโมสรผา่นทาง
โซเชียลมีเดียต่าง ๆ  เช่น อินสต
ราแกรม เฟสบุค๊ เป็นตน้ 

0.04
0 

0.15
5 

0.900 0.04
3 

0.040 -0.003 0.036 
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ตารางท่ี ผ.4 (ต่อ) 
 

การส่ือสารทางการตลาด องคป์ระกอบ 
Adv Mob Even Sel Per Dir Pub 

7 ไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่น
ทางจดหมายข่าวเฉพาะสมาชิก
ของสโมสร 

0.29
1 

0.62
7 

0.065 0.01
0 

0.482 0.165 -
0.171 

8 ไดรั้บข่าวสารของสโมสรผา่น
ทางแอปพลิเคชัน่ของโทรศพัท ์
เช่น โปรแกรมไลน์ 

0.33
1 

0.75
3 

0.133 0.22
7 

-0.048 0.032 0.097 

9 สโมสรท่ีท่านเป็นสมาชิกจดั
กิจกรรมเพื่อสานสัมพนัธ์กบั
สมาชิกอยา่งสมํ่าเสมอ 

0.12
2 

0.71
2 

0.247 0.13
6 

0.139 0.153 0.226 

1
0 

สโมสรมีการนาํพริตต้ีมาเป็น
ผูน้าํเชียร์จะช่วยดึงดูดใหส้มาชิก
เขา้ร่วมเป็นกองเชียร์ได ้

0.21
5 

0.11
8 

-0.017 0.21
5 

0.848 0.143 0.167 

1
1 

สโมสรมีกิจกรรมเพื่อสังคมเป็น
ส่ิงท่ีดีและเป็นส่ิงท่ีสโมสร
ฟุตบอลควรมีอยา่งสมํ่าเสมอ 

0.15
8 

0.14
3 

0.196 0.15
1 

0.118 0.123 0.891 

1
2 

ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของสโมสรเม่ือ
มีการแถมสินคา้อ่ืน ๆ ดว้ย 

0.16
1 

0.29
2 

0.047 0.82
2 

0.040 0.019 0.149 

1
3 

ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของสโมสรเม่ือ
มีการลดราคา 

0.16
7 

0.00
9 

0.130 0.74
5 

0.260 0.352 0.040 

1
4 

สโมสรมีการจดัทาํฐานขอ้มูล
ของสมาชิกอยา่งเป็นระบบ 

0.18
1 

0.21
1 

0.000 0.23
8 

0.185 0.827 0.136 
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ตารางท่ี ผ.5 ค่าองคป์ระกอบของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 
 

พฤติกรรมการเป็นผูช้มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 
องคป์ระกอบ 

Buy Loy 
1 ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของสโมสรอยา่งสมํ่าเสมอ 0.711 0.198 
2 ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกท่ีออกใหม่ของสโมสรอยูเ่สมอ 0.744 0.217 
3 ซ้ือและชาํระเงินค่าสินคา้ท่ีระลึกของสโมสรผา่นหนา้เวบ็ไซตข์อง

สโมสร 
0.601 0.577 

4 ซ้ือและชาํระเงินค่าสินคา้ท่ีระลึกของสโมสรผา่นทางตลาด
ออนไลน์ เช่น ลาซาดา้ 

0.488 0.668 

5 มกัจะเขา้ไปเชียร์สโมสรท่ีสนามแข่งขนัในนดัท่ีสโมสรเป็นเจา้
บา้นอยูเ่สมอ ๆ 

0.632 0.099 

6 มกัจะตามไปเชียร์สโมสรท่ีสนามแข่งขนัในนดัท่ีสโมสรเป็นทีม
เยอืนอยูเ่สมอ ๆ 

0.601 0.173 

7 ร้องเพลงร่วมกบักองเชียร์เม่ือทีมท่ีท่านเป็นสมาชิกแข่งขนัอยู ่ 0.621 0.208 

8 คิดวา่ไม่ควรมีการแสดงออกท่ีรุนแรงของกองเชียร์ระหวา่งการ
แข่งขนั 

0.494 0.142 

9 วจิารณ์สโมสรท่ีท่านเป็นสมาชิก เม่ือสโมสรมีผลการแข่งขนัท่ี
ตกตํ่า 

0.392 0.515 

10 ตระหนกัวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสโมสรท่ีท่านเป็นสมาชิก 0.288 0.532 

11 ตระหนกัวา่สมาชิกกองเชียร์ของสโมสรเดียวกนัเปรียบเสมือน
สมาชิกในครอบครัวของท่าน 

0.452 0.511 

12 ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะติดตามเชียร์สโมสร แมว้า่จะยงัไม่ชนะเลิศการ
แข่งขนัรายการใด ๆ ก็ตาม 

0.429 0.586 

13 มกัชวนผูอ่ื้นมาเป็นสมาชิกของสโมสร 0.199 0.643 
14 จะรู้สึกสูญเสียถา้ท่านเลิกเชียร์สโมสรฟุตบอลแห่งน้ี 0.123 0.691 

15 ภูมิใจท่ีจะเล่าเร่ืองราวของสโมสรแห่งน้ีใหก้บัผูอ่ื้นฟัง 0.150 0.746 

16 แกต่้างแทนสโมสรแห่งน้ีถา้มีผูเ้ขา้ใจขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง 0.100 0.683 
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