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เยาวชน 5) ด้านเครื อข่ายพันธมิตร ได้แก่ การส่ งนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรี ยนที่เป็ นพันธมิตรเข้ามา
คัดเลือกเข้ามาเป็ นนักฟุตบอลของสโมสรฯโดยตรง
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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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กิตติกรรมประกาศ
กกกกกกกกงานวิจยั เรื่ อง “การตลาดของสโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน” ฉบับนี้สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี จาก
ความช่วยเหลือ และความอนุเคราะห์จากบุคคลเหล่านี้
กกกกกกกกขอขอบพระคุ ณผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ประสพชัย พสุ นนท์และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.
พิทกั ษ์ ศิริวงศ์อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ที่มีความกรุ ณาสละเวลาของท่าน ให้ความช่ วยเหลือ ให้
คําปรึ กษาชี้แนะในเรื่ องต่างๆที่ไม่เข้าใจ ให้ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการสัมภาษณ์และการตั้งคําถาม พร้อม
ทั้งแก้ไขข้อบกพร่ องตลอดระยะเวลาการทําวิจยั และให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆในงานวิจยั นี้
อย่างดียง่ิ ทําให้งานวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยดี
กกกกกกกกนอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ใคร่ ข อขอบคุ ณขอขอบคุ ณมิ ตรสหายทุ ก ๆ ท่า นที่ ใ ห้กาํ ลัง ใจ และ
ข้อเสนอแนะตลอดมา และท้ายที่สุดผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณสมาชิ กในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บิดาและมารดาของผูว้ ิจยั ที่ได้ให้ความสนับสนุนไม่วา่ จะเป็ นทั้งกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปัญญา
และการสนับสนุ นในด้านทุนทรัพย์ และความปรารถนาดีอยูเ่ สมอมา จนทําให้ผวู้ ิจยั สามารถสร้าง
งานชิ้นนี้ได้สาํ เร็ จ
กกกกกกกกผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่างานวิจยั ฉบับนี้จะสามารถเป็ นประโยชน์แก่ผทู้ ี่สนใจเป็ นอย่าง
มาก หากงานวิจยั นี้ มี ส่วนก่อให้เกิ ดประโยชน์ และผลดี ผูว้ ิจยั ขอยกความดี เหล่า นี้ ใ ห้แก่ บรรดา
บุคคลข้างต้น และหากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ผูว้ จิ ยั ยินดีนอ้ มรับ และขออภัยมา ณ ที่น้ ี
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บทที่ 1
บทนํา
การตลาดการกีฬาของสโมสรฟุตบอล บีอซี ี-เทโร ศาสน
1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญ
ฟุตบอล หมายถึง ลูกกลมที่ใช้เท้าแตะ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่พอยืนยันได้
ประเทศจีนเป็ นประเทศแรกที่มีการเตะฟุตบอล ในสมัยราชวงศ์ฮนั่ ประมาณ 2,200-2,300 ปี ใช้เล่น
กันในกองทัพจีน ปั จจุบนั มีขอ้ พิพาทว่าทําไมมาตรฐานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวกับฟุตบอลล้วนมี
ที่มาจากทางตะวันตก เนื่ องจากสมาคมฟุตบอลได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์
สมาคมฟุ ตบอลอัง กฤษ ถื อเป็ นสมาคมฟุ ต บอลแห่ ง แรกของโลก ก่ อตั้ง ในปี ค.ศ. 1863 และมี
ฟุตบอลลีกเกิดขึ้น ประกอบไปด้วยทีมฟุตบอลต่างๆ ที่เข้าร่ วมการแข่งขัน โดยที่สโมสรมีการรักษา
มาตรฐานของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและอยูม่ าถึงปั จจุบนั ไม่วา่ ในการบริ หารสโมสร การหารายได้
การซื้ อขายแลกเปลี่ ยนตัวผูเ้ ล่น และการสร้างแบรนด์ของสโมสรให้เป็ นที่นิยม (รณพงศ์ คํานวณ
ทิพย์ 2549:23)
ปั จจุบนั กี ฬาฟุตบอลได้รับการยอมรับว่าเป็ นกี ฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่ หลายทัว่ โลก
ไม่วา่ จะเป็ นการเล่นเพื่อการออกกําลังกาย การแข่งขัน การพูดคุยในวงการสนทนา การอ่านข่าวจาก
หนังสื อพิมพ์ ติดตามจากรายการโทรทัศน์ กี ฬาฟุตบอลเริ่ มต้นจากใช้ในพิธีกรรม งานเฉลิมฉลอง
จนกลายเป็ นกีฬาสมัครเล่น กีฬาอาชีพ และปั จจุบนั พัฒนาเป็ นกีฬาเพื่อการค้า (Commercial Sport)
(Sean Hamil & Simon Chadwick, 2010 : xxiii)
กี ฬ าฟุ ต บอลจัด ว่า เป็ นสั ง คมวิ ท ยาเชิ ง วัฒ นธรรมอย่ า งหนึ่ ง กี ฬ าฟุ ต บอลนํา มาซึ่ ง
ความชอบและความคลัง่ ไคล้ และนํามาสู่ ความจงรักภักดี ในทีมและสโมสรฟุตบอล รวมทั้งการ
สนับ สนุ น ในสิ น ค้า ของที่ ร ะลึ ก ของสโมสรฟุ ต บอลนั้น ๆ จนเกิ ด เป็ นอุ ต สาหกรรมการกี ฬ า
เนื่องจากมีองค์ประกอบหลายประการ เช่น ผูช้ มที่มีความนิยมชมชอบ นักฟุตบอล สโมสรฟุตบอล
เจ้าของทีม สนามกีฬา รายการแข่งขัน พันธมิตรทางการค้า สื่ อโฆษณาต่างๆ สมาคม เป็ นต้น
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การตลาดการกี ฬา เป็ นกระบวนการที่บริ ษทั ต่างๆ ได้ใช้ความมีชื่อเสี ยงของกี ฬาและ
นักกีฬาที่มีความโดดเด่นในกีฬาต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับลูกค้า การตลาดการกีฬาและการ
ใช้ประโยชน์จากนักกี ฬาที่ชื่อเสี ยงโด่งดังเป็ นที่นิยมในกิจกรรมการโฆษณาสิ นค้าและการทําของ
ตกลงสนับสนุนทางการเงินจากบริ ษทั ต่างๆ เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั
กี ฬ าฟุ ต บอลในประเทศไทยมี ก ารเล่ น ตั้ง แต่ ส มัย พระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 การแข่งขันฟุตบอลในงานกีฬานักเรี ยนเริ่ มเป็ นทางการใน พ.ศ. 2443 (ร.ศ.
119) จนกติ ก าการเล่ นฟุ ตบอลได้ตราขึ้ นไว้เรี ยกชื่ อว่า “กติ กาฟุ ตบอล 119” และให้ถื อปฏิ บตั ิว่า
ฟุ ต บอล เป็ นการเล่ นที่ เ ป็ นพลศึ ก ษาส่ ว นหนึ่ ง กี ฬ าฟุ ต บอลมี ก ารพัฒ นาเป็ นลํา ดับ ในรั ช สมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการสนับสนุ นให้เล่ นกี ฬากันมากขึ้น โดยเฉพาะกี ฬา
ฟุตบอลได้แพร่ หลายไปยังหัวเมืองต่างๆ มีการแข่งขันฟุตบอลแห่ งสยามประจําปี เป็ นการแข่งขัน
ฟุตบอลระดับสโมสรต่างๆ โดยสมาคมฟุตบอลสยามเป็ นผูจ้ ดั ดําเนินการ (สมคิด สวนศรี 2551:46)
ปั จจุ บนั เป็ นช่ วงสํา คัญของวงการฟุตบอลไทย เนื่ องจากสื่ อต่างๆ ให้ค วามสนใจกับ
ฟุ ตบอลไทยเป็ นอย่า งมาก อาจเห็ นได้จาก สื่ อโทรทัศ น์ สื่ อวิท ยุและสื่ อสิ่ ง พิม พ์ต่ า งๆ ที่ มี ก าร
เผยแพร่ ก ันอย่า งกว้า งขวาง อี ก ด้า นหนึ่ ง คื อความสามารถของนัก ฟุ ตบอลไทยที่ ถื อได้ว่า มี ก าร
พัฒนาขึ้น กล่าวคือ นักฟุตบอลมีทกั ษะการเล่นที่มีความเป็ นมืออาชี พมากยิ่งขึ้น และฟุตบอลเป็ น
กี ฬาที่ได้รับความนิ ยมอย่างมากของประชาชนชาวไทยอยู่แล้ว ทําให้เกิ ดความหวังของคนไทยที่
ต้องการจะเห็ นฟุ ตบอลไทยก้าวไปสู่ ระดับสากล เพื่อเป็ นการสร้ างชื่ อเสี ยงให้กบั ประเทศไทยว่า
ฟุตบอลไทยก็มีศกั ยภาพเช่นกัน สิ่ งต่างๆ ที่กล่าวมานั้นเป็ นเพราะฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีกในตอนนี้
มี ค วามเป็ นมื ออาชี พ มากยิ่ง ขึ้ น การตั้ง ที ม เป็ นสโมสรฟุ ต บอล การบริ หารจัด การของสโมสร
ตัวอย่างที่ เห็ นได้อย่างเด่นชัดในขณะนี้ คือ สโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน ที่มีการบริ หารการ
จัดการที่ดี ทําให้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีกลายมาเป็ นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสี ยงในประเทศ
ไทย
สโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน เป็ นสโมสรที่มีชื่อเสี ยงเป็ นอย่างยิ่งในวงการฟุตบอล
ไทย เป็ นที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้ การที่สโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน ประสบความสําเร็ จได้
นั้น อันเนื่องมาจากการบริ หารจัดการภายในที่ดี รวมถึงทางการตลาดที่ทางสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เท
โร ศาสน สามารถสร้ า งฐานของผูน้ ิ ย มชมชอบได้อย่างเหนี ยวแน่ น และการที่ ประธานสโมสร
ฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน เป็ นเจ้าของสื่ อโทรทัศน์ทาํ ให้การเผยแพร่ ข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่ องราวของ
สโมสรฯ เป็ นไปอย่างง่ายดายและกระจายได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลุ่มคนที่สนใจทางด้านฟุตบอล
จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลของทางสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน ได้ง่ายกว่าสโมสรอื่นๆ ที่ไม่มีสื่อ
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เป็ นของตนเอง ฉะนั้นจึ งอาจกล่าวได้ว่าการตลาดจึง เป็ นสิ่ ง ที่จาํ เป็ นอย่างหนึ่ งของวงการธุ รกิ จ
สโมสรฟุตบอลในปั จจุบนั นี้
ในปั จ จุ บ ัน พบว่า หลัก การและเครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คัญ สํ า หรั บ ผู้จ ัด การที ม กี ฬ า เพื่ อ วาง
ตําแหน่งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับทีมกีฬาของตน ไม่วา่ จะเป็ นสโมสร นักฟุตบอล ทีมฟุตบอล ในการ
แข่งขันที่สูงมากในตลาดการกีฬา การพยายามเพื่อสนองต่อความต้องการของผูท้ ี่นิยมชมชอบทีม
กี ฬาของตนให้ได้มากที่สุด การเข้าร่ วมชมการแข่งขันการติดตามและรับฟั งจากสื่ อต่างๆ การซื้ อ
ของที่ระลึ กของสะสมต่างๆ การซื้ อผลิตภัณฑ์กีฬาของทีมกีฬา การเข้าชมเว็บไซต์ การตลาดการ
กี ฬาจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสร้ างรายได้นาํ มาซึ่ งการซื้ อสิ นค้าและบริ การ ความจงรักภักดี
ความนิยมชมชอบในทีมกีฬาและนักกีฬา (Smith Aaron, 2008:2-5)
ด้วยเหตุดงั กล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความประสงค์ในการศึกษาถึงทางการตลาดของสโมสร บีอี
ซี -เทโร ศาสน เพื่อทําให้ทราบถึงทางการตลาดการกีฬา และเป็ นแนวทางที่บริ ษทั สามารถนําไปใช้
ในการกําหนดทางการตลาด ที่สามารถทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับสโมสรหรื อธุ รกิจของบริ ษทั เช่น มีผู ้
นิ ย มชมชอบต่ อ สโมสรมากขึ้ น มี ก ารซื้ อสิ นค้า และผลิ ตภัณฑ์ต่า งๆของสโมสรมากขึ้ น มี ก าร
นําเสนอสิ นค้า บริ การ และมีรูปแบบของที่ระลึกตรงความต้อองการของลูกค้ามากขึ้น เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อศึกษาถึงการตลาดของสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน
ขอบเขตการศึกษา
กกกกกกกกการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาถึงการตลาดการกีฬาของสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน
1. ขอบเขตด้า นประชากร ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องกับ
การตลาดของสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน เช่น ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ของสโมสร เป็ นต้น
2. ขอบเขตด้านเวลา ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดระยะเวลาในการทําการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็ นระยะเวลา 9 เดือน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อทําให้ทราบถึงการตลาดของสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน
2. เพื่อเป็ นแนวทางที่บริ ษทั สามารถนําไปใช้ในการกําหนดทางการตลาด ที่สามารถทํา
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับสโมสรหรื อธุ รกิจของบริ ษทั

