บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
2.1 การพัฒนาและปัญหากีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
การวางแผนสาหรับการ สร้ างตราสิ นค้าสโมสรที มฟุตบอลไม่แตกต่างจากการทาธุรกิ จ
ทัว่ ไปต้องมีการวางแผนทางด้านองค์ประกอบหลักต่าง ๆ ทั้งในส่ วนของสนามแข่ง นักกีฬา ที่นั่ง
ชม การรักษาความปลอดภัย และอื่น ๆ สิ่ งที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นผูท้ ี่จะเข้ามาทาธุรกิจนี้ ไม่เพียง
ต้องมีความรู้ดา้ นธุรกิจ หากแต่ตอ้ งเข้าใจเรื่ องกีฬาฟุตบอลมากพอ เข้าใจธรรมชาติของวงการกีฬา
ฟุต บอลอย่างรู้ ลึก รู้จ ริ ง เพราะยังมีรายละเอียดอีก มากที่ มีผลต่ อความสาเร็ จ ซึ่ งเรื่ องที่ เป็ นปั จจัย
สาคัญอันหนึ่ งงบประมาณในการทาค่าใช้จ่ายในส่ วนต่าง ๆ สาหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละฤดูกาลของ
สโมสรกี ฬาฟุต บอล หลัก ๆ มี อยู่ 3 ส่ ว น (1) ค่ าใช้จ่ ายเกี่ ยวกับ สโมสรที มฟุต บอล มีต้ งั แต่
ค่าตอบแทนนักกีฬา ผูฝ้ ึ กสอนและเจ้าหน้าที่ ทั้งเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน รวมถึงโบนัสต่าง ๆ ค่าอาหาร
ค่าที่พกั ค่าอุปกรณ์ ค่าเดินทาง (2) ค่าใช้จ่ายในการจัด การแข่งขัน ทั้งในส่ วนของค่าบารุ งสนาม
เจ้าหน้าที่ ประจ าสนาม เจ้าหน้าที่ รัก ษาความสะอาด เจ้าหน้าที่ รัก ษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่
พยาบาล การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน (3) ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ หลายสโมสรทีมฟุตบอล
มองข้ามส่ ว นนี้ ทั้งที่ มีค วามสาคัญ และมีส่ว นต่ อความสาเร็ จ ไม่น้อยกส่ ว นอื่น ๆ ต้องทาหน้าที่
วางแผนธุรกิจ จัดการงานเอกสาร ทาการตลาดเพื่อสร้างรายได้ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ยงั ใช้กนั น้อยมาก
ทั้งที่มีความสาคัญในการสร้างรายได้เข้าสโมสรทีมฟุตบอลที่ตอ้ งวางแผนสร้างรายได้เข้าสโมสรซึ่ง
มีค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมาก (สุพิตร สมาหิโต, ชัย นิมากร และ นนชัย ศานติบุตรกุล, 2547)
ในปัจจุบนั กีฬาฟุตบอลได้แปรสถานะเป็ นธุรกิจอย่างเต็ม ผูส้ นับสนุ นหลัก มีโอกาสที่จะ
ได้รับสิทธิพิเศษอันเป็ นประโยชน์ทางธุรกิจ มากกว่าธุรกิจอื่น ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลต่อการเติบโตของ
ธุรกิ จนั้น กระตุน้ การบริ โ ภค และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามศัก ยภาพและในการสร้างสโมสรที ม
ฟุตบอลสโมสรกีฬาฟุตบอลที่ประสบความสาเร็ จ นั้นจึงเป็ นเรื่ องของการเพิ่มคุณค่าผ่านการสร้าง
ภาพลักษณ์ความชื่นชมศรัทธา ความน่ าเชื่อถือและการเป็ นที่ ยอมรับ ที่เป็ นเสมือนสัญลักษณ์แทน
ตราตราสินค้าของสโมสร และเปรี ยบเสมือนแทนภาพลักษณ์ขององกรณ์ ที่นาเสนอต่อผูท้ ี่ชื่นชอบ
สโมสรทีมฟุตบอล ทั้งนักกีฬาฟุตบอล ผูจ้ ดั การสโมสรทีมฟุตบอล และองค์ประกอบอื่นๆ มีโอกาส
ประสบความสาเร็ จ ตราบเท่าที่สามารถใช้กลยุทธ์ที่ถกู ต้องและเหมาะสม ที่ผสมผสานการตลาดเข้า
กับความสามารถในการสร้างชัยชนะของนักกีฬาฟุตบอลและสโมสร สุพิตร สมาหิโต และคนอื่นๆ,
2547; สิ ทธิ รั ตนราษี , 2550) ปั ญหาในการพัฒนาสโมสรทีมฟุตบอลมีมากมาย เช่น ปั ญหาด้าน
การเงิน รวมถึงปัญหาด้านการให้ความสาคัญของกีฬาฟุตบอล จากผูส้ นับสนุ นสโมสรทีมฟุตบอล
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ทั้งภาครั ฐ และภาคเอกชน ด้านการบริ หารองกรณ์ การวางแผน หรื อการวางนโยบายที่ดี ด้าน
บุคลากร นับแต่ ผูฝ้ ึ กสอน เจ้าหน้าที่ สโมสรทีมฟุตบอล จนถึงนักกีฬา ด้านการบริ หารจัดการ
สโมสร แต่ผบู้ ริ หารระดับสูงลงมาถึงผูบ้ ริ หารระดับล่าง ในการทางาน หากผูบ้ ริ หารระดับสูงขาด
วิสัยทัศน์จ ะไม่สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดี ยังมีปัญหาอื่น อีกมาก เช่น ปั ญหา ผูจ้ ดั การสโมสรที ม
ฟุตบอลไม่มีเทคนิ คจูงใจ ขาดเทคนิ ค ด้านจิ ตวิทยา ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าบริ หารเวลาไม่ถูก
ต้องการติดต่อประสานงานและมอบหมายงานไม่ดี ขาดความเป็ นกันเองไม่สอดส่องการทางานของ
ลูกสโมสรทีมฟุตบอล ไม่ฟั งความคิดเห็ นของผูร้ ่ วมสโมสรทีมฟุตบอลใช้อารมณ์ ขาดความเป็ น
ธรรม การไม่จริ งใจกับผูร้ ่ วมสโมสรทีมฟุตบอลจะสร้างความแตกแยกทางานและข้อผิดพลาด การ
ไม่ยอมรับความจริ ง การใช้คนไม่เหมาะสมกับงาน การขาดการติดตามและควบคุมงานระบบการ
แข่งขัน การขาดอุปกรณ์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพหรื อมีแต่ ไม่เพียงพอ การที่บรรยากาศของสโมสรที ม
ฟุตบอลไม่ดี ไม่มีความผูกพันธ์กบั องกรณ์ ระบบงานซับซ้อน ขาดการประสานงาน การฝึ กฝนที่
ไม่มีระบบและกระบวนการที่ถูก ต้อง การไม่ยึดถือตัวตนไม่ให้ความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหา
ร่ ว มกัน การที่ สถานที่ ฝึกไม่สะดวกเดิ น ทางไกล ความปลอดภัยด้านผูฝ้ ึ กสอนและนัก กี ฬาใน
สโมสรทีมฟุตบอลการไม่รู้จกั แก้ปัญหาส่วนตัว การมีเป้ าหมายในการทางานไม่เหมือนกัน การไม่
ยอมอยู่ในกฎ ระเบี ยบวินัย ข้อบังคับของสโมสรที มฟุต บอล การเกรงกลัว ไม่ก ล้าแสดงความ
คิดเห็ นต่อผูฝ้ ึ กสอน การไม่รอบคอบ และไม่เข้าใจวิธีการฝึ ก และวิธี การแข่งขันของสโมสรที ม
ฟุตบอล ความเข้าใจในการสื่อสารที่ได้รับไม่ดีพอ การไม่มีความสามัคคีขาดขวัญและกาลังใจใน
สโมสรทีมฟุต บอลมีทัศนคติ ที่ไม่ถูก ต้องกับองกรณ์ การที่ ไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันขาด
ความซื่ อสัตย์ต่ อสโมสรที มฟุต บอลไม่รับฟังความคิ ด เห็ นของผูอ้ ื่น ๆ เหล่านี้ เป็ นสาเหตุ ที่ทาให้
พัฒนาการของสโมสรที มฟุต บอลไทยพัฒนาได้ช้าเมื่อเปรี ยบเที ยบกับ สโมสรที มฟุต บอลของ
ประเทศอื่น (ชาญวิทย์ ผลชีวิน, 2548; จิรัฏฐ์ จันทะเสน, 2553; สมภพ ชื่นจิตร, 2544) ส่ วนการจะ
ทาให้ตราสิ นค้าของสโมสรทีมฟุตบอลสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ วนั้นควร มีการจัด โทรทัศน์
ถ่ า ยทอดกี ฬ าฟุ ต บอลไทยทุ ก นั ด การคัด เลื อ กนั ก กี ฬ าฟุ ต บอลสโมสรที ม ฟุ ต บอลชาติ ใ ช้
ความสามารถเป็ นเกณฑ์อย่าง มีความบริ สุทธิ์ ยุติธรรม มีก ารประชาสัมพันธ์ให้คนไทยรู้จกั กีฬา
ฟุตบอลไทยมากกว่ากีฬาฟุตบอลต่างประเทศ (กฤษณะ สมจิตร, 2545; ฐิติมาน มุทริ กเวช, 2547; วร
วิทย์ พัฒนาอิทธิกุล, 2549) การพัฒนาคุณภาพกรรมการผูต้ ดั สินที่มีมาตรฐาน ทาให้เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีต่อการแข่งขัน การบริ หารจัดการทั้งระบบของกีฬาฟุตบอลต้องไม่มีการทุจริ ต และสร้างการ
ยอมรับจากผูใ้ ห้การสนับสนุ นรองและผูส้ นับสนุ นหลัก การจัดการแข่งขันกระจายทัว่ ประเทศไม่
กระจุกอยูเ่ ฉพาะแต่ในเมืองใหญ่ สิ่งเหล่านี้ ตอ้ งมาจากการพัฒนาในส่ วนของโครงสร้างพื้นฐาน (สุ
พิตร สมาหิ โ ต และคนอื่นๆ, 2547) เพิ่มการถ่ายทอดสด ทางสื่ อโทรทัศน์ เพื่อดึงดูดผูท้ ี่ ชื่นชอบ
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สโมสรทีมฟุตบอลให้เข้ามาให้กาลังใจและติดตามสโมสรทีมฟุตบอล รวมทั้งการนาวิทยุชุมชนร่ วม
ถ่ายทอดเสียงกระจายข่าวของสโมสรทีมฟุตบอล มีจะเป็ นการสร้างกระแสให้ผทู้ ี่ชื่นชอบสโมสร
ทีมฟุตบอลติดตามสโมสรทีมฟุตบอลมากขึ้น (ฐิติมาน มุทริ กเวช, 2547; วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล,
