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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่องสัญญะของตราสัญลักษณ์ ของสโมสรฟุ ตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth Interview) ใช้หลักการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) กับแฟนคลับสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี และศึกษาข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ของผูบ้ ริหาร
สโมสร จานวน 5 สโมสร ผลการวิจยั พบว่า ตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี นัน้ มีทม่ี าและการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ คือ การออกแบบทีส่ อ่ื ถึงการครอบงาของอานาจจากผูเ้ ป็ นเจ้าของสโมสร หรือการครองอานาจ
จากชนชัน้ ผู้ปกครองในแต่ละสังคม แม้ว่า จากความหมายที่ทางสโมสรได้ให้ไว้ในการออกแบบและสื่อสารจากตรา
สัญลักษณ์ต่อแฟนบอลนัน้ คือ การให้ชุมชนได้มสี ่วนร่วมในสโมสร มีความรูส้ กึ ความเป็ นเจ้าของ และสโมสรนัน้ เป็ น
ส่วนหนึ่งของชุมชน แต่การสือ่ ถึงการครองอานาจนา(Hegemony) ก็ยงั ได้สะท้อนออกมาจากตราสัญลักษณ์ทป่ี รากฎอยู่
เมื่อมองในภาพรวมแล้วจะพบว่า ตราสัญลักษณ์ทงั ้ หมดนัน้ จะสะท้อนถึงการครอบงาของอานาจตามโครงสร้างส่วนบน
ของกรัมชี ผู้คนในประชาสังคมจะถูก ‚ครองอานาจนา‛(Hegemony) ทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติโดยกลุ่ม
ผูป้ กครอง และโลกทัศน์ทถ่ี ูกครอบงา จะกลายไปเป็ น ‚วัฒนธรรมร่วมของผูค้ น‛(Popular Culture) และแทรกซึมทัวไป
่
และในส่วนการรับรูข้ องแฟนบอลทีม่ ตี ่อตราสัญลักษณ์ของสโมสรนัน้ จะรับรูด้ า้ นประวัตศิ าสตร์ตานานของสโมสรและ
ประวัตศิ าสตร์ของจังหวัด ซึง่ เป็ นการรับรูข้ องแฟนบอลอันดับแรกๆ ส่วนการรับรูท้ ร่ี องลงมา คือ ความภาคภูมใิ จทีม่ ตี ่อ
สโมสร
คาสาคัญ: สัญญะ, ตราสัญลักษณ์, ไทยพรีเมียร์ลกี

Abstract
Research on the signifier of Thai premier league’s football club logos is conducted by qualitative
method as a research methodology. It is carried out with an in-depth interview on purposive samplings. The
samplings consist of the members of Thai premier league’s football club. Study is also conducted on the
interview contents from the managers of five Thai premier leagues. It is found that the design of Premier

2

leagues’ football club logos signify the power and supremacy of the ones who established the leagues. It
also indicates authority of rulers over communities. However, the league officials define the logos as a
support for public unity, sense of belonging, and participation in football despite the logos’ apparently
reflective meanings which imply hegemony. In fact, all football club logos reflect dominating power according
to Gramche’s Theory of Cultural Hegemony. Socials was controlled ‚Hegemony‛ through their thoughts,
believes and attitudes by controllers. Visions would be ‘Popular Culture’ and abundant. The FC members’
knowledge and awareness on the logos mostly relates to history of the leagues as well as the province
where the leagues originate from. This is considered a primary level of knowledge while the secondary one is
the pride they feel for their football clubs.
Keywords: signifier, logo, Thai premier leagues
บทนา
ประเทศไทยของเรานัน้ กีฬาฟุตบอลได้เข้ามานับร้อยกว่าปี แล้ว และมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปจั จุบนั ทีม่ ี
การจัดการแข่งขันโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ น การจัดฟุตบอลลีกอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ ฟุตบอลเป็ น
กีฬาที่นิยมที่สุดในประเทศไทย ปจั จุบนั ลีกสูงสุดของประเทศไทยใช้ช่อื ว่า โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลกี (Toyota Thai
Premier League) ซึง่ มีทมี ฟุตบอลเข้าร่วมในฤดูกาล 2015-2016 นี้ จานวน 18 ทีม(วิกพิ เี ดีย, 2558) ฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลกี กาลังเดินหน้าไปสู่แนวทางที่ถูกต้องอย่างทีแ่ ฟนฟุ ตบอลชาวไทยได้คาดหวังไว้ หลายๆทีมมีกองเชียร์ท่ี
ติดตามเชียร์กนั อย่างเหนียวแน่ น ทัง้ การเป็ นเจ้าบ้านและแม้แต่ออกไปเป็ นทีมเยือน เราสามารถพบเห็นกองเชียร์จะมี
การรวมกลุ่มร้องเพลงประจาทีมตะโกนเชียร์อย่างคึกคักทัง้ ก่อนแข่งและขณะแข่งขัน แสดงให้เห็นว่ากระแสคนไทยได้
หันมาสนับสนุนสโมสรและให้ความสนใจการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศมากขึน้ เรื่อยๆ
สาหรับการออกแบบตราสัญลักษณ์ ของสโมสรในไทยพรีเมียร์ลกี นัน้ แม้ตราสัญลักษณ์จะเป็ นสิง่ ทีบ่ ่งบอกถึง
ความเป็ นเอกลักษณ์ของสโมสร แต่กไ็ ด้สะท้อนถึงอิทธิพลและการครอบงาของอานาจบางอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาสัญญะของตราสัญลักษณ์ ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี ว่าแต่ละสโมสรมีการสร้างสัญญะของตนเอง
ผ่านการออกแบบตราสัญลักษณ์ ของสโมสรอย่างไร อีกทัง้ แฟนบอลได้รบั รู้สารผ่านตราสัญลักษณ์ ตามที่สโมสรได้
สือ่ สารไปหรือไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาสัญญะของตราสัญลักษณ์ ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี
2. เพื่อศึกษาการรับรูข้ องแฟนบอลต่อตราสัญลักษณ์ ของสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี
แนวคิ ดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีการครองอานาจนา(Hegemony)
คาว่า ‚ Hegemony ‛ หรือที่ในงานชิน้ นี้ใช้คาว่า ‚การครองอานาจนา‛ เป็ นคาทีม่ ที ม่ี าจากภาษากรีกทีว่ ่า
‚Hegemon‛ ทีม่ คี วามหมายถึง การนา(leading) การมีอานาจเหนือผูอ้ ่นื (prominent power) และมักจะใช้ในความหมาย
