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 กิตติกรรมประกาศ  
 
 ขอบคุณพระเจาสําหรับ 3 ปเต็มในการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังความสุขและความ
ทุกขคลุกเคลากันอยางกลมกลอม 

แมวาวิทยานิพนธเลมนี้จะมีอุปสรรคท่ีไมไดคาดคิดและคาดฝนไวเกิดขึ้นมากมาย บางครั้ง
ก็รู สึกสนุกกับการแกปญหา บางครั้งก็รู สึกเหนื่อยและทอแท จนอยากเลิกลมกลางทาง แต
วิทยานิพนธเลมนี้ก็สําเร็จลุลวงจนได เพราะผูวิจัยไดรับกําลังใจ คําปรึกษา และคําแนะนําท่ีดีจาก
บุคคลตอไปนี ้

ขอกราบขอบพระคุณ ศ. สุกัญญา สุดบรรทัด ท่ีกรุณาใหเกียรติเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ และเปดโอกาสใหไดศึกษาวิทยานิพนธตามแนวทางท่ีผูวิจัยสนใจ ท้ังกระตุนเตือน 
แนะนํา ใหคําปรึกษา จนผูวิจัยมีมุมมองท่ีกวางออกไปจากเดิม ขอบพระคุณอาจารยอรุณ งามดี ท่ี
กรุณาเปนประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ โดยใหขอคิดดีๆ มากมาย ขอบพระคุณ ผศ. สุ
วัฒนา วงษกระพันธุ ท่ีสละเวลาเพ่ือใหความรู และคําแนะนําอันเปนประโยชนอยางยิ่งตองานวิจัย
ครั้งนี้ และขอบพระคุณ ผศ. ดร. อัศวิน เนตรโพธ์ิแกว สําหรับคําแนะนํา และมอบขอมูลสําคัญ
เกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ใหกับผูวิจัยไดใชประโยชนอยางครบถวนกระบวนความ 

และวิทยานิพนธเลมนี้ จะสมบูรณไมได ถาขาดขอมูลสําคัญของเหลานักสรางสรรคงาน
โฆษณา ขอขอบคุณพ่ีๆ ทุกคนท่ีสละเวลาใหขอมูลอันมีคาท่ีสุด (พวกพ่ีๆ เปนแรงบันดาลใจของผม
นะครับ) อีกท้ังขอบคุณหนุมๆ ชาวเมโทรเซ็กสชวล ท่ีใหความรวมมือในการตอบคําถามเปนอยางด ี
อยากบอกพวกคุณวา “วิทยานิพนธเลมนี้ เปนเรื่องของพวกคุณนะ” 

ท่ีลืมไมได ขอขอบคุณ คุณนก ท่ีเปนกําลังใจ คอยชวยเหลือ นัดหมายเหลาเพ่ือนครีเอทีฟ 
ใหผูวิจัยไดสัมภาษณ คุณตอม ท่ีแนะนําเพ่ือนชายเมโทรเซ็กสชวลมาใหขอมูล รวมท้ังนองนัท ท่ี
ชวยเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณหนุมๆ ชาวเมโทรท้ังหมด 

ขอบคุณเพ่ือนๆ ท่ีเรียนปริญญาโทดวยกัน ขอบคุณคุณแหมมท่ีชวนกันกลับมาเรียนท่ี
มหาวิทยาลัยแหงนี้อีกครั้ง คุณแต คุณหนุย ท่ีรวมกันสุมหัวทําวิทยานิพนธท่ีหอง 414 รวมท้ังคุณ
แอน ท่ีไมรูอิโหนอิเหน อดหลับอดนอนมาชวยเหลือกัน 

ขอบคุณ คุณนุช สําหรับคําปรึกษา คําแนะนําดีๆ สําหรับการรื้อ การจัดระเบียบใหมของบท
ท่ี 4 และบทท่ี 5 และคุณคือตนตอไอเดียของแนวคิด “ดอกเดียว” นี้นะครับ และขาดไมได ขอบคุณ
นองตัวเล็ก สําหรับกําลังใจ ถามไถความคืบหนาและการกอกวนตลอดการทําวิทยานิพนธ 

สุดทายขอบพระคุณ คุณพอคุณแม คุณพ่ีสาวท้ังสองคน ท่ีสนับสนุนและใหโอกาสผูวิจัยได
เลือกทําทุกส่ิงทุกอยาง อยางมีอิสระ ขอบคุณทุกคน จากใจจริงครับ 
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ช่ือผูเขียน    นายโยธิน สวัสดิ์โยธิน 
อาจารยท่ีปรึกษา    ศ. สุกัญญา สุดบรรทัด 
สาขาวิชา    นิเทศศาสตรธุรกิจ 
ปการศึกษา    2550 
 

บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธเรื่อง การสรางภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศน มีวตัถุประสงคการศึกษาคอื 

 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะการนําเสนอความเปนชายแบบ“เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตร

โฆษณาทางโทรทัศน 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
3. เพ่ือศึกษากระบวนการสรางภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีปรากฏในภาพยนตร

โฆษณาทางโทรทัศน 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล”ท่ีปรากฏในภาพยนตร

โฆษณาทางโทรทัศน กับสินคาท่ีโฆษณา 
 

โดยผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหาภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน รวมท้ังหมด 15 
เรื่อง รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนในแตละเรื่อง และ
ผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนนั้น ไดสรางภาพ
ความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล โดยเลือกสะทอนภาพบางลักษณะออกมาเปนภาพตัวแทน 
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนท้ัง 15 เรื่องนั้น มีการนําเสนอภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กส
ชวลในลักษณะท่ีเหมือนและแตกตางกันโดยมี 8 ลักษณะดวยกันคือ 

1. มีการศึกษา มีหนาท่ีการงานระดับสูง 
2. มีฐานะ เปนท่ียอมรับในสังคม 
3. ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
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4. ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ  เจาสําอาง มีการใช
เครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 

5. สนใจในเรื่องแฟช่ัน ความทันสมัย ท้ังในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
6. แสดงออกถึงความเปนชายท่ีมีความเปนผูนาํ ม่ันใจในตวัเองสูง ฉลาด กลาตดัสินใจ มีน้ําใจ 

ออนโยนชางเอาอกเอาใจ เปนสุภาพบุรุษ 
7. พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรือ่ง ไมวาจะเปนการกนิ การดืม่ การพักผอน หรือ

การเขาสังคม 
8. นาช่ืนชม มีเสนหเปนท่ีดึงดดูตอเพศตรงขาม 

 
ซ่ึงลักษณะของความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีพบในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน

นี้จะแสดงออกในรูปแบบสัญญะ ท่ีส่ือความหมายของความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล โดยจะ
ถูกถายทอดออกมาเปนภาพ เสียง ภาษา และสัญลักษณ โดยรูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคดังกลาว
สามารถส่ือถึงลักษณะของผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลไดอยางชัดเจน รูปแบบภาพยนตรโฆษณาทาง
โทรทัศนนี้จึงเปนการสรางความหมายเพ่ือขายสินคา และยังเช่ือมความสัมพันธของสภาพสังคมท่ี
แตกตางกัน สินคาหรือบริการจะถูกแทนคุณคา โดยภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนจะเปนการแปล
ความหมายเกี่ยวกับสินคาและความสัมพันธกับมนุษย สูผูบริโภค กระบวนการผลิตภาพตัวแมน
ผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลนั้น จะเปนกระบวนการผลิตสรางโดยบริษัทโฆษณา ซ่ึงฝายสรางสรรค
งานโฆษณา จะเปนฝายท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการกําหนดลักษณะของภาพตัวแทนและเนื้อหาของ
ภาพยนตรโฆษณา โดยมีปจจัยอยู 4 ปจจัย คือ 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
2. ปจจัยดานนักโฆษณา 
3. ปจจัยดานตัวแสดง 
4. ปจจัยดานกลุมเปาหมาย 

ซ่ึงท้ัง 4 ปจจัยนี้ มีสวนสําคัญในการกําหนดสรางภาพตวัแทนความเปนชายแบบ เมโทร
เซ็กสชวล ในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนท้ัง 10 เรื่อง 
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Abstract 

 
The thesis on The construction of "metrosexual" male representation in television 

commercial movie has the following objectives :- 
1. To study the characteristics of the construction of "metrosexual" male representation 

in television commercial movie. 
2. To study the concept of symbolic consumption of "metrosexual" male representation 

in television commercial movie. 
3. To study the image making process of "metrosexual" male representation in television 

commercial movie. 
4. To study the correlation between image making process of "metrosexual" male 

representation in television commercial movie and commercial products. 
The content analysis technique was employed in studying 15 television commercial 

movies. Additionally, the in-depth interviews were conducted with creatives of the 
aforementioned television commercial movies and "metrosexual" males. Results of the research 
are as follow :-  The attributes of "metrosexual" male stereotypes constructed by the television 
commercial movies select some outstanding stereotys. The 15 television commercial movies have               
8 similar and different "metrosexual" male representations  stereotypes, as follow:-  

1. high-education, high-position status. 
2. high-social status. 
3. extra care of his body and health.  
4. extra care of his skin, beautifying and wear cosmetics to  nourish his skin.  
5. interested in fashion, modernize both information and technology. 
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6. representing men with leadership, self-confidence, smart,  make decision, kind-
hearted, tender and care and gentleman. 

7. delicate taste in every facet of life such as eating, drinking, relaxing and social life. 
8. admirable, sex appeal. 

 
The characteristic of the "metrosexual" male representation in relation to the concept of 

symbolic consumption in television commercial movies is to give connotations to commodities, 
such as graphics sound dialogues and symbolic. The aforementioned concept of symbolic 
consumption can clearly present the characteristic of "metrosexual" male. The concept symbolic 
consumption of television commercial movies is making up to have an effect on purchasing 
goods and  to  promote the relationship between varied social structures. Goods and service 
values that were replaced by television commercial movies, give connotations about commodities 
and human relationship to consumers. The making process of "metrosexual" male was created by 
advertising agencies. The creatives contribute to the stereotype making process of "metrosexual" 
male representation and television commercial movie content. The four influential factors of the 
process of making  "metrosexual" male representation are as follow:-  

1. production factor. 
2. advertiser factor. 
3. presenters factor.  
4. target factor.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1. ที่มา และความสําคญัของปญหา 
 
 ในพระคัมภีรไบเบิลจากบทปฐมกาล ไดบันทึกไววาพระเจาไดสรางมนุษยผูชายคนแรก
ขึ้นมา เพ่ือใหปกครองแผนดินและครอบครองสัตวและสรรพส่ิงตางๆ หลังจากนั้นจึงไดสรางผูหญิง
ขึ้นมาเพ่ือใหอยูเปนคูกับผูชาย และสืบเช้ือสายนับตั้งแตนั้นมา ความหมายของความเปนชายในพระ
คัมภีรนี้ถูกกําหนดขึ้นมาเพ่ือใหเปนผูนําและเปนผูครอบครองดูแลทุกส่ิงทุกอยางในโลกนี้  

 
 ประวัติศาสตรความเปนชายไดถูกประกอบสรางจากสังคมและวัฒนธรรมเรื่อยมา 
(Socially Constructed) ซ่ึงมีความแตกตางหลากหลาย และเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาตามแตละ
ยุคสมัย นักวิชาการไดทําการศึกษาเรื่องความเปนชาย (Masculinity) โดยไดคําตอบท่ีวาความเปน
ชายนั้นเปนส่ิงท่ีไดรับการสรางขึ้นจากสังคม Strate (กําจร หลุยยะพงศ, 2539) และยังสนับสนุนวา 
ชีววิทยาเปนตัวกําหนดใหเราเปนชายหรือหญิง แตสําหรับวัฒนธรรมกําหนดความหมายของความ
เปนชาย รูปแบบพฤติกรรมและบุคลิกลักษณะโดยเฉพาะตัวของการเปนชายและการเปนหญิง จึง
สามารถบอกไดวาความเปนชายไดรับการสรางจากสังคม 

 
ในสังคมไทยท่ีนับถือผูชายเปนใหญ เปนสังคมท่ีรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศ

อินเดีย และประเทศจีน โดยผานทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ ซ่ึงปรากฏวัฒนธรรมของ
ประเทศท้ังสองนี้ไมยกยองสตรี ดังเห็นไดจากมนูธรรมศาสตรของอินเดียซ่ึงมีขอความท่ีผูหญิง
จะตองไดรับความดูแลจากผูชายวา เม่ือเยาวบิดาเปนผูคุมครองรักษา เม่ือใหญเปนหนาท่ีของสามี 
และเม่ือแกเฒาเปนหนาท่ีของบุตรชาย (สังข พัธโนทัย, 2513:7 อางถึงใน ศิริกมล อธิวาสนพงศ, 
2548) อีกท้ังชาวจีนยังมีความเช่ือท่ีวาการมีบุตรหญิงถือวาขาดทุน ถาครอบครัวใดมีบุตรหญิงถือวา
ครอบครัวนั้นเคราะหราย เพราะวาบุตรหญิงเม่ือโตขึ้นตองไปเปนสมบัติของครอบครัวสามี พอแม
ไมมีสิทธิในตัวบุตรหญิงท่ีแตงงานแลวอีกตอไป (เรืองอุไร กุสลาศัย, 2513:23 อางถึงใน ศิริกมล 
อธิวาสนพงศ, 2548) 
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จากคํากลาวท่ีวา ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง ยอมแสดงใหเห็นวา
ผูชายมีความเปนผูนํา และถูกวางไวใหเหนือกวาผูหญิง หรือการใหความหมายผูชายวาเกงกวา
ผูหญิง ท้ังดานสติปญญาความสามารถ งานบางประเภทจึงสงวนไวใหผูชายเทานั้น อีกท้ังมีการ
แสดงออกถึงความเปนชายอยางชัดเจนเพ่ือใหมีลักษณะท่ีแตกตางกันอยางส้ินเชิงกับลักษณะของ
ผูหญิง  อยางในชวงท่ีลูกทานหลานเธอของเจานายไทย กลุมคนช้ันสูงในสมัยรัชกาลท่ี 4, 5, 6 ท่ีมี
โอกาสไดไปศึกษายังตางประเทศแลวนําความรูเพ่ือมาพัฒนาประเทศชาติ เม่ือกลับมาสูบานเกิด ก็
ไดหอบเอาอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกกลับมาดวย แมแตในเรื่องของการวางตัว การแสดงออก
ในความเปนชาย และความหมายของผูชายในยุคดังกลาวท่ีไดกลับมาจะเปนแบบสุภาพบุรุษ 
(Gentleman) คือเปนผูท่ีรูจักอดทน ยินดีท่ีจะเสียสละความสุขสวนตัว มีริมฝปากท่ีแข็งไมยิ้ม มี
ใบหนาเย็นชาไรความรูสึก และไมแสดงความดีใจในชัยชนะ หรือแสดงความเสียใจในความ
เจ็บปวด (ประภาพร ชินวงศ, 2546 อางถึงใน วรรณาภรณ สุขมาก 2547) 

 
หรืออยางในสมัยของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชายหนุมท้ังหลายจะแสดงออก

ถึงความเปนชายแบบดุดัน ชัดเจนในความแข็งแกรง มีความเปนผูนํา มีความอดทนกลาหาญ ไม
สนใจความสวยงามของรางกาย และไมมีเครื่องสําอาง ก็เพราะเนื่องจากยุคสมัยนั้นประเทศไดมีการ
ปฏิวัติวัฒนธรรมเพ่ือสรางชาติใหทัดเทียมอารยะประเทศ เรียกไดวาเปนยุคแหงระบบเหตุผล 
ความคิดและความเช่ือตางๆ ถูกจัดระเบียบใหมเพ่ือใหคนในชาติไดถือปฏิบัติเหมือนๆ กัน 
ความหมายของผูชายในยุคนี้ จึงแบงแยกอยางชัดเจนวาแบบไหนคือผูชาย แบบไหนไมใช (วรรณา
ภรณ สุขมาก, 2547) 

 
แตในยุคปจจุบัน เกิดมีความหมายใหมของความเปนผูชาย เรียกไดวาเปนผูชายประเภท

รักสวยรักงาม เทรนด "Metrosexual" จึงกลายเปนวิถีการใชชีวิตของผูชายในเมืองใหญท่ัวโลก ภาพ
หนุมอินเทรนดใสเส้ือเขารูป พรอมกระเปา รองเทาเขาชุด เดินไปเดินมาตามถนนพลุกพลาน
กลายเปนภาพท่ีหลายคนคุนตา ตางไปจากสมัยกอนท่ีคนมักมองวาผูชายท่ีสนใจรักษาสุขภาพ เขา
รานเสริมความงามเพ่ือทําเล็บ เสริมหลอ จะเปนพวกเกยไปเสียหมด 
 
  ความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล “Metrosexual” เปนคําท่ีใชเรียกหนุมชาวกรุงท่ีเปน
ผูชาย 100% ท่ีใหความสนใจเรื่องความสวยความงามมากเปนพิเศษ ใสใจดูแลตัวเองตั้งแตหัวจรด
เทา ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตัว รูปราง และผิวพรรณ ตองดูดีตลอดเวลา พวกเขาจึงใชเงินและเวลา
เพ่ือความสวยความงามมากกวาผูชายโดยท่ัวๆ ไป ในการซ้ือเส้ือผา เครื่องแตงตัว และผลิตภัณฑ
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ดูแลผิวพรรณ โดยไมสนใจวาใครจะคิดไปในแงอ่ืน ไมสนใจวาใครจะตีตราวาเปนเกย เพราะพวก
เขาสรางพ้ืนท่ีใหมในสังคมและมีนิยามใหกับตนเองเรียบรอยแลว (นิตยสาร Positioning, มกราคม 
2549) 

 
  คําวา เมโทรเซ็กสชวล เริ่มใชตั้งแตป ค.ศ.1994 โดยนักหนังสือพิมพชาวอังกฤษ มารก 
ซิมปสัน เขียนไวในบทความของเขาท่ีช่ือ “Here come the mirror men” ซ่ึงตีพิมพในหนังสือพิมพ 
Independent ฉบับวันท่ี 15 พฤศจิกายน หมายถึง ผูชายแทๆ ท่ีใหความสําคัญกับรสนิยมในการใช
ชีวิต พิถีพิถันกับรูปลักษณของตนเอง สนใจการถนอมรกัษาผิวพรรณและการแตงกายมากพอๆ กับ
ผูหญิง ในชวงแรกๆ ผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลจะมีแตเฉพาะในมหานครอยางนิวยอรค ลอนดอน 
ปารีส  และโตเกียว  แตปจจุ บันนี้ เราจะสามารถพบเห็นผูชายลักษณะนี้ได ทุก ท่ีแมแตใน
กรุงเทพมหานคร แบบฉบับของหนุม เมโทรเซ็กสชวล ก็คือ นักฟุตบอลระดับซุปเปอรสตารชาว
อังกฤษ  เดวิด  เบคแฮม  ผูชายท่ีใหความสําคัญกับเรื่องรูปลักษณของตนเองเปนอยางมาก 
นอกเหนือจากการเปนนักฟุตบอลช่ือดังแลว เขายังเปนท่ีรูจักในฐานะชายหนุมผูท่ีสวมตุมหูเพชร
และกําไล เขายังนุงโสรงและทาเล็บโดยไมสนใจตอคําวิพากษวิจารณใดๆ แตกลับยังไดรับความช่ืน
ชมจากหญิงสาวท่ัวโลกนอกเหนือจากเดวิด เบคแฮมแลว คนดังท่ีจัดวาเปนหนุมเมโทรเซ็กสชวล ยัง
ไดแก แบรด พิทท   ฮิวจ  แจ็คแมน และเอียน ทรอป ดังนั้นจึงไมแปลกท่ีจะเปนผลใหชายหนุมยุค
ใหมมากมายหันมาใหความสนใจกับรูปลักษณและความงามของตนเองบาง แทนท่ีจะใชสบูอาบน้ํา
ท่ัวไปกลับหันมาใชผลิตภัณฑเพ่ือการอาบน้ําสําหรับผูชายโดยเฉพาะ เม่ือคิดจะตัดผมก็ตองปรึกษา
นักออกแบบทรงผม หม่ันเขายิมเพ่ือเสริมสรางมัดกลาม 

 
และใน www.wordspy.com/words/metrosexual.asp ไดใหคาํจาํกดัความของคาํวา 

Metrosextual ไวดังนี ้
 
Metrosexual (met.roh.SEK.shoo.ul) n. An urban male with a strong aesthetic sense 

who spends a great deal of time and money on his appearance and lifestyle. 
 
มารก ซิมปสัน เขียนไววา “ลัทธิทุนนิยม และบริโภคนิยม ไดหยิบยื่นกางเกงในสีชมพู

บานเย็นใหกับผูชายแบบดั้งเดิมท่ีหยาบกระดาง พวกเขาทํางานหนักเพ่ือหาเงินมาใหภรรยาจับจาย
ใชสอย ผูชายแบบนี้ประหยัดเกินไป เสียฟอรม ตองถูกแทนท่ีดวยผูชายแบบใหมท่ีภรรยาตองหงอ 
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ผูชายแบบใหมท่ีวาคือ ผูชายเมโทรเซ็กสชวล กลุมท่ีนักการตลาดถวิลหาเปนท่ีสุด” (นุวีร เลิศบรรณ
พงษ, 2549) 

ในทศวรรษท่ี 1970 คือชวงเวลาท่ีผูหญิงเปนใหญ สามารถขยายพ้ืนท่ีครอบครองอํานาจ
ไดมากขึ้น เพราะมีกระแสการเรียกรองสิทธิสตรี ทําใหสงผลมาถึงทศวรรษท่ี 1980 หนวดเคราของ
ผูชายในยุคฮิปป จึงถูกโกนจนเกล้ียงเกลา ผิวหนาใสนวลเนียนขึ้น นักรองเพลงปอปผูชายช่ือดังรอย
ละ 99 หนาตาเก หลอ ผมส้ันสะอาดสะอาน น้ําเสียงและลีลาการเตนเหมือนผูหญิง แตกลับมีแฟน
สวยลอมเชาลอมเย็น 

 
จนถึงทศวรรษท่ี 1990 สถานการณของสังคมทุกดานเอ้ือใหผูชายกลายเปนเมโทรเซ็กส

ชวล มีพ้ืนท่ีใหยืนอยางสงางาม และผูหญิงสวนใหญยอมรับวามีเสนหกวาผูชายท่ัวไป ผูชายกลุมนี้
ทําใหหลายอยางเปล่ียนไป เชน ในหางสรรพสินคาช่ือดัง มีแผนกเครื่องสําอางสําหรับผูชายให
ทดลองใชแตอยูในระดับราคาสูงล่ิว และปจจุบันเริ่มมีสินคาสําหรับผูชายมากขึ้นเรื่อยๆ เชน โฟ
มลางหนา ครีมนวดผม และอยูในราคาท่ีสมเหตุสมผล ดังนั้น ในอนาคตสถานการณของตลาด
เครื่องสําอางผูชาย จะเริ่มคลายกับตลาดเครื่องสําอางผูหญิงหรืออาจมีมากกวา 

 
และก็ไมแปลกเลยท่ีกระแสความตองการสินคาและบริการเพ่ือความงามสําหรับผูชาย

จะเกิดขึ้นมากมายเปนเงาตามตัว ตั้งแตเครื่องสําอางบํารุงผิวสําหรับผูชายไปจนถึงสถานเสริมความ
งามสําหรับผูชาย แมกระท่ังนิตยสารผูชายอยาง FHM ก็ยังตองปรับตัวตามความตองการของผูอาน
เชนกันโดยปรับเพ่ิมเนื้อหาสวนท่ีเกี่ยวกับแฟช่ันของผูชายเพ่ิมมากขึ้น จนอาจจะกลาวไดวานี่คือเท
รนดของผูชายสมัยใหม ผลท่ีตามมาคือทําใหสินคาเครื่องสําอาง แฟช่ัน ตลอดจนสินคา และบริการ
ท่ีสอดคลองกับไลฟสไตลสําหรับคนกลุมนี้เติบโตควบคูไปดวย ในตางประเทศผูผลิตเครื่องสําอาง
เริ่ม ตระหนักในแนวโนมดังกลาวนี้ดี วงการโฆษณาขานรับดวยกับการลดทอนภาพลักษณความ
แข็งแรงบึกบึนของผูชายในโฆษณารถยนต และเบียร หันมาใชความนุมนวล และเฉียบ เนี้ยบ ของ
รูปลักษณแทน 

 จากการเปดเผยผลการวิจัยลาสุดเรื่อง “Meet the Bangkok Metrosexuals” ของ โอกิลวี่ 
แอนด เมเธอร (ประเทศไทย) เปนการรายงานเพ่ือใหนักการตลาดรูจัก Bangkok Metrosexuals ใน
ทุกๆ ดาน ผลวิจัยฉบับนี้สรุปวา “หนุมเมโทรไมใชจะทุมเทความสนไปท่ีเรื่องความสวยความงาม
เพียงอยางเดียว เขาเปนคนทันสมัยท่ีรักสุขภาพ ชอบการเปล่ียนแปลง กลาท่ีจะเปนผูนํากระแส
ใหมๆ ของสังคม นอกจากนี้ ยังสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ เปนคนท่ีชอบเรียนรู และพัฒนา
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ตนเองตลอดเวลา และมีความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน เพ่ือชีวิตท่ีประสบความสําเร็จ เนื่องจาก
สวนใหญเปนคนมีรายไดสูง และมีอาชีพท่ีม่ันคง จึงสามารถใชจายเงินในการชอปปง ซ้ือสินคา
ราคาแพง สินคาแบรนดเนม และใชชีวิตตามท่ีตนเองชอบ หนุมเมโทรเปนแบบฉบับของชายเจา
สําอางสมัยใหม ท่ีสาวๆ ยุคปจจุบันใหความสนใจ สมัยนี้ผูชายสามารถเขาไปใชบริการท่ีสปา หรือ
สถานความงามไดโดยท่ีเขายังถูกมองวาเปนผูชายแทอยู รูปแบบการส่ือสารกับหนุมเมโทร จะตอง
เปล่ียนไปจากท่ีเคยใชกับผูชายปกติท่ัวไป โดยใหเขากับ ไลฟสไตล และบุคลิกของเขา ซ่ึงนักการ
ตลาดและนักโฆษณา จะตองใหความสําคัญเรื่องนี้มากเปนพิเศษ เพราะถานักการตลาดอยากดึงเงิน
จากกระเปาของพวกเขา สินคาและบริการท่ีไรรสนิยม ดอยคุณภาพเตรียมปดการขายอยางเจ็บปวด
ไดเลย” (นิตยสาร Positioning, มกราคม, 2549) 

 
ส่ือโฆษณาพยายามสงภาพความเปนชายใหกับสังคม เพราะผูชายเปนกลุมผูซ้ือรายใหญ

ผูมีรายไดสูง (Wernick, 1991 อางถึงใน กําจร หลุยยะพงศ, 2539) โดยสะทอนภาพความเปนชายท่ีมี
อยูในสังคม และนําเสนอภาพของความเปนชาย ส่ือมวลชนเปนผูสรางความจริงใหสังคม ก็เทากับ
วาโฆษณาเลือกความเปนชายบางประการท่ีมีอยูในสังคม เขากันไดกับสินคาหรือบริการ สะทอน
ออกมาใหกับคนในสังคมทราบ กลาวคือ โฆษณาสรางความเปนชาย  

 
นักการตลาดและนักโฆษณาพยายามอยางยิ่งท่ีจะส่ือสารไปยังหนุมเมโทรเซ็กสชวล วา

เปนผูชายท่ีมีเสนหชวนหลงใหล ดูนุมนวลมากขึ้นจนเปนท่ีตองการของสาวๆ เพราะถาอยากจะเปน
ผูชายกลุมนี้ก็ไมไดยุงยาก เพียงแคใชผลิตภัณฑท่ีลงโฆษณาก็เปนไดแลว 

 
รูปแบบการส่ือสาร  โดยเฉพาะส่ือโทรทัศน จึงมีสวนสําคัญในการสรางความ

หมายความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ตัวเลขประมาณของมูลคาตลาดโฆษณาในส่ือโฆษณาทาง
โทรทัศนมีมูลคาสูงมากเม่ือเทียบกับส่ือส่ิงพิมพ ซ่ึงไดรับผลตอบแทนอยางนาพอใจ บรรดาผูผลิต
สินคาสําหรับผูชายตางใช ชองทางของโทรทัศน ในการเขาถึง กลุมเปาหมายอยางไดผล พรอมๆ 
กับสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคไดไมยาก ในปจจุบันสถานีโทรทัศนมีท้ังหมด 6 ชอง
สถานี ไดแก ชอง  3, 5, 7, 9, 11 และ ITV ซ่ึงในแตละชองมีจํานวนโฆษณาสินคาสําหรับผูชายมาก
ขึ้น ก็เพราะเพ่ือรองรับกระแสความตองการสินคา และบริการเพ่ือความงามสําหรับผูบริโภคชาย ส่ือ
โฆษณาทางโทรทัศนจึงเปนเหมือนแรงกระตุน ชวยสนับสนุน โนมนาวใหผูบริโภคชายหันมา
บริโภคสินคาเพ่ือรางกายและความงามมากขึ้น โดยการบริโภคนั้นไมไดเปนการบริโภคท่ี
คุณประโยชนของสินคาเปนหลัก แตเปนการบริโภคท่ีสัญญะ (Sign) หรือความหมายท่ีโฆษณา
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กําหนดสรางใหกับตัวสินคาหรือบริการนั้นๆ วาเปนส่ิงท่ีสามารถชวยใหผูชายดูด ีเปนท่ีพึงพอใจกับ
เพศตรงขาม ไดรับการยอมรับและแสดงใหเห็นถึงความเปนตัวตนท่ีแตกตางจากคนอ่ืนๆ  จึงเปน
งานท่ีสนใจศึกษาเพ่ือใหทราบถึงกระบวนการสรางความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” สําหรับ
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนสําหรับผูชายในปจจุบันเปนอยางไร และกระบวนการสรางนี้มี
ความสัมพันธกับรูปแบบการบริโภคอยางไรบาง 
 
1.2. ปญหานําการวิจัย 
 

1. ภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ของผูชายท่ีถูกนําเสนอในภาพยนตรโฆษณาทาง
โทรทัศนมีลักษณะอยางไรบาง 

2. รูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนเปนอยางไร 
3. การสรางภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนมี

กระบวนการอยางไร 
4. ภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนมี

ความสัมพันธกับสินคาท่ีโฆษณาอยางไร 
 
1.3. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะการนําเสนอความเปนชายแบบ“เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศน 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
3. เพ่ือศึกษากระบวนการสรางภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีปรากฏในภาพยนตร

โฆษณาทางโทรทัศน 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล”ท่ีปรากฏในภาพยนตร

โฆษณาทางโทรทัศน กับสินคาท่ีโฆษณา 
 
1.4. นิยามศัพท 
 
 เพ่ือใหไดมีความเขาใจในความหมายของคาํศัพทท่ีใชในการวิจยัไปในแนวทางเดยีวกนั 
จึงมีการกําหนดนิยามศัพทไวดังนี ้
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1. เมโทรเซ็กสชวล หมายถึง ความเปนชายอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีอาศัยอยูในเมืองใหญ เชน
กรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะพิเศษคือ มีการศึกษาและฐานะดี ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางประณีต
พิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกายของตน ทางดานสุขภาพ 

2. และความงาม สนใจเรื่องแฟช่ัน ใชเครื่องสําอางสําหรับผูชาย และใหความสําคัญพิถีพิถัน
กับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปน การกิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขาสังคม ใน
งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดแบงลักษณะผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลไวดังนี้ 
 Metro 1 หมายถึง มีการศึกษา มีหนาท่ีการงานระดับสูง 
 Metro 2 หมายถึง มีฐานะ เปนท่ียอมรับในสังคม 
 Metro 3 หมายถึง ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
 Metro 4 หมายถึง ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มี
การใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
 Metro 5 หมายถึง สนใจในเรื่องแฟช่ัน ความทันสมัย ท้ังในเรื่องขาวสาร และเทคโนโลยี  
 Metro 6 หมายถึง แสดงออกถึงความเปนชายท่ีมีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด 
กลาตัดสินใจ มีน้ําใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปนสุภาพบุรุษ 
 Metro 7 หมายถึง พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม 
การพักผอน หรือการเขาสังคม (วรรณาภรณ สุขมาก, 2547) 
 Metro 8 หมายถึง นาช่ืนชม มีเสนหเปนท่ีดึงดูดตอเพศตรงขาม 

3. ภาพตัวแทน หมายถึง การเสนอภาพท่ีเปนตัวแทนของส่ิงตางๆ ในงานวิจัยนี้หมายถึงการท่ี
นักโฆษณาผลิตรูปแบบ สรางความหมายของความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลใหเปนตัวแทน
ของสินคาหรือบริการ 

4. กระบวนการผลิตภาพตัวแทน หมายถึง การคัดเลือกคุณลักษณะเดนบางอยางของคน 
ส่ิงของ มาเนนใหโดดเดน เขาใจงาย และนํามาจัดวางใหสัมพันธกับส่ิงอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความหมาย
และคุณคา ในงานวิจัยนี้ หมายถึงกระบวนการผลิตรูปแบบ สรางความหมายของภาพตัวแทนความ
เปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีผานทาง เนื้อหา ภาพ เสียง สี ภาษาและรูปแบบของสัญญะเพ่ือการ
บริโภคในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนท้ังรูปธรรมและนามธรรม 

5. รูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภค ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง ภาพ แสง สี เสียง ภาษา และ
สัญลักษณท่ีถูกถายทอดและสรางความหมายท่ีภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนสรางใหกับตัวสินคา
นั้น 

 ภาพ หมายถึง ภาพผูชายท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
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 แสง หมายถึง  แสงท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน ซ่ึงแสดงความ
หมายความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล 

 สี หมายถึง สีท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนซ่ึงแสดงความหมายความเปน
ชายแบบเมโทรเซ็กสชวล 

 เสียง หมายถึง เสียงพูดท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนซ่ึงแสดงความ
หมายความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล 

 ภาษา หมายถึง ขอความท่ีเปนตัวหนังสือ และภาษาทางรางกาย ท่ีปรากฏในภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศนซ่ึงแสดงความหมายความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล 

 สัญลักษณ หมายถึง ส่ิงหนึ่งส่ิงใด และทาทางใดๆ ท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทาง
โทรทัศนซ่ึงแสดงความหมายความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล 

6. ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน หมายถึง คํา ขอความ เสียง เพลงประกอบ ภาพเคล่ือนไหว 
ท่ีปรากฏในโฆษณา เพ่ือใชในการส่ือสารขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ  และมีการจายเงินเพ่ือ
เสนอขอมูลนี้ผานส่ือโทรทัศน 

7. นักโฆษณา หมายถึง ผูท่ีทํางานอยูในฝายการบริการสรางสรรค มีหนาท่ีสรางสรรคและ
ผลิตงานโฆษณา เพ่ือใหไดซ่ึงส่ิงโฆษณาช้ินสมบูรณพรอมท่ีจะนําไปเผยแพรโดยส่ือมวลชน
ประเภทตางๆ 
 
1.5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. เพ่ือทราบถึงลักษณะการนําเสนอความเปนชายแบบ“เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศน 

2. เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการสรางภาพความเปนชายแบบ“เมโทรเซ็กชวล” ของ
ส่ือมวลชน โดยเฉพาะส่ือโทรทัศน ท่ีมีสวนในการสรางความเปนชายใหกับสังคมบริโภคนิยม 

3. เพ่ือทราบถึงลักษณะความสัมพันธของภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” กับรูปแบบการ
บริโภคท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 

4. เพ่ือใหเกิดการกระตุนการศึกษาเรื่องความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กชวล” ท่ีถูกนําเสนอผาน
ส่ือมวลชน 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
รูปแบบส่ือการโฆษณาทางโทรทัศน ถือไดวาเปนส่ือยอดนิยมของบรรดาผูผลิตสินคา

หรือบริการ ท่ีตองการประชาสัมพันธ นําเสนอขอมูลตางๆ ใหกับผูบริโภคและเปนชองทางการจัด
จําหนายสินคาหรือบริการอีกทางหนึ่งดวย การนําเสนอภาพความเปนชายในโฆษณาใหกับสินคา
หรือบริการตางๆ ไดถูกสรางขึ้นมามากมาย เพ่ือเปนตัวแทนของผูชายยุคใหม ผูชายแบบเมโทร
เซ็กชวล 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ใน

ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน จึงเปนศึกษาถึงกระบวนการสรางภาพตัวแทนความเปนชายแบบ 
“เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน โดยมีแนวคิดและทฤษฎีดังตอไปนี้ 

 
1. แนวคิดความเปนชาย 
2. แนวคิดรูปแบบการดําเนินชีวิต 
3. แนวคิดการตลาดและพฤติกรรมการตลาด 
4. แนวคิดโฆษณากับการสรางความเปนชาย 
5. แนวคิดภาพตัวแทน 
6. ทฤษฎีการบริโภคสัญญะ 
7. ทฤษฎีสัญญะวิทยา 
8. แนวคิดการผลิตงานโฆษณาทางโทรทัศน 
9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1. แนวคิดความเปนชาย 
  
 การพยายามหาคําตอบเรื่องท่ีมาของความเปนชายนั้น นักวิชาการจากหลากหลายแขนง
ไดผลสรุปท่ีระบุไดตรงกัน คือ ความเปนชายนั้นเปนส่ิงท่ีสรางจากกระบวนการทางสังคม ซ่ึงถา
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สังคมเกิดการเปล่ียนแปลง ความหมายของความเปนชายก็จะเปล่ียนแปลงดวยเชนเดียวกัน 
นักวิชาการยังสนับสนุนอีกวา (Strate 1992, 79 อางถึงใน กําจร หลุยยะพงศ 2539) “ชีววิทยาเปนตัว
กําหนดใหเราเปนชายหรือหญิง แตสําหรับวัฒนธรรมกําหนดความหมายของความเปนชายและการ
เปนหญิง จึงสามารถกลาวไดวา ความเปนชายไดรับการสรางจากสังคม” สอดคลองกันกับท่ี Marie 
Richmond-Abbott (1992, อางถึงใน วรรณาภรณ สุขมาก 2547) เสนอวา นอกเหนือจากปจจัยทาง
ชีวภาพ ท่ีสามารถบงบอกความแตกตางทางสรีระระหวางเพศชายและหญิง ซ่ึงส่ิงตางๆ เหลานี้ลวน
แตสงผลและครอบงําการแสดงออกของความเปนชายและหญิง และเสนอวาความเปนเพศหญิงและ
ชายมีความแตกตางกัน ยังขึ้นอยูกับสถานะทางชนช้ัน เช้ือชาติและภูมิหลัง และยังมีสวนในการ
สรางกระบวนการขัดเกลาบทบาททางเพศ อีกท้ังอิทธิพลของภาษา ส่ือมวลชน และระบบการศึกษา
ก็มีสวนในการกําหนดบทบาททางเพศเชนเดียวกัน 
 
 ในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ มีการใหความหมายความเปนชายแตกตางกันออกไป 
ประเภทของความเปนชายแบงออกเปน ความเปนชายแบบเกาและความเปนชายแบบใหม  
 
ความเปนชายแบบเกา 
 
 ในความเปนชายแบบเกานั้น เนนความมีอํานาจและการครอบงํา ความเปนชายมีความ
เปนใหญเหนือกวาความเปนหญิง โดยสืบตอจากยุคของสังคมลาสัตว สูยุคสังคมเกษตรกรรม ผูชาย
ก็ยังคงเปนแรงงานท่ีสําคัญ และมีอํานาจในสังคม เม่ือเขาสูสังคมยุคอุตสาหกรรม เกิดการ
เปล่ียนแปลงในระบบการผลิต ความตองการดานแรงงานเพ่ือทํางานในโรงงาน ผูชายก็ยังคงไดสิทธิ 
อํานาจในการทํางานนอกบาน 
 
 ผูชายแบบเกาจะมีลักษณะดังนี้  

1. ผูชายตองการการปองกันตนเองและมีความหวาดระแวง 
2. ผูชายซอนความรูสึก 
3. ผูชายดูแข็งแกรงและเอาชนะไมได 
4. ผูชายชอบการแขงขัน 
5. ผูชายเปนนายของโลกภายนอก 
6. ผูชายชอบพ่ึงตนเองและโดดเดี่ยว มีความเปนปจเจกชนสูง 
7. ผูชายคอยเปนผูควบคุมตลอดเวลา 
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จากลักษณะท้ัง 7 ประการท่ีกลาวมานั้น อาจสรุปไดวา ความเปนชายแบบเกานั้น เนน
เรื่องของอํานาจและการเปนผูครอบงํา โดยความหมายของผูชายตรงขามกับความเปนหญิง เชน
ผูชายมีลักษณะท่ีเก็บงําความรูสึกท่ีแทจริง ในขณะท่ีผูหญิงกลาแสดงความรูสึกท่ีตนเปน สอดคลอง
กับ Doyle ( กําจร หลุยยะพงศ, 2539) ท่ีวา ความเปนชายแบบเกาเนนความมีอํานาจและการครอบงํา
ของผูชาย ความหมายของผูชายจะเปนทางบวกมากกวา คือ ผูชายจะเขมแข็ง ผูหญิงแสดงอารมณ 
ผูชายอดทน 
  
ความเปนชายแบบใหม 
 
 หลังยุคทุนนิยมอุตสาหกรรม  ความเปนชายก็ยังมีความเปล่ียนแปลงตามการ
เปล่ียนแปลงของสังคม ไดมีการลดคุณคาบางอยาง จากยุค 1950 ท่ีผูชายตองเครงเครียด รับผิดชอบ
ตอครอบครัว อดทน มาถึงยุค 1960 ท่ีเกิดนิยามใหมจากนิตยสาร Playboy ท่ีระบุวาผูชายควร
สนุกสนาน รวมถึงปรัชญาแบบฮิปป จนกระท่ังยุค 1970 ไดมีการเรียกรองสิทธิสตรีขึ้น ผูหญิง
สามารถออกจากบานและทํางานได ไมจําเปนตองใหผูชายมาคอยดูแล ผูชายยุคใหมจึงเริ่มหันมา
ยอมรับสิทธิสตร ีเลิกการกดขี่ ใหคุณคาแกผูหญิง ไมมองเปนวัตถุทางเพศ เนนความเทาเทียมกันใน
สังคม ซ่ึงทําใหผูชายมีความรูสึกถึงเสรีภาพตอการปลดปลอย แสดงความรูสึกของตัวเองออกมา 
สามารถท่ีจะออนแอหรือเขมแข็งได แลวแตเวลาและสถานการณท่ีเกิดขึ้น 
 
 Abbott (1992, อางถึงในศิริกมล อธิวาสนพงศ, 2548) สรุปถึง ความแตกตางของผูชาย
ยุคเกาและยุคใหม ตามตารางดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 2.1. แสดงความแตกตางระหวางผูชายแบบเกาและผูชายยุคใหม 
  

ผูชายแบบเกา (Traditional Male) ผูชายยุคใหม (New Male) 
มีความเขมแข็งดานพละกําลังทางรางกาย มี

ความกาวราวรุนแรง 
(Physical and Aggression) 

มีประสบความสําเร็จในชีวติดานเศรษฐกจิจาก
ความเฉลียวฉลาด มีปฏิสัมพันธท่ีด ี

(Economic achievement, Intelligence, 
interpersonal skills) 

ไมแสดงอารมณท่ีออนไหว หรือความรูสึกท่ี
แทจริงออกมา 

(Not emotionally sensitive or self-revealing) 

แสดงอารมณท่ีออนไหว และสามารถเปดเผยได
กับผูหญิง 

(Emotionally sensitive and self-expressive with 
women) 

จะคบคาสมาคมเฉพาะในหมูผูชาย 
(Prefers company of men) 

ชอบคบคาสมาคมกับหมูผูหญิง 
(Prefers company of women) 

มีความสนิมสนมกับผูชายดวยกันแตจะไม
ใกลชิด 

(Strong male bonds but no intimacy) 

มีความสัมพันธกับเพศตรงขามเพ่ือสงเสริม
สนับสนนุซ่ึงกันและกนั 

(Heterosexual relationships as a source of 
support) 

การแตงงานคือความจาํเปน ไมใชมาจากความ
รักโรแมนติก 

(Marriage as necessity, not romantic) 

แตงงานดวยความรกั 
(Romantic marriage) 

ใชอํานาจครอบงําผูหญิง 
(Domination of women) 

มีความเสมอภาคซ่ึงกนัและกนั 
(Equal relationship) 

เพศสัมพันธเปนส่ิงท่ีสําคัญ และการมี
ความสัมพันธทางเพศกับผูหญิงหลายคนถือเปน

เรื่องธรรมดา 
(Sexual double standard) 

เซ็กสไมใชส่ิงสําคัญ 
(Less of double standard) 

มีทัศนคตใินการมอง และแบงผูหญิงออกเปน
ผูหญิงท่ีดีและเลว 

(Good girl/Bad girl) 

มีทัศนคตใินการมองผูหญิงวาแตละคนยอมมี
ความแตกตางกัน 

(Women seen more as individuals) 
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ความเปนชายในสังคมไทย 
 
 ความเปนชายถูกสรางขึ้นจากสังคม ในสังคมไทยก็เชนเดียวกัน สามารถแบงยุคสมัย
ของความเปนชายไดเปน 3 ชวงคือ (กําจร หลุยยะพงศ, 2539) 
 
ความเปนชายในสังคมแบบเกา 
 
 ในสังคมไทยยุคแรก ความเปนชายไดรับอิทธิพลของศาสนาพุทธ และพราหมณ รวมถึง
การเมืองการปกครองจากประเทศอินเดีย เขมร และสังคมตะวันตก ในยุคแรกไมวาจะเปนลัทธิการ
ปกครอง รวมถึงศาสนา อิทธิพลดังกลาวมีผลสะทอนจนมาถึงสังคมปจจุบันตอการสรางความเปน
ชาย เพราะคติความเช่ือของอินเดีย ลวนใหความสําคัญตอผูชาย ตามความเช่ือของการปกครองให
คุณคาหรืออํานาจตอผูชายเทานั้น โดยเฉพาะเม่ืออยูในฐานะของชนช้ันผูปกครอง 
 
 ศาสนาพุทธและพราหมณ ตางใหความสําคัญกับผูชายเปนหลัก ศาสนาพุทธท่ีไดรับ
จากลังกา นิกายเถรวาท ก็ไมมีนักบวชหญิงความเช่ือดังกลาวทําใหเกิดการดูถูกผูหญิง และเชิดชู
ผูชาย เพราะผูชายสามารถบวชเรียน ทดแทนคุณพอแมได อันทําใหสถานภาพของความเปนชายมี
ฐานะทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น และเปนจุดใหผูชายไดเกิดการเรียนรูในโลกตอไป จนเกิดคํานิยามวา 
ลูกผูชายความรูคอืทรัพย ความคดิดังกลาวสงผลใหผูชายเปนผูเดนิทางไปในโลกกวางเสาะหาครูท่ีด ี
หรือเดินทางแสวงหาความรู โลกของผูชายจึงอยูภายนอก 
 
 สอดคลองกับท่ี นิธิ เอ่ียวศรีวงศ (2538, อางถึงใน วรรณาภรณ สุขมาก, 2547) กลาววา 
คนไทยในสมัยโบราณสงวนตําแหนงผูปกครองเอาไวใหผูชายเทานั้น เพราะคุณสมบัติของ
ผูปกครองท่ีดีในทรรศนะคนไทย ลวนตรงกับคุณสมบัติของผูชายท้ังส้ิน คือ ใจกวาง รูจักให, ใจเย็น
ไมโกรธ, ใจคอหนักแนน กลาไดกลาเสีย เด็ดขาด เท่ียงธรรม ฯลฯ ในวัฒนธรรมไทย โลกภายนอก
หมูบานเปนภารกิจของผูชาย ไมวาจะเปนการเขาเวรรับราชการ, การบวชเรียน, การแสวงหาความรู 
ช่ือเสียงเกียรติยศ, ออกไปทําสงคราม สวนโลกของผูหญิงนั้นมีศูนยกลางอยูท่ีบาน 
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ความเปนชายที่ไดรับอิทธิพลจากชาติตะวันตก 
 
 ความเปนชายในสังคมไทยยุคท่ีสอง ไดรับวัฒนธรรมความคิดมาจากชาติตะวันตก ส. 
ศิวรักษ (2537) สรุปวา หลังจากการเปดประเทศในรัชกาลท่ีส่ี รวมถึงการสงบุตรหลานไปเรียนยัง
ตางประเทศ ยุคแรกของการสงบุตรหลานนั้น ยังคงเปนบุคคลช้ันสูงหรือลูกหลานของกษัตริย การ
กลับมาเมืองไทย ก็ยังคงฐานะทางสังคมไวไดไมเกิดการดูถูกวัฒนธรรม หรือสภาพสังคมไทย แต
ชวงรัชกาลท่ีหก การสงบุตรหลานของคนธรรมดามีมากขึ้น และเม่ือกลับมา การดํารงฐานะของตน
เม่ืออยูในตางประเทศไดก็คือ การดูถูกวัฒนธรรมไทย และทําการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมไทย เพราะ
เห็นวาไมดีและไมเหมาะกับตนเอง ซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจนในยุคสมัยรัชกาลท่ีเจ็ด และสงผลสืบเนื่อง
ตอการเปล่ียนแปลงการปกครอง การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมไทย โดยการประยุกตเอาความเปน
ตางชาติหรือความเปนสากล เขามาปรับเปล่ียนกับสังคมไทย ไมวาจะเปนวัฒนธรรม คานิยมตางๆ 
รวมถึงความเปนชาย ก็ไดรับการเปล่ียนแปลงอีกครั้งหนึ่ง 
 
 การกล่ันกรองแนวคิดเรื่องความเปนชายในสังคมยุคนี้  อํานาจและการครอบงํา มาจาก
ชนช้ันผูปกครองเปนหลัก ซ่ึงเรียนรูแนวคิดความมีอํานาจของผูชาย จากสังคมอุตสาหกรรมของ
ตางประเทศ ผนวกกับแนวคิดเดิมของสังคมช้ันสูงไทยท่ีสืบตอจากยุคแรก ไดถายทอดแนวคิดความ
เปนชายผานใหกับประชาชน โดยการใหการศึกษาท้ังผูหญิงและผูชายผานวรรณกรรม ฯลฯ ให
ยอมรับแนวคิดความมีอํานาจของผูชาย เกิดนิยามความเปนชายวา มีอํานาจเหนือกวาผูหญิงในทุกๆ 
ดาน เปนผูหาเล้ียงครอบครัว ทําประโยชนตอประเทศชาติ มีคุณคามากกวาผูหญิง 
 
 นอกจากนี้ยังมีแนวคิดอีกประการท่ีสงผลตอความเปนชาย คือความเปนชายในแนวคิด
เรื่องการเปนสุภาพบุรุษ (Gentleman) ท่ีเริ่มตนเกิดขึ้นจากการเปดประเทศในสมัยรัชกาลท่ีส่ี ทําใหมี
โอกาสติดตอกับประเทศตะวันตก และลูกหลานของเจานายไทยรวมถึงกลุมชนช้ันสูงขณะนั้นไป
เรียนหนังสือท่ีตางประเทศ แลวกลับมารับใชสังคมไทย ซ่ึงตรงกับสมัยพระนางเจาวิคตอเรียของ
อังกฤษครองราชย โดยความเปนสุภาพบุรุษในขณะนั้นตองเปนผูท่ีรูจักอดทน ยินดีท่ีจะเสียสละ
ความสุขสวนตัว มีริมฝปากท่ีแข็ง ไมยิ้มหรือในแบบท่ีเรียกวา Stiff Upper Lip มีใบหนาเย็นชาราว
กับไรความรูสึก และไมแสดงความดีใจในชัยชนะหรือแสดงความเสียใจในความเจ็บปวดพายแพ 
สวนในสมัยรัชกาลท่ีหก ภาพของความเปนชายไดถูกนําไปรวมกับความรักชาติ มีเอกภาพ มีวินัย 
ซ่ึงสวนหนึ่งอาจเปนเพราะปจจัยทางการเมืองท้ังภายนอกและภายใน ทําใหความเปนชายในยุคนี้จึง
ตองไมออนแอ เสียสละ ปกครองบานเมือง และสถาบันกษัตริย ตอมาในสมัยรัชกาลท่ีเจ็ดและแปด 
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เปนชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครองภายในประเทศ และเปนชวงการเกิดสงครามโลกครั้งท่ี
สอง ทําใหระบบเหตุผลเปนส่ิงมีพลังอํานาจมาก ความคิดความเช่ือท้ังหลายจะถูกจัดระเบียบเพ่ือให
คนในชาติทําในส่ิงเดียวกัน ความหมายของความเปนชายในยุคนี้ จึงมีการแบงแยกวาอยางไหน
ผูชาย และอยางไหนไมใช ผูชายในยุคนี้จึงแสดงออกอยางตรงขามกับผูหญิงอยางชัดเจน คือมีความ
แข็งแกรง เปนผูนําท่ีอดทน กลาหาญ ไมสนใจความสวยงามของรางกายและไมใชเครื่องสําอาง
เพราะอาจถูกมองวาไมใชผูชาย(ประภาพร ชินวงศ, 2546 อางถึงใน วรรณาภรณ สุขมาก, 2547) 
 
ความเปนชายแบบใหม ยุคปจจุบัน 
 
 ไดเกิดการตั้งคําถามเกี่ยวกับความเปนชายแบบเกาท่ีมุงเนนอํานาจและการครอบงํา โดย
ไดรับอิทธิพลจากตางประเทศ ในยุคของการเรียกรองสิทธิเสรีภาพของสตรีในทศวรรษท่ี 60 ทําให
สตรีไทยท่ีมีการศึกษาสูง ไดรับแนวคิดและตระหนักถึงความไมเทาเทียมกัน ผลของการเรียกรอง 
เริ่มกอเกิดความตระหนักถึงความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงในสังคมไทยจนถึงปจจุบัน 
รวมท้ังความเขาใจในความเปนชายซ่ึงแทจริงนั้น ไมไดมีความหมายถึงอํานาจและการครอบงํา
ผูหญิงจากแนวคิดของสังคมอุตสาหกรรมอีกตอไป และอิทธิพลจากตางประเทศในการนิยามความ
เปนชายยุคใหม จากนิยามของฮิปป ท่ีวามีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมไดมีอํานาจหรือ
ครอบงําเหนือผูหญิงเหมือนในยุคแรก และในยุคนี้ไดมีการกําหนดสรางความเปนชายจากส่ือ
นิตยสารตางๆ เชน นิตยสารแมน และหนุมสาว ท่ีมีการนําเสนอภาพของผูชายท่ีวา มีความโลดโผน 
เขมแข็ง มีกิจกรรมภายนอกบาน กลาไดกลาเสีย ซ่ือสัตยตอคําพูด ซ่ึงเปนคุณสมบัติของผูชายนักเลง
แบบเกา แตเริ่มเอาใจใสกับการแตงตัวจนถึงการระงับกล่ินตัว ซ่ึงภาพการแตงกายของผูชายในยุคนี้ 
จะเนนเส้ือผาท่ีคลายคลึงกับเครื่องแบบของขาราชการ ท้ังแบบของทหารและตํารวจ ท้ังนี้เนื่องจาก
สังคมในยุคนี้ยังเนนเรื่องความเปนเอกภาพ มีความม่ันคงเปนปกแผน (ชาตร ีลีศิริวิทย, 2544 อางถึง
ในวรรณาภรณ สุขมาก, 2547) 
 
 ตอมาในชวงป 2529 นิตยสารผูชาย GM (Gentleman Magazine) ไดนําเสนอคําวา มาด
สุภาพบุรุษ ซ่ึงความหมายของคําวาสุภาพบุรุษ สามารถทําไดโดยการแตงกายใหเหมาะสมกับ
โอกาส มีการใชน้ําหอมเพ่ือสรางเสนห เพราะน้ําหอมคือส่ิงท่ีถูกทําใหผูชายเขาใจวา เปนคนมีเสนห
และเสริมบุคลิกภาพ เนนความสําคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพรางกาย ซ่ึงเบ้ืองหลังของความหมาย
สุภาพบุรุษนั้นคือ ความพยายามท่ีจะสรางคานิยมในเรื่องการแตงกาย และสุขภาพใหกับผูชายใน
แวดวงธุรกิจ ซ่ึงตองเครียดกับงาน ตองออกสังคมอยูเสมอ ส่ิงเหลานี้จะถูกแบงแยกวา  ควรทํางาน
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อยางไรเพ่ือลดความเครียด ควรออกสังคมอยางไรเพ่ือการยอมรับนับถือ ควรแตงการอยางไรเพ่ือให
ดูสงางาม และควรใชเวลาวางอยางไรเพ่ือผอนคลายสนุกสนาน ซ่ึงนักสังคมวิทยาไดกลาววา 
โฆษณาคือส่ิงท่ีทําใหแบบแผนการดํารงชีวิตเปนเรื่องของ Style (นฤพนธ ดวงวิเศษ, 2544 อางถึง
ในวรรณาภรณ สุขมาก, 2547) 
 

แตในยุคปจจุบัน เกิดมีความหมายใหมของความเปนผูชาย เรียกไดวาเปนผูชายประเภท
รักสวยรักงาม เทรนด "Metrosexual" จึงกลายเปนวิถีการใชชีวิตของผูชายในเมืองใหญท่ัวโลก ภาพ
หนุมอิน      เทรนดใสเส้ือเขารูป พรอมกระเปา รองเทาเขาชุด เดินไปเดินมาตามถนนพลุกพลาน
กลายเปนภาพท่ีหลายคนคุนตา ตางไปจากสมัยกอนท่ีคนมักมองวาผูชายท่ีสนใจรักษาสุขภาพ เขา
รานเสริมความงามเพ่ือทําเล็บ เสริมหลอ จะเปนพวกเกยไปเสียหมด 

 
ความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล “Metrosexual” เปนคําท่ีใชเรียกหนุมชาวกรุงท่ีเปน

ผูชาย 100% ท่ีใหความสนใจเรื่องความสวยความงามมากเปนพิเศษ ใสใจดูแลตัวเองตั้งแตหัวจรด
เทา ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตัว รูปราง และผิวพรรณ ตองดูดีตลอดเวลา พวกเขาจึงใชเงินและเวลา
เพ่ือความสวยความงามมากกวาผูชายโดยท่ัวๆ ไป ในการซ้ือเส้ือผา เครื่องแตงตัว และผลิตภัณฑ
ดูแลผิวพรรณ โดยไมสนใจวาใครจะคิดไปในแงอ่ืน ไมสนใจวาใครจะตีตราวาเปนเกย เพราะพวก
เขาสรางพ้ืนท่ีใหมในสังคมและมีนิยามใหกับตนเองเรียบรอยแลว (นิตยสาร Positioning, มกราคม 
2549) 

 

คําวา เมโทรเซ็กสชวล เริ่มใชตั้งแตป ค.ศ.1994 โดยนักหนังสือพิมพชาวอังกฤษ มารก 
ซิมปสัน เขียนไวในบทความของเขาท่ีช่ือ “Here come the mirror men” ซ่ึงตีพิมพในหนังสือพิมพ 
Independent ฉบับวันท่ี 15 พฤศจิกายน หมายถึง ผูชายแทๆ ท่ีใหความสําคัญกับรสนิยมในการใช
ชีวิต พิถีพิถันกับรูปลักษณของตนเอง สนใจการถนอมรักษาผิวพรรณและการแตงกายมากพอๆ กับ
ผูหญิง ในชวงแรกๆ ผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลจะมีแตเฉพาะในมหานครอยางนิวยอรค ลอนดอน 
ปารีส  และโตเกียว  แตปจจุ บันนี้ เราจะสามารถพบเห็นผูชายลักษณะนี้ได ทุก ท่ีแมแตใน
กรุงเทพมหานคร ดังนัน้จึงไมแปลกท่ีจะเปนผลใหชายหนุมยุคใหมมากมายหันมาใหความสนใจกบั
รูปลักษณและความงามของตนเองบาง แทนท่ีจะใชสบูอาบน้ําท่ัวไปกลับหันมาใชผลิตภัณฑเพ่ือ
การอาบน้ําสําหรับผูชายโดยเฉพาะ เม่ือคิดจะตัดผมก็ตองปรึกษานักออกแบบทรงผม หม่ันเขายิม
เพ่ือเสริมสรางมัดกลาม 
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จากการเปดเผยผลการวิจัยลาสุดเรื่อง “Meet the Bangkok Metrosexuals” ของ โอกิลวี่ 
แอนด เมเธอร (ประเทศไทย) เปนการรายงานเพ่ือใหนักการตลาดรูจัก Bangkok Metrosexuals ใน
ทุกๆ ดาน ผลวิจัยฉบับนี้สรุปวา “หนุมเมโทรไมใชจะทุมเทความสนไปท่ีเรื่องความสวยความงาม
เพียงอยางเดียว เขาเปนคนทันสมัยท่ีรักสุขภาพ ชอบการเปล่ียนแปลง กลาท่ีจะเปนผูนํากระแส
ใหมๆ ของสังคม นอกจากนี้ ยังสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ เปนคนท่ีชอบเรียนรู และพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา และมีความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน เพ่ือชีวิตท่ีประสบความสําเร็จ เนื่องจาก
สวนใหญเปนคนมีรายไดสูง และมีอาชีพท่ีม่ันคง จึงสามารถใชจายเงินในการชอปปง ซ้ือสินคา
ราคาแพง สินคาแบรนดเนม และใชชีวิตตามท่ีตนเองชอบ หนุมเมโทรเปนแบบฉบับของชายเจา
สําอางสมัยใหม ท่ีสาวๆ ยุคปจจุบันใหความสนใจ สมัยนี้ผูชายสามารถเขาไปใชบริการท่ีสปา หรือ
สถานความงามไดโดยท่ีเขายังถูกมองวาเปนผูชายแทอยู รูปแบบการส่ือสารกับหนุมเมโทร จะตอง
เปล่ียนไปจากท่ีเคยใชกับผูชายปกติท่ัวไป โดยใหเขากับ ไลฟสไตล และบุคลิกของเขา ซ่ึงนักการ
ตลาดและนักโฆษณา จะตองใหความสําคัญเรื่องนี้มากเปนพิเศษ เพราะถานักการตลาดอยากดึงเงิน
จากกระเปาของพวกเขา สินคาและบริการท่ีไรรสนิยม ดอยคุณภาพเตรียมปดการขายอยางเจ็บปวด
ไดเลย” (นิตยสาร Positioning, มกราคม, 2549) 

 
จุดเดนของผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล จากการสํารวจของนิตยสาร ออสเตอร (Oyster) 

ฉบับเดือน กุมภาพันธ ค.ศ. 2002 (นุวีร เลิศบรรณพงษ, Metrosextal Marketing) 
 

1. อาศัยอยูในเมืองใหญ เชน นิวยอรก, ลอนดอน, ซานฟรานซิสโก, มิลาน 
2. มีการศึกษาด ีฐานะดี และความสามารถเฉพาะตัวสูง 
3. ดูแลเอาใจใสตัวเองเหมือนไขในหิน พิถีพิถันทุกขั้นตอนในการแตงตัว 
4. มีวิถีชีวิต (Lifestyle) เหมือนผูหญิงและเกยผสมกัน 
5. ชอบแฟช่ันเปนชีวิตจิตใจ รูจักดีไซนเนอรเกือบทุกแบรนด 
6. ชอบงานดีไซนทุกประเภท ไมวาจะเปน กราฟก ดีไซน  (Graphic Design) ไฟน 

อารต (Fine Art) งานโฆษณา (Advertising) 
7. คารมดี มีผูหญิงมาติดพันเยอะ เจาชูประตูดิน 
8. มีรองเทามากกวา 10 คู ในตูเก็บรองเทา มีเส้ือผาเกิน 100 ตัว จนลนตู และมีน้ําหอม

มากมายคลายเคานเตอรเครื่องสําอาง 
9. เปนผูชายท้ังแทง ไมไดเปนเกย และมีศิลปะบนเตียงอยูในระดับเพลบอย (Playboy) 

มืออาชีพ 
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ส่ือโฆษณาพยายามสงภาพความเปนชายใหกับสังคม เพราะผูชายเปนกลุมผูซ้ือรายใหญ
ผูมีรายไดสูง (Wernick, 1991 อางถึงใน กําจร หลุยยะพงศ, 2539) โดยสะทอนภาพความเปนชายท่ีมี
อยูในสังคม และนําเสนอภาพของความเปนชาย ส่ือมวลชนเปนผูสรางความจริงใหสังคม ก็เทากับ
วาโฆษณาเลือกความเปนชายบางประการท่ีมีอยูในสังคม เขากันไดกับสินคาหรือบริการ สะทอน
ออกมาใหกับคนในสังคมทราบ กลาวคือ โฆษณาสรางความเปนชาย  

 
รูปแบบการส่ือสาร  โดยเฉพาะส่ือโทรทัศน จึงมีสวนสําคัญในการสรางความ

หมายความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล บรรดาผูผลิตสินคาสําหรับผูชายตางใช ชองทางของ
โทรทัศน ในการเขาถึง กลุมเปาหมายอยางไดผล พรอมๆ กับสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคไดไมยาก ในปจจุบันสถานีโทรทัศนมีท้ังหมด 6 ชองสถานี ไดแก ชอง 3, 5, 7, 9, 11 และ 
ITV ซ่ึงในแตละชองมีจํานวนโฆษณาสินคาสําหรับผูชายมากขึ้น ก็เพราะเพ่ือรองรับกระแสความ
ตองการสินคา และบริการเพ่ือความงามสําหรับผูบริโภคชาย ส่ือโฆษณาทางโทรทัศนจึงเปนเหมือน
แรงกระตุน ชวยสนับสนุน โนมนาวใหผูบริโภคชายหันมาบริโภคสินคาเพ่ือรางกายและความงาม
มากขึ้น และความหมายท่ีโฆษณากําหนดสรางใหกับตัวสินคาหรือบริการนั้นๆ วาเปนส่ิงท่ีสามารถ
ชวยใหผูชายดูดี เปนท่ีพึงพอใจกับเพศตรงขาม ไดรับการยอมรับและแสดงใหเห็นถึงความเปน
ตัวตนท่ีแตกตางจากคนอ่ืนๆ  

 
แนวคิดความเปนชายนี้ ผูวิจัยนํามาใชเพ่ือชวยใหเขาใจถึงท่ีมาของความเปนชายท่ีถูก

สรางขึ้นมานับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วามีลักษณะอยางไร และเพ่ือใหเขาใจถึงความหมายของ
ความเปนชายท่ีชัดเจนมากขึ้น  

 
2.2. แนวคิดรูปแบบการดําเนินชีวิต 
 
 ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographic Characteristics) เปนเกณฑหนึ่งในการแบงสวน
ทางการตลาด (Market Segmentation) โดยการวิเคราะหถึงความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคจาก
การศึกษาพฤติกรรมการแสดงออก ผูบริโภคจะถูกแบงออกเปนกลุมๆ โดยอาศัยเกณฑของลักษณะ
ทางจิตวิทยาดังตอไปนี้ คือ บุคลิกภาพ (Personality) และ หรือ รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) 
(ณัฐวุฒ ิศรีกตัญู, 2540) 
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 บุคลิกภาพ (Personality) คือรูปแบบของพฤติกรรมหรือนิสัยท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ
แตละบุคคล มีความม่ันคง และแปรเปล่ียนไดยาก อันเปนผลมาจากจิตใตสํานึกของแตละบุคคล 
(Henry Asseal, 1995) บุคลิกภาพ เปนปจจัยภายในท่ีมีสวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของ
ผูบริโภค ดังนั้นการศึกษาถึงบุคลิกภาพของผูบริโภค  จะทําใหนักการตลาดสามารถเขาใจถึง
พฤติกรรมของผูบริโภคไดอยางลึกซ้ึง ซ่ึงเปนประโยชนอยางมากในการกําหนดตําแหนงของสินคา 
(Product Positioning) และการแบงสวนการตลาด (Market Segmentation) นักการตลาดตองคนหา
บุคลิกลักษณะของลูกคาเปาหมายแลวนํามาประยุกตใชเพ่ือสรางบุคลิกของผลิตภัณฑและตรายี่หอ 
(Customer personality --> Product personality --> Brand personality)                                              
 
 รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) เปนการอธิบายถึงลักษณะการใชชีวิตของผูบริโภค 
วามีการจัดสรรปนสวนของเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ อยางไร ใหความสนใจในเรื่องใดเปน
พิเศษ และมีความคิดเห็นอยางไรตอสภาพแวดลอมทางสังคม 
 
 แนวคิดเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Concepts) เปนแนวคิดท่ีถูกนําเสนอขึ้น
ครั้งแรกในป 1963 โดย William Lazer (1963 อางถึงใน Joseph T. Plummer, 1974) โดย Lazer ได
ใหคําจํากัดความของรูปแบบการดําเนินชีวิตเอาไววา เปนการแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของวิถีการใช
ชีวิตท่ีแตกตางกัน โดยการสรางเปนรูปแบบท่ีพัฒนามาจากความตอเนื่องของการดําเนินชีวิตใน
สังคม 
 
 กาญจนา แกวเทพ(2541) ไดใหความหมายของรูปแบบการดําเนินชีวิตวา หมายถึง 
รสนิยม ความช่ืนชอบในการใชชีวิตของบุคคล และในทัศนะของ Mitchell ไดใหคํานิยามวา วิถีการ
ดําเนินชีวิตเปนศูนยกลางของการพัฒนาของบุคคล การกระทํากิจกรรมในชีวิตท่ีไมใชดานการเมือง 
(Civil Activities) และพฤติกรรมการบริโภค (Consumer Behavior) Mitchell มีหลักในการศึกษา
เกี่ยวกับวิถีชีวิตวา “คนเราเปนอยางท่ีเราเช่ือ เราฝน และเราใหคุณคา กลาวคือ เราพยายามใชชีวิต
อยางท่ีเราเช่ือ และทําความฝนของเราใหเปนจริง” 
 
 จากคํานิยาม รูปแบบการดําเนินชีวิต ดังกลาวจึงสามารถสรุปไดวา รูปแบบการดําเนิน
ชีวิต หมายถึง แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน หรือแบบของพฤติกรรมท่ีบุคคล
แสดงออกในชีวิตประจําวัน ซ่ึงบุคคลมีการแสดงพฤติกรรมในลักษณะท่ีแตกตางกัน ตาม
ประสบการณ ความเช่ือ ความรู ความรูสึก ความคิดเห็นท่ีมีตอเรื่องตางๆ 
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 วิธีการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ไดใชมาตรวัดลักษณะทางจิตวิทยา 
(Psychographics) ซ่ึงเปนวิธีการวัดเชิงปริมาณในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็น (Activities Interests and Opinions; AIOs) William D. Wells and Douglas J. Tigert ได
อธิบายการวัดแบบ AIOs วา เปนการวัดรูปแบบการดําเนินชีวิตในรูปของการจัดสรรเวลาตอ
กิจกรรมตางๆ เรื่องท่ีใหความสนใจ หรือเอาใจใสเปนพิเศษ และความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมของ
แตละบุคคล (Willam D. Wells and Douglas J. Tigert, 1971) 
 
 Reynolds and Darden ใหคําจํากัดความของกิจกรรม ความสนใจ และความคดิเห็นไววา 
(James F. Engel, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard, 1993) 
 

กิจกรรม หมายถึง การแสดงออกอยางเดนชัด เชนการซ้ือสินคา หรือการคุยกับเพ่ือน
บานเกี่ยวกับบริการใหมๆ ซ่ึงแมวาการแสดงออกเหลานี้จะสามารถสังเกตเห็นได แตก็เปนเรื่องยาก
ท่ีจะวัดถึงเหตุผลของการกระทําโดยตรง 

 
ความสนใจ เปนความสนใจบางวัตถุประสงค บางสถานการณ หรือบางเรื่อง ซ่ึง

หมายถึงระดับของความตื่นเตนท่ีเกิดขึ้นพรอมกับความเอาใจใสเปนพิเศษ หรือความเอาใจใสอยาง
ตอเนื่อง 

 
ความคิดเห็น เปน “คําตอบ” ของแตละบุคคลในการตอบสนองตอส่ิงเราท่ีเกิดขึ้นซ่ึง

เปรียบเสมือนเปน “คําถาม” ในลักษณะของการตีความ ความคาดหวัง และการประเมินผล เชน 
ความคาดหวังเหตุการณในอนาคต และการประเมินผลดีและผลเสียของการเลือกท่ีจะกระทําส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง 

 
Joseph T. Plummer (1974) ไดช้ีใหเห็นวา การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการวางแผน และการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ท้ังในดานการกําหนด
ผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมาย การวิเคราะหตลาด การวางตําแหนงสินคา (Product Positioning) การ
ส่ือสาร (Communication) การวางกลยุทธในการใชส่ือ (Media Strategies) การประเมินสถานการณ
ของสินคาหรือแบรนด และการแนะนําสินคาใหมเขาสูตลาด 
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Plummer ไดจําแนกตัวแปรยอยในการ พิจารณา กิจกรรม (Activities) ความสนใจ 
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ไวดังนี ้
 
ตารางที่ 2.2. แสดงตัวแปรยอยในการพิจารณา กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 
 
กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) ความคิดเห็น (Opinions) 

การงาน ครอบครัว เกี่ยวกับตัวเอง 
งานอดิเรก บาน ประเด็นทางสังคม 
กิจกรรมทางสังคม งาน การเมือง 
การพักรอน ชุมชน ธุรกิจ 
บันเทิง สันทนาการ เศรษฐกิจ 
สมาชิกสโมสร แฟช่ัน การศึกษา 
กิจกรรมในชุมชน อาหาร สินคาและบริการ 
เลือกซ้ือสินคา ส่ือตางๆ อนาคต 
กีฬา การประสบความสําเร็จ วัฒนธรรม 
 

Ronald D. Michman (1991)ไดช้ีใหเห็นถึงอิทธิพลของรูปแบบการดําเนินชีวิตตอ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดย Michman ไดอธิบายวา กระบวนการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภคท่ีเกิดขึ้นจากรูปแบบการดําเนินชีวิต ซ่ึงเปนผลมาจากอิทธิพลของ คานิยมสวนบุคคล 
(Personal Value) บุคลิกภาพ (Personality) และปจจัยตางๆ ทางสังคม เชน  วัฒนธรรม (Culture) 
วัฒนธรรมยอย (Subculture) ชนช้ันในสังคม (Social Class) กลุมอางอิง (Reference Groups) และ
ครอบครัว (Family) นอกจากนี้ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น 
(Opinions) เปนอีก  3 ปจจัยท่ีมีสวนในการกําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิต และสงผลตอ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของแตละบุคคล 
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กิจกรรม 

(Activities) 
ความสนใจ 
(Interests) 

ความคดิเห็น 
(Opinions) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1. อิทธิพลของรูปแบบการดําเนินชีวิตตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค Lifestyle 
Influences on Consumer Decisions (Ronald D. Michman, 1991) 

วัฒนธรรม 
(Culture) 

วัฒนธรรมยอย 
(Subculture) 

ชนช้ันในสังคม 
(Social Class) 
กลุมอางอิง 

(Reference Group) 
ครอบครัว 
(Family) 

