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บัทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การสื่อสารการแสดงความหมายของแบรนด์ ทาการะ วอง
(TAKARA WONG)และการสือ่ สารของกลุม่ วัฒนธรรมย่อย โดยทฤษฎีทใี่ ช้ศกึ ษาคือ ทฤษฎีการสือ่ สารแฟื้ชัน่
ทฤษฎีการสร้างความหมาย แนวคิดวัฒนธรรมย่อย และทฤษฎีการสื่อสารตราสินค้า การวิจัยนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย แหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ 1.ประเภทบุคคล ได้แก่ ดีไซีเนอร์ และกลุ่ม
ผู้สวมใส่ทั้งหมด 6 คน 2. ประเภทเอกสาร ได้แก่การวิเคราะห์ภาพถ่ายแฟื้ชั่น นิตยสาร การวิเคราะห์
ภาพถ่ายที่ศิลปิน ดาราสวมใส่ชุด และวีดีทัศน์ โดยมีผลการวิจัยดังนี้
1. แบรนด์ ทาการะ วอง มีแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมย่อย โดย การวางต�าแหน่งสินค้า (Brand
Position) คือ ความเป็นกบฏ ต่อต้าน ทาการะ วอง ได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity)
มีสญ
ั ญะทัง้ หมด 5 สัญญะ ยกตัวอย่างเช่น สีแดงสด หมุดเงิน ฯลฯ สัญญะทัง้ 5 ล้วนมีความหมายเกีย่ วข้องกัน
คือ ความกบฏ ความแตกต่าง ทั้งนี้การสื่อสารตราสินค้าจึงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
สรุปได้วา่ แบรนด์สอื่ ความหมายได้อย่างชัดเจนและเป็นทีจ่ ดจ�าจนเกิดการเลือกใช้เสือ้ ผ้าของแบรนด์จาก
หน่วยงานอื่น ๆ น�าไปสู่ศิลปินที่มีอัตลักษณ์ตรงกับแบรนด์
2. ผลการวิจัยของกลุ่มวัฒนธรรมย่อย สรุปได้ว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มมีความสอดคล้องกับแบรนด์ เนื่อง
จากกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลให้ความสนใจในการแต่งกายนอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายยังมีแรงจูงใจที่
ใกล้เคียงกับแบรนด์อีกด้วยนั้นคือความแตกต่างผ่าเหล่าและความหลงใหลดนตรีที่มีรากของดนตรีร็อก
เป็นแก่นหลัก
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สื่ริุปได้้วั�ากลุุ่�มวััฒนธริริมย�อยกลุุ่�มนี�ริับเอาคิวัามห็มายจากแบรินด้์มาตกแต�งริ�างกายได้้ตริงกับ
คิวัามห็มายทีแ� บรินด้์สื่ริ้างไวั้ ทัง� นีไ� ด้้มกี าริผสื่มผสื่านเคิริ่อ� งปริะด้ับอ่น� ๆให็้เข้้ากับอัตลุ่ักษ์ณ์ ห็ริ่อวััตถืุปริะสื่งคิ์
ข้องแต�ลุ่ะบุคิคิลุ่ต�างกันไป โด้ยคิวัามห็มายห็ลุ่ักข้องเสื่่�อผ้าแบรินด้์ ทาการิะ วัอง ยังคิงชุัด้เจน
นั�นคิ่ออำานาจข้องกบฏินั�นเอง
คำาสำาคัญ: วััฒนธริริมย�อย, ทาการิะวัอง
Abstract
The objective of the research was to study communication, signification of TAKARA WONG
brand, and communication among subculture groups. The theoretical framework for the current
study included fashion communication theory, signification theory, subculture concept, and brand
expression theory. This qualitative research consisted of two sources, including (1) participants:
designers and customers in total six people and (2) documents: an analysis on fashion magazine
photos, an analysis on dresses which celebrities wore, and videos. The findings revealed that
1. The inspiration behind TAKARA WONG brand was from the subculture. The Brand Position was being rebellious. The Brand Identity of TAKARA WONG expressed five signs, such as
a bright red color, silver pin, etc. All five signs had related meanings which were rebellions and
differences. The brand expression was consistent with the same direction. It could be concluded
that the brand had a clear, memorable expression which led to the selection of the brand’s clothes
by other organizations, contributing to artists who had the same identities as the brand.
2. The results regarding the subculture group could be concluded that their identities were
consistent with the brand since the target group was individuals who were interested in dressing.
This target group’s motivation was closely similar to the brand as well, namely difference, being
different, and passion in music rooted in rock mainly.
It can be concluded that this subculture group accepted the signification of the brand into
dressing themselves according to the intention of the brand. It was also the mixture of other accessories where identities or purposes were matched with each individual. The major meaning of
the TAKARA WONG brand clearly represented being rebellious.
Keywords: Subculture, TAKARA WONG
ที่่�มีาแล่ะความีสำาคัญของปััญหา
Malcolm Balnard กลุ่� า วัไวั้ วั � า เสื่่ � อ ผ้ า ในฐานะเป็ น วัั ฒ นธริริมทางวัั ต ถืุ อ ย� า งห็นึ � ง
ที�ใชุ้เป็นเคิริ่�องห็มาย แลุ่ะสื่ัญลุ่ักษ์ณ์ โด้ยมองเห็็นได้้จากภายนอก สื่ามาริถืสื่ะท้อนคิวัามคิิด้
ที�อย่�ในจิตใจข้องผ่้สื่วัมใสื่�ได้้ กลุ่�าวัได้้วั�า เสื่่�อผ้าจึงเป็นเห็ม่อน สื่่�อสื่ัญลุ่ักษ์ณ์ อย�างห็นึ�ง ที�สื่ามาริถื
สื่่�อสื่าริคิวัามคิิด้แลุ่ะคิวัามห็มายต�าง ๆ อันถื่กกำาห็นด้ข้ึ�นจากผ่้สื่วัมใสื่�ต�อผ่้คิน แลุ่ะต�อสื่ังคิมโด้ยริอบ
ที�มีปฏิิสื่ัมพันธ์กับผ่้สื่วัมใสื่�ด้้วัย (Malcolm Balnard, 2002 : 34) ปัจจุบันอุตสื่าห็กริริมเคิริ่�องนุ�งห็�มไทย
โด้ยเฉพาะเสื่่�อผ้าแฟัชุั�นสื่ำาเริ็จริ่ปไทย มีแนวัโน้มเน้นการิพัฒนาทางด้้านแฟัชุั�นมากข้ึ�น มีผ่้
ปริะกอบการิจำานวันมากที�ห็ันมาผลุ่ิตตริาสื่ินคิ้าแฟัชุั�นข้องตนเองทั�งเพ่�อการิบริิโภคิในปริะเทศ
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แลุ่ะเพ่�อการิสื่�งออก Kai Boutique (ไข้� บ่ติคิ) ถื่อเป็นตริาสื่ินคิ้าที�บุกเบิกวังการิแฟัชุั�นเสื่่�อผ้าข้องคินไทย