2549) สิ่งที่มีปัญหาเรื้ อรังในการพัฒนากีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศที่มีตลอดมาคือ ปั ญหา เรื่ อง
กรรมการผูต้ ดั สินที่ขาดความโปร่ งใส มีขอ้ ครหาเรื่ องการรับสินบน และสมาคมผูต้ ดั สินไม่สามารถ
จัด การเพียงฝ่ ายเดี ยว ในการแก้ ปั ญหา เรื่ อง กรรมการผูต้ ัดสิ น ต้องอาศัย ความร่ ว มมือของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อทรงคุณวุฒิดา้ นวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อทรงคุณ วุฒิด ้านกฎหมายการกีฬา ผูแ้ ทนกรรมการผูต้ ดั สิ น ผูแ้ ทนผูฝ้ ึ กสอน กีฬา
ฟุตบอล ผูแ้ ทนนักกีฬาฟุตบอลสโมสรทีมฟุตบอลชาติไทย ผูแ้ ทนสื่ อมวลชนสายกีฬา ผูแ้ ทนจาก
สโมสรสมาชิก (ชาญวิทย์ ผลชีวิน, 2548; จิรัฏฐ์ จันทะเสน, 2553; สมภพ ชื่นจิตร, 2544)
การสร้ างสโมสรที มฟุต บอลงานที่ มีประสิ ทธิภ าพ กลุ่มผูฝ้ ึ กสอนและนัก กี ฬาแต่ละคน
จะต้องรู้บทบาทของตนเอง เข้าใจในกฎ กติก า ระเบียบ ข้อบังคับ และมารยาท มีการสื่ อสารที่
ดี นักกีฬาในสโมสรทีมฟุตบอลเข้าใจกัน สโมสรทีมฟุตบอลย่อมมีประสิ ทธิภาพเนื่ องจากนักกีฬา
ในสโมสรทีมฟุตบอลจะสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของ
นักกีฬาในสโมสรทีมฟุตบอล นักกีฬาทั้งสโมสรทีมฟุตบอลจะต้องเข้าใจเรื่ องกระบวนการ กลุ่ม
พฤติก รรมและความสาคัญของคน นักกีฬาฟุต บอลที่ มาอยู่ร่วมกันเป็ นสโมสรทีมฟุตบอล การ
ทุ่มเทเกี่ยวกับการฝึ ก และการแข่งขันย่อมเป็ นสิ่งสาคัญ นักกีฬาแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างคน
และมองต่ า งมุ ม ในมุ ม ของคนอื่ น การร่ วมมื อ กัน และลดการแข่ ง ขัน ซึ่ ง กัน และกัน รู้ จ ัก ใช้
วิจารณญาณในการตัดสิ นใจเหตุผลความเข้าใจที่จะทางานร่ วมกับ สโมสรทีมฟุตบอลอื่น ๆ ในอง
กรณ์ เพราะอาจมีหลายสโมสรที มฟุต บอลในองกรณ์ เดี ยวกัน เป้ าหมายรวมเพื่อผลสาเร็ จ ของ
สโมสรทีมฟุตบอลขององกรณ์ ความเข้าใจถึงความรู้สึกที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่าง
นักกีฬาของสโมสรที มฟุต บอลกัน การสร้างสัมพัน ธ์ที่ดี ต่อกัน เป็ นเรื่ องที่ ดีที่จะเกิด เครื อข่าย
สโมสรทีมฟุตบอลของสโมสรที มฟุตบอลในประเทศ สาหรับปั ญหาอื่นซึ่งจะส่ งผลต่ อการสร้าง
ตราสินค้า ของสโมสรทีมฟุตบอลไทยปั จจัยต่าง ๆ เหล่านั้นได้แก่ (1) นักกีฬาไม่มีความพร้อม ทั้ง
ด้านร่ างกาย และจิตใจ ขาดความเป็ นมืออาชีพ มักพบปัญหาบาดเจ็บขณะทาการแข่งขัน (2) นักกีฬา
มักไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ให้สงบได้ มักก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายคู่แข่งขัน (3) นักกีฬาไม่ทา
ตามแผนของผูจ้ ดั การที่ได้ฝึกซ้อมและวางแผนไว้ ขาดระเบียบวินยั ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน (4)
ระบบการจัดการในสโมสรทีมฟึ ตบอลที่ไม่มีประสิ ทธิภาพ (5) สนามฝึ กซ้อมไม่ได้มาตรฐาน บาง
สโมสรทีมฟุตบอลไม่มีสนามฝึ กซ้อมเป็ นของตนเอง (6) งบประมาณในส่ วนของค่าใช้จ่ายในการ
จ้างนักฟุตบอลมีจากัด ทาให้ไม่สามารถหานักกีฬาที่ดีมีศกั ยภาพได้เต็มที่ (7) รัฐบาลควรมีนโยบาย
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ในการปราบปรามการทุจริ ตคอรัปชัน่ ในวงการฟุตบอล (8) คนไทยยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับกีฬา
ฟุตบอลไทยเท่าที่ค วร เมื่อเปรี ยบเที ยบกับกีฬาฟุตบอลสโมสรของประเทศที่พฒั นาแล้ว (9) เงิ น
รางวัลในการแข่งขันแต่ละครั้งมีงบประมาณน้อย ทาให้นกั กีฬาฟุตบอล ขาดกาลังใจในการแข่งขัน
อย่างทุ่มเทและจริ งจัง (10) สโมสรกี ฬาฟุตบอลไทย ควรจัด หานัก กี ฬาฟุตบอลรุ่ น เยาวชน ที่ มี
พรสวรรค์และมีความสามารถเพื่อมาพัฒนาศักยภาพในอนาคต (ชาญวิทย์ ผลชีวิน , 2548; สมภพ
ชื่นจิตร, 2544; กฤษณะ สมจิตร, 2545; สุพิตร สมาหิโต และคนอื่นๆ, 2547; สิ ทธิ รัตนราษี , 2550;
จิรัฏฐ์ จันทะเสน, 2553)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับตราสินค้า
ตราสินค้า หรื อ ชื่อ หรื อ เครื่ องหมายทางการค้า คือ สัญลักษณ์หรื อการออกแบบต่าง ๆ ที่
เป็ นการระบุถึงสิ นค้าหรื อบริ การของผูข้ าย และเพื่อทาให้สินค้าของตนเองแตกต่างจากคู่แข่งขัน
ในขณะที่ ให้ความหมายของตราสิ นค้า เป็ นเครื่ องหมายทางการค้าที่ตอ้ งมีการจัดการผ่านความ
ชานาญในการส่งเสริ มการตลาด และทาให้เข้าไปอยูใ่ นใจของลูกค้าเพื่อให้เกิดการยอมรับในคุณค่า
และคุณสมบัติที่กาหนดไว้ท้งั สิ่งที่สมั ผัสได้และสัมผัสไม่ได้ ของตราสินค้ายังหมายถึงชื่อ การตั้งชื่อ
เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ การออกแบบหรื อการรวมกันทั้งหมดและตราสิ นค้ายังเป็ นมากกว่าที่กล่าว
มา และยังเป็ นการให้ค าสัญญาของบริ ษทั ที่ มีต่ อลูกค้าผลิตภัณฑ์ที่ทาออกไปจะถูกถ่ายทอดและ
ดาเนิ นการอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ (Aaker, 1996) สรุ ปมุมมองเกี่ยวกับตราสิ นค้าไว้ 3
มุมมอง ดังนี้
1. ตราสิ น ค้า กับ ประโยชน์ ใ นการป้ องกัน ด้า นกฎหมายตราสิ น ค้า ซึ่ งอาจจะเป็ น
ชื่อ คาอธิบาย สัญลักษณ์ หรื อตราสัญลักษณ์ของบริ ษทั หีบห่อหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อแม้กระทัง่ การ
โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับตราสิ นค้าสามารถป้ องกันได้ในด้านของกฎหมาย การจดทะเบียน ยินยอม
เป็ นเจ้าของซึ่งสามารถใช้เป็ นข้อบังคับด้านกฎหมาย การจดทะเบียนทาให้ตราสิ นค้า นาไปสู่ความ
แตกต่างในผลิตภัณฑ์และความเป็ นเจ้าของและที่สาคัญการสร้างตราสิ นค้าที่มีลกั ษณะผูกขาดใช้
กฎหมายมาช่วยสาหรับองค์กรที่เป็ นเจ้าของไม่เช่นนั้น ตราสินค้าอื่น ๆ จะสามารถออกตราสินค้าใน
ลักษณะที่เหมือนกัน
2. ตราสิ นค้ากับประโยชน์ในการสร้างความสัมพัน ธ์ การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
หรื อกลุ่มเป้ าหมายสามารถกระทาได้ผา่ นกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายซึ่งสามารถป้ องกันการ
โจมตีจากคู่แข่งขันได้ แต่ไม่ได้ทาให้ลกั ษณะของสิ นค้าหรื อบริ การ มีค วามแตกต่างกันออกไป
หากแต่สามารถสร้างความสัมพันธ์ทางด้านอารมณ์และบทบาท หน้าที่ได้
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3. ตราสินค้ากับประโยชน์ทางด้านการเงิน การทาความเข้าใจในเรื่ องตราสิ นค้า นอกจาก
เป็ นมุมมองทางด้านกฎหมายและการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าแล้วยังต้องพิจ ารณาถึงประโยชน์
ทางด้านการเงิน (Davis, 1995; Balmer, 1998; Esch, et al., 2006)
คุณสมบัตขิ องตราสินค้า
Aaker (1991) กล่าวถึง คุณสมบัติของตราสินค้าไว้ด้งั นี้ (1) ตราสินค้าจะต้องอยูใ่ นความคิด
ของผูช้ มที่ ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอล ซึ่งเกิดจากผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลมีความรู้ในตรา
สินค้าซึ่งมีการรับรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเรี ยกเกิดคุณค่าในตราสินค้า (2) ตราสินค้าที่ดีจะต้องมีคุณค่าเชิง
บวกในจิตใจของผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลเมื่อผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลต้องการซื้อสิ นค้า
(3) ตราสินค้าที่ดีจะต้องมีการสื่อสารตราสินค้า อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการกระตุน้ ความทรงจาของผู้
ที่ ชื่ น ชอบสโมสรที ม ฟุ ต บอล (4) ตราสิ น ค้า จะมี ล ัก ษณะเป็ นกิ จ กรรมทางพัน ธุ ก รรม ที่ มี