ของการครองอานาจทางการเมือง(political dominance) เป็ นส่วนใหญ่ กรัมชี ได้จาแนกวิธกี ารในการครองอานาจนา
ออกเป็ น 2 ด้าน คือ 1) Political Hegemony หมายถึง การสถาปนาระบบการเมืองระบบหนึ่ง ให้กลายเป็ นระบบหลัก
ของสังคม และ 2) Cultural Hegemony มีความหมายเช่นเดียวกับ Political Hegemony เพียงแต่เปลีย่ นมิตมิ าเป็ นด้าน
วัฒนธรรม หมายถึง การสถาปนาระบบคิดระบบวัฒนธรรมอันหนึ่งให้กลายเป็ นระบบคิดหลักและวัฒนธรรมหลักของ
สังคม เพื่อนาไปสูก่ ารสร้างความเห็นพ้องต้องกัน(consensus)(อ้างถึงในกิง่ กาญจน์ เอีย่ มละออ, 2554)
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ความคิดเรื่องการครองอานาจนาของกรัมชีนนั ้ จะให้ความสาคัญกับเรื่อง ‚อุดมการณ์‛ (Ideology) โดยเฉพาะ
ในการใช้เป็ นแนวทางในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของ ‚โครงสร้างสังคมส่วนล่าง และสังคมส่วนบน‛
(Super Structure) โดยทีก่ รัมชี จะให้ความสาคัญกับบทบาทของโครงสร้างส่วนบนมากกว่า และได้ชใ้ี ห้เห็นถึงความ
แตกต่ างที่สาคัญระหว่างสังคม 2 แบบ ภายในโครงสร้างส่วนบนนัน้ ประกอบไปด้วย สังคมแรก คือ ‚รัฐหรือสังคม
การเมือง‛ (Political Society) ได้แก่ รัฐ และองค์กรการทีใ่ ช้อานาจต่างๆ ของรัฐ และสังคมทีส่ อง คือ ประชาสังคม
(Civil Society) ได้แก่ ส่วนที่เป็ นองค์กรในภาคเอกชน ขณะที่สงั คมการเมืองดาเนินการสร้างและสืบทอด ‚อานาจ
ครอบงา‛ (Domination) โดยชนชัน้ ปกครอง ผูย้ ดึ กุมอานาจรัฐ และมีอานาจในการบังคับใช้กฎหมาย(Legislation) และ
มีอานาจบังคับรองรับ(Coercion) อยู่ดว้ ย แต่ในประชาสังคมนัน้ จะมีการดาเนินการเพื่อสร้าง และสืบทอดและรักษา การ
ครองอานาจนา โดยใช้วธิ กี ารสร้างความยินยอมพร้อมใจให้เกิดขึน้ ในหมู่ประชาชน โดยไม่รสู้ กึ ว่าเป็ นการบังคับ หรือ
เป็ น ‚การยินยอมพร้อมใจโดยธรรมชาติ‛ (Spontaneously Consensus) นันคื
่ อ จะเป็ นการใช้อานาจนา โดยไม่ใช้กาลัง
หรือความรุนแรง แต่จะเป็ นการครองอานาจนา(Hegemony) ในเชิงพื้นที่(Realm) โดยผ่านเครื่องมือหรือกลไกชนิด
ต่างๆ ในแง่น้ีโลกทัศน์ ของผู้คนในประชาสังคมจะถูก ‚ครองอานาจนา(Hegemony)‛ ทางความคิด ความเชื่อ และ
ทัศนคติโดยกลุ่มผูป้ กครอง และโลกทัศน์ทถ่ี ูกครอบงาจะกลายไปเป็ น ‚วัฒนธรรมร่วมของผู้คน‛ (Popular Culture)
และแทรกซึมทัวไป(อ้
่
างถึงในกิง่ กาญจน์ เอีย่ มละออ, 2554)
วัชรพล พุทธรักษา (2550) ทีไ่ ด้ให้ความหมาย ‚การครองอานาจนา‛ หรือ ‚Hegemony‛ หมายถึง การใช้
อานาจของกลุ่ม/ชนชัน้ ใดๆ เพื่อสร้างภาวการณ์ครอบครองความคิด และมีอานาจนาเหนือกลุ่ม/ชนชัน้ อื่นๆในสังคม
โดยที่การใช้อานาจดังกล่าวนัน้ ปราศจากการใช้ความรุนแรง หรือการบังคับเชิงกายภาพ แต่เป็ นการใช้อานาจผ่าน
กลไกชนิดต่างๆ เพื่อครอบครองความคิด โน้มน้าว และทาให้เกิดการยอมรับ เพื่อก่อให้เกิดขึน้ ซึง่ ความยินยอมพร้อมใจ
และได้รบั การสนับสนุ นจากกลุ่มพลังทางสังคม โดยผูท้ ถ่ี ูกกระทานัน้ ไม่ทราบ หรือไม่สามารถตระหนักได้ว่ าตนได้ถูก
ครอบครองความคิดไปแล้ว
แนวคิ ดและทฤษฎีสญ
ั ญะกับมายาคติ (Myth)
สัญวิทยา เป็ นศาสตร์ทศ่ี กึ ษาเกีย่ วกับระบบของสัญลักษณ์ ทีป่ รากฏอยู่ในความคิดของมนุษย์อนั ถือเป็ นทุกสิง่
ทุกอย่างทีอ่ ยู่รอบตัวของเรา ได้แก่ ภาษา รหัสสัญญาณ เครื่องหมาย หรืออื่นๆ ซึง่ หมายถึง สิง่ ทีถ่ ูกสร้างขึน้ มา เพื่อให้
มีความหมายแทนของจริง ตัวจริง ในตัวบทและในบริบทหนึ่งๆ(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2555) การนาทฤษฎี
สัญวิทยามาใช้ในการศึกษาการสือ่ สารของมนุษย์มงุ่ เน้นการทบทวนแนวทางและวิธกี ารวิเคราะห์ความหมายตามทัศนะ
การประกอบสร้าง(constructionist approach) ซึง่ ไม่เชื่อว่าวัตถุบนโลกจะมีความหมายในตัวมันเอง แต่มนุ ษย์ต่างหาก
ทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบสร้างความหมายให้กบั สิง่ ต่างๆ การสือ่ สารของมนุษย์จงึ เป็ นจุดกาเนิดของความหมาย
F.de Saussure ผูว้ างรากฐานวิชาสัญวิทยาให้อธิบายคานิยามของสัญวิทยาไว้ว่า สัญวิทยาเป็ นศาสตร์ท่ี
ศึกษาวิถชี วี ติ ของสัญญะภายในสังคมทีส่ ญ
ั ญะนัน้ ถือกาเนิดขึน้ มา รวมทัง้ แสวงหากฎทีค่ วบคุมอยู่เบือ้ งหลัง ซึง่ ก็
หมายถึง การศึกษาการถือกาเนิด การเจริญ การแปรเปลีย่ นและการสูญสลายของสัญญะตัวหนึ่งๆ สัญวิทยาจะศึกษา
ประเภทต่างๆ โดยจะสนใจวิธกี ารสืบทอดความหมายของสัญญะเหล่านัน้ รวมไปถึงวิธกี ารที่สญ
ั ญะเหล่านัน้ เข้ามา
เกีย่ วพันกับผูใ้ ช้สญ
ั ญะ เนื่องจากแท้จริงก็เป็ นผลผลิตจากความคิดมนุ ษย์ซง่ึ เกิดมาจากการประกอบสร้างของมนุ ษย์
ดังนัน้ จึงต้องเข้าใจมนุษย์ผสู้ ร้างสัญญะนัน้ (Culler,1976)
Saussure แบ่งสัญญะออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ตัวหมาย(Signifier) เป็ นรูปแบบทางกายภาพของ
สัญลักษณ์ ส่วนที่สองคือ ตัวหมายถึง(Signified) คือ บริบทภายในใจที่ถูกหมายถึงโดยตัวหมาย การศึกษาใน
เชิงสัญญะจะเน้นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายกับตัวหมายถึง เพื่อดูว่าความหมายถูกสร้างขึน้ และถูกถ่ายทอด
ออกมาอย่างไร โดยนาเอาตัวบทมาวิเคราะห์เพื่อดูว่าตัวหมายนัน้ สร้างความหมายอย่างไร(Culler,1976)
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R. Barthe เสนอว่าจากสิง่ ทีเ่ ราเรียกหรือเขียนถึงกับสิง่ ทีเ่ ป็ นความหมายทีส่ ่อื ออกมามีสงิ่ ทีเ่ รียกว่า ‚สัญญะ‛
เกิดขึ้นในภาษาโดยสัญญะเป็ นตัวเชื่อมโยงความคิด (concept) เข้ากับภาพ(image) ดังนัน้ สัญญะจึงเป็ นตัวสื่อ
ความหมายทางภาษาในสังคมสมัยใหม่ มนุษย์สร้างสัญญะขึน้ มาเพื่อสือ่ ความหมายทางวัฒนธรรม(Barthe,1972)
ขัน้ ตอนในการแสดงความหมายสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ระดับ คือ 1) Denotation เป็ นการตีความตาม
ความหมายตรง เป็ นระดับทีเ่ กีย่ วข้องกับความจริงตามธรรมชาติ เป็ นการอ้างถึงสามัญสานึกหรือความหมายทีป่ รากฎ
แจ่มแจ้งอยู่แล้วของสัญญะ(Sign) และ 2) Connotation เป็ นการตีความหมายโดยนัยแฝง การตีความหมายในขัน้ นี้จะ
