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การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์ การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอล
ไทย 2) เพื่ อศึกษาการบริ หารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทย และ 3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่
ส่งผลต่อความสาเร็ จสโมสรบาสเกตบอลไทย โดยผู้วิจยั ศึกษาผ่านการวิจยั เชิงคุณภาพซึ่งใช้ การ
วิจัยโดยการวิเคราะห์ เนื อ้ หาจากการสื บ ค้ นจากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศและการสัม ภาษณ์ ผ้ ูที่
เกี่ ยวข้ องกับสโมสรบาสเกตบอลไทย จานวน 16 ท่าน ได้ แก่ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค สโมสร
บาสเกตบอลทิวไผ่งาม และสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผลการศึกษาพบว่า สโมสรบาสเกตบอลไทยมีกลยุทธ์ การสื่อสาร ได้ แก่ กลยุทธ์ด้านสาร
กลยุทธ์การใช้ สื่อกิจกรรม และกลยุทธ์การใช้ สื่อใหม่ซึ่งผ่านการบริ หารจัดการสื่อ ได้ แก่ สื่อมวลชน
สื่อใหม่ และ สื่อบุคคล พร้ อมทังได้
้ อาศัยปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของสโมสรบาสเกตบอล
สรุ ป ผลการศึก ษาวิ จัย โดยรวมคื อ การผสมผสานกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารหลัก ของสโมสร
บาสเกตบอล เป็ นการดาเนินการด้ วยกลยุทธ์ การใช้ สื่ อกิ จกรรมอันเป็ นกลยุทธ์ ที่ ทาให้ เกิ ดการ
สื่อสารสองทางส่งผลให้ เกิ ดปฏิ สัมพันธ์ และสร้ างสัมพันธ์ ระหว่างสโมสร ได้ แก่ ผู้บริ หารสโมสร
เจ้ าหน้ าที่สโมสร และนักกีฬา กับผู้ชมและแฟนคลับ รวมทังผู
้ ้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการผลักดันให้
เกิ ดกิ จ กรรม ได้ แก่ ผู้ให้ การสนับสนุน กองเชี ยร์ และ ผนวกเข้ ากับการบริ หารจัดการสื่ อ ได้ แก่
สื่อมวลชน สื่อใหม่ และสื่อบุคคล เข้ าด้ วยกัน เป็ นการนาประโยชน์ของแต่ละสื่อมาใช้ เกิดศักยภาพ
ในการถ่ายทอดเรื่ องราวของสโมสรบาสเกตบอลไทย โดยสื่อมวลชนมีข้อได้ เปรี ยบสาคัญ คือ ทาให้
สโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นที่ ร้ ู จักกว้ างชวาง ส าหรับสื่ อใหม่มี ข้อได้ เปรี ยบที่ ส าคัญ คือ ทาให้
สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ รับผลย้ อนกลับโดยตรงและสื่อสารได้ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย อีกทังยั
้ ง

(4)
เป็ นสื่อที่สร้ างช่วยสร้ างปฏิสัมพันธ์ ได้ อย่างทันสมัยและต่อเนื่อง และสื่อบุคคล มีข้อได้ เปรี ยบที่
สาคัญ คือ การสร้ างความประทับใจและสร้ างความน่าเชื่อถือแก่ ผ้ ชู มและแฟนคลับได้ อย่างเป็ นที่
ประจักษ์
จากผลการวิจยั ทาให้ ได้ ข้อเสนอแนะบางประการคือ สโมสรบาสเกตบอลไทยควรใช้ กล
ยุทธ์ ด้านสารมากขึ ้น อาทิเช่น การตังชื
้ ่อสโมสรบาสเกตบอลให้ สอดคล้ องกับตราสัญลักษณ์ และ
เน้ นความต่อเนื่ องของกลยุทธ์ สื่อใหม่เพื่ อเป็ นแรงเสริ ม ให้ แก่กลยุท ธ์ การใช้ สื่อกิจ กรรมมี ความ
แข็งแกร่งในการจุดกระแสเพิ่มมากขึ ้น
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The objectives of this study are 1) to study the Communication Strategies of
Thailand Basketball Club 2) to study the Media Management of Thailand Basketball
Club and 3) to study the Key Success Factors of Thailand Basketball club. Information of
search engine and in-depth interviews by the concerned persons are Hitech Basketball
Club, Thiewpaingarm Basketball Club and PEA Basketball Club were employed in this
qualitative research.
The study shows that the Communication Strategies of Thailand Basketball Club
is the message strategy, the activity media using strategy and the new media using
strategy by the media management is the mass media, the new media and the personal
media under the key success factors of Thailand Basketball club that the integration is
between the communications major and the media management.
The communication major is the interaction and build up friendship by the
activity media using for the club and audiences. Furthermore, the benefits of each
media use to the ability to communicate the Thailand Basketball club. The advantage of
mass media is well-known in the wide areas, the advantage of new media is the directly
feedback and conform to the target group another reason is modern and continually.
The final media, the advantage of personal media is evincible by impression and
reliability for the audiences and Fan club.

(6)
The study makes some suggestions reasons for Basketball Club Thailand should
implement media Strategy, such as naming the basketball club to comply with the logo.
Including they should create continuously the new media tactics to reinforce the strategy
of media activity is strong in the current point increase.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
ในปั จจุบนั การกีฬามิได้ สื่อสารเพียงด้ านความเป็ นเลิศเพียงด้ านเดียว แต่ต้องอาศัยกลยุทธ์
การสื่อสารให้ สะท้ อนการกีฬาในหลากหลายมิติเพื่อให้ เกิดกระแสนิยมไปทัว่ โลก ไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
อุตสาหกรรมการกีฬา ด้ านธุรกิจการกีฬา ด้ านศักยภาพทางการกีฬา หรื อแม้ กระทัง่ การผ่อนคลาย
จากการทางานอันเป็ นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยม คือ การเสพกีฬา ไม่ว่าจะเป็ นในฐานะผู้เล่น ผู้ชม
ผู้ตดิ ตาม (แฟนคลับ) ก็ตาม หนึง่ ในชนิดกีฬาที่ได้ รับความนิยมไปทัว่ โลก ผนวกกับการเจริญเติบโต
ของความครอบคลุมของสื่อ (Growth in Media Coverage) เป็ นสิ่งที่ช่วยคลับเคลื่อนให้ ผู้ชมการ
แข่งขันกีฬาบาสเกตบอลอาชีพของอเมริ กา (NBA) มีผ้ ูชมถึง 133,400,00 คน โดยตัวแปรหลัก
คือ การเจริ ญ เติบโตของธุรกิ จ ทางการกี ฬ า (Growth of the Sports Industry) ทาให้ การกี ฬ าได้
กลายเป็ นส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญและกลายเป็ นสถาบันระดับนานาชาติของสังคมไปแล้ ว ดังนัน้
การเจริ ญ เติบโตของกลุ่มผู้ติดตามชมกี ฬา (Growth in Attendance) ในกี ฬาบาสเกตบอลระดับ
อาชีพของอเมริ กา (NBA) ในฤดูกาลปี 2000 มีผ้ ตู ิดตามชมการแข่งขัน 20,304,629 คน และมี
แนวโน้ ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึน้ อี ก 10 % ทุก ปี ส่ ง ผลให้ เกิ ด การเจริ ญ เติ บ โตของบุค ลากร (Growth in
Employment) ไม่วา่ จะเป็ น เจ้ าของธุรกิจ ฝ่ ายบริหาร ตัวแทนบริษัท และธุรกิจสื่อโฆษณา รวมไป
ถึงจ านวนของคนที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรง (Direct)และเกี่ ยวข้ องในทางอ้ อม (Indirect) กับธุรกิจการ
กีฬา ซึ่งทัง้ หมดก็ทาให้ ธุรกิจการกีฬาเจริ ญเติบโตได้ ตลอดเวลา การเจริ ญเติบโตของตลาดการ
กีฬาทัว่ โลก (Growth in Global Markets) ไม่เพียงแต่ธุรกิจการกีฬาบาสเกตบอลจะเจริญเติบโตใน
สหรัฐอเมริ กาเท่านัน้ แต่ยังกระจายไปยังประเทศต่าง ๆ เฉกเช่น กีฬาบาสเกตบอลระดับอาชีพ
(NBA) ได้ เผยแพร่ไปสูท่ วั่ ทุกมุมโลก
ความนิยมการกีฬาจะเกิดขึ ้นได้ ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากสื่อมวลชนและผู้ชม ผู้ติดตาม
และแฟนคลับซึ่งต่างมี บทบาทส าคัญ ในการขยายและรักษากระแสความนิยมของกี ฬ า เมื่ อมี
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและผู้ชมย่อมเกิดการรายงานข่าว สกู๊ป หรื อการติดตาม
ความเคลื่อนไหวของวงการบาสเกตบอล จะเห็นได้ จากลาดับการรายงานข่าวจะอยูถ่ ดั จากฟุตบอล
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และ อเมริ กนั ฟุตบอลตามลาดับในการนารายงานข่าวกีฬาประเภททีม บาสเกตบอลเป็ นกีฬาที่มี
เสน่ห์ในการน าเผยแพร่ ค วามบันเทิ ง แฟชั่นเสื อ้ ผ้ าและเครื่ องประดับ การสร้ างธุรกิ จ ให้ ระบบ
เศรษฐกิจ การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม อีกทังการเป็
้
นตัวอย่างของการดาเนินชีวิตและการมองโลก
ให้ แก่เยาวชน
จากการเริ่ ม คิด ค้ น กี ฬ าในฤดูห นาวของชาวอเมริ กัน จนเผยแพร่ ก ารเล่น บาสเกตบอล
กระจายไปทัว่ โลก กระทัง่ ได้ บรรจุกีฬาประเภทนี ้เข้ าสู่กีฬาโอลิมปิ ก จนพัฒนามาสู่การเป็ นธุรกิจ
กี ฬ าที่ ไ ด้ รู้ จั ก กั น ในนาม เอ็ น บี เ อ (NBA) ในปี พ.ศ. 2489 ถื อ ก าเนิ ด ลี ก เอ็ น บี เ อ (National
Basketball Association, NBA) ก่อตัง้ โดยรวบรวมที ม อาชี พ ชัน้ นาและท าให้ กีฬ าบาสเกตบอล
ระดับ อาชี พ ได้ รับ ความนิย มสูง ขึน้ ปี พ.ศ. 2510 มี การจัดตัง้ ลี ก เอบี เอ (American Basketball
Association, ABA) ขึน้ อี ก ลี ก มาเป็ นคู่แข่ง อยู่พักหนึ่ง ก่อ นที่ ลี ก ทัง้ สองก็ ค วบรวมกันในปี พ.ศ.
2519 มุ่งเน้ นการนาเสนอความโดดเด่นของนักกี ฬ าบาสเกตบอลที่ เป็ นตัวขับดันให้ เกิ ดพลังใน
กระแสนิยมแก่วงการบาสเกตบอลไปทัว่ โลก ในเอ็นบีเอมีผ้ เู ล่นมีชื่อเสียงหลายคน เช่น จอร์ จ
มิคาน (George Mikan) ผู้เล่นร่ างใหญ่ ที่โดดเด่นคนแรก บอบ คอสี (Bob Cousy) ผู้มีทักษะการ
ครองบอล บิล รัสเซล (Bill Russell) ผู้ที่เก่งด้ านการตังรั้ บ วิลท์ แชมเบอร์ เลน (Wilt Chamberlain)
รวมถึง ออสการ์ รอเบิร์ตสัน (Oscar Robertson) และ เจอร์ รี เวสต์ (Jerry West) ผู้ที่เก่งในรอบ
ด้ าน คารี ม อับ ดุล -จับ บาร์ (Kareem Abdul-Jabbar) และ บิ ล วอลตัน (Bill Walton) ผู้เล่น ร่ า ง
ยักษ์ ในยุคหลัง จอห์น สต็อกตัน (John Stockton) ผู้ที่มีทกั ษะการคุมเกม ตลอดจนผู้เล่นสามคนที่
ทาให้ เอ็นบีเอได้ รับความนิยมจนถึงขีดสุด คือ แลร์ รี เบิร์ด (Larry Bird) แมจิก จอห์นสัน (Magic
Johnson) และ ไมเคิ ล จอร์ แ ดน (Michael Jordan) (“ต าแหน่ ง ต่า ง ๆ ในกี ฬ าบาสเกตบอล”,
2554) โดยผู้เล่นที่โดดเด่นแห่งยุค คือ ไมเคิล จอร์ แดน แห่งทีมทีม ชิคาโก บูลส์ นอกจากเกียรติ
ประวัติการเล่นบาสเกตบอล การเป็ นพรี เซนเตอร์ ในแก่สินค้ าต่างๆแล้ ว ยังได้ สร้ างปรากฏการณ์
แห่งวงการกีฬาผนวกเข้ ากับวงการภาพยนตร์ ในปี ค.ศ. 1996 ไมเคิล จอร์ แดน เล่นภาพยนตร์ เรื่ อง
สเปซแจม (Space Jam) โดยเป็ นพระเอกร่ วมกับตัวละครการ์ ตูนของ Warner Bros ได้ แก่ บัก๊ ส์
บัน นี่ และ แดฟฟี่ ดั๊ก เนื อ้ เรื่ องของจอร์ แดนได้ ห ลุดเข้ าไปในแดนมหัศจรรย์ และช่วยตัวละคร
การ์ ตู น แข่ ง บาสเกตบบอลกั บ มนุ ษ ย์ ต่ า งดาว ด้ วยความที่ ไมเคิ ล จอร์ แ ดน เป็ นนั ก กี ฬ า
บาสเกตบอลที่มีชื่อเสียงมาก และกีฬาบาสเกตบอลก็เป็ นที่แพร่หลายมากทัว่ โลก โดยเฉพาะในหมู่
วัยรุ่น ทาให้ สินค้ ามากมายหลายชนิด ต่างก็อยากได้ ตวั เขาไปเป็ นผู้เสนอสินค้ า (พรี เซนเตอร์ ) หรื อ
เอาชื่อของเขาไปใส่ในชื่อสินค้ าหรื อการส่งเสริ มการขายต่างๆ ค่าตัวของจอร์ แดน จึงสูงมาก และ
ทาให้ เขาเป็ นนักกีฬาบาสเกตบอลที่มีรายได้ อนั ดับต้ นๆ ของโลก (“Sport-idol”, 2556)
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จากนันในปี
้
1950 และ 1989 เมื่อโลกแห่งอินเตอร์ เน็ตและเว็บไซต์ (Website) ได้ กาเนิด
ขึน้ นับว่าเป็ นกลไกส าคัญ ที่ ทาให้ วงการการสื่ อสารกี ฬ าบาสเกตบอลสามารถ repeating และ
participating ระหว่างบาสเกตบอลกับผู้เล่นกีฬาบาสเกตบอลและผู้ชมได้ กระทัง่ ช่วงปี 90 ยุคแห่ง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ได้ รับการพัฒนาเรื่ อยมา แน่นอนว่าNBA ไม่พลาดที่จะ
ผสมผสาน Traditional media กับ New media ได้ อย่างลงตัว เนื่องด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศมี
บาทบาทในการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ระหว่างการแข่งขัน นักกีฬาบาสเกตบอล และคนดู เพื่อแบ่งปั น
ข้ อมูล ภาพ และ เสียง
ความนิยมของกี ฬ าบาสเกตบอลสร้ างผู้ช มได้ ม ากถึงกี ฬ าที่ คนนิยมดูอัน ดับที่ 3 อย่าง
“กีฬาบาสเกตบอล” มีคนติดตามกีฬาประเภทนี ้ทางทวิตเตอร์ (Twitter) กว่า 2 ล้ านคนในแต่ละวัน
โดยส่วนมากจะเป็ นแฟนกีฬาบาสจากอเมริ กาและยุโรป และลีกบาสเกตบอลที่โด่งดังมากที่สุดใน
โลกแม้ แต่คนไทยก็ร้ ูจกั กันดีอย่าง “เอ็นบีเอ” มีสถิติเฉลี่ยคนดูในแต่ละเกมส์การแข่งขันสูงถึง 1.5 2 ล้ านคน แต่ถ้ามีซุปเปอร์ สตาร์ น่าจับตามองในปี นันๆเล่
้ น ด้ วยแล้ ว ยอดคนดูทะลุถึง 12 ล้ านคน
(“Toptenthailand”, 2555) ผ่านการผสมผสานการสร้ างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ได้ แก่ รายการการ
แข่งขัน ประเด็นหรื อหัวข้ อในการนาเสนอ การใช้ ทงสื
ั ้ ่อเก่า (Traditional Media) และสื่อใหม่ (New
Media) เพื่อการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารให้ แก่วงการบาสเกตบอลทุกเพศทุกวัยไปทัว่
โลก บาสเกตบอล เป็ นกีฬาที่ได้ รับความนิยมอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะบรรดาวัยรุ่ นทัว่ โลกที่สนใจ
กีฬายัดห่วง มีหลายๆ ทีมที่เป็ นที่ชื่นชอบของแฟนๆ ไม่ว่าจะเป็ น ลอสแองเจลิส เลเกอร์ ส ชิคาโก้
บูลล์ส หรื อยูท่าห์ แจ๊ ซซ์ กี ฬาชนิดนีเ้ ป็ นที่ชื่นชอบในอเมริ กา แต่ตอนนีท้ งั ้ ยุโรป เอเชีย เลยไปถึง
อเมริ กาใต้ ต่างก็สนุกกับเกมบาสยิ่งในจังหวะที่นกั บาสกระโดดดังค์ เป็ นอะไรที่ตื่นเต้ นและสะใจ
สุด (“Siamsport,” 2555) ไลฟ์ สไตล์บาสเกตบอลมี ลักษณะสอดคล้ องกับกลุ่ม คนดูที่ มี ลักษณะ
ได้ แก่ Cool Conscious เป็ นผู้บริ โภคที่ให้ ความสาคัญกับความเท่ (Cool) ในแบบฉบับของตนเอง
เป็ นอย่า งมาก และ Connexity ต้ อ งการเชื่ อ มต่อ ทุก ที่ ทุก เวลา กับ ทุก คนในทุก ๆ (Anywhere,
anytime, any message) นั่น คื อ Gen Y แสดงให้ เห็ น ได้ ถึ ง ความสอดคล้ อ งระหว่างความเป็ น
ธรรมชาติของกีฬาบาสเกตบอลที่มีความเป็ นทีมกับบทบาทของการสื่อสารที่ก่อเกิด Engagement
ระหว่างสโมสรกับผู้เล่นและผู้ชม ทาให้ ปัจจุบนั Facebook มี จานวนแฟนเพจ 17,545,732 likes
จานวนผู้คนที่ Followers ไปยัง ทวิตเตอร์ (Twitter) 7.7 M. และ อินสตาแกรม (Instagram) 1.21
M. โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ยู ป ทู ป (YouTube) ในปี 2555 NBA ฉลองยอดชมวิ ดี โ อบน ยู ป ทู ป
(YouTube) ทะลุ 1 พั น ล้ านครั ง้ ซึ่ ง เป็ นการตอกย า้ ด้ านการเมื อ งสะท้ อนในเรื่ อ งความเป็ น
มหาอานาจของ USA ตลอดรายการการแข่งขัน
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สาหรับวงการบาสเกตบอลของประเทศไทย กี ฬาบาสเกตบอลเป็ นกีฬาที่เน้ นการใช้ แรง
และการปะทะ ซึง่ ผู้ที่จะเล่นกีฬานี ้ต้ องใช้ ความอดทนสูง เพราะเป็ นกีฬาที่ใช้ การปะทะ แต่ถ้าคนได้
เล่น กี ฬ านี ้ รับ รองว่าดูเท่ไปเลยในที เดี ย ว และที่ ส าคัญ หากเล่น ตัง้ แต่เด็กๆ ก็ มี โอกาสที่ จ ะสูง
แน่นอน เพราะกี ฬ านี เ้ น้ นการกระโดดเป็ นหลั ก ใครสูงได้ เปรี ยบ (“Toptenthailand,” 2556) ใน
ปั จจุบนั ไม่วา่ จะคนในอายุคราวไหนก็หนั มาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ ้น ยิ่งถ้ าเป็ นวัยรุ่นสมัยนี ้ หน้ าตา
ต้ องหล่อต้ องสวย ผิวดี หุ่นงาม กันทังนั
้ น้ วัยรุ่นส่วนมากจึงเริ่ มที่จะออกกาลังกายให้ สขุ ภาพดีกัน
แล้ ว
การแพร่หลายของกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยนัน้ กีฬาบาสเกตบอลแพร่หลายเข้ ามา
ในประเทศไทยเป็ นครัง้ แรกในสมัยใด ปี ใดนัน้ มิได้ มีหลักฐานที่จะปรากฏยืนยันแน่ชดั ได้ ทราบแต่
เพียงว่า ในปี พ.ศ.2477 นายนพคุณ พงษ์ สวุ รรณ อาจารย์สอนภาษาจีนที่โรงเรี ยนมัธยมวัดบพิตร
พิมุข ได้ ช่วยเหลื อกรมพลศึกษาจัดแปลกติกาการเล่นบาสเกตบอลขึน้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2478
กระทรวงธรรมการ ได้ จดั การอบรมครูจงั หวัดต่างๆจานวน 100 คน ภายในระยะเวลา 1 เดือน และ
ได้ รับความช่วยเหลือจาก พ.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศล ผู้ซงึ่ มีความรู้และเชี่ยวชาญทางการเล่น
กีฬาบาสเกตบอลคนหนึ่ง ทังได้
้ เคยเป็ นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ าร่วมการแข่งขัน เมื่อครัง้ ท่าน
กาลังศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริ กา มาเป็ นผู้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีเล่นบาสเกตบอลแก่บรรดา
ครูที่เข้ ารับการอบรม ต่อมาก็เป็ นผลทาให้ กีฬาบาสเกตบอลแพร่หลายไปทัว่ ประเทศไทย ในปี พ.ศ.
2496 สมาคมบาสเกตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ ถูกจัดตังขึ
้ ้นตามแบบอันถูกต้ อง โดยจด
ทะเบียนที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ และได้ กลายมาเป็ นสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในปี
เดียวกันนันเอง
้ และในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้
เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกของสมาคมบาสเกตบอลระหว่างประเทศ (สมฤดี สุทธิ ศกั ดิ์, 2554) ซึ่งเป็ น
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจ เพราะกีฬาเป็ นวัฒนธรรมที่มีแบบแผนของมนุษย์ ดังคากล่าว
ที่ว่า กีฬาเป็ นวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่สะท้ อนให้ เห็นแบบแผนการดาเนินชีวิตของมนุษย์และเป็ น
ปฏิบตั ิการทางวัฒนธรรมในทางสังคมวิทยา (เนตรนภา ประกอบกิจ , 2545 อ้ างถึงใน ขจรยศ โชค
ธนเศรษฐ์ , 2552)
สาหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบาสเกตบอลต่างประเทศในสังคมไทย เริ่ มต้ นจากโทรทัศน์
และหนัง สื อพิ ม พ์ ทัง้ ที่ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยลักษณะของข่าวสารที่ ป รากฏใน
หนังสือพิมพ์ระยะแรกนัน้ จะเป็ นการรายงานข่าวสันๆหรื
้ อเป็ นการแปลผลการแข่งขันจากสานัก
ข่าวต่างประเทศ ซึ่งการนาเสนอข่าวดังกล่าว ทาให้ ผ้ ูช มทางโทรทัศน์ และนักอ่านหนังสื อพิ ม พ์
สามารถติดตามข่าวสารการแข่งขันบาสเกตบอลต่างประเทศต่างๆ ได้ อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ ้น
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ส่วนการเผยแพร่ ข่าวสารบาสเกตบอลต่างประเทศในช่วงต่อมา ทัง้ ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อวิทยุ ส่งผลให้ เกิดความนิยมในกีฬาบาสเกตบอลต่อคนไทยอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ตังแต่
้ มีการผลิตหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน และนิตยสารกีฬา อาทิเช่น นิตยสาร ชู้ต อิท รวมถึง
สิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่นาเสนอเรื่ องราวของนักกีฬาบาสเกตบอล เช่น สิริรัตน์ ยนต์โยธินกุล หรื อ แว่น ฮีโร่
นัก บาสเกตบอลหญิ ง ที ม ชาติ ไ ทย ซึ่ ง สื่ อ ต่ า งๆนี เ้ ป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้ คนไทย เข้ าถึ ง ข่ า วสารกี ฬ า
บาสเกตบอลต่ า งประเทศได้ ง่ า ยดายและท าให้ คนไทยเกิ ด ความสนใจที่ จ ะติ ด ตามกี ฬ า
บาสเกตบอลต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอีกด้ วย
การน าเสนอข่ า วสารรายการการแข่ ง ขั น บาสเกตบอลในประเทศไทย (Thailand
Basketball Tournament) ผ่านสื่อมวลชนทัง้ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ เป็ นปั จจัยส าคัญ ในการ
ปลูกฝั งวัฒ นธรรมบาสเกตบอลในสังคมไทย เนื่องจากรายการแข่งขันที่ได้ รับความนิยมอันเป็ น
มนต์เสน่ห์ของวงการบาสเกตบอลคื อ การแข่งขันบาสเกตบอลชิ งถ้ วยพระราชทาน ก นี ้ ได้ ให้
ความสาคัญกับการนาเสนอข่าวสารการแข่งขันบาสเกตบอลสโมสรของสโมสรต่างๆในประเทศ
ไทยทาให้ ผ้ ชู มคนไทยสนใจและติดตาม ข่าวสารการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับสโมสรของไทย
มากขึน้ ส่งผลให้ สโมสรและนักกี ฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยได้ รั บความนิยมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยได้ จัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยระดับอาชีพ
“ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ลีก 2557 (TBL)” หลังจากได้ รับการตอบรับจากแฟนบาสเกตบอลไทย
เป็ นอย่างดี ซึ่งการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ ได้ จดั ติดต่อกันมาเป็ นปี ที่ 3 แล้ ว โดยจะมีขึ ้นระหว่าง
วันที่ 31 พ.ค.– 23 ส.ค.นี ้ พร้ อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 ล้ านบาท โดยได้ รับการสนับสนุนจากการ
กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในการผลักดันให้ เป็ นกีฬาอาชีพที่ยงั่ ยืน (TBL 2014, 2557) สามารถ
ติ ด ตามชมการถ่ า ยทอดการแข่ ง ขั น ได้ จากทางโทรทั ศ น์ แ ละผ่ า นเว็ บ ไซต์ (Website) ทั ง้
ถ่ายทอดสดและบันทึกเทปการแข่งขัน ก็สามารถติดตามชมได้ อย่างง่ายดาย เนื่องจากในปี 2557
ซึง่ ในปี นี ้ทางสมาคมฯ ได้ รับการสนับสนุนจาก “กลุม่ บริษัทโมโนกรุ๊ป” ถ่ายทอดสดทางช่อง MONO
29 (โมโนทเวนตี ้ไนน์) ตลอดฤดูกาล รวมไปถึงจัดทาเทปบันทึกภาพการแข่งขัน และนาไฮไลต์ตา่ งๆ
นาเสนอผ่านทางช่อง MONO 29 (โมโนทเวนตี ้ไนน์) คาดว่าจะมีผ้ ชู มมากขึ ้นกว่าทุกปี สาหรับการ
แข่งขันบาสเกตบอลอาชีพในปี นี ้ ประเภททีมชายมีด้วยกันทังหมด
้
10 ทีม ประกอบด้ วย ทีมชลบุรี
ไฮเทค, ที ม สโมสรทิว -เจริ ญ อักษร, ที ม กทม.ไทยเครื่ องสนาม, ที ม PEA (สโมสรการไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาค), ทีมนครปฐมแมดโกท, ทีมสโมสร CAS-Siam U, ทีมเชียงใหม่, ทีมตากสินวอริ เออส์, ทีม
ขอนแก่นแรพเตอร์ และทีมโมโนแวมไพร์ บาสเกตบอลคลับ โดยในปี นี ้ทีมแชมป์ประเภทชายจะได้
สิทธิ์เป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้ าร่ วมแข่งขันบาสเกตบอลอาเซียนลีก(ABL) ในฤดูกาลหน้ าอีกด้ วย
ทางด้ านประเภททีมหญิ งในปี นีม้ ีด้วยกันทังหมด
้
6 ทีม ประกอบด้ วย ทีมครู สมศรี -ตาก, ทีมช้ าง
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บางรัก, ทีมบางกอกเอราวัณดังเกอร์ , ทีมสโมสรบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยศรี ปทุม , ทีมศรี สะเกษ
บีซี, ทีมนครปฐมแมดโกท (สรินธร) (“ไทยรัฐ, ” 2557)
พฤติ ก รรมการติ ด ตามสโมสรบาสเกตบอลของคนไทยที่ ม ากขึ น้ นี ้ ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด
ปรากฏการณ์ที่ มีความน่าสนใจ คือ การแสดงออกซึ่งความคลัง่ ไคล้ ต่อนักกีฬาบาสเกตบอลและ
สโมสรบาสเกตบอล โดยจะเห็นได้ จาก เมื่อมีการติดตามไปให้ กาลังใจถึงขอบสนามในการแข่งขัน
รายการแข่งขันต่างๆ กระแสความคลัง่ ไคล้ สโมสรบาสเกตอบลได้ ถกู แสดงออก โดยการเข้ าไปขอ
ถ่ายภาพ ขอลายเซ็น ขอ อกจากนี ้ยังมีการน าเอาวัฒนธรรมการเชียร์ บาสเกตบอลในต่างประเทศ
เข้ า มาในประเทศไทยอี ก ด้ ว ย เช่ น การอุด หนุ น เสื อ้ สิ น ค้ า ต่า งๆของแฟนบาสเกตบอลด้ ว ย
สัญลักษณ์ของสโมสรบาสเกตบอลในวันแข่งขัน ทาให้ สรุป ได้ วา่ การรับชมและติดตามการแข่งขัน
กี ฬ าบาสเกตบอลของสโมสรบาสเกตบอลไทย ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ วัฒ นธรรมการชม
บาสเกตบอลของคนไทย โดยเฉพาะกับ การเกิดกลุม่ แฟนบาสเกตบอลที่ชื่นชอบดาราบาสเกตบอล
และสโมสรบาสเกตบอล การแสดงออกทางการเชี ยร์ ฟุตบอลต่างประเทศตามวัฒ นธรรมของ
ต่างชาติ เช่น การแต่งตัวด้ วยสัญลักษณ์ สโมสร (เนตรนภา ประกอบกิจ , 2545 อ้ างถึงใน ขจรยศ
โชคธนเศรษฐ์ , 2552)
จากการที่ ปั จจุบัน สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ รับความนิยมเพิ่มมากในหมู่วัยรุ่ น ซึ่งได้
กลายเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจกี ฬาบาสเกตบอล ส่งผลให้ มีการขยายตัวของธุรกิจกีฬ า
บาสเกตบอลอย่ า งกว้ า งขวางและหลากหลาย เช่ น แฟชั่น เสื อ้ ผ้ า รองเท้ า ถุง เท้ า ริ ช แบนด์
เครื่ อ งดื่ ม หรื อ ธุ ร กิ จ ข้ อมู ล ข่ า วสารที่ เกี่ ย วกั บ กี ฬ าบาสเกตบอลของไทย ทั ง้ สื่ อ โทรทั ศ น์
หนังสือพิมพ์ และสื่ออินเทอร์ เนต ที่มีการแข่งขันของการขายสื่อข้ อมูลเรื่ องราวของการแข่งขันกีฬ า
บาสเกตบอลมีการเพิ่มมากขึ ้น ทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ ก่อให้ เกิดผลกระทบกับวัยรุ่นไทยที่ชื่น
ชอบและติดตามชม กีฬาบาสเกตบอลไทยในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา ปั จ จัยแวดล้ อมที่มี การเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาเพื่ อให้ กระแสความนิยมของ
วงการบาสเกตบอลตังแต่
้ ระดับสโมสรจนกระทัง่ ระดับโลก จึงต้ องอาศัยกลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อทา
ให้ มี จุด มุ่ ง ในการไปสู่เป้ าหมายที่ ชัด เจน อี ก ทัง้ ช่ ว ยในการตัด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ใน
สถานการณ์ที่เหมาะสม พร้ อมกันนันท
้ าให้ เกิดความชัดเจนในภารกิจ และบทบาทความเกี่ยวข้ อง
ของบุคคลฝ่ ายต่างๆ และทาให้ มีแนวทางที่ชดั เจนในการวัดและประเมินผลสาเร็ จ การดาเนินกล
ยุทธ์การสื่อสารที่เป็ นไปตามที่ได้ วางแผนไว้ ให้ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป็ นไปตามเป้าหมายได้
นัน้ ต้ องไม่ใช้ วิธี การธรรมดา มี การใช้ ความคิดเป็ นพิ เศษ เพื่ อกลั่น เอาแนวทางที่ ดีที่สุด และ
สามารถแปรเปลี่ ย นสถานการณ์ ทุก ประเภท ให้ กลับ กลายเป็ นประโยชน์ แ ก่ห น่วยงาน ไม่ว่า
ขณะนันองค์
้ การจะอยูใ่ นสถานการณ์ใด ไม่วา่ จะเป็ นช่วงได้ เปรี ยบ หรื อเสียเปรี ยบก็ตาม
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ต่อมาในช่วง 3 – 5 ปี ที่ผ่านมา กระแสบาสเกตบอลเริ่ มกลับมาอีกครัง้ ทาให้ เกิดจานวน
สโมสรบาสเกตบอลต่างๆมากมาย โดยสโมสรบาสเกตบอลที่ผลงานโดดเด่นและเป็ นที่นิยมในหมู่
วงการบาสเกตบอล ได้ แก่ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามและสโมสร
บาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทัง้ 3 สโมสรต่างมีผลงานที่ผลัดกันแพ้ ผลัดกันชนะ ทุกครัง้ ที่
การแข่ ง ในระดับ สโมสร อย่ า งการแข่ ง ขัน บาสเกต ถ้ วย ก จะมี ผ้ ูช มและแฟนคลับ ในวงการ
บาสเกตบอลตามไปกาลังใจเป็ นจานวนมาก กอปรกับปั จจุบนั สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เป็ นพลัง
สาคัญในการสื่อสารผลงาน ข่าวสาร กิจกรรม และความเป็ นไปของสโมสร สร้ างกระแส ความนิยม
และอัพเดทข่าวความเคลื่อนไหวแก่ผ้ ชู มและแฟนคลับ
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจ สโมสรบาสเกตบอลไทย 3 สโมสรเพื่อศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบ ได้ แก่
1) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค เจ้ าของฉายา "สิงห์ทงุ่ ครุ" ยึดบัลลังก์เบอร์ 1
ของวงการยัดห่วงไทย ในปี 2556 จากการเหมา 2 แชมป์มาครองอย่างยิ่งใหญ่ แชมป์แรก ศึกไทย
แลนด์ บาสเกตบอล ลี ก 2556 หรื อ "ที บี แ อล" ในนามสโมสร "ชลบุ รี ไฮเทค" แชมป์ ที่ 2 คื อ
บาสเกตบอล "ดิ วิ ชั่น 1" ชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง ประเทศไทย ในนามสโมสร "ไฮเทค" ซึ่ ง เบื อ้ งหลั ง
ความสาเร็ จของสโมสรยัดห่วง "ไฮเทค" จะก้ าวมากระทัง่ ยึดทีมเบอร์ 1 ของเมืองไทยไม่ได้ เลยหาก
ไม่มี "เฮียต่าย" นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร ประธานสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค และกรรมการบริ หาร
บริ ษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จากัด ประกอบด้ วยมีผ้ เู ล่นหลายคนที่ขวัญใจนักกีฬาบาสเกตบอลและ
ผู้ชม-แฟนคลับ ได้ แก่ นพ-อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์มีพลังกระโดดยอดเยี่ยม ทาให้ เขามักจะดัง๊ ก์โชว์
ลูกสวยๆ ได้ อยู่เสมอ และ หากมีแข่งดัง๊ ก์ เจ้ าตัวมักจะได้ แชมป์ตลอด เรี ยกได้ วา่ นพ คือ ''แชมป์ส
แลมดัง๊ ก์ประเทศไทย'' และ ''ซูเปอร์ บอย'' ปิ ยพงศ์ พิรุณ ชื่อนี ้คือยอดนักบาสฯ ทีมชาติไทยคนหนึ่ง
ที่เป็ นตัวอย่างกับเยาวชนได้ อย่างเต็มร้ อย เหล้ าไม่กิน บุหรี่ ไม่สบู มีความแม่นยาทังลู
้ กสองคะแนน
สามคะแนน และบริ เวณใต้ แป้นก็ทาได้ ดี นอกจากนี ้เป็ นคนอุปนิสยั ดี จิตใจดี ช่วยเหลือเผื่อแผ่ มี
ความทุ่มเท และวินยั สูงจนได้ เป็ นกัปตันทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ เกิดการสร้ างพลังการ
สื่อสารแก่บรรดาผู้ชมแฟนคลับอย่างมาก ได้ อาศัยสื่อต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นช่องทางในการสื่อสารกัน
ระหว่างทีมสโมสร ผู้ชมและแฟนคลับ ไม่วา่ จะเป็ นการจัดกิจกรรมคลีนิคบาสให้ แก่เยาวชนผู้สนใจ
การสร้ างกิจกรรมและรายงานความเคลื่อนไหวของสโมสรผ่านทาง เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ (Twitter)
อินสตาแกรม (Instagram) เว็บไซต์ (Website) และยูทปู (YouTube)
2) สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงการบาสว่า “ยักษ์เขียว” เป็ นคูป่ รับการ
แข่งขันกับสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคมีผ้ ูเล่นโดดเด่นอย่าง “เจโอ” รัชเดช เครื อทิวาสร้ างชื่อเสียง
ขึ ้นมากับสโมสร ''ยักษ์ เขียว'' ทิวไผ่งาม โดยมีลกู ชูตสามคะแนนที่แม่นยาเป็ นเครื่ องหมายการค้ า
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โดยรัชเดช พาสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม คว้ า แชมป์ถ้ วย ก 2 สมัย (ปี 2551, 2552) เป็ นคน
ไทยคนแรกที่ได้ เล่นในลีกบาสเกตบอลอาชีพของสหรัฐอเมริ กา "พรี เมียร์ บาสเกตบอล ลีก" (PBL)
โดยเล่นให้ กับทีมแมรี่ แลนด์ ไนท์ฮอร์ กส์ ทัง้ นี ้ “เจ้ าปาล์ม” ดรงพันธ์ อภิรมย์วิไลชัย เป็ นแฝดน้ อง
ของรัชเดชที่ร่วมกันสร้ างผลงานและสร้ างสีสนั ”คูแ่ ฝดมหัศจรรย์”ให้ แก่สโมสร สโมสรบาสเกตบอล
ทิวไผ่งามอาศัยสื่อออนไลน์ อย่างเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็ นหลักในการนาเสนอข่าวสารและสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์กับบรรดาแฟนเพจ โดยกาลังของผู้ชมและแฟนคลับ คือ บรรดานักเรี ยนโรงเรี ยนทิวไผ่
งาม เมื่อใดที่มีการแข่งขันเยาวชนเหล่านี ้จะมารวมตัวกันพร้ อมด้ วยอุปกรณ์ เชียร์ แสดงพลังการ
สนับสนุนที่มีตอ่ สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม
3) สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้ าส่วนภูมิ ภาค หรื อในนาม PEA “มนุษย์ไฟฟ้ า” เมื่อปี
2554 ซึง่ นับเป็ นครัง้ แรกของสโมสร ที่ได้ ครองถ้ วยใบใหญ่ที่สดุ ของประเทศ โดดเด่นด้ วย
ประกอบด้ วยมีผ้ เู ล่นที่มีผลงานการแสดงทางภาพยนตร์ ''บาส-กานต์ณัฐ เสมอใจ'' ซึ่งไม่เพียงเท่
หน้ าตาดี แต่ฝีมือในตาแหน่งพอยนต์การ์ ดพอยนต์การ์ ดป็ นแม่เหล็กของทีมอีกคนที่ดงึ ดูดกองเชียร์
สาวๆ ให้ เข้ ามาชมเกมการแข่งขันในแต่ละนัด ภาพยนตร์ ดงั กล่าวนัน้ คือ ภาพยนตร์ เรื่ อง ท้ าชน
หรื อ ชื่อภาษาอังกฤษว่า Fireball เป็ นภาพยนตร์ ไทย ออกฉายเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552
กากับภาพยนตร์ โดย ธนกร พงษ์ สุวรรณ นาแสดงโดยแบงค์ วงแคลช (ปรี ติ บารมีอนันต์) ได้ รับ
กระแสตอบรับเป็ นอย่างดีจากผู้ชม โดยเฉพาะวัยรุ่นขาโจ๋ทงหลาย
ั้
เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับเกมกีฬา
บาสเก็ตบอลแอ็คชัน่ สุดระทึก "บาส" กานต์ณัฐ เสมอใจ ผู้รับบท "อิกคิว" ก็กลายเป็ นขวัญใจของ
สาวๆ ทังนี
้ ้ 'กุนซือบาสฯ เก่งๆ'' ของวงการยัดห่วงเมืองไทย อย่าง ''โค้ ชเส็ง'' ประเสริฐ ศิริพจนากุล
เฮดโค้ ชคนปั จจุบนั ของ ''มนุษย์ไฟฟ้า'' สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็ นผู้ฝึกสอนบาสฯที่ทาทีม
ประสบความสาเร็ จที่สดุ มากคนหนึ่งของวงการยัดห่วงเมืองไทยในช่วงตลอด 15 ปี ที่ผา่ นมา เนื่อง
ด้ วยช่วงเวลาดังกล่าวนัน้ “โค้ ชเส็ง'' สามารถนาทีมบาสฯ สโมสรร่วมทีมมหาวิทยาลัยต่างๆ กวาด
แชมป์มาแล้ วจนแทบจะนับไม่ถ้วน! จนได้ รับการยกย่องจากคนในวงการบาสฯ ไทยว่าเป็ น ''ผู้
ฝึ กสอนบาสฯ'' ที่เก่งอันดับต้ นๆ ของเมืองไทย สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาศัยสื่อ
ออนไลน์ อย่างเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็ นหลักในการน าเสนอข่าวสารและสร้ างปฏิ สัม พันธ์ กับ
บรรดาแฟนเพจเช่นกัน
สโมสรบาสเกตบอลของไทยมีจานวนมากมาย แต่ความโดดเด่นของสโมสรในระดับ สโมสร
ยักษ์ ใหญ่แห่งวงการบาส มี 3 สโมสร ในการสร้ างผลงานและการสร้ างสัมพันธ์ กับผู้ชมและแฟน
คลับตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ นนัน้ ทาให้ ผ้ ูวิจยั สนใจที่จะศึกษาเพื่อสะท้ อนให้ เห็นกลยุทธ์ การสื่อสาร
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ของสโมสรบาสเกตบอลไทย การบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทยและปั จจัยส่งผลต่อ
ความสาเร็ จของสโมสรบาสเกตบอลไทย เพื่อให้ เป็ นประโยชน์แก่การพัฒนาการการสร้ างกระแส
นิยมของสโมสรวงการกีฬาบาสเกตบอลของประเทศไทยได้ ต่อไป เพื่อให้ สโมสรบาสเกตบอลไทย
สามารถดาเนินกิจกรรมให้ แก่เด็กและเยาวชนได้ อย่างต่อเนื่องและคงในกระแสวงการกีฬาอันดับ
ต้ นๆของปะเทศไทย

1.2 ปั ญหานาวิจัย
1.2.1 สโมสรบาสเกตบอลไทยมีกลยุทธ์การสื่อสารอย่างไร
1.2.2 สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการบริหารจัดการสื่ออย่างไร
1.2.3 ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของสโมสรบาสเกตบอลไทย
1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย
1.3.2 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทย
1.3.3 เพื่อศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จสโมสรบาสเกตบอลไทย

1.4 ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั มุง่ จะศึกษากลยุทธ์การสื่อสารสโมสรบาสเกตบอลไทย การบริหารจัดการสื่อ
ของสโมสรบาสเกตบอลไทยและปั จจัยส่งที่ผลต่อความสาเร็จสโมสรบาสเกตบอลไทย โดยสโมสรที่
จะท าการศึก ษา ได้ แ ก่ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค สโมสรบาสเกตบอลทิ วไผ่ง าม และสโมสร
บาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งช่วงระยะเวลาในการศึกษาวิจยั อยู่ระหว่างเดือน มีนาคม –
พฤษภาคม 2557 รวมทังสิ
้ ้น 4 เดือน

1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 เพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลและความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารสโมสรบาสเกตบอลไทย
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1.5.2 เพื่อเป็ นแนวทางในการเปรี ยบเทียบความเหมือนและความต่างในการกาหนดกลยุทธ์
การสื่ อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย ให้ สามารถนาไปปรับใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ แก่ธุรกิ จกี ฬ า
ประเภทอื่นๆได้
1.5.3 เพื่อเป็ นแนวทางให้ องค์กรหรื อหน่วยงานต่างๆได้ ศึกษาและนาไปใช้ ในการวางแผนกล
ยุทธ์การสื่อสารให้ เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาแก่วงการกีฬาไทยได้ ตอ่ ไป

1.6 นิยามศัพท์
1.6.1 สโมสรบาสเกตบอลไทย หมายถึง การรวมกลุ่มของผู้บริ หารสโมสร เจ้ าหน้ าที่สโมสร
และนักกีฬาบาสเกตบอลของสโมสรเพื่อดาเนินกิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้ วย การวางแผน การจัด
องค์กร การสัง่ การ หรื อการอานวย และการควบคุมการดาเนินกิจกรรมต่อสโมสรบาสเกตบอลไทย
ให้ เกิดกระแสนิยมวงการกีฬาบาสเกตบอลไทย ซึ่งการวิจยั นี จ้ ะศึกษา สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม และสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1.6.2 กลยุทธ์การสื่อสาร หมายถึงการกาหนดเป้าหมายที่แน่ชดั ของการสื่อสารเพื่อทาให้ เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในการวิจยั นี ้จะศึกษากลยุทธ์
ด้ านสาร กลยุทธ์การใช้ สื่อใหม่ และกลยุทธ์การใช้ สื่อกิจกรรม
1.6.3 การบริ หารจัดการสื่อหมายถึงกระบวนการที่ มีกาหนดทิศทางช่องทางการสื่ อสารที่
นาเสนอเนื อ้ หาของสารไม่ว่าจะเป็ นข่าว ข้ อมูลบันเทิงหรื อโฆษณาไปสู่กลุ่ม เป้ าหมายอย่างมี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล เพื่ อการมุ่งสู่เป้าหมายการสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยที่
กาหนดไว้ เป็ น ซึง่ ในการวิจยั นี ้จะศึกษาการบริหารจัดการสื่อผ่านสื่อมวลชน สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล
1.6.4 ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ หมายถึ ง องค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ยิ่ ง ต่ อ การบรรลุ
ความสาเร็ จตามเป้าหมายของสโมสรบาสเกตบอลไทย อันได้ แก่ บุคลากร เงินทุน วัสดุที่ใช้ ในการ
ดาเนินงาน เครื่ องมื ออุปกรณ์ การบริ ห ารระบบ และ ขวัญ และกาลังใจของบุคลากรในสโมสร
บาสเกตบอลไทย เพื่อการยึดโยงการปฏิบตั ริ ะบบงานในสโมสรบาสเกตบอลไทยให้ ม่งุ ไปในทิศทาง
เดียวกัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย” ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ การศึกษาวิจัยครัง้ นี ม้ ีความสมบูรณ์ ยิ่งขึน้ ใน
แง่มมุ ต่างๆ และได้ นาเสนอดังนี ้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสาร
2.1.1 กลยุทธ์ด้านสาร
2.1.2 กลยุทธ์การใช้ สื่อกิจกรรม
2.1.3 กลยุทธ์การใช้ สื่อใหม่
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อ
2.2.1 การบริหารจัดการสื่อมวลชน
2.2.2 การบริหารจัดการสื่อใหม่
2.2.3 การบริหารจัดการสื่อบุคคล
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จ
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ การสื่อสาร
กลยุทธ์ การสื่อสารในการทาแผนการสื่อสารนัน้ กลยุทธ์ เป็ นองค์ประกอบสาคัญและเป็ นเทคนิค
วิธีการที่จะทาให้ การสื่อสารบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสถานการณ์ ที่มีการ
แข่งขันสูงสอดคล้ องกับความสามารถ และทรัพยากรที่มีอยู่ การกาหนดกลยุทธ์ สื่อสารสามารถ
กาหนดกลยุท ธ์ ได้ มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2553) จึงเกี่ ยวข้ องกับเรื่ องของการ
จัดการและวางแผนต่างๆ ขององค์กร ถือว่าสาคัญมาก เพราะหากขาดแนวทางในการกาหนดกล-
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ยุทธ์ แล้ ว ยากที่จะทาให้ องค์กรประสบความสาเร็ จได้ ในการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อการวางแผนการ
สื่อสารนัน้ จะต้ องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี ้
1) กลยุทธ์ด้านการจัดการ (Strategic Management) คือ กระบวนการของการกาหนด
แนวทางหรื อเป้าหมายององค์กรในอนาคตเปรี ยบเสมื อนโครงร่ างของการออกแบบ เพื่ อทาให้
องค์ประกอบต่างๆ เป็ นรูปเป็ นร่ างจนสาเร็ จซึ่งกลยุทธ์ การจัดการมีหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็ น กล
ยุทธ์ของผู้บริหาร ผู้วางแผน ผู้ปฏิบตั งิ าน หรื อแยกย่อยลงไปในระดับปฏิบตั ิ
2) กระบวนการวางแผนสื่ อ สาร (Communication Plan Process) คื อ กระบวนการที่
จะต้ องคานึงถึงแนวทางการสื่อสารด้ วยกลยุทธ์ ที่แตกต่างกันไป เนื่องจากในองค์กรหนึ่งๆ นัน้ มี
ปั จจัยแวดล้ อมหลายปั จจัยที่ ทาให้ กลยุทธ์แตกต่างกันไป ดังนัน้ การวางแผนการสื่อสารองค์กรนัน้
เป็ นการวางแผนอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการทาแผนธุรกิจขององค์กรซึ่งเป็ นการขยายผลจาก
ทางด้ านการสื่อสารเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ซึ่งกลยทุธ์ที่สาคัญต่อการช่วยการวางแผนสื่อสารองค์กร
นัน้ คือ ต้ องมีการสารวจ ข้ อมูลขององค์กรและสภาพแวดล้ อมอย่างละเอียด เพื่อนามาเป็ นกลยุทธ์
ที่จะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ โดยจะต้ องอาศัยเทคนิควิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3) การจัดการเกี่ ยวกับการสือสารข้ อมูล (Management of Data Communication) คือ
การจัดการระบบเครื อข่ายฐานข้ อมูลทังในและนอกองค์
้
กร รวมไปถึงความพึงพอใจที่ได้ รับจากการ
ประเมินผล การสารวจข้ อมูล และการใช้ งบประมาณอย่างมีประสิทธิผล โดยจาแนกงบประมาณ
ออกมาเป็ นการวางแผนการสื่อสารที่เหมาะสม นอกจากนี ้ยังรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนด
กลยุ ท ธ์ ใ นส่ ว นของการสื่ อ สารข้ อมู ล ก็ จ ะเกี่ ย วข้ องกั บ การวา งแผนให้ เหมาะสม (Sukrit
Phumsrichan, 2557)
รู ปแบบกลยุทธ์ การสื่อสารในการสื่อสารนัน้ มี วิธี การและรู ปแบบที่ หลากหลาย เพื่ อสื่ อสารตรา
สินค้ าหรื อภาพลักษณ์ ขององค์กรให้ ปรากฏ โดยมีวตั ถุประสงค์ ให้ กลุ่มเป้าหมายมีทศั นคติและ
พฤติ ก รรมตามต้ อ งการ โดยผู้ สื่ อ สารอาจ พิ จ ารณ์ จากเรื่ อ งราวประเด็ น ที่ ต้ อ งการสื่ อ สาร
งบประมาณ ลักษณะเฉพาะหรื อข้ อจากัดของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งล้ วนเป็ นองค์ประกอบสาคัญใน
การกาหนดช่องทางรูปแบบและวิธีการสื่อสาร (Sukrit Phumsrichan, 2557)
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ตารางที่ 2.1 รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย สรุปเป็ นกลุม่ กระบวนการสาคัญ ได้ แก่
รู ปแบบการสื่อสาร

กระบวนการสื่อสาร
ครอบคลุมถึงการติดต่อสื่อสารกับสารธารณชนอัน
ประกอบด้ วย ลูกค้ า นักลงทุน ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ตลอดจนผู้บริ โภคทัว่ ไปหรื อกลุ่มที่มีผลกระทบต่อ
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
ความส าเร็ จ ขององค์ ก รผ่ า นสิ่ อ ต่ า งๆ โดยมี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เพื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม น่ า เชื่ อ ถื อ
ภาพลักษณ์ ความรู้ ความเข้ าใจรวมถึงการแก้ ไข
ปั ญหาข้ อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้น
ได้ แก่ กิ จ กรรม หรื อ สิ่ง ต่างๆ ที่ เกิ ด ขึน้ เพื่ อ สร้ าง
แรงจูงใจให้ เกิ ดการบริ โภคสินค้ าหรื อการบริ การ
ครอบคลุม ถึ ง การจูงใจเพื่ อกระตุ้น ให้ เกิ ด การใช้
การโฆษณา (Advertising)
บริ การการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโดย
ใช้ สื่ อ สาธารณะ (Mass Media) ที่ ซื อ้ เพื่ อ เสนอ
ข้ อมูลและจูงใจให้ พ ฤติกรรมในการตัดสินใจเข้ า
ร่วมกิจกรรมนันๆ
้
เป็ นเครื่ องมือที่กระตุ้นการตอบสนองให้ เร็ วขึ ้น ทัง้
ในส่วนของการรับรู้ และการยอมรับในสินค้ าหรื อ
บริ การด้ วยเทคนิคต่างๆ เช่น การแจกของตัวอย่าง
กิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ
การสมัค รสมาชิ ก การสาธิ ต หรื อ การรับ ประกัน
(Special Event)
เป็ นต้ น ซึ่ ง ถื อ เป็ นการรั ก ษากลุ่ม เป้ าหมายเดิ ม
สื่อสารกับ
กลุ่ม เป้ าหมายใหม่และรวมถึง การเสริ ม แรงของ
กระบวนการสื่อสารในการสร้ างภาพลักษณ์องค์กร
การใช้ พ นัก งานเป็ นผู้ด าเนิ น การสื่ อ สาร ด้ ว ย เป็ นการสื่ อ สารโดยใช้ พนั ก งาน น าเสนอ
(Personal Communication)
รายละเอียดเกี่ ยวกับแนวคิด คุณสมบัติโดยมีการ
แก้ ปัญ หาติดตามผลและสร้ างความสัม พันธ์ ที่ ดี
ต่อเนื่อง
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สาหรับการวิจัยเรื่ อง “กลยุทธ์ การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย” ผู้วิจัยได้ ศึกษา
ค้ นคว้ าแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องกับกลยุทธ์การสื่อสาร ได้ แก่ กลยุทธ์สาร กลยุทธ์
สื่อกิจกรรม และกลยุทธ์สื่อใหม่ ไว้ ดงั นี ้
2.1.1 กลยุทธ์ ด้านสาร
สานักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค สานักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรม
ควบคุมโรค ได้ นิยามไว้ ว่า กลยุทธ์ทางด้ านเนื ้อหา หรื อ ข้ อความข่าวสาร (Message Strategies)
จัดสรรความแตกต่างให้ จี ้จุดโดนใจ เช่น ใช้ ความบันเทิงกับกลุ่มเด็กใช้ ความเข้ มข้ นทางสาระกับ
กลุ่ม ผู้ใหญ่ เป็ นต้ น ซึ่งในการวิจัย นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ นาแนวคิด กลยุท ธ์ สาร มาใช้ เป็ นแนวทางในการ
วิเคราะห์สโมสรบาสเกตบอลไทยมีกลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรที่ทาให้ ผ้ ชู มและแฟนคลับได้ เข้ าใจ
ตรงตามวัต ถุป ระสงค์ ก ารส่ง สารของสโมสรบาสเกตบอลไทย ได้ แก่ การใช้ ต ราสัญ ลัก ษณ์ สี
สัญลักษณ์ การใช้ สมญานาม และเพลง
2.1.1.1 การใช้ ตราสัญลักษณ์
ประเภทของตราสัญลักษณ์จะมีความซับซ้ อนและความหลากหลายขององค์กรที่มี
อยู่ เป็ นต้ นเหตุของสาคัญที่ ทาให้ เกิดความหลากหลายของรูปแบบตราสัญลักษณ์ โดยเราอาจจะ
พบได้ หลาย รู ปแบบตังแต่
้ รูปแบบที่เป็ นลักษณะง่ายๆ คือ การประยุกต์ลายเซ็นชื่อของผู้ก่อตัง้
องค์กรนัน้ จนถึงลักษณะที่ซบั ซ้ อนคือการประมูลข้ อมูลเกี่ยวกับองค์กรและพัฒนาจนเป็ นรูปร่ าง
นามธรรม (Abstract shape) โดยตราสัญลักษณ์ แต่ละแบบก็มีความเหมาะสมในการใช้ งานใน
สถานที่แตกต่างกันไม่ใช่ว่าอยากใช้ ตราสัญลักษณ์ แบบใดกับองค์กรแบบไหนก็ได้ ดังนันก่
้ อนการ
ออกแบบจึงควรมีการกาหนดก่อนว่า ตราสัญลักษณ์ประเภทใดบ้ างที่มีความเหมาะสมในการที่จะ
นามาแก้ ปัญหาในกรณีนนๆ
ั ้ ซึ่งก็จะเป็ นส่วนช่ว ยให้ เห็นทิศทางในการออกแบบ เพื่อช่วยให้ เราไม่
ต้ องเสี ย เวลาในการทดลองออกแบบตราสัญ ลัก ษณ์ ป ระเภทอื่ น ที่ ไ ม่เหมาะสม สามารถแบ่ง
ประเภทได้ ดงั นี ้
1. LOGO ตราสัญลักษณ์ประเภทนี ้ จะมีองค์ประกอบที่เป็ น
ตัวอักษรเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีองค์ประกอบที่เป็ นภาพ หรื อองค์ประกอบทางการออกแบบอื่น
แบ่งเป็ น
- Name only mark ตราสัญลักษณ์ประเภทนี ้ จะมีองค์ประกอบเป็ นตัวอักษรทุกตัวของชื่อ
ผู้ก่อตังองค์
้ กร หรื อชื่อที่ผ้ ทู ี่บริ หารองค์กรเลือกใช้ โดยตราลักษณะนี ้นับเป็ นตราประเภทแรกๆ ของ
ยุคที่เริ่มมีการผลิตสินค้ าออกมาเป็ นตราสินค้ า ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ างสามัญที่ที่ผ้ ผู ลิตจะใส่ลายมือ
ชื่อหรื อลายเซ็นของตนลงบนสินค้ า หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้ า เพื่อให้ ทราบถึงแหล่งผลิต ต่อมาเมื่อ
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มีการพัฒนาการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรม การลงลายมือชื่อ จึงถูกแทนด้ วยการพิมพ์ลายมือชื่อ
และต่อมาลายมือชื่อเหล่านันจึ
้ งพัฒนาในกระบวนการออกแบบให้ มีเอกลักษณ์มากขึ ้น

ภาพที่ 2.1 Name only mark
- Initial letter mark ตราสัญลักษณ์ประเภทนี ้ จะมีองค์ประกอบเป็ นตัวอักษรที่เป็ น
ตัวอักษรย่อของชื่อผู้ก่อตัง้ องค์กรหรื อชื่ อที่ ผ้ ูที่บริ หารองค์กรเลื อกใช้ โดยการใช้ ชื่อย่อนัน้ อยู่ใน
วัฒ นธรรมของชาวตะวันตกมาช้ านานแล้ ว เมื่อมีการน าชื่อมาใช้ เป็ นตราสัญลักษณ์ ก็มีการนา
แนวคิดนัน้ มาใช้ ด้วย โดยตราสัญ ลักษณ์ ประเภทนี จ้ ะดีในแง่การหาทางออกให้ กับชื่อองค์กรที่
ค่อนข้ างยาว

ภาพที่ 2.2 Initial letter mark
2. SYMBOL ตราสัญลักษณ์ประเภทนี ้ จะมีองค์ประกอบที่เป็ นภาพหรื อ
องค์ประกอบทางการออกแบบอื่น เช่น จุด เส้ น โดยไม่มีองค์ประกอบที่เป็ นตัวอักษรมาผสมกับ
ภาพจนเป็ นรู ปร่ างร่ วมกัน (อาจมีการนาเอาตัวอักษรที่เป็ นชื่อมาวางประกอบ ด้ านหน้ าด้ านล่าง
หรื อด้ านข้ างทีหลัง โดยจะวางแยกออกจากตราสัญลักษณ์
- Allusive mark ตราสัญลักษณ์ประเภทนี ้ จะมีองค์ประกอบเป็ นภาพของสิ่งที่มีความ
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เกี่ ยวเนื่ องสัม พัน ธ์ กับ ประวัติ ประเภท หรื อลัก ษณะพิ เศษอื่ น ขององค์ก ร แล้ วนามาเสนอให้ มี
เอกลักษณ์ มากขึ ้น ส่วนใหญ่ตราประเภทนี ้จะเป็ นมุขที่ “ดูออก” หรื อเข้ าใจง่ายสาหรับผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับองค์กรอยูแ่ ล้ ว

ภาพที่ 2.3 Allusive mark
- Abstract mark ตราสัญลักษณ์ประเภทนี ้ จะมีองค์ประกอบเป็ นภาพหรื อองค์ประกอบ
ทางการออกแบบที่ไม่ใช่ตวั หนังสือ สะท้ อนประวัติหรื อปรัชญา หรื อลักษณะพิเศษอื่นขององค์กร
แล้ วนามาพัฒ นาจนเกิดรูปร่ างนามธรรม ที่ดูออกได้ ยากว่าเป็ นภาพของอะไร โดยส่วนใหญ่ตรา
ประเภทนี ้จะเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกิจการหลายประเภท ตราประเภทนี ้ข้ อดี คือจะดูเด่นมี
เอกลักษณ์ แต่จะยากในการท าความเข้ าใจและคุ้นเคย

ภาพที่ 2.4 Abstract mark
3. Combination mark ตราสัญลักษณ์ประเภทนี ้ จะมีองค์ประกอบที่เป็ นภาพ
หรื อองค์ประกอบทางการออกแบบอื่นๆ ร่ วมกับองค์ประกอบที่ เป็ นตัวอักษรมาผสมกันจนเป็ น
รูปร่าง
- Name symbol mark ตราสัญลักษณ์ประเภทนี ้ จะมีองค์ประกอบเป็ นตัวอักษรที่เป็ นชื่อ
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องค์กร แล้ วนามาบรรจุไว้ ในเส้ นรอบรูปที่เป็ นรู ปร่างง่ายๆ เช่น วงรี วงกลม หรื อสี่เหลี่ยมเป็ นต้ น
ตราสัญลักษณ์ประเภทนี ้หลายอัน เป็ นตราสัญลักษณ์ที่ได้ รับการพัฒนาจากตราประเภท Nameonly mark โดยมุง่ หวังรูปร่างที่ง่าย มีเอกภาพ และมีพลังมากขึ ้น

ภาพที่ 2.5 Name symbol mark
- Pictorial name mark ตราสัญลักษณ์ประเภทนี ้มีการใช้ องค์ประกอบคือ ตัวอักษรที่เป็ น
ชื่อองค์กรร่วมกับภาพ หรื อองค์ประกอบทางการออกแบบอื่นๆ ที่มีรูปร่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์ ตรา
ประเภทนี ้จะต้ องมีองค์ประกอบส่วนที่เป็ นภาพที่ค่อนข้ างพิเศษ จนแม้ ว่านาตัวอักษรออก ก็ยงั จา
ตรานันได้
้