  คานิยม     รูปแบบการดําเนนิชีวติ       บุคลิกภาพ 
 (Values)                (Lifestyle)           (Personality) 

การตัดสินใจ (Decisions) : 
ครอบครัว(Family) 

รายบุคคล (Individual) 

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 

วัตถุประสงค (Objective) 
เชิงเหตุผล (Rational) 

เชิงอัตตะวิสัย (Subjective) 
เวลา 

(Time Dimension) 
งบประมาณ 

(Budget Dimensions) 

การตัดสินใจเลือกสินคา 
(Product Decisions) 

การตัดสินใจเลือกแบรนด และราน 
(Brand and Store Decisions) 

ความปรารถนาดานการบรกิาร 
(Desired Services) 
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แนวคิดเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิตนี้ ผูวิจัยนํามาใชเพ่ือชวยใหเขาใจวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมของผูบริโภคกลุมเมโทรเซ็กสชวลในสังคมปจจุบัน ท่ีบริโภคสินคาหรือบริการท่ีส่ือ
โฆษณาไดสรางความหมายความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล 
 
2.3. แนวคิดการตลาดและพฤติกรรมทางการตลาด 
 

ตลาดและพฤติกรรมทางการตลาด คือ การเรียนรูเพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงสาเหตุหรือ
ส่ิงกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือสินคาหรือบริการ เพ่ือตอบสนองตอความตองการท้ัง
ทางกายภาพและจิตวิทยาของผูบริโภคนั้นนับเปนส่ิงสําคัญตอการบริหารการตลาดอยางยิ่งเพราะ
การตลาด คือ การตอบสนองความพอใจดวยสินคาหรือบริการขององคกรแกผูบริโภค (ศรีสุภา สห
ชัยเสรี, 2546) 

 
การจะทราบถึงสาเหตุหรือส่ิงกระตุนการซ้ือของผูบริโภคนั้น นักการตลาดจะตองเขาใจ

ตลาดและการจัดแบงตลาดเปนกลุมยอยตางๆ ตามลักษณะและพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภค
แตละกลุม ซ่ึงจะทําใหเกิดความสะดวกตอการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ในอันท่ีจะกระตุนหรือ
โนมนาวใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการในท่ีสุด 
 
การแบงสวนตลาดและการเลือกตลาดเปาหมาย (Market Segmentation and Target Market 
Selection) 
 
 การแบงสวนตลาด หมายถึง กระบวนการในการจัดแบงผูบริโภคท่ีมีลักษณะหรือ
พฤติกรรมในการดํารงชีวิตท่ีคลายคลึงกัน เชนทัศนคต ิความคิด ความเช่ือ ท่ีอยูอาศัย ระดับรายได 
สถานภาพทางสังคม หรือศาสนา ใหถือเปนกลุมผูบริโภคในตลาดสวนเดียวกัน และในแตละสวน
นั้น จะมีความแตกตางกันอยางเดนชัด การแบงสวนตลาดจึงเปนการแบงตลาดใหญ ออกเปนตลาด
ยอยหลายๆ สวน เพ่ือความสะดวกตอการบริหารงานการตลาดของผูบริหารการตลาดในปจจุบัน 
  
 การแบงสวนตลาดท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้น ตองคํานึงถึงเง่ือนไขตางๆ ในการจัดแบง 
ดังนี้ 

1. ตองวัดได คือ การใชเกณฑในการจัดแบงตลาดออกเปนสวนๆ ตองเปนเกณฑท่ี
สามารถระบุไดอยางชัดเจน เชน เพศ อายุ หรือปริมาณการใชสินคาหรือบริการ เปนตน ไมใชการ
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นําเกณฑท่ีกําหนดขึ้นจากทัศนคติหรือรสนิยมของผูบริหารการตลาดมาจัดแบง เชนการใชความ
สวยหรือความหลอ เหลานี้เปนตน 

2. สามารถเขาถึงไดดวยกลยุทธทางการตลาด  คือ  เ ง่ือนไขท่ีตองพิจารณาถึง
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรขององคกร เพ่ือการเขาถึงตลาดท่ีจัดแบงนั้นได 

3. ควรมีขนาดใหญเพียงพอตอการสรางกําไร หรือความคุมคาทางเศรษฐกิจแกองคกร 
 
เกณฑการแบงสวนตลาด 
 
 ในการแบงสวนตลาดออกเปนกลุมยอยนั้น  มีเกณฑในการจัดแบง ซ่ึงประกอบดวย 

1. ประชากรศาสตร เปนเกณฑท่ีนักการตลาดนิยมใชใหกับสินคาหรือบริการ โดยจะ
จัดแบงผูบริโภคออกเปนกลุมตามลักษณะตางๆ เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

2. ภูมิศาสตร โดยพิจารณาถึงลักษณะของท่ีตั้ง ขนาดของพ้ืนท่ีและสภาพทางเศรษฐกิจ
ของแตละพ้ืนท่ีเปนเกณฑ 

3. จิตวิทยา หรือสังคมศาสตร คือการนําปจจัยดานบุคลิกภาพ สถานภาพทางสังคม 
และแผนการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมมาเปนเกณฑในการจัดแบงตลาด กลาวคือ บุคคลทุกคน
ในสังคมจะมีคานิยม และความเช่ือวาตนเองอยูในชนช้ันใดของสังคม หรือมีความตองการท่ีจะเปน
คนในชนช้ันใด และจะแสวงหาส่ิงท่ีจะมาบงช้ีใหสังคมไดรับรูวาตนเอง คือ คนในชนช้ันนั้นๆ 

4. พฤติกรรม คือการนําประโยชนของสินคาหรือบริการ ความออนไหวดานราคาความ
ภัคดีในตรายี่หอ หรืออัตราการใชสินคาหรือบริการของผูบริโภค มาเปนเกณฑในการแบงสวน
การตลาด 
 

กลยุทธการเลือกตลาดเปาหมายสามารถกําหนดเปนกรอบการพิจารณาในการเลือก
ตลาดเปาหมายไดดังนี้ 

 
กลยุทธการเลือกตลาดมวลรวม (Mass Marketing) 
 
 เกิดจากการพิจารณาของนักการตลาด ท่ีพบวาความตองการของผูบริโภคท่ีมีตอสินคา
หรือบริการนั้นๆ ไมมีความแตกตางกันในแตละสวนของตลาด ดังนั้น กลยุทธนี้ จึงเหมาะสมกับ
สินคาหรือบริการขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของผูบริโภค 
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กลยุทธการเลือกตลาดเฉพาะ (Niche Marketing) 
 
 เปนกลยุทธท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในปจจุบัน เพราะจะมีความเหมาะสม
สําหรับองคกรท่ีมีศักยภาพทางการตลาดจํากัดและตองการเขาถึงผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพเปน
ท่ียอมรับของผูบริโภคภายในระยะเวลาส้ันๆ หรือเกิดขึ้นจากลักษณะของสินคาหรือบริการท่ีมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัผูบริโภคเพียงบางกลุมเทานั้น 
 
กลยุทธการเลือกตลาดเฉพาะหลายสวน (Multiple Niche Marketing) 
 
 มีความคลายคลึงกับกลยุทธการเลือกตลาดเฉพาะ แตจะเปนการเลือกตลาดเปาหมาย
มากกวา 1 สวนตลาดขึ้นไป โดยการพัฒนาสินคาหรือบริการ และแผนงานทางการตลาดท่ีแตกตาง
กันไปตามความตองการของตลาดแตละสวน ดังนั้น กลยุทธนี้จึงเหมาะสําหรับองคกรท่ีมีความ
พรอมในดานตางๆ โดยเฉพาะดานเงินทุน ท่ีจะใชเพ่ือดําเนินงานท่ีมีความหลากหลาย ท้ังในดาน
การผลิตสินคาจํานวนมากชนิดหลายตรายี่หอ รวมถึงการใชชองทางการจัดจําหนาย และการ
สงเสริมการขายท่ีแตกตางกันไปอีกดวย 
 
พฤติกรรมทางการตลาด 
 
 การบริหารการตลาด คือ ความพยายามคนหาวิธีการหรือชองทางในอันท่ีจะกระตุน
หรือจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการขององคกรใหมากกวาคูแขง เพ่ือสรางสวน
ครองตลาดใหมากท่ีสุด เพราะนั่นจะหมายถึง โอกาสในการสรางผลกําไรท่ีคุมคาใหแกองคกร
เพ่ิมขึ้นดวย 
  
พฤติกรรมและกระบวนการซ้ือของตลาดผูบริโภค 
 
 ตลาดผูบริโภค คือ ผูซ้ือสินคาหรือบริการเพ่ือการบริโภคของตนหรือภายในครอบครัว 
โดยไมไดเปนการซ้ือเพ่ือนําไปจําหนายตอ ดังนั้น นักการตลาดจึงจําเปนตองเขาใจถึงพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในตลาดกลุมเปาหมายใหทราบวา เพราะเหตุใด สินคาบางประเภทเม่ือ
กําหนดราคาสูงจึงไมมีผูบริโภคซ้ือ แตสินคาบางประเภทจําเปนตองกําหนดราคาใหสูง ผูบริโภคจึง
ตัดสินใจซ้ือ 
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 ความพยายามคนหาคําตอบของนักการตลาดและนักจิตวิทยาจํานวนมาก เห็นวาทฤษฎี
ดานจิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร คือ ทฤษฎีท่ีจะสามารถอธิบายถึงปรากฏการณท่ีมองไม
เห็นจับตองไมได และอธิบายไดยากนี้วา Black Box หรือกลองดําภายในจิตใจของผูบริโภค ซ่ึงมี
ความใกลเคียงกับความจริงในจิตใจของผูบริโภคมากท่ีสุด กลาวคือ กลองดําเปนปฏิกิริยาภายใน
ของผูบริโภคท่ีถูกกระตุนจากปจจัยตางๆ ใหเกิดการตอบสนองตอส่ิงกระตุนนั้นในลักษณะตางๆ 
 
 

ส่ิงกระตุนทางการตลาด ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ 
ผลิตภัณฑ 
ราคา 
ชองทางการตลาด 
การสงเสริมการตลาด 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี 
การเมือง 
วัฒนธรรม 

 
  

                                     กลองดําของผูบริโภค 
ลักษณะนิสัยของผูบริโภค กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบรโิภค 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2. กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (การบริหารการตลาดในยุคเศรษฐกิจใหม, ศรี
สุภา สหชัยเสรี, 2546) 
 
 จากแผนภาพสังเกตไดวา ส่ิงกระตุนกลองดําของผูบริโภค จะประกอบดวยส่ิงกระตุน
ทางการตลาด ซ่ึงไดแก กลยุทธทางการตลาดตางๆ เชน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการตลาด และการ

การตอบสนองของผูบริโภค 
ผลิตภัณฑท่ีเลือก 
ตราท่ีเลือก 
ผูคาปลีกท่ีเลือก 
เวลาท่ีซ้ือ 
จํานวนท่ีซ้ือ 
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สงเสริมการตลาด ซ่ึงจะตองสามารถกระตุนความตองการและสนใจของผูบริโภคได เชน มีบรรจุ
ภัณฑท่ีสวยงาม กําหนดราคาจูงใจผูบริโภคได มีการโฆษณาและประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรับรู
และดึงดูดความสนใจของผูบริโภคใหมีตอสินคาหรือบริการนั้นๆ ได แตท้ังนี้ กลยุทธทางการตลาด 
จะตองมีความสอดคลองกับส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ในอันท่ีจะกระตุนกลองดําหรือความสนใจของ
ผูบริโภคใหเกิดขึ้นได เชน หากผูบริโภคมีปญหาจากปจจัยดานเศรษฐกิจ คือไมมีเงินหรือกําลังซ้ือ 
การกระตุนดวยกลยุทธทางการตลาดขององคกร ยอมไมประสบผลสําเร็จตามความคาดหมายได 
 
 ในขณะเดียวกัน หากผูบริโภคมีความพรอมดานเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ ผูบริหารการตลาด 
ยังจําเปนตองเรียนรูและทําความเขาใจถึงปจจัยดานตางๆ ท่ีจะกําหนดพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบริโภคเพ่ิมเติมดวย เชน บุคลิกลักษณะ ทัศนคติ ความเช่ือ หรืออ่ืนๆ รวมถึง กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือหรือการตอบสนองของผูบริโภควา ประกอบขึ้นดวยปจจัยใดบาง เชน ผลิตภัณฑ ตรา
ยี่หอ รานคาท่ีเลือกซ้ือ 
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 
 
 ในการอธิบายถึงพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค จะมีปจจัยหลาย
ประการท่ีเปนเครื่องถายทอดพฤติกรรมของผูบริโภคแตละคน ซ่ึงปจจัยแวดลอมตางๆ เหลานี้ลวนมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคท้ังในทางตรงและทางออม ดังนี้ 
 

วัฒนธรรม สังคม สวนบุคคล จิตวิทยา 

วัฒนธรรม 
 

วัฒนธรรมรอง 
 

ช้ันทางสังคม 

กลุมอางอิง 
 

ครอบครัว 
 

บทบาทและ
สถานะ 

ครอบครัว 
อาชีพ 

เศรษฐกิจ 
บุคลิกภาพ 
รูปแบบการ
ดําเนนิชีวติ 

การจูงใจ 
การรับรู 
การเรียนรู 

ความเช่ือและ
ทัศนคต ิ

 
ภาพที่ 2.3. ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค (การบริหารการตลาดในยุค
เศรษฐกิจใหม, ศรีสุภา สหชัยเสรี, 2546) 

ผูบริโภค 
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วัฒนธรรม 
 วัฒนธรรม หมายถึง คานิยมซ่ึงเปนท่ีรับรูภายในสังคมหนึ่งๆ รวมถึง พฤติกรรมตางๆ ท่ี
แสดงออกเปนประจํา และมีการถายทอดจากอดีตสูปจจุบันและอนาคตอยางตอเนื่อง และสามารถท่ี
จะเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา เชน ภาษา ศิลปะ การแตงกาย อาหาร และธรรมเนียมปฏิบัติในสังคม 
อยางไรก็ตาม ในวัฒนธรรมหนึ่งๆ ยังสามารถแบงเปนวัฒนธรรมยอยหรือวัฒนธรรมรองไดอีก 
นอกจากนี้ ในแตละวัฒนธรรมยอยของสังคม ยังแบงตามชนช้ันทางสังคม ซ่ึงเปนการจัดแบงระดับ
ของบุคคลในสังคม ออกไปตามสถานะและระดับตางๆ อีกหลากหลาย 
 
สังคม 
 สังคม หมายถึง การรวมกลุมของบุคคล ท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกัน โดยมีครอบครัว
เปนกลุมสังคมแรกของบุคคลทุกคน ซ่ึงมีพอแม เปนผูเล้ียงดูและถายทอดพฤติกรรมตางๆ ใหแกลูก 
จากนั้น จึงเปนกลุมอางอิง ซ่ึงหมายถึงกลุมของสังคมท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติคานิยมและพฤติกรรม
ตางๆ ของสมาชิกภายในกลุม ท้ังท่ีตั้งใจและไมตั้งใจ เชน เพ่ือนรวมสถาบันการศึกษา เพ่ือนบาน 
เพ่ือนท่ีทํางาน หรือแมแตดารานักแสดงท่ีช่ืนชอบเหลานี้เปนตน 
 
 ดังนั้น หากมีความเขาใจถึงบทบาทและสถานะของผูบริโภคในแตละสังคม ท่ีมีสวน
กําหนดพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในตลาด จะสามารถดําเนินงานทางการตลาดให
สอดคลองกับความตองการและพฤติกรรมทางสังคมของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซ่ึงจะเห็นไดจากการนําดารานักแสดงท่ีเปนท่ีนิยมมาเปน Presenter ใหกับสินคาหรือบริการ เพ่ือ
กระตุนใหผูบริโภคท่ีถือวาตนเองเปนลุมอางอิงของดารานักแสดงคนนั้นๆ ตอบสนองดวยการ
บริโภคสินคาหรือบริการนั้นๆ ดวย 
 
สวนบุคคล 
 บุคคลแตละคน จะมีความแตกตางกัน ท้ังในดานอายุ เพศ วัฏจักร ชีวิตครอบครัว ภูมิ
หลัง และฐานะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการดํารงชีวิตและการ
บริโภคสินคาหรือบริการท่ีแตกตางกันไป เชน สุภาพบุรุษท่ีเริ่มเขาสูวัยทํางาน ตองพบปะผูคน
มากมาย เริ่มใหความสําคัญกับการดูแลตนเอง ท้ังดานรางกายและความงาม จะตองการสินคาท่ี
สามารถทําใหตัวเองดูดีและสวยงาม เปนตน ลักษณะเหลานี้ เปนผลท่ีเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมและ
สภาพสังคม รวมถึง ลักษณะการประกอบอาชีพดวย 
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จิตวิทยา 
 ปจจัยดานจิตวิทยา จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคไดอยางมี
นัยสําคัญ ท้ังนี้ เพราะจิตวิทยา คือ ศาสตรท่ีเกี่ยวของกับความเปนมนุษยดานตางๆ เชน การจูงใจ 
การรับรู การเรียนรู ความเช่ือ และทัศนคติตางๆ ของมนุษย นับตั้งแตเกิด กระท่ังตาย ซ่ึงมี
องคประกอบดังนี้ 
 - การจูงใจ คือ การกระตุนใหผูบริโภคเกิดความสนใจ หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมา
เลือกซ้ือสินคาหรือบริการ ดวยการแนะนําใหผูบริโภคเห็นวาจะไดรับอรรถประโยชนอยางไร จาก
การใชสินคาหรือบริการนั้นๆ ทฤษฎีท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากนักจิตวิทยาและนักการ
ตลาดในปจจุบัน คือ ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow) ซ่ึงไดอธิบายถึงระดับความตองการ
ของมนุษยในระดับตางๆ นับตั้งแตระดับท่ีเปนความจําเปนแกการดํารงชีวิต ถึงระดับท่ีเปนการ
ตอบสนองตอความพอใจของตนเองสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ความตองการของรางกาย (Physiological needs) คือ ความตองการปจจัยพ้ืนฐานของการ
ดํารงชีวิต เชน อาหาร อากาศ น้ํา ท่ีมนุษยทุกคนจะขาดไมได 

2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) คือ ความตองการยารักษาโรค เครื่องนุงหม ท่ี
อยูอาศัย เพ่ือปองกันภัยอันตรายตางๆ 

3. ความตองการทางสังคม (Social needs) คือ ความตองการการยอมรับจากบุคคลอ่ืนๆ ใน
สังคม นับตั้งแต พอแม พ่ีนอง เพ่ือน เปนตน 

4. ความตองการท่ีจะไดรับการยกยอง (Esteem needs) คือ ความตองการท่ีจะเปนท่ียกยอง 
และเคารพนับถือจากบุคคลอ่ืนในสังคม เชน ตองการเปนผูมีช่ือเสียง เปนนักบริหารท่ีมี
ความสามารถ ท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในสังคม 

5. ความตองการขั้นสูงสุดในชีวิต (Self-actualization needs) คือ ความตองการขั้นสูงสุดของ
ชีวิต ภายหลังจากท่ีไดรับความตองการในขั้นตนตางๆ แลว เชนความตองการเปน
ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตร ีเพ่ือทําหนาท่ีในบทบาทสูงสุดของชีวิต 

 
ความตองการท้ัง 5 ขั้นนี้ เปนความตองการท่ีมนุษยทุกคน จะไมสามารถไดรับการ

ตอบสนองครบท้ัง 5 ขั้น แตถือเปนเกณฑในการพิจารณาสรางส่ิงจูงใจทางการตลาดใหกับผูบริโภค
เปาหมายไก และยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการพยากรณความตองการสินคาหรือบริการของ
ผูบริโภคในอนาคตตอไปได 
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- การรับรู เปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการถูกกระตุน โดยแตละบุคคลนั้นจะมีระดับการรับรูท่ี
แตกตางกันตามประสบการณและความสนใจของแตละบุคคลแมวาจะถูกกระตุนดวยส่ิงเดียวกัน 
ดังนั้น ในการสรางส่ิงกระตุนเพ่ือใหผูบริโภคเกิดการรับรู เชน การโฆษณาสินคาหรือบริการ จึงอาจ
ประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวตอการสรางการรับรูใหเกิดกับผูบริโภคไดเชนกัน 

 
- การเรียนรู เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล อันเนื่องมาจากประสบการณตางๆ 

ท่ีไดรับรูมา เชน เพ่ือน เคยซ้ือสบูยี่หอหนึ่งมาใหใช เม่ือใชแลวรูสึกวาสบูนั้นดี ถาตองซ้ือเอง 
ยอมจะซ้ือสบูยี่หอนั้นอีก 

 
- ความเช่ือและทัศนคติ คือ ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เชน ความชอบ 

หรือไมชอบ ความรูสึกในเชิงบวกหรือเชิงลบ เชน ความเช่ือของผูบริโภคบางกลุมท่ีเห็นวาสินคาซ่ึง
ผลิตจากตางประเทศ จะมีคุณภาพท่ีดีกวาสินคาท่ีผลิตไดจากภายในประเทศ ในกรณีดังกลาว จึง
กลาวไดวาผูบริโภคกลุมนั้น มีทัศนคติเชิงบวกตอสินคาจากตางประเทศ ในขณะท่ีสินคาท่ีผลิตใน
ประเทศ จะมีทัศนคติในเชิงลบ 

 
ผูวิจัยไดนําแนวคิดการตลาดนี้ มาใชเพ่ือใหเขาใจถึงกระบวนการผลิตรูปแบบโฆษณา

และรูปแบบของภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในโฆษณาทางโทรทัศน ท่ี
ผูผลิตไดกําหนดไวสําหรับสินคาหรือบริการและสําหรับกลุมผูบริโภคเปาหมาย 
 
2.4. แนวคิดโฆษณากับการสรางความเปนชาย 
  
 ส่ือมวลชนมีสวนสําคัญในการสรางความหมายความเปนชายใหกับคนในสังคมได
เรียนรูและเปนเสมือนตนแบบ โดยเฉพาะส่ือโฆษณาท่ีไดสรางภาพความเปนชายใหสังคมไดรับรู
ถึงความเปนชาย  (กําจร หลุยยะพงศ, 2539) 

 
ประเด็นความเปนชาย ท่ีโฆษณาสรางขึ้นหรือเลือกเพ่ือนําเสนอนั้น นักวิชาการไมวาจะ

เปน Williamsons (1981) Doyle (1989, 1995) Hearn and Morgan (1990) Wernick (1991) Fejes 
(1992) และ Barthel (1992) พิจารณาวา การนําเสนอภาพของความเปนชายในโฆษณา มีสวน
สัมพันธกับแนวคิดหลักของสังคม เห็นไดเดนชัดคือ การเลือกใชอุดมการณเดิมท่ีมีอยูในสังคมกอน
หนานั้นในยุคเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม อันเนนสังคมผูชายเปนใหญ โดยการตอกย้ําความมี
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อํานาจของผูชาย กําลัง ความสามารถใหกับผูชายในสังคม โฆษณานําเสนอภาพของผูชายผูประสบ
ความสําเร็จ เปนผูนํา เปนเจาของอํานาจ ชอบเส่ียงภัย เม่ือสังคมเริ่มเกิดแนวคิดเรื่องปจเจกบุคคล 
อันมาพรอมกับการเปดตลาดสินคาประเภทเนนความสวยงาม เฉกเชนเดียวกับสินคาเสริมความงาม
ของผูหญิง ภาพของความเปนชาย ก็ผนวกแนวคิดปจเจกบุคคลสนใจตอสุขภาพรางกาย ความงาม
ของตนเอง ควบคูแนวคิดเดิมท่ีเนนอํานาจของผูชาย ตัวอยางเชน โฆษณาใชภาพของชายหนุม
รูปรางบึกบึน ควบคูไปกับโฆษณาผลิตภัณฑสําหรับบํารุงความงามของผูชาย เทากับเปล่ียนแปลง
ความหมายของผลิตภัณฑเพ่ือผูหญิงมาเปนผลิตภัณฑผูชาย ดวยการใชภาพกลามเนื้อ แสดงอํานาจ
ของผูชาย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูหญิงไมมี อันเปนแนวคิดยุคกอน และนําเสนออุดมการณปจเจกบุคคลของ
สังคมยุคปจจุบัน ผูชายควรสนใจดูแลเอาใจใสในรูปรางความงามของตนเอง ภาพโฆษณาเปรียบได
กับภาพของกระจกเงา ปรากฎใหเห็นในรูปแบบของการช่ืนชมตนเอง (Narcissism) อยางไรก็ตาม
การนําเสนอกลามเนื้อของผูชายนี้ ถูกวิพากษวา ภาพของความเปนชายถูกแปรเปล่ียนเปนวัตถุทาง
เพศ กลายเปนผูถูกจองมอง ท้ังจากผูชาย ผูหญิงและเกย (Wernivk, 1991) 

 
นอกจากนั้น ส่ือโฆษณายังเสริมภาพความเปนชายแบบใหม ใหกับความเปนชายใน

สังคม ดานการแสดงออกถึงอารมณความรูสึกของผูชายออกมา จากท่ีไมเคยปรากฏมากอน เชน 
โฆษณานําเสนอ ภาพของผูชายท้ังความเปนพอดูแลเอาใจใสลูก หรือความเอาใจใสตอครอบครัว
และการงานในบาน ส่ิงนี้มาจากผลของสังคมท่ีสะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลงภาพของความเปน
ชายในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผูหญิงตองการ หรือปรารถนา และผูชายท่ีปฏิบัติไดก็สามารถเปนผูชายใน
หัวใจของผูหญิง ประกอบกับการเรียกรองสิทธิสตรี ก็มีสวนทําใหภาพลักษณของความเปนชายท่ี
เปล่ียนแปลง แตอยางไรก็ตามถึงแมจะนําเสนอภาพของความเปนชายแบบใหม นักวิชาการผูศึกษา
ดานความแตกตางทางเพศ ก็พบวา โฆษณายังตอกย้ําลักษณะของอํานาจ การครอบงําของความเปน
ชายอยูในระดับหนึ่ง เชน โฆษณาเครื่องซักผา แมมีผูชายมาเกี่ยวของกับการซักผา แตก็สะทอนวา 
ผูชายเหมาะกับเรื่องเทคโนโลยีและเครื่องจักร (กาญจนา แกวเทพ, 2535) 

 
มีนักวิจัยหลายคน ไดพยายามหาภาพของความเปนชายท่ีปรากฏในการโฆษณาสินคา 

เพราะเช่ือวา ภาพโฆษณาไมเพียงแตเปนการขายสินคาเทานั้น แตรวมถึงการพูดถึงสภาพของชีวิต 
Doyle (1989, 1995) ไดรวบรวมงานท่ีศึกษาดานโฆษณา พบวา ภาพลักษณของผูชาย มีลักษณะการ
ครอบงํา ท่ีเห็นไดชัดก็คือ การใชเสียงผูชายพากยในโฆษณาสวนใหญ แมจะเปนผลิตภัณฑของ
ผูหญิงก็ตาม อยางไรก็ตาม ภาพของผูชายมักปรากฏในโฆษณาประเภท รถยนต เครื่องมืออุปกรณ 
และการไดรับผลรางวัลหรือความสําเร็จจากการทํางานท้ังวนั บุคลิกของผูชายไดรับการวางไวดวย
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ภาพของความกาวราว แขงขัน มีอิสระ คอนขางไปในทางความรุนแรง ขณะท่ีผูหญิงสนใจแตความ
สวยงาม แตผูชายจะสนใจในเรื่องของพลังอํานาจ สถานภาพ และการประสบความสําเร็จ 

 
Fejes (1992) ไดเสนอเพ่ิมเติมวา ภาพลักษณของผูชายในส่ือโฆษณา เริ่มมีแนวโนม

นําเสนอภาพโคลสอัพใบหนา (Close Face Shots) ตรงกันขามกับผูหญิงท่ีเสนอภาพท้ังเรือนราง 
สะทอนแนวคิดเรื่อง face-ism หยั่งรากลึกในวัฒนธรรมผูชาย เพราะการนําเสนอภาพระยะใกล 
แสดงถึงความมีสติปญญา ภาพลักษณของความเปนชายยังมักปรากฏในโฆษณาในรูปของการขับ
รถ การดื่ม การสูบบุหรี่ การเลนกีฬา และการเปนนักธุรกิจ ประการสําคัญคือตองดูหนุม มี
พละกําลัง ประสบความสําเร็จ มีอาชีพการงานท่ีสูงใชเหตุผลมากกวาอารมณ ดานของอาชีพนั้น มี
ความลากหลายมากกวาผูหญิงท่ีเปนแตแมบานและแม นอกจากนั้นภาพผูชาย ยังปรากฏในโฆษณา
ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลอีกดวย ภาพของผูชายจะนําเสนออยูภายนอกบาน (Outdoor) หรือใน
สถานท่ีทํางานธุรกิจ 

 
Barthel (1992) วิจัยเรื่องความเปนชายกับโฆษณาไววา การขายสินคาเปนตัวกําหนด

ภาพของความเปนชาย ดังนั้นจึงเห็นภาพผูชายมีลักษณะดังนี้ คือ (1) ภาพของผูชายนักบริหาร 
สําหรับสินคาเส้ือผา ผลิตภัณฑบํารุงความงาม (2) ผูชายกับธรรมชาติ สําหรับสินคาเส้ือผา (3) 
พละกําลัง และความเลอเลิศ (Power and Perfection) ตัวอยางเชน โฆษณาเกี่ยวกับรถ เพราะการขับ
รถเปนการสะทอนทัศนคติของผูชาย การไปท่ีไหนไดอยางรวดเร็ว เปนยิ่งกวาการแขงขัน การขับ
รถยังเปนการควบคุมพลังอํานาจ (4) ผูชายแบบใหม สําหรับสินคาประกันภัย โดยเนนภาพของพอ
กับลูก การแสดงอารมณความรูสึกของผูชายใหเห็น ตอภรรยา คนรัก ภาพของหญิงมีครรภ (5) 
ความใฝฝนของความเปนชาย (Masculine Nostalgia) เชน ดานกีฬา รถยนต การทองเท่ียว สําหรับ
สินคาท่ีมุงหมายความแปลกใหมและคนรุนใหม 

 
Strate (1992) ไดวิเคราะหโฆษณาเบียร พบวา โฆษณาเบียรนําเสนอภาพผูชายวา ตอง

เปนผูทํากิจกรรมตางๆ ท้ังการทํางาน รวมถึงงานอดิเรกพักผอน ท่ีตองเส่ียง อดทน และชํานาญ การ
ดื่มเบียร เทากับเปนการตอบแทนวันอันหนักหนวงจากหนาท่ีการงาน เชน พบเห็นผูชายในบาร อัน
เปนสถานท่ีทําใหรูสึกผอนคลายสลัดเรื่องท่ีรับผิดชอบมาท้ังวัน นอกจากนั้นโฆษณาเบียรยัง
นําเสนอภาพของการเส่ียงภัย ดานบรรยากาศอันตราย กีฬา และท่ีสําคัญนําเสนอบริบทธรรมชาติ 
เพราะเปนส่ิงแสดงถึงความทาทายใหผูชายไดเขาไปลอง แทนท่ีงานประจําอันนาเบ่ือหนาย 
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ผูวิจัยไดนําแนวคิดโฆษณากับการสรางความเปนชายนี้ มาใชเพ่ือใชอธิบายความหมาย
ของภาพความเปนชายท่ีโฆษณาไดสรางขึ้น 

 
2.5. แนวคิดภาพตัวแทน 
 
 มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) ไดอธิบาย ถึงภาพตัวแทน ดวยการนํามาเปรียบเทียบ
ความสัมพันธระหวางภาพตัวแทนกับวาทกรรมวา ภาพตัวแทนไมไดอยูท่ีตัวตนสมบูรณท่ีเกิดขึ้น
กอนวาทกรรม แตถูกสรางขึ้นโดยกําลังของวาทกรรม สอดคลองกับท่ี จูดิธ บัทเลอร (Jidith Butler) 
ไดเห็นพองเชนกันวา ภาพตัวแทนไมไดถูกสรางโดนสมบูรณแตถูกสรางขึ้นครั้งแลวครั้งเลา
เนื่องจากกําลังของความสัมพันธจะไมหยุด การผลิตเกิดไดจากผลกระทบของพลัง เรื่องราวท่ีถูก
สรางขึ้นจึงไมเคยสมบูรณและมันจะถูกกําหนดใหมอยางตอเนื่องครั้งแลวครั้งเลา และสงผลถึง
ความเปนไปไดถาวรของกระบวนการกําหนดภาพตัวแทน (Harding, 1998, กนกวรรณ ไมสนธ์ิ, 
2544 อางถึงในวรรณาภรณ สุขมาก, 2547) 
 
 Stuart Hall (1997, กนกวรรณ ไมสนธ์ิ, 2544 อางถึงในวรรณาภรณ สุขมาก, 2547) ได
ศึกษาเรื่อง ภาพตัวแทนในงานเขียน Cultural representation and Signifying Practices โดยเขาได
อธิบายใหเห็นวาภาพตัวแทนเกี่ยวของกับความสัมพันธเชิงอํานาจ ระหวางผูนําเสนอกับผูสราง และ
ผูนําเสนอกับผูท่ีถูกสรางภาพตัวแทนท่ีปรากฏในส่ือนั้น ขึ้นอยูกับวา ใครเปนคนเสนอ? เสนอ
เม่ือไหร? เสนอท่ีไหน? เสนอกับใคร? เสนอภายใตเง่ือนไขทางสังคม วัฒนธรรม และเง่ือนไข
ประวัติศาสตรอยางไร? ภาพตัวแทนจึงไมใชความจริง (Reality) แตเปนผลผลิตของการเลือกสรร ท่ี
มีความจริงเพียงบางสวนถูกเนนย้ํา แตบางสวนถูกเพิกเฉย ซ่ึงแตกตางจากภาพสะทอน (Reflection) 
เพราะวามีการใหคุณคาและตอกย้ําไวดวยอุดมการณของสังคม 
 
 โดยการสรางภาพตัวแทนนั้นจะมีความหมายไดก็เนื่องมาจาก 

1. การอาศัยความหมายและเครื่องมือถอดรหัสของความหมายท่ีมีอยูแลวในสังคม 
2. ความหมายท่ีมีอยูแลวนั้น จะเปนตัวกําหนดกรอบการรับรูของสังคม และขีดเสน

จํากัดไมใหเขาใจความหมายในแงอ่ืนๆ 
3. กระบวนการนําเสนอภาพตัวแทนในลักษณะขางตนนั้น ทําใหภาพนั้นกลายเปน

ภาพฝงลึก และกลายเปนเรื่องปกติหรือความชอบธรรม 
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ส่ือโฆษณาทางโทรทัศนไดพยายามสรางภาพความเปนชายใหกับสังคม โดยมีการ
คัดเลือกคุณสมบัตใินรูปแบบของตัวแทนของความเปนชายท่ีสังคมเห็นพองตองกันวาเปนส่ิงท่ีทํา
ใหไดรับการยอมรับ นํามาเลาเปนเรื่องราวและเปนตัวแทนของสินคาหรือบริการนั้น ดวยเหตุนี้เอง 
โฆษณาจึงจําเปนตองสรางความหมายและถายทอดความหมายท่ีเกิดขึ้น ใหผูบริโภคสามารถเขาใจ
และรับรูไดตรงกัน ซ่ึงความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลนั้นก็เปนการใหความหมายของความเปน
ชายท่ีเกิดจากการตลาดของสินคาหรือบริการนั้น ผูวิจัยไดนําแนวคิดภาพตัวแทนนี้ มาใชเพ่ือเปน
กรอบในการศึกษาถึงกระบวนการผลิตรูปแบบ การคัดเลือก และการสรางความหมายของภาพ
ตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในโฆษณาทางโทรทัศน 
 
2.6. ทฤษฎีการบริโภคสัญญะ 
 
 ในทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองดั้งเดิม เคยใหความสําคัญกับ สินคา ในฐานะท่ีเปน
ผลผลิตรูปธรรมของแรงงาน แตทวา สินคา ในระบบทุนนิยมมีบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญหลายประการ 
คือ พรางตาใหผูซ้ือไมเห็นแรงงานท่ีแฝงตัวอยูในสินคา หากเห็นแตราคา สินคากอใหเกิดมูลคา
แลกเปล่ียนในตลาดของสินคา แต ชอง โบดริยารด (Jean Baudrillard) ไดขยายคํานิยามและหนาท่ี
ของสินคาออกไปในโลกแหงวัฒนธรรมและการแลกเปล่ียนเชิงสัญลักษณ (Symbolic Exchange) 
(กาญจนา แกวเทพ, 2544) 
 
 คํานิยามของสินคา ในทัศนะของโบดริยารด จึงมีลักษณะเปนวัตถุท่ีมองเห็นไดชัดเจน
ท่ีสุดของวัฒนธรรม เปนวัตถุธรรมในแตละวัฒนธรรม จะมีรูปแบบเฉพาะๆ ในการสรางรูปแบบ
สินคา และสินคาคือส่ือท่ีผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมของมนุษย เพราะสินคามีความสัมพันธ
กับผูใช เนื่องจากคนในแตละวัฒนธรรมท่ีมีคุณลักษณะทางเพศ อายุชนช้ัน อาชีพ ฯลฯ จะนําเอา
คุณลักษณะสวนตัวของตนเองเขาไปสัมพันธกับสินคา มุมมองนี้เปนมุมมองจากปกเจกบุคคลผูใช
สินคา สวนการเลือกใชและเลือกซ้ือสินคานั้น จะรับใชกฎเกณฑทางวัฒนธรรมของมนุษยซ่ึง
หมายความคนในชนช้ันใดจะบริโภคสินคาแบบใด ก็ตองเปนไปตามกฎเกณฑทางวัฒนธรรมของ
สังคมนั้น ในทํานองตรงกันขามแบบแผนของการบริโภคสินคานั้นก็กลายเปนกลไกในการธํารง
รักษากฎเกณฑทางวัฒนธรรมไปพรอมๆ กัน เพราะสมาชิกกลุมใหมจะเรียนรูกฎเกณฑทาง
วัฒนธรรมจากเรื่องการบริโภคสินคานี้เอง มุมมองนี้เปนมุมมองจากระเบียบของสังคม 
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 หากพิจารณาสินคาในแงมุมของโลกแหงวัฒนธรรมดังกลาว ก็อาจแบงประเภทของ
สินคาออกเปน 2 ชนิด คือสินคาแบบท่ัวๆ ไป และสินคาทางวัฒนธรรม (Cultural Commodity) ซ่ึง
ตัวอยางของสินคาประเภทหลังนี้ไดแกสินคาท่ีเปนผลผลิตจากงานส่ือมวลชน ซ่ึงมีเอกลักษณท่ี
แตกตางไปจากสินคาธรรมดาคือ สินคาตัวหนึ่งเม่ือใชหมดไป มูลคาของสินคาก็หมดไปดวย แต
ทวาผลจากการดูโฆษณาสินคาดังกลาว แมดูจนจบไปแลว แตทวามูลคาทางสัญลักษณหรือ
ผลกระทบจากโฆษณาดังกลาวยังคงติดตราอยูในจิตใจของผูชม เปนผลกระทบระดับจิตวิญญาณท่ี
เรียกวา Spiritual Commodity อีกประการหนึ่งคือ สินคาโดยท่ัวไปนั้น เม่ือใชแลวจะจบส้ินในตวัเอง 
หากแตสินคาจากส่ือนั้นจะทําหนาท่ีเปนสะพานเช่ือมโยงไปถึงสินคาประเภทอ่ืนๆ 
 
 จากพ้ืนฐานแนวคิดของนักทฤษฎีสัญญะวิทยา โลกแหงความเปนจริงท่ีเปนอยูนั้น 
(given) จะยังไมมีความหมายอะไร (meaning) จนกวาจะมีผูกําหนดความหมายหรือมีกลไกกําหนด
ความหมายให บรรดาสินคาตางๆ ท่ีส่ือมวลชนไมวาจะเปน โฆษณา ภาพแฟช่ัน ละคร ขาว 
โครงการประชาสัมพันธรณรงค ฯลฯ จึงลวนแตเปนเครื่องมือในการแปรเปล่ียนความหมายจาก 
“โลกท่ีเปนอยู” มาสู “สินคา” ท้ังส้ิน โดยเฉพาะเครื่องมือประเภทโฆษณานั้นจะเปนกลไกสําคัญใน
การนําเอาสินคาบริโภคและโลกทางวัฒนธรรมมารวมอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ท้ังนี้เพราะการ
โฆษณาในยุคปจจุบันนั้น มักไมคอยกลาวถึง “ตัวสินคาท่ีจะขาย” เทาใดนั้น แตจะกลาวถึง “ผูท่ีจะ
ใชสินคา” นั้นมากกวา 
 
 ในเรื่องความสัมพันธระหวางคนกับสินคา มี 2 ระดับ ระดับแรกเปนความสัมพันธใน
แงการใชประโยชน (Utility) หรือการใหความพึงพอใจเพราะสามารถตอบสนองความตองการทาง
กายภาพแบบพ้ืนฐานท่ัวไปได เชน เราซ้ือเส้ือกันหนาวและผาพันคอมาใชเม่ือฤดูหนาวมาถึง สวน
ความสัมพันธระดับสอง เปนความสัมพันธในเชิงสัญญะ เชน เม่ือเราเลือกซ้ือเส้ือกันหนาวและ
ผาพันคอนั้น เราอาจไมคิดถึงแคประโยชนใชสอยเทานั้น หากแตเรายังจะดูวาผาพันคอแบบไหนจะ
ดูมี Class ดี เปนยี่หอท่ีมี Brand Name หรือ No Name และในหลายกรณี แมวาอากาศยังไมหนาว
เลย แตเราก็อาจจะเอาผาพันคอมาใชแลว เพราะตองการอวดยี่หอของสินคา ปรากฏการณนี้เปน
ความสัมพันธกับสินคาในเชิงสัญญะแทบท้ังส้ิน และมักจะเปนปรากฏการณท่ีเปนตัวแทนสวน
ใหญของความสัมพันธระหวางคนกับวัตถุภายใตเง่ือนไขทางสังคมท่ีการผลิตสินคาอยูในระดับเกิน
พอแลว ทําใหตรรกะในการใชสินคามักไมไดเปนตรรกะแหงการใชประโยชน (Logic of Utility) 
หากแตเปนตรรกะแหงความแตกตาง (Logic of Difference) กลาวคือใชสินคาเพราะเปนสัญลักษณ
ท่ีทําใหเรามีเอกลักษณท่ีแตกตางไปจากคนอ่ืนๆ ไมวาในความเปนจริง จะตางจริงๆ หรือไมก็ตาม 
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 โบดริยารดไดอธิบายตอไปวา ภายใตสังคมบริโภคและสังคมแหงสัญญะนี้ กอนท่ีตัว
สินคาจะถูกบริโภค ตัวสินคานั้นจะตองเปล่ียนเปน “สัญญะ” เสียกอน การเปล่ียนตัวสินคาให
กลายเปนสัญญะแบบตางๆ นั้น มีรหัสตางๆ มากมายไมวาจะเปนการหีบหอ การกําหนดราคา การ
วางจําหนาย การวางในรานประเภทตางๆ การโฆษณา ซ่ึงโบดริยารดกกลาววา รหัสในการแปลง
สินคาใหกลายเปนสัญญะนั้น เปนรหัสท่ีมีลําดับช้ันอยางมาก ท้ังนี้เพ่ือใหสินคาตางๆ ทําหนาท่ีเปน
ส่ือทางวัฒนธรรมเพ่ือแสดงเสถียรภาพและเกียรติยศ (Status & Prestige) ของผูใช รหัสของการจัด
ระเบียบลําดับช้ันของสินคาจึงสอดคลองกับโครงสรางลําดับช้ันของสังคม คนในสังคมจึงรับรู
ตําแหนงท่ีของตัวเองในโครงสรางสังคมไดจากลําดับช้ันของสินคาท่ีเขากินใชอยูนั่นเอง หรือการ
บริโภคสินคานั่นเองท่ีเปนกลไกท่ีธํารงรักษาโครงสรางทางชนช้ันของสังคม 
 
 เพราะฉะนั้นในการบริโภคนั้น บุคคลจึงไมไดบริโภคแต “ตัววัตถุ” เทานั้น แตได
บริโภค “สัญญะ” ไปพรอมๆ กันเสมอ ดวยการท่ีสินคาแปรสภาพไปเปนสัญญะนี้ ทําใหมนุษย
สามารถบริโภคไดอยางไมมีท่ีส้ินสุด ท้ังนี้เพราะมนุษยจะไมบริโภคเพียงเพราะความตองการทาง
วัตถุอีกตอไปแลว หากแตจะบริโภคเพราะ ความตองการทางสัญญะ ซ่ึงเปนความตองการท่ีไร
ขอบเขตไรจินตนาการ  
 
 จากแนวคิดดังกลาว ทําใหเห็นวา การบริโภคไมไดเปนการบริโภคเฉพาะตัวสินคา
เทานั้น แตเปนการบริโภคสัญญะไปพรอมๆ กันดวย เพ่ือตอบสนองความตองการท้ังดานอารมณ 
สุนทรียะ และอัตลักษณ ซ่ึงความหมายของความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีเกิดจากการสราง
ความหมายของส่ือโฆษณานั้น ก็เพ่ือท่ีจะใชความหมายนั้นเปนตัวแทนของสินคาหรือบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคทางดาน อารมณ คานิยมตางๆ ในสังคม ผูวิจัยไดนําเอาทฤษฎี
การบริโภคสัญญะนี้ มาใชเพ่ืออธิบายถึงพฤติกรรมของผูบริโภคกลุมเมโทรเซ็กสชวลในสังคม
ปจจุบันท่ีบริโภคสินคาหรือบริการท่ีส่ือโฆษณาไดสรางความหมายความเปนชายแบบเมโทรเซ็กส
ชวล 
 
2.7. สัญญะวิทยา กับการถายทอดอุดมการณ ความเปนชายในส่ือโฆษณา 
 
 สัญญะวิทยา (Semiology) เปนแนวทางศึกษา เพ่ือชวยวิเคราะหภาพความเปนชายท่ี
ปรากฏในงานโฆษณา เพราะสัญญะวิทยาชวยอธิบายถึง การใชระบบสัญลักษณในการตกลง
ความหมายของกลุมคนในสังคม ซ่ึงการตกลงความหมายนั้นตองอยูบนพ้ืนฐานของความเขาใจ 
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หรือการยอมรับรวมกันไมวาจะเปนอุดมการณหรือมายาคติของความเปนชาย (กําจร หลุยยะพงศ, 
2539) 
 
 สัญญะวิทยา ของ De Saussure เนนวา ความหมายไมไดจํากัดแตเพียงภาษาพูดเทานั้น 
แตขยายความออกไปถึงส่ิงท่ีสามารถสัมผัสได ดวยอวัยวะรับสัมผัสท้ังหา และเปนส่ิงท่ีคนกลุม
หนึ่งไดตกลงใชส่ิงนั้น เปนเครื่องหมายถึงอีกส่ิงหนึ่งท่ีไมไดปรากฏอยูในสัญญะนั้น (ศิริชัย ศิริกา
ยะ และกาญจนา แกวเทพ, อางถึงใน กําจร หลุยยะพงศ, 2539) หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง สัญญะวิทยา
เปนการศึกษา ความสัมพันธของสัญญะ (Sign) หรือ ระบบสัญญะท่ีอางอิงกับความเปนจริง (อางถึง
ใน Watson and Hill, 1984) ตอมาจึงมีการพัฒนาเปนการวิเคราะหเนื้อหาตางๆ ไมวาจะเปนภาพ 
เสียง หรือส่ือตางๆ ไดเชนกัน 
 
 โฆษณา ก็ถือเปนส่ือหนึ่งท่ีมีท้ังภาพและเสียง มีจุดมุงหมายนําเสนอสาร สงผานใหกับ
ผูรับหรือผูบริโภค เพ่ือซ้ือสินคาท่ีเหมือนกันในแงของการใชประโยชน ดวยเหตุนี้เองโฆษณาจึง
จําเปนตองสรางความหมาย และถายทอดความหมายท่ีเกิดขึ้น ใหผูบริโภคสามารถระบุไดถึงความ
แตกตางของสินคา Dyer (1982: 116) กลาววา “การโฆษณาเปนการสรางความหมายเพ่ือขายสินคา
กับเรา แตไมใชเพียงเพ่ือการใชเพ่ือประโยชนเทานั้น ยังเช่ือมความสัมพันธของสภาพสังคมท่ี
แตกตางกัน สินคาจะถูกใหคุณคาของการแลกเปล่ียน โดยโฆษณาจะเปนตัวแปลความหมาย
เกี่ยวกับตัวสินคา และความสัมพันธกับมนุษย สูผูบริโภคแตละคน” การโฆษณาจึงจําเปนอยางยิ่ง 
ตองอาศัยหลักเกณฑของสัญญะวิทยา ในการสรางความหมายใหเกิดขึ้นกับตัวสินคา และถายทอด
ไปใหผูบริโภคไดเขาใจ 
 
 โฆษณาใชแนวทางท้ังหมดของสัญญะวิทยาในการสรางความหมาย โดยถายทอดผาน
ระบบสัญลักษณไมวาจะเปนคําพูด ตัวอักษร ภาพ การเคล่ือนไหว เสียง ทําใหเราเขาใจในสารท่ีสง
มา Dyer (1982: 131) กลาววา “โฆษณาแทบจะไมมีการพูดถึงความหมายโดยอรรถ เพราะวามันไม
เปนธรรมชาติ หรือไมสามารถเขาถึงอุดมการณท่ีชัดเจน”  การโฆษณาท่ีดีควรสรางภาพลักษณอันดี
ใหกับสินคา ดวยการเช่ือมโยงสินคาเขากับสภาพวัฒนธรรม ความเช่ือตางๆ ของสังคมเพ่ือใหเกิด
การเช่ือมโยงความหมายสินคา เขากับสภาพชีวิตของผูดูโฆษณานั้น สงผลตอการสรางความ
ตองการสินคาโดยบริยาย (Goldman, 1992) ตัวอยางเชน การพูดถึงโฆษณาเครื่องประดับทองคํา ก็
แทนภาพของหญิงสาวจูบชายหนุม ท่ีขอมือหญิงสาวมีสรอยทอง ตัวหมายก็คือ สรอยทอง สําหรับ
ส่ิงท่ีหมายถึงก็คือ ความสัมพันธระหวางชายหญิงสองคน ซ่ึงตีความโดยรวมไดถึงความรักของชาย
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หนุม ผูลงทุนตอเติมความรักใหยาวนานดวยการซ้ือสรอยทองคลองใจสาว เทากับบอกไดถึง 
คุณสมบัติของทองคําควรคูกับความรัก และดึงดูดใหกับผูบริโภคซ้ือทองแทนคารัก อยางไรก็ตาม
การท่ีจะเขาใจในความหมาย ตองมีภาพของมายาคติเขาชุดกันไดชุดนี้เชนกัน นั่นก็คือ ภาพมายาคติ
ของความรัก อารมณโรแมนติก ท้ังหมดเปนการใหความหมายโดยนัย ใหเกิดการเช่ือมโยงกันของ
ผูรับสาร ผานกระบวนการสรางความหมาย 
 
 นอกจากนั้น Dyer (1982) เสริมวา โลกของสินคาท่ีมีอยูมากมาย การโฆษณาดวยการใช
ระบบสัญลักษณ ยังเปนตัวท่ีชวยสรางความแตกตางใหสินคาดวย เชนโฆษณาบุหรี่ มารโบโล ใช
ภาพของคาวบอยทองทุง เม่ือผูรับสารเห็นภาพดังกลาวก็จะเช่ือมโยงถึงยี่หอบุหรี่โดยทันที โดยใช
ความหมายของคาวบอย ดินแดนตะวันตก แทนความหมายของยี่หอ 
 
 การเช่ือมโยงความแตกตางกันของความสัมพันธของสองส่ิง อยางท่ี De Sauaaure (อาง
ถึงใน Dyer, 1982) เรียกวา Syntagmatic และ Paradigmatic Syntagmatic คือส่ิงท่ีปรากฏในจอหรือ
หนากระดาษ ท่ีประกอบดวยภาพท่ีมองเห็น คําพูด สัญลักษณตางๆ เปนความสัมพันธแบบ 
Horizontal หรือการเปรียบเปน Metaphor เชน ดอกไม คือ ความรัก หรือ แหวนเพชร คือ ความรัก 
สําหรับ Paradigmatic เปนชุดของส่ิงตางๆ แทนความหมายอันมีความสัมพันธแบบ Vertical หรือ 
Metonym เชน ดอกไมคือความรัก ปรากฏชุดของดอกไม ไมวาจะเปนกุหลาบ มะลิ บัว ฯลฯ ดอกไม
แตละชนิดก็จะมีความหมายแฝงอยูตางกัน เชนกุหลาบอาจแทนความรักของชายหญิง มะลิ เปน
ความหมายของแมลูก จึงตองเลือกใชความหมายดังกลาวถูกบริบท 
 
 ผูวิจัยนําเอาแนวคิดและทฤษฎี สัญญะวิทยา มาใชเพ่ือเปนแนวทางศึกษา วิเคราะห
ความหมายของความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ท่ีโฆษณาทางโทรทัศนไดสรางขึ้น 
 
2.9. แนวคิดการผลิตงานโฆษณาทางโทรทัศน 
 
 ดร. เสรี วงษมณฑา ไดกลาวไวในหนังสือหลักการโฆษณาวา “การโฆษณา คือการ
ส่ือสารท่ีมิใชเปนการส่ือสารระหวางบุคคล แตเปนการส่ือสารระดับมวลชนท่ีผูส่ือสารจายเงิน
คาบริการในการส่ือสารขอความตางๆ เหลานั้น ผูส่ืออาจจะเปนบริษัท ธุรกิจเอกชน องคการหรือ
บุคคลใดๆ ท่ีเราในฐานะผูรับส่ือจะรูไดจากขอความโฆษณา และผูส่ือขาวนี้ คือผูท่ีหวังวาในการ
ส่ือสารดังกลาวนั้น เขาสามารถกลาวชักจูงกลุมชนใดกลุมชนหนึ่งใหปฏิบัติตามขอแนะนําใน
ขอความโฆษณา” 
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 นักวิชาการและผูเช่ียวชาญทางดานโฆษณาอีกมากมายใหคําจํากัดความของการโฆษณา
ไว เชน A.R. Oxenfeldt และ C. Swan กลาวไววา การโฆษณาเปนการส่ือสารช้ีชวนจากผูขายไปยังผู
ซ้ือโดยมิไดเปนไปในรูปสวนตัว หรือ S.W. Dunn และ A.M. Barban กลาววา การโฆษณา คือการ
ส่ือสารท่ีตองจายเงินและไมเปนการสวนตัว โดยผานส่ือตางๆ ขององคการธุรกิจสถาบันท่ีไม
แสวงหากําไร และบุคคลตางๆ ผูซ่ึงถูกระบุในขาวสารโดยวิถีทางใดวิถีทางหนึ่งในขาวสารโฆษณา 
และผูท่ีหวังจะแจงขาวหรือชักชวนสมาชิกตางๆ ของผูรับ ซ่ึงอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 
ดังนั้น เราอาจสรุปไดวา การโฆษณา คือ การกระจายขาวสารผานส่ือมวลชนแขนงตางๆ โดยมี
องคกรธุรกิจเปนผูส่ือ และจายเงินเพ่ือการกระจายขาวสารนั้นไปสูสาธารณชน เพ่ือชักชวนใหรูจัก 
เช่ือถือ และซ้ือบริการหรือผลิตภัณฑขององคกรธุรกิจนั้น 
 
ทฤษฎีการสรางสรรคงานโฆษณา 
 
 เรารูจักพีระมิด วาคือรูปทรงมหัศจรรยท่ีสรางขึ้นโดยคนโบราณท่ีเฉลียวฉลาด เพราะ
ไมเพียงแตจะเรียบงายสวยงาม แตทวายังแข็งแกรงและยืดหยัดตอสูดินฟาอากาศมาไดนานเปน
ทศวรรษ ถาจะสังเกตใหดี รูปทรงพีระมิดจะมีฐานลางท่ีกวาง สรางดวยหินกอนใหญหนักเปนตัน 
แตนาประหลาดท่ีหินแตละกอนนั้นถูกตกแตงจนเรียบประรีตตอกันสนิท จนแทบไมเห็นรอยตอ 
และจะลดหล่ันกันเรื่อยๆ ขึ้นไป จนถึงปลายสุดของพีระมิดจะเปนปลายแหลมพุงสูฟา เชนเดียวกับ
ความคิดโฆษณาท่ีตองเริ่มตนดวยฐานรากท่ีกวาง หนักแนน และม่ันคงแข็งแรง แลวก็เจียระไนตัด
แตงใหแหลมคมสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนในท่ีสุด ก็มารวมจุกอยูท่ีความคิดเดียวท่ีเอกอุ สูงล่ิว เด็ดเดี่ยว 
และยืนหยัดอวดสายตาผูชมไดอยางงดงาม  
 
 อาจแบงพีระมิดแหงการโฆษณานี้ออกไดเปน 3 สวน ดังนี ้(มานิต รัตนสุวรรณ, 2531) 
 

                                                   
 
ภาพที่ 2.4. แสดงพีระมิดแหงการโฆษณา 
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สวนท่ี 1 วางรากฐาน ฐานรากของความคิดโฆษณาอันยอดเยี่ยมก็คือ การเริ่มตนดวย
การรวบรวมขอมูลจากสารพัดทิศ จากสภาวะตลาด จากคูแขงขัน จากตัวสินคา จากลูกคา จากแวด
วงโฆษณาและแนวโนม เปนฐานท่ีกวางขวางท่ีสุด ยิ่งไดขอมูลเทาไหร ฐานรากก็ยิ่งแนนหนามาก
ขึ้นเทานั้น 
 
 สวนท่ี 2 วิเคราะหขอมูล นั่นคือการนําขอมูลท้ังหมดมารวมกัน แยกแยะ เลือกนําสวนท่ี
ตองการมาใช คัดสวนท่ีไมตองการออกไป ถามีการทําวิจัย ก็ตองนําขอมูลวิจัยมาศึกษา และสกัดเอา
สวนท่ีจําเปนตองใชออกมา ตองมีการศึกษาทฤษฎีความคิดของมนุษย อุปสรรคและการโตแยง 
พฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือนําขอมูลท้ังหมดมาสอดคลองเขาหากันเพ่ือหาแนวความคิด หรือ Concept 
ท่ีถูกตอง 
 
 สวนท่ี 3 จินตนาการ สวนนี้คือสวนท่ีสําคัญสุดยอด เม่ือไดขอมูลท้ังหมดและมีการ
กล่ันกรองขอมูลจนไดท่ีสวนสุดทายของงานสรางสรรค คือสรางจินตนาการท่ีเหมาะสม งดงาม 
เดนเปนเอกลักษณ สอดคลองกับขอมูลท่ีไดมาตั้งแตตน 
 
 ทฤษฎีพีระมิดนี้ เปนทฤษฎีพ้ืนฐานในการคิดสรางสรรคงานโฆษณา เพ่ือนํามาผลิตเปน
ช้ินงานโฆษณา 
 
สวนผสมในการสรางสรรคบทโฆษณา 
 
 สวนผสมในการสรางสรรคบทโฆษณา ประกอบดวย 2 สวน ดังตอไปนี้ (สุวัฒนา วงษ
กะพันธ, 2531) 
 1. องคประกอบดาน วจนะภาษาหมายถึง ภาษาถอยคําท่ีใชในการส่ือสารเปนการใช
ตัวอักษรและถอยคําส่ือความหมายระหวางผูสงสารและผูรับสาร ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง ถอยคําท่ีผูสราง
สรรคขอความโฆษณาคิดขึ้นเพ่ือส่ือสารกับกลุมบริโภคเปาหมาย อันไดแก ช่ือสินคา (Brand Name) 
พาดหัว (Headline) คําขวัญ (Slogan) คําบรรยายใตภาพ (Caption) และขอความโฆษณา (Copy) 
 
 สรุปแลว วจนะภาษาในการโฆษณาก็คือ ขอความและถอยคําทุกสวนท่ีประกอบกันขึ้น
เปนงานโฆษณาช้ินหนึ่งๆ ซ่ึงส่ือความหมายไดเปนสวนสําคัญท่ีผูคิดคําโฆษณาจะตองสรางสรรค
เพ่ือส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 2. องคประกอบดานอวจนะภาษา หมายถึง สวนอ่ืนๆ ท่ีประกอบขึ้นเปนช้ินงานโฆษณา
หนึ่งๆ นอกจากถอยคําขอความ และสามารถส่ือความหมายไดชวยใหโฆษณาช้ินนั้น เดนสะดุดตา 
นาสนใจ และมีความหมายลึกซ้ึงกวาการใชถอยคําโฆษณาเพียงอยางเดียว 
  
 อวจนภาษาท่ีใชในส่ือโทรทัศน ไดแก ภาพ เครื่องหมายการคา สี การเคล่ือนไหว และ
เสียงประกอบ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับส่ือโฆษณาทางโทรทัศน 
 
 โทรทัศน เปนส่ือโฆษณาประเภทหนึ่งท่ีไดรับความนิยมอยางมากในการโฆษณา 
เนื่องจากโทรทัศนมีคุณสมบัติท่ีแตกตางจากส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ คือ 

1. โทรทัศนเปนส่ือท่ีใหท้ังภาพและเสียง ตลอดจนการเคล่ือนไหวซ่ึงสรางความดึงดูด
ไดมากและยังชวยใหจดจําขาวสารตางๆ ไดด ี

2. เปนส่ือท่ีไมมีขอความจํากัดในการสรางสรรคงานโฆษณา และใชไดกับสินคาทุก
ประเภท เนื่องจากมีคุณสมบัติของการสรางสรรคท่ีครบถวนท้ังภาพ เสียง และการเคล่ือนไหว 

3. สามารถเขาถึงผูบริโภคไดมาก และคาใชจายเฉล่ียตอหัวจะถูกกวาส่ือประเภทอ่ืน 
4. เนื้อหาของรายการทําใหผูโฆษณาสามารถเจาะกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี 
5. ผูบริโภคมีความภัคดีตอรายการสูง คือติดตามชมอยู เสมอ ทําใหไดรับขาวสาร

โฆษณาอยางตอเนื่อง 
6. การมีสถานีโทรทัศนตางจังหวัดทําใหสามารถเนนการโฆษณาไดเจาะท่ีผูบริโภค

กลุมเปาหมายในภูมิภาคได 
7. เวลาชมโทรทัศน ผูชมมักจะสนใจอยางจริงจังเม่ือเทียบกับการฟงวิทยุ และเม่ือมี

โฆษณาเขามา ภาพและเทคนิคของโทรทัศนก็ยังคงตรึงผูชมใหชมตอไป ไมเหมือนวิทยุท่ีมีแตเสียง
ไมดึงดูดความสนใจ จึงอาจเปล่ียนสถานีไดเม่ือมีโฆษณา 

8. การซ้ือเวลาในโทรทัศนสามารถจะเคล่ือนยายเวลาไปไดดีกวานิตยสาร หรือรายการ
เหมาทางวิทยุ ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดทําตารางลงส่ือไดด ี

9. ความสนใจในโฆษณาทางโทรทัศนจะไมขึ้นอยูกับความยาว ไมวาจะเปน 15 วินาที 
30 วินาที 60 วินาที ถาเปนงานสรางสรรคท่ีดีแลว ก็จะไดรับความสนใจพอๆ กัน ในขณะท่ี
หนังสือพิมพ หรือนิตยสารนั้น ขนาดท่ีใหญจะไดรับความสนใจมากกวาขนาดเล็ก 
 

DPU
DPU



 

42

 จะเห็นไดวา โทรทัศนเปนส่ือท่ีมีสภาพเหมาะสมท่ีสุดในการเขาถึงและสามารถโนม
นาวใจผูรับสารไดมากท่ีสุด เพราะในสังคมปจจุบันเกือบทุกครอบครัวจะมีเครื่องรับโทรทัศนเอาไว
ชมกัน 
 
องคประกอบของการผลิตชิ้นงานโฆษณาทางโทรทัศน 
 
 การโฆษณา เปนกระบวนการท่ีมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสินคา การโฆษณาท่ีมี
ประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยวิธีการทํางานท่ีเปนระบบ เปนขั้นตอนตอเนื่อง โดยขั้นตอนของการ
สรางสรรคและผลิตส่ือโฆษณาทางโทรทัศนก็เปนขั้นตอนหนึ่งท่ีมีความสําคัญไมนอยไปกวา
ขั้นตอนอ่ืนๆ ในกระบวนการโฆษณา 
 
 การผลิตช้ินงานโฆษณาทางโทรทัศนมีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 ประการดังตอไปนี ้
 1. การเลือกใชฟลมหรือวีดีทัศน แมการถายทําภาพยนตรโฆษณา อาจใชฟลมหรือภาพ
ทัศนถายทําไดก็ตาม แตการพิจารณาวาจะใชฟลมหรือภาพทัศนถายทําภาพยนตรโฆษณานั้นจะตอง
พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุของท้ังสองประเภท ตลอดจนขอไดเปรียบเสียเปรียบในการ
ผลิตและใชงานประกอบดวย 
 2. ภาพในภาพยนตรโฆษณา ภาพยนตรโฆษณาประกอบดวย 3 ประเภท คือ ภาพบอก
บรรยากาศของเรื่อง ภาพตัวแสดง และภาพสินคา ภาพแตละประเภทจะมีลักษณะและความหมาย
ของภาพแตกตางกัน ภาพยนตรโฆษณาท่ีดีจะตองใชภาพประกอบประเภทตางๆ ไดอยางเหมาะสม
กลมกลืนกัน 
 3. การคัดเลือกตัวแสดง ตัวแสดงเปนสวนประกอบสําคัญของภาพยนตรโฆษณา เพราะ
ชวยใหภาพยนตรโฆษณานั้นดูเปนจริงเปนจังและใกลตัวมากขึ้น และยังชวยอธิบายเรื่องราวให
กระจางชัดขึ้นอีกดวย สวนการคัดเลือกตัวแสดงนั้น บริษัทผลิตภาพยนตรโฆษณาและบริษัท
ตัวแทนโฆษณา จะตองรับผิดชอบการคัดเลือกตัวแสดง ใหเหมาะสมกับสินคาและเรื่องราวของ
ภาพยนตรโฆษณานั้น 
 4. การเลือกสถานท่ีในการถายทํา สถานท่ีในการถายทําภาพยนตรโฆษณา อาจพิจารณา
แบงออกไดสองลักษณะ คือ สถานท่ีจริง และสตูดิโอ สวนการเลือกสถานท่ีถายทํานั้น จะตอง
พิจารณาความเหมาะสมทางดานคาใชจาย ความสะดวกในการถายทํา และคุณภาพของภาพยนตร
เปนสําคัญ 
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 5. เพลงในภาพยนตรโฆษณา เพลงชวยใหภาพยนตรโฆษณามีชีวิตชีวานาสนใจ และยัง
สามารถชวยส่ือความหมายและสรางอารมณไดดวย การเลือกใชเพลงเหมาะสมกับเนื้อหาและลีลา
ของภาพยนตรโฆษณาจึงเปนเรื่องสําคัญ 
 6. เทคนิคพิเศษในการผลิตภาพยนตรโฆษณา 
     6.1 การใชกราฟกและการตูน ภาพยนตรโฆษณานอกจากจะประกอบดวยภาพการ
แสดงแลว ยังประกอบดวยสวนท่ีเปนงานเขียนหรืองานกราฟก และงานแอนิเมช่ัน หรือท่ีนิยม
เรียกวา “การตูน” ดวย งานสวนท่ีเปนกราฟกและแอนิเมช่ันจะถายทําแยกจากสวนท่ีเปนภาพการ
แสดง และนํามาซอนทับกันภายหลังในกิจกรรมหลังการถายทํา ภาพกราฟกและแอนิเมช่ันชวย
เสริมสรางความสวยงามและความนาสนใจใหแกภาพยนตรโฆษณา ท้ังยังชวยใหเรื่องราวและ
ขอมูลท่ีตองการส่ือไปถึงคนดูมีความชัดเจนและไมสับสนดวย 
    6.2 การใชคอมพิวเตอรและเทคนิคภาพพิเศษ เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีและการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ในการสรางภาพยนตรโฆษณาก็มีการนําเอาเทคโนโลยี
มาใชในการผลิตดวยการใชภาพกราฟก ในปจจุบันสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรสรางสรรค
ภาพยนตรโฆษณาไดอยางงายดาย สวนภาพเทคนิคพิเศษก็มีรูปแบบมากมายใหเลือกใช เพ่ือชวยให
ภาพยนตรโฆษณามีความงดงามทางดานศิลปและส่ือความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
 
 แนวคิดการผลิตงานโฆษณาทางโทรทัศนนี้ ผูวิจัยนํามาใชเพ่ือเปนกรอบในการศึกษา
และทําความเขาใจถึงองคประกอบสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตและกําหนด
สรางสรรคงานโฆษณาทางโทรทัศน 
 
2.10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 กําจร หลุยยะพงษ (2539) วิจัยเรื่อง การวิเคราะหเนื้อหาการนําเสนอภาพของความเปน
ชายในโฆษณาเบียรสิงห โดยกําจร มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาการนําเสนอและวิธีการนําเสนอภาพของ
ความเปนชายท่ีปรากฏในโฆษณา ท้ังโฆษณาทางส่ิงพิมพและทางโทรทัศน โดยมีกรอบแนวคิด
เรื่องการสรางความเปนชายในส่ือมวลชน 
 
 จากการวิเคราะหของกําจร พบวา โฆษณาเบียรสิงห นําเสนอภาพของความเปนชาย
แตกตางกัน 3 รูปแบบ เพ่ิมเติมขึ้นเรื่อยๆ ในแตละสมัยจนถึงปจจุบัน โดยไมมีการตัดทอน คือในยุค
แรก ชวงป 2477 ไดภาพความเปนชายในแบบสังคมเกษตรกรรม ท่ีเนนลักษณะของผูชายชนช้ัน
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กลาง ชนช้ันแรงงานและเกษตรกร โดยใหความสําคัญกับอาชีพของผูชาย รูปแบบท่ี 2 ในชวงป 
2508 เริ่มนําเสนอภาพความเปนชาย ในแบบสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม ท่ีเนนองคประกอบอ่ืนๆ 
คือ อายุ หนาตารูปราง การแตงกาย และรูปแบบท่ี 3 ในชวงป 2526 ไดภาพของความเปนชายแบบ
ใหม ท่ีใหความสําคัญกับวิถีชีวิต และการแสดงออกถึงอารมณท่ีออนไหวโดยภาพท้ัง 3 รูปแบบนี้ มี
วิธีการนําเสนอผานองคประกอบ 9 ประการ ไดแก รูปลักษณภายนอก อารมณความรูสึกของผูชาย 
ความตระหนักในตนเอง ปฏิสัมพันธระหวางผูชายดวยกัน ปฏิสัมพันธของผูชายตอผูหญิง และส่ิง
อ่ืน กิจกรรมของผูชาย บริบทท่ีเกี่ยวของกับผูชาย และเทคนิคการนําเสนอภาพความเปนชาย 

 
และกําจร ยังไดวิเคราะหปจจัยท่ีกําหนดความแตกตางระหวางภาพท้ัง 3 ซ่ึงพบวา เปน

ปจจัยในเรื่องพัฒนาการของสังคมไทย จากสังคมเกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรม กระแสความคิด
ใหม เชน เรื่องความเทาเทียมกันของชายหญิง และความสนใจตอส่ิงแวดลอม และปจจัยสุดทาย 
ดานการตลาดของสินคา เชน การแตกตัวของผลิตภัณฑ และการแขงขันกับเบียรยี่หออ่ืน 

 
แตถึงแมภาพของความเปนชายท้ัง 3 แบบ อาจแตกตางกัน แตทวาก็มีจุดรวมกันบาง

ประการ คือ ภาพของความเปนชายสวนใหญ จะเนนอํานาจครอบงํา เปนภาพของความเปนชายใน
แงบวกและไมปรากฏภาพความเปนชายในแงลบเลย 

 
งานวิจัยนี้ ทําใหผูวิจัยสามรถเขาใจการนําเสนอภาพและกระบวนการสรางภาพความ

เปนชาย และสามารถนําผลสรุปจากงานวิจัยนี้มาชวยในการวิเคราะหภาพความเปนชาย รวมท้ังการ
นําเสนอภาพความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล โดยเฉพาะในส่ือโฆษณาทางโทรทัศนไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

 
วรรณาภรณ สุขมาก (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง นิตยสารผูชายกับกระบวนการสราง

ความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการนําเสนอภาพตัวแทนความเปน
ชายแบบเมโทรเซ็กสชวลในนิตยสารผูชาย รวมถึงศึกษากระบวนการสรางภาพความเปนชายแบบเม
โทรเซ็กสชวลกับรูปแบบการบริโภค ซ่ึงผลท่ีไดพบวา ลักษณะภาพตัวแทนของความเปนชายแบบ
เมโทรเซ็กสชวล ท่ีผานการสรางโดยนิตยสารผูชาย สอดคลองกับแนวคิดภาพตัวแทน คือ มีการ
คัดเลือกคุณลักษณะเดนเพียงบางอยางในรูปแบบของตัวแทนมาเปนตัวกําหนดการรับรูของสังคม 
โดยใหเขาใจวา การท่ีผูชายหันมาดูแลเอาใจใสตัวเอง และใชเครื่องสําอางเปนเรื่องปกติธรรมดา 
โดยนิตยสารท้ัง 3 ฉบับ ไดนําเสนอภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ในแนวทางท่ีแตกตาง
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กันคือ นิตยสาร GM เนนการนําเสนอความเปนชายแบบท่ีมีการศึกษาสูง มีฐานะท่ีดี พิถีพิถันกับ
รสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ท้ังการกิน การดื่ม การเขาสงคม และเรื่องเพศ สวนนิตยสาร BOSS 
จะเนนการนําเสนอความเปนชายแบบท่ีดูแลเอาใจใสตัวเองเปนพิเศษ ท้ังในเรื่องของรางกายดาน
สุขภาพ ความงาม สวนนิตยสาร Esquire จะเนนการนําเสนอความเปนชายแบบท่ีสนใจในเรื่องของ
แฟช่ัน ความสวยความงาม ใชเครื่องสําอางเพ่ือเพ่ิมสีสัน และบํารุงผิว 

 
วรรณาภรณ ยังพบอีกวา การนําเสนอภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล เช่ือมโยง

ความสัมพันธตางๆ กับรูปแบบของสัญญะเพ่ือการบริโภค มีการถายทอดความหมายโดนนัยใหกับ
สินคาตางๆ ผานทางโฆษณามากท่ีสุด รองลงมาคือ บทความเชิงโฆษณา ภาพแฟช่ัน และการจัดวาง
สินคา ตราสินคา ตามลําดับ 

 
อิทธิพลของการตลาด ผูใหโฆษณา ผูอาน บุคลากรฝายตางๆ ภายในองคกร รวมถึง

วัตถุประสงคและแนวทางการคัดเลือกเนื้อหาในนิตยสารผูชายท้ัง 3 ฉบับ ตางสงผลตอกระบวนการ
ผลิตภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” โดยผูใหโฆษณาเปนองคประกอบท่ีมีสวนเกี่ยวของท่ีสุดใน
การผลิตภาพตัวแทนท้ังในทางตรงและทางออม 

