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บทคดัย่อ 
 

งานวจิยัเรื่องสญัญะของตราสญัลกัษณ์ ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมยีร์ลกีนี้ เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ(In-depth Interview) ใชห้ลกัการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) กบัแฟนคลบัสโมสรฟุตบอลในไทยพรเีมยีรล์กีและศกึษาขอ้มูลจากบทสมัภาษณ์ของผูบ้รหิาร
สโมสร จ านวน 5 สโมสร ผลการวจิยัพบว่า ตราสญัลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรเีมยีรล์กีนัน้ มทีีม่าและการ
ออกแบบตราสญัลกัษณ์ คอื การออกแบบทีส่ือ่ถงึการครอบง าของอ านาจจากผูเ้ป็นเจา้ของสโมสร หรอืการครองอ านาจ
จากชนชัน้ผู้ปกครองในแต่ละสงัคม แม้ว่า จากความหมายที่ทางสโมสรได้ให้ไว้ในการออกแบบและสื่อสารจากตรา
สญัลกัษณ์ต่อแฟนบอลนัน้ คอื การให้ชุมชนได้มสี่วนร่วมในสโมสร มคีวามรูส้กึความเป็นเจา้ของ และสโมสรนัน้เป็น
สว่นหนึ่งของชุมชน แต่การสือ่ถงึการครองอ านาจน า(Hegemony) กย็งัไดส้ะทอ้นออกมาจากตราสญัลกัษณ์ทีป่รากฎอยู่ 
เมื่อมองในภาพรวมแลว้จะพบว่า ตราสญัลกัษณ์ทัง้หมดนัน้จะสะทอ้นถงึการครอบง าของอ านาจตามโครงสรา้งส่วนบน
ของกรมัชี ผู้คนในประชาสงัคมจะถูก ‚ครองอ านาจน า‛(Hegemony) ทางความคิด ความเชื่อ ทศันคติโดยกลุ่ม
ผูป้กครอง และโลกทศัน์ทีถู่กครอบง า จะกลายไปเป็น ‚วฒันธรรมร่วมของผูค้น‛(Popular Culture) และแทรกซมึทัว่ไป 
และในส่วนการรบัรูข้องแฟนบอลทีม่ต่ีอตราสญัลกัษณ์ของสโมสรนัน้ จะรบัรูด้า้นประวตัศิาสตร์ต านานของสโมสรและ
ประวตัศิาสตรข์องจงัหวดั ซึง่เป็นการรบัรูข้องแฟนบอลอนัดบัแรกๆ สว่นการรบัรูท้ีร่องลงมา คอื ความภาคภูมใิจทีม่ต่ีอ
สโมสร 
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Abstract 
 

Research on the signifier of Thai premier league’s football club logos is conducted by qualitative 
method as a research methodology. It is carried out with an in-depth interview on purposive samplings. The 
samplings consist of the members of Thai premier league’s football club. Study is also conducted on the 
interview contents from the managers of five Thai premier leagues. It is found that the design of Premier 
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leagues’ football club logos signify the power and supremacy of the ones who established the leagues. It 
also indicates authority of rulers over communities. However, the league officials define the logos as a 
support for public unity, sense of belonging, and participation in football despite the logos’ apparently 
reflective meanings which imply hegemony. In fact, all football club logos reflect dominating power according 
to Gramche’s Theory of Cultural Hegemony. Socials was controlled ‚Hegemony‛ through their thoughts, 
believes and attitudes by controllers. Visions would be ‘Popular Culture’ and abundant. The FC members’ 
knowledge and awareness on the logos mostly relates to history of the leagues as well as the province 
where the leagues originate from. This is considered a primary level of knowledge while the secondary one is 
the pride they feel for their football clubs.  
 
Keywords: signifier, logo, Thai premier leagues 
 
บทน า 

ประเทศไทยของเรานัน้ กฬีาฟุตบอลไดเ้ขา้มานับรอ้ยกว่าปีแลว้ และมกีารพฒันามาเรื่อยๆจนถงึปจัจุบนัทีม่ี
การจดัการแข่งขนัโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึง่เป็นการจดัฟุตบอลลกีอาชพีอย่างเตม็รูปแบบ ฟุตบอลเป็น
กฬีาที่นิยมที่สุดในประเทศไทย ปจัจุบนัลกีสูงสุดของประเทศไทยใช้ชื่อว่า  โตโยต้าไทยพรีเมยีร์ลกี(Toyota Thai 
Premier League) ซึง่มทีมีฟุตบอลเขา้ร่วมในฤดูกาล 2015-2016 นี้ จ านวน 18 ทมี(วกิพิเีดยี, 2558) ฟุตบอลไทย
พรเีมยีรล์กี ก าลงัเดนิหน้าไปสู่แนวทางที่ถูกต้องอย่างทีแ่ฟนฟุตบอลชาวไทยได้คาดหวงัไว้ หลายๆทมีมกีองเชยีร์ที่
ตดิตามเชยีรก์นัอย่างเหนียวแน่น ทัง้การเป็นเจา้บา้นและแมแ้ต่ออกไปเป็นทมีเยอืน เราสามารถพบเหน็กองเชยีร์จะมี
การรวมกลุ่มรอ้งเพลงประจ าทมีตะโกนเชยีรอ์ย่างคกึคกัทัง้ก่อนแข่งและขณะแข่งขนั  แสดงใหเ้หน็ว่ากระแสคนไทยได้
หนัมาสนบัสนุนสโมสรและใหค้วามสนใจการแขง่ขนัฟุตบอลลกีภายในประเทศมากขึน้เรื่อยๆ 

ส าหรบัการออกแบบตราสญัลกัษณ์ ของสโมสรในไทยพรเีมยีรล์กีนัน้ แมต้ราสญัลกัษณ์จะเป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึ
ความเป็นเอกลกัษณ์ของสโมสร แต่กไ็ดส้ะทอ้นถงึอทิธพิลและการครอบง าของอ านาจบางอย่าง ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่
จะศกึษาสญัญะของตราสญัลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรเีมยีร์ลกีว่าแต่ละสโมสรมกีารสรา้งสญัญะของตนเอง 
ผ่านการออกแบบตราสญัลกัษณ์ของสโมสรอย่างไร อกีทัง้แฟนบอลได้รบัรู้สารผ่านตราสญัลกัษณ์ตามที่สโมสรได้
สือ่สารไปหรอืไม่อย่างไร 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาสญัญะของตราสญัลกัษณ์ ของสโมสรฟุตบอลในไทยพรเีมยีรล์กี 
2. เพื่อศกึษาการรบัรูข้องแฟนบอลต่อตราสญัลกัษณ์ ของสโมสรฟุตบอลไทยพรเีมยีรล์กี 

แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีการครองอ านาจน า(Hegemony)  
ค าว่า ‚ Hegemony ‛ หรอืที่ในงานชิน้นี้ใช้ค าว่า ‚การครองอ านาจน า‛ เป็นค าทีม่ทีีม่าจากภาษากรกีทีว่่า 

‚Hegemon‛ ทีม่คีวามหมายถงึ การน า(leading) การมอี านาจเหนือผูอ้ื่น(prominent power) และมกัจะใชใ้นความหมาย
ของการครองอ านาจทางการเมอืง(political dominance) เป็นส่วนใหญ่ กรมัช ีไดจ้ าแนกวธิกีารในการครองอ านาจน า
ออกเป็น 2 ดา้น คอื 1) Political Hegemony หมายถงึ การสถาปนาระบบการเมอืงระบบหนึ่ง ใหก้ลายเป็นระบบหลกั
ของสงัคม และ 2) Cultural Hegemony มคีวามหมายเช่นเดยีวกบั Political Hegemony เพยีงแต่เปลีย่นมติมิาเป็นดา้น
วฒันธรรม หมายถงึ การสถาปนาระบบคดิระบบวฒันธรรมอนัหนึ่งใหก้ลายเป็นระบบคดิหลกัและวฒันธรรมหลกัของ
สงัคม เพื่อน าไปสูก่ารสรา้งความเหน็พอ้งตอ้งกนั(consensus)(อา้งถงึในกิง่กาญจน์ เอีย่มละออ, 2554) 



3 

 