ในภายห็ลุ่ังจึงเกิด้แบรินด้์แฟัชุั�นด้ีไซึ่น์เนอริ์ไทยอย�างมากมายในชุ�วัง 5 ปีมานี� ปริะเทศไทยมีแบรินด้์แฟัชุั�น
คิุณภาพริะด้ับโลุ่ก ซึ่ึ�งทุกแบรินด้์ลุ่้วันเป็นที�นิยมแลุ่ะมีเอกลุ่ักษ์ณ์เป็นข้องตนเอง ยกตัวัอย�างแบรินด้์
Greyhound (เกริย์ฮาวัน์) Sretsis (สื่เริทซึ่ิสื่) แลุ่ะ ทาการิะ วัอง (TAKARA WONG) ฐกริ วัริริณวังษ์์
ด้ีไซึ่เนอริ์ แบรินด้์ ทาการิะ วัอง คิ่อแบรินด้์ที�ผ่้วัิจัยเห็็นวั�า มีคิวัามน�าสื่นใจในการิศึกษ์าคิ้นคิวั้า
ทาการิะ วัอง ด้้วัยอัตลุ่ักษ์ณ์ที�แตกต�าง ผลุ่งานข้อง ทาการิะ วัอง คิ�อย ๆ เติบโตแลุ่ะเป็นที�ริ่้จัก
มากยิ�งข้ึ�น แริงบันด้าลุ่ใจสื่�วันให็ญ�สื่�งผลุ่มาจาก คิวัามเก็บกด้ที�เกิด้จากคิวัามไม�เท�าเทียมกัน
ในสื่ังคิมตอนวััยริุ�น เชุ�นในโริงเริียน ที�สื่มัยก�อนจะโด้นบังคิับให็้ตัด้ผมทริงนักเริียน ถื่กบังคิับ
ให็้เริียนในสื่ิ�งที�เริาไม�มีสื่ิทธิ�เลุ่่อก จนเริาเห็็นถืึงคิวัามไม�เท�าเทียมแลุ่ะไม�มีอิสื่ริะ จะเห็็นได้้วั�า
อัตลุ่ักษ์์ข้องแบรินด้์ข้องฐกริเป็นผลุ่ลุ่ัพธ์ที�เกิด้ข้ึ�นจากปัจจัยภายในสื่ังคิม คิวัามชุอบ กลุุ่�มวััฒนธริริมย�อย
ปริากฏิการิณ์ วั ั ฒ นธริริมย� อ ยนี � สื่ � ง ผลุ่ให็้ ก ลุุ่ � ม เป้ า ห็มายแลุ่ะคินภายนอกเริิ � ม เข้้ า มาสื่นใจ
ผลุ่ผลุ่ิตจากวััฒนธริริมย�อยเป็นอย�างมาก สื่ังเกตได้้จากการิเติบโตข้องแบรินด้์เริิ�มกำาเนิด้คิอลุ่เลุ่็กชุั�นแริก
ในปี 2016 จนปัจจุบันปี 2021 ทาการิะ วัอง ได้้มีสื่�วันริ�วัมออกแบบกับแบรินด้์ชุ่�อด้ังมากมาย เชุ�น โคิ้ก
(Coca Cola) แลุ่ะ ลุ่ีวัายสื่์ (LEVI’S) ริวัมถืึงนิตยสื่าริชุ่�อด้ังข้องเม่องไทยห็ลุ่ายเลุ่�มได้้นำาเสื่่�อผ้าข้องแบรินด้์
ทาการิะ วัอง ไปใชุ้ในการิถื�ายแบบนิตยสื่าริ เชุ�น แอลุ่ออฟัฟัิเชุียลุ่ (L’OFFICIAL) โวั็ก ไทยแลุ่นด้์
(VOGUE THAILAND) ฯลุ่ฯ นอกจากนี� ทาการิะ วัอง ได้้มีโอกาสื่โชุวั์ผลุ่งานข้องตนเองบนเวัที
ต�างปริะเทศอย�าง อะเมซึ่อน แฟัชุั�น วัีคิ โตเกียวั 2018 (Amazon Fashion Week Tokyo 2018)
ทาการิะ วัอง เป็นแบรินด้์ที�กำาลุ่ังได้้ริับคิวัามสื่นใจจากทั�งในปริะเทศไทยแลุ่ะต�างปริะเทศ
แฟัชุั�นจึงมีคิวัามสื่ำาคิัญ คิ่อเป็นคิริ่�องแต�งกายที�ผ่้สื่วัมใสื่�ต้องการิสื่่�อคิวัามห็มายบางอย�างออกไปสื่่�คิน
ภายนอก สื่ินคิ้าจะทำาการิเลุ่่อกผ่้ที�สื่นใจแบรินด้์ ทาการิะ วัอง ไปโด้ยปริิยาย เน่�องจากคิวัามแตกต�าง
ซึ่ึ�งเป็นเอกลุ่ักษ์ณ์ข้องตริาสื่ินคิ้านี� แบรินด้์จึงเป็นตัวัอย�างที�ด้ี ทั�งเริ่�องการิสื่่�อสื่าริแฟัชุั�น
แลุ่ะการิสื่ริ้างคิวัามห็มาย เพริาะแฟัชุั�นไม�ใชุ�แคิ�เสื่่�อผ้าห็นึ�งในปัจจัยสื่ี�ที�เริาสื่วัมใสื่�เป็นปริะจำาในทุกวััน
เท�านั�น แฟัชุั�นสื่ามาริถืเป็นได้้มากกวั�านั�น
วัตถุปัระสงค์งานวิจัย
1)เพ่�อศึกษ์าการิสื่่�อสื่าริ แลุ่ะการิสื่ริ้างคิวัามห็มายข้องด้ีไซึ่เนอริ์แลุ่ะผ่้สื่วัมใสื่�ผา� นแบรินด้์ ทาการิะ วัอง
2)เพ่�อวัิเคิริาะห็์การิสื่่�อสื่าริข้องกลุุ่�มวััฒนธริริมย�อยข้องผ่ใ้ ชุ้แบรินด้์ ทาการิะ วัอง
แนวคิด ที่ฤษฎี่ แล่ะงานวิจัยที่่�เก่�ยวข้อง
1) ทฤษ์ฎีการิสื่่�อสื่าริแฟัชุั�น กลุ่�าวัไวั้ในห็นังสื่่อ Fashion as Communication วั�าคินสื่�วันให็ญ�
เริียนแฟัชุั�นเห็ม่อนเป็นการิเริียนในโริงเริียนศิลุ่ปะ McRobbie มองแฟัชุั�นเป็นเคิริ่�องม่อแห็�งคิวัามคิิด้
สื่ริ้างสื่ริริคิ์ ถื�ายทอด้ผ�านสื่ิ�งข้อง เสื่่�อผ้า ด้ังนั�นสื่ามาริถืกลุ่�าวัได้้วั�า แฟัชุั�นเกี�ยวัข้้องกับคิวัามคิิด้สื่ริ้างสื่ริริคิ์
คิวัามสื่วัยงาม เห็น่อไปกวั�านั�นคิ่อการิใชุ้งาน ริวัมถืึงมีคิุณสื่มบัติด้้านการิสื่่�อสื่าริอีกด้้วัย (Malcolm Balnard, 2002 : 28) พบวั�า แฟัชุั�นถื่อได้้วั�าเป็นริะบบสื่ัญญาณที�ใชุ้ในการิสื่่�อสื่าริแลุ่ะแสื่ด้งออกเชุิงคิวัามคิิด้
ข้องตัวัเองผ�านพ่�นที�สื่าธาริณะ ซึ่ึ�งเป็นการิแบ�งบันคิวัามห็มายริ�วัมกันภายในกลุุ่�มสื่ังคิมข้นาด้ให็ญ�
จนสื่ามาริถืสื่ะท้อนอัตลุ่ักษ์ณ์ข้องวััฒนธริริมนั�นๆ ได้้เป็นอย�างด้ี (กาญจนา แก้วัเทพ, 2544 : 18)
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M. Solomon & Raboltได้กล่าวถึงความหมายของแฟื้ชั่นว่าหมายถึง รูปแบบ, รสนิยม, การกระท�า
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว การพูด การไปเที่ยว เป็นต้น ซีึ่งรวมเป็นรูปแบบของวิถีชีวิต สไตล์นี้จะได้รับ
การยอมรับจากกลุม่ คนในสังคม ( สุธนิ ี ฉัตรธารากุล, 2557 : 46) ได้กล่าวเสริมว่า แฟื้ชัน่ เป็นมากกว่าเสือ้ ผ้า
เพราะแฟื้ชัน่ เป็นวิถกี ารด�ารงชีวติ การบริโภค การใช้สงิ่ ของต่างๆ เช่น รถยนต์ โทรศัพท์ เป็นต้น (Kiss, 2008)
2) สัญวิทยา (Semiology)
แนวคิดสัญวิทยาและการสร้างความหมาย (Semiology and Signification) สัญวิทยา เป็น
ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัญลักษณ์ สัญลักษณ์อาจจะได้แก่ เครื่องประดับ สีของเสื้อผ้า
หนังสัตว์ ฯลฯ เฟื้อร์ ดินันด์ เดอ โซีซีูร์ ( F. de Saussure) ได้จัดระดับของความหมายที่บรรจุอยู่ใน
สัญญะออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) อันได้แก่
ความหมายที่เข้าใจกันตามตัวอักษร เช่น เสื้อหนัง คือเครื่องนุ่งห่มที่ท�าจากหนังสัตว์ เป็นต้น
ส่วนประเภทที่สองคือ ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) ได้แก่ ความหมายทางอ้อมทีเ่ กิดจาก
ข้อตกลงหรือความเข้าใจเฉพาะกลุม่ เช่น เสือ้ หนัง ในความหมายของคนบางกลุม่ หมายถึง กลุม่ คนทีช่ นื่ ชอบ
ขับรถมอเตอร์ไซีค์ขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า “สิงห์หนุ่ม” เป็นต้น
3)แนวคิดวัฒนธรรมย่อย
กาญจนา แก้วเทพ กล่าวว่า เอกลักษณ์ หรือ อัตลักษณ์ (Identity) เป็นเรื่องของ ฉัน และ พวกเรา
ที่ต้องการแตกต่างไปจาก คนอื่น ๆ และ พวกเขา ความสนใจเรื่อง เอกลักษณ์ เริ่มจากเอกลักษณ์
