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การแขงขันฟุตบอลชิงถวยชนะเลิศยุโรป หรือที่เรียกกันวา European Cup คร้ังที่ 
10 จบลงดวยชัยชนะของเยอรมนี ตลอดชวงเวลาการแขงขันระหวางวันที่ 8 ถึง 30 มิถุนายน  
2539 ประมาณกันวามีผูชมการแขงขันทางโทรทัศนในประเทศตางๆทั่วโลก 190 ประเทศ จํ านวน 
7,000 ลานคน และมีผูเดินทางเขาไปชมการแขงขันในประเทศอังกฤษประมาณ 600,000 คน

การจัดการแขงขันฟุตบอลชิงถวยชนะเลิศยุโรปครั้งนี้ใหรายไดรวม 270 ลาน
ปอนดสเตอรลิง ในจํ านวนนี้เปนรายไดจากการขายสินคา 120 ลานปอนดสเตอรลิง รายไดจาก 
การขายบัตรผานประตู 55 ลานปอนดสเตอรลิง รายไดจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน 45 
ลานปอนดสเตอรลิง และรายไดจากสปอนเซอร 50 ลานปอนดสเตอรลิง สหพันธสมาคมฟุตบอล 
ยุโรปหรือ UEFA ซึ่งเปนเจาของสิทธิในการจัดการแขงขัน European Cup คาดวาจะมีกํ าไร 60 
ลานปอนดสเตอรลิง  มากกวาการแขงขันครั้งที่แลว ณ ประเทศสวีเดน  ในป 2535 ถึงเทาตัว

รายไดจากการจัดการแขงขันบางสวนจัดสรรใหแกสมาคมฟุตบอล 16 ประเทศ 
ที่เขาแขงขันชิงชนะเลิศรอบสุดทาย มากบางนอยบางตามผลการแขงขัน ทีมชนะเลิศไดสวนแบง
รายไดสูงสุด โดยที่ทีมที่ตกรอบแรกไดสวนแบงนอยที่สุด อังกฤษยังไดสวนแบงรายไดในฐานะ 
เจาภาพ อีกทั้งยังมีรายไดจากการทองเที่ยวของบรรดาแฟนฟุตบอลชาติตางๆดวย สโมสรเจาของ
สนามที่ใชในการแขงขันไดรับสวนแบงรายไดเปนผลตอบแทนประดุจคาเชา สโมสรยักษใหญ 
เหลานี้ถือโอกาสปรับปรุงสนาม อัฒจันทร และสิ่งอํ านวยความสะดวกอื่นๆ

สมาคมฟุตบอลแตละชาตินํ าสวนแบงรายไดสวนหนึ่งไปจัดสรรผลตอบแทนแก 
นักฟุตบอลและฝายจัดการ นักฟุตบอลตางหวังที่จะไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของชาติเพื่อเขา 
แขงขัน เพราะนอกจากจะมีรายไดงามแลว ยังมีโอกาสอันดีในการเพิ่มคาตัวของตนเอง  
หากสามารถแสดงฝเทาอันยอดเยี่ยม และยิ่งจับพลัดจับผลูยิงประดูไดดวยแลว คาตัวยอมถีบตัว 
สูงขึ้น เพราะเปนที่ตองการของสโมสรฟุตบอลตางๆ การแขงขันชิงชนะเลิศแหงยุโรปมีสถานะ 
ไมดอยไปกวาการแขงขันชิงชนะเลิศของโลก หรือ World Cup มากนัก สโมสรฟุตบอลอาชีพตาง 
สงแมวมองตามลานักกีฬา
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ฟุตบอลแมจะเปนกีฬาอาชีพมาเปนเวลาชานาน แตการจัดการแขงขันฟุตบอล
เพิ่งจะแปรสภาพเปนธุรกิจอยางเต็มรูปภายหลังจากการขยายตัวของกระบวนการโทรทัศนานุวัตร  
แตเดิม รายไดหลักจากการจัดแขงขันฟุตบอลมาจากการเก็บคาผานประตู เมื่อบริการโทรทัศน
ระหวางประเทศขยายตัว จนกลายเปนเครือขายรอบโลก (Global Television Network) รายได 
จากการโฆษณาสินคาและรายไดจากการขายสิทธิในการถายทอดโทรทัศน (television rights)  
มีความสํ าคัญแซงหนารายไดจากการเก็บคาผานประตู