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เท
โรศาสน ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการศึกษา โดยขอเสนอดังนี้
1. ประวัติความเป็ นมาของกีฬาฟุตบอล
2. ประวัติและวิวฒั นาการของกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย
3. สโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโรศาสน
4. แนวคิดส่ วนผสมทางการตลาด
5. แนวคิดเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
6. แนวคิดเรื่ องการตลาดการกีฬา
7. ส่ วนผสมทางการตลาดการกีฬา
8. การส่ งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์กีฬา
9. ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬา
10. การประเมินผลและผลสะท้อนของแผนการตลาดการกีฬา
11. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ประวัติความเป็ นมาของกีฬาฟุตบอล
ฟุตบอลเป็ นเกมที่เล่นกันมานานแล้ว แต่ไม่มีใครทราบแน่ชดั ว่าถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกที่
ใด จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวว่า การเตะลูกบอลเริ่ มเกิดขึ้นในงานการแข่งขันและงาน
ฉลองต่างๆ ซึ่ งพบในประเทศที่มีวฒั นธรรมแตกต่างกันไป
ถึ งแม้ว่าจะมี หลักฐานระบุชัดเจนว่ามีการเล่นกี ฬาในลักษณะเดี ยวกันกับฟุตบอลใน
หลายมุมโลก แต่ก็ถือได้ว่าอังกฤษเป็ นบ่อเกิดแห่ งกีฬาฟุตบอล ในแง่ของพัฒนาการต่อเนื่ องและ
การจัดวางกฎเกณฑ์ให้เป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน กี ฬาโบราณที่ พอจะอ้างได้ว่าเป็ นบรรพบุรุษ ของ
ฟุตบอลก็คือ ฟุตบอลในโชรฟ ทิวสเดย์ (Shrove Tuesday) ซึ่ งเป็ นการแข่งขันของคนทั้งหมู่บา้ น ใช้
กติกาท้องถิ่ น ผูร้ ่ วมแข่งขันอาจได้รับบาดเจ็บหรื อเสี ยชี วิตได้ ฟุตบอลโบราณที่ยงั เหลือเค้ามาถึ ง
ปัจจุบนั พบเห็นได้ในเมืองแอชเบิร์น (Ashbourne) มณฑลเดอร์บีเชียร์ (Derbyshire) อาจเรี ยกได้วา่
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เป็ นรุ่ นโบราณสุ ดที่มีบนั ทึกเป็ นหลักฐาน เพราะเริ่ มแข่งขันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยพวกทหาร
โรมันนํามาเผยแพร่ บนเกาะอังกฤษ ร่ องรอยที่หลงเหลือมาจนถึงการเล่นฟุตบอลในปั จจุบนั ที่เล่น
กันบนเกาะอังกฤษหรื ออิ ตาลี อาจไม่ได้เน้นที่การใช้เท้า หากแต่เป็ นการต่อสู้กนั โดยการขับเคี่ยว
ปกป้ องรักษาแดนของตน และเคลื่อนย้ายลูกให้เข้าไปในประตูฝ่ายตรงข้าม ซึ่ งในสมัยโบราณหลัก
ประตู เป็ นเพียงเขตปักปันระยะห่างกันนับร้อยหลา กีฬาฟุตบอลโบราณทางตะวันออกไกลเน้นการ
ใช้เท้าเล่นลูก แต่เป็ นการเดาะลูกเสี ยมากกว่า ฟุตบอลโบราณในอังกฤษจึงถือเป็ นกีฬาระบายความ
ก้าวร้าวที่เก็บกดอยูใ่ นใจ
ในสมัยกรี กโบราณมีการเล่นกีฬาประเภทหนึ่งคล้ายฟุตบอลในปั จจุบนั เรี ยกว่า “เอพปิ ส
ไกย์รอส” (Episkiyros)
ในสมัยบาบิโลเนี ยและสมัยอียิปต์โบราณ เล่นฟุตบอลโดยใช้ลูกบอลที่ทาํ มาจากหนัง
สัตว์เย็บสลับไปสลับมา แล้วหุ ม้ ข้างนอกด้วยฟางหรื อผม
ในทวีปเอเชี ยมี การเล่นกี ฬาชนิ ดหนึ่ งที่ คล้ายเล่ นฟุ ตบอล โดยในประเทศจี นเมื่ อราว
3,000 ปี ก่อนคริ สตกาล เล่นกีฬาที่เรี ยกว่า “ทีซูซุ” (Tsu Chu) และที่ประเทศญี่ปุ่น ก่อนต้นศตวรรษที่
14 เล่นกีฬาโดยเรี ยกชื่อว่า “เคมาริ ” หรื อ “เคอร์นาร์ท” (Kemari or Kernart)
ในประเทศฝรั่ ง เศสสมัย กลาง ได้เล่ นกี ฬ าคล้า ยฟุ ตบอลเช่ นกัน เรี ย กว่า “คาลซิ โอ”
(Calcio)
ในประเทศเม็กซิ โกเล่นกี ฬาที่เรี ยกว่า “โกมาคาริ ” (Gomacari) ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับ
กีฬาฟุตบอลเช่นกัน
ในสมัยโรมันได้เล่นฟุตบอลที่มีลมข้างใน โดยพวกเขาได้นาํ เอากระเพาะปั สสาวะของ
วัวที่เพิ่งตายใหม่ๆแล้วหุ ้มด้วยขน เกมที่ใช้กระเพาะปั สสาวะของวัว (Ox’s Bladder) มาเล่นนี้ ได้
เรี ยกชื่อกันว่า “ฮาร์ ปาสตัม” (Harpastum) บางตําราเรี ยกว่า “Harpastrum” หรื อ “Harpaston” ก็มี ซึ่ ง
ชาวโรมันพวกนี้ได้เอาแบบมาจากชาวกรี กโบราณ
การแข่งขันกี ฬาโอลิมปิ กในสมัยโบราณของโรมันมีลกั ษณะแปลกอยูอ่ ย่างคือข้างหนึ่ ง
จะมีนกั ฟุตบอล 27 คน ซึ่ งจะมีการแข่งขันที่รุนแรง พอแข่งเสร็ จจะถูกหามส่ งโรงพยาบาลกันเป็ น
แถว ดูเหมือนเกมรุ นแรงประเภทนี้ จะเป็ นประวัติศาสตร์ ของกี ฬาประเภทหนึ่ ง ในหมู่เกาะอังกฤษ
และในหมู่เกาะไอร์ แลนด์ (Ireland) จะไม่จาํ กัดจํานวนผูเ้ ล่นและขนาดของสนาม เล่นในที่แจ้ง ไม่มี
การพัก ไม่มีประตู จะพยายามเข้าข้างหลังคู่ต่อสู้ บางครั้งจะมีการล่วงเกินกัน เพราะว่าเขาสามารถ
ใช้หมัดชกหน้าคู่ต่อสู ้ได้ ซึ่ งจะก่อให้เกิดการพิพาทกัน
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แม้จะมีจุดกําเนิ ดยอดนิ ยมจากหลายทาง แต่ว่ากติกากีฬาฟุตบอลในยุคปั จจุบนั กลับถือ
กํา เนิ ดจากฟุ ต บอลโรงเรี ย น ซึ่ ง จํา เป็ นต้องวางกฎเกณฑ์ใ ห้ส อดคล้อ งกันในการแข่ ง ขัน ระดับ
โรงเรี ยนและมหาวิทยาลัย จนเกิดเป็ น “กติกาเคมบริ ดจ์” (Cambridge Rules) ในปี พ.ศ. 2391 (ค.ศ.
1843) ได้รับ การนํา ไปปรั บ ปรุ ง ใช้ใ นสโมสรสุ ภาพบุ รุษ ในกรุ ง ลอนดอนและสโมสรในระดับ
มณฑลจนกลายเป็ นกติกาขึ้นมา (สมคิด สวนศรี 2551 : 1-2)
2. ประวัติและวิวฒ
ั นาการของกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย
2.1 ประวัติกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย
กี ฬ าฟุ ต บอลในประเทศไทยมี ก ารเล่ น ตั้ง แต่ ส มัย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่ งกรุ่ งรัตนโกสิ นทร์ เนื่ องจากในสมัยนี้ พระองค์ทรงส่ งพระเจ้าลูกยาเธอ
พระเจ้าหลานยาเธอและข้าราชบริ พาร ไปศึกษาวิชาการด้านต่างๆที่ประเทศอังกฤษ และผูท้ ี่นาํ กีฬา
ฟุตบอลกลับมายังประเทศไทยเป็ นคนแรก คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์ มนตรี (สนั่น เทพหัสดิ น ณ
อยุธยา) หรื อที่ประชาชนชาวไทยมักเรี ยกชื่อสั้นๆว่า “ครู เทพ” ซึ่ งท่านผูน้ ้ ี ได้แต่งเพลง “กราวกีฬา”
ที่พร้อมไปด้วยเรื่ องนํ้าใจนักกีฬาอย่างแท้จริ ง
การแข่งขันฟุตบอลในงานกรี ฑานักเรี ยนเริ่ มเป็ นทางการใน พ.ศ. 2443 (ร.ศ. 119) จน
กติกาการเล่นฟุตบอลได้ตราขึ้นไว้เรี ยกชื่ อว่า “กติกาฟุตบอล 119” และให้ถือปฏิบตั ิว่า “ฟุตบอล
เป็ นการเล่นที่เป็ นพลศึกษาส่ วนหนึ่ง” ในการแข่งขันฟุตบอลที่สนามหลวง ร.ศ. 119 แต่เดิมกําหนด
ไว้จะแข่งขันกันที่สนามโรงเรี ยนราชวิทยาลัย (King’s College) คือวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา
ปั จจุบนั นี้ การแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ เป็ นครั้งแรกในเมืองไทย และชุดกรมศึกษาธิ การหาญสู้กบั ชุ ด
บางกอก ซึ่ งได้แก่ชาวอังกฤษที่พาํ นักอยูใ่ นพระนคร แต่ชุดของกรมศึกษาธิ การ 11 คน มีคนไทย 45 คนเท่านั้น เมื่อเป็ นเช่นนี้ จึงเปลี่ ยนสนามแข่งขันมาเป็ นที่สนามหลวง เพราะพิจารณาแล้วเห็นว่า
ควรเล่นกันให้สนุก และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไปได้ชมจึงย้ายมาแข่งกันใจกลางพระนคร
โล่สําหรับการแข่งขันฟุตบอลในระยะแรกๆ วางเกณฑ์ไว้วา่ ผูเ้ ข้าแข่งขันอายุไม่เกิน 20
ปี โล่ น้ ี จะตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของโรงเรี ยนที่ ชนะ 3 ปี ติดต่อกัน แต่ไม่มีโรงเรี ยนใดได้โล่ ไว้เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ มีแต่ โรงเรี ยนที่ได้จารึ ก ชื่ อลงไว้ใ นโล่ เท่านั้น ต่ อมากรมศึ กษาธิ การได้เปลี่ ยนแปลง
กฎเกณฑ์โดยลดอายุผเู ้ ข้าแข่งขันไม่เกิน 18 ปี เต็ม ถ้าโรงเรี ยนใดชนะเป็ นที่หนึ่งในปี ใด ก็ให้รักษา
โล่น้ นั ไว้เป็ นเกียรติยศ 1 ปี ตามธรรมเนียม ถ้าโรงเรี ยนใดชนะครบ 3 ครั้ง ก็ให้โล่เป็ นกรรมสิ ทธ์
ต่อมาได้มีการแข่งขันฟุตบอลอย่างกว้างขวางทั้งในระดับนักเรี ยน นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ และ
ประชาชน
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กีฬาฟุตบอลมีการพัฒนาเป็ นลําดับ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
มีการสนับสนุนให้เล่นกีฬากันมากขึ้น โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลได้แพร่ หลายไปยังหัวเมืองต่างๆ เช่น
ในมณฑลปั ก ษ์ใ ต้มี ค นนิ ย มเล่ นกันมาก มี การเล่ นฟุตบอลหน้าพระที่ น่ัง ที่ส นามสโมสรเสื อป่ า
นครศรี ธรรมราช เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 มีทีมฟุตบอลเข้าแข่งขัน 6 ทีม และในวันที่ 22
กรกฎาคม ศกนี้ ได้มีทีมฟุ ตบอลเข้าแข่งขันอีก 6 ทีม พร้ อมทั้งแสดงพระองค์ว่าโปรดและทรง
เล็งเห็นคุณประโยชน์ของกี ฬาฟุตบอล นอกจากนี้ พระองค์โปรดเกล้าฯให้ต้ งั สมาคมฟุตบอลแห่ ง
สยามขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2459 เพื่อให้โอกาสแก่สโมสรฟุตบอลของกรมทหารและกรม
ในกระทรวงทบวงการทั้งปวง หรื อบริ ษทั ทําการค้าขายได้เข้าเป็ นสมาชิ กของคณะฟุตบอลแห่ ง
สยาม ปรากฏว่า มี ที ม ฟุ ตบอลจํา นวนมากเข้า เป็ นสมาชิ ก และมี ก ารขอตั้ง สโมสรฟุ ต บอลของ
หน่ วยงานต่างๆอีกมากมาย เช่ น สโมสรฟุตบอลกรมวัง สโมสรกรมพรานหลวงรักษาพระองค์
สโมสรกรมราบหลวงรักษาพระองค์ สโมสรกรมมหรสพ เป็ นต้น มี การจัดการแข่งขันฟุ ตบอล
เรื่ อยมา มี การจัดพิมพ์ขอ้ บังคับลักษณะปกครองคณะฟุตบอลแห่ งสยามพุทธศักราช 2459 และ
หนังสื อข้อบังคับการแข่งขันฟุตบอลสําหรับถ้วยของคณะฟุตบอลแห่ งสยาม มีการแข่งขันชิ งถ้วย
ทองนักรบถ้วยใหญ่และถ้วยน้อย เป็ นต้น
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
รับคณะฟุตบอลแห่งสยามไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วนั ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2468 และในปี นี้ มี
การแข่งขันฟุตบอลของกระทรวงธรรมการ ซึ่ งถือว่าเป็ นพลศึกษาส่ วนหนึ่ งมีประจําในภาคปลาย
เมื่อหมดการเรี ยนแล้ว ปี นี้ ไ ด้จดั การแข่งขันมาแล้วยัง ไม่ทนั สิ้ นสุ ดก็ม าประจวบความเศร้ า โศก
รัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคต จึงได้งดการแข่งขันกีฬาทุกอย่าง แต่การแข่งขันฟุตบอลยังค้างอยูน่ ้ ีควรงด
เสี ยตลอดศกนี้หรื อยังควรมีต่อไป พระองค์ทรงเห็นว่าควรมีต่อไปเพราะเป็ นการพลศึกษา และเป็ น
การบํารุ งรักษาร่ างกายไม่ใช่เป็ นการมหรสพ ในรัชกาลของพระองค์มีการแข่งขันฟุตบอลแห่ งสยาม
ประจํา ปี ชิ ง ถ้วยใหญ่และถ้วยน้อย ซึ่ ง เป็ นการแข่ง ขัน ฟุ ตบอลระดับ สโมสรต่ า งๆ โดยสมาคม
ฟุตบอลสยามเป็ นผูจ้ ดั ดําเนิ นการ นอกจากนี้ ยงั มีการสอบไล่ผตู้ ดั สิ นฟุตบอลด้วยทั้งข้อเขียนและ
การตัดสิ นใจจริ งๆ พระองค์โปรดสนับสนุนการกีฬามากทั้งที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2475 พระองค์ก็ยงั คงเสด็จทอดพระเนตรการพระราชทานรางวัลตามคํากราบบังคมทูล
เช่นปี ก่อนๆ และคณะฟุตบอลแห่ งสยามได้กราบบังคมทูลถวายแหนบกรรมการพิเศษแก่พระองค์
ด้วย นอกจากนี้ พระองค์ท รงสนับ สนุ นคณะฟุ ต บอลแห่ ง สยาม ให้เ ดิ นทางไปแข่ง ขันกับ คณะ
ฟุตบอลญี่ปุ่น ซึ่ งขอเชิญคณะฟุตบอลสยามไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น (สมคิด สวนศรี 2551:4-6)