ภาพที่ 2.6 Pictorial name mark
- Associative mark ตราสัญลักษณ์ประเภทนี ้มีการใช้ องค์ประกอบคือ ตัวอักษรที่เป็ นชื่อ
องค์กรร่ วมกับภาพ หรื อองค์ประกอบทางการออกแบบอื่นๆอย่างเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยจะ
แยกองค์ประทัง้ 2 ประเภทออกจากกันได้ ยาก
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ภาพที่ 2.7 Associative mark
2.1.1.2 สีสญ
ั ลักษณ์
สี เป็ นสิ่งที่ปรากฏอยูบ่ นโลก ทุกๆสิ่งที่เรามองเห็นรอบๆตัวนัน้ ล้ วนแต่มีสี
โลกของเราถูกจรรโลง และแต่งแต้ มด้ วย สีสนั หลายหลาก ทังสี
้ สนั ตามธรรมชาติ และสีที่มนุษย์
รังสรรค์ขึ ้น หากโลกนี ้ไม่มีสี หรื อมนุษย์ไม่สามารถ รับรู้เกี่ยวกับสีได้ สิ่งนันอาจเป็
้
น ความพกพร่อง
ที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ เพราะสีมีความสาคัญต่อวัฏจักรแห่งโลก และเกี่ยวข้ องกับ วิถีชีวิตมนุษย์
จนแยกกัน ไม่ อ อก เพราะมนุษ ย์ ไ ด้ ต ระหนัก แล้ ว ว่า สี นัน้ ส่ ง ผลต่อ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด อารมณ์
จินตนาการ การสื่อความหมาย และความสุขสาราญใจในชีวิตประจาวันมาช้ านานแล้ ว ดังนัน้ จึง
อาจกล่าวได้ ว่า สี มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราเป็ นอย่างสูง และมนุษย์ก็ใช้ ประโยชน์ จากสีอย่าง เอนก
อนันต์ ในการสร้ างสรรค์ สิ่งต่างๆอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด
1) ความหมายและการเกิดสี คาว่า สี (Colour) ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ลักษณะของแสง ที่ปรากฏแก่ สายตาเรา ให้ เห็นเป็ น สีขาว ดา
แดง เขียวฯลฯหรื อการสะท้ อนรัศมีของแสงมาสู่ตาเรา โดยสี ที่ปรากฏ ในธรรมชาติ เกิดจากการ
สะท้ อนของแสงสว่าง ตกกระทบ กับวัตถุแล้ ว เกิดการหักเหของแสง ( Spectrum ) สีเป็ นคลื่นแสง
ชนิดหนึ่ง ซึ่งปรากฏให้ เห็น เมื่อแสงผ่านละอองไอน ้า ในอากาศ หรื อ แท่งแก้ วปริ ซึม ปรากฏเป็ นสี
ต่างๆ รวม 7 สี ได้ แก่ สี แดง ม่วง ส้ ม เหลือง นา้ เงิน คราม และเขี ยว เรี ยกว่า สีร้ ุ ง ที่ ปรากฏบน
ท้ อ งฟ้ าตามธรรมชาติในแสงนัน้ มี สี ต่างๆรวมกัน อยู่อย่างสมดุลย์ เป็ น แสงสี ขาวใส เมื่ อ แสง
กระทบ กับสีของวัตถุ ก็จะสะท้ อนสีวตั ถุนนั ้ ออกมาเข้ าตาเรา วัตถุสีขาวจะสะท้ อนได้ ทุกสี ส่วน
วัตถุสีดานัน้ จะดูดกลืนแสงไว้ ไม่สะท้ อนสีใด ออกมาเลย
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ภาพที่ 2.8 Spectrum
2) ประเภทของสี มีอยูท่ วั่ ไปในสิ่งแวดล้ อมรอบๆตัวเรา สีที่ปรากฏ
อยูใ่ นโลกสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
(1) สี ที่เกิ ดในธรรมชาติ คือ สี ที่เป็ นแสง (Spectrum) คือ สี ที่
เกิดจากการหักเหของแสง เช่น สีร้ ุง สีจากแท่งแก้ วปริ ซึม และ สีที่อยู่ในวัตถุ หรื อเนื ้อสี (Pigment)
คือ สีที่มีอยูใ่ นวัตถุธรรมชาติทวั่ ไป เช่น สีของพืช สัตว์ หรื อแร่ธาตุตา่ งๆ
(2) สี ที่ ม นุษ ย์ ส ร้ างขึน้ คือ สี ที่ ได้ จ ากการสังเคราะห์ เพื่ อใช้
ประโยชน์ ในงานต่างๆ เช่น งานศิลปะ อุต สาหกรรม การพาณิ ช ย์ และในชี วิต ประจ าวัน โดย
สัง เคราะห์ จ ากวัส ดุธ รรมชาติ และจากสารเคมี ที่ เรี ย กว่า สี วิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ง สี ที่ ไ ด้ จ าก การ
สังเคราะห์สามารถนามาผสมกัน ให้ เกิดเป็ น สีตา่ งๆอีกมากมาย
3) การรั บรู้ เรื่ องสี (Colour Perception) การรับรู้ตอ่ สีของมนุษย์เกิด
จากการมองเห็น โดยใช้ ตา เป็ นอวัยวะรับสัมผัส ตาจะตอบสนองต่อแสงสีต่างๆ โดยเฉพาะแสง
สว่าง จากดวงอาทิตย์ และจากดวงไฟ ทาให้ มองเห็น โดยเริ่ ม จากแสงสะท้ อนจากวัตถุผ่านเข้ า
นัยน์ตา ความเข้ มของแสงสว่าง มีผลต่อ การเห็นสี และความคมชัดของวัตถุ
4) จิตวิทยาสีกับความรู้ สึก ( Psychology of Colour) ในด้ าน
จิตวิทยา สี เป็ นตัวกระตุ้นความรู้สึกและมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ สีตา่ งๆจะให้ ความรู้สึกที่แตกต่าง
กัน ดังนันเราจึ
้
งมักใช้ สีเพื่อสื่อความรู้ สึกและความหมายต่างๆ ได้ แก่ สีแดง ให้ ความรู้สึกเร่าร้ อน
รุนแรง อันตราย ตื่นเต้ น สีเหลือง ให้ ค วามรู้ สึก สว่าง อบอุ่น แจ่มแจ้ ง ร่ าเริ ง ศรัทธา มัง่ คัง่ สีเขียว
ให้ ความรู้สกึ สดใส สดชื่น เย็น ปลอดภัย สบายตา มุ่งหวัง สีฟ้า ให้ ความรู้สึก ปลอดโปล่ง แจ่มใส
กว้ าง ปราดเปรื่ อง สีม่วง ให้ ความรู้สึก เศร้ า หม่นหมอง ลึกลับ สีดา ให้ ความรู้สึก มืดมิด เศร้ า น่า
กลัว หนักแน่น สี ขาว ให้ ความรู้ สึก บริ สุทธิ์ ผุดผ่อง ว่างเปล่า จื ดชื ด สี แสด ให้ ความรู้ สึก สดใส
ร้ อนแรง เจิ ด จ้ า มี พ ลัง อ านาจ สี เทา ให้ ค วามรู้ สึ ก เศร้ า เงี ย บขรึ ม สงบ แก่ ช รา สี น า้ เงิ น ให้
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ความรู้สึก เงียบขรึ ม สงบสุข จริ งจัง มีสมาธิ สีน ้าตาล ให้ ความรู้ สึก แห้ งแล้ ง ไม่สดชื่น น่าเบื่อ สี
ชมพู ให้ ความรู้ สึก อ่อนหวาน เป็ นผู้หญิ ง ประณี ต ร่ าเริ ง และสี ท อง ให้ ความรู้ สึก มั่งคั่ง อุด ม
สมบูรณ์
5) คุณลักษณะของสี (Characteristics of Colours) ในงานศิลปะ สี นับเป็ น
องค์ประกอบพื ้นฐานที่มีความสาคัญมาก โดยเฉพาะในงานจิตรกรรม สีถือเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ชว่ ย
ให้ ศิลปิ น สามารถสร้ างสรรค์ผลงานได้ ตามเจตนารมณ์ ซึ่งคุณลักษณะของสีในงานศิลปะที่ต้อง
นามาพิจารณามีอยู่ 4 ประการ คือ
(1) สีแท้ (Hue) หมายถึง ความเป็ นสีนนๆ
ั ้ ที่มิได้ มีการผสมให้ เข้ มขึ ้น หรื อ
จางลง สีแท้ เป็ นสีในวงจรสี เช่น สีแดง น ้าเงิน เหลือง ส้ ม เขียว ม่วง ฯลฯ
(2) น ้าหนักของสี (Value) หมายถึง ค่าความอ่อนแก่ หรื อ ความสว่างและ
ความมืด ของสี โดยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
(2.1) สีแท้ ถกู ทาให้ ออ่ นลงโดยผสมสีขาว เรี ยกว่า สีนวล (Tint)
(2.2) สีแท้ ถกู ทาให้ เข้ มขึ ้นโดยผสมสีดา เรี ยกว่า สีคล ้า (Shade)
(3) ความจัด หรื อความเข้ มของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรื อความ
บริ สทุ ธิ์ของสีๆหนึ่ง ที่มิได้ ถกู ผสมให้ สีหม่นหรื ออ่อนลง หากสีนนอยู
ั ้ ่ท่ามกลางสีที่มีน ้าหนักต่างค่า
กันจะเห็นสภาพสีแท้ สดใสมากขึ ้น เช่น วงกลมสีแดง บนพื ้นสีน ้าเงินอมเทา
(4) ค่าความเป็ นสีกลาง (Neutral) หมายถึง การทาให้ สีแท้ ที่มีความเข้ มของ
สีนนหม่
ั ้ นลง โดยการผสมสีตรงข้ าม เรี ยกว่า การเบรกสี เช่น สีแดงผสมกับสีเขียว หรื อผสมด้ วยสีที่
เป็ นกลาง เช่น สีเทา สีน ้าตาลอ่อน สีครี ม และขาว เพื่อลดความสดของสีแท้ ลง
6) หน้ าที่ของสี สีมีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ โลก และ มนุษย์เรารู้จกั การใช้ สีมาช้ านาน
(1) สีที่มีอยูใ่ นธรรมชาติ เป็ นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติสร้ างขึ ้นมาเพื่อแสดง
ถึงความเป็ นไป ของสิ่งที่มีอยูบ่ นโลก ซึง่ สีจะเป็ นตัวบ่งบอก สิ่งต่างๆ ได้ แก่
- ความเปลี่ยนแปลง หรื อวิวฒ
ั นาการ ของธรรมชาติ หรื อวัตถุธาตุ
เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป สีอาจกลายสภาพจากสีหนึง่ ไปเป็ นอีกสีหนึง่ เช่น การเปลี่ยนสีของใบไม้
- ความแตกต่างของชนิด หรื อประเภทของวัตถุธาตุ ได้ แก่ สี
ของอัญมณี เช่น แร่ไพลินมีสีน ้าเงิน แร่มรกตมีสีเขียว แร่ทบั ทิมมีสีแดง เป็ นต้ น
- แบ่งแยกเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ได้ แก่ สีผิวของมนุษย์ที่ตา่ งกัน
เช่น คนยุโรปผิวขาว คนเอเซียผิวเหลือง และคนอาฟริกนั ผิวดา ดอกไม้ หรื อแมลงมีสีหลากสี
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ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดและเผ่าพันธุ์ของมัน
(2) สีในงานศิลปะ ทาหน้ าที่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ งานศิลปะชิ ้นนัน้
มีคณ
ุ ค่าทางสุนทรี ยะ หน้ าที่หลักของสีในงานศิลปะ คือ
- ให้ ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื ้น หรื อรูปทรงกับที่วา่ ง
- ให้ ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้ วยการนาสายตาของผู้ดบู ริ เวณที่สีตดั
กันจะดึงดูดความสนใจ
- ให้ ความเป็ นมิตแิ ก่รูปทรง และภาพด้ วยน ้าหนักของสีที่ตา่ งกัน
- ให้ อารมณ์ความรู้สกึ ได้ ด้วยตัวมันเอง
(3) ในด้ านกายภาพ สีมกั นามาใช้ เพื่อส่งผลต่ออุณหภูมิ เช่น สีดา จะดูด
ความร้ อนได้ ม ากกว่าสีขาว และด้ านความปลอดภัย สี ที่สว่างจะช่วยในเรื่ องความปลอดภัยได้
ดีกว่าสีมืด (Novabizz, 2557)
2.1.1.3 การใช้ สมญานาม
สมญานาม หมายถึง น. สมญา และคาว่า สมญา หมายถึง น. ชื่อที่ตงให้
ั ้ กร่อนมาจากคาว่า
สมัญ ญา (ราชบัณ ฑิตยสถาน, 2542) ;สุวรรณา งามเหลือ (2539, อ้ างถึงในศิระพร ภักดีผาสุก,
2549: 243) ให้ ความหมายของสมญานามไว้ ว่า “สมญานาม คือ นามที่เป็ นคา วลี หรื อข้ อความที่
ใช้ เป็ นชื่อเรี ยกหรื ออ้ างถึงบุคคล สิ่งของ ซึง่ ไม่ใช่ชื่อจริง”
สมญานามที่ปรากฎในข่าวไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว เป็ นเพียงการตังตามความ
้
เหมาะสมของตัวบุคคลที่เป็ นข่าว การใช้ สมญานามในข่าวเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้อ่าน โดยผู้
ตังสมญานามจึ
้
งนาสัญลักษณ์ประจาสโมสรมาตังเป็
้ นสมญานาม ลักษณะการใช้ ภาษาที่พบมาก
และอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นลักษณะเด่นประการหนึ่งของภาษาหนังสือพิมพ์ คือ การใช้ สมญานาม ซึ่ง
เป็ นชื่อที่หนังสือพิมพ์ตงให้
ั ้ แก่บคุ คล องค์กร หรื อ ประเทศที่ เป็ นข่าว อันแสดงให้ เห็นถึงศิลปะการ
ใช้ ภาษที่ถ่ายทอดไปผู้อ่านอย่างแยบยล ทังนี
้ ้ เพื่อที่จะทาให้ ผ้ อู ่านข่าวกี ฬารู้ สึกสนุกสนาน ผ่อน
คลาย และเพิ่มความเร้ าใจให้ ผ้ อู ่านสนใจกับข่าวกีฬามากขึ ้น นอกจากนี ้ยังเพื่ อเป็ นการหลีกเลี่ยง
การกล่าวชื่อซ ้าไปซ ้ามาอีกด้ วย
สมญานามในการนาเสนอข่าวกีฬานัน้ นับว่าเป็ นกลวิธีการใช้ ภาษาในการนาเสนอข่าว
วิธีหนึ่งที่พบมากและหลากหลาย โดยทัว่ ไปข่าวกีฬามักตังสมญานามให้
้
แก่นกั กีฬาประเภทต่างๆ
โดจันาลักษณะเด่นของบุคคลมาใช้ ในการสื่อถึงนักกีฬาคนนันๆ
้ เช่น สมรักษ์ คาสิงห์ อดีตนักกีฬา
มวยสากลสมัครเล่นผู้ที่ได้ รับเหรี ยญทองโอลิมปิ กมีสมญานามว่า “โม้ อมตะ” ซึ่งเป็ นลักษณะเด่น
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ของสมรักษ์ เพราะเมื่อเวลาที่นกั ข่าวสัมภาษณ์เสร็จ สมรักษ์ จะพูดว่า ไม่ได้ โม้ ส่วนสมญานามของ
สโมสรกีฬามักจะนาสัญลักษณ์ประจาสโมสรนันๆ
้ มาตังเป็
้ นสมญานาม เช่น สโมสรอาร์ เซนอล มี
สมญานามว่า “ปื นใหญ่” มีที่มาจากสัญลักษณ์ประจาสโมสรที่เป็ นรูปปื นใหญ่ (ปิ ยะพันธุ์
วัชระนุกลู , 2553)
2.1.1.4 เพลงประจาสโมสร
ดนตรี กบั เกมลูกหนังเป็ นของคูก่ นั มาแต่ไหนแต่ไร ไม่วา่ จะเป็ นในระดับ
สโมสรหรื อในระดับชาติ เพลงคือสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ เพลงบางเพลงเป็ นเหมือนกาลังใจให้ กบั นักเตะ
บางเพลงช่วยกระตุ้นให้ แข้ งทองฮึกเหิมพร้ อมถวายชีวิตเพื่อแฟนบอล สิ่งเหล่านี ้เปรี ยบเสมือนพลัง
ใจที่ไม่ได้ หากันได้ ง่ายๆ ตามท้ องตลาด ประโยคที่ว่าแฟนบอลคือผู้เล่นคนที่ 13 ฉะนันเพลงก็
้
ควง
จะเป็ นผู้เล่นคนที่ 14 เพราะไม่มีอะไรที่จะสื่อความในใจของแฟนบอลไปให้ กับนักเตะได้ ดีเท่ากับ
เสียงเพลงปลุกเร้ า วันนี ้ลองมาดูกนั ว่าเพลงไหนบ้ างที่ยงั คงอยู่ในหัวใจของผู้นิยมเกมฟุตบอลบ้ าง
(“Siamsport,” 2552)
วงการกีฬาบาสเกตบอลก็เช่นกัน แต่ละสโมสรก็จะมีเพลงไว้ สาหรับปลุกใจ
เหล่านักกีฬาบาสเกตบอล กระตุ้นเกมการแข่ง แข่งขัน และผูกมิตรกับผู้ชมและแฟนคลับให้ ร่วมแรง
ร่วมใจให้ กาลังใจกันและกัน หัวใจของเพลงจะทาให้ เห็นแก่นของสโมสร โดยมีองค์ประกอบของ
จุดประสงค์ของผู้ น ้าเสียง ภาษา และแนวคิดนี ้ เพลงเป็ นสื่อปรุงแต่งอารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์
ตังแต่
้ แรกเกิด บทเพลงที่มีคณ
ุ ค่าย่อมสามารถช่วยปรุงแต่งนิสยั ของมนุษย์ และพามนุษย์ให้ ดาเนิน
ไปตามครรลองที่ถูกต้ อง อีกทังเพลงเป็
้
นสื่อที่ดีและมีประสิทธิภาพ ช่วยทาให้ เด็กมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรี ย นการสอน เกิ ด ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น เรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุข ได้ รั บ ความรู้
ความสามารถอย่าง ครอบคลุมด้ วยเนื อ้ หาสาระของเพลง ทังทางตรง
้
และทางอ้ อม เด็กที่ชอบร้ อง
เพลง และจาเนื ้อเพลงได้ มาก ย่อมสามารถนาความรู้หรื อประสบการณ์ที่ได้ รับไปปรับประยุกต์ใช้
ได้ ตลอดชีวิต คติสอนใจ และแง่คิดที่แฝงอยู่ในบทเพลงประกอบกับท่วงทานอง และจังหวะของ
เพลง จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ และอารมณ์ ของเด็ กให้ โน้ มเอียงมาในทางฝ่ ายดี ทาให้ เขาเติบโต
เป็ นผู้ใหญ่ที่ดีได้ ตอ่ ไปในอนาคต ทังนี
้ ้ สื่อเพลงจึงเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ที่ให้ ประโยชน์แก่ครูผ้ สู อนอย่างคุ้มค่า แต่ราคาประหยัดที่สดุ เพราะสามารถนาไปใช้ ได้ ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว สื่อเพลงจะมีคา่ เป็ นทวีคณ
ู
ดังนัน้ สื่อเพลงจะมีคณ
ุ ค่าเป็ นทวีคณ
ู ถ้ ารู้จกั ใช้ เพลงให้ เหมาะสมกับงาน
เช่น การใช้ เพลงในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้ าใจ การใช้ เพลงเพื่อการบันเทิง การใช้ เพลงเพื่อ
การรณรงค์ เป็ นต้ น เพลงเป็ นสื่อที่ใช้ ได้ ทุกสถานการณ์ ขึน้ อยู่กับผู้เลือกใช้ จะใช้ กับใคร เพื่ อ
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อะไร เมื่ อ ไร และใช้ อ ย่า งไร การใช้ เพลงเป็ นสื่ อ จะเกิ ด ปั ญ หากับ ผู้ใช้ น้ อ ยที่ สุด ถ้ า ผู้ใช้ นัน้ มี
ความสามารถในการแต่งเพลงได้ ด้วยตนเอง (ไชยญาณ บุญยศ, 2551)
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ การใช้ ส่ ือกิจกรรม
กิจกรรม หมายถึง การลงมือลงแรงทาอะไรสักอย่างให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
อาจจะท าคนเดี ย ว หรื อ อาจจะท าร่ ว มกั บ คนอื่ น (เมธานี แก้ วสนิ ท , 2556) ปั จจุ บั น สื่ อ นี ม้ ี
ความหมายขยายขอบเขตกว้ างขวางไปถึงกิจกรรมที่สามารถสื่อความรู้สึกนึกคิด ความรู้ อารมณ์
และเรื่ องราวข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ สื่อประเภทกิจกรรมมีได้ มากมายหลายรู ปแบบ เช่น
การจัดประชุม สัมมนา ฝึ กอบรม การแถลงข่าว การสาธิต การจัดริ ว้ ขบวน การจัดนิทรรศการ การ
จัด แข่งขันกีฬา การจัดแสดง การจัดกิจกรรมทางการศึกษา การจัดกิจกรรมเสริ มอาชีพ การจัด
กิจกรรมการกุศล เป็ นต้ น (คู่มือการปฏิบตั ิงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค,2554) โดย
สื่ อ กิ จ กรรมต่า งๆที่ จัด ในลัก ษณะกิ จ กรรมตามวาระหรื อ โอกาสต่า ง ๆ โดยมากจัด ในรู ป ของ
นิทรรศการ การออกร้ าน งานฉลอง การประกวด การแข่งขัน ประงานสถาปนาองค์กร หรื อการเปิ ด
ให้ เข้ าชมกิจการในวันสาคัญ (กระจอกข่าว, 2551) มีลกั ษณะเด่น 3 ประการ คือ
1. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนจานวนมากมาเข้ าร่วมงาน
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงานและองค์กรให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของประชาชน
3. ประชาชนที่มาร่วมงานได้ รับสารประโยชน์ ส่วนองค์กรได้ สร้ างภาพพจน์ที่ดีใน
สายตาประชาชนเพิ่มขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
1. เพื่ อ ให้ ก ารศึก ษาทางอ้ อ มในวิ ช าการสาขาต่า ง ๆ และเหตุก ารณ์ ต่า ง ๆ แก่ ก ลุ่ม
ประชาชนเป้าหมาย
2. เพื่อเผยแพร่ขา่ วสาร ข้ อมูล กิจกรรมของสถาบันต่อกลุม่ ประชาชนเป้าหมาย
3) เพื่ อกระตุ้น เร่ งเร้ ากลุ่ม ประชาชนเป้าหมายให้ ร่วมมื อกับสถาบันหรื อเปลี่ ยนแปลง
ทัศนคติของกลุม่ ประชาชนเป้าหมายที่มีตอ่ สถาบัน ไปในทางที่พงึ ประสงค์
4) เพื่อสร้ างความบันเทิง สนุกสนานความพึงพอใจแก่กลุม่ ประชาชนเป้าหมาย
หลักในการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ
1) การจัดแต่ละครัง้ ควรมีศนู ย์รวมแนวความคิดเพียงอย่างเดียว
2) ควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกในการเข้ าชม
3. ต้ องให้ ผ้ ชู มเข้ าใจง่าย และเสียเวลาน้ อยที่สดุ คือ จะต้ องใช้ ทศั นวัสดุประเภท ภาพ
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ของจริ ง ของจาลองและวัสดุสามมิติอื่น ๆให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เพราะเป็ นการดูมากกว่าการ
อ่าน
4. ใช้ คาอธิบายสัน้ ๆ ข้ อความโต ๆ มองเห็นชัดแต่ไกล
5. แสงก็มีบทบาทในการจัดนิทรรศการ
6. สีที่สะดุดตาจะช่วยเร้ าความสนใจและน่าติดตาม
7. ควรพยายามให้ ผ้ เู ที่ยวชมได้ มีสว่ นร่วมตามความเหมาะสม
8. ควรจัดเรื่ องราวหรื อกลุม่ วัสดุที่แสดงให้ เป็ นหมวดหมู่ และต่อเนื่องสัมพันธ์กนั
รู ปแบบสื่อกิจกรรม
1. กิจกรรมประเภทเผชิญหน้ า ได้ แก่ สัมมนา ประชุม แถลงข่าว อบรม บรรยาย
2. กิจกรรมนิเทศทัศน์ ได้ แก่ เยี่ยมชมหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ สญ
ั จร การรวมริ ว้ ขบวน
ในพิธีตา่ งๆ
3. กิจกรรมประเภทรื่ นเริ งแข่งขัน ได้ แก่ แข่งกีฬาภายใน/ภายนอก และ การแสดง การ
ประกวด
4. กิจกรรมเพื่อสังคม ได้ แก่ เพื่อการกุศล เพื่อการศึกษา เสริมอาชีพ และ กิจกรรมอื่นๆ
ซึ่งในการวิจัยนีผ้ ้ ูวิจยั ไก้ นาแนวคิดกลยุทธ์ สื่อกิจกรรม มาใช้ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์สโมสร
บาสเกตบอลไทยมีกลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรและมีการบริ หารจัดการสื่ออย่างไรที่ทาให้ ผ้ ชู มและ
แฟนคลับได้ เข้ าใจตรงตามวัตถุประสงค์การส่งสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย
2.1.3 แนวคิดกลยุทธ์ การใช้ ส่ ือใหม่
สื่อที่เอื ้อให้ ผ้ สู ง่ สารและผู้รับสารทาหน้ าที่สง่ สารและรับสารได้ พร้ อมกันเป็ นการ
สื่อสารสองทาง และสื่อยังทาหน้ าที่ส่งสารได้ หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้ อความไป
พร้ อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดังเดิ
้ ม เข้ ากับความก้ าวหน้ าของระบบเทคโนโลยีสมั พันธ์
ทาให้ สื่อสามารถสื่ อสารได้ สองทางผ่านทางระบบเครื อข่ายและมีศักยภาพเป็ นสื่อแบบประสม
(Multimedia) ปั จจุบนั สื่อใหม่พฒ
ั นาขึ ้นหลากหลาย ที่เป็ นที่ร้ ูจกั และนิยมกันมากขึ ้น (Burnett and
Marshall, 2003: 40-41)
เคนท์ เวอร์ ทาม และ เอียน เฟนวิกค์ (Kent Wertime and Ian Fenwick) ได้ ให้
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) และการตลาดดิจิทลั และนิยามสื่อใหม่ว่าหมายถึง เนื ้อหา
(content) ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทลั โดยลักษณะสาคัญของเนื ้อหาอยู่ในรูปแบบดิจิทั ล ประกอบด้ วย
“อิ ส ระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ได้ แก่ อิ ส ระจากข้ อจ ากั ด ด้ านเวลา (Freedom from
Scheduling) อิสระจากข้ อจากัดด้ านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) อิสระ
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จากข้ อจ ากัด ด้ านขนาด (Freedom to Scale) อิ สระจากข้ อ จ ากัด ด้ านรู ป แบบ (Freedom from
Formats) และ อิสระจากยุคนักการตลาดสร้ างเนือ้ หามาสู่ยุคนักบริ โภคริ เริ่ มสร้ าง และควบคุม
เนื ้อหาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled)
(ณงลักษณ์ จารุวฒ
ั น์ และ ประภัสสร วรรณสถิต, 2551) ซึ่งสอดคล้ องกับ ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์
(2551: 43) กล่ า วถึ ง คุณ ลัก ษณะของสื่ อ ใหม่ ว่ า สื่ อ ใหม่ เป็ นสื่ อ ที่ ต อบสนองความต้ องการ
สารสนเทศได้ ตามความต้ องการ เปิ ดรับสารของผู้รับสารมากที่สุด เพราะสื่อใหม่สามารถสร้ าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการบรรจุเนื ้อหาของข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างเป็ นระบบ มีการค้ นหาข้ อมูลที่
ต้ องการง่าย อันจะส่งผลให้ เกิดความสาเร็จในงานเผยแพร่ และรวบรวมข้ อมูลข่าวสารได้ มากกว่า
อีกทังยั
้ งใช้ คณ
ุ สมบัตขิ องระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผสมผสานสื่อต่าง ๆ ที่เรี ยกว่าสื่อผสมผสาน
แนวคิดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คาว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึง่
ในที่นี ้จะหมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปั จจุบนั และ คาว่า “Media” หมายถึง สื่อ
ซึ่งก็ คือ เนื อ้ หา เรื่ อ งราว บทความ วี ดีโอ เพลง รู ป ภาพ เป็ นต้ น ดัง นัน้ ค าว่า Social Media จึง
หมายถึ ง สื่ อ สัง คมออนไลน์ ที่ มี ก ารตอบสนองทางสัง คมได้ ห ลายทิ ศ ทาง โดยผ่ า นเครื อ ข่ าย
อินเตอร์ เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ (Website) ที่บุคคลบนโลกนี ้สามารถมีปฏิสมั พันธ์ โต้ ตอบกัน
ได้ ทัง้ นี ้ พื น้ ฐานการเกิด Social Media ก็ มาจากความต้ องการของมนุษย์ หรื อคนเราที่ ต้องการ
ติดต่อสื่อสารหรื อมีปฏิสมั พันธ์กนั จากเดิมเรามีเว็บในยุค 1.0 ซึ่งก็คือเว็บที่แสดงเนื ้อหาอย่างเดียว
บุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรื อโต้ ตอบกันได้ แต่เมื่อเทคโนโลยีเว็บพัฒ นาเข้ าสู่ยุค 2.0 ก็มี
การพัฒนาเว็บไซต์ (Website) ที่เรี ยกว่า web application ซึ่งก็คือเว็บไซต์ (Website) มีแอพลิเค
ชันหรื อโปรแกรมต่างๆ ที่มีการโต้ ตอบกับผู้ใช้ งานมากขึ น้ ผู้ใช้ งานแต่ละคนสามารถโต้ ตอบกันได้
ผ่านหน้ าเว็บ เพื่ อให้ เข้ าใจง่ ายขึน้ ให้ นึกถึง สื่ อต่างๆ ที่ อยู่บนอินเทอร์ เน็ต ซึ่งคนที่ อยู่ในสังคม
ออนไลน์ (สังคมของผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต) ซึ่งสื่อเหล่าแต่ละคนสามารถเข้ าไปดูได้ เข้ าไปสร้ างได้
และสามารถแลกเปลี่ ยนสื่ อกัน ได้ เป็ นสื่ อของสัง คมของผู้ใช้ อิน เทอร์ เน็ต ร่ วมกัน ตัว้ อย่างเช่น
สังคมออนไลน์ของผู้ใช้ งาน Facebook สมาชิกแต่ละคนจะสามารถ นาเอาสื่อต่างๆ เช่น เรื่ องราว
ของตังเองหรื อเรื่ องราวต่างๆ ภาพ วีดิโอ เผยแพร่ไปยังสมาชิกทุกคนในเครื อข่ายได้ ขณะที่สมาชิก
คนอื่นก็สามารถ เสนอสื่ อของตนเองขึ ้นมาแลกเปลี่ยนได้ ดังนัน้ สื่อต่างๆ ที่นามาแลกเปลี่ยนกับ
สมาชิกในสังคมออนไลน์นนั ้ จะเรี ยนว่า Social Media มีลกั ษณะดังนี ้
1) เป็ นสื่อที่แพร่กระจายด้ วยปฏิสมั พันธ์เชิงสังคม ตรงนี ้ไม่ตา่ งจากคนเราสมัยก่อนครับ
ที่เกิดเรื่ องราวที่น่าสนใจอะไรขึ ้นมา ก็พากันมานัง่ พูดคุยกันจนเกิดสภาพ Talk of the town แต่เมื่อ
มาอยู่ในโลกออนไลน์ การแพร่ ก ระจายของสื่ อ ก็ ท าได้ ง่า ยขึน้ โดยเกิ ด จากการแบ่ง ปั น เนื อ้ หา
(Content Sharing) จากใครก็ ไ ด้ อย่ า งกรณี ข องป้ า Susan Boyle ที่ ดัง กั น ข้ า มโลกเพี ย งไม่ กี่
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สัป ดาห์ จ ากการลงคลิ ป ที่ ป ระกวดร้ องเพลงในรายการ Britain’s Got Talent ผ่ า นทาง ยู ทู ป
(YouTube) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ Social media อาจจะอยูใ่ นรูปของ เนื ้อหา รูปภาพ เสียงหรื อวิดีโอ
2) เป็ นสื่อที่เปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (one-to-many)
เป็ นแบบการสนทนาที่สามารถมีผ้ เู ข้ าร่วมได้ หลายๆคน (many-to-many)เมื่อมีสภาพของการเป็ น
สื่อสังคม สิ่งสาคัญก็คือการสนทนาพาทีที่เกิดขึ ้น อาจจะเป็ นการร่วมกลุม่ คุยในเรื่ องที่สนใจร่วมกัน
หรื อการวิพากษ์ วิจารณ์สินค้ าหรื อบริ การต่างๆ โดยที่ไม่มีใครเข้ ามาควบคุมเนื ้อหาของการสนทนา
แม้ กระทัง่ ตัวผู้ผลิตเนื ้อหานัน่ เอง เพราะผู้ที่ได้ รับสารมีสิทธิที่จะเข้ าร่วมในรูปแบบของการเพิ่มเติม
ความคิดเห็น หรื อแม้ กระทัง่ เข้ าไปแก้ ไขเนื ้อหานันได้
้ ด้วยตัวเอง
3) เป็ นสื่อที่เปลี่ยนผู้คนจากผู้บริโภคเนื ้อหาเป็ นผู้ผลิตเนื ้อหาจากคนตัวเล็กๆในสังคมที่
แต่เดิมไม่มีปากมีเสียงอะไรมากนัก เพราะเป็ นเพียงคนรับสื่อ ขณะที่สื่อจาพวก โทรทัศน์ วิทยุ หรื อ
หนังสือพิมพ์จะเป็ นผู้ทรงอิทธิพลอย่างมาก สามารถชี ้ชะตาใครต่อใครหรื อสินค้ าหรื อบริการใดโดย
ที่เราแทบจะไม่มีทางอุทธรณ์ แต่เมื่อเป็ น Social Media ที่แทบจะไม่มีต้นทุน ทาให้ ใครๆก็สามารถ
ผลิตเนื ้อหาและกระจายไปยังผู้รับสารได้ อย่างเสรี หากใครผลิตเนื ้อหาที่โดยใจคนหมูม่ าก ก็จะเป็ น
ผู้ทรงอิทธิพลไป ยิ่งหากเป็ นในทางการตลาด ก็สามารถโน้ มนาผู้ติดตามในการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
หรื อบริการได้ โดยง่าย (narumon antarikanon, 2556)
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ มีด้วยกันหลาย
ชนิด ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของการนามาใช้ โดยสามารถแบ่งเป็ นกลุม่ หลักดังนี ้
1) Weblogs หรื อเรี ยกสันๆ
้ ว่า Blogs คือ สื่อส่วนบุคคลบนอินเทอร์ เน็ตที่ใช้
เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้ อคิดเห็น บันทึกส่วนตัว โดยสามารถแบ่งปั นให้ บุคคลอื่นๆ โดย
ผู้รับสารสามารถเข้ าไปอ่าน หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ซึง่ การแสดงเนื ้อหาของบล็อกนันจะ
้
เรี ยงลาดับจากเนื ้อหาใหม่ไปสู่เนื ้อหาเก่า ผู้เขียนและผู้อา่ นสามารถค้ นหาเนื ้อหาย้ อนหลังเพื่ออ่าน
และแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ตลอดเวลา เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress,Blogger, Okanation
2) Social Networking หรื อเครื อข่ายทางสังคมในอินเทอร์ เน็ต ซึง่ เป็ นเครื อข่าย
ทางสัง คมที่ ใช้ ส าหรั บ เชื่ อ มต่อ ระหว่างบุค คล กลุ่ม บุค คล เพื่ อ ให้ เกิ ด เป็ นกลุ่ม สัง คม (Social
Community) เพื่ อ ร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นและแบ่ ง ปั นข้ อมู ล ระหว่ า งกั น ทัง้ ด้ านธุ ร กิ จ การเมื อ ง
การศึกษา เช่น Facebook, Hi5, Ning, Linked in,MySpace, Youmeo, Friendste
3) Micro Blogging และ Micro Sharing หรื อที่เรี ยกกันว่า “บล็อกจิ๋ว” ซึง่ เป็ น
เว็บเซอร์ วิสหรื อเว็บไซต์ (Website) ที่ให้ บริการแก่บคุ คลทัว่ ไป สาหรับให้ ผ้ ใู ช้ บริการเขียนข้ อความ
สัน้ ๆ ประมาณ 140 ตัวอักษร ที่ เรี ยกว่า “Status” หรื อ “Notice” เพื่ อแสดงสถานะของตัวเองว่า
กาลังทาอะไรอยู่ หรื อแจ้ งข่าวสารต่างๆ แก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ (Online Social Network)
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(Wikipedia,2553) ทังนี
้ ้การกาหนดให้ ใช้ ข้อมูลในรูปข้ อความสันๆ
้ ก็เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ที่เป็ นทังผู
้ ้ เขียนและ
ผู้อา่ นเข้ าใจง่าย ที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลายคือ ทวิตเตอร์ (Twitter)
4) Online Video เป็ นเว็บไซต์ (Website) ที่ให้ บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จ่าย ซึ่งปั จจุบนั ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลายและขยายตัวอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากเนื ้อหาที่
นาเสนอในวิดีโอออนไลน์ไม่ถกู จากัดโดยผังรายการที่แน่นอนและตายตัว ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการสามารถ
ติดตามชมได้ อย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีโฆษณาคัน่ รวมทังผู
้ ้ ใช้ สามารถเลือกชมเนื ้อหาได้ ตามความ
ต้ องการและยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บวิดีโออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ จานวนมากอีกด้ วย เช่น ยูทูป
(YouTube) เอ็มเอสเอ็น (MSN) และ ยะฮู (Yahoo)
5) Photo sharing เป็ นเว็บไซต์ (Website) ที่เน้ นให้ บริการฝากรูปภาพโดย
ผู้ใช้ บริ การสามารถอัพโหลดและดาวน์โหลดรู ปภาพเพื่อนามาใช้ งานได้ ที่สาคัญนอกเหนือจาก
ผู้ใช้ บริการจะมีโอกาสแบ่งปั นรูปภาพแล้ ว ยังสามารถใช้ เป็ นพื ้นที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเองนาเข้ า
ไปฝากได้ อีกด้ วย เช่น Flickr, Photobucket, Photoshop, Express, Zoom
6) Wikis เป็ นเว็บไซต์ (Website) ที่มีลกั ษณะเป็ นแหล่งข้ อมูลหรื อความรู้
(Data/Knowledge) ซึ่งผู้เขียนส่วนใหญ่อาจจะเป็ นนักวิชาการ นักวิชาชีพหรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้ านต่างๆ ทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม ซึ่งผู้ใช้ สามารถเขียนหรื อแก้ ไขข้ อมูลได้
อย่างอิสระ เช่น Wikipedia, Google Earth, diggZy Favorites Online
7) Virtual Worlds คือการสร้ างโลกจินตนาการโดยจาลองส่วนหนึง่ ของชีวิตลง
ไป จัดเป็ นสื่อสังคมออนไลน์ที่บรรดาผู้ท่องโลกไซเบอร์ ใช้ เพื่อสื่อสารระหว่างกันบนอินเทอร์ เน็ตใน
ลักษณะโลกเสมือนจริ ง (Virtual Reality) ซึ่งผู้ที่จะเข้ าไปใช้ บริ การอาจจะบริ ษัทหรื อองค์การด้ าน
ธุรกิจ ด้ านการศึกษา รวมถึงองค์การด้ านสื่อ เช่น สานักข่าวรอยเตอร์ สานักข่าวซีเอ็นเอ็น ต้ องเสีย
ค่าใช้ จ่ายในการซือ้ พื น้ ที่เพื่อให้ บุคคลในบริ ษัทหรื อองค์กรได้ มี ช่องทางในการนาเสนอเรื่ องราว
ต่างๆ ไปยัง กลุ่ม เครื อ ข่ายผู้ใช้ สื่ อออนไลน์ ซึ่ง อาจจะเป็ นกลุ่ม ลูกค้ าทัง้ หลัก และรองหรื อ ผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท หรื อ องค์ ก ารก็ ไ ด้ ปั จ จุบัน เว็ บ ไซต์ (Website) ที่ ใช้ ห ลัก Virtual
Worlds ที่ประสบผลสาเร็จและมีชื่อเสียง คือ Second life
8) Crowd Sourcing มาจากการรวมของคาสองคาคือ Crowd และ
Outsourcing เป็ นหลักการขอความร่ วมมื อจากบุคคลในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถ
จัดทาในรู ปของเว็บไซต์ (Website) ที่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อค้ นหาคาตอบและวิธีการแก้ ปัญหา
ต่างๆทังทางธุ
้
รกิจ การศึกษา รวมทังการสื
้
่อสาร โดยอาจจะเป็ นการดึงความร่วมมือจากเครื อข่าย
ทางสังคมมาช่วยตรวจสอบข้ อมูลเสนอความคิดเห็นหรื อให้ ข้อเสนอแนะ กลุม่ คนที่เข้ ามาให้ ข้อมูล
อาจจะเป็ นประชาชนทัว่ ไปหรื อผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่อยู่ในภาคธุรกิจหรื อแม้ แต่ในสังคม
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นักข่าว ข้ อดีของการใช้ หลัก Crowd souring คือ ทาให้ เกิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อ
นา ไปสู่การแก้ ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยตรวจสอบหรื อคัดกรองข้ อมูลซึ่งเป็ นปั ญหา
สาธารณะร่วมกันได้ เช่น Idea storm, Mystarbucks Idea
9) Podcasting หรื อ Podcast มาจากการรวมตัวของสองคา คือ “Pod” กับ
“Broadcasting” ซึ่ ง “POD” หรื อ PersonalOn - Demand คื อ อุป สงค์ ห รื อ ความต้ อ งการส่ ว น
บุคคล ส่วน“Broadcasting” เป็ นการนาสื่อต่างๆ มารวมกันในรูปของภาพและเสียง หรื ออาจกล่าว
ง่ายๆ Podcast คือ การบันทึกภาพและเสียงแล้ วนามาไว้ ในเว็บเพจ (Web Page) เพื่อเผยแพร่ให้
บุค คลภายนอก (The public in general) ที่ สนใจดาวน์ โหลดเพื่ อน าไปใช้ งาน เช่ น Dual Geek
Podcast, Wiggly Podcast
10) Discuss / Review/ Opinion เป็ นเว็บบอร์ ดที่ผ้ ใู ช้ อินเทอร์ เน็ตสามารถแสดง
ความคิดเห็น โดยอาจจะเกี่ ยวกับ สินค้ าหรื อบริ การ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม เช่น Epinions, Moutshut, Yahoo! Answer, Pantip, Yelp
กลยุทธ์ การสื่อสาร สามารถสะท้ อนเป้าหมายได้ ในลักษณะต่ างๆ ดังนี ้
1) การบริหารภาพลักษณ์ องค์ กร ต้ องยอมรับว่าในวงการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ และธุรกิจวันนี ้ ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ถือเป็ นหัวใจ ไม่ว่าจะเป็ น
องค์กรภาครัฐ เอกชน หรื อแม้ แต่องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร ซึ่งต่างก็หันมาให้ ความสนใจในการ
สร้ างภาพลักษณ์ องค์กรของตนโดยไม่ปล่อยให้ ภาพลักษณ์ องค์กรเกิดขึน้ เองและเติบโตไปตาม
ธรรมชาติอย่างไร้ ทิศทาง แต่กลับมี การบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบรวมถึงการใช้ กลยุทธ์ การ
สื่อสารที่เหนือชัน้ เพื่อให้ เกิดผลทีดีตอ่ องค์กรให้ ได้ มากที่สดุ (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2553)
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การบริหารภาพลักษณ์องค์กร อธิบายคาว่า ภาพลักษณ์ ให้ เข้ าใจง่ายๆไว้ วา่ คือ “ทุกสิ่งทุกอย่างที่
เราเข้ าใจ เราชอบ หรื อไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง และทุกสิ่งมี ภ าพลัก ษณ์ ทัง้ นัน้ ไม่ว่าจะเป็ นคน
สิ่งของหรื อสถานที่ ตัวอย่างเช่น นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรื อแม้ แต่ชาวบ้ าน” ก็รวมอยู่
ด้ วยแล้ วแท้ จริงภาพลักษณ์ประกอบไปด้ วยอะไรบ้ าง
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กล่าวว่า
เป็ นเรื่ องราวข้ อมูลทังหมด
้
ที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารองค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมายทังสิ
้ ้น ไม่
ว่าจะเป็ นการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารต่างๆ การติดตาม การเผยแพร่ จนกระทัง่ การตีความว่า
ชอบหรื อไม่ชอบอะไร ภาพลักษณ์ก็จะเกิดขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีการสร้ างเสริ มเติมแต่งตามที่
เราได้ เข้ าไปสัมผัส ซึง่ ก็ล้วนเกี่ ยวกับการสื่อสาร ดังนันถ้
้ าจะพูดถึงภาพลักษณ์ ทางองค์กร
จึงต้ องมี การให้ ข้อมูล ข่าวสารอย่างสม่าเสมอ และต้ องดูว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม มี
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ความสนใจอะไร และใครเป็ นกลุ่มเป้าหมายขององค์กรเราอย่างแท้ จริ ง เพื่ อเลือกใช้
กลยุทธ์ได้ อย่างเหมาะสม (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2553)
อย่างไรก็ดี ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ยา้ ว่า ภาพลักษณ์ ที่ดีที่สุด ควรเริ่ มขึน้ จากบุคลากร/
พนักงานในองค์กรของเรา โดยเฉพาะผู้บริ หารถ้ าต้ องการจะชี ้นาหรื อสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ กับ
องค์กร จะต้ องถามว่าพนักงานมีความผูกพันกับองค์กรหรื อไม่เพียงใด โดยดูได้ จากพนักงานทราบ
หรื อไม่ว่าภารกิจขององค์กรคืออะไร และรู้เป้าหมายขององค์กรหรื อไม่นนั่ เอง เพราะนัน่ คือการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนและผลักดันองค์กรสู่ความสาเร็จ
2) การสร้ างการจดจา แบรนด์ คือ สิ่งที่ทาให้ สินค้ าและบริการนันๆ
้ แตกต่าง
จากคู่แข่ง เป็ นจุดเด่นที่จะชักจูงให้ ผ้ ูคนเกิดความสนใจ และเป็ นจุดขายที่จะเพิ่มผลกาไรให้ แก่
ธุรกิจ ดังนันแบรนด์
้
คือสิ่งจาเป็ น คุณวิทยา สินทราพรรณกร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหาร
ไทย กล่าวว่า
จุดเริ่มต้ นในการสร้ างแบรนด์อย่างแรกเลยคือ สินค้ าและบริ การของเราต้ องดี มีคณ
ุ ภาพ
มากพอที่จะทาให้ ผ้ ูบริ โภคประทับใจ จากนันจะต้
้
องจาแนกให้ ได้ ว่าสินค้ าและบริ การนัน้
เหมาะสาหรับบุคคนเฉพาะกลุม่ หรื อกลุ่มบุคคลทัว่ ไป ประเมินคูแ่ ข่งที่ทาสินค้ าหรื อบริการ
เดียวกัน อาจจะประเมินด้ วยผลวิจัยแล้ วสร้ างจุดที่แตกต่างของเราออกมา โดยที่สินค้ า
หรื อบริ การนันจะต้
้
องสร้ างมูลค่าในใจที่ยงั่ ยืนของผู้บริ โภค ต่อมาต้ องระบุให้ ได้ ว่ากลุ่ม
ลูกค้ าคือกลุ่มใด เช่น กลุ่มอายุหรื อเพศต่างๆ พร้ อมทังศึ
้ กษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้ าให้
เข้ าใจ แล้ วเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ให้ เหมาะกับลูกค้ ากลุ่มนัน้ รวมทังสร้
้ าง “คา” ง่ายๆให้
ผู้คนจดจาแบรนด์ของเรา “ซึ่งข้ อความ หรื อ “คา” ที่เราสร้ างให้ เป็ นที่จดจานัน้ อย่างแรก
คือ ต้ องเข้ าใจง่าย ชัดเจน อย่างที่ ส องคื อ ต้ องให้ ค วามรู้ สึกที่ แ ตกต่าง เป็ นที่ น่าจดจ า
สุด ท้ า ยคื อ ค าทัง้ หมดที่ คิ ด ขึ น้ มานัน้ ต้ อ งสะท้ อนให้ เห็ น ต าแหน่ ง ของแบรนด์ นั่น คื อ
สอดคล้ องกับลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายและเป็ นกุญแจสาคัญที่จะไห้ เกิดการ ส่งต่อ หรื อ บอก
ต่ อ ๆ กั น ไป คุ ณ วิ ท ยา สิ น ทราพรรณกร กล่ า วต่ อ อี ก ว่ า ส าหรั บ การสร้ างแบรนด์
ร้ านอาหาร สิ่งแรกที่จะต้ องรู้ ก่อนการจะสร้ างแบรนด์คือ ลูกค้ าไม่ได้ เพียงมาเพื่อที่จะซื ้อ
อาหาร หากแต่มาซื ้อประสบการณ์ และความรู้สึกต่อสินค้ า เช่น สตาร์ บคั ที่ ให้ ความรู้ สึก
แตกต่างจากร้ านกาแฟทัว่ ไป ทังนี
้ ้แบรนด์จะต้ องบอกได้ ว่าร้ านอาหารเราแตกต่างจากร้ าน
อื่นอย่างไร อีกทัง้ ตัวร้ านอาหารจะต้ องส่งมอบ อาหาร ความรู้ สึก ประสบการณ์ ความ
ประทับใจ และการจดจาได้ อย่างครบวงจร “เพียงเพราะอร่ อยอย่างเดียว ใครๆ ก็ทาได้
แต่การจะให้ ร้านค้ าขายดีมีกาไรสูงนัน้ นอกจากอาหารจะอร่ อยแล้ วสภาพแวดล้ อมที่น่า
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เข้ ามาซือ้ มาทาน มีเอกลักษณ์ ให้ ความรู้ สึกว่ากินแล้ วมีระดับ คุ้มค่า และทาให้ ลูกค้ า
ยอมจ่ายเงินแม้ ว่าราคาจะเท่าใดก็ตาม นั่นคือความส าเร็ จของการสร้ างแบรนด์ธุรกิ จ
ร้ านอาหาร วิทยา สินทราพรรณกร (สัมภาษณ์, 2 มิถนุ ายน 2558)
3) การรั บรู้ ของสาธารณชน หลักการ KAP ในการประชาสัมพันธ์การใช้
หลักการ KAP เพื่อสร้ างพื ้นฐานที่ควบคุมและหนักแน่นในการปฏิบตั ิงานด้ านการประชาสัมพันธ์
ต่อประชาชน เพื่อสร้ างความสาเร็ จในการทางานประชาสัมพันธ์ อันประกอบด้ วยวิธีการต่างๆดังนี ้
คื อ K = KNOWLEDGE เป็ นการให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ประชาชน เกิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ ในการ
ดาเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐได้ ดียิ่งขึ ้นA = ATTITUDE เมื่อประชาชนเกิดความรู้ ความ
เข้ าใจที่ดีพ อสมควรแล้ ว จะเกิดทัศนคติที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ชอบ ไม่ชอบตามมา และถ้ าได้ มี
ข้ อมูลไว้ เป็ นอย่างดีแล้ ว ก็น่าทาให้ ความไม่ชอบหรื อความรู้สึกที่จะลุกขึ ้นมาต่อต้ านลดน้ อยลงP =
PRACTICE เป็ นผลต่อเนื่องมาถึงทาให้ เกิดการกระทา หลังจากที่มีความรู้ ความเข้ าใจและเกิด
ทัศนคติที่ดีแล้ ว ก็จะเกิดการกระทาตามมา ซึ่งก็แล้ วแต่ว่า ทางหน่วยงานภาครัฐจะมีเป้าหมายใน
การขอความร่วม (Learners, 2007)

2.2

แนวคิดการเกี่ยวกับบริหารจัดการสื่อ

คาว่า สื่อ (medium หรื อ media) ก็ได้ รับการวิเคราะห์ศกึ ษาและตกแต่งพัฒนาจนมี
ความหมายเป็ นศัพท์เทคนิค (technical term) หรื อศัพท์เฉพาะที่มีความสาคัญยิ่ง ทังนี
้ ้เพราะสื่อ
กลายเป็ นองค์ประกอบที่จะขาดเสียมิได้ ในการสื่อสารทุกรูปแบบและทุกประเภท ความหมายเดิมที่
จากัดอยู่เฉพาะเรื่ องของภาษาที่ใช้ ในการพูดหรื อการสอน (อาทิ ภาษาไทยที่เป็ นสื่อการสอนที่ใช้
กัน มากที่ สุด ในสถาบัน การศึก ษาของไทย ) ก็ ได้ ขยายออกมาครอบคลุม ถึ งสื่ อ วัต ถุ (อาทิ สื่ อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์) สื่อบุคคล (อาทิ สื่อภาษา สื่อท่าทาง พ่อสื่อแม่สื่อ สื่อประชาชน หรื อ
population media) สื่อผสม (อาทิ สื่อมวลชน สื่อการสอน สื่อข้ อมูล สื่อโสตทัศน์) หรื อแม้ กระทั่ง
สาร (อาทิ สื่อวัจนะภาษา สื่อ อวัจนะภาษา)(กระจอกข่าว, 2551)
กลยุทธ์ ทางด้ านสื่ อ หรื อช่องทางการสื่ อสาร (Media Strategies) ต้ องเลื อกสื่ อที่ เหมาะสมและ
สามารถเข้ าถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายให้ เมากที่ สุ ด แต่ ทัง้ นี ้ ข้ อจ ากั ด ในแผนงานสื่ อ ทุ ก แผน ก็ คื อ
งบประมาณ ที่จะต้ องบริ หารให้ ได้ ประสิทธิภาพสูงสุ ดและคุ้มค่าต่อการลงทุนที่สุด จึงจะเป็ นแผน
สื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในการทางานจริงๆ
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กลยุ ท ธ์ ใน ก ารวางช่ วงการออกสื่ อ และก ารวางรู ป แบ บ (Campaign Flighting &
Scheduling Pattern) คือ การกาหนดการเน้ นน ้าหนักในการจัดสรรงบประมาณตามความสาคัญ
ของเดือนที่จะมีการออกสื่อแต่ละเดือน ดังนี ้
1) กลยุทธ์แบบต่อเนื่อง (Continuous media schedule) หมายถึง การจัดสรร
งบประมาณในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่องและเท่ากัน เหมาะสาหรับสินค้ าและบริ การที่เป็ นที่ร้ ู จัก
อย่างดีและยอดขายในแต่ละเดือนเท่ากัน

ภาพที่ 2.9 Continuous media schedule
แหล่ งที่มา: วจนะ ภูผานี, 2555.
2) กลยุทธ์แบบไม่ตอ่ เนื่อง (Flighting media schedule) หมายถึง การจัดสรร
งบประมาณในแต่ละเดือนไม่ตอ่ เนื่องหรื อสม่าเสมอ หรื อในบาง่วงเวลาไม่มีการโฆษณาเลย เหมาะ
สาหรับสินค้ าและบริ การที่มี งบประมาณจากัดและมี ยอดขายเปลี่ ยนแปลงไปในแต่ละช่วงหรื อ
ยอดขายตามฤดูกาล ดังนันการเริ
้
่มโฆษณาก่อนหรื อในช่วงฤดูกาลจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้

ภาพที่ 2.10 Flighting media schedule
แหล่ งที่มา: วจนะ ภูผานี, 2555.
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3) กลยุทธ์แบบต่อเนื่องและเน้ นน ้าหนัก (Pulsing media schedule) หมายถึง การ
จัดสรรงบประมาณที่แตกต่างกันในแต่ละเดือน เพื่อให้ สอดคล้ องกับยอดขายหรื อกิจกรรม เช่น การ
เพิ่มงบประมาณในช่วงที่มีกิจกรรมส่งเสริ ม การขาย จะช่วยกระตุ้นให้ กลุ่ม เป้าหมายเข้ าร่ วมใน
กิจกรรมซึ่งจะใช้ งบประมาณอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุด จึงเหมาะสาหรับสินค้ าและบริ การที่ร้ ูจกั
อย่างดีและมีงบประมาณสูง (วจนะ ภูผานี, 2555)

ภาพที่ 2.11 Pulsing media schedule
แหล่ งที่มา: วจนะ ภูผานี, 2555.
การกาหนดรู ปแบบการใช้ ส่ ือ
1) กาหนดรูปแบบการใช้ สื่อ – โทรทัศน์ วิทยุ (Media use decisions – Broadcast)
แม้ ว่านักวางแผนสื่อเลื่อกรายการลงในสื่อโทรทัศน์ได้ แล้ ว ก็ยงั ต้ องตัดสินใจต่อไปในประเด็นต่างๆ
เช่น ประเภทการสนับสนุน (ผู้สนับสนุนหลัก ผู้สนับสนุนร่วมหรื อรูปแบบอื่นๆ) รูปแบบการโฆษณา
(Placement of spots) เป็ นการแทรกในรายการ หรื อ ช่ ว งพั ก โฆษณา ระดับ ของการเข้ าถึ ง
(Reach) ของกลุ่มเป้าหมาย และความถี่ (Frequency) ที่ต้องการ ตลอดจนการกาหนดการที่จะลง
โฆษณา เป็ นต้ น
2) กาหนดรูปแบบการใช้ สื่อ – สื่อสิ่งพิมพ์ (Media use decisions – Print)
นั ก วางแผนต้ องก าหนดระดั บ ของการเข้ าถึ ง (Reach) ของกลุ่ ม เป้ าหมาย และความถี่
(Frequency) ที่ ต้ อ งการ ก าหนดการที่ จ ะลงโฆษณา ตลอดจนรู ป แบบการโฆษณา เช่น การ
โฆษณาแบบหน้ าคู่ หน้ าที่จะโฆษณา หรื อ แม่กระทัง่ การตัดสินใจโฆษณาหน้ าสี หรื อขาวดา เป็ น
ต้ น
3) กาหนดรูปแบบการใช้ สื่อ – สื่ออื่นๆ (Media use decisions – Other media)
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สื่ออื่นๆ ที่อาจถูกใช้ ได้ แก่ ป้ายโฆษณา (Billboard) ประเด็นที่ต้องตัดสินใจ คือ การกาหนดสถาน
ที่ตงป
ั ้ ้ ายให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย การเลือกลักษณะของป้าย เป็ นต้ น (Watjana Poopanee, 2555)
กระบวนการการบริหารจัดการสื่อ
การเตรี ยมทางวิชาการ ได้ แก่ กลุ่มเป้าหมายคือใคร (ความชัดเจนที่มากเพียงพอในการทาแผน
สื่อสารสุขภาพ) เป้าหมายและวัตถุประสงค์คืออะไร เนื ้อหาและประเด็นการสื่อสารมีอะไรบ้ าง การ
วางแผนจัดช่องทางสื่อตามเนื ้อหา/ประเด็นที่จะสื่อ การจัดทาแผนปฏิบตั ิการการสื่อสารสุขภาพ
(รวมการประเมินผลด้ วย)
การเตรี ยมการในการบริ หารจัดการ ได้ แก่ การเตรี ยมทรัพยากร (คน เงิ น วัสดุอปุ กรณ์) การบริ หาร
จัดการ (ทีมงานผู้รับผิดชอบ และการกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบ) การดาเนินงานตามแผน
การจัดกิจกรรมตามแผนความสัมพันธ์ (Relationships) การปฏิบตั ิสมั พันธ์ ต่อกัน(Transaction)
และบริ บ ท (Context) การประเมิ น กระบวนการและสรุ ป บทเรี ย น การประเมิ น ผล ได้ แ ก่ การ
ประเมินผลลัพธ์เมื่อสิ ้นสุดโครงการ
เกณฑ์ ในการเลือกใช้ ส่ ือ ได้ แก่ ดูการเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายของสื่อ ดูความสามารถใน
การถ่ายทอดสารที่จะประชาสัมพันธ์ ดูคณ
ุ สมบัติทางจิตวิทยาของสื่อ ดูศกั ยภาพขององค์การใน
การผลิตสื่อหรื อใช้ สื่อ ดูกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
รายละเอียดทีต้องกาหนดในแต่ ละสื่อ ได้ แก่ ประเภทของสื่อ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ของการใช้ สื่อนันๆ
้ กลุม่ เป้าหมายของสื่อนันๆ
้ เนื ้อหา ระยะเวลา และวิธีการ/สถานที่เผยแพร่
ดังนัน้ แนวคิดกลยุทธ์การสื่อสารในการวิจยั นีผ้ ้ วู ิจยั ไก้ นาแนวคิดกลยุทธ์สาร กลยุทธ์ สื่อกิจกรรม
และ กลยุทธ์ สื่ อใหม่ มาใช้ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ ส โมสรบาสเกตบอลไทยมี กลยุท ธ์ การ
สื่อสารอย่างไรและมี การบริ หารจัดการสื่ ออย่างไรที่ ทาให้ ผ้ ูชมและแฟนคลับ ได้ เข้ าใจตรงตาม
วัตถุประสงค์การส่งสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย โดยกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้ ได้ เป้าหมายที่ดี
จึงควรมีองค์ประกอบครบถ้ วน ดังนี ้
ข้ อความที่สื่อต้ องง่ายแต่มีความหมายลึกซึ ้ง – เป้าหมายที่ถกู กาหนดขึ ้นโดยมากมักมี
อะไรที่ ลึ ก ซึ ง้ กว่ า แค่ “จุ ด หมายที่ ต้ องไปถึ ง ” เป้ าหมายส่ ว นมากมี ค วามเชื่ อ มโยงกั น กั บ
สภาพแวดล้ อมในการทาธุรกิจ กลยุทธ์ในระยะยาวขององค์กร ปั ญหา โอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและที่กาลังจะมาถึง ซึ่งความเชื่อมโยงต่างๆ เหล่านี ้มักได้ รับการสื่อสารอย่าง
ดีในหมู่ผ้ บู ริหารด้ วยกัน แต่บอ่ ยครัง้ กลับถูกละเลยเมื่อสื่อสารให้ พนักงานทราบ ข้ อมูลบางส่วนถูก
ตัดทิ ้งไปอย่างน่าเสียดาย ด้ วยเหตุผลง่ายๆ เช่น เป็ นความลับ , ผู้บริหารมีเวลาน้ อย, เป็ นข้ อมูลที่ไม่
จาเป็ นสาหรับพนักงาน เป็ นต้ น
การสื่อสารที่ดีจงึ ควรสื่อด้ วยข้ อความที่เข้ าใจง่าย ด้ วยภาษาสาหรับพนักงาน และที่
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สาคัญ ต้ องบอกถึงความเชื่อมโยงของเป้าหมายที่กาลังจะไปให้ ถึงกับเป้าหมายใหญ่ ขององค์กร
ด้ วย
ความเร้ าใจของเป้าหมาย – การขึ ้นไปบนเวทีแล้ วสื่อสารกับพนักงานถึงเป้าหมายของ
องค์กร เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ หารหลายคนทาได้ อย่างง่ายดาย แต่การพูดแล้ วทาให้ พนักงานเกิด “อารมณ์
ร่วม” ไปกับเป้าหมายนันท
้ าได้ ยาก ผู้บริหารน้ อยคนนักจะสามารถทาได้ ดี
2.2.1 การบริหารจัดการสื่อมวลชน
สื่อมวลชน ลักษณะของสื่อมวลชน สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ชนิด คือ
1) หนังสือพิมพ์ทงรายวั
ั้
น และนิตยสารทังรายสั
้
ปดาห์และรายปั กษ์
2) สื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพ นอกจากวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แล้ วยัง
มี ภาพยนตร์ เป็ นสื่อที่ได้ จดั ทาเป็ นรายการภาพยนตร์ เพื่อใช้ ในการประชาสัมพันธ์
- เคเบิลทีวี เป็ นเคเบิลที่มีลกั ษณะไร้ สาย ต้ องติตงเสาอากาศไมโครเวฟเพื
ั้
่อรับ
ความถี่ ถอดรหัสเป็ นการ ส่งด้ วยคลื่นไมโครเวฟ
- ดาวเทียม เป็ นการสื่อสารโดยการส่งคลื่นวิทยุโทรทัศน์จากสถานีขึ ้นสู่
ดาวเทียมและสะท้ อนกลับมายังจานรับคลื่น ซึง่ จะมีความคมชัดของภาพมาก - วิดีโอเท็กซ์ เป็ นสื่อ
ที่คล้ ายกับการส่งสารสนเทศสิ่งพิมพ์ของเทเลเท็กซ์ที่สง่ ไปพร้ อมกับคลื่นวิทยุโทรทัศน์แต่วิดีโอเท็กซ์
อาศัยสายโทรศัพท์หรื อสายเคเบิลเป็ นตัวกลางเชื่อมระหว่างสถานีส่งกับผู้รับและมีการโต้ ตอบกัน
ได้
บทบาทหน้ าที่ของสื่อมวลชนที่มีตอ่ ประชาชน
1. แจ้ งข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวของกิจการหรื อหน่วยงานต่าง ๆ
2. เผยแพร่ไปยังประชาชนส่วนใหญ่อย่างกว้ างขวาง
3. สิ่งที่เผยแพร่มีการจัดเตรี ยมอย่างดีไว้ ก่อนล่วงหน้ า
4. สื่อมวลชนส่งข่าวสารที่สนองความสนใจของกลุม่ ประชาชนจานวนมาก
5. พยายามรักษามาตรฐานหรื อคุณภาพการทางานของสื่อมวลชนประเภทนันไว้
้
เพื่อภาพพจน์ที่ดีงามและความเชื่อถือของประชาชน
จากข้ อจากัดของสื่อบุคคลที่ไม่สามารถใช้ เป็ นสื่อกลางถ่ายทอดข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ สู่
คนจานวนมากพร้ อมกันในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ ว มนุษย์จึงได้ พัฒ นาเทคโนโลยีการสื่อสาร
และเกิดเป็ นสื่อมวลชนเพื่อมารับใช้ ภารกิจดังกล่าว สื่อมวลชนอาจแบ่งประเภทตามคุณลักษณะ
ของสื่อได้ เป็ น5ประเภท คือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์
(กระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป.) ทัง้ นี ้ สื่อหนังสือพิม พ์ และนิตยสารมี ความคงทนถาวร สามารถนา
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ข่าวสารมาอ่านใหม่ได้ ซ ้าแล้ วซ ้าอีก แต่มีข้อจากัดสาหรับบุคคลที่ตาบอดหรื ออ่านหนังสือไม่ออก
ส่วนสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงเป็ นสื่ อที่ ส่งไปได้ ไกลเพราะใช้ คลื่ นวิทยุ ไม่มี ข้อจ ากัดด้ านการขนส่ง
เหมื อนหนังสื อพิ ม พ์ หรื อนิต ยสารและสามารถรับ ฟั งในขณะที่ ท างานอย่างอื่ น ไปด้ วยได้ แต่มี
ข้ อจากัดคือ ผู้ฟังไม่สามารถย้ อนกลับมาฟั งได้ ใหม่อีก ดังนันหากมิ
้
ได้ ตงใจฟั
ั ้ งในบางครัง้ ก็ทาให้ ได้
ข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ จัดเป็ นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
มากที่สุด เนื่องจากสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวและได้ ยินเสียง ทาให้ การรับรู้เป็ นไปอย่างชัดเจน
และมีประสิทธิ ภาพยิ่ง แต่มีข้อจากัดคือต้ องใช้ ไฟฟ้าหรื อแบตเตอรี่ ทาให้ ไม่สามารถเข้ าถึงพืน้ ที่
ห่างไกลที่ยงั ไม่มีไฟฟ้าใช้ (กรมควบคุมโรค, 2544)
หนังสือพิมพ์ (Newspaper)
หนังสือพิมพ์เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ เพราะ
หนังสือพิมพ์เป็ นสื่อมวลชนที่สามารถเข้ าถึงประชาชนจานวนมาก และมีระยะเวลากาหนดออกที่
แน่นอนเป็ นประจาสม่าเสมอ หนังสือพิมพ์ผิดกับสื่อชนิดอื่น ๆ ตรงที่ว่าหนังสือพิมพ์นนอาจจะเป็
ั้
น
เครื่ องเร่ งเร้ าก่อให้ เกิดประชามติขึน้ ในหมู่ประชาชนได้ และขณะเดียวกันก็จะส่อประชามติของ
ประชาชนสะท้ อนออกมาให้ เห็นอีกด้ วย เราจึงสามารถกล่าวได้ อย่างเต็มปากว่า หนังสือพิมพ์เป็ น
เครื่ องมืออันสาคัญยิ่งในวงการประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ สามารถเสนอข่าวสารเรื่ องราวต่าง ๆ
หลายด้ านปะปนผสมผสานกันไปในฉบับเดียวกัน มีทงข่
ั ้ าวสาร เรื่ องราว ที่ประชาชนเฉพาะกลุ่ม
และประชาชนทัว่ ไปสนใจ เช่น ข่าวการเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ สังคม กีฬา บันเทิง เป็ นต้ น
หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ป็ นสื่ อ ในการติ ด ต่ อ 2 ทาง (Two-Way Communication) เพราะเป็ นสื่ อ ในการ
ถ่ายทอดความคิดเห็น นโยบายการดาเนินงานของกิจการ แล้ วยังเป็ นสื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของ
ประชาชนที่มีตอ่ องค์กรด้ วย เช่น การวิจารณ์การปฏิบตั งิ านหรื อนโยบายของรัฐบาล เพื่อองค์การที่
ถูกวิจารณ์ จะได้ ปรับปรุ งนโยบายให้ ดีขึน้ หรื อรัฐบาลใช้ หนังสื อพิม พ์ เป็ นสื่อชีแ้ จงให้ ประชาชน
เข้ าใจ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิให้ สาเร็ จลุล่วงตามเป้าหมาย นอกจากนี ้ หนังสือพิมพ์ยงั
เป็ นสื่อที่ ใช้ ในการประชาสัม พันธ์ ระหว่างประเทศ โดยใช้ เป็ นสื่ อแถลงนโยบาย ข้ อคิดเห็นทาง
การเมือง เพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีต่อกัน ใช้ ในการเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ของประเทศ
ต่าง ๆ หรื อแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
โทรทัศน์
โทรทัศน์ (Television) เป็ นสื่อที่เจริญรุดหน้ ามาก สามารถถ่ายทอดข่าวสารได้ ทงั ้
โดยคาพูด ข้ อเขียน และรูปภาพ เป็ นทังภาพสี
้
ขาวดา และภาพนิ่ง ภาพยนตร์ และอื่น ๆ ถ่ายทอด
ข่าวสารได้ เร็ วมาก และส่งภาพในระยะทางไกล ๆได้ ด้วย รายการทางโทรทัศน์จะคล้ ายกับวิทยุ มี
ความหลากหลายโทรทัศน์จึงเป็ นสื่อที่มีบทบาทและมีผ้ นู ิยมมาก ซึ่งโทรทัศน์มีลกั ษณะเด่นเหมือน
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เป็ นการรวมเอาสื่อภาพยนตร์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์เข้ าไว้ ด้วยกัน สามารถให้ ทงข่
ั ้ าวสาร ความรู้
และสาระบันเทิงด้ วยภาพ แสง เสียง และสีที่สวยงาม ในปั จจุบนั โทรทัศน์สามารถเข้ าถึงประชาชน
ในพื ้นที่หา่ งไกลได้ มากกว่าเดิมมาก(กระจอกข่าว, 2551)
วิทยุ
วิทยุ (Radio) เป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สง่ ข่าวสารได้ รวดเร็ว และเผยแพร่ขา่ วไปได้
ไกลมาก เป็ นที่นิยมทัว่ ไปทังในและต่
้
างประเทศ ประชาชนมีใช้ มากแม้ ในชนบทที่อยู่ห่างไกลและ
ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ มีหลากหลายรายการ ทังข่
้ าวสาร บันเทิง รายการเพลง รายการละคร อีกทังวิ
้ ทยุ
เป็ นสื่ อ มวลชนที่ ส ามารถสื่ อ ข่ า วสารต่า งๆ ในรู ป ค าพูด เสี ย งเพลง ดนตรี ข่ า ว และรายการ
สารประโยชน์ แ ละบั น เทิ ง ต่ า งๆ ไปสู่ ม หาชนได้ อย่ า งกว้ างขวาง ในประเทศไทยมี ร ะบบ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ยง 2 ระบ บ ได้ แก่ ระบ บ AM (Amplitude Modulation) และ ระบ บ FM
(Frequency Modulation)
2.2.2 การบริหารจัดการสื่อใหม่
ยุทธศาสตร์ ในการประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อนาเสนอสินค้ าและบริการให้ ถกู
จริ ตกับรสนิยมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค จึงเป็ นสมรภูมิใหม่ที่ทกุ บริ ษัทต้ องช่วงชิง เพราะท่ามกลาง
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงโฆษณาที่ไม่สร้ างสรรค์ของผู้บริ โภค นักธุรกิจจึงต้ องหันมาทบทวนกลยุทธ์ ใน
การประชาสัมพันธ์ สินค้ าของตน โดยเฉพาะการโยกเงินมหาศาลจากโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ที่มี
ประสิทธิภาพลดลงเรื่ อยๆ เพื่อ นามาลงทุนในการผลิตเนื ้อหาสร้ างสรรค์ (Creative Content) ที่มี
ความน่าหลงใหลไม่ต่างจากละครโทรทัศน์ หากทว่ามีผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทเป็ นส่วน
หนึ่งของเนื ้อหาอย่างมีศิลปะ ที่นอกจากทาให้ ผ้ ูบริ โภคไม่อาจปฏิเสธอย่างไรเยื่อใยแล้ ว ยังกลับ
ต้ อนรับสินค้ าอย่างอบอุ่น เนื่ องเพราะโฆษณาเหล่านี ้ไม่ได้ เป็ นเพียงขยะข้ อมูลที่รบกวนความสงบ
สุขในชีวิต แต่กลับสร้ างสุนทรี ยะแปลกใหม่ที่งดงามและเป็ นหนึง่ เดียวกับวิถีชีวิต (Lifestyle)
(นวพรรณ อิ่มดวง, 2554) ที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ การใช้ บริ การของ Social Media มีต้นทุนที่ต่า
มากจนเกือบเป็ นศูนย์ แต่เนื่องจากเป็ นของฟรี ที่ใครๆก็เข้ าถึงได้ จึงทาให้ บริ ษัทที่ปรารถนาจะส่ง
ข้ อความด้ วยเสี ยงอันดังให้ ถึง ใจผู้บ ริ โภค ก็ ต้องมี เนื อ้ หาที่ โดดเด่นในการเรี ยกร้ องความสนใจ
(Content is King) ท่ า มกลางมวลชนมหาศาลที่ แ ย่ ง กั น ส่ ง เสี ย งออกมา (TCDC, 2553) มี
กระบวนการ (กรมประชาสัมพันธ์, 2554) ดังนี ้
1. คัดเลือกข้ อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์
2. วิเคราะห์เนื่อหาของข้ อมูลข่าวสาร
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3.
4.
5.
6.
7.

คัดลือกประเภทของสื่อใหม่ (New Media) ที่เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาสื่อใหม่
ทดสอบระบบ ก่อนใช้ งานจริง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ให้ ถึงกลุม่ เป้าหมาย
ตรวจสอบและประเมินผล

2.2.3 การบริหารจัดการสื่อบุคคล
การบริหารจัดการสื่อบุคคล (Personal Media) หมายถึง สื่อบุคคลเป็ นวิธีการ
สื่อสารที่เก่าแก่ที่สุด ใช้ กันตังแต่
้ เริ่ มมีมนุษย์ขึ ้นในโลก เป็ นสื่อที่ใช้ กั นมากใน กลุ่มระชาชนทัว่ ไป
เครื่ องมือของสื่อบุคคลมีทงที
ั ้ ่เป็ นคาพูด กริ ยาท่าทาง การแสดงออกทางอากัปกิริยา วิธีการสื่อสาร
ด้ วยบุคคลจะเป็ นการใช้ ค าพูดเป็ นหลัก ด้ วยวิธีก ารสนทนา อภิ ป ราย บรรยาย สาธิ ต ประชุม
คาพูด (Spoken Word) เป็ นเครื่ องมือสื่อสารที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ ว และทุกคนต้ องใช้ คาพูด
ในชี วิ ต ประจ าวัน ในงานอาชี พ ในชี วิ ต ส่ ว นตัว สื่ อ ค าพู ด จึ ง เป็ นสื่ อ ที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ด ชนิ ด หนึ่ ง
นอกจากนี ้หากคาพูดนันพู
้ ดโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สงั คมยกย่องนับถือก็จะยิ่งเพิ่มน ้าหนักในคาพูด
นันมากขึ
้
้นเป็ นเงาตามตัว การพูดจึงเป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอดชักนาความรู้สกึ นึกคิดของมนุษย์
ออกมาให้ ผ้ อู ื่นได้ ทราบและเข้ าใจ คาพูดจึงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่จะทาให้ มนุษย์เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
“สื่อบุคคล” ก็เป็ นสื่อที่มีอิทธิพลในการโน้ มน้ าวใจผู้รับสารเช่นกัน เนื่องจาก สื่อ
บุค คล” หมายถึ ง การน าบุค คล หรื อ กลุ่ม บุค คลมาเป็ นช่ อ งทางในการสื่ อ สารไปยัง ผู้รับ สาร
เครื่ องมื อสื่ อสารของสื่ อบุคคล คือ วัจ นภาษาหรื อคาพูด (Verbal Language) และอวัจ นภาษา
(None-Verbal Language) เช่น ท่าทาง อากัปกริ ยา สีหน้ า ฯลฯ สื่อบุคคลมีรูปแบบการสื่อสาร 2
ประเภท คื อ 1) การสื่ อ สารแบบเป็ นทางการ (Formal Oral Communication) เช่น การสอนใน
ห้ องเรี ยน การบรรยาย การสัมมนา การอภิปราย การประกาศข่าว การจัดรายการวิทยุ ฯลฯ และ
2) การสื่ อ สารแบบไม่ เ ป็ นทางการ (Informal Oral Communication) เช่ น การพู ด คุย กัน การ
ปราศรัย การซุบซิบนินทากัน การพูดคุยในครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ฯลฯ สื่อบุคคลหรื อการสื่อสาร
ด้ วยคาพูดนัน้ มี 2 แบบ คือ
1) แบบที่เป็ นทางการ (Formal oral communication) เช่น การอภิปราย การ
บรรยาย การประชุม การประกาศข่าว การให้ สมั ภาษณ์ การสัมมนา
2) แบบที่ไม่เป็ นทางการ (Informal oral communication) คือ การพูดจา
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สนทนาปราศรัยต่าง ๆ ในการพูดที่เป็ นทางการนัน้ ผู้พูดจะต้ องพูดให้ ผ้ ฟู ั งสนใจ เข้ าใจ ประทับใจ
เกิดศรัทธา แล้ วยังอาจจะมีวตั ถุประสงค์อื่น ๆ ในทางการพูดด้ วย เช่น เพื่อให้ ข่าวสารความรู้ เพื่อ
ชักจูงใจ เพื่อกระตุ้นเร้ าอารมณ์ เพื่อก่อให้ เกิดการปฏิบตั ิการหรื อทาให้ ร้ ูสึกซาบซึ ้ง ทังนี
้ ้อาจกล่าว
ได้ วา่ จุดมุง่ หมายจะมี 2 ลักษณะ คือ จุดมุง่ หมายที่เปิ ดเผย หรื อจุดมุง่ หมายที่ปกปิ ด
ประเภทของคาพูดที่ใช้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น การพบปะพูดจาธรรมดา การ
จัดตังหน่
้ วยติดต่อ - สอบถาม การพูดติดต่อทางโทรศัพท์ และการแสดงปาฐกถา ลักษณะของสื่อ
บุคคล
1. การพูดสนทนา เป็ นการสื่อสารของบุคคลโดยทัว่ ไปในวงสนทนา ซึง่ เป็ น
การสื่อสารกันใน ชีวิตประจาวันทัว่ ไป
2. การอภิปราย เป็ นการสื่อความโดยกลุม่ คนตังแต่
้ 3 คนขึ ้นไป ซึง่ เป็ นการ
ให้ ความรู้ ความคิดเห็น และ ข้ อเสนอแนะที่มีแนวโน้ มไปในทางเดียวกัน
3. การบรรยาย เป็ นการสื่อความเพื่อให้ ความรู้ความเข้ าใจต่อเนื่องในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึง่ โดยผู้ฟังเป็ นผู้รับสาร และผู้บรรยายเป็ นผู้ให้ สาร
4. การประชุม เป็ นการร่วมกันปรึกษาหารื อกันในกลุม่ หรื อทีมงานอย่างมี
ระบบและระเบียบวิธีทางการ ประชุม เช่นการยกมือก่อนพูดแสดงความคิดเห็น มีการจดบันทึก
รายงานการประชุม และมีประธานการประชุม
5. การฝึ กอบรม เป็ นการให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่บคุ คล เพื่อให้ มีความรู้
เพิ่มขึ ้น และมีความสามารถขึ ้นในเรื่ องที่ได้ รับการฝึ กและอบรมมา
6. การสัมมนา เป็ นกระบวนการสื่อสารสองทาง ทังให้
้ และรับความรู้ซงึ่ กัน
และกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้ าร่วมสัมมนา
7. การพูดในที่ชมุ ชน เป็ นการพูดในที่สาธารณะหรื อชุมชนในวาระหรื อ
โอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็ นการสร้ างความเข้ าใจ ความรู้ ยกย่อง และยินดี ตลอดจนความเห็นอกเห็นใจ
ในเรื่ องราวต่าง ๆ (นวพพรรณ อิ่มดวง, 2554)
ดังนัน้ แนวคิดการบริหารจัดการสื่อในการวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดการบริหาร
จัดการสื่อมวลชน การบริ หารจัดการสื่อใหม่ และการบริ หารจัดการสื่อบุคคล มาใช้ เป็ นแนวทางใน
การวิเคราะห์ ส โมสรบาสเกตบอลไทยมี กลยุทธ์ การสื่ อสารอย่างไรและมี การบริ หารจัด การสื่ อ
อย่างไรที่ทาให้ ผ้ ชู มและแฟนคลับได้ เข้ าใจตรงตามวัตถุประสงค์การส่งสารของสโมสรบาสเกตบอล
ไทย ได้ แก่
ความแตกต่ างของการบริหารจัดการสื่อ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (PROACTIVE PR) หมายถึง การประชาสัมพันธ์ที่
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ดาเนินการเพื่อสร้ างความเข้ าใจล่วงหน้ า ก่อนที่หน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานราชการต่างๆจะ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับสาธารณะ เพื่อสร้ างความรู้สึกที่ดีและจริ งใจต่อประชาชน ทาให้
เกิดความร่วมมือหรื อไม่ร้ ูสึกอยากคัดค้ าน ไม่ตีรวน ไม่ร้องเรี ยน ไม่เดินขบวน ไม่ก่อม๊ อบ ในภารกิจ
ที่ภาครัฐจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบาย ปั จจุบนั เป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ห้ามหมกเม็ดแอบทาอะไรๆแบบ
ครุมเครื อเหมือในอดีต การประชาสัมพันธ์ เชิงรับ (REACTIVE PR)หมายถึง การประชาสัมพันธ์ ที่
ดาเนินการ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ ดาเนินการภารกิจใดไปแล้ ว และไม่เป็ นที่สบอารมณ์ ของคน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทาให้ หน่วยงานของรัฐต้ องออกมาชี ้แจง ทาความเข้ าใจภายหลัง เพื่อสร้ างความ
สงบสุขและไม่กระทบกระเทือนต่อสิ่งที่จะต้ องทาต่อไป
แนววิธีการใช้ ส่ ือเพื่อการประชาสัมพันธ์
1) การย ้าหรื อซ ้าบ่อย ๆ (Repeating)จะช่วยให้ เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ ้น คงทน
ถาวรมากขึ ้น เหมือนการตอกย ้าหัวตะปู ยิ่งติดแน่นแม่นยา แต่การใช้ วิธีการนี ้ควรระวังว่า ถ้ ายา้
บ่อย ๆ และกรทาต่อเนื่องกันนานอาจถึงจุดอิ่มตัวขึน้ ได้ ถ้ าเมื่อใดถึงจุดอิ่มตัวผลจะลดลงทันที
เพราะผู้รับจะเริ่ มเบื่อหน่ายหรื อชินชาเพราะฉะนัน้ ถ้ าจะทาอยู่เรื่ อย ๆ ควรให้ มี ทงั ้ ความต่อเนื่อง
และความหลากหลาย
2) ให้ โอกาสผู้รับมีสว่ นร่วม (Participation) เช่น ในรายการโทรทัศน์ที่ให้ ผ้ ชู มเข้ า
ร่วมรายการด้ วย จะมีอิทธิพลดึงดูดความสนใจได้ ดีกว่าที่ผ้ จู ดั รายการจะให้ อะไรอย่างเดียว การให้
ผู้รับมีสว่ นร่วมนันสามารถท
้
าได้ ทงรายการบั
ั้
นเทิง และรายการที่ให้ ความรู้ (Phirakan, 2556)

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จ
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของการสื่อสารเป็ นการสื่อสารที่มีองค์ประกอบในด้ านต่างๆ
ดังกล่าวมาแล้ ว องค์ประกอบแต่ละด้ านล้ วนเป็ นปั จจัยที่จะส่งผลให้ การสื่อสารประสบผลสาเร็จ
หรื อล้ มเหลวได้ ทงสิ
ั ้ ้น องค์ประกอบสาคัญที่สง่ ผลอย่างสูงต่อความสาเร็จหรื อความล้ มเหลวของ
การสื่อสาร ได้ แก่ คุณสมบัติของผู้สื่อสาร การใช้ สื่อและเทคนิควิธี ในการสื่อสาร
โดยคุณสมบัตขิ องผู้สื่อสาร เป็ นการสื่อสาร มีทงลั
ั ้ กษณะทางเดียว และการสื่อสารแบบสองทาง ใน
กรณีที่เป็ นการสื่อสารแบบทางเดียว ผู้รับสารและผู้สง่ สารไม่พบกัน ขาดโอกาสตอบสนองและ
ย้ อนกลับ ทาให้ การสื่อสารได้ ผลน้ อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ซึง่ แม้ วา่ จะมีการย้ อนกลับ (Feedback) บ้ างก็เป็ นเพียงบางโอกาสเท่านัน้ ผู้
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ส่งสารทาหน้ าที่สง่ สารเพียงอย่างเดียว ผู้รับก็ทาหน้ าที่รับเพียงอย่างเดียวเช่นกัน จึงมีโอกาสเกิด
ความเข้ าใจผิดหรื อบิดเบือนข่าวสารได้ ง่าย และนอกจากนี ้การสื่อสารแบบมวลชน ยังมีอปุ สรรคอีก
อย่างหนึง่ คือ ความไม่แน่นอนของผู้รับหรื อกลุม่ เป้าหมาย ดังนันในการสื
้
่อสารแบบทางเดียว ฝ่ ายผู้
ส่งสารจะต้ องมีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะในการสื่อสาร และมีความรับผิดชอบอย่างสูง ส่วน
ในฝ่ ายรับเองก็จะต้ องมีความรู้ความสามารถ เพียงพอที่จะวิเคราะห์ และเชื่อถือข่าวสารต่างๆ
อย่างมีเหตุผล ผู้รับข่าวสารที่มีความรู้ มักวิเคราะห์ และเชื่อถือความรู้ขา่ วสารต่างๆ อย่างมีเหตุผล
ส่วนผู้รับสารที่ขาดความรู้ มักวิเคราะห์ วิจารณ์ หรื อตัดสินใจเชื่อโดยอาศัยเพียง "สามัญสานึก"
มากกว่าการใช้ เหตุผล
การสื่อสารจะประสบผลที่ต้องการเพียงใดนัน้ จึงขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยที่เกี่ยวกับคุณสมบัตขิ อง
ผู้สื่อสาร ที่สาคัญ 5 ประการ คือ
1) มีความรู้ความสามารถ หากผู้สื่อสารมีความรู้ความสามารถทัว่ ไปอยูใ่ น
ระดับสูง จะมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง รับรู้และเข้ าใจสิ่งต่างๆ ได้ รวดเร็ ว แต่หากผู้สื่อสารมีความรู้
ความสามารถต่า ความสามารถในการรับรู้และเข้ าใจสิ่งต่างๆ ย่อมจะต่าไปด้ วย หากผู้สง่ สารและ
ผู้รับสารมีพื ้นฐานความรู้แตกต่างกัน กรณีผ้ สู ง่ สาร มีความรู้ ความสามารถสูงกว่าผู้รับสาร จะให้
ผลสาเร็จของการสื่อสาร ดีกว่ากรณีผ้ สู ง่ สารมีความรู้ความสามารถต่ากว่าผู้รับสาร
2) มีทกั ษะในการสื่อสาร คือมีความเชี่ยวชาญ สามารถในการพูด การเขียน
การแสดง มีจิตวิทยาการจูงใจสูง ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะต้ องอาศัยความรู้ ความสามารถ และการฝึ กฝน
ตนเองเป็ นสาคัญ
3) มีเจตคติที่ดี ผู้สื่อสารที่มีเจตคติที่ดีตอ่ กัน จะช่วยให้ เข้ าใจซึง่ กันและกันได้
ง่ายขึ ้น รู้จกั วิเคราะห์ความรู้ ความคิด ข่าวสารต่างๆ อย่างเป็ นเป็ นกลางและมีเหตุผล แต่ หากหาก
ผู้สื่อสารมีเจตคติที่ไม่ดีตอ่ กัน อาจมองกันในแง่ร้ายและบิดเบือนข่าวสาร
4) พื ้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากสังคม วัฒนธรรม รวมถึง เพศ
และอายุ เป็ นตัวกาหนดความเชื่อ ความรู้สกึ นึกคิดของคนในสังคม ผู้ที่จะสื่อสารเข้ าใจกันได้ ดีที่สดุ
นัน้ ได้ แก่ผ้ ทู ี่มีพื น้ ฐานทางสังคมวัฒนธรรมเหมือนกัน ทังผู
้ ้ รับและผู้ส่ง ผู้สื่อสารที่มีความแตกต่าง
ทางสังคมวัฒนธรรม อาจทาให้ การสื่อสารล้ มเหลว ทังนี
้ ้เพราะ การพูดหรื อการปฏิบตั ิอย่างหนึ่งใน
สังคมหนึง่ อาจแปลความหมายแตกต่างไปจากอีกสังคมหนึง่
5) สื่อและเทคนิคการ โดยสื่อ สาหรับการสื่อสารในปั จจุบนั มีมากมายหลาย
ชนิด และมีการพัฒนารูปแบบอยู่เสมอ ผู้สื่อสารจาเป็ นต้ องมีความรู้และทักษะในการใช้ เครื่ องมือ
เหล่านันเป็
้ นอย่างดี เช่น การใช้ วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องฉาย เครื่ องเสียง และ
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นอกเหนือจากนี ้จะต้ องเข้ าใจถึงข้ อดี ข้ อจากัดของเครื่ องมือสื่อสารแต่ละอย่างด้ วย และ เทคนิควิธี
ในการสื่ อสาร มี ความสาคัญ ไม่น้อยกว่าการรู้ จักใช้ สื่อ ทัง้ นี เ้ พราะการสื่ อสารในสถานการณ์ ที่
แตกต่างกัน ย่อมจะต้ องอาศัยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมแตกต่างกันไปด้ วย ผู้สื่อสารต้ องมีเทคนิค
วิธีในการสื่อสารที่ดี รู้ว่าเมื่อใดควรใช้ เทคนิควิธีการใด เมื่อใดควรใช้ เครื่ องมือช่วย เมื่อใดจะต้ อง
ทราบปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้รับ และจะทราบได้ อย่างไร เป็ นต้ น ตัวอย่างของการใช้ เทคนิควิธีใน
การสื่อสาร เช่น นาเสนอซ ้าหลายๆ ครัง้ แบ่งเนื ้อหาออกเป็ นตอนสันๆ
้ นาเสนอทีละน้ อย กระตุ้นให้
ผู้รับ ใช้ ความคิด พิจารณาเหตุผล และหาข้ อสรุปด้ วยตนเอง กระตุ้นให้ เกิดความสนใจ ก่อนที่จะ
นาเสนอเรื่ องราวที่เป็ นสาระสาคัญแสดงเหตุผลหรื อข้ อเท็จจริงประกอบหลายๆ ด้ านแล้ วจึงลงสรุป
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ ผ้ รู ับมีสว่ นร่วม หรื อแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง ฯลฯ (ณภัทร ธนเตชาภัทร์ ,
2551)
แม้ การนิยาม “การสื่อสาร” แตกต่างกันก็ตาม แต่เป็ นที่ยอมรับกันว่า การสื่อสาร
ของมนุษ ย์ เป็ นกระบวนการที่ มี พ ลวัต หรื อ การเคลื่ อ นไหว (dynamic) คื อ มี ค วามสัม พัน ธ์ ที่ มี
ผลกระทบ (effect) ต่อกันและกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื่อสาร การสื่อสารของ
มนุษย์จึงมีความต่อเนื่อง (continuous) มีการเปลี่ยนแปลง (changing) และต้ องอาศัยการปรับตัว
ตลอดเวลา (adaptive) (พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2541: 7)

ภาพที่ 2.12 แสดง รูปแบบจาลอง SMCR ของเบอร์ โล
ปี 1960 แบบจาลอง SMCR 4.1ของเบอร์ โล (Berlo) ได้ ให้ ความสาคัญกับสิ่งต่าง ๆ คือ
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1) ผู้สง่ สาร (Source) ต้ องเป็ นผู้ที่มีความสามารถเข้ ารหัส(Encode) เนื ้อหาข่าวสาร
ได้ มีความรู้อย่างดีในข้ อมูลที่จะส่งสามารถปรับระดับให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับผู้รับ
2) ข่าวสาร (Message) คือเนื ้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่ง
3) ช่องทางการสื่อสาร(Channel) ให้ ผ้ รู ับได้ ด้วยประสาทสัมผัสทัง้ 5
4) ผู้รับสาร (Receiver) ผู้ที่มีควาสมารถในการถอดรหัส ( Decode) สารที่รับมาได้
อย่างถูกต้ อง
แบบจาลอง SMCR ของเบอร์ โล จะให้ ความสาคัญในปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลทาให้
การสื่อสารประสบผลส าเร็ จ ได้ แก่ ทักษะในการสื่ อสาร ทัศนคติ ระดับความรู้ ระบบสังคมและ
วัฒนธรรสม ซึ่งผู้รับละผู้สง่ ต้ องมีตรงกันเสมอ ซึ่งสอดคล้ องกับความเป็ นสโมสร อันหมายถึง กลุ่ม
คนหรื อการประชุมร่วมกันเพื่อความรื่ นเริ ง บันเทิง หรื อ พักผ่อน ซึ่งมีความชอบหรื อความสนใจที่
คล้ ายคลึงกัน
จากรูปแบบจาลอง SMCR ของเบอร์ โล จะเห็นได้ วา่ ปั จจัยที่สง่ เสริมกลยุทธ์การ
สื่อสาร ลักษณะของภาษาในการสื่อสาร โดยภาษาเพื่อการสื่อสาร คือ การที่ผ้ สู ่งสารมีเจตนาจะ
ถ่ ายทอดความคิด และวัต ถุป ระสงค์ ที่ ตัง้ ไว้ ไปยัง ผู้รับ สารเป้ าหมาย โดยต้ อ งการให้ ผ้ ูรับ สาร
เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง เกิดความเข้ า ใจ ตรงกับความต้ องการของผู้ส่งสาร ซึ่งภาษาสามารถแบ่ง
ออกได้ เป็ น 2 ลักษณะคือ วัจนภาษา เป็ นภาษาที่ใช้ ถ้อยคา (Verbal Language) และอวัจนภาษา
เป็ นภาษาที่ไม่ใช้ ถ้อยคา (Non-verbal Language) ความเข้ าใจ การสื่อสารโดยการใช้ ภาษาทัง้ 2
ลักษณะนี ้จะเกิดขึ ้นได้ เมื่อทังผู
้ ้ สง่ สารและผู้รับสาร มีบริบท ทางสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน
วัจนภาษา ได้ แก่ คาพูดหรื อตัวอักษรที่กาหนดตกลงใช้ ร่วมกันในสังคม ซึง่ หมาย
รวมทังเสี
้ ยง ลายลักษณ์อกั ษร จึงเป็ นภาษาที่มนุษย์สร้ างขึ ้นอย่างมีระบบมีหลักเกณฑ์ทางภาษา
หรื อไวยากรณ์ ซึง่ คนในสังคมต้ องเรี ยนรู้ที่จะเข้ าใจและใช้ ภาษาในการฟั ง พูด อ่าน เขียน และคิด
อวัจนภาษา หมายถึง สัญลักษณ์ รหัสที่ไม่ใช่ตวั อักษร คาพูด (แต่เป็ นคาพูดที่
เข้ าใจร่วมกันเฉพาะ ผู้สง่ สาร – ผู้รับสาร) อวัจนภาษา ได้ แก่
1) กริยาท่าทาง – การเคลื่อนไหวร่างกาย ได้ แก่ การเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วน
รวมทัง้ การแสดงออกทางสีหน้ า สายตา และท่าทางต่าง ๆ
2) การสัมผัส หมายถึง อวัจนภาษาที่เกิดจากการสัมผัสเพื่อสื่อความรู้สึก
อารมณ์ ความปรารถนาในใจของผู้สง่ สารไปยังผู้รับสาร เช่น การโอบกอด การตบไหล่
3) ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง อวัจนภาษาที่เกิดจากลักษณะภายนอกของ
บุคคล ได้ แก่ รูปร่าง การแต่งกาย เครื่ องประดับ ซึง่ บ่งบอกรสนิยม ค่านิยมได้
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4) เสียง หมายถึง อวัจนภาษาเรื่ องการเปล่งเสียง ได้ แก่ น ้าเสียง ระดับเสียง
ความดัง ความถี่ ของเสี ยง ความหนักแน่นและคุณ ภาพของเสี ยง ซึ่งจะทาให้ วัจ นภาษานัน้ มี
ความหมาย แตกต่า งกั น นอกจากนัน้ ยัง มี เสี ย งในธรรมชาติ แ ละเสี ย งที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ น้ แล้ ว มี
ความหมาย เช่น เสียงฟ้าร้ อง ฟ้าผ่า เสียงไซเรนรถพยาบาล รถดับเพลิง เสียงบอกเวลา ฯลฯ
5) ช่องว่างหรื อระยะห่าง หมายถึง ช่องว่างระยะห่างของคูส่ นทนา เช่น
ระยะห่าง ระหว่างหญิ งกับหญิ ง , หญิ งกับชาย ย่อมแตกต่างกัน หรื อระยะห่างที่เกี่ ยวกับความ
เคารพในสถานที่ แต่ละแห่ง เช่น วัด โรงเรี ยน โรงพยาบาล
6) เวลา หมายถึง การให้ ความหมายเรื่ องเวลาและช่วงเวลาเป็ นหลัก เช่น ความ
ตรงต่อ เวลาในการนัดหมาย , การโทรศัพท์หาผู้อื่นในเวลาดึก เป็ นต้ น
7) กลิ่น – รส ซึง่ คนทัว่ ไปชอบกลิ่น – รส ที่รื่นรมย์ และมีกลิ่นบางอย่างที่แสดง
ความหมายเฉพาะลงไป เช่น กลิ่นธูป , กลิ่นดอกไม้ , กลิ่นเครื่ องหอม เป็ นต้ น
8) ภาพ สารจากภาพเป็ นสิ่งที่ต้องตีความ ซึง่ จะหลากหลายแตกต่างกัน มุม
กล้ อง สี แสงในภาพ ล้ วนให้ ความหมายที่แตกต่างกัน
9) สี สีทกุ สีล้วนมีความหมาย เช่น สีแดงเป็ นสีที่อบอุน่ ร้ อนแรง สีเขียวแสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ เป็ นต้ น
10) ลักษณะตัวอักษรและเครื่ องหมายวรรคตอน เช่น ตัวอักษรพริว้ ไหวที่แสดง
ความ เป็ นผู้ห ญิ ง อ่อ นโยน ตัวอัก ษรขนาดใหญ่ บ อกถึ ง ความหนัก แน่น น่าเชื่ อ ถื อ ลักษณะ
กระดาษ – กระดาษปอนด์ , กระดาษปรู๊ฟ , กระดาษรี ไซเคิล ฯลฯ
11) วัสดุภาษาอื่น ๆ ที่สามารถบอกความหมายได้ เช่น สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย
ต่าง ๆ เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องประดับ ฯลฯ(ชื่อ นามสกุล, ปี :หน้ า)ดังนันผลลั
้
พธ์ที่ได้ อาจก่อให้ เกิด
กลยุทธ์การสื่อสารเป็ นเสมือนส่วนที่ขบั เคลื่อนและเสริมสร้ างพลังการสื่อสารที่
โดดเด่นและชัดตรงกับกลุม่ เป้าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์ของสารที่ได้ นาเสนอ
ดังนัน้ กลยุทธ์การสื่อสารจึงเป็ นศาสตร์ และศิลปะที่ใช้ เทคนิควิธีหลายอย่างที่
จัดทาอย่างเป็ นกระบวนการจะเห็นได้ ว่า ความสาคัญของกลยุทธ์ การสื่อสารจะช่วยให้ เกิดการ
ตัดสินใจเพื่อการกาหนดผลลัพธ์ที่ต้องการได้ คือ
1) เพื่อการถ่ายทอดหรื อบอกข่าวสารให้ แก่ประชาชนได้ รับทราบ
2) เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง
3) เพื่อเป็ นการสร้ างความนิยมและภาพพจน์ที่ดีขององค์กร
ดังนัน้ แนวคิดปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จในการวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดกลยุทธ์สื่อ
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กิจ กรรมกับ การบริ หารจัดการสื่ อมวลชน การบริ หารจัดการสื่ อใหม่ และการบริ หารจัดการสื่ อ
บุคคล มาใช้ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์สโมสรบาสเกตบอลไทยมีกลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรและ
มีการบริ หารจัดการสื่ออย่างไรที่ทาให้ ผ้ ชู มและแฟนคลับได้ เข้ าใจตรงตามวัตถุประสงค์การส่ งสาร
ของสโมสรบาสเกตบอลไทย จะมีองค์ประกอบสาคัญที่มองข้ ามไม่ได้ ในการทาการสื่อสาร คือ
1) สื่อสารด้ วยรูปแบบผสมผสาน ทัง้ Above the line และ Below the Line ทังนี
้ ้
ต้ องดูที่ลกู ค้ าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ งบประมาณ และตาแหน่งการตลาด
2) การสร้ างสรรค์ข้อความสื่อสาร เพราะข้ อความสื่อสารถือเป็ นหัวใจของการ
สื่ อสาร การสร้ างสรรค์ข้อความให้ ลูกค้ าสนใจ เข้ าใจ ยอมรับ เป็ นเรื่ องที่ ต้องใช้ ทัง้ ศิลปะและ
จิตวิทยา คนทางานนี ้ต้ องมืออาชีพ หรื อคนที่มีทกั ษะด้ านนี ้สูงพอควร
3) การเลือกสื่อที่เหมาะสม สื่อมีหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่มีราคาแพง ฉะนัน้
การเลือกสื่อให้ เหมาะสมกับลูกค้ า ควรดูที่กลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริ โภค ในเมืองหรื อภูมิภาค
และองค์ประกอบของการรับข้ อมูลข่าวสารด้ วย
4 ) การสื่อสารให้ ได้ ผลอย่างต่อเนื่องสามารถสร้ างความสนใจให้ ลกู ค้ า หากไม่
ต่อเนื่อง ลูกค้ าอาจลืม และไม่ ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงต้ องมีการวางแผนการ
สื่อสาร / งบประมาณ และควบคุมให้ ได้ ตามวัตถุประสงค์ กาหนดเป้าหมายชัดๆ ทาให้ ถึงการ
เปลี่ยนทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ถือว่าการสื่อสารนันได้
้ เพิ่มคุณค่าให้ กบั แบรนด์
5) ต้ องทาการวัดผลด้ วย เพื่อจะได้ นาผลนันมาวางแผนต่
้
อไป เพราะ การสื่อสาร
แบบ 360 องศา คือ การสื่อสารโดยมีลกู ค้ าเป็ นเป้าหมาย..เป็ นศูนย์กลาง (e-saving.egat, 2555)

