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บทคดัยอ่ 

กกกกกกกกการวิจยัเร่ือง การตลาดของสโมสรฟุตบอลบีอีซี เทโร ศาสน เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

ดว้ยการสัมภาษณ์ระดบัลึกผูใ้หข้อ้มูลหลกัจาํนวน 10 คน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาถึงการตลาด

ของสโมสรฟุตบอลบีอีซี เทโร ศาสน ผลการศึกษาพบว่าการตลาดของสโมสรฯ มีดงัน้ี 1) ดา้น

ผลิตภณัฑ์ สโมสรประกอบดว้ยทีมฟุตบอลสองชุด คือชุดหลกั และมีชุดเยาวชนเพื่อพฒันาผูเ้ล่น

สําหรับชุดหลักในอนาคต ด้านสนามกีฬาสโมสรฯ ได้เช่าสนามฟุตบอลจากหน่วยราชการ ใน

กรุงเทพมหานครท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และดา้นของท่ีระลึกท่ีผลิต

ข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของสมาชิกสโมสรฯ 2) ด้านการตั้งราคา ประกอบด้วยราคา

ค่าจา้งนกัฟุตบอล สโมสรตั้งราคา นกัฟุตบอลสูงตามความสามารถและความมีช่ือเสียง เพื่อดึงดูดผู ้

เล่นเขา้สังกดัสโมสรฯ การตั้งราคาตัว๋เขา้ชมการแข่งขนัตั้งราคาท่ีไม่แพงเพื่อเป็นการจูงใจผูช้ม การ

ตั้งราคาของท่ีระลึกนั้นสโมสรตั้งราคาท่ีไม่ไดมุ้่งหวงักาํไร ตั้งตามความพึงพอใจของลูกคา้เพื่อจูง

ใจในการเพิ่มจาํนวนสมาชิกของสโมสรฯ   3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย ประกอบดว้ยการจาํหน่ายตัว๋

เขา้ชมบริเวณสนามกีฬา การใช้บริษทัตวัแทนจาํหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด ดา้นทีมฟุตบอล

โดยการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ  ดา้นสังคม โดยการทาํโครงการรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับ

เยาวชน 5) ดา้นเครือข่ายพนัธมิตร ไดแ้ก่ การส่งนกักีฬาฟุตบอลของโรงเรียนท่ีเป็นพนัธมิตรเขา้มา

คดัเลือกเขา้มาเป็นนกัฟุตบอลของสโมสรฯโดยตรง  
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Abstract 

 This study focuses on marketing of BEC Terosasana Football’s Club.  This research 

used a qualitative approach; 10 participants were interviewed. The result shown that the 

marketing of BEC Terosasana Football’s Club consisted of 1) Product: Club with main team and 

youth team for develop player to the future and choose footballer from international and national 

player. Club rent stadium from government in Bangkok for convenience to access and produced 

souvenir to response demand of member of the club 2) Pricing: consisted of wages per week for 

footballer that depend on their ability and famous. The ticket price not too expensive for persuade 

in amount of membership.  3) Place: consisted of ticket selling place ticket in front of the stadium 

and using ticket selling agency. 4) Promotion: by using public relation and initiated the social 

responsibility programs 5) Network: Allies schools sent the footballer for direct choosing and 

supporting from the main sponsors. 
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กกกกกกกกงานวจิยัเร่ือง “การตลาดของสโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน” ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี จาก

ความช่วยเหลือ และความอนุเคราะห์จากบุคคลเหล่าน้ี 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยป์ระสพชยั พสุนนท์และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.

พิทกัษ์ ศิริวงศ์อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีมีความกรุณาสละเวลาของท่าน ให้ความช่วยเหลือ  ให้

คาํปรึกษาช้ีแนะในเร่ืองต่างๆท่ีไม่เขา้ใจ ใหค้วามรู้เก่ียวกบัวธีิการสัมภาษณ์และการตั้งคาํถาม พร้อม

ทั้งแกไ้ขขอ้บกพร่องตลอดระยะเวลาการทาํวิจยัและให้ความอนุเคราะห์ในดา้นต่างๆในงานวิจยัน้ี

อยา่งดียิง่ ทาํใหง้านวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี 

กกกกกกกกนอกจากน้ีผูว้ิจยัใคร่ขอขอบคุณขอขอบคุณมิตรสหายทุกๆ ท่านท่ีให้กาํลังใจ และ

ขอ้เสนอแนะตลอดมา และทา้ยท่ีสุดผูว้ิจยัขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

บิดาและมารดาของผูว้ิจยัท่ีไดใ้ห้ความสนบัสนุนไม่วา่จะเป็นทั้งกาํลงักาย กาํลงัใจ กาํลงัสติปัญญา 

และการสนบัสนุนในดา้นทุนทรัพย ์และความปรารถนาดีอยูเ่สมอมา จนทาํให้ผูว้ิจยัสามารถสร้าง

งานช้ินน้ีไดส้าํเร็จ 

กกกกกกกกผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่งานวิจยัฉบบัน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจเป็นอยา่ง

มาก หากงานวิจยัน้ีมีส่วนก่อให้เกิดประโยชน์และผลดี ผูว้ิจยัขอยกความดีเหล่าน้ีให้แก่บรรดา

บุคคลขา้งตน้ และหากมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัยนิดีนอ้มรับ และขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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บทที ่1 

บทนํา 

การตลาดการกฬีาของสโมสรฟุตบอล บีอซีี-เทโร ศาสน 

1. ความเป็นมาและความสําคัญ   

 ฟุตบอล หมายถึง ลูกกลมท่ีใช้เทา้แตะ  จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีพอยืนยนัได้

ประเทศจีนเป็นประเทศแรกท่ีมีการเตะฟุตบอล ในสมยัราชวงศฮ์ัน่ประมาณ 2,200-2,300 ปี ใชเ้ล่น

กนัในกองทพัจีน ปัจจุบนัมีขอ้พิพาทว่าทาํไมมาตรฐานและองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัฟุตบอลลว้นมี

ท่ีมาจากทางตะวนัตก เน่ืองจากสมาคมฟุตบอลไดก่้อตั้งข้ึนในประเทศองักฤษและสกอตแลนด ์

สมาคมฟุตบอลองักฤษ ถือเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งแรกของโลก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1863 และมี

ฟุตบอลลีกเกิดข้ึน ประกอบไปดว้ยทีมฟุตบอลต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั โดยท่ีสโมสรมีการรักษา

มาตรฐานของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและอยูม่าถึงปัจจุบนัไม่วา่ในการบริหารสโมสร การหารายได ้

การซ้ือขายแลกเปล่ียนตวัผูเ้ล่น และการสร้างแบรนด์ของสโมสรให้เป็นท่ีนิยม (รณพงศ์ คาํนวณ

ทิพย ์2549:23) 

 ปัจจุบนักีฬาฟุตบอลไดรั้บการยอมรับวา่เป็นกีฬาท่ีนิยมเล่นกนัอย่างแพร่หลายทัว่โลก 

ไม่วา่จะเป็นการเล่นเพื่อการออกกาํลงักาย การแข่งขนั การพูดคุยในวงการสนทนา การอ่านข่าวจาก

หนงัสือพิมพ ์ติดตามจากรายการโทรทศัน์ กีฬาฟุตบอลเร่ิมตน้จากใช้ในพิธีกรรม งานเฉลิมฉลอง 

จนกลายเป็นกีฬาสมคัรเล่น กีฬาอาชีพ และปัจจุบนัพฒันาเป็นกีฬาเพื่อการคา้ (Commercial Sport) 

(Sean Hamil & Simon Chadwick, 2010 : xxiii) 

 กีฬาฟุตบอลจัดว่าเป็นสังคมวิทยาเชิงวฒันธรรมอย่างหน่ึง กีฬาฟุตบอลนํามาซ่ึง

ความชอบและความคลัง่ไคล ้และนาํมาสู่ความจงรักภกัดีในทีมและสโมสรฟุตบอล รวมทั้งการ

สนับสนุนในสินค้า ของท่ีระลึกของสโมสรฟุตบอลนั้ นๆ จนเกิดเป็นอุตสาหกรรมการกีฬา 

เน่ืองจากมีองคป์ระกอบหลายประการ เช่น ผูช้มท่ีมีความนิยมชมชอบ นกัฟุตบอล สโมสรฟุตบอล 

เจา้ของทีม สนามกีฬา รายการแข่งขนั พนัธมิตรทางการคา้ ส่ือโฆษณาต่างๆ สมาคม เป็นตน้ 
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 การตลาดการกีฬา เป็นกระบวนการท่ีบริษทัต่างๆ ไดใ้ช้ความมีช่ือเสียงของกีฬาและ

นกักีฬาท่ีมีความโดดเด่นในกีฬาต่างๆ เพื่อสร้างความเช่ือมโยงกบัลูกคา้ การตลาดการกีฬาและการ

ใช้ประโยชน์จากนกักีฬาท่ีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นท่ีนิยมในกิจกรรมการโฆษณาสินคา้และการทาํของ

ตกลงสนบัสนุนทางการเงินจากบริษทัต่างๆ เป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั 

 กีฬาฟุตบอลในประเทศไทยมีการเล่นตั้ งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 5 การแข่งขนัฟุตบอลในงานกีฬานกัเรียนเร่ิมเป็นทางการใน พ.ศ. 2443 (ร.ศ. 

119) จนกติกาการเล่นฟุตบอลได้ตราข้ึนไวเ้รียกช่ือว่า “กติกาฟุตบอล 119” และให้ถือปฏิบติัว่า 

ฟุตบอล เป็นการเล่นท่ีเป็นพลศึกษาส่วนหน่ึง กีฬาฟุตบอลมีการพฒันาเป็นลําดับ ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว มีการสนบัสนุนให้เล่นกีฬากนัมากข้ึน โดยเฉพาะกีฬา

ฟุตบอลไดแ้พร่หลายไปยงัหวัเมืองต่างๆ มีการแข่งขนัฟุตบอลแห่งสยามประจาํปี เป็นการแข่งขนั

ฟุตบอลระดบัสโมสรต่างๆ โดยสมาคมฟุตบอลสยามเป็นผูจ้ดัดาํเนินการ (สมคิด สวนศรี 2551:46) 

 ปัจจุบนัเป็นช่วงสําคญัของวงการฟุตบอลไทย เน่ืองจากส่ือต่างๆ ให้ความสนใจกับ

ฟุตบอลไทยเป็นอย่างมาก อาจเห็นได้จาก ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยุและส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ท่ีมีการ

เผยแพร่กันอย่างกวา้งขวาง อีกด้านหน่ึงคือความสามารถของนักฟุตบอลไทยท่ีถือได้ว่ามีการ

พฒันาข้ึน กล่าวคือ นกัฟุตบอลมีทกัษะการเล่นท่ีมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งข้ึน และฟุตบอลเป็น

กีฬาท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากของประชาชนชาวไทยอยู่แล้ว ทาํให้เกิดความหวงัของคนไทยท่ี

ตอ้งการจะเห็นฟุตบอลไทยก้าวไปสู่ระดบัสากล เพื่อเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศไทยว่า

ฟุตบอลไทยก็มีศกัยภาพเช่นกนั ส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมานั้นเป็นเพราะฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในตอนน้ี

มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งข้ึน การตั้ งทีมเป็นสโมสรฟุตบอล การบริหารจดัการของสโมสร 

ตวัอย่างท่ีเห็นไดอ้ย่างเด่นชดัในขณะน้ี คือ สโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน ท่ีมีการบริหารการ

จดัการท่ีดี ทาํให้ภายในระยะเวลาไม่ก่ีปีกลายมาเป็นหน่ึงในสโมสรฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงในประเทศ

ไทย 

 สโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน เป็นสโมสรท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งยิ่งในวงการฟุตบอล

ไทย เป็นท่ีน่าสนใจท่ีสุดในขณะน้ี การท่ีสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน ประสบความสําเร็จได้

นั้น อนัเน่ืองมาจากการบริหารจดัการภายในท่ีดี รวมถึงทางการตลาดท่ีทางสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เท

โร ศาสน สามารถสร้างฐานของผูนิ้ยมชมชอบได้อย่างเหนียวแน่น และการท่ีประธานสโมสร

ฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน เป็นเจา้ของส่ือโทรทศัน์ทาํใหก้ารเผยแพร่ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวของ

สโมสรฯ เป็นไปอยา่งง่ายดายและกระจายไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ดงันั้นกลุ่มคนท่ีสนใจทางดา้นฟุตบอล

จึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของทางสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน ไดง่้ายกวา่สโมสรอ่ืนๆ ท่ีไม่มีส่ือ
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เป็นของตนเอง ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการตลาดจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างหน่ึงของวงการธุรกิจ

สโมสรฟุตบอลในปัจจุบนัน้ี 

 ในปัจจุบันพบว่าหลักการและเคร่ืองมือท่ีสําคัญสําหรับผู ้จ ัดการทีมกีฬา เพื่อวาง

ตาํแหน่งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทีมกีฬาของตน ไม่วา่จะเป็นสโมสร นกัฟุตบอล ทีมฟุตบอล ในการ

แข่งขนัท่ีสูงมากในตลาดการกีฬา การพยายามเพื่อสนองต่อความตอ้งการของผูท่ี้นิยมชมชอบทีม

กีฬาของตนให้ได้มากท่ีสุด การเขา้ร่วมชมการแข่งขนัการติดตามและรับฟังจากส่ือต่างๆ การซ้ือ

ของท่ีระลึกของสะสมต่างๆ การซ้ือผลิตภณัฑ์กีฬาของทีมกีฬา การเขา้ชมเวบ็ไซต์ การตลาดการ

กีฬาจึงเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการสร้างรายไดน้าํมาซ่ึงการซ้ือสินคา้และบริการ ความจงรักภกัดี 

ความนิยมชมชอบในทีมกีฬาและนกักีฬา (Smith Aaron, 2008:2-5) 

 ดว้ยเหตุดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความประสงคใ์นการศึกษาถึงทางการตลาดของสโมสร บีอี

ซี-เทโร ศาสน เพื่อทาํให้ทราบถึงทางการตลาดการกีฬา และเป็นแนวทางท่ีบริษทัสามารถนาํไปใช้

ในการกาํหนดทางการตลาด ท่ีสามารถทาํให้เกิดมูลค่าเพิ่มกบัสโมสรหรือธุรกิจของบริษทั เช่น มีผู ้

นิยมชมชอบต่อสโมสรมากข้ึน มีการซ้ือสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสโมสรมากข้ึน มีการ

นาํเสนอสินคา้ บริการ และมีรูปแบบของท่ีระลึกตรงความตอ้องการของลูกคา้มากข้ึน เป็นตน้  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 เพื่อศึกษาถึงการตลาดของสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน 

 ขอบเขตการศึกษา 

กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงการตลาดการกีฬาของสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน 

 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เก่ียวข้องกับ

การตลาดของสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ของสโมสร เป็นตน้ 

 2. ขอบเขตดา้นเวลา ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระยะเวลาในการทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึง กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 เป็นระยะเวลา 9 เดือน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อทาํใหท้ราบถึงการตลาดของสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน 

 2. เพื่อเป็นแนวทางท่ีบริษทัสามารถนาํไปใชใ้นการกาํหนดทางการตลาด ท่ีสามารถทาํ

ใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มกบัสโมสรหรือธุรกิจของบริษทั 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เท

โรศาสน ผูว้จิยัไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการศึกษา โดยขอเสนอดงัน้ี

 1. ประวติัความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล 

 2. ประวติัและววิฒันาการของกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย 

 3. สโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโรศาสน 

 4. แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด 

 5. แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 6. แนวคิดเร่ืองการตลาดการกีฬา 

 7. ส่วนผสมทางการตลาดการกีฬา 

 8. การส่งเสริมการขายผลิตภณัฑกี์ฬา 

 9. ช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑกี์ฬา 

 10. การประเมินผลและผลสะทอ้นของแผนการตลาดการกีฬา 

 11. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. ประวตัิความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล 

 ฟุตบอลเป็นเกมท่ีเล่นกนัมานานแลว้ แต่ไม่มีใครทราบแน่ชดัวา่ถือกาํเนิดข้ึนคร้ังแรกท่ี

ใด จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์กล่าวว่า การเตะลูกบอลเร่ิมเกิดข้ึนในงานการแข่งขนัและงาน

ฉลองต่างๆ ซ่ึงพบในประเทศท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนัไป 
 ถึงแมว้่าจะมีหลกัฐานระบุชัดเจนว่ามีการเล่นกีฬาในลกัษณะเดียวกนักบัฟุตบอลใน

หลายมุมโลก แต่ก็ถือไดว้่าองักฤษเป็นบ่อเกิดแห่งกีฬาฟุตบอล ในแง่ของพฒันาการต่อเน่ืองและ

การจดัวางกฎเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั กีฬาโบราณท่ีพอจะอ้างได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของ

ฟุตบอลก็คือ ฟุตบอลในโชรฟ ทิวสเดย ์(Shrove Tuesday) ซ่ึงเป็นการแข่งขนัของคนทั้งหมู่บา้น ใช้

กติกาทอ้งถ่ิน ผูร่้วมแข่งขนัอาจไดรั้บบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ้ฟุตบอลโบราณท่ียงัเหลือเคา้มาถึง

ปัจจุบนัพบเห็นไดใ้นเมืองแอชเบิร์น (Ashbourne) มณฑลเดอร์บีเชียร์ (Derbyshire) อาจเรียกไดว้า่ 
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เป็นรุ่นโบราณสุดท่ีมีบนัทึกเป็นหลกัฐาน เพราะเร่ิมแข่งขนัมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 โดยพวกทหาร

โรมนันาํมาเผยแพร่บนเกาะองักฤษ ร่องรอยท่ีหลงเหลือมาจนถึงการเล่นฟุตบอลในปัจจุบนัท่ีเล่น

กนับนเกาะองักฤษหรืออิตาลีอาจไม่ได้เน้นท่ีการใช้เทา้ หากแต่เป็นการต่อสู้กนัโดยการขบัเค่ียว

ปกป้องรักษาแดนของตน และเคล่ือนยา้ยลูกให้เขา้ไปในประตูฝ่ายตรงขา้ม ซ่ึงในสมยัโบราณหลกั

ประตู เป็นเพียงเขตปักปันระยะห่างกนันบัร้อยหลา กีฬาฟุตบอลโบราณทางตะวนัออกไกลเนน้การ

ใชเ้ทา้เล่นลูก แต่เป็นการเดาะลูกเสียมากกวา่ ฟุตบอลโบราณในองักฤษจึงถือเป็นกีฬาระบายความ

กา้วร้าวท่ีเก็บกดอยูใ่นใจ 

 ในสมยักรีกโบราณมีการเล่นกีฬาประเภทหน่ึงคลา้ยฟุตบอลในปัจจุบนัเรียกวา่ “เอพปิส

ไกยร์อส” (Episkiyros) 

