บทที่ 1
ความสาคัญของปัญหา
1.1 ความสาคัญของปัญหา
กีฬาฟุตบอลเป็ นกีฬาที่ประชาชนชาวไทยให้ความนิ ยมในการติดตามทั้งที่เป็ นทีมชาติ
ไทย หรื อ สโมสรฟุตบอลภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก ล้วนมี
การประมูลแข่ งขัน จากเจ้าธุ ร กิ จ การสื่ อสาร หรื อธุ ร กิ จ บัน เทิ ง เพื่อเป็ นเจ้าของลิ ข สิ ทธิ์ ในการ
ถ่ายทอดสดฟุตบอลที่ได้รับความนิ ยม ได้สะท้อนถึงกระแสกี ฬาฟุตบอลในประเทศไทยได้เป็ น
อย่างดี ในระยะเวลาหลายปี ที่ผา่ นมากีฬาฟุตบอลได้รับความนิยมจากคนไทยทาให้ปัจจุบนั นักกีฬา
ฟุต บอลในประเทศไทยมี ก ารพัฒนาอย่างรวดเร็ ว เพราะมี ก ารมองเห็ น ถึงคุ ณ ค่าและมูลค่าที่ จ ะ
เกิด ขึ้น ในการลงทุ นกับกี ฬาฟุต บอล ทาให้กี ฬาฟุต บอลของประเทศไทยมีก ารพัฒนาเป็ นระบบ
เหมือนในกีฬาฟุตบอลในต่างประเทศ โดยมีลีกอาชีพทาให้นักฟุตบอลมีรายได้ที่แน่ นอน ถือเป็ น
การสร้างกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ หลายปี ที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและบริ ษทั เอกชน
ได้ให้การสนับสนุ นทางด้านการเงินทีมแก่ สโมสรฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก
หลายสโมสรทีมฟุตบอลได้พฒั นาการบริ หารการจัดการให้ดียงิ่ ข้น หลังจากได้รับเงินลงทุนจากนัก
ลงทุนที่มองเห็นถึงผลกาไรในอนาคต เพราะว่ากีฬาฟุตบอลเป็ นที่ได้รับความนิ ยมทาให้สามารถ
สร้างมูลค่าได้มหาศาลในอนาคต (กิตติคุณ บุญเกตุ , 2556) แม้ในความเป็ นจริ งโดยภภาพรวมแล้ว
สโมสรทีมฟุตบอลจากทวีปยุโรปและทวีปอเมริ กาใต้ได้พฒั นาไปมากและสโมสรทีมฟุตบอลจาก
ทวีปเอเชีย ยังต้องพัฒ นาตาม (เนตรนภา ประกอบกิจ , 2553) ความแตกต่ างที่ สาคัญ อาจมาจาก
ชื่อเสียงและตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอล ซึ่งเป็ นเป้ าหมายสูงสุ ดในการส่ งเสริ มความภักดีของ
สโมสรทีมฟุตบอลให้แข็งแกร่ ง ความภักดีน้ ี แสดงถึงความมัน่ คงและช่วยส่ งเสริ มความยัง่ ยืนของ
สโมสรทีมฟุตบอล (Pooley, 1978; Sutton , 1997) กีฬาฟุตบอลในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องตลอดมาทั้งในด้านจะเป็ นด้านการบริ หารจัด การด้านการตลาด รู ปแบบวิธีการแข่งขัน
เทคนิ คการฝึ กฝนกีฬาฟุตบอลที่น่าสนใจ (วิวิธ ธิ โสภา, 2549) เมื่อเป็ นนักฟุตบอลที่มีผลงานดี มี
ชื่อเสี ยง จะสร้ างผลงานความสาเร็ จให้กบั สโมสรทีมฟุตบอลและสโมสรและส่ งผลต่อการสร้าง
ตราสิ นค้า ให้กบั สโมสรทีมฟุตบอล ในประเทศไทยกีฬาฟุตบอลถื อเป็ นกีฬาที่ได้รับความนิ ยมสูง
ในแต่ละปี มีก ารจัดการแข่ งขัน หลายรายการ เช่น การแข่งขัน ฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก (สมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553)
การแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทยยังไม่สามารถนาเสนอหรื อมีอิทธิพลดึงดูดได้อย่างเต็มที่
ทาให้ประชาชนทัว่ ไปยังติดตามการแข่งขันฟุตบอลในประเทศ โดยรวมแล้วผูช้ มส่ วนใหญ่ยงั นิ ยม
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ฟุตบอลที่มาจากต่างประเทศ (กฤษณะ สมจิตร, 2545; ฐิติมาน มุทริ กเวช, 2547; ชาญวิทย์ ผลชีวิน,
2548; เนตรนภา ประกอบกิจ, 2553) รวมทั้งให้การสนับสนุนสโมสรทีมฟุตบอลไทยในด้านต่างไม่
เพียงพอ ปั ญหาและอุปสรรคที่สาคัญ เช่น งบประมาณสนับสนุ นจากภาครัฐและภาคเอกชนไม่
เพียงพอ การขาดความเป็ นมืออาชีพในการบริ หารการจัดการ การขาดความจริ งจังและความต่อเนื่อง
ในการพัฒนา เป็ นต้น (สมภพ ชื่นจิตร, 2544) ด้วยเหตุน้ ีการศึกษาการสร้ างตราสิ นค้าของสโมสร
ทีมฟุตบอลให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ มีการจัดการและการตลาดที่ดีเหมือนกับหลายประเทศ
ที่มีการแข่งขันฟุตบอลที่ประสบความสาเร็ จ (สุพิตร สมาหิ โต, ชัย นิ มากร และ นนชัย ศานติบุตร
กุล, 2547 ) ทั้งนี้ การสร้างสโมสรทีมฟุตบอล จะต้องได้รับการสนับสนุ นและส่ งเสริ มอย่างมีระบบ
ของสโมสรทีมฟุตบอล นักกีฬาและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Shilbury, Quick, & Westerbeek, 1997;
สิทธิ รัตนราษี, 2550)
กลยุทธ์การส้างความภักดีในตราสินค้าสาหรับสโมสรทีมฟุตบอลมีผลต่อความนิยมของผูท้ ี่
ชื่ น ชอบ เน้น ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างเอกลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้าของสโมสรที มฟุ ต บอลในฐานะเป็ น
องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างตราสิ นค้าความภักดีของตราสิ นค้าของสโมสรทีมฟุตบอลใน
ฐานะเป้ าหมายที่ตอ้ งการ (Brown, 1952; Balmer, 1998; de Chernatony, 1999; Khan, 2009) และ
การหาเอกลักษณ์ ระหว่างผูท้ ี่ชี่นชอบในสโมสรทีมฟุตบอล เอกลักษณ์ ดา้ นความภัก ดี ที่ส่งผลต่ อ
ความสาเร็ จของสโมสรทีมฟุตบอล (Mullin, Hardy, & Sutton, 1993) ผูท้ ี่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลจะ
มีความภักดีสูง และยึดสโมสรทีมฟุตบอลนั้นเป็ นศูนย์กลางในการแสดงตัวตน ดังนั้น การจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอล การหาเอกลักษณ์ของผู้
ที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล และความภักดีตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลเป็ นกลยุทธ์ตราสิ นค้าที่มี
ประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะอย่างยิง่ สโมสรทีมฟุตบอลนอกจากจะสามารถรักษาฐานของผูท้ ี่ชื่นชอบ
ในกี ฬาฟุต บอลที่แข็งแกร่ งได้ และยัง สามารถขยายจานวนผูท้ ี่ ชื่น ชอบในสโมสรทีมฟุต บอลได้
เพิ่มขึ้น (McConnell, 1968; Capron & Hulland, 1999)
ระดับของการภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลยังสามารถเทียบเท่ากับความรู้สึกของการเป็ นเจ้า
เข้าเจ้าของ ผูท้ ี่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลเป็ นตัวอย่างที่ดีในการแสดงความรู้สึกรวมทั้งการมีอารมณ์
ร่ ว มในผลการแข่ งขัน ทั้ง อารมณ์ ในความพ่ายแพ้แ ละอารมณ์ ในชัย ชนะในสถานการณ์ เช่ น นี้
ความสาเร็ จและความล้มเหลวของสโมสรทีมฟุตบอลอาจจะอุปมาอุปมัยอย่างใกล้ชิดกับความสาเร็ จ
และความล้มเหลวของผูท้ ี่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล (Brewer, 1991; Bergami & Bagozzi , 2000)
การยอมรับเอกลักษณ์ระหว่างผูท้ ี่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลและสโมสรทีมฟุตบอลกีฬา การ
ส่งเสริ มการเห็นคุณค่าในตนเอง มีผลทาให้ผทู้ ี่ชื่นชอบในสโมสรทีมฟุตบอลกลายมาเป็ นผูท้ ี่ภกั ดีใน
ที่สุด (Mahony, 1995; Moisescu, 2006) แนวคิดด้านกลยุทธ์ตราสิ นค้าสาหรับสโมสรทีมฟุตบอล
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กีฬาอาชีพ การยอมรับเอกลักษณ์ ระหว่างผูท้ ี่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลและสโมสรทีมฟุตบอล ควร
เป็ นแนวคิดที่สาคัญในพัฒนาสโมสรทีมฟุตบอลในระยะยาว (Wann, 1997) การประเมินเอกลักษณ์
ตราสิ น ค้า เป็ นปั ญ หาที่ ซับ ซ้อ นมากเนื่ อ งจากมี ปั จ จัย หลายประการที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า ง
เอกลัก ษณ์ ข องตราสิ น ค้า (Aaker, 1991; Weilbacher, 1995) การระบุ เอกลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า มี
ลักษณะเฉพาะในความทรงจาของผูบ้ ริ โภค การสร้างความผูกพันธ์ระหว่างตราสิ นค้ากับความทรง
จาของผูบ้ ริ โภคถือได้เป็ นองค์ประกอบของการสร้ างเอกลักษณ์ตราสิ นค้า (Aaker, 1997; James &
Ross, 2002)
ตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลเป็ นความโดดเด่นในเชิงสัญลักษณ์ที่จะช่วยสร้างความ
