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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการด�าเนินงานทางกีฬากับผลการ								

ด�าเนินงานทางการเงิน	 	 2)	 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านทุนมนุษย์และค่าจ้างกับผลการด�าเนินงานทางกีฬา							

และ	3)	ปัจจัยที่ดึงดูดและรักษานักฟุตบอลและหัวหน้าโค้ช	ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	กลุ่มตัวอย่าง	

คือ	นักฟุตบอล	จ�านวน	55	คน	หัวหน้าโค้ช	จ�านวน	11	คน	และผู้จัดการทีม	จ�านวน	11	คน	จากสโมสรฟุตบอล

ในไทยพรีเมียร์ลีก	 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ	 หาประสิทธิภาพของเครื่องมือด้วยการหาค่าความเที่ยงตรง

ของแบบสอบถาม	 (IOC)	 ได้ค่า	 IOC	มากกว่า	0.5	และหาค่าสหสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค	ได้ค่ามากกว่า	

0.70	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน																				

และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	และเพียร์สันไคสแควร์	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 1)	 การได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนานาชาติ	 การได้ถ้วยรางวัล	 และจ�านวน

คะแนนท่ีได้เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลมีความสัมพันธ์กับรายได้จากการขายสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ของสโมสรในระดับ

มาก	 2)	 ปัจจัยทุนมนุษย์ของนักฟุตบอล	 ได้แก่	 อายุ	 ระยะเวลาที่สังกัดสโมสร	 ความส�าเร็จและรางวัลพิเศษ								

จากการแข่งขันมีความสัมพันธ์กับการได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนานาชาติ	 การได้เลื่อนชั้น	 การได้ถ้วย

รางวลั	และจ�านวนคะแนนทีไ่ด้เม่ือสิน้สดุฤดกูาล	และ	3)	ปัจจยัส�าคญัทีดึ่งดดูนกัฟตุบอลให้เข้าร่วมสโมสรฟตุบอล	

3	อันดับแรก	คือ	1)	เชื่อมั่นในความสามารถของเพื่อนร่วมทีม	2)	เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถในการบริหาร

ของประธานสโมสร	และ	3)	ที่ตั้งของสโมสรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่	 และปัจจัยส�าคัญที่รักษานักฟุตบอล	

ให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอล	 3	 อันดับแรก	 คือ	 1)	 เพ่ือนร่วมทีมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 2)	 มีเพ่ือนร่วมทีม																	

ที่สนิทสนม	และ	3)	รู้สึกผูกพันกับกลุ่มเพื่อนร่วมทีม	

ค�ำส�ำคัญ :	ทุนมนุษย์ในกีฬา,	การด�าเนินงานทางกีฬา,	การด�าเนินงานทางการเงิน,	การดึงดูดและรักษา	

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทุนมนุษย์กับการด�าเนินงานทางกีฬา
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ABSTRACT
	 The	 research	 aimed	 to	 study	 1)	 the	 levels	 of	 sport	 performance	 and	 financial																					
performance	of	football	clubs	in	the	Thai	Premier	League	(TPL),	2)	the	relationship	between	
sport	performance	and	financial	performance	of	football	clubs	in	TPL,	3)	the	relationship	of	
human	capital,	wage	and	sport	performance	of	football	clubs	in	TPL,	and	4)	factors	which	
attract	and	retain	footballers	and	head	coaches	of	football	clubs	in	TPL	The	respondents	were	
55	footballers,	11	head	coaches,	and	11	managers	from	football	clubs	in	TPL.	Questionnaires	
were	used	 to	collect	 the	data.	Percentage,	mean,	 standard	deviation,	Pearson	correlation	
coefficient	analysis	and	Pearson	Chi-Square	were	used	in	data	analysis	and	hypotheses	testing.	
Item-Objective	Congruence	Index	(IOC),	the	value	of	IOC	was	higher	than	0.5	and	Cronbach’s	
Alpha	Coefficient	was	higher	than	0.7,	the	test	was	considered	acceptable	in	assessment	of	
research	tools.	
	 The	results	from	this	study	showed	a	significant	relationship	between	sport	performance	
and	 financial	 performance	 of	 football	 club	 in	 TPL.	Moreover,	 the	 result	 from	 sub-factor										
analysis	 indicated	 that	 there	was	 a	 high	 relationship	 between	 participation	 in	 the	 Asian											
Football	Confederation	(AFC)	Champions	League	competition,	number	of	trophies	won,	points	
scored	in	each	season,	and	revenue	from	merchandising	of	clubs’	brands.	Secondly,	it	also	
showed	a	significant	relationship	between	human	capital	of	players	and	sport	performance	
of	football	clubs	in	TPL.	Moreover,	the	result	from	sub-factor	analysis	indicated	relationships	
between	tenure,	age,	success,	wages	of	players	and	participation	in	AFC	Champions	League	
competition,	number	of	trophies	won,	points	scored	in	each	season.	Lastly,	the	study	showed	
the	3	most	 important	factors	that	attracted	footballers	to	join	a	football	club	in	TPL	was:										
1)	trust	in	teammates’	ability,	2)	trust	in	competency	of	the	club’s	president,	and	3)	location	
of	the	football	club.	Furthermore,	the	3	most	important	reasons	why	footballers	remain	with	
theirs	the	football	club	was	1)	relationships	between	teammates,	2)	intimacy	in	team,	and							
3)	engagement	with	teammates.	
Keywords :	Human	capital	in	sport,	Sport	performance,	Financial	performance,	Attract	
										 			and	remain	

บทน�ำ 
	 การกีฬาในปัจจุบันได้กลายเป็นอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว	 โดยมีการคาดการณ์ว่ากีฬาจะเป็น									

อุตสาหกรรมหลักในการสนับสนุนเศรษฐกิจและการค้าท้ังภายในและนอกประเทศ	 (Chadwick,	 2009)																

โดยเฉพาะกฬีาฟตุบอลทีม่ผีลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมไทย	ซึง่จากการศึกษาการด�าเนนิการจดัการแข่งขัน

ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกปี	2010	(กิตติพงษ์	เอื้อพิพัฒนากูล	และ	จุฑา	ติงศภัทิย์,	2555)	ชี้ให้เห็นว่า	การแข่งขัน

กีฬาฟุตบอลมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 และสังคมไทย	 เช่น	 ท�าให้ร้านค้าขายดียิ่งขึ้น	 ท�าให้ธุรกิจการส่ือสาร										

และการโฆษณาดีขึ้น	 ร้านอุปกรณ์กีฬาขายสินค้าได้มากขึ้น	 ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว	 และสร้างงาน														

ในชุมชน	ส่วนผลกระทบในด้านสังคม	ได้แก่	ส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	สร้างความสามัคคีให้ชุมชน

มากยิ่งขึ้น	ส่งเสริมภาพพจน์ของประเทศไทย	และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน	
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	 การแข่งขันฟุตบอลในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับการท�าธุรกิจ	 ความบันเทิง	 และผลก�าไรทางการเงิน	

(Relvas,	 Richardson,	 Gilbourne,	 &	 Littlewood,	 2009)	 การแข่งขันฟุตบอลอาชีพในไทยพรีเมียร์ลีก																	

กเ็ช่นกนั	เหน็ได้จากรายงานสถติจิ�านวนยอดผูช้มและรายได้รวมของแต่ละสโมสรฟตุบอลในการแข่งขนัฟุตบอล

ไทยพรีเมียร์ลีกท่ีเพิ่มสูงข้ึน	 การแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยก็เช่นกัน	 เห็นได้จากรายงานสถิติ														

