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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา 2) เพื่อ
ศึกษาทัศนคคติของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ตี ่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed methods research) ทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative research) เครื่องมือทีใ่ ช้ได้แก่ แบบสอบถาม และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเค ราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 8 คน และสัมภาษณ์นกั วิชาการ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย จานวน 5 คน และบล็อกเกอร์
(Blogger) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตลาดจานวน 1 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ด้านประชากรศาสตร์ เพศต่างกันส่งผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาต่างกัน ความแตกต่างด้าน
อื่นๆ ไม่ส่งผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริโภค 2) ทัศนคติทงั ้ 3 ด้านได้แก่ ทัศนคติดา้ นความรูส้ กึ พบว่า
การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาสามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองใช้แบรนด์
สินค้าและบริการมากที่สุด ทัศนคติด้านความรู้ความเข้าใจพบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อ
โฆษณาสามารถสร้างความเข้าใจเรื่องการเปิ ดกว้างทางความคิด ความเป็ นสากลของแบรนด์
มากที่สุด ทัศนคติด้านพฤติกรรมพบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาสามารถสร้างความ
ภักดีในแบรนด์และการซื้อซ้าได้มากทีส่ ุด
นอกจากนัน้ ผลการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่าความรู้สกึ ส่วนใหญ่ มกั มองข้าม
เรื่องรอยสัก ซึ่งถือว่าเป็ นความชอบส่วนบุค คล รอยสักของบุค คลในสื่อโฆษณามีผลในเชิง
ความรูส้ กึ ทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อแบรนด์ สามารถสร้างจุดสนใจให้กบั แบรนด์สนิ ค้าและบริการ และช่วย

จ
ให้เกิดการตัดสินใจซื้อด้วยรอยสักของบุคคลในสื่อโฆษณายังกระตุ้นให้เกิดความต้องการสัก
เลีย นแบบบุ ค คลในสื่อ โฆษณาอีก ด้ ว ยและผลการสัม ภาษณ์ นั ก วิช าการ อาจารย์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยและบล็อกเกอร์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการตลาดเพิม่ เติม พบว่า การนาบุคคลที่มรี อยสัก
มาใช้ในสื่อโฆษณาจะส่งผลต่ อแบรนด์ตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์ สินค้าบางชนิดอาจต้อง
อาศัยคนมีรอยสักเป็ นตัวช่วยทาให้ผบู้ ริโภคมีความเข้าใจเกีย่ วกับเจตนาของสื่อโฆษณามากขึน้
เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวสินค้าและบริการให้ชดั เจนตามความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเนื้อหา
ของสื่อโฆษณา บุคคลในสื่อโฆษณากับแบรนด์ เนื่องจากรอยสักไม่ต่างจากเครื่องประดับ เสือ้ ผ้า
ของบุคคลในสื่อโฆษณา
คาสาคัญ: ทัศนคติ, รอยสัก, สื่อโฆษณา
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ABSTRACT
The purpose of my research is 1) to study the demographic characteristics of
consumers in Bangkok and their attitude towards brands that use personalities with body
tattoos in advertising media. 2) To study Bangkok consumers attitudes towards brands
that use personalities with body tattoos in advertising media. The research method
developed and utilized for this study was a mixed method research model employing both
Quantitative and Qualitative research tools. Quantitative research employed a
questionnaire as a data collection tool that was distributed to four hundred (400) general
consumer groups in Bangkok. Qualitative research employed focus group Interviews with
eight (8) sample groups. The interviews were administered by five (5) academic university
teachers and one (1) blogger (marketing expert). The results from the quantitative
research found that 1) The demography Gender differences affect the attitudes of
consumers in Bangkok to brands that use people with body tattoos in advertising media.
Other differences demography do not affect consumer attitudes. 2) The results of the
study of the three (3) elements of consumer attitudes, found that the use of a personalities
with body tattoos in advertising media creates an understanding of the openness of ideas
with the samples. It also demonstrates internationalization of brands, products and
services. The use of personalities with body tattoos in advertising media also stimulated
the samples curiosity to try more products and services, the behavior of personalities with
body tattoos in the experienced advertising media also created brand loyalty and re-

ช
purchase. In addition, the results of qualitative research found that most of the sample
though that the body tattoo often overlooked by the samples was their personal
positive/negative preferences towards body tattoos. The body tattoo of the personality
depicted in the in the consumed advertising media influences the consumer (sample) and
the brand recognition. This use of personalities with body tattoos can increase the
attractiveness and appeal of the product and effect on the purchase decision. The
academic interview results of university professors, bloggers and additional marketing
experts found that including people with body tattoos into advertising media can affect
the brand according to the brand and media objective, such as if a brand wants to convey
that the body tattoo is negative or positive. This can depend on the product the advertiser
wants to convey and in which influence (negative or positive) the advertiser wishes to
project to the consumer. Some product advertising may benefit from people with body
tattoos and can help consumers understand more about the product or brand by having
consistency between the different forms of advertising media content. This appears to be
because tattoos can be viewed as no different from jewelry or the clothing the actors wear
in various contextual situations.
Keywords: Attitude, Body Tattoos, Advertising Media
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
รอยสักนับว่าเป็ นงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง ทีถ่ งึ แม้วา่ จะต้องแลกด้วยความเจ็บปวด
ก่อน จะได้มาซึ่งความสวยงามของรูปภาพทีช่ า่ งสักได้ทาการสัก เพื่อให้สหี รือน้ าหมึกฝั งตัวลงไป
บนผิวหนังของร่างกายมนุษย์ ชนกภรณ์ นรากร (2548) กล่าวว่ารอยสักไม่มหี ลักฐานใดปรากฎ
อย่างแน่ชดั ว่า การสักเริม่ ต้นขึน้ ทีไ่ หนและเมื่อใด แต่จากการเล่าขานสืบต่อกันมาเป็ นประวัตศิ าสตร์
อันยาวนาน ว่ารอยสักได้เกิดขึ้นตามความเชื่อในการด าเนินชีว ิตของมวลมนุ ษยชาติ แ ละมี
วิวฒ
ั นาการตามยุคสมัยของแต่ละเผ่าพันธ์ ในประเทศไทยการสักในอดีตส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่อง
ของความขลัง ความศักดิสิ์ ทธิของสั
์ ญลักษณ์ท่ใี ช้เป็ นสาคัญ ดังนัน้ สัญลักษณ์ท่ใี ช้จงึ เป็ นพวก
อักขระ คาถา ยันต์ ซึ่งมีความหมายในเรื่องของความขลัง (ชนกภรณ์ นรากร, 2549: น.2) กล่าว
ว่าความหมายของรอยสักเริม่ แปรเปลีย่ นไปสู่ความเป็ นศิลปะ รอยสักทีเ่ คยเดินตามรอยประเพณี
นิยม เริม่ กลายเป็ นความเฉพาะตัวมากยิง่ ขึน้ รอยสักแต่ละชนิดต่างมีความหมายเพื่อความต้องการ
ของตัวอง หลายคนสร้างจินตภาพของตัวเองเอาไว้ในหัวใจ แล้วให้ศลิ ปิ นสร้างภาพเหล่านัน้ ให้
ปรากฎออกมาอยู่บนเรือนร่างของตัวเอง และจากหลักฐานที่พบว่ารอยสักมีอยู่ในทุกวัฒนธรรม
สังคมทัวโลกกลายเป็
่
นวัฒนธรรมประชานิยม สอดคล้องกับที่ (Ray B. Browne 1995: 5 อ้างถึงใน
ชนกภรณ์ นรากร: น.10) ได้ให้นิยามความหมายของวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture)
หรือวัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) ว่าเป็ นวัฒนธรรมของทุกคนในสังคม
ในเชิงธุรกิจก็ให้การยอมรับบุคคลทีม่ รี อยสักเข้าทางานในหลากหลายอาชีพมากขึน้
สังเกตได้จาก ร้านกาแฟสตาร์บคั (Starbucks) ยินยอมให้พนักงานบริการประจาร้านมีรอยสักได้
ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมและต้องพิจารณาเป็ นรายบุคคลไป โดยชีแ้ จงถึงเหตุผลของการอนุญาตให้
บุคคลมีรอยสักเข้าทางานได้วา่ มีเป้ าหมายให้สตาร์บคั ส์เป็ นองค์กรธุรกิจทีด่ งึ ดูดใจให้คนหนุ่ มสาว
รุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นพวก มิลเล็นเนียล (millennials) หรือพวกเจเนอเรชันแซด (Generation Z)
เข้ามาร่วมทางาน ไม่เพียงสตาร์บคั ส์เท่านัน้ บริษทั อื่นๆ เช่น วอลมาร์ท ผูค้ า้ ปลีกรายใหญ่ท่สี ุด
ของสหรัฐฯและของโลก ก็กาลังใช้มาตรการคล้ายๆ กัน ส่วนในประเทศไทยก็มผี ปู้ ระกอบการ
จานวนมากที่อนุ ญาตผ่อนปรนให้บุคคลมีรอยสัก สามารถเข้าทางานได้ ถึงแม้ว่ารอยสักจะถูก
มองว่าเป็ นศิลปะบนเรือนร่างทีม่ เี อกลักษณ์สวยงามโดดเด่นได้รบั การยอมรับมากขึน้ แต่รอยสัก
ก็ยงั ส่งผลต่อความรูส้ กึ ในด้านลบต่อคนบางกลุ่ม ในบางสาขาอาชีพ ตามผลการวิจยั ที่ (นรินทร์
โรจนการสกุล, 2533) ได้สรุปความคิดเห็นของการสักแฟชันไว้
่ 2 แบบ คือ 1.) ความคิดเห็นต่อ
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คนทีม่ รี อยสักในทางบวก โดยคนกลุ่มนี้มองรอยสักในแง่ศลิ ปะความงาม และคิดว่าคนทีม่ รี อยสัก
ก็สามารถประสบความสาเร็จใจชีวติ ได้เหมือนกับคนทัวๆ
่ ไปทีไ่ ม่มรี อยสัก และมีความคิดที่อยาก
ให้คนในสังคมเปลี่ยนมุมมองต่อคนที่มรี อยสักใหม 2.) ความคิดเห็นต่อคนที่มรี อยสักในแง่ลบ
ทีม่ องว่าคนมีรอยสักเป็ นคนสกปรก ดูน่ากลัว ไม่น่าคบ เป็ นคนเกเร เมื่อสิง่ ทีถ่ ูกมองในทัศนคติท่ี
ต่างกันอย่างสิน้ เชิงอย่าง “รอยสัก” ถูกนามาใช้ในการสื่อสารการตลาดในยุคปั จจุบนั เห็นได้จาก
สื่อโฆษณาทีใ่ ช้บุคคลมีรอยสักอย่างแพร่หลาย นามาสู่ความน่าสนใจทีจ่ ะศึกษาเรื่องทัศนคติของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา (Bovee, et al.,
1995: 11 อ้างถึงใน ชวลิต อรอยะวิรยานันท์, 2557: น.6) กล่าวไว้ว่าสื่อโฆษณามีหน้ าที่และ
บทบาท ดังต่อไปนี้ 1.) บอกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ทน่ี าเสนอ 2.) เพื่อติดต่อสื่อสารเพื่อให้
ลูกค้าทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3.) เพื่อกระตุ้น เร่งเร้าให้ซ้ือผลิตภัณฑ์ 4.) เพื่อช่วยให้การ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้ การโฆษณาจะทาหน้าทีส่ าคัญอย่างยิง่ ต่อการสร้างอุปสงค์ให้เกิดกับ
ผูบ้ ริโภค 5.) เพื่อเพิม่ ความชอบและความภักดีในตราสินค้ าเพิม่ มากขึน้ 6.) เพื่อลดต้นทุนอัน
เป็ นส่วนรวมด้านการขายให้น้อยลง การโฆษณาทาหน้าที่ช่วยลดต้นทุนด้านการขายอย่างมาก
เช่น การโฆษณาผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ จะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มาก ทาให้ต้นทุนรายหัวต่ า และ 7.) เพื่อเตือนความจาและเกิดความ
ระลึกและจดจาได้ ดังนัน้ สื่อโฆษณา ทีส่ ่อื สารออกไปจึงเป็ นส่วนสาคัญเป็ นอย่างมากทีจ่ ะเข้าไปมี
บทบาทต่อความรู้สกึ นึกคิดของผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะในปั จจุบนั สื่อโฆษณาสามารถพบเห็นได้
ตลอดเวลาในชีวติ ประจาวัน เรียกได้วา่ สื่อโฆษณาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ประจาวันของคนทุกคน
เริม่ ตัง้ แต่ต่นื นอนจนกระทังเข้
่ านอน สื่อโฆษณาต่างๆ ล้วนแทรกซึมเข้าสู่ความทรงจาของผูบ้ ริโภค
โดยที่บางครัง้ ผู้บริโภคเองไม่รู้ตวั ด้วยซ้ า เช่น การได้ยินเพลงเดิมซ้ าๆ กันทุกๆ วัน ทาให้
สามารถจดจาและร้องเพลงนัน้ ๆ ได้ถงึ แม้วา่ จะไม่ได้ชน่ื ชอบเพลงนัน้ ก็ตาม การจดจาแบรนด์ได้
จากการเห็นสื่อโฆษณาซ้าๆ บ่อยๆ จนนาไปสู่ความสนใจในแบรนด์นนั ้ ๆ เกิดเป็ นความอยากรู้
อยากลอง ถือได้วา่ สื่อโฆษณามีอทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ นึกคิดของผูบ้ ริโภคเป็ นอย่างมาก
นอกจากนี้ขอ้ มูลจากสมาคมมีเดีย เอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยให้ ขอ้ มูล
ว่า ถึงแม้ส่อื โฆษณาบางประเภทมีการเติบโตลดลง เป็ นเพราะมีการเปลีย่ นจากรูปแบบเดิมไปสู่
สื่อออนไลน์เท่านัน้ มิได้หายไปจากวงจรชีวติ ของผูบ้ ริโภคแต่อย่างใด ยังสามารถกระทาได้ใน
หลายๆ รูปแบบ ในลักษณะการนาเสนอจะมีความแตกต่างไปบ้างตามยุคสมัย แต่ส่อื โฆษณา
ยังคงมีบทบาทความสาคัญอย่างมากต่อวงการธุรกิจตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จุบนั และมีส่วนอย่างมาก
ต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีแ่ สดงออกต่อแบรนด์สนิ ค้าและบริการ
จากประเด็นข้างต้นผูว้ จิ ยั เห็นถึงปรากฏการณ์บางอย่างทีน่ ่าสนใจทีจ่ ะทาการศึกษา
วิจยั เกี่ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อ
โฆษณา ซึ่งผูว้ จิ ยั เห็นว่าเป็ นมุมมองที่แปลกใหม่และทันสมัยที่จะศึกษาวิจยั เกี่ยวกับรอยสักที่
ส่งผลต่อทัศนคติในด้านการสื่อสารการตลาดทีย่ งั ไม่มใี ครศึกษามาก่อน นอกจากเรื่องแบรนด์ท่ี
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เป็ นเรื่องที่ทุกธุรกิจให้ความสาคัญและเป็ นสาขาวิช าที่ผวู้ จิ ยั ศึกษาอยู่ ผูว้ จิ ยั ยังได้ทาการศึกษา
ค้นคว้า เก็บข้อมูลเพิม่ เติม เพื่อนาสื่อโฆษณาต่างๆ มาวิเคราะห์ พบว่าบุคคลทีแ่ บรนด์ธุรกิจและ
บริการเลือกให้อยู่ในสื่อโฆษณา ทัง้ ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีการใช้บุคคล
มีร อยสัก อย่ า งแพร่ ห ลายผ่ า นสื่อ โฆษณาหลากหลายรู ป แบบ ทัง้ สื่อ โฆษณาแบบดัง้ เดิม
(Traditional Media) และสื่อใหม่ (New Media) ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าผลการศึกษาในเรื่องทัศนคติของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา จะสามารถนาไปใช้
เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมสอดคล้องกับความรูส้ กึ นึกคิด
ของกลุ่มเป้ าหมายในยุคใหม่น้ีได้ เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ขยายการเติบโตและเพิม่ ช่อง
ทางการแข่งขันทางธุรกิจให้หลากหลาย เมื่อธุรกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกกลุม่
ผูบ้ ริโภค ย่อมเพิม่ โอกาสที่จะประสบความสาเร็จมากขึน้ นาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ในระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลกและยังนาไปต่อยอดการศึกษาวิจยั ต่อไปอีกด้วย
1.2 ปัญหานาวิ จยั
1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่งผลต่อ
ทัศนคติต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาต่างกันหรือไม่ อย่างไร
2) ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีทศั นคติต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อ
โฆษณาอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
ส่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
2) เพื่อศึกษาทัศนคคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อแบรนด์ท่ใี ช้
บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
1.4 สมมุติฐานการวิ จยั
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันมีทศั นคติ
ทีอ่ งค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน คือ 1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ 2. ด้านความรูส้ กึ 3. ด้านพฤติกรรม ต่อ
แบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาต่างกัน
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1.5 ขอบเขตในการวิ จยั
การศึกษาวิจยั เรื่อง “ ทัศนคติของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ทใ่ี ช้
บุค คลมีรอยสักในสื่อโฆษณา” โดยมุ่งเน้ นศึกษาในเรื่องทัศนคติตามองค์ประกอบ 3 ประการ
1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ 2. ด้านความรูส้ กึ 3. ด้านพฤติกรรม
งานวิ จยั ฉบับบีแ้ บ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วน คือ
- ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องทัศนคติต่อ แบรนด์ท่ี
ใช้บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเนื้อหา
ด้านรอยสักจะศึกษาในมุมมองทีเ่ ป็ นรอยสักแบบถาวรและการรูปภาพบนร่างกายที่มวี ตั ถุประสงค์
สื่อให้เข้าใจว่าเป็ นรอยสักบนร่างกายในสื่อโฆษณาในรูปแบบศิลปะความงามเท่านัน้
- ขอบเขตด้านพืน้ ที่
การศึก ษาวิจ ัย มีข อบเขตเฉพาะผู้บ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครเท่ า นัน้
เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีจานวนประชากรสูงเป็ นอันดับหนึ่งในประเทศไทย ประชากรมีความ
หลากหลายในหลายๆ ด้าน เช่น ความหลากหลายทางประชากรศาสตร์ ประเภท รูปแบบสื่อ
โฆษณา อีกทัง้ ผูว้ จิ ยั อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทาให้สะดวกต่อการสัมภาษณ์และเก็บ
ข้อมูล
- ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถามเป็ นผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อ้างอิงจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถามจากตาราง Yamane โดย
ก าหนดระดับ ความเชื่อ มัน่ ที่ 95% (ณรงค์ โพธิพ์ ฤาษานัน ท์ 2551: 176 อ้า งถึง ใน ชยพล
วงษ์สุนทร 2553: หน้า 9) และค่าความคลาดเคลื่อน 0.05% โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีจานวน
400 คน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่ม เป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคทีอ่ าศัย
และทางานในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรต้น
ผูว้ จิ ยั กาหนดให้มตี วั แปรต้น 3 ลักษณะดังต่อไปนี้
1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์
• เพศ
• อายุ
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• ระดับการศึกษา
• อาชีพ
• รายได้
ตัวแปรตาม
1) ทัศนคติทม่ี อี งค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านอารมณ์และความรูส้ กึ (Affective Component)
2. ด้านพฤติกรรม (Behavioral Component)
3. ด้านความรูแ้ ละความเข้าใจ (Cognitive Component)
1.6 นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้กาหนดความหมายและขอบเขตของคาศัพท์ไว้ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
รอยสัก หมายถึง รอยสักในยุคสมัยใหม่ทส่ี ่อื ถึงงานศิลปะ ไม่ใช่ภาพหรือสัญลักษณ์
ที่มุ่ ง เน้ น ไปในทางไสยศาสตร์ ทัง้ ในรู ป แบบรอยสักแบบที่ติดตัว ถาวร และแบบชัวคราวที
่
่
สามารถลบออกได้ ที่มวี ตั ถุประสงค์ให้ภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์นนั ้ แสดงอยู่บนผิวหนัง
ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนบนร่างกาย โดยจะกล่าวถึงเฉพาะรอยสักทีเ่ น้นในเรื่องของศิลปะ
ความงาม แฟชัน่ เท่านัน้
บุคคลมีรอยสักในสื่ อโฆษณา หมายถึง สื่อ โฆษณาทัง้ สื่อ ดัง้ เดิม (Traditional
Media) และสื่อใหม่ (New Media) ไม่วา่ จะเป็ นสื่อโฆษณาภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ทีใ่ ช้บุคคลมี
รอยสักเป็ นองค์ประกอบในสื่อโฆษณานัน้ ๆ โดยผูบ้ ริโภคสามารถมองเห็นรอยสักบนเรือนร่าง
ของตัวแบบในสื่อโฆษณาได้
ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สกึ นึกคิด ความคิดเห็น ที่มอี งค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านอารมณ์และความรู้สึก (Affective Component) ที่เป็ นสิง่ เร้าที่ไปกระตุ้นให้เกิดทัศ นคติ
ไม่ว่าจะความรู้สกึ ทางลบ ทางบวก หรือไม่รู้สกึ ใดๆ จะตอบสนองออกมาทางกายที่แตกต่างกัน
ออกไป 2. ด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) การกระทาที่แสดงออกมาทัง้ ในแง่บวก
แง่ลบหรือการวางเฉย โดยพฤติกรรมจะแตกต่างกันออกไป 3. ด้านความรู้และความเข้าใจ
(Cognitive Component) กระประเมินสิง่ เร้าโดยผ่านกระบวนการคิดด้วยเหตผลและตรรกะ ก่อน
เป็ นข้อสรุปต่อสิง่ นัน้ ๆ ทีม่ พี น้ื ฐานมาจากความเชือ่ ความคิดเห็น ประสบการณ์ส่วนบุคคล
ผูบ้ ริ โภค หมายหมาย บุคคลทีม่ ภี ูมลิ าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดที่
พักอาศัยหรือทางานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
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1.7 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เป็ นการศึกษาและค้นพบองค์ความรู้เกี่ยวกับรอยสักในมุมมองด้านการตลาด
ซึ่งต่างออกไปจากการศึกษาเรื่องรอยสักทีเ่ คยมีการทาการศึกษาวิจยั มาก่อนหน้านี้ ผลการวิจยั
นี้สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางหรือหลักเกณฑ์เรื่องการคัดเลือกบุคคลทีม่ รี อยสักหรือไม่มรี อย
สักไปใช้เป็ นองค์ประกอบใน สื่อโฆษณาให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการ
2. ทาให้ทราบถึงทัศนคติของผูบ้ ริโภคต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
เมื่อทราบถึงทัศคติ ผูท้ อ่ี อกแบบหรือจัดทาสื่อก็สามารถสร้างเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดได้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึน้ ทาให้การสื่อสารได้ ตรงใจผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้ ส่งผลดีต่อ
ธุรกิจโดยตรง
3. ทาให้ทราบถึงบทบาทและความสาคัญต่อการใช้บุคคลทีม่ รี อยสักในสื่อโฆษณา
ไม่ว่าจะใช้ส่อื ในด้านลบ หรือด้านบวก รอยสักจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือหนึ่งทีช่ ่วยให้ผรู้ บั สื่อมี
ความเข้าใจในแบรนด์สนิ ค้าและบริการมากยิง่ ขึน้
4. ใช้เป็ นแนวทางการกาหนดกลยุทธ์ให้ตรงกลุ่มเป้ าหมายและสร้างความแตกต่าง
ความรูส้ กึ ต่อแบรนด์สนิ ค้าและบริการอย่างลึกซึ้งมากขึน้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการตลาด
ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและวงการศึกษา
5. ข้อค้นพบในงานวิจยั นี้สามารถนาไปต่อยอดงานวิจยั อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้
1.8 กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวมาแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้
ตัวแปรและกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
แบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา ที่ส่งผลต่ อทัศนคติท่มี ีองค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน คือ
1. ด้านอารมณ์และความรูส้ กึ (Affective component) 2. ด้านพฤติกรรม (Behavior component)
3. ด้านความรู้และความเข้าใจ (Cognitive component) มีดงั นี้ (Triandis, 1971: p.8 อ้างถึงใน
กิตติวฒ
ั น์ นามสวัสดิวงศ์
์ , 2559: น.7-8)
ตัวแปรต้น






เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้

ตัวแปรตาม
ทัศนคติทม่ี อี งค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน คือ
1. ด้านอารมณ์และความรูส้ กึ (Affective component)
2. ด้านพฤติกรรม (Behavior component )
3. ด้านความรูแ้ ละความเข้าใจ (Cognitive component)

บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจยั เรื่อง “ ทัศนคติของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ทใ่ี ช้
บุค คลมีรอยสักในสื่อโฆษณา ” โดยผู้วจิ ยั ได้ใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
มาศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับทัศนคติ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วแบรนด์
2.3 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการโฆษณาและสื่อโฆษณา
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.5 แนวคิดและประวัตคิ วามเป็ นมาเกีย่ วกับรอยสัก
2.6 แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
2.1 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
ความหมายของทัศนคติ
ฮ อ ก ก์ และ วอ ห์ น (Hogg & Vaughan, 2005: P.150 อ้ า ง ถึ ง ใ น กิ ต ติ ว ั ฒ น์
นามสวัสดิว์ งศ์, 2559: น.5) ได้ให้ค วามหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติค ือ การผสมผสาน
กลมกลืนกันอย่างเป็ นระบบของความเชือ่ ความรูส้ กึ และแนวโน้มการเกิดพฤติกรรม ต่อสิง่ ใดสิง่
หนึ่ง กลุ่มเหตุการณ์ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ทีเ่ ป็ นสิง่ เร้าอย่างมีนยั สาคัญ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 อ้างถึงใน สุภ าวรรณ ปานจุ้ย, 2560:
น.9) ได้ระบุถงึ ทีม่ าของคาว่าทัศนคติวา่ เป็ นคาสมาส ระหว่างคาว่า “ทัศนะ” ซึ่งแปลว่าความเห็น
กับ ค าว่า “คติ” ซึ่ง แปลว่า แบบอย่ า งหรือ ลัก ษณะ ซึ่ง เมื่อ รวมกัน แล้ว แปลว่า ลัก ษณะของ
ความเห็น ทัศนคติ จึงหมายถึง ความรู้สกึ ส่วนตัวของบุคคล ที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จากการศึกษาความหมายของทัศนคติ ในมุมมองของ
ทัศนคติของนักวิชาการและนักจิตวิทยาพบว่ามีการนิยามความหมายของ ทัศนคติไว้มากมาย
แตกต่ า งกัน ตามลัก ษณะที่แ ต่ ละกลุ่ม ศึกษา ทัศ คติใ นมุ ม มองของนักวิช าการนัน้ เป็ น การ
แสดงออกถึงระดับความรูส้ กึ ต่อบางสิง่ บางอย่างซึ่งอาจเป็ นไปได้ทงั ้ ในเชิงบวกและเชิงลบ และ
แสดงออกมาตามความรูส้ กึ
สุภาวรรณ ปานจุ้ย (2560) สรุปความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติหมายถึง
ระดับความรู้สกึ ต่อบางสิง่ หรือบางสถานการณ์ ซึ่งสามารถนาไปสู่พฤติกรรมที่จะแสดงออก
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ตอบสนองต่อสิง่ เร้า ซึ่งอาจเป็ นไปได้ทงั ้ เชิงบวกหรือเชิงลบ โดยที่ทศั นคติของแต่ละบุคคลเป็ น
ผลจากการเรียนรูไ้ ด้จากประสบการณ์ การรับรูท้ ผ่ี า่ นมา เนื่องจากทัศคติเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถจับ
ต้องได้ ดังนัน้ เราสามารถรับรู้ทศั นคติของแต่ละบุคคลได้จากการตีความในสิง่ ที่บุคคลนัน้ พูด
ออกมา หรือพฤติกรรมทีบ่ ุคคลนัน้ แสดงออกมา อาจเป็ นไปได้ทงั ้ แบบทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ ทัศนคติของคนเรานัน้ สามารถเปลี่ยนไปได้ตาม การศึกษา การรับรู้และสิง่ แวดล้อม
ตลอดจนการลอกเลียนแบบ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ที่ยนื ยันว่า ทัศนคติของบุคคล สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 อ้างถึงใน สุววรรณา ปานจุ้ย, 2560: น.9)
กล่าวว่า ทัศนคติสามารถถูกเปลี่ยนได้หลากหลายวิธี หนึ่งในนัน้ คือการได้รบั ข้อมูล ข่าวสาร
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั นี้จะทาให้กองค์ประกอบของทัศคติเปลีย่ นแปลงไป ในส่วนของการรับรูเ้ ชิงแนวคิด
(Cognitive Component) และเมื่อ องค์ป ระกอบส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง เปลี่ย นไปย่ อ มส่ ง ผลให้เ กิด
อารมณ์ (Affective Component) และพฤติกรรม (Behavioral Component) เปลีย่ นแปลงไปด้วย
จากการให้ความหมายของทัศนคติของนักวิชาการชาวต่างชาติและนักวิชาการชาว
ไทย ผูว้ จิ ยั จึงสรุปความหมายของทัศคติได้วา่ ทัศนคติหมายถึง ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นได้ทงั ้ ความรูส้ กึ
เชิงลบหรือเชิงบวกทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง โดยแสดงออกมาในรูปของความเชื่อ ความรู้สกึ ชอบ ไม่
ชอบ ทีม่ ผี ลต่ออารมณ์และพฤติกรรมได้ และทัศนคติกส็ ามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามองค์ประกอบ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
องค์ประกอบของทัศนคติ
ไทรแอนดิส (Triandis, 1971: p.8 อ้างถึงใน กิตติวฒ
ั น์ นามสวัสดิ ์วงศ์, 2559: น.7-8)
จาแนกองค์ประกอบของทัศนคติไว้ 3 ด้าน เรียกว่า ABC Model คือ
1) องค์ประกอบด้านอารมณ์ และความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง
ความรูส้ กึ ในทางบวกหรือลบ หรือทัง้ บวกและลบต่อเป้ าหมาย ซึ่งเป็ นความรูส้ กึ ส่วนบุคคล เกิด
จากสิง่ เร้าทีเ่ ข้ามากระตุน้ องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือความรูส้ กึ ของทัศนคติ คือ การได้รบั การ
ถ่ายทอด การเรียนรู้หรือซึมซาบมาจากคนรอบข้างที่มอี ทิ ธิพลของบุคคลนัน้ ๆ เช่น พ่อแม่ ครู
กลุ่มเพื่อน
องค์ประกอบด้านอารมณ์และความรู้สกึ นัน้ จะมีการตอบสนองทางด้านอารมณ์
และแสดงออกมาเป็ นการตอบสนองทางกายทีค่ วามแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสิง่ เร้าที่เข้ามา
กระตุ้น ซึ่งองค์ประกอบด้านอารมณ์และความรู้สกึ นัน้ เป็ นองค์ประกอบที่มอี ทิ ธิพลอย่างมาก
ยกตัวอย่างเช่น คนจากต่างศาสนา เชือ้ ชาติ หรือชาติพนั ธ์บางกลุ่มนัน้ จะรูส้ กึ ไม่สบายใจเมือ่ ต้อง
รวมกลุ่มกัน คนรักธรรมชาติจะรูส้ กึ ตื่นเต้นเมื่อเดินผ่านป่ า และภูเขาเป็ นต้น
2) องค์ประกอบด้านพฤติ กรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้ม
พฤติกรรม หรือแนวโน้มของการแสดงออกต่อสิง่ เร้า และแสดงออกมาเป็ นความตัง้ ใจ (Intention)
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ที่จะทาบางสิง่ บางอย่างทัง้ ในแง่บวกและแง่ลบ อาทิ เช่น เป็ นมิตร เป็ นศัตรู อ่อนโยน-ก้าวร้าว
เป็ นต้น ซึ่งสามารถสังเกตุได้จากทัง้ คาพูดถึงความตัง้ ใจหรือการวางแผนในการลงมือทา และ
พฤติกรรมทีบ่ ุคคลนัน้ ๆ แสดงออกมา
ซึ่งการแสดงออกถึงองค์ประกอบด้านพฤติกรรมจะมีความแตกต่างกันไปซึ่งการ
จับ สัง เกตได้ นั น้ ต้ อ งใช้ร ะยะเวลาในการเฝ้ า เก็บ ข้อ มู ล อย่ า งใกล้ ช ิด ท าให้ ใ นการสัง เกต
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมนัน้ จึงมักใช้การจับสังเกตจากคาพูดถึงสิง่ นัน้ ๆ ซึ่งในทางจิตวิทยา
นักจิตวิทยามักใช้ “การเจตนาเชิงพฤติกรรม” เป็ นตัวบ่งชีท้ างวาจาจากความตัง้ ใจของแต่ละคน
3) องค์ประกอบด้านความรู้และความเข้าใจ (Cognitive Component) หมายถึง
การประเมินสิ่งเร้าที่เข้ามาด้วยกระบวนการคิด ซึ่งเป็ นการใช้เหตุผลและตรรกะโดยอยู่ บ น
พื้นฐานของความเชื่อ ความคิดเห็น จินตนาการ และความรู้ค วามเข้าใจส่วนบุค คล เกิดเป็ น
ข้อสรุปที่บุคคลได้มตี ่อสิง่ สัน้ ๆ องค์ประกอบทีส่ าคัญของกระบวนการคิดที่ใช้เหตุผลและตรรกะ
คือ ความเชือ่ ในผลการประเมินทีต่ นเองประเมินไว้ เพราะความเชือ่ เหล่านัน้ จะแสดงออกมาเป็ น
ความประทับใจ ความชอบหรือไม่ชอบที่บุคคลเหล่านัน้ มีต่อสิง่ นัน้ ๆ ซึ่งรูปแบบของความเชือ่ ที่
บุค คลนัน้ ๆ มีต่อสิ่งเร้าที่เข้ามาจะมีผลมากยิ่งขึน้ เมื่อสิง่ เร้านัน้ ตรงกับความสนใจส่วนบุคคล
นอกจากนัน้ การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมทางสังคมก็มสี ่วนสาคัญในการต่อตัวของความเชื่อ
ทัง้ จากการได้รบั คาแนะนาโดยตรง การเลียนแบบ หรือการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาทิ เด็ก
จะมีการต่อตัวของทัศนคติโดยการเลียนแบบพฤติกรรมของคนที่มีบทบาทสาคัญในชีวติ ของ
พวกเขา ซึ่งคือ พ่อแม่ เพื่อนฝูงและสังคมโดยรอบทีอ่ าศัยอยู่
การเกิ ดทัศนคติ (The Formation of Attitude)
ธงชัย สันติวงษ์ (2539: หน้า 166-167 อ้างถึงใน สุวรรณา ปานจุย้ : น.10) กล่าวไว้
ว่าการเกิดทัศนคติสามารถเกิดและเปลีย่ นแปลงได้จาก 5 ปั จจัย ดังนี้
1. การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) ทัศนคติจะเกิดขึ้นเมื่อบุค คล
ต้องการแสดงออกเพื่อตอบสนองความต้องการ ทัศนคติท่ดี ตี ่อบางสิง่ บางอย่าง ช่วยให้บุคคลมี
โอกาสตอบสนองทางความต้องการของตนเองได้
2. ข่าวสารข้อมูล (Information) ทัศนคติเกิดจากการรับแหล่งข่าวสารข้อมูล โดย
พิจารณาที่ชนิด ขนาดและแหล่งที่มา ทาให้บุค คลเก็บเอาไปคิดและเกิดเป็ นทัศนคติได้ ด้วย
กลไกในการเลือกมองและเข้าใจปั ญหา (Selective Perception)
3. การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation) ทัศนคติ อาจเกิดจากกลุ่มต่างๆ
ที่บุคคลนัน้ เข้าไปเกี่ยวข้อง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน กลุ่มกีฬา
โดยกลุ่มเหล่านี้จะทาการถ่ายทอดข้อมูลความเอ ค่านิยม ซึ่งทาให้เกิดเป็ นทัศนคติได้
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4. ประสบการณ์ (Experience) ทัศนคติ มาจากประสบการณ์ของแต่ละบุ ค คล
ทาให้การเรียนรู้ การตีความ การให้คุณค่าสิง่ ต่างๆ ของแต่ละคนแตกต่างกันไป
5. ลักษณะท่าทาง (Personality) ลักษณะท่าทางหลายประการมีส่วนทางอ้อมที่
ก่อให้เกิดทัศนคติ
ประเภทของทัศนคติ
ดารุ ณี พานทอง (2542: น.43 อ้า งถึง ใน สุ ว รรณา ปานจุ้ย , 2560: น.11) จาก
การศึกษาเรื่องทัศนคติพบว่าคนๆ หนึ่ง สามารถมีทศั คติเดียวหรือหลายทัศนคติกไ็ ด้ ขึน้ อยู่กบั
ความมันคงของความรู
่
้สึก ความรู้ ความเชื่อและประสบการณ์ โดยแบ่งทัศนคติออกเป็ น 3
ประเภท คือ
1. ทัศ คติ ใ นทางบวก (Positive Attitude) เป็ น ทัศ นคติท่ีแ สดงออกโต้ ต อบใน
ทางบวก เป็ นความรูส้ กึ ทีด่ ี เมื่อบุคคลมีทศั นคติทด่ี ยี ่อมมีแนวโน้มทีจ่ ะยอมรับ ให้การสนับสนุน
ปฏิบตั ติ าม เป็ นต้น
2. ทัศคติ ในทางลบ (Negative Attitude) เป็ นทัศนคติทแ่ี สดงออกในทางลบ เป็ น
ความรู้สกึ ในแง่เสื่อมเสีย ไม่ชอบ เกลียดชัง หรือระแวงไม่ไว้ใจ เมื่อบุคคลมีทศั คติในทางลบจะ
ก่อให้เกิดอคติภายในจิตใจและแสดงพฤติกรรมต่อต้าน
3. การไม่แสดงออกทางทัศนคติ คือ ทัศคติท่บี ุคคลไม่แสดงความคิดเห็นหรือ
ความรูส้ กึ อย่างชิน้ เชิง
จากการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับ เรื่องของทัศ นคติผู้ว ิจยั จึง สรุ ป ได้ว่าทัศ นคติ คือ
อารมณ์ ความรู้สกึ ทัง้ ในเชิงบวก เชิงลบและการไม่แสดงออกถึงความรู้สกึ เป็ นความรู้ ความ
เข้าใจต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง บุคคล หรือเหตุการณ์ นาไปสู่การตอบสนองทางพฤติกรรม เช่น ความชอบ
เกลีย ด โกรธ ลัก ษณะท่ า ทาง การแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาในเชิงการตลาด เช่น
การซื้อ การบอกต่อ การปฏิเสธการซื้อ ร้องเรียน เป็ นต้น โดยการเกิดทัศนคตินนั ้ เกิดจากปั จจัย
หลายอย่าง เช่น การจูงใจทางร่างกาย การรับ ข้อมูลข่าวสาร การเข้าเกี่ยวข้องกับบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคล เป็ นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กบั กับประสบการณ์ของบุคคล ผู้วจิ ยั จึงได้ใช้ทฤษฏีทศั นคติมที ่ี
องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ ความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม
มาใช้เป็ นกรอบแนวคิดสาหรับงานวิจยั เรื่อง ทัศนคติของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
แบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
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2.2 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบรนด์
แนวคิ ดและทฤษฏีเกี่ยวกับแบรนด์ (Brand)
2.2.1 ความหมายของแบรนด์ (Brand)
สมาคมการตลาดอเมริก ัน (American Marketing Association อ้า งถึง ใน
ธนาทร เจียรสกุล 2557: น.14) ได้กาาหนดนิยามความหมาย ของแบรนด์ว่า หมายถึง ชื่อ
(name) ค าจ ากัด ความ (term) เครื่อ งหมาย (sign) สัญ ลัก ษณ์ (symbol) หรือ การออกแบบ
(design) หรือเป็ นการผสมผสานกันของทัง้ ชื่อคาจากัดความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และการ
ออกแบบ โดยผูค้ ้าหรือกลุ่มของผูค้ า้ มุ่งหวังให้แบรนด์ทาหน้าทีส่ ะท้อนอัตลักษณ์ของสินค้าหรือ
บริการของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างจากกลุ่มคู่แข่ง
แวนออเคน (VanAuken อ้ า งถึ ง ใน ธนาทร เจี ย รสกุ ล 2557: น.14)
มีขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมจากการนิยามความหมายของแบรนด์ โดย สมาคมการตลาดอเมริกนั ว่า
แบรนด์ คือ ชื่อและสัญลักษณ์ท่เี ป็ นอัตลักษณ์ท่แี สดงถึง 1. แหล่งรวมของความสัมพันธกับ
ผู้บริโภค 2. แหล่งรวมพันธสัญญาที่มีต่อ ผบู้ริโภค 3. ลักษณะเฉพาะตัวของผลิตภัณ ฑ์ห รือ
บริการ 4. แนวความคิดในการครอบครองใจผูบ้ ริโภค 5. การสร้างประสบการณ์การรับรูแ้ บรนด์
ให้กบั ผูบ้ ริโภค
Kotler (1984 อ้างถึงใน ณฐพล ธรรมสมบัต,ิ 2557: น.6-7) ได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับแบรนด์ว่า หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ โลโก้ ของอะไรอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าสินค้าหรือ
บริก ารอย่ า งหนึ่ ง ๆ เป็ น ของใคร และแตกต่ า งจากคู่ แ ข่ง อย่ า งไร ต่ อ มาในปี Kotler (1991)
ได้ขยายความเพิ่มเติมว่า ความเป็ นแบรนด์ต้องสามารถจาแนกได้ 4 อย่าง ด้วยกัน ได้แก่
(1) Attribute รูปร่างหน้าตาภายนอกที่จะทาให้เกิดความจดจา (2) Benefit บอกคุณประโยชน์
(3) Value ทาให้รู้สึกใช้แล้วภาคภู มใิ จ และ (4) Personality มีบุค ลิกภาพใช้แล้วเป็ นวัยรุ่น ใช้
แล้วเป็ นคนทันสมัย เป็ นต้น
และหลังจากนัน้ Kotler (2003 อ้างถึงใน ศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย, 2554: น.7)
ก็ได้มกี ารอธิบายเรื่องการสร้างตราสินค้าว่าเป็ นเรื่องสาคัญในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าที่รู้จกั
แพร่หลาย มีผลทาให้กาหนดราคาสินค้าได้สูงและได้ขยายความของตราสินค้าเป็ นสัญลักษณ์ทม่ี ี
ความสลับซับซ้อน สามารถสื่อความหมายเพิม่ เติมได้เป็ น 6 ด้าน ดังนี้
1. คุณสมบัติ (Attributes) ตราสินค้าทาให้นึกถึงคุณสมบัติ หรือ คุณลักษณะ
ที่แน่ ชดั ของผลิตภัณฑ์ เช่น Toyota มีค วามทนทานในการใช้งาน มีอุปกรณ์ตกแต่งให้เลือก
มากมาย
2. คุณประโยชน์ (Benefits) คุณสมบัตติ ้องแปลออกมาเป็ นคุณประโยชน์
ตามหน้าทีแ่ ละคุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ตามหน้าที่
การใช้งาน หรือคุณสมบัตมิ อี ุปกรณ์ตกแต่งให้เลือกมากมาย แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ทางอารมณ์
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3. คุณค่า (Value) ตราสินค้าบ่งบอกบางสิง่ บางอย่างเกี่ยวกับคุณค่าของ
ผูผ้ ลิตเช่น Toyota บ่งบอกถึงสมรรถนะในการขับขี่ การขายต่อได้ราคาดี และเกียรติภูมศิ กั ดิศรี
์ สู ง
4. วัฒนธรรม (Culture) ตราสินค้าอาจเป็ นตัวแทนของวัฒนธรรม เช่น
Toyota เป็ นตัวแทนของวัฒนธรรม ญี่ปนุ่ ทีม่ รี ะเบียบ ประสิทธิภาพ
5. บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินค้าบ่งชีถ้ งึ บุคลิกภาพของสินค้า
6. ผู้ใช้ (User) ตราสินค้าชี้ให้เห็นถึงประเภทของผู้บริโ ภคที่ซ้ือหรือ ใช้
ผลิตภัณฑ์
Blain, Levy and Ritchie (2005: p.329 อ้า งถึง ใน Irisi Kasapi, 2017) ชื่อ
สัญลักษณ์ โลโก้ เครื่องหมายคาหรือภาพกราฟิ กอื่นๆ ที่ระบุและสิง่ อื่นๆ ที่เป็ นคามันสั
่ ญญาที่
แสดงถึง ความแตกต่ า งเฉพาะตัว ที่ผู้บ ริโ ภคจะได้ร ับ และยัง ท าหน้ า ที่ใ นการรวบรวมและ
เสริมสร้างความทรงจาทีน่ ่ารื่นรมย์ของประสบการณ์ทจ่ี ะได้รบั ด้วย
Alice M.Tybout and Tim Clakins (2008) แบรนด์ (Brand) คือ กลุ่ ม ของ
ความเชือ่ มโยงที่เกิดขึน้ จากเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ทส่ี อดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ความแตกต่าง
ระหว่างชื่อและแบรนด์คอื ชื่อไม่ได้ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงแต่อย่างใด มันเป็ นเพียงชื่อหนึ่งๆ
เท่านัน้ โดยชื่อดังกล่าวจะกลายเป็ นแบรนด์ได้กต็ ่อเมื่อผูค้ นนามันไปเชือ่ มโยงเข้ากับสิง่ อื่นด้วย
เหตุน้แี บรนด์จงึ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับชือ่ เสียงเสียมากกว่า เช่น แบรนด์โคคาโคลาทีป่ ระกอบไป
ด้วยการเชือ่ มยองของโคล่า กับความสดชืน่ สีแดง และความมีตวั ตนทีแ่ ท้จริง
จากการให้ ค วามหมายเรื่อ งแบรนด์ ข องนั ก วิช าการต่ า งประเทศตาม
ช่วงเวลาต่างๆ จะเห็นว่าความเข้าใจในเรื่องของเบรนด์นนั ้ มีวฒ
ั นาการตลอดเวลา มีการให้
ความหมายที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึน้ แบรนด์เป็ นมากกว่าเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือ
สัญลักษณ์ แต่แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ค่อยๆ มีบทบาทและความเกี่ยวพันธ์กบั ความรู้สกึ ของ
ผูบ้ ริโภคมากขึน้ สอดคล้องกับการให้คานิยามความหมายของนักวิจยั ไทยดังต่อไปนี้
ณรงค์ จิวงั กูร (2544 อ้างถึงใน เกษราภรณ์ จันทนะโสตถิ,์ 2556: น.12) ได้
กล่าวว่าแบรนด์ คือ สินค้า หรือการบริการทีผ่ บู้ ริโภคสามารถเห็นข้อแตกต่าง ในเรื่องของบุคลิก
ของสินค้าและการวางตาแหน่งของสินค้าหรือการบริการ ทีแ่ ตกต่างจากคู่แข่ง
วิทวัส ชัยปราณี (2546: น.7 อ้างถึงใน นัตธิดา รอดสถิตย์ , 2556: น.15)
ให้ความหมายของแบรนด์ (Brand) คือ ทุกอย่างทีส่ นิ ค้ามีทงั ้ หมด รวมทัง้ ความรูส้ กึ อะไรบางอย่าง
ที่ผบู้ ริโภคมีกบั สินค้าหรือแบรนด์นนั ้ และเป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ (Personalilty) ความ
น่ า เชื่อ ถือ (Trust/Reliability) ความมันใจ
่ (Confidence) สถานภาพ (Status) ประสบการณ์
(Experience) และความสัมพันธ์ (Relationship)
เสรี วงศ์ม ณฑา และ ชุษ ณะ เดชคณะ (2550) อ้า งถึง ใน เกษราภรณ์
จันทนะโสตถิ,์ 2556: น.13) ได้ให้ค วามหมายของแบรนด์ว่า แบรนด์เป็ นการรวมตัวระหว่าง
เอกลักษณะและคุณค่าทางกายภาพกับคุณค่าทางจิตวิทยาของสินค้า เป็ นสาเหตุทาให้สินค้า
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ภายใต้แบรนด์ดงั กล่าวมีความแตกต่างจากสินค้าประเภทอื่นๆ
ปิ ยะชาติ อิศรภักดี (2559) ที่กล่าวไว้ว่า สิง่ ที่ทาให้แบรนด์ในยุค 4.0 ต่าง
จากแบรนด์ในยุคอื่นๆ คือ การมีสถานะเทียบเท่าคนหนึ่งคนมากกว่าเป็ นเพียงแค่สญ
ั ลักษณ์ทใ่ี ช้
เพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าหรือบริการ แบรนด์จงึ ต้องให้ความสาคัญกับคาพูดและการกระทามากกว่า
แค่ ใ นกรอบของการท าธุ ร กิจ เพื่อ ก าหนดบทบาทและจุด ยืนของตนเองให้ช ดั เจนในสังคม
แบรนด์จะต้องมีบุคลิกภาพและมีชวี ติ มากกว่าแค่เพียงจุดยืนทางธุรกิจ การจะทาเช่นนัน้ ได้ธุรกิจ
จะต้องปรับตัวให้เข้าแบบรูปแบบการโดยมีแบรนด์เป็ นศูนย์กลาง (Brand centralization)
องค์ประกอบหลัก 6 ส่วนของแบรนด์ที่มีชีวิตได้แก่
1. แก่นแท้ของแบรนด์ (ความคิด) : Brand Essences
2. บุคคลิกภาพของแบรนด์ (ตัวตน) : Brand Personality
3. ระบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ : Brand Identity system
4. การรับรูท้ แ่ี บรนด์คาดหวัง : Brand Expected Perception
5. การกระทาของแบรนด์ : Brand Action
6. การถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ : Brand Storytelling
1. แก่นแท้ของแบรนด์ (ความคิ ด) Brand Essences คือ แก่นแท้คอื สิง่ ที่หล่อ
หลอมตัวตนของคนๆ หนึ่ง ทาให้คนๆ นัน้ แสดงแก่นแท้ของความคิดออกมา ไม่วา่ จะเป็ นความ
ทรงจา เรื่องราวและประสบการชีวติ ซึ่งแก่นแท้จะเป็ นตัวกาหนดลักษณะภายนอกและการ
แสดงออกของแบรนด์ แบรนด์จงึ เป็ นตัวแทนการถ่ายทอดแก่นแท้ค วามคิดนี้ไปสู่ผู้บริโภคได้
จนเกิดเป็ นคุณค่าร่วมกันระหว่างแบรนด์กบั ผูบ้ ริโภค
2. บุคคลิ กภาพของแบรนด์ (ตัวตน) Brand Personality ในยุคของการตลาด
สมัยก่อนนัน้ จะมีการกล่าวอ้างถึงเรื่องของภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) อยู่เสมอ
โดยทัวไปภาพลั
่
กษณ์แบรนด์ คือ สิง่ ที่ผบู้ ริโภครับรู้ต่อแบรนด์ เนื่องจากการสื่อสารการตลาด
ด้วยวิธตี ่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เป็ นต้น เพื่อเชือ่ มโยงภาพลักษณ์แบรนด์เข้า
สู่ผคู้ นหรือองค์กร แต่ในยุคการตลาดในปั จจุบนั หรือเรียกว่าการตลาด 4.0 นี้ การสร้างสัมพันธ์
ระหว่างแบรนด์กบั ผู้บริโภคเป็ นมากกว่าแค่สนิ ค้าหรือบริการ แต่รวมสิง่ ที่แบรนด์คดิ และสิ่งที่
แบรนด์ทาด้วย เรียกว่าการดาเนินชีวติ ของแบรนด์ ทาให้ขอบเขตของการรับรู้ของผูบ้ ริโภคต่อ
แบรนด์เพิ่มสูงขึ้น คาว่าภาพลักษณ์แบรนด์ในอดีตแตกต่างจากปั จจุบนั อย่างมีนัยยะสาคัญ
ภาพลัก ษณ์ แ บรนด์จึง ครอบคลุ มคาว่า “ตัว ตน” ของแบรนด์อ ย่างแท้จริง หรือ รวมเรียกว่า
บุคลิกภาพของแบรนด์
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3. อัตลักษณ์ ของแบรนด์ Brand Identity คือการสร้างความแตกต่างของแบรนด์
เพื่อให้ผบู้ ริโภคสามารถจดจาและแยกแยะแบรนด์ออกจากคู่แข่งได้ นาไปสู่การเชือ่ มโยงแบรนด์
เข้ากับผูบ้ ริโภคได้ดี อัตลักษณ์แบรนด์จงึ มีความสาคัญอย่างมากและมีบทบาทที่ทาให้แบรนด์
ประสบความสาเร็จ
กลุ่มอัตลักษณ์ ของแบรนด์แบ่งได้เป็ น 4 กลุ่มพืน้ ฐานดังต่อไปนี้
1.1 อัตลักษณ์ ที่มองเห็นได้ (Graphical identity) เช่น โลโก้ (Logo) ภาพ
(Image) ตัวอักษร (Front) สี (Color) ลายเส้น (Texture) และการออกแบบอื่นๆ
1.2 อัต ลัก ษณ์ ที่ ส ามารถสัม ผัส ได้ (Sensorial identity) การได้ ยิน เช่ น
เสียงเปิ ดเครื่องโทรศัพท์ซมั ซุง การได้กลิน่ เช่น น้ าหอมกลิน่ พิเศษ Stefan Floridian Waters
ที่ค ิดค้นเพื่อใช้เฉพาะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ การได้
สัมผัสทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็ นพื้นผิว รูปทรง หรือรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเช่นรูปแบบของ
ด้านหน้ารถแบรนด์พอร์ช (Porschoe) ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันทุกรุ่น
1.3 อัตลักษณ์ เชิ งพฤติ กรรม (Behavioral identity) พฤติกรรมที่ผบู้ ริโภคมี
ร่วมกับแบรนด์ เช่น พฤติกรรมการสังซื
่ ้อสินค้าแบบประมูลผ่านเว็บไซค์อเี บย์ (ebay)
1.4 อัตลักษณ์ เชิ งประโยชน์ (Functional identity) อัตลักษณ์เชิงประโยชน์
นี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณค่าเฉพาะของแบรนด์ต่อผูบ้ ริโภค เป็ นประโยชน์ทต่ี อบสนองความ
ต้องการหรือแก้ปัญหาให้กบั ผูบ้ ริโภคได้
4. การรับรู้ที่แบรนด์คาดหวัง Brand Expected Perception ความสามารถในการ
สร้างการมีส่วนร่วมนัน้ ทาให้แบรนด์คาดการณ์ความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคได้ ซึ่งเป็ นเรื่องสาคัญอีก
เรื่องหนึ่ง เพราะความรูส้ กึ ทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อแบรนด์ ทาให้แบรนด์ทราบถึงพฤติกรรมว่าผูบ้ ริโภคจะ
ซื้อสินค้าและบริการต่อไปหรือ มีความพึงพอใจไม่พอใจอย่างไร แล้วจะมีการบอกต่อความรูส้ กึ
นัน้ อย่างไร
5. การกระทาของแบรนด์ Brand Action ในปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับ
ความสอดคล้องกันระหว่างสิง่ ที่แบรนด์ส่อื สารกับการกระทาของแบรนด์ ว่าสิง่ ทีแ่ บรนด์พูดหรือ
ให้คามันสั
่ ญญานัน้ แบรนด์สามารถทาได้จริงหรือไม่ เพราะถ้าแบรนด์มุ่นเน้นแต่การสร้างภาพ
เพียงอย่างเดียว แต่ไม่สอดคล้องกับการกระทาของแบรนด์ ผู้บริโภคไม่เกิดความเชื่อมันใน
่
แบรนด์ ทาให้แบรนด์ไม่มคี วามยังยื
่ นและเสียชือ่ เสียง
6. การถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ (การสื่อสาร) Brand Storytelling ในอดีต
การสื่อสารแบรนด์ออกไปสู่ผบู้ ริโภคทาโดยการใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ แต่ในยุคปั จจุบนั ที่แบรนด์มีการปะติดปะต่อเรื่องราวต่างๆ เข้าด้วยกัน และ
ถ่ายทอดออกมา เพื่อสื่อสารแลกเปลีย่ นและรับรูเ้ รื่องราวคนรอบข้าง เป็ นสิง่ ที่แบรนด์ทาเพื่ อให้
สามารถเข้า ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของชีว ิต ผู้บ ริโ ภค เป็ น วิธีก ารสื่อ สารและเชื่อ มโยงแบรนด์กบั
ผูบ้ ริโภค เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กบั แบรนด์ในปั จจุบนั เรียกกระบวนการนี้วา่ Brand Storytelling
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องค์ประกอบของแบรนด์ (Brand)
ภาพของแบรนด์ในความคานึงของผู้บริโภคนัน้ เกิดจากการผสมผสานระหว่าง
องค์ป ระกอบต่ อไปนี้ (เสรี วงศ์ม ณฑา และชุษ ณะ เดชคณา, 2550 อ้า งถึง ใน เกษราภรณ์
จันทนะโสตถิ,์ 2556: หน้า 13)
1. ชือ่ (Brand)
2. ตราประจาสินค้า (Logo)
3. เงื่อนไขในการซื้อขาย (Terms)
4. บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging)
5. ความหมายในการใช้สนิ ค้าว่าเป็ นสัญลักษณ์หลักของอะไร (Symbolic Meaning)
6. จุดเด่นของสินค้า (Physical Features)
7. คุณประโยชน์ในการใช้สอยสินค้า (Physical Benefits)
8. คุณประโยชน์ทางจิตวิทยาของสินค้า (Psychological Benefits)
9. ประสบการณ์ ท่ีผู้บ ริโ ภคจะได้ร ับ หรือ เคยได้ร ับ จากการใช้สิน ค้า (Product
Experiences) ความผสมผสานขององค์ประกอบทัง้ หมดนี้ มีเป้ าหมายอยู่ทก่ี ารสร้างความแตกต่าง
ให้สนิ ค้า (Product Differentiation)
ลักษณะเฉพาะของตัวแบรนด์
ลักษณะเฉพาะของตัวแบรนด์ (Characteristics of Brand) นัน้ เสรี วงศ์มณฑา และ
ชุษณา เดชคณา (2550) (อ้างถึงใน เกษราภรณ์ จันทนะโสตถิ ์, 2556: น.13) ระบุวา่
1. แบรนด์เ กิด ขึ้น ในสมองของคน ดัง นัน้ แบรนด์จึง เป็ น สิ่ง ที่เ ลีย นแบบไม่ ไ ด้
ไม่เหมือนกับสินค้าทีผ่ ลิตในโรงงานอาจเลียนแบบได้ แต่แบรนด์ซ่งึ ผลิตในสมองของคน จึงไม่มี
ต้นแบบให้เลียนแบบได้
2. แบรนด์เป็ นนามธรรมในความคิดคานึง (Perception) ของผูบ้ ริโภค นักการตลาด
พยายามใช้ส่วนผสมทางการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ดี เี กี่ยวกับแบรนด์ให้เกิดขึน้ ในสมอง
ของผูบ้ ริโภค โดยอาศัยการสื่อสารและกิจกรรมการตลาดทัง้ หลาย ที่มลี ลี า อารมณ์ และเนื้อหา
เกีย่ วกับแบรนด์ทค่ี งเส้นคงวาอย่างต่อเนื่อง
3. แบรนด์เป็ นความทรงจาที่มชี วี ติ (Living memory) หมายความว่า แบรนด์เกิด
ได้ โตได้ และตายได้ เมื่อนักการตลาดนาสินค้าออกสู่การตลาด เขาจะต้องพยายามสร้างสินค้า
นัน้ ให้เป็ นแบรนด์ตดิ ตลาด หลังจากนัน้ จะต้องทากิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แบรนด์
โตต่ อ เนื่ อ ง และหากวัน ใดที่นัก การตลาดผู้ดู แ ลบริห ารแบรนด์ด ัง กล่ า วได้ล ะเลยกิจ กรรม
การตลาดทีด่ ี แบรนด์กจ็ ะเสื่อม และหาไม่มกี ารแก้ไขให้ทนั เวลา แบรนด์ทเ่ี คยแจ้งเกิดสาเร็จแล้ว
ก็อาจจะตายได้ นัน่ คือสินค้าทีอ่ ยู่ภายใต้แบรนด์ดงั กล่าว อาจเลือนหายไปจากความทรงจาของ
ผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้ าหมาย
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4. แบรนด์เป็ นแผนงานทางพันธุ กรรม (Genetic Program) กิจกรรมการตลาดที่
เกีย่ วข้องกับแบรนด์ต้องมีความคงเส้นคงวา (Consistent) เพราะจาทาให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์
แกว่ง ผูบ้ ริโภคไม่มคี วามมันใจ
่ ว่าจะได้คุณค่าหรือคุณประโยขน์อะไรจากการใช้สนิ ค้าภายใต้
แบรนด์ดงั กล่าว
5. แบรนด์เป็ นพันธสัญญา (Contact) ระหว่างนักการตลาดกับผูบ้ ริโภคที่นักการ
ตลาดจะต้องรักษาสัญญา ผิดสัญญา ไม่ได้เด็ดขาด เมื่อนักการตลาดกล่าวอ้างคุณสมบัติของ
สินค้าภายใต้แบรนด์ให้เป็ นทีป่ ระจักษ์ต่อผูบ้ ริโภคแล้ว ก็ตอ้ งทาให้สนิ ค้าภายใต้แบรนด์ดงั กล่าว
มีคุณสมบัติเป็ นเช่นนัน้ จริงๆ ตามหลักปรัชญาที่ดีของการตลาดที่จะต้องไม่ ทาให้ผู้บ ริโ ภค
ผิดหวัง
6. แบรนด์เป็ นตัวกาหนดทิศทางการตลาดของสินค้าภายใต้แบรนด์นนั ้ กิจกรรม
การตลาดอะไร บ้างทีส่ นิ ค้าภายใต้แบรนด์ดงั กล่าวสามารถกระทาไม่ได้ และหรือไม่ควรกระทา
7. แบรนด์เป็ นปั จจัยทีผ่ บู้ ริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า เพราะผูบ้ ริโภคไม่ได้ซอ้ื
เพียงคุณสมบัตทิ างกายภาพ และประโยชน์ใช้สอยเท่านัน้ แต่ยงั ซื้อความรูส้ กึ และประสบการณ์
ทีด่ ใี นการใช้สนิ ค้านัน้ ด้วย
8. แบรนด์เป็ นปั จจัยในการสร้างความแตกต่างให้กบั สินค้า
ดังนัน้ จึงสรุปนิยามของแบรนด์ได้ว่า แบรนด์ คือ ทุกสิง่ ที่อยู่รอบตัว ไม่ใช่แต่เพียง
ตัวอักษร โลโก้ สัญลักษณ์ หรือสี แต่แบรนด์เป็ นทุกสิง่ ที่ทาให้คนสามารถจดจาได้ สร้างความ
แตกต่างให้กบั สินค้าและบริการ ในยุคปั จจุบนั แบรนด์ต้องสามารถเชื่อมโยงทางความรู้สึกกับ
ระหว่างสินค้า บริการ บุคคล กลุ่มคน เรื่องราวและองค์กร กับผูบ้ ริโภคเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็ น ความรู้สึก ในเชิง บวกหรือ เชิง ลบ และในยุ ค ปั จ จุ บ ัน หรือ ยุ ค การตลาด 4.0 แบรนด์ไ ด้
กลายเป็ นมากกว่ า แบรนด์ แบรนด์ ค ื อ สิ่ง ที่แ ทรกซึ ม อยู่ ใ นทุ ก กิจ กรรมเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ใน
ชีวติ ประจาวันของมนุษย์ ที่ร่วมสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริโภคทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ต่อแบรนด์นนั ้ ๆ ด้วย
2.3 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณา
2.3.1 ความหมายของการโฆษณา
(Bovee, et al., 1995 อ้างถึงใน ชวลิต อริยะวิรยิ านันท์, 2557) การโฆษณา
(Advertising) มาจากรากศัพท์ ภาษาลาติน หมายถึง “การหันเหจิตใจไปสู่ ” ดังนัน้ การโฆษณา
จึงหมายถึง การสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ หรือความคิดในลักษณะที่ไม่เป็ นการ
ส่ ว นบุ ค คล โดยผ่ า นสื่อ มวลชนต่ า งๆ อัน เป็ น ความพยายามเพื่อ เชิญ ชวนโน้ ม น้ า วจิต ใจ
พฤติกรรมของผูซ้ ้อื หรือผูร้ บั สารให้เกิดการคล้อยตามโดย มีผอู้ ุปถัมภ์ทร่ี ะบุชอ่ื ออกค่าใช้จ่ายให้
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กมล ชัยวัฒน์ (2558: น.8) การโฆษณาเป็ นรูปแบบการส่งเสริมการตลาดที่
ใช้กนั อย่างแพร่หลายมากที่สุด เป็ นการส่งเสริมการตลาดที่ค รอบคลุมเนื่องจากสามารถส่ง
ข้อความไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้จานวนมาก การโฆษณาจึงเป็ นเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่
มีความสาคัญสาหรับแบรนด์สนิ ค้าและบริการและการโฆษณายังเป็ นวิธกี ารลงทุนทีค่ มุ้ ค่าสาหรับ
การกระจ่ายข่าวสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายจานวนมาก
2.3.2 วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
การโฆษณาเป็ นเครื่องมือส่งเสริมการตลาด ทีใ่ ช้เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงตาม
เป้ า หมายที่ไ ด้ว างเอาไว้ การโฆษณามีห น้ า ที่ท่ีห ลากหลายแตกต่ า งกัน ออกไปขึ้น อยู่ กับ
วัตถุประสงค์ ซึ่งวัตถุประสงค์กข็ ้นึ อยู่กบั ความต้องการของผู้นาไปใช้ดงั ต่อนี้ (Bovee, et al.,
1995: 11 อ้างถึงใน ชวลิต อริยะวิรยิ านันทร์, 2557: น.5-6)
1) เพื่อบอกความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะเสนอขายว่าต่างจากผลิตภัฑค์ ู่
แข่งขัน
2) เพื่อติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
3) เพื่อกระตุน้ เร่งเร้าให้ซ้อื ผลิตภัณฑ์ไปใช้
4) เพื่อช่วยให้การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้
5) เพื่อเพิม่ ความชอบและความภักดีในตราสินค้ามากขึน้
6) เพื่อช่วยลดต้นทุนอันเป็ นส่วนรวมด้านการขายให้น้อยลง การโฆษณา
ทาหน้ าที่ช่วยลดต้นทุนด้านการขายได้อย่ างมาก เช่น การโฆษณาผ่านทางวิทยุ โทรทัศ น์
นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ แม้วา่ จะเสียค่าโฆษณาสูง แต่การเข้าถึงผูร้ บั สารมีมาก ต้นทุนรายหัว
จึงต่าเมื่อเทียบกับการใช้พนักงานขายตามบ้าน
7) เพื่อช่วยเตือนความทรงจาและช่วยเสริม แรง การโฆษณาทาหน้ า ที่
เตือนความทรงจา เพื่อให้เกิดการระลึกและจดจาได้ เช่น ชือ่ ตรา ประโยชน์และคุณค่าผลิตภัณฑ์
เพื่อส่งเสริมการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
2.3.3 ความหมายของสื่อโฆษณา
พิบูล ทีปะปาล (2545: 147 อ้างถึงใน ชวลิต อริยะวิริยานันทร์ , 2558: น.
10-11) สื่อโฆษณา หมายถึง ช่องทางการติดต่อสื่อสารทัง้ หมด (Channels of communication)
ซึ่งนาข่าวสารจากผูท้ าโฆษณา (Advertiser) ไปยังผูร้ บั สื่อ (Audience)
พรจิต สมบัติภ พานิช (2551: หน้ า 30 อ้างถึงใน นุ สรา บูรณะวงศ์, 2559
น.16) กล่าวว่า สื่อ (Media) หมายถึง ช่องทางการสื่อสาร (Means of communication) ข้อมูล
ข่าวสารและความบันเทิงไปยังผูบ้ ริโภค ดังนัน้ สื่อจึงทาหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลข่าวสาร (To inform) และ
ความบันเทิง (To entertain)
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การแบ่งประเภทของการโฆษณาตามลักษณะของสื่ อที่นามาได้ แบ่ ง
ออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้
1. หนั ง สื อ พิ ม พ์ (Newspapers) หนั ง สือ พิม พ์เ ป็ น สื่อ มวลชน (Mass
Media) ที่นัก โฆษณานิ ย มใช้ก ัน อย่ า งกว้า งขวาง เพราะเป็ น สื่อ ที่ส ามารถใช้ได้โ ดยสะดวก
สามารถนาข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มาก หนังสือพิมพ์มที งั ้ ข่าวทัวไป
่ ข่าวการเมือง ข่าว
เศรษฐกิจ สัมคม กีฬา และละคร เป็ นต้น
2. นิ ตยสาร (Magazine) นิตยสารเป็ นสื่อสิง่ พิมพ์เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์
แต่ มีล ัก ษณะที่ส าคัญ แตกต่ า งกัน คือ หนัง สือ พิม พ์เ ป็ น สื่อ ที่เ ข้า ถึงคนโดยทัวไป
่ ในขณะที่
นิตยสารเป็ นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มคนที่เป็ นเป้ าหมายเฉพาะ นิตยสารโดยทัวไปจะน
่
าเสนอเนื้อหา
สาระตามความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง (Bovee, et all., 1995: 385)
3. วิ ทยุ (Radio) วิทยุเป็ นสื่อมวลชนที่สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้มากที่สุด
เกือบทุกครัวเรือนในประเทศไทยในปั จจุบนั เป็ นสื่อที่สามารถใช้เพื่อการโฆษณาและเพื่อการ
บันเทิง ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายพกพาติดตามผูฟ้ ั งไปได้ทุกหนทุกแห่ง ดังนัน้ โอกาสที่ผบู้ ริโภค
(ผูฟ้ ั ง) จะสามารถรับรูข้ า่ วสารการโฆษณาจากวิทยุ จึงมีโอกาสสูงกว่าสื่อประเภทอื่น
4. โทรทัศน์ (Television) โทรทัศน์เป็ นสื่อทีส่ ามารถรับได้ดย้ การฟั งและ
การมองเห็นภาพ (Audio-Visual media) จึงมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการรับรู้ และความเข้าใจของ
ผูร้ บั ข่าวสาร โทรทัศน์จงึ เป็ นสื่อทีไ่ ด้รบั การยอมรับโดยทัวไปในวงการโฆษณาว่
่
าเป็ นสื่อโฆษณา
ในอุดมคติเพราะสามารถให้ทงั ้ ภาพ เสียง การเคลื่อนไหว และสี ทาให้ผู้ทาโฆษณาสามารถ
สร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อจูงใจผูร้ บั ข่าวสารได้ดกี ว่าสื่อประเภทอื่นๆ
5. สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor advertising) เป็ นสื่อหลักสาคัญของ
บรรดาสื่อนอกสถานที่ซ่งึ สามารถจัดทาได้มากมายหลายแบบ แต่แบบที่นิยมกันมากที่สุดมี 3
ชนิดดังต่อไปนี้คอื (พิบูล ทีปะปาล, 2545: 154 อ้างถึงใน ชวลิต อริยะวิรยิ านันท์, 2558: น.15)
5.1 แผ่นป้ ายโปสเตอร์ (Poster Panels) เป็ นแผ่นป้ ายที่มขี นาดเล็ก
กว่าแผ่นป้ ายขนาดมาตรฐาน ลักษณะการจัดทาโฆษณา จะมีการพิมพ์ขอ้ ความโฆษณาลงบน
แผ่นกระดาษแล้วนาไปปิ ดทับลงบนแผ่นป้ ายที่จดั ทาไว้ ซึ่งติดตัง้ อยู่บนอาคารหรือข้างอาคาร
หรือตามข้างถนน เป็ นต้น
5.2 ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) เป็ นป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่
ทีว่ าดหรือพิมพ์ลงบนวัสดุจาพวกไวนิล สติกเกอร์ ผ้าใบ แล้วนาไปติดตัง้ บนโครงสร้างทีแ่ ข็งแรง
ในย่านชุมชนหรือทีม่ กี ารจราจรหนาแน่น ในป้ ายโฆษณาจะมีภาพและข้อความเช่นเดียวกับแผ่น
โฆษณาแต่งต่างกันทีข่ นาดและความคงทน
5.3 ป้ ายดิจิตอล (Digital signage) คือ สื่อประชาสัมพันธ์ หรือป้ าย
ดิจิตอลลบบนจอภาพรูปแบบใหม่ โดยสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว เช่น ตัวหนังสือ วีดีโอ
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ข้อมูล ภาพกราฟฟิ ก ที่ช่วยสร้างสีสนั ให้กบั การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้วยการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ และมัลติมเี ดีย การจัดทาป้ ายดิจติ อลนี้จะแพงทีส่ ุด
และเรียกร้องความสนใจได้มากที่สุด ปกติจะติดตัง้ บนอาคารสูง หรือย่านที่มกี ารจราจรคับคัง่
หรือในเมืองใหญ่ๆ
6. สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ (Transit หรือ transport advertising) เป็ นสื่อ
โฆษณาทีจ่ ดั ทาขึน้ เพื่อโฆษณาสินค้า และนาไปติดตัง้ ภายในหรือภายนอกยวดยานพาหนะ เช่น
รถประจาทาง รถบรรทุก รถไฟฟ้ า รถแท็กซี่ เครื่องบิน และเรือเมล์ เป็ นต้น รวมทัง้ นาไปติด ตัง้
ตามสถานที่ของยานพาหนะอีกด้วย เช่น ป้ ายรถประจาทาง สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง และท่า
อากาศยาน เป็ นต้น (พิบูล ทีปะปาล, 2545: 156 อ้างถึงใน ใน ชวลิต อริยะวิรยิ านันท์ , 2558:
น.15) ได้แบ่งสื่อโฆษณาเคลื่อนทีอ่ อกเป็ น 3 ชนิด คือ
6.1 ป้ ายโฆษณาภายในรถ เป็ นป้ ายโฆษณาที่ติดแสดงไว้ภ ายใน
ยานพาหนะ เช่น รถประจาทาง รถไฟ โดยติดในทีท่ ผ่ี โู้ ดยสารสามารถมองเห็นได้เด่นชัด
6.2 ป้ ายโฆษณาภายนอกรถ เป็ นการติดป้ ายโฆษณาภายนอกด้าน
ตัวรถหรือยานพานะ ไม่วา่ จะเป็ นด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง
6.3 ป้ ายโปสเตอร์ที่สถานี ชานชาลารถไฟฟ สถานีขนส่ง และทีพ่ กั
ผูโ้ ดยสารท่าอากาศยาน ทัง้ ภายในและภายนอกตัวอาคารที่พกั โดยสารประจาทางหรือบริเวณ
โดยรอบ
7. สื่อโฆษณาทางไปรษณี ย์ (Direct-mail advertising) เป็ นสื่อโฆษณา
ที่เจาะตรงไปกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง อันเป็ นเครื่องมือสื่อสารทีเ่ ข้าถึงกลุ่มลูกค้า แคบลง เพื่อให้
ลูกค้าตอบสนองได้ทนั ทีหรือให้สามารถตอบโต้กนั ได้ ตามแนวคิดของการตลาดเจาะจง สื่อโฆษณา
เจาะจงอาจจะประกอบไปด้วยข่าวสารการโฆษณาสินค้าและบริการ ทีจ่ ดั ในรูปของสิง่ พิมพ์ แล้ว
ส่งทางไปรษณียไ์ ปยังลูกค้าตามปั ญชีรายชือ่ สิง่ พิมพ์ทส่ี ่งทางไปรษณียม์ ไี ด้หลายรู ปแบบ อาทิ
7.1. จดหมายขาย (Sales letter) เป็ นรู ป แบบการโฆษณาที่ ใ ช้
ข้อความตัวอักษรเป็ นหลัก มีลกั ษณะคล้ายจดหมายสาคัญทางราชการ หากมีการเซ็นชื่อผูส้ ่ง
ของตนเองแล้ว ยิง่ ทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความรูส้ กึ ดี
7.2. โปสการ์ด (Postcards) สามารถใช้ไปรษณียบัตรพิมพ์ขอ้ ความ
โฆษณาที่เ ตรียมไว้ หรือ ใช้ว ิธีการพิมพ์ไปรษณีย บัต รขึ้นมาใหม่ แล้ว ส่ ง ให้ลูกค้าเป้ าหมาย
ข้อความโฆษณาจะเป็ นข้อความทีส่ นั ้ ๆ
7.3. ใบปลิ ว (leaflets) จะเป็ นโฆษณาใบเล็ก แนบมากับจดหมาย
นามาเสริมเพราะใบปลิวสามารถพิมพ์รูปแบบการโฆษณาได้สวยงาม และมีเนื้อหาทีน่ ่าสนใจ
7.4. แผ่นพับ (Folder or Brochure) แผ่นพับมีลกั ษณะคล้ายใบปลิว
ผลิมจุลสาร บางครัง้ สามารถพับให้เป็ นตัวซองจดหมายได้ในตัว
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7.5. จุล สาร (Booklets) มีล ัก ษณะคล้า ยหนัง สือ เล่ ม บางๆ เล็ก ๆ
มีเนื้อหาหลายหน้ากระดาษ บรรจุขา่ วสารรายละเอียด ได้อย่างครบถ้วน แม้จุ ลสารจะมีค่าใช้จ่าย
สูง แต่กใ็ ห้ผลทางด้านความรูส้ กึ ทีค่ มุ้ ค่า
7.6. แค็ตตาล็อก (catalogs) เป็ นเอกสารหนังสือทีอ่ ธิบายรายละเอียด
ของสินค้าที่สมบูรณ์ท่สี ุด จะมีภาพสินค้า ขนาด น้ าหนัก และรหัสสินค้า เพื่อใช้อ้างอิงในการ
สังซื
่ ้อสินค้าได้ทนั ทีโดยทีไ่ ม่จาเป็ นต้องไปดูสนิ ค้าจริง
8. การโฆษณาทางภาพยนต์ (Motion picture advertising) ถึงแม้จะ
เป็ น สื่อ ที่ก ระจายได้ทงั ้ ภาพและเสียงก็ต าม แต่ ก็ไ ม่ จ ัด อยู่ ในสื่อประเภท Broadcast Media
เพราะไม่ได้กระจายเสียงและภาพออกอากาศไปตามบ้านในลักษณะเป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ในรูปของคลื่นเสียงผสมคลื่นวิทยุ โรงภาพยนต์จงึ ไม่ใช่ส่อื สารมวลชนออกอากาศ การโฆษณา
ในโรงภาพยนต์อาจาเป็ นสไลด์หรือจาทาเป็ นโฆษณา ซึ่งพบว่าสามารถสร้างความประทับใจได้ดี
ที่สุด ผูช้ มส่วนใหญ่จะถูกบังคับให้รบั ข่าวสารโฆษณาอย่างเต็ม ที่ ภาพยนต์โฆษณานี้เป็ นสื่อที่
ให้ผลทางด้านความประทับใจ เพราะผูช้ มสามารถเห็นโฆษณาขนาดใหญ่และรูปภาพที่มสี สี นั
สวยงาม รวมทัง้ สามารถเห็นรูปร่างของสินค้าทีโ่ ฆษณาได้และยังถูกบังคับให้ตอ้ งดูภาพโฆษณา
นัน้ ๆ โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้การโฆษณาในโรงภาพยนต์ยงั เลือกกลุ่ มเป้ าหมายได้ เช่น
กลุ่มสินค้าสาหรับเด็กและวัยรุ่น ก็โฆษณาในโรงภาพยนต์ท่ฉี ายภาพยนต์สาหรับเด็กหรือวัยรุ่น
หรือถ้าจะเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคในเขตพืน้ ทีห่ นัง่ ก็ออกโฆษณาทางโรงภาพยนต์ในเขตพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
เป็ นต้น
9. การโฆษณาทางอิ นเตอร์เน็ต (Internet advertising) คือการนาภาพ
โฆษณาลงในเว็บไซต์ของคนอื่นที่มีช่อื เสียง และมีผนู้ ิยมเข้าไปชมเป็ นจานวนมาก เนื่องจาก
ระบบอินเตอร์เน็ตได้รบั ความนิยมอย่างกว้างขวาง สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ทวโลก
ั ่ อย่าง
ไม่จากัดช่วงเวลา และเป็ นกลุ่มเป้ าหมายทีแ่ ท้จริง ในปั จจุบนั นอกจากเว็บไซต์ยงั มีการโฆษณา
(Fill, 1995: 309 อ้างถึงในชวลิต อริยะวิรยิ านันท์, 2558: น.10-20)
นอกจากการโฆษณาทางเว็บไซค์บนอินเตอร์เน็ต ในยุคดิจติ อลนี้โซเชียล
มีเดียทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างในตอนนี้ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn,
Pinterest และ Google + โซเชียลมีเดียได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ คนในปั จจุบนั และเข้ามา
มีบทบาทอย่างมากในการดาเนินชีวติ ในระดับสังคม และในระดับโลก โซเชียลมีเดียที่เป็ นตัว
ขับเคลื่อนการสื่อสารให้แพร่หลายมากขึน้ โดยเฉพาะ Facebook เป็ นสื่อโซเชียลมีเดียอันดับ 1
มีผใู้ ช้มากกว่า 1,000 ล้านคน เฉพาะคนไทยก็มผี ใู้ ช้ Facebook มากกว่า 30 ล้านคน กลุ่มผูใ้ ช้
Facebook จึงถือเป็ นตลาดขนาดใหญ่มกี ลุ่มเป้ าหมายจานวนมากและหลากหลาย ทาให้มกี าร
ทาธุรกิจบนโซเชยลมีเดีย เมื่อมีธุรกิจจึงเกิดการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียด้วย (www.nipa.co.th,
Digital Marketing, 21 มกราคม 2562)
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2.4 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
เบอร์โ ล (Berlo, 1960: pp.15-16 อ้า งถึง ใน ดวงพร จาตุ ร งควนิ ช ย์ , 2554 น.9)
กล่าวไว้ว่า ผู้รบั สารเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะตัดสินถึงความสาเร็จหรือไม่สาเร็จในการ
สื่อสารของผูส้ ่งสาร ดังนัน้ ผูส้ ่งสารจึงต้องคานึงถึงผูร้ บั สารตลอดเวลาทัง้ ก่อนการส่งสาร ขณะที่
ทาการสื่อสาร และหลังการสื่อสาร ก่อนการสื่อสารผูส้ ่งสารควารจะต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับภูมหิ ลัง
ของผูร้ บั สาร เพื่อเตรียมการวางแผนการสื่อสารให้เหมาะสมกับผูร้ บั สารของตน การจะกระทา
เช่นนัน้ ได้ ผูส้ ่งสารต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ผรู้ บั สารของตน
ปรมะ สตะเวทิน (2538: น.45 อ้างถึงใน ดวงพร จาตุรงควนิชย์, 2554: น.19-11)
แนวคิดที่เกีย่ วข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ทว่ี ่าผูร้ บั สารแต่ละคนมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ดังนัน้ วิธกี ารที่ดที ่สี ุดในการวิเคราะห์ผรู้ บั สารที่เป็ นมวลชนคือ จาแนกผูร้ บั สารออกเป็ นกลุ่ม
เรียกว่า คุณสมบัตทิ างประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics) ประกอบด้วย
1. อายุ (Age) อายุเป็ นปั จจัยที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในด้านความคิด และ
พฤติกรรม โดยคนทีม่ อี ายุมากย่อมมีพน้ื ฐานความคิดและพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างจากคนมีอายุน้อย
เป็ นต้น จึงเห็นได้ว่า ปั จจัยด้านอายุของผู้รบั สารนัน้ มีอทิ ธิพลกับการสื่อสารในด้านการรับรู้
ข่าวสารข้อมูลทีเ่ กิดขึน้
2. เพศ (Sex) ความแตกต่ า งด้ า นเพศ ท าให้ บุ ค คลมีพ ฤติก รรมการสื่อ สารที่
แตกต่างกันคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย
นอกจากนัน้ ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ เพราะวัฒนธรรมและ
สังคมได้กาหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทัง้ สองเพศไว้แตกต่างกัน
3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็ นลักษณะสาคัญที่มอี ทิ ธิพลต่อผูร้ บั สาร
คนที่มกี ารศึกษาสูงจะเป็ นผูร้ บั สารที่ดี เนื่องจากความรู้กว้างขวางในหลายๆ เรื่องและสามารถ
เข้าใจสารได้ดี ส่งผลให้คนที่มีการศึกษาสูงเลือกใช้ส่อื มากกว่าคนที่มีร ะดับการศึกษาต่ ากว่า
คนที่ได้รบั การศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน ในยุค สมัยที่แตกต่างกัน ระบบการศึกษาต่างกัน
สาขาวิชาที่ศกึ ษามีความแตกต่างกัน จะมีค วามรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์และความต้องการที่
ต่างกันอีกด้วย การศึกษาจึงเป็ นตัวแปรหนึ่งทีจ่ ะต้องตระหนักและเรียนรู้ให้ดี เพราะผูร้ บั สารทีม่ ี
ระดับการศึกษาต่างกันจะได้ผลทางด้านทักษะการสื่อสาร ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการ
สื่อสารทีแ่ ตกต่างกัน
4. สถานภาพทางเศรษฐกิ จ (Social and Economic Status) สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม หมายรวมถึง อาชีพ (Occupation) รายได้ (Income) เชือ้ ชาติ และชาติพนั ธุ์
(Race and Ethic Group) ตลอดจนภู มหิ ลังครอบครัว (Family Background) ล้วนเป็ นปั จจัยที่
ทาให้คนมีวฒ
ั นธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติและค่านิยม รวมทัง้ เป้ าหมายทีแ่ ตกต่างกัน
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จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงสรุปได้วา่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทต่ี ่างกัน
ก็ทาให้ความรู้สกึ นึกคิด และพฤติกรรมของคนแตกต่างกัน ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของผูร้ บั สาร การนาแนวคิดและทฤษฎีด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์มาใช้
วิเคราะห์ผรู้ บั สารนัน้ เป็ นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผูร้ บั สาร ผูว้ จิ ยั จึงได้นาแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์มาศึกษาว่าตัวแปรเปล่านี้มีผลต่อทัศนคติ และ
พฤติกรรมทีผ่ รู้ บั สารแสดงออกต่อแบรนด์สนิ ค้าและบริการ หลังจากรับสื่อโฆษณาอย่างไร
2.5 แนวคิ ดเกี่ยวกับรอยสัก (Tattoo)
ความหมายของการสัก
ราชบัณ ทิต ยสถาน (2525: น.788 อ้ า งถึง ใน ชนกภรณ์ นรากร: 2548 น.6-7)
การสักคือ การเอาของแหลมแทงลงด้วยวิธกี ารหรือเพื่อประโยชน์ต่างๆ กัน เช่น สักปลาไหล
สักที่นอน สักหาของในน้ า สักผิวหนังให้เป็ นอักขระหรือลวดลาย สักรอยช้าเพื่อรีดเอาเลือดคัง่
ออก ทาเครื่องหมายเพื่อแสดงหลักฐาน เช่น สักข้อมือ แสดงว่าได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นชายฉกรรจ์
หรือเป็ นเลกมีสงั กัดกรมกองแล้ว สักหน้าแสดงว่าเป็ น ผูท้ ต่ี อ้ งปาราชิก เป็ นต้น
กิ ฟ ฟอร์ ด C. Gifford (1963: 312 อ้ า งถึ ง ใน ชนกภรณ์ นรากร, 2548: น.8)
นักประวัตศิ าสตร์และพิพธิ ภัณฑ์ชาวอเมริกนั ให้นิยามไว้วา่ การสักคือ การสร้างภาพหรือ รูปแบบ
(Patterns) ลงบนใบหน้ าหรือผิวหนังของคน โดยใช้กรรมวิธีท่ที าให้หมึกซึมลงไปใต้ผวิ หนัง
ซึ่งนักมนุษยวิทยาบางคนตัง้ ข้อสันนิษฐาน ว่าเป็ นกรรมวิธที พ่ี ฒ
ั นามาจากการใช้สที าหน้าทาตัว
ของมนุษย์โบราณ เพื่อตกแต่งให้แลดูสวยงาม บ่งบอกฐานนะ หรือผลทางไสยศาสตร์
ปริตตา กออนันตกูล (2541 อ้างถึงใน สุดธิดา แซ่อ้งึ 2559: น.1) ได้ให้ความหมาย
คาว่า Tattoo ซึ่งในเอกสารภาษาอังกฤษ ที่ หมายถึง “การสัก” โดยเป็ นคาที่เพี้ยนมาจาก “TaTu” ในภาษา เฮติ “Ta” แปลว่าตี (To Beat) นอกจากนี้หนังสือบางเล่มยังมี ความหมายจากคา
สองคา คือ Ta และ Tau Ta มีความหมายว่า ภาพ Tua มีความหมายว่า วิญญาณ ดังนัน้ เมื่อ
นามา รวมกันก็จะได้คาว่า “รอยสัก ” ความหมายที่แสดงให้เห็นเป็ นภาพวาดที่เกี่ยวข้องกับ
วิญญาณ ซึ่งผูท้ ่เี ริม่ สัก เชื่อว่ารอยสักบนร่างกายของตนเอง เป็ นวิธอี ย่างหนึ่งที่มนุ ษย์จะติดต่อ
กับวิญญาณ และ Tatatu ทีแ่ ปลความหมายว่า การทาให้เกิดเครื่องหมาย ทาเป็ นรอย
อูเมโมโต้ (1980 อ้างถึงใน ชรกภรณ์ นรากร, 2549: น.8) ผู้เขียนบทความเรื่อง
Thai Charms, the Art of Tattooing ได้กล่าวถึงการสักว่า เป็ นสมัยเมื่อ 80 ปี ก่อน ชายไทยคน
ใดมิได้สกั ให้ปรากฏเห็นบนเรือนร่างแล้ว ชายผูน้ นั ้ จะไม่ได้รบั ความสนใจจากสตรีเพศ อูเมโมโต้
เชือ่ มันว่
่ าการสักเป็ นสิง่ เดียวบนเรือนร่างกายมนุษย์ทน่ี อกจากจะทาให้สะดุดตาแก่ผพู้ บเห็นแล้ว
ยังเป็ นหลักฐานยืนยันถึงความกล้าหาญของผูช้ ายไทยอีกด้วย
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ผูว้ จิ ยั จึงสรุปการให้ความหมายการสักไม่ว่าจะเป็ นความหมายในแง่มุมการสักของ
ไทยหรือการสักในความหมายแบบสากล มีส่วนที่สอดคล้องกัน ผูว้ จิ ยั จึงสรุปได้ว่า การสักคือ
กรรมวิธที ท่ี าให้เกิดอักขระ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ลงบนผิวหนัง โดยใช้เข็มจุ่มหมึกสีดา หรือสี
อื่นๆ แล้วแทงลงไปบนผิวให้สตี ดิ ทีผ่ วิ หนัง เกิดเป็ นรอย รูปภาพ บนร่างกาย และภาพ และรอย
นัน้ จะติดอยู่ บนร่างกายตลอดไป โดยมีนัยยะอย่า งใดอย่างหนึ่ง ซ่ อนอยู่ ไม่ ว่า จะเป็ นความ
สวยงาม ความเชื่อ วัฒนธรรม วิถชี วี ติ และไม่ว่าจะให้ความหมายหรือสื่ออย่างไรล้วนแล้วแต่มี
คุณค่าต่อคนและสังคมในทุกยุคทุกสมัย
ความเป็ นมาของการสักบนเรือนร่าง
การสักบนเรื่องเรื่องเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวติ ของมนุ ษย์ตงั ้ แต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ซึ่งการสักจะหลอมรวมทัง้ ศิลปะ ความเชือ่ และวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นไปตามยุคตามสมัยนัน้ ๆ
บนโลกนี้มสี งิ่ มีชวี ติ มากมาย แต่สงิ่ ที่ทาให้มนุษย์แตกต่างจากสิง่ มีชวี ติ อื่นๆ คือ การรู้จกั เรียนรู้
และพัฒนาตลอดเวลา เพื่อดารงสืบขยายเผ่าพันธุอ์ ย่างไม่ส้นิ สุด และการเรียนรู้และพัฒนาของ
มนุ ษย์น้ี สามารถแบ่งได้เป็ น 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ ความเป็ นศาสตร์และเป็ น ศิลป์ โดยเปรีย บ
ร่างกายเป็ นศาสตร์ และเปรียบจิตวิญญาณได้ว่าเป็ นศิลป์ อยู่ โดยในการสักในสมัยโบราณจะ
ปรากฎเชือ่ มโยงกันระหว่างชีวติ และธรรมชาติ จากภาพทีว่ าดลงบนผนังถ้า ก้อนหิน ก็หนั มาใช้
เรือนร่างเป็ นที่บนั ทึกภาพลงไป ทาให้การจารึกภาพแปรเปลี่ยนพัฒนามาเป็ นการสัก ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของคนทุกเผ่าพันธุบ์ นโลก ซึ่งแตกต่างกันทีว่ ตั ถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย
ในการสัก ไม่ว่าจะเป็ น การสักเพื่อแสดงความกล้าหาญ การสักเพื่อแสดงถึงการเติบโตสู่วยั
ผูใ้ หญ่ การสักเพื่อแสดงถึงการเคาพรระลึกถึง การแสดงอานาจ ให้ความรู้สกึ น่ าเกรงขาม และ
ส่งเสริมขวัญ ป้ องกันอันตรายและสร้างกาลังใจ สอดคล้องกับ ประเทิน มหาขันต์ (2534 อ้างถึง
ใน ชนกภรณ์ นรากร, 2549: น.67) ที่กล่าวว่ารอยสักที่ปรากฏอยู่บนผิวหนังเป็ นทัศนศิลป์ ที่มี
ความงดงามไม่แพ้ผลงานศิลปะทีจ่ ติ กรประดิษฐ์ไว้บนแผ่นกระดาษหรือผืนผ้าใบ ถึงแม้วา่ จะไม่
สามารถระบุได้ชดั เจนว่าการสักริเริม่ ขึ้นมาเป็ นครัง้ แรกในยุคสมัยใด แต่มหี ลักฐานการค้นคว้า
ทางโบราณคดีท่กี ล่าวไว้ว่า การสักอาจจะเริม่ ขึน้ มาตัง้ แต่สมัยอียปิ ต์ จากการค้นพบรูปปั ้นที่มี
ลวดลายบนใบหน้ า อายุราว 2-4 พันปี ก่อนคริสตกาล และยังพบอุปกรณ์ในการสักในพื่น ที่
ยุคโบราณของยุโรป อายุราว 10,000-38,000 ปี ก่อนคริสตกลาลด้วย
กิปปิ รอนดิเนลลา เขียนไว้วา่ มีการสักในหมู่ชาวยิวและมุสลิมมาตัง้ แต่อดีตเพราะมี
บันทึกชัดเจนในปี คศ.787 ทีส่ นั ตะปาปาฮัดเดรียนที่ 1 ประกาศห้ามชาวคริสเตียนสักบนใบหน้า
และถือว่าเป็ นการลบหลู่พระเจ้า จึงอาจจะเป็ นไปได้วา่ ชาวคริสเตียนเคยนิยมการสัก โดยเชือ่ ว่า
การสักได้แพร่เข้าสู่ยูโรปสมัยศตวรรษที่ 16 ในยุคทีช่ าวยุโรปออกเดินเรือไปทีต่ ่างๆ แล้วได้พบ
กับชาวตาฮิเตียน จึงได้เรียนรู้วธิ ีการสักจากชาวเกาะตาฮิติ และยังอ้างถึงบันทึกของกัปตัน
เจมส์ คุก ทีบ่ นั ทึกไว้วา่ คนพืน้ เมืองทัง้ หญิงและชายล้วนมีรอยสักเป็ นรอยสีดาบนร่างกายทัง้ สิน้
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การสักของชนเผ่าเมารีในนิวซีแลนต์ ที่มีค วามเชื่อว่ารอยสักหมายถึงความเป็ น
ผูใ้ หญ่ โดยมีประเพณีการสักสาหรับเด็กที่โตเป็ นผูใ้ หญ่ แสดงถึงความพร้อมที่จะมีครอบครัว
แสดงถึงภาวะทีเ่ ขามีความอดทนมากพอแล้ว เพราะการสักต้องใช้ความอดทนต่ อความเจ็บปวด
ก่อนจะได้มาซึ่งภาพหรือสัญลักษณ์บนร่างกาย

