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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน
ผานนิตยสารรถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับ เพ่ือใหทราบถึงการถายทอดทางวัฒนธรรม
ในการแตงรถสไตลญ่ีปุนของกลุมคารคลับ ผานทางนิตยสารรถยนต Option Thailand โดยวิเคราะห
รูปแบบและเนื้อหา และเก็บขอมูลกลุมคารคลับจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยรูปแบบของ
นิตยสาร Option Thailand ประกอบดวย รูปภาพ สี และอักษรพิมพ ซ่ึงยึดรูปแบบตามนิตยสาร 
Option จากประเทศญ่ีปุนเปนหลัก โดยเนื้อหาและรูปแบบของนิตยสารถายทอดวัฒนธรรมการแตง
รถสไตลญ่ีปุนมากมาย เชน วัฒนธรรมความทันสมัยของเทคโนโลยี วัฒนธรรมความมีระเบียบวินัย 
วัฒนธรรมความเปนเอกภาพ วัฒนธรรมความมานะ วัฒนธรรมความซ่ือสัตย และวัฒนธรรม
สมัยใหม โดยกลุมคารคลับท่ีมีความสนใจการแตงรถเปนหลักรับรูวัฒนธรรมดานความทันสมัย
และเทคโนโลยีการแตงรถสไตลญ่ีปุนมากกวาวัฒนธรรมดานอ่ืนๆ ซ่ึงเกิดจากอัตลักษณของ
นิตยสาร Option Thailand ท่ีเนนการสรางตัวแทนภาพ ถายทอดอัตลักษณจากภาพรถแตง และ
อุปกรณตกแตงรถจากประเทศญ่ีปุน เพื่อชูประสิทธิภาพและความสวยงาม รวมถึงเนื้อหาของ
นิตยสาร Option Thailand มีความละเอียดและนาเช่ือถือไดอยางเดนชัด สงผลใหเกิดการรับรูทาง
นวัตกรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนอันทันสมัย เกิดการแพรกระจายทางวัฒนธรรมของกลุมคารคลับ
นําเอาความรูมาปรับใชในการแตงรถ และเรียนรูวัฒนธรรมอ่ืนผานการผสมผสานทางวัฒนธรรม 
ดวยการแตงรถเพิ่มประสิทธิภาพใหเหมาะกับการใชงานเปนหลัก จนเกิดเปนคานิยมในการสราง 
อัตลักษณผานรถแตงสไตลญ่ีปุนอยางตอเนื่อง และสงผลทางออมใหอุตสาหกรรมการแตงรถของ
ประเทศญ่ีปุน และบริษัทรถยนตประเทศญ่ีปุนท่ีจําหนายรถในไทยเกิดการขยายตัวทางธุรกิจเพิ่มข้ึน 
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ABSTRACT  
 
 The objective of this study was aimed to understand the acculturation of Japanese car 
decoration through the “Option Thailand” car magazine among car clubs by the means of the 
analysis of magazine pattern and content. Data collection was performed using the in-depth 
interview. The pattern of “Option Thailand” car magazine mainly consists of pictures, colors and 
letters based on the Japanese Option magazine, which the content and pattern of the magazine 
represents an abundant acculturation of Japanese car decorations; including the modernization of 
technology, culture of disciplines, unity, perseverance, integrity, and modern culture. The car 
clubs have been primarily interested in car decoration. The culture of modernity and auto 
decorating technology has been more recognized than other cultural dimensions, because of its 
identity of the Option Thailand magazine that focuses on the representations for acculturation of 
Japanese car decoration and auto accessories to promote its efficiency and aesthetics. The content 
of the Option Thailand magazine has been delicate and reliable remarkably, thereby resulting in 
the recognized modern innovation of car decoration and the spread of the culture among car clubs 
that applies the knowledge into own car decoration, learning about other cultures through cultural 
integration, and car decoration for optimized performance of actual use, and consequently 
resulted in developing the identity through Japanese-style car decoration continuously, and 
contribute indirectly to the Japanese auto industry and Japanese auto dealers that run a business in 
Thailand, leading to the ongoing business expansion. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การทําวิทยานิพนธสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีไดเสียสละเวลา
อันมีคาในการเปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําอยางดี พรอมท้ังช้ีแนะและขัดเกลาขอบกพรองตางๆ 
อันเปนประโยชนเพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณและมีรายละเอียดถูกตองมากยิ่งข้ึน 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอ ดร.มนต ขอเจริญ ประธานกรรมการวิทยานิพนธ  
ท่ีใหคําแนะนําและเพ่ิมเติมประเด็นอันนาสนใจอยางยิ่งท่ีชวยเพิ่มคุณคาทางวิชาการตอวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน กรรมการวิทยานิพนธ ท่ีชวยช้ีแนะ
และใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ช่ืนสุมล 
บุนนาคกรรมการวิทยานิพนธ ท่ีชวยใหคําแนะนําและขัดเกลาขอบกพรองเพื่อความสมบูรณและ
ความละเอียดอันเปนประโยชนตอวิทยานิพนธฉบับนี้ 

กราบขอบพระคุณพี่ชายท่ีเคารพรัก นายสุขสันต กกผล บรรณาธิการนิตยสาร Pick up 
Performance ท่ีใหการสนับสนุนทางการศึกษาแกผูวิจัยจนสําเร็จลุลวงดวยดี   

ขอบคุณพี่ชายท่ีแสนดี นายสุวัฒน ทับพันธ บรรณาธิการนิตยสาร Option Thailand ท่ี
ใหความกรุณาและชวยเหลือตอผูวิจัยในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้จนสําเร็จลุลวง   

ขอบคุณพี่สาวท่ีแสนดี น.ส.วชิรญาณ เจริญทรัพย จากสํานักขาวทีเอ็นเอ็น 24 ท่ีชวย
กระตุนและใหกําลังใจในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้  

ขอขอบคุณแหลงขอมูล  และผูใหความรวมมือในการสัมภาษณ ซ่ึงชวยใหวิทยานิพนธ
ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ นายเรวัต สุขสําราญ และนางลําดวน สุขสําราญ ท่ี
ใหการสนับสนุนทางการศึกษาและเปนกําลังใจแกผูวิจัยในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
 ปจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุกมิติท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลยี อันเปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปล่ียนโครงสราง
เศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลทําใหประเทศตางๆ ในโลกตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และมีความ
เช่ือมโยงระหวางกันมากข้ึน โลกท่ีเคยกวางใหญกลับเล็กลง ดินแดนแตละประเทศท่ีอยูหางไกลกัน
สามารถติดตอกันไดภายในเวลาเส้ียววินาที เสมือนเปนหมูบานโลก Global Village ดังท่ี Marshall 
McLuhan ไดกลาวไววาภูเขาและทะเล ซ่ึงเปนพรมแดนธรรมชาติ ท่ีเคยเปนอุปสรรคในการติดตอ
ไปมาหาสู ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเปนโลกไรพรมแดน หรือสังคมโลกาภิวัตน (นรนิติ์  
สุวณิชย, 2547) (Marshall McLuhan, 2004) 

การเขาสูสังคมโลกาภิวัตนท่ีมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารและ
โทรคมนาคม กอใหเกิดผลกระทบตอระบบสังคมโลกในหลายๆ ดาน รวมถึงดานสังคม เชน 
หมูบานโลก (Global Village) หรือสังคมโลกไรพรมแดน โลกท้ังโลกเปนเสมือนหมูบานเดียวกัน 
สมาชิกของหมูบานคนใดทําอะไร ก็รับรูไดท่ัวกันท่ัวโลก เม่ือมาอยูในหมูบานเดียวกัน ส่ิงใดท่ีมา
กระทบประเทศหน่ึงก็ยอมกระทบถึงประเทศอ่ืนๆ ไปดวยอยางไมอาจหลีกเล่ียงได เหตุการณท่ี
เกิดข้ึนในสวนใดของโลกก็สามารถรับรูไดอยางฉับพลัน 

การครอบโลกทางวัฒนธรรม เนื่องจากระบบส่ือสารไรพรมแดน ทําใหเกิดการครอบงํา
โลกทางวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมและอํานาจของเศรษฐกิจจากประเทศท่ีพัฒนาแลวได
ไหลบาเขาสูประเทศอ่ืนอยางรุนแรง กอใหเกิดกระแสวฒันธรรมโลกการครอบงําทาง ความคิด และ
การมองโลก ตลอดจนการแตงกาย การบริโภคนิยม แพรหลายเขาครอบคลุมเหนือวัฒนธรรมประจํา
ชาติของแตละประเทศ  

จากผลกระทบดานสังคมท่ีเกิดข้ึน จะเห็นไดวามีปรากฏการณท่ีเราเรียกวา Pop Culture 
เกิดข้ึน ปรากฏการณนี้คือ รูปแบบวัฒนธรรมท่ีมีการประพฤติปฏิบัติในวงกวาง เชน การบริโภค 
อาหารแบบ Fastfood ตามวิถีแบบอเมริกันชนความเปนอยู การศึกษาตางๆ ท่ีเปนแบบแผนเดียวกัน
ในการดําเนินชีวิต รวมท้ังในวงการยานยนตดวยเชนกัน  สังคมโลกาภิวัตนก็ไดเขามามีบทบาทตอ
การเปล่ียนแปลงทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมยุคปจจุบัน จากเดิม
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รถยนตเปนเพียงยานพาหนะทางบกท่ีใชเดินทางสัญจรไปมาหาสูกัน กลายเปนวัตถุนิยมทางสังคม
อยางหนึ่ง ซ่ึงแสดงถึงอัตลักษณและสถานะทางสังคมของเจาของรถ เชน คนใชรถยนตเมอรซิเดส 
เบนซ บงบอกถึงความรํ่ารวยของเจาของรถ คนใชรถสปอรต บงบอกถึงเจาของรถช่ืนชอบความแรง 
เปนตน ท้ังหมดลวนสะทอนถึงวัฒนธรรมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  

การเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมทางสังคมดานรถยนต สวนหน่ึงทําใหเกิดคานิยมใน
การสรางอัตลักษณทางรถยนตของเจาของรถ โดยการแตงรถยนตในรูปแบบตางๆ เชน แดร็กเรซซ่ิง 
ดริฟท เซอรกิต และรถสตรีท เพื่อตอบสนองความสวยงาม หรือความแรงตามความตองการของ
เจาของรถกันมากข้ึน การแตงรถยนตจึงเปนการแสดงออกทางวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งในสังคม
ปจจุบัน และวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน นับเปนการแสดงอัตลักษณท่ีนิยมของผูใชรถใน
ประเทศไทย 

วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน นับเปนผลพวงความสําเร็จของอุตสาหกรรมรถยนต
ของประเทศญ่ีปุนท่ีกาวหนาและเปนท่ียอมรับท่ัวโลก เชน โตโยตาไลตามอันดับหนึ่งอยางเจเนอรัล
มอเตอรมาติดๆ โดยชวงชิงสวนแบงการตลาดจากฟอรดไดสําเร็จในป ค.ศ. 2007 สวนฮอนดาก็
ประสบความสําเร็จควาชัยชนะในสนาม F1 ท่ีฮังการีในป ค.ศ. 2006 ทางนิสสันทํารายไดหลัก
ใหกับเรโนลตกรุป หลังตัดสินใจรวมกิจการในป ค.ศ.1999 รวมถึงซูซูกิ นํามินิคารบุกตลาดยุโรป
ตะวันออก กอนขยายสูตลาดโลก  

รถยนตจัดเปนสินคาท่ีมีกลไกและระบบการทํางานท่ีซับซอนที่สุดในบรรดาของใช
ท่ัวไป โดยในกลุมผูชายมีปจจัยพื้นฐานท่ีตองคํานึงถึงคือ สมรรถนะของเคร่ืองยนต  เชน เคร่ืองยนต
เทอรโบคู ทวินแคม แรงมา แรงบิดสูง และอ่ืนๆ ดวยเหตุนี้รถยนตจึงเปนสินคาประเภทอารมณ
ความรูสึก เชนเดียวกับสินคาเคร่ืองสําอางและของเลน ในวงการรถยนตญ่ีปุนมีการแขงขันกันดาน
อารมณความรูสึกมากกวาขอเท็จจริง โดยเทรนดของผูบริโภคจะเปนตัวกําหนดภาพลักษณของ    
แบรนด และมีสวนสําคัญในการออกแบบรถยนตแตละคายในประเทศญ่ีปุน 

ในประเทศไทยนิยมใชรถยนตจากประเทศญ่ีปุนกันมาก ดวยจุดเดนเร่ืองราคาท่ีไมแพง 
หนาตาสวยถูกใจคนไทย คุณภาพช้ินงานดี ทนทาน ศูนยบริการ และอะไหลสํารองมากมาย ท้ังใหม
และเกา พรอมในประเทศญ่ีปุนมีสํานักแตงรถและโมดิฟายรถยนตจํานวนมาก เชน คายรถยนต 
โตโยตามี TRD (Toyota Racing Development) คายรถยนตฮอนดามี Modulo Mugen SPOON คาย
รถยนตมิตซูบิชิมี RALLIART คายรถยนตนิสสันมี NISMO คายรถยนตมาสดามี MAZDA SPEED 
RE AMEMIYA คายรถยนตซูซูกิมี SUZUKI SPORT คายรถยนตซูบารุมี STi (Subaru Tecnica 
International) และอ่ืนๆ ทําใหในญ่ีปุนเกิดเปนอุตสาหกรรมอุปกรณแตงรถและโมดิฟายรถขึ้น และ
ชวยกระตุนการตกแตงรถสไตลญ่ีปุนท้ังในและตางประเทศ  
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การเปดรับขอมูลดานการตกแตงรถยนตสไตลญ่ีปุนของผูใชรถในประเทศไทยก็เปนไป
อยางแพรหลาย ผานส่ือสารสนเทศ เชน เว็ปไซต เฟสบุค บล็อก รวมถึงส่ือส่ิงพิมพ เชน นิตยสาร
รถยนต Xo Autosport นิตยสารรถยนต Auto Mobile นิตยสารรถยนต Car Performance รวมถึง
นิตยสารรถยนต Option Thailand ทําใหเกิดการแพรกระจายทางวัฒนธรรมการตกแตงรถยนตสไตล
ญ่ีปุนในไทยกันอยางแพรหลาย เชน การแตงชุดแอโรพารต ลอแม็ก ไฟซีนอน เบาะ พวงมาลัย และ
อ่ืนๆ โดยผานกลุมผูรับสารลวนยอมวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนและมีการแสดงออกอยาง
ชัดเจน และเกิดการรวมกลุมคนรักรถรุนตางๆ ข้ึนมามากมายในประเทศไทย ซ่ึงหลายคนมักเรียก
กลุมคนเรานี้วา “คารคลับ”  

คารคลับ คือวัฒนธรรมหนึ่งของสังคมผูใชรถ ท่ีช่ืนชอบการแตงรถ โดยรับคานิยม 
แนวความคิดจากสํานักแตงรถตางๆ ในประเทศญ่ีปุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสวยงาม 
นํามาสูการแตงรถสไตลญ่ีปุนกันเปนจํานวนมาก รวมตัวกันคลายชมรม แตไมไดมีรูปแบบชัดเจน
ทางกฎหมายหรือจดทะเบียนอยางเปนทางการ และไดรับความนิยมอยางแพรหลาย อันเกิดจาก
ความทันสมัยของการส่ือสารท่ีมีอินเทอรเน็ตเปนชองทางการส่ือสารไดอยางสะดวก สงผลใหเกิด
คารคลับในไทยเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญมักทํากิจกรรม เชน การแขงรถท้ังในและนอกสนาม 
ชวยหรือปรึกษาการแตงรถ และการซ้ือขายอะไหลอุปกรณแตงรถ 

สมาชิกในคารคลับสวนใหญไดรับอิทธิพลการแตงรถสไตลญ่ีปุนในหลากหลาย
ชองทาง เชน เว็บไซต ส่ือบุคคล ตลอดจนส่ือส่ิงพิมพอยาง นิตยสารรถยนต ท่ีเปนสวนหน่ึงในการ
สรางคานิยมการแตงรถสไตลญ่ีปุนรูปแบบตางๆ ทําใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลการแตงรถระหวาง
กัน เชน การแตงเคร่ืองยนต การเปล่ียนชุดแตง ลอแม็ก พวงมาลัย เปนตน สงผลใหตลาดอุปกรณ
แตงรถจากประเทศญ่ีปุนในไทยเติบโตข้ึน  

ดวยกระแสนิยมในการแตงรถยนตสไตลญ่ีปุนในประเทศไทยทําให บริษัทอินสไพร 
เอนเตอรเทนเมนท จํากัด ซ้ือลิขสิทธ์ินิตยสารรถยนตแตง Option ท่ีมีช่ือเสียงกวา 30 ป ยอดขาย
อันดับหนึ่งติดตอกันหลายสิบป โดยมียอดจําหนาย 300,000 ฉบับตอเดือนจากประเทศญี่ปุนของ
บริษัท SAN-EI Publishing Co., Ltd มาจัดทําเปนฉบับภาษาไทย โดยยังคงเนื้อหาท่ีไมแตกตางจาก
ฉบับภาษาญ่ีปุนที่มีความสดใหม เจาะลึก ทุกเร่ืองราวแวดวงรถแตง  

 บริษัท อินสไพร  เอนเตอรเทนเมนท  ผูผลิตและจําหนายนิตยสารรถยนต CAR ไดซ้ือ
ลิขสิทธ์ินิตยสารแตงรถ Option จาก บริษัท SAN-EI SHOBO Publishing Co.,Ltd เขามาทําตลาดใน
ประเทศไทย โดยนํานิตยสาร Option ฉบับญ่ีปุนไปแปลเปนเนื้อหาฉบับภาษาไทย ทําใหนิตยสาร
รถยนต Option Thailand ถือเปนการตีพิมพประเทศแรกของโลกท่ีเปนภาษาอ่ืนนอกจากญ่ีปุน ซ่ึงมี
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การวางจําหนาย Option Thailand ฉบับแรกในประเทศไทย เม่ือเดือนพฤษภาคม 2553 เพ่ือเปนการ
ขยายฐานกลุมผูอานใหครอบคลุม  

ภายในนิตยสาร Option Thailand เนนความเคล่ือนไหววงการแตงรถในประเทศญ่ีปุน 
โดยมีสัดสวนเนื้อหาในฉบับแบงเปน 2 สวนคือ บทความจากนิตยสาร Option ญ่ีปุนประมาณ 70% 
และบทความและขาวสารของไทยประมาณ 30% โดยทางทีมงานนิตยสาร Option Thailand คัด
สรรคเนื้อหาตางๆ ใหเหมาะสมกับผูอานชาวไทย   

บทความในฉบับเนนแนวการแตงรถสไตลญ่ีปุนจากสํานักแตงรถช่ือดังหลากหลาย
รูปแบบ เชน รถแดร็กเรซซ่ิง รถเซอรกิต รถดริฟท รถสตรีท และอ่ืนๆ พรอมแนะนําอุปกรณตกแตง
รถยนตอีกมากมาย เชน ลอแม็ก ทอไอเสีย ชุดแตง เปนตน  และอธิบายวิธีการเสริมประสิทธิภาพ
เคร่ืองยนตของรถยนตจากสํานักแตงรถในประเทศญ่ีปุน รวมถึงบทความจากประเทศไทย เชน คลับ
ของคนรักรถรุนตางๆ รถแตงรูปแบบตางๆ ของประเทศไทย สําหรับจุดเดนของ Option Thailand 
มุงขอมูลท่ีเจาะลึก สด และรวดเร็วกวาทุกเลม และพัฒนาเนื้อหาใหเขากับประเทศไทยมากข้ึน 
(ทีมขาววงการรถ, 2553) สงผลใหนิตยสาร Option Thailand เขามามีบทบาทในการถายทอด
วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุมคารคลับในประเทศไทยท่ี
ยอมรับวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน เพื่อเสริมประสิทธิภาพเคร่ืองยนตและความสวยงาม 
จนเปนท่ีนิยมกันในวงกวาง  

จากเหตุผลที่กลาวมาจึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษานิตยสารรถยนต Option Thailand 
เกี่ยวกับบทบาทของการแพรกระจายทางวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในกลุมคารคลับไทยโดย
ศึกษารูปแบบและเน้ือหาในนิตยสารท่ีมีสวนชวยถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน และ
ศึกษาผลการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสาร Option Thailand ของกลุม 
คารคลับในไทยจํานวน 4 คลับ ประกอบดวย Vios Line Group Zone Thonburi (ตัวแทนกลุมคนรัก
รถยนตโตโยตา) Civic Club Thailand (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตฮอนดา) A31 Club Thailand 
(ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตนิสสัน) และ Siamsubaru (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตซูบารุ) ซ่ึงท้ัง 4  
คารคลับเปนตัวแทนของกลุมคนรักและใชรถยนตญ่ีปุนท้ัง 4 แบรนดยอดนิยมในไทย และทั้ง 4 
กลุมเปนกลุมผูรับสารอันเปนเปาหมายหลักของนิตยสารรถยนต Option Thailand โดยงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคในการวิจัยดังตอไปนี้ 
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1.2 ปญหาการนําวิจัย 
 1. รูปแบบและเน้ือหาในนิตยสาร Option Thailand มีสวนชวยถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถ
สไตลญ่ีปุนในกลุมคารคลับอยางไร 
 2. ผลของการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option Thailand 
ในกลุมคารคลับเปนอยางไร 

 
1.3  วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบและเน้ือหาการนําเสนอวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสาร
รถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับ             
 2. เพื่อศึกษาผลของการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option 
Thailand ในกลุมคารคลับ 

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาถึงการวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอวัฒนธรรมการแตง
รถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option Thailand พรอมศึกษาผลของการถายทอดวัฒนธรรมการ
แตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option Thailand โดยผานตัวแทนผูรับสารกลุมคารคลับใน
ไทย จํานวน 4 คลับ ไดแก  

1.  Vios Line Group Zone Thonburi (ตวัแทนกลุมคนรักรถยนตโตโยตา)  
2.  Civic Club Thailand (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตฮอนดา)  
3.  A31 Club (Thailand) (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตนิสสัน) 
4.  Siamsubaru (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตซูบารุ) 
 ซ่ึงท้ัง 4 คลับเปนตัวแทนของกลุมคนรักและใชรถยนตญ่ีปุนท้ัง 4 แบรนดยอดนิยมใน

ประเทศไทย  
โดยผูวิจัยทําการศึกษาเฉพาะนิตยสาร Option Thailand ท่ีวางแผงชวงไตรมาสท่ี 4 

ตั้งแตฉบับเดือนสิงหาคม 2557 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 รวมท้ังหมด 4 ฉบับ ซ่ึงเปนชวงท่ีมี
การแตงรถสไตลญ่ีปุนสําหรับรถยนตรุนยอดนิยมและรถยนตใหมป 2014 จากสํานักแตงรถตางๆ 
ในญ่ีปุนออกมาอยางครบครัน 
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดทราบวานิตยสาร Option Thailand มีรูปแบบและเนื้อหาที่สอดแทรกวัฒนธรรมการ 
แตงรถสไตลญ่ีปุนในกลุมคารคลับอยางไร 
 2. ไดทราบวาประเทศญี่ปุนไดนําเสนอวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานส่ือนิตยสาร 
Option Thailand ในรูปแบบและเนื้อหาดานใดมากท่ีสุด เพื่อใชเปนแนวทางการผลิตนิตยสารท่ี
นําเสนอวัฒนธรรมไทยใหเปนท่ีนิยมในนานาประเทศได 
 3. ผลการวิจัยจะเปนประโยชนแกผูท่ีจัดทําและผลิตนิตยสารในประเทศไทย สามารถนํา
ผลการวิจัยเปนแนวทางในการผลิตนิตยสารใหตรงตามความตองการ และมีความเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 
 4. ไดเพิ่มพูนองคความรูดานนิเทศศาสตรเกี่ยวกับบทบาทของส่ือนิตยสารในการถายทอด
วัฒนธรรมการแตงรถในญ่ีปุนผานกลุมผูอานในประเทศไทย 
  
1.6 นิยามศัพท 

 นิตยสารรถยนต Option Thailand หมายถึง นิตยสารรถยนตแตงท่ีไดซ้ือลิขสิทธ์ิจาก
บริษัท SAN-EI SHOBO Publishing Co., Ltd จากประเทศญ่ีปุน ในนามบริษัทบริษัท อินสไพร เอน
เตอรเทนเมนท จํากัด มีกลุมเปาหมายเจาะลึกไปยังกลุมนักแตงรถผูชายวัย 18-40 เปนนิตยสารท่ีให
สาระความรู เทคนิค ดานยานยนตอันทันสมัย ท้ังในเร่ืองแฟช่ันและกระแสนิยมของรถยนต 
จากประเทศญ่ีปุน แบงเปนเนื้อหาตางประเทศ 70% และเนื้อหาของไทย 30% นิตยสารรถยนต 
หัวนอกจากประเทศญ่ีปุนฉบับเดียวในประเทศไทย เปดตัวฉบับปฐมฤกษ เดือนพฤษภาคม 2553 
วางจําหนายเปนรายเดือน ในราคา 90 บาท ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึงนิตยสาร Option Thailand 
ฉบับท่ี 52-55 ระหวางเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2557 จํานวน 4 ฉบับ  

วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน หมายถึง เทคนิคการตกแตงรถยนต แนวแฟช่ัน
รถยนต และสินคาสําหรับรถยนต เพื่อเสริมประสิทธิภาพในระบบตางๆ ของรถยนต และความ
สวยงาม ซ่ึงเปนแนวทางการแตงรถจากประเทศญ่ีปุนซ่ึงถายทอดแนวความคิด คานิยม ผานรูปแบบ
และเนื้อหาในนิตยสาร Option Thailand ท่ีมีผลตอการรับรูของผูอานนิตยสาร  

รูปแบบและเนื้อหา หมายถึง การศึกษาส่ิงท่ีปรากฎในนิตยสาร Option Thailand ซ่ึงแบง
ไดถึง 2 สวนคือรูปแบบและเน้ือหา โดยรูปแบบของนิตยสาร Option Thailand ประกอบดวย
หนาปก หนาสารบัญ หนาบรรณาธิการ หนาเปดเร่ือง และหนาเนื้อเร่ือง โดยเลือกเฉพาะบทความ
จากประเทศญ่ีปุนท่ีเปนบทความประจํา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมดานตางๆ เชน ดานแฟช่ันการ
ตกแตงรถยนต เทคนิคความรูการตกแตงรถยนต การทดสอบรถ และสินคาใหม  
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คารคลับ หมายถึง กลุมของคนใชรถ หรือรักรถ รุน ยี่หอ และอุดมการณเดียวกัน 
รวมตัวคลายชมรม โดยไมมีรูปแบบชัดเจนทางกฎหมายหรือจดทะเบียนอยางเปนทางการ และ 
จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน การรวมกลุมแลกเปล่ียนขอมูลการตกแตง กิจกรรมนันทนาการ  
ท้ังแขงกีฬาหรือทําบุญ โดยส่ือสารผานชองทางส่ือใหมอยาง เว็บไซตหรือเว็บเพจ ในการศึกษา
งานวิจัยนี้ศึกษาผานตัวแทนกลุมคารคลับในไทยจํานวน 4 คลับ ประกอบดวย Vios Line Group 
Zone Thonburi (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตโตโยตา) Civic Club Thailand (ตัวแทนกลุมคนรัก
รถยนตฮอนดา) A31 Club (Thailand) (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตนิสสัน) และ Siamsubaru (ตัวแทน 
กลุมคนรักรถยนตซูบารุ) 

การถายทอดทางวัฒนธรรม หมายถึง ผลของการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุม
คารคลับจากการเปดรับรูปแบบและเน้ือหาตางๆ ผานนิตยสารแตงรถ Option Thailand ในดาน
นวัตกรรม การแพรกระจายทางวัฒนธรรม และการเรียนรูวัฒนธรรมอ่ืนผานการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม เพื่อเสริมประสิทธิภาพและความสวยงามของรถยนตตามสไตลญ่ีปุน 
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1.7  กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                       

การถายทอดวฒันธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนติยสารรถยนต Option Thailand 

ในกลุมคารคลับ 

รูปแบบการนําเสนอวัฒนธรรมการแตงรถ
สไตล ญ่ีปุนผ านนิตยสารรถยนต  Option 
Thailand           

 หนาปก 

หนาสารบัญ 

  หนาบรรณาธิการ 

หนาเปดเร่ือง 

  หนาเนื้อเร่ือง 

เนื้อหาการนําเสนอวัฒนธรรมการแตงรถ
สไตล ญ่ีปุนผ านนิตยสารรถยนต  Option 
Thailand        

       Machine on Cover 

      The Newest Wheel 

       บทความ Tuning  

       Body Contrast 

ผลการถายทอดวัฒนธรรม
การแตงรถสไตล ญ่ีปุนผาน
นิตยสาร Option Thailand 
ในกลุมคารคลับ 

นวัตกรรม 

การแพร 

การเรียนรูวัฒนธรรม
อ่ืนผานการ
ผสมผสานทาง
วัฒนธรรม 
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บทที่ 2 
แนวความคดิ ทฤษฎี และ งานวิจยัที่เกี่ยวของ  

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การนําเสนอวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสาร
รถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับ” คร้ังนี้ผูวิจัยสนใจศึกษา นิตยสารรถยนต Option 
Thailand ซ่ึงเปนนิตยสารแตงรถจากประเทศญ่ีปุนฉบับภาษาไทย ท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
ในประเทศไทย โดยมีคําถามนําวิจัยคือ รูปแบบและเนื้อหามีสวนชวยถายทอดวัฒนธรรมการแตง
รถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสาร Option Thailand ในกลุมคารคลับอยางไร และผลของการถายทอด
วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับเปน
อยางไร เพื่อใหทราบแนวคิดและกลยุทธในการใชส่ือในการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตล
ญ่ีปุนสูการยอมรับทางวัฒนธรรมผานกลุมคารคลับในไทย ตลอดจนผลของการถายทอดวัฒนธรรม
การแตงรถสไตลญ่ีปุนไดสรางอิทธิผลตอกลุมคารคลับในไทยดานใดบาง 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเลือกใชแนวคิดและทฤษฎีท่ีสามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือใน
การศึกษา ประเด็นท่ีกลาวมา โดยแนวคิดและทฤษฎีท่ีนํามาใชศึกษามีดังนี้ 
 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับนิตยสาร เนื้อหา และองคประกอบท่ีใชในการจัดหนา 
 2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารระหวางวฒันธรรม 
 2.3  แนวคิดวัฒนธรรมองคการ  
 2.4  ทฤษฎีสัญญะวิทยา 
 2.5  แนวคิดการแตงรถสไตลญ่ีปุน 

 2.6  แนวคิดเกี่ยวกับกลุมคารคลับ 
 2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับนิตยสาร เนื้อหา และองคประกอบท่ีใชในการจัดหนา 
 นิตยสารในความหมายรวม หมายถึง ส่ิงพิมพท่ีมีกําหนดระยะเวลาออกไวแนนอน เชน 
รายสัปดาห รายปกษ รายเดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน และรายป เปนตน การออกจะเปนไปอยาง
สมํ่าเสมอ และมีช่ือท่ีใชเรียกแนนอน โดยจะตีพิมพบทความและเร่ืองราวตางๆ ท่ีทันสมัยไวในเลม
เดียวกัน เขียนโดยผูเขียนหลายคน เนื้อหาสาระภายในเปนเร่ืองหลายเร่ืองหลายแบบรวมกัน จัดเปน
คอลัมนหรือสวนแบงเฉพาะ อาจมีบทความท่ีใหความรูหรือแสดงความคิดเห็น มีเร่ืองส้ันหรือ 
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นวนิยายเปนตอนๆ รวมไปถึงสารคดีท่ัวไป และแฟช่ัน มีประกาศโฆษณาขายสินคา และบริการตาง
ดวย เร่ืองของการจัดทําองคประกอบไปดวยคณะผูจัดทําหลายคน แตละคนก็รับผิดชอบหนาท่ีกัน
ไปคนละอยาง แตเจาของ ผูอํานวยการ กองบรรณาธิการ บรรณาธิการฝายศิลป เปนตน ปนอนงค 
มโนรา (2553, น.8)   

ปจจุบันนิตยสารมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปอยางมาก ท้ังในแงของบทบาท หนาท่ี 
รูปราง ลักษณะทางกายภาพ ในขณะเดียวกัน จํานวนของผูอานก็มากข้ึนจากเดิมดวย นิตยสารจึง
กลายเปนส่ือสําคัญท่ีสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในสังคมดวยการใหท้ัง
ขาวสารขอมูล และการโฆษณา อีกท้ังยังเปนเคร่ืองมือสําหรับรวมมวลชน ใหมีสวนในกิจการตางๆ 
เชน ดนตรี และกีฬา รวมถึงพัฒนาการทางดานตางๆ ของผูคนในสังคม โดยมีลักษณะสําคัญของ
นิตยสาร 

1) เปนส่ือท่ีรวบรวมเหตุการณ ความเคล่ือนไหวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนรายงาน วิเคราะห สรุป
ในลักษณะท่ีมีรายละเอียดมากข้ึนกวาหนังสือพิมพใหสมาชิกในสังคมไดทราบ แตจะไมรวดเร็วทัน
เหตุการณเหมือนหนังสือพิมพ 

2) สามารถถายทอดเร่ืองราว ลักษณะความเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมให
ประชาชนไดรับทราบ  

 3) เปนส่ือกลาง หรือเวทีในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงนิตยสารสามารถเสนอเร่ืองท่ี
เปนความละเอียดออน ประณีต ลึกซ้ึงไดมากและอยางละเอียด เปนส่ือท่ีเอ้ือตอการใชความคิดและ
การแสดงออกทางความคิดของผูเขียน 

4) นิตยสารที่ดีควรมีการใหความรูและการศึกษาแกผูอานดวย เนื่องจากเปนหนาท่ี
สําคัญของส่ือมวลชน ซ่ึงนิตยสารแตละฉบับก็จะมีการใหความรูแกผูอานท่ีแตกตางกันไป บางฉบับ
อาจจะมุงเนนใหความรูและการศึกษาแกผูอานโดยตรง แตบางฉบับอาจจะสอดแทรกดวยกลวิธีการ
เขียนท่ีทําใหผูอานเขาใจไดงาย 

5) นิตยสารสามารถใหบริการทางดานธุรกิจได โดยเฉพาะในแงของการประกาศและ
โฆษณา 

วิษณุ สุวรรณเพ่ิม (อางถึงใน ปนอนงค มโนรา, 2553, น.9) นิตยสารสามารถจัดแบง
ตามลักษณณะผูอานได 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 

นิตยสารเ พ่ือผูอ านท่ัวไป  (General Magazine or Consumer Magazine)  หมายถึง 
นิตยสารท่ีมีเนื้อหากวางขวางท่ีสนใจของคนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตาม นิตยสารท่ัวไปยังสามารถ
แยกยอยไปตามลักษณะของผูอาน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีคนท่ัวไปใหความสนใจ เชนนิตยสารผูหญิง 
นิตยสารผูชาย นิตยสารบันเทิง 
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นิตยสารเพื่อผูอานเฉพาะกลุม (Specialized Magazine) หมายถึง นิตยสารท่ีนําเสนอ
เร่ืองราวไปยังผูอานเฉพาะเร่ือง หรือจําหนายเฉพาะกลุมนั้นๆ เชน นิตยสารเพื่อไกชน หรือนิตยสาร
ท่ีออกโดยหนวยงานรัฐวิสาหกิจตางๆ เปนตน  

นิตยสารจะประสบความสําเร็จเปนท่ีนิยมในหมูผูอานข้ึนอยูกับองคประกอบอ่ืนๆ ดวย 
เชน ความต่ืนตัวของกองบรรณาธิการ ความทันสมัยของระบบการพิมพ ความเขาในทัศนคติและ
ความตองการของกลุมเปาหมาย การเลือกเน้ือหาท่ีสอดคลองกับความตองการของผูอานเปนสวน
สําคัญประการหนึ่ง ท่ีจะทําใหนิตยสารฉบับนั้นๆ อยูรอดในตลาดได เนื้อหาควรตองมีการคละเคลา
กัน หรือผสมผสานกันระหวางเร่ืองราวท่ีนาสนใจ และเร่ืองราวท่ีมีความสําคัญ กับเร่ืองเบาๆ ท่ีมี
ภาพประกอบ มีท้ังบทความยาวและส้ันสลับกันไป ขอบเขตของเนื้อหาควรจะตองครอบคลุมสาระ
หลายๆ รูปแบบ และควรใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํานิตยสารดวย 

