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บทคัดย่ อ
1

การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ ของการศึกษานี
คื อ การ (1)ศึ ก ษาปั ญหาที# เ กี# ย วข้ อ งกั บ การสื# อ สาร
การตลาดของสมาคม ฟั นดาบสมัครเล่นแห่งประเทศ
ไทย (2) ศึกษาความสัมพันธ์ ของ การตลาด และ การ
กีฬาการสื#อสารในการจัดการ ตราสินค้ าของสมาคม
สมัครเล่นฟั นดาบแห่งประเทศไทย โดยใช้ การวิจยั เชิง
ประจักษ์ ที#มีที#มาจากการศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิจาก 276
บทความ ด้ วยการทบทวน วรรณกรรม และใช้ การวิจัย
เชิ ง ปริ มาณ และการ วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ จากการ
สัม ภาษณ์ กั บ ผู้ เชี# ย วชาญในการดํ า เนิ น งานของ
การตลาดการกี ฬาและการสื#อสารภายในสมาคมฟั น
*

นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตด้ านการศึกษาด้ านการจัดการ
สาขาธุรกิจกีฬาและบันเทิง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
**
อาจารย์ที#ปรึกษา

ดาบ สมัค รเล่ น แห่ ง ประเทศไทยและการวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบยื น ยัน (CFA) การทดสอบข้ อมู ล ที# มี
โครงสร้ างทางเทคนิ ค และทางสถิ ติ สมการสร้ าง
แบบจําลอง (SEM) และนําไปปรับโมเดล จากผล การ
วิจยั ที#นนพบว่
ั
ากลุม่ โฟกัสสําหรับความคิดเห็นและการ
อภิ ป ราย ใน ด้ านประชากรของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งใน
กา ร ศึ ก ษ า ครั ง นี มี ค ณ ะ กร ร มก า ร บ ริ ห าร แ ละ
ผู้ ประกอบการที# เ กี# ย วข้ องกั บ การเป็ นตัว แทนของ
สมาคมฟั นดาบแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริ หาร
และครู ผู้ฝึกสอน ของสมาคมฟั น ดาบอัง กฤษและ
สมาพัน ธ์ ฟัน ดาบฝรั# ง เศส กลุ่ม ตัว จํ า นวน 600 จาก
ชมรมฟั นดาบทัว# ประเทศ โดยการวิเคราะห์ ความน่า
เชื# อ ถื อ ของตัว แปรสัง เกต และความน่ า เชื# อ ถื อ สอด
คล้ องภายในโดยใช้ อลั ฟาของครอนบาค 11 ตัวแปรที#
ถูกตัง ข้ อสังเกต ความเชื# อมั#นอยู่ระหว่าง 0.85-0.98
ผลกา รวิ จั ย แสดง ให้ เห็ นว่ า กี ฬาก ารต ลาด มี
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ความสัม พัน ธ์ โ ดยตรงกั บ กี ฬ าและการสื# อ สารและ
การตลาดกี ฬ าและพบว่า การสื#อ สารทางการกี ฬ ามี
ความ สัมพันธ์ โดยตรงกับคุณค่าตราสินค้ าของสมาคม
ฟั นดาบ
คําสําคัญ: การสือ# สารทางการกีฬา, การตลาดทางการ
กีฬา, คุณค่าตราสินค้ าในสมาคมกีฬา

AbstractThe purposes of this study aim
to 1) study the problems that related to marketing
communications for the Amateur Fencing
Association of Thailand. 2) to Study the
relationship between Marketing and Sports
Communication to manage the Brand Equity of
Amateur Fencing Association of Thailand. This
Empirical research is sourced with secondary
data from there are 276 articles of literature
reviews. The methodology were mixed methods
both with qualitative and quantitative research
from In-depth interviews with key informant in the
operation of sports marketing and
communications within the Amateur Fencing
Association of Thailand, and the Confirmatory
Factor Analysis (CFA) test data with technical and
statistical Structural Equation Modeling (SEM),
and also the introduction of new models by
adjusting with quantitative research. The research
result were presented and also to focus group for
comment and discussion. The population of this
study are executive board and the operators who
involved to representing the Fencing Association

of Thailand, the Board of Executive Directors and
the trainers of The British Fencing Association,
and The Fencing Confederation of France. The
sample has been selected from 600 fencing
clubs across Thailand. By analyzing the reliability
of observed variables and the internal
consistency reliability using Cronbach's alpha, 11
variables were observed. Confidence are between
0.85 to 0.98. The Research result showed that
Sport Marketing has direct related with Strategic
of Sport Communication and that Sport Marketing
and Strategic Sport Communication have a direct
correlation to Sport Association Brand Equity.
Keywords: Sport Marketing, Sport Communication,
Brand