เป็ นการตีความหมายในระดับทีม่ ปี จั จัยทางวัฒนธรรมเข้ามาเกีย่ วข้องด้วย ซึง่ ไม่ได้เกิดจากตัวของสัญญะเอง เป็ นการ
อธิบายถึงปฏิสมั พันธ์ท่เี กิดขึน้ เมื่อสัญญะกระทบกับความรูส้ กึ หรืออารมณ์ของผู้ใช้และคุณค่าทางวัฒนธรรมของเขา
ซึง่ สัญญะในขัน้ นี้จะทาหน้า ที่ 2 ประการ คือ ถ่ายทอดความหมายโดยนัยแฝง และถ่ายทอดความหมายในลักษณะ
มายาคติ(Myths)(อ้างถึงในนพพร ประชากุล, 2549)
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กิตติพงศ์ กุลโศภินและปริญ ลักษิตามาศ (2555) ได้ศกึ ษาค้นคว้าเรื่องการรับรูอ้ ตั ลักษณ์ตราสินค้านิยมของ
สโมสรทีมฟุตบอลในประเทศไทย ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า การรับรูต้ ่ออัตลักษณ์ตราสินค้าทีน่ ิยมของสโมสรทีมฟุตบอลใน
ประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และอัตลักษณ์ทค่ี ล้ายคลึงกัน อัตลักษณ์ทส่ี ร้างแรงจูงใจ และอัตลักษณ์ของผูช้ ม
ทีน่ ิยมสโมสรทีมฟุตบอล มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความภักดีของผูช้ มทีน่ ิยมสโมสรทีมฟุตบอลต่อการรับรูอ้ ตั ลักษณ์
ตราสินค้าสโมสรทีมฟุตบอล ขณะทีป่ รัศนีย์ สินพิมลบูรณ์ (2552) ได้ทาการวิจยั ในเรื่องการรับรูภ้ าพมายาต่อฟุตบอล
พรีเมียร์ลกี อังกฤษของแฟนฟุตบอลชาวไทย ผลการวิจยั พบว่า การรับรูภ้ าพมายาในฟุตบอลพรีเมียร์ลกี อังกฤษมีทงั ้
การรับรูภ้ าพมายาทีส่ ร้างขึน้ โดยฟุตบอลพรีเมียร์ลกี อังกฤษเอง อาทิ ภาพลักษณ์ของสโมสรภาพลักษณ์ของนักฟุตบอล
และผูจ้ ดั การทีม และภาพมายาทีแ่ ฟนฟุตบอลสร้างขึน้ เอง ได้แก่ คาจากัดความเกีย่ วกับฟุตบอลต่างๆ เช่น ความเป็ น
ทีม ความเร้าใจ อัจฉริยะลูกหนัง เล่นบอลฉลาด ความเป็ นมืออาชีพ เป็ นต้น รวมไปถึงความเชื่อและสัญญะต่างๆ ผ่าน
วัตถุ สิง่ ของทีเ่ กีย่ วกับทีม ภาพมายาเหล่านี้ส่งผลให้แฟนฟุตบอลมีความสนใจและมีความชอบในทีมฟุตบอลแต่ละทีม
มากขึน้ และวรุตม์ โอนพรัตน์วบิ ลู (2553) ได้ทาการวิจยั ในเรื่องปจั จัยการสื่อสารกับการก่อตัวและการธารงรักษากลุ่ม
แฟนคลับของสโมสรฟุ ตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี จากผลการวิจยั พบว่า ภายในกลุ่มแฟนคลับเมืองทอง ยูไนเต็ดและ
พัทยา ยูไนเต็ดมีการแบ่งภาระหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน ส่วนรูปแบบเครือข่ายการสือ่ สารในกลุ่มเมืองทอง ยูไนเต็ด และจุฬา
ยูไนเต็ดใช้เครือข่ายแบบมีศูนย์กลาง การท่าเรือไทย เอฟซีและพัทยา ยูไนเต็ดใช้เครือข่ายที่ตดิ ต่อกันได้หมดทุก คน
ด้านช่องทางการสื่อสารในกลุ่ม ทุกสโมสรใช้เว็บบอร์ดและการโทรศัพท์ก ารก่อตัวของกลุ่มแฟนคลับเมืองทองยูไนเต็ด
ส่วนมากเกิดจากผู้ส่งสารที่เป็ นเจ้าของสื่อ ได้แก่ สื่อมวชนและสื่อออนไลน์ โดยมีเนื้อหา ได้แก่ เรื่องพื้นที่ ข้อมูล
สโมสร จานวนแฟนคลับ แนวทางการเชียร์ และการจัดการทีด่ ขี องสโมสร
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) พร้อมการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation) เพื่อทาการศึกษาโดยอาศัยแนวคิดปรากฎการณ์วทิ ยา(Phenomenology) คือ เป็ นวิธกี าร
ศึกษาโดยให้บุคคลอธิบายเรื่องทีต่ นมีประสบการณ์ต่างๆโดยตรง โดยมีพน้ื ฐานความเชื่อทีว่ ่าบุคคลจะรูด้ ใี นเรื่องทีต่ นมี
ประสบการณ์มาก่อน ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารศึกษาประกอบด้วย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั เพื่อทราบแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ตราสัญลักษณ์ พร้อมทัง้ ศึกษา
เอกสารและบทสัม ภาษณ์ ข องผู้บ ริห ารสโมสร เพื่อ ศึก ษาถึง แนวคิด ของการออกแบบตราสัญ ลัก ษณ์ เ พื่อ ตอบ
วัตถุประสงค์ใน ข้อ 1 โดยศึกษาทีมฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี รวมทัง้ สิน้ 5 สโมสร ดังนี้ สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส
เอฟซี, สโมสรฟุตบอลราชบุรมี ติ รผล เอฟซี, สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี, สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี และสโมสร
ฟุตบอลศรีสะเกษ เอฟซี
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2. สัมภาษณ์กบั แฟนบอลของสโมสรในเชิงลึก(In-depth Interview) จานวน 5 สโมสร พร้อมการสังเกตแบบ มี
ส่วนร่วม(Participant Observation) โดยการร่วมเข้าชมฟุตบอลกับแฟนบอลด้วย เพื่อศึกษาพฤติกรรมของแฟนบอลทัง้
เป็ นทีมเหย้าและเป็ นทีมเยือน เพื่อนาข้อมูลประกอบการศึกษาถึงการถอดรหัสการรับรูต้ ราสัญ ลักษณ์ของแฟนบอลใน
แต่ละสโมสร ว่ามีการรับรู้สญ
ั ญะอย่างไร เพื่อตอบวัตถุประสงค์ใน ข้อ 2 โดยมีการสัมภาษณ์แฟนบอลของสโมสร
ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี ทัง้ หมดจานวน 28 คน โดยใช้หลักการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) คือ
การเลือกตัวอย่างโดยคานึงถึงคุณสมบัตติ ามที่ผวู้ จิ ยั ต้องการศึกษาเป็ นเกณฑ์ และนาเสนอข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั จึงใช้การ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์(Analysis Description)
ผลการวิ จยั และอภิ ปลายผล
ส่วนที่ 1 : สัญญะของตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี
ศึกษาบทสัมภาษณ์ของผูบ้ ริหารสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี จานวน 5 สโมสร โดยคัดเลือกให้กระจาย
ไปทัง้ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ดังนี้
1. สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี
ตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี

ภาพที่ 1 ตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี
ความหมายของตราสัญลักษณ์
สโมสรฟุตบอล บางกอกกล๊าส หรือเรียกกันสัน้ ๆ คุน้ หูกนั ว่า BGFC(Bangkokglass Football Club) มีตรา
สโมสรเป็ นรูปกระต่ายสีขาวบนพื้นสีเหลือง ขลิบสีแดง แต่สเี สือ้ ของสโมสรคือ เขียวขาว เสือ้ สารอง คือ สีฟ้า และสี
เหลือง ด้วยเหตุทม่ี สี ญ