การออกแบบนิตยสารมีหลักการเหมือนกับการออกแบบสื่อส่ิงพิมพอ่ืน แตนิตยสารมี
สวนประกอบท่ีแตกตางกับจากส่ือส่ิงพิมพอ่ืน ซ่ึงทําใหมีรายละเอียดเพิ่มเติมในการออกแบบ 
สวนประกอบตางๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 
 2.1.1  องคประกอบของนิตยสาร 
 2.1.1.1  ปกหนา 
 ปกหนาคือสวนแรกของนิตยสารที่ผูดูจะเห็นเปนส่ิงแรก และนักออกแบบจึงตองให
ความสําคัญ เพราะปกหนาจะตองทําหนาท่ีระบุเอกลักษณของนิตยสารใหโดดเดนจากนิตยสาร
ฉบับอ่ืน ปกหนาตองสามารถดึงดูดความสนใจจากผูพบเห็นไดทันที พรอมตองทําหนาท่ีกระตุน
หรือเราอารมณท่ีเหมาะสมกับนิตยสารนั้นใหผูอานรูสึกได ปกหนาของนิตยสารจึงควรไดรับการ
ออกแบบใหมีรูปแบบมาตรฐานเชนเดียวกับการออกแบบหนาแรกของหนังสือพิมพในการจัดวาง
องคประกอบตางๆ ท้ังท่ีเปนตัวอักษรและภาพ ไมวาจะเปนตําแหนงและขนาดของตัวอักษร 
ลักษณะการวางภาพ แบบตัดตกหรือมีกรอบ และอ่ืนๆ โดยปกหนามี 3 องคประกอบคือ หัว
นิตยสารและรายละเอียด ขอความบนปก และภาพประกอบ 
 2.1.1.2  หนาสารบัญ 
 หนาสารบัญคือหนาท่ีผูอานสามารถดูเนื้อหาตางๆ ในฉบับวามีความนาสนใจเพียงใด 
หนาสารบัญจึงเหมือนเปนหนาสําคัญท่ีเสนอส่ิงท่ีคิดวาผูอานจะสนใจ ดังนั้นการออกแบบหนา
สารบัญ จึงควรทําใหงายแกการอานและซึมซับขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดยการหนาสารบัญมี
องคประกอบดังนี้ สวนสารบัญ โดยระบุช่ือ ช่ือคอลัมน ช่ือผูเขียน และเลขหนา ตราสัญลักษณของ
หัวหนังสือ และคําขวัญของนิตยสาร ขอความท่ีระบุเลมท่ีฉบับท่ี เดือนและป รายช่ือตําแหนง และ
ช่ือบุคคลในกองบรรณาธิการ และขอมูลเกี่ยวกับนิตยสาร ท่ีอยู สถานท่ีพิมพ สถานท่ีติดตอ  
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 2.1.1.3  หนาบรรณาธิการ 
 หนาบรรณาธิการ คือ การบอกเลาถึงเร่ืองราวความคิดความเห็น และความเช่ือของผูเลา
เร่ืองราวเหลานั้นซ่ึงมีปรากฏอยูในนิตยสารใหผูอานไดรับทราบ ตางจากหนาอ่ืนๆ ของนิตยสารท่ี
เปนการนําเร่ืองราวตางๆ จากภายนอกมาบอกเลา โดยหนาบรรณาธิการมีองคประกอบดังนี้ 
ขอความท่ีเขียนโดยบรรณาธิการ พาดหัวเพื่อดึงดูดความสนใจ ช่ือหรือลายมือช่ือของบรรณาธิการ 
และภาพถายของบรรณาธิการ  
 2.1.1.4  หนาเปดเร่ือง 
 หนาเปดเร่ืองหรือหนาแรกของเร่ืองนับเปนหนาหนึ่งท่ีสําคัญสูง จึงควรออกแบบให
สรางความรูสึกตื่นตาตื่นใจกับผูอาน เพราะเปนจุดเร่ิมตนของเร่ืองราวท่ีตองการส่ือสารออกไป โดย
การออกแบบควรวางแผนใหผูอานไดรับขอมูลตามลําดับท่ีถูกตอง ตั้งแต ช่ือเร่ือง ช่ือผูเขียน คํานํา 
และเนื้อเร่ือง พรอมไมควรใหองคประกอบท้ังหมดเดนแขงกันจนผูอานไมทราบวาดูองคประกอบ
ใดกอน ดังนั้นขนาด ตําแหนง และภาพประกอบ ขององคประกอบเหลานี้จึงเปนเร่ืองสําคัญ 
 2.1.1.5  หนาเนื้อเร่ือง 
  หนาเนื้อเร่ืองนี้เปนหนาท่ีใชถายทอดขอมูลอันเปนหัวใจของนิตยสารเพื่อส่ือสารกับ
ผูอาน โดยหนาเนื้อเร่ืองมีองคประกอบไมมีมากหากเทียบกับหนาอ่ืน แมมีเนื้อหามากก็ตาม การ
ออกแบบหนานี้จึงควรเนน ความเรียบงาย เพื่อใหเกิดความสะดวกในการอานและติดตามเน้ือหา 
โดยมีองคประกอบดังนี้ 
 ความสมดุลของเนื้อหาในนิตยสารคือ การกําหนดเร่ืองราว หรือการตัดสินใจในการ
คัดเลือกเร่ืองราวท่ีจะตีพิมพใหสมดุลกัน ซ่ึงผูอานท่ีมีแนวความคิด หรือชอบความตางกันสามารถ
เลือกอานไดตามชอบใจ เปนเร่ืองท่ีทําไดยากในบางคร้ัง แตก็ไมใชเร่ืองท่ีทําไมไดเลย ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับทักษะของบรรณาธิการในการทํานิตยสารดวย 
 เนื้อหาท่ีกินความกวางก็เชนเดียวกัน เนื้อเร่ืองบทความหรือบทวิจารณท่ีมีความแหลม
คมจะทําใหผูอานไดทราบความจริง และมีโลกทัศนกวางข้ึน บทความหรือเร่ืองราวชนิดนี้หาไดยาก 
แตสําหรับนิตยสารท่ีมีเวลาเพียงพอจะทําไดไมยาก ซ่ึงตางจากหนังสือพิมพรายวันท่ีเวลามีจํากัด ไม
มีโอกาสไดทํามากนัก 
 มีเนื้อหาและเร่ืองราวหลายรส ปกติแลวการทํานิตยสารจะคํานึงถึงส่ิงเหลานี้อยูแลว 
เพราะการกําหนดเนื้อหา และเร่ืองราวอันหลากหลายเปนการเปดโอกาสใหผูอานไดเลือกมากข้ึน 
บางคนซ้ือนิตยสารเพราะตองการเร่ืองเพียงเร่ืองเดียว แตหลายคนอาจจะตองอานหลายเร่ือง ดังนั้น
เร่ืองรสนิยมเปนส่ิงท่ีกําหนดยาก 
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แงคิดและความถูกตองของเร่ืองราวท่ีตองการนําเสนอในนิตยสาร ก็เปนเร่ืองสําคัญอีก
เร่ืองหน่ึงท่ีตองพิจารณา เพราะเกี่ยวของกับความศรัทธาและความเช่ือของผูอาน ถาวันใดท่ีผูอาน
ของนิตยสารฉบับนั้นๆ หมดความเช่ือถือในส่ิงท่ีตีพิมพ อวสานของการทํานิตยสารก็จะส้ินสุดลง 

ดังนั้นการทราบถึงความพึงพอใจของกลุมผูอาน วาชอบหรือไมชอบเนื้อหาประเภทใด
จะทําใหผูจัดทํา ไดแนวคิดท่ีถูกตองในการนําเสนอเนื้อหาท่ีตรงกับความตองการของกลุมผูอาน
มากข้ึน (วานิช พูลวังกาญจน, 2529, น.56) 

 ภาพประกอบเร่ือง สวนท่ีใหรายละเอียดท่ีอาจยากเกินคําบรรยาย เพื่อชวยใหผูอาน
สามารถจินตนาการไดชัดเจนขึ้น 

นิตยสาร Option Thailand มีรูปแบบและเน้ือหาตามแบบฉบับนิตยสารหัวนอก โดย
ดานรูปแบบมีการจัดวางองคประกอบตางๆ เชน หนาปก หนาสารบัญ หนาบรรณาธิการ หนาเปด
เร่ือง และหนาเนื้อเร่ือง ตามแบบของนิตยสาร Option จากประเทศญ่ีปุน สวนการเลือกสรรเนื้อหา
ทางผูจัดทํานิตยสาร Option Thailand เลือกเนื้อหาใหตรงใจกลุมผูอานมากท่ีสุด โดยเนนบทความ
เกี่ยวกับเทคนิคการแตงรถสไตลญ่ีปุน อุปกรณแตงรถจากประเทศญ่ีปุนเปนหลัก พรอมเพิ่มความ
หลากหลายดวยขาวสารดานวงการรถยนตจากประเทศญ่ีปุน และอ่ืนๆ  
 2.1.2   องคประกอบท่ีใชในการจัดหนา 

องคประกอบท่ีใชในการจัดหนาเปนส่ิงท่ีสําคัญประการหนึ่ง ท่ีคณะผูจัดทําตอง
คํานึงถึง เพราะหากการจัดหนาไมดึงดูดหรือสะดุดตา จะทําใหนิตยสารฉบับนั้นไมนาอานกอใหเกดิ
ผลท่ีไมพึงประสงคตามมา คือการประสบความลมเหลวในการจัดทํานิตยสารฉบับนั้นๆ ไป 

การออกแบบจัดหนา  (Design And Layout) ถือเปนข้ันตอนสําคัญของการจัดทํา
นิตยสารเปนหนาท่ีของบรรณาธิการฝายจัดหนา (Art Director) โดยนําวัตถุดิบตางๆ ไดแก เร่ือง
รูปภาพ มาจัดวางใหเหมาะสมไดสัดสวน สวยงาม สะดวกแกการอาน และดึงดูดสายตาเวลาวาง 
บนแผงหนังสือ 

การจัดหนาของนิตยสารจะตองมีความสัมพันธกับการวางแผนของนิตยสาร โดยจะตอง
รูวานิตยสารฉบับนั้นๆ เปนนิตยสารประเภทใด มีกลุมผูอานกลุมใด และเนื้อหานิตยสารเปน 
ประเภทใด และพิจารณาตอไปถึงลักษณะของผูอานเพศใด วัยใด อาชีพ และระดับการศึกษาเปน
อยางไรดวย ถานิตยสารมีตลาดอยูในกลุมของผูสูงอายุ การจัดหนาก็อาจเนนท่ีความม่ันคงและความ
มีระเบียบ ถาเปนนิตยสารผูหญิงอาจเนนท่ีความสวยงามและความทันสมัย เปนตน 

ศิลปะการออกแบบจัดหนาท่ีดีเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหนิตยสารขายดี และส่ิงท่ีตองไดรับ
ความพิถีพิถันในการคิด แกปญหา และกําหนดรูปแบบท่ีนาสนใจ ไดแก ภาพประกอบ การใหสีสัน 
และการใชตัวอักษร 
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  2.1.2.1 ภาพ 
ภาพและสวนประกอบตกแตงภาพ เปนสวนท่ีทําใหเกิดประสิทธิผลในการส่ือสาร 

วัตถุประสงคของการออกแบบและการนําภาพมาใชคือ เปนแนวทางในการสรางบุคลิกของส่ือ
ส่ิงพิมพ ทําใหผูอานรับรูและยอมรับในส่ิงพิมพนั้น เพื่อดึงดูดความสนใจแกผูพบเห็น และ
กลุมเปาหมายโดยตรง เพื่อสรางความสวยงามทางศิลปะของส่ิงพิมพ เพื่อใหการนําเสนอขอมูล  
เกิดความงายในการจดจํา รูปภาพชวยใหเกิดความชัดเจนของเนื้อหาสาระมากข้ึน เพ่ือปดบังความ
ดอยในคุณภาพของวัสดุส่ิงพิมพ พรอมเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือความหมาย เขาใจงายใชเวลา
นอยและเพิ่มความชัดเจนของเน้ือหา ภาพประกอบท่ีใชในส่ิงพิมพแตละประเภท มีความเหมาะสม
กับส่ิงพิมพในลักษณะท่ีแตกตางกัน การรูจักเลือกใชภาพประกอบที่มีคุณภาพ ส่ือความหมาย และ
สอดคลองกับประเภทและลักษณะเนื้อหาของสิ่งพิมพ จะชวยเสริมคุณคาใหส่ิงพิมพมากข้ึน เชน 
การใชภาพประกอบเพื่อบรรยายความงดงามของธรรมชาติในส่ิงพิมพสงเสริมการทองเท่ียว เปนตน 
ภาพประกอบจึงเปนหนึ่งในองคประกอบของการจัดหนาท่ีสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูอาน
นิตยสารได 

ภาพที่ใชเปนตนฉบับประกอบการจัดพิมพมีมากมายหลายประเภท ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
เกณฑท่ีใชในการจําแนก เชน จําแนกตามสีท่ีปรากฏ จะจําแนกไดเปนภาพขาวดํา และเปนสี ถา
จําแนกตามน้ําหนักสี (Tone) ท่ีปรากฏจะจําแนกไดเปนภาพโทนตอเนื่องหรือภาพท่ีมีน้ําหนักสี
ตอเนื่อง (Continuous Tone) และภาพฮาลฟโทน (Half Tone) หรือภาพสกรีน (Screen) ตัวอยางของ
ภาพท่ีมีน้ําหนักตอเนื่องไดแก ภาพถายภาพวาดสีน้ํา และภาพวาดลายเสน และภาพท่ีผาน
กระบวนการทางการพิมพมาแลว เปนตน ถาจําแนกตามความหมายท่ีปรากฏในภาพจะจําแนกได
เปนภาพถายทางวิทยาศาสตร และภาพถายทางศิลปะ เปนตน ถาจําแนกตามลักษณะท่ัวไปท่ี
มองเห็น จะจําแนกไดเปน ภาพถาย ภาพวาด และภาพสกรีน เปนตน  

การถายภาพ คือ การสรางภาพเพื่อส่ือความหมาย ความรูสึก อารมณ รวมท้ังทัศนคติ 
โดยใชกระบวนการที่ปลอยใหแสงสวางสะทอนมาจากวัตถุผานเขาไปกระทบกับวัตถุไวแสง แลว
จึงนําวัตถุไวแสงไปผานกระบวนการสรางภาพใหปรากภาพถาย ในอดีตจะการบันทึกภาพสีมีอยู 2 
ประเภท คือ ฟลมเนกาทีฟ ซ่ึงตองนํามาลางและอัดขยายลงบนกระดาษ และฟลมสไลด ซ่ึงมี
คุณภาพสูงกวาฟลมเนกาทีฟ ท้ังเร่ืองความคมชัด ความอ่ิมตัวของสี และความละเอียดของภาพ  
เนื่องจากภาพสีจากฟลมเนกาทีฟผานข้ันตอนหลายกระบวนกอนจะปรากฏอยูบนกระดาษอัดขยาย 
จึงเกิดความสูญเสียรายละเอียด  

ดวยเทคโนโลยีอันทันสมัยจึงทําใหเกิด กลองดิจิทัล คือกลองถายภาพท่ีไมตองใชฟลม 
แตใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีเรียกวา “เซ็นเซอร” เปนตัวรับแสงผานการประมวลผลไดภาพดิจิทัล 
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บันทึกไวในรูปของไฟลในส่ือบันทึกภาพภายในกลอง โดยสามารถเชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอรเพื่อ
ตกแตงภาพดวยโปรแกรมตางๆ แลวพิมพออกมาเปนภาพหรือสงผานอินเทอรเน็ตและใชงานใน
ลักษณะอ่ืนๆ ไดอยางรวดเร็ว พรอมชวยประหยัดเงินจากการซ้ือฟลม และดวยประโยชนเหลานี้ทํา
ใหปจจุบันผูจัดทํานิตยสารเลือกใชภาพถายจากกลองดิจิทัลแทน ซ่ึงชวยลดข้ันตอนท่ีในการผลิต
นิตยสารไดเปนอยางมาก  

ภาพวาดเปนภาพท่ีไดจากการวาดหรือเขียนดวยหมึก สีน้ํา สีน้ํามัน และสีอ่ืนๆ ภาพวาด
ท่ีสองลักษณะ คือ ภาพวาดท่ีใหน้ําหนักสีตอเนื่อง ดูคลายภาพถายหรือภาพธรรมชาติ เชนภาพวาดสี
น้ํา หรือวาดสีน้ํามัน เปนตน ภาพวาดอีกลักษณะหนึ่งเปนภาพท่ีใหน้ําหนักเพียง 2 สี คือ สีขาว และ
สีดํา ภาพวาดประเภทหลังเรียกวา ภายถายลายเสน เปนภาพท่ีใหความเปรียบตางสูง กลาวคือให
น้ําหนักสีของสีดําในสวนท่ีเปนภาพ หรือตัวอักษรบนพื้นสีขาวของกระดาษเทานั้น โดยไมมีสีเทา
ปรากฏ เชน ภาพ ขอความ หรือตัวอักษรสีดําบนพ้ืนกระดาษสีขาว หรือภาพวาดการตูนขาวดํา เปน
ตน ภาพวาดลายเสนท่ีมีคุณสมบัติดี ตองมีสีดําสนิทในบริเวณท่ีมีสีดํา และมีสีขาวในบริเวณท่ีเปนสี
ขาว 

ภาพสกรีน เปนภาพท่ีผานกระบวนการทางการพิมพมาแลว ประกอบดวยเม็ดหรือจุด
ขนาดตางๆ ตั้งแตเล็กจนถึงขนาดใหญ มีความละเอียดและหยาบของเม็ดสกรีนท่ีตางกันไป แลวแต
การเลือกใช ความละเอียดของเม็ดสกรีน มีหนวยเปนจุดหรือเสนตอนิ้ว จุดหรือเสนตอเซนติเมตร 
สกรีนท่ีมีความละเอียดมากจะมีจํานวนจุดมากตอระยะหนึ่งหนวย สกรีนท่ีมีความละเอียดนอย หรือ
มีความหยาบมากจะมีจํานวนจุดนอยตอระยะหนึ่งหนวย ภาพท่ีใชความละเอียดของเม็ดสกรีน นอย
หรือใชเม็ดสกรีนหยาบ  ภาพสกรีนที่มีคุณภาพดี จะประกอบดวยเม็ดสกรีน ท่ีมีความเขมและความ
คมชัดท่ีขอบของเม็ด ใหรายละเอียดของภาพต้ังแตบริเวณสวางจนถึงบริเวณท่ีมืด อยางไรก็ตามแม
ภาพสกรีนจะมีคุณสมบัติท่ีอยางไร ก็ไมควรใชภาพเปนตนฉบับเพื่อประกอบการจัดพิมพ ในกรณีท่ี
มีภาพประกอบอ่ืนใหเลือก เนื่องจากภาพสกรีนเปนภาพท่ีผานข้ันตอนการลงเม็ดสกรีนมาแลว ถา
นําภาพสกรีนมาใชเปนภาพตนฉบับ เพื่อนํามาพิมพอีกคร้ังหนึ่งจําเปนตองลงเม็ดสกรีนซํ้า การ
กระทําดังกลาวจะกอใหเกิดปญหาทางการพิมพท่ีเรียกวา การเกิดภาพ “ลายตาเส่ือ” หรือ “มัวเร” 
(Moire Pattern) ซ่ึงเปนภาพท่ีมีลวดลายตารางหมากรุก หรือลายเส่ือท่ีปรากฏ แตกรณีท่ีตองใชภาพ
สกรีนเปนภาพตนฉบับ แกไขโดยการหลีกเล่ียงการลงเม็ดสกรีนซํ้าหรือทับองศาของเม็ดสกรีนเดิม 
โดยหมุนองศาของสกรีนใหหางจากองศาของสกรีนเดิมประมาณ 30 องศา  

ดวยนิตยสาร Option Thailand เปนนิตยสารหัวนอก ซ่ึงบริษัท อินสไพร เอนเตอร      
เทนเมนท ไดซ้ือลิขสิทธ์ินิตยสารแตงรถ Option จากบริษัท SAN-EI SHOBO Publishing Co.,Ltd 
เขามาทําตลาดในประเทศไทย รูปแบบและเนื้อหาในนิตยสาร Option ญ่ีปุนประมาณ 70% ถายทอด
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ความรูสึก อารมณ สะทอนความงดงามของการแตงรถสไตลญ่ีปุน เพื่อดึงดูดความสนใจแกกลุม
ผูอาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือความหมาย  

2.  สี 
การใชจิตวิทยาในการใชสีสําหรับงานออกแบบ เพื่อกอใหเกิดการจูงใจและเราความ

สนใจแกผูดูนั้น การใชสีของนักออกแบบนั้น นักออกแบบตองเปดใจใหกวาง มีรสนิยมอันดี เขาใจ
จิตวิทยาผูบริโภค เขาใจวัฒนธรรม เขาใจในการเปล่ียนแปลงในการใชสีสําหรับงานออกแบบ เพ่ือ
กอใหเกิดผลในการจูงใจและเราความสนใจแกผูอาน ผูออกแบบสามารถพิจารณาจากจุดมุงหมาย
ของการออกแบบวาตองการสรางความรูสึกอยางไรตอผูอานดวยการใชสีใหเหมาะสม 

การใชสีวรรณะเดียว (Tone) หมายถึงกลุมของสีซ่ึงมีอยูคร่ึงหนึ่งของวงลอสี โดยเอา
แนวสีเหลือง และสีมวงเปนเสนผาศูนยกลาง สีท่ีอยูในกลุมซีกแดง ไดแก สีเหลือง สีสมเหลือง  
สีสม สีแดงสม สีแดง สีแดงมวง และสีมวง จัดเปนสีวรรณะรอน (Warm Tone) เพราะใหอิทธิพล
ความรูสึกที่อบอุน ตื่นเตน กระฉับกระเฉงแกผูดู  

สําหรับกลุมท่ีอยูทางซีกสีน้ําเงิน ไดแก สีเหลือง สีเหลืองเขียว สีเขียว สีน้ําเงินเขียว สี
น้ําเงิน และสีมวง จัดเปนสีวรรณะเย็น (Cool Tone) เพราะใหความรูสึกสงบเยือกเย็นแกผูดู จะเห็น
วาสีแตละวรรณะมีจํานวน 7 สี โดยสีเหลืองและสีมวง สามารถอยูไดท้ัง 2 วรรณะ การเลือกใชสี
วรรณะเดียวกันท้ังภาพจะทําใหเกิดความรูสึกคลอยตามกัน เชน ในการออกแบบที่เกี่ยวกับศาสนา 
ผูออกแบบควรใชสีวรรณะเย็น เปนตน 

การใชสีตางวรรณะตาง เปนการใชสีสองวรรณะเขาดวยกันในภาพ โดยท่ีการใชสี
วรรณะเดียวกันในภาพแมวาจะทําใหเกิดเอกภาพ และความกลมกลืน แตเม่ือดูภาพไปนานๆ จะทํา
ใหรูสึกเบ่ือหนาย ดังนั้นในการสรางความนาสนใจในการเกิดภาพ ผูออกแบบจึงควรใชสีตาง
วรรณะหนึ่งมากกวาในอัตรา 80 เปอรเซ็นต ตอ 20 เปอรเซ็นต (ควรเปนบริเวณจุดแหงความสนใจ) 
สําหรับสีวรรณะรอน ซ่ึงจะทําใหการออกแบบดูนาสนใจและไมขาดดุลยภาพ 
 การใชสีตรงขาม (Contrast) หมายถึง สีท่ีอยูในทิศทางตรงขามในวงลอสี โดยมี 6 คู คือ 
 1) สีเหลืองตรงขามกับสีมวง 
 2) สีแดงตรงขามกับสีเขียว 
 3) สีน้ําเงินตรงขามกับสีสม 
 4) สีเขียวเหลืองตรงขามกับสีมวงแดง 
 5) สีสมเหลืองตรงขามกับสีมวงน้ําเงิน 
 6) สีสมแดงตรงขามกับสีเขียวน้ําเงิน 
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สีตรงขามหรือสีคูปฏิปกษนี้ จะมีความขัดแยงอยางรุนแรงถานํามาใชเขาดวยกัน ผูดูจะ
เกิดความรูสึกขัดแยง และไมนาสนใจ ผูออกแบบจึงควรหลีกเล่ียงการใชสีตรงขามมาใชดวยกันใน
ลักษณะตรงตัว เชน ไมควรสวมเส้ือสีแดงและนุงกระโปรงสีเขียว เปนตน แตในทางตรงกันขาม ถา
ผูออกแบบนําสีตรงกันขามมาใชรวมกันอยางเปนระบบและหลักการแลว การใชสีตรงกันขามนี้
กลับจะทําใหงานออกแบบมีคุณคาและนาสนใจกวาการใชคูประกอบอ่ืนๆ  

กลุมของสีท่ีใหความรูสึกตางกัน นักออกแบบโฆษณาไดศึกษาและทดลองการใชกลุม
ของสีจํานวน 3-4 สี ในการสรางความรูสึกแกกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
โฆษณาโดยสามารถสรุปลักษณะของกลุมสีไดดังนี้ ตัวอยางเชน สีเขียวใส หมายถึง ฤดูใบไมผลิ สี
เหลืองสด หมายถึง ฤดูรอน สีสมหรือสีน้ําตาล หมายถึง ฤดูใบไมรวง สีขาวหรือสีน้ําเงิน หมายถึง 
ฤดูหนาว สําหรับเทศกาลตางๆ ยังมีการใชสีเปนสัญลักษณในลักษณะสากลดังนี้ สีแดง และสีเขียว
สําหรับเทศกาลคริสมาสต สีมวง ลาเวนเดอรสําหรับเทศการอีสเตอร เปนตน จิตวิทยาในการใชสี
ใหเหมาะสมกับจุดประสงคของส่ิงพิมพ จึงเปนองคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีจะสรางความ
พึงพอใจใหกับกลุมเปาหมายได 

ดวยนิตยสาร Option Thailand เปนนิตยสารหัวนอกจากบริษัท  SAN-EI SHOBO 
Publishing Co.,Ltd การใชสีในนิตยสาร  Option Thailand จึงคงรูปแบบตามนิตยสาร  Option 
Thailand ท้ังหมด โดยสีท่ีใชมีสวนใหเกิดการจูงใจและความสนใจแกกลุมผูอาน โดยสวนใหญนิยม
ใหสีใหสอดคลองกับเนื้อหาของบทความตางๆ เชน รถแตงใชรถสีสม การใชสีภายในบทความก็
เนนใชสีสมสอดคลองกับรถแตงตามไปดวย  

3.  ตัวอักษรพิมพ 
ตัวอักษรเปนอีก 1 องคประกอบท่ีมีบทบาทตอการออกแบบจัดหนาส่ิงพิมพเปนอยาง

มาก ลักษณะเฉพาะของตัวอักษรแตละแบบตางก็ข้ึนกับความเหมาะสมของงานแตละอยาง ถามี
ความเหมาะพอดีในการนํามาใชก็จะสนับสนุน ใหงานออกแบบสามารถส่ือสารความหมายไดอยาง
เต็มท่ี บางคร้ังตัวอักษรถูกนํามาเปนส่ิงดึงดูดใจในส่ือนั้นดวยการเลือกใชตัวอักษรท่ีมีรูปแบบแปลก 
นาสนใจหรือการขยายใหใหญพิเศษ เปนตน การจะเลือกใชรูปแบบตัวอักษรใดตองข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมและเง่ือนไขตางๆ งานลักษณะหนึ่งอาจเหมาะกับลักษณะเฉพาะตัวของตัวอักษรแบบหนึ่ง 
ตัวอักษรบางลักษณะอาจใชไดเฉพาะโอกาสเทานั้น 

ตัวอักษรพิมพ คือ ตัวอักษรสําเร็จท่ีไดรับการออกแบบและผลิต เปนแมแบบไวสําหรับ
เลือกใชในงานพิมพตางๆ ตัวอักษรพิมพมีความสําคัญตองานออกแบบกราฟคมาก บางคร้ังก็นํามา
เปนส่ิงดึงดูดในใจในงานนั้นดวย มีขอพิจารณา 3 ประการ ในการใชตัวอักษรพิมพในงานออกแบบ 
คือ  
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แบบของตัวอักษร เชน ตัวอักษรแบบเขียน แบบประดิษฐ แบบสมัยใหม เปนตน 
ลักษณะของตัวอักษร เชน ตัวเอียง ตัวหนา ตัวดํา เปนตน 
ขนาดของตัวอักษร 
นิตยสาร Option Thailand จึงมีการใชตัวอักษรพิมพ ตามรูปแบบนิตยสาร Option จาก

ประเทศญ่ีปุน แตดวยวัฒนธรรมการอานอันแตกตาง ทําใหการใชอักษรพิมพภายในบทความมีการ
ปรับปรุงใหมใหสอดคลองกัน เชน อักษรเรียงตามแนวต้ัง ทําใหการใชอักษรภาษาไทยจะตองวาง
เปนแนวต้ังตามไปดวย  

ดังนั้นอักษรพิมพ สี รูปภาพ และเนื้อหาตางๆ ท่ีปรากฏในนิตยสาร ลวนสงผลตอการ
ถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนตอผูรับสาร ผูวิจัยจึงนําแนวคิดในเร่ืองนิตยสาร เนื้อหา 
และองคประกอบท่ีใชในการจัดหนามาเปนกรอบใหกับงานวิจัยการศึกษารูปแบบและเน้ือหาในการ
นําเสนอวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนของนิตยสาร Option Thailand เปนอยางไร 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม (Intercutural Communication) 

การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม มาจากคําภาษาอังกฤษ Intercutural Communication 
ตามคํานิยามของ ลัสติค และ โคเอสเตอร Lustig ang Koester (อางถึงใน เมตตา วิวัฒนากุล, 2548, 
น.5) หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนและตีความสัญลักษณและบริบทหนึ่งๆ โดยบุคคลใน
กระบวนการส่ือสารนั้นมีความแตกตางทางวัฒนธรรมมากในระดับท่ีมีการตีความและมีความ
คาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและแตกตางกัน นําไปสูความหมายที่ไมเหมือนกัน แตท้ังนี้
ความแตกตางนั้นจะตองแตกตางในระดับวัฒนธรรม เชน วัฒนธรรมโดยกวาง (Cultural Level) 
ความแตกตางในระดับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมญ่ีปุน 

โดยการแพรกระจายทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการท่ีมีลักษณะสําคัญของวัฒนธรรม
หนึ่งแพรกระจายไปสูอีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมใหม พรอม
เปนผูสนับสนุนใหเกิดแนวคิดท่ีเช่ือวา วัฒนธรรมสามารถวัดได โดยนําวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันมา
เปรียบเทียบกันและพิจารณาคุณลักษณะที่สูงกวาหรือดอยกวาของแตละวัฒนธรรม แตยังคงเช่ือวา
วัฒนธรรมนั้นไมมีวัฒนธรรมใดท่ีดีกวาหรือเลวกวากัน 

การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม จะเกิดข้ึนเม่ือสมาชิกของวัฒนธรรมหนึ่งสรางและ
บริโภคขอมูลขาวสารของสมาชิกของอีกวัฒนธรรมหนึ่ง การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมจึงมัก
หมายถึง กระบวนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล ซ่ึงมีการรับรูวัฒนธรรมและระบบสัญลักษณ
แตกตางกัน เพียงพอที่จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการติดตอส่ือสาร รูปแบบของการสื่อสาร
ระหวางวัฒนธรรมอาจเกี่ยวของกับลักษณะตอไปนี้ (จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต, 2538, น.52-58) 
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1)  การส่ือสารระหวางเช้ือชาติ (Interracial Communication) เกิดข้ึนเม่ือผูพูดและผูฟงท่ี
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารนั้นมากเช้ือชาติท่ีตางกัน โดยดูจากรูปลักษณภายนอกเปนสําคัญ (physical 
appearance) เชน สีผิว ผม รูปราง หนาตา 

2)  การส่ือสารของวัฒนธรรมรวม (Co-Cultural Communication) ในทุกวัฒนธรรม
หลัก (Dominant cutural) พบวามีวัฒนธรรมรวม (Co-cultural) เปนกลุมวัฒนธรรมกลุมยอยแฝงอยู
มากมาย เชน ในสังคมไทยถือเปนวัฒนธรรมหลัก จะพบวามีวัฒนธรรมรวมของกลุมตางๆ มากมาย 
เชน กลุมชาวมุสลิม วัฒนธรรมชาวจีน กลุมชาวเขา กลุมวัยรุน กลุมสตรี กลุมคนชรา กลุมคนรัก
รวมเพศ เปนตน โดยกลุมวัฒนธรรมรวมนี้ จะแสดงลักษณะการส่ือสาร การรับรู คานิยม ความเชื่อ 
แนวการปฎิบัติทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางอยางเห็นไดชัดจากกลุมอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
วัฒนธรรมหลักในสังคมน้ันๆ โดยกลุมวัฒนธรรมรวมจะมีวัฒนธรรมในกลุมของตัวเอง อาทิ กลุม
คนหูหนวกจะมีวัฒนธรรม ประเพณี คานิยม หรือกฎในการประพฤติและปฏิบัติ สืบทอดจากรุน
หนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมจากการติดตอส่ือสารกับวัฒนธรรมอ่ืนนั้นเปน
เร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไมได คือ จะปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลา (Dynamic Entity) หากมาวัฒนธรรมเหมือน
ผลของหัวหอม แลวคอยๆ แกะแตละกลีบออก อาจพบวามีความซับซอนมากกวาท่ีมองเห็น
ภายนอกส่ิงท่ีอยูเปลือกนอกของวัฒนธรรม เชน เร่ืองของแฟช่ันการแตงกาย รูปแบบการใชชีวิต 
อาจจะปรับเปล่ียนไดรวดเร็วตามกระแสทุนนิยม แตเม่ือปอกเปลือกเขาไปในเร่ืองของความเช่ือ 
ทัศนคติตางๆ โลกทัศน (World View) หรือการมองโลกนั้นอาจเปล่ียนแปลงไดชากวาเปลือกนอก
และท่ีแกนของวัฒนธรรมเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับความเช่ือในเร่ืองความเปนจริงตางๆ ของโลกท่ี
ผสมผสานกับความเขาใจในอัตตาของคนคนหน่ึง เชน เร่ืองการเกิด การตาย การคนหาความหมาย
ของชีวิต ความรูเร่ืองความคงอยูของโลก และจักรวาล เร่ืองเหลานี้เปนเร่ืองท่ีฝงลึกในจิตมนุษยและ
คอนขางตอตานกับการเปล่ียนแปลงนั้นก็ยังเกิดข้ึนเสมอ ไมวาเปนแบบคอยเปนคอยไป (Gradual 
Change) หรือแบบฉับพลัน (Sudden Change) หากเกิดการเปล่ียนแปลงอยางชา ในวัฒนธรรมใด
วัฒนธรรมหนึ่ง เรียกวา วิวัฒนาการ (Evolution) สวนการเปล่ียนแปลงอยางมีแบบแผน คือมีการ
วางแผนไวอยางแยบยลลวงหนาเรียกวา พัฒนาการ (Development) หากการเปล่ียนแปลงใดๆ 
ก็ตามท่ีการเปล่ียนแปลงนั้นๆ สงผลกระทบทางสังคมและศาสนา เรียกวา การปฏิรูป (Reform) แต
ถาเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เรียกวา การปฏิวัติ (Revolution) โดย
ในยุคโลกาภิวัตน เปนเร่ืองท่ีคอนขางยากท่ีวัฒนธรรมใดๆ จะหยุดนิ่ง เพราะปจจุบันเปนยุคของ
ขอมูลขาวสารท่ีเกิดการร่ัวซึมทางวัฒนธรรม (Cultural Porosity) ท่ีเกิดจากการเปดรับกระแส
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วัฒนธรรมตางๆ ในโลกโดยสาเหตุหลักของกระบวนการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 
3 ประการคือ 

1)  นวัตกรรมคือ ความคิดหรือพฤติกรรมหรือส่ิงใดๆ ก็ตามท่ีเปนของใหม เพราะมัน
แตกตางทางดานคุณภาพไปจากรูปแบบท่ีมีอยู วัฒนธรรมเปล่ียนไปเพราะนวัตกรรม แต
ขณะเดียวกันวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมอาจเปนตัวถวงหรือไมสนับสนุนใหเกิดมีนวัตกรรมก็ได จึง
จําเปนตองมีวิธีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมข้ึนในสังคมหรือวัฒนธรรม Barnett H.G., (1953) 

2)  การแพร (Diffusion) โดยการยืม (Borrowing) เปนการเอารูปแบบ พฤติกรรม 
ความคิด ความเช่ือของวัฒนธรรมอ่ืนๆ เขามาปรับใชกับชีวิตเดิม เชน ชาวญ่ีปุนกับชาวอเมริกันตาง
เรียนรูเทคนิคและกลยุทธทางธุรกิจจากกันและกัน คือ มีการขอยืม แลกเปล่ียน ปรับ ดัดแปลง
แนวคิดทฤษฎีเชิงประยุกตตางๆ ของอีกฝายหน่ึงมาใช หรือในเร่ืองของความเช่ือ ท่ีแตเดิมคนเอเชีย
บางกลุมมีความเชื่ออยางจริงจังในเร่ืองของไสยศาสตรหรือเร่ืองภูตผีวิญญาณ (animism) แตเม่ือ
ระบบทุนนิยมเขามาพรอมกับความกาวหนาเทคโนโลยีขอมูลขาวสารหรือคานิยมในดานวัตถุ 
(materialism) สงผลทําใหความเช่ือเร่ืองเหลานี้ลดลงเร่ือยๆ และเปดแนวคิดและการใชชีวิตของ
วัฒนธรรมตะวันตกท่ีเขามามากข้ึนตามลําดับ 

3)  การเรียนรูวัฒนธรรมอ่ืนผานการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation) เปนการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมอยางรุนแรง ภายใตวัฒนธรรมอ่ืนๆ ท่ีมีอํานาจเหนือกวา การกลืนกลาย
วัฒนธรรมหรือ assimilation คือ การท้ิงเอกลักษณ ลมเลิกวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน และยอมรับ
วัฒนธรรมใหมอยางเต็มตัว ซ่ึงเปนผลมาจากการติดตออยางใกลชิดกับวัฒนธรรมใดๆ ในระยะเวลา
ท่ีนานจนทําใหเกิดการยอมรับวัฒนธรรมใหมเขามาไมวาจะเปนเร่ืองของระบบความคิด ความ
ประพฤติ 

การเปล่ียนแปลงสังคมสวนใหญเกิดจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรมจากภายนอก
เขามามากกวาเกิดจากการประดิษฐคิดคนภายในสังคม และนวัตกรรม (Innovation) ท่ีถายทอดกัน
นั้นอาจเปนความคิด (Idea) ซ่ึงรับมาในรูปสัญลักษณ (Symbolic Adoption) ถายทอดไดยาก หรือ
อาจเปนวัตถุ (Object) ท่ีรับมาในรูปการกระทํา (Action Adoption) ซ่ึงเห็นไดงายกวา Rogers, 
Everett M, (1995)   

การยอมรับวาเปนกระบวนการ (Process) ท่ีเกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคล เร่ิมจากไดยิน
ในเร่ืองวิทยาการนั้นๆ จนกระท่ังยอมรับนําไปใชในท่ีสุด ซ่ึงกระบวนน้ีมีลักษณะคลายกับ
กระบวนการเรียนรูและการตัดสินใจ (Decision Making) โดยไดแบงกระบวนการยอมรับออกเปน 
5 ข้ันตอน คือ  
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ข้ันท่ี 1 ข้ันรับรูหรือต่ืนตน (Awareness Stage)  
เปนข้ันเร่ิมแรกท่ีนําไปสูการยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใหมหรือวิธีการใหม ข้ันนี้เปนข้ันท่ี

ไดรับรูเกี่ยวกับส่ิงใหมๆ (นวัตกรรม) ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขา แตยัง
ไดรับขาวสารไมครบถวน ซ่ึงการรับรูมักเปนการรับรูโดยบังเอิญและจะทําใหเกิดความอยากรู
ตอไป อันเนื่องจากมีความตองการวิทยาการใหม นั้น ในการแกปญหาท่ีตนเองมีอยู  

ข้ันท่ี 2 ข้ันสนใจ (Interest Stage)  
เปนข้ันท่ีเร่ิมมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการใหมๆ เพิ่มเติม 

พฤติกรรมนี้เปนไปในลักษณะท่ีตั้งใจแนชัด และใชกระบวนการคิดมากกวาข้ันแรก ซ่ึงในข้ันนี้จะ
ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับส่ิงใหมหรือวิธีการใหมมากข้ึน ซ่ึงบุคลิกภาพและคานิยม ตลอดจน
บรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณเดิมจะมีผลตอบุคคลนั้น และมีผลตอการติดตามขาวสาร
หรือรายละเอียดของส่ิงใหมหรือวิทยาการใหมนั้นดวย  

