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---------------------------------------------------- 

ถ้อยแถลงฟุตบอลไทย  

THAI FOOTBALL STATEMENT 

ฟตุบอลเป็นกีฬาท่ีได้ความนิยมมากท่ีสดุในโลก โดยวดัจากจ านวนผู้ชมทัว่โลกสงูถึง 715 ล้านคน ในนดัชิง

ชนะเลิศเม่ือปี 2006 ท่ีเยอรมนัเพียงนดัเดียว เม่ือเปรียบเทียบกบักีฬาโอลิมปิค 2012 ท่ีกรุงลอนดอน 

ประเทศองักฤษ กลบัมีผู้ชมทัว่โลกเพียง 216 ล้านคน แสดงให้เห็นวา่ ชาติท่ีประสบความส าเร็จด้าน

ฟตุบอลจะสามารถน ามาซึง่ช่ือเสียงของประเทศในวงกว้าง และยงัจะท าให้ประชาชนในชาตมีิความสขุและ

ความภาคภมูิใจ 

การมีความเข้มแข็งในกีฬาฟุตบอล แม้จะไมมี่ผลโดยตรงตอ่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทัง้หมด แตก็่

เป็นประโยชน์อยา่งสงูในแง่ของการแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและความพยายามไปสูจ่ดุหมายของคนในชาต ิ

ทัง้ยงัก่อให้เกิดการสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ การพฒันาสงัคมไปพร้อมๆ กนั 

ในประเทศท่ีไมมี่ความนิยมด้านฟตุบอลมากเท่าใดนกั เช่น ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ตา่งมี

ความทะเยอทะยานในกีฬาฟุตบอล และได้พิสจูน์ให้ชาวโลกได้เห็นวา่ หากชนชาติของเขาตัง้ใจท่ีจะพฒันา

ในวงการใดก็จะสามารถประสบความส าเร็จได้ ด้วยการวางแผนท่ีชาญฉลาดและการท างานร่วมกนัอย่าง

อดทนและทุม่เท ประเทศดงักลา่วเล็งเห็นวา่ การประสบความส าเร็จในกีฬาฟตุบอลจะน ามาซึง่ช่ือเสียงของ

ประเทศอยา่งคุ้มคา่ตอ่ความพยายาม มากกวา่กีฬาชนิดอ่ืนๆ ท่ีเขามีความนิยมและความสามารถเป็น

ทนุเดมิอยูแ่ล้ว 

ในประเทศไทย ฟตุบอลเป็นกีฬาท่ีประชาชนให้ความสนใจและตัง้ความหวงัไว้อย่างมาก จ านวนคนท่ีสนใจ

และนกักีฬาฟตุบอลมีมากกว่ากีฬาชนิดอ่ืนใด การแขง่ขนัฟตุบอลภายในประเทศก็มีความนิยมท่ีสงูขึน้ 
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หากแตศ่รัทธาของแฟนฟตุบอลและประชาชนทัว่ไปท่ีมีต่อการบริหารงานของสมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศ

ไทยฯ กลบัสวนทางไปในทางตรงกนัข้าม  

สิ่งท่ีมองเห็นได้อยา่งเดน่ชดั ปัญหาท่ีสะสมในวงการฟตุบอลไทย ล้วนเป็นปัญหาท่ีสืบเน่ืองมาจากภาค

บริหารทัง้สิน้ ได้แก่  

 การขาดความโปร่งใสในการบริหารงาน  

 การขาดวางแผนและลงมือปฏิบตัท่ีิเป็นระบบ และ 

 การขาดส านึกรับผิดชอบตอ่สาธารณะท่ีมีสว่นเป็นเจ้าของฟตุบอลไทยร่วมกนั 

โดยส่วนใหญ่ ผู้คนมกัคิดวา่การท่ีจะท าให้สมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยฯ บริหารกิจการฟตุบอลได้ดีนัน้ 

จะต้องขึน้อยูก่บัผู้น า หรือ นายกสมาคมท่ีเป็นคนดี และมีคณุสมบตัท่ีิดีครบถ้วนตามองค์ประกอบ ซึง่ก็

อาจจะถกูต้องบางสว่น แตไ่มท่ัง้หมด เพราะหากเรายึดท่ีตวับคุคลแตข่าดการสร้างระบบการบริหารท่ี

ถกูต้อง ฟตุบอลไทยก็จะตกอยูใ่นวงัวนของความเส่ียง และการเย้ายวนจากผลประโยชน์สว่นตวั และพวก

พ้องมิรู้จกัจบสิน้ 

คณะผู้จดัท าแผน ในฐานะเป็นกลุม่คนรุ่นใหมแ่ละติดตามฟตุบอลไทยและเทียบเคียงกบัฟตุบอล

ตา่งประเทศมาเป็นเวลายาวนาน เล็งเห็นรากเหง้าของปัญหาทัง้ในทางวิชาการและหลกัปฏิบตั ิเห็นควรว่า

ถึงเวลาแล้วท่ี “ประชาคมฟตุบอลไทย” จะร่วมมือกนัเพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของวงการฟตุบอล

ไทย อนัจะเป็นแมแ่บบในการพฒันาวงการตา่งๆ ในประเทศไทย จงึได้จดัท าร่างแผนงานการด าเนินงานใน

ระยะยาวโดยใช้ช่ือวา่ “THE 10 YEAR PLAN” แผนฟืน้ฟฟูตุบอลแหง่ชาติ หรือ NATIONAL FOOTBALL 

RESTORATION PLAN ครอบคลมุระยะเวลาการด าเนินงาน 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2565  

“แผนฟืน้ฟฟูตุบอลแหง่ชาติ” นี ้จดัท าขึน้โดยอาศยัประสบการณ์คลกุคลีในวงการฟุตบอลด้วยความรักและ

จริงใจ พร้อมทัง้ค านงึถึงการพฒันาในหลากหลายมิติ คือ มิตด้ิานแฟนฟตุบอล มิติด้านผู้บริหารและ

บคุลากร มิตขิองนกัฟตุบอล มิตขิองผู้ ฝึกสอน มิตด้ิานผู้ตดัสิน และมิตด้ิานองค์กรผู้สนบัสนนุ เพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพสงูสดุ 
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คณะผู้จดัท าแผนฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะจากทกุฝ่าย เพ่ือปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์แบบมากท่ีสดุ สิ่ง

ส าคญัท่ีเราค านงึถึงมากท่ีสดุ คือ การท่ีแผนนี ้หรือแผนอ่ืนใดท่ีสมบรูณ์แบบกว่านี ้จะถกูน าไปปฏิบตัิอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยบคุคลท่ีมีความจริงใจ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ร่วมกนัตอ่ “ประชาคมฟตุบอลไทย” ตอ่ไป 

ด้วยรักและศรัทธา 

ชมรมเชียร์ไทยพาวเวอร์
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วิสัยทัศน์  

VISION 

ประเทศไทยมีช่ือเสียงในฐานะผู้น าวงการฟตุบอลระดบัเอเชีย เป็นท่ีภาคภมูิใจของประชาชนไทย 

 

พันธกิจ 

MISSION 

พฒันาวงการฟตุบอลไทย ให้มีรากฐานท่ีแข็งแรงในทกุมิติ ทัง้ด้านกีฬา ด้านเศรษฐกิจ และด้านสงัคม โดย

ใช้หลกัวิชาการและความตัง้ใจ ยดึหลกัธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อให้เกิดความสามคัคี

และสร้างความสขุให้ประชาชนไทย  

 

วัตถุประสงค์หลัก 

MAIN OBJECTIVE 

1. สร้างระบบการบริหารงานฟุตบอลให้เกิดความโปร่งใสอยา่งถาวร 

2. สร้างให้เกิดศรัทธาตอ่วงการฟตุบอล และทีมชาตไิทย 

3. วางรากฐานให้ฟตุบอลระดบัเยาวชน ให้มีความพร้อมในเชิงคณุภาพและปริมาณ 

4. พฒันาให้เกิดแบบแผนการเลน่ฟตุบอลท่ีเป็นเอกลกัษณ์และเหมาะสมกบัคนไทย 

5. พฒันาฟตุบอลไทยให้เป็นอาชีพท่ียัง่ยืน โดยระบบกลไลทางการตลาด 

6. สง่เสริมให้ทีมชาตไิทยมีผลงานท่ีดีตามขัน้ตอน โดยใช้ความรู้ท่ีรอบด้าน 

7. สร้างบรรยากาศให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจของคนในชาต ิทัง้ภาครัฐ เอกชน และสาธารณะชน 
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ระยะเวลาของแผน 
IMPLEMENTATION PERIOD 

เพ่ือความตอ่เน่ืองและเกิดประสิทธิผล แผนฟืน้ฟฟูตุบอลแหง่ชาตฉิบบันี ้มุง่เน้นท่ีจะให้เกิดการพฒันา

วงการฟตุบอลไทยในทกุด้านอยา่งเป็นระบบ และตอ่เน่ือง โดยใช้หลกัการจดัล าดบัความส าคญั (First 

thing first) และการเตรียมงานลว่งหน้า (Advance Preparation) กลา่วคือ มีการแบง่การท างานออกเป็น

ชว่งตา่ง ๆ รวม 3 ชว่ง ครอบคลมุการท างาน ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการสญูเสีย

งบประมาณให้น้อยท่ีสดุ และการพฒันาเกิดประสิทธิภาพท่ีสดุ เน่ืองจากมีการควบคมุกรอบในการท างาน

ให้เหมาะสมในแตล่ะชว่ง  

การแบง่งานชว่งตา่งๆ ทัง้ 3 ชว่ง มีดงันี ้ 

1. ช่วงฟ้ืนฟูศรัทธา (Restoring the Trust) การด าเนินงานในชว่งนีมี้ระยะเวลา 3 ปี ระหวา่ง พ.ศ.

2556-2557 เน้นท่ีการวางระบบการบริหารให้เกิดความโปร่งใสตอ่สาธารณะชนทัว่ไป มีการเร่ิม

วางรากฐานด้านเทคนิคและความสามารถเฉพาะตวัแก่เยาวชนทัว่ประเทศ มีการวางโครงสร้าง

สาธารณปูโภคฟตุบอลให้ครบถ้วน ด้านผลการแขง่ขนัเน้นท่ีการเอาชนะคูแ่ขง่ในระดบัอาเซียนให้

ได้ทกุครัง้ 

2. ช่วงสร้างความร่วมมือ (Building National Goodwill) การด าเนินงานในช่วงนีมี้ระยะเวลา 3 ปี 

ระหวา่ง พ.ศ.2558-2560 เม่ือสามารถฟืน้ฟูศรัทธาได้ในระดบัหนึง่แล้ว ในชว่งนีจ้ะเน้นท่ีการดงึ

ความร่วมมือจากภาคสว่นตา่งๆ มีการรณรงค์เพ่ือระดมทนุทัง้จากรัฐบาล องค์กรธุรกิจ และแฟน

ฟตุบอล เร่ิมสง่เสริมเยาวชนให้มีประสบการณ์ในระดบัท่ีสงูกวา่วยัเพ่ือบม่เพาะความแข็งแกร่ง 

สร้างเครือข่ายแฟนฟตุบอลให้เข้มแข็งพร้อมทัง้เพิ่มจ านวนลกูค้ากลุม่ชนชัน้กลางเข้าชมการแขง่ขนั

ลีกภายใน ด้านผลการแขง่ขนัเน้นท่ีการตอ่สู้ ด้วยผลการแขง่ขนัท่ีสสีูกบัทีมชัน้น าของเอเชีย 

3. ช่วงกระตุ้นและรักษาความต่อเน่ืองในการพัฒนา (Boosting and Sustaining 

Development) การด าเนินงานในชว่งนีมี้ระยะเวลา 4 ปี ระหวา่ง พ.ศ.2561-2565 ด้วยสมมตฐิาน

ท่ีวา่ ในชว่งเวลานี ้การบริหารตา่งๆ เร่ิมเป็นระบบแบบแผน วงการฟุตบอลไมเ่ป็นท่ีครหาอีกตอ่ไป   

ในชว่งนีจ้ะต้องรักษาระดบัของการพฒันาเยาวชนและขยายวงท่ีกว้างขึน้ วงการฟตุบอลไทยเป็นท่ี
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ยอมรับทัง้ในและตา่งประเทศ ในด้านผลการแขง่ขนัมุง่เน้นการเอาชนะทีมชัน้น าของเอเชีย และ

เลน่กบัทีมระดบัโลกได้อยา่งสสีู  และบรรลวุตัถปุระสงค์หลกัท่ีวางไว้ทกุประการ 

 

บทคัดย่อพิเศษ 

EXECUTIVE SUMMARY 

เป้าหมายและการวัดผล (Target and Evaluation) 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการพฒันา แผนงานฉบบันีไ้ว้วางเป้าหมายและการวดัผลในแตล่ะชว่งเอาไว้ หาก

การด าเนินงานไมบ่รรลเุป้าหมายในแตล่ะช่วง จะต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ไมว่่าจะเป็นด้านบคุลากร 

ด้านงบประมาณ หรือแม้กระทัง่ผู้ ท่ีรับผิดชอบ 

กลยุทธท้ั์ง 4 (The 4 Strategies)  

การจะพฒันาฟตุบอลไทยให้ประสบความส าเร็จจนถึงขัน้เป็นทีมชัน้น าในเอเชียได้นัน้ ไมส่ามารถมุง่ความ

สนใจไปท่ีเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ได้ แตจ่ าเป็นต้องพฒันาไปพร้อมๆ กนัในทกุด้าน การเตรียมทีมเพ่ือร่วมการ

แขง่ขนัด้วยวิธีตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการเก็บตวัระยะยาว หรือการจ้างโคชระดบัโลก ไมไ่ด้เป็นเคร่ืองยืนยนั

ความส าเร็จได้เสมอไป หากแตจ่ะต้องมองท่ีการท างานครบถ้วนในทกุด้าน ทัง้ท่ีอยูใ่นและนอกสนาม

ฟตุบอล 

แผนฟืน้ฟฟูตุบอลแหง่ชาตฉิบบันี ้ได้วางกลยทุธ์ในมิติตา่งๆ อยา่งครบถ้วน หากจะท าให้บรรลตุามวิสยัทศัน์