จ�านวนยอดผู้ชมและรายได้รวมของแต่ละสโมสรฟุตบอลที่เพิ่มสูงข้ึน	 ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก	

ประจ�าปี	 2558	มียอดผู้ชมรวมจ�านวน	1,926,278	คน	มียอดขายตั๋วรวมจ�านวน	159,609,594	บาท	และมี				

ยอดขายของท่ีระลึกรวมจ�านวน	 66,683,904	 บาท	 (สปอร์ตคลาสสิค,	 2558)	 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า	 ฟุตบอลไทย									

พรีเมียร์ลีกได้กลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้และก�าไรให้กับแต่ละสโมสรฟุตบอลอย่างชัดเจน	

	 สโมสรฟุตบอลแต่ละสโมสรมีเงินทุนมากน้อยแตกต่างกันในการน�ามาใช้พัฒนาสโมสรฟุตบอล																		

และด�าเนนิการให้ประสบความส�าเรจ็ในการแข่งขนั	แต่เงนิทนุเพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถบอกได้ว่าสโมสรฟตุบอล

จะประสบความส�าเรจ็	(รชัน	ีขวัญบญุจนั,	2552)	จากรายงานข่าวและบทความทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาการบรหิาร

จัดการภายในสโมสรฟุตบอลโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินมักจะระบุถึง	 การค้างเงินเดือนของนักฟุตบอล												

และเจ้าหน้าที่ทีม	 หรือสโมสรฟุตบอลจ่ายเงินเดือนไม่ตรงตามเวลาที่ก�าหนด	 เช่น	 สโมสรฟุตบอลทีโอทีเอสซ	ี								

มข่ีาวเรือ่งนกัฟตุบอลภายในทมียืน่ค�าร้องถงึบรษิทัไทยพรเีมยีร์ลีกจ�ากดั	เพือ่ขอความช่วยเหลือ	หลังจากสโมสร											

ต้นสังกัดไม่จ่ายเงินเดือนมา	 3	 เดือน	 (ฐานข้อมูลไทยพรีเมียร์ลีก,	 2558)	 และสโมสรฟุตบอลเพื่อนต�ารวจ											

แชมป์ลีกดิวิชั่น	1	ปี	2558	มีข่าวการค้างค่าจ้างเงินเดือนนักฟุตบอลกว่า	4	เดือน	(ฐานข้อมูลไทยพรีเมียร์ลีก,	

2558)	จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าหลายสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกมีปัญหาทางการเงิน	

	 การบริหารจัดการที่เหมาะสมภายในสโมสรฟุตบอลมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของสโมสรฟุตบอล									

ในไทยพรีเมียร์ลีกในหลายสโมสร	 ที่ถึงแม้จะมีการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอย่างต่อเนื่อง	 แต่ยัง										

ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	 จากงานวิจัยของ	 สมชาย	 ประเสริฐศิริพันธ์,	 รัชนี	 ขวัญบุญจัน,	 เฉลิม																											

ชัยชราภรณ์	 และจุฑา	 ติงศภัทิย์	 (2549)	 ท่ีศึกษาสภาพปัญหาการด�าเนินงานของสโมสรฟุตบอลอาชีพ																				

และศกึษาแนวทาง	รปูแบบและวธิกีารในการจดัตัง้สโมสรฟตุบอลอาชพีในประเทศไทย	ผลการศกึษาช้ีว่า	ปัญหา

และอุปสรรคในการด�าเนินงานของสโมสรฟุตบอลอาชีพ	 เช่น	 งบประมาณไม่เพียงพอ	 ศักยภาพของนักกีฬา															

ยงัไม่ได้มาตรฐานระดบัมอือาชพี	รายได้และสวสัดกิารนกักฬีาไม่มมีาตรฐาน	การสร้างแฟนคลบัและสร้างกระแส

นิยมยังมีน้อย	 สปอนเซอร์และสิทธิประโยชน์มีน้อย	 และการบริหารยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญ

ท�างานเต็มเวลา	 ผู้วิจัยเสนอแนะว่าสโมสรฟุตบอลควรให้ความส�าคัญในด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	

เพื่อให้สโมสรฟุตบอลเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความส�าเร็จในการแข่งขัน	

	 ผลการด�าเนินงานของสโมสรฟุตบอลอาชีพประกอบไปด้วย	 ผลการด�าเนินงานทางกีฬา	 และผลการ

ด�าเนนิงานทางการเงนิ		ซึง่	Kulikova	and	Goshunova	(2013)	ได้วเิคราะห์งานวจิยัเกีย่วกบัการวดัประสทิธภิาพ

ของสโมสรฟตุบอลอาชพีจากปี	2002-2012	เพือ่วเิคราะห์แนวคดิในการวดัผลการด�าเนนิงานของสโมสรฟตุบอล

และน�าเสนอปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของสโมสรฟุตบอลอาชีพ	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผลการ										

ด�าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลนั้นสิ่งที่ส�าคัญขึ้นอยู่กับทุนมนุษย์	 (Human	 capital)	 ของนักฟุตบอล	

และโค้ช	 และผลการด�าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับผลการด�าเนินงานทางกีฬา																

