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บทคัดย่อ

	 รายงานโครงการเฉพาะบุคคล	เรื่อง	“กระบวนการสื่อสารตราสินค้าของ

ทีมฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก	กรณีศึกษา	สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	

FC	 PHICHIT)”	 เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการสร้างตราสินค้าและ

กระบวนการสื่อสารตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	 PHICHIT	

FC)	 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในการสร้างตราสินค้าของทีมฟุตบอลไทยแลนด์

พรีเมียร์ลีก	 ภายใต้กรอบแนวคิด	 การตลาดของกีฬาฟุตบอล	 โดยสามารถน�าผล

การศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางในการสร้างตราสินค้าและสื่อสารการตลาดให้กับ

สโมสรฟุตบอล	ทีมอื่นๆ	ในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก	หรือกีฬาประเภทอื่นๆ	ได้

	 การด�าเนนิการวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	

ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-dept	 Interview)	 ในลักษณะการสัมภาษณ์

แบบตัวต่อตัว	(Face	to	Face	interview)	โดยเป็นผู้บริหารสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	

พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	จ�านวน	3	คน	และเป็นเจ้าหน้าที่บริหารจัดการสโมสร

ฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	FC	PHICHIT)	ทั้งสิ้น	จ�านวน	7	คน	ซึ่งล้วนแล้วแต่

เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบตราสินค้า	 และสื่อสารของสโมสรฟุตบอล

ทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	FC	PHICHIT)	ทั้งสิ้น

	 ผลการศึกษาพบว่า	สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	FC	PHICHIT)	

มีกระบวนการสื่อสารตราสินค้าที่ค่อนข้างครบถ้วน	นั้นคือ	สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	

พิจิตร	มีการระบุเป้าหมายในระยะแรกเพียงต้องการให้สโมสรอยู่อันดับ	1	ใน	10	

ของตารางไทยแลนด์พรเีมยีร์ลกี	และต้องการส่งเสรมิสนบัสนนุกฬีาในส่วนภมูภิาค	

ส่งเสรมิกฬีาให้กบัเยาวชน	เพือ่เป็นการคนืก�าไรสูส่งัคม	ส่วนแนวทางการด�าเนนิงาน

นั้นแยกเป็น	2	ส่วนคือ	ส่วนแรก	การบริหารทีมทางด้านเทคนิค	จะต้องสอดคล้อง

กบัข้อก�าหนดมาตรฐานของสมาพนัธ์แห่งเอเชยี	(AFC)	และสหพนัธ์ฟตุบอลระหว่าง

ประเทศ	 หรือ	 FIFA	 และส่วนที่สอง	 การบริหารทีมทางด้านการตลาด	 การสร้าง

ตราสนิค้าจะต้องมแีนวทางทีส่อดคล้องกบัการท�าทมีทางด้านเทคนคิ	นัน้คือตราสิน

ค้าจะเกดิหรอืไม่ส่วนหนึง่จะขึน้อยูก่บัผลงานในการแข่งขัน้	และนอกจากนีจ้ะต้อง

สร้างความสัมพันธ์ให้มีความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับแฟนบอลทั้งในส่วน
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จังหวัดพิจิตร	 รวมทั้งในภาคเหนือ	 ดังนั้นในกระบวนการสร้างตราสินค้าจึงต้องมี

การวเิคราะห์สถานการณ์ทัว่ไปเพือ่หาจดุแขง็	และโอกาส	ในการทีจ่ะท�าการส่ือสาร

ตราสนิค้า	รวมทัง้หาจดุอ่อน	และอปุสรรค	เพือ่จะได้น�าไปแก้ไขและปรบัปรงุ	ก่อน

ที่จะท�าการสื่อสารตราสินค้าออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย	 จากนั้นจึงท�าการก�าหนด

กลุ่มเป้าหมาย	แล้วจึงท�าการก�าหนดเอกลักษณ์ของตราสินค้าต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น

ชื่อตราสินค้า	(Name),	ค�าขวัญ	(Slogan),	สัญลักษณ์	(Logo),	สี	(Color)	และฉายา	

ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย	 ส่วนในเรื่องการวางต�าแหน่งตราสินค้านั้นพบว่า

ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากก�าหนดต�าแหน่งเอาไว้กว้างเกินไป	

	 ส�าหรบักระบวนการสือ่สารตราสนิค้า	สโมสรฟตุบอลยาสบู	พจิติร	(TTM	

FC	PHICHIT)	ได้มีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรของโรงงานยาสูบ	ที่

เป็นเจ้าของสโมสร	ในเรือ่งการเป็นมติรต่อสงัคมและเป็นองค์กรชัน้น�าทีส่ร้างกฬีา

ในส่วนภูมิภาค	เพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานของฟุตบอลในส่วนภูมิภาคให้เป็น

ฟุตบอลอาชีพสูงสุด	 สนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถให้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬา

มืออาชีพ	 รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์ให้คนในภาคเหนือตอนล่างทราบว่าจังหวัด

พจิติรมีสนามฟตุบอลทีไ่ด้มาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัฟตุบอลอาชพี	ซึง่ใช้แผน

กลยุทธ์ทั้งระยะสั้น,	ระยะกลาง	และระยะยาว	โดยพยายามใช้เครื่องมือสื่อสารที่

ครบทุกด้าน	อาทิเช่น	การโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	 เพื่อก่อให้เกิดภาพของความ

โดดเด่นของตราสินค้า	รวมถึงการเลือกใช้สื่อต่างๆ	ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	

ใบปลิว,หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน,	 ทีวีเคเบ้ิลท้องถิ่น,	 รถติดป้ายโฆษณาประกาศรอบ

จังหวัด,	เว็บไซต์	และวิทยุชุมชน	เป็นต้น	

	 นอกจากนีย้งัม	ีการส่งเสรมิการขายในรปูแบบต่างๆ	เพือ่สร้างความโดด

เด่นให้กับสินค้า	แต่อย่างใดก็ดีสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	FC	PHICHIT)	