ระดับปัจเจกบุคคลหมายถึงความส�าคัญของตัวเองและอธิบายกระบวนการที่ตัวตนนั้นได้ก่อตัวขึ้น
มาโดยมีการสื่อสารที่สอดแทรกอยู่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2544 : 161) กล่าวว่าบุคคลที่มีเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมเดียวกัน ก็จะถูกยอมรับจากสมาชิกภายในชุมชนเดียวกันว่า เป็นคนวงในเป็นคน
ในวัฒนธรรมเดียวกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2544 : 164) กล่าวว่า วัฒนรรม เกี่ยวพันกับ อ�านาจ
(Power) เนื่องจากเรือ่ งเอกลักษณ์เป็นแหล่งที่มาของอ�านาจบางชนิด เช่น ความมั่นใจในตนเอง (Self-Confident) ความภาคภูมิใจ ดังนั้นหากขาดเอกลักษณ์ก็จะท�าให้ขาดความมั่นใจ (J.J.Gumperz , 1982)
Dick Hebdige อธิ บ ายว่ า การสร้ า งความหมาย สร้ า งตั ว ตนและอั ต ลั ก ษณ์ ที่ แ ตกต่ า งไป
จากวัฒนธรรมกระแสหลักของผู้ใหญ่ ด้วยกระบวนการตัดแปะ (Cut-and-Mix Process) วัฒนธรรมเหล่านี้
ได้กลายเป็นเรื่องของการเลือกสินค้าที่บ่งบอกถึงความชอบ รสนิยม วัยรุ่นใช้สินค้าเป็นหนทาง
และเครื่องมือในการแสดงออก สินค้าท�าหน้าที่เชิงสัญลักษณ์เป็นอาวุธ เป็นเครื่องมือของการก�าหนด
เอกลักษณ์ความเเตกต่าง วัยรุน่ เหล่านีจ้ ะสนใจในแบบแผนและวัฒนธรรมการบริโภค (Dick Hebdige, 1951)
4)ทฤษฎีตราสินค้า
Temporal (2002) บุคลิกภาพตราสินค้าถือเป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
ให้มีความต่างจากคู่แข่ง ช่วยให้ตราสินค้ามีความโดดด่น สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้บริโ
ภค และสามารถท�าให้ลูกค้าจดจ�าได้มากยิ่งขึ้น อ้างถึงใน สุธินี ฉัตรธารากุล, 2557 : 34) L. Aaker (1997) ได้น�าตราสินค้าไปพัฒนารวมกับบุคลิกลักษณะโดยรวมของผู้บริโภค (สุธินี ฉัตรธารากุล,
2557) ทฤษฎีบุคลิกภาพของชิเคโนบุ โกบายาชิ แบ่งบุคลิกภาพออกเป็น 15 กลุ่มบุคลิกภาพของแบรนด์
จึงเป็นศูนย์กลางของการสร้างแบรนด์ ซีึ่งเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงระหว่างการรับรู้ (จากมุมของ
ผู้บริโคต่อสิ่งที่แบรนด์เป็น) (Shigenobu Kobayashi, 1990)
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ระเบ่ยบวิธิ่วิจัย
ในการิวัิจัยเริ่�อง “ทาการิะ วัอง : การิสื่่�อสื่าริ การิแสื่ด้งคิวัามห็มาย แลุ่ะวััฒนธริริมกลุุ่�มย�อย”
ผ่้วัิจัยใชุ้แนวัทางการิวัิจัยเชุิงคิุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้้อม่ลุ่ด้้วัยการิสื่ัมภาษ์ณ์
เชุิ ง ลุ่ึ ก แลุ่ะวัิ เ คิริาะห็์ ต ั วั บท เกี � ย วักั บ การิสื่่ � อ สื่าริ การิสื่ริ้ า งคิวัามห็มายข้องแบรินด้์
แลุ่ะวััฒนธริริมย�อยพริ้อมกับสื่ัมภาษ์ณ์กลุุ่�มผ่้สื่วัมใสื่�เสื่่�อผ้าแบรินด้์ ทาการิะ วัอง จำานวัน 6 คิน
ซึ่ึ�งเป็นกลุุ่�มวััฒนธริริมย�อยที�ให็้คิวัามสื่ำาคิัญในการิแต�งกายแตกต�างออกไป ทั�งนี�ริะเบียบวัิธีวัิจัย
จะปริะกอบไปด้้วัย การิสื่ัมภาษ์ณ์แบบเชุิงลุ่ึก (In-depth Interview) กับแห็ลุ่�งข้้อม่ลุ่ (Key Informant) ซึ่ึ�งเป็นผ่้ริับสื่าริที�ชุ่�นชุอบแบรินด้์นี�โด้ยตริง ริวัมทั�งใชุ้วัิธีการิเก็บริวับริวัมข้้อม่ลุ่จากตัวับท (TEXT)
ได้้แก� ภาพถื�ายแฟัชุั�น ภาพถื�ายจากนิตยสื่าริ ภาพถื�ายศิลุ่ปินที�สื่วัมใสื่� แลุ่ะวัีด้ีทัศน์ โด้ยใชุ้วัิธีการิวัิเคิริาะห็์
ภายใต้ข้อบเข้ตทฤษ์ฎีการิสื่่�อสื่าริแฟัชุั�น การิสื่ริ้างคิวัามห็มาย ทฤษ์ฎีวััฒนธริริมย�อย แลุ่ะทฤษ์ฎีการิสื่่�อสื่าริ
ตริาสื่ินคิ้า เพ่�อนำาข้้อม่ลุ่ทั�งห็มด้ที�เก็บริวับริวัมมาได้้ไปวัิเคิริาะห็์ แลุ่ะนำาเสื่นอข้้อม่ลุ่ในแบบ
พริริณนาวัิเคิริาะห็์ (Analytical Description)
ผล่การวิจัย
ผ่ ้ วั ิ จ ั ย จะนำ า เสื่นอข้้ อ ม่ ลุ่ เริ่ � อ งการิสื่ริ้ า งคิวัามห็มายข้องเสื่่ � อ ผ้ า แบรินด้์ ทาการิะ วัอง
โด้ยได้้แบ�งเน่�อการิศึกษ์าออกเป็น 2 ห็ัวัข้้อให็ญ� คิ่อ 1) การิสื่่�อสื่าริตริาสื่ินคิ้า แลุ่ะการิแสื่ด้งคิวัามห็มาย
ข้องแบรินด้์ ทาการิะ วัอง 2) การิสื่่ � อ สื่าริ แลุ่ะอั ต ลุ่ั ก ษ์ณ์ ข้ องกลุุ่ � ม วัั ฒ นธริริมย� อ ย
1. การส่�อสารตราสินค้าแล่ะการแสดงความีหมีายของแบรนด์ ที่าการะ วอง
วััฒนธริริมมีคิวัามแตกต�างห็ลุ่ากห็ลุ่าย เกิด้เป็นวััฒนธริริมย�อยที�มีอย่�มากมายทั�วัทุกมุมโลุ่ก
โด้ยแต� ก ลุุ่ � ม จะมี เ อกลุ่ั ก ษ์ณ์ เ ฉพาะตั วั โด้ยวัิ ธ ี ก าริแสื่ด้งออกเพ่ � อ สื่่ � อ สื่าริตั วั ตนข้องกลุุ่ � ม มี
ห็ลุ่ากห็ลุ่ายวัิธี การิแต�งกายเป็นห็นึ�งในกริะบวันการิการิแสื่ด้งออกตัวัตนข้องกลุุ่�มวััฒนธริริมย�อย แฟัชุั�น
Sub - Culture เป็นริ่ปแบบห็นึ�งข้องการิแต�งกายที�มีเอกลุ่ักษ์ณ์แตกต��างไปจากเสื่่�อผ้าทั�วัไป ภาพลุ่ักษ์ณ์
จะมีคิวัามชุัด้เจนเป็นไปตามคิวัามสื่นใจข้องกลุุ่�ม จะพบเห็็นได้้บ�อยในปริะเทศญี�ปุ�น แลุ่ะสื่ห็ริัฐอเมริิกา
ซึ่ึ�งจริิงๆแลุ่้วัวััฒนธริริมย�อยมีอย่�ทั�วัทุกมุมโลุ่กการิวัางตำาแห็น�งข้องแบรินด้์ (Brand Position)
ทาการิะ วัองเป็นตริาสื่ินคิ้าทีป� น็ แกนกลุ่างวััฒนธริริม ด้ีไซึ่เนอริ์ให็้คิาำ จำากัด้คิวัาม คิ่อ Trial and Error เป็นการิลุ่องผิด้
ลุ่องถื่ก (Iameverything, 2564) ซึ่ึ�งนับวั�าเป็นนิสื่ัยข้องด้ีไซึ่เนอริ์ที�ลุ่องมาตั�งแต�ชุีวัิตข้องตนเอง
จนถื� า ยทอด้ไปถืึ ง งานด้ี ไ ซึ่น์ เอกลุ่ั ก ษ์ณ์ ต ริาสื่ิ น คิ้ า เป็ น การินำ า สื่� วั นปริะกอบต� า ง ๆ ข้อง
ตริาสื่ินคิ้าที�บ�งบอกวั�าตริาสื่ินคิ้าข้องเริาคิ่ออะไริ ผ�านการิสื่่�อสื่าริคิวัามเป็นตัวัตนข้องตริาสื่ินคิ้าโด้ยการิ
ด้ึงจุด้เด้�นข้องตริาสื่ินคิ้าให็้ชุัด้เจนแลุ่ะมีคิวัามแตกต�างจากคิ่�แข้�ง โด้ยสื่ัญญะที�แบรินด้์เลุ่่อก
นำามาใชุ้เป็นปริะจำาจนเกิด้เป็นเอกลุ่ักษ์ณ์ข้องแบรินด้์นั�น ผ่้วัิจัยสื่ามาริถืสื่ริุปได้้ 5 สื่ัญญะ ได้้แก�
ลุ่วัด้ลุ่ายกริาฟัฟัิตี� สื่ีแด้งสื่ด้ ลุ่ายเสื่่อ ห็มุด้ห็ริ่อห็�วังเงิน แลุ่ะริอยเสื่่�อผ้าข้าด้ห็ริ่อชุ�องโห็วั� แบรินด้์ ทาการิะ