ของสโมสรฟุตบอล	
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	 ผลการด�าเนินงานด้านกีฬาของสโมสรฟุตบอล	 คือ	 จ�านวนคะแนนที่ได้เมื่อส้ินสุดฤดูกาลแข่งขัน																
และจ�านวนถ้วยรางวัลชนะเลิศที่ได้	ซึ่ง	Kulikova	and	Goshunova	(2013)	ได้ศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อผลการด�าเนนิงานทางกฬีาของสโมสรฟตุบอลอาชีพ	คอื	ทนุมนษุย์ของนกัฟตุบอลและโค้ช	จ�านวนเงินค่าจ้าง
ของนักฟุตบอลและโค้ช	 ซึ่งผลการด�าเนินงานทางกีฬาในสโมสรฟุตบอลอาชีพ	 ส่ิงส�าคัญขึ้นอยู่กับทุนมนุษย	์							
ของนักฟุตบอลและโค้ช	 นอกจากนี้	 Kulikova	 and	 Goshunova	 (2013)	 ยังวิเคราะห์และรวบรวมปัจจัย															
มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลที่นิยมใช้มากท่ีสุด	 ได้แก่	 ทุนมนุษย์ของนักฟุตบอล	
เช่น	ระยะเวลาในการเล่น	อายุ	สัญชาติ	ประสบการณ์	และความส�าเร็จจากการแข่งขัน	เป็นต้น	และทุนมนุษย์
ของโค้ช	เช่น	ระยะเวลาในการเป็นนกัฟตุบอลอาชพีของโค้ช	ต�าแหน่งทีโ่ค้ชเคยเล่นตอนทีเ่ป็นนกัฟตุบอลอาชพี	
ระยะเวลาทัง้หมดทีเ่คยบรหิารงานมาก่อนงานปัจจบุนั	ระยะเวลาทัง้หมดทีบ่รหิารงานในสโมสรปัจจบุนั	เป็นต้น	
และจ�านวนเงินค่าจ้างทั้งหมดของนักฟุตบอลและโค้ช	
	 ผลการด�าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล	 คือ	 การแสวงหารายได้ให้มากที่สุด	 ซึ่งผลการ												
ด�าเนินงานทางการเงินส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล	 ซึ่งผลการด�าเนินงาน
ทางกฬีาทีป่ระสบความส�าเรจ็	คอื	การได้ล�าดบัการแข่งขนัในประเทศทีสู่งกว่าสโมสรอ่ืน	จะช่วยให้สโมสรได้สิทธ์ิ
เข้าร่วมแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ	 อันจะน�าไปสู่โอกาสต่าง	 ๆ	 ของผลด�าเนินงานทางการเงิน																							
เช่น	รายได้จากการขายตัว๋	รายได้จากสทิธิใ์นการออกอากาศทางโทรทัศน์	รายได้จากการท�าสัญญากบัผู้สนบัสนนุ	
รายได้จากการขายสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ของสโมสร	เป็นต้น	(Kulikova	&	Goshunova,	2013)	นอกจากนี้	
Guzman	and	Morrow	 (2007)	ซึ่งศึกษาอิทธิพลของการมีส่วนร่วมในการแข่งขันฟุตบอลรายการนานาชาติ
หรือรายการแชมป์เปี้ยนลีก	 (Champions	 league)	 ที่มีผลต่อความส�าเร็จทางการเงินของสโมสรฟุตบอล													
พบว่า	 การมีส่วนร่วมในการแข่งขันฟุตบอลแชมป์เปี้ยนลีกมีผลกระทบในทางบวกต่อความส�าเร็จทางการเงิน
ของสโมสรฟุตบอล	
	 ทนุมนษุย์เป็นปัจจยัทีมี่ผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานทางกฬีาของสโมสรฟตุบอล	สโมสรฟุตบอลจ�าเป็น
ที่จะต้องดึงดูดและรักษาทุนมนุษย์ไว้กับสโมสรฟุตบอล	 เพื่อความส�าเร็จและความได้เปรียบในการแข่งขัน												
ในองค์กรชั้นน�าได้ให้ความสนใจกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรในฐานะที่เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จขององค์กร	
(Chambers	et	al.,	1998)	ซึ่งเป็นทรัพยากรที่องค์กรควรตระหนักถึงความส�าคัญ	โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์
ทีเ่ป็นคนเก่ง	เนือ่งจากคนเก่งเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะสร้างความแตกต่างในการสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั	
(Bhatnagar,	2007)	ส�าหรบัสโมสรฟตุบอลการดงึดดูและรกัษานกัฟตุบอลทีม่คีวามสามารถจงึเป็นปัจจยัทีส่�าคัญ	
เนือ่งจากรายได้ขององค์กรกฬีาอาชพีถกูขบัเคลือ่นด้วยผลการด�าเนนิงานทางกฬีาของนกักฬีา	โดยเฉพาะนกักฬีา
ที่มีความสามารถ	 (Abraham,	 Harris	 &	 Auerbach,	 2013)	 ซึ่งนักฟุตบอลที่มีความสามารถหรือพรสวรรค	์
(Talent)	 จะแสดงความสามารถให้เห็นในการแข่งขัน	 และการให้รางวัล	 (Reward)	 ที่คุ้มค่ากับการท�างาน												
แก่นกัฟตุบอลจะช่วยกระตุน้ให้ประสบความส�าเรจ็ในการแข่งขนั	คะแนนทีไ่ด้เมือ่ส้ินสุดฤดกูาลแข่งขนัส่วนใหญ่
เกิดขึ้นจากประสิทธิภาพในการบุกและตั้งรับ	 ซ่ึงขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ของนักฟุตบอล	 และการมีนักฟุตบอล															
ที่มีพรสวรรค์ภายในทีมน้ันมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จทั้งในและนอกสนามแข่งขัน	 (Kulikova	 &									
Goshunova,	2013),	
	 จากประเดน็การเตบิโตของอตุสาหกรรมกฬีาฟตุบอลในประเทศไทย	ปัญหาทีเ่กดิขึน้ตามข่าวทีเ่กีย่วกบั
สโมสรฟุตบอลต่าง	 ๆ	 ความส�าคัญของทุนมนุษย์ซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลการด�าเนินงานทางกีฬาและผลการ
ด�าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอล	 ท�าให้ต้องท�าความเข้าใจและมีองค์ความรู้เพื่อช่วยแก้ปัญหา													
และส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น	ต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนา
กีฬาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย	แต่ยังไม่พบว่ามีการศึกษาในประเทศไทย	ที่ชัดเจนว่า	1)	ปัจจัยทุนมนุษย์	
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และค่าจ้างของนักฟุตบอลและหัวหน้าโค้ชมีความสัมพันธ์กับผลการด�าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล										
ในไทยพรีเมียร์ลีกหรือไม่	 2)	 ปัจจัยใดท่ีมีความส�าคัญต่อการดึงดูดและรักษาทุนมนุษย์ของนักฟุตบอล																			
และหัวหน้าโค้ชในไทยพรีเมียร์ลีก	3)	ผลการด�าเนินงานทางกีฬาและผลการด�าเนินงานทางการเงินของสโมสร
ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกอยู่ในระดับใด	และ	4)	มีความสัมพันธ์ระหว่างผลการด�าเนินงานทางกีฬากับผลการ
ด�าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกหรือไม่	อย่างไร		

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
	 1.	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการด�าเนินงานทางกีฬากับผลการด�าเนินงานทางการเงิน														
ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	
	 2.	 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านทนุมนษุย์และค่าจ้างกบัผลการด�าเนนิงานทางกฬีาของสโมสร
ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	
	 3.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ดึงดูดและรักษานักฟุตบอลและหัวหน้าโค้ชของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 1.	 ได้ทราบถึงระดับความสมัพันธร์ะหวา่งผลการด�าเนินงานทางกีฬากบัผลการด�าเนินงานทางการเงนิ
ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	
	 2.	 ได้ทราบถึงระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านทุนมนุษย์และค่าจ้างกับผลการด�าเนินงานทางกีฬา		
ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	
	 3.	 ได้ทราบถึงปัจจัยทีม่ผีลต่อการดงึดดูและรกัษานกัฟุตบอลและหวัหน้าโค้ชของสโมสรฟตุบอลในไทย
พรีเมียร์ลีก	
	 4.	 ได้ข้อมลูส�าหรบัสโมสรฟตุบอลในไทยพรเีมยีร์ลกี	เพือ่น�าไปเป็นแนวทางในการพฒันาหรอืปรบัปรงุ
ผลการด�าเนินงานทางกีฬาและทางการเงินของสโมสรได้

 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

-	ปัจจัยทุนมนุษย์ในกีฬา

-	ปัจจัยค่าจ้าง

ผลกำรด�ำเนินงำนทำงกีฬำ (Sports performance)

-	จ�านวนคะแนนที่ได้เมื่อสิ้นสุดฟดูกาลแข่งขัน

-	จ�านวนถ้วยรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน

-	การได้สิทธิ์ในการู้เลื่อนชั้น

-	การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการระดับนานาชาติ

ผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน (Financial performance)

-	รายได้จากการขายตั๋ว

-	รายได้จากการท�าสัญญากับผู้สนับสนุน

-	รายได้จากการขายสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ของสโมสร

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย

ที่มา	:	ปรับปรุงจากแนวคิดของ	Kulikova	and	Goshunova	(2013).
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย  
	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสโมสรฟุตบอล												

ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก	ประจ�าปี	2558	รวมจ�านวน	11	สโมสร	กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการ

ศึกษาในครั้งนี้คือ	นักฟุตบอล	จ�านวน	55	คน	หัวหน้าโค้ช	จ�านวน	11	คน	และผู้จัดการทีม	จ�านวน	11	คน										

ซึ่งข้อมูลที่ได้น�ามาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	และเพียร์สันไคสแควร์	