แตกต่างเหนื อคู่แข่งขัน (Farley, 1964; Aaker, 1991) เมื่อตราสิ นค้าได้รับการยอมรับว่าเป็ นสิ่ งที่มี
ความสาคัญและเป็ นประโยชน์แล้วการสร้างแล้วการบริ หารตราสิ นค้าให้มีคุณค่าเพิ่มในความคิด
ของผูท้ ี่ชื่นชอบในสโมสรที มฟุตบอลจึงเป็ นสิ่ งที่ ผทู้ ี่รับผิดชอบจาเป็ นจะต้องให้ความสนใจเป็ น
อย่างยิ่ง เพราะหากสามารถบริ หารตราสิ น ค้าให้แข็งแกร่ งได้แล้ว จะทาให้มีขอ้ ได้เปรี ยบในเชิ ง
ธุรกิ จมากขึ้ น (Cunningham, 1956; Jacoby, 1971) คุณค่ าตราสิ นค้านั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั สินค้านั้นคุณค่าตราสิ นค้าจะช่ วยให้มีอานาจการต่อรองมากขึ้น (Sheth, 1968; Aaker, 1991;
Keller, 1998) อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ต่างๆ ที่สโมสรทีมฟุตบอลจะได้รับก็ต่อเมื่อตราสิ นค้านั้น
มีคุ ณค่ าในความคิ ดของผูท้ ี่ ชื่นชอบในสโมสรที มฟุตบอล (Wernerfelt, 1991; Gladden, 1997;
Apostolopoulou, 2002) การที่ ผทู้ ี่ชื่นชอบในสโมสรทีมฟุตบอลสามารถรับรู้และเข้าใจถึงคุณค่าที่
ได้รับจากตราสิ นค้านั้น ๆว่ามีความรู้สึกชอบมีความมัน่ ใจและมีความพึงพอใจจนผูท้ ี่ชื่นชอบใน
สโมสรทีมฟุตบอลรู้สึกชอบในสโมสรทีมฟุตบอลนั้นๆมากกว่าเมื่อเที ยบกับ สโมสรทีมฟุตบอล
อื่นๆซึ่งคุณค่าดังกล่าวจะเป็ นสิ่ งที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้กบั สโมสรทีมฟุตบอลช่วยเพิ่มโอกาส
ในการที่สโมสรฟุตบอลสามารถตั้งราคาบัตรเข้าชมการแข่งขันและผลิตภัณฑ์ทุก ชนิ ดได้สูงกว่า
ล้วนต้องมีความภักดีในตราสินค้าและความภักดีในตราสิ นค้าที่ สูงจะสามารถดาเนิ นกิจกรรมทาง
การตลาดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (Farley, 1964; Day, 1969; Fournier, 1994; Aaker,
1996; Alhabeeb, 2007)
จากแนวความคิ ด ทางด้านการตลาดว่ า ผูท้ ี่ ชื่น ชอบในสโมสรที มฟุต บอลไม่ไ ด้ทาการ
ตัดสิ นใจแค่ เลือกสิ น ค้าซึ่งหมายถึงสโมสรทีมฟุตบอลที่ชอบเพียงอย่างเดียวแต่จ ะซื้อตราสิ นค้า
พร้อมกันด้วยนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในเชิงความหมายระหว่าง สิ นค้า ได้แก่ สิ่ งซึ่ง
นาเสนอถึงคุณประโยชน์เชิงหน้าที่ (Aaker, 1991; Gladden, 1997) ในขณะที่สัญลักษณ์ตราสิ นค้า
เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ เป็ นผลของการออกแบบกราฟิ กที่ เกี่ ยวข้องกับสัญลัก ษณ์ ได้แก่ ภาพ
สัญลักษณ์และเครื่ องหมายต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้สินค้าจึงควรออกแบบตราสัญลักษณ์ของ
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สินค้า ให้มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะ เพื่อความจา ความเชื่อถือ และความตรึ งตาตรึ งใจให้แก่ ผบู้ ริ โภค
ตลอดจนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั สินค้า (Chegini, 2010) นอกเหนือไปจากคุณประโยชน์เชิ งหน้าที่ หลัก
ในการใช้สอยของสินค้า สโมสรทีมฟุตบอลจะเป็ นการเสนอคุณค่าที่มีความหมายในความคิดของผู้
ที่ ชื่น ชอบในสโมสรที มฟุต บอลทั้งทางด้านคุ ณ ประโยชน์ คุ ณ ค่ าความพึงพอใจและคุ ณ ค่ าเชิ ง
สัญลักษณ์ ที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ไปยังที่ ตราสิ นค้า (Dubois & Laurent, 1999; Ross, 2006) ทาให้
ผูท้ ี่ชื่นชอบในสโมสรทีมฟุตบอลเกิดความมัน่ ใจในผลงานของสโมสรทีมฟุตบอลทีตนเองติดตาม
อยู่ และมีความพึงพอใจในการเข้าชมการแข่งขัน และพัฒนาเป็ นความภักดีในตราสิ นค้าและความ
ภักดีในตราสินค้าซึ่งพัฒนาเป็ นสาวกของสโมสรทีมฟุตบอลนั้นในที่ สุด (Reichheld, 1993; Aaker,
1996; Gladden, 1997; Chaudhuri & Holbrook, 2001; Funk, 2002; Fullerton, 2003; Erdener &
Ekrem, 2008; Chegini, 2010)
1.2 คาถามการวิจยั
ในการสร้างสโมสรทีมฟุตบอลให้มีความเป็ นมืออาชีพเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ด ทั้ง
ในด้านของเจ้าของสโมสรทีมฟุตบอล ด้านผูบ้ ริ หารสโมสรทีมฟุตบอล และด้านผูส้ นับสนุ นด้าน
การเงิน สิ่งสาคัญการสร้างตราสินค้า ให้กบั สโมสรทีมฟุตบอลเป็ นจุดเริ่ มต้นของความเข้มแข็งของ
สโมสรทีมฟุตบอล ผูว้ ิจยั จึงกาหนดคาถามการวิจยั ดังนี้
1. ระดับความรู้สึกของผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลต่อการจัดการตราสินค้าของสโมสร
ทีมฟุตบอลในไทยพรี เมียร์ลีกทั้งในด้านของอัตลักษณ์ที่มีเหมือนกัน อัตลักษณ์ที่โดดเด่น อัตลักษณ์
ที่มีเกียรติ อัตลักษณ์ที่ดึงดูดใจ อัตลักษณ์ของผูท้ ี่ชื่นชอบในสโมสร ทัศนคติภกั ดี และพฤติกรรม
ภักดี
2. ปัจจัยที่มีความสาคัญและส่งผลต่อการสร้างตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลที่แข่งขัน
ในไทยพรี เมียร์ลีก
3. การพัฒ นารู ปแบบของสโมสรที มฟุ ต บอลที่ เ หมาะสมจนส่ ง ผลให้ ผูท้ ี่ ชื่ น ชอบใน
สโมสรที มฟุต บอลส่ งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรม ทัศนคติ และพัฒนาเป็ นความภัก ดี ต่ อ
สโมสรทีมฟุตบอล
1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
เพื่อตอบปัญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลต่อการจัดการตราสิ นค้าของ
สโมสรทีมฟุตบอลในไทยพรี เมียร์ลีก
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2. เพื่อศึก ษาปั จ จัยเชิ งสาเหตุ ในการจัด การตราสิ น ค้าของสโมสรที มฟุต บอลในไทย
พรี เมียร์ลีก ที่มีผลต่อความภักดีของผูช้ ื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอล
3. เพื่อนาเสนอการสร้างการตลาดตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลที่เหมาะสมและส่ งผล
ให้ผทู้ ี่ชื่นชอบในสโมสรทีมฟุตบอลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ และพัฒนาเป็ นความ
ภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลไทยพรี เมียร์ลีก
1.4 ข้ อมูลพืน้ ฐานกีฬาฟุตบอลไทยและการแข่ งขันไทยพรีเมียร์ ลกี
ประวัตกิ ฬ
ี าฟุตบอล (สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553)
1. กีฬาฟุตบอล (Football) เป็ นกีฬาที่มีประชาชนทัว่ ไปสนใจที่จะชมการแข่งขันและเข้า
ร่ วมแข่งขันมากที่สุดในโลก ชนชาติใดเป็ นผูก้ าเนิดกีฬาชนิดนี้อย่างนั้นไม่อาจจะยืนยันได้แน่ นอน
เพราะแต่ละชนชาติต่างยืนยันเกิดจากประเทศของตน เฉพาะในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอิตาลี
ได้มีการละแข่งขันชนิ ดหนึ่ งที่เรี ยก ซูเลอ (Soule) หรื อจิโอโค เดล คาซิโอ (Gioco del calcio) มี
ลักษณะการแข่งขันที่คล้ายคลึงกับกีฬาฟุตบอลในปั จจุบนั ทั้งสองประเทศจึงมีการถกเถียงกันกีฬา
ฟุตบอลถือกาเนิ ดจากประเทศของตน และหาข้อยุติไม่ได้ เพราะขาดหลักฐานยืนยันอย่าง ดังนั้น
ประวัติของกีฬาฟุตบอลที่มีหลักฐานที่สามารถจะอ้างอิงได้ เพราะการแข่งขันที่มีกติกาการแข่งขันที่
แน่นอน ประเทศอังกฤษและเริ่ มมีการก่อตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลอย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2406
รวมทั้งกีฬาฟุตบอลอาชีพของอังกฤษเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2431
2. วิวฒ
ั นาการของกีฬาฟุตบอล ขงจื้อได้กล่าวไว้ในหนังสือ กังฟู (Kung Fu) เกี่ยวกับกีฬา
เฉพาะอย่างยิ่งกีฬาที่ใช้เท้าและศีรษะในสมัย จักรพรรดิ์ เซิงติ (Emperor Cneng Ti) (ปี 32 ก่อน
คริ สตกาล) มีการแข่งขันกีฬาที่คล้ายกับกีฬาฟุตบอลซึ่งเรี ยกซือ-ซู (Tsu-Chu) ซึ่งการเตะลูกหนังเท้า
กีฬาชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ซึ่งนักประพันธ์และนักประวัติศาสตร์ ในสมัยนั้นได้ยก