วัอง ชุ�องทางการิสื่่�อสื่าริออนไลุ่น์เป็นห็ลุ่ักในการิสื่่�อสื่าริ เชุ�น เฟัสื่บุ�คิ (Facebook) อินสื่ตริาแกริม (Instragram) เวั็บไซึ่ต์ (Website) เพริาะสื่่�อออนไลุ่น์เป็นชุ�องทางที�ด้ีที�สืุ่ด้ในการิเข้้าถืึงกลุุ่�มเป้าห็มาย
ข้องแบรินด้์ ซึ่ึ�งก็คิ่อ กลุุ่�มวััยริุ�น แลุ่ะวััยทำางานตอนต้นทั�งนี�จะยกตัวัอย�าง ห็�วังเงินแลุ่ะกงจักริ ซึ่ึ�ง
เริียกได้้วัา� เป็นสื่ัญลุ่ักษ์ณ์ที�เป็นที�จด้จำาในนาม ทาการิะ วัอง มากที�สืุ่ด้
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ความีหมีายขั�นที่่� 1
ห็วังริ่ปเงิน ห็ริ่อห็มุด้เงินเป็นวััสื่ดุ้ที�ใชุ้ในการิย่ด้ติด้กับเสื่่�อผ้าเน่�อแข้็งห็ริ่อแผ�นห็นัง โด้ยอุปกริณ์
มีทั�งการิเจาะริ่เป็นวังกลุ่มสื่ำาห็ริับริ้อยเชุ่อกแลุ่ะการิปักห็มุด้เงินเพ่�อย่ด้ผ้าห็ริ่อกริะดุ้ม ห็มุด้เงิน
มีลุ่ักษ์ณะห็ลุ่ายริ่ปแบบแตกต�างกันไป ไม�วั�าจะเป็นริ่ปทริงกลุ่ม ทริงเห็ลุ่ี�ยม ห็ริ่อทริงแห็ลุ่ม
ความีหมีายขั�นที่่� 2
หมีุดวงกล่มี
ห็มุ ด้ วังกลุ่มเป็ น เอกลุ่ั ก ษ์ณ์ ข้ องแบรินด้์ ทาการิะ วัอง ที � ม ั ก ปริากฏิในเสื่่ � อ ผ้ า ห็ลุ่ายชุิ � น
ถื�ายทอด้คิวัามห็มายทีแ� ข้็งแริง แลุ่ะกลุ่ิน� อายข้องวังริ็อคิมีคิวัามแปลุ่กแลุ่ะพิเศษ์เพิม� ข้ึน� ถืึงแม้จะเป็นวังกลุ่ม
ทีท� าำ ให็้เกิด้ชุ�องวั�างไม�สื่มบ่ริณ์แบบ แต�คิวัามบิด้เบีย� วัแตกต�างนัน� เป็นสื่ีสื่นั อย�างห็นึง� ทีด้� ไี ซึ่น์เนอริ์มกั เลุ่่อกใชุ้
ในงานออกแบบข้องเข้าในห็ลุ่าย ๆ คิอลุ่เลุ่็คิชุั�น เน่�องด้้วัยสื่ังคิมมีคิวัามแตกต�าง แลุ่ะคิวัามสื่วัยงาม
ก็แตกต�างเชุ�นกัน ข้ึ�นอย่�กับวั�าผ่้ริับสื่าริจะตีคิวัามอย�างไริ สื่ำาห็ริับผ่้ออกแบบ ห็มุด้วังกลุ่มจะถื�ายทอด้
คิวัามแตกต� า ง ลุ่งบนเคิริ่ � อ งแต� ง ข้องแบรินด้์ เพิ � ม เติ ม คิวัามเท� ห็ ์ มี สื่ ไตลุ่์ ลุ่ งบนเสื่่ � อ ผ้ า ที �
สื่อด้แทริกเทคินิคิพิเศษ์ ทำาให็้ชุุด้นั�นด้่ไม�ธริริมด้าเห็ม่อนชุุด้อ่�น ๆ ทั�วัไป คิวัามพิเศษ์แบบ
ทาการิะ วัอง จะต้องแฝึงไปด้้วัย คิวัามแตกต�าง แปลุ่กตา แต�ปิด้ท้ายที�คิวัามสื่วัยงามอย�างลุ่งตัวัเสื่มอ
หมีุดร่ปักงจักร
ห็มุ ด้ ริ่ ป กงจั ก ริมั ก นำ า มาใชุ้ ใ นงานออกแบบข้องทาการิะ วัอง เน่ � อ งจากด้ี ไ ซึ่เนอริ์
ได้้ออกแบบให็้กงจักริเป็นสื่ัญลุ่ักษ์ณ์ให็ม�ข้องแบรินด้์ โด้ยได้้ริับแริงบันด้าลุ่ใจมาจากธงชุาติไทย
ในอด้ีต เพ่�อสื่่�อถืึงสื่ัญลุ่ักษ์ณ์ข้องการิเป็นแบรินด้์ไทยนั�นเอง อีกคิวัามห็มายที�ด้ีไซึ่เนอริ์ต้องการิสื่่�อสื่าริ
เม่�อนำากงจักริมาเป็นอีกห็นึ�งองคิ์ปริะกอบในเสื่่�อผ้า นั�นคิ่อคิวัามแข้็งแกริ�ง คิวัามอันตริายที�ด้่แตกต�าง
ไปจากเคิริ่�องปริะด้ับทั�วัไป แต�กลุ่ับถื่กเลุ่่อกนำามาใชุ้เป็นเคิริ่�องปริะด้ับ ทำาให็้ผ่้สื่วัมใสื่�มีคิวัามดุ้ด้ัน
แข้็งกริ้าวั อันตริาย ด้่ลุ่ึกลุ่ับ น�าด้ึงด้่ด้ แปลุ่กแลุ่ะแตกต�างไปจากเคิริ่�องปริะด้ับทั�วัไป อีกทั�งเคิริ่�องปริะด้ับ
ชุิ�นนี�ได้้ถื�ายทอด้เอกลุ่ักษ์ณ์ข้องแบรินด้์ ทาการิะ วัอง อีกด้้วัย เน่�องจากเคิริ่�องปริะด้ับริ่ปกงจักริ
ได้้ถื่กนำามาใชุ้ในงานออกแบบข้องแบรินด้์จนเกิด้ภาพจำาที�ถื�ายทอด้คิวัามเป็นแบรินด้์ที�กบฎ ต�อต้าน
เป็นตัวัข้องตัวัเองไม�ทำาตามกริะแสื่ห็ลุ่ักข้องสื่ังคิมได้้อย�างด้ี
สื่ัญญะ ห็ริ่อ สื่ัญลุ่ักษ์ณ์เปริียบเสื่ม่อนสื่่�อห็นึ�งในการิสื่่�อสื่าริคิวัามห็มาย เชุ�นเด้ียวักับบุคิคิลุ่ที�เป็น
สื่่ � อ ห็นึ � ง ในการิถื� า ยทอด้คิวัามห็มายให็้ ชุ ั ด้ เจน แลุ่ะเป็ น ริ่ ป ธริริม สื่� ง ผลุ่ให็้ เ กิ ด้ ภาพจำ า กั บ
กลุุ่�มผ่้ริับสื่าริ ห็ริ่อกลุุ่�มผ่้บริิโภคิ ผ่้ริับสื่าริจำาเป็นต้องด้่ด้้วัยตาข้องตนเอง จะสื่ามาริถืตีคิวัามอัตลุ่ักษ์ณ์
ที�แบรินด้์พยายามจะถื�ายทอด้ออกมาได้้ จึงได้้ข้้อสื่ริุปห็ริ่อเอกลุ่ักษ์ณ์ปริะจำาแบรินด้์วั�า TAKARA WONG
คิ่อแบรินด้์เสื่่�อผ้าที�สื่่�อสื่าริเริ่�องริาวัการิใชุ้ชุีวัิตข้องกลุุ่�มวััฒนธริริมย�อยผ่้มีคิวัามชุ่�นชุอบในด้นตริี งานศิลุ่ปะ
ที�มักนำาเสื่นอคิวัามพิเศษ์ คิวัามโด้ด้เด้�นแลุ่ะแตกต�าง อันน�าคิ้นห็า มีเสื่น�ห็์ ด้่น�าสื่นใจ พริ้อมที�จะสื่ริริคิ์สื่ริ้าง
คิวัามแปลุ่กให็ม� กลุ่้าแสื่ด้งออกในตัวัตนเสื่มอ
1.1 การแสดงความีหมีายของส่�อแบรนด์ ที่าการะ วอง
1.1.1 ภาพถ่ายแฟชั�น
ผ่ ้ วั ิ จ ั ย ได้้ อ ธิ บ ายการิสื่ริ้ า งคิวัามห็มายงานออกแบบริวัมถืึ ง อธิ บ ายแริงบั น ด้าลุ่ใจ
ในทุกคิอลุ่เลุ่็กชุั�นข้องแบรินด้์ ทาการิะ วัอง ซึ่ึ�งในแต�ลุ่ะคิอลุ่เลุ่็กชุั�น มีแริงบันด้าลุ่ใจในการิออกแบบ
แตกต�างกันออกไป แต�ยังคิงอย่�ในภายใต้ Concept ซึ่ึ�งเป็นห็ัวัใจห็ลุ่ักข้องแบรินด้์นั�นคิ่อ การิสื่่�อสื่าริ
สื่ิ�งที�คินกลุุ่�มเลุ่็กในสื่ังคิมต้องการิแสื่ด้งออกให็้โลุ่กได้้ริับริ่้ ทั�งนี�จะยกตัวัอย�างในคิอลุ่เลุ่็กชุั�นด้ังต�อไปนี�
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คอลเล็คชั่นสปริง ซีัมเมอร์ 2018 เลือกพูดถึงคนผิวสีที่ถูกกดขี่และรังแก การแบ่งแยกเชื้อชาติ เป็น
ผลจากการชมภาพยนตร์ในวัยเด็ก และการตั้งค�าถามของดีไซีเนอร์ โดยประโยคเด็ดที่เสียดสีสังคม
ในสมัย 80 s กล่าวว่า “The Future is Wrong” (Sneakthestreet, 2563) ภาพถ่ายแฟื้ชั่นได้ใช้
แสงสีขาวค่อนข้างสว่างจ้า ถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้ กึ สดใหม่ ความโมเดิรน์ ความทันสมัย แสงสว่างทีส่ อ่ งเข้าใบหน้า
เปรียบเสมือนเช้าวันใหม่ แสงสว่างทีเ่ ราต้องพบเจอ กลับเป็นอนาคตที่ไม่ดีเท่าไร เป็นอนาคตที่ต้องพบเจอ
กับความไม่เท่าเทียม ความอยุติธรรม การลิดลอนสิทธิต่าง ๆ ท�าให้อนาคตที่เหมือนจะสดใสนั้น
ต้องถูกปิดกัน้ ไว้ นายแบบจึงภาพจึงมีเทปกาวปิดปากไว้ พร้อมกับร่องรอยการพันแผลบริเวณศีรษะ หมายถึง
อาการบาดเจ็บที่มักพบเจอได้รวมถึงติดอยู่ในเต้นท์สักอย่าง ท�าให้ไม่สามารถก้าวออกมาได้ อนาคต
ที่เหมือนจะสดใสกลับถูกสะกัดกั้น ไม่อิสระ หรือสดใสอย่างที่เห็น ตรงกับค�าพูดเสียดสีที่ปรากฏบนเสื้อผ้า