ภาพที่ 1 การสักของชาวเมารี
ทีม่ า: https://www.tattooers.net/th/a/รอยสักเมารี/
การสักของชนเผ่า Ainus ของญี่ปนุ่ ทีใ่ ช้ภาพรอยสักเป็ นสัญลักษณ์ เช่น รูปปลา รูป
มังกร รูปสิงโต รูปเสือ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ทแ่ี สดงออกถึงอานาจ ความว่องไว กล้าหาย การสักรูป
ดังกล่าวจึงแสดงออกว่า เขาเป็ นผูใ้ หญ่พร้อมจะต่อสูแ้ ล้ว
ในผูห้ ญิงก็มกี ารสักเช่น กัน เช่น การสักของผูห้ ญิงในเกาะโซโลมอน ถ้าหากผู้หญิง
ที่ไม่มรี อยสักจะไม่สามารถแต่งงานได้ เช่นเดียวกับผูห้ ญิงของชาวเอสกิโม ที่เชื่อว่าผูห้ ญิงทีส่ กั
แล้วเท่านัน้ จึงจะมีครอบครัวได้ หรือแม้แต่ในประเทศอิรกั ก็ใช้รอยสักเป็ นการยืนยันถึงความ
อดทนของสตรี
ส่วนในพื้นที่เขตเอเชีย การสักเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นเมื องเช่นกัน โดยมี
ความเชื่อเกี่ยวกับสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ พิธีกรรม โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่ม ีหลักฐานเรื่องรอยสัก
ปรากฏไว้มากมาก ดังต่อไปนี้ มร.เดอ ลาลูแบร์ ชาวฝรังเศส
่
ได้อา้ งถึงจดหมายเหตุของท่านใน
เรื่องความนิยมการสักแขนขาของขุนนางไทยว่าการสักเป็ นคติความเชื่อของทหาร เสนาบดี
ว่ า การสัก เป็ น การกระท าเพื่อ ประโยชน์ ใ นด้า นการอยู่ ย งคงกระพัน ชาตรี สัก เพื่อ ให้ข ลัง
พระมหากษัตริยส์ ยามก็ทรงสักตัง้ แต่พระบาทถึงพระนาภี (ชนกภรณ์ นรากร, 2549: น.71-76)
จิมมี่ หว่อง (2544, อ้างถึงใน ชนกภรณ์ นรากร, 2548: น.2) กล่าวไว้ว่า รอยสัก
สมัยใหม่เริม่ เข้ามาประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนาม โดยทหารอเมริกนั
จากประวัตแิ ละหลักฐานการค้นพบรอยสักดังกล่าวข้างต้น ทาให้เห็นว่ารอยสักมิได้
มีแต่ในประเทศไทยเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นส่วนหนึ่งของคนในสังคมโลกด้วย ไม่วา่ จะเป็ นการสักเพื่อ
การหวังผลสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง สอดคล้องกับ ชนกภรณ์ นรากร (2549) ทีก่ ล่าวว่า ลายสักทุกชนิดย่อม
มีความหมายไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ความหมายอาจเปลี่ยนไปอย่างสากล คือ เป็ นที่เข้าใจของ
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คนทัวไปหรื
่
ออาจจะมีความหมายทีเ่ ข้าใจเฉพาะตัวผูส้ กั ก็ได้ รูปรอยทีใ่ ช้เป็ นสัญลักษณ์ในการสัก
นอกจากจะเป็ นรูปรอยที่มคี วามหมายแล้วยังจะต้องมีความงามในเชิงสุนทรียภาพ มีความสง่า
เป็ น ที่เ กรงขามในเชิงจิต วิท ยา ทัง้ ยัง มีค วามชัดเจนในลัก ษณะนัน้ ๆ โดยเหตุ ท่ีการสักเป็ น
ทัศนศิลป์ สามารถทาความเข้าใจได้ดว้ ยการดูสามารถแสวงหาสุนทรียรสได้ด้วยสายตา ดังนัน้
สัญลักษณ์ท่ใี ช้ในการสักจะต้องเป็ น สัญลักษณ์ท่มี สี ุนทรียภาพให้ความหมายที่ลกึ ซึ้งถึงจะเป็ น
สัญลักษณ์ทม่ี คี ุณค่าต่อสังคมทุกยุคทุกสมัย พัฒนาการของรอยสักให้คุณค่าทัง้ ด้านบวกและลบ
ขึน้ อยู่กบั การตีความของคนในแต่ละยุคสมัยแม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด รอยสักยังคงเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมทีส่ ะท้อนอัตลักษณ์ของสังคมจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
ในส่วนของงานวิจยั ฉบับนี้ผวู้ จิ ยั ของกล่าวถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของรอยสักในสมัย
อดีตพอสังเขป เนื่องจากขอบเขตงานวิจยั ผูว้ จิ ยั มุ่งนัน้ ศึกษาค้นคว้ารูปแบบรอยสักที่เป็ นรอยสัก
ที่เป็ นศิลปะความงามที่สกั ลงบนร่างกายรูปแบบสมัยใหม่ ในยุคที่รอยสักเป็ นส่วนหนึ่งของสิง่ ที่
ผูค้ นในยุคปั จจุบนั ใช้แสดงออกถึงซึ่งความเป็ นผูน้ าสมัย ทันแฟชัน่ ศิลปะ จึงไม่กล่าวถึงรอยสัก
ทีเ่ กีย่ วกับความเชือ่ ของขลังหรือสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ใดๆ
รูปแบบรอยสักในยุคสมัยใหม่
ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนผ่านล่วงเลยมานานเท่าใด ตัง้ แต่อดีตจนถึงยุคปั จจุบนั
วิวฒ
ั นาการของรอยสัก ยังคงดาเนินและเปลีย่ นแปลงอย่างไม่หยุดนิง่ รอยสักในยุคสมัยใหม่มที งั ้
ทีพ่ ฒ
ั นาต่อยอดจากรูปแบบดัง้ เดิม และจินตนาการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ถึงแม้วา่ เวลาจะผ่านเลย
ไปนานเพียงใด วัตถุประสงค์ของการสัก รูปแบบภาพที่สกั ลงบนร่ างกายมนุ ษย์อาจเปลี่ยนไป
บ้าง แต่รอยสักยังคงอยู่ เช่น อดีตอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องความเชื่อ ความศักดิ ์สิทธิ ์ แต่การสักใน
ปั จจุบนั อาจจะเป็ นไปในเรื่องของศิลปะประยุกต์มากขึน้ ระหว่างความรูส้ กึ นึกคิด แฟชัน่ ค่านิยม
เกิดเป็ นความหมายใหม่ๆ ของรอยสัก บรรทัดฐานของการให้ค วามหมายต่อรอยสักเกิดจาก
บุค คลเป็ นผู้ให้ความหมายขึน้ มาเอง ไม่ใช่ค วามหมายที่เป็ นบรรทัดฐานของสังคม ชาติพนั ธุ์
ดังเช่นในอดีต เช่น การสักรูปที่แสดงถึงระลึกถึงเหตุการณ์ ชื่อบุค คล สัญลักษณ์เฉพาะ ของ
ผูต้ ้องการสักคนนัน้ ๆ เป็ นการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล หรือเฉพาะกลุ่ มคนขึน้ มา ซึ่งอาจจะ
ไม่จาเป็ นต้องมีคุณค่าหรือมีความหมายต่อกลุ่มบุคคลอื่นๆ เสมอไป
ประเภทรอยสักที่เป็ นที่นิยมในปัจจุบนั แบ่งได้ดงั ต่อไปนี้
เนื่องจากรูปแบบของการสักมีพฒ
ั นาการไม่หยุดนิ่ง และเกิดจากการประยุกต์เข้า
กับอัตลักษณ์ของคนที่ต้องการสัก มีทงั ้ ที่เป็ นรูปแบบชัดเจนและไม่มีรูปแบบที่เป็ นแบบแผน
ชัดเจน ทีป่ ระยุกต์ผสมผสานไปตามจิตนการตามยุคสมัย ทาให้ยากต่อการแบ่งประเภท เพื่อให้
ง่ายต่อการจดจาและเข้าใจในรูปแบบรอยสักต่างๆ ในภาพกว้าง มากกว่าการกล่าวถึงอย่าง
จาเพาะเจาะจง
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โดยข้อมูลนี้ มาจากการรวบรวมข้อมูลจากบทความทางอิ นเตอร์เน็ ต เรื่อง
“10 ประเภทรอยสัก ที่คนไทยนิ ยมสักกันมากที่สดุ ” ดังนี้
1. รอยสักแบบญี่ปนุ่ (Japanese Tattoo)
เป็ นสไตล์การสักแบบญี่ปนุ่ เป็ นทีน่ ิยมเป็ นอย่างมาก โดยดัง้ เดิมนิยมสักกันมา
อย่างยาวนาน คนไทยจะรู้จกั กันดีในรูปแบบทีเ่ รียกว่า การสักของแก๊ง ค์ยากูซ่าภายในประเทศ
ญี่ป่ ุน การสัก นี้ เ ป็ น การบอกยศ ต าแหน่ ง ฐานะของผู้ส ัก รอยสัก รู ป ต่ า งๆ ยัง แสดงออกถึง
ความหมายเช่น ความกล้าหาญ ความเชื่อ อดทน การมีชวี ติ ยืนยาว รูปที่เห็นกันบ่อยๆ ได้แก่
ปลา ดอกไม้สสี นั สดสวย มังกร เทพเจ้า เป็ นต้น