ย่องผูแ้ ข่งขันที่ มีชื่อเสี ยงให้เป็ นวีรบุ รุษของชาติ และในสมัยเดี ยวกันได้มีการแข่ งขัน คล้ายกีฬา
ฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่นอีก ในกรุ งโรมความเจริ ญของตะวันออกไกลได้แผ่ขยายถึงตะวันออกกลาง
เฉพาะอย่างยิ่งจากอิทธิพลของสงครามพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ มหาราช การแข่งขันกีฬาชนิ ดหนึ่ ง
เรี ยก ฮาร์ปาสตัม เป็ นกีฬาที่นิยมของชาวโรมและชาวกรี กโบราณวิธีการแข่งขัน มีประตู คนละข้าง
แล้วเตะลูกบอลไปยังจุดหมายที่ตอ้ งการ เช่น จากหมู่บา้ นหนึ่งไปอีกหมู่บา้ นหนึ่ง การแข่งขันจะเป็ น
การเตะ หรื อการขว้างไปข้างหน้าฮาร์ปาสตัม การเหวี่ยงไปข้างหน้า การแข่งขันกีฬาฮาร์ ปาสตัมใน
กรุ งโรมดูเหมือนจะเป็ นต้นกาเนิดของกีฬาซึ่งมีการแข่งขันในสมัยกลางในการแข่งขันฮาร์ ปาสตัม
ขนาดของสนามจะเล็กกสนามกีฬาซูเลอ แต่จุดประสงค์ของกีฬาทั้งสอง การนาลูกบอล ไปยังแดน
ของตน
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ในปี พ.ศ. 2344 กีฬาชนิดนี้ได้ขดั เกลาให้ดีข้ ึน มีการกาหนดจานวนผูแ้ ข่งขันให้เท่ากันใน
แต่ละข้างขนาดของสนามอยูใ่ นระหว่าง 80 - 100 หลา (73-91 เมตร) และมีประตูท้งั สองข้างที่ริมสุด
ของสนามซึ่งทาไม้ 2 อัน ห่างกัน 2-3 ฟุต
ในปี พ.ศ. 2366 ได้จดั ให้มีการแข่งขันกี ฬาฟุตบอลในรู ปแบบของการแข่งขันในปั จจุบนั
William Alice ผูเ้ ริ่ มวางกฎบังคับต่าง ๆ สาหรับกีฬาฟุตบอล ในปี พ.ศ. 2393 ได้มีการออกระเบียบ
และกฎของการแข่งขันไปสู่ ดินแดนต่าง ๆ ให้ปฏิบตั ิตาม จากัดจานวนผูแ้ ข่งขันให้มี ฝ่ายละ 15-20
คน
ในปี พ.ศ. 2400 สโมสรกีฬาฟุตบอลได้ก่อตั้งเป็ นครั้งแรกที่เมืองเซนพัสด์ประเทศอังกฤษ
และต่อมาในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2406 สโมสรกีฬาฟุตบอล 11 แห่ งได้มารวมกันที่กรุ งลอนดอน
เพื่อก่ อตั้งสมาคมกี ฬาฟุต บอลขึ้ น ซึ่ งถือเป็ นรากฐานในการก าเนิ ด สมาคมแห่ งชาติ จนถึง 140
สมาคม และทาให้ผแู้ ข่งขันกีฬาฟุตบอลต้องแข่งขันตามกฎและกติกาของสมาคมกีฬาฟุตบอล จน
เวลาผ่านไปจากคา Association ย่อเป็ น Assoc และกลายเป็ น Soccer ขึ้นในที่สุด ซึ่งนิยมเรี ยกกันใน
ประเทศอังกฤษ
ในปี พ.ศ. 2413 มีการกาหนดผูแ้ ข่งขันให้เหลือข้างละ 11 คน มีผแู้ ข่งขันกองหน้า 9 คน
และผูแ้ ข่งขันรักษาประตู 2 คน ผูร้ ักษาประตูใช้เท้าแข่งขันเหมือน 9 คนแรกจนกระทัง่ ให้เหลือ
ผูร้ ักษาประตู 1 คน แต่อนุญาตให้ใช้มือจับลูกบอลได้ในปี พ.ศ. 2423
สาหรับ ทวีป อเมริก าใต้ สโมสรแรกได้ถูกตั้งขึ้น ในประเทศอาร์ เจนติ นา เมื่อพี่น้องชาว
อังกฤษ 2 คน ได้ลงข้อความโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ของเมืองบูเอโนสไอเรส (Buenos Aires) เพื่อ
หาผูอ้ าสาสมัคร ในปี พ.ศ. 2427 กีฬาฟุตบอลกลายมาเป็ นวิชาหนึ่ งในโรงเรี ยนของเมือง บูเอโนส
ไอเรส การแข่งขันระดับชาติครั้งแรกในทวีปอเมริ กาใต้ การแข่งขันระหว่างอาร์เจนตินากับอุรุกวัย
ในปี พ.ศ.2448 แต่อเมริ กาเหนือเริ่ มแข่งขันเมื่อปี พ.ศ. 2435
ในอิตาลี ฮาร์ปาสตัมเป็ นต้นกาเนิดจิโอโค เดล คาลซิโอ ผูแ้ ข่งขันกีฬาจะเป็ นผูน้ าทางสังคม
หรื อแม้แต่ผนู้ าชั้นสูงของศาสนา เช่น สันตปาปา เกลาเมนต์ที่ 7 ลีออนที่ 10 และเออร์ เบนที่ 7 เป็ น
ถึงผูช้ นะเลิศเปี้ ยนในกีฬาฟลอเรนไทน์กีฬาฟุตบอล ต่อมาชาวโรได้ดดั แปลงเกมการแข่งขันฮาร์
ปาสตัมเสียใหม่ กาหนดให้ใช้เท้าแตะลูกบอลเท่านั้น ส่วนมือให้ใช้เฉพาะการทุ่มลูกบอล ซึ่งนักรบ
ชาวโรมันนิยมแข่งขันกันมาก
ในทวีปเอเชีย อินเดียเป็ นประเทศแรกที่เริ่มแข่ งขันกีฬาฟุตบอล ศาสตราจารย์จากวิทยาลัย
กัลกัตตา เป็ นผูน้ าสาเนากฎหมายการแข่งขันมาเผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2426 และในปี พ.ศ. 2435 ได้มี
การแข่งขันชิงถ้วยรางวัลเป็ นครั้งแรก ในทวีปซึ่งยังไม่มีชื่อเสี ยงในด้านการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
กีฬาชนิดนี้ได้เริ่ มมีการแข่งขันมาก่อนร่ วมร้อยปี แล้ว เช่นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง นิ วเซาท์เวลส์ ได้
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ถูกตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ. 2425 และสมาคมกีฬาฟุตบอลของประเทศนิ วซีแลนด์ได้
ถูกตั้งขึ้นหลังจากนั้น 9 ปี
ในแอฟริกา สมาคมระดับชาติแห่ งแรกได้ถูกตั้งขึ้นในประเทศแอฟริ กาใต้ แต่อียิปต์เป็ น
ประเทศแรกที่มีการแข่งขันระดับชาติในปี พ.ศ. 2467 3 ปี หลังจากที่ได้ก่อตั้งสมาคมขึ้น และอียปิ ต์
สามารถเอาชนะประเทศฮังการี ได้ 3-0 ในกีฬาโอลิมปิ กที่ปารี ส
การแข่ งขันระดับชาติเป็ นการแข่ งขัน ระหว่ างอังกฤษกับสกอตแลนด์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2415
และในปี แรกของศตวรรษที่ 20 ประเทศยุโรปอื่น ๆ อย่างไรตามในปี พ.ศ. 2447 กลุ่มประเทศต่าง ๆ
ในแถบนี้ ได้ประชุมกันที่ กรุ งปารี สเพื่อตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลนานาชาติข้ ึน ในครั้งแรกก่อนการ
จัดตั้งสหพันธ์ 20 วัน ประเทศสเปนและประเทศเดนมาร์กไม่เคยร่ วมการแข่งขันระดับชาติมาก่อน
และ 3 ประเทศใน 7 ประเทศที่ เข้าร่ ว มประชุ มยังไม่มีสมาคมกีฬาฟุต บอลในชาติ ข องตน แต่
สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) แข็งแกร่ งขึ้นเรื่ อยมา มีสมาชิก 5 ชาติ ในปี พ.ศ. 2481 และ
73 ชาติ ในปี พ.ศ. 2493 และในปั จจุบนั มีสมาชิกถึง 146 ประเทศ ที่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของ
สหพันธ์ฟุต บอลระหว่างประเทศ (FIFA) ทาให้สหพัน ธ์ฟุต บอลระหว่างประเทศ (FIFA) เป็ น
องค์กรกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สมาพันธ์ประจาทวีปของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งแรกที่ต้งั ขึ้น Conmebol ซึ่งเป็ นสมาพันธ์
ของอเมริ กาใต้ สมาพันธ์น้ ีได้ถกู จัดขึ้นเพื่อจัดตั้งเพื่อจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศภายในทวีปอเมริ กา
ใต้ ในปี พ.ศ. 2460 เกือบครึ่ งศตวรรษ ต่อมาเมื่อการแข่งขันภายในทวีปได้แพร่ หลายมากขึ้น จึงได้มี
การจัดตั้งสมาพันธ์ในทวีปอื่นๆ ขึ้นอีกสหภาพสมาคมกีฬาฟุตบอลยุโรป ในปี พ.ศ. 2497 ซึ่งเป็ นปี
เดียวกับการจัดตั้งในทวีปเอเชีย และ 2 ปี ก่อนการจัดตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลยุโรป ในปี พ.ศ. 2497
ซึ่งเป็ นปี เดียวกับการจัดตั้งสหพันธ์กีฬาฟุตบอลแห่งแอฟริ กา (Concacaf) หรื อสหพันธ์กีฬาฟุตบอล
แห่งทวีปอเมริ กากลาง ทวีปอเมริ กาเหนือ และแถบแคริ บเบี้ยน ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 และ
ที่พ่งึ ก่อตั้งล่าสุดในวงการกีฬาฟุตบอลโลกได้แก่สมาพันธ์กีฬาฟุตบอลแห่งโอเชียนเนีย (Oceannir)
สหพันธ์ กฬ
ี าฟุตบอลนานาชาติ (Federation International Football Association; FIFA)
ก่อตั้งขึ้นที่กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2447 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศฝรั่งเศส และ
ประเทศที่เข้าร่ วมก่อตั้ง 7 ประเทศ ฝรั่งเศส เบลเยียม เดนมาร์ ก เนเธอร์ แลนด์ สเปน สวีเดน และ
สวิตเซอร์แลนด์ มีสานักงานใหญ่ต้งั อยูท่ ี่เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สมาพันธ์ กฬ
ี าฟุตบอลที่ได้ รับการรับรองจากสหพันธ์ กฬ
ี าฟุตบอลนานาชาติ
1. Africa (C.A.F.) เป็ นเขตที่มีสมาชิกมากที่สุด ได้แก่ ประเทศแอลจีเรี ย ตูนิเซีย แซร์
ไนจีเรี ยและซูดาน เป็ นต้น