ลักษณะเฉพาะและมีลกั ษณะเด่น ฉะนั้นถ้าสร้างตราสินค้าไว้อย่างไรจะมีการรับรู้ลกั ษณะนั้นต่อไป
ดังนั้นกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างขึ้นต้องมีความสอดคล้องกัน เพื่อมิให้เกิดการผ่าเหล่า (5) ตรา
สินค้าจะเป็ นสร้างความหมายและกาหนดทิศทางของแผนการตลาด (6) ตราสินค้าเป็ นพันธะสัญญา
ระหว่างผูข้ ายกับกลุ่มเป้ าหมาย ตราสิ นค้าหรื อในกรณี น้ ี สโมสรที มฟุต บอลที่ ดีสามารถสื่ อสาร
ออกไปได้ 4 ความหมาย) (1) คุณลักษณะ ต้องสามารถสื่ อให้ได้ตราสิ นค้านั้นอะไร เช่น สโมสร
กีฬาฟุตบอลที่ประสบความสาเร็ จ มักทาให้นึกถึงเรื่ องการใช้เงินซื้อความสาเร็ จ เพราะเป็ นสโมสร
ทีมฟุตบอลที่มีมหาเศรษฐี เป็ นเจ้าของ ราคาบัตรผ่านเข้าชมการแข่งขัน มีราคาแพง นักกีฬาฟุตบอล
มักถูกซื้อเข้ามาแข่งขันและมีค่าตอบแทนให้เป็ นจานวนเงินมหาศาล (2) ประโยชน์ นอกจากต้องบ่ง
บอกถึงลักษณะของสโมสรทีมฟุตบอลแล้วนั้นต้องสื่ อให้ได้ตราสิ นค้านั้นให้ประโยชน์อะไร/ทา
อะไรได้บา้ ง (3) คุณค่า นอกจากคุณประโยชน์ ที่ได้รับแล้วสโมสรทีมฟุตบอลสามารถสื่ อให้ได้มี
คุณ ค่ าอย่างไรที่ ผทู้ ี่ชื่น ชอบสโมสรที มฟุต บอลจะได้รับ เช่ น สโมสรที มฟุตบอลแมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ด นั้นมีการประสานงานที่ดี ผลการแข่งขันไม่จะแข่งขันในบ้านหรื อนอกบ้าน มักมีโอกาสแพ้
ไม่มาก เป็ นต้น (4) บุคลิกลักษณะสามารถสื่ อถึงลักษณะทางบุคลิกภาพของคนที่ผสมผสานอยู่ใน
สโมสรทีมฟุตบอลได้ชดั เจนเพื่อสร้างความแตกต่างของสโมสรทีมฟุตบอลให้มีความโดดเด่นและ
ทาให้ประชาชนทัว่ โลกสามารถจดจาได้ง่าย (Gladden, 1997; Chernatony & McDonald, 1998;
Buil, Chernatony, & Martínez, 2008)
การสร้างให้กบั สโมสรทีมฟุตบอลตามแนวคิด ของ ตราสิ นค้าของสโมสรทีมฟุตบอล จะ
แข็งแกร่ งได้ต ้องเกิด จากกระบวนการสร้ างอย่างเข้าใจและต่ อเนื่ องและต้องใช้ระยะเวลานาน
สโมสรทีมฟุตบอลนั้นจึงจะอยู่ในใจของผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลตลอดกาล ขั้นตอนการ
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สร้างสโมสรทีมฟุตบอลให้แข็งแกร่ ง 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) กาหนดลักษณะของสโมสรทีมฟุตบอล
ให้ชดั เจน เพื่อให้ผทู้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลและประชาชนทัว่ ไปสามารถสร้างความคาดหวังได้
(2) กาหนดแนวทางที่แต่ ละฝ่ ายมีความเข้าใจในการสร้างผลงานของสโมสรทีมฟุตบอลไปใน
ทิศทางเดียวกัน จะได้นาเสนอผลงาน คุณค่า ความคาดหวังได้อย่างถูกต้องและชัดเจน (3) กาหนด
ความพึงพอใจสูงสุ ดที่ ผทู้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลจะได้รับ และมีความสอดคล้องซึ่งกันละกัน
กับสภาวะของสโมสรทีมฟุตบอลในปัจจุบนั (4) สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีม
ฟุตบอลและประชาชนทัว่ ไปและต้องดูแลรักษาความสัมพันธ์อย่างระมัดระวัง เรี ยนรู้ความสัมพันธ์
ดังกล่าวอย่างตั้งใจและตอบสนองอย่างเข้าใจและชัดเจน (5) สร้างความแข็งแกร่ งให้กบั สโมสรทีม
ฟุตบอลอย่างต่อเนื่องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเรี ยนรู้จากผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลและสร้างการ
ระลึกถึงสโมสรทีมฟุตบอลอยูต่ ลอดเวลาเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ งในความสัมพันธ์ระหว่างสโมสร
ทีมฟุตบอลและผูท้ ี่ชื่น ชอบสโมสรทีมฟุตบอล (Aaker, 1997; Ambler et al., 2005; Carlson &
Donavan, 2008)
การทาสโมสรกีฬาฟุต บอลให้ประสบความสาเร็ จ ในปั จ จุ บัน นี้ บทบาทของ ตราสิ น ค้า
สโมสรทีมฟุตบอล เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในการสร้างความแตกต่างและมีความโดด
เด่นและทาให้ผทู้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลชื่นชม ภักดี ไม่คิดไปให้กาลังใจสโมสรทีมฟุตบอลอื่น
การโครงสร้ างของสิ่ งที่ ไ ม่ส ามารถจับ ต้อ งได้ ซึ่ ง ถูก สร้ า งขึ้ นจากลัก ษณะภายนอกต่ าง ๆซึ่ ง
ผสมผสานเชื่อมโยงกับความเชื่ อและทัศนคติ ข องผูท้ ี่ ชื่น ชอบสโมสรที มฟุตบอลกับสโมสรที ม
ฟุตบอลนั้น จาก แนวคิดดังกล่าว ได้นาไปสู่การพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้า ได้
แนวคิดคุณค่าตราสิ นค้า กลุ่มทรัพย์สินของตราสิ นค้า และเงื่อนไขต่างๆทั้งหมดที่มีความเกี่ยวพัน
หรื อเชื่ อ มโยงไปถึ ง ตราสิ น ค้า ซึ่ งอาจสามารถเพิ่ ม หรื อลดคุ ณ ค่ า ในสิ น ค้า และบริ การของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตได้ ตราสินค้าที่มีคุณค่านั้นผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลต้องมีการตระหนักรู้ในตรา
สินค้าสูง มีการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า และมีการสร้างความสัมพันธ์ถึงตราสิ นค้า ได้ แนวคิด
ด้านคุณค่าตราสินค้าของ นั้น ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การเพิ่มคุณค่าให้แก่ลกู ค้าเท่านั้นแต่ยงั รวมไปถึง
การเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรอีกขณะที่จะเป็ นการมุ่งดูที่ความสัมพันธ์เฉพาะตราสินค้าและลูกค้า การ
ที่จะเกิดคุณค่าตราสินค้า ได้น้ นั ผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลจะต้องมีความคุน้ เคยและความพึง
พอใจในตราสินค้าซึ่งจะสะท้อนออกมาในรู ปของความรู้ที่ผทู้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลมีต่อตรา
สิ นค้า ซึ่งสามารถวัดได้จากการตระหนัก รู้ในตราสิ นค้า และการรับรู้ ภาพลัก ษณ์ ตราสิ น ค้า จาก
องค์ประกอบของการเกิดคุณค่าตราสินค้าจะเห็นได้บทบาทของภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสาคัญ
เป็ นอย่างยิง่ ต่อการสร้างคุณค่าตราสิ นค้าเนื่ องจากภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเป็ นการรับรู้และเชื่อมโยง
ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตราสินค้า เพื่อทาให้ประเมินความรู้สึกที่ผทู้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลมีต่อ
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ตราสินค้า ได้องค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าประกอบไป องค์ประกอบทางกายภาพ หรื อ
คุณ ลัก ษณะของตราสิ น ค้า ประโยชน์ ที่ได้รับจากการใช้สิน ค้า และ องค์ประกอบด้านลัก ษณะ
บุคลิกภาพของตราสิ นค้า (Davis, 1995; Gladden, 1997; Foster, Morgan, & Richards, 1998; Tong
& Hawley, 2009)
ภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็ นการแสดงถึงความเป็ นตราสินค้าผ่านการสื่อสารในรู ปแบบต่าง ๆ
ที่รายล้อมผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลจะเป็ นผูต้ ีความหมายและ
เชื่อมโยงความคิด ความรู้สึก และภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าจากทุกสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้จากตราสิ นค้า
องค์ประกอบสาคัญที่มีส่วนต่อการรับรู้และเชื่อมโยงภาพลักษณ์สินค้าของผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีม
ฟุต บอล องค์ประกอบด้านบุ ค ลิก ภาพตราสิ น ค้า ลัก ษณะทางบุ ค ลิกภาพของตราสิ น ค้านั้น เป็ น
ลักษณะทางบุคลิกภาพที่ได้มีการพัฒนามาจากลักษณะทางบุคลิกภาพของคน บุคลิกภาพตราสินค้า
กลุ่มลักษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพของคนเชื่อมโยงกับตราสินคาซึ่งจะรวมถึงลักษณะทางประชากร