บทนํา
ฟั นดาบสากลเป็ นหนึง# ในกีฬาที#เก่าแก่ที#สดุ ที#เกิด
ก่อนคริ สศักราช 1200 ปี ในอียิปต์โบราณ และต่อมาได้
มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื#องกับการพัฒนาเทคนิค ใหม่ ๆ
โดยสมัยยุคกลางระหว่างศตวรรษที# 5 ถึงศตวรรษที#15
ดาบ ถูกใช้ เป็ นอาวุธในเชิงรุ ก ต่อมา ใช้ สําหรับการรบ
ในระยะประชิ ด ตั ว หลั ง จากพ้ นวิ ถี อ าวุ ธ ปื น และ
พัฒนาการของดาบนันดําเนินการโดยต่อเนื#องมีใช้ กัน
อย่างแพร่ หลายทังเอเชียและยุโรป ต่อมาได้ รับอิทธิพล
ของวัฒ นธรรมประเพณี ก ารต่ อ สู้จ ากยุ โ รปซึ# ง ดาบ
กลายเป็ นส่วนหนึ#งของการแต่งกายตามแบบ ของพล
เรื อนและใน ศตวรรษ ที# 16 ดาบชนิดเรี ยวตรง เริ# ม เป็ น
ที#ร้ ูจกั กันในอิตาลี ศิลปะ การใช้ ดาบเริ# มแพร่หลายอย่าง
รวดเร็ วและถูกนํามาใช้ เป็ นเครื# องมือพิสจู น์ความกล้ า
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ของอัศวินในสมัยโบราณดาบของอิตาลี ได้ แพร่ หลาย
ไปทั#ว ยุโรปซึ#ง รู ปร่ างของดาบชนิดเรี ยวตรงได้ รั บการ
ปรับ ปรุงในศตวรรษที# 18 ดาบ เอเป้ได้ ถูกสร้ างขึนและ
แพร่ หลายในประเทศฝรั#งเศส โดย อาวุธชนิดใหม่นีเป็ น
ผลการรวมของลักษณะเด่นๆของ ดาบอิตาลี และดาบ
ฝรั#งเศสซึง# รูปแบบดาบของ ฝรั#งเศสเริ# มที#มีชื#อเสียงมาก
ขึนกฎที#เป็ นทางการส่วนใหญ่ ที#จึงใช้ คําศัพท์ในรู ปแบบ
ต่า งๆของภาษาฝรั# งเศสในศตวรรษที# 19 การต่อ สู้
โดยทัว# ไปเป็ นสิง# ผิดกฎหมายทําให้ โรงเรี ยนสอนฟั นดาบ
เปลี#ยนแปลงมาเป็ นการสอนฟั นดาบเพื#อการกีฬาและ
อุปกรณ์ได้ มีการพัฒนาการใช้ ถงุ มือข้ างที#ถือดาบการใส่
เกราะอ่อน (ปลาสตอง) เพื#อป้องกันและใช้ หน้ ากากที#
ถักด้ วยเส้ นตาข่ายเหล็ก (งานวิชาการสมาคมฟั นดาบ
สมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชสยาม กุฎราชกุมาร, 2009, Giulio
S. Roi and Diana Bianchedi, 2008) ต่อมามีการใช้
ดาบในการ ดวลดาบทําให้ เกิดความสนใจที#นําไปสูก่ าร
จัดการฝึ กอบรมในปี ค.ศ.1896ฟั นดาบจึงเป็ นกิจกรรม
กี ฬ าที# ถู ก ปั นจุ ค รั งแรกในโอลิ ม ปิ กเกมส์ ใ นเอเธนส์
(Giulio S. Roi and Diana Bianchedi, 2008) การฟั น
ดาบในประเทศไทยเริ# มเข้ ามาในสมัยรัชกาลที# 4 และ
พัฒนาต่อเนื#องจนถึงปี พ.ศ. 2508 กีฬาฟั นดาบจึง
ได้ รับควา ต่อมาได้ รับความสนใจมากขึนจนสมาคมนัก
ฟั นดาบสมัครเล่นฯ ฯได้ ก่อ ตังขึนและได้ แพร่ หลาย ไป
ในต่างประเทศตังแต่ปี พ.ศ. 2513 กีฬาฟั นดาบได้
ประสบ ความสําเร็ จและแพร่ หลาย แต่ ทังนียังมีอยู่
เฉพาะในเมืองหลวงแต่ในส่วนภูมิภาคนันยังไม่ได้ รับ
ความนิยม ซึ#งองค์การส่งเสริ ม กี ฬาแห่งประเทศไทย
ปั จจุบนั เปลี#ยนเป็ นการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ เริ# มให้
การสนับสนุนกีฬาในด้ านต่างๆทําให้ เยาวชนเริ# มสนใจ
ในการฟั นดาบต่ อ มามี ก ารก่ อ ตั งสมาคมฟั นดาบ
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สมัครเล่นแห่งประ เทศไทยและมีการดําเนินกิจกรรม
ฟั นดาบในมหาวิทยาลัย รวม ทังสถาบันการศึกษาของ
ทหาร กี ฬาฟั นดาบจึงเริ# มได้ รับความ นิยมเพิ#มขึน
ทังนีสมาคมฟั นดาบ สมัครเล่นแห่งประเทศไทยใน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยา มมกุฎราชกุมารได้ จด
ทะเบี ย นก่ อ ตังสมาคมฯและสหพัน ธ์ ส มาชิ ก ของ
โอลิมปิ กในวันที# 15 มิถุนายน พ.ศ. 2510 และ19
มกราคม พ.ศ. 2511 ได้ เข้ าเป็ น สมาชิกของสหพันธ์
กีฬาระหว่างชาติ ต่อมาในพ.ศ. 2516เข้ าเป็ น สมาชิก
ข อ ง ส ห พั น ธ์ ฟั น ด า บ แ ห่ ง เ อ เ ชี ย (Federation
Internationa l d Escrime : FIE) ปั จจุบนั กีฬา ดาบ
สากลมี ก ารขยายตัว มากขึนจนเป็ นที# ร้ ู จัก เพิ# ม ขึ นใน
ประเทศ ไทยโดยมีการกระจายความรู้ จากกรุ งเทพไปสู่
ภูมิภ าคต่างๆในการให้ ความรู้ ของกฏ กติ กา การฝึ ก
ซ้ อม การจัดโครงการขยายฐาน การเล่นกีฬาฟั นดาบ สู่
ภูมิภาค และมีการจัดการแข่งขันเพิ#มขึน ในทุกประเภท
ดาบมีการจัดส่งนักกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขันระดับ ชาติ
ระดับนานาชาติ และมีการ อบรมผู้ตดั สินทุกๆปี ในทุกๆ
ระดับ ซึง# ปั จจุบนั มีสมากชิกชมรมดาบที#ขึนทะเบียบกับ
สมาคมฟั นดาบ ทังหมด 43 ชมรมทัว# ประเทศ เพื#อ
ส่งเสริ มและสร้ างกีฬาเพื#อความเป็ นเลิศ (เอกสารการ
ปฎิบตั ิ สมาคมฟั นดาบประจําปี 2556) ซึ#งรัฐบาลได้
เห็นความสําคัญของฟั นดาบสากลด้ วยการสนับสนุน
งบประมาณเพื#อส่งเสริ มให้ เป็ นศูนย์กลางจัดกิจกรรม
กีฬาของเอเชีย (กระทรวงการท่อง เที#ยวและ กีฬา
ยุทธศาสตร์ สร้ างกีฬาไทยสูค่ วามเป็ นเลิศ, 2552-2559)
และสนับ สนุน ให้ เ กิ ด โครงการ หนึ#ง สมาคม หนึ# ง
รัฐวิสาหกิจ “ รัฐวิสาหกิจรวมพลังกีฬาไทย เข้ มแข็ง”
โดยในส่วนของสมาคม ฟั นดาบสมัครเล่นแห่งประเทศ
ไทยนันมีธนาคารกรุ งไทยเป็ นผู้สนับสนุน (เอกสารการ
ปฎิบตั ิสมา คมฟั นดาบประจํ าปี 2555) ซึ#งปั จจุบนั มี
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การให้ ความสนใจต่อการเล่นกีฬาเพิ#มมากขึนจนเป็ น
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์และมี การ แข่งขันสูงมากขึน
ผู้บริ โภคมีการเล่นกีฬาที#แตกต่างกันจํานวนมาก และ
เลือกตามความสนใจรวม ทังเลือกตามความบันเทิงที#
ต้ อ งการขององค์ ก รกี ฬ า จึ ง จํ า เป็ นต้ อ ง พัฒ นาและ
หาเแนวทางในการจัดการตราสินค้ าเพราะเป็ นกลยุทธ์ที#
จะรั ก ษาองค์ ก รกี ฬ าได้ ใ นระยะยาวเพื# อ รั ก ษาความ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน (Julie A. et al., 2006)
การตลาดทางการกีฬา ถูกนํามาใช้ กับตราสินค้ าเพื#อ
สร้ างการรับรู้ ต่อตราสินค้ าให้ กับผู้บริ โภคในเรื# องการ
โปรโมชั#นการสนับสนุนและการได้ รับผลประโยชน์โดย
ผ่านกิจกรรมทางการตลาด เช่น การโฆษณาในสนาม
กี ฬ า ซึ# ง การตลาดทางการกี ฬ าเป็ นสิ# ง ที# เ ติ บ โตไป
พร้ อมๆ กับองค์กรกีฬา (Scott Robinson & Adrian
France, 2011) ซึ#งการใช้ เครื# องมือในการส่งเสริ มและ
พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ในการจั ด การตราสิ น ค้ ากี ฬ านั น
จําเป็ นต้ องใช้ การสื#อสารผ่านช่องทางการสื#อสารเพื#อ
สร้ าง ความเข้ า ใจขององค์ กรให้ เกิ ด ขึนในใจของ
กลุ่มเป้าหมายการวางแผนการสื#อสารการตลาด ซึ#ง
การสือ# สารการตลาดนันมีความสําคัญต่อการสร้ างตรา
สินค้ าให้ เป็ นที#ร้ ูจกั และ คุ้นเคยกักลุม่ เป้าหมายด้ วยการ
สร้ างคุ ณ ลัก ษณะที# โดดเด่ น ให้ กั บ ตราสิ น ค้ าของ
สมาคมกี ฬา และช่วยกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมเพื#อให้
บรรลุ เป้า หมาย และทังนี การใช้ เทคโนโลยีการสื#อสาร
จะช่วยให้ เข้ าถึงข้ อมูลผู้บริ โภคเกี#ยวกับทีมกีฬาและนัก
กีฬาผ่าน ช่องทางการสือ# สาร เช่น เฟสบุ๊ก เว็บไซค์ เป็ น
ต้ น ทํ า ให้ ผ้ ู ใช้ สามารถเข้ า ถึ ง และมี ป ฏิ ส ัม พัน ธ์ กั บ
เนือหา ซึ#งกีฬานันจําเป็ นที#จะต้ องตระหนักถึงผลกําไร
และให้ ความสนใจต่อการมุ่งเน้ นการสร้ างคุณ ค่าใน
ตราสินค้ าของสมาคมกีฬาเพราะตราสินค้ าที#แข็งแกร่ ง
จะช่ว ยปกป้ องที มกี ฬ าจากความแปรปวนในผลการ