ภาพที่ 2 ภาพรอยสักแบบญี่ป่ นุ (Japanese Tattoo)
ทีม่ า: https://i.pinimg.com/originals/c0/9c/37/c09c37055e30dc4388001b867e71bc9e.png
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2. รอยสักแบบไทย (Thai Tattoo)

ภาพที่ 3 ภาพรอยสักแบบไทย (Thai Tattoo)
ทีม่ า: https://www.pinterest.com/pin/184295809730315842/
รอยสักแบบไทย หรือ ที่เรียกกันว่าสักยันต์ เป็ นรูปแบบรอยสักที่เป็ นที่รจู้ กั กัน
ไปทัวโลก
่
เป็ นทีน่ ิยมตัง้ แต่สมัยโบราณ และยังคงมีให้เห็นกันในคนรุ่นใหม่ยุคปั จจุบนั การสักยันต์
มุ่งเน้นในเรื่องการยึดเหนี่ยวจิตใจ คลาดแคล้วภยันตราย เพื่อความแข็งแกร่ง คงกระพันชาตรี
เมตามหานิยม โดยการสักจะเป็ นการสักรูปสัตว์ต่างๆ แล้วสักอักขระล้อมรอบ แยกตามความเชื่อ
แต่ละแบบจะมีความหมายและการให้ผลทางใจทีแ่ ตกต่างกันออกไป
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3. Minimalist Tattoo

ภาพที่ 4 ภาพรอยสักแบบ Minimalist Tattoo
ทีม่ า: https://www.pinterest.com/pin/244249979774122548/

ภาพที่ 5 ภาพรอยสักแบบ Minimalist Tattoo
ทีม่ า: https://www.pinterest.com/pin/386394843027564192
รูปแบบมินิมอลลิสม์ (Minimalist) นี้จะเป็ นรอยสักทีเ่ ป็ นรูปหรือสัญลักษณ์ขนาด
เล็ก แต่มีความหมายลึกซึ้ง เป็ นที่นิยมอย่างมากในหมู่วยั รุ่น วัยทางานทัวโลก
่
ถึงแม้การสัก
รูปแบบนี้จะมีขนาดเล็กๆ แต่ผทู้ เ่ี ลือกสักรูปแบบนี้กร็ สู้ กึ ถึงความหมายทีม่ อี ย่างเต็มเปี่ ยมในด้าน
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ของจิตใจ ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ เหมาะกับผู้ท่ชี ่นื ชอบรอยสักแต่มคี วามจาเป็ นที่จะต้อง
ปกปิ ดรอยสักไว้ เพราะหลายสายงานอาจจะไม่เหมาะสมทีจ่ ะเปิ ดเผยรอยสักได้
4. Blackwork Tattoo

ภาพที่ 6 ภาพรอยสักแบบ Blackwork Tattoo
ทีม่ า: https://www.pinterest.com/pin/388857749056394463/
รูปแบบ Blackwork Tattoo เป็ นอีกรอยสักอีกรูปแบบหนึ่งทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว
คือการลงสีหมึกสีดาทึบ ให้ความรูส้ กึ ลึกลับน่าค้นหา ผสมผสานความดุดนั แต่มเี สน่ห์ เป็ นศิลปะ
รอยสักอีกรูปแบบทีใ่ ห้ความรูส้ กึ เข้าไปถึงห้วงลึกในจิตใจ ไม่มรี ูปแบบตายตัวแต่ส่อื อารมณ์ความ
เป็ นเอเชียนิดๆ สามารถออกแบบให้เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล แล้วแต่บุคคลนัน้ จะให้ความหมาย
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1. Surrealism Tattoo

ภาพที่ 7 ภาพรอยสักแบบ Surrealism Tattoo
ทีม่ า: https://www.pinterest.com/pin/314548355221601865/
รูปแบบ Surrealism Tattoo เป็ นรอยสักที่มีค วามโดดเด่นชัดเจนในเรื่องของ
จินตนาการเหนือจริง เป็ นการแสดงความคิดสร้างสรรค์และการหลอมรวมเรื่องราว อารมณ์ แล้ว
สื่อผ่านทางรูปภาพรอยสักนี้ เป็ นอีกรูปแบบที่ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก และแสดงออก
ถึงอัตลักษณ์ ความหมาย เฉพาะบุคคลได้อย่างดี
2. Pointillism Tattoo

ภาพที่ 8 ภาพรอยสักแบบ Pointillism Tattoo
ทีม่ า: https://www.pinterest.com/pin/839991767972068759/
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รูปแบบ Pointillism Tattoo เป็ นการสักที่ใช้วธิ กี ารสร้างจุดต่อๆ กัน ระยะห่าง
ของแต่ละจุดจะทาให้ภาพเกิดมิตทิ ส่ี วยงาม ต้องใช้เวลา น้ าหนักมือของช่างผูส้ กั และความอดทน
ต่อเนื่องเป็ นอย่างมาก เพื่อให้เกิดเป็ นภาพทีส่ วยงาม เป็ นอีกรูปแบบรอยสักทีม่ คี วามเฉพาะตัว
ไม่เหมือนใครอีกแบบหนึ่ง
3. Realistic Tattoo

ภาพที่ 9 ภาพรอยสักแบบ Realistic Tattoo
ทีม่ า: https://i.pinimg.com/564x/f3/cc/e2/f3cce28435ebe4f5b6423df60f54cc4f.jpg
รูปแบบ Realistic Tattoo ที่เน้นที่ความสมจริง เหมือนมีชวี ติ คล้ายการวาดรูป
ลงบนผิวหนัง แต่เป็ นการสักที่มที งั ้ แบบสี และแบบดัง้ เดิม มีการเก็บรายละเอียดที่เหมือนจริง
มาก ภาพทีน่ ิยมมีทงั ้ รูปสถานที่ คน สัตว์ สิง่ ของไปจนถึงเทพเจ้า เป็ นการสักทีต่ อ้ งใช้ชา่ งสักทีม่ ี
ฝีมอื มีความละเอียดเป็ นอย่างมากเพื่อให้ได้ภาพทีส่ วยงามตามแบบทีต่ อ้ งการ
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4. Tribal Tattoo

ภาพที่ 10 ภาพรอยสักแบบ Tribal Tattoo
ทีม่ า: https://www.pinterest.com/pin/344666177717839705/
รูปแบบ Tribal Tattoo หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลายชนเผ่า ทีม่ รี ากฐานมาจาก
ความเชือ่ ตามชนเผ่าต่างๆ เช่น เมารี โพลีนีเชียน ปาปั วนิวกินี ฟิ ลปิ ปิ นโน่ มีความหมายตามแต่
ละชนเผ่า เช่น เป็ นการแสดงฐานะ หรือมีค วามหมายนัยยะอื่นๆ ซ่ อนอยู่ในแต่สญ
ั ลักษณ์ท่ี
แตกต่างกัน ลักษณะการสักจะเป็ นการถมหมึกดา ผสมผสานเส้นโค้งคล้ายเกลียวคลื่น และ
รูปทรงคล้ายเรขาคณิต
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5. Old School Tattoo

ภาพที่ 11 ภาพรอยสักแบบ Old School Tattoo
ทีม่ า: https://www.pinterest.com/pin/433471532856071185/
รูปแบบ Old School Tattoo หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า American Traditional
Tattoo เป็ นทีน่ ิยมอย่างมากในกลุ่มชาวอเมริกนั เริม่ ต้นมาจากกาลาสีเรือทีเ่ ดินทางไปยังดินแดน
ต่าง รอยสักรูปแบบนี้จึงสื่อด้วยภาพที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์เกี่ยวกับท้องฟ้ า สายน้ า ทะเล เรือ
คลื่น นกบิน และสิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่ในทะเล ลายเส้นจะมีความคมชัดเจนเป็ นเอกลักษณ์ มีทงั ้ แบบบสี
และสีดาล้วน
6. New School Tattoo

ภาพที่ 12 ภาพรอยสักแบบ New School Tattoo
ทีม่ า: https://www.pinterest.com/pin/61854194866854998/
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รู ป แบบ New School Tattoo เป็ น รู ป แบบที่ต่ อ ยอดมาจากแนวคิด ของ Old
School โดยพัฒนารูปแบบของ Old School ด้วยการเน้นสีสนั ทีส่ ดใสขึน้ ทาให้ภาพมีความโดด
เด่นเพิม่ มากขึน้ มีมติ มิ ากขึน้ กว่าแบบ Old School
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผูว้ จิ ยั มีความมันใจเป็
่
นอย่างยิง่ ว่า ความนิยมเรื่อง
รอยสักจะยังคงดาเนินต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มคนทีย่ งั มองคนทีม่ รี อยสักในด้าน
ลบอยู่บ้าง แต่ก็สวนกระแสกับจานวนคนที่มคี วามนิยมในรอยสักอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะ
บุคคลสาธารณะ ดารา นักแสดง ศิลปิ นนักร้อง ที่ให้ความนิยมในศิลปะรอยสักเพิม่ สูงขึ้น และ
เปิ ดเผยรอยสักต่อสาธารณะชนมากขึ้น เป็ นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในวงกว้าง
มากขึน้ และผูว้ จิ ยั ยังเชื่อมันอี
่ กว่ารูปแบบรอยสักจะยังคงต่อยอดต่อไปได้อย่างไม่ส้นิ สุดตราบ
เท่าที่มนุ ษย์เรายังมีศลิ ปะในจิตวิญญาณ และยังสามารถใช้ประโยชน์จากรอยสักไปต่อยอดใน
เชิงธุรกิจ ซึ่งเห็นได้จากสื่อภาพโฆษณาที่ใช้บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างเป็ นสื่อในการสื่อสารแบ
รนด์ออกไปสู่ผบู้ ริโภคได้รบั รูถ้ งึ ตัวตนของแบรนด์ ซึ่งการมีตวั ตนทีเ่ ข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเป็ นเรือ่ ง
ที่สาคัญที่จะทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ ถ้ารู้จกั เอาข้อดีของรอยสักไปประยุกต์ใ ช้อ ย่ า ง
เหมาะสมตรงกับกลุ่มผูบ้ ริโภค
2.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
รัตนา อรุณศรี (2547) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ประวัตศิ าสตร์สงั คมสังเขป เรื่องการ
สักร่างกายมองในมิตขิ องความสัมพันธ์ทางเพศสภาพ เป็ นการศึกษาในเวลา 2 มิติ ได้แก่ มิติ
เวลาแห่งประวัตศิ าสตร์ และมิตเิ วลาในสังคมปั จจุบนั โดยมีความมุ่งหมายทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์
เชิงอานาจของบริบททางเพศสภาพในมุมมองของมิตปิ ระวัตศิ าสตร์สงั คมของการสัก โดยใช้วธิ ี
การศึกษาในเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์บุคคลทีม่ รี อยสักทัง้ เพศหญิงและเพศชายจานวน 6
คน รวมทัง้ การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ในสังคมยุคเก่า (Primitive)
ซึ่งเป็ นสังคมนักล่า นักรบ เป็ นความสัมพันธ์เชิงอานาจในลักษณ์ของการทีผ่ ทู้ ม่ี อี านาจเหนือกว่า
ครอบครองต่อผูม้ อี านาจน้อยกว่า ในขณะทีส่ งั คมยุคก่อนทันสมัย (Pre-Modern) สังคมทันสมัย
(Modern) และสัง คมยุ ค หลัง ความทัน สมัย (Post-Modern) เป็ น ความส าพัน ธ์ เชิง อ านาจใน
ลักษณะที่ผหู้ ญิงต่อต้าน ต่อรอง ตอบโต้อานาจผูช้ าย ส่วนผลการศึกษาการให้ความหมายรอย
สักทีม่ สี ่วนในการสร้างตัวตน ความพึงพอใจในอัตลักษณ์ และผลกระทบของภาพลักษณ์ต่อชีวติ
ของผูท้ ่มี รี อยสักในสังคมยุคปั จจุบนั พบว่าผูส้ กั แต่ละคนมีการให้ความหมายกับรอยสักของตน
แตกต่างออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ รอยสักนัน้ มีค วามหมายนัยยะบางอย่างซ่ อนไว้
ซึ่งความหมายที่มีความสาคัญต่อผู้สกั อย่างมาก และความหมายของรอยสักมีอานาจแฝงที่
ลื่นไหลเปลีย่ นแปลงได้ตามกาลเวลา
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ชนกภรณ์ นรากร (2548) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องวิว ฒ
ั นาการการสัก และวัฒนธรรม
มวลชนกับรอยสักศิลปะบนเรือนร่าง ใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงคุณภาพในเชิงพรรณา (Qualitative Data
Research) ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าศิลปะรอยสักนัน้ ไม่พบว่ามี
หลักฐานระบุได้แน่ ชดั ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด มีแต่ตานานที่เล่าต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานตัง้ แต่
โบราณ รอยสักนัน้ เป็ นสิง่ ที่เกิดขึน้ จากความเชื่อในการดาเนินชีวติ ของมนุ ษย์และมีพฒ
ั นาการ
เรื่อยมาตามยุคสมัยและชาติพนั ธุ์ ในกระเทศไทยการสักไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความสวยงามเพียง
อย่างเดียว แต่มุ่งเน้นในเรื่องความเชื่อ ความขลัง ความศักดิสิ์ ทธ์ด้วย จากอดีตจนถึงปั จจบัน
รู ป แบบของรอยสัก ได้ม ีก ารเปลี่ย นแปลงไปจากความเชื่อ ความศัก ดิส์ ิท ธิไ์ ปสู่ ท างศิล ปะ
มีความเฉพาะตัวมากขึน้ มีความหมายเพื่อความต้องการของตัวเองมากขึน้ เกิดจากจินตนาการ
แล้วให้ศลิ ปิ นสร้างภาพแล้วสักลงบนร่างกายให้ตดิ ตัวไปตลอดชีวติ
ขนิษฐา อุดมวิทยาไกร (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่องกระบวนการสื่อสารทางวัฒนธรรม
ของกลุ่ มวัยรุ่ นฮิพฮอพในสังคมไทย เป็ นการวิจ ัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ เจาะลึก กับ
เด็กวัยรุ่นฮิพฮอพและคนทัวไป
่ โดยใช้วธิ ีสงั เกตการณ์แบบมีส่วนร่วมด้วย ผลการวิจยั พบว่า
เด็กวัยรุ่นฮิพฮอพมีการสื่อสารเพื่อแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมย่อยผ่านแฟชันการแต่
่
งกาย
ในส่วนของบรรทัดฐานของกลุ่ม มีการแบ่งระดับชัน้ ของการเป็ นเด็กฮิพฮอพ มีการให้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ เรื่องราวส่วนตัวระหว่างในกลุ่ม ระดับการสื่อสารพบว่ามีการสื่อสารภายในกลุ่ม
(Intragroup Communication) มากกว่าสื่อสารสาธารณะ (Public Communication)
ภคมน ภาสวัสดิ ์ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ใช้วธิ ีการศึกษาเอกสารข้อมู ลที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ แ บบ
เจาะลึก (In-Depth interview) โดยมีการกาหนดกลุ่มที่จะศึกษาไว้ 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มที่ 2 ใช้วธิ ีเลือกแบบเจาะลง (Purposive Sampling) และสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็น
ของผูบ้ ริโภคที่เจาะจงและไม่เจาะจงใช้บริการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และกลุ่มที่ 3 กับ
กลุ่มที่ 4 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) ทางองค์กรได้นาผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ทงั ้ หมดมาทาการกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์ห ลักในการสื่อ สาร
การตลาดของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคและกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสีย โดยต้องการให้ประสบความสาเร็จในแง่ของแบรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดที่ใ ช้ คือ ใช้เ ครื่อ งมือ ทุ ก ชนิ ด ที่ส ามารถเข้า ถึง ผู้บ ริโ ภคได้ มีก ารใช้ส่ือ โฆษณา
สื่ออินเตอร์เน็ต การจัดการส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ การประชาสัมพันธ์ งาน
ลูกค้าสัมพันธ์ โดยการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารใดกับกลุ่มผู้บริโภคใด จะศึกษาจากแนวโน้ม
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค และสภาพแวดล้อมทางการตลาด ซึ่งผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าผูท้ ใ่ี ช้
บริการที่เซ็นทรัลเวิลด์และพารากอนต่ างก็มคี วามคิดเห็นเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจาก
เป็ นศูนย์การค้าทีม่ กี ารวางตาแหน่งตราสินค้าใกล้เคียงกัน
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พจมาน นิตย์ใหม่ (2550) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อ งรอยสักการสร้า งอัต ลัก ษณ์
บนเรื่องร่างของฅน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาพัฒนาการของการสัก ตลอดจนความคิด
ความเชื่อจากผูท้ ม่ี รี อยสัก และศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการสักที่มสี ่วนในการสร้างอัตลักษณ์
ของผูท้ ่มี รี อยสัก โดยการศึกษาใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มคนทีม่ รี อยสัก เป็ นจานวน
53 คน ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์เบือ้ งต้น และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และนาข้อมูลมาเป็ น
ส่วนในการคัดเลือกคนที่มรี อยสัก แล้วนามาสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth interview) จานวน
5 คน ผลการศึกษาความเป็ นมาของรอยสักพบว่า พัฒนาการของรอยสัก ตลอดจนความคิด
ความเชือ่ ของบุคคลทีม่ รี อยสักพบว่า แต่เดิมรอยสักได้รบั ความนิยมมากในหมู่ผชู้ ายไทย มุ่งเน้น
การสักเพื่อสร้างกุสโลบายไว้ยดึ เหนี่ยวจิตใจในการไปสูร้ บ ให้ผลทางด้านไสยศาสตร์ อยู่ยงคง
กระพันชาตรี และเมตตามหานิยม มีเสน่ ห์เป็ นที่รกั หรือแสดงสังกัดกรม กอง และสักเพื่อ
ประจานความผิดให้แก่นักโทษ จึงส่งผลกระทบมาถึงบุค คลที่มรี อยสักในยุคปั จจุบนั ว่า หาก
บุคคลใดมีรอยสัก จะถูกกล่าวหาว่าเป็ นคนขีค้ ุก เป็ นนักเลงหัวไม้ เป็ นอันธพาล เป็ นต้น หาก
เป็ นหญิงมีรอยสักจะถูกตราว่าเป็ นผูห้ ญิงไม่ดี ไม่เหมาะกับการคบค้าสมาคมด้วย แต่รอยยังคง
ดาเนินมาให้เห็นจนถึงปั จจุบนั และรอยสักยังเป็ นสื่อของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยหนึ่งทีจ่ ะประกาศ
จุดยืนในการต่อต้านต่อรอง และปฏิเสธการครอบงาของมายาคติจากวาทกรรมเดิมด้วยการนิยม
รอยสักทีเ่ ป็ นของศิลปะ
รัตติกาล สิทธิพนั ธ์ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การสื่อสารกับการสร้างการมีส่วน
ร่วมและการจัดการปั ญหากัดเซาะชายฝั ง่ ทะเล กรณีศกึ ษา ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัด
สมุทรปราการ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก การสนทนากลุ่มและการสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม ใช้กลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง
ในการแก้ไข้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั ง่ พื้นทีข่ องชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ทัง้ ภายในและภายนอก
ชุมชน จานวน 28 คน พบว่าการสื่อสารมีบทบาทสาคัญต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนและหน่วยงานภายนอก รูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลมีอทิ ธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชาวบ้าน สื่อบุคคลภายในชุมชน ได้แก่ ผู้นากลุ่ม ชาวบ้านและแกนนาชุมชน การสื่อสาร
ภายนอกชุมุชนมีแกนนาเป็ นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างชาวบ้านและหน่ วยงานภายนอก
ชุมชน การศึกษายังพบอีกว่าแกนนาชุมชนใช้การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการจัดการปั ญหาการกัด
เซาะชายฝั ง่ ประกอบด้วย การผสมผสานสื่อชุมชนและสื่อบุคคล การกระจายข่าวสารผ่ านผูน้ า
กลุ่มชาวบ้านและการสื่อสารในพืน้ ทีส่ าธารณะของชุมชน โดยมีเป้ าหมายทีจ่ ะใช้ส่อื ดัง้ เดิมทีม่ อี ยู่
ในชุมชน
มณชยา โพธิยพ (2553) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่องปั จจัยการสื่อสารการตลาดทีม่ ผี ล
ต่อการตัดสินใจซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 100% โดยการใช้วธิ วี จิ ยั การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
โควต้า (Quota Sampling) ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ 4 เขต คือ เขตปทุมวัน
เขตบางเขน เขตวัฒนา และเขตบางนา รวม 400 ตัวอย่าง พบว่าปั จจัยการสื่อสารการตลาดแบบ
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ผ่านสื่อมวลชน มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อน้ าผลไม้พร้อมดึม่ 100% โดยเฉพาะอย่างยิง่
การโฆษณาทางโทรทัศน์ และยังพบอีกว่าการแจกสินค้าตัวอย่างไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ดวงพร จาตุ ร งควนิช ย์ (2554) ได้ศ ึก ษาวิจ ัยเรื่องทัศ นคติของผู้บ ริโ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครที่มีต่ อ ชาตรามือ แบบชง มีว ตั ถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ัย เพื่อ ศึก ษาลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภคชาตรามือแบบชงในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิง
ปริมาณ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคชาตรามือแบบชงในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคชาตรามือแบบชงในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อชาตรามือแบบชงกับพฤติกรรมการบริโภคชาตรามือแบบ
ชงของผูบ้ ริโภคชาตรามือแบบชงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่ า งกัน มีท ัศ นคติ ท างด้ า นคุ ณ ประโยชน์ ช าตรามือ แบบชงไม่ ต่ า งกัน ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการบริโ ภคไม่ต่ า งกันและทัศ คติข องผู้บ ริโภค
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภค
อดิเทพ บุญสุข (2555) ดุษฎีนิพนธ์ท่ที าการศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการเมือง
เรื่องพลังงานในอ่าวไทย : กรณีศกึ ษาในช่วงปี พ.ศ. 2524-2553 เป็ นการวิเคราะห์กระบวนการ
สื่อสารทางการเมืองตามแนวคิดของ เดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo) ผสมกับแนวคิดของ
ฮาร์โรล ลาสเวลล์ (Harold Lasswell) โดยวิธกี ารศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In depth interview) หน่วยงานภาครัฐ พลังงานจังหวัด ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ตัวแทนการปิ โตรเลียม
แห่งประเทศไทย การนิยมอุตสาหกรรม ประชาชนและกลุ่มองค์กรการพัฒนาเอกชน ผลการวิจยั
พบว่า การสื่อสารการเมืองเรื่องพลังงานในอ่าวไทย ในช่วงปี 2524-2553 ได้รบั อิทธิพลจาก
บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจ เพราะในช่วงระยะเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ มีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองและสภาพทางเศรษฐกิจ ล้วนแล้วแต่เป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการสื่อสารการเมืองเรื่อง
พลังงานทัง้ สิน้ กระบวนการสื่อสารการเมืองประกอบไปด้วย (Sender) คือ รัฐบาลเป็ นผูม้ บี ทบาท
ในการกาหนดเกีย่ วกับนโยบาย หน่วยงานพลังงาน ส่วนเนื้อหาของสาร (Message) จะแปรเปลีย่ น
ไปตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ได้แก่ สื่อโทรทัศน์
สื่อสิง่ พิมพ์ อินเตอร์เน็ต หน่วยงานด้านพลังงาน ผูร้ บั สาร (Receiver) ประกอบไปด้วย ผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมพลังงาน ประชาชนทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีด่ าเนินการ ประชาชนทัวไป
่
เกษราภรณ์ จันทนะโสตถิ ์ (2556) ได้ทาการวิจยั เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ด้านพนักงานกับภาพลักษณ์ของบริษทั กรณีศกึ ษา บริษทั อเมริกนั อินเตอร์เนชันแนลแอสชั
่
วร์รนั ส์
จากัด บริษทั ไทยประกันชีวติ จากัด และบริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด โดยการศึกษาใช้
วิธกี ารเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ลูกค้าบริษทั ทัง้ 3 บริษทั จานวน 384 คน แบ่งเป็ นบริษทั ละ
128 คน ด้วยวิธกี ารสุ่มแบบตัวอย่างอย่างสะดวก (Convenience Sampling) จากการศึกษาวิจยั
พบว่า ปั จจัยด้านพนักงานในทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยภาพลักษณ์ของบริษทั
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ชวลิต อริยะวิรยิ านันท์ (2557) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่องอิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยู่อาศัย เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณที่ดาเนินการ
ด้วยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผูท้ ่ตี ดั สินใจซื้อที่อยู่อายุศยั จานวน 1,188 คน โดยทาการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ ดั สินใจซื้อทีอ่ ยู่อาศัยส่วนใหญ่ตดั สินใจซื้อบ้านเดีย่ ว
ในระดับ ราคาต่ า กว่า 2,000,000 บาท ส าหรับ พฤติก รรมการเลือ กซื้อ ที่อ ยู่ อาศัย พบว่า ใน
ภาพรวมผูท้ ต่ี ดั สินใจซื้อทีอ่ ยู่อาศัยให้ความสาคัญกับสื่อโฆษณาประเภทป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่
อยู่ในระดับมาก และสื่อโฆษณาอื่นๆ มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับกลาง
กรวินทร์ การประเสริฐวิทย์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ทัศนคติความรูค้ วามเข้าใจ
พฤติกรรม และคุณลกัษณะการใช้งานของเทคโนโลยี ทีม่ อี ทิ ธิพลตอ่การตัดสินใจในการใช้เครือ่ ง
ชาระค่าโทรศพัท์อตั โนมัติ ของประชาชนในกรงุเทพมหานครปี 2558 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม และ คุณลักษณะการใช้งานของเทคโนโลยีท่มี ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้เครื่องชาระค่าโทรศัพท์อตั โิ นมัติ (Purposive Sampling) ใน
กรุงเทพมหานคร ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนานวน 400 ตัวอย่าง สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ
สถิตเิ ชิงพรรณา ผลการวิจยั พบว่าส่วนเหตุผลทีต่ ดั สินใจในการใช้บริการเครื่องชาระค่าโทรศัพท์
อัตโนมัติ จะเป็ นสะดวกสบายใช้งานง่าย
ณฐพล ธรรมสมบัติ (2558) ได้ท าการวิจ ัยเรื่องการสื่อสารแบรนด์เพื่อสร้างอัต
ลักษณ์ของบุรุษในโฆษณา ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าชาย กรณีศกึ ษา แบรนด์นีเวีย โดยใช้วธิ กี าร
วิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์ภาพยนต์โฆษณาผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าชาย ทีเ่ ผยแพร่ผา่ น
โทรทัศน์ ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 และการสนทนากลุ่มผู้ชายจานวน 20 คน ผลการวิจยั ใน
การศึกษาครัง้ นี่พบว่า โฆษณาได้ประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็ น ผูช้ ายขึน้ มาใน 3 ลักษณะ
ได้แก่ การดึงดูดทางเพศ ความมันในการท
่
ากิจกรรมต่างๆ และรูปแบบการดาเนินชีวติ ส่วนตัว
ในการรับรูอ้ ตั ลักษณ์พบว่า ผูร้ บั สารมีการเลือกเปิ ดรับ ตีความและจดจาเนื้อหาโฆษณา
ชุตนิ นั ท์ จีรวะรวงศ์ (2558) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ทัศนคติ บรรทัดฐานเชิงอัตวิสยั
และระดับความเกีย่ วข้องของผลิตภัณฑ์ท่มี อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อ
สิ่ง แวดล้อมของผู้บ ริโ ภค ได้มีก ารเก็บ ข้อมูล ผลการวิจ ัยด้ว ยแบบสอบถามจานวน 420 ชุด
จากกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มเลือกประชากรทีอ่ ยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 5 เขต ได้แก่
เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตจอมทอง เขตบางแคและเขตทวีวฒ
ั นา ผลการวิจยั พบว่าการโฆษณา
มีผลต่อความตัง้ ใจซื้อผลิตภัณฑ์
ธัญรัตน์ รัตนกุล (2558) ได้ทาการวิจยั เรื่องการสื่อสารทางการตลาดและการรับ รู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดชันในยี
้ ห่ อ้ วาโก้ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริโภคที่ซ้อื ชุดชัน้ ในยีห่ อ้ วาโก้ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพศหญิง
อายุ 15-60 ปี ขึน้ ไปจานวน 400 คน โดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในการแจกแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่าการสื่อสารการตลาดและการรับรูต้ ราสินค้ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อ
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และยังพบว่าในด้านการขายพนักงาน มีค วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อ ส่วนการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมพิเศษไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซื้อ
สุดธิดา แซ่ อ้งึ (2559) ได้ทาการวิจยั เรื่องการสื่อสารความหมายผ่านรอยสักของ
วัยรุ่นไทย โดยการศึกษาใช้วธิ ีการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยเก็บ
ข้อมูลจากวัยรุ่นไทยทีม่ รี อยสักอายุ 18-25 ปี จานวน 6 คน พบว่าด้านความหมายในการสื่อสาร
ผ่านรอยสักสามารถแสดงออกถึงตัวตน อาชีพและกลุ่มสังคม อาจมีความหมายได้มากกว่า หนึ่ง
ความหมาย เช่น ความเป็ นตัวเอง การเตือนใจตัวเอง ความชอบของตัวเอง ความทรงจา การให้
รางวัลกับตัวเอง การให้กาลังใจกับตัวเอง และการแสดงถึงความรัก ด้านปั จจัยที่ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการสักนัน้ ผลการสารวจพบว่า การประกอบอาชีพไม่ม่มสี ว่ นใจการตัดสินใจในการสัก
วัยรุ่นตัดสินใจสักเพราะความชอบ และสักเพราะมีผู้มีอิทธิพ ลต่ างๆ เช่น ครอบครัว เพื่อน
นักร้อง ศิลปิ น
นุ สรา บูรณะวงศ์ (2559) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องการรับรู้ส่อื โฆษณาทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การซื้อแชมพูของผูบ้ ริโภคในจังหวัดชลบุรี ใช้ระเบียงวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามใน
การรวบรวมข้อมูลการวิจยั ผลการศึกษาพบว่าแชมพูทใ่ี ช้บ่อยทีส่ ุดคือ แชมพูซลั ซิล ผูบ้ ริโภคมี
การรับสื่อจากโทรทัศน์สูงทีส่ ุด รองลงมาคือ สื่อโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต และการรับรูส้ ่อื โฆษณา
ประเภทสื่อ โฆษณาที่มีผ ลต่ อ พฤติก รรมการซื้อ แชมพู ด การเลือ กตีค วาม การเลือ กจดจา
สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์และสื่อโฆษณาอินเตอร์เน็ตมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซื้อแชมพู
วรพรรณ เรืองโชติช่วง (2559) ได้ศกึ ษาวิจยั เร่องการเปิ ดรับสื่อสังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ใช้ระเบียบวิธี
วิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้การตอบแบบสอบถามจานวน 200 คน มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ
สารวจและวิเคราะห์การเปิ ดรับสื่อสังคมทีส่ ่งผลต่อพฤติก รรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทย
ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รบั สื่อสังคม
เฟซบุ๊ก มีวตั ถุประสงค์หลักในการเปิ ดรับสื่อสังคมตามกระแสนิยม อิทธิพลทีท่ าให้ซ้อื อาหารคลีน
จากการเปิ ดรับสื่อสังคมคือการส่งเสริมการตลาด ส่วนการใช้ส่อื วีดโี อในอินสตาแกรมควรมีความ
ยาวไม่เกิน 30 วินาที ในสื่อเฟซบุ๊กโฆษณาประเภท page post จะมีความสนใจมากที่สุด ส่วน
ในไลน์คอื โฆษณาประเภท Line Sponsored Sticker
กิตติวฒ
ั น์ นามสวัสดิ ์วงศ์ (2559) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ทัศนคติของผูห้ ญิงต่อ
การโฆษณาโดยใช้แรงดูงดึดทางเพศ (Sex Appeal) ซึ่งเป็ นการศึกษาวิจยั ตามกรอบแนวคิดและ
ทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการโฆษณา
โดยใช้แรงดึงดูดทางเพศ ต่อตัวแปรทัศนคติของผูห้ ญิง ในมิตติ ่างๆ 4 มิติ คือ วัตถุท่ใี ช้ในการ
นาเสนอ เพศของผูแ้ สดงแบบการเปิ ดเผยร่างกาย และรูปแบบการนาเสนอแรงดึงดูดทางเพศ
ที่ส่งผลต่อทัศนคติทงั ้ 3 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านอารมณ์และความรู้สกึ องค์ประกอบด้าน
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พฤติกรรม และองค์ประกอบด้านความรู้ค วามเข้าใจ พบว่า Generation X ให้ความสาคัญกับ
การรับรู้ทางด้านอารมณ์ การใช้ตวั แบบผูช้ ายสามารถดึงดูดสายตาได้มากที่สุด การใช้ตวั แบบ
ผูห้ ญิงสามารถสร้างความรู้สกึ ชื่นชอบสินค้าและตัวโฆษณาและสร้างความต้องการทดลองใช้
สิน ค้า ได้ ส่ ว นของ Generation Y จะให้ค วามส าคัญ กับ รู ป ลักษณ์ ภ ายนอกของผู้แ สดงแบบ
การนาเสนอสามารถสร้างความต้องการอยากทดลองใช้สินค้าได้ และ Generation Z จะให้
ความสาคัญกับข้อมูลสินค้ามากกว่าตัวแบบทีใ่ ช้ในสื่อโฆษณาทีเ่ ป็ นคน
สุภาวรรณ ปานจุ้ย (2560) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การศึกษาทัศนคติท่มี ีต่ อ
พรีเซนเตอร์ซ่งึ มีพฤติกรรมถ่ายเท่ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร เป็ นการศึกษาทัง้ แบบ
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธสี นทนากลุ่ม และการใช้เทคนิคการสร้าง
ภาพ (Projective Techniques) โดยการทาภาพตัดแปะ (Collage) และรวบรวมความคิดเห็น
จากสังคมออนไลน์ (Netnography) ผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมการใช้ถอ้ ยคาหยาบคายในกลุ่ม
วัยรุ่น เป็ นทีย่ อมรับมากกว่าแต่ก่อน ความคิดเห็นทีว่ ยั รุ่นมีต่อพรีเซนเตอร์ทม่ี พี ฤติกรรมถ่อยเท่
พบว่าส่วนใหญ่มองว่าพรีเซนเตอร์กลุ่มนี้มภี าพลักษณ์เหมือนคนทัวไปที
่ ่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ผู้ช่นื ชอบพรีเ ซนเตอร์ก ลุ่ มนี้จ ะมีค วามรู้สึกว่ามีค วามใกล้ช ิดกัน เหมือ นเพื่อ นกลุ่น เดียวกัน
การเลือกพรีเซนเตอร์สนิ ค้าทีเ่ หมาะกับพรีเซนเตอร์กลุ่มนี้เป็ นสินค้าทีใ่ ช้ในชีวติ ประจาวันและยิง่
ทาให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึน้ เนื่องจากกลุ่มเป้ าหมายสามารถจินตนาการได้วา่ สินค้า
มีความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่

บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ทัศ นคติข องผู้บ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครต่อ แบรนด์ท่ีใ ช้บุ ค คลมีร อยสักในสื่อโฆษณา
ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินตามระเบียบวิธกี ารวิจยั ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1. การวิจยั เชิงปริมาณ
1.1 ประชากร ได้แก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอ้างอิงจานวน
ประชากรจากระบบสถิตทิ างการทะเบียน ปี 2561 มีจานวนทัง้ หมด 5,676,648 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างสาหรับตอบแบบสอบถามออนไลน์
ทีไ่ ด้จากการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Yamane (กัลยา: 2550)
n=

โดย

N
1 + Ne2

n = จานวนกลุม่ ตัวอย่าง

N = จานวนรวมทังหมดของประชากรที
้
ใ่ ช้ในการศึกษา
e = ค่าความผิดพลาดทีย่ อมรับได้ซ่งึ กาหนดให้เท่ากับ 0.05
แทนค่า

n = 5,676,648
n =

5,676,648
1+( 5,676,648 X(0.05)2

n = 400 คน
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2. การวิจยั เชิงคุณภาพ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group) ผู้ท่ใี ห้สมั ภาษณ์
จานวน 8 คน ได้แก่
1. นายวิชยั ชัยประภา อายุ 49 ปี
2. นายภูวดล เลิศบุญย์ อายุ 32 ปี
3. นายกิตติพงษ์ ชุมพล อายุ 40 ปี
4. นายพัฒนสิษฐุ์ ทัพวงศ์ อายุ 42 ปี
5. นายนริสร สุวรรณโชติ อายุ 38 ปี
6. นางสาวขจรวรรณ เจียมวงษ์ อายุ 35 ปี
7. นางสาวพิชชาพร สุศรีพฒ
ั นากุล อายุ 26 ปี
8. นางสาวบุญวีย์ บุญจิตต อายุ 35 ปี
ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ภายใต้กรอบการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ และเพื่อให้ผลการ
สัมภาษณ์มคี วามหลากหลายครบถ้วนมากขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสัมภาษณ์ นักวิชาการ/อาจารย์
จานวน 5 คน และบล๊อกเกอร์ (Blogger) ด้านการตลาด จานวน 1 คน ได้แก่
1. อ.เพียรพิลาส พิรยิ าโภคานนท์ อาจารย์ประจาสาขาการโฆษณาและธุรกิจ
บันเทิง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้า นสมเด็จเจ้าพระยา
2. อ.พิภาวัล เลาวกุล อาจารยพิเศษสาขาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
3. อ.โสภณ สระทองมา อาจารย์ประจาสาขาวิชาผูป้ ระกอบการ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. อ.เดชา พนาวรกุล อาจารย์ประจาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5. อ.ภัทรนันท์ ไวทยะสิน อาจารย์ประจาวิทยาลัย นวัตกรรมสื่อ สารสัง คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. นายณัชพัชญ์ วงเหรียญทอง เจ้าของบล็อก Nuttaputch.com/คอลัมนิสต์
นิตยสาร A day
3.2 เครื่องมือในการวิ จยั
การดาเนินการวิจยั เพื่อศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ี
ต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั เชิง
ปริม าณ (Quantitative Research) และการสัม ภาษณ์ เ ป็ น เครื่อ งมือ ในการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีรายละเอียดเครื่องมือดังต่อไปนี้
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1. การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ผู้วจิ ยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ทัง้ ปลายปิ ดและปลายเปิ ด โดยใช้
แบบตรวจสอบรายการข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม (Checklist) และมาตรวัดระดับ
(Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์กาหนดค่าความสาคัญของข้อคาถามในแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating sale) แต่ละข้อกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มากทีส่ ุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยทีส่ ุด
และแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด ส าหรับ การแสดงความคิด เห็น ทัวไปและ
่
ข้อเสนอแนะ แบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบสารวจรายการ
(Check list) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านทัศนคติของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ทใ่ี ช้
บุค คลมีรอยสักในสื่อโฆษณา โดยคาถามด้านทัศนคติมอี งค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ด้าน
ความรูค้ วามเข้า ด้านอารมณ์ความรูส้ กึ และด้านพฤติกรรม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
2. การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ดโดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั ศึกษาด้านทัศนติ
แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group ) แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในความหมายของทัศนคติ และ
ทัศนคติต่อบุคคลทีม่ รี อยสัก
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับสื่อโฆษณาของกลุ่มตัวอย่างและทัศนคติต่อ
แบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
ส่วนที่ 3 คาถามเกีย่ วกับทัศนคติดา้ นพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี ่อแบรนด์
ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังมีคาถามเพิม่ เติมในการสัมภาษณ์ มุมมองของนักวิชาการ
อาจารย์ประจา ได้แก่ ความคิดเห็นต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา ในมิตใิ นเชิงการ
สื่อสารการตลาด และความเห็นเรื่องบทบาทและความสาคัญ ที่ค นมีรอยสักเข้า มาอยู่ ใ นสื่อ
โฆษณา
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3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิ จยั
ในการดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั เชิง
ประมาณ (Quantitative Research) และใช้ก ารสนทนากลุ่ ม (Focus group) ในการวิจ ัย เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขนตอนในการสร้
ั้
างเครื่องมือวิจยั ดังต่อไปนี้
สาหรับการสร้างเครื่องมือในการวิจยั ผูว้ จิ ยั กาหนดขันตอนไว้
้
ดังนี้
1. เครื่องมือการวิจยั เชิงประมาณ เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับทัศนคติของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี้
1.1 ศึก ษาจากเอกสารและงานวิจ ัยที่เกี่ย วข้อง เพื่อ ก าหนดประเด็น และ
คาถามให้ตรงตามวัต ถุป ระสงค์การวิจยั และกรอบแนวคิดการศึกษาวิจยั เรื่อง ทัศนคติของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมาหนครต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา คาถามกาหนดจาก
ตัวแปรต้น ด้านประชากรศาสตร์ และตัวแปรตาม ตามทฤษฏีทศั นคติมอี งค์ประกอบ 3 ประการ
ได้แก่ ด้านอารมณ์ความรูส้ กึ ด้านความรูค้ วามเข้าใจ และด้านพฤติกรรม
1.2 นาแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ครอบคลุมเนื้อหาสาระ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้ดที ส่ี ุด
1.3 น าแบบสอบถามที่ แ ก้ ไ ขตามค าแนะน าของอาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาและ
แบบสอบถามทีใ่ ช้เป็ นเครื่องมือในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบก่อนนาไปใช้จริง (Pre Test) เพื่อความแม่นยา (Accuracy) และเทีย่ งตรง (Validity) ของคาถาม โดยทาการทดสอบกับ
ผู้มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มเป้ าหมายที่กาหนด จานวน 30 ชุด เมื่อได้ผลแล้ว นามาปรึกษากับ
อาจารย์ทป่ี รึกษา เพื่อแก้ไขปรับปรุงอีกครัง้ และนาไปใช้เก็บข้อมูลภาคสนามจริงต่อไป
- การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วจิ ยั ได้นาแบบสอบถามไป
ปรึก ษากับ อาจารย์ท่ีป รึก ษา จากนัน้ นาแบบสอบถามมาพิจ ารณาโครงสร้างแบบสอบถาม
(Construct Validity) เนื้ อ หาและภาษาที่ใ ช้ (Content Validity) ซึ่ง มีก ารปรับ ปรุ ง และแก้ ไ ข
เพิม่ เติมในบางข้อ ทัง้ นี้เพื่อให้แบบสอบถามสามารถตอบวัตถุประสงค์และสมมุตฐิ านของการ
วิจยั ได้อย่างแท้จริง
- การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ จิ ยั จะได้นาแบบสอบถามที่
ทดสอบความเที่ยงตรงและทดสอบก่อน (Pre-Test) 30 ชุดแล้วนัน้ มาพิจารณาเพื่อหาค่าความ
เชื่อมันของแบบสอบถาม
่
โดยใช้วธิ แี บบสัมประสิทธิอั์ ลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach
ค่าทีไ่ ด้ 0.50 ถือว่าข้อคาถามทีไ่ ด้มคี วามน่าเชือ่ ถือ
1.4 จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล
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2. เครื่องมือเชิงคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยการสัมภาษณ์ จัดขึน้ ทีห่ อ้ งประชุม
ภาควิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมีขน้ึ ตอนดังต่อไปนี้
2.1 ศึกษาประเด็นและเอกสารงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องในการสัมภาษณ์และกาหนด
ขอบข่ายในการสนทนากับกลุ่มตัวอย่าง
2.2 นาเสนอประเด็นต่างๆ ที่ใช้สมั ภาษณ์กลุ่มตัวอย่างต่ออาจารย์ท่ปี รึกษา
เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องและครอบคลุมวัตถุประสงค์และตัวแปรในการศึกษาวิจยั
2.3 ทาการนัดหมายกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทาการสัมภาษณ์
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และใช้การสนทนากลุ่ม (Focus group) เป็ นเครื่องมือในการวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีลาดับขันตอนดั
้
งต่อไปนี้
1.1 แบบสอบถามที่ ใ ช้ เ ป็ นแบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยเผยแพร่
แบบสอบถามผ่านช่องทางกลุ่มบนเฟสบุ๊ก (Facebook)
1.2 นาผลการวิจยั จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีลาดับขันตอนดั
้
งต่อไปนี้
1.1 แนะนาตัวผูว้ จิ ยั เรื่องทีศ่ กึ ษาวิจยั ให้กบั กลุ่มตัวอย่างทราบ
1.2 กาหนดการนัดหมายกลุ่มตัวอย่าง โดยทาการนัดหมายล่วงหน้า 7 วัน
1.3 ทาการสัมภาษณ์แบบกลุ่มตัวอย่างจานวน 8 คน ทาการสัมภาษณ์ใช้เวลา
2 ชัวโมง
่
โดยผูว้ จิ ยั แจ้งว่ามีการบันทึกภาพและเสีย งของกลุ่มตัวอย่างตลอดระยะเวลาที่ทาการ
สัมภาษณ์
3.5 การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( X ) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิตโิ ดยผูว้ จิ ยั ด้าเนินการบันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป และวิเคราะห์ผลข้อมูล ดังต่อไปนี้
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1. ข้อมูลที่เป็ นระดับของความคิดเห็น จะมีเกณฑ์ในการแปลความหมายผล
การวิเคราะห์ ดังนี้
กาหนดค่าพิสยั ของแต่ละระดับโดยใช้สูตร
พิสยั =
=

คะแนนสูงสุ ด - คะแนนต่าสุ ด
จานวนชัน้
5 -1
= 0.8
5

ซึ่งทาให้ได้เกณฑ์สาหรับการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ มีดงั นี้
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.24 - 5.00 หมายถึง ระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 3.43 - 4.23 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.62 - 3.42 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.81 - 2.61 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับน้อยทีส่ ุด
2. เนื้อหาส่วนที่เป็ นปลายเปิ ด แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
จากตัวแปรที่กาหนดและข้อมูลที่รวบรวมได้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์
เพื่อหาคาตอบด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิเคราะห์ สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ มีดงั นี้
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 การคิดหาค่าร้อยละ (%) ใช้วเิ คราะห์และอธิบายตัวแปรทางด้าน
ประชากร ศาสตร์ข องกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้แ ก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทัง้ ตัวแปรเกี่ยวกับทัศนคติท่มี อี งค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ และพฤติกรรม
1.2 ค่าเฉลี่ย ( X ) ใช้วเิ คราะห์และอธิบายตัวแปรเกี่ยวกับทัศนคติ
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ ความรูส้ กึ และพฤติกรรมทีม่ ตี ่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่าง
ในสื่อโฆษณา
1.3 ค่ า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้ว ิเ คราะห์แ ละอธิบายตัว แปร
เกีย่ วกับทัศนคติดา้ นความรูค้ วามเข้าใจ ความรูส้ กึ และพฤติกรรมทีม่ ตี ่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอย
สักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา
2. สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณาโดยการใช้
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เปรีย บเทีย บค่ า เฉลี่ย ส าหรับ ประชากรกลุ่ ม ตัว อย่ า งสองกลุ่ ม ที่เ ป็ น อิส ระต่ อ กัน ( T-test
independence) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)
2. การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
ข้อมูลที่ได้มาจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้ดาเนินการดังขัน้ ตอน
ต่อไปนี้
2.1 ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการจดบันทึก และการถอดเทป เพื่อทาการ
จาแนกและจัดระบบข้อมูล
2.2 ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยนา
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการจดบันทึก และการถอดเทป มาวิเคราะห์เนื้อหาในประเด็นต่างๆ โดยจะนาผล
การสัมภาษณ์ท่มี คี วามหมายเดียวกันและต่างกันมาตีค วามหมาย และดึงข้อความสาคัญบาง
ประโยคทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั มาวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อเตรียมวิเคราะห์ผลตามลาดับ

บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เรื่อง ทัศนคติของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมี
รอยสัก ในสื่อโฆษณา ซึ่ง ข้อ มู ล ดัง กล่ าวผู้ว ิจ ัยได้เ ก็บ รวบรวมจากแบบสอบถามที่มีคาตอบ
ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ จ านวนทัง้ สิ้น 400 ชุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 และการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research โดยแบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ จยั เชิ งปริ มาณ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ท่ใี ช้
บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 2 ผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เกี่ยวข้อง
กับทัศนคติของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 8 คน สัมภาษณ์มุมมองของนักวิชาการ อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัย จานวน 5 คน และบล็อกเกอร์ (Blogger) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตลาด จานวน 1 คน
รวมทัง้ สิน้ 14 คน แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจในความหมายของทัศนคติ และทัศนคติ
ต่อบุคคลทีม่ รี อยสัก
ส่วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับการรับสื่อโฆษณาของกลุ่มตัวอย่างและทัศนคติต่อแบรนด์
ทีใ่ ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
ส่วนที่ 3 คาถามด้านผลกระทบทีส่ ่อื โฆษณามีผลต่อพฤติกรรมทีม่ ตี ่อแบรนด์
การวิเคราะห์การวิจยั เชิงคุณภาพ ในการวิจยั ครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพด้วย
การสนทนากลุ่ ม (Focus Groups) เพราะการศึก ษาวิจ ัย เรื่อ งทัศ นคติข องผู้บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา ตามความคิดเห็นของนักวิชาการ
อาจารย์ป ระจ ามหาวิท ยาลัย และผู้เ ชี่ย วชาญด้า นการตลาด ทัง้ หน่ ว ยงานภาครัฐ บาลและ
ภาคเอกชนในประเทศไทย ทาให้ผู้วจิ ยั ได้รบั ทราบข้อมูลในด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่มตี ่อ
แบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
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4.1 ผลการวิ เคราะห์วิจยั เชิ งปริ มาณ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูล ทั ่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถามและความ
คิ ดเห็นเบือ้ งต้น
การนาเสนอในส่วนนี้เป็ นผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องผูต้ อบแบบสอบถาม
และความคิดเห็นเบื้องต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และการมีรอยสักบน
เรือนร่าง สถิติท่นี ามาใช้ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ผลดังกล่าวปรากฏในตาราง และคาอธิบายต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
218
54.5
หญิง
182
45.5
รวม
400
100
จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย จานวน 218 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 54.5 และเพศหญิง จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.5
ตารางที่ 2 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ร้อยละ
16 - 25 ปี
85
21.3
26 - 35 ปี
98
24.5
36 - 45 ปี
150
37.5
46 - 55 ปี
52
13.0
56 ปี ขน้ึ ไป
15
3.8
รวม
400
100
จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุตงั ้ แต่ 36-45 ปี จานวน 150 คน
คิดเป็ นร้อยละ 37.5 รองลงมาคืออายุ 26 - 35 ปี จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5 และอายุ
16-25 จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่าปริญญาตรี
36
9.0
อนุปริญญา
70
17.5
ปริญญาตรี
223
55.8
ปริญญาโท
68
17.0
สูงกว่าปริญญาโท
3
0.8
รวม
400
100
จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 223 คน
คิดเป็ นร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ อนุ ปริญญา จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.5 และระดับ
ปริญญาโท จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
ร้อยละ
นักเรียน/ นักศึกษา
77
19.3
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
77
19.3
ลูกจ้างเอกชน/ พนักงานบริษทั
140
35.0
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
95
23.8
ว่างงาน
11
2.8
รวม
400
100
จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีอาชีพลูกจ้างเอกชน/ พนักงานบริษทั
จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 รองลงมาคือ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จานวน 95 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 23.8 และนักเรียน นักศึกษา กับ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จานวนเท่ากัน คือจานวน 77
คน คิดเป็ นร้อยละ 19.3 ตามลาดับ