และพนัธกิจท่ีวางไว้ ผู้บริหารฯ จ าเป็นต้องด าเนินงานให้ครบในทกุด้าน 

กลยุทธ์การบริหารและความโปร่งใส (Administrative and Transparency Strategy) 

กลยทุธ์ด้านนี ้ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสดุตอ่ความส าเร็จของแผนนี ้เพราะหากการบริหารขาดซึง่ความ

โปร่งใส ก็ยากท่ีจะเรียก “พลงัศรัทธา” และการมีสว่นร่วมสนบัสนนุจากแฟนฟตุบอล หรือภาคประชาชนได้   

กลยทุธ์การบริหารและความโปร่งใสมีเป้าประสงค์เพ่ือต้องการให้เกิดความเช่ือมัน่ในองค์กรท่ีท าหน้าท่ี

บริหารฟุตบอลของชาต ิ(สมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์) ว่ามีความโปร่งใสและ
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ค านงึถึง “ความสวยงามของเกม” (Beauty of the Game) และประโยชน์ตอ่วงการฟตุบอลของชาติ

มากกวา่ผลประโยชน์ทบัซ้อนสว่นตวั 

กลยทุธ์ในด้านนี ้ประกอบด้วย  

 บทบาทและความเก่ียวโยงสมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยท่ีมีตอ่องค์กรตา่งๆ ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศรวมถึงสาธารณะชนทัว่ไป  

 โครงสร้างของสมาคมฯ ท่ีมีประสิทธิภาพและท างานเป็นหมูค่ณะ  

 การบริหารและพฒันาบคุลากร  

 ระบบบญัชีท่ีสามารถเปิดเผยตอ่สาธารณะได้  

 การวา่จ้างและมอบสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจตา่งๆ อยา่งโปร่งใสมีการประกวดราคาพร้อม

คณะกรรมการคดัเลือก  เป็นต้น  

กลยุทธ์ด้านพัฒนาเทคนิค (Technical Development Strategy) 

เป้าประสงค์ของกลยทุธ์ด้านพฒันาเทคนิคได้แก่ การมีระบบการเลน่ของทีมชาตไิทยท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั

สอดคล้องกบักายภาพของคนไทย มีการพฒันาวางรากฐานเยาวชนอย่างตอ่เน่ือง มีนกัฟตุบอลไทยไปค้า

แข้งลีกระดบัโลก และพฒันาผลงานทีมชาตไิทยโดยมีคณะท างานโดยใช้ศาสตร์ทกุด้านท่ีเก่ียวข้อง 

กลยทุธ์ในด้านนี ้เน้นท่ี 

 การวางรากฐานระบบฟตุบอลไทย โดยการท างานร่วมกนัของผู้ เช่ียวชาญในประเทศและ

ตา่งประเทศ  

 มีโปรแกรมการพฒันาผู้ ฝึกสอนเยาวชนโดยใช้แบบฝึกร่วมกนั  ริเร่ิมโปรแกรมพฒันาเยาวชนทกุ

ระดบั เชน่ ระดบั Grass Root (อายตุ ่ากวา่ 12 ปี) ระดบัยวุชน (13-16 ปี) และระดบัเยาวชน (17-

22 ปี)  

 มีการยกระดบัโครงสร้างทางสรีระของเยาวชนไทย โดย เน้นกลุม่เยาวชน 12-17 ปี 
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 มีโปรแกมการพฒันานกัเตะไทยสูร่ะดบัโลก (Superstar Development Program) โดยฝึกทกัษะ

ด้านตา่งๆ ท่ีนอกเหนือจากฝีเท้า เชน่ ด้านภาษา ด้านความมัน่ใจและการเสริมสร้างบคุลิกภาพ 

ด้านการพดูในท่ีสาธารณะ เป็นต้น    

 ในด้านการบริหารของทีมชาตไิทย ควรให้มีการท างานรอบด้าน โดยมี “คณะท างานบริหารความ

เส่ียง” (Risk Management Workforce) ส าหรับทีมชาตไิทยทกุชดุโดยนอกจากคณะผู้ ฝึกสอนแล้ว 

ยงัประกอบด้วยทีมงานด้านกายภาพ ด้านโภชนาการ ด้านจิตวิทยา และด้านข้อมลูเชิงลกึตา่งๆ 

ของคูแ่ขง่ขนั (Intelligence Unit) 

กลยุทธ์ด้านคุณภาพและเป้าหมายการแข่งขัน (Competition Quality and Target 

Strategy) 

เป้าประสงค์ของกลยทุธ์ด้านนี ้เพ่ือให้เกิดการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของฟตุบอลไทย เพ่ือให้มีแมทช์การ

แขง่ขนัท่ีมีคณุภาพ นอกจากนีเ้พ่ือให้ทีมชาตไิทยมีการวางแผนแมทช์อุน่เคร่ืองระยะยาวให้เหมาะสมตาม

ชว่งระยะเวลาเพ่ือให้ก้าวไปสูก่ารเป็นผู้น าในทวีปเอเชียได้ในท่ีสดุ 

กลยทุธ์ด้านนี ้ประกอบด้วย   

 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน กลา่วคือ การพฒันาสนามแขง่ขนัของสมาคมฟุตบอลฯ โดยใช้ระบบ

ร่วมลงทนุ การขอลดหน่อนภาษีการพฒันาสนามแขง่ขนัฟุตบอลของสโมสรทัว่ประเทศ  

 การพฒันาผู้ตดัสินและจริยธรรมโดยเน้นท่ีการพฒันาความรู้และความสอดคล้องของผลตอบแทน

และสวสัดกิาร  

 ก าหนดเป้าหมายและจดัหาคูแ่ขง่ขนัของทีมชาตไิทยท่ีเหมาะสมในชว่งตา่งๆ เพ่ือการพฒันาฝีเท้า 

การก าหนดเป้าหมายและจดัหาคูแ่ขง่ขนัของทีมชาตไิทย เพ่ือนดัอุน่เคร่ืองและกระชบัมิตรนี ้จ าเป็นจะต้อง

วางแผนลว่งหน้าเป็นเวลานาน เพ่ือให้ได้ทีมอุน่เคร่ืองท่ีต้องการจริงๆ มิใชก่ารอุน่เคร่ืองแบบขดัตาทัพ 

ช่วงพลิกฟ้ืนศรัทธา (2556-2557) 

ตัง้เป้าหมายท่ีจะชนะทีมระดบัอาเซียน และทีมเกรดบีและเกรดซี ในเอเชียให้ได้เป็นส่วนใหญ่ โดย 
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ทีมท่ีตัง้เป้าจะเอาชนะ อาทิเชน่  เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ พมา่ ลาว เยเมน  โอมาน กาตาร์ 

ซีเรีย คาร์ซกัสถาน เติร์กมินิสถาน เป็นต้น 

ทีมท่ีควรจดันดัอุน่เคร่ืองฟีฟ่าเดย์เพ่ือพฒันาฝีเท้า อาทิเช่น อิหร่าน อิรัก เกาหลีเหลือ ซาอดุิอาระเบีย คเูวต 

นิวซีแลนด์ จีน หรือ อซุเบกิสถาน เป็นต้น 

ช่วงสร้างความร่วมมือ (2558-2560) 

ตัง้เป้าหมายท่ีจะตอ่กรกบัทีมเกรดเอของเชียได้อยา่งสนกุสนาน สามารถเสมอหรือเอาชนะได้ในบางครัง้ 

และควรมีการอุน่เคร่ืองฟีฟ่าเดย์กบัทีมชัน้น าตา่งทวีป  

ทีมท่ีตัง้เป้าจะเสมอหรือเอาชนะ อาทิเชน่ อิหร่าน อิรัก เกาหลีเหนือ ซาอดุอิาระเบีย คเูวต จีน อซุเบกิสถาน 

กาต้าร์ ไนจีเรีย อิยิปต์ ตรุกี เป็นต้น 

ทีมท่ีควรจดันดัอุน่เคร่ืองฟีฟ่าเดย์เพ่ือพฒันาฝีเท้า และตอ่กรได้สมศกัดิศ์รี อาทิเชน่ เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น 

ออสเตรเลีย คาเมรูน เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา สวีเดน เดนมาร์ค หรือ รัสเซีย เป็นต้น 

ช่วงกระตุ้นและสร้างความต่อเน่ือง (2561-2565) 

ตัง้เป้าหมายท่ีจะเป็นทีม 1 ใน 5 ชัน้น าของเอเชีย ตอ่สู้กบัทกุทีมในโลกได้อยา่งสนกุสาน 

ทีมท่ีตัง้เป้าจะเสมอหรือเอาชนะ อาทิเชน่ เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย คาเมรูน เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา 

สวีเดน เดนมาร์ค หรือ รัสเซีย เป็นต้น  

ทีมท่ีควรจดันดัอุน่เคร่ืองฟีฟ่าเดย์เพ่ือพฒันาฝีเท้า ควรเป็นทีมชัน้น าของโลก อาทิเชน่ เยอรมนั อาเจนตนิ่า 

บราซิล สเปน องักฤษ อิตาลี อรุุกวยั ฝร่ังเศษ เป็นต้น 

กลยุทธ์ด้านการตลาดและศรัทธามหาชน (Marketing and Public Trust Strategy) 

มีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างฐานการสนบัสนนุจากแฟนฟตุบอลไทยให้มีทัง้คณุภาพและปริมาณ โดยใช้ระบบ

การบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า (Customer Relations Management) เม่ือครบเวลาของแผนงานแล้ว ควร

มีเครือขา่ยแฟนบอลท่ีให้การสนบัสนนุไมน้่อยกว่า 1,000,000 คน และสามารถระดมเงินสนบัสนนุได้ปีละ

ไมน้่อยกวา่ 500 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการพฒันาตา่งๆ 
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เม่ือครบเวลาของแผนงาน เป้าหมายด้านจ านวนแฟนบอลและกองเชียร์ในสนามควรมีไมน้่อยกวา่ 30,000-

50,000 คน ในนดัเลน่ในบ้าน และระหวา่ง 3,000-5,000 ในนดัเยือนตา่งประเทศ 

กลยทุธ์ท่ีส าคญั คือ  

 การเพิ่มคณุคา่และศกัดิ์ศรีแก่ฟตุบอลไทย และนกัฟตุบอลทีมชาตไิทย ประกอบไปด้วย การให้

เกียรติอดีตนกัฟตุบอลทีมชาตใินทกุยคุ เชน่จดัท่ีนัง่ Legendary Players Box ให้แก่อดีตทีมชาติ

เข้าชมฟรี และมีการประกาศช่ือและประกาศเกียรติคณุในนดัท่ีทา่นเหลา่นัน้เข้าชมการแขง่ขนั  

การปรับปรุงเอกลกัษณ์ และภาพลกัษณ์ทีมชาตไิทย เชน่ การออกเบบเสือ้แขง่ขนัให้สวยงามมี

เอกลกัษณ์ชดัเจน ออกแบบโลโกทีมชาตไิทยให้มีความขลงัและมีเร่ืองราวความเป็นมา โดยอาจ

ร่วมมือกบัศลิปินระดบัประเทศชว่ยสร้างสรรค์งาน  

การเพิ่มมลูคา่การแขง่ขนั โดยปรับปรุงคณุภาพการถ่ายทอดสด มีการก าหนดเง่ือนไขของผู้ได้ลิข

สิทธ์ เชน่ จ านวนกล้องท่ีติดตัง้ในสนาม ความคดิสร้างสรรค์ในเร่ืองของเทคนิคการถ่าย และ การ

จดัท า Computer Graphic รายละเอียดของทีมและผู้ เลน่ 

การใช้ส่ือตา่งๆ ได้แก่ ส่ือบคุคล ส่ือสารมวลชน และส่ืออิเล็คทรอนิกส์ อยา่งบรูณาการ เพ่ือ

เผยแพร่ภาพลกัษณ์ และสง่เสริมการรณรงค์ตา่งๆ ของฟุตบอลไทย 

 การด าเนินการ โครงการกองทนุ “ฟตุบอลสร้างชาต”ิ (Thai Football for Thailand) เพ่ือสร้างการมี

สว่นร่วมและเป็นกลไกในการระดมทนุจากผู้สนบัสนนุ 

ควรมีการพฒันาเครือขา่ยกองเชียร์ฟตุบอลไทย (Thai Football Supporters Network) จดัท า

สินค้าตราทีมชาตไิทย เพ่ือขายระดมทนุ ผา่นเครือขา่ยผู้สนบัสนนุ การขอการสนบัสนนุจาก

รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน การใช้บคุคลมีช่ือเสียงในและนอกวงการเพ่ือโปรโมทโครงการ จดัให้

มีแคมเปญรณรงค์ตอ่เน่ืองเพ่ือให้เกิดการระดมทนุและการมีสว่นร่วม ส าหรับแมทช์แข่งขนัใน

ตา่งประเทศมีการให้ข้อมลูด้านการเดนิทางไปเชียร์ ควรส่งเสริมให้มีการจดัทวัร์เพ่ือเชียร์ทีมชาติ

ไทย 
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การแข่งขันภายในประเทศ (National Football Competition) 

การบริหารการแขง่ขยัภายในประเทศ ภายใต้ บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จ ากดั จ าเป็นต้องให้สอดคล้องกบักล

ยทุธ์ของการพฒันาโดยรวม และต้องให้เป็นผลดีตอ่ทีมชาตไิทย เพราะหากการแข็งขนัภายในประเทศสง่

ผลร้ายหรือเป็นอปุสรรคตอ่ทีมชาตไิทย เราจะพฒันาฟุตบอลไทยไปเพ่ืออะไรกนั 

ความท้าทายอนัดบัแรกส าหรับการแขง่ขนัในประเทศท่ีเราควรท าคือ การท าให้บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จ ากดั 

มีโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารท่ีถกูต้อง กลา่วคือ เป็นองค์กรมหาชนท่ีค านงึถึงประโยชน์ท่ียตุธิรรม

ของสว่นรวมอยา่งแท้จริง การถือหุ้นท่ีถกูต้องควรเป็นดงันี  ้

 สมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยฯ ถือหุ้นในฐานะองค์กร 51%  