ยังไม่มีแผนการประเมินผลชี้วัดที่ตายตัว	 ซึ่งในเบ้ืองต้นจะใช้วิธีการประเมินจาก

จ�านวนผูเ้ข้าชม	ทลีะครึง่ฤดกูาล	และวธิสีงัเกตจากยอดของสปอนเซอร์ผูส้นบัสนนุ

เท่านั้น

	 จากผลการวิจัยท�าให้ได้ข้อเสนอแนะบางประการคือ	ส�าหรับการแข่งขัน

ทางการตลาดทีร่นุแรงในการสร้างตราสนิค้าในกฬีาฟตุบอล	ควรให้ความสนใจกบั

การสร้างการรับรู้ในตราสินค้าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและจดจ�าได้	 รวมไปถึงการ
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สื่อสารตราสินค้าให้สามารถสื่อสารในเรื่องของต�าแหน่งของตราสินค้า	บุคลิกของ

ตราสนิค้า	ตลอดจนวตัถปุระสงค์ของตราสนิค้าทัง้หมดไปยงักลุม่เป้าหมายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	เพื่อให้ตราสินค้ามีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ค�ำส�ำคญั:  กระบวนการสือ่สารตราสนิค้า, กระบวนการสร้างตราสนิค้า, ทมีฟตุบอล

ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก
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บทน�า

ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการ

สื่อสารทางการกีฬา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าของทีมสโมสร

ฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	 PHICHIT	 FC)	 ซึ่งครอบคลุมกระบวนการวางแผน

ตราสินค้า	 ต้ังแต่การออกแบบ	 การสร้างเอกลักษณ์และการส่ือสารตราสินค้า	

(Brand	Communication)	ในกลุ่มเป้าหมาย	ทั้งนี้ตราสินค้านั้นหมายรวมตั้งแต่ชื่อ

ทมีฟตุบอล	ตราสญัลกัษณ์	ค�าขวญั	นโยบาย	หรอืสญัลกัษณ์ทางการสือ่สารต่างๆ	

เช่น	สี	รูปแบบตัวอักษร	เป็นต้น

	 นอกจากน้ียังรวมไปถึงการโฆษณา	 (Advertising)	 การประชาสัมพันธ์	

(Public	 Relations)	 เร่ือยมาจนถึงกลยุทธ์การส่ือสารต่างรูปแบบและเครื่องมือที่

หลากหลายมาประกอบกัน	 เพื่อประสิทธิผลที่มากขึ้นในการสื่อสาร	 ท�าให้เห็นได้

ว่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการส่ือสารและการรณรงค์

ทางกีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าของ

สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	 (TTM	PHICHIT	FC)	 เพื่อการสร้างเอกลักษณ์และ

การจดจ�าให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย

	 ผูว้จิยัจงึสนใจใคร่ศกึษากระบวนการสร้างตราสนิค้าของทมีฟตุบอลไทย

แลนด์พรีเมียร์ลีก	 เพื่อทราบถึงแนวทางการสร้างตราสินค้าของสโมสรฟุตบอล

ฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	

	 วิเคราะห์ถึงปัญหาและความเป็นจริงที่เกิดจากการสร้างตราสินค้าของ

สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	 PHICHIT	 FC)	 ตลอดจนน�าเอากลยุทธ์การ

ตลาดมาใช้ในกระบวนสร้างตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	

PHICHIT	FC)	อย่างไร	ทั้งรูปแบบ	เนื้อหา	และวิธีการ	ที่สามารถสร้างตราสินค้า

ของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	ได้ส�าเร็จ	
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วัตถุประสงค์

	 1.		เพือ่ศกึษากระบวนการสร้างตราสนิค้าของทมีสโมสรฟตุบอลททีเีอม็	

พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	ในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก

	 2.		เพือ่ศกึษากระบวนการสือ่สารตราสนิค้าของทมีสโมสรฟตุบอลททีเีอม็	

พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	ในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก

วิธีการศึกษา

	 การศกึษารายงานโครงการเฉพาะบคุคลเรือ่ง	กระบวนการส่ือสารตราสิน

ค้าของทมีฟตุบอลไทยแลนด์พรเีมยีร์ลกี	:	กรณศึีกษา	สโมสรฟตุบอลททีเีอม็	พจิติร	

(TTM	PHICHIT	FC)ผู้วิจัยจะใช้กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยมุ่งศึกษาถึง

กระบวนการสร้างตราสินค้าของทีมฟุตบอล	“สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	

PHICHIT	 FC)	 และกระบวนการสื่อสารตราสินค้าในรูปแบบต่างๆ	 ของสโมสร

ฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	ตั้งแต่วันที่	5	มกราคม	พ.ศ.	2553	ที่

สโมสรพนักงานยาสูบ	 และสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร	 ได้ท�าข้อตกลงในการส่งทีม

เข้าแข่งขนัฟตุบอลไทยแลนด์พรเีมยีร์ลกี	ในนาม	“ทมีฟตุบอลสโมสรททีเีอม็	พจิติร	

(TTM	PHICHIT	FC)	จนถึงเดือนเมษายน	พ.ศ.	2554	

	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทั้งจากแหล่งปฐมภูมิ	และทุติยภูมิ	คือ	แหล่งข้อมูลปฐม

ภมู	ิ(Primary	Data)	เป็นการศกึษาเชงิคณุภาพ	โดยข้อมลูทีไ่ด้มาจากการสมัภาษณ์

แบบเจาะลึก	 (In-depth	 interview)	 โดยท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	

(Purposive	 Sampling)	 จากแผนผังโครงสร้างการบริหารสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	

พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	การเก็บข้อมูลจากเอกสาร	ได้แก่	ข้อมูลเกี่ยวกับการ 

กระบวนการสร้างสร้างตราสินค้า	 กระบวนการสื่อสารตราสินค้า	 การใช้สื่อและ

กจิกรรมทางการตลาดในรปูแบบต่างๆ	ของทมีสโมสรฟตุบอลททีเีอม็	พจิติร	(TTM	

PHICHIT	 FC)	 โดยผู้ศึกษาได้รวบรวมจากห้องสมุดต่างๆ	 เช่นห้องสมุดคณะ

วารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน	หอสมดุปรดีพีนมยงค์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

หอสมดุกลางจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	รวมทัง้ข่าวและบทความจากหนงัสอืพมิพ์
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รายวัน	รายสัปดาห์	รายเดือน	วารสารต่างๆ	เอกสารการประชาสัมพันธ์ของทีม
สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล	 ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก	
(In-Depth	Interview)	กับผู้บริหารทีมสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	
FC)	โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง	(Semi	Structured	Interview)	คือ	
ผู้ศึกษาจะท�าการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง	 และใช้วิธีการจดบันทึกรวมทั้งบันทึกเทป
ขณะสัมภาษณ์	 เป็นการถามค�าถามตามโครงร่างค�าถามที่ผู้ศึกษาวางแผนไว้ล่วง
หน้าในประเด็นต่างๆ	ที่ก�าหนดไว้เป็นกรอบการศึกษาโดยผู้ให้สัมภาษณ์สามารถ
จะเพิม่เตมิในด้านเนือ้หาตามสถานการณ์จรงิ	โดยยงัคงประเดน็ให้ครอบคลมุตาม
วตัถปุระสงค์ทีผู่ส้มัภาษณ์ได้ก�าหนดไว้ก่อน	และเปิดโอกาสให้ผูถ้กูสัมภาษณ์แสดง
ความคดิเหน็เพิม่เตมิได้	เพือ่ความราบรืน่ในการสมัภาษณ์และอาจได้รบัค�าตอบที่
ชัดเจนขึ้น	 ซึ่งผู้สัมภาษณ์จะน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปเป็นประเด็น
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา	
	 โดยผู้ศึกษาได้วางแนวทางโครงสร้างค�าถามออกเป็น	3	ส่วน	ดังต่อไปนี้
	 1.		ที่มา	 และการด�าเนินงานของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	
PHICHIT	FC)
	 2.		กระบวนการสร้างตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	
PHICHIT	FC)
	 3.		กระบวนการสือ่สารตราสนิค้าของสโมสรฟตุบอลททีเีอม็	พจิติร	(TTM	
PHICHIT	FC)

ผลการศึกษา 

กระบวนการสร้างตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม พิจิตร (TTM  
PHICHIT FC) 
	 สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	โดยภาพรวมพบว่า	
ยังไม่มีการวางแผนการบริหารที่เป็นระบบหากมีการบริหารจัดการในส่วนของนักฟุต
บอลและสต๊าฟโค้ชได้ลงตัวเป็นทีมเวิร์ค	 น่าจะบรรลุเป้าหมายในการท�าอันดับให้
อยู่กลางตารางได้
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	 ในส่วนของคู่แข่งของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	

สรปุในภาพรวมคอืสโมสรทีอ่ยูใ่นระดบักลางตารางทัง้หมด	ซึง่เป็นทมีทีม่ศีกัยภาพ

ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณ	ตัวนักฟุตบอล	หรือโค้ช	

	 การวเิคราะห์จดุแขง็ทีส่�าคญัของตราสนิค้าของสโมสรททีเีอม็	พจิติร	(TTM	

PHICHIT	 FC)	 คอื	 การใช้ตวันกัฟุตบอล	และสต๊าฟโค้ชสญัชาตเิกาหล	ีมาเป็นจดุขาย

ของทมี	เพือ่เป็นตวัอย่างเรือ่งระเบยีบวนิยั	ความสามารถ	และยงัสามารถน�าเสนอ

ความเป็นกระแสแฟชั่นเกาหลีในการท�าการตลาดเพื่อดึงดูดแฟนบอลกลุ่มวัยรุ่น

ให้มาตดิตามชมและเชยีร์นกัฟตุบอลของสโมสรททีเีอม็	พจิติร	(TTM	PHICHIT	FC)

ในทุกๆ	นัด

	 เรื่องของงบประมาณในการท�าทีมนั้น	 ทางสโมสรฯ	 มีผู้สนับสนุนหลัก

อย่างเป็นทางการคือ	“โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง”	ซึ่งถึงแม้งบประมาณที่ได้

จะไม่มากมายเท่าทีมใหญ่ก็ตาม	 แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง	 หากมีการ

ตลาดทีด่ที�าให้มรีายได้เข้ามาอย่างต่อเนือ่งได้กส็ามารถทีจ่ะบรหิารตวัเองได้ดกีว่า

ทมีอืน่ๆ	อกีหลายทมีทีต้่องพยายามหาสปอนเซอร์ผูส้นบัสนนุปีต่อปี	และด้วยเงนิ

ทนุทีใ่ช้ในการบรหิารทมีไม่มากมายนกัสโมสรตดัสนิใจซือ้ตวันกัฟตุบอลเกาหลเีข้า

มาร่วมทีม	ทั้งนี้เนื่องจากนักฟุตบอลจากประเทศเกาหลีที่มีค่าตัวไม่แพงมาก	แต่

มีความสามารถอยูใ่นระดบัสากล	และอยูใ่นระดบัต้นๆ	ของเอเชยี	จงึถอืว่าเป็นการ

แก้ไขจุดอ่อนในปีที่แล้วด้วย	

	 ในขณะเดียวกันยังเป็นจุดเด่นในเรื่องของการสื่อสารการตลาดออกไปสู่

กลุม่เป้าหมายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	นอกจากนี้

สนามเหย้าที่จังหวัดพิจิตรสามารถจุผู้ชมได้ถึง	13,000	คน	รวมทั้งความสวยงาน

โดยภูมิทัศน์เมื่อเข้าไปอยู่ในสเตเดี้ยมถือเป็นสนามที่ติด	TOP	10	ในประเทศไทย

ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ	AFC	นอกจากนี้การ

ที่สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	ใช้ฉายา	“สิงห์เหนือ”	เนื่องจากเป็นทีมฟุตบอลทีม

แรกที่เป็นตัวแทนของภาคเหนือในการลงแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก

	 อย่างไรก็ดีหากพิจารณาดูถึงจุดแข็งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น	ทางสโมสรยัง

ไม่มีจุดเด่นที่ชัดเจน	ดังนั้นควรมีจุดแข็งหลักเพียงอย่างเดียว	เพราะจะเป็นหัวใจที่

ใช้ในการใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
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	 จุดอ่อนที่หลักคือเรื่องของงบประมาณที่มีจ�ากัดถึงแม้ว่าสโมสรทีทีเอ็ม	

พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)จะมีความมั่นคงในด้านของงบประมาณแต่ก็มีอยู่เพียง

จ�านวนหนึง่ไม่มากมายเหมอืนกบัทมีใหญ่ประกอบกบัองค์กรผูส้นบัสนนุหลกัอย่าง

ของโรงงานยาสบู	เป็นองค์กรทีก่ึง่ราชการ	เจ้าหน้าทีจ่งึไม่ได้เป็นเจ้าหน้าทีท่ีมี่ความ

เชีย่วชาญ	จึงส่งผลให้การท�างานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	รวมถงึขัน้ตอนในการเบกิ

จ่ายที่ล่าช้า	 และไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นก้อนได้จะต้องท�าการเฉลี่ยแบ่งจ่ายเป็น

รายเดอืนท�าให้ไม่สามารถมเีงนิก้อนไปซือ้ตวันกัฟตุบอลได้ทนัทเีหมอืนกบัทมีใหญ่

ที่มีงบประมาณในการท�าทีมสูง	 ดังน้ันสโมสรจึงจะต้องมีบุคลากรท�างานให้อย่าง	

Fulltime	ในต�าแหน่งพื้นฐานส�าคัญๆ	อาทิเช่น	บัญชี	การตลาด	ไม่ควรน�างานไป

ฝากไว้กบัพนกังานของบรษิทัหรอืรฐัวสิาหกจิต้นสังกดัอย่างทีเ่คยเป็นมาและทีเ่หน็

ได้ชัดทั้งปีที่แล้วและปัจจุบันคือ	การที่สนามเหย้าของสโมสรทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	

PHICHIT	FC)อยู่ไกล	ท�าให้นักเตะต้องใช้เวลาในการเดินทางนานส่งผลให้ร่างกาย

อ่อนเพลยีได้	เช่นเดยีวกบัแฟนบอลในส่วนกลางและในส่วนของโรงงานยาสบู	ด้วย

ระยะทางของสนามแข่งที่อยู่ไกลจึงท�าให้เดินทางไปเชียร์ล�าบาก	 ขณะเดียวกัน	

ปัญหาการส่ือสารทางระบบออนไลน์ถือเป็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาทาง

ภูมิศาสตร์ซึ่งจะต้องท�าการแก้ไขต่อไป

	 นอกจากนีจุ้ดอ่อนในเรือ่งของโลโก้ของสโมสรทีม่คีวามเป็นสากลเกนิไป	

ควรจะต้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จับต้องได้	ง่ายต่อการจดจ�าและพูดถึง	การ

สื่อผ่านสิ่งที่จับต้องได้	อย่าง	Mascot	อาทิเช่น	ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีก	ที่ประเทศ

อังกฤษ	สโมสรลิเวอร์พูล	 ใช้เป็นหงส์แดง	หรือสโมสรอาร์เซนอล	 ใช้เป็นปืนใหญ่	

เป็นต้น

	 โอกาสที่เอื้ออ�านวยกับการสร้างตราสินค้าของสโมสรคือ	 ปัจจุบันการ

แข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกมีการถ่ายทอดสดให้ชมครบทุกนัด	 ท�าให้

โรงงานยาสูบ	ในนามเจ้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	ได้

มีโอกาสประชาสัมพันธ์องค์กรให้ประชาชนได้เห็นในภาพของการเป็นผู้สนับสนุน

ทางด้านกฬีาสูส่งัคมทัง้ในส่วนของการส่งเสรมิเยาวชนในระดบัอดุมศกึษาทีม่คีวาม

สามารถมาร่วมทีม	การท�ากิจกรรมเพื่อสังคมบางคนอาจจะมองว่าเป็น	CSR	มัน

กค็อืการตลาดอย่างหนึง่ซึง่เป็นโอกาสให้สโมสรเป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้	การสร้างสสีนั
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ให้กบัวงการกฬีาฟตุบอลโดยอาศยันกัฟตุบอลเกาหลีมาช่วยประชาสัมพนัธ์	อย่าง

หนึ่งที่ช่วยเรียกกลุ่มผู้ชมวัยรุ่นให้มาสนใจและติดตามชมและเชียร์	 นอกจากนี้

สโมสรก็มีรายได้จากการจ�าหน่ายตั๋วเข้าชม	สินค้าที่ระลึก	และสินค้าต่างๆ	เข้ามา

เป็นสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนมากขึ้นก็จะท�าให้สโมสรเลี้ยงตัวเองได้ต่อเนื่อง	

	 อปุสรรคทีส่อดคล้องกนัทัง้ในปีทีแ่ล้วและปีนีค้อื	เรือ่งของงบประมาณที่

มีจ�ากัดและการหาสปอนเซอร์มาสนับสนุน	 ประสบปัญหาในการเข้าไปหาสปอน

เซอร์ในนามของโรงงานยาสบู	ในเรือ่งของกฎหมายทีอ่อกมาว่าห้ามให้มกีารโฆษณา

ออกสือ่ทกุชนดิ	ท�าให้สปอนเซอร์ไม่อยากให้การสนบัสนนุ	จงึเป็นอปุสรรคทีท่�าให้

ไม่มีงบประมาณมากพอที่จะสามารถแข่งขันในเรื่องต่างๆ	 กับทีมใหญ่ได้	 เพราะ

การสร้างตราสินค้าผ่านกีฬา	 (ทีมฟุตบอล)	 มีความเสี่ยงที่ต้องระวังเรื่องชื่อเสียง

และภาพลักษณ์ของทีม	เพราะตราสินค้าผูกติดกับชื่อเสียง	

	 ผลการศึกษาในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย	 สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	

(TTM	PHICHIT	FC)	มีนโยบายที่ต้องการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลในส่วนภูมิภาค	ดัง