8
2.2 วิวฒั นาการของกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย
สมาคมฟุ ตบอลแห่ ง ประเทศไทย (The Football Association of Thailand) ได้
วิวฒั นาการตามลําดับดังนี้
พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ตั้ง
สมาคมฟุตบอลแห่งสยามขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2459 และตราข้อบังคับขึ้นใช้ในสมาคม
ฟุตบอลแห่งสยามด้วย
พ.ศ. 2468 เป็ นภาคีสมาชิ กสมาพันธ์ฟุตบอลระหว่างชาติ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.
2468 ซึ่ งมี ชื่อย่อว่า ฟี ฟ่ า และเขียนเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Federation International De Football
Association” ใช้อกั ษรย่อว่า F.I.F.A
พ.ศ. 2471 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับครั้งที่ 1
พ.ศ. 2475-2490 งดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน เพราะเกิดสงครามโลกครั้ง
ที่ 2
พ.ศ. 2477 เริ่ มการแข่ ง ขัน ฟุ ต บอลประเพณี จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2493 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับครั้งที่ 2
พ.ศ. 2495 สมาคมฟุตบอลฯ ได้จดั การแข่งขันฟุตบอลถ้วยน้อยและถ้วยใหญ่
พ.ศ. 2499 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับครั้งที่ 3 และเรี ยกว่าข้อบังคับลักษณะปกครอง
และเปลี่ยนชื่อสมาคมเสี ยใหม่วา่ “สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” มีอกั ษร
ย่อว่า “ส.ฟ.ท.” ซึ่ งเขียนเป็ นภาษาอังกฤษว่า “The Football Association of Thailand Under The
Patronage of His Majesty The King” ใช้อกั ษรย่อว่า “F.A.T.”
พ.ศ. 2499 สมาคมฟุ ตบอลฯ ได้สิทธิ์ ส่ งทีมฟุตบอลชาติไทยเข้าร่ วมการแข่งขันกี ฬา
โอลิมปิ กครั้งที่ 16 นับเป็ นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีสิทธิ์ เข้าร่ วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2499 ณ กรุ งเมลเบอร์ น ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2500 เป็ นภาคีสมาชิ กสมาพันธ์ฟุตบอลแห่ งเอเชี ย ซึ่ งมีชื่อย่อว่า เอ เอฟ ซี และ
เขียนเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Asian Football Confederation” ใช้อกั ษรย่อว่า A.F.C.
พ.ศ. 2501 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับลักษณะปกครอง ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2503 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับลักษณะปกครอง ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2504-ปั จจุบนั สมาคมฟุตบอลฯ ได้จดั ให้มีการแข่งขันฟุตบอลถ้วยน้อยและถ้วย
ใหญ่ ซึ่ งภายหลังได้จดั การแข่งขันแบบเดียวกับของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ คือจัดเป็ นประเภทถ้วย
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พระราชทาน ก ข ค และ ง และยังจัดกรแข่ง ขันประเภทอื่นๆอีก เช่ น ฟุตบอลนักเรี ย น ฟุตบอล
เตรี ยมอุ ดม ฟุ ตบอลอาชี วะ ฟุ ตบอลเยาวชน และอนุ ช น ฟุ ตบอลอุ ดมศึ ก ษา ฟุ ตบอลเอฟ.เอ.คัพ
ฟุตบอลคิ งส์ คพั และฟุตบอลควีนคัพ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั ได้จดั การแข่งขันและส่ งทีมเข้าร่ วม
แข่งขันกับทีมนานาชาติมากมาย
หลังจากปี พ.ศ. 2504 มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยดังนี้
พ.ศ. 2511 สมาคมฟุ ตบอลฯ ได้สิทธิ์ ส่ งทีมฟุตบอลชาติไทยเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิ ก เป็ นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ณ ประเทศเม็กซิ โก
พ.ศ. 2514 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับลักษณะปกครอง ครั้งที่ 6
พ.ศ. 2530 สมาคมฟุ ตบอลฯ ได้มี โครงการจัดการแข่งขันฟุ ตบอลภายในประเทศ
รวมทั้งเชิญทีมต่างประเทศเข้าร่ วมการแข่งขัน และส่ งทีมเข้าร่ วมการแข่งขันในต่างประเทศตลอดปี
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้สร้างเกียรติยศชื่ อเสี ยงเป็ นที่ปรากฏและประจักษ์
แจ้งแก่ มวลสมาชิ กฟุตบอลนานาชาติ และก้าวที่สําคัญที่สุดของสมาคมฟุตบอลฯ ก็คือ การที่จะ
พัฒนาให้เกิ ดฟุ ตบอลอาชี พขึ้ นในประเทศไทยให้ได้ โดยได้ดาํ เนิ นการจัดการแข่งขันฟุตบอลกึ่ ง
อาชี พขึ้นในปี 2534 โดยได้ใช้ชื่อว่า “ไทยแลนด์เซมิโปรลี ก” ซึ่ งนักเตะในแต่ละที มจะต้องมีนัก
ฟุตบอลไทยที่จดทะเบียนเป็ นนักฟุตบอลอาชีพกับสมาคมฟุตบอลแห่ งประเทศไทยทีมละ 3 คน อีก
ทั้งสโมสรแต่ละทีมอาจดึงตัวนักเตะต่างชาติมาเล่นด้วยก็ได้ และมีเงินรางวัลล่อใจให้กบั ทีมที่ชนะ
ในแต่ละนัดถึ ง 100,000 บาท และทีมแพ้ 50,000 บาท เพื่อให้นกั ฟุตบอลเล่นกันสมกับฟุตบอล
อาชี พ จริ ง ๆ นอกจากนี้ สมาคมฟุ ต บอลได้ว างแผนพัฒ นาเกี่ ย วกับ การฝึ กซ้อ มและการแข่ ง ขัน
ฟุตบอล โดยนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการฝึ กด้วย ตลอดจนหาช้างเผือกมาเสริ มทีมชาติเพื่อ
เป็ นตัวตายตัวแทนสื บไป (สมคิด สวนศรี 2551 : 10-12)
2.3 วงการฟุตบอลไทยในปั จจุบนั
ความคืบหน้าของกีฬาฟุตบอลอาชีพในเมืองไทยยุคปั จจุบนั เริ่ มต้นบทแรกกันแล้วอย่าง
เป็ นรู ปธรรม ภายใต้ชื่อ “ฟุ ตบอลลี กจังหวัด” โดยได้ 12 จังหวัดส่ งทีมฟุตบอลเข้าร่ วมแข่งขัน
ฟุตบอลอาชี พในโครงการนําร่ องระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2542-2546) ประกอบด้วย กรุ งเทพมหานคร
นครสวรรค์ สุ พรรณบุรี นครปฐม เชียงใหม่ ศรี สะเกษ อุดรธานี นครราชสี มา ปั ตตานี สุ ราษฎร์ ธานี
สตูล และสงขลา โดยการแข่ง ขันเป็ นแบบเหย้า-เยือน พบกันหมด 2 ครั้ง ตั้งแต่วนั อาทิตย์ที่ 7
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็ นต้นไป ทีมที่ชนะเลิศได้ถว้ ยรางวัลครอง 1 ปี พร้อมเงินรางวัล 1 ล้าน
บาท รองชนะเลิศได้เงินรางวัล 500,000 บาท และอันดับสามได้เงินรางวัล 200,000 บาท รายได้จาก
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ค่า ผ่า นประตู ทุ ก นัดให้หัก ค่า ใช้จ่า ย แล้วแบ่ ง 90 เปอร์ เซ็ นต์ ให้ที ม คู่แ ข่ง ขัน อัตราที ม ละ 50
เปอร์ เซ็นต์เท่ากัน ที่เหลืออีก 10 เปอร์เซ็นต์ เป็ นกองทุนสํารองดําเนินการแข่งขัน
ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกจังหวัดครั้งแรกปรากฏว่าทีมที่ชนะเลิศคือ จังหวัดศรี สะเกษ
รองชนะเลิศคือ จังหวัดสุ พรรณบุรี และอันดับที่สามคือจังหวัดสตูล
ปั จจุบนั ฟุตบอลอาชี พ ไทยแลนด์พรี เมียร์ ลีก กําลังเดินหน้าไปสู่ แนวทางที่ถูกต้องอย่าง
ที่แฟนฟุตบอลชาวไทยคาดหวัง หลายๆทีมมีกองเชี ยร์ ที่ติดตามเชี ยร์ อย่างเหนี ยวแน่ น ซึ่ งปั จจุบนั
สามารถพบเห็ นกองเชี ยร์ ร้องเพลงประจําทีม ตะโกนเชี ยร์ อย่างคึกคัก ซึ่ งเราจะสามารถเห็นภาพ
ต่างๆเหล่านี้ได้ในทุกๆสนาม แสดงให้เห็นว่าคนไทยได้หนั มาให้ความสนใจการแข่งขันฟุตบอลลีก
ภายในมากขึ้น โดยที่ไม่จาํ เป็ นต้องดึงดูดให้คนเข้าสนามโดยใช้การพนันเป็ นปั จจัยดึงดูดเหมือนใน
หลายๆประเทศ และมีหลายทีมที่ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เพื่อทําให้ทีมฟุตบอลของตนนั้น
เป็ นที ม ฟุ ตบอลอาชี พอย่างแท้จริ ง นัก ฟุ ตบอลมี รายได้ที่ส ามารถเลี้ ยงตัวเองได้จากการเป็ นนัก
ฟุตบอลอาชีพจริ งๆ (สมคิด สวนศรี 2551 : 12)
2.4 ฟุตบอลไทยพรี เมียร์ลีก
ฟุตบอล “ไทยพรี เมี ยร์ ลีก” ได้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงขึ้นครั้งใหญ่ จากแรงกดดันของ
สมาพันธ์ฟุตบอลแห่ งเอเชี ย (Asian Football Confederation) หรื อ เอเอฟซี ที่กาํ หนดวิสัยทัศน์แห่ง
เอเชี ย (Vision Asia) ตามด้วยกฎเกณฑ์ที่ควบคุมให้ “ฟุตบอล” เป็ น “อาชี พ” “มาตรฐาน” และ
“ธุ รกิ จ” ตั้งแต่นกั ฟุตบอลไปจนถึงสนาม และแฟนคลับ โดยทุกสโมสรและสมาคมฟุตบอลแห่ ง
ประเทศไทยก็จาํ เป็ นที่จะต้องปฏิบตั ิตาม เพื่อสิ ทธิ ในการแข่งขันฟุตบอลระดับภูมิภาค และฟุตบอล
โลก
การลงทุ นและกลยุท ธ์ ก ารตลาดแบบครบวงจร ตามกฎของเอเอฟซี จึง เกิ ดขึ้ น และ
นําไปสู่ ธุรกิจที่มีจาํ นวนเงินหมุนเวียนกว่าหนึ่งพันล้านในปี 2552 และคาดว่าจะมีมูลค่ามากถึงหลัก
หลายพันล้านในปี ต่อไป ด้วยฐานแฟนบอลเพิ่มจากพันเป็ นหมื่น และถึงล้าน ไม่เพียงธุ รกิ จที่ได้
ประโยชน์จากสื่ อใหม่น้ ี แต่ “การเมือง” ก็ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ นักการเมืองต่างเข้ามา
เลือกสนับสนุนทีมสโมสรต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ธุรกิจเกี่ยวกับฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีกเริ่ มได้รับความสนใจอย่างแพร่ หลาย ส่ งผลให้แต่
ละสโมสรต้องกําหนดจุดยืน และกลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดการที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง
เพื่อบรรลุเป้ าหมายของส่ วนแบ่งทั้งผูช้ มและงบประมาณจากผูส้ นับสนุ น ที่เริ่ มเล็งเห็นโอกาสที่จะมี
ผลต่อแบรนด์และยอดขายมากขึ้น ปรากฏการณ์ของฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีกที่ได้รับการตอบรับเกิน
ความคาดหมายนี้ ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นความสําเร็ จของ “ฟุตบอลไทย” ที่ซบเซามานานกว่า 50 ปี เมื่อนํา
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“การตลาด” เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว ทุกสิ่ งทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้ท้ งั สิ้ น (วัฒนะชัย ยะนิ นทร 2550
: 37 อ้างถึงใน ฐปนนท์ เชิดชูศกั ดิ์สกุล 2552 : 34-35)
3. สโมสรฟุตบอลบีอซี ี-เทโร ศาสน
ถึงอย่างไรก็ตามไทยลีกอาจจะไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้หากขนาดสโมสรที่ถือได้ว่า
เป็ นแม่เหล็กดึงดูดกลุ่มแฟนบอลเข้ามาเชียร์ ในสนาม ซึ่ ง 1 ในทีมที่มีแฟนบอลเหนียวแน่นมากนัน่
คือสโมสรฟุตบอลบีอีซี เท-โรศาสน
3.1 ข้อมูลสโมสร
ชื่อเต็ม สโมสรฟุตบอลบีอีซี เท-โรศาสน
ฉายา
มังกรไฟ 3 เค
ก่อตั้ง
พ.ศ. 2535
สนาม สนามเทพหัสดิน
ประธาน ไบรอัน ลินเซย์ มาร์ คาร์
ผูจ้ ดั การ อนันต์ อ่านเปรื่ อง
ผูฝ้ ึ กสอน จอร์ จ้ ีเอ็นริ เก้ เอมาย่า
สโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน หรื อ “ทีมเจ้าบุญทุ่ม” เมืองไทย ได้เริ่ มก่อตั้งเมื่อปี
พ.ศ. 2535 เดิมเรี ยกกันในนามทีม โรงเรี ยนศาสนวิทยา ซึ่ งมี นายวรวีร์ มะกูดี เป็ นผูก้ ่อตั้งและเข้า
ทําการแข่งขันฟุตบอลชิ งถ้วยพระราชทาน .ประเภท ง หรื อ ดิวิชนั่ 3 ที่เรี ยกกันตามหลักสากล
และเมื่อในปี พ.ศ. 2536 ทีมก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นถ้วย ค. ปี พ.ศ. 2537 ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่น
ถ้วย ข. ปี พ.ศ. 2538 ทีมได้กา้ วขึ้นมาเล่นถ้วย ก. และในปี พ.ศ. 2539ทีมก็ได้เข้าร่ วมการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยลีกเป็ นครั้งแรกและในปี นี้ เอง นายวรวีร์ มะกูดี และ นาย ไบรอัน แอล. มาร์ การ์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด ได้ร่วมทีมกันระหว่าง โรงเรี ยนศาสน
วิ ท ยา กับ บริ ษ ัท เทโร เอ็ น เตอร์ เ ทนเม้น ท์ จํา กัด โดยใช้ชื่ อ ที ม ว่ า สโมสรฟุ ต บอลเทโร
ศาสน และก็ได้อนั ดับที่ 12 จากจํานวน 18 ทีม, ปี พ.ศ. 2540 เข้าร่ วมทําการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
ได้อนั ดับที่ 5 ต่อมาในปี พ.ศ.2541 บริ ษทั บีอีซี เวิร์ลด จํากัด (มหาชน) ได้เข้ามาสนับสนุนทีม
สโมสรฟุตบอลเทโร ศาสน และก็ได้เปลี่ยนชื่ อสโมสรฯ เป็ น สโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน
และได้เข้าร่ วมการแข่งขัน ฟุตบอลไทยลีก ได้อนั ดับที่ 3 และ รายการ เอฟ เอ คัพ เข้ารอบ 8 ทีม
สุ ดท้าย ในปี พ.ศ.2542 ได้เข้าร่ วมการแข่งขัน ฟุตบอลไทยลีก ได้อนั ดับที่ 3 และรายการ เอฟ เอ
คัพ เข้ารอบ4 ทีมสุ ดท้าย และในปี พ.ศ. 2543 ได้เข้าร่ วมการแข่งขัน ฟุตบอลไทยลีก ได้อนั ดับที่
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1 ถื อ ว่า ได้แ ชมป์ เป็ นครั้ งแรกของสโมสร และ ชนะเลิ ศ รายการฟุ ตบอลถ้ว ยพระราชทาน
ประเภท ก. จนถึงปี พ.ศ. 2544 เข้าร่ วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกก็ได้เป็ นแชมป์ จี เอส เอ็ม ไทย
ลีก (2 สมัย) ติดต่อกัน ในปี พ.ศ. 2548 สโมสรฟุตบอลอาร์ เซนอล หนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่เก่าแก่
และมีชื่อเสี ยงมากที่สุดในโลก ของประเทศอังกฤษ ได้ประกาศยุทธศาสตร์ การกีฬาครั้งสําคัญ
ร่ วมกับยักษ์ใหญ่วงการบันเทิงของเมืองไทย บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ ผนึ กกําลังพันธมิตรทางฟุตบอล ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยกันยกระดับมาตรฐาน
การเล่นฟุตบอลของไทย และในขณะเดียวกันก็ช่วยกันสร้างชื่อเสี ยงของทั้ง อาร์ เซนอล และ บีอีซี
เท-โร ศาสน ในประเทศไทยรวมทั้งในภูมิภาคเอเชียนี้ อีกด้วย ในปี พ.ศ. 2549 สโมสรฟุตบอลบีอี
ซี -เทโร ศาสน ได้ทาํ การเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ และชุดยูนิฟอร์ มทีมใหม่ท้ งั หมด เพื่อให้คล้ายคลึง
กับสโมสรฟุตบอลอาร์ เซนอล ทีมดังพรี เมียร์ ลีก ของประเทศอังกฤษ เฉกเช่นทุกวันนี้ นาย ไบร
อัน แอล มาร์ การ์ ประธานสโมสรฟุตบอล และ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เท
นเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ที่มีใจรักฟุตบอลและมีความทุ่มเทให้กบั สโมสรตลอดมา จึงทําให้สโมสร
ฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน ได้มีแฟนบอลทัว่ ประเทศเป็ นจํานวนมากและมีชื่อเสี ยงโด่งดังจนถึงทุก
วันนี้(ฐปนนท์ เชิดชูศกั ดิ์สกุล 2552 : 35-36)
4. แนวคิดส่ วนผสมทางการตลาด
(นุชนาฏ 2552)สิ่ งที่จะสนองความต้องการของลูกค้าได้ มีอยู่ 4 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์
ราคาช่ องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด ทั้ง 4 ประการจะต้องสอดคล้องเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อให้สนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างกลมกลืน
กกกกกกกก4.1.ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่จะสนองความต้องการของลูกค้า อาจมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ จะต้อง
พิจารณาสิ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1.1. แนวความคิดด้านผลติภณ
ั ฑ์ตอ้ งรู้วา่ สิ่ งที่ตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคคืออะไร
4.1.2. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทาง
ชี วะ ความงาม ความทนทานรู ปร่ างรู ปแบบของผลิตภัณฑ์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็ นลักษณะเด่น
เป็ นพิเศษ กว่าสิ นค้าอื่น
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ เป็ นผลประโยชน์ที่ผลิตภัณฑ์มีต่อลูกค้า มี 2 ด้าน
คือ ผลประโยชน์โดยหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ และผลประโยชน์ทางด้านอารมณ์
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4.1.3. ส่ ว นประสมผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ ความหลากหลายของผลิ ต ภัณ ฑ์
โดยทัว่ ไปเรามักจะมีผลิ ตภัณฑ์มากกว่า 1 ชนิ ดส่ วนประสมทางผลิตภัณฑ์อาจแบ่งออกตามชนิ ด
ตามรุ่ น ตามขนาดตามลักษณะจัดจําหน่ายหรื อตามความเกี่ยวข้องกันของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
4.1.4. ตราสิ นค้า เป็ นการบรรยายถึงลักษณะของผลิภณ
ั ฑ์ซ่ ึ งอาจเป็ น
คําพูด สัญลักษณ์หรื อรวมกัน โดยทัว่ ไป เจ้าของผลิตภัณฑ์มกั ใช้ตราสิ นค้ามาจําแนกสิ นค้าให้เห็ น
ว่าแตกต่างจากสิ นค้าของคนอื่นและทําให้ผบู้ ริ โภคจดจําสิ นค้าได้ง่ายตราสิ นค้ามีส่วนสําคัญมากที่
ทําให้ผบู ้ ริ โภคหันกลับมาซื้ อสิ นค้าของเราในโอกาสหน้าอีก
4.1.5. บรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นสิ่ งที่หุ้มห่อสิ นค้า อาจทําหน้าที่ในการบรรจุ หุ ้ม
ห่อรวมทั้งสื่ อสารทางการตลาด โดยบรรจุภณ
ั ฑ์จะเป็ นตัวที่ช่วยสนองความต้องการของลูกค้าใน
บางกรณี บรรจุภณั ฑ์จะช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์
ซึ่ งอาจทําให้ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นได้
กกกกกกกก4.2. ราคา
4.2.1. ราคาเป็ นส่ วนประสมทางการตลาดเพียงอย่างเดี ยวที่ ทําให้เกิ ด
รายได้
4.2.2. องค์ประกอบหลักในการกําหนดราคาตํ่าสุ ดคือ ต้นทุนการผลิตและ
องค์ประกอบในการกําหนดราคาสู งสุ ดคือ คุณค่าในสายตาของผูบ้ ริ โภค
วิธีการกําหนดราคา มี 3 ประเภท คือ
1) พิจารณาจากต้นทุน
2) พิจารณาจากลูกค้า
3) พิจารณาจากคู่แข่งขัน
4.2.3. การกําหนดราคาเป็ นกลยุทธ์ที่สําคัญมาก ในการบริ หารธุ รกิจใน
การกําหนดราคาจะต้องมีความชัดเจนในเรื่ อง วัตถุประสงค์ของการกําหนดราคา เช่นลดราคาเพื่อ
สกัดคู่แข่ง ตั้งราคาตํ่าเพื่อไม่ให้เสี ยโอกาสในการได้ลูกค้าใหม่ลดราคาเพื่อไล่ตามคู่แข่ง สิ่ งสําคัญ
อีกประการหนึ่งคือการทําให้ลูกค้ายอมรับในการเปลี่ยนแปลงราคา
4.2.4. ประเด็นสําคัญของราคาไม่ได้อยู่ที่ต้ งั ไว้ที่ราคาเท่าไหร่ หากแต่
ขึ้นกับการเปรี ยบเทียบระหว่าง ราคาของสิ นค้ากับคุณค่าของสิ นค้าที่มีต่อผูบ้ ริ โภค หากลูกค้ารู ้สึกว่า
สิ นค้ามีคุณค่ามากกว่าราคาเขาก็จะยินดีซ้ื อสิ นค้าในราคาที่กาํ หนด
กกกกกกกก4.3. ช่องทางการจัดจําหน่าย
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ช่องทางการจัดจําหน่าย มีความหมายครอบคลุมในเรื่ องการนําสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปถึงมือ
ผูบ้ ริ โภค การควบคุ มปริ มาณสิ นค้า การขนส่ งการติดต่อสื่ อสาร จนกระทัง่ เรื่ องประเภทของร้าน
จํานวนของร้ าน โกดังการกระจายทางกายภาพ วิธีการกระจายสิ นค้า ช่ องทางการจัดจําหน่ ายต้อง
คํานึงถึง
4.3.1. การเข้าถึง เช่น การใช้สื่อ การกระจายสิ นค้าไปหาลูกค้าให้ตรงตาม
พฤติกรรมลักษณะนิสัยความต้องการ ฯลฯ
4.3.2. ขายสิ นค้าได้จะเกิดหลังจากที่เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้แล้ว
4.3.3. รักษาไว้ คือ สร้างความสัมพันธ์ให้เกิ ดการซื้ อขายต่อเนื่อง เพื่อให้
ลูกค้าอยูก่ บั เราตลอดไป
4.4. การส่ งเสริ มการตลาด
หมายถึงความพยายามทั้งสิ้ นที่จะส่ งเสริ มให้การตลาดบรรลุเป้ าหมายได้ทาํ ให้ลูกค้ามาซื้ อ
สิ นค้า สนใจสิ นค้าของเราลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสิ นค้าและรักษาไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลง
ผูว้ ิจยั ข้อสรุ ปแนวคิดของ กลยุทธ์การตลาดการกี ฬาสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร ศาสน ได้
ดังนี้ แนวคิดส่ วนผสมทางการตลาดเป็ นสิ่ งที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ มีอยู่ 4 ประการ คือ
ผลิตภัณฑ์ ราคาช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด ทั้ง 4 ประการจะต้องสอดคล้องเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างกลมกลืน
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จะนํามาใช่เพื่อสร้างแนวคําถามในการวิจยั และเป็ นเครื่ องมือในการกําหนด
กลยุทธ์การตลาดการกีฬาสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร ศาสน
4.4.1 การโฆษณาเป็ นการสื่ อสารแบบทางเดียว ที่มีประสิ ทธิ ภาพสําหรับ
ตลาดแบบมวลชนมีลกั ษณะเป็ นการเสนอข่าวสาร ทําให้เกิดการรับรู้ สร้างสรรค์ความรู้สึกที่ดีต่อ
สิ นค้าและทําสร้างการเรี ยนรู ้เร่ งเร้าให้เกิดการซื้ อ
4.4.2 การส่ ง เสริ ม การขายเป็ นการสื่ อ สารทางเดี ย วเกี่ ย วกับ เนื้ อ หาที่
น่าสนใจเฉพาะอย่างทําให้เกิดแรงจูงใจระยะสั้น ๆ มีวตั ถุประสงค์ทาํ ให้เกิดการรับรู้การเรี ยนรู้และ
แนะวิธีการใช้สินค้า
4.4.3 การขายด้วยพนักงานขายเป็ นการสื่ อสารสองทางที่มีคุณภาพสู งโดย
ผ่านการพูดคุยหรื อชี้แนะการใช้สินค้าต่อผูบ้ ริ โภคแต่ละคนโดยตรงมีลกั ษณะเป็ นการเสนอข่าวสาร
ข้อมูลพิเศษให้กบั ผูท้ ี่จะเป็ นลูกค้า
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4.4.4 การประชาสัมพันธ์เป็ นการสื่ อสารทางเดียวเกี่ยวกับข่าวสารในเชิ ง
พานิชของสิ นค้าผ่านสื่ อสาธารณะมีลกั ษณะเป็ นการเสนอข่าวผลิตภัณฑ์ใหม่ การประเมินผลิตภัณฑ์
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรับรู ้การเรี ยนรู ้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ สนับสนุนการตัดสิ นใจ
4.4.5 การพูดปากต่อปากเป็ นการสื่ อสารสองทาง มี ลกั ษณะเป็ นการ
สนับสนุนซึ่ งกันและกันมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรับรู้ การเรี ยนรู้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
สนับสนุนการตัดสิ นใจ การพูดแบบปากต่อปากมีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคมากโดยเฉพาะสิ นค้าที่มีราคา
สู ง และสิ นค้าที่ไม่มีรูปร่ าง
ผูว้ ิจยั ข้อสรุ ปแนวคิดของ กลยุทธ์การตลาดการกี ฬาสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร ศาสน
ได้ดงั นี้ การส่ งเสริ มทางการตลาด หมายถึ ง ความพยายามทั้งสิ้ นที่จะส่ งเสริ มให้การตลาดบรรลุ
เป้ าหมายได้ทาํ ให้ลูกค้ามาซื้ อสิ นค้า สนใจสิ นค้าของเราลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
สิ นค้าและรักษาไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลง ประกอบ
5. แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค
ธงชัย สันติวงษ์ (2549 : ค-ง) กล่าวว่า ภายใต้สภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว มีผล
ทําให้ขอบเขตและความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) มีการเปลี่ยนแปลงไป
เป็ นอันมาก ผูบ้ ริ โภคได้กลายเป็ นปั จจัยหลักที่สําคัญที่เป็ นทั้งต้นเหตุและผล รวมทั้งความเป็ นไป
ของสิ่ งต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในมิติต่างๆ
ให้ถู ก ต้อง จึ ง เป็ นเรื่ องจํา เป็ นยิ่ง นอกจากการเข้า ใจผูบ้ ริ โภคในทางพฤติ ก รรมด้วยความรู้ ท าง
พฤติ ก รรมศาสตร์ แ ล้ว การต้อ งเข้า ใจถึ ง การปรั บ กลยุท ธ์ ก ารตลาดและการพัฒ นาระบบงาน
การตลาดขึ้นมารองรับ การแข่งขันด้วยการเข้าใจถึง ทัศนคติ ความนึกคิดและการคาดหมายใหม่ๆ
กับกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ที่จะมีผลต่อธุ รกิจและระบบเศรษฐกิจสังคมโดยรวม จึงเป็ น
เรื่ องที่มีขอบเขตขยายกว้างยิง่ ขึ้น
5.1. ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) จึงมีความหมายกว้างๆว่า หมายถึงการศึกษา
ถึ งการแสดงออกของคนในฐานะผูบ้ ริ โภค ที่เกี่ ยวข้องกับการทํากิจกรรมต่างๆคือ การจัดหาการ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การต่างๆ รวมถึงการกําจัดหรื อทิ้งสิ่ งที่ใช้แล้วนั้นด้วย ทั้งนี้ การศึกษาจะมุ่ง
สนใจที่จะสื บค้นให้ทราบถึ งเหตุผลว่า ทําไมและเพราะอะไร เขาจึงเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การนั้น
หรื อตรานั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อธุ รกิ จจะได้นาํ เอาความรู้ น้ ันมาใช้สําหรั บวางกลยุทธ์ ดาํ เนิ นงานเพื่อการ
เอาชนะใจลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้ผลมากยิง่ ขึ้น
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สาระสําคัญของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคดังกล่าว จะอยูท่ ี่กิจกรรมหลัก 3 ประการ ดังนี้
1. การจัดหา (Obtaining) ซึ่ งหมายถึง กิจกรรมต่างๆที่คนทัว่ ไปจนการนําไปสู่ การซื้ อ
หรื อได้รับสิ นค้าและบริ การมาใช้ กิจกรรมส่ วนนี้จะนับตั้งแต่การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าที่จะ
ซื้ อ การประเมินเปรี ยบเทียบสิ นค้าและบริ การแต่ละชนิ ดหรื อของตราสิ นค้าต่างๆที่ต่างกัน จนถึง
การตกลงใจซื้ อ ทั้งนี้ นกั วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะสนใจตรวจพิจารณาว่า ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้า
ด้วยพฤติกรรมอย่างไร เช่น การไปเลือกซื้ อจากร้านค้าปลีกประเภทไหน ออกเดินทางซื้ อด้วยตนเอง
หรื หาซื้ อผ่านอินเทอร์ เน็ต และเมื่อทําการซื้ อจริ งแล้ว เขาชําระสิ นค้าด้วยวิธีใด ด้วยเงินสดหรื อบัตร
เครดิตกับการรู ้ ต่อไปว่าการซื้ อนั้นเขาซื้ อมาใช้เองหรื อซื้ อไปเป็ นของฝากให้กบั คนอื่น และเมื่อซื้ อ
แล้วเขาทําการรั บของกลับไปเองหรื อใช้บริ การจัดส่ งของร้ านค้า ตลอดถึ งวิธีก ารที่เขาแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การจากหลายแหล่งเพื่อมาเปรี ยบเทียบกัน รวมไปถึงการศึกษาด้วย
ว่า “ตราสิ นค้า” (Brand) มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ ออย่างไรบ้าง
2. การบริ โภค (Consuming) คือติดตามดูวา่ ผูบ้ ริ โภคใช้สินค้านั้นอย่างไรที่ไหนเมื่อใด
ภายใต้สถานการณ์อย่างไร เช่น ใช้ที่สํานักงานหรื อที่บา้ น ใช้ตามหลักเกณฑ์คาํ แนะนําหรื อใช้แบบ
ตามสะดวกและตามใจชอบ รวมตลอดไปถึงการดูวา่ การใช้สินค้านั้นทําไปเพื่อความสุ ขอย่างครบ
เครื่ องสมบูรณ์แบบ หรื อใช้เพียงเพื่อความจําเป็ นขั้นตํ่าเท่านั้น
นอกจากนี้ ยงั ดูต่อไปว่าการใช้สินค้านั้น เขาใช้สิ่งที่ซ้ื อมาจนหมดหรื อใช้เพียงบางส่ วน
เท่านั้นหรื อไม่ใช้เลย จนกลายเป็ นซื้ อมาเพื่อทิ้ง เป็ นต้น
3.การกําจัดหรื อทิ้ง (Disposing) ประกอบด้วยการติดตามดูวา่ ผูบ้ ริ โภคใช้สินค้าและหี บ
ห่ อของสิ นค้าหมดไปอย่างไร โดยการติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ดาํ เนิ นไปและที่กระทบต่อ
สภาพแวดล้อมรอบตัวด้วย เช่ น การทิ้งสิ่ งที่ใช้หีบห่ อสิ นค้า หรื อการทิ้งเศษและสิ่ งของเหลือใช้ว่า
ทํา อย่า งไร รวมไปถึ ง การดํา เนิ นการโดยวิธี อื่นกับ สิ น ค้า ที่ ใ ช้แ ล้ว เช่ น การเก็ บ สิ่ ง ของใช้แล้ว
บางอย่างเพื่อให้ต่อกับคนอื่นๆไปใช้ หรื อนําไปขายต่อด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป เป็ นต้น (ธงชัย
สันติวงษ์ 2549)
5.2 กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
อดุ ล ย์ จาตุ รงคกุ ล และดลยา จาตุ รงคกุ ล (2545 : 27-28) กล่ า วถึ ง ลัก ษณะของ
กระบวนการตัดสิ นใจว่า กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค สามารถแบ่งได้เป็ นลําดับขั้นต่างๆ
(เพื่อที่จะทําความเข้าใจต่อกระบวนการนี้ ควรพิจารณาเปรี ยบเทียบไปกับสถานการณ์ซ้ื อสิ นค้าจริ ง
ของผูบ้ ริ โภค) ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเล็งเห็นปั ญหาหรื อตระหนักถึงความต้องการ
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การเล็ ง เห็ น ปั ญ หาและตระหนั ก ถึ ง ความต้ อ งการนั้ นเป็ นขั้ น ตอนเริ่ มต้ น ของ
กระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งเกิดจากการที่บุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างของสิ่ งที่ปรารถนาจะมีหรื อให้
เกิ ดขึ้นกับสภาพที่ตนเป็ นอยู่ ณ เวลาหนึ่ ง แล้วมีความเห็นว่าความแตกต่างดังกล่าวมีความสําคัญ
มากซึ่ งตนต้องการจะแก้ไข
แหล่งสําคัญของการตระหนักปั ญหาคือ มีความตื่นเต้นของผูบ้ ริ โภค ความตื่นตัวของ
ผูบ้ ริ โภคเกิดมาจากปั จจัยจูงใจในหลายๆด้าน
ความต้องการซึ่ งเกิดมาจากภาพพจน์ของตัวบุคคลเอง (Self-Image) ก็มีแนวโน้มที่จะทํา
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการที่จะบรรลุหรื อไปสู่ สิ่งที่มุ่งหวัง
นัก การตลาดสามารถใช้ปั จจัย ต่า งๆเป็ นตัวกระตุ ้นให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความตื่ นตัวและ
ตระหนักถึงความต้องการได้ เช่น การมีรูปร่ างสวยงาม, มีสุขภาพ, การมีภาพลักษณ์ของผูน้ าํ แฟชัน่
ทันสมัย เป็ นต้น นอกจากนี้ อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมยังส่ งผลต่อการตระหนักถึงปั ญหาของบุคคล
ด้วย เช่น การถูกเพื่อนล้อเรื่ องความอ้วน ทําให้เกิดความกดดันและมีความต้องการที่จะมีรูปร่ างดีให้
ได้ในที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 การเสาะแสวงหาข่าวสาร
เป็ นขั้นตอนเกี่ ยวกับการแสวงหาข่า วสารของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะทําโดยหาข่าวสารจาก
แหล่งภายในก่อนโดยที่ผบู ้ ริ โภคจะพิจารณาว่าตนมีความรู้หรื อความทรงจําเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ
อันประกอบด้วยลักษณะสิ นค้ามากพอหรื อไม่ที่จะทําการซื้อสิ นค้า ถ้าข่าวสารในความทรงจําไม่พอ
ก็จะทําการเสาะหาจากแหล่งภายนอกต่อไป ซึ่ งในการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งภายนอกนั้นยัง
ได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยอื่นๆอีกมากมาย เช่น ความแตกต่างระหว่างบุคคล อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อม
อิทธิ ของครอบครัว เป็ นต้น
สื บเนื่ องจากตัวอย่างข้างต้น ผูบ้ ริ โภคที่สนใจจะลดความอ้วนและไม่มีความรู้เรื่ องการ
ลดนํ้า หนัก พอก็อ าจทํา การห่ า ข้อ มูล จากเพื่อ นที่ มี ป ระสบการณ์ ใ ช้บ ริ ก ารสถานออกกํา ลัง กาย
(Fitness Center Service) ก็เป็ นได้
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินค่าทางเลือกก่อนซื้ อ
การประเมินทางเลื อกเพื่อตัดสิ นใจใช้บริ การสถานออกกําลังกาย ผูบ้ ริ โภคอาจจะต้อง
พิจารณาเปรี ยบเทียบมาตรฐานกับสเปค (Specification – ลักษณะเฉพาะ) เช่น ลักษณะและความ
หลากหลายของเครื่ องมือในแต่ละสถานบริ การ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ ทําเลที่ต้ งั ความสะดวก
ในการไปใช้บริ การ เป็ นต้น
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ในกรณี ของผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น การซื้ อรถจักรยานยนต์ ผูท้ ี่จะซื้ อจะต้องทําการ
ตรวจจัก รยานในเรื่ องของลัก ษณะผลิ ตภัณฑ์ และเปรี ย บเที ย บแต่ ล ะยี่ห้อ โดยใช้เกณฑ์ใ นการ
ประเมิน (Evaluative Criteria) ต่างๆ เช่น คุณสมบัติในการขับขี่เมื่อเทียบกับมาตรฐาน เป็ นต้น อีก
นัยหนึ่งเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกสามารถปรับแต่งไปได้โดยอิทธิ พลจากความแตกต่างของตัว
บุคคลและสิ่ งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 4 การซื้ อ
มักจะเกิดในร้ านค้าปลีก หรื อช่ องทางการจําหน่ายอื่นๆขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ สําหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท การจําหน่ายต้องอาศัยพนักงานขายที่มีความรู้และความ
ชํานาญสู ง
ขั้นตอนที่ 5 และ 6 การอุปโภคและประเมินทางเลือกหลังซื้ อ
ความพอใจในการบริ โภคสิ นค้ า และการประเมิ น ผลการใช้ สิ นค้า เป็ นสิ่ งที่ มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด ถ้าการบริ โภคสิ นค้าให้ผลตามที่ผซู้ ้ื อคาดหวัง ผูซ้ ้ื อก็จะมีความพอใจ
ในการซื้ อสิ นค้าและบริ การนั้นๆ แต่ถ้ามีความไม่พอใจเกิ ดขึ้ น หรื อพิจารณาเห็ นว่าตรายี่ห้ออื่ น
สามารถให้ความพอใจได้ดีกว่า การซื้อซํ้าก็อาจไม่เกิดขึ้นได้
ขั้นตอนที่ 7 การจัดการกับสิ่ งเหลือใช้ ผูบ้ ริ โภคพบทางเลือกที่จะทิ้งผลิตภัณฑ์หรื อทํา
ให้กลับสภาพเดิมหรื อทําการตลาดซํ้าอีก (Remarketing – ขายไปสู่ ตลาดของใช้แล้ว)
จากแนวคิดข้างต้นทําให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในมิติต่างๆให้ถูกต้อง ต้องมี
การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการพัฒนาระบบงานการตลาดขึ้นมารองรับการแข่งขันด้วยการ
เข้าใจถึ งทัศนคติ ความนึ กคิดและการคาดหมายใหม่ๆกับกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค โดย
การจัดทําผลิตภัณฑ์สินค้าขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างคอบคุม
6. แนวคิดเรื่องการตลาดการกีฬา
การตลาดการกี ฬ า หมายถึ ง การสนองความต้องด้า นกี ฬ าของลู ก ค้า หรื อ ผูบ้ ริ โภค
รวมทั้ง ผูค้ นที่ มี ส่ ว นในการเล่ น กี ฬ า การรั บ ชมรั บ ฟั ง รายการกี ฬ า ผูซ้ ้ื อ สิ น ค้า ของสะสม ซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์กีฬา เช่ น เสื้ อผ้า ร้องเท้า ผูท้ ี่ติดตามเว็บไซด์ เพื่อติดตามข่าวทีมกี ฬาที่ชื่นชอบติดตาม
นักกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ของทีมกีฬา (Smith Aaron 2008)
การตลาดการกีฬานั้นมีลกั ษณะเฉพาะหลายด้าน ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์กีฬามีหลายรู ปแบบ เช่น สิ นค้ากีฬาและบริ การด้านกีฬา
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2. ผลิตภัณฑ์ดา้ นกีฬานั้นมีมุมมองที่แตกต่างกัน เป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายเนื่องจากผลการแข่งขัน
เป็ นสิ่ งที่คาดทํานายไม่ได้และไม่สามารถรับประกันคุ ณภาพนักกี ฬารวมทั้งรับประกันความพึง
พอใจของลุกค้าได้
3. การกีฬาเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดความสนใจจากผูค้ นที่มีความหลากหลายทุกเพศทุกวัยทุกชน
ชั้นวรรณะ ทุกเชื่อชาติ
4. ความพึงพอใจเรื่ องการกี ฬาของลูกค้ามีผลโดยตรงต่อสิ่ งแวดล้อมภายนอกดังนั้น
นักการตลาดการกี ฬาจึงมักผลิตสิ นค้าและกิ จกรรมที่เพิ่มความสนใจของกลุ่มผูส้ นใจและนํามาซึ่ ง
ความพอใจสู งสุ ดของลูกค้า
5. ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์กีฬามีความเชื่อว่าตนเองเป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญในสิ นค้าเป็ นอย่างดี
6. ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการกี ฬ าเป็ นสิ นค้า ที่ ไ ม่ มี ค วามยืน ยงผลิ ต ภัณ ฑ์ท างการกี ฬ านั้น มี
พื้นฐานจากความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก ทําให้เป็ นความยากของนักการตลาดการกีฬาที่
จะกําหนดนโยบายเนื่ องจากต้องทําความเข้าใจถึงใจลูกค้าและกําหนดถึงความต้องการของลูกค้าที่
เชื่อมโยงสัมพันธ์กบั ผลิตภัณฑ์
7. ส่ วนผสมทางการตลาดการกีฬา
(Schwarz & Hunter 2008)ได้เสนอถึง การพัฒนาแผนการตลาดการกีฬาไว้10 ขั้นตาม
ดังนี้
7.1 การวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของแผนการตลาดการกีฬา
เป็ นการเขียนถึ งวิสัยทัศน์พนั ธกิ จ เป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์เพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่
สมาชิกในองค์กรจะปฏิบตั ิตามแผนตามปรัชญาขององค์กร
7.2 วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การกีฬามี3มิติ สิ นค้าที่จบั ต้องได้ การสนับสนุนด้านการบริ การ
และหลักการแข่งขัน
7.3 การทํานายบรรกาศทางการตลาด
7.3.1 ในการวิเคราะห์ปั ยจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการตลาด
ผูจ้ ดั การต้องแยกแยะปั ยจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวอาจใช้ได้การวิเคราะห์ SWOT
เป็ นเครื่ องมือ
7.4 การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์นกั การตลาดการกีฬาจะต้องพิจารณาถึงตลาดหลักและ
ตลาดรองดังนี้
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7.4.1 ผูม้ ีสาขาเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักกีฬา ผูฝ้ ึ กสอบ และผูช้ ม
7.4.2 ผู้ช มในสนาม ผู้ช มทางโทรทัศ น์ ผู ้ฟั ง ทางวิ ท ยุ แ ละผู ้อ่ า น
หนังสื อพิมพ์ วารสาร
7.4.3 อาสาสมัคร เจ้าภาพ นักสถิติและทีมผูจ้ ดั การตลาดรอง
7.4.4 การโฆษณา ใช้กีฬาเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่
7.4.5 ผูใ้ ห้ก ารสนับ สนุ น ใช้กี ฬ าเพื่ อการสื่ อสารทางบวกและสร้ า ง
ภาพลักษณ์ถึงสิ นค้าสู่ ผชู ้ มขนาดใหญ่
7.4.6 การตกลงในการออกสิ นค้าและสิ นค้าที่มีใบอนุญาตในการผลิต
7.5 การแข่งสอนลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
โดยวิเ คราะห์ จ ากข้อมู ล ด้า นประชากรด้า นจิ ตวิท ยาหรื อใช้สื่ อ เช่ น วิท ยุ โทรทัศ น์
หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้นทําให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายย่อยและทําให้นักการตลาดการกี ฬ า
สามารถพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างศักยภาพ
7.6 องค์ประกอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์กีฬา
เนื่ อ งจากลู ก ค้า มี มุ ม มองต่ อ สิ น ค้า ที่ แ ตกต่ า งกัน จึ ง มี ค วามจํา เป็ นในการนํา เสนอ
ผลิตภัณฑ์ทางกีฬาในวิถีทางที่แตกต่างกัน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์กีฬาจะเกี่ยวเนื่ องกับการอธิ บาย
ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น จุดเด่นหรื อความคงทนของวัตถุความสะดวกสบายในการใช้ความ
ปลอดภัยบางผลิตภัณฑ์กีฬาเป็ นความเกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่ได้รับอนุ ญาตในการผลิต เช่น หมวก เสื้ อ
ยืด เป็ นต้น
สิ่ งที่เป็ นประโยชน์สําหรับผลิ ตภัณฑ์กีฬา คื อ ผูใ้ ห้การสนับสนุ น ผูใ้ ห้การสนับสนุ น
เป็ นข้อตกลงระหว่างองค์กรกี ฬาและบริ ษทั ซึ่ งได้จ่ายเงินให้แก่ องค์กรกีฬา เพื่อได้รับสิ ทธิ ให้เข้า
ร่ วมในกิจกรรมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็ นพันธมิตรร่ วมกัน ผูใ้ ห้การสนับสนุ นสามารถ
เพิ่มยอดขาย เปลี่ยนทัศนคติสร้างความตระหนักในการรับรู้ในตัวสิ นค้าและสร้างความสัมพันธ์เชิ ง
บวกกับลูกค้า
7.7 การตั้งราคาผลิตภัณฑ์กีฬา
ราคาเป็ นปั จจัยที่มองเห็นได้ แล้วมีความยืดหยุน่ ซึ่ งเป็ นผลที่เกิดจากการลดราคาการให้
ส่ วนลด และบัตรสมนาคุ ณ การสร้ างกลยุทธ์ในการตั้งราคาเป็ นกุญแจแห่ งความสําเร็ จของการ
วางแผนการตลาดการกี ฬาโดยคํานึ งถึง บริ ษทั ผูบ้ ริ โภคและการแข่งขันการตั้งราคานั้นยังเป็ นผล
จากปัจจัยภายนอก เช่นกฎเกณฑ์จากรัฐบาล เศรษฐกิจและการเมือง
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8. การส่ งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ กฬ
ี า
การส่ ง เสริ มผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการกี ฬ ารวมถึ ง กิ จ กรรมที่ ผ สมผสานกัน เพื่ อ สื่ อ สาร
ภาพลักษณ์ของผลติภณ
ั ฑ์ไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่เลือกสารแล้ว การให้ความรู้ สร้างทัศนคติเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์กีฬาและประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจูใจให้ซ้ื อสิ นค้าประกอบด้วย
8.1 การโฆษณา
8.2 ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
8.3 ความสัมพันธ์กบั สื่ อมวลชน
8.4 การขายตรง
8.5 การส่ งเสริ มการขาย
8.6 การประชาสัมพันธ์
8.7 ผูใ้ ห้การสนับสนุน
9. ช่ องทางการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ กฬ
ี า
ช่ องขายหรื อสถานที่ในการจัดจําหน่ ายของผลิตภัณฑ์กีฬาได้แก่สนามกีฬา จุดในการ
กระจายสิ นค้า เช่น ที่ขายตัว๋ ที่ต้งั ทางภูมิศาตร์ ของตลาดเป้ าหมาย ไม่วา่ จะระดับชาติ นานาชาติระดับ
ท้องถิ่น ชุมชน เมือง หรื อ ช่องทางอื่นๆที่ทาํ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์กีฬาได้
10. การประเมินผลและผลสะท้ อนของแผนการตลาดการกีฬา
การประเมิ นผลต้องการข้อมูลจากองค์กรภายนอกและภายในเกี่ยวกับแผนการตลาด ผล
สะท้อนนั้นต้องทํามาประเมินและวิเคราะห์โดยมีจุดเน้นการขยายโอกาสเพื่อช่วยให้มีความสําเร็ จถึง
พันธกิจหลักขององค์กร
11. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฤษติกา คงสมพงษ์ (2552)ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค คือหนึ่ งในอีกหลายๆ
ปั จจัยที่นกั การตลาดจําเป็ นต้องทํา เพื่อค้นหาข้อมูลด้านการบริ โภคที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น
ที่สําคัญข้อมูลการบริ โภคนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทําให้ขอ้ มูล
การวิจยั ที่มีอยู่อาจไม่อพั เดทและใช้ได้ผลกับสถานการณ์ปัจจุบนั นอกจากนี้ แล้ว แต่ละท้องถิ่นที่มี
ความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ จึงไม่สามารถนําข้อมูลของท้องถิ่นหนึ่ ง หรื อของประเทศหนึ่ ง
มาใช้กบั อี กท้องถิ่นหนึ่ ง หรื อประเทศที่คิดว่ามีความใกล้เคียงกัน เนื่ องจากการวิจยั ในแต่ละครั้ ง
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จะต้องเจาะลึกถึงเรื่ องข้อมูลทั้งหมดของผูบ้ ริ โภคในท้องถิ่นที่จะเข้าไปขายสิ นค้าและบริ การ เช่น มี
จํานวนลูกค้ามากน้อยแค่ไหน ธุ รกิ จต้องทราบจํานวนประชากรว่ามีจาํ นวนเพศชายหรื อหญิงมาก
น้อยแค่ไหน ระดับอายุ รายได้ อาชี พ หรื อแม้แต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันว่าอาศัยอยู่ในเขต
เมืองหรื อชนบท รวมทั้งรสนิ ยมและความต้องการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องความชอบและไม่
ชอบสิ นค้าประเภทไหน ชอบความสะดวกสบายในชี วิตประจําวันหรื อไม่ มีการตกแต่งบ้านหรื อ
แต่งกายที่หรู หราหรื อเรี ยบง่าย ตลอดจนความนิยมในเรื่ องสี สันของเครื่ องใช้ต่างๆ เป็ นต้น ข้อมูล
ต่างๆ ของผูบ้ ริ โภคที่ได้จากการวิจยั ในแต่ละท้องถิ่ นอาจมีพฤติกรรมที่ซ้ าํ ๆ กันบ้าง แต่ปัจจัยด้าน
สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมในการบริ โภค ความชอบและ
ไม่ชอบ หรื อแม้แต่วิถีการดําเนิ นชี วิตที่แตกต่างกัน ฯลฯ การวิจยั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคดังกล่าว จะ
สะท้อนให้ธุรกิจมองเห็นลู่ทางในการทํางาน ซึ่ งสามารถวางแผนและกําหนดทิศทางในการทํางาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่ละท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี
ณัฐสุ พงศ์ สุ ขโสต (2548) ได้ศึกษาเรื่ อง บทบาทของการสื่ อสารกับกระบวนการสร้าง
และสื บทอดวัฒนธรรม “แฟนบอล” ในสังคมไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าการสื่ อสารมี
บทบาทอย่างไรในกระบวนการสร้างและสื บทอดวัฒนธรรม “แฟนบอล” ในสังคมไทย ด้วยวิธีการ
วิจยั เชิงคุณภาพ โดยประยุกต์ใช้วธิ ี การศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา (Ethnography) และอาศัยแนวคิด
หลักอันประกอบไปด้วยแนวคิดบทบาทของสื่ อและการสื่ อสาร แนวคิดเรื่ องแฟน (Fan) และแฟน
ดอม (Fandom) และแนวคิดเรื่ องอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จาก
บริ บทของ “แฟนบอล” ได้แก่ 1. พื้นที่และเวลาประจําวันปกติ 2. พื้นที่และเวลาพิเศษในกิจกรรม
“วันแดงเดือด” และ 3. พื้นที่และเวลาพิเศษในกิจกรรม “แฟนคลับ”
ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นที่และเวลาของแฟนบอลในชี วิตประจําวันปกติ เป็ นพื้นที่ที่
มักเป็ นส่ วนตัวหรื อในกลุ่มที่สนิทคุน้ เคย และเป็ นช่วงเวลาที่วา่ งจากการดําเนินชีวิตประจําวัน ส่ วน
ในพื้นที่กิจกรรม “วันแดงเดือด” และพื้นที่กิจกรรม “แฟนคลับ” เป็ นพื้นที่สาธารณะที่เกิดเป็ นครั้ง
คราวที่แยกไปจากชีวติ ประจําวันปกติ
สําหรับการใช้สื่ อของ “แฟนบอล” ในมิติชีวิตประจํา วันมี การใช้สื่อหลายชนิ ดทั้ง
สื่ อมวลชน สื่ อบุคคล สื่ อใหม่ สื่ อวัตถุ ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบแผนซํ้าๆเป็ นกิ จวัตร แต่ในกรณี “วัน
แดงเดือด” และกรณี “แฟนคลับ” มีสื่อกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามา ซึ่ งสื่ อกิจกรรมดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ น
การสื่ อ สารเชิ ง พิ ธี ก รรมที่ มี สื่ อหลายชนิ ดประกอบกัน โดยมี เ ป้ าหมายที่ ส ร้ า งความหมายและ
ความรู ้สึกร่ วมกันของกลุ่ม อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดขึ้นในพื้นที่และเวลาในกิจกรรม “วัน
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แดงเดื อด” เป็ นเพียงสายสัมพันธ์ระหว่า ง “แฟนบอล” ที่เกิ ดขึ้ นเพียงชั่วคราว ในขณะที่ในมิ ติ
กิจกรรม “แฟนคลับ” มีการใช้การสื่ อสารเพื่อธํารงรักษาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้
จากผลการศึกษาพบว่า ด้านของการสื่ อสาร เป็ นสื่ อให้ผคู้ นมาสร้างความสัมพันธ์และ
ขยายเครื อข่ายสายสัมพันธ์ทางสังคมให้กว้างขวางออกไป กล่าวอีกนัยหนึ่ ง ฟุตบอลมีส่วนสําคัญใน
การทําหน้าที่สร้ างสายสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นที่อยู่กนั อย่างโดดเดี่ยวแปลกแยกใน “สังคมมวลชน”
และได้สร้างสายสัมพันธ์เส้นใหม่ข้ ึนมาที่ก่อให้เกิดกระบวนการ “ย้อนศร” จากกิจกรรมทางโลก
ไปสู่ พ้ืนที่ อนั ศักดิ์ สิ ท ธิ์ แบบสั งคมอดี ตกาล ทั้งนี้ การสื่ อสารก็เป็ นกลยุทธ์อย่า งหนึ่ งในการทํา
การตลาดการกีฬา