 บริษัทสโมสรท่ีเข้าร่วมแขง่ขนัในรายการของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกนั 49%  

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นจะต้องมีการเปล่ียนแปลงในทกุๆ ปี โดยยึดหลกัการเล่ือนชัน้ตกชัน้ 

คณะกรรมการของบริษัท ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นจากสโมสรสง่ตวัแทนเข้ามาเพ่ือก าหนดทิศทางการ

บริหารงานร่วมกนั ทัง้นีโ้ดยยึดตามสดัสว่นการถือหุ้น 

บทบาทของบริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จ ากดั นอกเหนือจากการควบคมุการแขง่ขนัให้อยู่ในกฏกตกิาแตเ่พียง

อยา่งเดียว ควรจะเน้นในการสง่เสริมความสามารถในการแขง่ขนัด้านธุรกิจของสโมสรตา่งๆ เป็นบทบาทน า 

ควรสง่สริมการพฒันากลไกธุรกิจ เชน่ การใช้ระบบเอเย่นต์และการซือ้ขายนกัเตะท่ีถกูต้องตามข้อก าหนด

ของฟีฟ่า การควบคมุตา่งๆ จ าเป็นต้องยึดระเบียบท่ีมีการก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งเคร่งครัด เพ่ือ

ความเสมอภาคกนั  

ส าหรับต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนัน้ ควรค านงึความรู้ในการบริหารงานยคุใหม ่ท่ีเน้นให้ลกูค้าเป็น

ศนูย์กลาง (Customer Oriented) มีการบริหารท่ีครอบคลมุงานตา่งๆ ท่ีรอบด้าน เชน่ ด้านการตลาด ด้าน

บริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า และด้านข้อมลูสถิติ เป็นต้น 

บคุลากรของบริษัทฯ ควรเป็นบคุลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ตามสาขาท่ีรับผิดชอบ มีความคลอ่งตวั

สงู โดยผลตอบแทนควรเหมาะสมกบัอตัราคา่จ้างในตลาดการจ้างงาน 
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การจดัการแขง่ขนัลีก และถ้วยตา่งๆ ควรเน้นในการพฒันาเชิงคณุภาพของเกม มากกวา่ปริมาณ ทัง้นีก้าร

เพิ่มมลูคา่ของลีกท่ีได้จากผู้สนบัสนนุ (Sponsors) สามารถเพิ่มได้จากคณุภาพของการแขง่ขนั (Match 

Value) และการเข้าถึงสูล่กูค้าท่ีกว้างขวางขึน้ (Match Exposure)  

การแขง่ขนัท่ีควรให้ความส าคญัได้แก่ Thai Premier League, Division1, Division2, FA Cup, ถ้วย

พระราชทาน ก. และ Thai Premier League U-21 เทา่นัน้  

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 

การด าเนินงานด้านฟตุบอล แม้วา่จะเป็นสว่นหนึง่ในการพฒันาสงัคมในตวัของมนัเองอยูแ่ล้ว ทวา่การ

ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการยอมรับในโลกยคุใหมน่ัน้ จะท าตวัเป็นฝ่ายรับการสนบัสนนุจากสงัคมเพียงอย่าง

เดียวไมไ่ด้ จ าเป็นต้องมีการตอบแทนตอ่สงัคมในภาคอ่ืนๆ ด้วย 

การตอบแทนสงัคมนี ้สามารถท าได้ในหลายด้านด้วยกนั ได้แก่  

 การสง่เสริมคนพิการและด้อยโอกาสทางสงัคม ให้มีเวทีในการมีสว่นร่วมในเกมฟตุบอล ทัง้ใน

ฐานะนกักีฬา ฐานะผู้ชม ฐานะผู้ ร่วมปฏิบตังิานในวงการฟตุบอล เป็นต้น ทัง้นีค้วรมีท่ีนัง่พิเศษ

ส าหรับผู้พิการท่ีเข้าชมการแขง่ขนั 

 การรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม ผา่นการรณรงค์ตา่งๆ ในสนามกีฬา เชน่ การรณรงค์ลดการทิง้ขยะ

ในสนามแขง่ขนั การจดัให้มีถงัขยะแบบแยกประเภท โดยให้นกักีฬาและผู้ชมมีสว่นร่วมในกิจกรรม

รณรงค์ เป็นต้น  

 การรักษาคณุธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารระดบัสงูในวงการฟตุบอล ควรสร้างคา่นิยมใหมใ่นการ

ประพฤติตนให้อยูใ่นกรอบศีลธรรมขัน้สงูสดุของสงัคม  

 การรับผิดชอบและจริงใจตอ่ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องในวงการฟตุบอล (Football Stakeholders) 

ประกอบด้วย ผู้ ร่วมงาน คูแ่ข่งขนั ประชาคมฟตุบอลไทย และประชาชนชาวไทยทกุคน
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กลยทุธด์า้นการบรหิารความโปรง่ใส  

Administration and Transparency Strategy 
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กลยทุธ์ด้านนี ้ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสดุตอ่ความส าเร็จของแผนนี ้เพราะหากการบริหารขาดซึง่ความ

โปร่งใส ก็ยากท่ีจะเรียก “พลงัศรัทธา” และการมีสว่นร่วมสนบัสนนุจากแฟนฟตุบอล หรือภาคประชาชนได้   

กลยทุธ์การบริหารและความโปร่งใสมีเป้าประสงค์เพ่ือต้องการให้เกิดความเช่ือมัน่ในองค์กรท่ีท าหน้าท่ี

บริหารฟุตบอลของชาต ิ(สมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์) ว่ามีความโปร่งใสและ

ค านงึถึง “ความสวยงามของเกม” (Beauty of the Game) และประโยชน์ตอ่วงการฟตุบอลของชาติ

มากกวา่ผลประโยชน์ทบัซ้อนส่วนตวั 

เป้าประสงค์ OBJECTIVE 

เพ่ือให้สมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยฯ มีการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือเอือ้ตอ่การสร้างและรักษา

ศรัทธาของประชาชนไทย 

พันธมิตร ALLIANCES 

วา่ด้วยความเก่ียวข้องเก่ียวโยงกบัหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ในและนอกประเทศท่ีสมาคมฟุตบอลฯ จะต้อง

ประสานงานด้วยอยา่งใกล้ชิด มีคนท างานเพ่ือบริหารความสมัพนัธ์กบัองค์กรตา่งๆ อยา่งชดัเจน และหลาย

ระดบั เชน่ ระดบัผู้น าองค์กร ระดบับริหาร และระดบัปฏิบตักิาร เพ่ือให้มีการท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ 

และเกิดประสิทธิภาพ 
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สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาต ิ(ฟีฟ่า) สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) และ สหพันธ์ฟุตบอล

แห่งอาเซียน (เอเอฟเอฟ) 

ความสมัพนัธ์กบัฟีฟ่าต้องเป็นทางการภายใต้การด าเนินงานของสมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยเทา่นัน้ 

ข้อสรุปจากการเข้าร่วมประชมุตา่งๆ การรับงบประมาณช่วยเหลือ ทัง้ท่ีประเป็นประจ าปีและเป็นครัง้คราว 

(นอกเหนือจากเงินชว่ยเหลือประจ าปีแล้ว โดยปกต ิฟีฟ่าจะมีการมอบเงินสว่นแบง่ท่ีได้ก าไรจากการแขง่ขนั

ฟตุบอลโลกแตล่ะครัง้) จะต้องมีการเปิดเผยสาธารณะชน   

สมาคมฟุตบอลประเทศต่างๆ 

สมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยต้องใช้ความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่สมาคมฟตุบอลประเทศตา่งๆ เพ่ือประโยชน์ใน

การพฒันาทีมชาตไิทย โดยการจดัเตรียมนดักระชบัมิตรอุ่นเคร่ืองเพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ด้านการ

จดัการแขง่ขนัให้มากท่ีสดุ 

รัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย 



20 
แผนฟื้นฟูฟุตบอลแห่งชาติ NATIONAL FOOTBALL RESTORATION PLAN  

 

มีการประสานงานกบัภาครัฐอยา่งใกล้ชิดเพ่ือขอการสนบัสนนุในแง่นโยบายตา่งๆ รวมถึงออกกฏระเบียบท่ี

จะสง่เสริมกีฬาฟตุบอลในเร่ืองตา่งๆ เชน่ การพฒันาสาธารณปโภค (สนาม) การพฒันาเยาวชน และการ

รณรงค์ความรักชาตผิา่นการเชียร์กีฬา เป็นต้น 

องค์กรที่เก่ียวข้อง  

ความร่วมมือท่ีมีกบัองค์กรตา่งๆ ท่ีอยู่ในระนาบเดียวกนั เพ่ือให้การพฒันาเป็นไปอยา่งราบร่ืนและสง่เสริม

ซึง่กนัและกนัเป็นอยา่งดี องค์กรท่ีอยูใ่นขา่ยเก่ียวข้องได้แก่ 

สมาคมประวตัิศาสตร์ฟตุบอลไทย เพ่ือสนบัสนนุด้านสถิตข้ิอมลู 

สมาคมนกัฟตุบอลอาชีพ (ยงัไมมี่) ควรสง่เสริมให้มีขึน้ และท างานร่วมกนัอยา่งตอ่เน่ือง 

สมาคมผู้ตดัสินฟตุบอลแหง่ประเทศไทย เพ่ือพฒันาวงการผู้ตดัสินไทยให้เตบิโตไปควบคูก่นั 

กรมพละศกึษา และองค์กรเยาวชนตา่งๆ เพ่ือ ร่วมมือในการพฒันานกัฟุตบอลเยาวชน 

สมาคมกีฬาอ่ืนๆ เพ่ือความสมัพนัธ์อนัดี และเรียนรู้จากความส าเร็จซึง่กนัและกนั 

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน  

ในฐานะผู้สนบัสนนุฟตุบอลไทย สมาคมฟตุบอลฯ ควรพฒันาความสมัพนัธ์กบัองค์กรธุรกิจอย่างจริงจงั 

ควรมีการแถลงนโยบายประจ าปีแก่ธุรกิจเอกชนทัว่ไป เพ่ือให้มีความสนใจในการสนบัสนนุฟตุบอลตา่งๆ 

ให้มากขึน้  

ส าหรับผู้สนบัสนนุทีมชาตไิทย เน่ืองจากไมส่ามารถมีตราสินค้าบนชดุแขง่ขนัได้ จ าเป็นต้องมีทีมงานของ

สมาคมฟตุบอลเพื่อชว่ยพฒันาธุรกิจของผู้สนบัสนนุร่วมกนัในด้านอ่ืนๆ เชน่ ด้านกิจกรรมหน้าสนามแขง่ 

กิจกรรมคลินิกฟตุบอล กิจกรรมเพื่อการตลาดและเพ่ือสงัคมอ่ืนๆ รวมทัง้การชว่ยกนัรณรงค์โฆษณา

ภาพลกัษณ์ทีมชาตไิทยร่วมกนั ทัง้นีเ้พ่ือรักษาการสนบัสนนุของเอกชนให้ยัง่ยืนตลอดไป 

ประชาชนไทย 

ประชาชนไทย และแฟนฟุตบอลไทย ก็คือกลุม่คนกลุม่เดียวจนแทบจะแยกกนัไมอ่อก ความสมัพนัธ์

ระหวา่งกนัตรงนี ้ควรให้ความส าคญักบัคนกลุม่นีใ้นฐานะ “ลกูค้า” หรือ “เจ้านาย” ท่ีแท้จริง แม้วา่จะไมส่า
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สามารถท าให้คนทกุคนในกลุม่นีถ้กูใจได้ทัง้หมด แตต้่องพงึระลกึอยูเ่สมอว่า “ประชาชนไทย” คือเจ้าของ 

“ฟตุบอลไทย” และ “ทีมชาติไทย” ท่ีแท้จริง 

โครงสร้างของสมาคมฯ STRUCTURE 

สมาคมฟตุบอลฯ จ าเป็นต้องมีโครงสร้างการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และเอือ้ตอ่การท างานเป็นหมู่คณะ 

โดยรับผิดชอบสงูสดุตอ่ประชาชนไทย หรืออีกนยัหนึง่คือแฟนฟตุบอลชาวไทย 

โครงสร้างดงักลา่ว คือ นายกสมาคมฟุตบอลฯ รายงานโดยตรงตอ่สภากรรมการ แล้วสัง่การโดยตรง หรือ

ผา่นผา่นเลขาธิการสมาคม ไปยงัคณะกรรมการบริหารซึง่ท าหน้าท่ีท างานในฝ่ายตา่งๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร

และความโปร่งใส ฝ่ายพฒันาเทคนิค ฝ่ายการจดัการแขง่ขนั ฝ่ายการตลาดและศรัทธามหาชน รวมทัง้ 

บริษัท ไทยพรีเมียลีก จ ากดั 

สมาชิก 

สมาชิกของสมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยฯ ควรมีลกัษณะเปิดกว้างให้ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วม โดยรวมถึง 

สโมสรฟตุบอลอาชีพ สโมสรฟตุบอลสมคัรเลน่ เพ่ือเอือ้ตอ่กลยทุธ์ในด้านการตลาดและศรัทธามหาชน ท่ีจะ

มีการสร้าง “เครือข่ายแฟนฟุตบอล” นัน้ ในอนาคตควรแก้ไขให้ประชาชนท่ีสนใจสามารถเป็นสมาชิกใน

แบบ “บคุคลธรรมดา” ได้ โดยแก้ไขระเบียบของสมาคมฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสม 

ส าหรับหลกัการของสมาชิกท่ีมีสิทธิเลือกตัง้นายกสมาคมฯ นัน้ ควรมีการพิจารณาแก้ไขให้ตรงตาม

หลกัการประชาธิปไตยท่ียตุธิรรม และเอือ้ตอ่การตรวจสอบการท างานของนายกสมาคมฯ โดยมวลสมาชิก 

หรือท่ีเรียกวา่ “การถ่วงดลุย์อ านาจ” (Balance of Power) นัน่เอง 

สภากรรมการ 

ไมว่า่จะมาจากการเลือกตัง้หรือแตง่ตัง้ก็ตาม สภากรรมการสมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทย ควร