 
งานวิจัยช้ินนี้ ทําใหผูวิจัยสามารถทําความเขาใจถึง ลักษณะภาพตัวแทนความเปนชาย

แบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีส่ือนิตยสารผูชายไดสรางและเลือกมาใชเพ่ือเปนตัวแทนของสินคา ซ่ึง
สามารถท่ีจะนําขอมูลบางสวนและผลท่ีไดจากการวิจัยดังกลาว มาใชเปนขอมูลอางอิงในการ
วิเคราะหกระบวนการนําเสนอภาพความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ในโฆษณาทางโทรทัศน ได
ดีขึ้น 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง การสรางภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีปรากฏใน

ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใชการวิเคราะหเนื้อหางานโฆษณา 
(Content Analysis) วิเคราะหกระบวนการสรางภาพความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ภายใต
กรอบแนวคิด สัญญะวิทยา เพ่ืออธิบายการถายทอดแนวความคิดเรื่องความเปนชาย รวมท้ังมีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือนําขอมูลมาประกอบในการศึกษา 

 
3.1. แหลงขอมูล 
  
 แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัยมีอยู 2 ประเภท ดังนี ้
  
 3.1.1  แหลงขอมูลชั้นตน  
 ช้ินงานโฆษณาทางโทรทัศน 

ในขั้นแรก สํารวจโฆษณาทางโทรทัศนท่ีไดมีการลงส่ือ ซ่ึงขอมูลจาก Mediawrap 
Advertising Library ระบุวา มีช้ินงานโฆษณาทางโทรทัศน ท่ีลงส่ือตั้งแต เดือนมกราคม ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2549 เปนระยะเวลา 6 เดือน ท้ังหมด 4,263 เรื่อง 

 
ในขัน้ท่ีสอง ผูวิจยัไดเลือกศึกษาโฆษณาทางโทรทัศน ดวยวิธีการเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง คือ 
 

เลือกเฉพาะโฆษณาทางโทรทัศนท่ีเปนสินคาและบริการสําหรับผูชายเทานั้น โดยคัด
โฆษณาสําหรับ ผูหญิง วัยรุนหญิง เด็กชายและวัยรุนชายออก จนไดจํานวนโฆษณาท้ังส้ิน 336 เรื่อง 
หลังจากนั้นทําการคัดเลือกโฆษณาท่ีนําเสนอความเปนชาย ซ่ึงไดจํานวนท้ังส้ิน 151 เรื่อง และ
สุดทายเลือกโฆษณาทางโทรทัศน จํานวน 15 เรื่องโดยเลือกภาพยนตรโฆษณาท่ีนําเสนอภาพความ
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เปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลอยางชัดเจนท่ีสุด คือนําเสนอภาพของผูชายท่ีมีรูปแบบ
การดําเนินชีวิตแบบทันสมัยรอบดาน ท้ังดานบุคคล สังคม เทคโนโลยี แฟช่ัน สุขภาพ ทองเท่ียว 
ความบันเทิง 
 

สามารถแสดงขั้นตอนการเลือกภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนสําหรับการศึกษาครั้งนี้
ไดดังนี ้

 
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 4,263 เรื่อง--->ภาพยนตรโฆษณาสําหรับผูชาย 336 

เรื่อง--->ภาพยนตรโฆษณาท่ีนําเสนอความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล 151 เรื่อง--->ภาพยนตร
โฆษณาท่ีนําเสนอภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลอยางชัดเจนท่ีสุด 15 เรื่อง 

 
ศึกษาทุกช้ินงานโฆษณาท้ัง 15 ช้ิน เนื่องจากตองการทราบถึงลักษณะภาพความเปนชาย

แบบ เมโทรเซ็กสชวล ท่ีปรากฏในโฆษณาทางโทรทัศนนั้นเปนอยางไร มีกระบวนการสรางภาพ
ตัวแทนความเปนชายอยางไร และมีความเช่ือมโยงความสัมพันธกับรูปแบบของสัญญะเพ่ือการ
บริโภคอยางไร 
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ตารางที่ 3.1. แสดงรายชื่อภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
 

สินคา/บริการ เร่ือง ความยาว 

รถยนตโตโยตา ยาริส Groovy 30 วินาที 

เบียร สิงห ไมจิ้มฟน 30 วินาที 

เบียรไฮเนเกน สุภาพบุรุษ 30 วินาที 

เนสกาแฟ 1 ชีวิตไมหยุดนิ่ง 30 วินาที 

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค คนคอยตามใจ 30 วินาที 

นีเวีย ดีโอ ไวทเทนนิ่ง ฟอรเมน ขาวแบบผูชาย 30 วินาที 

แชมพูคลีนิค เคลียร ลิฟต 30 วินาที 

รถยนตเซฟโรเลต ออพตราเอสเตท ออกกําลังกาย 30 วินาที 

บัตรเครดิต เคทีซี I am 30 วินาที 

ซุปไกกสกัอตราแบรนด Boss 30 วินาที 

ธนาคารสแตนดารดชารเตอร หลับตากอนซิ 30 วินาที 

เครื่องสําอางนีเวีย รีแพร แตกตาง 30 วินาที 

คอนโดมีเนียมไลฟ ล่ืน 30 วินาที 

เครื่องดื่มลิโพ วิตันดี ม่ันใจคุณทําได 15 วินาที 

เครื่องสําอาง ซีทีอารแอล ควบคุมได 30 วินาที 
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3.1.2  แหลงขอมูลชั้นรอง 
 

1. เอกสารเกี่ยวกับความเปนชาย แบบเมโทรเซ็กสชวล 
ส่ิงพิมพตางๆ วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความและหนังสือ ท่ีนํามาใชประกอบการศึกษา

ครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมจากอินเตอรเน็ตและหองสมุด 
 

2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 
จากบริษัทตัวแทนโฆษณา Creative Director, Art Director, Copy Writer, Account 

Executive จํานวน 15 คน โดยเปนผูท่ีไดสรางสรรคงานโฆษณาท่ีคัดเลือกไว ขอมูลในสวนนี้
นํามาใช เพ่ือใหเขาใจถึงกระบวนการสรางภาพตัวแทนอยางครอบครุมรอบดาน และจาก
กลุมเปาหมายของการโฆษณา จํานวน 15 คน ซ่ึงเปนผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลและเปน
กลุมเปาหมายของการโฆษณาท่ีนักโฆษณาไดเจาะจงไว ขอมูลท่ีไดในสวนนี้ จะนําไปใชประกอบ
กับขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหเนื้อหากระบวนการสรางภาพตัวแทนความเปนชายแบบเมโทรเซ็กส
ชวลในโฆษณาทางโทรทัศน 
 
3.2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

3.2.1. ขอมูลจากช้ินงานโฆษณาทางโทรทัศน 
1) ทําการคัดลอกขอมูลภาพ (Download) จาก www.adintrend.com ,  
       www.kosanathai.com และwww.vasuta.com รวมท้ังหมดจํานวน 15 ช้ินท่ีทําการ
คัดเลือกไว 

3.2.2. ขอมูลจากเอกสาร 
1) นิตยสาร BrandAge, Positioning และหนังสือรวบรวมผลงานรางวัลแทค  
2) หองสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3) หองสมุดคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4) อินเตอรเน็ต 

3.2.3. ขอมูลจากการสัมภาษณ 
 1) Creative Director, Art Director, Copy Writer, Account Executive โดยกรอบการ

สัมภาษณใชแนวคําถามปลายเปด (Open –end Question) ในการสัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบกึ่ง
ทางการ 
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2) ผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) 
กับกลุมเปาหมายของการโฆษณา โดยเปดโฆษณาทางโทรทัศนท่ีไดคัดเลือกไวใหดูและใชความ
เปนกันเองในระหวางสัมภาษณ นอกจากการจดบันทึกแลว ผูวิจัยจะขออนุญาตผูใหสัมภาษณใน
การบันทึกเสียงโดยเครื่องบันทึก (วิทยุเทป) ตลอดการสัมภาษณ ท้ังนี้เพ่ือชวยในการเก็บขอมูลไม
ผิดพลาด และไดขอมูลอยางครบถวน 
 
3.3. การวิเคราะหขอมูล 
 
 วิเคราะหภาพตัวแทน 

การวิเคราะหขอมูลความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล สามารถวิเคราะหโดยใชแนวคิด
ของการบริโภคเชิงสัญญะ มาเปนกรอบในการวิเคราะหถึงลักษณะและกระบวนการสรางภาพ
ตัวแทนความเปนชาย ดวยการศึกษาการใหความหมาย การกําหนดภาพตัวแทน การถายทอด
ลักษณะของความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลในโฆษณาทางโทรทัศน และนําทฤษฎีสัญญะวิทยา 
มาใชในการหาความหมายท่ีปรากฏในเนื้อหาโฆษณาทางโทรทัศน เพ่ือวิเคราะหรูปแบบ
ของสัญญะเพ่ือการบริโภค ท่ีโฆษณาไดสรางและถายทอดความหมายใหกับสินคาหรือบริการ 

 
ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลนั้น ผูวิจัยจะทําการบันทึกลง

ในตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2 ตัวอยางตารางลงรหัส (Coding Sheet) 
 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ เสียง สัญ 
ลักษณ 

ภาษา แสง ส ี

 
 

               

              

              

              

              

              

หมายเหตุ  
Metro 1 หมายถึง มีการศึกษา มีหนาท่ีการงานระดับสูง 
Metro 2 หมายถึง มีฐานะ เปนท่ียอมรับในสังคม 
Metro 3 หมายถึง ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 หมายถึง ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใช

เครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 หมายถึง สนใจในเรื่องแฟช่ัน ความทันสมัย ท้ังในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
Metro 6 หมายถึง แสดงออกถึงความเปนชายท่ีมีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลา

ตัดสินใจ มีน้ําใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปนสุภาพบุรุษ 
Metro 7 หมายถึง พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การ

พักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 หมายถึง นาช่ืนชม มีเสนหเปนท่ีดึงดูดตอเพศตรงขาม 
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การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 
 

 การสัมภาษณเชิงลึกกับผูผลิตโฆษณาจากบริษัทตัวแทนโฆษณา จํานวน 15 คน ท่ีเปนผู
ท่ีผลิตงานโฆษณาทางโทรทัศนท่ีผูวิจัยไดคัดเลือกไว 15 เรื่อง ในสวนของแผนกสรางสรรคงาน
โฆษณา เนื่องจากแผนกนี้ เปนแผนกท่ีมีสวนสําคัญในการสรางสรรคโฆษณา เพ่ือใหทราบถึง
วัตถุประสงคและแนวคิดในการสรางภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ผูวิจัยไดกําหนดตั้ง
คําถามเพ่ือใชในการสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูเกี่ยวของท่ีจะทําการศึกษาดังนี ้
 

- วัตถุประสงคในการโฆษณาสําหรับสินคาหรือบริการแตละช้ินงานคืออะไร 
- กลุมเปาหมายเปนใคร มีลักษณะอยางไร 
- มีปจจัยอะไรบางในการกําหนดการนําเสนอเนื้อหา 
- ภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีสรางขึ้นมีลักษณะอยางไร 
- มีกระบวนการสรางสรรคงานโฆษณาอยางไร 
- เนื้อหา ขอความท่ีส่ือสารตอกลุมเปาหมายท่ีนําเสนอเปนอยางไร 
- มีการวางแผนการลงส่ือโฆษณาอยางไร 
- มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” อยางไร 
- คิดอยางไรกับความเปนชายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
- เปรียบเทียบลักษณะความเปนชายในโฆษณาในอดีตและปจจุบัน 
- แนวโนมความเปนชายในอนาคต 

 
การสัมภาษณกลุมเปาหมายในการโฆษณา จํานวน 15 คน ท่ีมีคุณลักษณะตามท่ีผูผลิต

โฆษณาจากบริษัทโฆษณาไดระบุบงช้ีไวใหเปนกลุมเปาหมายในการโฆษณาดังกลาว ซ่ึงเปนผูชาย
แบบเมโทรเซ็กสชวล โสด อายุระหวาง 20 – 30 ป โดยผูวิจัยมีวิธีการวิเคราะหจากการใหดู
ภาพยนตรโฆษณาแตละเรื่องท้ัง 15 เรื่อง และทําการสัมภาษณเพ่ือใหทราบถึงลักษณะ วิถีชีวิต 
ทัศนคติท่ีมีตองานโฆษณา การเลือกรับตีความหมายท่ีโฆษณาไดสรางขึ้น โดยมีประเด็นคําถาม 
ดังตอไปนี ้

 
- มีความคิดเห็นอยางไรกับโฆษณาทางโทรทัศนท่ีนําเสนอความเปนชาย 
- มีความคิดเห็นอยางไรกับสินคาหรือบริการสําหรับผูชายท่ีมีการโฆษณา 
- ความคิดเห็นตอ เนื้อหา ขอความท่ีโฆษณาส่ือสารเปนอยางไร 

DPU
DPU



 

53

- ความคิดเห็นตอ ภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวลในภาพยนตรโฆษณาเปนอยางไร 
- ปจจัยอะไรบางในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการสําหรับผูชาย 
- มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” อยางไร 
- คิดอยางไรกับความเปนชายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
- เปรียบเทียบลักษณะความเปนชายในโฆษณาในอดีตและปจจุบัน 
- แนวโนมความเปนชายในอนาคต 

 
3.4. การนําเสนอขอมูล 
 
 การนําเสนอขอมูลของการศึกษานี้ เปนไปในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห 
(Analytic Description) เพ่ืออธิบายถึงความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลในโฆษณาทางโทรทัศน 
โดยนําเสนอดังนี้ 
 

3.4.1 นําเสนอลักษณะและประเภทภาพตัวแทนของความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ท่ีผาน
กระบวนการสรางจากโฆษณาทางโทรทัศน 

3.4.2 นําเสนอรูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
3.4.3 นําเสนอกระบวนการผลิตภาพตัวแทนความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ท่ีปรากฏใน

โฆษณาทางโทรทัศน โดยนําเสนอขอมูลจากการสัมภาษณท่ีไดมาสรุปผลประกอบการ
วิเคราะหเนื้อหา 

3.4.4 นําเสนอขอมูลลักษณะตางๆ ของความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ท่ีมีการเช่ือมโยง
และแสดงความสัมพันธกับสินคาหรือบริการท่ีโฆษณาในภาพยนตรโฆษณาทาง
โทรทัศน  

 

DPU
DPU



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาเรื่อง การสรางภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีปรากฏใน

ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน จํานวน 15 เรื่อง ไดขอสรุปเกี่ยวกับลักษณะเนื้อหาของภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศนในเบ้ืองตน ซ่ึงสามารถตอบปญหานําวิจัย ดังนี้คือ 

 
1. ภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ของผูชายท่ีถูกนําเสนอในภาพยนตรโฆษณาทาง

โทรทัศนมีลักษณะอยางไรบาง 
2. รูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนเปนอยางไร 
3. การสรางภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนมี

กระบวนการอยางไร 
4. ภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนมี

ความสัมพันธกับสินคาท่ีโฆษณาอยางไร 
 
4.1. ตอนที่ 1 วิเคราะหภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ใน
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
 
เบียรสิงห 
 
รูปแบบผลิตภัณฑ 
 
 เบียรลาเกอรระดับสูงท่ีผลิตจาก วัตถุดิบช้ันเยี่ยม เปนเบียรท่ีใหรสชาติดี มีความเขมขน
ของบารเลย และฮอพแท 100% มีขนาดบรรจุภัณฑ 330 มิลลิลิตร 355 มิลลิลิตร และ 630 มิลลิลิตร 
โดยมีระดับแอลกอฮอลล 6.0 % ในปจจุบันเบียรสิงหไดมีการปรับปรุง เริ่มจากปรับใหขมนอยลง 
แตคงความเขมในแบบของสิงหดั้งเดิมไว นอกจากนี้ ยังปรับขวดใหม ใหดูทันสมัย มีระดับมากขึ้น 
โดยเฉพาะกับการหันมาสรางกระแสของการถือขวดเบียรสิงหขนาดเล็ก และเบียรสิงหไดทําการ
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ปรับบุคลิกของเบียรใหดูหนุมขึ้น โดยใชตัวแทนท่ีเปนคนหนุมรุนใหม เพ่ือใหใกลชิดกับกลุม
ผูบริโภครุนใหมท่ีเปนวัยทํางาน ตั้งแต 25-35 ป  
 

 
 

ภาพที่ 4.1.  ภาพยนตรโฆษณา เบียรสิงห เร่ือง ใจดี 
 

โฆษณาของเบียรสิงห ในอดีตท่ีผานมา ตั้งแตป 2477 ไดวางแนวคิดหลักอยูส่ีประการ 
คือ ความเปนไทย วิถีชีวิตของผูชาย ธรรมชาติ และสังคม แตในปจจุบัน ภาพของความเปนชายแบบ
ใหม ไดถูกนําเสนอออกมาในดานตางๆ โดยในภาพยนตรโฆษณาเบียรสิงหเรื่อง “ใจดี” ไดแสดง
ภาพความเปนชายไทยท่ีดูทันสมัย ใจดี เปนคนรุนใหม มาแทนท่ีภาพของความเปนธรรมชาติ 
ภาพยนตรโฆษณาความยาว 30 วินาที เปนผลงานการผลิตจากบริษัท ครีเอทีฟ จูซ/จีวัน โดยเนื้อ
เรื่อง คือ ผูชายสองวัย นั่งอยูในผับท่ีดูทันสมัย ในเรื่องจะเห็นภาพผูชายท่ีส่ังอะไรบางอยางท่ี
เหมือนกัน และของนั้นอยูตรงหนา ตางคนจึงตางเล่ือนใหกัน แบบท่ีเรียกวา คุณกอน ผมท่ีหลัง 
เล่ือนใหกันไปมา จนสุดทายภาพไดเฉลยวาเปน แกวใสไมจิ้มฟนท่ีเหลืออยูเพียงอันเดียว และผูชาย
คนหนึ่งไดหักแบงใหกับอีกคน เปนการแสดงความมีน้ําใจ ซ่ึงถือไดวาเปนลักษณะนิสัยของคนไทย 
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โดยมีขอความ “ใจดีใหเปนนิสัย” และโยงตอนทายวา “เบียรสิงห เบียรไทย”  ท่ีตองการส่ือใหนึกถึง
ภาพของคนรุนใหม ท่ียังมีความเปนไทยอยูอยางลึกซ้ึงท้ังตัวและหัวใจ และเบียรสิงหเปนเบียรของ
คนไทยท่ีมีรูปแบบการดําเนินชีวิตและลักษณะนิสัยแบบคนไทยท่ีมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผกัน 
 
ตารางที่ 4.1. ภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณา เบียรสิงห 
 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สั ญ ลั
กษณ 

“ใจด”ี 
 

เบียร
สิงห 

ü        ü     ü 

 ü       ü     ü 

    ü    ü     ü 

     ü   ü   ü ü ü 

      ü  ü     ü 

       ü ü     ü 

หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 
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ในสวนของรูปแบบโฆษณาทางโทรทัศนของเบียรสิงห เรื่อง “ใจดี” นั้น พบวา มีการ
นําเสนอภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” โดยมีการคัดเลือก พรีเซ็นเตอร ผูชายสองคนท่ีมี
อายุประมาณ 25-35 ป เปนคนทํางานท่ีมีการใชชีวิตในเมือง แตงตัวแฟช่ัน พักผอนเท่ียวผับท่ีมี
บรรยากาศท่ีดูเท ทันสมัย มีบุคลิกท่ีดูดีมีเสนห เทๆ นิ่งๆ แตแสดงออกไดถึงความมีน้ําใจใหกัน โดย
มีขอความสนับสนุนวา “ใจด ีใหเปนนิสัย” ท้ังหมดแสดงใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ี
เปนผูชายทํางานท่ีมีฐานะดี สนใจในเรื่องแฟช่ัน ความทันสมัย พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตใน
ทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขาสังคม และมีน้ําใจ 

 
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้  คือภาพของผูชายท่ีแตงตัวดี มี

รสนิยม ซ่ึงแสดงความหมายของคนท่ีสนใจในเรื่องของการแตงตัวเพ่ือออกไปเท่ียวพักผอนหลังเลิก
จากงาน และภาพของรานอาหารท่ีมีการตกแตงท่ีดูทันสมัย หรูหรา แสดงความหมายใหกับผูชาย
ท่ีมานั่งวา เปนคนท่ีมีฐานะดี มีรสนิยมในการเลือกรานอาหาร  สวนภาพของผูชายท้ังสองคนท่ีเล่ือน
แกวใสไมจิ้มฟน จนสุดทายก็หักแบงไมจิ้มฟนกันคนละครึ่ง พรอมบทสนทนาท่ีพูดวา “พ่ีกอนเถอะ
ครับ, นองแลวกัน” ก็แสดงใหเห็นถึงผูชายท่ีมีน้ําใจใหกันและกัน สามารถเสียสละและแบงปนให
กันไดแมไมรูจักกัน รวมท้ังขอความท่ีเปนภาษาบรรยายวา “ใจดีใหเปนนิสัย” ยังชวยสนับสนุนและ
สงเสริมใหผูชาย มีจิตใจท่ีออนโยน มีน้ําใจใหกันและกันในสังคม ภาพของผูหญิงท่ีมองและยิ้ม
มายังผูชายท้ังสองคน ก็บงบอกไดวา ผูชายท้ังสองคนนั้น มีเสนหเปนท่ีดึงดูดและเปนท่ีสนใจ 
 
บัตรซิตี้แบงค เรดดี้เครดิต 
 
รูปแบบผลิตภัณฑ 
 
 เรดดี้เครดิต เปนบัตรเครดิตจากซิตี้แบงค ท่ีสามารถใชวงเงินไดตลอดไปจากการสมัคร
เพียงครั้งเดียวดวยวงเงินสูงสุด 750,000 บาท และสมัครไดโดยไมตองมีคนค้ําประกัน สามารถเบิก
เงินสดลวงหนาไดโดยไมเสียคาธรรมเนียมผานตูกดเงินอัตโนมัติตลอด 24 ช่ัวโมง หรือเลือกเปล่ียน
วงเงินท่ีมีอยูใหเปนเงินสดกอนใหญ โดยเลือกโอนเขาบัญชีธนาคารใดก็ไดโดยไมเสียคาธรรมเนียม
ในการโอน เลือกการส่ังจายในรูปแบบของเช็คได และเลือกชําระคืนขั้นต่ําเพียง 200 บาท หรือ 4% 
ของยอดคางชําระ จากการวิจัยของบริษัทตัวแทนโฆษณาพบวา ผูบริโภคยังไมรูจัก บัตรเรดดี้เครดิต
มากนัก และไมรูวาบัตรเรดดี้เครดิตนั้นแตกตางจากบัตรเครดิตอ่ืนอยางไร จึงไดมีการปรับกลยุทธ
ทางโฆษณาเพ่ือสราง Brand Awareness และใหผูบริโภครูและเขาใจถึงความแตกตาง 
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ภาพที่ 4.2. ภาพยนตรโฆษณา เรดดี้ เครดิต เร่ือง มีคนคอยตามใจ 
 
 โฆษณาทางโทรทัศนของบัตรเรดดี้เครดิต เริ่มมาจากการศึกษาทางการตลาดท่ีพบวา ใน
ตลาดบัตรเครดิตมีการแขงขันสูง กลุมผูบริโภคยังไมรูจักเรดดี้เครดิตมากนัก อีกท้ังรูปแบบโฆษณา
ท่ีผานๆ มา ยังไมสามารถชวยใหกลุมผูบริโภคไดเขาใจคุณลักษณะบัตรเรดดี้เครดิต  เนื่องจากเปน
ผลิตภัณฑท่ีเปนเงิน จึงเปนการยากท่ีจะไปกระตุนใหกลุมเปาหมายหันมาใชจาย งานโฆษณาบัตร
เรดดี้เครดิตเรื่อง มีคนคอยตามใจ เปนผลงานของบริษัทวันเดอรแมน จํากัด ไดนําเสนอภาพลักษณ
ใหกับผลิตภัณฑวา ซิตี้แบงค เรดดี้ เปนเงินก็จริง  แตเงินนี้สามารถทําใหมีชีวิตท่ีงายขึ้น ใน
ขณะเดียวกันไมไดหมายความวา จะใหใชจายสุรุยสุราย  และท่ีสําคัญคือกลุมผูบริโภคตองเกิดการ
จดจําช่ือซิตี้แบงคมากขึ้น และเพราะกลุมเปาหมาย เปนผูชายและผูหญิง เริ่มทํางาน มีอายุ 25 ปขึ้น
ไป เปนกลุมระดับกลาง รายไดหนึ่งหม่ืนบาทขึ้นไป ชอบออกสังคม มีการใชจายเงินไดดวยตัวเอง 
มีพฤติกรรมทานอาหารนอกบาน มีกลุมของตัวเองและออกไปเท่ียวบาร โดยในภาพยนตรโฆษณา
ไดใชตัวบุคคลท่ีเปนผูชายคือ ศราวุธ มาตรทอง มาเปนตัวแทนของบัตรเรดดี้เครดิต โดยเปน

DPU
DPU



 

59

เรื่องราวของผูหญิงท่ีไมมีใครตามใจเลย ดูของอะไรเพ่ือนก็ดึงตัวไปไมใหดู นั่งดูโทรทัศน พอก็มา
เปล่ียนชอง จูงสุนัข สุนัขก็ไมยอมเดิน และก็มีผูชายมาเปนคนคอยตามใจ ซ่ึงก็คือบัตรเรดดี้ เครดิต 
ท่ีผูหญิงกําลังกดเงินจากตู ATM และไปจับจายใชสอยนั่นเอง ผูชายท่ีเดินซ้ือของดวยก็แนะนํา
ผูหญิงในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร ผูหญิงก็ชําระเงินดวยเช็ค หลังจากนั้นท้ังคูก็เดินออกมาโดยท่ี
ผูชายถือของให สุดทายภาพผูชายถือบัตรเรดดี้เครดิต พรอมพูดวา “มีซิตี้แบงคเรดดี้ เครดิต ก็
เหมือนมีผมคอยตามใจคุณ” และจบท่ีภาพโลโก ซิตี้แบงค ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ตองการส่ือวา 
บัตรเรดดี ้เครดิตเปนบัตรเครดิตท่ีแตกตาง สามารถกดใชเงินไดทันที เลือกการใชจายไดงายสะดวก
และเลือกแบงจายขั้นต่ําได หรือส่ังจายไดดวยเช็ค ทําใหการใชจายสะดวกและยืดหยุนเหมาะกับ
ชีวิตคนเมืองท่ีชอบการจับจายใชสอย โดยใชวิธีการเลือกตัวแทนท่ีเปนผูชาย เปนสุภาพบุรุษท่ีคอย
ชวยเหลือ แนะนํา และดูแลเอาใจใส มาเปนบัตรเรดดี้เครดิต คอยเปนคนท่ีตามใจคนท่ีถือบัตรในทุก
ความตองการ 
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ตารางที่ 4.2 ภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณา เรดดี้ เครดิต 
 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สั ญ ลั
กษณ 

“มี ค น
ค อ ย
ตามใจ” 
 

บั ต ร
ซิ ต้ี
แบงก
เรดดี้ 
เคร 
ดิต 

ü        ü     ü 

 ü       ü     ü 

    ü    ü     ü 

     ü   ü   ü ü ü 

      ü  ü     ü 

       ü ü     ü 

หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 

 
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของบัตรเรดดี้เครดิต มีการนําเสนอภาพความเปนชาย

แบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะการใชตัวแทนผูชายอายุ 25 ป เปนสุภาพบุรุษท่ีมีน้ําใจ เปน
กันเอง คอยชวยเหลือตามใจ และใหคําแนะนําในการใชจายใหกับสุภาพสตรี มีบุคลิกท่ีใจดีเปนมิตร
กับทุกคน ฉลาด เอาใจเกง ลักษณะของการแตงตัวท่ีสบายๆ เปนชุดลําลองโทนสีฟา ขาว และสียัง
เกี่ยวของกับสีท่ีเปนสีประจําตัวของผลิตภัณฑอีกดวย การแสดงออกของความมีน้ําใจ คือ การชวย
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ถือของใหผูหญิง การแสดงออกของความคิดและเปนทีพ่ึงใหคําแนะนํา คือการท่ีบอกกับผูหญิงใน
การเลือกซ้ือจอภาพในขนาดท่ีเหมาะสม และภาพของผูชายท่ีคอยเดินเปนเพ่ือนในการจับจายซ้ือ
ของ โดยขอความท่ีกลาววา “มีเรดดี้ เครดิต เหมือนมีผมคอยตามใจ” ก็แสดงใหเห็นลักษณะของ
ผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีมีหนาท่ีการงานท่ีดี มีฐานะ สนใจในเรื่องแฟช่ันความทันสมัย รู
เรื่องเทคโนโลยี แสดงออกถึงความเปนชายท่ีมีความเปนผูนํา มีความม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลา
ตัดสินใจ มีน้ําใจพิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการพักผอน หรือการเขา
สังคม และมีเสนห 

 
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้คือภาพของผูชายท่ีฉลาด สามารถให

คําแนะนํา แสดงความคิดเห็นใหกับคนอ่ืนได ในตอนท่ีเลือกเครื่องคอมพิวเตอรใหกับผูหญิงและ
พูดวา “แคนี้ก็นาจะพอนะ” เปนเสมือนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําในการเลือกซ้ือ เปนผูชายท่ีพ่ึงพาได 
อีกท้ังการเลือกซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอรนั้น แสดงออกถึงการมีความรูเรื่องเทคโนโลยีไดอีกดวย 
และภาพของผูชายท่ีตามใจไมวาผูหญิงจะอยากซ้ืออะไร ผูชายก็สามารถซ้ือใหได เปนภาพของ
ผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลในลักษณะมีฐานะดี การแตงตัวของผูชายในชุดลําลองสีฟาขาวท่ีมี
รูปแบบทันสมัย ก็บงบอกถึงรสนิยมในเรื่องของความสนใจแฟช่ัน และใจดียิ้มแยมแจมใสพรอมจะ
ชวยเหลือและเปนมิตร คอยตามใจผูหญิง ซ่ึงมีขอความสนับสนุนวา “มีเรคดี้เครดิต เหมือนมีผมคอย
ตามใจ” จึงเปนภาพของผูชายท่ีชางเอาใจ คอยชวยเหลือผูหญิง อีกท้ังเปนการแสดงออกของผูชายท่ี
มีเสนหเปนท่ีดึงดูดเพศตรงขาม 
 
รถยนตเชฟโรเลท 
 
รูปแบบผลิตภัณฑ 
 

รถยนตเชฟโรเลท ออพตรา เอสเตท ใหม รถแวนอเนกประสงค ท่ีตอบสนองการใช
ชีวิตงานและชีวิตครอบครัวยุคใหมไดอยางลงตัว ท้ังการขับขี่ในเมืองหรือการพาครอบครัวออกไป
เท่ียวนอกเมืองในวันหยุดสุดสัปดาห ดวยรูปลักษณท่ีปราดเปรียว หองโดยสารภายในกวางขวาง 
สามารถบรรจุสัมภาระไดมาก และดูภูมิฐานดวยการออกแบบตามแนวคิด Horizontal Theme ระบบ
ปรับอากาศถูกออกแบบโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด ในการถายเทหมุนเวียนอากาศ สงความ
เย็นท่ัวถึงทุกจุด วิทยุเครื่องเลน ซีดี พรอมลําโพง 6 ตัว กระจายความสุนทรียะของเสียงเพลงท่ัวหอง
โดยสาร และม่ันใจทุกสภาพพ้ืนผิวถนน ไมวาจะเขาโคงบนทางท่ีขรุขระ ทางท่ีเปยกแฉะหรือขับ
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ทางไกล ดวยการเทคโนโลยีการยึดเกาะถนน ใหการทรงตัวและความนุมนวล พรอมระบบความ
ปลอดภัย เครื่องยนตท่ีเงียบแตทรงพลัง  
 

 
 

ภาพที่ 4.3. ภาพยนตรโฆษณา รถยนตเชฟโรเลท เร่ือง มีที่กวางๆ 
 
โฆษณาทางโทรทัศนของรถยนตเชฟโรเลท ออปตรา เอสเตท เกิดขึ้นมาจากการท่ีรถยนต

เชฟโรเรท ออปตรา มีรุนใหมออกมา คือ รุน เอสเตท ท่ีมีการดีไซนพิเศษชวงทายท่ีกวางสามารถจุ
ของ สัมภาระไดมากมาย กวารถประเภทเดียวกันนี้ยี่หออ่ืนๆ เปนรถยนตท่ีมีลักษณะของความเปน
ผูชายสูงคือเปนผูชายท่ีเรียกวา Bachelor Attitude นั่นก็คือเปนผูชายโสดและเปนท่ีดึงดูดตอเพศ
ตรงขัาม โดยในภาพยนตรโฆษณาไดสรางลักษณะของตัวแสดงท่ีมีลักษณะเชนเดียวกันกับรถยนต
รุนนี้ ซ่ึงเปนผลงานของบริษัท ลีโอ เบอรเนท ไทยแลนดจํากัด เรื่องราวของภาพยนตรโฆษณา
เริ่มตนท่ีสวนสาธารณะท่ีเปนท่ีออกกําลังกาย มีผูชายกําลังขับรถยนตออปตรา เอสเตท ผานผูหญิงท่ี
วิ่งออกกําลังกายอยู ตางคนตางเหลียวมองกัน เม่ือผูชายขับผานไปซักระยะหนึ่งก็จอดรถ และลงมา
เปดทายรถซ่ึงเต็มไปดวยเส้ือผาทุกแบบ รวมท้ังชุดกีฬา และส่ิงของตางๆ อีกมากมาย เชน รองเทา
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หลายแบบ นาฬิกาขอมือ เนคไท แวนตา แหวน กระเปาสะพาย ซ่ึงถูกเก็บไวอยางเปนระเบียบในตู
ล้ินชัก เม่ือผูชายเปล่ียนเส้ือผาเปนชุดกีฬาและอบอุนรางกายอยูขางรถ ผูหญิงก็วิ่งมาพรอมจูงสุนัขมา
ดวย เม่ือผูชายเห็นแลว จึงเดินไปทายรถอีกครั้งและแหวกราวเส้ือ เห็นสุนัขหลากหลายพันธุนั่งอยู 
แลวผูชายก็หันหนามายิ้ม โดยมีขอความบรรยายวา “มีท่ีกวางๆ จะใชทําอะไร” และจบดวยโลโก 
เชฟโรเลท ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ตองการจะส่ือวา รถยนตมีพ้ืนท่ีดานหลังท่ีกวาง จนสามารถทํา
อะไรก็ไดท่ีอยากจะทํา ในเรื่องนี้จะเปนการเสนอแนวคิดท่ีวา เม่ือมีท่ีดานหลังท่ีกวางมากแลว ก็ให
ผูชายเก็บของใชสวนตัวอยางเส้ือผาและเครื่องประดับ หรือบรรทุกสุนัขไดสิบๆ ตัว พรอมท่ีจะ
นํามาใชไดทันเวลาและเหมาะกับสถานการณ 

 
ตารางที่ 4.3. ภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณา รถยนตเชฟโรเลท 
 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สั ญ ลั
กษณ 

“มี ที่
กวางๆ” 
 

รถ 
ยนต  
เชฟโร
เลท  

 ü       ü     ü 

  ü      ü     ü 

    ü    ü     ü 

     ü   ü   ü ü ü 

      ü  ü     ü 

       ü ü     ü 

หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
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Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 

 
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของรถยนตเชฟโรเลท ออปตรา เอสเตรท มีการ

นําเสนอภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะการใชตัวแทนผูชายอายุ 25 ป เปน
ผูชายโสดและเปนท่ีดึงดูดตอเพศตรงขาม ใชเวลาวางในการออกกําลังกายและจีบสาว ฉลาด
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดด ีมีรสนิยม ชอบการแตงตัว สนใจในเรื่องของแฟช่ัน ซ่ึงแสดง
ใหเห็นลักษณะของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีมีฐานะดี ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปน
พิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ สนใจในเรื่องแฟช่ันความทันสมัย แสดงออกถึงความเปนชายท่ีมี
ความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีเสนหตอเพศตรงขาม และพิถีพิถันกับ
รสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปน การพักผอน หรือการเขาสังคม 

 
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้คือภาพของผูชายท่ีฉลาด ม่ันใจในตัวเองสูง 

รูวิธีการแกไขปญหาเฉพาะหนา ในตอนท่ีเห็นผูหญิงวิ่งออกกําลังกายอยู จึงเปล่ียนชุดออกกําลังกาย
เพ่ือใหไดจีบผูหญิงคนนั้น และตอนท่ีรูวาผูหญิงมีสุนัขมาดวย ก็สามารถเลือกสุนัขใหกับตนเองได
ทันที เพราะรูวาเปนวิธีท่ีจะไดคุยกับผูหญิงท่ีสนใจในเรื่องสุนัขเหมือนกัน และยังมีขอความท่ี
สนับสนุนการแสดงใหเห็นถึงความเปนคนชางคิดของผูชาย ท่ีสามารถคิดไดวา เม่ือมีพ้ืนท่ีทายรถ
กวาง จะใชใหเกิดประโยชนอยางไร คือขอความ “มีท่ีกวางๆ จะใชทําอะไร”  ภาพของผูชายท่ีมี
เส้ือผาครบทุกแบบ สามารถเลือกใสไดทุกสถานการณ แสดงใหเห็นถึงผูชายท่ีชอบการแตงตัว มี
ความทันสมัย รูเรื่องของแฟช่ัน ภาพผูหญิงท่ีมองผูชายเม่ือเจอกันครั้งแรก ก็แสดงใหเห็นวา ผูชายมี
เสนหเปนท่ีดึงดูดของเพศตรงขาม ภาพผูชายท่ีมาสวนสาธารณะ แสดงไดถึง ผูชายท่ีใสใจเปนพิเศษ
ในเรื่องการดูแลรางกาย ชอบออกกําลังกาย อีกท้ังยังแสดงสัญญะของผูชายท่ีมีฐานะดี เห็นไดจาก
รถยนตท่ีใช และการมีเครื่องแตงตัวมากมายไวในรถยนต นอกเหนือจากท่ีบาน และยังมีสัญญะท่ี
แสดงออกถึง ความพิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในการพักผอน หรือการเขาสังคม จากตอนท่ีเลือก
ท่ีจะจีบสาว เลือกท่ีพักผอนในสวนสาธารณะท่ีมีมักจะมีผูหญิงมาวิ่งออกกําลังกายนั่นเอง 
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ยาสระผมคลีนิค เคลียร 
 
รูปแบบผลิตภัณฑ 
 
 แชมพูคลีนิค ในการรับรูของผูบริโภคคือแชมพูขจัดรังแคซ่ึงใกลเคยีงกับความเปนตวัยา
ทําใหผูบริโภคกลัววาถาใชมากๆ แลวจะไมดีตอหนังศีรษะ ดังนั้นคลินิกจึงตองทําการนําสินคาเขาสู
ตลาดใหม เพ่ือลางภาพลักษณเกาๆโดยวางตําแหนงตัวเองใหเปนแชมพูขจัดรังแคท่ีชวยดูแลเสนผม
และหนังศีรษะโดยปรับสูตรใหมเปน คลีนิค เคลียร ไอซคูล แชมพูขจัดรังแค สูตรเย็นสดช่ืน ท่ีมี
ไวตา เอช (Vita Ace) สวนผสมพิเศษท่ีลงตัวอยางงสมบูรณแบบ ใหประสิทธิภาพลํ้าหนาในการ
ดูแลท้ังเสนผมและหนังศีรษะควบคูกัน 
 

 
 
ภาพที่ 4.4. ภาพยนตรโฆษณา ยาสระผม คลีนิค เคลียร เร่ืองม่ันใจ 
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การปรับภาพลักษณใหมของยาสระผมคลีนคิ ใหเปนยาสระผมท่ีดูแลเสนผมและหนงั
ศีรษะเพ่ือตองการใหกลุมเปาหมายทางการตลาดในสวนแบงอ่ืนหันมาทดลองใช ถาถูกใจก็จะเกิด
การเปล่ียนการใชสินคา (Switching Brand) ขณะเดียวกนัก็สามารถแยงลูกคาจากคูแขงในสวนแบง
ตลาดเดียวกันได ก็คือเฮดแอนดโชวเดอร (Head & Shoulder) ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของ
ยาสระผมคลีนิค เคลียรเรื่อง ลิฟต (Lift) นี ้จงึเปนการกระตุนใหกลุมเปาหมายเห็นความสําคญัของ
ความม่ันใจท่ีเกดิจากการมีสุขภาพของผมท่ีดี ไรรังแค และสามารถเขาใกลเพศตรงขามไดอยาง
ม่ันใจ มีการสรางภาพตวัแทนผูชาย ท่ีใหความสําคญักบัภาพลักษณของตวัเองรวมท้ังสุขภาพท่ีดี
ของเสนผม ในการดึงดูดความสนใจและส่ือสารกับเพศตรงขาม เปนผลงานของบริษัทโลว เวิลด
ไวด จํากัด โดยเนื้อเรื่องเริ่มตนจาก มีผูหญิงคนหนึ่งเขามาในลิฟต ซ่ึงมีผูชายอยูในลิฟตกอนแลว 
โดยมีเสียงผูชายบรรยายวา “วาว อยากอยูอยางนีต้ลอดไป” ท้ังคูยิ้มใหกัน ผูชายขยับเขามาใกล
ผูหญิงและเอ้ือมมือกดปุมเลือกช้ัน และกดอีก 3 ช้ัน เพราะจะไดอยูใกลกนันานๆ มีเสียงบรรยายวา 
“ไมเคยม่ันท่ีจะอยูใกลไดขนาดนี ้ มัวแตหวงเรือ่งรังแค” ภาพตดัไปท่ี ผูชายกาํลังเปาผม หลังจากใช
ยาสระผมคลีนิค เคลียร และใหเห็นเสนผมท่ีดูดี ไมมีรังแค มีเสียงบรรยายวา “ดีนะ ท่ีคลินิกเคลียร 
ชวยขจดัรงัแคและความกงัวลใหหมดไป” ภาพตัดมาท่ีลิฟตอีกครั้ง เม่ือประตูลิฟตเปดออก แตไมมี
ใครกาวออกไป ผูหญิงกก็ดปุมช้ันอีกครัง้แตคราวนี้กดทุกช้ัน มีเสียงบรรยายวา “และส่ิงเดียวท่ี
เหลืออยูกับผลเวลานี ้ก็คือเธอ” ภาพจบลงท่ี ขวดยาสระผมคลีนิค เคลียร และมีขอความวา “คลินิก 
เคลียรหมดหวงเรื่องรังแค ใกลอยางม่ันใจ”  ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ ตองการจะส่ือวา เม่ือใชยา
สระผมคลีนคิ เคลียรแลว จะมีภาพลักษณท่ีดใีนการดึงดดูความสนใจของคนรอบขาง โดยเฉพาะคน
ท่ีใหความสําคญัการการดูแลสุขภาพตวัเองโดยเฉพาะหนาและผม ใชผมเปนสวนหนึ่งในการ
ส่ือสารความรูสึก สรางความม่ันใจ หมดกังวลในเรื่องรังแค 
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ตารางที่ 4.4. ภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณา ยาสระผม คลีนิค 
เคลียร 
 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สั ญ ลั
กษณ 

“ลิฟต” 
 

ยาสระ
ผ ม
คลีนิค 
เคลียร  

 ü       ü     ü 

   ü     ü     ü 

    ü    ü     ü 

     ü   ü   ü ü ü 

      ü  ü     ü 

       ü ü   ü  ü 

หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 
 

ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของยาสระผมคลีนิค เคลียร มีการนําเสนอภาพความ
เปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะการใชตัวแทนผูชายอายุ 25 ป เปนคนเมือง มีรูปแบบ
การใชชีวิตท่ีใหความสําคัญกับภาพลักษณของตัวเองเพ่ือดึงดูดความสนใจและส่ือสารกับเพศตรง
ขาม ใหความสําคัญกับการดูแลหนาตาและสุขภาพท่ีดีของเสนผม หนังศีรษะ ทรงผม เพ่ือเขาสังคม
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ไดอยางม่ันใจ มีความแตกตางและโดดเดนกวาคนอ่ืน ซ่ึงแสดงใหเห็นลักษณะของผูชายแบบ “เม
โทรเซ็กสชวล” ท่ีมีเสนห ดูดีมีฐานะ แตงตัวด ีมีรสนิยม ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษ
ในเรื่องความงามของเสนผมและหนังศีรษะ มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือใหตัวเองดูดีคือแชมพูขจัด
รังแค พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ชอบการเขาสังคมพบปะกับผูคนมากมาย 

 
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้คือภาพของผูชายท่ีแตงตัวดี ดูมีรสนิยม เม่ือ

ผูหญิงไดพบเห็น ก็มองอยางสนใจและอยากท่ีจะอยูใกลๆ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความเปนชายแบบ 
“เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีมีเสนหเปนท่ีดึงดูดอยางมาก เปนผูชายท่ีดูแลและเอาใจใสกับรูปลักษณ
ภายนอกเปนพิเศษ ภาพการใชยาสระผมท่ีชวยขจัดรังแค และภาพของศีรษะท่ีสะอาด สะทอนให
เห็นถึงความใสใจดูแลความสะอาดของศีรษะ เพ่ือไมใหมีรังแค มีสุขภาพผมท่ีดี เพราะจะทําให
ม่ันใจ และจากภาพท่ีดูมีความม่ันใจเม่ือตองเขาใกลผูหญิง ไมกังวลวาศีรษะจะมีรังแค แสดงออกถึง 
ผูชายท่ีมีความม่ันใจในบุคลิกของตัวเอง ท้ังหนาตา ทรงผมและการแตงตัว พิถีพิถันกับชีวิตเพ่ือเขา
สังคม และการแตงตัวท่ีมีรสนิยม ก็บงบอกไดถึงฐานะท่ีดีไดดวย รวมท้ังขอความท่ีวา “ดีนะ ท่ี
คลินิกเคลียร ชวยขจัดรังแคและความกังวลใหหมดไป” ก็ชวยสนับสนุนภาพความเปนชายแบบเม
โทรเซ็กสชวล ท่ีดูแลเอาใจใสตัวเองเปนพิเศษเพ่ือเขาสังคมไดอยางม่ันใจไดชัดเจนขึ้นอีกดวย 

 
เคร่ืองสําอางระงบักลิ่นกาย นีเวีย ฟอรเมน ไวทเทนนิ่ง 
 
รูปแบบผลิตภัณฑ 
 

เครือ่งสําอางระงับกล่ินกาย นีเวีย ดโีอเดอแรนท ฟอรเมน ไวทเทนนิง่ โรลออน บํารุง
ผิวขาวอยางเปนธรรมชาติ ชวยใหวงแขนขาว ในแบบผูชาย พรอมปกปองสองเทา (2x Protection) 
ใหความม่ันใจยิ่งขึน้ ในการระงับเหง่ือและปกปองกล่ินกาย 
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ภาพที่ 4.5. ภาพยนตรโฆษณาเคร่ืองสําอางระงับกลิ่นกายนีเวีย ฟอรเมน ไวทเนนิ่ง เร่ือง ที่ตรงนี้ 

 
โฆษณาภาพยนตรเรื่องนี้ เปนการผลิตขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ นีเวีย มีการพัฒนารูปแบบ

ใหมขึ้น โดยเพ่ิมสารท่ีชวยใหวงแขนขาวขึ้น ซ่ึงเปนส่ิงใหมท่ีเกิดขึ้นกับเครื่องสําอางระงับกล่ินกาย
สําหรับผูชาย และตองการสรางการรับรูใหกับผูชาย ใหหันมาดูแลรางกาย โดยเฉพาะบริเวณวงแขน
เปนพิเศษ โดยเนนไปท่ีกลุมผูชายท่ีเปนผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล เปนผลงานของบริษัท เอฟซีบี 
จํากัด เนื้อเรื่องเริ่มโดย ภาพผูหญิงท่ีอานจดหมายไดรับขาวดี จึงวิ่งไปกอดผูชาย มีขอความวา 
“แบงปนความสุข” ภาพตัดมาท่ีผูหญิงรอผูชายท่ีสนามบิน และวิ่งไปกอดผูชายท่ีลงมาจากเครื่องบิน 
มีขอความ “แทนความคิดถึง” ภาพตัดมาท่ีผูหญิงยืนเศราอยู ผูชายจึงเดินมากอดปลอบใจ มีขอความ
วา “เปนท่ีปลอบใจ” ภาพตัดมาท่ีผูชายนอนสบายๆ ท่ีเปล และใชผลิตภัณฑ นีเวีย ดีโอ ไวทเทนนิ่ง 
ฟอรเมน ภาพตัดมาท่ีผูชายและผูหญิงนอนเลน กอดกันบนหนารถยนต มีขอความวา “แทนความ
อบอุน” และจบลงท่ี มีภาพผลิตภัณฑนีเวีย ดีโอ ไวทเทนนิ่ง พรอมขอความ “ใหม ขาวแบบผูชาย
ปกปอง 2X” เสียงบรรยายในภาพยนตรเรื่องนี้ คือ “แคปกปองอยางอาจเดียวไมพอ ตองขาว ดูดี 
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ดวยนีเวีย ดีโอ ไวทเทนนิ่ง ฟอรเมน ใหม ความขาวใตวงแขน ครั้งแรกของผูชาย ใหม นีเวีย ดีโอ 
ไวทเทนนิ่ง ฟอรเมน”  ภาพยนตรเรื่องนี้ตองการส่ือสารใหกับผูชายวา เม่ือกอดใครสักคน บริเวณ
ใกลวงแขน เปนบริเวณท่ีสําคัญ เปนท่ีท่ีสามารถแสดงความรูสึก เปนท่ีท่ีแสดงความหมายไดหลาย
อยาง จึงควรใสใจและดูแลบริเวณใกลวงแขน การออมกอดเปนพิเศษ 
 
ตารางที่  4.5. ภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณา เคร่ืองสําอางระงับกลิ่น
กาย นีเวีย ฟอร เมน 
 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สัญ 
ลักษณ 

“ที่ ตร ง
นี้” 
 

เคร่ือง 
สําอาง
ระงับ
ก ล่ิ น
ก า ย 
นีเวีย 

 ü       ü     ü 

  ü      ü     ü 

   ü     ü   ü ü ü 

    ü    ü     ü 

     ü   ü    ü ü 

      ü  ü     ü 

       ü ü     ü 

หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
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Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 

 
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของเครื่องสําอางระงับกล่ินกาย นีเวีย ฟอรเมน มีการ

นําเสนอภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะการใชตัวแทนผูชายอายุ 25 ป มี
รูปแบบการใชชีวิตท่ีใหความสําคัญกับภาพลักษณของตัวเองเพราะตองเขาสังคมพบปะผูคน 
โดยเฉพาะอยูกับผูหญิง จึงตองใหความสําคัญกับการดูแลรางกายโดยเฉพาะบริเวณหนาอกและวง
แขน ซ่ึงแสดงใหเห็นลักษณะของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีมีฐานะ เปนผูชายท่ีดูแลเอาใจใส
ตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย  ท้ังดานสุขภาพและดานผิวพรรณ มีการใช
เครื่องสําอางเพ่ือบํารุง เปนผูชายท่ีแตงตัวดี มีรสนิยม ทันสมัย เปนผูนํา เปนท่ีพ่ึงพิง พิถีพิถันกับ
รสนิยมการใชชีวิตในเรื่องการพักผอน หรือการเขาสังคมพบปะผูคน เปนผูชายท่ีมีเสนหดึงดูดเพศ
ตรงขาม 

 
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้คือภาพของผูชายท่ีกอดกับผูหญิงใน

สถานการณตางๆ กัน สะทอนใหเห็นถึงความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีเปนผูชายท่ีมีความ
ม่ันใจในตัวเองสูง มีความออนโยน นุมนวล และเปนสุภาพบุรุษ เปนท่ีพ่ึงพิงไดสําหรับผูหญิง และ
ขอความท่ีวา “เปนท่ีแบงปนความสุข แสดงความคิดถึง เปนท่ีปลอบใจ และแทนความอบอุน” นั้น
แสดงความหมายของการกอด แสดงความรูสึกท่ีมีใหกัน ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ ตองการท่ีจะให
ผูชายไดหันมาดูแลบริเวณหนาอก และวงแขน เพราะ เปนท่ีท่ีสามารถส่ือสารแสดงความรูสึกตอ
เพศตรงขามได เนื่องจากเม่ือมีการโอบกอดกัน บริเวณหนาอกและวงแขนเปนบริเวณท่ีมีการสัมผัส
กันและกัน ภาพของผูชายท่ีหยิบเครื่องสําอางระงับกล่ินกายมาใช แลวใหผูหญิงมานอนซบบริเวณ
หนาอกและวงแขนนั้น สะทอนใหเห็นถึงความเปนชายท่ีดูแลรักษารางกายใหดูดี เพ่ือใหมีความ
ม่ันใจเม่ือตองอยูใกลผูหญิง หรือตองเขาสังคม และเปนผูชายท่ีมีเสนหอยางมาก รวมท้ังขอความ
ท่ีวา “แคปกปองอยางเดียวไมพอ ตองขาว ดูดี ดวยนีเวีย ดีโอ ไวทเทนนิ่ง ฟอรเมน” ก็ชวย
สนับสนุนภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ท่ีดูแลเอาใจใสตัวเองเปนพิเศษไดชัดเจนขึ้นอีก
ดวย  
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เบียรไฮเนเกน 
 
รูปแบบผลิตภัณฑ 
 
 เบียรระดับพรีเม่ียม ท่ีมีรสชาติกลมกลอม ดวยสวนผสมขาวมอลทบารเลย 100 % 
ธัญพืชอันอุดมคุณคาทางโภชนาการ ดอกฮอปบริสุทธ์ิ พืชไมเล้ือย ดอกสีเขียว ใชเพ่ือใหไดรสขม
กลมกลอมอันเปนเอกลักษณของเบียรและมีกล่ินหอม และ เอยีสต ยีสตสายพันธเฉพาะ เปน
องคประกอบสําคัญท่ีใชในการหมักเบียร โดยจะเปล่ียนน้ําตาลท่ีไดจากมอลทใหเปนแอลกอฮอลล 
และกาซคารบอนไดออกไซด ทําใหไดรสชาติเฉพาะตัว ผสมผสานอยางลงตัวโดยใชตํารับนี้มา
ตลอด 130 ป และมีการใชเครื่องจักรท่ีไดมาตรฐานและทันสมัยท่ีสุด เพ่ือใหไดมาตรฐานเดียวกัน
กับโรงผลิตเบียรไฮเนเกนกวา 100 แหงท่ัวโลก จนถึงการตรวจสอบอยางละเอียดทุกขั้นตอนการ
ผลิต โดยผูเช่ียวชาญจากประเทศเนเธอรแลนด เพ่ือใหไดรสชาติท่ีไดมาตรฐานโลก 
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ภาพที่ 4.6. ภาพยนตรโฆษณาเบียรไฮเนเกน เร่ือง สุภาพบุรุษ 

 
เนื่องจากเบียรไฮเนเกน ครองตลาดเบียร ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของเบียรไฮเน

เกน เรื่องสุภาพบุรุษ จึงเปนภาพยนตรโฆษณาท่ีตองการตอกย้ําช่ือของเบียรไฮเนเกนใหเปนท่ีจดจํา 
และสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับเบียรไฮเนเกน โดยเปนผลงานการสรางสรรคของบริษัท ลีโอ เบอร
เนท ประเทศไทย  ซ่ึงในภาพยนตรโฆษณาไดสรางลักษณะของตัวแสดงผูชายใหมีลักษณะเปน
สุภาพบุรุษ มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ และชอบชวยเหลือ เรื่องราวของภาพยนตรโฆษณาเริ่มตนใน
รานอาหารจีนหรูหราแหงหนึ่ง กลุมคนทํางานท่ีมีท้ังผูชายผูหญิง คนไทยและคนตางประเทศ นั่ง
รวมรับประทานอาหารกัน โตะอาหารเปนโตะท่ีสามารถหมุนได ผูหญิงคนหนึ่งในกลุมนั้น 
พยายามตักอาหาร แตก็ตักไมทันสักที อาหารบนโตะก็จะหมุนไปท่ีผูชายตางประเทศคนหนึ่งกอน
เสมอ ซ่ึงในเรื่องนี้เปนหัวหนางาน ผูชายไทยท่ีนั่งตรงขามผูหญิงจึงหมุนโตะอาหารเพ่ือใหผูหญิง
คนนี้ไดตักอาหาร แตก็ตองหมุนกลับอีกครั้ง เพราะหัวหนากําลังจะตักอาหารจานนั้นตอ และแลว
เม่ือมีอาหารใหมมาเสริฟ ผูชายจึงเสนอใหกับหัวหนากอน จึงหมุนโตะอาหารจานใหมไปตรงหนา
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ของหัวหนา ผูหญิงจึงไดตักอาหารจานท่ีตองการนั้นได โดยมีขอความสนับสนุนวา “สุภาพบุรุษ” 
และจบท่ีขวดเบียรไฮเนเกนบนโตะหมุนนั้น  
 
ตารางที่ 4.6. ภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณา เบียรไฮเนเกน เร่ือง
สุภาพบุรุษ 
 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สัญ 
ลกัษณ 

“สุภาพ
บุรุษ” 
 

เบียร 
ไฮ เน
เกน 

ü        ü     ü 

 ü       ü     ü 

    ü    ü     ü 

     ü   ü    ü ü 

      ü  ü     ü 

       ü ü     ü 

หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 
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ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของเบียรไฮเนเกน มีการนําเสนอภาพความเปนชาย
แบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะการใชตัวแทนผูชายอายุ 25 ป เปนคนทํางานบริษัท ท่ีตอง
ทํางานรวมกับคนตางประเทศ ชอบเขาสังคม เชนการรับประทานอาหารรวมกันกับหัวหนางานและ
พนักงานคนอ่ืนๆ ดูดีมีฐานะ มีรสนิยมแตงตัวเกง ชอบรับประทานอาหารนอกบาน และเลือกรานท่ี
หรูหราแตทันสมัย ซ่ึงแสดงใหเห็นลักษณะของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีมีหนาท่ีการงานท่ีดี 
มีฐานะดี เปนคนท่ีแตงตัวด ีมีรสนิยม มีความเปนสุภาพบุรุษ มีเสนหตอเพศตรงขาม และพิถีพิถัน
กับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขาสังคม 

 
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้คือภาพของผูชายท่ีแตงตัวดี ใสสูทราคา

แพง นั่งรับประทานอาหารรวมโตะกับคนตางชาติ ในรานอาหารท่ีดูหรูหราราคาแพง สะทอนให
เห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีมีฐานะ มีระดับในสังคม เปนผูชายท่ีมีหนาท่ีการงานท่ีสูง มี
รสนิยมในการใชชีวิตการเขาสังคม ภาพผูชายท่ีพยายามหมุนอาหารบนโตะใหกับผูหญิงท่ีตักอาหาร
ไมทันคนอ่ืนท่ีรวมรับประทานอาหารกัน สะทอนใหเห็นถึงความเปนสุภาพบุรุษ แสดงออกถึง
ความมีน้ําใจกับผูอ่ืน อีกท้ังยังมีขอความสนับสนุนท่ีวา “สุภาพบุรุษ” อีกดวย และรูปแบบสัญญะ
ของความมีเสนห เห็นไดจากการท่ีมีผูหญิงท่ีรวมโตะ ใหความสนใจ ยิ้มใหกับผูชายเพ่ือแสดงความ
ขอบคุณท่ีมีน้ําใจ 
 
บัตรเครดิต เคทีซี ไอแม ไทเทเนียม มาสเตอรการด 
 
รูปแบบผลิตภัณฑ 

 
บัตรเครดติ ของธนาคารกรุงไทย เคทีซี ไอแอม ไทเทเนยีม มาสเตอรการด เปนบัตร

เครดติท่ีบรกิารใหวงเงินใชจายสูงสุด 5 เทาของรายได ตอเดือน สามารถเบิกถอนเงินสดลวงหนาได
ถึง 100% จากเงินคาใชจายคงเหลืออยูในขณะนั้น และมีบริการคุมครองอุบัติเหตดุวยวงเงินสูงสุดถึง 
4,000,000 บาท และสิทธิประโยชนของบัตรเครดติท่ีใหสวนลดสูงสุดถึง 7% สําหรับการซ้ือตั๋ว
เครือ่งบินภายในประเทศกับสายการบินช้ันนาํ สามารถรบัสิทธิพิเศษจาก MasterCard Moments ได
ท่ัวโลก อีกท้ังยังสามารถใชบัตรเพ่ือผอนชําระคาสินคาหรือบริการผานบัตรเครดติ ดวยอัตรา
ดอกเบ้ียพิเศษ 0% หรือ 0.8% ตอเดือน นานสูงสุด 10 เดือน 
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ภาพที่ 4.7. ภาพยนตรโฆษณาบัตรเครดิต เคทีซี ไอแอม เร่ือง ไอ แอม 
 

ธนาคารกรุงไทย ไดทําบัตรเครดิตใหม โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือ ผูชายแบบเมโทร
เซ็กสชวล ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้จึงเนนการนําเสนอรูปแบบการใชชีวิตของผูชายเมโทรเซ็กส
ชวลโดยเฉพาะ เปนเรื่องของผูหญิงคนหนึ่งท่ีไมเขาใจวา ผูชายท่ีอยูตรงหนาเปนคนอยางไร จนถึง
สุดทายแลวก็ยังไมรูวาเปนคนอยางไรกันแน ภาพยนตรโฆษณาท้ิงทายใหผูชมคิดดวยวา จริงๆ แลว
ผูชายเมโทรเซ็กสชวลเปนคนอยางไร ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้เปนผลงานของบริษัท เจ วอลเตอร 
ธอมสัน จํากัด เนื้อเรื่องเริ่มตนท่ี ภาพมุมสูงใจกลางเมืองใหญ ตึก อาคารท่ีทันสมัยในยามค่ําคืน  
ภาพในบารทันสมัยแหงหนึ่ง ผูหญิงและผูชายดื่มเครื่องดื่มอยูท่ีบาร ผูหญิงมองดูผูชายคนรัก โดยมี
เสียงบรรยายวา “คุณเปนยังไงกันแน” โดยมีภาพใบหนาผูชายท่ียิ้มใหผูหญิง ภาพตัดมาท่ีภาพมือ
ผูชายลูบท่ีแผนหลังของผูหญิงท่ีผูนอนบนเตียง และภาพท่ีเห็นหลังเปลือยของผูชาย ภาพตัดไปท่ี
ผูชายกําลังออกกําลังกาย ชกลม มีเสียงบรรยายวา “บางทีส่ิงท่ีเห็น” ภาพตัดมาท่ีใบหนาของผูหญิง
และผูชายท่ีกําลังจะจูบกัน จากนั้นภาพก็ตัดมาท่ีภาพของผูชายและผูหญิงเตนรํากัน มีเสียงบรรยาย
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วา “ก็อาจไมไดเปนอยางท่ีคิด” ภาพตัดมาท่ีขวดน้ําหอม เครื่องสําอางมากมาย และภาพใบหนาของ
ผูชายท่ีกําลังมองกระจกเงา เห็นหูของผูชายท่ีใสตางหู ภาพตัดมาท่ีภาพของงูพิษ และภาพผูชายท่ี
กําลังเลือกชุดเส้ือผาท่ีวางเรียงบนเตียงนอน มีเสียงบรรยายวา “ชางแตกตาง”  ภาพตัดมาท่ีภาพของ
ผูชายในตูซาวนา คุยอยูกับผูชายอีกคน และตัดมาท่ีภาพมือผูชายลูบกลามทอง มีเสียงบรรยายวา 
“อยางกับไมใชคนๆ เดียวกัน” ภาพตัดมาท่ีบารแหงเดิม เห็นมือผูหญิงลูบและโนมบาของผูชาย
เพ่ือท่ีจะจูบ ภาพตัดสลับกับงูพิษ และภาพหนาของผูชายโนมลงมาจูบแตตากลับมองผานไหลของ
ผูหญิงไป  ผูหญิงจึงมองหนาผูชายและหันไปดูวาผูชายมองใครอยู มีเสียงบรรยายวา “ถานี่ตัวคุณ” 
ภาพแทนสายตาผูหญิงเห็นชายหนุมหลอนั่งท่ีโซฟาและมองมาท่ีผูชายคนรัก ผูหญิงจึงหันกลับมาท่ี
ผูชาย โดยมีเสียงบรรยายวา “แลวนี่ใครกัน” ภาพจบลงท่ี ขอความ “I AM” และภาพบัตรเครดิตเคที
ซี พรอมเสียงบรรยาย “ไอ แอม เคทีซี ไทเทเนียม มาสเตอรการด”  ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้
ตองการจะส่ือสารกับผูชายท่ีเปนผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลวา ธนาคารกรุงไทยเขาใจรูปแบบชีวิต 
และเขาใจความเปนเมโทรเซ็กสชวล จึงออกบัตรเครดิตสําหรับรองรับความเปนผูชายเมโทรเซ็กส
ชวลโดยเฉพาะ ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ไมวาผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลจะเปนอยางไร ใครจะเขาใจ
หรือไมเขาใจ แตธนาคารกรุงไทย เขาใจในส่ิงท่ีผูชายเมโทรเซ็กสชวลเปน และยังท้ิงทายใหผูชมได
คิดตออีกวา คิดวาผูชายแบบนี้เปนคนอยางไร 
 

DPU
DPU



 

78

คารางที ่4.7. ภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณาบัตรเครดิต เคทีซี ไอ
แอม เร่ือง ไอ แอม 

 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สั ญ ลั
กษณ 

“ไอ 
แอม” 
 

บั ต ร
เครดิ
ต  เ ค
ทีซี 
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หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 
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ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของบัตรเครดิต เคทีซี มีการนําเสนอภาพความเปนชาย
แบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะการใชตัวแทนผูชายอายุ 25 ป เปนผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล 
อาศัยอยูในเมืองหลวง มีรูปแบบการใชชีวิตท่ีหรูหรา ดูดีมีฐานะ มีรสนิยมแตงตัวเกง ซ่ึงแสดงให
เห็นลักษณะของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” คือ เปนคนเมือง มีตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีดี มี
ฐานะ ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางประณีตพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกายของตน ท้ังดานสุขภาพ
และรูปราง ใชเครื่องสําอางสําหรับผูชาย พิถีพิถันกับการดูแลผิวพรรณ มีรสนิยมในเรื่องแฟช่ัน 
ชอบการแตงตัว ทันสมัย มีความม่ันใจในตัวเองสูง มีเสนหเปนท่ีดึงดูดตอเพศตรงขาม และให
ความสําคัญพิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปน การกิน การดื่ม การพักผอน 
หรือการเขาสังคม 

 
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้คือภาพของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” 

ท่ีอาศัยอยูในเมืองหลวง จากภาพท่ีใหเห็นถึงตึกอาคารสูงทันสมัย ภาพของบารรานอาหารท่ีดู
ทันสมัย สะทอนใหเห็นวาเปนผูชายท่ีมีรูปแบบการใชชีวิตแบบคนเมือง เท่ียวเตรยามค่ําคืนดวยการ
ออกไปตามบารตามคลับ และยังบอกไดถึงรสนิยมท่ีดี ระดับฐานะของผูชายไดอีกดวย สวนภาพ
ของผูหญิงผูชายท่ีนอนหลับบนเตียงนอน ก็แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธในเรื่องเพศ แสดง
ความหมายวาผูชายเปนหนุมเจาสําราญ (Playboy) ภาพของการชกลม ออกกําลังกาย แสดงไดถึง
ความแข็งแรง เปนนักกีฬา เอาใจใสดูแลสุขภาพรางกาย และแสดงความหมายของผูชายท่ีแข็งแกง 
สวนภาพการเตนรํากันของผูชายและผูหญิง สะทอนใหเห็นความออนหวานนุมนวลของผูชายไดใน
ขณะเดียวกัน ภาพเครื่องสําอางผูชาย และภาพท่ีแสดงใหเห็นวาผูชายก็ใสตางหู แสดงไดถึงความ
สนใจในเรื่องความสวยความงามบนใบหนา ใชเครื่องประดับเหมือนผูหญิง เปนผูชายท่ีรักสวยรัก
งาม ภาพเส้ือผาท่ีวางเรียงกันบนท่ีนอน แสดงใหเห็นถึง มีความพิถีพิถันในการเลือกเครื่องแตงกาย 
เปนผูชายท่ีทันสมัย มีความรูเรื่องแฟช่ัน แตงตัวเกง ภาพงูพิษเปนสัญลักษณของความเจาเลห มีพิษ
สง ซ่ึงสามารถบงบอกไดวาผูชายคนนี้แมเห็นเปนคนสุขุมเยือกเย็นแตก็แฝงไวซ่ึงความรายกาจไม
ธรรมดาในคนเดียวกัน ภาพในหองซาวนา ก็แสดงถึงความเอาใจใสดูแลรูปราง สุขภาพและ
ผิวพรรณของตัวเองเพ่ือใหดูดีอยูเสมอ สะทอนใหเห็นถึงลักษณะของผูชายท่ีรักตัวเอง และดูแล
ตัวเองเพ่ือใหดูดีแตกตางกับผูชายท่ัวๆ ไปในสังคม  
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ซุปไกสกัด ตรา แบรนด 
 
รูปแบบผลิตภัณฑ 
 
 ซุปไกสกัดท่ีอุดมดวยโปรตีนอณูเม็ดเล็ก สามารถแทรกซึมไปบํารุงสมองไดอยาง
รวดเร็ว รวมถึงธาตุเหล็กและวิตามินบี 12 ท่ีมีสวนชวยเสริมสรางในการทํางานของระบบประสาท
และสมอง วิตามินบี 6 มีสวนชวยในการสรางเม็ดเลือดแดงใหสมบูรณ ผลิตจากไกรุนคุณภาพดี ยอย
งาย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไมใชวัตถุปรุงแตงรส วัตถุกันเสีย และสีสังเคราะห แบบขวดปริมาณ
สุทธิ 42 cc. โดยมีสวนประกอบเปนซุปไกสกัด 99.7 % และแบบเม็ดขนาด 0.55 กรัม โดยมี
สวนประกอบเปนซุปไกสกัด 48.5 % 
 

 
 
ภาพที่ 4.8. ภาพยนตรโฆษณา ซุปไกสกัด ตรา แบรนด เร่ืองบอส 
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 จากการท่ีผูผลิตสินคา ซุปไกสกัดตราแบรนด ตองการท่ีจะใหผูบริโภคเพ่ิมความถ่ีใน
การบริโภคใหมากขึ้น และบริโภคเปนประจําทุกวัน ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ จึงผลิตออกมาเพ่ือ
กระตุนใหผูบริโภคท่ีบริโภคอยูแลว ใหบริโภคมากขึ้น และสราง Brand Royalty อีกดวย โดย
ตองการส่ือสารกับผูบริโภควา เม่ือดื่มซุปไกสกัด ตราแบรนดเปนประจําแลวจะชวยใหความจําด ี
ฉลาด เปนผลงานของบริษัทโลว ประเทศไทย จํากัด เนื้อเรื่องของภาพยนตรโฆษณา เริ่มท่ีวา มี
รถยนตมาจอดท่ีหนาตึกสํานักงาน ผูบริหารหนุมลงมาจากรถและทักทายพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ีมาเปดประตูรถให พูดวา “อรุณสวัสดิ์ประวิทย สุขสันตวันเกิดดวยนะ” เม้ือผูบริหาร
หนุมเดินผานคนทํางานท่ีเปนคนญี่ปุน ก็กลาวทักทายสวัสดี เปนภาษาญี่ปุน เม่ือเดินผานโตะ
พนักงานประชาสัมพันธ ก็กลาวสวัสดี “สวัสดีครับ โรส” เม่ือเดินผานพนักงานทําความสะอาดท่ี
กําลังทําความสะอาดพ้ืนอยูก็กลาววา “คุณแกวครับ ลูกชายหายดีแลวหรือครับ” เม่ือภาพตดัมาท่ีโตะ
ประชุม มีแมบานเดินเขามานําซุปไกสกัดตราแบรนดมาให ผูบริหารหนุมก็ยกดื่ม และกลาวขอบคุณ
แมบาน แตกลับจําช่ือไมได แมบานจึงบอกวา “หนูช่ือหนอย เพ่ิมมาทํางานวันนี้เปนวันแรกคะ”  
ภาพจบท่ีผลิตภัณฑแบรนดท้ังสองประเภทคือ ซุปไกสกัดและแบบเม็ด พรอมขอความ ดื่มแบรนด
ทุกวัน ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ตองการจะส่ือวา เม่ือดื่มแบรนดเปนประจําทุกวัน จะทําใหสมองดี 
มีความจําท่ีด ี
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ตารางที่ 4.8. ภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะที่ปรากฏ ในภาพยนตรโฆษณา ซุปไกสกัด ตรา แบรนด 
 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สัญ 
ลักษณ 

“บอส” 
 

ซุ ป
ไ ก
ส กั ด
ต ร า
แบรนด 

ü        ü     ü 

 ü       ü     ü 

  ü      ü     ü 

     ü   ü     ü 

      ü  ü     ü 

       ü ü     ü 

หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 

 
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของซุปไกสกัดตราแบรนด มีการนําเสนอภาพความ

เปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะการใชตัวแทนผูชายอายุ 25 ป เปนผูชายท่ีเปนผูบริหาร
ท่ีประสบความสําเร็จเร็ว คือ อายุนอย รูจักและใหเกียรติลูกนองทุกคน มีความจริงใจ แตงตัวดีสม
ฐานะ ซ่ึงแสดงใหเห็นลักษณะของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีมีการศึกษาสูง ฐานะดี ดูแลเอา
ใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ มีความเปนผูนําสูง ฉลาด เปน
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ผูบริหารหนุมท่ีเปนท่ีช่ืนชมของลูกนอง และพิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะ
เปนการกิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขาสังคม 

 
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้คือภาพของผูชายนักบริหารท่ีดูแลและเอา

ใจใสตอลูกนองทุกคน ใหเกียรติ เปนกันเอง สุภาพและจริงใจ สามารถจดจําช่ือของพนักงานและ
เรื่องราวของทุกคนไดดี ซ่ึงสะทอนใหเห็นการแสดงออกถึงบารมีของผูบริหาร และภาพของ
ผูบริหารท่ีมีความจําท่ีด ีก็แสดงออกถึงความเฉลียวฉลาด ใสใจรายละเอียดตาง ภาพการดื่มซุปไก
สกัด แสดงออกถึง การเลือกรับประทานส่ิงท่ีดีมีประโยชนตอรางกายและตอสมอง เพราะการเปน
ผูบริหารตองทํางานใชความคิด ภาพของผูบริหารหนุมท่ีแตงกายดี ใสสูท ผูกไทต ดูภูมิฐาน มีรถ
ประจําตําแหนง ก็แสดงออกไดถึง คนท่ีมีฐานะ และมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง และประสบ
ความสําเร็จ ภาพลูกนองท่ีแสดงความช่ืนชม ก็สะทอนความเปนชายท่ีมีเสนห เปนท่ีนานับถือ 
 