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกวิจยั ครั้ งนี้ เ ป็ นการศึ ก ษาการตลาดของสโมสรฟุ ตบอล บี อี ซี -เทโร ศาสน เป็ นการ
ศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
ภาคสนามโดยตรงเป็ นหลัก ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการตลาดของสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร
ศาสน และเพื่อศึกษาถึงในการดําเนินปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมของสโมสรฟุตบอล
บีอีซี-เทโร ศาสน โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้
1. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั
1. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก
กกกกกกกกการเลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Key informant) คือ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร
ศาสน จํานวน 10 คน ได้แก่ 1. ประธานสโมสรฯ 2. ผูจ้ ดั การสโมสรฯ 3. ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิต 4. ผู ้
ฝึ กสอน 5. ผูด้ ูแลสนาม 6. เลขานุ การของทีม 7. ฝ่ ายการสื่ อสาร 8. ทีมพนักงาน 9.นักกายภาพ 10.
นักฟุตบอล โดยการเลือกเวลาที่เหมาะสม นัดหมาย แล้วสัมภาษณ์ระดับลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั อาศัยตัวผูว้ จิ ยั เองเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ดังนี้
2.1 การสังเกต (Observation) ได้กาํ หนดไว้เป็ น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ การสังเกตแบบมี
ส่ วนร่ วม (Participant Observation) และการสัง เกตแบบไม่มีส่ วนร่ วม (Non - Participant
Observation) ซึ่ ง อชิ รญาณ์ ยันตพร (2552 : 44-45) ได้ให้แนวทางว่าการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
บางครั้งเรี ยกว่า การสังเกตภาคสนาม (Field Observation) คือการที่ผสู้ ังเกตเข้าไปร่ วมกับกลุ่มคนที่
ถูกศึกษา มีการทํากิจกรรมร่ วมกัน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ี การนี้โดยใช้กระบวนการสามขั้นตอน คือ การ
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สังเกต การซักถาม การจดบันทึก ซึ่ งกระบวนการสังเกตและการสัมภาษณ์บางครั้ งผูว้ ิจยั ต้องใช้
ร่ วมกัน เพราะขณะสั ม ภาษณ์ ก็ ไ ด้ท าํ การสั ง เกตปรากฏการณ์ หรื อพฤติ ก รรมบางอย่า งไปด้ว ย
นอกนั้น ยัง มี ก ารบัน ทึ ก เทป และบัน ทึ ก ภาพเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ นํา มาตี ค วามหรื อ พิ จ ารณา
รายละเอียดของเหตุการณ์ต่าง ๆ อีกครั้งในภายหลัง
2.2 การสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informant Interview)
คือการซักถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร ศาสน คําถามต่าง ๆ ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั เป็ น
เค้าโครงคร่ าว ๆ ไว้สาํ หรับเป็ นแนวทางการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมไว้ในแบบสัมภาษณ์
2.3 แบบบันทึกการสังเกต/สัมภาษณ์ เพื่อป้ องกันการลืมผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการบันทึกโดย
ได้ปฏิ บตั ิเป็ น 2 ขั้นตอน คือ ทําการจดบันทึกย่อขณะกําลังสังเกตหรื อทันทีหลังการสังเกตเห็ น
ขั้นตอนที่ ส อง คื อ การนํา บันทึ ก ย่อที่ เขี ย นไว้ม าเรี ย บเรี ย งเป็ นบันทึ ก ที่ มี ข ้อความขยายมากขึ้ น
(Expanded Note) ในบางครั้งผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ี บนั ทึกเทปในขณะสัมภาษณ์และนํามาเรี ยบเรี ยงภายหลัง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสาร
เป็ นการค้นคว้า ระยะแรก ในส่ วนนี้ ค ้นคว้าประเด็นเกี่ ยวกับการศึกษาการตลาดของ
สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน ตลอดจนแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยเอกสาร
ข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน อันเป็ นการชี้ให้เห็นประเด็นศึกษา
การศึกษาภาคสนาม
ในส่ วนนี้ เป็ นการรวบรวมข้อมูล ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ ได้แก่ การลงภาคสนามเพื่อที่ จ ะ
สัมภาษณ์ เกี่ ยวกับการตลาดของสโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคที่ได้พบจาก
การสอบถามจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร ศาสนโดยการศึกษาภาคสนาม หรื อการ
เข้าหาผูใ้ ห้ข ้อมูล หลัก เพื่ อเก็ บรวบรวมข้อมู ลนั้นๆ โดยผูว้ ิจยั มี ความเห็ นว่าการแสดงบทบาทที่
แท้จริ ง ของผูว้ ิจยั จะทําให้ผูใ้ ห้ข ้อมูล หลัก ให้ขอ้ มูล ต่า งๆ ด้วยความเต็ม ใจ และผูว้ ิจยั สามารถที่
สอบถามเรื่ องต่างๆ ได้อย่างเปิ ดเผยและซักถามในประเด็นที่ละเอียดลึกซึ้ งได้
การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือ
การตรวจสอบความน่าเชื่ อถือของข้อมูล ใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า ด้านข้อมูล โดย
พิจารณารู ปแบบของสิ นค้า คุณลักษณะพิเศษและแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน การตรวจสอบสามเส้า
ด้านผูว้ จิ ยั สามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กันเพื่อรวบรวมข้อมูล
เรื่ องเดียวกัน