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

	 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น	 2	 ชุด	 คือ															

ชุดที่	1	แบบสอบถามส�าหรับนักฟุตบอล	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ดังนี้	1)	ข้อมูลทั่วไปของนักฟุตบอล	และ	2)	ค�าถาม

เกี่ยวกับ	 ปัจจัยทุนมนุษย์	 ปัจจัยด้านค่าจ้าง	 และปัจจัยการดึงดูดและรักษานักฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก															

และชุดที่	2	แบบสอบถามส�าหรับผู้จัดการทีม	แบ่งเป็น	3	ส่วน	ดังนี้	1)	ข้อมูลทั่วไปของผู้จัดการทีมและข้อมูล											

ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	2)	ค�าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ทางกีฬาและการบริหารของผู้จัดการทีม	

และ	 3)	 ค�าถามเก่ียวกับผลการด�าเนินงานทางการเงินและผลการด�าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล																

ในไทยพรีเมียร์ลีก		

 กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเครื่องมือในกำรวิจัย 

	 การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ	 มีข้ันตอนดังนี้คือ	 รวบรวมวรรณกรรมและงานวิจัย										

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา	 ได้แก่	 ทุนมนุษย์	 การดึงดูดและรักษาทุนมนุษย์	 ผลการด�าเนินงานทางกีฬา																			

และผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ	สมัภาษณ์ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัฟตุบอลไทย	เช่น	นกัฟตุบอล	

โค้ช	 เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสโมสรฟุตบอลไทย	 เพื่อใช้ในการพัฒนาและจัดท�าร่างแบบสอบถาม	 จากนั้น								

น�าเสนอแบบต่อผู้เชี่ยวชาญ	 เพื่อตรวจสอบการหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม	 หรือค่าสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	(Item-objective	congruence	index	:	IOC)	ในแต่ละข้อ	ซึ่งข้อค�าถามส่วนใหญ่	

มีค่า	IOC	ตั้งแต่	0.50-1.00	ถือว่ามีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้	ส่วนข้อค�าถามที่มีค่า	IOC	ต�่ากว่า	0.50	ได้ปรับปรุง

ให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น	 น�าเสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ																			

เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา	 (Content	 validity)	 ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา																									

โดยน�าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและมีความรู้เกี่ยวกับกีฬาเป็นอย่างดี	รวมทั้งการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง	

ได้แก่	นกัฟตุบอล	โค้ช	และผูท้ีเ่คยบรหิารงานในสโมสรฟตุบอลอาชีพในประเทศไทย	และน�ามาแก้ไข	ข้อค�าถาม

ต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสม	 จากน้ันน�าแบบสอบถามไปทดสอบเบื้องต้นก่อนน�าไปใช้																	

(Pre-test)	 กับกลุ่มตัวอย่าง	 และทดสอบความเชื่อมั่นหาค่าความสอดคล้องภายในของแอลฟ่าครอนบาค														

ทุกองค์ประกอบ	ได้ค่าระหว่าง	0.70-0.96	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	คือ	0.70	ขึ้นไป	

ผลกำรวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงนักฟุตบอล และหัวหน้ำโค้ชในไทยพรีเมียร์ลีก 

	 	 1.1	 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างนักฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	 พบว่า	 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง										

26-30	ปี	จ�านวน	26	คน	ร้อยละ	47.27	รองลงมาคือ	อายุระหว่าง	31-35	ปี	จ�านวน	17	คน	ร้อยละ	30.91	

ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี	จ�านวน	41	คน	ร้อยละ	74.55	สังกัดอยู่สโมสรฟุตบอลปัจจุบันมาแล้ว	
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(อายุงาน)	 ระหว่าง	 1-2	 ปี	 จ�านวน	 28	 คน	 ร้อยละ	 50.91	 รองลงมาคือ	 ระหว่าง	 3-4	 ปี	 จ�านวน	 11	 คน																	

ร้อยละ	 20.00	 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง	 100,001-200,000	 บาท	 จ�านวน	 24	 คน	 ร้อยละ	 43.64									

รองลงมาคือ	 ระหว่าง	 50,001-100,000	 บาท	 จ�านวน	 22	 คน	 ร้อยละ	 44.00	 และมีรายได้ทั้งหมดต่อป	ี												

ระหว่าง	 1,000,001-2,000,000	 บาท	 จ�านวน	 24	 คน	 ร ้อยละ	 43.64	 รองลงมาคือ	 ระหว่าง																																													

500,001-1,000,000	บาท	จ�านวน	19	คน	ร้อยละ	34.55	

	 	 1.2	 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างหัวหน้าโค้ชในไทยพรีเมียร์ลีก	 พบว่า	 หัวหน้าโค้ชในไทย									

พรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่อายุระหว่าง	42-50	ปี	และอายุระหว่าง	51-60	ปี	จ�านวนละ	5	คน	ร้อยละ	45.45	เท่ากัน	

ส่วนใหญ่มกีารศึกษาในระดบัปรญิญาตร	ีจ�านวน	6	คน	ร้อยละ	54.55	สงักดัอยูใ่นสโมสรฟตุบอลปัจจุบนัมาแล้ว	

(อายุงาน)	 ระหว่าง	 1-3	 ปี	 จ�านวน	 7	 คน	 ร้อยละ	 50.91	 รองลงมาคือ	 ระหว่าง	 4-6	 ปี	 จ�านวน	 3	 คน																									

ร้อยละ	20.00	ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน	50,001-100,000	บาท	จ�านวน	5	คน	ร้อยละ	45.45	รองลงมาคือ	

100,001-200,000	 บาท	 จ�านวน	 4	 คน	 ร ้อยละ	 36.36	 และมีรายได ้ทั้ งหมดต ่อป ี 	 ระหว ่าง																																																				

500,001-1,000,000	บาท	จ�านวน	5	คน	ร้อยละ	45.45	รองลงมาคือ	ระหว่าง	1,000,001-2,000,000	บาท	

จ�านวน	4	คน	ร้อยละ	36.36	

 2. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงผู้จัดกำรทีมและข้อมูลทั่วไปของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 

	 	 2.1	 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้จัดการทีมในไทยพรีเมียร์ลีก	 พบว่า	 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง									

31-40	ปี	จ�านวน	5	คน	ร้อยละ	45.45	รองลงมาคือ	อายุระหว่าง	อายุ	41-50	ปี	จ�านวน	4	คน	ร้อยละ	36.36	

ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 6	 คน	 ร้อยละ	 54.55	 รองลงมาคือ	 ระดับปริญญาโท																

จ�านวน	4	คน	ร้อยละ	36.36	ส่วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือนระหว่าง	50,001-100,000	บาท	จ�านวน	5	คน	

ร้อยละ	45.45	และบริหารสโมสรฟุตบอลปัจจุบันนี้มาแล้ว	ระหว่าง	1-3	ปี	จ�านวน	6	คน	ร้อยละ	54.55	

	 	 2.2	 ข้อมลูทัว่ไปของสโมสรฟตุบอลในไทยพรเีมยีร์ลีก	พบว่า	ส่วนใหญ่สโมสรฟตุบอลก่อต้ังมาแล้ว

มากกว่า	15	ปี	 ร้อยละ	45.45	รองลงมาคือ	6-10	ปี	 ร้อยละ	27.27	ส่วนใหญ่แหล่งทุนแรกที่ใช้ในการก่อตั้ง

สโมสรฟุตบอลมาจากเจ้าของสโมสร	 ร้อยละ	 81.82	 ส่วนใหญ่แหล่งทุนหลักของสโมสรฟุตบอลในปัจจุบัน									