ธนาคารสแตนดารด ชารเตอร Standard Charter 
 
รูปแบบผลิตภัณฑ 

 ธนาคาร สแตนดารด ชารเตอร นําเสนอผลิตภัณฑรูปแบบใหมใหแกกลุมลูกคา แม็กซ
เซฟเวอร (Max Saver) ซ่ึงเปนรูปแบบการออมซ่ึงผสมผสานสวนท่ีดีท่ีสุดของการฝากแบบเผ่ือเรียก
และแบบออมทรัพย โดยมุงเสนอทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคา ในกลุมลูกคาระดับกลางและสูง 
ดวยอัตราดอกเบ้ีย สูงสุดถึง 5.25% สําหรับการฝากแบบเผ่ือเรียก และ1.5% สําหรับการฝากแบบ
ออมทรัพย ซ่ึงดอกเบ้ียจากบัญชีแบบฝากแบบเผ่ือเรียกจะจายทุกเดือนสูบัญชีออมทรัพย ดวยการ
ฝากเริ่มตนต่ํา เพียง 100,000 บาท โดยไดรับยกเวนคาธรรมเนียม สูงสุด 2,200 บาท ทุกๆ การฝาก
หนึ่งลานบาททําใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายสูงสุด 
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ภาพที่ 4.9. ภาพยนตรโฆษณา ธนาคาร สแตนดารดชารเตอร เร่ือง หลับตากอนซิ 
 
 ธนาคารสแตนดารดชารเตอร ไดมีรูปแบบบัญชีเงินฝากประจําพิเศษขึ้น ซ่ึงมีดอกเบ้ียท่ี
สูงถึงรอยละ 5.25 ตอป ซ่ึงสูงกวาบัญชีเงินฝากประจําท่ัวไป ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้จึงถูกผลิต
ออกมาเพ่ือเชิญชวนใหผูท่ีมีรายไดมากๆ ไดมาเปดบัญชีเงินฝาก  โดยตองการท่ีจะส่ือสารกับ
กลุมเปาหมายวา เม่ือไดดอกเบ้ียมาก ก็สามารถใชจายในส่ิงท่ีตองการไดมากขึ้น ทําอะไรพิเศษได
มากขึ้น เปนผลงานของบริษัทเน็กส ทีบีดับเบิลยูเอ จํากัด เรื่องราวของภาพยนตรโฆษณา เริ่มตนท่ี
ผูชายพาผูหญิงมาท่ีทาเรือแหงหนึ่ง ซ่ึงเปนเวลาใกลค่ํา ผูหญิงพูดขึ้นวา “เริ่มมืดแลวนะคะ” ผูชาย
ตอบวา “หลับตากอนซิ เดี๋ยวผมมานะ” จากนั้นผูชายก็เดินหายไป ผูหญิงก็ยืนหลับตารอผูชายอยู 
กอนท่ีจะมีเสียงผูชายพูดวา “แฮปป   เบริทเดย ครับ” โดยผูชายอยูบนเรือพรอมเพ่ือนมากมาย เปน
การจัดงานสังสรรควันคลายวันเกิดใหกับผูหญิง ภาพตัดมาท่ีหนาสมุดคูฝากเงิน มีขอความ “บัญชี
เงินฝาก Max Saver ดอกเบ้ีย 5.25 % ตอป” ภาพตัดมาท่ีหนาสมุดบัญชี ท่ีมีตัวเลขจํานวนเงินใหเห็น 
มีเสียงบรรยาย วา “ความสุขเพ่ิมขึ้น ดวยดอกเบ้ียฝากประจําทุกเดือน ผานบัญชีออมทรัพยท่ีถอนได
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ทุกเม่ือ แม็กซ เซฟเวอร จากธนาคารสแตนดารดชารเตอร ไทย โทร 1595” เรื่องจบท่ีผูหญิงเปาเทียน
บนเคกและโอบกอดผูชายภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ตองการจะส่ือวา เม่ือมีเงินฝากมาก ดอกเบ้ียก็
มากขึ้นดวย จึงมีเงินเหลือท่ีจะทําอะไรพิเศษใหกับคนท่ีคุณรักได 
 
ตารางที่ 4.9. ภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณา ธนาคาร สแตนดารด 
ชารเตอร 
 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สัญ 
ลักษณ 

“หลับตา
กอนซิ” 
 

ธนา 
คาร 
สแตน
ด า ร ด
ช า ร
เตอร 

ü        ü     ü 

 ü       ü     ü 

    ü    ü     ü 

     ü   ü     ü 

      ü  ü     ü 

       ü ü     ü 

หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 
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ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของธนาคารสแตนดารด ชารเตอร มีการนําเสนอภาพ
ความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะการใชตัวแทนผูชายอายุ 25 ป เปนคนทํางาน
บริษัทท่ีประสบความสําเร็จเปนระดับผูบริหาร มีรายไดมาก เปนผูชายท่ีดูดีมีฐานะ มีรสนิยม เปน
ผูชายท่ีเกงในเรื่องการเอาอกเอาใจผูหญิง โดยเฉพาะคนรัก ซ่ึงแสดงใหเห็นลักษณะของผูชายแบบ 
“เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีมีหนาท่ีการงานสูง ฐานะดี เปนคนท่ีทันสมัย เปนคนท่ีแสดงออกถึงความเปน
ผูนํา ม่ันใจในตัวเอง และชางเอาอกเอาใจ มีเสนหตอเพศตรงขาม และพิถีพิถันกับรสนิยมการใช
ชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขาสังคม 

 
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้คือภาพของผูชายท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดี 

จากภาพท่ีเห็นการเอาใจคนรักดวยการใหของขวัญวันคลายวันเกิดกับคนรักดวยการจัดงานเล้ียงบน
เรือ ซ่ึงตองเปนคนท่ีมีเงินเหลือมากพอท่ีจะสามารถใชทําส่ิงนี้ได ภาพตัวเลขท่ีเพ่ิมขึ้นในสมุดบัญชี
เงินฝาก ก็บงบอกไดถึงเงินฝากในระดับสูง ซ่ึงสามารถแสดงถึงระดับตําแหนงหนาท่ีการงาน ระดับ
เงินเดือนของผูชายไดวามีตําแหนงการงานท่ีสูง ภาพผูชายท่ีแตงตัวดี มีรสนิยม บงบอกไดวาเปน
ความทันสมัย มีเสนหและภาพการเอาใจผูหญิงการใหของขวัญแบบท่ีพิเศษกวาใคร แสดง
ความหมายวา เปนผูชายท่ีมีความม่ันใจ เปนผูนํา กลาคิดกลาทํา และยังบงบอกถึงผูชายท่ีใจกวาง 
สปอรต และเกงในเรื่องการเอาใจผูหญิงอีกดวย ภาพงานเล้ียงบนเรือ ก็บงบอกถึงรสนิยมการใชชีวิต 
การเขาสังคมท่ีมีระดับไดอีกดวย 
 
รถยนตโตโยตา ยาริส 
 
รูปแบบผลิตภัณฑ 
 

รถยนตนั่งขนาดเล็กคอมแพ็กตคาร (Compact Car) มีความกะทัดรดั นารกั สีสันสะดุด
ตา รปูลักษณดานนอกใชความโคงมนสรางความแปลกใหม ระบบความปลอดภยัมาตรฐานโตโยตา 
ดวยโครงสรางตวัถังนริภยั (GOA) ท่ีชวยดดูซับแรงกระแทก ลดความรุนแรงจากการชนดวยการ
กระจายแรงสูตัวถัง พรอมท้ังถุงลมนิรภัย (SRS) 2 จุด ดานคนขับและผูโดยสารดานหนา พรอม
ระบบเบรกเอบีเอส (ABS) ระบบกุญแจรีโมตท่ีปองกันการเลียนแบบ ท่ีทําใหไมสามารถติดเครื่อง
ได ใชเครื่องยนต 1NZ-FE VVT-I 1,500 ซี.ซี. DOHC 16 วาลว ใหกําลังสูงสุด 109 แรงมา และ
ระบบเกียรอัตโนมัติ มีท้ังหมด 5 รุน 7 สี ราคา 599,000 บาท 
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ภาพที่ 4.10. ภาพยนตรโฆษณา รถยนตโตโยตา ยาริส เร่ืองกรูฟว่ี 
 

รถยนตโตโยตา ไดออกรถยนตรุนใหมออกมา คือรุนยาริส โดยภาพยนตรโฆษณาเรื่อง
นี้ ผลิตขึ้นเพ่ือเพ่ิมยอดขายใหกับรถยนตเนื่องจากราคาของรถยนตรุนนี้มีราคาแพง ทําให
กลุมเปาหมายไมตัดสินใจท่ีจะซ้ือ ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้เปนภาพยนตรท่ีผลิตจากตางประเทศ 
แลวนํามาเปล่ียนขอความบรรยายใหเปนภาษาไทย โดยมุงเนนเจาะกลุมเปาหมายท่ีเปนผูชายท่ี
ทันสมัย รักสนุก สปอรต นั่นคือผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล รูปแบบของภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้จะ
เปนภาพขาวดํา แตผูชายและรถยนตจะเปนภาพสี เปนผลงานของบริษัท เดลฟ ฮากุโฮโด ประเทศ
ไทย จํากัด เนื้อเรื่องเริ่มตนท่ีภาพมุมสูงของเมืองใหญ ตัดภาพมาท่ีไฟหนาของรถยนตสีแดง และ
ภาพรถยนตวิ่งในเมืองเห็นตึกสูงใหญ ภาพตัดมาท่ีภาพผูชายกระโดดลงมาจากบันไดโคงของตึกสูง 
เตนไปตามทางเดิน ภาพตัดมาท่ีภาพใบหนาผูชายตัดสลับกับภาพรถยนตท่ีขับผานไป ภาพตัดมาท่ี
ผูชายเดินเตนตามทางเดินผานผูหญิงและผูชายท่ีนั่งอยูท่ีมานั่ง แตงตัวธรรมดา แตเม่ือผูชายเตนผาน
ไป ผูหญิงและผูชายก็เปล่ียนเปนภาพสี แตงตัวทันสมัย มานั่งก็เปนแบบสมัยใหม  ภาพตัดมาท่ี
รถยนตขับผานเมืองท่ีดูทันสมัย ภาพตัดมาท่ีผูชายเดินมาท่ีรถยนตท่ีจอดอยู กอนท่ีผูชายจะเปดประตู
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รถ ก็หันมามอง พรอมมีขอความบรรยายวา “Are you Groovy?” และภาษาไทยวา อารมณนี้ใชคุณ
หรือเปลา ภาพตัดไปท่ีรถยนตท่ีขับอยู และจบลงท่ีภาพรถยนตจอดอยูในเมืองท่ีมีตึกสูงทันสมัย 
และเครื่องหมายการคาโตโยตา ยาริส ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ตองการจะส่ือวา ถาคุณเปนคนแบบ
นี้ รักความสนุก สปอรต ใชชีวิตในเมืองหลวง โตโยตา ยาริสเปนรถของคุณท่ีเขากับจังหวะชีวิตของ
คนเมือง และมีการใชเสียงดนตรีจังหวะกรูฟวี่ (Groovy) เปนจังหวะสนุกๆ ซ่ึงคําวา Groovy ก็เปน
ความหมายท่ีวา เปนจังหวะใหม เปนอารมณใหมของชีวิตนั่นเอง 
 
ตารางที่ 4.10. ภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณา รถยนตโตโยตา ยาริส 
 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สัญ 
ลักษณ 

“groovy
” 
 

รถยน
ต โ ต
โยตา 

 ü       ü     ü 

    ü    ü     ü 

     ü   ü     ü 

      ü  ü    ü ü 

       ü ü     ü 

หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 
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ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของรถยนตโตโยตายาริส มีการนําเสนอภาพความเปน
ชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะการใชตัวแทนผูชายอายุ 25 ป เปนผูชายท่ีสนุกกับการใช
ชีวิตในเมืองหลวง เปนผูชายท่ีเริ่มตนทํางาน มีเสนห ซ่ึงแสดงใหเห็นลักษณะของผูชายแบบ “เม
โทรเซ็กสชวล” ท่ีสนใจในเรื่องแฟช่ัน ความทันสมัย และพิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ 
เรื่องไมวาจะเปนการพักผอน หรือการเขาสังคม 

 
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้คือภาพของผูชายท่ีเปนผูนําความทันสมัย 

เปนผูนําแฟช่ัน รักสนุก มีเสนห จากภาพท่ีเห็นการแตงตัวท่ีทันสมัย ภาพส่ิงของตางท่ีเปนการ
ออกแบบท่ีทันสมัย ไมวาจะเปนมานั่ง ตึกอาคารตางๆ ส่ิงกอสรางท่ีเปนงานออกแบบ ลีลาการเตน
ไปกับจังหวะของเพลง และการใชเพลงจังหวะสนุกๆ อีกท้ังตัวรถยนตก็เปนสัญลักษณท่ีสามารถ
บอกไดถึงความทันสมัย ความแปลกใหมไดอีกดวย ภาพการเตนไปตามจังหวะเพลงและเปล่ียนส่ิงท่ี
ลาสมัย ใหกลายเปนส่ิงทันสมัย สามารถบงบอกไดวา ผูชายคนนี้มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง 
มีรสนิยมในการใชชีวิตและการเขาสังคมท่ีมีระดับ อีกท้ังขอความท่ีบอกวา “Are You Groovy” ก็มี
ความหมายแฝงวา ถาคุณเปนคนเมืองท่ีมีวิถีชีวิตท่ีรักสนุก ทันสมัย ชอบของใหมๆ ละก็ รถยนต โต
โยตา ยาริส ก็เปนรถยนตท่ีเหมาะกับคุณ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความมีรสนิยม ท่ีช่ืนชอบความ
ทันสมัย และเทคโนโลยีท่ีมีดีไซน และฐานะทางสังคมของผูขับขี่ อีกท้ังแสดงใหเห็นถึงความ
พิถีพิถันกับรสนิยมการเลือกซ้ือรถยนตท่ีตองคํานึงถึงภาพลักษณและดีไซนท่ีมีสไตล แตกตางจาก
คนอ่ืน 
 
กาแฟสําเร็จรูป เนสกาแฟ ทรีอินวัน 

 
รูปแบบผลิตภัณฑ 
 

เนสกาแฟ ทรีอินวัน มายคัพ กาแฟแทผสมครีมและน้ําตาลในซองเดียว ใหรสชาติท่ี
เขมขน มีความหอมกรุน และหอมหวาน โดยสวนผสมท่ีลงตัว มีท้ังหมด 3 รสชาติ 3 ระดับความ
พอใจใหเลือก คือ 

1. ออริจินัล ใหความหอมกรุนดวยกาแฟแทตนตํารับ คัดพิเศษ มีรสชาติท่ีเขมขน โดย
มีกาแฟผสมอยู 10.5% ครีมเทียม 33.5% และน้ําตาล 56% 

2. มายด แบบนุมนวล กลมกลอม ดวยสวนผสมกาแฟ 5% ครีมเทียม 45% และน้ําตาล
49% 
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3. เทอรโบ รสชาติเขม เต็มรสกาแฟ ดวยปริมาณกาแฟท่ีมากเปนพิเศษถึง 14% ครีม
เทียม 26% และน้ําตาล 60% 

โดยการบรรจุเปนซองขนาดเล็ก สามารถเทใสถวย เติมน้ํารอน 130 มล. แลวคนให
ละลาย ก็ดื่มไดทันที  
 

 
 
ภาพที่ 4.11. ภาพยนตรโฆษณา กาแฟสําเร็จรูป เนสกาแฟ ทรีอินวัน เร่ือง หนึ่งชีวิตไมหยุดนิ่ง 
 
 กาแฟกึ่งสําเร็จรูป เนสกาแฟ ทรีอินวัน ออกรสชาติปรับปรุงใหม และตองการขาย
ใหกับกลุมเปาหมายวัยรุน ท่ีเปนนักศึกษา  ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้จึงผลิตออกมาเพ่ือแนะนํา
รสชาติใหม ท่ีอรอยกวาเดิม และทํางาย ซ่ึงมีแนวคิดท่ีวา รสชาติใหมท่ีหยุดคุณได เปนผลงานของ
บริษัท แมคแคน อีริคสัน ประเทศไทย จํากัด โดยเนื้อเรื่องมีอยูวา นักศึกษาท่ีกําลังเรียน  สอบ มี
กิจกรรมมากมาย ดําเนินชีวิตดวยความรวดเร็ว เม่ือตองเดินทางก็ใชรถไฟฟา โดยมีขอความ
สนับสนุนวา หนึ่งชีวิตไมหยุดนิ่ง ภาพตัดมาท่ีนักศึกษากลับมาท่ีบาน และทําอะไรตออะไรรวดเร็ว
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คือ วางของ อาบน้ํา เปล่ียนเส้ือผา และกอนท่ีจะออกไปพบเพ่ือนท่ีสยาม สแควร ก็หยิบซองกาแฟ
มาชงดื่ม ในขณะท่ีนักศึกษาใหอาหารปลา ก็ยกกาแฟดื่ม ก็ตองหยุดนิ่ง เพราะรสชาติท่ีอรอยกลม
กลอม โดยมีขอความวา หนึ่งรสชาติใหม ตองหยุดให พรอมเสียงบรรยาย “ตองหยุด เม่ือเจอกับ
รสชาติปรับปรุงใหม ของเนสกาแฟทรีอินวัน มายคัพ” นักศึกษาจึงนั่งดื่มกาแฟอยางชาๆ ละเมียด
กับรสชาติท่ีอรอยของกาแฟ มีเสียงบรรยายวา “นี่แหละ เปนยิ่งกวาถวยโปรดของคุณ” เม่ือดื่ม
หมดแลว ภาพก็กลับมาเรงรีบอีกครั้ง นักศึกษาขึ้นนั่งจักรยานยนตเพ่ือไปพบเพ่ือนๆ มีเสียงบรรยาย
วา “หนึ่งอารมณ หนึ่งเนสกาแฟ” ภาพจบลงท่ี ซองเนสกาแฟท้ังสามรสชาติ ภาพยนตรโฆษณาเรื่อง
นี้ตองการจะส่ือสารกับกลุมเปาหมายท่ีเปนวัยรุน นักศึกษาท่ีมีรูปแบบการใชชีวิตท่ีรวดเร็ว เพราะมี
กิจกรรมท่ีตองทํามากมาย และกาแฟกึ่งสําเร็จรูปท่ีทํางายไมเสียเวลา แตเม่ือไดดื่มแลว ส่ิงท่ีตองรีบ
ทํา ก็ตองหยุดลงทันที เพราะรสชาติท่ีดีของกาแฟนั่นเอง 
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ตารางที่ 4.11. ภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณา เนสกาแฟ ทรีอินวัน 
 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สั ญ ลั
กษณ 

“ห นึ่ ง
ชีวิ ต  ไ ม
หยุดนิ่ง” 
 

กาแฟ
ก่ึ ง
สําเร็จ
รูป  เน
ส ก า
แฟ 

ü        ü     ü 

 ü       ü     ü 

   ü     ü     ü 

    ü    ü     ü 

     ü   ü     ü 

      ü  ü     ü 

       ü ü     ü 

หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 
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ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของเนสกาแฟ ทรีอินวัน มีการนําเสนอภาพความเปน
ชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะการใชตัวแทนผูชายอายุ 18 ป เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยช้ัน
ปท่ี 2 เปนนักศึกษาท่ีเรียนด ีและมีกิจกรรมมากมาย เปนคนทันสมัย ใชชีวิตในเมือง ทําอะไรรวดเร็ว 
ขยัน ซ่ึงแสดงใหเห็นลักษณะของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีมีการศึกษาสูง สนใจในเรื่อง
แฟช่ัน ความทันสมัย และพิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม 
การพักผอน หรือการเขาสังคม 

 
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้ สะทอนภาพของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กส

ชวล” ท่ีเรียนหนังสือเกง ฉลาด มีความม่ันใจในตัวเองสูง จากภาพการเรียน การสอบท่ีทําเสร็จกอน
คนอ่ืน เปนผูชายท่ีมีเสนห ดึงดูดเพศตรงขาม จากภาพท่ีมีผูหญิงยิ้มให และมีรูปถายของผูหญิงอยูใน
ล็อคเกอร ภาพการขึ้นรถไฟฟา และภาพเมืองหลวงท่ีเห็นสถานท่ีแหลงแฟช่ัน แสดงความ
หมายความทันสมัย สะทอนภาพคนเมืองท่ีใชชีวิตในเมืองท่ีตองทํากิจกรรมตางๆ แขงกับเวลา การ
เลือกใชเครื่องฟงเพลงไอพอด (Ipod) รวมถึงเฟอรนิเจอรในท่ีพัก คอนโดมีเนยีม ท่ีเปนงานออกแบบ
สมัยใหมนั้น เปนสัญญะท่ีสามารถส่ือไดถึงรสนิยมท่ีช่ืนชอบความทันสมัย ความมีฐานะ และชอบ
เทคโนโลยีท่ีมีดีไซน และจากภาพท่ีเห็นการแตงตัวท่ีดี สมวัย สมฐานะ บงบอกถึงรสนิยม ระดับ
ฐานะในสังคม ภาพการเท่ียวแหลงแฟช่ัน คือ สยามสแควร สะทอนใหเห็นถึงชีวิต และรสนิยมของ
ผูชายท่ีพิถีพิถันกับการเท่ียวพักผอน และการทํากิจกรรม และภาพของผูชายท่ีละเมียดกับการดื่ม
กาแฟถวยโปรด ก็แสดงถึงความละเอียดออนและพิถีพิถันในการกินการดื่ม หรือใหเวลากับส่ิงท่ี
ตัวเองชอบ  
 
เคร่ืองสําอาง นีเวีย ฟอร เมน รีแพร 
 
รูปแบบผลิตภัณฑ 
 
 นีเวีย ฟอร เมน แอดวานส ไวทเทนนิ่ง รีแพร แอนด โพรเท็ค มอยสเจอรไรเซอร เปน
มอยสเจอไรเซอรบํารุงผิวขาว ผสมสารปองกันแสงแดด ชวยฟนบํารุงผิวขาว สําหรับผิวคลํ้าเสีย
สะสมจากการขาดการดูแลในอดีต เพราะผูชายไมไดดูแลผิวอยางดีเหมือนผูหญิง อีกท้ังการใชชีวิต
ท่ีตองเจอกับแสงแดดและมลภาวะท่ีมากกวา ทําใหผิวของผูชายคลํ้าเสียมากกวาและมีปญหาหลาย
ประการ ดวยนวัตกรรม แอดวานส ไวท รีแพร พลัส มัลติ ไวท คอมเพล็กซ (Advanced White 
Repair plus Multi White Complex) ท่ีตรงเขาฟนบํารุงผิวคลํ้าเสียสะสมจากแสงแดดและการขาด
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การดูแลในอดีตใหกลับมาแข็งแรง พรอมปกปองอันตรายจากแสงแดด ถึง 20 เทา ใหผิวขาวอยาง
เปนธรรมชาติ ดูสุขภาพดีในแบบผูชาย 5 ประการคือ 

1. ผิวขาวอยางเปนธรรมชาติใน 4 สัปดาห 
2. ผิวดูเนียนเรียบ รูขุมขนดูกระชับ 
3. จุดดางดําดูลดเลือน 
4. ปองกันผิวหมองคลํ้าดวยสารกันแดด 28 เทา (SPF 20) 
5. ปกปองผิวจากริ้วรอยกอนวัย 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.12. ภาพยนตรโฆษณา เคร่ืองสําอาง นีเวีย ฟอร เมน รีแพร เร่ืองแตกตาง 

 
นีเวีย ไดออกเครื่องสําอางสําหรับผูชายชนิดใหมขึ้น โดยมีกลุมเปาหมายท่ีเปน

คนทํางานท่ีตองเจอแดดบอยๆ จนผิวตองการการดูแลมากขึ้น ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้จึงถูกผลิต
ขึ้นเพ่ือนําเสนอคุณสมบัติของเครื่องสําอางท่ีเหมาะกับผิวผูชายไทยท่ีมีความแตกตาง จึงตองไดรับ
การดูแลเปนพิเศษโดยเฉพาะ มีการใชตัวแทนผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล คือ คุณกรณ ณรงคเดช 
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กรรมการบริหารบริษัท เคพีเอ็น กรุป  (KPN Group) มาแสดงในภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ โดย
นําเสนอรูปแบบการใชชีวิต การทํางานในแตละวัน โดยการผลิตของบริษัท เอฟซีบี เวิลด ไวด 
ประเทศไทย จํากัด เนื้อเรื่องเริ่มตนท่ี ภาพของคุณกรณกําลังเลนเครื่องออกกําลังกายตางๆ ภาพออก
กําลังกายชกมวย และภาพขับรถจักรยานยนตวิบาก คลุกฝุน ลุยน้ํา มีเสียงบรรยายวา “เกิดเปนผูชาย 
ตองแตกตางและเต็มท่ี” ภาพตัดมาท่ีคุณกรณทํางาน คุมงานการสรางตึกอาคาร มีเสียงบรรยายวา 
“แตผิวโดนแดดเต็มๆ” ภาพตัดมาท่ีใบหนาของคุณกรณท่ีกําลังมองดูหนาตัวเองในกระจก มีเสียง
บรรยายวา “หนาจึงคลํ้าเสีย ไวทเทนนิ่งท่ีใชอยูก็ไมเหมาะ” ภาพตัดไปท่ีกระจกสองหนาท่ีหมุนกลับ
สะทอนใหเห็นผลิตภัณฑนีเวีย พรอมเสียงบรรยาย “ใหม นีเวีย เมน ไวทเทนนิ่งรีแพร เพ่ือผิวหยาบ
และรูขุมขนกวางของผูชาย”  ภาพแสดงใหเห็นวาคุณกรณลูบไลใบหนา เสียงบรรยาย “ชวยฟนฟูผิว
คลํ้าเสียจากแสงแดด” แสดงภาพเทคนิคพิเศษ กราฟก การบํารุงของเครื่องสําอางบนใบหนาของคุณ
กรณ เสียงบรรยาย “ใหผิวขาวสุขภาพดีหาประการ” แสดงภาพคุณกรณใสสูทอยูหนาตึกใหญ และ
กลายเปนภาพขาวในหนาหนังสือพิมพท่ีคุณกรณอานอยูรานกาแฟแหงหนึ่งพรอมผูหญิง และเม่ือ
คุณกรณ ปดหนังสือพิมพลงและพูดวา “ ชีวิตแตกตาง ผิวแตกตาง ก็ผูชายนี่ครับ” ภาพจบลงท่ี 
หลอดผลิตภัณฑนีเวีย และตราสัญลักษณนีเวีย มีเสียงบรรยายพรอมขอความวา “ใหม นีเวียฟอรเมน 
ไวทเทนนิ่ง รีแพร” ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ตองการจะส่ือสารกับผูชายเมโทรเซ็กสชวลวา ผูชายมี
การใชชีวิตท่ีแตกตางในแบบผูชาย ผิวของผูชายก็แตกตาง จึงตองการการดูแลเปนพิเศษดวย นิเวีย 
ไวทเทนนิ่ง รีแพร เพ่ือใหผิวขาวและมีสุขภาพดีเหมาะกับการใชชีวิตประจําวันในแบบผูชาย
โดยเฉพาะ 
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ตารางที่ 4.12. ภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณา เคร่ืองสําอาง นีเวีย 
ฟอร เมน รีแพร 
 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สัญ 
ลักษณ 

“แตก 
ตาง” 
 

ครีม 
นีเวีย 
ไวท 
เทน 
นิ่ง 

ü        ü     ü 

 ü       ü     ü 

  ü      ü     ü 

   ü     ü   ü  ü 

    ü    ü     ü 

     ü   ü   ü  ü 

      ü  ü     ü 

       ü ü     ü 

หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 
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ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของนีเวีย ฟอรเมน รีแพร มีการนําเสนอภาพความเปน
ชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะการใชตัวแทนผูชายอายุ 25 ป เปนผูชายท่ีมุงม่ัน 
ทะเยอทะยานหาความสําเร็จในชีวิต เปนคนหนุมไฟแรง ทุมเททํางานเพ่ือใหไดรับการยอมรับ 
เต็มท่ีกับการใชชีวิต ชอบกีฬาท่ีผาดโผน และเปนผูชายท่ีดูแลรักษาสุขภาพความงามของรางกาย 
เปนคนเจาสําอาง ซ่ึงแสดงใหเห็นลักษณะของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีมีการศึกษาสูง ฐานะ
ดี ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางประณีตพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกายของตน สุขภาพและรูปราง 
สนใจเรื่องแฟช่ัน ใชเครื่องสําอางสําหรับผูชาย เปนผูชายท่ีดูดีมีเสนห เปนผูนํา เกง กลาตัดสินใจ 
และใหความสําคัญพิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปน การกิน การดื่ม การ
พักผอน หรือการเขาสังคม 

 
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้คือภาพของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” 

ท่ีมีหนาท่ีการงานท่ีสูง เกง ฉลาด มีความรู และกลาตัดสินใจ จากภาพการทํางาน ดูแลงานกอสราง
ตึกอาคารสูงของผูชายท่ีเปนวิศวกร ภาพของการออกกําลังกาย เลนกีฬาชกมวย และเลนกีฬา
กลางแจงขับรถจักรยานยนต บงบอกถึงความหมายความเปนชายท่ีแข็งแรง ดูแลสุขภาพ และเปน
ผูชายท่ีรักสนุก ม่ันใจ ผาดโผน และขอความวา “เกิดเปนผูชาย ตองแตกตางและเต็มท่ี” ก็บงบอกถึง
ลักษณะของผูชายไดชัดเจนวา เปนผูชาย ตองม่ันใจ กลาทําในส่ิงท่ีแตกตาง ภาพการดูแลรักษา
ผิวพรรณใบหนาและการใชเครื่องสําอาง แสดงความเปนชายท่ีรักสวยรักงาม ใสใจดูแลใหตัวเองดูดี
อยูเสมอ และภาพการใชชีวิตในเมืองหลวง การเท่ียวพักผอน นั่งตามรานกาแฟ แตงตัวภูมิฐาน 
แสดงภาพผูชายท่ีทันสมัย เปนคนเมือง เท่ียวหรือพักผอนโดยใชเวลาวางกับเพ่ือนตามสถานท่ีท่ี
ทันสมัย มีรสนิยมในเรื่องของแฟช่ัน และภาพผูหญิงท่ีอยูเคียงขางผูชาย ยังแสดงถึงความเปนชายท่ี
มีเสนห เพราะผูชายท่ีประสบความสําเร็จ ก็ยอมมีคนคอยช่ืนชม 
 
คอนโดมีเนียม ไลฟ 
 
รูปแบบผลิตภัณฑ 
 

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) สรางโครงการ
คอนโดมิเนียมใหม ภายใตช่ือไลฟ (Life) พรอมกัน 3 โครงการ ประกอบดวย ไลฟ รัชดา-สุทธิสาร, 
ไลฟ พหลโยธิน-อารีย และ ไลฟ สาทร ซ่ึงทุกโครงการอยูติดสถานีรถไฟฟาท้ังบีทีเอสและใตดิน 
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โครงการนี้ไดกําหนดกลุมเปาหมายกลุมคนรุนใหม ( Generation Y) หรือกลุมเปาหมาย
ในชวงวัยระหวาง 25-35 ป ท่ีเปนกลุมคนทํางานหนัก เพ่ือสรางครอบครัวใหมแตไมท้ิงรูปแบบการ
ใชชีวิตท่ีสนุกสนาน โดยมีแนวคิดวา “Condo for Fun” ท่ีสะทอนถึงความสนุกสนานของการใช
ชีวิตในเมือง 

 
สําหรับสถาปตยกรรมของโครงการนี้ไดรับการออกแบบสไตลโมเดิรน (Modern Style) 

เพ่ือใหสอดรับกับไลฟสไตลของคนรุนใหมท่ีมีการใชชีวิตท่ีทันสมัย สะดวกสบายดวยส่ิงอํานวย
ความสะดวกภายในโครงการ อาทิ สระวายน้ํา ฟตเนส เซานา สวนพักผอน ท่ีจัดสรรไวบริเวณช้ัน
บนสุดของอาคาร เพ่ือใหไดผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน พรอมชมวิวกรุงเทพมหานคร
แบบ 360 องศา หองชุดภายในตกแตงสไตลโมเดิรน เพ่ือใหสอดรับกับงานสถาปตยกรรมภายนอก
อาคารไดอยางลงตัว ดวยเฟอรนิเจอรภายในท่ีทางโครงการไดจัดเตรียมไวอยางพรอมสรรพ ดวย
ราคา 1,930,000 บาท 

 
จุดเดนของโครงการนี้คือความสะดวกสบายตรงการเดินทางท่ีอยูใกลรถไฟฟาใตดิน

สถานีสุทธิสาร อยูใจกลางศูนยกลางธุรกิจยานรัชดา อโศก และลาดพราว ใกลหางสรรพสินคาฟอร
จูน, เอสพละนาด โรบินสัน คารฟูร และโลตัส  
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ภาพที่ 4.13. ภาพยนตรโฆษณา คอนโดมีเนียม ไลฟ เร่ืองลื่น 

 
เนื่องจากบริษัท เอเช่ียน พรอพเพอรตี้ ตองการท่ีจะขายคอนโดมีเนียมท่ีวางโครงการไว

ท้ังสามโครงการพรอมๆ กัน ซ่ึงใชช่ือวา ไลฟ คอนโดมีเนียม โดยท้ังสามโครงการนั้นตั้งอยูบนแนว
รถไฟฟาซ่ึงถือไดวาเปนขอไดเปรียบในเรื่องของการเดนิทาง ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนีจ้ึงถูกผลิตขึน้
โดยนําเสนอความสะดวก รวดเร็ว ในการเดินทางไปท่ีหนึ่งท่ีใดโดยใชรถไฟฟา เปนผลงานของ
บริษัท ฟารอีส จํากัดเนื้อเรื่องเริ่มตนท่ีบริเวณสระวายน้ําบนดาดฟาของคอนโดมีเนียม โดยมี
ขอความวา “อาคารสูงพรอมสโมสร และสระวายน้ํา” ผูชายตอนรับผูหญิงท่ีมาหา และยืนคุยกัน 
ผูหญิงพูดขึ้นวา “คอนโด ตอบ นาอยูจังนะ ติดรถไฟฟาดวย” ภาพจากมุมสูง ใหเห็นทางขึ้นรถไฟฟา 
ภาพตัดมาท่ีผูชายมองดูนาฬิกาท่ีขอมือ แลวพูดขึ้นวา “แพท หลับตากอนซิครับ ผมมีอะไรจะให” 
ภาพตัดไปท่ีผูหญิงกําลังหลับตาพรอมพูดวา “อะไรคะ” ภาพตัดมาท่ีผูชายวางแกวไวนแลววิ่งลง
บันไดไปเขาหอง เปดตูเส้ือผา หยิบเส้ือออกมา ภาพตัดไปท่ี มือถือเหรียญสําหรับหยอดทางเขา
รถไฟฟา ภาพตัดมาท่ีภาพกราฟก รถไฟฟาแลนจาก ไลฟ คอนโดมีเนียม รัชดา สุทธิสารผานจุด
สถานีตางๆ ไป ภาพตัดมาท่ีบนโตะพูล ท่ีลูกพลูกระทบกัน ภาพตัดมาท่ีผูชายกําลังเลนพูลกับผูหญิง
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อีกคนในรานแหงหนึ่ง ภาพตัดมาท่ีผูหญิงคนแรกท่ียืนหลับตาอยู พรอมพูดวา “เลนอะไรนะ” ภาพ
ตัดมาท่ีผูชายท่ีเลนพูลกับผูหญิงและผูชายก็หายไป ภาพตัดมาท่ีมือถือเหรียญสําหรับหยอดชองผาน
เขารถไฟฟา เห็นผูชายวิ่งผานเขาไป ภาพกกราฟก เห็นขบวนรถไฟฟาแลนกลับมาจอดท่ีจุด ไลฟ 
คอนโดมีเนียม ภาพผูชายวิ่งเขาไปในหอง เปดตูเส้ือผา หยิบเส้ือตัวใหม ภาพตัดกลับมาท่ีผูหญิงคน
แรกท่ียังยืนหลับตารอผูชายอยู พรอมพูดวา “ยังไมไดอีกเหรอคะ ตอบ”  ภาพตัดมาท่ีมือสอดบัตร
สําหรับใสชองผานเขารถไฟฟา และภาพขบวนรถไฟฟาแลนไป ภาพตัดมาท่ีผูชายกําลังเตนอยูใน
รานอีกแหงหนึ่ง ภาพผูชายเตนอยางสนุกสนานกับผูหญิงอีกคน ภาพตัดมาท่ีผูหญิงคนแรก ยืน
หลับตารออยูนานและเริ่มอารมณเสีย พูดวา “ตอบ” ภาพตัดสลับผูชายเตนกับผูหญิง ภาพผูหญิงยืน
หลับตา ภาพรถไฟฟาแลนกลับ ภาพผูชายวิ่งออกจากสถานี แหงนมองดูท่ีดาดฟา ภาพตัดมาท่ีผูหญิง
ท่ียืนหลับตาอยู เสียงผูชายพูดขึ้นวา “แพท” ผูหญิงจึงลืมตา ภาพตัดมาท่ีผูชายยื่นดอกไมให ผูหญิงก็
กลับมามีอารมณดี ภาพตัดมาท่ีหนาผูชายยิ้ม มีขอความ “เริ่มกอสรางก.ค. 2550 คาดวาจะแลวเสร็จ 
ธ.ค. 2552” ภาพตัดมาท่ีผูชายวิ่งไถลบนพ้ืนหอง พรอมเสียงบรรยายวา “อยากไปไหนก็ใกลไป
หมด” ภาพผูชายเตนอยางสนุกสนานในหองคอนโดมีเนียม เสียงบรรยายวา “คอนโด ไลฟ เดินไมกี่
กาวก็ถึงรถไฟฟา” ภาพผูชายกราบหมอนบนเตียงนอน เสียงบรรยาย “ในสามทําเลเด็ด เปดตัว 18 ถึง 
20 พฤษภาคมนี้” ภาพแสดงแผนท่ีตั้งของไลฟ คอนโดมีเนียมท้ังสามแหง เสียงบรรยาย “ท่ีเอสเพอร
นาด รัชดา พรอมรับขอเสนอพิเศษเพียบ” ภาพจบท่ีภาพ ตึกไลฟ คอนโดมีเนียม โลโก และ
หมายเลขโทรศัพท ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ตองการจะส่ือสารกับผูชายเมโทรเซ็กสชวลท่ีเปน
กลุมเปาหมายหลักวา เม่ือมาอยูท่ี ไลฟ คอนโดมีเนียม ก็ไปไหนมาไหนสะดวกเพราะอยูติดรถไฟฟา 
เหมาะสําหรับรูปแบบการใชชีวิตของผูชายรุนใหมอยางคุณ 
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ตารางที่ 4.13. ภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณา ไลฟ คอนโดมีเนียม 
 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สัญ 
ลักษณ 

“ล่ืน” 
 

คอนโ
ด มี
เ นี ย ม
ไลฟ 

ü        ü     ü 

 ü       ü     ü 

   ü     ü     ü 

    ü    ü     ü 

     ü   ü     ü 

      ü  ü     ü 

       ü ü     ü 

หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารงุ 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 

 
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของไลฟ คอนโดมีเนียม มีการนําเสนอภาพความเปน

ชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะการใชตัวแทนผูชายโสดอายุ 25 ป เปนคนเมืองท่ีมีความ
ม่ันใจในตัวเองสูง กลาแสดงออก เปนคนรุนใหมท่ีมองโลกในแงดี รักสนุกและมีเพ่ือนหญิงหลาย
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คน ซ่ึงแสดงใหเห็นลักษณะของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีเปนคนทํางานท่ีมีฐานะดี สนใจ
เรื่องแฟช่ัน เปนผูชายท่ีมีความม่ันใจในตัวเองสูง มีเสนหตอเพศตรงขาม และเปนผูชายท่ีให
ความสําคัญพิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปน การกิน การดื่ม การพักผอน 
หรือการเขาสังคม 

 
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้คือ ภาพผูชายท่ีเปนเจาของหองคอนโดมี

เนียม การตอนรับผูหญิงท่ีมาหา ดวยไวน แสดงใหเห็นถึงความเปนแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีมี
ฐานะดี มีหนาท่ีการงานท่ีสูง เปนผูชายท่ีรักสนุก ภาพของผูชายท่ีแตงตัวเกง บงบอกถึงความเปน
ชายท่ีทันสมัย รูจักการแตงตัว และมีรสนิยมในเรื่องแฟช่ัน ภาพผูชายท่ีมีเพ่ือนหญิงหลายคน บง
บอกไดถึงความเปนชายท่ีมีเสนห มีความม่ันใจในตัวเองสูง ภาพสถานท่ีท่ีผูชายไปเท่ียว ซ่ึงดูเปน
สถานท่ีท่ีทันสมัย ดูดี ก็บงบอกรสนิยมของผูชายท่ีพิถีพิถันกับการใชชีวิตในการเขาสังคม 

 
เคร่ืองดื่ม ลิโพ วิตันด ี
 
รูปแบบผลิตภัณฑ 

 
ลิโพวิตัน-ดี ผลิตภัณฑยี่หอแรกจากบริษัทไทโช ประเทศญี่ปุน ท่ีพัฒนาเครื่องดื่มนี้ในป 

2505 และไดขยายตลาดสูเอเชียและประเทศไทยเปนประเทศท่ีสอง โดยบริษัท โอสถสภา จํากัด รับ
หนาท่ีเปนผูจัดจําหนายในป 2508 และอีก 7 ปตอมา จึงไดลิขสิทธ์ิผลิตเครื่องดื่ม ลิโพ ในประเทศ
เปนรายแรก โดยกลุมเปาหมายหลักยังคงเปนกลุม ผูใชแรงงาน แตในปจจุบันลิโพวิตัน-ดี หันมา
ปรับภาพลักษณของผลิตภัณฑใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และเจาะตลาดกลุมคนรุนใหมท่ีทํางาน
บริษัท นักบริหารท่ีตองทํางานหนัก ใชความคิดหรือคนท่ีตองตื่นเชาแตทํางานจนดึก ซ่ึงราคาของ
เครื่องดื่มลิโพจะราคาสูงกวาเครื่องดื่มบํารุงกําลังหออ่ืนๆ คือ 12 บาท ซ่ึงเปนการยกระดับและ
กําหนดระดับของกลุมเปาหมาย 
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ภาพที่ 4.14. ภาพยนตรโฆษณา ลิโพ วิตันด ี เร่ืองม่ันใจ คุณทําได 
 

ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ มีความยาว 15 วินาที เปนผลงานของบริษัท สปา จํากัดการ
นําเสนอกิจวัตรประจําวันของผูชายในดานการเขาสังคม การสังสรรคกับเพ่ือนฝูง เนื้อเรื่องแสดง
ภาพจากใตโตะกระจก เห็นผูชายท่ีกําลังดื่มสังสรรค เห็นแกวเหลา ท่ีมุมขวา กุญแจรถวางอยู
ตรงหนาของผูชาย มีเสียงการรินเหลา และมีมือผูชายอีกคนนําแกวเหลาวางใหขางกุญแจรถ ผูชาย
ยังคงคุยกันอยู ผูชายจึงดันแกวเหลาใหอีก เพ่ือนก็ชวนดื่ม แตผูชายก็ใชสองนิ้วมือดันแกวเหลา
กลับไป มืออีกขางควากุญแจรถ มีภาพสัญลักษณชูสองนิ้วขึ้นมาท่ีมือของผูชาย ภาพฝาขวด
เครื่องดื่ม และขวดเครื่องดื่มลิโพโดยมีเสียงบรรยายวา “ถาม่ันใจ ก็ปฏิเสธได ลิโพ” และขอความ 
“ม่ันใจ คุณทําได” 
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ตารางที่ 4.14. ภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณา เคร่ืองดื่ม ลิโพ วิตันด ี
 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สัญ 
ลักษณ 

“มั่ น ใ จ 
คุ ณ ทํ า
ได” 
 

เคร่ือง
ดื่ม 
 ลิ โ พ 
วิตันดี 

ü        ü     ü 

 ü       ü     ü 

  ü      ü     ü 

    ü    ü     ü 

     ü   ü   ü ü ü 

      ü  ü     ü 

หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 

 
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของเครื่องดื่ม ลิโพ วิตันดี มีการนําเสนอภาพความเปน

ชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะการใชตัวแทนผูชายอายุ 25 ป เปนคนทํางานระดับซุปเปอร
ไวซเซอรท่ีมีความม่ันใจในตัวเองสูง ใสใจในเรื่องการดูแลตัวเอง เปนคนรุนใหมแตงตัวเรียบรอย ดู
ดี ทันสมัย ชอบสังสรรคกับเพ่ือนหลังเลิกงาน ซ่ึงแสดงใหเห็นลักษณะของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กส
ชวล” ท่ีมีฐานะดี มีหนาท่ีการงานระดับสูง เอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องความ
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ปลอดภัยในชีวิต รักสุขภาพ สนใจเรื่องแฟช่ัน เปนผูชายท่ีมีความม่ันใจ กลาตัดสินใจ มีลักษณะของ
ผูนํา และพิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน หรือ
การเขาสังคม 

 
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้คือ ภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีรัก

สุขภาพ ใสใจในความปลอดภัยของชีวิต จากภาพท่ีกลาปฏิเสธการดื่มเหลา เลือกท่ีจะดูแลตัวเอง 
เพราะตองขับรถยนตจึงไมควรดื่มเหลา และบงบอกไดถึงความเปนผูนํา กลาตัดสินใจ ภาพของ
ผูชายท่ีแตงตัวเกง และกุญแจรถยนต บงบอกถึงผูชายท่ีมีฐานะ ทํางานในตําแหนงสูง มีความ
ทันสมัย รูจักการแตงตัว มีรสนิยมในเรื่องแฟช่ัน ภาพโตะอาหารในรานอาหารท่ีดูทันสมัย ก็บงบอก
ไดถึงผูชายท่ีมีความพิถีพิถันกับรสนิยมการกิน การดื่ม เลือกรานท่ีทันสมัย การเขาสังคมในแบบ
ของผูชาย และภาพการชูสองนิ้วนั้น แสดงถึงความเปนชายท่ีมีความม่ันใจอีกดวย 
 
เคร่ืองสําอางผูชาย ซีทีอารแอล 
 
รูปแบบผลิตภัณฑ 
 

เครื่องสําอางสําหรับผูชาย ไดแก ครีมโฟมลางหนา (Facial Foam) และครีมบํารุง
ผิวหนา (Face Moisturizer) 
ครีมโฟมลางหนา ซีทีอารแอล เปนโฟมลางหนาเพ่ือผิวขาว ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ ใชทํา
ความสะอาดผิวหนา ชวยขจัดส่ิงสกปรกท่ีอุดตันรูขุมขน และ ความมันสวนเกิน โดยไมทําใหผิว
แหงตึง ใหผิวหนาขาวสะอาด ดูดี ผานการรับรองประสิทธิภาพจากผูเช่ียวชาญดานผิวพรรณวา 
ออนโยน เหมาะกับผิว ชวยบํารุงครบขั้นตอนในหนึ่งเดียวดวยสูตร 10 IN 1 ผานการทดสอบ 
Cinically Tested จากสถาบันผิวหนงั มีความปลอดภัย ทําใหไมแพหรือระคายเคือง 
 

ผลิตภัณฑครีมโฟมลางหนาซีทีอารแอลมีท้ังหมด 4 สูตรไดแก 
 - สูตรปองกันการเกิดริ้วรอย (Total Anti-aging 10 in 1) 
 - สูตรเพ่ือผิวขาว (Intensive White 10 in 1) 
 - สูตรควบคุมความมันและกระชับรูขุมขน (Oil Control & Pore Minimizing 10 in 1) 
 - สูตรปองกันสิวและกระชับรูขุมขน (Anti-acne & Pore Minimizing 10 in 1) 
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ครีมบํารุงผิวหนา ซีทีอารแอล เปนผลิตภัณฑเพ่ือการบํารุงผิวหนา ผลิตจากสารสกัด
จากธรรมชาติ ชวยดูแลผิวไดครบทุกขั้นตอนใน 1 เดียว   (10 in 1) ชวยบํารุงผิวใหดูขาวขึ้นและดูดี 
เนื้อครีมบางเบา ซึมซาบเขาสูผิวไดเร็วและไมเหนียวเหนอะหนะ ผานการทดสอบ Hypo Allergenic 
Tested จากผูเช่ียวชาญดานผิวพรรณวาออนโยนและเหมาะกับทุกสภาพผิว 

 
ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาซีทีอารแอลมีท้ังหมด 3 สูตรไดแก 
- มอยเจอรไรเซอรบํารุงผิวหนา (Total Anti Aging 10 in 1) 
- มอยเจอรไรเซอรบํารุงผิวหนา (Intensive White 10 in 1) 
- มอยเจอรไรเซอรบํารุงผิวหนา (Oil control & Pore Minimizing 10 in 1) 

 

 
 
ภาพที่ 4.15. ภาพยนตรโฆษณา ซีทีอารแอล  เร่ืองควบคุมได 
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เปนภาพยนตรโฆษณาท่ีสรางขึ้นเพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผูชายยี่หอ
ใหม ซีทีอารแอลซ่ึงเปนคํายอมาจากคําวา คอนโทรล (Control) โดยมีความหมายคือ สามารถ
ควบคุมได แนวคิดของภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้คือ ใหชีวิตอยูในการควบคุม (In Control) เปน
ผลงานของบริษัท นูด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด เนื้อเรื่องเริ่มตนในหองท่ีดูทันสมัยหองหนึ่ง ผูชายเดินเขา
มา ปลดกระดุมแขนเส้ือ แลวนั่งสบายๆ บนโซฟา ภาพตัดไปท่ีใบหนาของผูชาย มีมือผูหญิงสามมือ 
ลูบไลใบหนาผูชาย ภาพตัดมาท่ีภาพระยะไกลใหเห็นท้ังหอง มีผูหญิงเดินเขามาหาผูชาย และผูชายก็
ลุกขึ้นยืนรอกลางหอง ภาพตัดมาท่ีผูหญิงยิ้มใหและกําลังเอ้ือมมือไปสัมผัสใบหนาผูชาย แตผูชาย
กลับจับมือนั้นไวไมใหไดสัมผัสกับใบหนา ภาพตัดมาท่ีผูชายในหองน้ํา เห็นมือหยิบผลิตภัณฑซีที
อารแอล มีขอความ “วัตถุดิบท่ีใชเปนสารสกัดจากธรรมชาติ” ภาพตัดมาท่ีผูชายลางหนาดวยครีม
โฟม ตัดสลับกับภาพใบไม น้ํา และผลิตภัณฑซีทีอารแอล ภาพมือผูชายวางผลิตภัณฑครีมบํารุง
ผิวหนาซีทีอารแอล ภาพผูชายลูบไลใบหนาตัวเอง พรอมเสียงบรรยาย “ขาวจากธรรมชาติ สิบ
ประการในขั้นตอนเดียว” ภาพตัดมาท่ีผลิตภัณฑซีทีอารแอล มีขอความวา “10 in 1” และ “เม่ือใช
เปนประจําอยางตอเนื่อง” ภาพตัดมาท่ีใบหนาผูชายหลังการใชผลิตภัณฑ พรอมขอความ “10 in 1”  
ภาพตัดมาท่ีกลางหองอีกครั้ง เห็นผูชายจับมือผูหญิงไวและคอยปลอยใหผูหญิงไดสัมผัสใบหนาได 
พรอมเสียงบรรยาย “ความหลอคอนโทรลกันได ผิวหนาดูขาวอยางเปนธรรมชาติ” ไดภาพจบลงท่ี
ผลิตภัณฑซีทีอารแอลท้ังสองประเภท มีเสียงบรรยายวา “ซีทีอารแอล หลอครบสูตร” พรอม
ขอความ ซีทีอารแอล เพ่ือผิวหนาดูขาวอยางเปนธรรมชาติ ภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ตองการจะส่ือ
วา เม่ือสามารถสรางความหลอได เม่ือหลอแลวก็สามารถควบคุมผูหญิงไดดวย 
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ตารางที่ 4.15. ภาพตัวแทนและรูปแบบสัญญะที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณา เคร่ืองสําอาง ซีทีอาร
แอล 
 
ภาพ 
ยนตร 
โฆษณา 

สิน 
คา 

 

ภาพตัวแทน 
Metrosexual 

รูปแบบสัญญะ               
 

Metro 
1 

Metro
2 

Metro
3 

Metro
4 

Metro
5 

Metro
6 

Metro
7 

Metro
8 

ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สัญ 
ลักษณ 

“ควบคุม
ได” 
 

เคร่ือง
สําอาง
ซี ที
อ า ร
แอล 

 ü       ü     ü 

   ü     ü     ü 

    ü    ü     ü 

     ü   ü     ü 

      ü  ü     ü 

       ü ü     ü 

หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 

 
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของเครื่องสําอางซีทีอารแอล มีการนําเสนอภาพความ

เปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะการใชตัวแทนผูชายอายุ 25 ป เปนคนทํางาน ท่ีมีความ
ม่ันใจในตัวเองสูง เปนผูนํา ใสใจในเรื่องการดูแลตัวเองโดยเฉพาะใบหนา เปนคนรุนใหมแตงตัว
เรียบรอย ดูดี ทันสมัย ซ่ึงแสดงใหเห็นลักษณะของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีมีฐานะดี เอาใจ
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ใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง ดูแล
ใบหนา สนใจเรื่องแฟช่ัน เปนผูชายท่ีมีความม่ันใจในตัวเองสูง มีเสนห และพิถีพิถันกับรสนิยมการ
ใชชีวิตในการเขาสังคม 

 
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องนี้คือ ภาพผูชายท่ีมีความม่ันใจในตัวเองสูง 

สามารถควบคุมคนอ่ืนได จากภาพท่ีจับมือผูหญิงไวไมใหสัมผัสหนากอนไดรับการอนุญาต และ
แสดงใหเห็นถึงผูชายท่ีเปนผูนํา มีอํานาจควบคุมผูหญิงได และขอความ “ความหลอคอนโทรลกัน
ได” บงบอกความหมายวา ผูชายท่ีดูแลหนาตาใหหลออยูเสมอได ก็สามารถควบคุมสถานการณได 
ในเรื่องนี้ สามารถควบคุมใหผูหญิงมาชอบได ดวยความหลอ ภาพของผูชายท่ีแตงตัวดี บงบอกถึง
ความมีฐานะ และมีรสนิยมในเรื่องของแฟช่ัน และภาพผูหญิงท่ีเดินมาหาผูชาย ยังแสดงใหเห็นถึง
ผูชายท่ีดูแลตัวเองใหดูดีเพ่ือเขาสังคมและมีเสนหเปนท่ีดึงดูดสายตาของผูหญิงจนอยากเขามารูจัก 

 
สรุปภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” และรูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคที่ถูกนําเสนอใน
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
 
 โดยสรุป ลักษณะภาพตัวแทนของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีผานกระบวนการ
สรางจากโฆษณาทางโทรทัศนท้ัง 15 เรื่อง สามารถจัดเปนประเภทได 8 ลักษณะ คือ  
 

1. มีการศึกษา มีหนาท่ีการงานระดับสูง 
2. มีฐานะ เปนท่ียอมรับในสังคม 
3. ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
4. ดูแลเอาใจใสตัว เองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ  เจาสําอาง  มีการใช

เครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
5. สนใจในเรื่องแฟช่ัน ความทันสมัย ท้ังในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
6. แสดงออกถึงความเปนชายท่ีมีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีน้ําใจ 

ออนโยนชางเอาอกเอาใจ เปนสุภาพบุรุษ 
7. พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน หรือ

การเขาสังคม 
8. นาช่ืนชม มีเสนหเปนท่ีดึงดูดตอเพศตรงขาม 
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สามารถประมวลผลการสรางภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ของผูชายท่ีถูกนําเสนอ
ในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนท้ัง 15 เรื่อง ไดดังนี ้

 
ตารางที่  4.16. แสดงภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 

 
ภ าพ ยนต ร โ ฆษณ าท า ง
โทรทัศน 

ภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล" 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. เบียรสิงห ü ü   ü ü ü ü 
2. เบียรไฮเนเกน ü ü   ü ü ü ü 
3. ซุปไกสกัดตราแบรนด ü ü ü   ü ü ü 
4. เครื่องดื่ม ลิโพ วิตันดี ü ü ü  ü ü ü  
5. กาแฟกึ่งสําเร็จรูปเนสกา
แฟ 

ü ü  ü ü ü ü ü 

6. บัตรซิตี้แบงค เรดดี้เครดิค ü ü   ü ü ü ü 
7. ธนาคารสแตนดารด ชาร
เตอร 

ü ü   ü ü ü ü 

8. บัตรเครดิต เคทีซี ü ü ü ü ü ü ü ü 
9. นีเวีย  โรล ออน  ü ü ü ü ü ü ü 
10. ครีมนีเวีย ไวทเทนนิ่ง ü ü ü ü ü ü ü ü 
11. ยาสระผม คลินิก เคลียร  ü  ü ü ü ü ü 
12. เครื่องสําอางซีทีอารแอล  ü  ü ü ü ü ü 
13. รถยนตโตโยตา  ü   ü ü ü ü 
14. รถยนตเชฟโรเลต  ü ü  ü ü ü ü 
15. คอนโดมิเนียม ไลฟ ü ü  ü ü ü ü ü 
รวม 10 15 6 7 14 15 15 14 
หมายเหตุ  
Metro 1 = มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
Metro 2 = มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 
Metro 3 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
Metro 4 = ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
Metro 5 = สนใจในเรื่องแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
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Metro 6 = แสดงออกถึงความเปนชายที่มีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีนํ้าใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ Metro 7 = พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การด่ืม การพักผอน หรือการเขาสังคม 
Metro 8 = นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 

 
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา สินคาท่ีแตกตางกันจะนําเสนอภาพตัวแทนท่ีแตกตาง

กัน ซ่ึงจากตารางสามารถอธิบายไดวา ลักษณะของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีผาน
กระบวนการสรางจากโฆษณาทางโทรทัศน จํานวน 15 เรื่องนั้น พบวา มีการนําเสนอลักษณะของ
ผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีเหมือนกันมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่งถึงสามลักษณะ คือ ลักษณะ
ความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีสอง (Metro 2) แสดงความมีฐานะ เปนท่ียอมรับในสังคม 
ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหก (Metro 6)  การแสดงออกถึงความเปนชายท่ีมี
ความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีน้ําใจ ชางเอาอกเอาใจ เปนสุภาพบุรุษ และ
ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีเจ็ด (Metro 7) ความพิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตใน
ทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขาสังคม โดยความเปนชายในลักษณะ
ดังกลาวถูกสะทอนออกมามากท่ีสุดในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนทุกเรื่อง ซ่ึงนําเสนอใน
ลักษณะรูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคท่ีเปนการใหความหมายโดยนัย ดวยภาพและสัญลักษณ ซ่ึง
จะปรากฏควบคูกันไป โดยภาพท่ีปรากฏสามารถท่ีจะเปนสัญลักษณได จากลักษณะของผูชายท่ีมี
ฐานะดี มีกิจกรรมการทํางานท่ีหลากหลายและจําเปนตองพบปะผูคน จึงทําใหตองดูแลภาพลักษณ
ภายนอกอยูเสมอ โดยจะเปนเรื่องของการแตงกายท่ีดี การใชสินคาหรือบริโภคสินคาราคาแพง การ
เขาสังคมหรูหรามีระดับ เนื่องจากในสังคมปจจุบัน ภาพลักษณภายนอกเปนส่ิงจําเปน ผูชายท่ีมี
ภาพลักษณท่ีด ียอมไดเปรียบ และการแตงตัวท่ีดีหรือการเลือกใชสินคาราคาแพง นิยมสังคมหรูหรา 
นั้นไมไดมีความหมายแคตัววัตถุแคเพียงอยางเดียว แตมีความหมายเชิงสัญญะ ท่ีแสดงใหเห็นถึง
รสนิยม ฐานะ ชนช้ัน และความตองการท่ีจะมีภาพลักษณท่ีแตกตางจากคนอ่ืนๆ และความตองการ
ท่ีจะเปนผูนํา มีความม่ันใจ โดดเดนกวาใคร 

 
การนําเสนอลักษณะผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีเหมือนกันรองลงมามีสองลักษณะ

คือ ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหา (Metro 5) แสดงความสนใจในเรื่องแฟช่ัน 
ความทันสมัย ท้ังในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี ดวยรูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภค  มีการให
ความหมายโดยนัย ท้ังภาพและสัญลักษณ ท่ีถูกตีความบนพ้ืนฐานของคานิยม วัฒนธรรม ไมวาจะ
เปนเครื่องประกอบการแตงกายตางๆ รถยนต อุปกรณโทรศัพทมือถือ เทคโนโลยีท่ีมีดีไซน เครื่อง
แตงการช้ันนําทันสมัย และอีกลักษณะหนึ่ง คือ ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีแปด 
(Metro 8) ความเปนผูชายท่ีนาช่ืนชม มีเสนห เปนท่ีดึงดูดตอเพศตรงขาม โดยในภาพยนตรโฆษณา
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นั้น มักจะใชนายแบบท่ีมีรูปรางดี มีกลามเนื้อสมสวน ผิวพรรณดีคลายกับผูหญิง มีเคาโครงหนา
เรียวเล็กหลอเหลา ซ่ึงภาพยนตรโฆษณานั้น มักจะนําเสนอความมีเสนหเปนท่ีหลงใหลตอเพศตรง
ขาม และการปฏิบัติตัวของผูชายท่ีมีตอผูหญิง รวมท้ังวิธีการดูแลตัวเองของผูชายยุคใหมท่ีพึงกระทํา 
ถาอยากอยูในสังคมและเปนท่ีปรารถนา 

 
การนําเสนอภาพท่ีสะทอนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท้ัง 8 ลักษณะนั้น พบ

ในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนสองเรื่อง ไดแก บัตรเครดิตเคทีซีและครีมนีเวีย ไวทเทนนิ่ง และ
การนําเสนอภาพท่ีสะทอนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” นอยท่ีสุด คือรถยนตโตโยตา ซ่ึง
สะทอนเพียง 5 ลักษณะ ไดแกลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีสอง (Metro 2) แสดง
ความมีฐานะ เปนท่ียอมรับในสังคม ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหา (Metro 5) 
แสดงความสนใจในเรื่องแฟช่ัน ความทันสมัย ท้ังในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี ลักษณะความเปนชาย
แบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหก (Metro 6)  การแสดงออกถึงความเปนชายท่ีมีความเปนผูนํา ม่ันใจใน
ตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีน้ําใจ ชางเอาอกเอาใจ เปนสุภาพบุรุษ ลักษณะความเปนชายแบบเม
โทรเซ็กสชวลท่ีเจ็ด (Metro 7) ความพิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการ
กิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขาสังคม และลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีแปด 
(Metro 8) ความเปนผูชายท่ีนาช่ืนชม มีเสนห เปนท่ีดึงดูดตอเพศตรงขาม 
 
 และจากตารางยังสามารถอธิบายไดถึงความสัมพันธระหวางประเภทของสินคาหรือ
บริการกับภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีถูกนําเสนอในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนไดดังนี ้
คือ สินคาประเภทเครื่องดื่ม มีการนําเสนอภาพตัวแทนผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลในลักษณะท่ี
เหมือนกันมากท่ีสุดคือลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหนึ่ง (Metro 1) เปนผูชายท่ีมี
การศึกษา มีหนาท่ีการงานระดับสูง, ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีสอง (Metro 2) มี
ฐานะเปนท่ียอมรับในสังคม, ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหก (Metro 6) แสดงออก
ถึงความเปนชายท่ีมีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีน้ําใจ ออนโยนชางเอา
อกเอาใจ และเปนสุภาพบุรุษ และลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีเจ็ด (Metro 7) ท่ี
พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขา
สังคม และพบวาในภาพยนตรโฆษณาเครื่องดื่มเบียร จะไมมีการนําเสอภาพความเปนชายแบบเม
โทรเซ็กสชวลท่ีสาม ( Metro 3)  ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดาน
สุขภาพ และความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีส่ี (Metro 4)  ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถัน
เปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสินคา
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ประเภทเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลลนั้น จะสะทอนภาพความเปนชายแตกตางกันกับเครื่องดื่ม
ประเภทอ่ืนๆ 
 
 สินคาประเภทบัตรเครดิตและธนาคาร นําเสนอภาพตัวแทนผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล
ท่ีเหมือนกันมากท่ีสุด คือลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหนึ่ง (Metro 1) ท่ีมีการศึกษา 
มีหนาท่ีการงานระดับสูง, ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีสอง (Metro 2) มีฐานะ เปน
ท่ียอมรับในสังคม, ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหา (Metro 5) สนใจในเรื่องแฟช่ัน 
ความทันสมัย ท้ังในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี, ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหก 
(Metro 6)แสดงออกถึงความเปนชายท่ีมีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มี
น้ําใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปนสุภาพบุรุษ, ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ี
เจ็ด (Metro 7)พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน 
หรือการเขาสังคม และลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีแปด (Metro 8) นาช่ืนชม มี
เสนหเปนท่ีดึงดูดตอเพศตรงขาม โดยภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนบัตรเครดิตเคทีซี จะนําเสนอ
ภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลทุกลักษณะ 
 
 สินคาประเภทเครื่องสําอางสําหรับผูชาย จะนําเสนอภาพตัวแทนผูชายแบบเมโทรเซ็กส
ชวลท่ีเหมือนกันมากท่ีสุด คือ ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีสอง (Metro 2) มีฐานะ 
เปนท่ียอมรับในสังคม, ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีส่ี (Metro 4) ดูแลเอาใจใส
ตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง, ลักษณะ
ความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหา (Metro 5) สนใจในเรื่องแฟช่ัน ความทันสมัย ท้ังในเรื่อง
ขาวสาร เทคโนโลยี, ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหก (Metro 6) แสดงออกถึงความ
เปนชายท่ีมีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีน้ําใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ 
และเปนสุภาพบุรุษ, ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีเจ็ด (Metro 7) พิถีพิถันกับรสนิยม
การใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขาสังคม และลักษณะ
ความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีแปด (Metro 8) ท่ีนาช่ืนชม มีเสนหเปนท่ีดึงดูดตอเพศตรงขาม 
 

 สินคาประเภทรถยนต จะนําเสนอภาพตัวแทนผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีเหมือนกัน
คือ ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีสอง (Metro 2) ท่ีมีฐานะ เปนท่ียอมรับในสังคม, 
ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหา (Metro 5) สนใจในเรื่องแฟช่ัน ความทันสมัย ท้ัง
ในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี, ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหก (Metro 6) แสดงออก
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ถึงความเปนชายท่ีมีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีน้ําใจ ออนโยนชางเอา
อกเอาใจ และเปนสุภาพบุรุษ, ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีเจ็ด (Metro 7) พิถีพิถัน
กับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขาสังคม และ
ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีแปด (Metro 8) ท่ีนาช่ืนชม มีเสนหเปนท่ีดึงดูดตอเพศ
ตรงขาม และในภาพยนตรโฆษณาสินคาประเภทรถยนตนี้ จะไมมีการนําเสนอลักษณะความเปน
ชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหนึ่ง (Metro 1) คือ ความมีการศึกษา มีหนาท่ีการงานระดับสูง และ
ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีส่ี (Metro 4) คือ ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปน
พิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
 
 และสินคาประเภทท่ีอยูอาศัย ท่ีผูวิจัยเลือกมาศึกษานั้น พบวามีเพียงภาพยนตรโฆษณา
ทางโทรทัศน ไลฟคอนโดมีเนียม เรื่องล่ืน เทานั้นท่ีแสดงลักษณะภาพผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล
อยางชัดเจน ผูวิจัยจึงเลือกนํามาศึกษา โดยพบวา ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนดังกลาวได
นําเสนอภาพตัวแทนผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลในลักษณะท่ีหนึ่ง (Metro 1) ท่ี มีการศึกษา มีหนาท่ี
การงานระดับสูง, ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีสอง (Metro 2) มีฐานะ เปนท่ี
ยอมรับในสังคม, ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีส่ี (Metro 4) ดูแลเอาใจใสตัวเอง
อยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง, ลักษณะความ
เปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหา (Metro 5) สนใจในเรื่องแฟช่ัน ความทันสมัย ท้ังในเรื่องขาวสาร 
เทคโนโลยี, ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีหก (Metro 6) แสดงออกถึงความเปนชาย
ท่ีมีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีน้ําใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ, ลักษณะความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีเจ็ด (Metro 7) พิถีพิถันกับรสนิยมการใช
ชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขาสังคม และลักษณะความเปน
ชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีแปด (Metro 8) ท่ีนาช่ืนชม มีเสนหเปนท่ีดึงดูดตอเพศตรงขาม  
 

อีกท้ังผูวิจัยสามารถสรุป รูปแบบของสัญญะเพ่ือการบริโภค ท่ีปรากฏในภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศน ท้ัง 15 เรื่อง ไดวา รูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคจะถูกถายทอดออกมาเปน
ภาพ เสียง ภาษา และสัญลักษณ โดยรูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคดังกลาวสามารถส่ือถึงลักษณะ
ของผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลไดอยางชัดเจน และผูวิจัยพบวารูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคใน
รูปแบบ ภาพและสัญลักษณ ท่ีแสดงลักษณะของผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลนั้น จะปรากฏใน
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนท้ังหมด 15 เรื่อง สวนรูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคในรูปแบบ 
แสงและสี ผูวิจัยพบวา แสงและสี ท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนท้ัง 15 เรื่องนั้น ไมได
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แสดงความหมายของผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล แตแสงและสีจะสะทอนความเปนสินคามากกวาท่ี
จะสะทอนความเปนชาย เชน บัตรเครดิตซิตีแ้บงค มีสีฟาเปนสีประจําผลิตภัณฑ ตัวแสดงจึงใสชุดสี
ฟา อีกท้ังแสงก็เปนแสงสีฟาท่ีสวาง เพ่ือใหผูชมกลุมเปาหมาย นึกถึงและจดจําไดวาเปนบัตรเครดิต
ซิตี้แบงค สีและแสงสีฟาในภาพยนตรโฆษณาจึงไมไดแสดงความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล 
 
4.2. ตอนที่ 2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 
 

ในการศึกษาการสรางความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ
เชิงลึกกับผูผลิตโฆษณาทางโทรทัศนในสวนของ Creative Director, Art Director, Copy Writer 
และ Account Executive จํานวนท้ังส้ิน 16 ทาน เพราะเปนผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการสรางภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศนท่ีผูวิจัยไดเลือกไวศึกษา เพ่ือนําทัศนะ และแนวความคิดตางๆ มาอธิบายถึง
การนําเสนอภาพ กระบวนการสรางความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” และองคประกอบอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตและกําหนดเนื้อหาของภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน  
 

ผูใหขอมูลหลักท่ีมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการสรางความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กส
ชวล” และกระบวนการผลิตและกําหนดเนื้อหาของภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน มีดังนี้ 
 

1. คุณกาน ศรีจิรพร 
 ตําแหนง Associate Creative Director บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน (Creative Juice/G1) 
 ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา เบียรสิงห เรื่อง “ใจด”ี 
2. คุณนพรัตน สระบัว 
 ตําแหนง Creative Group Head 
 คุณอรุณทิพย กวานดา 
 ตําแหนง Account Director 
 บริษัท วันเดอรแมน แบงกคอก (Wunderman Bangkok) 
 ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา บัตรซิตี้แบงค เรดดี้ เครดิต เรื่อง “มีคน

คอยตามใจ” 
3. คุณอดุลวิชย ชวาลา 
 ตําแหนง Copy Writer บริษัท ลีโอ เบอรเนท ประเทศไทย (Leo Burnet Thailand) 
 ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา รถยนตเชฟโรเล็ท เรื่อง “กวาง” 
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4. คุณสุธีรพันธุ  สักรวัตร 
 ตําแหนง Associate Director บริษัท โลว เวลิดไวด (Lowe Worldwide) 
 ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา ยาสระผม คลินิก เคลียร เรื่อง “ลิฟท” 
5. คุณชวลิต โรจนกฤษดาราม 
 ตําแหนง Senior Copy Writer บริษัท เอฟซีบี (FCB) 
 ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคาเครื่องสําอางระงับกล่ินกายนีเวีย โรลออน 

เรื่อง “ท่ีตรงนี”้ 
6. คุณนรนิตย ยาโสภา 
 ตําแหนง Copy Writer บริษัท ลีโอ เบอรเนท ไทยแลนด (Leo Burnet Thailand) 
 ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา เบียร ไฮเนเกน เรื่อง “สุภาพบุรุษ” 
7. คุณภารุจ ดาวราย 
 ตําแหนง Creative Director บริษัท โลว ประเทศไทย จํากัด (Lowe Thailand Co., Ltd.) 
 ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา ซุปไกสกัด ตราแบรนด  เรื่อง “Boss” 
8. คุณนพดล ชินเขม 
 ตําแหนง Art Director บริษัท แมคแคน อีริคสัน ประเทศไทย (McCann Erickson Thailand) 
 ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา กาแฟกึ่งสําเร็จรูป เนสกาแฟ ทรีอินวัน 

เรื่อง “หนึ่งชีวิต ไมหยุดนิ่ง” 
9. คุณสุรียพร ธรรมมิกะ 
 ตําแหนง Copy Writer บริษัทเน็กซ ทีบีดับเบ้ิลยูเอ (Next TBWA) 
 ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา ธนาคารสแตนดารด ชารเตอร เรื่อง

“หลับตากอน” 
10. คณุพรรณพัฒน ถกลจรัสพงษ 
 ตําแหนง Senior Copy Writer บริษัท เจ วอลเตอร ทอมปสัน (J Walter Thomson) 
 ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา บัตรเครดิตเคทีซี เรื่อง “I am” 
11. คุณเอกชัย โควสถิตย 
 ตําแหนง Copy Writer บริษัท เดลฟ ฮากุโฮโด ประเทศไทย จํากัด (Delphys Hakuhodo 

(Thailand) Co., Ltd.) 
 ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา รถยนต โตโยตา ยาริส เรื่อง “Groovy” 
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12. คุณอภิวัฒน เสริมสัมพันธ 
 ตําแหนง Creative Group Head บริษัท เอฟซีบี เวิลดไวด ประเทศไทย จํากัด (FCB 

Worldwide (Thailand) Limited) 
 ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา ครีมนีเวีย ไวทเทนนิ่ง เรื่อง “แตกตาง” 
13. คุณประเวศ นิศากร 
 ตําแหนง Associated Creative Director บริษัท ฟารอีส จํากัด (Far East) 
 ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคาไลฟ คอนโดมีเนียม เรื่อง “ล่ืน” 
14. คุณรมเกลา ถมพิทักษ 
 ตําแหนง Copy Writer บริษัท สปา จํากัด (SPA) 
 ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา เครื่องดื่มลิโพ วิตันดี เรื่อง “ม่ันใจคุณ