26
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามของ “การตลาดของสโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน” ในครั้ง
นี้ ผูว้ ิ จยั ใช้วิธี ก ารสั ม ภาษณ์ ระดับ ลึ ก โดยใช้ค วามนิ ย มคุ ้น เคย เป็ นการเก็ บ ข้อ มูล ที่ ยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ ยนไปตามสถานการณ์ และสามารถสังเกต พฤติกรรม ปฏิ กิริยาของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และ
สามารถเผยให้เห็ นถึ งความรู ้ สึกนึ กคิดของผูส้ ัมภาษณ์ได้อย่างละเอียดลึ กซึ้ ง ซึ่ งทําให้การค้นหา
คําตอบของการศึกษามีความน่าเชื่ อถือ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของสโมสร บีอี
ซี -เทโร ศาสน อย่างละเอียดลึกซึ้ ง โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ เพื่อสร้างการสนทนาอย่าง
เป็ นธรรมชาติ ระหว่างผูส้ ัมภาษณ์ และผูถ้ ูกสัมภาษณ์ โดยตั้งประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อเชื่ อมโยง
ความคิด ความรู ้สึก ทําให้ผวู ้ ิจยั ได้รับข้อมูลประเด็นที่น่าสนใจใหม่ๆ เพื่อประกอบการศึกษาต่อไป
จากนั้นผูว้ ิจยั จึ ง ได้ส อบถาม เพื่ อขยายความเพิ่มเติ มในแต่ล ะประเด็น โดยลัก ษณะคําถามมี การ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้มี 3 รู ปแบบคือ
1. การสัมภาษณ์ โดยการพูดคุยธรรมดา ผูว้ จิ ยั จะจําคําถามและคําตอบรวมทั้งบรรยากาศ
ต่างๆ ในการพูดคุยเอาไว้แล้วนํามาจดบันทึกภายหลัง
2. การสั ม ภาษณ์ โ ดย การใช้เ ครื่ องบัน ทึ ก เสี ย ง เนื่ อ งจากบางครั้ งการจดบัน ทึ ก ไม่
สามารถเก็บรายละเอียดได้หมดจึงต้องมีการบันทึกเสี ยงและภาพไว้เพื่อนําข้อมูลที่อาจตกหล่นมา
วิเคราะห์ได้ ผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์ลกั ษณะนี้ เมื่อได้อธิ บายวัตถุประสงค์การศึกษาแล้ว ผูว้ ิจยั จึงขอ
อนุญาตบันทึกเสี ยง ถ้าได้รับอนุญาตจึงสัมภาษณ์โดยการใช้เครื่ องบันทึกเสี ยง
3. การจดบันทึกมีการจดบันทึกระหว่างการสนทนา โดยจดข้อมูลทัว่ ไป รวมทั้งความ
คิดเห็น ที่ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ และข้อเสนอแนะในรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสังเกต
ผูว้ ิ จ ัย ใช้วิธี ก ารสั ง เกตการณ์ ส นทนาจากผูใ้ ห้ข ้อ มู ล หลัก โดยสั ง เกตพฤติ ก รรมใน
ระหว่างการตอบ ระหว่างการสนทนา อีกทั้งการสังเกตพฤติกรรมในการดําเนิ นธุ รกิ จ เพื่อเป็ น
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการศึกษา
จริ ยธรรมในงานวิจยั
จริ ยธรรมในการวิจยั ครั้งนี้ เนื่องจากเป็ นการศึกษาข้อมูลกลยุทธ์การตลาดของสโมสรบี
อีซี-เทโร ศาสน ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร ศาสน บางเรื่ องไม่สามารถเปิ ดเผยได้
ดังนั้นข้อมูลจึ งได้จากการเล่ าถึ งรู ปแบบและการกําหนดกลยุทธ์การตลาดโดยภาพรวมจากผูใ้ ห้
ข้อ มู ล ผู ้วิ จ ัย ต้อ งใช้ ค วามละเอี ย ดอ่ อ นในการเก็ บ ข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ เ ป็ นจริ ง และเป็ น
ธรรมชาติของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและนําข้อมูลที่ได้มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
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การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
การเก็บข้อมูลภาคสนามผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลดังนี้
1 .การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีการศึกษาค้นคว้าใช้กนั โดยทัว่ ไปในแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์
เป็ นรู ปแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูถ้ ามและผูถ้ ูกถาม ภายใต้กฎเกณฑ์มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเป็ นการสนทนาที่มีจุดประสงค์เป็ นหลัก ฉะนั้นจึงใช้ได้ทวั่ ไปโดยไม่จาํ กัดว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะมี
ระดับการศึกษาสู งตํ่าเพียงใด (ภาคภูมิ ชินวงศ์ 2550 : 48) งานวิจยั ครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่
เป็ นทางการแบ่งลักษณะได้ดงั นี้
การสัมภาษณ์โดยเปิ ดกว้างไม่จาํ กัดคําตอบ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การตะล่อมกล่อมเกลา
การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
2. การสังเกต
คําว่า “สังเกต” หมายถึ ง “การเฝ้ าดู สิ่งที่ เกิ ดขึ้ นหรื อปรากฏการณ์ ข้ ึ นอย่า งเอาใจและ
กําหนดไว้อย่างมีระเบียบวิธี เพื่อใช้วเิ คราะห์หรื อหาความสัมพันธ์ของสิ่ งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่ งอื่น”
(ภาคภูมิ ชินวงศ์ 2550 : 49) ดังนั้นผูว้ จิ ยั
3. การจดบันทึก
บันทึ ก ภาคสนามคื อ การบันทึ ก ข้อมูล ที่ ไ ด้จากการสัง เกต การจดบันทึ ก เป็ นวิธี ก าร
สําคัญในการเก็บข้อมูลเพื่อทําให้การวิจยั นั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (ภาคภูมิ ชินวงศ์ 2550 : 49) ผูว้ ิจยั ได้จด
บันทึก ข้อมูล คําถาม คําตอบ ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และรายละเอียดที่ตอ้ งการศึกษา
4. การบันทึกเสี ยง
เนื่ องด้วยการจดบันทึ ก นั้นอาจทํา ให้ข ้อมูล ที่ ไ ด้รับ บกพร่ องหรื อขาดความสมบูรณ์
เพราะการจดบันทึกไม่สามารถรวบรวมจากการสัมภาษณ์ในระหว่างสัมภาษณ์ และรายละเอียดที่
ต้องการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการดําเนินการวิจัย
ในการดําเนินวิจยั ครั้งนี้ เป็ นวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพที่มีเครื่ องมือในการวิจยั ประกอบด้วย
1. แนวคําถาม (Interview Guide) เป็ นเครื่ องมือในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลจริ ง
และ ช่วยให้การสัมภาษณ์เป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและตรงตามวัตถุประสงค์
2. เครื่ องบันทึกเสี ยง เพื่อใช้บนั ทึกข้อมูลระหว่างการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
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3. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เพื่อเก็บข้อมูลภาพ ในการลงภาคสนาม
4. เครื่ องมือที่ช่วยจดบันทึก คือสมุดจดและปากกาสําหรับจดบันทึกข้อมูลที่ได้รับจาก
การสัมภาษณ์ ซึ่ งช่วยในการบันทึกคําพูด
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล หลังจากที่ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วโดยการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวบรวมได้ท้งั หมด โดยการเขียนบันทึก ผูว้ ิจยั นําข้อมูลเหล่านั้นมาทําการ
ถอดความในเทปบันทึกเสี ยงและเทปบันทึกเสี ยงมา อ่าน-ฟั ง-วิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกัน และนํามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาตามกรอบวัตถุ ประสงค์ที่ได้กาํ หนดไว้ก่อนทําการศึกษา ทําการสรุ ปผล
รวมทั้งเสนอข้อเสนอแนะ จากนั้นทําการรวบรวมจัดเป็ นรู ปเล่มเพื่อรายงานผลการศึกษา
5. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ใช้เวลาทั้งสิ้ น 9 เดือน โดยเริ่ มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2553 –
กุมภาพันธ์ 2554 โดยได้กาํ หนดเป็ น 4 ขั้นตอนคือ
5.1 ขั้นตอนการกําหนดหัวข้อ ปัญหา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับ
5.2 ขั้นตอนการสื บค้นทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
5.3 ขั้นตอนการลงพื้นที่ศึกษาข้อเท็จจริ งโดยการสัมภาษณ์ และสังเกต
5.4 ขั้นตอนการนําผลข้อมูลมา วิเคราะห์ ประเมินผล สรุ ปผลการวิจยั