มาจากผู้สนับสนุน	 (Sponsors)	 ร้อยละ	 54.55	 รองลงมาคือ	 จากเจ้าของสโมสร	 ร้อยละ	 45.45	 รายได้หลัก							

ของสโมสรฟุตบอลของทุกสโมสรมาจากการท�าสัญญากับผู้สนับสนุน	ร้อยละ	100	และส่วนใหญ่จ�านวนสมาชิก	

(แฟนคลับ)	ของสโมสรฟุตบอลมีมากกว่า	20,000	คน	ร้อยละ	54.55	

 3. ผลกำรด�ำเนินงำนทำงกีฬำของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 

	 	 ผลการด�าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	คือ	1)	การเคยเข้าร่วมการแข่งขัน

ในรายการระดับนานาชาติ	 ซ่ึงสโมสรฟุตบอลท่ีเคยเข้าร่วมแข่งขัน	 ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน	 1	 ครั้ง							

จ�านวน	2	สโมสร	ร้อยละ	18.18	รองลงมาคือ	เคยเข้าร่วมการแข่งขัน	4	ครั้ง	จ�านวน	1	สโมสร	ร้อยละ	9.09		

2)	 การเคยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน	 ซ่ึงสโมสรฟุตบอลที่เคยได้รับรางวัลส่วนใหญ่เคยได้รับรางวัล	 1	 คร้ัง	

จ�านวน	 2	 สโมสร	 ร้อยละ	 18.18	 รองลงมาคือ	 เคยได้รับรางวัล	 2	 ครั้ง	 จ�านวน	 4	 สโมสร	 ร้อยละ	 36.36																

และ	 3)	 การได้สิทธิเลื่อนช้ันของสโมสรฟุตบอลและระยะเวลาที่ใช้จนเล่ือนช้ัน	 สโมสรที่เคยเล่ือนช้ันส่วนใหญ	่

ใช้เวลา	1	ปี	จ�านวน	3	สโมสร	ร้อยละ	27.27	รองลงมาคือ	ใช้เวลา	3	ปี	จ�านวน	2	สโมสร	ร้อยละ	18.18	
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 4. ผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 

	 	 ผลการด�าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	 คือ	 1)	 ด้านรายได้จากการ											

ขายตั๋วเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล	 ส่วนใหญ่มีรายได้	 มากกว่า	 5,000,000	 บาท	 จ�านวน	 6	 สโมสร																													

ร้อยละ	 54.55	 รองลงมาคือ	 ระหว่าง	 1,000,001-2,000,000	 บาท	 จ�านวน	 3	 สโมสร	 ร้อยละ	 27.27																										

2)	 ด้านผู้สนับสนุนส่วนใหญ่มีผู้สนับสนุน	 6-10	 ราย	 จ�านวน	 6	 สโมสร	 ร้อยละ	 66.67	 3)	 ด้านรายได้จาก																		

ผู้สนับสนุน	ส่วนใหญมีรายได้	มากกว่า	20,000,000	บาท	จ�านวน	11	สโมสร	ร้อยละ	100	และ	4)	ด้านรายได้

จากการขายสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ของสโมสร	ส่วนใหญ่มีรายได้	มากกว่า	5,000,000	บาท	จ�านวน	4	สโมสร	

ร้อยละ	36.36	รองลงมาคือ	ระหว่าง	1,000,001-2,000,000	บาท	จ�านวน	3	สโมสร	ร้อยละ	27.27	

 5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกีฬำกับผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงินของสโมสร

ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 

	 	 ผลการศึกษาพบว่า	 การเคยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ	 การเคยได้ถ้วยรางวัล						

จากการแข่งขัน	และจ�านวนคะแนนทีไ่ด้เมือ่สิน้สดุฤดกูาลแข่งขนั	(อนัดบั)	มคีวามสมัพนัธ์กบัรายได้จากการขาย

สินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลในระดับมาก	ดังตารางที่	1

ตำรำงที่ 1		ความสมัพันธ์ระหว่างผลการด�าเนนิงานทางกฬีากบัผลการด�าเนนิงานทางการเงนิของสโมสรฟตุบอล

	 	 ในไทยพรีเมียร์ลีก

 ผลกำรด�ำเนินงำนทำงกีฬำ  ผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงินของสโมสรฟุตบอล

 ของสโมสรฟุตบอล	 รายได้จากการ	 รายได้ทั้งหมด	 รายได้จากการขายสินค้า

	 	 ขายตั๋ว	 จากผู้สนับสนุน	 ที่มีตราสัญลักษณ์

	 	 	 ในปีที่ผ่านมา	 ของสโมสร

เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ	 -	 -	 0.94**

ระดับนานาชาติ		 	

เคยได้ถ้วยรางวัลจากการแข่งขัน	 -	 -	 0.76**

การได้สิทธิเลื่อนชั้นของสโมสรฟุตบอล	 -	 -	 -

จ�านวนคะแนนที่ได้เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลแข่งขัน	 -	 -	 0.65*

**	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

 6. ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัด้ำนทนุมนษุย์และค่ำจ้ำงกบั ผลกำรด�ำเนนิงำนทำงกฬีำของสโมสร

ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 

	 	 ผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยด้านทุนมนุษย์และค่าจ้างมีความสัมพันธ์กับผลการด�าเนินงานทางกีฬา

ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	ในประเด็น		

	 	 6.1	 อายุและรายได้ท้ังหมดต่อปี	 (รวมค่าเบ้ียเลี้ยงจากการซ้อมและการแข่งขัน	 และโบนัสอัดฉีด

จากการแข่งขัน)	 ของนักฟุตบอลกับการเคยได้ถ้วยรางวัลของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกมีความสัมพันธ์

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ดังตารางที่	2
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	 6.2	ระยะเวลาท่ีสังกัดสโมสรฟุตบอล	 และรายได้ต่อเดือนกับสโมสรฟุตบอลเคยเข้าร่วมการแข่งขัน											

ในรายการระดับนานาชาติของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ									

ที่ระดับ	0.05	ดังตารางที่	3

ตำรำงที่ 2  ความสมัพนัธ์ระหว่างอายแุละรายได้ต่อปีของนกัฟตุบอลกับการเคยได้ถ้วยรางวลัของสโมสรฟตุบอล

	 	 ในไทยพรีเมียร์ลีก

   สโมสรฟุตบอลเคยได้ถ้วยรำงวัล     

                        ไม่เคย         เคย  Pearson Chi-Square

 	 จ�านวน	(คน)	 ร้อยละ	 จ�านวน	(คน)	 ร้อยละ	

อำยุของนักฟุตบอล 

อายุ	20	-	25	ปี	 	 10	 20.00	 0	 0.00	

อายุ	26	-	30	ปี	 	 22	 44.00	 4	 80.00	
P	=	0.04*	

อายุ	31	-	35	ปี	 	 17	 34.00	 0	 0.00	

อายุมากกว่า	35	ปีขึ้นไป	 1	 2.00	 1	 20.00	

 รวม 50 100 5 100 

รำยได้ทั้งหมดต่อปีของนักฟุตบอล    

ต�่ากว่า	250,000	บาท	 0	 0.00	 1	 20.00	

250,000	-	500,000	บาท	 4	 8.00	 0	 0.00	

500,001	-	1,000,000	บาท	 19	 38.00	 0	 0.00	
P	=	0.04*	

1,000,001	-	2,000,000	บาท	 20	 40.00	 4	 80.00	

2,000,001	-	3,000,000	บาท	 3	 6.00	 0	 0.00	

มากกว่า	3,000,000	บาท	ขึ้นไป	 4	 8.00	 0	 0.00	

 รวม 50 100 5 100 

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
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ตำรำงที่ 3	ความสมัพันธ์ระหว่างระยะเวลาทีส่งักดัสโมสรฟตุบอล	และรายได้ต่อเดอืนของนกัฟตุบอลกบัสโมสร

