บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การตลาดตราสิ นค้าสาหรับกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอล
อาชี พ ไทยพรี เมี ย ร์ ลี ก เป็ นการด าเนิ น การวิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative research)
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไปส่วนคนของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลไทยพรี เมียร์ลีก ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ลักษณะการเข้าชมการแข่งขัน อาชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมิลาเนา และที่อยู่
อาศัยปัจจุบนั
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อสโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอล
ในด้านอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน อัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่มีเกียรติ อัตลักษณ์ที่
สร้างแรงจูงใจ และอัตลักษณ์ของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลจากกลยุทธ์การตลาดตราสิ นค้าของ
สโมสรทีมฟุตบอลในไทยพรี เมียร์ลีก
3. เพื่อศึกษาความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลในด้าน
ทัศนคติความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลและพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อ สโมสรทีม
ฟุตบอลจากกลยุทธ์การตลาดตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลในไทยพรี เมียร์ลีก
4. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของรู ปแบบความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยม
สโมสรทีมฟุตบอลจากกลยุทธ์การตลาดตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลในไทยพรี เมียร์ลีก
เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บรวบรวมจากการสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างจากผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลในการแข่งขันไทยพรี เมียร์ ลีก ประจาปี พ.ศ. 2554
วิธีเลือกอย่างแบบโควตา (Quota sampling) จากผูเ้ ข้าชมการแข่งขันที่เป็ นผูช้ ื่นชอบหรื อผูท้ ี่ชื่นชอบ
สโมสรทีมฟุตบอลของแต่ละสโมสรที มฟุต บอล จากจานวนสโมสรที มฟุต บอลที่ เข้าแข่งขัน 18
สโมสรทีมฟุตบอล จานวนอย่างสโมสรทีมฟุตบอลละ 46 คน รวม 828 คน และใช้วิธีการเลือกอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental sampling) การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS (Version 14.0)
และ AMOS (Version 6.0) ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
(Structural eqation model analysis: SEM) ในการสรุ ปผลการวิจยั
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5.1 สรุปผลการวิจยั
กลยุทธ์การตลาดตราสินค้าสาหรับกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยพรี เมียร์ลกี
ในมิติของการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปส่ วนคนซึ่งเป็ นเพศชายและเพศหญิง ร้อยละ 50 พบว่า ส่ ว น
ใหญ่มีช่วงอายุมากกว่า 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.6 สถานภาพสมรสโสด คิดเป็ นร้อยละ 49.9 ลักษณะ
การเข้าชมการแข่งขันที่พบมากที่สุด คือการเข้าชมการแข่งขันกับเพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 46.7 อาชีพ
เป็ นพนักงานบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 45.8 ระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 37.0 ภูมิลาเนาเป็ นคนต่างจังหวัด คิดเป็ นร้อยละ 80.8 และที่อยูอ่ าศัยปัจจุบนั อาศัยอยู่ใน
ต่างจังหวัด คิดเป็ นร้อยละ 65.1
กลยุทธ์การตลาดตราสินค้าสาหรับกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยพรี เมียร์ลกี
ในมิติ ข องการวิเคราะห์ร ะดับความพึงพอใจต่ อ สโมสรที มฟุต บอลของผูช้ มที่ นิ ยมสโมสรที ม
ฟุตบอลในไทยพรี เมียร์ลีก พบว่า ด้านอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันของสโมสรทีมฟุตบอล ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 3.74) โดยมีระดับมากในเรื่ องของการเคยใช้สินค้าหรื อบริ การผูส้ นับสนุ นหลัก
หรื อผูส้ นับสนุ นทางด้านการเงินของสโมสรที มฟุตบอล (  = 4.09) ด้านอัต ลัก ษณ์ที่โดดเด่น เป็ น
เอกลักษณ์ของสโมสรทีมฟุตบอล ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.52) โดยมีระดับมากในเรื่ องของ
การนิยมสี ประจาสโมสรทีมฟุตบอลของสโมสรทีมฟุตบอล (  = 4.34) ด้านอัตลักษณ์ที่มีเกียรติของ
สโมสรทีมฟุต บอล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.95) โดยมีระดับมากในเรื่ องของสโมสรที ม
ฟุต บอลมีป ระวัติ ศาสตร์ ที่ ยิ่ง ใหญ่ ด ้า นการชนะเลิศ แข่ งขัน (  = 4.18) ด้านอัต ลัก ษณ์ ที่ส ร้ า ง