ความคดิเรื่องการครองอ านาจน าของกรมัชนีัน้ จะใหค้วามส าคญักบัเรื่อง ‚อุดมการณ์‛ (Ideology) โดยเฉพาะ
ในการใช้เป็นแนวทางในการท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวคดิเรื่องของ ‚โครงสร้างสงัคมส่วนล่าง และสงัคมส่วนบน‛ 
(Super Structure) โดยทีก่รมัช ีจะใหค้วามส าคญักบับทบาทของโครงสรา้งส่วนบนมากกว่า และไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึความ
แตกต่างที่ส าคญัระหว่างสงัคม 2 แบบ ภายในโครงสร้างส่วนบนนัน้ ประกอบไปด้วย สงัคมแรก คอื ‚รฐัหรอืสงัคม
การเมอืง‛ (Political Society) ไดแ้ก่ รฐั และองคก์รการทีใ่ชอ้ านาจต่างๆ ของรฐั และสงัคมทีส่อง คอื ประชาสงัคม 
(Civil Society) ไดแ้ก่ ส่วนที่เป็นองค์กรในภาคเอกชน ขณะที่สงัคมการเมอืงด าเนินการสร้างและสบืทอด ‚อ านาจ
ครอบง า‛ (Domination) โดยชนชัน้ปกครอง ผูย้ดึกุมอ านาจรฐั และมอี านาจในการบงัคบัใชก้ฎหมาย(Legislation) และ
มอี านาจบงัคบัรองรบั(Coercion) อยู่ดว้ย แต่ในประชาสงัคมนัน้จะมกีารด าเนินการเพื่อสรา้ง และสบืทอดและรกัษา การ
ครองอ านาจน า โดยใชว้ธิกีารสร้างความยนิยอมพรอ้มใจใหเ้กดิขึน้ในหมู่ประชาชน โดยไม่รูส้กึว่าเป็นการบงัคบั หรอื
เป็น ‚การยนิยอมพรอ้มใจโดยธรรมชาต‛ิ (Spontaneously Consensus) นัน่คอื จะเป็นการใชอ้ านาจน า โดยไม่ใชก้ าลงั 
หรอืความรุนแรง แต่จะเป็นการครองอ านาจน า(Hegemony) ในเชงิพื้นที่(Realm) โดยผ่านเครื่องมอืหรอืกลไกชนิด
ต่างๆ ในแง่นี้โลกทศัน์ของผู้คนในประชาสงัคมจะถูก ‚ครองอ านาจน า(Hegemony)‛ ทางความคดิ ความเชื่อ และ
ทศันคตโิดยกลุ่มผูป้กครอง และโลกทศัน์ทีถู่กครอบง าจะกลายไปเป็น ‚วฒันธรรมร่วมของผู้คน‛ (Popular Culture) 
และแทรกซมึทัว่ไป(อา้งถงึในกิง่กาญจน์ เอีย่มละออ, 2554) 

วชัรพล พุทธรกัษา (2550) ทีไ่ดใ้หค้วามหมาย ‚การครองอ านาจน า‛ หรอื ‚Hegemony‛ หมายถงึ การใช้
อ านาจของกลุ่ม/ชนชัน้ใดๆ เพื่อสรา้งภาวการณ์ครอบครองความคดิ และมอี านาจน าเหนือกลุ่ม/ชนชัน้อื่นๆในสงัคม 
โดยที่การใชอ้ านาจดงักล่าวนัน้ปราศจากการใชค้วามรุนแรง หรอืการบงัคบัเชงิกายภาพ แต่เป็นการใช้อ านาจผ่าน
กลไกชนิดต่างๆ เพื่อครอบครองความคดิ โน้มน้าว และท าใหเ้กดิการยอมรบั เพื่อก่อใหเ้กดิขึน้ซึง่ความยนิยอมพรอ้มใจ 
และไดร้บัการสนับสนุนจากกลุ่มพลงัทางสงัคม โดยผูท้ีถู่กกระท านัน้ไม่ทราบ หรอืไม่สามารถตระหนักไดว้่าตนไดถู้ก
ครอบครองความคดิไปแลว้ 

แนวคิดและทฤษฎีสญัญะกบัมายาคติ (Myth) 
สญัวทิยา เป็นศาสตรท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัระบบของสญัลกัษณ์ ทีป่รากฏอยู่ในความคดิของมนุษยอ์นัถอืเป็นทุกสิง่

ทุกอย่างทีอ่ยู่รอบตวัของเรา ไดแ้ก่ ภาษา รหสัสญัญาณ เครื่องหมาย หรอือื่นๆ ซึง่หมายถงึ สิง่ทีถู่กสรา้งขึน้มา เพื่อให้
มคีวามหมายแทนของจรงิ ตวัจรงิ ในตวับทและในบรบิทหนึ่งๆ(ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, 2555) การน าทฤษฎ ี      
สญัวทิยามาใชใ้นการศกึษาการสือ่สารของมนุษยม์ุง่เน้นการทบทวนแนวทางและวธิกีารวเิคราะหค์วามหมายตามทศันะ
การประกอบสรา้ง(constructionist approach) ซึง่ไม่เชื่อว่าวตัถุบนโลกจะมคีวามหมายในตวัมนัเอง แต่มนุษยต่์างหาก
ทีเ่ป็นผูป้ระกอบสรา้งความหมายใหก้บัสิง่ต่างๆ การสือ่สารของมนุษยจ์งึเป็นจุดก าเนิดของความหมาย 

F.de Saussure ผูว้างรากฐานวชิาสญัวทิยาให้อธบิายค านิยามของสญัวทิยาไวว้่า สญัวทิยาเป็นศาสตร์ที่
ศกึษาวถิชีวีติ ของสญัญะภายในสงัคมทีส่ญัญะนัน้ ถอืก าเนิดขึน้มา รวมทัง้แสวงหากฎทีค่วบคุมอยู่เบือ้งหลงั ซึง่ก็
หมายถงึ การศกึษาการถอืก าเนิด การเจรญิ การแปรเปลีย่นและการสญูสลายของสญัญะตวัหนึ่งๆ สญัวทิยาจะศกึษา
ประเภทต่างๆ โดยจะสนใจวธิกีารสบืทอดความหมายของสัญญะเหล่านัน้ รวมไปถึงวธิกีารที่สญัญะเหล่านัน้เขา้มา
เกีย่วพนักบัผูใ้ชส้ญัญะ เนื่องจากแทจ้รงิกเ็ป็นผลผลติจากความคดิมนุษยซ์ึง่เกดิมาจากการประกอบสรา้งของมนุษย ์
ดงันัน้ จงึตอ้งเขา้ใจมนุษยผ์ูส้รา้งสญัญะนัน้(Culler,1976) 

Saussure แบ่งสญัญะออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคอื ตวัหมาย(Signifier) เป็นรูปแบบทางกายภาพของ
สญัลกัษณ์ ส่วนที่สองคอื ตวัหมายถึง(Signified) คือ บรบิทภายในใจที่ถูกหมายถึงโดยตวัหมาย การศกึษาใน
เชงิสญัญะจะเน้นการหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัหมายกบัตวัหมายถงึ เพื่อดวู่าความหมายถูกสรา้งขึน้และถูกถ่ายทอด
ออกมาอย่างไร โดยน าเอาตวับทมาวเิคราะหเ์พื่อดวู่าตวัหมายนัน้สรา้งความหมายอย่างไร(Culler,1976) 
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R. Barthe เสนอว่าจากสิง่ทีเ่ราเรยีกหรอืเขยีนถงึกบัสิง่ทีเ่ป็นความหมายทีส่ื่อออกมามสีิง่ทีเ่รยีกว่า  ‚สญัญะ‛ 
เกิดขึ้นในภาษาโดยสญัญะเป็นตวัเชื่อมโยงความคิด(concept) เข้ากบัภาพ(image) ดงันัน้สญัญะจึงเป็นตัวสื่อ
ความหมายทางภาษาในสงัคมสมยัใหม่ มนุษยส์รา้งสญัญะขึน้มาเพื่อสือ่ความหมายทางวฒันธรรม(Barthe,1972) 

ขัน้ตอนในการแสดงความหมายสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระดบั คอื 1) Denotation เป็นการตคีวามตาม
ความหมายตรง เป็นระดบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความจรงิตามธรรมชาต ิเป็นการอา้งถงึสามญัส านึกหรอืความหมายทีป่รากฎ
แจ่มแจง้อยู่แลว้ของสญัญะ(Sign) และ 2) Connotation เป็นการตคีวามหมายโดยนัยแฝง การตคีวามหมายในขัน้นี้จะ
เป็นการตคีวามหมายในระดบัทีม่ปีจัจยัทางวฒันธรรมเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากตวัของสญัญะเอง เป็นการ
อธบิายถึงปฏสิมัพนัธ์ที่เกดิขึน้เมื่อสญัญะกระทบกบัความรูส้กึหรอือารมณ์ของผู้ใชแ้ละคุณค่าทางวฒันธรรมของเขา  
ซึง่สญัญะในขัน้นี้จะท าหน้า ที ่ 2 ประการ คอื ถ่ายทอดความหมายโดยนัยแฝง และถ่ายทอดความหมายในลกัษณะ
มายาคต(ิMyths)(อา้งถงึในนพพร ประชากุล, 2549) 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