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2. America-North and Central Caribbean (Concacaf) ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
แคนาดา เม็กซิโก คิวบา เอติ เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา และฮอนดูรัส เป็ นต้น
3. South America (Conmebol) ได้แก่ ประเทศเปรู บราซิล อุรุกวัย โบลิเวีย อาร์ เจนตินา
ชิลี เวเนซุเอลา อีคิวเตอร์ และโคลัมเบีย เป็ นต้น
4. Asia (A.F.C.)เป็ นเขตที่มีสมาชิกรองจากแอฟริ กา ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย เกาหลี
ญี่ปุ่น ฮ่องกง เลบานอน อิสราเอล อิหร่ าน จอร์แดน และเนปาล เป็ นต้น
5. Europe (U.E.F.A.) เป็ นเขตที่มีการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมัน ฮังการี อิตาลี สกอตแลนด์ รัสเซีย สวีเดน สเปน และเนเธอร์แลนด์ เป็ นต้น
6. Oceannir เป็ นเขตที่มีสมาชิกน้อยที่สุดและเพิ่งจะได้รับการแบ่งแยก ได้แก่ ประเทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิ จิ และปาปัวนิวกินี
สหพันธ์ กฬ
ี าฟุตบอลแห่ งเอเชีย
ในทวีปเอเชียมีการจัดตั้งสหพันธ์กีฬาฟุตบอลแห่ งเอเชีย (A.F.C.) เพื่อดาเนิ นการด้านกี ฬา
ฟุตบอล ดังนี้
พ.ศ. 2495 มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กที่เฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
จากประเทศในเอเชียเข้ามาร่ วมการแข่งขัน จึงได้ปรึ กษาหารื อกันในการจัดตั้งสหพันธ์กีฬาฟุตบอล
เอเชียขึ้น
พ.ศ. 2497 มี ก ารแข่ ง ขัน เอเชี ย นเกมส์ ที่ก รุ งมะนิ ลา ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ได้เริ่ มตั้ง
คณะกรรมการจากชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก 12 ประเทศ
พ.ศ. 2501 มีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่ องนี้
อีก และมีประเทศเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกรวมเป็ น 35 ประเทศ
พ.ศ. 2509 สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA)ได้มองเห็นความสาคัญของ A.F.C. จึง
ได้กาหนดให้มีเลขานุการประจาในเอเชีย ออกค่าใช้จ่ายให้ท้ งั หมด รวมทั้งเงินเดือน และคนแรกที่
ได้รับตาแหน่งคือ Khow Eve Turk
พ.ศ. 2517 ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่กรุ งเตหะราน ประเทศอิหร่ านได้มีการประชุม
ประเทศสมาชิก A.F.C. และที่ประชุมได้ลงมติขบั ไล่อิสราเอล ออกจากสมาชิก และให้ จีนเข้าเป็ น
สมาชิกแทน ทั้ง ๆ ที่จีนไม่ได้เป็ นสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) นับเป็ นการ
สร้างเหตุการณ์ที่ประหลาดใจให้กบั คนทัว่ ไปเป็ นอย่างมากทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง
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พ.ศ. 2519 มีการประชุมกันที่ประเทศมาเลเซีย ปรากฏประเทศสมาชิกได้ลงมติให้ขบั ไล่
ประเทศไต้หวันออกจากสมาชิก และให้รับจีนเข้ามาเป็ นสมาชิกแทน ทั้ง ๆ ที่ไต้หวันเป็ นประเทศที่
ร่ วมกันก่อตั้งสหพันธ์ข้ ึนมา
สหพันธ์ กฬ
ี าฟุตบอลแห่ งเอเชีย
การดาเนินการต่าง ๆ มี ดังนี้
1. ดาเนินการจัดการแข่งขันและควบคุม Asian Cup
2. ดาเนินการจัดการแข่งขันและควบคุม Asian Youth
3. ดาเนินการจัดการแข่งขันและควบคุมกีฬาฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
4. ดาเนินการจัดการแข่งขันและควบคุม Pre-Olympic
5. ดาเนินการจัดการแข่งขันและควบคุม World Youth
6. ควบคุมการแข่งขัน Kings Cup, President Cup, Merdeka, Djakarta Cup
3. วิวฒ
ั นาการการเป็ นกีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
การจัด การแข่ งขัน ร่ ว มกัน ระหว่า งการกี ฬาแห่ งประเทศไทยและสมาคมกี ฬ า
ฟุต บอลแห่ งประเทศไทยฯ (รวมลีก) พ.ศ. 2550 การกี ฬาแห่ งประเทศไทย รวมกับสมาคมกี ฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ 4 รายการได้แก่ไทยแลนด์ พรี เมียร์ ลีก
กีฬาฟุตบอลลีกดิ วิชัน 1 กี ฬาฟุตบอลลีก ดิ วิชัน 2 และกี ฬาฟุตบอลไทยแลนด์ โปรวิน เชียลลีก
ประจาปี พ.ศ. 2550 ขึ้น ซึ่งถือเป็ นการรวมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยรายการที่
สาคัญ กีฬาฟุตบอล-ไทยแลนด์ พรี เมียร์ลีกและกีฬาฟุตบอลไทยแลนด์ โปรวินเชียลลีก รวมถึงการ
แข่งขันระดัองลงมาที่จดั การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ งประเทศไทยฯ เข้า
กัน (รวมลีก) หลังจากที่โครงการนี้ เกิดขึ้นมาแล้วหลายปี แต่ไม่สาเร็ จ เนื่ องจากเกิดปั ญหาหลาย
ประการ เฉพาะเรื่ องความพร้อมของสมาคมกี ฬาฟุตบอลแห่ งประเทศไทย และความพร้อมของ
สโมสรทีมฟุตบอลในเรื่ องของงบประมาณในการจัดการแข่งขันและการเตรี ยมสโมสรทีมฟุตบอล
มีการตกลงให้การกีฬาแห่ งประเทศไทยรับผิด ชอบในการสนับสนุ นด้านการอุดหนุ น สโมสรที ม
ฟุตบอล และงบประมาณในการดาเนินการจัดการแข่งขัน และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบด าเนิ น การจัด การแข่ ง ขัน กี ฬ าฟุต บอลอาชี พ 4 รายการ ดัง กล่ า ว ใช้ก ารจัด
โครงสร้างระบบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยแบบใหม่เป็ นระยะเวลา 3 ปี
เพื่อให้จานวนสโมสรทีมฟุตบอลในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ไทยแลนด์ พรี เมียร์ ลีก ลีกดิวิชนั 1
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และลีก ดิวิชนั 2 เท่ากันรายการละ 16 สโมสรทีมฟุตบอล เริ่ มในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีโครงสร้ างระบบ
การแข่งขัน ดังนี้ (จิรัฏฐ์ จันทะเสน, 2553)
1. การแข่งขันกี ฬาฟุตบอลอาชีพ ไทยแลนด์ พรี เมียร์ ลีก ประจาปี พ.ศ. 2550
ประกอบทั้งที่เข้าร่ วมการแข่งขัน 16 สโมสรทีมฟุตบอล มาจากการแข่งขันไทยแลนด์ พรี เมียร์ ลีก
ครั้งที่แล้ว 12 สโมสรทีมฟุตบอล สโมสรทีมฟุตบอลที่เลื่อนอันดับชั้นมาจาก ลีก ดิวิชนั่ 1 ครั้งที่แล้ว
2 ที่มาและสโมสรทีมฟุตบอลที่มาจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพโปรลีก 1 ครั้งที่แล้ว 2 สโมสร
ทีมฟุตบอล ใช้การแข่งขันในระบบ เหย้า-เยือน แบบพบกันหมด และเก็บคะแนนเพื่อหาสโมสรทีม
ฟุตบอลชนะเลิศและจะมีสโมสรทีมฟุตบอลที่ตกอันดับชั้นจานวน 4 สโมสรทีมฟุตบอล
2. การแข่งขัน กีฬาฟุตบอลอาชีพ ลีก ดิวิชนั 1 ประจาปี พ.ศ. 2550 ประกอบ
สโมสรทีมฟุตบอลที่เข้าร่ วมการแข่งขัน 24 สโมสรทีมฟุตบอล มาจากการแข่งขันลีก ดิวิชนั 1 ครั้งที่
แล้ว 7 สโมสรที มฟุต บอล สโมสรทีมฟุต บอลที่ เลื่อนอัน ดับชั้น มาจากลีกดิ วิชนั่ 2 ครั้ งที่ แล้ว 2
สโมสรทีมฟุตบอล สโมสรทีมฟุตบอลที่มาจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ โปรลีก 1 ครั้งที่แล้ว
11 สโมสรทีมฟุตบอล สโมสรทีมฟุตบอลที่เลื่อนอันดับชั้นมาจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ โป
รลีก 2 ครั้งที่แล้ว 2 สโมสรทีมฟุตบอล และสโมสรทีมฟุตบอลที่ เลื่อนอันดับชั้นมาจากการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภท ข ครั้งที่แล้ว 2 สโมสรทีมฟุตบอล การแข่งขันแบ่งเป็ น 2
กลุ่ม กลุ่มละ 12 สโมสรทีมฟุตบอล ใช้การแข่งขันในระบบ เหย้า -เยือน แบบพบกันหมดในแต่ละ
กลุ่ม สโมสรที มฟุต บอลที่ ได้ค ะแนนอัน ดับ 1 และอัน ดับ 2 ของแต่ ละกลุ่ม รวมเป็ นจ านวน 4
สโมสรทีมฟุตบอล จะได้ผา่ นเข้าไปแข่งขันอีกครั้งเพื่อหาสโมสรทีมฟุตบอลชนะเลิศและสิทธิเลื่อน
ชั้นไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพไทยแลนด์ พรี เมียร์ลีก ในครั้งต่อไป และจะมีสโมสรทีมฟุตบอลที่
ตกอันดับชั้นกลุ่มละ 5 สโมสรทีมฟุตบอล รวมเป็ นจานวน 10 สโมสรทีมฟุตบอล