2.4

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

ธาตรี ใต้ ฟ้าพูล (2555) ได้ ศกึ ษา “กระบวนการสื่อสารตราสินค้ าของทีมฟุตบอลไทยแลนด์
พรี เมี ยร์ ลี ก กรณี ศึกษา สโมสรฟุตบอลที ทีเอ็ม พิจิ ตร (TTMFC PHICHIT)” ผลการศึกษาพบว่า
สโมสรฟุ ต บอลที ที เอ็ ม พิ จิ ต ร (TTM FC PHICHIT)มี ก ระบวนการสื่ อ สารตราสิ น ค้ า ที่ ค่อ นข้ า ง
ครบถ้ วน นัน้ คือ สโมสรฟุตบอลที ทีเอ็มพิจิตร มีการระบุเป้าหมายในระยะแรกเพี ยงต้ องการให้
สโมสรอยู่อนั ดับ 1 ใน 10 ของตารางไทยแลนด์พรี เมียร์ ลีก และต้ องการส่งเสริ มสนับสนุนกีฬาใน
ส่วนภูมิภาคส่งเสริ มกีฬาให้ กบั เยาวชน เพื่อเป็ นการคืนกาสู่สงั คม ส่วนแนวทางการดาเนินงานนัน้
แยกเป็ น 2 ส่วนคื อ ส่วนแรก การบริ ห ารที ม ทางด้ านเทคนิ ค จะต้ อ งสอดคล้ อ งกับ ข้ อ ก าหนด
มาตรฐานของสมาพันธ์แห่งเอเชีย (AFC) และสหพันธ์ฟตุ บอลระหว่างประเทศ หรื อ FIFA และส่วน
ที่สอง การบริ หารทีมทางด้ านการตลาด การสร้ างตราสินค้ าจะต้ องมีแนวทางที่สอดคล้ องกับการ
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ทาทีมทางด้ านเทคนิค นันคื
้ อตราสินค้ าจะเกิดหรื อไม่ส่วนหนึ่งจะขึ ้นอยู่กับผลงานในการแข่งขัน้
และนอกจากนี ้จะต้ องสร้ างความสัมพันธ์ให้ มี ความรู้สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับแฟนบอลทังใน
้
ส่วนจังหวัดพิจิตร รวมทังในภาคเหนื
้
อ ดังนันในกระบวนการสร้
้
างตราสินค้ าจึงต้ องมี การวิเคราะห์
สถานการณ์ทวั่ ไปเพื่อหาจุดแข็ง และโอกาส ในการที่จะทาการสื่อสารตราสินค้ า รวมทังหาจุ
้ ดอ่อน
และอุป สรรค เพื่ อ จะได้ น าไปแก้ ไขและปรั บ ปรุ ง ก่ อ นที่ จ ะท าการสื่ อ สารตราสิ น ค้ าออกไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย จากนันจึ
้ งทาการกาหนดกลุ่มเป้าหมาย แล้ วจึงทาการกาหนดเอกลักษณ์ของตรา
สินค้ าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นชื่อตราสินค้ า (Name), คาขวัญ (Slogan), สัญลักษณ์ (Logo), สี (Color)
และฉายาให้ สอดคล้ องกับกลุ่มเป้าหมาย ส่วนในเรื่ องการวางตาแหน่งตราสินค้ านัน้ พบว่ายังไม่
ชัดเจนเนื่องจากกาหนดตาแหน่งเอาไว้ กว้ างเกินไปสาหรับกระบวนการสื่อสารตราสินค้ า สโมสร
ฟุ ต บอลยาสูบ พิ จิ ต ร (TTMFC PHICHIT) ได้ มี วัต ถุป ระสงค์ ในการประชาสัม พัน ธ์ อ งค์ ก รของ
โรงงานยาสูบ ที่เป็ นเจ้ าของสโมสร ในเรื่ องการเป็ นมิตรต่อสังคมและเป็ นองค์กรชันน
้ าที่สร้ างกีฬา
ในส่วนภูมิภาค เพื่อต้ องการยกระดับมาตรฐานของฟุตบอลในส่วนภูมิภาคให้ เป็ นฟุตบอลอาชีพ
สู ง สุ ด สนั บ สนุ น เยาวชนที่ มี ค วามสามารถให้ ก้ าวสู่ ก ารเป็ นนั ก กี ฬ ามื อ อาชี พ รวมทั ง้ ต้ อ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ คนในภาคเหนือตอนล่างทราบว่าจังหวัดพิจิตรมีสนามฟุตบอลที่ได้ มาตรฐานเป็ น
ที่ยอมรับในระดับฟุตบอลอาชีพ ซึ่งใช้ แผนกลยุทธ์ ทัง้ ระยะสัน้ , ระยะกลาง และระยะยาว โดย
พยายามใช้ เครื่ องมือสื่อสารที่ครบทุกด้ าน อาทิเช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อก่อให้ เกิดภาพ
ของความโดดเด่นของตราสินค้ า รวมถึงการเลือกใช้ สื่อต่างๆ ที่จะเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย เช่นใบปลิว
,หนัง สื อ พิ ม พ์ ท้ องถิ่ น , ที วี เคเบิ ล้ ท้ องถิ่ น , รถติ ด ป้ ายโฆษณาประกาศรอบจัง หวัด , เว็ บ ไซต์
(Website) และวิทยุชุมชน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมี การส่งเสริ มการขายในรู ปแบบต่างๆ เพื่อสร้ าง
ความโดดเด่นให้ กบั สินค้ า แต่อย่างใดก็ดีสโมสรฟุ ตบอลทีทีเอ็ม พิจิตร (TTM FC PHICHIT)ยังไม่มี
แผนการประเมินผลชี ้วัดที่ตายตัว ซึ่งในเบื ้องต้ นจะใช้ วิธีการประเมินจากจานวนผู้เข้ าชม ทีละครึ่ง
ฤดูก าล และวิ ธี สัง เกตจากยอดของสปอนเซอร์ ผ้ ูส นับ สนุน เท่ า นัน้ จากผลการวิ จัย ท าให้ ไ ด้
ข้ อเสนอแนะบางประการคือ สาหรับการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงในการสร้ างตราสินค้ าใน
กีฬาฟุตบอล ควรให้ ความสนใจกับการสร้ างการรับรู้ในตราสินค้ าเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและจดจา
ได้ รวมไปถึงการสื่อสารตราสินค้ าให้ สามารถสื่อสารในเรื่ องของตาแหน่งของตราสินค้ า บุคลิกของ
ตราสินค้ า ตลอดจนวัตถุประสงค์ของตราสินค้ าทังหมดไปยั
้
งกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ ตราสินค้ ามีความแข็งแกร่งมากขึ ้น
ธิติ พฤกษ์ ชะอุ่ม (2545) ได้ ค้นคว้ าวิจยั เรื่ อง การศึกษาวิเคราะห์การตลาดทางการกีฬาของ
สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยไู นเต็ด พบว่าในประเทศไทยมีการจัดการแข่งขันกีฬาเกิดขึ ้นมากมาย
แต่มี ผ้ ูช มไม่ม ากนัก ในขณะเดีย วกันการแข่ง ขันกี ฬ าจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
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แข่งขันฟุตบอล พรี เมียร์ ลีกของประเทศอังกฤษกลับได้ รับความนิยมอย่างสูง วัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ในครัง้ นี ้เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงการจัดการทางการตลาดของสโมสรฟุตบอลที่รวยที่สดุ ในโลก
นัน่ ก็คือสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดของประเทศอังกฤษ เพื่อที่จะศึกษาถึง ปั จจัยและตัว
แปรที่เกี่ยวข้ องที่ทาให้ สโมสรฟุตบอลแห่งนี ้ประสบความสาเร็จทังในด้
้ าน ชื่อเสียงและเงินทอง และ
ผลที่ได้ รับอาจจะเป็ นประโยชน์ต่อสโมสรกีฬาในประเทศได้ อีกด้ วย การรวบรวมข้ อมูลกระทาโดย
ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต หนังสือ หนังสือพิมพ์ และรายงาน ต่าง ๆ และแบบสารวจความนิยมของคน
ไทยต่อทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดถูกนาไปเชื่อมไว้ กับโฮมเพจของบริ ษัทแกรนด์สปอร์ ตกรุ๊ ป
จ ากั ด (www.grandsport.com) เพื่ อ ศึ ก ษา ความต้ องการของผู้ บริ โ ภคกี ฬ าในประเทศไทย
ผลการวิจยั พบว่าสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดมีกลยุทธ์ ทางการตลาดที่ดี มีการวางแผน
งานอย่างต่อเนื่ อง สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภครวมถึงผู้ สนับสนุนได้ และทัง้
ผู้บริ โภคและผู้สนับสนุนก็ยินดีจ่ายเพื่อแลกกับสิ่งที่จะได้ กลับมา ปั จจัยที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ต้ อ งได้ รับ ความร่ วมมื อจากทุก ฝ่ ายทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ถึ ง แม้ ว่าการตลาดทางการกี ฬ าจะ
สามารถประยุก ต์ ใช้ กับ ที ม สโมสรฟุ ต บอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ เป็ นอย่า งดี แต่นั่น ไม่ ไ ด้
หมายความว่าองค์กรหรื อสโมสรกีฬาในประเทศไทย จะสามารถนามาใช้ ได้ ทนั ที แผนงานและกล
ยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ จะต้ องได้ รับการศึกษา เพื่อให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภค
และผู้สนับสนุนในประเทศไทยด้ วย
อุเทนแก้ ว กัณ หาเดชากุล (2554) ได้ วิจัย การศึก ษากลยุท ธ์ ก ารประชาสัม พัน ธ์ ส โมสร
ฟุตบอลอาชีพในการแข่งขันไทยพรี เมียร์ ลีก ผลการวิจยั พบว่า
1) สโมสรฟุตบอลอาชีพมีการใช้ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ได้ แก่ 1) กลยุทธ์การใช้ การสื่อที่
หลากหลาย 2) กลยุทธ์ การจัดเหตุการณ์ พิเศษ 3) กลยุทธ์ การสร้ างภาพลักษณ์ และ 4) กลยุทธ์
การสร้ างการจดจา
2) ผู้ชมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีกมีระดับการรับรู้ข่าวสารจากกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ของสโมสรฟุตบอลอาชีพ เกี่ยวกับ กลยุทธ์การใช้ สื่อที่หลากหลาย กลยุทธ์การสร้ าง
ภาพลักษณ์ และกลยุทธ์ สร้ างการจดจาอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้ น กลยุทธ์ การจัดเหตุการณ์
พิเศษ อยูใ่ นระดับน้ อย
กมลสวาสดิ์ กฤษฤานนท์ (2546) ได้ ศึกษา เรื่ อง การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ของการกีฬา
แห่งประเทศไทย งานวิจยั ครัง้ นี ม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดาเนินงาน ปั ญหา และอุปสรรคของ
งานประชาสัมพันธ์ กองนิเทศและวิเทศสัมพันธ์ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยใช้ เครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง กลุม่ ตัวอย่างคือกลุ่ม
นโยบายและแผน และกลุ่มปฏิ บตั ิการ กองนิเทศและวิเทศสัมพันธ์ ของกกท. ผลการวิจยั พบว่า มี
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โครงสร้ างและนโยบายที่ ดี ในการเอื อ้ อ านวยต่อ การบริ ห ารงานบุ ค ลากรบทบาทหน้ า ที่ ก าร
บริ หารงานประชาสัมพันธ์ เป็ นไปตามทฤษฎีและปฏิบตั ิได้ ตามที่ กกท.กาหนดผู้บริ หาร กกท. ให้
ความสาคัญ มีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอในการ
จัดซือ้ ครุ ภัณ ฑ์ มีการวางแผนงานและใช้ แหล่งข้ อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั ิงานตาม
แผนงานได้ ครบตามที่ได้ กาหนด อุปสรรคและปั ญหาในด้ านการจัดการคือ ด้ านกาลังคนด้ านความ
ขัดแย้ งในการประสานงาน ด้ านบุคลการไม่เพียงพอต่อภารกิ จที่ได้ รับด้ านงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั คือ ควรมีการจัดการบริ หารบุคคลให้ มีศกั ยภาพใน
การปฏิ บัติง านรองรั บ ภารกิ จ ที่ ไ ด้ รับ มอบหมาย ทุก หน่ ว ยงานควรมี ก ารประชุม วางแผนงาน
ประชาสัม พันธ์ กับงานประชาสัม พันธ์ ทุกครัง้ ควรมี การจัด ซือ้ ครุ ภัณ ฑ์ เพิ่ ม และควรมี เว็บ ไซต์
(Website) ของหน่วยงานโดยตรง
ธงชัย สุภาพรเหมินทร์ (2545) ได้ ศึกษา เรื่ อง สื่อมวลชนกับการกีฬ า ผลการวิจยั แสดงให้
เห็นว่า 1. ปริ ม าณการนาเสนอเรื่ องราวเกี่ ยวกับ กี ฬ าของสื่ อมวลชนที่ ม ากที่ สุด ในช่วง วันที่ 1
มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. 8.36 เปอร์ เซ็นต์ต่อเดือน
หนังสื อพิม พ์ รายวันทั่วไปที่ มี ปริ ม าณการนาเสนอมากที่ สุด คือ หนังสื อพิม พ์ คม ชัด ลึก 22.29
เปอร์ เซ็ นต์ต่อเดือน ส าหรับหนังสื อพิ ม พ์ รายวันเฉพาะกี ฬ า คือ หนังสื อพิ ม พ์ สยามกี ฬ า 68.46
เปอร์ เซ็นต์ต่อเดือน ปริ มาณการนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับกีฬาของสื่อมวลชน ในช่วงวันที่ 1 - 31
มีนาคม พ.ศ. 2545 หนังสือพิมพ์รายวันทัว่ ไปที่มีปริ มาณการนาเสนอมากที่สุด คือ หนังสือพิมพ์
อาทิ ต ย์ วิเคราะห์ รายวัน 3.57 เปอร์ เซ็ น ต์ ต่อ เดื อ น ส าหรั บ หนัง สื อ พิ ม พ์ รายวัน เฉพาะกี ฬ า คื อ
หนังสื อพิม พ์ ม วยสยาม 84.15 เปอร์ เซ็ นต์ต่อเดือน สื่อวิทยุกระจายเสี ยง คลื่ นวิยุ เอฟ.เอ็ม . 99
75.14 เปอร์ เซ็นต์ คลื่นวิทยุทวั่ ไปทังระบบ
้
เอ.เอ็ม. และระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นวิทยุที่มีการนาเสนอ
มากที่สุด คือ คลื่นวิทยุ เอ.เอ็ม. 819 2.38 เปอร์ เซ็นต์ 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสื่อกีฬา
ของสื่อมวลชนไทย คือสื่อวิทยุโทรทัศน์ บุคลากรทัง้ 3 ระดับ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากสื่ อ
วิทยุกระจายเสียง บุคลากรทัง้ 3 ระดับ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากสื่อหนังสือพิมพ์ บุคลากรทัง้
3 ระดับ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
อริ ศรา ธัญญาวินิชกุล (2548) ได้ ศึกษา เรื่ อง การใช้ สื่อใหม่ในการตอบสนองความต้ องการ
การสื่อสารเรื่ องเพศของวัยรุ่ นในยุคสังคมสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวัยรุ่ นที่มีลักษณะ
พื ้นฐานส่วนบุคคล อันได้ แก่ สถานภาพทางเพศ ลักษณะที่พกั อาศัย และภูมิลาเนาแตกต่างกันจะ
เลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารเรื่ องเพศแตกต่างกัน และเนื ้อหาเรื่ องเพศที่กลุ่มวัยรุ่นเปิ ดรับมากที่สุด
คือ ข่าวเรื่ องราวทางเพศของดารา คนดังหรื อบุคคลสาคัญในสังคมรองลงมาคือคอลัมน์ปรึ กษา
ปั ญหาเรื่ องเพศ กลุ่มวัยรุ่นที่มีลกั ษณะพื ้นฐานส่วนบุคคลต่างกันมักมีแรงจูงใจในการสื่อสารเรื่ อง
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เพศต่างกัน ดังนี ้ 1. วัยรุ่นที่มีอายุ และภูมิลาเนาแตกต่างกัน มักจะมีแรงจูงใจทางด้ านสังคมในการ
สื่อสารเรื่ องเพศต่างกัน ทังนี
้ ้วัยรุ่นที่มีอายุมากกว่า 22 ปี จะให้ น ้าหนักกับแรงจูงใจนี ้มากกว่าวัยรุ่น
ที่ มี อ ายุ 18 - 22 ปี ในการสื่ อ สารเรื่ องเพศ และพบว่าภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อมัก มี แ รงจูงใจ
ทางด้ านสังคมสูง กว่าภูมิ ภ าคอื่ น ๆ 2. วัยรุ่ นที่ มี สถานภาพทางเพศ และภูมิ ล าเนาแตกต่างกัน
มักจะมีแรงจูงใจทางด้ านจิตวิทยาในการสื่อสารเรื่ องเพศต่างกัน ทัง้ นีเ้ พศหญิ งมักจะมีแรงจูงใจ
ด้ านจิตวิทยา ในการสื่อสารเรื่ องเพศน้ อยกว่าเพศชายและพบว่า ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมักมี
แรงจูงใจทางด้ านจิ ตวิท ยาสูงกว่าภูมิ ภ าคอื่ น ๆ 3. วัย รุ่ นที่ มี สถานภาพทางเพศ และภูมิ ล าเนา
แตกต่างกัน มักจะมีแรงจูงใจจากคุณลักษณะสื่อในการสื่อสารเรื่ องเพศต่างกัน ทังนี
้ ้กลุม่ วัยรุ่นเพศ
หญิ งมักจะมี แรงจูง ใจจากคุณ ลักษณะสื่ อมากกว่าเพศชาย ส่วนในด้ านภูมิ ล าเนาพบว่า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมักมีแรงจูงใจจากคุณลักษณะสื่อสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ จากการประเมินความ
คิดเห็นของกลุ่มวัยรุ่นพบว่า วัยรุ่นให้ น ้าหนักแรงจูงใจจากคุณลักษณะสื่อว่ามีข้อได้ เปรี ยบในการ
โน้ มน้ าวใจทางบวกให้ สื่อสารเรื่ องเพศทุกประเด็นที่ทาการสอบถาม เช่น การค้ นหาข่าวสารเรื่ อง
เพศที่ใด เวลาใดก็ได้ ตามต้ องการ และสามารถค้ นหาข้ อมูลเรื่ องเพศ หรื อใช้ สื่อสารได้ อย่างเป็ น
อิ ส ระเป็ นต้ น นอกจากนี ย้ ัง พบว่า วัย รุ่ น คิ ด ว่า สื่ อ เทคโนโลยี ใหม่ ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมเรื่ องเพสอยู่ในเกณฑ์คอ่ นข้ างมาก ทุกๆ ประเด็นที่ทาการสอบถาม เช่น มีอิสระ เสรี ภาพ
ในเรื่ องเพศมากกว่าเดิม ไม่สนใจเรื่ องการรักษาความบริ สทุ ธิ์ เป็ นต้ น
เนตรทราย มณีโชติ (2554) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน
ผลการวิจัยสรุ ปได้ ว่า ในข่าวและรายการกี ฬา มีการให้ สมญานามแก่ปัจเจกบุคคล คณะบุคคล
องค์กรกีฬา ประเทศหรื อสถานที่ และเหตุการณ์ตา่ งๆ การตังสมญานามซึ
้
่งมีองค์ประกอบมาจาก
พฤติกรรมหรื อลักษณะเด่นๆ ประการใดประการหนึ่งของบุคคลหรื อสิ่งที่เป็ นข่าว จะแสดงให้ เห็น
ถึงความคิด จินตนาการ ทัศนคติในแง่บวกและลบของผู้ตงสมญานาม
ั้
รวมไปถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสื่อมวลชนกับแหล่งข่าว การใช้ สมญานามทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์นนั ้
แตกต่างกัน ขึน้ อยู่กับทักษะการใช้ ภ าษา ชนิดกี ฬ า บริ บท รู ปแบบของเนื อ้ หา ประเภทของสื่ อ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย” ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบ
วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่ ง ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารของสโมสร
บาสเกตบอลไทย การบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทยและปั จจัยส่งผลต่อความสาเร็ จ
ของสโมสรบาสเกตบอลไทยซึ่งผู้วิจยั จะเชื่อมโยงข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์จากแหล่งต่างๆ ประกอบ
กับการใช้ แนวคิดและทฤษฎี ในการวิเคราะห์ การศึกษาวิจัยฉบับนี จ้ ึงเป็ นงานวิจัยเชิงคุณ ภาพ
(Quality Research) ที่อาศัยวิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการศึกษา
ข้ อ มู ล จากเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Documentary Source) เพื่ อ เสนอผลการศึ ก ษาที่ ส ามารถให้
ข้ อเท็จจริงที่ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ ซึง่ ประกอบด้ วยวิธีการดังต่อไปนี ้
3.1 การกาหนดกลุม่ เป้าหมาย
3.2 การกาหนดเครื่ องมือในการวิจยั
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 การนาเสนอข้ อมูล

3.1 การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัย เน้ น การศึกษาสโมสรบาสเกตบอลไทยเฉพาะ 3 สโมสร ได้ แ ก่
สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม และสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยอาศัยข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant Observation) โดยผู้วิจัยได้ เข้ าไปสังเกตการณ์ การฝึ กซ้ อมเพื่อเข้ าร่ วมการแข่ง
บาสเกตไทยอาชี พ และได้ ไปดูการแข่งขัน บาสเกตบอลไทยอาชี พ ประจ าปี 2557 โดยจะมี ขึน้
ระหว่า งวัน ที่ 31 พฤษภาคม – 23 สิ ง หาคม 2557 ในนัด การแข่ ง ขัน คู่เปิ ดสนาม เมื่ อ วัน ที่ 1
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มิ ถุน ายน 2557 และจากเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อง (Documentary Source)ได้ แ ก่ แหล่งข้ อมูลที่ เป็ น
เอกสาร เทปบันทึกภาพ ที่ครอบคลุมเนื ้อหาของสโมสรกีฬาบาสเกตบอลไทยโดยอาศัยข้ อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เช่น
1. ข่าวและบทความจากหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่างๆ ที่มีเนื ้อหา
เกี่ ย วกั บ ประวัติ ค วามเป็ นมา การด าเนิ น งานของสโมสร และการสื่ อ สารของสโมสรกี ฬ า
บาสเกตบอลไทย
2. เทปบันทึกภาพที่เกี่ยวข้ องกับสโมสรกีฬาบาสเกตบอล การดาเนินงาน การสื่อสาร
ของสโมสร
3. ข้ อมูลทางสื่อออนไลน์ อาทิเช่น เว็บไซต์ (Website) เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิต
เตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) และยูทูป (YouTube) โดยการดูผ่านทางอินเตอร์ เนตซึ่ง
เป็ นช่วงเวลาที่แต่ละสโมสรบาสเกตบอลไทยมีการเน้ นการสื่อสารเรื่ อง การแข่งขันบาสเกตบอล
ไทยอาชีพ หรื อ ไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก 2557 (TBL)
เพื่อนาข้ อมูลทังหมดมาวิ
้
เคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา แล้ ว
นามาเสนอข้ อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Description)
กลุ่มเป้าหมายที่ผ้ ูวิจัยได้ เลือกที่จะสัมภาษณ์ แบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1) คณะผู้บริหารระดับสูง จานวน 4 คน ซึ่งประกอบด้ วย
1. คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร

ตาแหน่ง ประธานสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค

2. คุณสุนทรพงศ์ มะรินธร

ตาแหน่ง หัวหน้ าผู้ฝึกสอนสโมสรบาสเกตบอล
ทิวไผ่งาม

3. คุณมนตรี ตังสุ
้ ขเกษม

ตาแหน่งผู้จดั การสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

4. คุณอภิโชค แซ่โค้ ว

ตาแหน่ง ผู้จดั การสโมสรบาสเกตบอลโมโน
แวมไพร์

2) พนักงาน จานวน 2 คน ซึ่งประกอบด้ วย
1. คุณชาญชัย บุญพร้ อม
ตาแหน่ง เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
2.นายเฉลิมศักดิ์ พานิชพัฒนากิจ ตาแหน่ง Facebook Adminสโมสร
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บาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3) สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทย จานวน 10 คน ซึ่งประกอบด้ วย
1. ดร.เนตรทราย วงศ์อปุ ราช ตาแหน่งกรรมการบริหารนิตยสารชู้ตอิท และ
เป็ นหนึง่ ในเจ้ าของสโมสรบาสเกตบอล
นครปฐมแมดโกทและสิริธร
2. คุณเจษฎา บุญประสม

ตาแหน่ง ผู้สื่อข่าวกีฬาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีชอ่ ง3
3. คุณลักษณ์สดุ า รักษากิจ
ตาแหน่ง หัวหน้ ากองบรรณาธิการข่าว
กีฬา ช่อง 9
4. คุณจาลักษณ์ ล้ วนรอด
ตาแหน่งผู้สื่อข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
5. คุณนฤเบศวร์ ถนิมพาสน์
ตาแหน่งผู้สื่อข่าวกีฬาเดลินิวส์
6. คุณเนติ มีโอสถ
ตาแหน่งผู้สื่อข่าวกีฬาเดลินิวส์
7. คุณนที ศรี พารัตน์
ตาแหน่งผู้ชว่ ยหัวหน้ าข่าวกีฬามติชน
8. คุณกมลวรรณ เติมสายทอง ผู้ชมบาสเกตบอลไทย อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน
10. คุณพัฒน์ สุขมี
ผู้ชมบาสเกตบอลไทย อาชีพนักศึกษาปี ที่ 3
11. คุณวทัญญู เลิศปั ญญา
ผู้ชมบาสเกตบอลไทย ผู้ชว่ ยอาจารย์สอน
ทาอาหารไทย
เหตุผลที่ผ้ ูวิจัยเลือกแบ่ งกลุ่มในการสัมภาษณ์ เป็ น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 คณะผู้บริหารระดับสูงซึง่ เป็ นผู้วางแผนและกาหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
ให้ แก่สโมสรบาสเกตบอลไทย
กลุ่มที่ 2 พนักงานเป็ นกลุ่มที่ปฏิบตั ิงานตามนโยบายและการวางแผนของผู้บริ หาร อาจ
มี ทัศ นะที่ แ ตกต่า งกัน ออกไป อี ก ทัง้ ยัง เป็ นผู้ใกล้ ชิ ด โดยตรงกับ กลุ่ม สื่ อ มวลชนไทยและผู้ช ม
บาสเกตบอลไทย จึงสามารถเข้ าถึ ง การรั บ รู้ และความนิ ย มของกลุ่ม สื่ อมวลชนไทยและผู้ช ม
บาสเกตบอลไทยได้
กลุ่มที่ 3 สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทย เป็ นกลุม่ ที่ได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารและติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของสโมสรบาสเกตบอลไทย

53
เพราะแต่ละกลุม่ อาจมีทศั นะที่แตกต่างกัน การแบ่งกลุม่ จึงช่วยทาให้ ผ้ วู ิจยั สามารถแยกแยะ
และรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างเป็ นระบบ กลุ่มบุคคลทัง้ 3 กลุ่มนี ้เกี่ยวข้ องและมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับการทาวิจยั ครัง้ นี ้ จึงสามารถให้ ข้อมูลแก่ผ้ วู ิจยั เกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องการศึกษาได้ เป็ นอย่างดี ทาให้
การศึก ษาวิ จัย มี ค วามครอบคลุม เนื อ้ หาครบถ้ วน อัน จะท าให้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ มี ค วามแม่ น ย า
น่าเชื่อถือ และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครัง้ นี ้
3.2 การกาหนดเครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
1) แนวการสัมภาษณ์ แบบไม่ เป็ นทางการ (Informal Interview)ซึง่ ผู้วิจยั จะเตรี ยม
คาถามแบบกว้ างๆไว้ ล่วงหน้ า เพื่อให้ ได้ คาตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั อีกทังยั
้ งเปิ ดโอกาส
ให้ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ ข้อมูลสามารถพูดได้ อย่างเต็มที่ตามประเด็นที่ผ้ ูวิจยั ได้ ตงไว้
ั ้ และยืดหยุ่น
ประเด็นคาถามตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์
2) แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย ซึง่ ผู้วิจยั ใช้ ในการบันทึกข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากการ
สังเกต สัมภาษณ์ ตลอดจนการพูดคุยกับกลุม่ เป้าหมายที่ให้ ข้อมูลตลอดระยะเวลาในการทาวิจยั
3) เทปบันทึกเสียง ผู้วิจยั จะบันทึกการสัมภาษณ์และการพูดคุยกับกลุม่ เป้าหมายทุกคน
เพื่ อสามารถนามาใช้ วิเคราะห์ในภายหลัง ซึ่งจะทาให้ การรวบรวมข้ อมูลของวิจัยครัง้ นี ม้ ีความ
สมบูรณ์และครบถ้ วนในแง่มมุ ต่างๆ
4) ตัวผู้วิจัย ซึง่ จะวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นที่ได้ จากการพูดคุย การสัมภาษณ์และการสังเกต
ไปพร้ อมกับการรวบรวมข้ อมูล
5) กล้ องบันทึกภาพ ซึง่ ผู้วิจยั ใช้ ในการบันทึกภาพในการสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมาย เพื่อเป็ น
เอกสารอ้ างอิง ตลอดจนลาดับเหตุการณ์จากภาพที่รวบรวมในการวิจยั ครัง้ นี ้
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษา “กลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย” ดังนัน้
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การรวบรวมข้ อมูลจึงเป็ นการเก็บข้ อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายในสโมสรบาสเกตบอลไทย โดยใช้
วิธีการเก็บข้ อมูล ดังนี ้
1) เอกสารที่เกี่ยวข้ อง (Documentary Source)อันได้ แก่ เอกสารที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การ
สื่ อ สาร และการบริ ห ารจัด การสื่ อ ข่ าวสาร และบทความที่ เกี่ ย วข้ อ งตลอดจนภาพถ่ า ยและ
หลักฐานอื่นๆ เพื่อเก็บข้ อมูลที่กาหนดไว้ ในวัตถุประสงค์
2) การแนะนาตัว ผู้วิจยั ทาการแนะนาตัวกับผู้ให้ ข้อมูล ตลอดจนการกาหนดสถานภาพและ
บทบาทของผู้วิจยั โดยเปิ ดเผย (Over Rule) และแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลทุกคนได้ ทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ในครัง้ นี ้
3) ตัวผู้วิจัย ซึง่ จะเป็ นผู้สมั ภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับ
เนื อ้ หาที่ ได้ กาหนดไว้ ในวัต ถุป ระสงค์ ผู้วิจัยจะใช้ การสัม ภาษณ์ แ บบไม่เป็ นทางการ ซึ่งมี ก าร
กาหนดแนวคาถามแบบกว้ างๆไว้ ล่วงหน้ าและใช้ เทคนิคหลายๆวิธีการผสมผสานกัน ได้ แก่ การ
สัม ภาษณ์ โดยเปิ ดกว้ า งไม่ จ ากัด ค าตอบและการสัม ภาษณ์ แ บบมี จุด สนใจเฉพาะ เน้ น การ
สัม ภาษณ์ ผ้ ูบริ ห ารและพนักงานของสโมสรบาสเกตบอลไทย และกลุ่มสื่อมวลชนไทยและผู้ชม
บาสเกตบอลไทย
4) การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation)เป็ นหลักโดยวิธีการสังเกตและ
สัม ภาษณ์ อ ย่างไม่เป็ นทางการ (การซัก ถามหรื อ การพูด คุย ) ผู้วิ จัย จะสัง เกตการกระท าหรื อ
พฤติกรรมต่างๆของกลุม่ สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทย
5) ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
ระยะที่ 1 ก่อนเก็บข้ อมูล ผู้วิจยั ทาการศึกษาและรวบรวมข้ อมูลประวัตสิ โมสรบาสเกตบอล
ไทยที่เกี่ยวข้ องภายในเวลา 1 เดือน
ระยะที่ 2 ระหว่างเก็บข้ อมูลโดยการนัดหมายและสัมภาษณ์ คณะผู้บริ หารและพนักงาน
สโมสรบาสเกตบอลไทย และกลุ่มสื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทย ตลอดจนการสังเกต
และพูดคุยกับผู้ชมบาสเกตบอลไทยภายในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
ระยะที่ 3 หลังการเก็บข้ อมูล ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สร้ างบทสรุปตามกรอบแนวคิด
การวิจยั และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากการลงพื ้นที่ภาคสนาม
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โดยแบบสามเส้ า คือ การทดสอบว่าถ้ าเราไปเก็บข้ อมูลยังสถานที่ เดิม แต่เปลี่ยนเวลาหรื อตัวผู้
สัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้ จะได้ จะยังคงเหมือนเดิมหรื อไม่ ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้ อมๆกับการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตามหลักวิจยั เชิงคุณภาพและ
ทาการตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวม โดยใช้ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ ของข้ อมูล
แบบสามเส้ าวิธีรวบรวมข้ อมูล ซึง่ เป็ นการแสวงหาข้ อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน เพื่อรวบรวมข้ อมูล
เป็ นเรื่ องเดียวกัน คือ จากการสังเกต การซักถาม และการศึกษาข้ อมูลจากเอกสาร โดยนาข้ อมูล
ทังหมดที
้
่เก็บรวบรวมมาเปรี ยบเทียบซึง่ กันและกันในประเด็นต่างๆ ที่ต้องการศึกษาดังนี ้
1) สโมสรบาสเกตบอลไทยมีกลยุทธ์การสื่อสารอย่างไร
2) สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการบริหารจัดการสื่ออย่างไร
3) ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของสโมสรบาสเกตบอลไทย
ผู้วิจัยใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบอุปนัย คื อ การตีความหมายเพื่ อสร้ างข้ อสรุ ปจาก
ปรากฏการณ์ โดยเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ได้ จากการสัมภาษณ์ และสังเกตในขณะอยู่ในสนามด้ วย
ตนเองและวิเคราะห์ ข้อมูลตามล าดับ โดยพิจารณาความสัม พันธ์ ของปรากฏการณ์ ต่างๆ แล้ ว
นามาหาประเด็นหลักและข้ อสรุปร่วม จากนันท
้ าการจาแนกข้ อมูลตามประเด็นต่างๆ และทาการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ที่ ได้ เพื่ อตอบปั ญ หานาวิจัย ซึ่งการวิเคราะห์ ข้อมูลจนกระทั่งการเขี ยนรายงาน
ผู้วิ จัย อาจเปลี่ ย นฐานคติ ไ ด้ ต ามข้ อ มู ล ปรากฏการณ์ ที่ ค้ น พบ ซึ่ ง อาจถูก ปรั บ เปลี่ ย นตลอด
กระบวนการศึกษาและจะถูกนามาวิเคราะห์เพื่อเป็ นข้ อสรุปของการตอบปั ญหานาวิจยั

3.5 การนาเสนอข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ นาเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ในแบบพรรณนาวิเคราะห์
(Analysis Description) โดยการนาเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาวิเคราะห์ เรื่ องกลยุทธ์การ
สื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย” เป็ นงานวิจยั
เชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ รูปแบบการสัมภาษณ์ เชิงลึก การศึกษาเนือ้ หาจาก
เอกสารและบทความรวมถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยเข้ าชมการแข่งบาสเกตบอลไทยแลนด์
อาชีพและดูการฝึ กซ้ อมของแต่ละสโมสร
4.1 กลยุทธ์ การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย
ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิจยั กลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย 3
สโมสร ได้ แก่ กลยุท ธ์ การสื่ อสารของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคกลยุท ธ์ การสื่ อสารของสโมสร
บาสเกตบอลทิวไผ่งาม และ กลยุทธ์ การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี
รายละเอียดดังนี ้
4.1.1 กลยุทธ์ การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
ผลการศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค แบ่งได้ เป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
4.1.1.1 กลยุทธ์ด้านสาร
จากการศึกษาจากเว็บไซต์ (Website) http://www.hitechbasketballclub.com/
รวมถึงเว็บไซต์ (Website) ต่างๆ สื่อสังคมออนไลน์ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค และจากการ
สัมภาษณ์ คุณชาญชัย บุญพร้ อม เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ให้ เหตุผลใน
การสร้ างความน่าเชื่อถือและการสร้ างสัมพันธภาพอย่างต่อเนื่องกับบรรดาผู้ชมและแฟนคลับเพื่อ
จะสื่อความหมาย ผ่านการนาเสนอตัวตนของสโมสรในรูปแบบต่างๆ ทางสโมสรได้ ใช้ กลยุทธ์สาร
ได้ มีการสร้ างสารในหลายรูปแบบ เช่น การใช้ ตราสัญลักษณ์ประจาสโมสร สีประจาสโมสร การใช้
สมญานามของสโมสรและเพลงประจาสโมสร ดังมีรายละเอียด ดังนี ้
1) การใช้ ตราสัญลักษณ์ ประจาสโมสร
หลังจากทางทีมไฮเทค เจ้ าของแชมป์ถ้ วยพระราชทานชาย ก. 4 สมัย
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และแชมป์รายกายไทยแลนด์โอเพ่น4 สมัยซ้ อน ได้ จบั มือกับทางจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็ นตัวแทนเข้ า
ร่ ว มการแข่ ง ขัน ลี ก บาสเกตบอลอาชี พ "ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ลี ก " (Thailand Basketball
League) ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2555 หรื อ "ทีบีแอล 2555 (Thairath, 2555) ทาให้ การสร้ างโลโก้ เกิ ด
การผสมผสานระหว่างคาเข้ ากับภาพ ดังนี ้

ภาพที่ 4.1 การใช้ ตราสัญลักษณ์ประจาสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
รูปฉลาม หมายถึง จังหวัดชลบุรี
รูปลูกบาสเกตบอล หมายถึง สโมสรบาสเกตบอล
สีฟ้า หมายถึง สีประจาสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
สีขาว-ดา หมายถึง สีตวั อักษรของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
ค า “ CHONBURI HITECH BASKETBALL CLUB” หมายถึ ง การเป็ น
พันธมิตรระหว่างจังหวัดชลบุรีและสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
2) สีประจาสโมสร
สีประจาสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค คือ สีฟ้า ไม่วา่ จะเป็ น เสื ้อผ้ า หรื อ
การมี กิ จ กรรมใดๆ ก็ ต าม สี ฟ้ าจะต้ อ งมี ป รากฏให้ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ที่ เป็ นตัว แทนของสโมสร
บาสเกตบอลไฮเทค
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ภาพที่ 4.2 การใช้ สีประจาสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคในรูปแบบของเสื ้อผ้ า
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.

ภาพที่ 4.3 การใช้ สีประจาสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคในรูปแบบของธง
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2555.
“ ทังนี
้ ้ สีขาว-ดา เป็ นสีที่เป็ นที่นิยมของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
เนื่องจากเสื ้อนักกีฬาบาสเกตบอลที่ใช้ มกั จะเป็ นสีขาว-ดา และมีความเชื่อและศรัทธาในการสร้ าง
ผลงานของสโมสร ” ชาญชัย บุญพร้ อม (สัมภาษณ์, 2 มิถนุ ายน 2557)
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ภาพที่ 4.4 การใช้ สีที่เป็ นที่นิยมของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2555.
3) การใช้ สมญานามของสโมสร
“สิงห์ทงุ่ ครุ” เป็ นการใช้ สมญานามที่เกิดจากบรรดาสื่อมวลชนวงการกีฬา
ไทยได้ เรี ย กขานสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค เนื่ อ งจากสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ตัง้ อยู่ที่ โรง
ยิมเนเซียม ของสโมสรไฮเทค ซอย ประชาอุทิศ 74/1 ทุง่ ครุ

ภาพที่ 4.5 "สิงห์ทงุ่ ครุ"ยัดห่วง"ไฮเทค" ย่างก้ าว22ปี สูท่ ีมเบอร์ หนึง่ ของไทย
แหล่ งที่มา: Matichon, 2556.
จากการสัมภาษณ์ ชาญชัย บุญพร้ อม (สัมภาษณ์, 2 มิถนุ ายน 2557)
เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคพบว่า
การสร้ างตราสัญลักษณ์ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคนัน้ สาหรับประธานสโมสร
บาสเกตบอลไฮเทคเมื่ อมองว่าอะไรที่ ดี อยู่แล้ ว จะไม่ค่อ ยเปลี่ ย น ดังนัน้ การ

60
ออกแบบจึงให้ เจ้ าหน้ าที่ ประชาสัม พัน ธ์ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคเป็ นคนตัง้
หัวข้ อมาว่าช่วยสื่อสารอะไร ด้ วยหลักการที่ว่าการสื่อสารใดๆ ต้ องมีรูป พร้ อมทัง้
คิดและออกแบบ “เน้ นสีฟ้าในทุกการออกแบบ ต้ องมีสีฟ้า ไม่ให้ คนว่าได้ ว่าไม่มี
Theme ในการนาเสนอที่เป็ นของสโมสรต้ องมีสีฟ้า ยกเว้ นกิจกรรมที่มีผ้ รู ่วมการ
จัดการกิจกรรม เช่น โรงเรี ยนอัสสัมชัน สีประจาโรงเรี ยนคือ แดงขาว ก็จะมีสีของ
ผู้ร่วมจัดกิจกรรมประกอบด้ วย
4) เพลงประจาสโมสร

ภาพที่ 4.6 The last boom
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2557.
เพลงประจาสโมสรของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค เป็ นลักษณะเพลงบูม
โดยเมื่ อ ได้ ท ากิ จ กรรมใดๆ สิ น้ สุ ด ลง จะร่ ว มกั น ร้ องโดยมี ค าร้ องว่ า “H-I-H-I-H-I-T-E-C-HHI....TECH”
จากการสัม ภาษณ์ นิ พ นธ์ ชวลิ ต มณเฑี ย ร (สัม ภาษณ์ , 2 มิ ถุน ายน
2557) ประธานสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ให้ ทรรศนะว่า
“สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ มงุ่ เน้ นการนาเสนอตัวตนของสโมสรในลักษณะที่แสดงถึงความเป็ น
ครอบครัวของสโมสรที่สง่ ถึงผู้ชมบาสเกตบอลไทยสามารเข้ าถึงได้ ทกุ เพศทุกวัยทุกคนในครอบครัว
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ได้ และได้ ทาให้ เป็ นที่ประจักษ์ ในความเป็ นธุรกิจเอกชนที่ได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนวงการกีฬาใน
ฐานะผู้ชื่นชอบบาสเกตบอลไทย”

ภาพที่ 4.7 เหล่านักกีฬาบาสเกตบอลได้ ยกประธานสโมสร
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2555.
การสร้ างผลงานของสโมสรไฮเทคที่ ผ่ า นมา ท าให้ เป็ นที่ รับ รู้ ในวงการกี ฬ าในการรั ง้
ตาแหน่งต้ นๆในแต่ละรายการการแข่งขัน เน้ นการสร้ างสารให้ รับรู้ ความเป็ นที่ยอดนิยม
และมีผลงานที่โดดเด่นในการเป็ นที่1 และการรักษาความเป็ นที่ 1
ความเป็ นตัวตนของไฮเทคเริ่มสูง เน้ นความเป็ นครอบครัว (Family )บาง
ทีบาสเกตบอลคลับนึง คือ คลับสโมสร ใส่ความเป็ น ครอบครัว เข้ าไป ประกอบกับ ไฮเทค
ให้ ก ารสนับ สนุน แก่ โรงเรี ย นซึ่ง เป็ นฐานใหญ่ เด็ก นัก เรี ย นมี เยอะ อย่ าง อัส ชัม ธนบุรี
เบญจมราชา สายปั ญญา หรื อโรงเรี ยนเล็กๆ ไฮเทคช่วยบรรดาเด็กนักเรี ยน ทาให้ ไฮเทคมี
แฟนคลับมากขึ ้น นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร (สัมภาษณ์, 2 มิถนุ ายน 2557)
นอกจากนี ้การสัมภาษณ์ คุณเจษฎา บุญประสม (สัมภาษณ์, 2 มิถนุ ายน 2557)ผู้สื่อข่าว
กีฬาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีชอ่ ง3 ยังพบว่า
การนาเสนอตัวตนสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคผ่านกลยุทธ์สาร ได้ แก่
1. สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค เป็ นสโมสรของเอกชน ทาให้ การ
พัฒนาการผลงานที่เติบโตขึ ้นมาโดยตลอด เนื่องด้ วยงบประมาณและพันธมิตรที่ให้ การ
สนับสนุน
2. สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ในฐานะผู้ตดิ ตามวงการกีฬา
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บาสเกตบอลไทยจะจาเสื ้อไฮเทคแอพพาเรไลได้ นัน่ คือ เสื ้อสีขาวสีดา
3. การจดจาสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคของผู้ชมและแฟนคลับบาสจะ
จ าโลโก้ ไม่ค่อยได้ แต่ที่ จ ะเป็ นภาพติดตาและจะจ าได้ คื อ เสื อ้ ขาว และ Wording “Hi
Tech”
การสร้ างอัตลักษณ์ของสโมสรบาสเกตบอลไทย ยังมีการดาเนินการ
สื่อสารผ่านอัตลักษณ์ไม่คอ่ ยชัดเจน
คุณ เจษฎา บุญ ประสม (สัมภาษณ์ , 2 มิถุนายน 2557)ผู้สื่อข่าวกี ฬาสถานีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีชอ่ ง3 กล่าวว่า
ยัง มี ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ ผู้ที่ ส นใจจะด าเนิ น การใช้ ก ลยุท ธ์ ส ารในการสื่ อ สารสโมสร
บาสเกตบอลไฮเทคให้ เป็ นที่ จ ดจ ามากยิ่ ง ขึ น้ คื อ การสร้ างอั ต ลั ก ษณ์ ของสโมสร
บาสเกตบอลไทย ที่พอจะทาให้ คนในวงการกีฬานึกออก คือ โลโก้ ชลบุรีไฮเทค เป็ น ฉลาม
แล้ วมี ลูกบาสโลโก้ ช้ างไทยแลนด์ ส แลมเมอร์ ก็ เป็ นช้ าง เป็ นการใช้ รูป ภาพที่ ให้ สื่ อ ถึ ง
ความหมายและตัวตนของสโมสร “สโมสรบาสเกตบอลไทย สื่ อผ่านอัตลักษณ์ ไม่ค่อย
ชัดเจน และเอกลักษณ์ไม่คอ่ ยชัดเจน
สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ อาศัยกลยุทธ์สารเพื่อใช้ สร้ างความเชื่อถือ และสร้ างสัมพันธภาพใน
ระยะยาว
4.1.1.2 กลยุทธ์การใช้ สื่อกิจกรรม
จากการสัม ภาษณ์ คุณ นิพ นธ์ ชวลิตมณเฑี ยร (สัมภาษณ์ , 2 มิถุนายน 2557)ประธาน
สโมสรบาสเกตบอลบาสเกตบอลไฮเทค พบว่า
สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ได้ มี การวางแผนการใช้ กลยุทธ์ การใช้ สื่ อกิ จกรรม (Activity
Media Strategy) โดยกาหนดเป้าหมายที่แน่ชัดของสโมสรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการเป็ นผู้นาที่โดดเด่นในการสร้ างสัมพันธ์ระหว่างสโมสรกับ
ผู้ชมบาสเกตบอลไทย ทางสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ ใช้ กลยุทธ์ สื่อกิจกรรม (Activity
Media Strategy) อยู่ 2 ประเภท คือ
1) รายการการแข่งบาสเกตบอล (Basketball Tournament)
2) กิจกรรมพิเศษ ได้ แก่ ไฮเทคซัมเมอร์ แคมป์ (Hi-Tech Summer
Camps) และ ไฮเทคบาสเกตบอลเทรนนิ่ง (Hi-Tech Basketball Training)
3) กองเชียร์ ชื่อกลุม่ “อุลตร้ าสแลมเมอร์ ”
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มีรายละเอียดดังนี ้
1) รายการการแข่ งบาสเกตบอล ( Basketball Tournament)
จากการศึกษาข้ อมูลรายชื่อผู้บริหารและกรรมการสโมสร
www.chonburi.hitechbasketballclub.com เมื่ อวันที่ 3 มี น าคม 2557 จะเห็ นได้ ว่าผู้บ ริ ห ารของ
สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคมีบทบาทสาคัญต่อการผลักดันวงการบาสเกตบอลไทย ทาให้ สโมสร
บาสเกตบอลไฮเทคได้ รับโอกาสในการเข้ าร่ วมการแข่งขันรายการต่างๆ แทบทุกรายการใหญ่ ๆ
ส่งผลให้ การสร้ างสัมพันธ์ ระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคกับผู้ชมและแฟนคลับของสโมสรได้
อย่างกว้ างขวาง
จากการสัม ภาษณ์ คุณ นิพ นธ์ ชวลิตมณเฑี ยร (สัมภาษณ์ , 2 มิถุนายน 2557)ประธาน
สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค รายการการแข่งขันที่สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ สร้ างสัมพันธ์กบั ผู้ชม
และแฟนคลับมาตลอด ทัง้ รายการการแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศในอดีตที่ผ่านมา
รายการแข่งขันต่างๆจะเป็ น การสื่อสารหลักระหว่างสโมสรกับบรรดาผู้ชม
กิจกรรมพิเศษ (Special Activity)
จากการสัมภาษณ์ประธานสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค กิจกรรมที่ได้
ดาเนินการ ได้ แก่ ไฮเทคซัมเมอร์ แคมป์ และไฮเทคเทรนนิ่ง
1) ไฮเทคซัมเมอร์ แคมป์ (Hi-Tech Summer Camps)
จากการศึกษาจากข้ อมูล http://www.hitechbasketballclub.com/summer/index.html เมื่ อวันที่
3 มีนาคม 2557

ภาพที่ 4.8 โลโก้ การจัดกิจกรรม ไฮเทคซัมเมอร์ แคมป์ (Hi-Tech Summer Camps) ปี 2556
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club, 2556.
ความเป็ นมาของการเปิ ดโครงการ Hi-Tech SummerCamps 2556
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สืบเนื่องจากกระแสการตอบรับอย่างล้ นหลามของการเข้ าร่ วมฝึ กบาสเกตบอลระดับเยาวชนของ
โครงการ Hitech Basketball Training ณ โรงยิมส์บาสเกตบอลสโมสรไฮเทค ถนนประชาอุทิศ ที่
เริ่ ม ตัง้ แต่ วัน ที่ 1 ธัน วาคม 2555 เป็ นต้ น มา ซึ่ง มี ระยะโครงการ 3 เดือ น จึงท าให้ ทางสโมสร
บาสเกตบอลไฮเทคคานึงถึงความสาคัญในการพัฒนาในระดับเยาวชน เพื่อต่อยอดให้ เป็ นนักกีฬา
บาสเกตบอลอาชีพและนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติในอนาคตทางสโมสรไฮเทคจึงร่วมกับโรงเรี ยน
อัสสัม ชัญ ธนบุรี ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนชัน้ นาของประเทศ โดยเฉพาะในด้ านการกี ฬ า ซึ่งทางโรงเรี ยน
อัสสัมชัญธนบุรี มีความพร้ อมทังในด้
้ านสนามฝึ กซ้ อมบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน 2 สนาม ใน
ด้ านสถานที่พกั โรงอาหาร และอื่นๆ จึงเกิดเป็ นโครงการ Hitech Summer Camp 2556

ภาพที่ 4.9 HI-TECH ACT SUMMER CAMP DAY 3
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2556.
นิ พ นธ์ ชวลิ ต มณเฑี ย ร (สัม ภาษณ์ , 2 มิ ถุน ายน 2557) ประธานสโมสรบาสเกตบอล
ไฮเทค ให้ เหตุผลว่า
ในการเปิ ดโครงการ Hi-Tech Summer Camps 2556 เพื่ อ จะสื่ อ ความหมาย คื อ
Summer Camp มากิ นนอนอยู่กับ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค เหมาะส าหรับเด็กๆที่ อยู่
ต่างจังหวัด ไม่สามารถเดินทางมาเสาร์ – อาทิตย์ได้ เพราะเด็กๆจะมา 7 วัน 7 คืน อยู่กับ
ไฮเทค เนื่องจากเห็นน ้าท่วมปี 2554 เห็นตัวอย่างทหารว่าช่วยเหลือประชาชน จึงเล็งเห็น
ว่าโค้ ชสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคและนักกี ฬาบาสเกตบอลก็เป็ นนักกีฬาบาสเกตบอลทีม
ชาติซึ่งเป็ นผู้เล่นระดับต้ นๆของประเทศ จึงเกิดคาถามว่า ทาไมช่วงเวลาที่ไม่มี รายการ
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การแข่ง ขัน น่า จะให้ เหล่านัก กี ฬ าบาสเกตบอลของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคซึ่ง เป็ น
นักกี ฬ าบาสเกตบอลที ม ชาติอยู่แล้ วได้ สร้ างประโยชน์ ให้ แก่สังคม นี่ คือความจริ งใจที่
ประธานสโมสรบาสเกตบอลไฮตังใจมอบให้
้
นกั กีฬาบาสเกตบอลแม้ ว่าจะมีรายได้ อยู่แล้ ว
แต่ว่าตรงนี ้ ถือเป็ นรายได้ เสริ มให้ นกั กีฬาบาสเกตบอล แต่รายได้ แลกกับการทางานด้ วย
การทาบุญ ทาในสิ่งที่ ตวั เองถนัด ทาตัวเป็ นต้ นแบบนักกี ฬ าบาสเกตบอลที่ ดี (Idol) ให้
เด็กๆ สถานที่ในการจัดโครงการ ทางสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ โรงเรี ยนอัสชัมธนบุรี
เนื่องจากมีที่พกั อยู่ที่โรงเรี ยน โดยมีเตียง 200 เตียงอย่างดี พร้ อมด้ วยสนามบาส สระว่าย
น ้า เวทเทรนนิ่ง โรงอาหาร และทีมโภชนการ ทุกอย่างมีความครบถ้ วน นัน่ คือการร่วมมือ
กัน โรงเรี ยนก็ได้ ทาโครงการเพื่อสังคมกันและสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคเป็ นผู้อานวยการ
ดาเนินการจัดโครงการ

ภาพที่ 4.10 HI-TECH ACT SUMMER CAMP DAY 3
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2556.
ในช่วงสันเราสามารถดึ
้
งเด็กๆให้ เข้ ามา แล้ วแฟนคลับเราก็เยอะ
เราก็ไม่ได้ หวังผลมาก แต่มนั เป็ นผลพลอยได้ มากกว่า
นอกจากนี ้ยังพบว่าสิ่งที่สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ รับ ในแง่สงั คมสโมสรบาสเกตบอล
ไฮเทคสามารถดึงกลุ่มเด็กๆที่มีความสนใจเหมือนกันมาอยูก่ บั กีฬาที่ชื่นชอบด้ วยกันไม่วา่ ทักษะจะ
ได้ รับการพัฒนามากน้ อยตามความสามารถเพียงใด แต่สิ่งที่เด็กกลุ่มนี ้จะได้ คือเด็กกลุ่มนี ้แทนที่
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จะไปนัง่ เล่นเกมส์ก็จะไม่มีเพราะมาเข้ าร่วมกิจกรรมตรงนี ้ มาที่กีฬาบาสเกตบอลสิ่งนี ้จะติดตัวของ
เด็กๆไปซึง่ เป็ นเรื่ องดี
2) ไฮเทคบาสเกตบอลเทรนนิ่ง Hi-Tech Basketball
Training จากการศึ ก ษ าจากเว็ บ ไซด์ /www.hitechbasketballclub.com/training/index.html
ความเป็ นมาของการเปิ ดโครงการ Hi-Tech Basketball Training สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคเชื่อ
ว่าเยาวชนเป็ นกาลังสาคัญ ของวงการบาสเกตบอลเมืองไทย แต่ปัจจุบนั เยาวชนไทยส่วนมากที่
สนใจในกี ฬ าชนิ ดนี ้ ยัง ไม่ได้ รับ การฝึ กสอนที่ ถูกต้ องมากเท่าที่ ควร ใช้ เวลาว่างไปแบบไม่เป็ น
ประโยชน์ จึงมีเพียงส่วนน้ อยที่เมื่อเติบใหญ่มาแล้ วจะประสบความสาเร็ จในกีฬาชนิดนี ้ รวมไปถึง
สโมสรต่ า ง ๆ ที่ ห านั ก กี ฬ าบาสเกตบอลที่ มี พ รสวรรค์ และ ความสามารถได้ ยากยิ่ ง จาก
ประสบการณ์ ในการส่ง ที ม เข้ าร่ วมการแข่งขันในทัวร์ น าเม้ น ท์ ต่าง ๆ ท าให้ สโมสรตระหนัก ว่า
ประเทศไทย ยังขาดนักกีฬาบาสเกตบอลที่มีความสามารถอีกมาก เนื่องจากเยาวชนไม่ได้ รับการ
ฝึ กฝนที่ถูกต้ องและต่อเนื่อง ด้ วยเหตุนี ้สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคเล็งเห็นถึงปั ญหาดังกล่าว จึงได้
เริ่ มโครงการ Hi-Tech Basketball Training ขึ ้นมา เพื่อมอบหลักสูตรพัฒนานักบาสเกตบอลระดับ
เยาวชน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตนักกี ฬ าบาสเกตบอลที่มีคุณ ภาพส่งออกสู่ตลาดบาสเกตบอล
เมืองไทย รวมทังมองหาเยาวชนที
้
่มีความสามารถขึ ้นมาทดแทนนักกีฬาบาสเกตบอลของสโมสร
รวมถึ งสนับ สนุน ให้ เยาวชนไทยได้ ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ โดยผู้ป กครองสามารถเข้ ามา
ติดตามการเรี ยนการฝึ กสอนของบุตรหลานได้ แบบใกล้ ชิดรวมถึงขอคาแนะนาจากบรรดาโค้ ชและ
ผู้ฝึกสอนได้ อีกด้ วย

ภาพที่ 4.11 โลโก้ การจัดกิจกรรม โครงการ Hi-Tech Basketball Trainingปี 2555
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club, 2555.
“กิจกรรม Training Camp ทาให้ สโมสรบาสเกตบอลได้ แฟน
คลับ ตังแต่
้ เด็กตัวเล็กๆ 8 – 10 ปี อีกทังพ่
้ อแม่ที่เข้ ามาทาให้ มาเป็ นแฟนคลับได้ อีก ” นิพนธ์ ชวลิต
มณเฑียร (สัมภาษณ์, 2 มิถนุ ายน 2557)
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ภาพที่ 4.12 การจัดกิจกรรม โครงการ Hi-Tech Basketball Training ปี 2555
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club, 2555.
ทังสองกิ
้
จกรรมที่สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ จดั ขึ ้น ทาให้ ผมได้ คดิ ต่อยอดจาก
การที่ไม่ได้ เพิ่มยอดไลค์ด้วยวิธีการนาไปโพสแล้ วบอกว่าให้ มากดไลค์เยอะๆ กลายเป็ นนา
กิ จ กรรมดัง กล่ า วมาสื่ อ สารผ่ า นบนสื่ อ ออนไลน์ ข องสโมสรอย่ า ง เฟสบุ๊ คแฟนเพจ
(Facebook Fan page) ส่งผลให้ มี คนเข้ ามากดไลค์เพิ่ม ขึน้ ยอดไลค์แต่ละวันของแฟน
เพจ เฉลี่ยอยู่ที่ 200 – 300 คน กลุ่มคนที่เข้ ามาก็จะมีทงเด็
ั ้ กๆ เยาวชน และพ่อแม่ อีกทัง้
ผู้ปกครอง และญาติๆ ของเด็กๆ ทาให้ กิจกรรมของสโมสรเป็ นที่ร้ ูจกั และเป็ นที่สนใจของ
แฟนบาสเกตบอลทุกเพศทุกวัย (นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร ,สัมภาษณ์, 2 มิถนุ ายน 2557)
1) กองเชียร์ ชื่อกลุม่ “อุลตร้ าสแลมเมอร์ ”
เบื อ้ งหลัง ความส าเร็ จ ที่ ไ ม่ เคยรู้ มาก่ อ น นั่น คื อ กองเชี ย ร์ "อุล ตร้ าสแลม
เมอร์ ส" ซึง่ เปรี ยบเหมือนพลังสาคัญ เป็ นดัง่ ผู้เล่นคนที่ 6 ของทีมโดยสโมสรบาสเกตบอล
ไฮเทคได้ ส่งทีมเข้ าร่ วมการแข่งขัน อาเซียนบาสเกตบอลลีก "เอบีแอล" ฤดูกาล 2553 – 2554 ใน
นาม ซึ่งเป็ นทีมบาสเกตบอลประวัติศาสตร์ สญ
ั ชาติไทย ที่เพิ่งคว้ าแชมป์อาเซียนบาสเกตบอลลีก
"เอบีแอล" ฤดูกาล 2553 – 2554 ด้ วยชัยชนะเหนือฟิ ลิปปิ นส์ แพทริ ออตส์ แชมป์เก่า 2-0 เกม ทีม
ช้ าง ไทยแลนด์ สแลมเมอร์ ส นับว่าเป็ นทีมที่ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์ การเชียร์ บาสเกตบอล ที่ห่าง
หายไปนาน แต่ละนัดมีคนเข้ าสนาม แตะหลัก 2-3 พันคน จากการบทสัมภาษณ์รายการสัมภาษณ์
พิเศษ ทางสยามกีฬาทีวี ทรูวิชนั่ ส์ 69 เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ เฮียต่าย กล่าวว่า "ผมไม่คิดว่าจะมาถึงขนาด
นี ้ คนดูเพิ่ม ขึน้ เรื่ อยๆ" นอกจากนี ้ ส่วนหนึ่งที่ ทาให้ คนเข้ ามาเชียร์ มาก เกิดจากการโปรโมต ใน
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เว็บไซต์โดย เอกพจน์ เล่าว่า อดีตที่ผ่านมา ข่าวบาสฯ เงียบมาก ไม่ค่อยปรากฏในสื่อหลัก เราจึง
ต้ องช่วยตัวเองก่อน เอาข้ อมูลเอาผลงานทุกอย่างให้ คนดู ให้ เขาเห็นในเว็บ แล้ วก็ชกั ชวนให้ มาดูกนั
ชวนครัง้ เดียวที่เหลือเขาก็มากันเองเพราะมันสนุก แล้ วก็บอกกันปากต่อปากอคนก็มาดูมากขึน้
เรื่ อยๆ กลุ่มกองเชียร์ อุลตร้ าสแลมเมอร์ ส มาจากกลุ่มที่เชียร์ เมืองทองฯ รวมตัวกันมาเชียร์ บาส
หลังๆ ก็มากองเชียร์ จากสโมสรอื่นๆ ในไทยลีกมาเชียร์
โดยการเชียร์ ของกองเชียร์ อลุ ตร้ าสแลมเมอร์ ส สามารถเชียร์
กดดัน ได้ ทุกที ม ในเอบี แอล เป็ นกองเชี ยร์ ที่เชี ย ร์ แบบมี รูป แบบ ซึ่ง ได้ อานิ สงส์ จ ากเมื องทองฯ
รวมทังยั
้ งเอนเทอร์ เทนให้ คนดูมีส่วนร่วม อุลตร้ าสแลมเมอร์ ส จึงเป็ นเหมือนผู้เล่นคนที่ 6 ของอุลต
ร้ าสแลมเมอร์ ส
จากบทสัมภาษณ์รายการสัมภาษณ์พิเศษ ทางสยามกีฬาทีวีทรูวิชนั่ ส์ 69
ปิ ยพงศ์ พิรุณ กัปตันทีม กล่าวว่า "เมื่อก่อน ยิงลงที ก็เงียบ แต่ทกุ วันนี ้ เสียงเชียร์ ดงั ทุกครัง้ กล้ าพูด
ได้ เลยว่า กองเชียร์ ทาให้ มีกาลังใจเล่นต่อ ทุกแมตช์ เชียร์ ได้ เร้ าใจ ยิ่งทาให้ กาลังใจพิเศษ มากกว่า
เดิม ในโมเมนตัมของการบีบ ทาให้ ฝ่ายตรงข้ ามรู้สึกลนลาน แต่เสียงเชียร์ เป็ นให้ กาลังใจให้ เรา"
(Siamsport, 2554)
4.1.1.3 กลยุทธ์การใช้ สื่อใหม่
จากการศึกษาข้ อมูลผ่านสื่อออนไลน์ โดยการเข้ าถึงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2557
1) เว็บไซต์ (Website) ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
www.hitechbasketballclub.com

ภาพที่ 4.13 ภาพหน้ าแรกเว็บไซต์ (Website) ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club, 2555.

69
2) เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan page) ของสโมสรบาสเกตบอล
ไฮเทคhttps://www.facebook.com/hitechbasketballclub

ภาพที่ 4.14 ภาพหน้ าแรกเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan page) ของสโมสรบาสเกตบอล
ไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club, 2555.
3) ทวิตเตอร์ (Twitter)ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
https://twitter.com/hitechbas

ภาพที่ 4.15 ภาพหน้ าแรกทวิตเตอร์ (Twitter) ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Twitter.com/hitechbas, 2557.
4) อินสตาแกรม (Instagram) ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
http://instagram.com/hitechbasclub
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ภาพที่ 4.16 ภาพหน้ าแรกอินสตาแกรม (Instagram) ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Instagram.com/hitechbasclub, 2557.
5) ยูทปู (You Tube) ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
http://www.youtube.com/user/smannoi14/featured

ภาพที่ 4.17 ภาพหน้ าแรกยูทปู (You Tube) ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: youtube.com/user/smannoi14/featured, 2557.
ชาญชัย บุญ พร้ อม (สัมภาษณ์ , 2 มิ ถุนายน 2557) ประธานสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
กล่าวว่า
ไม่ได้ เคร่งครัดใดๆในการกาหนดเนื ้อหาในการนาเสนอ เนื่องด้ วยพื ้นฐานของผม
ส่ ว นตัว แล้ ว ผมชอบกี ฬ าบาสเกตบอลและเป็ นทั ง้ ผู้ ชมและแฟนคลั บ ของสโมสร
บาสเกตบอลไฮเทคอยู่แ ล้ ว ไม่ ว่า จะจ้ า งให้ ผ มท าหรื อ ไม่ ผมก็ ยิ น ดี ท าให้ เพราะเป็ น
ความชอบส่วนตัวและเป็ นความรู้สกึ ที่ภาคภูมิใจที่ผมได้ ทาให้ สโมสรบาสเกตบอลที่ผมรัก
ขณะนันมี
้ ยอดไลค์เพจประมาณ 3,000 – 4,000 likes ผมก็ถือว่าเยอะ
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แล้ วสาหรับเพจบาสเกตบอล เมื่อจุดกระแสติดประกอบกับสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคเป็ น
สโมสรใหญ่และในขณะนันไม่
้ มีเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรอื่นๆ
ดังนันในการกระจายข่
้
าวสารวงการบาสเกตบอลไทย สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคจึงใช้ แฟน
เพจเฟสบุ๊คของสโมสรเป็ นพื ้นที่ในการสื่อสารให้ แก่แฟนบาสเกตบอล ให้ แฟนเพจเฟสบุ๊ค
ของเราเป็ นสื่อกลางในการสื่อสารวงการบาสเกตบอลไทยไปด้ วย
4.1.2 กลยุทธ์ การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่ งาม
กลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม แบ่งได้ เป็ น 3 ส่วน คือ
4.1.2.1 กลยุทธ์ด้านสาร
จากการศึกษาจากเว็บไซต์ (Website) และสื่อสังคมออนไลน์ที่นาเสนอเนื ้อหา
เกี่ยวกับสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม และจากการสัมภาษณ์ คุณสุนทรพงศ์ มะริ นธร หัวหน้ าผู้
ฝึ กสอนสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม ให้ เหตุผลในการสร้ างสร้ างการสนับสนุนด้ านกี ฬาให้ แก่
เยาวชนไทยและให้ เกิดการส่งต่อความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างรุ่นพี่ส่รู ุ่นน้ องจนนาไปสูการทาให้ ผ้ ชู ม
และแฟนคลับเกิดความประทับใจผ่าานการนาเสนอตัวตนของสโมสรในรูปแบบต่างๆ ทางสโมสร
ได้ ใช้ กลยุทธ์ ส ารได้ มีการสร้ างสารในหลายรู ป แบบ เช่น การใช้ ตราสัญ ลักษณ์ ประจาสโมสร สี
ประจาสโมสรและการใช้ สมญานามของสโมสรดังมีรายละเอียด ดังนี ้
1) การใช้ ตราสัญลักษณ์ ประจาสโมสร
การสร้ างตราสัญลักษณ์ประจาสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม เกิด
การผสมผสานระหว่างคาเข้ ากับภาพ ดังนี ้

ภาพที่ 4.18 การใช้ ตราสัญลักษณ์ประจาสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม
แหล่ งที่มา: Thew-Charoen Aksorn Basketball CLUB Facebook [Fan page], 2556.
รูปขดลักษณะคล้ ายๆ เลข 8 หมายถึง เนื่องจากได้ รับการสนับสนุนจาก
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องค์กรเอกชน คือ บริ บริ ษัท เจริ ญ อักษร จากัดจึงใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัทดังกล่าว (Cas-group,
2557)
สีเขียว หมายถึง สีประจาโรงเรี ยนทิวไผ่งาม หมายถึง สีของพืช - สีต้นไม้
ซึ่งใบสีเขียวของพืชจะช่วยให้ ผ้ ทู ี่อยู่ใกล้ ได้ รับอากาศที่ดีให้ ความสดชื่อแก่ผ้ พู บเห็น เปรี ยบเสมือน
ศิษย์ทิวไผ่งามที่จะต้ องเติมโตเป็ นพลเมืองที่ทาคุณประโยชน์ให้ กบั ประเทศชาติดงั เช่น สีเขียวของ
ใบไม้ ให้ ประโยชน์กบั มนุษย์ชาติ
คา “THEWPHAIGARM” หมายถึง โรงเรี ยนทิวไผ่ง าม เป็ นผู้ให้ กาเนิ ด
สโมสรทิวไผ่งาม
2) สีประจาสโมสร
สีเขียวมาจาก สีประจาโรงเรี ยนทิวไผ่งาม หมายถึง สีของพืช – สี
ต้ นไม้

ภาพที่ 4.19 สีประจาสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม
แหล่ งที่มา: Thew-Charoen Aksorn Basketball CLUB Facebook [Fan page], 2556.
3) การใช้ สมญานามของสโมสร
ยักษ์เขียวเป็ นฉายาในวงการบาสเกตบอลไทยที่ได้ เรี ยกขานสโมสร
บาสเกตบอลทิวไผ่งาม
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ภาพที่ 4.20 การใช้ สมญานามของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม
แหล่ งที่มา: สโมสรบาสเกตบอล สิรินธร-นนท์นวกิจ Facebook [Fan page], 2555.
ยักษ์เขียว หมายถึง สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม สมญานามนี ้ได้ นา
ลักษณะเด่นจากการเปรี ยบเทียบนักกีฬาบาสเกตบอลเหมือนยักษ์ เพราะนักกีฬาบาสเกตบอลจะมี
รูปร่างสูงใหญ่ เมื่อนามารวมกับสีสญ
ั ลักษณ์คือคาว่า เขียว ที่เป็ นสีสญ
ั ลักษณ์ของทีมจากชุดการ
แข่งขันประจาทีมที่เป็ นสีเขียว จึงทาให้ เกิดองค์ประกอบดังกล่าวที่แทนทีมหรื อสโมรแห่งนี ้ (ปิ ยพันธุ์
วัชระนุกลู ,2553)

ภาพที่ 4.21 ทิวไผ่งาม – ราชนาวี 73 -51 บาส 20 ปี ปทท.
แหล่ งที่มา: Siamsport, 2553.
จากการสัมภาษณ์ คุณสุนทรพงศ์ มะรินธร (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2557)
หัวหน้ าผู้ฝึกสอนสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม หรื อโค้ ชโจได้ ให้ ทรรศนะไว้ วา่
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การสร้ างสโมสรได้ อาศัยการถ่ายทอดจากรุ่นพี่สรู่ ุ่นน้ อง เนื่องจากสโมสรบาสเกตบอล
ทิวไผ่งามได้ จดั ตังจากโรงเรี
้
ยนทิวไผ่งามซึง่ ส่งเสริมความสามารถพิเศษและความถนัดของ
นักเรี ยนแต่ละคนในด้ านต่างๆ อาทิเช่น เช่น ชมรมดนตรี ไทย, วงดนตรี สากล, ชมรมหมาก
ล้ อ ม, ชมรมกี ฬ า, ชมรม Robot Club, ศิ ล ปะ ฯลฯ โดยหนึ่ ง ในกิ จ กรรมที่ ไ ด้ รับ การ
ส่ ง เสริ ม มากเป็ นล าดับ ต้ น ๆ คื อ สโมสรกี ฬ าบาสเกตบอล โดยคุณ ณรงค์ ทิ ว ไผ่ ง าม
ผู้บริหารโรงเรี ยนทิวไผ่งาม ที่มีใจรักในกีฬาบาสเกตบอลได้ ให้ การสนับสนุนมาโดยตลอด
“ความเป็ นสถาบันในฐานะโรงเรี ยน การเล่นแต่ละรายการเป็ นการเล่นโดยนักเรี ยนของ
โรงเรี ยนทิวไผ่งาม เป้นการเล่นเพื่อสถาบันอีกด้ วย” สุนทรพงศ์ มะริ นธร(สัมภาษณ์ , 2 มิถุนายน
2557)
4.1.2.2 กลยุทธ์การใช้ สื่อกิจกรรม
จากการสัม ภาษณ์ คุณ สุน ทรพงศ์ มะวิญ ธร(สัม ภาษณ์ ,2 มิ ถุน ายน 2557)หัว หน้ า ผู้
ฝึ กสอนสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม ได้ ให้ ทรรศนะว่า “สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม จะเน้ นการ
ร่วมเข้ าร่วมรายการการแข่งขันเพื่อสะท้ อนให้ นกั กีฬาบาสเกตบอลและผู้ชมและบรรดาแฟนคลับได้
ติดตามการแข่งขัน คือ
1. รายการการแข่ งบาสเกตบอล ( Basketball Tournament)
2. กองเชียร์ สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่ งาม
นักเรี ยนโรงเรี ยนทิวไผ่งามเป็ นกองเชียร์ หลักที่คอยให้ กาลังใจแก่เพื่อนๆพี่ๆน้ อง
ร่วมสถาบันในรายการการแข่งขันต่างๆ มีรายละเอียดดังนี ้
จากการศึกษาข้ อมูลผ่านสื่อออนไลน์
http://issuu.com/ca2 2 2 mju2 0 1 2 /docs/shoot/1 0 เมื่ อ วั น ที่ 1 เม ษ า ย น 2557 ส โม ส ร
บาสเกตบอลทิวไผ่งามได้ มงุ่ เน้ นรายการการแข่งบาสเกตบอลเป็ นหลักตังแต่
้ ระดับนักเรี ยน เยาวชน
จนกระทังระดั
้ บอาชีพ เนื่องด้ วยโรงเรี ยนทิวไผ่งามที่เป็ นผู้ก่อตังสโมสรบาสเกตบอลทิ
้
วไผ่งามนัน้
เป็ นโรงเรี ยนเอกชนแห่งหนึ่ง อยู่ในซอยจัญสนิทวงศ์ซอย 46 ฝั่ งธนบุรี กรุ งเทพฯ เป็ นโรงเรี ยนที่มื
ชื่อเสียงด้ านบาสเกตบอล และมีนกั กีฬาบาสเกตบอลที่มีฝีมือหลายคน
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ภาพที่ 4.22 ทิวไผ่งามฉลองชัย ปี เดียวกวาด 6 แชมป์
แหล่ งที่มา: Siamsport, 2556.
โรงเรี ยนทิวไผ่งาม เป็ นอะคาเคมี่ที่สร้ างทีมกีฬาบาสเกตบอล ซึง่ มีผลงาน
ยัดห่วงระดับต้ นของประเทศ โดยเฉพาะผลงานระดับเยาวชน ผลงานการแข่งขันที่ผ่านในปี 2555
ผลงานในปี 2555 ที่ผ่านมา ทีมโรงเรี ยนทิวไผ่งาม ได้ ใช้ วนั ที่ 27 กุม ภาพันธ์ 2556 ฉลองแชมป์
ใหญ่ 6 รายการ โดยประกอบไปด้ วย 4 แชมป์บาสเกตบอล 5 คน คือ แชมป์บาสเกตบอลถ้ วย
บัญ ชาการทหารอากาศ (ทอ.), แชมป์ บาสเกตบอลมหานครเกมส์ (บาสฯ กทม.) แชมป์
บาสเกตบอลนักเรี ยนเฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, แชมป์กี ฬ า
นักเรี ยนนักศึกษาครัง้ ที่ 34 (เมืองแพร่ เกมส์) และ 2 แชมป์บาสเกตบอล 3 คน คือ แชมป์ OBEC
Youth Street Sport Basketball 2555 ที่ จัด โดย ไทยพี บี เอส ร่ ว มกับ ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ แชมป์ 3on3 Basketball Princess’s Cup
ความสาเร็ จของทิวไผ่งามชุดนี ้มากมาย ด้ านสามทหารเสือ แห่งค่ายทิวไผ่งาม ''อาจารย์โจ'' สุนทร
พงศ์ มะวิญ ธร, ''อาจารย์ด่ยุ '' เอกมล ทองอาไผ และ ''อาจารย์เบิร์ด'' วันธนวัฒน์บุรพัฒ นานนท์
สามโค้ ชฝี มือดีของทิวไผ่งาม ได้ ข้อมูลว่าทีมยัดห่วงโรงเรี ยนทิวไผ่งาม ฝึ กซ้ อมเป็ นประจาทุกวัน
เพื่อเป้าหมายหลักของเราคือการป้องกันแชมป์ในรายการต่างๆ และคว้ าแชมป์รายการที่เราเข้ า
ร่วมให้ ได้ ไม่ว่าจะเป็ นรายการใหญ่หรื อเล็กก็ตาม เพื่อเกียรติประวัติให้ กบั ตัวนักกีฬาบาสเกตบอล
เอง เพราะสถาบันแห่งนี ้เหมือนเป็ นที่ไต่เต้ าไปสูค่ วามสาเร็จต่อไปในอนาคต (Siamsport, 2556)
รายการการแข่งขันจึงเป็ นดัง่ เวทีที่ทาให้ แต่ละสโมสรบาสเกตบอลได้
แสดงผลงานการแข่งขันให้ แก่ผ้ ชู มและแฟนคลับเป็ นที่ประจักษ์ ถึงศักยภาพของการแข่งขัน ได้ แก่
1) รายการการแข่ งขันบาสเกตบอลระดับนักเรียน
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ภาพที่ 4.23 บาสสปอนเซอร์ -ชิงแชมป์ประเทศไทย 2555
แหล่ งที่มา: Vodkathai, 2555 .