แข่งขันได้ ถึงแม้ วา่ ทีมกีฬา จะแพ้ แต่ไม่ได้ หมายความว่า
ตราสินค้ าของสมาคมกีฬาจะแพ้ และขาดทุนตามซึง# การ
ยกระดั บ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ าของที ม กี ฬ าเป็ นวิ ธี ที# มี
ประสิทธิภาพในการตลาดและช่วยให้ เกิด การเชื#อมกับ
ผู้บริ โภคกลุม่ เป้าหมายการสร้ างและใช้ ประโยชน์ จาก
ตราสินค้ า ของสมาคมกีฬาเป็ นกลยุทธ์ ที#สําคัญมาก
สําหรับองค์กรกีฬาที#ต้องการสร้ างและการบํารุ งรักษา
ในระยะยาว (Laci Wallace-Mcree, 2012),
(Ioakimidis, 2007; Sanderson, 2009) ทังนีสื#อสังคม
เช่น เว็บไซต์ ทวิต เตอร์ เฟสบุ๊ก มักใช้ โดย นักกี ฬา
องค์ ก รกี ฬาหรื อ กลุ่ม แฟนคลับ (Durrett, 2009) สื#อ
สัง คมเป็ นส่ว นหนึ#ง ที# สํ า คัญ ของการตลาด ซึ#ง เป็ น
เ ค รื# อ ง มื อ สื# อ ส า ร มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ กับผู้บริ โภคกีฬา(Will iams & Chinn,
2010) ในฐานะที#เ ป็ นสื#อทางสัง คมและจะกลายเป็ น
ส่ว นหนึ# ง ของการสื# อ สาร ออนไลน์ ใ นอนาคตจะ ใช้
รู ปแบบ เหล่านี ซึ#งมีความสําคัญต่อการเข้ าใจความ
ต้ องการของผู้บริ โภค (Kujath, 2011; Hatthew H.
Zimmerman, 2010) การใช้ การสื#อสารกีฬาโดยใช้ กล
ยุยทธ์ การลาดกีฬา เช่น การรายงานข่าวเหตุการณ์ ที#
เฉพาะเจาะจง ของกี ฬาการราย งานการแข่งขันผ่าน
เฟสบุ๊กนันช่วยแสดงให้ เห็นถึงการสือ# สารกับการจัดการ
ตราสินค้ านันช่วยในการปลูกฝั งความสัมพันธ์ ระยะยาว
กับ ผู้ที# ใ ช้ สื# อ สัง คมผ่ า นเนื อหาประสบการณ์ ต่ อ ตรา
สินค้ าของ สมาคมกี ฬาผ่านการปฏิส ัมพัน ธ์ อ อนไลน์
เรี ย ลไทม์ ที# มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมผู้ บริ โ ภคกี ฬ าในการ
จัดการการแสดงตัวตนของตราสินค้ า (Laci Wallace et
al., 2011) โดยพิจารณาจากการสร้ างคุณค่าตราสินค้ า
ของสมาคมกีฬาจาก (Aaker, 1996 ), (Keller, 1993),
(Melissa Clark, 2007), (Julie A. Higgins, 2006),
(Veeva Mat-hew et al., 2012), (Mosarrat Farhana,

