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 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการทีม ฟุตบอลบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด 2) เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านการบริหารจัดการทีมฟุตบอลบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด  3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านการบริหารจัดการทีมฟุตบอล
บุรีรัมย์ยูไนเต็ด  4) เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางทฤษฏีว่ามีปัจจัยภายใต้ทฤษฏีใดที่อธิบายการพัฒนา
จังหวัดผ่านการบริหารจัดการทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 390 คน ด้วย
การสุ่มอย่างง่ายจากประชาชนที่เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลที่สนามนิวไอโมบายสเตเดียม จังหวัด
บุรีรัมย์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน และสถิติอนุมาน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ส าหรับวิชัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการ
ค้นคว้าผ่านเอกสาร สื่อออนไลน์ การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน 11 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. กระบวนการบริหารจัดการทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีกระบวนการที่แตกต่างไปจากการ
จัดการทีมสโมสรฟุตบอลอาชีพทั่วไป ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะใช้ทีมงานมืออาชีพจากต่างประเทศดูแลใน
เรื่องการฝึกซ้อมความฟิตและการจัดระบบของทีมโดยใช้มาตรฐานสากลเป็นตัววัด ซึ่งจะมีผู้จัดการทีม
เป็นคนดูแลควบคุมกระบวน การดังกล่าว เจ้าของทีมเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆของทีมอีกช้ันหนึ่ง 
โดยจะดูแลทั้งตัวนักฟุตบอลและการจัดการทีมในทุกเรื่องอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และเป็นผู้สื่อสารให้
ข้อมูลของทีมสู่สาธารณะด้วยตนเอง ท าให้การตัดสินใจในเรื่องการบริหารฟุตบอลหรือการตลาดและ
การลงทุนต่างๆของทีมมีการด าเนินงานที่รวดเร็ว 
 2. จากการบริหารทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบว่าส่งผลต่อความเจริญของจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว และด้านสังคม โดยมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 
ด้าน 
 3. จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิง พหุพบว่าปัจจัยที่มี อิทธิผลต่อผลของการพัฒนาจังหวัด
บุรีรัมย์ผ่านการบริหารจัดการทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด พบว่ามี 11 ปัจจัย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 0.5387 ซึ่งสามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ 1) สิ่งจูงใจของนักฟุตบอลและผู้ชม  2)
การสร้างฐานแฟนคลับและผู้สนับสนุนทางการเงิน 3) ผู้บริหารที่มีประสิทธิผล 4) การสื่อสาร  5) การ
ก าหนดมาตรฐานด้านพฤติกรรมการบริหารสนามแข่งขัน และการจัดการฝึกซ้อมการพัฒนาบุคลากร            
6) ความสามารถในการสนองตอบและจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอก 7) การจัด
องค์กร 8) การสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 9) ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน
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10) การตลาดการกีฬา 11) แมวมองการสรรหานักฟุตบอลและการสร้างทีมเยาวชน และจากการวิจัย
เชิงคุณภาพยังค้นพบข้อมูลที่สนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
 4. การบริหารพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านการบริหารจัดการทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสามารถ
อธิบายได้ภายใต้ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1) แนวคิดการจัดการกีฬาสมัยใหม่  2) แนวคิด
ผู้บริหารที่มีประสิทธิผล  3) แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 4) แนวคิดการบริหารทีมฟุตบอลสู่
ความเป็นเลิศ 5) แนวคิดกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 6) แนวคิดการบริหารพัฒนาท้องถ่ิน  7) แนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลอาชีพของภาครัฐการวิจัยน้ีค้นพบว่าการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้
การบริหารทีมฟุตบอลนั้นจ าเป็นต้องใช้แนวคิดและทฤษฎีที่ที่หลากหลายมาผสมผสานในการ บริหาร
จึงจะประสบความส าเร็จ 
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 The objectives of this research were 1) to inquire the managing processes of 
Buriram United Football Club 2) to find out the result of developing Buriram Province 
through the management of Buriram United Football Club 3) to define factors 
affecting the results of developing Buriram Province through the management of 
Buriram United Football Club 4) to build the theoretical knowledge about factors 
from appropriate theory under which the developing Buriram Province through the 
management of Buriram United Football Club can be explained.This research 
employed mixed-method research, that was, quantitative research and qualitative 
research. The quantitative research was conducted by data collected from 390 
sample obtained by simple random sampling from the audiences attended football 
match in New i-mobile Stadium, and were analyzed by descriptive statistics, which 
were the frequencies, percentages, standard deviations, and the inferential statistics 
employed in this research was the multiple regression analysis.The qualitative 
research was conducted by documents inquiries, observation and in-depth interviews 
with eleven key-informants. 
 The research findings were: 
 1. Managing process of Buriram United Football Club was different from other 
football club management in general. Buriram United used the professional team 
from abroad to take care of practicing and team system and to keep it along with the 
international standard, which is, assigning the team manager who was in charge of 
such processes; Mr. Nevin and Mrs. KarunaChidchob (the owners of team) were in 
charge of supervising team decision. They took care of both football players and 
team manager, and they were the keys in communication information about the 
team to the public which made decision making in team management, marketing, 
and investment rapid. 
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 2. The management of Buriram United Football Club affected three aspects of 
Buriram province (which were economic, tourism, and social aspects) in the highest 
level.  
 3. The multiple regression employed here revealed that factors affecting the 
result of developing Buriram Province through the management of Buriram United 
Football Club were 11 factors. These factors’ combined correlation coefficient (R2) 
were 0.5387, they can be arranged as follow 1) motivator of football players and 
audiences 2) building of team’s fan club and financial supporters 3) effective 
executive 4) communication 5) setting of behavioral standard, stadium management, 
and training and development of staff 6) abilities to react and manage the external 
environment 7) organizing 8) supports from external environment 9) mutual 
understanding of goals and objectives 10) sports marketing 11) scouts who recruit 
football players and the building of juvenile team. Besides, the qualitative research 
also supported results from the quantitative research.  
 4.  The development of Buriram province through the management of Buriram 
United Football Club can be explained by these theories and concepts 1) the 
concepts of the modern management of sports 2) the concept of effective executive 
3) the concept of new public management 4) the concept of football team 
management for excellence 5) the concept of sports tourism 6) the concept of local 
development 7) guidelines for professional football improvement by the 
government. This research found that the development of Buriram Province through 
the management of football team required combined multiple concepts and 
theories in order to success.  
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