2) รายการแข่ งขันบาสเกตบอลระดับเยาวชน

ภาพที่ 4.24 แชมป์ Adidas Basketball 3on3 “D Rose Tour”
แหล่ งที่มา: Thewphaingarm, 2555.
นักบาสเยาวชน โรงเรี ยนทิวไผ่งาม คว้ าแชมป์ Adidas Basketball 3on3 “D
Rose Tour” เฉือนชนะทีมเจ้ าภาพ ฟิ ลิปปิ นส์ โดยทีมเยาวชนโรงเรี ยนทิวไผ่งาม ประกอบด้ วย นาย
ธีรวัฒน์ จันทะจร นายนราธิป บุญเสริม นายพีรณัฐเสมมีสขุ และนายนิยมการณ์ คาโอ ได้ เดินทาง
ไปร่ วมการแข่งขัน บาสเกตบอล 3 คน (3on3) ชิงแชมป์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ใน
รายการ “D Rose Tour” หลังจากได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้ าร่วมการแข่งขัน
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ดังกล่าว ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน ที่ผ่านมา โดยทีมเยาวชน
โรงเรี ยนทิวไผ่งามสามารถเอาชนะคู่แข่งและคว้ าแชมป์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มา
ครองได้ เป็ นผลสาเร็จ โดยสามารถเอาชนะทีมระดับเยาวชนจากมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ
ฟิ ลิปปิ นส์ (Thewphaingarm, 2555)
3) รายการการแข่ งขันบาสเกตบอลระดับประเทศ

ภาพที่ 4.25 นักบาสเกตบอลทีมชาติไทย
แหล่ งที่มา: Thewphaingarm, 2553.
นักบาสเกตบอลทีมสโมสรโรงเรี ยนทิวไผ่งาม ได้ รับการคัดเลือกเป็ น “นัก
บาสเกตบอลทีมชาติไทย” เพื่อร่วมการแข่งขันรายการ 9th SEABA Champions Cup Qualifying
Tournament ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และร่ วมการแข่งขันกี ฬาเอ
เชี่ยนบีชเกมส์ ครัง้ ที่ 3 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 – 22 มิถนุ ายน 2555
(Thewphaingarm,2555)
4) รายการการแข่ งขันบาสเกตบอลบอลอาชีพ
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ภาพที่ 4.26 อันดับที่ 1 ทิวเจริญอักษร
แหล่ งที่มา:Thew-Charoen Aksorn Basketball CLUB Facebook [Fan page], 2556.
เนื่องจากบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีก(TBL) เป็ นรายการการแข่งที่ยิ่งใหญ่ของ
เมื อ งไทย สโมสรบาสเกตบอลทิ วไผ่ง าม หรื อ ในนาม''ทิ วเจริ ญ อักษร'' ได้ เข้ าร่ วมการแข่ง ขัน
ดังกล่าว สามารถเอาชนะสโมสรบาสเกตบอลครู สมศรี ศรี ปทุม ได้ แบบสะใจกองเชียร์ ที่แห่มาให้
กาลังใจกว่า 100 ชีวิต ด้ วยสกอร์ 87-76 คะแนน ผงาดขึน้ เถลิงบัลลังก์ แชมป์บาสฯ ลีก หนแรก
ของเมืองไทย และเงินรางวัล 1,000,000 บาท มาครองได้ สาเร็จทาให้ เหล่าขุนพล ''ยักษ์ เขียว'' ทิว
เจริญอักษร ถูกจารึกชื่อบนโทรฟี่ ใบโตว่าพวกเขาคือ ''สโมสรแรก'' ที่คว้ าแชมป์บาสฯ ลีกครัง้ แรกใน
ประวัตศิ าสตร์ ของเมืองไทย (Siamsport , 2557)
สุนทรพงศ์ มะวิญธร สัมภาษณ์, 2 มิถนุ ายน 2557) ได้ ให้ ทรรศนะว่า
ทางสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามและโรงเรี ยนทิวไผ่งามโดยเฉพาะผู้บริ หารของโรงเรี ยน
ได้ ให้ ความส าคัญ กับ การเข้ าร่ วมการแข่งขันบาสเกตบอลในทุกระดับและทุกประเภท
เพราะการสร้ างชื่ อเสี ยงให้ เป็ นที่ จ ดจ านัน้ จะอาศัยการสร้ างผลงานของเหล่านัก กี ฬ า
บาสเกตบอลของสโมสรเป็ นสาคัญ ถื อเป็ นกลยุทธ์ ของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามให้
เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวางและเป็ นที่จดจาในวงการบาสเกตบอลไทย ต้ องคานึงถึงคือ
1. คุณภาพการสร้ างผลงานของสโมสร ได้ แก่ เหล่านักกีฬาบาสเกตบอล ทีม
ผู้ฝึกสอน ผู้จดั การทีม และ ผู้ให้ การสนับสนุน
2. การสร้ างเกมการแข่งขันให้ ประทับใจผู้ชมและแฟนคลับของสโมสร
3. วัฒนธรรมการถ่ายทอดการเล่นบาสเกตบอลจากรุ่นพี่สรู่ ุ่นน้ อง
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามได้ พฒ
ั นาทักษะนักกีฬาบาสเกตบอลตัง้
ระดับนักเรี ยนจนกระทัง่ สู่นกั กีฬาบาสเกตบอลสายอาชีพเพื่อการสร้ างชื่อเสียงของสโมสร
และการสร้ างอาชีพที่ดีแก่ศษิ ย์โรงเรี ยนทิวไผ่งาม
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ภาพที่ 4.27 ภาพบรรดาผู้ชมและแฟนคลับสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม
แหล่ งที่มา: Pantip, 2552.
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามได้ เหล่าบรรดานักเรี ยนเป็ นผู้ชมและแฟน
คลับตัวหลักที่ร่วมกันเชียร์ และให้ กาลังใจนักกีฬาสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามซึง่ เป็ นการ
ถ่ายวัฒนธรรมการให้ กาลังใจจากรุ่นสูร่ ุ่น ทาให้ ตลอดรายการการแข่งขันรายการต่างๆ จะ
มีเหล่าบรรดานักเรี ยนเป็ นผู้ชมและแฟนคลับจากโรงเรี ยนทิวไผ่งามไปให้ กาลังใจตามที่
ต่างๆ ทาให้ สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามเป็ นที่ร้ ูจกั ได้ ด้วยเหล่ากองเชียร์ เยาวชน
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามมีผ้ ูชมและแฟนคลับที่ เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนทิวไผ่งามเป็ น
หลักที่จะเป็ นกองเชียร์ คอยปรบมือ ร้ องเพลง และส่งเสียงให้ กาลังใจตลอดการแข่งขันซึ่งเป็ นสีสนั
และผู้สนับสนุนด้ านกาลังใจที่ทาให้ เหล่านักกีฬาบาสเกตบอลมีกาลังใจในการแข่งขัน
4.1.2.3 กลยุทธ์การใช้ สื่อใหม่
จากการศึกษาข้ อมูลผ่านสื่อออนไลน์ โดยการเข้ าถึงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2557
1) เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลทิว
ไผ่งาม
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ภาพที่ 4.28 ภาพหน้ าแรกเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่
งาม
แหล่ งที่มา: Thew-Charoen Aksorn Basketball CLUB Facebook [Fan page], 2557.
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามได้ ใช้ เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) เป็ น
สื่อใหม่เป็ นหลักในการนาเสนอตัวตน ผลงาน การอัพเดทข้ อมูลข่าวสารต่างๆให้ แก่บรรดาผู้ชมและ
แฟนคลับให้ ติดตามและแสดงความเห็นร่วมกันในแวดวงกีฬาบาสเกตบอลร่วมกันได้ (สุนทรพงศ์
มะวิญธร, สัมภาษณ์, 2 มิถนุ ายน 2557)
2) ยูทปู (You Tube) ของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม
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ภาพที่ 4.29 ภาพหน้ าแรกยูทปู (You Tube) ของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม
แหล่ งที่มา: youtube.com/user/ThewphaingarmSchool
“ผลงานการแข่งขันมากมายของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามได้ ถกู นาเสนอผ่าน
ทางยูทูป (You Tube) ท าให้ ผ้ ูช มและเหล่า แฟนคลับ ได้ ส ามารถเข้ าถึ ง เข้ าถึ ง ผลงานได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง รวมถึงนาไปใช้ เป็ นตัวอย่างในการเรี ยนรู้การเล่นบาสเกตบอลได้ อีกด้ วย” สุนทรพงศ์ มะวิญธร( สัมภาษณ์, 2 มิถนุ ายน 2557)
4.1.3 กลยุทธ์ การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ผลการศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค แบ่งได้ เป็ น 3 ส่วน คือ
4.1.3.1 กลยุทธ์ด้านสาร
จากการศึกษาจากเว็บไซต์ (Website) และสื่อสังคมออนไลน์ของสโมสร
บาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากการสัมภาษณ์ ผู้จดั การสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และ Facebook Admin ของสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้ เหตุผล
จากการสร้ างกี ฬ าสานสั ม พั น ธ์ ภ ายในองค์ ก ร น าไปสู่ ก ารสร้ างผลลงานบาสเกตบอลใน
ระดับประเทศ อีกทังได้
้ สร้ างสัมพันธภาพอย่างต่อเนื่องกับบรรดาผู้ชมและแฟนคลับเพื่อผ่านการ
นาเสนอตัวตนของสโมสรในรู ปแบบต่างๆ ทางสโมสรได้ ใช้ กลยุทธ์สารได้ มีการสร้ างสารในหลาย
รูปแบบ เช่น การใช้ ตราสัญลักษณ์ประจาสโมสร สีประจาสโมสรและการใช้ สมญานามของสโมสร
มีรายละเอียด ดังนี ้
1) การใช้ ตราสัญลักษณ์ ประจาสโมสร
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ภาพที่ 4.30 การใช้ ตราสัญลักษณ์ประจาสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2556.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. หรื อ PEA) ซึง่ เป็ นองค์กรขนาดใหญ่ที่ดแู ล
ระบบสาธารณู ปโภคไฟฟ้ าที่ ครอบคลุม พื น้ ที่ เกื อบทัง้ หมดของประเทศไทย (PEA, 2556) ได้ ให้
กาเนิดสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้ วยเห็นความสาคัญในการสร้ างมิตรสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร การใช้ ตราสัญลักษณ์ จึงสะท้ อนออกมาในรู ปแบบขององค์กรต้ น
กาเนิดสโมสรอย่างเต็มตัว
2) สีประจาสโมสร
สีมว่ ง หมายถึง นึกถึงมากที่สดุ คือ พลังอานาจ มัน่ คง (กฤษณันต์
สุรภักดีและ นพปฎล สุวัจนานนท์ , 2556) เป็ นสีประจาองค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาคและเป็ นสี
ประจ าสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้ าส่วนภูมิ ภ าคด้ วยเช่นกัน เพื่ อแสดงถึงความเป็ นหนึ่งของ
องค์กรในการดาเนินการใดๆ
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ภาพที่ 4.31 TBL 2556
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2556.
3) การใช้ สมญานาม “มนุษย์ ไฟฟ้า”
การสร้ างการจดจาของให้ แก่สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคได้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของวงการบาสเกตบอล คือ สมญานาม “มนุษย์ไฟฟ้า”

ภาพที่ 4.32 ไฟฟ้าฟอร์ มหรูทบุ สุราษฎร์ 65-53บาสทีบีแอล
แหล่ งที่มา: Siamsport, 2555 .
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ภาพที่ 4.33 ไฟฟ้าฟอร์ มหรูทบุ สุราษฎร์ 65-53บาสทีบีแอล
แหล่ งที่มา: Thai PBS News ,2555.
เฉลิมศักดิ์ พานิชพัฒนากิจ(สัมภาษณ์ , 2 มิถุนายน 2557) ผู้เป็ น Facebook Admin ของ
สโมสรบาสเกตบอล Admin ของสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ ให้ ทรรศนะ
ว่า
ทางเน้ น การสร้ างสัม พัน ธ์ ภ ายในองค์ กรและการสร้ างผลงานให้ เป็ นที่ ร้ ู จักใน
วงการบาสเกตบอลไทย ด้ วยเหตุผ ลดัง กล่าวท าให้ เหล่าบรรดาผู้ช มและแฟนคลับ ได้
ติดตามผลงานพร้ อมทังให้
้ กาลังใจการพัฒนาสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ ตอ่ ไป ดังนัน้ ตัวตนของสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเน้ นความเรี ยบง่าย
และความน่าเชื่อถือของสโมสร
เนื่องจากมีความชื่นชอบในสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ่ าวนภิมภาคเป็ น
ทุนเดิมอยู่แล้ ว ดังนันการถ่
้
ายทอดตัวตนของสโมสรนี ้จะมีให้ ความเป็ นกันเองแก่ผ้ ชู มและ
แฟนคลับ
มนตรี ตังสุ
้ ขเกษม ผู้จดั การสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภิมภาค ได้ ให้ ทรรศนะว่า
“สโมสบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภิมภาคเกิดจากการก่อตังสโมสรกี
้
ฬาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อให้ บคุ ลากรในองค์กรได้ แสดงศักยภาพทางการกีฬา และ เป็ นการสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ภายในองค์กร อีกทังองค์
้ กรได้ เห็รถึงพัฒนาการทางด้ านทักษะการกี ฬาองค์กรอีกด้ วย” มนตรี ตัง้
สุขเกษม( สัมภาษณ์, 2 มิถนุ ายน 2557)
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ภาพที่ 4.34 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2555.
ทังนี
้ ้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็ นองค์กรรัฐวิสากหกิจขนาดใหญ่
ระดับประเทศ โดยองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ รับการก่อตังขึ
้ ้นเป็ นองค์การเอกเทศ ตามพระราช
กฤษฎี กา ซึ่งให้ ไว้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม พุทธศักราช 2497 มีการ แต่งตัง้ คณะกรรมการขึ ้น เป็ นผู้ควบคุมการบริ หาร อยู่
ภายใต้ การควบคุมของ กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย มี อ านาจก ากับ โดยทั่ว ไป องค์ ก ารไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภ าค มี ทุน ประเดิม ตาม
กฎหมาย จ านวน 5 ล้ า นบาท มี ก าร ไฟฟ้ าอยู่ในความดู แ ล จ านวน117 แห่ง เริ่ ม กิ จ การใหม่
คณะกรรมการองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA, 2557)
4.1.3.2 กลยุทธ์การใช้ สื่อกิจกรรม
จากการสัมภาษณ์ คุณมนตรี ตังสุ
้ ขเกษม หัวหน้ าผู้ฝึกสอนสโมสร บาสเกตบอลการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคพบว่า สื่อกิจกรรมหลักของสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ รายการการ
แข่งขันบาสเกตบอล (Basketball Tournament) และกองเชียร์
1) รายการการแข่ งบาสเกตบอล ( Basketball Tournament)
รายการการแข่งขันเป็ นดังเวทีที่ทาให้ แต่ละสโมสรบาสเกตบอลได้ แสดงผลงานการแข่งขัน
ให้ แก่ผ้ ูช มและแฟนคลับเป็ นที่ ประจักษ์ ถึงศักยภาพของการแข่งขัน จากการศึกษาข้ อมูลผ่าน
เว็บไซต์ (Website) ต่างๆ และผ่านสื่อโซเชี ยลมี เดีย พบว่า สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาค ได้ เข้ าร่วมการแข่งในระดับประเทศ และระดับบาสเกตบอลอาชีพ ดังนี ้
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ภาพที่ 4.35 ไฟฟ้าทุบทบ. 78-59 ลิ่วตัดไฮเทคบาสถ้ วย ก.
แหล่ งที่มา: Siamsport, 25554.
รายการการแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้ วย
พระราชทานพระบาสสมเด็จ พรเจาอยู่หัว หรื อ ที่ ร้ ู จัก กัน ในนาม บาสถ้ วย ก. เป็ นการแข่ง ขัน
ระดับประเทศ โดยสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ เข้ าร่ วมการแข่งขัน โดยปี 2554
เป็ นปี ที่มี ผ ลงานโดดเด่นและสามารถแสดงศักยภาพจนได้ เป็ นที่ 1 ผลการแข่งขันทาให้ สโมสร
บาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ชิงถ้ วยพระราชทานพระบาสสมเด็จพรเจาอยูห่ วั
รายการการแข่งขัน “ทีโอที ไทยแลนด์ โอเพ่น ครัง้ ที่ 4” เป็ นรายการที่มี
เงินรางวัล สูงสุดในประวัติศาตร์ บาสเกตบอลเมืองไทย ร่ วมชิงเงินรางวัลกว่าครึ่ งล้ านบาท โดย
สยามกีฬาทีวี ทรูวิชนั่ ช่อง 69 (Siamsport, 2554)
สาหรับรายการการแข่งขันนี ้ สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ รางวัลรองชนะเลิศ ทีโอที ไทยแลนด์ โอเพ่น ครัง้ ที่ 4 (2554)
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ภาพที่ 4.36 ทีโอที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2554 ครัง้ ที่ 4
แหล่ งที่มา: TungstenPalmOther's channel, 2554.
“แต่ละการแข่งขันนอกจากนักกีฬาบาสเกตบอลจะได้ ทาในสิ่งที่รักแล้ ว
ผู้ชมและแฟนคลับยังได้ ซมึ ซาบการเล่นของนักกีฬาและได้ รับชมเกมที่ตื่นเต้ นเร้ าใจไปด้ วย”
มนตรี ตังสุ
้ ขเกษม (สัมภาษณ์, 2 มิถนุ ายน 2557)

ภาพที่ 4.37 เก็บตกภาพขอบสนาม PEA
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2554.
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การเข้ าร่วมรายการการการแข่งขันต่างๆ ทางสโมสรการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคได้ จดั เกมแจกของรางวัลให้ กบั เหล่าแฟนๆที่มาชม
2)กองเชียร์ ของสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเหล่าบรรดาผู้ชมและ
แฟนคลับหลากหลายวัยที่ตา่ งมาคอยให้ กาลังใจเวลามีการแข่งขัน อีกทังยั
้ งสร้ างสื่ออุปกรณ์พิเศษ
ต่างๆ เช่น เสื ้อเชียร์ ป้ายเชียร์ ป้ายรูปนักกีฬา
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ภาพที่ 4.38 หน้ าไทม์ไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2556.
สาหรับการมาให้ กาลังใจเพื่อนร่วมทีมร่วมกับเหล่ากองเชียร์ ที่นา่ รัก
ทัง้ หลาย และเสือ้ PEA ไม่ว่าใส่ที่ไหนก็ ดูดีอย่างแท้ จริ ง ทางสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้ าสวน
ภูมิ ภ าคได้ ข อบคุณ คุณ Assadayut Duangpanyasawang ที่ เอื อ้ เฝื ้อเผื่ อแผ่สิ่ ง ของเล็ ก ๆน้ อ ยๆ
ให้ กบั เด็กผู้ขาดโอกาส (น้ องชมรมบาสท่ามะเขือ จ. กาแพงเพชร) สิ่งบางสิ่งมันอาจจะดูไม่มีราคา
ทางเงินตรา แต่มนั มีคณ
ุ ค่าทางจิตใจ โดยปลูกฝั งให้ เยาวชนรักกีฬา และตังใจฝึ
้ กฝน ประเทศไทย
จะมีนกั กีฬาที่มีคณ
ุ ภาพเพิ่มมากขึ ้นอย่างแน่นอน
4.1.3.3 กลยุทธ์สื่อใหม่
1 )เฟ ส บุ๊ ค แ ฟ น เพ จ (Facebook Fan page) ข อ ง ส โม ส ร
บาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ภาพที่ 4.39 ภาพหน้ าแรกเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2554.
2)ยูทปู (You Tube) ของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม

ภาพที่ 4.40 การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลรอบชิงชนะเลิศ กีฬารัฐวิสาหกิจ ครัง้ ที่ 38
แหล่ งที่มา: Wannited Prom, 2556.
สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็เป็ นอีกสโมสรหนึง่ ที่ได้ ใช้
แฟนเพจเฟสบุ๊คและยูทูป (You Tube) เป็ นสื่อใหม่ที่เป็ นสื่อหลักในการสร้ างการสร้ างปฏิสมั พันธ์
ระหว่างสโมสรกับบรรดาเหล่าผู้ชมและแฟนคลับของสโมสรได้ ติดตามผลงานและร่ ว มกันอัพเดท
ข่าวสารข้ อมูลต่อกัน
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4.2 การบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทย
การศึกษาการบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทย ผู้วิจยั ต้ องการนาเสนอ
ผลการวิจยั การบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทย 3 สโมสร โดยได้ สมั ภาษณ์ผ้ บู ริหาร
ระดับสูง พนักงาน สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทย ผลที่ได้ จากการสัมภาษณ์มีเนื ้อหา
ดังนี ้
4.2.1 การบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
ผลการศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค แบ่งได้ เป็ น 3 ส่วน
คือ
4.2.1.1 การบริหารจัดการสื่อมวลชน
สื่อมวลชนมีหลากหลายรูปแบบที่ได้ ทาให้ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้
เป็ นที่ร้ ูจกั ได้ แก่ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์
สื่อหนังสือพิมพ์ อาทิเช่น โดยหนังสือพิมพ์ฮอตสกอร์ ได้ ตีพิมพ์ขา่ ว
ความร่ ว มมื อ โดยการเผยแพร่ ข่า วสารสโมสรระหว่า งสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคกับ โรงเรี ย น
อัส สัม ชัญ ในการพัฒ นาศักยภาพนักกี ฬ าบาสเกตบอลของสโมสรความร่ วมมื อระหว่างสโมสร
บาสเกตบอลไฮเทคกับอัสสัมชัญ
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ภาพที่ 4.41 หนังสือพิมพ์ฮตสกอร์
แหล่ งที่มา: Assumption, 2553.
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา มีคอลัมน์ที่นาเสนอข่าวสารในวงการ
บาสเกตบอลโดยเฉพาะ นัน่ คือ คอลัมน์ บาสเกตบอลไทย สแลมดัง๊ ก์ ได้ ตีพิมพ์ข่าวสารของสโมสร
บาสเกตบอลไฮเทค เช่น ข่าวความเคลื่อนไหวของสโมสร และการนาเสนอนักกี ฬ บาสเกตบอล
ไฮเทค ดังภาพที่ 4.41 และ 4.42และ 4.43
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ภาพที่ 4.42 หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
แหล่ งที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา, 2553.
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ภาพที่ 4.43 ปิ ยพงศ์ พิรุณ กัปตันทีมชาติ จากเด็กติดเกม เกือบเรี ยนไม่จบ สูป่ ริญญาโทวิศวะ
แหล่ งที่มา: สยามกีฬา, 2555.

ภาพที่ 4.44 จับตา ''รูเบน'' วุฒิพงษ์ ดาโสม ยัดห่วงลูกครึ่งไทย-ไอร์ แลนด์ 1 ปี ฟอร์ มดีแบบก้ าว
กระโดด
แหล่ งที่มา: สยามกีฬา, 2555.
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สื่อโทรทัศน์

ภาพที่ 4.45 รายการ สแลมดังค์ ทรูวิชนั่ ส์ 69
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2555.

ภาพที่ 4.46 รายการ สแลมดังค์ชว่ งที่ 1 ทรูวิชนั่ ส์ 69
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2555.
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ภาพที่ 4.47 ข่าวกีฬา ช่อง 3
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2555.
ใครอยูใ่ นเหตุการณ์ตอนนันมั
้ ง่ ครับ กับ อดีตเหตุการณ์ที่ปลุกกระแส
วงการบาสเกตบอลเมืองไทย กับทีม ช้ างไทยแลนด์สแลมเมอร์ ส ในซีซนั่ ที่ 2 ที่เราสามารถ
คว้ าแชมป์ประวัติศาสตร์ มาได้ ด้วยการเอาชนะ ทีมจากฟิ ลิปปิ นส์ แอดมินมานัง่ ดูเทปเก่า
ๆ แล้ วคิดถึงบรรยากาศตอนนันจริ
้ ง ๆ ครับ และ แน่นอน บรรดานักกีฬาบาสเกตบอลทุก
คนที่อยู่ในสนาม ก็คงคิดถึงบรรยากาศนันเช่
้ นเดียวกัน เหล่า อุลตร้ าสแลมเมอร์ ส กับ พล
พรรคเชียร์ ไทย ที่เรี ยกได้ ว่า เข้ ามาสร้ างปรากฎการณ์ครัง้ ยิ่งใหญ่ให้ กบั วงการบาสไทย น่า
เสี ยดายที่ ซีซั่นที่ผ่านมา ทีม ช้ างไทยฯ ไม่ประสบความสาเร็ จ ด้ วยปั ญ หาหลาย ๆ ด้ าน
และ ในซีซนั่ นี ้เฮียต่าย ก็ประกาศวางมือจากทีมช้ างไทยฯ ไปแล้ ว ส่วนใครจะมาทาต่อนันก็
้
ติดตามกันต่อไป แต่ไม่ ใช่เฮียต่ายและไม่ใช่ไฮเทคแน่นอนครั เรามาดูสกู๊ปข่าวจากช่อง
สามที่เข้ ามาทาข่าวในนัดชิงชนะเลิศเกมส์แรกที่เมืองไทย ดูกองเชียร์ ครับ อลังการงาน
สร้ างมาก ๆ มีไม่กี่ครัง้ หรอกครับ ที่จดั บาสแล้ วมีคนดูเต็มสนาม พร้ อมมีส่วนร่ วมกับทีม
ขนาดนี ้ ช้ างไทยทาได้ แม้ จะเป็ นอดีต แต่ ก็เป็ นอดีตที่สโมสรของเราภาคภูมิใจเป็ นอย่าง
มาก และในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี ้ แอดมิน จะพยายามหาเทปการแข่งขัน ในซีซนั่ ที่ 2 ที่
เราได้ แชมป์ จากทรรศนะของ เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค(ชาญ
ชัย บุญพร้ อม, สัมภาษณ์, 2 มิถนุ ายน 2557)
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ภาพที่ 4.48 รายการ "ผู้หญิงอย่าท้ า" ทางช่อง modern 9 tv (ช่อง 9)
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2555.
4.2.1.2 การบริหารจัดการสื่อใหม่
คุณชาญชัย บุญพร้ อมสัมภาษณ์, 2 มิถนุ ายน 2557)
เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ ให้ ทรรศนะไว้ วา่
ทางสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค มีแนวคิดในการบริ หารจัดสื่อใหม่ ได้ มีการปรับปรุ งและ
พัฒ นาเนือ้ หานการนาเสนอเป็ นระยะๆ ในการดาเนินการ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคมี
ช่องทางสื่อใหม่ที่หลากหลาย ได้ แก่ เว็บไซต์ (Website) เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์
(Twitter) อินสตาแกรม (Istagram) และยูทูป (You Tube) โดยสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
ได้ ใช้ เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็ นช่องทางหลักในการสื่ อสารกับ ผู้ช มและแฟนคลับ โดย
สดมสรบาสเกตบอลไฮแทคได้ เริ่ มใช้ เฟสบุคตังปี
้ 2552 ปั จจุบนั มีคนกดไลค์จานวนมาก
เป็ นหลักหมื่น ได้ รับการอัพเดทโดยแอดมินของเพจซึง่ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ วา่ จ้ าง
แระกอบกับเป็ นความชื่นชอบส่วนตัวที่ชื่นชมในตัวตนของสโมสร ทังนี
้ ้สโมสรบาสเกตบอล
ไฮเทคได้ เอาความเป็ นครอบครัวมาเป็ นหลักในการทางานร่ วมกัน ฉะนันการน
้
าเสนอจะ
เสนอสิ่งที่เป็ นสาระและเป็ นประโยชน์ และข่าวสารต่างๆของวงการบาสฯ อีกทัง้ สโมสร
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บาสเกตบอลไฮเทคมีความใกล้ ชิดกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเป็ นอย่าง
มาก จึงทาให้ ได้ เปรี ยบในการเรื่ องการอัพเดทข่าวสารซึง่ เป็ นความยายามของไฮเทค
เนื่องจากในช่วงแรกของการเริ่มใช้ สื่ออนไลน์จะมีโมสรบาเกตบอลไฮเทคเป็ น
สโมสรบาสเกตบอลแรกที่ใช้ สื่ออนไลน์ เพราะสโมสรที่ทาผลงานได้ เป็ นอันดับต้ นของๆประเทศจะมี
น้ อยอีกทังกี
้ ฬาบาสเกตบอลยังไม่ได้ รับความนิยมอย่างทัว่ ถึงทาให้ จานวนสโมสรมีน้อยและได้ รับ
การสนับสนุนจากผู้ชมและแฟนคลับน้ อยตามไปด้ วย ดังนัน้ ทางสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคจะเน้ น
เป็ นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารวงการกีฬาบาสเกตบอล
สื่อสังคมออนไลน์ : เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page)
ปี 2552 เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้
เริ่มเปิ ดตัว

ภาพที่ 4.49 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2552.

ปี 2553 ABL ช้ างไทยแลนด์สแลมเมอร์ ส มีกิจกรรมกับผู้ชมแฟนคลับ

99

ภาพที่ 4.50 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2553.
ปี 2554 ช้ างไทยแลนด์สแลมเมอร์ ส มีกิจกรรมกับผู้ชมแฟนคลับอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 4.51 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2554.
ปี 2555 นาเสนอความเป็ นไปของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค โดยเฉพาะผู้นา
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องค์กร คือ ประธานสโมสร

ภาพที่ 4.52 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2555.
ทังนี
้ ้ ได้ สื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสโมสร เช่น
ไฮเทคบาสเกตบอลเทรนนิ่ง Hi-Tech Basketball Training

ภาพที่ 4.53 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2555.
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 สื่อสังคมออนไลน์ : ยูทปู (You Tube)

ภาพที่ 4.54 Spot บาสไฮเทค แก้ ไข MPEG2 ARCHIVE PAL
แหล่ งที่มา: Batis tuta, 2555.
สื่อสังคมออนไลน์ : วิดีโอบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page)

ภาพที่ 4.55 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball ClubFacebook [Fan page], 2555.
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สื่อสังคมออนไลน์ : ทาเป็ นลักษณะ infographic

ภาพที่ 4.56 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
สื่อสังคมออนไลน์ : ลิงค์กบั เว็บไซต์ (Website) บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook
Fan Page)

ภาพที่ 4.57 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟน (Facebook Fan Page) เพจสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
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สื่อสังคมออนไลน์ : ลิงค์กบั ยูปทูปบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page)

ภาพที่ 4.58 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
สื่อสังคมออนไลน์ บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับพันธมิตร

ภาพที่ 4.59 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
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นับจากปี 2556 ในช่วง 4-5 ปี ที่ผา่ นมา วงการกีฬาบาสเกตบอลได้ รับการ
สนับสนุนมากขึ ้น ทาให้ มีการจัดรายการการแข่งขันที่มีรายการและรางวัลที่มากขึ ้น ทาให้ เกิดความ
นิยมในวงการกีฬามากขึ ้นตามลาดับ สอดคล้ องกับการที่เหล่าผู้ชมและแฟนคลับต้ องการเข้ าถึง
ตัวตนของสโมสรและเหล่านักกีฬาบาสเกตบอลมากขึ ้น ดังนันสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคจึ
้
งได้ เน้ น
การนาเสนอผลงาน ตัวตน และภาพลักษณ์ของสโมสรมากขึ ้น ผ่านสื่อออนไลน์ มีองค์ประกอบ 3
ด้ านคือ
1) การกาหนดผู้รับผิดชอบ
แฟนเพจเฟสบุ๊ค (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
ได้ เริ่ มก่อตังเพจดั
้
งกล่าวดังกล่าวตังแต่
้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 โดยเจ้ าหน้ าที่ท่านเดิมได้ สร้ าง
ไว้ และก็ ป ล่อ ยให้ เป็ นเฟสบุ๊ค (Facebook) ร้ าง หลัง จากนัน้ คุณ ชาญชัย บุญ พร้ อม เจ้ าหน้ า ที่
ประชาสัมพันธ์ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ รับหมอบหมายคุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร ประธาน
สโมสรบาสเกตบอลเพื่อให้ ผมได้ สานต่อการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
2) ช่วงเวลาในการเปิ ดตัวที่เหมาะสม
ช่วงเวลาที่ผมได้ เริ่มทาแฟนเพจของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคเป็ นช่วงที่
มีรายการการแข่งขัน ASEAN basketball League โดยสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ สง่ ทีมเข้ าร่วม
ในนาม ช้ างไทยแลนด์ สแลมเมอร์ ส ซึ่งได้ คว้ าแชมป์อาเซียน บาสเกตบอล ลีก (เอบีแอล) ประจา
ฤดูกาล 2553/11 มาครอง และในช่วงเวลานัน้ เองยังไม่มี สโมสรบาสเกตบอลอื่ นใดทาแฟนเพจ
เฟสบุ๊ค (Facebook) ผลงานในครัง้ นี ้จากกระแส ช้ างไทยแลนด์ สแลมเมอร์ ส ทาให้ จดุ กระแสแฟน
เพจเฟสบุ๊ค (Facebook) ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ เป็ นที่ร้ ูจกั
3) วิธีการบริหารเนื ้อหา
โดยใช้ วิธีการแชร์ ข้อมูลมาของเว็บไซต์ (Website) มาที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค
(Facebook) ผลกลับกลายเป็ นว่า คนไม่ค่อยเข้ าเว็บไซต์ (Website) แต่เข้ ามาที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค
(Facebook) มากกว่า คุณชาญชัย บุญพร้ อม เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
จึงเห็นว่าแฟนเพจเฟสบุ๊ค (Facebook) สามารถสื่อสารกับคนได้ เยอะมาก คุณชาญชัย บุญพร้ อม
จึงตัดสินใจใช้ แฟนเพจเฟสบุ๊ค (Facebook) ในการสื่อสารกับเหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับของ
สโมสรด้ วยโจทย์ ที่ว่าคือ “ถ้ าเราชักชวนคนแฟนบาสผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan
Page) คนจะมาร่วมเชียร์ ที่สนามกันเท่าไหร่ ”
4) การติดตามผลตอบรับผู้ชม
ปรากฏว่า มีกองเชียร์ ชื่อกลุม่ “อุลตร้ าสแลมเมอร์ ” เกิดขึ ้นมา กลุม่ นี ้เป็ น
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กองเชียร์ ของสโมสรฟุตบอลเมืองทองยูไนเต็ด ได้ ยกกลุ่มกันมาเชียร์ ที่สนาม ก็เกิดการแชร์ คลิปที่
น่าสนใจ คุณชาญชัย บุญพร้ อมจึงใช้ จงั หวะนี ้โดยดึงกระแสการเชียร์ ของกลุ่ม ”อุลตร้ าสแลมเมอร์ ”
ขึน้ มาที่ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ดังนัน้ เฟสบุ๊
คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคจึงเกิดจาก “ช้ างไทยแลนด์ส
แลมเมอร์ ”
ผมทาเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) นี ้ให้ คนที่ชื่นชอบสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคจริ งๆ และต้ องการเห็นพัฒนาการของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page)
ที่มีคนต้ องการเข้ ามาติดตามจริ งๆ ถ้ าเข้ ามาที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page)
ของเราจริ ง ๆแสดงว่า มี บ าสเกตบอลอยู่ในหัว ใจ เพราะผมขอเน้ น คุณ ภาพของผู้ช ม
ผู้ตดิ ตามและแฟนคลับของสโมสร ชาญชัย บุญพร้ อม (สัมภาษณ์, 2 มิถนุ ายน 2557)

ภาพที่ 4.60 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
4.2.1.3 การบริหารจัดการสื่อบุคคล
บุคคคลที่โดดเด่นในสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ได้ แก่
1) ประธานสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค คือ คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร
หรื อชื่อที่ร้ ูจกั กันในวงการนักธุรกิจว่า เสี่ยไฮเทค (Hitech Basketball Club Facebook, 2555)

106

ภาพที่ 4.61 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
2) นักกีฬาบาสเกตบอล ที่โดดเด่นของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
(1) ปิ ยพงศ์ พิรุณ หรื อ ''ซูเปอร์ บอย'' ชื่อนี ้คือยอดนักบาสฯ ทีม
ชาติไทยเป็ นตัวอย่างกับเยาวชนได้ อย่างเต็มร้ อย เหล้ าไม่กิน บุหรี่ ไม่สบู มีความแม่นยาทังลู
้ กสอง
คะแนน สามคะแนน และบริ เวณใต้ แป้นก็ทาได้ ดี นอกจากนีเ้ ป็ นคนอุปนิสยั ดี จิตใจดี ช่วยเหลือ
เผื่อแผ่ มีความทุม่ เท และวินยั สูงจนได้ เป็ นกัปตันทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่อง (Siamsport, 2557)
(2) ถ้ าเป็ นนักบาสฯ ไทย แล้ ว ชื่อของ ''นพ'' อรรถพร เลิศมาลัย
ภรณ์ คือไอดอลอันดับ 1 ของนักบาสฯ เยาวชนไทยในปั จจุบนั นี ้ ด้ วยฝี มือ ด้ วยแคแรกเตอร์ ของนพ
มีพลังกระโดดยอดเยี่ยม ทาให้ เขามักจะดัง๊ ก์โชว์ลูกสวยๆ ได้ อยู่เสมอ และหากมีแข่งดัง๊ ก์เจ้ าตัว
มั ก จะได้ แชมป์ ตลอด เรี ย กได้ ว่ า นพคื อ ''แชมป์ สแลมดั๊ ง ก์ ป ระเทศไทย” จาก คอลั ม น์ :
บาสเกตบอลไทย สแลมดัง๊ ก์ เมื่อวันที่15 ตุลาคม 2555
(3) "รูเบน" วุฒิพงษ์ ดาโสม นักบาสเกตบอลหนุม่ ลูกครึ่งไทย
ไอร์ แ ลนด์ ที่ สุ ด จะหล่ อ เหลาเอาการสไตล์ ลู ก ครึ่ ง ปฏิ เสธไม่ ไ ด้ ว่ า ในรอบปี ที่ ผ่ า น วงการ
บาสเกตบอลไทยได้ เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของนักยัดห่วงลูกครึ่ งไทยรายนี ้ ชนิดที่
เรี ยกว่าก้ าวกระโดด
(4) บัณฑิต หลักหาญ ชื่อเล่น พีท เป็ นเลือดแท้ ไฮเทค โดดเด่น
ตังแต่
้ 15 ปี ตัวเด่นพา "สตรี วิทยา2" ได้ แชมป์หลายรายการเป็ นหนึ่งในยุคที่ได้ ที่สอง บาสนักเรี ยน
ไทยที่มาเลย์ แพ้ ปินส์ในรอบสุดท้ ายได้ รองแชมป์ เอเซีย แพ้ จีน ชุด อาร์ ม หรั่งอูทแมน พีท ชุดจตุร
เทพ พีทบาสบาสเป็ นรุ่นพี่ แต่ร่วมมือกันกวาดทุกแชมป์ ที่มีอยู่ สถิติ น่าสนใจคือ แชมป์ 18 ปี 20 ปี
ถ้ วยค ถ้ วยข ภายในปี เดียวกัน (โดยมี สุขเดฟ เป็ นกาลังหลักยืนวงใน) พีท คือเด็กที่อายุน้อยที่สดุ
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ได้ เล่นบาสรายการ ไทยแลนด์โอเพ่น ได้ แชม์ปตังแต่
้ ครัง้ แรกกับสโมสรไฮเทค
(5) มณเฑี ยร วงศ์สว่างธรรม ชื่ อเล่น บาส เรี ยน สารสาสตร์ กับ
เดฟ แล้ วโดนดึงเข้ ามาเสริ มทัพสตรี วิทยา2 ตังแต่
้ ม.ปลาย บาสไม่ติดนักเรี ยนไทย แต่เป็ นมือปื น
ประจาสตรี วิทยา 2 กวาดแชมป์หลายรายการ ก่อนไปเป็ น หัวหน้ าทัพ ที่เกษมบันทิต โดยมีโค้ ช
ต้ อง (ต้ องเกี ยรติ สิงหเสนี) เป็ นผุ้ปลุกปั น้ สมัยสตรี วิทยา 2 เมื่ อปี 2554 บาสนาที มไฮเทค คว้ า
แชมป์ถ้ วย ข. โดยบาส สามารถคว้ าตาแหน่ง MVP ไปครองได้ สาเร็ จ ด้ วยฟอร์ มการเล่นที่โดดเด่น
พลังกระโดดที่เหลือเฟื อ ทาให้ บาส พร้ อมแล้ วที่จะก้ าวขึ ้นมาเป็ นกาลังหลักของสโมสร
3) ผู้มีช่ ือเสียงในวงการบันเทิง
ทีมบาสดาราช่อง 3 เข้ ามาทาการซ้ อมเพื่อเตรี ยมตัวพบกับ เหล่า VIP
ของทางชลบุรี โดยเข้ ามาทาการซ้ อมที่โรงยิมของสโมสรชลบุรีไฮเทค (ทุง่ ครุ ประชาอุทิศ 74/1) เมื่อ
วันศุกร์ ที่ 13 ก.ค. 55 โดยพบกับ เหล่าบรรดาผู้บริ หารทีมชลบุรีไฮเทค(Hitech Basketball Club
Facebook, 2555) มีรายละเอียดดังนี ้
จากการที่คณ
ุ นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร ให้ สมั ภาษณ์โดย คอลัมน์ คุยนอก
สนาม หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ข้ างต้ น ได้ สะท้ อนการดาเนินชีวิตของผู้นาสโมสรซึ่งทาให้ บคุ ลากรใน
สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคมีแรงบันดาลใจร่วมกันในการสร้ างสรรค์ผลงานให้ ออกมาอย่างเต็มที่

ภาพที่ 4.62 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
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เฮียต่าย ให้ เกียรติมาเป็ นประธานปฐมนิเทศให้ กบั น้ อง ๆ โดยให้ คามัน่ ว่า
เราจะดูแลน้ อง ๆ ให้ ดีที่สุดเปรี ยบเหมือนลูกหลานของเราเอง น้ อง ๆ คนไหนที่ยงั ตัดสินใจอยู่ ยัง
ทันนะครับ เพื่อนเยอะแยะเลย ถ้ าอยากเข้ าร่วม ก็สามารถดูว่า รุ่นอายุของน้ องอยู่ในช่วงเวลาการ
ฝึ กซ้ อมตอนไหน ในเว็บไซต์ www.hitechbasketballclub.com/training แล้ วถือใบสมัครพร้ อมเงิน
ค่าสมัคร 1500 บาท ไปสมัครหน้ าสนามแล้ วเข้ าร่วมฝึ กซ้ อมได้

ภาพที่ 4.63 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
การสื่อสารกับเหล่าบรรดาผู้ชมแฟนคลับผ่านทางสื่อใหม่

ภาพที่ 4.64 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
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ภาพที่ 4.65 ''ปิ ยพงศ์ พิรุณ''กัปตันทีมชาติ จากเด็กติดเกม เกือบเรี ยนไม่จบสูป่ ริญญาโทวิศวะ
แหล่ งที่มา: Siamsport, 2555.
บทสัมภาษณ์นี ้สะท้ อนการผสมผสานการดาเนินชีวิตกับการเป็ นนักกีฬา
บาสเกตบอลไทย โดย''ซูเปอร์ บอย'' ปิ ยพงศ์ พิรุณ ชื่อนี ้คือยอดนักบาสฯ ทีมชาติไทยคนหนึ่งที่เป็ น
ตัวอย่างกับเยาวชนได้ อย่างเต็มร้ อย เหล้ าไม่กิน บุหรี่ ไม่สบู มีความแม่นยาทังลู
้ กสองคะแนน สาม
คะแนน และบริเวณใต้ แป้นก็ทาได้ ดี นอกจากนี ้เป็ นคนอุปนิสยั ดี จิตใจดี ช่วยเหลือเผื่อแผ่ มีความ
ทุ่ ม เท และวิ นั ย สู ง จนได้ เป็ นกั ป ตัน ที ม ชาติ ไ ทยมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แม้ หลัง ๆ จะห่ า งหายกั บ
บาสเกตบอลระดับสูงสุดไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ต้องผ่าตัดเอ็นหัวเข่าจากศึกอาเซียนลีก พัก
ยาวนานนับปี ตอนนีเ้ ริ่ ม จับลูกบาสฯ โลดแล่นในสนามได้ แล้ วในกี ฬ าแห่งชาติ ''เชียงใหม่เกม''
ล่าสุดประวัติของบอยนับว่าน่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง ก่อนจะได้ เรี ยนวิศวะซึ่งถือว่ายากสาขาหนึ่งและ
เรี ยนจบปริ ญญาโทวิศวะอีกต่างหาก การเป็ นนักบาสฯ ระดับสูงติดธงไตรรงค์ทีมชาติไทยกับการ
เรี ยนมักจะสวนทางกันเสมอ แต่ปิยพงศ์ทาสาเร็ จ แต่เชื่อหรื อไม่! เขาคนนี ้ในวัยเด็กเป็ นคนติดเกม
งอมแงม จนถึงขนาดเกือบเรี ยนไม่จบ แต่ในที่สดุ ชีวิตพลิกผันจากดาเป็ นขาวได้ อย่างไรเขาคนนี ้คือ
เด็กต่างจังหวัดจากถิ่นหมอแคน จังหวัดขอนแก่น ฐานะทางครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง ทาให้
เกิดจุดเริ่มต้ นของการเป็ นกัปตันทีมในปี 2553 ทีมสโมสร (Siamsport, 2557)
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ภาพที่ 4.66 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
นพ – อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์

ภาพที่ 4.67 T38: อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์ - ตอนที่ 1
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
จาก คอลัมน์ : บาสเกตบอลไทย สแลมดัง๊ ก์ เมื่อวันที่15 ตุลาคม 2555
ได้ นาเสนอนักกีฬาบาสเกตบอลสโมสรไฮเทค นัน่ คือ อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์ ว่า ในยุค 90 หาก
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ถามว่า นักบาสฯ คนไหนคือขวัญใจของคุณ ถ้ าเป็ นต่างชาติ ย่อมหนีไม่พ้น ไมเคิ่ล จอร์ แดน แต่ถ้า
เป็ นนักบาสฯ ไทย ส่วนใหญ่ จะเทมาทาง ปราโมช จันทรนิยม หลังจากที่มีโอกาสไปติดตามการ
แข่งขัน ''ทีโอเอ บาสเกตบอล ออล ไทยแลนด์ แชมเปี ย้ นชิพ 2555'' ซึง่ เป็ นการแข่งขันบาสเกตบอล
ในรุ่ นอายุไม่เกิน 18 ปี คัดเลือกตามภาคต่างๆ หลายครัง้ ที่มีโอกาสได้ พูดคุยกับนักบาสฯ ดาวรุ่ ง
โดยหนึ่งในคาถามหลัก ''ใครคือนักบาสฯ ที่ชอบ''ผลปรากฏว่า คาตอบส่วนใหญ่ถ้าเป็ นนักบาสฯ
ต่างชาติ โคบี ้ ไบรอันท์ มาเป็ นอันดับ 1 แต่ถ้าเป็ นนักบาสฯ ไทย แล้ ว ชื่อของ ''นพ'' อรรถพร เลิศ
มาลัยภรณ์ คือไอดอลอันดับ 1 ของนักบาสฯ เยาวชนไทยในปั จจุบนั นี ้ ด้ วยฝี มือ ด้ วยแคแรกเตอร์
ของเขานัน่ เอง

ภาพที่ 4.68 อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์ ''เดอะ เน็กซ์ ไอดอล''
แหล่ งที่มา: Siamsport, 2555.
''นพ'' อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์ เป็ นคนกรุงเทพฯ โดยกาเนิด เกิดเมื่อวันที่
2 พฤษภาคม 2526 ปั จจุบนั อายุ 29 ปี สูง 193 ซม. น ้าหนัก 85 กก. จบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี จาก ม.รัตนบัณฑิต สมัยก่อนเคยเป็ นนักกีฬาวอลเลย์บอล ก่อนผันตัวเองมาเล่นบาสเกตบอล
นพโด่งดังขึน้ มากับที ม ''บัวหลวง'' สโมสรธนาคารกรุ งเทพ มี พ ลังกระโดดยอดเยี่ ยม ทาให้ เขา
มักจะดัง๊ ก์โชว์ลูกสวยๆ ได้ อยู่เสมอ และหากมีแข่งดัง๊ ก์เจ้ าตัวมักจะได้ แชมป์ตลอด เรี ยกได้ ว่านพ
คือ ''แชมป์สแลมดัง๊ ก์ประเทศไทย''
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ภาพที่ 4.69 อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์ ''เดอะ เน็กซ์ ไอดอล''
แหล่ งที่มา: Siamsport, 2555.
หลังจาก ธนาคารกรุงเทพ ยุบทีม ในปี 2551 นพก็ย้ายมาอยูก่ บั ''สิงห์ทงุ่
ครุ'' ไฮเทค โดยอรรถพรช่วยไฮเทคคว้ าแชมป์ถ้ วย ก 1 สมัย ปี (2553) และ แชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น
4 สมัย (2551-2554)

ภาพที่ 4.70 อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์ ''เดอะ เน็กซ์ ไอดอล''
แหล่ งที่มา: Siamsport, 2555.
ปลายปี 2552 นพ เป็ น 1 ใน 2 ของผู้เล่นไฮเทค (อีกคน ปิ ยพงศ์ พิรุณ) ที่
ได้ เซ็นสัญญาร่วมทีม ''พยัคฆ์สยาม'' ไทยแลนด์ ไทเกอร์ ส เพื่อเข้ าแข่งอาเซียนบาสเกตบอลลีก ''เอ
บีแอล'' ซีซนั่ แรก ฤดูกาล 2552 – 2553 และหลังจบฤดูกาลเจ้ าตัวได้ รับตาแหน่งผู้เล่น ''เอ็มวีพี โล
คอล เพลเยอร์ ''
ปลายปี 2553 นพเซ็นสัญญากับ ''จอมดัง๊ ก์พลังช้ าง'' ช้ าง ไทยแลนด์
สแลมเมอร์ ส สู้ศึกเอบีแอล ซีซั่น 2 ฤดูกาล 2553 - 2554 และมี ส่วนสาคัญ ในการพาทีมประสบ
ความสาเร็จ สร้ างประวัติศาสตร์ คว้ าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ โดยเจ้ าตัวยังได้ รับตาแหน่ง ''เอ็มวีพี รอบ
เพลย์ออฟ''

113
''หลังจากที่เราตามอยูเ่ ยอะในช่วงต้ นควอเตอร์ สาม เราพยามคุมอารมณ์
เล่นไม่ให้ เสียง่าย ค่อยๆตังหลั
้ กกลับมา แล้ วเราก็ทาได้ สาเร็ จ แชมป์เอบีแอลครัง้ นีถ้ ือเป็ นเกี ยรติ
ประวัติสงู สุดในชีวิตการเล่นบาสเกตบอลของผมเลยครับ '' อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์ นักบาสฯ มาด
ยากูซ่า แต่มารยาทงามหยด จอมสแลมดัง๊ ก์ประเทศไทย ผู้มีแฟนคลับสูงสุดของทีม กล่าวหลังจบ
เกมที่เอาชนะ แอร์ เอเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ แพทริออตส์ 75-68 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555

ภาพที่ 4.71 อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์ ''เดอะ เน็กซ์ ไอดอล''
แหล่ งที่มา: Siamsport, 25557.
ปี 2554 อรรถพรติดทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมส์ ครัง้ ที่ 26 จาการ์ ตาปาเลมบัง ประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ นพช่วยให้ ทีมชาติไทยคว้ าเหรี ยญเงินมาครองได้ สาเร็จ
ปี 2555 นพเซ็นสัญากับ สแลมเมอร์ ส ต่อไปอีก 1 ซีซนั่ อย่างไรก็ตาม
อรรถพรมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวน ทาให้ ฟอร์ มตกลงไป อันเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้ สแลม
เมอร์ ส หลุดวงโคจรรอบเพลย์ออฟ ไม่สามารถเข้ าไปป้องกันแชมป์ได้ (Siamsport, 2555)
แนะนา สามผู้เล่ น "ยังบลัด" ของสโมสร ที่ก้าวขึน้ ชุดใหญ่

ภาพที่ 4.72 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
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จากภาพข้ างต้ น เริ่มจากซ้ ายหมายเลข 12 บัณฑิต หลักหาญ ชื่อเล่น พีท
เป็ นเลือดแท้ ไฮเทค โดดเด่นตังแต่
้ 15 ปี ตัวเด่นพา "สตรี วิทยา2" ได้ แชมป์หลายรายการเป็ นหนึ่งใน
ยุคที่ ได้ ที่สอง บาสนักเรี ยนไทยที่ ม าเลย์ แพ้ ปินส์ ในรอบสุดท้ ายได้ รองแชมป์ เอเซีย แพ้ จีน ชุด
อาร์ ม หรั่งอูทแมน พีท ชุดจตุรเทพ พีทบาสบาสเป็ นรุ่นพี่ แต่ร่วมมือกันกวาดทุกแชมป์ ที่มีอยู่ สถิติ
น่าสนใจคือ แชมป์ 18 ปี 20 ปี ถ้ วยคถ้ วยข ภายในปี เดียวกัน (โดยมี สุขเดฟ เป็ นกาลังหลักยืนวง
ใน)พีท คือเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ เล่นบาสรายการ ไทยแลนด์โอเพ่น ได้ แชมป์ตังแต่
้ ครัง้ แรกกับ
สโมสรไฮเทค
ต่อมา หมายเลข 4 มณเฑียร วงศ์สว่างธรรม ชื่อเล่น บาส เรี ยน สารสา
สตร์ กับเดฟ แล้ วโดนดึงเข้ ามาเสริ มทัพสตรี วิทยา2 ตังแต่
้ ม.ปลาย บาสไม่ติดนักเรี ยนไทย แต่เป็ น
มือปื นประจาสตรี วิทยา 2 กวาดแชมป์หลายรายการ ก่อนไปเป็ น หัวหน้ าทัพ ที่เกษมบันทิต โดยมี
โค้ ชต้ อง (ต้ องเกียรติ สิงหเสนี) เป็ นผุ้ปลุกปั น้ สมัยสตรี วิทยา 2 เมื่อปี 2554 บาสนาทีมไฮเทค คว้ า
แชมป์ถ้ วย ข. โดยบาส สามารถคว้ าตาแหน่ง MVP ไปครองได้ สาเร็ จ ด้ วยฟอร์ มการเล่นที่โดดเด่น
พลังกระโดดที่เหลือเฟื อ ทาให้ บาส พร้ อมแล้ วที่จะก้ าวขึ ้นมาเป็ นกาลังหลักของสโมสร
สุดท้ าย หมายเลข 6 วุฒิพงษ์ ดาโสม (รูเบน โทมัส เลน)ชื่อเล่น รูเบน เป็ น
ลูกครึ่งไทย-ไอร์ แลนด์ โด่ดเด่นด้ วยรู ปร่าง และพลังกระโดด รวมถึงหน้ าตา (เกี่ยวไรด้ วยฟระ) กา
รันตีด้วยตาแหน่งแชมป์สแลมด์ดงั ค์ห ลายรายการ รู เบนเริ่ มส่อแววชัดเจนที่ธุรกิจบัณฑิต ปี หนึ่ง
สะสมประสบการณ์ เข้ ามาโตกับ พี่ ช่วย (บุญ ช่วย โพภาค) โดยที ม งานเห็นว่าเก่ง เลยดัน ด้ วย
รูปร่าง และความขยัน ทาให้ รูเบน สามารถ ติดเป็ น 1 ในชุดที่ไปแข่งมหาวิทยาลัยอาเซียน และติด
ทีมชาติ ในชุดที่ได้ รองแชมป์ซีเกมส์ ที่อินโดฯ เมื่อปี ที่ผ่านมา แชมป์ ถ้ วย ข. ชุดเดียวกับ พีท และ
บาส เมื่อปี 2555
ผู้มีช่ ือเสียงในวงการบันเทิง
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ภาพที่ 4.73 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
ทีมบาสดาราช่อง 3 เข้ ามาทาการซ้ อมเพื่อเตรี ยมตัวพบกับ เหล่า VIP
ของทางชลบุรี โดยเข้ ามาทาการซ้ อมที่โรงยิมของสโมสรชลบุรีไฮเทค (ทุง่ ครุ ประชาอุทิศ 74/1) เมื่อ
วันศุกร์ ที่ 13 ก.ค. 55 โดยพบกับ เหล่าบรรดาผู้บริ หารทีมชลบุรีไฮเทค(Hitech Basketball Club
Facebook, 2555)
4.2.2 การบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่ งาม
ผลการศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม แบ่งได้ เป็ น 3 ส่วน
คือ
4.2.2.1 การบริหารจัดการสื่อมวลชน
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามได้ ถกู สื่อมวลชนหลาหลายช่องทางในการ
นาเสนอรายงานข่าวของสโมสร ได้ แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์
สื่อโทรทัศน์
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ภาพที่ 4.74 "ทิวเจริญอักษร - ไฮเทค" เข้ าชิงชนะเลิศบาสดิวิชนั่ 1
แหล่ งที่มา: Thai PBS NEWS, 2556.
ช่ อ งสถานี โ ทรทั ศ น์ Thai PBS NEWS เมื่ อ ปี 2556 ได้ น าเสนอข่ า วสโมสร
บาสเกตบอลทิวไผ่งามระดับนักเรี ยน มีรายละเอียดข่าวว่า “2 สโมสรยักษ์ ใหญ่ของวงการ
บาสไทย อย่าง สโมสรทิวเจริ ญ อักษร และสโมสรไฮเทค ผ่านเข้ าไปชิ งชนะเลิศ ในศึก
บาสเกตบอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ระดับดิวิชนั่ 1”
หนังสือพิมพ์

ภาพที่ 4.75 ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ “ไทยรัฐ”
แหล่ งที่มา: Thew-Charoen Aksorn Basketball CLUB Facebook [Fan page], 2556.
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ นาเสนอข่าวการแข่งกีฬาบาสเกตบอลทิวไผ่งาม เมื่อปี 2556 และ
ในขณะเดียวกันทาง เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลทิ วไผ่งาม
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เองก็นาภาพข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาเสนอต่อยอดเพื่อตอกย ้าความน่าสนใจของสโมสรด้ วย
เช่นกัน
4.2.2.2 การบริหารจัดการสื่อใหม่
ปี 2556 สโมสบาสเกตบอลทิวไผ่งามเป็ นปี แรกที่ได้ ใช้ สื่อใหม่ในการ
รายงานผลงานและข่าวสารจากวงการบาสเกตบอลเพื่อบรรดาผู้ชมและแฟนคลับของสโมสรได้
ติดตามผลงานได้ อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ มจากรวบรวมผลงานที่ ผ่านพร้ อมทัง้ ประชาสัม พันธ์ การ
ฝึ กซ้ อมและเกมการแข่งขันในครัง้ ต่อไป
เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่
งาม

ภาพที่ 4.76 ภาพจากหน้ าไทม์ไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสร
บาสเกตบอลทิวไผ่งาม
แหล่ งที่มา: Thew-Charoen Aksorn Basketball CLUB Facebook [Fan page], 2556.
นายเฉลิมศักดิ์ พานิชพัฒนากิจ ตาแหน่ง Facebook Adminสโมสร
บาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ ให้ ทรรศนะไว้ ว่า “อันดับแรก โปรโมตนักกีฬา จากนันเมื
้ ่อ
เข้ าสูการแข่งขัน ก็จะมีภาพการแข่งขัน แต่การแข่งขันบ้ านเราค่อนข้ างน้ อยทาให้ เป็ นแรงขับในการ
โปรโมตค่อนข้ างน้ อย การคลับเคลื่อนการโปโมตจะไปช่วงที่มีการแข่งขัน”
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ภาพที่ 4.77 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่
งาม
แหล่ งที่มา: Thew-Charoen Aksorn Basketball CLUB Facebook [Fan page], 2556.
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามมีการกระตุ้นให้ ผ้ ตู ดิ ตามเกิดความ
เคลื่อนไหวของเพจด้ วยเนื ้อหาของยอดไลค์เพจ
Facebook เชื่อมต่ อกับ Youtube

ภาพที่ 4.80 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page)
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม
แหล่ งที่มา: Thew-Charoen Aksorn Basketball CLUB Facebook [Fan page], 2556.
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สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ ใช้ ยทู ปู (You Tube) เข้ าเชื่อมต่อกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ
(Facebook Fan Page) เพื่อถ่ายทอภาพและเสียงของการแข่งขันและประชาสัมพันธ์ ให้ แก่เหล่า
บรรดาผู้ช มและแฟนคลับ ให้ ส ามารถเข้ าถึ ง ผลการแข่ง ขัน ร่ ว มกัน ได้ โดยพบว่า เมื่ อ วัน ที่ 22
กัน ยายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ สนามกี ฬ าไทย-ญี่ ปุ่ นดิน แดงอาคารกี ฬ าเวสน์ 1การแข่งขัน
บาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกอาชีพ คู่ชิงที่ 1 เกมที่ 2 ชลบุรี ไฮเทค vsทิว-เจริ ญอักษรไฮเทคล้ มยักษ์
เขียวทิวไผ่งามแชมป์เก่าที่ส้ ไู ม่ถอยชนะใจคนดูๆปด้ วยคะแนน 74:70 ได้ แชมป์ครัง้ แรกในบาสTBL
ครัง้ ที่ 2รายการไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก ครัง้ ที่ 2อันดับที่ 1 สโมสรชลบุรีไฮเทคอันดับที่ 2 สโมสร
ทิวเจริญอักษรอันดับที่ 3 สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาพที่ 4.81 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่
งาม
แหล่ งที่มา: Thew-Charoen Aksorn Basketball CLUB Facebook [Fan page], 2556.

120

ภาพที่ 4.82 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่
งาม
แหล่ งที่มา: Thew-Charoen Aksorn Basketball CLUB Facebook [Fan page], 2556.
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามได้ มีการสื่อสารแบบโต้ ตอบกับผู้ให้ คอม
เมนต์เป็ นการสร้ างการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร สะท้ อนให้ เห็นการเกิด
การสื่อสารเพื่อการสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามกับผู้ชมและแฟนคลับ
4.2.2.3 การบริหารจัดการสื่อบุคคล
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม มีสื่อบุคคลเป็ นตัวชูโรงที่ทาให้ สโมสรเป็ นที่
รู้จกั และเป็ นที่ยอมรับให้ วงการกีฬาบาสเกตบอลไทย
1) นักกีฬาบาสเกตบอลทิวไผ่ งาม ได้ แก่
(1) รัชเดช เครื อทิวา หรื อ J.O. นักบาสคนแรกของไทยที่ได้ ไปเล่นใน
อเมริกา มีชื่อว่า PBL(Premier Basketball League)
(2) ดรงพันธ์ อภิรมย์วิไลชัย หรื อ ปาล์ม เป็ นนักกีฬาที่มีผลงานโดด
เด่นของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม
(3) ยักษ์ '' ชัยวัฒน์ แกดาเซนเตอร์ ยกั ษ์ใหญ่ทีมชาติไทย
2) ผู้ฝึกสอนของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่ งาม
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ความศรัทธาที่มีตอ่ าการขับเคลื่อนสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามนัน้ ต้ อง
กล่ า วถึ ง บุ ค คลส าคั ญ ที่ เ ป็ นก าลั ง หลั ก นั่ น คื อ คุ ณ ครู สุ น ทรพงศ์ มะวิ ญ ธร หรื อ โค้ ชโจ มี
รายละเอียดดังนี ้

ภาพที่ 4.83 J.O โอม รัชเดช เครื อทิวา
แหล่ งที่มา: Gurutruelife, 2552.
จากการศึกษาผ่านสื่อออนไลน์
http://guru.truelife.com/issue/content/view/66193 ลงวัน ที่ 19 กัน ยายน 2552 เวลา 00:12 น.
พบว่า การเดินทางสู่ความฝั นอันยิ่งใหญ่ของรชเดชนัน้ มีครอบครัว เพื่อนๆ มาส่งผมมากมาย ทุก
คนต่างให้ กาลังใจให้ ประสบความสาเร็ จในการเล่น และให้ อดทน อดทน และ อดทน เพราะทุกคน
ต่างรู้ว่าที่อเมริ กานัน้ บาสเกตบอล เป็ นกีฬาประจาชาติของเค้ า มีผ้ ู เล่นที่มีทกั ษะดี รูปร่างสูงใหญ่
มากมาย ที่นั่น การเดินทางใช้ เวลาประมาณ 20 กว่าชัว่ โมง ซึ่งการเดินทางบนเครื่ องบินเที่ยวนี ้
เป็ นไปอย่างราบรื่ นแต่ยาวนานอย่างกับ รัชเดชคิดถึงผู้เล่นของ NBA ในเมืองต่างๆของอเมริ กา มัน
ทาให้ ร้ ูสึกตื่นเต้ นเหลือเกิน สมาชิกคนแรกที่รั ชเดชได้ เจอ คือ โค้ ช ชื่อ Lawrence Moten เคยเป็ นผู้
เล่นที่ทาแต้ มสูงสุดของมหาวิทยาลัย และ เคยเล่น NBA มาสี่ปี บทสนทนาครัง้ แรกของผมกับโค้ ช
เป็ นการทักทายและก็พูดเกี่ ยวกับตัวผม แล้ วก็ทักทายเพื่อนๆร่ วมทีมทุกคน ตัวเพื่อนร่ วมทีมผม
ใหญ่ มากกก คล่อง เร็ ว แม่น สไตล์อเมริ กัน จริ งๆครับ น่าสนุกจัง เล่นครัง้ แรกยังไม่ค่อยชินครับ
ประหม่า ตื่นเต้ น วิธีการเล่นที่นี่แตกต่างจากประเทศไทยมากครับทาให้ ต้องปรับตัว เรื่ องวิธีการเล่น
ภาษา ความเข้ าใจในเกม แต่เพื่อนๆร่วมทีมก็ให้ กาลังใจดีครับ ถึงแม้ ว่าตอนแรกมจะคิดว่าเค้ าต้ อง
ดูถูก ตัวเขาแน่ๆ เลย แต่พ อคุยด้ วยแล้ วก็ นิสัยดี ให้ กาลังใจ รัช เดชเองก็ จ ะพยายามเต็ม ที่ เพื่ อ
ปรับตัวแล้ วก็แสดงให้ พวกผู้คนที่อเมริการู้วา่ คนไทยก็ไม่ธรรมดา (Gurutruelife, 2552)
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ช่วงเวลาที่หา่ งหายไปมันเป็ นช่วงผลัดใบ หรื อการเปลี่ยนถ่ายสายเลือดผู้
เล่นเก่าๆ แบบ “พระเก่ง” ฉัตรฐิ ภคั เรื อนคา, “เก่งเล็ก” จีรวัฒน์ สัทธรรม , บาสพิเชษฐ์ เกิดประดับ
และคนอื่นอีกมากมายที่ถูกผลักดันขึ ้นมาทดลอง ถึงเวลาแล้ วที่ ”ยักษ์ เขียว”ทิวไผ่งามจะกลับมา
ทวงความยิ่งใหญ๋ หลังจากห่างหายกับแชมป์ถ้ วย ก ไป 3-4 ปี แชมป์ครัง้ สุดท้ ายปี 2552จนได้ ผ้ ู
เล่นที่ดีที่สุดในชุดปั จจุบนั ที่มีทงั่ ขาประจาทีมชาติไทยอย่าง “เจ้ ายักษ์ ” ชัยวัฒน์ แกดา, “แฝดนรก
แชม์ทงประเทศ”
ั้
ดรัญพงศ์ อภิรมย์วิไลชัย, ดรงพันธ์ อภิรมย์วิไลชัย
นอกจากดารานาแล้ วยังมีนกั บาสผู้ปิดทองหลังพระอย่างนพพร แสงทอง
นักบาสฝี มือระดับชาติที่ยงั คอยปกปั กษ์ รักษาใต้ แป้นให้ ทิวไผ่งาม และสองดาวรุ่งที่รอวันก้ าวสู่ทีม
ชาติอย่างเจ้ า “แมม” ธนากานต์ ศรี บญ
ุ เรื อง และ การ์ ดจ่ายว่าที่มือหนึง่ ทีมชาติไทยอย่างเจ้ า อาร์ ม
ณัฐกานต์ เมืองบุญ บวกกับอะไหล่ชนดี
ั ้ ที่พร้ อมทดแทนชุดใหญ่ คริ สเตียน บดินทร์ , เกียรติศกั ดิ์ สุข
เกษม, ภานุวัฒ น์ฉัตรศิริยิ่งยง, ธงไชย ทิพยประไพ และ เสือ ดาวรุ่ งดวงใหม่ ที่ทาผลงานได้ ดีใน
TBL และจากคาสัมภาษณ์ ครูโจ สุนทรพงษ์ มะวิญธร “ปี นี ้จะยังใช้ ผ้ เู ล่นชุดเดิมเป็ นหลัก จะมีการ
เปลี่ยนแปลงแค่ “จ๋อย” ไกรวิทย์ เวทวิทยากิจ ที่ย้ายไปร่ วมทัพการไฟฟ้า แต่ผ้ เู ล่นที่เหลือชุดเดิม
แทบหมด”เมื่อสอบถามถึงเจ้ าแบงค์ เด็กที่แฟนบาสตามอินเตอร์ เน็ทเชียร์ ให้ ติดทีมชาติชดุ ซีเกมส์
ครูโจได้ ให้ คาตอบว่า “เจ้ าแบงค์จะเป็ นอนาคตของทีมในวันข้ างหน้ าเมื่อพร้ อมจะพูดผลักดันขึ ้นมา
แน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี ้ ผู้เล่นตอนนีท้ ี่ มีสมบูรณ์ มาก ความฟิ ต 80% เรี ยกว่าวันแข่งจะ 100%
แน่นอนเราซ้ อมวันล่ะ 2 ชัว่ โมงเท่านัน้ เราเน้ นทุกอย่างของการฝึ กซ้ อม ขออนุญาติใช้ คาว่า “ซ้ อม
เพื่อเป็ นแชมป์ล่ะกัน ” เราทาทุกอย่างเพื่อทวงแชมป์ของเราคืนมา ผู้เล่นตัวหลักอยู่ในวัย 28-30
เรี ยกว่าเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สดุ ของนักกีฬาบาสเกตบอล เมื่อได้ ถามถึงการจับฉลากที่ต้องอยุ่ด้วยกัน
ของสามทีมใหญ่ ครูโจได้ บอกว่าเป้าหมายของเราคือทวงแชมป์คืน ขอให้ ลบภาพทุกทีมไปได้ เลย
เราต้ องชนะทุกทีมเพื่อเดินไปถึงเป้าหมายนันคื
้ อหน้ าที่ของเราสุดท้ ายนี ้อยากฝากถึงแฟนบาสว่าปี
นี ้เราเตรี ยมทีมมาดีอยากให้ นกั บาส หรื อ พี่น้องชาวทิวไผ่งามเข้ ามาเชียร์ ทีมด้ วยนะครับ ปี นี ้เราจะ
ทวงแชมป์กลับมาให้ ได้ ” (สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย , 2556)
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ภาพที่ 4.84 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่
งาม
แหล่ งที่มา: Thew-Charoen Aksorn Basketball CLUB Facebook [Fan page], 2556.
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม มีดาวเด่น คือ ปาล์ม - ดรงพันธ์ อภิรมย์
วิไลชัย จากบทสัมภาษณ์ “สาหรับถ้ วย ก ปี นี ้ผมขอบอกก่อนว่าตอนนี ้มีรายการแข่งติดกันมาตลอด
ไม่ได้ พกั ร่างกายเลยก็จะใช้ เวลาช่วงนี ้พักฟื น้ ร่างกายเพื่อให้ พร้ อมสาหรับรายการ ถ้ วย ก ครัง้ นี ้ผม
ดูแลตัวเอง เตรี ยมร่ายกายให้ พร้ อม เพราะบาสถ้ วย ก จะแข่งติดกันมากและเกมส์จะหนักตลอดใช้
ร่างกายค่อนข้ างเยอะ ทุกเช้ าผมจะไปเล่นเวท และ ว่ายน ้า ช่วงเย็นก็ซ้อมกับทีมเป็ นปกติ จบแล้ วก็
เล่นบอดี ้เวทตอนเย็น และยืดกล้ ามเนือ้ เพื่อไม่ให้ เกิดอาการบาดเจ็บและพร้ อมใช้ งานผมต้ องใช้
เวลาปรับตัวเพราะบาสABL ที่เพิ่งจบไปผมจะเล่นบาสอีกรู ปแบบนึงจะข้ ามเข้ าไปวางไม่ได้ ง่ายๆ
ตอนนี ้กาลังปรับให้ ข้ามมากขึ ้น และบอกเพื่อร่วมทีมให้ เล่นเป็ นทีมให้ มากขึ ้น ถ้ าทุกคนทาหน้ าที่
ของตัวเองได้ สมบูรณ์ ผมเชื่อว่า ผลการแข่งขันต้ องเป็ นไปตามที่คาดหวังเป้าหมายของผมอันดับ
แรกขอเข้ าชิ งก่อน ส่วนวันชิงจะแชมป์ไม่แชมป์อยู่ที่ว่าแฟนของทิวไผ่งามจะมาให้ กาลังใจเต็ม
สนามหรื อไม่ ส่วนตัวผมถ้ าแฟนเอาใจมาเชียร์ ผมก็พร้ อมเล่นถวายชีวิตเพื่อสถาบันของเรา “ทิวไผ่
งาม (สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย , 2556)
จากการศึกษาข้ อมูลผ่านสื่อออนไลน์ http://www.siamsport.co.th/
เข้ าถึงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2557 พบว่า ''ยักษ์ '' ชัยวัฒน์ แกดาเซนเตอร์ ยักษ์ ใหญ่ ทีมชาติไทย7
เมษายน 2556เวลา 12:23:06 น. หวนคิดถึง ''ยักษ์ '' ชัยวัฒ น์ แกดา แห่งค่ายทิวไผ่งาม หรื อทิว เจริ ญอักษร ทีมแชมป์ของไทยแลนด์ บาสเกตบอลลีก (ทีบีแอล) ฤดูกาลล่าสุด ซึ่งชัยวัฒน์คือทีม
ชาติไทยในตาแหน่งเซนเตอร์ ที่จะขาดเสียมิ ได้ นักบาสฯ สาคัญที่รูปร่ าง ซึ่งตาแหน่งที่ใหญ่ ที่สุด
ขาดแคลนที่สดุ ของเมืองไทยหนีไม่พ้นตาแหน่งเซนเตอร์ นนั่ เอง
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ภาพที่ 4.85 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่
งาม
แหล่ งที่มา: Siamsport, 2556.
การจะหาผู้เล่นไซส์XXL ไปสู้กบั ต่างชาติชา่ งยากเย็นซะนี่กระไร จึงเป็ น
ธรรมดาอยู่แ ล้ ว ที่ พ อมี แ ข่ง ระดับ นานาชาติ หรื อ แม้ ในประเทศไทยเองที่ อ นุญ าตให้ น าผู้เล่ น
ต่างประเทศเข้ ามาเสริ มทีมได้ ก็มกั เรี ยกใช้ บริ การของตาแหน่งเซนเตอร์ ใหญ่เข้ ามา ถ้ ามีเซนเตอร์
ใหญ่ทีมนันก็
้ ได้ เปรี ยบ ทีมที่ไม่มีก็จะเสียเปรี ยบ

ภาพที่ 4.86 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่
งาม
แหล่ งที่มา: Siamsport, 2556.
สาหรับประเทศไทย ก่อนหน้ านี ้เอ่ยถึงเซนเตอร์ เบอร์ สองก็อาจมีหลาย
ทรรศนะ แต่ถ้ามองว่าเบอร์ หนึ่งของประเทศทุกคนจะชีม้ าที่ ''เจ้ ายักษ์ '' ชัยวัฒ น์ แกดา 9 ใน 10
คน เนื่องจากเป็ นผู้เล่นที่ไซส์ XXL สาหรับคนไทย ลีลาการเล่นที่หาคนจับยาก ยืนใต้ แป้นก็หาคน
ป้องกันได้ ยาก โดยมักจะทาท็อปสกอร์ เป็ นประจา ยิ่งถ้ าฟิ ตๆ จะออกมายิงนอกก็ยงั ทาได้ ดีอีกด้ วย
ด้ วยความสูง 193 ซม. ซึ่งใหญ่พอตัว เสริ มด้ วยทักษะที่ดีเด่น เคยไปคว้ าเหรี ยญทองแดง เอเชียน

125
อินดอร์ เกมส์ (สตรี ทบาส) ที่ประเทศเวียดนามมาครอบครอง นอกจากนี ้นิสยั ใจคอยังดีเยี่ยม ไม่มี
ลูกเกเรเหมือนใครต่อใคร นับเป็ นนักบาสฯ มีคณ
ุ ภาพของประเทศ สาหรับสังกัดก็รับใช้ ให้ กบั ทิวไผ่
งาม, ทิว-เจริ ญอักษร รวมทังเคยสวมชุ
้
ดงูเห่าของ แบงค็อก คอบร้ าส์ อีกต่างหากรอบปี ที่ผ่านมา
กรอบเป็ นข้ าวเกรี ยบเพราะต้ องลงรับใช้ ชาติ รับใช้ สโมสรอย่างหนักจนร่างกายย่าแย่ ทาให้ ในการ
เล่นทีบีแอลของชัยวัฒ น์ ซึ่งถือว่าเป็ นคู่หูของ ''เจโอ'' รัชเดช เครื อทิวา มือแม่นของไทย ห่างหาย
จากสังเวียนไปหลายคนคิดถึง แม้ เขาจะยังเล่นในรายการต่างๆ อยู่เนืองๆ แต่ไม่ฟิตเปรี๊ ยะเหมือน
ก่อนณ วันนี ้ กระแสข่าวบอกว่า ''เจ้ ายักษ์ '' ชัยวัฒ น์ แกดา ขอแขวนห่วงกับทีมชาติไปแล้ ว ด้ วย
สภาพร่ างกาย และจิตใจที่ไม่เต็มร้ อย และอายุอานามเหยียบหลักสามแล้ วในวันที่คนคิดถึง จึง
นามาฝากกัน ไม่แน่ว่าซีเกมส์ที่เนย์ปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ สุดท้ ายแล้ ว ชัยวัฒน์ แกดา จะถูกดึง
มาช่วยทัพไทยอีกซักครัง้ หรื อไม่ไซส์ใหญ่อย่างนี ้ มันหาได้ ยากเย็นยิ่ง

ภาพที่ 4.87 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่
งาม
แหล่ งที่มา: Thewphaingarm, 2556.
คุณครูสนุ ทรพงศ์ มะวิญธร ปั จจุบนั เป็ นครูผ้ สู อน วิชา พลศึกษา
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา และผู้ฝึกสอนกี ฬ าบาสเกตบอลของ โรงเรี ยน และสโมสรทิวไผ่งาม ซึ่งมี
ผลงานมากมายหลายระดับการแข่งขัน ได้ แก่
1. ผลงานระดับโรงเรี ยน เป็ นรายการการแข่งขันระดับนักเรี ยน รุ่นอายุ
14 ปี 16 ปี และ 18 ปี
2. ผลงานระดับสโมสร เป็ นรายการการแข่งขันระดับเยาวชน และ
ประชาชนชาย
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3. ผลงานระดับชาติ เป็ นรายการกีฬาแห่งชาติ และรายการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
4. ผลงานระดับนานาชาติ เป็ นรายการการแข่งขันระดับนักกีฬาเยาวชน
ทีมชาติไทย (ทีมชาย) รายการการแข่งขันกีฬา Asian Games ครัง้ ที่ 13
จากผลงานของโค้ ชโจทาให้ เมื่อกล่าวถึงผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลของไทย
ชื่อของ สุนทรพงศ์ มะวิญธร เข้ ามาให้ หวั ของทุกคน “โค้ ชโจ” เป็ นทังผู
้ ้ ฝึกสอนทีมชาติไทยและใน
ระดับสโมสรกับทีมทิวไผ่งาม หรื อ ทิว -เจริ ญอักษร มาอย่างยาวนาน ทาให้ พดู ถึง “โค้ ชโจ”ต้ องนึก
ถึง โรงเรี ยนทิวไผ่งาม
4.2.3 การบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ผลการศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แบ่งได้ เป็ น 3 ส่วน คือ
4.2.3.1 การบริหารจัดการสื่อมวลชน
สื่อหนังสือพิมพ์ ออนไลน์ สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคได้ นาสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์มาเชื่อมต่อกับหน้ าเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page)
พื่อใช้ ในการสร้ างน่าเชื่อถือนการนาเสนอข่าวสารต่างๆของสโมสรให้ แก่เหล่าบรรดาผู้ชมและแฟน
คลับได้ รับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสโมสร

ภาพที่ 4.88 การเชื่อมโยงข่าวสารกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสร
บาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2555.
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คุณมนตรี ตังสุ
้ ขเกษม ผู้จดั การสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ได้ แสดงทรรศนะไว้ วา่ “วงการกีฬาบาสเกตบอลยังคงต้ องอาศัยสื่อมวลชนในการนาเสนอ
ข่าวสารเพราะสามารถได้ ในวงกว้ าง อีกทัง้ ปั จจุบนั มีสื่อออนไลน์มเป็ นตัวช่วยในการขับเคลื่อน
ความทันสมัยของข้ อมูลข่าวสาร ซึ่งสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ปรับตัวให้ ทนั กับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน”

ภาพที่ 4.89 การเชื่อมโยงข่าวสารกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสร
บาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2555.
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โทรทัศน์ สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ นาสื่อโทรทัศน์
ออนไลน์มาเชื่อมต่อกับหน้ าเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) เช่นกัน เพื่อใช้ ในการสร้ าง
น่าเชื่อถือนการนาเสนอข่าวสารต่างๆของสโมสรให้ แก่เหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับได้ รับทราบ
ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสโมสร

ภาพที่ 4.90 การเชื่อมโยงรายการโทรทัศน์กบั เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของ
สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2555.
4.2.3.2 การบริหารจัดการสื่อใหม่
เมื่ อ ปี 2554 สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้ าส่วนภูมิ ภ าคได้ เร่ ม
เปิ ดตัวการใช้ สื่อออนไลน์ นั่นคือใช้ สื่อออนไลน์ นั่นคือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page)
เพื่อเป็ นการกระตุ้นเหล่าบรดาผู้ชมและแฟนคลับให้ เกิดการติดตามความเคลื่อนไหวของสโมสรได้
ง่ายและสะดวกขึ ้น
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ภาพที่ 4.91 หน้ าไทม์ไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2554.
สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ อาศัยถ้ อยคาต่างๆ ที่เป็ นคา
คมเพื่อเป็ นการสร้ างเชื่อมัน่ ให้ แก่สโมสรของตนบนหน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook
Fan Page) ของสโมสร

ภาพที่ 4.92 หน้ าไทม์ไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2554.
เมื่อปี 2555รายการการแข่งขัน TBL 2555 เป็ นเนื ้อหาหลักที่สโมสร
บาสเกตบอลการไฟฟ้ าส่วนภูมิ ภ าคได้ ใช้ สื่ อออนไลน์ นั่นคือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan
Page) เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลงานการแข่งขันให้ แกเหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับ
ของสโมสรได้ รับทราบกันถ้ วนหน้ า

ภาพที่ 4.93 หน้ าไทม์ไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2555.
และในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อปี 2555 สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคได้ มีการเปลี่ยนถ่ายนักกีฬาบาสเกตบอลของตนไปสู่อีกสโมสรหนึ่ง ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ
(Facebook Fan Page) ของสโมสรก็ได้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวเพื่อเป็ นการอัพเดทความเคลื่อนไหว
ข่าวสารต่างๆในวงการบาสเกตไทยให้ แก่เหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับได้ รับรู้ร่วมกัน
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ภาพที่ 4.94 หน้ าไทม์ไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2555.
ในปี 2556 รายกการแข่งขัน TBL (Thailand Basketball League) เป็ ย
เนื ้อหาหลักในการใช้ สื่อออนไลน์ คือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) เป็ นช่องทางหลักใน
การสื่อสารกับบรรดาผู้ชมและแฟนคลับ

ภาพที่ 4.95 หน้ าไทม์ไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลการ-
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ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2556.
คุณมนตรี ตังสุ
้ ขเกษม ผู้จดั การสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภ าค สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้ าส่วนภูมิภ าคได้ มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ โดยได้
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมไปรวบรวมน้ องๆมาดูด้านไอที ถ่ายรู ปลงเฟสบุ๊คแฟนเพจ ไม่เหมือนแต่ก่อนที่
สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่จริ งจัง แต่ปัจจุบนั สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้ามี
ความเป็ นระบบมากขึ ้น

ภาพที่ 4.96 หน้ าไทม์ไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2556.
สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ นาเสนอภาพและเสียงผ่าน
วิดีโอบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) เพื่ อให้ บ รรดาผู้ช มและแฟนคลับได้ เห็น ภาพ
ความเคลื่อนไหวของสโมสรในอิริยาบทต่างๆ เช่น การฝึ กซ้ อม การดูแลนักกีฬาบาสเกตบอล การ
แนะนา เป็ นต้ น
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ภาพที่ 4.97 หน้ าไทม์ไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2556.