ประกอบด้วยบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาตา่งๆ เชน่ อดีตนกัฟตุบอลหรือผู้ ฝึกสอนทีมชาตไิทย นกับริหาร

จากภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีประสบการณ์ด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ด้านกฏหมาย ด้านการตลาด ด้าน

การเงิน และด้านวิศวกรรม เป็นต้น ตวัแทนจากสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย ตวัแทนจากแฟนฟตุบอลไทย 

ตวัแทนจากหน่วยงานของรัฐท่ีก ากบัดแูล และตวัแทนจากส่ือมวลชน 
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การท างานของสภากรรมการควรต้องมีการประชมุร่วมกนัอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารด้านต่างๆ  

ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารและความโปร่งใส คณะกรรมการบริหารฝ่ายพฒันา

เทคนิค คณะกรรมการบริหารฝ่ายการจดัการแขง่ขนั คณะกรรมการบริหารฝ่ายการตลาดและศรัทธา

มหาชน 

คณะกรรมการบริหารนี ้จะประกอบไปด้วย ประธานคณะกรรมการฝ่าย หรือผู้อ านวยการฝ่าย ควบคมุ

คณะท างานซึง่มีทัง้ผู้ เช่ียวชาญท่ีท างานแบบไมเ่ตม็เวลา และพนกังานประจ า  

ประธานคณะกรรมการทกุฝ่ายควรจะต้องมีการประชมุร่วมกนัอยา่งน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อแลกเปล่ียน

เพ่ือให้การท างานสอดประสานกนั 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารและความโปร่งใส ท าหน้าท่ีดแูลระบบการบริหารด้าน บริหารบคุลากร การเงิน

และการบญัชี ด้านกฏหมาย การวา่จ้างและการมอบสิทธิประโยชน์ การตรวจสอบด้านจริยธรรมและความ

โปร่งใสของสมาคมฟตุบอลฯและวงการฟตุบอล 

คณะกรรมการฝ่ายพฒันาเทคนิค ท าหน้าท่ี วางรากฐานรูปแบบการเลน่ของฟตุบอลไทย พฒันาผู้ ฝึกสอน 

พฒันาเยาวชนทัว่ประเทศ ยกระดบัโครงสร้างสรีระ โครงการพฒันานกัฟุตบอลขัน้สงูสูร่ะดบัโลก 

(Superstar Development Program) หนว่ยงานบริหารทีมชาตไิทย (Risk Management Unit) สนบัสนนุ

ผู้จดัการทีมและผู้ ฝึกสอนทีมชาตไิทยทกุชดุ 

คณะกรรมการฝ่ายจดัการแข่งขนั ท าหน้าท่ี จดัให้มีสนามแขง่ขนัของสมาคมฟตุบอลฯ เป็นการเฉพาะ 

สง่เสริมให้เกิดการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านสนามทัว่ประเทศ การพฒันาผู้ตดัสินไทย การวางแผนและ

ประสานงานการจดัการแขง่ขนัของทีมชาตไิทย และนดักระชบัมิตรอุน่เคร่ืองให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ 

คณะกรรมการฝ่ายการตลาดและศรัทธามหาชน ท าหน้าท่ี เพิ่มคณุคา่และศกัดิศ์รีแก่ฟุตบอลไทย จดัท า

โครงการฟตุบอลสร้างชาต ิพฒันาเครือขา่วกองเชียร์ทีมชาตไิทย จดัท าของท่ีระลกึและผลิตภณัฑ์ตราทีม

ชาตไิทยเพ่ือระดมทนุ การบริหารความสมัพนัธ์กบัผู้สนบัสนนุทัง้ท่ีเป็นองค์กรและบุคคล จดัท าโครงการ

รณรงค์ฟตุบอลไทยอยา่งตอ่เน่ืองด้วยการคิดนอกกรอบ 
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บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จ ากัด  

 เป็นองค์กรท่ีถือหุ้นโดยสมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยร่วมกบัสโมสรสมาชิกท่ีเข้าร่วมแขง่ขนั บริษัท ไทย

พรีเมียร์ลีก จ ากดันี ้ท าหน้าท่ีจดัการแขง่ขนัฟตุบอลภายในประเทศโดยเฉพาะลีกสดุสดุ และฟตุบอลชิงถ้วย

รายการตา่งๆ  

การบริหาร บริษัท ไทยพรีเมียร์ลกั จ ากดั โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารควรเป็นอิสระ ทวา่รับผิดชอบทัง้ตอ่

สมาคมฟตุบอลฯ สโมสรผู้ ถือหุ้น นกัฟตุบอล และสาธารณะชน   

รายละเอียดของบทบาทและหน้าท่ีจะได้ระบตุอ่ไปในแผนนี ้ในหมวดท่ีวา่ด้วย บริษัท ไทยพรีมียร์ลีก จ ากดั 

นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

ท าหน้าท่ีผู้บริหารสงูสดุของสมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งตามการเลือกตัง้

โดยสมาชิก ดงันัน้การท างานควรมีเป้าหมายชดัเจน จะต้องมีคณุสมบตัิของผู้น าขัน้สงู อนัประกอบด้วย 

ความรู้และประสบการณ์รอบด้าน ทัง้ท่ีเก่ียวกบัฟตุบอลและการบริหารทัว่ไป ยึดหลกัจริยธรรมและ

คณุธรรม มีความทุม่เท และเสียสละตอ่ส่วนรวม การท างานควรสง่เสริมการตดัสินใจเป็นหมูค่ณะ 

เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  

เป็นต าแหนง่งานประจ า ท าหน้าท่ีด้านปฏิบตักิาร เปรียบเสมือน ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร (Chief 

Operation Officer) ควบคมุการท างานของพนกังานประจ าฝ่ายตา่งๆ ทัง้หมด ตัง้แตร่ะดบัผู้อ านวยการ

ฝ่ายลงไป มีอ านาจหน้าท่ีในการเซ็นหนงัสือท่ีเก่ียวข้องประจ าทัว่ไป (Routine) มีการประสานงานกบัองค์กร

ตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศได้เป็นอยา่งดี  
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การบริหารและพัฒนาบุคลากร  

MANAGEMENT AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 

บคุลากรของสมาคมฟตุบอลแบง่เป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ บคุลากรแบบพนกังานประจ า และบคุลากรแบบ

ตามวาระ  

 บุคลากรแบบพนักงานประจ า ได้แก่ เลขาธิการสมาคม ผู้อ านวยการฝ่ายตา่งๆ และเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบตังิาน เป็นเสมือนสมบตัิในท้องพระคลงัขององค์กร ควรให้ความส าคญัในการพฒันา

ศกัยภาพในการท างานทกุด้าน ไมว่า่จะเป็น ภาษา การส่ือสาร เทคโนโยลี และการความเข้าใจ

เก่ียวกบัธุรกิจ และฟุตบอลในหลายมิติ ควรสง่เสริมให้มีการเข้าฝึกอบรมตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง เชน่ 

การอบรมท่ีจดัโดย ฟีฟ่า เอเอฟซี และการอบรมด้านการบริหารอ่ืนๆ  
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สมาคมฟตุบอลฯ ควรมีต าแหนง่ ผู้อ านวยการฝ่าย ท่ีมีประสบการณ์สงู ท างานเป็นประจ าเพ่ือ

รับผิดชอบงานฝ่ายตา่งๆ และรายงานตอ่เลขาธิการสมาคม และประธานกรรมการฝ่ายตา่งๆ 

 บุคลากรแบบตามวาระ ได้แก่ สภากรรมการ นายกสมาคม ประธานกรรมการฝ่ายตา่งๆ และ

กรรมการฝ่ายตา่ง เป็นผู้ มีประสบการณ์หลายด้าน นายกสมาคมมาจากการเลือกตัง้ สว่นสภา

กรรมการ และประธานกรรมการฝ่ายตา่งๆ มาจากการแตง่ตัง้โดยนายกสมาคม 

บคุลากรแบบตามวาระนี ้ควรมีความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายด้าน และท่ีส าคญัควรมี

บทบาทในการร่วมกนัตดัสินใจเร่ืองตา่งๆ อย่างแท้จริง  

ระบบการเงินและบัญชี FINANCE AND ACCOUNTING 

 
สมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ถือเป็นหนว่ยงานของรัฐตามกฏหมาย ดงันัน้ 
รายละเอียดด้านการเงิน และการบญัชี นอกจากจะต้องรายงานตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปีแล้ว ข้อมงู
ตา่งๆ จ าเป็นจะต้องเปิดเผยตอ่สาธารณะ และประชาชนทกุคนควรมีโอกาสเข้าถึงข้อมลูเหลา่นี ้ได้โดยง่าย 
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การตรวจบัญชี 

การตรวจสอบข้อมลูบญัชีของสมาคมฟตุบอลฯ ควรกระท าโดย บริษัทผู้สอบบญัชี ท่ีได้รับการยอมรับใน

ระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศ เพ่ือเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงมาตรฐานความโปร่งใสท่ีได้สงู เพราะเป็น

องค์กรใหญ่และต้องเก่ียวข้องกบัองค์กรระหว่างประเทศจ านวนมาก และจะเป็นบรรทดัฐานท่ีส าคญัใน

อนาคต  

การเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยข้อมลูการตรวจสอบบญัชี ควรเปิดเผยโดยช่องทางดงันี ้

1. การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 

2. สมดุรายงานประจ าปี 

3. ประชาชนทกุคน สามารถขอได้ ณ ท่ีท าการสมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยฯ 
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4. เผยแพร่ลงเวบไซต์ 

การว่าจ้าง และมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ OUTSOURCING AND 

CONTRACTING 
 การว่าจ้างบุคลากร ควรค านงึถึงความรู้ประสบการณ์ท่ีตรงกบังานท่ีท าเป็นส าคญั ไมค่วรจ้าง

บคุคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบันายกสมาคมฯ บคุลากรท่ีมีต าแหนง่งาน “ตามวาระ” เช่น เก่ียวข้อง

เป็นญาต ิหรือมีสว่นได้ส่วนเสียในเร่ืองธุรกิจอ่ืน 

 การมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ การมอบสิทธิประโยชน์ใดก็ตาม เชน่ การหาผู้สนบัสนนุทีมชาติ

ไทย สิทธิประโยชน์ในการถ่ายทอดโทรทศัน์  สิทธิในการจดัการแขง่ขนั จะต้องกระท าโดยมี

กระบวนการคดัเลือก กลา่วคือ 

1. จดัท าเง่ือนไขในการประมลูงาน 

2. ประกาศตอ่สาธารณะ  

3. ตัง้คณะกรรมการคดัเลือก 

4. เปิดรับใบสมคัร  

5. น าเสนอผลงาน 

6. การตดัสิน 

 

การวัดผลการด าเนินงาน KEY PERFORMANCE INDICATORS 
2556-2557  

- โครงสร้างองค์กรไปตามแผน โดยมีการท างานแบง่เป็นฝ่ายตา่งๆ ควบคมุโดย ประธาน

กรรมการ (ตามวาระ) และผู้อ านวยการ (พนกังานประจ า) ฝ่ายตา่งๆ  

  - เปิดเผยข้อมลูด้านบญัชีตอ่สาธารณชน 
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  - การว่างจ้าง และมอบสิทธิประโยชน์ทกุด้าน เปิดให้มีการแขง่ขนัโดยการเปิดประมลู 

  - นายกสมาคมฯ ประธานคณะกรรมการด้านบริหารและความโปร่งใส และเลขาธิการ ท า

หน้าท่ีร่วมกนัเพ่ือดแูลด้านจริยธรรมและความโปร่งใส 

2558-2560  

- มีการแก้ไขกฏข้อบงัคบัของสมาคมฯ เพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปมีสว่นร่วมมากขึน้ ในฐานะ 

“สมาชิกบคุคลธรรมดา” และ “เครือขา่ยฟุตบอลไทย” ช าระคา่สมาชิก และมีสิทธิเลือกตัง้

ในระบบสดัสว่น โดยไมเ่กินร้อยละ 40 ของจ านวนเสียงเลือกตัง้ทัง้หมด 

  - ยดึหลกัารท างานโดยให้ความส าคญักบัจริธรรมและความโปร่งใส 

  - มีการประเมินผล และเปิดรับความคิดเห็นจากสาธารณะอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2561-2565  

- สมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้รับการยอมรับจากในและ

ตา่งประเทศ ในฐานะองค์กรท่ีมีการบริหารด้วยหลกัธรรมาภิบาล (Good Governace) ขัน้

สงูสดุ 
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กลยทุธก์ารพฒันาเทคนิคและวางรากฐาน  

Technical Development Strategy 
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เป้าประสงค์ OBJECTIVE 

เป้าประสงค์ของกลยทุธ์ด้านพฒันาเทคนิคได้แก่ การมีระบบการเลน่ของทีมชาตไิทยท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั

สอดคล้องกบักายภาพของคนไทย มีการพฒันาวางรากฐานเยาวชนอย่างตอ่เน่ือง มีนกัฟตุบอลไทยไปค้า

แข้งลีกระดบัโลก และพฒันาผลงานทีมชาตไิทยโดยมีคณะท างานโดยใช้ศาสตร์ทกุด้านท่ีเก่ียวข้อง 

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทคนิค  

TECHNICAL DEVELOPMENT PRESIDENT 

 

มีประสบการณ์ในการท างานด้านเทคนิคฟตุบอลเป็นการเฉพาะ โดยจะต้องประกอบด้วยความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีครบถ้วน ประธานคณะกรรมการพฒันาเทคนิค ท าหน้าท่ีการวางระบบของฟตุบอลไทยท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั พฒันาเยาวชนระดบัรากหญ้า (Grassroot Development) ชว่ยเหลือและ

ประสานงานกบัสโมสรตา่งๆ ในการถ่ายทอดความรู้และโปรแกรมฝึกสอนเยาวชน ก ากบัการท างานของ

ผู้สอนทีมชาตไิทยทกุชดุ จดัฝึกอบรมตา่ง และก ากบัการท างานของ Risk Management Unit และ 