ั ลักษณ์เป็ นรูปกระต่าย จึงถูกขนานนามว่า กระต่ายแก้ว ทีม่ าของกระต่าย คือ ประธานสโมสร
คุณ ปวีณ ภิรมย์ภกั ดี เกิดปี เถาะ(ภายใต้บริษทั บีจเี อฟซีสปอร์ตจากัด) ส่วนทีม่ าของ แก้ว มาจากผลิตภัณฑ์หลักของ
กลุ่มบริษทั บางกอกกล๊าส ทีผ่ ลิตขวดแก้วเป็ นหลัก จึงรวมกันเรียกว่า กระต่ายแก้ว(สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี, 2558)
2. สโมสรฟุตบอลราชบุรมี ติ รผล เอฟซี
ตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลราชบุรมี ติ รผล เอฟซี

ภาพที่ 2 ตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลราชบุรมี ติ รผล เอฟซี
ความหมายของตราสัญลักษณ์
สีสม้ หมายถึง สโมสรราชบุรมี ติ รผล เอฟซี
สีดา หมายถึง อานาจบารมีสง่ เสริมซึง่ กันและกัน
สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและมีคุณค่า
สีขาว หมายถึง ธาตุทอง
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ด้านซ้ายบนของตราสัญลักษณ์ หมายถึง แม่น้าแม่กลองทีค่ อยหล่อเลีย้ งชาวราชบุรเี สมอมา
มงกุฎ หมายถึง ความภาคภูมใิ จของชาวราชบุรี
ดาวทัง้ สองดวง หมายถึง การได้แชมป์ ดีวชิ นั ่ 2 และแชมป์ ดีวชิ นั ่ 1
มังกร หมายถึง จังหวัดราชบุรี
ลูกบอล หมายถึง การทีส่ โมสรราชบุรมี ติ รผล เอฟซี ได้อยู่ในลีกสูงสุดในประเทศไทย
RBM FC ก็คอื ราชบุรมี ติ รผล เอฟซี ส่วนข้างล่างก็จะมี The Dargons นัน้ คือ ชื่อเล่นของสโมสร
ล่างสุดจะมีช่อื จังหวัด และผูน้ ับสนุ นหลัก หมายถึง การช่วยกันโอบอุม้ สโมสรของคนในจังหวัดและผูส้ นับสนุ น (สโมสร
ราชบุรมี ติ รผล เอฟซี, 2558)
3. สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี
ตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลสุพรรบุรี เอฟซี

ภาพที่ 3 ตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลสุพรรบุรี เอฟซี
ความหมายตราสัญลักษณ์
ประเด็นแรก คือ คา 3 คา ทีม่ คี วามสาคัญสาหรับทีมกีฬา และสโมสรแห่งนี้ ได้แก่ "วินัย หมันเพี
่ ยร ซื่อสัตย์"
ซึ่งจะปรากฎอยู่ด้านล่างฐานของตราสัญลักษณ์ ใหม่ ในรูปแบบอักษรละตินที่เขียนว่า "Modestia Peseverantia
Probitas" ประเด็นทีส่ อง คือ "ช่อมะกอก" อีกหนึ่งสิง่ ทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของชัยชนะ และประเด็นสุดท้าย คือ แถบลูกศร
ด้านบนตราสัญลักษณ์ทส่ี อ่ื ความหมายถึงกองเชียร์คนทัง้ 10 อาเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของ "วินยั หมันเพี
่ ยร
ซือ้ สัตย์" ภาษาละติน คือ "Modestia Peseverantia Probitas"
ความมีวนิ ยั หมายถึง การมีวนิ ยั ทัง้ ใน และนอกสนาม การมีวนิ ยั ในสนามคือ การทาหน้าทีข่ องตัวเองให้ดที ส่ี ดุ
การมีวินัย นอกสนามหมายถึง การเป็ น ตัว อย่ า งที่ดีใ ห้ก ับ เยาวชนให้ก ับ แฟนบอล ค าว่ า วินัย ในภาษาอัง กฤษคือ
"Discipline" มีรากศัพท์ภาษาละติน คือ "Modestia"
หมันเพี
่ ยร หมายถึง ในการทาอะไรก็แล้วแต่ในครัง้ แรกหากไม่ประสบความสาเร็จ ก็ต้องมีการพยายามทาใน
ครัง้ ทีส่ อง ครัง้ ทีส่ าม ความพยายามอยู่ทไ่ี หนความสาเร็จอยู่ทน่ี นั ้ ความวิรยิ ะอุสาหะ ความขยันหมันเพี
่ ยรนัน้ เป็ นอีก
หนึ่งปจั จัยหลักทีจ่ ะทาให้ประสบความสาเร็จ คาว่าหมันเพี
่ ยร ในภาษอังกฤษคือ "Perseverance" มีรากศัพท์ภาษา
ละติน คือ "Peseverantia"
ซื่อสัตย์ หมายถึง นักกีฬาทุกคนต้องซื่อสัตย์กบั ตัวเอง ซื่อสัตย์กบั อาชี พของตัวเองทีท่ าอยู่ ซื่อสัตย์กบั แฟน
บอล ซื่อสัตย์กบั สโมสร ในภาษอังกฤษ คือ "Honesty" มีรากศัพท์ภาษาละติน คือ "Probitas" สามคานี้ "วินัย หมัน่
เพียร ซื่อสัตย์" แปลเป็ นภาษอักฤษก็ คือ "discipline perseverance honesty" โดยการนามาใส่ในตราสัญลักษณ์นนั ้ เรา
จะเห็นคาขวัญในเครื่องหมาย หรือตราสัญลักษณ์ต่างๆ หากใช้ภาษาไทย ก็จะไปใช้รากศัพท์ของภาษาไทยคือบาลี
สันสกฤต ดังนัน้ ถ้าเราจะใช้ภาษาอักฤษ เราก็จะไปทีร่ ากศัพท์ของภาษาอังกฤษคือภาษาละติน โดยคาแรก ภาษาลาติน
ของคาว่า "discipline" เราใช้คาว่า "Modestia" คาที2่ "Perseverance" เราจะใช้คาว่า "Peseverantia" และคาสุดท้าย
"Honesty" ซึง่ ทัง้ 3 คานี้ "Modestia Peseverantia Probitas" ทีแ่ ปลว่า "วินัย หมันเพี
่ ยร ซื่อสัตย์" จะเป็ นรากฐานที่
สาคัญของตราสัญลักษณ์ใหม่สโมสร ซึง่ จะอยู่เป็ นฐานให้กบั สุพรรณบุรี เอฟซี
ช่อมะกอก หมายถึง เป็ นสัญลักษณ์ของชัยชนะ
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ลูกศร ทางด้านซ้ายมี 5 ลูกศร ด้านขวามี 5 ลูกศร หมายถึง อาเภอทัง้ 10 อาเภอ ทีอ่ ยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของสโมสรแห่งนี้ ก็คอื แฟนบอลทัง้ 10 อาเภอ
EST ซึง่ แปลว่า Establish หมายถึง ปี ทต่ี งั ้ สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี
เจ้าพระยาไชยานุ ภ าพ หรือ ช้าง หมายถึง ช้างศึกยุทธหัตถี ช้างของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
จากการศึกษาพบว่า การออกแบบตราสัญลักษณ์ของสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี มีหลักคิดและความสัมพันธ์กบั
ชุมชนแฟนบอลชาวสุพรรณบุรเี ป็ นหลัก ทัง้ ช้างยุทธหัตถี ทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ลูกศรทีห่ มายถึงแฟน
บอลทีใ่ ห้การสนับสนุนสโมสรทัง้ สิบอาเภอ(สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี, 2558)
4. สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี
ตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี

ภาพที่ 4 ตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี
ความหมายตราสัญลักษณ์
ถิน่ นิยม คือ บุคลิกทีเ่ รียบง่าย จริงใจ และตรงไปตรงมา
ศรัทธา ฟ้า-น้าเงิน คือ สีแห่งศรัทธาและความหวังของสโมสรชลบุรี เอฟซี ทีม่ ที ม่ี าจากภาพของพืน้ ทะเลและ
ท้องฟ้าของจังหวัดชลบุรี
จ้าวแห่งท้องทะเล คือ รวดเร็วและดุดนั หากเปรียบพืน้ สนาม คือ ท้องทะเล ชลบุรี เอฟซี ก็ คือ "ฉลามชล"
จ้าวผืนน้าอันกว้างใหญ่แห่งนี้
รวดเร็วและดุดนั คือ ด้วยสไตล์การเล่นทีเ่ น้นเกมบุก เปิ ดฉากอย่างรวดเร็วและดุดนั อันเป็ นเอกลักษณ์ ดังการ