“The Future is Wrong”
1.1.2 ภาพจัากันิิตยสาร แฮมเบัอเกัอร์ (HAMBURGER)น�าภาพถ่ายแฟื้ชั่นเซีทนี้มาจาก
คอลเล็คชั่น ฟื้อล วินเทอร์ 2018 (Fall-Winter 2018) นายแบบคือ ทูพี ศิลปินแร�ปชื่อดังของเมืองไทย
ที่ต่อสู้กับอุปสรรค สร้างความฝันในวงการเพลงแร�ป มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปีจนปัจจุบันนี้
ได้ประสบความส�าเร็จในฐานะศิลปินแร็ปแนวหน้าของเมืองไทย ภาพถ่ายแฟื้ชั่นเซีทนี้ได้ถ่ายทอดเกี่ยว
กับการต่อสู้ ความเพียรพยายาม ต่อสู้เพื่อความฝัน เป็นความหมายของนวมที่วางไว้ด้านหลัง ช่างภาพ
ได้ผสมผสานเหตุการณ์ของศิลปินท่านนี้เข้ากับเหตุการณ์ที่เคยผ่านมา คือในวันที่เขามีทุกอย่างแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์เนม กระเป๋า แว่นตา แหวน สร้อยคอ เสื้อผ้าที่ดูหรูหรา สิ่งที่ได้มานั้น ไม่ได้
ได้ ม าง่ า ย ๆ ล้ ว นแต่ ต ้ อ งแลกมาพร้ อ มกั บ หยาดเหงื่ อ แรงกายแรงใจเสมอ ก่ อ นที่ จ ะมา
ใส่เสื้อขนสัตว์ที่ดูหรูหรา ยิ่งใหญ่ มีอ�านาจ ห้องกระจกสะท้อนตัวตน อดีต สิ่งที่เพียรท�ามา พร้อมทั้ง
สะท้อนให้เห็นถึงเงินทอง และชือ่ เสียงทีม่ จี นถึงปัจจุบนั ทัง้ นีเ้ สือ้ โค้ทลายเสือขนเฟื้รอตัวนี้ มีปา้ ยด้านหลังเขียนติดว่า
Beatiful Derelict หมายถึง ความสวยงามที่ถูกทอดทิ้ง พร้อมกับรูปผู้หญิง แต่งกายสไตล์พังค์ร�อค
ติดอยูใ่ นวงกลมสีแดง การจัดแสงของภาพถ่ายมีลกั ษณะคลุมเครือ อยูใ่ นเงา ภายในห้องทีแ่ สงสว่างส่องได้ไม่
เต็มที่ แสงสีแดงสาดส่องเข้ามาอาจเปรียบเสมือนไฟื้ทีเ่ ร้าร้อน ความพลุง่ พล่าน พลังงาน หรือแสงไฟื้ยามราตรี
มีมักเป็นของคู่กันกับศิลปิน นักร้อง โดยเฉพาะ
นักร้องแร็ปเปอร์
1.1.3 กัารส่�อความหมายผ่านิว่ด่ทัศนิ์ แฟชิั�นิโชิว์ และกัารแสดงบันิเวท่ จากสื่อคลิปวีดีโอ
ทาการะ วอง ฟื้อล วิ น เทอร์ จู ด าส และ ไซีมอนกริ ล ซี์ ไทยแลนด์ คอลเล็ ก ชั่ น 2017 ที่
พระเยซีูถูกทรยศโดยสาวกของพระองค์ ซีึ่งก็คือ จูดาส เรื่องราวของพระเยซีูคริสต์คลิปวีดีโอนี้
เป็ น เรื่ อ งของวั ย รุ ่ น ชายสองคนเป็ น เพื่ อ นกั น แต่ มั ก จะถ่ า ยทอดให้ เ ห็ น พิ รุ ธ ของอี ก ฝ่ า ย
ที่มีนัยยะบางอย่างแอบแฝงอยู่ นั้นคือการทรยศของเพื่อน ซีึ่งอีกฝ่ายผู้ซีึ่งเป็นผู้ถูกกระท�านั้น
แสดงออกสีหน้านิ่งเฉย แต่แววตานั้นกลับเจ็บปวด เหมือนพระเยซีูคริสต์ที่พระองค์ทรงรู้ล่วงหน้า
อยู่แล้วว่า สาวกคนใกล้ตัวนั้นเอง ทีจ่ ะเป็นผู้ทรยศพระองค์จนถึงแก่ชีวิต นายแบบในวีดีโอได้ถูกคัดสรรมา
ให้มีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับพระเยซีูที่ผู้คนส่วนใหญ่จดจ�าได้ ชายอีกคนที่เป็นผู้ทรยศในบางเฟื้รม
จะเผยให้เห็นความโหดร้ายที่แฝงอยู่ภายใน การพยายามฆ่าเพื่อนของตน โดยใช้ถุงพลาสติก บรรยากาศ
ของความไม่ไว้ใจกันระหว่างเพื่อน ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในหลายๆเฟื้รม ห้องสีขาวเทาสลัวที่ดูว่างเปล่า
วังเวง เมื่อผสมผสานกับดนตรีที่มีเสียงอื้ออึง และบีทช้าๆ สะท้อนความรู้สึกถึงความคิดที่วกวน
หรือความจริงทีเ่ ลวร้ายนัน้ ค่อย ๆ คืบคลาน ค่อย ๆ ใกล้จะเปิดเผยออกมาอย่างช้า ๆ ตัดสลับกับภาพแววตา
อันชัว่ ร้ายของชายผูท้ รยศ แววตาทีแ่ อบแฝงแผนการบางอย่างไว้ภายใน จนกระทัง่ ค่อยๆเผยออกมาทีล่ ะนิด
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จนเรื่องบานปลายมาจนถึงตอนจบ แสงในวีดีโอ ตอนจบอาจไม่ได้เฉลยว่าตายหรือไม่ แต่ก็สิ้นสุดด้วย
ความว่างเปล่าอันเจ็บปวดในห้องสีขาวหม่นหมองนี้
1.1.4 ภาพผู้สวมใส่ผ่านิส่�อ Trinity วงบอยด์แบรนด์หน้าใหม่ของเมืองไทย ที่ประกอบไป ด้วย เติร์ด
ลภัส, ปอร์เช่ ศิวกร, เจมส์ ธีรดนย์ และ แจ�คกี้ จักริน สวมใส่เสือ้ ผ้าที่ออกแบบใหม่โดย ทาการะ วอง ในงาน
ไลน์ ทีวี อวาร์ด (LINE TV Award) เป้าหมายคือต้องการให้ศลิ ปินดูโตขึน้ และเสือ้ ผ้าเป็นแนว ดาร์ค โรแมนติค
(Dark Romantic)เข้ากับแนวเพลงของวง ดีไซีเนอร์ได้ดึงความเป็นผูใ้ หญ่
ในเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ออกมาให้เห็นความเข็มแข็ง ท�าให้ดูดาร์ค และเท่ห์มากขึ้น ตามแบบฉบับของ
ทาการะ วอง เข้ากับการออกแบบเวทีที่ดูแข็งแรงในแบบผู้ชายสายดาร์คโดยใช้สีเด่น ๆ เพียง 2 โทน คือ
แดง และด�า
2.กัารส่�อสารและอัตลักัษณ์ของกัลุ่มวัฒนิธัรรมย่อย
2.1 กัำ า เนิิ ด แบัรนิด์ แ ละอั ต ลั กั ษณ์ ฐกร วรรณวงษ์ ดีไซีเนอร์แบรนด์ ทาการะ วอง
ฐกร มีความสนใจในเสื้อผ้า ประมาณช่วงปี 2015 จึงเริ่มต้นท�าแบรนด์ การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์เ
กิดจาก ผู้คนรอบตัว หนังสือ ภาพยนตร์ ดนตรี ซีับคัลเจอร์จากทั่วโลก บวกกับกระบวนความคิดในการ
ท� า งานภายใต้ แ นวคิ ด การลองผิ ด ลองถู ก (Trial And Error) ล้ ว นเป็ น องค์ ป ระกอบ
ที่น�ามาสู่การสร้างสรรค์คอลเล็คชั่น อัตลักษณ์ของแบรนด์ คือความกบฏ ต่อต้าน การใช้สีโทนขาว
เทา ด�า ผสมผสานเสน่ห์ของยุค 80 แบรนด์ ทาการะ วอง ต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ และสไตล์
ถ่ายทอดความทรงจ�า พังก์ ร็อก ให้ยังคงชัดเจนในปัจจุบัน ตามค�าที่กล่าวว่า พังก์ไม่มีวันตาย
ร็อกไม่มีวันตาย “Punk never die Rock never die” โดยน�ามาปรับให้ทันสมัย ให้เข้ากับดีเอนเอของแบรนด์
2.2 วัฒนิธัรรมย่อยของผู้สวมใส่
ในงานวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์กลุ่มวัฒนธรรมย่อยที่มีความคลั้งไคล้ในการแต่งกายแฟื้ชั่น หรือเป็น
ผู้มีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ ทาการะ วอง ทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ ตุ้ย ประกอบอาชีพค้าขาย แก้ม
ประกอบอาชีพ สไตล์ลสิ ต์, Brand Influencer ปริญ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รังสิต สาขาการถ่ายภาพ
อาชีพเสริมช่างภาพ ฮอล ประกอบอาชีพเป็น Strategic planner ของค่ายเพลง Gene lab GMM Grammy