ทัว่ ไป เช่น เพศ อายุ ระดับชั้นในสังคมตลอดจนลักษณะทางบุคลิกภาพและอุปนิ สัย เช่น ความเป็ น
คนจริ งใจ อบอุ่น และอ่อนไหว เป็ นต้น สาหรับได้แบ่งองค์ประกอบของบุคลิกภาพตราสิ นค้า ซึ่ง
ประกอบ ลักษณะบุคลิกภาพตราสินค้าที่กาหนดไว้ เป็ นบุคลิกภาพเป้ าหมายที่นกั การตลาดต้องการ
สื่อสารให้ผทู้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลรู้จกั ตราสิ นค้าซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการกาหนดกลยุทธ์การสร้างโฆษณา และลักษณะบุคลิกภาพตราสินค้าซึ่งเป็ นภาพโครงร่ างที่ ผทู้ ี่
ชื่นชอบสโมสรที มฟุตบอลรับรู้ เป็ นการรับรู้ข องผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลที่มีต่อตราสิ นค้า
เป็ นความคิดและความรู้สึกจริ ง ๆ ของผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอล ซึ่งนักการตลาดต้องพยายาม
ทาให้ภาพโครงร่ างที่ผทู้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลรับรู้มีความใกล้เคียงกับบุคลิกภาพที่กาหนดไว้
ให้มากที่ สุด (Feldwick & Kapferer, 1997; Low & Lamb, 2000; Schmitt & Geus, 2006;
Ghodeswar, 2008)
2.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสร้ างตราสินค้า
การสร้ างตราสิ นค้า หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างตราสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภค
ธุ รกิ จ จะสร้ างตราสิ น ค้าให้มีค วามสัมพัน ธ์ก ับผูบ้ ริ โภครั บรู้ ได้จ ากเครื่ องมาทางการตลาด ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความรู้จากผลิตภัณฑ์ ราคา การจาหน่ าย และการสื่ อสารทางการตลาด เมื่อผูบ้ ริ โภค
รับรู้ และได้ยนิ ผลิตภัณฑ์น้ นั แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะพัฒนาความรู้สึก เห็นภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า และ
ประสบการณ์ที่ได้จากตราสินค้านั้นเนื่องจากการสร้างตราสิ นค้าเกิดจากลักษณะทางกายภาพของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ และความรู้ สึก ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่ อตราสิ น ค้า การสร้างตราสิ น ค้าจึ งเกี่ ย วพัน กับการ
กาหนดแนวคิดผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ การตั้งชื่อ และการกาหนดแนวคิดทางการสื่อสาร เพื่อ
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สื่อให้ผบู้ ริ โภคมีการรับรู้ และมีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้าว่าตราสิ นค้า กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคสามารถ
ตีความหมายได้ว่าตราสินค้าเป็ นเพื่อน เป็ นญาติ มีความถนัดด้านใด เป็ นต้น ซึ่งการสร้างตราสิ นค้า
นั้นใช้เวลา แต่มีความสาคัญในระยะยาว ซึ่งมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้ การกาหนดตาแหน่งทางผลิตภัณฑ์
การกาหนดบุคลิกภาพของตราสิ นค้าการสร้างเอกลักษณ์ให้ตราสิ นค้า การสื่ อสารตราสิ นค้า การ
สร้างตราสิ นค้าถือว่าเป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับองค์กรเกือบทุกองค์กร เพราะฉะนั้นการสร้างความ
น่ าเชื่อถือจากการประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริ โภค จึงนา
ไปสู่ กลยุทธ์ในการสร้างตราสิ นค้า (Keller, 1993; Aaker, 1997; Esch et al., 2006; Walvis, 2008;
Madhavaram, Badrinarayanan, & McDonald, 2005; Schmitt & Simonson, 1997)
กระบวนการสร้างตราสินค้าและบริ หารจัดการตราสิ นค้า เป็ นศาสตร์ ของการนาหลักการ
สาคัญต่ าง ๆ ในการสร้ างตราสิ นค้าเฉพาะด้านจิต วิทยา สังคมวิทยา และพฤติ กรรมผูท้ ี่ ชื่น ชอบ
สโมสรทีมฟุตบอลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อนาคุณสมบัติที่จบั ต้องได้และที่จบั ต้องไม่ได้ของสินค้าและ
บริ การมาทาให้เกิดคุณค่าสูงสุ ด ซึ่งเป็ นผลมาจากคุณสมบัติของสิ นค้าและบริ การและคุณค่าแห่ ง
ความรู้สึกของผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลจะเกิดขึ้นเมื่อได้มีการปฏิสมั พันธ์กบั ตราสินค้าหรื อได้
ครอบครองตราสินค้านั้น ๆ การออกแบบเนื้อหาสารเพื่อการสร้างตราสินค้า เป็ นการกาหนดวิธีการ
ที่จ ะสื่ อสารออกไปสู่ กลุ่มเป้ าหมาย มี 6 องค์ประกอบ (1) ชื่อ (2) ค าขวัญหรื อสโลแกน (3)
สัญลักษณ์หรื อโลโก้ (4) สี (5) น้ าเสียง ลีลาในการนาเสนอ (6) ภาพ ขั้นตอนการปฏิบตั ิการ เป็ น
ขั้นตอนในการนาเสนอตราสิ นค้า ที่ได้พฒั นาหรื อสร้างขึ้นมาไปสู่ ผทู้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอล
ขั้นตอนแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนสาคัญ (1) รู ปแบบการสร้างตราสิ นค้า เป็ นการที่นาเอาสิ่ งต่าง ๆ ที่
พัฒนาจากการออกแบบตราสินค้าและสร้างเอกลักษณ์ให้กบั ตราสินค้ามาเรี ยบเรี ยงเพื่อการทางานที่
เป็ นระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างการรับรู้ การปรากฏของตราสินค้าในทุกๆแห่งที่กลุ่มเป้ าหมายมี
โอกาสได้พบเห็น การน าคุณค่าของ ตราสิ นค้ามาบริ การเพื่อนาเสนอต่อกลุ่มเป้ าหมาย การสร้าง
ความแตกต่าง และการทาให้กลุ่มเป้ าหมายรู้สึกตนได้เชื่อมติดกับตราสินค้านั้น (2) เครื่ องมือในการ
สร้างตราสิ นค้า เครื่ องมือสื่ อสารอันที่จะนามาสื่ อสารให้กบั ตราสิ นค้าประสบความสาเร็ จ ได้แก่
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การแจกสิ นค้า การจัดกิจกรรม และการตกแต่งหน้า
ร้าน เป็ นต้น (3) กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า กลยุทธ์ที่ผสู้ ร้างตราสิ นค้านามาใช้ เพื่ออาศัยช่องทาง
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ แนวคิดการสื่ อสาร ตลาดเชิง บรู ณาการ ที่เน้นถึงความคิดสร้างสรรค์
และการเข้าถึงเป้ าหมายอย่างรอบด้าน ค านึ งถึงสิ่ งแวดล้อมและพฤติ ก รรมการบริ โภคสื่ อของ
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อเพิ่มศัก ยภาพในการสื่ อสาร ในการสร้ างตราสิ นค้าของแต่ละผลิต ภัณฑ์จ ะมี
กระบวนการในด้านความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในการที่จะทาให้ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เป็ น
ที่รู้จกั และน่าสนใจในกลุ่มผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรทีมฟุตบอลกระบวนการหรื อขั้นตอนการสร้างสรรค์
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ตราสินค้านั้น มีท้งั หมด 6 ขั้นตอน ซึ่งควรที่จะทาการวิเคราะห์เป็ นลาดับ ขั้นตอนทั้งหมดมีดงั ต่อไป
(1) การระบุกลุ่มเป้ าหมาย (2) การออกแบบตราสินค้า (3) การสร้างเอกลักษณ์ให้กบั ตราสิ นค้า (4)
การปฏิบตั ิการ (5) การขยายผลสร้างการเติบโตของตราสินค้า (6) การบริ หารคุณค่าของตราสินค้า
(Aaker, 1991; Davis, 1995; Feldwick, 1996; de Chernatony & Dall, 1997; Foster, Morgan, &
Richards, 1998; de Chernatony, 1999; Low & Lamb, 2000; Bauer et al., 2005; Esch et al., 2006;
Schmitt & Geus, 2006; Walvis, 2008; Ghodeswar, 2008; Tong & Hawley, 2009)
2.4 แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความภักดีต่อตราสินค้า
ความจงรักภักดี เป็ นข้อผูกมัดในเชิงลึกในการซื้อซ้ าในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอีกในอนาคต
แม้จ ะมีอิทธิ พลจากภายนอกมากระทบที่ จะทาให้เกิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูก ค้าตาม
สามารถแบ่ งได้ 4 ระดับ (1) ความจงรั กภัก ดีด ้านความคิ ดและความรู้ จะเกิ ด ความจงรัก ภัก ดี