การจัดการแขงขันฟุตบอลเปนบริการสันทนาการประเภทหนึ่ง ผูชมการแขงขัน
ตองการความสํ าเริงสํ าราญใจในการชม แตความสุขจาการชมการแขงขันจะมีมากนอยเพียงใด  
ข้ึนอยู กับคุณภาพของการแขงขันเปนสํ าคัญ หากทีมฟุตบอลที่แขงขันกันมีฝเทาดี ความ 
เพลิดเพลินใจจากการชมการแขงขันยอมมีมาก ตรงกันขาม ความนาเบื่อหนายจะเขามาแทนที่ 
หากทีมฟุตบอลที่ แขงขันฝเทาตํ่ าทราม

การขยายตัวของกระบวนการโทรทัศนานุวัตรชวยขยายตลาดการแขงขันฟุตบอล
อยางสํ าคัญ ผูที่สนใจติดตามการแขงขันฟุตบอลอยูแลวมีโอกาสชมการแขงขันรายการสํ าคัญๆ 
ทางโทรทัศนระหวางประเทศ บริการโทรทัศนระหวางประเทศชวยเชื่อมโยงแฟนฟุตบอลใน 
ประเทศตางๆเขาดวยกัน นอกจากนั้นยังชวยดึงดูดผูชมรายใหมอีกดวย ตลาดกีฬาจึงขยายตอไป
ไดเร่ือยๆ การแขงขันฟุตบอลสโมสรที่สํ าคัญในประเทศตางๆ ดังเชนอิตาลี อังกฤษ เยอรมนี  
สเปน และฝรั่งเศสก็ดี และการแขงขันฟุตบอลระหวางประเทศนัดสํ าคัญๆ ก็ดีมีผูชมทั่วทุกมุมโลก

ดวยเหตุที่กระบวนการโทรทัศนานุวัตรชวยขยายตลาดบริการสันทนาการ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งกีฬานี้เอง ทุนวัฒนธรรมกีฬาจึงขยายตัว การจัดการแขงขันกีฬาในเชิงพาณิชย 
มีมากขึ้น แตเดิมองคกรกีฬาเปนผูจัดการแขงขันกีฬา ซึ่งในบางกรณีตองประสบการขาดทุน 
จํ านวนมาก ดังเชนการแขงขันกีฬาโอลิมปก Montreal Games ในป 2523 คร้ันในป 2527 เมื่อ 
มี Los Angles Olympics คณะกรรมการโอลิมปกแหงสหรัฐอเมริกาตกลงใหมีการจัดการแขงขัน
ดุจเดียวกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งปรากฏวามีกํ าไรจํ านวนมาก แมวา Los Angles Olympics  
ถูกนินทาวาเปน Hamburger Games เนื่องจาก McDonald ใหเงินสนับสนุนคอนขางมาก โดยที่ 
McDonald ผูกขาดการขายอาหารในสนามแขงขัน แต Los Angles Olympics ก็กลายเปน 
แบบอยางของการบริหารการเงินในการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกครั้งตอๆ มา
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การจัดการแขงขันฟุตบอลชิงชนะเลิศ European Cup ยึด Los Angles 
Olympics เปนแบบอยาง โดยใหสัมปทานแก International Sports and Leisure Marketing Ltd. 
(เรียกยอๆ วา ISL) ในการจัดการดานการตลาดและการหารายได

ISL เปนบริษัทที่จดทะเบียนในสวิตเซอรแลนด มีรายไดหลักจากการประกอบ
ธุรกิจกีฬา โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนผูบริหารโครงการ TOP ซึ่งมีชื่อเต็มวา The Olympics  
Program ของคณะกรรมการโอลิมปกสากล (International Olympic Committee) ในทางปฏิบัติ 
ISL ซื้อสิทธิในการใชสัญลักษณโอลิมปกจากประเทศภาคีโอลิมปกทุกประเทศ แลวนํ าสัญลักษณ
โอลิมปกไปใหเชาแกบริษัทธุรกิจตางๆ ISL มีรายไดจากการใหเชาชวงสิทธิในการใชสัญลักษณ
โอลิมปก และนํ ารายไดดังกลาวนี้ไปจายใหแกคณะกรรมการโอลิมปกสากล โดยที่คณะกรรมการ
โอลิมปกสากลแบงปนรายไดแกภาคีโอลิมปกทุกประเทศอีกทอดหนึ่ง ดวยระบบการใหสัมปทาน
เพื่อใชสัญลักษณโอลิมปกนี้เอง คณะกรรมการโอลิมปกสากลจึงมีหลักประกันรายไดข้ันตํ่ าขั้นหนึ่ง 
การที่การจัดการแขงขันกีฬามีลักษณะเปนธุรกิจมากขึ้น สะทอนใหเห็นถึงการคืบคลานและการ 
แผอิทธิพลของระบบทุนนิยมเขาสูวงการกีฬา