ภาพที่ 4.98 หน้ าไทม์ไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2556.
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ภาพที่ 4.99 หน้ าไทม์ไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2556.
4.2.3.2 การบริหารจัดการสื่อบุคคล
สื่อบุคคคลที่โดดเด่นในสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ แก่
นักกีฬาบาสเกตบอล และผู้ฝึกสอน
1) นักกีฬาบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
1. ''โอ้ '' ทศพิ ธ ลั ง สุ่ ย นั ก บาสดาวรุ่ ง ที่ น่ า จั บ ตามองของสโมสร
บาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. นักกี ฬ าบาสเกตบอลคนถัดมา ''บาส'' กานต์ณัฐ เสมอใจ พอยนต์
การ์ ดทีมชาติทงหล่
ั ้ อ-เร้ าใจจากคอลัมน์บาสเกตบอลไทย สแลมดัง๊ ก์
3. แวน-ไพรัช เสกธีระ
2) ผู้ฝึกสอนของสโมสรบาสเกตบอลไฟฟ้าภูมิภาค ได้ แก่ โค้ ชเส็งประเสริฐ ศิริพจนากุล จากผู้ชมสูน่ กั บาสฯ ทีมชาติ และโค้ ชมากฝี มือ
นักกีฬาบาสเกตบอลเป็ นสื่อบุคลหลักของสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้า
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ส่วนภูมิภ าคซึ่งช่วยให้ เกิดการกระตุ้นเหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับในการติดตามการแข่งขัน
อย่างต่อนเนื่อง

ภาพที่ 4.100 ''โอ้ '' ทศพิธ ลังสุย่ จากภูธรผจญภัยเป็ นยอดฝี มือ
แหล่ งที่มา: Siamsport, 2555.
จากการศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ siamsport.com พบว่า ''โอ้ '' นักบาสฯ
หนุม่ ไฟแรงในวงการบาสฯ ระดับถ้ วย ก ของสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทาให้ เหล่า
บรรดาผู้ชมและแฟนคลับได้ รับรู้ว่า ประเทศไทยมิได้ หมายแค่ ''กรุงเทพมหานคร'' เท่านัน้ ประเทศ
ไทยยั ง มี อี ก ถึ ง 76 จั ง หวั ด ที่ เ ป็ นแหล่ ง ก าเนิ ด ช้ างเผื อ กที่ ร อการค้ นพบเท่ า นั น้ เองส าหรั บ
บาสเกตบอลก็เช่นเดียวกัน
จากเด็กต่างจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จกั เขาได้ กลายเป็ น นักบาสดาวรุ่งที่นา่ จับ
ตามองมากขึ ้น ด้ วยฝี มือเข้ าขันและท
้
าแต้ มได้ เป็ นกอบเป็ นกา และ ''โอ้ '' ทศพิธลังสุ่ย เข้ ามาเป็ น
สมาชิกใหม่ธนั เดอร์ แมน ร่วมกับเด็กเก่าที่มีอยู่ ได้ แก่ ''เจ้ าบาส'' กานต์ณฐั เสมอใจ ร่วมด้ วย ''เจ้ า
สิงห์'' ชนะชนม์ กล้ าหาญ, ดิลิป ราย, วิชยั จงคูณกลาง, ธวัชชัย สุขทับ, ไพรัช เสกธีระ เป็ นต้ น ทีม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงแข็งแกร่งขึ ้นทันตาเห็น เพียงแต่ทงหมดล้
ั้
วนเป็ นวัยรุ่นไฟแรง บางครัง้ ก็ดี
เลิศเลอ แต่บอ่ ยครัง้ ก็พลาดท่าง่ายๆ อย่างไม่นา่ เชื่อก็มี
จากวันนันถึ
้ งวันนี ้ ''โอ้ '' ทศพิธลังสุย่ ปั กหลักอย่างมัน่ คงกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จากที่เคยเป็ นตัวสารอง ขณะนี ้ได้ ลงเป็ นเจ้ าประจา และกาลังสาคัญของทีมด้ วยการ
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พัฒนาไม่มีหยุดของเขา โดยผลงานที่สร้ างชื่อเป็ นอย่างยิ่งคือการฟั นฝ่ าในถ้ วยพระราชทาน ก ปี
2554 ที่การไฟฟ้าฯ ได้ ''โค้ ชเส็ง'' ประเสริ ฐ ศิริพจนากุล มาทาทีมสร้ างเซอร์ ไพร้ ส์ครัง้ ใหญ่ โค่นดะ
ทังไฮเทคในรอบตั
้
ดเชือก และ เข้ าชิงกับ ''ยักษ์ เขียว'' ทิวเจริ ญอักษร ก่ อนโค่นลงได้ อย่างงดงาม
น าพาการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคประกาศศัก ดาเป็ นแชมป์ ถ้ วยพระราชทาน ก สมัย แรกได้ เป็ น
ประวัตศิ าสตร์ ของสโมสรขณะนี ้การพัฒนาของเขา ทศพิธลังสุย่ ดูจะเข้ าใกล้ การติดธงเข้ าไปทุกทีๆ
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เป็ นทีมยักษ์ ใหญ่ ซึง่ ใครจะประมาทไม่ได้ อีกแล้ ว ''โอ้ '' เป็ นตัวอย่างได้
ซึ่งจะเป็ นแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตัวเองมาเป็ นดาวประดับวงการบาสฯ ในโอกาสต่อไปโอกาส
ไม่ได้ มีบอ่ ยครัง้ นัก สุดแต่เราจะไขว่คว้ า หวังว่า ''โชคชะตา'' จะอยู่ข้างคนที่ท่มุ เทอย่างหนุ่มนาม ''
โอ้ '' ทศพิธลังสุย่

ภาพที่ 4.101 ''โอ้ '' ทศพิธ ลังสุย่ จากภูธรผจญภัยเป็ นยอดฝี มือ
แหล่ งที่มา: Siamsport, 2555.
เมื่อปี 2555 พบว่า นักกีฬาบาสเกตบอลชายส่วนใหญ่ มักหน้ าตาดี
ขณะที่ความสูงก็ชว่ ยให้ โดดเด่นเพิ่มขึ ้นไปอีก ไม่เพียงเท่านัน้ ลีลาของการเล่นก็ช่วยขับให้ รัศมีของ
คุ ณ สมบั ติ ตั ว ผู้ เล่ น รายนั น้ ๆ ให้ พิ ชิ ต ใจกองเชี ย ร์ ยิ่ ง ขึ น้ และยิ่ ง ขึ น้ จึ ง ไม่ แ ปลกอะไรที่ นั ก
บาสเกตบอลอย่างของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ถึงได้ โด่งดังยิ่งกว่าดาราภาพยนตร์ อีก
หันมาทางด้ านนักบาสเกตบอลไทย มีมากมายที่เป็ นนายแบบ แสดง
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โฆษณา แต่ไม่มากรายนักที่มีผลงานการแสดงทางภาพยนตร์ ที่นึกออกก็มีเพียงรายเดียวเท่า นัน้ ''
กานต์ ณั ฐ เสมอใจ'' ซึ่ง ไม่ เพี ย งเท่ หน้ า ตาดี แต่ฝี มื อ ของเขาน่ ะ สิ ! สุด ยอดจริ ง ๆขณะที่ ที ม
บาสเกตบอลหนุ่มไทย นอกจากจะคับคัง่ ไปด้ วยสตาร์ ของแต่ละสโมสรในไทยแลนด์บาสเกตบอล
ลีกแล้ ว ''บาส'' กานต์ณฐั เสมอใจ ผู้เล่นตาแหน่งพอยนต์การ์ ดทีมชาติไทยชุดนี ้ ถือว่าเป็ นแม่ เหล็ก
ของทีมอีกคนที่ดึงดูดกองเชียร์ สาวๆ ให้ เข้ ามาชมเกมการแข่งขันในแต่ละนัด ไม่เพียงแต่เฉพาะ
ความสามารถ และฝี ไม้ ลายมือในสนามเพียงเท่านัน้ เด็กหนุ่มจากสุโขทัยรายนี ้ ยังมีหน้ าตาอัน
หล่อเหลาเข้ าขันนั
้ กแสดง และบุคลิกที่โดดเด่น ทาให้ เจ้ าตัวได้ รับเสียงกรี๊ ดไม่แพ้ เพื่ อนร่วมทีมคน
อื่นๆ เลยทีเดียว
''กานต์ณฐั เสมอใจ'' เดินทางเข้ าสูว่ งการบาสเกตบอลโดยบังเอิญ
หลังจากก่อนหน้ านี ้เจ้ าตัวสวมรองเท้ าสตัด๊ เป็ นศูนย์หน้ าตัวเก่งให้ สุโขทัยในฐานะตัวแทนจังหวัด
เข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาเขตการศึกษา พร้ อมกับมีพี่ชายที่เป็ นนักฟุตบอลไอดอล และคุณ พ่อที่อดีต
เคยเป็ นนักฟุตบอลของสุโขทัยเป็ นเทรนเนอร์ นอกจากนันยั
้ งเคยเป็ นนักมวยสากลสมัครเล่นของ
สุโขทัย พร้ อมกับกีฬาตะกร้ อ และเทเบิลเทนนิสอีกด้ วยแต่ความฝั นของ ''เจ้ าบาส'' ก็เปลี่ยนไป นับ
แต่ตงแต่
ั ้ พี่ชายซึ่งฝี เท้ าโดดเด่น ได้ เดินทางไปคัดเลือกเป็ นนักเตะในระดับประเทศ ผ่านเข้ าสู่รอบ 7
คน สุดท้ าย ก่อนที่โดนเบียดกระเด็นออกจาก 5 คนสุดท้ ายด้ วยความไม่โปร่งใสและเส้ นสาย ทาให้
พี่ชายของกานต์ณัฐ ตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลนับตังแต่
้ นนั ้ มา และแน่นอนน้ องชายเป็ นอีกคนที่
ตัดสินใจเดินตามพี่ด้วยการหันมาเล่นบาสเกตบอล โดยพี่ชายเล่นบาสเกตบอลเพื่อออกกาลังกาย
ด้ วยอารมณ์ ที่เบื่อหน่ายวงการกีฬาไทย ขณะที่กานต์ณัฐ เสมอใจ ได้ ซึบซับในกีฬายัดห่วงตังแต่
้
เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้ เวลาเพียง 1 ปี ''เจ้ าบาส'' ก็คลัง่ ไคล้ กีฬาชนิดนี ้เสียแล้ ว พร้ อมกับ
เป็ นจุดสตาร์ ตสูเ่ ส้ นทางของนักบาสเกตบอลอย่างเป็ นทางการ
จากนันชื
้ ่อของ ''กานต์ณฐั เสมอใจ'' ก็ได้ เข้ ามาอยูใ่ นสารบบของยัดห่วง
นักเรี ยนเมืองไทย เมื่อได้ รับการทาบทามจาก อ.ธงชาติ พู่เจริ ญ ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลกรุงเทพคริ ส
เตี ย นให้ ม าคัด เป็ นบาสเกตบอลโรงเรี ย น และ ''บาส'' ไม่ ท าให้ ผิ ด หวัง สามารถก้ าวสู่นัก กี ฬ า
บาสเกตบอลกรุงเทพคริ สเตียนได้ สาเร็ จ พร้ อมกับร่วมทีมคว้ าแชมป์ และเป็ นแชมป์บาสเกตบอล
กีฬานักเรี ยน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ในฐานะนักกีฬาบาสเกตบอลของ เขต 10 กทม. ก่อนที่จะ
ได้ รับโควตานักกีฬาเข้ าศึกษาต่อ ม.ธรรมศาสตร์ แต่ด้วยบทบาทและหน้ าที่นกั กีฬาทีมชาติไทย ที่
ต้ องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้ กบั การฝึ กซ้ อมและเก็บตัว รวมทังเดิ
้ นทางไปแข่งขันต่างประเทศ ทาให้
เจ้ าตัวได้ รับผลกระทบจากการเรี ยนอย่างจัง แม้ ว่าจะพยายามขอความเห็นใจจากสถาบัน แต่
สุ ด ท้ ายก็ เ ปล่ า ประโยชน์ ส่ ง ผล ''เจ้ าบาส'' ตั ด สิ น ใจโอนหน่ ว ยกิ จ คณ ะวารสารศาสตร์
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สื่อสารมวลชน มาเรี ยนภาคพิเศษที่ม.รามคาแหง ในปั จจุบนั พร้ อมกับยืนยันว่าอีกไม่เกิน 2 ปี จะ
สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี อย่างแน่นอน
''เจ้ าบาส'' ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครัง้ แรก ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครัง้
ที่ 24 จ.นครราชสีมา โดยในครัง้ นันไทยท
้
าได้ เพี ยงอันดับ 4 จากนันผ่
้ านสังเวียนยัดห่วงเมืองไทย
มากมาย ก่อนที่จะลงเลยด้ วยการเป็ นผู้เล่นของสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่ วมศึกไทยแลนด์
บาสเกตบอลลีกในปั จจุบนั

ภาพที่ 4.102 คอลัมน์ : บาสเกตบอลไทย สแลมดัง๊ ก์
แหล่ งที่มา: Siamsprt , 2555.
10 ปี ในวงการบาสเกตบอลนับตังแต่
้ ระดับเยาวชน ''กานต์ณฐั เสมอใจ''
เผยว่า ตนเองได้ รับอะไรมากมายจากวงการนี ้ ได้ เรี ยนรู้ประสบการณ์ตา่ งๆ ที่ไม่เคยพบ ได้ เดินทาง
ไปต่างประเทศ มีเพื่อน ได้ รับโอกาสจากสถานศึกษา สภาพร่างกายที่แข็งแรง เด็กต่างจังหวัดคน
หนึ่งที่ไม่มีเส้ นไม่มี สาย มีเพียงความตังใจและมุ
้
่งมัน่ เป็ นทุน เดินหน้ ามาถึงขนาดนี ้ก็ถือว่าประสบ
ความสาเร็ จในระดับหนึ่ง แม้ จะทราบว่าวงกรกีฬาบาสเกตบอลไทยจะไม่สามารถก้ าวขึ ้นมาเป็ น
ระดับต้ นๆ ของเอเชีย แต่ก็ยินดีที่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งในการสร้ างชื่อเสียงให้ กบั ประเทศไทย ''ผมคิดว่า
บาสเกตบอลไทยกาลังเดินมาถูกทาง สมาคมมีนโยบายที่ชดั เจน แม้ ว่าเรายังเป็ นรองฟิ ลิปปิ นส์ แต่
อนาคต 5 ปี ข้ างหน้ าลีกภายในประเทศไทยจะเข้ มแข็ง ผมรอโอกาสที่จะเอาชนะฟิ ลิปปิ นส์ให้ ได้ สกั
ครัง้ อยากลบความทรงจ าของวงการบาสเกตบอลไทยที่มักจะโดนฟิ ลิปปิ นส์ฝากรอยชา้ เอาไว้
ตลอด อีกอย่างหากบาสเกตบอลได้ รับความสนใจจากผู้ชมจานวนมาก นักกีฬาจะมีกาลังใจและ

139
แรงจูงใจในการเล่น แล้ วทุกอย่างจะเกิดขึ ้นและสร้ างความแข็งแกร่ งด้ วยพื ้นฐานของตัวเอง'' เจ้ า
บาสกล่าว
ขณะที่ไลฟ์สไตล์ของหนุม่ หล่อรายนี ้ เป็ นคนที่สนุกสนาน เจ้ าตัวเผยว่า
ถ้ าหากใครไม่ร้ ูจกั กันก็อาจจะคิดว่าตนเป็ นคนหยิ่ง แต่จริ งๆ แล้ ว ชอบสนุกสนาน เฮฮา ซะมากกว่า
อีกอย่าง ก่อนหน้ านี ้ตนเคยแสดงภาพยนตร์ ''ท้ าชน'' ซึ่งแสดงร่วมกับ แบงค์ วงแคลช ซึ่งตอนนัน้
รู้สึกไม่ดีกับคาว่า ''นักบาสฯ ดารามาแล้ ว '' ได้ ยินบ่อยมาก ไม่ชอบเอาเสียเลย เพราะตัวเองก็เป็ น
นักบาสเกตบอลอยู่วันยันค่า เป็ นคนง่ายๆ ไม่เรื่ องมากด้ วยซา้ ไม่อยากให้ ม าประชดกันว่าเป็ น
ดารา ยอมรับจะโมโหมากถ้ าใครพูดแบบนี ้ จับตา ''บาส'' กานต์ณัฐ เสมอใจ นักบาสเกตบอลทีม
ชาติไทย ซึ่งยังมีโปรแกรมลงแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีกให้ กบั สโมสรการไฟฟ้าฯ พร้ อมกับมี
ส่วนสาคัญที่จะช่วยทีมได้ ล้ นุ แชมป์ในปี นี ้ โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถของตนเองให้ ก้าว
มาสูต่ วั หลักของทีมชาติไทย ด้ วยวัยเพียง 23 ปี ยังเหลือเวลาอีกมากที่จะพิสจู น์ตวั เองต่อไป
และ ''แวน-ไพรัช เสกธี ระ '' เป็ นผู้เล่นที่แม้ จะไม่โดดเด่นมากนักสาหรับการไฟฟ้าฯ แต่ก็
เป็ นส่วนเติมเต็มให้ กบั ทีม อย่างที่เห็นในหลายแมตช์ที่ผ่านมา เมื่อยามที่ทีมต้ องการที่เปลี่ยนผู้เล่น
หรื อสับ เปลี่ ยนเอาผู้เล่นหลักลงสนามตามแท็ กติก ไพรัช เสกธี ระ เป็ นผู้เล่นคนแรกที่ ล งได้ รับ
มอบหมายให้ ทาหน้ าที่ทดแทนตาแหน่งเดียวกัน และเจ้ าตัวก็สามารถทาได้ ดี โดยเฉพาะจังหวะรี
บาวนด์บอลเกมบุก ไม่ แพ้ ผ้ เู ล่นต่างชาติ ขณะเดียวกันในจังหวะหลุดขึน้ เลย์อัพมักจะไม่มีความ
ผิดพลาดให้ เห็น โดยแวนเล่นตาแหน่งปี ก สวมเสื ้อหมายเลข 9 (Siamsport, 2555)

ภาพที่ 4.103 หน้ าไทม์ไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอล
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2554.
ประวัตกิ ารศึกษาของแวน เริ่มที่ ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนป.ตรี คณะวารสาร
ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และ ป.โท ม.รามคาแหง ซึ่งแวนมีผลงานได้ ที่ 2 "ราชพฤกษ์ เกมส์" (กี ฬา
มหาลัยครัง้ ที่ 34, 2549) ที่ ม.ธรรมศาสตร์ เข้ าร่ วมแข่งขันทีมชาติ ม.อาเซียน ได้ รางวัลชนะเลิศ
บาสเกตบอล U-League (2549) >ม.ธรรมศาสตร์ อีกทังผลงานกั
้
บสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เช่น ได้ รางวัลชนะเลิศถ้ วยก. (2554)ได้ รางวัลรองชนะเลิศไทยแลนด์ โอเพ่น ครัง้ ที่ 4 (2554)

ภาพที่ 4.104 หน้ าไทม์ไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2555.
จากการศึกษา คอลัมน์ : บาสเกตบอลไทย สแลมดัง๊ ก์ เรื่ อง ผ่าน www.
Siamsport.co.th พบว่า หากจะเอ่ยชื่อ ''กุนซือบาสฯ เก่งๆ'' ของวงการยัดห่วงเมืองไทยขึ ้นมาสัก
หนึ่งคนเชื่อได้ เลยว่าจะต้ องมีผ้ ใู ดผู้หนึ่งตะโกนโพล่งออกมาดังๆ ว่า ''โค้ ชเส็ง'' ประเสริ ฐ ศิริพจนา
กุล เฮดโค้ ชคนปั จจุบนั ของ ''มนุษย์ไฟฟ้า'' สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขึ ้นมาอย่างแน่นอน เพราะ
''โค้ ชเส็ง'' ประเสริ ฐ ศิริพจนากุล ถือเป็ นผู้ฝึกสอนบาสฯ ที่ทาทีมประสบความสาเร็ จที่สุดมากคน
หนึ่งของวงการยัดห่วงเมืองไทยในช่วงตลอด 15 ปี ที่ผ่านมา เนื่องด้ วยช่วงเวลาดังกล่าวนัน้ ''โค้ ช

141
เส็ง'' สามารถนาทีมบาสฯ สโมสรร่วมทีมมหาวิทยาลัยต่างๆ กวาดแชมป์มาแล้ วจนแทบจะนับไม่
ถ้ วนจนได้ รับการยกย่องจากคนในวงการบาสฯ ไทยว่าเป็ น ''ผู้ฝึกสอนบาสฯ'' ที่เก่งอันดับต้ นๆ ของ
เมืองไทยเลยก็ว่าได้ !!!!!แต่จะมีใครรู้บ้างว่า ''โค้ ชเส็ง'' ประเสริ ฐ ศิริพจนากุล เป็ นใครมาจากไหน
แล้ ว ''อดีต'' เขาทาอะไรมาก่อน และมาทางานโค้ ชได้ อย่างไร
โค้ ชเส็งเกิดจากเล่นบาสฯ เพราะทีมเพื่อนขาดคนสาหรับจุดเริ่มต้ นที่ต้อง
เดินเข้ าสูว่ งการบาสเกตบอล ''โค้ ชเส็ง'' เล่าว่า ''เมื่อสมัยเรี ยนอยู่ ม.3 ร.ร.ราชาธิวาส หลังเลิกเรี ยน
แล้ วผมชอบไปนั่งรอเพื่อนๆ และรุ่ นพี่แถวบ้ าน ซึ่งพวกเขาไปเล่นบาสฯ กันที่สนามกีฬาแห่งชาติ
หรื อสนามศุภชลาศัยนัน่ แหละ เพื่อที่จะรอไปเที่ยวกันต่อหลังเลิกเล่นบาสฯ เป็ นประจาทุกวัน ซึ่ง
ผมก็ไม่เคยมีความรู้สึกอยากลงไปเล่นกับพวกเพื่อนๆ พี่ๆ แม้ แต่น้อย เพราะช่วงนันผมสนใจแต่
้
ว่า
เมื่อไหร่ เพื่อนๆ จะเลิกเล่นจะได้ ไปหาอะไรกินกันเท่านัน้ แต่ด้วยบุพเพฯ หรื ออะไรก็ไม่ร้ ู มีอยู่วัน
หนึ่งหลังจากที่ผมนัง่ ดูเพื่อนเล่นบาสฯ อยู่ราวเกือบปี ทีมของเพื่อนเกิดผู้เล่นไม่ครบ ทาให้ เพื่อนๆ
ชวนผมลงไปเล่นด้ วยกัน และผมก็เล่นไปแบบขาๆ ไม่คิดอะไร แต่จากนันเพื
้ ่อนก็ชวนทุกวันจนทา
ให้ ร้ ู สึก ว่าเล่น แล้ วสนุก ก็ เลยเล่น มาเรื่ อยๆ จนรู้ สึก ชอบและอยากเล่น ให้ เก่ ง ขึน้ ก็ เลยเริ่ ม ต้ น มี
ความคิดอยากหาอาจารย์มาสอน เพื่ออยากทาให้ ตนเองเก่งขึ ้น''
โค้ ชเส็งได้ แชมป์แรกกับ ''ไทยรวมสิน'' พ่วงติดยช.ทีมชาติ''ที่ย้ายไปอยู่
ไทยรวมสินเพราะ โค้ ชชัยนันท์ วงษ์ มีพนั ธ์ มาชักชวนให้ ไปเล่นให้ ทีมไทยรวมสิน ซึ่ งตอนเขาส่งทีม
เล่นถ้ วย ข ซึ่งมาเล่นให้ ปีแรก ผมก็ได้ เล่นเป็ นตัวจริ งเลย และไทยรวมสินก็ได้ แชมป์ถ้ วย ข นัน่ ก็ทา
ให้ ไทยรวมสินได้ เล่นถ้ วย ก ในปี เดียวกัน และทีมก็สามารถคว้ าแชมป์ถ้ วย ก ได้ ในปี เดียวกันด้ วย
จากนัน้ ผมก็เล่นอยู่กับไทยรวมสินมาตลอด และหลังจากได้ แชมป์กับไทยรวมสินทีมเยาวชนทีม
ชาติก็เปิ ดคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ ผมกับเพื่อนพากันไปกับเขาด้ วย และผมก็โชคดีเหลือเกินมีชื่อ
ติดทีมชาติ ได้ เพื่อจะไปแข่งชิงแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปิ นส์ ตอนนัน้ ผมคิดว่าน่าจะติดเพราะผมเล่น
ตาแหน่งพอยนต์การ์ ด ซึ่งตอนนันไม่
้ ค่อยมีคนเล่นมากนัก เพราะตาแหน่งนี ้ไม่ค่อยเด่นและหาคน
เล่นยาก เพราะต้ องมีความคล่องตัวสูง และสามารถทาได้ ทกุ อย่าง ซึ่งผมคิดว่าตอนนี ้ผมก็ฝีมือพอ
ตัว หลังจากในช่วงที่อยู่ไทยรวมสินผมมักชอบไปนั่งดูทีมชาติรุ่นเก่าๆ ซึ่งเล่นกันอยู่ที่ ''สหคุณ ''
ย่านสุริวงศ์ จึงทาให้ ได้ วิชามาเยอะและนาวิธีการเล่นของหลายคนมาเลียนแบบ เลยทาให้ ฝีมือมัน
ไปเตะตาโค้ ชมัง้ (หัวเราะ) จึงทาให้ ผมติดทีมชาติ''
และแล้ วโค้ ชคนแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็คือ โค้ ชเส็ง ''สาหรับงาน
โค้ ชกับสโมสรเริ่ มขึน้ เมื่อ 2537 เนื่องจาก ''พี่อา'' อานวยชัย สุวรรณสุนทร แกอยากทาทีมบาสฯ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงไปชวนและให้ มาช่วยกันสร้ างไฟฟ้าหน่อย ซึ่งก็เหมือนเคยครับ เมื่อพี่
มาขอเราจะไม่ช่วยก็กระไรอยู่ ทาให้ ตกลงปลงใจมาทาทีม แต่อีกอย่างคือผมมีความประสงค์ว่า
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อยากจะช่วยน้ องๆ นักบาสฯ ให้ มีการมีงานทาเพราะช่วงนันวงการบาสฯ
้
ไม่เหมือนสมัยนี ้ เพราะ
สมัยนันเล่
้ นบาสเกตบอลอย่างเดียวคงอยู่ไม่ได้ แต่หากเราทาทีมบาสฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มัน
ก็จะทาให้ น้องๆ นักบาสฯ มีงานทาไปด้ วยและมีเงินเดือนเลี ้ยงตัวเองได้ ทาให้ ตดั สินใจรับงานโค้ ช
ไฟฟ้า แล้ วตอนนันท
้ าอยู่ราว 3 ปี ก็สามารถทาทีมเข้ าชิง ถ้ วย ก กับไฮเทค ได้ สาเร็จ แต่ปีนันเราแพ้
้
ไฮเทคได้ แค่รองแชมป์ และทีมเริ่มดีขึ ้นเรื่ อยๆ ผมทาอยูอ่ ีกประมาณ 3-4 ปี ผมก็ลาออก''
จากนัน้ โค้ ชเส็งได้ โบกมือลางานโค้ ชไฟฟ้าหายหน้ าจากวงการเกือบ 10
ปี ''ส่วนเหตุผลที่ลาออกงานนี ้ไม่เหมือนกับทุกครัง้ เพราะครัง้ นี ้ผมรู้ สึกว่าตนเองไม่ค่อยมีเวลาให้
ครอบครัว เพราะตอนนี ้เรามีลูกแล้ วแต่ไม่มีเวลาให้ ครอบครัวเลย ผมจึงตัดสินใจลาออกและบอก
กับตัวเองว่าคงเลิกอาชีพนี ้อย่างถาวรแล้ ว เพราะอยากให้ เวลากับครอบครัวมากขึ ้น และขอกลับไป
ทางานตามวิถีชีวิตดีกว่า และอีกอย่างในชีวิตของผม ผมขอพูดตามตรงเลยผมไม่เคยอยากเป็ นโค้ ช
เพราะคนเป็ นโค้ ชนันมั
้ นต้ องมีความรับผิดชอบมากกว่านักกีฬาเยอะ และผมเองไม่ชอบ เพราะไม่
ชอบยึดติดกับอะไรนานๆ จึงทาให้ ตดั สินใจยุติบทบาทโค้ ชไฟฟ้าในครัง้ นัน้ และทาให้ ผมหายไป
จากวงการเกือบ 10 ปี ''
ต่อมาในปี 2552-1553 โค้ ชเส้ งได้ คมั แบ็กรับทางานโค้ ชรามฯ-ไฟฟ้าอีกครัง้ แต่ที่
กลับมาทางานโค้ ชอีกครัง้ เพราะทนเห็นความตกต่าของทีมบาสฯ ม.รามคาแหงไม่ได้ เลยอยากเข้ า
มาช่วยก็เข้ ามาในปี 2552 ซึ่งตังแต่
้ เข้ ามาทีมยัดห่วงรามฯ ก็เริ่มดีขึ ้นเรื่ อยๆ และคิดว่าหากรามฯ ดี
ขึ ้นเราจะลาออกกลับไปอยู่บ้านดูแลครอบครัวตามเดิม แต่เมื่อปี 53 พี่อานวยชัยที่ร้ ู ว่าเรามาทา
รามฯ ก็เลยมาชวนกลับไปทาไฟฟ้าอีกครัง้ ซึ่งตอนแรกเราก็ชงั่ ใจอยู่ว่าจะทาดีหรื อไม่ แต่พอเห็น
ผลงานไฟฟ้าช่วงหลังที่ผ่านมาโดนทิวฯ และไฮเทค ขี่คออยูม่ นั ก็อดที่ จะช่วยไม่ได้ ก็เลยรับทาไฟฟ้า
อีกครัง้ แต่ผมไม่ได้ เซ็นสัญญานะ แค่เข้ าไปช่วยเฉยๆ และปี ที่แล้ วก็ทาทีมไฟฟ้าคว้ าแชมป์ถ้ วย ก
ได้ แล้ ว ผมก็ ก ะว่า จะเลิ ก แล้ วแต่โชคกลับ ไม่ ดี ดัน มี บ าสฯ ลี ก ขึน้ อี ก ท าให้ ผ มต้ อ งอยู่ช่ว ยต่อ ''
ทังนี
้ ้ โค้ ชเส็งได้ กล่าวว่า “หากไฟฟ้าได้ แชมป์ลาแน่นอน'แต่ก็คงทาอีกไม่นานครับ
หากได้ แชมป์หรื อรองแชมป์ ผมก็คงจะไปแล้ วครับ เพราะทีมดีขึ ้นแล้ ว ใครมาทาก็ได้ เหมือนกัน
สาหรับในอนาคตแล้ ว โค้ ชเส้ งพร้ อมช่วยทุกทีม ''ส่วนอนาคตหากเลิกทาทีมม.รามฯ กับไฟฟ้า ก็คง
กลับไปใช้ ชีวิตอยู่กับครอบครัวให้ มากขึ ้นเหมือนเดิม เพราะก็อยากหยุดเหมือนกัน เพราะอย่างที่
บอกไปผมไม่เคยชอบงานโค้ ช และก่อนที่ จ ะมาเป็ นโค้ ช ผมก็ ไม่เคยอยากเป็ น แต่ทาเพราะมัน
จาเป็ นและอยากช่วยพี่น้องเท่านัน้ แต่หากมีทีมอื่นอย่างไฮเทคมาขอให้ ทาคงต้ องดูก่อนว่าทีมเขา
เป็ นยังไงในเวลานัน้ ถ้ าทีมเขาไม่ดีผมทานะ เพราะผมยินดีช่วยทุกคนอยูแ่ ล้ ว แต่ถ้าเป็ นไปได้ อยาก
เลิ ก ครับ '' ทัง้ หมดทัง้ มวลนัน้ ก็ เป็ นเส้ น ทางตัง้ แต่เรื่ อ งราวในอดี ตจนถึ งปั จ จุบัน ของ ''โค้ ช เส็ง ''
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ประเสริ ฐ ศิริพจนากุล ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลที่ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น ''โค้ ช'' ที่เก่งที่สดุ คนหนึ่ง
ของวงการยัดห่วงเมืองไทยในเวลานี ้ (Siamsport, 2555)
4.3 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จของสโมสรบาสเกตบอลไทย
4.3.1 ปั จ จัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็ จของสโมสรบาสเกตไฮเทค โดยกลยุทธ์ ส่ ื อ
กิจกรรมกับการบริหารจัดการสื่อมวลขน
สโมรสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ น าการผนวกกลยุท ธ์ สื่ อกิ จ กรรมกับ การบริ ห าร
จัดการสื่อมวลชนเข้ าด้ วยกันเพื่อเสริ มสร้ างพลังการสื่อสารให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ างและเป็ นกระแส
ไปทั่วประเทศ ซึ่งสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ อาศัยปั จจัยที่จะส่งเสริ มให้ สดมสรบาสเกตบอล
ไฮเทคได้ รับการยอมรับและการติดตามอย่างต่อนเอง ได้ แก่ รายการการแข่งขัน และ พันธมิตรที่ให้
การสนับสนุน
รายการการแข่ งขันที่สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ เข้ าร่ วม

ภาพที่ 4.105 หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ และ เดลินิวส์ครับ กับโครงการ Hi-Tech Basketball Training
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
สโมสรบาสเกตบอลเทคได้ ถกู นาเสนอรายงานข่าวทังสื
้ ่อหนังสือพิมพ์ และ สื่อ
โทรทัศน์ ตัวอย่างเช่น สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ ข่าวลงหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ และ เดลินิวส์ เนื่อง
ในโอกาสที่สโมสบาสเกตบอลไฮเทคได้ จัดโครงการ Hi-Tech Basketball Training โครงการที่จะ

144
เสริมสร้ างความสามารถทางด้ านบาสเกตบอลให้ กบั เยาวชน และ บุคคลที่สนใจ รับอายุตงแต่
ั ้ 8 ปี
ขึ ้นไป ไม่จากัดเพศ ค่าใช้ จ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านัน้ อีกทังผู
้ ้ สมัครจะได้ รับเสื ้อบาสของสโมสร
ไฮเทค ฟรี ไป2 ตัว สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคจะเปิ ดการฝึ กสอนในสัปดาห์แรก (เสาร์ - อาทิตย์)
ของเดือนธันวาคม 2555 เพราะฉะนัน้ เหลือเวลาตัดสินใจอีกเพียง 1 อาทิตย์โครงการนี ้คุ้มสุดคุ้ม 3
เดือน 24 อาทิตย์ น้ อง ๆ จะได้ รับการฝึ กฝนจาก โค้ ช และ บรรดาผู้เล่นที มชาติไทย และ ผู้เล่น
ของสโมสนไฮเทค เช่น เจ้ านพ เจ้ าบอย เจ้ าโส เจ้ านะ รู เบน สุขเดฟ ศุภชัย เจ้ าสิงห์และถ้ าน้ อง ๆ
คนไหนที่ทีมงานเห็นว่ามีแวว สามารถสนับสนุนต่อเพื่อเป็ นกาลังหลักให้ สโมสรได้ ทางสโมสรก็จะ
สนับสนุนต่อในโอกาสถัดไปหนทางอาจจะไกลหน่อย เพราะเราจะทาการฝึ กกันที่โรงยิมเนเซี่ ย
มของสโมสรไฮเทค ประชาอุทิศ 74/1 ทุ่งครุ แต่รับรองว่าคุ้ม สุดคุ้มครับ(Hitechbasketballclub,
2555)
พันธมิตรที่ให้ การสนับสนุน
สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคมีพนั ธิมตรที่ผลัดเปลี่ยนแวะเวียนเข้ ามาให้ การ
สนับสนุนตลอด นอกจากบริ ษัท ไฮ-เทคแอพพาเรล จากัดที่เป็ นผู้สนับสนุนหลักแล้ ว ยังมี จังหวัด
ชลบุรี บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต และ แอร์ เอเชีย

ภาพที่ 4.106 การใช้ ตราสัญลักษณ์ประจาสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
จากภาพที่ 4.106 สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ มอบรางวัลให้ แก่ผ้ โู ชคดีซงึ่ เป็ น
ผู้ชมที่อยูใ่ นสนามการแข่งขัน โดยทางพันธมิตรที่ให้ การสนับสนุนนัน้ ได้ มอบตัว๋ เครื่ องบินจานวน
สองที่นงั่ จาก แอร์ เอเชีย มอบรางวัลโดย สจ.ต่าย คุณศิริพงษ์ สวยสม ประธานชมรมกีฬาบาสเกต
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บอล จังหวัดชลบุรี
4.3.2 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จของสโมสรบาสเกตทิวไผ่ งาม โดยกลยุทธ์ ส่ ือ
กิจกรรม กับ การบริหารจัดการสื่อบุคคล
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม ได้ ใช้ บทบาทของรายการการแข่งขันได้ ผนวกเข้ า
กับกลุ่ม ผู้ช มและแฟนคลับที่ ม าเป็ นกองเชี ยร์ โดยสื่อบุคคลหลักของคนกลุ่ม นีค้ ือ เหล่าบรรดา
นักเรี ยนโรงเรี ยนทิวไผ่งาม และยังมีผ้ ฝู ึ กสอนและนักกีฬาของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามที่ทา
ให้ สโมรนี ้มีการถ่ายทอดการดาเนินงานสโมสรจากรุ่นสูร่ ุ่น

ภาพที่ 4.107 กองเชียร์ ของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม
แหล่ งที่มา: Thew-Charoen Aksorn Basketball CLUB Facebook [Fan page], 2556.
1) กองเชียร์ ของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามมีเหล่าบรรดานักเรี ยนโรงเรี ยนทิวไผ่งามซึง่
จะมีการเชียร์ ให้ กาลังใจเหล่าทัพนักกี ฬาสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามอันโดดเด่นด้ วย วัย และ
อุปกรณ์ที่พกพาความฮึกเฮิมและความสนุกสนาน ทาใหเป็ นที่สนใจแก่ผ้ ชู มรอบสนาม
2) ผู้ฝึกสอนของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม
ผู้ฝึกสอนของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม มากจากการเป็ นคุณครู
โรงเรี ยนทิวไผ่งามจึงทาให้ เกิดความผูกพันระหว่างกองเชียร์ และนักกาบาสเกตบอลทิวไผ่งามได้
เป็ นอย่างดี
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ภาพที่ 4.108 ผู้ฝึกสอนของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม
แหล่ งที่มา: Thew-Charoen Aksorn Basketball CLUB Facebook [Fan page], 2556.
นักกีฬาบาสเกตบอลของสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่ งาม

ภาพที่ 4.109 ทิวไผ่งามฉลอง 6 แชมป์ปี 2555
แหล่ งที่มา: Thew-Charoen Aksorn Basketball CLUB Facebook [Fan page], 2556.
คุณสุนทรพงศ์ มะรินธร หัวหน้ าผู้ฝึกสอนสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม ได้ แสดง
ทรรศนะไว้ ว่า “นักกีฬาบาสเกตบอลที่เป็ นผู้เล่นในสานามการแข่งขันในแต่ละสโมสรบาสเกตบอล
จะมีท่วงทาและท่าทางการเล่นที่สวยงาม เช่น มีการดัง๊ แป้นบาส มีการเหินกลางอากาศ เหล่านี่
เป็ นจุดขายในรายการการแข่งขันต่างๆ ที่ต้องอาศัยลีลาของผู้เล่นในสนามเป็ นตัวเชื่อ มโยงอารมณ์
ของเกม ผู้เล่นและเหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับให้ เกิดประสบการณ์ ร่วมกันในเกมการแข่งขัน
นันๆ
้ ทังนี
้ ้ รายการการแข่งขันต่างๆ จะเป็ นกระแสให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ได้ นนั ้ ต้ องอาศัยสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นสื่อมวลชน หรื อในปั จจุบนั สื่อโซเชียลมีเดีย จะช่วยในการอัเพดทข่า วสารได้ ทนั ท่วงทีและเป็ น
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จุดขายที่สาคัญ ผู้ชมและแฟนคลับจะเห็นได้ จากตัวอย่างของสโมสรบาสเกตบอลในต่างประเทศ
จะมีการกาหนดลักษณะ (Character)ของนักกีฬาซึ่งเป็ นผู้เล่นแต่ละคนในสนาม โดยผู้เล่นเหล่านี ้
จะทาตามลักษณะ (Character)ของนักกีฬาตามที่สโมสรบาสเกตบอลนันๆก
้ าหนดเพื่ อนาไปสู่การ
ขายรู ปแบบ (Style)ให้ กับคนดูและผู้สนับสนุน (Sponsor) ยิ่งถ้ านักกี ฬ าซึ่งเป็ นผู้เล่นในสนามมี
รูปร่ างลักษณะหน้ าตาดีและมีความโดดเด่น จะส่งผลให้ มีคนติดตาม อีกทัง้ นักกีฬาและสโมสรก็
จะทาให้ เป็ นผู้มีชื่อเสียงและเป็ นที่ตดิ ตามมากยิ่งขึ ้น”
นอกจากนี ้สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามยังมีพนั ธมิตรที่ให้ การสนับสนุนกับทาง
สโมสร ได้ แก่ โรงเรี ยนทิวไผ่งาม และ บริษัท เจริญอักษรเทรดดิ ้ง จากัด

ภาพที่ 4.110 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอล
ทิวไผ่งาม
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
โรงเรี ยนทิวไผ่งาม และ บริษัท เจริญอักษรเทรดดิ ้ง จากัด เป็ นผู้ให้ การสนับสนุน
หลักแก่สโมสร เนื่องด้ วยเป็ นผู้ให้ กาเนิดสโมสรแห่งนี ้
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ภาพที่ 4.111 บริษัท เจริญอักษรเทรดดิ ้ง จากัด
แหล่ งที่มา: Hitech Basketball Club Facebook [Fan page], 2555.
คุณสุนทรพงศ์ มะรินธร หัวหน้ าผู้ฝึกสอนสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม ได้ แสดง
ทรรศนะไว้ ว่า “สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามอาศัยการส่งทีมไปร่ วมการแข่งขันหลายๆรายการ
เพื่อให้ เกิดกระแสส่งต่อไปยังเหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าบรรดาเพื่อนๆ
ของเด็กๆนักกีฬาก็จะตามไปเชียร์ กนั ”
4.3.3

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จของสโมสรบาสเกตการไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค โดยกลยุทธ์ ส่ ือกิจกรรมกับการบริหารจัดการสื่อใหม่
คุณมนตรี ตังสุ
้ ขเกษม ผู้จดั การสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ แสดง
ทรรศนะไว้ ว่า “ปั จจุบนั สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาคได้ ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ อย่าง
เฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan page) เป็ นสื่อหลักที่ใช้ ในการสื่อสารไปยังเหล่าบบรรดาผู้ชม
และแฟนคลับของสโมสร โดยมีเจ้ าหน้ าที่แอดมินเพจเป็ นผู้ดแู ลทัง้ เนื ้อหาและภาพที่ต้องการจะ
นาเสนอ”
สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ใช้ สื่อใหม่เป็ นช่องทางหลักในการ
สื่อสารสื่อกิจกรรมของสโมสร ซึ่งใช้ เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็ นช่องทางหลักช่องทางเดียวที่ใช่ในการสื่อสารกิจกรรมต่างๆให้ กับเหล่า
บรรดาผู้ชมและแฟนคลับ อาทิเช่น
เพลงที่เข้ ากับสถานการณ์ ของสโมสรบาสเกตการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
เมื่อถึงคราวที่ต้องเรี ยกกาลังใจในการแข่งขัน สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วน
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ภูมิภาคก็จะนาเสนอเพลงที่ให้ กาลังใจสโมสรลาร้ างแนวร่วมกับเหล่าบรรดาผู้ชมแฟนคลับให้ เกิด
การให้ กาลังใจร่วมกัน

ภาพที่ 4.112 หน้ าไทม์ไลน์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) สโมสรบาสเกตบอลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2554.
วันเกิดของนักกีฬาสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ มีการให้ กาลังใจนักกีฬาของสโมสร
ด้ วยการประชาสัม พัน ธ์ วัน เกิ ด ของนัก กี ฬ าเพื่ อ ให้ เหล่าบรรดาผู้ช มและแฟนคลับ ของสโมสร
บาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาพที่ 4.113 การอวยพรวันเกิดนักกีฬา
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2554.
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คาคมโดนๆของสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีคาคมโดนใจเหล่าบรรดาผู้ชมและ
แฟนคลับมาสื่อสารต่อกันเพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจให้ แก่สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค

ภาพที่ 4.114 คาคมโดนใจเหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับ
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2554.
การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่ วมเชียร์ ให้ กาลังใจนักกีฬาของสโมสร
บาสเกตบอลการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
เมื่อมีรายการการแข่งขัน ทางสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้ ใช้ สื่อ
ออนไลน์ เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) เป็ นช่องทางหลักช่องทางเดียวในการสื่อสาร
ให้ แก่บรรดาผู้ชมและแฟนคลับได้ รับทราบ

ภาพที่ 4.115 รายการการแข่งขันของสโมสร
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แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2555.
Infographic
สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ใช้ Infographic ในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแข่งขันของสโมสร โดยได้ นาเสนอผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan
Page) เพื่อให้ ผ้ ชู มและแฟนคลับของสโมสรได้ เข้ าถึงข้ อมูลได้ ตรงประเด็น

ภาพที่ 4.116 รายการการแข่งขันของสโมสร
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2555.
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ภาพที่ 4.117 คณะผู้บริหารและนักกีฬาสโมสร
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2556.

นอกจากนี ้สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมี อุปกรณ์เสริ ม เป็ นสื่อ
พิเศษที่ชว่ ยในการสร้ างสีสนั ให้ แก่รายการการแข่งขัน อาทิเช่น ป้ายผ้ าห้ อย
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ภาพที่ 4.118 อุปกรณ์ตกแต่งการเชียร์
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2556.
ทังนี
้ ้ สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมี กิจกรรมบนสื่อออนไลน์ เช่น
การเล่นกิจกรรมการแจกเสื ้อ

ภาพที่ 4.119 กิจกรรมการแจกเสื ้อ
แหล่ งที่มา: PEA Basketball Fanclub Facebook [Fan page], 2556.

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง“กลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
กลยุทธ์การสื่อสารสโมสรบาสเกตบอลไทย การบริ หารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทย แล
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่ า งไร โดยผู้วิ จัย ใช้ วิ ธี ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีสว่ นร่ วม และจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1กลยุทธ์การสื่อสารสโมสรบาสเกตบอลไทย
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทย
ส่วนที่ 3 ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของสโมสรบาสเกตบอลไทย
5.1.1 ส่ วนที่ 1 กลยุทธ์ การสื่อสารสโมสรบาสเกตบอลไทย
สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการใช้ กลยุทธ์ การสื่อสาร (Communication Strategies) อยู่ 3
ประเภทคือ
1) กลยุทธ์ ด้านสาร (Message Strategy)
ผลการวิจยั พบว่าทางสโมสรบาสเกตบอลไทย จะเน้ นกลยุทธ์ด้านสาร ได้ แก่ สี
ประจาสโมสรและการตังสมญา
้
และการใช้ ตราสัญลักษณ์และเพลงบูม
จากการศึกษาพบว่า สีจะมีความชัดเจนในการแสดงตัวตนของแต่ละสโมสร อีก
ทังการตั
้
งสมญานามเป็
้
นการเรี ยกขานจากเหล่าบรรดาสื่อมวลและเหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับ
ที่ทาให้ เป็ นที่ร้ ู จกั และเป้นการเผยแพร่ ในวงกว้ าง สามารถแสดงผลการเปรี ยบเทียบได้ ดงั ตาราง
ด้ านล่างนี ้

155

ตารางที่ 5.1 ตารางการเปรี ยบเทียบการใช้ กลยุทธ์สารของสโมสรบาสเกตบอลไทย
รายการ

สโมสรบาสเกตบอล
ไฮเทค

สโมสรบาสเกตบอล
ทิวไผ่ งาม

สโมสร
บาสเกตบอลการ
ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค

สิงห์ทงุ่ ครุ

ยักษ์เขียว

มนุษย์ไฟฟ้า

เพลงบูมประจา

H-I-H-I-H-I-T-E-C-H-

ไม่มี

ไม่มี

สโมสร

HI....TECH

สีประจาสโมสร

การตังสมญานาม
้

การใช้ ตรา
สัญลักษณ์

2) กลยุทธ์ การใช้ ส่ ือกิจกรรม (Activity Media Strategy)
สโมสรบาสเกตบอลไทยมีกลยุทธ์สื่อกิจกรรมเพื่อการสร้ างสัมพันธ์กบั
สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทยผลการวิจยั พบว่าทางสโมสรบาสเกตบอลไทย จะเน้ น
การเข้ าร่วมรายการการแข่งขัน โดยเฉพาะรายการการแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ชิงถ้ วยพระราชทานพระบาสสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว (บาสถ้ วย ก) และรายการบาสเกตบอล
ระดับอาชีพ (Thailand Basketball League)
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จากการศึกษาพบว่า รายการการแข่งขันในแต่ละระดับได้ ใช้ ชว่ งอายุเป็ น
เกณฑ์ ได้ แก่ ตังแต่
้ ระดับนักเรี ยน ระดับเยาวชน ระดับชาติ ระดับอาชีพ และระดับนานาชาติ
การใช้ สื่อกิจกรรมที่มีองค์ประกอบที่เหมือนกันของสโมสรบาสเกตบอลไทยทัง้
3 สโมสร ได้ แก่ การเข้ าร่วมรายการการแข่งขัน (Tournament) การมีสนามบาสเกตบอลเป็ นของ
สโมสรเอง และการมีผ้ สู นับสนุนการจัดกิจกรรม
การใช้ สื่อกิจกรรมที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันของสโมสรบาสเกตบอลไทยทัง้ 3
สโมสร ได้ แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษระหว่างสโมสรกับกองเชียร์
รายการการแข่งขัน (Tournament) จะช่วยสร้ างการมีสว่ นร่วมสามารถเข้ าถึง
ตัวตนสโมสรและนักกีฬา เพราะได้ สร้ างประสบการณ์ การรับชมที่ใกล้ ชิดระหว่างสโมสรกับผู้ชม
ดดยรายการการแข่ ง ขัน ที่ เป็ นศึก แห่ ง สัก ดิ์ ส รี ข องสโมสรบาสเกตบอลไทยนั่น คื อ การแข่ ง ขัน
บาสเกตบอล Division 1และ รายการการแข่งใหม่ของวงการบาสเกตอบอลที่ ช่วยกระตุ้นการ
เผยแพร่ แ ละการเข้ า ถึ ง ให้ มากยิ่ ง ขึ น้ คื อ รายการ Thailand Basketball League เนื่ อ งด้ ว ย ปี
พุทธศักราช 2555 วงการบาสเกตบอล กลับมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ เมื่อทีมบาสเกตบอลหญิงทีมชาติ
ไทยคว้ าแชมป์ซีเกมส์ และทีมบาสเกตบอลชายคว้ าเหรี ยญเงินซีเกมส์ และทีมช้ างไทยแลนด์สแลม
เมอร์ ค ว้ า แชมป์ ABL เอเชี ย บาสเกตบอลลี ค เป็ นครั ง้ แรก ท าให้ เกิ ด กระแสการคลั่ง ไคล้ ใน
บาสเกตบอลกลับมาอีกครัง้ และเป็ นครัง้ แรกที่ ประเทศไทยได้ จัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทย
แลนด์ลีค หรื อ TBL ขึ ้นเพื่อปลุกกระแส และสร้ างเสริ มประสบการณ์ ให้ กับนักกี ฬาบาสเกตบอล
ไทยในช่วง เดือน กรกฏาคม – สิงหาคม 2555
3) กลยุทธ์ การใช้ ส่ ือใหม่ (New Media Strategy)
ผลการวิจยั พบว่าทางสโมสรบาสเกตบอลไทย ได้ ใช้ สื่อใหม่ในประเภทต่างๆ
แบบผสมผสาน ได้ แก่ เว็ บ ไซต์ (Website) เฟสบุ๊ คแฟนเพจ (Facebook Fan page) ยู ทู ป
(YouTube) ทวิตตเตอร์ (Twitter) และอินสตาแกรม (Instagram) โดยจะเน้ นการใช้ เฟสบุ๊คแฟน
เพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรเพื่อให้ เป็ นช่องทางหลักในการสื่อสาร
จากการศึกษาพบว่า การใช้ เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) เป็ นพื ้นที่ไว้
สาหรับรวบรวมคนที่ คิดหรื อทาอะไรเหมื อนๆ กัน ทาให้ Fan page เป็ นช่องทางชัน้ เยี่ ยมในการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่ อให้ คนจานวนมากได้ ร้ ู ได้ เห็น สิ่งที่เจ้ าของแฟนเพจได้ แสดงออกมา และเมื่ อ
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จานวนของผู้ใช้ งานค่อยๆ เพิ่มขึ ้น มันจะกลายเป็ นแรงดึงดูดชันดี
้ ที่ทาให้ คนอีกมากมายเข้ ามาเจอ
(Manacomputers, 2554)
สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคใช้ เว็บไซต์ (Website) เป็ นศูนย์รวมของการเชื่อมโยง
สื่อใหม่ตา่ งๆ ได้ แก่ Fan page Facebook ซึ่งได้ เริ่ มใช้ เมื่อ 23 ธันวาคม 2552 YouTube จะมีคลิป
การแข่ ง ขั น และการฝึ กซ้ อมของนั ก กี ฬ า ส าหรั บ ทวิ ต เตอร์ (Twitter) และ อิ น สตาแกรม
(Instagram) จะใช้ เมื่ออยูใ่ นระหว่างเกิดการแข่งขันเพื่อให้ ผ้ ชู มและแฟนคลับได้ รับรู้การรายงานผล
อย่างทันท่วงที และสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามและสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ
ใช้ เพียง เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan page) เป็ นหลัก และ ใช้ ยูทปู (YouTube) เป็ นตัวเสริม
ผลการวิจยั พบว่า สโมสรบาสเกตบอลไทยทัง้ 3 สโมสรได้ เลือกใช้ ประเภทของสื่อ
ใหม่ ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ การเลื อ กเนื อ้ หาในการน าเสนอให้ แ ก่ บ รรดาผู้ช มแฟนคลับ และ
ผู้ตดิ ตามข่าวคราววงการสโมสรบาสเกตบอลไทย
จากการคึกษา พบว่า สโมสรบาสเกตบอลไทย มีการใช้ Fan Page ของ
Facebook ให้ สามารถช่วยในการสร้ างการรับรู้ ของสโมสรบาสเกตบอลไทยไปในตัว เพราะFan
Page เปิ ดให้ ทุกคนเข้ ามาอ่านหรื อ ดูโปรไฟล์ ธุ รกิ จ ได้ โดยที่ ไ ม่ต้ องเป็ นสมาชิ ก ดัง นัน้ ผู้ใช้ งาน
อินเตอร์ เน็ตจานวนมากจึงสามารถเข้ าถึงของสโมสรบาสเกตบอลไทยได้ ที่ต้องการโปรโมตได้ อย่าง
ง่ายดาย ซึง่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) จะมีเนื ้อหาหลักๆ ที่คล้ ายคลึงกันของสโมสร
บาสเกตบอลไทย ได้ แก่ บรรยากาศการแข่งขั น การรายงานผลการแข่งขัน บรรยากาศการซ้ อม
การประชาสัมพันธ์ เสือ้ ของนักกี ฬาสโมสรบาสเกตบอลไทย กิจกรรมพิเศษเพื่อการรายงานควา
เคลื่อนไหวและการสานสัมพันธ์ ระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไทยกับผู้ชมและแฟนคลับ และจุด
กระแสนักกีฬาสโมสรบาสเกตบอลไทยอย่างต่อเนื่อง
5.1.2 ส่ วนที่ 2 การบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทย
การบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทย (Media Management) มีอยู่ 3
ด้ านคือ
1) การบริหารจัดการสื่อมวลชน(Mass Media Management)
ผลการวิจยั พบว่าทางสโมสรบาสเกตบอลไทย จะเน้ นการสร้ างเกมการ

158
แข่งขันที่โดดเด่นเพื่อให้ สื่อมวลชนได้ สนใจทาข่าวให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง ทาให้ เป็ นที่รับรู้ของ
สาธารณชน เนื่องด้ วยสื่อมวลชนส่งข่าวสารที่สนองความสนใจของกลุม่ ประชาชนจานวนมาก
สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ได้ ถกู นาเสนอผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ได้ แก่
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ นิตยสารกี ฬา และสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามและสโมสรบาสเกตบอล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ ถกู นาเสนอผ่านสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์และนิตยสารกีฬา สาหรับ
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามแตกต่างที่ได้ ถกู นาเสนอผ่านสื่อภาพยนตร์ ด้วย ทังนี
้ ้ สาหรับประเภท
วิทยุ สโมสรบาสเกตบอลไทยไม่คอ่ ยได้ รับความนิยมในการนาเสนอ
จากการตารางผลการศึกษาพบว่า สโมสรบาสเกตบอลไทยยังคงให้ ความสาคัญ
กับสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เนื่องด้ วยหนังสือพิมพ์เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการ
เผยแพร่ และการประชาสัม พันธ์ เพราะหนังสื อพิม พ์ เป็ นสื่ อมวลชนที่ สามารถเข้ าถึงประชาชน
จานวนมาก และมีระยะเวลากาหนดออกที่แน่นอนเป็ นประจาสม่าเสมอ หนังสือพิมพ์ ผิดกับสื่อ
ชนิดอื่น ๆ ตรงที่ว่าหนังสือพิมพ์นนอาจจะเป็
ั้
นเครื่ องเร่งเร้ าก่อให้ เกิดประชามติขึ ้นในหมู่ประชาชน
ได้ และขณะเดียวกันก็จะส่อประชามติของประชาชนสะท้ อนออกมาให้ เห็นอีกด้ วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ราคาถูก หาซื อ้ ได้ ง่ ายประชาชนมี กาลังซื อ้ ได้ (กระจอกข่าว,2551) ทัง้ นี ้ ช่องทางการ
สื่ อ สารมวลชนในโลกยุ ค โลกาภิ วัฒ น์ มี ค วามส าคัญ และมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากต่อ การสร้ าง
กระบวนการรับรู้และการเรี ยนรู้ ให้ กับผู้ชมและแฟนคลับในภาคสาธารณะที่ทวั่ ถึง และรวดเร็ วจะ
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทังความคิ
้
ดของผู้คนส่วนใหญ่
2) การบริหารจัดการสื่อบุคคล (Personal Media Management)
สโมสรบาสเกตบอลไทยมีกลยุทธ์สื่อกิจกรรมเพื่อการสร้ างสัมพันธ์กบั
สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทย โดยผลการวิจยั พบว่าทางสโมสรบาสเกตบอลไทย จะ
เน้ น กลุม่ ผู้นาองค์กร ได้ แก่ ประธานสโมสร ผู้จดั การสโมสร และ ผู้ฝึกสอนสโมสร และกลุม่ นักกีฬา
เป็ น 2 กลุ่มหลักในการเป็ นยืนในการสื่อสารตัวตนของสโมสรบาสเกตบอลให้ เป็ นสื่อที่ทุกคนมีอยู่
แล้ ว ไม่ต้องสิ ้นเปลืองในการซื ้อสื่อแบบสื่ออื่น ๆ และ ทาให้ ผ้ ูพูดและฟั งเห็นหน้ าตา บุคลิก ลีลา
ท่าทาง น ้าเสียงประกอบการพูดซึง่ มีอิทธิพลในการชักจูงและเร้ าความสนใจได้ มากกว่า (Phirakan,
2556)
สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการบริหารจัดการสื่อบุคคลที่หลากหลายโดยขึ ้นอยูก่ บั
ช่ว งเวลาของสถานการณ์ ในการที่ จ ะเลื อ กมาน าเสนอ ได้ แ ก่ กลุ่ม ผู้น าองค์ ก ร เช่น ผู้บ ริ ห าร
ผู้จดั การสโมรสร และผู้ฝึกสอน
ส าหรั บ ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลในการน าองค์ ก รไปสู่ เ ป้ าหมาย ผู้ บริ ห ารของสโมสร
บาสเกตบอลไฮเทค คือ ประธานสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค สาหรับสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม
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คือ ผู้ฝึกสอน และสาหรับสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ ผู้จดั การสโมสร
โดยสโมสรบาสเกตไทยจะมีกลุม่ นักกีฬาและกลุม่ ผู้ชมและแฟนคลับเป็ นสื่อบุคคล
หลักของสโมสรที่มีเหมือนกัน โดยจะต่างกันที่สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค จะมีกลุ่มผู้มีชื่อเสียงเป็ น
ทัพเสริมในการสร้ างกระแสและความนิยมให้ กบั สโมสรเป็ นระยะๆ
จากการศึกษาพบว่า นักกีฬา และ ผู้ฝึกสอน เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการสร้ าง
ภาพลักษณ์เกมการแข่งขันให้ ผ้ ชู มและแฟนคลับเป็ นที่จดจา
3) การบริหารจัดการสื่อสื่อใหม่ (New Media Management)
ผลการวิจยั พบว่าทางสโมสรบาสเกตบอลไทย จะเน้ นเฟสบุ๊คแฟนเพจ
(Facebook Fan Page) เป็ นช่องทางสื่อใหม่ซึ่งเป็ นหลักของสโมสรบาสเกตบอลไทยที่ใช้ ในการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ระหว่างสโมสรกับผู้ชมและแฟนคลับ
สโมสรบาสเกตบอลไทยใช้ การบริหารจัดการสื่อใหม่แบบผสมผสานโดยจะมี
Facebook Fan page เป็ นช่องทางหลักในการสื่ อ สารกับ ผู้ช มและแฟนคลับ และใช้ YouTube
เพื่อให้ เห็นบรรยากาศของสโมสรบาสเกตบอลไทยได้ ทงภาพและเสี
ั้
ยง สามารถดูซ ้าๆได้ ตลอดเวลา
สาหรับสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคจะมีเว็บไซต์ (Website) ทวิตเตอร์
(Twitter) และ อินสตาแกรม (Instagram) ในการขยายช่องทางการสื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
การรายงานการแข่งขันให้ แก่บรรดาผู้ชมและแฟนคลับเพิ่มเติม
จากการศึกษาพบว่า กลุม่ เป้าหมายของสโมสรบาสเกตบอลที่เป็ นเหล่า
บรรดาผู้ชมและแฟนคลับนัน้ เป็ นช่วงวัยนักเรี ยนและวัยทางาน จึงมีความสะดวกในการติดตาม
ข้ อมูลข่าวสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยผ่านทางสื่อออนไลน์ เนื่องจากสามารเข้ าถึงข้ อมูลได้
ด้ วยตนเองและตลอดเวลาเหมาะกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการติดตามผ่านเฟสบุ๊
คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) เพราะเป็ นช่ อ งทางที่ ท างสโมสรบาสเกตบอลไทยได้ ให้
ความสาคัญและมีข้อมูลที่ทนั สมัยมากที่สดุ
5.1.3 ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จของสโมสรบาสเกตบอลไทย
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของสโมสรบาสเกตบอลไทย ได้
อาศัยกลยุทธ์ สื่ อกิจ กรรมเป็ นกลยุทธ์ หลักเพื่ อผนวกเข้ ากับการบริ หารจัดการสื่ อ 3 ด้ าน ได้ แก่
สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อใหม่ มีปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี ้
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สื่อบุคคล

สื่อมวลชน

สื่อใหม่
สื่อกิจกรรม

ภาพที่ 5.2 แผนภาพกลยุทธ์สื่อกิจกรรมอาศัยสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อใหม่เป็ นปั จจัยที่
ส่งผลต่อความสาเร็จ
จากการศึกษาพบว่า สโมสรบาสเกตบอลไทยมีกลยุทธ์สื่อกิจกกรรมในการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานการแข่งขันของสโมสรให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ าง ซึ่งรายการการแข่งขันเป็ นสื่อ
กิจกรรมที่เป็ นกลยุทธ์ที่จะสร้ างความตื่นเต้ นเร้ าใจและสร้ างประสบการณ์ร่วมกันในสนามแข่งขัน
ทาให้ ผ้ ูชมและแฟนคลับรู้ สึกเข้ าถึงตัวตนของสโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างชัดเจนยิ่งขึ น้ ด้ วย
การได้ สัม ผัส สื่ อบุคคลในสถานที่ จ ริ งเกิ ด การบัน ทึก ภาพและความประทับ ใจมากมาย อี ก ทัง้
สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ ตอกย ้ากระแสการแข่งขันด้ วยสื่อมวชนที่จะช่วยในการนาเสนอข่าวสาร
ด้ านต่างๆ ของสโมสบาสเกตบอลไทย และ และช่วยปลุกกระแสวงการกีฬาบาสเกตบอลไทยให้
ยังคงดาเนินการได้ ต่อไปได้ และยังได้ ใช้ สื่อใหม่ในการหล่อเลี ้ยงข่าวคราวและกิจกรรมที่จะคอย
รักษาสัมพันธภาพระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไทยกับผู้ชมและแฟนคลับได้ อย่างต่อเนื่อง
จะเห็นได้ จาก การมีรายการการแข่งขันบาสเกตบอลทาให้ สโมสรบาสเกตบอล
ได้ มีพื ้นที่ในการแสดงผลงาน จากนัน้ เหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับเกิดการติดตามข้ อมูลข่าวสาร
ตัวอย่างเช่น สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ ยอดไลค์ เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan page) จาก
การแข่งขันบาสเตบอลอาเซียนลีก (ABL) ปี 2553 -2554 สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ สง่ ผู้เล่นเข้ า
ร่วมในนามทีมบาสเกตบอลช้ างไทยแลนด์สแลมเมอร์ เมื่อสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ มีการใช้ สื่อ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องก็สง่ ผลให้ เกิดการรายงานข้ อมูลข่าวสาร อีกทังเหล่
้ าบรรดาผู้ชมและแฟน-
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คลับเกิดการติดตามความเคลื่อนไหวของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคอย่างต่อเนื่องด้ วยเช่นกัน
แม้ จะเป็ นในช่วงที่ไม่มีรายการการแข่งขัน การบริหารจัดการสื่อบุคคลจะเป็ นสื่อสาคัญ
ในการกระตุ้นไม่ให้ กระแสเงียบหายไป ตัวอย่างเช่น สโมสรบาสเกตบอลไทย ไม่ว่าจะเป็ นสโมสร
บาสเกตบอลไฮเทค สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม และสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ต่างได้ ให้ ความสาคัญ ไปที่นักกี ฬาบาสเกตบอลประจาสโมสร เพื่อให้ เหล่าบรรดาผู้ชมและแฟน
คลับได้ เกิดการรับข้ อมูลข่าวสารอย่างต่อนื่อง แต่ละสโมสรบาสเกตบอลไทยได้ ผนวกการบริ หาร
จัดการสื่อบุคคลเข้ าการบริ หารจัดการสื่อใหม่ เพื่อให้ เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan page) นัน้
เกิดความเคลื่ อนไหวอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคมีนั กกี ฬ าบาสเกตบอล
ไฮเทคเข้ าขันระดั
้ บผู้มีชื่อเสียง หรื อ ซุปเปอร์ สตาร์ ได้ แก่ นพ - อรรถพร สุขเดป รูเบน ธนา เหล่านี ้จะ
เป็ นนักกี ฬ าที่ มี ความโดเด่นทัง้ ผลงานและยุคลิกภาพ ทาให้ เป็ นสื่อบุคคลที่ ทาหน้ าที่ในการจุด
กระแสที่ ส าคัญ ของสโมสร ซึ่งเมื่ อเจ้ าหน้ าที่ ป ระชาสัม พันธ์ ทาการการเสนอข้ อมูล หรื อ โพสต์
(Post) ถ้ านักกีฬ าบาสเกตบอลไฮเทค 4 คน ข้ างต้ นที่ได้ กล่าวมานัน้ ลง ยอดไลค์ไม่ต่ากว่า 200
อรรถพร ถ้ าโพสถูกช่วงเวลา อย่างต่า 600 รู เบนกาลังตามมาติดๆ ตอนที่ เป็ นข่าวกับอรอุมาจะ
เยอะนิ ดนึง ส่วนมากจะเป็ นโพสรู ป เพราะคิดว่าตัวหนัง สื อคนไม่ค่ อยอยากอ่าน เพราะคิด ว่า
รูปภาพให้ รูปภาพเป็ นตัวอธิบาย ให้ เหล่านี ้เป็ นตัวเรี ยกเพจ มีอยู่ภาพนึงที่เอารูปลงแล้ วเรี ยกยอด
กดไลค์เพจได้ ถึง 1 พัน ด้ วยรูปของอรรถพรมา (ถามๆ ขอรูป) ช่วง 2-3 ปี แรก ค่อนข้ างโพสฟรี สไตล์
โพสตามใจ แต่ 2 ปี หลังทาไม่ได้ แล้ วเพราะว่า ผู้บริหารเล่นเฟสบุคแล้ ว ไม่วา่ อะไร แต่เราต้ องคิดว่า
โพสไปแล้ วเป้นผลดีหรื อเสียต่อสโมสร แต่มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันว่า จะไม่โพสโจมตีใคร แต่
ในขณะเดียวกันหากไฮเทคถูกโจมตี ถ้ าไม่ใช่เรื่ องหนักหนาสาหัส ก็ปล่อยให้ ผ่านๆไป ไม่แก้ ข่าว
แล้ วเราก็โพสในแง่ดี เพจอื่นๆแพ้ มาโดนโกง กรรมการไม่ดี เป่ าห่วย เพจเราถ้ าแพ้ ก็ เราดีไม่พอ นัด
หน้ าเอาใหม่ ต่อให้ เราชนะศัตรู เราก็ไม่ทบั ถม ไม่เอ่ยชื่อ แต่ชว่ งหลังถ้ าไม่เป็ นข่าวที่น่าสนใจเราจะ
ไม่เอา Content สโมสรอื่นๆแล้ ว อาจจะมีชื่นชม กานณัฐ และ เติ ้ล
บทสรุป
กลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อาศัยกลยุทธ์การใช้ สื่อกิจกรรม
เป็ นกลยุทธ์ ที่เป็ นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนภาพลักษณ์ การสร้ างสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมและเหล่า
บรรดาแฟนคัลบ อีกทังท
้ าให้ เกิดการสนับสนุนจากผู้ให้ การสนับสนุน เนื่องด้ วยรู ปแบบของการ
กีฬาที่เป็ นลักษณะการสร้ างการมีส่วนร่วมด้ วยกิจกรรมการแข่งขันที่สโมสรบาสเกตบอลไทยแต่ละ
สโมสรได้ เข้ าร่วมรายการแข่งขัน (Tournament) ต่างๆ
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ด้ วยบทบาทของการบริหารจัดการสื่อใหม่ที่มีอิทธิพลสูงในโลกยุคปั จจุบนั ทาให้
การบริ หารจัดการสื่อใหม่จึงเป็ นช่องทางหลักในการส่งสารต่างๆจากกลุยทธ์การใช้ สื่อกิจกรรมไปสู่
ผู้ชมและเหล่าบรรดาแฟนคลับ เนื่องด้ วยต้ นที่ต่ากว่าการบริ หารจัดการสื่อมวลชนและการบริ หาร
จัดการสื่อมวลชน และสโมสรบาสเกตบอลไทยสามารถนาเสนอได้ ตลอดเวลาได้ ด้วยตนเองด้ วย
เนือ้ หาต่างๆที่จะสะท้ อนตัวตนของแต่ละสโมสร อีกทัง้ สโมสรบาสเกตบอลไทยสามารถนาเสนอ
ข้ อมูล ให้ แก่ผ้ ูช มและแฟนคลับ ได้ เข้ าถึ งข้ อมูล ได้ ง่ าย และสโมสรบาสเกตบอลไทยสามารถใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการสื่อใหม่ในการสร้ างกิจกรรมพิเศษได้ ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย
ทังนี
้ ้ สโมสรบาสเกตบอลไทยจะต้ องใช้ กลยุทธ์การสื่อสารโดยเฉพาะกลยุทธ์การ
ใช้ สื่อกิจกรรม และการบริ หารจัดการสื่อโดยเฉพาะการบริ หารจัดการสื่ อใหม่ให้ มีการยา้ หรื อซา้
บ่อยๆ (Repeating) จะช่วยให้ เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ ้นและคงทนถาวรมากขึ ้น แต่การใช้ วิธีการนี ้
ควรระวังด้ วยว่า ถ้ ายา้ บ่อยๆและกระทาต่อเนื่องกันนานอาจถึงจุดอิ่ม ตัวขึน้ ได้ ถ้ าเมื่อใดถึงจุด
อิ่มตัวผลจะลดลงทันที เพราะผู้รับจะเริ่ มเบื่อหน่ายหรื อชิ นชา เพราะฉะนัน้ ถ้ าจะทาอยู่เรื่ อยๆ ควร
ให้ มี ทั ง้ ความต่ อ เนื่ อ งและความหลากหลาย นอกจากนี ค้ วรให้ โอกาสผู้ รั บ มี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation) เช่น หากมีรายการการแข่งขัน (Tournament) ก็ต้องให้ ผ้ ชู มเข้ าร่วมกิจกรรมพิเศษ
เพิ่มมากขึ ้น จะทาให้ มีอิทธิพลดึงดูดความสนใจได้ ดีกว่า ที่สโมสรบาสเกตบอลไทยจะทาเพียงการ
แข่งขันบเกมกีฬาเพียงอย่างเดียว การให้ ผ้ รู ับมีส่วนร่วมนัน้ สามารถทาได้ ทงรายกายบั
ั้
นเทิง และ
รายการที่ให้ ความรู้ ทาให้ เกิดความแนบแน่นในความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไทยกับ
ผู้ชมและเหล่าบรรดาแฟนคลับ อันนาไปสูก่ ารรักภักดีตอ่ สโมสรบาสเกตบอลไทย