Intelligence Unit 

การวางรากฐานฟุตบอลไทย FOUNDATION AND GRASSROOT DEVELOPMENT 

มีการระดมสมองโคชฟุตบอลทัว่ประเทศ ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศ เพ่ือร่วมกนัวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ระบบการเล่นฟตุบอลท่ีเหมาะสมกบัคนไทย ทัง้ด้านสรีระ แนวคดิ และหลกัความเป็นจริงของนกั

ฟตุบอลไทย  

การด าเนินการสว่นนี ้จ าเป็นต้องเปรียบเทียบกบัระบบการเลน่ฟตุบอลจากทัว่โลก เชน่ ยโุรป (เยอรมนั 

สเปน อิตาลี องักฤษ)  อเมริกาใต้ (บราซิล อาเจนตนิา) เอเชีย (ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้) และอฟัริกา (คาเมรูน 

ไนจีเรีย ไอเวอร่ีโคสต์) 
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การพัฒนาเยาวชนโดยใช้แบบฝึกร่วมกัน 

เม่ือได้ระบบท่ีเหมาะสมกบัคนไทยแล้ว จ าเป็นต้องพฒันาให้เกิดแบบฝึกรับเยาวชนรากหญ้าท่ีเป็นหนึง่

เดียว (Common Grassroot Training Program) และสอดคล้องกบัระบบการเลน่ท่ีต้องการ ยกตวัอยา่ง

เชน่ หากต้องการให้ฟตุบอลไทยมีระบบการเลน่ท่ีเน้นการตอ่บอลระยะสัน้ เลียดกบัพืน้ เชน่เดียวกบัสเปน 

หรืออเมริกาใต้ ก็จะต้องมีแบบฝึกท่ีเน้นความสามารถเฉพาะตวัในการจบับอลให้นิ่ง สง่บอลด้วยความเร็ว

สงู และคดิวิเคราะห์การสง่อยา่งรวดเร็ว เป็นต้น  

แบบฝึกท่ีใช้ร่วมกนันี ้สมาคมฟตุบอลฯ จะต้องเน้นการพฒันานกัฟตุบอลระดบั 6-12 ปี เพ่ือวางฐานราก

ของนกัฟตุบอลให้มีทกัษะท่ีเป็นเลิศและเหมาะสม โดยจะต้องเน้นท่ีการสร้างนกัฟตุบอลในระดบันีใ้ห้มี

จ านวนมากท่ีสดุ เพ่ือให้เกิดตวัเลือกท่ีเยอะท่ีสดุ จงึจะสามารถสง่มอบแก่สโมสรในประเทศและตา่งประเทศ

ได้อยา่งสมบรูณ์ในระยะยาว 
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การพฒันาเยาวชนรากหญ้านี ้จะต้องค านงึระบบคดักรอง กลา่วคือ ยิ่งมีจ านวนมาก จะยิ่งมีนกัเตะ

คณุภาพสงูขึน้และมากขึน้ ในอดีต เรามกัจะเน้นการเลือกนกัเตะเยาวชนท่ีเก่งท่ีสดุหรือนกัเตะพรสวรรค์เพ่ือ

น ามาพฒันา ซึง่ก็จะมีความเส่ียงมากหากนกัเตะคณุภาพเหลา่เลิกเลน่ หรือประสบอบุตัเิหต ุในอนาคต เรา

ควรเน้น การยกระดบันกัเตะเยาวชนท่ีไมเ่ก่งมากนกัให้เกิดการพฒันาทกัษะท่ีสงูขึน้ เม่ือเป็นเชน่นี ้ก็จะเกิด

การแขง่ขนั นกัเตะระดบักลาง และระดบับน ย่อมจะมีการถีบตวัและพฒันาทกัษะให้สงูยิ่งขึน้ไปอีก และเรา

ก็จะมีฐานนกัฟตุบอลคณุภาพเป็นจ านวนมากเป็นท่ีเพียงพอตอ่สโมสรในประเทศ และสามารถสง่ออกเป็น

นกัเตะระดบัโลกในตา่งประเทศไทย  

 

นอกจากนกัเตะในระดบัรากหญ้าแล้ว การพฒันาเยาวชนระดบัอาย ุ13-16 ปี และระดบัอาย ุ17-22 ปี จะ

เป็นบทบาทของอคาเดมีของสโมสรตา่งๆ ซึง่สมาคมฟตุบอลฯต้องชว่ยเหลือและสง่เสริมให้มีความแข็งแรง 
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การอบรมผู้ฝึกสอน 

เม่ือมีแบบฝึกฟตุบอลรากหญ้าท่ีใช้ร่วมกนัแล้ว สมาคมฟตุบอลฯ ท างานร่วมกบัหนว่ยงานเยาวชนตา่งๆ 

เพ่ืออบรมผู้ ฝึกสอนเยาวชนให้มีคณุภาพ เพื่อไปท าหน้าท่ีในโรงเรียนประถมและมธัยมทัว่ประเทศ 

นอกจากนี ้จะต้องมีการเปิด หรือสง่เสริมให้เกิด “ศนูย์ฝึกฟตุบอลรากหญ้า” ในท้องถ่ินตา่งๆ ให้ครอบคลมุ

พืน้ท่ีให้มากท่ีสดุทัว่ประเทศไทย  

การส่งผู้ฝึกสอนไปอบรมในต่างประเทศ 

ส าหรับในระดบัอาชีพ ต้องมีทนุการศกึษาส าหรับผู้ ฝึกสอนระดบัหวักระทิ เพ่ือไปอบรมและดงูานใน

ตา่งประเทศ เพ่ือเพิ่มความรู้และประสบการณ์จากลีกท่ีพฒันาแล้ว โดยแตล่ะปีมี 2-3 ทนุ แยกกนัไปใน

ศกึษาในประเทศท่ีสนใจ ผู้ ท่ีกลบัมาจะมีภาระกิจในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ ฝึกสอนคนอ่ืนๆ ตอ่ไป 

นอกจากนีจ้ะยงัมีโอกาสไปท างานเป็นผู้ ฝึกสอนในตา่งประเทศอีกด้วย 

การยกระดับโครงสร้างสรีระ PHYSICAL COMPETITIVENESS 

การยกระดบัโครงสร้างสรีระนี ้ไม่ได้ความถึงสว่นสงูเพียงอยา่งเดียว แตย่งัหมายถึงความแข็งแรงของ

กล้ามเนือ้ท่ีสมัพนัธ์กบัสว่นสงู อนัจะมีผลให้เกิดนกัฟตุบอลท่ีพร้อมสรรพทัง้ความแข็งแกร่งและความเร็ว 

การยกระดบัโครงสร้างสรีระ จะเร่ิมท าในชว่งของเยาวชนอาย ุ13-16 ปี เป็นหลกั และตอ่เน่ืองไปจนถึงอาย ุ

17-22 ปี วิธีการด าเนินงานส่วนนี ้สามารถท าได้โดยสมาคมฟตุบอลร่วมมือกบัอคาเดมีของสโมสรตา่งๆ ใน

การจดัเตรียมผู้ เช่ียวชาญด้านโภชนาการและเวชศาสตร์การกีฬา เพ่ือหมนุเวียนให้ค าแนะน าเป็นรายบคุคล

แก่นกัเตะเยาวชนในระดบัอายดุงักลา่ว ซึง่โปรแกรมการฝึกซ้อมต้องเอือ้ตอ่การเสริมสร้างกล้ามเนือ้สว่น

ตา่งๆ ด้วย 

ส าหรับในระดบัเยาวชนอาย ุ6-12 ปี นัน้ สามารถท าได้โดยสง่เสริมให้ผู้ปกครองให้ความส าคญัเร่ือง

โภชนาการ ส่วนโปรแกรมฝึกซ้อมควรเน้นท่ีทกัษะและความสามารถเฉพาะตวั ไมจ่ าเป็นต้องเสริมสร้าง

กล้ามเนือ้มากนกั เพราะจ าท าให้เกิดความเครียดและไมส่่งผลดีในระยะยาว 

การพัฒนาเยาวชนระดับอายุต่างๆ YOUTH DEVELOPMENT 
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ระดับอายุ 6-12 ปี  

เป็นบทบาทโดยตรงของสมาคมฟตุบอล ท่ีจะต้องพฒันานกัฟตุบอลระดบัรากหญ้านี ้โดยสามาถท าได้ 2 

สว่นคือ 

1. ศนูย์ฝึกฟุตบอลประจ าท้องถ่ิน สมาคมฟตุบอลฯจะต้องจดัให้มี หรือสง่เสริมให้มี ศนูย์ฝึก

ฟตุบอลระดบัรากหญ้า ในภูมิภาคตา่งๆ การด าเนินงานสามารถจดัตัง้เป็นศนูย์ต้นแบบขึน้มา 

1-2 แหง่ แล้วสง่เสริมให้เอกชนท่ีสนใจด าเนินการเพิ่มเติม แนวความคิดของศนูย์ฯนี ้จะต้องมี

การด าเนินงานตอ่เน่ืองทกุวนั ไมใ่ชเ่ป็นโครงการระยะสัน้เหมือนท่ีท ากนัอยูใ่นปัจจบุนั ส าหรับ

เยาวชนท่ีเข้าร่วม ผู้ปกครองจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยบางสว่น เพ่ือให้ศนูย์ฯ สามารถเลีย้งตวัได้

และมีผู้ ฝึกสอนท่ีมีคณุภาพ 

2. โรงเรียนประถมและมธัยมทัว่ประเทศ สมาคมฟตุบอลฯ จะต้องท างานร่วมกบัโรงเรียนตา่งๆ 

ผา่นทางกระทรวงศกึษาธิการและหนว่ยงานเยาวชนอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ไปสู่

อาจารย์พละและผู้ ฝึกสอนของโรงเรียน นอกจากนีค้วรมีการตระเวณจดัคลีนิคฟตุบอลขึน้ทกุ

สปัดาห์โดยหมนุเวียนไปอยา่งตอ่เน่ือง 

การให้ความส าคญัของการฝึกฝนในชว่งนี ้จะเน้นท่ีทกัษะความสามารถเฉพาะตวั และความสนกุสนานท่ี

เกิดจากฟุตบอล เป็นหลกั  
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ระดับอายุ 13-16 ปี 

สมาคมฟตุบอลฯ ท างานร่วมกบัสโมสรตา่งๆ ให้มีอะคาเดมี ท่ีจะต้องรับชว่งการพฒันาในระดบันี ้โดยมีการ

เชิญวิทยากรระดบัโลกมาอบรมผู้ ฝึกสอนของอคาเดมี นอกจากนีต้้องสง่ผู้ เช่ียวชาญด้านโภชนาการไปให้

วิเคราะห์และให้ค าแนะน าแก่นกัฟตุบอลเป็นรายบคุคล  

ในระดบัอายนีุ ้เยาวชนเร่ิมก้าวเข้าสูว่ยัรุ่น การฝึกสอนควรเน้นเร่ืองสรีระ พละก าลงั และการท างานร่วมกนั

เป็นทีม ในขณะเดียวกนัต้องเสริมด้านจิตวิทยาเยาวชน เพ่ือเพิ่มความมัน่ใจและมีเป้าหมายในการเลน่

ฟตุบอลท่ีชดัเจน 

ส าหรับในระดบัโรงเรียน จะเป็นชว่งของการแขง่ขนัในรายการตา่งๆ ของกรมพละศกึษา ทีมงานพฒันา

เทคนิคของสมาคมฟตุบอลจะต้องมีบทบาทในการสงัเกตกุารณ์และให้ค าแนะน า 

ระดับอายุ 17-22 ปี 
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เป็นชว่งท่ีนกัฟุตบอลมีความสมบรูณ์พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะนกัฟตุบอลระดบัคณุภาพอาจเล่ือนชัน้ขึน้ไป

เลน่ฟตุบอลอาชีพ ส่วนระดบักลางและระดบัฐานราก อาจต้องใช้เวลาพฒันาในทีมส ารองหรือทีมเยาวชน  

การจดัการแขง่ขนัลีกส ารองและลีกเยาวชน จะเป็นบทบาทของสมาคมฟตุบอลผา่นทางบริษัทไทยพรีเมียร์

ลีก ท่ีจะต้องให้ความส าคญัในการจดัการแขง่ขนัท่ีมีคณุภาพและมีเงินรางวลั เพ่ือให้สโมสรเกิดการต่ืนตวั

ในการคดัเลือกและพฒันาผู้ เลน่ 

โปรแกรมพัฒนานักเตะไทยสู่ระดับโลก  

SUPERSTAR DEVELOPMENT PROGRAM 

การจะท าให้ทีมชาตไิทยก้าวไปสูผู่้น าด้านฟตุบอลของเอเชีย จ าเป็นจะต้องมีนกัฟุตบอลระดบัท่ีไปค้าแขง่ใน

ลีกชัน้น าของโลก และการจะไปสูจ่ดุนัน้จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านตา่งๆ ให้แก่นกัฟุตบอล 

โปรแกรมนีจ้ะคดัเลือกนกัฟตุบอลท่ีมีฝีเท้าโดดเดน่จ านวนปีละ 5-10 คน เพ่ือเข้าโปรแกรมการพฒันาพิเศษ 

เพิ่มความรู้ในองค์ประกอบอ่ืนนอกสนามฟตุบอล เชน่ ปรัชญากีฬา การฝึกอบรมด้านภาษา การเข้าสงัคม 

การพฒันาบคุลิกภาพ การพดูในท่ีสาธารณะ และภาวะผุ้น า เป็นต้น ส าหรับในด้านธุรกิจเป็นหน้าท่ีของ

บริษัทตวัแทน (Player Agent) ท่ีมีคณุภาพ มีการสง่เสริมให้นกัฟตุบอลใช้เวลายามว่างไปออกรายการ

โทรทศัน์หรือเป็นผู้น าเสนอสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Product Presenter)  

 

การบริหารทมีชาติไทยชุดต่างๆ  

MANAGEMENT OF NATIONAL TEAM 

คณะท างานบริหารความเส่ียง 

นอกเหนือจากการมอบหมายทีมงานผู้ ฝึกสอนในชดุตา่งๆ แล้ว “ทีมชาตไิทย” จ าเป็นจะต้องมีการท างานใน