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2012), (Laci Wallace et al. , 2012) ตราสินค้ าเป็ น
รู ปแบบที#มี ความสําคัญสําหรับองค์กรเพื#อช่วยในการ
บริ ห ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ต่ อ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ าของ
สมาคมกี ฬ า ในด้ านการตระหนักรู้ ต่อ ตราสิน ค้ า ของ
สมาคมกีฬา (Brand Awarene ss) คุณภาพที#ถกู รับรู้
(Perceived Quality) ภาพลักษณ์ ต รา สิน ค้ า ของ
สมาคมกีฬา (Brand Image) ความเชื#อมโยง กับตรา
สินค้ า ของสมาคมกีฬา (Brand Association) ความ
ภักดีต่อตราสินค้ าของสมาคมกี ฬา (Brand Loyalty)
และเพื#อ ให้ เกิดประสิทธิ ผลและช่วยให้ องค์กรกีฬานัน
ประสความสําเร็ จเพราะเป็ นการทําความเข้ าใจเกี#ยวกับ
ตราสินค้ าของสมาคมกีฬาและช่วยเพิ#มรายได้ ให้ องค์กร
กี ฬ า เนื# อ งจากตราสิ น ค้ าของสมาคมกี ฬ านันเป็ น
สินทรัพย์ที#สาํ คัญ ที#มีศกั ยภาพและสามารถเพิ#มคุณค่า
ตราสิ น ค้ า ขององค์ ก รกี ฬ าให้ เป็ นส่ ว นหนึ# ง ที# มี ส่ ว น
สําคัญต่อ องค์กรกีฬาในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ต่อการ
จัด การเอกลัก ษณ์ ข องตราสิ น ค้ า ขององค์ ก รกี ฬ าได้
อย่างต่อเนื#องในการสร้ างและยกระดับคุณค่าตราสินค้ า
ของสมาคมกีฬา ซึ#งการวิจัยครังนีผู้วิจัยได้ ใช้ กลยุทธ์
การ สื# อ สาร ทาง กา รกี ฬ า Strategic
Sport
Communication : SSCM) เพื#อศึกษาการใช้ เครื# องมือ
ทางการสื#อสารในสื#อสัง คม โดยใช้ รู ป แบบการกี ฬ า
ออนไลน์การสื#อสาร (The Model for Online Sport
Communication : MOSC) ซึ#งจากการศึกษา ผู้วิจัย
พบว่าจากงาน วิจัยของ (Laci Wallace – Mcree,
2012), (Pedersen et al., 2007) พบว่าการใช้ หน้ า
เฟสบุ๊กมีความสัม พันธ์ และมีปฏิสมั พันธ์ กบั แฟนคลับ
นอกจากนียังพบว่าสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Wallace
Mcree., 2012), (Seo and Green’s, 2008) ในการใช้
เพื#อการบริ โภคออนไลน์กีฬา Motivation Scale for –
Sport Online Consumption : MSSOC) เนื#องจากการ
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แสดง ความคิดเห็นพูดคุยบนสื#ออนไลน์ ของผู้บริ โภค
และองค์กีฬานันเป็ นการสื#อสารสองทางโดยเฉพาะการ
แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง แ ฟ น ค ลั บ แ ล ะ ค ว า ม บั น เ ทิ ง มี
ความสัมพันธ์อย่าง มากกับการส่งข่าวสารผ่านเว็ปไซค์
แสดงให้ เห็นว่าผู้บริ โภค กีฬาออนไลน์ จะมีแรงจูงใจใน
การมี ป ฏิ ส ัม พัน ธ์ กับ หน้ า เว็ บ ไซค์ แ บบ (Motivation
Scale for Sport Online Co-nsumption: MSSOC)
และมีความเชื#อมโยกับการตลาด ต่อผู้บริ โภคที#ผ่านการ
ปฏิสมั พันธ์ออนไลน์ ซึ#งผลลัพธ์ เหล่านีมีความ สําคัญที#
ช่วยเชื#อมโยงความต้ องการของผู้บริ โภคการสือ# สารและ
กลยุทธ์ การตลาดเป็ นปั จจัย ของการเกิด แรงจูงใจต่อ
ผู้บ ริ โ ภค และทังนี พบว่า สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ
(Mark - Wysocki, 2012) การใช้ งานของ สื#อทางสังคม
โดยทีมกีฬาอาชีพนันมีความเกี#ยวข้ องกับตราสินค้ า ซึ#ง
ตราสินค้ าจะต้ องพึง# พาแฟนคลับเป็ นสิง# จําเป็ นที#องค์กร
กีฬาจะต้ องเข้ าใจในสิง# ที#แฟนคลับหรื อผู้บริ โภคต้ องการ
ซึ#งสื#อทางสังคมทําให้ เกิดประสิทธิ ภาพสําหรับองค์กร
กีฬาเพราะทําให้ เกิดการปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้บริ โภคต่อตรา
สินค้ า และทังนีเนื#องจากสมาคมฟั นดาบแห่งประเทศ
ไทยฯนั นยั ง ไม่ มี แ ผนประชาสั ม พั น ธ์ ที# ชั ด เจนและ
ปั จ จุบัน สมาคมมุ่ง เน้ น ไปที#ก ารเผยแพร่ สื#อ ออนไลน์
(สมาคมฟั น ดาบสมัค รเล่ น แห่ ง ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ของสม เด็จพระบรมโอร สาธิ ราชสยามกุฎ
ราชกุมาร. 2556-2560) และผู้วิจัยศึกษาใช้ กลยุทธ์
การตลาดทางการกีฬา (Sports Marketing) และเพื#อ
ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่า งกลยุท ธ์ การตลาดกับ
คุณค่าตราสินค้ า โดยการสื#อสารผ่านช่องทางสื#อสังคม
ออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และทําให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ด
การรับรู้ และความคุ้นเคยกับตราสินค้ าเนื#องจากช่วย
สร้ างความแข็งแกร่ งให้ กับตราสินค้ าและมีผลกับการ
เชื#อมโยงคุณค่าตราสินค้ าไปสู่ผ้ ูบริ โภค ซึ#งการตลาด
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ทางการกีฬาเป็ นการนําการตลาดมาปรับประยุกต์ใช้
กับ กีฬา เช่น บัตรเข้ าชมการ แข่งขันกีฬา และสามารถ
นํา มาปรับใช้ กับการตลาดกีฬาบนโลกไซเบอร์ ในการ
ขายตัว‹ และการกําหนดตําแหน่งแฟนคลับที#เกิดขึนจาก
การจัดกีฬาโดยใช้ เครื# องมือในการส่งเสริ มการ ขายหรื อ
การให้ ก ารสนับ สนุน ด้ ว ยการประยุก ต์ ห ลัก การของ
การตลาดและกระบวนการสร้ างคุณค่า ตราสินค้ าใน
การบริ การกับ ผู้เข้ า ร่ ว มกี ฬ าและผู้ช ม โดยศึก ษา 4p
ผลิตภัณฑ์กีฬา (Sport Product) ค่าใช้ จ่ายใน การเล่น
กีฬา (Sport Price) การส่งเสริ มทาง การกีฬา (Sport
Promotion) และศึ ก ษาแนวคิ ด เกี# ย วกั บ คุ ณ ค่ า ตรา
สินค้ าของสมาคมกีฬา (Sport Association Brand
Equity) เพื#อศึกษาปั จจัยทังสี#ด้านของคุณค่าตราสินค้ า
ของสมาคมกีฬาในด้ านการตระหนักรู้ ต่อตราสินค้ าของ
สมาคมกีฬา (Sport Association Brand Awareness)
คุณภาพที#ถูกรับรู้ (Sport Association Perceived
Quality) ภาพ ลักษณ์ ตรา สินค้ าของสมาคมกี ฬา
(Sport Association Brand Image) ความเชื#อม โยง
กับตราสินค้ า ของสมาคมกีฬา (Sport Association
Brand Association) ความภักดีต่อตราสินค้ าของ
สมาคมกีฬา (Sport Association Brand Loyalty)
เพราะตราสินค้ าของสมาคมกีฬาเป็ นความ แข็งแรงของ
ชื# อ เสี ย งและภาพ ลัก ษณ์ ข ององค์ ก รกี ฬ า และตรา
สินค้ าสามารถสร้ างมูลค่ารวมและความได้ เปรี ยบต่อ
การแข่งขัน ทังนีได้ สอดคล้ องกับงาน วิจัยของ Julie
A. Higgins. (2006), (Raggio & Leone, 2005) การ
จัดการทีมกีฬาอาชีพนันจําเป็ นที#จะต้ องตระหนัก ถึงผล
กําไร และให้ ความสนใจ ต่อการมุ่งเน้ นการจัดการใน
ตราสินค้ าเพราะตรา สินค้ าของสมาคมกีฬาที#แข็งแกร่ ง
จะช่ว ยปกป้ องที มกี ฬ าจากความแปรปวนในผลการ
แข่งขันซึ#งถึงแม้ ทีมกี ฬาจะแพ้ แต่ไม่ได้ หมายความว่า