3. การแข่งขัน กีฬาฟุตบอลอาชีพ ลีก ดิวิชนั่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2550 ประกอบ
สโมสรทีมฟุตบอลที่เข้าร่ วมการแข่งขัน 12 สโมสรทีมฟุตบอล มาจากการแข่งขัน ลึก ดิวิชนั่ 2 ครั้ง
นี้แล้ว 8 สโมสรทีมฟุตบอล สโมสรทีมฟุตบอลที่ตกอันดับชั้นมาจากการแข่งขันลีก ดิวิชนั่ 1 ครั้งที่
แล้ว 2 สโมสรทีมฟุต บอล และสโมสรทีมฟุตบอลที่ตกอัน ดับชั้นมาจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
อาชีพโปรลีก 1 ครั้งที่แล้ว 2 ที่ มาใช้การแข่งขัน ในระบบ เหย้า -เยือน แบบพบกันหมด และเก็บ
คะแนนเพื่อหาสโมสรทีมฟุตบอลชนะเลิศและสโมสรทีมฟุตบอลรองชนะเลิศ เพื่อจะได้เลื่อนชั้น
ขึ้นไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ ลีก ดิวิชนั่ 1 ในครั้งต่อไป และจะมีสโมสรทีมฟุตบอลที่ตกอันดับ
ชั้นจานวน 4 สโมสรทีมฟุตบอลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการกีฬาฟุตบอลท้องถิ่น โปรวิน
เชียล ลีกประจาปี พ.ศ.2550 ประกอบสโมสรทีมฟุตบอลสมาคมกีฬาจังหวัดที่ไม่ได้เข้าแข่งขันใน 3
รายการข้างต้นจานวน 58 สโมสรทีมฟุตบอล ทาการแข่งขันแบ่งเป็ น 5 ภาคในรอบคัดเลือก เพื่อหา
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แทนสโมสรทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายจานวน 10 สโมสรทีมฟุตบอล สโมสรทีมฟุตบอล
ชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ ลีก ติวิชนั 2 ในครั้งต่อไป
4 ทางด้าน ฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ ไทยแลนด์ พรี เมียร์ ลีก ได้จดั ให้
มีการทาสัญญาระหว่างนักกีฬาฟุตบอลกับสโมสรต้นสังกัดให้เป็ นรู ปแบบที่ชดั เจน การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล ไทยแลนด์ พรี เมียร์ลีก รวมถึง ลีก ดิวิชนั่ 1 และลีก ดิวิชนั่ 2นักกีฬาฟุตบอลทุกคนจะต้องมี
สัญญาที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เมื่อหมดสัญญาแล้วนักกีฬาฟุตบอลจะสามารถย้าย ไปแข่งขันให้กบั
สโมสรใดได้ เป็ นการป้ องกันการเกิดปัญหาระหว่างนักกีฬาฟุตบอลกับสโมสรเหมือนที่ผ่านมา ซึ่ง
ถือเป็ นการยกระดับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยอีกด้านหนึ่ง (สมาคมฟุตบอลแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553)
ภูมหิ ลังการศึกษาประวัตไิ ทยพรีเมียร์ ลกี
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพซึ่งจัดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็ นลีก ระดับสู งสุ ด ของระบบลีกกี ฬาฟุต บอลไทย มี สโมสรที มฟุต บอลเข้าร่ วมการ
แข่งขัน 18 สโมสรทีมฟุตบอล ในฤดูกาลการแข่งขันพ.ศ. 2554 ไทยพรี เมียร์ลีกเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ
ทั้งหมด ทาการแข่งขันระหว่างเดือน มีนาคม - ตุลาคม แต่ละสโมสรทีมฟุตบอลจะแข่งขัน 34 นัด
รวมทั้งหมด 612 นัดต่อฤดูกาล ปัจจุบนั มีเครื่ องดื่มผูส้ นับสนุนหลักเป็ นผูส้ นับสนุ นหลักทาให้มีชื่อ
ลีกอย่างเป็ นทางการผูส้ นับสนุ นหลักไทยพรี เมียร์ ลีกการแข่งขันส่ วนใหญ่จะมีข้ ึนในวันเสาร์ และ
อาทิตย์บางการแข่งขันอาจจะมีการแข่งขันในช่วงกลางสัปดาห์ ก่อนที่จะมีการจัดตั้งไทยพรี เมียร์
ลีกนั้น กีฬาฟุตบอลระดับสูงสุดของไทย กีฬาฟุตบอล ถ้วย ก. ซึ่งมีการแข่งขันตั้งแต่ พ.ศ. 2459 ถึง
พ.ศ. 2538 สาหรับไทยพรี เมียร์ลีกเริ่ มขึ้นในปี พ.ศ. 2539 จัดตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
(FAT) ร่ ว มกับ สโมสรกีฬาฟุตบอล18 สโมสรที มฟุตบอลที่แข่งขันใน กีฬาฟุตบอล ถ้ว ย ก. เดิ ม
แข่ งขันในระบบ (Double round robin league) มีสโมสรทีมฟุต บอลเข้าร่ ว มการแข่งขัน 10-12
สโมสร จนกระทัง่ พ.ศ. 2550 จึ งมีก ารเพิ่มจานวนเป็ น 16 สโมสร เมื่อสิ้ น สุ ดฤดูกาลสโมสรที ม
ฟุตบอลสามอันดับสุ ดท้ายจะตกอัน ดับชั้น ไปสู่ ไทยแลนด์ ดิ วิชั่น1 ลีกและเมื่อ พ.ศ. 2550 ไทย
พรี เมียร์ลีกได้ทาการรวมลีกกับโปรวินเชียลลีกรวมทั้งในปี พ.ศ. 2552 สมาพันธ์กีฬาฟุตบอลเอเชีย
(Asian Football Confederation) ได้มีกฎระเบียบที่ตอ้ งการสร้างความเป็ นสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพ
ทาให้สมาคมกีฬาฟุตบอลต้องจัดตั้งบริ ษทั ไทยพรี เมียร์ลีกจากัด ขึ้นมาเพื่อดาเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลลีกภายในประเทศ ให้เป็ นกีฬาฟุตบอลอาชีพอย่าง ซึ่งมี นายวิชิต แย้มบุญเรื อง เป็ น
ประธาน ให้สโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพต้องดาเนิ นการจัดตั้งเป็ นบริ ษทั นิ ติบุคคลขึ้นมาดูแลสโมสร
จนส่ งผลให้หลายสโมสรทีมฟุตบอลองค์กรรั ฐ ธนาคาร ไม่สามารถปรั บ ตัว ได้ ต้องทาการขาย
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สโมสรทีมฟุตบอลหรื อรวมกับสโมสรทีมฟุตบอลอื่นไป ซึ่งหลังจากมีการเปลี่ย นแปลง ผูบ้ ริ หาร
ของสโมสรต่างๆ มีการแข่งขันกันนาเสนอรู ปแบบการบริ หารจัดการสโมสรกีฬาฟุตบอลสมัยใหม่
และยังมีการสร้างสโมสรกีฬาฟุตบอลกระจายไปยังต่างจังหวัด จนทาให้ปี พ.ศ. 2552 จึงเป็ นปี ที่
ลีกกีฬาฟุตบอลของประเทศไทย กลับมาเริ่ มต้นได้รับกระแสความนิ ยมอย่างมากอีกครั้งหนึ่ ง เป็ น
การแข่งในระบบเหย้า-เยือนพบกันหมด สโมสรทีมฟุตบอลละ 32 นัด ผูช้ นะจะได้ 3 แต้ม, เสมอ ได้
1 แต้ม, แพ้ ไม่ได้แต้ม แล้วนามาจัดอับดับดูจากจานวนแต้ม แล้วดูสถิติการพบกันต่อ แล้วดู ผลต่าง
ประตูได้เสีย นับจานวนประตูที่ทาได้ เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลสโมสรที่อยูอ่ นั ดับสูงสุดจะได้ผชู้ นะเลิศไป
ถ้าสโมสรทีมฟุตบอลที่เป็ นผูช้ นะเลิศ หรื อสโมสรทีมฟุตบอลที่ตอ้ งตกอันดับชั้น มีอนั ดับเท่ากันทา
ให้เกินโควต้าในปี นั้น จะมีการจัดนัด แข่งขันใหม่เพื่อหาสโมสรทีมฟุตบอลเป็ นผูช้ นะเลิศ หรื อตก
อันดับชั้นต่อไป สาหรับ การคัดเลือกแทนไปแข่งขันในระดับเอเชีย สโมสรทีมฟุตบอลชนะเลิศจะ
ได้สิ ท ธิ ไ ปแข่ ง ขัน ในรายการ เอเอฟซี แชมเปี ยนส์ ลี ก รอบเพลย์อ อฟและเอเอฟซี คัพ ด้า น
ผูส้ นับสนุน ไทยพรี เมียร์ลีกตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2546 และ ผูส้ นับสนุนจะกลายเป็ นชื่อทางการ
ของลีกในปี นั้น ๆ ดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2539–2540; จอห์นนีวอล์กเกอร์ (จอห์นนี วอล์กเกอร์ ไทยแลนด์ซอกเกอร์ลีก)
พ.ศ. 2541–2543; คาลเท็กซ์ (คาลเท็กซ์ พรี เมียร์ลีก)
พ.ศ. 2544–2546; แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (จีเอสเอ็ม ไทยลีก)
พ.ศ. 2546–2548; ไม่มีผสู้ นับสนุน (ไทยลีก)
พ.ศ. 2549–2551; ไม่มีผสู้ นับสนุน (ไทยพรี เมียร์ลีก)
พ.ศ. 2552; ไม่มีผสู้ นับสนุน (ไทยพรี เมียร์ลีก)
พ.ศ. 2553–ปัจจุบนั ; เครื่ องดื่มสปอนเซอร์ (สปอนเซอร์ ไทยพรี เมียร์ลีก)
ด้านเงินรางวัล สาหรับ สโมสรทีมฟุตบอลชนะเลิศ 10,000,000 บาท สโมสรทีมฟุตบอล
รองชนะเลิศ ; 2,000,000 บาท สโมสรทีมฟุตบอลอันดับที่ 3 ; 1,500,000 บาทสโมสรทีมฟุตบอล
อันดับที่ 4 ; 800,000 บาท นอกจากนี้ ยงั มีผลประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่ น เงินบารุ ง สโมสรที ม
ฟุตบอลที่เข้าร่ วมแข่งขัน เงินรางวัลสาหรับนักกีฬาฟุตบอลยอดเยี่ยม ดาวซัลโว ผูฝ้ ึ กสอนยอดเยี่ยม
เป็ นต้น และสโมสรทีมฟุตบอลที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละปี (สมาคมฟุตบอลแห่ งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553)
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ตารางที่ 1.1 สโมสรทีมฟุตบอลชนะเลิศไทยพรี เมียร์ลีก พ.ศ. 2539-2553
ครั้งที่ ฤดูกาล