กติตพิงศ ์กุลโศภนิและปรญิ ลกัษิตามาศ (2555) ไดศ้กึษาคน้ควา้เรื่องการรบัรูอ้ตัลกัษณ์ตราสนิคา้นิยมของ
สโมสรทมีฟุตบอลในประเทศไทย ซึง่ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูต่้ออตัลกัษณ์ตราสนิคา้ทีน่ิยมของสโมสรทมีฟุตบอลใน
ประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และอตัลกัษณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนั อตัลกัษณ์ทีส่รา้งแรงจูงใจ และอตัลกัษณ์ของผูช้ม
ทีน่ิยมสโมสรทมีฟุตบอล มคีวามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุต่อความภกัดขีองผูช้มทีน่ิยมสโมสรทมีฟุตบอลต่อการรบัรูอ้ตัลกัษณ์
ตราสนิคา้สโมสรทมีฟุตบอล ขณะทีป่รศันีย ์สนิพมิลบูรณ์ (2552) ไดท้ าการวจิยัในเรื่องการรบัรูภ้าพมายาต่อฟุตบอล
พรเีมยีรล์กีองักฤษของแฟนฟุตบอลชาวไทย ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูภ้าพมายาในฟุตบอลพรเีมยีรล์กีองักฤษมทีัง้
การรบัรูภ้าพมายาทีส่รา้งขึน้โดยฟุตบอลพรเีมยีรล์กีองักฤษเอง อาท ิภาพลกัษณ์ของสโมสรภาพลกัษณ์ของนกัฟุตบอล
และผูจ้ดัการทมี และภาพมายาทีแ่ฟนฟุตบอลสรา้งขึน้เอง ไดแ้ก่ ค าจ ากดัความเกีย่วกบัฟุตบอลต่างๆ เช่น ความเป็น
ทมี ความเรา้ใจ อจัฉรยิะลกูหนงั เล่นบอลฉลาด ความเป็นมอือาชพี เป็นต้น รวมไปถงึความเชื่อและสญัญะต่างๆ ผ่าน
วตัถุ สิง่ของทีเ่กีย่วกบัทมี ภาพมายาเหล่านี้ส่งผลใหแ้ฟนฟุตบอลมคีวามสนใจและมคีวามชอบในทมีฟุตบอลแต่ละทมี
มากขึน้ และวรุตม ์โอนพรตัน์วบิลู (2553) ไดท้ าการวจิยัในเรื่องปจัจยัการสื่อสารกบัการก่อตวัและการธ ารงรกัษากลุ่ม
แฟนคลบัของสโมสรฟุตบอลในไทยพรเีมยีร์ลกี จากผลการวจิยัพบว่า ภายในกลุ่มแฟนคลบัเมอืงทอง ยูไนเต็ดและ
พทัยา ยไูนเตด็มกีารแบ่งภาระหน้าทีอ่ย่างชดัเจน  สว่นรปูแบบเครอืขา่ยการสือ่สารในกลุ่มเมอืงทอง ยูไนเตด็ และจุฬา 
ยูไนเต็ดใช้เครอืข่ายแบบมศีูนย์กลาง การท่าเรอืไทย เอฟซแีละพทัยา ยูไนเตด็ใชเ้ครอืข่ายที่ตดิต่อกนัไดห้มดทุกคน 
ดา้นช่องทางการสื่อสารในกลุ่มทุกสโมสรใชเ้วบ็บอรด์และการโทรศพัทก์ารก่อตวัของกลุ่มแฟนคลบัเมอืงทองยูไนเต็ด
ส่วนมากเกดิจากผู้ส่งสารที่เป็นเจ้าของสื่อ ได้แก่  สื่อมวชนและสื่อออนไลน์ โดยมเีนื้อหา ได้แก่  เรื่องพื้นที่ ข้อมูล
สโมสร จ านวนแฟนคลบั แนวทางการเชยีร ์และการจดัการทีด่ขีองสโมสร 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ(Qualitative Research) พรอ้มการสงัเกตแบบมสี่วนร่วม 
(Participant Observation) เพื่อท าการศกึษาโดยอาศยัแนวคดิปรากฎการณ์วทิยา(Phenomenology) คอื เป็นวธิกีาร
ศกึษาโดยใหบุ้คคลอธบิายเรื่องทีต่นมปีระสบการณ์ต่างๆโดยตรง โดยมพีืน้ฐานความเชื่อทีว่่าบุคคลจะรูด้ใีนเรื่องทีต่นมี
ประสบการณ์มาก่อน ผูว้จิยัใชว้ธิกีารศกึษาประกอบดว้ย 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัเพื่อทราบแนวคดิ ทฤษฎต่ีางๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ตราสญัลกัษณ์ พรอ้มทัง้ศกึษา
เอกสารและบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารสโมสร เพื่อศึกษาถึงแนวคิดของการออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อตอบ
วตัถุประสงคใ์น ขอ้ 1 โดยศกึษาทมีฟุตบอลในไทยพรเีมยีรล์กี รวมทัง้สิน้ 5 สโมสร ดงันี้ สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส   
เอฟซ,ี สโมสรฟุตบอลราชบุรมีติรผล เอฟซ,ี สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซ,ี สโมสรฟุตบอลชลบุร ีเอฟซ ีและสโมสร
ฟุตบอลศรสีะเกษ เอฟซ ี
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2. สมัภาษณ์กบัแฟนบอลของสโมสรในเชงิลกึ(In-depth Interview) จ านวน 5 สโมสร พรอ้มการสงัเกตแบบ มี
สว่นร่วม(Participant Observation) โดยการร่วมเขา้ชมฟุตบอลกบัแฟนบอลดว้ย เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของแฟนบอลทัง้
เป็นทมีเหยา้และเป็นทมีเยอืน เพื่อน าขอ้มูลประกอบการศกึษาถงึการถอดรหสัการรบัรูต้ราสญัลกัษณ์ของแฟนบอลใน
แต่ละสโมสร ว่ามกีารรบัรู้สญัญะอย่างไร เพื่อตอบวตัถุประสงคใ์น ขอ้ 2 โดยมกีารสมัภาษณ์แฟนบอลของสโมสร
ฟุตบอลในไทยพรเีมยีรล์กีทัง้หมดจ านวน 28 คน โดยใชห้ลกัการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) คอื 
การเลอืกตวัอย่างโดยค านึงถงึคุณสมบตัติามที่ผูว้จิยัต้องการศกึษาเป็นเกณฑ์ และน าเสนอขอ้มูลโดยผูว้จิยัจงึใชก้าร
พรรณนาเชงิวเิคราะห(์Analysis Description) 
ผลการวิจยัและอภิปลายผล 

สว่นที ่1 : สญัญะของตราสญัลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอลไทยพรเีมยีรล์กี 
ศกึษาบทสมัภาษณ์ของผูบ้รหิารสโมสรฟุตบอลในไทยพรเีมยีรล์กี จ านวน 5 สโมสร โดยคดัเลอืกใหก้ระจาย

ไปทัง้กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ดงันี้ 
1. สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซ ี

ตราสญัลกัษณ์สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซ ี
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ตราสญัลกัษณ์สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซ ี
ความหมายของตราสญัลกัษณ์ 
สโมสรฟุตบอล บางกอกกล๊าส หรอืเรยีกกนัสัน้ ๆ คุน้หูกนัว่า BGFC(Bangkokglass Football Club) มตีรา

สโมสรเป็นรูปกระต่ายสขีาวบนพื้นสเีหลอืง ขลบิสแีดง แต่สเีสือ้ของสโมสรคอื เขยีวขาว เสือ้ส ารอง  คอื สฟ้ีา และสี
เหลอืง ดว้ยเหตุทีม่สีญัลกัษณ์เป็นรูปกระต่าย จงึถูกขนานนามว่า กระต่ายแกว้  ทีม่าของกระต่าย คอื ประธานสโมสร 
คุณ ปวณี ภริมยภ์กัด ีเกดิปีเถาะ(ภายใต้บรษิทั บจีเีอฟซสีปอรต์จ ากดั) ส่วนทีม่าของ แกว้ มาจากผลติภณัฑห์ลกัของ
กลุ่มบรษิทับางกอกกล๊าส ทีผ่ลติขวดแกว้เป็นหลกั จงึรวมกนัเรยีกว่า กระต่ายแกว้(สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี, 2558) 

2. สโมสรฟุตบอลราชบุรมีติรผล เอฟซ ี
ตราสญัลกัษณ์สโมสรฟุตบอลราชบุรมีติรผล เอฟซ ี

 
 
 
 

 
ภาพที ่2 ตราสญัลกัษณ์สโมสรฟุตบอลราชบุรมีติรผล เอฟซ ี

ความหมายของตราสญัลกัษณ์ 
สสีม้ หมายถงึ สโมสรราชบุรมีติรผล เอฟซ ี
สดี า หมายถงึ อ านาจบารมสีง่เสรมิซึง่กนัและกนั 
สทีอง หมายถงึ ความเจรญิรุ่งเรอืงและมคีุณค่า 
สขีาว หมายถงึ ธาตุทอง 
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ดา้นซา้ยบนของตราสญัลกัษณ์ หมายถงึ แม่น ้าแม่กลองทีค่อยหล่อเลีย้งชาวราชบุรเีสมอมา 
มงกุฎ หมายถงึ ความภาคภูมใิจของชาวราชบุร ี
ดาวทัง้สองดวง หมายถงึ การไดแ้ชมป์ ดวีชิ ัน่ 2 และแชมป์ ดวีชิ ัน่ 1 
มงักร หมายถงึ จงัหวดัราชบุร ี
ลกูบอล หมายถงึ การทีส่โมสรราชบุรมีติรผล เอฟซ ีไดอ้ยู่ในลกีสงูสดุในประเทศไทย 
RBM FC กค็อื ราชบุรมีติรผล เอฟซ ีสว่นขา้งล่างกจ็ะม ีThe Dargons นัน้คอื ชื่อเล่นของสโมสร 