ทําได” 
15. คุณสุคนธมาส รัตนสุวรรณ 
 ตําแหนง  Communication Director บริษัท  นูด  คอมมิวนิ เค ช่ัน  จํากัด  (Nude 

Communication Co., Ltd.) 
 ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา เครื่องสําอาง ซีทีอารแอล เรื่อง 

“Control” 
 
กระบวนการผลิตภาพตัวแทน และลักษณะของภาพตัวแทน 
 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศนพบวา บริษัทโฆษณาและนักโฆษณาจะมีการประชุม เพ่ือท่ีจะกําหนดเนื้อหา 
รูปแบบและทิศทางการนําเสนอ โดยมีทีมงานแตละคนท่ีมีหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย และทุกฝาย
ในบริษัทโฆษณาจะตองมีการประสานงานกันและแลกเปล่ียนความคิดเห็นของทุกฝาย  
 

ในการผลิตและคัดเลือกเนื้อหานั้น จะเริ่มตั้งแตฝายบริหารงานลูกคา (Client Service) 
จะทําการวิเคราะหรูปแบบของผลิตภัณฑ วิเคราะหตลาด และวิเคราะหกลุมเปาหมาย ศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภค จากนั้นก็เปนฝายการสรางสรรค (Creative Department) ซ่ึงประกอบไปดวย 
Creative Director, Art Director และ Copy Writer รวมกันสรางสรรคแนวคิด และกําหนดรูปแบบ
ของภาพยนตรโฆษณาออกมา วิเคราะหหามุมมองในการนําเสนอท่ีนาสนใจ เม่ือไดขอสรุปในท่ี
ประชุมแลว ก็จะสงแบบเรื่องภาพยนตรโฆษณา (Storyboard) ตัวอยางอางอิงสําหรับแนวทางการ
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ผลิตใหกับฝายผลิต (Production Department) โดยจะทําการคัดเลือกบริษัทผูผลิตภาพยนตรโฆษณา
(Production House) คัดเลือกตัวแสดง เส้ือผาเครื่องแตงกาย สถานท่ี และอุปกรณตางประกอบฉาก 
ซ่ึงในขั้นตอนนี้จะเปนการทํางานรวมกันของบริษัทโฆษณากับบริษัทผูผลิตภาพยนตรโฆษณาทํา
การถายทํา ตัดตอ ทําเสียง และผลิตออกมาเปนภาพยนตรโฆษณาท่ีสมบูรณแบบเพ่ือนําไปลงส่ือ
ตามท่ีไดวางแผนไวกับฝายส่ือโฆษณา (Media Department)  

 
ในการผลิตภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” นั้น ฝายสรางสรรคงานโฆษณา

และเปนผูรับผิดชอบ โดยผูวิจัยพบปจจัยท่ีทําใหเกิดภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ใน
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน ดังนี้ 
 
ปจจัยที่ทําใหเกิดลักษณะภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตรโฆษณาทาง
โทรทัศน 
 
 โดยจากการสัมภาษณพบวา ปจจัยท่ีทําใหเกิดการกําหนดสรางลักษณะของภาพตัวแทน
ผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนนั้น มีอยู 4 ปจจัย ไดแก 
ปจจัยดานดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานนักโฆษณา ปจจัยดานตัวแสดง และปจจัยดานกลุมเปาหมาย ซ่ึง
สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 

ผูวิจัยพบวา เจาของผลิตภัณฑเปนผูกําหนดภาพตัวแทนสําหรับผลิตภัณฑไวใหแลว 
ไดแก รถยนตเชฟโรเลท, เบียรสิงห และเครื่องสําอางซีทีอารแอล กลาวคือ ลักษณะภาพตัวแทนเกิด
จากภาพลักษณของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑทุกผลิตภัณฑตางถูกสรางและกําหนดใหมี เพศ อายุ 
ลักษณะ เปรียบเสมือนคนๆ หนึ่ง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ผลิตภัณฑตางๆ ในภาพยนตรโฆษณาทาง
โทรทัศนท่ีผูวิจัยนํามาศึกษานี้ ไดถูกกําหนดลักษณะภาพตัวแทนแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ไวแลว
โดยเจาของผูผลิตผลิตภัณฑ ผูผลิตไดเช่ือมโยงผลิตภัณฑเขากับลักษณะของผูชายแบบเมโทรเซ็กส
ชวล ผลิตภัณฑจะมีความสัมพันธกับผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลนั่นเอง 

 
ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของคุณอดุลยวิชย ชวาลา ท่ีกลาววา “เพราะเกิดจาก แบรนด 

คาแรคเตอร (Brand Character) คือมันเปนรถรุนใหมของออปตา (Optra) ซ่ึงก็คือ รถท่ีมีความเปน
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ผูชายสูง และเปนผูชายท่ีเรียกกันวา Bachelor Attitude คือ ผูชายโสดและเปนท่ีดึงดูด พอจาก
คาแรคเตอรของสินคา ก็เลยเปนลักษณะของตัวแสดง คือเม่ือไอเดียมันถูกเช่ือมตอดวยคาแรคเตอรก ็
คิดวาผูชายแบบนี้มีรถแบบนี้แลวจะใชทําอะไร เม่ือไดเรื่องตรงนั้น ตัวแสดงก็ตองใหออกมาเปน
แบบนั้นท้ังไอเดียและคาแรคเตอร” (อดลุยวิชย ชวาลา, สัมภาษณ 21 กุมภาพันธ 2550) 

 
เฉกเชนกับคํากลาวของคุณกาน     ศรีจิรพร ท่ีกลาววา “บริษัทบุญรอดฯ เอง เปล่ียน

ภาพลักษณของเบียรใหทันสมัยขึ้น เปนคนหนุมขึ้น ตั้งไววาเบียรแบบนี้ ตองผูชายแบบนี้ รายได
เทานี้ ไลฟสไตลแบบนี ้มันถูกกําหนดไวหมด ภาพผูชายในหนังมันก็เลยตองเปนแบบนี้ ถูกกําหนด
แบบไมรูตัว” (กาน     ศรีจิรพร, สัมภาษณ 17 พฤศจิกายน 2549) 

 
และจากคํากลาวของคุณสุคนธมาส รัตนสุวรรณ ไดกลาวไววา “เริ่มตั้งแตช่ือของสินคา

เลย อยาง CTRL คือ คําวา Control ถาคุณใช CTRL คุณก็เปนผูชายท่ีสามารถควบคุมทุกอยางได 
ควบคุมผิวหนาขาวใส ควบคุมความหลอ ควบคุมผูหญิง ควบคุมชีวิตได คือ เปนรูปแบบของผูชายท่ี
คอนโทรลทุกอยางได” (สุคนธมาส รัตนสุวรรณ, สัมภาษณ 5 สิงหาคม 2550) 
 
ปจจัยดานนักโฆษณา 
 
 ในสวนของการทํางานของนักโฆษณา ผูวิจัยพบวา ภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” เกิดจากการสรางสรรคจากนักโฆษณา ซ่ึงกอนท่ีจะไดภาพตัวแทน นักโฆษณาไดมี
การศึกษา วิจัยท้ังดานการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานผูบริโภค แลวนํามากล่ันกรอง คัดเลือก
ออกมาเปนภาพตัวแทนแลวนําเสนอในภาพยนตรโฆษณา ซ่ึงแสดงใหเห็นวา นักโฆษณาเปนปจจัย
สําคัญในการกําหนดสรางภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” บทบาทของนักโฆษณาจะ
สงผลโดยตรงตอภาพตัวแทนของผลิตภัณฑนั้นๆ ไดแก รถยนตโตโยตา, คอนโดมีเนียมไลฟ, ซุป
ไกสกัดตราแบรนด และเบียรไฮเนเกน 
 

ดังคํากลาวของคุณเอกชัย โควสถิตย ท่ีกลาววา “รถยนตนี่ ผูชายจะสนใจมากกวา เรา
เลยใหยาริสเปนผูชายซักคนท่ีรักความสนุก สปอรต (Sport) ทันสมัย ใชชีวิตในเมือง ผูชายในหนัง
โฆษณา ก็เลยเปนแบบนั้น ดูทันสมัย ทีเลนทีจริง ใชชีวิตแบบเมโทรฯ เปนผูชายท่ีเตนไปกับจังหวะ
ดนตรี จังหวะชีวิตแบบ Groovy มันตรงกันกับแนวคิด (Concept) ของยาริส” (เอกชัย โควสถิตย, 
สัมภาษณ 12 พฤษภาคม 2550) 
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สอดคลองกับคํากลาวของคุณประเวศ  นิศากร ท่ีกลาววา “เรามีการวิจัย  พบวา 

ภาพลักษณสินคาตองดีกอน คืออาจจะไมตองถึงกับสุภาพเรียบรอย แตจะเปนคนท่ี Work Hard, 
Play Hard คือทํางานก็เต็มท่ี เวลาพักผอนก็เต็มท่ี คอนโดไลฟ ก็นาจะเปนแบบนั้น เรามองวาถา
คอนโดไลฟเปนคนหนึ่งคน จะเปนคนลักษณะอยางไร ตองเปนคนท่ีกลาใชชีวิต สนุกสนาน ซ่ึง
คอนขางจะเปนวิถีชีวิตของคนรุนใหม ก็เลยนําเสนอออกมาแบบคนรุนใหม อยางท่ีเห็นใน
ภาพยนตรโฆษณา” (ประเวศ นิศากร, สัมภาษณ 2 กรกฎาคม 2550) 

 
  และคํากลาวของคุณภารุจ ดาวราย ไดกลาวไววา “เราคิดเรื่องไววา กินแบรนดแลว

ฉลาด ความจําดี ก็หาอะไรท่ีใกลตัว คนกินแบรนดก็นาจะเปนคนท่ีทันสมัย เราอยากใหเปน
ผูบริหารหนุม ส่ิงสําคัญของผูบริหารคือ บารมี ตองรูจักลูกนอง ใหเกียรติลูกนอง เชนจําช่ือลูกนอง
ไดทุกคน เราก็ตกลงกันท่ี ภาพลักษณของผูชายท่ีเปนผูบริหารหนุม จริงใจ สะอาดสะอาน ประสบ
ความสําเร็จเร็ว แตงตัวดี ก็ออกมาแบบนั้นในภาพยนตรโฆษณา” (ภารุจ ดาวราย, สัมภาษณ 27 
เมษายน 2550) 

 
เชนเดียวกับท่ีคุณนรนิตย ยาโสภา กลาวไววา “เพราะเราคิดเอาไวกอนวา นาจะเปนคน

แบบไหนดี มันตอเนื่องมาจากเรื่องท่ีแลว ท่ีเราใหเปนผูชายท่ีเปนสุภาพบุรุษ เรื่องนี้ก็เลยเปน
สุภาพบุรุษเหมือนกัน แตคนละสถานการณ คือแสดงความเปนสุภาพบุรุษกับคนอ่ืนๆ เปนคนท่ีดูด ี
เอาเปนแบบอยางได (นรนิตย ยาโสภา, สัมภาษณ 8 ธันวาคม 2549) 
 
ปจจัยดานตัวแสดง 
 

ผูวิจัยยังพบอีกวา ลักษณะของภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศน เกิดจากการกําหนดตัวแสดง (Presenter) ใหเปนตัวแทนของผลิตภัณฑ โดย
คัดเลือกตัวแสดงท่ีมีภาพลักษณท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอ
ผลิตภัณฑนั้นๆ ทําใหผลิตภัณฑนั้นมีลักษณะของบุคคลท่ีเลือกไวแลว ลักษณะความเปนผูชายแบบ
เมโทรเซ็กสชวล จะไมไดสะทอนมาจากนักโฆษณา แตสะทอนมาจากตัวแสดงท่ีมีความเหมาะสม
เชิงสัมพันธกับสินคานั่นเอง ไดแก บัตรเรดดี้เครดิต และครีมนีเวีย ไวทเทนนิ่ง 
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ดังคํากลาวของคุณอรุณทิพย กานดา ท่ีกลาววา “เราเอาคณุสราวุฒิ มาตรทอง มาเปนตัว
แสดง (Presenter) สราวุฒิไมใชเปนคนใชบัตร สราวุฒิเปน Ready Credit เพราะอะไรถึงเปนสราวุฒ ิ
ทําไมแตกตางจากบัตรอ่ืนอยางไร คือ ตัวแทนนี้ เปนเหมือนคนท่ีแบบคุยกับใครก็ได ยิ้มแยมแจมใส 
และเปนมิตรกับทุกคน พรอมท่ีจะชวยเหลือ ก็เหมือนกับบัตรเรดดี้ เครดิต และภาพของสราวุฒิ ท่ี
ชวยเรื่องสึนามิ ภาพจึงดูเปนคนดี พรอมท่ีจะชวยเหลือ สราวุฒิเลยเปนตัวแทนท่ีชัดเจนเหมาะ
กับเรดดี้ เครดิตท่ีเราคิดไว” (อรุณทิพย กานดา, สัมภาษณ, 6 มีนาคม 2550) 

 
ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของคุณอภิวัฒน เสริมสัมพันธ ท่ีวา “เม่ือเกิด ครีมนีเวีย นี้

ขึ้นมา มันเปนของผูชายท่ีดูแลตัวเอง ท่ีเราเลือกคุณกรณ เพราะมันไดตรงกับท่ีคิดไวหมด คือ เปน
วิศวกร เปนผูชายท่ีมุงม่ันกับความสําเร็จในชีวิต ทุมเทเต็มท่ี แตก็ตองเปนคนท่ีดูแลตนเองดวย กอน
นั้นเราคิดภาพของผูชายไวมากมาย จะใหเปนอะไรด ีตั้งแตนักขาวบาง ชางภาพบาง แตสุดทายเม่ือ
สรุปท่ีคุณกรณ เราก็ใหเปนวิศวกร” (อภิวัฒน เสริมสัมพันธ, สัมภาษณ, 8 มิถุนายน 2550) 
 
ปจจัยดานกลุมเปาหมาย 
 

นอกจากนั้นปจจัยท่ีสงผลโดยตรงกับการกําหนดลักษณะภาพตัวแทนแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน ก็คือ กลุมเปาหมายหลักของผลิตภัณฑนั้นๆ 
กลาวคือ เม่ือกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑเปนผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล การกําหนดลักษณะ
ภาพลักษณและเนื้อหาก็ตองใหสอดคลองกัน ไดแก บัตรเครดิตเคทีซี, กาแฟกึ่งสําเร็จรูปเนสกาแฟ, 
ยาสระผมคลินิก, เครื่องสําอางระงับกล่ินกายนีเวีย, ธนาคารสแตนดารดชารเตอร และเครื่องดื่มลิโพ 
วิตันดี 

 
ดังคํากลาวของคุณพรรณพัฒน ถกลจรัสพงษ ท่ีกลาววา “เพราะ KTC ตองการจะออก

บัตรเครดิตท่ีเจาะกลุมคนท่ีเปนเมโทรเซ็กสชวล เราก็ตองพูดกับคนกลุมนี้ คือเอากลุมเปาหมาย 
(Target Group) มาเปนหลัก ภาพลักษณก็เลยออกมาเปนวิถีชีวิต (Lifestyle) ของผูชายแบบเมโทร
เซ็กสชวลทุกอยาง เหมือนเอาตัวตนของคนเมโทรเซ็กสชวลมานําเสนอ” (พรรณพัฒน ถกลจรัส
พงษ, สัมภาษณ, 24 เมษายน 2550) 

 
และเชนเดียวกันกับคํากลาวของคุณนภดล ชินเกษม ท่ีกลาววา “เราเอากลุมเปาหมายมา

เปนหลัก คือเราอยากคุยกับนักศึกษา พวกเรียนมหาวิทยาลัย ภาพก็เลยออกมาเปนไลฟสไตลของเคา 
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ภาพลักษณแบบเคา เปนพวก Young Metrosextual คนหนุมทันสมัย คลองแคลววองไว มีกิจกรรม
เยอะ มันเปนวิถีชีวิตของกลุมนี้” (นภดล ชินเกษม, สัมภาษณ, 1 พฤษภาคม 2550) 

 
อีกท้ังคํากลาวของคุณสุธีพันธุ สักรวัตร ท่ีกลาววา “เรานําเอารูปแบบการใชชีวิตของ

กลุมเปาหมายมากําหนดทิศทางของเรื่อง และภาพของผูชายท่ีใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ
ตัวเองโดยเฉพาะหนาและผม เพ่ือดึงดูดความสนใจของคนรอบขาง แตจะนําเสนอแบบไหนให
นาสนใจ ก็ออกมาเปนแบบนั้น ในภาพยนตรโฆษณาท่ีผูชายเนี๊ยบๆ ใชผมเปนสวนหนึ่งในการ
ส่ือสารความรูสึก และสรางความม่ันใจในการเขาใกลผูหญิง” (สุธีพันธุ สักรวัตร, สัมภาษณ, 28 
มีนาคม 2550) 

 
เฉกเชนคุณชวลิต โรจนกฤษดาราม ท่ีไดสรางและกําหนดภาพตัวแทนผูชายสอดคลอง

กับกลุมเปาหมาย โดยกลาวไววา “ผูชายสําอางมากขึ้น ใสใจตัวเองมากขึ้น ก็เลยเปนตลาดใหม คน
รูสึกวาผลิตภัณฑมันชวยใหตัวเองดีขึ้น เส้ือผา หนาผม และภายในดวย เราขายพวกผูชายใสน้ําหอม 
ประเภทนี้ มีระดับหนอย เม่ือกําหนดกลุมเปาหมายไวอยูแลว ก็สรางภาพผูชายแบบนี้ออกมาไดเลย” 
(ชวลิต โรจนกฤษดาราม, สัมภาษณ, 27 เมษายน 2550) 

 
ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของคุณสุรียพร ธรรมิกะ ท่ีกลาววา “ทางลูกคา เคามีการออม

แบบใหม ใหกับกลุมเปาหมายท่ีมีเงินเดือนเยอะๆ เปนเจาของกิจการ เปนผูชายท่ีมีอํานาจในการใช
เงิน เราก็คิดกันในทีมวา จากกลุมเปาหมาย นาจะเปนภาพคูแตงงานใหมๆ ผูชายอยากจะทําให
ผูหญิงประหลาดใจ เรื่องก็เลยออกมาแบบผูชายดูมีเงินหนอย แบบท่ีกลุมเปาหมายเปน” (สุรียพร 
ธรรมิกะ, สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 2550) 

 
อีกท้ังคุณรมเกลา ถมพิทักษ เห็นวาการสรางภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” 

นั้น เกิดมาจากลักษณะของกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑ ดังคํากลาวท่ีวา “คนดื่มลิโพ เปนระดับพวก
นักบริหาร พวกเดียวกับท่ีเรียกวาเมโทรฯ ก็ได ดูท่ีบริ๊ฟ (Brief) มันชัดเจน เรื่องราวจึงเปนเรื่องของ
คนทํางาน นักบริหารท่ีมีความม่ันใจ ตื่นเชา ทํางานดึก ไปปารตี้ไดนะ เปาหมายก็จะรับรูวา มัน
ใกลเคียงกับชีวิตเคานะ” (รมเกลา ถมพิทักษ, สัมภาษณ, 10 สิงหาคม 2550) 

 
โดยสรุป ปจจัยท่ีทําใหเกิดลักษณะภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวล ในภาพยนตร

โฆษณาทางโทรทัศน มีอยู 4 ปจจัยไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ, ปจจัยดานนักโฆษณา, ปจจัยดานตัว
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แสดง และปจจัยดานกลุมเปาหมาย โดยภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนท่ีผูวิจัยเลือกมาศึกษา
ท้ังหมด 15 เรื่องนั้น พบวาปจจัยดานกลุมเปาหมายมีผลในการสรางภาพความเปนชายแบบ เมโทร
เซ็กสชวลมากท่ีสุดเปนจํานวน 6 เรื่อง รองลงมาคือปจจัยดานนักโฆษณา จํานวน 4 เรื่อง ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ จํานวน 3 เรื่อง และปจจัยดานตัวแสดง 2 เรื่อง 

 
ทัศนะคติตอผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” 
 

และจากการสัมภาษณครั้งนี้ นักโฆษณายังไดใหทัศนะคติ และความคิดเห็นตางๆ 
เกี่ยวกับความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในประเทศไทยวา เปนอิทธิพลท่ีมาจากตางประเทศ 
และสังคมไทยไดยึดรูปแบบของความเปนชายนั้นมา เม่ือสังคมมีการเปล่ียนแปลงไป ผูชายในสังคม
จึงตองเปล่ียนแปลงตามไปดวย เพ่ือใหเหมือนกันกับคนอ่ืนๆ 

 
ดังคํากลาวของคุณกาน ศรีจิรพร ท่ีกลาววา “คือมันเปนเทรนดท่ีถูกถายทอดมาจากเมือง

นอก แลวเราก็รับมาท้ังระบบ คือระบบทุนนิยม รับมาทุกอยางท้ังเทคโนโลยี ไลฟสไตลวิถีชีวิต
ความเปนอยู อันนี้ก็เปนสวนหนึ่งท่ีถูกถายทอดมา และเราก็ไมปฏิเสธ ท่ีจะรับดวย คือเลียนแบบเลย
และเราไมสามารถคงความเปนตัวเราไดดวย สังคมมันเปล่ียนแปลงไปตามเวลา เราจึงตองลุกขึ้นมา
แตงตัวกันใหเขากับคนในสังคมเดียวกัน เพราะอาจถูกดูถูกได ถาใสกางเกงยีนสตัวละรอยสองรอย” 
(กาน ศรีจิรพร, สัมภาษณ, 17 พฤศจิกายน 2549) 

 
เชนเดียวกับท่ีคุณนภดล ชินเขม ท่ีกลาววา “เปนคนท่ีมี lifestyle การบริโภคท่ีทันสมัย 

การใชชีวิต สังคม วิธีคิดคอนขางจะเปนสากล เหมือนไดรับอิทธิพลมาจากตางประเทศ ไมมีกรอบ 
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไมยึดติด แตตามเทรนดตลอดเวลา มีอะไรใหมก็สนใจ เปล่ียนไปตลอด” 
(นภดล ชินเขม, สัมภาษณ, 1 พฤษภาคม 2550) 

 
และนักโฆษณายังใหทัศนะเกี่ยวความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในประเทศไทย 

อีกวา เกิดขึ้นจากการตลาด เนื่องจากการเกิดผลิตภัณฑสําหรับผูชายขึ้นใหมมากมาย ซ่ึงเปนกระแส
ท่ีโนมนาวใหผูชายไทย หันมาใชสินคาหรือบริการนั้นๆ เพ่ือสรางหรือเปล่ียนแปลงตัวเองใหดูด ี
โดดเดนและแตกตาง เปนท่ียอมรับในสังคม 
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ดังคํากลาวของคุณอรุณทิพย กวานดา ท่ีวา “คือตอนนี้ มันมีผลิตภัณฑของผูชายมากขึ้น 
ผูชายก็เลยไมอายท่ีจะใช ไมอายท่ีจะรักสวยรักงาม กลายเปนเทรนด แมแตคนมีอายุ 80 ก็ยังหันมา
ใช” (อรุณทิพย กวานดา, สัมภาษณ, 6 มีนาคม 2550) 

 
สอดคลองกับคํากลาวของคุณอดุลวิชย ชวาลาท่ีกลาวไววา “ผมวามนุษยทุกยุคก็รักสวย

รักงามอยูแลว อยูท่ีวารักมากนอยแคไหน เพียงแตวาเปนเรื่องของการตลาดมากกวา กอนหนานี้มัน
ยังไมมีผลิตภัณฑและบริการ ท่ีสําหรับผูชายขนาดนี ้พอการตลาดมาเจาะกลุมนี้ ก็เลยมีคนซ้ือ และ
ถูกสรางใหเปนเทรนดขึ้นมา คนท่ีตามเทรนดก็เกิดเปนกลุมใหมขึ้นมา ถูกปลูกฝงจากการตลาดของ
ผูผลิต” (อดุลวิชย ชวาลา, สัมภาษณ, 21 กุมภาพันธ 2550) 

 
เชนเดียวกับทัศนะของคุณภารุจ ดาวรายท่ีวา “นักการตลาดท่ีออกผลิตภัณฑ ทํา

การตลาดกับกลุมผูชาย คือสินคาพอมันขายผูหญิงจนตันแลว ไมรูจะขายอะไรแลว เลยขายผูชายบาง 
และผูหญิงเองอาจจะเบ่ือผูชายท่ีเปนแมนๆ แข็งกระดาง อยากไดคนท่ีแบบเขาใจตนเองบาง คือท้ัง
สองอยางมันชวยผลักดัน ผูชายและเม็ดเงิน คือตอนนี้ เมโทร มันทําเงินไดมหาศาล มันไดกลุมใหม 
การตลาด ท่ีไมเคยมีมากอน สินคาพวก เครื่องสําอางผูชาย ก็คอยๆ โตขึ้น การสงเสริมก็มากขึ้น 
เพราะผลประโยชนมันมาก” (ภารุจ ดาวราย, สัมภาษณ, 27 เมษายน 2550) 

 
และเฉกเชนคํากลาวของคุณรมเกลา ถมพิทักษท่ีใหทัศนะวา “มันเปนเทรนดของโลก ผู

ชายไทยระดับบนๆ มันเปนมานานแลว คนระดับลงมามันไมคอยมีโอกาสทําแบบนั้น เพราะวาเงิน
ท่ีมี มันไมได อยากแฟช่ัน อยากสําอาง มันใชเงิน แตเดี่ยวนี้ มันมีแบรนดในไทยท่ีตอบไดหมดทุก
ช้ัน ราคาถูก เมโทรจริงไมจริงคงตองแบงเกรดแลว” (รมเกลา ถมพิทักษ, สัมภาษณ, 10 สิงหาคม 
2550) 
 

และในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยยังไดทําการสัมภาษณผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” จํานวน 
15 ทาน เพ่ือนําทัศนะคติ และความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับภาพตัวแทนความเปนชายในภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศนไดสรางขึ้น และการเลือกรับตีความหมายท่ีโฆษณาไดสรางขึ้น ซ่ึงสามารถ
สรุปไดดังนี ้
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ทัศนะของผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล 
 

ผูใหทัศนะคติ และความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับภาพตัวแทนความเปนชายในภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศนมีดังนี ้
 

1. คุณอัมพร ศรีมี 
อายุ 21 ป เจาของธุรกิจคอมพิวเตอร 

2. คุณยุทธนา มานะไชยรักษ  
อายุ 27 ป ตําแหนงผูจัดการโครงการ 

3. คุณกฤษฎา อยูอุบล 
อายุ 27 ป ตําแหนง วิศวกรไฟฟา 

4. คุณกิตชัย วิถีวานิช 
อายุ 25 ป ตําแหนงพนักงานธนาคาร 

5. คุณจักริน มนตรีเลิศรัศมี 
อายุ 26 ป ตําแหนง โปรแกรมเมอร 

6. คุณธเนศ ศิริเกียรติกุล 
อายุ 25 ป ตําแหนงพนักงานบริการลูกคาประกันและคูสัญญา 

7. คุณปกรณ สุทธิวานิชกุล 
อายุ 20 ป นักศึกษาปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

8. คุณภาคภูมิ อิฐรัตน 
อายุ 25 ป ธุรกิจสวนตัว 

9. คุณรุงโรจน ทองสุข 
อายุ 26 ป ตําแหนงพนักงานสถานีวิทยุ 

10. คุณวชิระ ปญญา 
อายุ 25 ป ตําแหนงพนกังานดูแลลูกคาสมาชิก 

11. คุณวีรพล ศรีสวัสดิ์ 
อายุ 28 ป ตําแหนง กราฟก ดีไซน 

12. คุณศรติเทพ สุภกัญญา 
อายุ 25 ป นักศึกษาปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

13. คุณสันติชัย ศรีรุงโรจน 
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อายุ 25 ป ตําแหนงนักวางแผนการตลาด 
14. คุณสุรชัย กิตติเจริญ 

อายุ 26 ป ตําแหนงนักประชาสัมพันธ 
15. คุณเอกลักษณ ใจเอ้ือ 

อายุ 24 ป ตําแหนงผูฝกสอนการออกกําลังกาย 
 
ความคิดเห็น ทัศนะคติตอภาพตัวแทนที่โฆษณาสรางขึ้น 
 

จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยพบวา ผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ท้ัง 15 คน มีทัศนคติท่ี
ดีตอความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีถูกสรางขึ้นในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน โดยให
ความเห็นวา ภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตรโฆษณานั้น มีความสัมพันธ
กับสินคาหรือบริการ ภาพตัวแทนผูชายสามารถเปนตัวแทนสินคาหรือบริการนั้นๆ ได และยัง
สามารถแสดงความหมายความเปนชายตอสินคานั้นๆ ดวย ซ่ึงแสดงใหเห็นวาภาพตัวแทนผูชาย
แบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีนักโฆษณาสรางขึ้นนั้น สามารถเปนภาพตัวแทนของสินคานั้นได อีกท้ัง
ยังสะทอนภาพผูชายในสังคมปจจุบันออกมาอีกดวย 

 
ดังคํากลาวของคุณกฤษฎา อยูอุบล ท่ีกลาวไววา “อยางโฆษณาของครีมนีเวีย มันชัดเจน

มากครับ เพราะสินคามันเปนของผูชาย ลักษณะผูชายแบบนี้แหละท่ีบอกเราไดวา ครีมนีเวีย ตอง
เปนผูชายแบบนี้ท่ีใชหรืออยากใหใช” (กฤษฎา อยูอุบล, สัมภาษณ, 30 สิงหาคม 2550) 

 
สอดคลองกับคํากลาวของคุณศรติเทพ สุภกัญญา ท่ีกลาววา “โฆษณาของธนาคาร 

สแตนดารด ชารเตอร ดูแลวเปนผูชายท่ีโรแมนติกจริงๆ อยางเบียร ไฮเนเกน เคาก็ดูเปนสุภาพบุรุษ
จริงๆ คือใชภาพผูชายท่ีดีๆ ท่ีเห็นไดในสังคมเมือง” (ศรติเทพ สุภกัญญา, สัมภาษณ, 1 กันยายน 
2550) 

 
เชนเดียวกับคํากลาวของคุณวีรพล ศรีสวัสดิ์ ท่ีวา “ก็เนนหลอ ดูดีมากอน เปนตัวแทน

สินคาไดเหมาะสมนะ ก็เปนจริงๆ ในสังคมไทยไดนะคนแบบในโฆษณาคลีนิค นักโฆษณาคงเอา
มาจากผูชายท่ีแตงตัวเนี้ยบๆ ตั้งแตหัวจรดเทา” (วีรพล ศรีสวัสดิ์, สัมภาษณ, 31 สิงหาคม 2550) 
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ความคิดเห็น ทัศนะคติตอสินคาหรือบริการ ที่นําเสนอภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” 
 
 ผูวิจัยพบวา จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ท้ัง 15 คน สวน
ใหญจะมีทัศนคติท่ีดีตอสินคาหรือบริการท่ีนําเสนอภาพตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ใน
ภาพยนตรโฆษณา โดยแสดงความคิดเห็นวา ชวยใหสินคาหรือบริการนั้นมีภาพลักษณในทางบวก
และสงผลใหกับคนท่ีใชสินคาหรือบริการนั้นดวย 
 

ดังคํากลาวของคุณจักริน มนตรีเลิศรัศมี ท่ีกลาวไววา “ดูแลวผูชายในโฆษณาเหมาะสม
ดีกับสินคานะ เปนภาพท่ีดีดวย อยางลิโพ มันใหอะไรกับสังคมด ีเปนผูชายท่ีดูตอบแทนสังคม ลิโพ
เลยดูดีไปดวย” (จักริน มนตรีเลิศรัศมี, สัมภาษณ, 13 สิงหาคม 2550) 

 
เฉกเชนเดียวกันกับคุณปกรณ สุทธิวานิชกุล ท่ีกลาววา “เบียรสิงหกับภาพแบบนี้ 

เหมาะสมดีครับ ใหเรารูวาผูชายควรจะเปนอยางไรในสังคมปจจุบัน เพราะเราอยูในสังคมเมือง ภาพ
การมีน้ําใจนี่ดีมากๆ เบียรสิงหเปนเบียรไทย มันไดภาพความเปนคนไทยท่ีมีน้ําใจ ภาพลักษณดีท้ัง
เบียรท้ังคนดื่มเบียร” (ปกรณ สุทธิวานิชกุล, สัมภาษณ, 15 สิงหาคม 2550) 

 
สอดคลองกับคํากลาวของคุณธเนศ ศิริเกียรติกุล โดยกลาววา “พอดื่มเบียรไฮเนเกน มัน

สรางภาพใหเราไดดวย ไฮเนเกนแสดงจุดยืนเรื่องสุภาพบุรุษ มันแสดงถึงความเปนแมนได” (ธเนศ 
ศิริเกียรติกุล, สัมภาษณ, 30 สิงหาคม 2550) 

 
อีกท้ังคุณวีรพล ศรีสวัสดิ์ ยังใหทัศนะอีกวา “สินคามันบอกเราไดวา เปนคนอยางไร 

อยางโฆษณารถยนตเชฟโรเลท ถาผมใชรถรุนนี้ คนอ่ืนๆ อาจจะมองวา เปนผูชายแบบในโฆษณา 
สวนตัวผมก็ไดเปนผูชายแบบนั้นทันที” (วีรพล ศรีสวัสดิ์, สัมภาษณ, 31 สิงหาคม 2550) 

 
ทัศนะคติตอภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนกับปจจัยในการเลือกใชสินคาหรือบริการ 
 

ในสวนของการสัมภาษณเชิงลึกกับผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ผูวิจัยยังพบอีกวา ผูชาย
แบบ  เมโทรเซ็กสชวลท้ัง 15 คน มีความคิดเห็นแตกตางกันออกไปเกี่ยวกับอิทธิพลของภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศนในการเลือกซ้ือสินคา โดยสวนใหญ ไดใหความคิดเห็นวา ภาพยนตรโฆษณา
ทางโทรทัศนท่ีนําเสนอภาพตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ไมมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือสินคา
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หรือบริการ แตขึ้นอยูกับปจจัยดานคุณภาพของสินคาหรือบริการนั้น ความจําเปนในการใช และ
ความตองการอยากลองใชสินคา ตามลําดับ 

 
ดังคํากลาวของคุณยุทธนา มานะไชยรักษ ท่ีกลาววา “ผมดูคุณภาพสินคากอน แลวก็

ราคา โฆษณาไมมีสวนเทาไหรในการตัดสินใจซ้ือ ไมวาโฆษณาจะดีแคไหน” (ยุทธนา มานะไชย
รักษ, สัมภาษณ, 12 มิถุนายน 2550) 

 
เชนเดียวกับคุณกิตชัย วิถีวานิช ท่ีกลาววา “โฆษณาดีแคไหน เราก็อาจจะไมซ้ือของก็ได 

เพราะบางอยางเรารูอยูแลววามันคุณภาพอยางไร ถาใชอะไรอยู ก็จะใชอยางนั้นตอไปมากกวา” (กิติ
ชัย วิถีวานิช, สัมภาษณ, 15 สิงหาคม 2550)  

 
สอดคลองกับคุณจักริน มนตรีเลิศรัศมี ท่ีกลาววา “ไมใชจากการโฆษณา แตจะซ้ือ

เพราะจําเปน กับอยากลอง ไมคอยเนนยี่หอ โฆษณาไมคอยมีผลกับการซ้ือเทาไหร” (จักริน มนตรี
เลิศรัศมี, สัมภาษณ, 13 สิงหาคม 2550) 

 
และอีกทัศนะหนึ่ง เห็นวา ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สามารถโนมนาวใจใหซ้ือ

สินคาหรือใชบริการได เพราะภาพตัวแทนผูชายในภาพยนตรโฆษณาท่ีมีภาพลักษณท่ีดี จะเปน
แรงจูงใจใหซ้ือสินคา รวมท้ังการอยากพิสูจนใหรูวา เม่ือใชสินคาหรือบริการนั้นแลวจะเปนเหมือน
ภาพตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ในภาพยนตรโฆษณาท่ีนําเสนอออกมา 

 
ดั่งคํากลาวของคุณศรติเทพ สุภกัญญา ไดใหทัศนะในเรื่องนี้วา “อยากซ้ือนะ อยางแบ

รนดนี่ ดูโฆษณาจบอยากวิ่งไปซ้ือมาดื่มเลย อยากเปนแบบผูชายท่ีเปนบอส อยากฉลาดมีไหวพริบ
เหมือนเคา จําไดละเอียดด”ี (ศรติเทพ สุภกัญญา, สัมภาษณ, 29 สิงหาคม 2550) 

 
เชนเดียวกับคุณอัมพร ศรีมี ท่ีกลาววา “เพราะความตองการท่ีผูชายอยากจะเปน

เหมือนกับหรืออยากจะเทแบบในโฆษณา เพราะดูจากโฆษณาแลวมันก็อยากใชนะถามันทําไดอยาง
นั้นจริงๆ” (อัมพร ศรีมี, สัมภาษณ, 29 พฤษภาคม 2550) 
 
 โดยสรุปแลว จากการสัมภาษณเพ่ือทราบถึงทัศนะคติเกี่ยวกับผูชายแบบเมโทรเซ็กส
ชวล ของผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ท้ัง 15 คน ตางก็ยอมรับวามีการเปนผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล
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นั้น เกิดมาจากอิทธิพลตางประเทศ และความตองการอยากดูด ีเปนท่ียอมรับในสังคม ซ่ึงในปจจุบัน
การท่ีผูชายหันมาสนใจตัวเอง ใชเครื่องสําอาง ไดกลายเปนเรื่องธรรมดาไปแลว โดยปจจัยสําคัญท่ี
ทําใหเกิดความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวลกลุมนี้ ก็คือ สังคมไทยท่ีล่ืนไหลไปตามการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังอิทธิพลของการตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑตางๆ สําหรับผูชาย
ไดเกิดขึ้นมากมาย อีกท้ังส่ือตางๆ ก็นําเสนอเนื้อหาความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ซ่ึงท้ังหมดนี ้
ทําใหผูชายในปจจุบันเปล่ียนแปลงไปเปนผูชายในแบบใหม แบบ เมโทรเซ็กสชวลนั่นเอง 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การสรางความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตรโฆษณาทาง
โทรทัศน นี้ มีเนื้อหาในการวิจัยเพ่ือศึกษาการสรางภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กส
ชวล” และรูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภค ท่ีแสดงออกมาในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน โดยได
เลือกท่ีจะศึกษาส่ือภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน เพราะส่ือนี้มีสวนสําคัญในการสรางความ
หมายความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล และเปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมเปาหมาย
อยางไดผล พรอมกับสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคไดงาย 
 
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวของกับการใหความหมายการ
กําหนดภาพตัวแทน การถายทอดรูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภค ท้ังนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลของ
ภาพยนตรโฆษณาท่ีนําเสนอภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลอยางชัดเจนท่ีสุด 15 เรื่อง เพ่ือ
ตอบปญหานําวิจัยท้ัง 4 ขอไดอยางสมบูรณ ซ่ึงปญหานําวิจัยท่ีผูวิจัยไดศึกษานี้มีดวยกัน 4 ขอคือ 
 

1. ภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ของผูชายท่ีถูกนําเสนอในภาพยนตรโฆษณาทาง
โทรทัศนมีลักษณะอยางไรบาง 

2. รูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนเปนอยางไร 
3. การสรางภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนมี

กระบวนการอยางไร 
4. ภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนมี

ความสัมพันธกับสินคาท่ีโฆษณาอยางไร 
 

โดยจากการศึกษานี้ ผูวิจัยจะนําผลการวิจัยท่ีไดมาสรุป วิเคราะห และอภิปรายผล โดย
แบงเปน 4 สวนคือ 

สวนท่ี 1 ลักษณะภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตรโฆษณาทาง
โทรทัศน 

สวนท่ี 2 รูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
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สวนท่ี 3 กระบวนการสรางภาพตัวแทนแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีปรากฏในภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศน 

สวนท่ี 4 ความสัมพันธของภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” กับสินคาท่ี
โฆษณาในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 

 
5.1. สวนที่ 1 ลักษณะภาพตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 

 
จากการศึกษาวิจัยลักษณะภาพตัวแทน เมโทรเซ็กสชวล ในภาพยนตรโฆษณาทาง

โทรทัศน พบวา เปนการนําเสนอภาพตัวแทนท่ีอิงความเปนผูชายท่ีเปนกระแสจากสังคมตะวันตก 
โดยผสมผสานกับความเปล่ียนแปลงทางการตลาดในสังคมไทย โดยสวนของภาพตัวแทนท่ีอิง
ความเปนชายท่ีเปนกระแสจากสังคมตะวันตกนั้น จะถูกนํามาใชดวยภาพผูชายในเมืองท่ีให
ความสําคัญกับการดูแลตนเอง พิถีพิถันกับการแตงกาย มีรูปแบบการใชชีวิตในแบบผูชายตะวันตก 
รวมท้ังลักษณะตามแนวคิดความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ในทุกๆ ดาน ซ่ึงก็เกิดมาจากการ
เล่ือนไหลเขามาของวัฒนธรรมขามชาติท่ีอาศัยส่ือมวลชนเปนชองทาง และไดนําเอาลัทธิบริโภค
นิยมผานเขามา ใหเปนแมแบบของภาพผูชายสมัยใหมท่ีตองใชสินคาเพ่ือสรางเสริมบุคลิกภาพ
ตัวเอง เม่ือการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมนี้มาผสมผสานกับการเปล่ียนแปลงไปของสังคมไทย
และกลไกทางการตลาดไทย ท่ีผลักดันใหมีการเกิดขึ้นของสินคาสําหรับผูชายโดยเฉพาะ เปนสินคา
ท่ีชวยสรางภาพลักษณภายนอก สรางบุคลิกภาพท่ีโดดเดนกวาในสังคม 

 
ภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ท่ีถูกนําเสนอในภาพยนตรโฆษณาทาง

โทรทัศนนั้น ไดคัดเลือกคุณลักษณะบางประการ มาเปนตัวแทน เปนแบบอยางใหกับสังคม ซ่ึง
หมายความวาโฆษณาไดเปล่ียนแปลงความหมายความเปนชายในอดีตใหกับสังคม สะทอนความ
เปนชายแบบใหม สอดคลองกับแนวคิดภาพตัวแทนของ Stuart Hall (1997, อางถึงในวรรณาภรณ 
สุขมาก 2547) ท่ีอธิบายวา ภาพตัวแทนจึงไมใชความจริง (Reality) แตเปนผลผลิตของการเลือกสรร 
ท่ีมีความจริงเพียงบางสวนถูกเนนย้ํา แตบางสวนถูกเพิกเฉย  ซ่ึงแตกตางจากภาพสะทอน 
(Reflection) เพราะวามีการใหคุณคาและตอกย้ําไวดวยอุดมการณของสังคม ภาพผูชายแบบเมโทร
เซ็กสชวลท่ีถูกนําเสนอผานภาพยนตรโฆษณาผูชาย นั้นก็ไมใชความจริง แตเปนส่ิงท่ีถูกสรางขึ้นให
สอดคลองกับงานโฆษณา ถูกสรางขึ้นใหสอดคลองกับสินคา โดยอาศัยรูปลักษณของผูชาย
สมัยใหมเพียงบางประการสะทอนผานตัวนักแสดง เพ่ือมาเปนสวนประกอบของภาพมายานั้น 
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ซ่ึงจากการศึกษาลักษณะภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ท่ีถูกนําเสนอใน
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สามารถอธิบายไดเปน 8 ลักษณะดวยกัน คือ 

 
1. ลักษณะภาพตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวลที่มีการศึกษา มีหนาที่การงานระดับสูง 
 

ลักษณะของผูชายท่ีภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนนําเสนอออกมาก็คือ ผูชายในเมือง
หลวง ท่ีมีหนาท่ีการงานในระดับสูง เปนผูชายท่ีมีความรูความสามารถ มีการศึกษา ในแตละวันตอง
พบปะผูคนมากหนาหลายตาและมีกิจกรรมทํามากมาย โดยนําเสนอ สะทอนผานทางบุคลิก และ
ลักษณะรูปแบบในการใชชีวิต ซ่ึงจากการวิเคราะหพบวา มีภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 10 เรื่อง 
ท่ีนําเสนอภาพผูชายลักษณะนี้อยางชัดเจน ไดแก ภาพยนตรโฆษณาเบียรสิงห, เบียรไฮเนเกน, ซุป
ไกสกัด ตราแบรนด, เครื่องดื่มลิโพ วิตันดี, กาแฟกึ่งสําเร็จรูปเนสกาแฟ, บัตรเรดดี ้เครดิต, ธนาคาร
สแตนดารดชารเตอร, บัตรเครดิต เคทีซี, ครีมนีเวีย ไวทเทนนิ่ง และ คอนโดมีเนียม ไลฟ โดยผูวิจัย
ตั้งขอสังเกตไววา ลักษณะภาพตัวแทนผูชายในลักษณะของผูชายยุคใหมนี้ มีการผสมผสานกับ
ลักษณะความเปนชายแบบเกาอยูดวย กลาวคือเพศชายยังคงถูกจัดวางไวใหเปนผูท่ีเปนใหญใน
สังคม มีอํานาจ มีความสามารถ หนาท่ีตําแหนงการงานท่ีสูง สอดคลองกับแนวคิดโฆษณากับการ
สรางภาพความเปนชาย ท่ี Warwick (1991, อางถึงในกําจร หลุยยะพงศ, 2539) อธิบายไววา การ
เลือกใชอุดมการณเดิมท่ีมีอยูในสังคมกอนหนานั้นในยุคเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม อันเนน
สังคมผูชายเปนใหญ โดยการตอกย้ําความมีอํานาจของผูชาย กําลัง ความสามารถใหกับผูชายใน
สังคม โฆษณานําเสนอภาพของผูชายผูประสบความสําเร็จ เปนผูนํา เปนเจาของอํานาจ 

 
สอดคลองกับท่ี Fejes (1992, อางถึงในกาญจนา แกวเทพ 2535) อธิบายวา ภาพลักษณ

ของความเปนชายจะปรากฏในโฆษณาในรูปของการขับรถ การดื่ม การสูบบุหรี่ การเลนกีฬา และ
การเปนนักธุรกิจ ประการสําคัญคือตองดูหนุม มีพละกําลัง ประสบความสําเร็จ มีอาชีพการงานท่ีสูง
ใชเหตุผลมากกวาอารมณ ดานของอาชีพนั้น มีความหลากหลายมากกวาผูหญิงท่ีเปนแตแมบานและ
แม  เม่ือโฆษณาสะทอนภาพของผูชายไทยเปนลักษณะแบบนี้ ก็แสดงหมายความถึงคานิยมของ
สังคมไทยในปจจุบัน วาผูชายจะเปนเหมือนในโฆษณา เปนผูชายท่ีไมใชกรรมกร การเปนคนท่ีมี
พละกําลัง หนุมประสบความสําเร็จ ก็แสดงถึงผูชายในเมืองนั่นเอง การใชเหตุผลมากกวาอารมณ ก็
คือผูชายท่ีมีการศึกษา และรูปแบบหลักของผูชายในสังคมไทยจึงเปนไปในลักษณะนี้ คือ มีลักษณะ
เปนชนช้ันกลาง หรือชนช้ันสูง มีเงิน มีการศึกษา มีตําแหนงหนาท่ีการงานและมีสังคมท่ีอยูหางไกล
จากสังคมเกษตรกรรม  
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สวนภาพยนตรโฆษณาเครื่องสําอางระงับกล่ินกาย นีเวีย, ยาสระผมคลินิก , 

เครื่องสําอางซีทีอารแอล, รถยนตโตโยตา ยาริส และรถยนตเชฟโรเลท นั้นไมปรากฏลักษณะผูชาย
นี้อยางชัดเจน 

 
2. ลักษณะภาพตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวลที่มีฐานะ เปนที่ยอมรับในสังคม 

 
ลักษณะภาพตัวแทนของผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ท่ีภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน

นําเสนอนี้คือ ผูชายในเมืองหลวง ท่ีมีความพรั่งพรอมในทุกๆ ดาน มีฐานะด ีและมีฐานะอยูในสังคม
ระดับสูง โดยสะทอนออกมาเปนบุคลิก รูปแบบวิถีชีวิต และท่ีสะทอนใหเห็นชัดเจนท่ีสุดคือ
รูปแบบการแตงกาย และสวนประกอบตางๆของการแตงกาย ส่ิงของเครื่องใชตางๆ ผูวิจัยพบวา
ภาพยนตรโฆษณาท่ีไดเลือกมาวิเคราะหนั้น ท้ังหมด 15 เรื่องจะมีการนําเสนอลักษณะผูชายนี้
ออกมาวาเปนบุคลิกของผูชายยุคใหม ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวาเปนเพราะในสังคม ผูชายจะมี
ลักษณะของผูนํา ผูชายท่ีมีหนามีตามีบทบาทในสังคม มักจะเปนผูชายท่ีมีฐานะดีอยูในสังคมท่ีมี
ระดับ เปนผูชายท่ีตองพบปะผูคนมากมายแตก็มีเวลาเพ่ือดูแลภาพลักษณของตัวเองอยูเสมอ และ
เปนผูท่ีมีกําลังซ้ือสูง เพราะมีรายไดสูง ซ่ึงจากการวิเคราะหยังพบอีกวาลักษณะผูชายแบบนี้ท่ี
ภาพยนตรโฆษณาไดนําเสนอออกมานั้น เปนเพราะสินคาตางๆ ในภาพยนตรโฆษณาเหลานั้น อิง
กลุมผูบริโภคเปาหมาย ซ่ึงเปนกลุมผูชายระดับสูงของสังคม สอดคลองกับแนวคิดความเปนชาย
แบบเมโทรเซ็กสชวล ท่ีเปนผูชายท่ีมีฐานะดี มีรายไดสูง และสอดคลองกับแนวคิดของ Wernick 
(1991, อางถึงใน กําจร หลุยยะพงศ 2539) ท่ีอธิบายวา ส่ือโฆษณาพยายามสงภาพความเปนชาย
ใหกับสังคม เพราะผูชายเปนกลุมผูซ้ือรายใหญผูมีรายไดสูง โดยสะทอนภาพความเปนชายท่ีมีอยูใน
สังคม และนําเสนอภาพของความเปนชาย ส่ือมวลชนเปนผูสรางความจริงใหสังคม ก็เทากับวา
โฆษณาเลือกความเปนชายบางประการท่ีมีอยูในสังคม เขากันไดกับสินคาหรือบริการ สะทอน
ออกมาใหกับคนในสังคมทราบ อีกท้ังผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลนี้ เปนพวกผูดีมีตระกูล มีฐานะ
การเงินท่ีดี เปนชนช้ันกลาง จึงสามารถซ้ือสินคาเหลานี้ได เพราะฉะนั้นส่ือภาพยนตรโฆษณา ก็จะ
พยายามสงเสริมสรางมายาคติชุดนี้ขึ้นมาใหผูชายในเมืองท่ีเปนแบบเมโทรเซ็กสชวลนี้ หันมาซ้ือ
สินคา  
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3. ลักษณะภาพตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวลที่ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษใน
เร่ืองรางกาย ดานสุขภาพ 

 
ลักษณะภาพตัวแทนของผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ในลักษณะนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะห

พบวา มีภาพยนตรโฆษณาเพียง 6 เรื่อง ท่ีมีการนําเสนอลักษณะผูชายแบบนี้ ไดแก ภาพยนตร
โฆษณาซุปไกสกัดตราแบรนด, เครื่องดื่มลิโพวิตันดี, บัตรเครดิตเคทีซี, เครื่องสําอางระงับกล่ิน
กายนีเวีย, ครีมนีเวีย ไวท   เทนนิ่ง และรถยนตเชฟโรเลท โดยสะทอนออกมาเปนผูชายเมืองหลวงท่ี
รูปรางดีสมสวน ดูแลเอาใจใสรักษารูปรางและสุขภาพดวยการเลนกีฬา เขาฟตเนส เลือกการกิน
อาหารท่ีมีประโยชนตอตัวเองท้ังทางตรงและทางออม ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวา ท่ีนําเสนอลักษณะ
ผูชายนี้เปนเพราะวา ผูชายท่ีมีรูปแบบการใชชีวิตในสังคมเมือง เปนคนหนุมท่ีตองเขาสังคมพบปะ
ผูคนมากมาย จึงตองอาศัยภาพลักษณท่ีดูด ีเพ่ือความไดเปรียบในสังคม จึงตองดูแลสุขภาพ รางกาย
เปนพิเศษ ลักษณะเหลานี้ เปนผลท่ีเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมและสภาพสังคม รวมถึง ลักษณะการ
ประกอบอาชีพดวย ซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัยเรื่อง Meet the Bangkok Metrosexuals ของ โอกิลวี่ 
แอนด เมเธอร (ประเทศไทย) ท่ีสรุปไววา ผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล จะใหความสําคัญกับการดูแล
รักษาสุขภาพถึงรอยละ 84 และรอยละ 64 จะดูแลรูปรางอยางดี โดยวิธีการดูแลสุขภาพคือการออก
กําลังกาย เลนกีฬากลางแจง และเขาสถานออกกําลังกาย อีกท้ังยังเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน โฆษณาพยายามเสนอรูปแบบการใชชีวิตของผูชายวา จําเปนตองมีรางกายและสุขภาพท่ี
ดี เม่ือรางการแข็งแรงสมสวน และดูดีก็จะไดเปรียบกวาผูชายอ่ืนในสังคม 
 

สวนภาพยนตรโฆษณาเบียรสิงห, เบียรไฮเนเกน, กาแฟกึ่งสําเร็จรูปเนสกาแฟ, บัตร
เรดดี้ เครดิต, ธนาคารสแตนดารดชารเตอร, ยาสระผมคลินิก, เครื่องสําอางซีทีอารแอล, และคอนโด
มีเนียม ไลฟ นั้นไมปรากฏลักษณะผูชายนี้อยางชัดเจน 

 
4. ลักษณะภาพตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวลที่ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษใน
เร่ืองผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเคร่ืองสําอางเพ่ือบํารุง 

 
จากการวิเคราะหเนือ้หาในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน พบวามีการนําเสนอลักษณะ

ภาพตัวแทนของผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ในลักษณะนี้อยู 7 เรื่อง ไดแกภาพยนตรโฆษณากาแฟ
กึ่งสําเร็จรูปเนสกาแฟ, บัตรเครดิตเคทีซี, เครื่องสําอางระงับกล่ินกายนีเวีย, ครีมนีเวีย ไวทเทนนิ่ง, 
ยาสระผมคลินิก, เครื่องสําอางซีทีอารแอล และคอนโดมีเนียม ไลฟ โดยสะทอนผูชายในเมืองหลวง
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ท่ีดูแลเอาใจใส เสริมบุคลิกภาพดวยการใชเครื่องสําอางสําหรับผูชาย และผลิตภัณฑบํารุงผิว โดย
ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ภาพยนตรโฆษณาสินคาประเภทเครื่องสําอางสําหรับผูชาย จะนําเสนอ
ลักษณะของผูชายแบบนี้อยางชัดเจนท่ีสุด เนื่องจากสินคาท่ีโฆษณามีจุดเดนท่ีเปนสินคา
เครื่องสําอางสําหรับผูชายท่ีใชเพ่ือดูแลความสวยงามตัวเองตามแบบฉบับของผูชาย สวนสินคา
กาแฟกึ่งสําเร็จรูปและคอนโดมีเนียมไลฟ ท่ีนําเสนอลักษณะผูชายแบบนี ้ก็เพราะมีการกําหนดกลุม
ผูบริโภคเปาหมายไวแลววา เปนผูชายท่ีมีรูปแบบการใชชีวิตในการดูแลตัวเอง สนใจเรื่องความ
สวยงามของตนเอง และเปนผูชายท่ีใชเครื่องสําอาง ผูวิจัยเห็นวาการท่ีส่ือโฆษณาทางโทรทัศนได
สรางภาพความเปนชายลักษณะนี้ใหกับสังคม เปนการเลือกเอาคุณสมบัติในรูปแบบของตัวแทน
ของความเปนชายนี ้ท่ีสังคมเห็นพองตองกันวาเปนส่ิงท่ีทําใหไดรับการยอมรับ คือการท่ีผูชายใช
เครื่องสําอาง ไมใชเรื่องแปลกอีกตอไป สอดคลองกับแนวคิดความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล 
(นิตยสาร Positioning, มกราคม 2549) ท่ีอธิบายวา “Metrosexual” เปนคําท่ีใชเรียกหนุมชาวกรุงท่ี
เปนผูชาย 100% ท่ีใหความสนใจเรื่องความสวยความงามมากเปนพิเศษ ใสใจดูแลตัวเองตั้งแตหัว
จรดเทา ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตัว รูปราง และผิวพรรณ ตองดูดีตลอดเวลา พวกเขาจึงใชเงินและ
เวลาเพ่ือความสวยความงามมากกวาผูชายโดยท่ัวๆ ไป ในการซ้ือเส้ือผา เครื่องแตงตัว และ
ผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ โฆษณาไดสรางความเปนชายแบบใหมนี้ และสรางความคิดวาผูชาย
สามารถใชเครื่องสําอางไดเหมือนกับผูหญิง และถือเปนเรื่องธรรมดา 

 
สวนภาพยนตรโฆษณาเบียรสิงห, เบียรไฮเนเกน, ซุปไกสกัดตราแบรนด, เครื่องดื่มลิ

โพ วิตันดี, บัตรเรดดี ้เครดิต, ธนาคารสแตนดารดชารเตอร, รถยนตโตโยตา ยาริส, และรถยนตเชฟ
โรเลท นั้นไมปรากฏลักษณะผูชายนี้อยางชัดเจน 
 
5. ลักษณะภาพตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวลที่สนใจในเร่ืองแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเร่ือง
ขาวสาร เทคโนโลย ี 

 
ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหาในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน พบวา มีการนําเสนอภาพ

ตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ในลักษณะนี้ถึง 14 เรื่อง มีเพียงภาพยนตรโฆษณาซุปไกสกัด
ตราแบรนดเทานั้น ท่ีไมปรากฏลักษณะของผูชายนี้ โดยผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวาภาพยนตรโฆษณา
ท้ัง 14 เรื่องนั้น สะทอนความเปนชายในเมืองหลวง ท่ีพิถีพิถันกับการแตงตัว ดูแลรูปลักษณ
ภายนอกใหดูดี แตงตัวดวยเส้ือผาท่ีออกแบบอยางทันสมัย มีรสนิยม รวมท้ังเครื่องประกอบการแตง
กาย และอุปกรณอิเลคโทร     นิคท่ีลํ้าสมัย เปนผูชายท่ีคํานึงถึงภาพลักษณตนเอง เพราะการท่ีมี
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ภาพลักษณภายนอกท่ีดี ก็เปนท่ีพึงปรารถนาแกคนรอบขาง เขาสังคมอยางม่ันใจ อีกท้ังการสวมใส
เส้ือผาท่ีด ีก็เปนการสะทอนฐานะทางสังคม ความทันสมัยและเปนแฟช่ันจึงเปนเหมือนลักษณะท่ี
ตองมีของผูชายยุคใหม ภาพยนตรโฆษณาท่ีนําเสนอลักษณะผูชายนี ้จึงเปนเสมือนการสรางคานิยม
ในเรื่องการแตงกายใหกับผูชายในสังคม เปนคานิยมท่ีผูชายยุคใหมจําตองมีรูปแบบการใชชีวิตท่ี
ทันสมัยท้ังการแตงตัว รูขาวสารของโลก ทันเทคโนโลยี ส่ือโฆษณาจึงมีอิทธิพลอยางมากในการ
สรางรูปแบบการใชชีวิต สอดคลองกับแนวคิดความเปนชายแบบใหมท่ี นฤพนธ ดวงวิเศษ (2544, 
อางถึงในวรรณาภรณ สุขมาก, 2547) อธิบายวา เบ้ืองหลังของคําวามาดสุภาพบุรุษท่ีนิตยสาร GM 
ไดนําเสนอนั้น คือ ความพยายามท่ีจะสรางคานิยมในเรื่องการแตงกาย และสุขภาพใหกับผูชายใน
แวดวงธุรกิจ ซ่ึงตองเครียดกับงาน ตองออกสังคมอยูเสมอ ส่ิงเหลานี้จะถูกแบงแยกวา  ควรทํางาน
อยางไรเพ่ือลดความเครียด ควรออกสังคมอยางไรเพ่ือการยอมรับนับถือ ควรแตงกายอยางไรเพ่ือให
ดูสงางาม และควรใชเวลาวางอยางไรเพ่ือผอนคลายสนุกสนาน ซ่ึงนักสังคมวิทยาไดกลาววา 
โฆษณาคือส่ิงท่ีทําใหแบบแผนการดํารงชีวิตเปนเรื่องของสไตล โฆษณาไดสรางภาพความเปนชาย
แบบใหมท่ีตองใหความสําคัญกับการแตงกาย เครื่องประดับตางท่ีหรูหรา ดูด ีเปนการเนนเรื่องวัตถุ
นิยม ใหกับสังคมนั่นเอง 

 
6. ลักษณะภาพตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวลที่แสดงออกถึงความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง 
ฉลาด กลาตัดสินใจ มีน้ําใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ เปนสุภาพบุรุษ 

 
ภาพตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวลลักษณะนี้ ผูวิจัยพบวา ภาพยนตรโฆษณาท้ัง 15 

เรื่อง มีการนําเสนอภาพตัวแทนนี้ทุกเรื่อง โดยแตละเรื่องจะสะทอนถึงการแสดงออกถึงดานหนึ่ง
ดานใดของผูชายออกมา ตั้งแต ความเปนผูนํา มีความม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาดมีไหวพริบ สามารถ
แกไขปญหาเฉพาะหนาได กลาท่ีจะตัดสินใจ มีน้ําใจตอผูอ่ืนท้ังผูหญิงและผูชาย มีความออนโยน 
นุมนวล ชางเอาอกเอาใจ และความเปนสุภาพบุรุษ นั่นคือลักษณะของผูชายเมืองหลวงยุคใหมท่ีพึง
มี โดยผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาเปนเพราะในสังคมยุคใหม ความเปนชายยังจะคงถูกจัดวางไวใหเปน
ใหญ ตอกย้ําความเปนผูนํา มีอํานาจ และความสามารถ แตยังไดผสมผสานความเปนชายแบบ เม
โทรเซ็กสชวล ท่ีมีอารมณสุนทรี ออนโยนและสงางาม ควบคูไปกับแนวความคิดเดิมดวย  

 
สอดคลองกับแนวคิดโฆษณากับการสรางภาพเปนชายท่ี กาญจนา แกวเทพ (2535) ได

อธิบายไววา ส่ือโฆษณาเสริมภาพความเปนชายแบบใหม ใหกับความเปนชายในสังคม ดานการ
แสดงออกถึงอารมณความรูสึกของผูชายออกมา จากท่ีไมเคยปรากฏมากอน ส่ิงนี้มาจากผลของ

DPU
DPU



 

137

สังคมท่ีสะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลงภาพของความเปนชายในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผูหญิงตองการ 
หรือปรารถนา และผูชายท่ีปฏิบัติไดก็สามารถเปนผูชายในหัวใจของผูหญิง ภาพผูชายในโฆษณา 
เปนดั่งกระจกสะทอนใหผูชายในสังคมไดเห็น และไดทําตาม เพ่ือใหสามารถอยูในสังคมไดและ
ไดรับการยอมรับ 

 
7. ลักษณะภาพตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวลทีพิ่ถพิีถนักับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเร่ือง ไม
วาจะเปนการกนิ การดืม่ การพักผอน หรือการเขาสังคม 

 
ภาพตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวลลักษณะนี้ ผูวิจัยพบวา ภาพยนตรโฆษณาท้ัง 15 

เรื่อง มีการนําเสนอภาพตัวแทนนี้ทุกเรื่อง โดยแตละเรื่องจะสะทอนถึงรูปแบบการใชชีวิตของผูชาย
ในเมืองหลวง การเขาสังคม การพบปะผูคนในสังคม การเลือกสถานท่ีท่ีไปพักผอน รับประทาน
อาหาร เลนกีฬาท่ีทาทาย ผาดโผน ซ่ึงสถานท่ีเหลานั้นสามารถสะทอนไดถึงรสนิยมในการใชชีวิต 
โดยผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ภาพยนตรโฆษณาจะนําเสนอกิจกรรมภายนอกบาน ท่ีมีความทันสมัย 
สะดวกสบาย เปนกิจกรรมท่ีผูชายชอบปฏิบัติ เพราะผูชาย เปนเพศท่ีถูกสังคมวางไวใหมีชีวิต
ภายนอก โลกภายนอกจึงเปนภารกิจของผูชาย สอดคลองกับแนวคิดผูชายยุคใหม ท่ีอธิบายเอาไววา 
อิทธิพลจากตางประเทศในการนิยามความเปนชายยุคใหม ไดมีการกําหนดสรางความเปนชาย จาก
ส่ือท่ีนําเสนอภาพของผูชายวา มีความโลดโผน เขมแข็ง มีกิจกรรมภายนอกบาน กลาไดกลาเสีย 
ซ่ือสัตยตอคําพูด ซ่ึงเปนคุณสมบัติของผูชายนักเลงแบบเกา แตเริ่มเอาใจใสกับการแตงตัวจนถึงการ
ระงับกล่ินตัวในแบบผูชายยุคใหม ดังนั้น ลักษณะภาพผูชายลักษณะนี้จึงมีการผสมผสานความเปน
ชายยุคเกาและใหมเขาไวดวยกัน สอดคลองกับผลการวิจัย เรื่อง Meet the Bangkok Metrosexuals 
ของโอกิลวี่ แอนด เมเธอร (ประเทศไทย) ท่ีใหความหมายของผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลไววา 
ผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลไมใชจะทุมเทความสนไปท่ีเรื่องความสวยความงามเพียงอยางเดียว แต
จะเปนผูชายทันสมัยท่ีรักสุขภาพ ชอบการเปล่ียนแปลง กลาท่ีจะเปนผูนํากระแสใหมๆ ของสังคม 
นอกจากนี้ ยังสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ เปนคนท่ีชอบเรียนรู และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
และมีความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน เพ่ือชีวิตท่ีประสบความสําเร็จ ดังนั้นภาพยนตรโฆษณาทาง
โทรทัศนท่ีผูวิจัยเลือกมาศึกษานั้นจึงมีการนําเสนอลักษณะของผูชายแบบนี้ออกมา 
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8. ลักษณะภาพตวัแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวลทีน่าชื่นชม มีเสนหเปนทีด่ึงดดูตอเพศตรงขาม 
 

ภาพตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวลลักษณะนี้ ผูวิจัยพบวา มีภาพยนตรโฆษณา 14 
เรื่อง ท่ีมีการนําเสนอภาพตัวแทนนี้ มีเพียงภาพยนตรโฆษณาเครื่องดื่มลิโพ วิตันดีเทานั้น ท่ีไม
ปรากฏลักษณผูชายแบบนี้ โดยภาพยนตรโฆษณาท้ัง 14 เรื่องนั้น นําเสนอสะทอนผูชายเมืองหลวงท่ี
นาช่ืนชมเปนท่ีดึงดูดตอเพศตรงขาม ท้ังดานรูปรางหนาตา คือผูชายท่ีมีรูปรางผอมเพรียว สมสวน มี
ใบหนาท่ีเรียว ไดรูป เรียบเนียน สะอาด และดานบุคลิกภาพ การแสดงออกท่ี ออนหวาน นุมนวล 
และเปนสุภาพบุรุษ ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวา ท่ีภาพยนตรโฆษณานําเสนอลักษณะผูชายแบบนี้ เพราะ
โฆษณาตองการท่ีจะส่ือถึงกลุมผูบริโภคเปาหมาย การเปนผูชายยุคใหม ถาจะมีเสนหก็ตองเปน
ผูชายท่ีนุมนวล คํานึงถึงภาพลักษณ มีการดูแลผิวพรรณ มีความสนใจในแฟช่ันการแตงตัว แสดงถึง
ความจําเปนในการใชเครื่องสําอาง เพ่ือสรางภาพลักษณและสรางความม่ันใจ ดังนั้นโฆษณาจึงชวย
นําเสนอภาพความเปนชายลักษณะนี้ใหเปนแบบอยาง สอดคลองกับท่ี  Wernick (1991) อธิบายวา 
โฆษณาเริ่มนําเสนอมุมมองของผูชายใหม ดวยการนําเสนอภาพของผูชายกับความสัมพันธกับ
ครอบครัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนําเสนอภาพของผูชายในฐานะของจุดดึงดูดทางเพศ (Sex Appeal) 
ก็เทากับเปนการเสนอใหเห็นถึง การลดถอยอํานาจของผูชาย ซ่ึงท้ังหมดชวยเปนแบบอยางในสังคม 
โฆษณาไดสรางภาพความเปนชายท่ีตองดูด ีเพ่ือใหผูหญิงสนใจและยอมรับ เพ่ือท่ีจะตองการโนม
นาวใหผูชายซ้ือสินคานั่นเอง 

 
5.2. สวนที่ 2 รูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
 

จากการศึกษาวิจัยรูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
ผูวิจัยไดใชทฤษฎี สัญญะวิทยา เปนทฤษฎีหลักในการวิเคราะหรูปแบบสัญญะท่ีปรากฏใน
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนท่ีสรางและถายทอดความหมาย ซ่ึงผูวิจัยพบวา รูปแบบสัญญะเพ่ือ
การบริโภคจะถูกถายทอดออกมาเปนภาพ เสียง ภาษา และสัญลักษณ โดยรูปแบบสัญญะเพ่ือการ
บริโภคดังกลาวสามารถส่ือถึงลักษณะของผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลไดอยางชัดเจน สอดคลองกับ
แนวคิดสัญญะวิทยาของ Dyer (1982, อางในกําจร หลุยยะพงศ, 2539) ท่ีอธิบายวาโฆษณาใช
แนวทางท้ังหมดของสัญญะวิทยาในการสรางความหมาย โดยถายทอดผานระบบสัญลักษณไมวาจะ
เปนคําพูด ตัวอักษร ภาพ การเคล่ือนไหว เสียง ทําใหเราเขาใจในสารท่ีสงมา การโฆษณาเปนการ
สรางความหมายเพ่ือขายสินคาไมเพียงเพ่ือการใชเพ่ือประโยชนเทานั้น ยังเช่ือมความสัมพันธของ
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สภาพสังคมท่ีแตกตางกัน สินคาจะถูกใหคุณคาของการแลกเปล่ียน โดยโฆษณาจะเปนตัวแปล
ความหมายเกี่ยวกับตัวสินคา และความสัมพันธกับมนุษย สูผูบริโภค 

 
ซ่ึงจากการศึกษารูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภค ท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทาง

โทรทัศน สามารถสรุปไดดังนี ้
 

รูปแบบสัญญะดานภาพ 
 

ในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนท่ีผูวิจัยนํามาศึกษา จํานวน 15 เรื่อง ซ่ึงในการศึกษา
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของ ภาพ เอาไววา เปนภาพผูชายเทานั้น ซ่ึงพบวาปรากฏ ภาพ
ผูชาย โดยมีการใหความหมายท่ีแสดงออกถึงความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล (นิตยสาร Positioning, มกราคม 2549) มีลักษณะดังนี้  

 
“ความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล “Metrosexual” เปนคําท่ีใชเรียกหนุมชาวกรุงท่ี

เปนผูชาย 100% ท่ีใหความสนใจเรื่องความสวยความงามมากเปนพิเศษ ใสใจดูแลตัวเองตั้งแตหัว
จรดเทา ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตัว รูปราง และผิวพรรณ ตองดูดีตลอดเวลา พวกเขาจึงใชเงินและ
เวลาเพ่ือความสวยความงามมากกวาผูชายโดยท่ัวๆ ไป ในการซ้ือเส้ือผา เครื่องแตงตัว และ
ผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ โดยไมสนใจวาใครจะคิดไปในแงอ่ืน ไมสนใจวาใครจะตีตราวาเปนเกย 
เพราะพวกเขาสรางพ้ืนท่ีใหมในสังคมและมีนิยามใหกับตนเองเรียบรอยแลว”  
 

ซ่ึงจากภาพยนตรโฆษณาพบวาลักษณะภาพผูชายท่ีพบในภาพยนตรโฆษณาท่ีผูวิจัย
ทําการศึกษา ปรากฏลักษณะผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล คือ   

 
ภาพผูชาย จะอยูในวัยทํางาน สาเหตุของการนําเสนอแบบนี้ เปนเพราะอิทธิพลแนวคิด

ของความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ท่ีถือวาวัยหนุมเปนวัยแหงการทํางาน มีความมุงม่ันทุมเท
ในการทํางาน เพ่ือชีวิตท่ีประสบความสําเร็จ อีกท้ังผูชายในแนวคิดเมโทรเซ็กสชวลจะเปนผูท่ีมี
อาชีพท่ีม่ันคง มีเงินเดือนสูง สามารถใชจายเงินในการใชจาย ซ้ือสินคาราคาแพง และใชชีวิตตามท่ี
ตนเองชอบ 
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และผูวิจัยยังพบภาพผูชายในลักษณะของ นักศึกษา ซ่ึงปรากฏในภาพยนตรโฆษณา
กาแฟกึ่งสําเร็จรูป เนสกาแฟ โดยนําเสนอความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลตามแนวคิดของความ
เปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลเชนเดียวกัน ถึงแมวาจะเปนผูชายท่ีอยูในวัยศึกษาก็ตาม 
 

รูปแบบสัญญะดานเสียง 
 

ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของ เสียง ในงานวิจัยครั้งนี้ไววา เสียงท่ีเกิดจากการพูด และ
การสนทนาเทานั้น ซ่ึงจากภาพยนตรโฆษณาท่ีผูวิจัยคัดเลือกมาศึกษา 15 เรื่องนั้น พบวาลักษณะ
เสียงท่ีพบ ปรากฏลักษณะผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล คือ 

 
เสียงท่ีแสดงออกถึงความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ไดแกประโยคท่ีวา ““แค

ปกปองอยางอาจเดียวไมพอ ตองขาว ดูด ีดวยนีเวีย ดีโอ ไวทเทนนิ่ง ฟอรเมน ใหม ความขาวใตวง
แขน ครั้งแรกของผูชาย ใหม นีเวีย ดีโอ ไวทเทนนิ่ง ฟอรเมน” พบในภาพยนตรโฆษณา
เครื่องสําอางระงับกล่ินกายนีเวีย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ท่ีใส
ใจกับความสวยงามของรางกายเหมือนผูหญงิ 

และผูวิจัยยังพบเสียงพูดของผูชายท่ีวา “เกิดเปนผูชาย ตองแตกตางและเต็มท่ี” โดยพบ
ในภาพยนตรโฆษณาครีมนีเวีย ไวทเทนนิ่ง แสดงความหมายของความเปนผูชายอยางชัดเจน วามี
ความแตกตางกับผูหญิง และแสดงถึงความม่ันใจในการใชชีวิตแบบผูชาย และประโยคท่ีวา “ชีวิต
แตกตาง ผิวแตกตาง ก็ผูชายนี่ครับ” ท่ีแสดงความเปนชายท่ีเอาใจใสดูแลผิวพรรณ 