่
ั
ั
ั
จู่โจมของฉลามหนุ่ม ทีก่ าลังออกล่าฝน พวกเราทุกคนมีความฝนเพื่อฟุตบอลไทยยากแค่ไหนต้องทาได้ไล่ล่าฝน
จากการศึกษาพบว่า การออกแบบตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี จะมีแนวคิดทีใ่ ห้ความสาคัญ
กับชุมชนแฟนบอลชาวชลบุรเี ป็ นหลัก ทัง้ ฉลามทีห่ มายถึง ความเป็ นเจ้าแห่งท้องทะเล สีฟ้า-น้าเงิน ก็เป็ นสีของทะเลซึง่
มีความเป็ นชุมชนเมืองทีม่ พี น้ื ทีต่ ดิ ทะเล(สโมสรชลบุรี เอฟซี, 2558)
5. สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ เอฟซี
ตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ เอฟซี

ภาพที่ 5 ตราสัญลักษณ์ศรีสะเกษ เอฟซี
ความหมายของตราสัญลักษณ์
สีแสด หมายถึง สีประจาจังหวัดศรีสะเกษ คือ ความเจริญรุ่งเรือง
ดอกไม้ หมายถึง ดอกลาดวน ซึง่ เป็ นดอกไม้ประจาจังหวัด
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ปราสาทหิน หมายถึง ปราสาทสระกาแพงใหญ่ ซึ่งศรีสะเกษมีปราสาทขอมอยู่จานวนมาก จนได้ช่อื ว่าเป็ น
ดินแดนแห่งปราสาทขอมโบราณ เช่น ปราสาทสระกาแพงใหญ่ ปราสาทสระกาแพงน้ อย ปรางค์กู่ ปราสาท
โดนตวล ปราสาทเยอ ปราสาททามจาน(ปราสาทบ้านสมอ) เป็ นต้น เท่าที่สารวจพบขณะนี้ ยังคงมีร่องรอย และขึน้
ทะเบียน เป็ นโบราณสถานแล้ว 16 แห่ง จนได้ช่อื ว่าเป็ นนครแห่งปราสาท มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถี
วัฒนธรรมของชาวศรีสะเกษ มีลกั ษณะพิเศษทีม่ คี วามหลากหลายของชนเผ่าต่างๆ ในพืน้ ที่ ได้แก่ ส่วย เขมร ลาว เยอ
จึงเรียกขานกันอีกชื่อหนึ่งว่า ‚ดินแดนสีเ่ ผ่าไทย‛
กรูปรี หมายถึง กูปรี สัตว์ป่าหายาก ที่จะพบได้ท่จี งั หวัดศรีสะเกษ และในแถบเทือกเขาพนมดงรักรวมทัง้
ชายแดนไทยกัมพูชา(สโมสรศรีสะเกษ เอฟซี, 2558)
จากการศึกษาข้อมูลทัง้ หมด 5 สโมสรในไทยพรีเมียร์ลกี แล้ว จะพบว่า การออกแบบสัญลักษณ์ของสโมสร
ต่างๆ นัน้ มีหลักคิดที่มคี วามเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั สังคม ชุมชน หรือบุคคล และเมื่อนามาเปรียบเทียบถึงลักษณะการ
ออกแบบทีม่ สี ญ
ั ญะ ความสัมพันธ์และการให้ความหมาย จะสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
ส่วนที่ 2 การรับรูข้ องแฟนบอลต่อตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี
1. สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี
การรับรูข้ องแฟนบอลต่อตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์แฟนบอล
ทีม่ าชมฟุตบอลทีส่ นามแข่งขัน จานวน 7 คน ผู้ให้สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่ าง 20-45 ปี จากการ
สัมภาษณ์พบว่า การรับรูข้ องแฟนบอลทีม่ ตี ่อตราสัญลักษณ์ของสโมสรนัน้ มีจานวน 3 คน รับรูไ้ ด้ว่า ตราสัญลักษณ์
ของสโมสรมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร แปลก และจดจาง่าย อีก 2 คนรับรูไ้ ด้ว่ามีความเรียบง่าย
สบายๆ เนื่องจากเป็ นกระต่ายเลยไม่ดุเหมือนสโมสรอื่น และก็ยงั มีการรับรูใ้ นด้านอื่นอีก เช่น ความเคร่งขรึม ทีจ่ ะต้อง
ทาให้สโมสรอื่นเขาเกรงกลัวบ้าง ความน่ารัก ความรักความศรัทธาทีม่ ตี ่อสโมสรซึง่ เกินกว่าจะให้คาอธิบายใดๆ และยัง
มีความฮึกเหิมเมื่อได้อยู่ในสนามอยากเห็นทีมตนเองได้รบั ชัยชนะ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ยงั มีอกี 2 คนทีม่ รี สู้ กึ ไม่ชอบและ
เฉยๆ กับตราสัญลักษณ์ของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี
2. สโมสรฟุตบอลราชบุรมี ติ รผล เอฟซี
การรับรูข้ องแฟนบอลต่อตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลราชบุรมี ติ รผล เอฟซี ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์แฟนบอลทีม่ า
ชมฟุตบอลทีส่ นามแข่งขัน จานวน 3 คน ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เป็ นเพศชายทัง้ หมด อายุระหว่าง 38-42 ปี ทุกคนเป็ นคนทีเ่ กิด
และเติบโตทีจ่ งั หวัดราชบุรี ต้องเชียร์ทมี บ้านเกิด และได้เดินทางมาเชียร์เป็ นทีมเยือนแทบทุกนัด เดินทางมาเชียร์ทงั ้
ครอบครัว ถือเป็ นการพักผ่อน ท่องเที่ยวและได้ทากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และเป็ นอีกสังคมหนึ่งที่ได้มาพบปะ
เพื่อนฝูง มาพูดคุยกันในสิง่ ทีช่ อบเหมือนกัน จากการสัมภาษณ์พบว่า การรับรูข้ องแฟนบอลทีม่ ตี ่อตราสัญลักษณ์ของ
สโมสรนัน้ ซึง่ ทัง้ 3 คนทีไ่ ด้รบั รูต้ ราสัญลักษณ์ คือ ความภูมใิ จในจังหวัดบ้านเกิดทีม่ สี โมสรฟุตบอลได้เล่นในลีกสูงสุด
ของประเทศไทย แม้ว่าจะเป็ นจังหวัดเล็กๆ และยังรับรูถ้ งึ ประวัตศิ าสตร์ของจังหวัด ผ่านทางตราสัญลักษณ์รปู มังกรและ
มงกุฎ ทีเ่ ป็ นเมืองทีเ่ ก่าแก่ในอดีต และมีจานวน 2 คนทีร่ บั รูไ้ ด้จาก มังกรทีเ่ ป็ นเอกลัษณ์ของชาวราชบุรี ส่วนความสวย
งานของตราสัญลักษณ์ ความผูกพัน และความฮึกเหิมอยากให้สเู้ พื่อชัยชนะ ก็เป็ นอีกหนึ่งการรับรูจ้ ากแฟนบอลทีม่ ตี ่อ
ตราสัญลักษณ์ค่อยข้างน้อย
3. สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี
การรับรูข้ องแฟนบอลต่อตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์แฟนบอลทีม่ าชม
ฟุตบอลทีส่ นามแข่งขัน จานวน 6 คน อายุระหว่าง 38-53 ปี ส่วนใหญ่ จะเป็ นคนทีเ่ กิดและมีภูมลิ าเนาอยู่ทจ่ี งั หวัด
สุพรรณบุรี ทุกคนให้ขอ้ มูลเหมือนกัน คือต้องเชียร์ทมี บ้านเกิด และได้เดินทางมาเชียร์ทงั ้ ทีมเหย้า และทีมเยือนแทบทุก
นัด ถ้าไม่ไกลจนเกินไปก็ไปเชียร์หมด เดินทางมาเชียร์ทงั ้ ครอบครัว กับเพื่อนฝูง ถือเป็ นการพักผ่อนของครอบครั ว
และถือโอกาสได้กลับเยีย่ มบ้านเนื่องจากทางานทีก่ รุงเทพฯ ปกติจะกลับบ้านตามเทศกาลวันหยุด ตัง้ แต่มที มี ฟุตบอลที่
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เป็ นของจังหวัดตนเองแล้ว ก็ได้เดินทางมาเชียร์ตลอดและถือโอกาสได้กลับบ้านบ่อยขึน้ ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดี
ขึน้ อบอุ่นดีมแี ต่คนสุพรรณ จากการสัมภาษณ์พบว่า การรับรูข้ องแฟนบอลทีม่ ตี ่อตราสัญลักษณ์ของสโมสรนั น้ ทุกคน