ล่างสดุจะมชีื่อจงัหวดั และผูน้ับสนุนหลกั หมายถงึ การช่วยกนัโอบอุม้สโมสรของคนในจงัหวดัและผูส้นับสนุน(สโมสร
ราชบุรมีติรผล เอฟซ,ี 2558) 

3. สโมสรฟุตบอลสพุรรณบุร ีเอฟซ ี
ตราสญัลกัษณ์สโมสรฟุตบอลสพุรรบุร ีเอฟซ ี

 
 
 

 
 
   ภาพที ่3 ตราสญัลกัษณ์สโมสรฟุตบอลสพุรรบุร ีเอฟซ ี

ความหมายตราสญัลกัษณ์ 
ประเดน็แรก คอื ค า 3 ค า ทีม่คีวามส าคญัส าหรบัทมีกฬีา และสโมสรแห่งนี้ ไดแ้ก่ "วนิัย หมัน่เพยีร ซื่อสัตย"์ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ด้านล่างฐานของตราสญัลกัษณ์ใหม่ ในรูปแบบอกัษรละตินที่เขยีนว่า "Modestia Peseverantia 
Probitas" ประเดน็ทีส่อง คอื "ช่อมะกอก" อกีหนึ่งสิง่ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของชยัชนะ และประเดน็สุดทา้ย คอื แถบลูกศร
ดา้นบนตราสญัลกัษณ์ทีส่ือ่ความหมายถงึกองเชยีรค์นทัง้ 10 อ าเภอ ในจงัหวดัสพุรรณบุร ีในสว่นของ "วนิยั หมัน่เพยีร 
ซือ้สตัย"์ ภาษาละตนิ คอื  "Modestia Peseverantia Probitas" 

ความมวีนิยั หมายถงึ การมวีนิยัทัง้ใน และนอกสนาม การมวีนิยัในสนามคอื การท าหน้าทีข่องตวัเองใหด้ทีีส่ดุ 
การมีวินัยนอกสนามหมายถึงการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนให้กับแฟนบอล ค าว่าวินัย ในภาษาอังกฤษคือ 
"Discipline" มรีากศพัทภ์าษาละตนิ คอื "Modestia" 

หมัน่เพยีร หมายถงึ ในการท าอะไรกแ็ลว้แต่ในครัง้แรกหากไม่ประสบความส าเรจ็ กต็้องมกีารพยายามท าใน
ครัง้ทีส่อง ครัง้ทีส่าม ความพยายามอยู่ทีไ่หนความส าเรจ็อยู่ทีน่ัน้ ความวริยิะอุสาหะ ความขยนัหมัน่เพยีรนัน้ เป็นอกี
หน่ึงปจัจยัหลกัทีจ่ะท าให้ประสบความส าเรจ็ ค าว่าหมัน่เพยีร ในภาษองักฤษคอื "Perseverance" มรีากศพัทภ์าษา
ละตนิ คอื "Peseverantia" 

ซื่อสตัย ์หมายถงึ นักกฬีาทุกคนต้องซื่อสตัยก์บัตวัเอง ซื่อสตัยก์บัอาชีพของตวัเองทีท่ าอยู่ ซื่อสตัยก์บัแฟน
บอล ซื่อสตัย์กบัสโมสร ในภาษองักฤษ คอื "Honesty" มรีากศพัท์ภาษาละติน คอื "Probitas" สามค านี้ "วนิัย หมัน่
เพยีร ซื่อสตัย"์ แปลเป็นภาษอกัฤษก ็คอื "discipline perseverance honesty" โดยการน ามาใสใ่นตราสญัลกัษณ์นัน้เรา
จะเหน็ค าขวญัในเครื่องหมาย หรอืตราสญัลกัษณ์ต่างๆ หากใช้ภาษาไทย กจ็ะไปใชร้ากศพัท์ของภาษาไทยคอืบาล ี
สนัสกฤต ดงันัน้ถา้เราจะใชภ้าษาอกัฤษ เรากจ็ะไปทีร่ากศพัทข์องภาษาองักฤษคอืภาษาละตนิ โดยค าแรก ภาษาลาตนิ
ของค าว่า  "discipline" เราใชค้ าว่า "Modestia" ค าที2่ "Perseverance" เราจะใชค้ าว่า "Peseverantia" และค าสุดทา้ย 
"Honesty" ซึง่ทัง้ 3 ค านี้  "Modestia Peseverantia Probitas" ทีแ่ปลว่า "วนิัย หมัน่เพยีร ซื่อสตัย"์ จะเป็นรากฐานที่
ส าคญัของตราสญัลกัษณ์ใหม่สโมสร ซึง่จะอยู่เป็นฐานใหก้บัสพุรรณบุร ีเอฟซ ี 

ช่อมะกอก หมายถงึ เป็นสญัลกัษณ์ของชยัชนะ 
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ลูกศร ทางดา้นซา้ยม ี5 ลูกศร ดา้นขวาม ี5 ลูกศร หมายถงึ อ าเภอทัง้ 10 อ าเภอ ทีอ่ยู่ในจงัหวดัสุพรรณบุร ี
เป็นสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุของสโมสรแห่งนี้ กค็อืแฟนบอลทัง้ 10 อ าเภอ 

EST ซึง่แปลว่า Establish หมายถงึ ปีทีต่ัง้สโมสรสพุรรณบุร ีเอฟซ ี 
เจ้าพระยาไชยานุภาพ หรอื ช้าง หมายถึง ช้างศกึยุทธหตัถี ช้างของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็น

สญัลกัษณ์ของจงัหวดัสพุรรณบุร ี
  จากการศกึษาพบว่า การออกแบบตราสญัลกัษณ์ของสโมสรสพุรรณบุร ีเอฟซ ีมหีลกัคดิและความสมัพนัธก์บั
ชุมชนแฟนบอลชาวสพุรรณบุรเีป็นหลกั ทัง้ชา้งยุทธหตัถ ีทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัสพุรรณบุร ีลูกศรทีห่มายถงึแฟน
บอลทีใ่หก้ารสนบัสนุนสโมสรทัง้สบิอ าเภอ(สโมสรสพุรรณบุร ีเอฟซ,ี 2558) 

4. สโมสรฟุตบอลชลบุร ีเอฟซ ี
ตราสญัลกัษณ์สโมสรฟุตบอลชลบุร ีเอฟซ ี

 
            
   

  
 ภาพที ่4 ตราสญัลกัษณ์สโมสรฟุตบอลชลบุร ีเอฟซ ี

ความหมายตราสญัลกัษณ์ 
ถิน่นิยม คอื บุคลกิทีเ่รยีบง่าย จรงิใจ และตรงไปตรงมา 
ศรทัธา ฟ้า-น ้าเงนิ คอื สแีห่งศรทัธาและความหวงัของสโมสรชลบุร ีเอฟซี ทีม่ทีีม่าจากภาพของพืน้ทะเลและ

ทอ้งฟ้าของจงัหวดัชลบุร ี
จา้วแห่งทอ้งทะเล คอื รวดเรว็และดุดนั หากเปรยีบพืน้สนาม คอื ทอ้งทะเล ชลบุร ีเอฟซ ี ก ็คอื "ฉลามชล" 

จา้วผนืน ้าอนักวา้งใหญ่แห่งนี้ 
รวดเรว็และดุดนั คอื ดว้ยสไตลก์ารเล่นทีเ่น้นเกมบุก เปิดฉากอย่างรวดเรว็และดุดนั อนัเป็นเอกลกัษณ์ ดัง่การ

จู่โจมของฉลามหนุ่ม ทีก่ าลงัออกล่าฝนั พวกเราทุกคนมคีวามฝนัเพื่อฟุตบอลไทยยากแค่ไหนตอ้งท าไดไ้ล่ล่าฝนั 
จากการศกึษาพบว่า การออกแบบตราสญัลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอลชลบุร ีเอฟซ ีจะมแีนวคดิทีใ่หค้วามส าคญั

กบัชุมชนแฟนบอลชาวชลบุรเีป็นหลกั ทัง้ฉลามทีห่มายถงึ ความเป็นเจา้แห่งทอ้งทะเล สฟ้ีา-น ้าเงนิ กเ็ป็นสขีองทะเลซึง่
มคีวามเป็นชุมชนเมอืงทีม่พีืน้ทีต่ดิทะเล(สโมสรชลบุร ีเอฟซ,ี 2558) 

5. สโมสรฟุตบอลศรสีะเกษ เอฟซ ี
ตราสญัลกัษณ์สโมสรฟุตบอลศรสีะเกษ เอฟซ ี

 
 
 
 