สโมสรทีมฟุตบอล
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

อันดับ 3

อันดับ 4

14

2553

เมืองทอง ยูไนเต็ด บุรีรัมย์ พีอีเอ

ชลบุรี

การท่าเรื อไทย

13

2552

เมืองทอง ยูไนเต็ด ชลบุรี

บางกอกกล๊าส

บีอีซี เทโรศาสน

12

2551

การไฟฟ้ า

ชลบุรี

บีอีซี เทโรศาสน

โอสถสภา

11

2550

ชลบุรี

ธ.กรุ งไทย

บีอีซี เทโรศาสน

ม.กรุ งเทพ

10

2549

ม.กรุ งเทพ

โอสถสภา

บีอีซี เทโรศาสน

พนักงานยาสูบ

9

2547/48

พนักงานยาสูบ

การไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาค

โอสถสภา

การท่าเรื อ

8

2546/47

ธ.กรุ งไทย

บีอีซี เทโรศาสน โอสถสภา

มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ

7

2545/46

ธ.กรุ งไทย

บีอีซี เทโรศาสน การท่าเรื อ

ธ.กรุ งเทพ

6

2544/45

บีอีซี เทโรศาสน โอสถสภา

ธ.กรุ งเทพ

ทหารอากาศ

5

2543

บีอีซี เทโรศาสน ทหารอากาศ

ธ.กสิกรไทย

กรุ งเทพมหานคร

4

2542

ทหารอากาศ

การท่าเรื อ

บีอีซี เทโรศาสน

โอสถสภา

3

2541

สินธนา

ทหารอากาศ

บีอีซี เทโรศาสน

การท่าเรื อ

2

2540

ทหารอากาศ

สินธนา

ธ.กรุ งเทพ

การท่าเรื อ

1

2539

ธ.กรุ งเทพ

หลักทรัพย์

องค์การโทรศัพท์ ธ.กสิกรไทย

(ที่มา: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย, 2553)
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ตารางที่ 1.2 แสดง 10 อันดับได้สูงสุดของนักกีฬาฟุตบอลสโมสรสโมสรทีมฟุตบอลไทยพรี เมียร์ลีก
พ.ศ. 2553
สโมสรทีมฟุตบอลสโมสร
อันดับ
ชื่อ
ชาติ
เงินเดือน(บาท)
กีฬาฟุตบอล
1 ดัสกร ทองเหลา
ไทย
เมืองทอง ยูไนเต็ด
250,000
2 คริ สเตียน โคคู
ไอวอรี่ โคสต์ เมืองทอง ยูไนเต็ด
200,000
3 ฮิโนริ ซารู ตะ
ญี่ปุ่น
บางกอกกล๊าส
200,000
4 สุธี สุขสมกิจ
ไทย
บางกอกกล๊าส
150,000
5 อาจายี่ ซามูเอล
ไนจีเรี ย
บางกอกกล๊าส
150,000
6 ไมเคิล เบิร์น
เวลส์
ชลบุรีเอฟซี
150,000
7 สุเชาว์ นุชนุ่ม
ไทย
บุรีรัมย์พีอีเอ
150,000
8 หลุยส์ เอดูอาโด้
บราซิล
บุรีรัมย์พีอีเอ
145,000
9 นาบูยกู ิ ไซเซน
ญี่ปุ่น
เมืองทอง ยูไนเต็ด
145,000
10 ธีรเทพ วิโนทัย
ไทย
เมืองทอง ยูไนเต็ด
140,000
*หมายเหตุ ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงและโบนัส
(ที่มา: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย, 2553)
ตารางที่ 1.3 แสดง 10 อันดับได้สูงสุ ดของผูจ้ ดั การสโมสรทีมฟุตบอลสโมสรสโมสรทีมฟุตบอล
ไทยพรี เมียร์ลีก พ.ศ. 2553
สโมสรทีมฟุตบอลสโมสร เงินเดือน
อันดับ
ชื่อ
ชาติ
กีฬาฟุตบอล
(บาท)
1 คาร์ลอส โรแบร์โต้ คาร์วลั โย่ บรบราซิล
เมืองทอง ยูไนเต็ด
300,000
2 เดวิด บูธ
อังกฤษ
ศรี สะเกษ เอฟซี
300,000
3 สเตฟาโน่ คูกรู ่ า
บรบราซิล
เชียงราย ยูไนเต็ด
250,000
4 เมียง โฮ แบ
เกาหลีใต้
ทีทีเอ็ม พิจิตร
250,000
5 ปี เตอร์ บัตเลอร์
อังกฤษ
บีอีซี เทโรศาสน
250,000
6 สะสม พบประเสริ ฐ
ไทย
การท่าเรื อไทยเอฟซี
200,000
7 สุรชัย จตุรภัทรพงศ์
ไทย
บางกอกกล๊าส
200,000
8 วิทยา เลาหกุล
ไทย
ชลบุรี เอฟซี
200,000
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ตารางที่ 1.3 แสดง 10 อันดับได้สูงสุ ดของผูจ้ ดั การสโมสรทีมฟุตบอลสโมสรสโมสรทีมฟุตบอล
ไทยพรี เมียร์ลีก พ.ศ. 2553 (ต่อ)
สโมสรทีมฟุตบอลสโมสร เงินเดือน
อันดับ
ชื่อ
ชาติ
กีฬาฟุตบอล
(บาท)
9 อรรถพล ปุษปาคม
ไทย
บุรีรัมย์ พีอีเอ
180,000
10 สมชาย ชวยบุญชุม
ไทย
SCG สมุทรสงคราม เอฟซี 150,000
*หมายเหตุ ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงและโบนัส
(ที่มา: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย, 2553)
ตารางที่ 1.4 แสดงรายได้สโมสรทีมฟุตบอลไทยพรี เมียร์ลีก พ.ศ. 2553
รายได้ (บาท)
ลาดับ
สโมสรทีมฟุตบอล
บัตรผ่านประตู ของที่ระลึก
1 เมืองทองยูไนเต็ด
6,321,190
4,599,835
2 บุรีรัมย์ พีอีเอ
4,968,360
3,676,800
3 ชลบุรี เอฟซี
4,667,107
2,598,800
4 บางกอกกล๊าส เอฟซี
2,301,060
1,763,489
5 ราชนาวี ระยอง
2,623,930
785,600
6 ศรี สะเกษ เมืองไทย เอฟซี
1,814,100
1,295,000
7 อินทรี เพื่อนตารวจ เอฟซี
1,960,480
773,130
8 การท่าเรื อไทย เอฟซี
1,553,200
524,698
9 บุรีรัมย์ พีอีเอ
951,120
1,038,500
10 พัทยา ยูไนเต็ด
1,062,780
525,849
11 โอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี
786,320
411,220
12 ทีทีเอ็ม เอฟซี พิจิตร
765,220
309,940
13 ทีโอที แคท เอฟซี
684,950
217,000
14 บีอีซี เทโรศาสนะ
584,490
309,350
15 ทหารบก
566,890
121,450
16 แบ็งคอก ยูไนเต็ด
365,640
114,632
รวมรายได้ (บาท)
31,976,837
19,065,293
(ที่มา: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย, 2553)