นัน้กลุม่เป้าหมายหลกัของสโมสร	จึงชดัเจนในเรือ่งของการแบ่งกลุม่เป้าหมายตาม

ลักษณะภูมิศาสตร์	 (Geographic)	 ซึ่งการแบ่งลักษณะนี้	 กลุ่มเป้าหมายหลักคือ	

ประชาชนทีอ่ยูใ่นจงัหวดัพจิติรและจงัหวดัรอบข้าง	หรอืเรยีกได้ว่าเป็นกลุ่มจงัหวดั

ทีอ่ยูภ่าคเหนอืตอนล่าง	เนือ่งจากประชากรในรศัมทีีก่�าหนดไว้น่าจะมคีวามสะดวก

ในการเดินทางมาร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน	 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายรองจะเป็น 

กลุ่มเป้าหมายที่แบ่งตามหลักจิตวิทยา	 (Psychographics)	 โดยภาพรวมจะเป็น 

กลุ่มเป้าหมายที่มีความชื่นชอบในทีมฟุตบอลสโมสรพนักงานยาสูบ	 และสโมสร

ฟุตบอลทีทีเอ็ม-สมุทรสาคร	เอฟซี	(TTM	SAMUTSAKHON	FC)	เดิมอยู่แล้วและ

ยงัตามเชยีร์อยูจ่นกระทัง่ปัจจบุนั	รวมถงึกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นพนกังานโรงงานยาสบู	

ทีมี่ความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร	เพราะกลุม่เป้าหมายกลุม่นีจ้ะมดีกีรคีวามซือ่สตัย์สงู

	 ด้านการตลาดสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	 PHICHIT	 FC)	 ตั้ง

สมมติฐานทางการตลาด	(4p)	ออกมาดังนี้

	 Product	 คือ	 นักฟุตบอล	หรือทีมฟุตบอล	พัฒนาทีมฟุตบอลให้เป็นที่

ดึงดูด	 ทั้งผลงานการแข่งขัน	 (quality)	 ภาพลักษณ์	 และความเป็นเอกลักษณ์ของ

สินค้า
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	 Price	คือ	ค่าบัตร	ก�าหนดราคาบัตรเข้าชมการแข่งขันให้เหมาะสม	เพื่อ

ให้ประชาชนเข้าไปดูในสนามมากที่สุด

	 Place	คือ	สนามฟุตบอล	เปรียบเสมือนเป็นช่องทางการจ�าหน่าย	ได้แก่	

ท�าเลที่ตั้งความสะดวกสบายของสถานที่	และช่วงเวลาในการแข่งขัน

	 Promotion	คอื	การน�าการส่งเสรมิการตลาดทกุรปูแบบมาช่วยให้เกดิการ

ตื่นตัวและค่านิยมในการชมฟุตบอลเพื่อสร้างแฟนคลับ	

	 ดังน้ันการก�าหนดเอกลักษณ์ให้กับตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	

พิจิตรสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)มุ่งเน้นในการสร้างตราสิน

ค้าเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง	 โรงงานยาสูบ	 จังหวัดพิจิตร	 และกลุ่มเป้าหมายในส่วน

ของภาคเหนือเข้าด้วยกันโดยผ่าน	ชื่อตราสินค้า	(Name)	“สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	

พจิติร”,ค�าขวญั	(Slogan)	“ททีเีอม็	พจิติร	สปิรติแห่งฟตุบอลไทย”,	สญัลกัษณ์	(logo)	

“รวงข้าวมีลูก

	 ฟุตบอลที่มีโลโก้ของโรงงานยาสูบอยู่ตรงกลาง,	และสี	(Color)	“เหลือง-

เขียว	 รวมท้ังการต้ังฉายา“สิงห์เหนือ”	 คือทีมฟุตบอลที่เป็นตัวแทนของคนภาค

เหนือ

	 จากภาพของการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	

พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	สามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้

กระบวนการสื่อสารตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม พิจิตร (TTM PHICHIT FC)
	 กระบวนการสื่อสารตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	 (TTM	

PHICHIT	FC)มวีตัถปุระสงค์ในการสือ่สารตราสนิค้าเพือ่ประชาสมัพนัธ์องค์กรของ

โรงงานยาสูบ	 ซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	 PHICHIT	 FC)	

โดยสือ่สารออกมาในเรือ่งของการเป็นองค์กรชัน้น�าทีมุ่ง่พฒันากฬีาฟตุบอลในส่วน

ภมิูภาค	ร่วมทัง้ให้การสนบัสนนุเยาวชนให้เล่นกฬีา	เพือ่ต้องการยกระดบัมาตรฐาน

สูค่วามเป็นฟตุบอลอาชพีระดบัสากลรวมทัง้การประชาสมัพนัธ์ให้คนในภาคเหนอื

ตอนล่างทราบว่าจังหวัดพิจิตร	มีทั้งสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	

FC)	และมสีนามฟตุบอลทีไ่ด้มาตรฐานในการเป็นตวัแทนทมีฟตุบอลของทางภาค

เหนอื	เข้าแข่งขนัฟตุบอลในรายการไทยแลนด์พรเีมียร์ลีกทีถ่อืว่าเป็นลีกสูงสุดของ

ประเทศไทย	 และเพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดพิจิตรและภาคเหนือได้ร่วมชมและ
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เชียร์เป็นก�าลังใจสนับสนุนสโมสรอย่างเหนียวแน่น	ข่าวสารที่จะสื่อสารไปยังกลุ่ม

เป้าหมายจะเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสโมสร	

	 เพ่ือให้เกิดการรับรู้เก่ียวกับความเคลื่อนไหวในทุกๆ	 ด้านอยู่ตลอด	 ไม่

ต้องการให้คนลืม	 และต้องการให้ผู้รับสารเข้ามามีส่วนร่วมกับสโมสร	 รวมถึง

ต้องการให้เกิดความรู้สึกผูกพันอันดีระหว่างสโมสรกับผู้รับสาร	 โดยเครื่องมือ

สื่อสารที่เลือกใช้จะมุ่งเน้นเคร่ืองมือสื่อสารที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา	

ประชาสัมพันธ์	ที่ก่อให้เกิดภาพของความโดดเด่นของตราสินค้า	และการส่งเสริม

การขาย	เพื่อสร้างความเด่นให้กับสินค้า	โดยไม่มีข้อจ�ากัดที่ตายตัวว่าสื่อใดคือสื่อ

หลักหรือสื่อใดเป็นสื่อรอง	 แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อที่มี