ตราสินค้ าจะแพ้ และขาดทุนตาม ซึง# การยกระดับคุณค่า
ตราสินค้ าของ ทีมกีฬานันเป็ น วิธีที#มีประสิทธิ ภาพใน
การตลาดทีมกีฬาและช่วยให้ เกิดการเชื#อมกับผู้บริ โภค
ของกลุ่มเป้าหมายการสร้ างและใช้ ประโยชน์ จากตรา
สินค้ าเป็ นกลยุทธ์ ที#มีความสําคัญสําหรับองค์กรกีฬาที#
ต้ องการสร้ างและการบํารุ งรักษาในระยะยาว ดังนันจึง
มี ค วามจํ า เป็ นสํ า หรั บ ผู้ บริ ห ารกี ฬ าที# จ ะต้ องมี ก าร
พัฒนาต่อการเชื#อมโยงของตราสินค้ าของสมาคมกีฬา
ให้ เป็ นไปในเชิงบวกและการสร้ างความแข็งแกร่ งของ
กี ฬ ามาจากคุณ ค่า ของตราสิน ค้ า ของสมาคมกี ฬ าที#
แข็งแรง เช่น สนามกีฬา, บรรยากาศ, ประวัติ, โค้ ช โล
โก้ และสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของYosukeTsuji.
(2007), Brickson. (2000) ความสัม พันธ์ เชิ งบวก
ระหว่างความสัมพันธ์ ขององค์กรรวมทังการสนับสนุน
จากสมาชิกที#มีความเชื#อมโยงสัมพันธ์ กับกลุ่มจะช่วย
สร้ างแรงจูงใจให้ บคุ คลตอบสนองต่อองค์กรได้ ดี

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึ ก ษาปั ญหาที# เ กี# ย วข้ อง กั บ การสื# อ สาร
การตลาดของสมาคมฟั นดาบสมัครเล่นแห่งประเทศ
ไทย
2. ศึกษาความสัมพันธ์ ของการตลาด และการ
กีฬาการสื#อสาร ในการจัดการตราสินค้ าของสมาคม
สมัครเล่นฟั นดาบแห่งประเทศไทย

วิธีดาํ เนินการวิจัย
เนือหาการวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงประจักษณ์
(Empirical Research) โดยใช้ รูปแบบ การวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods) ระหว่า งการวิ จัย เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) จากกลุ่มผู้เชียว
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ชาญและมีบทบาทหน้ าที#ในการดําเนินงาน การสื#อสาร
การ ตลาดทางการกีฬาของสมาคมฟั นดาบ สมัครเล่น
แห่งประเทศไทยฯ และนําไป วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ
ทดสอบวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยเครื# องมือทางเทคนิคสถิ ติ
Structural Equation Modeling (SEM) เพื#อนําโมเดลที#
ได้ จากการปรับ มาพัฒนาเป็ นโมเดลใหม่
1. การวิ จัย ครั งนีเป็ นการวิ จัยเชิ ง ประจัก ษณ์
(Empirical Research) โดยใช้ รูปแบบการวิจัยแบบ
ผสม ผสาน(Mixed Methods) ระหว่างการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) จากกลุ่มผู้เชียว
ชาญและมีบทบาทหน้ าที#ในการดําเนินงาน การสื#อสาร
การ ตลาดทางการกีฬาของสมาคมฟั นดาบสมัครเล่น
แห่งประเทศไทยฯ และนําไปวิเ คราะห์ องค์ ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
และทดสอบวิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยเครื# องมือทางเทค นิค
สถิติ Structural Equation Modeling (SEM)เพื#อนํา
โมเดลที#ได้ จากการปรับมาพัฒนาเป็ นโมเดลใหม่
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครังนี
คือ ผู้บริ หาร คณะกรรมการบริ หารและผู้ดําเนิน งานที#มี
ส่วนเกี#ยวข้ องกับสมาคมฟั นดาบสมัครเล่นแห่งประเทศ
ไทยฯลฯ ทังในประเทศและต่างประเทศ และสมากชิก
ชมรมฟั นดาบ 44 ชมรม จากทัว# ประเทศ
2.1 การกําหนดประชากร
ในส่ ว นของผู้ บริ ห าร คณะกรรมการ
บริ หารและผู้ดําเนินงานของสมาคมฟั นดาบสมัครเล่น
แห่งประเทศไทยฯลฯและผู้ทรงคุณวุฒิต่างชาติ จํานวน
7 คน
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2.1.1 พ.อ.จัก ราวุธ โสมภี ร์ เลาขาธิ
การสมาคมฟั นดาบสมัครเล่น
2.1.2 น . ท ส ม พ ล ศ รี ส ด ใ ส
คณะกรรมการบริ หารสมาคมฟั นดาบ
2.1.3 ดร.อิ ษ ฎี กุ ฎ อิ น ทร์ ที# ป รึ ก ษา
สมาคมฟั นดาบ
2.1.4 นางนวลจั น ทร์ พิ ม พ์ แ ก้ ว ผู้
ฝึ กสอน/นักกีฬา สมาคมฟั นดาบ
2.1.5 คณะกรรมการบริ ห ารสมาคม
ฟั นดาบแห่งประเทศอังกฤษ
2.1.6 คณะกรรมการบริ ห ารสมาคม
ฟั นดาบแห่งประเทศอังกฤษ
2.1.7 ณะกรรมการบริ หารสหพันธ์ ฟัน
ดาบแห่งประเทศฝรั#งเศส
2.2 การกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง
สัม ภาษณ์ ก ลุ่ม ผู้ที# มีบ ทบาท ผู้บริ ห าร
คณะกรรมการบริ หาร และผู้ดําเนินงานต่อของ สมาคม
ฟั น ด า บ ส มั ค ร เ ล่ น แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ฯ ล ฯ แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างชาติ จํ านวน 7 คน โดยใช้ การเลือก
กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
2.2.1 พ.อ.จัก ราวุธ โสมภี ร์ เลาขาธิ
การสมาคมฟั นดาบสมัครเล่น
2.2.2 น . ท ส ม พ ล ศ รี ส ด ใ ส
คณะกรรมการบริ หารสมาคมฟั นดาบ
2.2.3 ดร.อิ ษ ฎี กุ ฎ อิ น ทร์ ที# ป รึ ก ษา
สมาคมฟั นดาบ
2.2.4 นางนวลจั น ทร์ พิ ม พ์ แ ก้ ว ผู้
ฝึ กสอน/นักกีฬา สมาคมฟั นดาบ
2.2.5 คณะกรรมการบริ ห ารสมาคม
ฟั นดาบแห่งประเทศอังกฤษ
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2.2.6 คณะกรรมการบริ ห ารสมาคม
ฟั นดาบแห่งประเทศอังกฤษ
2.2.7 ณะกรรมการบริ หารสหพันธ์ ฟัน
ดาบแห่งประเทศฝรั#งเศส
2.3 เพื# อ ให้ ไ ด้ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งที# เ ป็ นตัว แทน
ของผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที# ดี ผู้วิ จัย ได้ กํ า หนดจากตัว แทนของ
ชมรมฟั นดาบทัว# ประเทศ จํานวน 43 ชมรม โดยใช้ การ
พิจารณาความเหมาะสมของกลุม่ ตัวอย่างที#ใช้ ในการ
วิจัยครังนี ให้ มีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยโปรแกรมลิสเรล โดยการใช้ เครื# องมือ ทางเทคนิค
สถิติ Structural Equation Modeling (SEM) โดยใช้
วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามกฎแห่ง ความชัดเจน
(Rule of Thump) ตาม Schumacker & Lomax.
(1996), Hair, Anderson, Tatham & Black. (1998)
(อ้ างในศิริกานดา แหยมคง วิรัชชัย, 2555) ซึ#งนักสถิติ
วิ เ คราะห์ ตัว แปรพหุ นิ ย มใช้ คื อ การใช้ ขนาด กลุ่ ม
ตัวอย่าง 10 - 20 คนต่อตัวแปรในการวิจยั หนึ#งตัวแปร
(Schumacker & Lomax, 1996., Hair et al., 1998
อ้ างใน ศิริกานดา แหยมคง วิรัชชัย, 2555) ซึ#งการวิจยั
ครังนี ผู้วิจัยมีตัวแปรสังเกตได้ ในแบบจําลอง จํานวน
10 ตัวแปร ขนาดตัว อย่า งที#มี ค วามเหมาะสมและ
เพียงพอจึงควรมีอย่างน้ อย 10 x 20 = 200 ซึ#ง ผลจาก
การคํานวณดังกล่าวเป็ นจํานวนของขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ขันตํ#า ที#สามารถนํามาใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมูลด้ ว ย
เครื# อ งมื อ ทางเทคนิ ค สถิ ติ Structural Equation
Modeling (SEM) เพราะควรกํ าหนดกลุ่มตัว อย่าง
ประมาณ 20 เท่าของตัวแปรในโมเดล (สุภมาส อังศุ
โชติ และคณะ, 2554) ดังนันจึง คูณ 30 % จาก ขนาด
ของกลุม่ ตัวอย่างเพื#อป้องกันความผิดพลาดในการเก็บ
ข้ อมูล เพื#อเป็ นการสํารองหรื อลดความ คลาดเคลื#อน
จากการตอบแบบสอบถาม ได้ ดงั นี 10 x 20 = 200 x