	 	 ฟุตบอลเคยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก

 ระยะเวลำที่สังกัด

      สโมสรฟุตบอลเคยเข้ำร่วมกำรแข่งขัน

 สโมสรฟุตบอล
          ในรำยกำรระดับนำนำชำติ  Pearson Chi-Square 

                  ไม่เคย                 เคย 

  จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ 

1	-	2	ปี	 	 24	 60.00	 4	 26.67	

3	-	4	ปี	 	 4	 10.00	 7	 46.67	
P	=	0.00*	

5	-	6	ปี	 	 5	 12.50	 4	 26.67	

มากกว่า	6	ปี	 	 7	 17.50	 0	 0.00	

 รวม 40 100 15 100 

รำยได้ต่อเดือนของนักฟุตบอล    

ต�่ากว่า	25,000	บาท	 0	 0.00	 1	 6.67	

25,000	-	50,000	บาท	 4	 10.00	 0	 0.00	

50,001	-	100,000	บาท	 20	 50.00	 2	 13.33	 P	=	0.01*	

100,001	-	200,000	บาท	 15	 37.50	 9	 60.00	

200,001	-	300,000	บาท	 1	 2.50	 3	 20.00	

 รวม 40 100 15 100 

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
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 7. ปัจจัยทีด่งึดดูนกัฟตุบอลให้เข้ำร่วมงำนกบัสโมสรฟตุบอล และปัจจยัทีร่กัษำนกัฟตุบอลให้คงอยู่

กับสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 

	 	 ผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัยส�าคัญที่ดึงดูดนักฟุตบอลให้เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอล	3	อันดับแรก	

คือ	1)	 เชื่อมั่นในความสามารถของเพื่อนร่วมทีม	2)	 เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถในการบริหารของประธาน

สโมสร	 และ	 3)	 ที่ตั้งของสโมสรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่	 ตามล�าดับ	 ส่วนปัจจัยส�าคัญที่รักษานักฟุตบอล										

ให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอล	 3	 อันดับแรก	 คือ	 1)	 เพ่ือนร่วมทีมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 2)	 มีเพ่ือนร่วมทีม														

ที่สนิทสนม	และ	3)	มีเพื่อนร่วมทีมที่มีความสามารถ	ตามล�าดับ	ดังตารางที่	4

 ปัจจัยที่ดึงดูดนักฟุตบอล  X S.D. ระดับกำรแปลผล

เชื่อมั่นในความสามารถของเพื่อนร่วมทีม	 4.56	 0.54	 มากที่สุด

เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสร	 4.42	 0.60	 มากที่สุด

ที่ตั้งของสโมสรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่	 4.42	 0.66	 มากที่สุด

มีเวลาให้กับครอบครัว	 	 4.40	 0.63	 มากที่สุด

โอกาสความก้าวหน้าของอาชีพฟุตบอล	 4.31	 0.60	 มากที่สุด

มีเพื่อนสนิทภายในทีม	 	 4.29	 0.71	 มากที่สุด

สโมสรมีสนามแข่งขันฟุตบอลได้มาตรฐาน	 4.27	 0.62	 มากที่สุด

มีเพื่อนร่วมทีมที่จะให้ความช่วยเหลือกันได้ในยามที่มีปัญหา	 4.27	 0.65	 มากที่สุด

โอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ	 4.25	 0.67	 มากที่สุด

เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของหัวหน้าโค้ช	 4.24	 0.64	 มากที่สุด

 ปัจจัยที่รักษำนักฟุตบอล  X S.D. ระดับกำรแปลผล

เพื่อนร่วมทีมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 4.42	 0.53	 มากที่สุด

มีเพื่อนร่วมทีมที่สนิทสนม	 	 4.42	 0.57	 มากที่สุด

มีเพื่อนร่วมทีมที่มีความสามารถ	 4.42	 0.53	 มากที่สุด

รู้สึกผูกพันกับกลุ่มเพื่อนร่วมทีมในสโมสรนี้มาก	 4.42	 0.60	 มากที่สุด

มีกลุ่มเพื่อนร่วมทีมที่คอยให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหา	 4.40	 0.56	 มากที่สุด

รู้สึกว่าเป็น	“ส่วนหนึ่งของครอบครัว”	ในสโมสร	 4.38	 0.56	 มากที่สุด

เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสร	 4.38	 0.65	 มากที่สุด

สโมสรมีสนามแข่งขันฟุตบอลได้มาตรฐาน	 4.36	 0.73	 มากที่สุด

มีกลุ่มเพื่อนร่วมทีมที่คอยพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่อง	 4.31	 0.54	 มากที่สุด

โอกาสความก้าวหน้าของอาชีพฟุตบอล	 4.29	 0.53	 มากที่สุด

ตำรำงที่ 4	ปัจจัยที่ดึงดูดและรักษานักฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก
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 8. ปัจจัยที่ดึงดูดหัวหน้ำโค้ชให้เข้ำร่วมงำนกับสโมสรฟุตบอล และปัจจัยที่รักษำหัวหน้ำโค้ช               

ให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 

	 	 ผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัยส�าคัญที่ดึงดูดหัวหน้าโค้ชให้เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอล	3	อันดับแรก	

คือ	1)	จา่ยเงินเดือนตามความสามารถ	2)	สโมสรจ่ายคา่ตอบแทนที่ยตุิธรรม	และ	3)	ความใกล้ชิดและความเป็น

กันเองของผู้จัดการทีม	ตามล�าดับ	ส่วนปัจจัยที่รักษาหัวหน้าโค้ชให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอล	3	อันดับแรก	คือ					

1)	 สโมสรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาที่ก�าหนด	 2)	 ผู้บริหารให้ข้อแนะน�าในการท�างานได้เป็นอย่างดี	 และ									

3)	ความใกล้ชิดและความเป็นกันเองของผู้จัดการทีม	ตามล�าดับ	ดังตารางที่	5

 ปัจจัยที่ดึงดูดหัวหน้ำโค้ช X S.D. ระดับกำรแปลผล

จ่ายเงินเดือนตามความสามารถ	 4.64	 0.50	 มากที่สุด

สโมสรจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรม	 4.64	 0.50	 มากที่สุด

ความใกล้ชิดและความเป็นกันเองของผู้จัดการทีม	 4.45	 0.52	 มากที่สุด

เงินเดือน	 	 4.45	 0.52	 มากที่สุด

โอกาสในการได้ใช้ศักยภาพ	 4.45	 0.52	 มากที่สุด

โอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ	 4.45	 0.52	 มากที่สุด

สโมสรมีสนามฝึกซ้อมฟุตบอลได้มาตรฐาน	 4.45	 0.69	 มากที่สุด

สโมสรมีสนามแข่งขันฟุตบอลได้มาตรฐาน	 4.45	 0.52	 มากที่สุด

เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสร	 4.36	 0.67	 มากที่สุด

มีเพื่อนร่วมงานที่จะให้ความช่วยเหลือกันได้ในยามที่มีปัญหา	 4.36	 0.67	 มากที่สุด

 ปัจจัยที่รักษำหัวหน้ำโค้ช  X S.D. กำรแปลผล

สโมสรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาที่ก�าหนด	 4.82	 0.40	 มากที่สุด