 
                ภาพที ่5 ตราสญัลกัษณ์ศรสีะเกษ เอฟซ ี

ความหมายของตราสญัลกัษณ์ 
สแีสด หมายถงึ สปีระจ าจงัหวดัศรสีะเกษ คอื ความเจรญิรุ่งเรอืง 
ดอกไม ้หมายถงึ ดอกล าดวน ซึง่เป็นดอกไมป้ระจ าจงัหวดั 
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ปราสาทหนิ หมายถงึ ปราสาทสระก าแพงใหญ่ ซึ่งศรสีะเกษมปีราสาทขอมอยู่จ านวนมาก จนไดช้ื่อว่าเป็น
ดนิแดนแห่งปราสาทขอมโบราณ  เช่น ปราสาทสระก าแพงใหญ่ ปราสาทสระก าแพงน้อย ปรางค์กู่ ปราสาท
โดนตวล ปราสาทเยอ ปราสาททามจาน(ปราสาทบ้านสมอ) เป็นต้น เท่าที่ส ารวจพบขณะนี้ ยงัคงมรี่องรอย และขึน้
ทะเบยีน เป็นโบราณสถานแล้ว 16 แห่ง จนได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งปราสาท มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม วถิี
วฒันธรรมของชาวศรสีะเกษ มลีกัษณะพเิศษทีม่คีวามหลากหลายของชนเผ่าต่างๆ ในพืน้ที ่ไดแ้ก่ สว่ย เขมร ลาว เยอ 
จงึเรยีกขานกนัอกีชื่อหนึ่งว่า ‚ดนิแดนสีเ่ผ่าไทย‛ 

กรูปร ีหมายถึง กูปร ีสตัว์ป่าหายาก ที่จะพบได้ที่จงัหวดัศรสีะเกษ และในแถบเทอืกเขาพนมดงรกัรวมทัง้
ชายแดนไทยกมัพชูา(สโมสรศรสีะเกษ เอฟซ,ี 2558) 

จากการศกึษาขอ้มูลทัง้หมด 5 สโมสรในไทยพรเีมยีร์ลกีแลว้ จะพบว่า การออกแบบสญัลกัษณ์ของสโมสร
ต่างๆ นัน้มหีลกัคดิที่มคีวามเชื่อมโยงสมัพนัธ์กบัสงัคม ชุมชน หรอืบุคคล และเมื่อน ามาเปรยีบเทยีบถึงลกัษณะการ
ออกแบบทีม่สีญัญะ ความสมัพนัธแ์ละการใหค้วามหมาย จะสอดคลอ้งและเชื่อมโยงกนั 

สว่นที ่2 การรบัรูข้องแฟนบอลต่อตราสญัลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอลไทยพรเีมยีรล์กี 
1. สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซ ี
การรบัรูข้องแฟนบอลต่อตราสญัลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส  เอฟซ ีผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์แฟนบอล

ทีม่าชมฟุตบอลทีส่นามแข่งขนั จ านวน 7 คน ผู้ใหส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-45 ปี จากการ
สมัภาษณ์พบว่า การรบัรูข้องแฟนบอลทีม่ต่ีอตราสญัลกัษณ์ของสโมสรนัน้ มจี านวน 3 คน รบัรูไ้ดว้่า ตราสญัลกัษณ์
ของสโมสรมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที่ไม่เหมอืนใคร แปลก และจดจ าง่าย อกี 2 คนรบัรูไ้ดว้่ามคีวามเรยีบง่าย 
สบายๆ เนื่องจากเป็นกระต่ายเลยไม่ดุเหมอืนสโมสรอื่น และกย็งัมกีารรบัรูใ้นดา้นอื่นอกี เช่น ความเคร่งขรมึ ทีจ่ะต้อง
ท าใหส้โมสรอื่นเขาเกรงกลวับา้ง ความน่ารกั ความรกัความศรทัธาทีม่ต่ีอสโมสรซึง่เกนิกว่าจะใหค้ าอธบิายใดๆ และยงั
มคีวามฮกึเหมิเมื่อไดอ้ยู่ในสนามอยากเหน็ทมีตนเองไดร้บัชยัชนะ แต่ในอกีด้านหนึ่งกย็งัมอีกี 2 คนทีม่รีูส้กึไม่ชอบและ
เฉยๆ กบัตราสญัลกัษณ์ของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซ ี

2. สโมสรฟุตบอลราชบุรมีติรผล เอฟซ ี
การรบัรูข้องแฟนบอลต่อตราสญัลกัษณ์สโมสรฟุตบอลราชบุรมีติรผล เอฟซ ีผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์แฟนบอลทีม่า

ชมฟุตบอลทีส่นามแขง่ขนั จ านวน 3 คน ผูใ้หส้มัภาษณ์เป็นเพศชายทัง้หมด อายุระหว่าง 38-42 ปี ทุกคนเป็นคนทีเ่กดิ
และเตบิโตทีจ่งัหวดัราชบุร ีต้องเชยีรท์มีบา้นเกดิ และไดเ้ดนิทางมาเชยีรเ์ป็นทมีเยอืนแทบทุกนัด เดนิทางมาเชยีรท์ัง้
ครอบครวั ถอืเป็นการพกัผ่อน ท่องเที่ยวและได้ท ากจิกรรมร่วมกนัในครอบครวั และเป็นอกีสงัคมหนึ่งที่ได้มาพบปะ
เพื่อนฝงู มาพดูคุยกนัในสิง่ทีช่อบเหมอืนกนั จากการสมัภาษณ์พบว่า การรบัรูข้องแฟนบอลทีม่ต่ีอตราสญัลกัษณ์ของ
สโมสรนัน้ ซึง่ทัง้ 3 คนทีไ่ดร้บัรูต้ราสญัลกัษณ์ คอื ความภูมใิจในจงัหวดับา้นเกดิทีม่สีโมสรฟุตบอลไดเ้ล่นในลกีสงูสุด
ของประเทศไทย แมว้่าจะเป็นจงัหวดัเลก็ๆ และยงัรบัรูถ้งึประวตัศิาสตรข์องจงัหวดั ผ่านทางตราสญัลกัษณ์รปูมงักรและ
มงกุฎ ทีเ่ป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ในอดตี และมจี านวน 2 คนทีร่บัรูไ้ดจ้าก มงักรทีเ่ป็นเอกลษัณ์ของชาวราชบุร ีส่วนความสวย
งานของตราสญัลกัษณ์ ความผกูพนั และความฮกึเหมิอยากใหสู้เ้พื่อชยัชนะ กเ็ป็นอกีหนึ่งการรบัรูจ้ากแฟนบอลทีม่ต่ีอ
ตราสญัลกัษณ์ค่อยขา้งน้อย 

3. สโมสรฟุตบอลสพุรรณบุร ีเอฟซ ี
การรบัรูข้องแฟนบอลต่อตราสญัลกัษณ์สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุร ีเอฟซี ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์แฟนบอลทีม่าชม

ฟุตบอลทีส่นามแข่งขนั จ านวน 6 คน อายุระหว่าง 38-53 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นคนทีเ่กดิและมภีูมลิ าเนาอยู่ทีจ่งัหวดั
สพุรรณบุร ีทุกคนใหข้อ้มลูเหมอืนกนั คอืตอ้งเชยีรท์มีบา้นเกดิ และไดเ้ดนิทางมาเชยีรท์ัง้ทมีเหยา้ และทมีเยอืนแทบทุก
นัด ถ้าไม่ไกลจนเกนิไปกไ็ปเชยีร์หมด เดนิทางมาเชยีรท์ัง้ครอบครวั กบัเพื่อนฝงู ถือเป็นการพกัผ่อนของครอบครัว 
และถอืโอกาสไดก้ลบัเยีย่มบา้นเนื่องจากท างานทีก่รุงเทพฯ ปกตจิะกลบับา้นตามเทศกาลวนัหยุด ตัง้แต่มทีมีฟุตบอลที่
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เป็นของจงัหวดัตนเองแลว้ กไ็ดเ้ดนิทางมาเชยีรต์ลอดและถอืโอกาสไดก้ลบับา้นบ่อยขึน้ ความสมัพนัธใ์นครอบครวักด็ี
ขึน้ อบอุ่นดมีแีต่คนสพุรรณ จากการสมัภาษณ์พบว่า การรบัรูข้องแฟนบอลทีม่ต่ีอตราสญัลกัษณ์ของสโมสรนัน้ ทุกคน
ให้ค าตอบเหมือนกัน ในเรื่องการรับรู้ตราสญัลักษณ์ที่สื่อถึง ต านานและประวัติศาสตร์ของช้างยุทธหัตถี ช้าง
คู่บา้นคู่เมอืง ชา้งของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ทีค่นทัง้จงัหวดัใหค้วามนับถอื รองลงมา มจี านวน 3 คน ทีร่บัรูถ้ึง
ความภาคภูมใิจในจงัหวดับา้นเกดิทีม่ทีมีฟุตบอลเล่นอยู่ในลกีสงูสุดของประเทศไทย และความฮกึเหมิ ความต้องการ
ชยัชนะเหนือคู่แขง่ และมอีกี 2 คนทีร่บัรูถ้งึความยิง่ใหญ่ตราสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นชา้งสตัวส์ญัลกัษณ์ประจ าจงัหวดั การต่อสู้
และความเป็นนกัรบกเ็ป็นสิง่ทีร่บัรูไ้ดเ้ช่นกนั 