30% = 600 ทังนีเพื#อให้ ได้ ข้อมูลที#มี ความสมบูรณ์
ครบถ้ วนน่าเชื#อถือ ดังนัน จํานวนกลุม่ ตัวอย่างที#ใช้ ใน
การวิจยั ครังนี คือ จํานวน 600 ตัว อย่าง ซึ#งมีจํานวน
เพี ย งพอและมากกว่ า ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งขั นตํ# า ที#
สามารถนํามาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยเครื# องมือ
ทางเทคนิค สถิ ติ Structural Equation Modeling
(SEM)

ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมีเพศ
ชายตอบแบบสอบถามมาก เป็ นจํ านวน 438 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 73.0 ของผู้ ตอบ แบบสอบถาม และ
รองลงมา เป็ นเพศหญิงจํานวน 162 คน คิด เป็ นร้ อยละ
27.0 ของผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด และเมื#อจําแนก
ตามอายุ พบว่า กลุม่ อายุ 14-20 ปี มีจํานวนมากที#สดุ
คือ 364 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.7 รองลงมาคือ ผู้ที#มีอายุ
21-26 ปี คือ 143 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.8 และกลุม่ ที#มี
อายุ 27-32 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.30 และ
เมื#อแบ่งตามระดับ การศึกษาพบว่า กลุ่มปริ ญญาตรี
เป็ นผู้ตอบแบบมากที#สุดคิด เป็ นจํ านวน 540 คน คิ ด
เป็ นร้ อยละ 90.0 ของจํ า นวนผู้ต อบแบบสอบถาม
รองลงมาคือ กลุ่มปริ ญญาโท เป็ นจํานวน 41 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 6.90 และเมื# อ จํ า แนกตามอาชี พ พบว่ า
กลุ่มนักศึกษามากสุด คิดเป็ นจํานวน 383 คน ร้ อยละ
63.90 รองลงมาคือ กลุ่มที#รับราชการ คิดเป็ นจํ านวน
176 คน ร้ อยละ 29.30 และกลุ่มบริ ษัทเอกชน จํานวน
14 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 2.30 จากจํ า นวนผู้ต อบแบบ
สอบถามทังหมด 400 คน และทังนี พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถาม รู้ จักกี ฬาฟั นดาบมากที#สุดกี# ปี คือ 2 ปี
คิดเป็ นจํานวน 128 คน ร้ อยละ 21.30 และรองลงมาคือ
รู้ จัก มา 1 ปี คิ ด เป็ นจํ า นวน 112 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ
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18.70 และรู้ จักกี ฬาฟั นดาบมา มากกว่า 5 ปี คิดเป็ น
จํ า นวน 93 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 15.50 จากจํ า นวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน และเมื#อแยกจําแนกตาม
ชมรม พบว่า ชมรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คิดเป็ น
จํานวน 231 คน คิด เป็ นร้ อยละ 38.50
จากผลการวิเคราะห์ โ มเดลครั งแรก พบว่าค่า
ดัช นี ค วามกลมกลื น ยั ง ไม่ ส อดคล้ องกั บ ข้ อมู ล เชิ ง
ประจักษ์ หรื อไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที#กําหนดไว้ ผู้วิจยั จึง
ได้ ดําเนินการปรับโมเดล (Model Modification) ด้ วย
การปรับพารามิเตอร์ โดยยินยอมให้ ผ่อนคลายข้ อตกลง
เบืองต้ น โดยให้ คา่ ความคลาดเคลื#อนสัมพันธ์ กนั ได้ ผล
การวิ เ คราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วามกลมกลื น ของโมเดล
โดยรวมหลังจากที#ผ้ วู ิจัยได้ ปรับโมเดล พบว่า โมเดลมี
ความ สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
ผลการวิเคราะห์ตวั แปรองค์ประกอบเชิงยืนยันสําหรับ
ตัว แปรการสื#อ สารทางการกี ฬ า (Strategic Sport
Communication : SSCM) และคุณค่าตราสินค้ าของ
สมาคมกีฬา (Sport Associat ion Brand Equity)
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พบว่า โมเดลการวัดตัวแปรแฝงทัง 6 นันโมเดลมีความ
สอดคล้ อ งกลมกลืน กับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ โ ดยมี ค่ า
ดัชนีความกลมกลืนทัง 5 ดัชนี ที#ผ่านเกณฑ์การยอมรับ
คือ ค่าดัชนี χ2 /df = 1.94, CFI= 0.90, AGFI = 0.90,
และ RMSEA = 0.000 ดังนันจึงสรุ ปได้ ว่าโมเดลการ
วัดมีความ เหมาะสมกลมกลืนกับข้ อมูล เชิงประจักษ์
และผลการวิ เ คราะห์ ตัว แปรองค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
สํ า หรั บ ตัว แปรการสื# อ สารทางการกี ฬ า (Strategic
Sport Communication : SSCM) และการตลาด
ทางการกีฬา (Sport Marketing) พบว่า โมเดลการวัด
ตัวแปรแฝงทัง 6 นันโมเดลมีความสอดคล้ องกลมกลืน
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า ดัชนีความกลมกลืนทัง
5 ดัชนี ที#ผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือ ค่าดัชนี χ2 /df =
1.19, CFI=1.00, GFI = 0.90, AGFI = 0.90, และ
RMSEA = 0.018 ดังนัน จึงสรุ ปได้ ว่าโมเดลการวัดมี
ความเหมาะสมกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
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ภาพที# 1 แสดงการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้ างการสือ# สารและการตลาดกีฬาของสมาคมฟั น
ดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (ก่อนปรับ)