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินคา (Evaluation Stage) 
เปนข้ันท่ีจะไตรตรองวาจะลองใชวิธีการหรือหาวิทยาการใหมๆ นั้นดีหรือไม ดวยการ

เปรียบเทียบระหวางขอดีและขอเสียวา เม่ือนํามาใชแลวจะเปนประโยชนตอกิจกรรมของตนหรือไม 
หากรูสึกวามีขอดีมากกวาจะตัดสินใจใช ข้ันนี้จะแตกตางจากข้ันอ่ืนๆ ตรงท่ีเกิดการตัดสินใจที่จะ
ลองความคิดใหมๆ โดยบุคคลมักจะคิดวาการใชวิทยาการใหมๆ นั้นเปนการเส่ียงไมแนใจถึงผลท่ี
จะไดรับ ดังนั้นในข้ันนี้จึงตองการแรงเสริม (Reinforcement) เพ่ือใหเกิดความแนใจยิ่งข้ึนวาส่ิงท่ี
เขาตัดสินใจแลวนั้นถูกตองหรือไม โดยการใหคําแนะนําใหขาวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

ข้ันท่ี 4 ข้ันทดลอง (Trial Stage)  
เปนข้ันท่ีบุคคลทดลองใชวิทยาการใหมๆ นั้นกับสถานการณของตน ซ่ึงเปนการ

ทดลองดูกับสวนนอยกอน เพื่อจะไดดูวาไดผลหรือไม ในข้ันนี้บุคคลจะแสวงหาขาวสารท่ี
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิทยาการใหมหรือนวัตกรรมนั้น  

ข้ันท่ี 5 ข้ันตอนการยอมรับ (Adoption Stage) 
เปนข้ันท่ีบุคคลยอมรับวิทยาการใหมๆ นั้น ไปใชในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอยาง

เต็มท่ีหลังจากท่ีไดทดลองปฏิบัติและเปนประโยชนในส่ิงนั้นแลว  
ชองสารการเผยแพรนวัตกรรมไปยังกลุมเปาหมายตองอาศัยส่ือท่ีสําคัญในการเผยแพร 

2 ประเภท คือ 
1) ส่ือมวลชน ไดแก ภาพยนตร โทรทัศน หนังสือพิมพ และเอกสารเผยแพรตางๆ ซ่ึง

แหลงขาวสารประกอบไปดวยบุคคลหนึ่งหรือบุคคลจํานวนไมมากสามารถสงขาวสารไปยังผูรับ
สารเปาหมายจํานวนมากๆ ได โดยมีชองสารท่ีเปนส่ือมวลชนเปนตัวกลางในการสงสาร 
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2) ส่ือระหวางบุคคล คือ การแลกเปล่ียนขาวสารแบบตัวตอตัวระหวางบุคคลสอง
บุคคล หรือมากกวาสองคนข้ึนไป ชองสารแบบน้ีมีประสิทธิภาพมากกวาส่ือมวลชนในการจูงใจ
ผูรับสารท่ีมีความเฉยเมย หรือมีปฏิกิริยาตอตานสารใหเปล่ียนแปลงไดงายข้ึน และปลูกฝงทัศนคติ
ในเชิงลึกมากกวา 

ผูยอมรับนวัตกรรมแบบ Critical Mass ของส่ือท่ีมีการปฏิสัมพันธ (The Critical Mass 
in The Adoption of Interactive Media) โดยกลุมผูยอมรับนวัตกรรมสามารถแบงไดเปน 5 ประเภท 
คือ 

 1)  กลุมนวัตกรรม หรือ ผูนําทางนวัตกรรม (Innovator: Venturesome) 
บุคคลในกลุมนี้เปนพวกหัวกาวหนา มีความต่ืนตัวในการทดลองความคิดใหมๆ ความ

สนใจนี้จะทําใหเราดูเดนจากบุคคลอ่ืนๆ ในกลุม และมีความสัมพันธกับโลกภายนอกมากกวาผูอ่ืน 
รูปแบบของการติดตอส่ือสารในกลุมของนวัตกรรมจะมีความสมํ่าเสมอ แมจะอยูหางไกลกันก็ตาม 
ความเปนนวัตกรรมจะตองมีส่ิงสําคัญหลายอยาง ไดแก ความสามารถรองรับแหลงการเงินท่ีจะตอง
สูญเสียไปจากการทดลองใชนวัตกรรม และมีความสามารถในการทําความเขาใจ ความรูทางเทคนิค
ที่คอนขางซับซอน บุคคลในกลุมนี้จึงตองมีความสามารถในการควบคุมความไมแนใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมท่ีตนใชอยูในขณะนั้น ซ่ึงสะทอนอัตลักษณท่ีชอบผจญภัย กลาไดกลาเสีย ชอบเส่ียง และ
พรอมท่ีจะหันกลับมาที่เดิมเม่ือพบวาความคิดใหมๆ ท่ียอบรับนั้นไมประสบความสําเร็จ และมี
บทบาทสําคัญในกระบวนการแพรกระจาย ในการริเร่ิมนํานวัตกรรมใหมๆ จากภายนอกของระบบ
สังคมมาใช ดังนั้นบุคคลในกลุมนี้จะมีบทบาทเปนผูเฝาประตู (Gatekeeper) การไหลของขอมูล 
ขาวสารในระบบสังคมนั้นดวย 

2)  กลุมผูยอมรับนวัตกรรมไดงาย (Early Adopter : Respectable) 
บุคคลในกลุมนี้จะมีสวนเกี่ยวพันกับระบบสังคมในทองถ่ินมากกวาผูนําทางนวัตกรรม 

และมีความเปนคนของทองถ่ิน (Localities) อีกท้ังมีระดับของการเปนผูนําทางความคิดมากท่ีสุดใน
ระดับสังคมนั้น ผูท่ียอมรับนวัตกรรมท้ังหมดจะมองไปท่ีกลุมนี้ เพื่อขอคําแนะนําและขอมูล
เกี่ยวกับนวัตกรรม ผูยอมรับนวัตกรรมไดงายนี้ จะทําหนาท่ีเช็คนวัตกรรมหลายคร้ังกอนท่ีจะใช
ความคิดใหมๆ ผูนําการเปล่ียนแปลงก็จะมองดูบุคคลท่ีมีลักษณะยอมรับนวัตกรรมไดงาย ในกลุมนี้
ใหเปนตัวแทนหรืออาสาสมัครให เพื่อเรงรัดใหมีกระบวนการแพรกระจายอยางรวดเร็ว เนื่องบุคคล
ในกลุมนี้มีความใกลชิดกับลักษณะความเปนนวัตกรรมมาก  จึงเปนเสมือนตัวแทนของสมาชิกอ่ืนๆ 
ในสังคม และไดรับการนับถือจากเพ่ือนๆ ในการทดลองใชส่ิงใหมๆ อยางเปนรูปธรรม จึงพยายาม
ท่ีจะคงความเปนศูนยกลางของระบบโครงสรางทางการส่ือสารเอาไว และตัดสินใจอยางสมเหตุ  
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สมผลในนวัตกรรม ดังนั้นเขาจึงมีบทบาทในการลดความไมแนใจเกี่ยวกับส่ิงใหมๆ ลงไป โดย
ยอมรับเปนผูประเมินนวัตกรรมใหกับกลุมเพื่อนโดยใชเครือขายการติดตอสวนบุคคลเปนส่ือกลาง 

3)  กลุมสวนใหญ (Majority : Deliberate) 
บุคคลในกลุมนี้ถือเปนกลุมใหญท่ีสุด ซ่ึงตัดสินใจยอมรับส่ิงใหมกอนสมาชิกโดยเฉล่ีย

ในสังคมมีความสัมพันธโดยสมํ่าเสมอกับกลุมเพื่อน แตจะไมคอยไดเปนผูนํา และอยูในกลุม
สวนกลางท่ีเปนตัวเช่ือมกลุมท่ียอมรับงาย (Early Adopters) และกลุมท่ียอมรับชา (Late Majority) 
กลุมนี้จะใชเวลาไตรตรองศึกษาและเรียนรูนวัตกรรมเปนเวลานาน และมีลักษณะการยอมรับแบบ
คอยเปนคอยไป โดยคอยดูผลการใชนวัตกรรมจากกลุมแรกๆ กอน เม่ือแนใจวาใชไดผลจึงยอม
รับมาปฏิบัติ ดังนั้นการเสนอนวัตกรรมในกลุมนี้จําเปนตองใหแรงกระตุน จึงจะตัดสินใจคลอยตาม
ไดงาย 

4)  กลุมยอมรับชา (Late Majority : Skeptical) 
กลุมนี้จะยอมรับความคิดใหมๆ หลังจากคนสวนใหญยอมรับไปแลวในระบบสังคม 

การยอมรับอาจเกิดจากท้ังความจําเปนทางดานเศรษฐกิจสังคม และเพิ่มความกดดันทางดานอ่ืนๆ 
ในสังคมมีมากข้ึน บุคคลในกลุมนี้ จะมีความหวั่นวิตกตอการท่ีจะสูญเสียผลประโยชน หรือมองไม
เห็นคุณคาของการเปล่ียนแปลงวิทยาการใหมๆ จึงยึดม่ันในวิธีเดิม และอาจมีความรูสึกในเชิง
ตอตานดวย บุคคลในกลุมนี้ตองใชความพยายามและเวลาในการโนมนาวใจใหเห็นคุณคาอยางชัด
แจง ถึงคุณประโยชนและผลที่จะไดรับจากการยอมรับนวัตกรรมอยางมาก 

5)  กลุมลาหลัง (Laggards) 
เปนกลุมท่ีกาวไปไมทันกลุมอ่ืน เนื่องจากการเรียนรูนวัตกรรมและส่ิงใหมๆ ไมดีพอ 

โดยท่ัวไปจะมีอายุมาก มีสติปญญาตํ่า เกียจคราน เฉ่ือยชา รักความสบาย ขาดความกระตือรือรนใน
การพัฒนาตัวเอง จึงพอใจในส่ิงท่ีตัวเองทําอยู นักสงเสริมตองใชพลังในการติดตอส่ือสาร โนมนาว
ใจ ตองคอยเค่ียวเข็ญอยางมาก  

ปจจุบันแตละประเทศแตละวัฒนธรรม มีการใชส่ือตางๆ ในการถายทอดเร่ืองราวและ
เหตุการณตางๆ ของคนจากวัฒนธรรมตางๆ โดยใชเคร่ืองมือทางการส่ือสารระหวางประเทศและ
ทางดานภาษา เปนตน และจากการที่คนในแตละสังคมวัฒนธรรมจําเปนตองติดตอส่ือสารกัน 
ดังนั้นความรูในเร่ืองการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม จึงมีบทบาทสําคัญตอการสรางความเขาใจ
รวมกัน สรางความสัมพันธอันดีตอความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีทําการเปดรับเขามา 

ในขณะเดียวกันการท่ีไดมีโอกาสติดตอส่ือสารกับวัฒนธรรมอ่ืน และรูจักวัฒนธรรมอ่ืน
มากข้ึน โอกาสของการถายเทและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมระหวางกลุมและระหวางวัฒนธรรมก็มี
มากข้ึน จนเกิดปรากฎการณท่ีเรียกวา “การปรับตัวเขาสูวัฒนธรรมใหม” (Acculturation) และการ
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กลืนกายวัฒนธรรม (Cultural Imperialism) ซ่ึงอาจเกิดจากความไมเทาเทียมกันในเร่ืองอํานาจท้ัง 
ทางเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา หรือสังคม โดยเฉพาะอํานาจท่ีเหนือกวาทางดานส่ือและเทคโนโลยี 

ดังนั้นส่ิงท่ีควรใหความสําคัญ คือ ความไมเทาเทียมกันของการส่ือสารระหวาง
วัฒนธรรมที่ทําใหเกิดการสรางจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperlism) หรือการเปน
จักรวรรดินิยมทางส่ือ (Media Imperlism) โดยนักวิชาการดานการสื่อสารมวลชนไดสรุปภาพรวม
ของสภาพการส่ือสารและกิจกรรมการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารในการสรางจักรวรรดินิยมวาการ
ไหลเวียนของส่ือท่ีมีทิศทางการไหลแบบทางเดียว คือมีสินคาสงออกในรูปของส่ือ (Media 
Product) จากประเทศท่ีมีอํานาจมากสูประเทศอํานาจนอยกวา แตในทางกลับกันสินคาประเภท
เดียวกันจากประเทศผูรับกลับมีโอกาสในการไหลสูประเทศท่ีมีอํานาจมากกวาในปริมาณเพียง
เล็กนอยเทานั้น ทําใหมองไดวาการไหลเวยีนของส่ือระหวางประเทศอยูในสภาวะท่ีขาดความสมดลุ 
(วิภา อุตมฉันท, 2541, น. 144)  

โดยสาเหตุท่ีทําใหการส่ือสารและวัฒนธรรมของสองประเทศไมเสมอภาคกันนั้น คือ 
ทรัพยากรแหงอํานาจ (Power Resources) ของท้ังสองประเทศไมสมดุลกัน พรอมมีการครอบงํา
หรือการรุกรานทางวัฒนธรรม (Cultural Invasion) ท่ีกระทําโดยประเทศท่ีมีอํานาจมาก จักรวรรดิ
นิยมทางวัฒนธรรมท่ีผานมาส่ือ จึงถูกนํามาใชเปนกรอบความคิดท่ีใชวิเคราะหอิทธิพลของส่ือใน
การเขามาควบคุมอุดมการณ ตลอดจนปฏิสัมพันธระหวางอิทธิพลจากสื่อตางชาติกับวัฒนธรรม
ทองถ่ิน ในท่ีนี้หมายถึงการเขามาสรางอิทธิพลของวัฒนธรรมญ่ีปุนในสังคมไทย ส่ือมวลชนจึงมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดการรับรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับประเทศใดประเทศหน่ึง 
โดยเฉพาะเร่ืองอํานาจและภาพลักษณ เพราะส่ือชวยใหสามารถเขาถึงและสัมผัสกับคนชาติตางๆ 
ได โดยไมจําเปนตองพบปะกับคนเหลานั้นโดยตรง รวมถึงอํานาจในการครอบครองส่ือและความถ่ี
ในการนําเสนอนั้นมีผลตอการสรางภาพของชนกลุมตางๆ อีกดวย ดังนั้นการศึกษาเร่ืองการส่ือสาร
ระหวางวัฒนธรรม จึงมีบทบาทสําคัญชวยใหตระหนักถึงบทบาทของส่ือมวลชนตอการรับรูตนเอง 
และการรับรูผูอ่ืนของชนชาติตางๆ รวมถึงการสรางภาพแบบเหมารวม (Stereotype) ของแตละกลุม
ชนหรือแตละวัฒนธรรมท่ีถูกเลือกนําเสนอผานส่ือดวย  

ผลของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มีผลตอมนุษยและสังคมหลายประการดังนี้ 
1)  ทําใหมนุษยเกิดความสะดวกสบายในดานตางๆ เชน การประดิษฐเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชและส่ิงตางๆ ข้ึน เพื่อใชงานแทนมนุษย เปนตน 
2)  ทําใหเกิดการขยายตัวทางดานการผลิตสินคาและส่ิงตางๆ มากข้ึน สินคาอุปโภค

และบริโภค จึงมีเพียงพอแกสมาชิกในสังคม 
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3)  ทําใหเกิดการวางแผนพัฒนาสังคม เพื่อความเปนอยูท่ีสะดวกสบายข้ึนของมนุษย 
4)  ทําใหมนุษยในแตละสังคมเกิดการเรียนรู และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกันข้ึน และมี

ผลทําใหวิถีชีวิตของมนุษยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
5)  ทําใหเกิดความลาหลังทางวัฒนธรรมข้ึนได หากอัตราการเปล่ียนแปลงระหวาง

วัฒนธรรมทางวัตถุกับวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุเกิดข้ึนไมเทากัน เชน มีถนน มีรถยนต แตคนในสังคม
ไมปฏิบัติตามกฎจราจร เปนตน 

6)  ทําใหเกิดความไมเปนระเบียบทางสังคม เพราะเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมข้ึนนั้น คนในสังคมบางสวนสามารถปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงได แต
บางสวนไมสามารถปรับตัวได จึงนําไปสูการตอตานการเปล่ียนแปลง กอใหเกิดความขัดแยงกัน 

7)  ทําใหเกิดปญหาสังคมข้ึนได ถาหากวาการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
นั้น ทําใหคนในสังคมมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากปกติ เชน มลพิษ อาชญากรรม ยาเสพติด  
เปนตน 

8)  ทําใหสังคมท่ีมีวัฒนธรรมเหนือกวาไดเปรียบสังคมท่ีมีวัฒนธรรมดอยกวา หรือเกิด
การดอยพัฒนาและการพึ่งพาข้ึน ซ่ึงทําใหสังคมในโลกขาดความเสมอภาคและความเปนธรรม 

การศึกษา“การนําเสนอวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option 
Thailand” ในกลุมคารคลับ ผูวิจัยทําการศึกษาการเขามาของวัฒนธรรมญ่ีปุน ดานการแตงรถ ผาน
ทางนิตยสาร Option Thailand ท่ีนําเสนออยางตั้งใจในทางตรง และทางออม เชน เนื้อหา รูปภาพ 
และอ่ืนๆ เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการรับรูและปลูกฝงทัศนคติคานิยมในเชิงลึก เพื่อมาวิเคราะห
และยอมรับนวัตกรรมของการแตงรถสไตลญ่ีปุนในกลุมคารคลับในไทย อันเกิดจากการสื่อสาร
ระดับมวลชน  ทําใหเกิดการแพรกระจายทางวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในไทยเปนวงกวาง 
จึงทําใหเกิดการครอบงําทางวัฒนธรรม หรือกลายเปนสวนหนึ่งของสังคมไปโดยปริยาย  

  
2.3 ทฤษฏีเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ 

วัฒนธรรมองคการ เปนวิถีชีวิตท่ีคนกลุมใดกลุมหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา ซ่ึงจะ
กลายเปนนิสัยและความเคยชิน จนสรางเปนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเช่ือ 
คานิยม รวมท้ังภาษาวัตถุส่ิงของตางๆ วัฒนธรรมทําใหคนรวมตัวกันเปนสังคม มีการอยูรวมกัน
อยางมีระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม ตลอดจนคานิยมท่ีใชในการตัดสินใจ 
จริยธรรมองคการถือเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหการดําเนินงานขององคการกาวหนาและสรางความ
นาเช่ือถือจากสังคม  
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นักวิชาการ นักวิจัยหลายทานไดใหความหมายของวัฒนธรรมองคการไวหลายทัศนะ  
นพ ศรีบุญนาค (2546,น.68) ใหความหมายวา ระเบียบแบบแผน ประเพณี พฤติกรรม 

คานิยม ท่ีองคการใหความสําคัญ มีความสัมพันธกับบุคลากรในองคการไดสงผลกระทบตอความ
ลมเหลว และความสําเร็จขององคการ  

พร พิเศก (2546, น.27) ใหความหมายวา คานิยมท่ีมีการยอมรับมีอิทธิพลใหบุคลากรใน
องคการยอมรับปฎิบัติ แสดงออกรวมกัน เพื่อส่ือความหมายของวัฒนธรรมในองคการนั้น 

ณรงควิทย แสนทอง (2553, น.14) ใหความหมายวา การท่ีองคการใดองคการหนึ่งท่ี
บุคลากรในองคการมีลักษณะรวมกันท่ีเปนเอกลักษณ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง คานิยม ความเช่ือ 
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ท่ีเอ้ือตอการสงเสริมองคการใหดําเนินไปสูความสําเร็จ  

กอรดอน (Gordon,1999, น .342) ความเชื่อคานิยมสภาพแวดลอมในองคการท่ี
บุคคลากรในองคการมีสวนรวมในการนําไปใช เปนแนวทางในของการปฏิบัติงาน มีการกําหนด
รูปแบบพฤติกรรม และปฏิสัมพันธแตเฉพาะกลุมภายในองคการ 

ประเภทลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 
ซอนเนนฟลด Sonnenfeld (as cited in Stephen P. Robbin, 1996, น.683-684) ไดนิยาม

แนวคิดวัฒนธรรมองคการ โดยกําหนดประเภทลักษณะของวัฒนธรรมองคการเปน 4 ประเภท คือ  
1)  วัฒนธรรมองคการแบบวิชาการ (Academy Culture) เปนวัฒนธรรมท่ีใหบุคคลใน

องคการรับผิดชอบงานของตน พนักงานมีความตองการที่จะทํางานแตละงานท้ังหมดมากกวาท่ีจะ
ทํางานเฉพาะสวนองคการท่ีมีวัฒนธรรมแบบวิชาการการมักจะรับรูท่ีเพิ่งสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน
และมีระบบการฝกอบรม พัฒนาและถายทอดความรูตางๆ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะ เพ่ือใหพนักงาน
สามารถปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ในองคการได วัฒนธรรมแบบวิชาการจะมุงสรางพนักงานท่ีมีความรู 
ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน (Specialist) ข้ึน เพื่อปฏิบัติงาน  

2)  วัฒนธรรมองคการแบบสโมสร  (Club Culture) ใหความสําคัญกับกับความ
จงรักภักดี ความผูกผันและความสอดคลองกัน ตลอดจนความกลมเกลียวหรือเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของสมาชิกในองคการ วัฒนธรรมแบบสโมสรใหความสําคัญกับประสบการณและระบบ
อาวุโสในองคการ องคการท่ีมีวัฒนธรรมแบบสโมสรมักจะพัฒนาและฝกผูบริหารใหเปนผูท่ีมี
ความรูอยางกวางขวางแบบ Generalist  

3) วัฒนธรรมแบบทีมเบสบอลหรือทีมกีฬา (Baseball Team Culture) วัฒนธรรมแบบ
ทีมเบสบอลน้ีจะเปนท่ีรวมของผูท่ีเปนคนมีความคิดริเร่ิมและกลาเส่ียง เนื่องจากวัฒนธรรมแบบน้ี
จะใหความสําคัญกับผูท่ีมีความรูความสามารถ โดยเนนท่ีผลผลิตหรือผลงานท่ีพนักงานสรางข้ึนใน
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องคการมากกวาพิจารณาถึงอายุหรือประสบการณของพนักงาน องคการมักมีจะมีระบบจูงใจและ
ใหอิสระ แกพนักงานในการสรางผลงานท่ีดีหรือเปนผูท่ีมีผลงานดีเดน (Star Performers)  

4) วัฒนธรรมแบบการปองกัน (Fortress Culture) วัฒนธรรมแบบนี้จะเนนการปองกัน
องคการ ซ่ึงเนนความอยูรอดขององคการ องคการจะทํางานท่ีทาทายและอาจมีการเปล่ียนแปลงได
งาย องคการท่ีมีวัฒนธรรมแบบน้ีอาจเคยมีวัฒนธรรมแบบอ่ืนมากอน 

องคประกอบของวัฒนธรรมองคการ 
องคประกอบพื้นฐานของวัฒนธรรมองคการจะมีอยู 5 อยางคือ สภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจ คานิยม วีรบุรุษ พิธีและงานพิธี และเครือขายทางวัฒนธรรม 
1) สภาพแวดลอมทางธุรกิจ บริษัทแตละบริษัทจะดําเนินงานอยูภายในสภาพแวดลอม

ทางธุรกิจท่ีเจาะจงท่ีจะกําหนดประเภทขององคการท่ีตองการเจริญเติบโต  
2) คานิยม คานิยมท่ียึดถือรวมกันโดยพนักงานทุกคนจะมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของ

องคการคานิยมคือส่ิงท่ีผลักดันความพยายามรวมกันของสมาชิกขององคการ คานิยมจะถูกระบุไว
ภายในเปาหมายคือคําขวัญของบริษัท  

3) วีรบุรุษ บุคคลบางคนจะถูกระบุไวอยางใกลชิดกับวัฒนธรรมองคการ ตัวอยางเชน 
วัฒนธรรมองคการของไมโครซอฟทจะถูกเช่ือมโยงอยางใกลชิดกับวีรบุรุษของพวกเขาคือ บิลล 
เกตส พนักงานสามารถเขาหาเกตสโดยตรงผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสเมลของบริษัท เกตสจะ
พยายามตอบคําถามแตละขอภายในวันท่ีเขาไดรับ 

4) ธรรมเนียมปฏิบัติ กิจกรรมและเหตุการณปกติจะเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
องคการดวย 

5) เครือขายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมองคการจะถูกถายทอดผานเครือขายท่ีไมเปน
ทางการ เร่ืองราวของอุดมคติและวีรบุรุษของบริษัทกอนหนานี้จะถูกถายทอดผานเครือขายท่ีไมเปน
ทางการ เร่ืองราวของอุดมคติและวีรบุรุษของบริษัทกอนหนานี้จะถูกรับรูรวมกันท่ัวท้ังองคการและ
ระหวางรุนของพนักงานท่ีตอเนื่องกัน 

การศึกษา“การนําเสนอวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option 
Thailand” ในกลุมคารคลับ ผูวิจัยนําแนวคิดทางสังคมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร เพื่อศึกษา
วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนของกลุมคารคลับ ท่ีมีลักษณะคลายองคการท่ีรวบกลุม พรอมมี
คานิยม ทัศนคติอันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อศึกษากลยุทธ ลักษณะโครงสราง และการควบคุม
ภายในของกลุมคารคลับในงานวิจัยนี้ 
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2.4  ทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology) 
ทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology) มีผูบุกเบิกรากฐานของทฤษฎีนี้ 2 บุคคลไดแก F.D. 

Saussure (1857-1913) นักวิชาการดานภาษาศาสตรชาวสวิส และ C.Peirce (1839-1914) นักปรัชญา
ดานภาษาศาสตรชาวอเมริกันอางถึงในกาญจนา แกวเทพ (2542, น. 80-100)  

ทฤษฎีนี้อธิบายความหมายของสัญญะวิทยา (Sign) หมายถึง ส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนมา เพื่อให
มีความหมาย (Meaning) แทนของจริงหรือตัวจริง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริบทหนึ่งๆ 
(Context) เพราะนอกจาก “ภาษา” ท่ีมนุษยใชในการส่ือสารจะอยูในฐานะระบบสัญญะอยางหน่ึง
แลว F.D. Saussure ยังเสนอวา ยังมีระบบสัญญะรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสามารถแสดงความหมายและ
ความคิดของผูสงสารได โดยสัญญะหนึ่งๆ จะมีองคประกอบ 2 สวนคือ ตัวหมาย (Signifier) มี
ลักษณะเปนรูปธรรม โดยจะสรางความสัมพันธอยางมีระบบกับตัวหมายถึง (Signifier) มีลักษณะ
เปนนามธรรม ไมตายตัว ดังนั้นเพื่อท่ีจะเขาใจความหมายท่ีมี จึงจําเปนตองมีการเรียนรู เพื่อเขาใจ
ถึงความสัมพันธอยางมีระบบ หรือท่ีเรียกวา รหัส (Code) เพื่อชวยในการตีความหมายของสัญญะ 

กระบวนการสรางความหมายของสัญญะเกิดข้ึนเม่ือมีการนําตัวหมายและตัวหมายถึง
มาโยงสัมพันธกัน โดยบุคคลจะเกิดการรับรูสัญญะผานประสาทสัมผัสและเกิดภาพความหมาย
ปรากฏขึ้นในโครงสรางความคิดท่ีแตกตางกันไปตามแตประสบการณ การเรียนรูทางสังคมของ
บุคคลและประวัติศาสตรของสังคมนั้นๆ  

ในสวนของสัญญะ (Sign) ชารล เพียรซ (Charles Pierce) กลาวถึงความแตกตางของ
ความสัมพันธระหวางสัญญะกับวัตถุท่ีมีอยูจริง (ส่ิงท่ีสัญญะอางถึง) (Object/External Reality) โดย
แบงสัญญะออกเปน 3 รูปแบบ  

1) Icon (ภาพลักษณ-ตัวแทนภาพ) สัญญะท่ีเปนตัวแทนท่ีเหมือนหรือคลายคลึงส่ิง
ท่ีสัญญะนั้นหมายถึง กลาวไดวารูปแบบของสัญญะชนิดนี้ถูกกําหนดข้ึนมาโดยภาพปรากฏนั้นๆ 
หรือตามลักษณะท่ีประสาทสัมผัสมนุษยสามารถรับรูได เชน ภาพถาย ภาพเสมือน แผนท่ี หรือ
เสียงฮัมคลายผ้ึงในธรรมชาติ  

2) Index (ดัชนี-ตัวบงช้ี) สัญญะท่ีมีลักษณะเปนตัวช้ีหรือเกี่ยวพันโดยตรงกับส่ิงท่ีอาง
ถึง โดยเชื่อมโยงกันอยางกันอยางเปนเหตุเปนผล (Logical Meaning) เชน เคร่ืองหมายแสดงยศ
ตําแหนง อันเปนส่ิงท่ีแสดงถึงความมีอํานาจ หรือควันเปนตัวบงช้ีของไฟ 

3) Symbol (สัญลักษณ) สัญญะท่ีไมมีความสัมพันธหรือเช่ือมโยงระหวางสัญญะกับ
วัตถุ หรือความคลายคลึงระหวางตัวหมายกับตัวหมายถึง แตเกิดข้ึนโดยการตกลงรวมกันทาง
วัฒนธรรมของผูใชสัญญะน้ันๆ ดังนั้นเม่ือสัญลักษณเดียวกัน แตอยูภายในบริบททางสังคมท่ี
แตกตางกัน สัญญะดังกลาวก็สามารถมีความหมายท่ีแตกตางกันได ดังนั้นการทําความเขาใจ
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ในสัญญะประเภทนี้จึงตองอาศัยการเรียนรู เพื่อท่ีจะเขาใจตรงกันได เชน ปายจราจรบนทองถนน 
ภาษา, ตัวเลข หรือกฎระเบียบท่ีใชในทองถนน 

ลักษณะของสัญญะท้ัง 3 แบบ ไมไดแยกออกจากกันโดยส้ินเชิง เนื่องจากสัญญะหนึ่งๆ 
อาจประกอบดวยรูปแบบตางๆ กัน หรือการที่ความหมายของสัญญะหน่ึงๆ อาจมีตัวหมายถึงได
มากมาย 

การวิเคราะหเชิงสัญญะวิทยานั้นเปนการตอบคําถามสําคัญโดยแบงเปน 2 สวนคือ  
1. ในฐานะผูสงสาร ความหมายในสัญญะไดถูกสรางสรรคข้ึนมาไดอยางไร และมี

วิธีการถายทอดความหมายไปยังผูรับสารอยางไรบาง 
2.  ในฐานะผูรับสาร ผูรับสารสามารถถอดความหมายออกมาจากสัญญะไดอยางไร 

สวนการวิเคราะหความหมายท่ีอยูในสัญญะน้ันๆ F.D. Saussure (1974) อางถึงใน กาญจนา แกว
เทพ (2542) แบงระดับความหมายออกเปน 2 ประเภทคือ 

1)  ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) คือ ความหมายท่ีเขาใจกันตามอักษร 
เปนความหมายท่ีเขาใจตรงกันโดนสวนใหญ เชน ความหมายท่ีระบุอยูในพจนานุกรม เชน รถ
สปอรต หมายถึง รถยนตท่ีใชกําลังเคร่ืองยนตสูงกวารถยนตธรรมดา รูปทรงเพรียว มีท่ีนั่งตอนเดียว 
ขับเคล่ือนไดรวดเร็ว 

2) ความหมายโดยนัย (Connotive Meaning) คือ ความหมายทางออมท่ีเกิดจาก 
ขอตกลงของกลุม หรือเกิดจากประสบการณเฉพาะของบุคคล เชน คําวารถสปอรต อาจมี
ความหมายโดยนัยวา คนท่ีใชรถสปอรต คือคนท่ีช่ืนชอบความเร็ว และมีฐานะสูง 

 ท้ังนี้ส่ิงท่ีเปนประเด็นใหศึกษาคือ ความหมายโดยนัย เนื่องจากความหมายดังกลาวมี
ความสําคัญกับบุคคลอยางแทจริงท้ังในแงของการรับรู การถอดรหัสและการตีความ ซ่ึงความหมาย
โดยนัยนี้สามารถแปรเปล่ียนความหมายไปไดอีกมากมาย 

 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ มีภาพถาย ตัวอักษร สี และอ่ืนๆ ประกอบบทความอยูมากมายอัน
เปนสัญญะประเภท Icon ท่ีสรางความหมายคลายคลึงหรือความเหมือน เชน ภาพรถยนตท่ีสามารถ
เขาใจไดเม่ือเห็น โดยมีคําบรรยายหรือตาราง ท่ีถูกสรางความหมายโดยเชื่อมโยงที่เกิดจากการ
เรียนรูในขอตกลงทางสังคมรวมกับ Index คือ สัญญะท่ีเปนตัวบงช้ีใหเห็นถึงส่ิงหนึ่งโดยอาศัยการ
คนหาเหตุผลเช่ือมโยง 

ในการวิจัยนี้ผูวิจัยใชทฤษฎีสัญญะวิทยา โดยใชการวิเคราะห Synchonic แบบพิจารณา
โครงสรางแบบลึก (Deep Structure) ของ C.Levi-Strauss (1967) อางถึงในกาญจนา แกวเทพ 
(2542) ซ่ึงกลาววา ในการวิเคราะหตัวบท เราตองแยกระหวางความหมายท่ีเปดเผย (Manifest 
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Meaning) โดยเนนสวนประกอบตางๆ ของบทความจากญ่ีปุนในนิตยสาร Option Thailand เชน 
ภาษา ภาพ สี การจัดหนา เพื่อศึกษาการแฝงวัฒนธรรมญ่ีปุนอยางไรบาง  

 
2.5  แนวคิดการแตงรถสไตลญ่ีปุน 

แนวคิดการแตงรถ 
การแตงรถคือการดัดแปลงหรือปรับปรุงช้ินสวนตางๆ ของรถยนต นอกเหนือจาก

มาตรฐานเดิมจากโรงงาน โดยมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการคือ  1. เพ่ือเสริมความสวยงาม 2. เพื่อ
เสริมประสิทธิภาพรถ  ปจจุ บันมีโรงงานผลิตช้ินสวนรถยนต เพื่อเพิ่มความสวยงามและ
ประสิทธิภาพรถท้ังในไทยและตางประเทศจํานวนมาก เพื่อรองรับผูบริโภคที่ช่ืนชอบการแตงรถ 
ดังนั้นการแตงรถจึงเสมือนเปนการเติมเต็มรถใหสมบูรณโดยสวนประกอบของรถยนตแบงได  
2 สวน คือสวนประกอบภายใน ประกอบดวย ระบบเคร่ืองยนต ระบบสงกําลัง ระบบชวงลาง ระบบ
ไฟฟาตัวถัง และสวนประกอบภายนอกประกอบดวยตัวถังรถ และยาง (องคประกอบของรถยนตมี
อะไรบาง, 2014) สวนประกอบภายในประกอบดวย 

1)  ระบบเคร่ืองยนต (Engine) 
เคร่ืองยนตเปนตนกําเนิดพลังการขับเคล่ือน ภายในเครื่องยนต จะมีอุปกรณตางๆ 

ทํางานประสานกันเปนจังหวะตามท่ีผูผลิตไดกําหนดไว สําหรับรถยนตท่ัวไปในปจจุบัน ถาเปน
เคร่ืองยนต ประเภทขับเคล่ือนลอหนา โดยมากจะวางเครื่องในลักษณะแนวขวาง แตถาเปน
เคร่ืองยนต ประเภทขับเคล่ือนลอหลัง จะวางเคร่ืองในลักษณะแนวตรง 

รถท่ีใชน้ํามันเบนซินเปนเช้ือเพลิง เรียกเคร่ืองยนตชนิดวา "เคร่ืองยนตแกสโซลีน" 
(Gasoline Engine) และรถที่ใชน้ํามันดีเซลเปนเช้ือเพลิง เรียกวา "เคร่ืองยนตดีเซล" (Diesel Engine) 
อาจเรียกกันงายๆ วาเคร่ืองยนตเบนซิน และเคร่ืองยนตดีเซล 

ปจจุบันเคร่ืองยนตสวนใหญใชลักษณะการจุดระเบิดในกระบอกสูบ เพื่อทําใหลูกสูบ
เคล่ือนท่ีไปในแนวตรงกันขาม และดานลางของลูกสูบ ก็จะตอกับกานสูบ สวนปลายอีกขางหน่ึง
ของกานสูบ ก็จะตอกับเพลาขอเหวี่ยง เม่ือลูกสูบเคลื่อนที่ไปมาในแนวลูกสูบ สงผลใหไปดึงเพลา
ขอเหวี่ยงหมุนไปดวย ยิ่งเคล่ือนท่ีเร็วเทาไหร เพลาขอเหวี่ยง ก็จะหมุนเร็วมากข้ึนเทานั้น แรงหมุนนี้
เองท่ีจะนําไปใชประโยชนตางๆ ในระบบรถยนต โดยบริษัทผลิตเคร่ืองยนตอาจมีเทคโนโยลีการ
ผลิตแตกตางกัน เชน จัดวางกระบอกสูบแบบเรียง แบบตัววี แบบแนวนอน เปนตน 

2) ระบบสงกําลัง (Transmission) 
ระบบสงกําลัง คือ การถายทอดการหมุนของเคร่ืองยนต ไปยังลอ เพื่อใหเคล่ือนท่ีได 

ระหวางทางการสงกําลังหมุนไปจะผานสวนประกอบ หรืออุปกรณหลายสวน เชน ชุดคลัทช 
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(Clutch) ชุดเกียร (Transmission) เพลาขับ (Drive shaft) ชุดเฟองทาย (Differential) เพลา (Axle) 
และลอ (Wheel) สําหรับรถยนต ท่ีขับเคล่ือนลอหนา จะมีเพลาขับตอออกจาก ชุดเฟองทาย ไปหมุน
ลอโดยตรง การพัฒนาระบบสงกําลังของรถยนตแตละบริษัทผูผลิตอาจแตกตาง แตโดยหลักแลวมี
จุดประสงคเดียวกันคือ สงกําลังหมุนจากเคร่ืองยนตไปท่ีลอ 

การทํางานของระบบสงกําลัง เร่ิมตนท่ีตัวเคร่ืองยนตหมุน ในสวนของเพลาขอเหวี่ยง 
ก็จะมีแกนตอออกมายึด กับลอชวยแรง (Fly Wheel) เม่ือเคร่ืองยนตหมุน ลอชวยแรงก็หมุนไปดวย 
ชุดคลัทช (Clutch) ท่ีติดต้ังอยูในระบบ จะมาชวยรับแรงหมุนนี้ สงผานไปตามเพลาคลัทช (Clutch 
shaft) เขาไปสูหองเกียร (Transmission) ภายในหองเกียร ก็จะมีฟนเฟองโลหะ หลายขนาดแตกตาง
กันไปตามความเร็วท่ีตองการใช เชน เกียร 1, 2, 3, 4, 5 