แรงจูงใจของสโมสรทีมฟุตบอล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.94) โดยมีระดับมากในเรื่ องของ
นักกีฬาฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในสโมสรทีมฟุตบอล (  = 3.98) ด้านอัตลักษณ์ของผูช้ มที่นิยมสโมสร
ทีมฟุตบอล ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.95) โดยมีระดับมากในเรื่ องของการทากิจกรรมร่ วมกัน
ระหว่างผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลเดียวกันเป็ นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสโมสรทีมฟุตบอลใน
ด้านความกลมเกลียวและสามัคคี (  = 4.10)
กลยุทธ์การตลาดตราสินค้าสาหรับกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยพรี เมียร์ลกี
ในมิติของการวิเคราะห์ระดับความภักดีต่อ สโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอล
จากกลยุทธ์การตลาดตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลในไทยพรี เมียร์ลีก
1. ด้านทัศนคติความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอล พบว่า
ผูช้ มที่ นิยมสโมสรทีมฟุตบอลในไทยพรี เมียร์ ลีกมีทศั นคติความภัก ดีต่อ สโมสรทีมฟุตบอลภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.09) โดยมีระดับในเรื่ องของภาพลัก ษณ์ ของสโมสรที มฟุต บอลเป็ น
สโมสรทีมฟุตบอลที่ประสบความสาเร็ จในการชนะเลิศการแข่งขัน (  = 4.25)
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2. ด้านพฤติกรรมภักดีต่อ สโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรที มฟุต บอล พบว่า
ผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลในไทยพรี เมียร์ลีกมีพฤติกรรมภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลด้านการซื้อ
สินค้าและบริ การ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.74) โดยมีระดับมากในเรื่ องของการซื้อเสื้ อกีฬา
ของสโมสรทีมฟุตบอล (  = 4.45) และด้านการสะสมสิ นค้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.87)
โดยมีระดับมากในเรื่ องของการสะสมเสื้อกีฬาของสโมสรทีมฟุตบอล (  = 4.30)
กลยุทธ์การตลาดตราสินค้าสาหรับกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยพรี เมียร์ลกี
ในมิติข องปั จ จัยเชิ งสาเหตุของรู ปแบบ (Model) ความภักดีต่อ สโมสรทีมฟุต บอลของผูช้ มที่นิยม
สโมสรทีมฟุตบอลจากกลยุทธ์การตลาดตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลในไทยพรี เมียร์ลีก พบว่า
1. อัตลักษณ์ของสโมสรทีมฟุตบอลในเรื่ องเพศไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อทัศนคติ
ความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลและพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลจึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
2. ความพึงพอใจต่อสโมสรทีมฟุตบอลในอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
เป็ นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่มีเกียรติ อัตลักษณ์ที่สร้างแรงจูงใจ และอัตลักษณ์ของผูช้ มที่นิยมสโมสร
ทีมฟุตบอลมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อทัศนคติความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลและพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลจึงยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ และพบว่า ความพึงพอใจ
ต่อสโมสรทีมฟุตบอลในอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อทัศนคติ
ความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้ และ
3. ทัศนคติความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมการ
แสดงออกถึ งความภัก ดี ต่ อ สโมสรที มฟุต บอลของผูช้ มที่ นิ ย มสโมสรที มฟุต บอล จึ งยอมรั บ
สมมติฐานที่ต้งั ไว้
การวิจยั ครั้งนี้ได้ต้งั สมมติฐานการวิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุ ความภักดีต่อสโมสรทีม
ฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลในการแข่งขันไทยพรี เมียร์ลีก ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 อัตลักษณ์ของสโมสรทีมฟุตบอลที่นิยมในแต่ละกลุ่มเพศมีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุต่อความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลในด้านทัศนคติความ
ภักดี ต่อสโมสรทีมฟุตบอลและพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอล
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า อัตลักษณ์ของสโมสรทีม
ฟุตบอลที่นิยมในแต่ละกลุ่มเพศไม่มีความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมต่อความภักดีต่อสโมสรทีม
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ฟุตบอลของผูช้ มที่ นิยมสโมสรที มฟุต บอลในด้านทัศนคติ ความภักดี ต่อสโมสรทีมฟุตบอลและ