ลักษณะกระจายออกสู่มวลชนหมู่มาก	(Above	the	line	Media)	อย่าง	สื่อสิ่งพิมพ์,	

สื่อกระจายเสียง,	สื่อกลางแจ้ง,	สื่อเคลื่อนที่,	สื่อเสริมอื่นๆ	เป็นต้น

	 เพือ่กระตุน้ให้กลุม่เป้าหมายเกดิความสนใจและรบัรู	้หรอืสือ่ทีม่ลีกัษณะ

เพือ่เจาะกลุม่เป้าหมาย	โดยเฉพาะ	(Below	the	line	Media)	อย่าง	ส่ือผ่านไปรษณย์ี,	

สื่อ	ณ	จุดขาย,	สื่อบรรจุภัณฑ์	เป็นต้น	เพื่อตอกย�้าและสร้างความถี่ในการรับรู้ให้

มากขึ้น

อภิปรายผล

กระบวนการสร้างตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม พิจิตร (TTM  
PHICHIT FC)
	 สโมสรฟตุบอลททีเีอม็	พจิติร	(TTM	PHICHIT	FC)	ถอืเป็นการมองตราสิน

ค้าในรูปขององค์กร	 เนื่องจากตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	 (TTM	

PHICHIT	 FC)	 เป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติเด่นทางด้านกีฬาฟุตบอล	 ทั้งในเรื่องชื่อ

เสยีงและการประสบความส�าเรจ็ในด้านกฬีาฟตุบอลมายาวนาน	ซึง่ถอืว่าเป็นหนึง่

ในไม่กี่สโมสรที่มีประวัติการเป็นแชมป์	 และสามารถยืนหยัดอยู่ในการแข่งขัน

ฟุตบอลลีกสูงสุดมายาวนานกว่าคู่แข่งที่เป็นสโมสรฟุตบอลอื่น	ๆ
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 ดงันัน้จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องท�าการสือ่สารในทกุวถิทีางกบักลุม่เป้าหมาย

ด้วยตราสนิค้า	(Brand	Contact)	เพือ่ให้เกดิการจดจ�า	และเกดิความภกัดต่ีอตราสนิ

ค้านัน้นอกจากนีย้งัต้องพยายามทีจ่ะสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างตราสนิค้ากบักลุม่

เป้าหมาย	เพือ่ให้เกดิความสมัพนัธ์แน่นแฟ้น	ยิง่ขึน้เรือ่ยๆ	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิด

การสร้างตราสินค้าที่	 David	Ogilvy	 (วิทวัส	 ชัยปาณี,	 2544,	น.	 24)	 กล่าวไว้ว่า	

“ตราสนิค้าคอืสญัลกัษณ์ทีซ่บัซ้อน	เป็นการรวบรวมความรูส้กึทีม่ต่ีอรปูร่างหน้าตา

ของสินค้า	ต่อชื่อ	ต่อหีบห่อ	ต่อราคา	ต่อความเป็นมา	ชื่อเสียง	วิถีทางที่โฆษณา	

ตราสินค้าเป็นสิ่งที่ก�าหนดด้วยความรู้สึกของผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ตราสินค้านั้นและ

มีประสบการณ์กับตราสินค้าน้ันอย่างไรก็ดีในการสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้ชม	

ผลของการแข่งขนัมส่ีวนเกีย่วข้องกบัอารมณ์ของผูช้ม	จงึเป็นการง่ายทีจ่ะสามารถ

เชื่อมโยงตราสินค้ากับผู้บริโภคที่รับชมกีฬาเข้าด้วยกัน	 สอดคล้องกับแนวคิดการ

สื่อสารตลาดกีฬาของ	League	(2003,	pp.	33-44)	กีฬาได้ถูกพัฒนาจากกิจกรรม

พักผ่อนมาเป็นอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนข่าวกีฬาเป็นสิ่งที่พบเห็นทุกวัน	 ในขณะ

เดยีวกนักฬีากม็กีารเคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา	อาท	ิการเตบิโตของธุรกจิออกก�าลัง

กายอันเป็นผลจากเศรษฐกิจและลักษณะทางประชากร	

	 ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นผลมาจากความต้องการของตลาดโดยรวบรวมแนวคิด

ด้านกฬีาเข้ามาผสมผสานอย่างลงตวัสโมสรฟตุบอลททีเีอม็	พจิติร	(TTM	PHICHIT	

FC)	 พยายามที่จะสื่อสารในรูปแบบและลักษณะของการแข่งขันกีฬาหรือรวมถึง

นักกีฬาที่เป็นเสมือนเป็นสินค้าหรือบริการ	 โดยใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาด

ในการน�าเสนอให้เหน็ถงึคณุค่าของการแข่งขันกฬีา	หรอืใช้การน�าเสนอนกัฟตุบอล

เกาหลี	 ที่มีระเบียบวินัย	 อดทน	 ใจสู้	 รวมทั้งมีหน้าตาที่อิงกับกระแสแฟชั่นเมือง

ไทย	ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นซุปเปอร์สตาร์	มาเป็นจุดขายในการกระตุ้นความสนใจ

จากกลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการส่ือสารตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม พิจิตร (TTM 
PHICHIT FC)
	 สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	 PHICHIT	 FC)	 ยังไม่มีเกณฑ์การ

ประเมินชี้วัดประสิทธิภาพในการสื่อสารตราสินค้าที่ชัดเจน	 จึงท�าให้ไม่สามารถ
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ทราบได้ว่ากระบวนการสื่อสารตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	

PHICHIT	FC)	มีประสิทธิภาพหรือต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดต่อไปบ้าง

	 เนือ่งจากธรุกจิจะประสบความส�าเรจ็ได้ต้องอาศยัอทิธพิลทางการสือ่สาร

ทางการตลาด	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยคุทีผู่บ้รโิภคซือ้สนิค้าด้วยความพงึพอใจ	การ

ศกึษาเรือ่ง	กระบวนการสร้างตราสนิค้าของทมีฟตุบอลไทยแลนด์พรเีมียร์ลีก:	กรณี

ศึกษา	สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	 ผู้วิจัยพบว่า	 สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	