3)  ระบบกันสะเทือน (Suspension System) 
เปนระบบรองรับน้ําหนักและการควบคุมของรถยนตมีหนาท่ีรองรับน้ําหนักตัวถังรถ 

เพิ่มความสมดุลใหตัวรถยนต ระบบชวงลางจะมีระบบรับแรงกระแทก และลดแรงสะเทือนให
นอยลง ทําใหควบคุมรถไดดีข้ึน ชวงลางจะเปนตัวควบคุม การขับ การเล้ียว การหยุด โดยใช
อุปกรณเหลานี้คือ  

 ระบบรองรับ ดุมลอท้ังดานหนาและดานหลังลดแรงสะเทือนมาจากยาง เชน สปริง 
โชคอัพ เหล็กกันโคลง ลูกหมาก 

 บังคับเล้ียว ลอดานหนาของรถถูกบังคับเล้ียวดวยระบบพวงมาลัยมี 2 แบบคือ แบบ
เฟองขับและแบบเฟองสะพาน จะเปล่ียนการเคล่ือนท่ีของการหุนพวงมาลัยเปนการเคล่ือนท่ี
ทางซายหรือทางขวาของเฟองสะพาน โครงไมซับซอน มีน้ําหนักเบา มีการเล้ียวไดอยางแมนยําข้ึน 

แบบลูกปนหมุนวน ระบบซับซอน โดยมีลูกปนจํานวนมากอยูระหวางเพลาตัวหนอน
และเพลาขวาง  

4)  ระบบเบรค (Braking System) 
เบรค ทําหนาท่ีชะลอความเร็วของรถ หรือทําใหรถหยุด ตามความตองการของผูขับรถ 

รถสวนใหญในปจจุบัน ใชการถายทอดแรงเหยียบ ท่ีแปนเบรค ไปถึงตัวอุปกรณหยุดลอ ดวย
ระบบไฮดรอลิกซ (Hydraulic)  

โดยขณะท่ีเราเหยียบเบรคลงท่ีแปนเบรค แรงเหยียบจะถูกสงไปท่ีแมปมน้ํามันเบรค 
(Master Cylinder) เพ่ือทําหนาท่ีอัดแรงดันน้ํามันเบรค ออกไปตามทอน้ํามันเบรค ผานวาลวแยก 
สวนน้ํามันเบรคไปจนถึงตัวเบรค ซ่ึงติดต้ังอยูบริเวณดุมลอ และท่ีตัวเบรค ก็จะมีลูกปมน้ํามันเบรค 
เม่ือไดรับแรงดันมา ลูกปมน้ํามันเบรคจะดันใหผาเบรคไปเสียดทานกับชุดจานเบรคท่ีอยูใกล กับ
จานดิสกเบรค หรือ ดรัมเบรค เม่ือเกิดความฝดข้ึน ลอก็เร่ิมหมุนชาลง  
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5)  ระบบไฟฟา (Electrical System) 
ระบบไฟฟาในรถยนตคือ ระบบไฟฟาท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองยนตเทานั้น ซ่ึงใชเพื่อการ

สตารทเคร่ืองยนต และรักษาการทํางานของเคร่ืองยนต รวมถึงแบตเตอร่ีเพื่อจายไฟไปยังช้ินสวน
ของไฟฟาท้ังหมด ระบบไฟชารทจะคอยจายไฟใหแบตเตอร่ี  ระบบสตารททําหนาท่ีหมุนเคร่ืองยนต  
ระบบจุดระเบิดทําการจุดสวนผสมน้ํามันเช้ือเพลิงกับอากาศ ทําใหเกิดแรงผลักดันในเส้ือสูบ และ
อุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ ช้ินสวนอุปกรณตางๆ มีความจําเปนในการสตารทเคร่ืองยนตและทําให
เคร่ืองยนตทํางานไดราบร่ืน 

หนาท่ีของช้ินสวนในระบบไฟฟาหลักๆ มีดังนี้ 
(1) แบตเตอร่ีรถยนต ชวยจายกระแสไฟแรงต่ําไปยังคอยลจุดระเบิดและเปนตัวจายไฟ

ใหกับช้ินสวนไฟฟาตางๆ ในรถ 
(2) มอเตอรสตารท (ระบบสตารท) คือ ระบบท่ีใชสตารทเคร่ืองยนต 
(3) อัลเทอรเนเตอร (ระบบไฟชารท) คือ ระบบท่ีจายไฟฟาสําหรับใชในรถยนตและ

ชารจแบตเตอร่ี 
(4) คอยลจุดระเบิด (ระบบจุดระเบิด) คือระบบท่ีจุดระเบิดสวนผสมเช้ือเพลิงกับอากาศ 
(5) สวิตชจุดระเบิด คือ สวิตชหลักของรถ 
(6) มาตรวัดรวม ไฟเตือน ไฟชารจ จะติดข้ึนหากไมสามารถชารจไฟได 
(7) เซ็นเซอรตางๆ คือ สวนท่ีตรวจอุณหภูมิ หรือความเร็วเคร่ืองยนต และสงไปยัง

กลองอีซียู   
ไฟฟาตัวถัง ประกอบดวยช้ินสวนตางๆ ท่ีติดต้ังอยูในภายในตัวถังรถยนตดังนี้ 
(1) สวิตชและรีเลย 
(2) ระบบไฟสองสวาง 
(3)  หลอดไฟสองสวาง 
(4)  มาตรวัดรวมและเกจตางๆ 
(5)  ท่ีปดน้ําฝนและน้ําลางกระจก 
(6)  ระบบปรับอากาศ 
6) ตัวถังรถ  (Body, Frame, and Bumpers) 
ตัวถังรถยนตนับเปนรากฐานการสรางรถยนตนั่ง หรือรถยนตบรรทุก มีไวใหเกิดความ

แข็งแรง เพื่อรองรับตัวถังซ่ึงมีเคร่ืองยนต กระปุกเกียร เพลาขับ สปริง เพลา ลอ ยาง ยึดติดกับโครง
รถ โดยโครงรถสวนใหญทําจากเหล็กโดยผลิตแบบแยกสวน เพื่อความสะดวกในการประกอบ
โครงสราง ปจจุบันนิยมใชกลาสอินพอรชพลาสติก ซ่ึงมีคุณสมบัติไมละลายเม่ือโดนความรอน  
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ตัวถังรถตองมีความแข็งแรงพอสําหรับการรับน้ําหนักรถและเคร่ืองยนต และไมยุบเม่ือ
รับแรงกระแทกเพียงเล็กนอย ตัวรถที่ใหความปลอดภัยมากท่ีสุดเปนตัวถังแบบแบกสวน คือ
สวนกลางท่ีเปนสวนของผูขับและผูโดยสารน่ังจะสรางใหแข็งแรงสุด อีก 2 สวนคือ สวนหนารถ
และหลังรถท่ีตอประกอบสวนกลาง ถูกออกแบบใหยุบงายกวาเม่ือถูกชนตัวถังรถ และมีฐานรถเปน
สวนประกอบสําคัญ บางประเภทจะสรางฐานรถแยกช้ินกับตัวรถที่เรียกวา แชสซีส (Chassis) ซ่ึง
พบมากในรถฝงอเมริกา โดยแชสซีสทําดวยทอขนาดเล็ก โครงสราง มิติ จะสามารถลดแรงกระแทก
ใหปลอดภัยแกผูโดยสารได  

 

 
 
ภาพท่ี 2.1  ภาพอธิบายช้ินสวนประกอบภายนอกรถ 
 

ช้ินสวนประกอบภายนอกรถประกอบดวย 
 1) กันชนหนา 

 2) กระจังหนา 
 3)  ฝากระโปรง 
 4)  กระจกบังลมหนา 
 5)  เสาหนา เสาเกงหนา 
 6)  บานเล่ือนหลังคา 
 7)  หลังคา 
 8)  ขอบประตู 
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 9)  เสากลาง 
 10)  กระจกประตู 
 11)  มือเปดประตูดานนอก 
 12)  กระจกมองขาง 
 13)  แผงประตู 
 14)  บังโคลนหนา 
 15)  ค้ิวดานขาง 
 16)  กันโคลน 
 17)  กระจกหลัง 
 18)  สปอยเลอรหลัง 
 19)  ฝากระโปรงทาย 
 20)  ฝาปดถังน้ํามันเช้ือเพลิง 
 21)  บังโคลน 
 22)  เสาหลัง เสาเกงหลัง 
การแตงรถสไตลญ่ีปุน 
ความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยและญ่ีปุนมาอยางยาวนานถึง 126 ป และมี

บทบาทตอประเทศไทยในหลายดาน เชน สังคม วัฒนธรรม การเมือง รวมถึงดานเศรษฐกิจ โดยนัก
ลงทุนญ่ีปุนเขามาลงทุนในไทยมากท่ีสุด หรือประมาณรอยละ 40 ของการลงทุนจากตางประเทศ 
โครงการลงทุนจากญ่ีปุนท่ีไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนต้ังแตป 2513 จนถึงป 2549 มีจํานวน
ประมาณ 4,000 โครงการ รวมเปนเงินลงทุน 1.4 ลานลานบาท โดยอุตสาหกรรมท่ีเขามาลงทุนใน
ไทยมากท่ีสุด คือ คือ อุตสาหกรรมยานยนต ช้ินสวนยานยนต การผลิตเคร่ืองจักร อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองใชไฟฟา โดยโครงการลงทุนของญ่ีปุนท้ังหมดมีการจางงานไทย 845,700 
คน  

โดยอุตสาหกรรมยานยนตของท้ัง 2 ประเทศไดมีการลงทุนมาอยางตอเนื่องยาวนาน ทํา
ใหคายรถยนตญ่ีปุนไดนําข้ันตอนวิจัยพัฒนาเขามาไวในประเทศไทย เพราะลวนเช่ือม่ันในศักยภาพ
ของการเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตในภูมิภาค เชน บริษัท โตโยตาเทคนิคอลเซ็นเตอร เอเชีย
แปซิฟก (ประเทศไทย) จํากัด ไดลงทุนมากถึง 3,700 ลานบาท, บริษัท ฮอนดา อารแอนดดี เอเชีย-
แปซิฟก จํากัด ตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑรถยนตประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกข้ึนในประเทศ
ไทย ดวยเงินลงทุน 2,400 ลานบาท, ศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษัทอีซูซุ ลงทุนมูลคา 200 ลานบาท 
และศูนยวิจัยของบริษัท นิสสันเซาทอีสตเอเชีย จํากัด ลงทุน 170 ลานบาท นับเปนสวนหนึ่งท่ีทําให
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อุตสาหกรรมยานยนตไทยสามารถผลิตรถไดมากเปนอันดับ 9 ของโลก และผลิตมากสุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก 

จากความกาวหนาของอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศญี่ปุนทําใหรถยนตญ่ีปุนเปน
ยอมรับท่ัวโลก โดยรถยนตเปนสินคาคาท่ีมีกลไกระบบการทํางานท่ีซับซอนท่ีสุดในบรรดาของใช
ท่ัวไป โดยในประเทศญี่ปุน ปจจัยท่ีสงผลถึงยอดขายรถยนตคือ อัตราการประหยัดเช้ือเพลิงและ
สมรรถนะ ซ่ึงเทรนดของผูบริโภคนี้เองท่ีเปนตัวกําหนดภาพลักษณของแบรนด และมีสวนสําคัญ
ในการออกแบบรถยนตของแตละคายในประเทศญ่ีปุนมีเอกลักษณอันโดดเดนแตกตางกัน 

ดวยเหตุนี้รถยนตจึงเปนสินคาประเภทอารมณความรูสึกอีกแบบหน่ึง ท่ีใชรูปลักษณ
และความรูสึกเปนจุดขาย ซ่ึงประเทศญี่ปุนเจาแหงความรูสึกจึงใหความสําคัญเร่ืองหนาตาและ
รูปลักษณของรถยนต  โดยรถยนตจากประเทศญ่ีปุนมีความคลายคลึงกับอาชีพนักแสดง คือใช
หนาตาเปนอาวุธสําคัญ โดยสวนหนึ่งไดรับอิทธิพลจากการตูนญ่ีปุน คาวางูจิ โมริโนซุเกะ, (2554, 
น.256) 

รถแตง นับเปนช่ือเรียกของรถยนตท่ีไดรับการเปล่ียน ดัดแปลง หรือปรับปรุงช้ินสวน
ตางๆ เชน เคร่ืองยนต รูปลักษณภายนอก ภายใน ชวงลาง นอกเหนือจากมาตรฐานโรงงาน ขึ้นอยู
กับลักษณะการใชงานตามวัตถุประสงค และทุนทรัพย และในปจจุบันมีโรงงานผูผลิตสวนรถยนต
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพอยูหลายยี่หอ หลายรายการ ท้ังของไทย ของนําเขาจากตางประเทศ และจาก
โรงงานผูผลิตรถยนตเอง ผูแตงรถสามารถดัดแปลงตกแตงไดหลายรูปแบบ อาจจะตกแตง
ปรับเปล่ียนเล็กๆ นอยๆ หรือ ดัดแปลงจนไมเหลือเคาเดิม ช้ินสวนท่ีนิยมแตง เปล่ียน ดัดแปลง เชน 
ลอแม็ก เคร่ืองยนต ตัวถัง อุปกรณภายใน ภายนอก 

การแตงรถยนต นับเปนการแสดงอัตลักษณของเจาของรถท่ีสะทอนออกมา เพ่ือส่ือให
บุคคลภายนอกไดรับรู เชน คนขับรถแตง อาจมีภาพลักษณจากบุคคลภายนอกวา เปนคนทันสมัย มี
รสนิยมตามลักษณะของรถแตงประเภทนั้นๆ แตโดยสวนมากมักมองทางดานลบตอสังคม จากการ
ขับรถแตงและการแขงรถบนทองถนน ท่ีใชความเร็วสูงเกินกฎหมายกําหนด รวมถึงเสียงดังอันเกิด
จากดัดแปลงเคร่ืองยนต ทําใหสรางความเดือดรอนแกสังคม  

ชาวญ่ีปุนนับเปนคนท่ีมีแนวคิดและจินตนาการที่ไมเหมือนชาติใดในโลก และจากเปน
คนชางคิด ชางฝน ชางจินตนาการของชาวญ่ีปุน ทําใหถูกถายทอดออกมาในหลายรูปแบบ เชน 
การตูนญ่ีปุน เพลง J-pop J-Rock หรือการแตงกายคอสเพลย อาหารญี่ปุน โดยรวมถึงการตกแตง
รถยนตท่ีใชในชีวิตประจําวัน โดยการตกแตงรถยนตของชาวญ่ีปุน มักเนนไปที่ความโดดเดนของ
รูปลักษณคลายๆ กับการสรางสรรคงานศิลปะ ผสานประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต และระบบตางๆ 
ภายในรถยนต โดยบางแนวการแตงตองคํานึงถึงขอบังคับทางกฎหมายในญ่ีปุนดวย เชน การใช
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เปล่ียนทอไอเสียตองไมดังเกินกําหนด การแตงชุดแตงตองไมเกินใหญหรือกวางเกินกําหนด เปน
ตน ทําใหอุตสาหกรรมอุปกรณแตงรถในญ่ีปุนใหความสําคัญในเร่ืองนี้ดวย  

การแตงรถในญ่ีปุนมีหลายประเภทมาก แตงานวิจัยนี้เลือกแนวการแตงท่ีปรากฏอยูใน
นิตยสาร Option Thailand โดยแบงออกดังนี้  
 2.5.1  STREET 

การแตงรถยนตรูปแบบหนึ่งท่ีการเพิ่มความสวยงามและประสิทธิภาพเครื่องยนต 
รวมถึงภายนอก ภายใน ชวงลาง และอ่ืนๆ โดยรองรับการใชงานไดจริงในทองถนน โดยสามารถ
แบงประเภทไดอีก 4 ประเภท 
 2.5.1.1 JDM (Japanese Domestic Market) หมายถึง การแตงรถใหเหมือนรถยนตท่ี
จําหนายในญ่ีปุน มาใสแทนของเดิม เชน ผูใช Honda Jazz ในไทยนิยมนําอุปกรณบางอยางใน 
Honda Fit ของญ่ีปุน (Honda Jazz ในไทย) เพื่อเพิ่มความสวยโดดเดนกวารถท่ัวไปในรุนเดียวกัน 
เชน หลังคาซันรูฟ แอรออโต หนาปด 180 km/h ภายใน เบาะ และอ่ืนๆ  

 

 
 
ภาพท่ี 2.2 ภาพอธิบายสไตลการแตงรถแบบ JDM  
 
 2.5.1.2 SPORT หมายถึงการแตงรถแนวสปอรตท่ีเพิ่มความสวยงาม โฉบเฉ่ียวดวยของ
แตงภายนอก ภายใน โดยเสริมอุปกรณแตงรถเพื่อเสริมประสิทธิภาพในความแรงเสมือนรถสปอรต 
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ภาพท่ี 2.3 ภาพอธิบายสไตลการแตงรถแบบสปอรต 
 
 2.5.1.3 VIP หมายถึง Very Important Person (บุคคลท่ีมีความสําคัญมาก) คือการแตงรถ
สไตลหรูหรา โดยสวนใหญนิยมแตงในรถยนตบ๊ิกซีดานระดับหรูในญ่ีปุน ท่ีขับเคล่ือนลอหลัง เชน 
Nissan Cima, Cedric และ Toyota Crown พรอมตองตกแตงและดัดแปลงเพ่ิมความหรูหรามีระดับ 
ดวยของแตงท่ีพิถีพิถัน เชน ชวงลางตํ่าและกวาง ยางท่ีมุดอยูใตซุม ชวงลางระบบถุงลม ภายในลาย
ไม พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกอยางครบครับ เปนตน 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4 ภาพอธิบายสไตลการแตงรถแบบ VIP 
 
 2.5.1.4 RETRO หมายถึง สไตลการแตงของรถยุคเกา รถท่ีเกิดกอนรถสมัยใหมในยุค
ปจจุบันตามสไตลเรซซ่ิงตามยุคสมัยนั้น โดยรถเรโทรสามารถเห็นไดท่ัวไป เปนรถท่ีมีเร่ืองราว
ความเปนมาจากรุนสูรุน ไมจํากัดวาจะเปนรถญ่ีปุนหรืออเมริกัน  
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ภาพท่ี 2.5 ภา
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ภาพท่ี 2.6 ภ
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ัดเลือกผูที่ทํา
ะลูลมตามหลั
ทย 

 

38 

 

 ในระยะ 
เวลานอย
ลักอากาศ
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 2.5.3 DRIFT  
การแตงรถแนวรถแขงดริฟท ท่ีตองขับรถใหเกิดอาการโอเวอรสเตียร เขาหาโคง และ

ผานโคงไป โดยสวนใหญนิยมใชรถท่ีมีระบบขับเคล่ือนลอหลัง เชน Nissan 200SX Silvia Toyota 
Supra Mazda RX-7 เปนตน โดยรถประเภทนิยมปรับแตงชวงลางและระบบสงกําลังใหสามารถ
ควบคุมในการดริฟทไดดีข้ึนมากกวาทําเคร่ืองยนตใหแรงเพียงอยางเดียว และเปนท่ีนิยมมากในเปน
ประเทศญ่ีปุน จึงมีการแขงขันดริฟทรายการใหญอยาง D1 Grandprix 

 

 
 
ภาพท่ี 2.7 ภาพอธิบายสไตลการแตงรถแบบ DRIFT 
 
 2.5.4 CIRCUIT  

การแตงรถแนวรถแขงทางเรียบ ท่ีแบงรุนรถพรอมแขงในสนามแขงและจํานวนรอบท่ี
กําหนด โดยรถประเภทนี้ปรับแตงเพิ่มประสิทธิภาพสวนตางๆ เชน เคร่ืองยนต ชวงลาง ระบบสง
กําลัง อากาศพลศาสตร และความปลอดภัย เพื่อสนองการขับในสนามไดดีข้ึน 

  

 
 
ภาพท่ี 2.8 ภาพอธิบายสไตลการแตงรถแบบ CIRCUIT 
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สุวัฒน ทับพันธ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Option Thailand ใหความหมายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนวา ชาวญ่ีปุนมีความคิดสรางสรรคในการตกแตงรถยนต เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต รวมถึงความสวยงาม ดวยอุปกรณแตงจากประเทศญ่ีปุน รองรับการแตง
รถในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงแตกตางกันตามแนวทางและจุดประสงคของการใชงาน  

โดยคนญ่ีปุนสวนใหญมีความเปนระเบียบวินัยสูงโดยอุปกรณตกแตงรถยนตจะ
คํานึงถึงการตรวจสภาพรถยนตประจําป มุงเนนในการควบคุมเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนหลัก ซ่ึง
แตกตางจากคนไทยท่ีตกแตงรถมุงเนนดานประสิทธิภาพเครื่องยนตและความสวยงามเปนหลัก จน
มองขามเร่ืองของส่ิงแวดลอมไป (สุวัฒน ทับพันธ, การส่ือสารระหวางบุคคล, 21 ตุลาคม 2557) 

มร.มาซาฮารุ ซากาอิ ผูจัดการท่ัวไปบริษัท ซัง-เอ โชโบ พับบลิชช่ิง จํากัด ซ่ึงดูแลนิตย
สา Option ในประเทศญ่ีปุนใหความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนวา ชาวญ่ีปุนมี
ความทันสมัยในดานเทคโนโลยียานยนตมาก และนิยมปรับแตงรถเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความ
สวยงามเปนเวลาอันนาน โดยนิยมแตงรถท่ียังสะทอนความเอกลักษณตามแบบของรถยนตแบรนด
นั้นๆ เชน รถยนตโตโยตาก็จะแตงอุปกรณตกแตงจากสํานักแตงโตโยตา โดยไมนําเอาของแตงหรือ
อุปกรณช้ินสวนของรถยนตแบรนดอ่ืนๆ มาติดต้ัง ซ่ึงแตกตางจากชาวไทยท่ีนิยมนํารถยนตมาติดต้ัง
เคร่ืองยนต หรือชวงลางแบบผสมผสาน และขามรุนรถ ขามเคร่ืองยนต เปนตน (มร.มาซาฮารุ 
ซากาอิ การส่ือสารระหวางบุคคล, 18 ตุลาคม 2557)  

การแตงรถสไตลญ่ีปุนจึงดึงความสวยงามของรถยนตรุนนั้นออกมาดวยของแตงตางๆ 
จากประเทศญ่ีปุนแบบตรงรุนใหมากท่ีสุด พรอมยังคํานึงถึงกฎเกณฑดานมาตรฐานทางมลพิษ ทํา
ใหอุปกรณตกแตงจากสํานักแตงตางๆ ในประเทศญ่ีปุน จึงตองผานมาตรฐานดานการควบคุม
มลพิษอีกดวย ทําใหการแตงรถในประเทศญ่ีปุนมีขอจํากัดมากกวาประเทศไทยคอนขางมาก 

แนวคิดการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสาร Option Thailand มีความสําคัญตองานวิจัย
ช้ินนี้ในการใชเปนแนวคิด เพราะงานวิจัยนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับการนําเสนอและการรับรูดาน
วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option Thailand ดังนั้นการวิเคราะห
กระบวนการดังกลาว จึงควรเขาใจบริบทของการแตงรถสไตลญ่ีปุน เพื่อเปนพื้นฐานและกรอบ
ความคิดในการวิเคราะหงานวิจัย  
 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับกลุมคารคลับ  

แกงรถซ่ิง เปนกลุมวัฒนธรรมยอยกลุมหนึ่งซ่ึงเกิดข้ึนมาในสังคมเมืองกรุงเทพ  
มหานครเม่ือกวา 20 ปมาแลว แกงรถซ่ิงเปนกลุมวัฒนธรรมยอยท่ีรับเอาวัฒนธรรมจากตางประเทศ
ผานวัตถุ ซ่ึงเกิดจากคนท่ีถูกครอบงําจากวัฒนธรรมของตางประเทศ แลวมองวาส่ิงตางๆ ท่ีรับเขามา
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นั้นเปนส่ิงท่ีดีงามหรือถูกตอง และกลุมคนท่ีมักจะเปนเหยือ่ของการครอบงําเหลานี้ก็มักท่ีจะเปนคน
เมืองท่ีมีฐานะทางการเงินดี อันเนื่องจากการเขามาของวัฒนธรรมในเร่ืองเหลานี้เปนเร่ืองงายมาก 
และการแสวงหาไขวควาส่ิงตางๆ เพื่อการไดยอมรับหรือกลาวถึงวาเปนผูท่ีทันสมัยนั้นก็เปนท่ี
ตองการของคนที่มีฐานะดีอยูแลว จึงเกิดการเลียนแบบทางวัฒนธรรมข้ึน อันเนื่องจากวาคนมักจะ
มองวาคนท่ีมีฐานะดีมีช่ือเสียงทําอยางไร ก็อยากท่ีจะทําตามเพ่ือท่ีจะไดรับการยอมรับหรือกลาวถึง
เฉกเชนคนเหลานั้น 

หากแตวาวัฒนธรรมเหลานั้นไมใชวัฒนธรรมเกาแกของสังคมไทย โดยการรับเอา
วัฒนธรรมจากตางประเทศ มักจะมาจากการเรียนรูจากส่ือตางๆ หรือจากประสบการณของโดยตรง  
แกงรถซ่ิงเปนกลุมวัฒนธรรมยอย  ซ่ึงมีอัตลักษณของกลุมท่ีสรางข้ึนจากการบริโภค และ
ความสัมพันธกับวัตถุโดยตรงผานการรับเอาวัฒนธรรมจากตางประเทศ แลวนํามาประยุกตใหเกิด
เปนอัตลักษณใหมในสังคมไทย  

อัตลักษณและกระบวนการของกลุมของแกงรถซ่ิงในสังคมไทยเกิดจากการรับเอา
วัฒนธรรมทุนนิยมในเร่ืองรถจากตางประเทศ ท่ีหล่ังไหลเขาสูสังคมไทย โดยมีแรงผลักดันภายใน
ของบุคคลท่ีตองการเขารวม ตลอดจนเม่ือเขากลุมก็จะมีกลุมปฏิสังสรรค เพื่อสรางความสามัคคีและ
ความเขมแข็งใหกับกลุม อีกท้ังกฎระเบียบขอบังคับ บรรทัดฐานของสังคม ตลอดจนเจาหนาท่ีของ
รัฐยังไมมีมาตรการที่ดีพอท่ีจะควบคุมกลุมวฒันธรรมท่ีเบ่ียงเบนที่เกิดข้ึนไมใหขยายวงกวางออกไป
ในสังคมได  

จุดประสงคหรือจุดมุงหมายของการกอต้ังแกงรถซ่ิงสวนใหญๆ มีอยู 2 ประการคือ 
ประการท่ี 1 ตองการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางคนท่ีมีใจรักในการตกแตงรถยนต 
จากการศึกษาพบวาสาเหตุของการเขารวมเปนสมาชิกในแกงรถซ่ิง สวนใหญมักให

เหตุผลวาเปนความชื่นชอบสวนตัวในดานการแตงรถยนต โดยท่ีมีสาเหตุลึกๆ คือตองการท่ีจะมี
กลุมเพื่อนที่จะสามารถปรึกษา พูดคุย สอบถาม หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ใน
ลักษณะของการพูดภาษาเดียวกัน คือพูดในเร่ืองของการตกแตงรถยนต เพื่อท่ีจะใชปองกันไมให
โดนผูใหบริการทางดานตกแตงรถยนตเอารัดเอาเปรียบ และสามารถทราบถึงแหลงท่ีมาของสินคา
ท่ีตองการจากหลายๆ ทาง และสามารถสอบถามถึงคุณภาพหรือประสิทธิภาพจากผู ท่ีมีประสบการณ 
มากอน ดังนั้นส่ิงตางๆ ท่ีกลาวมาขางตนจึงเปนส่ิงท่ีสมาชิกของแกงรถซ่ิงบอกวาเปนขอดีของการมี
สังกัดหรือมีความเปนสมาชิกภาพของแตละแกง 

ประการท่ี 2 ตองการที่จะรวมคนท่ีมีอัตลักษณในระดับปจเจกท่ีเหมือนกัน 
 จากการศึกษาพบวา ปจจุบันแกงรถซ่ิงมีการพัฒนารูปแบบในการรวมตัวจัดต้ังกลุมกัน
ในรูปแบบใหม คือการรวมตัวกันของคนท่ีมีอัตลักษณในระดับปจเจกท่ีเหมือนกัน ไมวาจะเปนใน
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สวนของการท่ีใชรถยนตยี่หอเดียวกัน หรือรุนเดียวกัน เรียนหรือศึกษาในสถานศึกษาเดียวกัน หรือ
แมแตการท่ีมีเพศเดียวกัน และยังไมรวมไปถึงการจัดต้ังกลุมยอยๆ ภายในทีม เชน การแบงโซนของ
แตละกลุม โดยมักจะใชลักษณะทางพื้นที่ เชน กลุมคนท่ีอยูในยานฝงธนบุรี คนท่ีอยูฝงนนทบุรี เปน
ตน แตก็จะมีการติดตอส่ือสารเพ่ือสรางความสัมพันธกันภายในกลุมตลอดเวลา (อัมรินทร ศรีรัต
อําไพ, 2548, น. 217) 

แกงรถซ่ิงและคารคลับในไทยลวนมีจุดกําเนิดเดียวกัน มีวัตถุประสงคเดียวกันคือ 
ตองการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางคนท่ีมีใจรักการตกแตงรถยนต และตองการรวมคนที่มี 
อัตลักษณในระดับปจเจกชนท่ีเหมือนกัน ในงานวิจัยคร้ังนี้จึงใหอางอิงถึงอัตลักษณของแกงรถซ่ิง
และคารคลับในไทย ซ่ึงเปนวัฒนธรรมองคการท่ีเกิดจากการรับเอาวัฒนธรรมทุนนิยมในเร่ืองการ
แตงรถจากประเทศเขาสูสังคมไทย เพ่ือตองการสรางอัตลักษณท่ีสะทอนถึงความทันสมัยของตนสู
สังคมภายนอก 

“คารคลับ” เปนช่ือเรียกแสดงถึงความเปนกลุมของสังคมผูใชรถ แมไมใชเปนคําเกา
อยาง 'ทีม' และเพิ่งเกิดไดไมนานในไทย แตไดรับความนิยมอยางแพรหลาย โดยเฉพาะในชวง 10 ป
หลังมานี้ พรอมแรงสงจากอินเทอรเน็ตท่ีส่ือสารกันอยางงายดาย จึงสงผลใหเกิดคารคลับนับรอย
เล็ก-ใหญแทบนับไมถวน  

กลุมของคนเลน ใชหรือรักรถ ท่ีรวมตัวกันคลายชมรม แตไมไดมีรูปแบบชัดเจนทาง
กฎหมายหรือจดทะเบียนเปนทางการใดๆ นาจะมีตนกําเนิดจากท่ีเรียกวา “ทีม” ไมใชคําวา “คลับ” 

“ทีม” คือ การต้ังทีมรถแตงในอดีตเม่ือประมาณ 30 ปท่ีแลว ท่ีเนนรถแตงในกลุมเพื่อน
เปนหลัก โดยมักรวมตัวเปนกลุมทํากิจกรรมหลัก เชน การแขงรถท้ังใน-นอกสนาม รวมถึงทํา
กิจกรรมอ่ืนๆ เชน ชวยหรือปรึกษาการแตงรถ รวมถึงการซ้ือขายอะไหลอุปกรณแตง 

ในชวง 20-30 ปกอน เกิดทีมรถแตงท่ีจริงจังประมาณ 10-20 ทีม จนเร่ิมไดรับความนิยม
มากข้ึนในชวง 10 ปหลัง เนื่องจากการตั้งทีมหรือคลับทําไดงาย ไรขอบังคับ และไมตองขออนุญาต
ใคร เพียงระดมความคิดกับเพื่อน เพื่อคิดช่ือคลับ ออกแบบและตัดสต๊ิกเกอรคลับติดรถ เพียงเทานี้
ทีมหรือคลับก็เกิดข้ึนแลว 

จุดเปล่ียนจาก “ทีม” รถแตง พัฒนาเปน “คารคลับ” อาจเปนเพราะคําวา “คลับ” ดูกวาง
หรือเปนกลุมคนจํานวนมากกวาทีม โดยความเปล่ียนแปลงนี้ไมมีความชัดเจนหรือใครสรุปวาเปนป
ใด แตคาดวาเกิดข้ึนในชวงป 2000 จากการรวมตัวของรถยี่หอและรุนเดียวกันอยางชัดเจน  

เม่ือกลุมผูใชรถรุนหรือยี่หอเดียวกันรวมเปนกลุม จะมีความชัดเจนและสะดวกในการ
ชวยเหลือกัน เชน การดูแลรักษาหรือแตงรถ จึงทําใหคารคลับขยายตัวข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังจํานวน
สมาชิกและจํานวนคลับ ตอมาคารคลับพัฒนาข้ึน โดยไมจํากัดรถรุนหรือยี่หอเดียวกัน อาจเปนรถ
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ตางรุนกัน แตมีแนวทางคลายกันก็สามารถรวมตัวเปนคลับ เชน "Red's Crew" คารคลับท่ีรวมตัว
กลุมคนใชรถสีแดง เพื่อทําหลากหลายกิจกรรม ไมจํากัดเฉพาะการแตงหรือแขงรถ เพิ่มเปนการมี
ตต้ิง แลกเปล่ียนขอมูลการตกแตงหรือปญหาในการใชรถ กิจกรรมสันทนาการ ท้ังแขงกีฬาหรือ
ทําบุญ  

การสื่อสารหลักของคารคลับในปจจุบันลวนอยูบนอินเทอรเน็ต มีเว็บไซตหรือเว็บเพจ
ชัดเจน โดยมักมีเว็บบอรด เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน พรอมมีการซ้ือ-ขาย-แลกเปล่ียนอะไหล
หรือของแตง ทําใหคารคลับมีความเคล่ือนไหวอยางตอเนื่อง พรอมรวมกลุมอยางเหนียวแนน
ชัดเจนกวาทีมรถแตงในอดีต และสงผลใหเกิดคารคลับข้ึนมากมาย (ระพี มาประสพ, 2556, น.62) 

กลุมคารคลับในไทยนับเปนกลุมท่ีมีอิทธิพลตอการเผยแพรของวัฒนธรรมตางรถสไตล
ญ่ีปุน ดวยการใชชองทางการส่ือสารผานส่ือสมัยใหมอยางอินเตอรเนต และนิตยสารรถยนตแตง 
อยาง นิตยสาร Option Thailand จนทําใหเกิดการคล่ังไหลของวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน
ดวยการใชอุปกรณจากประเทศญ่ีปุน ท่ีเปนนวัตกรรมในการเสริมประสิทธิภาพรถยนต และความ
สวยงาม จนเกิดเปนคานิยม และอัตลักษณของกลุมคนกลุมนี้ท่ีสะทอนใหเห็นในสังคมไทย 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ประธานองคการสงเสริมการคาตางประเทศของญ่ีปุน (เจโทร กรุงเทพฯ) กลาววา 
“ตลาดในประเทศไทยมีความพรอมตอการตอบรับวัฒนธรรม The Japanese Car Life Culture โดย 
ณ ปจจุบัน 90% ของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยยังมุงเนนไปที่รถยนตและช้ินสวนยาน
ยนตเปนหลัก ในขณะท่ีตลาดประดับยนตท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนทุกปนั้นเปนตลาดรองลงมา เราจึง
มองเห็นโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมประดับยนตและดนตรี J-Pop ซ่ึงคาดวาจะเติบโตพรอม
กับขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ผานการผลักดันของกลุมลูกคาขนาดกลางท่ีมีแนวคิดทันสมัย และมี
อํานาจในการบริโภคสูงข้ึน  