ภาพที# 2 แสดงการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้ างการสือ# สารและการตลาดกีฬาของสมาคม ฟั นดาบสมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทย (หลังปรับ)

ผลการวิจัย
1. การตลาดทางการกี ฬ ามี ผ ลทางตรงต่ อ
คุณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ของสมาคมกี ฬ า ซึ# ง สอดคล้ อ งกับ
สมมติฐานการวิจัยข้ อที# 1 นันแสดงว่าสมาคมฟั นดาบ
สมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร(ส.ฟ.ท.) จะต้ อง
มีก ารใช้ การตลาดทางการกี ฬ าเข้ ามาช่ว ยเนื# อ งจาก
ปั จจั ย ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ กี ฬ าจะต้ องมี คุ ณ ภาพที# ดี มี
ความสัม พั น ธ์ ต่ อ สมาคมฟั นดาบ และปั จจั ย ด้ าน
ค่าใช้ จ่ายทางการกีฬา และการเลือกปั จจัยด้ านช่องทาง
ทางการกี ฬาเพื#อเผยแผร่ ข่าวสารของสามคมฟั นดาบ
แห่งประเทศไทย รวมทังการใช้ ปัจจัยด้ านการส่งเสริ ม
ทางการกีฬา เหล่านีมี ส่วนคําคัญที#ทําให้ เกิดคุณค่า
ตราสินค้ าของสมาคมฟั นดาบแห่งประเทศไทย เพราะ
ช่วยทําให้ เกิดการตระหนักรู้ ต่อตราสินค้ าของสมาคม
ฟั น ดาบและก่ อให้ เกิ ดคุณ ภาพที# ถูก รั บรู้ ได้ ซึ#งจะช่ ว ย
เชื# อ มโยงไปสู่ต ราสิน ค้ า ของสมาคมฟั น ดาบ และจะ
สร้ างให้ เกิ ดความจงรั กภักดีต่อตราสินค้ าของสมาคม
ฟั นดาบ และภาพลัก ษณ์ ข องสมาคมฟั นดาบ ซึ# ง
ผลการวิ จัย นี สอดคล้ อ งกับ Eric C. Schwarz
&mJason D.Hunter. (2008) ที#กล่าวว่าความสัมพันธ์
ระหว่างกลยุทธ์ การตลาดกับตราสินค้ านัหากผู้บริ โภค
รั บ รู้ บ่ อ ย ๆ จะ ทํ า ให้ ผู้ บ ริ โภค เกิ ดก าร รั บ รู้ แ ละ
ความคุ้ นเคยกั บ ตราสิ น ค้ า และกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดมี
อิ ท ธิ พ ลกั บ ตราสิ น ค้ า เนื# อ งจากช่ ว ยสร้ างความ
แข็ ง แกร่ ง ให้ กับ ตราสิน ค้ า และมี ผ ลกับ การเชื# อ มโยง
คุณ ค่ า ตราสิ น และสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ Sam
Fullerton and G. Russell Merz. (2008) กล่าวว่า
การตลาด ทางการกีฬา ผ่านความหลากหลายของสื#อ
กิจกรรมช่องทางทางการกีฬานันเท่ากับเป็ นการส่งผ่าน
ตราสินค้ า และส่งผลต่อความรู้ สกึ ในใจของผู้ชมกีฬาที#
มีต่อสมาคมกี ฬา เพราะตราสินค้ าช่วยสร้ าง การรั บรู้