และเป็นแอดมินเพจแฟื้ชัน่ ของตนเอง ชือ่ ว่า แฟื้ดดิกท์ (Faddict)และ บิก� นักศึกษา สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาชีพเสริมนายแบบ
ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อในการแบ่งประเภทข้อมูลที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ ภูมิหลัง
แรงจูงใจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมย่อยเกี่ยวกับการตกแต่งร่างกายของคนกลุ่มนี้ รูปแบบการประกอบอาชีพ
กิจกรรม ดนตรี และภาษาซีึ่งค�าสัมภาษณ์ของกลุม่ เป้าหมายได้อธิบายข้อมูลออกได้อย่างครบถ้วน ในการ
อธิบายจะเริม่ จากข้อมูลด้านภูมิหลังของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า เด็กวัยรุ่นเริม่ แสวงหาการมีตัวตนในช่วงอายุ
ประมาณ 12 ปีขึ้นไป หรือในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง อยากลองอะไรใหม่ๆ
ประสบการณ์ในวัยเด็กจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความคิด ค่านิยม และสามารถส่งผลถึง
วิถีชีวิตหรือการกระท�าของแต่ละบุคคลได้ ยกตัวอย่างเช่น กฎเกณฑ์ในโรงเรียนมักเป็นปัญหาใหญ่ส�าหรับ
กลุ่มวัยรุ่นในขณะนั้น เนื่องจากกฎเกณฑ์ทเี่ ข้มงวด ท�าให้เด็กวัยรุ่นที่มีความคิดแตกต่างเกิดการตั้งค�าถาม
และต่อต้านกฎเกณฑ์ที่พวกเขาไม่พร้อมตอบรับ เช่น ตุ้ยค้นพบว่าตนเองชอบท�างานมากกว่าการเข้าห้อง
เรียน และไม่ชอบการจับผิดของครู บิ�กไม่ชอบการโดนบังคับและเลือกที่จะท�าตามสิ่งที่ตนเองเป็นผู้เลือก
สามารถสรุปได้วา่ กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่มคี วามกบฏอยูใ่ นตนเอง มีความต้องการทีจ่ ะแตกต่าง และรักในอิสระ
เมือ่ ตัวตนมีความส�าคัญวัยรุน่ กลุม่ นี้จึงเริม่ แสวงหาความหมายมาประดับร่างกายของตนเองเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการทีจ่ ะไม่เหมือนใคร การแต่งกายสะท้อนบุคลิก ตัวตน พวกเขาจึงเลือกทีจ่ ะบริโภคสินค้าทีต่ อบ
สนองอัตลักษณ์ของตนเองได้อย่างลงตัว สินค้าที่เป็นตัวแทนของความหมายมากมายน�ามาผสมผสานกัน
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ทาการะ วอง เป็นหนึ่งในแฟื้ชั่นซีับคัลเจอร์ ที่น�าวัฒนธรรมย่อยมาสร้างสรรค์กลายเป็นสินค้า
ที่ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายเลื อ กน� า มาใช้ ใ นการประกอบสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข องตนเอง โดยสื่ อ สาร
ความหมายของความเป็นกบฏ แตกต่าง เฉกเช่นเดียวกับความหมายที่แบรนด์ต้องการสือ่ สารออกไป ทั้ง
นี้กลุ่มเป้าหมายอาจมีการเพิ่มเติมหรือตกแต่งเครื่องประดับอื่น ๆ ให้เข้ากับสไตล์ของแต่ละคนมากยิ่งขึ้น
กลุ่มวัฒนธรรมนี้กล่าวได้ว่า มีรากของค่านิยมตรงกันนั้นคือ ความเป็นกบฏ ความต้องการที่จะแตกต่าง
ไม่เหมือนใคร และความกล้าที่จะแสดงออกทางความคิด ซีึ่งเป็นรากความหมายเดียวกับแบรนด์
ทาการะ วอง เช่นเดียวกัน ซีึ่งทางแบรนด์เองก็มองเห็นอัตลักษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า มีความสอดคล้อง
กั บ แบรนด์ โดย บิ � ก แก้ ม เบ และฮอล ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มกั บ แบรนด์ โ ดยตรงผ่ า น
การเคยเป็นนายแบบ และนางแบบให้กับ ทาการะ วอง มาแล้ว ทั้งในทางตรงและทางอ้อม
กิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยจะเกิดขึ้นผ่านการเข้างานสังคม การไปเที่ยวในเวลากลางคืน
กิจกรรมที่กลุ่มวัฒนธรรมสนใจส่วนใหญ่จะมีดนตรี หรืองานศิลปะเป็นศูนย์กลางในการรวมตัว
การพบปะผู้คน หรือการสังสรรค์ กิจกรรมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท�าให้เกิดการสื่อสารระหว่างกลุ่ม
วัฒนธรรมย่อย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ หรือกล่าวได้ว่า เป็นการเข้าสังคมอย่างหนึง่
เนื่องจากกิจกรรมที่ท�าร่วมกันนั้น เป็นความสนใจเฉพาะของคนกลุ่มหนึ่ง จึงท�าให้กิจกรรม
ที่กลุ่มวัฒนธรรมเลือกปฏิบัติมีผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มาจากคนในวัฒนธรรมเดียวกัน ชื่นชอบดนตรี
แนวเดียวกัน สนใจในการแต่งกาย แฟื้ชั่น หรืองานศิลปะ เช่นเดียวกัน ซีึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในทิศทางนี้
แต่ไม่เสมอไป บุคคลหนึ่งสามารถเป็นเพื่อนสนิท เพื่อนเที่ยว หรือเพื่อนสังสรรค์กันได้ ไม่จ�ากัด
ว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน หรือชื่นชอบการแต่งตัวเหมือนกันเสมอไป กลุ่มเพื่อน
ที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันอาจมีจุดศูนย์กลางอื่น ๆ เช่น ความคิด ทัศนคติ ค่านิยมเป็นปัจจัยยึดเหนี่ยว
ที่ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มยังคงพัฒนาต่อไปได้
สรุปและอภิปรายผล
1. กัารส่�อความหมายของเส่�อผ้าแบัรนิด์ ทากัาระ วอง (Sender and Messenger)
ทฤษฎีของ Malcolm Balnard กล่าวไว้ว่า เสื้อผ้าในฐานะเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุอย่างหนึ่ง
ที่ใช้เป็นเครื่องหมาย และสัญลักษณ์ โดยมองเห็นได้จากภายนอก สามารถสะท้อนความคิด
ที่อยู่ในจิตใจของผู้สวมใส่ได้ สังคมโดยรอบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยความหมายของสัญญะในเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย มีทั้งความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย ความหมายโดยตรงเป็นความหมาย
สามารถเข้าใจได้จากการมองเห็นภายนอก ความหมายโดยนัยเป็นความหมายที่ผู้คนในสังคม วัฒนธรรม
หรือในกลุ่มคนจะเข้าใจความหมาย ซีึ่งจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ โดยความหมายจะเริ่มต้น
จากผู้ส่งสารหรือผู้ออกแบบ (Malcolm Balnard, 2002 : 34) จากผลการวิจัย พบว่าผู้ก่อตั้ง แบรนด์
ทาการะ วอง นาย ฐกร วรรณวงษ์ หรือแชมป์ จากการสัมภาษณ์ดีไซีเนอร์ได้กล่าวว่า เสื้อผ้าของ
ทาการะ วอง สร้างเอกลักษณ์พิเศษที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เสื้อผ้าจะมีเทคนิคพิเศษ เช่น