ผู้บริหารให้ข้อแนะน�าในการท�างานได้เป็นอย่างดี	 4.55	 0.52	 มากที่สุด

ความใกล้ชิดและความเป็นกันเองของผู้จัดการทีม	 4.55	 0.52	 มากที่สุด

เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถในการบริหารของผู้จัดการทีม	 4.55	 0.52	 มากที่สุด

การพิจารณาเงินเดือนตามความสามารถของหัวหน้าโค้ช	 4.55	 0.52	 มากที่สุด

สโมสรมีสนามแข่งขันฟุตบอลได้มาตรฐาน	 4.55	 0.52	 มากที่สุด

เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสร	 4.45	 0.52	 มากที่สุด

ความใกล้ชิดและความเป็นกันเองของประธานสโมสร	 4.36	 0.67	 มากที่สุด

สโมสรจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรม	 4.36	 0.50	 มากที่สุด

มีกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่คอยให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหา	 4.36	 0.50	 มากที่สุด

ตำรำงที่ 5	ปัจจัยที่ดึงดูดและรักษาหัวหน้าโค้ชของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก
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อภิปรำยผล
	 1.	 ความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด�าเนนิงานทางกฬีากบัผลการด�าเนนิงานทางการเงนิของสโมสรฟตุบอล

ในไทยพรีเมียร์ลีก			ผลการศึกษาพบว่า	ผลการด�าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	ได้แก่	

การได้ถ้วยรางวลั	การได้เข้าร่วมการแข่งขนัรายเอเอฟซแีชมป์เป้ียนลีก	และการได้อนัดบัทีด่เีมือ่จบฤดกูาลแข่งขนั	

กับผลการด�าเนินงานทางการเงินของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	 คือ	 รายได้จากการขายสินค้าที่มี																

ตราสัญลักษณ์ของสโมสร	 พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับมาก	 จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า	 ความส�าเร็จ											

จากการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรฟุตบอล	มีความเกี่ยวข้องกับความส�าเร็จทางการเงิน	คือ	 รายได้ของสโมสร

ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	สอดคล้องกับ	Kulikova	and	Goshunova	(2013)	ที่ศึกษาพบว่า	ผลการด�าเนินงาน

ทางการเงินของสโมสรฟุตบอลขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานทางกีฬา	 ซึ่งผลการวิจัยชี้ว่า	 ผลการด�าเนินงาน													

ทางกีฬาที่ประสบความส�าเร็จ	คือ	สโมสรฟุตบอลที่ได้อันดับสูงสุดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขันภายในประเทศ	

จะท�าให้ได้เข้าร่วมในการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ	 และท�าให้ได้รับการเข้าสู่ตลาดใหม่ของสิทธิ์																		

ในการออกอากาศทางโทรทศัน์	การท�าสญัญากับผูส้นบัสนนุ	การขายสนิค้าทีมี่ตราสัญลักษณ์ของสโมสร	เป็นต้น	

อนัจะน�าไปสูโ่อกาสต่าง	ๆ 	ทางการเงิน	เช่น	รายได้จากการขายต๋ัว	รายได้จากสทิธิใ์นการออกอากาศทางโทรทศัน์	

รายได้จากการท�าสัญญากับผู้สนับสนุน	และรายได้จากการขายสินค้าของสโมสร	เป็นต้น	ส่วน	Guzman	and	

Morrow	 (2007)	 ศึกษาพบว่า	 การมีส่วนร่วมในการแข่งขันฟุตบอลแชมป์เปี้ยนลีกมีผลกระทบทางบวก																		

ต่อความส�าเร็จทางการเงินของสโมสรฟุตบอล	 และ	 Kern	 and	 Sussmuth	 (2003)	 ยังชี้ว่า	 การมีส่วนร่วม												

ในการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติมีผลกระทบทางบวกต่อรายได้ของสโมสรฟุตบอลในประเทศเยอรมัน	

	 2.	 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทุนมนุษย์และค่าจ้างกับผลการด�าเนินงานทางกีฬาของสโมสร

ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	 ผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยทุนมนุษย์ของนักฟุตบอล	 ได้แก่	 อายุ	 ระยะเวลาที่สังกัด

สโมสรปัจจุบัน	 มีความสัมพันธ์กับผลการด�าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล	 คือ	 ความส�าเร็จของสโมสร

ฟุตบอล	 ได้แก่	 การได้ถ้วยรางวัล	 และการได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายเอเอฟซีแชมป์เปี้ยนลีก	 ส่วนปัจจัย													

ด้าน	ค่าจ้างของนกัฟตุบอลมคีวามสมัพนัธ์กบัความส�าเรจ็จากการแข่งขนัของสโมสรฟตุบอล	คอื	การได้เข้าร่วม

การแข่งขนัในรายเอเอฟซแีชมป์เป้ียนลกี	และการได้ถ้วยรางวัลของสโมสรฟตุบอล	จากผลการศึกษาชีใ้ห้เหน็ว่า								

นักฟุตบอลที่มีประสบการณ์และประสบความส�าเร็จจากการแข่งขันฟุตบอลจะมีส่วนช่วยให้สโมสรฟุตบอล

ประสบความส�าเร็จในการแข่งขันได้	สอดคล้องกับ	Kulikova	and	Goshunova	(2013)	ที่ศึกษาพบว่า	ผลการ

ด�าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลน้ัน	 สิ่งท่ีส�าคัญนั้นขึ้นอยู่กับทุนมนุษย์ของนักฟุตบอล	 เช่น	 ระยะเวลา								

ในการเล่น	อายุ	ประสบการณ์	ความส�าเร็จจากอาชีพนักฟุตบอล	เป็นต้น	และจ�านวนเงินค่าจ้างของนักฟุตบอล

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำไปประยุกต์ใช้ 

	 1.	 เจ้าของหรือผู้บริหารสโมสรฟุตบอลควรให้ความส�าคัญเกี่ยวกับปัจจัย	 ซ่ึงได้แก่	 การได้เข้าร่วม												

การแข่งขนัในรายการเอเอฟซแีชมป์เป้ียนลกี	การได้ถ้วยรางวัลจากการแข่งขนั	และอนัดบัทีไ่ด้เม่ือส้ินสุดฤดกูาล

แข่งขัน	 เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรายได้ของสโมสรฟุตบอล	 คือ	 รายได้จากขายสินค้าที่มี																		

ตราสัญลักษณ์ของสโมสร	 และรายได้จากผู้สนับสนุน	 หรือกล่าวได้ว่า	 หากสโมสรฟุตบอลประสบความส�าเร็จ

จากการแข่งขันฟุตบอลจะท�าให้มีโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่สโมสรฟุตบอล	
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	 2.	 เจ้าของหรือผู้บริหารสโมสรฟุตบอลควรคัดเลือกนักฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอล											

โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้	1)	เลือกนักฟุตบอลที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง	26-30	ปี	เข้าร่วมงานกับสโมสร

ฟุตบอล	 เนื่องจากนักฟุตบอลในช่วงอายุนี้เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันมากท่ีสุด	 2)	 เลือกนักฟุตบอลที่เคย							

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ	และ	3)	เลือกนักฟุตบอลที่เคยได้รับรางวัล	เช่น	ดาวซัลโว	นักฟุตบอล

ยอดเยี่ยม	เป็นต้น	เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอล	หากสโมสรฟุตบอลได้นักฟุตบอลที่คัดเลือกจากปัจจัยข้างต้น	

ซึง่เป็นกลุม่นกัฟุตบอลทีม่ปีระสบการณ์และความสามารถสงู	จะมส่ีวนช่วยให้สโมสรฟตุบอลประสบความส�าเรจ็