4. สโมสรฟุตบอลชลบุร ีเอฟซ ี
การรบัรู้ของแฟนบอลต่อตราสญัลกัษณ์สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์แฟนบอลที่มาชม

ฟุตบอลที่สนามแข่งขนั จ านวนทัง้หมด 6 คน อายุระหว่าง 33-55 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เกดิและมภีูมลิ าเนาอยู่ที่
จงัหวดัชลบุร ีจ านวน 3 คน เป็นคนจงัหวดัใกลเ้คยีงอกี 3 คน ซึง่มแีฟนเป็นคนจงัหวดัชลบุร ีทุกคนใหข้อ้มูลเหมอืนกนั 
คอื ต้องเชยีรท์มีบ้านเกดิและเชยีร์ทมีทีใ่กลบ้้านเนื่องจากย้ายถิน่ฐานมาอยู่ที่ชลบุรแีลว้ จะติดตามและไดเ้ดนิทางมา
เชยีรท์ัง้ทมีเหยา้และทมีเยอืนแทบทุกนัด เดนิทางมาเชยีรก์ันเป็นครอบครวั หรอืไม่กม็าเป็นกลุ่มกบัเพื่อนฝูง ถอืเป็น
การพกัผ่อนของครอบครวัช่วงวนัหยุด และยงัไดม้าพบปะเพื่อนฝงู  จากการสมัภาษณ์พบว่า การรบัรูข้องแฟนบอลทีม่ี
ต่อตราสญัลกัษณ์ของสโมสรนัน้ ตราสญัลกัษณ์ไดท้ีส่ ื่อถงึ ความเป็นพืน้ทีท่ีต่ดิทะเล มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมอืน
ใคร ฉลามมคีวามเป็นเจา้แห่งทอ้งทะเล มคีวามเป็นนกัสู ้ดุดนัด ีและตราสญัลกัษณ์ยงัแสดงถงึความเป็นเอกลกัษณ์ดา้น
วถิชีวีติของชาวชลบุรทีีท่ ามาหากนิกบัทอ้งทะเล และยงัมอีกี 3 คนทีร่บัรูถ้งึความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีไ่ม่
เหมอืนใคร 

5. สโมสรฟุตบอลศรสีะเกษ เอฟซ ี
การรบัรูข้องแฟนบอลต่อตราสญัลกัษณ์สโมสรฟุตบอลศรสีะเกษ เอฟซ ีผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์แฟนบอลทีม่าชม

ฟุตบอลทีส่นามแขง่ขนั จ านวนทัง้หมด 6 คน โดยมอีายุระหว่าง 26-38 ปี เป็นคนทีเ่กดิและมภีูมลิ าเนาเดมิอยู่ทีจ่งัหวดั
ศรสีะเกษมจี านวน 5 คน ส าหรบัการมาเชยีรน์ัน้ ทุกคนใหข้อ้มลูเหมอืนกนั คอื ต้องเชยีรท์มีบา้นเกดิ จะตดิตามและได้
เดนิทางมาเชยีร์ทมีเยอืนเนื่องจากประกอบอาชพีที่กรุงเทพฯ เมื่อทมีมนีัดเตะเป็นทมีเยอืนแล้วมาเยอืนในพื้นที่การ
เดนิทางทีส่ามารถเดนิทางไปไดก้จ็ะเดนิทางมาเชยีรต์ลอด โดยจะมกีารนัดหมายกนัทาง Facebook เป็นส่วนใหญ่ มี
การตัง้กลุ่ม กรปูรพีลดัถิน่(คอืกลุ่มแฟนบอลทีม่าประกอบอาชพีในเมอืงใหญ่) เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและนัดหมาย
รวมกลุ่มท ากจิกรรมกนั ซึ่งจะมแียกออกไปเป็นหลายกลุ่มตามพืน้ทีท่ีท่ างานอยู่ เช่น กรูปรพีลดัถิน่รามค าแหง กรูปรี
พลดัถิน่ลาดพรา้ว กรูปรพีลดัถิน่รามอินทรา หรอืแมแ้ต่ชลบุรกีม็ ีโดยเมื่อจบฤดูกาลแลว้กรูปรพีลดัถิน่ทุกกลุ่มกจ็ะนัด
หมายกนัเพื่อเล่นกฬีาและท ากจิกรรมซึง่มจี านวนนับพนัคน โดยสโมสรกจ็ะสนับสนุนพวกของรางวลัต่างๆ แฟนบอล 
ศรีสะเกษ เอฟซี  จากการสมัภาษณ์พบว่า การรบัรู้ของแฟนบอลที่มีตราสญัลกัษณ์ของสโมสรนัน้  ทุกคนรบัรู้ตรา
สญัลกัษณ์ทีส่ือ่ถงึ ความภูมใิจในสโมสรของตนเอง และภูมใิจทีจ่งัหวดัศรสีะเกษมทีมีฟุตบอลทีส่ามารถเล่นในลกีสงูสุด
ได้ แม้ว่าทีมจะแพ้บ้างชนะบ้าง และยงัรบัรู้ได้ถึงประวตัิศาสตร์ของจงัหวดั ทัง้กรูปรี สตัว์ประจ าจงัหวดั ปราสาท     
สระก าแพง และดอกล าดวน ทุกอย่างลว้นสือ่ถงึสญัลกัษณ์ของจงัหวดัทัง้สิน้ อกีทัง้ยงัรบัรูไ้ดถ้งึความรกัความผูกพนัทีม่ี
ต่อสโมสร จงัหวดัของตนเองและแฟนบอลดว้ยกนัทีเ่ป็นมากกว่าครอบครวั 
 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ช้ แนวคดิและทฤษฎกีารครองอ านาจน า(Hegemony) และทฤษฎีสญัญะกบัมายา
คต(ิMyth) มาประกอบในการวเิคราะหข์อ้มูลรวมถงึการรวบรวมเอกสารและบทสมัภาษณ์ของผูบ้รหิารสโมสรในไทย
พรีเมียร์ลีกจากฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ทางการต่างๆ อีก 5 สโมสร อกีทัง้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกีาร
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สมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบักลุ่มตวัอย่าง ซึง่เป็นแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลในไทยพรเีมยีรล์กี จ านวน 5 สโมสร ซึง่
สามารถสรุปผลการวจิยัและน าเสนอเรยีงตามขอ้สนัฐานเบือ้งตน้แต่ละขอ้ได้ ดงันี้ 

สญัญะของตราสญัลกัษณ์ ของสโมสรฟตุบอลในไทยพรีเมียรลี์ก 
สโมสรฟุตบอลในไทยพรเีมยีรล์กีนัน้ จะใชก้รอบแนวคดิของสญัญะการใหค้วามหมายของตราสัญลกัษณ์ทีม่ี

ความเหมอืนกนันัน้ มอียู่ 2 ลกัษณะ กล่าวคอื ลกัษณะที ่1 สญัญะการใหค้วามหมายของตราสญัลกัษณ์ จากทอ้งถิน่
นิยม โดยลกัษณะของการออกแบบจะมสีญัญะของชุมชนที่สโมสรตัง้อยู่ ซึ่งจะน าเอาความโดดเด่นที่เป็นสญัลกัษณ์
ประจ าเมอืง วถิชีวีติของชาวชุมชนนัน้มาประกอบเป็นตราสญัลกัษณ์ และมกีารใหค้วามหมายจากสญัลกัษณ์ทุกอย่างที่
ประกอบกนัขึน้เป็นตราสญัลกัษณ์ ซึ่งประกอบไปดว้ย สโมสรฟุตบอลจ านวน 4 สโมสร ได้แก่ สโมสรฟุตบอลราชบุร ี
มติรผล เอฟซ,ี สโมสรฟุตบอลสพุรรณบุร ีเอฟซี, สโมสรฟุตบอลชลบุร ีเอฟซ ีและสโมสรฟุตบอลศรสีะเกษ เอฟซ ีและ
ลกัษณะที ่2 สญัญะการใหค้วามหมายของตราสญัลกัษณ์จากเจา้ของสโมสร โดยลกัษณะของการออกแบบจะมสีญัญะ
ของการใชส้ญัลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้ป็นเจา้ของ เช่น ปีเกดิ ความเชื่อในสตัวน์ าโชค ซึง่จะน าสตัวด์งักล่าว มาประกอบ
เป็นตราสญัลกัษณ์ และมีการให้ความหมายจากสญัลกัษณ์ทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตราสญัลกัษณ์ แม้จะมี
ความหมายอื่นแต่กย็งัมคีวามเชื่อมโยงสมัพนัธก์บัผูป็้นเจา้ของสโมสรดงัเดมิ ไดแ้ก่ สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซ ี