5.2 อภิปรายผล
1) กลยุทธ์ การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย
จากการวิจยั พบว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยมีการใช้ กลยุทธ์การสื่อสาร อยู่ 3 ด้ าน คือ กลยุทธ์ด้าน
สาร กลยุทธ์การใช้ สื่อกิจกรรม และกลยุทธ์การใช้ สื่อใหม่
2) กลยุทธ์ ด้านสารกับสโมสรบาสเกตบอลไทย
ปั จจุบนั สารในการนาเสนอมีความสาคัญที่จะสะท้ อนตัวตนของแต่ละองค์กร โดย
อาศัยความโดดเด่นในการหลอมรวมสิ่งที่เป็ นตัวกาหนดความสโมสรบาสเกตบอลไทย แล้ วแสดง
ออกมาในรู ป แบบต่างๆ เพื่ อให้ ผ้ ูช มและแฟนคลับได้ เป็ นที่ ร้ ู จักและจดจ าความเป็ นตัวตนของ
สโมสรบาสเกตบอลไทย สามารถอภิปรายได้ ดงั นี ้
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การใช้ ตราสัญลักษณ์ของสโมสรบาสเกตบอลไทย ได้ ใช้ ประเภท ตราสัญลักษณ์
(SYMBOL) ประเภทนี ้ จะมีองค์ประกอบที่เป็ นภาพหรื อองค์ประกอบทางการออกแบบอื่น เช่น จุด
เส้ น โดยไม่มีองค์ประกอบที่เป็ นตัวอักษรมาผสมกับภาพจนเป็ นรู ปร่ างร่ วมกัน ในรู ป แบบของ
Allusive mark ซึ่งตราสัญลักษณ์ประเภทนี ้ จะมีองค์ประกอบเป็ นภาพของสิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กับประวัติ ประเภท หรื อลักษณะพิเศษอื่นขององค์กร แล้ วนามาเสนอให้ มีเอกลักษณ์มาก
ขึ ้น ซึ่งทาให้ เข้ าใจง่ายสาหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับองค์กรอยู่แล้ ว ผนวกเข้ ากับการใช้ สี ได้ อาศั ย
จิต วิทยาของสี เป็ นตัวกระตุ้นความรู้ สึกและมี ผลต่อจิ ตใจของมนุษ ย์ สี ต่างๆจะให้ ความรู้ สึก ที่
แตกต่างกัน ดังนันเราจึ
้
งมักใช้ สีเพื่อสื่อความรู้สกึ และความหมายต่างๆ อีกทัง้ การถูกขานในการใช้
สมญานามของสโมสรบาสเกตบอลเพื่อให้ ผ้ อู า่ นข่าวกีฬารู้สกึ สนุกสนาน ผ่อนคลาย และเพิ่มความ
เร้ าใจให้ ผ้ อู ่านสนใจกับข่าวกีฬามากขึ ้น และเพลงประจาสโมสรที่จะช่วยให้ ไว้ สาหรับปลุกใจเหล่า
นักกีฬา กระตุ้นเกมการแข่งแข่งขัน และผูกมิตรกับผู้ชมและแฟนคลับให้ ร่วมแรงร่วมใจให้ กาลังใจ
กันและกัน (ปิ ยะพันธุ์ วัชระนุกลู , 2553)
กลยุทธ์ด้านสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยแสดงให้ เห็นถึงความสอดคล้ องกับ
งานวิจยั “กระบวนการสื่อสารตราสินค้ าของทีมฟุตบอลไทยแลนด์พรี เมียร์ ลีก กรณีศึกษา สโมสร
ฟุตบอลทีทีเอ็ม พิจิตร” ของ ธาตรี ใต้ ฟ้ากูล (ปี 2555) ได้ ระบุว่า การกาหนดเอกลักษณ์ ของตรา
สินค้ าต่างๆ เช่น ชื่ อตราสินค้ า (NAME) สัญ ลักษณ์ (Logo) สี (Color) และฉายาซึ่งจากผลวิจัย
ของ เนตรทราย มณีโชติ (2554) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน
ในข่าวและรายการกีฬา มีการให้ สมญานามแก่องค์กรกีฬา มีองค์ประกอบมาจากลักษณะเด่นๆ
ประการใดประการหนึ่งของสิ่งที่เป็ นข่าว และจากผลวิจยั นี ้พบว่า สิ่งที่ โดดเด่น คือ การมีเพลงบู
มของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ที่สะท้ อนความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างสโมสรกับผู้ชมและเหล่า
บรรดาแฟนคลับ
ตัวตนอันชัดเจนและเป็ นที่โดดเด่นสะดุดตาและง่ายต่อการจดจา จะทาให้ สโมสร
บาสเกตบอลเป็ นที่เผยแพร่ได้ อย่างกว้ างขวาง
3) กลยุทธ์ การใช้ ส่ ือกิจกรรมกับสโมสรบาสเกตบอลไทย
สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ สื่ออาศัยกลยุทธ์สื่อกิจกรรมในรูปแบบของรายการการ
แข่งขัน บาสเกตบอลในรายการต่างๆ เพราะปฏิ สัม พัน ธ์ แบบสดๆ จะเกิ ด ขึน้ ได้ ระหว่างสโมสร
บาสเกตบอลไทยกับผู้ชมและแฟนคลับ รวมทัง้ ผู้ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ อง ทาให้ เกิดการเข้ าถึงแก่กลุ่ม
ประชาชนเป้าหมาย เพื่ อเผยแพร่ ข่าวสาร ข้ อมูล กิ จกรรมของสถาบันต่อกลุ่มเป้าหมาย นั่นคือ
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บรรดาผู้ช มและแฟนคลับ อีกทัง้ เป็ นการกระตุ้น เร่ งเร้ าบรรดาผู้ช มและแฟนคลับให้ ร่วมมื อกับ
สถาบันหรื อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และที่สาคัญอย่างยิ่งทาให้ สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ สร้ างความ
บันเทิง สนุกสนานความพึงพอใจแก่บรรดาผู้ชมและแฟนคลับ ทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสารกันแบบเรี ยลไทม์ เนื่องด้ วยการรวมตัวของกลุม่ คนที่ชื่นชอบกีฬาบาสเกตบอลด้ วยกัน กลุ่ม
วัยใกล้ เคียงกัน อย่างวัยศึกษาเล่าเรี ยน ก็จะเล่นกันในโรงเรี ยนหรื อในมหาวิท ยาลัย กลุ่มวัยทางาน
มักจะชอบเล่นตามลานกี ฬา หรื อสวนสาธารณะ ทาให้ เกิดการสื่อสารกันภายในกลุ่ม อย่างไรก็
ตามก็มีการสื่อสารข้ ามกลุ่มวัยเช่นกัน หลายๆคนอาจต้ องการพัฒนาฝี มือ ทักษะ และแลกเปลี่ยน
การเรี ยนรู้จึงได้ ไปร่วมเล่นกับรุ่นพี่หรื อต่างสนามเพื่อให้ เกิดการพัฒนาการสื่อสารจากภายในกลุ่ม
เป็ นระหว่างกลุม่
เมื่อผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาผลการวิจยั เรื่ องการศึกษาวิเคราะห์การตลาดทางการกีฬาของ
สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยไู นเต็ด (ธิติ พฤกษ์ ชะอุ่ม, 2545) พบว่าสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ดมี กลยุทธ์ ทางการตลาดที่ ดี มี การวางแผนงานอย่างต่อเนื่ อ ง สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริโภครวมถึงผู้สนับสนุนได้ และทังผู
้ ้ บริโภคและผู้สนับสนุนก็ยินดีจ่ายเพื่อแลกกับสิ่ง
ที่จะได้ กลับมา สอดคล้ องกับผลการวิจยั นี ้พบว่า รายการการแข่งที่โดดเด่นทีสุดในบรรดารายการ
การแข่ง ขัน ที่ ไ ด้ จัด ขึน้ คื อ การแข่ง ขัน บาสเกตบอลไทยแลนด์ ลี ก 2014 (TBL) ซึ่ง ได้ มี ก ารจัด
รายการการแข่งขันมาแล้ ว 2 ปี ที่ผ่านมา และในปี 2557 นี ้ นับเป็ นปี ที่ 3 ที่ได้ มี การจัดรายการ
เป็ นรายการการแข่งบาสเกตบอลอาชีพของประเทศไทย โดยเป็ นพื ้นที่แสดงศักยภาพในหลายมิติ
ของแต่ละสโมสรบาสเกตบอลไทย ได้ แก่ การจัดตัง้ การบริ หารงาน การสร้ างสัมพันธภาพระหว่าง
สโมสรกับผู้ชมและบรรดาแฟนคลับ การสร้ างกระแสความนิยมของสโมสร การสร้ างเม็ดเงินในการ
ดาเนินกิจกรรม และการสร้ างพันธมิตรกับเหล่าบรรดาผู้สนับสนุน เป็ นต้ น ล้ วนแล้ วแต่เป็ นความท้ า
ทายของแต่ละสโมสรบาสเกตบอลไทยให้ เกิดการผลักดันการสร้ างปรากฏการณ์ ใหม่ของวงการ
บาสเกตบอลไทยในปี 2557 นี ้ พร้ อมด้ วยองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มสีสนั คือ เหล่าบรรดาผู้ชมและ
แฟนคลับที่มาเป็ นกองเชียร์ ได้ ทาสื่ออุปกรณ์ มาร่ วมให้ กาลังใจในการแข่งขันเห็นได้ จากกองเชียร์
ของสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้ ทา standy รูปนักกีฬา ซึง่ ได้ มีการจัดรายการการแข่งขันผ่าน
การวางแผนเพื่ อให้ เหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับได้ รับชมและมี ส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด
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สโมสรบาสเกตบอลจะได้ นาเสนอผลงานและได้ เห็นข้ อได้ เปรี ยบและข้ อเสียบเปรี ยบ
อันเป็ นประโยชน์ในการพัฒ นาการสโมสรได้ ดียิ่งขึน้ จากการกระทาที่ได้ แสดงตัวตนของสโมสร
ออกไป รายการการแข่ ง ขัน เป็ นหัว ใจในการให้ พื น้ ที่ ในการแสดงออกซึ่ ง ความสามารถโดย
สร้ างสรรค์ได้ อย่างเต็มที่ ภายใต้ การควบคุมการจัดรายการการแข่งขันบาสเกตบอลในแต่ละปี ของ
สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย จึงได้ ดาเนินการกาหนดปฏิทินกิจกรรมประจาปี เพื่อให้
สามารถสื่อสารไปยังสโมสรต่างๆและบรรดาผู้ที่สนใจได้ อย่างทัว่ ถึง โดยสามารถรับทราบข้ อมูล
ข่าวสารรายการการแข่งขันได้ ผา่ นทาง http://www.bsathai.org/
4) กลยุทธ์ การใช้ ส่ ือใหม่ กับสโมสรบาสเกตบอลไทย
สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ ใช้ กลยุทธ์การใช้ สื่อใหม่หลากหลายรูปแบบ แต่จะให้
ความสาคัญกับ เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan page) เนื่องด้ วย เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook
Fan page) เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ เชื่อมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มคน เพื่อให้ เกิดเป็ นกลุ่ม
สังคม (Social Community) เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและแบ่งปั นข้ อมูลระหว่างกันทาให้ ข้อมูลของ
องค์กรสามารถสื่อสารไปยังกลุม่ เป้าหมายได้ เมื่อผู้ชมและเหล่าบรรดาแฟนคลับได้ เปิ ดรับข่าวสาร
ต่า งๆ ส่ ง ท าให้ เกิ ด การติ ด ตาม การเผยแพร่ จนกระทั่ง การตี ค วามว่า ชอบหรื อ ไม่ ช อบอะไร
ภาพลักษณ์จะเกิดขึ ้น
แม้ วา่ การก่อเกิดการเล่นบาสเกตบอลในสนามบาสเกตบอลตามสถานที่ตา่ งๆนัน้ จะมี
กระจายอยู่ทวั่ ประเทศไทยแต่ระดับความนิยมก็ยงั อยู่ในระดับตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
ด้ วยผลงานบาสเกตบอลไทยที่ยงั ไม่โดดเด่นมากพอที่จะทาให้ เป็ นข่าวสารในวงการสื่อสารมวลชน
(Mass Media) ได้ กระทัง่ ได้ มีสื่อมีอิทธิพลที่ทาให้ การสื่อสารเกิดการขยายวงกว้ างและเข้ าถึงกลุ่ม
คนได้ อย่าง สื่อใหม่ (New Media) เกิดเป็ นเว็บไซต์ เว็บบอร์ ด บลอค เฟสบุค ทวิตเตอร์ อินสตาแก
รม รวมถึงยูทปู ถึงกระนันพลั
้ งสื่อเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะทาให้ เป็ นที่ร้ ูจกั โดยทัว่ กัน ที่ได้
ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ความตื่ น ตั ว ของแต่ ล ะสโมสรบาสเกตบอลไทยที่ มี ต่ อ รายการการแข่ งขั น
บาสเกตบอลไทยแลนด์ลีก 2014 (TBL) ทาให้ เกิดการตอบรับในกระแสจากผู้ชมและแฟนคลับ
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์การใช้ สื่อใหม่ของสโมสรบาสเกตบอลไทยแสดงให้ เห็นถึงความสอดคล้ องกับ
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งานวิจยั ของ อุเทนแก้ ว กัณหาเดชากุล (2554) ได้ วิจยั การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ สโมสร
ฟุตบอลอาชีพในการแข่งขันไทยพรี เมียร์ ลีก ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การใช้ การสื่อที่หลากหลาย
เป็ นองค์ประกอบสาคัญ ที่จะช่วยมีระดับการรับรู้ ข่าวสารของผู้ชม ซึ่งปั จจุบนั สโมสรบาสเกตบอ
ไทยมี การนาเสนอเนื อ้ หาสื่ อใหม่ที่ห ลากหลาย ได้ แก่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page)
ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทปู (You Tube) Instagram (อินสตาแกรม) และ เว็บไซต์ (Website)
กลยุทธ์สื่อใหม่ชว่ ยทาให้ เกิดการสื่อสารตรงกับกลุม่ เป้าหมายด้ วยยุคสมัยแห่ง
เทคโนโลยีทาให้ การสื่อสารไร้ พรมแดน สื่อใหม่จึงเป็ นกลยุทธ์ ที่สาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนสโมสร
บาสเกตบอลไทย ให้ เป็ นที่ประจักษ์และเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาสโมสรบาสเกตบอลไทย
1) สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการบริหารจัดการสื่อ
การบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทยมีอยู่ 3 ด้ าน คือ การบริหารจัดการ
สื่อมวลชน การบริหารจัดการสื่อใหม่ และ การบริหารจัดการสื่อบุคคล
สโมสรบาสเกตบอลไทย ได้ อาศัยการบริ หารจัดสื่อมวลชน การบริ หารจัดการสื่อสื่อใหม่
และการบริ หารจัดการบุคคล ซึ่งได้ กาหนดการใช้ สื่อ (Watjana Poopanee, 2555) โดยจุดเน้ นที่
สาคัญ คือ การบริ หารจัดการสื่ อมวลชน เป็ นพื น้ ฐานหลัก เนื่ องด้ วยกลุ่ม เป้าหมายของสโมสร
บาสเกตบอลไทย คือ คนไทยที่ เป็ นผู้ชมและแฟนคลับของสโมสรบาสเกตบอลไทย การบริ หาร
จัดการสื่อมวลชนที่ดี จะช่วยเกิดการเผยแพร่ ไปยังประชาชนอย่างกว้ างขวาง และสามารสนอง
ความสนใจของกลุม่ ประชาชนจานวนมาก
จากการวิจยั เรื่ อง สื่อมวลชนกับกี ฬา (ธงชัย สุภาพรเหมินทร์ , 2545) มีผลการวิจยั แสดง
ให้ เห็ น ว่ า ปริ ม าณ การน าเสนอเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ กี ฬ าของสื่ อ มวลชนที่ ม ากที่ สุ ด คื อ สื่ อ
วิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และสื่อหนังสือพิมพ์ ตามลาดับ ทังนี
้ ้ สาหรับสโมสรบาสเกตไทย จะ
ใช้ การบริ หารจัดกสื่อมวลชนด้ านสื่อหนังสือพิมพ์เป็ นหลัก เนื่องด้ วยหนังสือพิมพ์เป็ นสื่อมวลชนที่
สามารถเข้ าถึงประชาชนจานวนมาก และมีระยะเวลากาหนดออกที่แน่นอนเป็ นประจาสม่าเสมอ
หนัง สื อ พิ ม พ์ ผิ ด กับ สื่ อ ชนิ ด อื่ น ๆ ตรงที่ ว่า หนัง สื อ พิ ม พ์ นัน้ อาจจะเป็ นเครื่ อ งเร่ ง เร้ าก่ อ ให้ เกิ ด
ประชามติขึ ้นในหมู่ประชาชนได้ และขณะเดียวกันก็จะส่อประชามติของประชาชนสะท้ อนออกมา
ให้ เห็นอีกด้ วย เราจึงสามารถกล่าวได้ อย่างเต็มปากว่า หนังสือพิมพ์เป็ นเครื่ องมืออันสาคัญยิ่งใน
วงการประชาสัม พัน ธ์ ห นัง สื อ พิ ม พ์ สามารถเสนอข่ า วสารเรื่ อ งราวต่า ง ๆ หลายด้ า นปะปน
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ผสมผสานกันไปในฉบับเดียวกัน มีทัง้ ข่าวสาร เรื่ องราว ที่ ประชาชนเฉพาะกลุ่ม และประชาชน
ทัว่ ไปสนใจ เช่น ข่าวการเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ สังคม กีฬา บันเทิง เป็ นต้ น หนังสือพิมพ์
เป็ นสื่ อ ในการติ ด ต่อ 2 ทาง (Two way Communication) เพราะเป็ นสื่ อ ในการถ่ ายทอดความ
คิดเห็น นโยบายการดาเนินงานของกิจการ แล้ วยังเป็ นสื่ อแสดงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่มี
ต่อองค์กรด้ วย
ดังนัน้ การบริ หารจัดการสื่ อของสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นการผสมผสานการบริ หาร
สื่อมวลชน สื่อใหม่ และสื่อบุคคล เพื่ อเสริ มสร้ างกลยุทธ์ การสื่อสารให้ เกิดความโดเด่ดและเกิด
ความต่อเนื่อง
ส าหรับ วงการกี ฬ าประเทศไทยแล้ วสื่ อมวลชนยังคงเป็ นสื่ อหลักในการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารให้ แก่สโมสรบาสเกตบอลไทย เพราะจะทาให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ในวงกว้ าง ทัง้ นี ้ ด้ วยยุคดิจิตอล
แล้ ว สื่อใหม่จงึ มีบทบาทสาคัญตามมาในการเผยแพร่ที่เข้ าถึงกลุม่ คนที่ชื่นชอบในเรื่ องราวเดียวกัน
อีกทัง้ สื่อบุคคลเป็ นอีกการขับเคลื่อนในการนาเสนอตัวตนของสโมสรได้ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
2) การบริหารจัดการสื่อมวลชนกับสโมสรบาสเกตบอลไทย
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาการบริหารจัดการสื่อมวลชนเป็ นการบริหารจัดการสื่อหลัก
ของสโมสรบาสเกตบอลไทยมาโดยตลอด กระทัง่ ปั จจุบนั การบริหารจัดการสื่อใหม่และการบริ หาร
จัดการสื่อบุคคลเข้ ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ ้น เนื่องด้ วยบทบาทของการบริ หารจัดการสื่อใหม่ที่ทา
ให้ สโมสรบาสเกตบอลไทยกับผู้ชมและแฟนคลับสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารกันได้ โดยตรงมาก
ขึ ้น แต่อย่างไรก็ตาม สโมสรบาสเกตบอลไทยยังคงใช้ การบริ หารจัดการสื่อมวลชนผนวกเข้ าอยู่
ด้ วย เนื่องด้ วยบทบาทหน้ าที่ของสื่อมวลชนที่มีต่อประชาชน จะทาให้ เกิดประโยชน์ในการใช้ กล
ยุทธ์การสือสาร เพราะการบริ หารจัดการสื่อมวลชนสามารถ แจ้ งข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว
ของกิจการหรื อหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ไปยังประชาชนส่วนใหญ่อย่างกว้ างขวาง อีกทัง้
สิ่งที่เผยแพร่มีการจัดเตรี ยมอย่างดีไว้ ก่อนล่วงหน้ า และการบริหารจัดการสื่อมวลชนส่งข่าวสารสา
มารสนองความสนใจของกลุม่ ประชาชนจานวนมาก
การบริหารจัดการสื่อมวลชนของสโมสรบาสเกตบอลไทยแสดงให้ เห็นถึงความ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธงชัย สุภาพรเหมินทร์ (2545) ได้ ศึกษา เรื่ อง สื่อมวลชนกับการกีฬา
ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า 1. ปริ มาณการนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับกีฬาของสื่อมวลชนที่มากที่สดุ
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ไปหาน้ อยที่สุดสามารถเรี ยงตามลาดับได้ แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์รายวันทั่วไปและ
หนังสือพิมพ์รายวันเฉพาะกีฬา สิ่งที่โดดเด่น คือ มีช่วงรายการโทรทัศน์เกี่ยวกั บกีฬาบาสเกตบอล
โดยตรงที่ให้ การนาเสนอนัน้ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจด้ านบาสเกตบอล ได้ เจาะเฉพาะกลุ่ม
มากขึ ้น
สโมสรบาสเกตบอลไทย ได้ ให้ น ้าหนักให้ การบริหารจัดการสื่อมวลชนไปที่สื่อมวลชน
ได้ แก่หนังสือพิมพ์ และ โทรทัศน์ เนื่องด้ วยหนังสือพิมพ์ยงั คงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการเผยแพร่
และการประชาสัม พัน ธ์ เห็ น ได้ จ ากการรายงานผลการแข่ ง ขัน ของแต่ล ะส านัก พิ ม พ์ เพราะ
หนังสือพิมพ์เป็ นสื่อมวลชนที่สามารถเข้ าถึงประชาชนจานวนมาก และมีระยะเวลากาหนดออกที่
แน่นอนเป็ นประจาสม่าเสมอ หนังสือพิมพ์ผิดกับสื่อชนิดอื่น ๆ ตรงที่ว่าหนังสือพิมพ์นนอาจจะเป็
ั้
น
เครื่ องเร่ งเร้ าก่อให้ เกิดประชามติขึน้ ในหมู่ประชาชนได้ และขณะเดียวกันก็จะส่อประชามติของ
ประชาชนสะท้ อนออกมาให้ เห็นอีกด้ วย เราจึงสามารถกล่าวได้ อย่างเต็มปากว่า หนังสือพิมพ์เป็ น
เครื่ องมืออันสาคัญยิ่งในวงการประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ สามารถเสนอข่าวสารเรื่ องราวต่าง ๆ
หลายด้ านปะปนผสมผสานกันไปในฉบับเดียวกัน มีทงข่
ั ้ าวสาร เรื่ องราว ที่ประชาชนเฉพาะกลุ่ม
และประชาชนทัว่ ไปสนใจ เช่น ข่าวการเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ สังคม กีฬา บันเทิง เป็ นต้ น
หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ป็ นสื่ อ ในการติ ด ต่ อ 2 ทาง )Two-Way Communication) เพราะเป็ นสื่ อ ในการ
ถ่ายทอดความคิดเห็น นโยบายการดาเนินงานของกิจการ แล้ วยังเป็ นสื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของ
ประชาชนที่มีตอ่ องค์กรด้ วย เช่น การวิจารณ์การปฏิบตั งิ านหรื อนโยบายของรัฐบาล เพื่อองค์การที่
ถูกวิจารณ์ จะได้ ปรับปรุ งนโยบายให้ ดีขึน้ หรื อรัฐบาลใช้ หนังสื อพิม พ์ เป็ นสื่อชีแ้ จงให้ ประชาชน
เข้ าใจ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิให้ สาเร็ จลุล่วงตามเป้าหมาย นอกจากนี ้ หนังสือพิมพ์ยงั
เป็ นสื่อที่ ใช้ ในการประชาสัม พันธ์ ระหว่างประเทศ โดยใช้ เป็ นสื่ อแถลงนโยบาย ข้ อคิดเห็นทาง
การเมือง เพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีต่อกัน ใช้ ในการเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมให้ เป็ นที่ร้ ู จักของประเทศ
ต่าง ๆ หรื อแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และสาหรับโทรทัศน์
เป็ นสื่อที่เจริ ญรุดหน้ ามาก สามารถถ่ายทอดข่าวสารได้ ทงโดยค
ั้
าพูด ข้ อเขียน และรูปภาพ เป็ นทัง้
ภาพสี ขาวดา และภาพนิ่ง ภาพยนตร์ และอื่น ๆ ถ่ายทอดข่าวสารได้ เร็ ว มาก และส่งภาพในระยะ
ทางไกล ๆได้ ด้วย รายการทางโทรทัศน์จะคล้ ายกับวิทยุ มีความหลากหลายโทรทัศน์จึงเป็ นสื่อที่มี
บทบาทและมีผ้ นู ิยมมาก ซึ่งโทรทัศน์มีลกั ษณะเด่นเหมือนเป็ นการรวมเอาสื่อภาพยนตร์ วิทยุ และ
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หนังสือพิมพ์เข้ าไว้ ด้วยกัน สามารถให้ ทงข่
ั ้ าวสาร ความรู้ และสาระบันเทิงด้ วยภาพ แสง เสียง และ
สีที่ส วยงาม ในปั จ จุบัน โทรทัศน์ สามารถเข้ าถึงประชาชนในพื น้ ที่ห่างไกลได้ ม ากกว่าเดิม มาก
(กระจอกข่าว, 2551)
3) การบริหารจัดการสื่อใหม่ กับสโมสรบาสเกตบอลไทย
ในภาวะการณ์ปัจจุบนั สื่อใหม่มีผ้ ใู ช้ บริการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และมีประโยชน์ใน
การเพิ่มการสื่อสารระหว่างบุคคลมากขึน้ อย่างเห็นได้ ชดั กลายเป็ นพลังใหม่ในการกระตุ้นการ
พัฒนาทาง เนื่องจากสื่อใหม่มีประโยชน์ในการเพิ่มการสื่อสารระหว่างบุคคลมากขึ ้น ระบบบริ การ
สนทนาบนอินเทอร์ เน็ต(Instant Message)มีผ้ ูใช้ จานวนมากกว่าโปรแกรมค้ นหาข้ อมูล ฟั งเพลง
และอ่าวข่าวทางอินเตอร์ เน็ต อีกทังกลายเป็
้
นสื่อประจาในการแสดง ความคิดเห็นของผู้ใช้
ปั จจุบนั นี ้ถ้ าหากเราจะกล่าวว่าเรากาลังอยูใ่ นยุคสารสนเทศ ตามแนวความคิดของ
อัลวิน ทอฟเลอร์ ซึ่งได้ กล่าวถึง วิวฒ
ั นาการมาถึงอารยธรรมมนุษย์แห่งสังคมข้ อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จนหลายท่านกล่าวได้ ว่าเป็ นยุคข้ อมูลข่าวสาร ( Information Age) หรื อ ยุค
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ( Information Technology Age ) โดยทั่วโลกต่างให้ ความสาคัญ กับการ
พัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต เข้ า สู่ สัง คมข้ อ มู ล ข่า วสาร (ฤทธี
อิ น ทราวุธ , 2555) โดยการเปลี่ ย นแปลงครั ง้ นี ้ “กระแสโลกาภิ วัต น์ ” ที่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ พั ฒ นาการ
ติด ต่อ สื่ อ สาร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ จึง มี บ ทบาทเป็ นอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม ของโลกไปอย่างสิ ้นเชิงซึง่ ในทางการกีฬาก็เช่นกัน ดังนัน้ การเข้ า
มาของสื่ อ ใหม่ (New Media) อย่ าง เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิ ต เตอร์ (Twitter) ยูทูป (Youtube)
เป็ นต้ น ก็เป็ นเฟื องจักรหนึ่งที่สาคัญในการขับเคลื่อนโลกให้ เข้ าสู่ยุคโลกาภิวตั น์ เพราะสื่อใหม่ได้
สร้ างรู ป แบบของการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication) ทั ง้ ของบุ ค คลและสื่ อ ที่ ถู ก แปลง
(transform) โดยการใช้ เทคโนโลยีอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อให้ เกิดระบบการสะท้ อนกลับ (interactive)
หรื อการดาเนินการ (TransAct ) คือการแต่งงานระหว่างเทคโนโลยี การติดต่อสื่ อสารและการ
ออกแบบ แต่หากจะพิจารณาอย่าลึกซึ ้งจะพบว่า New Media เกิดขึ ้นมานานหลายสิบปี แล้ ว แต่
ถูกจากัดวงใช้ ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หรื อ พวก Expert ทังหลาย
้
ต่อมาได้ กระจายไปสู่ผ้ ใู ช้ ทวั่ ไปที่ไม่
ต้ องอาศัยความเชี่ยวชาญมากนัก แค่จิ ้มๆกดๆ ก็สามารถใช้ งานได้ แล้ ว สิ่งสาคัญ ที่ทาให้ New
Media เข้ าถึ ง กลุ่ ม คนได้ มากขึ น้ ก็ คื อ อุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ร าคาถู ก ลงมาก
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โทรศัพ ท์มือถือที่อุดมไปด้ วย Multi Media ทัง้ การจัดเก็บไฟล์ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง
การให้ บริ การอินเตอร์ เน็ทความเร็ วสูงที่มีการแข่งขันกันมากขึน้ ทาให้ ราคาถูกลง สิ่งเหล่านี ล้ ้ วน
แล้ วแต่ทาให้ สื่ อใหม่เข้ าถึงประชาชนได้ กว้ างขวางขึน้ ถึงแม้ ว่าคาจ ากัดความของสื่ อใหม่จะมี
มากมาย บางคานิยามอาจดูกว้ างๆ จนไม่สามารถตีความได้ ว่าแท้ จ ริ งแล้ วสื่อใหม่คืออะไร แต่
อย่างไรก็ตามหัวใจหลักของสื่อใหม่จะมุง่ เน้ นใน 2 ส่วนหลักนี ้ คือ
1. การแพร่ ก ระจายของข่าวสาร สื่ อใหม่มี จุดเด่น ในการแพร่ ก ระจายข่าวสารได้ อ ย่าง
รวดเร็ ว จากผู้ส่งสาร 1 คน อาจขยายไปถึงผู้รับสารทั่วโลก ทาให้ โลกของเรากลายเป็ น Global
Village ที่ใครทาอะไรก็สามารถรู้กนั ไปได้ หมดทัว่ ทังหมู
้ บ่ ้ าน และยากที่จะสกัดกัน้
2. ลักษณะของข่าวสารข้ อ มูล(information, content) ที่ สามารถใช้ งานร่ วมกัน (share)
กันได้ ระหว่างผู้เผยแพร่ (publisher, broadcaster) และผู้ใช้ ข้อมูล เช่น การส่งคลิป วิดีโอไปบน
เว็บ ไซต์ (Website) ที่ ให้ บ ริ ก ารประเภท upload และ download เช่น youtube.com ผู้ที่ เข้ าไป
สามารถ download คลิปวิดีโอเพื่อนาไปตัดต่อเพิ่มเติมได้ อีก ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถเป็ นผู้ผลิตได้
(producer)
การบริหารจัดการสื่อใหม่ของสโมสรบาสเกตบอลไทยแสดงให้ เห็นถึงความสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของอริศรา ธัญญาวินิชกุล (2548) ได้ ศกึ ษา เรื่ อง การใช้ สื่อใหม่ในการตอบสนองความ
ต้ องการการสื่อสารเรื่ องเพศของวัยรุ่ นในยุคสังคมสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวัยรุ่ นที่ มี
ลัก ษณะพื น้ ฐานส่วนบุค คล อัน ได้ แก่ สถานภาพทางเพศ ลัก ษณะที่ พักอาศัย และภูมิ ล าเนา
แตกต่างกันจะเลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารเรื่ องเพศแตกต่างกัน และเนื ้อหาเรื่ องเพศที่กลุ่มวัยรุ่ น
เปิ ดรับมากที่สดุ คือ ข่าวเรื่ องราวทางเพศของดารา คนดังหรื อบุคคลสาคัญในสังคมรองลงมาคือ
คอลัมน์ปรึ กษาปั ญ หาเรื่ องเพศ นอกจากนีย้ งั พบว่า วัยรุ่ นคิดว่าสื่อเทคโนโลยีใหม่ทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรื่ องเพสอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ างมาก ทุกๆ ประเด็นที่ทาการสอบถาม เช่น มี
อิสระ เสรี ภาพในเรื่ องเพศมากกว่าเดิม ไม่สนใจเรื่ องการรักษาความบริ สทุ ธิ์ เป็ นต้ น
จากผลการวิจยั นี ้สิ่งที่โดดเด่นคือ เดิมจะมีแต่เพียงเว็บไซต์ทวั่ ไป ปั จจุบนั ได้ มี สื่อ
สังคมออนไลน์ เข้ ามีบทบาทสาคัญในการเป็ นแรงเสริมในการเข้ าถึงข้ อมูลได้ ตามความสนใจของผู้
ต้ องการรับสาร
สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ ใช้ การบริหารจัดการสื่อใหม่ในการแพร่กระจายของ
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ข่าวสาร ได้ แก่ การรายงาความเคลื่อนไหวของการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน รายงานกิจกรรม
ระหว่างสโมสรกับผู้เข้ าร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์นกั กีฬาของสโมสร และการบริ หารจัดการ
สื่อใหม่าในลักษณะของข้ อมูลข่าวสาร เช่น การแชร์ ลิงค์ การแชร์ คลิปกิจกรรมของสโมสร เช่น การ
จัดกิจกรมมสอนทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอล เป็ นต้ น (Kingkorn, 2554)
โดยอาศัยความเป็ น “เพื่อน” ที่เป็ นกุญแจสาคัญในการทาการตลาดบน Social Media
เพราะธรรมชาติของสังคม เพื่อนย่อมเชื่อถือในตัวเพื่อน คาแนะนาในการใช้ สินค้ าและบริ การต่างๆ
จากปากของเพื่ อน มี ความน่าเชื่ อถื อมากกว่าบริ ษัทเจ้ าของสินค้ ามาขายของซะเอง นั่นเพราะ
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แตกต่างกัน มีความน่าเชื่อถือ ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ ความจริ งใจ
ความผูกพัน ความห่วงใย ที่แตกต่างกันกุญแจที่สาคัญที่ สุด ของการตลาดบนSocial Media คือ
“Trust” รูปแบบการตลาดบน Social Media จึงต้ องอยู่ภายใต้ กรอบของ “Permission Marketing”
และใช้ หลักการของ “Pull Marketing” และเลือกใช้ “Trust Agent” ที่ได้ รับความน่าเชื่อถือสูง และ
มีผ้ คู นจานวนมากให้ ความเชื่อถือ เป็ นผู้ที่ส่งสารสาคัญ สู่กลุ่มเป้าหมายการตลาดของสินค้ าและ
บริ ก ารของเรา รวมถึ ง ความคิ ด ความเห็ น ของคนกลุ่ ม นี ้ สามารถชี น้ า โน้ มน้ าว ท าให้
กลุ่ม เป้ าหมายของเราเชื่ อ ได้ ด้ วย คนเหล่านี ้ เราเรี ย กว่า “Influencer” หรื อ ผู้ท รงอิ ท ธิ พ ลทาง
ความคิด ความน่าเชื่อถือ ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ เหล่า นี ้ถูกสร้ างขึ ้นมาจากความเชี่ยวชาญพิเศษใน
เรื่ องบางเรื่ องอย่างโดดเด่น ส่วนเพื่อน เปรี ยบเสมือนตัวแทน ที่เป็ นผู้ถือกุญแจสาคัญดังกล่าว ซึ่ง
เราเรี ยกว่า “Trust Agent”
สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ เน้ นการบริหารจัดการสื่อใหม่ผา่ น เฟสบุ๊คแฟนเพจ
(Facebook Fan Page) เป็ นหลัก ที่ น่า สนใจคื อ ในช่ วงเวลาที่ ก ารเข้ า ร่ ว มการแข่ง ขัน รายการ
สาคัญๆ เช่น การแข่งบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีก (TBL) สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ การใช้ ทวิต
เตอร์ (Twitter) เป็ นสื่ อ ใหม่ ที่ จ ะเสริ ม ในการแพร่ ก ระจายข่ า วสารไปด้ ว ย ปั จ จุบัน ทวิ ต เตอร์
(Twitter) ได้ กลายเป็ น 1 ในเครื่ องมือ ทาการตลาดบน Social Media ที่เข้ ามามีบทบาทสาคัญ ต่อ
สินค้ า บริ การและองค์กร ทาให้ เกิดรู ปแบบและวิธีการ ในการใช้ งานเครื่ องมือนี ้ ในหลายรู ปแบบ
สิ่งหนึ่งที่ ทวิตเตอร์ (Twitter) แตกต่างจากเครื่ องมือทาการตลาดบน Social Media ตัวอื่นๆ คือ
ข้ อความที่ใช้ ในการสื่อสาร จากัดอยู่ที่ 140 ตัวอักษร ทาให้ นกั การตลาดจานวนไม่น้อย จับต้ นชน
ปลายไม่ถูก ไม่ร้ ู จะใช้ เครื่ องมือตัวนีอ้ ย่างไร ให้ เกิดประโยชน์กับธุรกิจตัวเอง กลายเป็ นความท้ า
ทายอี ก อย่างของผู้วางกลยุท ธ์ สื่ อ สารการตลาดออนไลน์ ข้ อ แตกต่างอี ก อย่างของ ทวิต เตอร์
(Twitter) คือ ความสัม พันธ์ ระหว่างผู้ใช้ ที่ เป็ นลักษณะของ “คนตาม” และ “คนถูกตาม” ที่ เป็ น
ความสัม พันธ์ แบบหลวมๆ มี ความใกล้ ชิดสนิทสนมกันน้ อยกว่า รู ปแบบความเป็ น “เพื่ อน” บน
Social Media อื่นๆ เฉกเช่น Facebook หรื อ Hi5 (Worawisut, 2553)
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4) การบริหารจัดการสื่อบุคคลกับสโมสรบาสเกตบอลไทย
สาหรับสโมสรบาสเกตบอลไทย เหล่านักกีฬา ผู้บริหารสโมสร และผู้ฝึกสอน อีกทัง้
บรรดาผู้ชมและเหล่าบรรดาแฟนคลับในฐานะกองเชียร์ ได้ เริ่ ม เป็ น Influencer Marketing หรื อ
การตลาดผ่าน “ผู้ทรงอิทธิ พล” ในโลกออนไลน์ ด้ วยไลฟ์สไตล์ การแสดงออก และการสื่อสารที่
เกี่ยวข้ องกับวงการกีฬาบาสเกตบอล ทังนี
้ ้ ในยุคปั จจุบนั ของกลุ่มคนเหล่านี ้มีสมาร์ ทโฟนที่ทาให้
ง่ายขึน้ ในการส่งสารออกไปยังผู้รับสาร เพี ยงโพสต์ขึน้ เฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page)
หรื อ แม้ ก ระทั่ง เฟสบุ๊ค (Facebook) ส่ว นตัวของตัว เอง เป็ นสิ่ ง ที่ ผ้ ูบ ริ โภคไทยเห็ น กัน จนคุ้น ตา
เพราะนี่คือส่วนหนึ่ง Influencer Marketing ที่มาพร้ อมกับผู้บริ โภคใช้ เวลาส่วนมากไปกับออนไลน์
เป็ นส่วนหนึ่ง ในชี วิตประจ าวัน มี สมาร์ ท โฟนเข้ าอินเทอร์ เน็ ต ใช้ เวลาอยู่กับ หน้ าจอมื อถื อ เข้ า
เฟซบุ๊ค ดูไอจี ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคยุคนี ้เชื่อโฆษณาน้ อยลง มักจะหาข้ อมูลก่อนซื อ้
สิ น ค้ า เลื อ กดูรี วิ ว สิ น ค้ า ก่ อ นการตัด สิ น ใจ บางคนเห็ น คนดัง ใช้ ก็ อ ยากใช้ ตาม ล้ วนแต่ เป็ น
พฤติกรรมของผู้บริ โภค เมื่อพฤติกรรมผู้บริ โภคเปลี่ยน ช่องทางการสื่อสารเองต้ องเปลี่ยนแปลง
การทาโฆษณารูปแบบเดิมๆ ที่เน้ นขายสินค้ าเพียงอย่างเดียว จึงไม่เพียงพอที่จะดึงให้ ผ้ บู ริ โ ภคอยู่
กับแบรนด์ได้ อีกต่อไป ต้ องอาศัย “Influencer Marketing” เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของการทาตลาด
ยุคนี ้ ชนิดที่ขาดไม่ได้ แล้ ว วงการบาสเกตบอลไทยก็เช่นกัน ผู้ชมและแฟนคลับต่างติดตามการเล่น
การแข่งขัน การฝึ กซ้ อม การแต่งตัว การใช้ เสื ้อผ้ ากีฬา เครื่ องประดับต่างๆ แม้ กระทัง่ วิถีการใช้ ชีวิต
เช่น การเจ็บป่ วย หรื อการได้ รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน วันเกิดของนักกีฬา หรื องานเลี ้ยงสังสรรค์
ของสโมสร อีกทัง้ แนวคิดการใช้ ชีวิตและการเล่นบาสเกตบอลของนักกีฬาบาสเกตบอล
อย่างไรก็ตาม การใช้ อินฟลูเอ็นเซอร์ แต่ละคนจะมีแตกต่างกัน ทังอิ
้ ทธิพล และจานวน
แฟนที่ติดตาม “บางคนลงรูปเสื ้อผ้ ารูปหนึ่ง ขายของได้ เป็ นล้ าน แต่ในขณะที่บางคนขายไม่ได้ เลย
ขึ ้นอยู่กบั คาแร็ กเตอร์ แต่ละคน” กลุม่ คนต่างๆในสโมสรบาสเกตบอลไทยก็เช่นกัน ต้ องเลือกคาแร็ ก
เตอร์ ให้ มีความโดดเด่น ซึ่งสาหัรบวงการกีฬาแล้ ว ผลงานที่ดีของนักกีฬาจะเป็ นคอนเทนต์ลาดับ
ต้ นๆ ในการนาเสนอแล้ วจะเกิดการติดตามที่มากจากผู้ชมและแฟนคลับ เพราะจะมีความชื่นชม
และอยากจะเป็ นอย่างนักกีฬาท่านนันๆให้
้ ได้ จึงทาให้ เกิดความต่อเนื่องในการติดและคอยค้ นหา
ข้ อมูลและคอยให้ กาลังใจ ดังนัน้ สโมสรบาสเกตบอลไทยต้ องอาศัยสร้ างการรับรู้ เพราะในการทา
การตลาดของอินฟลูเอ็นเซอร์ การบริ หารคอนเทนต์เป็ นสิ่งสาคัญ แต่ละแคมเปญจะมีการวางไทม์
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ไลน์ ต่างกัน เพื่ อให้ อิน ฟลูเอ็นเซอร์ สร้ างสรรค์ คอนเทนต์ เพื่ อพูดคุยกับผู้ช มและแฟนคลับแทน
สโมสรได้
สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ บริหารจัดการสื่อมวลชนผ่านช่องทางในการสื่อสารไปยัง
ผู้ รั บ สาร โดยเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารของสื่ อ บุ ค คล คื อ วัจ นภาษาหรื อ ค าพู ด (Verbal Language)
และอวัจ นภาษา (None-Verbal Language) เช่น ท่ าทาง อากัป กริ ย า สี ห น้ า ฯลฯ สื่ อ บุค คลมี
รูปแบบการสื่อสาร คือ 1) การสื่อสารแบบเป็ นทางการ (Formal Oral Communication) เช่น การ
สอนในห้ องเรี ยน การบรรยาย การสัมมนา การอภิปราย การประกาศข่าว การจัดรายการวิทยุ ฯลฯ
และ 2) การสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ )Informal Oral Communication) เช่น การพูดคุยกัน การ
ปราศรัย การซุบซิบนินทากัน การพูดคุยในครอบครัว และกลุม่ เพื่อน ฯลฯ
ทังนี
้ ้ สโมสรบาสเกตบอลไทย ได้ อาศัยลักษณะของสื่อบุคคล อันได้ แก่
1. การพูดสนทนา เป็ นการสื่อสารของบุคคลโดยทัว่ ไปในวงสนทนา ซึง่ เป็ นการสื่อสาร
กันใน ชีวิตประจาวันทัว่ ไป เช่น การพูดคุยระหว่างเพื่อนร่วมทีม
2. การอภิปราย เป็ นการสื่อความโดยกลุม่ คนตังแต่
้ 3 คนขึ ้นไป ซึง่ เป็ นการให้ ความรู้
ความคิดเห็น และ ข้ อเสนอแนะที่ มี แนวโน้ ม ไปในทางเดียวกัน เช่น การปรึ กษาหารื อระหว่างผู้
ฝึ กสอนและผู้ชว่ ยผู้ฝึกสอน
3. การบรรยาย เป็ นการสื่อความเพื่อให้ ความรู้ความเข้ าใจต่อเนื่องในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ง โดยผู้ฟังเป็ นผู้รับสาร และผู้บรรยายเป็ นผู้ให้ สาร เช่น การแจ้ งกาหนดการการจัดกิจกรร ม
ภายในสโมสร
4. การประชุม เป็ นการร่วมกันปรึกษาหารื อกันในกลุม่ หรื อทีมงานอย่างมีระบบและ
ระเบียบวิธีทางการ ประชุม เช่นการยกมือก่อนพูดแสดงความคิดเห็น มีการจดบันทึกรายงานการ
ประชุม และมีประธานการประชุม เช่น การประชุมภายในสโมสรเพื่อเตรี ยมพร้ อมการแข่งขัน
5. การฝึ กอบรม เป็ นการให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่บคุ คล เพื่อให้ มีความรู้เพิ่มขึ ้น และ
มีความสามารถขึ ้นในเรื่ องที่ได้ รับการฝึ กและอบรมมา เช่น การจัดกิจกรรมอบรมทักษะการเล่น
กีฬาบาสเกตบอลให้ แก่เยาวชนและผู้สนใจ
6. การสัมมนา เป็ นกระบวนการสื่อสารสองทาง ทังให้
้ และรับความรู้ซงึ่ กันและกัน
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ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ าร่ วมสัมมนา เช่น การจัดกิจกรรมเข้ าค่ายโดยเหล่านักกี ฬาของสโมสร
บาสเกตบอลจะเป็ นวิทยากรให้ แก่ผ้ เู ข้ าค่ายในกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเล่นบาสเกตบอล
7. การพูดในที่ชมุ ชน เป็ นการพูดในที่สาธารณะหรื อชุมชนในวาระหรื อโอกาสต่าง ๆ
เพื่อเป็ นการสร้ างความเข้ าใจ ความรู้ ยกย่อง และยินดี ตลอดจนความเห็นอกเห็นใจในเรื่ องราว
ต่าง ๆ เช่น การกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนของผู้บริหารสโมสร
การบริหารจัดการสื่อบุคคลของสโมสรบาสเกตบอลไทยแสดงให้ เห็นถึงความ
สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของเนตรทราย มณี โชติ (2554) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง สม ญานามในข่าวและ
รายการกีฬาทางสื่อมวลชน ผลการวิจยั สรุปได้ ว่า ในข่าวและรายการกีฬา มีการให้ สมญานามแก่
ปั จเจกบุคคล คณะบุคคล องค์กรกีฬา ประเทศหรื อสถานที่ และเหตุการณ์ตา่ งๆ การตังสมญานาม
้
ซึ่งมีองค์ประกอบมาจากพฤติกรรมหรื อลักษณะเด่นๆ ประการใดประการหนึ่งของบุคคลหรื อสิ่ งที่
เป็ นข่าว จะแสดงให้ เห็นถึงความคิด จินตนาการ ทัศนคติในแง่บวกและลบของผู้ตงสมญานาม
ั้
รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับแหล่งข่าว การใช้ สมญานามทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ
และสื่อหนังสื อพิม พ์ นนั ้ แตกต่างกัน ขึน้ อยู่กับทักษะการใช้ ภาษา ชนิดกี ฬ า บริ บท รู ปแบบ ของ
เนื ้อหา ประเภทของสื่อ และธรรมชาติของสื่อ
ดังนัน้ แนวคิดการบริหารจัดการสื่อในการวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดการบริหารจัดการ
สื่อมวลชน การบริ หารจัดการสื่อใหม่ และการบริ หารจัดการสื่อบุคคล มาใช้ เป็ นแนวทางในการ
วิเคราะห์สโมสรบาสเกตบอลไทยมีกลยุทธ์การสื่อสารอย่า งไรและมีการบริ หารจัดการสื่ออย่างไรที่
ทาให้ ผ้ ูช มและแฟนคลับได้ เข้ าใจตรงตามวัตถุประสงค์การส่งสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย
ได้ แก่
ความแตกต่ างของการบริหารจัดการสื่อ
สโมสรบาสเกตบอลไทยจะมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก (PROACTIVE PR)ในช่ ว ง
ระยะเวลาที่มีการใช้ กลยุทธ์การใช้ สื่อกิจกรรม โดยจะอาศัยการบริหารจัดการสื่อ ได้ แก่ การบริหาร
จัดการสื่อมวลชน การบริหารจัดการสื่อใหม่และการบริการจัดการสื่อบุคคลเป็ นตัวกระตุ้นการสร้ าง
การรับรู้และการสร้ างประสบการณ์ร่วมเพื่อให้ ผ้ ชู มและแฟนคลับได้ เกิดการมีส่วนร่วม
และความรู้สกึ ร่วมกับความเป็ นสโมสรบาสเกตไทย

175
สาหรับการประชาสัมพันธ์ เชิงรับ (REACTIVE PR) สโมสรบาสเกตบอลไทยจะใช้ ในช่วง
ระยะเวลาที่ไม่ได้ ใช้ กลยุทธ์ การใช้ สื่อกิจกรรม โดยสโมสรบาสเกตบอลไทยจะปรับมาใช้ กลยุทธ์
ด้ านสารและกลุยทธ์ การใช่สื่อใหม่เพื่อยังคงรักษาปฏิ สมั พันธ์ และสร้ างการจดจาระหว่างสโมสร
บาสเกตบอลไทยกับเหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับให้ ได้ ติดตามความเป็ นของสโมสรได้ อย่าง
ต่อเนื่ อง สอดคล้ องกับแนววิธีการใช้ สื่ อเพื่ อการประชาสัม พันธ์ ได้ แก่ 1. การยา้ หรื อซ า้ บ่อย ๆ
(Repeating) จะช่วยให้ เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ ้น คงทนถาวรมากขึ ้น เหมือนการตอกย ้าหัวตะปู
ยิ่งติดแน่นแม่นยา แต่การใช้ วิธีการนี ้ควรระวังว่า ถ้ าย ้าบ่อย ๆ และกรทาต่อเนื่องกันนานอาจถึงจุด
อิ่ ม ตัว ขึ น้ ได้ ถ้ าเมื่ อ ใดถึ ง จุด อิ่ ม ตัว ผลจะลดลงทัน ที เพราะผู้ รั บ จะเริ่ ม เบื่ อ หน่ า ยหรื อ ชิ น ชา
เพราะฉะนันถ้
้ าจะทาอยู่เรื่ อย ๆ ควรให้ มีทงความต่
ั้
อเนื่องและความหลากหลาย และ 2. ให้ โอกาส
ผู้รับมีส่วนร่วม (Participation) เช่น ในรายการโทรทัศน์ที่ให้ ผ้ ชู มเข้ าร่วมรายการด้ วย จะมีอิทธิพล
ดึงดูดความสนใจได้ ดีกว่าที่ผ้ จู ดั รายการจะให้ อะไรอย่างเดียว การให้ ผ้ รู ับมีส่วนร่วมนันสามารถท
้
า
ได้ ทงรายการบั
ั้
นเทิง และรายการที่ให้ ความรู้ (จินตวีร์ เกษมศุข, ม.ป.ป.)
5) ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จของสโมสรบาสเกตบอลไทย
สโมสบาสเกตบอลไทยได้ อาศัยปั จจัยกลยุทธ์ การสื่อสารและการบริ หารจัดการสื่อ ได้ แก่
กลยุทธ์การใช้ สื่อกิจกรรม ที่ทาให้ เกิดปั จจัยเกื ้อหนุน เช่น ผู้ให้ การสนับสนุนได้ ทาหน้ าที่ในฐานะ
พันธมิตรในการสนับสนุนงบประมาณและการจัดกิจกรรมระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไทยกับผู้ชม
และแฟนคลับ เนื่ องด้ วย กลยุทธ์ การใช้ สื่ อกิ จ กรรมทาให้ เกิ ดการประชาสัม พันธ์ ให้ ประชาชน
จานวนมากมาเข้ าร่ วมงาน และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายในงานและองค์กรให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของ
ประชาชน อีกทังประชาชนที
้
่มาร่ วมงานได้ รับสารประโยชน์ ส่วนองค์กรได้ สร้ างภาพพจน์ที่ดีใน
สายตาประชาชนเพิ่มขึ ้น ด้ วยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ทาให้ การ
เผยแพร่ขา่ วสาร ข้ อมูล กิจกรรมของสโมสรบาสเกตบอลไทยตรงต่อกลุม่ ประชาชนเป้าหมาย และ
สร้ างกระตุ้นเร่ งเร้ ากลุ่มประชาชนเป้าหมายให้ ร่วมมือกับสถาบันหรื อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
กลุ่มประชาชนเป้าหมายที่มีตอ่ สถาบัน ไปในทางที่พึงประสงค์ เพื่อสร้ างความบันเทิง สนุกสนาน
ความพึงพอใจแก่กลุม่ ประชาชนเป้าหมาย

176
สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อาศัยหลักในการจัดกิ จกรรมหรื อนิทรรศการ ได้ แก่ การจัดแต่
ละครัง้ ควรมี ศูนย์รวมแนวความคิดเพียงอย่างเดียว เช่น ร่ วมกันส่งแรงใจเชียร์ เพื่ อชัยชนะของ
สโมสรบาสเกตบอลไทย และการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกในการเข้ าชม เช่น สนามที่
เป็ นที่ร้ ูจกั หรื อจะเป็ นสนามของสโมสรบาสเกตบอล
สโมสรบาสเกตบอลได้ ใช้ รูปแบบสื่อกิจกรรมประเภทรื่ นเริ งแข่งขัน ได้ แก่ แข่งกีฬ า และ
กิ จ กรรมเพื่ อ สัง คม ได้ แก่ กิ จ กรรมสอนทัก ษะการเล่น บาสเกตบอล ในการวิจัย นี ผ้ ้ ูวิจัย ไก้ น า
แนวคิดกลยุทธ์ สื่อกิจกรรม มาใช้ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์สโมสรบาสเกตบอลไทยมีกลยุทธ์
การสื่อสารอย่างไรและมีการบริ หารจัดการสื่ออย่างไรที่ทาให้ ผ้ ชู มและแฟนคลับได้ เข้ าใจตรงตาม
วัตถุประสงค์การส่งสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย
ปั จจุบนั ความสาเร็ จของสโมสบาสเกตบอลต้ องอาศัยกลยุทธ์ การสื่อสารและการบริ หาร
จัด การสื่ อ เพื่ อเป็ นแรงกระตุ้น และส่ง เสริ ม ให้ ทัง้ สโมสรเกิ ด การปรับ ปรุ ง และพัฒ นาให้ ส โมส ร
สามารถดาเนินกิจ กรรมได้ บรรลุเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิ ผลและมี ประสิทธิ ภาพ จากรู ปแบบ
จาลอง SMCR ของเบอร์ โล จะเห็นได้ ว่า ปั จจัยที่ส่งเสริ มกลยุทธ์การสื่อสาร ลักษณะของภาษาใน
การสื่ อ สาร โดยภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร คื อ การที่ ผ้ ูส่ ง สารมี เจตนาจะถ่ า ยทอดความคิ ด และ
วัตถุประสงค์ ที่ตงไว้
ั ้ ไปยังผู้รับสารเป้าหมาย โดยต้ องการให้ ผ้ รู ับสารเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง เกิด
ความเข้ าใจ ตรงกับ ความต้ อ งการของผู้ส่ง สาร ซึ่ง จะเน้ น ที่ ผ้ ูส่ ง สารในงานวิ จัย นี ้ คื อ สโมสร
บาสเกตบอลไทย
ผู้วิจยั พบว่า กลยุทธ์สื่อกิจกรรมเป็ นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนให้ สโมสร ได้ ผ สมผสาน
ให้ เข้ ากับการบริหารจัดการสื่อด้ านต่างๆ ได้ แก่ การบริ หารจัดการสื่อสารมวลชน การบริหารจัดการ
สื่อใหม่ และการบริ หารจัดการสื่อบุคคล เป็ นการใช้ กลยุทธ์การสื่อสารที่เหนือชัน้ เพื่อให้ เกิดผลทีดี
ต่อองค์กรให้ ได้ มากที่สุด เพื่อสะท้ อน ภาพลักษณ์ ที่ดีที่สุด ควรเริ่ ม ขึน้ จากบุคลากร/พนักงานใน
องค์กรของเรา โดยเฉพาะผู้บริหารถ้ าต้ องการจะชี ้นาหรื อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั องค์กร จะต้ อง
ถามว่าพนักงานมี ความผูกพันกับองค์กรหรื อไม่เพี ยงใด โดยดูได้ จากพนักงานทราบหรื อไม่ว่า
ภารกิจขององค์กรคืออะไร และรู้ เป้าหมายขององค์กรหรื อไม่นนั่ เอง เพราะนั่นคือการมีส่วนร่ วม
ขับเคลื่อนและผลักดันองค์กรสูค่ วามสาเร็จ (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2553)
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จากผลการวิจัยของธิ ติ พฤกษ์ ชะอุ่ม (2545) การศึกษาวิเคราะห์การตลาดทางการกีฬ า
ของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยไู นเต็ด ปั จจัยที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้ องได้ รับความร่ วมมือ
จากทุกฝ่ ายทัง้ ภาครัฐและเอกชน ถึงแม้ ว่าการตลาดทางการกี ฬาจะสามารถประยุกต์ใช้ กับที ม
สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ เป็ นอย่างดี แต่นนั่ ไม่ได้ หมายความว่าองค์กรหรื อสโมสร
กีฬาในประเทศไทย จะสามารถนามาใช้ ได้ ทนั ที แผนงานและกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ จะต้ อง
ได้ รับการศึกษา เพื่อให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริโภคและผู้สนับสนุนในประเทศไทยด้ วย
ปั จจุบนั ความสาเร็ จของสโมสบาสเกตบอลต้ องอาศัยกลยุทธ์การสื่อสารและการบริ หารจัดการสื่อ
เพื่อเป็ นแรงกระตุ้นและส่งเสริ มให้ ทงสโมสรเกิ
ั้
ดการปรับปรุงและพัฒนาให้ สโมสรสามารถดาเนิน
กิจกรรมได้ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1) การวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษา กลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย
พบว่าทางสโมสรบาสเกตบอลไทยควรใช้ กลยุทธ์ ด้านสาร ได้ แก่ การตังชื
้ ่อสโมสรบาสเกตบอลให้
สอดคล้ องกับตราสัญ ลักษณ์ ที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ ของสโมสรเพื่อให้ เกิดความชัดเจนมากขึน้
เมื่อเปลี่ยนรายการการแข่งขัน จะมีการเปลี่ยนชื่อ ทาให้ สบั สนในการจดจา ทังเน้
้ นความต่อเนื่อง
ในการสร้ างแคมเปญผนวกเข้ ากลยุทธ์สื่อใหม่เพื่อเป็ นแรงเสริ มให้ แก่กลยุทธ์ การใช้ สื่อกิจกรรมมี
ความแข็งแกร่งในการจุดกระแสเพิ่มมากขึ ้น
2) การศึกษากลยุทธ์ การสื่อสารของสโมสรกี ฬ าต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการสร้ าง
ภาพลักษณ์ และการสร้ างตราสัญลักษณ์ ของสโมสรบาสเกตบอลไทย เพื่อจะช่วยการเสริ มสร้ าง
พลังการสื่อสารตราสัญ ลักษณ์ ของสโมสรและวงการบาสเกตบอลไทยสามารถนามาปรับใช้ ได้
อย่างเป็ นประโยชน์ และมีความสมบูรณ์ที่ทนั สมัยมากขึ ้นได้
3) จากผลการวิ จัย พบสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นองค์ ก รที่ ท าหน้ า ที่ ในการ
พัฒ นาด้ านทักษะกี ฬ าบาสเกตบอลแล้ ว ยังต้ องการสร้ างผลงานที่ ดีและให้ เป็ นที่ ประทับใจแก่
บรรดาผู้ชมและแฟนคลับ จึงควรมีการพัฒ นากลยุทธ์ การสื่อสารให้ มีความชัดเจนในตัวตนของ
สโมสรและความหลากหลายของช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ได้ อย่างกว้ างขวางและเป็ นที่
จดจาโดยทั่วกันอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ การสร้ างสโมสรให้ เป็ นต้ นแบบที่ดีแก่สโมสรกี ฬาอื่นๆและ
องค์กรที่เกี่ยวข้ องหรื อองค์กรที่สนใจได้ ตอ่ ไป
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5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
การวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ม่งุ ศึกษา กลยุทธ์ การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย ดังนัน้
ในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป ผู้วิจยั ขอเสนอแนะ ให้ ศึกษากับ สโมสรบาสเกตบอลไทย และสโมสรกีฬา
ต่างๆ และการกีฬาแห่งประเทศไทยในการพัฒนางานด้ านกลยุทธ์ การสื่อสารให้ ก้าวหน้ ามากยิ่งขึ ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แนวคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์
1)

สโมสรบาสเกตบอลไทยมีกลยุทธ์ การสื่อสารอย่ างไร

กลุ่มที่ 1 (ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรบาสเกตบอลไทย)
1.
สโมสรบาสเกตบอลเริ่มการสื่อสารและการนาเสนอสโมสรได้ อย่างไร
2.
สโมสรบาสเกตบอลมีรูปแบบการสื่อสารอย่างไร
3.
แผนกลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
4.
มีการปรับแผน หรื อ มีการเพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อ
สโมสรบาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
กลุ่มที่ 2 (เจ้ าหน้ าที่สโมสรบาสเกตบอลไทย)
1.
สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการดาเนินการต่อแต่ละแผนกลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรบ้ าง
2.
กลยุทธ์การสื่อสารใดที่มีความโดเด่นในการสร้ างความนิยมของสโมสรบาสเกตบอลไทย
3.
มีการปรับแผน หรื อ มีการเพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อ
สโมสรบาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
กลุ่มที่ 3 (สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทย)
1.
ท่านรู้จกั สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างไร
2.
ทาไมถึงท่านถึงเลือกการติดตามสโมสรบาสเกตบอลไทย
3.
การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยครัง้ ใดที่ทาให้ ร้ ูสึกประทับใจ
4.
ท่ านคิ ด ว่า สโมสรบาสเกตบอลไทยน าเสนอกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารใหม่ ๆ ด้ า นใด หรื อ ไม่
อย่างไร
2)

สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการบริหารจัดการสื่ออย่ างไร

กลุ่มที่ 1 (ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรบาสเกตบอลไทย)
1.

แผนการบริหารจัดการสื่อที่ใช้ ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
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2.
มี การปรับ แผน หรื อ มี การเพิ่ ม การบริ หารจัดการสื่ อ เพื่ อใช้ ในการสร้ างความนิ ยมต่อ
สโมสรบาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
กลุ่มที่ 2 (เจ้ าหน้ าที่สโมสรบาสเกตบอลไทย)
1.
สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการดาเนินการต่อแต่ละแผนการบริหารจัดการสื่ออย่างไรบ้ าง
2.
การบริหารจัดการสื่อใดที่มีความโดเด่นในการสร้ างความนิยมของสโมสรบาสเกตบอลไทย
3.
มี การปรับ แผน หรื อ มี การเพิ่ ม การบริ หารจัดการสื่ อ เพื่ อใช้ ในการสร้ างความนิ ยมต่อ
สโมสรบาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
4.
การตอบรั บ และการติ ด ตามสโมสรบาสเกตบอลไทยจากสื่ อ มวลชนไทยและผู้ ชม
บาสเกตบอลไทยผ่านการบริหารจัดการสื่อต่างๆเป็ นอย่างไรบ้ าง
กลุ่มที่ 3 (สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทย)
1.
ความสัมพันธ์เพื่อการสร้ างความนิยมระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไทยกับสื่อมวลชนไทย
และผู้ชมบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
2.
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยผ่านสื่อใด และเป็ นอย่างไร
3.
ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยควรปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการสื่อด้ านใด
หรื อไม่ อย่างไร
3)

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จของสโมสรบาสเกตบอลไทย

กลุ่มที่ 1 (ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรบาสเกตบอลไทย)
1.
จากแผนกลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารกับ แผนการบริ ห ารจั ด การสื่ อ ท าให้ เกิ ด ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ
ความสาเร็จของสโมสรบาสเกตบอลไทยอย่างไร
2.
มี ก ารปรั บ แผนกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารกั บ แผนการบริ ห ารจัด การสื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ
สถานการณ์ตา่ งๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสรบาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
3.

แนวโน้ มของกลยุทธ์ การสื่อสารและการบริ หารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทยใน

อนาคตเป็ นอย่างไร
กลุ่มที่ 2 (เจ้ าหน้ าที่สโมสรบาสเกตบอลไทย)
1.

สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการดาเนินการผสานระหว่างกลยุทธ์ กบั การบริ หารจัดการสื่อที่

โดดเด่นต่อกันอย่างไร
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2.
มี ก ารปรั บ แผนกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารกั บ แผนการบริ ห ารจัด การสื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ
สถานการณ์ตา่ งๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสรบาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
กลุ่มที่ 3 (สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทย)
1.
ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความสาเร็จสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
2.
ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความนิยมสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
3.
ความโดดเด่น ของสโมสรบาสเกตบอลไทยที่ ท าให้ นึ กถึ ง ได้ เมื่ อ กล่าวถึ ง คื ออะไร เป็ น
อย่างไร
4.
อะไรจะเป็ นสิ่งที่ทาให้ สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทยยังคงติดตามและให้ ความ
นิยมต่อสโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก ข
ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
กลุ่มที่ 1 (ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรบาสเกตบอลไทย)
1)

สโมสรบาสเกตบอลไทยมีกลยุทธ์ การสื่อสารอย่ างไร

คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร
ประธานสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
1. สโมสรบาสเกตบอลเริ่มมีการสื่อสารและการนาเสนอได้ อย่างไร
10 ปี แรก ไฮเทคไม่เคยได้ ถ้วยเลย ได้ ชิงถ้ วย ก ได้ ถ้วยเยาวชน 18 ปี 20 ปี อีกครัง้ ไฮเทค
รอถึง 8 ปี แต่สมัยนี ้แค่ปีที่ 2 เค้ าก็เอาแระ ที่จะใช้ เงินทุม่ ถามว่ามีเงินมัยไฮเทคมี
้
แต่ไม่มีความ
จาเป็ นต้ องทาเช่นนัน้ เพราะต้ องการจาสร้ างคน สร้ างจกาเด็กข้ างล่างที่อยากเล่น เด็กต่างจังหวัด
ไฮเทคก็ไปหามาและรวบมาอยูส่ ว่ นกลาง มาอยูโ่ รงเรี ยนกรุงเทพ สุดท้ ายจะดันให้ ไปรับใช้ บ้านเกิด
เช่น เยาวชนแห่งชาติ จะดันคืนหมดเลนย แม้ จะมีสิทธิ์เล่นกรุงเทพเพราะสถานศึกษา แต่ไฮเทคให้
ไปใช้ สิทธิ์บ้านเกิด กีแห่งชาติก็เช่นกันก็ให้ ไปเล่นที่บ้านเกิด เพราะว่า ถ้ าทุกสโมสรทาแบบนี ้ มาเข้ า
ส่วนกลาง ก็เล่นแต่กรุงทพ กลายเป็ นกรุงเทพแชมป์ตลอด ไม่คืนไปที่ท้องถิ่นแล้ วท้ องถิ่นจะสร้ าง
เด็กมาเพื่ออะไร เค้ าเล่นได้ ระดับนึง แล้ วเราเอามาเจียระไน ถึงเวลาก็คืนเค้ า แต่เราก็เราก็จะเอามา
ใช้ ในส่วนที่ไม่ซ้อนกันกับทีมบ้ านเกิดเค้ า คือ เฉพาะสโมสร กับ ทีมชาติ เพราะก็จพยายาม
ประชาสัมพันธ์วา่ นักกีฬาแต่ละคนมาจากไหน รูเบน สงขลา คนนี ้สุราษฎร์ เชียงใหม่ ขอนแก่น
ยกเว้ นเด็กรุงเทพฯ นี่คือคอนเซปต์เค้ าเล่นได้ ระดับนึง แล้ วเราเอามาเจียระไน ถึงเวลาก็คืนเค้ า อีก
หน่อยมีวิชาแก่เข้ า ก็ไปรับใช้ บ้านคุณ ส่วนใหญ่เด็กที่ไฮเทคไปขอมา จะมาด้ วยความยินดีที่จะให้
เรามาเจียระไน เราก็จะได้ แฟนคลับต่างจากต่างหวัด แม้ ตา่ งจังหวัดจะไม่มา ใต้ เหนือ อีสาน มี
ปั จจุบนั มีโทรทัศน์ถ่ายทอด สโมส
2. บาสเกตบอลมีรูปแบบการสื่อสารอย่างไร
ในอดีตที่ผา่ นมา รายการแข่งขันต่างๆจะเป็ น การสื่อสารหลักระหว่างสโมสรกับบรรดา
ผู้ชม เพื่อให้ เกิดข้ อเปรี ยบเทียบ ผมต้ องขอกล่าวว่า ในอดีตบาสเกตบอลไทย ใน 1 ปี มีรายการการ
แข่งขันถ้ วยพระราชทานพียงถ้ วยเดียว คือ ถ้ วย ก ที่เหลือก็เป็ นถ้ วยเล็กๆ ต่อมาภายหลังมีรายการ
แข่งเยอะมากๆ ไม่วา่ จะเป็ น รายการการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ โดยทาง การกีฬาแห่งประเทศ
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ไทย - Sports Authority of Thailand หรื อ กกท. เป็ นผู้อนุมตั ิ ฉะนัน้ รายการการแข่งขัน
บาสเกตบอลไทยอาชีพ จะตื่นตัวกันมาเลย เนื่องด้ วยมีเงินรางวัลรวมกันแล้ วถึง 3 ล้ านในแต่ละ
ประเภท ซึง่ แบ่งออกเป็ นชายและหญิง รวมแล้ ว ก็ 6ล้ านบาท ดังนัน้ ความคึกคักจึงเกิดขึ ้นทังตั
้ ว
สโมสรและผู้ชมบาสเกตบอลกัน จากนันก็
้ จะมีรายการการแข่งขันในระดับประเทศที่ ส่งไปแข่งเหมือ
กับฟุตบอล แชมป์เปี ยนลีก นัน่ คือ แชมป์ของแต่ละประเทศไปแข่งแชมป์ในอาเซียนด้ วยกัน เป็ นลีก
รายการการแข่งขันที่ยาวๆ 4-5 เดือน ฉะนัน้ ทังปี
้ จะมีการแข่งขันอยู่ตลอด ทาให้ เกิดกระแสตื่นตัว
มากในวงการบาสเกตบอลไทยในปั จจุบนั
สาหรับสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ในทุกรายการทางสโมสรเข้ าร่วมหมด เพื่อการ
พัฒนาการกีฬาและการสร้ างฐานคนดูของสโมสรให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง รายการการแข่ง
ต่างๆจะทาให้ สโมสรได้ เป็ นทีร้ ูจกั โดยเฉพาะอาเซียนบาสเกตบอลลีก หรื อ ABL (Asian
Basketball League) เป็ นลีกนานาชาติในระดับอาเซียน สโมสรอื่นๆอาจจะไม่คอ่ ยร่วม หรื อใน
บางครัง้ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคก็ได้ ดงึ นักกีฬาของสโมสรอื่นๆมารวมกันเพื่อไปร่วมการแข่งขัน
ให้ ทีมแข่งแกร่งยิ่งขึ ้น แต่ว่าโดยทัว่ ไปแล้ วนักกีฬาที่เล่นจะเป็ นของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคเป็ น
หลัก บางปี อาจจะไม่ได้ สง่ บ้ าง เนื่องจากบางปี นักกีฬาของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคอาจถูก
สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยส่งไปเล่นรายการอื่นๆ อย่างไรแล้ ว ความตังใจของผม
้
ผม
อยากจะสร้ างให้ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคเข้ าร่วมรายการ ABL ให้ ยาวๆ และเป็ นประจาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ สโมสรได้ มีพฒ
ั นาการและมีกระแสนิยมในระดับนานาชาติ
3. แผนกลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
ด้ านการใช้ เนื ้อหาเพื่อสื่อสารนัน้ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคมีความเป็ นตัวตนของไฮเทค
เริ่มสูง เน้ นความเป็ น Family บางทีบาสเกตบอลคลับนึง คือ คลับสโมสร ใส่ความเป็ น ครอบครัว
เข้ าไป ประกอบกับ ไฮเทคให้ การสนับสนุนแก่โรงเรี ยนซึง่ เป็ นฐานใหญ่ เด็กนักเรี ยนมีเยอะ อย่าง
อัสชัมธนบุรี เบญจมราชา นน สายปั ญญา หรื อโรงเรี ยนเล็กๆ ไฮเทคช่วยเค้ า ทาให้ ไฮเทคมีแฟน
คลับมากขึ ้น
การจัดกิจกรรมของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ได้ มีการจัด Training Camp ไฮเทคเปิ ด 3
เดือน ใช้ เวลาเสาร์ – อาทิตย์ เราก็ได้ แฟนคลับ ตังเด็
้ กตัวเล็กๆ 8-10 ปี เด็กๆเหล่านี ้ยังดูแลตัวเอง
ไม่ได้ แต่พอ่ แม่ที่เข้ ามาทาให้ มาเป็ นแฟนคลับได้ อีก และ Summer Camp มากินนอนอยูก่ บั
ไฮเทค เหมาะสาหรับเด็กๆที่อยูต่ า่ งจังหวัด ไม่สามารถเดินทางมาเสาร์ – อาทิตย์ได้ เพราะเขาจะ
มา 7 วัน 7 คืน อยูก่ บั ไฮเทค เนื่องจากเห็นน ้าท่วมปี 2554 เห็
นตัวอย่างทหารว่าช่วยเหลือ
ประชาชน เห้ นว่าโค้ ชไฮเทคก็ทีมชาติ นักกีฬาก็ทีมชาติ เป้นผู้เล่นระดับสูงหมดเลย จึงเกิดคาถาม
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ว่า ทาไมช่วงเวลาที่ไม่มี Tournament ทาไมไม่ใช้ พวกนี ้ให้ เป็ นประโยชน์ นี่คือความจริงใจที่
เฮียต่ายตังใจมอบให้
้
ถามว่ามีเก็บค่าเรี ยนมัย้ มี! แต่เก็บเท่าไหร่ขาดทุนเท่านัน้ คือ เก็บต้ นทุน
(เก็บครึ่งนึง) นักกีฬามีรายได้ อยูแ่ ล้ ว แต่วา่ ตรงนี ้ ถือเป็ นรายได้ เสริมให้ นกั กีฬา แต่รายได้ แลกกับ
การทางานด้ วยการทาบุญ ทาในสิ่งที่ตวั เองถนัด ทาตัวเป็ น Idol ให้ เด็กๆ แต่เด็กๆที่มาแล้ วนัน้ เมื่อ
กลับไปจะได้ ดีไม่ได้ ดี หรื อได้ ความเป็ นเลิสหรื อไม่ ก็ไม่สามารถประเมินได้ แต่มนั ต้ องดีแน่ เพราะ
มาเข้ าเรี ยนในสิ่งที่ถกู ต้ องอยู่แล้ ว และอย่างน้ อยในแง่ของสังคมเราสามารถดึงเด็กกลุม่ นึงมาชอบ
กีฬา กีฬาทุกอย่างดีหมด แต่เราชขอบบาสฯ และเด็กๆเค้ าก็ชอบบาสฯ และเค้ าก็เป้นคนขอพ่อแม่
มา ไม่วา่ จะเสาร์ อาทิตย์ Training Camp หรื อ จะเป็ นกินนอนอย่าง Summer Camp ซึง่ โชคดี ที่ได้
โรงเรี ยน อัสชัมธนบุรี ที่มีที่นอนไว้ กบั ที่ 200 ที่ อย่างดี สนามบาส 3 สนาม (10สนาม) ก็ดีหมด สระ
ว่ายน ้า เวทเทรนนิ่ง โรงอาหาร ทีมโภชนการ ทุกอย่างมันครบถ้ วนไปหมด นัน่ คือการร่วมมื อกัน
โรงเรี ยนทาเพื่อสังคมกัน ส่วนไฮเทคเป็ นผู้ดาเนินการ
สิ่งที่ไฮเทคได้ รับ ในแง่สงั คมเราสามารถดึงเด็กกลุม่ นึงมาอยูก่ บั กีฬา เด็กๆจะเล่นเก่ง
หรื อไม่ จะติดทีมชาติหรื อไม่ จะไปเล่นต่อหรื อไม่ อันนี ้ไม่ทราบ แต่ต้องดีกว่าเดิมแน่ แต่สิ่งที่แน่ๆ
คือเด็กกลุม่ นี ้แทนที่จะไปนัง่ เล่นเกมส์ก็จะไม่มีเพราะมาตรงนี ้ มาที่บาสฯ ก็จะติดตัวเข้ าไป มันเป็ น
เรื่ องดี
สิ่งที่เด็กๆที่มาเข้ าร่วมกิจกรรม คือได้ เพื่อนที่เหมือนกัน เพื่อนที่ชอบเหมือนกัน ไม่ใช่เพื่อน
ที่ตดิ ยาเสพติดหรื อไปเล่นเกมส์ แต่เป็ นเพื่อที่ชอบกีฬาเหมือนกัน สิ่งจะได้ เรี ยนรู้ร่วมกันคือ การรู้จกั
รู้แพ้ ร้ ูชนะรู้อภัย ความอดทน และได้ รรู้หลัการเล่นบาสเกตบอลที่ถกู ต้ อง สิ่งที่ได้ คือ หนึง่ สปิ ริต
และร่างกายที่แข็งแรง ในขณะเดียวกันไฮเทคมีสื ้อผ้ าเยอะมากและนามาแจก ติดสปอนเซอร์ แจก
เด็กๆ ติดไปแบบให้ ฟรี ไปเปิ ดคลีนิค สปอนเซอร์ ให้ มา ไฮเทคก็จะแจกเสื ้อเด็กๆ แล้ วเด็กๆก็จะมี
ความภูมิใจที่ได้ มาเข้ าอบรม จะเข้ า 2 – 3วัน มาทีละร้ อยกว่าคน เราก็จะแจกแบบนี ้ตลอด ในช่วง
สันเราสามารถดึ
้
งเด็กๆให้ เข้ ามา แล้ วแฟนคลับเราก็เยอะ เราก็ไม่ได้ หวังผลมาก แต่มนั เป็ นผล
พลอยได้ มากกว่า ทังนี
้ ้ ไปถึงสนามบาสใครควรจะมีตวั ล่อให้ คนดูไปเยอะ มีจดั กิจกรรมชายของ
ร้ านค้ า ของที่ระลึก(เฮียต่ายบอกว่า มีไฮเทค ขายอยู่คนเดียว) ได้ ตงหลายหมื
ั้
่น เสื ้อผมขายดีด้วย
เสื ้อผมจขายถูก เค้ าเรี ยกว่า Subsidies คือ ยอมลงทุน เสื ้อตัวนึงขาย 200 บาท พิมพ์สวยเลย ขาย
ขาดทุนช่างมัน เสิ ้อเราแจก แจกเช้ า แจกเย็น แต่ก็เริมค่ ยุ กันดีขึ ้น แต่อารมณ์เดิมๆยังมีอยู่ อาการ
เริ่มดีขึ ้นด้ วยกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง
4. มีการปรับแผน หรื อ มีการเพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสร
บาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
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Facebook เรามีคนกดไลค์จานวนมาก เป็ นหลักหมื่น เรามีทีมงานพี่สมันน้ อย ไฮเทคจ้ าง
เค้ าและเป็ นความชื่นชอบส่วนตัว ที่เค้ าชื่นชมสโมสร ไฮเทคเอาความเป็ นครอบครัวมาทางาน
ฉะนันการน
้
าเสนอจะเสนอสิ่งที่เป็ นสาระและเป็ นประโยชน์ ข่าวสารวงการบาสฯ และไฮเทคมี
ความใกล้ ชิดกับสมาคมบาสฯ มาก จะได้ เปรี ยบเรื่ องการอัพเดทข่าวสาร เป็ นความพยายามของ
ไฮเทค
บทสัมภาษณ์ คุณสุนทรพงศ์ มะรินธร ตาแหน่ ง
หัวหน้ าผู้ฝึกสอนสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่ งาม
1. สโมสรบาสเกตบอลเริ่มการสื่อสารและการนาเสนอสโมสรได้ อย่างไร
เริ่ ม เกิ ด จากโรงเรี ย นทิ ว ไผ่ ง ามมี ก ารส่ ง เสริ ม กี ฬ าบาสเกตบอลให้ แก่ นั ก เรี ย น ใน
ขณะเดี ยวกัน โค้ ช โจเป็ นครู ที่ นี่ และคุณ ครู ณ รงค์ ทิวไผ่ง าม เจ้ าโรงเรี ยนทิวไผ่ง ามก็ ทาสโมสร
บาสเกตบอลทิวไผ่งามขึ ้นมา ให้ ทาตังแต่
้ บาสเกตบอลระดับนักเรี ยนขึ ้นมาจนถึงระดับสโมสร โดย
ส่วนมากนักกี ฬาบาสทิวไผ่งามก็จะเป็ นนักเรี ยนทิวไผ่งามที่จบม.6 แล้ วกลับมาเล่นให้ กับสโมสร
บาสเกตบอลทิวไผ่งาม และได้ รับการสนับสนุนจากบริษัท น ้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) หรื อ รู้จกั
กันดีในนามน ้ามันถัว่ เหลือง ตรา องุ่น ได้ สนับสนุนบาสเกตบอลระดับนักเรี ยนให้ แก่โรงเรี ยนทิวไผ่
งาม เพื่อให้ มีทนุ ให้ แก่นกั กีฬา ทุนการศึกษา ทีพกั อาหาร เรี ยนฟรี ปี ละ 40 กว่า ทุน ทามา 20 กว่า
ปี อี ก ทัง้ คุณ สุน ทรพงศ์ มะริ น ธร ในฐานะที่ เป็ นผู้ฝึ กสอน ณ โรงเรี ย นทิ วไผ่ง ามซึ่ง ท าสโมสร
บาสเกตบอลทิวไผ่งามมาแล้ วกว่า 25 -26 ปี
2. สโมสรบาสเกตบอลมีรูปแบบการสื่อสารอย่างไร
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามได้ เหล่าบรรดานักเรี ยนเป็ นผู้ชมและแฟนคลับตัวหลักที่ร่วมกัน
เชียร์ และให้ กาลังใจนักกีฬาสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามซึ่งเป็ นการถ่ายวัฒนธรรมการให้ กาลังใจ
จากรุ่ นสู่รุ่น ทาให้ ตลอดรายการการแข่งขันรายการต่างๆ จะมีเหล่าบรรดานักเรี ยนเป็ นผู้ชมและ
แฟนคลับจากโรงเรี ยนทิวไผ่งามไปให้ กาลังใจตามที่ตา่ งๆ ทาให้ สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามเป็ น
ที่ร้ ูจกั ได้ ด้วยเหล่ากองเชียร์ เยาวชน
3. แผนกลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามได้ ใช้ สีประจาสโมสรเป็ นสีเขียวขาว และใช้ ตราสัญลักษณ์
(Logo) เป็ นรู ป ยัก ษ์ เขี ย ว ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ สมญานามที่ ในวงการบาสเกตบอลและวงการ
สื่อมวลชนกีฬาได้ มอบให้ ว่า ยักษ์ เขียว เพราว่าในวงการเราใหญ่ อีกทัง้ สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่
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งามได้ อาศัยการสร้ างผลงานให้ แก่สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม ซึง่ ได้ ทาตังแต่
้ บาสเกตบอลระดับ
นักเรี ยน ตังแต่
้ รุ่น 12 -18 ปี ทุกรายการการแข่งขัน ซึ่งในระดับนักเรี ยนทางสโมสรบาสเกตบอลทิว
ไผ่งามเป็ นแชมป์มาทุกรายการ ระดับสโมสรได้ แชมป์ถ้ วยพระราชทานมา 5 สมัย แชมป์ ถ้ วย ก ข
ค แชมป์บาสเกตบอลอาชีพครัง้ ที่ 1 ปี ที่แล้ วครัง้ ที่ 2 ได้ รองแชมป์ ปี นี่เป็ นปี ที่ 3 กาลังเตรี ยมการ
แข่งขัน TBL เพื่อให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงการกีฬสบาสเกตบอลอย่างกว้ างชวาง
4. มีการปรับแผน หรื อ มีการเพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสร
บาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
นักกีฬาบาสเกตบอลที่เป็ นผู้เล่นในสานามการแข่งขันในแต่ละสโมสรบาสเกตบอล จะมีท่
วงทาและท่าทางการเล่นที่สวยงาม เช่น มีการดัง๊ แป้นบาส มีการเหินกลางอากาศ เหล่านี่เป็ นจุด
ขายในรายการการแข่งขันต่างๆ ที่ต้องอาศัยลีลาของผู้เล่นในสนามเป็ นตัวเชื่อมโยงอารมณ์ ของ
เกม ผู้เล่นและเหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับให้ เกิดประสบการณ์ ร่วมกันในเกมการแข่งขันนันๆ
้
ทังนี
้ ้ รายการการแข่งขันต่างๆ จะเป็ นกระแสให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ได้ นนั ้ ต้ องอาศัยสื่อต่างๆ ไม่ว่า จะเป็ น
สื่อมวลชน หรื อในปั จจุบนั สื่อโซเชียลมีเดีย จะช่วยในการอัเพดทข่าวสารได้ ทนั ท่วงทีและเป็ นจุด
ขายที่สาคัญ ผู้ชมและแฟนคลับจะเห็นได้ จากตัวอย่างของสโมสรบาสเกตบอลในต่างประเทศจะมี
การกาหนดลักษณะ (Character)ของนักกีฬาซึง่ เป็ นผู้เล่นแต่ละคนในสนาม โดยผู้เล่นเหล่านี จ้ ะทา
ตามลักษณะ (Character)ของนักกีฬาตามที่สโมสรบาสเกตบอลนันๆก
้ าหนดเพื่อนาไปสู่การขาย
รูปแบบ (Style)ให้ กับคนดูและผู้สนับสนุน (Sponsor) ยิ่งถ้ านักกีฬาซึ่งเป็ นผู้เล่นในสนามมีรูปร่าง
ลักษณะหน้ าตาดีและมีความโดดเด่น จะส่งผลให้ มีคนติดตาม อีกทัง้ นักกีฬาและสโมสรก็จะทาให้
เป็ นผู้มีชื่อเสียงและเป็ นที่ตดิ ตามมากยิ่งขึ ้น
บทสัมภาษณ์ คุณมนตรี ตัง้ สุขเกษม
ตาแหน่ งผู้จัดการสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
1. สโมสรบาสเกตบอลเริ่มการสื่อสารและการนาเสนอสโมสรได้ อย่างไร
คุณมนตรี ตังสุ
้ ขเกษม เป็ นผู้จดั การทีมสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ เข้ าสู่
วงการบาสนี ้เพราะประธานสโมสร คุณอานวย สุวรรณสุนทร เป็ นผู้อานวนการกองของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและเป็ นอดีตนักกีฬาทีมชาติ โดยสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้ามีชื่อเสียงมากในช่วง
ประมาณ ปี 2546 ซึง่ เป็ นการนาสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ าสูว่ งการ
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ก่อนหน้ านันสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ
้
้ าส่วนภูมิภาคเป็ นแชมป์รัฐวิสาหกิจตลอด 10 ปี
อย่างต่อเนื่อง โดบส่วนตัวแล้ วผู้จดั การบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้ เล่นบาสแลไม่ได้ มี
ความรู้เกี่ยวกับบาสเกตบอลแต่อย่างใด แต่ด้วยคุณอานวยชัย ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ มนตรี ในสังกัด
กอง ทาให้ ด้วยหน้ าที่และความรับผิดจึงได้ ดแู ลรายการการแข่งขันต่างๆที่สโมสรบาสเกตบอลการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมิ ภ าคทุกชุดทุกรุ่ น ตัง้ แต่รุ่นอายุ 16 ปี 18 ปี 20 ปี และ การแข่งขันรายการชิ งถ้ วย
พระราชทาน ค ชิงถ้ วยพระราชทาน ข ชิงถ้ วยพระราชทาน ก รายการแข่งขันบาสเกตบอ ลไทย
แลนด์ลีกส์ บาสเกตบอลไทยแลนด์โอเพ่น และกี ฬารัฐวิสาหกิจ ในทุกรายการแข่งขัน จากไม่มี
ความรู้ จนสามารถดูเกมออกและเสนอแนะเกมการแข่งขันต่างๆได้ และทาหน้ าที่ ดูแลรายงาน
ความคืบหน้ า
2. สโมสรบาสเกตบอลมีรูปแบบการสื่อสารอย่างไร
โดยผลงานปี แรกๆของสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคเป็ นการรวบรวมอดีต
นั ก กี ฬ ามาเล่ น แทนเพื่ อ การเปิ ดตั ว สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ภาคซึ่ ง สโมสร
บาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ใช้ งบประมาณไม่ถึงแสน หลังจากนัน้ เมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี
สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ไปของบประมาณกับส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย
สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ แบ่งงาน 2 ลักษณะ คือ จากหน่วยงานสโมสรกี ฬา
ของไฟฟ้ า และ หน่วยงานของการไฟฟ้ าส่วนภูมิ ภ าค เดิม ที่ แข่งที่ ชิ งถ้ วยพระราชทาน ก พอมี
ผลงานก็สร้ างที่เหลือให้ ครบ ปั จจุบันงบประมาณลดลงอนุญ าตให้ ส่งถ้ วยใหญ่ จึงให้ ส่งชิงถ้ วย
พระราชทาน ก ซึ่งเป็ นถ้ วยใหญ่ ดิวิชั่น 1 และบาสเกตบอลไทยแลนด์ลี กส์ และส่งรายการการ
แข่งขันรัฐวิสาหกิจ ได้ งบประมาณสาหรับ 2 รายการการแข่งขัน แต่ผ้ จู ดั การสโมสรบาสเกตบอล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ บริหารจัดการให้ สามารถส่งเข้ าแข่ง 3 รายการ
3. แผนกลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
ปั จจุบนั สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภ าคได้ ใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊ค
แฟนเพจ (Facebook Fan page) เป็ นสื่อหลักที่ใช้ ในการสื่อสารไปยังเหล่าบบรรดาผู้ชมและแฟน
คลับของสโมสร โดยมีเจ้ าหน้ าที่แอดมินเพจเป็ นผู้ดแู ลทังเนื
้ ้อหาและภาพที่ต้องการจะนาเสนอ
4. มีการปรับแผน หรื อ มีการเพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสร
บาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
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ในช่วง 2556 – 2557 นี ้ แต่ละสโมสรบาสเกตบอลของไทยได้ มีการถ่ายเปลี่ยนนักกีฬากัน
ระหว่างสโมสรบาสเกตบอล เนื่องด้ วยเป็ นปี ที่มีสโมสรน้ องใหม่เกิดขึน้ ในวงการมากขึน้ กว่าเดิม
อย่างเช่น สโมรบาสเกตบอลทิวไผ่งามเป็ นสโมสรบาสเกตบอลไทยที่มีการสร้ างนักกีฬาอย่างเป็ น
ระบบ อีกทัง้ สโมสรบาสเกตบอลไทยต่างๆ เช่น สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคมีนกั กีฬาบาสเกตบอล
ชาวต่างชาติเข้ ามาเพิ่มเติมสี สนั ให้ แก่วงการกีฬาบาสเกตบอลไทย เพื่อให้ เกิดการเล่นในรายการ
การแข่งขันต่างๆที่มีทว่ งทาและลีลาใหม่ๆมาประดับวงการบาสเกตบอลไทยให้ นา่ สในจมากยิ่งขึ ้น
บทสัมภาษณ์ คุณอภิโชค แซ่ โค้ ว
ตาแหน่ ง ผู้จัดการสโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์
1. สโมสรบาสเกตบอลเริ่มการสื่อสารและการนาเสนอสโมสรได้ อย่างไร
สโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์ เป็ นการรวมทีมผู้บริ หารจากบริ ษัทโมโนกรุ๊ ปเพื่อจัดตัง้
ที ม ขึน้ มา จาก MONO 29 เป็ นที ม ของบริ ษั ท และในปี 2557 นี ้ เป็ นปี ที่ MONO 29 ได้ ลิ ขสิ ท ธ์
ถ่า ยทอดสด TBL 2014 ซึ่ง เป็ นครั ง้ แรกที่ รายการการแข่ง ขัน บาสเกตบอลของประเทศไทยได้
ถ่ายทอดสดผ่านฟรี ทีวี สาหรับสโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์ ได้ ทีมของผู้บริ หารที่จะมานัง่ คุย
กัน ว่าการนาเสนอสโมสรน้ องใหม่ของโมโนจะเป็ นอย่างไร ที่สดุ แล้ วจึงได้ ลงมติที่สีส้มดาเป็ นสีของ
บริ ษัทโมโนและเป็ นสีลูกบาส สีสว่างสดใส อีกทัง้ สีส้มและสีดาก็แสดงถึงความเข้ มแข็ง ดังนัน้ ส้ ม
ดา แสดงถึงความเป็ นอมตะ โมโนแวมไพร์ Nonstop Basketball โดยสโมสรบาสเกตบอลโมโน
แวมไพร์ จะเป็ นบาสเกตบอลไม่หยุดนิ่งที่จะส่งเสริมและพัฒาวงการบาสเกตบอลไทย
2. สโมสรบาสเกตบอลมีรูปแบบการสื่อสารอย่างไร
สาหรับสโมสรบาสเกตบอลไทยยังไม่มี การถ่ายโดยให้ ผ้ ูสนับสนุนเป็ นสื่ อเลยแม้ แต่ครัง้
เดียว ตังแต่
้ ผ้ ูจดั การเล่นบาสเกตบอลมา 30 ปี แล้ ว จึงเป็ นโอกาสและช่องทางที่ดีในการที่วงการ
บาสเกตบอลของเมืองไทยจะพัฒนา สังเกตจากวงการฟุตบอลแต่เดิมก็ยงั ไม่ได้ รับความนิยมมาก
เท่าไหร่แต่พอมีการถ่ายทอดและทาให้ ประชาชนได้ รับรู้มากขึ ้น เกมส์ก็จะมีความนิยมมากขึ ้น ถ้ า
ทาได้ อย่างฟุตบอล มีคนดูเป็ นพันเป็ นหมื่น แต่ตอนนี ้แฟนคลับของสโมสรบาสเกตบอลโมโนแวม
ไพร์ ค่อ ยเพิ่ ม มากขึน้ ด้ ว ยอาศัย ลัก ษณะเด่น ของนัก กี ฬ าสโมสเป็ นตัวจุด กระแส ได้ แก่ บาส กานณัฐ และแวน อีกทัง้ สโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์ อยากจะให้ เกิดการรวมตัวของแฟนคลับ
ซึง่ ทางสโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์ อยากทาให้ ดีที่สดุ ให้ เติบโตไปด้ วยกัน
3. แผนกลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
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กีฬาบาสเกตบอลเป็ นกีฬาที่สนุกสนาน คนน่าจะชอบดูมากกว่า ในสมัยเมื่อ 10ปี ที่แล้ ว โย
เฉพาะต่างจังหวัดที่ขอนแก่นบ้ านเกิดผู้จดั การทีม คนจะมารวมตัวกันดูทุกบ้ านเลย ที่ต่างจังหวัด
ส่วนใหญ่ จะเป็ นเช่นนี ้ แต่ในปั จจุบนั ไม่เป็ นเช่นนัน้ แล้ ว เพราะว่าบางทีครัง้ มีแต่นักกีฬาดูกันเอง
ตอนนีป้ ระเทศไทยเรามีโอกาสกลับไปเหมือนเดิม เราพยายามสร้ างคนที่จ ะมาดูเพราะมีโอกาส
ถ่ายทอดสด นักกีฬาที่คนดูติดตามได้ ออกทีวี แฟนคลับเค้ าก็น่าจะชอบอยากการ่แข่งขันเราก็จะ
ถ่ายคนดูด้วยเพื่อให้ ทางบาสได้ เห็น กลายเป็ น Talk of the Town เกิดการชวนกันมาดู ให้ สมั พันธ์
ทังกี
้ ฬาและกองเชียร์ นานทีจะเห็นกองเชียร์ แน่นๆ เช่น รายการการแข่งชิ งถ้ วยพระราชทาน ก แต่
ละสโมสรต่างเกณฑ์ของตัวเอง เช่น ไฮเทค พนักงาน น้ องนักเรี ยน อยากให้ มาเพื่อมาเป็ นแบบ
ครอบครัว กลายเป็ นวันครอบครัว เพราะกองเชียร์ มีบทบาทสร้ างให้ วงการบาสดังขึ ้นมา ทาอย่างไร
ให้ คนมาเชียร์ ถือป้าย เหมือนเช่น วงการศิลปิ น AF และ the Star เชียร์ ถือป้าย โดยเฉพาะเชียร์ เป็ น
ทีม คนเชียร์ บาสอเมริการมีการปลูกฝั งให้ เด็กๆซึบซัม ซึง่ สโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์ จะกาลัง
จะมี ส นามที่ ประชานิเวศน์ สอนเด็ก 4 โมง – 6 โมง ซ้ อมที ม 6 โมง - 3ทุ่ม เด็กๆจะได้ อยู่ดูบาส
เพื่อให้ เด็กๆได้ รับการปลูกฝั ง ว่าในอนาคตต้ องการเป็ นนักกี ฬาบาสโดยต้ องสร้ างอย่างต่อเนื่อง
อยากให้ เกิดการปลูกฝั งการมาเป็ นครอบครัว
4. มี การปรับ แผน หรื อ มี การเพิ่ ม กลยุทธ์ การสื่ อสารใหม่ๆ เพื่ อใช้ ในการสร้ างความนิ ยมต่อ
สโมสรบาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
สโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์ ไ ด้ ตัง้ เป้ าต่อ ไปว่า อยากให้ วัน เสาร์ และอาทิ ต ย์ มี บ
บรรยากาศการดูเป็ นครอบครัว เป็ นวันครอบครัว อยากให้ เป็ นบรรยากาศการพักผ่อน (Relax)
แทนที่จะไปเที่ยวไหน ก็มาสนามบาสเกตบอลกัน มาดูบนั เทิงเปรี ยบเหมือนมาดูละคร เช่น ละคร
เวที เพราะรายการการแข่งบาสเกตบอลเป็ นการแสดงสดที่ผ้ ูเล่นและผู้ชมได้ รับอารมณ์ ร่วมกัน
อยากให้ เป็ นเช่นนัน้ ในอนาคต เมื่ อมี คนดูม าก การถ่ายทอดเข้ ามา และสปอนเซอร์ ก็จะเข้ ามา
ถ่ายทอดบาสออกมาไม่มีคนดู สปอนเซอร์ ก็คงไม่อยากมา เพราะคนเห็นน้ อย การกระจายสื่อออไป
มันน้ อยมาก แต่ถ้าทาให้ คนดูเยอะ แฟนคลับเยอะ สปอนเซอร์ ก็จะเข้ ามา

197

2)

กลุ่มที่ 1 (ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรบาสเกตบอลไทย)
สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการบริหารจัดการสื่ออย่ างไร

คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร
ประธานสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
1. แผนการบริ หารจัดการสื่อที่ใช้ ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
สื่อมวลชน มีสว่ นช่วยอย่างมาก เพราะเวลาพูดถึงบาส สื่อมวลชนจะนึกถึงไฮเทคก่อน
ผลงาน ดังนัน้ การให้ ควาร่วมมือ ให้ ความจริงใจ (เหมือนที่ให้ เรานัง่ สัมภาษณ์) มองในคุณค่าที่คณ
ุ
ให้ เกียรติเรา ความจริงใจที่ทาให้ เค้ าอยากนาเสนอ และมองอีกหลายอย่าง ไม่ทาบาสฯแค่เพื่อแข่ง
เช่น บอกให้ นกั ข่าวลงข่าวบาส เทรนนิ่ง ซัมเมอร์ แคมป์ คุณไม่ได้ แค่งาน แต่ได้ บญ
ุ ด้ วยเมื่อยิ่งแพร่
เรื่ องนี ้ออกไปเด็กก็จะตื่นตัว แทรที่จะไปเล่นเก่มส์ก็ไปเล่นบาสดีกว่า ได้ เด็กๆดีเพิ่มขึ ้นมา เพื่อทาสิ่ง
ดีแก่สงั คมไม่ได้ ทาแค่หน้ าที่ ในแงการสร้ าสรรค์ ทาให้ ประเทศเจริญ ช่อง3 ถามว่า คุ้มยังไง เฮียต่า
ยคุ้มที่คนดูเต็มสนาม แม้ สงั คมจะแตกแยก แต่วนั แข่งช้ างไทยสแลมเมอร์ มีสีเดียว คือสีธงชาติ
ความคิดที่แตกต่างกันมาปรับได้ ที่กีฬา 2 ชัว่ โมงกับคน4,000 คน โบกธงไทย ยังไม่รวมคนที่บ้าน
เราชนะก้ มีความสุข กองเชียร์ เล่นเวฟกันสนุกมาก ทาให้ สื่อมวลชนอยากจะทาข่าวบาสฯ อยากจา
มีสว่ นร่วม เฮียต่ายพยายามคุยว่ามีดีอย่างไร ไม่ใช่ทาแค่เพื่อสโมสร แต่อยากทาให้ แก่วงการบา
สด้ วย สุดท้ าย สังคม ประเทศ ส่วนที่เราถนัดช่วยได้ เราต้ องช่วยกัน แต่คนไม่ชอบเราก็มาก เพราะ
เราเป็ นแชมป์ สร้ างอะไรใหม่ ทีมอื่นๆตามไม่ทนั ตัวอย่าง หุ้นส่วนบริ ษัทเฮียต่าย อยูใ่ นสภา
อุตสาหกรรมใหญ่โต ไปประชุมกับรัฐบาล พอพูดชื่อไฮเทค คุณกิตติรัตน์ (มัง)้ ลุกขึ ้นมาว่า ผมชอบ
มากเลยไฮเทค ที่ชว่ ยบาสมากเลย เท่มากเลย ขอบคุณมากเลย บาสฯนี่ดี ที่ทาให้ บริษัทฯค้ าขายได้
ถึง 3 – 4 พันล้ าน ภาพลักษณ์ลงทุนกับบาสไม่เท่าไหร่ เราก็ค้ มุ เป้นหุ้นส่วนกัน 3 คน ก็ร้ ูสกึ ดีไป
ไหนคนก็ร้ ูจกั เป็ นจุดหนึง่ ที่สร้ างชื่อเสียงให้ แก่บริษัท ไฮเทค ค้ าขายกับไนกี ้เยอะมาก ไนกี ้ไม่ได้ ให้
เงินไฮเทค แต่ไฮเทคคะแนน CSR ได้ คืนกลับมาโดยที่เรามองไม่เห็น ใน1เดือนไฮเทคส่งเสื ้อผ้ ากีฬา
ไปอเมริกา5 – 6 แสนตัว ทังนี
้ ้ไฮเทคมีสนามเป็ นของสโมสรเอง เวลา เลบอนส์เจมส์ ไมเคิลจอแดน
มา ก็จะมาลองเล่น รู้สกึ ว่าเคมีมนั ตรงกัน นี่ทางอ้ อมที่ได้
ด้ านสื่อบุคคล ไฮเทคไม่ทาสโมสรไว้ เพื่อไว้ แข่งอย่างเดียว แต่ยงั ทาเพื่อหลายๆอย่าง เช่น
เพื่อวงการบาส ฯ เพื่อสังคม และที่สาคัญเป็ นบริ ษัทฯส่งออก เงินเยอะ แต่ทาไมต้ องไปขอ
สปปอนเซอร์ เราก้ ยากยืนด้ วยความชื่นชอบของคนที่ให้ ตัวเงินบริษัทมีมากอยู่แล้ ว เฮียต่ายจ่ายให้
เนื่องจากความชื่นชอบส่วนตัว รวมกันเข้ า เราไม่ได้ เพื่อแข่งอย่างเดียว มีเงินซื ้อ ไม่ใช่ หลักของ
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ไฮเทค 80 % เป็ นผู้เล่นจาก Academy ที่ไฮเทคสร้ างขึ ้นมาเป็ นรุ่นๆ (AF the star) ขาดตาแหน่งใด
จึงจะซื ้อ แต่สโมสรที่ปรับตัวเองขึ ้นมาคือ ซื ้อร้ อยเปอร์ เซนต์ ซื ้อ 80% academy 20%
2. กลยุทธ์การสื่อสารใดที่มีความโดเด่นในการสร้ างความนิยมของสโมสรบาสเกตบอลไทย
สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค เป็ นสโมสรบาสเกตบอลไทยแรกที่ได้ ใช้ สื่อสังคมออนไลน์
อย่างเช่น เฟสบุ๊คแฟนเพจในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆทังของทางสโมสร
้
และข่าวสารเกี่ยวกับวงการกีฬาบาเกตบอลไทย
3. มีการปรับแผน หรื อ มีการเพิ่มการบริหารจัดการสื่อ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสร
บาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
คนดูมีความรู้สึกว่า นัดนี ้ไม่สาคัญ ยังไฮเทคก็ชนะ ด้ วยมาตราฐานการเล่นผู้ชมจึงมี
ความรู้สกึ ไม่อยากมา คนดูไม่เยอะ แต่วา่ สามารถดูได้ ผา่ นทางโทรทัศน์ TBL ถ่ายมาแล้ ว 2 ปี
ยกเว้ นว่า สนามที่ไปไม่ค้ นุ เช่น นครปฐม ชลบุรี ใครจะไป ก็ต้องเป็ นคนท้ องถิ่นดู แต่คนท้ องถิ่นก็
ด้ วยความหวังว่าเราไปรวมกับชลบุรี คิดว่าจะแบ่งฐานแฟนคลับฟุตบอลมาให้ ไฮเทค ชลบุรีไม่ได้ ทา
ให้ บางทีก็จดั ตังบ้
้ างก็มีแต่ Season แรก เต็มสนามล้ นเลย แต่ต้องล่อด้ วยทีมดาราแข่งกับทีมวีไอ
พี ต้ องมี Gimmick เข้ ามาเสริมซึง่ ก็มีคา่ ใช้ จา่ ย ทังนี
้ ้ แอร์ เอเชียเป็ นสปอนเซอร์ ให้ ไฮเทค เราก็ต้อง
ใช้ วิธีนี ้เหมือนฟุตบอล ตอนไทยพรี เมียร์ ลีกส์ใหม่ก็ใช้ วิธีนี ้ เอาตลกไปเล่นบ้ าง จนตอนหลังทีมเยอะ
ขึ ้นและเกิดการแข่งขันที่สงู ขึ ้น ในแง่คนทาทีมก็อยากจะชนะ แต่ในแง่ของคนจัดกับคนดูก็อยากให้
สูสี ต่างคนต่างทาหน้ าที่ ทาให้ ไฮเทคถูกจากัดสิทธิ์ตลอด จากัดทีมชาติบ้าง แต่สโมสรเราก็ยงั ให้
ความร่วมมือ และเข้ าใจว่าคณะจัดงานก็อยากให้ การแข่งขันสูสี มันค้ านกัน แต่ไฮเทคก็ยอม ปี ที่
แล้ วไฮเทค เป็ นแชมป์ และแพ้ ไป 3 แมตช์ แต่ใน Season แรก regular Season ไฮเทคไม่แพ้ เลย
ไฮเทคไปแพ้ รอบรอง ซึง่ ตอนนันเราน
้
ากว่าเค้ าเยอะ แต่ปีนี ้ยิ่งสูสีใหญ่ เพราะทีมมาใหม่เค้ าก็ไป
รวมตัวมา ตามสิทธิของเค้ า จะทาให้ มนั สนุกและตื่นเต้ นขึ ้น อย่างผู้เล่นต่างชาติก็จ้างกันแพงมาก
ประมาณ 300,000 บาท/คน ทังทเงิ
้ นสนับสนุนทีมละแค่ 200,000 บาท งบประมาณแต่ละทีมต้ อง
มีถึง 3,000,000 บาทขึ ้นไป เพื่อที่จะชิงรางวัล 1,000,000 บาท ในฤดูกาล ทังที
้ ่คา่ ใช้ จ่ายบางตัวก้
ไม่ได้ ใส่ ค่าจ้ างผู้ลเนประจาก็ไม่ได้ ใส่ แต่มาถึง ณ จุดๆ นี ้ บาสไปดีแน่ และปี นี ้เฮียต่ายคิดว่าสูสี ไม่
รู้วา่ จะรักษาแชมป์ได้ มยั ้
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คุณสุนทรพงศ์ มะรินธร
ตาแหน่ ง หัวหน้ าผู้ฝึกสอนสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่ งาม
1. แผนการบริหารจัดการสื่อที่ใช้ ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
เจ้ าของสโมสรบาสเกตบอลทิ วไผ่ง ามเป็ นคนหลัก ในการช่วยด าเนิ น การโปรโมตและ
ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้ วยสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามดาเนินการสโมสรบาสเกตบอลมานาน ทา
ตังแต่
้ เด็กนักเรี ยน ต่อยอดโดยการทาสโมสร สโมสรทิวมีตงแต่
ั ้ ระดั บเล็ก – โต ได้ ไปหลายสนาม
แม้ ว่าทิวจะดังต่างจังหวัดก็ไม่ร้ ูจกั ซึ่งสาหรับกระแสนิยมของผู้ชมที่มีตอ่ สโมสรบาสเกตบอลไทยใน
ช่วงเวลานี ้มีสโมสรบาสเกตบอลน้ องใหม่เข้ ามาเพิ่มขึ ้น อย่างเช่น ตอนนี ้สโมสรบาสเกตบอลนคร
ปบมแมดโกทจะเป็ นดาวรุ่งพุ่งแรง สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคจะมีทัง้ พื ้นทฐานชื่อเสียงที่ทามานาน
เช่นกัน สาหรับสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามมีฐานการสนับสนุนเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยน
2. มีการปรับแผน หรื อ มีการเพิ่มการบริ หารจัดการสื่อ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสร
บาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
สโมสบาสเกตบอลทิวไผ่งามได้ น าเสนอตนในรายการการแข่งขันต่างแทบทุกรายการ
เพื่อให้ เกิดการจดจาต่อผู้ชมและเพื่อสื่อมวลชนได้ ทาข่าวรายงานนาเสนอไปแก่ผ้ ูชมทัว่ ประเทส
โดยต้ องอาศั ย ให้ สื่ อ มวลชนน าเสนอว่ า าแต่ ล ะสโมสรมี อ ะไรดี แล้ วไปเสนอต่ อ ผู้ ชม ผู้ รั ก
บาสเกตบอล จะได้ ติดตามได้ เนื่องจากกระแสวงการบาสเกตบอลไทยที่ผา่ นมาขาดการสนับสนุน
และโรงเรี ยนในประเทศไทยไม่ค่อยทาที ม บาสเกตบอล ตอนี โ้ รงเรี ยนเปลี่ ยนเป็ นสนามวอเลย์
สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล ผนวกกับบาสเกตบอลเป็ นเกมที่เล่นยาก ทักษะยากและใช้ สมองที่
ต้ องไวตลอดเวลาและมีใจรัก เล่นคนเดียวก็ไม่ได้ และไม่ดงั เพราะว่าคนไม่ค่อยให้ ความสนใจ แต่
เดิมบาสเกตบอลไทยเป็ นรองแค่ฟุตบอลไทย การสนับสนุนยังไปไม่ถึงระดับภูมิภาคเพราะโรงเรี ยน
ไม่ให้ ความสนใจและไม่มีผ้ ฝู ึ กสอนทาทีม จากนันมี
้ ไม่กี่สโมสรที่สนับสนุนเด็ก มีสโมสรใหญ่ๆไม่กี่
สโมสร ผู้สนับสนุนบ้ านเราต้ องมีชื่อเสียง สมาคมก็ทาเต็มที่ แต่ก็ต้องหาผู้สนับสนุน ดังนัน้ อันดับ
แรกสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามเองก็ต้องสร้ างบุคลากรของเราก่อนเพื่อไปสร้ างนักกี ฬา และ
เพื่ อให้ มี ท รัพ ยากรเพิ่ ม ขึน้ มา ส่งผลให้ มี รายการการแข่งขัน มากๆ ประกอบกับสื่ อต้ องช่วยกัน
นาเสนอ เช่นให้ มีการประชาสัมพันธ์ รายการการแข่งขัน และการถ่ายทอดสด เพื่อให้ เกิด กระแส
ตื่นตัวกับเกมการแข่งขันเพื่อให้ สอดคล้ องกับความสนใจของเยาวชนไทยที่มีตอ่ กีบาสเกตบอล
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บทสัมภาษณ์ คุณมนตรี ตัง้ สุขเกษม
ตาแหน่ งผู้จัดการสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
1. แผนการบริหารจัดการสื่อที่ใช้ ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
วงการกีฬาบาสเกตบอลยังคงต้ องอาศัยสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวสารเพราะสามารถ
ได้ ในวงกว้ าง อีกทัง้ ปั จจุบนั มีสื่อออนไลน์มเป็ นตัวช่วยในการขับเคลื่อนความทันสมัยของข้ อมูล
ข่าวสาร ซึง่ สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ปรับตัวให้ ทนั กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปเช่นกัน
2. มีการปรับแผน หรื อ มีการเพิ่ม การบริ หารจัดการสื่อ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสร
บาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้ าส่วนภูมิ ภ าคได้ มี การวางแผนการประชาสัม พันธ์ โดยได้
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมไปรวบรวมน้ องๆมาดูด้านไอที ถ่ายรู ปลงเฟสบุ๊คแฟนเพจ ไม่เหมือนแต่ก่อนที่
สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่จริ งจัง แต่ปัจจุบนั สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้ามี
ความเป็ นระบบมากขึ ้น
คุณอภิโชค แซ่ โค้ ว
ตาแหน่ ง ผู้จัดการสโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์
1. แผนการบริหารจัดการสื่อที่ใช้ ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
เนื่ องด้ วย ปั จจุบันมี นักกี ฬ าที่ มี ศักยภาพและมี ความโดเด่นในสโมสรที่ มี ผลงานและมี
ชื่อเสียงอยู่ 3 – 4 สโมสร อย่างนักกีฬาอย่าง โมโนก็แบ่งมากจาก ไฟฟ้า ส่วนแมดโกทก็แบ่งมาจาก
ทิว ทัง้ 4 -5 สโมสรก็มีนกั กีฬากระจายตัวขึ ้น เพื่อทาให้ เกมสนุก และคาดว่าต่อไปไฮเทคก็จะไปออ
มามากขึ ้น เพื่อให้ วงการบาสพัฒนา โมโนเข้ ามาตรงนี ้ก็อยากจะเปลี่ยนแปลงวงการ ด้ วยผู้บริ หาร
โมโน รักบาส ร่วมกันสร้ างการเติบโต
2. มีการปรับแผน หรื อ มีการเพิ่ม การบริ หารจัดการสื่อ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสร
บาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
สโมสรบาสเกตบอลไทยหลายสโมสรรวมทังสโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์
้
เองก็มีการ
สร้ างกลยุทธ์การสื่อสารโดยใช้ สื่อใหม่เข้ ามาผนวกกับสื่อมวลชน เหมือนกับว่าเล่นเก่งอยู่บ้านนอก
ไม่มีใครเป็ นเห็นแล้ วจะดังได้ ไง ทาทุกอย่างครบแต่ไม่เคยพรี เซนต์ ยิ่งคนรู้มากยิ่งกระแสดียิ่งทาให้
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กีฬานันโตมากขึ
้
้น คนสนใจมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าให้ ตวั เอง อย่างฟุตบอลลิขสิทธิ์เป็ นแบบหลัก
พันล้ าน ทางานเต็มที่แต่อ่อนประชาสัมพันธ์ และพรี เซนต์ไม่น่าสนใจ ต้ องมีความน่าสนใจมีกล
ยุทธ์ ไม่ใช่บอกๆ ต้ องดูหลักโฆษณาประชาสัมพันธ์ แม้ จะไม่ได้ ร้ ู ทุกอย่างแต่สามารถใช้ เจ้ าหน้ าที่
ผู้เชี่ยวชาญร่วมมือกันได้ ดังนัน้ สโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์ จะอาศัยหลักการจากการบาสระ
ดับอาชีพ หนึ่งมีการเก็บสแตท มีเป้าหมายเยอะ ได้ แก่สร้ างนักกีฬา สร้ างผู้ฝึกสอน เพื่อรองรับใน
อนาคต สร้ างแล้ วก็ต้องส่งเสริ มโดยพยายามหาว่ากีฬาบาสเกตบอลบาสของไทยยังขาดอะไรอยู่
เทรนเนอร์ ก็สาคัญ การเก็ บสแตต ถ่ายวิดิโอ เพื่อให้ ได้ เห็นตัวเองเล่นว่าเล่นอย่างไร การเก็บสแตต
ข้ อผิดพลาดเพื่อการสร้ างและพัฒนา อย่างในเฟสบุค จะเน้ นคลิป ให้ คลิปบรรยายเองไม่ต้องเขียน
สื่ อ หลั ก จากนั น้ ค่ า อยมาตามหลั ง ว่ า นั ก กี ฬ าเป็ น paper หรื อ clip พยายามให้ เห็ น เป็ น
ภาพเคลื่อนไหว และเอาPaper การโฆษณามาช่วยตรงนี ้และก็ประชาสัมพันธ์กนั ไป
ส าหรับ สโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์ มี สื่ อ อยู่ในมื อ MThai ดูหนัง หนังสื อ gossip
วงการบันเทิง หนัง ทีวี เป็ นสื่อที่ดี ฟรี ทีวี วงการกาลังจะตื่นตัว เพราะสื่อเข้ ามาจับตา MONO 29
มาสัมภษณ์ และอยากให้ กระจายการสัมภาษณ์ไปยังทุกสโมสร ถ้ ายิ่งกระจายข่าวมากขึ ้น สื่อจับ
ตามมากขึ ้น แฟนคลับก็จะมุ่งไปที่การแข่งขัน การสื่อสารถ้ าสื่อสารผ่านทางเดียวจบ ส่งผลต่อแฟน
คลับผู้ชมที่จะมุ่งไปที่การแข่งขัน ที่ผ่านมาอาจจะยังน้ อยแต่ต่อไปจะเยอะขึน้ เพราะคนเยอะขึน้
สปอนต์เซอร์ ก็เยอะ เพราะทุกองค์กรต่างมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของตัวเอง ก็จะดึงประเด็นมาให้ เกิด
ความน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสามารถทาให้ กลายเป็ น Talk of the town แบบมีแข่งเสร็ จ
และทาให้ เช้ ามาต้ องพูดถึง สื่อมวลชนก็จะมาทาข่าวเพิ่ม ขึน้ โดยเราสร้ างการแข่งขัน สร้ างที ม
สร้ างวงการบาสให้ ดี สร้ างกองเชียร์ เมื่อจานวนมากและดี ผู้สื่อข่าวก็ต้องมา และได้ รับฟี ดแบคที่ดี
กลับ ไปก็ จ ะเกิ ด การท าข่าวมากขึน้ อี ก ทัง้ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan page) เพื่ อ สร้ าง
ภาพลักษณ์ให้ สื่อมวลชนเข้ ามาสัมผัส และให้ บรรดาผู้ชมแฟนคลับได้ ติดตาม อย่างโมโนนักกีฬา
หน้ าตาดีด้วยเล่นดีด้วย และถ้ าเราทาให้ คนเห็นเยอะๆ ต่อไปวงการบาสก็จะดี และหากรู้เกมเป็ นดู
เกมเป็ นก็จะสนุก เพราะความอินไม่เท่ากัน ความต่อเนื่องการติดตาม
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กลุ่มที่ 1 (ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรบาสเกตบอลไทย)
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จของสโมสรบาสเกตบอลไทย

คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร
ประธานสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
1. จากแผนกลยุทธ์การสื่อสารกับแผนการบริ หารจัดการสื่อ ทาให้ เกิดปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็ จ
ของสโมสรบาสเกตบอลไทยอย่างไร
รายการการแข่งขันถือเป็ นส่วนสาคัญ แต่เดิมในแต่ละรายการเป็ นเพียงรายการการแข่งขัน
ช่วงสัน้ ๆ แต่ปัจจุบนั ไม่ใช่ สาหรับรายการการแข่งขันบาสเกตบอลไทยอาชีพ หรื อ TBL แล้ วนัน้
ต้ องใช้ เวลาไม่ตากว่า 3 - 4 เดือน ซึง่ จะทาการแข่งเหมือนลีก ลีก คือการเจอกันหมด ทีมที่เข้ ารอบ
นอคเอ้ าท์ เจอกันเหมื อนรายการการแข่ง ขัน ระดับ โลกอย่าง NBA ปั จ จุบัน ประเทศไทยเราท า
เหมือน NBA แล้ ว โดยรายการการแข่งขันบาสเกตบอลไทยอาชีพ หรื อ TBL ของไทยเราก็ย่อส่วน
มันลงมา
อีกสิ่งหนึ่งคือ มีผ้ เู ล่นที่เป็ นนักกีฬาต่างชาติเข้ ามาเล่นในแต่ละสโมสรเพื่อร่วมรายการการ
แข่งขัน แม้ ว่าอาจจะมีข้อกาหนดว่าไม่ให้ นาเข้ ามาเยอะ แต่เพื่อเป็ นสีสนั อย่างหนึ่งเพื่อให้ เกิดการ
เปลี่ ยนแปลง ซึ่งเป็ นของใหม่สาหรับเมื องไทย แต่ส าหรับเรื่ องนี ป้ ระเทศที่ นาหน้ าไทยเราอย่าง
ฟิ ลิปปิ นส์ได้ มี มานานแล้ ว ญี่ ปุ่น จีน และเกาหลี ก็มีนักกี ฬ าต่างชาติม านาน ประเทศไทยเริ่ ม ปี
2551 เริ่มจริงๆปี 2555
สาหรับปี นี ้ 2557 เป็ นปี ที่3 ของรายการการแข่งขันบาสเกตบอลไทยอาชีพ หรื อ TBL แต่
ก่อนหน้ านันก็
้ มีผ้ เู ล่นต่างชาติเข้ ามาแต่เป็ นลักษณะแชมป์เปี ย้ นชิป แต่มนั ก็เริ่มปลุกกระแสแล้ ว อีก
อย่างหนึง่ ผลงานของบาสเกตบอลไทย ในระดับนานาชาติ อย่างซีเกมส์ ทีมชาติไทยบาสเกตบอล
หญิ ง ก็ ไ ปคว้ า เหรี ย ญทอง ในรอบ 16 ปี ซึ่ ง ไม่ เคยท าได้ แ ละเป็ นการท าได้ ส องสมัย ส าหรั บ
บาสเกตบอลไทยชายได้ เหรี ยญเงินสองสมัยติดต่อกัน เป็ นรองแค่ฟิลิปปิ นส์ สาคัญที่สุด กระแสที่
เรี ยกว่า ปี 53/54 ผมได้ ทา ทีมช้ างไทยแลนด์สแลมเมอร์ โดยใช้ ผ้ เู ล่ นไฮเทคไปคว้ าแชมป์ ABL โค่น
ทีมของฟิ ลิปปิ นส์ ก็เป็ นตัวจุดฉนวนให้ เกิดกระแส
ผลงานต่างๆซึ่งเกิดจากการมีการจัดรายการการแข่งขันให้ สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ เข้ า
ร่วมทาให้ เหล่าบรรดาสื่อมวลชนได้ ถ่ายทอดข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และความน่าสนใจในด้ าน
ต่างๆของสโมสรบาสเกตบอลให้ เป็ นที่ร้ ูจกั จะเห็นได้ จากการรายงานข่าวของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็ นบนหน้ าหนังสือพิมพ์ หรื อช่วงข่าวกีฬาทางโทรทัศน์และวิทยุ เมื่อมีรายการ
การแข่งขันย่อมทาให้ เกิดรายงานผลการแข่งขันซึง่ เป็ นประเด็นพื ้นฐานของการนาเสนอ แต่ปัจจุบนั
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ทุก เนื่ องด้ วยแต่ล ะสโมสรบาสเกตบอลของไทยได้ เริ่ ม มี การขยับการพัฒ นาสโมสร โดยแต่ละ
สโมสรบาสเกตบอลไทยต่างมีนายทุนและสปอนเซอร์ เข้ ามาเป็ นผู้ให้ การสนับมากขึ ้น อีกทังมี
้ สื่อ
โทรทัศน์ ดิจิต อลอย่างช่อง MONO 29 เข้ ามามาสนับสนุน ซึ่งแต่เดิม นัน้ ไม่ มี ผู้จัดรานการการ
แข่งขันต้ องผู้ไปจ้ างมาถ่าย แต่เดี๋ยวนี ้สื่อต่างเข้ าหาผู้จดั รายการการแข่งขันแล้ วซึ่งตรงนี ้เป็ นหน้ าที่
ของผู้จดั รายการการแข่งขันโดยตรงที่จะทาให้ เกิดขึ ้น
เมื่ อเป็ นที่ ร้ ู จัก และได้ รับ การเผยแพร่ ข่าวสารในวงกว้ าง จึงท าให้ ก ารตื่ น ตัวของแต่ล ะ
สโมสรทังผู
้ ้ เล่นและผู้ชมนัน้ จะไม่ใช่แค่การตื่นตัวเฉพาะระดับบนอย่างสโมสรเพียงอย่างเดียว แต่
ในระดับที่สงู กว่าอย่างทีมชาติก็ตื่นตัว ในระดับล่างๆลงไปอย่างมหาวิทยาลัย สโมสรบาสเกตบอล
ไฮเทคเองก็ไปคว้ าแชมป์มาเยอะมาก ทังในระดั
้
บอาเซียน ระดับนักเรี ยนเป็ นถึงรองแชมป์เอเชียใน
บางปี และเข้ ารอบลึกๆในบางปี ทาให้ เกิดกระแสตรงที่ว่ารายการการแข่งขันข้ างล่างเริ่ มเข้ ามาเป็ น
ที่ปรากฏชัดเจนขึ ้นเรื่ อยๆ นัน่ คือ ระดับโรงเรี ยน
ทังนี
้ ้ ถ้ ารายการการแข่งขันในระดับรากหญ้ าซึง่ เป็ นพื ้นฐานของรายการการแข่งมีน้อยและ
มีคนสนับสนุนน้ อย ก็จะส่งผลให้ นกั กีฬาน้ อยและคนดูก็น้อย แต่ถ้าเกิดมีสโมสรเยอะๆ ทุกโรงเรี ยน
ทาสโมสรบาสเกตบอลกันหมด นัน่ คือ ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.)
ที่ได้ จัดทีม ที่แข่ง 400 -500 ที ม ทาให้ เกิดนักกี ฬ าเข้ าร่ วมรายการการแข่งขันเยอะ ก็จะส่งผลให้
เพื่อนพี่น้องของเหล่านักกีฬาติดตามเชียร์ ในรายการการแข่งขันนันๆ
้ ซึ่งต่างก็ตามเชียร์ นกั กีฬาที่
ชื่นชอบ ทาให้ เกิดคนชอบบาสเกตบอลตามมาและมีมากขึ ้น
2. มีการปรับแผนกลยุทธ์ การสื่อสารกับแผนการบริ หารจัดการสื่อ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสรบาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
กลยุทธ์สาร ผสานกับ สื่อมวลชน Marketing อย่างช้ างมองที่ Marketing จะมองทีผลงาน
เมื่ อผลงานตก ก็ ถ อนทัน ที ทัง้ นี ใ้ นด้ าน CSR Air Asia มองสองด้ าน ทัง้ marketing และ CSR
สาหรับ marketing ถ้ าผลงานตกก็จะไม่ให้ ส่วน CSR ก็จะดูจานวนแฟนคลับวิธี Event ว่าไฮเทค
จัดอะไรบ้ าง แต่ตอนีก้ าลังหาสปอนเซอร์ ใหญ่ๆ คือ แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ marketing และ CSR
ให้ เขาเลือกจะมี Tournament 2 อย่าง คือ ใน และ ต่างประเทศ
ไฮเทคกาลังเจาะตัวที่มียอดขายในประเทศเยอะๆ และไม่เน้ นเรื่ อง Marketing มาก เพราะ
เขาขายดีอยู่แล้ ว และเขามีการขยายการค้ าเข้ าไปในกลุ่ม AEC ทังหมด
้
ก็จะไปสอดคล้ องกับสิ่งที่
ไฮเทคทาคือในประเทศและกระจายไปต่างจังหวัด การคลีนิคบาส การจัดเทรนนิ่ง สปอนเซอร์ ชอบ
มาก แข่งก็มีติดเสื ้อตามมาตรฐาน การถ่ายทอดโทรทัศน์มีอยู่แล้ ว ดังนันการ
้
Return back ตรงนี ้
การตลาดเค้ าสูงขึ ้น ในทางกลับกัน CSR ไฮเทคก็ทาให้ เข้ มข้ นมากขึ ้น ไม่ได้ ทาเพราะสปอนเซอร์
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แต่ทาเพราะทาอยู่แล้ ว เพราะเราได้ เงินเพิ่มมา สาหรับในต่างประเทศ เฮียต่ายจะส่ง TBL จะทา
แบบยัง่ ยืน และขยายไป เวลาAEC เปิ ด บริ ษัทยักษ์ ใหญ่ที่เฮียต่ายจะไปขอ มีหมดทุกประเทศ จะ
ได้ Marketing เพราะ CSR ที่โน่นคงยังทาไม่ไ ด้ แต่อย่าง AEC ที่จะทาคือ Marketing เวลาจะไป
แข่ง มีการถ่ายทอด เค้ ามีที่เวียดนาม อินโด มาเล สิง ฟิ ลิปปิ นส์ มันกว้ าง อย่างฟุตบอล ช้ างเอฟ
เวอร์ ตนั ติดหน้ าก็ถ่ายภาพไปทัว่ โลก มันก็ค้ มุ นี่เป็ นแผนที่เฮียตาลกาลังจะทา ในประเทศ ทาทัง้
Marketing และ CSR ให้ ส โมสรและบริ ษั ท (บริ ษัทไม่ต้องท า Marketing) ใน AEC มี โรงงานอยู่
ลาว เวียดนาม กัม พูช า เริ่ ม ขยายไปเรื่ อยๆ ปี หน้ า พม่าก็ จ ะเริ่ ม หมายถึงจะร่ วมเข้ าส่ง ที ม เข้ า
แข่งขัน ผนวกกันเข้ า ปนกัน เหมื อนเดินไปหิว้ ของไปหลายอย่างๆ ถื อให้ พะรุ งพะรัง ทาแผนมา
ระยะนึง ส่วนหนึ่งเป็ นTrend AEC โหนกระแสไปด้ วย ให้ เกิดความแปลกให่ม่ มีทงั ้ Main และ Cosponsor
3. แนวโน้ มของกลยุทธ์การสื่อสารและการบริ หารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทยในอนาคต
เป็ นอย่างไร
นักกีฬาบาสเกตบอล จะเป็ นเทรนด์ของสโมสรบาสเกตบอลไทยในการสร้ างกระแสนิยมทา
ให้ ความห่างของช่วงอายุที่ลดลงและเพิ่มความถี่ของอายุที่นิยมในกระแสบาสเกตบอลเพิ่มขึ ้น แต่
เดิมช่วงอายุของนักกีฬาหรื อผู้เล่นจะเป็ นเด็ก อายุ 16 -17 ปี แต่ปัจจุบนั 13 ปี สโมสรบาสเกตบอล
ไฮเทคเองก็เริ่มปั น้ แล้ วและเริ่มมีการแย่งตัวนักกีฬากันกระทัง่ อายุนกั กีฬาหรื อผู้เล่นเริ่มลึกลงไป แต่
ก่ อ นคนอายุ สั ก 30 – 40 กว่ า ปี ก็ เลิ ก เล่ น บาสแล้ ว แต่ เนื่ อ งปั จจุ บั น มี ร ายการการแข่ ง ขั น
บาสเกตบอลอาวุโส อาทิ เช่น รายการแข่งบาสเกตบอลอาวุโสของไทย กระทั่ง จัดรายการการ
แข่งขันบาสเกตบอลอาวุโสระดับอาเซียนบ้ าง เอเชียบ้ าง หรื อแม้ กระทัง่ ในระดับบาสเกตบอลโลก
เองก็ตาม ทาให้ คนที่อายุเยอะได้ มีกิจกรรมและร่วมรายการการแข่งขัน ส่งผลให้ มีลกู หลานมาเล่น
และมาเชียร์ บาสเกตบอลกัน ดังนันก็
้ จะส่งผลให้ เกิดกระแสบาสเกตบอลในทุกระดับ ไม่ว่าจะใน
ระดับชาติและระดับอายุตา่ งๆ ทาให้ มีเพื่อนๆ มีคนมาดูบาสเกตบอลกันมากขึ ้น จะเห็นได้ ว่ายิ่งมี
รายการการแข่งขันมากเป็ นพื น้ ฐานแล้ วมี นักกี ฬาเป็ นตัวนาทิศทางการสื่อสารก็จ ะทาให้ แต่ละ
รายการการแข่ง ขันเกิ ด เกื อ้ กูล ในกระแสนิ ยมของสโมสรบาสเกตบอลไทย โดยต้ องอาศัยผู้จัด
รายการการแข่งขันต่างๆบริหารการจัดรายการการแข่งขันให้ เกิดการเอื ้อต่อกันเพื่อเป็ นการส่งเสริ ม
กระแสนิยมซึง่ กันและกัน
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คุณสุนทรพงศ์ มะรินธร
ตาแหน่ ง หัวหน้ าผู้ฝึกสอนสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่ งาม
1. จากแผนกลยุทธ์การสื่อสารกับแผนการบริ หารจัดการสื่อ ทาให้ เกิดปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็ จ
ของสโมสรบาสเกตบอลไทยอย่างไร
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามอาศัยการส่งทีมไปร่วมการแข่งขันหลายๆรายการ เพื่อให้ เกิด
กระแสส่งต่อไปยังเหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าบรรดาเพื่อนๆของเด็กๆ
นักกีฬาก็จะตามไปเชียร์ กนั
2. มีการปรับแผนกลยุทธ์การสื่อสารกับแผนการบริหารจัดการสื่อ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสรบาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
ถ้ าเทียบกับวงการฟุตบอลแล้ ว กีฬาฟุตบอลเป็ นกีฬาใจมวลชนทัว่ โลก แต่ลีกส์อาชีพบอลไทย
เพิ่งดังมา 3-4 ปี ซึง่ ตลอดเวลาที่ผา่ นมาใช้ เวลาถึง 10 ปี ในขณะที่บาสเกตบอลเพิ่งเริ่ ม ได้ 3 ปี ซึง่
สื่อมีสว่ นสาคัญในการนาเสนอ เพราะถ้ าการเล่นสูสี สนุก คนจะติดตาม แต้ ม 2แต้ ม วินาทีเดียว
สมารถลงได้ คนจะติดตามมากขึ ้น ต้ องมีพื ้นที่ในการนาเสนอ สโมสบาสเกตบอลทิวไผ่งามจึงได้
อาศัยความโดดเด่นในการเล่นของนักกีฬาในเกมเป็ นตัวสื่อสารหลักในการทาเกมให้ น่าสนใจ
3. แนวโน้ มของกลยุทธ์การสื่อสารและการบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทยในอนาคต
เป็ นอย่างไร
สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามเองก็ต้องการให้ สโมสรมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเช่นกันอยากให้ พฒ
ั นาวงการบาสเกตบอลไทย ซึ่งต้ องผู้สนับสนุนมาร่วมกันให้ โอกาสและ
ให้ สนับสนุนการกีฬาบาสเกตบอลไทยเพื่อเกิดชื่อเสียงและผลงานเป็ นที่ประจักษ์ทดั เทียม
นานาชาติมากยิ่งๆขึ ้นไป
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คุณมนตรี ตัง้ สุขเกษม
ตาแหน่ งผู้จัดการสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
1. จากแผนกลยุทธ์การสื่อสารกับแผนการบริหารจัดการสื่อ ทาให้ เกิดปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็ จ
ของสโมสรบาสเกตบอลไทยอย่างไร
การเห็นตลาด ไฮเทคและทิวลักษณะการผูกขาด จะทาอย่างไรให้ วงการบาสเจริ ญ การ
Training กรรมการให้ มี ศักยภาพ การวางโครงสร้ างอานาจในสมาคมฯ สายงานบังคับบัญ ชา
โครงสร้ างองค์กรของสมาคมฯ การจัดการกลไกการซื ้อขายนักกีฬา การการจัดการส่งทีม ค่านิยม
เดียวที่ทาถูกต้ องในวงการบาสคือ รุ่นน้ องไหว้ รุ่นพี่ ศักยภาพกับค่าแรงและประสบการณ์ของผู้เล่น
การเปิ ดโอกาสในการเติบโตในเส้ นทางสายอาชีพ (Career Path)
2. มีการปรับแผนกลยุทธ์ การสื่อสารกับแผนการบริ หารจัดการสื่อ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสรบาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
หากมีการเพิ่มการขายของที่ระลึกของสโมสร โดยให้ สโมสรบาสเกตบอลสามารถทาเป็ น
ธุรกิจได้ ชดั เจน มีอย่างไรต้ องอาศัยความกล้ าในการดาเนินการดังกล่าวด้ วยเช่นกัน
3. แนวโน้ มของกลยุทธ์การสื่อสารและการบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทยในอนาคต
เป็ นอย่างไร
ความกระตือรื อร้ นในการนาเสนอผ่านโซเชียลมี เดียที่มีม ากขึ ้น เพราะด้ วยการที่ วงการ
บาสเกตบอลไทยก้ าวสู่วงการอาชีพทาให้ ต้องมีมาตรฐานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสาร
ไปยังผูชมและคนดูที่มากขึ ้น อีกทัง้ ด้ วยองค์ประกอบด้ านหน้ าตาของผู้เล่น นับว่าเป็ นสีสนั ที่สาคัญ
ในการดึงความสนใจจากผู้ชมได้ หลากหลายกลุ่ม ตัวอย่างเช่น บาส-กานณัฐต์ เป็ นบาสพรสวรรค์
สูง น่าดู เดิมเป็ นเด็กกรุงเทพคริสเตียน มาพร้ อมๆแวนกับเจ๋ง ไม่กลัวผู้ใหญ่ บาสแวนเจ๋ง บาสเคย
ไปแมดโกทปี ที่แล้ ว แต่ก็กลับบมา แล้ วจึงไปโมโน
คุณอภิโชค แซ่ โค้ ว
ตาแหน่ ง ผู้จัดการสโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์
1. จากแผนกลยุทธ์การสื่อสารกับแผนการบริ หารจัดการสื่อ ทาให้ เกิดปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็ จ
ของสโมสรบาสเกตบอลไทยอย่างไร
เจ้ าของโมโน ให้ การสนับสุนแก่ทีมนี ้ เริ่ มตื่นตัวขึ ้น ตังแต่
้ สโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์
เข้ ามา เพราะมีเป้าหมายว่าอยากทาให้ เด็กเป็ นบาสเกตบอลอาชีพ สมัยพี่โชคเล่นได้ วนั ละ 30 บาท
เล่นให้ ธนาคารนครหลวงไทย ตอนมาอยู่กับโค้ ช เส็ง 150 บาทต่อวัน เมื่ อทาเป็ นอาชีพ ก็ ต้องได้
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ค่าตอบแทนที่สมควร (ต้ องดูคา่ จ้ างตลาดแรงงาน) แต่เดิมไม่มีการจ่ายค่าตัวที่ชดั เจน มีได้ จานวน
มากไม่ถึง 10 คน ก็จะเป็ นตัวเด่นๆ อาจจะเป็ นตัวเด่น อย่าง สิงห์ เล่นไฟฟ้าปี ก่อนแล้ วถูกซื ้อตัวมา
ที่โมโน เป็ นคนจุดประกาย โค้ ชเส็งเป็ นคนสร้ าง เงินเดือนที่ได้ ประมาณ 1 – 2 หมื่นบาท อย่างปอย
– ปาล์ม ฝาแฝด เล่นบาสเป็ นอาชีพ แต่เล่นหลายรายการ เล่นให้ ทหารด้ วย ก้ ได้ เดือนละ 2 – 3
หมื่ น บาท แต่ต่อ ไปในอนาคตทุก สโมสรท าได้ อ ย่างนั น้ ก็ ค งดี แต่ปั จ จุบัน มี ไม่ กี่ ส โมสรที่ ท าได้
เพราะว่าด้ วยเรื่ องเศรษฐกิจและการขาดการสนับสนุน ทาให้ การพัฒนาทีมเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างยาก
ซึ่งเราจะพัฒนาทีมได้ ก็ต้องหาสปอนเซอร์ ให้ ได้ อาจจะมี 10 รายมาสนับสนุน รายละ 1 หมื่น ก็ 1
แสนแล้ ว และให้ ทุก สโมสรร่ ว มมื อ กัน สร้ างให้ ค นดูมี ค วามสุข แม้ ว่าชัย ชนะมี ส่ วน แต่เพื่ อ ให้
สปอนเซอร์ เข้ ามาเราก็ต้องสร้ างเกมส์การแข่งขันที่ดี อย่างสมัยก่อนมีการชกต่อยกัน เพราะเล่นเกม
หนัก นอกจากว่าเล่นเกมหนักแล้ วมี นา้ ใจนัก กี ฬ า จบเกมก็ เพื่ อนกัน ไม่ใช่เล่น แล้ วหาเรื่ องกัน
วงการก้ ดไู ม่ดี ไม่ได้ ดมู วย เป็ นน้ องใหม่ปีแรก ไฮเทค มีมานาน ทามานาน และเหมือนสโมสรใน
สมัยก่อนอย่างแบงก์กรุงเทพ เมื่อเห้ นใครเก่งใครดี ก็จะดึงไปอยูใ่ นทีม ทาให้ ดงึ คนที่เก่งไปอยูใ่ นทีม
เดียว ผลสาเร็ จของไฮเทคคือได้ แชมป์ คนอื่นมาก็ส้ ไู ม่ได้ ผลงานไม่มี เงินสนับสนุนไม่มี ก็ตายไป
ความสนุก สนานก็ ไ ม่ เกิ ด แต่ ถ้ าหากเรากระจายไป อย่ า งปั จ จุบัน ตอนนี ใ้ นลี ก ส์ มี 10 ที ม มี
ขอนแก่น กับ โมโน เข้ มาใหม่ สาหรับไฮเทค ก็มี ไฮเทค กับไทยเครื่ องสนาม ตากสินเอาเด็กๆมา
เล่น แต่ทิวก็ ถูกซื อ้ ตัวไปหมด ไปอยู่แมดโกทส่งมา 2 ปี ทิ วก็ จะเหลื อแต่ตัวเก๋าๆ CAS ก็ คือเด็ก
เยาวชนของทิว เชียงใหม่คนสนับสนุนก็ไม่มี ก็อยากได้ เงิน 2 แสน เอาเด็กๆมารวมๆ ทีมถ้ าทีมไม่มี
ประสิ ทธิ ภ าพจริ ง มาอยู่ในการแข่งขันก็ จะไม่สนุก (เหมื อนถ่วง) ถ้ าลีกส์อยากให้ สนุกก็ต้องที ม
แข็งๆ และดูศกั ยภาพว่าทีมนันจะไปได้
้
ไกล
2. มีการปรับแผนกลยุทธ์ การสื่อสารกับแผนการบริ หารจัดการสื่อ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสรบาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
อีกประเด็นคือผู้เล่นน้ อยลง เด็กและเยาวนชน ประกอบกับมีสื่อหลายอย่าง กีฬาจึงไม่คอ่ บ
เล่น ถ้ าเรานึกถึงสมัยก่อน เด็กช่วงวัยมัธยม จะเล่นเกมส์ อยูก่ บั คอมพิวเตอร์ แต่รุ่นเราเลิ กเรี ยนจะ
ไปสนามกีฬา หันไปเล่นเกมส์กนั เยอะ ถ้ ามีคนเล่นเยอะ มีการประสบความสาเร็ จเยอะ ก็จะพัฒนา
ตามๆไป เปลี่ยนให้ วงการกีฬาบาสเกตบอลไม่ใช่แค่กีฬาอย่างเดียวแต่จะทาให้ เป็ นบันเทิงด้ วย คน
ที่มาอยูม่ าสัมผัสจะต้ องได้ รับความบันเทิงจากกีฬาประเภทนี ้ ซึ่งกีฬาประเภทนี ้มีโอกาส อย่างภาพ
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สวย ภาพกระโดดยัดห่วง กระโดดชู้ต โดยเฉพาะตัวนักกีฬาเอง มีรูปร่ างที่ดีหน้ าตาดี น่าจะเป็ น
แรงผลักดัน ประกอบกับกีฬาประเภทนี ้ผู้ชมไม่ต้องไปตากแดดดู ฟุตบอลต้ องตากแดดดู เพราะเป็ น
กีฬาในร่ม นัง่ สบายๆ มีแอร์ ที่สนาม หวังว่าจะเป็ นเทรนด์อย่างนี ้ มานัง่ คุยกัน มาดูเกมส์ เหมือนมา
นัง่ ดูคอนเสิร์ต ผู้จดั การทีมก็อยากให้ พฒ
ั นาวงการบาสเกตบอลเป็ นเช่นนัน้ ซึ่งพี่บริ ษัทโมโนกรุ๊บก็อ
ยากให้ เป็ นเช่นนัน้ วางเป้าหมายไว้ เช่นนัน้ อย่าง NBA การชื่นชอบนักกีฬาเพราะเกิดจากการสร้ าง
คาแรกเตอร์ นักกี ฬ าขึน้ อย่าง LeBron James เหมื อนเราดูล ะคร บางเกมส์อย่างเห็นลูกยัดห่วง
สวย (ความคาดหวังในการดูบาสเกตบอล) อย่าง อย่าง Kevin Durant ว่าเล่นจะเก่งมาก ชู้ตลงทุก
ลูก ผู้ชมก้ อยากเห็นเช่นนัน้ ล้ มแล้ วยังชู้ตลง ยัดห่วงเกิดความสะใจ เป็ นเป้าหมายที่โมโนอยากจะ
สร้ าง
3. แนวโน้ มของกลยุทธ์การสื่อสารและการบริหารจัดการสื่อของสโมสรบาสเกตบอลไทยในอนาคต
เป็ นอย่างไร
สโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์ ต้องการสร้ างการรับรู้ให้ แก่คนดู ผู้ชมและแฟนคัลบ ใน
วงการบาสเกตบอลไทยว่า เลิกงานไม่ร้ ู จะทาไร ก็มาดูบาส แต่ปัจจุบันก็ไปดูหนัง แชท เล่นเนต
และการจราจรคับคัง่ ด้ วยว่ามีกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มมากขึ ้น ในขณะเดียวกันวงการซบเซา คนเล่นไม่
สนุก คนดูน้อยลง ไม่เกิดการสนับนสนุน ไม่มีการสร้ างความเร้ าใจในเกม รายการการแข่งขันน้ อย
อย่างถ้ วย ก จัดแข่งเพียง 1 สัปดาห์ แข่งวันธรรมดา คนดูเลิกงานก็ไม่ไป และ บางทีแข่งช่วงเที่ยง
ก็ไม่ได้ ไปดู แต่ถ้าต่อไปจัดแข่งเสาร์ อาทิ ตย์ (Timing: Kick Off) มีทุกสัปดาห์ให้ มีกิจกรรมประจา
คนนี ้อาจจะว่าง ครอบครัวอาจจะว่าง แล้ วได้ รับความบันเทิงและความสุขกับ้าน ไม่ต้องเสียค่าเดิน
ทางไกล ค่าที่พกั แต่ปัจจุบนั ก็ยงั น้ อยูต่ ้ องรอแมตช์ใหญ่ๆจริง
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กลุ่มที่ 2 (เจ้ าหน้ าที่สโมสรบาสเกตบอลไทย)
1)
สโมสรบาสเกตบอลไทยมีกลยุทธ์ การสื่อสารอย่ างไร
คุณชาญชัย บุญพร้ อม
เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
1. สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการดาเนินการต่อแต่ละแผนกลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรบ้ าง
กลยุทธ์ด้านสาร ทุกอย่างอิงกับสีประจาสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค นัน่ คือสีฟ้า หลายๆคน
เข้ าใจว่าเป็ นสีขาวดา แต่หลายคนๆจะติดภาพขาวดาไปแล้ วว่า คือ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ก็
เลยไม่ไปยุ่งไรกับตรงนัน้ เน้ นสีฟ้าในทุกการออกแบบ ต้ องมีสีฟ้า ไม่ให้ คนว่าได้ ว่าไม่มี Theme ใน
การนาเสนอที่เป็ นของสโมสรต้ องมีสีฟ้า ยกเว้ นกิจกรรมที่มีผ้ รู ่วมการจัดการกิจกรรม เช่น โรงเรี ยน
อัสสัมชัน สีประจาโรงเรี ยนคือ แดงขาว ก็จะมีสีของผู้ร่วมจัดกิจกรรมประกอบด้ วย การออกแบบก็
ผมเป็ นคนตัง้ หัวข้ อมาว่าช่วยสื่ อสารอะไร ด้ วยหลักการที่ ว่าการสื่ อสารใดๆ ต้ องมี รูป คิดและ
ออกแบบ ส่วน โลโก้ จ้างSupplierทา คาว่า Hi Tech ที่เห็นกันมาตลอดที่เป็ นตัวอักษรสีดาพื ้นขาว
คิดว่าพนักงานบริ ษัทไฮเทคทา กลายเป็ นแบรนด์ประจาของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคมาตลอด
สาหรับประธานสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคหรื อในนามที่ร้ ู จกั กันดี “เฮียต่าย” ท่านมองว่าอะไรที่ดี
อยูแ่ ล้ ว จะไม่คอ่ ยเปลี่ยน พอใช้ เสื ้อสีฟ้าผลงานจะไม่ดีเท่าเสื ้อสีขาว-ดา ประมาณนี ้ไม่ได้ มีหลักการ
จริงจังไรมาก ตอนนี ้กาลังคิดว่าจะออกแบบโลโก้ ไฮเทค ซึ่งก็แล้ วแต่การพิจารณาของผู้บริ หารของ
สโมสรบาสเกตอบอลไฮเทค
กลยุทธ์ การใช้ สื่อกิจกรรม การสร้ างกิจกรรมระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคกับผู้ชมที่
ติดตามสโมสร ได้ แก่ การจัดกิจกรรม Summer Camp และ Basketball Training เพื่อสร้ างสรรค์
กิจกรรมที่ดีให้ แก่เยาวชนและครอบครัวได้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นแฟนสโมสร
บาสเกตบอลไฮเทคหรื อไม่ ทุกคนทุกเพศทุกวัยมีสิทธิเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ ทงนั
ั ้ น้ ทังสองกิ
้
จกรรมที่
สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ จดั ขึ ้น ทาให้ ผมได้ คิดต่อ ยอดจากการที่ไม่ได้ เพิ่มยอดไลค์ด้วยวิธีการ
นาไปโพสแล้ วบอกว่าให้ ม ากดไลค์เยอะๆ กลายเป็ นน ากิ จ กรรมดังกล่าวมาสื่ อสารผ่านบนสื่ อ
ออนไลน์ของสโมสรอย่าง แฟนเพจเฟสบุ๊ค ส่งผลให้ มีคนเข้ ามากดไลค์เพิ่มขึ ้น ยอดไลค์แต่ละวัน
ของแฟนเพจ เฉลี่ยอยู่ที่ 200 – 300 คน กลุ่มคนที่เข้ ามาก็จะมีทงเด็
ั ้ กๆ เยาวชน และพ่อแม่ อีกทัง้
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ผู้ปกครอง และญาติๆ ของเด็กๆ ทาให้ กิจ กรรมของสโมสรเป็ นที่ ร้ ู จักและเป็ นที่ สนใจของแฟน
บาสเกตบอลทุกเพศทุกวัย
กลยุทธ์การใช้ สื่อใหม่ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคมีการใช้ สื่อใหม่หลากหลายรูบแบบ ได้ แก่
เว็บไซต์ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ทวิ ตเตอร์ ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค อินสตาแกรมของ
สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค และยูทปู ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค แต่รูปแบบที่ใช้ เป็ นประจา คือ
แฟนเพจเฟสบุ๊ คของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค เนื่ อ งจากมี ค วามสะดวกและง่ า ยในการ
ประชาสัม พันธ์ ข่าวสารให้ แก่กลุ่ม ผู้ติดตามสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคและข่าวสารวงการกี ฬ า
บาสเกตบอลไทย แฟนเพจเฟสบุ๊คของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ เริ่ มก่อตังเพจดั
้
งกล่าวดังกล่าว
ตัง้ แต่เมื่ อ วัน ที่ 12/23/2009 โดยเจ้ า หน้ าที่ ท่ า นเดิ ม ได้ ส ร้ างไว้ แ ละก็ ป ล่ อ ยให้ เป็ นเฟสบุ๊ ค ร้ าง
หลังจากนันผมได้
้
รับหมอบหมายคุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร ประธานสโมสรบาสเกตบอลเพื่อให้ ผม
ได้ สานต่อการเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ซึ่งท่านไม่ได้ เคร่ งครัดใดๆใน
การกาหนดเนื ้อหาในการนาเสนอ เนื่องด้ วยพื ้นฐานของผมส่วนตัวแล้ ว ผมชอบกีฬาบาสเกตบอล
และเป็ นทังผู
้ ้ ชมและแฟนคลับของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคอยู่แล้ ว ไม่ว่าจะจ้ างให้ ผมทาหรื อไม่
ผมก็ยินดีทาให้ เพราะเป็ นความชอบส่วนตัวและเป็ นความรู้ สึกที่ภาคภูมิใจที่ผมได้ ทาให้ สโมสร
บาสเกตบอลที่ผมรัก ช่วงเวลาที่ผมได้ เริ่ มทาแฟนเพจของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคเป็ นช่วงที่มี
รายการการแข่งขัน ASEAN basketball League โดยสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ ส่งทีมเข้ าร่ วม
ในนาม ช้ างไทยแลนด์ สแลมเมอร์ ส ซึ่งได้ คว้ าแชมป์อาเซียน บาสเกตบอล ลีก (เอบีแอล) ประจา
ฤดูกาล 2010/11 มาครอง และในช่วงเวลานัน้ เองยังไม่มี สโมสรบาสเกตบอลอื่นใดทาแฟนเพจ
เฟสบุ๊ค ผลงานในครัง้ นี ้จากกระแส ช้ างไทยแลนด์ สแลมเมอร์ ส ทาให้ จุดกระแสแฟนเพจเฟสบุ๊ค
ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ เป็ นที่ร้ ู จกั โดยใช้ วิธีการแชร์ ข้อมูลมาของเว็บไซต์มาที่แฟนเพจ
เฟสบุ๊ค ผลกลับกลายเป็ นว่า คนไม่คอ่ ยเข้ าเว็บไซต์แต่เข้ ามาที่แฟนเพจเฟสบุ๊คมากกว่า ผมจึงเห็น
ว่าแฟนเพจเฟสบุ๊คสามารถสื่อสารกับคนได้ เยอะมาก ผมจึงตัดสินใจใช้ แฟนเพจเฟสบุ๊คในการ
สื่อสารกับเหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับของสโมสรด้ วยโจทย์ที่ว่าคือ “ถ้ าเราชักชวนคนแฟนบา
สผ่านทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค คนจะมาร่ วมเชียร์ ที่สนามกันเท่าไหร่ ” ปรากฏว่า มีกองเชียร์ ชื่อกลุ่ม
“อุลตร้ าสแลมเมอร์ ” เกิดขึ ้นมา กลุม่ นี ้เป็ นกองเชียร์ ของสโมสรฟุตบอลเมืองทองยูไนเต็ด ได้ ยกกลุ่ม
กันมาเชียร์ ที่สนาม ก็เกิดการแชร์ คลิปที่นา่ สนใจ
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2. กลยุทธ์การสื่อสารใดที่มีความโดเด่นในการสร้ างความนิยมของสโมสรบาสเกตบอลไทย
แฟนเพจเฟสบุ๊คของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ผมจึงใช้ จงั หวะนีโ้ ดยดึงกระแสการเชียร์
ของกลุ่ม”อุลตร้ าสแลมเมอร์ ” ขึ ้นมาที่แฟนเพจเฟสบุ๊คของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ดังนัน้ แฟน
เพจเฟสบุ๊คของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคจึงเกิดจาก “ช้ างไทยแลนด์สแลมเมอร์ ” ขณะนันมี
้ ยอด
ไลค์เพจประมาณ 3,000 – 4,000 likes ผมก็ถือว่าเยอะแล้ วสาหรับเพจบาสเกตบอล เมื่อจุดกระแส
ติดประกอบกับสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคเป็ นสโมสรใหญ่และในขณะนันไม่
้ มีแฟนเพจเฟสบุ๊คของ
สโมสรอื่นๆ ดังนันในการกระจายข่
้
าวสารวงการบาสเกตบอลไทย สโมสรบาสเกตบอลไฮเทคจึงใช้
แฟนเพจเฟสบุ๊คของสโมสรเป็ นพื ้นที่ในการสื่อสารให้ แก่แฟนบาสเกตบอล ให้ แฟนเพจเฟสบุ๊คของ
เราเป็ นสื่อกลางในการสื่อสารวงการบาสเกตบอลไทยไปด้ วยหลังจากนัน้ ก็มีคาถามมาตลอดว่า
“ทาไมไม่นาแฟนเพจเฟสบุ๊คของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคไปโปรโมทโดยการไปโพสแล้ วบอกว่า
ให้ ช่ วยกดไลค์ ” เนื่ อ งจากยอดไลค์ จ านวนมากๆ สามารถน าไปขอการสนับ สนุน หรื อ ขอการ
สปอนเซอร์ ได้ ผู้บริ หารสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคและผมได้ พูดคุยกันมาตลอดประกอบกับผม
ยืนยันกับผู้บริหารมาตลอดว่า ผมทาแฟนเพจเฟสบุ๊คนนี ้ให้ คนที่ชื่นชอบสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
จริงๆ และต้ องการเห็นพัฒนาการของแฟนเพจเฟสบุ๊คที่มีคนต้ องการเข้ ามาติดตามจริ งๆ ถ้ าเข้ ามา
ที่แฟนเพจเฟสบุ๊คของเราจริ งๆแสดงว่ามีบาสเกตบอลอยู่ในหัวใจ เพราะผมขอเน้ นคุณภาพของ
ผู้ชม ผู้ตดิ ตามและแฟนคลับของสโมสร
2. มีการปรับแผน หรื อ มีการเพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสร
บาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
สาหรับบาสเกตบอลไทยเป็ นกี ฬาที่มีการเล่นได้ สนุก ตื่นเต้ นและเราใจ แต่ปัญหาที่เผชิญ
มาโดยตลอดก็คือ ได้ รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จากสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
ค่อนข้ างน้ อย ทาให้ สโมสรบาสเกตบอลไทยจึงไม่เป็ นที่ร้ ู จกั อย่างกว้ างขวาง ผมจึงคิดว่าควรทา
อย่างไรดี จึงเลือกแฟนเพจเฟสบุ๊คโดยทาควบคู่ไปกับการทาเว็บไซต์ จาการประเมินการติดตาม
ข่าวสารของผู้ชมและเหล่าบรรดาแฟนคลับของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ผมพบว่า เว็บไซต์จะผู้
เข้ าชมเว็บจะมีสว่ นร่วมน้ อยกว่าทางเข้ าชมแฟนเพจเฟสบุ๊ค เนื่องด้ วยเว็บไซต์มีการสื่อสารค่อนข้ าง
น้ อยกว่าแฟนเพจเฟสบุ๊ค เพราะเว็บไซต์ต้องอาศั ย Forum หรื อ Web board เป็ นตัวช่วยในการ

212

สร้ างการสื่ อ สารเป็ นเครื อข่าย ประกอบกับ การท าให้ รับ ทราบการติด ตามแบบทัน ท่วงที หรื อ
เรี ยลไทม์ ก็ ไม่ส ามารถทาให้ ท ราบได้ ว่ามี ผ้ ูเข้ าชมหรื อมี แฟนคลับเข้ ามาชมเมื่ อไหร่ เพราะไม่
สามารถรายงานผลแบบเรี ยลไทม์ได้ อีกทังต้
้ องเสียเวลาในการจัดการข้ อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากเว็บไซต์ล่มหรื อใช้ การไม่ได้ หรื อหากเว็บไซต์ถกู โจมตีด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ผมยังไม่ได้ เป็ นมือ
อาชีพเกรงว่าจะไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ ทนั ท่วงที ดังนัน้ จึงได้ กาหนดให้ เว็บไซต์เป็ นตัวเผยแพร่
ข้ อมูลที่เป็ ยทางการและมีการเชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดีย
นายเฉลิมศักดิ์ พานิชพัฒนากิจ
ตาแหน่ ง Facebook Adminสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
1. สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการดาเนินการต่อแต่ละแผนกลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรบ้ าง
ทางสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้ าส่ว นภูมิ ภ าคเน้ น การประชาสัม พัน ธ์ และรายงาน
ข่าวสารของสโมสรผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย อย่าง เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) เป็ นหลัก
เพราะสามารดาเนินการได้ ง่ายและต้ นทุนต่า
2. กลยุทธ์การสื่อสารใดที่มีความโดเด่นในการสร้ างความนิยมของสโมสรบาสเกตบอลไทย
เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็ นสื่อที่โดดเด่นของสโมสรนี ้ เนื่องด้ วยสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเจ้ าหน้ าที่แอด
มินของเพจที่มีความรู้ เฉพาะทางด้ านไอทีอยู่แล้ ว ดังนัน้ สามารใช้ ศกั ยภาพตรงนีม้ าช่วยในการ
นาเสนอภาพและเสียงผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียได้ ดี
3. มีการปรับแผน หรื อ มีการเพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสร
บาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
จากพื น้ ฐานเดิ ม ของเจ้ า หน้ า ที่ แ อดมิ น ของสโมสรบาสเกตบอลที่ ไ ด้ เคยเป็ นนัก กี ฬ า
บาสเกตบอลมาก่อนจึงทาให้ สามารถนาความชอบและทักษะการเล่นบาสมาผสมผสานเข้ ากับการ
น าเสนอตัว ตนของสโมสรบนเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ประกอบกับ เพื่ อ นๆใน
สโมสรเลยชวนมาทาโปรโมตทีม ดังนันจึ
้ งมีการปรับการนาเสนอโดยเจ้ าหน้ าที่แอดมินของสโมสร
บาสเกตบอลช่วยถ่ายรูปเอง เพื่อเสนอข่าวสารแก่บรรดาแฟนคลับได้ จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกับ
สโมสร
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กลุ่มที่ 2 (เจ้ าหน้ าที่สโมสรบาสเกตบอลไทย)
2)
สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการบริหารจัดการสื่ออย่ างไร
คุณชาญชัย บุญพร้ อม
เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
1. สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการดาเนินการต่อแต่ละแผนการบริหารจัดการสื่ออย่างไรบ้ าง
สื่อมวลชน สาหรับสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ขณะนีส้ ื่อมวลชนจะให้ ความสนใจในกระแส
ของคูร่ ักนักกีฬานัน่ คือ “รูเบนนักกีฬาบาสเกตบอลสโมสรไฮเทคกับอรอุมานักกีฬาสาววอลเลย์บอล
ไทย” ซึ่งประเด็นนี ้ทางสโมสรเองจะใช้ ข่าวนี ้เพื่อเป็ นการสร้ างกระแสให้ แก่สโมสรก็ได้ แต่เราไม่ทา
เพราะมองเป็ นเรื่ องส่วนตัว จะกลายว่าเราไปเกาะกระแสรูเบน ส่วนตัวผมเองมองว่านักข่าวคงชอบ
ประเด็นนี ้ ดังนัน้ การจะโพสเรื่ องของรู เบน ผมต้ องถามรู เบนก่อน เพราะรู เบนเองยังเด็ก คิดว่า
ต่อไปคงต้ องจับเรื่ องนี ้ นานๆ โพสที ซึง่ ก็หวังว่าอรอุมาก็จะเป็ นผู้จดุ กระแสพาสาวๆมาดูการแข่งขัน
ของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคได้ น่าจะเป็ นการเพิ่มฐานคนดูของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคและ
วงการบาสเกตบอลไทยได้ ทังนี
้ ้ ทางสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคเองก็ต้องดูขอบเขตความเหมาะสม
ด้ านหนึ่งก็สมารถทาให้ ดงั ได้ ด้ านหนึ่งก็ดเู ป็ นการเกาะกระแสความดังของอรอุมา เพราะสโมสร
บาสเกตบอลไฮเทคต้ องการผู้ชมและแฟนคลับที่มีคณ
ุ ภาพจริงๆ
สื่อใหม่ อันได้ แก่ เว็บไซต์ แฟนเพจเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูปของสโมสร
บาสเกตบอลไฮเทค ผมได้ อาศัย สมาร์ โฟน เป็ นอุปกรณ์หลักในการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ โดยช่วงที่มี
รายการการแข่งขันจะเน้ นการโพสอินสตาแกรม ช่วงไหนที่ไม่มีแข่งจะไปเน้ นทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค
ช่วงไหนไม่มีแข่งก็ไม่มีรูป สิ่งที่โพสทังหมดในแฟนเพจเฟสบุ
้
๊ คจะไปอยุ่ที่ ทวิตเตอร์ และก็เว้ นช่วง
ระยะเวลาสัก 4 – 5 เดือนจะโปรโมท ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม บางทีก็ดชู ว่ งเวลา ข่าวสโมสรไม่คอ่ ย
มี คนก็อยากรู้ว่าเป็ นอย่างไร ช่วงนี ้มาเคลื่อนไหวใน อินสตาแกรม 2-3 วัน เลยลองสักรูปเมื่อมีไลค์
มากจึงกระหน่าโพสรูปนักกีฬา โดยจะเข้ าแฟนเพจเฟสบุ๊คเป็ นหลักเพราะผมเห็นผลตอบรับว่า เมื่อ
โพสที่เดียวคนก็เห็นเยอะ ส่วนเว็บไซต์เอาไว้ เผยแพร่ ข่าว เช่น รับสมัคร ปี นีม้ ีใคบ้ างเป็ นนักกีฬ า
เก็บไว้ เป็ นสถิติ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ผมมีความพยายามจะสร้ างฐานคนดูจากแฟนเพจเฟสบุ๊ค คนไหนที่
ดังมากก็สร้ างแฟนเพจให้ อย่าง อรรถพร ต่อไปต้ องพัฒนาไปเรื่ อยๆ ต่อไปถ้ าระบบอาชีพที่ชดั เจน
เลย เว็บไซต์ก็ต้องพัฒนา และต้ องมีทีมงาน เพราะทาคนเดียวคงไม่ไหว ยังไม่ใกล้ ๆนี ้ อีกนาน ส่วน
หนึ่งสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างสโมสรกับผู้ชมและแฟนคลับผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ก่อนและได้ จากช้ างไทยแลนด์สแลมเมอร์ แม้ วา่ ต่อมาสโมสรอื่นๆเค้ าก็ทาสื่อสังคม
ออนไลน์เช่นกัน แต่ขาดความต่อเนื่อง นานๆโพสสักทีนึง บางสโมสรทาขึ ้นมาเฉพาะกลุม่ อย่างเช่น
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สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิและสโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม แม้ ว่าจะเป็ นสโมสรยักษ์
ใหญ่ลาดับต้ นๆ ก็นานๆทีจึงจะมีการเคลื่อนไหวของแฟนเพจเฟสบุ๊ค ช่วงนี ้ที่แรงขึ ้นมาจะมีสโมสร
นครปฐมแมดโกท และ สโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์ เพราะเป็ นช่วงแมตช์ หมายถึงเป็ นช่วงที่
มีการแข่งขัน คือ รายการแข่งบาสเกตบอลไทยอาชีพ (TBL) ทาให้ มีอตั ราการเพิ่มขึ ้นจานวนไลค์
ของแฟนเพจ แต่อย่างไรก็ตามการที่จะดูความนิยมของแฟนเพจว่าจะได้ รับความนิยมจริ งหรื อไม่
ต้ องดูตอนที่ยอดไลค์เพจช่วง 5,000 – 6,000 ว่าจะขึ ้นต่อนื่องหรื อไม่ ภายใน3เดือน ทังนี
้ ้ เป็ นเรื่ อง
ที่ดีที่มีหลากหลายสโมสรบาสเกตบอลไทยที่ร่วมกันสร้ างสีสนั ให้ แก่วงการบาสเกตบอลเป็ นที่นิยม
สื่อบุคคล เนื่องด้ วยสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคมีนกั กีฬาที่เข้ าขันซุ
้ ปเปอร์ สตาร์ ของวงการ
บาสเกตบอลไทยในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ น อรรถพร สุขเดป รูเบน และธนา เหล่านี ้เป็ นผู้ชโู รงในการ
สื่อสารข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆของสโฒสรผ่านสื่อต่างๆที่สโมสรใช้ ในการสื่อสาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง แฟนเพจเฟสบุ๊ค หากให้ โพส 4 คนนี ้ ส่งผลให้ เกิดยอดไลค์โพสไม่
ต่ากว่า 200 กรณี ของ อรรถพร ถ้ าโพสถูกช่วงเวลา ยอดไลค์ของโพสไม่ต่ากว่า 600 สาหรับคนถัด
มาคือ รู เบน กาลังมี ยอดตามมาติดๆ ช่วงนี จ้ ะมีข่าวที่ เป็ นที่ จับตามองเป็ นพิเศษ เนื่ องจากเป็ น
หวานใจของนักีฬาสาววอเลย์บอลไทย นัน่ คือ น้ องอร-อรุมา
2. การบริหารจัดการสื่อใดที่มีความโดเด่นในการสร้ างความนิยมของสโมสรบาสเกตบอลไทย
แฟนเพจเฟสบุ๊คจะโดดเด่น ส่วนมากจะเป็ นโพสรู ป เพราะคิดว่าตัวหนังสื อคนไม่ค่อย
อยากอ่าน เพราะคิดว่ารูปภาพให้ รูปภาพเป็ นตัวอธิบาย ให้ เหล่านี ้เป็ นตัวเรี ยกเพจ มีอยู่ภาพนึงที่
เอารู ปลงแล้ วเรี ยกยอดกดไลค์เพจได้ ถึง 1 พัน ด้ วยรูปของอรรถพรมา (ถามๆ ขอรูป) ช่วง 2-3 ปี
แรก ค่อนข้ างโพสฟรี สไตล์ โพสตามใจ แต่ 2 ปี หลังทาไม่ได้ แล้ วเพราะว่า ผู้บริหารเล่นเฟสบุคแล้ ว
ไม่ว่าอะไร แต่เราต้ องคิด ว่าโพสไปแล้ วเป็ นผลดี ห รื อเสี ย ต่อ สโมสร แต่มี แ นวคิ ด ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันว่า จะไม่โพสโจมตีใคร แต่ในขณะเดียวกันหากไฮเทคถูกโจมตี ถ้ าไม่ใช่เรื่ องหนักหนา
สาหัส ก็ปล่อยให้ ผ่านๆไป ไม่แก้ ข่าว แล้ วเราก็โพสในแง่ดี เพจอื่นๆแพ้ มาโดนโกง กรรมการไม่ดี
เป่ าห่วย เพจเราถ้ าแพ้ ก็ เราดีไม่พอ นัดหน้ าเอาใหม่ ต่อให้ เราชนะศัตรู เราก็ไม่ทบั ถม ไม่เอ่ยชื่อ แต่
ช่ว งหลัง ถ้ า ไม่ เป็ นข่ า วที่ น่ า สนใจเราจะไม่ เอา Content สโมสรอื่ น ๆแล้ ว อาจจะมี ชื่ น ชม เช่ น
กานณัฐ และ เติ ้ล
3. มีการปรับแผน หรื อ มีการเพิ่ม การบริ หารจัดการสื่อ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสร
บาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
ยังคงเน้ นการใช้ สื่อใหม่อย่างเฟสบุ๊คแฟนเพจเป็ นหลักแล้ วให้ กลุ่มคนที่โดดเด่นของสโมสร
บาสเกตบอลไฮเทคอย่างเหล่าบรรดานักกีฬาได้ ทาหน้ าที่กระตุ้นความสนใจบน

215

4. การตอบรับและการติดตามสโมสรบาสเกตบอลไทยจากสื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอล
ไทยผ่านการบริหารจัดการสื่อต่างๆเป็ นอย่างไรบ้ าง
ค่อยๆได้ รับการตอบรับที่ดีขึ ้นหลังจากที่ผลงานที่ดีขึ ้นกว่าหลายๆปี ที่ผา่ นมา ประกอบกับมี
การสื่อสารหลากหลายช่องทาง และมีการเผยแพร่ข่าวสารที่มากขึ ้น ทาให้ เกิดกระแสนิยมกลับมา
อีกครัง้ แม้ จะยังไม่เท่าวงการฟุตบอลไทยบ้ านเราก็ตาม
นายเฉลิมศักดิ์ พานิชพัฒนากิจ
ตาแหน่ ง Facebook Adminสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
1. สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการดาเนินการต่อแต่ละแผนการบริ หารจัดการสื่ออย่างไรบ้ าง
สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ เน้ นแผนประชาสัมพันธ์ อันดับแรก โปรโมต
นักกีฬา จากนันเมื
้ ่อเข้ าสูการแข่งขัน ก็จะมีภาพการแข่งขัน แต่การแข่งขันบ้ านเราค่อนข้ างน้ อยทา
ให้ เป็ นแรงขับในการโปรโมตค่อนข้ างน้ อย การคลับเคลื่อนการโปโมตจะไปช่วงที่มีการแข่งขัน
2. การบริหารจัดการสื่อใดที่มีความโดเด่นในการสร้ างความนิยมของสโมสรบาสเกตบอลไทย
จากการที่ได้ ข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการและได้ สร้ างผลงนการได้ รางวัลชนะเลิศ
ส่งผลทาใหการนาเสนอความเป็ น PEA ที่เป็ นจุดขาย ได้ รับฉายา “มนุษย์ไฟฟ้า”
3. มีการปรับแผน หรื อ มีการเพิ่มการบริหารจัดการสื่อ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสร
บาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
ในอนาคตมีการระดมควาคิดกันว่า สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมภาคมีแผนการ
ทากิจกรรมกับแฟนคลับ โดยคาดการณ์วา่ จะกาหนดกลุม่ เป้าหมายเป็ นกลุม่ เด็กๆและเยาวชน
4. การตอบรับและการติดตามสโมสรบาสเกตบอลไทยจากสื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอล
ไทยผ่านการบริหารจัดการสื่อต่างๆเป็ นอย่างไรบ้ าง
กระแสการตอบรับของผู้ชมเพจพอมีถ่าย่ภาพโปรโมตโปรไฟล์นกั กีฬา แรงตอบรับค่อนข้ าง
ดี
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3)

กลุ่มที่ 2 (เจ้ าหน้ าที่สโมสรบาสเกตบอลไทย)
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จของสโมสรบาสเกตบอลไทย

คุณชาญชัย บุญพร้ อม
เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค
1. สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการดาเนินการผสานระหว่างกลยุทธ์ กับการบริ หารจัดการสื่อที่โดด
เด่นต่อกันอย่างไร
ทางสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคเน้ นการทาผลงานที่ดีในทุกๆการแข่งขัน เพื่อให้ เกิดกระแส
ข่าว เนื่ องด้ วยมีสื่อมวลชนหลายๆสานักที่ ได้ นาเสนอข่าวและผลงานให้ แก่สโมสรบาสเกตบอล
ไฮเทคมาโดยตลอด ประกอบกับมีรายการโทรทัศน์หลายรายการที่ได้ ให้ ความสนใจสโมสรและนา
สโมสรไปนาเสนอให้ ผ้ ูชมและแฟนคลับได้ รับรู้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของสโมสร ทาให้
สโมสรได้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ าง
2. มีการปรับแผนกลยุทธ์ การสื่อสารกับแผนการบริ หารจัดการสื่อ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสรบาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
มี ก ารปรั บ ตั ว ตามสถานการณ์ เนื่ อ งด้ วยวงการบาสเกตบอลไทยได้ เข้ าสู่ ว งก าร
บาสเกตบอลอาชีพ ทางสโมสรเองก็จะหันมาดูสื่อออนไลน์มากขึ ้น เพื่อให้ กระแสของไฮเทคยังคง
ดาเนินได้ ตอ่ ไปและเกิดความสนใจได้ อย่างต่อเนื่อง ก็ต้องมาว่าเนื ้อใดที่สโมสรนาเสนอไปแล้ วเกิด
กระแสและเป็ นที่สนใจมากในการติดตามของผู้ชมและแฟนคลับ เช่น เมื่อโพสต์ภาพนักกีฬาท่าน
ใดแล้ วจะเกิดจานวนยอดไลค์มาก ประกอบกับต้ องดูชว่ งเวลาในการโพสต์ที่จะทาให้ เฟสบุ๊คแฟนน
เพจ (Facebook Fan page) ของสโมสรเกิดการเคลื่อนไหวได้ อย่างต่อเนื่อง
บทสัมภาษณ์ นายเฉลิมศักดิ์ พานิชพัฒนากิจ
ตาแหน่ ง Facebook Adminสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
1. สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการดาเนินการผสานระหว่างกลยุทธ์ กับการบริ หารจัดการสื่อที่โดด
เด่นต่อกันอย่างไร
รายการการแข่งขันนันเป็
้ นสิ่งสาคัญที่จะยังทาให้ วงการกีฬบาสเกตบอลไทยยังคงดาเนิน
ต่อไป เพื่อให้ เกิดองค์ประกอบของการแข่งขัน สโมสรบาสเกตบอล และเหล่าบรรดาผู้ชมและแฟน
คลับ ดังนัน้ เมื่อรายการการแข่งขันยิ่งมีมากและมีระยะเวลาที่ยาว ก็จะส่งผลให้ สโมสรได้ มีเนื ้อหา
ในการโปรโมทได้ กันตลอดปี สโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้าก็ใช้ สื่อออนไลน์และเหล่านักกีฬาที่มี
ความโดดเด่นในการนาเสนอ เพื่อเป็ นการกระตุ้นความสนใจให้ แก่ผ้ ชู ม
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2. มีการปรับแผนกลยุทธ์ การสื่อสารกับแผนการบริ หารจัดการสื่อ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างความนิยมต่อสโมสรบาสเกตบอลหรื อไม่ อย่างไร
ปั จจุบนั สื่อโซเชียลมีเดียมีบทบาทมากในการนาเสนอ ซึ่งแน่นอนว่าสโมสรบาสเกตบอล
การไฟฟ้าเองก้ ให้ ความสาคัญ เพื่อให้ เกิด การสื่อที่รวมกลุ่มคนชอบสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ ้น ดังนัน้ สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้ ดงึ ประโยชน์จากสื่อออนไลน์มาใช้
ในการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของสโมสร
กลุ่มที่ 3 (สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทย)
1)
สโมสรบาสเกตบอลไทยมีกลยุทธ์ การสื่อสารอย่ างไร
ดร.เนตรทราย วงศ์ อุปราช
กรรมการบริหารนิตยสารชู้ตอิท
และเป็ นหนึ่งในเจ้ าของสโมสรบาสเกตบอลนครปฐมแมดโกทและสิรินธร-นนท์ นวกิจ
1. ท่านรู้จกั สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างไร
เนื่องด้ วยมีอาชีพ เจ้ าของบริ ษัทการจัดการแข่งกีฬา (sport organizer) มากที่สดุ ใน
เมืองไทย เป็ นอดีตนักบาสเกตบอเยาวชนทีมชาติ เคยเป็ นโค้ ชและผู้จดั การทีม ปั จจุบนั เป็ นเจ้ าของ
ทีมร่วมกับเพื่อนๆ ได้ แก่ สโมสรบาสเกตบอลนครปฐมแมดโกท และสโมสรบาสเกตบอล สิรินธรนนท์นวกิจ
2. ทาไมถึงท่านถึงเลือกการติดตามสโมสรบาสเกตบอลไทย
ย้ อนกลับไปเมื่อ 10 ปี ก่อน บาสเกตบอลเป็ นกีฬาที่คอ่ นข้ างเป็ นที่นิยม เพราะมีเล่นตังแต่
้
นักเรี ยน มีเรี ยนด้ วย การแข่งขันมีเยอะ ส่งผลคนให้ ความสนใจก็เยอะ แต่ประมาณ 5 ปี ที่ผา่ นมา
วงการซบเซา เพราะว่าส่วนหนึง่ การให้ การสนับสนุนน้ อย คนที่เข้ มาทา เงินก็หมดไป เมื่อ 10 ปี
ก่อน แต่ละสโมสรจะเป็ นธนาคารทังนั
้ น้ ไม่วา่ จะเป็ นธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
นครหลวไทย ธนาคารต่างมาเป็ นสโมสร ประกอบกับเศรษฐกิจตกลง เกิดการเปลี่ยนแนวการ
ประชาสัมพันธ์ อย่างธนาคารกรุงเทพเดิมคิดว่าเป็ นสิ่งสาคัญ จึงทุม่ ไปกับกีฬา แต่ตอ่ มาไปทุม่
ให้ กบั การโฆษณาแทน อย่างกสิกรไทย สังเกตดูวา่ แต่เดิมจะสนับสนุนกีฬาแทบทุกอย่าง แต่ตอ่ มา
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เปลี่ยนเทรนด์ใหม่ คือ จะเอาผู้หญิงสวยๆมาเป็ นพรี เซนต์แทน เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ให้ ดดู ี ให้ ดมู ี
ความมัน่ คง จึงทาให้ เกิดการเปลี่ยนแนวการตลาด (Marketing)
3. การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยครัง้ ใดที่ทาให้ ร้ ูสกึ ประทับใจ
ภาพของบาสเกตบอลในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีการเติบโตเลย อยูก่ บั ที่และยังถอยหลัง ดู
ได้ จากบาสเกตบอลซีเกมส์ ทีมหญิงตกไปอันดับ 3 ทังๆที
้ ่เคยได้ ที่ 1 และเราเพิ่งกลับมาใหม่ ด้ วย
ทุกวันนี ้นโยบายสมาคมบาสฯไม่ดแู ลเด็ก จึงไม่เกิดความต่อเนื่อง กีฬาต้ องมีความต่อเนื่อง วันนึง
นักกีฬาก็ต้องอายุมากขึ ้น แก่ตวั ลง หรื ออาจจะเลิกเล่น และคนที่จะอยูใ่ นวัยที่เล่นบาสฯ ซึง่ ไม่
เหมือนกีฬาประเภทอื่นๆ 1 ไม่ได้ เรี ยกมาเล่นวันนี ้แล้ วเก่งเลย นักวิ่งนักว่ายน ้าเรี ยกมาเล่นวันนี ้ยัง
เก่งในวันเดียวได้ ไม่ต้องใช้ อะไรมากแต่ไปใช้ อย่างอื่นที่ทาให้ เค้ าเก่งขึ ้นได้ มากกว่าเดิม คือ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา แต่นกั บาสเกตบอลไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์ การกีฬา สิ่งแรกที่ต้องใช้ ใจ และ
สองคือ ประสบการณ์ เช่น เล่นบาส 2 ปี เทียบกับเล่นบาส 10 ปี ด้ วยมาตรฐานที่เท่ากัน ไม่มีทาง
จะเก่งเท่ากัน ประสบการณ์ต้องสะสมตังแต่
้ วยั เด็กสมาคมบาสฯ ขาดเรื่ องเกี่ยวกับการทาเยาวชน
มาเป็ นสิบๆปี เยาวชนบาสฯที่เกิดขึ ้นทุกวันนี ้เกิดจากที่พี่กวางจัดรายการเดียวเลย คือ บาสฯ
สปอนเซอร์ ถ้ าไม่มีรายการนี ้บาตายไปแล้ ว
4. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยนาเสนอกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆด้ านใด หรื อไม่ อย่างไร
จากการสร้ างบาสเกตบอลไทยอาชีพ ทาให้ เกิดสโมสรน้ องใหม่ที่อาศัยกลยุทธ์ตา่ งๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และสร้ างกระแสให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่าง สโมสรนครปฐมแมดโกด มีสโลแกน Dare to
Dream Strategy การทาให้ สโมสรประสบความสาเร็จ ด้ วย 4 M เป็ น เนตรทราย Model ได้ แก่
Man คือ จัดการทรัพยากรบุคคล ต้ องมีนกั กีฬาที่ดีเพื่อให้ ประสบความสาเร็จ ด้ วยทุกวันนี ้สามารถ
ซื ้อตัวกันได้ พี่กวางจึงซื ้อตัวโดยพี่กวางเลือกเลย ด้ วยว่านครปฐมแมดโกทเป็ นสโมสรน้ องใหม่ ยัง
ไม่มีฐาน ซึง่ ฐานของสโมสรคือเด็กซึง่ ยังโตไม่ดี โค้ ช คนดูแลทีม Money สาคัญที่สดุ แหล่งเงินทุน
งบประมาณ marketing สื่อสารสร้ างชื่อเสียง Method of management บริหารจัดการ Strategy
ทาอย่างไร สร้ างความรู้สกึ ให้ เป็ นเจ้ าของสโมสร สร้ างคุณค่า กาหนดจุดยืนว่าสโมสรต้ องการอะไร
สร้ างวัฒนธรรมองค์กร สร้ างความสาเร็จให้ ยงั่ ยืน ยุทธศาตร์ การจัดหารายได้ สาคัญมาก
(presentation) แต่ละหัวข้ อ ต้ องทาอย่างไร พี่กวางวางแผน 2557 – 2561 ต้ องวางแผนอย่างน้ อย
4 ปี สาหรับสมาคมบาสฯ วางแผน 1 ปี เพื่อการจัดการแข่งขันสมาคมฯ ก็ยงั ทาไม่ได้ ทาให้ คนทา
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ทีมทางานกันลาบาก ยังบาสต้ องแข่งดิวิชนั่ 2 อยู่ดีๆเลื่อนไปไหนไม่ร้ ู ทาแล้ วมีต้นทุนเสียไปโดยใช่
เหตุ ในเรื่ องของการจัดการภาพรวมว่าจะจัดการอย่างไร การพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การจัดสรร
งบประมาณ ทาอย่างไร ทาแผน5ปี จัดทาเว็บไซต์ปรับปรุงเฟสบุค ทาทะเบียนนักกีฬา ผู้ฝึกสอน
ให้ อยูใ่ นโซเชียล กระแสการตอบรับสโมสรนครปฐมแมดโกท และวงการบาสเกตบอลไทย ยังเป็ น
niche อยู่ มันยังไม่เป็ น Mass ปั ญหาคือ ไม่ออกนอกกรอบ การจะเติบโตได้ ต้องปฏิรูป วงการจะ
เปลี่ยนได้ โดยเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ ฟั งคนให้ เยอะ แล้ ววิเคราะห์ เนื่องด้ วยผู้บริหารยังอยูใ่ นกรอบ ต้ อง
ปฏิรูปความคิด วงการจะเปลี่ยนทันทีเมื่อเปิ ดวิสยั ทัศน์ ฟั งคนเยอะๆ มองให้ มีเป้าหมายให้ ชดั เจน