องค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ การหาข้อมลูคูแ่ขง่ขนัรายบคุคล การบริหารก าจดัความเส่ียง หนว่ยงาน

นีจ้ะเรียกวา่ “คณะท างานบริหารความเส่ียง” (Risk Management Unit) ประกอบด้วยทีมงานจ านวน

ประมาณ 5-10 คน ดแูลข้อมลูเชิงลกึด้าน คูแ่ขง่ สนามแข่งขนั-สนามฝึกซ้อม โรงแรมท่ีพกั การเชียร์  

ผู้จัดการท่ัวไป  
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ดแูลทีมชาตไิทยทกุชดุ จะต้องเป็นบคุคลท่ีเป็นพนกังานประจ าท างานเตม็เวลา มีความรู้เร่ืองการจดัการ

ฟตุบอลท่ีเข้มข้น อาจเป็นบคุคลเดียวกบัหวัหน้าคณะท างานบริหารความเส่ียง และจะต้องประสานกบั

หวัหน้าผู้ ฝึกสอนแตล่ะชดุได้เป็นอยา่งดี 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน 

ท าหน้าท่ีดแูลการเตรียมทีม การฝึกซ้อม ของทีมชาตไิทยแตล่ะชดุ ทัง้นีจ้ะต้องประสานงานกบัผู้จดัการ

ทัว่ไป และประธานกรรมการพฒันาเทคนิคอย่างใกล้ชิด 

หวัหน้าผู้ ฝึกสอนก ากบัการท างานของ แพทย์ประจ าทีม คณะผู้ ฝึกสอน นกักายภาพ โภชนาการ และ

นกัจิตวิทยา 
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การวัดผลการด าเนินงาน  

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

2556-2557  

- มีบทสรุป “แมแ่บบฟตุบอลไทย” มีแบบฝึกเยาวชนท่ีใช้ร่วมกนั  

- เร่ิมโครงการพฒันาเยาวชนระดบัรากหญ้า (6-12 ปี) ท่ีเป็นรูปธรรม มีการตัง้ศนูย์ฝึก

ฟตุบอลประจ าท้องถ่ินท่ีมีการด าเนินงานตอ่เน่ือง อยา่งน้อยใน 4 ภมูิภาคหลกัของ

ประเทศ  

- สโมสรในไทยพรีเมียร์ลีก อย่างน้อยคร่ึงหนึง่มีอคาเดมี (13-16 ปี และ 17-22 ปี) เป็น

ของตนเองหรือร่วมกบัอคาเดมีพนัธมิตร มีการแขง่ขนัลีกเยาวชน และลีกส ารองท่ีได้

มาตรฐาน  

- เร่ิมการด าเนินงานการบริหารความเส่ียง Risk Management Unit ในการแขง่ขนัของ

ทีมชาตไิทย มีพนกังานประจ าท าหน้าท่ี ภายใต้การควบคมุของผู้จดัการทัว่ไป (การ

วดัผลด้านผลงานทีมชาตไิทยให้ดจูาก “กลยทุธ์ด้านคณุภาพและเป้าหมายการ

แขง่ขนั”) 

2558-2560  

- เร่ิมมีโครงการพฒันานกัเตะไทยสูร่ะดบัโลก (Superstar Development Program) 

เพ่ือคดัเลือกนกัเตะคณุภาพอยา่งน้อยปีละ 5-10 คนเข้าหลกัสตูรเข้มข้น เม่ือสิน้สดุ

ของชว่ง มีนกัเตะอย่างน้อย 1-2 คน ค้าแข้งในลีกดงัของเอเชีย เชน่ ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ 

จีน ออสเตรเลีย หรือในลีกดงัของยโุรป เชน่ อิตาลี เยอรมนั เนเธอร์แลนด์ สเปน 

องักฤษ เป็นต้น  

- ตดิตามผลการด าเนินงานโครงการพฒันาเยาวชนโดยมีเป้าหมายมีนกัเตะเยาวชน

อายตุ ่ากวา่ 12 ปี ผา่นการอบรมอย่างน้อยปีละ 20,000 คน 
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- ทกุสโมสรในไทยพรีเมียร์ลีก มีอคาเดมีเป็นของตนเองหรือร่วมกบัอคาเดมีท่ีเป็น

พนัธมิตร 

- Risk Management Unit มีการท างานเตม็รูปแบบ (การวดัผลด้านผลงานทีมชาตไิทย

ให้ดจูาก “กลยทุธ์ด้านคณุภาพและเป้าหมายการแขง่ขนั”) 

2561-2565  

- มีนกัเตะไทยไปค้าแข้งในลีกเกรดเอทัว่โลก อยา่งน้อย 3-5 คน 

- มีจ านวนนกัเตะเยาวชน (อาย ุ6-12 ปี) ผา่นการฝึกในศนูย์ฝึกฟตุบอลประจ าท้องถ่ิน

ตา่งๆ รวม 200,000 คน 

- (การวดัผลด้านผลงานทีมชาตไิทยให้ดจูาก “กลยทุธ์ด้านคณุภาพและเป้าหมายการ

แขง่ขนั”) 
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กลยทุธด์า้นคณุภาพ และเปา้หมายการแข่งขนั  
Match Quality and Target Strategy 
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เป้าประสงค์ OBJECTIVE 

เป้าประสงค์ของกลยทุธ์ด้านนี ้เพ่ือให้เกิดการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของฟตุบอลไทย เพ่ือให้มีแมทช์การ

แขง่ขนัท่ีมีคณุภาพ นอกจากนีเ้พ่ือให้ทีมชาตไิทยมีการวางแผนแมทช์อุน่เคร่ืองระยะยาว พร้อมทัง้ก าหนด

เป้าหมายการแขง่ขนัให้เหมาะสมตามชว่งระยะเวลาเพ่ือให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้น าในทวีปเอเชียได้ในท่ีสดุ 

ประธานฝ่ายคุณภาพและเป้าหมายการแข่งขัน  
STADIUM AND INFRASTRUCTURE  

เป็นบคุคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านจดัการสนามกีฬา การจดัการแขง่ขนั การตดัสิน กฏระเบียบการ

จดัแขง่ขนัฟตุบอล การจดังานใหญ่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประสานกบัคนเป็นจ านวนมาก งานในต าแหนง่นี ้

เป็นหวัหน้าคณะในการวางแผนและน าไปปฏิบตัเิพ่ือให้เกมฟตุบอลของไทย ทัง้ระดบัภายในประเทศและ

ระหวา่งประเทศมีคณุภาพในทกุๆ ด้าน เอือ้ตอ่งานด้านการตลาดและศรัทธามหาชน 

โครงสร้างพื้นฐาน STADIUM AND INFRASTRUCTURE  

สมาคมฟตุบอลฯ จ าแสดงบทน าในการพฒันาสนามแขง่ขนัฟตุบอลและโครงสร้างพืน้ฐานอ่ืนๆ ให้ควบคู ่

ไปกบัการพฒันาด้านอ่ืนๆ โดยแบง่การพฒันาโครงสร้างนี ้เป็น 2 ภาระกิจหลกั 

1. การพฒันาสนามแขง่ขนัของสมาคมฟตุบอลฯ เอง เพ่ือความคลอ่งตวัในการใช้งานเพื่อการแขง่ขนั

ของทีมชาตไิทยชดุตา่งๆ โดยสนามท่ีจะสร้างใหมนี่ ้มีความจปุระมาณ 20,000-40,000 คน  ใน

กรณีท่ีมีแมทช์ท่ีมีมีความต้องการมากกวา่นี ้อาจใช้วิธีเชา่สนามราชมงัคลาฯ จากการกีฬาแหง่

ประเทศไทย 

รูปแบบของการพฒันาสนามแหง่ใหมนี่ ้ใช้วิธีร่วมลงทนุกบัเจ้าของท่ีดนิ และ/หรือ กบับริษัทพฒันา

อสงัหารัมทรัพย์ท่ีสนใจ ควรตัง้ในท าเลท่ีเหมาะสม ใกล้ระบบขนสง่มวลชนแบบราง โดยแบง่

สดัสว่นการใช้พืน้ท่ีศนูย์การค้าเชิงพานิชย์ และพืน้ท่ีส าหรับสนามกีฬา โดยให้สนามแหง่นีส้ามารถ

เลีย้งตวัเองได้ในเชิงธุรกิจ และมีการแขง่ขนัฟตุบอลหรือกิจกรรมอ่ืนๆ อยูเ่ป็นประจ า 
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2. การสง่เสริมให้สโมสรตา่งๆ ทัว่ประเทศ มีการพฒันาสนามแขง่ขนัท่ีทนัสมยัในรูปแบบเชน่เดียวกบั

ข้อ 1. ทัง้นี ้สมาคมฟุตบอลฯ จะต้องขอการสง่เสริมจากภาครัฐด้วยการขอสิทธิประโยชน์เชน่

ลดหย่อนภาษี  เป็นต้น 

 

ความยุติธรรมในการตัดสิน MATCH JUSTICE 

การพฒันาผู้ตดัสินและจริยธรรมถือเป็นเร่ืองส าคญัในการยกมาตรฐานของเกมให้มีคณุภาพ  โดยแบง่การ

ท างานเป็นภาระกิจตา่งๆ ดงันี ้

1. การยกระดับความรู้ จดัให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งผู้ตดัสินด้วยกนัเอง ทัง้ผู้ตดัสินท่ีอยู่ใน

เมืองไทย และผู้ตดัสินจากตา่งประเทศ โดยอาศยักรณีศกึษาจากวิดิทศัน์แมทช์การแขง่ขนัตา่งๆ 

สามารถท าได้ทัง้ทนัทีท่ีแมทช์การแขง่ขนัจบลง  และการฝึกอบรมประจ าเดือน 
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2. การยกระดับเกียรตภิูมิ โดยเน้นการเสริมคณุคา่ด้านจริยธรรม ให้ความส าคญักบัการวางกฏของ

ผู้ตดัสินท่ีเข้มงวด การประพฤติตนในและนอกสนามแขง่ขนั สร้างระยะหา่งระหวา่งผู้ตดัสิน กบันกั

ฟตุบอล กองเชียร์ และผู้บริหารทีม เป็นต้น 

3. การให้สวัสดกิารและการคุ้มครอง จะต้องสร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัของผู้ตดัสิน 

ก่อนและหลงัการแขง่ขนัจนถึงท่ีพกั นอกจากนีค้วรมีหลกัประกนัให้ผู้ ตดัสินท่ีท าหน้าท่ีอยา่ง

ตรงไปตรงมา มีสวสัดิการและการท าประกนัในกรณีถกูท าร้ายโดยนกัฟตุบอลหรือสภาพแวดล้อม

อ่ืนๆ 

4. บทลงโทษ เม่ือมีการยกระดบัความรู้ เกียรตภิมูิ และสวสัดกิารเพ่ือคุ้มครองผู้ตดัสินแล้ว 

จ าเป็นต้องมีบทลงโทษท่ีเดด็ขาดในกรณีท่ีการตดัสินผิดพลาดแบบสจุริต การประพฤติตนไม่

เหมาะสม และการทจุริตในหน้าท่ี บทลงโทษดงักลา่วจะต้องมีการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

บงัคบัใช้ในทกุกรณี 
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เป้าหมายการแข่งขัน MATCH TARGET 

การก าหนดเป้าหมายและจดัหาคูแ่ขง่ขนัของทีมชาตไิทยท่ีเหมาะสมในชว่งตา่งๆ เพ่ือการพฒันาฝีเท้า 

การก าหนดเป้าหมายและจดัหาคูแ่ขง่ขนัของทีมชาตไิทย เพ่ือนดัอุน่เคร่ืองและกระชบัมิตรนี ้จ าเป็นจะต้อง

วางแผนลว่งหน้าเป็นเวลานาน เพ่ือให้ได้ทีมอุน่เคร่ืองท่ีต้องการจริงๆ มิใชก่ารอุน่เคร่ืองแบบขอไปที 

การวางเป้าหมายด้านแมทช์การแขง่ขนั แบง่ออกเป็น 3 ชว่ง เพ่ือให้มีพฒันาการตอ่เน่ือง 

ช่วงพลิกฟ้ืนศรัทธา (2556-2557) 

ตัง้เป้าหมายท่ีจะชนะทีมระดบัอาเซียน และทีมเกรดบีและเกรดซี ในเอเชียให้ได้เป็นส่วนใหญ่ โดย 

ทีมท่ีตัง้เป้าจะเอาชนะ อาทิเชน่  เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ พมา่ ลาว เยเมน  โอมาน กาตาร์ 

ซีเรีย คาร์ซกัสถาน เติร์กมินิสถาน เป็นต้น 

ทีมท่ีควรจดันดัอุน่เคร่ืองฟีฟ่าเดย์เพ่ือพฒันาฝีเท้า อาทิเช่น อิหร่าน อิรัก เกาหลีเหลือ ซาอดุิอาระเบีย คเูวต 

นิวซีแลนด์ จีน หรือ อซุเบกิสถาน เป็นต้น 

ช่วงสร้างความร่วมมือ (2558-2560) 

ตัง้เป้าหมายท่ีจะตอ่กรกบัทีมเกรดเอของเชียได้อยา่งสนกุสนาน สามารถเสมอหรือเอาชนะได้ในบางครัง้ 

และควรมีการอุน่เคร่ืองฟีฟ่าเดย์กบัทีมชัน้น าตา่งทวีป  

ทีมท่ีตัง้เป้าจะเสมอหรือเอาชนะ อาทิเชน่ อิหร่าน อิรัก เกาหลีเหนือ ซาอดุอิาระเบีย คเูวต จีน อซุเบกิสถาน 

กาต้าร์ ไนจีเรีย อิยิปต์ ตรุกี เป็นต้น 

ทีมท่ีควรจดันดัอุน่เคร่ืองฟีฟ่าเดย์เพ่ือพฒันาฝีเท้า และตอ่กรได้สมศกัดิศ์รี อาทิเชน่ เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น 

ออสเตรเลีย คาเมรูน เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา สวีเดน เดนมาร์ค หรือ รัสเซีย เป็นต้น 