การท�าแพทเทิร์นหรือการใส่สัญลักษณ์ประจ�าแบรนด์ เพื่อให้เสื้อผ้าดูพิเศษและแตกต่างจากแบรนด์อื่น
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ คือต้องการให้ผู้สวมใส่จดจ�าสไตล์ของแบรนด์มากกว่าการเป็นร้านขายเสื้อผ้า
ดีไซีเนอร์ต้องการน�าเสนอภาพลักษณ์มากกว่า โดยเอกลักษณ์ที่ดีไซีเนอร์เลือกใช้นั้นมักจะมาจากรสนิยม
ในการชื่นชอบดนตรีร็อก พังก์ ในยุค 80 - 90 ภาพลักษณ์ของร็อกสตาร์ในสมัยร็อกแอนโรลล์ถูก
น�ามาสร้างสรรค์ ปรับแต่งให้เข้ากับบุคลิกของดีไซีเนอร์และอัตลักษณ์ของแบรนด์ ความหมาย
ที่เห็นชัดเจนคือ ความมั่นใจในตัวเอง ความกล้าที่จะแสดงออกความเป็นตัวเอง เป็นผู้น�า การต่อต้าน กบฏ
อิสรภาพ และความร้อนแรง ทฤษฎีบุคลิกภาพของชิเคโนบุ โกบายาชิได้แบ่งกลุ่มบุคลิกภาพไว้ทั้งหมด 15

130
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)

กลุุ่ม� โด้ยแบรินด้์ ทาการิะ วัอง ตริงกับกลุุ่ม� บุคิลุ่ิกภาพทัง� ห็มด้ 3 กลุุ่ม� นัน� คิ่อ กลุุ่ม� ลุ่ักษ์ณะเป็นชุนเผ�า (Ethnic)
กลุุ่�มคิวัามสื่ง�า (Elegant) แลุ่ะกลุุ่�มคิวัามเก๋ เท�ทันสื่มัยแบบผ่้ด้ี (Chic) (Shigenobu Kobayashi, 1990)
ทฤษ์ฎีการิสื่ริ้างตริาสื่ินคิ้าเป็นใจคิวัามสื่ำาคิัญในการิกำาห็นด้ตัวัตนข้องแบรินด้์ให็้ชุัด้เจน แลุ่ะเป็นแก�นห็ลุ่ัก
สื่ำาคิัญในการิสื่่�อสื่าริไปถืึงผ่้ริับสื่าริห็ริ่อผ่้บริิโภคิ
แบรินด้์จึงพยายามสื่ริ้างสื่ัญญะโด้ยการิห็ยิบห็ยกนำาเอาวััฒนธริริมย�อย มาเป็นแก�นห็ลุ่ักเพ่�อที�จะ
แสื่ด้งออกถืึงเอกลุ่ักษ์ณ์ข้องตนเอง ให็้ผ่้ริับสื่าริสื่ามาริถืเข้้าใจได้้วั�าแบรินด้์นี� คิ่อกลุุ่�มเด้ียวักันกับพวักเข้า
สื่ัญญะที�แบรินด้์มักนำามาใชุ้ นั�นคิ่อห็มุด้ตาไก� แลุ่ะสื่ัญลุ่ักษ์ณ์กงจักริที�มักปริากฏิบนเสื่่�อผ้าข้อง
ทาการิะ วัองเสื่มอ ทำาให็้ลุ่่กคิ้า สื่่�อมวัลุ่ชุน ห็ริ่อคินในวังการิแฟัชุั�น จด้จำาสื่ัญลุ่ักษ์ณ์เห็ลุ่�านี�ได้้เป็นอย�า
งด้ี มากไปกวั�านั�น ห็มุด้เงินข้อง ทาการิะ วัอง ก็สื่ามาริถืสื่ะท้อนคิวัามห็มายที�ต�างจากห็มุด้เงินวังกลุ่ม
ที�เห็็นได้้ทั�วัไป คิวัามห็มายที�แฝึงตัวัอย่�นั�นคิ่อ คิวัามริ่้สื่ึกที�ลุ่่กคิ้าริับริ่้ ห็ริ่อจด้จำาได้้จากตัวัตนข้องแบรินด้์
นั�นเอง การิสื่่�อคิวัามห็มายเกิด้ข้ึ�นได้้จากผ่้สื่�งสื่าริ ซึ่ึ�งสื่ำาห็ริับการิสื่่�อสื่าริแฟัชุั�น ผ่้สื่ง� สื่าริจะได้้แก� ผ่อ้ อกแบบ
แลุ่ะผ่้สื่วัมใสื่� โด้ยคิวัามห็มายอาจแตกต�างกันเม่�อเสื่่�อผ้าแต�ลุ่ะชุิ�นที�นำามาปริะกอบริวัมกันนั�นเกิด้ข้ึ�น
จากคิวัามคิิด้ คิวัามตั�งใจข้องแต�ลุ่ะบุคิคิลุ่ คิวัามห็มายที�เกิด้ข้ึ�นก็จะเกิด้ข้ึ�นตามเจตนาข้อง
ผ่เ้ ลุ่่อกสื่วัมใสื่�เสื่่อ� ผ้า โด้ยคิวัามห็มายแฝึงในเสื่่อ� ผ้าแบรินด้์ ทาการิะ วัอง นัน� ผ่ริ้ บั สื่าริจะสื่ามาริถืเข้้าใจคิวัามห็มาย
ได้้ตริงกับผ่้สื่�งสื่าริก็จำาเป็นต้องมีคิวัามเข้้าใจสื่ังคิมห็ริ่อวััฒนธริริมข้องผ่้สื่�งสื่าริ ห็ริ่ออย่�ในวััฒนธริริม
เด้ียวักันด้้วัย คิวัามห็มายข้องสื่ัญญะเห็ลุ่�านี�ตอบสื่นองคิวัามต้องการิทางด้้านจิตใจข้องผ่้บริิโภคิ
เน่�องจากสื่ามาริถืสื่ะท้อนตัวัตน ห็ริ่อภาพลุ่ักษ์ณ์ข้องผ่้สื่วัมใสื่�ได้้เป็นอย�างด้ี เพริาะแบรินด้์มีวััฒนธริริม
เป็ น ข้องตนเอง ตามองคิ์ ป ริะกอบทางวัั ฒ นธริริมจากทฤษ์ฎี ข้ อง Kapferer วัั ฒ นธริริมนั � น
มีริากฐานมาจากวััฒนธริริม พังก์ ริ็อก ซึ่ึ�งสื่อด้คิลุ่้องกับกลุุ่�มเป้าห็มายที�ให็้สื่ัมภาษ์ณ์เอง โด้ยจาก
คิำาให็้สื่ัมภาษ์ณ์ทุกคินมีคิวัามเห็็นตริงกันวั�า ทาการิะ วัอง คิ่อ ริ็อกที�ผสื่มผสื่านด้ีเอ็นเอข้อง
แบรินด้์ข้ึ�นมาให็ม� ซึ่ึ�งด้ีไซึ่เนอริ์เป็นห็นึ�งในกลุุ่�มวััฒนธริริมย�อยที�มีวัิถืีชุีวัิต คิวัามคิิด้ วัิธีการิปฏิิบัติเชุ่�อมโยง
กับแบรินด้์เสื่่�อผ้าข้องตนเอง แบรินด้์จึงเชุ่�อมโยงกับบุคิลุ่ิกภาพข้องด้ีไซึ่เนอริ์ไปโด้ยไม�มีข้้อสื่งสื่ัย
เชุ�นเด้ียวักับกลุุ่�มเป้าห็มายก็มีริากข้องวััฒนธริริมมาจากการิชุ่�นชุอบด้นตริีริ็อก แบรินด้์ได้้กำาห็นด้เอกลุ่ักษ์ณ์
เพ่�อคิัด้สื่ริริกลุุ่�มเป้าห็มายที�อย่�ในวััฒนธริริมย�อยนี� เพ่�อมาริ�วัมสื่่�อสื่าริคิวัามห็มายเด้ียวักันออกไป
เสื่่�อผ้าจึงมีห็น้าที�ในการิผลุ่ิตคิวัามห็มายให็้กับผ่้สื่วัมใสื่�เลุ่่อกสื่ริริสื่ินคิ้าที�สื่ามาริถืสื่ะท้อนภาพลุ่ักษ์ณ์
ที�ตนปริาริถืนา
2. แบรนด์ ที่าการะ วอง แล่ะวัฒนธิรรมีย่อย
2.1 กลุ่่มีวัฒนธิรรมีย่อย (Receiver) จากผลุ่การิวัิจัยสื่ามาริถือธิบายได้้วั�า ผ่้ริับสื่าริห็ริ่อกลุุ่�ม
วััฒนธริริมย�อยสื่ามาริถืซึ่ึมซึ่ับแลุ่ะริับเอาคิวัามห็มายข้องเสื่่�อผ้าแบรินด้์ ทาการิะ วัอง มาได้้ 100 % ริวัมถืึง
มีคิวัามเข้้าใจในด้ีเอนเอข้องแบรินด้์ แลุ่ะตำาแห็น�งข้องแบรินด้์ (Brand Position) เป็นอย�างด้ี เน่�องจากผ่ใ้ ห็้
สื่ัมภาษ์ณ์เป็นผ่้ที�มีคิวัามสื่นใจในแฟัชุั�น แลุ่ะอย่�ในวััฒนธริริมเด้ียวักับด้ีไซึ่เนอริ์ข้องแบรินด้์ คิวัามสื่ามาริถื
ในการิริั บ สื่าริข้องคินกลุุ่ � ม นี � จ ึ ง คิริบถื้ วั นสื่มบ่ ริ ณ์ เป็ น ไปตามทฤษ์ฎี ท ี � ก ลุ่� า วัไวั้ วั � า
ผ่้ริับสื่าริแลุ่ะการิถือด้ริห็ัสื่สื่าริ (Receiver and Decoding) เน่�องจากปลุ่ายทางข้องการิสื่่�อสื่าริ คิ่อ
ผ่้ริับสื่าริเป้าห็มาย (Target Audience) เพริาะฉะนั�นนักการิตลุ่าด้ห็ริ่อนักสื่่�อสื่าริข้องตริาสื่ินคิ้า
ต้องมั�นใจวั�าเน่�อห็าสื่าริถื่กถือด้ริห็ัสื่โด้ยผ่้ริับสื่าริตามเจตนาห็ริ่อจุด้มุ�งห็มายข้องนักสื่่�อสื่าริตริาสื่ินคิ้า
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ตัวัตนข้องผ่้ริับสื่าริกลุุ่�มวััฒนธริริมย�อย คิ่อกลุุ่�มวััยริุ�นที�สื่นใจการิแต�งกายเป็นพิเศษ์ จะมีสื่ไตลุ่์
ที�โด้ด้เด้�นในเริ่�องการิแต�งกาย ด้้วัยเสื่่�อผ้าที�คิ�อนข้้างแตกต�างจากคินทั�วัไป โด้ยผ่้ริับสื่าริเป็นผ่้มีคิวัามริ่้
เกี�ยวักับแฟัชุั�น มีบุคิลุ่ิกที�กลุ่้าแสื่ด้งออกทางคิวัามคิิด้ คิิด้แตกต�าง เลุ่่อกทำาในสื่ิ�งที�ตนเองพึงพอใจเสื่มอ