ISL มิไดใหเชาชวงสัญลักษณโอลิมปกอยางเหวี่ยงแห หากแตจํ ากัดจํ านวน
ประเภทธุรกิจและจํ ากัดจํ านวนบริษัท ธุรกิจที่ใหเชาชวงสัญลักษณโอลิมปกมักจะเปนธุรกิจที่ 
เกี่ยวพันกับสันทนาการ ดังเชนอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องแตงกาย รถยนต เปนตน โดยยึด 
หลักการสํ าคัญวา จะมีเพียงบริษัทเดียวในแตละอุตสาหกรรมที่ไดรับเลือกเปนสปอนเซอร  
ยกตัวอยางเชน หากเลือก Coca-Cola ก็จะไมเลือก Pepsi-Cola หรือเมื่อเลือก Nike แลว ก็จะ 
ไมเลือก Reebok เปนตน

ISL มีประสบการณดานการตลาดกีฬา เพราะเคยออกสํ ารวจจํ านวนผูชมการ
แขงขันกีฬารายการสํ าคัญๆในประเทศตางๆ ประสบการณดังกลาวนี้ชวยใหสามารถประมาณการ
ไดวา จะเรียกเก็บคาเชาชวงสิทธิการใชสัญลักษณโอลิมปก หรือจะเรียกเก็บคาโฆษณาในอัตรา 
เทาใด  ขอมูลเหลานี้ทํ าให ISL สามารถกํ าหนดคาสัมปทานที่ตองจายไดอยางเหมาะสม

ISL มิไดมีรายไดจากการบริหารโครงการ TOP ของคณะกรรมการโอลิมปก
สากลเทานั้น หากยังมีรายไดจากการเปนผูจัดการดานการตลาดของการแขงขันกีฬารายการ 
สํ าคัญอื่นๆ อีกดวย ไมวาจะเปนการแขงขันฟุตบอลชิงถวย World Cup ของ FIFA การแขงขัน
ฟุตบอลชิงถวย African Cup of Nations และการแขงขันกรีฑาสมัครเลนระหวางประเทศของ 
IAAF (International Amateur Atheletics Federation)
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ประสบการณ ความชํ านัญพิเศษ และความสํ าเร็จของ ISL ในการจัดการดาน
การตลาดของการแขงขันกีฬารายการสํ าคัญๆ ดังกลาวขางตนนี้ ทํ าให UEFA ไมลังเลใจที่จะ 
เลือก ISL ใหเปนผูจัดการดานการตลาดของการแขงขัน European Cup 1996 ในการนี้ ISL  
เลือกบริษัทยักษใหญเพียง 11 บริษัทเปนสปอนเซอร เรียกกันวา Corporate 11 อันไดแก Coca-
Cola, Carlsberg, McDonald, Snickers, Canon, Fuji Film, JVC, Philips, Opel/Vauxhall, 
Umbro และ Mastercard ในบรรดา Corporate 11 นี้มีอยูถึง 9 บริษัทที่เคยเปนสปอนเซอร World 
Cup 1994

เหตุใดบริษัทยักษใหญจึงแยงกันเปนสปอนเซอรการแขงขันกีฬารายการสํ าคัญ?