 ในสมยับาบิโลเนียและสมยัอียิปต์โบราณ เล่นฟุตบอลโดยใช้ลูกบอลท่ีทาํมาจากหนงั

สัตวเ์ยบ็สลบัไปสลบัมา แลว้หุม้ขา้งนอกดว้ยฟางหรือผม 

 ในทวีปเอเชียมีการเล่นกีฬาชนิดหน่ึงท่ีคล้ายเล่นฟุตบอล โดยในประเทศจีนเม่ือราว 

3,000 ปีก่อนคริสตกาล เล่นกีฬาท่ีเรียกวา่ “ทีซูซุ” (Tsu Chu) และท่ีประเทศญ่ีปุ่น ก่อนตน้ศตวรรษท่ี 

14 เล่นกีฬาโดยเรียกช่ือวา่ “เคมาริ” หรือ “เคอร์นาร์ท” (Kemari or Kernart) 

 ในประเทศฝร่ังเศสสมยักลาง ได้เล่นกีฬาคล้ายฟุตบอลเช่นกัน เรียกว่า “คาลซิโอ” 

(Calcio)  

 ในประเทศเม็กซิโกเล่นกีฬาท่ีเรียกว่า “โกมาคาริ” (Gomacari) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบั

กีฬาฟุตบอลเช่นกนั 

 ในสมยัโรมนัไดเ้ล่นฟุตบอลท่ีมีลมขา้งใน โดยพวกเขาไดน้าํเอากระเพาะปัสสาวะของ

ววัท่ีเพิ่งตายใหม่ๆแลว้หุ้มดว้ยขน เกมท่ีใช้กระเพาะปัสสาวะของววั (Ox’s Bladder) มาเล่นน้ีได้

เรียกช่ือกนัวา่ “ฮาร์ปาสตมั” (Harpastum) บางตาํราเรียกวา่ “Harpastrum” หรือ “Harpaston” ก็มี ซ่ึง

ชาวโรมนัพวกน้ีไดเ้อาแบบมาจากชาวกรีกโบราณ 

 การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกในสมยัโบราณของโรมนัมีลกัษณะแปลกอยูอ่ยา่งคือขา้งหน่ึง

จะมีนกัฟุตบอล 27 คน ซ่ึงจะมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง พอแข่งเสร็จจะถูกหามส่งโรงพยาบาลกนัเป็น

แถว ดูเหมือนเกมรุนแรงประเภทน้ีจะเป็นประวติัศาสตร์ของกีฬาประเภทหน่ึง ในหมู่เกาะองักฤษ

และในหมู่เกาะไอร์แลนด ์(Ireland) จะไม่จาํกดัจาํนวนผูเ้ล่นและขนาดของสนาม เล่นในท่ีแจง้ ไม่มี

การพกั ไม่มีประตู จะพยายามเขา้ขา้งหลงัคู่ต่อสู้ บางคร้ังจะมีการล่วงเกินกนั เพราะว่าเขาสามารถ

ใชห้มดัชกหนา้คู่ต่อสู้ได ้ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการพิพาทกนั 
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 แมจ้ะมีจุดกาํเนิดยอดนิยมจากหลายทาง แต่ว่ากติกากีฬาฟุตบอลในยุคปัจจุบนักลบัถือ

กาํเนิดจากฟุตบอลโรงเรียน ซ่ึงจาํเป็นต้องวางกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกันในการแข่งขนัระดับ

โรงเรียนและมหาวิทยาลยั จนเกิดเป็น “กติกาเคมบริดจ”์ (Cambridge Rules) ในปีพ.ศ. 2391 (ค.ศ. 

1843) ได้รับการนําไปปรับปรุงใช้ในสโมสรสุภาพบุรุษในกรุงลอนดอนและสโมสรในระดับ

มณฑลจนกลายเป็นกติกาข้ึนมา (สมคิด สวนศรี 2551 : 1-2) 

 

2. ประวตัิและววิฒันาการของกฬีาฟุตบอลในประเทศไทย 

 2.1 ประวติักีฬาฟุตบอลในประเทศไทย 

 กีฬาฟุตบอลในประเทศไทยมีการเล่นตั้ งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 แห่งกรุ่งรัตนโกสินทร์ เน่ืองจากในสมยัน้ีพระองค์ทรงส่งพระเจา้ลูกยาเธอ 

พระเจา้หลานยาเธอและขา้ราชบริพาร ไปศึกษาวิชาการดา้นต่างๆท่ีประเทศองักฤษ และผูท่ี้นาํกีฬา

ฟุตบอลกลบัมายงัประเทศไทยเป็นคนแรก คือ เจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา) หรือท่ีประชาชนชาวไทยมกัเรียกช่ือสั้นๆวา่ “ครูเทพ” ซ่ึงท่านผูน้ี้ไดแ้ต่งเพลง “กราวกีฬา” 

ท่ีพร้อมไปดว้ยเร่ืองนํ้าใจนกักีฬาอยา่งแทจ้ริง 

 การแข่งขนัฟุตบอลในงานกรีฑานกัเรียนเร่ิมเป็นทางการใน พ.ศ. 2443 (ร.ศ. 119) จน

กติกาการเล่นฟุตบอลไดต้ราข้ึนไวเ้รียกช่ือว่า “กติกาฟุตบอล 119” และให้ถือปฏิบติัว่า “ฟุตบอล 

เป็นการเล่นท่ีเป็นพลศึกษาส่วนหน่ึง” ในการแข่งขนัฟุตบอลท่ีสนามหลวง ร.ศ. 119 แต่เดิมกาํหนด

ไวจ้ะแข่งขนักนัท่ีสนามโรงเรียนราชวทิยาลยั (King’s College) คือวทิยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา

ปัจจุบนัน้ี การแข่งขนัฟุตบอลคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกในเมืองไทย และชุดกรมศึกษาธิการหาญสู้กบัชุด

บางกอก ซ่ึงไดแ้ก่ชาวองักฤษท่ีพาํนกัอยูใ่นพระนคร แต่ชุดของกรมศึกษาธิการ 11 คน มีคนไทย 4-

5 คนเท่านั้น เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงเปล่ียนสนามแข่งขนัมาเป็นท่ีสนามหลวง เพราะพิจารณาแลว้เห็นว่า

ควรเล่นกนัใหส้นุก และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทัว่ไปไดช้มจึงยา้ยมาแข่งกนัใจกลางพระนคร 

 โล่สําหรับการแข่งขนัฟุตบอลในระยะแรกๆ วางเกณฑ์ไวว้า่ผูเ้ขา้แข่งขนัอายุไม่เกิน 20 

ปี โล่น้ีจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของโรงเรียนท่ีชนะ 3 ปีติดต่อกนั แต่ไม่มีโรงเรียนใดได้โล่ไวเ้ป็น

กรรมสิทธ์ิ มีแต่โรงเรียนท่ีได้จารึกช่ือลงไวใ้นโล่เท่านั้น ต่อมากรมศึกษาธิการได้เปล่ียนแปลง

กฎเกณฑ์โดยลดอายุผูเ้ขา้แข่งขนัไม่เกิน 18 ปีเต็ม ถา้โรงเรียนใดชนะเป็นท่ีหน่ึงในปีใด ก็ให้รักษา

โล่นั้นไวเ้ป็นเกียรติยศ 1 ปี ตามธรรมเนียม ถา้โรงเรียนใดชนะครบ 3 คร้ัง ก็ให้โล่เป็นกรรมสิทธ์ 

ต่อมาไดมี้การแข่งขนัฟุตบอลอย่างกวา้งขวางทั้งในระดบันกัเรียน นิสิตนกัศึกษา ขา้ราชการ และ

ประชาชน 
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 กีฬาฟุตบอลมีการพฒันาเป็นลาํดบั ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว 

มีการสนบัสนุนใหเ้ล่นกีฬากนัมากข้ึน โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลไดแ้พร่หลายไปยงัหวัเมืองต่างๆ เช่น 

ในมณฑลปักษ์ใต้มีคนนิยมเล่นกนัมาก มีการเล่นฟุตบอลหน้าพระท่ีนั่งท่ีสนามสโมสรเสือป่า

นครศรีธรรมราช เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 มีทีมฟุตบอลเขา้แข่งขนั 6 ทีม และในวนัท่ี 22 

กรกฎาคม ศกน้ี ได้มีทีมฟุตบอลเขา้แข่งขนัอีก 6 ทีม พร้อมทั้งแสดงพระองค์ว่าโปรดและทรง

เล็งเห็นคุณประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล นอกจากน้ีพระองค์โปรดเกลา้ฯให้ตั้งสมาคมฟุตบอลแห่ง

สยามข้ึน เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2459 เพื่อให้โอกาสแก่สโมสรฟุตบอลของกรมทหารและกรม

ในกระทรวงทบวงการทั้งปวง หรือบริษทัทาํการคา้ขายได้เขา้เป็นสมาชิกของคณะฟุตบอลแห่ง

สยาม ปรากฏว่ามีทีมฟุตบอลจาํนวนมากเข้าเป็นสมาชิก และมีการขอตั้งสโมสรฟุตบอลของ

หน่วยงานต่างๆอีกมากมาย เช่น สโมสรฟุตบอลกรมวงั สโมสรกรมพรานหลวงรักษาพระองค ์

สโมสรกรมราบหลวงรักษาพระองค์ สโมสรกรมมหรสพ เป็นตน้ มีการจดัการแข่งขนัฟุตบอล

เร่ือยมา มีการจดัพิมพ์ขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองคณะฟุตบอลแห่งสยามพุทธศกัราช 2459 และ

หนงัสือขอ้บงัคบัการแข่งขนัฟุตบอลสําหรับถว้ยของคณะฟุตบอลแห่งสยาม มีการแข่งขนัชิงถว้ย

ทองนกัรบถว้ยใหญ่และถว้ยนอ้ย เป็นตน้ 

 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

รับคณะฟุตบอลแห่งสยามไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ ์ตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2468 และในปีน้ีมี

การแข่งขนัฟุตบอลของกระทรวงธรรมการ ซ่ึงถือว่าเป็นพลศึกษาส่วนหน่ึงมีประจาํในภาคปลาย

เม่ือหมดการเรียนแล้ว ปีน้ีได้จดัการแข่งขนัมาแล้วยงัไม่ทนัส้ินสุดก็มาประจวบความเศร้าโศก 

รัชกาลท่ี 6 เสด็จสวรรคต จึงไดง้ดการแข่งขนักีฬาทุกอยา่ง แต่การแข่งขนัฟุตบอลยงัคา้งอยูน้ี่ควรงด

เสียตลอดศกน้ีหรือยงัควรมีต่อไป พระองคท์รงเห็นวา่ควรมีต่อไปเพราะเป็นการพลศึกษา และเป็น

การบาํรุงรักษาร่างกายไม่ใช่เป็นการมหรสพ ในรัชกาลของพระองคมี์การแข่งขนัฟุตบอลแห่งสยาม

ประจาํปีชิงถ้วยใหญ่และถ้วยน้อย ซ่ึงเป็นการแข่งขนัฟุตบอลระดับสโมสรต่างๆ โดยสมาคม

ฟุตบอลสยามเป็นผูจ้ดัดาํเนินการ นอกจากน้ียงัมีการสอบไล่ผูต้ดัสินฟุตบอลดว้ยทั้งขอ้เขียนและ

การตดัสินใจจริงๆ พระองคโ์ปรดสนบัสนุนการกีฬามากทั้งท่ีมีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงการปกครอง

ข้ึนในปีพ.ศ. 2475 พระองคก์็ยงัคงเสด็จทอดพระเนตรการพระราชทานรางวลัตามคาํกราบบงัคมทูล

เช่นปีก่อนๆ และคณะฟุตบอลแห่งสยามไดก้ราบบงัคมทูลถวายแหนบกรรมการพิเศษแก่พระองค์

ด้วย นอกจากน้ีพระองค์ทรงสนับสนุนคณะฟุตบอลแห่งสยาม ให้เดินทางไปแข่งขนักับคณะ

ฟุตบอลญ่ีปุ่น ซ่ึงขอเชิญคณะฟุตบอลสยามไปแข่งขนัท่ีประเทศญ่ีปุ่น (สมคิด สวนศรี 2551:4-6) 
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 2.2 ววิฒันาการของกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย 

 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย (The Football Association of Thailand) ได้

ววิฒันาการตามลาํดบัดงัน้ี 

 พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ตั้ง

สมาคมฟุตบอลแห่งสยามข้ึน เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2459 และตราขอ้บงัคบัข้ึนใช้ในสมาคม

ฟุตบอลแห่งสยามดว้ย 

 พ.ศ. 2468 เป็นภาคีสมาชิกสมาพนัธ์ฟุตบอลระหวา่งชาติ เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 

2468 ซ่ึงมีช่ือย่อว่า ฟีฟ่า และเขียนเป็นภาษาองักฤษว่า “Federation International De Football 

Association” ใชอ้กัษรยอ่วา่ F.I.F.A 

 พ.ศ. 2471 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัคร้ังท่ี 1 

 พ.ศ. 2475-2490 งดการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยพระราชทาน เพราะเกิดสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 2  

 พ .ศ. 2477 เ ร่ิมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2493 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัคร้ังท่ี 2 

 พ.ศ. 2495 สมาคมฟุตบอลฯ ไดจ้ดัการแข่งขนัฟุตบอลถว้ยนอ้ยและถว้ยใหญ่ 

 พ.ศ. 2499 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัคร้ังท่ี 3 และเรียกวา่ขอ้บงัคบัลกัษณะปกครอง 

และเปล่ียนช่ือสมาคมเสียใหม่วา่ “สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ”์ มีอกัษร

ยอ่วา่ “ส.ฟ.ท.” ซ่ึงเขียนเป็นภาษาองักฤษวา่ “The Football Association of Thailand Under The 

Patronage of His Majesty The King” ใชอ้กัษรยอ่วา่ “F.A.T.” 

 พ.ศ. 2499 สมาคมฟุตบอลฯ ไดสิ้ทธ์ิส่งทีมฟุตบอลชาติไทยเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา

โอลิมปิกคร้ังท่ี 16 นบัเป็นคร้ังแรกท่ีประเทศไทยมีสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2499 ณ กรุงเมลเบอร์น ประเทศออสเตรเลีย 

 พ.ศ. 2500 เป็นภาคีสมาชิกสมาพนัธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย ซ่ึงมีช่ือย่อว่า เอ เอฟ ซี และ

เขียนเป็นภาษาองักฤษวา่ “Asian Football Confederation” ใชอ้กัษรยอ่วา่ A.F.C. 

 พ.ศ. 2501 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัลกัษณะปกครอง คร้ังท่ี 4 

 พ.ศ. 2503 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัลกัษณะปกครอง คร้ังท่ี 5 

 พ.ศ. 2504-ปัจจุบนั สมาคมฟุตบอลฯ ไดจ้ดัให้มีการแข่งขนัฟุตบอลถว้ยน้อยและถว้ย

ใหญ่ ซ่ึงภายหลงัไดจ้ดัการแข่งขนัแบบเดียวกบัของสมาคมฟุตบอลองักฤษ คือจดัเป็นประเภทถว้ย
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พระราชทาน ก ข ค และ ง และยงัจดักรแข่งขนัประเภทอ่ืนๆอีก เช่น ฟุตบอลนักเรียน ฟุตบอล

เตรียมอุดม ฟุตบอลอาชีวะ ฟุตบอลเยาวชน และอนุชน ฟุตบอลอุดมศึกษา ฟุตบอลเอฟ.เอ.คพั 

ฟุตบอลคิงส์คพั และฟุตบอลควีนคพั เป็นตน้ นอกจากน้ียงัได้จดัการแข่งขนัและส่งทีมเขา้ร่วม

แข่งขนักบัทีมนานาชาติมากมาย 

 หลงัจากปี พ.ศ. 2504 มีเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัวงการฟุตบอลไทยดงัน้ี 

 พ.ศ. 2511 สมาคมฟุตบอลฯ ไดสิ้ทธ์ิส่งทีมฟุตบอลชาติไทยเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา

โอลิมปิก เป็นคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ณ ประเทศเมก็ซิโก 

 พ.ศ. 2514 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัลกัษณะปกครอง คร้ังท่ี 6 

 พ.ศ. 2530 สมาคมฟุตบอลฯ ได้มีโครงการจดัการแข่งขนัฟุตบอลภายในประเทศ 

รวมทั้งเชิญทีมต่างประเทศเขา้ร่วมการแข่งขนั และส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัในต่างประเทศตลอดปี

 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ไดส้ร้างเกียรติยศช่ือเสียงเป็นท่ีปรากฏและประจกัษ์

แจง้แก่มวลสมาชิกฟุตบอลนานาชาติ และก้าวท่ีสําคญัท่ีสุดของสมาคมฟุตบอลฯ ก็คือ การท่ีจะ

พฒันาให้เกิดฟุตบอลอาชีพข้ึนในประเทศไทยให้ได้ โดยได้ดาํเนินการจดัการแข่งขนัฟุตบอลก่ึง

อาชีพข้ึนในปี 2534 โดยไดใ้ช้ช่ือว่า “ไทยแลนด์เซมิโปรลีก” ซ่ึงนกัเตะในแต่ละทีมจะตอ้งมีนัก

ฟุตบอลไทยท่ีจดทะเบียนเป็นนกัฟุตบอลอาชีพกบัสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทีมละ 3 คน อีก

ทั้งสโมสรแต่ละทีมอาจดึงตวันกัเตะต่างชาติมาเล่นดว้ยก็ได ้และมีเงินรางวลัล่อใจให้กบัทีมท่ีชนะ

ในแต่ละนดัถึง 100,000 บาท และทีมแพ ้50,000 บาท เพื่อให้นกัฟุตบอลเล่นกนัสมกบัฟุตบอล

อาชีพจริงๆ นอกจากน้ีสมาคมฟุตบอลได้วางแผนพฒันาเก่ียวกับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน

ฟุตบอล โดยนาํเทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาช่วยในการฝึกดว้ย ตลอดจนหาชา้งเผือกมาเสริมทีมชาติเพื่อ

เป็นตวัตายตวัแทนสืบไป (สมคิด สวนศรี 2551 : 10-12) 

 2.3 วงการฟุตบอลไทยในปัจจุบนั 

 ความคืบหนา้ของกีฬาฟุตบอลอาชีพในเมืองไทยยคุปัจจุบนั เร่ิมตน้บทแรกกนัแลว้อยา่ง

เป็นรูปธรรม ภายใตช่ื้อ “ฟุตบอลลีกจงัหวดั” โดยได ้12 จงัหวดัส่งทีมฟุตบอลเขา้ร่วมแข่งขนั

ฟุตบอลอาชีพในโครงการนาํร่องระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2542-2546) ประกอบดว้ย กรุงเทพมหานคร 

นครสวรรค ์สุพรรณบุรี นครปฐม เชียงใหม่ ศรีสะเกษ อุดรธานี นครราชสีมา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี 

สตูล และสงขลา โดยการแข่งขนัเป็นแบบเหยา้-เยือน พบกนัหมด 2 คร้ัง ตั้งแต่วนัอาทิตยท่ี์ 7 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นตน้ไป ทีมท่ีชนะเลิศไดถ้ว้ยรางวลัครอง 1 ปี พร้อมเงินรางวลั 1 ลา้น