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอล(P≥ 0.05) นั่นคือ ไม่ว่าจะเป็ นเพศชาย
หรื อเพศหญิงที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลเดียวกันจะมีทศั นคติความภักดีต่อ สโมสรทีมฟุตบอลและ
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลไม่แตกต่างกัน
สรุปได้ ว่า อัตลักษณ์ของสโมสรทีมฟุตบอลที่นิยมในแต่ละกลุ่มเพศไม่มีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุต่อความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลในด้านทัศนคติความ
ภัก ดีต่ อสโมสรที มฟุตบอลและพฤติก รรมการแสดงออกถึงความภักดี ต่ อ สโมสรที มฟุต บอลจึ ง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจต่อสโมสรทีมฟุตบอลด้านอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน อัตลักษณ์ ที่
โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่มีเกียรติ อัต ลักษณ์ที่สร้างแรงจูงใจ และอัต ลักษณ์ของผูช้ มที่
นิยมสโมสรมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อทัศนคติความภักดีต่อ สโมสรทีมฟุตบอลและพฤติกรรม
การแสดงออกถึงความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอล
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ด้านทัศนคติความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอล พบว่า อัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันอัตลักษณ์ที่มี
เกียรติ อัตลักษณ์ที่สร้างแรงจูงใจ และอัตลักษณ์ของผูช้ มที่นิย มสโมสรมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อ
ความภักดีต่อ สโมสรทีมฟุต บอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลในด้านทัศนคติ ความภักดีต่ อ
สโมสรทีมฟุต บอล (P<0.05) โดยมีค วามสัมพัน ธ์ทางบวก ซึ่งให้ ค่ าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง (Path
coefficient = 0.346; DE= 0.346, 0.565; DE= 0.565, 0.774; DE= 0.774, 0.600; DE=0.600
ตามลาดับ ) นั่น คื อ ถ้าผูช้ มที่ นิ ย มสโมสรที มฟุต บอลมีค วามพึงพอใจต่ อ สโมสรที มฟุต บอลใน
ด้านอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันอัตลักษณ์ที่มีเกียรติ อัตลักษณ์ที่สร้างแรงจูงใจ และอัตลักษณ์ของผูช้ ม
ที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอล ย่อมส่ งผลให้มีทศั นคติความภักดีที่ดีต่อ สโมสรทีมฟุตบอลด้วย และยัง
พบว่าอัต ลักษณ์ที่โดดเด่น เป็ นเอกลัก ษณ์ ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางตรงต่ อความภักดี ต่อ สโมสรที ม
ฟุตบอลของผูช้ มที่ นิยมสโมสรที มฟุต บอลในด้านทัศนคติ ความภักดี ต่อสโมสรทีมฟุตบอล (P≥
0.05) นั่นคื อ ไม่ว่าผูช้ มที่ นิย มสโมสรที มฟุต บอลจะมีค วามพึงพอใจที่ดี หรื อไม่ดี ต่ อสโมสรที ม
ฟุตบอลในด้านอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ล้วนมีทศั นคติความภักดีต่อ สโมสรทีมฟุตบอล
ไม่แตกต่างกันแต่อย่างไร
ด้านพฤติ ก รรมการแสดงออกถึง ความภัก ดี ต่ อ สโมสรที มฟุ ต บอล พบว่ า อัต ลัก ษณ์ ที่
คล้ายคลึงกัน อัต ลักษณ์ที่สร้ างแรงจูงใจ และอัต ลัก ษณ์ ของผูช้ มที่ นิยมสโมสรมีค วามสัมพัน ธ์
ทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านทัศนคติความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีม
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ฟุต บอลในด้านพฤติ ก รรมการแสดงออกถึ งความภัก ดี ต่ อ สโมสรที ม ฟุต บอล (P<0.05) โดยมี
ความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งให้ค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient = 0.818; DE= 0.743+IE=0.075, 0.444; DE= 0.275 IE=0.169, 0.307; DE=0.176+IE=0.131 ตามลาดับ) นั่นคือ ถ้าผูช้ มที่นิยม
สโมสรทีมฟุตบอลมีความพึงพอใจต่อสโมสรทีมฟุตบอลในด้านอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน อัตลักษณ์
ที่สร้างแรงจูงใจ และอัตลักษณ์ของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอล ย่อมส่ งผลให้มีพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลในทางที่ดีดว้ ย และยังพบว่า อัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็ น
เอกลักษณ์ มีเพียงความสัมพันธ์ทางตรงต่อพฤติ กรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อ สโมสรที ม
ฟุตบอล (P<0.05) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งให้ค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง (Path coefficient =
0.307; DE=307) นัน่ คือ ถ้าผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลมีความพึงพอใจต่อสโมสรทีมฟุตบอลใน
ด้านอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีในทาง
ที่ดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลด้วย นอกจากนี้ อัตลักษณ์ที่มีเกียรติมีเพียงความสัมพันธ์ทางอ้อมโดยผ่าน
ทัศนคติความภักดีต่ อสโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลในด้านพฤติ กรรมการ
แสดงออกถึงความภักดี (P<0.05) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งให้ค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง (Path
coefficient = 0.123; IE = 0.123) นั่นคือ ถ้าผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลมีความพึงพอใจที่ดีต่อ
สโมสรทีมฟุตบอลในด้านอัตลักษณ์ที่มีเกียรติ ย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีที่
ดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลด้วย
สรุ ปได้ ว่า ความพึงพอใจต่อสโมสรทีมฟุตบอลในด้านอัตลักษณ์ ที่คล้ายคลึงกัน อัตลักษณ์ ที่
โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่มีเกียรติ อัต ลักษณ์ที่สร้างแรงจูงใจ และอัตลักษณ์ของผูช้ ม ที่
นิยมสโมสรมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความภักดีต่อ สโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสร
ทีมฟุตบอลในด้านทัศนคติความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลและพฤติกรรมการแสดงออกถึงความ
ภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลจึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และพบว่าความพึงพอใจที่มีต่อ สโมสรทีม
ฟุตบอลในด้าน อัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความภักดีต่ อ
สโมสรที มฟุตบอลของผูช้ มที่ นิ ยมสโมสรที มฟุต บอลในด้านทัศนคติ ค วามภัก ดีต่ อ สโมสรที ม
ฟุตบอลจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สมมติฐ านที่ 3 ทัศนคติ ค วามภักดี ต่ อสโมสรที มฟุต บอลมีความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ ต่ อ
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอล
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ทัศนคติความภักดีต่อสโมสร
ทีมฟุตบอลมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอล
ของผูช้ มที่นิ ยมสโมสรที มฟุตบอล (P<0.05) โดยมีค วามสัมพัน ธ์ทางบวกซึ่ งให้ค่าสัมประสิ ทธิ์
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เส้นทาง (Path coefficient = 0.218; DE= 0.218) นัน่ คือ ถ้าผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลมีทศั นคติ
ความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลที่ดียอ่ มส่งผลให้มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อสโมสร
ทีมฟุตบอลมาก
สรุปได้ ว่า ทัศนคติความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อพฤติกรรม
การแสดงออกถึงความภักดี ต่ อสโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่ นิ ยมสโมสรที มฟุตบอล จึ งยอมรั บ
สมมติฐานที่ต้งั ไว้
จากการวิเคราะห์สามารถนาเสนอรู ปแบบ ความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยม
สโมสรทีมฟุตบอลจากกลยุทธ์การตลาดตราสิ น ค้าของสโมสรที มฟุต บอลในไทยพรี เมียร์ ลีก ที่
พัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสมในรู ปแบบประหยัด และมีความเหมาะสม เนื่องจากรู ปแบบ ที่พฒั นาขึ้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตลอดจนรู ปแบบ ที่พฒั นาขึ้นมีความสามารถในการพยากรณ์
ความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลในการแข่งขันไทยพรี เมียร์ ลีก
ด้านทัศนคติความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลและพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อ สโมสร
ทีมฟุตบอลได้ในระดับมาก และเป็ นที่ยอมรับ คิดเป็ นร้อยละ 67.6 และ 44.6 ตามลาดับซึ่งมีค่าตั้งแต่
ร้อยละ 40 ขึ้นไป ดังภาพที่ 5.1
ความพึงพอใจต่อสโมสรทีมฟุตบอล
- อัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน
- อัตลักษณ์ที่สร้างแรงจูงใจ
- อัตลักษณ์ของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอล
อัตลักษณ์ที่มีเกียรติ
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์

ความภักดีของผู้ชมทีน่ ิยมสโมสรทีมฟุตบอล

ทัศนคติความภักดีต่อสโมสรทีม
ฟุตบอลฟุตบอล
พฤติกรรมการแสดงออก
ถึงความภักดีต่อสโมสรทีม
ฟุตบอลฟุตบอล

ภาพที่ 5.1: รู ปแบบ (Model) ความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลใน
การแข่งขันไทยพรี เมียร์ลีกที่พฒั นาขึ้นในรู ปประหยัด (Parsimonious model)
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5.2 อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การตลาดตราสิ นค้าสาหรับกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอล
อาชีพไทยพรี เมียร์ลีก พบประเด็นสาคัญของการทดสอบสมมุติฐานที่ควรนามาอภิปรายผลได้ ดังต่อ