51
ตารางที่ 5 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จานวน
ร้อยละ
น้อยกว่า 10,000 บาท
24
6.0
10,001 - 20,000 บาท
68
17.0
20,001 - 30,000 บาท
106
26.5
30,001 - 40,000 บาท
148
37.0
40,001 - 50,000 บาท
47
11.8
50,001 ขึน้ ไป
7
1.8
รวม
400
100
จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีรายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท
จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ รายได้ 20,001-30,000 บาท จานวน 106 คน
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 26.5 และรายได้ 10,001-20,000 บาท จ านวน 18 คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ 17
ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูล ของผู้ต อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับระดับทัศนคติ ของผู้ต อบ
แบบสอบถาม
การนาเสนอในส่วนนี้เป็ นผลการศึกษาเกีย่ วกับระดับทัศนคติของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถิติท่ีน ามาใช้ไ ด้ แ ก่ สถิติเ ชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ ง ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ย (𝑥 ̅ )
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลดังกล่าวปรากฏในตารางและคาอธิบายต่อไปนี้
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ( 𝑥 )̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น จาแนกตาม
ทัศนคติของผูต้ อบแบบสอบถาม ในภาพรวม
ทัศนคติ ของผูอ้ ่านตอบแบบสอบถาม
S.D.
ระดับความคิ ดเห็น
(𝑥 ̅ )
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
2.81
.352
ปานกลาง
ด้านความรูส้ กึ
4.49
.494
มากทีส่ ุด
ด้านพฤติกรรม
4.16
.523
มาก
รวม
3.64
.362
มาก
จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่ า เฉลี่ย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 =̅ 3.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความรูส้ กึ มีค่าเฉลีย่
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สูงสุด (𝑥 =̅ 4.49) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม มีค่าเฉลีย่ (𝑥 =̅ 4.16) และลาดับสุดท้ายคือ ด้าน
ความรูค้ วามเข้าใจ มีค่าเฉลีย่ (𝑥 =̅ 2.81)
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย (𝑥 ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น จาแนกตาม
ทัศนคติของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านความรู้ความเข้าใจ
( 𝑥 ̅ ) S.D. ระดับความคิ ดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ " การใช้บุคคลมีรอยสักใน
สื่อโฆษณา สามารถสร้างจุดยืน ตัวตนทีช่ ดั เจน
3.37
.484
มาก
ให้แบรนด์สนิ ค้าและบริการมากขึน้ ได้ "
ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ "การใช้บุคคลมีรอยสักใน
สื่อโฆษณา สามารถสร้างความน่าสนใจ
3.59
.493
มาก
ให้แบรนด์สนิ ค้าและบริการได้ "
ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ " การใช้บุคคลมีรอยสักใน
สื่อโฆษณา สามารถเชือ่ มโยงตัวตนของกลุ่ม
4.34
.755
มากทีส่ ุด
ผูบ้ ริโภคกับ แบรนด์สนิ ค้าและบริการได้ "
ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ " การใช้บุคคลมีรอยสักใน
สื่อโฆษณา สามารถสื่อถึงความเป็ นสมัยนิยม
มากทีส่ ุด
4.34
.810
ไม่ลา้ หลัง หรือร่วมสมัย ของแบรนด์สนิ ค้าและ
บริการได้ "
ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ " การใช้บุคคลมีรอยสักใน
สื่อโฆษณา สร้างความเข้าใจในเรือ่ งของการเปิ ด
4.40
.574
กว้างทางความคิด แสดงถึงความเป็ นสากล ของ
มากทีส่ ุด
แบรนด์สนิ ค้าและบริการได้ "
รวม
ปานกลาง
2.81
.352
จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับ ความคิดเห็น ของผู้ต อบแบบสอบถาม ด้า นความรู้
ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 ̅ = 2.81) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อ โฆษณา สร้างความเข้าใจในเรื่องของการเปิ ดกว้า งทาง
ความคิด แสดงถึงความเป็ นสากล ของแบรนด์สนิ ค้าและบริการได้ " มีค่าเฉลีย่ สูงสุด (𝑥 =̅ 4.40)
รองลงมาคือ การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา สามารถสื่อถึงความเป็ นสมัยนิยม ไม่ล้าหลัง
หรือร่วมสมัย ของแบรนด์สนิ ค้าและบริการได้ และการใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา สามารถ
เชื่อมโยงตัวตนของกลุ่มผู้บริโภคกับแบรนด์สินค้าและบริการได้ มีค่าเฉลี่ย (𝑥 =̅ 4.34) และ
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ล าดับ สุ ด ท้ายคือ การใช้บุ ค คลมีร อยสัก ในสื่อโฆษณา สามารถสร้างจุด ยืน ตัว ตนที่ช ดั เจน
ให้แบรนด์สนิ ค้าและบริการมากขึน้ ได้ มีค่าเฉลีย่ ( 𝑥 =̅ 3.37)
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย (𝑥 )̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น จาแนกตาม
ทัศนคติของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านความรูส้ กึ
ด้านความรู้สึก
S.D. ระดับความคิ ดเห็น
(𝑥 )̅
ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ “การใช้บุคคลทีม่ รี อยสัก
ในสื่อโฆษณา สามารถกระตุน้ ให้เกิดความอยาก 4.53
.575
มากทีส่ ุด
รู้ อยากลองใช้สนิ ค้าและบริการเพิม่ มากขึน้ ได้”
ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ “การใช้บุคคลทีม่ รี อย
สักในสือ่ โฆษณา สามารถสร้างแรงดึงดูด โน้ม
มากทีส่ ุด
4.43
.694
น้าวให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าและบริการให้
มากขึน้ ได้”
ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ “การใช้บุคคลมีรอยสัก
ในสื่อโฆษณา สามารถสร้างความรูส้ กึ ว่าแบรนด์
มากทีส่ ุด
4.52
.664
มีความพิเศษแตกต่างเหนือคู่แข่ง ให้รสู้ กึ ถึง
รสนิยมทีไ่ ม่เหมือนใคร”
รวม
4.49
.494
มากที่สดุ
จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านอารมณ์
ความรู้สกึ ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 =̅ 4.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
การใช้บุคคลทีม่ รี อยสักในสื่อโฆษณา สามารถกระตุน้ ให้เกิดความอยากรู้ อยากลองใช้สนิ ค้าและ
บริการเพิ่มมากขึน้ ได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥 =̅ 4.53) รองลงมาคือ การใช้บุค คลมีรอยสักในสื่อ
โฆษณา สามารถสร้างความรูส้ กึ ว่าแบรนด์มคี วามพิเศษแตกต่างเหนือคู่แข่ง ให้รสู้ กึ ถึงรสนิยมที่
ไม่เหมือนใคร มีค่าเฉลีย่ (𝑥 =̅ 4.52) และลาดับสุดท้ายคือ การใช้บุคคลทีม่ รี อยสักในสื่อโฆษณา
สามารถสร้างแรงดึงดูด โน้มน้าวให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าและบริการให้มากขึน้ ได้ มีค่าเฉลี่ย
(𝑥 =̅ 4.43)

54
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ( 𝑥 )̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น จาแนกตาม
ทัศนคติของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านพฤติกรรม
ด้านพฤติ กรรม
S.D. ระดับความคิ ดเห็น
(𝑥 )̅
ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ " การใช้บุคคลทีม่ รี อย
สักบนเรือนร่างในสือ่ โฆษณา สามารถสร้าง
4.33
.687
มากทีส่ ุด
กระแสนิยม ให้กบั แบรนด์สนิ ค้าและบริการได้ "
ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ "การใช้บุคคลทีม่ รี อยสัก
บนเรือนร่างในสื่อโฆษณา สามารถสร้างความ
4.36
.642
มากทีส่ ุด
รักภักดีในแบรนด์ และกลับมาซือ้ ซ้าได้ "
ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ " การใช้บุคคลมีรอยสัก
บนเรือนร่างในสื่อโฆษณา ทาให้เกิดการบอกต่อ
มาก
3.79
.910
แชร์ต่อ แบรนด์สนิ ค้าและบริการในกลุม่ เพือ่ น
ครอบครัว คนรอบข้างได้
รวม
มาก
4.16
.523
จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านพฤติกรรม
ค่าเฉลีย่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 =̅ 4.16) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การใช้บุคคลทีม่ ี
รอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา สามารถสร้างความรักภักดีในแบรนด์ และกลับมาซื้อซ้ าได้
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥 =̅ 4.36) รองลงมาคือ การใช้บุค คลที่มรี อยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา
สามารถสร้างกระแสนิยม ให้กบั แบรนด์สนิ ค้าและบริการได้ ได้ มีค่าเฉลีย่ (𝑥 =̅ 4.33) และลาดับ
สุดท้ายคือ การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา ทาให้เกิดการบอกต่อ แชร์ต่อ แบรนด์สนิ ค้าและ
บริการในกลุ่มเพื่อน ครอบครัว คนรอบข้างได้ มีค่าเฉลีย่ (𝑥 =̅ 3.79)
การทดสอบสมมติ ฐานของการวิ จยั
นาเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน การศึกษาเรื่อง ทัศนคติของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา ครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้ กาหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1 ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์
ต่างกัน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีทศั นคติท่อี งค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน คือ
1.ด้านความรู้ความเข้าใจ 2.ด้านความรู้สกึ 3.ด้านพฤติกรรม ต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักใน
สื่อโฆษณาต่างกัน

55
สมมติ ฐานที่ 1.1
H0 : เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติท่มี ีต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุค คลมีรอยสักในสื่อ
โฆษณาไม่แตกต่างกัน
H1 : เพศที่แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ทัศ นคติท่ีมีแ บรนด์ ท่ีใ ช้บุ ค คลมีร อยสัก ในสื่อ
โฆษณาแตกต่างกัน
ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติทส่ี ่งผลต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
จาแนกตามเพศ
ปัจจัยด้านทัศนคติ ที่ส่งผลต่อแบรนด์
ชาย
หญิ ง
Sig.
t
ที่ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา 𝒙 ̅
S.D. 𝒙 ̅ S.D.
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
2.85 .314 2.76 .388 .001* 2.534
ด้านความรูส้ กึ
4.53 .463 4.45 .528 .023* 1.516
ด้านพฤติกรรม
4.23 .495 4.07 .544 .316 3.126
3.68 .336 3.58 .383 .003* 2.946
รวม
จากตารางที่ 10 พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติท่สี ่งผลต่อทัศนคติท่มี ตี ่อ
แบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่า T-test
พบว่า ในภาพรวม ปั จจัยด้านทัศนคติท่สี ่งผลต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา มีค่า
sig. มีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติ H0 และยอมรับ
สมมติฐานการวิจยั H1 สรุปได้วา่ เพศชายและเพศหญิงส่งผลต่อทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคล
มีรอยสักในสื่อโฆษณา
สมมติ ฐานที่ 1.2
H0 : อายุท่แี ตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติท่มี ีต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุค คลมีรอยสักในสื่อ
โฆษณาไม่แตกต่างกัน
H1 : อายุท่แี ตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติท่มี ีต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุค คลมีรอยสักในสื่อ
โฆษณาแตกต่างกัน
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ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติทส่ี ่งผลต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
จาแนกตามอายุ
ปั จจัยด้านทัศนคติท่สี ง่ ผล
ต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอย
สักในสือ่ โฆษณา
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านความรูส้ กึ
ด้านพฤติกรรม
รวม

16-25 ปี
𝑥 ̅ S.D.
2.75 .389
4.49 .495
4.13 .532
3.60 .379

26-35 ปี
𝑥 ̅ S.D.
2.77 .379
4.47 .492
4.14 .552
3.61 .388

อายุ
36-45 ปี
𝑥 ̅ S.D.
2.87 .317
4.53 .501
4.21 .523
3.69 .346

46-55 ปี
𝑥 ̅ S.D.
2.75 .338
4.43 .513
4.11 .497
3.58 .341

55 ปี ขน้ึ ไป
𝑥 ̅ S.D.
2.85 .220
4.53 .394
4.18 .375
3.67 .254

F

Sig.

2.586
.491
.583
1.542

.037*
.742
.675
.189

จากตารางที่ 11 พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติทส่ี ่งผลต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคล
มีรอยสักในสื่อโฆษณา จาแนกตามอายุ โดยใช้สถิตทิ ดสอบด้วยค่า F-test พบว่า ในภาพรวม
ปั จจัยด้านทัศนคติท่สี ่งผลต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา มีค่า sig. มีค่ามากกว่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติ H0 และปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั H1
สรุปได้วา่ อายุไม่ส่งผลต่อทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
สมมติ ฐานที่ 1.3
H0 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสัก
ในสื่อโฆษณาไม่แตกต่างกัน
H1 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสัก
ในสื่อโฆษณาแตกต่างกัน
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติทส่ี ่งผลต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
จาแนกตามระดับการศึกษา
ปั จจัยด้านทัศนคติท่สี ง่ ผล
ต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอย
สักในสือ่ โฆษณา
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ
ด้านพฤติกรรม
รวม
*มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05

ระดับการศึกษา
ต่ากว่า
อนุ ปริญญา
𝑥 ̅ S.D.
2.81 .341
4.42 .548
4.05 .511
3.59 .382

อนุ ปริญญา
𝑥̅
2.82
4.48
4.10
3.62

S.D.
.358
.528
.582
.385

ปริญญาตรี
𝑥̅
2.80
4.51
4.19
3.64

S.D.
.357
.497
.522
.363

ปริญญาโท
𝑥̅
2.84
4.52
4.20
3.67

S.D.
.337
.417
.469
.320

สูงกว่า
ปริญญาโท
𝑥 ̅ S.D.
2.60 .400
4.11 .509
3.78 .192
3.33 .344

F

Sig.

.433
.774
1.340
.874

.785
.543
.255
.479

จากตารางที่ 12 พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติทส่ี ่งผลต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคล
มีรอยสักในสื่อโฆษณา จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิตทิ ดสอบด้วยค่า F-test พบว่า ใน
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ภาพรวม ปั จจัยด้านทัศนคติท่สี ่งผลต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา มีค่า sig. มีค่า
มากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติ H0 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจยั H1 สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อ
โฆษณา
สมมติ ฐานที่ 1.4
H0 : อาชีพ ที่แ ตกต่า งกัน ส่ง ผลต่ อทัศ นคติต่ อแบรนด์ท่ีใช้บุ ค คลมีร อยสักในสื่อ
โฆษณาไม่แตกต่างกัน
H1 : อาชีพทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
แตกต่างกัน
ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติทส่ี ่งผลต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
จาแนกตามอาชีพ
ปั จจัยด้านทัศนคติท่สี ง่ ผล
ต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอย
สักในสือ่ โฆษณา
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านความรูส้ กึ
ด้านพฤติกรรม
รวม
*มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05

นักเรียน/
นักศึกษา
𝑥 ̅ S.D.
2.72 .392
4.46 .496
4.11 .531
3.58 .379

ธุรกิจส่วนตัว/
อาชีพอิสระ
𝑥 ̅ S.D.
2.89 .310
4.52 .506
4.15 .534
3.68 .343

อาชีพ
ลูกจ้างเอกชน/
พนักงานบริษทั
𝑥 ̅ S.D.
2.79 .364
4.49 .481
4.17 .524
3.63 .361

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
𝑥 ̅ S.D.
2.84 .330
4.50 .526
4.19 .538
3.66 .376

ว่างงาน
𝑥̅
2.73
4.48
4.15
3.60

S.D.
.224
.345
.229
.209

F

Sig.

2.513
.168
.267
.946

.041*
.954
.899
.437

จากตารางที่ 13 พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติทส่ี ่งผลต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคล
มีรอยสักในสื่อโฆษณา จาแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิตทิ ดสอบด้วยค่า F-test พบว่า ในภาพรวม
ปั จจัยด้านทัศนคติท่สี ่งผลต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา มีค่า sig. มีค่ามากกว่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติ H0 และปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั H1
สรุปได้วา่ ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
สมมติ ฐานที่ 1.5
H0 : รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสัก
ในสื่อโฆษณาไม่แตกต่างกัน
H1 : รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสัก
ในสื่อโฆษณาแตกต่างกัน

58
ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติทส่ี ่งผลต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ปั จจัยด้านทัศนคติท ี่
ส่งผลต่อแบรนด์ทใี่ ช้
บุคคลมีรอยสักในสือ่
โฆษณา
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านความรูส้ กึ
ด้านพฤติกรรม
รวม

น้อยกว่า
10,000 บาท
𝑥 ̅ S.D.
2.75 .369
4.54 .490
4.01 .551
3.58 .383

10,00120,000 บาท
𝑥 ̅ S.D.
2.73 .410
4.44 .513
4.05 .586
3.55 .396

รายได้ต่อเดือน
20,00130,00130,000 บาท 40,000 บาท
𝑥 ̅ S.D. 𝑥 ̅ S.D.
2.82 .373 2.81 .320
4.53 .501 4.46 .495
4.25 .466 4.14 .561
3.68 .359 3.62 .363

40,00150,000 บาท
𝑥 ̅ S.D.
2.89 .279
4.60 .426
4.26 .374
3.73 .279

50,000 บาท
ขึน้ ไป
𝑥 ̅ S.D.
2.94 .360
4.29 .591
4.14 .424
3.64 .336

F

Sig.

1.598
1.244
2.036
1.769

.160
.288
.073
.118

*มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 14 พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติทส่ี ่งผลต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคล
มีรอยสักในสื่อโฆษณา จาแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่า F-test พบว่า
ในภาพรวม ปั จจัยด้านทัศนคติท่สี ่งผลต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา มีค่า sig.
มีค่ า มากกว่ า ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิติ .05 จึง ยอมรับ สมมติฐ านทางสถิติ H0 และปฏิเ สธ
สมมติฐานการวิจยั H1 สรุปได้วา่ รายได้ต่อเดือนไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอย
สักในสื่อโฆษณา
4.2 ผลการวิ เคราะห์วิจยั เชิ งคุณภาพ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) ตัวอย่างผูบ้ ริโภค
8 คน สัมภาษณ์มุมมองของนักวิชาการ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย จานวน 5 คน และบล็อกเกอร์
(Blogger) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตลาดจานวน 1 คน ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปผลการวิจยั โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
4.2.1 การวิ เคราะห์จากการสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อโฆษณา
1.) การเปิ ดรับสื่อโฆษณาของกลุ่มตัวอย่างเป็ นอย่างไร
2.) ประเภทแบรนด์สนิ ค้าและบริการของแบรนด์ทใ่ี ช้ส่อื โฆษณาทีม่ บี ุคคล
มีรอยสักบนเรือนร่างทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเคยพบเห็นมีอะไรบ้าง
จากการสรุปคาให้สมั ภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่า ง ผู้วจิ ยั ได้สามารถสรุ ป ได้
ดังต่อไปนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบเห็นสื่อโฆษณาที่ใช้บุคคลมีรอยสักจากสื่อออนไลน์มาก
ที่สุ ด สื่อ สิ่ง พิมพ์/ นิต ยสาร ป้ า ยกลางแจ้ง/ ป้ า ยโฆษณาในห้า งร้า น สื่อ บุ ค คล ไม่ ว่า จะเป็ น
พนักงานขาย ส่วนประเภทแบรนด์สนิ ค้าที่กลุ่มตัวอย่างพบเห็นสื่อโฆษณาที่ใช้บุคคลมีรอยสัก
ได้แก่ สินค้าประเภทแฟชันเครื
่ ่องแต่งกายมากทีส่ ุด กีฬาและอุปกรณ์กฬี าต่างๆ
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ส่วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับทัศนคติ ด้านความรู้ ความเข้าใจ ต่อแบรนด์ท่ใี ช้
บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
3.) การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา สามารถทาให้ท่านมีความรู้ ความ
เข้าใจต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาอย่างไร
จากคาสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั สามารถสรุปข้อคาสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ
ทัศนคติด้านความรู้ ความเข้าใจ ต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา จากผลการวิจยั
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเด็นหลักๆ คือ 1.ทัศนคติด้าน
ความรู้ความเข้าใจที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อบุคคลที่มรี อยสัก กลุ่มตัวอย่างมองว่ารอยสักของบุคคล
เป็ นเรื่องความชอบส่วนบุคคล ไม่ได้มผี ลต่อความชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคลนัน้ ๆ แต่ถา้ นาบุคคล
ที่มรี อยสักมาอยู่ในสื่อโฆษณา รอยของบุคคลที่ใช้ในสื่อโฆษณาจะส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจ
ต่อแบรนด์ได้หรือไม่นนั ้ ขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ท่แี บรนด์จะใช้บุคคลมีรอยสัก ว่าจะใช้บุคคลมี
รอยสักมาสื่อในแง่มุมแบบไหน เช่น ใช้บุคคลมีรอยสักเป็ นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสื่อถึงเชิง
บวกหรือลบ ผูร้ บั สื่อก็จะเข้าใจไปตามวัตถุประสงค์ของสื่อโฆษณาเพราะถือได้วา่ บุคคลมีรอยสัก
เป็ นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างหนึ่ง เพื่อทาให้เกิดความรู้ค วามเข้าใจในแบรนด์สนิ ค้าและ
บริการ ตามวัตถุประสงค์ของผูค้ ดิ และจัดทาสื่อโฆษณา เช่น การใช้บุคคลมีรอยสักเป็ นตัวแบบ
ในสื่อโฆษณาของรถจักรยานยนต์ฮาร์ลยี ์-เดวิดสัน (Harley-Davidson) เพื่อให้ผรู้ บั สื่อเข้าใจถึง
ตัวตนและอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้ชดั เจนมากขึน้ เป็ นต้น
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติ ด้านความรู้สึกต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุค คลมี
รอยสักในสื่อโฆษณา
4.) การใช้บุค คลมีรอยสักในสื่อโฆษณาสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สกึ
ของท่านทีเ่ คยมีต่อแบรนด์ได้หรือไม่ ยกตัวอย่าง (ถ้ามี)
จากการให้สมั ภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิ ยั สามารถสรุปคาสัม ภาษณ์
เกี่ยวกับการรับสื่อโฆษณาของกลุ่มตัวอย่างและทัศนคติดา้ นอารมณ์ ความรู้สกึ ต่อแบรนด์ทใ่ี ช้
บุค คลมีรอยสักในสื่อโฆษณา พบว่า กลุ่ มตัวอย่างเห็นว่าตัวของบุค คลในสื่อโฆษณามีผลต่อ
ความรู้สึกมากกว่ารอยสักของบุค คลในสื่อโฆษณา แต่ถ้าบุค คลที่ถูกนามาใช้เป็ นส่วนหนึ่งมี
รอยสัก รอยสักของบุคคลนัน้ อาจจะส่งผลต่อแบรนด์สนิ ค้าและบริการได้ เช่น การนานักกีฬาทีม่ ี
รอยสักมาเป็ นพรีเซนเตอร์เครื่องแต่งกายหรืออุ ปกรณ์กีฬ า รอยสักของนักกีฬาสามารถให้
ความรูส้ กึ ทีส่ ่อื ถึงความแข็งแรง ท้าทาย ส่งเสริมทัศนคติดา้ นอารมณ์ ความรูส้ กึ ต่อแบรนด์เครื่อง
แต่งกายหรืออุปกรณ์กฬี านัน้ ๆ ได้ ถึงแม้ว่าการมีรอยสักหรือไม่มรี อยสักจะไม่ใช่เหตุผลหลักใน
การคัดเลือกพรีเซนเตอร์ เนื่องจากแบรนด์มกั เลือกบุคคลจากความสามารถ ชื่อเสียงของบุคคล
มากกว่าเลือกเพราะบุคคลมีรอยสักหรือไม่มรี อยสัก แต่ถา้ ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา รอยสัก
ย่อมมีผลต่อทัศนคติดา้ นอารมณ์ ความรู้สกึ ของกลุ่มตัวอย่างได้ ซึ่งถือว่าเป็ นผลพลอยได้อย่าง
หนึ่ง รอยสักขอบบุคคลในสื่อโฆษณาสามารถสร้างความน่าสนใจให้กบั แบรนด์สนิ ค้าและบริการ
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ท าให้น่ า ซื้อ หามากขึ้น ได้ นอกจากนัน้ ถ้า บุ ค ลิก ภาพของบุ ค คลที่มีร อยสักในสื่อ โฆษณามี
ความสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพของกลุ่มตัวอย่าง และแบรนด์สนิ ค้าและบริการ ยิง่ ส่งผลให้แบรนด์มี
ความสนใจในแบรนด์สิน ค้าและบริการมากยิ่งขึ้น เพราะรู้สึก ว่าแบรนด์นัน้ ถู กออกแบบมา
โดยเฉพาะเพื่อผูบ้ ริโภคกลุ่มทีต่ อ้ งการความรูส้ กึ แตกต่างไม่เหมือนใคร
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติ ด้านพฤติกรรมต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุค คลมี
รอยสักในสื่อโฆษณา
5.) แบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา มีผลในการตัดสินใจซื้อหรือ
โน้มน้าว ดึงดูดความสนใจของท่านได้หรือไม่
จากการให้สมั ภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิ ยั สามารถสรุปคาสัม ภาษณ์
เกีย่ วกับผลกระทบทีส่ ่อื โฆษณามีผลต่อพฤติกรรมทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อแบรนด์วา่ รอยสักของบุคคลใน
สื่อโฆษณามีผลในเชิงกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคมีความต้องการซื้อสินค้า อยากทดลองหรือเป็ นเจ้าของ
สินค้าได้ อีกทัง้ รอยสักของบุคคลในสื่อโฆษณายังสามารถดึงดูด โน้มน้าวให้เกิดการเร่งตัดสินใจ
ซื้อได้ และรอยสักยังเป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อสาหรับกลุ่มคนที่ใช้รอยสักในการสื่อถึง
อัตลักษณ์และตัวตนด้วย นอกจากนัน้ รอยสักของบุคคลในสื่อโฆษณายังมีผลต่อความต้องการ
สักเลียนแบบอีกด้วย
4.2.2 การให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ ของนักวิ ชาการ อาจารย์ประจามหาวิ ทยาลัย
และบล็อกเกอร์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการตลาด
แนวคาถามสัมภาษณ์ นักวิชาการ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยและบล็อกเกอร์
มีดงั นี้
1.) ความคิดเห็นต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา
ในมิตใิ นเชิงการสื่อสารการตลาด
2.) ความเห็นเรื่องบทบาทและความสาคัญที่คนมีรอยสักเข้ามาอยู่ในสื่อ
โฆษณา
ผลการสัมภาษณ์นักวิชาการ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยและบล็อกเกอร์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตลาด ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปผลคาสัมภาษณ์เกีย่ วกับการใช้บุคคลในสื่อโฆษณา
ของแบรนด์สนิ ค้าและบริการในมุมมองของนักวิชาการ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยและบล็อกเกอร์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตลาด ได้วา่ การนาบุคคลทีม่ รี อยสักมาใช้ในสื่อโฆษณามีผลต่อแบรนด์ตาม
วัตถุประสงค์ของแบรนด์ เช่น แบรนด์ต้องการสื่อว่าถึงบุคคลมีรอยสักในเชิงลบหรือเชิงบวก
ผูบ้ ริโภคที่รบั สื่อจะรับรู้และเข้าใจไปตามวัตถุประสงค์ ขึน้ อยู่กบั ว่าแบรนด์สนิ ค้าและบริการนัน้
ต้องการใช้ส่อื โฆษณาไปในทิศทางใด สินค้าบางชนิดอาจต้องอาศัยคนมีรอยสัก เป็ นตัวช่วยทา
ให้ผบู้ ริโภคมีความเข้าใจเกีย่ วกับสินค้ามากขึน้ ตามความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเนื้อหาของ
สื่อโฆษณา บุคคลในสื่อโฆษณากับ แบรนด์สินค้าและบริการ เนื่องจากรอยสักก็ไม่ต่างจาก
เครื่องประดับ เสือ้ ผ้า ของผูแ้ สดงในบริบทต่างๆ ขึน้ อยู่กบั การนาไปใช้ ว่านาไปใช้ในสถานการณ์ใด