ช่วงกระตุ้นและสร้างความต่อเน่ือง (2561-2565) 

ตัง้เป้าหมายท่ีจะเป็นทีม 1 ใน 5 ชัน้น าของเอเชีย ตอ่สู้กบัทกุทีมในโลกได้อยา่งสนกุสาน 
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ทีมท่ีตัง้เป้าจะเสมอหรือเอาชนะ อาทิเชน่ เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย คาเมรูน เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา 

สวีเดน เดนมาร์ค หรือ รัสเซีย เป็นต้น  

ทีมท่ีควรจดันดัอุน่เคร่ืองฟีฟ่าเดย์เพ่ือพฒันาฝีเท้า ควรเป็นทีมชัน้น าของโลก อาทิเชน่ เยอรมนั อาเจนตนิา่ 

บราซิล สเปน องักฤษ อิตาลี อรุุกวยั ฝร่ังเศษ เป็นต้น 

 

การวัดผลการด าเนินงาน  

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

 

2556-2557   

-     เร่ิมโครงการพฒันาสนามแขง่ขนัของสมาคมฟุตบอลฯ ตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตัง้ท่ี

เหมาะสมและผู้ ร่วมทนุพร้อมเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง 
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- สโมสรตา่งๆ ได้รับการสนบัสนนุด้านสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล  

- ผู้ตดัสินชาวไทยได้รับการยอมรับจากสโมสรตา่งๆ  

- ด้านผลการแขง่ขนั ทีมชาตไิทย เป็นแชมป์ซีเกมส์ หรือ อาเซียนคพั หรือแชมป์ระดบั

เยาวชนอาเซียน อย่างใดอย่างหนึง่ 

2558-2560  

- สนามแขง่ขนัของสมาคมฟตุบอลก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดใช้งานได้ 

- สโมสรตา่งๆ อย่างน้อย 10 แหง่มีสนามท่ีมีความทนัสมยัรองรับกลุม่ลกูค้าคนรุ่นใหม่ 

- ด้านผลการแขง่ขนั ทีมชาตสิามารถตอ่กรกบัทีมเกรดเอของเอเชียได้อยา่งสมศกัดิ์ศรี 

สามารถเสมอ หรือเอาชนะได้ในบางครัง้ เชน่ อิหร่าน อิรัก เกาหลีเหนือ 

ซาอดุิอาระเบีย คเูวต จีน อซุเบกิสถาน กาต้าร์ ไนจีเรีย อิยิปต์ ตรุกี เป็นต้น 

2561-2565 

 -  ด้านผลการแขง่ขนั ทีมชาตไิทยสามารถเป็นทีมชัน้น า 1-5 ของเอเชีย สามารถเสมอหรือ

เอาชนะทีมชัน้น าในเอเชียและทวีปตา่งๆ ได้ เชน่  เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย คาเมรูน 

เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา สวีเดน เดนมาร์ค หรือ รัสเซีย เป็นต้น 
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กลยทุธก์ารตลาดและศรทัธามหาชน  

Marketing and Public Trust Strategy 
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เป้าประสงค์  

OBJECTIVE 

มีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างฐานการสนบัสนนุจากแฟนฟตุบอลไทยให้มีทัง้คณุภาพและปริมาณ โดยใช้ระบบ

การบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า (Customer Relations Management) เม่ือครบเวลาของแผนงานแล้ว ควร

มีเครือขา่ยแฟนบอลท่ีให้การสนบัสนนุไมน้่อยกว่า 1,000,000 คน และสามารถระดมเงินสนบัสนนุได้ปีละ

ไมน้่อยกวา่ 500 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการพฒันาตา่งๆ 

เม่ือครบเวลาของแผนงาน เป้าหมายด้านจ านวนแฟนบอลและกองเชียร์ในสนามควรมีไมน้่อยกวา่ 30,000-

50,000 คน ในนดัเลน่ในบ้าน และระหวา่ง 3,000-5,000 ในนดัเยือนตา่งประเทศ 

ประธานฝ่ายการตลาดและศรัทธามหาชน  

MARKETING AND PUBLIC TRUST PRESIDENT 

เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดและการส่ือสารมวลชนในธุรกิจขนาดใหญ่ ท าหน้าท่ี

วางแผนและเป็นหวัหน้าคณะในการด าเนินงานกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาดตา่งๆ เพ่ือให้ฟตุบอลไทย

ได้รับแรงศรัทธาและการสนบัสนนุทัง้จากบริษัทเอกชนและจากมหาชน 

การเพิ่มคุณค่าและศักดิ์ศรีแก่ฟุตบอลไทย และนัก

ฟุตบอลทีมชาติไทย  

PRESTIGE VALUE AND PRIDE OF THAI FOOTBALL AND THAI NATIONAL PLAYERS  

ในขณะท่ีจดัท า The 10 Year Plan นี ้ศกัดิศ์รีของฟตุบอลไทย โดยเฉพาะทีมชาตไิทย ได้ตกต ่าลงเป็นอนั

มาก สาเหตมุาจากการไมใ่ห้ความส าคญัแก่รายละเอียดปลีกย่อยด้าน “คณุคา่” ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบันกั

ฟตุบอลทีมชาตไิทย จงึท าให้นกัฟตุบอลทีมชาตไิทยไมไ่ด้รับเกียรตจิากสงัคมเทา่ท่ีควร ในขณะเดียวกนั ก็

ท าให้นกัฟุตบอลไมรู้่สกึวา่ตนเองมีเกียรตแิละควรคา่แก่การได้รับเกียรตนิัน้ 

การจะเพิ่มคณุคา่และศกัดิ์ศรีให้แก่ฟตุบอลไทย และนกัฟุตบอลทีมชาตไิทยนัน้ จ าเป็นท่ีจะต้องท าอยา่ง

พร้อมกนัในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย 
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อดีตนักฟุตบอลทีมชาตไิทย  

เพ่ือสง่เสริมเกียรตภิมูิของนกัฟตุบอลทีมชาตไิทยให้มีศกัดิ์ศรีเย่ียงวีรบรุุษท่ีท าคณุงามความดีให้กบั

ประเทศชาต ิควรจะต้องมีการประกาศเกียรติคณุให้แก่นกัฟตุบอลไทยในอดีตทกุยกุทกุสมยั สามารถท าได้

โดยให้ความส าคญัแก่คณุคา่ทางจิตใจ ได้แก่  

- มีการมอบเหรียญหรือเข็มท่ีระลกึ และการออกบตัร VIP ตลอดชีพของสมาคมฟตุบอล

ฯ ให้แก่ผู้ ท่ีเคยตดิทีมชาตทิกุชดุทกุคน 

- จดัโซนท่ีนัง่ VIP ให้เป็นการเฉพาะในนดัท่ีทีมชาตไิทยท าการแขง่ขนั โดยอาจตัง้ช่ือ

โซนวา่ LEGENDARY PLAYERS BOX (LPB) เพ่ือให้อดีตผู้ เลน่ทีมชาตมิาร่วมตวักนั

เพ่ือให้ก าลงัใจแก่นกัเตะรุ่นน้อง 

- มีการประกาศช่ืออดีตนกัเตะทีมชาตท่ีิเข้าร่วมชมการแขง่ขนัของทีมชาตไิทย (โดยอาจ

ประกาศก่อนการแขง่ขนั หรือระหวา่งพกัคร่ึงเวลา) เพ่ือประกาศเกียรติคณุให้แฟน

บอลรุ่นใหมไ่ด้รู้จกั 

- จดัท า Thai Football Hall of Fame (TFHF) ในลกัษณะพิพิธภณัฑ์ ขึน้ในสนามท่ี

สมาคมฟตุบอลฯ จดัสร้าง (อ่านกลยทุธ์ด้านคณุภาพและเป้าหมายการแขง่ขนั) โดย

ร่วมกบัสมาคมประวตัิศาสตร์ฟตุบอลแหง่ประเทศไทย  

นักฟุตบอลทีมชาตไิทย 

- ส าหรับนกัฟตุบอลท่ีตดิทีมชาตเิป็นครัง้แรกทกุคน จดัให้มีการปฐมนิเทศโดยเน้นย า้ถึง

ความภาคภมูิใจของการตดิทีมชาต ิมีการระลกึถึงประวตัศิาสตร์ฟุตบอลไทย และมี

การถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่จากอดีตผู้ เลน่ท่ีเป็นต านาน  

- มีการมอบเหรียญหรือเข็มท่ีระลกึ และบตัร VIP ตลอดชีพให้แก่ ผู้ เลน่ท่ีติดทีมชาตเิป็น

ครัง้แรก 

- การเลน่ทีมชาตทิกุนดั ควรมีการมอบประกาศณียบตัรแก่ผู้ เลน่ตวัจริงและตวัส ารอง 

การปรับปรุงเอกลักษณ์ และภาพลักษณ์ของทีมชาติไทย 
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เป็นประเดน็ถกเถียงกนัมาโดยตลอดถึงเอกลกัษณ์ของทีมชาตไิทยท่ีขาดความโดดเดน่ และความนา่เกรง

ขาม โดยเฉพาะในเร่ืองของโลโก หรือ อาร์ม (Coat of Arm) ซึง่ดผูิวเผินจากคนท่ีไมเ่ข้าใจแง่มมุเชิง

การตลาดอาจมองเป็นเร่ืองไร้สาระ หรือเป็นเร่ืองเล็กท่ีไม่นา่ใสใ่จ หากแตส่ญัญลกัษณ์ท่ีจบัต้องได้เหลา่นี ้

แท้จริงแล้วคือกญุแจส าคญัท่ีน าไปสูค่วามนิยมและความประทบัใจของประชาชนชาวไทย ตลอดจน

ชาวตา่งชาตท่ีิได้พบเห็น  

ในเร่ืองของเอกลกัษณ์แบง่ออกได้เป็น  

1. โลโก, อาร์ม (Coat of Arm) ควรมีการปรับปรุงให้มีความเป็นอมตะ มีความขลงัเหนือการเวลา 

ดงัเชน่ท่ีทีมชาติตา่งๆ ใช้กนัอยู ่โดย Coat of Arm ของทีมชาตไิทย ควรบอกเลา่เร่ืองราวและมี

มรดกทางประวตัิศาสตร์เพ่ือคงความศกัดิส์ิทธ์ิและนา่เกรงขาม และท่ีส าคญัเพื่อให้ปราศจากข้อ

ถกเถียงอีกตอ่ไป 

คณะผู้จดัท า The 10 Year Plan ฉบบันี ้เห็นวา่ควรมีการมอบหมายให้ศลิปินระดบัชาตท่ีิได้รับการ

ยอมรับอยา่งกว้างขวางทัว่ประเทศ เป็นผู้ออกแบบ โดยมีพืน้ฐานมาจาก ช้างทรงของสมเดจ็พระ

นเรศวรมหาราช (พระยาปราบหงสา) หรือ อาจน าตราพระมหาพิชยัมงกฏุท่ีพระบาทสมเดจ็พระ

มงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระราชทานแก่คณะฟตุบอลแห่งชาตสิยาม มาประยกุต์เพ่ือให้มีความ

เหมาะสม 

2. ชดุแขง่ขนัทีมชาตไิทย  ควรมีการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจน แม้จะมีการใส่รายละเอียดท่ี

แตกตา่งกนัตามการแขง่ขนัในแตล่ะชว่ง แตก่ารผสมสีหลกั แดง-ขาว-น า้เงิน และลวดลายบนเสือ้ 

ควรมีเอกลกัษณ์ท่ีถาวร เชน่ ชดุเหย้า เป็น เสือ้แดงขลิบน า้เงิน กางเกงขาว ชดุเยือน เป็น เสือ้น า้

เงินขลิบแดง กางเกงขาว เป็นต้น 

การเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน โดยปรับปรุงคุณภาพการถ่ายทอดสด 

สิ่งท่ีท าให้กีฬาฟตุบอลเป็นกีฬายอดนิยมอนัดบัหนึง่ของโลกนัน้ นอกจากธรรมชาติของการแขง่ขนัท่ีมีคนดู

ในสนามเป็นจ านวนมากแล้ว ยงัเกิดจากการถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์ท่ีสามารถแพร่กระจายสคูนจ านวน

มหาศาล ดงันัน้ การท่ีภาพ เสียง และบรรยากาศอนันา่สนใจท่ีเกิดขึน้ในสนามสามารถถกูถ่ายทอดไปยงั

ผู้ชมทางบ้าน ก็เป็นกญุแจท่ีจะท าให้การแขง่ขนัฟตุบอลนัน้ๆ ประสบความส าเร็จอย่างสงู  
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จ านวนผู้ชมในสนามฟุตบอลอาจมีมากถึง 40,000-80,000 คนตอ่นดั แตห่ากการแพร่กระจายไปยงั

โทรทศัน์หรือแพร่กระจายไปอยา่งขาดอรรถรสไมเ่ป็นท่ีนา่สนใจ ก็อาจท าให้สญูเสียโอกาสในการเข้าถึงผู้ชม

นบัล้าน สิบล้าน หรือแม้กระทัง่ร้อยล้านคน (การแขง่ขนัฟตุบอลโลกนดัชิงชนะเลิศเม่ือปี 2006 มีผู้ชมทาง

บ้านถึง 715 ล้านคนทัว่โลก) ซึง่ก็เทา่กบัว่าคนท่ีเข้าไปชมในสนามจ านวนหลกัหม่ืนนัน้ ไมมี่มลูคา่อะไรเลย

เม่ือเปรียบกบัมหาชนจ านวนหลกัล้านคน ท่ีจะท าให้ “การตลาดของฟตุบอล” เกิดขึน้ได้จริงๆ 

การปรับปรุงคณุภาพการถ่ายทอดสด จงึเป็นกญุแจส าคญัในการท าให้ฟตุบอลไทยประสบความส าเร็จทัง้

ในแง่ความนิยมและผลการแขง่ขนั  

การปรับปรุงคณุภาพการถ่ายทอดสด ต้องใช้ปัจจยัในการด าเนินการ 2 ปัจจยัด้วยกนั ได้แก่  