หลังจากเกิดกระบวนการซื้อแล้ว (2) ความจงรักภักดีดา้ นความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับพฤติกรรมลูกค้า
ภายใต้ความรู้สึกเชิงบวกกัผลิตภัณฑ์น้ นั มีส่วนประกอบทางด้านอารมณ์เกี่ยวเนื่องกับความคิดของ
ลูก ค้า (3) ความตั้ง ใจที่ จ ะซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ซ้ า อี ก ในอนาคต มี ป ระสบการณ์ ใ นปั จ จุ บัน เป็ น
ส่ วนประกอบที่ ทาให้เกิดความพยายามในการที่จะ รักษาความสัมพันธ์น้ ี (4) ความจงรักภักดี ที่
มัน่ คง มีความปรารถนาที่จ ะทาทุก วิถีทาง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิต ภัณฑ์และบริ การในผลิตภัณฑ์ที่
ลูกค้ามีความจงรักภักดี ความจงรักภักดีไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความจงรักภักดีเกิดขึ้นจาก
องค์ประกอบหนึ่ง การที่พนักงานได้อยูใ่ กล้ชิดกับลูกค้า ตอบสนองและรับรู้ความต้องการของลูกค้า
และบริ การด้วยใจ ความจงรักภักดีในตราสินค้า การวัดความยึดแน่น เน้นที่ผบู้ ริ โภคมีต่อสิ นค้า ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นผูบ้ ริ โ ภคมีแนวโน้มที่ จะเปลี่ยนไปใช้อีกตราหนึ่ งอย่า งไรเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านราคาและรู ปลักษณ์ของสินค้า นอกจากนี้ ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าเป็ นสิ่งที่
แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อ ตราสิ นค้าใดตราสิ นค้าหนึ่ ง ซึ่งผลที่ตามมาจากทัศนคติน้ นั การซื้อตรา
สินค้าเดิมนั้นอย่างต่อเนื่อง และความจงรักภักดีต่อตราสิน ค้าเป็ นผลมาจากการเรี ยนรู้ของผูบ้ ริ โภค
ตราสิน ค้านั้นสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า หมายถึง
ความซื่อสัตย์ ซึ่งความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้ามีผลต่อการซื้อสิ นค้านั้นซ้ า ถ้ามีความจงรักภักดีต่อ
ตราสิ นค้าสูงเรี ยกมีทศั นคติที่ดีต่ อตราสิ นค้าส่ วน คุณค่าตราสิ นค้า การที่ตราสิ นค้าของบริ ษทั มี
ความหมายเป็ นเชิงบวกในสายตาของผูซ้ ้ือและเป็ นคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่รับรู้ได้ ในสายตาลูกค้า คุณค่า
ตราสิ น ค้าสามารถสร้ างข้อได้เปรี ย บทางการแข่งขันดังนี้ (1) บริ ษทั สามารถลดค่ าใช้จ่ ายทาง
การตลาดได้ เพราะการรู้จกั ตราสินค้าและมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (2) บริ ษทั จะมีสภาพคล่อง
ทางการค้าในการต่อรองกับผูจ้ ดั จาหน่ าย และผูค้ า้ ปลีกเพราะลูกค้าคาดหวัง นักธุรกิจคนกลางจะ
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จัดหาตราสินค้าไว้ขาย (3) บริ ษทั จะสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าคู่แข่ง เพราะตราสิ นค้ามีคุณภาพการ
รับรู้ที่สูงกว่า (4) บริ ษทั สามารถขยายตราสินค้าได้มากขึ้น เพราะชื่อตราสิ นค้าสามารถสร้าง ความ
น่าเชื่อถือสูง ตราสินค้าจะสามารถช่วยให้บริ ษทั หลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา (Brown, 1952;
Tucker, 1964; Cunningham, 1956; McConnell & Kyner, 1973; McConnell, 1968; Wernerfelt,
1991; Baldinger & Rubinson, 1996; Gladden, 1997; Oliver, 1999; Rundle & Bennett, 2001;
Thiele & Mackay, 2001; Sirdeshmukh & Sabol, 2002; Moisescu, 2006; Alhabeeb, 2007; Khan,
2009; Chegini, 2010)
การวัดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าสามารถแบ่งได้เป็ น
1. การวัดเชิ งพฤติกรรม พิจารณาจากรู ปแบบ การซื้อซ้ า วัดจ านวนร้อยละของการซื้ อ
หรื อวัดจากจานวนตราสินค้าที่ซ้ือ
2. การวัด จ านวนเงิน ที่ ผบู้ ริ โ ภคยิน ดีที่จ ะจ่ายเพื่อตราสิ น ค้า การใช้จานวนเงิ น ในการ
เปรี ยบเทียบระหว่างแต่ละตราสินค้า
3. การวัดด้านความรู้สึกและอารมณ์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ระดับ
3.1 ต้นทุนในการเปลี่ยนตราสินค้า
3.2 ระดับความพึงพอใจ
3.3 ความชื่นชอบที่มีต่อตราสินค้า
3.4 ความผูกพันธ์
เป็ นระดับสุดท้ายที่แสดงออกด้านความรู้สึกในเชิงจิตวิทยาที่มีต่อตราสินค้าผูบ้ ริ โภคที่
มีความผูก พัน ความรั กและความเชื่อมัน่ ต่อตราสิ น ค้าสูงมากความจงรั กภักดี ต่อตราสิ น ค้า เป็ น
ส่ ว นประกอบที่ สาคัญของคุ ณ ค่ าในตราสิ น ค้า ประกอบไปด้ว ยองค์ป ระกอบ 5 ประการ การ
ตระหนักรู้ต่อตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็ นทรัพย์สินของตราสิ นค้า ทั้งหมดสร้างให้เกิดประโยชน์แก่ผบู้ ริ โภค
ในการรับรู้และเชื่อมโยงกับตราสินค้า นักการตลาดที่สามารถทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อตรา
สินค้าของตนเองได้ จะส่งผลให้ผบู้ ริ โภคเกิดความชอบในตราสินค้า และจะซื้อสิ นค้าที่ตนเองชอบ
ซ้ าแล้วซ้ าอีกจนกระทัง่ หล่อหลอมเป็ นความภักดีต่อตราสินค้านั้น ๆ แต่ในขณะเดียวกันผูบ้ ริ โภคที่
มีความภักดีต่อตราสินค้าเหล่านี้ จะมีความลังเลในการเปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าอื่นด้วย ผูบ้ ริ โภคจะมี
ความภักดีต่อตราสินค้าในระดับที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ความผูกพันที่มีต่อตราสินค้านั้น ๆ ในกรณี
ที่มีความผูกพันมากจะมีความภักดีมาก และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปซื้อตราสิ นค้าอื่นค่อนข้างน้อย
แต่ในกรณี ที่มีความผูกพันน้อยจะมีความภักดีน้อย และมีโอกาสที่จ ะเปลี่ยนไปซื้ อตราสิ นค้าอื่น
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ค่อนข้างมาก ระดับความภักดีไว้ 5 ระดับ (1) ผูซ้ ้ือไม่มีความภักดีเป็ นผูซ้ ้ือที่มีการรับรู้ตราสิ นค้าแต่
ละตราไม่มีความแตกต่างกัน และมีผลประโยชน์ที่ผซู้ ้ือต้องการเท่าๆ กัน รวมทั้งผูซ้ ้ือมักจะมีความ
อ่อนไหวต่อราคาสิ นค้าและพร้อมที่จะเปลี่ยนไปซื้อตราสิ นค้าที่ขายสิ นค้าในราคาถูก (2) ผูซ้ ้ือมี
ความพอใจในตราสินค้า และยังเป็ นผูซ้ ้ือสินค้าจนเป็ นนิสยั ผูซ้ ้ือในระดับนี้ พร้อมที่จะเปลี่ยนไปซื้อ
ตราสินค้าอื่นที่ดีกว่า ในกรณี ที่ค่แู ข่งขันสามารถนาเสนอให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ดีกว่าหรื อทาให้ผู้
ซื้อประเภทนี้ได้มีโอกาสทดลองใช้จึงจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อจนเป็ นนิ สัยให้มาซื้อสิ นค้าที่
ดีกว่า (3) ผูซ้ ้ือที่มีความพอใจในตราสิ นค้าและต้นทุนการเปลี่ยนแปลง ผูซ้ ้ือในระดับนี้ จะมีความ
ภักดีและความผูกพันกับตราสิ นค้าค่อนข้างมาก (4) ผูซ้ ้ือที่มีความชอบตราสิ นค้าและเปรี ยบตรา
สิ นค้าเหล่านั้น เหมือนเพื่อน ผูซ้ ้ือมีความชอบในตราสิ นค้าและปรารถนาที่จ ะมีต ราสิ นค้าไว้ใน
ครอบครอง ซึ่งอาจจะเกิดจากความชอบในสัญลักษณ์ ประสบการณ์ที่ดีที่เกิดจากการใช้ตราสิ นค้า
นั้น หรื อการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพของตราสิ นค้า (5) ผูซ้ ้ือที่มีคามัน่ สัญญา เป็ นผูซ้ ้ือที่มีความมัน่ ใจ
ในตราสิ นค้า และมีความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ตราสิ นค้า จึงเป็ นผูซ้ ้ือที่มีความภักดีต่อตราสิ นค้าใน
ระดับสูง โอกาสที่จะเปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าอื่นน้อยมาก เสนอแบบความภักดีต่อตราสิ นค้าเพื่อให้
นักการตลาดได้จดั การความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ยนไปซื้อตราสิ นค้าอื่นของลูก ค้าได้ใช้ปัจจัย