ให้ค าตอบเหมือ นกัน ในเรื่อ งการรับ รู้ต ราสัญ ลัก ษณ์ ท่ีส่ือ ถึง ต านานและประวัติศ าสตร์ข องช้า งยุ ท ธหัต ถี ช้า ง
คู่บา้ นคู่เมือง ช้างของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทีค่ นทัง้ จังหวัดให้ความนับถือ รองลงมา มีจานวน 3 คน ทีร่ บั รูถ้ ึง
ความภาคภูมใิ จในจังหวัดบ้านเกิดทีม่ ที มี ฟุตบอลเล่นอยู่ในลีกสูงสุดของประเทศไทย และความฮึกเหิม ความต้องการ
ชัยชนะเหนือคู่แข่ง และมีอกี 2 คนทีร่ บั รูถ้ งึ ความยิง่ ใหญ่ตราสัญลักษณ์ทเ่ี ป็ นช้างสัตว์สญ
ั ลักษณ์ประจาจังหวัด การต่อสู้
และความเป็ นนักรบก็เป็ นสิง่ ทีร่ บั รูไ้ ด้เช่นกัน
4. สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี
การรับรู้ของแฟนบอลต่ อตราสัญลักษณ์ สโมสรฟุ ตบอลชลบุรี เอฟซี ผู้วิจยั ได้สมั ภาษณ์ แฟนบอลที่มาชม
ฟุตบอลที่สนามแข่งขัน จานวนทัง้ หมด 6 คน อายุระหว่าง 33-55 ปี ส่วนใหญ่จะเป็ นคนที่เกิดและมีภูมลิ าเนาอยู่ท่ี
จังหวัดชลบุรี จานวน 3 คน เป็ นคนจังหวัดใกล้เคียงอีก 3 คน ซึง่ มีแฟนเป็ นคนจังหวัดชลบุรี ทุกคนให้ขอ้ มูลเหมือนกัน
คือ ต้องเชียร์ทมี บ้านเกิดและเชียร์ทมี ทีใ่ กล้บ้านเนื่องจากย้ายถิน่ ฐานมาอยู่ท่ชี ลบุรแี ล้ว จะติดตามและได้เดินทางมา
เชียร์ทงั ้ ทีมเหย้าและทีมเยือนแทบทุกนัด เดินทางมาเชียร์ก ันเป็ นครอบครัว หรือไม่กม็ าเป็ นกลุ่มกับเพื่อนฝู ง ถือเป็ น
การพักผ่อนของครอบครัวช่วงวันหยุด และยังได้มาพบปะเพื่อนฝูง จากการสัมภาษณ์พบว่า การรับรูข้ องแฟนบอลทีม่ ี
ต่อตราสัญลักษณ์ของสโมสรนัน้ ตราสัญลักษณ์ ได้ทส่ี ่อื ถึง ความเป็ นพืน้ ทีท่ ต่ี ดิ ทะเล มีความเป็ นเอกลักษณ์ ไม่เหมือน
ใคร ฉลามมีความเป็ นเจ้าแห่งท้องทะเล มีความเป็ นนักสู้ ดุดนั ดี และตราสัญลักษณ์ยงั แสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์ดา้ น
วิถชี วี ติ ของชาวชลบุรที ท่ี ามาหากินกับท้องทะเล และยังมีอกี 3 คนทีร่ บั รูถ้ งึ ความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีไ่ ม่
เหมือนใคร
5. สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ เอฟซี
การรับรูข้ องแฟนบอลต่อตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ เอฟซี ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์แฟนบอลทีม่ าชม
ฟุตบอลทีส่ นามแข่งขัน จานวนทัง้ หมด 6 คน โดยมีอายุระหว่าง 26-38 ปี เป็ นคนทีเ่ กิดและมีภูมลิ าเนาเดิมอยู่ทจ่ี งั หวัด
ศรีสะเกษมีจานวน 5 คน สาหรับการมาเชียร์นนั ้ ทุกคนให้ขอ้ มูลเหมือนกัน คือ ต้องเชียร์ทมี บ้านเกิด จะติดตามและได้
เดินทางมาเชียร์ทมี เยือนเนื่องจากประกอบอาชีพที่กรุงเทพฯ เมื่อทีมมีนัดเตะเป็ นทีมเยือนแล้วมาเยือนในพื้นที่การ
เดินทางทีส่ ามารถเดินทางไปได้กจ็ ะเดินทางมาเชียร์ตลอด โดยจะมีการนัดหมายกันทาง Facebook เป็ นส่วนใหญ่ มี
การตัง้ กลุ่ม กรูปรีพลัดถิน่ (คือกลุ่มแฟนบอลทีม่ าประกอบอาชีพในเมืองใหญ่) เพื่อเป็ นช่องทางการสื่อสารและนัดหมาย
รวมกลุ่มทากิจกรรมกัน ซึ่งจะมีแยกออกไปเป็ นหลายกลุ่มตามพืน้ ทีท่ ท่ี างานอยู่ เช่น กรูปรีพลัดถิน่ รามคาแหง กรูปรี
พลัดถิน่ ลาดพร้าว กรูปรีพลัดถิน่ รามอินทรา หรือแม้แต่ชลบุรกี ม็ ี โดยเมื่อจบฤดูกาลแล้ว กรูปรีพลัดถิน่ ทุกกลุ่มก็จะนัด
หมายกันเพื่อเล่นกีฬาและทากิจกรรมซึง่ มีจานวนนับพันคน โดยสโมสรก็จะสนับสนุ นพวกของรางวัลต่างๆ แฟนบอล
ศรีสะเกษ เอฟซี จากการสัมภาษณ์ พบว่า การรับรู้ของแฟนบอลที่มีตราสัญลักษณ์ของสโมสรนัน้ ทุกคนรับรู้ตรา
สัญลักษณ์ทส่ี อ่ื ถึง ความภูมใิ จในสโมสรของตนเอง และภูมใิ จทีจ่ งั หวัดศรีสะเกษมีทมี ฟุตบอลทีส่ ามารถเล่นในลีกสูงสุด
ได้ แม้ว่าทีมจะแพ้บ้างชนะบ้าง และยังรับรู้ได้ถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัด ทัง้ กรูปรี สัตว์ประจาจังหวัด ปราสาท
สระกาแพง และดอกลาดวน ทุกอย่างล้วนสือ่ ถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดทัง้ สิน้ อีกทัง้ ยังรับรูไ้ ด้ถงึ ความรักความผูกพันทีม่ ี
ต่อสโมสร จังหวัดของตนเองและแฟนบอลด้วยกันทีเ่ ป็ นมากกว่าครอบครัว
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ แนวคิดและทฤษฎีการครองอานาจนา(Hegemony) และทฤษฎีสญ
ั ญะกับมายา
คติ(Myth) มาประกอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูลรวมถึงการรวบรวมเอกสารและบทสัมภาษณ์ของผูบ้ ริหารสโมสรในไทย
พรีเมียร์ลีกจากฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ทางการต่ างๆ อีก 5 สโมสร อีกทัง้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี าร
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สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ เป็ นแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี จานวน 5 สโมสร ซึง่
สามารถสรุปผลการวิจยั และนาเสนอเรียงตามข้อสันฐานเบือ้ งต้นแต่ละข้อได้ ดังนี้
สัญญะของตราสัญลักษณ์ ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก
สโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี นัน้ จะใช้กรอบแนวคิดของสัญญะการให้ความหมายของตราสั ญลักษณ์ทม่ี ี
ความเหมือนกันนัน้ มีอยู่ 2 ลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะที่ 1 สัญญะการให้ความหมายของตราสัญลักษณ์ จากท้องถิน่
นิยม โดยลักษณะของการออกแบบจะมีสญ
ั ญะของชุมชนที่สโมสรตัง้ อยู่ ซึ่งจะนาเอาความโดดเด่นที่เป็ นสัญลักษณ์
ประจาเมือง วิถชี วี ติ ของชาวชุมชนนัน้ มาประกอบเป็ นตราสัญลักษณ์ และมีการให้ความหมายจากสัญลักษณ์ทุกอย่างที่
ประกอบกันขึน้ เป็ นตราสัญลักษณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย สโมสรฟุ ตบอลจานวน 4 สโมสร ได้แก่ สโมสรฟุตบอลราชบุรี
มิตรผล เอฟซี, สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี, สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี และสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ เอฟซี และ
ลักษณะที่ 2 สัญญะการให้ความหมายของตราสัญลักษณ์ จากเจ้าของสโมสร โดยลักษณะของการออกแบบจะมีสญ
ั ญะ