จากการศึกษาที่มาและการออกแบบตราสญัลกัษณ์ ของแต่ละสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมยีร์ลกีนัน้ พบว่า 
ทีม่าและการออกแบบตราสญัลกัษณ์ ของแต่ละสโมสรในไทยพรเีมยีรล์กีนัน้ จะมหีลกัการคดิทีส่อดคลอ้งกนั คอื การ
ออกแบบทีส่ือ่ถงึการครอบง าอ านาจจากผูเ้ป็นเจา้ของสโมสร หรอืการครองอ านาจจากชนชัน้ผูป้กครองในแต่ละสงัคม 
แมว้่า จากความหมายทีท่างสโมสรไดใ้หไ้วใ้นการออกแบบและสื่อสารจากตราสญัลกัษณ์ต่อแฟนบอลนัน้ คอื การให้
ชุมชนได้มสี่วนร่วมในสโมสร มคีวามรู้สกึความเป็นเจา้ของ และสโมสรนัน้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน แต่การสื่อถึงการ
ครองอ านาจน า(Hegemony) ของกรัมซีก็สะท้อนออกมาจากตราสัญลักษณ์ที่ปรากฎอยู่ ดังเช่น สโมสรฟุตบอล
บางกอกกล๊าส เอฟซ ีทีม่กีารออกแบบตราสญัลกัษณ์สโมสรเป็นรปูกระต่าย จงึถูกขนานนามว่า กระต่ายแกว้  ทีม่าของ
กระต่าย กค็อื ปีเถาะ ปีเกดิของประธานสโมสร คุณ ปวณี ภริมยภ์กัดี(ภายใต้บรษิทั บจีเีอฟซสีปอรต์จ ากดั) ส่วนทีม่า
ของ แกว้ มาจากผลติภณัฑห์ลกัของกลุ่มบรษิทับางกอกกล๊าส ทีผ่ลติขวดแกว้เป็นหลกั จงึรวมกนัเรยีกว่า กระต่ายแกว้ 
ซึ่งสื่อถึงผู้เป็นเจ้าของสโมสรและสื่อถึงองค์กรธุรกิจ คือ ระบบทุนนิยมที่ครอบง าสโมสรและแฟนบอลอยู่ ส่วนตร า
สญัลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอลราชบุรีมติรผล เอฟซ ีสดี า คอื อ านาจและบารม ีส่วนสทีอง คอื ความเจรญิรุ่งเรอืงและมี
คุณค่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอทิธิพลการครอบง าจากระบบทุนนิยม มงกุฎก็สื่อถึง ความภาคภูมิใจของชาวราชบุร ี
กล่าวคอื จงัหวดัราชบุรนีัน้เป็นจงัหวดัทีม่ปีระวตัศิาสาตร ์เป็นจงัหวดัของตน้ราชสมยัรตันโกสนิทร ์และมงักร เองกเ็ป็น
เสมอืนสตัว์ชัน้สูงจากฟ้าทีถ่ือเป็นสตัว์มงคลและเป็นที่นับถือของชาวจนี ส่วนสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุร ีเอฟซี กม็ ี
เจา้พระยาไชยานุภาพ หรอื ชา้ง หมายถงึ ชา้งศกึยุทธหตัถ ีชา้งของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของ
จงัหวดัสุพรรณบุร ีโดยน ามาเป็นตราสญัลกัษณ์ประจ าสโมสร ชา้งยุทธหสัถี เป็นสญัลกัษณ์ของการสูร้บ เป็นช้างศกึ
ของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช กส็ือ่ถงึชนชัน้ปกครองอย่างชดัเจน ส่วนสโมสรฟุตบอลชลบุร ีเอฟซี ใชต้ราสญัลกัษณ์ 
เป็นฉลาม นัน่หมายถงึ ความเป็นเจา้แห่งทอ้งทะเล ผูม้อี านาจเหนือเขตปกครองของตนเอง นัน่คอื ทะเล และสุดทา้ย
สโมสรฟุตบอลศรสีะเกษ เอฟซ ีมปีราสาทหนิอยู่ตรงกลาง สญัลกัษณ์ของกษตัรยิใ์นยุคสมยัเก่า เป็นสกัษณ์ของอ านาจ
ในการปกครองเหนือดนิแดน สว่นกรปูร ีสตัวห์ายากทีม่คีวามแขง็แกร่ง คอืการต่อสู ้ชาตนิกัรบ ซึง่สอดคลอ้งกบัวชัรพล 
พุทธรกัษา (2550) ทีไ่ดใ้หค้วามหมาย ไวว้่า ‚การครองอ านาจน า‛ หรอื ‚Hegemony‛ หมายถงึ การใชอ้ านาจของกลุ่ม/
ชนชัน้ใดๆ เพื่อสรา้งภาวการณ์ครอบครองความคดิ และมอี านาจน าเหนือกลุ่ม/ชนชัน้อื่นๆในสงัคม โดยทีก่ารใชอ้ านาจ
ดงักล่าวนัน้ปราศจากการใชค้วามรุนแรง หรอืการบงัคบัเชงิกายภาพ  แต่เป็นการใชอ้ านาจผ่านกลไกชนิดต่างๆ เพื่อ
ครอบครองความคดิ โน้มน้าว และท าใหเ้กดิการยอมรบั เพื่อก่อให้เกดิขึน้ซึง่ความยนิยอมพรอ้มใจ และไดร้บัการ



11 

 

สนับสนุนจากกลุ่มพลงัทางสงัคมและชนชัน้ต่างๆ โดยทีผู่้คนในกลุ่ม/ชนชัน้ทีถู่กกระท านัน้ไม่ทราบ หรอืไม่สามารถ
ตระหนกัไดว้่าตนไดถู้กครอบครองความคดิไปแลว้ 

การรบัรูข้องแฟนบอลต่อตราสญัลกัษณ์ของสโมสรฟตุบอลไทยพรีเมียรลี์ก 
จากการศกึษาการรบัรูข้องแฟนบอลต่อตราสญัลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอลทีต่นเองป็นแฟนบอลอยู่นัน้ พบว่า 