บาท รองชนะเลิศไดเ้งินรางวลั 500,000 บาท และอนัดบัสามไดเ้งินรางวลั 200,000 บาท รายไดจ้าก
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ค่าผ่านประตูทุกนัดให้หักค่าใช้จ่าย แล้วแบ่ง 90 เปอร์เซ็นต์ ให้ทีมคู่แข่งขนัอตัราทีมละ 50 

เปอร์เซ็นตเ์ท่ากนั ท่ีเหลืออีก 10 เปอร์เซ็นต ์เป็นกองทุนสาํรองดาํเนินการแข่งขนั 

 ผลการแข่งขนัฟุตบอลลีกจงัหวดัคร้ังแรกปรากฏว่าทีมท่ีชนะเลิศคือ จงัหวดัศรีสะเกษ 

รองชนะเลิศคือ จงัหวดัสุพรรณบุรี และอนัดบัท่ีสามคือจงัหวดัสตูล 

 ปัจจุบนัฟุตบอลอาชีพ ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก กาํลงัเดินหนา้ไปสู่แนวทางท่ีถูกตอ้งอยา่ง

ท่ีแฟนฟุตบอลชาวไทยคาดหวงั หลายๆทีมมีกองเชียร์ท่ีติดตามเชียร์อย่างเหนียวแน่น ซ่ึงปัจจุบนั

สามารถพบเห็นกองเชียร์ร้องเพลงประจาํทีม ตะโกนเชียร์อย่างคึกคกั ซ่ึงเราจะสามารถเห็นภาพ

ต่างๆเหล่าน้ีไดใ้นทุกๆสนาม แสดงใหเ้ห็นวา่คนไทยไดห้นัมาใหค้วามสนใจการแข่งขนัฟุตบอลลีก

ภายในมากข้ึน โดยท่ีไม่จาํเป็นตอ้งดึงดูดให้คนเขา้สนามโดยใชก้ารพนนัเป็นปัจจยัดึงดูดเหมือนใน

หลายๆประเทศ และมีหลายทีมท่ีไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เพื่อทาํให้ทีมฟุตบอลของตนนั้น

เป็นทีมฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริง นักฟุตบอลมีรายได้ท่ีสามารถเล้ียงตวัเองได้จากการเป็นนัก

ฟุตบอลอาชีพจริงๆ (สมคิด สวนศรี 2551 : 12)  

 2.4 ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 

 ฟุตบอล “ไทยพรีเมียร์ลีก” ได้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนคร้ังใหญ่ จากแรงกดดนัของ

สมาพนัธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (Asian Football Confederation) หรือ เอเอฟซี ท่ีกาํหนดวิสัยทศัน์แห่ง

เอเชีย (Vision Asia) ตามดว้ยกฎเกณฑ์ท่ีควบคุมให้ “ฟุตบอล” เป็น “อาชีพ” “มาตรฐาน” และ 

“ธุรกิจ” ตั้งแต่นกัฟุตบอลไปจนถึงสนาม และแฟนคลบั โดยทุกสโมสรและสมาคมฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม เพื่อสิทธิในการแข่งขนัฟุตบอลระดบัภูมิภาค และฟุตบอล

โลก  

 การลงทุนและกลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร ตามกฎของเอเอฟซีจึงเกิดข้ึน และ

นาํไปสู่ธุรกิจท่ีมีจาํนวนเงินหมุนเวียนกวา่หน่ึงพนัลา้นในปี 2552 และคาดวา่จะมีมูลค่ามากถึงหลกั

หลายพนัลา้นในปีต่อไป ดว้ยฐานแฟนบอลเพิ่มจากพนัเป็นหม่ืน และถึงลา้น ไม่เพียงธุรกิจท่ีได้

ประโยชน์จากส่ือใหม่น้ี แต่ “การเมือง” ก็ไดเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเต็มท่ี นกัการเมืองต่างเขา้มา

เลือกสนบัสนุนทีมสโมสรต่างๆ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ  

 ธุรกิจเก่ียวกบัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเร่ิมไดรั้บความสนใจอยา่งแพร่หลาย ส่งผลให้แต่

ละสโมสรตอ้งกาํหนดจุดยืน และกลยุทธ์ทางการตลาดและการจดัการท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 

เพื่อบรรลุเป้าหมายของส่วนแบ่งทั้งผูช้มและงบประมาณจากผูส้นบัสนุน ท่ีเร่ิมเล็งเห็นโอกาสท่ีจะมี

ผลต่อแบรนดแ์ละยอดขายมากข้ึน ปรากฏการณ์ของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกท่ีไดรั้บการตอบรับเกิน

ความคาดหมายน้ี ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ความสาํเร็จของ “ฟุตบอลไทย” ท่ีซบเซามานานกวา่ 50 ปี เม่ือนาํ 
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“การตลาด” เขา้มาเก่ียวขอ้งแลว้ ทุกส่ิงทุกอยา่งก็สามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งส้ิน (วฒันะชยั ยะนินทร 2550 

: 37 อา้งถึงใน ฐปนนท ์เชิดชูศกัด์ิสกุล 2552 : 34-35) 

 

3. สโมสรฟุตบอลบีอซีี-เทโร ศาสน 

 ถึงอย่างไรก็ตามไทยลีกอาจจะไม่สามารถพฒันาข้ึนมาไดห้ากขนาดสโมสรท่ีถือไดว้่า

เป็นแม่เหล็กดึงดูดกลุ่มแฟนบอลเขา้มาเชียร์ในสนาม ซ่ึง 1 ในทีมท่ีมีแฟนบอลเหนียวแน่นมากนัน่

คือสโมสรฟุตบอลบีอีซี เท-โรศาสน 

 3.1 ขอ้มูลสโมสร 

 ช่ือเตม็ สโมสรฟุตบอลบีอีซี เท-โรศาสน 

 ฉายา มงักรไฟ 3 เค 

 ก่อตั้ง พ.ศ. 2535 

 สนาม สนามเทพหสัดิน 

 ประธาน ไบรอนั ลินเซย ์มาร์คาร์ 

 ผูจ้ดัการ อนนัต ์อ่านเปร่ือง 

 ผูฝึ้กสอน จอร์จ้ีเอน็ริเก ้เอมายา่ 

 สโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน หรือ  “ทีมเจา้บุญทุ่ม” เมืองไทย  ไดเ้ร่ิมก่อตั้งเม่ือปี 

พ.ศ. 2535  เดิมเรียกกนัในนามทีม โรงเรียนศาสนวิทยา  ซ่ึงมี  นายวรวีร์  มะกูดี เป็นผูก่้อตั้งและเขา้

ทาํการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยพระราชทาน  .ประเภท  ง  หรือ  ดิวิชัน่ 3 ท่ีเรียกกนัตามหลกัสากล

และเม่ือในปี พ.ศ. 2536  ทีมก็ไดเ้ล่ือนชั้นข้ึนมาเล่นถว้ย  ค.  ปี พ.ศ. 2537 ไดเ้ล่ือนชั้นข้ึนมาเล่น

ถว้ย  ข.  ปี พ.ศ. 2538  ทีมไดก้า้วข้ึนมาเล่นถว้ย  ก. และในปี พ.ศ. 2539ทีมก็ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั

ฟุตบอลไทยลีกเป็นคร้ังแรกและในปีน้ีเอง นายวรวีร์  มะกูดี และ  นาย ไบรอนั  แอล.  มาร์การ์ 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เทโร เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั ไดร่้วมทีมกนัระหวา่ง โรงเรียนศาสน

วิทยา  กับ  บริษัท เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกัด  โดยใช้ช่ือทีมว่า  สโมสรฟุตบอลเทโร 

ศาสน  และก็ไดอ้นัดบัท่ี  12 จากจาํนวน  18 ทีม, ปี พ.ศ. 2540 เขา้ร่วมทาํการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก

ไดอ้นัดบัท่ี 5 ต่อมาในปี พ.ศ.2541  บริษทั บีอีซี  เวิร์ลด จาํกดั (มหาชน)  ไดเ้ขา้มาสนบัสนุนทีม

สโมสรฟุตบอลเทโร ศาสน และก็ไดเ้ปล่ียนช่ือสโมสรฯ  เป็น  สโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน

และไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั ฟุตบอลไทยลีก ไดอ้นัดบัท่ี 3 และ รายการ เอฟ เอ คพั  เขา้รอบ  8  ทีม

สุดทา้ย  ในปี พ.ศ.2542 ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั ฟุตบอลไทยลีก ไดอ้นัดบัท่ี 3 และรายการ เอฟ เอ 

คพั เขา้รอบ4  ทีมสุดทา้ย และในปี พ.ศ. 2543  ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั ฟุตบอลไทยลีก ไดอ้นัดบัท่ี 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
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1  ถือว่าได้แชมป์เป็นคร้ังแรกของสโมสร  และ ชนะเลิศรายการฟุตบอลถ้วยพระราชทาน

ประเภท  ก.  จนถึงปี พ.ศ. 2544  เขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกก็ไดเ้ป็นแชมป์ จี เอส เอ็ม ไทย

ลีก (2 สมยั) ติดต่อกนั ในปี พ.ศ. 2548 สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล หน่ึงในสโมสรฟุตบอลท่ีเก่าแก่

และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก ของประเทศองักฤษ ไดป้ระกาศยุทธศาสตร์การกีฬาคร้ังสําคญั

ร่วมกบัยกัษใ์หญ่วงการบนัเทิงของเมืองไทย บริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

เพื่อสร้างประวติัศาสตร์ผนึกกาํลงัพนัธมิตรทางฟุตบอล  ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะช่วยกนัยกระดบัมาตรฐาน

การเล่นฟุตบอลของไทย และในขณะเดียวกนัก็ช่วยกนัสร้างช่ือเสียงของทั้ง อาร์เซนอล และ บีอีซี 

เท-โร ศาสน ในประเทศไทยรวมทั้งในภูมิภาคเอเชียน้ีอีกดว้ย  ในปีพ.ศ. 2549  สโมสรฟุตบอลบีอี

ซี-เทโร ศาสน ไดท้าํการเปล่ียนแปลงสัญลกัษณ์ และชุดยนิูฟอร์มทีมใหม่ทั้งหมด เพื่อให้คลา้ยคลึง

กบัสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล ทีมดงัพรีเมียร์ลีก ของประเทศองักฤษ เฉกเช่นทุกวนัน้ี นาย ไบร

อนั  แอล  มาร์การ์  ประธานสโมสรฟุตบอล และ กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เท

นเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีใจรักฟุตบอลและมีความทุ่มเทให้กบัสโมสรตลอดมา  จึงทาํให้สโมสร

ฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน ไดมี้แฟนบอลทัว่ประเทศเป็นจาํนวนมากและมีช่ือเสียงโด่งดงัจนถึงทุก

วนัน้ี(ฐปนนท ์เชิดชูศกัด์ิสกุล 2552 : 35-36) 

 

4. แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด 

  (นุชนาฏ 2552)ส่ิงท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้มีอยู ่4 ประการ คือ ผลิตภณัฑ ์

ราคาช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ทั้ง 4 ประการจะตอ้งสอดคล้องเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัเพื่อใหส้นองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกลมกลืน 

กกกกกกกก4.1.ผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ อาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้จะตอ้ง

พิจารณาส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 4.1.1. แนวความคิดดา้นผลติภณัฑ์ตอ้งรู้วา่ส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคคืออะไร 

   4.1.2. คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทาง

ชีวะ ความงาม ความทนทานรูปร่างรูปแบบของผลิตภณัฑ์จุดเด่นของผลิตภณัฑ์ เป็นลกัษณะเด่น

เป็นพิเศษ กวา่สินคา้อ่ืน 

 ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์ เป็นผลประโยชน์ท่ีผลิตภณัฑ์มีต่อลูกคา้ มี 2 ดา้น

คือ ผลประโยชน์โดยหนา้ท่ีของผลิตภณัฑ ์และผลประโยชน์ทางดา้นอารมณ์ 

http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?action=profile;u=4�
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  4.1.3. ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

โดยทัว่ไปเรามกัจะมีผลิตภณัฑ์มากกว่า 1 ชนิดส่วนประสมทางผลิตภณัฑ์อาจแบ่งออกตามชนิด 

ตามรุ่น ตามขนาดตามลกัษณะจดัจาํหน่ายหรือตามความเก่ียวขอ้งกนัของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 

    4.1.4.  ตราสินคา้ เป็นการบรรยายถึงลกัษณะของผลิภณัฑ์ซ่ึงอาจเป็น

คาํพูด สัญลกัษณ์หรือรวมกนั โดยทัว่ไป เจา้ของผลิตภณัฑ์มกัใชต้ราสินคา้มาจาํแนกสินคา้ให้เห็น

วา่แตกต่างจากสินคา้ของคนอ่ืนและทาํให้ผูบ้ริโภคจดจาํสินคา้ไดง่้ายตราสินคา้มีส่วนสําคญัมากท่ี

ทาํใหผู้บ้ริโภคหนักลบัมาซ้ือสินคา้ของเราในโอกาสหนา้อีก 

  4.1.5.  บรรจุภณัฑ์ เป็นส่ิงท่ีหุ้มห่อสินคา้ อาจทาํหนา้ท่ีในการบรรจุ หุ้ม

ห่อรวมทั้งส่ือสารทางการตลาด โดยบรรจุภณัฑ์จะเป็นตวัท่ีช่วยสนองความตอ้งการของลูกคา้ใน

บางกรณีบรรจุภณัฑจ์ะช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์

ซ่ึงอาจทาํใหลู้กคา้ยนิดีท่ีจะจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึนได ้

กกกกกกกก4.2. ราคา 

  4.2.1. ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดเพียงอย่างเดียวท่ี ทาํให้เกิด

รายได ้

  4.2.2. องคป์ระกอบหลกัในการกาํหนดราคาตํ่าสุดคือ ตน้ทุนการผลิตและ

องคป์ระกอบในการกาํหนดราคาสูงสุดคือ คุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภค 

 วธีิการกาํหนดราคา มี 3 ประเภท คือ 

  1) พิจารณาจากตน้ทุน 

  2) พิจารณาจากลูกคา้ 

  3) พิจารณาจากคู่แข่งขนั 

  4.2.3. การกาํหนดราคาเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคญัมาก ในการบริหารธุรกิจใน

การกาํหนดราคาจะตอ้งมีความชดัเจนในเร่ือง วตัถุประสงค์ของการกาํหนดราคา เช่นลดราคาเพื่อ

สกดัคู่แข่ง ตั้งราคาตํ่าเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการไดลู้กคา้ใหม่ลดราคาเพื่อไล่ตามคู่แข่ง ส่ิงสําคญั

อีกประการหน่ึงคือการทาํใหลู้กคา้ยอมรับในการเปล่ียนแปลงราคา 

  4.2.4. ประเด็นสําคญัของราคาไม่ได้อยู่ท่ีตั้ง ไวท่ี้ราคาเท่าไหร่หากแต่

ข้ึนกบัการเปรียบเทียบระหวา่ง ราคาของสินคา้กบัคุณค่าของสินคา้ท่ีมีต่อผูบ้ริโภค หากลูกคา้รู้สึกวา่

สินคา้มีคุณค่ามากกวา่ราคาเขาก็จะยนิดีซ้ือสินคา้ในราคาท่ีกาํหนด 

กกกกกกกก4.3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
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 ช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความหมายครอบคลุมในเร่ืองการนาํสินคา้จากผูผ้ลิตไปถึงมือ

ผูบ้ริโภค การควบคุมปริมาณสินคา้ การขนส่งการติดต่อส่ือสาร จนกระทัง่เร่ืองประเภทของร้าน

จาํนวนของร้าน โกดงัการกระจายทางกายภาพ วิธีการกระจายสินคา้ ช่องทางการจดัจาํหน่ายตอ้ง

คาํนึงถึง 

 4.3.1. การเขา้ถึง เช่น การใชส่ื้อ การกระจายสินคา้ไปหาลูกคา้ให้ตรงตาม

พฤติกรรมลกัษณะนิสัยความตอ้งการ ฯลฯ 

   4.3.2. ขายสินคา้ไดจ้ะเกิดหลงัจากท่ีเราสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดแ้ลว้ 

 4.3.3. รักษาไว ้คือ สร้างความสัมพนัธ์ให้เกิดการซ้ือขายต่อเน่ือง เพื่อให้

ลูกคา้อยูก่บัเราตลอดไป 

 4.4. การส่งเสริมการตลาด 

 หมายถึงความพยายามทั้งส้ินท่ีจะส่งเสริมให้การตลาดบรรลุเป้าหมายไดท้าํให้ลูกคา้มาซ้ือ

สินคา้ สนใจสินคา้ของเราลูกคา้เปล่ียนพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสินคา้และรักษาไวไ้ม่ใหเ้ปล่ียนแปลง 

 ผูว้ิจยัขอ้สรุปแนวคิดของ กลยุทธ์การตลาดการกีฬาสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร ศาสน ได้

ดงัน้ี แนวคิดส่วนผสมทางการตลาดเป็นส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้มีอยู ่4 ประการ คือ 

ผลิตภณัฑ์ ราคาช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ทั้ง 4 ประการจะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไป

ในทิศทางเดียวกนัเพื่อใหส้นองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกลมกลืน 

 ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะนาํมาใช่เพื่อสร้างแนวคาํถามในการวิจยัและเป็นเคร่ืองมือในการกาํหนด

กลยทุธ์การตลาดการกีฬาสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร ศาสน 

 4.4.1 การโฆษณาเป็นการส่ือสารแบบทางเดียว ท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับ

ตลาดแบบมวลชนมีลกัษณะเป็นการเสนอข่าวสาร ทาํให้เกิดการรับรู้ สร้างสรรค์ความรู้สึกท่ีดีต่อ

สินคา้และทาํสร้างการเรียนรู้เร่งเร้าใหเ้กิดการซ้ือ 

 4.4.2 การส่งเสริมการขายเป็นการส่ือสารทางเดียวเก่ียวกับเน้ือหาท่ี

น่าสนใจเฉพาะอยา่งทาํให้เกิดแรงจูงใจระยะสั้น ๆ มีวตัถุประสงคท์าํให้เกิดการรับรู้การเรียนรู้และ

แนะวธีิการใชสิ้นคา้ 

 4.4.3 การขายดว้ยพนกังานขายเป็นการส่ือสารสองทางท่ีมีคุณภาพสูงโดย

ผา่นการพดูคุยหรือช้ีแนะการใชสิ้นคา้ต่อผูบ้ริโภคแต่ละคนโดยตรงมีลกัษณะเป็นการเสนอข่าวสาร

ขอ้มูลพิเศษใหก้บัผูท่ี้จะเป็นลูกคา้ 
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 4.4.4 การประชาสัมพนัธ์เป็นการส่ือสารทางเดียวเก่ียวกบัข่าวสารในเชิง