 
อีกท้ังผูวิจัยยังพบคําพูดท่ีแสดงความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีดูแลเอาใจใสอยาง

พิถีพิถันเปนพิเศษในภาพลักษณ ความงามโดยเฉพาะใบหนา โดยพบในภาพยนตรโฆษณา
เครื่องสําอางซีทีอารแอล ในประโยคท่ีกลาววา“ซีทีอารแอล หลอครบสูตร” 

 
และผูวิจัยยังพบ เสียงท่ีแสดงออกถึงลักษณะความเปนชายท่ีมีความนุมนวล ชางเอาอก

เอาใจ ในภาพยนตรโฆษณาบัตรเรดดี้ เครดิต ในประโยคท่ีกลาววา “มีซิตี้แบงคเรดดี้ เครดิต ก็
เหมือนมีผมคอยตามใจคุณ” ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีมีความออนโยน 
ใจด ีและชางเอาอกเอาใจ 
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เสียงท่ีแสดงออกถึงความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ในเรื่องความม่ันใจใน
ภาพลักษณของตัวเอง ผูวิจัยพบในประโยคท่ีกลาววา “และส่ิงเดียวท่ีเหลืออยูกับผลเวลานี้ ก็คือเธอ” 
โดยพบในภาพยนตรโฆษณายาสระผมคลินิก รวมท้ังน้ําเสียงท่ีนุมนวล ก็แสดงถึงความเปนชาย
แบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีออนโยนอีกดวย 

 
และประโยคท่ีกลาววา “ความหลอคอนโทรลกันได ผิวหนาดูขาวอยางเปนธรรมชาติ” 

พบในภาพยนตรโฆษณาเครื่องสําอางซีทีอารแอล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดความเปนชายแบบ เม
โทรเซ็กสชวล ท่ีเปนคนเจาสําอาง ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องภาพลักษณ มี
การใชเครื่องสําอางเพ่ือชวยใหตัวเองดูดี มีเสนหตอเพศตรงขาม 

 
เสียงท่ีแสดงออกถึงความเปนชายท่ีมีความม่ันใจในตัวเองสูง กลาตัดสินสิน พบใน

ภาพยนตรโฆษณาเครื่องดื่มลิโพ วิตันดี ท่ีกลาววา ““ถาม่ันใจ ก็ปฏิเสธได ลิโพ” และขอความ 
“ม่ันใจ คุณทําได” ซ่ึงตรงกับแนวคิดความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ท่ีมีความม่ันใจ เปนผูนํา 
และกลาในการตัดสินใจ  

และเสียงบรรยาย ““มีท่ีกวางๆ จะใชทําอะไร” ท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณารถยนต
เชฟโรเลท ซ่ึงเปนเหมือนคําถามตอผูชาย ใหใชความคิดในการสรางสรรค ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความ
เปนผูชายท่ีฉลาด ชางคิดนั่นเอง ซ่ึงตรงกับแนวคิดความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ท่ีชอบท่ีจะ
เรียนรู ชอบคิดในส่ิงใหมๆ และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 

รูปแบบสัญญะดานภาษา 
 

ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของ ภาษา ในงานวิจัยครั้งนี้ไววา เปน วจนะภาษา คือ
ตัวอักษรท่ีปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนเทานั้น และ อวจนะภาษา คือ ภาษาทางกาย 
การแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ซ่ึงจากภาพยนตรโฆษณาท่ีผูวิจัยคัดเลือกมาศึกษา 15 เรื่องนั้น 
พบวาลักษณะภาษาท่ีพบ ปรากฏลักษณะผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล คือ 

 
วัจนภาษา 

 
ผูวิจับพบภาษาขอความท่ีแสดงความหมายความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ใน

ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน ดังตอไปนี้ 

DPU
DPU



 

142

 
แสดงความนุมนวล ออนหวาน จิตใจดี พบการใชภาษาท่ีแสดงออกถึงความเปนชาย

แบบเมโทรเซ็กสชวล คือ “ใจดีใหเปนนิสัย” ในภาพยนตรโฆษณาเบียรสิงห และ “แบงปน
ความสุข”, “แทนความคิดถึง”, “เปนท่ีปลอบใจ”, “แทนความอบอุน” ในภาพยนตรโฆษณา
เครื่องสําอางระงับกล่ินกายนีเวีย ซ่ึงเปนการแสดงความหมายของผูชายท่ีมีจิตใจออนโยน 
ออนหวานมากขึ้น ดูนุมนวล จึงเสมือนเปนเปล่ียนแปลงความเปนชายแบบเดิมท่ีมีความเขมแข็ง 
และหยาบกราน มาสูความเปนชายในแบบเมโทรเซ็กสชวล ท่ีเพ่ิมดานความเปนผูหญิง 

 
แสดงความเปนตัวตนความเปนชาย ผูวิจัยยังพบขอความภาษาท่ีแสดงความเปนชาย ท่ี

แสดงความเปนตัวตนอยางชัดเจน คือ “สุภาพบุรุษ” ในภาพยนตรโฆษณาเบียรไฮเนเกน และ “I 
AM” ในภาพยนตรโฆษณาบัตรเครดิตเคทีซี ซ่ึงท้ังสองขอความภาษานั้นไดบงบอกความเปนชายใน
แบบท่ีภาพยนตรโฆษณานําเสนอความเปนชายในดานนั้นออกมา 

 
แสดงรูปแบบการใชชีวิต ความทันสมัย ขอความภาษา “Are you Groovy?” ใน

ภาพยนตรโฆษณารถยนตโตโยตายาริส แสดงความเปนชายท่ีมีความทันสมัยและมีรสนิยม เพราะ
ขอความภาษา “Are You Groovy” มีความหมายแฝงถึง ความเปนคนเมืองท่ีมีวิถีชีวิตท่ีรักสนุก 
ทันสมัย ชอบของใหมๆ  

 
แสดงความม่ันใจ เปนผูนํา ผูวิจัยพบขอความภาษา “ม่ันใจ คุณทําได” ในภาพยนตร

โฆษณาเครื่องดื่มลิโพ วิตันดี ซ่ึงแสดงความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ท่ีมีความเปนผูนํา มีความ
ม่ันใจในตัวเอง สามารถทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดใหประสบความสําเร็จได 

 
อวจนะภาษา 

 
ผูวิจัยไดพบภาษากายท่ีแสดงออกเปนทาทางแสดงความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล 

ในภาพยนตรโฆษณา ดังตอไปนี ้
 

แสดงความมีน้ําใจ ออนโยน ใหเกียรติผูอื่น  ไดแก ทาทางการหักแบงไมจิ้มฟน ใน
ภาพยนตรโฆษณาเบียรสิงห ซ่ึงนอกจากมีความหมายในเรื่องความมีน้ําใจใหกันและกันในสังคม
แลว ยังเปนการเสนอมิตรภาพ การอยากทําความรูจักอีกฝายอีกดวย และทาทางการถือของใหผูหญิง 
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ในภาพยนตรโฆษณาบัตรเรดดี้เครดิต ทาทางการเล่ือนอาหารผูหญิง ในภาพยนตรโฆษณาเบียร
ไฮเนเกน ทาทางการใหดอกไมตอผูหญิง ในภาพยนตรโฆษณาคอนโดมีเนียมไลฟ รวมท้ังทาทาง
การทักทายคนอ่ืนๆ การพูดคุยอยางเปนกันเองกับผูอ่ืนท่ีอยูในตําแหนงหรือฐานะท่ีดอยกวา ใน
ภาพยนตรโฆษณาซุปไกสกัดตราแบรนด ก็เปนการใหความหมายของความเปนชายแบบเมโทร
เซ็กสชวลท่ี เปนสุภาพบุรุษ มีน้ําใจ มีความนุมนวล จิตใจออนโยน มีมารยาทในการเขาสังคม ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลจากหนังสือ เมโทรเซ็กสชวล มาเก็ตติ้ง 
(Metrosextual Marketing) ท่ีนุวีร เลิศบรรณพงษ ไดอธิบายไววา เมโทรเซ็กสชวลสมบูรณแบบนั้น 
ไมจําเปนตองจบปริญญาในระดับสูงล่ิว คาบชอนทองฝงเพชรมาแตเกิด หรือเปนลูกคุณหญิง
คุณนาย เพราะการท่ีคุณมีบุคลิกดี แตงตัวด ีสะอาดเรียบรอย มารยาทดี ใหเกียรติกับทุกคนไมแบง
ช้ันวรรณะ คุณก็เปนหนึ่งในสุภาพบุรุษท่ีผูหญิงอยากเปล่ียนนามสกุลและถวิลหา สรุป เมโทรเซ็กส
ชวล คือ สุภาพบุรุษท่ีมีรสนิยมและมีจิตใจดีงาม 

 
แสดงวิถีชีวิตความเปนชาย ไดแก ทาทางการจีบผูหญิง ในภาพยนตรโฆษณารถยนต

เชฟโรเลททาทางของผูชายท่ีเจาชู ในภาพยนตรโฆษณาคอนโดมีเนียมไลฟ และทาทางการใช
สายตาแสดงความสนใจหญิงสาว ในภาพยนตรโฆษณายาสระผมคลินิก เปนภาษากายท่ีแสดงออก
ถึงความเปนชายอยางชัดเจน เพราะการจีบผูหญิงเปนหนึ่งในวิถีชีวิตของผูชาย สอดคลองกับ
แนวคิดความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลจากหนังสือเมโทรเซ็กสชวล มาเกตติ้ง (Metrosexual 
Marketing) ของนุวีร เลิศบรรณพงษ ท่ีอธิบายวา ผูชายเมโทรเซ็กสชวลมีจุดเดนกวาผูชายท่ัวไป
ตรงท่ี มีคารมดี มีผูหญิงมาติดพันเยอะ เจาชูประตูดิน (นิตยสาร “Oyster” ฉบับเดือน กุมภาพันธ 
ค.ศ. 2002)  

 
แสดงความเปนชายที่อบอุน โรแมนติก ไดแก ทาทางการโอบกอดผูหญิงในภาพยนตร

โฆษณาเครื่องสําอางระงับกล่ินกายนีเวีย ท่ีแสดงความหมายผูชายท่ีเปนท่ีพ่ึง ใหความปลอดภัย ให
ความอบอุน ทาทางการเตนรํากับผูหญิง ในภาพยนตรโฆษณาบัตรเครดิตเคทีซี แสดงความหมาย
ผูชายท่ีมีอารมณสุนทรี มีความนุมนวลโรแมนติก ทาทางการสรางความประหลาดใจดวยการฉลอง
วันคลายวันเกิดใหผูหญิงบนเรือ  ในภาพยนตรโฆษณาธนาคารสแตนดารด ชารเตอรก็เปนการให
ความหมายของความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวลท่ี มีความออนโยน นุมนวล และมีความโรแมน
ติก รวมท้ังทาทางการไดรับความสุข ความพึงพอใจจากรสชาติของกาแฟ ในภาพยนตรโฆษณา
กาแฟกึ่งสําเร็จรูปเนสกาแฟ ก็แสดงอารมณสุนทรี ละเมียดละไม ซ่ึงเปนบุคลิกของผูชายยุคใหม 
สอดคลองกับแนวคิดโฆษณากับการสรางภาพเปนชายท่ี กาญจนา แกวเทพ (2535) ไดอธิบายไววา 
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ส่ือโฆษณาเสริมภาพความเปนชายแบบใหม ใหกับความเปนชายในสังคม ดานการแสดงออกถึง
อารมณความรูสึกของผูชายออกมา จากท่ีไมเคยปรากฏมากอน ส่ิงนี้มาจากผลของสังคมท่ีสะทอน
ใหเห็นการเปล่ียนแปลงภาพของความเปนชายในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผูหญิงตองการ หรือปรารถนา 
และผูชายท่ีปฏิบัติไดก็สามารถเปนผูชายในหัวใจของผูหญิง เฉกเชนแนวคิดความเปนชายแบบ เม
โทรเซ็กสชวลจากหนังสือเมโทรเซ็กสชวล มาเก็ตติ้ง ของนุวีร เลิศบรรณพงษ ท่ีอธิบาย ความหมาย
ของผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลไววา เปนผูชายท่ีสามารถแสดงความรูสึกออนโยนแบบผูหญิงได 
(Oscar Wilde, 1994) 

 
แสดงความม่ันใจในตัวเอง ความมีอํานาจ ไดแก ทาทางการชูสองนิ้ว ในภาพยนตร

โฆษณาเครื่องดื่มลิโพ วิตันดี ใหความหมายผูชายท่ีมีความม่ันใจสูง สามารถทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดให
สําเร็จได ทาทางการช่ืนชมในความหลอของใบหนา ในภาพยนตรโฆษณาบัตรเครดิตเคทีซี แสดง
ความหมายของผูชายท่ีมีความม่ันใจในตัวเองสูง ม่ันใจในความหลอเหลาของตนเอง ดูดีกวาผูชาย
คนอ่ืนๆ รวมท้ังทาทางการจับมือผูหญิงไวไมใหสัมผัสใบหนาของผูชาย ในภาพยนตรโฆษณา
เครื่องสําอางซีทีอารแอล ก็ใหความหมายผูชายท่ีมีอํานาจ มีความม่ันใจในตัวเองสูง สามารถบังคับ
หรือควบคุมคนอ่ืนได สอดคลองกับแนวคิดความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลจากหนังสือ เมโทร
แมน : บทบัญญัติของผูชายทันสมัยแหงศตวรรษท่ี 21 ของธีรศักดิ์ พันธุจริยา ท่ีอธิบายวา ผูชายแบบ
เมโทเซ็กสชวล จะขาดความม่ันใจไมได และกุญแจของความม่ันใจคือ ความรู การท่ีรูวาคุณคือใคร 
รูจุดแข็งจุดออนของตัวเอง ความม่ันใจ จะทําใหคุณปฏิบัติตอผูอ่ืนไดอยางดีเพ่ือไปใหถึงจุดหมาย 
และเคล่ือนไปอยางราบเรียบในดานตางๆ ของสังคม  

 
แสดงความเปนชายในเร่ืองเพศ ไดแก ทาทางการกอด จูบ เรื่องเพศสัมพันธ ใน

ภาพยนตรโฆษณาบัตรเครดิตเคทีซี ใหความหมายความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ท่ีเปนผูชาย
แทมีปฏิสัมพันธกับผูหญิง สอดคลองกับแนวคิดความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลจากหนังสือ เม
โทรเซ็กสชวล มาเกตติ้ง ของ นุวีร เลศบรรณพงษ ท่ีอธิบายวา เคาไมไดเปนเกย แตเปนหนุมท้ังแทง
และแถมยังมีศิลปะบนเตียงท่ีเยี่ยมยอด (New York Time ฉบับวันท่ี 2 มกราคม 2005) เชนเดียวกับ
การสํารวจของนิตยสาร Oyster ท่ีกลาววา เขาเปนผูชายท้ังแทง ไมไดเปนเกยอยางท่ีเขาใจ และส่ิงท่ี
นากลัวอีกขอท่ีทําใหหนุมกลุมอ่ืนอิจฉา คือพวกเขามีศิลปะบนเตียงอยูในระดับ Playboy มืออาชีพ
ทีเดียว (Oyster ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2002) 
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รูปแบบสัญญะดานสัญลักษณ 
 

ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของ สัญลักษณ ในงานวิจัยครั้งนี้ไววา เปนส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ี
สามารถแทนความหมายความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลได ซ่ึงจากภาพยนตรโฆษณาท่ีผูวิจัย
คัดเลือกมาศึกษา 15 เรื่องนั้น พบวาสัญลักษณท่ีพบ ปรากฏลักษณะผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล คือ 

 
ภาพเคร่ืองแตงกายและเคร่ืองประกอบการแตงกาย จะเปนการแตงกายแบบชุดทํางาน 

สูท และชุดลําลอง และเครื่องประกอบการแตงกายตางๆ โดยท้ังสองรูปแบบของเครื่องแตงกาย จะ
เปนชุดเส้ือผาท่ีมีความทันสมัย และเปนแฟช่ัน มีการประดับรางกายดวย ตางหู แวนตา นาฬิกา
ขอมือท่ีสวยงามทันสมัย เปนเพราะอิทธิพลแนวคิดของความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ท่ีจะให
ความสําคัญกับการแตงตัว สนใจเรื่องแฟช่ันและพิถีพิถันในภาพลักษณภายนอกมากพอๆ กับผูหญิง 

 
ภาพสถานที่ จะเปนภาพเมืองใหญท่ีมีความเจริญ รานอาหารท่ีหรูหราทันสมัย ตึก

อาคารสูงใหญ หองทํางานท่ีมีดีไซน บานรูปแบบทันสมัยสไตลโมเดิรน (Modern) รวมท้ังสถานท่ี
ออกกําลังกาย หองเซานาหรือ หองสปา และสวนสาธารณะ ซ่ึงท้ังหมดจะเปนสถานท่ีในเมืองหลวง 
เปนเพราะจากแนวคิดของความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ท่ีเปนคนเมือง มีรูปแบบการใชชีวิต
อยูในเมืองหลวงเปนหลัก ไมชอบท่ีจะออกไปนอกเมือง 

 
ภาพส่ิงของ ผูวิจัยพบ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเลนเพลงแบบพกพา (Ipod) ซ่ึงเปน

เครื่องใชท่ีทันสมัย เปนเทคโนโลยี สอดคลองกับแนวคิดความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ท่ีเปน
ผูนํากระแสใหมๆ ของสังคม และสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ อีกท้ังผูวิจัยยังพบ 
รถยนต เรือสําราญ เปนเสมือนส่ิงท่ีบงบอกถึงฐานะ ความมีระดับในสังคมของผูชาย ซ่ึงตรงกับ
แนวคิดความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ท่ีสวนใหญเปนคนมีรายไดสูง และมีอาชีพท่ีม่ันคง จึง
นิยมใชส่ิงของท่ีเหมาะสมกับฐานะ และเฟอรนิเจอร ท่ีเปนงานออกแบบท่ีทันสมัย แปลกใหม ก็ตรง
กับแนวคิดความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล เปนคนท่ีนิยมชมชอบงานออกแบบท่ีทันสมัย 

 
 ภาพอาหารและเคร่ืองดื่ม อีกท้ังผูวิจัยยังพบภาพอาหารท่ีราคาแพง ในรานอาหารท่ี
หรูหรา และเครื่องดื่มไวน แสดงความหมายใหกับผูท่ีกินและดื่มวา เปนคนท่ีมีฐานะ มีรสนิยม ซ่ึงก็
สอดคลองกับแนวคิดความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ท่ีพิถีพิถันในเรื่องการกินอาหารหรือการ
เลือกอาหารและเครื่องดื่มราคาแพง เหมาะกับฐานะนั่นเอง 
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และผูวิจัยพบวารูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภคในรูปแบบ แสงและสี ท่ีปรากฏใน

ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนท้ัง 15 เรื่องนั้น ไมไดแสดงความหมายของผูชายแบบเมโทรเซ็กส
ชวล แตแสงและสีจะสะทอนความเปนลักษณะเฉพาะของสินคาหรือบริการมากกวา 
 
5.3 สวนที่ 3 กระบวนการสรางภาพตัวแทนแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตรโฆษณาทาง
โทรทัศน 

 
จากการศึกษากระบวนการสรางภาพตัวแทนแบบ เมโทรเซ็กสชวล ในภาพยนตร

โฆษณาทางโทรทัศนนั้น ผูวิจัยพบวาเปนกระบวนการสรางโดยบริษัทตัวแทนโฆษณา ซ่ึงจะ
ประกอบดวยฝายตางๆ ไดแก ฝายบริหารงานลูกคา (Client Service) จะเปนฝายรวมรวมขอมูลทุก
แขนงท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนใหกับฝายการสรางสรรค (Creative Department) เพ่ือทําการคิด 
กล่ันกรอง และสรางสรรคออกมาเปนงานโฆษณา จากนั้นก็จะสงตอใหกับฝายผลิต (Production 
Department) ไดทําการถายทําและผลิตออกมาเปนช้ินงานโฆษณา และเม่ือไดงานโฆษณาท่ีสมบูรณ
แลว ก็จะสงตอช้ินงานใหกับฝายส่ือโฆษณา (Media Department) เพ่ือทําการลงส่ือตามท่ีได
วางแผนเอาไว ผูวิจัยพบวาบริษัทตัวแทนโฆษณาท่ีทําการผลิตภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนท่ี
ผูวิจัยเลือกมาศึกษานั้น ทุกบริษัทจะมีการกําหนดเนื้อหา รูปแบบและทิศทางการนําเสนอ ตาม
วัตถุประสงคทางการโฆษณาท่ีวางไว โดยฝายการสรางสรรคจะเปนฝายท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในการ
สรางภาพตัวแทนความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ซ่ึงกระบวนการผลิตและคัดเลือกภาพตัวแทน
ความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล พบวา มีการคัดเลือกลักษณะบางประการของความเปนชายแบบ
เมโทรเซ็กสชวล มานําเสนอในภาพยนตรโฆษณา 

 
การวิเคราะหกระบวนการสรางภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวล ในภาพยนตรโฆษณา

นั้น ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึก ฝายสรางสรรค และฝายบริหารงานลูกคา โดยจากการสัมภาษณ
ท้ังหมด พบปจจัยท่ีทําใหเกิดลักษณะภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศน 4 ปจจัย 
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 

ผูวิจัยพบวา ลักษณะภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวล ในภาพยนตรโฆษณาทาง
โทรทัศน เกิดจากภาพลักษณของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑทุกผลิตภัณฑตางถูกสรางและกําหนดใหมี 
เพศ อายุ ลักษณะ เปรียบเสมือนคนๆ หนึ่ง ซ่ึงก็คือ ผลิตภัณฑตางๆ ในภาพยนตรโฆษณาทาง
โทรทัศนท่ีผูวิจัยนํามาศึกษานี้ ไดถูกกําหนดลักษณะภาพตัวแทนแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ไวแลว
โดยเจาของผูผลิตผลิตภัณฑ ซ่ึงทําใหผลิตภัณฑนั้นมีระดับช้ันในสังคมและตรงกับระดับช้ันของ
ผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลในสังคม ไดแก รถยนตเชฟโรเลท, เบียรสิงห และเครื่องสําอางซีทีอาร
แอล สอดคลองกับทฤษฎีการบริโภคสัญญะของโบดริยารด กลาวคือภายใตสังคมบริโภคและสังคม
แหงสัญญะนี้ กอนท่ีตัวสินคาจะถูกบริโภค ตัวสินคานั้นจะตองเปล่ียนเปน “สัญญะ” เสียกอน การ
เปล่ียนตัวสินคาใหกลายเปนสัญญะแบบตางๆ นั้น มีรหัสตางๆ มากมายไมวาจะเปนการหีบหอ การ
กําหนดราคา การวางจําหนาย การวางในรานประเภทตางๆ การโฆษณา ซ่ึงโบดริยารดกลาววา รหัส
ในการแปลงสินคาใหกลายเปนสัญญะนั้น เปนรหัสท่ีมีลําดับช้ันอยางมาก ท้ังนี้เพ่ือใหสินคาตางๆ 
ทําหนาท่ีเปนส่ือทางวัฒนธรรมเพ่ือแสดงเสถียรภาพและเกียรติยศ (Status & Prestige) ของผูใช 
รหัสของการจัดระเบียบลําดับช้ันของสินคาจึงสอดคลองกับโครงสรางลําดับช้ันของสังคม คนใน
สังคมจึงรับรูตําแหนงท่ีของตัวเองในโครงสรางสังคมไดจากลําดับช้ันของสินคาท่ีเขากินใชอยู
นั่นเอง หรือการบริโภคสินคานั่นเองท่ีเปนกลไกท่ีธํารงรักษาโครงสรางทางชนช้ันของสังคม  
 

ปจจัยดานนักโฆษณา 
 
 ผูวิจัยพบวา ภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” เกิดจากการสรางสรรคจากนัก
โฆษณา ท่ีกล่ันกรอง คัดเลือกออกมาเปนภาพตัวแทนแลวนําเสนอในภาพยนตรโฆษณา ซ่ึงก็คือนัก
โฆษณาไดกําหนดสรางลักษณะความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล และใสไวในผลิตภัณฑ ซ่ึงภาพ
ตัวแทนดังกลาวจะสอดคลองกับผูใชผลิตภัณฑดวย ไดแก รถยนตโตโยตา, คอนโดมีเนียมไลฟ, ซุป
ไกสกัดตราแบรนด และเบียรไฮเนเกน สอดคลองกับทฤษฎีการบริโภคสัญญะของนักทฤษฎีสัญญะ
วิทยา ท่ีอธิบายวา โลกแหงความเปนจริงท่ีเปนอยูนั้น (given) จะยังไมมีความหมายอะไร (meaning) 
จนกวาจะมีผูกําหนดความหมายหรือมีกลไกกําหนดความหมายให บรรดาสินคาตางๆ ท่ีส่ือมวลชน
ไมวาจะเปน โฆษณา ภาพแฟช่ัน ละคร ขาว โครงการประชาสัมพันธรณรงค ฯลฯ จึงลวนแตเปน
เครื่องมือในการแปรเปล่ียนความหมายจาก “โลกท่ีเปนอยู” มาสู “สินคา” ท้ังส้ิน โดยเฉพาะ
เครื่องมือประเภทโฆษณานั้นจะเปนกลไกสําคัญในการนําเอาสินคาบริโภคและโลกทางวัฒนธรรม
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มารวมอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ท้ังนี้เพราะการโฆษณาในยุคปจจุบันนั้น มักไมคอยกลาวถึง “ตัว
สินคาท่ีจะขาย” เทาใดนั้น แตจะกลาวถึง “ผูท่ีจะใชสินคา” นั้นมากกวา 
 

ปจจัยดานตัวแสดง 
 

ผูวิจัยยังพบอีกวา ลักษณะของภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศน เกิดจากการกําหนดตัวแสดง (Presenter) ใหเปนตัวแทนของผลิตภัณฑ โดย
คัดเลือกตัวแสดงท่ีมีภาพลักษณแบบผูชายเมโทรเซ็กสชวล และเหมาะสม ไดแก บัตรเรดดี้เครดิต 
และครีมนีเวีย ไวทเทนนิ่ง สอดคลองกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ซ่ึงมักจะเปนดาราหรือคนท่ีมี
ช่ือเสียงเปนท่ีรูจักในสังคม เปนตัวแทนท่ีมีอิทธิพล หรือแสดงออกถึงความเช่ือและคานิยมในสังคม
นั้นๆ เพ่ือสามารถโนมนาวใหคนในสังคมเลือกใชผลิตภัณฑ สอดคลองกับทฤษฎีสัญญะวิทยาของ 
Goldmam (1992) ท่ีอธิบายวา การโฆษณาท่ีดีควรสรางภาพลักษณอันดีใหกับสินคา ดวยการ
เช่ือมโยงสินคาเขากับสภาพวัฒนธรรม ความเช่ือตางๆ ของสังคมเพ่ือใหเกิดการเช่ือมโยง
ความหมายสินคา เขากับสภาพชีวิตของผูดูโฆษณานั้น สงผลตอการสรางความตองการสินคาโดย
ปริยาย 

 

ปจจัยดานกลุมเปาหมาย 
 

และปจจัยท่ีสงผลกับการกําหนดลักษณะภาพตัวแทนแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ใน
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน ก็คือ กลุมเปาหมายหลักของผลิตภัณฑนั้นๆ กลาวคือ เม่ือ
กลุมเปาหมายของผลิตภัณฑเปนผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล การกําหนดลักษณะภาพลักษณและ
เนื้อหาก็ตองใหสอดคลองกันกับกลุมผูบริโภค ภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวลในภาพยนตร
โฆษณาจึงเปนลักษณะของผูชายหรือกลุมเปาหมายแบบเมโทรเซ็กสชวลนั่นเอง ไดแก บัตร
เครดิตเคทีซี, กาแฟกึ่งสําเร็จรูปเนสกาแฟ, ยาสระผมคลินิก, เครื่องสําอางระงับกล่ินกายนีเวีย, 
ธนาคารสแตนดารดชารเตอร และเครื่องดื่มลิโพ วิตันดี สอดคลองกับทฤษฎีบริโภคสัญญะของโบด
ริยารด ท่ีอธิบายวา สินคาคือส่ือท่ีผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมของมนุษย เพราะสินคามี
ความสัมพันธกับผูใช เนื่องจากคนในแตละวัฒนธรรมท่ีมีคุณลักษณะทางเพศ อายุชนช้ัน อาชีพ 
ฯลฯ จะนําเอาคุณลักษณะสวนตัวของตนเองเขาไปสัมพันธกับสินคา มุมมองนี้เปนมุมมองจาก
ปจเจกบุคคลผูใชสินคา 
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จะเห็นไดวา นักโฆษณาตองการสะทอนความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลโดยอิงจาก
ความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีมีอยูในสังคม และในขณะเดียวกัน ก็สรางลักษณะผูชายแบบ
ใหมขึ้นมาดวย คือ สะทอนลักษณะผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท้ังท่ีมีอยูกับการสรางผลิตซํ้า ตอกย้ํา
ความเปนชายเพ่ือขายสินคา จึงสอดคลองกันท้ังสินคา ผูใชกลุมเปาหมาย และนักโฆษณา อีกท้ังยัง
สอดคลองกับแนวคิดบุคลิกลักษณะ  (Personality) ท่ีอธิบายวา  นักการตลาดตองคนหา
บุคลิกลักษณะของลูกคาเปาหมาย แลวนํามาประยุกตใช เพ่ือสรางบุคลิกของผลิตภัณฑและตรายี่หอ 
(Customer Personality --> Product Personality --> Brand Personality) กลาวคือ ผลิตภัณฑ
ตางๆ ลวนถูกสรางบุคลิกลักษณะใหเปนเหมือนบุคลิกของลูกคาเปาหมายนั่นเอง  
 
5.4. สวนที่ 4 ความสัมพันธของภาพตัวแทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” กับสินคาที่โฆษณาใน
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 

 
จากการศึกษาการสรางภาพความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล ในภาพยนตรโฆษณา

ทางโทรทัศน ผูวิจัยพบความสัมพันธของภาพตัวแทนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล กับสินคาท่ี
โฆษณา โดยใชทฤษฎีสัญญะวิทยา เปนแนวคิดหลักในการวิเคราะหลักษณะของภาพตัวแทนท่ีถูก
สรางและถายทอดความหมายใหกับสินคา โดยมี 8 ลักษณะดวยกันคือ 

  
1. มีการศึกษา มีหนาท่ีการงานระดับสูง 
2. มีฐานะ เปนท่ียอมรับในสังคม 
3. ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ดานสุขภาพ 
4. ดูแลเอาใจใสตัว เองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ  เจาสําอาง  มีการใช

เครื่องสําอางเพ่ือบํารุง 
5. สนใจในเรื่องแฟช่ัน ความทันสมัย ท้ังในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี  
6. แสดงออกถึงความเปนชายท่ีมีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีน้ําใจ 

ออนโยนชางเอาอกเอาใจ เปนสุภาพบุรุษ 
7. พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน หรือ

การเขาสังคม 
8. นาช่ืนชม มีเสนหเปนท่ีดึงดูดตอเพศตรงขาม 
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ซ่ึงผูวิจัยไดจัดแบงประเภทของสินคาและบริการเพ่ืออธิบายอธิบายถึงความสัมพันธ
ระหวางประเภทของสินคาหรือบริการกับภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีถูกนําเสนอใน
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนไดดังนี ้คือ 

 
สินคาประเภทเคร่ืองดื่ม ไดแก เบียรสิงห เบียรไฮเนเกน ซุปไกสกัดตราแบรนด 

เครื่องดื่มลิโพ วิตันดี และกาแฟกึ่งสําเร็จรูปเนสกาแฟ พบวามีการนําเสนอภาพตัวแทนผูชายแบบเม
โทรเซ็กสชวลในลักษณะท่ีเหมือนกันมากท่ีสุดคือลักษณะผูชายท่ีมีการศึกษา มีหนาท่ีการงาน
ระดับสูง, มีฐานะเปนท่ียอมรับในสังคม, แสดงออกถึงความเปนชายท่ีมีความเปนผูนํา ม่ันใจใน
ตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีน้ําใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปนสุภาพบุรุษ และลักษณะ
ของผูชายท่ีพิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน 
หรือการเขาสังคม 

 
โดยในภาพยนตรโฆษณาสินคาประเภทเครื่องดื่มนี้ ไดนําเสนอภาพผูชายเมือง ท่ีมี

กิจกรรมภายนอกบาน ไมวาจะเปนท่ีทํางาน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ มีสังคมพบปะผูคนมากหนาหลายตา
เปนสําคัญ สอดคลองกับแนวคิดโฆษณากับการสรางภาพความเปนชายของ Fejes (1992) ท่ีอธิบาย
ไววา ภาพลักษณของความเปนชายยังมักปรากฏในโฆษณาในรูปของการขบัรถ การดืม่ การสูบบุหรี ่
การเลนกีฬา และการเปนนักธุรกิจ ประการสําคัญคือตองดูหนุม มีพละกําลัง ประสบความสําเร็จ มี
อาชีพการงานท่ีสูงใชเหตุผลมากกวาอารมณ ดานของอาชีพนั้น มีความลากหลายมากกวาผูหญิงท่ี
เปนแตแมบานและแม นอกจากนั้นภาพผูชาย ยังปรากฏในโฆษณาประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลอีก
ดวย ภาพของผูชายจะนําเสนออยูภายนอกบาน (Outdoor) หรือในสถานท่ีทํางานธุรกิจ เฉกเชน
แนวคิดของ Strate (1992) ไดวิเคราะหโฆษณาเบียร พบวา โฆษณาเบียรนําเสนอภาพผูชายวา ตอง
เปนผูทํากิจกรรมตางๆ ท้ังการทํางาน รวมถึงงานอดิเรกพักผอน ท่ีตองเส่ียง อดทน และชํานาญ การ
ดื่มเบียร เทากับเปนการตอบแทนวันอันหนักหนวงจากหนาท่ีการงาน เชน พบเห็นผูชายในบาร อัน
เปนสถานท่ีทําใหรูสึกผอนคลายสลัดเรื่องท่ีรับผิดชอบมาท้ังวัน 

 
สินคาประเภทบัตรเครดิตและธนาคาร ไดแก บัตรเรดดี้เครดิต บัตรเครดิตเคทีซี และ

ธนาคารสแตนดารด ชารเตอร สินคาประเภทบัตรเครดิตและธนาคาร นําเสนอภาพตัวแทนผูชาย
แบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีเหมือนกันมากท่ีสุด คือลักษณะผูชายท่ี มีการศึกษา มีหนาท่ีการงานระดับสูง
, มีฐานะ เปนท่ียอมรับในสังคม, สนใจในเรื่องแฟช่ัน ความทันสมัย ท้ังในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี, 
แสดงออกถึงความเปนชายท่ีมีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีน้ําใจ 
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ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปนสุภาพบุรุษ, พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะ
เปนการกิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขาสังคม และลักษณะผูชายท่ีนาช่ืนชม มีเสนหเปนท่ี
ดึงดูดตอเพศตรงขาม 

 
โดยในภาพยนตรโฆษณาสินคาประเภทนี้ ไดเนนการนําเสนอภาพผูชายท่ีมีฐานะท่ีดี 

สามารถใชเงินเพ่ือสนองความตองการของตนเองหรือเพ่ือคนอ่ืนได เปนภาพผูชายท่ีประสบ
ความสําเร็จ เปนผูนํา เปนเจาของอํานาจ และในขณะเดียวกันยังเสนออารมณของผูชาย ใหสามารถ
แสดงอารมณความรูสึกของตนออกมา เพ่ิมดานของความเปนหญิง คือความนุมนวล ออนโยน มี
จิตใจด ีเปนผูชายยุคใหม สอดคลองกับแนวคิดโฆษณากับการสรางภาพความเปนชายของกาญจนา 
แกวเทพ ท่ีอธิบายเอาไววา ส่ือโฆษณายังเสริมภาพความเปนชายแบบใหม ใหกับความเปนชายใน
สังคม ดานการแสดงออกถึงอารมณความรูสึกของผูชายออกมา จากท่ีไมเคยปรากฏมากอน เชน 
โฆษณานําเสนอ ภาพของผูชายท้ังความเปนพอดูแลเอาใจใสลูก หรือความเอาใจใสตอครอบครัว
และการงานในบาน ส่ิงนี้มาจากผลของสังคมท่ีสะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลงภาพของความเปน
ชายในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผูหญิงตองการ หรือปรารถนา และผูชายท่ีปฏิบัติไดก็สามารถเปนผูชายใน
หัวใจของผูหญิง ประกอบกับการเรียกรองสิทธิสตรี ก็มีสวนทําใหภาพลักษณของความเปนชายท่ี
เปล่ียนแปลง แตอยางไรก็ตามถึงแมจะนําเสนอภาพของความเปนชายแบบใหม นักวิชาการผูศึกษา
ดานความแตกตางทางเพศ ก็พบวา โฆษณายังตอกย้ําลักษณะของอํานาจ การครอบงําของความเปน
ชายอยูในระดับหนึ่ง  

 
สินคาประเภทเคร่ืองสําอางสําหรับผูชาย ไดแก เครื่องสําอางระงับกล่ินกายนีเวีย ครีมนี

เวีย ไวทเทนนิ่ง เครื่องสําอางซีทีอารแอล และยาสระผมคลินิก นําเสนอภาพตัวแทนผูชายแบบเม
โทรเซ็กสชวลท่ีเหมือนกันมากท่ีสุด คือ ลักษณะผูชายท่ีมีฐานะ เปนท่ียอมรับในสังคม, ดูแลเอาใจ
ใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุง, สนใจ
ในเรื่องแฟช่ัน ความทันสมัย ท้ังในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี, แสดงออกถึงความเปนชายท่ีมีความ
เปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีน้ําใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ, พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน 
หรือการเขาสังคม และลักษณะผูชายท่ีนาช่ืนชม มีเสนหเปนท่ีดึงดูดตอเพศตรงขาม 

 
โดยในภาพยนตรโฆษณาสินคาประเภทนี้ ไดนําเสนอภาพผูชายท่ีดูแลเอาใจใสเปน

พิเศษกับภาพลักษณภายนอกเปนสําคัญ โดยมีการใชเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑบํารุงผิว อีกท้ังมี
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การใหความสําคัญในเรื่องภาพลักษณภายนอก ความขาว และริ้วรอย เหมือนผูหญิง แตก็ยังนําเสนอ
ลักษณะของการเปนท่ีดึงดูดทางเพศ มีกิจกรรมภายนอกบานดวยเชนเดียวกัน สอดคลองกับแนวคิด
โฆษณากับการสรางภาพเปนชายของ Wernick (1991, อางถึงใน กําจร หลุยยะพงศ, 2539) ท่ีอธิบาย
วา โฆษณานําเสนอภาพของผูชายผูประสบความสําเร็จ เปนผูนํา เปนเจาของอํานาจ เปนอุดมการณ
เดิมท่ีเนนผูชายเปนใหญ เม่ือสังคมเริ่มเกิดแนวคิดเรื่องปจเจกบุคคล อันมาพรอมกับการเปดตลาด
สินคาประเภทเนนความสวยงาม เฉกเชนเดียวกับสินคาเสริมความงามของผูหญิง ภาพของความ
เปนชาย ก็ผนวกแนวคิดปจเจกบุคคลสนใจตอสุขภาพรางกาย ความงามของตนเอง ควบคูแนวคิด
เดิมท่ีเนนอํานาจของผูชาย สินคาประเภทเครื่องสําอางสําหรับผูชาย จึงตางตองการท่ีจะสรางและ
ตกแตงความงามใหผูชาย ลักษณะผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลนี้ จึงถูกผลิตซํ้าออกมาเรื่อยๆ ผูชายใน
อุดมคต ิหรือคานิยมแบบผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลนี้ ก็จะถูกสรางใหสอดคลองกับสินคาท่ีวางขาย
อยูในปจจุบัน 
 

สินคาประเภทรถยนต ไดแก รถยนตเชฟโรเลท และรถยนตโตโยตา ยาริส นําเสนอภาพ
ตัวแทนผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีเหมือนกันคือ ลักษณะผูชายท่ี มีฐานะ เปนท่ียอมรับในสังคม, 
สนใจในเรื่องแฟช่ัน ความทันสมัย ท้ังในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี, แสดงออกถึงความเปนชายท่ีมี
ความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีน้ําใจ ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปน
สุภาพบุรุษ, พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน 
หรือการเขาสังคม และลักษณะผูชายท่ีนาช่ืนชม มีเสนหเปนท่ีดึงดูดตอเพศตรงขาม 

 
โดยในภาพยนตรโฆษณาสินคาประเภทนี้ ไดนําเสนอผูชายท่ีมีความเดนชัดในบุคลิก 

เปนผูชายท่ีทันสมัย เปนผูชายยุคใหม มีความม่ันใจ โดยอิงจากบุคลิกของรถยนต นั่นคือภาพ
ตัวแทนผูชายเปนบุคลิกของรถยนต และเปนความสัมพันธกับผูใชสินคาอีกดวย สอดคลองกับ
ทฤษฎีการบริโภคสัญญะของ ชอง โบดริยารด (กาญจนา แกวเทพ, 2541, 2544) ท่ีอธิบายไววา 
สินคามีความสัมพันธกับผูใช เนื่องจากคนในแตละวัฒนธรรมท่ีมีคุณลักษณะทางเพศ อายุชนช้ัน 
อาชีพ ฯลฯ จะนําเอาคุณลักษณะสวนตัวของตนเองเขาไปสัมพันธกับสินคา มุมมองนี้เปนมุมมอง
จากปจเจกบุคคลผูใชสินคา สวนการเลือกใชและเลือกซ้ือสินคานั้น จะรับใชกฎเกณฑทาง
วัฒนธรรมของมนุษยซ่ึงหมายความคนในชนช้ันใดจะบริโภคสินคาแบบใด ก็ตองเปนไปตาม
กฎเกณฑทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น อีกท้ังภาพยนตรโฆษณาสินคาประเภทนี ้ยังแสดงถึงลักษณะ
ของสินคา  คือ  รถยนตสามารถชวยสรางภาพลักษณใหกับผูใช อีกดวย สอดคลองในเรื่อง
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ความสัมพันธระหวางคนกับสินคา เปนความสัมพันธในเชิงสัญญะ กลาวคือใชสินคาเพราะเปน
สัญลักษณท่ีทําใหเรามีเอกลักษณท่ีแตกตางไปจากคนอ่ืนๆ 

 
สินคาประเภทที่อยูอาศัย ไดแก ไลฟคอนโดมีเนียม ไดนําเสนอภาพตัวแทนผูชายแบบ

เมโทรเซ็กสชวลในลักษณะ ของผูชายท่ี มีการศึกษา มีหนาท่ีการงานระดับสูง, มีฐานะ เปนท่ี
ยอมรับในสังคม, ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องผิวพรรณ เจาสําอาง มีการใช
เครื่องสําอางเพ่ือบํารุง, สนใจในเรื่องแฟช่ัน ความทันสมัย ท้ังในเรื่องขาวสาร เทคโนโลยี, 
แสดงออกถึงความเปนชายท่ีมีความเปนผูนํา ม่ันใจในตัวเองสูง ฉลาด กลาตัดสินใจ มีน้ําใจ 
ออนโยนชางเอาอกเอาใจ และเปนสุภาพบุรุษ, พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะ
เปนการกิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขาสังคม และลักษณะผูชายท่ีนาช่ืนชม มีเสนหเปนท่ี
ดึงดูดตอเพศตรงขาม 

 
โดยในภาพยนตรโฆษณาสินคานี้ เนนการนําเสนอภาพผูชายท่ีมีความม่ันใจในตัวเอง

สูง มีรูปแบบการใชชีวิตแบบคนเมืองท่ีทันสมัย มีสังคม เพราะคุณลักษณะของสินคาเอ้ืออํานวย มี
ความเหมาะสม และชวยใหผูชายท่ีไดเปนเจาของสินคานี้ สามารถใชชีวิตในแบบดังกลาวได จึง
นําเสนอภาพตัวแทนผูชายในลักษณะดังกลาว สอดคลองกับทฤษฎีบริโภคสัญญะของกาญจนา แกว
เทพ ไดอธิบายไววา จากพ้ืนฐานแนวคิดของนักทฤษฎีสัญญะวิทยา โลกแหงความเปนจริงท่ีเปนอยู
นั้น (Given) จะยังไมมีความหมายอะไร (meaning) จนกวาจะมีผูกําหนดความหมายหรือมีกลไก
กําหนดความหมายให โดยเฉพาะเครื่องมือประเภทโฆษณานั้นจะเปนกลไกสําคัญในการนําเอา
สินคาบริโภคและโลกทางวัฒนธรรมมารวมอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ท้ังนี้เพราะการโฆษณาใน
ยุคปจจุบันนั้น มักไมคอยกลาวถึง “ตัวสินคาท่ีจะขาย” เทาใดนั้น แตจะกลาวถึง “ผูท่ีจะใชสินคา” 
นั้นมากกวา 

 
อีกท้ังผูวิจัยยังพบความสัมพันธของภาพผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลกับสินคาหรือ

บริการจากการเลือกรับตีความของผูชมท่ีเปนผูชายแบบ เมโทรเซ็กสชวล กับภาพตัวแทนผูชายแบบ
เมโทรเซ็กสชวลในภาพยนตรโฆษณา โดยการสัมภาษณในเชิงลึก ซ่ึงผูชมท้ัง 15 คน ตางเห็น
ตรงกันวา ภาพยนตรโฆษณาไดนําเสนอความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลออกมา โดยอิงจาก
ความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีมีอยูในในสังคม และภาพผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีโฆษณา
เลือกมานําเสนอนั้น ก็เปนตัวแทนของสินคานั่นเอง ดังคํากลาวของคุณกฤษฎา อยูอุบล ท่ีกลาวไววา 
“อยางโฆษณาของครีมนีเวีย มันชัดเจนมากครับ เพราะสินคามันเปนของผูชาย ลักษณะผูชายแบบนี้

DPU
DPU



 

154

แหละท่ีบอกเราไดวา ครีมนีเวีย ตองเปนผูชายแบบนี้ท่ีใชหรืออยากใหใช” สอดคลองกับแนวคิด
รูปแบบการดําเนินชีวิตของ Joseph T. Plummer (1974) ท่ีไดช้ีใหเห็นวา การศึกษารูปแบบการ
ดําเนินชีวิตจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวางแผน และการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ท้ังใน
ดานการกําหนดผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมาย การวิเคราะหตลาด การวางตําแหนงสินคา (Product 
Positioning) การส่ือสาร (Communication) การวางกลยุทธในการใชส่ือ (Media Straegies) การ
ประเมินสถานการณของสินคาหรือแบรนด และการแนะนําสินคาใหมเขาสูตลาด โดยสรุปแลว
แสดงใหเห็นวาภาพยนตรโฆษณาไดเลือกภาพตัวแทนผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลใหเปนตัวแทน
ของสินคาหรือบริการนั้น ก็จากรูปแบบการใชชีวิตของผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลในสังคมนั่นเอง 

 
และผูวิจัยยังพบวาจากความสัมพันธดังกลาวขางตน ทําใหผูชมท่ีเปนผูชายแบบเมโทร

เซ็กสชวล เกิดความคิดท่ีวา ถาใชสินคาหรือบริการนั้นแลว ก็จะไดรับสงเสริมภาพความเปนชาย
แบบเมโทรเซ็กสชวล ดังคํากลาวของคุณวีรพล ศรีสวัสดิ์ ท่ีกลาววา “สินคามันบอกเราไดวา เปนคน
อยางไร อยางโฆษณารถยนตเชฟโรเลท ถาผมใชรถรุนนี้ คนอ่ืนๆ อาจจะมองวา เปนผูชายแบบใน
โฆษณา สวนตัวผมก็ไดเปนผูชายแบบนั้นทันที” แสดงใหเห็นวา ภาพยนตรโฆษณาไดนําเสนอภาพ
ความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลใหเปนตัวแทนของสินคาหรือบริการ และสินคาหรือบริการนั้น
จะสงเสริมภาพลักษณใหกับผูใชสินคานั้นไดโดยบริยาย แตท้ังนี้ท้ังนั้นภาพยนตรโฆษณาทาง
โทรทัศนท่ีนําเสนอภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ก็ยังไมสามารถโนมนาวใหผูชายแบบเม
โทรเซ็กสชวลตัดสินใจซ้ือไดในทันที แตขึ้นอยูกับปจจัยดานคุณภาพของสินคา และความจําเปนใน
การใชมากกวา 

 
บทสรุป 

 
โดยภาพรวม จากการศึกษาสรางภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ในภาพยนตร

โฆษณาทางโทรทัศนท่ีไดกลาวไวขางตนนั้น จะเห็นวาภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนนั้นไดสราง
ภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล โดยเลือกสะทอนภาพบางลักษณะออกมาเปนภาพตัวแทน 
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนท้ัง 15 เรื่องนั้น มีการนําเสนอภาพความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กส
ชวล ในลักษณะท่ีเหมือนกันและแตกตางกัน  

 
ซ่ึงลักษณะของความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีพบในภาพยนตรโฆษณาทาง

โทรทัศนนี้ จะแสดงออกในรูปแบบสัญญะ ท่ีส่ือความหมายของความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล 

DPU
DPU



 

155

โดยจะถูกถายทอดออกมาเปนภาพ เสียง ภาษา และสัญลักษณ โดยรูปแบบสัญญะเพ่ือการบริโภค
ดังกลาวสามารถส่ือถึงลักษณะของผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลไดอยางชัดเจน  รูปแบบภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศนนี้จึงเปนการสรางความหมายเพ่ือขายสินคา และยังเช่ือมความสัมพันธของ
สภาพสังคมท่ีแตกตางกัน สินคาหรือบริการจะถูกแทนคุณคา โดยภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน
จะเปนตัวแปลความหมายเกี่ยวกับตัวสินคา และความสัมพันธกับมนุษย สูผูบริโภค กระบวนการ
ผลิตภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวล จะเปนกระบวนการผลิตโดยบริษัทโฆษณา ซ่ึงฝาย
สรางสรรคงานโฆษณาจะเปนฝายท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการกําหนดลักษณะของภาพตัวแทน และ
เนื้อหาของภาพยนตรโฆษณา 

จากผลการวิจัยท่ีไดนี ้ ผูวิจัยสามารถสรางแบบจําลองการสรางภาพความเปนชายแบบ
เมโทรเซ็กสชวลในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนไดดังนี ้
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ภาพที่ 5.1. ภาพแบบจําลอง “ดอกเดยีว” การสรางภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลใน
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทศัน 

 
ผูวิจัยไดตั้งช่ือแบบจําลองนี้วา “ดอกเดียว” โดยสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 
เรารูจักดอกไม วามีสวนประกอบหลักๆ ไดแก สวนเกสร และสวนกลีบดอก ดอกไมจะ

สวยงามได ก็เม่ือดอกไมนั้นแยมกลีบดอกบานสะพรั่ง ซ่ึงสวนของกลีบดอกท่ีเรียงซอนกันอยาง
สวยงามนั้นจะผลิบานออกมาจากสวนกลางของดอกท่ีเปนเกสร อวดโฉมความงดงามทาทายสายตา
ตอผูพบเห็น เชนเดียวกับการสรางภาพความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวลในภาพยนตรโฆษณา
ทางโทรทัศน ท่ีรูปแบบลักษณะของความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ท่ีอวดโฉมออกมาจาก
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บริษัทผูผลิตงานโฆษณา ซ่ึงจะมีปจจัยตางๆ ท่ีชวยใหเกิดการสรางรูปแบบลักษณะความเปนชาย
แบบเมโทรเซ็กสชวล ไดถูกกล่ันกรอง เลือก และผลิตสราง ออกมานําเสนอภาพความเปนชายแบบ
เมโทรเซ็กสชวลนั้นสูผูบริโภคเปาหมายอยางงดงาม 

 
สามารถแบง “ดอกเดียว” แหงการสรางภาพความเปนชายแบบ เมโทรเซ็กสชวลใน

ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน ออกเปนสองสวน ดังนี ้
 

สวนที่ 1 เปนสวนสําคัญท่ีกอใหเกิดกระบวนการสรางภาพความเปนชายแบบเมโทร
เซ็กสชวล โดยบริษัทโฆษณามีหนาท่ีสําคัญในการผลิตภาพยนตรโฆษณา ท่ีรวบรวมขอมูลจากทุก
ทิศทาง มาประมวล กล่ันกรอง และเลือกลักษณะบางอยางของความเปนชายออกมานําเสนอ โดยมี
ปจจัยท่ีกอใหเกิดการเลือก การผลิตสรางภาพความเปนชาย 4 ปจจัย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ, ปจจัย
ดานนักโฆษณา, ปจจัยดานตัวแสดง และปจจัยดานกลุมเปาหมาย 

 
สวนที่ 2 เปนสวนท่ีเกิดจากการแยกแยะ กล่ันกรอง เลือก ผลิตสรางอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับขอมูลและปจจัยตางๆนั้น นําเสนอภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ได 8 
ลักษณะ  

 
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจับไดพบปจจัยท่ีทําใหเกิดกระบวนการสรางภาพความเปนชาย

แบบ เมโทรเซ็กสชวล ในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 15 เรื่อง เพียง 4 ปจจัยเทานั้น ผูวิจัยเห็น
วา ในดอกเดียวนี้ ถาพบปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีสวนทําใหเกิดกระบวนการสรางภาพความเปนชาย สวน
ท่ี 1 ของ ดอกเดียว ก็จะมีสวนแบงหรือเกสร มากขึ้นได และสวนท่ี 2 ท่ีเปนกลีบดอก ก็สามารถท่ีจะ
มีมากขึ้นได ถาผูผลิตโฆษณา เลือก ผลิตสรางภาพผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลในลักษณะอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 8 ลักษณะท่ีผูวิจัยพบ  อีกท้ังถาในอนาคตบริษัทโฆษณาตางๆ มีการคนพบปจจัย
ใหมๆ ท่ีไมเหมือนกับท่ีผูวิจัยพบ และกอใหเกิดลักษณะผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลแบบใหมท่ีไม
เหมือนหรือมากกวาท่ีผูวิจัยพบในครั้งนี้ ดอกไมแหงการสรางภาพความเปนชายในภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศน อาจมีหลายดอกก็ไดเชนเดียวกัน 
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5.5. อุปสรรคในการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนบางเรื่องนั้น ผูผลิตท่ีเปนฝาย
สรางสรรคงานโฆษณา เปนชาวตางประเทศและไมไดทํางานประจําอยูในบริษัทโฆษณาในประเทศ
ไทย ผูวิจัยจึงไมสามารถท่ีจะทําการสัมภาษณได ทําใหผูวิจัยเลือกจํานวนภาพยนตรโฆษณาไดเพียง 
15 เรื่องเทานั้น 
 
5.6. ขอเสนอแนะทั่วไป 

 
1. ควรทําการศึกษาภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนท่ีนําเสนอความเปนชายในอดีตและ

ปจจุบัน เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะความเปนชายท่ีเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
2. แนวคิดดอกเดียว นักโฆษณาสามารถนําไปใชเพ่ือพัฒนา ทําใหเกิดผลในเชิงธุรกิจใหดีขึ้นได 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 
1. การศึกษาในครั้งนี้ ไดศึกษาภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลเฉพาะส่ือภาพยนตร

โฆษณาทางโทรทัศน จึงควรมีการศึกษาในส่ืออ่ืนๆ ดวย เพ่ือเปรียบเทียบภาพความเปนชายท่ี
นําเสนอในส่ือท่ีแตกตางกัน 

2. การศึกษาในครั้งนี้ ไดศึกษาภาพความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลเฉพาะภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศนของไทยเทานั้น จึงควรมีการศึกษาภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนจาก
ตางประเทศท่ีมีการลงส่ือในประเทศไทยดวย เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบลักษณะการนําเสนอภาพ
ความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีมีความแตกตางกันทางดานวัฒนธรรมและสังคม 

3. ควรสัมภาษณเจาะลึกกลุมผูชมผูหญิง เพ่ือเปรียบเทียบทรรศนะคติตอการนําเสนอภาพ
ผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล 
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สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2550 
คุณกาน ศรีจิรพร 
Associate Creative Director 
บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน (Creative Juice/G1) 
ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา เบียรสิงห เร่ือง “ใจดี” 
 
ผูวิจัย : วัตถุประสงคในการโฆษณาเรื่องนี้ เปนอยางไรครับ 
คุณกาน : เม่ือกอนสิงหจะเนนพรีเซนท ความเปนไทยออกมาเปนทุงขาวบาเรย มีเบียรสิงห เม่ือกอน
หนังจะเปนแบบนั้น เปนความเปนไทย ความเปนเอกลักษณ เนนภาพท่ีสวยงาม แตยุคหลังตลาดมัน
เริ่มเปด เปดกวางใหเบียรนอกเขามา แชรของสิงหตกลงมาเหลือแค 15%  เบียรนอกรวมท้ังเบียรชาง
เองก็เขามาแชร  โจทยของลูกคาจึงเปล่ียน ทําใหภาพลักษณมีความทันสมัยมากขึ้น เม่ือกอนคนดื่ม
เบียรจะเปนพวกชาวบาน กงกันอยูริมนา ก็ตองลบภาพอันนั้นออก โจทยจึงกลายเปนเพ่ือคนรุนใหม 
กลุมเปาหมายท่ีเคยเปนคนแบบสมัยนูน ก็เปล่ียนเปนคนรุนใหม คาแรคเตอรของคนรุนใหมก็เลยถูก
เซ็ทขึ้นมา ผูชายเริ่มมาสําอางเม่ือยุคหลัง เม่ือกอนผูชายจะไมคอยแตงตัว ไมคอยสนใจผิวหนา 
รางกาย ทรงผม จริงๆ มันมาจากเทรนเมืองนอก คนท่ีแบบมีอันจะกินตองใชชีวิตในสังคม ก็เลยตอง
มีคานิยมวา คุณจะทําตัวเองยังไงใหดูดีท่ีสุดเพ่ือใหคนรอบๆ ขางยอมรับ คือถาเม่ือกอนเราไถนาอยู
กลางทุง เราก็ไมตองสนใจวาจะแตงตัวยังไง ทรงผมยังไง แตตอนนี้มันไมใช ทํางานในเมือง ไลฟ
สไตลมันเปล่ียนไปหมด ตางกันออกไป และคานิยมดวย เรื่องของวัตถุนิยมเพราะฉะนั้น ภาพลักษณ
ท่ีมันออกมาในงานโฆษณา มันก็เลยตองมีแนวโนมไปตามไลฟสไตลของคนในปจจุบัน ทําไมตอง
ไปนั่งกิ๊บเกในบารเทๆ เหลหญิง เพราะง้ันภาพพวกนี้จึงถูกสะทอน ถูกสรางภาพพวกนี้ใหคนดูรูสึก
วา นี่แหละไลฟสไตลของเรา ถาเราไลฟสไตลแบบนี ้ก็ตองกินเบียรยี่หอนี้  
ผูวิจัย : มีปจจัยในการเลือกกลุมเปาหมายอยางไรครับ 
คุณกาน : เพราะวาไลฟสไตลแบบคนท่ีกินเบียร จริงๆ สิงหเปนเบียรท่ีราคาถูกกวาเบียรนอก แตบุญ
รอดเองท่ีแบงเบียรใหเปนเกรด แบงเปนเซ็กเมน กลุมผูชายแบบนี้ ตองเบียรแบบนี้ เวลาการทํา
ตลาดของโฆษณา เคาจึงตองไปเจาะกลุมเปาหมายวา คนแบบนี้ รายไดเทานี้ ไลฟสไตลแบบนี้ ก็จะ
จับแบงออกมาราคาก็ถูกเซ็ทถูกตั้งขึ้น ท้ังๆ ท่ีรสชาติก็ไมแตกตางกันมากนัก ถูกบรรจุอยูในแพ็กเกจ
ตามความชอบของคนกลุมนี ้เราเองก็ถูกเซทไวหมดแลว คนท่ีทํามาเกต็ติ้งเคาบอกไวหมดแลว คนนี้
เอบวก คนนี้บี คนนี้ซีลบ คนนี้ตองดื่มแบบนี้แบบนั้น มันถูกเซทโดยไมรูตัว มันมาจากตางประเทศ 
และเราก็รับไวหมด สังคมมันเปล่ียนแปลงไปตามเวลา เราจึงตองลุกขึ้นมาแตงตัวกันใหเขากับคน
ในสังคมเดียวกัน เพราะไมง้ันอาจถูกดูถูกได ถาใสกางเกงยีนสตัวละรอยสองรอย 
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ผูวิจัย : ถายทํายากม๊ัยครับ 
คุณกาน : ก็หารานท่ีดูเกๆ รานนึงไว ก็ไมยากเทาไหร สวนเรื่องเส้ือผาหนาผมของตัวแสดงก็เอา
แบบสบายๆ ลําลองหนอย แตเราตองการส่ือใหเห็นถึงความมีน้ําใจ ไมใชเอาแตทันสมัยอยางเดียว 
ผูวิจัย : แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผูชายเมโทรเซ็กสชวลหนอยครับ 
คุณกาน : คือมันเปนเทรนท่ีถูกถายทอดมาจากเมืองนอก แลวเราก็รับมาท้ังระบบ คือระบบทุนนิยม 
รับมาทุกอยางท้ังเทคโนโลยี ไลฟสไตลวิถีชีวิตความเปนอยู อันนี้ก็เปนสวนหนึ่งท่ีถูกถายทอดมา 
และเราก็ไมปฏิเสธ ท่ีจะรับดวย คือเลียนแบบเลยและเราไมสามารถคงความเปนตัวเราไดดวย 
ผูวิจัย : ภาพผูชายในหนังโฆษณาละครับ 
คุณกาน : เหมือนกัน เหมือนเมืองนอก เคาเสนอแบบไหน เราก็นําเสนอแบบนั้น 
ผูวิจัย : ผูชายในอนาคตจะเปนยังไงครับ 
คุณกาน : ในอนาคตชายไทยอาจจะมองแตตัวเองเปนหลัก ไมคอยสนใจรอบขาง เพราะทําตาม
ตางประเทศ 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2550 
คุณนพรัตน สระบัว 
Creative Group Head 
คุณอรุณทิพย กวานดา 
Account Director 
Wunderman Bangkok 
ผูสรางสรรคงานโฆษณาทางโทรทัศน  
สินคา บัตรซิตี้แบงค เรดดี้ เครดิต เร่ือง “มีคนคอยตามใจ” 
 
ผูวิจัย : วัตถุประสงคในการโฆษณาเรื่องนี้ คืออะไรครับ 
คุณอรุณทิพย : มันเกิดมาจากการตลาดกอน ทางการตลาดมันมีการแขงขันสูง โจทยของการตลาด
คือเพ่ิมยอดขายแนๆ พอมาดูโฆษณาท่ีผานๆ มา เราดูวาอยูขั้นไหนแลว Product เราอยูขั้นไหน จาก
การศึกษา เราก็จะรูวา Product ของเรา มันตองเกิดการ remind ช่ือดวย เนื่องจากเปน product ท่ีเปน 
finance มันยากท่ีจะไปกระตุนใหคนใชจาย เราจึงตองสราง image ใหกับสินคาวา ซิตี้แบงค เรดดี้ 
เปนเงินก็จริง  แตเงินตัวนี้จะทําใหคุณมีชีวิตท่ีงายขึ้น ในขณะท่ีไมไดหมายความวา จะใหใชจาย
สุรุยสุราย  การสราง image จึงสําคัญและทําใหสราง royalty และวัตถุประสงคอีกอยางคือ ตองจําได
งายดวย ใหคนรูจัก ซิตี้แบงคมากขึ้น เพราะเราเริ่มจะเขาใกล consumer  จึงตอง educate เพราะ
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กลุมเปาหมายของเรา เปนชายหญิงคนเริ่มทํางานท่ีมีอายุ 25 ปขึ้นไป เปนกลุมท่ีไมได high 
จนเกินไป เปนกลมท่ีระดับซี บวก รายไดหม่ืนกวาบาทขึ้นไป มีสังคม เฮอาไปเรื่อยเปอย มีการใช
จายเงินไดดวยตัวเอง พฤติกรรมก็ กินขาวนอกบาน มีกลุมของตัวเองไปเท่ียวบาร 
ผูวิจัย: ท้ังผูชายและผูหญิง 
คุณนพรัตน : เทาๆ กัน แตจากประสบการณ และผลวิจัย ผูหญิงใชจายมากกวา และการใชพรีเซ็น
เตอรผูชายจะมีแนวโนมในการจูงใจมากกวา target โดยหลักจะเปนผูหญิง เราเลยใชผูชาย เราดูจาก
ผลวิจัย พฤติกรรมผูบริโภคดวย และ target ท่ีเราเลือกไวเคารูจัก product เรามากนอยแคไหน 
คุณอรุณทิพย : ในแงของ brand image และตัว product เอง เราจึงตองศึกษาวากลุมเปาหมายรูจักเรา
มากนอยแคไหน มีขอดีอะไร ขอดอยอะไร ในการโฆษณามันมีปญหาหลายอยางไมวาจะเปนตัว 
product เองท่ีเปนเงิน คา budget ในการโฆษณา การลงส่ือโฆษณาถาลงไมตอเนื่องก็จะไมเกิดการ
จดจํา จาก history ของ ready credit เนี่ย การจดจําคอนขางนอย เราจึงเอาจุดนี้เปนโจทยดวย ซ่ึงจุดนี้ 
เองท่ีนํามาคิด จุดเดนของ ready credit คือ มันสามารถกดเงินไดทันทีท่ีตู atm  มันเหมือนเปนวงเงิน
สวนบุคคลท่ีคุณสามารถใชดวยตัวเองได จะกดเม่ือไหรก็ได ไมเสียคาธรรมเนียม ดอกเบ้ียสูงกวา
บัตรเครดิต แตมันมีความสะดวกมากกวา การจายเงินคืนก็สามารถจายขั้นต่ําได key benefit พวกนี้ 
เราตองส่ือใหลูกคาทราบวา เราเปนใคร แตกตางจากบัตรเครดิตอ่ืนๆ อยางไร และอีกจุดหนึ่งคือ 
ready credit นี้ สามารถส่ังจายเปนเช็คไดดวย นั่นคือโจทยท้ังหมด คือ ทําไงใหรูจักเรา แยกความ
แตกตางออกระหวางบัตรเครดิต ทําใหคนรูวา benefit ท่ีเคาจะไดมีอะไรบาง และทําใหชีวิตเคามัน 
flexi อยางไร เกิดความคลองตัวอยางไรบาง  ซ่ึงในตอนนั้น เทรนในการใช idol มาโฆษณาก็มี
มาแลว 
คุณนพรัตน : คือตองยอนกลับไปวาเราตองการสรางความแตกตาง คูแขงมันเยอะในตลาด เราจะทํา
อยางไรใหมันฉีกออกไป ซ่ึงยอมรับวามันมีการใช presenter แตก็ออกมาในรูปของตัวบุคคล ไมใช
ลักษณะจับตองได เคาอาจจะ import เขามา และไมมีบทบาทอะไรกับแบงคมาก ไมไดพูดถึงตัวตน
ของแบงค การเอาอนมาเปน presenter อนไมใชเปนคนใชบัตร อนเปน ready credit 
ผูวิจัย : เปนตัวแทน 
คุณนพรัตน :  เพราะอะไรถึงเปนอน  ทําไมแตกตางจากบัตรอ่ืนอยางไร คือ ตัวแทนนี้ เปนเหมือน
คนท่ีแบบคุยกับใครก็ได ยิ้มแยมแจมใส และ friendly กับทุกคน พรอมท่ีจะชวยเหลือ เพราะมันมี
หลากหลายของ benefit  กด atm ได 24 ช่ัวโมง สามารถโทรเปล่ียนวงเงินในบัตรไดเปนเงินกอนได 
แลวแบงจายไป เลือกใชเงิน ใชสวนลด คือมันมีความหลากหลาย เพราะฉะนั้น คนคนนี้จึงสามารถ
ตามใจคุณไดทุกอยาง อยากไดเงินกอน กด atm อยากไดสวนลด ก็ตามใจคุณมากๆ แลว พอเปน
แบบนี้ ก็ได character ท่ีเราตั้งไว เซ็ทไว มันก็ไป match กับการหาดาราซักคนท่ี match กับ target 
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ดวย target เปนคนมีเงินเดือนหม่ืนกวาบาท ชอบดารา เราจึงเลือกหา แลวดาราคนไหนละท่ีมี 
character แบบนี้ ไมทําตัวเส่ือมเสียช่ือเสียงตอสังคม เราคัดหลายคน ทําการบานกับ production 
house จนมาสรุปท่ีอน 
คุณอรุณทิพย : เราดู background ดวยวา ณ ตอนนี้ positioning ภาพลักษณของดารามันอยูท่ีจุดไหน 
และเปนเพราะ product ดวย การเอาดาราซักคนมาเปนตัวแทนจึงตองดูมาก คือ ตองนาจดจํา รักษา 
brand image ของแบงคดวย และดูแนวโนมในอนาคตดวยวาดาราจะทําส่ิงไมดีไดงายหรือยากแค
ไหน 
คุณนพรัตน : และการใชอนก็ไมผิดหวัง 
คุณอรุณทิพย : ซ่ึงตอนนั้น อนจะชวยเหลือเรื่อง tsunami ภาพของอนจึงดูเปนคนดี พรอมท่ีจะ
ชวยเหลือ ออกหนังสือเพ่ือไดเงินไปชวยเหลือ ภาพท่ีเราเห็นคือทุกงานกิจกรรมชวยเหลือ จะมีอน
แจมอยูเสมอ ชวยสรางโรงเรียน ภาพท่ีออกมา จาก objective แรกท่ีเราคิดไววา product มันตองใกล 
consumer อนเลยเปนตัวแทนท่ีชัดเจน คือจากโจทท่ีเรามีกับ benefit ท่ีคุณวรรณสรางใหเปน 
character กับคนคนนี้ match เขาไปเรื่อยๆ จึงเห็นภาพชัดเจนวา ใชแลว อนคือคนท่ีตอบโจทย 
คุณนพรัตน : คือผลท่ีออกมา มันทําใหจํางายขึ้น วา อนคือ Citibank ready credit เพราะจาก 
wording ท่ีเคาพูดมันตอกย้ําได เพราะเราก็มีปญหากับช่ือ ใครๆ ก็ใชช่ือ ready credit แตเราเปนเจา
แรก เราจึงตองตอกย้ําช่ือ 
คุณอรุณทิพย : และจากการสํารวจงานท่ีออกไปแลว ปรากฏวา brand awareness ไดเขาเปาคนสาม
รถท่ี correct brand ได เรียกไมผิด คือ ผลงานเราคอนขางชัดเจน 
คุณนพรัตน : เสริมเรื่องเมโทรเซ็กสชวล เส้ือผาอน แนนอนความเปนตัวอน อนใสอะไร คือตัวเคา
เปนคนสําอางอยูแลว ดูทันสมัยระดับนึง เปนพวก health conscious เหมือนกัน sport man ดวย ดูแล
ตัวเองท้ังการเลนกีฬา เลือกกินอาหาร และก็เรื่องความคิด มีโลกของเคาเอง เส่ือผาในหนัง คือเส้ือ 
shirt ลําลอง โทนสีเปนโทน Citibank ฟาขาว ก็ไมไดแฟช่ันมาก เอาตรงกลางระหวางอนกับ brand 
image แตอาจเปนเพราะ character เคาเองท่ีใครๆ ก็บอกวาเปนลักษณะเมโทร 
ผูวิจัย : เรื่องของการลงส่ือละครับ 
คุณอรุณทิพย : กลุมเปาหมายท่ีเปน mass เนี่ย ส่ือท่ีใชแนนอนคือ tvc รองลงไปตองเปน press ad 
และมี select target คือลง ดาราเดลี การวางแผนก็คือ ในเม่ือเราสราง character จากตัวดารา 
กลุมเปาหมายก็มีพฤติกรรมไมแตกตางจาก character ดาราท่ีเราวางไว มันเขากลุมกัน 
คุณนพรัตน : ท่ีสําคัญคือเราพูดกับใครพูดอยางไร target อยูท่ีไหน และเสริมใหอีกนิดนึง กับ
ขอความในหนัง benefit ท่ีเราพูด พูดถึง ready credit ตามใจคุณ แบงชัดๆ คือ กด ATM ตัวท่ีสองคือ
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เงินกอน สามคือส่ังจายเช็คแทนเงินสด ตามใจ คือคุณจะใชแบบไหน เราก็ตามใจคุณได เลือกใชได 
flexi มาก คําวาตามใจจึงมาไดแบบถูกท่ีถูกทาง 
คุณอรุณทิพย : และถาสังเกตในหนัง คือ ผูหญิงจะเลือกซ้ือ monitor มันจะมี gimmick ตรงท่ี อนให
คําแนะนํา คือไมใหฟุมเฟอย เปน corporate brand นิดนึง คือเพ่ือสังคมไมใหใชแบบฟุมเฟอย มันจึง
ออกมาใน image ท่ีดี  
คุณนพรัตน : และ story line ของเราก็ไมไดเปนแบบวา ฉันอยากได ฉันตองได คือผูหญิงหันมาหา
อน แลวอนก็พรอมท่ีจะเปนท่ีพ่ึงพาได ไมใชแบบเชียรใหซ้ือ เปนเหมือนเพ่ือน หรืออยางชวยถือ
ของ คือใหเปนคนในแบบเดียวกัน งายๆ มีอะไรปรึกษาได ชวยได  
คุณอรุณทิพย : ในหนังท่ีเราเห็น เราไมสามารถพูดทุกอยางไดหมอ การส่ือภาพท่ีออกมา นิดๆ 
หนอยๆ มีความหมายท้ังส้ิน ท่ีคุณวรรณตั้งใจ คือ อนมาชวยถือของ เปนการชวยเหลือ เปนภาพท่ี
แทนคําพูด 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผูชาย เมโทรฯ 
คุณนพรัตน : แนวโนมมันมีมานานแลว แตมาเริ่มมีมากๆ เปนแบบท่ีสําอางมาก แมน แตชอบดูแล
ตนเอง มีโลกสวนตัว ไมมีกรอบ ไปตัดอิสระภาพไมได ชอบหาหมอผิว มีเส้ือผารานดังๆ มีดีไซน
ของตัวเอง ก็แปลกๆ กวาเมือกอน ผูชายก็แบบแมนโคตร หนาก็ลางน้ําเปลา แตก็มีผูชายอายุ 80 ท่ี
เปนเมโทรดวย ดูแลตัวเองมากขึ้น เพราะกระแส คือมันดูมีอิทธิพลมากๆ 
คุณอรุณทิพย : คนตีกอลฟ แบบคนแกๆ ก็เริ่มหาครีมกันแดด 
คุณนพรัตน : คือมันมีอิทธิพลมากกับผูชายทุกวัย 
คุณอรุณทิพย : คือสนใจตัวเองมากขึ้น เห็นแกตัวมากขึ้น เก็บตัวไมสนใจสังคม ในอนาคตผูหญิงจะ
นําหนามากขึ้น เพราะผูชายเริ่มไมจริงจัง เม่ือกอนจะรับผิดชอบ ความเทาเทียมกันของผูหญิง ก็ทํา
ใหเปนแบบนี้ คือตอนนี้ มันมี product ของผูชายมากขึ้น ผูชายก็เลยไมอายท่ีจะใช ไมอายท่ีจะรัก
สวยรักงาม 
คุณนพรัตน : มันเปนตลาดท่ีโตมาก คือบางแบรนดไมมีโฆษณาก็อยูได 
ผูวิจัย : ภาพของผูชายในโฆษณา 
คุณนพรัตน : คือเรามองวามันอยูท่ีวัตถุประสงคของงานแตละงาน แตละ product วาเปนแบบไหน 
กลุม target ไหนมากกวา ดูตามโจทยมากกวา 
คุณอรุณทิพย : ส่ือมีบทบาทมากภาพของผูชายในหนัง ก็มีอิทธิพลมาก เด็กๆ ก็ยังเลียนแบบความ
เปนเมโทรฯ 
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สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 
คุณอดุลยวิชย ชวาลา 
Copy Writer 
Leo Burnet Thailand 
ผูสรางสรรคงานโฆษณาทางโทรทัศน  
สินคา รถยนตเชฟโรเล็ท เร่ือง “กวาง” 
 
ผูวิจัย : วัตถุประสงคในการโฆษณาเรื่องนี้ คืออะไร 
คุณอดุลยวิชย : เปนการพูดถึง Feature ของรถ Optra Estate คือส่ือสารวากวาง มีชองเก็บของท่ีกวาง
กวารถ Estate ท่ัวๆ ไป Estate เปนรูปแบบของรถ ของยี่หออ่ืนๆ เปน Estate ท่ีเนนรูปทรง ดีไซน 
แต Optra นี่ทําชวงหลังเปนพิเศษ คือบอกตรงนั้น 
ผูวิจัย : กลุมเปาหมายเปนอยางไร 
คุณอดุลยวิชย : ชายหญิง การตลาดตองทําชายหญิง เปนคนเมือง แตโดยท่ัวไปคนจะเขาใจวารถ
แบบนี้เปนรถครอบครัว แตคนซ้ือไมไดซ้ือเพราะมีครอบครัวแลวอยากไดรถใหญ คนซ้ือเพราะ
ชอบกับดีไซนแบบนี้มากกวา 
ผูวิจัย : เนื้อหาของหนังโฆษณาเปนอยางไร 
คุณอดุลยวิชย : Brand Character คือมันเปนรถรุนนึงของ Optra อยูแลว ซ่ึงคือ รถท่ีมีความเปน
ผูชายสูง และเปนผูชายท่ีเราเรียกกันวา Bachelor Attitude คือ ผูชายโสดและ Attractive พอมันเซ็ท 
Character ของสินคา เม่ือออกรุนใหมมาก็ Continue ตอไป 
ก็เลยเปนลักษณะของตัวแสดง 
ผูวิจัย : ภาพของผูชายในหนังเปนอยางไร 
คุณอดุลยวิชย : คือเม่ือไอเดียมันถูก Link ดวย Character ก็ คิดวาผูชายแบบนี้มีรถแบบนี้แลวจะใช
ทําอะไร เม่ือไดเรืองตรงนั้น ตัวแสดงก็ตองใหออกมาเปนแบบนั้นท้ังไอเดียและ Character 
ผูวิจัย : กระบวนการสรางสรรคงานโฆษณาเปนอยางไร 
คุณอดุลยวิชย : เราตองคิดกอนวาเราจะส่ือสารอะไร คือ ถาเราบอกแครถกวางมีพ้ืนท่ีกวางแลวก็
เปนอะไรก็ได เราจึงคิดกอนวา Mood ของหนังจะเปนอยางไร Character เปนอยางไร เพราะทุก
อยางเราตีกรอบไวแลว เรื่องราวจะเปนอยางไร กอนท่ีเราจะไดเรื่องเราตองได Line มากอน เปน 
Concept Idea ขึ้นมากอนวา ถามีรถแบบนี้ คุณจะใชทําอะไรก็ไดตามท่ีคุณตองการ คุณก็คือ ผูชาย
แบบนั้น คือก็ไดออกมาวาใหคุณไปคิดเองวาจะใชทําอะไร หนังทําหนาท่ีเปน Inspiration ใหกับคน
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ดูวามีรถแบบนี้ก็คงเจงนะถาจะทําแบบนั้นแบบนี้ได แลวคอยๆ Scope มาแลวคอยคิดวารูปแบบเปน
อยางไร 
ผูวิจัย : ลงส่ืออยางไรบาง 
คุณอดุลยวิชย : หลักก ็TVC และมี Mag. Ad., Press Ad. ก็มีท้ังนิตยสารผูชายผูหญิงดวย และมีวิทยุ 
Billboard 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับผูชายเมโทรเซ็กสชวล 
คุณอดุลยวิชย : ผมไมเช่ือวาผูชายธรรมดาจะดูดอยกวา คือคนท่ีไมดูแลตนเองก็ไมแตกตาง ผมวา
มนุษยทุกยุคก็รักสวยรักงามอยูแลว อยูท่ีวารักมากนอยแคไหน เพียงแตวาเปนเรื่องของการตลาด
มากกวา กอนหนานี้มันยังไมมี Product และ Service ท่ี Serve ผูชายขนาดนี้ พอการตลาดมาเจาะ
กลุมนี้ ก็เลยมีคนซ้ือ และถูกสรางใหเปนเทรนดขึ้นมา คนท่ีตามเทรนดก็เกิดเปนกลุมใหมขึ้นมา ถูก
ปลูกฝงจากการตลาดของผูผลิต 
ผูวิจัย : ภาพของผูชายในงานโฆษณาเปล่ียนไปอยางไร 
คุณอดุลยวิชย : ไมคอยเปล่ียนนะ ทุกคนก็ดูแลหวีผมนะ สังเกตุโฆษณาพวก Beauty ของผูชายก็มี 
Limit เหมือนกันเพราะถามากไปก็อาจดูไมใชผูชายไป 
ผูวิจัย : คิดวาแนวโนมผูชายในอนาคตเปนอยางไร 
คุณอดุลยวิชย : ผมไมคิดวาจะมีมากกวานี้นะ เพราะพฤติกรรมก็ไมเหมือนผูหญิง อาจเปนเพราะ
ประชากรชายมากขึ้น พวกรักสวยรักงามก็มากขึ้นไปเปนสัดสวน และสวนสินคาตางๆ ก็จะตองมี
มากขึ้น พัฒนามากขึ้น แตลักษณะของผูชายแบบนี้คงจะไมกลืนความเปนธรรมชาติของผูชายแทๆ 
ไปหรอก เพราะผมคิดวามันเปนการสําอางท่ีมากเกินปกติของผูชาย 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2550 
คุณสุธีรพันธุ  สักรวัตร 
Associate Director 
Lowe Worldwide 
ผูสรางสรรคงานโฆษณาทางโทรทัศน  
สินคา แชมพูขจัดรังแค คลินิก เคลียร เร่ือง “มีคนคอยตามใจ” 
 
ผูวิจัย : วัตถุประสงคในการโฆษณาสําหรับคลินกิ เคลียรคอือะไร 
คุณสุธีรพันธุ : กระตุนใหกลุมเปาหมายเห็นความสําคญัของความม่ันใจท่ีเกดิจากการมีสุขภาพของ
ผมท่ีดี ไรรังแคในการเขาใกลเพศตรงขาม  
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ผูวิจัย : กลุมเปาหมายเปนใคร มีลักษณะอยางไรครับ 
คุณสุธีรพันธุ : ชาย-หญิง อายุ 18-35 ป ในเมือง มีรูปแบบการใชชีวิตท่ีซับซอน ใหความสําคญักบั
ภาพลักษณของตวัเองรวมท้ังสุขภาพท่ีดีของผม ในการดึงดดูความสนใจและส่ือสารกับเพศตรงขาม 
ผูวิจัย : มีปจจัยอะไรบางในการกําหนดการนําเสนอเนื้อหา 
คุณสุธีรพันธุ : รูปแบบการใชชีวติของกลุมเปาหมายท้ังหญิงและชาย โดยเฉพาะพฤติกรรมวิธีการ
ดึงดูดความสนใจเพศตรงขาม สองก็วิธีการทําตลาดของคูแขงในกลุมเดยีวกนั และตลาดรวมแชมพู
ท้ังหมด และสามคือกลยุทธการสรางแบรนด  
ผูวิจัย : ภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวลท่ีสรางขึน้มีลักษณะอยางไร 
คุณสุธีรพันธุ : ใหความสําคญัการการดูแลสุขภาพตวัเองโดยเฉพาะหนาและผม เพ่ือภาพลักษณท่ีดี
ในการดึงดดูความสนใจของคนรอบขาง ใชผมเปนสวนหนึ่งในการส่ือสารความรูสึก และสราง
ความม่ันใจ 
ผูวิจัย : มีกระบวนการสรางสรรคงานโฆษณาอยางไร 
คุณสุธีรพันธุ : เริ่มจากศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค แลวก็วิเคราะหหามุมมองในการนําเสนอท่ี
นาสนใจในกลุมเปาหมายได จากนัน้กส็รางสรรคบทภาพยนตรโฆษณา ทํา Story board และ 
ตัวอยางอางอิงสําหรับแนวทางการผลิต เสร็จแลวก็คดัเลือกผูผลิตภาพยนตรโฆษณา นกัแสดง และ
สถานท่ี สุดทายก็ทําขั้นตอนการถายทํา ตัดตอ และทําเสียง 
ผูวิจัย : มีการวางแผนการลงส่ือโฆษณาอยางไร 
คุณสุธีรพันธุ : ครอบคลุมรายการท่ัวไป โดยเนนใน ชวง Prime Time และใชความถ่ีในการ
ออกอากาศคอนขางสูง 
ผูวิจัย : มีความเห็นเกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” อยางไร 
คุณสุธีรพันธุ : เปนกลุมผูชายในเมืองท่ีเนนความสําคญัของสุขภาพและภาพลักษณของตวัเองเพ่ือ
การเขาสังคม ถือเปนการใชชีวติอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะคลายกับผูบรโิภคผูหญิง เนื่องจากผูผลิต
สินคามีการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับสินคากลุมนี้เพ่ือผูชายมากยิ่งขึน้ 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับความเปนชายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
คุณสุธีรพันธุ : เพราะสังคมเมืองมีความซับซอนในการใชชีวิตมากขึน้ ผูชายมีกิจกรรมท่ีตองทําใน
หนึ่งวนัมากกวาแคงานและบาน และพวกเขาก็มีความจาํเปนท่ีตองรักษาสุขภาพและภาพลักษณ 
เพ่ือบุคลิกภาพท่ีดรในการทํางานและเขาสังคม นอกจากนี้การท่ีมีกําลังซ้ือสินคาฟุมเฟอยมากยิ่งขึน้
ก็ทําใหผูบริโภคผูชายสามารถลองใชบรกิารหรือสินคาใหมท่ีเม่ือกอนเพ่ือผูหญิงเทานัน้ 
ผูวิจัย : ชวยเปรียบเทียบลักษณะความเปนชายในโฆษณาในอดีตและปจจุบันหนอยครับ 
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คุณสุธีรพันธุ : แนวโนมผูชายท่ีปรากฎในโฆษณาปจจบัุนจะเห็นความออนไหวทางอารมณมาก
ยิ่งขึ้น ใหความสําคญักับการดูแลตัวเองเพ่ือดงึดดูเพศตรงขามและการเขาสังคม แตขณะเดียวกนัก็มี
ความตองการความเปนตวัของตวัเอง แตกตางและโดดเดนกวาคนอ่ืน มีฐานะท่ีดขีึ้นโดยเฉพาะใน
เมือง จึงใหความสําคญักับภาพลักษณจากการใชสินคาฟุมเฟอยมากยิ่งขึ้น และพวก Celebrity ท่ี
ปรากฏในโฆษณาสงผลตอการเลียนแบบการประสบความสําเร็จโดยมีสินคาเปนตัวเช่ือม 
ผูวิจัย : แนวโนมความเปนชายในอนาคต 
คุณสุธีรพันธุ : ลักษณะการแสดงออกของความเปนชายจะพัฒนาตามรปูแบบการใชชีวิตท่ี
หลากหลายมากยิ่งขึน้ จากเดมิท่ีมีแคความบึกบึน แข็งกราว หรือการพยายามไมแสดงออกทาง
อารมณ แตลักษณะใหมนี้ ซ่ึงในอดตีเปนของผูหญิงเทานัน้ จะไดรับการยอมรับ สินคาและบริการ
เหลานั้น ก็จะไดรับการยอมรับจากผูชายในวงกวางมากยิ่งขึ้น แมรสนิยมเรื่องเพศจะไมเปล่ียนแปลง
ก็ตาม 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2550 
คุณชวลิต โรจนกฤษดาราม 
ตําแหนง Senior Copy Writer บริษัท เอฟซีบ ี(FCB) 
ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
สินคาเคร่ืองสําอางระงับกลิ่นกายนีเวีย โรลออน เร่ือง “ที่ตรงนี้” 
 
ผูวิจัย : วัตถุประสงคในการโฆษณาเรื่องนี้ คืออะไร 
คุณชวลิต : โจทยของ Whitening ตอนแรกคือ สราง Need ใหผูชายอยากใช มันไมมีหรอกท่ีผูชาย
ปกติ จะมาสนใจเรื่องรักแร เพราะวามันไมจําเปน เราจึงสรางความจําเปนใหเคา จากผลการวิจัย มัน
ก็ผลวา จริงๆ มันไมไดไปโชวใครหรอก แตถามีส่ิงหนึ่งท่ีชวยใหขาวละ ก็เหมือนไดเพ่ิมพิเศษมา 
พอไดใชแลวมันก็ติด เหมือนเราเคยใชแลวมันดี ก็ใชตอไป  มีเพ่ิมใหขาวขึ้น  มันดีกวาไมมี ก็เลยไม
มีใครอยากใชแบบเดิมท่ีไมมีขาว เพราะราคาก็ไมไดแตกตางกันมาก และท่ีสําคัญคือ ผูชายมัน
สําอางมากขึ้น ใสใจตัวเองมากขึ้น ก็เลยเปน Segment ใหม ตลาดใหม อยางในอเมริกา ญี่ปุน มันมี
มาก อีกท้ังตัวดารา นักกีฬาดังๆ มันชวยสรางใหเปนกระแส คือคนมองวา ก็อยากเจงแบบนี้
เหมือนกัน ก็ไมไดเปนเกยนี่นา แตใชเครื่องสําอางเยอะแยะ คนรูสึกวามันทําใหตัวเองมันดีขึ้นไง 
เส้ือผา หนาผม และภายในดวย เราขายพวกผูชายใสน้ําหอม ประเภทนี้ มีระดับหนอย ตอนแรกเราก็
ไมแนใจนะ ไป Research มาไดคําตอบวา ไมเห็นจําเปนเลย วงแขนขาว แตเม่ือ Product มันมีอยู
แลว ก็ลองทําดู คือตอนทํา จะตองพูดอยางไรใหเคาตองการ ก็เลยใชผูหญิงเปนตัวเลาเรื่อง วาผูชาย
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จะรูม๊ัยวาท่ีตรงนี ้วงแขน มันพิเศษ มันเหมือนการเตือนผูชาย กระตุนใหดูแลหนอยนะ ผูชายอาจ
มองขามแตผูหญิงสนใจนะ  แลวก็ไดแนวคิดวา ถาจะกอดใครซักคนเนี่ย บริเวณไหนมันไดใกลชิด
กับผูหญิงมากท่ีสุด ก็คือชวงลําตัว หนาอก ออมแขน ก็เลยคิดวา บริเวณพวกนี้นาจะไดรับการดูแล
เปนพิเศษ คือเปนบริเวณท่ีมีความหมาย มีความหมายอะไร เราก็เนนเกี่ยวกับการกอด เชน กอดตรง
นี้ แทนความคิดถึง แทนความหวงใย เปนท่ีพักพิง เปนท่ีปลอบใจ ก็เลยสรางเปนเรื่องท่ีเนน
ความสําคัญใหกับชวงออมกอด เลยตองดูแลเปนพิเศษ แลวเราก็เพ่ิมเขาไปอีกวา วันนี้แคปกปองไม
พอ ตองขาวดวย เพราะเราเปนแบบ Whitening ทําใหรูสึกดีขึ้นอีก 
ผูวิจัย : กลุมเปาหมายเปนใครครับ 
คุณชวลิต : กลุมเปาหมายจะเปนเด็กมหาลัย พวก  First jobber คือพวกเด็กมหาลัยเพ่ิงจะ
แตกเนื้อหนุม และสาวๆ สนใจ พวกทํางานก็ตองพบปะผูคน เริ่มทํางานใหมๆ เราเลยอยากใหคน
พวกนี้หันมาสนใจตัวเองหนอย เพราะอาจจะเกิดเหตการณ เกิด expression ความรูสึกไดเสมอ เมือน
เราตั้งใหเคา จุกประเด็นใหเลย เราดูกระแสดวยวาเดี๋ยวนี้ผูชายมันดูแลตัวเองมากขึ้น ก็พวกเมโทร
เซ็กสชวล แตเราไมได focus วา life style อยางนี้ อยางนั้น ก็แคผูชายท่ี take care ดูแลตัวเองมากกวา 
ผูวิจัย : ถายทํายากหรืองายยังไงบางครับ 
คุณชวลิต : การถายทําประมาณ 3 วัน แตกวาเรื่องจะผาน board จะขายผาน 4 เดือน เพราะลูกคา
เปล่ียนบอย 
ผูวิจัย : ผูชายท่ีใชในโฆษณานี้ปนอยางไรบางครับ 
คุณชวลิต : การเลือก Presenter นีเวียเนี่ย เคาเนน inter เพราะวาเคา worldwide ตองออนแอร
ตางประเทศดวย เวียดนาม อินโด แถบเอเชียแปซิกฟก และนีเวียตองเปน look แบบฝรั่งแบบคอ
เคเช่ียน พวกลาตินอเมริกา   มันจะมีลักษณะแบบฝรั่งผมดํา จับตองได ก็เลือกมาจากโมเดลล่ิงตาง
ประเทศ 
ผูวิจัย : ลักษณะหรอืบุคลิกเปนอยางไรครับ 
คุณชวลิต : ในหนังเรา Set Character ไวแบงตาม Product ถาเปน Whitening เรา Set ไววาเปนผูชาย
ท่ีอบอุน โรแมนติก  
ผูวิจัย : ตองการส่ือออกมาอยางไรครับ 
คุณชวลิต : Hug me a thousand word หนังจะส่ือใหไดแบบนี ้คือ มันมีความหมายมากมายเลยนะ ท่ี
ตรงนี ้วงแขนเนี่ย 
ผูวิจัย : ลงส่ืออยางไรครับ 
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คุณชวลิต : ส่ือหลักเลย TVC อยางเดียว เพราะสินคามัน Mass มาก สวนการโฆษณามันตางจาก
หนัง นีเวียท่ัวไปดวย คือเรื่องนี้มันเปนเพลง ทําใหคนจํางายดวย เพลินดี สวนเรื่องสินคายอดขึ้น 
100% เลย ก็เปนเพราะโฆษณาดวยนะ และตัวนีเวียก็เปนแบรนดท่ีแข็งแรงดวย คือมัน Mass มาก 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับผูชายเมโทรเซ็กสชวล 
คุณชวลิต : ตอนนี้ผูชายเมโทรอาจกลายเปนความเคยชิน คือ มันเริ่มเปนเรื่องปกติแลวท่ีเห็นผูชาย
สําอาง ใชเครื่องสําอาง ดูแลตัวเอง เพราะวาหนาท่ีการงานท่ีตองพบผูคน Look ท่ีดูดีก็สงผลดี ก็เลย
คิดวาหลังๆ มานี่ กระแสมันเริ่มเบาลง แตผูชายดูแลตัวเองมากขึ้นมาก จนกลายเปนเรื่องธรรมดา 
Life Style แบบหลังเลิกงานไปเท่ียวใชของด ีสมเหตุสมผลก็ซ้ือเลย ใชชีวิตเต็มท่ี เลยกลายเปนเรื่อง
ปกติไป 
ผูวิจัย : เปรียบเทียบผูชายในภาพยนตรโฆษณาหนอยครับ 
คุณชวลิต : ผูชายในหนังโฆษณา มันก็แลวแตวาในหนังพูดกับใครมากกวา มันก็ซํ้าๆ กันนะพอเปน
เมโทรก็พูดเรื่อง Life Style ทํางานดีๆ ใชชีวิตเต็มท่ี ในชวงเวลานึง พอมีเงิน ก็หาส่ิงท่ีตอบสนอง 
 Need ตัวเอง ทองเท่ียว เส้ือผา เปนวงจรในชวงเวลานึงมากกวา คือก็ตาม สินคา สินคาผูชาย
มันมีหลายแบบ ดานเครื่องสําอางมันเริ่มเขามา ภาพก็เลยเห็นผุชายท่ีดูแลตัวเองมากขึ้น ภาพท่ีส่ือ
ออกมาเลยคลายกัน 
ผูวิจัย : ใชงบไปเทาไหรครับ 
คุณชวลิต : ใชงบ Production ไป 5-6 ลาน และลิขสิทธ์ิหนังนี้ก็เปนของนีเวียเลย เคาซ้ือไป ออนแอร
ประเทศอ่ืนๆ ดวย 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2549 
คุณนรนิตย ยาโสภา 
Copy Writer 
บริษัท ลีโอ เบอรเนท ไทยแลนด (Leo Burnet Thailand) 
ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
สินคา เบียร ไฮเนเกน เร่ือง “สุภาพบุรุษ” 
 
ผูวิจัย : วัตถุประสงคในการโฆษณาเรื่องนี้ คืออะไร 
คุณนรนิตย : ย้ําช่ือ ไฮเนเกน มันตอเนื่องกันมาจากเรื่องกอนหนานี้ท่ีเปน ซูชิบาร 
ผูวิจัย : กลุมเปาหมายเปนอยางไร 
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คุณนรนิตย : ผูชายท่ีนิยมดื่มเบียร เปนแบบคนทํางาน มีระดับหนอย เพราะไฮเนเกนมีราคาท่ีสูงกวา
เบียรไทย 
ผูวิจัย : เนื้อหาของหนังโฆษณาเปนอยางไร 
คุณนรนิตย : ก็เปนเรื่องของสุภาพบุรุษท่ีมีน้ําใจตอสุภาพสตร ีโดยใชเบียรเปนเหมือนตัวชวย คือก็
เปนคนท่ีมีไอเดียนะ 
ผูวิจัย : ภาพของผูชายในหนังเปนอยางไร 
คุณนรนิตย : เพราะเราคิดเอาไวกอนวา นาจะเปนคนแบบไหนด ีมันตอเนื่องมาจากเรื่องท่ีแลว ท่ีเรา
ใหเปนผูชายท่ีเปนสุภาพบุรุษ เรื่องนี้ก็เลยเปนสุภาพบุรุษเหมือนกัน แตคนละสถานการณ คือแสดง
ความเปนสุภาพบุรุษกับคนอ่ืนๆ เปนคนท่ีดูด ีเอาเปนแบบอยางได 
ผูวิจัย : กระบวนการสรางสรรคงานโฆษณาเปนอยางไร 
คุณนรนิตย : ก็จากเรื่องท่ีแลว เราก็เลยคิดวา นาจะเปนโตะจีน แบบท่ีมีถาดหมุนบนโตะ ก็เสนอ
ลูกคาไปหลายเรื่องเหมือนกัน แตสรุปกันท่ีเรื่องนี้ 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับผูชายเมโทรเซ็กสชวล 
คุณนรนิตย : เนี๊ยบขึ้น ดูดีขึ้น คิดก็ดีขึ้น ดูสะอาด ไมตองแมนแบบแกรง ดีนะเพราะเคาดูแลตัวเองดี
ไงครับ 
ผูวิจัย : ภาพของผูชายในงานโฆษณาเปล่ียนไปอยางไร 
คุณนรนิตย : ก็เปล่ียนไปนะ เม่ือกอนอาจตองเปนฮีโร แบบเกงๆ แตเดี๋ยวนี้เนนดูดี อยูท่ีตัวสินคา
ดวยนะ คือมันมีพวกเครื่องสําอางของผูชายมากขึ้น 
ผูวิจัย : คิดวาแนวโนมผูชายในอนาคตเปนอยางไร 
คุณนรนิตย : ก็นาจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น ไมอายท่ีจะใชเครื่องสําอาง 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2550 
คุณภารุจ ดาวราย 
Creative Director  
บริษัท โลว ประเทศไทย จํากัด (Lowe Thailand Co., Ltd.) 
ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
สินคา ซุปไกสกัด ตราแบรนด  เร่ือง “Boss” 
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ผูวิจัย : วัตถุประสงคในการโฆษณาเรื่องนี้ คืออะไร 
คุณภารุจ : คือวัตถุประสงคทางการตลาดในโลกนี้ มีอยูสามอยาง คือหนึ่ง consumption ใหคนมา
ลองสินคา สอง ใหบริโภคมากขึ้น frequency ปญหาของการตลาดมีแควา คนไมเคยกิน  ใหลองกิน 
คนท่ีกินอยูแลว ใหกินมากขึ้น ถาคนใชตอนเชา ก็ใหใชตอนเย็นดวย และอีกอยางคือ royalty  คือให
คนรักสินคาเราไว สําหรับแบรนด ลูกคาอยากใหกินแบรนดเปนประจํา เปนเรื่องของ consumption 
คือคนกินเชาซักขวด ก็อยากใหกินเพ่ิมขึ้นทุกวัน ดวยสินคามันมีโปรตีนสูง เปนอณูเม็ดเล็ก ขึ้นไป
บํารุงสมองไดเร็วกวา คือกินแลวรูสึกทันที อีกท้ังยังเอาผลวิจัยมา support สรุปแลวโจทยมันคือ กิน
แลวฉลาด ชวยใหสมองปลอดโปรง จริงๆ แลว เรื่องนี้ มันเปน planner  คือโจทยมาแคนี้ เราหาวิธี
เลาเรื่องยังไง ฉลาดแบบไหน คือฉลาดมีไหวพริบ มันจะเปนพวกนมเด็กท้ังหลายแหล ฉลาดคือ คุณ
มีความจําดีหรือเปลา เราคิดไปหลายทิศทาง สุดทาย การฉลาดมีไหวพริบมันไมทําใหสินคาแตกตาง 
แลวตัวแบรนดเองก็ไมเคยพูดเรืองความจํา คือความจําเนี่ย ก็เปนสวนหนึ่งของสมองท่ีฉลาด พูดวา
ฉลาดมันดูเล่ือนลอย จากการ research ความฉลาดเนี่ย มันเกิดจากการเรียนรู คือไมใชวาคนเกิด
มาแลวกินนูนนี่บํารุงสมองแลวฉลาด มันไมใช ไอคิวความฉลาดมันเกิดจากการเรียนรูขางนอก 
สวนความจํามันมาจาก physical ของสมอง เม่ือเราคุยกับลูกคาแลว ก็สรุปกันวา product เราพูดได
แคนั้น จะพูดวา ฉลาดปราดเปองมันดูเล่ือนลอย เราก็เลยคิดหนังเกี่ยวกับความจํา theme คือ กินแลว
ความจําด ีก็หาอะไรท่ีมันใกลตัว คนท่ีกินแบรนดก็จะเปนคนสมัยใหม แตเราอยากใหเปนผูบริหาร
หนุม ส่ิงสําคัญของผูบริหารคือ บารมี ตองรูจักลูกนอง การใหเกียรติลูกนองทุกคน นั่นอาจเปนการ
จําช่ือลูกนองไดทุกคน เราลองสอบถามดูดวยวา ถาผูบริหารคนหนึ่งจําช่ือลูกนองได ช่ือ maid ไดนี่ 
มันจะรูสึกดีม๊ัย เราก็ไดคําตอบมาผูกเรื่อง และก็ไดเปนเรื่องนี้มาท่ีผาน fda  สวนเรื่องท่ีดูแลวเปนเม
โทรเซ็กสชวล มันเปนมาจากการ casting  คือลูกคาเองเนี่ย เคามีท้ังทันสมัยนิดหนอย เลยอยากได
อะไรท่ีมันทันสมัยหนอย อยากไดลูกครึ่ง แตงตัวด ีเนี๊ยบ คือมันมาจากลูกคาตองการแบบนี้ คือชีวิต
จริงของลูกคาไมไดทันสมัยมาก แตอยากไดอะไรท่ีดูทันสมัย ภาพลักษณท่ีดูดี คือลูกคาทุกคนก็
ตองการนายแบบนางแบบมาแสดงอยูแลว  ภาพลักษณของนายแบบนางแบบท่ีสะอาด ตองเนี๊ยบ
เพราะคนไทยไมเหมือนเมืองนอกท่ีอาจจะมีหนวดเคราได สุดทายทุกคนก็ไปในแนวทางเดียวกัน
หมด เกิดเปนกระแส เมโทร มันเปนภาพวาดในหัวสมอง ตอนทําหนัง เราไมไดเลือกตัวแสดงคนนี้
ดวยซํ้า คือคนนี้เปนพระเอกหนังท่ีลูกคาชอบ คือเราอยากไดคนท่ีธรรมชาติกวานี้ ไมไดหลอเทาคน
นี้ แตลูกคาอยากไดลูกครึ่งมากกวา แตไมวาคนไหนก็ยังอยูในทิศทางเดียวกัน 
ผูวิจัย : กลุมเปาหมายของเรื่องนี้เปนใครครับ 
คุณภารุจ : กลุมเปาหมายของแบรนด ไมเคยชัดเจน แตครั้งนี้เคามองท่ีกลุมคนวัยทํางานท่ีอายุไม
มาก และเปนผูชาย เพราะผูชายใชชีวิตมากกวาผูหญิง และผูชายจะไดประโยชนจากแบรนดมากกวา 
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คือผูหญิงจะกินอะไรที ระมัดระวัง ผูชายระดับ  A B อายุประมาณ 25-35 ป เปนตั้งแต Yuppie ขึ้น
ไป เพราะกลุมนี้ใชชีวิตเต็มท่ีกวา ตองการการบํารุงมากกวา  
ผูวิจัย : ลักษณะของผูชายในเรื่องนี้ละครับเปนอยางไร 
คุณภารุจ : Character ของตัวแสดง เราตองการใหดูจริงใจ สะอาดสะอาน แครคน และภาพลักษณ
หลักคือประสบความสําเร็จเร็วแตติดดิน การแตงตัวด ีใสสูทผูกไทด แตติดดิน 
ผูวิจัย : เรื่องราวเปนอยางไรครับ 
คุณภารุจ : เรื่องราว คือ เคาจําช่ือคนไดทุกคน สวนผูหญิงท่ีเปน Maid นั้นมาใหม หนังมันถูกตัดไป
เยอะ กอนหนานี้คือ เคาทักคนเปนรอย จําไดหมด คือถูกตัดออกจากลูกคา เพราะกลัวเวอรไป 
ผูวิจัย : ลงส่ือทางไหนบางครับ 
คุณภารุจ : มีส่ือหนังสือพิมพเสริมนิดหนอยแตคนละ Execution กัน Ad นี้ออกกอนท่ีจะมีเกมสทศ
กัณฑ ทาง ฝาย Media เคาเอามาเสนอ เราจึงเขาไปเปนผูสนับสนุนรายการใหญตั้งแตแรกเริ่ม เพราะ
มันเปนเหมือนไอเดียเรา ใกล Product เรามาก 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับผูชายเมโทรเซ็กสชวล 
คุณภารุจ : ผูชายเมโทรเหรอ ผูชายมันคอยๆ เปล่ียนไป ยุค 80 นี่ผูชายชอบ Party ผมยาวเปนทรง
ประหลาดๆ คือเนนแตงตัวแปลก พอมา 90 ปุบ ผูชายจะแข็งแรง นักกีฬา ตอง Macho พอผานมา 
มันเปนเทรนดของโลก มัน Drive ดวยคนสองเพศ พอผูหญิงเห็นลํ่าบ๊ึกก็เบ่ือ ผูชายเองก็ดูแลตัวเอง
มากขึ้นสําอางมากขึ้นดวย ปจจัยมันมีสองทางคือ เพศหญิงและMarketer ท่ีออก Product ทํา
การตลาดกับกลุมผูชาย คือสินคาพอมันขายผูหญิงจนตันแลว ไมรูจะขายอะไรแลว เลยขายผูชายบาง 
และผูหญิงเองอาจจะเบ่ือผูชายท่ีเปนแมนๆ แข็งกระดาง อยากไดคนท่ีแบบเขาใจตนเองบาง คือท้ัง
สองอยางมันชวยผลักดัน ผูหญิงและเม็ดเงิน พอถึงจุดนึงมันก็อาจจะเปนอีกแบบนึง คือตอนนี้ เม
โทร มันทําเงินไดมหาศาล มันไดกลุมใหม Marketing ท่ีไมเคยมีมากอน สินคาพวก เครื่องสําอาง
ผูชาย ก็คอยๆ โตขึ้น การสงเสริมก็มากขึ้น เพราะผลประโยชนมันมาก 
ผูวิจัย : ภาพผูชายในโฆษณาละครับ 
คุณภารุจ : ผูชายในโฆษณามันดูสําอางขึ้น แมนนอยลง แตท่ีดีคือ มันเปนจริงมากขึ้น ไมเหมือน
เม่ือกอนท่ีผูชายเหมือนรูปปน รูปวาด จิตนาการ ไมใชตัวแทนของผูชายท่ัวไป ตอนนี้มันเปนจริง
มากขึ้นนะ  ผูชายเมโทรท่ีแฟช่ัน อายุนอย วัยรุนทรงผมแปลกๆ  คนก็ชอบ คือมันดีขึ้นในแงท่ีเปน
จริงขึ้น มันคุยกับผูบริโภคแบบจริงใจมากขึ้น ไมใชสรางภาพ คานิยมท่ีไมเปนจริงหลอกตัวเอง 
ผูวิจัย : Feedback เปนอยางไรบางครับ เม่ือ TVC นี้ออกไป 
คุณภารุจ : หลังจากออกโฆษณาแลวการตอบรับดี และมีเกมสทศกัณฑดวย ก็ชวยไดเยอะ ยอดขายดี 
ลูกคาก็ชอบหนัง เลย On Air นานมาก จริงๆ แลว หนังโฆษณาแคส่ือวาดื่มแบรนดแลวความจําดีเทา
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นั้นเอง จริงๆ เปนการอุปโลกจากการวิจัยดวยเหมือนกัน ไมมีการรับรองจากสถาบันท่ีเช่ือถือ คือมัน
ชวยบํารุงสมองจริง แตก็ไมไดแปลวาทําใหคุณฉลาดขึ้นได ไมมีอะไรท่ีทําใหฉลาดขึ้นไดจริงหรอก 
โฆษณาก็พูดไดในส่ิงท่ีสามารถพูดไดเทานั้น 
  
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 
คุณนภดล ชินเกษม 
Art Director 
McCann Erickson Thailand 
ผูสรางสรรคงานโฆษณาทางโทรทัศน  
สินคา เนสกาแฟ ทรีอินวัน เร่ือง “หนึ่งชีวิต ไมหยุดนิ่ง 
 
ผูวิจัย : วัตถุประสงคในการโฆษณาเรื่องนี้ คืออะไร 
คุณนพดล : หนังเรื่องนี้ มันขายความเปน ทรีอินวัน เคาอยากจะแยกใหมันตางกัน คือตัวนี้เปน มาย 
คัพ หมวดทรีอินวัน  ก็มีสามรสชาต ิMessage ท่ีเราไดมาคือ โชวความงายในการทํา คือเอา Target 
มาเปนหลัก คือ เราอยากคุยกับนักศึกษา พวกมหาลัย เลยออกมาเปน Lifestyle ของนักศึกษา วัยรุน 
ทําอะไรคลองแคลว วองไว มีกิจกรรมเยอะ โดยท่ัวไป วัยรุนจะทําอะไรก็ปูดปาด แตเคาอยากจะขาย
ท่ีรสชาติท่ีปรับปรุงใหม มันอรอย เปนรสชาติท่ีมันหยุดคุณ หนังก็เลยออกมาใน Concept รสชาติท่ี
คุณตองหยุด Execution ก็เปนแบบ เปดภาพมาเห็นนักศึกษา อานหนังสือสอบ ทําอะไรตออะไร 
รวดเร็วมาก ทําอะไรแบบวาเร็วมาก แตวาพอเคาไดชงกาแฟปุบ จิบปุบ ใหความรวดเร็วเนี่ยมันจะ 
Freeze ไปเลย คือ Moment นี้ เคาตองแบบละเมียดกับมัน รสชาติและความหอมของถวยนี้ มันทําให
เคา ผอนคลาย Down ความเร็วลง พอดื่มหมดปุบ มันก็เร็วเหมือนเดิม ถาเห็นงาน Print ก็ใช Key 
Visual วัยรุนกับถวยโปรด แต Background ก็จะรวดเร็ว  
ผูวิจัย : กลุมเปาหมายเปนใครครับ 
คุณนพดล : กลุมเปาหมายมีลักษณะท่ีสนุกสนาน เด็กกิจกรรม คือกาแฟมันเปนของพวกคนนอนดึก 
ตองอาศัยส่ิงท่ีจะชวยใหมีแรงหรือมี Energy หรือส่ิงท่ีมากระตุน สามมรถทําอะไรใหมากขึ้นได 
เชน อานหนังสือ ทํากิจกรรมซอมดนตรีหรืออะไรตางๆ ท่ีมันเปน Lifestyle เคา ก็เปนกลุมนักศึกษา
ท่ีมันๆ หนอย พวกลุยๆ นั่นคือ Main ไมไดหมายความวาเปนเคาเทานั้น คนอ่ืนกินก็ได เพียงแตวา
เรามุงไปท่ีนักศึกษา ซ่ึงกอนหนานี้ เนสกาแฟไมเคยพูดกับกลุมนี้ อยางกอนจะโชวรสชาติ My Cup 
แบงรสชาติตามกลุม แตตัวนี้ เคาเปล่ียน Strategy คูแขงไมเคยมีใคร อาจจะเคยแตไมไดเนนขนาดวา 
ทรีอินวันจะตองเปนพวกนี้ เราก็เลยเอามา Highlight มากขึ้น เราทําใหมัน Clear มากขึ้น 
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ผูวิจัย : เปนผูชายเมโทรเซ็กสชวลหรือเปลาครับ 
คุณนพดล : ถามวา เปนกลุมเมโทรเซ็กสชวลม๊ัย จริงก็มีสวน แตเราไมไดใชคํานั้น คือเปน Young 
เปน Energetic ก็เปนพวกท่ีจัดอยูในกลุมนี้ คือเปนวัยรุนท่ี Alert เปนวัยรุนท่ีมี Activity แบบวาลุย ก็
อาจจะอยูในนั้นก็ได 
ผูวิจัย : เรื่องราวเปนอยางไรครับ 
คุณนพดล : ไอเดีย คือ ชีวิตในเมืองมันก็รวดเร็ว เราขายคนเมือง มหาลัย Main เรามุงไปในทางนี้ ถา
ในหนังจะเห็นวาเปนในเมือง สยาม พวกของท่ีเคาใชก็เปนแนวแบบ Modern Tone ก็จะออกมาแบบ
เทๆ หนอย 
ผูวิจัย : ผูชายคนนี้เปนอยางไรครับ 
คุณนพดล : Character ก็จะเปนเด็กชาย มหาลัยประมาณปสอง เปนคนมันๆ มี Lifestyle ท่ีไมใชแค
เรียน คือเลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง มีกลุมเพ่ือน ทําทุกอยาง เปนเด็กเรียนท่ีมี Activity เยอะ  
ผูวิจัย : อยากส่ืออะไรออกไปครับ 
คุณนพดล : เนื้อหาท่ีส่ือออกไป คือเรื่องของกาแฟท่ีอรอย ทํางาย สูตรปรับปรุงใหม รสชาติท่ีหยุด
คุณ ถายทําไป สองวัน ตัดตอ Mix Down ก็สองอาทิตย ทาง Production House เคาจะมี ทีม Casting 
เราก็ตองการแบบเด็กท่ีไมดูผูใหญมากนัก เราก็เลือกด ูนองท่ีไดมาก็เปน Character ท่ีใช ขี้เลน เราดู
จากโทนของ Story Board ก็เลือกท่ีใกลมากท่ีสุด 
ผูวิจัย : เลยไดมาเปนเรื่องนี้ 
คุณนพดล : ทาง Client Service เคาก็จะคุยกับลูกคา วา มี Product นี้ รสชาตินี้ แตเรื่องท่ีวา จะใช 
Strategy หยุดคุณ Target ไหน เคาก็จะคุยกันจนไดขอสรุปกับลูกคากอน ก็ออกมาเปนแบบนี้ 
ผูวิจัย : ลงส่ืออะไรบางครับ 
คุณนพดล : ส่ือก็มี Print, Radio Spot ก็แนวเดียวกัน  
ผูวิจัย : คิดวาผูชายเมโทรเซ็กสชวลเปนอยางไรครับ 
คุณนพดล : ผูชายเมโทร ก็เหมือนกับ คนเมืองท่ีมี Style ทันสมัยหนอย มี Lifestyle ท่ีไมเหมือนใคร 
การบริโภค ใชของก็จะแตกตาง เพราะมี Product ใหเลือกเยอะ อะไรๆ ก็ปดชา เลยมีการบริโภคท่ี
มากกวา เปนคนท่ีมี Lifestyle การบริโภคท่ีทันสมัย การใชชีวิต สังคม วิธีคิดคอนขางจะเปนสากล 
เหมือนไดรับอิทธิพลมาจากตางประเทศ ไมมีกรอบ เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไมยึดติด แตตามเท
รนดตลอดเวลา มีอะไรใหมก็สนใจ เปล่ียนไปตลอด 
ผูวิจัย : ภาพผูชายในโฆษณาเปล่ียนไปแบบไหนครับ 
คุณนพดล : ภาพผูชายท่ีเปล่ียนแปลงไป ก็รูสึกวา เมโทร ก็หันมาซ้ือเครื่องสําอางมาใช ก็เพราะพวก
นี้เปล่ียนแปลงตลอด เม่ือมีของใหมมาใหใช เทรนดมันมา เรื่องการออนไหว เปนเพราะอะไรท่ีมา
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กระทบมากกวา เชน เพลงก็อาจทําใหผูชาย ออนไหวได มีสาร มีเทรนด อินเตอรเน็ท คือสารมันมา
โดยไมไดขวนขวายเอง ในหนังโฆษณา ผูชายเนี้ยบ ก็ไมตางกัน มันอยูท่ีเทรนดมากกวา อยูท่ี 
Product, Target อยูท่ีการนําเสนอมากกวา วาจะใหออกมาเปนแบบไหนเทานั้นเอง 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2550 
คุณสุรียพร ธรรมมิกะ 
Copy Writer 
บริษัทเน็กซ ทีบีดับเบิ้ลยูเอ (Next TBWA) 
ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
สินคา ธนาคารสแตนดารด ชารเตอร เร่ือง“หลับตากอน” 
 
ผูวิจัย : วัตถุประสงคในการโฆษณาเรื่องนี้ คืออะไร 
คุณสุรียพร : ตอนรับโจทย ครั้งแรก ก็คือ ทางแบงคเคาจะมีการออมแบบมีดอกเบ้ียสูง max saver 
ดอกเบ้ียขนาดนี้ ทําใหอยากมาฝากกับเรา เหมือนกับวาเม่ือฝากแลวมันมีเงินเหลือจนสามารถทํา
อะไรใหกับคนพิเศษได เราก็คุยกันวา เราจะพูดอยางไรกับกลุมเปาหมาย ทางแบงคเคาไมคอยมีหนัง 
เพ่ิมจะมีในรอบหลายปนะ วัตถุประสงคมันคือ ใหกลุมเปาหมายท่ีมีเงินเยอะๆ มาฝากกับเรา คือ ถา
เงินเยอะมันก็ไดดอกเบ้ียเยอะ เอาเงินดอกเบ้ียไปใชได 
ผูวิจัย : กลุมเปาหมาย เปนใครครับ 
คุณสุรียพร : เปาหมายก็เปนพวก Director ขึ้นไป เจาของกิจการ เปนผูชายท่ีมี Power ในการใชเงิน
ดวย เงินเดือน หาหม่ืน เปนเงินเย็น 
ผูวิจัย : เนื้อเรื่องเปนแบบไหนครับ 
คุณสุรียพร : เรื่องราวมันก็เปนวา ผูชายตองการจะ Surprise แฟนเคาในวันเกิด พาไปท่ีสะพานแลว
ใหหลับตา กอนท่ีจะเอาเรือยอชย มารับ เปาเคก ปารตี้พรอมเพ่ือนๆ บนเรือ ภาพผูชายก็รวยมาก 
สามารถเชาเรือได Sport ดวย 
ผูวิจัย : มีการคิดอยางไรครับ ถึงออกมาเปนเรื่องนี้ 
คุณสุรียพร : การคิดก็คุยกันในทีม จากกลุมเปาหมาย เปนคูแตงงานใหมๆ ทําไงถึงจะมีเรื่องท่ี 
Surprise ดี ก็คิดหลายเรื่องนะกวาจะจบท่ีเรื่องนี้  คือเรื่องนี้มันออกมาแบบดูมีเงินหนอย 
ผูวิจัย : ตองการส่ือสารกับผูชมวา... 
คุณสุรียพร : “ดอกเบ้ียเยอะ ทําอะไรพิเศษได” 
ผูวิจัย : ลงส่ืออ่ืนๆ ดวยหรือเปลาครับ 
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คุณสุรียพร : มี Print ดวย ใช Concept เดียวกัน 
ผูวิจัย : ใชงบประมาณไปเยอะม๊ัยครับ 
คุณสุรียพร : งบไมนาเกิน 5 ลาน ถายทําท่ีสัตหีบ ถายทําวันเดียว 
ผูวิจัย : ตัวแสดงมักษณะอยางไรและมีวิธีการเลือกตัวแสดงอยางไรบาง 
คุณสุรียพร : Young คนรุนใหม Trendy หนอย ใชเงินหาความสุขได ไมงก หาเรื่องเลนสนุกได รัก
สนุกไง ก็หาจากโมเดลล่ิง เลือกแบบไมแก ดูสนุก ก็ไดคนนี้มา 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับผูชายเมโทรเซ็กสชวล 
คุณสุรียพร : ผูชายเมโทรก็ดีนะท่ีดูแลตนเอง คือมันมีของใหใชมากมาย แตเพราะเปนผูชาย ถา
ละเอียดมากไป ก็รักตนเองจนลืมรอบขาง เสนหของผูชายท่ีเปนแมนอาจหายไป กองแกง อาจไม
คอยเปนผูนํา หลงตัวเอง 
ผูวิจัย : แลวภาพผูชายในโฆษณาในตอนนี้เปนอยางไรบาง 
คุณสุรียพร : ภาพในโฆษณาผูชาย ก็ตามเทรนด นารําคาญ เหมือนญี่ปุนไป ไมคอยเปนตัวของ
ตัวเองเทาไหร นาจะเปนแบบนี้ไปซักพัก 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 24  เมษายน 2550 
คุณพรรณพัฒน ถกลจรัสพงษ 
Senior copy writer 
บริษัท เจ วอลเตอร ทอมปสัน (J Walter Thomson) 
ผูสรางสรรคงานโฆษณาทางโทรทัศน  
สินคา KTC เร่ือง “I am” 
 
ผูวิจัย : วัตถุประสงคในการโฆษณาเรื่องนี้ คืออะไร 
คุณพรรณพัฒน : เริ่มมาจากท่ี  ktc ตองการจะออกบัตรเครดิตใบนึงท่ีเจาะกลุมคนท่ีเปนเมโทร
เซ็กสชวล  คือปกติเราจะแบงกลุมคนท่ีจะใชบัตร เปนแบบบัตรทอง บัตรเงิน บัตรคลาสสิค หรือจะ
เปนบัตรสําหรับเลดี้บาง ktc พูดไดวาเปนบัตรเดียวท่ีแบงกลุมหลากหลายท่ีสุด อยางเชน แพลท
ตินัม มินิ Shape Card ไทเทเนียมซ่ึงเทากับแพลทตินัม เปนคายของมาสเตอร บัตรท่ีโคกับปมน้ํามัน  
หาง ออโต โรงพยาบาล นั่นแหละ KTC I am ก็เปนอีก Segment นึงท่ีเขาไป Serve เฉพาะเจาะจงท่ี
คนเมโทรตรงนี้ จึงเปนโจทยของเราวา ตองทําหนังท่ีบอกคนวา KTC  มีบัตรแบบนี้นะ แลวก็
ตองการพูดวากับคนกลุมนี้ ในแบบ KTC คือคนพวกนี้  ไมไดเปนเกยนะ ผูหญิงก็เปนเมโทรไดนะ 
อยางเชน Series Sex and the City ไง นั่นแหละผูหญิงท่ีเปนเมโทร ก็คือ คนกลุมนึงท่ีแบบรกํสวยรัก
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งาม เจาสําอาง ดูแลตัวเองดีมาก Pay กับส่ิงท่ีตัวเองดูดี คนพวกนี้จะมี Way ในการใชชีวิตหรือ 
Lifestyle ตางกับคนท่ัวไป อยางเวลาจะซ้ือเส้ือซักตัว อาจดูถึงการตัดเย็บ เนื้อผา  นอกจากเทรนดท่ี
ชอบแลว มันคือการใชชีวิตของเคา เราจึงตองทําหนังท่ีใหเคารูวาเราเขาใจชีวิตของเคานะ เลย
ออกมาเปนหนังท่ีเราเห็น และดวยสไตลของ KTC ดวยท่ีไมไดแคเลาหนังแบบการใชบัตร อีกอยาง
คนพวกนี้ก็ไมไดอยากเห็นเราวาตองการใหเคาใชเงินหรอก เคาอยากจะเห็นมากกวาวาเราหนะ
เขาใจเคา โทนของหนังจึงออกมาเปนอารตมาก แลวก็มีการแบบ เห็น Character ท่ีขัดแยงกันเหมือน
สองคนในรางเดียว ผูชายท่ีเปนแบบผูชายท่ัวไป ในขณะเดียวกัน Lifestyle หรือการใชชีวิตของเคา 
การเลือกอะไรตางๆ ก็ดูพิถีพิถันอยางเชน Scene ท่ีเลือกเส้ือผา หรือ วาแมกระท่ังเวลาอยูหนา
กระจก  ดูหนาตัวเองวาเนี๊ยบม๊ัย ใชเวลาอยูท่ีกระจกนานกวาจะออกไปขางนอก  มันก็จะเปน 
Character นี้ขึ้นมา แลวเราก็ผูกเรื่องราวเขาไป หนังเปนเรื่องของผูหญิงคนนึงท่ีไมเขาใจวา ผูชายท่ี
อยูตรงหนาเปนคนอยางไร จนถึงสุดทายแลวก็ยังไมรูวาเปนยังไงกันแน หนังท้ิงใหคนดูคิดดวยวา 
ตกลงแลวคุณเปนคนยังไง หรือทายท่ีสุดแลวเราอาจไมตองสนใจอะไรเลยก็ได เปนอยางท่ีเปน  ไม
ตองสนใจวาคนอ่ืนจะมองเราเปนยังไง เพราะนั่นคือแบบท่ีเราเปนนี่คือ Message ท่ีหนังทําหนาท่ี
เลาออกมาใหคนดู 
ผูวิจัย : ลักษณะของผูชายในเรื่องนี้เปนอยางไรครับ 
คุณพรรณพัฒน : Character ของผูชายในหนัง ก็มาจากโจทย ท่ีสําคัญคือเราตองการส่ือใหชัดเจน 
คือเรากําลังเลาใหใครฟง ก็ตองรูวาตองพูดแบบไหน โทนไหน พูดเรื่องอะไร กลุม Target สําคัญ 
หนังตองทําหนาท่ีสราง Brand Image ใหกับสินคา สวนเรื่องท่ีวา มันจะไปถึง Mass หรือคนอ่ืนท่ี
ไมไดเปนเมโทรเออใชชีวิตแบบนี้ซิ อยากจะเปน อยากมีชีวิตแบบนี้บาง ก็ถือวาเปนส่ิงท่ีดีท่ีสามาร
ไปถึง Mass ขนาดนั้นได ซ่ึงดูจาก Feedback ท่ีมีคนพูดถึงมาก  มีกระท่ังแมบานท่ีชอบ และมาสมัคร
บัตรนี้ จริงๆ แลว มันเปนแค Lifestyle มากกวา คือ ถาเรามีความรูสึกวาเรามี Lifestyle ท่ีตรงแบบ
นั้น ก็ทุกสินคาแหละ ก็จะ Convince ใหเราอยากใช 
ผูวิจัย : กลุมเปาหมายเปนใครครับ 
คุณพรรณพัฒน : กลุมเปาหมายเราไมไดแบงวาชายหญิง แตเราใชคําวา คนท่ีเปนเมโทรเซ็กสชวล 
แตดวยคํานิยามของเมโทร มันกําหนดวาเปนชาย ก็เลยใชผูชายเปน Main จริงๆ มันเปนเรื่องท่ีแบง
ยากนะ เพราะคนท่ีสนใจตัวเองมากๆ ก็เปนท้ังชายและหญิง 
ผูวิจัย : เอาเฉพาะผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล 
คุณพรรณพัฒน : ผูชายหันมาดูแล ตัวเอง ก็แปลกนะ ก็เลยอาจคิดวาไมใชผูชาย ทําไมผูชายลุก
ขึ้นมาแตงตัว ดูแลตัวเองขนาดนี้ เครื่องสําอางขนาดนี้ ตองมีเทาผูหญิงหรือทําไมตองไปซาลอน 
สปา เล็บ คิ้วหนา เนี๊ยบ วันนึงมันเหมือนมีตนปฏิวิติช้ึนมา แลวมันไมใชตัวคุณ ก็เลยมองกันวา มัน
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ใชผูชายม๊ัย แตเราก็ดูยากนะ ถาเห็นผูชายเดินผานมา เราเห็นวานาจะเปนเมโทรนะ แตจะใชหรือ
เปลา อาจทายผิด สังคมทุกวันนี้ เคาไมมองกันหรอกวาเปนไมเปน ในแงของ Lifestyle มากกวาท่ี
ชัดเจนวาเปนไมเปน 
ผูวิจัย : เลือกตัวแสดงผูชายคนนี้อยางไรครับ 
คุณพรรณพัฒน : ตัวแสดงท่ีเลือกมา คือตองบอกกอนวา KTC จะไมใชคนท่ีคุนหนา ซํ้าๆ คนท่ีเปน
พระเอกของเรื่องเปนคนฮองกง สืบไปสืบมา ปรากฏวาเปนไฮโซ เปนลูกของดาราดังคนนึงใน
ฮองกง นางเอกก็เปนคนฮองกงเหมือนกัน สวนตากลองเปนคนสิงคโปร ผูกํากับคือ พ่ีหนัง ซ่ึงกวาด
รางวัลมา ดังมาก สวนการตัดตอเราตัดท่ีฮองกง ซ่ึงคนตัดตอก็กวาดรางวัลมามากเหมือนกัน สังเกต
วาหนังท่ีออกมามันเหมือนธรรมดาท่ัวไป ภาพก็แตกตางจากโฆษณาตัวอ่ืนๆ  ท่ีเลือกใชท่ีนี่ก็เพราะ 
ในเมืองไทยมันทําแบบนี้ไมได  
ผูวิจัย : ถายทําอยางไรครับ และลงส่ืออ่ืนๆ ดวยม๊ัย 
คุณพรรณพัฒน : เราถายทําท่ีเมืองไทยท้ังในสตูดิโอและขางนอก  ตอนนี้ เราออนแอรท้ังแบบ 60 
และ 30 วินาทีสลับกันไป และก็มี Print Ad นิตยสาร แลวก็ Below the Line  
ผูวิจัย : วัตถุประสงคในการโฆษณาเรื่องนี้ คืออะไร 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับผูชายไทยแบบเมโทรเซ็กสชวล 
คุณพรรณพัฒน : ผูชายเมโทร ก็ดีกวาผูชายท่ีไมดูแลตัวเองเลย ก็ดีท่ีดูแล คนไทยท่ีเปนเมโทรก็
เปนไปไดท่ีเกิดจากกระแสตางประเทศ จากท่ีมีสินคาผูชายใชมากขึ้น กระแสมากกวา 
ผูวิจัย : แลวผูชายในโฆษณาละครับ 
คุณพรรณพัฒน : ภาพผูชายในหนังก็ดูเปล่ียนไป อาจจากสินคาท่ีมีกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน ดูท่ีสินคา
เปนหลัก จริงๆ แลวมันดูใหเหมาะกับหนังมากกวา เราอยากใหเปนแบบไหนตามท่ีเราคิดไว
มากกวา  เรื่องเพลงประกอบก็ตองใหเขากับหนัง เทานั้นเอง 
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สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 
คุณเอกชัย โควสถิตย 
Copy Writer 
Delphys Hakuhodo(Thailand) Co., Ltd. 
ผูสรางสรรคงานโฆษณาทางโทรทัศน  
สินคา รถยนต โตโยตา ยาริส เร่ือง Groovy 
 
ผูวิจัย : วัตถุประสงคในการโฆษณาเรื่องนี้ คืออะไร 
คุณเอกชัย : การทําโฆษณายาริส นี่ เราไมไดกําหนดกฏเกณฑเอาไวมาก ในเรื่องของ Character 
เพราะมันเปนเทรนดมาจากเมืองนอก ซ่ึงเคาก็วางไวอยูแลวเนนท่ี Target ท่ีเปนผูชายท่ีทันสมัย แต
ในประเทศไทยนี่เราเนนเรื่องของ Feature มากกวา เพราะตลาดรถเล็กเราไมเหมือนเมืองนอก Need 
ของผูบริโภคจะไปอยูในระดับเดียวกับวีออส ซ่ึงปญหาท่ีเจอ คือ วีออสมันราคาถูกกวา คือรถยาริส
เปน Spec ของเมืองนอก ทางเราจึงตองแกปญหา เพราะยอดขายมันไมกระเตื้อง คือในเรื่องถาจะให
พูดถึงผูชาย ก็จะเปนแบบ Urban Lifestyle ภาพของผูชายท่ีดูทีเลนทีจริง ใชชีวิตแบบ Playboy คําวา 
Groovy ก็เปน Concept ของเคา เราจึงตองหาความหมายท่ีคนไทยเขาใจได 
ผูวิจัย : เนื้อเรื่องและ  Concept เปนอยางไรครับ 
คุณเอกชัย : เราขาย Look ขายความเปน Target กับรถ วาถาคุณเปนคนแบบนี้นะ รักความสนุก 
สปอรต ใชชีวิต Urban ก็ควรจะใชรถแบบนี ้เรื่องราวของมันก็คือ เปนผูชายเตนไปกับจังหวะดนตร ี
จังหวะชีวิตของเคา จังหวะดนตรีก็เปนแบบ Groovy มัน Link กันกับ Concept ของเคา  ในเมือง
นอกนี่ มันเปนเทรนด มัน Mass กวา แตพอคนไทยมันไม Get เทาไหร เราจึงตองทําแบบส่ือท่ีให
เขาใจคําวา Groovy เปนเทรนดใหม เปนจังหวะใหม เปนอารมณใหมของชีวิตนะ 
ผูวิจัย : กลุมเปาหมายเปนใครครับ 
คุณเอกชัย : กลุมเปาหมาย จะเปนกลุม 25-30 ป เปนพวก First Jobber ดาวนได แตมันก็เกิดปญหา
เพราะยอดขายไมขึ้นเพราะคนพวกนี้ใชจายไมพอ เราจึงลดอายุกลุมเปาหมายลงมาเปน 18-25 เปน
กลุมเด็กมหาวิทยาลัยท่ีไมไดมี Reasonable ในการตัดสินใจซ้ือมากนัก เปนวัยเรียน ชอบเดินสยาม 
ในหนังจะเห็น Background ตึกสยามดวย แตยังคงรูปแบบลักษณะของชายเมโทรเซ็กสชวลอยู ซ่ึง
เรายังเนนถึงความเปน Groovy มากขึ้นดวย ตัวรถเองก็เปนประเภทแปลกแหวกแนว เปน 
Hatchback แตเล็ก กลมมนทันสมัย มีของแตงเยอะ สําหรับคนท่ีทันสมัยมากๆ  
ผูวิจัย : เรื่องเปนอยางไรครับ 
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คุณเอกชัย : เรื่องของหนังนี่เราเอามาจากเมืองนอกท้ังหมด แตเอามายําใหม ใสขอความภาษาไทย 
คิดเปน Concept ใสหัวเรื่องใหมใหนาติดตาม เราเริ่มดวย Teaser เลนกับป พ.ศ.วา ป 2001 อะไรมา 
ป 2002 อะไรมา มาป 2006 ปุบ Groovy กําลังจะมา 
ผูวิจัย : ผูชายในหนังโฆษณาเปนอยางไรครับ 
คุณเอกชัย : ภาพผูชายในหนังก็เปน แบบ ใชชีวิตกลางวันกลางคืนได พวก Nightlife แตวาจะมี
เสนหท่ีดึงดูด 
ผูวิจัย : ตองการจะส่ืออะไรออกไปครับ 
คุณเอกชัย : เนื้อหาขอความ แคถามวา Are you groovy? ถาคุณเปนแบบนี้ คุณสนุกกับชีวิตคุณแบบ
นี้ม๊ัย นี่แหละรถของคุณ  
ผูวิจัย : อยาง ยาริส เปนรถของผูชายกลุมเมโทร 
คุณเอกชัย : Yaris เรามองวาชายหญิงเทากัน แตการ Research เปนผูชายท่ีซ้ือมากกวา เราจึงเนน
เรื่องสปอรตมากขึ้น เทมากขึ้น 
ผูวิจัย : ลงส่ือทางไหนบางครับ 
คุณเอกชัย : ส่ือเรามีครบทุกแบบ เพ่ือเสริมหนังโฆษณาท่ีเปนส่ือหลัก และเจาะกลุม Target ดวย 
Radio Spot 
ผูวิจัย : ภาพผูชายในหนังโฆษณาเปล่ียนแปลงไปอยางไรบางครับ 
คุณเอกชัย : ภาพผูชายในหนังโฆษณาท่ีผานมา ผมเห็นความแตกตางในเรื่อง Product ท่ีเปน Health 
Care Skin Care ซะมากกวา เพราะมันมีความเปล่ียนแปลงในสังคมเยอะ พอกลุมนี้มีเยอะขึ้น การ
แตก Segment มันก็ออกไป หลายแบรนดมากๆ มันก็ตามกระแสสังคม โฆษณาก็ไมไดหลีก นอก
เสียจากจะมี Product ท่ีใหมมาก ตองสราง Need ใหเกิดขึ้นกับคนกลุมนั้น  
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สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2550 
คุณรมเกลา ถมพิทักษ 
Copy Writer 
บริษัท สปา จํากัด (SPA) 
ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
สินคา เคร่ืองดื่ม ลิโพ วิตันด ีเร่ือง “ม่ันใจ คุณทําได” 
 
ผูวิจัย : อะไรคือโจทยของหนังเรื่องนี้ 
คุณรมเกลา : เจาของสินคามีอยูหลายยี่หอ ตั้งแต ลิโพ  เอ็ม 150 ฉลาม และ .357 ซ่ึงในแตละตัวเนี่ย 
มันตางกันโดยส้ินเชิง คือ .357 กับฉลาม ขายตางจังหวัด M150 ก็จะแมนหนอย วัยรุน และลิโพ ถา
เปนพิรามิดก็จะอยูบนสุด ดวยความท่ีเปนยี่หอแรก อยูมานาน เกาแก เดิมมาจากญี่ปุน สมัยแรกๆ 
คนดื่มจะเปนพวกใชแรงงาน ระดับ โฟรแมน ซุปเปอรไวซเซอร ดวยราคาเองดวยท่ีสูงกวา เห็นจาก 
Activities จะไปจับพวกกอลฟเยอะ  จับระดับพวก Cream พวกนักบริหารก็เปนพวกทํางานสูงๆ 
หนอย พวกเดียวกับท่ีเรียกวาเมโทรก็ได ดูท่ี Brief  มันชัดเจนเพราะวาไมไดขาย Mass แตเจาะกลุม
คนท่ีทํางานออฟฟต เรื่องราวจึงเปนเรื่องของคนทํางานท้ังหมด ทํางาน ปารตี้ การใชสมอง ตื่นแต
เชา เรานําเสนอ กรอบคือตองสงเสริมสังคมดวย ทางกบว. เคาตั้งมา สําหรับพวกเครื่องดื่มพวกนี้ จะ
มากนอยจะแฝง ก็ตองสงใหเคาตัดสิน เชน รักประเทศชาติหนอย ทําด ีสําหรับลิโพ คือมันติดตัวมา
นานแลวคือ การชูสองนิ้ว และสโลแกนลาสุดคือ ม่ันใจคุณทําได มันมีความหมายวา เออเราพรอม
นะท่ีจะทําอะไรก็ได เราก็มาดูวาเออ ม่ันใจคุณทําไดแบบสงเสริมสังคมมันยังไงด ีแบบไมนาเกลียด 
และอีกอยางท่ีลูกคาตองการคือสัญลักษณการชูสองนิ้วตองมีดวย  เพราะเปนอะไรท่ีคนจําแบรนดนี้
ได เราก็มาดูวา ถามันเปนเรื่องการตอสูกัน มันก็ธรรมดา ซํ้าๆคนอ่ืน ไมยิ่งใหญ แบรนดเรามันอยู
ระดับบน หนังจึงตองใหคิดหนอย คือบางทีมัน เรื่องแรกคือ ปารตี้ มีผูชายคนนึงในวงเหลานี่แหละ 
ในผับในบาร เราพยายามหามุมมองใหมๆ ท่ีใหเห็นสัญลักษณดวย โดยไมยัดเยียด มุมถายคือส่ิงท่ี
เราตองหา จุดมันคือ เพ่ือนยื่นแกวเหลาให เปนการตัดสินใจระหวางจะดื่มเหลาไหม หรือจะไมดื่ม 
จะเห็นแกวเหลากับพวงกุญแจรถ การตัดสินใจคือเห็นสองนิ้วดันแกวเหลาออกไป เปนการฏิเสธ 
ควากุญแจรถ เพราะมันเปนการดูแลตัวเองนะ line “ถาม่ันใจ ปฏิเสธได ลิโพ” ม่ันใจคุณทําได พอมา
อีกเรื่องนึง ก็เปนบรรยากาศมืดๆ ท่ีคนอ่ืนๆ กลับบานกันหมดแลวแตคนนี้ยังทํางานเครียดอยู เปน 
สถาปนิค ออฟฟคแมน ท่ีสามารถสูบบุหรี่ในออฟฟคได ไมฟอรมอล  คือตองทํางานเกินเวลา แลว
จะหยิบบุหรี่ขึ้มมาดูด ไมดูดดีกวาเพราะบุหรี่มันไมด ีท้ิงไป การท้ิงไปมันก็มีสองนิ้วอยู “ส่ิงดีเริ่มได 
ถาม่ันใจ” เรื่องท่ีสาม ถาสังเกตดู ท้ังหมด เราพยายามใหมัน Cover ท้ังวัน Activities ท้ังวันของผูชาย 
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คือ ตื่นขึ้นมาไมอยากทํางาน แตมันเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ งัวเงียลุกขึ้นมาปดนาฬิกาปลุก โดย
ใชสองนิ้ว แลวลุกขึ้นอยางสดใส อีกอัน คือเรื่องงาน ท่ีเปน Look แบบ เมโทร ดวยหนาตา ความ
เนี๊ยบ  ในหองประชุมก็มีท้ังจูเนียร ซีเนียร  ทํางานมาซักปสองป เจานายก็เขามาเอางานมา ใครเห็นก็
รูวาถารับงานนี้ไปทํา ตายแนๆ ก็ไมรับ แตไองานแคเนี๊ย ถาคุณม่ันใจ ตั้งใจท่ีจะทํา ก็ทําไดแนนอน 
ยกมือขอทํา เพ่ือนๆ ก็ประหลาดใจวา เออไมกลัวหรือไง แลวก็ Mood ของท้ังส่ีเรื่อง มันจะมีความ
เปนญี่ปุน ดวยตัวแสดงหนาตา ความตองการเปนแบบนั้น เพราะลิโพเปนญี่ปุน หนังมันตองให
หุนสวนท่ีเปนญี่ปุนดูดวย ใหลูกคาพอใจไง  
ผูวิจัย : ใครคือกลุมเปาหมายครับ 
คุณรมเกลา : ก็จริงๆ เปนคนทํางานระดับซุปเปอรไวซเซอร ก็อาจจะมีคายเกี่ยวคนแรงงานบางแต
ระดับ โฟรแมน ผูชายเปนหลัก 80% คือตอนนี้การรับรูของคนมันไมไดดูวาเครื่องดื่มประเภทนี้มัน
ไมด ีเมืองนอกคือคนท่ัวไปกินกัน เปน มิกซ เพราะทุกแบรนดสรางภาพไว และพวกโตแลวมีอายุ
หนอย กลุมเลนกอลฟ กลุมบนเลย 
ผูวิจัย : ผูชายในหนังเปนคนแบบไหนครบั 
คุณรมเกลา : ก็เปนคนทํางานในเมือง ระดับหม่ืนหา มีกําลังซ้ือ และเลือกท่ีจะดื่ม ลิโพมันราคาสูง
กวายี่หออ่ืนๆ 15 บาท และก็การท่ีมันแตกตางหาบาท มันก็แยก Target รสชาติตางกันนิดหนอย คือ
มันกินกันทุกวัน วันละสองขวด มันก็ราคาสูง คนใชแรงงานระดับลางคงไมเลือก ผูชายท้ังส่ีเรื่องคน
ละคนกันหมด เราอยากใหมัน Varieties Look ดีหนอย 
ผูวิจัย : อยากส่ืออะไรออกไปครับ 
คุณรมเกลา : ดวยความท่ีเราเปนเครื่องดื่มแบบนี้ ก็อยากจะบอกวา ดื่มแลวมันมีแรง แฝงหนอยคือ
กระปกระเปรา เราก็คงอยากบอกวา ม่ันใจนะ สูตายนะ การชูสองนิ้วไง คือ End Benefit ก็ไดวา ท่ี
ม่ันใจเพราะมีแรงนะ แตผลของการดื่มมันใหออกมาเปนโฆษณาเลยมันไมได ก็เลยเปน ตื่นเชานะ 
ไปปารตี้ไดนะ ทํางานดึกไดนะ เปาหมายจะรับรูวา เออมันใกลเคียงกับชีวิตเคานะ พอถึงเวลาท่ีเคา
จะเลือก ก็จะเลือกอะไรท่ีมันเปนตัวเคา ทํางานแบบเคา แตงตัวแบบเคา คือโดนใจ เปนบุคลิกของ
แบรนดดวย คือไมใชวัยรุน เปน Office Worker ทํางานหนัก ดึก สังสรรคกับเพ่ือน 
ผูวิจัย : มีส่ืออ่ืนๆ ดวยม๊ัยครับ 
คุณรมเกลา : ส่ืออ่ืนๆ ก็มีปายตางๆ ตูไฟ ท่ียึด Key Visual และ Message เปนผูชายญี่ปุนชูสองนิ้ว 
ผูวิจัย : ถายทําเปนอยางไรบางครับ 
คุณรมเกลา : ถายทําเสร็จหมดประมาณ ส่ีเรื่องก็ จริงๆ มีสามเรื่อง แลวผูกํากับอยากไดเรื่องท่ีส่ี เรื่อง
ตื่นนอน สามเรื่องสองวัน เรื่องสุดทานอีกเดือนนึง ถายท่ีพิพิธภัณฑประติมากรรม สะดวกครบทุก
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มุม ใชงบก็ไมถูกเลยนะ การถายทํายากเหมือนกัน เพราะเปน One Shot รวดเดียว เวลาตองได แสดง
ตองได  ก็หลายเทค จังหวะมันตองได บางทีอารมณมันไมได อารมณมันไมได 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับผูชายเมโทรเซ็กสชวล 
คุณรมเกลา : ก็ดีนี่ มันเปนเทรนดของโลก ผูชายไทยระดับบนๆ มันเปนมานานแลว คนระดับลงมา
มันไมคอยมีโอกาสทําแบบนั้น เพราะวาเงินท่ีมี มันไมได อยากแฟช่ัน อยากสําอาง มันใชเงิน แต
เดี่ยวนี้ มันมีแบรนดในไทยท่ีตอบไดหมดทุกช้ัน ราคาถูก จริงไมจริงคงตองแบงเกรดแลว ดีนะทํา
ใหอะไรๆ มันดีขึ้น มีของใหเราใชมากขึ้น มีอะไรใหทํามากขึ้น แตถารูจักใชนะ แบบเขาใจมันก็แค
จัดสรรตัวเองยังไงมากกวา ไมตองใชเงินเยอะ 
ผูวิจัย : คดิวาผูชายในโฆษณาเปล่ียนไปบางม๊ัย 
คุณรมเกลา : ในโฆษณาเดี๋ยวนี้ มันก็เปล่ียนไป เม่ือกอนเนนลูกครึ่งฝรั่ง หลังๆ จะเปนเอเชีย เกาหลี 
มันมีอิทธิพล ฝรั่งมันไมใกลตัวไง แตเดี๋ยวมันก็วนกลับมาเอง เหมือนแฟช่ัน 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2550 
คุณอภิวัฒน เสริมสัมพันธ 
Creative Group Head 
บริษัท เอฟซีบ ีเวิลดไวด ประเทศไทย จํากัด (FCB Worldwide (Thailand) Limited) 
ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา ครีมนีเวีย ไวทเทนนิ่ง เร่ือง “แตกตาง” 
 
ผูวิจัย : โจทยของโฆษณาเรื่องนีค้อือะไรครบั 
คุณอภิวัฒน : คือ Target ของเราเปนผูชายท่ีเริ่มตนทํางาน เปน First Jobber ใชชีวติสมบุกสมบันท้ัง
เรือ่งงาน งานกต็องออก Outdoor โดนแดด กิจกรรมเสารอาทิตย ก็เปนกีฬาท่ีตองโดนแดด ไมวาจะ
เปน Sport หรือ พวก Extreme Sport  ทีนี้โดยสวนใหญ ผูชายเม่ือกอนเนี่ย ถาเคามีปญหาเรื่อง
ผิวหนาเนีย่ เคากใ็ชผลิตภณัฑของผูหญิง มันไมมี Whitening สําหรับผูชาย ซ่ึงมันไมสามารถ
แกปญหาใหผิวหนาท่ีเปนผูชายโดยเฉพาะได เพราะผิวหนาผูชายมันแตกตาง ผิวผูหญิงมันละเอียด 
ผลิตภณัฑจึงตองออนโยนกวา โดยความเปนจริง ตองยอมรับวาหนาของผูชาย มันรขูมุขนกวางกวา 
และก็ผิวหยาบกวา ผลิตภณัฑสําหรับผูหญิงมันจึงชวยไมได ก็เลยเกดิ Product นี้ขึ้นมาเพราะวา
กิจกรรมของผูหญิงผูชายก็ไมเหมือนกนั ผูหญิงอาจจะกลัวแดด กิจกรรมก็ไมหนกั ผลิตภัณฑนี้ก็เลย
เขามา Support โจทยกค็อื Nevia White Repair สําหรับผูชายโดยเฉพาะ 
ผูวิจัย : ใครเปนกลุมเปาหมายครับ 
คุณอภิวัฒน : ผูชายท่ัวไปเลย คอนขางจะ Mass ไมจํากัดเฉพาะเปน เมโทรเซ็กสชวล ใครกใ็ชได 
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ผูวิจัย : เลือกตัวแสดงอยางไรครับ ถึงไดเปนคนนี ้
คุณอภิวัฒน : เราหาหลายๆ คนกวาจะไดคณุกรณ เชนโดม ปกรณ ลัม แตลูกคาเคาไมอยากไดคนท่ี
เปนดารา มันดูไมจริง ความนาเช่ือถือมันนอย อยากไดแบบ New Comer เราก็มองหาผูชายท่ีประสบ
ความสําเร็จ และมีกิจกรรมภายนอกควบคูกนั ก็เลยไดคณุกรณ เพราะเคาก็ทําธุรกิจเกีย่วกับคอนโดมี
เนียม มันตองออกไปตรวจงาน คุมงานโดนแดด กิจกรรมยามวางก็เลนกีฬา Situation ท่ีเห็นในหนัง
ก็มาจากคุณกรณ เปนตัวเคาจริงๆ ชอบตอยมวย โดนเฉพาะเรียนมวยไทยอยู เลน เทนนิส ปนหนา
ผา 
ผูวิจัย : เนื้อเรื่องเปนอยางไรครับ 
คุณอภิวัฒน : เราคิดเรือ่งมากมาย เชนนกัขาวบาง ชางภาพสารคดีบาง นักเขยีน วิศวกร พวกนี้มันจะ 
Outdoor หมด ท่ีนี้ ในระหวางสรุป เราก็หาตวัแสดงไปดวย แลวคอยมา Match มันก็ไม Match กัน
ซะที คอืบางทีมันก็ไมหลอ สุดทายลงท่ีคณุกรณ มันไดหมด Match มาก 
ผูวิจัย : ลักษณะของผูชายคนนี ้คนท่ีอยูในหนังนะครับ  เปนอยางไร 
คุณอภิวัฒน : เปนผูชายท่ีมุงม่ันกับความสําเร็จในชีวิต เพราะเคาเปนคนหนุมไฟแรง ท่ีทุมเทเพ่ือให
ไดการยอมรับ ตองทําเต็มท่ี ลุยเอง โดนแดด และอีกดานก็เตม็ท่ีกับชีวติและยังไมลืมดูแลตนเอง 
ผูวิจัย : อยากจะส่ืออะไรครับ 
คุณอภิวัฒน : ก็ยิ่งสะสมประสบการณชีวิต ก็ยิ่งสะสมความคลํ้าเสีย การพูดจะเปน Positive 
Thinking ไมใชแบบ Problem-Solution แบบยี่หออ่ืน คือลุยๆ ก็ไมกังวลเพราะมีนีเวียชวยได 
ผูวิจัย : มีวิธีการสรางสรรคงานโฆษณาอยางไรครับ 
คุณอภิวัฒน : ท่ียากก็คือ กระบวนการหา Presenter คือตอนท่ี Storyboard เสร็จแลวก็ Preproduction 
คือลูกคาคอนขางท่ีจะ Detail มาก วาเส้ือผาจะใสยังไง สถานท่ีเปนยังไง ผูหญิงของกรณเปนยังไง
หนาตาแบบไหน คือหนังสวนใหญของนีเวียตองไม Lonely ตองมีผูหญิงดวย เสมือนความสําเร็จก็
ตองมีคนท่ี Appreciate  
ผูวิจัย : แลวลงส่ืออะไรบางครับ 
คุณอภิวัฒน : หนัง, Mag. Ad., Banner, P.O.P. 
ผูวิจัย : ใชงบเยอะม๊ัยครับ 
คุณอภิวัฒน : จริงๆ มีหนังสองเรื่องแตลูกคาเปล่ียนโจทยเรื่องท่ีสอง ก็ประมาณ หกลาน ถายทํา
หลายท่ี เชนเขางู และในกรุงเทพ ถายทําสองวัน และ Edit Mix อะไรตางๆ ก็เดือนนึง 
ผูวิจัย : แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัผูชายเมโทรเซ็กสชวลหนอยครับ 
คุณอภิวัฒน : เปนการแยกท่ีชัดเจน กลายเปนเพศท่ีสามไป เปนตลาดใหมแตกใ็นเมืองนะ คดิวามัน
เริ่มเยอะเพราะ Product มันมีมากไง ก็โอเคนะ ผูชายกใ็ชเครือ่งสําอางอยูแลวแตใชของผูหญิง พอมี
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ของผูชายก็เลยใชกนั เดี๋ยวนีมั้นชัดเจน มันเปนเทรนดมากกวา คนเริ่มดูแลตวัเองมากขึน้ ดวยการ
เปล่ียนแปลงของโลกดวย อากาศมันแย มีมลภาวะ ก็เลยดูแลตัวเองกนั 
ผูวิจัย : ผูชายในโฆษณาตอนนี้เปนอยางไรบางครับ 
คุณอภิวัฒน : เม่ือกอนจะจริงจัง แมน เดี๋ยวนีมั้นขี้เลน สนกุๆ ไมจริงจงักับชีวติ ไรสาระไปเรื่อย 
แนวเกาหลีเยอะ Product ยังใสความเปนเกาหลีลงไปเลย 
คุณอภิวัฒน : ผูชายในอนาคตละครับ 
แนวโนมผูชายในอนาคต: ก็คงจะใกลผูหญิงเขาไปทุกที มีเครือ่งสําอางมากอยูในกระเปา ก็มันอาจ
เปนเพราะตองเขาสังคม ทํางาน และตองการดึงดดูเพศตรงขาม อยากหลอ ผูหญิงแตงตัวผูชายก็แตง
ดวย 
ผูวิจัย : หลังจากออนแอรไปแลว เปนอยางไรบางครับ 
คุณอภิวัฒน : ก็สินคาขายดีไปเลย หนังคนพูดถึง เพราะกรณก็เปนท่ีรูจัก 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 
คุณประเวศ นิศากร 
ตําแหนง Associated Creative Director บริษัท ฟารอีส จํากัด (Far East) 
ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคาไลฟ คอนโดมีเนียม เร่ือง “ลื่น” 
 
ผูวิจัย : วัตถุประสงคในการโฆษณาเรื่องนี้ คืออะไร 
คุณประเวศ : คอนโดไลฟ เปนคอนโดเมือง เกดิมาใกลเคยีงกบัคอนโดวันคูแขง ไลฟคอนโดเนีย่
เปนของเอเช่ียนพรอบเพอรตี้ ไลฟเนี่ยมันมีขายอยูแลว สองสามโลเคช่ัน แตวามันโฆษณาตาม
ส่ิงพิมพกับตามโลเคช่ัน ระแวกใกลเคยีงท่ีคอนโดตั้งอยู ท่ีผานมามันไมไดถูกพูดแบบ mass ขนาดนี้ 
บังเอิญกอนท่ีหนังเรือ่งนีจ้ะออนแอร ลูกคามีโจทยวาอยากจะขายพรอมกันท้ังสามท่ี ซ่ึงพอเราไป 
Survey ท้ังสามโลเคช่ันแลว พบวามันคอนขางเดนมากเรื่องโลเคช่ัน มันเกาะแนวรถไฟฟา แลวมัน
ไมตองเขาซอยเลยอยูริมถนนเลย อันนี้เปนขอไดเปรยีบท่ีชัดเจนถาเทียบกับคูแขง แลวอะไรละเปน
ตัวชวยตดัสินใจ เพราะวาคนท่ีอยูคอนโดเนีย่ ทางเราคิดวาลักษณะการใชชีวติจะเปน Modern Life 
Style เปนคนรุนใหม ถาเปรียบเปน Sex ก็เปนผูชายมากกวา คือเม่ือถึงอายุนึงท่ีมันทํางานไดซักพัก 
ก็มักจะยายมาอยูดวยตนเอง ถึงแมจะยังไมมีครอบครวั คอนโดอาจจะเปน Choice แรก ทีนี้ เรา
มองเห็นคนท่ีจะซ้ือคอนขางชัด เราก็มาดวูา เคามีวิธีคดิท่ีจะเลือกซ้ือยังไง มันมาตรงท่ี เรามี 
Research วา Brand Image ตองดี คืออาจไมใชวาตองสุภาพเรียบรอย คือคนกลุมนี้ เปนคนท่ี 
Workhard Play Hard ทํางานกเ็ตม็ท่ี เวลาพักผอนก็เตม็ท่ี คอนโดไลฟมันกน็าจะเปนคนแบบนี้ ซ่ึง
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สอดคลองกับ Brand ของไลฟเองคือเรามองวาถาไลฟเปนคนคนนึงเนี่ยจะเปนคนลักษณะอยางไร 
ตองเปนคนท่ีกลาใชชีวติ สนกุสนาน ซ่ึงก็คอนขางตรงกบั Lifestyle ของคนรุนใหม เราคดิวามัน
เปน Core Concept ได ก็เลยนําเสนอออกมาแบบคนรุนใหม ก็อยางหนังท่ีออกมา เราบวกเอาความ
ไดเปรียบของ Product เขาไปดวย คือไมไดขายท่ี Lifestyle ของคน เราเอาความไดเปรียบของ
โลเคช่ันดวย ก็คอืผูชายคนนี้ถาเขาอยูท่ีไลฟคอนโด เขาสามารถใชชีวิตนอกจากความสะดวกสบาย
แลวยังสนุกดวย แตบางคนอาจมองวามันทะล่ึง แตท้ังเราและลูกคาก็ม่ันใจท่ีจะเลือกหนังทางนี้
เพราะคนรุนใหมก็เปดใจรับได  และผูชายในหนังเคาก็เปนคนโสด เคาก็มีสิทธิท่ีจะคบผูหญิงหลาย
คนได มันไมไดเปนการหลอกลวงผูหญิง คอืเคามีหลายนัดและเคาก็ทําไดดวยเวลาแปบเดียว 
ผูวิจัย : กลุมเปาหมายเปนอยางไรครับ 
คุณประเวศ : กลุมเปาหมายก็คนเมือง ท้ังชายและหญิง แตในหนังเราเบ่ียงไปทางผูชายมากกวา 
ราคาก็ระดับกลางๆ ขึ้นไป กต็องเปนคนท่ีมีรายไดมากพอสมควร 
ผูวิจัย : เรื่องราวเปนอยางไรครับ 
คุณประเวศ : เนื้อเรื่องก็เริ่มมาจากการนําเสนอผูชายคนนึงท่ี เราเริม่จากการคดิวา ถามีคนๆ นึงท่ีอยู
คอนโดไลฟ แลวมันเปนคนท่ีคบผูหญิงหลายคน เราจะนําเสนอความไดเปรยีบของผูชายคนนีท่ี้
เหนอืกวาคนอ่ืนๆ ท่ีไมไดอยูคอนโดไลฟยังไง กค็ดิกันวาภาความไดเปรยีบคือตดิถนนใหญ ใกล
รถไฟฟา ก็นาจะเปนเรื่องของการไปไหนมาไหน คุณใชเวลาแคแปบเดียว ก็เลยออกมาเปนเรื่องท่ี
ใหเคาคบผูหญิงสามคนเลยม๊ัย ไปหาคนนั้นกลัมมาเปล่ียนชุดไปหาอีกคนไดเลย เรา Present บุคลิค
กับความไดเปรียบของสินคา การคิดสวนนึงมาจาก Research แตเราเอาไอเดยีจากเราเปนหลัก เรา
เอามา Support ความคดิมากกวา คือเราคดิกอนแลวมาเช็คดวูาเราคดิกนัถูกม๊ัย เราคดิวาคนปจจุบันมี 
lifestyle แบบนี้เยอะ มันเห็นกนัอยู เพ่ือนฝูง คอืเรามองผูชายกันเองวา ผูชายท่ีเรียบรอยไป มันไม
นาสนใจ มันตองมีลูกเลนหนอยถึงจะนาสนใจ กเ็ลยมุมนี้เปนคนท่ีเปนแบบนี้อยูท่ีไลฟคอนโด ไม
ง้ันไลฟคอนโดจะไมสนกุสนาน ไมคกึคกัไมมีชีวิตชีวา 
ผูวิจัย : อยากจะส่ืออะไรออกไปครับ 
คุณประเวศ : คอนโดไลฟ ไปไหนมาไหนสะดวกเพราะอยูตดิรถไฟฟา 
ผูวิจัย : ลักษณะผูชายในหนังเปนอยางไรครับ 
คุณประเวศ : ลักษณะผูชายในหนังเรื่องนี้ เปนคนท่ีมีความม่ันใจในตัวเองสูง กลาแสดงออก แลวก็
เปนคนรุนใหม สังเกตจากสถานท่ีท่ีไปเท่ียว ก็เปนสถานท่ีท่ีดดูี คอืผับดีๆ ท่ีเท่ียวดีๆ  นีค่อื Lifestyle 
ของคนรุนใหม ก็เปนคนท่ีมองโลกในแงดี เปนคนท่ีกะลอนหนอย แตเราระวังไมใหดูเปนคนเลว 
ซ่ึงในหนังก็ออกมาในดีกรีท่ีเราชอบ ไมมากไป 
ผูวิจัย : มีการลงส่ืออ่ืนๆ อีก... 
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คุณประเวศ : ส่ืออ่ืน เราตองการใหเปนท่ีรูจักในวงกวาง คอืไมใชแคขายของ แตอยากใหรูจกัไลฟ
คอนโด เผ่ือในอนาคตมันไปสรางท่ีอ่ืนอีก มีโอกาสท่ีคนท่ีอยูท่ีนัน่ มีโอกาสท่ีเปนตวัเลือกแรกๆใน
ใจ ก็มี โฆษณาใน Website และบนรถไฟฟา BTS ในขบวนรถเลย หนังสือพิมพ และ Billboard ก็
ครอบคลุม ใชแบบ On Line มากขึน้ เพราะมัน Match กับ Lifestyle โลกออนไลนมันมากขึน้ และ
ในโรงหนังดวย เพราะเราตองดวูาเราจะเจอกลุมเปาหมายท่ีไหนบาง 
ผูวิจัย : ถายทําเปนอยางไรบาง ใชงบเยอะม๊ัยครับ 
คุณประเวศ : Production ประมาณสามลานบาท ขั้นตอนการถายทําก็ไมคอยมีอุปสรรค แคฝนตก ก็
ถายสถานท่ีจริงเลย ยกเวนดาดฟาเพราะจรงิๆ คอนโดยังสรางไมเสร็จ หองตัวอยางจริง ใชเวลาทํา
ท้ังหมดประมาณเดือนครึ่ง ตั้งแต Brief Production House เลย 
ผูวิจัย : ขอความเห็นเกี่ยวกับผูชายเมโทรเซ็กสชวลหนอยครับ 
คุณประเวศ : ผูชายเมโทร คอืมันสําอางขึน้ ดูแลตวัเองมากกวาผูชายเม่ือกอน ของท่ีมาดแูลก็
มากกวามาก แฟช่ันมาก กลาท่ีจะมีครอบครวัมันนอยลง เคาเสพเรือ่งไกลตวัเยอะ คอืใชเวลากบัโลก
ออนไลนมาก ดนตร ีกีฬา การพบปะเพ่ือนฝูงมันนอยลง ก็เทคโนโลยีเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิต 
ตางประเทศมันมาถึงเราเร็วกวาอดตี สินคาก็เยอะขึน้ แลวคนกย็อมรับ เปดเผยตวัมากขึน้ กลายเปน
เรื่องธรรมดาท่ีจะสําอาง 
ผูวิจัย : ภาพผูชายในหนังโฆษณาละครับ 
คุณประเวศ : ภาพผูชายในหนังโฆษณา บางทีนายแบบชายครึ่งๆ ท่ีเปนชายจริงและไมจริง แลวก็
สวนใหญก็เจาสําอาง ในขณะท่ีหนังท่ีแสดงความแมนของผูชายมันนอย เทรนดมันพาไป เม่ือกอน
จะแมนเลย ตอนนี้มันตองนารกั เจาชู กลายเปนอยางนัน้ไป แมนมันเชย ตกยุคไปแลว สวนผูชายท่ี
อยูในหนังเปนเมโทรเลย 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2550 
คุณสุคนธมาส รัตนสุวรรณ 
ตําแหนง Communication Director บริษัท นูด คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (Nude Communication 
Co., Ltd.) 
ผูสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน สินคา เคร่ืองสําอาง ซีทีอารแอล เร่ือง “Control” 
 
ผูวิจัย : วัตถุประสงคในการโฆษณาเรื่องนี้ คืออะไร 
คุณสุคนธมาส : Objective ก็ คือมันเปน Skin Care ของผูชาย เปนแบบ Specialist ผูชายเลย ไม
เหมือนนีวียท่ีมาจากการพัฒนามาจากผลิตภัณฑผูหญิง โจทยก็มาจากช่ือ CTRL คือ Control เปน  
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Strategies ตั้งแตการตั้งช่ือ คือถาใช CTRL คุณก็สามารถคอนโทรลทุกอยางได คอนโทรลผิวหนา
ขาวใส คอนโทรลผูหญิง  คอนโทรลชีวิต Concept เราคือ In Control โจทยในหนังก็ Launch  สูตร 
Intensive Light คอนโทรลความหลอ คอนโทรลผูหญิง หนังก็จะเปนแบบ Cosmetic ไมไดมีอะไร
มาก ตอนแรกคือผูหญิงเดินเขามาหาผูชาย อยากจะมาจับหนา ผูชายก็แบบไมม่ันใจ เคาก็เลยจับมือ
ผูหญิงไวกอน ผูชายก็ไปลางหนา จากนั้นก็ใหผูหญิงมาจับหนา สัมผัสหนาได และการท่ีผูชายจับ
มือผูหญิงก็มีความหมายในการคอนโทรลดวย คือสามารถคอนโทรลผูหญิงได Mood & Tone ก็ 
Clean สะอาดๆ  และเนนความเปนธรรมชาติ มีภาพกรลางหนา มีภาพใบไม เพ่ือใหดูแตกตางจาก
ยี่หออ่ืนท่ีเนนเคมี คูแขงหลักคือ นีเวียและบีโอเรแลวก็ ลอรีออล 
ผูวิจัย : อยากจะส่ืออะไรออกไปครับ 
คุณสุคนธมาส : CTRL คือ ผลิตภัณฑสําหรับผูชาย มี โฟมกับมอยสเจอไรเซอร ผิวหนาขาวใสใน 
10 in 1 ขาวใส 10 ประการในขั้นตอนเดียว 
ผูวิจัย : ผูชาย CTRL เปนอยางไรครับ 
คุณสุคนธมาส : หนุม CTRL ก็จะเปนแบบ Urban Sexual จะไมใชพวกสําอางมาก คือจะ Tough 
กวา 
ผูวิจัย : กลุมเปาหมายละครับ 
คุณสุคนธมาส : กลุมเปาหมาย คือชาย 25-35 คนทํางาน 
ผูวิจัย : มีเรื่องราวในลักษณะแบบไหนครับ 
คุณสุคนธมาส : Character ผูชาย CTRL คือหนุมท่ีสามารถควบคุมทุกอยางได ทุกสถานการณ เปน
แครูปแบบเทานั้น 
ผูวิจัย : หนังจะส่ืออะไรครับ 
คุณสุคนธมาส : Message คือ In Control มาจาก Control look, Control life ก็เรื่อง Look เปน Basic 
แตเรื่อง Life คือ สามารถคอนโทรลผูหญิงได ชีวิตได ใหผูหญิงมาชอบได ใหชีวิตคุณ In Control 
ผูวิจัย : วางแผนลงส่ืออยางไรครับ 
คุณสุคนธมาส : Media ก็ TVC, Fashion Ad, พวก Maxim, FHM แลวก็ Newspaper 
ผูวิจัย : ถายทํายากงายยังไงครับ 
คุณสุคนธมาส : ถายทํา 2 วัน ตัวแสดง Import มาจากฮองกง เราอยากไดแบบ Asian Look เปน
นักกีฬาดวย ดูแลตนเอง เปนคนทํางานวีเจใน MTV 
ผูวิจัย : ขอความเห็นเกี่ยวกับผูชายเมโทรเซ็กสชวลหนอยครับ 
คุณสุคนธมาส : Metrosexual Men ดีนะ ทําไมเคาดูแลตัวเองมากขึ้น แตก็ขึ้นอยูกับ Degree มากกวา 
เพราะถามากไปก็อาจดูวาเปนเกย แตสุดทายผูชายก็อยากดูดี การ Take Care ดูแลตัวเอง Metro มัน
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เปนกระแส ท่ีจํากัดความของกลุมคนกลุมนึงท่ีดูแลตัวเองมากขึ้น แบบ เบคแคม คนไทยมันยังไม
ชัด อยางโดมนี่ใชเลย ถาคนท่ัวๆไป ก็อาจดูแลแคมีมอยสเจอไรเซอร กับ Facial Foam เทานั้น บาง
คนท่ีมากๆ ก็อาจมี Eye Cream หรือ Scrub Treatment 
ผูวิจัย : ภาพผูชายในหนังโฆษณาละครับ 
คุณสุคนธมาส : ผูชายในหนังโฆษณา เปล่ียนไป อาจเปนเพราะวาแตกอนอาจเนนความจริงมาก ใน
เรื่องของหลอหรือวาคนดีมันมาจากขางใน แตตอนนี้มันมี Look เขามาเกี่ยวของมากขึ้น ทุกคนวัตถุ
นิยมมากขึ้น คนแบบดูจากภายนอกกอน แลวก็กระแสหลอ เทมากอนคือมันอาจรวมความดีภายใน
กับความหลอภายนอกไวดวยกัน สินคาก็มีสวน ใครๆ ก็ปรับหมด เครื่องดื่มบํารุงกําลังก็ใชดารา 
เพราะงายในการขาย มันเขาใจตัวสินคาจากดาราท่ีเปนตัวแทนได  
 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 
คุณอัมพร ศรีมี 
อาย ุ21 ป เจาของธุรกิจคอมพิวเตอร 
 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับโฆษณาทางโทรทัศนท่ีนําเสนอความเปนชาย 
คุณอัมพร : ทําใหผูชายม่ันใจขึ้นเพราะภาพในโฆษณามันแสดงออกมาแลว พอเราทําแบบนั้นหรือ
เปนแบบนั้นก็ไมรูสึกวาตัวเองแปลกไป 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับสินคาหรือบริการสําหรับผูชายท่ีมีการโฆษณา 
คุณอัมพร : ก็ดีท่ีมีผลิตภัณฑสําหรับผูชาย แตจะทําใหผูชายรูสึกท่ีจะดูแลตัวเองมากขึ้น 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ เนื้อหา ขอความท่ีโฆษณาส่ือสารเปนอยางไร 
คุณอัมพร : ก็ไมรูวาเกินจริงแคไหน เพราะวาโฆษณาสินคาหรือบริการพวกนี้มักจะชักจูงและจูงใจ
ใหผูชมเกิดการทําตามไดงายกวาส่ือประเภทอ่ืนๆ 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ ภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวลในภาพยนตรโฆษณาเปนอยางไร 
คุณอัมพร : ดูดี หนาตาดี ขาว หุนดีกันทุกคน  
ผูวิจัย : ปจจัยอะไรบางในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการสําหรับผูชาย 
คุณอัมพร : ความตองการท่ีผูชายอยากจะเปนเหมือนกับหรืออยากจะเทแบบในโฆษณา เพราะดูจาก
โฆษณาแลวมันก็อยากใชนะถามันทําไดอยางนั้นจริงๆ 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” อยางไร 
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คุณอัมพร : ทุกวันนี้เยอะมากไมรูมากันจากไหน เพราะวาเจาสําอางเกินไปบางคนมันก็ไมจริง แบบ
วาพยายามเปน 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับความเปนชายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
คุณอัมพร : คงจะตามเมืองนอก ก็ดีถาตามแลวด ี
ผูวิจัย : เปรียบเทียบลักษณะความเปนชายในโฆษณาในอดีตและปจจุบัน 
คุณอัมพร : ตางกันมากผูชายสมัยกอนจะไมมีโฆษณาครีมทาผิวหรือสเปรยตางๆ แตเดี๋ยวนี้เอาผูชาย
มาโฆษณากันมากขึ้นและตองเอาผูชายท่ีหนาตาดี หลอ ขาว ดูสะอาด มาโฆษณาไมเหมือน
สมัยกอนท่ีผูชายหนาตาไมคอยสะอาดสะอาน 
ผูวิจัย : แนวโนมความเปนชายในอนาคต 
คุณอัมพร : ผูชายจะดูแลตัวเองมากขึ้น ตองแตงตัวดูดี ใชน้ําหอมแบบนี้ถึงจะเทห อะไรประมาณ
นั้น 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2550 
คุณยุทธนา มานะไชยรักษ  
อาย ุ27 ป ตําแหนงผูจัดการโครงการ (Project Manager) Team consulting co., ltd  

 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับโฆษณาทางโทรทัศนท่ีนําเสนอความเปนชาย 
คุณยุทธนา : รูสึกวาปจจุบันจะเนนความดูด ีมีรสนิยม บงบอกถึงความมีเสนห เปนสุภาพบุรุษ 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับสินคาหรือบริการสําหรับผูชายท่ีมีการโฆษณา 
คุณยุทธนา : รูสึกดี ทําให เรามีตัวเลือกเยอะในการตัดสินใจ 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ เนื้อหา ขอความท่ีโฆษณาส่ือสารเปนอยางไร 
คุณยุทธนา : โดยรวมรูสึก ในบางเรื่องส่ือชัดเจนดีเกี่ยวกับสินคา แตบางตัวเนื้อหาไมเกี่ยวกับสินคา
นั้นเลย เชน เบียรสิงห เบียรไฮเนเกน แตจะส่ือออกไปถึงรสนิยมของคนท่ีใชผลิตภัณฑมากกวา 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ ภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวลในภาพยนตรโฆษณาเปนอยางไร 
คุณยุทธนา :  การมีตัวแทนเปนลักษณะดูดีเหมือนในโฆษณาทําใหเรามีความสนใจในตัวสินคามาก
ขึ้น 
ผูวิจัย : ปจจัยอะไรบางในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการสําหรับผูชาย 
คุณยุทธนา : คุณภาพสินคา ราคา โฆษณาไมมีสวนเทาไหรในการตัดสินใจ   
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” อยางไร 
คุณยุทธนา : ดูดี มีรสนิยม มีสังคม ชอบ 
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ผูวิจัย : คิดอยางไรกับความเปนชายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
คุณยุทธนา : ดี เพราะจะทําใหเราเขาไดท้ังผูหญิง และผูชาย มีสังคมท่ีกวางขึ้น ไดัรับการยอมรับ 
ผูวิจัย : เปรียบเทียบลักษณะความเปนชายในโฆษณาในอดีตและปจจุบัน 
คุณยุทธนา : ในอดีต โฆษณาผลิตภัณฑผูชาย จะใชตัวแทน ธรรมดาๆ งายๆ แตปจจุบัน ตองใชคนท่ี
ดูดีเพ่ือจูงใจ 
ผูวิจัย : แนวโนมความเปนชายในอนาคต 
คุณยุทธนา : จะมีความหลากหลายมากขึ้น จะมีท้ัง แบบเซอรๆ  มีสังคมผูชายเมโทร ฯลฯ 

 
 

สัมภาษณเชิงลึก 30 สิงหาคม 2550 
คุณกฤษฎา อยูอุบล 
อาย ุ27 ป ตําแหนง วิศวกรไฟฟา โรงพยาบาลสมิตเวช วิศวกรไฟฟา 
 
ผูวิจัย : ชอบเรื่องไหนบางครับ 
คุณกฤษฎา : เบียรสิงห  
ผูวิจัย : ทําไมถึงชอบ 
คุณกฤษฎา : เพราะวามันเปนของมึนเมา แตส่ือออกมาในทางท่ีดี ใหอะไรกับสังคมด ีท่ีไมชอบ ก็ 
คลินิก เพราะเคาใชเรื่องความสัมพันธของชายหญิงมานําเสนอ ดูไมเหมาะเทาไหร 
ผูวิจัย : คิดวาทําไมโฆษณาจึงนําเสนอผูชายแบบนี้ออกมา  
คุณกฤษฎา : อยางนีเวีย มันชัดครับเพราะสินคามันเปนของผูชาย ลักษณะผูชายแบบนีแ้หละท่ีบอก
เราไดวา ถาใชนีเวยีคณุกจ็ะเปนผูชายแบบนีไ้ด 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับสินคาท่ีโฆษณา 
คุณกฤษฎา : มันไมมีอันไหนท่ีจะบรรยายสรรพคุณกันตรงๆ เลย พยายามสรางใหจดจํามากกวา 
ผูวิจัย : เนื้อหาในโฆษณาละ เขาใจอยางไรบาง 
คุณกฤษฎา : ก็เขาใจด ีวาแตละสินคา ตองการจะขายอะไร อยางเชฟโรเลท มันชัดเจนด ียกเวน ktc 
ผูวิจัย : แลว Presenter ละเปนอยางไรบาง 
คุณกฤษฎา : เหมาะสมครับ ดูตาม Message ท่ีเคาพยายามจะส่ือออกมาแลว ผูชายก็เหมาะดี 
ผูวิจัย : คิดวาตัวเองเหมือนผูชายคนไหนในโฆษณาบาง 
คุณกฤษฎา : เบียรสิงหครับ เคาบอกวามีน้ําใจ ชายไทยนาจะเปนแบบนี้นะ ถาอยากเปนก็แบบผูชาย
ในนีเวยี หุนดีมาก 
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ผูวิจัย : แลวอยากใชสินคาท่ีโฆษณาบางไหม 
คุณกฤษฎา : นาใชทุกช้ินเลย เชฟโรเลท เพราะเราไดขอมูลท่ีชัดเจน มันเลยนาซ้ือ 
ผูวิจัย : ปจจัยในการเลือกซ้ือของละ 
คุณกฤษฎา : อยางแรกของท่ีจะซ้ือตองดดูกีอน สองคณุสมบัตติองตรงกบัเรากอน สามโฆษณาเยอะ 
เพราะมันเปนการรับประกัน วาบริษัทเคาลงทุน มีทุนทําตลาด คุณภาพสินคานาจะดีถึงกลาลงทุน 
ผูวิจัย : แลวโฆษณามีผลม๊ัย 
คุณกฤษฎา : ผมวาไมมีผลเลยนะ มันแคบอกเราไดวา มีสินคาตัวนี้อยูในตลาดนะ มันไมชวยในการ
ตัดสินใจซ้ือ 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับคนเมโทรเซ็กสชวล 
คุณกฤษฎา : เปนไปตามสมัย ไมนาจะเสียหายอะไร ผูชายมีสิทธิท่ีจะทําแบบผูหญิงได 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับการเปล่ียนแปลงของผูชาย 
คุณกฤษฎา : สําอางขึ้น เพราะมีสินคาประเภทนี้เสริมสวยใหผูชายมากมาย 
ผูวิจัย : คดิวาโฆษณาเปล่ียนการนาํเสนอผูชายไปอยางไรบาง 
คุณกฤษฎา : สมัยนีมั้นมีมุขมากขึน้ แตเนนผูชายท่ีหนาตาดมีากๆ เปนท่ีจับจองของผูชม และ
นําเสนอความสําอางของผูชายโดยตรง 
ผูวิจัย : แลวคิดวาอนาคต ผูชายจะเปนอยางไร 
คุณกฤษฎา : สําอางขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะ ผูชายรักสวยรักงามมากกวาแตกอน สนใจเรื่องท่ีตอง 
Serious นอยลง จะสนใจเรือ่งการดํารงชีวิตอยู สนใจแตตวัเอง ไมแครสังคมเทาไหร 
 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2550 
คุณกิตชัย วิถีวานิช 
อาย ุ25 ป ตําแหนงพนักงานธนาคาร 
 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับโฆษณาทางโทรทัศนท่ีนําเสนอความเปนชาย 
คุณกิตชัย : ของเนสกาแฟ กับ แบรนด ชอบเรื่องการลําดับภาพ เทคนิคการตัดตอ เขาใจงายดี ทําให
อยากดูตออีก แตบางเรื่องมันไมนาดึงดูด 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับสินคาหรือบริการสําหรับผูชายท่ีมีการโฆษณา 
คุณกิตชัย : สินคาก็อยากขายของครับ พอเปนสินคาผูชายก็เลยพยายามกัน 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ เนื้อหา ขอความท่ีโฆษณาส่ือสารเปนอยางไร 
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คุณกิตชัย : บางเรื่องไมนาจดจําเลย ดูไมสนุก เลยทําใหไมอยากจําหรือสนใจกับส่ิงท่ีโฆษณาส่ือ
ออกมา 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ ภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวลในภาพยนตรโฆษณาเปนอยางไร 
คุณกิตชัย : พยายามบอกเราวาตองเปนอยางไรในเวลานี้ ก็เหมือนกับวาตองทําใหตัวเองดูดีเขาไว
กอน โดยรวมก็เหมาะสมดีในแตละเรื่อง ก็นาจะมีจริงๆ ในสังคม 
ผูวิจัย : ปจจัยอะไรบางในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการสําหรับผูชาย 
คุณกิตชัย : โฆษณาดีแคไหน เราก็อาจจะไมซ้ือของก็ได เพราะบางอยางเรารูอยูแลววามันคุณภาพ
อยางไร ถาใชอะไรอยู ก็จะใชอยางนั้นตอไปมากกวา 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” อยางไร 
คุณกิตชัย : ตามกระแสมาก สินคามันมีเยอะขึ้นดวย ก็เลยหันมาใชกันสนุกไป ดีนะดูแลตัวเองดี แต
บางคนมันมากไปหนอย 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับความเปนชายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
คุณกิตชัย : แตละวัยตางกัน มีสังคมเปดมากขึ้น ความสะดวกสบายมันมีมากขึ้น ตามแฟช่ัน 
ผูวิจัย : เปรียบเทียบลักษณะความเปนชายในโฆษณาในอดีตและปจจุบัน 
คุณกิตชัย : มีการใชสมองมากขึ้น ดูฉลาดมากขึ้น ไมใชเอาแตบึกบึน แข็งแรง บู 
ผูวิจัย : แนวโนมความเปนชายในอนาคต 
คุณกิตชัย : เขาหากีฬามากขึ้น มีการดูแลตัวเองมากขึ้น หลังเลิกงาน หลังปารตี้ อะไรแบบนี้นะ มี
ของมากขึ้น ผูชายก็กลาใชมากขึ้น 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่13 สิงหาคม 2550 
คุณจักริน มนตรีเลิศรัศมี 
อาย ุ26 ป ตําแหนง โปรแกรมเมอร 
 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับโฆษณาทางโทรทัศนท่ีนําเสนอความเปนชาย 
คุณจักริน : ผมวานําเสนอไดอยางตรงไปตรงมา แบบเขาใจงาย แสดงใหเห็นความเปนชายไดด ี
เหมือนใชตัวแสดงท่ีมีความเปนผูชายด ี
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับสินคาหรือบริการสําหรับผูชายท่ีมีการโฆษณา 
คุณจักริน : ก็ทําใหสินคานาใชขึ้น 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ เนื้อหา ขอความท่ีโฆษณาส่ือสารเปนอยางไร 
คุณจักริน : คอนขางชัดเจน ขายของมากกวา อยางบัตรเครดิตมันนาจะเปนของผูหญิงมากกวา 
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ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ ภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวลในภาพยนตรโฆษณาเปนอยางไร 
คุณจักริน : เหมาะสม เปนทางบวก อยางลิโพ มันใหอะไรกับสังคมด ีเปนผูชายท่ีดูตอบแทนสังคม 
ผูวิจัย : ปจจัยอะไรบางในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการสําหรับผูชาย 
คุณจักริน : ไมคอยมจากการโฆษณา แตจะซ้ือเพราะจําเปน กับอยากลอง ไมคอยเนนยี่หอ โฆษณา
ไมคอยติดตามเทาไหร 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” อยางไร 
คุณจักริน : มันตองใชของมากมาย ดูแลวคนไทยมีนอยครับท่ีจะเปนแบบเต็มๆ 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับความเปนชายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
คุณจักริน : ไมรูวาเปล่ียนไปมากอยางนี้ อาจเปนเพราะส่ือครับ 
ผูวิจัย : เปรียบเทียบลักษณะความเปนชายในโฆษณาในอดีตและปจจุบัน 
คุณจักริน : เทาท่ีเห็นก็ไมคอยเปล่ียนไปนะ ซํ้าๆ อยูกับสินคามากกวาวาเปนแนวไหน ผูชายก็ไป
แนวนั้น 
ผูวิจัย : แนวโนมความเปนชายในอนาคต 
คุณจักริน : ดูแลตัวเองมากขึ้นครับ เพราะสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป ตองแตงตัวมากขึ้น สําอางมากขึ้น 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2550 
คุณธเนศ ศิริเกียรติกุล 
อาย ุ25 ป ตําแหนงพนักงานบริการลูกคาประกันและคูสัญญา โรงพยาบาลสมิตเวช 
 
ผูวิจัย : ชอบเรื่องไหนบางครับ 
คุณธเนศ : ครีมนีเวีย ฟอรเมน 
ผูวิจัย : ทําไมถึงชอบ 
คุณธเนศ : มันแสดงใหรูสึกวาผูชายก็สามารถท่ีจะดูแลผิวตัวเองได ตวัสินคากต็อบสนองความ
ตองการของผูชาย เพราะสวนใหญผูชายจะออกไปทํางานขางนอก ตองเจอฝุน เจอมลพิษ และอีก
อยางผูชายไมคอยดูแล ถาเราใชสินคานี้ มันทําใหเรารูสึกแบบไดรับการแกไขแบบขั้นตอนเดยีวดวย 
ทําใหม่ันใจขึน้ ท่ีไมชอบก็ คอนโด คอืมันเวอรมาก เกนิจรงิไป มันใกลรถไฟฟากจ็ริงแตเรือ่งราว
มันเกินไป ผูหญิงรออยู แตผูชายสามารถไปเท่ียวไดนานขนาดนั้น ทําไดตั้งหลายอยาง คือมันแค
สะดวก ไมใชทําอะไรไดเยอะขนาดนั้น 
ผูวิจัย : คิดวาทําไมโฆษณาจึงนําเสนอผูชายแบบนี้ออกมา  
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คุณธเนศ : เคาขายพวกผูชายไง คือมันเปนสินคาอุปโภค บริโภคของผูชาย มันตอบสนองผูชาย 
เพราะบางครั้งผูชายไมคอยสนใจตัวเอง เคาเลยนําเสนอใหเห็นวาผูชายตองแบบนี้แลวนะ  
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับสินคาท่ีโฆษณา 
คุณธเนศ : ก็ดี นาใช สรางภาพใหเราไดดวย อยางไฮเนเกน นี่แสดงจุดยืนเรือ่งสุภาพบุรุษ มันแสดง
ถึงความเปนแมนได 
ผูวิจัย : เนื้อหาในโฆษณาละ เขาใจอยางไรบาง 
คุณธเนศ : มีลิโพท่ีไมเขาใจวาจะส่ืออะไร มันม่ันใจยังไง ทําไดยังไง 
ผูวิจัย : แลว Presenter ละเปนอยางไรบาง 
คุณธเนศ : เลือกไดเหมาะกับสินคาดนีะ เปนตวัแทนสินคาได เคาคงอยากส่ือออกมาอยางนัน้ 
ผูวิจัย : คิดวาตัวเองเหมือนผูชายคนไหนในโฆษณาบาง 
คุณธเนศ : อยากเปนแบบคนท่ีอยูคอนโด คือถาเราอยูตรงนั้น มันสะดวกกันเรานะ ไปไหนมาไหนก็
งาย หรืออยางครีมนีเวีย คือถาหนาใสอยางผูชายคนนัน้ก็ดซิี ดดูีไฮโซด ี
ผูวิจัย : แลวอยากใชสินคาท่ีโฆษณาบางไหม 
คุณธเนศ : ก็นีเวีย เครือ่งสําอาง ถาใชไดผล สวนอยางอ่ืนถาไมจําเปนกับเราก็ไมเอา ราคาดวยนะ 
อยางรถมันแพงนะแตถามีเงิน ก็อยากซ้ือนะ 
ผูวิจัย : ปจจัยในการเลือกซ้ือของละ 
คุณธเนศ : ก็ถามเพ่ือนๆ บางวาใชดีม๊ัย บางอยางตองหาขอมูลกอน คนท่ีเคยใช แลวคอยตดัสินใจ
ซ้ือ 
ผูวิจัย : แลวโฆษณามีผลม๊ัย 
คุณธเนศ : มีผลนะ ท้ังตัว Presenter ดวย และก็สินคา อยาง Presenter ถาเอาแบบดูดีมา มันก็จูงใจได
มาก ชวยใหเช่ือในสินคาดวย 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับคนเมโทรเซ็กสชวล 
คุณธเนศ : ดีนะ บางครั้งผูชายกต็องพบปะผูคน มันมีบุคลิกภาพท่ีดี แตงตัวด ีดดูี สุภาพเรยีบรอย 
มันทําใหคนอ่ืนๆ สงสัยวาใชผูชายจริงๆ ไหม แตผมวาคนท่ีดูแลตัวเองดีๆ  นะ มันไมใชเกย เคาก็มี
สิทธิสวนบุคคล เปนเมโทรมันก็สงผลดีกับตวัเอง คอืสังคมมันตองมีการพบปะ ตองตดิตอส่ือสาร
กับคนอ่ืน First Impression สําคัญ 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับการเปล่ียนแปลงของผูชาย 
คุณธเนศ : เปล่ียนแลวด ีมันดีท่ีผูชายมาดูแลตวัเอง ท้ังเรื่องหนาตา บุคลิกภาพ ท้ังภายใน ภายนอก 
ผูวิจัย : คดิวาโฆษณาเปล่ียนการนาํเสนอผูชายไปอยางไรบาง 
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คุณธเนศ : ชัดเจนมากขึน้ เพราะมีสินคาสําหรับผูชายก็เลยกลาท่ีจะเสนอผูชายวาดูแลตัวเองไมใช
เรื่องเสียหายอะไร 
ผูวิจัย : แลวคิดวาอนาคต ผูชายจะเปนอยางไร 
คุณธเนศ : ใสใจดูแลตัวเองมากขึ้นไปอีก สนใจเรื่องสุขภาพมากขึน้ ผูชายอาจอายุยืนขึน้นะ 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2550 
คุณปกรณ สุทธิวานิชกุล 
อาย ุ20 ป นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับโฆษณาทางโทรทัศนท่ีนําเสนอความเปนชาย 
คุณปกรณ : บอกคุณสมบัติของสินคาดี เขาใจงายวาเปนของผูชาย บางเรื่องก็เสนอภาพซํ้าๆ กัน 
ผูชายแบบเวอรก็มี 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับสินคาหรือบริการสําหรับผูชายท่ีมีการโฆษณา 
คุณปกรณ : บางเรื่อง สินคาก็พยายามบอกวาเปนของผูชาย ท้ังๆ ท่ีดูแลวไมนาใช 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ เนื้อหา ขอความท่ีโฆษณาส่ือสารเปนอยางไร 
คุณปกรณ : ชอบท่ีส่ืองายๆ มากกวา ไมตองซับซอนใหคิดมาก หรือแบบใหคิดก็เพ่ือสังคมหนอย 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ ภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวลในภาพยนตรโฆษณาเปนอยางไร 
คุณปกรณ : เหมาะสมดีครับ ใหเรารูวาผูชายควรจะเปนอยางไรในสังคมปจจุบัน เพราะเราอยูใน
สังคมเมือง แตบางอยางก็เวอรไป แตภาพการมีน้ําใจนี่ดีมากๆ เบียรสิงห 
ผูวิจัย : ปจจัยอะไรบางในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการสําหรับผูชาย 
คุณปกรณ : ตามความจําเปนมากกวา แตโฆษณามีผลมาก บางทีอยากลองใชของท่ีมันโฆษณณาวาดี 
เปนของใหมก็อยากลอง แตถาใชแลวไมดีก็โทษสินคากอน ไมใชโฆษณา โฆษณาชวยใหจดจํายี่หอ
มากกวา 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” อยางไร 
คุณปกรณ : แลวแตโอกาสและความจําเปน มันอยูท่ีดีกรีของความเปนเมโทร บางคนมาก นอย
แลวแตความสามารถในการซ้ือของดวยเหมือนกัน 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับความเปนชายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
คุณปกรณ : เม่ือกอนจะสบายๆ นะ แตเดี๋ยวนี้มีสินคามากมายใหผูชายใช ใครอยากบํารุงมากกวาแค
นั้น 
ผูวิจัย : เปรียบเทียบลักษณะความเปนชายในโฆษณาในอดีตและปจจุบัน 
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คุณปกรณ : ไมไดเปล่ียนแปลงมากเทาไหร ผูชายก็เนนความเปนชายแบบหลอ หญิงชอบ แตแบบ
ไหนมากกวา แบบตลก หรือ แบบเนี๊ยบ เม่ือกอนไมเนนเรื่องของเพศตรงขาม ความม่ันใจ 
ผูวิจัย : แนวโนมความเปนชายในอนาคต 
คุณปกรณ : นาจะมีของใชของผูชายเพ่ิมมากขึ้นอีก ผูชายก็จะมีอะไรทํามากขึ้นกับตัวเอง ไมตองเอา
ของผูหญิงมาใช 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 
คุณภาคภูมิ อิฐรัตน 
อาย ุ25 ป ธุรกิจสวนตัว 

 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับโฆษณาทางโทรทัศนท่ีนําเสนอความเปนชาย 
คุณภาคภูมิ : รูสึกดี ชอบทุกช้ินครับ 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับสินคาหรือบริการสําหรับผูชายท่ีมีการโฆษณา 
คุณภาคภูมิ : ตรงกับสินคาครับ ส่ือไดความหมายด ี
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ เนื้อหา ขอความท่ีโฆษณาส่ือสารเปนอยางไร 
คุณภาคภูมิ : เขาใจวาจะขายใหกับผูชายครับ บางช้ินผูชายอาจดูแลวก็ธรรมดา 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ ภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวลในภาพยนตรโฆษณาเปนอยางไร 
คุณภาคภูมิ : บางตัวก็ไมคอยตรงเทาไหร อยางคารแลคเตอรไมเขากับสินคา เชนบัตรเครดิต 
ผูวิจัย : ปจจัยอะไรบางในการเลือกซ้ือสินคาหรือบรกิารสําหรับผูชาย 
คุณภาคภูมิ : คุณภาพ ราคา สะดวก โฆษณาก็ไมมีสวนเทาไหร จะชอบดูโฆษณาแตถาจะซ้ือสินคาก็
ไมใชจากโฆษณา 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” อยางไร 
คุณภาคภูมิ : ผูชายชอบแตงตัวมากขึ้น ดูแลตัวเองมากขึ้น 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับความเปนชายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
คุณภาคภูมิ : รูสึก คนเราตองดูแลตัวเองอยูแลว แสดงออกมากหรือนอย 
ผูวิจัย : เปรียบเทียบลักษณะความเปนชายในโฆษณาในอดีตและปจจุบัน 
คุณภาคภูมิ : ดีกวาเม่ือกอนครับ อดีตจะไมคอยเนนเรื่องความสวยงาม ส่ือเรื่องความเปนชายนอย
กวาตอนนี้ 
ผูวิจัย : แนวโนมความเปนชายในอนาคต 
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คุณภาคภูมิ : โลกทันสมัยมากขึ้น ผูชายก็ดูแลมากขึ้น ดูโฆษณาแลว ผูชายหลายๆ คนอาจจะอยาก
เปนแบบในโฆษณาครับ 
 
สัมภาษณ 29 พฤษภาคม 2550 
คุณรุงโรจน ทองสุข 
อาย ุ26 ป ตําแหนงพนักงานสถานีวิทย ุClick Radio 
 
ผูวิจัย : ชอบเรื่องไหนบางครับ 
คุณรุงโรจน : คอนโดไลฟ เชฟโรเลท แลวก็เบียรสิงห 
ผูวิจัย : ทําไมถึงชอบ 
คุณรุงโรจน : แบรนด ท่ีชอบเพราะ แสดงใหเห็น คือเห็นคุณประโยชนจริงๆ วากินแลวสมองดี จํา
ได สวนเชฟโรเลทก็เหมือนวา มีรถนี้และเพียบพรอมทุกอยาง ไมวาจะเจอผูหญิงแบบไหน เจอใคร
แบบไหน เราพรอมทุกอยาง นั่นแหละครับ 
ผูวิจัย : คิดวาทําไมโฆษณาจึงนําเสนอผูชายแบบนี้ออกมา 
คุณรุงโรจน : ก็ตามท่ีสินคาเคาวางไวแหละครับ มันนําเสนอใหผูชาย ก็ตองแบบนี้ มันชัดเจนเรื่อง
ความเปนชาย 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับสินคาท่ีโฆษณา 
คุณรุงโรจน : ก็ชอบสินคาบางอัน มันดูอัพเกรดขึ้นมา คอนโดไลฟนี่ดูดีไปเลย เพราะเคานําเสนอ
จุดเดนไง เม่ือกอนผูชายไมมีอะไรแบบนี้ใช ไมกลาซ้ือ ตองใหแฟนซ้ือให เลยใชของผูหญิง พอ
ตอนนี้ มีเยอะแยะ ก็เลยกลาท่ีจะสวยมากขึ้น ไมตองแอบ มันชัดเจนมากกวา อยาง ctrl ไง 
ผูวิจัย : เนื้อหาในโฆษณาละ เขาใจอยางไรบาง 
คุณรุงโรจน : ทุกเรื่องเขาใจงายดีครับ ถาจะยากก็ KTC เคาเฉลยตอนทายใหคิดเอง มันเลยเขาใจยาก
ไป อยางเรื่องคอนโดมันส่ือชัดเจน เชฟโรเลทก็ชัดเจน เขาใจเลยแคดูครั้งแรก 
ผูวิจัย : แลว Presenter ละเปนอยางไรบาง 
คุณรุงโรจน : ทุกเรื่องเหมาะสมมาก อยางเบียรสิงห หนาตา บุคลิกมันเหมาะกับโลเคช่ันดี รานแบบ
นี้ คนแบบนี้ 
ผูวิจัย : คิดวาตัวเองเหมือนผูชายคนไหนในโฆษณาบาง 
คุณรุงโรจน : ก็อยากเปนแบบทุกคนเลย หรือถาเลือกก็แบบคอนโด กับ เชฟโรเลท เพราะมันดูนารัก 
เปนการดึงเสนหของผูชายแบบขี้เลนดี เจาเลหหนอยๆ  แตอยากเปนผูชายแบบในเรื่องคอนโดไลฟ 
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เพราะตอนนี้อยากซ้ือคอนโดอยู ถาไดอยูจะทําตัวแบบนั้นไดไง ทํางานในเมืองนะ มันใกลรถไฟฟา
ดี 
ผูวิจัย : แลวอยากใชสินคาท่ีโฆษณาบางไหม 
คุณรุงโรจน : ก็อยากซ้ือนะ แตบางอยางก็ไมนาใชเลย อยางนีเวีย กับ Ctrl เพราะผมวามันไมนาจะมี
ผลไดขนาดนั้น ดูหลอกลวง 
ผูวิจัย : ปจจัยในการเลือกซ้ือของละ 
คุณรุงโรจน : ก็ดูความจําเปนวาจะใชม๊ัย 
ผูวิจัย : แลวโฆษณามีผลม๊ัย 
คุณรุงโรจน : ก็มีนะ คือมันมาสะกิดใหเราซ้ือ แตมันก็ตองดูหลายๆ อยาง โฆษณาเคาส่ืออะไรบาง 
กวาเราจะควักกระเปาซ้ือ ถาเปนรถ พอเราดูจบ เราก็ไปท่ีโชวรูม กอนเจอรถ เจอเซลลกอน ถาเซลล
ไมด ีเราอาจไมซ้ือก็ได แลวก็สุดทายเปนเรี่องคุณภาพ สินคาไมดี หนังโฆษณาดี มันก็จบท่ีตรงนั้น 
ท่ีโฆษณา 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับคนเมโทรเซ็กสชวล 
คุณรุงโรจน : ก็เคาก็ดูแลตัวเองมากขึ้น เปนแบบเหมือนผูหญิง อยากเปนท่ีดึงดูด อยากดูดีบาง 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับการเปล่ียนแปลงของผูชาย 
คุณรุงโรจน : ก็ไปตามยุค เดี๋ยวนี้มันถูกยอมรับไปแลว 
ผูวิจัย : คดิวาโฆษณาเปล่ียนการนําเสนอผูชายไปอยางไรบาง 
คุณรุงโรจน : เม่ือกอนไมเนนเรื่อง Sex แตเดี๋ยวนี้มันนําเลย มีภาพผูหญิงเซ็กซ่ี ผูชายก็เซ็กซ่ี แลวก็
แบบผูชายเวอรๆ ใชคนท่ีมีช่ือเสียงมาเปนแบบอยาง เม่ือกอนมันจะแคนําเสนอสินคาเทานั้น 
ผูวิจัย : แลวคิดวาอนาคต ผูชายจะเปนอยางไร 
คุณรุงโรจน : เมโทรเต็มไปหมด แขงสวยแขงหลอกันไป 
 
สัมภาษณเชิงลึกเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2550 
คุณวชิระ ปญญา 
อาย ุ25 ป ตําแหนงพนักงานดูแลลูกคาสมาชิก สยามพารากอน 
 
ผูวิจัย : ชอบเรื่องไหนบางครับ 
คุณวชิระ : KTC ครับ  
ผูวิจัย : ทําไมถึงชอบ 
คุณวชิระ : ดูแลวมัน Get ครับ คนคิดเคาเกงด ีรูความตองการของคนเมโทรด ี
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ผูวิจัย : คิดวาทําไมโฆษณาจึงนําเสนอผูชายแบบนี้ออกมา  
คุณวชิระ : เพราะมีผูชายแบบนี้เยอะ สินคาก็เปนของคนกลุมนี ้
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับสินคาท่ีโฆษณา 
คุณวชิระ : ดีครับ 
ผูวิจัย : เนื้อหาในโฆษณาละ เขาใจอยางไรบาง  
คุณวชิระ : เขาใจงายครับ 
ผูวิจัย : แลว Presenter ละเปนอยางไรบาง 
คุณวชิระ : Creative เกงทุกคนเลย อยางเรื่องท่ีใชคุณกรณ เกงนะท่ีใชคนนี้มาเปน Presenter มัน 
Match กันกับนีเวีย 
ผูวิจัย : คิดวาตัวเองเหมือนผูชายคนไหนในโฆษณาบาง 
คุณวชิระ : ไมเหมือนใครเลยแบบชัดเจน เพราะ Lifestyle มันตางกัน งานท่ีทํามันตางกัน แตอยาก
เปนผูชายท่ีเปนคนดีๆ นะครับ อยางไฮเนเกน 
ผูวิจัย : แลวอยากใชสินคาท่ีโฆษณาบางไหม 
คุณวชิระ : ก็มีท่ีใชอยู เชน นีเวีย ไฮเนเกน สวนอ่ืน ดูแลวนาสนใจด ี
ผูวิจัย : ปจจัยในการเลือกซ้ือของละ 
คุณวชิระ : อยากซ้ืออะไรก็ซ้ือ ความชอบมากกวา ไมคิดอะไรมาก แตของท่ีสูงเกินตัว ก็ไมพยายาม
นะ 
ผูวิจัย : แลวโฆษณามีผลม๊ัย 
คุณวชิระ : ผมวาไมมีผลเลย เพราะบางอยางมันใชมานานแลว มันดีอยูก็ไมอยากเปล่ียน บางอยาง
เปล่ียนแลวไมดีก็กลับมาใชแบบเดิมอีก 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับคนเมโทรเซ็กสชวล 
คุณวชิระ : เปนเรื่องธรรมดาไปแลว คนสวนใหญยอมรับและเขาใจวาเปนผูชายเจาสําอาง 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับการเปล่ียนแปลงของผูชาย 
คุณวชิระ : เปล่ียนไปแลว อยูในสังคมเดียวกันไดก็โอเคครับ เปนเทรนด 
ผูวิจัย : คดิวาโฆษณาเปล่ียนการนําเสนอผูชายไปอยางไรบาง 
คุณวชิระ : ตาม Target เลย เม่ือกอนแคผูชาย แตเดี๋ยวนี้ ผูชายเมโทร แลวกลุมนี้ก็มีกําลังซ้ือท่ีสูงมาก 
ผูวิจัย : แลวคิดวาอนาคต ผูชายจะเปนอยางไร 
คุณวชิระ : เปนกลไกของธรรมชาติ สังคมกําหนดขึ้นมา อาจเปนเกยมากขึ้นก็ได 
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สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2550 
คุณวีรพล ศรีสวัสดิ์ 
อาย ุ28 ป ตําแหนง กราฟก ดีไซน 
 
ผูวิจัย : ชอบเรื่องไหนบางครับ 
คุณวีรพล : เชฟโรเลท กับ คอนโดไลฟครับ 
ผูวิจัย : ทําไมถึงชอบ 
คุณวีรพล : คือดูแลวมันเปนผูชายท่ีขี้เลน แตดูดี เรื่องก็สนุกไมตะแบงขายของ 
ผูวิจัย : คิดวาทําไมโฆษณาจึงนําเสนอผูชายแบบนี้ออกมา  
คุณวีรพล : ทุกๆ เรื่องมันเปนเรื่องของผูชายไง มันก็เลยเปนแบบนี้ 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับสินคาท่ีโฆษณา 
คุณวีรพล : ท้ังหมดเปนสินคาผูชาย แตบางอยางผูหญิงก็ใชนะ แลวแตวาจะทําตลาดแบบไหน แตท่ี
ดุนี่ เนนผูชาย สินคาผูชายก็จะขายแบบตรงๆ 
สินคามันบอกเราไดวา เปนคนอยางไร อยางโฆษณารถยนตเชฟโรเลท ถาผมใชรถรุนนี้ คนอ่ืนๆ 
อาจจะมองวา เปนผูชายแบบในโฆษณา สวนตัวผมก็ไดเปนผูชายแบบนั้นทันที 
ผูวิจัย : เนื้อหาในโฆษณาละ เขาใจอยางไรบาง  
คุณวีรพล : ก็นําเสนอไดนาสนใจ บางเรื่องสนุก บางเรื่องก็ขายของ แตก็ไมยากในการทําความ
เขาใจ 
ผูวิจัย : แลว Presenter ละเปนอยางไรบาง 
คุณวีรพล : ก็เนนหลอ ดูดีมากอน เปนตัวแทนสินคาไดเหมาะสมนะ ก็มีจริงๆ ในสังคมไทยนะ คน
แบบในโฆษณา  
ผูวิจัย : คิดวาตัวเองเหมือนผูชายคนไหนในโฆษณาบาง 
คุณวีรพล : หลายๆ คนรวมกัน คนละนิดละหนอย บางครั้งก็ขรึม นิ่งแบบ คลินิก บางครั้งขี้เลนแบบ
คอนโดไลฟ 
ผูวิจัย : แลวอยากใชสินคาท่ีโฆษณาบางไหม 
คุณวีรพล : อยากลองมากกวา วาเปนจริงอยางโฆษณาวาไวม๊ัย แตเขาใจนะวาบางเรื่องมันไมจริง 
อยางคอนโดไลฟ โฆษณาแคสรางเรื่องใหสนุกเทานั้น 
ผูวิจัย : ปจจัยในการเลือกซ้ือของละ 
คุณวีรพล : ดูท่ีชอบกอน ดีไซนกอน ราคาไมคอยด ูแตแพงเกินไปก็ไมซ้ือ 
ผูวิจัย : แลวโฆษณามีผลม๊ัย 
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คุณวีรพล : โฆษณาทําใหอยากลอง อาจยังไมซ้ือในครั้งแรกท่ีดูโฆษณา 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับคนเมโทรเซ็กสชวล 
คุณวีรพล : ดี ยกระดับความเปนชายดี ผูชายควรจะสะอาด สําอางตั้งนานแลว เพียงแตสังคมไทย
อาจไมยอมรับ 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับการเปล่ียนแปลงของผูชาย 
คณุวีรพล : เปล่ียนไปตามเทรนด เราตามกระแสโลก คือเราจะเปล่ียนแปลงถาส่ิงนั้นทําใหเราดูดี 
ผูวิจัย : คดิวาโฆษณาเปล่ียนการนําเสนอผูชายไปอยางไรบาง 
คุณวีรพล : เม่ือกอนก็เนนเรื่องอํานาจ ความแมน ฮีโร แตเดี๋ยวนี้มันนําเสนออีกดานของผูชายท่ี
ออนหวานได เนี๊ยบได ไมใชวาตองสมบุกสมบันถึงจะดูเท เนี๊ยบๆ สะอาดๆ ก็เปนคนเทได กลามไม
ตองใหญเหมือนเม่ือกอน 
ผูวิจัย : แลวคิดวาอนาคต ผูชายจะเปนอยางไร 
คุณวีรพล : ก็อาจจะเปล่ียนไปตามโลก แลวแตจะทิศทางไหน อาจจะเหมือนผูหญิงไปเลยก็ได 
 
สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2550 
คุณศรติเทพ สุภกัญญา 
อาย ุ25 ป นักศึกษาปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ผูวิจัย : ชอบเรื่องไหนบางครับ 
คุณศรติเทพ : ชอบ ซุปไกสกัดตราแบรนดเปนพิเศษ แลวก็เชฟโรเลท 
ผูวิจัย : ทําไมถึงชอบ 
คุณศรติเทพ : แบรนด ท่ีชอบเพราะ แสดงใหเห็น คือเห็นคุณประโยชนจริงๆ วากินแลวสมองดี จํา
ได สวนเชฟโรเลทก็เหมือนวา มีรถนี้และเพียบพรอมทุกอยาง ไมวาจะเจอผูหญิงแบบไหน เจอใคร
แบบไหน เราพรอมทุกอยาง นั่นแหละครับ 
ผูวิจัย : คิดวาทําไมโฆษณาจึงนําเสนอผูชายแบบนี้ออกมา 
คุณศรติเทพ : ก็เปาหมายคงเปนผูชาย 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับสินคาท่ีโฆษณา 
คุณศรติเทพ : สินคาบางตัวนําเสนอเกินจริงไป อยางคลินิกนี่ ท่ีอยูในลิฟท คิดวาเวอรไป แคไมมี
รังแค ทําไมผูหญิงหลงไดขนาดนั้น หรืออยางครีมนีเวีย คือคุณกรณ เคาเปนดารา เคาเปนคนใน
สังคมอยูแลว เคานาจะมีวิธีอ่ืนท่ีทําใหตัวเองดูดีอยูแลว ไมจําเปนตองพ่ึงนีเวีย ตัวนี้ 
ผูวิจัย : เนื้อหาในโฆษณาละ เขาใจอยางไรบาง 
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คุณศรติเทพ : ทุกเรื่องเขาใจงายดีครับ 
ผูวิจัย : แลว Presenter ละเปนอยางไรบาง 
คุณศรติเทพ : อยางเรื่อง Standard ดูแลวเปนผูชายท่ีโรแมนติกจริงๆ อยาง ไฮเนเกน เคาก็ดูเปน
สุภาพบุรุษจริงๆ 
ผูวิจัย : คิดวาตัวเองเหมือนผูชายคนไหนในโฆษณาบาง 
คุณศรติเทพ : เอาเปนวาอยากเปนดีกวา อยากเปนแบบผูชายท่ีเปนบอส ในเรื่องแบรนด กับ ผูชาย
เรื่องเชฟโรเลท คืออยากฉลาดมีไหวพริบเหมือนเคา จําไดละเอียดด ีช่ืออะไร มีลูกช่ืออะไร สวนเชฟ
โรเลท อยากเปนเพราะเปนผูชายท่ีพรอมเสมอดี ไมวาจะเกิดอะไรก็พรอม 
ผูวิจัย : แลวอยากใชสินคาท่ีโฆษณาบางไหม 
คุณศรติเทพ : ก็อยากซ้ือนะ อยางแบรนดนี่ ดูจบอยากวิ่งไปซ้ือมาดื่มเลย แตอยางอ่ืนมันซ้ือใชยาก
ไป ตองดูรายละเอียด อยางเบียร เราไมดืม่ ก็ไมซ้ืออยูแลว 
ผูวิจัย : ปจจัยในการเลือกซ้ือของละ 
คุณศรติเทพ : ก็ดูความจําเปนกอน แลวดูวามันมีประโยชนไหม เหมาะสมกับราคาไหม แลวก็ดูยี่หอ 
วามันนาใชไหม 
ผูวิจัย : แลวโฆษณามีผลม๊ัย 
คุณศรติเทพ : มีมากนะ คือมันชวยใหเรารูวาสินคามีประโยชนกับเราอยางไร คุณสมบัติอะไร มันจูง
ใจใหเราซ้ือมาใชวามันใชไดจริงๆ ม๊ัย 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับคนเมโทรเซ็กสชวล 
คุณศรติเทพ : ก็เคาก็ดูแลตัวเองดีมาก แตงตัวเกง มีเซ็นททางแฟช่ัน 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับการเปล่ียนแปลงของผูชาย 
คุณศรติเทพ : เวลาเปล่ียน สังคมเปล่ียน มันมีแฟช่ัน มีสินคา แตกอนมันไมมี Choice สําหรับผูชาย 
พอมีแลวมีเงินซ้ือดวย มันก็เลยเปล่ียนไปเปนเมโทรกันมากขึ้น 
ผูวิจัย : คิดวาโฆษณาเปล่ียนการนําเสนอผูชายไปอยางไรบาง 
คุณศรติเทพ : อดีตอาจจะไมเนนมาก เอาแคคุณสมบัติสินคาเต็มท่ี แตตอนนี้มันเปนดานความ
ตองการของคน หรือไมก็เนนความสัมพันธระหวางชายหญิง เนนไปในทาง Sex นิดนึง อยางคลินิก 
นีเวียไง แตสองช้ินนี้ไมชอบเลย มันแลกนะเรื่องผูชายกับวงแขนขาวเนี่ย 
ผูวิจัย : แลวคิดวาอนาคต ผูชายจะเปนอยางไร 
คุณศรติเทพ : ชองวางเสนกั้นระหวางชายหญิงจะยิ่งลดลงไปอีก ผูชายจะกลาทําในส่ิงท่ีเม่ือกอน
เปนกิจกรรมของผูหญิง แตงตัวมากขึ้น ใสตุมหูมากขึ้น อยางรานตัดผมเนี่ย กลายเปนรับบริการได
ท้ังสองเพศเลย 
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สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2550 
คุณสันติชัย ศรีรุงโรจน 
อาย ุ25 ป ตําแหนงนักวางแผนการตลาด 

 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับโฆษณาทางโทรทัศนท่ีนําเสนอความเปนชาย 
คุณสันติชัย : สวนใหญจะเปนพวกเครื่องสําอางนะครับ มันมีออกมาเยอะ เนนหนาใส สวนใหญ
ผูชายจะชอบลุยๆ ไมคอยดูแลหนาตาเทาไหร โฆษณาท่ีทําออกมาก็ดูดีครับ 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับสินคาหรือบริการสําหรับผูชายท่ีมีการโฆษณา 
คุณสันติชัย : สินคาก็ทําใหนาใชขึ้น 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ เนื้อหา ขอความท่ีโฆษณาส่ือสารเปนอยางไร 
คุณสันติชัย : มันก็เวอรไปบางเรื่องครับ โฆษณาเกินจริงไปหนอย อยางเชนลบริ้วรอยไดจริงเหรอ 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ ภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวลในภาพยนตรโฆษณาเปนอยางไร 
คุณสันติชัย : สวนใหญจะคัดมาแลววาดูดี แตงตัวให 
ผูวิจัย : ปจจัยอะไรบางในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการสําหรับผูชาย 
คุณสันติชัย : เพราะจําเปนตองใช พวก Roll On ของใชสวนตัวของผูชาย หนาท่ีการงานดวยครับ 
คือมันตองใชเพราะงานท่ีทําตองเจอคนหลายคน ก็ตองดูดีดวย 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” อยางไร 
คุณสันติชัย : ดูแลตัวเองมากจนจะกลายเปนผูหญิงแลว แตดีครับ ดูดีก็ดีกวา 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับความเปนชายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
คุณสันติชัย : เปล่ียนไปมากครับ จะเห็นพวกสําอางมากขึ้น 
ผูวิจัย : เปรียบเทียบลักษณะความเปนชายในโฆษณาในอดีตและปจจุบัน 
คุณสันติชัย : เกาๆ จะเปนพวกแมนๆ เครื่องดื่มบํารุงกําลังแบบนี้ หลังๆ ก็จะเปนพวกสําอางซะมาก 
ผูวิจัย : แนวโนมความเปนชายในอนาคต 
คุณสันติชัย : ละเอียดลออกับความสวยงาม ดูแลตัวเองมากขึ้นครับ 
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สัมภาษณ 28 พฤษภาคม 2550 
คุณสุรชัย กิตติเจริญ 
อาย ุ26 ป ตําแหนงนักประชาสัมพันธ 

 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับโฆษณาทางโทรทัศนท่ีนําเสนอความเปนชาย 
คุณสุรชัย : ชอบโฆษณานีเวยีครับ ตัวแสดงก็เหมาะสมครับ เขาใจงายดี พูดกับผูชายดีครับ 
แลวก็ลิโพ ดูแลวเพ่ือสังคมด ีเนสกาแฟก็ด ีลงตัว แตปกติจะไมชอบกาแฟ นีเวีย นี่ดูแลว นาใชดีครับ 
ก็เม่ือกอนไมคอยมีโฆษณาของท่ีเปนของผูชายมาก แตตอนนี้มีเพียบเลย แบบตลกๆ ก็มี เขาใจงายดี
ครับ เนนผูชายดีครับ สวนตัวชอบโฆษณาผูชายเกี่ยวกับรถยนต ภาพก็ดีกวาเดิม หมายถึงสราง
ออกมาสวยงาม นาติดตาม แปลกแหวกแนวด ี
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับสินคาหรือบริการสําหรับผูชายท่ีมีการโฆษณา 
คุณสุรชัย : ก็ทําใหนาใชขึ้น เกินจริงไปก็มี ดูแลวนาใชนะ แตอยูท่ีวาจะใชหรือเปลา จําเปนกับเรา
แคไหน 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ เนื้อหา ขอความท่ีโฆษณาส่ือสารเปนอยางไร 
คุณสุรชัย : เขาใจงายดีสําหรับผูชายตองไมซับซอน เขาใจงาย ดูแลวรูวาอะไรมันเหมาะกับเรา 
สุขภาพผูชายตองใชอะไร ไมตองใหตองคิดตอ คือชอบท่ีเขาใจงาย ตรงใจ 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ ภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวลในภาพยนตรโฆษณาเปนอยางไร 
คุณสุรชัย : เนนหลอ หุนดีมากอน แตเปนแบบเอเชียมากกวากอน บุคลิกภาพดีมากอน 
ผูวิจัย : ปจจัยอะไรบางในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการสําหรับผูชาย 
คุณสุรชัย : คุณภาพมากอน เหมาะกับเราม๊ัย โฆษณามีผลเหมือนกัน ชอบลองของใหม ถาใชแลวดี 
ก็ใชตอไป 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” อยางไร 
คุณสุรชัย : ก็โอเค มีการดูแลตนเองดี ใหสวามสําคัญกับตัวเองด ีสําอางด ีผูชายเขาฟตเนตกันแลว 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับความเปนชายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
คุณสุรชัย : ตอบยากครับ ก็เปล่ียนไปมาก ดูแลตัวเองอยางกับไมใชผูชาย 
ผูวิจัย : เปรียบเทียบลักษณะความเปนชายในโฆษณาในอดีตและปจจุบัน 
คุณสุรชัย : ใหความสําคัญกับบุคลิกภาพมากกวาแตกอน เนนหลอ เนนการเขาสังคม 
ผูวิจัย : แนวโนมความเปนชายในอนาคต 
คุณสุรชัย : ดูแลตัวเองมากขึ้นครับ สุขภาพ แลวก็สําอาง 
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สัมภาษณเชิงลึก เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2550 
คุณเอกลักษณ ใจเอื้อ 
อาย ุ24 ป ตําแหนงผูฝกสอนการออกกําลังกาย 

 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับโฆษณาทางโทรทัศนท่ีนําเสนอความเปนชาย 
คุณเอกลักษณ : แตละเรื่องก็นําเสนอความชายในแบบตางๆ อยางไฮเนเกนเปนสุภาพบุรุษดีมากครับ 
แตเบียรสิงห มันทําใหเราเขาใจยากนิดนึง วาจะส่ืออะไรบาง 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นอยางไรกับสินคาหรือบริการสําหรับผูชายท่ีมีการโฆษณา 
คุณเอกลักษณ : ไมนาเนนวัตถุนิยมมากนัก แฝงวัฒนธรรม อาจรวมสมัยมากขึ้นนะ 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ เนื้อหา ขอความท่ีโฆษณาส่ือสารเปนอยางไร 
คุณเอกลักษณ : เขาใจในระดับนึง แตไมรอยเปอรเซ็น แตพูดกับผูชายดี 
ผูวิจัย : ความคิดเห็นตอ ภาพตัวแทนแบบเมโทรเซ็กสชวลในภาพยนตรโฆษณาเปนอยางไร 
คุณเอกลักษณ : เหมาะสมกับสินคา ตรงกับกลุมเปาหมาย  
ผูวิจัย : ปจจัยอะไรบางในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการสําหรับผูชาย 
คุณเอกลักษณ : ดูใหเหมาะกับตัวเรา และตองใชงายนะ แบบขั้นตอนเดียว โฆษณามีบางนะ แต
ปรึกษาเพ่ือนมากกวา นอกจากสินคาใหม อยากใชก็ลอง 
ผูวิจัย : มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” อยางไร 
คุณเอกลักษณ : เพราะการแขงขันสูง เมโทรก็ทําใหเรามีอะไรทํามากขึ้นนะ สะดวกขึ้นดวย 
ผูวิจัย : คิดอยางไรกับความเปนชายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
คุณเอกลักษณ : หลายๆ อยาง ไหลไปตามวัตถุนิยมมากไป วัฒนธรรมไทยเริ่มหายไป 
ผูวิจัย : เปรียบเทียบลักษณะความเปนชายในโฆษณาในอดีตและปจจุบัน 
คุณเอกลักษณ : อดีตความเปนชาย คอนขางรอบคอบ เรียบๆ ปจจุบัน ม่ันใจตัวเองสูง การแสดงออก
มากขึ้น การทํางาน เขาสังคม 
ผูวิจัย : แนวโนมความเปนชายในอนาคต 
คุณเอกลักษณ : ไมนาจะแตกตางกวานี้มากนัก เพราะมีส่ิงท่ีอํานวยความสะดวกมาก แตตองใช
ความกลา ความม่ันใจมากกวาในการใชชีวิต ไมใชแคภาพลักษณ 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล     นายโยธิน สวัสดิ์โยธิน 
ประวัตกิารศึกษา  นิเทศศาสตรบัณฑิต เอกการโฆษณา มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย ปการศึกษา 2538 
ตําแหนงและสถานท่ีทํางานปจจุบัน  ครีเอทีฟ ไดเรคเตอร หางหุนสวนจํากัด ฮิทแดท 
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