บทสัมภาษณ์ คุณเจษฎา บุญประสม
ผู้ส่ ือข่ าวกีฬาสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง3
1. ท่านรู้จกั สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างไร
ข่าวสารจะรู้ เฉพาะคนเล่นบาส เช่น ไฮเทคชนะทิวไผ่งาม ไม่มีการต่อยอดให้ คนสนใจได้
สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค เป็ นเอกชน สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม เป็ นโรงเรี ยน และสโมสร
บาสเกตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็ นรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ เข้ มแข็งระดับนึง แต่เมื่อต้ องผันตัว
เป็ นธุ รกิ จ หรื อเชิ งรุ กมากขึน้ ความเป็ นรัฐ วิส าหกิ จ ไม่ค่อยจะก้ าว ด้ วยลักษณะธุ รกิ จ ที่ ผูกขาด
(Monopoly) เรื่ อยๆ ไม่ล้มอยู่แล้ ว ราชการ อย่าง สโมสรกองทัพบก สโมสรกองทัพอากาศ สโมสร
โรงเรี ยน สโมสรมหาวิทยาลัย อย่างมหาวิทยาลัยเอกชน อย่างมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ก็จะมีการ
สนับสนุนที่ ดีกว่า มี ปั จ จัยทางการเงินที่ ดีกว่าด้ ว ยอย่างมหาวิทยาลัยรัฐ งบประมาณที่ ได้ ม าก็
เฉลี่ยๆกันไป ขันตอนการด
้
าเนินงานขององค์กรในราชการและรัฐวิสาหกิจมีความล่าช้ า จึงส่งผล
ต่อทุกหน่วยงาน ทีมบาสไทย สื่อผ่านอัตลักษณ์ไม่คอ่ ยชัดเจน ทีมไฮเทค ก็จาเสื ้อไฮเทคแอพพาเรล
เสื ้อสีขาวสีดา อย่างไฟฟ้าก็สีม่วงอัตลักษณ์ที่ จะสื่อสารออกมานัน้ มันน้ อยเกินไป หลายทีมเห็นโล
โก้ แล้ วนึกไม่ออก เห็นโลโก้ แล้ วนึกไม่ออก ที่นกึ ออก คือ โลโก้ ชลบุรีไฮเทค เป็ น ฉลามแล้ วมีลกู บาส
โลโก้ ช้างไทยแลนด์สแลมเมอร์ ก็เป็ นช้ าง ในวงการบาสไทยค่อนข้ างด้ อยในการสร้ างอัตลักษณ์
สร้ างโลโก้ ไฮเทค แฟนบาสจาโลโก้ ไม่ค่อยได้ จะจาได้ คือ เสื ้อขาว Wording “Hi Tech” บางกอก
คอบบาร์ เป็ นรูปงูเห่า เอกลักษณ์ไม่คอ่ ยมี
2. ทาไมถึงท่านถึงเลือกการติดตามสโมสรบาสเกตบอลไทย
ช่วงช้ างไทยแลนด์สแลมเมอร์ เคยเกิดขึ ้นเป็ นกระแสเล็กๆ กลุ่มกองเชียร์ อลุ ต้ าร์ สแลมเมอร์
เป็ นกลุม่ กองเชียร์ ฟตุ บอล เชียร์ เมืองทอง อื่นๆ และแบ่งภาคมาเชียร์ บาส เป็ นกลุม่ ที่สร้ างกระแสได้
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ระดับนึง ต่อมาเมื่อทีมช้ างไทยแลนด์สแลมเมอร์ ผลงานตก ความนิยมก็ลดลงด้ วย ประกอบกับ
เชียร์ บอลเป็ นหลัก ทังนี
้ ้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลมีมากขึ ้น เวลาอาจชนกัน จานวนก็จะไม่คงที่
ช่วงนันสแลมเมอร์
้
ผลงานดี ได้ เล่นรอบ Play Off
3. การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยครัง้ ใดที่ทาให้ ร้ ูสึกประทับใจ
ช่วงบูมของบาสเกตไทยช่วงยุคหลัง คือ ABL ทีมช้ างไทยแลนด์สแลมเมอร์ โดยไฮเทคเป็ น
ผู้ทาทีมการประชาสัมพันธ์ มีมากขึ ้น และด้ วยกฎของ ABL ที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ และคนชื่น
ชอบบาสเกตบอลก็มีอยู่ค่อนข้ างเยอะ ประกอบกับมีอยู่ปีนึงที่ทีมได้ แชมป์และผลงานดี และได้
ออกสื่อเยอะด้ วย พี่บาส เคยเล่นภาพยนตร์ กบั แบงค์ วงแคลช แต่ก็ไม่มีความต่อเนื่อง พอหนังจบก็
เงียบ กระแสหนังก็ไม่ค่อยดี เพราะความที่พระเอกเป็ นแบงค์วงแคลช จีงได้ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
กลุม่ ไม่ได้ ผ้ ชู มภาพยนตร์ วงกว้ าง ถ้ าลองเป็ นแบบ ณเดชน์ หมาก-ปริญ Mass Market
การผนวกวงการบาสเกตบอลกับ วงการบัน เทิ ง การเลื อ กดารา-ศิ ล ปิ น ต้ อ งมี ค วาม
เกี่ยวข้ องกับวงการบาสเกตบอล เช่น มาริ โอ้ เมาเร่อ อ้ วน-รังสิต ต้ องดูความเป็ นพระเอกที่ตอ่ เนื่อง
บานแฟนคลับภาพยนตร์ Splash jam อย่าง ไมเคิล จอร์ แดน กับ บักบันนี่ แล้ วแต่จะขายเรื่ อง การ
เป็ นพรี เซนเตอร์ โฆษณา ถ้ าไม่นกั กีฬาดัง ก็ต้องเป็ นดารา-ศิลปิ นดัง เพื่อเอาเรตติ ้งอีกคนมาช่วยดัน
เพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยงกัน Thunder struck ภาพยนตร์ NBA เควิน ดูแลนด์ เป็ นดาวรุ่ งได้ กระแส
ประมาณนึง วงการโฆษณาบ้ างที ก็มี การเชื่ อมโยงโดยข้ ามสายกี ฬากัน (Cross Function) เพื่ อ
สร้ างกระแสนิยม ก่อนอื่นเราต้ องเข้ าใจก่อนว่า ฟุตบอลเป็ นกีฬาของคนทังโลกแต่
้
ไม่ใช่ในอเมริ กา
อเมริ กันฟุตบอลไม่ใช่กีฬาอันดับหนึ่ง น่าจะประมาณอันดับ 4-5 ยกตัวอย่างไนกี ้ จะทาโฆษณา
ฟุตบอลโลกและฟุตบอลยูโร ก็ต้องคิดว่าจะทาอย่างไรให้ เป็ นกระแสทัว่ โลก คือ ไนกีส้ ามารถขาย
ทัว่ ได้ แต่อเมริ กาเป็ นตลาดใหญ่ แม้ ว่าจะขายได้ ทวั่ โลกแต่ทาตลาดอเมริ กาไม่ได้ ก็เสมือนว่าไปไม่
สุด ไนกีแ้ ก้ ด้วย นักกีฬาบาสเกตบอล ในฟุตบอลโลก 2010 ใช้ โคบี ้ ไบรอันท์ ฟุตบอลยูโร2012 ใช้
เลบรอนส์ เจมส์ ฟุตบอลโลก 2014 ล่าสุด โคบี ้ ไบรอันท์ กลับมาอีกครัง้ เป็ นการข้ ามวัฒนธรรม
ข้ ามกีฬา ทาให้ เกิดความน่าสนใจมากขึ ้น ทากระแสได้ อเมริ กา แม้ ในภาพยนตร์ โฆษณาจะมีนกั
เตะอเมริ ก าอยู่ ด้ วยแต่ ค วามดัง ก็ ส้ ู โคบี ไ้ ม่ ไ ด้ สะท้ อนให้ เห็ นการเลื อ กสื่ อ บุ ค คลได้ ตรงกั บ
กลุ่มเป้าหมาย แต่อย่างอดิดาสจะทาฟุตบอลอย่างเดียว และสื่อบุคคลที่เป็ นแม่เหล็กของอดิดาสก็
ไม่แรงพอเท่ากับของไนกี ้ อย่าง ดีโรส เจ็บบ่อย (ชิคาโก้ บลู ส์) กระแสพุ่งแล้ วก็ลงพุ่งแล้ วก็ลง อย่าง
โคบี ้ เจมส์ ติดตลาดไปแล้ ว
4. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยนาเสนอกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆด้ านใด หรื อไม่ อย่างไร
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นั ด ชิ ง ถ้ วย ก นั ด TBL คนเต็ ม สนาม แต่ ท าไมวงการจึ ง ไม่ บู ม สิ่ ง ที่ ห ายไปคื อ การ
ประชาสัม พันธ์ ทัง้ ๆที่ ป ระเทศนี ค้ นเล่น กี ฬ าก็ มี ม าก คนเล่นบาสก็ มี ม าก แต่พ อไปถึงจุดนึง ไม่
สามารถทาให้ ผ้ เู ล่นเติบโตได้ มากกว่าที่ เป็ นอยู่ ไม่สามารถทาให้ วงการเติบโตได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่
เปรี ย บเหมื อ นวงการท างานที่ ไ ม่ เห็ น เส้ น ทางอาชี พ (Career path) อย่ า งวงการฟุ ต บอลไทย
ปั จจุบนั เริ่ มมีทิศทางที่ชดั เจน เช่น เล่นทีมเยาวชน ติดชุดใหญ่ เล่นดีติดทีมชาติ มีสโมสรชุดใหญ่
ถ้ าที มต่างชาติม าเห็นก็ไปเล่ นต่อได้ ที่ต่างประเทศ แต่บาสไทยติดทีม ชาติก็หยุดเท่านัน้ ไม่เห็น
เส้ นทาง อย่าว่าแต่ NBA แค่ลีกส์สเปน หรื อจะเป็ นในฟิ ลิปปิ นส์ หรื อลีกส์ที่ดีกว่า เราจะไปอย่างไร
ทาให้ อยู่ในภาวะทรงๆ โดยน่าจะเพิ่มเติม Content ที่ใช้ สื่อสาร Love story มันขายได้ รักๆเลิกๆ
เจน ตากล้ อง Bangkok Glass น่าจะใช้ ตอ่ ยอดได้ เคยเล่นบาส ปั จจุบนั ทางานอยู่เนชัน่ เป็ นแฟน
กับมิ ้ว-จีรพงษ์ เพราะ เจนเป็ นช่างภาพผู้หญิงที่สวย แฟนคลับเจนกับแฟนคลับวงการกีฑาก็ทาให้
เกิดกระแสขึน้ มา การเกาะกระแสในวงการบันเทิงเป็ นเรื่ องปกติ แต่สาหรับวงการกี ฬ าเป็ นเรื่ อง
แปลกใหม่ ที่ ส ามารถช่ ว ยกระตุ้น ความสนใจได้ ม ากขึ น้ สร้ างawareness โดยมี อ รอุ ม าเป็ น
จุดเริ่ มต้ นในทางสร้ างสรรค์ เทียบกับบอลไทยลีกส์ที่ผ่านมายังเทียบ คู่อรอุมากับรู เบน ไม่ได้ เลย
ส่วนใหญ่ก็มีแฟนกันอยูแ่ ล้ ว อย่างดังๆหน่อยก็ ลีซอ ธีรสิน หรื อ โอกาส ฝี มือ ทักษะ การวางตัวของ
นักกีฬา
บทสัมภาษณ์ คุณลักษณ์ สุดา รักษากิจ
หัวหน้ ากองบรรณาธิการข่ าวกีฬา ช่ อง 9
1. ท่านรู้จกั สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างไร
สื่อกิจกรรม มีสนามบาสทุกโรงเรี ยน นักเรี ยนก็เล่นเยอะ แต่นกั เรี ยนไม่มีเป้าหมายในการ
เล่น จริงๆมีกีฬานักเรี ยนแห่งประเทศไทย แข่งส่งในนามจังหวัด หยิบมานึงโรงเรี ยน เพราะเป็ นกีฬา
ทีม ก็ จับส่งไปเลย บางจังหวัดก็ไม่มี งบ จึงดึงมาสักหนึ่งที ม ไม่ใช่แค่งบนักกี ฬา เจ้ าหน้ าที่ โค้ ช
พยาบาล อย่างเทนนิส แข่งได้ ทงเดี
ั ้ ่ยว ทีม คู่ คูผ่ สม ได้ เหรี ยญมากกว่า แข่งบาสไป 30 คน แต่ได้ 1
เหรี ยญ เกณฑ์ปริมาณก็มีผล เค้ าดูวา่ ใครได้ กี่เหรี ยญ
2. ทาไมถึงท่านถึงเลือกการติดตามสโมสรบาสเกตบอลไทย
สื่อกิจกรรม ถามว่าจะเล่นเป็ นอาชีพได้ มยั ้ ก็ไม่ได้ การเล่ นบาสจะเล่นต้ องทุ่มเท เพราะ
การซ้ อมๆเป็ นทีม อันดับเรื่ อง เวลา ต้ องว่างพร้ อมกัน ให้ ความทุ่มเท และไม่มีแรงจูงใจมาให้ เล่น
บาส เพราะจะชนะยังยากเลย แค่เหรี ยญทองยังยากเลย รายได้ จากที่ไหนอัดฉี ด ลีกส์ในประเทศ
คนดูน้อย คนสนับสนุนน้ อย ผู้จดั ที่ไหนจะมาจ้ างนักกีฬารายได้ สูงๆ พวกแบงค์ที่เคยมีทีมก็คอ่ ยๆ
ยุบทีมไป เมื่อก่อนมีทีมกสิกร แบงค์กรุงเทพ แต่คอ่ ยๆยุบทีมไป เนื่องจากไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุน สู้
กระแสอย่างอื่นไม่ได้ ต้ องยอมรับว่ากี ฬ าค่อนข้ างติดกับกระแสเหมือนกัน บางช่วงก็เทนนิสบูม
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ภราดร แทมมี่ คนจะหันไปเทนนิส ข่าวก็หนั ไปเทนนิส ดูเป็ นไม่เป็ น แต่ถ้ากระแสดี เด็กๆก็ไป อย่าง
เทควันโด มีอย่างเดียวที่กระแสดี แต่คนเล่นไม่เยอะ คือ ยกน ้าหนัก จะเล่นก็ในโรงเรี ยนกีฬา ยิมไม่
ค่อยมี ไม่เหมือนเทควันโด ที่มียิมเยอะ ยุคคุณจอนนี่ มีความเปลี่ยนแปลงขึ ้นมา คือพยายามตัง้
เป็ น ลี ก ส์ และส่ ง ABL ด้ ว ย เอาพ่ อ ของโคบี ้ ไบรอัน ท์ ม าเป็ นโค้ ช ให้ ที ม มาโชว์ ตัว พยายาม
อิมพอร์ ตนักกีฬาต่างชาติมา แต่ก็ไม่ได้ นาน เพราะลีกส์บาสก็ทีมไม่กี่ทีม และลีกส์บาสก็ต้องใช้ เงิน
ลงทุนสูงที่จะซื ้พื ้นที่โฆษณา ทาประชาสัมพันธ์ ให้ เกิดกระแสให้ คนไปดูให้ ได้ แต่การเกิดกระแส คือ
คุณต้ องมีประเด็น ต้ องสร้ างดารา ต้ องสร้ างผลงาน ต้ องแบบเหรี ยญทองซีเกมส์ต้องไม่พลาด ได้
แชมป์เอเชีย เหมือนวอลเลย์บอล และมีการถ่ายทอด แชมป์เอเชีย เวิร์ดกรังปรี ด้ วยบ้ านเราไม่มี
พื ้นที่ในสื่อให้ เค้ า ดังนัน้ ต้ องหาจุดขาย ถ้ าหาจุดขายด้ านฝี มือไม่ได้ คณ
ุ ก็ต้องปรับกลยุทธ์ ไปด้ าน
อื่น อย่างเช่น ดารามาเล่น หรื อคนเล่นหน้ าตาดีไปเป็ นดารา มีคนนึงช่อง 7 แต่ก็ไม่ได้ ป๊อบ เพราะ
ฐานแฟนคลับไม่กว้ าง เพราะเรื่ องของความเป็ นเลิศไม่ได้ แต่โทษลีกส์ในประเทศอย่างเดียวก็ไม่ได้
เพราะลี กส์ ในอาเซี ยน หรื อ เอเชีย เราก็ไม่แข็ง เพราะกี ฬ าบาสไม่ได้ ป๊อบปูล่าไม่บ้านเรา ป๊ อ บ
เฉพาะฝั่ งอเมกา ญี่ปนุ่ เกาหลีจีน ก็ไม่ได้ ป๊อบ ในย่านเอเชียเราก็ไม่ได้ ป๊อป ถ้ ามีนิยม เงินรางวัลสูง
มีลีกส์ที่นิยม แต่ละประเทศคงจะพัฒนาเพื่อให้ เกิดการบูมได้
อย่าง บอล AFF ชิงแชมป์อาเซียน ชิงแชมป์ลีกส์อาเซียน และ AFC ในนามทีมชาติและ
ลีกส์ และมีความชัดเจนของการได้ โควตา มี การถ่ายทอดสด และมี โครงสร้ างการทางานอย่าง
ชัดเจน แต่ ABL ทางานชัดเจน แต่ทีมแต่ละประเทศไม่ได้ แข็งพอ อย่างฟิ ลิปปิ นส์ ก็มีปัญหาทาง
การเงิน เพราะแข่งเย้ าเยือน ทีมมีเงินส่งแข่ง แต่ ABL ไม่มีเงินซื ้อช่องทางสื่อ
2. การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยครัง้ ใดที่ทาให้ ร้ ูสึกประทับใจ
ทางานข่าวกีฬามา 18 ปี เริ่ มทาหลังซีเกมส์เชียงใหม่ เริ่ มงานประมาณปี 2539 ช่วงนี ้เป็ น
ช่วงบาสฯบูม มาก เป้นช่วงที่ ทางานใหม่ๆ ด้ วยว่าเมื่ อก่อนเหรี ยญทองบาสเราก็สุดยอดแล้ วใน
อาเซียนบาสเป็ นเรื่ องที่ยาก กีฬาเป็ นทีมไทยจะได้ ยาก จะได้ กีฬาเดี่ยว ก่อนหน้ าซีเกมส์ก็ติดตาม
กีฬา เมื่อก่อนกีฬาเขต 10 เขต 10 ทีม มีการถ่ายทอดสด เมื่อ 20 ปี ที่แล้ ว บาสฯจะเป็ นไฮไลท์นึงที่
จะถ่ายทอดสดกี ฬาแห่งชาติ เพราะบาสฯเล่นกันเป็ นทีมดูแล้ วจะสนุก จะมีดาราที่เกิดช่วงนัน้ พี่
อานวย หวานดี 20ปี ที่แล้ วก็จะเป็ นขวัญใจผู้ชม และมีรายการการแข่งขันกีฬาเขตกับกีฬาแห่งชาติ
พอมาซี เ กมส์ ปี 2538 บาสหญิ ง ได้ เหรี ย ญทอง ยุ ค พี่ แ ว่ น คนให้ มี เด็ ก ๆความสนใจ พี่ ก าญ กาญจนา ประสานชัยมนตรี จะเป็ น Idol ของนักกีฬาเยาวชนช่วงนัน้ ได้ เชิญโชว์ตวั ไปเป็ นวิทยากร
ไปออกรายการโทรทัศน์ ไปเล่น หรื อแข่งที่ไหนก็จะมีแฟนคลับตามไปกรี๊ ด มีคนเล่นบาสเพิ่ม พอมา
ซีเกมส์อินโด ก็ยงั พอได้ อยู่ แต่หลังจากนันเพราะหมดยุ
้
ค Star แว่นเล่นซีเกมส์ได้ 2 ปี วงการบาสก็
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ซบเซา และการเมืองบาส ค่อนช้ างผูกขาดกับนายกสมาคมและกรรมการบริ หารคนเดิมๆ มีลกู รัก
ลูกไม่รักในการคิดนักกีฬาทีมชาติ คนก็ไม่อยากมายุง่
3. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยนาเสนอกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆด้ านใด หรื อไม่ อย่างไร
กลยุทธ์สาร เป็ นกีฬาป๊ อป แมส ทุกคนดูเป็ น ยิงเข้ าประตูจบ เป็ นสุดยอดของกีฬาในโลก
แล้ ว และเงินรางวัลสูง ได้ แชมป์โลก แชมป์สโมสร และรายได้ จากโฆษณาไปลงที่ ฟุตบอล โฆษณา
คัน่ ป้าย และขายลิขสิทธิ์ แต่ละลีกส์ก็สร้ างกระแส ดารา ประกอบกับมีเรื่ องการพนันมาเกี่ยวข้ อง
กับบางกลุ่มคนดู แต่อย่าง USA ศักยภาพ การเล่นฟุตบอลเค้ าทาไม่ได้ จึงต้ องมาสร้ าง NFL NBA
เพราะเค้ าไม่ชอเป็ นที่ ส อง เค้ าจึงสร้ างกี ฬ ามาให้ เค้ าไปเป็ นที่ หนึ่ง เพราะจานวนคนดู NFL กับ
ฟุตบอลโลกใกล้ เคียงกันมาก ด้ วยสารี ระและวิทยาการ เพราะบาสต้ องสู้ด้วยเทคนิ ค ไม่ว่าจะ
วิทยาศาสตร์ การกีฬ า สร้ างบอดี ้ กินอะไร สร้ างกล้ ามเนื ้อ สูงเคลื่อนตัวได้ เร็ ว รองเท้ ามีผล เราสู้
ไม่ได้ เพราะสารี ระด้ วยรึเปล่า ดังนันเมื
้ ่อไม่เห็นทางจะพัฒนาก็เลยไม่มีใครมาทุม่ ปั จจุบนั นี ้นักกีฬา
ญี่ปนุ่ เกาหลี สูงกว่าเรามาก แต่เราเท่าเดิม เพราะวิทยาการที่เราไม่ได้ นามาพัฒนา แม้ ว่าเราจะมี
นักวิชาการ เมื่อคิดอะไรได้ ก็เป็ นเพียงเปเปอร์ กกท. ไม่ได้ คดั คนที่มีความสามารถ คนที่ทมุ่ เท
คุณจาลักษณ์ ล้ วนรอด
ตาแหน่ งผู้ส่ ือข่ าวกีฬาสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
1. ท่านรู้จกั สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างไร
เนื่องด้ วยเป็ นนักข่าวกีฬาอยูแ่ ล้ ว ประกอบกับเคยได้ ทาข่าววงการกีฬาบาสเกตบอลไทย
2. ทาไมถึงท่านถึงเลือกการติดตามสโมสรบาสเกตบอลไทย
ขณะนี ม้ ี ก ารให้ ค วามส าคัญ มากขึ น้ กับ วงการกี ฬ าบาสเกตบอลไทย จนสมาคมกี ฬ า
บาสเกตบอลไทยสามารถจัดตังบาสเกตบอลไทยแลนด์
้
ลีกส์ได้ นับว่าเป็ นการเริ่ มต้ นที่สาคัญ อัน
จะน าไปสู่การพัฒ นาวงการกี ฬ าบาสเกตบอลไทย เพราะทุกสโมสรที่ เข้ ามาจะต้ องปรั บตัวให้
สอดคล้ องกับมาตรฐาน
3. การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยครัง้ ใดที่ทาให้ ร้ ูสึกประทับใจ
น่าจะเป็ นช่วงการทาผลงานในรายการใหญ่ ๆ อย่างของสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ที่ได้
เข้ าร่วมระดับสโมสรของอาเซียน
4. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยนาเสนอกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆด้ านใด หรื อไม่ อย่างไร
ตอนนี ท้ ุก สโมสรก็ ค งจะให้ ค วามส าคัญ กับ สื่ อโซเชี ย ลมี เ ดี ย ที่ ส มารถอัพ เดทข้ อ มูล ได้
ทันท่วงที

224

คุณนฤเบศวร์ ถนิมพาสน์ ตาแหน่ ง ผู้ส่ ือข่ าวกีฬาเดลินิวส์
และ คุณเนติ มีโอสถ ตาแหน่ ง ผู้ส่ ือข่ าวกีฬาเดลินิวส์
1. ท่านรู้จกั สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างไร
เนื่องด้ วยเป็ นนักข่าวกีฬาอยูแ่ ล้ ว ประกอบกับเคยได้ ทาข่าววงการกีฬาบาสเกตบอลไทย
2. ทาไมถึงท่านถึงเลือกการติดตามสโมสรบาสเกตบอลไทย
ขณะนี ม้ ี ก ารให้ ค วามส าคัญ มากขึน้ กับ วงการกี ฬ าบาสเกตบอลไทย จนสมาคมกี ฬ า
บาสเกตบอลไทยสามารถจัดตังบาสเกตบอลไทยแลนด์
้
ลีกส์ได้ เป็ นรายการใหญ่ระดับประเทศทีมี
เงินรางวัลใหญ่เป็ นแรงจูงใจให้ แต่ละสโมสรได้ แสดงผลงาน
3. การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยครัง้ ใดที่ทาให้ ร้ ูสกึ ประทับใจ
รายการการแข่งขันชิงถ้ วยพระราชทาน ก เป็ นรายการการแข่งขันในตานานที่ทุกสโมสร
ต่างให้ ความสาคัญ จะทาให้ ผ้ ชู มได้ เห็นการเล่นที่เก๋าๆของเหล่านักกีฬาระดับทีมชาติ
4. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยนาเสนอกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆด้ านใด หรื อไม่ อย่างไร
นอกจากสื่อมวลชนจะได้ นาเสนอข่าวสารและผลงานแล้ ว การที่ประชาสัมพันธ์สโมสรและ
เหล่านักกีฬาเองผ่านสื่อออนไลน์ ก็นบั ได้ วา่ เป็ นการนาเสนอในรูปแบบใหม่ของวงการบาสเกตบอล
ไทยที่มีการตื่นตัวเพิ่มมมากขึ ้น
คุณนที ศรีพารัตน์
ตาแหน่ งผู้ช่วยหัวหน้ าข่ าวกีฬามติชน
1. ท่านรู้จกั สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างไร
เนื่องด้ วยเป็ นนักข่าวสายกีฬาและได้ ติดตามข่าวสารของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทย (Basketball Sport Association of Thailand) สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศ
ไทย ได้ รั บ การจดทะเบี ย นตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ จ ากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ทะเบียนเลขที่ จ. 5052/2554 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 โดยได้ รับอนุญาต
ให้ จัดตัง้ เป็ นสมาคมซึ่งมี วัตถุประสงค์หลักเกี่ ยวกับการกี ฬ า หรื อการส่งเสริ ม การกี ฬ าโดยตรง
ใบอนุญ าตที่ 007/2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 และได้ รับอนุญ าตให้ ใช้ คาว่า “แห่งประเทศ
ไทย” ใบอนุญ าตที่ 004/2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 จากการกีฬ าแห่งประเทศไทย ตังอยู
้ ่ที่
286 การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย (อาคารราชมัง คลากี ฬ าสถาน ห้ อง 258) หัว หมาก บางกะปิ
กรุ งเทพ 10240 (basthai, 2557) ความเป็ นมาการเล่นบาสเกตบอล เริ่ มเข้ าสู่ประเทศไทยตังแต่
้
เมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชดั แต่มีการจัดแข่งขันขึ ้น เมื่อประมาณปี พ.ศ.2477 โดยเฉพาะในจังหวัด
พระนครและธนบุรี (สมัยนัน)
้ ได้ จดั ให้ มีการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรี ยนชายเป็ นประจาเมื่อปี
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พ.ศ.2477 ในสมัยที่ นาวาโทหลวงศุภ ชลาศัย ดารงต าแหน่งอธิ บ ดีกรมพลศึกษาและเปิ ดการ
แข่งขันระหว่างประชาชนเมื่อปี พ.ศ. 2495 ในปี พ.ศ.2477 นายนพคุณ พงษ์ สุวรรณ ซึ่งขณะนัน้
ดารงตาแหน่งอาจารย์ภาษาจีน ณ โรงเรี ยนมัธยมวัดบพิตรพิมขุ ได้ ช่วยเหลือกรมพลศึกษาจัดแปล
กติกาการเล่นบาสเกตบอล และในปี เดียวกัน กระทรวงธรรมการได้ เปิ ดการอบรมครูจงั หวัดต่าง ๆ
จานวน 100 คน ภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยมี พลตารวจเอกหลวงชาติตระการโกศล ผู้ซึ่งมี
ความรู้และเชียวชาญการเล่นบาสเกตบอล ทังได้
้ เคยเป็ นผู้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเล่น
ต่อมากีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยก็ได้ แพร่ หลายไปสู่ต่างจังหวัดและนิยมเล่นกันมาก จนมี
การแข่งขันระหว่างจังหวัด สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เริ่ มก่อตังเมื
้ ่อ พ.ศ.2496 โดยมี
หลวงสุขมุ นัยประดิษฐ (ประดิษฐสุขมุ ) เป็ นนายกสมาคมคนแรก มีวตั ถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลให้ เจริญก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้
2) เพื่อช่วยเหลือ แนะนา ให้ ความร่วมมือ และสนับสนุนสมาคม สโมสร ชมรม ตลอดจน
หน่วยงาน สถาบันการศึกษา องค์กรและชุมชนในประเทศไทยเกี่ ยวกับการฝึ ก การ
เล่น และการแข่งขัน้ ให้ กีฬาบาสเกตบอลเจริญก้ าวหน้ า
3) จัดและดาเนินการแข่งขันบาสเกตบอลภายในประเทศ
4) จัดและร่วมมือในการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างประเทศ
ปั จจุบนั สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยได้ ร่วมกันพัฒนาบาสเกตบอลไทยไปสู่
อาชีพและพัฒนามาตรฐานทีมชาติก้าวหน้ ามากขึ ้น นอกจากนี ้ ทางสมาคมกาลังจะ
สร้ างศูนย์ฝึกกี ฬ าบาสเกตบอลของสมาคม ที่ กาลังจะมี การก่อสร้ างเร็ วๆ นี ้ ที่ ย่ าน
สุขมุ วิท
ขณะที่การรับรองงบดุลของสมาคมฯนัน้ สมาคมมีรายได้ 14,460,732.25 บาท และ
รายจ่าย16,802,771.87 บาท ทาให้ ตดิ ลบอยู่ 2,342,039.62 บาท
นายกสมาคมบาสเกตบอลไทย
 พลตารวจเอกหลวงชาติตระการโกศล
 ชัยรัตน์ คานวณ





วินยั เสริมศิริมงคล เจ้ าของห้ างพาต้ า
คุณวิเชียร ตังสมบั
้ ตวิ ิสทุ ธิ เจ้ าของซีอิ๊ว
คุณสุเทพ เบญจโภคิน
สุรศักดิ์ ชินวงศ์วฒ
ั นา
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2. ทาไมถึงท่านถึงเลือกการติดตามสโมสรบาสเกตบอลไทย
วงการบาสเกตบอลไทยมีปรากฏการณ์ การเปลี่ยนแปลมากมาย แต่ละสโมสรก็มีเกิดขึ ้น
และล้ มหายกันไปมากมาย แต่ที่ยงั คงเป็ นสโมสรระดับต้ นๆของประเทศไทย และยังไม่ได้ หายไป
ไหนเลย คือ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม และสโมสรบาสเกตบอลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยครัง้ ใดที่ทาให้ ร้ ูสึกประทับใจ
รายการแข่งขขันที่สาคัญ ของวงการบาสเกตบอลไทยระดับประเทศ ได้ แก่ รายการการ
แข่งขันชิงถ้ วยพระราชทาน ก รายการการแข่งขันชิงถ้ วยพระราชทาน ข และ รายการการแข่งขันชิง
ถ้ วยพระราชทาน ค ที่แต่ละสโมสรได้ เพียรพยายามซุ่มซ้ อมมาแรมปี เพื่อการแข่งขันนี ้ที่มีการจัดขึ ้น
เป็ นประจาทุกปี
4. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยนาเสนอกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆด้ านใด หรื อไม่ อย่างไร
ปั จจุบนั นักกีฬาบาสเกตบอลไทยแต่ละสโมสรมีบุคลิกและลักษณะที่โดดเด่นมากขึ ้น จึง
เป็ นจุดสนใจให้ แกเหล่าบรรดาผู้ชมและแฟนคลับได้ มากยิ่งขึ ้น ประกอบกับการที่มีสื่อออนไลน์ใน
การใช้ เพื่อนาเสนอตัวตนของนกักีฬายิ่งทาให้ เกิดกระแสในประเด็นต่างๆตามมา
คุณกมลวรรณ เติมสายทอง
ผู้ชมบาสเกตบอลไทย อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
1. ท่านรู้จกั สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างไร
มีโอกาสได้ ไปดูที่สนามที่มีรายการการแข่งขัน เพราะรุ่ นพี่และเพื่อนๆที่เล่นบาสด้ วยกัน
ชวนกันไปดู
2. ทาไมถึงท่านถึงเลือกการติดตามสโมสรบาสเกตบอลไทย
เพราะจะได้ เห็นท่าเล่นใหม่ๆในการฝึ กฝน และได้ เรี ยนรู้การเล่นท่าต่างๆ
3. การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยครัง้ ใดที่ทาให้ ร้ ูสกึ ประทับใจ
ส่วนใหญ่จะชอบดูรอบชิงของรายการการแข่งขัน เพราะจะเป็ นทีมระดับต้ นๆของประเทศ
ที่ได้ มาแสดงฝี มือให้ ได้ ดกู นั
4. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยนาเสนอกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆด้ านใด หรื อไม่ อย่างไร
ปั จจุบนั ก็จะได้ เห็นผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ เพราะเข้ าถึงง่ายและสะดวกในการติดตาม
ข่าวสาร
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คุณพัฒน์ สุขมี
ผู้ชมบาสเกตบอลไทยอาชีพนักศึกษาปี ที่ 3
1. ท่านรู้จกั สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างไร
เพราะเล่นบาสเกตบอลด้ วยอยู่แล้ ว เวลาเพื่อนๆพี่ๆน้ องๆที่เล่นด้ วยกัน ก็จะมีการพูดถึง
นักกี ฬ าของแต่ล ะสโมสร เพราะนักกี ฬ าระดับสโมสรหลายคนก็ม าเล่นกันที่ สนามใหญ่ ๆ อย่าง
สนามบาสเกตบอลสวนรถไฟ สนามบาสเกตบอลไทย-ญี่ปนดิ
ุ่ นแดง
2. ทาไมถึงท่านถึงเลือกการติดตามสโมสรบาสเกตบอลไทย
ได้ มี โอกาสเล่น บาสแล้ วได้ เห็ น พี่ ๆนัก กี ฬ าแต่ล ะสโมสรมาร่ วมเล่น ด้ วย อย่างที่ ส นาม
บาสเกตบอลสวนรถไฟ ก็จะมีมากันเยอะที่เป็ นพี่ๆทังที
้ มชาติและระดับสโมสร เราก็จะได้ เห็นท่า
ต่างๆที่เข้ าใช้ เล่น แล้ วเราก็มาฝึ กฝนต่อ
3. การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยครัง้ ใดที่ทาให้ ร้ ูสึกประทับใจ
การที่พี่ๆนักกี ฬาได้ มาเล่นที่สนามทั่วไปที่เราได้ มีโอกาสไปเล่นแล้ วได้ เรี ยนทักษะใหม่ๆ
จากพี่ระดับทีมชาติและสโมสร
4. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยนาเสนอกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆด้ านใด หรื อไม่ อย่างไร
การที่ได้ ตดิ ตามข่าวของสโมสรผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page)
คุณวทัญญู เลิศปั ญญา
ผู้ชมบาสเกตบอลไทยผู้ช่วยอาจารย์ สอนทาอาหารไทย
1. ท่านรู้จกั สโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างไร
ได้ เล่นบาสเกตบอลมา และมีโอกาสได้ เห็นนักกีฬาระดับสโมสรมาร่วมเล่นที่สนามที่เราได้
ไปเล่นด้ วย เพื่อนๆในสนามก็แนะนาให้ ร้ ูจกั กัน
2. ทาไมถึงท่านถึงเลือกการติดตามสโมสรบาสเกตบอลไทย
เพราะได้ เห็นทักษะการเล่นของเหล่านักกีฬาบาสเกตบอลไทยในสนามด้ วยกัน
3. การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยครัง้ ใดที่ทาให้ ร้ ูสกึ ประทับใจ
การที่ได้ เห็นการเล่นร่วมกันในการสนามทัว่ ไปที่ได้ ไปเล่น ได้ เรี ยนรู้ทกั ษะการเล่น
4. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยนาเสนอกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆด้ านใด หรื อไม่ อย่างไร
ด้ านโซเชียลมีเดียที่มีมากขึ ้น ทาให้ พวกเราได้ มีที่ตดิ ตามข่าวสารของแต่ละสโมสร
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2)

กลุ่มที่ 3 (สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทย)
สโมสรบาสเกตบอลไทยมีการบริหารจัดการสื่ออย่ างไร

ดร.เนตรทราย วงศ์ อุปราช กรรมการบริหารนิตยสารชู้ตอิท
และเป็ นหนึ่งในเจ้ าของสโมสรบาสเกตบอลนครปฐมแมดโกทและสิริธร
1. ความสัมพันธ์ เพื่อการสร้ างความนิยมระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไทยกับสื่อมวลชนไทยและ
ผู้ชมบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
ใช้ เฟสบุ๊ค ดูการ Growth สโมสรนครปฐมแมดโกท 503 สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค 104
สโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์ 215 สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งามมีเพียงเล็กน้ อย และสโมสร
บาสเกตบอลขอนแก่ น ก็ มี Growth ที่ น่าสนใจ ที ม เด็ก ใหม่ ๆ เป็ นเด็เก่านครปฐม ที ม นครปฐม
สามารถชนะไฟฟ้า และทิวไผ่งามได้ แมดโกท ใช้ กลยุทธ์ วิเคราะห์ เฟสบุค เค้ าส่วนใหญ่ ลงแต่
สโมสรเค้ า แมดโกท พี่กวางทาเอง มีการสร้ าง Content จับประเด็นได้ คิดเองทาเอง ตังฉายาเอง
้
เพราะทุกคนอยากรู้วา่ นครปฐมมีใคร เสน่ห์อยู่ตรงที่ทกุ คนเข้ ามาติดตาม กลยุทธ์คือ ทาอย่างไรให้
คนเข้ ามากดไลค์นครปฐมเยอะๆ และต่อไปจะมีการทากิจกรรมกับแฟนเพจ คนที่เข้ ามาเป็ นแฟน
เพจต้ องเข้ ามาเป็ นแฟนคลับ เพื่อให้ เค้ ามีความรู้สึก เค้ าอยากรู้อะไรเค้ าถามผ่านเรา คนที่เข้ ามาใน
แฟนเพจคือคนที่ชอบกีฬาบาสเกตบอล พี่กวางจึงใส่กีฬาบาสเกตบอลระดับโลก เรื่ อง NBA เรื่ อง
รองเท้ า แพ้ -ชนะ ลงหมด คนเล่นบาสจะชอบเรื่ องรองเท้ า โพสแล้ วใส่ความเห็นไป การโจมตีเพจ
การเป็ นสื่อ คือต้ องเป็ นกลาง นาเสนอสิ่งที่ถกู ต้ อง มีหลักฐานพิสจู น์ได้ ไม่ใช่ทุกคนมาเขียนด่าเรา
หรื อโจมตีเรา เพราะอย่างนันในการน
้
าเสนอต้ องไม่อคติ
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยผ่านสื่อใด และเป็ นอย่างไร
แต่ปัญหาบาสเกตบอลทุกวันนี ้คือการสื่อสาร พี่กวางโดเข้ ามาเล่นตรงนี ้ เป็ นสิ่งที่ดีมากที่
4-5ปี นี ้เกิดสื่ออินเตอร์ เน็ต เว็บไซต์ เฟสบุค (การบริ หารจัดการสื่อ -วิวฒ
ั นาการสื่อออนไลน์) ทาให้
เราสื่ อสารได้ แต่ไม่วงกว้ าง (ประโยชน์ ของสื่ อออนไลน์ ) เพราะเป็ นโซเชี บ ลมี เดีย พี่ กวางสร้ าง
Shootit.com พี่ กวางถื อว่า ประสบความสาเร็ จ มี จานวนผู้เข้ าเล่นถึง 2 หมื่ นกว่า (เชคในเว็บฯ)
เพราะเป็ น Hard Core (Target) แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอ พี่กวางอยากได้ 1 ล้ าน เพื่อให้ คนได้ ร้ ูมากกว่า
นี ้ ว่าบาสยังไม่ตาล ทุกววันนีท้ ุกคนคิดว่าบาสตายไปแล้ ว จริ งๆบาสไม่ตาย ยังมีอยู่ในวง niche
market (ประเภทตลาดเฉพาะกลุ่ม) วงจากัด แต่สมาคมบาสฯก็ต้องมาช่วยเราด้ วย สมาคมบาสฯ
มาตัดแข้ งตัดขา ด้ วยมุมมองของผู้บริ หาร เช่น การจัดแข่งขันบาส ยิ่งจัดเยอะยิ่งดี แต่กลายเป็ นว่า
การจัดบาสฯต้ องมาผ่านสมาคมฯ ห้ ามไม่สโมสรจัด ห้ ามไม่ให้ ผ้ ตู ดั สินไปตัดสิน ก็ทาให้ ยิ่งถอยหลัง
ลงคลอง ก็ ทาให้ ค นเล่นบาสน้ อยลง สมาคมกี ฬ าไทยที่ ประสบความส าเร็ จ ทุกวันนี ม้ ี สมาคมฯ
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อะไรบ้ างที่ marketing เห็นแล้ วอยากทา มีเงินหมุนเวียนเป็ นพันล้ าน คือ ฟุตบอลไทย ทังๆที
้ ่ไม่ได้
เก่งเลย ไปแข่งที่ไหนก็แพ้ แต่ฟตุ บอลไทยพรี เมียร์ ประสบความสาเร็จอย่างมากๆเลยวันนี ้ เพื่ อที่จะ
ซื ้อชื่อ เช่น โตโยต้ าจ่าย 500 ล้ าน เพื่อซื ้อชื่อ โตโยต้ าไทยพรี เมียร์ ลีกส์ ลูกค้ ายินดีจ่าย ใครจัดก็ได้
มาขอผู้ตดั สินก็ให้ ซึง่ นี ้คือหน้ าของสมาคมที่ต้องส่งเสริม ให้ ทกุ คนได้ ร้ ูจกั กีฬาประเภทนี ้ มาเล่นกัน
เยอะๆ ต้ องอบรมโค้ ช ผู้ตดั สิน ต้ องทาให้ เกิดการเล่นกี ฬาประเภทนี ้มากๆ ซึ่งสวนทางวงการบาสฯ
กับวงการฟุตบอล จะเจริ ญได้ อย่างไรถ้ าองค์กรมีมุมมองผู้บริ หารเช่นนี ้ ทุกวันนีพ้ ี่กวางหันมาทา
ของตัวเองดีกว่า ได้ เท่าไหนเท่านัน้ ตอนที่พี่กวางจัดการแข่งขัน ทางสมาคมฯก็ห้าม แต่มีทีมมา
สมัค ร 500 กว่า ที ม ในขณะที่ ข องสมาคมฯจัด มี อ ยู่ 20 กว่าที ม ผู้ตัด สิ น ไม่ ให้ ม า แต่มี ผ้ ูตัด สิ น
อยากจะมารายการพี่กวางทังนั
้ น้ ต้ องการให้ ผา่ นทางสมาคมฯ อยากมีอานาจกันไปเพื่ออะไร
3. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยควรปรับปรุงและพัฒนาการบริ หารจัดการสื่อด้ านใด หรื อไม่
อย่างไร
ในวงการบาสเกตบอลไทยเรานัน้ สมาคมบาสเกตบอลไทยมีบทบาทแต่ยงั ให้ ความสาคัญ
กับหน้ าที่น้อยไป สมาคมมีหน้ าที่ที่จะต้ องสื่อสาร และทาประชาสัมพันธ์ให้ เป็ น Mass วันนี ้สมาคม
บอกเป็ นหน้ าที่ ของสโมสรที่ ต้ อ งพัฒ นาเด็ก เอง และประชาสัม พัน ธ์ ส โมสรเอง ท าให้ ข าดการ
ประสานงานที่ดีระหว่างสมาคมบาสฯและสื่อสารมวลชนไทย สิ่งนี ้เองก้ ยงั ต้ องได้ รับการพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การสร้ างเครื่ องมือชี ้วัดระดับความนิยมของสโมสรบาสเกตบอลไทย
เฟสบุ๊คจะเป็ นเครื่ องมือหลักในการดูการ Growth ของความนิยม เนื่องจากปั จจุบนั ได้ เกิดกระตุ้น
จากสโมสรน้ องใหม่ อย่า งสโมสรนครปฐมแมดโกท 503 ไฮเทค 104 โมโน 215 ทิ ว นิ ด หน่ อ ย
ขอนแก่น น่าสนใจ ทีมเด็กใหม่ๆ เป็ นเด็เก่านครปฐม ทีมนครปฐมสามารถชนะไฟฟ้า และทิวไผ่งาม
ได้ แมดโกท ใช้ กลยุทธ์ วิเคราะห์ว่าส่วนใหญ่ จะลงผลงานสโมสรตัวเอง แมดโกท ทาเอง มี การ
สร้ าง Content จับ ประเด็นได้ คิดเองทาเอง ตัง้ ฉายาเอง เพราะทุกคนอยากรู้ ว่านครปฐมมี ใคร
เสน่ห์อยู่ตรงที่ทกุ คนเข้ ามาติดตาม กลยุทธ์คือ ทาอย่างไรให้ คนเข้ ามากดไลค์นครปฐมเยอะๆ และ
ต่อไปจะมีการทากิจกรรมกับแฟนเพจ คนที่เข้ ามาเป็ นแฟนเพจต้ องเข้ ามาเป็ นแฟนคลับ เพื่อให้ เค้ า
มีความรู้สึก เค้ าอยากรู้อะไรเค้ าถามผ่านเรา คนที่เข้ ามาในแฟนเพจคือคนที่ชอบกีฬาบาสเกตบอล
พี่กวางจึงใส่กีฬาบาสเกตบอลระดับโลก เรื่ อง NBA เรื่ อง รองเท้ า แพ้ -ชนะ ลงหมด คนเล่นบาสจะ
ชอบเรื่ องรองเท้ า โพสแล้ วใส่ความเห็นไป การโจมตีเพจ การเป็ นสื่อ คือต้ องเป็ นกลาง นาเสนอสิ่งที่
ถูก ต้ อ ง มี ห ลัก ฐานพิ สูจ น์ ได้ ไม่ใช่ทุก คนมาเขี ย นด่า เรา หรื อ โจมตี เรา เพราะอย่างนัน้ ในการ
นาเสนอต้ องไม่อคติ จะทาให้ เห็นพฤติกรรม ว่าเขาชอบอะไร ใครที่มา participate ก็จะลงให้ เขาซึ่ง
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ลักษณะเพจของแต่ละเพจก็จะแตกต่างกันไปโมโน เน้ นคลิป การฝี กซ้ อม ไฟฟ้า เดิมทากราฟฟิ
คสวย ไฟฟ้า
คุณเจษฎา บุญประสม
ผู้ส่ ือข่ าวกีฬาสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง3
1. ความสัมพันธ์ เพื่อการสร้ างความนิยมระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไทยกับสื่อมวลชนไทยและ
ผู้ชมบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
การพัฒ นาเกิดได้ ต้ องมียุทธศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ เชิงรุ กมากขึ ้นได้ โดยอาศัยการดู
กีฬาอื่นๆ และแต่ละหน่วยงานต้ องมีการประสานงานกัน ต้ องร่วมมือกัน อย่างสมาคมฟุตบอลไทย
ก็มีความขัดแย้ งเหมือนกัน แม้ หน่วยงานที่ควบคุมอย่างสมาคมจะไม่เดินหน้ า หน่วยงานเอกชนก็
ต้ อ งเดิน อาจจะมี ป ระสานงานกับ หน่วยงานที่ ค วบคุม บ้ าง อย่างสมาคมบาสเกตบอล ก็ มี ทัง้
สมาคมบาสเกตบอล และสมาคมบาสเกตบอลอาชีพ หน้ าจะคุยกันก่อนเพื่อเริ่ มต้ นวงการบาสบูม
สื่อสารมวลชนสามารถช่วยกันประโคมข่าวได้ แต่อย่างไรก็ตามต้ องได้ รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็ นสมาคม สโมสร เพราะตบมือข้ างเดียวไม่ดงั สื่อเข็นไปฝ่ ายเดียวก็จะมีข้อจากัด
ของสื่ อ อยู่ วงการจะเจริ ญ เติบโตได้ ต้ องหลายฝ่ ายช่วยกัน ไม่ว่าจะองค์ก รที่ มี อานาจควบคุม
องค์กรจัดการแข่งขัน สโมสร ผู้ชม/แฟนคลับ สื่อ (หลายวงกลมมาซ้ อนกัน) อย่างการเติบโตบอล
ไทยลีกส์ เริ่ มจากมีทีมที่น่าสนใจ สื่อไปทา กระแสมากขึ ้น สมาคมทาลีกส์ให้ มีมาตรฐานมากขึน้
สื่อให้ ความสนใจมากขึ ้น มีหลักเกณฑ์ แรงจูงใจ เงินรางวัลมากขึ ้น สามารถเติบโตขึ ้นไปได้
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยผ่านสื่อใด และเป็ นอย่างไร
การจะลงข่าว ก็จะเป็ นพวกเซียนกี ฬ า ที่จะลงข่าวให้ ว่าการแข่งขันอะไรบ้ าง อย่างเช่น
สยามกีฬารายวัน เป็ นหนังสือพิมพ์ จะมีหน้ าแถม จะวอลเลย์บอลบ้ าง บาสเกตบอล กีฬารอบโลก
บ้ าง พี่ไม่แน่ใจว่ามีหนังสืออะไรบ้ างที่จะเป็ นช่องทางในการสื่อสาร โดยรวม โยทัว่ ไปถือว่าค่อนข้ าง
เงียบ สโมสรไม่ค่อยจะประชาสัมพันธ์ เท่าไหร่ ถ้ าใครติดตามวงการกีฬาจะรู้ว่ามีทีมไหนเล่นบ้ าง
อย่างเอกชนตามสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เพจเสื ้อบาส ทาเสื ้อบาสกันเอง สื่อออนไลน์ชว่ ยโปรโมตได้
แต่พลังก็ไม่มากนัก แต่ปัญหาบาสเกตบอลทุกวันนี ้คือการสื่อสาร พี่กวางโดเข้ ามาเล่นตรงนี ้ เป็ น
สิ่งที่ดีม ากที่ 4-5ปี นี เ้ กิ ดสื่ ออินเตอร์ เน็ต เว็บไซต์ เฟสบุค (การบริ หารจัดการสื่ อ -วิวัฒ นาการสื่ อ
ออนไลน์) ทาให้ เราสื่อสารได้ แต่ไม่วงกว้ าง (ประโยชน์ของสื่อออนไลน์) เพราะเป็ นโซเชีบลมีเดีย พี่
กวางสร้ าง Shootit.com พี่กวางถือว่า ประสบความสาเร็ จ มีจานวนผู้เข้ าเล่นถึง 2 หมื่นกว่า (เชค
ในเว็บฯ) เพราะเป็ น Hard Core (Target) แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอ พี่กวางอยากได้ 1 ล้ าน เพื่อให้ คนได้ ร้ ู
มากกว่านี ้ ว่าบาสยังไม่ตาล ทุกววันนี ้ทุกคนคิดว่าบาสตายไปแล้ ว จริ งๆบาสไม่ตาย ยังมีอยู่ในวง
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nich market (ประเภทตลาด) วงจากัด แต่สมาคมบาสฯก็ต้องมาช่วยเราด้ วย สมาคมบาสฯ มาตัด
แข้ งตัดขา ด้ วยมุมมองของผู้บริหาร เช่น การจัดแข่งขันบาส ยิ่งจัดเยอะยิ่งดี แต่กลายเป็ นว่าการจัด
บาสฯต้ องมาผ่านสมาคมฯ ห้ ามไม่สโมสรจัด ห้ ามไม่ให้ ผ้ ูตดั สินไปตัดสิน ก็ทาให้ ยิ่งถอยหลังลง
คลอง ก็ ท าให้ คนเล่ น บาสน้ อ ยลง สมาคมกี ฬ าไทยที่ ป ระสบความส าเร็ จ ทุก วัน นี ม้ ี ส มาคมฯ
อะไรบ้ างที่ marketing เห็นแล้ วอยากทา มีเงินหมุนเวียนเป็ นพันล้ าน คือ ฟุตบอลไทย ทังๆที
้ ่ไม่ได้
เก่งเลย ไปแข่งที่ไหนก็แพ้ แต่ฟตุ บอลไทยพรี เมียร์ ประสบความสาเร็จอย่างมากๆเลยวันนี ้ เพื่อที่จะ
ซื ้อชื่อ เช่น โตโยต้ าจ่าย 500 ล้ าน เพื่อซื ้อชื่อ โตโยต้ าไทยพรี เมียร์ ลีกส์ ลูกค้ ายินดีจ่าย ใครจัดก็ได้
มาขอผู้ตดั สินก็ให้ ซึง่ นี ้คือหน้ าของสมาคมที่ต้องส่งเสริม ให้ ทกุ คนได้ ร้ ูจกั กีฬาประเภทนี ้ มาเล่นกัน
เยอะๆ ต้ องอบรมโค้ ช ผู้ตดั สิน ต้ องทาให้ เกิดการเล่นกีฬาประเภทนี ้มากๆ ซึ่งสวนทางวงการบาสฯ
กับวงการฟุตบอล จะเจริ ญได้ อย่างไรถ้ าองค์กรมีมุมมองผู้บริ หารเช่นนี ้ ทุกวันนีพ้ ี่กวางหันมาทา
ของตัวเองดีกว่า ได้ เท่าไหนเท่านัน้ ตอนที่พี่กวางจัดการแข่งขัน ทางสมาคมฯก็ห้าม แต่มีทีมมา
สมัค ร 500 กว่า ที ม ในขณะที่ ข องสมาคมฯจัด มี อ ยู่ 20 กว่าที ม ผู้ตัด สิ น ไม่ ให้ ม า แต่มี ผ้ ูตัด สิ น
อยากจะมารายการพี่กวางทังนั
้ น้ ต้ องการให้ ผา่ นทางสมาคมฯ อยากมีอานาจกันไปเพื่ออะไร
3. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยควรปรับปรุงและพัฒนาการบริ หารจัดการสื่อด้ านใด หรื อไม่
อย่างไร
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องต้ องประสานงาน ปั ญหาเท่าที่มีข่า วออกสื่อ ในอดีตสมาคม
บาสเกตบอล มีปัญหาที่ตวั บุคคล ไม่คอ่ ยลงรอยกัน ไม่สนับสนุน ไม่ประชาสัมพันธ์ ที่แน่ๆ สมาคม
บาสเกตบอลมีปัญหาภายใน หลายก๊ ก หลายก๊ วน
คุณลักษณ์ สุดา รักษากิจ
หัวหน้ ากองบรรณาธิการข่ าวกีฬา
1. ความสัมพันธ์ เพื่อการสร้ างความนิยมระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไทยกับสื่อมวลชนไทยและ
ผู้ชมบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
ด้ านนักกีฬา เหมือนกับว่าเล่นเก่งอยู่บ้านนอกไม่มีใครเป็ นเห็นแล้ วจะดังได้ ไง ทาทุกอย่าง
ครบแต่ไม่เคยพรี เซนต์ ยิ่งคนรู้มากยิ่งกระแสดียิ่งทาให้ กีฬานันโตมากขึ
้
้น คนสนใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่ง
เพิ่มมูลค่าให้ ตวั เอง อย่างฟุตบอลลิขสิทธิ์เป็ นแบบหลักพันล้ าน ทางานเต็มที่แต่ออ่ นประชาสัมพันธ์
และพรี เ ซนต์ ไ ม่ น่ า สนใจ ต้ องมี ค วามน่ า สนใจมี ก ลยุ ท ธื ไ ม่ ใ ช่ บ อกๆ ต้ องดู ห ลั ก โฆษณ า
ประชาสัมพันธ์ แม้ จะไม่ได้ ร้ ูทกุ อย่างแต่สามารถใช้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ เู ชี่ยวชาญร่วมมือกันได้
2. รับรู้ข้อมูลข่าวสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยผ่านสื่อใด และเป็ นอย่างไร
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สมาคมบาสเกตบอลไทยมี ความสัม พันธ์ กับช่อง 3 นะ ด้ วยตาแหน่ง และเลือกสื่อโดย
เลือกสื่อที่มีฐานคนดูมาก อย่างช่อง 3 อาจจะด้ วยงบประมาณจากัด แต่จริ งๆควรจะทัว่ ถึง กับทาง
ช่อง9 การติดต่อกับทางสมาคมแทบจะไม่มีเลย หรื อเค้ าคิดว่าเราเป็ นนักข่าวเราต้ องวิ่งหาเค้ า ควร
คิดว่ากีฬาบาสเค้ าไม่ได้ ป๊อบปูล่า ต้ องวิ่งหามากกว่า ที่ตอดต่อมาส่วนใหญ่จะเป็ นพวกออแกไนซ์
จัดงาน จะเป็ นคยส่งข่าวให้ บ้าง แต่จะส่งเฉพาะวันแถลงข่าว แต่ระหว่างการแข่งขันไม่มี และยิ่งถ้ า
เราไม่ได้ รับโปรแกรมที่แน่ชดั ไปถึงสนามก็ไม่ร้ ูจะติดต่อใคร จะถามออแกไนซ์เค้ าก็จดั แค่งานแถลง
อย่างไปสนามก็เคยเจอ เวลาทาข่าวก็ต้องการรายชื่อนักกีฬา ไปถึงสนามรายชื่อไม่พร้ อม กรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่มี มีแต่กรรมการนั่งจดสกอร์ ไปถามเค้ าๆก็จะหงุดหงิด ขอเบอร์ เชคผล ก็ไม่ให้
บ่ายเบี่ยง แต่บางรายการก็ พ อใช้ จริ งๆแล้ วการไปสนามต้ องมีข้อมูลชัดเจน ให้ ผ้ ูสื่ อข่าวเข้ าถึง
ข้ อมูลได้ ง่าย
3. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยควรปรับปรุงและพัฒนาการบริ หารจัดการสื่อด้ านใด หรื อไม่
อย่างไร
ต้ องเพิ่ ม การประสานงานกับ ทางสื่ อ สารทางสถานี โทรทั ศน์ ให้ ม ากขึน้ พร้ อมด้ วยการ
เตรี ยมข้ อมูลในการนาเสนอมากขึ ้น เพื่อประโยชน์ในการเกื ้อกูลการทางานร่วมงานกัน
คุณจาลักษณ์ ล้ วนรอด
ตาแหน่ งผู้ส่ ือข่ าวกีฬาสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
1. ความสัมพันธ์เพื่อการสร้ างความนิยมระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไทยกับสื่อมวลชนไทยและ
ผู้ชมบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
อยูใ่ นระดับที่กาลังพัฒนามากขึ ้น เนื่องด้ วยมีลีกอาชีพเข้ ามา
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยผ่านสื่อใด และเป็ นอย่างไร
ผ่านการประสานงานกับสโมสรและสื่อออนไลน์ที่เห็นได้ ในปั จจุบนั
3. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยควรปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสื่อด้ านใด หรื อไม่
อย่างไร
ต้ องมีการพูดคุยประสานงานกันมากขึ ้น เพื่อประโยชน์ในการกาหนดกเนื ้อหาข่าวสารที่
ต้ องการให้ นาเสนอ
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คุณนฤเบศวร์ ถนิมพาสน์ ตาแหน่ ง ผู้ส่ ือข่ าวกีฬาเดลินิวส์
และ คุณเนติ มีโอสถ ตาแหน่ ง ผู้ส่ ือข่ าวกีฬาเดลินิวส์
1. ความสัมพันธ์เพื่อการสร้ างความนิยมระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไทยกับสื่อมวลชนไทยและ
ผู้ชมบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
เมื่อเทียบวงการฟุตบอลแล้ ว ยังอยูใ่ นกระแสที่คอ่ นข้ างน้ อย แต่ก้ได้ มีการตื่นตัวขึ ้นมาจากการ
ที่มีรายกการแข่งขันที่มีการสนับสนุนจากภาคเอกชนมากขึ ้น
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยผ่านสื่อใด และเป็ นอย่างไร
ผ่านรายการการแข่งขันต่างๆที่ได้ ไปทาข่าวภาคสนาม และเห็นเพิ่มขึนบนสื่อโซเชียลมีเดียและ
สื่อออนไลน์
3. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยควรปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสื่อด้ านใด หรื อไม่
อย่างไร
ต้ องเพิ่มความต่อเนื่องในการสื่อสารแบบจุดกระแส เพื่อให้ เกิดความน่าสนใจอยู่
ตลอดเวลา นักกีฬาบาสเกตบอลจะมีบทบาทสาคัญในการนาเสนอกระแสที่โดดเด่น
คุณนที ศรีพารัตน์
ตาแหน่ งผู้ช่วยหัวหน้ าข่ าวกีฬามติชน
1. ความสัมพันธ์ เพื่อการสร้ างความนิยมระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไทยกับสื่อมวลชนไทยและ
ผู้ชมบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
ต้ องมีการให้ เนื ้อหาต่อกันมากขึ ้นเพื่อประโยชน์ในการทาข่าวให้ แก่ผ้ ชู มได้ ติดตาม
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยผ่านสื่อใด และเป็ นอย่างไร
ผ่านการประสานงานกับสมาคมบาสเกตบอลไทยและสโมสรบาสเกตบอลไทยที่ ต้อ ง
ติดต่อกันโดยตรง แต่ในปั จจุบนั มีสื่อออนไลน์ที่ทาให้ มีข้อมูลข่าวสารที่เข้ าถึงง่ายมากขึ ้น
3. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยควรปรับปรุงและพัฒนาการบริ หารจัดการสื่อด้ า นใด หรื อไม่
อย่างไร
พัฒ นาการบูรณาการระหว่างกันในประเด็นการกาหนดเนื อ้ หาในการสื่ อสาร เพื่ อให้ มี
ความชัดเจนและสร้ างการจดจาได้ มากยิ่งขึ ้นในวงการผู้ตดิ ตามกีฬา
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คุณกมลวรรณ เติมสายทอง
ผู้ชมบาสเกตบอลไทย อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
1. ความสัมพันธ์ เพื่อการสร้ างความนิยมระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไทยกับสื่อมวลชนไทยและ
ผู้ชมบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
จะได้ รับความสนใจมากในช่วงที่มีการจัดรายการการแข่งขัน
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยผ่านสื่อใด และเป็ นอย่างไร
ตามช่องโทรทัศน์ที่นาเสนอข่าวกีฬา และเว็บไซต์ขา่ วกีฬา
3. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยควรปรับปรุงและพัฒนาการบริ หารจัดการสื่อด้ านใด หรื อไม่
อย่างไร
ปั จจุบนั มีการใช้ สื่อโซเชียลมากขึ ้น ก็อยากให้ มีเนื ้หาที่กระตุ้นความสนใจ
คุณพัฒน์ สุขมี
ผู้ชมบาสเกตบอลไทยอาชีพนักศึกษาปี ที่ 3
1. ความสัมพันธ์ เพื่อการสร้ างความนิยมระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไทยกับสื่อมวลชนไทยและ
ผู้ชมบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
เมื่อสื่อมวลชนได้ นารายงานผลการแข่งขันออกมา จะทาให้ ร้ ู ว่ามีการแข่งบาสเกตบอล
รายการนันๆ
้
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยผ่านสื่อใด และเป็ นอย่างไร
เฟสบุ๊คของเพจแต่ละสโมสรและเว็บไซต์ขา่ วกีฬา
3. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยควรปรับปรุงและพัฒนาการบริ หารจัดการสื่อด้ านใด หรื อไม่
อย่างไร
อยากให้ มีการจัดกิจกรรมากขึ ้นและมีรายการการแข่งขันที่มากขึ ้นเพื่อ เพิ่มการติดตามได้
อย่างต่อเนื่อง
คุณวทัญญู เลิศปั ญญา
ผู้ชมบาสเกตบอลไทยผู้ช่วยอาจารย์ สอนทาอาหารไทย
1. ความสัมพันธ์ เพื่อการสร้ างความนิยมระหว่างสโมสรบาสเกตบอลไทยกับสื่อมวลชนไทยและ
ผู้ชมบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
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ส่วนใหญ่จะมีรายงานการขแง่ขนั ระหว่างที่มีการแข่งขันเกิดขึน้ และรายงานผลงานการ
แข่งขันให้ ได้ รับรู้ หากมีช๊อตเด็ดๆ หรื อลีลาการเล่นที่โดดเด่นก็จะเป็ นประเด็นในการนาเสนอที่น่าน
สนใจ
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสโมสรบาสเกตบอลไทยผ่านสื่อใด และเป็ นอย่างไร
ช่วงข่าวกีฬาของช่องโทรทัศน์และตามเว็บไซต์ขา่ วกีฬาต่างๆ
3. ท่านคิดว่าสโมสรบาสเกตบอลไทยควรปรับปรุงและพัฒนาการบริ หารจัดการสื่อด้ านใด หรื อไม่
อย่างไร
อยากให้ มีการจัดกิจกรรมที่ได้ รับรู้ในวงกว้ าง
กลุ่มที่ 3 (สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทย)
3)
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จของสโมสรบาสเกตบอลไทย
ดร.เนตรทราย วงศ์ อุปราช กรรมการบริหารนิตยสารชู้ตอิท
และเป็ นหนึ่งในเจ้ าของสโมสรบาสเกตบอลนครปฐมแมดโกทและสิริธร
1. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความสาเร็จสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
กระแสการตอบรับสโมสรนครปฐมแมดโกท และวงการบาสเกตบอลไทยยังเป็ น niche อยู่
มันยังไม่เป็ น Mass ปั ญ หาคือ ไม่ออกนอกกรอบ การจะเติบโตได้ ต้องปฏิรูป วงการจะเปลี่ยนได้
โดยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ฟั งคนให้ เยอะ แล้ ววิเคราะห์ เนื่ องด้ วยผู้บริ หารยังอยู่ในกรอบ ต้ องปฏิ รูป
ความคิด วงการจะเปลี่ยนทันทีเมื่อเปิ ดวิสยั ทัศน์ ฟั งคนเยอะๆ มองให้ มีเป้าหมายให้ ชดั เจน พี่กวาง
เป็ น key ในการวางการสื่อสารให้ นายกสมาคมบาสฯ เพื่อการเลือกตัง้ ได้ แก่ ปล่อย VTR ให้ เค้ า
ตลอดเลย ด้ วยConcept “Change” วงการบาสฯต้ องเปลี่ ยนแปลง โดยทา research เพื่ อให้ ได้
ปั ญ หาที่ แท้ จริ ง ทาให้ ผ้ บู ริ หารสมาคมบาสฯ เพื่อให้ เห็นภาพที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้ เป็ นที่
ปรากฏ จากนันปล่
้ อยการสัมภาษณ์ VTR เจาะรายบุคคล ทาเปน Theme กลุม่ เป้าหมาย ดูได้ จาก
เพจของ admin ดูพฤติกรรม ว่าเขาชอบอะไร ใครที่มา participate ก็จะลงให้ เขา จานวนคนที่เห็น
ได้ คือ ตามสนาม ฯ น้ อยมาก จะเยอะก็ตอนนัดชิง เพราะเรายังต้ องสร้ างลักษณะเพจของแต่ละ
เพจ เช่น สโมสรบาสเกตบอลโมโนแวมไพร์ เน้ นการนาเสนอคลิปการฝี กซ้ อม สโมสรบาสเกตบอล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดิมทากราฟฟิ คสวย
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2. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความนิยมสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
พี่กวางเริ่ มเล่นบาสเกตบอลและติดทีมชาติตงแต่
ั ้ อายุ 14 ปี สมัยก่อนบาสเกตบอลดังกว่า
วอลเลย์บอล ดังคู่กนั มากับฟุตบอล เนื่องด้ วยบาสเกตบอลเคยเป็ นแชมป์ซีเกมส์ ทีมชาติไทยชาย
เคยได้ ถึงเหรี ยญเงินเอเชี่ยนเกมส์ ในช่วงเวลานัน้ เป็ นช่วงเวลาที่มีนกั กีฬาบาสเกตบอลทังชายและ
้
หญิ งจานวนเยอะมาก พี่กวางติดทีมชาติเพราะตัวสูงใหญ่ ทาให้ แข่งกับต่างชาติได้ และมีความ
มุ่งมัน่ ในการที่จะเล่นมีสูง ประกอบกับต่างชาติเล่นบาสช้ ากว่าเรา มาถึงยุคปั จจุบนั ประเทศอื่นๆ
ต่างก็พฒ
ั นาแล้ ว ประเทศเราไม่ใช่ไม่พฒ
ั นา แต่ประเทศเราเท่าเดิม ทาให้ นานาชาติแซงเรา ทังนี
้ ้
ปั จจุบนั องค์กรที่ดแู ลในส่วนของกีฬา คือ สมาคมฯ ทาให้ การพัฒนาวงการบาสเกตบอลย่าอยู่กบั ที่
เพราะว่าไม่มีการพัฒ นาไปข้ างหน้ า อาจจะเป็ นด้ วยในมุมมองของพี่กวาง ตอนที่พี่กวางเริ่ มเล่น
บาส มีหลายสโมสรทาให้ มีการแข่งขันสูง ในการคัดทีมชาติอย่างน้ อย 40 คน แต่ปัจจุบนั อยากได้
ใครจิ ้มเลือก ไม่ได้ เอาคนที่เก่งที่สดุ ในประเทศแล้ วมาคัด มันกลายเป็ นระบบอัตราส่วน เอาสโมสร
นี ้กี่คน สโมสรนันกี
้ ่คน จึงมีแต่สโมสรใหญ่ๆ ไม่กี่สโมสรที่ได้ ติดทีมชาติเด็กๆนักกีฬา ทุกวันนี ้ที่เกิด
ปั ญหาของนักกีฬาบาสเกตบอลไทย คือ ทุกวันนี ้การติดทีมชาติ ไม่สิ่งสูงสุดสาหรั บเค้ าแล้ ว มันไม่มี
อะไรที่น่าภาคภูมิใจเลย สมัยก่อนบอกว่าติดถามชาติ ใครๆก็อยากติด เป้าหมายพี่กวางเล่นแล้ ว
ต้ องติดเพราะมันติดยาก ต้ องฝ่ าฟั นไม่รู่กี่คน การที่เราติดทีมชาติได้ เราโคตรเก่ง นักบาสเกตบอล
สมัยก่อน เมื่อติดทีมชาติได้ แล้ ว คือ เก่ง นักบาสเกตบอลสมัยนีต้ ิด ทีมชาติได้ คือ ความพึงพอใจ
ฝี มือพอได้ เทียบกับการศึกษาที่แบ่งเด็กเป็ นเกรด อย่างเช่น 80 กับ 100 ก็ได้ เกรด A ทาไมจึงไม่
เอาเด็ก คะแนนเต็ม 100 มา เอาองค์ ป ระกอบอื่ น ๆมารวมกัน ได้ เช่น ความประพฤติ ทัศ นคติ
สาหรับวันนี ้สิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือ ความเป็ นกลาง บนพื ้นฐานของหลั กการที่ไม่อยากให้ ใครว่าคุณได้
ก่อน วันนี ้วงการบาสฯ พัฒนาได้ ยากเพราะว่า คนที่ขึ ้นมามีอานาจ คนที่มีอยู่ก็จะเหยียบคนอื่นให้
จมดิน ตัวเองจะอยู่คนเดียวมุมมองแคบ ทัศนคติไม่ดี ใช้ แต่หลักการเก่าๆ ไม่รับอะไรใหม่ๆ ฟั งแต่
ไม่ ท า จึ ง ไม่ เ กิ ด ผล เพราะฉะนั น้ วัน นี ว้ งการบาสเกตบอลจึ ง ตกต่ า สมั ย พี่ ก วางเป็ นแชมป์
บาสเกตบอล 5 สมัยซีเกมส์ หลังจากนันล่
้ วงลงเรื่ อยๆ สวนทางกับวอลเลย์บอล สมัยก่อนบาสไทย
ได้ คนตัวใหญ่เล่นดีหมดเลย แต่ตอนนี ้ไปเล่นวอลเลย์บอลกันหมดแล้ ว เพราะว่า สิ่งแรกเลย ไม่ว่า
จะท าอะไร คือ การบริ ห ารจัด การไม่ดี ไม่ใช้ ค นให้ ถูกกับ งาน (put the right man on the right)
เหมือนกันกับการบริ หารงานของสมามบาสฯ เมื่อผู้บริ หารเข้ ามา ผู้บริ หารแต่ละคนก็จะแตกต่าง
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กันไป บางคนก็ฉันตัดสินใจคนเดียว บางคนก็ขอให้ มีสิ่งที่มนั เคยมีทาแล้ วผ่านไป บางคนก็ฉันอยู่
เหนือคุณ คุณก็ทาของคุณไป ก็ปล่อยปะละเลยไป ในฐานะที่ คณ
ุ เป็ นผู้บริ หารคุณต้ องมองให้ รอบ
ว่า วันนี ้เกิดอะไร เพราะสุดท้ ายเมื่อเกิดอะไรขึ ้น เวลาเค้ าด่า เค้ าก็จะด่านายกสมาคมฯ เมื่อพี่กวาง
ได้ เข้ ามาสัมผัสกับทางสมาคมทาให้ ทราบว่า การไม่มีวิสยั ทัศน์การบริ หารที่แย่ๆ การไม่มีการวาง
แผนการทางาน
3. ความโดดเด่นของสโมสรบาสเกตบอลไทยที่ทาให้ นกึ ถึงได้ เมื่อกล่าวถึงคืออะไร เป็ นอย่างไร
การเปิ ดสโมสรน้ องใหม่อย่างสโมสรนครปฐมแมดโกดสะท้ อนให้ เห็นโครงสร้ างสโมสร
บาสเกตบอลไทยที่ควรจะมี เพื่อให้ เกิดการรับรู้ และระลึกถึงได้ ได้ แก่ ที่มาและความสาคัญ คือ
ได้ รับความนิยมอีก ครัง้ เมื่อได้ รับการบรรจุเป็ นกี ฬาอาชีพ แต่ยังไม่ได้ รับรอง มีสโลแกน Dare to
Dream และได้ SWOT เพื่ อ ให้ เกิ ด การสื่ อ สารที่ ถู ก ต้ อง Strategy การท าให้ สโมสรประสบ
ความส าเร็ จ ด้ ว ย 4 M เป็ น เนตรทราย Model ได้ แก่ Man คื อ จัด การทรั พ ยากรบุค คล ต้ อ งมี
นักกีฬาที่ดีเพื่อให้ ประสบความสาเร็ จ ด้ วยทุกวันนี ้สามารถซื ้อตัวกันได้ พี่กวางจึงซื ้อตัวโดยพี่กวาง
เลือกเลย ด้ วยว่านครปฐมแมดโกทเป็ นสโมสรน้ องใหม่ ยังไม่มีฐาน ซึ่งฐานของสโมสรคือเด็กซึ่งยัง
โตไม่ดี โค้ ช คนดูแลทีม Money สาคัญ ที่สุด แหล่งเงินทุน งบประมาณ marketing สื่ อสารสร้ าง
ชื่ อ เสี ย ง Method of management บริ ห ารจัด การ Strategy ท าอย่างไร สร้ างความรู้ สึก ให้ เป็ น
เจ้ าของสโมสร สร้ างคุณ ค่า กาหนดจุดยืนว่าสโมสรต้ องการอะไรสร้ างวัฒ นธรรมองค์กร สร้ าง
ความสาเร็ จให้ ยงั่ ยืน ยุทธศาตร์ การจัดหารายได้ สาคัญมาก แต่ละหัวข้ อ ต้ องทาอย่างไร พี่กวาง
วางแผน 2557 – 2561 ต้ องวางแผนอย่างน้ อย 4 ปี สาหรับสมาคมบาสฯ วางแผน 1 ปี เพื่อการ
จัดการแข่งขันสมาคมฯ ก็ยงั ทาไม่ได้ ทาให้ คนทาทีมทางานกันลาบาก ยัง มีบาสต้ องแข่งดิวิชนั่ 2
ทาแล้ วมีต้นทุนเสียไปโดยใช่เหตุ
4. อะไรจะเป็ นสิ่งที่ทาให้ สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทยยังคงติดตาม
ในเรื่ องของการจัดการภาพรวมว่าจะจัดการอย่างไร การพัฒ นาศักยภาพนักกี ฬ า การ
จัดสรรงบประมาณ ทาอย่างไร ทาแผน5ปี จัดทาเว็บไซต์ปรับปรุ งเฟสบุค ทาทะเบียนนักกี ฬา ผู้
ฝึ กสอน ให้ อยูใ่ นโซเชียล ผลงานที่ผา่ นมา รายชื่อนักกีฬา โค้ ช การก่อตังสโมสรที
้
มชาย และการซื ้อ
ตัวต่างชาติ
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คุณเจษฎา บุญประสม
ผู้ส่ ือข่ าวกีฬาสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง3
1. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความสาเร็จสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
เท่าที่เคยเห็นเคยสัมผัส ดูกีฬาอย่างเดียวจนตอนนี ้มาทาข่าวกี ฬา เหมือนเล่นเองดูเอง
2. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความนิยมสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
การประชาสัม พันธ์ ไม่ค่อยเข้ ม ข้ น เปรี ยบเหมื อนยุคบอลไทยพรี เมี ยร์ ลี กส์ รุ่นแรกๆ ที่ ดู
กันเองเล่นกันเอง คนดูก็ไม่คอ่ ยเยอะเท่าไหร่ การประชาสัมพันธ์ก็ไม่คอ่ ยมีเท่าไหร่
3. ความโดดเด่นของสโมสรบาสเกตบอลไทยที่ทาให้ นกึ ถึงได้ เมื่อกล่าวถึงคืออะไร เป็ นอย่างไร
ทีมที่ผา่ นมา ทีมบาสเกตบอลไทยที่ทาเชิงประชาสัมพันธ์แล้ วคนรู้จกั เยอะที่สดุ ก็คือไฮเทค
ทีม นาลงแข่งขันประจา อย่างตอนทาที ม ช้ างไทยแลนด์สแลมเมอร์ เป็ นที่ ทราบกันดีว่าเป็ นที ม
ไฮเทค แต่ก็มีการดึงตัวผู้เล่นทีมอื่นๆมาร่วมและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางตัวเอง อย่างบาสไทย
ลีก ไฮเทคก็ไปร่วมกับชลบุรี กระแสทีมดังแต่อย่างไฟฟ้า ทิวไผ่งาม การประชาสัมพันธ์เชิงรับไป คน
ที่ดบู าส คนที่เล่นบาสก็จะรู้จกั การทาการตลาดและการทาประชาสัมพันธ์ยงั ไม่คอ่ ยมีมากเท่าไหร่
4. อะไรจะเป็ นสิ่งที่ทาให้ สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทยยังคงติดตามและให้ ความนิยม
ต่อสโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างต่อเนื่อง
การทาทีมบาสเกตบอลใช้ งบประมาณสูง ไม่แพ้ ทาทีมฟุตบอล แต่รายได้ ของบาสเกตบอล
ไทยไม่คอ่ ยมีเข้ ามา ค่าตัว๋ ก็ไม่มีการเก็บ ดูฟรี ของที่ระลึกก็ทาออกมาไม่เป็ นกิจจะลักษณะ ส่งผล
ต่อรายได้ เจ้ าของทีมย่างเฮียต่าย จึงโอนทีมขายแฟรนส์ไชนส์ให้ คนอื่นไปทาแทน การทาทีมของ
ต่างประเทศ วงการกีฬาทุกวันนี ้เป็ นธุรกิจ อย่างบ้ านเราที่เป็ นธุรกิจจริงๆจังๆ หมายถึงเริ่ มหาเลี ้ยง
ตัวเอง ก็คือ ฟุตบอล อย่างไรก็ตามฟุตบอลไทยกว่าจะเป้นอย่างทุกวันนี ้ได้ ก็ได้ ผา่ นการลองผิดลอง
ถูก มาเยอะ ประเด็ น ส าคัญ มี ที ม ในแต่ล ะจัง หวัด เข้ าร่ ว มมากขึน้ ความเป็ นท้ อ งถิ่ น ท าให้ เกิ ด
ความรู้สึกความเป็ นเจ้ าของร่วม ทาให้ ทีมฟุตบอลของแต่ละจังหวัดเป็ นเหมือนตัวแทนของจังหวัด
อย่าง พี่แป๊ ะ เป็ นคนนครปฐม ก็ร้ ูสึกเชียร์ ทีมบ้ า นเกิดด้ วย แม้ ว่าจะไม่คอ่ ยได้ เข้ าไปดูก็ตาม เพราะ
ด้ วยหน้ าที่การงานและการเดินทางต่างจังหวัด การขนส่งมวลชนก็ไม่ได้ ทวั่ ถึงเหมือนในกรุงเทพฯ
การไปร่วมเชียร์ จงึ ลาบากหน่อย สิ่งหนึง่ ที่ทาให้ วงการฟุตบอลสามารถตังตั
้ วได้ ทาเป็ นธุรกิจได้ เต็ม
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ตัว ก็คือ ตอนปี 2009 AFC ได้ ออกแผนการว่าจะพัฒ นาวงการฟุตบอลของทวีปให้ เป็ นมืออาชีพ
ได้ แก่ การจดทะเบียนให้ เป็ นบริ ษัทจากัด (นิติบคุ คล) มีสนามเย้ าเป็ นของตัวเอง ต้ อขายบัตรเข้ าชม
มีการทาการตลาด มีโครงสร้ างองค์กรที่ชดั เจน ค่าจ้ างนักเตะ ต้ องมีการเซ็นสัญญาเป็ นลายลักษณ์
อักษร จะย้ ายจะซื ้อตัวก็ต้องเป็ น ต้ องผ่านเกณฑ์ของ AFC เพื่อสามารถเข้ าแข่ง AFC Champion
League เหมือน ยูฟ่าแชมเปี ย้ นลีกส์ สโมสรต้ งอผ่านเกณฑ์เพื่อต่อยอดในการพัฒนาลีกส์พฒ
ั นา
เกณฑ์
คุณลักษณ์ สุดา รักษากิจ
หัวหน้ ากองบรรณาธิการข่ าวกีฬา
1. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความสาเร็จสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
อยูใ่ นระยะกลับตัวฟื น้ ขึ ้นมาใหม่ โดยอาศัยบาสเกตบอลไทยลีกส์เป็ นรายการที่จะพลิกฟื น้
วงการบาสเกตบอลไทยให้ กลับขึ ้นมาสร้ างกระแสนิยม
2. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความนิยมสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
จากกระแสบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกอาชีพ จะทาให้ แต่ละสโมสรเกิดการปรับตัว สร้ าง
กระแสนิยมในการนาเสนอสโมสรในที่สาธารณะมากขึ ้น
3. ความโดดเด่นของสโมสรบาสเกตบอลไทยที่ทาให้ นกึ ถึงได้ เมื่อกล่าวถึงคืออะไร เป็ นอย่างไร
รายการการแข่งขันชิงถ้ วยพระราชทาน ก เป็ นการรวมตัวของสโมสรใหญ่ที่มาร่วมกันสร้ าง
เกมที่ทาให้ ผ้ ชู มได้ ร่วมรับประสบการณ์การสร้ างความประทับใจในการเล่นของแต่ละสโมสร
4. อะไรจะเป็ นสิ่งที่ทาให้ สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทยยังคงติดตามและให้ ความนิยม
ต่อสโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างต่อเนื่อง
กระแสเกมการแข่งขันที่สร้ างผลงานที่ดีจะช่วยให้ ผ้ ชู มหันมาติดตามมากยิ่งขึ ้น
คุณจาลักษณ์ ล้ วนรอด
ตาแหน่ งผู้ส่ ือข่ าวกีฬาสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
1. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความสาเร็จสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
อยูใ่ นช่วงเริ่มต้ น หลังจากที่เริ่มมี่การจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกส์
2. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความนิยมสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
ความนิยมมีระดับนึง เนื่องด้ วยยังเป็ นรองวงการฟุตบอล ต้ องอาศัยการกระตุ้นการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่อง
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3. ความโดดเด่นของสโมสรบาสเกตบอลไทยที่ทาให้ นกึ ถึงได้ เมื่อกล่าวถึงคืออะไร เป็ นอย่างไร
การที่มีการเปลี่ยนถ่ายนักกีฬาหน้ าใหม่ๆเพิ่มมากขึ ้น
4. อะไรจะเป็ นสิ่งที่ทาให้ สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทยยังคงติดตามและให้ ความนิยม
ต่อสโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างต่อเนื่อง
ผลงานการแข่งขันและการสร้ างจุดขายของแต่ละสโมสร เช่น ทักษะการเล่นของนักกีฬา
คุณนฤเบศวร์ ถนิมพาสน์ ตาแหน่ ง ผู้ส่ ือข่ าวกีฬาเดลินิวส์
และ คุณเนติ มีโอสถ ตาแหน่ ง ผู้ส่ ือข่ าวกีฬาเดลินิวส์
1. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความสาเร็จสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
มีกระแสมาต่อเนื่อง เมื่อได้ มีการรายการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ ้น
2. ความรู้สึกที่มีตอ่ ความนิยมสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
อยูใ่ นระดับที่กาลังพัฒนา ต้ องอาศัยการดาเนินการประชาสัมพันธ์ยา่ งต่อเนื่อง
3. ความโดดเด่นของสโมสรบาสเกตบอลไทยที่ทาให้ นกึ ถึงได้ เมื่อกล่าวถึงคืออะไร เป็ นอย่างไร
การนาทีมโดยผู้บริหารแต่ละสโมสร จะเป็ นที่ร้ ูจกั กันในวงการบาสเกตบอลไทย
4. อะไรจะเป็ นสิ่งที่ทาให้ สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทยยังคงติดตามและให้ ความนิยม
ต่อสโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างต่อเนื่อง
ผลงานของนักกีฬาและการนาเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่จะช่วยให้ มีช่องทางเพิ่มใน
การติดตามข่าวสาร
คุณนที ศรีพารัตน์
ตาแหน่ งผู้ช่วยหัวหน้ าข่ าวกีฬามติชน
1. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความสาเร็จสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
มีทงั ้ กระแสขาขึ ้นและกระแสขาลง แต่อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั นับว่ามีการพัฒนาเพิ่มมากขึน้
จากที่ผา่ นมา ด้ วยรายการการแข่งขันที่มีมากขึ ้น
2. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความนิยมสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
เป็ นความนิยมในระดับวงการกีฬาบาสเกตบอลด้ วยกันเอง คือ เป็ นการรวมกลุ่มเฉพาะคนที่
ชอบการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
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3. ความโดดเด่นของสโมสรบาสเกตบอลไทยที่ทาให้ นกึ ถึงได้ เมื่อกล่าวถึงคืออะไร เป็ นอย่างไร
การบริ หารสโมสรที่ ท าให้ ส โมสรยังคงอยู่ม าถึง ปั จ จุบัน ได้ อย่าง 3 สโมสรยักษ์ ใหญ่ ๆ
ได้ แก่ สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค สโมสรบาสเกตบอลทิวไผ่งาม และสโมสรบาสเกตบอลการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
3. อะไรจะเป็ นสิ่งที่ทาให้ สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทยยังคงติดตามและให้ ความนิยม
ต่อสโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างต่อเนื่อง
การสร้ างจุดสนใจของแต่ละสโมสร เช่น การจัดกิจกรรมกับเด็กๆและเยาวชน
คุณกมลวรรณ เติมสายทอง
ผู้ชมบาสเกตบอลไทย อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
1. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความสาเร็จสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
มีรายการการแข่งขันระดับประเทศหลายรายการป็ นสิ่งที่ดี
2. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความนิยมสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
สโมสรใหญ่ๆที่อยูม่ านานจะเป็ นที่ร้ ูจกั มากกว่า
3. ความโดดเด่นของสโมสรบาสเกตบอลไทยที่ทาให้ นกึ ถึงได้ เมื่อกล่าวถึงคืออะไร เป็ นอย่างไร
ทักษะการเล่นของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงของสโมสรนันๆ
้
4. อะไรจะเป็ นสิ่งที่ทาให้ สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทยยังคงติดตามและให้ ความนิยม
ต่อสโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างต่อเนื่อง
ผลงานของสโมสรที่จะสร้ างเกมการเล่นให้ มีความประทับใจและเผยแพร่ ข่าวสารออกไป
ในวงกว้ าง
คุณพัฒน์ สุขมี
ผู้ชมบาสเกตบอลไทยอาชีพนักศึกษาปี ที่ 3
1. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความสาเร็จสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไรจะเห็นได้ จากการสร้ างผลงาน
ในการแข่งขันรายการระดับประเทศ
ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความนิยมสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
นักกีฬาบาสเกตบอลแต่ละสโมสรทาให้ จาได้ วา่ การเล่นเป็ นอย่างไรและมาจากสโมสรไหน
2. ความโดดเด่นของสโมสรบาสเกตบอลไทยที่ทาให้ นกึ ถึงได้ เมื่อกล่าวถึงคืออะไร เป็ นอย่างไร
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ลี ล าการเล่ น ของนัก กี ฬ าบาสเกตบอลแต่ล ะสโมสรจะเป็ นที่ พู ด ถึ ง กัน ในวงการกี ฬ า
บาสเกตบอล
3. อะไรจะเป็ นสิ่งที่ทาให้ สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทยยังคงติดตามและให้ ความนิยม
ต่อสโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างต่อเนื่อง
การที่ยงั คงมีรายการการแข่งขันที่นา่ สนใจจะช่วยให้ เกิดกระแสการติดตาม
คุณวทัญญู เลิศปั ญญา
ผู้ชมบาสเกตบอลไทยผู้ช่วยอาจารย์ สอนทาอาหารไทย
1. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความสาเร็จสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
ผลงานที่สโมสรได้ ทาไว้ ในและรายการมีเกมการเล่นที่แตกต่างกันไป
2. ความรู้สกึ ที่มีตอ่ ความนิยมสโมสรบาสเกตบอลไทยเป็ นอย่างไร
โซเชียลมีเดียชวยในการติดตามข่าวสาร ทาให้ ร้ ูความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของแต่ละ
สโมสร
3. ความโดดเด่นของสโมสรบาสเกตบอลไทยที่ทาให้ นกึ ถึงได้ เมื่อกล่าวถึงคืออะไร เป็ นอย่างไร
เกมการเล่นของแต่ละสโมสรจะมีสไตล์การรุ ก -รับของแต่ละเกมการแข่งขันที่แตกต่างกัน
ไป
4. อะไรจะเป็ นสิ่งที่ทาให้ สื่อมวลชนไทยและผู้ชมบาสเกตบอลไทยยังคงติดตามและให้ ความนิยม
ต่อสโมสรบาสเกตบอลไทยได้ อย่างต่อเนื่อง
การจัด กิ จ กรรมให้ เป็ นที่ ป ระจัก ษ์ ม ากขึ น้ จะได้ เพิ่ ม ความน่ า สนใจของวงการกี ฬ า
บาสเกตบอลไทย

ประวัตผิ ้ ูเขียน
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