ดังนี้
จากการวิจยั ด้านข้อมูลทัว่ ไปของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอล พบว่าช่วงอายุที่เข้าชมการ
แข่ ง ขัน กี ฬ าฟุ ต บอลไทยพรี เมี ย ร์ ลี ก มากที่ สุ ด คื อ ช่ ว งอายุ ม ากกว่ า 35 ปี (ร้ อ ยละ49.6) เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงอายุนอ้ ยที่สุดคือ ช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี (ร้อยละ 3.9) ทาให้วิเคราะห์ได้ว่าผูช้ มที่
เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีกส่ วนใหญ่เป็ นวัยกลางคน สถานภาพของผูช้ มที่เข้าชม
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีกส่ วนใหญ่สถานภาพโสด (ร้อยละ 49.9) เนื่ องจากคนโสด
ส่ ว นใหญ่ มีอิสระในการดาเนิ นชี วิต และเป็ นวัยที่ ยงั ไม่มีภ าระที่ ตอ้ งรั บผิดชอบเนื่ องจากยังไม่มี
ครอบครัว ทาให้มีอิสระและตัดสิ นใจเข้าชมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลไทยพรี เมียรลีกได้ง่ายกว่า
สถานภาพสมรส นอกจากนี้พบว่า ผูช้ มมีการเข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีกร่ วมกับ
เพื่อนมากที่สุด (ร้อยละ 46.7) ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพสมรสในแง่ของคนที่สถานภาพโสดจะเข้า
ชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยพรี เมียร์ลีกร่ วมกับเพื่อน
จากการวิจยั ด้านอาชี พของผูช้ มที่นิ ยมสโมสรที มฟุตบอล พบว่า ผูช้ มที่นิ ยมสโมสรที ม
ฟุตบอลเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน (ร้อยละ 45.8) ระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,000-20,000
บาท (ร้อยละ 37.0) มีภูมิลาเนา (ร้อยละ 80.8) และที่อยูอ่ าศัยปัจจุบนั (ร้อยละ 65.1) อยู่ในต่างจังหวัด
ซึ่งมีความสอดคล้องกันในแง่ของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลเป็ นผูช้ มที่มีภูมิลาเนาและที่อยู่อาศัย
ในต่างจังหวัด อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้อยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท เนื่ องจาก
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยพรี เมียร์ลีกส่วนใหญ่มีการจัดการแข่งขันในต่างจังหวัด
จากการวิจยั ระดับความพึงพอใจต่อสโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอล ใน
ด้านอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน อัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่มีเกียรติ อัตลักษณ์ที่
สร้างแรงจูงใจ และอัตลักษณ์ของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลจากกลยุทธ์การตลาดตราสิ นค้าของ
สโมสรทีมฟุตบอลในไทยพรี เมียร์ลีก พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอล
ที่มีต่ออัตลักษณ์สโมสรทีมฟุตบอลอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลมี
การรั บรู้ ถึงอัต ลัก ษณ์ข องสโมสรที มฟุต บอล และมีความพึงพอใจต่ ออัตลัก ษณ์ ของสโมสรที ม
ฟุตบอลจากกลยุทธ์การตลาดการสร้างอัตลักษณ์ของสโมสรทีมฟุตบอล ตราสิ นค้าจะต้องอยู่ใน
ความคิดของผูบ้ ริ โภค ซึ่งเกิดจากการรับรู้ในตราสิ นค้า และมีการรับรู้อย่างต่อเนื่ องคุณค่าในตรา
สิ น ค้าที่ ดี จ ะต้องมีคุ ณ ค่ าเชิ งบวกในจิ ต ใจของผูบ้ ริ โภค เพื่อสร้ างการกระตุ ้น ความทรงจ าของ
ผูบ้ ริ โภค หากผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ สามารถกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตราสิ นค้าได้
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หากมีการนาเสนออัตลักษณ์ที่ดีของตราสินค้าให้เป็ นรู ปธรรมจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ให้เกิ ดความพึงพอใจ หรื อความชื่ นชอบในตราสิ นค้า เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคเริ่ มมีความคุน้ เคย และ
เกี่ยวข้องกับตราสินค้า ความรู้สึกจากอัตลักษณ์ตราสินค้าจนเกิดเป็ นความผูกพันอย่างเหนียวแน่น มี
ความมัน่ ใจและความเชื่อมัน่ ในอัตลักษณ์ตราสิ นค้านั้น ๆ ซึ่งสนับสนุ นผลการศึกษาในเรื่ องของ
ระดับความพึงพอใจของผูช้ มที่ นิยมสโมสรที มฟุตบอลที่ มีต่ ออัตลักษณ์ สโมสรที มฟุต บอล อัต
ลักษณ์ของตราสินค้าลักษณะพื้นฐานที่ประกอบกันเป็ นตราสินค้า อัตลักษณ์ของตราสิ นค้าเกิดจาก
องค์ประกอบของตราสินค้าหลากหลายองค์ประกอบบ่งบอกให้ผบู้ ริ โภคทราบว่าสิ นค้านี้ คืออะไร
อัตลักษณ์ของตราสิ นค้าจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภค และองค์กร
เจ้าของสิ น ค้า ช่วยเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ความพึงพอใจให้เกิดขึ้ นกับตราสิ น ค้าในสายตาของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งสนับสนุ นผลการศึกษาในเรื่ องของระดับความพึงพอใจของผูช้ มที่ นิยมสโมสรที ม