พยายามที่จะสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งเป็นคนในจังหวัดพิจิตร

และจังหวัดใกล้เคียง	 ด้วยวิธีต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการน�าเสนอนักฟุตบอลที่เป็น

เกาหลี	การใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ	การจัดกิจกรรมทางการตลาด	รวมถึงการตั้ง

ฉายาของทีมว่า	สิงห์เหนือ	ซึ่งทั้งหมดทุกวิธีในการสร้างฐานแฟนคลับ	เพื่อสื่อให้

ประชาชนในภาคเหนือมีความเกิดความรู้สึกร่วมเป็นพวกเดียวกันกับสโมสร	 ใน

การเป็นตัวแทนทีมฟุตบอลทางภาคเหนือ	ที่ลงแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์

ลีกซึ่งถือว่าเป็นลีกสูงสุดของประเทศ

	 วธิกีารสร้างแฟนคลบัดงัทีก่ล่าวมา	ถอืเป็นการสร้างจดุขายโดยดงึจดุเด่น

ที่เป็นเอกลักษณ์ของสโมสรออกมาน�าเสนอกับกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านส่ือ	 ซ่ึงมี

ลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ	 “แฟน”	 (fan)	 และ	 “แฟนดอม”	 (Fandom)	

ของ	Robert	Escarpit	(อ้างถึงใน	ดวงพร	บุญกมลสวัสดิ์,	2549,	น.	28)	ได้พูดถึง	

“Group	 set”	 ว่า	 เป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน	 และไม่รู้ตัวว่ามีคนที่มี

ลกัษณะความชอบคล้ายคลึงกัน	จนกระทัง่ส่ือน�ามาเผยแพร่	สือ่ท�าให้เกดิ	“ปฏสิมัพนัธ์” 

(Interaction)	กันระหว่างคนในกลุ่ม	และท�าให้เกิดกลุ่มใหม่ขึ้น	 โดยที่สื่อเป็นผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างวัฒนธรรมกลุ่มให้กับผู้รับสาร	โดยผู้รับสารมีโอกาสที่จะ

เลอืกรบัสารหรอืสือ่ทีต่นคดิว่า	“เหมาะสมถกูใจ”	เพือ่เพิม่คุณค่าใจแง่ของสตปัิญญา

และกลายเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มไป

	 จากการวเิคราะห์ของผูศ้กึษาวจิยัเรือ่ง	“กระบวนการสร้างตราสินค้าของ

ทีมฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก:	กรณีศึกษา	สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	

PHICHIT	FC)”	นั้น	ผลของการศึกษาท�าให้ทราบว่า	กระบวนการสร้างตราสินค้า

ในธรุกจิทีเ่ป็นกฬีาอย่างการแข่งขนัฟตุบอลไทยแลนด์พรเีมยีร์ลกีนัน้	ปัจจยัทีส่�าคญั

ในการขบัเคลือ่นทีจ่ะเป็นแรงผลกัให้กระบวนการสร้างตราสนิค้าและกระบวนการ
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สื่อสารตราสินค้าบรรลุวัตถุประสงค์	 คือ	 งบประมาณ	กล่าวคือในการที่จะท�าทีม

ทีมฟุตบอลให้ได้ดีนั้น	จะต้องประกอบไปด้วย	นักฟุตบอลที่ดี	มีชื่อเสียง	คุณภาพ

ฝีมืออยู่ในระดับเกรดเอ	 หรือทีมชาติ	 และโค้ชที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ	

เพราะเมือ่ได้นกัฟตุบอลทีม่ชีือ่เสยีง	คณุภาพฝีมืออยูใ่นเกรดเอ	หรอืระดบัทมีชาติ

แล้วนั้น	 จะส่งผลให้ทีมประสบผลส�าเร็จทางด้านผลการแข่งขัน	 และสามารถท�า

อันดับขึ้นสู่	 TOP	3	 ได้	 ท�าให้เป็นที่รู้จักและจดจ�าได้ง่ายขึ้น	 จนเป็นที่ยอมรับกัน

เป็นวงกว้างทั้งน้ีการที่จะได้มาทั้งนักฟุตบอลและโค้ชที่ดีมีชื่อเสียงเข้ามาสู่ทีม

ฟุตบอลนั้น	 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนที่มหาศาล	 รวมทั้งในด้านของการ

ประชาสมัพนัธ์จะต้องทุม่เงนิจ�านวนมากเพ่ือใช้เครือ่งมอืสือ่สารในการประชาสมัพนัธ์	

รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่สามารถดึงมวลชนมาเป็นแฟนคลับ

ข้อเสนอแนะ

	 1.		สโมสรฟุตบอลยาสูบ	พิจิตร	ใช้การกระบวนการสื่อสารแบบกว้างๆ	

เพือ่รบัรูข่้าวสารทัว่ไปไม่ได้มุง่เน้นข่าวสารหลกัอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ให้เกดิการรบัรู้

และจดจ�า	 ซ่ึงการที่จะท�าให้คนรับรู้และเข้าใจสินค้าเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลา	

สโมสรควรเน้นเร่ืองของกลยุทธ์	 “ตัวสร้างประสบการณ์	 (Experience	 Provider:	 

Ex	Pros)”	ในการน�าเอานักฟุตบอลสัญชาติเกาหลีมาเป็นกระแส	K-pop	เพื่อเป็น

จดุแขง็ของตราสนิค้า	ในการสร้างประสาทการรบัรู	้ความรูส้กึ	ความคดิ	การกระท�า	

และความเกี่ยวโยงกับแฟนบอลให้เกิดความรู้สึกที่ดีงาม	 เป็นความชื่นชม	 และมี

ความสุข	รวมทั้งเกิดการติดตามชมและเชียร์สโมสรให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

	 2.		การที่จะสื่อสารเพ่ือครองใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนในจังหวัดพิจิตร	

และคนในภาคเหนือนั้น	จะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนในเรื่องของการวางต�าแหน่ง