ของการใช้สญ
ั ลักษณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับผูเ้ ป็ นเจ้าของ เช่น ปี เกิด ความเชื่อในสัตว์นาโชค ซึง่ จะนาสัตว์ดงั กล่าว มาประกอบ
เป็ นตราสัญ ลัก ษณ์ และมีการให้ความหมายจากสัญ ลัก ษณ์ ทุก อย่ า งที่ประกอบกันขึ้นเป็ น ตราสัญ ลัก ษณ์ แม้จ ะมี
ความหมายอื่นแต่กย็ งั มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั ผูป้ ็ นเจ้าของสโมสรดังเดิม ได้แก่ สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี
จากการศึกษาที่มาและการออกแบบตราสัญลักษณ์ ของแต่ละสโมสรฟุ ตบอลในไทยพรีเมียร์ลกี นัน้ พบว่า
ทีม่ าและการออกแบบตราสัญลักษณ์ ของแต่ละสโมสรในไทยพรีเมียร์ลกี นัน้ จะมีหลักการคิดทีส่ อดคล้องกัน คือ การ
ออกแบบทีส่ อ่ื ถึงการครอบงาอานาจจากผูเ้ ป็ นเจ้าของสโมสร หรือการครองอานาจจากชนชัน้ ผูป้ กครองในแต่ละสังคม
แม้ว่า จากความหมายทีท่ างสโมสรได้ให้ไว้ในการออกแบบและสื่อสารจากตราสัญลักษณ์ต่อแฟนบอลนัน้ คือ การให้
ชุมชนได้มสี ่วนร่วมในสโมสร มีความรู้สกึ ความเป็ นเจ้าของ และสโมสรนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน แต่การสื่อถึงการ
ครองอ านาจน า(Hegemony) ของกรัม ซีก็สะท้อ นออกมาจากตราสัญ ลัก ษณ์ ท่ีป รากฎอยู่ ดัง เช่ น สโมสรฟุ ต บอล
บางกอกกล๊าส เอฟซี ทีม่ กี ารออกแบบตราสัญลักษณ์สโมสรเป็ นรูปกระต่าย จึงถูกขนานนามว่า กระต่ายแก้ว ทีม่ าของ
กระต่าย ก็คอื ปี เถาะ ปี เกิดของประธานสโมสร คุณ ปวีณ ภิรมย์ภกั ดี(ภายใต้บริษทั บีจเี อฟซีสปอร์ต จากัด) ส่วนทีม่ า
ของ แก้ว มาจากผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษทั บางกอกกล๊าส ทีผ่ ลิตขวดแก้วเป็ นหลัก จึงรวมกันเรียกว่า กระต่ายแก้ว
ซึ่งสื่อถึงผู้เป็ นเจ้าของสโมสรและสื่อถึงองค์กรธุรกิจ คือ ระบบทุนนิยมที่ครอบงาสโมสรและแฟนบอลอยู่ ส่วนตร า
สัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลราชบุรีมติ รผล เอฟซี สีดา คือ อานาจและบารมี ส่วนสีทอง คือ ความเจริญรุ่งเรืองและมี
คุณค่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลการครอบงาจากระบบทุนนิยม มงกุฎก็ส่อื ถึง ความภาคภูมิใจของชาวราชบุรี
กล่าวคือ จังหวัดราชบุรนี นั ้ เป็ นจังหวัดทีม่ ปี ระวัตศิ าสาตร์ เป็ นจังหวัดของต้นราชสมัยรัตนโกสินทร์ และมังกร เองก็เป็ น
เสมือนสัตว์ชนั ้ สูงจากฟ้าทีถ่ ือเป็ นสัตว์มงคลและเป็ นที่นับถือของชาวจีน ส่วนสโมสรฟุ ตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี ก็มี
เจ้าพระยาไชยานุภาพ หรือ ช้าง หมายถึง ช้างศึกยุทธหัตถี ช้างของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนามาเป็ นตราสัญลักษณ์ประจาสโมสร ช้างยุทธหัสถี เป็ นสัญลักษณ์ของการสูร้ บ เป็ นช้างศึก
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็สอ่ื ถึงชนชัน้ ปกครองอย่างชัดเจน ส่วนสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี ใช้ตราสัญลักษณ์
เป็ นฉลาม นันหมายถึ
่
ง ความเป็ นเจ้าแห่งท้องทะเล ผูม้ อี านาจเหนือเขตปกครองของตนเอง นัน่ คือ ทะเล และสุดท้าย
สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ เอฟซี มีปราสาทหินอยู่ตรงกลาง สัญลักษณ์ของกษัตริยใ์ นยุคสมัยเก่า เป็ นสักษณ์ของอานาจ
ในการปกครองเหนือดินแดน ส่วนกรูปรี สัตว์หายากทีม่ คี วามแข็งแกร่ง คือการต่อสู้ ชาตินกั รบ ซึง่ สอดคล้องกับวัชรพล
พุทธรักษา (2550) ทีไ่ ด้ให้ความหมาย ไว้ว่า ‚การครองอานาจนา‛ หรือ ‚Hegemony‛ หมายถึง การใช้อานาจของกลุ่ม/
ชนชัน้ ใดๆ เพื่อสร้างภาวการณ์ครอบครองความคิด และมีอานาจนาเหนือกลุ่ม/ชนชัน้ อื่นๆในสังคม โดยทีก่ ารใช้อานาจ
ดังกล่าวนัน้ ปราศจากการใช้ความรุนแรง หรือการบังคับเชิงกายภาพ แต่เป็ นการใช้อานาจผ่านกลไกชนิดต่างๆ เพื่อ
ครอบครองความคิด โน้มน้าว และทาให้เกิดการยอมรับ เพื่อก่อให้เกิดขึน้ ซึง่ ความยินยอมพร้อมใจ และได้รบั การ
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สนับสนุ นจากกลุ่มพลังทางสังคมและชนชัน้ ต่างๆ โดยทีผ่ ู้คนในกลุ่ม/ชนชัน้ ทีถ่ ูกกระทานัน้ ไม่ทราบ หรือไม่สามารถ
ตระหนักได้ว่าตนได้ถูกครอบครองความคิดไปแล้ว
การรับรูข้ องแฟนบอลต่อตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
จากการศึกษาการรับรูข้ องแฟนบอลต่อตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลทีต่ นเองป็ นแฟนบอลอยู่นนั ้ พบว่า
การรับรู้ของแฟนบอลที่มีต่อ ตราสัญ ลักษณ์ ข องสโมสรเป็ นการรับรู้ด้านประวัติศาสตร์และตานานของสโมสรและ
ประวัตศิ าสตร์ของจังหวัดจากตราสัญลักษณ์ ทีน่ าสัญลักษณ์ต่างๆ มาเป็ นส่วนในการออกแบบเพื่อสื่อสารถึงแฟนบอล
ของสโมสรนัน้ เป็ นการรับรู้อนั ดับแรกๆ ที่แฟนบอลสามารถรับรู้ได้ ส่วนการรับรู้ท่รี องลงมา คือ การรับรู้ด้านความ
ภาคภูมใิ จทีม่ ตี ่อสโมสร ส่วนการรับรูด้ า้ นความแข็งแกร่ง ความมีพลัง ความดุดนั ความเป็ นนักสูแ้ ละความรูส้ กึ ฮึกเหิม
ก็เป็ นอีกการรับรู้ทแ่ี ฟนบอลสามารถรับรูไ้ ด้ สาหรับสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี การรับรูข้ องแฟนบอลทีม่ ตี ่อ
ตราสัญลักษณ์ของสโมสรนัน้ รับรูไ้ ด้ว่าตราสัญลักษณ์ของสโมสรมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีไ่ ม่เหมือนใคร แปลก
และจดจาง่าย และมีความเรียบง่าย สบายๆ เนื่องจากเป็ นกระต่ายเลยไม่ดุเหมือนสโมสรอื่น รวมถึงการรับรูถ้ งึ ความรัก
ความศรัทธาทีม่ ตี ่อสโมสร ซึง่ เกินกว่าจะให้คาอธิบายใดๆ และยังมีความฮึกเหิมเมื่อได้อยู่ ในสนามอยากเห็นทีมตนเอง
ได้รบั ชัยชนะ และสาหรับสโมสรฟุตบอลราชบุรมี ติ รผล เอฟซี การรับรูข้ องแฟนบอลทีม่ ตี ่อตราสัญลักษณ์ของสโมสร
นัน้ รับรู้ถึงความภูมใิ จในจังหวัดบ้านเกิดที่มสี โมสรฟุ ตบอลได้เล่นในลีกสูงสุดของประเทศไทย แม้ว่าจะเป็ นจังหวัด
เล็กๆ และยังรับรูถ้ ึงประวัตศิ าสตร์ของจังหวัด ผ่านทางตราสัญลักษณ์รูปมังกรและมงกุฎ ทีเ่ ป็ นเมืองทีเ่ ก่าแก่ในอดีต
มังกรทีเ่ ป็ นเอกลัษณ์ของชาวราชบุรี ส่วนความสวยงามของตราสัญลักษณ์ ความผูกพัน และความฮึกเหิมอยากให้สเู้ พื่อ