ฟุตบอลที่มีต่ออัตลักษณ์สโมสรทีมฟุตบอล
จากผลการศึกษาความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอลของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลด้าน
ทัศนคติ แ ละพฤติ ก รรมการแสดงออกถึ งความภัก ดี ต่ อ สโมสรที มฟุต บอล พบว่า อัต ลักษณ์ ที่
คล้ายคลึงกัน อัต ลัก ษณ์ที่สร้ างแรงจูงใจ และอัต ลัก ษณ์ ข องผูช้ มที่ นิ ยมสโมสรมีค วามสัมพัน ธ์
ทางตรงในทิศทางที่เป็ นบวกต่อทัศนคติและพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภักดีต่อ สโมสรที ม
ฟุตบอล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับผูบ้ ริ โภคด้วยการเชื่อมโยงผูบ้ ริ โภคเข้ากับตรา
สินค้าทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดการจดจาเป็ นทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าและส่งผลถึงพฤติกรรมการแสดงถึง
ความภักดีต่อตราสินค้า
ความสัมพัน ธ์ที่ดีระหว่างตราสิ น ค้ากับลูกค้าจะส่ งผลสะท้อนเป็ นทัศนคติที่ดี ซึ่งทาให้
ลูกค้าเกิดความภักดีเชิงที่มากขึ้นและมีการซื้อซ้ าอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนมีการบอกต่อหรื อแสดง
พฤติกรรมในเชิงบวก
5.3 ข้ อเสนอแนะการวิจยั สาหรับสโมสรทีมฟุตบอลและสมาคมฟุตบอลแห่ งประเทศไทย
1. สโมสรทีมฟุตบอลสามารถนาผลการศึกษาปรับใช้ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดตรา
สินค้าของสโมสรทีมฟุตบอล
1.1 อัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันของสโมสรทีมฟุตบอล ผลการศึกษา ระดับความพึงพอใจ
ของผูช้ มที่ นิ ยมสโมสรที มฟุต บอลที่ มีต่ออัต ลัก ษณ์ ที่ค ล้ายคลึงกัน ของสโมสรที มฟุต บอล โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้น สโมสรทีมฟุตบอลจึงควรรักษามาตรฐานในอัตลักษณ์ ที่คล้ายคลึง
กันของสโมสรทีมฟุตบอล กล่าวคือ สโมสรทีมฟุตบอลควรมุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดตราสิ นค้าฟุตบอล
เช่น สนามการแข่งขันที่สะอาด สว่าง และปลอดภัย บรรยากาศที่ดี เสียงเพลงที่สนุกสนาน อาหารและ
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เครื่ องดื่มที่สะอาดและราคาที่เหมาะสมให้บริ การตลอดการแข่ งขัน รวมถึง ห้องน้ าที่สะอาดและ
ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของผูบ้ ริ หารสโมสรทีมฟุตบอลเมือง ชั้นนาในการเพิ่มที่นังชม
แข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียลีกในส่ วนของสนามแข่งขันที่ ได้มาตรฐานความจุ 30,000 ที่นั่งและ
สอดคล้องกับแนวคิดของผูบ้ ริ หารสโมสรทีมฟุตบอลชั้นนาในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียลีกซึ่ง
มีนโยบายจาหน่ายตัว๋ ปี ให้ผชู้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลและจาหน่ ายที่นั่งชมพิเศษ สาหรับผูช้ มที่
ต้องการความเป็ นส่วนตัว
1.2 อัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ สโมสรทีมฟุตบอลควรมุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาด
ตราสินค้าโดยเน้นที่สีสนั ของสโมสรทีมฟุตบอลเช่นตราสัญลักษณ์และสี ประจาสโมสรทีมฟุตบอล
ควรปรับปรุ งให้ดูสดใสเสมอ สีสันชุดนักกีฬาที่ใช้สวมใส่ ภายในการแข่งขันโดยฉพาะชุด สโมสร
ทีมฟุตบอลเยือนควรมีการปรับเปลี่ยนให้ทนั สมัยทุกฤดูการแข่งขันในราคาที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับแนวคิดของผูบ้ ริ หารสโมสรทีมฟุตบอล ชั้นนาในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียลีกที่มีนโยบาย
จาหน่ายเสื้อให้ผชู้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลในราคาเพียง 200 บาท
1.3 อัตลักษณ์ที่มีเกียรติ สโมสรทีมฟุตบอลควรมุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดตราสิ นค้าโดย
เน้นด้านประวัติศาสตร์การชนะเลิศแข่งขัน เช่น การเน้นภาพลักษณ์ดา้ นการชนะเลิศการแข่งขันเช่น
มีห้องที่ ร วบรวมถ้ว ยรางวัลชนะเลิส ภาพถ่ายในเหตุ ก ารณ์ ที่สาคัญ ซึ่ งจะท าให้ผชู้ มเกิ ด ความ
ภาคภูมิใจต่อสโมสรทีมฟุตบอลมากยิง่ ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของผูบ้ ริ หารสโมสรทีมฟุตบอล
ชั้นนาในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียลีกที่ได้สร้างบ้านแห่งถ้วยรางวัล เป็ นบทพิสูจน์ความสาเร็ จ
ของสโมสรทีมฟุตบอล
1.4 อัตลักษณ์ที่สร้างแรงจูงใจ สโมสรทีมฟุตบอลควรมุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดตราสินค้า
โดยเน้นด้านนักกีฬาฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของสโมสรทีมฟุตบอล เช่น การทากิจกรรมร่ วมกับนักกีฬา
ที่มีชื่อเสียงของสโมสรทีมฟุตบอล การให้ผชู้ มสามารถถ่ายรู ปคู่กบั นักกีฬาที่มีชื่อเสี ยงของสโมสร
ทีมฟุตบอลได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของผูบ้ ริ หารสโมสรทีมฟุตบอล ชั้นนาในการ