ของตราสินค้าที่ชัดเจนในการเป็นสโมสรที่ดีที่สุดของภาคเหนือ	 ที่ท�าหน้าที่เป็น

ตัวแทนของภาคเหนือ	ร่วมแข่นขันฟุตบอลในรายการไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกซึ่งถือ

เป็นการแข่งขนัฟตุบอลลกีสงูสดุของประเทศไทย	ดงันัน้หากมกีระบวนการสือ่สาร

การวางต�าแหน่งที่ชัดเจนและในเรื่องของความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของ

สโมสรฟุตบอลของภาคเหนือ
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ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว	 ก็จะส่งผลให้ตราสินค้ามีความแข็ง

แรงมาก	และสามารถเข้าไปอยู่ใจผู้บริโภคได้

	 3.		การน�าเสนอข่าวสารของสโมสรนัน้เป็นการน�าเสนอข่าวสารทัว่ๆ	แต่

การสื่อสารในด้านตราสินค้าสโมสรฟุตบอลยาสูบ	พิจิตร	ให้อะไรกับผู้บริโภคบ้าง	

และสโมสรฟุตบอลยาสูบ	พิจิตร	มีบุคลิกอย่างไร	มีแนวคิดวิสัยทัศน์อย่างไร	หรือ

ในเรื่องของโลโก้ที่แสดงออกมามีความหมายอย่างไร	ทั้งหมดนี้ผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่

สามารถสือ่สารออกมาได้อย่างชดัเจนเท่าทีค่วร	การทีจ่ะให้ผูบ้รโิภครบัรูแ้ละเข้าใจ

ตราสินค้าได้	เป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลา	สโมสรความสร้าง	Theme	ในปีแรกๆ	

ให้ชดัเจน	แต่ข่าวสารต่างๆ	ทีเ่ปลีย่นไปตามสถานการณ์กค็วรท�าอยู	่แต่ไม่สามารถ

สร้างตราสินค้าให้อยู่ในใจของผู้บริโภคได้	 ดังนั้นควรมีข่าวสารหลักที่เน้นในเรื่อง

ของตราสินค้าให้มาก	 เมื่อตราสินค้ามีความแข็งแรงแล้วก็จะสามารถเข้าไปอยู่ใน

ใจของผู้บริโภคได้

	 4.	 กระบวนการสือ่สารตราสนิค้าของสโมสรฟตุบอลยาสบู	พจิติร	(TTM	

FC	PHICHIT)	ถอืว่ามจีดุแขง็หรอืว่าได้เปรยีบกว่าสโมสรตรงทีม่เีป็นสโมสรฟตุบอล

เพยีงสโมสรเดยีวในจงัหวดัไม่ต้องไปแย่งแฟนบอลแข่งกบัใครเหมอืนสโมสรอืน่	แต่

อย่างไรก็ดีในการไปร่วมกับจังหวัดนั้น	จะไม่เหมือนกับการสโมสรที่เกิดขึ้นมาจาก

จงัหวดันัน้ๆ	เลยความรูส้กึของแฟนบอลทีม่ใีห้จะแตกต่างกนั	ดงันัน้สโมสรควรจะ

ต้องเลอืกใช้เครือ่งมอืสือ่สารเพือ่ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการสือ่สาร	คอื	

การสร้างความสนใจ	 (Attention)	 โดยการใช้จุดเด่นของสินค้า	 (Unique	 Selling	

Proposition)	ให้เกิดกับตราสินค้า	หรือมุ่งเชื่อมโยงตราสินค้ากับจังหวัดให้เป็นอัน

หนึง่อันเดยีวกนั	เพราะทมีฟตุบอลจะสามารถเป็นตวัแทนของจงัหวดั	หรอืท้องถิน่

นั้นๆ	ในการน�าเสนอสินค้าชุมชนเด่น,	OTOP,	วัฒนธรรม	และสถานที่ท่องเที่ยว

เด่นของท้องถิ่นตัวเอง	ต่อประชาชนที่อยู่ต่างถิ่น	หรือแม้กระทั่งต่อนานาประเทศ	

(กรณีทีมฟุตบอลทีมจังหวัดน้ันเป็นตัวแทนของประเทศในการแข่งขันฟุตบอล

สโมสร	ระดับเอเชียหรือนานาชาติต่อไปในอนาคต)

	 5.	 กระบวนการสื่อสารสร้างตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลยาสูบ	พิจิตร	

(TTM	 FC	 PHICHIT)ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการรับรู้ของผู้ชมฟุตบอลไทยแลนด์

พรีเมียร์ลีก	ต่อการเปลี่ยนแปลงชื่อจาก	“สโมสรพนักงานยาสูบ”	มาสู่ชื่อ	“TTM”	
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ว่ามีการรับรู้การเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด	 หากผลที่ได้พบว่า	 ผู้ชมหรือแฟน

บอล	ยังไม่มีการรับรู้ว่าชื่อ	“TTM”	คือ	“สโมสรพนักงานยาสูบ”	เดิม	สโมสรก็จะ

ต้องเน้นการสือ่สารแบบระยะยาว	และต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ผูช้มหรอืแฟนบอลเกดิการ

รับรู้ในการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น	“TTM”

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 1.		 งานวจิยัชิน้นีเ้ป็นงานวจิยัเชิงคณุภาพ	(Qualitative	Research)	 ท่ีมุง่เน้น

ศึกษาเชิงลึกในมิติของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	ในฐานะ

ผู้ส่งสาร	(Sender)	ดังนั้นหากมีผู้สนใจที่จะศึกษาผู้รับสาร	(Receiver)	ด้วยระเบียบ

วิธีวิจัยใดก็ตาม	ย่อมเป็นประโยชน์	และสะท้อนสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตรได้

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

	 2.	 การศึกษากระบวนการสร้างตราสินค้ากระบวนการสร้างตราสินค้า

ของทีมฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก	 อื่นๆ	 ในเชิงลึกจะช่วยเปรียบเทียบให้เห็น	

กระบวนการทีเ่หมอืนหรอืแตกต่าง	อนัน�าสูค่วามส�าเรจ็	หรอืความล้มเหลว	ในการ

สร้างตราสินค้าทางการเมืองหากมีผู้หยิบยกมาศึกษาก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
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