บทที4่
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนําเสนอผลการศึกษาเรื่ อง การตลาดการกีฬาของสโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน ในครั้งนี้
เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจากสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ซึ่ งเป็ นการรวบรวม
ข้อมู ล ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง โดยผูว้ ิจยั จะนํา เสนอในรู ป แบบของการวิเคราะห์ ข้อมูล ที่ ไ ด้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกรวมทั้งข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้จาํ แนกเป็ น
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ประวัติความเป็ นมาของสโมสรฯ
2. โครงสร้างการบริ หาร
3. นโยบาย ภารกิจของสโมสรฯ
4. ผลิตภัณฑ์
5. การตั้งราคา
6. ช่องทางการจัดจําหน่าย
7. การส่ งเสริ มทางการตลาด
8. เครื อข่ายพันธมิตร
9. ปั ญหาอุปสรรค
1. ประวัติความเป็ นมาของสโมสรฯ
กกกกกกกก1.1 การก่อตั้ง
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักพบว่าสโมสรฟุตบอล บีอีซีเทโร ศาสน หรื อมีฉายาว่า “ทีมเจ้าบุญทุ่ม” เนื่องจากเป็ นสโมสรที่ใช้เงินเพื่อซื้ อตัวนักฟุตบอลที่มี
ชื่ อเสี ยงระดับประเทศเป็ นจํานวนมาก ได้เริ่ มก่อตั้งเมื่ อปี พ.ศ. 2535 เดิ มเรี ยกกันในนามทีม
โรงเรี ยน ศาสนวิทยา ก่อตั้งโดยนายวรวีร์ มะกูดี สโมสรได้เข้าร่ วมการแข่งขันฟุตบอลชิ งถ้วย
พระราชทานประเภท ง หรื อ ดิวชิ นั่ 3 ที่เรี ยกกันตามหลักสากล
กกกกกกกกในปี พ.ศ. 2536 ทีมได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นถ้วย ค ปี พ.ศ. 2537 ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นถ้วย
ข และได้เลื่อนชั้นมาเล่นถ้วย ก ในปี พ.ศ. 2538 และในปี พ.ศ. 2539 ทีมได้เข้าร่ วมการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยลีกเป็ นครั้งแรกและได้ร่วมทีมกันระหว่าง โรงเรี ยนศาสนวิทยากับบริ ษทั เทโร เอ็น
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เตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด โดยใช้ชื่อทีมว่า สโมสรฟุตบอลเทโร ศาสน ผลการแข่งขันได้อนั ดับที่ 12
จากจํานวน 18 ทีม ปี พ.ศ. 2540 เข้าร่ วมแข่งขันฟุตบอลไทยลีกได้อนั ดับที่ 5
ในปี พ.ศ.2541 บริ ษทั บีอีซี เวิร์ลด จํากัด (มหาชน) ได้เข้ามาสนับสนุ นทีมสโมสร
ฟุตบอลเทโร ศาสน โดยได้เปลี่ยนชื่อสโมสรฯ เป็ น สโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน สโมสรฯ ได้
เข้าร่ วมการแข่งขัน ฟุตบอลไทยลีก ได้อนั ดับที่ 3 และ รายการ เอฟ เอ คัพ เข้ารอบ 8 ทีมสุ ดท้าย ใน
ปี พ.ศ. 2542 ได้เข้าร่ วมการแข่งขัน ฟุตบอลไทยลีก ได้อนั ดับที่ 3 และรายการ เอฟ เอ คัพ เข้ารอบ 4
ทีมสุ ดท้าย และในปี พ.ศ. 2543 ได้เข้าร่ วมการแข่งขัน ฟุตบอลไทยลีก ได้อนั ดับที่ 1 ถือว่าได้แชมป์
เป็ นครั้งแรกของสโมสร และ ชนะเลิศรายการฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภท ก
ปี พ.ศ. 2544 สโมสรฯ ได้ เข้าร่ วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกได้เป็ นแชมป์ จี เอส เอ็ม
ไทยลีก 2 สมัย ติดต่อกัน ในปี พ.ศ. 2548 สโมสรฟุตบอลอาร์ เซนอล หนึ่ งในสโมสรฟุตบอลที่
เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงมากที่สุดในโลก ของประเทศอังกฤษ ได้ประกาศยุทธศาสตร์ การกีฬาครั้งสําคัญ
ร่ วมกับยักษ์ใหญ่วงการบันเทิงของเมืองไทย บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
เพื่อสร้ างประวัติศาสตร์ ผนึ กกําลังพันธมิตรทางฟุตบอล ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการเล่น
ฟุตบอลของไทย และในขณะเดียวกันช่วยสร้างชื่อเสี ยงของทั้งทีม อาร์ เซนอล และ ทีมบีอีซี-เทโร
ศาสน ในประเทศไทยรวมทั้งในภูมิภาคเอเชียนี้ อีกด้วย ในปี พ.ศ. 2549 สโมสรฟุตบอลบีอีซี-เทโร
ศาสน ได้เปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ และชุดทีมใหม่ เพื่อให้คล้ายคลึงกับสโมสรฟุตบอลอาร์ เซนอล
ของประเทศอังกฤษ นาย ไบรอัน แอล มาร์ การ์ ประธานสโมสรฟุตบอลและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ที่มีใจรักฟุตบอลและมีความทุ่มเทให้กบั
สโมสรตลอดมา จึงทําให้สโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน มีสมาชิกทัว่ ประเทศเป็ นจํานวนมาก
และมีชื่อเสี ยงโด่งดังจนถึงทุกวันนี้ (ธัญญะ วงศ์นาค:2553)
1.2 ตราสโมสร
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์ พบว่า ตราสโมสรเดิ มเป็ นรู ปสัญญาลักษณ์
มังกรสี ทองมีพ้ืนหลังสี ดาํ ต่อมาทางสโมสรได้ทาํ สัญญาเป็ นพันธมิตรกับสโมสรอาร์ เซนอล ทําให้
มีการพัฒนาตราสโมสรให้โดดเด่นมากขึ้น เป็ นการยกระดับภาพลักษณ์ของสโมสรให้เป็ นสากลมา
ยิง่ ขึ้น ปั จจุบนั ตราสโมสรได้เปลี่ยนแปลงมีรูปแบบของมังกรแบบอังกฤษโดยทางสโมสรพันธมิตร
เป็ นผูอ้ อกแบบให้ (ธัญญะ วงศ์นาค : 2553)
1.3 แหล่งเงินทุน
จากการศึกษาความเป็ นมาพบว่า เงินทุนในการดําเนินการเริ่ มแรกได้มาจากการลงทุน
ด้วยเงินของประธานสโมสรเอง ต่อมาวงการฟุตบอลในประเทศไทยได้มีการพัฒนาไปสู่ ความเป็ น
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มืออาชีพมากยิง่ ขึ้น ก่อให้เกิดแรงจูงใจกับนักลงทุนที่จะเข้ามาร่ วมลงทุนกับทางสโมสรอย่างมาก
ขึ้น แหล่งเงินทุนหลักได้มาจากการร่ วมลงทุนของนักลงทุนต่างๆ
เนื่องจากมีความชื่นชอบฟุตบอลอย่างจริ งจังโดยใช้เงินทุนของตัวเองมาสร้างสโมสรเริ่ มแรก
ต่อมามีสปอนเซอร์ ได้เข้ามาร่ วมลงทุ นเป็ นจํานวนมาก จากการพัฒนาของวงการฟุตบอล
ประเทศไทยเป็ นที่นิยมและมีผชู ้ มเพิ่มจํานวนมากขึ้น (ไบรอัน เอมาร์การ์ : 2553)

2. โครงสร้ างการบริหาร
จากการศึกษาพบว่า องค์กรมีโครงสร้างแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนประกอบไปด้วย ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ทีมงานหรื อผูบ้ ริ หารระดับทีม นักฟุตบอล ในส่ วนของผูบ้ ริ หารระดับสู งประกอบด้วย

ภาพที่ 1 : องค์กรเป็ นบริ ษทั เอกชนขนาดใหญ่มีธุรกิ จที่เป็ นของตัวเองอยู่หลายอย่างได้แก่
ไทยทีวีช่อง 3 สโมสร ฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน เป็ นต้น องค์กรมีกาํ ลังความสามารถใน
การดําเนิ นธุ รกิ จแต่ละอย่างของตัวเอง บริ ษทั มี การบริ หารจัดการที่ เป็ นระบบมี แบบแผน
ชัดเจน ฝ่ ายทุกฝ่ ายขององค์ทาํ งานร่ วมกันไปในทิศทางเดียวกัน (นงนุช เหม่งเวหา : 2553)
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3. นโยบาย ภารกิจของสโมสร
3.1 ด้านการตลาด
จากการสัมภาษณ์ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักพบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ได้มีการวางแผนใน
การทําการตลาดอย่างจริ งจังมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากต้องการกลับมาเป็ นผูน้ าํ อีกครั้ง ประกอบกับมีผใู้ ห้
การสนับสนุนจึงทําให้มีเงินทุนเข้ามาใช้ในการบริ หารจัดการเพิ่มขึ้น
สโมสรได้มีการวางแผนในเรื่ องของการตลาดอย่างจิงจังมากยิ่งขึ้น เพี่อจะทวงความสําเร็ จ
กลับคืนมา การตลาดที่ดีของสโมสรฯ ทําให้มีเงิ นทุนจากภาคธุ รกิจเอกชนเข้ามาสนับสนุ น
มากขึ้น ทําให้มีเงินเข้ามาบริ หารจัดการในเรื่ องต่างๆ ภายในสโมสร กลุ่มเงินทุนได้แก่ สาม
เค แบตเตอรี่ ไทยแอร์ เอเชี ย เอฟบีที รถจักรยานยนต์ฮอนด้า บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปไวไว เป็ น
ต้น (มงคล ผลสมหวัง : 2553)

3.2 คุณสมบัติพนักงาน
จากการศึกษาพบว่า พนักงานทุกคนของสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ต้องมีความรักใน
สโมสร และมีคติว่าต้องให้ความสําคัญกับกลุ่มสมาชิ กผูน้ ิ ยมชมชอบสโมสร ถื อว่าเป็ นเรื่ องที่ มี
ความสําคัญเป็ นอย่างมากและพนักงานส่ วนใหญ่ของทีมผ่านคัดเลือกมาจากกลุ่มสมาชิกของสโมสร
เข้ามาทํางานเพราะถือว่าเป็ นกลุ่มที่มีความรักความผูกพัน และพร้อมที่จะทํางานให้สโมสรอย่างเต็ม
ความสามารถ
พนักงานของสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ทุกคนจะต้องมีความคลัง่ ไคล้ค่อนข้างเยอะและรัก
ในตัวของสโมสรฯ เพราะจะสามารถทํางานล่วงเวลาได้โดยไม่รู้สึกถูกบี บบังคับในการ
ทํางานจะมีความรู ้สึกเต็มที เต็มอิ่มและทําให้มีความสุ ขทุกครั้งในการทํางาน (ธัญญะ วงศ์
นาค:2553)

3.3 ความสําเร็ จของสโมสร
สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน มีเป้ าหมายสู งสุ ดคือการกลับมาประสบความสําเร็ จได้แชมป์
ลีกสู งสุ ดของประเทศอีกครั้งหลังจากที่ไม่ประสบความสําเร็ จมานาน ผูบ้ ริ หารติดตามทุกขั้นตอน
ของการทํางานมากยิง่ ขึ้น สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน มีประธานสโมสรฯ ที่มีความจริ งจังอย่างแท้จริ ง
ในการทํา สโมสรฟุ ตบอลจึ ง ทํา ให้ส โมสรมี เป้ าหมายและแนวทางของที ม ที่ ชัดเจนคื อ มี ค วาม
ต้องการประสบความสําเร็ จสู งสุ ดในทุกๆสิ่ งที่สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ได้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง พนัง
งานทุกคนในสโมสรฯ มีความรักและมีความทุ่มเทในการทํางานและมีความสุ ขในการทํางาน และ
เมื่อสโมสรฯ ประสบความสําเร็ จพนักงานทุกๆคนก็มีความสุ ขไปด้วยในสิ่ งที่สโมสรได้รับจากการ
ทํางานของพวกเขา (ธัญญะ วงศ์นาค:2553)
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4. ผลิตภัณฑ์
4.1 ทีมฟุตบอล
จากการศึกษาพบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ประกอบไปด้วยทีมชุดใหญ่และทีมชุ ด
เล็ก ในการส่ งรายชื่ อเข้าแข่งขันในแต่ละทุกรายการจะสามารถส่ งรายชื่อได้ 25 คน การส่ งแข่งขัน
ในแต่ละนัดจะส่ งรายชื่ อได้ 18 คน ประกอบไปด้วยผูเ้ ล่นตัวจริ ง 11 คน และผูเ้ ล่นตัวสํารองจํานวน
7 คน เช่ นเดียวกันทั้ง 2 ชุ ด และเป็ นมาตรฐานเดียวกันสําหรับทุกทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขัน อีกทั้ง
สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ยังได้มีโรงเรี ยนที่เป็ นพันธมิตรทางฟุตบอลคือโรงเรี ยนพาณิ ชยการราช
ดําเนินได้ส่งนักฟุตบอลของโรงเรี ยนมาให้ทางสโมสรได้คดั เลือกเพื่อทําสัญญาเป็ นนักฟุตบอลของ
สโมสรต่อไป
ทางสโมสรมีทีมที่ ใช้สําหรั บในการแข่ งขันทั้งหมดอยู่สองที มคื อ ที มชุ ดใหญ่และที มชุ ด
เยาวชน โดยที่ มีการบริ หารจัดการที มที่ ได้มาตรฐานในระดับความเป็ นมื ออาชี พอย่างสู ง
ที่ สุดเหมือนกัน ยังมีทีมงานที่ นาํ มาจากต่ างประเทศ และยังแมวมองสําหรั บค้นหานักเตะ
ใหม่ๆ มีโรงเรี ยนที่เป็ นพันธมิตรทางฟุตบอล ส่ งนักเตะเยาวชนให้มาคัดเลือกเข้ามาเป็ นส่ วน
หนึ่งของสโมสร (พยงค์ ขุนเณร : 2553)

4.2 สนามฟุตบอล
จากการศึกษาพบว่า ทางสโมสรยังไม่มีสนามที่ใช้ในการแข่งเป็ นของตนเอง ต้องทําเช่า
สนามของกรมพลศึกษา เพื่อนํามาเป็ นสนามหลักที่ใช้ในการแข่งขัน ทางสโมสรฯ มองเห็นว่าสนาม
ที่ใช้ในปั จจุบนั เป็ นสนามที่มาตรฐานสากลและมีความจุสามารถรองรับผูช้ ม โดยที่มีความเหมาะสม
ตรงตามความต้องการของทางสโมสรฯ และสมาชิกสโมสรฯ ยังสามรถเดินทางมาสู่ สนามได้ง่าย
ทางสโมสร บี อีซี-เทโร ศาสน ได้เช่ าสนามเทพหัสดิ นเป็ นสนามที่ ใช้ในการแข่งขัน เป็ น
สนามที่แฟนบอลสามารถสัญจรมาชมเมื่อที มมีการแข่งขันได้ง่าย สโมสรฯ ไม่ได้คาํ นึ งถึง
แค่ ป ริ ม าณจํา นวนยอดแฟนบอลในแต่ ละนัด การแข่ งว่ า จะต้อ งมี มากหรื อน้อยเพี ย งใด
จํานวนแฟนบอลที่เข้าชมในแต่ละนัดเฉลี่ยประมาณ 3,000-4,000 คน จะทําให้ภาพลักษณ์
ของสนามออกมาดูดี (พยงค์ ขุนเณร : 2553)