รวม
10,921,025
8,645,160
7,265,907
4,064,549
3,409,530
3,109,100
2,733,610
2,077,898
1,989,620
1,588,629
1,197,540
1,075,160
901,950
893,840
688,340
480,272
51,042,130
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สาหรั บการแข่ งขัน กีฬาฟุตบอลอาชีพไทยพรี เมียร์ ลีก ประจาปี พ.ศ.2554 มีสโมสรที ม
ฟุตบอลเข้าร่ วมการแข่งขันจานวน 18 สโมสรทีมฟุตบอล แสดงดังนี้
ตารางที่ 1.5 สโมสรทีมฟุตบอลร่ วมการแข่งขันไทยพรี เมียร์ลีก พ.ศ. 2554
สัญลักษณ์
สมญานามสโมสร
สโมสรทีม
ชื่อสโมสรทีมฟุตบอล
เว็บไซต์ สโมสรทีมฟุตบอล
ทีมฟุตบอล
ฟุตบอล
1. SCG สมุทรสงคราม เอฟซี ปลาทูคะนอง
http://www.pla2khanongfc.com
2. การท่าเรื อไทย เอฟซี

สิงห์เจ้าท่า

http://www.thaiportfc.com

3. ขอนแก่น เอฟซี

เดอะทีเร็ กซ์

http: //www.khonkaenfc.net

4. ชลบุรี เอฟซี

ฉลามชล

http://www.chonburifc.net

5. ทีทีเอ็ม เอฟซี พิจิตร

สิงห์เหนือ

http://www.ttmfc.com

6. ทีโอที แคท เอฟซี

วิหคเพลิง

http://www.hellotot.com

7. บางกอกกลาส

กระต่ายแก้ว

http://www.bangkokglassfc.com

8. บีอีซี เทโรศาสน

มังกรไฟ

http://www.becterosasana.in.th

9. บุรีรัมย์ พีอีเอ

ปราสาทสายฟ้ า

http://www.burirampea.com

10. พัทยา ยูไนเต็ด

โลมาฟ้ าขาว

http://www.pattayautd.com

11. ราชนาวี ระยอง

ม้านิลมังกร

http://www.navyrayong.net

12. ศรี ราชา เอฟซี

บลูมารี น

http://www.srirachafc.com

13. ศรี สะเกษ เมืองไทย เอฟซี

กรู ปีอันตราย

http://www.sisaketfc.com

14. อาร์มี่ ยูไนเต็ด

สุภาพบุรุษวงจักร

http://www.rtafan.com

15. อินทรี เพื่อนตารวจ

สุภาพบุรุษโล่ห์เงิน http://www.policefc.com

16. เชียงราย ยูไนเต็ด

กงโซ้งมหาภัย

http://www.chiangraiunited.com

17. เมืองทองฯ ยูไนเต็ด

กิเลนผยอง

http://www.mtufc.net

18.โอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี พลังเอ็ม
(ที่มา: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย, 2553)

http://www.osotspafanclub.com
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1.5 กรอบแนวคิดการวิจยั
การสร้างตราสินค้าสาหรับสโมสรทีมฟุตบอลอาชีพได้รับการกล่าวถึงในการวิจยั ช่วงระยะ
4-5 ปี ที่ ผ่านมา เป็ นประเด็ น ที่ทัน สมัย และการสร้างความภัก ดี ต่ อตราสิ น ค้า (Customer brand
loyalty) เป็ นประเด็นที่มีความสัมพันธ์กบั การตลาดด้านการกีฬา ประกอบการขยายอย่างรวดเร็ ว
ของอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลจึงเป็ นประเด็นที่มีความสาคัญและควรนามาทาการศึกษาวิจยั ต่อไป
นาแบบ การสร้ างความภักดี ต่ อตราสิ นค้า มาปรั บใช้เป็ นแบบสาหรั บการศึกษาวิจ ัย ในครั้ งนี้
ในขณะที่การตลาดด้านการกีฬา (Sport marketing) เฉพาะกีฬาฟุตบอลมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นแต่
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านการสร้าง ตราสิ นค้า ของสโมสรทีมฟุตบอลกลับมีจานวนไม่
มาก (Dick & Basu, 1994)ได้นาเสนอแบบการสร้างความความภักดีต่อตราสิ นค้า และได้รับการ
อ้างอิงถึงอย่างมากในงานวิจยั อื่นๆแนวคิดสาคัญต้องการนาเสนอถึงการรับรู้ตราสิ นค้า (Perceived
brand performance) การสร้ างทัศนะคติที่ดี ต่ อตราสิ น ค้า การซื้ อตราสิ น ค้าซ้ า ได้ถูก พัฒาเป็ น
แนวทางด้านการสร้างความความภักดีต่อตราสินค้า ในเวลาต่อมา

ภาพที่ 1.1: แนวคิด Dick & Basu แสดงการสร้างความความภักดีต่อตราสินค้า
(ที่มา: Dick & Basu, 1994)
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อัตลักษณ์ ที่มเหมือกัน
 สนามแข่งขัน
 ผูส้ นับสนุนด้าน
การเงิน
 เจ้าของสโมสร

H4+

H1+
อัตลักษณ์
ของสโมสรทีม
ฟุตบอล

H2+

อัตลักษณ์ ที่โดดเด่ น
 สัญลักษณ์ตรา
สิ นค้า
 ชุดแข่งขัน
 สี ประจาสโมสร

H5+

อัตลักษณ์ ที่ดึงดูดใจ
 นักกีฬาฟุตบอลที่มี
ชื่อเสี ยง
 ผูจ้ ดั การสโมสร
 ความสาเร็ จของ
สโมสร

H7+

อัตลักษณ์ ของผู้ที่
ชื่นชอบในสโมสร
 ประสบการณ์ที่เป็ น
กลุ่ม
 เว็บไซต์

H3+
อัตลักษณ์ ที่มีเกียรติ
 ประวัติศาสตร์ ของ
สโมสร
 ลักษณะเฉพาะของ
ท้องถิน่
 ลักษณ์เฉพาะภูมิภาค

H6+

ภาพที่ 1.2; กรอบแนวคิดการวิจยั

H8+

ทัศนคติภักดี
 ประสบการณ์ของ
กลุ่มลูกค้า
 ภาพลักษณ์ของตรา
สิ นค้า
 คุ ณ ค่ า ข อ ง ต ร า
สินค้ า