แข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียลีก หลังจากจบแข่งขัน ผูช้ มที่นิยมการแข่ งขันกีฬาฟุตบอลจะลงมาจาก
อัฒจันทร์ เพื่อขอถ่ายรู ปและขอลายเซ็นนักกีฬาฟุตบอลที่สนาม เป็ นการเพิ่มความผูกพันธ์ของตัว
นัก กีฬาและผูท้ ี่ ชื่น ชอบให้มากขึ้ นเหมือนกับเป็ นสิ่ งที่จ ับต้องและสัมผัสได้ และสอดคล้องกับ
แนวคิ ดของผูบ้ ริ หารสโมสรที มฟุตบอลเมืองชั้นน าในการแข่ งขัน ฟุต บอลไทยพรี เมีย ลีก ได้น า
นักกีฬาฟุตบอลมาร่ วมรับประทานอาหารและเปิ ดโอกาสให้ผชู้ มที่นิยมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้
สัมผัสกับนักกีฬาฟุตบอลอย่างใกล้ชิด ทั้งนั่งรับประทานอาหารร่ วมโต๊ะ ถ่ายภาพร่ วมกับนักกีฬา
ฟุตบอล และขอลายเซ็นต์ไว้เป็ นที่ระลึกเช่นเดียวกัน จากทั้งนักกีฬาฟุตบอล และกลุ่มผูบ้ ริ หาร
สโมสรทีมฟุตบอล รวมถึงประธานสโมสรทีมฟุตบอล
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1.5 อัต ลัก ษณ์ ข องผูช้ มที่ นิ ยมสโมสรที มฟุต บอลควรมุ่ งเน้นไปที่ กิ จ กรรมที่ เคยท า
ร่ วมกันและเป็ นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อ สโมสรทีมฟุตบอลในด้านความกลมเกลียวและสามัคคี
เช่น การจัดการทากิจกรรมระหว่างผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลกับสโมสรทีมฟุตบอลในด้านที่
เป็ นสาธารณประโยชน์ เช่นจัดการทากิจกรรมช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุจากอุทกภัย และวาตภัย เป็ น
ต้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของผูบ้ ริ หารสโมสรทีมฟุตบอลเมืองชั้นนาในการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรี เมียลีกและผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลของสโมสรร่ วมกันระดมเงินเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กบั
ประชาชนที่ประสบความยากลาบากเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554
2. สโมสรทีมฟุตบอลสามารถนาผลการศึกษาไปปรับใช้ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด
ตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอล จากปัจจัยเชิงสาเหตุของรู ปแบบความภักดีต่อ สโมสรทีมฟุตบอล
ของผูช้ มที่ นิยมสโมสรที มฟุตบอลจากกลยุทธ์การตลาดตราสิ นค้าของสโมสรทีมฟุตบอลในไทย
พรี เมียร์ลีก พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อทัศนคติและพฤติกรรมการแสดงออกถึงความ
ภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอล ดังนั้นสโมสรทีมฟุตบอลสามารถนาผลการศึกษาไปปรับใช้ได้ในควร
ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดของผูป้ ระกอบการหรื อสโมสรทีมฟุตบอลไม่
ควรแบ่งกลุ่มหรื อเจาะจงกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด เป็ นการทาการตลาดต่อกลุ่มลูกค้าทัว่ ไปทั้งเพศ
หญิงและเพศชายสอดคล้องกับแนวคิดของผูบ้ ริ หารสโมสรทีมฟุตบอลชั้นนาในการแข่งขันฟุตบอล
ไทยพรี เมียลีกที่มีนโยบายสร้างสี สันในสนามโดยการนาสาวสวยให้กาลังใจนักฟุตบอล ส่ งผลให้
เป็ นสโมสรทีมฟุตบอลเป็ นที่รู้จกั ในระยะเวลารวดเร็ ว
สโมสรทีมฟุตบอลสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดตรา
สินค้าของสโมสรทีมฟุตบอล เช่น มุ่งเน้นไปที่การจาหน่ายเสื้อกีฬาของสโมสรทีมฟุตบอล อุปกรณ์
ให้ก าลังใจให้มีค วามหลากหลาย และผ้าพัน คอของสโมสรทีมฟุตบอลมีหลายขนาดทั้งเด็ก และ
ผูใ้ หญ่ท้งั ผูช้ ายและผูห้ ญิง ในด้านของสิ นค้าที่ระลึกและสิ นค้าสะสมควรมุ่งเน้นการจาหน่ ายเสื้ อ
กีฬาซึ่งควรมีจาหน่ายทั้งชุดสโมสรทีมฟุตบอลเหย้าหรื อชุดสโมสรทีมฟุตบอลเยือน ขนาดที่สวมใส่
ที่มีให้เลือกทุ กขนาดรวมทั้งหมายเลขเบอร์ เสื้ อของนัก กี ฬาฟุต บอลที่ มีชื่อเสี ย ง รู ปถ่ายนัก กี ฬา
ฟุตบอลทั้งรู ปเดี่ยวและรู ปถ่ายนักกีฬาฟุตบอลทั้งสโมสร และพวงกุญแจของสโมสรทีมฟุตบอลควร
มีความหลากหลายทั้งขนาดและสีสนั และในราคาที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของผูบ้ ริ หาร
สโมสรทีมฟุตบอลชั้นนาในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียลีก จาหน่ ายสิ นค้าที่ระลึก ได้แก่ เสื้ อ
หมวก และ ผ้าพัน คอ ซึ่ งสามารถจาหน่ ายรวมกัน ได้เป็ นจ านวนมาก โดยผูบ้ ริ หารสโมสรที ม
ฟุตบอลใช้นโยบายผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงแต่ราคาถูก เมื่อเทียบกับสินค้าที่ระลึกของสโมสรอื่นๆ
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ในไทยพรี เมียร์ลีก เพราะบริ ษทั มีแนวคิดว่าสิ นค้าที่ระลึก จะเป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ที่ทรงอิทธิพล
ที่สุดของสโมสรทีมฟุตบอล
3. ปั จ จุบันพบว่าผูช้ มที่นิ ยมสโมสรที มฟุตบอลแต่ ละสโมสรที มฟุตบอลสโมสรมีการ