4.3 นักฟุตบอล
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ได้คดั เลือกนัก
ฟุตบอลที่มีความสามรถตรงตามความต้องการของสโมสร แล้วจึงตกลงทําสัญญาเป็ นนักเตะของ
สโมสรฯ โดยระยะเวลาของสัญญา และค่าจ้างของนักฟุตบอลแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปตาม
ชื่อเสี ยง และความสามารถของนักเตะ
สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน เป็ นสโมสรที่มีความเป็ นมืออาชี พระดับชั้นนําของประเทศ จึงทํา
ให้มีนกั ฟุตบอลที่มีทกั ษะและความสามรถเป็ นจํานวนมาก เช่น ธี รเทพ วิโนทัย เป็ นนักเตะ
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ชั้นนําของประเทศไทยในยุคปั จจุบนั ซึ่ งมีความเป็ นมืออาชี พและเป็ นนักฟุตบอลคนสําคัญ
ของทีมจึงทําให้เขามีสญ
ั ญาระยะยาวกับสโมสรฯ และมีค่าจ้างสูง นอกจากนี้ ธี รเทพ วิโนทัย
ยังเป็ นนักฟุตบอลต้นแบบของเยาวชน (พยงค์ ขุนเณร:2553)

4.4 ของที่ระลึก
จากการศึ ก ษาสั มภาษณ์ ผูใ้ ห้ข้อมูล หลัก พบว่า สโมสร บี อีซี -เทโร ศาสน มีก ารผลิ ต
สิ นค้าของใช้ ของที่ระลึกของสโมสรฯ ได้แก่ ชุดทีม ผ้าพันคอ แก้ว ปากกา พวงกุญแจ เป็ นต้น ของ
ที่ระลึกทุกประเภทมีรูปตราสัญญาลักษณ์ของสโมสรติดอยูใ่ นตัวสิ นค้า ในการผลิตของที่ระลึกแต่
ละประเภทต้องประชุ มจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ ายเพื่อทําให้ได้สินค้าที่ระลึ กออกมาตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มสมาชิกสโมสรฯ
ทางสโมสรฯ จะผลิตสิ นค้าจะคํานึ งความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิ กสโมสร และ
นําความคิดเห็นนั้นมาพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ ให้ตรงตามความต้องการ เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้แฟนบอล
ได้มีส่วนร่ วมกับสโมสรจึงเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้สมาชิกสโมสร เกิดความจงรักภักดีต่อสโมสร (นง
นุช เหม่งเวหา : 2553)

4.5 การพัฒนานักฟุตบอล
สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน ทางสโมสรได้กาํ หนดให้มีค่าตอบแทนเป็ นเบี้ยเลี้ ยงในการ
ฝึ กซ้อม และมีการจูงใจนักฟุตบอลโดยหากชนะการแข่งขัน ทีมจะได้รับรางวัลตามที่ได้ตกลงกันไว้
นักฟุตบอลของทีมมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็ นผูเ้ ล่นในระดับทีมชาติ
นักฟุตบอลของที มที่ ได้มาซ้อมตามตารางที่ ทีมได้กาํ หนดไว้ก็จะได้ค่าเบี้ ยเลี้ยงวันละ 300
บาทต่อคน ส่ วนนักเตะต่างชาติ ทางสโมสรจะมีการจัดหาที่ พกั ให้ทุกคน และถ้าผลงานใน
สนามดี ทีมผลการแข่งขันที มชนะ ทางสโมสรได้ทาํ ข้อตกลงให้กบั นักฟุตบอลทุกคนโดย
การให้โบนัสเป็ นผลตอบแทนมีมูลค่านัดละ 3,000 บาทต่อคน และเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นทุกปี
และนักฟุตบอลมีชุดแข่งเพื่อใช้ในการแข่งและสามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักแตะต่างที ม
ได้ต่อฤดูกาลจํานวน 4 ชุด (ภูเบศ ศุภพิพฒั น์ : 2553)

5. การตั้งราคา
5.1 ราคาค่าจ้างนักฟุตบอล
จากการศึกษาสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักพบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน กําหนดราคา
ค่าจ้างนักฟุตบอลแตกต่างกัน โดยความสามรถของนักฟุตบอลและความประพฤติของนักฟุตบอล
ในระยะเวลาที่เป็ นนักฟุตบอลของสโมสร
สโมสร อีซี-เทโร ศาสน การกําหนดค่าจ้างของนักฟุตบอลในแต่ละคนทางสโมสรฯ ดูจาก
ทักษะความสามรถและชื่ อเสี ยงของนักฟุต บอล โดยระยะเวลาของสัญญาทางสโมสรฯ

35
คัดเลือกจากความประพฤติในการซ้อม รวมถึงการแข่งขันของนักฟุตบอลในแต่ละนัด ว่ามี
ความมุ่งมัน่ ต่อทีมมากน้อยเพียงใด (ธัญญะ วงศ์นาค : 2553)

5.2 ราคาบัตรเข้าชม
จากการศึกษาพบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน กําหนดราคาบัตรเข้าชมเป็ นมาตรฐาน
เดียวกันกับทีมอื่นๆตาม ข้อกําหนดของไทยพรี เมียร์ลีกในแต่ฤดูกาล ยกเว้นบ้างกรณี ที่การแข่งขันมี
ความสําคัญ เช่น การแข่งขันชิ งชนะเลิศ รายการ “ เอฟ เอ คัพ ” เป็ นต้น จึงกําหนดราคาบัตรเข้าชม
เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม
ทางสโมสร บี อีซี-เทโร ศาสน กําหนดราคาบัต รเข้าชมการแข่ งขัน ราคา 80 บาทต่ อคน
ยกเว้นเด็กสามรถเข้าชมการแข่งขันได้โดไม่ตอ้ งซื้ อบัตรเข้าชม โดยค่าจําหน่ ายบัตรเข้าชม
ทั้งหมดเป็ นของสโมสรเจ้าบ้าน ในการแข่งขันที่มีความสําคัญโดยที่สโมสรฯ มีชื่อเสี ยงมา
ทําการแข่งขันกัน การกําหนดราคาบัตรเข้าชมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม
เนื่ องจากแฟนบอลจะเข้ามาชมการแข่ งขันมากขึ้ นและยังสนับสนุ นให้สโมสรเจ้าบ้านมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น (ภูเบศ ศุภพิพฒั น์ : 2553)

5.3 ราคาของที่ระลึก
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ทางสโมสรจะ
กําหนดโดยการคํานวณจากค่าใช้จ่ายต่า งๆ ทั้งหมดที่ใ ช้ในการนํามาผลิ ตสิ นค้าของที่ระลึ กว่า มี
ต้นทุนเท่าไร โดยที่ไม่คาดหวังว่ายอดขายของที่ระลึกจะต้องได้กาํ ไรมาก ทางสโมสรจะคํานึ งถึง
ความพึงพอใจของกลุ่มแฟนบอลเป็ นสําคัญ
สโมสรฯ ได้ทาํ การผลิตสิ นค้าตามความต้องการของกลุ่มแฟนบอลโดยไม่คาํ นึ งถึงผลกําไร
เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อตราสโมสร(ขวัญชัย บุญยัง : 2553)

6.ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
6.1 สนามกีฬา
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์ พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน สนามของ
สโมสรฯ เป็ นมาตรฐาน มีที่ต้ งั สะดวกต่อการคมนาคมของบุคคลทัว่ ไปและแฟนบอลหลักของทีมมี
ป้ ายบอกทางที่ จดั เจนและมี ระบบรั ก ษาความปลอดภัย ที่ เป็ นมาตรฐาน มี อฒ
ั ธจรรย์ที่ มี หลัง คา
สําหรับกันแดดกันฝน มีประตูทางเข้าออกสนามได้หลายทาง
สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ได้มีการเช่าสนามเทพหัสดินที่มีมาตรฐานตรงตามความต้องการ
ของทางสมาคมฟุตบอลแห่ งเอเซี ย โดยทางสโมสรมีการปลูกต้นไม้ในบริ เวณรอบๆ ของ
สนามและทําการปรับปรุ งสนาม ติ ดตั้งเก้าอี้ ทาสี สนามให้มีความสวยงามโดดเด่นและติ ด
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ป้ ายสปอนเซอร์ ของสโมสรที่มีความชัดเจนเมื่อมีการถ่ายทอดผ่านออกสื่ อต่างๆ ทําให้เกิ ด
ภาพลักษณ์ที่ดีของสโมสรต่อไป (มนัส วิเศษดี : 2553)

6.2 ช่องทางจัดจําหน่ายบัตรเข้าชม
6.2.1 สนามกีฬา
กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ทางสโมสรฯ
เมื่อมีการแข่งขันในแต่ละนัดที่ได้เป็ นเจ้าบ้าน สโมสรจะมีการจัดจําหน่ายบัตรเข้าชมบริ เวณที่หน้า
สนามแข่ง แต่ เมื่ อที มไปแข่งเป็ นทีม เยือนก็ข้ ึนอยู่กลับ สโมสรที่ไ ปแข่ง ว่าจะมีช่องทางการจัด
จําหน่ายบัตรในช่องทางใดบ้าง
สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน จําหน่ายบัตรผ่านเข้าประตูอยู่ที่ราคา 80 บาท ทุกที่ นง่ั เพื่อสร้าง
ความสะดวกในการเข้าชมและเป็ นการป้ องกันปั ญหาต่างๆ เช่น ลืมบัตรเข้าชม ทําบัตรสู ญ
หาย เป็ นต้น (มนัส วิเศษดี : 2553)

6.2.2 อินเตอร์เน็ต
กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ในการแข่งขัน
ที่สาํ คัญและยอดของผูช้ มคาดว่าจะสู ง ทางสโมสรจริ งมีการเปิ ดช่องทางการจัดจําหน่ายเพิ่มขึ้นโดย
การจําหน่ายผ่านทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อสร้างความสะดวกและลดปั ญหาความแออัดของแฟนบอลที่
จะมาซื้อบัตรเข้าชมหน้าสนาม
ทุกๆ ปี สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน จัดการแข่งขันนัดกระชับมิตรกับทีมชื่ อดังจากต่างประเทศ
จึงทําให้ผทู ้ ี่มีความชื่ นชอบในกีฬาฟุตบอลไม่ว่าจะในกลุ่มอายุใดเกิดความสนใจที่จะเข้าชม
ในการแข่งขันนัดกระชับมิตรต่ างๆ ที่ ทางสโมสรได้ทาํ การจัดขึ้ น ทางสโมสรจึ งมีการนํา
Thaiticket Major เข้ามาเป็ นช่องทางซึ่ ง Thaiticket Major เป็ นทรัพยากรอีกอย่างหนึ่ งของ
บริ ษทั บีอีซี-เทโร (มนัส วิเศษดี : 2553)

6.3 ร้านจําหน่ายของที่ระลึก
กกกกกกกกจากการศึก ษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์ พบว่า สโมสร บี อีซี -เทโร ศาสน ได้มีการ
จําหน่ายของที่ระลึกต่างๆ เช่น ชุดแข่ง ผ้าพันคอ แก้วนํ้า เป็ นต้น ไว้ที่หน้าสนามเพื่อที่จะได้ให้กลุ่ม
แฟนบอลและคนทัว่ ไปได้จบั จ่ายซื้อของที่ระลึกที่เป็ นของสโมสรได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีการจัด
ร้านแบบเปิ ดกว้าง มีป้ายตราสโมสรประดับอยูร่ อบร้าน เป็ นการทําให้ภาพลักษณ์ของร้านจําหน่าย
ของที่ระลึกโดดเด่น มีเอกลักษณ์
ทางสโมสรฯ ได้ท ํา การจํา หน่ า ยของที่ ร ะลึ ก ไว้ค รบทุ ก แบบที่ ส โมสรทํา การผลิ ต หน้า
สนามแข่ งขันคื อ สนามเทพหัส ดิ น ในการจํา หน่ า ยของที่ ร ะลึ กไม่ ไ ด้จาํ หน่ า ยเพี ย งวันที่
สโมสรมี การแข่ งขันเท่ านั้น แต่ จะจํา หน่ า ยทุ กวันตามวันและเวลาราชการเลยและกําลัง
สร้างช้อปขายของที่ระลึกของสนาม (นงนุช เหม่งเวหา : 2553)
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7. การส่ งเสริมทางการตลาด
7.1 ด้านทีมฟุตบอล
กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน ทางสโมสรได้
มีการโฆษณาข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับทีม และนัดการแข่งขันของทีมโดยผ่านทางสื่ อ
ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซด์ หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น ได้อย่างทัว่ ถึง
จากการที่ บ ริ ษ ัท บี อี ซี -เทโร ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท แม่ ข องสโมสร บี อี ซี -เทโร ศาสน นั้น มี สื่ อ
โทรทัศน์และวิทยุเป็ นของตัวเอง ทําให้เกิ ดความได้เปรี ยบในการแข่งขันทางการตลาดกับ
คู่แข่งที่ทาํ ให้ผคู ้ นทัว่ ไปรับรู ้ข่าวสารต่างๆ ของสโมสรสรได้อย่างทัว่ ถึงและมีความบ่อยครั้ง
มากที่สุดจึงสามรถสร้างแรงจูงใจกับผูค้ นทัว่ ไปได้มาก (วินิช แม้นมินทร์ : 2553)

กกกกกกกก7.2 ด้านสังคม
กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน ได้ทาํ แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั สโมสร โดยไม่ได้หวังสิ่ งใดตอบ
แทน เช่น การแจกสิ่ งของ ทุนการศึกษา เป็ นต้น
สโมสรฯ ได้รับผิดชอบต่อสังคมโดยการกําหนดโครงการแจกชุดแข่งของทีมให้กบั เยาวชน
ที่อยู่ตามโรงเรี ยนตามต่างจังหวัดที่ยงั ไม่มีชุดแข่งที่ ใช้ในการแข่งขันและแจกลูกฟุตบอลปี
ละ1,000 ลูก ให้กบั โรงเรี ยนที่ขาดโอกาสอุปกรณ์กีฬา (วินิช แม้นมินทร์ : 2553)

8.เครือข่ ายพันธมิตร
กกกกกกกก8.1 โรงเรี ยน
กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ได้มีโรงเรี ยน
ที่เป็ นพันธมิตรทางฟุตบอล ทางโรงเรี ยนจะเป็ นผูท้ ี่จะจัดส่ งนักฟุตบอลของโรงเรี ยนให้ทางสโมสร
คัดเลือกตัวนักฟุตบอลที่มีความสามารถตรงตามความต้องการของสโมสร เพื่อจัดการตกลงเป็ นนัก
ฟุตบอลของสโมสรต่อไป
สโมสรฯ ได้คดั เลือกนักฟุตบอลจากโรงเรี ยนพาณิ ชการราชดําเนิ น นักฟุตบอลคนใดมีความ
สามรถเหมาะสมในแผนการสร้างที มของสโมสรในอนาคต ทางสโมสรฯ จะตกลงสัญญา
เป็ นนักฟุตบอลของที มต่อไปส่ วนนักฟุตบอลที่ ทางสโมสรไม่ได้เอาก็จะปล่อยให้ไปคัดตัว
กับสโมสรอื่ นๆ ซึ่ งทางสโมสรไม่ได้ปิดกั้นความสามารถของนักฟุตบอล นักฟุตบอลที่ มี
ชื่ อเสี ยงของสโมสรที่ได้คดั เลือกมาจากโรงเรี ยนพาณิ ชยการราชดําเนิ น ได้แก่ ดัสกร ทอง
เหลา วิมล จันทร์คาํ เป็ นต้น (ธัญญะ วงศ์นาค : 2553)
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8.2 แหล่งเงินทุน
กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน สโมสรได้มี
แหล่งเงินทุนจากหลายๆ กลุ่มบริ ษทั นักลงทุนเป็ นผูส้ นับสนุ นเงินทุนในการบริ หารจัดการในเรื่ อง
ต่างๆ ของสโมสรฯได้แก่ ค่าเช่าสนาม ค่าปรับปรุ งสนาม เงินในการใช้ซ้ื อตัวฟุตบอล เงินเดือนนัก
ฟุตบอล เป็ นต้น
แหล่งเงิ นทุนที่เป็ นสปอนเซอร์ หลักๆ ของสโมสร ได้แก่ สามเค แบตเตอรี่ ไทยแอร์ เอเชี ย
เอฟบีที รถจักรยานยนต์ฮอนด้า บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปไวไว เป็ นต้น เหล่านี้ จะให้การสนับสนุน
เงิ นทุ นหลักๆ ให้กบั สโมสรในการจัดการบริ หารภายในสโมสรโดยเงิ นทุ นอยู่ใ นระดับ
หลายสิ บ ล้า นบาท ทั้ง เงิ น เดื อ นนัก ฟุ ต บอลที่ ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นหลัก แสนบาทและค่ า
เครื่ องบิ นที่ ใช้ในการเดิ นทางไปแข่งขันในที่ ต่างๆ ล้วนเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ธัญญะ วงศ์
นาค : 2553)

9.ปัญหาอุปสรรค
กกกกกกกก9.1 ทางด้านการเมือง
กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์ พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน เนื่ องจาก
ประเทศไทยมี ปั ญญาทางการเมื องภายในประเทศ จึ ง ทํา ให้เกิ ดผลกระทบต่อวงการฟุ ตบอลใน
ประเทศและสโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน อย่างเห็นได้ชดั
กกกกกกกกในประเทศกําลังมีปัญหาทางการเมือง ทําให้วงการฟุตบอลในประเทศเกิ ดการหยุดการแข่งขัน

ฟุตบอลไม่สามารถแข่งกันได้ สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน เนื่ องจากไม่สามารถใช้สนามเทพหัสดิ นในการเป็ นเจ้า
บ้านในแข่งขันได้ สนามอยูใ่ กล้สถานที่มีปัญหาทางการเมือง จึงทําให้นดั การแข่งขันต้องถูกเลื่อนออกไปหลายนัด
(นงนุช เหม่งเวหา : 2553)