บทที่ 5
สรุปผลการวิ จยั อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
บทนี้เป็ นการสรุปผลการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน การอภิปรายผลของ
การศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ที่ผวู้ จิ ยั ได้ทาการสืบค้นและ
ได้เชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 กับผลการวิจยั เชิงคุ ณภาพ
โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณ
5.2 การทดสอบสมมติฐานของการวิจยั
5.3 สรุปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
5.4 อภิปรายผล
5.5 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ครัง้ นี้
5.6 ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
5.1 สรุปผลการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
1. ข้อมูลปั จจัยส่วนบุค คลของตอบแบบสอบถาม เป็ นเพศชาย จานวน 218 คน
คิดเป็ นร้อยละ 54.5 และ เพศหญิง จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.5 มีอายุตงั ้ แต่ 36-45 ปี
จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 รองลงมาคืออายุ 26-35 ปี จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ
24.5 และอายุ 56 ปี ข้นึ ไป จ านวน 15 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 3.8 ตามล าดับ การศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี จ านวน 223 คน คิด เป็ น ร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ อนุ ป ริญ ญา จ านวน 70 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17.5 และระดับปริญญาโท จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17 ตามลาดับ อาชีพ
ลูกจ้างเอกชน/ พนักงานบริษัท จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 รองลงมาคือ ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 มีจานวนเท่ากับ นักเรียน/นักศึกษา จานวน 77
คน คิดเป็ นร้อยละ 19.3 และว่างงาน จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 ตามลาดับ รายได้ต่อ
เดือน 30,001-40,000 บาท จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ รายได้ 20,00130,000 บาท จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.5 และ 10,001-20,000 บาท จานวน 68 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17 ตามลาดับ
2. ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ท่ี
ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา มีดงั นี้
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2.1 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ มีค่าเฉลีย่ สูงสุด
( X = 4.49) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.16) และลาดับสุดท้ายคือ ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ มีค่าเฉลีย่ ( X = 2.81)
2.2 ระดับ ความคิด เห็น ของผู้ต อบแบบสอบถาม ด้า นอารมณ์ ความรู้สึก
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การใช้
บุคคลทีม่ รี อยสักในสื่อโฆษณา สามารถกระตุน้ ให้เกิดความอยากรู้ อยากลองใช้สนิ ค้าและบริการ
เพิม่ มากขึน้ ได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.53) รองลงมาคือ การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
สามารถสร้างความรู้สึกว่าแบรนด์มีค วามพิเศษแตกต่า งเหนือคู่ แข่ง ให้รู้สึกถึงรสนิยมที่ไ ม่
เหมือนใคร มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.52) และลาดับสุดท้ายคือ การใช้บุคคลทีม่ รี อยสักในสื่อโฆษณา
สามารถสร้ า งแรงดึง ดู ด โน้ ม น้ า วให้ เ กิด ความต้ อ งการซื้อ สิน ค้า และบริก ารให้ม ากขึ้น ได้
มีค่าเฉลีย่ ( X = 4.43)
2.3 ระดับ ความคิด เห็น ของผู้ต อบแบบสอบถาม ด้า นความรู้ ความเข้าใจ
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.81) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การใช้
บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา สร้างความเข้าใจในเรื่องของการเปิ ดกว้างทางความคิด แสดงถึง
ความเป็ นสากล ของแบรนด์สินค้าและบริการได้ " มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.40) รองลงมาคือ
การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา สามารถสื่อถึงความเป็ นสมัยนิยม ไม่ล้าหลัง หรือร่วมสมัย
ของแบรนด์สนิ ค้าและบริการได้ และการใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา สามารถเชือ่ มโยงตัวตน
ของกลุ่มผูบ้ ริโภคกับ แบรนด์สนิ ค้าและบริการได้ มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.34) และลาดับสุดท้ายคือ
การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา สามารถสร้างจุดยืน ตัวตนที่ชดั เจน ให้แบรนด์สนิ ค้าและ
บริการมากขึน้ ได้ มีค่าเฉลีย่ ( X = 3.37)
2.4 ระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านพฤติกรรม ค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การใช้บุคคลทีม่ รี อยสักใน
สื่อโฆษณา สามารถสร้างความรักภักดีในแบรนด์ และกลับมาซื้อซ้ าได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =
4.36) รองลงมาคือ การใช้บุคคลทีม่ รี อยสักในสื่อโฆษณา สามารถสร้างกระแสนิยมให้กบั แบรนด์
สินค้าและบริการได้ ได้ มีค่าเฉลีย่ ( X = 4.33) และลาดับสุดท้ายคือ การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อ
โฆษณา ทาให้เกิดการบอกต่อแชร์ต่อแบรนด์สนิ ค้าและบริการในกลุ่มเพื่อน ครอบครัว คนรอบ
ข้างได้ มีค่าเฉลีย่ ( X = 3.79)
5.2 ผลการทดสอบสมมติ ฐานของการวิ จยั
การวิเคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมี
รอยสักในสื่อโฆษณา จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ผลการวิจยั สรุปได้วา่
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การวิเคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมี
รอยสักในสื่อโฆษณา จาแนกตามเพศ สรุปได้ว่า เพศส่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุค คลมี
รอยสักในสื่อโฆษณา
การวิเคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมี
รอยสักในสื่อโฆษณา จาแนกตามอายุ สรุปได้วา่ อายุไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมี
รอยสักในสื่อโฆษณา
การวิเคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมี
รอยสักในสื่อโฆษณา จาแนกตามระดับการศึกษา สรุปได้วา่ ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อทัศนคติ
ต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
การวิเคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมี
รอยสักในสื่อโฆษณา จาแนกตามอาชีพ สรุปได้ว่า อาชีพไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้
บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
การวิเคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมี
รอยสักในสื่อโฆษณา จาแนกตามรายได้ สรุปได้ว่า รายได้ไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้
บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
5.3 สรุปผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
5.3.1 ผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 8 คน มีดงั นี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับการเปิ ดรับสื่อโฆษณา
สรุปคาให้สมั ภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ พ บเห็น สื่อ โฆษณาที่ใ ช้บุ ค คลมีร อยสัก จากสื่อ ออนไลน์ ม ากที่สุ ด
สื่อสิง่ พิมพ์/นิตยสาร ป้ ายกลางแจ้ง/ ป้ ายโฆษณาในห้างร้าน สื่อบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นพนักงานขาย
ส่วนประเภทแบรนด์สนิ ค้าที่กลุ่มตัวอย่างพบเห็นสื่อโฆษณาที่ใช้บุคคลมีรอยสัก ได้แก่ สินค้า
ประเภทแฟชันเครื
่ ่องแต่งกายมากทีส่ ุด กีฬาและอุปกรณ์กฬี าต่างๆ
ส่วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับทัศนคติ ด้านความรู้ ความเข้าใจ ต่อแบรนด์ท่ใี ช้
บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
สรุปข้อคาสัมภาษณ์ เกีย่ วกับทัศนคติดา้ นความรู้ ความเข้าใจ ต่อแบรนด์ท่ี
ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา ซึ่งสรุปได้วา่ คนส่วนใหญ่มองว่า รอยสักของบุคคลในสื่อโฆษณา
จะให้ความรู้สกึ ในทิศทางใดนัน้ ขึน้ อยู่กบั รูปแบบของรอยสักของบุคคลในสื่อโฆษณาด้วยและ
ขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ท่แี บรนด์จะใช้บุคคลมีรอยสักแบบไหนมาสื่อสาร ในภาพรวมรอยสักเป็ น
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เรื่องของรสนิยมและความชอบส่วนบุคคล รอยสักมีความชัดเจนในตัวเอง รอยสักสามารถสื่อไป
ในแง่บวก หรือลบก็ได้ ขึน้ อยู่กบั การนาเสนอ เนื้อหาของสื่อ ตัง้ แต่อดีตจนถึง ยุคปั จจุบนั เรื่อง
ของรอยสักได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากที่รอยสักจะสื่อไปในเรื่องของการสักเพื่อความขลังเพียง
อย่างเดียว แต่ในปั จจุบนั การสักเป็ นเรื่องของศิลปะความงาม ที่คนทัวโลกนิ
่
ยมแสดงถึงความ
เป็ นสากล และและมีประวัตศิ าสตร์มายาวนานคู่กบั วิถชี วี ติ ของคนทัวโลก
่
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติ ด้านความรู้สกึ ต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมี
รอยสักในสื่อโฆษณา
สรุ ป ข้อ ค าสัม ภาษณ์ เ กี่ย วกับ การรับ สื่อ โฆษณาของกลุ่ ม ตัว อย่ า งและ
ทัศนคติดา้ นอารมณ์ ความรูส้ กึ ต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มองข้ามรอยสักของบุคคลในสื่อโฆษณา เพราะถือว่าเป็ นความชอบเฉพาะส่วนบุคคล ตัวบุคคล
ในสื่อโฆษณามีผลต่อความรูส้ กึ ว่ามากกว่ารอยสักของบุคคล หลายสื่อโฆษณาทีใ่ ช้บุคคลมีรอยสัก
ในส่วนของรอยสักก็ไม่ได้มคี วามเกี่ยวข้องกับแบรนด์สนิ ค้าหรือบริการนัน้ เช่น เดวิด เบ็คแฮม
(David Beckham) นักกีฬาฟุตบอลและนายแบบชาวอังกฤษ เนื่องจากแบรนด์มกั เลือกบุคคลจาก
ความสามารถ เป็ นพรีเซนเตอร์ให้กบั แบรนด์เครื่องสาอางค์ Biotherm ซึ่งรอยสักของพรีเซนเตอร์
ก็ไม่ได้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์โดยตรง ซึ่งแบรนด์อาจคัดเลือกพรีเซนเตอร์จากชื่อเสียงของ
บุคคลมากกว่าเลือกเพราะบุคคลนัน้ มีรอยสักหรือไม่มรี อยสัก แต่รอยสักนัน้ อาจจะส่งเสริมแบรนด์
สินค้าและบริการได้สาหรับสินค้าบางประเภท บุคคลมีรอยสักสามารถทาให้สนิ ค้าน่าสนใจ น่าซื้อ
หามากขึน้ ได้ ถ้าบุคคลทีม่ รี อยสักในสื่อโฆษณามีความสัมพันธ์กบั บุคลิกของแบรนด์ยงิ่ ส่งผลต่อ
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อแบรนด์เพิม่ มากขึน้ ทาให้แบรนด์มคี วามโดดเด่นแตกต่าง ทัง้ นี้ทงั ้ นัน้ ขึน้ อยู่กบั
ประเภทสินค้าและวัตถุประสงค์ท่แี บรนด์ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา ว่าแบรนด์ต้องการสื่อ
ไปในทิศทางใด เช่น สื่อว่าบุคคลมีรอยสัก เป็ นอัตลักณ์ของศิลปะ ความเป็ นศิลปิ น ความคิด
สร้างสรรค์ หรือบุคคลมีรอยสัก เป็ นคนไม่ดี วัตถุประสงค์ของสื่อโฆษณาจึงมีส่วนว่าจะใช้ส่อื ใน
เชิงบวก หรือเชิงลบ สิง่ เหล่านี้สามารถส่งผลต่อแบรนด์ได้
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติ ด้านพฤติกรรมต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมี
รอยสักในสื่อโฆษณา
สรุ ป ค าสัม ภาษณ์ เ กี่ย วกับ ผลกระทบที่ส่ือ โฆษณามีผ ลต่ อ พฤติก รรมที่
ผูบ้ ริโภคมีต่อแบรนด์ว่า รอยสักมีผลในเชิงกระตุ้นให้ผบู้ ริโภคมีความต้องการซื้อสินค้า อยาก
ทดลองหรือเป็ นเจ้าของสินค้าได้ เช่น ภาพโฆษณาแบรนด์เสือ้ ผ้าเครื่องแต่งกาย ที่ใช้นายแบบ
รูปร่างหน้าตาดี มีรอยสักเป็ นพรีเซนเตอร์ สามารถกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อ เพราะ
ต้องการมีภาพลักษณ์ท่ดี ูดเี หมือนพรีเซนเตอร์ ดังนัน้ รอยสักของบุคคลในสื่อโฆษณา สามารถ
ดึงดูด โน้มน้าวให้เร่งการตัดสินใจซื้อได้ และรอยสักเป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อสาหรับกลุ่ม
คนทีใ่ ช้รอยสักในการสื่อถึงอัตลักษณ์และตัวตนด้วย เช่นอัตลักษณ์ของผูท้ ช่ี น่ื ชอบรถจักรยานยนต์
ฮาเล่ย์ เดวิดสัน (Harley Davidson) คนส่วนใหญ่เมื่อนึกถึงผูข้ บั ขีร่ ถจักยานยนต์ฮาเล่ยเ์ ดวิดสัน
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ก็จะนึกถึงผู้ชายที่มีรอยสัก รูปร่างสูงใหญ่ ส่งเสริมให้อตั ลักษณ์แบรนด์ชดั เจนจนกลายเป็ น
เอกลักษณ์ เฉพาะตัวแบรนด์ ดังนัน้ รอยสักของบุคคลในสื่อโฆษณาจึงมีผลในการตัดสินใจซื้อ
นอกจากนัน้ รอยสักของบุคคลในสื่อโฆษณายังมีผลต่อความต้องการสักเลียนแบบบุคคลในสื่อ
โฆษณาอีกด้วย
5.3.2 ผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์ นักวิชาการ/อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย และ
บล็อกเกอร์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการตลาด จานวน 6 คน มีดงั นี้
ผลการวิจยั ที่ผวู้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์ นักวิชาการ/อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย
และบล็อกเกอร์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการตลาดมีความสอดคล้องกับผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์กลุม่
ตัวอย่างทัง้ 8 คน พบว่าการใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาแบรนด์สนิ ค้าและบริการนัน้ ขึน้ อยู่
กับการสื่อสารโดยมีรอยสักเป็ นเครื่องมือหนึ่ง ในการสื่อสารวัตถุประสงค์ของสื่อโฆษณา ทัง้ ใน
เชิงลบและเชิงบวก เช่น การใช้บุคคลมีรอยสักที่มภี าพลักษณ์ในเชิงลบในการสื่อถึงบุค คลน่ า
กลัว ไม่น่าคบหา หรือบุคคลอันตราย สอดคล้องกับ (รัฐธรรม งอสอน, 2559: น.107) ได้กล่าวไว้
เกี่ยวกับทัศนคติแง่ลบ ในเชิงบวกก็สามารถใช้บุคคลมีรอยสักที่มภี าพลักษณ์ท่ดี ี เป็ นเครื่องมื่อ
ในการสื่อสารถึงคนที่ห ลงใหลศิล ปะ มีค วามเป็ นศิล ปิ น เป็ น ตัว ของตัว เอง แสดงถึง คนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ดารา ศิลปิ น นักแสดงนักร้อง หรือผูท้ ป่ี ระสบความสาร็จด้านต่างๆ มา
ใช้ในสื่อโฆษณา
5.4 อภิปรายผล
จากการวิจยั ครัง้ นี้ผู้ว ิจ ัยได้ท าการศึกษาวิจ ัยเรื่อ ง ทัศ นคติข องผู้บริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา โดยใช้แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องที่ผวู้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาไว้ในบทที่ 2 ผูว้ จิ ยั ค้นพบประเด็นที่สามารถนามาอภิปราย
ผลได้ดงั ต่อไปนี้ โดยสมมติฐานการวิจยั ว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มลี กั ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ต่ างกันมีท ัศ นคติท่อี งค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน คือ 1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ
2.ด้านอารมณ์ ความรู้สกึ 3.ด้านพฤติกรรมต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาต่างกัน
ซึ่งผูว้ จิ ยั อ้างอิงจากแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ปรมะ สตะเวทิน ,
2538: น.45 อ้างถึงใน ดวงพร จาตุรงควนิชย์ , 2554: น.19-11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อผูว้ จิ ยั
สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์เรื่องเพศ ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีทศั นคติต่อแบรนด์ท่ี
ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2538: น.45
อ้างถึงใน ดวงพร จาตุรงควนิชย์, 2554: น.9-11) ทีก่ ล่าวไว้เกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
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เรื่องเพศ (Sex) ไว้วา่ ความแตกต่างทางเพศ ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการสื่อสารทีแ่ ตกกันกันคือ
เพศหญิงมีแนวโน้มและความต้องการทีจ่ ะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย นอกจากนัน้ เรื่อง
เพศที่แตกต่างกันยังส่งผลในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กาหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทัง้ สองเพศไว้ต่างกัน
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์เรื่องอายุ จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั เชิงปริมาณ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26-45 ปี เป็ นกลุ่มที่มี 2 ช่วงวัย คือ กลุ่ม Gen X
และ Gen Y สอดคล้องกับ (เมทิกา ชาติน้ าเพชร, 2014 อ้างถึงใน กิตติวฒ
ั น์ นามสวัสดิ ์วงศ์,
2559: น.19) กล่าวไว้วา่ กลุ่ม Gen X เป็ นกลุ่มทีอ่ ยู่ระหว่าง 2 ช่วงวัย คือ กลุ่ม Gen B มีลกั ษณะ
เด่นทีม่ สี ่วนผสมระหว่าง 2 รุ่น ส่งผลให้ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ดา้ นอายุ ไม่มผี ลต่อทัศนคติ
ต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
3. ลักษณะทางประชากรศาสตร์เรื่องการศึกษาไม่ส่งผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริโภค
สอดคล้องกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทีผ่ วู้ จิ ยั ค้นคว้าเพิม่ เติม (ปรมะ สตะเวทิน , 2546: น.105-106)
ทีก่ ล่าวไว้วา่ ไม่ควรวัดความรูข้ องผูร้ บั สารจากระดับการศึกษาเท่านัน้ เพราะการแสวงหาความรู้
สามารถทาได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือไปจากสถาบันทางการศึกษา
4. ลักษณะทางประชากรศาสตร์เรื่องรายได้และอาชีพ ที่ไม่ส่งผลต่อทัศนติของ
ผูบ้ ริโภค จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั กาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านัน้ อาชีพและรายได้ ของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันมาก กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 ร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ รายได้ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ
26.5 และกลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มีอาชีพ อาชีพ ลู ก จ้า งเอกชน/ พนัก งานบริษัท ร้อ ยละ 35
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 23.8 มีความสอดคล้องกับผลการสารวจของสถาบันวิจยั และ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่องความต้องการของคนกรุงเทพฯ กรณีศกึ ษาตัวอย่าง
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครและหัว เมือ งใหญ่ จ านวนทัง้ สิ้ น 1,212 ตัว อย่ า ง ด าเนิน
โครงการระหว่างวันที่ 4 - 15 พฤศจิกายน 2560 พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพส่วนใหญ่มี
รายได้ 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 66.28 15,001-25,000 บาท ร้อยละ 25.71 ส่วนด้านอาชีพ
พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพส่วนใหญ่ ร้อยละ 36-46 มีอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน ดังนัน้
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เรื่อง รายได้และอาชีพทีไ่ ม่แตกกันมากนักของกลุ่มตัวอย่างจึงเป็ น
เหตุผลที่ รายได้และอาชีพไม่ส่งผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ท่ี
ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา ซึ่งสามารถอธิบายโดยอ้างอิ งแนวคิดของ (ปรมะ สตะเวทิน,
2538: น.45 อ้างถึงใน ดวงพร จาตุรงควนิชย์, 2554: น.19-11) ทีก่ ล่าวไว้วา่ สภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม หมายรวมถึง อาชีพ (Occupation) รายได้ (Income) เชื้อชาติและชาติพนั ธุ์ (Race
and Ethic Group) ตลอดจนภูมหิ ลังครอบครัว (Family Background) ล้วนเป็ นปั จจัยทีท่ าให้คน
มีวฒ
ั นธรรม ประสบการณ์ทศั นคติและค่านิยมต่างกัน รวมทัง้ เป้ าหมายทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ เมื่อ
เมื่อผลการวิจยั พบว่า อาชีพและรายได้ ของกลุ่มตัวอย่างไม่ต่างกัน ทัศนคติจงึ ไม่ต่างกัน
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การอภิปรายผลประเด็นด้านทัศนคติทงั ้ 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ
2.ด้านความรู้ ความเข้าใจ และ 3.ด้านพฤติกรรมต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
ตามแนวทฤษฏี (Triandis, 1971: p.8 อ้ า งถึง ใน กิต ติว ัฒ น์ นามสวัส ดิว์ งศ์, 2559: น.7-8)
เนื่องจากทัศนคติทงั ้ 3 ด้านมีความเชือ่ มโยงเกีย่ วพันกัน ผูว้ จิ ยั จึงอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
ผลการวิจยั เชิงปริมาณเรื่องทัศนคติ ด้านอารมณ์ ความรู้สึก พบว่า การใช้
บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา สามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองใช้สนิ ค้าและบริการ
เพิม่ มากขึน้ สามารถสร้างความรูส้ กึ ว่า แบรนด์มคี วามพิเศษแตกต่างเหนือคู่แข่ง ให้รสู้ กึ ถึงรสนิยม
ทีไ่ ม่เหมือนใคร และสามารถสร้างแรงดึงดูด โน้มน้าวให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าและบริการได้
สอดคล้องกับ Pastikarn Chuenchomeboon (2010: pp.8-10 อ้างถึงใน กิตตวัฒน์ นามสวัสดิวงศ์
์ ,
2559: น.10) ที่ได้สรุปถึงรูปแบบของการจูงใจในการโฆษณาไว้ว่า การจูงใจด้านอารมณ์นนั ้ จะ
ผูกติดไปกับสินค้าที่ทาการโฆษณา ซึ่งนันท
่ าให้การเลือกใช้การจูงใจทางอารมณ์ต้องสอดคล้อง
ไปกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้านัน้ และยังสอดคล้องกับ มาติโน (Martineau, 1957) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า การจูงในการโฆษณานัน้ จะประกอบด้วยการจูงใจทางด้านตรรกะและการจู ง ใจ
ทางด้านอารมณ์ ซึ่งทัง้ 2 ด้านมีค วามสัมพันธ์กนั ทางบวก กล่าวคือ โฆษณาที่เน้ นทางด้าน
อารมณ์จะส่งผลต่อทัศนคติของผูท้ ไ่ี ด้รบั ชมและทัศนคตินนั ้ เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิดของ
ผูบ้ ริโภค ส่งผลต่อการตัดสิน ใจและความตระหนัก (Awareness) ดังนัน้ หากใช้การจูงใจทัง้ 2
อย่างสร้างสรรค์ จะทาให้งานโฆษณาที่ออกมาสามารถดึงดูดให้กลุ่มเป้ าหมายสนใจได้อย่างมี
ประสิท ธิภ าพ (Cafferata & Tybout, 1989: pp.21-31) และผลการวิจ ัย ข้า งต้ น ยัง เป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับผลการวิจยั เชิงคุณภาพที่ผผู้ ลการวิจยั พบว่า รอยสักของบุคลลในสื่อโฆษณา
อาจจะส่งเสริมให้แบรนด์น่าสนใจ น่ าซื้อหามากขึน้ ได้ และถ้าบุค ลิกของบุค คลที่มีรอยสักใน
สื่อโฆษณามีความสัมพันธ์กบั บุคลิกของแบรนด์ยงิ่ ส่งผลต่อความรูส้ กึ ในเชิงบวกต่อแบรนด์เพิม่
มากขึ้น สอดคล้ อ งกับ แนวคิด และทฤษฏีเ กี่ย วกั บ แบรนด์ ท่ี ผู้ว ิจ ัย ได้ ศ ึก ษาไว้ใ นบทที่ 2
(ปิ ยะชาติ อิศรภักดี, 2559) กล่าวไว้ว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กบั ผูบ้ ริโภคเป็ น
มากกว่าแค่สินค้าหรือบริการ แต่รวมถึงสิ่งที่แบรนด์ค ิดและสิ่งที่แบรนด์ทาด้วย เรียกว่าการ
ด าเนิ น ชีว ิต ของแบรนด์ ท าให้ ข อบเขตของการรับ รู้ ข องผู้บ ริโ ภคต่ อ แบรนด์สู ง ขึ้น ค าว่ า
ภาพลัก ษณ์ แ บรนด์ใ นอดีตแตกต่ างจากปั จจุ บนั อย่า งมีนัยยะสาคัญ ภาพลัก ษณ์ แ บรนด์จึง
ครอบคลุมคาว่า “ตัวตน” ของแบรนด์อย่างแท้จริง หรือรวมเรียกว่า บุคลิกภาพของแบรนด์และ
ยังได้กล่าวถึงเรื่องอัตลักษณะของแบรนด์ (Brand Identity) ว่าเป็ นการสร้างความแตกต่างของ
แบรนด์ เพื่อให้ผบู้ ริโภคสามารถจดจาและแยกแยะแบรนด์ออกจากคู่แข่งได้ สามารถเชื่อมโยง
แบรนด์เข้ากับผูบ้ ริโภคได้ดี และสอดคล้องกับเรื่องการรับรูท้ แ่ี บรนด์คาดหวัง (Brand Expected
Perception) กล่าวว่าความสามารถในการมีส่วนร่ วมนัน้ ทาให้แบรนด์คาดการณ์ความรู้สกึ ของ
ผูบ้ ริโภคได้ ซึ่งเป็ นเรื่องสาคัญอีกเรื่องหนึ่งเพราะความรูส้ กึ ทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อแบรนด์ ทาให้แบรนด์
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ทราบถึงพฤติกรรมว่าผูบ้ ริโภคจะซื้อสินค้าและบริการต่อไปหรือมีความพึงพอใจไม่พอใจอย่างไร
และจะมีการบอกต่อความรูส้ กึ นัน้ อย่างไร (ปิ ยะชาติ อิศรภักดี, 2559)
ผลการวิจยั เชิงปริมาณเรื่องทัศนคติด้านความรู้ ความเข้าใจ พบว่าการใช้บุคคลมี
รอยสักในสื่อโฆษณา สามารถสร้างความเข้าใจในเรื่องของการเปิ ดกว้างทางความคิด แสดงถึง
ความเป็ นสากลของแบรนด์สนิ ค้าและบริการได้ สามารถสื่อถึงความเป็ นสมัยนิยม ไม่ ล้าหลัง
หรือร่วมสมัย ของแบรนด์สนิ ค้าและบริการ และการใช้บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา
ยังสามารถเชือ่ มโยงตัวตนของกลุ่มผูบ้ ริโภคกับแบรนด์สนิ ค้าและบริการได้อกี ด้วย สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพทีพ่ บว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาสามารถสร้างความน่าสนใจ
สร้างความแตกต่างให้กบั แบรนด์ได้ ผลการวิจยั ด้านพฤติกรรมพบว่า การใช้บุคคลทีม่ รี อยสักใน
สื่อโฆษณาสามารถสร้างความภักดีในแบรนด์ และกลับมาซื้อซ้ า สามารถสร้างกระแสนิย ม
ให้กบั แบรนด์สนิ ค้าและบริการ และทาให้เกิดการบอกต่อ แชร์ต่อแบรนด์สนิ ค้าและบริการในกลุม่
เพื่อน ครอบครัว คนรอบข้างได้ สอดคล้องกับSourabh B. (2011) ทีก่ ล่าวไว้วา่ การโฆษณาเป็ น
ช่องทางหนึ่งในการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แก่ผบู้ ริโภค เป็ นการทาให้ผบู้ ริโภคมีความรูจ้ กั
และมีทศั นคติท่ดี ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้น และส่งผลให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ตามมา และ
สอดคล้อ งกับ Ehrenberg (1972) เกี่ย วกับ ทฤษฏีก ารซื้อ ซ้ า ที่ไ ด้ใ ช้ท ฤษฏีก ารคานวณทาง
คณิตศาสตร์ The NDB theory and The LSD theory มาใช้คานวณสถิตเิ กี่ยวกับอัตราการซื้อ
ซ้ า และยังได้อธิบายเพิม่ เติมไว้ด้วยว่าผูบ้ ริโภคต้องมีทศั นคติทด่ี ี ประสบการณ์จากการทดลอง
ใช้สินค้าและอิทธิพลภายนอก คือ การโฆษณา ที่เป็ นปั จจัยให้เกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ า จาก
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพยังพบอีกว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการ เนื่องบุคคลิกภาพ
ของแบรนด์ทต่ี รงกับบุคลิกภาพของตนเอง เช่น การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์แบรนด์ฮาร์เล่ย์
เดวิดสันเพราะบุคลิกของแบรนด์ตรงกับบุคลภาพของกลุ่มตัวอย่าง ถึงแม้วา่ รถจักรยานยนต์แบ
รนด์ของคู่แข่งจะเป็ นรถจักรยานยนต์ประเภทเดียวกัน ราคาใกล้เคียงกัน คุณสมบัตเิ หมือนกัน
สอดคล้องกับ (เกษม พิพฒ
ั น์เสรีธรรม, 2546: น.67 อ้างถึงใน ณฐพล ธรรมสมบัต,ิ 2557: น.7)
กล่าวว่าบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) สินค้าทุกชนิดนอกจากมีตวั ตนทีจ่ บั ต้องได้
แล้วยังมีอกี มิตหิ นึ่งทีจ่ บั ต้องไม่ได้ คือการเป็ นสิง่ สะท้อนความเป็ นตัวตนของผูช้ อ้ื หรือบุคลิกที่
ผูซ้ ้อื อยากเป็ น นันคื
่ อลูกค้าซื้อแบรนด์ทม่ี ภี าพลักษณ์ตรงกับตัวเอง จากเหตุผ ลดังกล่าวทีว่ า่ สิง่ ที่
ผูบ้ ริโภคต้องการจากการซื้อสินค้าไม่ได้อยู่ท่คี ุณประโยชน์ท่ไี ด้รบั เท่านัน้ แต่รวมไปถึงคุณค่า
และความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในตัวสินค้าและสามารถสะท้อนถึงลักษณะทางบุคลิกภาพของตัว
ผูบ้ ริโภคนัน้ ๆ ด้วย บุคลิกภาพแบรนด์ (Brand Personality) คือกลุ่มของลักษณะทางบุคลิกภาพ
ของมนุษย์ท่ี สัมพันธ์กบั แบรนด์ บุคลิกภาพแบรนด์สามารถตอบสนองผูบ้ ริโภคในเชิงสัญลักษณ์
หรือความต้องการ แสดงออกถึงความเป็ นตัวตนมากกว่าการตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอย
จากผลการวิจยั ทีค่ น้ พบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา สามารถสร้างกระแสนิยม ให้กบั
แบรนด์สิน ค้าและบริการได้นัน้ สอดคล้อ งกับ (ภัส สรนัน ท์ เอนกธรรมกุล , 2554 อ้า งถึงใน
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สุวรรณา ปานจุย้ , 2560: น.12) กล่าวไว้วา่ การนาบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงมาเป็ นพรีเซนเตอร์จะมีผลดี
หลายประการ ดังนี้ 1. สามารถกระตุ้นความสนใจได้สูง เนื่องจากผูบ้ ริโภคมีความสนใจในตั ว
พรีเซนเตอร์เป็ นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงเป็ นการง่ายทีจ่ ะดึงดูดความสน หรือติดตามโฆษณา 2. สร้าง
ความเชือ่ ถือได้สูง ช่วยสร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั สินค้าได้ เช่นใช้เซฟผูเ้ ชีย่ วชาญในการทาอาหาร
เพื่อ รับ ประกันความอร่ อย 3. สามารถปรับ ปรุ ง ภาพลัก ษณ์ ข องสินค้าให้ดีข้นึ พรี เ ซนเตอร์
สามารถช่วย ถ่ายโอนภาพลักษณ์ของตนเองไปสู่ แบรนด์ได้ เช่นแบรนด์ท่มี ีภ าพลัก ษณ์ ไ ม่
ทัน สมัย นิ ย มใช้พ รีเ ซนเตอร์ว ยั รุ่ น ในการสร้า งภาพลัก ษณ์ ใ หม่ ใ ห้ท ัน สมัย ยิ่ง ขึ้น 4. ท าให้
ภาพลักษณ์โดยรวมของสินค้าดีขน้ึ พรีเซนเตอร์สามารถทาให้ภาพลักษณ์ของสินค้าดีขน้ึ อีกทัง้
ยังสร้างความแตกต่างกับ คู่แข่งได้อย่างชัดเจน 5. เป็ นการแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็ นทีร่ จู้ กั
ในเวลาอันสัน้ โดยใช้ช่อื เสียงของพรีเซนเตอร์เป็ นใบเบิกทางให้สนิ ค้าเป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริโภค
และผลการวิจยั ทีค่ น้ พบว่าการใช้บุคคลมีรอยสักในสือ่ โฆษณา ทาให้เกิดการบอกต่อแชร์ต่อแบรนด์
สินค้าและบริการในกลุ่มเพื่อน ครอบครัว คนรอบข้างได้นนั ้ สอดคล้องกับ (ธงชัย สันติวงษ์,
2539: น.166-167 อ้างถึงใน สุวรรณา ปานจุ้ย, 2560: น.11) ได้กล่าวว่าทัศนคตินนั ้ เกิดขึน้ และ
เปลีย่ นแปลงเนื่องจาก 5 ประการ ดังนี้ 1. การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) ทัศนคติ
จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องการแสดงออก เพื่อตอบสนองความต้องการทัศนคติท่ดี ีต่อบางสิ่ง
บางอย่ า ง ช่ว ยให้บุ ค คลมีโ อกาสตอบสนองความต้อ งการของตนเองได้ 2. ข่า วสารข้อ มูล
(Information) ทัศนคติ เกิดมาจากการรับแหล่งข่าวสารข้อมูล โดยพิจารณาที่ช นิด ขนาดและ
แหล่งที่มา ทาให้บุคคลเก็บเอาไปคิดและเกิดเป็ นทัศนคติได้ ด้วยกลไกในการเลือกมองและ
เข้าใจปั ญหา (Selective Perception) 3. การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation) ทัศนคติ
อาจเกิดมาจากกลุ่มต่างๆ ที่บุคคลนัน้ เข้าไปเกี่ยวข้อง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่นครอบครัว
เพื่อนร่วมงาน กลุ่มกีฬาโดยที่กลุ่มเหล่านี้จะทาการถ่ายทอดข้อมูล ความเชื่อ ค่านิยม ซึ่งทาให้
เกิดเป็ นทัศนคติได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่มอี ทิ ธิพลมากที่สุดที่ทาให้เกิดทัศนคติคอื กลุ่มครอบครัว
และเพื่อน (Primary Group) 4. ประสบการณ์ (Experience) ทัศนคติมาจากประสบการณ์ของแต่
ละบุคคล ทาให้การเรียนรู้ การตีความ การให้คุณค่าสิง่ ต่างๆ ของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป
5. ลักษณะท่าทาง (Personality) ลักษณะท่าทางหลายประการมีส่วนทางอ้อมในที่ก่อให้เกิด
ทัศนคติ
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังได้ผลการวิจยั เชิงคุณภาพเพิม่ เติมอีกว่า แบรนด์ท่ีใช้บุคคลมี
รอยสักในสื่อโฆษณายัง มีผลต่อความต้องการสักเลียนแบบบุคคลในสื่อโฆษณาด้วย สอดคล้อง
กับ รัฐกานต์ กัณพิพฒ
ั น์ (2557) ที่ได้ศกึ วิจยั เรื่องพฤติการเลียนแบบกับค่านิยมการสักของ
วัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สื่อโฆษณาจากโทรทัศน์ และสื่ออนไลน์ ส่งผลให้
วัยรุ่นหญิงเกิดการเรียนรู้ เกิดความชื่นชอบในรอยสัก เกิดการซึมซับ และเกิดแรงจูงใจ ที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมเลียนแบบการสัก
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5.5 ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั ครัง้ นี้
1. ผลการวิจยั ทัศนคติด้านความรู้สกึ พบว่า สามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้
อยากลองใช้สนิ ค้าและบริการเพิม่ มากขึน้ ได้ ดังนัน้ จึงสามารถออกแบบสื่อโฆษณาและใช้บุคคล
มีรอยสักในสื่อโฆษณา เพื่อสร้างความอยากรูอ้ ยากลองกับกลุ่มผูบ้ ริโภคบางกลุ่มได้
2. ผลการวิจยั ทัศนคติด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อ
โฆษณาของแบรนด์สนิ ค้าและบริการ สามารถทาให้ผบู้ ริโภคมีความเข้าใจในแบรนด์ได้มากขึน้
เช่น การใช้ส่อื โฆษณาที่มบี ุคคลมีรอยสักจึงแสดงถึงความเป็ นแบรนด์ทเ่ี ปิ ดกว้างทางความคิด
มีความทันสมัย
3. ผลการวิจยั ทัศนคติดา้ นพฤติกรรม พบว่า การใช้บุคคลทีม่ รี อยสักในสื่อโฆษณา
สามารถสร้างความภักดีในแบรนด์ และกลับมาซื้อซ้ า ดังนัน้ จึงสามารถใช้ผลการวิจยั นี้เป็ น
แนวทางกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รูปแบบสื่อโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายกลุม่
มากขึน้
5.6 ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเรื่องทัศนคติท่มี ีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ
1.) ด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive component) 2.) ด้านความรูส้ กึ (Affective component)
และ 3.) ด้านพฤติกรรม (Behavior component ) เท่านัน้ ควรศึกษาในด้านอื่นๆ เพิม่ เติม เช่น
รูปแบบความสัมพันธ์ของการเกิดทัศคติในทางการตลาดและการเกิดทัศนคติ (The Formation
of Attitude) เพื่อให้ผลการวิจยั ครอบคลุมยิง่ ขึน้
2. การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาในภาพรวม อาจจะทาให้ได้ผลการวิจยั แบบ
กว้างๆ เพื่อให้ผลการวิจยั มีความชัดเจนมากขึน้ สามารถทาการวิจยั โดยเลือกศึกษาเฉพาะ
แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
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ทีม่ าภาพ : http://advertisingthai.blogspot.com/2013/01/blog-post_27.html#.XJrjWigzbIU