นอกจากนี้สําหรับผูบริโภคชาวไทย รถยนตถือเปนปจจัยท่ี 5 ท่ีสําคัญตอการใชชีวิต 
โดยยอดขายรถยนตในประเทศไทยในป พ.ศ. 2555 นั้นเพิ่มสูงข้ึน 68.3% จากเม่ือป พ.ศ. 2554 และ
ยอดขายรถยนตในประเทศไทยเพียงอยางเดียวไดเพ่ิมสูงข้ึนจาก 81% ในป พ.ศ. 2555 จากป พ.ศ. 
2554 ประกอบกับคนไทยจํานวนมากมีความช่ืนชอบวัฒนธรรมญ่ีปุน ไมวาจะเปนดานอาหาร 
แฟช่ัน ภาพยนตร มีเดียคอนเทนท และดนตรี J-Pop ดั้งนั้นการเปดตัว The Japanese Car Life 
Culture จึงจะชวยผลักดันกระแสความนิยมและการเติบโตของดนตรี J-Pop และอุปกรณประดับ
ยนตในไทยไดอยางดี” เซ็ทซึโอะ อิอูจิ (2556) 
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ประเทศญ่ีปุนมีการกําหนดแผนนโยบายเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมญ่ีปุนใหเกิดเปนกระแส
นิยม ท้ังแฟช่ัน ดนตรี ภาพยนตร และอุตสาหกรรมอุปกรณแตงรถ เพื่อเผยแพรในวงกวางมายัง
ประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบกับผูบริโภคชาวไทยสวนใหญนิยมใชรถญ่ีปุน และช่ืนชอบการแตงรถ
สไตลญ่ีปุน ทําใหอุตสาหกรรมอุปกรณแตงรถจากประเทศญ่ีปุนมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน  
 จากงานวิจัยของ ธัญญา ชีพอาชีพ (2555) แสดงถึงความมั่นใจของอุปกรณตกแตง
รถยนตจากประเทศญ่ีปุนดังนี้คือ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 73 มีอายุ
ระหวาง 25-35 ป คิดเปนรอยละ38.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 57.5 มีอาชีพเปน
พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 34.8 มีรายไดเฉล่ียตํ่ากวา 20,000 คิดเปนรอยละ 46.5 ใหความ
เช่ือม่ันกับอุปกรณตกแตงรถยนต คือประเทศญ่ีปุน คิดเปนรอยละ 71.5 สาเหตุท่ีตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณตกแตงรถยนต คือ เช่ือม่ันในคุณภาพคิดเปนรอยละ 45.5 บ 
 โดยปจจัยในการตัดสินใจซ้ืออุปกรณตกแตงรถยนตใหความสําคัญกับ ดานผลิตภัณฑ 
ไดแก ความแข็งแรงคงทน ดานราคา ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา ดานกายภาพ ไดแก มี
ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือขององคกร ดานชองทางการจัดจาหนาย ไดแก รานคามีความนาเช่ือถือ 
 ผลงานวิจัยแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของอุปกรณตกแตงรถยนตจากประเทศญ่ีปุน 
ซ่ึงชาวไทยมีความม่ันใจในคุณภาพและปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชอุปกรณตกแตงรถยนตจาก
ประเทศญ่ีปุน จึงเปนสวนหนึ่งของการแตงรถสไตลญ่ีปุนในกลุมคารคลับในประเทศไทย 
 จากงานวิจัยของ สุวิชัญญ สุขมาลยมาศ,(2553, น.153-154) กลาวถึงรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต พฤติกรรมการเปดรับ ทัศนคติ และการใชประโยชนจากนิตยสารรถยนต ของผูอานนิตยสาร
รถยนตในประเทศไทย ของนิตยสารรถยนต Option Thailand โดดเดนในเร่ืองอานแลวไดความรู
และรายละเอียดปลีกยอยในการนําไปบํารุงรักษา และตกแตงรถยนต โดยผูอานท่ีมีรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตแบบ Sport and Outdoor Orientation มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น หาก
นิตยสารรถยนตสามารถนําเสนอเนื้อหา ท่ีทําใหบุคคลในกลุมดังกลาวสนใจและสอดคลองกับ
ความตองการของพวกเขาได ยอมทําใหเกิดจุดขาย และสรางลูกคาท่ีดีใหกับบริษัท การลงเนื้อหา
ของนิตยสาร จึงควรมุงไปตามกลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร สัมพันธกับการ
นําไปใชประโยชน เชน อาชีพนักเรียน นักศึกษา ผูประกอบธุรกิจสวนตัว เปนตน 
 รูปแบบและเนื้อหานิตยสารรถยนต Option Thailand โดดเดนในดานการบํารุงรักษา 
และการตกแตงรถยนต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสวยงาม ทําใหใชเปนเกณฑกําหนดรูปแบบ
และเนื้อหาในนิตยสาร Option Thailand มีสวนชวยถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนใน
กลุมคารคลับอยางไร  
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 จากงานวิจัยของ ชุติมา ธนูธรรมทัศน (2546) ไดศึกษา “วัฒนธรรมญ่ีปุนในการตูน” 
พบวาแกนความคิดของการตูนโดยสวนใหญแสดงออกถึงความมานะพยายามของตัวละครท่ี
ตองการบรรลุส่ิงท่ีมุงหวัง ดวยความอดทนและขยันหม่ันเพียร อันเปนลักษณะเดนของวัฒนธรรม
ญ่ีปุน ในสวนวัฒนธรรมท่ี เกี่ยวของกับคานิยมพบวา คานิยมท่ีเปนลักษณะดั้งเดิมของญ่ีปุนยัง
ปรากฏอยูมากในการตูน ไดแกคานิยมความเปนกลุมและสํานึกตอกลุม คานิยมความมานะพยายาม 
คานิยมความซ่ือสัตยมีความจงรักภักดีและความกลาหาญ คานิยมความมีระเบียบวินัย สวนลักษณะ
คานิยมท่ีเร่ิมเปล่ียนไปจากดั้งเดิม ไดแก คานิยมการจัดอันดับสูงตํ่าท่ีมีการเนนความสามารถแทน
ความอาวุโสมากข้ึน และคานิยมท่ีแสดงความเปนปจเจกบุคคลมากกวาความเปนกลุม ซ่ึงเปน
ลักษณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดานวัฒนธรรม สําหรับลักษณะวิถีชีวิตความเปนอยูของตัวละคร 
พบวา มีการดําเนินชีวิตท้ังในยุคปจจุบัน อดีต และอนาคตโดยปรากฏลักษณะวิถีชีวิตท่ียังคงความ 
ดั้งเดิมแบบญ่ีปุนและความเปนสมัยใหมดํารงอยูดวยกันไดเปนอยางดี 

ผลงานวิจัยแสดงใหเห็นถึงลักษณะเดนของวัฒนธรรมญ่ีปุน ท่ีเกี่ยวของกับคานิยม
ดั้งเดิมของชาวญ่ีปุน ซ่ึงสะทอนผานตัวละครการตูนของญ่ีปุน ผูวิจัยจึงนําคานิยมของชาวญ่ีปุนมา
เปนกรอบในวิเคราะหผลในงานวิจัย เพื่อสะทอนถึงวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในนิตยสาร 
Option Thailand 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในการวิจัยเร่ือง การถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต 
Option Thailand ในกลุมคารคลับ  ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ใน
การศึกษาโดยมีระเบียบการวิจัยท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย การสํารวจจากเอกสาร 
(Documentary Research) เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหาในนิตยสารรถยนต Option Thailand มีผลตอ
วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในกลุมคารคลับอยางไร การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) เพื่อศึกษาผลของการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต 
Option Thailand ในกลุมคารคลับ       

 
3.1 ประชากรและตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ สมาชิกของกลุมคารคลับท่ีอานนิตยสาร Option 
Thailand อยาง จํานวน 4 คารคลับ ไดแก  

1)  Vios Line Group Zone Thonburi (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตโตโยตา)  
2)  Civic Club Thailand (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตฮอนดา)  
3)  A31 Club (Thailand) (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตนิสสัน) 
4)  Siamsubaru (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตซูบารุ) 
ในการศึกษารูปแบบและเนื้อหาของนิตยสารน้ันผูวิจัยไดทําการศึกษาเฉพาะนิตยสาร 

Option Thailand ซ่ึงเปนนิตยสารรถยนตรายเดือนท่ีไดรับลิขสิทธมาจาก บริษัท SAN-EI SHOBO 
Publishing Co.,Ltd ประเทศญ่ีปุน และไดรับความนิยมอยางแพรหลายในประเทศไทย โดยการ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ทําการศึกษานิตยสาร Option Thailand ชวงไตรมาสท่ี 4 ตั้งแตฉบับเดือนสิงหาคม  
จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 รวมท้ังหมด 4 ฉบับ ซ่ึงเปนชวงท่ีมีการแตงรถสไตลญ่ีปุนสําหรับ
รถยนตรุนยอดนิยมและรถยนตใหมป 2014 จากสํานักแตงรถตางๆ ในญ่ีปุนออกมาอยางครบครัน  
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3.2 วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง  
งานวิจัยนี้ใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุม

ตัวอยางดังนี้ ตองเปนสมาชิกในกลุมคารคลับท่ีใชรถยนตจากประเทศญ่ีปุน รวมท้ังติดตามนิตยสาร 
Option Thailand มาเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป และมีรถยนตแตงเปนของตนเอง โดยกําหนดไว
จํานวน 4 คารคลับ โดยคัดเลือกกลุมละ 3 คน รวมท้ังหมด 12 คน มีรายช่ือดังตอไปนี้ 
 1) คุณชัยรัตน มนตรีชัยวิวัฒน สมาชิกทีม Vios Line Group Zone Thonburi สัมภาษณ
เม่ือ 26 พฤศจิกายน 2557 
 2) คุณสมประสงค คําทองแกว สมาชิกทีม Vios Line Group Zone Thonburi สัมภาษณ
เม่ือ 26 พฤศจิกายน 2557 
 3) คุณธนกร ธนภัทรกุล สมาชิกทีม Vios Line Group Zone Thonburi สัมภาษณเม่ือ 26 
พฤศจิกายน 2557 
 4) อมร แจมจํารัส สมาชิกทีม CIVIC CLUB THAILAND, สัมภาษณเม่ือ 16 ธันวาคม 
2557 
 5) คุณกิตติพงษ คําลือสาย สมาชิกทีม CIVIC CLUB THAILAND, สัมภาษณเม่ือ 16 
ธันวาคม 2557 
 6) คุรพลสิทธ พูลศิริ สมาชิกทีม CIVIC CLUB THAILAND, สัมภาษณเม่ือ 16 
ธันวาคม 2557 
 7) คุณเวทคู เข็มทอง สมาชิกทีม A31 CLUB (Thailand) สัมภาษณเม่ือ 16 ธันวาคม 
2557 
 8) คุณคณิต สุพรรณนิคม สมาชิกทีม A31 CLUB (Thailand) สัมภาษณเม่ือ 18 
กันยายน 2557 
 9) คุณเอกชัย ไพรวงษ สมาชิกทีม A31 CLUB (Thailand) สัมภาษณเม่ือ 18 กันยายน 
2557 
 10) คุณนพดล วิบูลยเลิศวัฒนะ สมาชิกทีม SIAM SUBARU, สัมภาษณเม่ือ 16 
ธันวาคม 2557 
 11) คุณยรรยงค พูนเสริม สมาชิกทีม SIAM SUBARU, สัมภาษณเม่ือ 16 ธันวาคม 
2557 
 12) คุณศุภกฤษฏ์ิ กูเจริญประสิทธ์ิ สมาชิกทีม SIAM SUBARU, สัมภาษณเม่ือ 16 
ธันวาคม 2557 
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3.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.3.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารนิตยสารรถยนต Option Thailand ชวงไตรมาสท่ี 4 ตั้งแต
ฉบับเดือนสิงหาคม 2557 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 จํานวน 4 ฉบับ ไดแก ฉบับท่ี 52-55 โดย
เลือกวิจัยเฉพาะบทความประจําคือ Machine on Cover New Goods Body Contrast และบทความ
เทคนิค ซ่ึงลวนเปนบทความจากประเทศญ่ีปุน เพื่อศึกษาและวิเคราะหรูปแบบและเน้ือหาของ
นิตยสารดานการถายทอดวัฒนธรรมตามกรอบความคิดทฤษฎีท่ีกําหนดไวในบทที่ 2  
 3.3.2 สัมภาษณบุคคลแบบเจาะลึก โดยใชแบบสัมภาษณท่ีกําหนดข้ึน พรอมการจดบันทึก และ
เคร่ืองบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ  

 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.4.1 การเก็บขอมูลเอกสาร เปนการเปนขอมูลโดยรวมรวบจากนิตยสาร Option Thailand 
จํานวน 4 ฉบับ พรอมศึกษาและวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาตาง โดยใชวิธีการจดบันทึก เพื่อ
วิเคราะหตามแบบวิเคราะหท่ีออกแบบภายใตแนวคิดทฤษฎีท่ีอางอิงในบทที่ 2  
 3.4.2 การเก็บขอมูลจากบุคคล ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเฉพาะประเด็นท่ีตองการศึกษาถึงผล
ของการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option Thailand ในกลุม
คารคลับ       

 
3.5  การตรวจสอบขอมูล 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมด ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลใน 2 ลักษณะดังนี้ 
 3.5.1 ขอมูลประเภทเอกสาร 
 การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลประเภทเอกสาร ผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบ
ขอมูลประเภทเดียวกันจากแหลงขอมูลหลายแหลง โดยตรวจสอบในรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือบุคคล 
สถานท่ี ช่ือหนังสือ เพื่อเปรียบเทียบหาความถูกตองสอดคลองของขอมูล 
 3.5.2 ขอมูลประเภทบุคคล สามารถตรวจสอบความนาเช่ือถือได 2 วิธี 
 ถามคําถามเดียวกันหลายๆ คน และตรวจสอบวาขอมูลท่ีใหตรงกันหรือไม ในกรณีท่ี
ขอมูลขัดแยงกัน ตองใชวิธีตรวจสอบเพิ่มเติมจากขอมูลท่ีไดจากเอกสารอ่ืนๆ และใชดุลยพินิจ
วิเคราะหวาขอมูลของใครนาเช่ือถือกวากัน เพ่ือชวยตรวจสอบความผิดพลาดของขอมูล ละยังชวย
เติมรายละเอียดของประเด็นดวย 
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 ถามซํ้า หรือสัมภาษณซํ้า คือ การถามคําถามเดิมกับคนเดิมในชวงเวลาท่ีหางกัน เพื่อ
ตรวจสอบวาเม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป ขอมูลท่ีไดจะคงเดิมหรือไม แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบกัน 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลท่ีไดจากการเอกสาร และการสัมภาษณ มาวิเคราะห ตีความ จัดอันดับ และ
ประมวลเขากัน โดยใชแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาเปนกรอบในการวิเคราะห เพื่อใหเห็นถึงการ
ถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับ 

 
3.7  การนําเสนอขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้นําเสนอผลการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ  
 3.7.1  เสนอผลการวิจัยในสวนท่ีเกี่ยวของกบัรูปแบบและเน้ือหาการนําเสนอวฒันธรรมการแตง
รถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับ             
 3.7.2  เสนอผลการวิจัยในสวนท่ีเกี่ยวของกับผลของการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตล
ญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับ 
 
3.8  แบบสัมภาษณและแบบวิเคราะหเนื้อหานิตยสาร 
 3.8.1 แบบสัมภาษณ 
 แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงค เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการทําวิทยานิพนธตาม
หลักสูตร คณะนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ขอมูลท่ีไดมาลวนเปนประโยชนและคุณคาอยางยิ่งตองานวิจัย ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งตอการสละเวลาอันมีคาของทานในการใหความรวมมือตอบคําถาม
ดังตอไปนี้ 
 1)  ทานรับรูการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานเนื้อหาใดในนิตยสาร Option Thailand? 
  Machine on Cover 
   Newest Wheel 
  บทความ Tuning 
  Body contrast  
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 2)  รูปแบบนิตยสาร Option Thailand ชวยใหรับรูวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนใด 
   ภาพ 
   สี 
   ตัวอักษรพมิพ 
 3)  เนื้อหาในนิตยสาร Option Thailand ชวยใหรับรูวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน
ใด Machine on Cover 
 4)  อัตลักษณของคารคลับแตละกลุมเปนอยางไร 
  (1) Vios Line Group Zone Thonburi (ตวัแทนกลุมคนรักรถยนตโตโยตา)  
  (2)  Civic Club Thailand (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตฮอนดา)  
  (3)  A31 Club (Thailand) (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตนิสสัน) 
  (4)  Siamsubaru (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตซูบารุ) 
 5) เหตุใดจึงยอมรับวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในนติยสาร Option Thailand 
และใชระยะเวลานานเพียงใดถึงยอมรับวฒันธรรม? 
  (1)  Vios Line Group Zone Thonburi (ตวัแทนกลุมคนรักรถยนตโตโยตา)  
  (2)  Civic Club Thailand (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตฮอนดา)  
  (3) A31 Club (Thailand) (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตนิสสัน) 
  (4)  Siamsubaru (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตซูบารุ) 
 6)  นวัตกรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนใดในนิตยสาร Option Thailand ท่ีทานสนใจ?  
  (1)  Vios Line Group Zone Thonburi (ตวัแทนกลุมคนรักรถยนตโตโยตา)  
  (2)  Civic Club Thailand (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตฮอนดา)  
  (3)  A31 Club (Thailand) (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตนิสสัน) 
  (4)  Siamsubaru (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตซูบารุ) 
 7) ทานนํานวัตกรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนท่ีไดจากนิตยสาร Option Thailand มาปรับ
ใชอยางไร?   
  (1)  Vios Line Group Zone Thonburi (ตวัแทนกลุมคนรักรถยนตโตโยตา)  
  (2)  Civic Club Thailand (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตฮอนดา)  
  (3)  A31 Club (Thailand) (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตนิสสัน) 
  (4)  Siamsubaru (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตซูบารุ) 
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 8)  นวัตกรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงอยางไร? 
  (1) Vios Line Group Zone Thonburi (ตวัแทนกลุมคนรักรถยนตโตโยตา)  
  (2)  Civic Club Thailand (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตฮอนดา)  
  (3)  A31 Club (Thailand) (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตนิสสัน) 
  (4)  Siamsubaru (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตซูบารุ) 
 3.8.1 แบบวิเคราะหการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาการนําเสนอวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผาน
นิตยสารรถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับ โดยวิเคราะหดวยทฤษฎีสัญญะวิทยา ซ่ึง
พิจารณาโครงสรางแบบลึก (Deep Structure) ของ C.Levi-Strauss (1967) เพื่อวิเคราะหตัวบท และ
ความหมายท่ีเปดเผย (Manifest Meaning) เพื่ออธิบายความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) 
และความหมายโดยนัย (Connotive Meaning) ของรูปแบบ เชน ภาพถาย ตัวอักษร และสี รวมถึง
เนื้อหา Machine on Cover Newest Wheel บทความ Tuning และ Body contrast  
 โดยผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหตามเกณฑดังกลาวมาประกอบกับการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ของกลุมคารคลับท้ัง 4 คลับ คือ Vios Line Group 
Zone Thonburi (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตโตโยตา) Civic Club Thailand (ตัวแทนกลุมคนรัก
รถยนตฮอนดา) A31 Club (Thailand) (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตนิสสัน) และ Siamsubaru 
(ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตซูบารุ) โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม เพื่อ
การศึกษาการถายทอดของวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานทางนิตยสาร Option Thailand ดาน
กระบวนการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 3 ประการคือ 
 1)  นวัตกรรม กลุมเปาหมายมีการรับรูวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนดานใดเพราะ
อะไร 
 2)  การแพร กลุมเปาหมายมีรูปแบบ พฤติกรรม ความคิด ความเช่ือของวัฒนธรรมการ
แตงรถสไตลญ่ีปุนหลังการรับรูผานนิตยสาร Option Thailand อยางไร 
 3) การเรียนรูจากวัฒนธรรมอ่ืนผานการผสมผสานทางวัฒนธรรม ตลอดจนกระบวน 
การยอมรับวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต 
Option Thailand ในกลุมคารคลับ” ผูวิจัยแบงการเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัย
ดังตอไปนี้ คือ  
  4.1  การศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนําเสนอวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผาน
นิตยสารรถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับ แบงออกเปน 2 สวนหลักคือ      
   4.1.1  การวิเคราะหรูปแบบการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนใน 
นิตยสาร Option Thailand โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    4.1.1.1 ภาพ 
    4.1.1.2 สี 
    4.1.1.3 ตัวอักษรพิมพ 
   4.1.2 การวิเคราะหเนื้อหาการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนใน
นิตยสาร Option Thailand โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    4.1.2.1  Machine on Cover 
    4.1.2.2  The Newest Wheel 
    4.1.2.3  บทความ Tuning  
    4.1.2.4  Body Contrast 
  4.2  การศึกษาผลของการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสาร
รถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับ โดยแบงรายละเอียดในการนําเสนอดังนี้  
   4.2.1 การรับรูวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานรูปแบบในนิตยสาร Option 
Thailand 
   4.2.2 การรับรูวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานเน้ือหาในนิตยสาร Option 
Thailand 
   4.2.3 การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนของกลุมคารคลับ 
   4.2.4 กระบวนการยอมรับวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสาร Option 
Thailand ของกลุมคารคลับ 
 รายละเอียดของผลการศึกษาวิจัยในหวัขอตางๆ มีดังตอไปนี้ 
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4.1  การศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนําเสนอวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต 
Option Thailand โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ 
 4.1.1 การวิเคราะหรูปแบบการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในนิตยสาร Option 
Thailand 
  4.1.1.1 หนาปก 
  การนําเสนอการวิเคราะหรูปแบบการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนใน
นิตยสาร Option Thailand ท้ัง 4 ฉบับ ผูวิจัยวิเคราะหองคประกอบตางๆ ในหนาปกของนิตยสาร 
Option Thailand แตละฉบับดังรายละเอียดตอไปนี้คือ 

 1)  ภาพ 
 2)  สี 
 3)  อักษรพิมพ 
 
การวิเคราะหการจัดหนาปกนิตยสาร  

 

 
 
ภาพท่ี 4.1  หนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 52 
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ภาพ 
ภาพหนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 52 เปนรถมิตซูบิชิ EVOLUTION 10 

ของสํานักแตง Kansai Service จากประเทศญ่ีปุน ตัวรถมีสีโทนขาว-ดํา ซ่ึงเปนจุดเดนของสํานัก
แตงรถ Kansai Service ซ่ึงทุกคันลวนใชสีโทนสีขาว-ดําทุกคัน และภาพยังเห็นถึงอุปกรณตกแตง
ของสํานัก Kansai Service เชน ชุดอินเตอรคูลเลอร ออยคูลเลอร ลอแม็ก ฝากระโปรงคารบอน 
สปอยเลอรหลัง ซ่ึงไมใชช้ินสวนหลักของรถรุนนี้ โดยชุดอินเตอรคูลเลอรท่ีติดต้ังหลังกันชนหนามี
ขนาดใหญกวาของเดิม ชวยระบายความรอนของอากาศกอนเขาหองเผาไหม ออยลคูลเลอร ซ่ึง
ติดต้ังอยูหลังกระจังหนา ชวยระบายความรอนของน้ําเคร่ืองยนตไดอยางมีประสิทธิภาพข้ึน ใหมี 
สะทอนใหเห็นวารถคันนี้มีการเสริมประสิทธิภาพดานความแรงมากข้ึน 

สวนลอแม็กเปล่ียนใหมจากเดิม ซ่ึงมีสีสันใหม ขนาดลอแม็กท่ีใหญข้ึน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนและความสวยงาม สวนฝากระโปรงหนาและสปอยเลอรหลังสีดํา  
ซ่ึงเปนช้ินงานท่ีทําจากวัสดุคารบอนไฟเบอร มีน้ําหนักเบากวาของเดิมมาก และนิยมใชในรถแขง
ประเภทตางๆ ชวยใหน้ําหนักรถเบาลง และเพิ่มความสวยงามข้ึน  

การนําอุปกรณตกแตงท้ังหมดนี้มาติดต้ังในรถมิตซูบิชิ อีโวลูช่ัน 10 จึงเสมือนเปนนํา
เทคโนโลยีช้ันนําดานยานยนตจากสนามแขงของสํานักแตง Kansai Service มาถายทอดสูรถท่ัวไป
ท่ีมีท้ังประสิทธิภาพและความสวยงาม และนับเปนการแตงรถสไตลสตรีทจากประเทศญ่ีปุน  

รวมถึงถายภาพบนถนนใตอุโมงคแหงหนึ่งในประเทศญี่ปุนท่ีมีความเงียบสงบ เปน
ระเบียบไมมีเศษขยะ และสภาพพื้นผิวถนนท่ีเรียบ ซ่ึงสะทอนถึงความมีระเบียบวินัยของชาวญ่ีปุน 
ตลอดจนการเอาใจใสตอคุณภาพชีวิตของพลเมืองในประเทศของรัฐบาลญ่ีปุน เพื่อใหประชาชนได
ใชถนนท่ีมีคุณภาพ โดยภาพใชโทนสีขาว-ดํา โดยสีขาวของตัวรถใหความรูสึกบริสุทธ วางเปลา ซ่ึง
สะทอนถึงความเปนรถธรรมดาท่ัวไป สวนสีดําจากอุปกรณตกแตงใหความรูสึกนากลัว หนักแนน  
ซ่ึงสะทอนถึงประสิทธิภาพของการแตงรถ โดยท้ังหมดลวนชวยถายทอดถึงพลังแหงการสรางสรรค 
รถมิติซูบิชิ อีโวลูช่ัน 10 จากรถท่ัวไปใหเปนรถยนตท่ีมีพลังความแรงและความสวยงามท่ีเพิ่มข้ึน
ตามแบบการแตงรถสไตลสตรีทจากสํานักแตง Kansai Service ใหรองรับกับการใชงานใน
ชีวิตประจําวันไดอยางลงตัว 

สี 
ภาพหนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 52 คุมโทนสีสันของหนาปกดวยสีโทน

ขาว-ดํา ซ่ึงสอดคลองกับโทนสีโลโกของสํานักแตง Kansai Service จากประเทศญ่ีปุน ซ่ึงคิดคน
พัฒนาอุปกรณตกแตงรถสปอรตช้ันนําจากประเทศญ่ีปุนมากมาย และเปนสํานักแตงท่ีผลิตอุปกรณ
ตกแตงรถในทุกระบบตางๆ ของรถอยางครบวงจร แตกตางจากบางสํานักแตงท่ีเนนอุปกรณตกแตง

DPU



55 

ของรถยนตแบรนดนั้นๆ หรือเนนผลิตเพียงอุปกรณตกแตงเปนสวนๆ ไป เชน สํานัก Tein ก็จะผลิต
โชกอัพเพียงอยางเดียว หรือสํานัก Defi ก็จะผลิตเกจวัดเพียงอยางเดียว เปนตน โดยรถของสํานัก 
Kansai Service สวนใหญใชสีโทนขาว-ดํา ซ่ึงสีขาวสะทอนถึงความเปนรถท่ัวไป สวนสีดําก็อางอิง
จากสีของตัวโลโกของสํานักแตงท่ีเปนสีดําเชนกัน ซ่ึงตัวอักษร “K” คลายกับภาษาเขียนของอักษร
ญ่ีปุนอีกดวย ซ่ึงสะทอนถึงพลังแหงการแตงรถของสํานัก Kansai Service ใหกับรถทั่วไปใหมี
ประสิทธิภาพและความสวยงามท่ีสูงข้ึน 

 โดยสะทอนผานรถมิตซูบิชิ อีโวลูช่ัน 10 สีขาวตัดกับฝากระโปรงคารบอนสีดํา ซ่ึงเปน
เพื่อใหโทนสีของหนาปกสอดคลองกับโทนสีของสํานักมากท่ีสุด รวมถึงเปนการส่ือใหถึง
ความสัมพันธในดานการจดจําระหวางผูอานกับสํานักแตงรถ Kansai Service อีกดวย  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4.2  ภาพโลโกและรถแตงจากสํานัก Kansai Service ท่ีนิยมใชโทนสีขาว-ดํา 
 

อักษรพิมพ 
อักษรพิมพเนื้อหาเดนมีจํานวน 4 ตําแหนง โดยผสมผสานกันระหวางเนนตัวอักษรไทย

กับอังกฤษ เพื่อความเขาใจงายของผูอาน โดยเนนตัวอักษรขนาดใหญบริเวณกลางภาพคําวา 
“เจาะลึกขอมูลตนกําเนิดถึงจุดจบสายพันธุมิตซูบิชิ EVOLUTION” เพื่อเนนเนื้อหาเดนของนิตยสาร 
Option Thailand ฉบับท่ี 52 

หนาปกนิตยสา Option Thailand ฉบับท่ี 52 ไดนํารถมิตซูบิชิ อีโวลูช่ัน 10 ตกแตงสไตล
สตรีทจากสํานักแตง Kansai Service ซ่ึงเปนสํานักแตงท่ีเกาแกแหงหนึ่งในญ่ีปุน ผลิตอุปกรณ
ตกแตงเสริมประสิทธิภาพและความสวยงามแบบครบวงจร ไมเนนอุปกรณตกแตงของรถยนต
สําหรับแบรนดใดแบรนดหนึ่ง หรือเนนผลิตเพียงอุปกรณตกแตงเปนสวนๆ เพียงอยางเดียว โดย
เนนการถายทอดเทคโนโลยียานยนตจากสนามแขงมาสูรถท่ัวไป เชน การโหลดเตี้ย การติดต้ังฝา
กระโปรงคารบอน ออยคูลเลอร อินเตอรคูลเลอร สปอยเลอร เบาะสปอรต ทอไอเสีย เปนตน 
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โดยอุปกรณตกแตงท้ังหมดลวนผานมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากประเทศญ่ีปุน ซ่ึง
สะทอนถึงคานิยมความมีวินัยของชาวญ่ีปุน ถึงการเสริมประสิทธิภาพรถจะตองไมทําลาย
ส่ิงแวดลอมท้ังเสียงและมลพิษอีกดวย พรอมท้ังสะทอนถึงความทันสมัยดานเทคโนโลยียานยนต
ของประเทศญ่ีปุนไดเปนอยางดี ผานรถรุนใหมอยาง มิตซูบิชิ อีโวลูช่ัน 10 รถสปอรตขับเคลื่อนส่ี
ลอท่ีมีช่ือเสียงจากสนามแขงแรลล่ีระดับโลก เสริมประสิทธิภาพความแรงในสไตลญ่ีปุน ซ่ึงรองรับ
การใชงานในชีวิตประจําวันไดอยางลงตัวและถูกกฎหมาย เชน ทอไอเสียจะตองดังไมเกินกําหนด 
หรือการโหลดเต้ียของรถจะตองไมสงผลใหระดับไฟหนารถรบกวนรถคันที่สวนทางมา เปนตน  

ท้ังหมดลวนสะทอนวัฒนธรรมความทันสมัยดานเทคโนโลยียานยนตจากสนามแขง
ของสํานักแต Kansai Service สูรถยนตรุนตางๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความสวยงามตาม
วัตถุประสงคการแตงรถสไตลสตรีทท่ีเนนความท่ีเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพรถและความสวยงาม 
ใหรองรับกับการใชงานในชีวิตประจําวันไดอยางลงตัว  
 

การวิเคราะหหนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 53 
 

 
 
ภาพท่ี 4.3 หนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 53 
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ภาพ 
ภาพหนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 53 เปนรถโตโยตา ซูปรา แนวสตรีทของ

สํานักแตง TAMON DESIGN จากประเทศญ่ีปุน ท่ีเนนเร่ืองชุดแตงรอบคันอันสวยงาม แฝงดวย
เทคโนโลยีการออกแบบท่ีทันสมัยตามหลักอากาศพลศาสตร โดยกอนหนานี้ทางสํานัก TAMON 
DESIGN ผลิตชุดแตงสําหรับรถโตโยตา ซูปรา มาหลายเวอรช่ันแลว ซ่ึงสะทอนถึงคานิยมความ
มานะพยายามในการคิดคนพัฒนาอุปกรณตกแตงรถยนตท่ีไมหยุดนิ่งซ่ึงเปนอัตลักษณของรูปแบบ
การแตงรถจากประเทศญ่ีปุน  

โดยถายภาพบนถนนท่ีช่ือ “วังกัง” ซ่ึงเปนถนนทางดวนระยะทางยาวกวา 60 กม. 
เช่ือมตอ 3 จังหวัดคือ ชิบะ โตเกียว และคานากาวาท่ีเหลานักซ่ิงชาวญ่ีปุนรูจักกันเปนอยางดี และ
นิยมใชในการขับรถซ่ิงประลองความเร็วในชวงกลางคืนอยางตอเนื่อง ซ่ึงสะทอนถึงความ
เปล่ียนแปลงทางดานวัฒนธรรมญ่ีปุนท่ีเปนวัฒนธรรมยอย (Subculture) มีคานิยมเฉพาะกลุม ซ่ึง
เหลานักซ่ิงบางกลุมมักรวมกลุมขับรถประลองความเร็วบนถนนหลวง ขัดกับคานิยมบางกลุมท่ีเนน
ขับใชงานท่ัวไป และบางกลุมใชเวลาชวงวันหยุดขับรถแขงในสนาม เปนตน ทําใหเกิดพฤติกรรม
ดานการขาดระเบียบวินัยในการจราจร ขัดกับอัตลักษณของชาวญ่ีปุนท่ีมีความเปนระเบียบวินัยสูง
ในความคิดของคนท่ัวไป 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 4.4  ภาพบรรยากาศการขับรถซ่ิงบนถนนวังกัง 
 

สี 
ภาพหนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 53 ผูออกแบบใชสีตางวรรณะกัน โดย

เนนโทนสีวรรณะรอน เชน หัวนิตยสาร และภาพพื้นหลังของถนนวังกังเปนสีโทนแดง เพ่ือใหส่ือ
ถึงความรอนแรงของถนนสายนักซ่ิงชาวญ่ีปุน ตางกับตัวรถโตโยตา ซูปราสีดําสไตลสตรีทท่ีจอดนิ่ง 
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ริมถนนวังกังท่ีดูเงียบขรึม นาเกรงขาม เพ่ือใหสมกับฉายา “ราชันแหงรัตติกาล” ดวยการติดต้ังชุด
โปงขยายรอบคันจากสํานักแตงรถ TAMON DESIGN ท่ีออกแบบและพัฒนาจากรถแขงทางเรียบ
ในประเทศญ่ีปุน โดยผสมผสานเทคโนโลยีอันทันสมัยกับการใชงานจริงในชีวิตประจําวันไดอยาง
ลงตัว ซ่ึงสะทอนถึงความทันสมัยดานเทคโนโลยียานยนตจากประเทศญ่ีปุน ในการคิดคนนวัตกรรม 
ใหมอยางไมหยุดนิ่ง เพื่อตอบสนองความตองการของผูรักการแตงรถท้ังในญ่ีปุนและตางประเทศ
อีกดวย  

อักษรพิมพ 
อักษรพิมพเนื้อหาเดนมีจํานวน 4 ตําแหนง โดยผสมผสานกันระหวางเนนอักษรไทยกับ

อังกฤษ ซ่ึงอยูบริเวณชวงตรงกลางหนาปก เพ่ือสะทอนความสวยงามและบดบังตัวรถใหนอยท่ีสุด 
โดยเนนอักษรขนาดใหญบริเวณกลางภาพคําวา “สูตรเด็ดเพิ่มพลังอยางเซียน NA MODIFY” ซ่ึง
เปนศัพทเฉพาะทางท่ีกลุมเปาหมายท่ีมีพื้นฐานการแตงรถเขาใจ เพราะคําวา NA (Naturally 
Aspirated) คือรถยนตท่ีติดต้ังเคร่ืองยนตธรรมดาท่ีไมมีระบบอัดอากาศ เชน เทอรโบ หรือซูเปอร
ชารจ ซ่ึงรถยนตหลายรุนจากประเทศญ่ีปุนเปนเคร่ืองยนตธรรมดา ทําใหนิตยสาร Option Thailand 
รวบรวมวิธีการปรับแตงสําหรับรถเคร่ืองยนตท่ีไมมีระบบอัดอากาศจากสํานักแตงตางรถๆ ในญ่ีปุน 
ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความทันสมัยในการพัฒนารถยนตของชาวญ่ีปุน เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค
การใชงานรูปแบบตางๆ   

หนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 53 ไดนํารถโตโยตา ซูปรา รถสปอรตระดับ
ตํานานยุคป 1980 จากโตโยตาท่ีมีขุมพลังความแรงและความสวยงาม นับเปนรถสปอรตช้ันนําท่ี
ชาวญ่ีปุนนิยมใชปรับแตงเสริมประสิทธิภาพและความสวยงามอยางตอเนื่อง และไดรับความนิยม
ในการประลองความเร็วยามคํ่าคืนของเหลาขาซ่ิงชาวญ่ีปุนเปนจํานวนมาก โดยไดมีฉายาวา “ราชัน
แหงรัตติกาล” โดยรถโตยา ซูปราคันนี้ไดเสริมความสวยงามดวยการติดต้ังชุดแตงรอบคันจากสํานกั
แตง TAMON DESIGN จากประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเนนความสวยงามอลังการดวยชุดแตงขนาดใหญท่ีได
แรงบันดาลใจจากรถแขงทางเรียบในประเทศญ่ีปุน มีความสวยลูลมตามหลักอากาศพลศาสตรและ
น้ําหนักเบา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการขับข่ีใหมากข้ึน ซ่ึงสะทอนเทคโนโลยีการพัฒนาดานยานยนต
และออกแบบอันทันสมัยของชาวญ่ีปุน  

โดยใชบริบทริมถนน “วังกัง” ซ่ึงเปนถนนท่ีนักซ่ิงชาวญ่ีปุนนิยมใชในการขับรถซ่ิง
ในชวงกลางคืน และสีสันของภาพใชโทนสีวรรณะรอนตัดกับสีรถซ่ึงเปนสีดํา สะทอนถึงความนา
เกรงขามถึงพลังและความสวยงามของรถแนวสตรีทท่ีนักซ่ิงชาวญ่ีปุนลวนรูจักกันเปนอยางดี 
รวมถึงแสดงถึงถึงความเปล่ียนแปลงทางดานวัฒนธรรมญ่ีปุนท่ีมีคานิยมเฉพาะกลุม ทําใหเกิด
พฤติกรรมดานการขาดระเบียบวินัยในการจราจร ขัดกับอัตลักษณของชาวญ่ีปุนท่ีมีความเปน
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ระเบียบวินัยสูงในความคิดของคนท่ัวไป และทําใหมีกลุมนักซ่ิงชาวไทยบางคนรับวัฒนธรรมนี้ 
โดยนํารถไปประลองความเร็วบนถนนหลวงในชวงเวลากลางคืนท่ีมีรถสัญจรคอนขางนอย จน
สรางความเดือดรอนแกคนในสังคม 
 

การวิเคราะหหนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 54 
 

 
 
ภาพท่ี 4.5 หนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 54 

 
ภาพ 
ภาพหนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 54 เปนรถมาสดา อารเอ็กซ-7 แนวสตรีท

จากสํานัก RE AMEMIYA จากประเทศญ่ีปุน ซ่ึงรถมาสดา อารเอ็กซ-7 นับเปนรถสปอรตยุค 80-90 
ท่ียังคงไดรับความนิยมในการปรับแตงของเหลาผูช่ืนชอบความเร็วอยางตอเนื่อง โดยมีเอกลักษณ
อันเดนชัดคือเคร่ืองยนตโรตาร่ี เคร่ืองยนตแบบสูบหมุน ซ่ึงตางจากเคร่ืองยนตรถท่ัวไปท่ีเปนลูกสูบ
แบบแถวเรียง พรอมรูปทรงท่ีสวยงามดวยเสนสายท่ีโคงมน จึงเปนรถสปอรตจากประเทศญ่ีปุนท่ีมี
ความสวยเซ็กซ่ีคันหนึ่ง  

โดยรถคันนี้เสริมความสวยงามดวยชุดแตงรอบคันรุนใหม พรอมประตูปกนกแบบรถ
ซูเปอรคารช้ันนําจากสํานัก RE AMEMIYA ซ่ึงเปนสํานักแตงรถท่ีปรับแตงเฉพาะรถมาสดา
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โดยเฉพาะ และเปนท่ีรูจักกันเปนอยางดีของผู รักการแตงรถมาสดา และแสดงถึงความคิดสรางสรรค 
และการพัฒนาดานยานยนตท่ีไมหยุดนิ่งของชาวญ่ีปุน เพื่อตอบสนองความตองการของผูรักการ
แตงรถ  

จากภาพถายรถจอดบนลานจอดรถท่ีเห็นภาพพื้นหลังยามเย็นของชิงชาสวรรค Ferris 
Wheel ในหาง Palette Town ของเกาะโอไดบะ ประเทศญ่ีปุน เพื่อสะทอนอัตลักษณความเปน
เอกภาพของชาวญ่ีปุน ผานจุดเดนของสถานท่ีทองเท่ียวอันสวยงามของประเทศญ่ีปุนอันโดงดังของ
เกาะโอไดบะ เกาะรวมศูนยกลางความบันเทิงของเมืองโตเกียว ซ่ึงเปนเกาะท่ีชาวญ่ีปุนสรางข้ึน โดย
การนําดินทรายมาถมทะเล ตั้งแตป ค.ศ. 1850 ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศนและศักยภาพของชาวญ่ีปุน และ
สอดคลองกับความสวยงามของการแตงรถแนวสตรีทจากประเทศญ่ีปุนไปพรอมกัน 

สี 
ภาพหนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 54 ผูออกแบบใชสีตางวรรณะกัน โดย 