ในการแข่งขันได้				

	 4.	 เจ้าของหรือผู้บริหารสโมสรฟุตบอลท่ีต้องการดึงดูดนักฟุตบอลให้เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอล									

ในไทยพรีเมียร์ลีก	 ควรดึงดูดนักฟุตบอลด้วยการ	 1)	 สร้างความเช่ือม่ันให้แก่นักฟุตบอล	 โดยแสดงให้เห็น															

ถงึความรูค้วามสามารถในการบรหิารของประธานสโมสรและผูจั้ดการทมี	ความรูค้วามสามารถของหวัหน้าโค้ช	

และความใกล้ชดิและความเป็นกนัเองของผูจ้ดัการทมี	2)	ส่งเสรมิหรอืให้โอกาสแก่นกัฟุตบอลด้วยการให้โอกาส

ในความก้าวหน้าของอาชีพฟุตบอลได้เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ	 ด้านฟุตบอล	 และได้ใช้ศักยภาพในการ					

ลงแข่งขัน	 และ	 3)	 สร้างหรือปรับปรุงสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน	 และสร้าง																		

หรอืปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสโมสรให้น่าอยู	่ดงันัน้เจ้าของหรอืผูบ้รหิารสโมสรฟตุบอลควรน�าปัจจยัดงักล่าว								

ไปประยุกต์ใช้เพื่อดึงดูดนักฟุตบอลให้เข้าร่วมงานกับสโมสร	 เน่ืองจากในการศึกษาพบว่า	 นักฟุตบอล																							

ในไทยพรีเมียร์ลีกแสดงความเห็นว่า	 ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ																				

เลือกเข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกมากที่สุด	

	 5.	 เจ้าของหรือผู ้บริหารสโมสรฟุตบอลที่ต้องการรักษานักฟุตบอลให้คงอยู ่กับสโมสรฟุตบอล																					

ในไทยพรีเมียร์ลีก	 ควรรักษา	 นักฟุตบอลให้คงอยู่กับสโมสรด้วยการ	 1)	 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักฟุตบอล																

โดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสรและผู้จัดการทีม	 และความใกล้ชิด	

และความเป็นกันเองของผู ้จัดการทีม	 2)	 สร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มนักฟุตบอล																			

เพือ่ให้นกัฟตุบอลภายในทมีมคีวามสามคัค	ีมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั	มคีวามสนทิสนมกนั	และให้ความช่วยเหลอื

กันเมื่อมีปัญหา	 3)	 สร้างหรือปรับปรุงสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน	 และสร้างหรือ

ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมของสโมสรให้น่าอยู	่4)	สร้างความรูส้กึทีด่ขีองนกัฟตุบอลทีม่ต่ีอเพือ่นร่วมทมีและสโมสร	

เพื่อให้นักฟุตบอลรู้สึกผูกพันกับเพ่ือนร่วมทีม	 รู้สึกว่าเป็น	 “ส่วนหนึ่งของครอบครัว”	 ในสโมสร	 และรู้สึก															

เป็นส่วนหนึ่งของสโมสร	 5)	 ส่งเสริมให้นักฟุตบอลภายในทีมช่วยเหลือให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหา	

สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่อง	และให้ความช่วยเหลือกันในการเล่นฟุตบอล	และ	6)	ควรจ่ายค่าตอบแทน

ตรงตามเวลาที่ก�าหนด	 และจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของนักฟุตบอล	 เนื่องจากในการศึกษาพบว่า																			

นักฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกแสดงความเห็นว่า	ปัจจัยการรักษานักฟุตบอลที่กล่าวมาข้างต้น	เป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่มีผลต่อการตัดสินใจให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก	

	 6.	 เจ้าของหรือผู้บริหารสโมสรฟุตบอลท่ีต้องการดึงดูดหัวหน้าโค้ชให้เข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอล								

ในไทยพรีเมียร์ลีก	ควรดึงดูดหัวหน้าโค้ชด้วยการ	1)	สร้างความเชื่อมั่นให้แก่หัวหน้าโค้ช	 โดยการแสดงให้เห็น

ถึงความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสร	 และความใกล้ชิดและเป็นกันเองของประธานสโมสร								

และผู้จัดการทีม	 2)	 การจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรม	 และจ่ายเงินเดือนตามความสามารถของหัวหน้าโค้ช																			

3)	 ส่งเสริมหรือให้โอกาสแก่หัวหน้าโค้ช	 ด้วยการให้โอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ	 และได้ใช้
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ศกัยภาพด้านฟตุบอล	และ	4)	สร้างหรอืปรับปรงุสนามแข่งขนัและสนามฝึกซ้อมฟตุบอลให้ได้มาตรฐาน	เน่ืองจาก

ในการศึกษาพบว่า	 หัวหน้าโค้ชในไทย	 แสดงความเห็นว่า	 ปัจจัยการดึงดูดหัวหน้าโค้ชที่กล่าวมาข้างต้น																			

เป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลในไทย	

	 7.	 เจ้าของหรือผู้บริหารสโมสรฟุตบอลท่ีต้องการรักษาหัวหน้าโค้ชให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลในไทย		

พรีเมียร์ลีกควรรักษาหัวหน้าโค้ช	 ด้วยการ	 1)	 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่หัวหน้าโค้ชโดยการแสดงให้เห็นถึง																				

ความรู้ความสามารถในการบริหารของประธานสโมสรและผู้จัดการทีมความใกล้ชิดและความเป็นกันเอง														

ของผู้จัดการทีม	และการให้ข้อแนะน�าในการท�างานแก่หัวหน้าโค้ช	และ	2)	ควรจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลา														

ทีก่�าหนด	จ่ายค่าตอบแทนทีย่ตุธิรรม	และจ่ายเงนิเดอืนตามความสามารถของหวัหน้าโค้ช	เนือ่งจากในการศกึษา

พบว่า	 หัวหน้าโค้ชในไทย	 แสดงความเห็นว่า	 ปัจจัยการรักษาหัวหน้าโค้ชที่กล่าวมาข้างต้น	 เป็นปัจจัยส�าคัญ										

ที่มีผลต่อการตัดสินใจให้คงอยู่กับสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก

 ข้อเสนอแนะในงำนวิจัยต่อไป 

	 1.	 งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาถึงปัจจัยทุนมนุษย์และค่าจ้างของนักฟุตบอลต่างชาติในไทย													

พรเีมยีร์ลกี	เนือ่งจากในปัจจบุนัสโมสรฟตุบอลในไทยพรเีมยีร์ลกีมนีกัฟตุบอลต่างชาตสิงักดัในสโมสร	เพือ่ให้ได้

ข้อมลูทีแ่ตกต่างและน่าสนใจมากยิง่ขึน้	เนือ่งจากผลการวจิยันี	้ทีพ่บว่า	ปัจจยัทนุมนุษย์และค่าจ้างมคีวามสมัพนัธ์

กับผลการด�าเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอล	เป็นข้อมูลที่ได้จากนักฟุตบอลไทยเท่านั้น		

	 2.	 งานวจิยัในอนาคตควรศกึษาถึงปัจจยัส�าคญัทีด่งึดดูและรกัษานักฟตุบอลต่างชาต	ิเนือ่งจากปัจจบุนั

สโมสรฟุตบอลในไทยพรเีมียร์ลกีส่วนใหญ่มนีกัฟุตบอลต่างชาตเิป็นผู้เล่นหลกัทีส่�าคญัภายในทมี	เพือ่ให้ได้ข้อมลู

ที่แตกต่างและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น		
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