1. เทคโนโลยีและอปุกรณ์ เชน่ กล้องแบบ High Definition (HD) จ านวนมากเพ่ือจบัอารมณ์

ความรู้สกึตา่งๆ ในสนาม สญัญาณถ่ายทอดท่ีดี เทคนิคการเลน่ภาพแบบ Super Slow Motion 

เป็นต้น  

2. ความคดิสร้างสรรค์ นอกจากอปุกรณ์อนัทนัสมยัแล้ว การปรับปรุงคณุภาพการถ่ายทอดสดยงัต้อง

ใช้ความคดิสร้างสรรค์ของคนท่ีท าหน้าท่ีผลิต การถ่ายทอด (Producer)   

เม่ือครัง้เจลีก ในประเทศญ่ีปุ่ น เพิ่งจะเร่ิมมีความนิยม โปรดวิเซอร์ชาวญ่ีปุ่ นได้ริเร่ิมการน ากล้องแบบราง

เล่ือน (Dolly) อยา่งท่ีใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์มาใช้ในการถ่ายทอดสดฟตุบอล เพ่ือจบัภาพบริเวณริม

เส้นข้างสนาม ท าให้เพิ่มการเคล่ือนไหวของภาพให้มีความเร็ว (Dynamic) จงึท าให้นกัฟตุบอลดมีูความเร็ว

สงูเป็น่ีต่ืนเต้นของผู้ชมทางบ้านมากขึน้ 

จากตวัอย่างข้างต้นนี ้แสดงให้เห็นวา่ อปุกรณ์ท่ีเรียบง่ายบวกกบัความคิดสร้างสรรค์ สามารถท าให้การ

ถ่ายทอดฟุตบอลนา่ต่ืนเต้น เพิ่มความนิยม และเพิ่มมลูคา่ของเกมได้ในท่ีสดุ  

คณะผู้จดัท าแผน The 10 Year Plan เสนอวา่ การถ่ายทอดสดฟตุบอลของไทย ควรมีการลงลกึใน

รายละเอียดเชิงเทคนิค เชน่ จ านวนกล้องท่ีใช้ในการถ่ายทอดฟุตบอลหนึง่นดั ระบบเทคโนโลยีตา่งๆ 

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphic) ท่ีเป็นตวัหนงัสือประกอบและข้อมลูนกัเตะ ประกอบกบั 

ความคดิท่ีเป็นนวตกรรม เพ่ือเพิ่มมลูคา่ของเกม 
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สมาคมฟตุบอลฯ จ าเป็นต้องการก าหนดหลกัเกณฑ์ (Term of Reference – TOR) ของผู้ เข้าร่วมประมลู

สิทธิในการถ่ายทอดโดยละเอียด และจะต้องให้มีการแขง่ขนัในด้านคณุภาพการถ่ายทอดอยา่งเข้มข้น 

การใช้การส่ือสารอย่างบูรณาการ 

หากมองฟตุบอลในเชิงธุรกิจ แนน่อนธุรกิจยอ่มจะต้องมีการลงทนุ และการลงทนุในเชิงการส่ือสาร

การตลาดถือเป็นเร่ืองจ าเป็นในธุรกิจยคุใหมท่ี่สงัคมมีความซบัซ้อนมากขึน้ 

ในวงการส่ือสารการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ ก็ได้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งกว้างขวางในชว่ง 10-20 ปีท่ี

ผา่นมา ทัง้นีสื้บเน่ืองจากวิถีชีวิตและการบริโภคส่ือท่ีเปล่ียนแปลง การเผยแพร่ข่าวสารตา่งๆ ไมส่ามารถ

จ ากดัอยูแ่ตเ่พียงการให้สมัภาษณ์นกัข่าวด้านกีฬาแตเ่พียงอยา่งเดียวได้ แตจ่ าเป็นต้องใช้การส่ือตา่งๆ 

อยา่งครบวงจร เพ่ือให้ครอบคลมุกลุม่คนท่ีหลากหลายมากท่ีสดุ 

ข้อดีของการใช้ส่ือสารการตลาดและประชาสมัพนัธ์ของฟตุบอลไทย และทีมชาตไิทย ไมใ่ชล่ าพงัแตก่ารท า

ให้มีแฟนฟตุบอลไทยจ านวนมากขึน้ แตย่งัเป็นการชว่ยเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของธุรกิจตา่งๆ ท่ีเป็น

ผู้สนบัสนนุของสมาคมฟตุบอลไทยฯ อีกด้วย ซึง่ก็จะท าให้ “วงจรแหง่ความเจริญรุ่งเรืองของฟตุบอลไทย” 

หมนุไปอย่างตอ่เน่ือง และเข้ามาแทนท่ี “วงจรอบุาตว์” ได้ในท่ีสดุ  

เนือ้หาหลกัท่ีใช้ในการส่ือสาร แบง่ออกเป็น 

1. สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี (Branding) เป็นเนือ้หาท่ีเน้นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของฟตุบอลไทยโดยรวม 

เชน่ การกระตุ้นให้คนนิยมบริโภคฟตุบอลไทย การเพิ่มศกัดิ์ศรีและเกียรตภิมูิของนกัฟุตบอลและทีม

ชาตไิทย  

2. โครงการรณรงค์ (Campaigning) เชน่ การรณรงค์โครงการฟตุบอลสร้างชาต ิหรือการรณรงค์

เพ่ือให้ทีมชาตไิทยบรรลเุป้าหมายการแขง่ขนัตา่งๆ ไมว่า่จะเป็ม แชมป์ซีเกมส์ แชมป์เอเชียนคพั หรือ

การเข้ารอบฟุตบอลโลกเป็นต้น เป็นต้น 

3. การประชาสมัพนัธ์แมทช์การแขง่ขนัตา่งๆ (Informing) เน้นการให้ข้อมลูการแขง่ขนั วนัเวลา 

สถานท่ี และดารานกัเตะคนส าคญั ตลอดจนช์การแขง่ขนันดันัน้ๆ  

เทคนิคในการส่ือสาร 
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1. Beauty of the Game เน้นให้ความส าคญัเกมการแขง่ขนั และนกัฟตุบอลมากกว่านกัการเมืองหรือ

คณะผู้จดั 

2. Endorser ใช้บคุคลมีช่ือเสียงนอกวงการฟตุบอล เชน่ ดารานกัแสดง บคุคลท่ีได้การยอมรับ เป็น

ผู้น าเสนอในฐานะผู้น าความคดิ 

3. Participation เน้นการมีสว่นร่วม ให้เข้าถึงจิตใจของคนจ านวนมาก  

4. Constructive Nationalism เน้นความรักชาต ิและความเป็นชาตินิยมอยา่งสร้างสรรค์  

การใช้ส่ืออยา่งครอบคลมุ 

การส่ือสาร มิได้หมายความถึงการให้สมัภาษณ์แก่นกัข่าวท่ีตนรู้จกัและคุ้นเคยเท่านัน้ แตจ่ าต้องมีการใช้ส่ือ

ตา่งๆ ท่ีครอบคลมุ เพื่อให้ “การแพร่กระจายของเนือ้หา” ไปยงักลุม่คนเป้าหมายท่ีมีความหลากหลายใน

การบริโภคขา่วสาร  

ส่ือท่ีสามารถเลือกใช้ส่ือสาร ได้แก่ 

1. ส่ือมวลชนทัว่ไป (Traditional Meida) เชน่ หนงัสือพิมพ์ โทรทศัน์ วิทยุ 

2. ส่ืออิเลคทรอนิกส์ (Electronics Media) เชน่ เวบไซต์ เวบบอร์ด เวบบล๊อก และโซเชียลมีเดีย ตา่งๆ 

และยงัรวมถึงการน าเนือ้หาจากส่ือมวลชนทัว่ไปไปเผยแพร่ตอ่ได้อย่างไมจ่บสิน้ ทัง้ใน Facebook, 

Youtube, Instagram, Twitter และอ่ืนๆ  

3. ส่ือกลางแจ้ง (Outdoor Media) เป็นส่ือท่ีมีความความส าคญัและส่ือถึงคนจ านวนมาก 

4. ส่ือบคุคล (Personal Media) เป็นการส่ือสารท่ีแยบยล โดยใช้บคุคลเป็นผู้กระจายขา่วสารนัน้ๆ ตอ่ 

แตจ่ าเป็นต้องมีเนือ้หาท่ีมีคณุภาพและนา่สนใจ เชน่ เสือ้ยืด สติก๊เกอร์ท้ายรถ และของท่ีระลกึๆ 

อ่ืนๆ เป็นต้น 

5. ส่ือกิจกรรม (Activity) การจดักิจกรรมเพื่อเผยแพร่ขา่วสารก็เป็นการใช้ส่ือท่ีมีต้นทนุไมม่ากนกั เชน่

การเดนิรณรงค์ การถือป้ายตามส่ีแยก การมีขบวนรถแห ่เป็นต้น 
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โครงการกองทุนฟุตบอลสร้างชาติ 
‘THAI FOOTBALL FOR THAILAND’ FUND  

การด าเนินการ โครงการกองทนุ “ฟตุบอลสร้างชาต”ิ (Thai Football for Thailand) เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วม

และเป็นกลไกในการระดมทนุจากผู้สนบัสนนุทัง้รัฐ บริษัทเอกชน และจากบคุคลทัว่ไป 

เป้าหมายของโครงการ 

1. มีเครือขา่ยแฟนบอลท่ีให้การสนบัสนนุทีมชาตไิทยไมน้่อยกวา่ 1,000,000 คน  

2. สามารถระดมเงินสนบัสนนุได้ปีละไมน้่อยกวา่ 500 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการพฒันาทีมชาตไิทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพฒันาเครือขา่ยกองเชียร์ฟตุบอลทีมชาตไิทย (Thai National Football Supporters Network)  

2. เพ่ือระดมทนุจากภาคสว่นตา่งๆ ทัง้รัฐ บริษัทเอกชน และจากบคุคลทัว่ไป เพ่ือน ามาใช้ในการ

พฒันาทีมชาตไิทยเพ่ือสร้างความสขุแก่คนไทยทัง้ประเทศ 

3. เพ่ือสง่เสริมให้เกิดความรัก สามคัคีของคนในชาต ิโดยมีกีฬาฟตุบอลเป็นส่ือกลาง 

กิจกรรมภายใต้โครงการ 

หมายเหต ุก่อนเร่ิมด าเนินการโครงการนี ้ควรเร่ิมท าใหก้ารบริหารงานของสมาคมฟตุบอลฯ มีความโปร่งใส

เป็นทีน่่าเชื่อถือต่อสาธารณะชนเสียก่อน (อ่าน กลยทุธ์ดา้นการบริหารและความโปร่งใส)  

1. เปิดตวัโครงการ “กองทนุฟตุบอลสร้างชาติ”  

2. เปิดรับสมาชิกกองเชียร์ฟตุบอลทีมชาตไิทย (Thai National Football Supporters Network) โดย

เสียคา่สมาชิกปีละ 300 บาท พร้อมได้สิทธิพิเศษ เชน่ สว่นลดคา่บตัรเข้าชมการแขง่ขนัทีมชาตไิทย 

สว่นลดในการซือ้สินค้าจากสปอนเซอร์และบริษัทท่ีเข้าร่วมรายการ การอ านวยความสะดวกในการ

เดนิทางไปเชียร์ยงัตา่งประเทศ 
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3. จดัท าสินค้า และเคร่ืองอปุโภคบริโภคตราทีมชาตไิทย เพ่ือขายระดมทนุ โดยอาจเน้นสินค้าของ

องค์กรท่ีเป็นผู้สนบัสนนุ ใช้วิธีการแบง่รายได้จากบริษัทผู้ผลิต 

4. เปิดรับการสนบัสนนุ (Sponsorship) จากรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน โดยจดัให้มีฝ่ายดแูลลกูค้า

ประจ า(Account Management) เพ่ือสง่เสริมความร่วมมือกนัในเชิงภาพลกัษณ์และขยายธุรกิจ 

5. จดัให้มีเคร่ืองมือในการบริหารความสมัพนัธ์กบัแฟนบอล (Customer Relations Management)

โดยเน้นการติดตอ่แบบสองทางกบัสาธารณะชน (Two-way Communications) เชน่ โชว์รูม เวบ

ไซต์ สายดว่น (Hotline) มีการรณรงค์โครงการอย่างตอ่เน่ือง และเปิดเผยยอดรายรับรายจา่ยของ

กองทนุอยา่งโปร่งใส 

 

การวัดผลการด าเนินงาน 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 
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2556-2557   

-     เร่ิมงานด้านการเพิ่มคณุคา่และศกัดิ์ศรีแก่ฟตุบอลไทย และนกัฟตุบอลทีมชาตไิทย 

-  มีการเพิ่มมลูคา่การแขง่ขนัด้วยการปรับปรุงคณุภาพการถ่ายทอดสด 

- เร่ิมเปิดตวัโครงการกองทนุฟุตบอลสร้างชาต ิและเปิดรับสมาชิกกองเชียร์ฟุตบอลทีม

ชาตไิทย 

2558-2560  

- ฟตุบอลทีมชาตไิทยได้รับแรงศรัทธาจากสาธารณะชน 

- จ านวนผู้ชมทีมชาตไิทยในสนามเพิ่มเป็น 10,000-30,000 คน (โดยเฉล่ีย) และ 

1,000-3,000 คนในนดัเยือนตา่งประเทศ 

- กองทนุฟตุบอลสร้างชาตมีิเงินหมนุเวียนปีละ 200-300 ล้านบาท  

- มีสมาชิกองเชียร์ฟตุบอลทีมชาตไิทยท่ีลงทะเบียนจ านวน 300,000-500,000 คน 

2561-2565 

- จ านวนผู้ชมทีมชาตไิทยในสนามเพิ่มเป็น 30,000-50,000 คน และ 3,000-5,000 คน

ในนดัเยือนตา่งประเทศ 

- กองทนุฟตุบอลสร้างชาตมีิเงินหมนุเวียนปีละ 500 ล้านบาท  

- มีสมาชิกองเชียร์ฟตุบอลทีมชาตไิทยท่ีลงทะเบียนจ านวน 1,000,000 คน 

 

 