ตัวรถสีฟาเปนโทนสีวรรณะเย็น ซ่ึงเปนโทนสีประจําของรถแตงสวนใหญจากสํานักแตงรถ RE 
AMEMIYA ท่ีเนนความสดใส และดูเฉลียวฉลาด สอดคลองกับอัตลักษณของสํานักแตงท่ีเนนการ
แตงรถแบรนดมาสดา ซ่ึงเปนเคร่ืองยนตแบบสูบหมุนท่ีมีการทํางานของเครื่องยนตแตกตางจากรถ
แบรนดอ่ืนๆ จึงมีวิธีการปรับแตงรถท่ีแตกตางจากรถแบรนดอ่ืนอีกดวย อีกท้ังยังสะทอนถึงความ
เปนเอกภาพของของสํานักแตง RE AMEMIYA จากประเทศญ่ีปุน ทําใหเหลาผูรักการแตงรถไดรับ
รูถึงอัตลักษณของรถแตงจากสํานักนี้ ตางจากภาพพื้นหลังโทนสีสมยามเย็นของชิงชาสวรรค Ferris 
Wheel ในหาง Palette Town ของเกาะโอไดบะ ประเทศญ่ีปุน ชวยใหสะทอนความสวยงามของ
สถานท่ีไดอยางงดงาม และทําใหสีสันของหนาปกดูนาสนใจและไมขาดดุลยภาพ  

ตัวอักษรพิมพ 
ตัวอักษรเนื้อหาเดนมีจํานวน 3 ตําแหนง โดยผสมผสานกันระหวางเนนตัวอักษรไทย

กับอังกฤษ ซ่ึงจัดวางโดยรอบของหนาปก เพื่อบดบังตัวรถใหนอยท่ีสุด โดยเนนตัวอักษรพิมพ
ตัวหนาขนาดใหญบริเวณมุมขวาของหนาปกคําวา “สนุกกับคัมภีรโมดิฟาย สุดยอดรถซ่ิงแดน
ซากุระ 50 ตัวเลือกท่ีเหมาะกับรูปแบบการซ่ิง” ซ่ึงใชตัวอักษรพิมพแบบสมัยใหม มีลักษณะเปน
อักษรพิมพแบบไมมีหัว รูปทรงเหล่ียม ดูเปนอักษรสากล แทนท่ีจะเปนอักษรพิมพลายเสนพูกันตาม
สไตลญ่ีปุน สะทอนใหเห็นถึงความทันสมัยของเทคโนโลยียานยนต และใชตัวอักษรพิมพสีแดง 
สะทอนถึงความเปนชาตินิยมท่ียิ่งใหญของชาวญ่ีปุน โดยท้ังหมดลวนแสดงถึงการเสริมประสิทธิรถ
ดวยเทคโนโยลียานยนตอันทันสมัยของประเทศญ่ีปุน  

หนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี  54 ใชภาพรถมาสดา  RX-7 รถสปอรต
เคร่ืองยนตโรตาร่ีจากสํานัก RE AMEMIYA จากประเทศญ่ีปุน มาเปนภาพตัวแท โดยเสริมความ
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เดนดวยเสริมประสิทธิภาพรถและความสวยงามดวยประตูปกนก (แตกตางจากรถเดิมท่ีออกจาก
โรงงาน) ท้ังสองฝง พรอมชุดแตงสปอรตรอบคัน เพื่อะทอนความคิดสรางสรรคในการพัฒนาดาน
ยานยนตอยางไมหยุดนิ่งของชาวญ่ีปุน และถายทอดความสวยงามของประเทศญี่ปุนผานภาพพ้ืน
หลังยามเย็นของชิงชาสวรรค Ferris Wheel ในหาง Palette Town ของเกาะโอไดบะ ประเทศญ่ีปุน 
ซ่ึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวเดนท่ีเกิดจากความเปนเอกภาพของชาวญ่ีปุน และความทันสมัยของชาว
ญ่ีปุนในการพัฒนาประเทศ และยังสะทอนความสวยงามของการแตงรถแนวสตรีทจากประเทศ
ญ่ีปุนซ่ึงเกิดจากความเปนเอกภาพของชาวญ่ีปุน และความทันสมัยดานยานยนตไดอยางลงตัว   

 

การวิเคราะหหนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 55 
 

 
 
ภาพท่ี 4.6  หนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 55 

 

ภาพ 
ภาพหนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 55 เปนรถนิสสัน GT-R รถซูเปอรคาร

รุนใหมจากประเทศญ่ีปุน ซ่ึงยังไมมีวิธีการปรับแตงความแรงจากสํานักแตงรถตางๆ ในประเทศ
ญ่ีปุนมากนัก โดยรถคันนี้ตกแตงในแนวแดร็กจากสํานัก TM WORKS จากประเทศญี่ปุน ซ่ึง
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สะทอนคานิยมความมานะและความคิดสรางสรรคของชาวญ่ีปุนท่ีคิดคนพัฒนาเคร่ืองยนตรุนใหม
อยางตอเนื่องใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อใหในการแขงขันรถประเภทแดร็ก จนสามารถวิ่งใน
ระยะทาง 402 เมตร ดวยเวลา 9.5 วินาทีเทานั้น ดวยการติดต้ังอุปกรณตกแตงเพิ่มเติมมากมาย เชน 
การติดต้ังเทอรโบรุนใหม ซ่ึงมีขนาดใหญข้ึน การปรับแตงโปรแกรมขอมูลของกลองอีซียูใหม 
เพื่อใหปรับจังหวะการเปด-ปดวาลว และการจุดระเบิดของเคร่ืองยนตใหม รองรับวัตถุประสงคการ
ใชงานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

โดยใชถายภาพบนสนามแขงแดร็กในประเทศญ่ีปุน เพื่อสะทอนถึงวัตถุประสงคการใช
งานและความรูสึกถึงพลังความแรงของตัวรถใหผูอานเขาใจไดงาย โดยฉบับนี้ยังเสริมภาพรถแตง
แนวแดร็กดานลางของหนาปก เปนภาพรถโตโยตา ซูปรา แนวแดร็กอีกเชนกัน เพ่ือตอกย้ําเนื้อหา
เดนในฉบับท่ี 55 เพื่อดึงดูดความสนใจของผูอานท่ีช่ืนชอบการแตงรถแนวแดร็กของญ่ีปุน  

สี 
ภาพหนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 55 ผูออกแบบใชสีตางวรรณะโดยใชสี

ตัวอักษรพิมพของเนื้อหาเดนเปนสีขาวตามสีสันของตัวรถ ซ่ึงเปนสีเดิมจากโรงงานท่ีดูเรียบหรู
คลายรถเดิม แตขัดแยงกับพลังท่ีซอนเรนของอุปกรณตกแตงจากสํานัก TM WORKS จากประเทศ
ญ่ีปุน เพื่อรองรับการแขงแดร็กระยะทาง 402 เมตร  

อักษรพิมพ 
ตัวอักษรเนื้อหาเดนมีจํานวน 3 ตําแหนง โดยผสมผสานกันระหวางเนนตัวอักษรไทย

กับอังกฤษ ซ่ึงจัดวางตําแหนงอักษรพิมพบนหนาปกอยางเปนระเบียบสวยงาม โดยเนนการบดบัง
ตัวรถใหนอยท่ีสุด และเนนตัวเลขขนาดใหญ “9.5 SEC” ในตัวอักษรพิมพของเนื้อหาเดนคําว “TM 
works GT-R 9.5 SEC เราใจกับพลังสมบูรณแบบ STREET SLEEPER” โดยตัวเลขท่ีปรากฎเปน
สถิติเวลาท่ีรถคันนี้วิ่งระยะทาง 402 เมตร ดวยเวลาเพียง 9.5 วินาที รถรุนนี้หากไมไดรับการปรับแตง 
เสริมประสิทธิภาพก็จะมีสถิติเวลาท่ีมากกวานี้ ซ่ึงสะทอนประสิทธิภาพเทคโนโลยีดานยานยนตท่ี
ไมหยุดนิ่งของชาวญ่ีปุน เพื่อพิชิตสถิติความเร็วลงอยางตอเนื่อง  

หนาปกนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 55 ใชภาพรถนิสสัน GT-R ซูเปอรคารรุน
ใหม ของสํานัก TM works จากประเทศญ่ีปุน ซ่ึงปรับแตงเคร่ืองยนต และระบบอ่ืนๆ เพื่อเปน
รถแขงแดร็กท่ีสามารถสรางสถิติความเร็วในระยะทาง 402 เมตร เพียง 9.5 วินาที มาสรางความนา
ตื่นเตนใหกับผูอาน เพราะรถซูเปอรคารรุนใหมนี้มีเปยมดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย จึงมีการ
ปรับแตงระบบตางๆ ท่ีคอนขางยุงยาก ซ่ึงสํานัก TM works สามารถปรับแตงเพ่ือเปนรถแดร็กช้ัน
นําของประเทศญ่ีปุน จึงเปนส่ิงยืนยันถึงความสามารถในการพัฒนารถใหมีประสิทธิภาพเหนือ
คูแขงของชาวญ่ีปุนไดเปนอยางดี  
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 การวิเคราะหหนาปกนิตยสาร Option Thailand ท้ัง 4 ฉบับ ตั้งแตฉบับท่ี 52-55 พบวา
การจัดหนาปกนิตยส Option Thailand ยึดรูปแบบตามนิตยสา Option จากประเทศญี่ปุน โดย
รูปแบบของนิตยสาร Option Thailand สะทอนวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนไดดังนี้ 
 ภาพ 
 เนนการถายทอดอัตลักษณของรถแตงนั้นๆ ใหผูอานไดสัมผัสไดท้ังรูปลักษณอัน
สวยงามของรถสปอรตช้ันนําหลายรุน เชน ชุดแตงรอบคัน ลอแม็ก เบรก และอ่ืนๆ พรอมแฝง
เทคนิคการแตงรถ เชน การโหลดเต้ีย การติดต้ังเทอรโบ หรือซูเปอรชารจ และอ่ืนๆเพื่อสะทอนถึง
เทคโนโลยีอันทันสมัยดานยานยนตของชาวญ่ีปุน นอกจากนี้ตัวรถยังแลวยังมีภาพพื้นหลังท่ี
สะทอนถึงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชาวญ่ีปุนไดดังนี้   
 อัตลักษณดานความทันสมัยดานเทคโนโลยี ดวยการคิดคนอุปกรณเสริมประสิทธิภาพ
และความสวยงามรถจากสํานักแตงรถตางๆ ในญ่ีปุนท่ีมีความแข็งแรงทนทาน ติดต้ังสะดวก และ
คุณภาพสูง  
 อัตลักษณดานความมีระเบียบวินัย ดวยการติดต้ังอุปกรณตกแตงท่ีเสริมประสิทธิภาพ
และความสวยงาม ซ่ึงผานการรับรองดานมาตรฐานเร่ืองมลพิษจากประเทศญ่ีปุน ซ่ึงสะทอนถึง
วัฒนธรรมการแตงรถของชาวญ่ีปุน ตลอดจนแสดงถึงความเอาใจใสของรัฐบาลญ่ีปุนท่ีมีตอคุณภาพ
ชีวิตของพลเมืองในประเทศเปนอยางมาก   
 วัฒนธรรมยอยของกลุมนักซ่ิงกลุมหนึ่งในญ่ีปุนขัดแยงกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาว
ญ่ีปุนบางอยาง เชน การประลองความเร็วของเหลานักซ่ิงชาวญ่ีปุนท่ีใชถนนทางดวนวังกังในยามคํ่า
คืน ซ่ึงรถแตงบางคันปรับแตงผิดกฎหมาย และขับรถเกินท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงเปนคานิยมของ
วัฒนธรรมองคการท่ีขัดแยงกับคานิยมของชาวญ่ีปุนทั่วไป  
 สี  
 สีสันของหนาปกนิตยสา Option Thailand ฉบับท่ี 52-54 ผูออกแบบจะใชสีท้ังตาง
วรรณะและวรรณะเดียวกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับความเหมาะสมของหนาปก โดยโทนสีของตัวรถแตงและ
พื้นฉากหลังสามารถสะทอนวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนไดดังนี้ 

ความเปนเอกภาพของสํานักแตงตางๆ ในประเทศญ่ีปุน ท่ีมักสะทอนอัตลักษณของรถ
จากสํานักแตงออกมาใหผูอานไดจดจํา ผานโทนสีของรถที่สอดคลองกับโทนสีของสํานักแตงรถ 
เชน รถมาสดา อารเอ็กซ-7 โทนสีฟา ซ่ึงสะทอนความสดใส และฉลาดในการปรับแตงรถยนตแบ
รนดมาสดาท่ีมีเคร่ืองยนตสูบหมุน ซ่ึงจําเปนตองปรับแตงดวยวิธีการเฉพาะของสํานัก RE 
AMEMIYA และรถมิตซูบิชิ อีโวลูช่ัน 10 จากสํานัก Kansai Service โทนสีขาว-ดํา ท่ีสะทอนความ
ทันสมัยดานยานยนตผสานสูรถยนตท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพและความสวยงามใหเหนือระดับ    
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 อักษรพิมพ 
 อักษรพิมพเนื้อหาเดนมักผสมผสานกันระหวางตัวอักษรพิมพภาษาไทยกับภาษา 
อังกฤษ ซ่ึงมีขนาดแตกตางกันตามความเดนของเน้ือหาน้ัน โดยอักษรพิมพสะทอนวัฒนธรรมการ
แตงรถสไตลญ่ีปุนไดดังนี้  
 วัฒนธรรมดานความทันสมัยดานเทคโนโลยี ดวยการใชอักษรพิมพขนาดใหญ และ
ทันสมัย ดวยรูปแบบตัวอักษรไรหัว รูปทรงเหล่ียม แมขัดกับภาพอักษรลายพูกันสไตลญ่ีปุน แตก็ทํา
ใหผูอานไดรับรูถึงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีดานยานยนตอันทันสมัยของประเทศญ่ีปุน 
ผานอุปกรณตกแตงรถและวิธีการปรับแตงรถจากประเทศญ่ีปุน  
 วัฒนธรรมดานความมานะ ดวยการใชตัวอักษรพิมพของเนื้อหาเดนคําวา “TM works 
GT-R 9.5 SEC เราใจกับพลังสมบูรณแบบ STREET SLEEPER” โดยตัวเลขท่ีปรากฎเปนสถิติเวลา
ท่ีรถคันนี้วิ่งระยะทาง 402 เมตร ดวยเวลาเพียง 9.5 วินาที ซ่ึงเปนรถรุนใหมท่ีมีระบบเคร่ืองยนต
คอนขางซับซอนในการปรับแตง แตสํานักแตงจากประเทศญ่ีปุนก็ยังพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพความแรงจนประสบความสําเร็จ   
 4.1.1.2  การวิเคราะหหนาสารบัญนิตยสาร Option Thailand  

หนาสารบัญของนิตยสาร Option Thailand ท้ัง 4 ฉบับ โดยรวบรวมเนื้อหาเดนในฉบับ
จากประเทศญ่ีปุน และไทย จัดหนาโดยเนนรูปภาพเดนของเนื้อหานั้นๆ เชน ภาพรถแตงจากสํานัก
ตางๆ, สินคาตกแตงรถยนตรุนใหม และนางแบบสาวจากประเทศญ่ีปุน ท่ีมีลักษณะตัวเล็ก ผิวขาว 
นารักสดใส และแตงตัวตามแฟช่ันอยางไมตกยุค เพื่อเพิ่มแรงดึงดูดใหกับกลุมเปาหมายท่ีสวนใหญ
เปนผูชาย พรอมคําบรรยายของเนื้อหาเดนมาจัดวางไดอยางเปนสัดสวน สวยงาม ทันสมัย และ
สะดวกแกการอานของกลุมผูอานวัยรุน   
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ภาพท่ี 4.7 ตัวอยางหนาสารบัญนิตยสาร Option Thailand 
 

ภาพ 
ภาพที่ใชในหนาสารบัญของนิตยสาร Option Thailand ท้ัง 4 ฉบับ สวนใหญเนนภาพ

รถเดนในบทความตางๆ เชน Machine on the Cover, Body Contrast โดยเลือกภาพท่ีแสดงแอคช่ัน
ของรถ เชน รถวิ่งเพื่อเพิ่มความต่ืนตาตื่นใจและสวยสะดุดแกผูอาน ซ่ึงสะทอนถึงการพัฒนา
เทคโนโลยีดานยานยนตของประเทศญ่ีปุน รองรับการแขงขันรถยนตช้ันนําในรูปแบบตางๆ เชน 
D1 Grangprix รายการแขงขันดริฟตระดับโลกจากประเทศญ่ีปุน Super GT รายการแขงขันรถยนต
ทางเรียบจากประเทศญ่ีปุน เปนตน  

รวมถึงลอแม็กรุนใหมจากประเทศญี่ปุน ซ่ึงนําพัฒนาและออกแบบดวยเทคโนโลยี
ช้ันสูงจากประเทศญ่ีปุน สะทอนนวัตกรรมดานยานยนตท่ีเพิ่มประสิทธิภาพรถ และแสดงถึงอัต
ลักษณและวัฒนธรรมดานความทันสมัยของชาวญ่ีปุนอีกดวย 

สี 
สีของหนาสารบัญของนิตยสาร Option Thailand ท้ัง 4 ฉบับ นั้นไมไดแทรกเนน

วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนมากนัก แตเนนสะทอนบุคลิกของนิตยสาร Option Thailand 
มากกวา จากการใชสีพื้นหลังเปนสีดําเปนหลัก เพื่อสะทอนอัตลักษณดานความลึกลับ นาคนหา ตัด
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กับสีสันตางๆ ของตัวอักษรพิมพบทความท่ีนาสนใจในฉบับ ชวยใหดึงดูดความสนใจของผูอาน 
และอานไดอยางสะดวก  

อักษรพิมพ 
อักษรพิมพของหนาสารบัญของนิตยสาร Option Thailand ท้ัง 4 ฉบับ เนนอักษรพิมพ

ภาษาอังกฤษและภาษาไทยหลากแบบหลายขนาด เพื่อใหผูอานไดสนใจบทความท่ีจะติดตามไดงาย 
โดยท้ังหมดลวนเปนอักษรพิมพแบบสมัยใหม ดวยอักษรพิมพไมมีหัว และรูปทรงเหล่ียม ชวย
สะทอนถึงความทันสมัยดานเทคโนโลยีดานยานยนตจากประเทศญ่ีปุนไดอยางสอดคลอง  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4.8 ตัวอยางอักษรพิมพหนาปกกับหนาสารบัญนิตยสาร Option Thailand ท่ีมีความคลายกัน 
 
 4.1.1.3 การวิเคราะหหนาบรรณาธิการนิตยสาร Option Thailand  

หนาบรรณาธิการของนิตยสาร Option Thailand ท้ัง 4 ฉบับ มีความคลายคลึงท้ังหมด 
แตกตางเพียงเน้ือหาในบทบรรณาธิการเทานั้น ซ่ึงสวนใหญนําเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับวงการแตง
รถของญ่ีปุนและเมืองไทย รวมถึงกิจกรรมสนามแขง มหกรรมแสดงรถช้ันนํามากมาย เพื่อสะทอน
ทัศนคติของคุณสุวัฒน ทับพันธุ บรรณาธิการนิตยสาร Option Thailand โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ 
บทบรรณาธิการ กับคณะผูจัดทํา จํานวน 1 หนา และยังสอดแทรกชองทางส่ือสมัยใหมของนิตยสาร 
Option Thailand เชน เว็บไซต www.option.in.th แฟนเพจ www.facebook.com/Option.Thai และ 
www.facebook.com/Option Rev Up  

หนาบรรณาธิการนิตยสาร Option Thailand ท้ัง 4 ฉบับ ใชรูปภาพเพียง 2 เทานั้นคือ 
ภาพหนาปกของนิตยสาร Option Thailand ฉบับนั้นๆ บริเวณมุมซายบนของหนาสารบัญ และภาพ
บรรณาธิการของนิตยสาร Option Thailand บริเวณดานลางของบทบรรณาธิการ ซ่ึงภาพบรรณาธิการ 
ยังสะทอนบุคลิกท่ีสอดคลองกับนิตยสาร ดวยการแตงกายตามแฟชั่นญ่ีปุน ดวยชุดแจกเก็ตสุกะจัง 
ที่ยอมาจาก “โยโกสุกะจัมเปอร” หรือ “เส้ือจัมเปอร” คือเส้ือแจกเก็ตท่ีมีการทําปลายแขนและเอว
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เปนยางยืด โดยปกลายเส้ือดวยลวดลายอันเปนอัตลักษณของชาวญ่ีปุน เชน ลายมังกร ลายเสือ 
เปนตน ซ่ึงวัยรุนชาวญ่ีปุนนิยมสวมใส พรอมรถสปอรตโตโยตา Celica ท่ีตกแตงในสไตลแดร็ก
ตามแบบฉบับจากญ่ีปุนอีกดวย 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.9 ตัวอยางหนาบรรณาธิการนิตยสาร Option Thailand 
 โดยผูออกแบบเนนอัตลักษณของชาวญ่ีปุนดานความเปนระเบียบ และอานงาย จึงใชสี
พื้นหลังสีขาวเปนหลัก พรอมคุมโทนสีขาว ดํา และแดง ซ่ึงเปนการใชสีตางวรรณะ โดยเพิ่มโทนสี
วรรณะรอนอยางสีแดง สะทอนถึงความเปนเอกภาพของชาวญ่ีปุนท่ีเปรียบเสมือนเปนลูกพระ
อาทิตย และมีพลัง รวมถึงใหความรูสึกรอนแรงคลายสีรถสปอรตช้ันนํา และชวยเพิ่มความนาสนใจ
ในตัวอักษรพิมพในสวนตางๆ เชน ช่ือนิตยสาร เว็ปไซตของนิตยสาร ช่ือกระทู ช่ือบรรณาธิการ 
เปนตน 
 โดยบทบรรณาธิการใชอักษรพิมพภาษาไทยตัวบางสีดํา โดยอักษรพิมพหัวรองใช
ตัวหนาสีแดง ดานคณะผูจัดสวนของรายช่ือคณะผูจัดทําใชตัวอักษรพิมพภาษาไทยตัวบางสีดํา สวน
ตําแหนงอักษรพิมพตัวหนาสีดํา และฝายคณะผูจัดทําใชอักษรพิมพภาษาอังกฤษตัวบางสีแดงการ
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วิเคราะหหนาเปดเร่ืองนิตยสาร Option Thailand ซ่ึงท้ังหมดลวนเปนอักษรพิมพแบบใหม ดวย
อักษรพิมพไมมีหัว รูปทรงเหล่ียม ซ่ึงสะทอนถึงความทันสมัยของวงการแตงรถสไตลญ่ีปุน 
มากกวาคงอัตลักษณความเปนชาตินิยมของชาวญ่ีปุนดวยอักษรพิมพภาษาคันจิของญ่ีปุนไป  
 4.1.1.4  การวิเคราะหหนาเปดนิตยสาร Option Thailand  

หนาเปดเร่ืองนิตยสาร Option Thailand มีองคประกอบหลัก 2 สวนคือ คําพาดหัว กับ
ภาพ ผูออกแบบเนนการจัดวางหนาเปดเร่ืองอิงตามนิตยสาร Option (ฉบับญ่ีปุน) โดยจัดวาง
องคประกอบตางๆ ใหสอดคลองกับการอานของคนไทย พรอมจัดวางเนื้อหาท่ีคอนขางมากจัดวาง
อยางเปนสัดสวน โดยแยกตัวอักษรพิมพของคําพาดหัว คํานํา คําบรรยายใตภาพ และคณะผูจัดทํา 
ดวยขนาดของตัวอักษรพิมพ ชนิดของตัวอักษรพิมพ สี ใหแตกตางกัน เพื่อใหสะดวกแกการอาน 
สวนภาพประกอบเนนการถายทอดความสวยงามของรถแตงรูปแบบตางๆ รวมถึงเทคนิคการแตงรถ
รูปแบบตางๆ ไดอยางเห็นภาพและเขาใจงาย ซ่ึงบางคอลัมนใชหนาเป 1-2 หนา ตามความนาสนใจ
ของเนื้อหานั้นๆ โดยหนาเปดนิตยสา Option Thailand ไดสะทอนวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน
ดังนี้ 

 

 
 
ภาพท่ี 4.10 ตัวอยางหนาเปดเนื้อเร่ืองนิตยสาร Option Thailand 
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 ภาพ 
ภาพในหนาเปดเร่ืองของนิตยสาร Option Thailand มีความแตกตางในดานการถายทอด

ความหมายของภาพตามเน้ือหาของบทความท่ีแตกตางกัน โดยแบงออกเปน 2 แบบคือ บทความรถ
แตงประเภทตางๆ กับบทความเทคนิคการแตงรถ  

บทความการรถแตง เนนการถายทอดความสวยงามของรถแตงประเภทตางๆ จากสํานัก
แตงรถชั้นนําในประเทศญ่ีปุน ซ่ึงรถแตละสํานักแตงชูจุดเดนท่ีเปนนวัตกรรมดานยานยนตออกมา
ใหกลุมเปาหมายไดรับรูแตกตางกัน เชน รถแตงแนวสปอรต สตรีท เนนภาพถายท่ีสะทอนความ
สวยงามของอุปกรณตกแตงรถยนตท่ีติดต้ังเพิ่มเติม เชน ลอแม็ก ชุดแตงรอบคัน ชุดคาลิเปอรเบรก 
ทอไอเสีย เปนตน โดยมักใชภาพรถจอดในสถานท่ีตางๆ ในญ่ีปุน เชน ถนนหลวง ลานจอดรถ 
สํานักแตงตางๆ หรือในสตูดิโอ เปนตน  

รถแตงแนวรถแขงเซอรกิต แดร็ก มักใชภาพแอคชั่นของรถแตงประเภทนั้นๆ เชน รถ
วิ่งในสนามแขงตางๆ รถกําลังเบิรนยาง เปนตน เพื่อถายทอดอารมณความรูสึกของรถแขงประเภท
ตางๆ ออกมาใหกลุมเปาหมายไดรับรู (Awarence Stage) ซ่ึงท้ังหมดลวนทําใหกลุมเปาหมายเกิด
การสรางภาพตัวแทนของรถแตงสไตลญ่ีปุนไดอยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดการสนใจ (Interest 
Stage) ดานนวัตกรรมยานยนตอันทันสมัยจากประเทศญ่ีปุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรถและความ
สวยงามแกรถของตนเอง ซ่ึงมีใหเลือกมากมายหลายสํานักแตง ทําใหสํานักแตงรถตางๆ ในญ่ีปุน
พัฒนาอุปกรณแตงรถอยางตอเนื่อง จนเกิดสภาวะการแขงขันสูงของสํานักแตงรถในญ่ีปุนอีกดวย  

 

 
 
ภาพท่ี 4.11 ภาพเปดหนาเร่ืองนิตยสาร Option Thailand ท่ีเนนการใชภาพแอคช่ันของรถแตง  
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  บทความเทคนิคการแตงรถรูปแบบตางๆ จากประเทศญ่ีปุน เนนภาพนวัตกรรมของ
อุปกรณตกแตงรถยนตตางๆ เพื่อสะทอนถึงประโยชนของผลิตภัณฑจากสํานักแตงตางๆ ใน
ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงมีการอธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑ และข้ันตอนการทํางานของผลิตภัณฑอยาง
ละเอียด โดยมีภาพผูเช่ียวชาญจากประเทศญ่ีปุน เชน เจาของผลิตภัณฑ ซ่ึงออกแบบอุปกรณเสริม
ประสิทธิภาพรถอันทันสมัย ตอบโจทยการใชงานของรถประเภทตางๆ เชน แดร็ก เซอรกิต ดริฟท 
เปนตน ซ่ึงอุปกรณตกแตงรถยนตจากประเทศญ่ีปุน ลวนคิดคนและพัฒนาอยางตอเนื่องคร้ังแลว
คร้ังเลา กอนผลิตและวางจําหนาย ซ่ึงแสดงถึงความมานะของชาวญ่ีปุนในการเสริมประสิทธิภาพ
รถไดอยางมีคุณภาพ ตลอดจนการสรางสรรคพัฒนาอยางไมหยุดยั้งอีกดวย และนวัตกรรมอุปกรณ
แตงรถและการแตงรถสไตลสตรีทยังสะทอนอัตลักษณและวัฒนธรรมญ่ีปุนดานการคํานึงถึงการ
เคารพกฎระเบียบอยางเครงครัด ดานผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ซ่ึงสะทอนถึงวัฒนธรรมความมี
ระเบียบวินัยของชาวญ่ีปุนอีกดวย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.12 ตัวอยางทอไอเสียท่ีออกแบบใหสวยและมีประสิทธิภาพควบคูการควบคุมคุณภาพเสียง
 ตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 

บางบทความอาจติดต้ังผลิตภัณฑในรถทดสอบ เชน รถบาน รถแขงประเภทตางๆ โดย
ใหนักแขงรถช้ันนําในประเทศญ่ีปุนทดลองใชผลิตภัณฑจากสํานักแตงนั้นๆ ในสนามแขงหรือ 
ถนนหลวง เพื่อถายทอดประสบการณหลังจากติดต้ังผลิตภัณฑเสริมประสิทธิภาพรถ เพื่อตอกย้ํา
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ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและทําใหกลุมเปาหมายเกิดการประเมินคา (Evaluation Stage) ในการ
ยอมรับนวัตกรรมยานยนตจากสํานักแตงตางๆ จากประเทศญ่ีปุน และยังเปนการเสริมแรง 
(Reinforcement) ในกลุมเปาหมายท่ีใชเวลาในการตัดสินใจนาน เพื่อสรางความม่ันใจกอนตัดสินใจ
ยอมรับนวัตกรรม 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 4.13 ตัวอยางหนาเปดเนื้อเร่ืองนิตยสาร Option Thailand ท่ีแนะนําเทคนิคการแตงรถโดย
  ละเอียด 
 

บางบทความมีเนื้อหาลึกและเขาใจยาก จึงมีการใชภาพวาดการตูนมาอธิบายหลักการ
ทํางานและหนาท่ีของระบบตางๆ ของรถยนต โดยวาดภาพการตูนจําลองสวนตางๆ ของระบบไว
อยางสมจริง เพื่อใหผูอานไดเขาใจข้ันตอนการทํางานอยางชัดเจนมากข้ึน  และบางบทความเพ่ิม
ความสนุกสนานสดใส ดวยการใชภาพการตูนสไตลญ่ีปุนท่ีสอดแทรกในบทความท่ีลึกและเขาใจ
ยาก เชน บทความของ Toshifumi Watanabe ท่ีแสดงถึงอัตลักษณความทันสมัยของเทคโนโลยีจาก
ญ่ีปุนของนักเขียนชาวญ่ีปุน โดยใชภาพการตูนลอเลียน ซ่ึงเปนวาดเปนลายเสนรูปหนาผูชายใส
แวนตาดูเขมขรึม และมีแสงสะทอนบริเวณปลายแวนตา ซ่ึงสะทอนตัวตนของนักเขียนท่ีมีความ
รอบรูและเช่ียวชาญดานรถยนต โดยถายทอดความรูดานเทคโนโลยียานยนตอันทันสมัยท่ัวโลกสู
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บทความท่ีมีเนื้อหาสาระดานรถยนตคอนขางลึก ซ่ึงสามารถสะทอนวัฒนธรรมดานความทันสมัย
ของชาวญ่ีปุนผานภาพการตูนไดอยางเขาใจงาย  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4.14  ตัวอยางภาพการตูนในบทความของ Toshifumi Watanabe 
สี 
หนาเปดเนื้อเร่ืองของนิตยสาร Option Thailand สวนมากนิยมใชโทนสีขาว-ดํา หาก

เปนบทความสาระความรูสวนใหญสีพื้นหลังโทนสวาง ซ่ึงตัดกับสีของรถ หรืออุปกรณตกแตง
ตางๆ เพื่อใหเปนระเบียบ และสะดวกแกการอาน แมมีเนื้อหาคอนขางมาก ซ่ึงแสดงถึงความเปน
ระเบียบของชาวญ่ีปุนในการจัดวางหนาเปดเนื้อเร่ือง โดยบางบทความใชรองสีพื้นตัวอักษรพิมพคํา
พาดหัวหลักขนาดใหญ เพื่อเพ่ิมความสะดุดตาและนาสนใจข้ึน   

อักษรพิมพ 
อักษรพิมพในหนาเปดเนื้อเร่ืองมีความแตกตางกันระหวาง คําพาดหัวหลักกับเนื้อหา 

โดยตัวอักษรพิมพหัวเปด เนนใชตัวอักษรพิมพภาษาไทยท่ีใกลเคียงกับตัวอักษรพิมพภาษาญ่ีปุนใน
นิตยสาร Option ฉบับประเทศญ่ีปุน โดยเนนตัวอักษรพิมพภาษาไทยขนาดใหญจัดเรียงเปนแนวต้ัง 
สวนเนื้อหาเปนภาษาไทยจัดเรียงเปนแนวนอน ซ่ึงอักษรพิมพเรียงเปนแนวต้ังภาษาไทย นับเปนการ
แสดงถึงความเปนเอกภาพของญ่ีปุนท่ียังคงยึดรูปแบบภาษาญ่ีปุนไว ทําใหนิตยสาร Option 
Thaialand มีอัตลักษณดานอักษรพิมพท่ีโดดเดนจากนิตยสารรถยนตคูแขงอ่ืนๆ ในประเทศไทย 
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ภาพท่ี 4.15  เปรียบเทียบอักษรพิมพขนาดใหญแนวตั้งของนิตยสา Option และนิตยสา Option 
 Thailand  
 4.1.1.5  การวิเคราะหหนาเนื้อเร่ืองนิตยสาร Option Thailand  

หนาเน้ือเร่ืองนิตยสารเนื้อหาจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับรายละเอียดและความสําคัญของ
เร่ืองราวที่จะนําเสนอ หากเปนบทความท่ีใหสาระความรูดานการปรับแตงรถ อยาง New Goods 
เทคนิคการแตงรถของสํานักแตงตางๆ จะมีจํานวนหนามากกวา 2 หนาข้ึนไป สวนบทความรถแตง
จากสํานักตางๆ จํานวนเนื้อหาก็มีความแตกตางกันตามรูปแบบ และความนาสนใจ ซ่ึงหากเปน
รถแขงจากสํานักแตงช้ันนําของญ่ีปุน จํานวนเน้ือหาในการนําเสนอก็จะมาก เพราะมีการเสริม
ประสิทธิภาพรถในระบบตางๆ อยางครบดาน แตหากเปนบทความท่ีนําเสนอรถแตงท่ีเนนความ
สวยงามเปนหลัก เชน ชุดแตงรอบคัน ลอแม็ก ทอไอเสีย เปนตน จํานวนหนาในการนําเสนอเพียง 
1-2 หนาเทานั้น นับเปนการสะทอนถึงบุคลิกของนิตยสาร Option Thailand ท่ีเนนสาระความรูการ
เสริมประสิทธิภาพและความสวยงามของรถยนตจากประเทศญ่ีปุนอยางแทจริง  

โดยเนื้อหาผานการแปลและตีความจากกองบรรณาธิการ เพื่อใหคงความหมายเดิมของ
เนื้อหาจากประเทศญ่ีปุนมากท่ีสุด ซ่ึงความหมายเดิมเม่ือแปลแลวจะมีเนื้อหาท่ีเนนการพรรณาหรือ
อธิบายอุปกรณตกแตงอยางละเอียด เชน ช่ือรุน คุณสมบัติ การพัฒนาและออกแบบ จุดเดน ขนาด 
ราคา เปนตน แตดวยพ้ืนท่ีในวางตัวอักษรมีอยางจํากัด จึงจําเปนตองใชคําส้ัน กระชับ เขาใจงาย เพื่อ
ใชส่ือความหมายใหกับผูรับสารท่ีช่ืนชอบรถแตงสไตลญ่ีปุนไดอยางเปนกันเอง เชน เผยโฉมลิมิ
เต็ดสลิปแบบ Torsen สูความรูสึกใหมท่ีลงตัวท้ังประสิทธิภาพและขับข่ีงาย หมายถึง เปดตัวระบบล็
อกระบบขับเคล่ือนลอรถแบบ Torsen เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเกาะถนน และการขับข่ีท่ีสะดวก 
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ซ่ึงชวยปรับเนื้อหาท่ีคอนขางลึกและมีรายละเอียดมากจากนิตยสาร Option ประเทศญ่ีปุนให
กลุมเปาหมายคนไทยเขาใจเนื้อหาไดงายข้ึนอีกระดับ   

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4.16  ตัวอยางหนาเนื้อเร่ืองท่ีใชภาพการตูนอธิบายหลักการทํางานของอุปกรณตกแตงรถ  
 

 ภาพ 
บทความรถแตงเนนการถายทอดความสวยงามของรถแตงรูปแบบตางๆ พรอมชูจุดเดน

ของรถแตงตางๆ จากประเทศญ่ีปุน โดยเนนผลิตภัณฑจากสํานักแตงตางๆ จากญ่ีปุนเปนหลัก โดย
ใชภาพถายหลักและภาพประกอบท่ีสะทอนความทันสมัยดานเทคโนโลยียานยนตสวยงามของ
อุปกรณตกแตงรถยนตจากประเทศญ่ีปุน ตลอดจนแสดงถึงอัตลักษณวัฒนธรรมดานความมานะ
อดทนของชาวญ่ีปุนในการพัฒนาวิจัยอุปกรณตกแตงรถยนตตางๆ เชน ลอแม็ก ทอไอเสีย ชุดแตง
รอบคัน เปนตน อันแสดงใหเห็นถึงความทันสมัยของเทคโนโลยีดานยานยนตของประเทศญ่ีปุน 
โดยอุปกรณตางๆ สําหรับรถแนวสตรีทลวนตองไดรับมาตรฐานตางๆ จากรัฐบาลอีกดวย ซ่ึงสะทอน 
ใหเห็นถึงอัตลักษณวัฒนธรรมดานความเอาใจใสดานคุณภาพชีวิตของพลเมืองอีกดวย  
 บทความเทคนิคการแตงรถรูปแบบตางๆ จากประเทศญ่ีปุน เนนภาพอุปกรณตกแตง
รถยนตตางๆ เพื่อสะทอนถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจากสํานักแตงตางๆ ในประเทศญ่ีปุน 
พรอมมีภาพผูเช่ียวชาญจากประเทศญี่ปุนเปนภาพตัวแทนอัตลักษณความทันสมัยของเทคโนโลยี
ยานยนตของชาวญ่ีปุน เชน เจาของผลิตภัณฑ นักทดสอบ แนะนําและยืนยันถึงประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑอยางถองแท เพื่อสรางความนาเช่ือถือใหกับผูอาน รวมถึงมีภาพอธิบายการทํางานหรือ
สวนประกอบ 
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ตางๆ เปนข้ันตอนอยางละเอียด บางบทความใชภาพวาดการตูนอธิบายหลักการทํางานของระบบ
ตางๆ เพ่ือใหผูอานเขาใจงายข้ึน ซ่ึงสะทอนถึงคานิยมความซ่ือสัตยของชาวญ่ีปุนท่ีบอกผลจากการ
ติดต้ังอุปกรณตกแตงรถยนตตามจริง เชน การติดต้ังชุดเทอรโบสามารถเพ่ิมแรงมาและแรงบิดได
จริงตามท่ีทางสํานักแตงพิสูจนผานกราฟแรงมา ตาราง เปนตน เพื่อถายทอดขอมูลของอุปกรณ
ตกแตงอยางละเอียดท้ัง วัตถุประสงคในการผลิต คุณสมบัติ และราคา 
 