ความพึงพอใจที่มีระดับความพึงพอใจสูงและต่า และปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนไปซื้อ
ตราสินค้าอื่นที่มีระดับสูงและต่า จากปั จจัยทั้ง 2 ประการนี้ จะสามารถแบ่งพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่
ส่ งผลต่อระดับความภักดีที่ผบู้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้าได้เป็ น 4 พฤติกรรม (1) พฤติกรรมที่เกิดจาก
ความผิดหวังพฤติกรรมนี้เกิดจากผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อตราสินค้าต่า และรับรู้ถึงความเสี่ยงสูง
จากการเปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าอื่นจะส่งผลให้ผบู้ ริ โภคมีความภักดีต่อตราสิ นค้าต่า เมื่อมีโอกาสที่
จะซื้อสิ นค้าใหม่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปซื้อตราสิ นค้าอื่นค่อนข้างสูง (2) พฤติกรรมที่เกิดจาก
ความภักดี พฤติกรรมนี้เกิดจากผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าสูงและรับรู้ถึงความเสี่ ยงสูง
จากการเปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าอื่น จะส่งผลให้ผบู้ ริ โภคมีความภักดีต่อตราสิ นค้าสูง เมื่อมีโอกาสที่
จะซื้อสินค้าใหม่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าอื่นค่อนข้างต่า (3) พฤติกรรมที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เกิดจากผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อตราสินค้าต่า และรับรู้ถึงความเสี่ ยงต่า
จากการเปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าอื่น จะส่งผลให้ผบู้ ริ โภคมีความภักดีต่อตราสิ นค้าต่าและพร้อมที่จะ
เปลี่ยนไปซื้อตราสิ นค้า ใหม่ทนั ที เช่น สิ นค้าสะดวกซื้อจะเป็ นสิ นค้าที่ลูกค้ารับรู้ถึงความเสี่ ยงต่า
จากการเปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าอื่นอย่าง (4) พฤติกรรมที่เกิดจากความไม่มนั่ ใจ พฤติกรรมนี้เกิดจาก
ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อตราสินค้าสูง และรับรู้ถึงความเสี่ ยงต่าจากการเปลี่ยนไปซื้อตราสิ นค้า
อื่นจะส่งผลให้ผบู้ ริ โภคมีความภักดีต่อตราสินค้าสูง แต่พร้อมที่จะเปลี่ยนไปทดลองใช้ตราสินค้าอื่น
ได้เช่นกัน ในกรณี ที่มีการนาเสนอตราสินค้าใหม่ในราคาพิเศษ เพราะลูกค้ารับรู้ถึงความเสี่ยงต่าจาก
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การเปลี่ยนไปซื้อตรสินค้าอื่น จะเห็นได้ว่าความภักดีของลูกค้ามีหลายระดับที่นักการตลาดจะต้อง
ให้ความสาคัญ เพราะความภักดีของลูก ค้าจะทาให้เกิดข้อได้เปรี ย บในการแข่งขันเฉพาะต้นทุ น
การตลาดจะลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการทาการส่ งเสริ มการตลาดน้อยกคู่แข่งขัน ที่ลูกค้ามี
ระดับความภัก ดี ที่ต่ า และยังเป็ นตราสิ น ค้าที่ เป็ นอุปสรรคต่ อตราสิ น ค้าใหม่ที่จ ะเข้ามาแข่ งขัน
รวมทั้งนักธุรกิจคนกลางยังเต็มใจที่จะช่วยกระจายสินค้าให้ เนื่องจากมัน่ ใจตราสินค้าที่ลกู ค้ามีความ
ภักดีสูงจะเป็ นตราสิ นค้าที่ ขายดีนั่นเอง ซึ่งความภักดีของตราสิ นค้านี้ จะส่ งผลให้เกิดคุณ ค่าตรา
สินค้าด้วยเช่นกัน จากที่กล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับคุณค่าตราสินค้ามานั้นได้สงั เคราะห์แบบ
คุณค่าตราสินค้าไว้ การเสนอแนวคิดคุณค่าตราสินค้าเริ่ มต้นที่ทศั นคติที่มีต่อตราสินค้าจะเห็นคุณค่า
ตราสินค้า เกิดจากทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า จะส่งผลต่อความรู้ที่เกี่ยวกับตราสินค้า และสมมติฐาน
ที่มีต่อตราสิ นค้า ซึ่งทั้งสองประการจะกลายเป็ นความเชื่อ และการให้ความสาคัญ กับตราสิ นค้า
นั้นๆ หรื อส่วนประกอบทั้งสองประการนั้นเรี ยกคุณลักษณะของตราสิ นค้าที่อยู่บนพื้นฐานความ
เป็ นจริ ง และคุณลักษณะของตราสิ นค้าที่อยูภ่ ายในจิตใจของลูกค้า ซึ่งคุณลักษณะของตราสิ นค้าที่
อยูบ่ นพื้นฐานความเป็ นจริ งจะมีอิทธิพลต่อการให้ความสาคัญกับขอบเขตหน้าที่ และคุณลักษณะ
ของตราสิ น ค้าที่อยู่ภายในจิ ตใจของลูก ค้าจะมีอิทธิพลต่ อการให้ความสาคัญกับขอบเขตอารมณ์
นอกจากนั้น ยังมีส่วนประกอบที่สาคัญที่ทาให้เกิดคุณค่าตราสิ นค้าอีกส่ วนหนึ่ ง การตระหนักถึง
ตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ถึงอารมณ์ ความภักดี ต่อตราสิ นค้าและคุณค่าทางการเงิน ซึ่งจะ
เห็นได้นกั การตลาดที่ตอ้ งการจัดการตราสินค้าให้เกิดคุณค่า หรื อที่เรี ยกคุณค่าตราสิ นค้านั้นจะต้อง
ให้ความใส่ใจในส่วนประกอบต่างๆ ตามภาพแบบคุณค่าตราสิ นค้า จึงจะทาให้ตราสิ นค้าเป็ นตรา
สิ นค้าที่มีขอ้ ได้เปรี ยบในการแข่งขัน (Farley, 1964; Sheth, 1968; Sirgy & Samli, 1985; Aaker,
1991; Wernerfelt, 1991; Reichheld, 1993; Hallowell, 1996; Dubois & Laurent, 1999; Chaudhuri
& Holbrook, 2001; Reinartz & Kumar, 2002; Mascarenha, Kesavan, & Bernacchi, 2006; Kuusik,
2007; Pleshko & Baqer, 2008; Tripathi, 2009; Chegini, 2010)
2.5 แนวคิดการตลาดด้ านกีฬา
การตลาดด้านกี ฬา หมายถึง การประยุก ต์ใช้หลัก การทางการตลาดและกระบวนการ
ทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงสาหรับผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กี ฬาทั้ง หมด รวมถึ ง แหล่ งของความหลากหลาย หรื อ กิ จ กรรมทางกายภาพที่ เ ล่น เพื่ อความ
เพลิดเพลิน กีฬาทาให้หลุดพ้นจากภาระกิจในชีวิตประจาวันและทาให้พวกเรามีความสุ ข กีฬาทา
ให้พวกผูบ้ ริ โภคหลุดพ้นจากภาระกิจในชีวิตประจาวันและทาให้ผบู้ ริ โภคมีความสุ ข ความบันเทิง
ความหลากหลายหรื อการได้มีส่วนร่ วม เช่น การดูภาพยนตร์ การฟัง คอนเสิ ร์ต หรื อการตั้งใจดู
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ลักษณะการเคลื่อนไหวของนักกีฬาที่มีชื่อเสี ยง ฯลฯ สิ่ งที่มีความสาคัญที่ทาให้กีฬา แตกต่างจาก
ความบันเทิง รู ปแบบอื่นความเป็ นธรรมชาติ ซึ่งการละเล่นแบบอื่นจะมีบทประกอบ หรื อการดู
คอนเสิร์ตจะมีโปรแกรม แต่ความบันเทิงทางการกีฬา สิ่ งที่เกิดขึ้นเองและควบคุมไม่ได้ จากผูท้ ี่มี
ส่ ว นร่ วมในเหตุ การณ์ น้ นั ๆ เมื่อผูบ้ ริ โภคไปดูภ าพยนตร์ ต ลกขบขันผูบ้ ริ โภคมีค วามหวังจะได้
หัวเราะเมื่อผูบ้ ริ โภคไปดูภาพยนตร์ ที่น่ากลัว ผูบ้ ริ โภคมีความหวังจะได้รับความรู้สึกกลัวก่อนที่จะ
จ่ายเงินซื้อตัว๋ แต่อารมณ์ของผูบ้ ริ โภคเมื่อดูการแข่งขันกีฬาเมื่อสโมสรทีมฟุตบอลที่เ ชียร์ ชนะจะดี
ใจไปด้วย ถ้าสโมสรทีมฟุตบอลที่เชียร์ แพ้รู้สึกเศร้าใจไปด้วย นั่นเป็ นสิ่ งที่แสดงออกมาอย่างเป็ น
ธรรมชาติ (Branscombe & Wann, 1991; Hirt et al., 1992; Jacobson, 2003; Kwon, Trail, & James,
2007; Lumpkin, 2008)
การศึกษาแนวความคิดและกลยุทธ์การตลาดที่นามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการกีฬา
เริ่ มจากการศึก ษาพฤติก รรมผูบ้ ริ โภคที่ เกี่ยวข้องกับสิ น ค้าหรื อบริ ก ารการกีฬา การจัด กิจกรรม
ทางการตลาดที่ เกี่ยวข้องกับการกีฬา การส่ งเสริ มการตลาดนานักกีฬามาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ สินค้า
นับตั้งแต่ อดีตเป็ นต้นมา การกีฬาในประเทศเติบโตและรุ่ งเรื องจนก่ อให้เกิดธุรกิจ นานาประเภท
นับตั้งแต่ ธุร กิจอุปกรณ์ กีฬา ธุรกิ จเครื่ องแต่งกายและรองเท้ากี ฬา ธุรกิจ สนาม กีฬา และธุรกิ จ
โทรทัศน์ รวมตลอดจนธุร กิจการตลาดกีฬา การแข่ งขันกีฬามิใช่ เรื่ องของการออกก าลังกายเพื่อ
พลานามัยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่ในของการกีฬาเองแปรเปลี่ยนเป็ น สิ นค้า กระบวนการ