ทะเลาะวิว าทกัน บ่อยครั้ ง และมีค วามรุ น แรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุ อาจจะมาจากความต้องการ
ใกล้ชิดนักกีฬาฟุตบอล การแข่งขันที่ตึงเครี ยด หรื อการถูกเยาะเย้ยจากสโมสรทีมฟุตบอลที่นาการ
แข่งขัน ผูว้ ิจยั จึงขอนาประเด็นดังกล่าวมาอภิปรายผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้ องกันแก้ไข ดังมี
ต่อไปนี้
3.1 การป้ องกันการเกิดเหตุตรงจุดจอดรถ ควรมีการกั้นรั้วแยกระหว่างนักกีฬาฟุตบอล
และผูช้ มให้แยกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อป้ องกันการรุ มล้อม และควรมีการกั้นรั้วเป็ นประจาทุกครั้งที่
มีการจัดการแข่งขัน รวมทั้งภายในสนามการแข่งขันควรเพิ่มระยะห่างระหว่างผูช้ มระหว่างสโมสร
ทีมฟุตบอลทั้งสอง (สโมสรทีมฟุตบอลเหย้าและสโมสรทีมฟุตบอลเยือน) เพื่อป้ องกันการข้ามไปยัง
สโมสรทีมฟุตบอลฝ่ ายตรงข้าม
3.2 การเพิ่ มระบบรั ก ษาความปลอดภัย ทั้งภายในสโมสรที มฟุ ต บอลสโมสรที ม
ฟุตบอลและภายนอกสนามการแข่งขันให้มีจานวนเพียงพอต่อการควบคุมสถานการณ์หากมีปัญหา
ผูช้ มทะเลาะวิว าท การห้ามน าขวดน้ าหรื อเครื่ องดื่มทุกชนิ ด เข้าไปภายในสนามการแข่งขัน เพื่อ
ป้ องกันการขว้างปาสิ่ งของภายในสนามการแข่งขันกี ฬาฟุตบอล อันเป็ นการกระทาที่ไม่สมควร
อาจจะทาให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บ ซึ่งส่ งผลเสี ยต่อชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของสโมสรทีมฟุตบอล
และประเทศชาติ
3.3 ผูต้ ดั สิ นการแข่งขันกี ฬาฟุตบอล ควรเน้นในเรื่ องของคุณภาพการตัด สิ น ทันต่ อ
เหตุการณ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล มีการตัดสินอย่างยุติธรรมทั้งต่อสโมสรทีมฟุตบอลสโมสรทีม
ฟุตบอลเหย้าและสโมสรที มฟุตบอลสโมสรทีมฟุตบอลเยือน การคัดเลือกผูต้ ดั สิ นการแข่งขันที่มี
คุณภาพ บทลงโทษในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในแต่ละครั้งของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ต้องมีความ
เด็ดขาดและ เกณฑ์การตัดสินต้องเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเรื่ องของกลยุทธ์การตลาดตราสินค้าสาหรับกีฬาฟุตบอลใน
การแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยพรี เมียร์ลีก เป็ นการเก็บข้อมูลภายในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียร์
ลีก ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 พบว่ายังมีขอ้ จากัดบางประการ ผูว้ ิจยั จึงได้
เสนอแนะเพื่อใช้เป็ นแนวในการทาวิจยั ครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ดังนี้
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1. ศึก ษาอัต ลัก ษณ์ ข องสโมสรที มฟุ ต บอลของแต่ ละสโมสรที ม ฟุต บอล เพื่ อทาการ
เปรี ยบเที ยบโดยการจัด ลาดับ เจาะลึก ขยายผลในอัต ลัก ษณ์ ที่เป็ นจุ ด เด่ น ของแต่ ละสโมสรที ม
ฟุตบอล รวมทั้งศึกษาถึงความคาดหวังของผูช้ มที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลต่ออัตลักษณ์ของสโมสร
ทีมฟุต บอล เพื่อประโยชน์ ในการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ในการพัฒนาสโมสรที มฟุตบอลได้อย่าง
เหมาะสม และการวิจยั ที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
2. ศึ ก ษากลยุท ธ์ก ารตลาดตราสิ น ค้า และรู ป แบบความภัก ดี ต่ อ สโมสรที ม ฟุ ต บอล
ต่างประเทศกับสโมสรทีมฟุตบอลภายในประเทศไทย เพื่อทาการเปรี ยบเทียบโดยนาผลการวิจยั มา
ปรับใช้เป็ นแนวทางพัฒนาสโมสรทีมฟุตบอลภายในประเทศไทยให้มีความทัดเทียมกับสโมสรทีม
ฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักกีฬาฟุตบอล บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
เจ้าของ และผูบ้ ริ หารสโมสรทีมฟุตบอล
3. ควรมีการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลการวิจยั ด้วยการสัมภาษณ์ผชู้ ม
ที่นิยมสโมสรทีมฟุตบอลถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดความภักดีต่อสโมสรทีมฟุตบอล และทาการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากความจงรักภักดีในตราสินค้าเป็ นเรื่ องของความรู้สึกและความคิดเห็นส่ วนคนที่มี
ต่อตราสินค้า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อจะได้เป็ นข้อมูลสาหรับโมสรสโมสรทีม
ฟุตบอลสามารถนาไปปรับกลยุทธ์ในการสร้างตราสิ นค้าให้ผบู้ ริ โภคเกิดความภักดีในตราสิ นค้า
ต่อไป
4. สาหรับการแข่งขันฟุตบอลในระดับ ดิวิชนั่ 1 และดิวิชนั่ 2 ควรมีการพัฒนาศักยภาพ
สโมสรทีมฟุตบอลทั้งในส่วนของนักกีฬาฟุตบอล ผูจ้ ดั การสโมสรทีมฟุตบอล ผูบ้ ริ หารสโมสรทีม
ฟุตบอล รวมถึงมีการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อทาให้สโมสรทีมฟุตบอลนั้น
พัฒนามีความแข็งแกร่ งสามารถเข้ามาแข่งขันฟุตบอลในระดับ การฟุตบอลอาชีพไทยพรี เมียร์ลีกใน
โอกาสต่อไป