และภาพลั ก ษณ์ กี ฬ า และการสร้ างตราสิ น ค้ าที#
แข็งแกร่งของสมาคมฟั นดาบแห่งประเทศไทย
ซึ# ง ข้ อค้ นพบนี สอดคล้ องกั บ วรรณกรรม
จํานวนมากที#สนับสนุนว่าการตลาดทางการกีฬามีอทิธิ
พลทางตรงต่อคุณค่าตราสินค้ าของสมาคมกี ฬา เช่น
งานวิจยั ของ Thilo Kunkel and Brad Hill &Daniel
Funk (2013), Michael Chih-Hung Wang et al.
(2011), Rui Bisc -aia, Abel Correia, and Antonio
Fernando Rosado,Stephen D. Ross, Joâo
Maroco. (2013) กล่าวว่า กลยุทธ์ การตลาดกีฬาที#มี
อิ ท ธิ พ ล เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก ต่ อ ต ร า สิ น ค้ า เ พ ร า ะ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีตอ่ นักกีฬาหรื อทีมกีฬา
ที#เชื#อมโยงไปยังความรู้ ทัศนคติ ต่อสมาคมกีฬา และ
สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ Oladunni Roselyn
Abiodun. (2011), Sangwon Lee, Moonhee Cho.
(2011) สมาคมกีฬาฟั นดาบนันจําเป็ น ต้ องใช้ เครื# องมือ
ทางการตลาด เพื#อให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายที#เป็ นลูกค้ า
ที#มีความตังใจที#จะได้ รับให้ การ สนับสนุนช่วยให้ เกิ ด
การพัฒนารูปแบบการทํางานและสร้ างความสัมพันธ์ ที#
ดีระหว่างองค์ กรและลูกค้ าและทําให้ บรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ ซึ#งจะมีส่วนช่วยสร้ างความตระหนัก
และมีอิทธิ พลต่อทันคติ ของผู้บริ โภคที#จะเชื#อโยงไปสู่
ตราสิน ค้ า ของสมาคมกี ฬ า เพราะกลยุทธ์ ก ารตลาด
กีฬานันเป็ นเครื# องมือทางการตลาดที#มีประสิทธิ ภาพ
และเมื#อพิจารณาอิทธิพลของการตลาดทางการกีฬา ที#
มีตอ่ คุณค่าตราสินค้ าของสมาคมกีฬา พบว่า การตลาด
ทางการกี ฬามีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อคุณค่าตรา
สินค้ าของสมาคมกี ฬาที#สูงซึ#ง สอดคล้ อ งกับงานวิจัย
ของ Laci Wallace, Jacque lyn Wilson and
Kimberly Miloch. (2011) ที#กล่าวว่า องค์ประกอบทาง
การตลาดกีฬาในเรื# องผลิตภัณฑ์กีฬาค่าใช้ จ่ายทางการ
กีฬาช่องทางทางการกีฬา การส่งเสริ มทางการกีฬานัน
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มีอิท ธิ พ ลอย่างมากที# ส่ง ผลต่อคุณ ค่า ตราสิน ค้ า ของ
สมาคมกีฬาในระยะยาว
2. การตลาดทางการกี ฬ ามี ผ ลทางอ้ อมต่ อ
คุณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ของสมาคมกี ฬ า ซึ# ง สอดคล้ อ งกับ
สมมติฐานการวิจัยข้ อที# 2 นันแสดงว่าสมาคมฟั นดาบ
สมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร (ส.ฟ.ท.) เมื#อ
พิจารณาอิทธิพลทางอ้ อมของการตลาดทางการกีฬาที#
มี ต่อ คุณ ค่า ตราสิน ค้ า ของสมาคมกี ฬ าที# ส่ง ผ่ า นการ
สื#อสารทางการกี ฬา พบว่า การตลาดทางการกี ฬามี
อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ คุณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ไม่ สูง นัก ทังนี
เนื#องจากใช้ การส่งผ่านการสือ# สารทางการกีฬาประเภท
ของการสื# อ สารออนไลน์ เ ท่ า นั น ซึ# ง สอดคล้ องกั บ
งานวิจยั ของสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Dittmore et al.
(2008), Raynaud & Bolos. (2008) การใช้ สอื# ออนไลน์
และการใช้ กลยุ ท ธ์ การตลาดจะช่ ว ยตอบสนอง
วัตถุประสงค์ขององค์กรต่อตราสินค้ าได้ แต่จะต้ องมีการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ# ต่าง ๆ เพื#อกระจายข่าวสาร
3. การตลาดทางการกีฬามีผลทางตรงต่อการ
สือ# สารทางการกีฬาสอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ข้ อ
ที# 3 นันแสดงว่าสมาคมฟั นดาบสมัครเล่นแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช
สยามกุฎราชกุมาร(ส.ฟ.ท.) มีการใช้ การตลาดทางการ
กีฬาผ่านการสื#อสารทางการกีฬา คือ สื#อออนไลน์ เช่น
เฟซบุ๊ก (Face book), เว็บไซต์ (Web site) และจุด
ประสงค์ในการใช้ สื#อออนไลน์ ซึ#งเมื#อพิจารณาอิทธิพล
ของการตลาดทางการกีฬาที#มีต่อการสื#อสารทางการ
กีฬาพบว่า ว่าการตลาดทางการกีฬา มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อการสือ# สาร ทางการกีฬาสูง ซึง# สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Wallace - Mcree. (2012), Kozinets et
al. (2010) กล่าวว่าองค์กรกีฬาจะประสบความสําเร็ จ

ได้ จะต้ องรู้จกั การจัดการความสัมพันธ์ ผ่านสื#อออนไลน์
การตลาดที#มีประสิทธิ ภาพที#ดีได้ นนจะต้
ั
องมาจากการ
สื# อ สารที# ดี ซึ# ง ปั จจุ บั น คื อ การใช้ สื# อ สั ง คม (social
media) ซึ#งจะส่งผลดีต่อ องค์ กรมากกว่าวิ ธีการแบบ
ดังเดิมและสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Williams and
Chinn. (2010) ที#ได้ กล่าวไว้ ว่าความสัมพันธ์ ทางการ
ตลาดนันต้ องอาศัยการสื#อสารสองทางหรื อหลายวิธีใน
การสื#อสาร ซึ#งการใช้ สื#อออนไลน์ทางสังคมนันช่วยทํา
ให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้บริ โภคกับองค์กร
มีปฏิสมั พันธ์และพัฒนาไปสูป่ ระสบการณ์ของผู้บริ โภค
และเกิ ด การสร้ างความสัม พัน ธ์ ขึ นในระยะยาวกั บ
องค์กร และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Won Jae Seo
& B. Christine Green. (2008) กล่าวว่า อินเทอร์ เน็ต
เป็ นเครื# องมือสําคัญสําหรับการตลาด
4. การสื#อสารทางการกีฬามีผลทางตรงคุณค่า
ตราสิ น ค้ าของสมาคมกี ฬ าฟั น ดาบสอดคล้ อ ง กั บ
สมมติ ฐ านการวิ จัย ข้ อ ที# 4 แสดงว่า สมาคมฟั น ดาบ
สมัครเล่นแห่งประเทศ ไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร (ส.ฟ.ท.) ใช้
การสื#อสารทางการกีฬา คือ สื#อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก
(Face book), เว็บไซต์ (Web site) และจุดประสงค์ใน
การ ใช้ สื#อ ออนไลน์ ซึ#งเมื#อ พิจ ารณาอิท ธิ พ ลของการ
สือ# สารทางการกีฬาที#มีต่อคุณค่าตราสินค้ า พบว่า การ
สือ# สารทางการกีฬามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่า
ตราสินค้ าของสมาคมกี ฬา ซึ#งสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ (Laci Wallace – Mcree, 2012), (Paul M, 2007),
Mark Wysocki (2012) ที#กล่าวว่า การสื#อสารกี ฬา
ออนไลน์นนมี
ั อิทธิ พลต่อคุณค่าตราสินค้ าของสมาคม
กีฬาฟั นดาบ และพบว่า การใช้ สื#อสังคม เป็ นส่วนหนึ#ง
ในการเชื#อมโยงและสามารถตอบกลับได้ ทงั จากมือถือ
เมล์ (e-mail) พูด (talk show) และช่วยก่อให้ เกิดการ
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สนับ สนุน และเกิ ด การรั บ รู้ ได้ จ ากการ โฆษณาและ
บริ การที#ดี การสือ# สารกีฬาผ่านการใช้ สญ
ั ลักษณ์ในการ
สื#อสารกีฬาที#เป็ นข้ อความเป็ น เหมือนคําพูดการตอบ
กลับ ข้ อความภาพ และเสียง
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในทางวิชาการ
1.1 ครังต่อไปควรทําวิจยั แบบเชิงคุณภาพ
และปริ มาณและคุณภาพแบบสามเศร้ าเพิ#มเติม
1.2 ควรเก็บกลุม่ ประชากรจากบุคคลภาพ
นอกเพิ#มเติม ผู้ที#สนใจกีฬาฟั นดาบ
2. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
2.1 นํ า ไปใช้ เป็ นแนวทางการสื# อ สาร
การตลาดทางการกีฬากับสมาคมกีฬาอื#นๆ
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