ชัยชนะ ก็เป็ นอีกหนึ่ง การรับรู้จากแฟนบอล และสโมสรฟุ ตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี การรับรู้ของแฟนบอลที่มตี ่ อตรา
สัญลักษณ์ ของสโมสรนัน้ สื่อถึง ตานานและประวัติศาสตร์ของช้างยุทธหัตถี ช้างคู่บ้านคู่เมือง ช้างของสมเด็ จพระ
นเรศวรมหาราช ทีค่ นทัง้ จังหวัดให้การนับถือ และรับรูถ้ งึ ความภาคภูมใิ จในจังหวัดบ้านเกิดทีม่ ที มี ฟุตบอลเล่นอยู่ในลีก
สูงสุดของประเทศไทย อีกทัง้ ความฮึกเหิม ความต้องการชัยชนะเหนือคู่แข่ง ความยิง่ ใหญ่ การต่อสูแ้ ละความเป็ นนักรบ
ในส่วนของสโมสรฟุ ตบอลชลบุรี เอฟซี การรับรู้ของแฟนบอลที่มีต่อตราสัญลักษณ์ของสโมสรนัน้ ทุกคนให้คาตอบ
เหมือนกันทุกคนว่า สือ่ ถึงความเป็ นพืน้ ทีท่ ต่ี ดิ ทะเล มีความเป็ นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ฉลามมีความเป็ นเจ้าแห่งท้อง
ทะเล มีความเป็ นนักสู้ ดุดนั ดี และตราสัญลักษณ์ยงั แสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์ดา้ นวิถชี วี ิ ตของชาวชลบุรที ท่ี ามาหา
กินกับท้องทะเล และยังรับรูถ้ งึ ความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีไ่ ม่เหมือนใครอีกด้วย และสุดท้ายสโมสรฟุตบอล
ศรีสะเกษ เอฟซี การรับรูข้ องแฟนบอลทีม่ ตี ราสัญลักษณ์ของสโมสรนัน้ ตราสัญลักษณ์ส่อื ถึง ความภูมใิ จในสโมสรของ
ตนเอง และภูมใิ จทีจ่ งั หวัดศรีสะเกษมีทมี ฟุตบอลทีส่ ามารถเล่นในลีกสูงสุดได้ แม้ว่าทีมจะแพ้บา้ งชนะบ้าง และรับรูไ้ ด้
ถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัด ทัง้ กรูปรี สัตว์ประจาจังหวัด ปราสาทสระกาแพง และดอกลาดวน ทุกอย่าล้วนสื่อถึง
สัญลักษณ์ของจังหวัดทัง้ สิน้ อีกทัง้ ยังรับรูไ้ ด้ถงึ ความรักความผูกพันทีม่ ตี ่อสโมสร ความสามัคคีและเป็ นศูนย์รวมใจของ
คนทัง้ จัง หวัด และยัง สื่อ ถึง ความแข็ง แก่ ร ง พละก าลัง ความดุ ร้า ยดุ ด ัน และฮึก เหิม อีก ด้ว ย ซึ่ง สโมสรฟุ ต บอล
บางกอกกล๊าส เอฟซี มีการรับรูค้ ่อนข้างน้อยในประเด็นนี้ ในส่วนของสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี การรับรูข้ องแฟนบอล
ชลบุรี กลับเป็ นเรื่องพีน้ ทีต่ งั ้ ทีต่ ดิ ทะเลซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีของ Saussure ซึง่ ได้แบ่งและให้ความหมายของสัญญะไว้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ตัวหมาย
(Signifier) เป็ นรูปแบบทางกายภาพของสัญลักษณ์ เช่น คาทีถ่ ูกเขียน เส้นต่างๆ ในหน้ากระดาษทีก่ ่อให้เกิดภาพวาด
รูปภาพ หรือเสียง ส่วนทีส่ องคือ ตัวหมายถึง(Signified) คือ บริบทภายในใจทีถ่ ูกหมายถึงโดยตัวหมาย ซึง่ หมายถึง
บริบททีถ่ ูกสร้างขึน้ ทางวัฒนธรรม กระบวนการทัง้ หมดนี้เราเรียกว่าการสร้างความหมาย การศึกษาในเชิงสัญญะ ให้
เน้นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมาย กับ ตัวหมายถึง เพื่อดูว่าความหมายถูกสร้างขึน้ และถูกถ่ายทอดออกมา
อย่างไร โดยนาเอาตัวบทมาวิเคราะห์เพื่อดูว่าตัวหมายนัน้ สร้างความหมายอย่างไร(Culler,1976) ซึ่งสอดคล้องกับ
ปรัศนีย์ สินพิมลบูรณ์ (2552) ได้ทาการวิจยั ในเรื่องการรับรูภ้ าพมายาต่อฟุตบอลพรีเมียร์ลกี อังกฤษของแฟนฟุตบอล
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ชาวไทย และเพื่อศึกษาถึงภาพมายาต่อฟุตบอลพรีเมียร์ลกี ของแฟนฟุตบอลชาวไทยที่ทาให้พวกเขากลายเป็ นแฟน
ฟุตบอล โดยผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นแฟนฟุตบอลใน
จังหวัดเชียงใหม่ ทีม่ อี ายุระหว่าง 20 – 30 ปี จานวน 4 คน ผลการวิจยั พบว่า การรับรูภ้ าพมายาในฟุตบอลพรีเมียร์ลกี
อังกฤษมีทงั ้ การรับรูภ้ าพมายาทีส่ ร้างขึน้ โดยฟุตบอลพรีเมียร์ลกี อังกฤษเอง อาทิ ภาพลักษณ์ของสโมสรภาพลักษณ์
ของนักฟุตบอลและผูจ้ ดั การทีม และภาพมายาทีแ่ ฟนฟุตบอลสร้างขึน้ เอง ได้แก่ คาจากัดความเกีย่ วกับฟุตบอลต่างๆ
เช่น ความเป็ นทีม ความเร้าใจ อัจฉริยะลูกหนัง เล่นบอลฉลาด ความเป็ นมืออาชีพ เป็ นต้น รวมไปถึงความเชื่อ
และสัญญะต่างๆ ผ่านวัตถุ สิง่ ของทีเ่ กีย่ วกับทีม ภาพมายาเหล่านี้สง่ ผลให้แฟนฟุตบอลมีความสนใจและมีความชอบใน
ทีมฟุตบอลแต่ละทีมมากขึน้ เมื่อทีมแพ้พวกเขาก็รสู้ กึ เศร้าเสียใจ หรือเมื่อทีมชนะพวกเขาก็มคี วามดีใจไปกับทีม
ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบในงานวิ จยั
1. สาหรับทีม
่ าและการออกแบบตราสัญลักษณ์ ของแต่ละสโมสรในไทยพรีเมียร์ลกี นัน้ จะมีหลักการคิด ในการ
ออกแบบทีค่ ่อนข้างสอดคล้องกัน โดยจะสื่อถึงผูเ้ ป็ นเจ้าของสโมสร หรือชนชัน้ ผูป้ กครองในแต่ละสังคม ซึง่ สังคมไทย
นัน้ ยังเป็ นสังคมแบบอุปถัมภ์ท่ชี นชัน้ ปกครองยังมีบทบาทต่อประชาชนทัวไป
่ ซึ่งก็เป็ นส่วนดีของการสร้างสโมสรให้
ได้รบั ความนิยมโดยเฉพาะในจังหวัดของตนเองอย่างรวดเร็ว ชนชัน้ ปกครองจะเข้ามาเป็ นผูร้ วบรวมแฟนบอลและปลุก
อุดมการณ์ความเป็ นท้องถิน่ นิยม ดังนัน้ การออกแบบตราสัญลักษณ์จงึ ยึดติดทีต่ วั บุคคลหรือไม่กป็ ระวัตศิ าสตร์ทค่ี นใน
จังหวัดสามารถรูส้ กึ และรับรูร้ ่วมกันได้เป็ นจุดศูนย์รวมใจของคนในพืน้ ที่ เพื่อการเติบโตของสโมสรแบบยังยื
่ นได้ต่อไป
2. การรับรูจ้ ากการออกแบบตราสัญลักษณ์ ของแฟนบอลนัน
้ มีส่วนสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะช่วยสร้างให้แฟนบอล
จะเกิดความภาคภูมใิ จต่อความเป็ นท้องถิ่นนิยมของตนเองและจะสร้างความรักความผูกพันธ์ให้เกิดขึ้น ต่อสโมสร
ฟุ ตบอล ตราสัญลัก ษณ์ ยงั สร้างการรับ รู้ในด้า นความแข็ง แกร่ง มีพลัง ดุดนั และความรู้สกึ ฮึก เหิม ได้เช่นกัน การ
ออกแบบและการรับรูจ้ งึ เป็ นการสร้างมูลค่าให้เกิดขึน้ ต่อตราสัญลักษณ์ได้ในระยะยาวนับว่าเป็ นผลดีต่อสโมสรต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิ จยั ในอนาคต
1. ควรมีการศึกษาสัญญะในกีฬาฟุตบอล ในด้านอื่นด้วย เข่น สัญญะของการแสดงออกของแฟนบอล
2. ควรมีการศึกษาสัญญะและการรับรูส้ ญ
ั ญะในกีฬาประเภทอื่นด้วย
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