H9+

พฤติกรรมภักดี
 การซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ
 การใช้บริ การครั้ง
ต่อไป
 การจดจาตราสินค้ า
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1.6 สมมุตฐิ านในการวิจยั
H 1 อัตลักษณ์ของสโมสรทีมฟุตบอลส่งผลในทางบวกต่อความมีอตั ลักษณ์ที่คล้ายกัน ของ
ผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลไทย
H 2 อัตลักษณ์ของสโมสรทีมฟุตบอลส่งผลในทางบวกต่อความมีอตั ลักษณ์ที่โดดเด่นของผู้
ที่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลไทย
H 3 อัตลักษณ์ของสโมสรทีมฟุตบอลส่ งผลในทางบวกต่ อความมีเกียรติของผูท้ ี่ชื่นชอบ
สโมสรทีมฟุตบอลไทย
H 4 อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ของสโมสรทีมฟุตบอล ส่ งผลในทางบวกต่อ ความมีอตั ลักษณ์ที่
ดึงดูดใจของผูช้ มที่ชื่น ชอบสโมสรทีมฟุตบอลไทย
H 5 อัตลักษณ์พิเศษของสโมสรทีมฟุตบอลส่งผลในทางบวกต่อความมีอตั ลักษณ์ที่ดึงดูดใจ
ของผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลไทย
H 6 ชื่อเสี ยงและได้รับความนิ ยมส่ งผลในทางบวกต่ อความมีอตั ลัก ษณ์ ที่ดึงดูด ใจของ
สโมสรทีมฟุตบอลไทย
H 7 อัตลักษณ์ที่ดึงดูดใจ ของสโมสรทีมฟุตบอล ส่ งผลในทางบวกต่อ ความมีอตั ลักษณ์
ประจา ของสโมสรทีมฟุตบอลไทย
H 8 อัตลักษณ์ประจา ของสโมสรทีมฟุตบอลส่ งผลในทางบวกต่อความมีทศั นคติของผูท้ ี่
ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลไทย
H 9 ทัศนคติแห่ งความภักดีของสโมสรทีมฟุตบอลส่ งผลในทางบวกต่อพฤติกรรมที่ภกั ดี
ของผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลไทย
1.7 คานิยามศัพท์ เฉพาะ
กีฬาฟุตบอลอาชีพ กีฬาฟุตบอลที่แข่งขันเพื่อการอาชีพ บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
เช่ น นัก กี ฬาฟุต บอล ผูฝ้ ึ กสอน ผูต้ ัดสิ น และผูบ้ ริ หารองค์กร ได้รับเงิน เป็ นค่ าตอบแทนซึ่ งเป็ น
รายได้หลักในการประกอบอาชีพ และต้องเสียภาษีจากรายได้น้ นั
ความนิ ยมในกีฬาฟุตบอลอาชี พ องค์ประกอบของกี ฬาฟุต บอลอาชี พ ได้แก่จ านวนผู้
แข่งขันกีฬาฟุตบอลในระดับอาชีพ จานวนผูช้ มการแข่งขัน ในสนามและชมการถ่ายทอดสดทาง
โทรทัศน์ การจัดตั้งผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลในแต่ละสโมสร และจานวนสมาชิก ผูท้ ี่ชื่นชอบ
สโมสรทีมฟุตบอลในแต่ละสโมสร
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องค์ ก รที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ กีฬาฟุ ตบอลอาชี พ องค์ประกอบของกี ฬาฟุ ต บอลอาชี พ ได้แ ก่
บทบาทของรัฐบาล การกีฬาแห่ งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ งประเทศไทย และสโมสร
กีฬาฟุตบอล ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นกีฬาฟุตบอลอาชีพ บทบาทของรัฐบาล การกีฬาแห่ งประเทศ
ไทยสมาคมกี ฬ าฟุ ต บอลแห่ ง ประเทศไทย สโมสรกี ฬ าฟุ ต บอล และภาคเอกชนในด้า นการ
สนับสนุนและส่งเสริ มกีฬาฟุตบอลอาชีพ
บุคลากรที่เ กี่ย วข้ องกับกีฬาฟุตบอลอาชี พ องค์ประกอบของกีฬาฟุต บอลอาชี พ ได้แก่
บทบาทของนักกีฬาฟุตบอล ผูฝ้ ึ กสอน ผูต้ ดั สิ น ผูบ้ ริ หารสโมสร และผูบ้ ริ หารองค์กรกีฬาฟุตบอล
อาชีพ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นกีฬาฟุตบอลอาชีพ
รายได้ ของสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพ องค์ประกอบของกีฬาฟุตบอลอาชีพ ได้แก่ รายได้
ของสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ งประเทศไทย
และรายได้ของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ผูฝ้ ึ กสอน ผูต้ ดั สิน ผูบ้ ริ หารสโมสร และผูบ้ ริ หารองค์กรกีฬา
ฟุตบอลอาชีพ
สถานที่แ ละอุป กรณ์ องค์ป ระกอบของกี ฬาฟุต บอลอาชี พ ได้แ ก่ สนามแข่ งขัน ที่ ไ ด้
มาตรฐาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันครบถ้วนและมีมาตรฐาน สนามฝึ กซ้อมที่ได้มาตรฐานอุปกรณ์
ที่ใช้ในการฝึ กซ้อมครบถ้วนและมีมาตรฐาน และสถานที่อื่นๆ เช่น ที่ทาการสโมสรกีฬาฟุตบอลที่
พักนักกีฬาฟุตบอล เป็ นต้น
การจัดการแข่ งขัน องค์ประกอบของกีฬาฟุตบอลอาชีพ ได้แก่ รู ปแบบการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุต บอลอาชี พ มาตรฐานในการจัด การแข่งขัน กี ฬาฟุต บอลอาชี พ และประสิ ทธิภ าพในการ
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ
สิ ทธิประโยชน์ องค์ประกอบของกีฬาฟุตบอลอาชีพ ได้แก่ บทบาทของผูส้ นับสนุ นจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริ มและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ และบทบาทของ
ผูส้ นับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริ มและสนับสนุนสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพ
นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ นักกีฬาฟุตบอลที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักกีฬาอาชีพ แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ให้กบั สโมสรต้นสังกัด ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็ นรายได้หลักในการประกอบอาชีพ และต้องเสี ย
ภาษีจากรายได้น้ นั ซึ่งในการวิจยั นี้ นักกีฬาฟุตบอลอาชีพที่ แข่งขันกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลไทยแลนด์ พรี เมียร์ลีก พ.ศ. 2554
สโมสรทีมฟุตบอล สโมสรทีมฟุตบอลที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นสมาชิกของสมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ และเข้ามาแข่งขันในรายการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยแลนด์ พรี เมียร์ ลีก ซึ่ง
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เป็ นการแข่ งขัน กี ฬาฟุต บอลลีก อาชี พซึ่ งจัด สมาคมกี ฬาฟุต บอลแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็ นลีก ระดับสู งสุ ด ของระบบลีก กี ฬาฟุต บอลไทย มี สโมสรทีมฟุตบอลเข้าร่ วมการ
แข่งขัน 18 สโมสรทีมฟุตบอล ใน ฤดูกาลการแข่งขันพ.ศ. 2554
ตราสินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา ของสโมสรกีฬาฟุตบอล เป็ นองค์ประกอวมทุกอย่างเพื่อ
สร้างความหมายให้แก่ สโมสรทีมฟุตบอลและสโมสรกี ฬาฟุตบอล ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นภาพลักษณ์
หนึ่งๆ จะเกิดขึ้นครั้งแรกจากการสื่อสารผ่านช่องทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
ที่ประชาชนทัว่ ๆไปจะมีปฏิสัมพัน ธ์กบั ตราสิ นค้า ของสโมสรทีมฟุตบอล เป็ นความหมายและ
ความรู้สึกในใจของผูท้ ี่ชื่นชอบในสโมสรทีมฟุตบอลและประชาชนทัว่ ไป
การสร้ างตราสินค้า กระบวนการหรื อขั้นตอนในการสร้างสรรค์ ตราสินค้า ของสโมสรทีม
ฟุตบอล ซึ่งจะประกอบการออกแบบสารเพื่อการสร้าง ตราสิ นค้า การสร้างเอกลักษณ์ให้กบั ตรา
สินค้า รวมถึงเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อการสร้าง ตราสินค้า ในรู ปแบบต่างๆให้เกิดขึ้นแก่ ผทู้ ี่
ชื่นชอบในสโมสรทีมฟุตบอลและประชาชนทัว่ ๆไป สร้างการรับรู้และตะหนักใน ตราสิ นค้า สร้าง
ความแตกต่างของ ตราสินค้า สร้างคุณค่าให้กบั ตราสินค้า และเปิ ดโอกาสให้ผทู้ ี่ชื่นชอบในสโมสร
ทีมฟุตบอลและประชาชนทัว่ ๆไปเข้าถึง ตราสินค้า รวมทั้งสร้างความผูกพันธ์ผกู พันกับ ตราสิ นค้า
เกิดจากการวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาด
1.8 ประโยชน์ ที่จะได้ รับ
ในการวิจยั ครั้งนี้คาดจะมีประโยชน์ที่สาคัญ
1. เจ้าของสโมสรทีมฟุตบอล ผูใ้ ห้การสนับสนุนสโมสรทีมฟุตบอล และผูบ้ ริ หารสโมสร
ทีมฟุตบอลนาผลวิจยั นี้ เป็ นแนวทางพัฒนาสโมสรทีมฟุตบอลให้ประสบความสาเร็ จมีรายได้จาก
การซื้อสินค้าและการเข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และเศรษฐกิจของ
ประเทศ
2. ภาครัฐและภาคธุรกิจนาผลวิจยั นี้ เป็ นแนวทางพัฒนาแข่งขันสโมสรกีฬาฟุตบอลใน
ประเทศไทยให้ประสบความสาเร็ จดึงดูดให้ประชาชนนิยมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในประเทศมาก
ขึ้นส่งผลต่อพัฒนาในวงการกีฬาฟุตบอล เมื่อยิง่ พัฒนาปริ มาณและคุณภาพนักกีฬาฟุตบอลให้ดีเยีย่ ม
ยิง่ ย่อมส่งผลต่อผลงานในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในนามสโมสรทีมฟุตบอลชาตินาความภาคภูมิใจ
และชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย
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3. พัฒ นาอาชี พนัก กี ฬาฟุต บอลให้เป็ นอาชี พ ที่ ย งั่ ยืน มั่น คงและมีเกี ย รติ เยาวชนและ
ประชาชนในชาติหนั มาให้ความสาคัญกับการเป็ นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ เยาวชนในชาติใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์การฝึ กฝนกีฬา สุขภาพร่ างกายแข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข

