
95

	 	 	 	 	 	 	 	 	 								นเิทศสยามปรทิศัน	์	

 

ปีที่	11	ฉบับที่	12

การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของ
การแข่งขันเทนนิส พีทีท ีไทยแลนด ์โอเพ่น 2553

        
สุนทรี	อาภานุกูล*	และจุฑา	ติงศภัทิย์**	

 บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ของ

การแข่งขันเทนนิส	 พีทีที	 ไทยแลนด์	 โอเพ่น	 2553	 โดยศึกษากลยุทธ์ขององค์กรที่จัดการแข่งขัน

เทนนิส	พีทีที	 ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553	และการวิเคราะห์เอกสารจากการประชาสัมพันธ์ของการ

แข่งขัน

	 วิธีดำาเนินการวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกฝ่ายประชาสัมพันธ์

ของผู้จัดการแข่งขันเทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553	และการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการ

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน

	 ผลการวิจัยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการจัดการแข่งขันเทนนิสพีทีทีไทยแลนด์โอเพ่น	

2553	ได้แก่	

•	 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทั้ง	4	กลุ่ม

ประกอบด้วยบริษัทแม่	(กลุ่มบริษัท	บีอีซี	เวิล์ด)	กลุ่มผู้สนับสนุน	กลุ่มสื่อมวลชน	กลุ่มลูกค้า	

ด้วยกลวิธีการจัดกิจกรรมพิเศษ	การให้ของตอบแทนลูกค้า

•	 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์	ภาพลักษณ์ของตัวองค์กรที่ดี	ย่อมก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ

และไว้วางใจให้เห็นว่าเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกลวิธีการเป็นผู้สนับสนุน

การแข่งขัน

*สุนทร ี อาภานุกุล : อาจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**จุฑา  ติงศภัทิย ์:  อาจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สรุปผลการวิจัย		

	 การประชาสัมพันธ์ให้ประสบความ

สำาเร็จนั้นต้องอาศัยการวางแผนและการร่วม

มือกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสร้าง

ความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ	ที่แต่ละองค์กร

ได้ดำาเนินไปตามแผนที่วางไว้และประสบ

ความสำาเร็จตามเป้าหมาย	นอกจากนี้ยังทำาให้

การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ	

ทำาให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้น

คำาสำาคัญ	 :	 กลยุทธ์/	 การประชาสัมพันธ์/	

การแข่งขันเทนนิส	ไทยแลนด์	โอเพ่น

Abstract

	 The	 purpose	 of	 the	 research	 to	

study	 the	 public	 relations	 strategies	 in			

tennis	PTT	Thailand	Open	2553.	Study	of	

corporate	 strategy	 at	 tennis	 tournaments	

PTT	Thailand	Open	2553	and	documents

from	the	public	relations	of	competition.

 

	 Methods	 Qualitative	 research	 by	

interview		the	public	relations	management	

Tennis	PTT	Thailand	Open	and	documents	

relating	to	the	promotion	of	competition.

 

	 Results		esearch	strategies	of	pro-

motion	of	competition	tennis	PTT	Thailand	

Open	2553	were	

•	 Strategies	 to	 build	 relationships	

with	customers	 in	order	to	facilitate

business	 and	 foster	 business	

cooperation	 with	 of	 customers	 4	

groups	 consisting	 of	 Agency	 (BEC

World)

Sponsorship,	Mass	Communication,

	 Customer.	 Special	 events	 were	

organized	and	 reward	were	given	 to	

customers	sponsored	of	competition.

•	 Strategic	 Image	 Building.	 The	 good	

image	 of	 an	 organization	 is	 one	

that	 is	 trustworthy	 and	 responsible	

to	 the	society	sponsorship	provides	

such	 image.	 Conclusion	 Promoted	

to	 achieve	 it	 requires	 planning	 and	

collaborate	more	effectively.	

To	 ensure	 that	 activities	 each		

organization	 proceeding	 as	 planned	

and	 achieve	 goals.	 In	 addition,	 the	

communication	 is	 continuous	 and	

consistent	makes	more	interesting.

Key	Words	:	Strategic/	Public	Relations/	

Tennis	Thailand	Open

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 กีฬาเทนนิสได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายทั่วโลก	ทั้งการเล่นเพื่อสุขภาพ	

การเล่นเพื่อความเป็นเลิศหรือการเล่นเพื่อ

อาชีพก็ตามเทนนิสมีการแข่งขันอยู่ในกีฬา

นัดสำาคัญๆ	 ของโลกเช่น	 กีฬาโอลิมปิกเกมส์	

กีฬาเอเชี่ยนเกมส์	กีฬาซีเกมส์	รวมถึงมีการ

จัดเฉพาะในเทนนิสระดับอาชีพเช่นเฟร้นช์

โอเพ่น	 (French	 Open)	 ยูเอสโอเพ่น	 (U.S.	

Open)	ออสเตรเลียนโอเพ่น	(Australian

Open)	 และวิมเบิลดัน	 (Wimbledon)	 มี

นักกีฬาและผู้ชมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ในทุกประเทศทำาให้มีการส่งเสริมกีฬาเทนนิส

มากขึ้นเป็นลำาดับ	 การกีฬาแห่งประเทศไทย	

(Sports	Authority	of	Thailand,	1988)	งาน

ด้านการประชาสัมพันธ์ได้รับการยอมรับว่า

เป็นกิจกรรมทางการบริหารที่มีความสำาคัญ

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความสำาคัญของการลงทุน	

การตลาด	 การเงิน	 และการบัญชี	 ซึ่งทั้งหมด

การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของ

การแข่งขันเทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553
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นี้เป็นกิจการงานประชาสัมพันธ์ที่มีองค์การ

แกนนำา	 (Organization	 Orientation)	 แทบ

ทั้งสิ้นที่ผ่านมาประเทศไทยเริ่มมีเหตุการณ์	

สำาคัญๆระดับประเทศเกิดขึ้นทำาให้มีความ

จำาเป็นต้องทำาการประชาสัมพันธ์ให้กับเหตุ

การณ์นั้นๆ	ซึ่ งคือการประชาสัมพันธ์ที่มี

เหตุการณ์เป็นแกนหลักหรือที่เรียกว่า	 อีเวนท์

โอเรียนเตชั่น	 (Event	 Orientation)	 โดยมี

องค์กรทั้งของรัฐและเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง	

รับผิดชอบในด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์	

เช่น	ด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์	และ	

สื่อประชาสัมพันธ์	

	 นพดล	 วศินสุนทร	 (Wasinsuntorn,	

2006)	 กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นสิ่ง

ที่มีบทบาทและมีความสำาคัญอย่างมากใน

องค์กรต่างๆ	ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาค

เอกชน	การประชาสัมพันธ์ถือเป็นเครื่องมือ

สำาคัญในการสื่อสารเพื่อจัดการองค์กรให้เกิด

สัมพันธภาพอันดีกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้	

การประชาสัมพันธ์ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูก

ต้องระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย	

	 ดังนั้นกลยุทธ์การประสัมพันธ์จึง

ต้องมีการวางแผนอย่างมีระบบ	มีทิศทางและ

กระบวนการทำางานที่ชัดเจน	สอดคล้องกับ

กลวิธีในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้องค์กร

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	เช่น	บริษัท	ฮอนด้า	ออโต้โมบิล	

ไทยแลนด์	(Honda	Automobile	Thailand)	ได้

กำาหนดแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และ

การนำาแผนไปปฏิบัตินั้นโดยมีการวิเคราะห์

ปัญหา	การวางแผนการดำาเนินงาน	นำาแผน

ไปปฏิบัติและการประเมินผลและควบคุม

เป็นไปตามมาตรฐาน	รวมทั้งมีการสร้าง

ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน	 ประเภทของงาน

ประชาสัมพันธ์มีทั้งการประชาสัมพันธ์ใน

องค์กรและภายนอกองค์กร

	 จุฑามาศ	สุขสวัสดิ์ 	(Suksawas,	

2008)	ได้กล่าวถึงกลุ่มบริษัท	ปตท.	ว่ามีการ

ใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์		2	กลยุทธ์หลัก

ด้วยกันคือ

•	 กลยุทธ์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์	

•	 กลยุทธ์การนำาเสนอสาร	

	 กลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อและ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรผ่าน

สื่อ	 ได้แก่	 สื่ออินเทอร์เน็ต	 (Internet)	 และ

สื่อเว็บไซต์์	 (Web	 Site)	 และมีการเปิดรับ

สื่อเสียงตามสาย	การเปิดรับสื่อและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับทัศนคติของพนักงานต่อสื่อและ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร	ทำาให้

เกิดความน่าเชื่อถือความน่าสนใจและแรงจูง

ใจในการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์

  

	 ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อวิธี

การทำาธุรกิจของบริษัทต่างๆ	 มากขึ้น	 จำาเป็น

ที่ผู้บริหารธุรกิจต้องเข้าใจและสามารถ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของตนเองในแง่มุม

ต่างๆ	ทั้งด้านการตลาด	การค้าสินค้าอุปโภค

บริโภค	การผลิตการนำามาสร้างคุณค่าและ

บริการให้กับลูกค้ารวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ต

เพื่อเป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจและ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานในองค์กรหรือ

นำามาใช้สร้างธุรกิจใหม่ๆ	ดังนั้นอินเทอร์เน็ต/

เว็บไซต์เป็นกลวิธีหนึ่งที่ทำาให้องค์กรสามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี	

	 การจัดการแข่งขันเทนนิส	พีทีทีไทย

แลนด์	 โอเพ่น	2552	(Tennis	PTT	Thailand

Open	2009)	ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์

สำาคัญระดับประเทศเพราะมีผู้ที่เข้าชมการ

การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของ

การแข่งขันเทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553
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แข่งขันเป็นจำานวนถึง	 25,000	 คน	 ซึ่งเป็น

รายการที่มีผู้เข้าชมและมีผู้ให้การสนับสนุน

เป็นจำานวนมาก	มีการใช้งบประมาณด้าน

เงินรางวัลในการจัดการแข่งขันประมาณ	

608,500	 ดอลลาร์สหรัฐ	 หรือประมาณ	 18	

ล้านบาท	 แสดงให้เห็นว่าการจัดการแข่งขัน

เทนนิส	 พีทีที	 ไทยแลนด์	 โอเพ่น	 2552	 มี

กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ที่ดีสามารถ

ดึงดูดความสนใจจากผู้ที่เข้าชมได้เป็นจำานวน

มาก	จึงนับได้ว่าการจัดการแข่งขันในปี	2552	

ประสบความสำาเร็จ	ทำาให้ผู้ที่จะจัดการแข่งขัน

ได้รับทราบถึงกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์	

และนำามาปรับใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่วางไว้เพราะเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ที่จะทำาการศึกษากลยุทธ์ 	และกลวิธีการ

ประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส	 พีทีที	

ไทยแลนด์	 โอเพ่น	2553	 เพื่อนำามาปรับปรุง

แก้ไขการจัดการแข่งขันในปีถัดไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพื่อศึกษากลยุทธ์	 และกลวิธีของการ

ประชาสัมพันธ์ของการจัดการการแข่งขัน

เทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553

ปัญหาของการวิจัย

	 การแข่งขันเทนนิส	 พีทีที	 ไทยแลนด์	

โอเพ่น	 2553	 ใช้กลยุทธ์และกลวิธีใดในการ

ประชาสัมพันธ์

ขอบเขตของการวิจัย

	 การศึ กษาครั้ งนี้ ศึ กษา เกี่ ย วกั บ

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์	และกลวิธีการ

ประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส	 พีทีที	

ไทยแลนด์	โอเพ่น	โดยศึกษา	2	องค์ประกอบ	

ได้แก่	 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์	 และ

กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์	

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยการสัมภาษณ์	การวิเคราะห์

บริษัท	 บีอีซี	 เทโร	 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	 จำากัด

และผู้สนับสนุนที่ เกี่ยวข้องในการแข่งขัน

เทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553

กลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

เป็นตัวแทนจากบริษัทบีอีซี	 เทโร	 เอ็นเตอร์

เทนเม้นท์	 จำากัดจำานวน	 3	 คน	 ซึ่งทำาการ

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันเทนนิสพีทีที

ไทยแลนด์	 โอเพ่น	 2553	 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยว

ข้องกับการจัดการแข่งขันเทนนิส	 พีทีที	 ไทย

แลนด์	โอเพ่น	2553	จำานวน	5	คน	

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย

	 ผู้ที่ทำาหน้าที่การจัดการแข่งขัน	 การ

ติดต่อสื่อสาร	 การประชาสัมพันธ์การจัดการ

แข่งขัน	และการวางแผนการประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

•	 การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารหนังสือตำารา	และรายงาน

การวจิยัเกีย่วขอ้งกบัการประชาสมัพนัธ	์

•	 นำาแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบข้อมูลและเนื้อหา

•	 ทำาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง	 ระหว่าง

วันที่	 10	 สิงหาคมถึงวันที่	 4	 ตุลาคม	

2553	 ได้แก่	 (1)	 ผู้จัดการแข่งขัน

เทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553	

โดยผู้วิจัยได้เข้าสัมภาษณ์	2	ครั้ง	ในวัน

ที่	27	ส.ค.	2553	เวลา	10.00	น.	ได้

ส อบถามข้ อมู ล เ กี่ ย ว กั บการ ว า ง

กลยุทธ์ต่างๆ	 ในการจัดการแข่งขัน	 งบ

ประมาณที่ใช้	ซึ่งข้อมูลที่ได้จากทาง

บริษัทไม่สามารถให้แบบเจาะลึกได้	

การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของ

การแข่งขันเทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553
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เพราะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ

บริษัทสอบถามเกี่ยวกับการวางแผน

ทางการตลาด	 และการประชาสัมพันธ์

ติดต่อสื่อสารและได้เข้าสัมภาษณ์ในวัน

ที่	10	กันยายน	2553	เวลา	13.30	น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

ประชาสัมพันธ์	 การติดต่อสื่อสารและ

รูปแบบของการประชาสัมพันธ์	

(2)	ผู้จัดการฝ่ายติดต่อสื่อสารการ

จัดการแข่งขันเทนนิส	พีทีทีไทยแลนด์

โอเพ่น	 2553	 โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์

ตลอดช่วงก่อนการแข่งขัน	1	สัปดาห์	

ระหว่างการแข่งขันและหลังจากการ

แข่งขันได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้

สนับสนุน	การแยกกลุ่มผู้สนับสนุนการ

จัดกิจกรรมต่างๆ	ภายในบูทของบริษัท	

และการกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย	

(3)	ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์การ

จัดการแข่งขันเทนนิส	พีทีทีไทยแลนด์	

โ อ เพ่ น 	2553 	บริ ษั ท 	บี อี ซี เ ท โ ร	

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำากัดโดยสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่	 1	 มี.ค.	 2555	

ซึ่ ง ได้ ข้ อมู ล เกี่ ย วกับการวางแผน

ประชาสัมพันธ์	ทำาการประชาสัมพันธ์

ช่วงก่อนการแข่งขันและช่วงระหว่าง

การแข่งขัน	

(4)	ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยื่นหนังสือ

ขอเข้าสัมภาษณ์ทางสมาคมเทนนิส

ไม่สามารถให้ข้อมูลได้	 เนื่องจากไม่ได้

ทำาการประชาสัมพันธ์แต่เป็นผู้ดำาเนิน

การจัดการแข่งขันและจัดการประชุมผู้

ที่เกี่ยวข้อง	

(5)	 บริษัท	 ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	

ได้ยื่นหนังสือขอเข้าสัมภาษณ์แต่ทาง

บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจาก

ไม่ได้ทำาการประชาสัมพันธ์และข้อมูล

ต่างๆ	เป็นความลับของทางบริษัท

(6)	บริษัท	ลาคอสต์	(Lacoste)	จำากัด

ได้ยื่นหนังสือขอเข้าสัมภาษณ์	แต่ทาง

บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลได้	เนื่องจาก

ไม่ได้ทำาการประชาสัมพันธ์	

(7)		บริษัท	ดี	แอล	พี	(ประเทศไทย)	

จำากัดได้ยื่นหนังสือขอเข้าสัมภาษณ์	

และเข้าสัมภาษณ์ในวันที่	 3	 กันยายน	

2553	ซึ่งทางบริษัทได้กล่าวว่าทาง	

บริษัทไม่ได้ทำาการประชาสัมพันธ์แต่

ได้สนับสนุนเป็นงบประมาณด้านลูก

เทนนิสสำาหรับใช้ในการแข่งขัน	เพื่อ

แลกกับการได้โฆษณาตราสินค้าของ

ทางบริษัทและการวางแผนการตลาด	

การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

(8)  หนั งสือพิมพ์บางกอกโพสยื่น	

หนั ง สื อ เ ข้ า ขอสั มภาษณ์ 	แต่ ท า ง

หนังสือพิมพ์ไม่สามารถให้ข้อมูลได้

เ พ ร า ะท า งหนั ง สื อ ไ ม่ ไ ด้ ทำ า ก า ร

ประชาสัมพันธ์	 นำาข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ไปวิเคราะห์และจัดทำาเป็น

กลยุทธ์	 กลวิธีการประชาสัมพันธ์ของ

การจัดการแข่งขัน

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์และการนำาเสนอผลการ

วิจัย	 โดยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์และ

กลวิธีการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน

เทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553	ดังนี้

การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของ

การแข่งขันเทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553



นิเทศสยามปริทัศน์		 	

100

(1)	วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

•	 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

•	 ขั้นตอนวางแผนการประชาสัมพันธ์ของ

การแข่งขัน

•	 เป้าหมายของการประชาสัมพันธ์

 

(2)วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับการ

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน

•	 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชน

แขนงต่างๆ	เช่นข่าวจากหนังสือพิมพ์	

สื่อวิทยุ	โทรทัศน์

•	 ข่ า ว ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ จ า ก

อินเทอร์เน็ต/	เว็บไซต์

•	 วารสารข่าว	และข่าวแจกขององค์กร

ผลการวิจัย

	 ข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	 Data)	 การ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-depth	 Interview)

โดยนำาข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์กลยุทธ์

และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ของการแข่งขัน

เทนนิส	พีทีที 	ไทยแลนด์ 	โอเพ่น	2553

	โ ดย เ ลื อ ก จ ากกลุ่ ม บ ริ ษั ทที่ ทำ า หน้ า ที่

ป ร ะ ช าสั มพั นธ์ แ ล ะ ว า ง แผนด้ านกา ร

ประชาสัมพันธ์โดยตรง	

(1)	 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	

โดยการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า	 4	

กลุ่ม	คือ	

•	 บริษัทแม่	(กลุ่มบริษัท	บีอีซี	เวิล์ด)	โดย

กลุ่มบริษัท	 บีอีซี	 เทโร	 เอ็นเตอร์เทน

เม้นท์	 จำากัด	 ใช้กลยุทธ์การสร้างความ

สัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท	บีอีซี	เวิล์ด	โดย

บริษัท	 บีอีซี	 เทโร	 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

จำากัด	ได้ดำาเนินการผลิตและบริหาร

รายการกีฬาและงานส่งเสริมทางการ

ตลาดเกี่ยวกับธุรกิจกีฬาและบันเทิง	

เพื่อส่งให้กลุ่มบริษัท	 บีอีซี	 เวิล์ด	 ให้

ความช่วยเหลือในการถ่ายทอดสดการ

แข่งขันเทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	

2553	 โดยออกอากาศทุกวันที่มีการ

แข่งขันในช่วงเวลา	 13.00-16.00	 น.	

และในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศตั้งแต่

เริ่มแข่งขันจนจบการแข่งขัน	 รวมไปถึง

ความช่วยเหลือทางโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเทนนิสพีที

ที	 ไทยแลนด์	 โอเพ่น	 2553โดยใช้วิธี	

การจัดการประชุมการแข่งขัน	แถลง

ข่าว	 และได้ยังได้ช่วยเหลือในด้านการ

โฆษณาและการประชาสัมพันธ์การ

จัดการแข่งขัน

•	 กลุ่ มผู้ สนั บสนุน เช่ นบริ ษั ทปตท .

จำากัด	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ลาคอส	

ผลิตภัณฑ์สิงห์บริษัทบุญรอดเบอเวรี่	

จำากัด	โรงแรมอินเตอร์คอนติเน็นตัล	

กรุงเทพฯ	หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	 95.5	 เวอร์

จิ้น	 ฮิตซ์	 หนังสือพิมพ์สยามกีฬาราย

วัน	 โดยใช้วิธีการจัดประชุมการจัดการ

แข่งขัน	และจัดแถลงข่าวการแข่งขัน	

•	 กลุ่มสื่อมวลชน	คือ	กลุ่มที่มีลักษณะ

ของการสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

มวลชน	 บทบาท	 หน้าที่	 และอิทธิพล

ของการสื่อสารมวลชนต่อสังคม	การ

ใช้การสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา

และพัฒนาสังคมโดยบริษัทบีอีซีเทโร

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จำากัด	ได้ใช้กลยุทธ์

การสร้างความสัมพันธ์โดยมีวิธีการ

จัดเตรียมสถานที่ไว้สำาหรับเข้าชมการ

แข่งขันไม่ว่าจะเป็นคอร์ตไซต์หรือห้อง

สวีท	 แต่ละที่นั่งจะมีบริการอาหารและ

การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของ

การแข่งขันเทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553
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เครื่องดื่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	

จัดกิจกรรมรับประทานอาหารร่วม

กันในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน

•	 กลุ่มลูกค้า	 เช่น	 ผู้ชมที่เข้ามาดู	 โดยใช้

วิธีการจัดกิจกรรมพิเศษ	 เช่น	 บริจาค

แร็คแก็ตในโครงการพลังแร็คเก็ต	 เพื่อ

เด็กไทย	 ปี	 2	 กิจกรรมในโครงการบี

เอ็มเอ	เทนนิส	ฮ็อต	ช็อตส์	2010	โชว์

ศิลปะแม่ไม้มวยไทย	กิจกรรมปลูก

ต้นไม้	โครงการลดโลกร้อน	“1ล้าน

กล้าถวายพ่อหลวง”	และการให้ของ

ตอบแทนลูกค้าภายในแต่ละบูธเช่น

การแจกตั๋วเข้าชมการแข่งขัน	แจกตั๋ว

เครื่องบินไปเที่ยวยุโรป	และซื้อครบ	50	

บาทได้รับส่วนลด	15%	ในการซื้อบัตร

เข้าชม

(2)	กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์	ภาพลักษณ์

ทุกด้านที่ประกอบขึ้นจากส่วนต่างๆ	ของ

ธุรกิจและสามารถส่งผลต่อความเคลื่อนไหว

ของภาวะทางการตลาดของธุรกิจทั้งในทาง

ตรงและทางอ้อมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อถือ

ไว้วางใจจนอาจถึงขั้นชื่นชมและศรัทธา	จึงมี

ผลต่อความจงรักภักดีในตรายี่ห้อของสินค้า	

(Brand	 Loyalty)	ทำาให้สินค้าอยู่ในตลาดได้	

อย่างยั่งยืนและส่วนครองตลาด	(Market	

Share)	 เติบโตรุดหน้า	 โดยใช้กลวิธีการเป็น

ผู้สนับสนุนการแข่งขันและกลุ่มผู้สนับสนุนจะ

ได้รับสิทธิประโยชน์และสิ่งตอบแทน	คือ	ป้าย

โฆษณาข้างสนามและบริเวณในสนามแข่งขัน	

บัตรเข้าชมการแข่งขันและการบริการระดับ	

วีไอพีการออกอากาศทางสื่อต่างๆ	 อย่างกว้าง

ขวาง	แผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของ

การแข่งขันและบูทสปอนเซอร์	ข้อมูลปฐมภูมิ	

จากเอกสารที่ เกี่ยวข้องคือข้อมูลที่ได้จาก

การรวบรวมจากผู้ที่ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มา

โดยตรง	

	 ด้วยการนำาข้อมูลมาจากข่าวที่ได้รับ

การเผยแพร่จากสื่อมวลชนแขนงต่างๆเช่น	

ข่าวจากหนังสือพิมพ์	สื่อวิทยุ	 โทรทัศน์	ข่าวที่

ได้รับการเผยแพร่จากอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์	

วารสารข่าว	 ข่าวแจก	 (News	 release)	

เอกสารขององค์กรทำาให้กลุ่มเป้าหมายได้

ทราบถึงข่าวการจัดการแข่งขันและสามารถ

กระจายข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง	 เช่น	

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

อภิปรายผลการวิจัย

	 การแข่งขันเทนนิส	 พีทีที	 ไทยแลนด์	

โอเพ่น	2553	เป็นกิจกรรมที่ทางบริษัท	บีอีซี

เทโร	 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	 จำากัด	 ได้จัดขึ้น

ร่วมกับไอเอ็มจี	(IMG)	โดยเป็นการแข่งขัน	

เทนนิสอาชีพชายที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกโดยมีนัก

เทนนิสชั้นนำาของโลกเข้าร่วมการแข่งขันด้วย	

นอกจากนี้ก็ยังเป็นมาตรฐานสากลโดยทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 เป็นผู้ดำาเนิน

การถ่ายทอดสด	 ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างความ

จดจำาและสร้างการติดตามชมรายการของ

ทางสถานีฯ	อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพ

ลักษณ์ของการแข่งขัน	และของทางสถานีฯ	ใน

การเป็นผู้นำาอันดับหนึ่งทางด้านกีฬา	กลยุทธ์

ที่ดีย่อมทำาให้สามารถทำาตามวัตถุประสงค์ได้

โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ	 กลยุทธ์ที่	 บีอีซี		

เทโร	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จำากัด	ใช้ได้แก่	

•	 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าเป็นกลยุทธ์ที่จะเอื้อประโยชน์

ทางธุรกิจ	ความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อ

การดำาเนินการจัดการแข่งขันเป็นไป

โดยง่าย	 สำาเร็จเรียบร้อย	 และรวมไป

ถึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดย

ง่าย	 และความต้องการของกลุ่มลูกค้า

โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้	 ได้แก่	

การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของ

การแข่งขันเทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553
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(1).	 งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน

และการเตรียมความพร้อมของการ

จัดการแข่งขันเทนนิสเอทีพีทัวร์	 “พีทีที	

ไทยแลนด์	 โอเพ่น	 2553”	 ที่โรงแรม

อินเตอร์คอนติเนนตัล	มีข้อดีคือ	ทำาให้

กลุ่ มลู กค้ าทราบและติดตามการ

แข่งขันเทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	

2553	 (2)	 การจัดประชุมการแข่งขัน	

เพื่อแจกแจงรายละเอียด	 และบทบาท

หน้าที่ต่างๆ	ในการจัดการแข่งขัน

เทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น		2553	

เช่นการจัดประชุมอาสาสมัครการจัด

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน	

และการจัดประชุมสื่อแขนงต่างๆ	มี

ข้อดีคือทำาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพ	 และยังเป็นการ

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเทนนิส	 พีที

ที	 ไทยแลนด์	 โอเพ่นกลยุทธ์การสร้าง

ความสัมพันธ์ยังได้สร้างความสัมพันธ์

กับกลุ่มลูกค้า	4	กลุ่มด้วยกัน	ประกอบ

ด้วย

•	 บริษัทแม่	 (กลุ่มบริษัท	 บีอีซี	 เวิล์ด)	

กลยุทธ์ดังกล่าวได้ผลดีเพราะได้รับ

การร่วมมือในการวางแผนนโยบาย	

จัดสรรงบประมาณในการแข่งขันและ

ช่วยเหลือในด้านการโฆษณา	 และการ

ประชาสัมพันธ์โดยการถ่ายทอดสด

และกระจายข่าวทางไทยทีวีสีช่อง	3

•	 กลุ่มผู้สนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าวได้ผลดี

เพราะเป็นการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

ความร่วมมือทางธุรกิจและเป็นช่อง

ทางในการประชาสัมพันธ์ขององค์กร

•	 กลุ่มสื่อมวลชนกลยุทธ์ดังกล่าวได้

ผลดีเพราะเป็นการเปิดช่องทางใน

การเผยแพร่ข่าวการแข่งขันและการ

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน	

•	 กลุ่มลูกค้ากลยุทธ์ดังกล่าวได้ผลดี

เพราะทำาให้มีผู้ชมและผู้ที่สนใจเข้ามา

ดูจำานวนมากขึ้น	ทำาให้สามารถเข้าถึง

กลุ่มผู้ชมและผู้ที่สนใจสามารถกระจาย

ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้กลุ่มผู้ชม

และผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงกิจกรรมที่

ได้จัดขึ้นในแต่ละบูธ	

2.	กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์

	 ภาพลักษณ์ที่ดีย่อมก่อให้เกิดความ

น่าเชื่อถือและไว้วางใจ	แสดงให้เห็นว่า	เป็น

องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้

กลวิธีการเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันเพราะ

ทำาให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรทำาให้เกิด

ความรัก	 คลั่งไคล้	 และชื่นชอบในตัวองค์กร	

ประกอบด้วย

•	 ป้ายโฆษณาข้างสนามและบริ เวณ

ในสนามแข่งขันโดยกลุ่มผู้สนับสนุน

ทั้ งหมดจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้า

หมายได้เป็นอย่างดีทั้ งเป็นผู้ชมใน

สนามและผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้าน	ซึ่งทาง

กลุ่มบริษัท	 บีอีซี	 เวิล์ด	 ได้ถ่ายทอดสด

การแข่งขันและออกอากาศทุกวันที่มี

การแข่งขัน	 ในช่วงเวลาตั้งแต่	 13.00-

16.00	 น.	 และในการแข่งขันรอบชิง

ชนะเลิศตั้งแต่เริ่มแข่งขันจนจบการ

แข่งขัน

•	 บัตรเข้าชมการแข่งขันและการบริการ

ระดับวี ไอพีผู้สนับสนุนการแข่งขัน

เทนนิส	 พีทีที	 ไทยแลนด์	 โอเพ่น	 จะ

ได้รับแพ็คเกจที่นั่งระดับวีไอพี 	เช่น	

บริเวณคอร์ตไซต์หรือห้องสวีทแต่ละที่

นั่งจะมีบริการอาหารและเครื่องดื่มไม่

เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	 รวมถึงได้ชมการ

แข่งขันเทนนิสจากในเซ็นเตอร์คอร์ต

เพื่อบริการบุคคลสำาคัญของบริษัทด้วย

การบริการระดับ	5	ดาว

การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของ

การแข่งขันเทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553
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•	 การออกอากาศทางสื่อต่างๆ	อย่าง

กว้างขวาง	การแข่งขัน	พีทีที	ไทยแลนด์	

โอเพ่นมีการแพร่ภาพออกอากาศ

มากมายทั้งในและต่างประเทศในช่วง

สัปดาห์การแข่งขัน	 เรามีการแพร่ภาพ	

โดยการเผยแพร่ในประเทศ	 ประมาณ	

30	 ชั่วโมง	 และระดับนานาชาติทั่วทุก

มุมโลก	กลุ่มบริษัทไออีซีผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการตลาดด้านกีฬาจะเข้ามาร่วม

งานกับรายการพีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	

เพื่อที่จะมีการแพร่ภาพออกไปทั่วโลก

•	 แผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของ

การแข่งขันรายการ	 พีทีที	 ไทยแลนด์	

โอเพ่นมีการวางแผนประชาสัมพันธ์

ทางสื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อให้การ

แข่งขันเป็นที่รู้จักการแข่งขัน	พีทีที	ไทย

แลนด์	 โอเพ่น	 2010	 จะมีการออก

โฆษณาตามสื่อเหล่านี้	

•	 โฆษณาทางโทรทัศน์/วิทยุ

•	 โ ฆษณาทา งหนั ง สื อ พิ มพ์ /

นิตยสาร

•	 โฆษณาทางเครือข่ายธุรกิจ

•	 โฆษณาตามไนท์คลับ/บาร์/

ศูนย์	ออกกำาลังกายต่าง	ๆ

•	 โปสเตอร์โดยทั่วไป	 /	 โปสการ์ด				

สื่อโฆษณากลางแจ้ง

•	 โฆษณาโปรโมชั่นทางอินเทอร์

เน็ต

•	 กิจกรรมสนับสนุนการตลาด

 

	 โดยกลุ่มผู้สนับสนุนทั้งหมดจะได้

รับผลประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ของ

ตัวองค์กรก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ	ความไว้

วางใจจากทางผู้จัดการแข่งขัน	 บูธสปอนเซอร์

บริเวณบูธของผู้สนับสนุนรอบสนามพีทีที	

ไทยแลนด์	โอเพ่น	เป็นบริเวณที่เหมาะสำาหรับ

การจำาหน่ายและแสดงสินค้าและบริการต่างๆ	

นอกจากผู้ชม	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553	

แล้วบูทเหล่านี้ยังดึงดูดผู้ที่มาชมนิทรรศการ

ต่างๆ	ในบริเวณอิมแพค	เอ็กซิบิชั่น	ฮอลล์	ผล

ของการใช้กลยุทธ์ถือว่าประสบความสำาเร็จ

ในการจัดการแข่งขัน	เนื่องจากมีผู้ชมเข้าร่วม

ดูการแข่งขันเป็นจำานวนมาก	 มียอดจำาหน่าย

บัตรเข้าชมการแข่งขันมากขึ้นทำาให้องค์กร

มีภาพลักษณ์จากกลยุทธ์การสร้างความ

สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายและได้ใช้กลวิธีใน

การประชาสัมพันธ์เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร

ขององค์กรให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ

กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นดังคำากล่าวของชื่อจิตต์แจ้ง

เจนกิจ	 (Chaengchenkit,	 2001)	 กล่าวว่า	

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	จะทำาให้ลูกค้าเกิด

ความเข้าใจ	 มีการรับรู้ที่ดี	 ตลอดจนรู้สึกชอบ

บริษัทและสินค้าของบริษัททั้งนี้จะมุ่งเน้นที่

กิจกรรมสารสื่อสารแบบสองทางโดยมีจุดมุ่ง

หมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า

ให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย	 เป็นระยะเวลา

ยาวนาน

สรุปผลการวิจัย   

	 การประชาสัมพันธ์จะทำาให้ประสบ

ความสำาเร็จนั้นต้องอาศัยการวางแผน	และ

การร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการ

สร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ	ที่แต่ละ

องค์กรได้ดำาเนินไปตามแผนที่วางไว้และ

ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายนอกจากนี้

ยังทำาให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ

สมำ่าเสมอทำาให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้น	 ดัง

นั้นการจัดการแข่งขันเทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	

โอเพ่น	 2553	 จึงถือว่าประสบความสำาเร็จใน

การจัดการแข่งขัน	 เนื่องจากมีผู้ชมเข้าร่วมดู

การแข่งขันเป็นจำานวนมาก	มียอดจำาหน่าย

บัตรเข้าชมการแข่งขันมากขึ้นทำาให้องค์กร

มีภาพลักษณ์จากกลยุทธ์การสร้างความ

สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย	 เพื่อกระจายข้อมูล
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ข่าวสารขององค์กรให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ

ทราบถึงกิจกรรม		 การประชาสัมพันธ์คือการ

สร้างความสัมพันธ์ทำาให้กลุ่มเป้าหมายชื่น

ชอบและให้ความสนใจองค์กร	 ซึ่งทางบริษัท	

บีอีซี	เทโร	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำากัด	ได้ใช้การ

แข่งขันเทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553	

เป็นผลิตภัณฑ์ขององค์กร	เพื่อเป็นตัวแทนของ

องค์กรทำาให้การแข่งขันเทนนิส	 พีทีที	 ไทย

แลนด์	โอเพ่น	2553	ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์

แต่ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสาร	การ

โฆษณา	และการตลาดขายตรงขององค์กร	
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การแข่งขันเทนนิส	พีทีที	ไทยแลนด์	โอเพ่น	2553

เพื่อแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงการจัดการ

แข่งขันครั้งนี้

กิตติกรรมประกาศ

	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ

บริษัท	 บีอีซี	 เทโร	 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	 จำากัด

ที่ให้ข้อมูลและเอกสารในการทำาวิจัยในครั้งนี้	

ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ที่มอบทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์

ให้แก่ผู้วิจัย
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