การเปนสปอนเซอรมีนัยถึงการมีโอกาสในการโฆษณาสินคาของตน โดยที่เปน
การโฆษณาที่มีสิทธิในการใชสัญลักษณโอลิมปกหรือ EURO’ 96 ควบคูไปดวย ปายชื่อสินคา
ประกอบกับโลโกการแขงขันปรากฏตามสนามแขงขัน เมื่อมีการถายทอดการแขงขันทางโทรทัศน
ระหวางประเทศ ปายโฆษณาสินคาเหลานี้ก็จะปรากฏเปนฉากหลังของการแขงขันไปทั่วโลก  
ในประการสํ าคัญโอกาสในการโฆษณาดังกลาวนี้เปนโอกาสที่คูแขงรายสํ าคัญไมมี ทั้งนี้เพราะ 
เหตุวา ผูจัดการดานการตลาดยึดหลักการสํ าคัญที่วาจะรับสปอนเซอรเพียงบริษัทเดียวจากธุรกิจ
เดียวกัน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยดานการตลาดจํ านวนมากที่พบวา ผูเขาชมการแขงขันมีแนวโนม 
ที่จะซื้อสินคาของบริษัทที่เปนสปอนเซอรการแขงขันมากกวาบริษัทที่มิไดเปนสปอนเซอร แมจะ 
มีขอกังขาวา ความขอนี้จะเปนจริงมากนอยเพียงใดในกรณีของรถยนตและบัตรเครดิต แตผล 
การวิจัยดานการตลาดดังกลาวนี้มีสวนผลักดันใหบริษัทยักษใหญแยงกันเปนสปอนเซอร ยิ่ง ISL  
มีอํ านาจผูกขาดระดับหนึ่งในการจัดการดานการตลาดของการแขงขันกีฬารายการสํ าคัญ บริษัท
เหลานี้ยิ่งตองเอาใจ ISL ดวยการแสดงความภักดี แม ISL รับจัดการดานการตลาดของรายการ 
ที่มีความสํ าคัญรองลงไป ก็ยังอาจตองตามไปเปนสปอนเซอร เพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีกับ ISL 
สืบเนื่องตอไป

การถายทอดการแขงขัน Euro’ 96 คร้ังนี้ มีการใหสถิติเกี่ยวกับการแขงขันแก
ผูชมดวย ไมวาจะเปนขอมูลดานตางๆเกี่ยวกับนักฟุตบอล จํ านวนเวลาการครอบครองลูก จํ านวน
คร้ังในการเตะมุม จํ านวนครั้งในการทํ าฟาวล ฯลฯ ผูจัดทํ าสถิติและขอมูลเหลานี้คือ Sema Group 
ซึ่งประกอบธุรกิจสารสนเทศ

Sema Group กอต้ังในป 2531 ดวยการควบกิจการระหวาง Cap Group แหง
อังกฤษ กับ Sema Matra แหงฝร่ังเศส แมจะมีชื่อเสียงไมเทียมเทา IBM, EDS หรือ Andersen 
Consulting แตก็เปนบริษัทขนาดใหญที่มีพนักงานถึง 9,400 คน และมียอดขายในป 2538 ถึง 
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678 ลานปอนดสเตอรลิง ประมาณรอยละ 33 มาจากการประกอบธุรกิจในอังกฤษ และรอยละ 24 
ในฝรั่งเศส

Sema Group นอกจากจะใหขอมูลและสถิติแกผูชมโทรทัศนแลว ยังใหขอมูล 
ผาน Intranet แกผูบรรยายดวย แม Sema Group มิไดรับผลตอบแทนเปนรูปตัวเงินจาก UEFA  
ในการใหบริการสารสนเทศเหลานี้ แตทุกครั้งที่มีขอมูลสถิติปรากฏบนจอโทรทัศน ก็จะมีโลโกของ 
Sema Group ปรากฏพรอมกับสถิติดวย ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราคาโฆษณาทางโทรทัศนในการ 
ถายทอดการแขงขัน Euro’ 96 แลว Sema Group ไดประโยชนคิดเปนเงิน 15 ลานปอนดสเตอรลิง 
จากการแพรภาพโลโกของตน

Euro’ 96 จบส้ินลงแลว แตทุนวัฒนนธรรมยังคงเติบใหญตอไป แมวากระแส 
สากลานุวัตรของกีฬาฟุตบอลจะเบงบานเกือบเต็มที่แลว แตชองทางที่ทุนวัฒนธรรมจะคืบคลาน
เขาไปหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจในกีฬาฟุตบอลยังมีอีกมาก
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