กกกกกกกก9.2 การทะเลาะวิวาทของกองเชียร์
กกกกกกกกจากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์ พบว่า สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน ไม่มีเรื่ อง
ปัญหาของทะเลาะวิวาทของสมาชิกสโมสรฯ ระหว่างการแข่งขัน เนื่องจากสมาชิ กสโมสรฯ ไม่ได้
เป็ นพวกใช่ความรุ นแรง และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
สโมสร บี อีซี-เทโร ศาสน ไม่มีเรื่ องของปั ญหาการทะเลาะวิวาทของแฟนบอล เนื่ องจาก
แฟนบอลของทีมนั้นมาชมการแข่งขัน เพื่อความสนุกและความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าอาจจะมี
เรื่ องแฟนบอลทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นได้ แต่ทางสโมสรมีการเตรี ยมการสําหรับแก้ไขปั ญหาไว้
(ธัญญะ วงศ์นาค : 2553)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “การตลาดการกี ฬาของสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน” ผูศ้ ึ กษามี
จุดประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาถึงการตลาดของสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน ในการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ขอเสนอการศึกษา ดังนี้
1. สรุ ปผลการศึกษา
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ
1. สรุ ปผลการศึกษา
1.1 ประวัติความเป็ นมาของสโมสร
1.1.1 การก่อตั้ง
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักพบว่าสโมสรฟุตบอล บีอีซีเทโร ศาสน หรื อมีฉายาว่า “ทีมเจ้าบุญทุ่ม” เนื่องจากเป็ นสโมสรที่ใช้เงินเพื่อซื้ อตัวนักฟุตบอลที่มี
ชื่ อเสี ยงระดับประเทศเป็ นจํานวนมาก ได้เริ่ มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 เดิ มเรี ยกกันในนามทีม
โรงเรี ยนศาสนวิทยา ก่ อตั้งโดย นายวรวีร์ มะกูดี ในปี พ.ศ. 2536 ทีมได้เลื่ อนชั้นขึ้ นมาเล่ น
ถ้วย ค. ปี พ.ศ. 2537 ทีมได้เลื่ อนชั้นขึ้นมาเล่นถ้วย ข.และได้เลื่อนชั้นมาเล่นถ้วย ก.ในปี พ.ศ.
2538 และในปี พ.ศ. 2539 ทีมได้เข้าร่ วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเป็ นครั้งแรกและ ได้ร่วมทีมกัน
ระหว่าง โรงเรี ยนศาสนวิทยากับบริ ษทั เทโรเอ็นเตอร์ เนเม้นท์ จํากัด โดยใช้ชื่อทีมว่า สโมสร
ฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน
1.1.2 ตราสโมสร
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า ตราสโมสรเดิมเป็ นรู ปสัญญาลักษณ์
มังกรสี ทองมีพ้ืนหลังสี ดาํ ต่อมาทางสโมสรได้ทาํ สัญญาเป็ นพันธมิตรกับสโมสรอาร์ เซนอล ทําให้
มีการพัฒนาตราสโมสรให้โดดเด่นมากขึ้น เป็ นการยกระดับภาพลักษณ์ของสโมสรให้เป็ นสากลมา
ยิง่ ขึ้น ปั จจุบนั ตราสโมสรได้เปลี่ยนแปลงมีรูปแบบของมังกรแบบอังกฤษโดยทางสโมสรพันธมิตร
เป็ นผูอ้ อกแบบ
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1.1.3 แหล่งเงินทุน
จากการศึกษาความเป็ นมาพบว่า เงินทุนในการดําเนิ นการเริ่ มแรกได้มาจากการลงทุน
ด้วยเงินของประธานสโมสรเอง ต่อมาวงการฟุตบอลในประเทศไทยได้มีการพัฒนาไปสู่ ความเป็ น
มืออาชี พมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิ ดแรงจูงใจกับนักลงทุนที่จะเข้ามาร่ วมลงทุนกับทางสโมสรอย่างมาก
ขึ้น แหล่งเงินทุนหลักได้มาจากการร่ วมลงทุนของนักลงทุนต่างๆ
1.2 โครงสร้างการบริ หาร
จากการศึกษาพบว่า องค์กรมีโครงสร้างแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนประกอบไปด้วย ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ทีมงานหรื อผูฝ้ ึ กสอน นักฟุตบอล องค์กรเป็ นบริ ษทั เอกชนขนาดใหญ่มีธุรกิจที่เป็ นของ
ตัวเองอยูห่ ลายอย่างได้แก่ ไทยทีวีช่อง 3 สโมสร ฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน เป็ นต้น องค์กรมีกาํ ลัง
ความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิ จแต่ละอย่างของตัวเอง บริ ษทั มีการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบมี
แบบแผนชัดเจน ฝ่ ายทุกฝ่ ายขององค์ทาํ งานร่ วมกันไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 นโยบาย ภารกิจของสโมสร
1.3.1 ด้านการตลาด
จากการสัมภาษณ์ ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักพบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ได้มี
การวางแผนในการทําการตลาดอย่างจริ งจังมากยิ่งขึ้ น เนื่ องจากต้องการกลับมาเป็ นผูน้ าํ อีกครั้ ง
ประกอบกับมีผใู ้ ห้การสนับสนุนจึงทําให้มีเงินทุนเข้ามาใช้ในการบริ หารจัดการเพิ่มขึ้น
1.3.2 คุณสมบัติพนักงาน
จากการศึกษาพบว่า พนักงานทุกคนของสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน มี
ความรักในสโมสร และมีคติวา่ ต้องให้ความสําคัญกับกลุ่มสมาชิ กผูน้ ิยมชมชอบสโมสร ถือว่าเป็ น
เรื่ องที่มีความสําคัญเป็ นอย่างมากและพนักงานส่ วนใหญ่ของทีมผ่านคัดเลือกมาจากกลุ่ มสมาชิ ก
ของสโมสรเข้ามาทํางานเพราะถื อว่าเป็ นกลุ่มที่มีความรักความผูกพัน และพร้ อมที่จะทํางานให้
สโมสรอย่างเต็มความสามารถ
1.3.3 ความสําเร็ จของสโมสร
สโมสรบี อี ซี -เทโร ศาสน มี เ ป้ าหมายสู ง สุ ด คื อ การกลับ มาประสบ
ความสําเร็ จได้แชมป์ ลีกสู งสุ ดของประเทศอีกครั้งหลังจากที่ไม่ประสบความสําเร็ จมานาน ผูบ้ ริ หาร
ติดตามทุกขั้นตอนของการทํางานมากยิ่งขึ้น สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสนมีประธานสโมสรฯ ที่มีความ
จริ งจัง อย่า งแท้จริ งในการทํา สโมสรฟุตบอลจึ งทําให้สโมสรมีเป้ าหมายและแนวทางของที ม ที่
ชัดเจนคือมีความต้องการประสบความสําเร็ จสู งสุ ดในทุกๆสิ่ ง
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1.4 ผลิตภัณฑ์
1.4.1 ทีมฟุตบอล
จากการศึ กษาพบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ประกอบไปด้วยทีมชุ ด
ใหญ่และทีมชุดเล็ก ในการส่ งรายชื่อเข้าแข่งขันในแต่ละทุกรายการจะสามารถส่ งรายชื่อได้ 25 คน
การส่ งแข่งขันในแต่ละนัดจะส่ งรายชื่อได้ 18 คน ประกอบไปด้วยผูเ้ ล่นตัวจริ ง 11 คน และผูเ้ ล่นตัว
สํารองจํานวน 7 คน เช่นเดียวกันทั้ง 2 ชุ ด และเป็ นมาตรฐานเดียวกันสําหรับทุกทีมที่เข้าร่ วมการ
แข่งขัน อีกทั้งสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ยังได้มีโรงเรี ยนที่เป็ นพันธมิตรทางฟุตบอลคือโรงเรี ยน
พาณิ ชยการราชดําเนินได้ส่งนักฟุตบอลของโรงเรี ยนมาให้ทางสโมสรได้คดั เลือกเพื่อทําสัญญาเป็ น
นักฟุตบอลของสโมสรต่อไป
1.4.2 สนามฟุตบอล
จากการศึกษาพบว่า ทางสโมสรยังไม่มีสนามที่ใช้ในการแข่งเป็ นของ
ตัวเอง ต้องเช่ าสนามของกรมพละศึกษาเพื่อนํามาเป็ นสนามหลักที่ใช้ในการแข่งขัน ทางสโมสร
มองเห็นว่าสนามที่ใช้ในปั จจุบนั เป็ นสนามที่มาตรฐานสากลและมีความจุสามารถรองรับผูช้ ม โดย
ที่ มีค วามเหมาะสมตรงตามความต้องการของทางสโมสร แล้วแฟนบอลยังสามรถเดิ นทางมาสู่
สนามได้ง่าย
1.4.3 นักฟุตบอล
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน
ได้คดั เลื อกนักฟุตบอลที่ มีความสามรถตรงตามความต้องการของสโมสร แล้วจึงตกลงทําสัญญา
เป็ นนักเตะของสโมสรฯ โดยระยะเวลาของสัญญา และค่าจ้างของนักฟุตบอลแต่ละคนจะแตกต่าง
กันออกไปตามชื่อเสี ยง และความสามารถของนักเตะ
1.4.4 ของที่ระลึก
จากการศึกษาสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักพบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน มี
การผลิตสิ นค้าของใช้ ของที่ระลึกของสโมสรฯ ได้แก่ ชุดทีม ผ้าพันคอ แก้ว ปากกา พวงกุญแจ เป็ น
ต้น ของที่ระลึกทุกประเภทมีรูปตราสัญญาลักษณ์ของสโมสรติดอยูใ่ นตัวสิ นค้า ในการผลิตของที่
ระลึกแต่ละประเภทต้องประชุ มจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย เพื่อทําให้ได้สินค้าที่ระลึกออกมา
ตรงตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกสโมสรฯ
1.4.5 การพัฒนานักฟุตบอล
สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ทางสโมสรได้กาํ หนดให้มีค่าตอบแทนเป็ นเบี้ย
เลี้ยงในการฝึ กซ้อม และมีการจูงใจนักฟุตบอลโดยหากชนะการแข่งขัน ทีมจะได้รับรางวัลตามที่ได้
ตกลงกันไว้ นักฟุตบอลของทีมมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็ นผูเ้ ล่นในระดับทีมชาติ
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1.5 การตั้งราคา
1.5.1 ราคาค่าจ้างนักฟุตบอล
จากการศึกษาสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักพบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน
กําหนดราคาค่าจ้างนักฟุตบอลแตกต่างกัน โดยความสามรถของนักฟุตบอลและความประพฤติของ
นักฟุตบอล ในระยะเวลาที่เป็ นนักฟุตบอลของสโมสร
1.5.2 ราคาบัตรเข้าชม
จากการศึกษาพบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน กําหนดราคาบัตรเข้าชม
เป็ นมาตรฐานเดียวกันกับทีมอื่นๆตาม ข้อกําหนดของไทยพรี เมียร์ ลีกในแต่ฤดูกาล ยกเว้นบ้างกรณี
ที่การแข่งขันมีความสําคัญ เช่น การแข่งขันชิงชนะเลิศ รายการ “ เอฟ เอ คัพ ” เป็ นต้น จึงกําหนด
ราคาบัตรเข้าชมเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม
1.5.3 ราคาของที่ระลึก
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน
ทางสโมสรจะกําหนดโดยการคํานวณจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดที่ใช้ในการนํามาผลิตสิ นค้าของที่
ระลึกว่ามีตน้ ทุนเท่าไร โดยที่ไม่คาดหวังว่ายอดขายของที่ระลึกจะต้องได้กาํ ไรมาก ทางสโมสรฯ จะ
คํานึงถึงความพึงพอใจของกลุ่มแฟนบอลเป็ นสําคัญ
1.6 ช่องทางการจัดจําหน่าย
1.6.1 สนามกีฬา
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน
สนามของสโมสร เป็ นที่มีความเป็ นความเป็ นมาตรฐาน มีที่ต้ งั สะดวกต่อการคมนาคมของบุคคล
ทัว่ ไปและแฟนบอลหลัก ของที มมีป้ายบอกทางที่จดั เจนและมีระบบรัก ษาความปลอดภัย ที่เป็ น
มาตรฐาน มีอศั จรรย์ที่มีหลังคาสําหรับกันแดดกันฝน มีประตูทางเข้าออกสนามได้หลายทาง
1.6.2 ช่องทางจัดจําหน่ายบัตรเข้าชม
สนามกีฬา
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน
ทางสโมสรเมื่อมีการแข่งขันในแต่ละนัดที่ได้เป็ นเจ้าบ้าน ทางสโมสรจะมีการจัดจําหน่ายบัตรเข้า
ชมไว้ที่หน้าสนามแข่ง แต่เมื่อทีมไปแข่งเป็ นทีมเยือนก็ข้ ึนอยูก่ ลับสโมสรที่ไปแข่งด้วยว่า มีช่องทาง
การจัดจําหน่ายบัตรในช่องทางใด
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อินเตอร์ เน็ต
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน
บางนัดในการแข่งขันที่สาํ คัญและยอดของผูช้ มคาดว่าจะสู งทางสโมสร จึงมีการเปิ ดช่องทางการจัด
จําหน่ ายเพิ่มขึ้นโดยการจําหน่ ายผ่านทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อสร้างความสะดวกและลดปั ญหาความ
แออัดของแฟนบอลที่จะมาซื้ อบัตรเข้าชมหน้าสนาม
1.6.3 ร้านจําหน่ายของที่ระลึก
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน
ได้มีการจําหน่ายของที่ระลึกต่างๆ เช่น ชุดแข่ง ผ้าพันคอ แก้วนํ้า เป็ นต้น ไว้ที่หน้าสนามเพื่อที่จะได้
ให้กลุ่มแฟนบอลและคนทัว่ ไปได้จบั จ่ายซื้อของที่ระลึกที่เป็ นของสโมสรได้อย่างสะดวก เนื่องจาก
มีการจัดร้านแบบเปิ ดกว้าง มีป้ายตราสโมสรประดับอยูร่ อบร้าน เป็ นการทําให้ภาพลักษณ์ของร้าน
จําหน่ายของที่ระลึกโดดเด่น มีเอกลักษณ์
1.7 การส่ งเสริ มทางการตลาด
1.7.1 ด้านทีมฟุตบอล
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน
ทางสโมสรได้มีการโฆษณาข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับทีม และนัดการแข่งขันของทีม
โดยผ่านทางสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซด์ หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น ได้อย่างทัว่ ถึง
1.7.2 ด้านสังคม
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสรบีอีซี-เทโร ศาสน
ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั สโมสร โดยไม่ได้หวังสิ่ ง
ใดตอบแทน เช่น การแจกสิ่ งของ ทุนการศึกษา เป็ นต้น
1.8 เครื อข่ายพันธมิตร
1.8.1 โรงเรี ยน
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน
ได้มีโรงเรี ยนที่เป็ นพันธมิตรทางฟุตบอล ทางโรงเรี ยนจะเป็ นผูท้ ี่จะจัดส่ งนักฟุตบอลของโรงเรี ยน
ให้ท างสโมสรคัดเลื อกตัวนัก ฟุ ตบอลที่ มี ความสามารถตรงตามความต้องการของสโมสร เพื่อ
จัดการทําสัญญาเป็ นนักฟุตบอลของสโมสรต่อไป
1.8.2 แหล่งเงินทุน
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน
สโมสรได้มีแหล่ งเงิ นทุ นจากหลายๆกลุ่ มบริ ษทั นักลงทุนเป็ นผูส้ นับสนุ นเงิ นทุนในการบริ หาร
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จัดการในเรื่ องต่างๆของสโมสรได้แก่ ค่าเช่าสนาม ค่าปรับปรุ งสนาม เงินในการใช้ซ้ื อตัวฟุตบอล
เงินเดือนนักฟุตบอล เป็ นต้น
1.9 ปั ญหาอุปสรรค
1.9.1 ทางด้านการเมือง
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน
เนื่องจากประเทศไทยมีปัญญาทางการเมืองภายในประเทศ จึงทําให้เกิดผลกระทบต่อวงการฟุตบอล
ในประเทศและสโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน อย่างเห็นได้ชดั ขณะที่ภายในประเทศกําลังมีปัญหาทาง
การเมือง ทําให้วงการฟุตบอลในประเทศเกิดการข้อผิดพลาดในการแข่งขันฟุตบอลไม่สามารถแข่ง
กันได้ สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน ไม่สามารถใช้สนามเทพหัสดินในการเป็ นเจ้าบ้านในแข่งขันได้
เนื่องจากสนามอยู่ใกล้สถานที่ที่มีปัญหาทางการเมือง จึงทําให้นดั การแข่งขันต้องถูกเลื่อนออกไป
หลายนัด
1.9.2 การทะเลาะวิวาทของกองเชียร์
จากการศึกษาความเป็ นมาโดยสัมภาษณ์พบว่า สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน
ไม่มีเรื่ องปั ญหาของการตีกนั ของกองเชียร์ ระหว่างการแข่งขัน เนื่องจากกองเชียร์ ของทีมไม่ได้เป็ น
พวกหัวรุ นแรง และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี สโมสร บีอีซี-เทโร ศาสน เนื่ องจากกองเชียร์
ของที มนั้นมาชมบอลดู ฟุตบอลเพื่อความสนุ กและความเพลิดเพลิ น ถึงแม้ว่ามีปัญหาเกิ ดขึ้นทาง
สโมสรมีการเตรี ยมการสําหรับแก้ไขปั ญหาไว้
2.อภิปรายผล
เนื่ องจากการตลาดการกีฬามีความสําคัญที่ นําพามาซึ่ งรายได้ ลูกค้า พันธมิตร และแหล่ง
เงินทุนต่างๆ จากการศึกษาพบว่าการตลาดการกีฬาในประเทศไทย ยังมีการเจริ ญเติบโตน้อยมากซึ่ ง
ในปั จจุบนั ความนิยมชมชอบด้านกีฬาของผูช้ มชาวไทยเพิ่มมากขึ้น ดูได้จากผูช้ มจํานวนมากในการ
แข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ พรี เมียร์ ลีก จึงสมควรเป็ นอย่างยิง่ ที่บริ ษทั ฯ หรื อสโมสรฟุตบอลต่าง ๆ
ต้อ งมี ก ารดํา เนิ น งานทางการตลาดการกี ฬ าอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สํา หรั บ องค์ก รที่ ส ามารถทํา
การตลาดการกีฬาสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทําให้เกิดความได้เปรี ยบทางด้าน
การตลาดซึ่ งเป็ นปั จจัยที่จะนําพาองค์กรนั้นประสบความสําเร็ จ จะเห็นได้วา่ การตลาดการกีฬาเป็ น
เรื่ องสําคัญอย่างมากในโลกปั จจุบนั
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3.ข้ อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาทางสโมสรฟุตบอล บีอีซี-เทโร ศาสน ควรให้ความสําคัญกับเรื่ องของ
สิ นค้าที่ระลึกมากกว่านี้เพื่อทํากําไรให้มากขึ้น
2. ผลการศึกษาการตลาดการกีฬาในประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงการเติบโตทางภาครัฐ
ควรเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างจริ งจัง
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ศึกษากลยุทธ์การตลาดการกีฬา
2. ศึกษาเปรี ยบเทียบการตลาดการกีฬาในประเทศกับต่างประเทศ
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