พานิชของสินคา้ผา่นส่ือสาธารณะมีลกัษณะเป็นการเสนอข่าวผลิตภณัฑใ์หม่ การประเมินผลิตภณัฑ ์

มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดการรับรู้การเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงทศันคติและ สนบัสนุนการตดัสินใจ 

  4.4.5 การพูดปากต่อปากเป็นการส่ือสารสองทาง มีลกัษณะเป็นการ

สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดการรับรู้ การเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงทศันคติและ

สนบัสนุนการตดัสินใจ การพดูแบบปากต่อปากมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากโดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีราคา

สูง และสินคา้ท่ีไม่มีรูปร่าง 

 ผูว้ิจยัขอ้สรุปแนวคิดของ กลยุทธ์การตลาดการกีฬาสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร ศาสน 

ได้ดงัน้ี การส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง ความพยายามทั้งส้ินท่ีจะส่งเสริมให้การตลาดบรรลุ

เป้าหมายได้ทาํให้ลูกคา้มาซ้ือสินคา้ สนใจสินคา้ของเราลูกคา้เปล่ียนพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบั

สินคา้และรักษาไวไ้ม่ใหเ้ปล่ียนแปลง ประกอบ 

 

5. แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ธงชยั สันติวงษ ์(2549 : ค-ง) กล่าววา่ ภายใตส้ภาวะโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปดงักล่าว มีผล

ทาํใหข้อบเขตและความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) มีการเปล่ียนแปลงไป

เป็นอนัมาก ผูบ้ริโภคไดก้ลายเป็นปัจจยัหลกัท่ีสําคญัท่ีเป็นทั้งตน้เหตุและผล รวมทั้งความเป็นไป

ของส่ิงต่างๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา การเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคในมิติต่างๆ

ให้ถูกต้อง จึงเป็นเร่ืองจาํเป็นยิ่ง นอกจากการเข้าใจผูบ้ริโภคในทางพฤติกรรมด้วยความรู้ทาง

พฤติกรรมศาสตร์แล้ว การต้องเข้าใจถึงการปรับกลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาระบบงาน

การตลาดข้ึนมารองรับ การแข่งขนัดว้ยการเขา้ใจถึง ทศันคติ ความนึกคิดและการคาดหมายใหม่ๆ 

กบักระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ท่ีจะมีผลต่อธุรกิจและระบบเศรษฐกิจสังคมโดยรวม จึงเป็น

เร่ืองท่ีมีขอบเขตขยายกวา้งยิง่ข้ึน 

 5.1. ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) จึงมีความหมายกวา้งๆวา่ หมายถึงการศึกษา

ถึงการแสดงออกของคนในฐานะผูบ้ริโภค ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมต่างๆคือ การจดัหาการ

บริโภคสินคา้และบริการต่างๆ รวมถึงการกาํจดัหรือทิ้งส่ิงท่ีใช้แล้วนั้นด้วย ทั้งน้ีการศึกษาจะมุ่ง

สนใจท่ีจะสืบคน้ให้ทราบถึงเหตุผลว่า ทาํไมและเพราะอะไร เขาจึงเลือกซ้ือสินคา้และบริการนั้น

หรือตรานั้นๆ ทั้งน้ีเพื่อธุรกิจจะได้นาํเอาความรู้นั้นมาใช้สําหรับวางกลยุทธ์ดาํเนินงานเพื่อการ

เอาชนะใจลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไดผ้ลมากยิง่ข้ึน 
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 สาระสาํคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงักล่าว จะอยูท่ี่กิจกรรมหลกั 3 ประการ ดงัน้ี 

 1. การจดัหา (Obtaining) ซ่ึงหมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีคนทัว่ไปจนการนาํไปสู่การซ้ือ

หรือไดรั้บสินคา้และบริการมาใช ้กิจกรรมส่วนน้ีจะนบัตั้งแต่การแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจะ

ซ้ือ การประเมินเปรียบเทียบสินคา้และบริการแต่ละชนิดหรือของตราสินคา้ต่างๆท่ีต่างกนั จนถึง

การตกลงใจซ้ือ ทั้งน้ีนกัวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะสนใจตรวจพิจารณาวา่ ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้

ดว้ยพฤติกรรมอยา่งไร เช่น การไปเลือกซ้ือจากร้านคา้ปลีกประเภทไหน ออกเดินทางซ้ือดว้ยตนเอง

หรืหาซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ต และเม่ือทาํการซ้ือจริงแลว้ เขาชาํระสินคา้ดว้ยวิธีใด ดว้ยเงินสดหรือบตัร

เครดิตกบัการรู้ต่อไปว่าการซ้ือนั้นเขาซ้ือมาใชเ้องหรือซ้ือไปเป็นของฝากให้กบัคนอ่ืน และเม่ือซ้ือ

แล้วเขาทาํการรับของกลบัไปเองหรือใช้บริการจดัส่งของร้านค้า ตลอดถึงวิธีการท่ีเขาแสวงหา

ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการจากหลายแหล่งเพื่อมาเปรียบเทียบกนั รวมไปถึงการศึกษาดว้ย

วา่ “ตราสินคา้” (Brand) มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ืออยา่งไรบา้ง 

 2. การบริโภค (Consuming) คือติดตามดูวา่ผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้นั้นอย่างไรท่ีไหนเม่ือใด 

ภายใตส้ถานการณ์อยา่งไร เช่น ใชท่ี้สํานกังานหรือท่ีบา้น ใชต้ามหลกัเกณฑ์คาํแนะนาํหรือใชแ้บบ

ตามสะดวกและตามใจชอบ รวมตลอดไปถึงการดูวา่การใชสิ้นคา้นั้นทาํไปเพื่อความสุขอย่างครบ

เคร่ืองสมบูรณ์แบบ หรือใชเ้พียงเพื่อความจาํเป็นขั้นตํ่าเท่านั้น 

 นอกจากน้ียงัดูต่อไปว่าการใชสิ้นคา้นั้น เขาใชส่ิ้งท่ีซ้ือมาจนหมดหรือใชเ้พียงบางส่วน

เท่านั้นหรือไม่ใชเ้ลย จนกลายเป็นซ้ือมาเพื่อทิ้ง เป็นตน้ 

 3.การกาํจดัหรือทิ้ง (Disposing) ประกอบดว้ยการติดตามดูวา่ ผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้และหีบ

ห่อของสินคา้หมดไปอย่างไร โดยการติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีดาํเนินไปและท่ีกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มรอบตวัดว้ย เช่น การทิ้งส่ิงท่ีใช้หีบห่อสินคา้ หรือการทิ้งเศษและส่ิงของเหลือใชว้่า

ทาํอย่างไร รวมไปถึงการดาํเนินการโดยวิธีอ่ืนกับสินค้าท่ีใช้แล้ว เช่น การเก็บส่ิงของใช้แล้ว

บางอย่างเพื่อให้ต่อกบัคนอ่ืนๆไปใช้ หรือนาํไปขายต่อดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัไป เป็นตน้ (ธงชยั 

สันติวงษ ์2549) 

 5.2 กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

 อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545 : 27-28) กล่าวถึงลักษณะของ

กระบวนการตดัสินใจว่า กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค สามารถแบ่งไดเ้ป็นลาํดบัขั้นต่างๆ 

(เพื่อท่ีจะทาํความเขา้ใจต่อกระบวนการน้ี ควรพิจารณาเปรียบเทียบไปกบัสถานการณ์ซ้ือสินคา้จริง

ของผูบ้ริโภค) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การเล็งเห็นปัญหาหรือตระหนกัถึงความตอ้งการ  
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 การเล็ง เห็นปัญหาและตระหนักถึงความต้องการนั้ นเป็นขั้ นตอนเ ร่ิมต้นของ

กระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างของส่ิงท่ีปรารถนาจะมีหรือให้

เกิดข้ึนกบัสภาพท่ีตนเป็นอยู่ ณ เวลาหน่ึง แลว้มีความเห็นว่าความแตกต่างดงักล่าวมีความสําคญั

มากซ่ึงตนตอ้งการจะแกไ้ข 

 แหล่งสําคญัของการตระหนักปัญหาคือ มีความต่ืนเตน้ของผูบ้ริโภค ความต่ืนตวัของ

ผูบ้ริโภคเกิดมาจากปัจจยัจูงใจในหลายๆดา้น 

 ความตอ้งการซ่ึงเกิดมาจากภาพพจน์ของตวับุคคลเอง (Self-Image) ก็มีแนวโนม้ท่ีจะทาํ

ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการท่ีจะบรรลุหรือไปสู่ส่ิงท่ีมุ่งหวงั 

 นักการตลาดสามารถใช้ปัจจยัต่างๆเป็นตวักระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิดความต่ืนตวัและ

ตระหนกัถึงความตอ้งการได ้เช่น การมีรูปร่างสวยงาม, มีสุขภาพ, การมีภาพลกัษณ์ของผูน้าํแฟชัน่ 

ทนัสมยั เป็นตน้ นอกจากน้ีอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มยงัส่งผลต่อการตระหนกัถึงปัญหาของบุคคล

ดว้ย เช่น การถูกเพื่อนลอ้เร่ืองความอว้น ทาํใหเ้กิดความกดดนัและมีความตอ้งการท่ีจะมีรูปร่างดีให้

ไดใ้นท่ีสุด 

 ขั้นตอนท่ี 2 การเสาะแสวงหาข่าวสาร 

 เป็นขั้นตอนเก่ียวกับการแสวงหาข่าวสารของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะทาํโดยหาข่าวสารจาก

แหล่งภายในก่อนโดยท่ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาวา่ตนมีความรู้หรือความทรงจาํเก่ียวกบัทางเลือกต่างๆ 

อนัประกอบดว้ยลกัษณะสินคา้มากพอหรือไม่ท่ีจะทาํการซ้ือสินคา้ ถา้ข่าวสารในความทรงจาํไม่พอ

ก็จะทาํการเสาะหาจากแหล่งภายนอกต่อไป ซ่ึงในการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งภายนอกนั้นยงั

ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น ความแตกต่างระหวา่งบุคคล อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม 

อิทธิของครอบครัว เป็นตน้ 

 สืบเน่ืองจากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูบ้ริโภคท่ีสนใจจะลดความอว้นและไม่มีความรู้เร่ืองการ

ลดนํ้ าหนักพอก็อาจทาํการห่าข้อมูลจากเพื่อนท่ีมีประสบการณ์ใช้บริการสถานออกกําลังกาย 

(Fitness Center Service) ก็เป็นได ้

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินค่าทางเลือกก่อนซ้ือ 

 การประเมินทางเลือกเพื่อตดัสินใจใช้บริการสถานออกกาํลงักาย ผูบ้ริโภคอาจจะตอ้ง

พิจารณาเปรียบเทียบมาตรฐานกบัสเปค (Specification – ลกัษณะเฉพาะ) เช่น ลกัษณะและความ

หลากหลายของเคร่ืองมือในแต่ละสถานบริการ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ ทาํเลท่ีตั้ง ความสะดวก

ในการไปใชบ้ริการ เป็นตน้ 
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 ในกรณีของผลิตภณัฑ์ ยกตวัอย่างเช่น การซ้ือรถจกัรยานยนต ์ผูท่ี้จะซ้ือจะตอ้งทาํการ

ตรวจจกัรยานในเร่ืองของลักษณะผลิตภณัฑ์ และเปรียบเทียบแต่ละยี่ห้อ โดยใช้เกณฑ์ในการ

ประเมิน (Evaluative Criteria) ต่างๆ เช่น คุณสมบติัในการขบัข่ีเม่ือเทียบกบัมาตรฐาน เป็นตน้ อีก

นยัหน่ึงเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกสามารถปรับแต่งไปไดโ้ดยอิทธิพลจากความแตกต่างของตวั

บุคคลและส่ิงแวดลอ้ม 

 ขั้นตอนท่ี 4 การซ้ือ 

 มกัจะเกิดในร้านคา้ปลีก หรือช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของ

ผลิตภณัฑ์ สําหรับผลิตภณัฑ์บางประเภท การจาํหน่ายตอ้งอาศยัพนกังานขายท่ีมีความรู้และความ

ชาํนาญสูง 

 ขั้นตอนท่ี 5 และ 6 การอุปโภคและประเมินทางเลือกหลงัซ้ือ 

 ความพอใจในการบริโภคสินค้าและการประเมินผลการใช้สินค้า  เป็นส่ิงท่ี มี

ความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ถา้การบริโภคสินคา้ให้ผลตามท่ีผูซ้ื้อคาดหวงั ผูซ้ื้อก็จะมีความพอใจ

ในการซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆ แต่ถ้ามีความไม่พอใจเกิดข้ึน หรือพิจารณาเห็นว่าตรายี่ห้ออ่ืน

สามารถใหค้วามพอใจไดดี้กวา่ การซ้ือซํ้ าก็อาจไม่เกิดข้ึนได ้

 ขั้นตอนท่ี 7 การจดัการกบัส่ิงเหลือใช ้ผูบ้ริโภคพบทางเลือกท่ีจะทิ้งผลิตภณัฑ์หรือทาํ

ใหก้ลบัสภาพเดิมหรือทาํการตลาดซํ้ าอีก (Remarketing – ขายไปสู่ตลาดของใชแ้ลว้) 

 จากแนวคิดขา้งตน้ทาํให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในมิติต่างๆให้ถูกตอ้ง ตอ้งมี

การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการพฒันาระบบงานการตลาดข้ึนมารองรับการแข่งขนัดว้ยการ

เขา้ใจถึงทศันคติ ความนึกคิดและการคาดหมายใหม่ๆกบักระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดย

การจดัทาํผลิตภณัฑสิ์นคา้ข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งคอบคุม 

 

6. แนวคิดเร่ืองการตลาดการกฬีา 

 การตลาดการกีฬา หมายถึง  การสนองความต้องด้านกีฬาของลูกค้าหรือผูบ้ริโภค

รวมทั้ งผูค้นท่ีมีส่วนในการเล่นกีฬา การรับชมรับฟังรายการกีฬา ผูซ้ื้อสินค้า ของสะสม ซ้ือ

ผลิตภณัฑ์กีฬา เช่น เส้ือผา้ ร้องเทา้ ผูท่ี้ติดตามเว็บไซด์ เพื่อติดตามข่าวทีมกีฬาท่ีช่ืนชอบติดตาม

นกักีฬาและกิจกรรมต่างๆ ของทีมกีฬา (Smith Aaron 2008) 

 การตลาดการกีฬานั้นมีลกัษณะเฉพาะหลายดา้น ดงัน้ี 

 1. ผลิตภณัฑกี์ฬามีหลายรูปแบบ เช่น สินคา้กีฬาและบริการดา้นกีฬา 
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 2. ผลิตภณัฑด์า้นกีฬานั้นมีมุมมองท่ีแตกต่างกนั เป็นส่ิงท่ีทา้ทายเน่ืองจากผลการแข่งขนั

เป็นส่ิงท่ีคาดทาํนายไม่ได้และไม่สามารถรับประกนัคุณภาพนักกีฬารวมทั้งรับประกนัความพึง

พอใจของลุกคา้ได ้

 3. การกีฬาเป็นส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจจากผูค้นท่ีมีความหลากหลายทุกเพศทุกวยัทุกชน

ชั้นวรรณะ ทุกเช่ือชาติ 

 4. ความพึงพอใจเร่ืองการกีฬาของลูกคา้มีผลโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกดงันั้น

นกัการตลาดการกีฬาจึงมกัผลิตสินคา้และกิจกรรมท่ีเพิ่มความสนใจของกลุ่มผูส้นใจและนาํมาซ่ึง

ความพอใจสูงสุดของลูกคา้ 

 5. ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑกี์ฬามีความเช่ือวา่ตนเองเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในสินคา้เป็นอยา่งดี 

 6. ผลิตภัณฑ์ทางการกีฬาเป็นสินค้าท่ีไม่มีความยืนยงผลิตภัณฑ์ทางการกีฬานั้ นมี

พื้นฐานจากความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นหลกั ทาํให้เป็นความยากของนกัการตลาดการกีฬาท่ี

จะกาํหนดนโยบายเน่ืองจากตอ้งทาํความเขา้ใจถึงใจลูกคา้และกาํหนดถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ี

เช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ ์

 

7. ส่วนผสมทางการตลาดการกฬีา 

 (Schwarz & Hunter 2008)ไดเ้สนอถึง การพฒันาแผนการตลาดการกีฬาไว1้0 ขั้นตาม

ดงัน้ี 

 7.1 การวเิคราะห์วตัถุประสงคข์องแผนการตลาดการกีฬา 

 เป็นการเขียนถึงวิสัยทศัน์พนัธกิจ เป้าหมายและวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความเช่ือมัน่

สมาชิกในองคก์รจะปฏิบติัตามแผนตามปรัชญาขององคก์ร 

 7.2 วเิคราะห์ผลิตภณัฑ์การกีฬามี3มิติ สินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้การสนบัสนุนดา้นการบริการ

และหลกัการแข่งขนั 

 7.3 การทาํนายบรรกาศทางการตลาด  

 7.3.1 ในการวิเคราะห์ปัยจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อการตลาด

ผูจ้ดัการตอ้งแยกแยะปัยจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จหรือความลม้เหลวอาจใชไ้ดก้ารวิเคราะห์ SWOT

เป็นเคร่ืองมือ 

 7.4 การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์นกัการตลาดการกีฬาจะตอ้งพิจารณาถึงตลาดหลกัและ

ตลาดรองดงัน้ี 
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 7.4.1  ผูมี้สาขาเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ นกักีฬา ผูฝึ้กสอบ และผูช้ม  

 7.4.2 ผู ้ชมในสนาม ผู ้ชมทางโทรทัศน์ ผู ้ฟังทางวิทยุและผู ้อ่าน 

หนงัสือพิมพ ์วารสาร 

 7.4.3 อาสาสมคัร เจา้ภาพ นกัสถิติและทีมผูจ้ดัการตลาดรอง 

 7.4.4 การโฆษณา ใชกี้ฬาเพื่อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ขนาดใหญ่ 

 7.4.5 ผูใ้ห้การสนับสนุน ใช้กีฬาเพื่อการส่ือสารทางบวกและสร้าง

ภาพลกัษณ์ถึงสินคา้สู่ผูช้มขนาดใหญ่ 

 7.4.6 การตกลงในการออกสินคา้และสินคา้ท่ีมีใบอนุญาตในการผลิต 

 7.5 การแข่งสอนลูกคา้และลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

 โดยวิเคราะห์จากข้อมูลด้านประชากรด้านจิตวิทยาหรือใช้ส่ือ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ 

หนังสือพิมพ์ เป็นตน้ทาํให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายย่อยและทาํให้นักการตลาดการกีฬา

สามารถพฒันากลยทุธ์การตลาดเพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งศกัยภาพ 

 7.6 องคป์ระกอบโดยรวมของผลิตภณัฑกี์ฬา  

 เน่ืองจากลูกค้ามีมุมมองต่อสินค้าท่ีแตกต่างกันจึงมีความจําเป็นในการนําเสนอ

ผลิตภณัฑ์ทางกีฬาในวิถีทางท่ีแตกต่างกนั อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์กีฬาจะเก่ียวเน่ืองกบัการอธิบาย

ถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์เช่น จุดเด่นหรือความคงทนของวตัถุความสะดวกสบายในการใชค้วาม

ปลอดภยับางผลิตภณัฑกี์ฬาเป็นความเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีไดรั้บอนุญาตในการผลิต เช่น หมวก เส้ือ

ยดื เป็นตน้ 

 ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์สําหรับผลิตภณัฑ์กีฬา คือ ผูใ้ห้การสนบัสนุน ผูใ้ห้การสนับสนุน

เป็นขอ้ตกลงระหว่างองค์กรกีฬาและบริษทัซ่ึงไดจ่้ายเงินให้แก่ องค์กรกีฬา เพื่อไดรั้บสิทธิให้เขา้

ร่วมในกิจกรรมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพนัธมิตรร่วมกนั ผูใ้ห้การสนบัสนุนสามารถ

เพิ่มยอดขาย เปล่ียนทศันคติสร้างความตระหนกัในการรับรู้ในตวัสินคา้และสร้างความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัลูกคา้ 

 7.7 การตั้งราคาผลิตภณัฑกี์ฬา 

 ราคาเป็นปัจจยัท่ีมองเห็นได ้แลว้มีความยืดหยุน่ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดจากการลดราคาการให้

ส่วนลด และบตัรสมนาคุณ การสร้างกลยุทธ์ในการตั้งราคาเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จของการ

วางแผนการตลาดการกีฬาโดยคาํนึงถึง บริษทั ผูบ้ริโภคและการแข่งขนัการตั้งราคานั้นยงัเป็นผล

จากปัจจยัภายนอก เช่นกฎเกณฑจ์ากรัฐบาล เศรษฐกิจและการเมือง 
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8. การส่งเสริมการขายผลติภัณฑ์กฬีา 

 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการกีฬารวมถึงกิจกรรมท่ีผสมผสานกันเพื่อส่ือสาร

ภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีเลือกสารแลว้ การให้ความรู้ สร้างทศันคติเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑกี์ฬาและประโยชน์ท่ีไดรั้บเพื่อจูใจใหซ้ื้อสินคา้ประกอบดว้ย 

 8.1 การโฆษณา 

 8.2 ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

 8.3 ความสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน 

 8.4 การขายตรง 

 8.5 การส่งเสริมการขาย 

 8.6 การประชาสัมพนัธ์ 

 8.7 ผูใ้หก้ารสนบัสนุน  

 

9. ช่องทางการจัดจําหน่ายผลติภัณฑ์กฬีา 

 ช่องขายหรือสถานท่ีในการจดัจาํหน่ายของผลิตภณัฑ์กีฬาได้แก่สนามกีฬา จุดในการ

กระจายสินคา้ เช่น ท่ีขายตัว๋ท่ีตั้งทางภูมิศาตร์ของตลาดเป้าหมาย ไม่วา่จะระดบัชาติ นานาชาติระดบั

ทอ้งถ่ิน ชุมชน เมือง หรือ ช่องทางอ่ืนๆท่ีทาํใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑกี์ฬาได ้

 

10. การประเมินผลและผลสะท้อนของแผนการตลาดการกฬีา 

การประเมินผลตอ้งการขอ้มูลจากองค์กรภายนอกและภายในเก่ียวกบัแผนการตลาด ผล

สะทอ้นนั้นตอ้งทาํมาประเมินและวเิคราะห์โดยมีจุดเนน้การขยายโอกาสเพื่อช่วยใหมี้ความสําเร็จถึง

พนัธกิจหลกัขององคก์ร 

 

11. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กฤษติกา คงสมพงษ ์(2552)ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือหน่ึงในอีกหลายๆ 

ปัจจยัท่ีนกัการตลาดจาํเป็นตอ้งทาํ เพื่อคน้หาขอ้มูลดา้นการบริโภคท่ีแตกต่างกนัของแต่ละทอ้งถ่ิน 

ท่ีสําคญัขอ้มูลการบริโภคนั้นจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา ทาํให้ขอ้มูล

การวิจยัท่ีมีอยู่อาจไม่อพัเดทและใชไ้ดผ้ลกบัสถานการณ์ปัจจุบนั นอกจากน้ีแลว้ แต่ละทอ้งถ่ินท่ีมี

ความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ จึงไม่สามารถนาํขอ้มูลของทอ้งถ่ินหน่ึง หรือของประเทศหน่ึง

มาใช้กบัอีกทอ้งถ่ินหน่ึง หรือประเทศท่ีคิดว่ามีความใกลเ้คียงกนั  เน่ืองจากการวิจยัในแต่ละคร้ัง

http://marketing.marketeer.co.th/index.php?id=&title=&fname=&lname=�
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จะตอ้งเจาะลึกถึงเร่ืองขอ้มูลทั้งหมดของผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้ไปขายสินคา้และบริการ เช่น มี

จาํนวนลูกคา้มากน้อยแค่ไหน ธุรกิจตอ้งทราบจาํนวนประชากรว่ามีจาํนวนเพศชายหรือหญิงมาก

นอ้ยแค่ไหน ระดบัอายุ รายได ้อาชีพ หรือแมแ้ต่พฤติกรรมการใชชี้วิตประจาํวนัว่าอาศยัอยู่ในเขต

เมืองหรือชนบท รวมทั้งรสนิยมและความตอ้งการดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความชอบและไม่

ชอบสินคา้ประเภทไหน ชอบความสะดวกสบายในชีวิตประจาํวนัหรือไม่ มีการตกแต่งบา้นหรือ

แต่งกายท่ีหรูหราหรือเรียบง่าย ตลอดจนความนิยมในเร่ืองสีสันของเคร่ืองใช้ต่างๆ เป็นตน้ ขอ้มูล

ต่างๆ ของผูบ้ริโภคท่ีไดจ้ากการวิจยัในแต่ละทอ้งถ่ินอาจมีพฤติกรรมท่ีซํ้ าๆ กนับา้ง แต่ปัจจยัดา้น

ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัจะสะทอ้นให้เห็นถึงรสนิยมในการบริโภค ความชอบและ

ไม่ชอบ หรือแมแ้ต่วิถีการดาํเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั ฯลฯ การวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงักล่าว จะ

สะทอ้นให้ธุรกิจมองเห็นลู่ทางในการทาํงาน ซ่ึงสามารถวางแผนและกาํหนดทิศทางในการทาํงาน

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี  

 ณัฐสุพงศ์ สุขโสต (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง บทบาทของการส่ือสารกบักระบวนการสร้าง

และสืบทอดวฒันธรรม “แฟนบอล” ในสังคมไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าการส่ือสารมี

บทบาทอยา่งไรในกระบวนการสร้างและสืบทอดวฒันธรรม “แฟนบอล” ในสังคมไทย ดว้ยวิธีการ

วจิยัเชิงคุณภาพ โดยประยกุตใ์ชว้ธีิการศึกษาเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา (Ethnography) และอาศยัแนวคิด

หลกัอนัประกอบไปดว้ยแนวคิดบทบาทของส่ือและการส่ือสาร แนวคิดเร่ืองแฟน (Fan) และแฟน

ดอม (Fandom) และแนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ (Identity) เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้าก

บริบทของ “แฟนบอล” ไดแ้ก่ 1. พื้นท่ีและเวลาประจาํวนัปกติ 2. พื้นท่ีและเวลาพิเศษในกิจกรรม 

“วนัแดงเดือด” และ 3. พื้นท่ีและเวลาพิเศษในกิจกรรม “แฟนคลบั” 

 ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นท่ีและเวลาของแฟนบอลในชีวิตประจาํวนัปกติ เป็นพื้นท่ีท่ี

มกัเป็นส่วนตวัหรือในกลุ่มท่ีสนิทคุน้เคย และเป็นช่วงเวลาท่ีวา่งจากการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ส่วน

ในพื้นท่ีกิจกรรม “วนัแดงเดือด” และพื้นท่ีกิจกรรม “แฟนคลบั” เป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดเป็นคร้ัง

คราวท่ีแยกไปจากชีวติประจาํวนัปกติ 

 สําหรับการใช้ส่ือของ “แฟนบอล” ในมิติชีวิตประจาํวนัมีการใช้ส่ือหลายชนิดทั้ง

ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือใหม่ ส่ือวตัถุ ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบแผนซํ้ าๆเป็นกิจวตัร แต่ในกรณี “วนั

แดงเดือด” และกรณี “แฟนคลบั” มีส่ือกิจกรรมท่ีเพิ่มเขา้มา ซ่ึงส่ือกิจกรรมดงักล่าวมีลกัษณะเป็น

การส่ือสารเชิงพิธีกรรมท่ีมีส่ือหลายชนิดประกอบกัน โดยมีเป้าหมายท่ีสร้างความหมายและ

ความรู้สึกร่วมกนัของกลุ่ม อยา่งไรก็ดีความสัมพนัธ์ท่ีก่อเกิดข้ึนในพื้นท่ีและเวลาในกิจกรรม “วนั



23 

 

 

แดงเดือด” เป็นเพียงสายสัมพนัธ์ระหว่าง “แฟนบอล” ท่ีเกิดข้ึนเพียงชั่วคราว ในขณะท่ีในมิติ

กิจกรรม “แฟนคลบั” มีการใชก้ารส่ือสารเพื่อธาํรงรักษาความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนเอาไว ้

 จากผลการศึกษาพบวา่ ดา้นของการส่ือสาร เป็นส่ือให้ผูค้นมาสร้างความสัมพนัธ์และ

ขยายเครือข่ายสายสัมพนัธ์ทางสังคมใหก้วา้งขวางออกไป กล่าวอีกนยัหน่ึง ฟุตบอลมีส่วนสําคญัใน

การทาํหน้าท่ีสร้างสายสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นท่ีอยู่กนัอย่างโดดเด่ียวแปลกแยกใน “สังคมมวลชน” 

และไดส้ร้างสายสัมพนัธ์เส้นใหม่ข้ึนมาท่ีก่อให้เกิดกระบวนการ “ยอ้นศร” จากกิจกรรมทางโลก

ไปสู่พื้นท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิแบบสังคมอดีตกาล ทั้งน้ีการส่ือสารก็เป็นกลยุทธ์อย่างหน่ึงในการทาํ

การตลาดการกีฬา 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการตลาดของสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน เป็นการ

ศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการวิจยัโดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจาก

ภาคสนามโดยตรงเป็นหลกั ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการตลาดของสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร 

ศาสน และเพื่อศึกษาถึงในการดาํเนินปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกิจกรรมของสโมสรฟุตบอล

บีอีซี-เทโร ศาสน โดยมีรายละเอียดการดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5. ระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยั 

 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 

กกกกกกกกการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล (Key informant) คือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร 

ศาสน จาํนวน 10 คน ไดแ้ก่ 1. ประธานสโมสรฯ  2. ผูจ้ดัการสโมสรฯ 3. ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิต 4. ผู ้

ฝึกสอน 5. ผูดู้แลสนาม 6. เลขานุการของทีม 7. ฝ่ายการส่ือสาร 8. ทีมพนกังาน 9.นกักายภาพ 10. 

นกัฟุตบอล โดยการเลือกเวลาท่ีเหมาะสม นดัหมาย แลว้สัมภาษณ์ระดบัลึกผูใ้หข้อ้มูลหลกั  

 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัอาศยัตวัผูว้จิยัเองเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

     2.1 การสังเกต (Observation) ไดก้าํหนดไวเ้ป็น 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ การสังเกตแบบมี

ส่วนร่วม (Participant Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - Participant 

Observation) ซ่ึง อชิรญาณ์ ยนัตพร (2552 : 44-45) ไดใ้ห้แนวทางว่าการสังเกตแบบมีส่วนร่วม

บางคร้ังเรียกวา่ การสังเกตภาคสนาม (Field Observation) คือการท่ีผูส้ังเกตเขา้ไปร่วมกบักลุ่มคนท่ี

ถูกศึกษา มีการทาํกิจกรรมร่วมกนั ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการน้ีโดยใชก้ระบวนการสามขั้นตอน คือ การ 
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สังเกต การซักถาม การจดบนัทึก ซ่ึงกระบวนการสังเกตและการสัมภาษณ์บางคร้ังผูว้ิจยัตอ้งใช้

ร่วมกัน เพราะขณะสัมภาษณ์ก็ได้ทาํการสังเกตปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่างไปด้วย 
นอกนั้ นยงัมีการบันทึกเทป และบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อนํามาตีความหรือพิจารณา

รายละเอียดของเหตุการณ์ต่าง ๆ อีกคร้ังในภายหลงั 
 2.2 การสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant Interview) 

คือการซกัถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร ศาสน คาํถามต่าง ๆ ผูว้ิจยัไดต้ั้งเป็น

เคา้โครงคร่าว ๆ ไวส้าํหรับเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ ผูว้จิยัไดร้วบรวมไวใ้นแบบสัมภาษณ์ 

 2.3 แบบบนัทึกการสังเกต/สัมภาษณ์ เพื่อป้องกนัการลืมผูว้ิจยัไดด้าํเนินการบนัทึกโดย

ไดป้ฏิบติัเป็น 2 ขั้นตอน คือ ทาํการจดบนัทึกย่อขณะกาํลงัสังเกตหรือทนัทีหลงัการสังเกตเห็น 

ขั้นตอนท่ีสอง คือ การนําบนัทึกย่อท่ีเขียนไวม้าเรียบเรียงเป็นบนัทึกท่ีมีข้อความขยายมากข้ึน 

(Expanded Note) ในบางคร้ังผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิบนัทึกเทปในขณะสัมภาษณ์และนาํมาเรียบเรียงภายหลงั 

 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 

 เป็นการคน้ควา้ระยะแรก ในส่วนน้ีค้นควา้ประเด็นเก่ียวกบัการศึกษาการตลาดของ

สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน ตลอดจนแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ยเอกสาร

ขอ้มูลเพิ่มเติมจากรายงานวจิยั ท่ีมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนั อนัเป็นการช้ีใหเ้ห็นประเด็นศึกษา 

การศึกษาภาคสนาม 

 ในส่วนน้ี เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีศึกษาเก่ียวกับ ได้แก่ การลงภาคสนามเพื่อท่ีจะ

สัมภาษณ์เก่ียวกบัการตลาดของสโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีไดพ้บจาก

การสอบถามจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร ศาสนโดยการศึกษาภาคสนาม หรือการ

เข้าหาผูใ้ห้ข้อมูลหลักเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ โดยผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการแสดงบทบาทท่ี

แท้จริงของผูว้ิจยัจะทาํให้ผูใ้ห้ข้อมูลหลกัให้ขอ้มูลต่างๆ ด้วยความเต็มใจ และผูว้ิจยัสามารถท่ี

สอบถามเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งเปิดเผยและซกัถามในประเด็นท่ีละเอียดลึกซ้ึงได ้

 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 

 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ใชก้ารตรวจสอบแบบสามเส้า ดา้นขอ้มูล โดย

พิจารณารูปแบบของสินคา้ คุณลกัษณะพิเศษและแหล่งบุคคลท่ีแตกต่างกนั การตรวจสอบสามเส้า

ดา้นผูว้จิยั สามเส้าดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ กนัเพื่อรวบรวมขอ้มูล

เร่ืองเดียวกนั 
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 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การสัมภาษณ์ 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามของ “การตลาดของสโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน” ในคร้ัง

น้ี ผูว้ิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก โดยใช้ความนิยมคุ้นเคย เป็นการเก็บข้อมูลท่ียืดหยุ่น

ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ และสามารถสังเกต พฤติกรรม ปฏิกิริยาของผูใ้ห้สัมภาษณ์ และ

สามารถเผยให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของผูส้ัมภาษณ์ไดอ้ย่างละเอียดลึกซ้ึง ซ่ึงทาํให้การคน้หา

คาํตอบของการศึกษามีความน่าเช่ือถือ  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักลยุทธ์การตลาดของสโมสร บีอี

ซี-เทโร ศาสน อยา่งละเอียดลึกซ้ึง โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างการสนทนาอยา่ง

เป็นธรรมชาติ ระหว่างผูส้ัมภาษณ์ และผูถู้กสัมภาษณ์  โดยตั้งประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อเช่ือมโยง

ความคิด ความรู้สึก ทาํให้ผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มูลประเด็นท่ีน่าสนใจใหม่ๆ เพื่อประกอบการศึกษาต่อไป 

จากนั้นผูว้ิจยัจึงได้สอบถาม เพื่อขยายความเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น โดยลกัษณะคาํถามมีการ

ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ โดยการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ีมี 3 รูปแบบคือ 

 1. การสัมภาษณ์ โดยการพดูคุยธรรมดา ผูว้จิยัจะจาํคาํถามและคาํตอบรวมทั้งบรรยากาศ

ต่างๆ ในการพดูคุยเอาไวแ้ลว้นาํมาจดบนัทึกภายหลงั 

 2. การสัมภาษณ์โดย การใช้เคร่ืองบันทึกเสียง เน่ืองจากบางคร้ังการจดบันทึกไม่

สามารถเก็บรายละเอียดไดห้มดจึงตอ้งมีการบนัทึกเสียงและภาพไวเ้พื่อนาํขอ้มูลท่ีอาจตกหล่นมา

วเิคราะห์ได ้ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์ลกัษณะน้ีเม่ือไดอ้ธิบายวตัถุประสงคก์ารศึกษาแลว้  ผูว้ิจยัจึงขอ

อนุญาตบนัทึกเสียง ถา้ไดรั้บอนุญาตจึงสัมภาษณ์โดยการใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง 

 3. การจดบนัทึกมีการจดบนัทึกระหว่างการสนทนา โดยจดขอ้มูลทัว่ไป รวมทั้งความ

คิดเห็น ท่ีผูถู้กสัมภาษณ์ และขอ้เสนอแนะในรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การสังเกต 

 ผูว้ิจ ัยใช้วิธีการสังเกตการณ์สนทนาจากผูใ้ห้ข้อมูลหลัก โดยสังเกตพฤติกรรมใน

ระหว่างการตอบ ระหว่างการสนทนา อีกทั้งการสังเกตพฤติกรรมในการดาํเนินธุรกิจ  เพื่อเป็น

ขอ้มูลประกอบการวเิคราะห์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา 

 จริยธรรมในงานวจิยั 

 จริยธรรมในการวจิยัคร้ังน้ี เน่ืองจากเป็นการศึกษาขอ้มูลกลยุทธ์การตลาดของสโมสรบี

อีซี-เทโร ศาสน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร ศาสน บางเร่ืองไม่สามารถเปิดเผยได ้

ดงันั้นขอ้มูลจึงได้จากการเล่าถึงรูปแบบและการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดโดยภาพรวมจากผูใ้ห้

ข้อมูล ผู ้วิจ ัยต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง และเป็น

ธรรมชาติของผูใ้หข้อ้มูลและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
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 การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 

 การเก็บขอ้มูลภาคสนามผูว้ิจยัใชข้อ้มูลดงัน้ี 

 1 .การสัมภาษณ์ 

 การสัมภาษณ์เป็นวิธีการศึกษาคน้ควา้ใช้กนัโดยทัว่ไปในแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์

เป็นรูปแบบของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูถ้ามและผูถู้กถาม ภายใตก้ฎเกณฑ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวม

ขอ้มูลเป็นการสนทนาท่ีมีจุดประสงคเ์ป็นหลกั ฉะนั้นจึงใชไ้ดท้ัว่ไปโดยไม่จาํกดัวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลจะมี

ระดบัการศึกษาสูงตํ่าเพียงใด (ภาคภูมิ ชินวงศ ์2550 : 48) งานวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่

เป็นทางการแบ่งลกัษณะไดด้งัน้ี 

การสัมภาษณ์โดยเปิดกวา้งไม่จาํกดัคาํตอบ 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

การตะล่อมกล่อมเกลา 

การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 

 2. การสังเกต 

คาํว่า “สังเกต” หมายถึง “การเฝ้าดูส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือปรากฏการณ์ข้ึนอย่างเอาใจและ

กาํหนดไวอ้ยา่งมีระเบียบวธีิ เพื่อใชว้เิคราะห์หรือหาความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นกบัส่ิงอ่ืน”  

(ภาคภูมิ ชินวงศ ์2550 : 49) ดงันั้นผูว้จิยั  

 3. การจดบนัทึก 

บนัทึกภาคสนามคือ การบนัทึกข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต การจดบนัทึกเป็นวิธีการ

สาํคญัในการเก็บขอ้มูลเพื่อทาํให้การวิจยันั้นสมบูรณ์ยิ่งข้ึน (ภาคภูมิ ชินวงศ ์2550 : 49) ผูว้ิจยัไดจ้ด

บนัทึก ขอ้มูล คาํถาม คาํตอบ ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ และรายละเอียดท่ีตอ้งการศึกษา 

 4. การบนัทึกเสียง 

เน่ืองด้วยการจดบนัทึกนั้นอาจทาํให้ข้อมูลท่ีได้รับบกพร่องหรือขาดความสมบูรณ์ 

เพราะการจดบนัทึกไม่สามารถรวบรวมจากการสัมภาษณ์ในระหวา่งสัมภาษณ์ และรายละเอียดท่ี

ตอ้งการศึกษา 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการดําเนินการวจัิย 

 ในการดาํเนินวจิยัคร้ังน้ี เป็นวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพท่ีมีเคร่ืองมือในการวจิยัประกอบดว้ย  

 1. แนวคาํถาม (Interview Guide) เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจริง 

และ ช่วยใหก้ารสัมภาษณ์เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและตรงตามวตัถุประสงค ์

 2. เคร่ืองบนัทึกเสียง เพื่อใชบ้นัทึกขอ้มูลระหวา่งการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึกรายบุคคล ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล 
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 3. กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล เพื่อเก็บขอ้มูลภาพ ในการลงภาคสนาม 

 4. เคร่ืองมือท่ีช่วยจดบนัทึก คือสมุดจดและปากกาสําหรับจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก

การสัมภาษณ์ ซ่ึงช่วยในการบนัทึกคาํพดู  

 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยการ

พดูคุยแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมด โดยการเขียนบนัทึก ผูว้ิจยันาํขอ้มูลเหล่านั้นมาทาํการ

ถอดความในเทปบนัทึกเสียงและเทปบนัทึกเสียงมา อ่าน-ฟัง-วิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนั และนาํมา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาตามกรอบวตัถุประสงค์ท่ีไดก้าํหนดไวก่้อนทาํการศึกษา ทาํการสรุปผล 

รวมทั้งเสนอขอ้เสนอแนะ จากนั้นทาํการรวบรวมจดัเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานผลการศึกษา 

 

5. ระยะเวลาในการดําเนินการวจัิย 

 ระยะเวลาในการศึกษาวิจยัใชเ้วลาทั้งส้ิน 9 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2553 – 

กุมภาพนัธ์ 2554 โดยไดก้าํหนดเป็น 4 ขั้นตอนคือ 

 5.1 ขั้นตอนการกาํหนดหวัขอ้ ปัญหา วตัถุประสงค ์ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

 5.2 ขั้นตอนการสืบคน้ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5.3 ขั้นตอนการลงพื้นท่ีศึกษาขอ้เทจ็จริงโดยการสัมภาษณ์ และสังเกต 

 5.4 ขั้นตอนการนาํผลขอ้มูลมา วเิคราะห์ ประเมินผล สรุปผลการวจิยั 
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บทที4่ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การนาํเสนอผลการศึกษาเร่ือง การตลาดการกีฬาของสโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน ในคร้ังน้ี 

เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ซ่ึงเป็นการรวบรวม

ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยผูว้ิจยัจะนําเสนอในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกรวมทั้งขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารและแหล่งขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงผูศึ้กษาไดจ้าํแนกเป็น

ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ประวติัความเป็นมาของสโมสรฯ 

2. โครงสร้างการบริหาร 

3. นโยบาย ภารกิจของสโมสรฯ 

4. ผลิตภณัฑ์ 

5. การตั้งราคา 

6. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

7. การส่งเสริมทางการตลาด 

8. เครือข่ายพนัธมิตร 

9. ปัญหาอุปสรรค 

 

1. ประวตัิความเป็นมาของสโมสรฯ 

กกกกกกกก1.1 การก่อตั้ง 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัพบวา่สโมสรฟุตบอล บีอีซี-

เทโร ศาสน หรือมีฉายาวา่  “ทีมเจา้บุญทุ่ม” เน่ืองจากเป็นสโมสรท่ีใชเ้งินเพื่อซ้ือตวันกัฟุตบอลท่ีมี

ช่ือเสียงระดบัประเทศเป็นจาํนวนมาก   ไดเ้ร่ิมก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2535 เดิมเรียกกนัในนามทีม

โรงเรียน ศาสนวิทยา ก่อตั้งโดยนายวรวีร์  มะกูดี สโมสรไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ย

พระราชทานประเภท ง หรือ ดิวชิัน่ 3 ท่ีเรียกกนัตามหลกัสากล  

กกกกกกกกในปี พ.ศ. 2536 ทีมไดเ้ล่ือนชั้นข้ึนมาเล่นถว้ย ค ปี พ.ศ. 2537 ไดเ้ล่ือนชั้นข้ึนมาเล่นถว้ย 

ข และไดเ้ล่ือนชั้นมาเล่นถว้ย ก ในปี พ.ศ. 2538 และในปี พ.ศ. 2539 ทีมไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั

ฟุตบอลไทยลีกเป็นคร้ังแรกและไดร่้วมทีมกนัระหวา่ง โรงเรียนศาสนวทิยากบับริษทั เทโร เอน็  
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เตอร์ เทนเมน้ท ์ จาํกดั โดยใชช่ื้อทีมวา่ สโมสรฟุตบอลเทโร ศาสน ผลการแข่งขนัไดอ้นัดบัท่ี 12 

จากจาํนวน 18 ทีม ปี พ.ศ. 2540 เขา้ร่วมแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกไดอ้นัดบัท่ี 5  

 ในปี พ.ศ.2541 บริษทั บีอีซี เวิร์ลด จาํกดั (มหาชน)  ไดเ้ขา้มาสนบัสนุนทีมสโมสร

ฟุตบอลเทโร ศาสน โดยไดเ้ปล่ียนช่ือสโมสรฯ เป็น สโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน สโมสรฯ ได้

เขา้ร่วมการแข่งขนั ฟุตบอลไทยลีก ไดอ้นัดบัท่ี 3 และ รายการ เอฟ เอ คพั  เขา้รอบ 8 ทีมสุดทา้ย ใน

ปี พ.ศ. 2542 ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั ฟุตบอลไทยลีก ไดอ้นัดบัท่ี 3 และรายการ เอฟ เอ คพั เขา้รอบ 4 

ทีมสุดทา้ย และในปี พ.ศ. 2543  ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั ฟุตบอลไทยลีก ไดอ้นัดบัท่ี 1 ถือวา่ไดแ้ชมป์

เป็นคร้ังแรกของสโมสร และ ชนะเลิศรายการฟุตบอลถว้ยพระราชทานประเภท ก   

 ปี พ.ศ. 2544 สโมสรฯ ได ้เขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกไดเ้ป็นแชมป์ จี เอส เอ็ม 

ไทยลีก 2 สมยั ติดต่อกนั ในปี พ.ศ. 2548 สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล หน่ึงในสโมสรฟุตบอลท่ี

เก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก ของประเทศองักฤษ ไดป้ระกาศยทุธศาสตร์การกีฬาคร้ังสําคญั

ร่วมกบัยกัษใ์หญ่วงการบนัเทิงของเมืองไทย บริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

เพื่อสร้างประวติัศาสตร์ผนึกกาํลงัพนัธมิตรทางฟุตบอล  ทั้งน้ีก็เพื่อช่วยยกระดบัมาตรฐานการเล่น

ฟุตบอลของไทย และในขณะเดียวกนัช่วยสร้างช่ือเสียงของทั้งทีม อาร์เซนอล และ ทีมบีอีซี-เทโร 

ศาสน ในประเทศไทยรวมทั้งในภูมิภาคเอเชียน้ีอีกดว้ย  ในปีพ.ศ. 2549 สโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร 

ศาสน ไดเ้ปล่ียนแปลงสัญลกัษณ์ และชุดทีมใหม่  เพื่อให้คลา้ยคลึงกบัสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล 

ของประเทศองักฤษ นาย ไบรอนั  แอล  มาร์การ์  ประธานสโมสรฟุตบอลและกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีใจรักฟุตบอลและมีความทุ่มเทให้กบั

สโมสรตลอดมา  จึงทาํใหส้โมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน มีสมาชิกทัว่ประเทศเป็นจาํนวนมาก

และมีช่ือเสียงโด่งดงัจนถึงทุกวนัน้ี (ธญัญะ วงศน์าค:2553) 

 1.2 ตราสโมสร 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า ตราสโมสรเดิมเป็นรูปสัญญาลกัษณ์

มงักรสีทองมีพื้นหลงัสีดาํ ต่อมาทางสโมสรไดท้าํสัญญาเป็นพนัธมิตรกบัสโมสรอาร์เซนอล ทาํให้

มีการพฒันาตราสโมสรใหโ้ดดเด่นมากข้ึน เป็นการยกระดบัภาพลกัษณ์ของสโมสรให้เป็นสากลมา

ยิง่ข้ึน ปัจจุบนัตราสโมสรไดเ้ปล่ียนแปลงมีรูปแบบของมงักรแบบองักฤษโดยทางสโมสรพนัธมิตร

เป็นผูอ้อกแบบให ้(ธญัญะ วงศน์าค : 2553) 

 1.3 แหล่งเงินทุน 

 จากการศึกษาความเป็นมาพบวา่ เงินทุนในการดาํเนินการเร่ิมแรกไดม้าจากการลงทุน

ดว้ยเงินของประธานสโมสรเอง ต่อมาวงการฟุตบอลในประเทศไทยไดมี้การพฒันาไปสู่ความเป็น
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มืออาชีพมากยิง่ข้ึน ก่อให้เกิดแรงจูงใจกบันกัลงทุนท่ีจะเขา้มาร่วมลงทุนกบัทางสโมสรอยา่งมาก

ข้ึน แหล่งเงินทุนหลกัไดม้าจากการร่วมลงทุนของนกัลงทุนต่างๆ 

เน่ืองจากมีความช่ืนชอบฟุตบอลอยา่งจริงจงัโดยใชเ้งินทุนของตวัเองมาสร้างสโมสรเร่ิมแรก 

ต่อมามีสปอนเซอร์ไดเ้ขา้มาร่วมลงทุนเป็นจาํนวนมาก จากการพฒันาของวงการฟุตบอล

ประเทศไทยเป็นท่ีนิยมและมีผูช้มเพ่ิมจาํนวนมากข้ึน (ไบรอนั เอมาร์การ์ : 2553) 

 

2. โครงสร้างการบริหาร 

 จากการศึกษาพบวา่ องคก์รมีโครงสร้างแบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ทีมงานหรือผูบ้ริหารระดบัทีม นกัฟุตบอล ในส่วนของผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย  

 

 
 

ภาพท่ี 1 : องคก์รเป็นบริษทัเอกชนขนาดใหญ่มีธุรกิจท่ีเป็นของตวัเองอยู่หลายอย่างไดแ้ก่ 

ไทยทีวีช่อง 3 สโมสร ฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน เป็นตน้ องคก์รมีกาํลงัความสามารถใน

การดาํเนินธุรกิจแต่ละอย่างของตวัเอง บริษทัมีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบมีแบบแผน

ชดัเจน ฝ่ายทุกฝ่ายขององคท์าํงานร่วมกนัไปในทิศทางเดียวกนั  (นงนุช เหม่งเวหา : 2553) 
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3. นโยบาย ภารกจิของสโมสร 

 3.1 ดา้นการตลาด 

 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัพบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ไดมี้การวางแผนใน

การทาํการตลาดอยา่งจริงจงัมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากตอ้งการกลบัมาเป็นผูน้าํอีกคร้ัง ประกอบกบัมีผูใ้ห้

การสนบัสนุนจึงทาํใหมี้เงินทุนเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการเพิ่มข้ึน 

สโมสรไดมี้การวางแผนในเร่ืองของการตลาดอย่างจิงจงัมากยิ่งข้ึน เพ่ีอจะทวงความสาํเร็จ

กลบัคืนมา การตลาดท่ีดีของสโมสรฯ ทาํใหมี้เงินทุนจากภาคธุรกิจเอกชนเขา้มาสนบัสนุน

มากข้ึน ทาํใหมี้เงินเขา้มาบริหารจดัการในเร่ืองต่างๆ ภายในสโมสร กลุ่มเงินทุนไดแ้ก่ สาม

เค แบตเตอร่ี ไทยแอร์เอเชีย  เอฟบีที  รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปไวไว เป็น

ตน้ (มงคล ผลสมหวงั : 2553) 

 3.2  คุณสมบติัพนกังาน 

 จากการศึกษาพบว่า พนกังานทุกคนของสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ตอ้งมีความรักใน

สโมสร และมีคติว่าตอ้งให้ความสําคญักบักลุ่มสมาชิกผูนิ้ยมชมชอบสโมสร ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีมี

ความสาํคญัเป็นอยา่งมากและพนกังานส่วนใหญ่ของทีมผา่นคดัเลือกมาจากกลุ่มสมาชิกของสโมสร

เขา้มาทาํงานเพราะถือวา่เป็นกลุ่มท่ีมีความรักความผกูพนั และพร้อมท่ีจะทาํงานให้สโมสรอยา่งเต็ม

ความสามารถ 

พนกังานของสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ทุกคนจะตอ้งมีความคลัง่ไคลค่้อนขา้งเยอะและรัก

ในตวัของสโมสรฯ เพราะจะสามารถทาํงานล่วงเวลาไดโ้ดยไม่รู้สึกถูกบีบบงัคบัในการ

ทาํงานจะมีความรู้สึกเต็มทีเต็มอ่ิมและทาํให้มีความสุขทุกคร้ังในการทาํงาน (ธัญญะ วงศ์

นาค:2553) 

 3.3 ความสาํเร็จของสโมสร 

 สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน มีเป้าหมายสูงสุดคือการกลบัมาประสบความสําเร็จไดแ้ชมป์

ลีกสูงสุดของประเทศอีกคร้ังหลงัจากท่ีไม่ประสบความสําเร็จมานาน ผูบ้ริหารติดตามทุกขั้นตอน

ของการทาํงานมากยิง่ข้ึน สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน มีประธานสโมสรฯ ท่ีมีความจริงจงัอยา่งแทจ้ริง

ในการทาํสโมสรฟุตบอลจึงทาํให้สโมสรมีเป้าหมายและแนวทางของทีมท่ีชัดเจนคือ มีความ

ตอ้งการประสบความสําเร็จสูงสุดในทุกๆส่ิงท่ีสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ไดมี้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง พนงั

งานทุกคนในสโมสรฯ มีความรักและมีความทุ่มเทในการทาํงานและมีความสุขในการทาํงาน และ

เม่ือสโมสรฯ ประสบความสาํเร็จพนกังานทุกๆคนก็มีความสุขไปดว้ยในส่ิงท่ีสโมสรไดรั้บจากการ

ทาํงานของพวกเขา (ธญัญะ วงศน์าค:2553) 
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4. ผลติภัณฑ์ 

 4.1 ทีมฟุตบอล 

 จากการศึกษาพบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ประกอบไปดว้ยทีมชุดใหญ่และทีมชุด

เล็ก ในการส่งรายช่ือเขา้แข่งขนัในแต่ละทุกรายการจะสามารถส่งรายช่ือได ้ 25 คน การส่งแข่งขนั

ในแต่ละนดัจะส่งรายช่ือได ้18 คน ประกอบไปดว้ยผูเ้ล่นตวัจริง 11 คน และผูเ้ล่นตวัสํารองจาํนวน 

7 คน เช่นเดียวกนัทั้ง 2 ชุด และเป็นมาตรฐานเดียวกนัสําหรับทุกทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั อีกทั้ง

สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ยงัไดมี้โรงเรียนท่ีเป็นพนัธมิตรทางฟุตบอลคือโรงเรียนพาณิชยการราช

ดาํเนินไดส่้งนกัฟุตบอลของโรงเรียนมาให้ทางสโมสรไดค้ดัเลือกเพื่อทาํสัญญาเป็นนกัฟุตบอลของ

สโมสรต่อไป 

ทางสโมสรมีทีมท่ีใช้สําหรับในการแข่งขนัทั้งหมดอยู่สองทีมคือ ทีมชุดใหญ่และทีมชุด

เยาวชน โดยท่ีมีการบริหารจดัการทีมท่ีไดม้าตรฐานในระดบัความเป็นมืออาชีพอย่างสูง

ท่ีสุดเหมือนกนั ยงัมีทีมงานท่ีนาํมาจากต่างประเทศ และยงัแมวมองสําหรับคน้หานักเตะ

ใหม่ๆ มีโรงเรียนท่ีเป็นพนัธมิตรทางฟุตบอล ส่งนกัเตะเยาวชนใหม้าคดัเลือกเขา้มาเป็นส่วน

หน่ึงของสโมสร (พยงค ์ขนุเณร : 2553) 

 4.2 สนามฟุตบอล 

 จากการศึกษาพบวา่ ทางสโมสรยงัไม่มีสนามท่ีใชใ้นการแข่งเป็นของตนเอง ตอ้งทาํเช่า

สนามของกรมพลศึกษา เพื่อนาํมาเป็นสนามหลกัท่ีใชใ้นการแข่งขนั ทางสโมสรฯ มองเห็นวา่สนาม

ท่ีใชใ้นปัจจุบนัเป็นสนามท่ีมาตรฐานสากลและมีความจุสามารถรองรับผูช้ม โดยท่ีมีความเหมาะสม

ตรงตามความตอ้งการของทางสโมสรฯ และสมาชิกสโมสรฯ ยงัสามรถเดินทางมาสู่สนามไดง่้าย 

ทางสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ไดเ้ช่าสนามเทพหัสดินเป็นสนามท่ีใชใ้นการแข่งขนั เป็น

สนามท่ีแฟนบอลสามารถสัญจรมาชมเม่ือทีมมีการแข่งขนัไดง่้าย สโมสรฯ ไม่ไดค้าํนึงถึง

แค่ปริมาณจํานวนยอดแฟนบอลในแต่ละนัดการแข่งว่าจะต้องมีมากหรือน้อยเพียงใด 

จาํนวนแฟนบอลท่ีเขา้ชมในแต่ละนดัเฉล่ียประมาณ 3,000-4,000 คน จะทาํใหภ้าพลกัษณ์

ของสนามออกมาดูดี (พยงค ์ขนุเณร : 2553) 

 4.3 นกัฟุตบอล 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ไดค้ดัเลือกนกั

ฟุตบอลท่ีมีความสามรถตรงตามความตอ้งการของสโมสร แลว้จึงตกลงทาํสัญญาเป็นนกัเตะของ

สโมสรฯ โดยระยะเวลาของสัญญา และค่าจา้งของนกัฟุตบอลแต่ละคนจะแตกต่างกนัออกไปตาม

ช่ือเสียง และความสามารถของนกัเตะ  

สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน เป็นสโมสรท่ีมีความเป็นมืออาชีพระดบัชั้นนาํของประเทศ จึงทาํ

ใหมี้นกัฟุตบอลท่ีมีทกัษะและความสามรถเป็นจาํนวนมาก เช่น ธีรเทพ วิโนทยั เป็นนกัเตะ
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ชั้นนาํของประเทศไทยในยุคปัจจุบนัซ่ึงมีความเป็นมืออาชีพและเป็นนกัฟุตบอลคนสาํคญั

ของทีมจึงทาํใหเ้ขามีสญัญาระยะยาวกบัสโมสรฯ และมีค่าจา้งสูง นอกจากน้ี ธีรเทพ วิโนทยั 

ยงัเป็นนกัฟุตบอลตน้แบบของเยาวชน  (พยงค ์ขนุเณร:2553) 

 4.4 ของท่ีระลึก 

 จากการศึกษาสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลักพบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน มีการผลิต

สินคา้ของใช ้ของท่ีระลึกของสโมสรฯ ไดแ้ก่ ชุดทีม ผา้พนัคอ แกว้ ปากกา พวงกุญแจ เป็นตน้ ของ

ท่ีระลึกทุกประเภทมีรูปตราสัญญาลกัษณ์ของสโมสรติดอยูใ่นตวัสินคา้ ในการผลิตของท่ีระลึกแต่

ละประเภทตอ้งประชุมจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อทาํให้ได้สินคา้ท่ีระลึกออกมาตรงตาม

ความตอ้งการของกลุ่มสมาชิกสโมสรฯ 

ทางสโมสรฯ จะผลิตสินคา้จะคาํนึงความคิดเห็นและความตอ้งการของสมาชิกสโมสร และ

นาํความคิดเห็นนั้นมาพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ใหต้รงตามความตอ้งการ เป็นส่ิงท่ีทาํใหแ้ฟนบอล

ไดมี้ส่วนร่วมกบัสโมสรจึงเป็นส่ิงท่ีทาํใหส้มาชิกสโมสร เกิดความจงรักภกัดีต่อสโมสร (นง

นุช เหม่งเวหา : 2553) 

4.5 การพฒันานกัฟุตบอล 

 สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน ทางสโมสรไดก้าํหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียเล้ียงในการ

ฝึกซอ้ม และมีการจูงใจนกัฟุตบอลโดยหากชนะการแข่งขนั ทีมจะไดรั้บรางวลัตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้

นกัฟุตบอลของทีมมีโอกาสไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูเ้ล่นในระดบัทีมชาติ   

นกัฟุตบอลของทีมท่ีไดม้าซ้อมตามตารางท่ีทีมไดก้าํหนดไวก้็จะไดค่้าเบ้ียเล้ียงวนัละ 300 

บาทต่อคน ส่วนนกัเตะต่างชาติทางสโมสรจะมีการจดัหาท่ีพกัให้ทุกคน และถา้ผลงานใน

สนามดีทีมผลการแข่งขนัทีมชนะ ทางสโมสรไดท้าํขอ้ตกลงให้กบันกัฟุตบอลทุกคนโดย

การใหโ้บนสัเป็นผลตอบแทนมีมูลค่านดัละ 3,000 บาทต่อคน และเงินเดือนจะเพ่ิมข้ึนทุกปี 

และนกัฟุตบอลมีชุดแข่งเพ่ือใชใ้นการแข่งและสามารถแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนนกัแตะต่างทีม

ไดต่้อฤดูกาลจาํนวน 4 ชุด (ภูเบศ ศุภพิพฒัน ์: 2553) 

 

5. การตั้งราคา 

 5.1 ราคาค่าจา้งนกัฟุตบอล 

 จากการศึกษาสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัพบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน กาํหนดราคา

ค่าจา้งนกัฟุตบอลแตกต่างกนั โดยความสามรถของนกัฟุตบอลและความประพฤติของนกัฟุตบอล 

ในระยะเวลาท่ีเป็นนกัฟุตบอลของสโมสร 

สโมสร อีซี-เทโร ศาสน การกาํหนดค่าจา้งของนกัฟุตบอลในแต่ละคนทางสโมสรฯ ดูจาก

ทกัษะความสามรถและช่ือเสียงของนักฟุตบอล โดยระยะเวลาของสัญญาทางสโมสรฯ 
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คดัเลือกจากความประพฤติในการซอ้ม รวมถึงการแข่งขนัของนกัฟุตบอลในแต่ละนดั ว่ามี

ความมุ่งมัน่ต่อทีมมากนอ้ยเพียงใด (ธญัญะ วงศน์าค  : 2553) 

 5.2 ราคาบตัรเขา้ชม 

 จากการศึกษาพบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน กาํหนดราคาบตัรเขา้ชมเป็นมาตรฐาน

เดียวกนักบัทีมอ่ืนๆตาม ขอ้กาํหนดของไทยพรีเมียร์ลีกในแต่ฤดูกาล ยกเวน้บา้งกรณีท่ีการแข่งขนัมี

ความสําคญั เช่น การแข่งขนัชิงชนะเลิศ รายการ “ เอฟ เอ คพั ” เป็นตน้ จึงกาํหนดราคาบตัรเขา้ชม

เปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสม  

ทางสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน กาํหนดราคาบตัรเข้าชมการแข่งขนั ราคา 80 บาทต่อคน 

ยกเวน้เด็กสามรถเขา้ชมการแข่งขนัไดโ้ดไม่ตอ้งซ้ือบตัรเขา้ชม โดยค่าจาํหน่ายบตัรเขา้ชม

ทั้งหมดเป็นของสโมสรเจา้บา้น ในการแข่งขนัท่ีมีความสาํคญัโดยท่ีสโมสรฯ มีช่ือเสียงมา

ทาํการแข่งขนักนั การกาํหนดราคาบตัรเขา้ชมจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากแฟนบอลจะเขา้มาชมการแข่งขนัมากข้ึนและยงัสนับสนุนให้สโมสรเจา้บา้นมี

รายไดเ้พ่ิมมากข้ึน (ภูเบศ ศุภพิพฒัน ์: 2553) 

 5.3 ราคาของท่ีระลึก 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ทางสโมสรจะ

กาํหนดโดยการคาํนวณจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดท่ีใช้ในการนาํมาผลิตสินคา้ของท่ีระลึกว่ามี

ตน้ทุนเท่าไร โดยท่ีไม่คาดหวงัวา่ยอดขายของท่ีระลึกจะตอ้งไดก้าํไรมาก ทางสโมสรจะคาํนึงถึง

ความพึงพอใจของกลุ่มแฟนบอลเป็นสาํคญั 

สโมสรฯ ไดท้าํการผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของกลุ่มแฟนบอลโดยไม่คาํนึงถึงผลกาํไร 

เพ่ือสร้างความจงรักภกัดีต่อตราสโมสร(ขวญัชยั บุญยงั : 2553) 

 

6.ช่องทางการจัดจําหน่าย 

 6.1 สนามกีฬา 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน สนามของ

สโมสรฯ เป็นมาตรฐาน มีท่ีตั้งสะดวกต่อการคมนาคมของบุคคลทัว่ไปและแฟนบอลหลกัของทีมมี

ป้ายบอกทางท่ีจดัเจนและมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเป็นมาตรฐาน มีอฒัธจรรย์ท่ีมีหลังคา

สาํหรับกนัแดดกนัฝน มีประตูทางเขา้ออกสนามไดห้ลายทาง 

สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ไดมี้การเช่าสนามเทพหสัดินท่ีมีมาตรฐานตรงตามความตอ้งการ

ของทางสมาคมฟุตบอลแห่งเอเซีย โดยทางสโมสรมีการปลูกตน้ไมใ้นบริเวณรอบๆ ของ

สนามและทาํการปรับปรุงสนาม ติดตั้งเกา้อ้ี ทาสีสนามให้มีความสวยงามโดดเด่นและติด
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ป้ายสปอนเซอร์ของสโมสรท่ีมีความชดัเจนเม่ือมีการถ่ายทอดผ่านออกส่ือต่างๆ ทาํใหเ้กิด

ภาพลกัษณ์ท่ีดีของสโมสรต่อไป (มนสั วิเศษดี : 2553) 

 6.2 ช่องทางจดัจาํหน่ายบตัรเขา้ชม 

 6.2.1 สนามกีฬา 

กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ทางสโมสรฯ 

เม่ือมีการแข่งขนัในแต่ละนดัท่ีไดเ้ป็นเจา้บา้น สโมสรจะมีการจดัจาํหน่ายบตัรเขา้ชมบริเวณท่ีหน้า

สนามแข่ง แต่เม่ือทีมไปแข่งเป็นทีมเยือนก็ข้ึนอยู่กลบัสโมสรท่ีไปแข่งว่าจะมีช่องทางการจดั

จาํหน่ายบตัรในช่องทางใดบา้ง 

สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน จาํหน่ายบตัรผ่านเขา้ประตูอยู่ท่ีราคา 80 บาท ทุกท่ีนัง่เพ่ือสร้าง

ความสะดวกในการเขา้ชมและเป็นการป้องกนัปัญหาต่างๆ เช่น ลืมบตัรเขา้ชม ทาํบตัรสูญ

หาย เป็นตน้ (มนสั วิเศษดี : 2553) 

 6.2.2 อินเตอร์เน็ต 

กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ในการแข่งขนั

ท่ีสาํคญัและยอดของผูช้มคาดวา่จะสูง ทางสโมสรจริงมีการเปิดช่องทางการจดัจาํหน่ายเพิ่มข้ึนโดย

การจาํหน่ายผา่นทางอินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างความสะดวกและลดปัญหาความแออดัของแฟนบอลท่ี

จะมาซ้ือบตัรเขา้ชมหนา้สนาม 

ทุกๆ ปีสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน จดัการแข่งขนันดักระชบัมิตรกบัทีมช่ือดงัจากต่างประเทศ 

จึงทาํใหผู้ท่ี้มีความช่ืนชอบในกีฬาฟุตบอลไม่ว่าจะในกลุ่มอายุใดเกิดความสนใจท่ีจะเขา้ชม

ในการแข่งขนันัดกระชับมิตรต่างๆ ท่ีทางสโมสรไดท้าํการจดัข้ึน ทางสโมสรจึงมีการนาํ 

Thaiticket Major เขา้มาเป็นช่องทางซ่ึง Thaiticket Major เป็นทรัพยากรอีกอย่างหน่ึงของ

บริษทั บีอีซี-เทโร (มนสั วิเศษดี : 2553) 

6.3 ร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก 

กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ได้มีการ

จาํหน่ายของท่ีระลึกต่างๆ เช่น ชุดแข่ง ผา้พนัคอ แกว้นํ้ า เป็นตน้ ไวท่ี้หนา้สนามเพื่อท่ีจะไดใ้ห้กลุ่ม

แฟนบอลและคนทัว่ไปไดจ้บัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกท่ีเป็นของสโมสรไดอ้ยา่งสะดวก เน่ืองจากมีการจดั

ร้านแบบเปิดกวา้ง มีป้ายตราสโมสรประดบัอยูร่อบร้าน เป็นการทาํให้ภาพลกัษณ์ของร้านจาํหน่าย

ของท่ีระลึกโดดเด่น มีเอกลกัษณ์ 

ทางสโมสรฯ ได้ทําการจําหน่ายของท่ีระลึกไวค้รบทุกแบบท่ีสโมสรทาํการผลิตหน้า

สนามแข่งขันคือสนามเทพหัสดิน ในการจาํหน่ายของท่ีระลึกไม่ได้จาํหน่ายเพียงวนัท่ี

สโมสรมีการแข่งขนัเท่านั้น แต่จะจาํหน่ายทุกวนัตามวนัและเวลาราชการเลยและกาํลงั

สร้างชอ้ปขายของท่ีระลึกของสนาม (นงนุช เหม่งเวหา : 2553) 
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7. การส่งเสริมทางการตลาด 

 7.1 ดา้นทีมฟุตบอล 

กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน ทางสโมสรได้

มีการโฆษณาข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆเก่ียวกบัทีม และนดัการแข่งขนัของทีมโดยผา่นทางส่ือ

ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุเวบ็ไซด ์หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

จากการท่ีบริษัท บีอีซี-เทโร ซ่ึงเป็นบริษัทแม่ของสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน นั้นมีส่ือ

โทรทศัน์และวิทยุเป็นของตวัเอง ทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางการตลาดกบั

คู่แข่งท่ีทาํใหผู้ค้นทัว่ไปรับรู้ข่าวสารต่างๆ ของสโมสรสรไดอ้ย่างทัว่ถึงและมีความบ่อยคร้ัง

มากท่ีสุดจึงสามรถสร้างแรงจูงใจกบัผูค้นทัว่ไปไดม้าก  (วินิช แมน้มินทร์ : 2553) 

กกกกกกกก7.2 ดา้นสังคม 

กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน ไดท้าํแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัสโมสร โดยไม่ไดห้วงัส่ิงใดตอบ

แทน เช่น การแจกส่ิงของ ทุนการศึกษา เป็นตน้ 

สโมสรฯ ไดรั้บผิดชอบต่อสังคมโดยการกาํหนดโครงการแจกชุดแข่งของทีมใหก้บัเยาวชน

ท่ีอยู่ตามโรงเรียนตามต่างจงัหวดัท่ียงัไม่มีชุดแข่งท่ีใชใ้นการแข่งขนัและแจกลูกฟุตบอลปี

ละ1,000 ลกู ใหก้บัโรงเรียนท่ีขาดโอกาสอุปกรณ์กีฬา (วินิช แมน้มินทร์ : 2553) 

 

8.เครือข่ายพนัธมิตร 

กกกกกกกก8.1 โรงเรียน 

กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ไดมี้โรงเรียน

ท่ีเป็นพนัธมิตรทางฟุตบอล ทางโรงเรียนจะเป็นผูท่ี้จะจดัส่งนกัฟุตบอลของโรงเรียนให้ทางสโมสร

คดัเลือกตวันกัฟุตบอลท่ีมีความสามารถตรงตามความตอ้งการของสโมสร เพื่อจดัการตกลงเป็นนกั

ฟุตบอลของสโมสรต่อไป 

สโมสรฯ ไดค้ดัเลือกนกัฟุตบอลจากโรงเรียนพาณิชการราชดาํเนิน นกัฟุตบอลคนใดมีความ

สามรถเหมาะสมในแผนการสร้างทีมของสโมสรในอนาคต ทางสโมสรฯ จะตกลงสัญญา

เป็นนกัฟุตบอลของทีมต่อไปส่วนนกัฟุตบอลท่ีทางสโมสรไม่ไดเ้อาก็จะปล่อยใหไ้ปคดัตวั

กบัสโมสรอ่ืนๆ ซ่ึงทางสโมสรไม่ไดปิ้ดกั้นความสามารถของนักฟุตบอล นักฟุตบอลท่ีมี

ช่ือเสียงของสโมสรท่ีไดค้ดัเลือกมาจากโรงเรียนพาณิชยการราชดาํเนิน ไดแ้ก่ ดสักร ทอง

เหลา วิมล จนัทร์คาํ เป็นตน้ (ธญัญะ วงศน์าค : 2553) 

 

 



38 

 

 

8.2 แหล่งเงินทุน 

กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน สโมสรไดมี้

แหล่งเงินทุนจากหลายๆ กลุ่มบริษทันกัลงทุนเป็นผูส้นบัสนุนเงินทุนในการบริหารจดัการในเร่ือง

ต่างๆ ของสโมสรฯไดแ้ก่ ค่าเช่าสนาม ค่าปรับปรุงสนาม เงินในการใชซ้ื้อตวัฟุตบอล เงินเดือนนกั

ฟุตบอล เป็นตน้ 

แหล่งเงินทุนท่ีเป็นสปอนเซอร์หลกัๆ ของสโมสร ไดแ้ก่ สามเค แบตเตอร่ี ไทยแอร์เอเชีย  

เอฟบีที  รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปไวไว เป็นตน้ เหล่าน้ีจะใหก้ารสนบัสนุน

เงินทุนหลกัๆ ให้กบัสโมสรในการจัดการบริหารภายในสโมสรโดยเงินทุนอยู่ในระดับ

หลายสิบล้านบาท ทั้ งเงินเดือนนักฟุตบอลท่ีส่วนใหญ่จะอยู่ในหลักแสนบาทและค่า

เคร่ืองบินท่ีใชใ้นการเดินทางไปแข่งขนัในท่ีต่างๆ ลว้นเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ธญัญะ วงศ์

นาค : 2553)  

 

9.ปัญหาอุปสรรค 

กกกกกกกก9.1 ทางดา้นการเมือง 

กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน เน่ืองจาก

ประเทศไทยมีปัญญาทางการเมืองภายในประเทศ จึงทาํให้เกิดผลกระทบต่อวงการฟุตบอลใน

ประเทศและสโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน อยา่งเห็นไดช้ดั 

กกกกกกกกในประเทศกาํลงัมีปัญหาทางการเมือง ทาํให้วงการฟุตบอลในประเทศเกิดการหยุดการแข่งขนั

ฟุตบอลไม่สามารถแข่งกนัได ้สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน เน่ืองจากไม่สามารถใชส้นามเทพหัสดินในการเป็นเจา้

บา้นในแข่งขนัได ้สนามอยูใ่กลส้ถานท่ีมีปัญหาทางการเมือง จึงทาํใหน้ดัการแข่งขนัตอ้งถูกเล่ือนออกไปหลายนดั 

(นงนุช เหม่งเวหา : 2553)  

กกกกกกกก9.2 การทะเลาะวิวาทของกองเชียร์ 

กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน ไม่มีเร่ือง

ปัญหาของทะเลาะวิวาทของสมาชิกสโมสรฯ ระหวา่งการแข่งขนั เน่ืองจากสมาชิกสโมสรฯ ไม่ได้

เป็นพวกใช่ความรุนแรง และมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี 

สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ไม่มีเร่ืองของปัญหาการทะเลาะวิวาทของแฟนบอล เน่ืองจาก

แฟนบอลของทีมนั้นมาชมการแข่งขนั เพ่ือความสนุกและความเพลิดเพลิน ถึงแมว้่าอาจจะมี

เร่ืองแฟนบอลทะเลาะวิวาทเกิดข้ึนได ้แต่ทางสโมสรมีการเตรียมการสาํหรับแกไ้ขปัญหาไว ้

(ธญัญะ วงศน์าค : 2553) 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ือง “การตลาดการกีฬาของสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน” ผูศึ้กษามี

จุดประสงคใ์นการศึกษา เพื่อศึกษาถึงการตลาดของสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน ในการศึกษา 

ผูว้จิยัขอเสนอการศึกษา ดงัน้ี 

1. สรุปผลการศึกษา 

2. อภิปรายผล 

3. ขอ้เสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

 1.1 ประวติัความเป็นมาของสโมสร 

 1.1.1 การก่อตั้ง 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัพบวา่สโมสรฟุตบอล บีอีซี-

เทโร ศาสน หรือมีฉายาวา่  “ทีมเจา้บุญทุ่ม” เน่ืองจากเป็นสโมสรท่ีใชเ้งินเพื่อซ้ือตวันกัฟุตบอลท่ีมี

ช่ือเสียงระดบัประเทศเป็นจาํนวนมาก ได้เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2535 เดิมเรียกกนัในนามทีม

โรงเรียนศาสนวิทยา ก่อตั้งโดย นายวรวีร์ มะกูดี ในปี พ.ศ. 2536 ทีมไดเ้ล่ือนชั้นข้ึนมาเล่น

ถว้ย  ค.  ปี พ.ศ. 2537 ทีมไดเ้ล่ือนชั้นข้ึนมาเล่นถว้ย ข.และไดเ้ล่ือนชั้นมาเล่นถว้ย ก.ในปี พ.ศ. 

2538 และในปี พ.ศ. 2539 ทีมไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกเป็นคร้ังแรกและ ไดร่้วมทีมกนั

ระหว่าง โรงเรียนศาสนวิทยากบับริษทัเทโรเอ็นเตอร์เนเมน้ท์ จาํกดั โดยใช้ช่ือทีมว่า สโมสร

ฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน 

  1.1.2 ตราสโมสร 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ ตราสโมสรเดิมเป็นรูปสัญญาลกัษณ์

มงักรสีทองมีพื้นหลงัสีดาํ ต่อมาทางสโมสรไดท้าํสัญญาเป็นพนัธมิตรกบัสโมสรอาร์เซนอล ทาํให้

มีการพฒันาตราสโมสรใหโ้ดดเด่นมากข้ึน เป็นการยกระดบัภาพลกัษณ์ของสโมสรให้เป็นสากลมา

ยิง่ข้ึน ปัจจุบนัตราสโมสรไดเ้ปล่ียนแปลงมีรูปแบบของมงักรแบบองักฤษโดยทางสโมสรพนัธมิตร

เป็นผูอ้อกแบบ 
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 1.1.3 แหล่งเงินทุน 

 จากการศึกษาความเป็นมาพบวา่ เงินทุนในการดาํเนินการเร่ิมแรกไดม้าจากการลงทุน

ดว้ยเงินของประธานสโมสรเอง ต่อมาวงการฟุตบอลในประเทศไทยไดมี้การพฒันาไปสู่ความเป็น

มืออาชีพมากยิ่งข้ึน ก่อให้เกิดแรงจูงใจกบันกัลงทุนท่ีจะเขา้มาร่วมลงทุนกบัทางสโมสรอย่างมาก

ข้ึน แหล่งเงินทุนหลกัไดม้าจากการร่วมลงทุนของนกัลงทุนต่างๆ 

 1.2 โครงสร้างการบริหาร 

 จากการศึกษาพบวา่ องคก์รมีโครงสร้างแบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ทีมงานหรือผูฝึ้กสอน นกัฟุตบอล องคก์รเป็นบริษทัเอกชนขนาดใหญ่มีธุรกิจท่ีเป็นของ

ตวัเองอยูห่ลายอยา่งไดแ้ก่ ไทยทีวีช่อง 3 สโมสร ฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน เป็นตน้ องคก์รมีกาํลงั

ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจแต่ละอย่างของตวัเอง บริษทัมีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบมี

แบบแผนชดัเจน ฝ่ายทุกฝ่ายขององคท์าํงานร่วมกนัไปในทิศทางเดียวกนั  

 1.3 นโยบาย ภารกิจของสโมสร 

 1.3.1  ดา้นการตลาด 

 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัพบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ได้มี

การวางแผนในการทาํการตลาดอย่างจริงจงัมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากตอ้งการกลบัมาเป็นผูน้าํอีกคร้ัง 

ประกอบกบัมีผูใ้หก้ารสนบัสนุนจึงทาํใหมี้เงินทุนเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการเพิ่มข้ึน 

 1.3.2 คุณสมบติัพนกังาน 

 จากการศึกษาพบว่า พนักงานทุกคนของสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน มี

ความรักในสโมสร และมีคติวา่ตอ้งให้ความสําคญักบักลุ่มสมาชิกผูนิ้ยมชมชอบสโมสร ถือวา่เป็น

เร่ืองท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างมากและพนกังานส่วนใหญ่ของทีมผ่านคดัเลือกมาจากกลุ่มสมาชิก

ของสโมสรเขา้มาทาํงานเพราะถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมีความรักความผูกพนั และพร้อมท่ีจะทาํงานให้

สโมสรอยา่งเตม็ความสามารถ 

 1.3.3 ความสาํเร็จของสโมสร 

 สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน มีเป้าหมายสูงสุดคือการกลับมาประสบ

ความสาํเร็จไดแ้ชมป์ลีกสูงสุดของประเทศอีกคร้ังหลงัจากท่ีไม่ประสบความสําเร็จมานาน ผูบ้ริหาร

ติดตามทุกขั้นตอนของการทาํงานมากยิ่งข้ึน สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสนมีประธานสโมสรฯ ท่ีมีความ

จริงจงัอย่างแทจ้ริงในการทาํสโมสรฟุตบอลจึงทาํให้สโมสรมีเป้าหมายและแนวทางของทีมท่ี

ชดัเจนคือมีความตอ้งการประสบความสาํเร็จสูงสุดในทุกๆส่ิง 
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 1.4 ผลิตภณัฑ์ 

 1.4.1 ทีมฟุตบอล 

 จากการศึกษาพบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ประกอบไปด้วยทีมชุด

ใหญ่และทีมชุดเล็ก ในการส่งรายช่ือเขา้แข่งขนัในแต่ละทุกรายการจะสามารถส่งรายช่ือได ้25 คน 

การส่งแข่งขนัในแต่ละนดัจะส่งรายช่ือได ้18 คน ประกอบไปดว้ยผูเ้ล่นตวัจริง 11 คน และผูเ้ล่นตวั

สํารองจาํนวน 7 คน เช่นเดียวกนัทั้ง 2 ชุด และเป็นมาตรฐานเดียวกนัสําหรับทุกทีมท่ีเขา้ร่วมการ

แข่งขนั อีกทั้งสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ยงัไดมี้โรงเรียนท่ีเป็นพนัธมิตรทางฟุตบอลคือโรงเรียน

พาณิชยการราชดาํเนินไดส่้งนกัฟุตบอลของโรงเรียนมาให้ทางสโมสรไดค้ดัเลือกเพื่อทาํสัญญาเป็น

นกัฟุตบอลของสโมสรต่อไป 

 1.4.2 สนามฟุตบอล 

 จากการศึกษาพบว่า ทางสโมสรยงัไม่มีสนามท่ีใช้ในการแข่งเป็นของ

ตวัเอง ตอ้งเช่าสนามของกรมพละศึกษาเพื่อนาํมาเป็นสนามหลกัท่ีใช้ในการแข่งขนั ทางสโมสร

มองเห็นวา่สนามท่ีใชใ้นปัจจุบนัเป็นสนามท่ีมาตรฐานสากลและมีความจุสามารถรองรับผูช้ม โดย

ท่ีมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของทางสโมสร แล้วแฟนบอลยงัสามรถเดินทางมาสู่

สนามไดง่้าย 

 1.4.3 นกัฟุตบอล 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน 

ไดค้ดัเลือกนกัฟุตบอลท่ีมีความสามรถตรงตามความตอ้งการของสโมสร แล้วจึงตกลงทาํสัญญา

เป็นนกัเตะของสโมสรฯ โดยระยะเวลาของสัญญา และค่าจา้งของนกัฟุตบอลแต่ละคนจะแตกต่าง

กนัออกไปตามช่ือเสียง และความสามารถของนกัเตะ  

 1.4.4 ของท่ีระลึก 

 จากการศึกษาสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัพบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน มี

การผลิตสินคา้ของใช ้ของท่ีระลึกของสโมสรฯ ไดแ้ก่ ชุดทีม ผา้พนัคอ แกว้ ปากกา พวงกุญแจ เป็น

ตน้ ของท่ีระลึกทุกประเภทมีรูปตราสัญญาลกัษณ์ของสโมสรติดอยูใ่นตวัสินคา้ ในการผลิตของท่ี

ระลึกแต่ละประเภทตอ้งประชุมจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อทาํให้ได้สินคา้ท่ีระลึกออกมา

ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มสมาชิกสโมสรฯ 

 1.4.5 การพฒันานกัฟุตบอล 

 สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ทางสโมสรไดก้าํหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเบ้ีย

เล้ียงในการฝึกซอ้ม และมีการจูงใจนกัฟุตบอลโดยหากชนะการแข่งขนั ทีมจะไดรั้บรางวลัตามท่ีได้

ตกลงกนัไว ้นกัฟุตบอลของทีมมีโอกาสไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูเ้ล่นในระดบัทีมชาติ   
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 1.5 การตั้งราคา 

 1.5.1  ราคาค่าจา้งนกัฟุตบอล 

 จากการศึกษาสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัพบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน 

กาํหนดราคาค่าจา้งนกัฟุตบอลแตกต่างกนั โดยความสามรถของนกัฟุตบอลและความประพฤติของ

นกัฟุตบอล ในระยะเวลาท่ีเป็นนกัฟุตบอลของสโมสร 

 1.5.2 ราคาบตัรเขา้ชม 

 จากการศึกษาพบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน กาํหนดราคาบตัรเขา้ชม

เป็นมาตรฐานเดียวกนักบัทีมอ่ืนๆตาม ขอ้กาํหนดของไทยพรีเมียร์ลีกในแต่ฤดูกาล ยกเวน้บา้งกรณี

ท่ีการแข่งขนัมีความสาํคญั เช่น การแข่งขนัชิงชนะเลิศ รายการ “ เอฟ เอ คพั ” เป็นตน้  จึงกาํหนด

ราคาบตัรเขา้ชมเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสม  

 1.5.3 ราคาของท่ีระลึก 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน 

ทางสโมสรจะกาํหนดโดยการคาํนวณจากค่าใชจ่้ายต่างๆ ทั้งหมดท่ีใชใ้นการนาํมาผลิตสินคา้ของท่ี

ระลึกวา่มีตน้ทุนเท่าไร โดยท่ีไม่คาดหวงัวา่ยอดขายของท่ีระลึกจะตอ้งไดก้าํไรมาก ทางสโมสรฯ จะ

คาํนึงถึงความพึงพอใจของกลุ่มแฟนบอลเป็นสาํคญั 

 1.6 ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 1.6.1 สนามกีฬา 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน 

สนามของสโมสร เป็นท่ีมีความเป็นความเป็นมาตรฐาน มีท่ีตั้งสะดวกต่อการคมนาคมของบุคคล

ทัว่ไปและแฟนบอลหลกัของทีมมีป้ายบอกทางท่ีจดัเจนและมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเป็น

มาตรฐาน มีอศัจรรยท่ี์มีหลงัคาสาํหรับกนัแดดกนัฝน มีประตูทางเขา้ออกสนามไดห้ลายทาง 

 1.6.2 ช่องทางจดัจาํหน่ายบตัรเขา้ชม 

    สนามกีฬา 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน 

ทางสโมสรเม่ือมีการแข่งขนัในแต่ละนดัท่ีไดเ้ป็นเจา้บา้น ทางสโมสรจะมีการจดัจาํหน่ายบตัรเขา้

ชมไวท่ี้หนา้สนามแข่ง แต่เม่ือทีมไปแข่งเป็นทีมเยอืนก็ข้ึนอยูก่ลบัสโมสรท่ีไปแข่งดว้ยวา่ มีช่องทาง

การจดัจาํหน่ายบตัรในช่องทางใด 
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 อินเตอร์เน็ต 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน 

บางนดัในการแข่งขนัท่ีสาํคญัและยอดของผูช้มคาดวา่จะสูงทางสโมสร จึงมีการเปิดช่องทางการจดั

จาํหน่ายเพิ่มข้ึนโดยการจาํหน่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างความสะดวกและลดปัญหาความ

แออดัของแฟนบอลท่ีจะมาซ้ือบตัรเขา้ชมหนา้สนาม 

 1.6.3 ร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน 

ไดมี้การจาํหน่ายของท่ีระลึกต่างๆ เช่น ชุดแข่ง ผา้พนัคอ แกว้นํ้า เป็นตน้ ไวท่ี้หนา้สนามเพื่อท่ีจะได้

ใหก้ลุ่มแฟนบอลและคนทัว่ไปไดจ้บัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกท่ีเป็นของสโมสรไดอ้ยา่งสะดวก เน่ืองจาก

มีการจดัร้านแบบเปิดกวา้ง มีป้ายตราสโมสรประดบัอยูร่อบร้าน เป็นการทาํให้ภาพลกัษณ์ของร้าน

จาํหน่ายของท่ีระลึกโดดเด่น มีเอกลกัษณ์ 

 1.7 การส่งเสริมทางการตลาด 

 1.7.1 ดา้นทีมฟุตบอล 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน 

ทางสโมสรไดมี้การโฆษณาข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ เก่ียวกบัทีม และนดัการแข่งขนัของทีม

โดยผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุเวบ็ไซด ์หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 1.7.2 ดา้นสังคม 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน 

ไดแ้สดงความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัสโมสร โดยไม่ไดห้วงัส่ิง

ใดตอบแทน เช่น การแจกส่ิงของ ทุนการศึกษา เป็นตน้  

 1.8 เครือข่ายพนัธมิตร 

 1.8.1 โรงเรียน 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน 

ไดมี้โรงเรียนท่ีเป็นพนัธมิตรทางฟุตบอล ทางโรงเรียนจะเป็นผูท่ี้จะจดัส่งนกัฟุตบอลของโรงเรียน

ให้ทางสโมสรคดัเลือกตวันักฟุตบอลท่ีมีความสามารถตรงตามความต้องการของสโมสร เพื่อ

จดัการทาํสัญญาเป็นนกัฟุตบอลของสโมสรต่อไป 

 1.8.2 แหล่งเงินทุน 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน 

สโมสรได้มีแหล่งเงินทุนจากหลายๆกลุ่มบริษทันักลงทุนเป็นผูส้นับสนุนเงินทุนในการบริหาร
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จดัการในเร่ืองต่างๆของสโมสรไดแ้ก่ ค่าเช่าสนาม ค่าปรับปรุงสนาม เงินในการใช้ซ้ือตวัฟุตบอล 

เงินเดือนนกัฟุตบอล เป็นตน้ 

 1.9 ปัญหาอุปสรรค 

 1.9.1 ทางดา้นการเมือง 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน 

เน่ืองจากประเทศไทยมีปัญญาทางการเมืองภายในประเทศ จึงทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อวงการฟุตบอล

ในประเทศและสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน อยา่งเห็นไดช้ดั ขณะท่ีภายในประเทศกาํลงัมีปัญหาทาง

การเมือง ทาํใหว้งการฟุตบอลในประเทศเกิดการขอ้ผิดพลาดในการแข่งขนัฟุตบอลไม่สามารถแข่ง

กนัได ้สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ไม่สามารถใชส้นามเทพหัสดินในการเป็นเจา้บา้นในแข่งขนัได้

เน่ืองจากสนามอยู่ใกลส้ถานท่ีท่ีมีปัญหาทางการเมือง จึงทาํให้นดัการแข่งขนัตอ้งถูกเล่ือนออกไป

หลายนดั 

 1.9.2 การทะเลาะววิาทของกองเชียร์ 

 จากการศึกษาความเป็นมาโดยสัมภาษณ์พบวา่ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน 

ไม่มีเร่ืองปัญหาของการตีกนัของกองเชียร์ระหวา่งการแข่งขนั เน่ืองจากกองเชียร์ของทีมไม่ไดเ้ป็น

พวกหวัรุนแรง และมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน เน่ืองจากกองเชียร์

ของทีมนั้นมาชมบอลดูฟุตบอลเพื่อความสนุกและความเพลิดเพลิน ถึงแมว้่ามีปัญหาเกิดข้ึนทาง

สโมสรมีการเตรียมการสาํหรับแกไ้ขปัญหาไว ้

 

2.อภิปรายผล 

เน่ืองจากการตลาดการกีฬามีความสําคญัท่ี นาํพามาซ่ึงรายได ้ลูกคา้ พนัธมิตร และแหล่ง

เงินทุนต่างๆ จากการศึกษาพบวา่การตลาดการกีฬาในประเทศไทย ยงัมีการเจริญเติบโตนอ้ยมากซ่ึง

ในปัจจุบนัความนิยมชมชอบดา้นกีฬาของผูช้มชาวไทยเพิ่มมากข้ึน ดูไดจ้ากผูช้มจาํนวนมากในการ

แข่งขนัฟุตบอลไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งท่ีบริษทัฯ หรือสโมสรฟุตบอลต่าง ๆ 

ต้องมีการดาํเนินงานทางการตลาดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับองค์กรท่ีสามารถทาํ

การตลาดการกีฬาสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบทางดา้น

การตลาดซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะนาํพาองคก์รนั้นประสบความสําเร็จ จะเห็นไดว้า่การตลาดการกีฬาเป็น

เร่ืองสาํคญัอยา่งมากในโลกปัจจุบนั 
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3.ข้อเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษาทางสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน ควรให้ความสําคญักบัเร่ืองของ

สินคา้ท่ีระลึกมากกวา่น้ีเพื่อทาํกาํไรใหม้ากข้ึน 

 2. ผลการศึกษาการตลาดการกีฬาในประเทศไทยกาํลงัอยู่ในช่วงการเติบโตทางภาครัฐ

ควรเขา้มาใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ศึกษากลยทุธ์การตลาดการกีฬา 

 2. ศึกษาเปรียบเทียบการตลาดการกีฬาในประเทศกบัต่างประเทศ 
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