 
ภาพท่ี 4.17 ตัวอยางบทความการแตงรถรูปแบบตางๆ ของนิตยสาร Option Thailand ท่ีมีการอธิบาย
ถึงประสิทธิภาพของอุปกรณแตงรถอยางละเอียด 
 

สี 
หนาเปดเนื้อเร่ืองของนิตยสาร Option Thailand สวนมากนิยมใชโทนสีตามภาพพ้ืน

หลังของภาพเปดนั้นๆ พรอมตัวอักษรพิมพเนื้อหาเปนสีท่ีแตกตางๆ กัน เชน ภาพพื้นหลังสีโทน
สวาง ตัวอักษรพิมพเนื้อเร่ืองเปนสีดํา หากภาพพ้ืนหลังสีโทนมืดตัวอักษรพิมพเนื้อเร่ืองเปนสีขาว 
เพื่อใหสะดวกแกการอาน พรอมมีกรอบอักษรตัวพิมพบางสวนสีสันตางๆ ชวยสรางความสะดุดตา
และนาอานมากข้ึน  

อักษรพิมพ 
อักษรพิมพในหนาเนื้อเร่ืองมีความเหมือนกับตัวอักษรพิมพในหนาเปดเนื้อเร่ือง ซ่ึงยัง

เนนความแตกตางกันระหวาง คําพาดหัวหลักกับเนื้อหา โดยอักษรพิมพคําพาดหัวหลัก เนนใช
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อักษรพิมพเรียงเปนแนวต้ังภาษาไทยขนาดใหญ สวนเนื้อหาเรียงเปนแนวนอนภาษาไทย ซ่ึงอักษร
พิมพเรียงเปนแนวต้ังภาษาไทย และอักษรพิมพคําบรรยายใตภาพเปนภาษาไทยแบบบาง ซ่ึงอักษร
พิมพบางสวนยังคงยึดรูปแบบอักษรญ่ีปุน ซ่ึงเปนอักษรลายเสนพูกันตามแบบภาษาญ่ีปุนแบบ
ดั้งเดิม ผสมผสานกับอักษรแบบสมัยใหม ท่ีเปนอักษรไมมีหัว รูปทรงเหล่ียม ท้ังหมดลวนถายทอด
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศญ่ีปุน นับเปนการผสมผสานของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและ
วัฒนธรรมสมัยใหมไดอยางลงตัว สอดคลองกับบุคลิกนิตยสารรถ Option Thaialnd ท่ีเนนการ
ถายทอดการแตงรถสไตลญ่ีปุนท่ีสวยงามและทันสมัยไดอยางลงตัว 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.18 อักษรตัวพิมพแนวต้ังท่ียึดรูปแบบจากนิตยสาร Option ประเทศญ่ีปุน 
  
 4.1.2 การวิเคราะหเนื้อหาการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในนิตยสาร Option 
Thailand  
 การวิเคราะหเนื้อหาการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในนิตยสาร Option 
Thailand ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผานนิตยสาร Option Thailand จํานวน 4 
ฉบับ ตั้งแตฉบับท่ี 52-55 โดยเลือกเฉพาะบทความประจําดังตอไปนี้คือ 1) Machine on Cover 2) 
The Newest Wheel 3) Tuning และ 4) Body Contrast โดยใชคุณสมบัติทางวัฒนธรรมของญ่ีปุนเปน
เกณฑวิเคราะหอยางละเอียด 
  4.1.2.1 การวิเคราะหแฟช่ันและการตกแตงรถยนตบทความ Machine on Cover  
   เนื้อหาของบทความ Machine on Cover ของนิตยสาร Option Thailand จํานวน 4 ฉบับ 
ตั้งแตฉบับท่ี 52-55 เนนการถายทอดความรูดานการเพิ่มประสิทธิภาพรถ หรือความสวยงาม ผานรถ
แตงจากสํานักแตงตางๆ ของประเทศญ่ีปุน รองรับกับการใชงานในรูปแบบตางๆ ท้ัง แดร็ก เซอรกิต 
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และสตรีท ไดอยางเหมาะสม เพื่อดึงดูดความสนใจของผูอานท่ีช่ืนชอบการแตงรถสไตลญ่ีปุน โดย
การถายทอดเร่ืองราวตางๆ ท่ีมีความแตกตางกัน หนาเนื้อหาจึงมีจํานวนหนาแตกตางกันดวย เพื่อให
ความรูการเพิ่มประสิทธิภาพรถ และความสวยงามจากสํานักแตงในประเทศญ่ีปุนไดอยางละเอียด
โดยไดสะทอนวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนท่ีปรากฎในหนา Machine on Cover ดังนี้   

อัตลักษณวัฒนธรรมดานความทันสมัยและเทคโนโลยี 
โดยเห็นไดจากภาพรถแตงท่ีติดต้ังอุปกรณตกแตงของสํานักแตงรถตางๆ ในญ่ีปุน หรือ

การแนะนําอุปกรณตกแตงรถรุนใหม เชน ชุดเทอรโบ ชุดอินเตอรคูลเลอร ออยคูลเลอร ลอแม็ก 
เปนตน เพื่อเสริมประสิทธิภาพและความสวยงามตามแบบฉบับของสํานักนั้นๆ ซ่ึงสะทอนถึงอัต
ลักษณรถของสํานักแตงนั้นๆ รวมถึงเทคโนโลยีดานยานยนตอันลํ้าสมัยของชาวญ่ีปุนใหผูอาน
ไดรับรูไดอยางชัดเจน  

อัตลักษณวัฒนธรรมดานความมีระเบียบวินัย 
จากภาพรถแตงแนวสตรีทท่ีเนนรถวิ่งบนถนน หรือจอดรถบนถนนจะเห็นถึงสภาพ

ถนนในประเทศญ่ีปุนท่ีสะอาด และมีพื้นถนนท่ีเรียบ สะทอนใหเห็นถึงความมีวินัยของชาวญ่ีปุน 
และการเอาใจใสของรัฐบาลญ่ีปุนท่ีมีตอคุณภาพชีวิตของพลเมืองในประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4.19 สภาพถนนในประเทศญ่ีปุนท่ีมีความสะอาด และมีความเรียบสูงซ่ึงสะทอนถึงความมี
 วินัยของประเทศญ่ีปุน 
 

อัตลักษณวัฒนธรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม  
อุปกรณตกแตงรถยนตเพื่อเสริมประสิทธิเคร่ืองยนต เชน ชุดเฮดเดอร ทอไอเสีย และ

อ่ืนๆ จากสํานักแตงตางๆ ในญ่ีปุน พัฒนาและออกแบบ โดยคํานึงถึงการรับรองการตรวจสภาพรถ
ในประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเนนเร่ืองการคายระบบไอเสียและเสียงใหไดมาตรฐานท่ีกําหนด ทําใหสํานัก
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แตงรถตางๆ ผลิตอุปกรณตกแตงท่ีไดมาตรฐานมาจากโรงงาน ซ่ึงสะทอนถึงความรับผิดชอบตอ
สังคมของสํานักแตงๆ ในญ่ีปุน และผูบริโภคชาวญ่ีปุนอีกดวย 

อัตลักษณวัฒนธรรมดานความเปนเอกภาพ 
สํานักแตงรถตางๆ ในญ่ีปุนลวนผลิตอุปกรณตกแตงรถอยางตอเนื่อ โดยพัฒนาและ

ออกแบบจากประสบการณท่ีส่ังสมมาจากสนามแขงรถประเภทตางๆ ทําใหไดอุปกรณตกแตง
รถยนตท่ีมีคุณภาพสูง ท่ีเกิดจากฝมือการสรางสรรคของชาวญ่ีปุน ใชวัตถุดิบในประเทศญี่ปุน ซ่ึงมี
ราคาสูง และไดรับความนิยมสูงกวาอุปกรณตกแตงจากตางประเท 

อัตลักษณของกลุมวัฒนธรรมยอย (Sub-Culture) ท่ีขัดแยงกับความมีระเบียบวินัยของ
ชาวญ่ีปุน 

ภาพการขับรถดวยความเร็วสูงในยามคํ่าคืนบนถนนวังกัง ซ่ึงเปนถนนหลวงท่ีเหลา
นักซ่ิงชาวญ่ีปุนนิยมรวมกลุมและใชประลองความเร็วของรถท่ีไดรับการปรับแตงมา โดยรถท่ี
ปรากฎในบทความทางนิตยสารจะปดบังปายทะเบียน และไมเห็นโฉมหนาของเจาของรถอีกดวย 
เพื่อปองกันการดําเนินคดีโทษฐานขับรถเร็วกวาท่ีกฎหมายกําหนด และการแตงรถท่ีผิดระเบียบ  

 

 
 
 

ภาพท่ี 4.20 ตัวอยางบทความ Machine on Cover ท่ีเสริมความสวยงามดวยชุดแตงรอบคัน  
 จากสํานักแตงในญ่ีปุน ซ่ึงสะทอนถึงอัตลักษณวัฒนธรรมดานความทันสมัย 
 ของเทคโนโลยียานยนตจากญ่ีปุน 
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  4.1.2.2  การวิเคราะหแฟช่ันและการตกแตงรถยนตบทความ The Newest Wheel   
เนื้อหาของบทความ The Newest Wheel ของนิตยสาร Option Thailand จํานวน 4 ฉบับ 

ตั้งแตฉบับท่ี 52-55 บทความแนะนําลอแม็กรุนใหมจากประเทศญ่ีปุน เพื่อรองรับการแตงรถสไตล
ตางๆ โดยถายทอดความสวยงามดวยภาพถายแสดงถึงความสวยงามของลอ พรอมชูนวัตกรรมการ
ผลิตช้ันสูง คุณสมบัติพิเศษ รุนกับขนาดลอท่ีผลิต โดยมีนักออกแบบลอแม็กรุนนั้นๆ ยืนยันคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ โดยไดสะทอนวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนท่ีปรากฏในหน The Newest Wheel 
ดังนี้   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4.21  ตัวอยางบทความ The Newest Wheel ท่ีแนะนําลอแม็กรุนใหมจากประเทศญ่ีปุน 
 

อัตลักษณวัฒนธรรมดานความทันสมัยและเทคโนโลยี  
ภาพบทความ The Newest Wheel นิตยสาร Option Thailand ฉบับ 53 ซ่ึงนําเสนอลอ

แม็ก Work รุน Zeast st1 ท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมดานเทคโนโลยีการผลิตช้ันสูงจากประเทศญ่ีปุน 
พัฒนาและออกแบบลอแม็กใหสวยงามและแข็งแกรง ทนทาน โดยเสริมจุดเดนของลอแม็กดวยการ
ออกแบบกานลอแม็กท้ัง 6 กานแบบคอนเคฟ ซ่ึงกานลอแม็กจะเช่ือมตอกับขอบลอแม็กท่ีไดรับ
ความนิยมในป 2014 อีกท้ังลอแม็กใชโทนสีโครเม่ียม ท่ีสะทอนถึงความหรูหรา สงางาม และ
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ทันสมัย ซ่ึงตอกย้ําโดยการติดต้ังในรถนิสสัน GT-R ซูเปอรคารรุนใหมจากประเทศญ่ีปุนอีก ชวย
แสดงถึงอัตลักษณความทันสมัยของลอแม็กแบรนด Work จากประเทศญ่ีปุนไดอยางเดนชัด  

อัตลักษณวัฒนธรรมดานความเปนเอกภาพ  
โดยแบรนดลอแม็กตางๆ ในญ่ีปุนลวนผลิตลอแม็กรุนตางๆ สําหรับการแตงรถสไตล

ญ่ีปุนในรูปแบบตางๆ ท่ีอัดแนนดวยเทคโนโลยีช้ันสูงในการผลิต ซ่ึงคิดคนและพัฒนาจากชาวญ่ีปุน 
ใชวัตถุดิบในประเทศญ่ีปุน ทําใหไดลอแม็กท่ีมีคุณภาพสูง ท่ีเกิดจากฝมือการสรางสรรคของชาว
ญ่ีปุน ซ่ึงมีราคาสูง และชาวญ่ีปุนท่ีมีอัตลักษณความเปนชาตินิยมสูงจึงนิยมอุปกรณตกแตงจาก
ประเทศญ่ีปุนสูงกวาตางประเทศ 

อัตลักษณวัฒนธรรมดานความซ่ือสัตย  
ในบทความ The Newest Wheel ของนิตยสาร Option Thailand จํานวน 4 ฉบับ ตั้งแต

ฉบับท่ี 52-55 แบรนดลอแม็กตางๆ จะอธิบายรายละเอียดของลอแม็กรุนตางๆ อยางละเอียด ท้ัง 
วัตถุประสงคการผลิต คุณสมบัติ จุดเดนของลอแม็ก โดยมีตารางขอมูลลอแม็กอยางละเอียด เชน 
ขนาด ออฟเซ็ต สี และราคาอางอิงของประเทศญ่ีปุน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมและคานิยม
ความซ่ือสัตยในการเปดเผยขอมูลของแบรนดลอแม็กตางๆ ในญ่ีปุน 
  4.1.2.3  การวิเคราะหแฟช่ันและการตกแตงรถยนตบทความ Tuning  

เนื้อหาของบทความ Tuning ของนิตยสาร Option Thailand จํานวน 4 ฉบับ ตั้งแตฉบับ
ท่ี 52-55 แนะนําเทคนิคความรูดานการเสริมประสิทธิภาพรถยนตในระบบตางๆ เชน เคร่ืองยนต 
ระบบสงกําลัง ชวงลาง เบรก เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับการแตงรถแตละสไตลจากประเทศญ่ีปุน 
โดยอางอิงขอมูลจากวิศวกรของสํานักแตงตางๆ ของญ่ีปุน เพื่อสรางความนาเช่ือถือใหกับผูอาน
มากท่ีสุด โดยไดสะทอนวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนท่ีปรากฎในหนาบทความ Tuning ดังนี้   

อัตลักษณวัฒนธรรมดานความเปนเอกภาพ  
นิตยสาร Option ประเทศญ่ีปุนและผูรักการแตงในญ่ีปุนนิยมใชรหัสตัวถังรถแทนการ

เรียกช่ือรุนรถ เชน JZA80 คือรหัสตัวถังของรถโตโยตา SUPRA หรือ ECR33 รหัสตัวถังของรถนิส
สัน SKYLINE เปนตน ซ่ึงสามารถส่ือสารในกลุมของคนผูรักการแตงรถสไตลญ่ีปุนไดเขาใจ 
สะทอนความเปนเอกภาพที่เสมือนเปนขอตกลงรวมกันของชาวญ่ีปุนท่ีรักการแตงรถสไตลญ่ีปุน 

อัตลักษณวัฒนธรรมดานความทันสมัยและเทคโนโลยี  
ภาพบทความ Tuning สวนใหญในนิตยสาร Option Thailand ฉบับ 52-55 เนนการชู

นวัตกรรมดานยานยนตอันทันสมัยจากประเทศญ่ีปุน เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคการแตงรถสไตล
ญ่ีปุนในรูปแบบตางๆ โดยเนนท่ีอุปกรณตกแตงรถยนตจากสํานักแตงช้ันนําในประเทศญ่ีปุน ผาน
รถแตงของสํานักแตงตางๆ ซ่ึงเปนภาพตัวแทนท่ีสะทอนถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพและความสวยงาม
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ของรถ เชน ภาพอินเตอรคูลเลอร อุปกรณชวยระบายความรอนของไอดีดวยอากาศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพรถสําหรับรถแขงจนถึงรถสตรีท 

 

 
 
ภาพท่ี 4.22  ภาพบทความเทคนิคการแตงรถท่ีมักอธิบายถึงความสําคัญของอุปกรณแตงรถ   
 

อัตลักษณวัฒนธรรมดานความมานะ  
อุปกรณตกแตงจากสํานักแตงตางๆ ในญ่ีปุนลวนใชประสบการณจากสนามแขงมา

อยางยาวนานมาพัฒนาอยางตอเนื่องในการคิดคนท่ีชวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการแตงรถ
สไตลญ่ีปุนรูปแบบตางๆ เชน บทความ Tuning ในนิตยสาร Option Thailand ฉบับท่ี 53 สํานัก Top 
Fuel คิดคนพัฒนาชุดเทอรโบสําหรับรถฮอนดา แจสซ ใหสามารถเพ่ิมระดับความแรงสูงถึง 180 
แรงมาได ซ่ึงสะทอนถึงความมานะพยายามของทีมวิจัยของสํานักแตง Top Fuel จากประเทศญ่ีปุน
ในการพัฒนาชุดเทอรโบ ซ่ึงจําเปนตองอาศัยการทดลองครั้งแลวคร้ังเลาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหรถมี
ความแรงระดับ 180 แรงมา ตามท่ีสํานักตั้งเปาหมายไว 
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ภาพท่ี 4.23  ภาพชุดเทอรโบของสํานัก Top Fuel จากประเทศญ่ีปุนท่ีพัฒนามาอยางตอเนื่อง เพื่อให
 รถมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
   

อัตลักษณวัฒนธรรมดานความซ่ือสัตย  
บทความ Tuning สวนใหญจะบอกคุณสมบัติเดนของนวัตกรรมใหกลุมเปาหมายได

ทราบอยางละเอียด ท้ังช่ือสํานักแตง เบอรโทรศัพทติดตอ ช่ือเว็บไซต ช่ือผลิตภัณฑ ราคา รุนรถที่
สามารถติดต้ังได รวมถึงภาพสินคาจริง เพื่อใหกลุมเปาหมายไดทราบรายละเอียดของนวัตกรรม
กอนตัดสินใจ ซ่ึงสะทอนถึงวัฒนธรรมญ่ีปุนและคานิยมดานความซ่ือสัตยสํานักแตงตางๆ ในญ่ีปุน
ไดเปนอยางดี 

 

 
  
ภาพท่ี 4.24  ภาพตัวอยางบทความเทคนิคท่ีอธิบายรายละเอียดของอุปกรณแตงรถ 
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  4.1.2.4  การวิเคราะหแฟช่ันและการตกแตงรถยนตบทความ Body Contrast 
เนื้อหาของบทความ Body Contrast ของนิตยสาร Option Thailand จํานวน 4 ฉบับ 

ตั้งแตฉบับท่ี 52-55 แนะนํารถแตงจากสํานักแตงช้ันนําจากประเทศญ่ีปุน พรอมนางแบบสาวจาก
ประเทศญ่ีปุนแตงชุดเซ็กซ่ีถายแบบรวมกับรถแตงจํานวน 6 หนา โดยเนนการเสนอภาพท่ีสวยงาม
ท้ังรถแตงและนางแบบสาว สะทอนความสวยงามของรถแตงและนางแบบสาวไดอยางลงตัว โดย
บอกวิธีปรับแตงเสริมประสิทธิภาพรถทุกระบบอยางละเอียด และประวัติของนางแบบสาวพอ
สังเขป โดยไดสะทอนวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนท่ีปรากฎในหนาบทความ Body Contrast 
ดังนี้   
 อัตลักษณวัฒนธรรมดานวัฒนธรรมสมัยใหมจากญ่ีปุน  
 สะทอนผานการแตงกายของนางแบบสาวชาวญ่ีปุน ซ่ึงแตงกายดวยเคร่ืองนุงหมตาม
แบบสมัยปจจุบัน  เชน เส้ือ กระโปรง รองเทาบูท ซ่ึงเปนชุดแตงกายของชาติตะวันตก  เพ่ือเนน
ความนารักของสาวญ่ีปุนท่ีมีลักษณะ ตัวเล็ก ผิวขาว ผมตรงสวย ทําใหถายทอดความนารักสดใส
ของแบบสาวชาวญ่ีปุนใหสอดคลองกับรถแตงของสํานักตางๆ ในญ่ีปุนท่ีเปยมดวยประสิทธิภาพ
และความสวยงามไดอยางลงตัว และชวยเพิ่มแรงดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมายสวนใหญท่ี
เปนผูชาย  
 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 4.25  ภาพตัวอยางบทความ Body Contrast ของนิตยสาร Option Thailand 
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ความทันสมัยและเทคโนโลยี รถแตงในบทความ Body Contrast สวนใหญเปนรถยนต
สปอรตรุนใหม เชน นิสสัน GT-R ซูบารุ อิมเพรซา โตโยตา 86 เปนตน ซ่ึงไดรับการปรับแตงระบบ
ตางๆ ใหเหมาะสมกับการใชงานในรูปแบบตางๆ เชน เคร่ืองยนตปรับแตงชุดเทอรโบ หรือซูเปอร
ชารจ เพื่อเพิ่มเติมความแรง ระบบสงกําลังปรับแตงเกียรใหเขาเกียรไดอยางรวดเร็ว ระบบชวงลาง
ติดต้ังโชกอัพ เพ่ิมความเกาะถนน เปนตน ซ่ึงท้ังหมดลวนสะทอนถึงความทันสมัยของเทคโนโลยี
ยานยนตของสํานักแตงจากประเทศญ่ีปุน 
 
4.2 การศึกษาผลการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option 
Thailand ในกลุมคารคลับ  
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาผลการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน
ผานนิตยสารรถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับ ผูวิจัยไดสัมภาษณแบบเจาะลึกสมาชิกคาร
คลับจํานวน 4 คลับ กลุมละ 3 คน รวม 12 คน โดยสรุปผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอไดดังนี้ 
 4.2.1  การรับรูวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานรูปแบบในนิตยสาร Option Thailand ของ
สมาชิกในกลุมคารคลับ  
 ผลการสัมภาษณแบบเจาะลึกพบวา ในสวนหนาบรรณาธิการและหนาสารบัญมี
บทบาทในการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนของกลุมเปาหมายนอยท่ีสุด เพราะเปน
หนาท่ีกลุมเปาหมายใหความสนใจนอย และไมมีเนื้อหาท่ีกลุมเปาหมายตองการศึกษา ในสวนของ
องคประกอบอ่ืนๆ ของนิตยสาร Option Thailand มีบทบาทในการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถ
สไตลญ่ีปุนดังนี้ 

1)  รูปแบบของนิตยสารมีสวนในการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน
อยางไร  

คําตอบสวนใหญท่ีพบจากการสัมภาษณ คือ กลุมเปาหมายท่ีเปนสมาชิกคารคลับพบวา 
มีความสนใจในภาพหนาปกของนิตยสาร Option Thailand มากกวา สี และอักษรพิมพ ท่ีกอใหเกิด
การสนใจในรถแตงจากจากสํานักตางๆ จากประเทศญ่ีปุน  อันแสดงถึงความสวยงามและ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต โดยแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของอุปกรณตกแตงตางๆ จากสํานัก
แตงจากญ่ีปุน เชน ชุดแตงรอบคัน ลอแม็ก เบาะ และอ่ืนๆ ใหออกมาในแนวรถสตรีท แนวแดร็ก 
แนวดริฟท หรือแนว JDM  

อมร แจมจํารัส (การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) สมาชิกคารคลับ Civic 
Club Thailand ไดใหคําตอบท่ีนาสนใจวา ตนแตงรถมาประมาณ 10 กวาป ใชรถฮอนดา ซีวิค ป 
2008 แมวาหนาปกของนิตยสาร Option Thailand ท้ัง 4 ฉบับ จะไมมีรถท่ีตนเองใชข้ึนหนาปก แตก็
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เขาใจวาเนื้อหาภายในฉบับจะตองมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับรถและเคร่ืองยนตท่ีตนเองใช แตภาพ
หนาปกของนิตยสาร Option Thailand ก็ถายทอดความสวยงามของรถแตงของสํานักแตงตางๆ ไดดี 
และดูสวยเขากับอารมณของรถแตงนั้นๆ ไดดี 

นพดล วิบูลยเลิศวัฒนะ (การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) สมาชิกคารคลับ 
Siam Subaru ไดใหคําตอบท่ีนาสนใจวา ตนเองเคยอานนิตยสาร Option จากประเทศญ่ีปุนมากอน 
ทําใหเขาใจวาหนาปกของนิตยสาร Option Thailand กับนิตยสาร Option จากประเทศญ่ีปุนคลายกนั 
ซ่ึงผูจัดทํายังคงยึดรูปแบบถายทอดความสวยงามของรถแตงของสํานักแตงๆ ไดอยางครบถวนและ
มีความนาสนใจดี 

ในภาพรวมจึงสรุปไดวา หนาปกนิตยสารมีบทบาทในการใหกลุมเปาหมายสวนใหญ
รับรูถึงวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในดานความทันสมัยและเทคโนโลยีทางยานยนตของ
ประเทศญ่ีปุนเปนหลัก ในการคิดคนพัฒนาวิธีการเสริมประสิทธิภาพรถตางๆ เชน การติดต้ังชุด
เทอรโบในรถท่ีใชเคร่ืองยนตท่ีไมมีระบบอัดอากาศ การติดต้ังชุดแตงรอบคัน เพื่อใหรถสวยงาม
และเกาะถนน เปนตน ตลอดจนสรางนวัตกรรมดานยานยนตใหม เชน ลอแม็ก ทอไอเสีย โชกอัพ 
เปนตน ซ่ึงสะทอนรถแตงจากสํานักแตงตางๆ ในประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเปนเสมือนภาพตัวแทนท่ีทําให
กลุมเปาหมายสนใจในวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน 

สรุปผลการสัมภาษณ พบวา กลุมผูแตงรถรับรูถึงวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนเพียง
ดานวัฒนธรรมทันสมัยและเทคโนโลยียานยนตจากประเทศญ่ีปุนเทานั้น เชน อุปกรณตกแตงรถ 
และวิธีการตกแตงรถ เปนตน แตไมรับรูเ ร่ืองวัฒนธรรมความมีระเบียบวินัยของชาวญ่ีปุน  
วัฒนธรรมความมานะ วัฒนธรรมความซ่ือสัตยของชาวญ่ีปุน   

โดยมองขามวัฒนธรรมอันดีจากประเทศญี่ปุน เชน การมีระเบียบวินัย ซ่ึงสะทอนจาก
สภาพถนนทุกสายในประเทศญ่ีปุนท่ีไมมีขยะ และมีความราบเรียบตลอดเสน รวมถึงอุปกรณ
ตกแตงสําหรับรถสไตลสตรีทจะตองผานการรับรองมาตรฐานดานมลพิษอีกดวย ซ่ึงสะทอนใหเห็น
ถึงความเอาใสใจตอพลเมืองในประเทศอีกดวย หรือการมานะพยายามของสํานักแตงญ่ีปุนในการ
คิดคนอุปกรณตกแตงท่ีมีประสิทธิภาพสูง และนาเช่ือถือ 
 2)  หนาเปดเนื้อเร่ืองมีสวนชวยถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนอยางไร 

คําตอบสวนใหญท่ีพบจากการวิจัยในกลุมตัวอยางพบวาหนาเปดเนื้อเร่ืองมีความ
นาสนใจดี โดยมักใชภาพเปดดวยรถแตงจากสํานักตางๆ จากญ่ีปุนท่ีสวยงาม เชน การถายภาพแบบ
จัดแสง ภาพแอคช่ันของรถ พรอมภาพประกอบของรถแตงนั้นๆ ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของรถ
หรือความสวยงาม พรอมใชตัวอักษรพิมพขนาดใหญและสีใหโดดเดนข้ึน ชวยใหเกิดแรงดึงดูดใน
การอานบทความ 

DPU



86 

ชัยรัตน มนตรีชัยวิวัฒน (การส่ือสารระหวางบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2557) ประธานคลับ 
Vio Line Group Zone Thonburi ไดใหคําตอบท่ีนาสนใจวา ภาพเปดเนื้อเร่ืองสวยงามและจัดวาง
รูปภาพและเนื้อหาบางสวนไดอยางสัดสวนอยางเปนระเบียบและมีความนาสนใจดี ชวยใหรูวาเนื้อ
เร่ืองตองการสื่อถึงเร่ืองใด และทําใหเกิดความตองการอานในหนาเนื้อเร่ืองตอไป  

สอดคลองกับกิตติพงษ คําลือสาย สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand “ผมชอบภาพ
เปดเนื้อเร่ืองในบทความ Tuning เพราะใชภาพรถแตงท่ีดึงจุดเดนของรถไดอยางสวยงาม และนา
ติดตามในหนาตอไป สวนอักษรพิมพแนวต้ังอาจดูแปลกตาบาง แตก็รับรูวาใชอักษรพิมพใหดูคลาย
อักษรภาษาญ่ีปุน สวนสีสันก็ดูมีความหลากหลายเหมาะสมกับนิตยสารแตงรถ (กิตติพงษ คําลือสาย 
สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand, การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) 

กลุมตัวอยางสวนใหญสนใจเทคนิคการแตงรถสไตลญ่ีปุนจากสํานักแตงตางๆ โดย
สะทอนวัฒนธรรมความทันสมัยดานยานยนตจากประเทศญ่ีปุนไดอยางเดนชัด หนาเปดเนื้อเร่ือง
ของนิตยสาร Option Thailand จึงสรางจุดดึงดูดแกกลุมเปาหมาย โดยเนนเร่ืองอักษรพิมพ เนื้อหา
บางสวนไดอยางเปนระเบียบและนาสนใจติดตาม โดยภาพเนนสะทอนความสวยงามของรถเปน
หลัก หากเปนรถแตงท่ีเสริมประสิทธิภาพเคร่ืองยนต ชวงลาง และอ่ืนๆ มักเนนใชภาพแอคช่ันของ
รถแตงนั้นๆ เชน การวิ่งบนถนน หรือในสนามแขง การเบิรนยางของรถแดร็ก เปนตน ชวยให
กลุมเปาหมายรับรูถึงประสิทธิภาพของรถแตงจากสํานักแตงตางๆ จากประเทศญ่ีปุน และชวยให
เกิดความรูสึกอยากติดตามอานเนื้อเร่ืองนั้นๆ อีกดวย 

3)  หนาเนื้อเร่ืองมีสวนในการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนอยางไร 
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกพบขอมูลวา กลุมตัวอยางสวนใหญสนใจวัฒนธรรมการ

แตงรถดานความทันสมัยและเทคโนโลยีการแตงรถไตลญ่ีปุน ท้ังการเสริมประสิทธภาพเคร่ืองยนต 
หรือความสวยงาม ทําใหติดตามอานเน้ือเร่ืองท่ีกลุมเปาหมายสนใจ โดยเนื้อเร่ืองหรือบทความใน
นิตยสาร Option Thailand ไดอยางนาสนใจ โดยมักใชภาพประกอบอันสวยงาม อธิบายถึงเนื้อเร่ือง
ไดอยางเขาใจงาย พรอมมีกราฟแรงมา ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการแตงรถจากสํานักแตงตางๆ 
รวมถึงภาพการตูนท่ีวาดอธิบายหลักการทํางานของระบบตางๆ ของรถยนตไดอยางเขาใจงาย และมี
ตัวอักษรพิมพภาษาไทยแนวต้ังคลายภาษาเขียนของญ่ีปุน และโดดเดนดานการจัดวางไดอยางเปน
ระเบียบนาสนใจ แมบางบทความจะมีเนื้อหามากและละเอียดก็ตาม 

เวทคู เข็มทอง (การสื่อสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) สมาชิกคารคลับ A31 
Club ไดใหคําตอบท่ีนาสนใจวาในหนาเนื้อเร่ืองนั้นตนเองสนใจเฉพาะเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับ
รถยนตท่ีตนเองใช หรือรถยนตท่ีใชพื้นฐานรถใกลเคียงกัน เพื่อรับรูถึงเทคนิคการแตงรถสไตล
ญ่ีปุน ซ่ึงเนื้อหาบางบทความเน้ือหาคอนขางมาก แตการจัดวางหนาทําไดอยางเปนระเบียบ พรอมมี
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ภาพประกอบ กราฟแรงมา และภาพการตูน ชวยอธิบายเนื้อเร่ืองท่ีเปนเทคนิคการแตงรถท่ีเขาใจยาก
ใหเขาใจงายข้ึน พรอมบางบทความมีการลงราคาของแตง รุนรถท่ีติดต้ัง โดยใชรหัสตัวถังรถ เชน 
S13,14,15 หรือ A31 ชวยใหรูรายละเอียดของอุปกรณตกแตงไดอยางละเอียด  

ผลการศึกษาพบวากลุมเปาหมายสวนใหญสนใจวัฒนธรรมความทันสมัยและ
เทคโนโลยีการแตงรถไตลญ่ีปุน ถึงเทคนิคการแตงรถสไตลญ่ีปุนจากสํานักแตงตางๆ ท้ังการเสริม
ประสิทธิภาพและความสวยงาม ซ่ึงเนื้อหาบางบทความมีเนื้อหามาก โดยนิตยสาร Option Thailand 
จัดวางหนาเนื้อเร่ืองไดอยางเปนระเบียบเปนสัดสวน โดยใชภาพประกอบอันสวยงาม พรอมกราฟ
แรงมา ภาพการตูน เพื่ออธิบายเทคนิคเชิงลึกท้ังการเสริมประสิทธิภาพรถยนตหรือความสวยงาม
จากสํานักแตงตางๆ ไปยังกลุมเปาหมายไดอยางเขาใจงาย  

นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังรับรูถึงวัฒนธรรมความเปนเอกภาพของชาวญ่ีปุน ผานอักษร
พิมพภาษาไทยท่ีจัดวางแนวต้ัง คลายภาษาเขียนของญ่ีปุน รวมถึงเขาใจการเรียกรุนรถดวยการเรียก
ตามรหัสตัวถังตามวัฒนธรรมของญ่ีปุนเชนกัน เชน S13 S14 S15 คือ รถนิสสัน ซิลเวีย เปนตน ซ่ึง
ทางคารคลับ A31 Club Thailand ยังนํารหัสตัวถังของรถนิสสัน เซฟโร มาตั้งเปนช่ือคารคลับท่ี
สะทอนถึงกลุมคนรักนิสสันเซฟโรนั่นเอง  
 4.2.2  การรับรูวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในนิตยสาร Option Thailand ผานเนื้อหาใน
กลุมคารคลับ  
 ผลการสัมภาษณแบบเจาะลึกพบวาเนื้อหาในนิตยสาร Option Thailand มีสวนรวมใน
การถายทอดวัฒนธรรมแตงรถสไตลญ่ีปุนในกลุมตัวอยางท่ีเปนสมาชิกคารคลับดังนี้  
 1) บทความ Machine on Cover มีสวนในการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตล
ญ่ีปุนอยางไร  

สมประสงค คําทองแกว สมาชิกคารคลับ Vios Line Group Zone Thonburi ใหคําตอบ
ท่ีหนาสนใจวา “บทความ Machine on Cover หรือเร่ืองจากปกมีความสวยงาม และมีแรงดึงดูดมาก
จากภาพหนาปกของรถแตงจากญ่ีปุน ท่ีมีความเดนดวยเคร่ืองยนต ชุดแตงรอบคัน หรือการแตงรถ
แบบโหลดเต้ีย ทําใหนาเปดอานในหนาถัดไป พอเปดอานก็ทําใหรูเร่ืองรถและการปรับแตงรถของ
สํานักตางๆ มากข้ึน” (สมประสงค คําทองแกว สมาชิกคารคลับ Vios Line Group Zone Thonburi, 
การส่ือสารระหวางบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2557) 

สอดคลองกับคุณยรรยงค พูนเสริม สมาชิกคารคลับ Siamsubaru “บทความ Machine 
on Cover เปนบทความท่ีมีประโยชนดี เพราะมีสาระความรูดานการปรับแตงเคร่ืองยนตตามแบบ
ญ่ีปุนท่ีลึก ทําใหรูเร่ืองการปรับแตงรถท่ีทันสมัย และนานํารูปแบบมาแตงตามอีกดวย” (คุณยรรยงค 
พูนเสริม สมาชิกคารคลับ Siamsubaru, การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) 

DPU



88 

และอมร แจมจํารัส สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand ไดใหคําตอบท่ีนาสนใจวา 
“ผมแตงรถมาประมาณ 10 กวาป ใชรถฮอนดา ซีวิค ป 2008 แมวาหนาปกของนิตยสาร Option 
Thailand ท้ัง 4 ฉบับ จะไมมีรถท่ีตนเองใชข้ึนหนาปก แตก็เขาใจวาเนื้อหาภายในฉบับจะตองมี
เนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับรถและเคร่ืองยนตท่ีตนเองใช ซ่ึงเนื้อหาเนนเทคนิคการแตงรถที่ทันสมัย เพ่ือ
เพิ่มความแรงหรือสวยงามจากสํานักดังในญ่ีปุน เชน Mugen Spoon J’s Racing” (อมร แจมจํารัส 
สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand, การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) 

บทความ Machine on Cover มีสวนในการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน
ในดานการกระตุนการรับรูของกลุมผูรักการแตงรถดานวัฒนธรรมความทันสมัยของเทคโนโลยี
ยานยนต ซ่ึงสวนใหญสนใจวิธีการปรับแตงรถหรือเครื่องยนตรุนตางๆ และอุปกรณตกแตงรถจาก
ประเทศญ่ีปุนเปนหลัก 
 2) บทความ The Newest Wheel มีสวนในการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตล
ญ่ีปุนอยางไร  

ธนกร ธนภัทรกุล สมาชิกคารคลับ Vios Line Group Zone Thonburi ใหคําตอบวา 
“บทความ The Newest Wheel ใหเห็นถึงลอแม็กรุนใหมจากประเทศญ่ีปุน ท่ีแฝงเทคโนโลยีช้ันสูง
ท้ังกระบวนการออกแบบและผลิต ทําใหลอแม็กสวยงาม ทันสมัย แข็งแกรง ทนทาน ทําใหแตงรถ
ไดอยางสวยงามมากข้ึน” (ธนกร ธนภัทรกุล สมาชิกคารคลับ Vios Line Group Zone Thonburi การ
ส่ือสารระหวางบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2557) 
 สอดคลองกับคณิต สุพรรณนิคม สมาชิกคารคลับ A31 Club Thailand “บทความ The 
Newest Wheel ชวยใหรูวาลอแม็กใหมๆ จากประเทศญ่ีปุนมีอะไรบาง สวยงามเพียงใด ลอแม็ก
เหมาะสําหรับการปรับแตงรถสไตลใด โดยมีการบอกขอมูลลอแม็กอยางละเอียดอีกดวย” (คณิต 
สุพรรณนิคม สมาชิกคารคลับ A31 Club Thailand, การส่ือสารระหวางบุคคล, 18 กันยายน 2557)  