การรบัรู้ของแฟนบอลที่มีต่อตราสญัลกัษณ์ของสโมสรเป็นการรบัรู้ด้านประวตัิศาสตร์และต านานของสโมสรและ
ประวตัศิาสตรข์องจงัหวดัจากตราสญัลกัษณ์ ทีน่ าสญัลกัษณ์ต่างๆ มาเป็นส่วนในการออกแบบเพื่อสื่อสารถงึแฟนบอล
ของสโมสรนัน้ เป็นการรบัรู้อนัดบัแรกๆ ที่แฟนบอลสามารถรบัรู้ได้ ส่วนการรบัรู้ที่รองลงมา คอืการรบัรู้ด้านความ
ภาคภูมใิจทีม่ต่ีอสโมสร สว่นการรบัรูด้า้นความแขง็แกร่ง ความมพีลงั ความดุดนั ความเป็นนักสูแ้ละความรูส้กึฮกึเหมิ 
กเ็ป็นอกีการรบัรู้ทีแ่ฟนบอลสามารถรบัรูไ้ด ้ส าหรบัสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี การรบัรูข้องแฟนบอลทีม่ต่ีอ
ตราสญัลกัษณ์ของสโมสรนัน้ รบัรูไ้ดว้่าตราสญัลกัษณ์ของสโมสรมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีไ่ม่เหมอืนใคร แปลก 
และจดจ าง่าย และมคีวามเรยีบง่าย สบายๆ เนื่องจากเป็นกระต่ายเลยไม่ดุเหมอืนสโมสรอื่น รวมถงึการรบัรูถ้งึความรกั
ความศรทัธาทีม่ต่ีอสโมสร ซึง่เกนิกว่าจะใหค้ าอธบิายใดๆ และยงัมคีวามฮกึเหมิเมื่อไดอ้ยู่ในสนามอยากเหน็ทมีตนเอง
ไดร้บั ชยัชนะ และส าหรบัสโมสรฟุตบอลราชบุรมีติรผล เอฟซ ีการรบัรูข้องแฟนบอลทีม่ต่ีอตราสญัลกัษณ์ของสโมสร
นัน้ รบัรู้ถึงความภูมใิจในจงัหวดับ้านเกดิที่มสีโมสรฟุตบอลได้เล่นในลกีสูงสุดของประเทศไทย แม้ว่าจะเป็นจงัหวดั
เลก็ๆ และยงัรบัรูถ้ึงประวตัศิาสตร์ของจงัหวดั ผ่านทางตราสญัลกัษณ์รูปมงักรและมงกุฎ ทีเ่ป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ในอดตี 
มงักรทีเ่ป็นเอกลษัณ์ของชาวราชบุร ีสว่นความสวยงามของตราสญัลกัษณ์ ความผกูพนั และความฮกึเหมิอยากใหสู้เ้พื่อ
ชยัชนะ กเ็ป็นอีกหนึ่งการรบัรู้จากแฟนบอล และสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุร ีเอฟซี การรบัรู้ของแฟนบอลที่มต่ีอตรา
สญัลกัษณ์ของสโมสรนัน้ สื่อถึงต านานและประวตัิศาสตร์ของช้างยุทธหตัถี ช้างคู่บ้านคู่เมือง ช้างของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ทีค่นทัง้จงัหวดัใหก้ารนบัถอื และรบัรูถ้งึความภาคภูมใิจในจงัหวดับา้นเกดิทีม่ทีมีฟุตบอลเล่นอยู่ในลกี
สงูสดุของประเทศไทย อกีทัง้ความฮกึเหมิ ความตอ้งการชยัชนะเหนือคู่แขง่ ความยิง่ใหญ่ การต่อสูแ้ละความเป็นนกัรบ 
ในส่วนของสโมสรฟุตบอลชลบุร ีเอฟซี การรบัรู้ของแฟนบอลที่มีต่อตราสญัลกัษณ์ของสโมสรนัน้ ทุกคนให้ค าตอบ
เหมอืนกนัทุกคนว่า สือ่ถงึความเป็นพืน้ทีท่ีต่ดิทะเล มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมอืนใคร ฉลามมคีวามเป็นเจา้แห่งทอ้ง
ทะเล มคีวามเป็นนกัสู ้ดุดนัด ีและตราสญัลกัษณ์ยงัแสดงถงึความเป็นเอกลกัษณ์ดา้นวถิชีวีิตของชาวชลบุรทีีท่ ามาหา
กนิกบัทอ้งทะเล และยงัรบัรูถ้งึความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีไ่มเ่หมอืนใครอกีดว้ย และสดุทา้ยสโมสรฟุตบอล
ศรสีะเกษ เอฟซ ีการรบัรูข้องแฟนบอลทีม่ตีราสญัลกัษณ์ของสโมสรนัน้ ตราสญัลกัษณ์สื่อถงึ ความภูมใิจในสโมสรของ
ตนเอง และภูมใิจทีจ่งัหวดัศรสีะเกษมทีมีฟุตบอลทีส่ามารถเล่นในลกีสงูสุดได ้แมว้่าทมีจะแพบ้า้งชนะบา้ง และรบัรูไ้ด้
ถึงประวตัิศาสตร์ของจงัหวดั ทัง้กรูปร ีสตัว์ประจ าจงัหวดั ปราสาทสระก าแพง และดอกล าดวน ทุกอย่าล้วนสื่อถึง
สญัลกัษณ์ของจงัหวดัทัง้สิน้ อกีทัง้ยงัรบัรูไ้ดถ้งึความรกัความผกูพนัทีม่ต่ีอสโมสร ความสามคัคแีละเป็นศนูยร์วมใจของ
คนทัง้จังหวัด และยังสื่อถึงความแข็งแก่รง พละก าลัง ความดุร้ายดุดัน และฮึกเหิมอีกด้วย ซึ่งสโมสรฟุตบอล
บางกอกกล๊าส เอฟซ ีมกีารรบัรูค้่อนขา้งน้อยในประเดน็น้ี ในสว่นของสโมสรฟุตบอลชลบุร ีเอฟซ ีการรบัรูข้องแฟนบอล
ชลบุร ีกลบัเป็นเรื่องพีน้ทีต่ัง้ทีต่ดิทะเลซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของสโมสรฟุตบอลชลบุร ีเอฟซี ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิและ
ทฤษฎขีอง Saussure ซึง่ไดแ้บ่งและใหค้วามหมายของสญัญะไว ้โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคอื ตวัหมาย   
(Signifier) เป็นรปูแบบทางกายภาพของสญัลกัษณ์ เช่น ค าทีถู่กเขยีน เสน้ต่างๆ ในหน้ากระดาษทีก่่อใหเ้กดิภาพวาด 
รูปภาพ หรอืเสยีง ส่วนทีส่องคอื ตวัหมายถงึ(Signified) คอื บรบิทภายในใจทีถู่กหมายถงึโดยตวัหมาย ซึง่หมายถงึ
บรบิททีถู่กสรา้งขึน้ทางวฒันธรรม กระบวนการทัง้หมดนี้เราเรยีกว่าการสรา้งความหมาย การศกึษาในเชงิสญัญะ ให้
เน้นการหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัหมาย กบั ตวัหมายถึง เพื่อดูว่าความหมายถูกสร้างขึน้และถูกถ่ายทอดออกมา
อย่างไร โดยน าเอาตวับทมาวเิคราะห์เพื่อดูว่าตวัหมายนัน้สร้างความหมายอย่างไร(Culler,1976) ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ปรศันีย ์สนิพมิลบูรณ์ (2552) ไดท้ าการวจิยัในเรื่องการรบัรูภ้าพมายาต่อฟุตบอลพรเีมยีรล์กีองักฤษของแฟนฟุตบอล
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ชาวไทย และเพื่อศกึษาถึงภาพมายาต่อฟุตบอลพรเีมยีร์ลกีของแฟนฟุตบอลชาวไทยที่ท าให้พวกเขากลายเป็นแฟน
ฟุตบอล โดยผูว้จิยัท าการศกึษาจากการสงัเกตแบบมสี่วนร่วมและการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างที่เป็นแฟนฟุตบอลใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ ทีม่อีายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 4 คน ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูภ้าพมายาในฟุตบอลพรเีมยีรล์กี
องักฤษมทีัง้การรบัรูภ้าพมายาทีส่รา้งขึน้โดยฟุตบอลพรเีมยีรล์กีองักฤษเอง  อาท ิภาพลกัษณ์ของสโมสรภาพลกัษณ์
ของนกัฟุตบอลและผูจ้ดัการทมี และภาพมายาทีแ่ฟนฟุตบอลสรา้งขึน้เอง ไดแ้ก่ ค าจ ากดัความเกีย่วกบัฟุตบอลต่างๆ 
เช่น ความเป็นทมี ความเรา้ใจ อจัฉรยิะลูกหนัง เล่นบอลฉลาด ความเป็นมอือาชพี เป็นต้น รวมไปถงึความเชื่อ
และสญัญะต่างๆ ผ่านวตัถุ สิง่ของทีเ่กีย่วกบัทมี ภาพมายาเหล่านี้สง่ผลใหแ้ฟนฟุตบอลมคีวามสนใจและมคีวามชอบใน
ทมีฟุตบอลแต่ละทมีมากขึน้ เมื่อทมีแพพ้วกเขากร็ูส้กึเศรา้เสยีใจ หรอืเมื่อทมีชนะพวกเขากม็คีวามดใีจไปกบัทมี 
ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบในงานวิจยั 

1. ส าหรบัทีม่าและการออกแบบตราสญัลกัษณ์ ของแต่ละสโมสรในไทยพรเีมยีรล์กีนัน้ จะมหีลกัการคดิในการ
ออกแบบทีค่่อนขา้งสอดคล้องกนั โดยจะสื่อถงึผูเ้ป็นเจา้ของสโมสร หรอืชนชัน้ผูป้กครองในแต่ละสงัคม ซึง่สงัคมไทย
นัน้ยงัเป็นสงัคมแบบอุปถมัภ์ที่ชนชัน้ปกครองยงัมบีทบาทต่อประชาชนทัว่ไป ซึ่งกเ็ป็นส่วนดขีองการสรา้งสโมสรให้
ไดร้บัความนิยมโดยเฉพาะในจงัหวดัของตนเองอย่างรวดเรว็ ชนชัน้ปกครองจะเขา้มาเป็นผูร้วบรวมแฟนบอลและปลุก
อุดมการณ์ความเป็นทอ้งถิน่นิยม ดงันัน้การออกแบบตราสญัลกัษณ์จงึยดึตดิทีต่วับุคคลหรอืไม่กป็ระวตัศิาสตรท์ีค่นใน
จงัหวดัสามารถรูส้กึและรบัรูร้่วมกนัไดเ้ป็นจุดศนูยร์วมใจของคนในพืน้ที ่เพื่อการเตบิโตของสโมสรแบบยัง่ยนืไดต่้อไป 

2. การรบัรูจ้ากการออกแบบตราสญัลกัษณ์ของแฟนบอลนัน้มสี่วนส าคญัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะช่วยสรา้งใหแ้ฟนบอล
จะเกิดความภาคภูมใิจต่อความเป็นท้องถิ่นนิยมของตนเองและจะสร้างความรกัความผูกพนัธ์ให้เกิดขึ้น ต่อสโมสร
ฟุตบอล ตราสญัลกัษณ์ยงัสร้างการรบัรู้ในด้านความแขง็แกร่ง มีพลงั ดุดนั และความรู้สกึฮึกเหิมได้เช่นกัน การ
ออกแบบและการรบัรูจ้งึเป็นการสรา้งมลูค่าใหเ้กดิขึน้ต่อตราสญัลกัษณ์ไดใ้นระยะยาวนบัว่าเป็นผลดต่ีอสโมสรต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัในอนาคต 

1. ควรมกีารศกึษาสญัญะในกฬีาฟุตบอล ในดา้นอื่นดว้ย เขน่ สญัญะของการแสดงออกของแฟนบอล 

2. ควรมกีารศกึษาสญัญะและการรบัรูส้ญัญะในกฬีาประเภทอื่นดว้ย 
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