ภาพที่ 23 ภาพพรีเซนเตอร์นมดัชมิลล์ ซีเล็กเต็ด
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ภาพที่ 24 ภาพโฆษณาเครื่องดื่มชูกาลังตรา คาราบาวแดง ทางอินเตอร์เน็ต
ทีม่ า: https://m.mgronline.com/live/detail/9580000096123

ภาคผนวก ข
แนวคาถามและคาตอบการวิจยั สาหรับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค
การสัม ภาษณ์ ค รัง้ นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการวิจ ัย เรื่อง “ ทัศ นคติข องผู้บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา” หลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศ
ศาสตร์ สาขาการสื่อสารการตลาด (แบรนด์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใช้วธิ ีการรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบ สนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภค 8 คน และ
สัมภาษณ์มุมมองของนักวิชาการ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย จานวน 5 คน และบล็อกเกอร์
(Blogger) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจานวน 1 คน โดยข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างจะเก็บ
เป็ นความลับและเปิ ดเผยเพียงผลการวิจยั เท่านัน้
แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group ) แบ่งออกเป็ น 3
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับความรู้ความเข้าใจในความหมายของทัศนคติ และทัศนคติต่อ
บุคคลทีม่ รี อยสัก
1.) ท่านมีทศั นคติต่อบุคคลทีม่ รี อยสักอย่างไร
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับสื่อโฆษณาของกลุ่มตัวอย่างและทัศนคติต่อแบรนด์ท่ใี ช้
บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
2.) การเปิ ดรับสื่อโฆษณาของกลุ่มตัวอย่างเป็ นอย่างไร
3.) ประเภทแบรนด์สนิ ค้าและบริการของแบรนด์ท่ใี ช้ส่อื โฆษณาที่มบี ุคคลมีร อยสักบน
เรือนร่างทีก่ ลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นมีอะไรบ้าง
4.) ทัศนคติต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา
5.) แบรนด์ท่ใี ช้บุคคลที่มรี อยสักในสื่อโฆษณา มีผลต่อความรู้สกึ ของท่านต่อแบรนด์
นัน้ ๆ หรือไม่อย่างไร
ส่วนที่ 3 คาถามด้านผลกระทบทีส่ ่อื โฆษณามีผลต่อพฤติกรรมทีม่ ตี ่อแบรนด์
6.) สื่อโฆษณาที่ใช้บุคคลมีรอยสัก สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สกึ ของท่านที่เคยมีต่อ
แบรนด์ได้หรือไม่ ยกตัวอย่าง (ถ้ามี)
7.) คนทีม่ รี อยสักในสื่อโฆษณาของแบรนด์สนิ ค้าและบริการส่งผลต่อพฤติกรรมทีท่ ่านมี
ต่อแบรนด์หรือไม่อย่างไร
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แนวคาถามสัมภาษณ์ นักวิ ชาการ และอาจารย์ประจามหาวิ ทยาลัย มีดงั นี้
1.) ความคิดเห็นต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา ในมิตใิ นเชิง
การสื่อสารการตลาด
2.) ความเห็นเรื่องบทบาทและความสาคัญทีค่ นมีรอยสักเข้ามาอยู่ในสื่อโฆษณา
หมายเหตุ: ผูว้ จิ ยั ใช้ส่อื ตัวอย่างตามทีร่ ะบุในภาคผนวก ก เพือ่ ประกอบการถามคาถาม
สรุปการสนทนากลุ่ม (Focus Groups)
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้า ใจในความหมายของทัศนคติ และ
ทัศนคติ ต่อบุคคลที่มีรอยสัก
1.) ท่านมีทศั นคติต่อบุคคลทีม่ รี อยสักอย่างไร
“ รูส้ กึ เฉยๆ กับบุคคลทีม่ รี อยสัก ไม่ได้รสู้ กึ ว่ารอยสักเป็ นตัวบอกว่า บุคคลดีหรือไม่ด”ี
(นาย วิชยั ชัยประภา อายุ 49 ปี อาชีพ พนักงานบริษทั เอกชน, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม
2562)
“ ผมนับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามห้ามสัก แต่ผมไม่รู้สกึ รังเกียจหรือมีอคติ กลับ
ชื่นชอบด้วยซ้ าไปถ้า รอยสักเหมาะกับ บุค คลของคนๆ นัน้ ผมไม่มีรอยสักแต่ก็ชอบรอยสัก
เหมือนกับคนศาสนาพุทธทีไ่ ม่ได้หา้ มแต่กม็ บี างคนทีไ่ ม่ชอบ แต่ผมคิดว่ารอยสักมันทาให้รสู้ กึ ว่า
คนๆ นัน้ พิเศษ น่าค้นหาดี ”
(นายภูวดล เลิศบุญย์ อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม
2562)
“รู้สกึ ว่าชอบ คนที่มรี อยสักถ้ารอยสักสวยก็จะส่งเสริมบุคลิกให้เด่นชัด แตกต่างจากคน
อื่น คนๆนัน้ ดูน่าสนใจดี”
(นายกิตติพงษ์ ชุมพล อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม
2562)
“ไม่ได้รงั เกียจ แต่ไม่ได้ช่นื ชอบ รู้สึกว่าคนที่มีรอยสักน่ ากลัว แต่ถ้าเป็ นรอยสักแบบ
เล็กๆ น่ารักๆ หวานๆ ก็ชอบ ขึน้ อยู่กบั รูปแบบว่าตรงกับความชอบเราหรือเปล่า ไม่ได้ชอบรอย
สักทุกรูปแบบ”
(นางสาวพิชชาพร สุศรีพฒ
ั นากุล อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน, สัมภาษณ์
13 มีนาคม 2562)
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“รู้สกึ ว่ารอยสักบ่งบอกอะไรหลายๆ อย่างเกี่ยวกับคนๆ นัน้ ที่มรี อยสัก ทาให้คนๆ นัน้
น่ าสนใจ คล้ายๆ กับการสักเป็ นการบอกเล่าความเป็ นมา เรื่องราวไว้บนผิวหนัง เป็ นศิลปะอีก
แบบหนึ่งในชีวติ ของคนๆ หนึ่ง ”
(นายพัฒนสิษฐุ์ ทัพวงศ์ อายุ 42 ปี อาชีพพนักงานษริษทั เอกชน, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม
2562)
“ รู้สกึ เฉยๆ กับคนมีรอยสัก แต่จะรู้สกึ สนใจถ้าเป็ นรอยสักที่ตรงกับความชอบส่วนตัว
ดึงดูดใจให้คนๆ นัน้ น่าสนใจขึน้ ”
(นายนริสร สุวรรณโชติ อายุ 38 ปี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม
2562)
“ไม่มอี คติกบั คนที่มรี อยสัก แต่กข็ น้ึ อยู่กบั บุคคลๆ นัน้ ด้วยว่าเป็ นคนที่มบี ุคลิกอย่างไร
คนไม่มรี อยสักแต่ดูหน้ากลัวก็เยอะ คนมีรอยสักดูไม่น่ากลัวก็มี รอยสักไม่ได้บอกว่าคนๆ นัน้ น่า
กลัวหรือไม่”
(นางสาวขจรวรรณ เจียมวงษ์ อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ , สัมภาษณ์ 13
มีนาคม 2562)
“ไม่มอี ดติใดๆ กับคนมีรอยสัก แต่ไม่ได้ชน่ื ชอบหรือให้ความสนใจกับรอยสัก ”
(นางสาวบุญวีย์ บุญจิตต์ อายุ 35 ปี อาชีพ ทนายความ, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2562)
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับสื่อโฆษณาของกลุ่มตัวอย่างและทัศนคติ ต่ อแบ
รนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
2.) การเปิ ดรับสื่อโฆษณาของกลุ่มตัวอย่างเป็ นอย่างไร
3.) ประเภทแบรนด์สนิ ค้าและบริการของแบรนด์ท่ใี ช้ส่อื โฆษณาที่มบี ุคคลมีรอยสักบน
เรือนร่างทีก่ ลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นมีอะไรบ้าง
4.) ทัศนคติต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา
5.) แบรนด์ท่ใี ช้บุคคลที่มรี อยสักในสื่อโฆษณา มีผลต่อความรู้สกึ ของท่านต่อแบรนด์
นัน้ ๆ หรือไม่อย่างไร
“ถ้าบุคคลมีรอยสักอยู่ในสื่อโฆษณาก็เฉยๆ ไม่ได้ให้ค วามสนใจสื่อโฆษณาว่าจะใช้
บุคคลมีรอยสักหรือไม่มรี อยสัก บางครัง้ สื่อโฆษณาทีม่ คี นมีรอยสักก็ดงึ ดูดให้สนใจอยากรูว้ า่ เป็ น
สินค้าอะไร บางแบรนด์ทใ่ี ช้คนมีรอยสักก็ทาให้แบรนด์น่าสนใจได้ สินค้าบางอย่างก็ไม่ควรใช้คน
มีรอยสักในสื่อโฆษณา เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ”
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(นายวิชยั ชัยประภา อายุ 49 ปี อาชีพ พนักงานบริษทั เอกชน, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม
2562)
“ ถ้าคนที่มรี อยสักมีภาพลักษณ์ทด่ี กี ท็ าให้รู้สกึ ที่ดไี ด้ คิดว่าคนมีรอยสักสวยๆ น่ าสนใจ
เพราะรอยสักแต่ละคนมีท่มี าที่ไปต่างกัน มีความน่ าสนใจ มีเอกลักษณ์ ดึงดูดใจได้ โดยเฉพาะ
รูปแบบการสักทีต่ รงกับลักษณะของสินค้า ยิง่ บุคคลทีม่ รี อยสักในสื่อโฆษณาเป็ นคนทีช่ น่ื ชอบยิง่
มีผลต่อความรูส้ กึ ว่าอยากได้สนิ ค้านัน้ ”
(นายภูวดล เลิศบุญย์ อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม
2562)
“ ไม่ได้มองคนทีร่ อยสักว่าไม่ดหี รือดี ถ้ารอยสักแย่มากๆ ภาพรวมไม่ดี ก็อาจจะมีบา้ งที่
มองคนๆ นัน้ ๆ ไม่ดี เป็ นคนไม่มีรอยสักแต่ชอบรอยสักมาก ถ้าแบรนด์ใช้ค นมีรอยสักในสื่อ
โฆษณา ต้องเป็ นคนทีม่ รี อยสักสวยงามอยู่แล้ว ถ้าใช้คนทีน่ ่าสนใจ สินค้าก็ดูน่าสนใจไปดด้วย”
(นายกิตติพงษ์ ชุมพล อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม
2562)
“ถ้าบุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาก็ขน้ึ อยู่กบั ว่าเราชอบบุค คลนัน้ หรือไม่ ไม่ว่าคนที่มี
หรือไม่มรี อยสักในสื่อโฆษณาเป็ นคนทีเ่ ราชื่นชอบอยู่แล้ว เราก็อาจจะซื้อสินค้าแบรนด์นนั ้ ก็ได้
ยิง่ คนมีรอยสักและเป็ นคนที่เราชอบด้วย นอกจากจะทาให้เราจาแบรนด์นนั ้ ได้ดแี ล้ว จะทาให้
รู้สกึ ว่าอยากสักและอยากซื้อสินค้านัน้ ๆ ด้วย ขึน้ อยู่กบั ว่าเราชื่นชอบพรีเซนเตอร์คนๆ นัน้ อยู่
แล้วรึเปล่า “
(นางสาวพิชชาพร สุศรีพฒ
ั นากุล อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน, สัมภาษณ์
13 มีนาคม 2562)
“ไม่รู้สกึ ว่าคนมีรอยสักไม่ดี ส่วนสื่อที่ใช้บุคคลมีรอยสักค่อนข้างมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เพราะแบรนด์ท่เี ลือกซื้อหรือสนใจ จะต้องตรงกับรสนิยมส่วนตัว ยิ่งตัวเองเป็ นคนที่มรี อยสัก
ชืน่ ชอบรอยสักอยู่แล้ว ก็ยงิ่ ทาให้รสู้ กึ ว่าคนทีจ่ ะใช้ในสื่อโฆษณาทีม่ คี าแรกเตอร์ตรงกับเรา ทาให้
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อได้มาก บางครัง้ เรื่องรอยสักก็ปลดล็อคทางความคิดเรื่องของการให้การ
ยอมรับทางสังคมได้ สื่อได้วา่ แบรนด์น้เี ปิ ดกว้างต่อคนทุกประเภท ก็รสู้ กึ ดีกบั แบรนด์นนั ้ ได้ ”
(นายพัฒนสิษฐุ์ ทัพวงศ์ อายุ 42 ปี อาชีพพนักงานษริษทั เอกชน, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม
2562)

94
“ ไม่มีอคติกบั คนทัวไปที
่
่มรี อยสัก แต่ในสื่อโฆษณาไม่ว่าจะใช้คนที่มรี อยสักหรือไม่มี
รอยสักก็ไม่มผี ลในการตัดสินใจซื้อใดๆ อาจจะติดตามสื่อโฆษณาบ้าง แต่ก็ติดตามเพราะตัว
บุคคลนัน้ ๆ มากกว่าติดตามที่แบรนด์ แต่กม็ สี ่วนทาให้จาแบรนด์ได้ แต่ไม่ซ้อื ถ้าไม่ชอบสินค้า
แต่สินค้าประเภทเครื่องแต่งกายที่ใช้บุค คลมีรอยสักในสื่อโฆษณาก็ทาให้อยากซื้อสินค้า ได้
เพราะรูส้ กึ ว่าคนทีร่ อยสักสวยๆ เท่หด์ ี อยากสักเลียนแบบพรีเซนเตอร์ดว้ ย “
(นายนริสร สุวรรณโชติ อายุ 38 ปี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม
2562)
“ รู้สกึ เฉยๆ กับทัวไปมี
่ รอยสัก แต่ถ้าคนมีรอยสักในสื่อโฆษณาก็ไม่ได้รู้สกึ ชอบหรือไม่
ชอบ ไม่สนใจเท่าไหร่ สนใจสินค้า สนใจในแบรนด์มากกว่าบุคคลในสื่อโฆษณา ถึงจะชอบรอย
สักแต่กไ็ ม่ได้รู้สกึ สนใจแบรนด์เพราะบุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา อาจจะโน้มน้าวเรื่องมุมมอง
ต่อคนมีรอยสัก มันทาให้รสู้ กึ ว่าคนมีรอยสักเป็ นเรื่องปกติ และก็เป็ นเรื่องปกติทแ่ี บรนด์จะใช้คน
มีรอยสักในสื่อโฆษณา “
(นางสาวขจรวรรณ เจียมวงษ์ อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ, สัมภาษณ์ 13
มีนาคม 2562)
“ ไม่ชอบคนมีรอยสัก รูส้ กึ ว่าคนมีรอยสักจะสื่อไปในทางทีไ่ ม่ดมี ากกว่าในทางทีด่ ี ถ้าแบ
รนด์สนิ ค้าจะใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาก็ไม่ได้รู้สกึ ใดๆ ต่อแบรนด์นนั ้ ๆ ถ้าจะตัดสินใจซื้อ
หรือสนใจแบรนด์ ก็สนใจที่คุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์มากกว่า แต่กอ็ าจจะทาให้สนใจแบรนด์ว่าเป็ น
สินค้าประเภทอะไร “
(นางสาวบุญวีย์ บุญจิตต์ อายุ 35 ปี อาชีพ ทนายความ, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2562)
ส่วนที่ 3 คาถามด้านผลกระทบที่สื่อโฆษณามีผลต่อพฤติ กรรมที่มีต่อแบรนด์
6.) สื่อโฆษณาที่ใช้บุคคลมีรอยสัก สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึ กของท่านที่เคยมีต่อ
แบรนด์ได้หรือไม่ ยกตัวอย่าง (ถ้ามี)
7.) คนทีม่ รี อยสักในสื่อโฆษณาของแบรนด์สนิ ค้าและบริการมีผลในการตัดสินใจซื้อหรือ
โน้มน้าว ดึงดูดความสนใจของท่านได้หรือไม่
“สื่อโฆษณาทีใ่ ช้คนมีรอยสักหรือไม่มรี อยสักไม่ได้มสี ่วนในการตัดสินใจซื้อ อาจจะดึงดูด
ใจให้สนใจแบรนด์ได้วา่ เป็ นสินค้าอะไร แต่ซ้อื หรือไม่ขน้ึ ไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั ปั จจัยอื่น เช่น ความชอบ
ในสินค้า เพราะมองทีผ่ ลิตภัณฑ์มากกว่าการโฆษณา หรือบุคคลทีใ่ ช้ในสื่อโฆษณา”
(นายวิชยั ชัยประภา อายุ 49 ปี อาชีพ พนักงานบริษทั เอกชน, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม
2562)
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“รู้สกึ ว่ามันเท่ห์ดี ยิง่ เป็ นสินค้าทีเ่ ราชื่นชอบอยู่แล้ว ยิง่ ดึงดูดให้รสู้ กึ ว่าตัดสินใจซื้อง่าย
ขึน้ เร็วขึน้ ถ้าไม่ใช่สนิ ค้าที่ใช้อยู่กม็ บี า้ งทีท่ าให้สนใจแบรนด์สนิ ค้ามากขึน้ ทาให้อยากได้สนิ ค้า
อยากลอง แต่จะซื้อหรือไม่ซ้อื ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยอื่นๆ ด้วย เช่น การเงิน ณ ตอนนัน้ ความจาเป็ นที่
ต้องใช้สนิ ค้า ถ้าไม่มปี ั ญหาทางการเงินก็ซ้อื “
(นายภูวดล เลิศบุญย์ อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม
2562)
“อาจจะสนใจสินค้าถ้าเป็ นสินค้าทีช่ น่ื ชอบอยู่แล้ว ยิง่ กระตุน้ ให้ตดั สินใจซื้อง่ายขึน้ แต่ถา้
เป็ นสินค้าทีไ่ ม่ได้ใช้ ไม่ได้ชน่ื ชอบก็อาจจะแค่ชอบดูส่อื โฆษณา ดูบุคคลทีม่ รี อยสักในสื่อโฆษณา
ก็ทาให้จดจาแบรนด์ได้ อยากรูอ้ ยากได้สนิ ค้าได้ แต่ไม่ได้กระตุน้ การตัดสินใจซื้อเท่าไหร่ ”
(นายกิตติพงษ์ ชุมพล อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม
2562)
“ขึน้ อยู่กบั ตัวบุคคลในสื่อ ไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั รอยสัก ถ้าเป็ นบุคคลทีช่ อบอาจจะไม่มรี อยสัก
ก็อาจจะซื้อสินค้า หรือบุคคลทีช่ อบมีรอยสักก็อาจจะซื้อสินค้าก็ได้ และถ้าคนทีม่ รี อยสักเป็ นคนที่
ชืน่ ชอบ นอกจากจะอยากได้สนิ ค้าแล้วยังอยากสักเหมือนคนทีเ่ ราชอบด้วย”
(นางสาวพิชชาพร สุศรีพฒ
ั นากุล อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน, สัมภาษณ์
13 มีนาคม 2562)
“ขึน้ อยู่กบั ประเภทสินค้า เช่น รอยสักของบุคคลในสื่อก็ไม่ได้ส่งเสริมตัวสินค้า รอยสัก
ของบุคคลในสื่อก็ไม่มผี ลในการตัดสินใจซื้อ เช่น พวกของใช้ทวไป
ั ่ แชมพู ยาสีฟัน ของกิน แต่
ถ้าเป็ นสินค้าบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์ สไตล์ของผม และรอยสักของบุคคลในสื่อตรงกับ
บุคคลิกของแบรนด์และตรงกับบุคคลิกของผม รอยสักของบุคคลในสื่อก็มผี มต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผมมาก เพราะผมมักเลือกสินค้าทีต่ รงกับบุคลิกของผม เช่น รถจักรยานยนต์ กีฬา เสือ้ ผ้า ”
(นาย พัฒ นสิษ ฐุ์ ทัพ วงศ์ อายุ 42 ปี อาชีพ พนัก งานษริษัท เอกชน, สัม ภาษณ์ 13
มีนาคม 2562)
“บุคคลในสื่อโฆษณาสามารถดึงดูดความสนใจได้มาก ทาให้แบรนด์น่าสนใจ จดจาแบ
รนด์ได้ แต่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่กต็ อ้ งเปรียบเทียบกับแบรนด์อ่นื ๆ แล้วค่อยตัดสินใจซื้อ แต่ถ้า
เป็ นแบรนด์ทช่ี น่ื ชอบก็ตดั สินใจซื้อแม้วา่ บุคคลในสือ่ โฆษณาของแบรนด์นนั ้ จะไม่มรี อยสักก็ตาม”
(นายนริสร สุวรรณโชติ อายุ 38 ปี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม
2562)
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“รอยสักทาให้แบรนด์มเี อกลักษณ์ชดั เจน แต่มองที่ตวั บุคคลก่อนรอยสักของบุคคลนัน้
เพราะคนทีอ่ ยู่ในสื่อโฆษณามักเป็ นคนมีชอ่ื เสียง มีความสามารถ จะมีรอยสักหรือไม่มรี อยสักไม่
มีผลทาให้ตดั สินใจซื้อ เพราะต้องดูวา่ สินค้ามีประโยชน์คมุ้ ค่าแค่ไหน ถึงจะซื้อ ”
(นางสาวขจรวรรณ เจียมวงษ์ อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ , สัมภาษณ์ 13
มีนาคม 2562)
“ถ้ารอยสักของบุคคลสวยงามไม่เยอะเกินไปก็ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ แต่ถ้าเยอะ
มากไปก็มองว่าไม่เหมาะสม รู้สกึ ว่าแบรนด์ไม่ควรใช้บุคคลมีรอยสักเพราะส่งเสริมการสัก บน
ร่างกายทางอ้อม อาจจะเป็ นผลเสียต่อภาพลักษณ์แบรนด์”
(นางสาวบุญวีย์ บุญจิตต์ อายุ 35 ปี อาชีพทนายความ, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2562)
การสัมภาษณ์ นักวิ ชาการ อาจารย์ประจามหาวิ ทยาลัย
“ การนาคนทีม่ รี อยสักมีใช้ในสื่อ มีผลต่อแบรนด์เพราะการนาบุคคลมาใช้ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์นนั ้ ๆ ครีเอทีฟต้องคิดว่าแล้วว่าจะชูให้แบรนด์นนั ้ โดดเด่นขึน้ หรือคิดไว้แล้วว่าจะ
นาบุคคลนัน้ มาสื่อในแง่ลบ หรือบวก โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าถ้าสื่อออกมาดี ก็จะทาให้เกิดผลดีต่อ
แบรนด์ ”
(อ.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ สาขาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการ
จัดการ มรภ.บ้านสมเด็จฯ, สัมภาษณ์ 1 เมษายน 2562)
“ รอยสักจะมีผลต่อความรู้สกึ ด้านใด ขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ว่าสื่อโฆษณา หรือแบรนด์
นัน้ ต้องการสื่ออะไร ถึงผูร้ บั สารเป็ นหลัก และมีวตั ถุประสงค์ ”
(อ.พิภาวัล เลาวกุล สาขาการประชาสัมพันธ์ อาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
สัมภาษณ์ 1 เมษายน 2562)
“ รู้สึกเฉยๆ กับสื่อโฆษณาที่ใช้บุค คลมีรอยสัก เพราะดูว่าหลักๆ แล้วสินค้าต้องการ
นาเสนออะไรมากกว่า ขึน้ อยู่กบั ว่าสินค้านัน้ ต้องการสื่อไปในทิศทางไหน สินค้าบางชนิดอาจ
ต้องอาศัยคนมีรอยสัก เป็ นตัวช่วยทาให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้านัน้ มากขึน้ ก็ได้ ด้วยบรรทัด
ฐานความเข้าใจของคนไทยทีม่ องคนสักแนวดาร์กๆ หน่อย”
(อ.โสภณ สระทองมา อาจารย์ประจาสาขาวิชาผูป้ ระกอบการ คณะคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, สัมภาษณ์ 1 เมษายน 2562)
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“ ความเหมาะสมขึน้ อยู่กบั ความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเนื้อหาสื่อโฆษณา บุคคลใน
สื่อโฆษณากับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ถ้าอยู่ในสัดส่วนทีด่ ยี อมเกิดผลดี ส่งเสริมแบรนด์ได้ดี”
(อ.เดชา พนาวรกุล สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, สัมภาษณ์ 1 เมษายน 2562)
“ รู้สกึ ว่าเฉยๆ กับเรื่องรอยสัก ถ้าสวยงานและเหมาะสม ไม่มากจนเกินไป ก็ส่งเสริม
แบรนด์ได้ และขึน้ อยู่กบั กลุ่มเป้ าหมายทีร่ บั สื่อเป็ นหลักด้วย”
(อ.ภัทรนันท์ ไวทยะสิน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
สัมภาษณ์ 1 เมษายน 2562)
การสัมภาษณ์ บล็อกเกอร์ (Blogger) ด้านการตลาด ผูก้ ่อตัง้
“ รอยสักก็ไม่ต่างจากเครื่องประดับ เสือ้ ผ้า ของผูแ้ สดงในบริบท การจะบอกว่าดีหรือไม่
ดี ขึน้ อยู่กบั การนาไปใช้ ว่านาไปใช้ในสถานการณ์ไหน “
(นายณัชพัชญ์ วงเหรียญทอง เจ้าของบล็อก Nuttaputch.com/คอลัมนิสต์ นิตยสาร A
day, สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2562)

ภาคผนวก ค
แบบสอบถาม
เรื่อง ทัศนคติของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างใน
สื่อโฆษณา
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จดั ทาขึน้ เพื่อศึกษา ทัศนคติของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่อแบรนด์ท่ใี ช้บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ศกึ ษาวิช า
ค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด (แบรนด์)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเพื่อเป็ นข้อมูลส่วนหนึ่งเพือ่ นักเรียนนักศึกษาและผูท้ ส่ี นใจได้นา
ข้อมูลไปพัฒนาและปรับใช้ต่อไป คาตอบที่ได้จะเก็บเป็ นความลับและไม่มผี ลใดๆ ต่อผู้ตอบ
ทัง้ สิ้น ผูว้ จิ ยั ไคร่ของความร่วมมือจากท่านในการตอบคาถาม เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและ
การพัฒนางานวิจยั ต่อไป ประกอบไปด้วย 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเปิ ดรับสื่อโฆษณา
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านทัศนคติของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ทใ่ี ช้บุคคลมี
รอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
คาแนะนา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคาตอบและความ
คิ ดเห็นของท่านมากที่สดุ
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 16-25 ปี
 26-35 ปี
 36-45 ปี
 45-55 ปี
 56 ปี ขน้ึ ไป
3. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าอนุปริญญา
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 สูงกว่าปริญญาโท
4. อาชีพ
 นักเรียน/ นักศึกษา
 ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
 ลูกจ้างเอกชน/ พนักงานบริษทั
 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
 ว่างงาน
5. รายได้
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000
 10,001-20,000
 20,001-30,000
 30,001-40,000
 40,001-50,000
 50,001 ขึน้ ไป
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเรื่องทัศนคติ ด้านความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติ กรรม
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อแบรนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างใน
สื่อโฆษณา
(รอยสักในทีน่ ่จี ะกล่าวถึงรอยสักประเภทรอยสักศิลปะสวยงามเท่านัน้ ทังที
้ เ่ ป็ นแบบรอยสักถาวร
และภาพคล้ายรอยสักโดยมีจดุ ประสงค์ให้ผรู้ บั สื่อคิดว่าเป็ นรอยสักแบบถาวรแต่ลบออกได้)
ค าแนะน า: ท่ า นมีค วามคิด เห็น ต่ อ ข้อ ความนี้
ความคิดเห็น
อย่ า งไร กรุ ณ าตอบแบบสอบถาม โดยเลือ ก เห็นด้วย เห็น เฉยๆ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
คาตอบตามลาดับความสาคัญทีต่ รงกับความเห็น อย่างยิง่ ด้วย
ด้วย อย่างยิง่
ของท่านมากทีส่ ุดและเป็ นความจริง
5
4
3
2
1
6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ " การใช้บุคคลมีรอย
สักบนเรือนร่างในสือ่ โฆษณา สามารถสร้าง
จุดยืน ตัวตนทีช่ ดั เจน ให้แบรนด์สนิ ค้าและ
บริการมากขึน้ ได้ "
7.ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ "การใช้บุคคลมีรอยสัก
บนเรือนร่างในสื่อโฆษณา สามารถสร้างความ
น่าสนใจ ให้แบรนด์สนิ ค้าและบริการได้ "
8.ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ " การใช้บุคคลมีรอยสัก
บนเรือนร่างในสื่อโฆษณา สามารถเชือ่ มโยง
ตัวตนของกลุม่ ผูบ้ ริโภคกับ แบรนด์สนิ ค้าและ
บริการได้ "
9.ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ " การใช้บุคคลมีรอยสัก
บนเรือนร่างในสื่อโฆษณา สามารถสื่อถึงความ
เป็ นสมัยนิยม ไม่ลา้ หลัง หรือร่วมสมัย ของแบ
รนด์สนิ ค้าและบริการได้ "
10.ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ " การใช้บุคคลมีรอย
สักบนเรือนร่างในสือ่ โฆษณา สร้างความเข้าใจ
ในเรื่องของการเปิ ดกว้างทางความคิด แสดงถึง
ความเป็ นสากลของแบรนด์สนิ ค้าและบริการได้ "
11.ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ "การใช้บุคคลทีม่ รี อย
สักบนเรือนร่างในสือ่ โฆษณา สามารถกระตุ้นให้
เกิดความอยากรู้ อยากลองใช้สนิ ค้าและบริการ
เพิม่ มากขึน้ ได้ "
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ค าแนะน า: ท่ า นมีค วามคิด เห็น ต่ อ ข้อ ความนี้
ความคิดเห็น
อย่ า งไร กรุ ณ าตอบแบบสอบถาม โดยเลือ ก เห็นด้วย เห็น เฉยๆ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
คาตอบตามลาดับความสาคัญทีต่ รงกับความเห็น อย่างยิง่ ด้วย
ด้วย อย่างยิง่
ของท่านมากทีส่ ุดและเป็ นความจริง
5
4
3
2
1
12.ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ " การใช้บุคคลทีม่ ี
รอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา สามารถสร้าง
แรงดึงดูด โน้มน้าวให้เกิดความต้องการซื้อสินค้า
และบริการให้มากขึน้ ได้ "
13.ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ "การใช้บุคคลมีรอย
สักในสือ่ โฆษณา สามารถสร้างความรูส้ กึ ว่าแบ
รนด์มคี วามพิเศษแตกต่างเหนือคู่แข่ง ให้รสู้ กึ ถึง
รสนิยมทีไ่ ม่เหมือนใคร "
14. ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ " การใช้บุคคลทีม่ ี
รอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา สามารถสร้าง
กระแสนิยม ให้กบั แบรนด์สนิ ค้าและบริการได้ "
15. ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ "การใช้บุคคลทีม่ ี
รอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา สามารถสร้าง
ความรักภักดีในแบรนด์ และกลับมาซือ้ ซ้าได้ "
16.ท่านเห็นด้วยหรือไม่วา่ " การใช้บุคคลมีรอย
สักบนเรือนร่างในสือ่ โฆษณา ทาให้เกิดการบอก
ต่อ แชร์ต่อ แบรนด์สนิ ค้าและบริการในกลุ่ม
เพื่อน ครอบครัว คนรอบข้างได้ "
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ ละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี้
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