โด้ยกลุุ่�มจะให็้คิวัามสื่ำาคิัญกับภาพลุ่ักษ์ณ์ข้องตัวัเอง มีคิวัามสื่นใจในเริ่�องการิแต�งกาย แลุ่ะการิกำาห็นด้
อัตลุ่ักษ์ณ์ข้องตนเองเสื่มอ เชุ�น การิใสื่�เสื่่�อสื่ีสื่ันสื่ด้ใสื่อย�างเป็นปริะจำา การิเปลุ่ี�ยนสื่ีผม แลุ่ะทริงผมให็ม�
อย่�บ�อยคิริั�ง การิแต�งกายแบบมีเลุ่เยอริ์ทับซึ่้อนเพ่�อให็้เสื่่�อผ้าด้่ด้ีมากยิ�งข้ึ�น การิเลุ่่อกใชุ้สื่ินคิ้า
ที�เป็นที�นิยมในข้ณะนั�น ห็ริ่อการิสื่ักบนริ�างกาย เป็นต้น สื่อด้คิลุ่้องทฤษ์ฏิีที�กลุ่�าวัวั�า วััฒนธริริมย�อย
ข้องวััยริุ�นนั�นมีพ่�นฐานมาจากคิวัามห็ลุ่ากห็ลุ่ายในริ่ปแบบการิด้ำาเนินชุีวัิตพฤติกริริมแลุ่ะคิวัามสื่นใจ
ข้องคินในกลุุ่�มนี�จะแสื่ด้งออกด้้วัยสื่ัญญะ เชุ�น เสื่่�อผ้า ทริงผม ริองเท้า ฯลุ่ฯ โด้ยสื่าเห็ตุที�ทำาให็้แต�งกาย
แบบนี�เพริาะวั�าคิวัามชุอบ แลุ่ะการิแต�งกายทำาให็้ริ่้สื่ึกมั�นใจ ได้้แสื่ด้งออกตัวัตน ได้้แต�งกายในสื่ิ�งที�เริาชุอบ
เพริาะมนุษ์ย์ให็้คิวัามห็มายข้องตนเอง ผ�านการิเชุ่�อมโยงข้องการิกำาห็นด้บทบาทห็น้าที� แลุ่ะริะบบคิุณคิ�า
ที�ติด้ตัวัมา อัตลุ่ักษ์ณ์จะเชุ่�อมโยงริะห็วั�างบุคิคิลุ่นั�นกับโลุ่กที�เข้าอาศัยอย่� ห็ริ่อสื่ังคิมที�ตนเองอย่�นั�นเอง
ผ่ ้ คิ นจึ ง ไม� ห็ ยุ ด้ ที � จ ะสื่ริ้ า งอั ต ลุ่ั ก ษ์ณ์ เพริาะอำ า นาจเป็ น สื่ิ � ง ที � คิ นในกลุุ่ � ม พึ ง พอใจ
(ด้ิฐพงศ์ ปริะเสื่ริิฐไพฑ่ริย์, 2558 : 43-52) ตริงตามแนวัคิิด้ข้องกาญจนา แก้วัเทพ กลุ่�าวัวั�า เริ่อ� งข้อง “วััฒนธริริม”
เป็นเริ่อ� งทีเ� กีย� วัพันกับ “อำานาจ” (power) เน่อ� งจากวััฒนธริริมในสื่�วันทีเ� กีย� วัข้้องโด้ยเฉพาะกับเริ่อ� งเอกลุ่ักษ์ณ์
ข้องบุคิคิลุ่ห็ริ่อข้องสื่ังคิมนั�นเป็นแห็ลุ่�งที�มาข้องอำานาจบางชุนิด้ เชุ�น คิวัามมั�นใจในตนเอง
(self-confident) คิวัามภาคิภ่มิใจแลุ่ะริ่้สื่ึกมีศักด้ิ�ศริีในตัวัเอง (กาญจนา แก้วัเทพ, 2544 : 164)
2.3 ที่าการะ วอง กับการิบริิโภคิข้องกลุุ่�มวััฒนธริริมย�อย เด้นซึ่ี (2003) เสื่นอทฤษ์ฎีทาง
วัั ฒ นธริริมที � ศ ึ ก ษ์าวัั ย ริุ � น ที � ม องวัั ฒ นธริริมวัั ย ริุ � น ในฐานะสื่ิ น คิ้ า ทางเศริษ์ฐกิ จ แลุ่ะ
สื่ังคิม Wills นำาเสื่นอแนวัคิิด้วั�านักการิตลุ่าด้ในยุคิก�อนจะวัิเคิริาะห็์ “ตลุ่าด้ข้องวััยริุ�น”ด้ังจะเห็็นได้้
จากนิตยสื่าริวััยริุ�นที�เน้นเริ่�อง “การิบริิโภคิ” เป็นสื่ำาคิัญ (ปิ�นแก้วั เห็ลุ่่องอริ�ามศริี, 2553 : 43)
จากคิำาให็้สื่ัมภาษ์ณ์ข้องกลุุ่�มเป้าห็มายได้้อธิบายไวั้สื่ริุปได้้วั�า ในปัจจุบันโลุ่กมีการิเปลุ่ี�ยนแปลุ่ง
ไปเยอะแลุ่ะคิ�อนข้้างริวัด้เริ็วั การิแต�งกายตามกันแบบเม่�อก�อนจะลุ่ด้น้อยลุ่ง เน่�องจากอินเตอริ์เน็ต
ทำาให็้คินคิ้นห็าข้้อม่ลุ่ข้องตนเองได้้ไวั แลุ่ะริวัด้เริ็วักวั�าเม่�อก�อนมาก ริวัมถืึงผ่้ปริะกอบการิแบรินด้์
เสื่่�อผ้าก�อกำาเนิด้ข้ึ�นอย�างมากมาย ทั�งแบรินด้์ตา� งปริะเทศที�สื่ามาริถืสื่ั�งซึ่่�อได้้งา� ย แลุ่ะแบรินด้์ผป่้ ริะกอบการิ
ข้นาด้ย�อม ที�ออกแบบเสื่่�อผ้าด้้วัยสื่ไตลุ่์ที�ห็ลุ่ากห็ลุ่าย ผ่้คินจึงสื่ามาริถืที�จะกำาห็นด้คิวัามต้องการิ
ข้องตนเองได้้จากสื่่�อโซึ่เชุียลุ่ในม่อ ข้ึ�นอย่�กับวั�าผ่้บริิโภคิสื่นใจอะไริ แลุ่ะพริ้อมที�จะเลุ่่อกอะไริให็้กับตนเอง
การิแต�งกายตามกันแบบเม่อ� ก�อนจึงลุ่ด้น้อยลุ่ง งานวัิจยั จึงสื่ามาริถืสื่ริุปได้้วัา� วััยริุน� ทำาให็้เกิด้ตลุ่าด้แฟัชุัน� ข้ึน�
จนเป็นกริะบวันการิบริิโภคิ Hebdige (1976) ได้้กลุ่�าวัไวั้วัา� วััยริุน� ใชุ้วัธิ กี าริทีเ� ริียกวั�า ปะติด้ปะต�อ (Cut n Mix)
คิ่อการินำาสื่ัญญะทีม� อี ย่แ� ลุ่้วัในสื่ังคิม เลุ่่อกตัด้ทอนออกมา แลุ่้วัมาปริะกอบ ปะติด้ปะต�อ ให็้มคิี วัามห็มายให็ม�
ห็ริ่อเอกลุ่ักษ์ณ์แบบให็ม� จะเห็็นได้้วั�า กลุุ่�มเป้าห็มายที�ให็้สื่ัมภาษ์ณ์นั�นเป็นตัวัแทนข้องวััฒนธริริมวััยริุ�น
แห็�งคิวัามห็ลุ่ากห็ลุ่าย ที�ได้้เลุ่่อกบริิโภคิสื่ินคิ้าที�ตนเองพึงพอใจ แลุ่้วันำามาปะติด้ปะต�อ
6.3 ข้อเสนอแนะที่ั�วไปั
1.ผลุ่การิศึกษ์าเริ่�องนี�นำาไปสื่่�การิวัิจัยเกี�ยวักับการิสื่่�อสื่าริแฟัชุั�นแลุ่ะวััฒนธริริมย�อยข้องแบรินด้์
ริวัมถืึง การิสื่ริ้างตริาสื่ินคิ้า เพ่�อให็้ผ่้บริิโภคิริับริ่้ตัวัตนข้องแบรินด้์ได้้อย�างคิริบถื้วัน แลุ่ะชุัด้เจน
2.สื่ามาริถืนำาการิสื่่อ� สื่าริแฟัชุัน� ไปศึกษ์าเริ่อ� งการิสื่่อ� สื่าริด้้านอ่น� ๆ ได้้ เชุ�น ชุุด้กีฬา ชุุด้เคิริ่อ� งแบบ เป็นต้น
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6.4 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1.ผ่้วัิจัยคิวัริใชุ้การิสื่ังเกตแบบมีสื่�วันริ�วัมในการิเก็บข้้อม่ลุ่ เชุ�น การิเข้้าไปสื่ังเกตแบบมีสื่�วันริ�วัมใน
วััฒนธริริมที�ศึกษ์า ทำาคิวัามริ่้จักแลุ่ะเริียนริ่้กิจกริริมข้องวััฒนธริริมนั�น ๆ
2.ผ่้วัิจัยคิวัริใชุ้การิสื่ังเกตแบบไม�มีสื่�วันริวัมในการิเก็บข้้อม่ลุ่งานวัิจัย เชุ�น การิเข้้าสื่ังเกตงานแฟัชุั�นโชุวั์
ริ้านจำาห็น�ายสื่ินคิ้า ห็ริ่อการิสื่ังเกตแบรินด้์อ่�น ๆ
6.5 ข้อจำากัดในงานวิจัย
1.เน่�องจากสื่ถืานการิณ์โคิวัิด้ ทำาให็้การิสื่ัมภาษ์ณ์กลุุ่�มเป้าห็มายแบบห็น้าต�อห็น้าเป็นไปได้้ยาก
แลุ่ะสื่ริ้างคิวัามลุ่ำาบากใจให็้ผ่้ถืก่ สื่ัมภาษ์ณ์ จึงมีคิวัามจำาเป็นอย�างสื่่งในการิสื่ัมภาษ์ณ์ผ�านโทริศัพท์ ทำาให็้
ผ่้วัิจัยไม�สื่ามาริถืสื่ังเกตปฏิิกริิยาอ่�นๆข้องกลุุ่�มเป้าห็มายได้้
2.เน่�องจากสื่ถืานการิณ์โคิวัิด้ ทำาให็้การิเก็บข้้อม่ลุ่ในริ้านคิ้าไม�สื่ามาริถืเกิด้ข้ึ�นได้้ เน่�องจากทางริ้านไม�
วัางข้ายสื่ินคิ้าในห็้างสื่ริริพสื่ินคิ้า ทางริ้านอย่ใ� นชุ�วังเปลุ่ีย� นคิอลุ่เลุ่คิชุัน� ให็ม� แลุ่ะสื่ถืานการิณ์โริคิริะบาด้ทีไ� ม�ปกติ
ทำาให็้แบรินด้์เลุ่่อกจำาห็น�ายในชุ�องทางออนไลุ่น์เท�านั�น
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