แปรการแข่งขันกีฬาให้เป็ นสิ นค้า (Madrigal, 1995; Hill & Green, 2000; Kelley & Turley, 2001)
นอกจากเป็ นผลจากการเติบโตของพลังเศรษฐกิจ ทุนนิ ยมและเป็ นผลของกระบวนการโทรทัศ ที่
พัฒนามากขึ้น โทรทัศน์ช่วยให้กีฬาหลายต่อหลายประเภทพัฒนา ขึ้นมาเป็ นกีฬาสากลหรื อกีฬาโลก
ที่โลกทั้งโลกเป็ นตลาดผูช้ มการแข่งขันกีฬาเหล่านี้ การจัดการแข่งขันกีฬาสากลหรื อกีฬาโลกจึงต้อง
มีก าร จัด การด้านการตลาด เพราะต้องใช้เงิน ทุ น ในการจัด การแข่ งขัน มาก และเกี่ ยวพัน กับ
ผลประโยชน์จานวนมหาศาลด้วยเหตุกล่าวข้างต้นนี้ ธุรกิจการตลาดกีฬาจึงก่อเกิดขึ้น ซึ่งยังผลให้มี
การพัฒ นาความรู้ ใ นสาขาวิ ช าการตลาดกี ฬ าด้ว ย ธุ ร กิ จ ดัง กล่ า วนี้ มัก ถูก รวมเข้า กับ ธุ ร กิ จ
สื่อสารมวลชน รวมกันเรี ยก ธุรกิจการตลาดและการสื่อสารกีฬา ธุรกิจการตลาดกีฬามีกิจกรรมหลัก
ในการรับจ้างจัดการด้าน การตลาดให้แก่การแข่งขันกีฬา ทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
ภายในประเทศ การแข่งขันกีฬาระดับโลกได้แก่ การแข่งขันโอลิมปิ ก การแข่งขันฟุตบอลโลก การ
แข่งขันรักบี้ฟุตบอลโลก การแข่งขันคริ กเกตโลก การแข่งขันวอลเลย์บอลโลก การแข่งขันกรี ฑา
โลก การแข่งขันว่ายน้ าโลก ฯลฯ การแข่งขันระดับภูมิภาค ส่ วนการแข่งขันระดับภายในประเทศ
สาหรับกีฬาประเภทมีการถ่ายทอดโทรทัศน์ทวั่ โลก การแข่งขันระดับภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็ น
เรื่ องภายในประเทศ ไม่ได้มีการถ่ายทอด โทรทัศน์ในระดับสากล การแข่งขันฟุตบอล นับเป็ นอย่าง
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ที่ชดั เจนธุรกิจการตลาดกีฬารับจ้างหาผูส้ นับสนุนหลัก หรื อหุ ้นส่ วน เพื่อร่ วมลงขันในการจัดการ
แข่งขัน หลักการสาคัญ ในเรื่ องนี้ บริ ษทั ที่ เป็ นหรื อหุ ้นส่ ว นผูส้ นับสนุ นหลักต้องไม่เป็ นคู่แข่งใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ผูส้ นับสนุ นหลักหรื อหุ ้นส่ วน หลักจะกระจายอยู่ในหลากหลายธุร กิจ ทั้ง
ธุรกิ จอุปกรณ์กี ฬา ธุร กิจเครื่ องแต่ งกายและรองเท้ากี ฬา ธุรกิจ เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ธุ รกิ จ
เครื่ องดื่ม ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ธุรกิจอาหารจานด่วน ธุรกิจ การเงิน ธุรกิจรถยนต์ ฯลฯ ผูส้ นับสนุ น
หลัก หรื อหุ ้นส่ ว นหลัก จะต้องจ่ ายค่ าผูส้ นับสนุ น หลัก แลกกับ การโฆษณาตลอดการแข่งขัน ที่
ผูจ้ ดั การด้านการตลาด นอกจากต้องแสวงหาผูส้ นับสนุ นหลักหรื อหุน้ ส่วนหลักแล้ว ยังต้องแสวงหา
ผูส้ นับสนุนหลัก ด้วย ผูส้ นับสนุนหลักอาจเป็ นบริ ษทั ผูก้ ่อสร้างสนามกีฬา ผูจ้ าหน่ ายอุปกรณ์กีฬา
สาหรับการแข่งขันผูผ้ ลิตนาฬิกาสาหรับจับเวลาในการแข่งขัน ผูผ้ ลิตระบบเสียงและแสงที่ติดตั้งใน
สนามกี ฬา บริ ษทั ที่ จดั การด้านการตลาดอาจทาข้อตกลงในการจัด จาหน่ ายบัตรชมการแข่ งขัน
รวมทั้งการนาตราสินค้าของการแข่งขันไป ผลิตสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ด้วยธุรกิจการตลาดการ
กีฬาได้ผลตอบแทนในรู ปค่ าบริ ก าร ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่ก ับสัญ ญาที่ ทากับผูจ้ ัด การแข่งขัน ในบางกรณี
สัญญามีลกั ษณะการแบ่งปันรายได้ ได้เป็ นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่หาได้ท้งั หมด ในบางกรณี บริ ษทั
ผูจ้ ดั การด้าน การตลาดอาจให้หลักประกันรายได้ต่าที่ผจู้ ดั การแข่ งขันจะได้รับการรับประกันรายได้
บริ ษทั ผูจ้ ัดการด้านการตลาดไม่ได้มีหน้าที่ หาเงิน ให้แก่ ผจู้ ัด การแข่งขันเท่านั้น หากยังมีหน้าที่
โฆษณาเพื่อดึ งดู ดผูช้ มการแข่ งขัน ไม่จ ะเป็ นการชมภายในสนามแข่ งหรื อการชมการถ่ายทอด
โทรทัศน์ภายหลังจากที่กระบวนการโทรทัศน์เติบโต การขายสิ ทธิการถ่ายทอดโทรทัศน์กลายมา
เป็ นแหล่ง รายได้สาคัญของการจัดการแข่งขันกีฬา บริ ษทั ผูจ้ ดั การด้านการตลาด กีฬามีหน้าที่ขาย
สิทธิการถ่ายทอดโทรทัศน์เพื่อหารายได้ให้มากที่สุด (Gantz et al., 2006) การตลาดด้านกีฬา การ
ประยุกต์ใช้หลักการทางการตลาดและกระบวนการทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงสาหรับผลิตภัณฑ์
ทางการกีฬา และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกีฬาทั้งหมด สาหรั บสิ่ งที่จะทาให้การตลาด
ด้านกีฬา ประสบผลสาเร็ จ การเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางการกีฬา และกรอบแนวความคิดใน
การนาเอาหลักการตลาด รวมถึงกระบวนการทางการตลาดเพื่อการกีฬามาประยุกต์ใช้ ความบันเทิง
ด้านกีฬา แหล่งของความหลากหลาย หรื อกิจกรรมทางกายภาพที่เล่นเพื่อความเพลิดเพลิน การสรุ ป
ความสาคัญทางการตลาด การเน้นถึงความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในทุก ๆ ที่ของตลาด หรื อการ
เข้าใจผูบ้ ริ โภคและการจัดหาสินค้าทางการกีฬาที่มีผบู้ ริ โภคต้องการ (Lascu et al., 1995; McDonald
& Milne, 1997; Kwon & Armstrong, 2002; Couvelaere & Richelieu, 2005; Kerr & Gladden,
2008) ในขณะที่ตอ้ งทาให้บรรลุวตั ถุป ระสงค์ขององกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยกิ จกรรม 3 ประการ
(1) การวิเคราะห์ กิจกรรมการวิเคราะห์และการคาดหมายล่วงหน้าในอุปสงค์ของผูบ้ ริ โภค เป็ นการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก และเป็ นการรวบรวมข้อมูลที่ มีค วามเกี่ ยวเนื่ องกัน (2) การ
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เผยแพร่ การใช้ประโยชน์จ ากข้อมูลที่ ได้รั บมาในขั้น ตอนกิ จกรรมการกระทาร่ วมกัน (3) การ
ตอบสนอง การใช้ขอ้ มูลที่ได้รับมาในการตัดสินใจทางการตลาด เหมือนกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริ การ หรื อการส่งเสริ มการขายที่จูงใจผูบ้ ริ โภค การเจริ ญเติบโตของธุรกิจทางการกีฬา กีฬาได้
กลายเป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ มี ค วามส าคัญ และกลายเป็ นสถาบัน ระดับ นานาชาติ ข องสัง คมไปแล้ว
(McDonald, 1991; Gladden, 1997; Shank & Beasley, 1998; Dietz-Uhler et al., 2000; DeSchriver
& Jensen, 2002; Trail, Anderson, & Fink, 2005; Erdener, Gultekin, & Ekrem, 2008) ธุรกิจทางการ
กีฬามีความยิ่งใหญ่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคการกี ฬา ธุรกิจการกีฬายังคงดาเนิ นต่อไปเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูช้ มกีฬา ถ้ากิจกรรมการแข่งขันกีฬาหัวใจของ
ธุรกิจกีฬา ดังนั้นผูช้ มกีฬาเปรี ยบเสมือนเส้นเลือดที่จะคอยสูบฉีดให้หวั ใจ เพราะฉะนั้น ผูบ้ ริ โภคที่
ได้รับผลประโยชน์จากการเฝ้ าดูการแข่งขัน ผูช้ มกีฬาจะเฝ้ าสังเกตุการแข่งขันกีฬาใน 2 รู ปแบบ
(1) เข้าชมการแข่งขัน (2) ดูการแข่งขันผ่านสื่อต่างๆ ผูช้ มกีฬาสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท
(1) ผูช้ มกีฬาที่ตอ้ งซื้อตัว๋ ชมการแข่งขันเพียง 1 ใบเข้าไปชมการแข่งขัน หรื อผูช้ มที่ดูการแข่งขัน
ผ่านสื่ อต่ าง ๆ เพียงลาพัง (2) ผูช้ มกี ฬาที่ ต ้องการชมเป็ นหมู่ค ณะต้องการห้องชั้น ดี , ที่ นั่ง
สะดวกสบายในการชมการแข่งขันความต้องการของผูช้ มกีฬาการได้เห็นเกมการแข่งขันจริ ง ๆ
รองลงมา การดูการแข่งขันผ่านสื่อโทรทัศน์ ฟังเสี ยงผ่านทางวิทยุ และยังเกี่ยวข้องกับอานาจของ
ผูช้ มที่ตอ้ งการชมเป็ นหมู่คณะด้วย ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันทางสื่ อต่าง ๆ
มีผลกับผูช้ มที่อยูไ่ กลออกไป ผูท้ ี่ถือตัว๋ ชมการแข่งขันจะรู้สึกหดหู่ใจเมื่อรู้โปรแกรมการแข่งขันถูก
เปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากตารางของสถานี ถ่ายทอดรายการกีฬาไม่สามารถถ่ายทอดได้ เพราะการ
เพิ่มขึ้นของสื่อต่าง ๆ ก่อให้เกิดนักกีฬาที่มีชื่อเสี ยงเป็ นจานวนมาก (Murrell & Dietz, 1992; Milne
& McDonald, 1998; Tapp, 2004; Smart, 2005; Hritz & Ross, 2010) ผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นผูท้ ีมีส่วนร่ วม
ในการกีฬา ประกอบด้วย ผูบ้ ริ โภค 2 กลุ่ม (1) ผูม้ ีส่วนร่ วมในการกีฬาที่ไม่เป็ นทางการ และ (2) ผู้
มีส่วนร่ วมในการกีฬาที่เป็ นทางการ สาหรับผูม้ ีส่วนร่ วมในการกีฬาที่ไม่เป็ นทางการ กิจกรรม
ทางการกี ฬาที่ นั ด หมายกั น เป็ นกลุ่ ม ไม่ ไ ด้ รั บ การรั บรองหรื อการควบคุ ม จากสั ง คม
ภายนอก เช่น การเล่นสเก๊ตบอร์ ด ที่สวนสาธารณะ, การเล่นฟุตบอลบนถนน, การวิ่งบนถนน
ฯลฯ จึงเป็ นโอกาสดีที่นกั การตลาดน่าจะหาประโยชน์จากผูม้ ีส่วนร่ วมในการกีฬาที่ไม่เป็ นทางการ
นี้ สาหรับผูม้ ีส่วนร่ วมในการกีฬาที่เป็ นทางการ กิจกรรมการแข่งขันที่ถกู อนุมตั ิหรื อถูกควบคุมผูท้ ี่
มีอานาจสัง่ การเช่น การแข่งขันระดับอาชีพ จะมีสมาคมที่ดูแลอย่างใกล้ชิดสามารถแบ่งผูม้ ีส่วนร่ วม
ออกเป็ น 2 กลุ่ ม (2.1) กลุ่ มสมัค รเล่น การแข่ งขัน กี ฬาเพื่อให้นัก กี ฬ าได้เล่ น ไม่ ได้เงิ น เป็ น
ค่าตอบแทนจากการแข่งขัน (2.2) กลุ่มระดับอาชีพ การแข่งขันกีฬาที่ได้รับค่าตอบแทนเป็ นรางวัล
จากการแข่งขัน อาจได้รับเป็ นเงินเดือน หรื อค่าจ้าง (3) ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน กลุ่มธุรกิจ
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ส่วนมากจะยอมแลกเปลี่ยนด้วยเงินหรื อผลิตภัณฑ์เพื่อที่ทาให้ชื่อเสี ยงของบริ ษทั เข้าไปมีส่วนร่ วม
ในการแข่งขันกีฬาการพิจารณาเพื่อจะเป็ นผูส้ นับสนุนการกีฬานั้นมีความสลับซับซ้อนมาก การเป็ น
ผูส้ นับสนุนจะต้องไม่ดูจะเป็ นผูส้ นับสนุนกีฬาชนิดใดแต่จะต้องดูเป็ นกีฬาที่จดั แข่งขันในระดับใด
เช่ น ระดับสมัครเล่น ถึงระดับอาชี พ และต้องเลือกรายการแข่ งขัน สโมสรที มฟุต บอลแข่ งขัน
ระดับการแข่งขัน หรื อนักกีฬา การเป็ นผูส้ นับสนุนจะช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ที่ได้ต้งั
ไว้ได้ เช่น สร้างการรับรู้ของสาธารณชน สร้างภาพลักษณ์ของบริ ษทั เกี่ยวข้องกับสังคม การเป็ น
ผูส้ นับสนุนสามารถช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาดได้เช่น การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การวาง
ต าแหน่ ง ตราสิ น ค้า การเพิ่ ม ขึ้ นของยอดขาย การเป็ นผูส้ นับ สนุ น สามารถช่ ว ยให้บ รรลุ ถึ ง
วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารได้เช่น สร้างการรับรู้ เสริ มสร้างการรณรงค์การโฆษณา เพิ่มการให้
ข่าวสาร และสุ ดท้ายผูส้ นับสนุ นสามารถตอบสนองความต้องการส่ วนได้ ทั้งสิ นค้าทางการกีฬา
และสินค้าบริ การหรื อทั้งสองอย่างรวมกันออกแบบมาเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผชู้ มกีฬา ผูท้ ี่มี
ส่วนร่ วม และผูส้ นับสนุนการกีฬา ประเภทของสินค้าทางการกีฬา อาทิเช่น รองเท้า ชุดที่ใช้ในการ
แข่งขัน เป็ นต้น สามารถแบ่งแยกประเภทของสิ นค้าทางการกีฬาได้ 4 ประเภท (1) กิจกรรมการ
กีฬา การแข่งขันกีฬาซึ่งจ าเป็ นต่อผลิต ภัณฑ์ท้ งั หมดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการกีฬา เช่น ลิขสิ ทธิ์
สิ น ค้า ของสะสม การใช้สนามแข่ งขัน ฯลฯ นัก กีฬา ผูท้ ี่ ยอมรั บการฝึ กฝนอย่างมีระเบี ยบวินัย
เพื่อที่จะได้พฒั นาทักษะทางการกีฬา นักกีฬาที่แสดงความสามารถในการแข่งขันได้จะกลายเป็ น
สินค้าที่มีค่าทางการกีฬา นักกีฬาได้รับผลประโยชน์จานวนมาก สถานที่ใช้ทาการแข่งขัน สถานที่ที่
ถูกใช้ทาการแข่งขันกีฬา ปั จจุบนั มีขนาดใหญ่กว่าเดิมมาก ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ที่นั่งทาน
อาหาร บริ เวณซื้อสินค้า และที่นงั่ ชมการแข่งขันที่หรู หรา เป็ นต้น (2) ผลิตภัณฑ์กีฬา แทนของ
ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้ ที่ถูกสร้างขึ้นใช้ในการกระจาย และใช้ในอุตสาหกรรมการตลาดทางการ
กีฬา ผลิตภัณฑ์กีฬาสามารถจะแบ่ งออกเป็ น 4 ส่ ว นเพื่อการกระจายยอดขายของอุตสาหกรรม
ออกไปให้มากขึ้น ส่วนที่เป็ นอุปกรณ์กีฬาส่ วนการขนส่ งผลิตภัณฑ์ส่วนชุดกีฬา และส่ วนรองเท้า
นัก กี ฬา ผลิต ภัณ ฑ์กี ฬ าสามารถแบ่ งตามลัก ษณะในการบริ โ ภคได้ 3 รู ปแบบ อุ ป กรณ์ ก าร
กีฬา อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกิจกรรมที่ผบู้ ริ โภคได้กระทา เช่น อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อุปกรณ์การตก
ปลา อุปกรณ์การท่องเที่ยว เป็ นต้น ลิขสิ ทธิ์ในผลิตภัณฑ์ การให้สิทธิ์หรื อการกระทาตามสัญญา
ของนักการตลาดทางการกีฬา ที่กระทาต่ อบริ ษทั อื่น ๆ ในการใช้ตราสิ นค้า สัญลักษณ์ตราสิ นค้า
สัญลักษณ์ หรื อลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการใช้อุปกรณ์หรื อเสื้อผ้าบางแบบเช่น หมวกของสโมสรทีม
ฟุตบอลแข่งขัน เสื้อแจ็กเก็ต เสื้อยืดของสโมสรที่มีชื่อเสียง ของสะสมและของที่ระลึก การสะสม
หรื อการเก็บบัตรที่มีรูปภาพนักกีฬาหรื อสโมสรกีฬาที่เป็ นที่นิยมไว้เป็ นการระลึกถึงหรื อให้กาลังใจ
กับสโมสรหรื อนักกีฬาที่ผบู้ ริ โภคชื่น ชอบ (3) การฝึ กฝนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ กลุ่มหรื อคนที่ให้การ
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ฝึ กหัดหรื อฝึ กฝนทักษะด้านการกีฬาให้กบั นักกีฬาในทุก ๆ ประเภทและทุก ๆ ระดับ ประกอบด้วย
ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การให้บริ การด้านสุ ขภาพ (4) ระบบสารสนเทศทางกีฬา การรับรู้
ของผูบ้ ริ โภคด้านข่าวสารต่าง ๆ สถิติต่าง ๆ ตารางการแข่งขัน และเรื่ องราวที่เกี่ยวกับการกีฬา มีสื่อ
ทางการกีฬาเฉพาะเป็ นหนังสือพิมพ์ทางกีฬา การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต รายการกีฬาทางโทรทัศน์
รายการกีฬาทางวิทยุ ในประเทศไทยการถ่ายทอดสดกีฬาเฉพาะ ผูผ้ ลิตและกลางทางการตลาด แทน
ผูผ้ ลิตสินค้าทางกีฬา หรื อ เป็ นนักธุรกิจคนกลางที่มีการจัดระบบให้ทาหน้าที่ทางการตลาดการกีฬา
ซึ่งประกอบด้วย เจ้าของสโมสรทีมฟุตบอลแข่งขัน สมาคมกีฬา ผูใ้ ห้การสนับสนุนหลัก สื่อโฆษณา
และผูผ้ ลิ ตสิ นค้ากีฬา ทั้งหมดเป็ นส่ วนประกอบที่มีความเกี่ยวพันกันทั้งสิ้ นในผลิตภัณฑ์เจ้าของ
สโมสรทีมฟุตบอลแข่งขัน เจ้าของลิขสิ ทธิ์การกีฬาระดับอาชีพ หรื อหุ ้นส่ วนในการแข่งขันกีฬา
ของตนเอง หลักการทางการตลาดที่องค์กร สมาคม ไปจนถึงสโมสรกีฬาที่ดาเนิ นการในรู ปแบบ
อาชีพสามารถนาหลักการนี้ไปใช้ในการบริ การจัดการองค์กร และเพิ่มมูลค่าสร้างรายทางการกีฬา
อย่างมหาศาล (Marsh, 1978; Sloan, 1979; Bryant et al., 1982; Sloan, 1989; Hirt et al., 1992;
Wakefield & Sloan, 1995; Wakefield, 1995; Madrigal, 1995; Kahle, Kambara, & Rose,
1996; Vallerand & Losier, 1999; Dalrymple, 1999; Mahoney, 2000; Hillman et al., 2000; Funk &
James, 2001; Capella, 2001; Jacobsen, 2003; Westerbeek & Shilbury, 2003; Robinson et al.,
2005; Gantz et al., 2006; Armstrong, 2007; Bee & Havitz, 2010)