และกิตติพงษ คําลือสาย สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand ยังตอกย้ําดวยวา”
บทความ The Newest Wheel ไดนําเสนออยางเจาะลึกถึงลอแม็กรุนใหมจากประเทศญ่ีปุน ท่ีมี
มากมายหลายแบบหลายสไตลใหเลือกตอการปรับแตง โดยตนเองชื่นชอบการแตงรถสไตลญ่ีปุน
แบบสปอรต ทําใหตนเองสนใจลอแม็กแบบสปอรตรุนใหมๆ จากประเทศญ่ีปุนท่ีมีความสวยงาม 
ทนทาน ทันสมัย แมมีราคาสูงก็ตาม” (กิตติพงษ คําลือสาย สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand, 
การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) 

บทความ The Newest Wheel มีสวนในการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน
ในดานความทันสมัยของเทคโนโลยีการผลิตลอแม็กสปอรตรุนตางๆ จากประเทศญ่ีปุน ท่ีมีความ
สวยงามทันสมัย แข็งแรง ทนทาน มีความนาเชื่อถือ และมีราคาสูง   
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 3) บทความ Tuning มีสวนในการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนอยางไร 
ชัยรัตน มนตรีชัยวิวัฒน ประธานคลับ Vios Line Group Zone Thonburi มีความคิดเห็น

วา “ผมสนใจบทความ Tuning เพราะมีสูตรการแตงรถเพ่ือเสริมประสิทธิภาพ และความสวยงาม
จากสํานักแตงรถประเทศญ่ีปุน เพื่อจะไดแตงรถสไตลญ่ีปุนไดอยางถูกหลัก” (ชัยรัตน มนตรีชัย
วิวัฒน ประธาน Vios Line Group Zone Thonburi, การส่ือสารระหวางบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2557) 
 “ผมสนใจเฉพาะบทความท่ีใหสาระความรูท่ีสามารถปรับใชกับรถที่ผมใชเปนหลัก 
เพราะผมใชรถยนตฮอนดา จึงสนใจเฉพาะสูตรการปรับแตงระบบตางๆ ของรถยนตฮอนดาของ
สํานักแตงตางๆ เทานั้น ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีคอนขางเจาะลึกกวานิตยสารฉบับอ่ืนๆ มาก และสนใจ
บทความ Tuning ท่ีมีสินคาและเทคนิคการแตงรถใหมจากประเทศญ่ีปุน เพื่อดูวามีของแตงท่ีผม
สามารถปรับใชกับรถของผมหรือไม” (อมร แจมจํารัส สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand, การ
ส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) 

ซ่ึงคําตอบของ ชัยรัตน มนตรีชัยวิวัฒน ประธานคลับ Vios Line Group Zone Thonburi 
และ อมร แจมจํารัส สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand มีความสอดคลองกับกลุมตัวอยางอ่ืนๆ 
คือ นพดล วิบูลยเลิศวัฒนะ สมาชิกคารคลับ Siam Subaru ดังนี้ “ผมสนใจเทคนิคความรูใหมๆ จาก
สํานักแตงรถในญ่ีปุน เพราะมีเนื้อหาที่เจาะลึก เขมขน และมีรูปภาพประกอบสวยงาม พรอมบอก
ขอมูลของแตงรถยนตรุนใหม รวมถึงราคาอีกดวย เพราะนิตยสาร Option Thailand โดดเดนในจุดนี้
ตางจากนิตยสารรถซ่ิงฉบับอ่ืนๆ ในประเทศไทย” (นพดล วิบูลยเลิศวัฒนะ สมาชิกคารคลับ Siam 
Subaru, การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) 

บทความ Tuning มีสวนในการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน ในดาน
วัฒนธรรมความทันสมัยของเทคโนโลยียานยนต ดวยเน้ือหาท่ีแนะนําเพราะอุปกรณตกแตงรถและ
วิธีการปรับแตงรถอันทันสมัยท่ีมีการอธิบายขอมูลตางๆ อยางละเอียด มีประสิทธิภาพนาเช่ือถือ ทํา
ใหกลุมผูรักการแตงรถมีความม่ันใจในนวัตกรรมตางๆ จากประเทศญ่ีปุนมากข้ึน 
 4) บทความ Body Contrast มีสวนในการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน
อยางไร  

ธนกร ธนภัทรกุล สมาชิกคารคลับ Vios Line Group Zone Thonburi ใหคําตอบวา 
บทความ Body Contrast ไดเห็นถึงความสวยงามของรถแตงจากญ่ีปุนและนางแบบสาวสุดเซ็กซ่ี
ชาวญ่ีปุน ซ่ึงคลายเปนพริตต้ีรถในงานแสดงรถท่ัวไป โดยตนเองชื่นชอบเพราะไดเห็นถึงความ
สวยงามของรถแตงท่ีดึงจุดเดนดวยนางแบบสาวชาวญ่ีปุน ทําใหเปนการพักสายตาในการอานจาก
เนื้อหาท่ีคอนขางมากตางจากบทความอ่ืน (ธนกร ธนภัทรกุล สมาชิกคารคลับ Vios Line Group 
Zone Thonburi, การส่ือสารระหวางบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2557) 
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 โดยพลสิทธ์ิ พูลศิริ สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand ไดกลาวถึงบทความ Body 
Contrast วา ผูอานท่ีเปนผูชายนาจะชอบบทความนี้ เพราะมีนางแบบสาวจากประเทศญ่ีปุน ซ่ึง
แตงตัวดวยชุดสุดเซ็กซ่ีมาถายรูปรวมกับรถแตงของสํานักแตงรถ ชวยใหเพิ่มความนาสนใจแกรถ
แตง แตอาจมีนอยกวานางแบบสาวชาวญ่ีปุน และอาจลืมสนใจเทคนิคการแตงรถจากประเทศอีก
ดวย (พลสิทธ์ิ พูลศิริ สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand, การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 
2557)  

สอดคลองกับเอกชัย ไพรวงษ สมาชิกคารคลับ A31 Club Thailand ท่ีกลาวถึงบทความ 
Body Contrast วา บทความมีความแตกตางจากบทความอ่ืนๆ มาก ซ่ึงเนนภาพถายมากกวาเนื้อหา
ของการปรับแตงรถของสํานักในญ่ีปุน ท่ีดึงความนาสนใจดวยนางแบบสาวชาวญ่ีปุนท่ีแตงตัวเซ็กซ่ี
มาก ซ่ึงอานแลวคลายเปนบทความที่เนนภาพถายสาวเซ็กซ่ีมากกวาเปนบทความรถแตง (เอกชัย 
ไพรวงษ สมาชิกคารคลับ A31 Club Thailand, การส่ือสารระหวางบุคคล, 18 กันยายน 2557) 

บทความ Body Contrast มีสวนในการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนของ
กลุมผูรักการแตงรถในดานวัฒนธรรมการแตงกายของนางแบบสาวชาวญ่ีปุน ซ่ึงเปล่ียนวัฒนธรรม
ดั้งเดิมจากชุดกิโมโนเปนเส้ือ กระโปรง รองเทาหนัง ซ่ึงแฝงความเซ็กซ่ี ดวยเส้ือรัดรูป คอเวาลึก 
เอวสูง กระโปรงส้ัน เปนตน ชวยสะทอนความนารักเซ็กซ่ีของนางแบบสาวชาวญ่ีปุนไดมากข้ึน ทํา
ใหกระตุนความดึงดูดใหกลุมรักการแตงรถท่ีสวนใหญเปนผูชายไดอยางหนึ่งดวย  
 4.2.3  การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนของกลุมคารคลับ 

หลังการรับรูวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสาร Option Thailand ของกลุม
คารคลับ สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุมคารคลับดังนี้ 
 นวัตกรรม 

จากการศึกษาวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานรูปแบบและเนื้อหานิตยสาร Option 
Thailand ของกลุมคารคลับสวนใหญสนใจในดานตางๆ วัฒนธรรมความทันสมัยของเทคโนโลยี
ยานยนตมากกวาวัฒนธรรมดานอ่ืนๆ เพราะรถของท้ัง 2 ประเทศมีพื้นฐานรถใกลเคียงกัน หรือรุน
เดียวกัน มีอุปกรณตกแตงรถและวิธีการปรับแตงรถท่ีทันสมัย และนาเช่ือถือ  

เวทคู เข็มทอง สมาชิกคารคลับ A31 Club Thailand ชื่นชอบการแตงรถสไตลญ่ีปุน
JDM โดยใหเหตุผลวาตนเองใชรถนิสสัน เซฟโร A31 เพราะเปนรถที่มีจําหนายในญ่ีปุน แตมี
อุปกรณเสริมบางอยางตางกัน เชน สีกระจก ไฟหนา ไฟทาย ชุดภายใน เปนตน พรอมมีสูตรแตง
เคร่ืองยนต ชวงลาง ระบบสงกําลัง รองรับการแตงสไตลแดร็ก ดริฟต และสตรีท จากญ่ีปุนมากมาย 
เชน เทอรโบรุนใหมท่ีเหมาะสําหรับเคร่ืองยนตของรถนิสสัน เซฟโร กลองอีซียูควบคุมการส่ังจาย
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น้ํามันเช้ือเพลิง ไฟจุดระเบิด และควบคุมจังหวะเปด-ปดวาลว เพื่อเพิ่มความแรงรถจากสํานักตางๆ 
ในประเทศญ่ีปุน 

ซ่ึงคําตอบของเวทคู เข็มทอง สมาชิกคารคลับ A31 Club Thailand มีความสอดคลองกับ
กลุมตัวอยางอ่ืนๆ เชน อมร แจมจํารัส สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand ท่ีเห็นวา “ตนเองสนใจ
การแตงรถยนตสไตลญ่ีปุนมานานแลว จึงอยากรูวารถแตงของจากสํานักในญ่ีปุนมีแนวทางการแตง
อยางไร รวมอุปกรณตกแตงจากสํานักแตงฮอนดาโดยเฉพาะอยาง Mugen Spoon J’s Racing ท่ีมีชุด
แตงรอบคัน  ทอไอเสีย  ลอแม็ก คาลิเปอรเบรก  ชุดตกแตงภายใน ท่ีมีความสวยงามและมี
ประสิทธิภาพสูง และวิธีการปรับแตงเครื่องยนตตามแบบ NA และแบบท่ีมีระบบอัดอากาศ (อมร 
แจมจํารัส สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand, การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) 
 เชนเดียวกับกลุมตัวอยางของนพดล วิบูลยเลิศวัฒนะ สมาชิกคารคลับ Siam Subaru ท่ี
ใหเหตุผลสอดคลองกันวา “ผมช่ืนชอบการแตงรถสไตลญ่ีปุนมาก เพราะใชรถซูบารุ Impreza และ
ตกแตงในแนวเรซซ่ิง จึงตองการดูแนวทางของการแตงรถสไตลญ่ีปุน ท้ังการแตงเคร่ืองยนต เบรก 
ชวงลาง ภายนอก ภายใน ตามแบบสํานักแตงช่ือดังในญ่ีปุนอยาง Sti HKS Greddy ท่ีมักผลิตชุด
ขยายความจุกระบอกสูบของเคร่ืองยนต หรือชุดเทอรโบท่ีติดต้ังสะดวก เพื่อเสริมความแรงเพ่ิมข้ึน 
รวมถึงการเพิ่มความสวยงามดวย ลอแม็กรุนใหม การปรับโชกอัพใหเหมาะสมกับการใชงาน
ประเภทตางๆ”  (นพดล วิบูลยเลิศวัฒนะ สมาชิกทีม Siam Subaru, การส่ือสารระหวางบุคคล,16 
ธันวาคม 2557) 
 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับกลุมตัวอยางของ ชัยรัตน มนตรีชัยวิวัฒน ประธาน Vios 
Line Group Zone Thonburi “ตองยอมรับวาในไทยการสไตลแตงรถชากวาในญ่ีปุนมาก พรอมของ
แตงจากญ่ีปุนก็มีมากมายหลายสํานัก จึงอยากรูสูตรแตงรถจากสํานักตางท่ีตนสนใจ เพื่อเปนหลัก
หรือแนวทางในการปรับแตงรถ ซ่ึงผมและเพ่ือนสมาชิกในคารคลับสวนใหญนิยมแตงรถสไตล
ญ่ีปุนท้ังนั้น เชน ลอแม็ก ทอไอเสีย ชุดแตงรอบคัน และอ่ืนๆ ในงบประมาณท่ีไมสูงมาก” (ชัยรัตน 
มนตรีชัยวิวัฒน ประธาน Vios Line Group Zone Thonburi, การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 
2557)  
 การแพรกระจายทางวัฒนธรรม 

ดวยอิทธิพลของวัฒนธรรมความทันสมัยของเทคโนโลยียานยนตการแตงรถสไตล
ญ่ีปุน ทําใหกลุมคารคลับมีการปรับเปล่ียนทัศนคติ เชน การปรับแตงรถใหใกลเคียงรถรุนเดียวกัน
ในประเทศญ่ีปุนมากท่ีสุด ซ่ึงมีอุปกรณบางอยางเพ่ิมหรือแตกตางจากรถรุนเดียวกันในไทย และทํา
ใหเกิดคานิยมดานวัตถุ เชน อุปกรณตกแตงรถจากประเทศญ่ีปุนท่ีมีประสิทธิภาพ นาเช่ือถือ และ
ราคาสูง ทําใหกลุมคารคลับนิยมใชอุปกรณตกแตงรถจากประเทศญ่ีปุนเพิ่มข้ึน  

DPU



92 

เวทคู เข็มทอง สมาชิกคารคลับ A31 Club ใหเหตุผลวาตนเองใชรถนิสสัน เซฟโร A31 
เพราะเปนรถท่ีมีจําหนายในญ่ีปุน แตมีอุปกรณเสริมบางอยางตางกัน เชน สีกระจก ไฟหนา ไฟทาย 
ชุดภายใน เปนตน พรอมมีสูตรแตงเคร่ืองยนต ชวงลาง ระบบสงกําลัง รองรับการแตงสไตลแดร็ก 
ดริฟต และสตรีท จากญ่ีปุนมากมาย จึงไดรูเทคนิคการแตงรถสไตลญ่ีปุนเพิ่มเติม เพื่อนํามาปรับใช
กับรถของตนเอง การติดต้ังของแตงจากญ่ีปุนสําหรับรถนิสสัน เซฟโร เชน โชกอัพ ชุดชวงลาง ชุด
แตงรอบคันจากสํานัก Nismo Bomex B-Wave โดยจะซ้ือของแตงตามแหลงตางๆ หากสินคาใหม
ราคาสูงไปก็จะหาของสินคามือสองเซียงกง หรือซ้ือตอเพื่อนในคลับ (เวทคู เข็มทอง สมาชิกคาร
คลับ A31 Club, การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) 

สอดคลองกับ อมร แจมจํารัส สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand วา  “ผมตกแตงรถ
ฮอนดา ซีวิคในสไตล JDM ตามแบบฮอนดา Civic Type R ซ่ึงผมก็เปล่ียนชุดภายในเปนของรุน 
Civic Type R ท่ีสวยงามกวาชุดภายในของเดิม รวมถึงการเสริมความสวยงามดวยการติดต้ังทอไอ
เสีย และลอแม็ก เพราะอุปกรณตกแตงจากญ่ีปุนมีคุณภาพ นาเช่ือถือ และขายตอไดราคาดวย” (อมร 
แจมจํารัส สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand, การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.26  ภาพเปรียบเทียบหองโดยสารระหวาง Honda Civic ประเทศไทย (ดานบน) กับ Honda 
 Civic Type R ประเทศญ่ีปุน (ดานลาง) ซ่ึงสวยสปอรตและเหนือระดับกวารุนท่ี
 จําหนายในไทย 

เชนเดียวกับกลุมตัวอยางของนพดล วิบูลยเลิศวัฒนะ สมาชิกคารคลับ Siamsubaru ท่ีให
เหตุผลสอดคลองกันวา “ผมช่ืนชอบการแตงรถสไตลญ่ีปุนมาก เพราะใชรถซูบารุ Impreza และ
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ตกแตงในแนวเรซซ่ิง จึงตองการดูแนวทางของการแตงรถสไตลญ่ีปุน ท้ังการแตงเคร่ืองยนต เบรก 
ชวงลาง ภายนอก ภายใน เพราะ Option Thailand เปนนิตยสารหัวนอกท่ีแปลจากนิตยสาร Option 
จากญ่ีปุน จึงอยากรูเทคนิคความรูแบบเจาะลึกจากประเทศตนตํารับในการแตงรถ เชน การเลือกใช
เทอรโบใหเหมาะสม ลอแม็กรุนใหม เทคนิคการปรับแตงชวงลางตามแบบรถแขงในญ่ีปุน”  
(นพดล วิบูลยเลิศวัฒนะ สมาชิกทีม Siamsubaru, การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) 

รวมถึงยังสอดคลองกับกลุมตัวอยางของ ชัยรัตน มนตรีชัยวิวัฒน ประธาน Vios Line 
Group Zone Thonburi “ผมวาผูชายทุกคนท่ีเปดอานนิตยสารรถยนตแตงซ่ิง ตองชอบการแตงรถ
ดวยกันท้ังนั้น ซ่ึงผมและเพ่ือนสมาชิกในคารคลับสวนใหญนิยมแตงรถสไตลญ่ีปุนท่ีมีคุณภาพสูง
ท้ังนั้น เชน ลอแม็ก ทอไอเสีย ชุดแตงรอบคัน และอ่ืนๆ” (ชัยรัตน มนตรีชัยวิวัฒน ประธาน Vios 
Line Group Zone Thonburi, การส่ือสารระหวางบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2557)  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.27  รถยนตในคลับ Vios Line Group Zone Thonburi ลวนแตงรถสไตลญ่ีปุน 
 

 ดวยการติดต้ังลอแม็ก ทอไอเสีย ฝากระโปรงคารบอน ใหคลายรถแตงจากประเทศ
ญ่ีปุน 
 การเรียนรูวัฒนธรรมอ่ืนผานการผสมผสานทางวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมความทันสมัยของเทคโนโลยียานยนตการแตงรถสไตลญ่ีปุน ทําใหกลุมคาร
คลับมีการปรับเปล่ียนความคิด คานิยมของการปรับแตงรถในสไตลญ่ีปุนเพิ่มมากข้ึน และสงผลให
เกิดการยอมรับทางวัฒนธรรมอยางเต็มตัว เชน การปรับแตงเครื่องยนตใหมีประสิทธิสูงกวาเดิม 
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อุปกรณแตงรถจากญ่ีปุนมีประสิทธิภาพ และราคาสูง หลายคนจึงนิยมใชอุปกรณตกแตงของแท ซ่ึง
สะทอนไดถึงฐานะท่ีรํ่ารวยและรสนิยมได  
 นพดล วิบูลยเลิศวัฒนะ สมาชิกคารคลับ Siamsubaru ใหคําตอบท่ีนาสนใจวา “การแตง
รถสไตลญ่ีปุนตางๆ ตนยอมรับในเร่ืองเทคนิคการแตงรถจากสํานักแตงรถตางๆ ในญ่ีปุนท่ีลํ้าสมัย
เทานั้น ซ่ึงตนใชรถซูบารุ อิมเพรซา (GC8) แบบ 2 ประตู ซ่ึงเปนรถสปอรตและรวมเปนสมาชิกใน
ทีม Siamsubaru จึงตองปรับแตงรถใหสวยเดนตามแบบรถแตงในญ่ีปุน สวนการซ่ิงรถแบบมิดไนท
เรซซ่ิง ตนรับรูจากประสบการณจริงในไทย ซ่ึงเม่ือเห็นในนิตยสารก็รูสึกธรรมดา เพราะตนไม
สนใจในการซ่ิงรถในถนนอยูแลว แตอาจมีชวงซ่ิงสัก 1-2 เกียร ในบางคราวเทานั้น” (นพดล วิบูลย
เลิศวัฒนะ สมาชิกทีม Siam Subaru, การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) 
 โดย อมร แจมจํารัส สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand ใหขอคิดเห็นวา “ผมแตงรถ
ฮอนดา ซีวิคในสไตล JDM โดยยึดหลักแตงตามแบบฮอนดา Civic Type R ท่ีมีความสวยงามและ
ความแรงของเคร่ืองยนตท่ีแตกตางจากฮอนดา ซีวิคในบานเรามาก จึงพยายามตกแตงใหเหมือนมาก
ท่ีสุด เพื่อใหรถสวยเดนตามสไตล JDM มากท่ีสุด และหากติดต้ังของแตงก็จะเลือกของแตงสํานัก
ดังของฮอนดาเทานั้น เชน Mugen Spoon J’s Racing เพราะหากติดต้ังของแตงของรถตางแบรนดจะ
โดนเพื่อนในคารคลับลอเลียนได” (อมร แจมจํารัส สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand, การ
ส่ือสารระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) 
 สอดคลองกับ เวทคู เข็มทอง สมาชิกคารคลับ A31 Club ใหเหตุผลวา “ผมใชรถนิสสัน 
เซฟโร A31 เพราะเปนรถที่มีจําหนายในไทยและญ่ีปุน อุปกรณเสริมบางอยางจึงสามารถใชรวมกัน
ได ซ่ึงสํานักแตงตางๆ ในญ่ีปุนผลิตของแตงสําหรับรุนนี้มากมาย แมรถจะเกาแลว โดยในคลับ
เพ่ือนๆ สมาชิกลวนสนใจแตงตามสไตล JDM กัน โดยนิยมหาอะไหลมือสอง เชน สีกระจก ไฟ
หนา ไฟทาย ชุดภายใน เปนตน ซ่ึงมีความแตกตางจากบานเรา เชน กระจกรอบคันของรถรุนนี้ใน
ญ่ีปุนเปนสีชา ตางจากบานเราที่เปนสีปกติ ทําใหหากใครเปล่ียนกระจกสีชามาก็รูเลยวารถตกแตง
ในสไตล JDM สวนเคร่ืองยนตรถรุนนี้มักนิยมใชเคร่ืองยนต 1JZ-GTE 2JZ-GTE มากกวา
เคร่ืองยนตเดิม เพราะมีความทนทาน และประหยัดน้ํามันมากกวา ซ่ึงแตกตางในญ่ีปุนท่ีไมนิยมวาง
เคร่ืองยนตขามสายพันธุ” (เวทคู เข็มทอง สมาชิกคารคลับ A31 Club, การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 
ธันวาคม 2557) 

โดย ชัยรัตน มนตรีชัยวิวัฒน ประธาน Vios Line Group Zone Thonburi ไดใหคําตอบท่ี
นาสนใจวา “ของแตงจากสํานักแตงรถของญ่ีปุนมีคุณภาพและราคาสูง ทําใหเพื่อนในกลุมมีท้ังท่ีซ้ือ
ของแตงแท เชน ลอแม็กขนาด 15 นิ้ว เบาะสปอรต ชุดเกจวัด และบางคนก็ใชของแตงเลียนแบบ ซ่ึง
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หากใครใชของแตงแทก็แสดงถึงฐานะและรสนิยมได” (ชัยรัตน มนตรีชัยวิวัฒน ประธาน Vios 
Line Group Zone Thonburi, การส่ือสารระหวางบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2557)  
 4.2.4  กระบวนการยอมรับวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสาร Option Thailand 
ของกลุมคารคลับ 

เม่ือกลุมผูรักรถทั้ง 4 คารคลับมีการเปดรับขอมูลในนิตยสาร Option Thailand อยาง
ตอเนื่อง จึงเกิดการรับรูวัฒนธรรมดานความทันสมัยของเทคโนโลยีการแตงรถสไตลญ่ีปุน จนเกิด
การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม ซ่ึงจากกระบวนการยอมรับวัฒนธรรม 5 ข้ันตอนคือ ข้ันท่ี 1 ข้ัน
รับรูหรือต่ืนตน (Awareness Stage) กลุมผูรักรถตองการรับรูนวัตกรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนจาก
นิตยสาร Option Thailand เพื่อปรับปรุงแกไขรถใหดีข้ึน ข้ันท่ี 2 ข้ันสนใจ (Interest Stage) กลุมผูรัก
รถพยายามคนควาหาขอมูลรายละเอียดของนวัตกรรมท่ีตนสนใจจากนิตยสาร Option Thailand 
นิตยสารรถยนตฉบับอ่ืนๆ และปรึกษาสมาชิกในกลุมคารคลับท่ียอมรับนวัตกรรม ข้ันท่ี 3 
(Evaluation Stage) กลุมผูรักรถจะนําขอมูลมาไตรตรอง เปรียบเทียบขอดีขอเสีย คาใชจาย เพื่อ
ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน ข้ันท่ี 4 ข้ันทดลอง (Trial Stage) กลุมผูรักรถจะ
ทดลองนวัตกรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานอุปกรณตกแตงจากสํานักแตงรถในประเทศไทย หรือ
ทดลองขับรถจากสมาชิกคารคลับท่ียอมรับนวัตกรรม และข้ันที่ 5 ข้ันการยอมรับ (Adoption Stage) 
กลุมผูรักรถเกิดการยอมรับวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน และสะทอนถึงอัตลักษณการแตงรถ
สไตลญ่ีปุนท่ีทันสมัย 

เวทคู เข็มทอง สมาชิกคารคลับ A31 Club ใหเหตุผลวาสมาชิกสวนใหญนิยมการแตง
รถสไตลญ่ีปุน โดยหาขอมูลจากนิตยสารรถแตง เวปไซตท้ังในและตางประเทศ เพ่ือดูแนวทางการ
แตงอะไรบาง หากเปนแนวทางเดียวกันก็สนใจเปนพิเศษ เชน การแตงเคร่ืองยนต ภายใน หรือชุด
ชวงลาง และถาราคาไมสูงเกินไปก็จะเลือกใช แตถามีราคาแพงก็จะซ้ือของแตงมือสองจากเซียงกง 
หรือหาอะไหลจากเพื่อนในกลุมแทน (เวทคู เข็มทอง สมาชิกคารคลับ A31 Club, การส่ือสาร
ระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) 
 โดย อมร แจมจํารัส สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand กลาววา  “คารคลับฮอนดา
นิยมการแตงสไตลญ่ีปุนแบบ JDM ทําใหเจาของรถฮอนดานิยมแตงกันมาก เพราะรถมีความ
สวยงามทันสมัย แตงเพียงเล็กนอยก็สวยแลว จึงสนใจการแตงรถและหาขอมูลจากนิตยสาร เว็ป
ไซต และเพื่อนในคลับ ซ่ึงหากใครแตงสไตล JDM แบบครบๆ นับวาเปนคนท่ีแตงรถเปนและ
ไดรับความสนใจจากเหลาสมาชิกในคลับ ซ่ึงดวยความนิยมทําใหของแตงสําหรับผมแตงรถฮอนดา 
ซีวิคในไทยมีราคาสูงเกินจริง” (อมร แจมจํารัส สมาชิกคารคลับ Civic Club Thailand, การส่ือสาร
ระหวางบุคคล, 16 ธันวาคม 2557) 
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ชัยรัตน มนตรีชัยวิวัฒน ประธาน Vios Line Group Zone Thonburi ไดใหคําตอบท่ี
นาสนใจวา “รถโตโยตา วีออส ไมมีขายในประเทศญี่ปุน ทําใหการอานนิตยสาร Option Thailand  
จึงดูเพียงเทรนดแฟช่ันใหมจากญ่ีปุน เชน ลอแม็ก การโหลดเต้ีย หรือการทําสี เพ่ือใหรถดูสวยเดน
กวารถทั่วไป โดยการจัดกิจกรรมมีตต้ิงในคลับหากใครแตงรถสวยเดนก็จะเปนตนแบบในการแตง
รถของสมาชิกในกลุม และมีเฟสบุคและไลนกลุมก็มีการอวดสไตลการแตงรถของแตละคน 
อีกดวย” (ชัยรัตน มนตรีชัยวิวัฒน ประธาน Vios Line Group Zone Thonburi, การส่ือสารระหวาง
บุคคล, 26 พฤศจิกายน 2557) 
 นพดล วิบูลยเลิศวัฒนะ สมาชิกคารคลับ Siam Subaru ใหคําตอบท่ีนาสนใจวา “สมาชิก
ในทีมสวนใชรถซูบารุ หลายรุน เชน อิมเพรซา เลกาซ่ี BRZ ซ่ึงมีเคร่ืองยนตสูบนอนรหัส EJ20 ท่ี
แตกตางจากเคร่ืองยนตรถท่ัวไป จึงจําเปนตองหาขอมูลการแตงรถจากญ่ีปุน ท้ังเวปไซตตางประเทศ 
หรือนิตยสารรถแตง Option Thailand หากเปนสูตรแตงรถท่ีตรงกับรุนรถท่ีใชก็จะสนใจมาก สวน
ของแตงก็เนนใชของแท เพราะมีคุณภาพสูงกวา โดยจะซ้ือจากตัวแทนจําหนายของแตงจากประเทศ
ญ่ีปุนในเมืองไทย” (นพดล วิบูลยเลิศวัฒนะ สมาชิกทีม Siam Subaru, การส่ือสารระหวางบุคคล, 16 
ธันวาคม 2557) 
 ในบทท่ี 4 ผูวิจัยพบขอมูลในภาพรวมวา นิตยสาร Option Thailand มีบทบาทในการ
ถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนใน อัตลักษณวัฒนธรรมดานความทันสมัยของเทคโนโลยี 
ยานยนต  อัตลักษณวัฒนธรรมความมีระเบียบวินัย อัตลักษณวัฒนธรรมความเปนเอกภาพ อัต
ลักษณวัฒนธรรมมานะพยายาม อัตลักษณวัฒนธรรมซ่ือสัตย อัตลักษณวัฒนธรรมสมัยใหม เปนตน 
ซ่ึงกลุมคารคลับในการวิจัยสนใจเพียงอัตลักษณวัฒนธรรมดานความทันสมัยของเทคโนโลยียาน
ยนตจากประเทศญ่ีปุนเทานั้น สอดคลองกับบุคลิกของนิตยสาร Option Thailand ท่ีเนนสาระความรู
ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและความสวยงามของรถ ดวยวิธีการปรับแตงและอุปกรณตกแตงท่ี
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การนําเสนอวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต 
Option Thailand ในกลุมคารคลับ” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) จากกลุมตัวอยางจํานวน 12 คน 
และวิเคราะหรูปแบบและเน้ือหาในนิตยสาร Option Thailand ท่ีมีสวนชวยถายทอดวัฒนธรรมการ
แตงรถสไตลญ่ีปุนในกลุมคารคลับ และศึกษาผลของการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน
ผานนิตยสารรถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับ เพ่ือใหทราบถึงการใชส่ือในการถายทอด
วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน ตลอดจนผลของการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน
ของกลุมคารคลับในไทย โดยผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

การสรุปผลการวิจัยนําเสนอเพื่อสะทอนวัตถุประสงค 2 ขอ ไดแก 
1.  เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนําเสนอวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผาน

นิตยสารรถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับ             
2. เพื่อศึกษาผลของการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต 

Option Thailand ในกลุมคารคลับ 
 ขอสรุปท่ี 1 รูปแบบและเนื้อหาในนิตยสาร Option Thailand มีสวนชวยถายทอด
วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในกลุมคารคลับอยางไร 

จากผลการวิจัยท่ีศึกษา ไดคําตอบจากการศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนําเสนอ
วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับจํานวน 4 
คลับ มาวิเคราะหไดสรุปผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

1.1 รูปแบบในนิตยสา Option Thailand มีสวนชวยถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถ
สไตลญ่ีปุนในกลุมคารคลับไดดังนี้ 

จากการศึกษาพบวา นิตยสาร Option Thailand รูปภาพรถแตงท่ีปรากฏในหนาปก
นิตยสาร หนาสารบัญ หนาบรรณาธิการ หนาเปดเนื้อเร่ือง หนาเนื้อเร่ืองของนิตยสาร Option 
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Thailand มีสวนในการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนมากกวา สี และอักษรพิมพ โดย
สรุปไดดังนี้คือ  

วัฒนธรรมดานความทันสมัยและเทคโนโลยี โดยภาพถายเนนใหเห็นถึงอุปกรณตกแตง
ของสํานักตางๆ เชน เทอรโบ ทอไอเสีย ลอแม็ก ชุดแตงรอบคัน เพ่ือเสริมประสิทธิภาพและความ
สวยงามใหสูงกวาเดิม ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงเทคโนโลยีดานยานยนตอันลํ้าสมัยของชาวญ่ีปุนได
อยางชัดเจน  

วัฒนธรรมดานความมานะ จากภาพรถแตงท่ีติดต้ังอุปกรณตกแตงจากประเทศญ่ีปุนท่ีมี
คุณภาพสูง ใชงานสะดวก ทนทาน นาเช่ือถือ ทีมงานวิจัยและออกแบบจากสํานักแตงตางๆ ตอง
ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑหลายคร้ัง ท้ังในหองปฏิบัติการและสนามทดสอบ เพื่อใหได
อุปกรณตกแตงใหมท่ีมีคุณภาพสูงสูกลุมเปาหมาย 

วัฒนธรรมดานความเปนเอกภาพ ภาพรถแตงในนิตยสาร Option Thailand มักใช
รถยนตสปอรตรุนใหมหรือยอดนิยมจากประเทศญ่ีปุนเปนสวนใหญ พรอมไดรับการตกแตงเพิ่ม
ความสวยงามและประสิทธิภาพจากสํานักแตงในประเทศญ่ีปุน และใชอุปกรณแตงรถจากประเทศ
ญ่ีปุนเทานั้น ซ่ึงสะทอนถึงความเปนเอกภาพที่มีความเปนชาตินิยมของชาวญ่ีปุนไดเปนอยางดี สวน
อักษรพิมพบางสวนเปนแบบอักษรพิมพเรียงแนวต้ังตามแบบอักษรภาษาญี่ปุน และการใชภาพ
การตูนดวยลายเสนแบบญ่ีปุน เพื่อสรางความบันเทิง แสดงถึงวัฒนธรรมความเปนเอกภาพไดเปน
อยางดี  

วัฒนธรรมดานความมีระเบียบวินัย จากภาพรถวิ่งบนถนนในประเทศญ่ีปุนจะเห็นถึง
ความสะอาด และบานเมืองท่ีมีระเบียบ ตลอดจนถนนท่ีเรียบ ซ่ึงสะทอนถึงความมีระเบียบวินัยสูง
ของชาวญ่ีปุน และการเอาใจใสตอพลเมืองของรัฐบาลญ่ีปุน และอุปกรณตกแตงบางชนิดอยาง ทอ
ไอเสีย จําเปนตองผานการรับรองมาตรฐานดานการควบคุมมลพิษอีกดวย ทําใหสํานักแตงผลิต
อุปกรณตกแตงโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพควบคูกับการควบคุมลดมลพิษและเสียงรบกวนใหไดตาม
มาตรฐานกําหนด  

วัฒนธรรมกลุมยอย (Sub-Culture) มีวัฒนธรรมบางอยางท่ีขัดแยงกับวัฒนธรรมของ
ชาวญ่ีปุนแบบดั้งเดิม เชน การประลองความเร็วของเหลานักซ่ิงชาวญ่ีปุนท่ีใชถนนทางดวนวังกังใน
ยามค่ําคืน ซ่ึงรถแตงบางคันปรับแตงผิดกฎหมาย และขับรถเกินท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงเปนคานิยม
ของวัฒนธรรมองคการท่ีขัดแยงกับคานิยมหลักของชาวญ่ีปุนท่ัวไป 

จากการศึกษาพบวา นิตยสาร Option Thailand มีบทบาทในการถายทอดวัฒนธรรมดาน
ความทันสมัยและเทคโนโลยี วัฒนธรรมดานความมานะ วัฒนธรรมดานความเปนเอกภาพ 
วัฒนธรรมดานความมีระเบียบวินัย และวัฒนธรรมกลุมยอยท่ีขัดแยงกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของญ่ีปุน 
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แตจากการศึกษาพบวากลุมคารคลับสนใจวัฒนธรรมดานความทันสมัยและเทคโนโลยีมากกวา
วัฒนธรรมอ่ืนๆ เพราะเปนวัฒนธรรมท่ีเห็นชัดเจนมากกวาวัฒนธรรมอ่ืนๆ ในนิตยสาร Option 
Thailand เพราะกลุมคารคลับสนใจและมีเปาหมายการปรับแตงรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
สวยงามตามแบบญ่ีปุนเปนหลัก จึงมองขามวัฒนธรรมอ่ืนๆ ของญ่ีปุนไป  

1.2  เนื้อหาในนิตยสาร Option Thailand มีสวนชวยถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถ
สไตลญ่ีปุนในกลุมคารคลับดังรายละเอียดตอไปนี้ 

จากผลการวิจัยท่ีศึกษาจากกลุมคารคลับจํานวน 4 คลับ ไดคําตอบจากการศึกษาเนื้อหา
บทความ  Machine on Cover The Newest Wheel บทความ  Tuning และ  Body Contrast ของ
นิตยสารรถยนต Option Thailand มีสวนในการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนสรุป
ดังตอไปนี้ 

วัฒนธรรมดานความทันสมัยและเทคโนโลยี เนื้อหาในนิตยสารมีความเขมขนถึงการ
แนะนํานวัตกรรมการแตงรถ หรืออุปกรณตกแตงรถจากประเทศญ่ีปุนอยางละเอียด ท้ัง ช่ืออุปกรณ 
คุณสมบัติ จุดเดน และราคา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและความสวยงาม ซ่ึงเกิดจากความกาวหนาดาน
เทคโนโลยียานยนตจากประเทศญ่ีปุน ชวยใหผลิตภัณฑมีคุณภาพและนาเช่ือถือสูง  

วัฒนธรรมดานความมานะ ในบทความ Tuning มีเนื้อหาแนะนําอุปกรณแตงรถและ
เทคนิคการแตงรถสไตลญ่ีปุนจากสํานักแตงช้ันนําในญ่ีปุน ท่ีมีคุณสมบัติ คุณภาพสูง ใชงานสะดวก 
ทนทาน นาเช่ือถือ และราคาสูง ซ่ึงลวนเกิดจากการสรางสรรคของทีมงานวิจัยและออกแบบจาก
สํานักแตงตางๆ ตองทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ท้ังในหองปฏิบัติการและ
สนามทดสอบจริง โดยนักแขงช้ันนํา เพื่อใหไดอุปกรณตกแตงใหมท่ีมีคุณภาพสูงใหกลุมเปาหมาย
ม่ันใจในประสิทธิภาพ 

วัฒนธรรมดานความเปนเอกภาพ บทความ Tuning สํานักแตงรถตางๆ ในญ่ีปุนลวน
ผลิตอุปกรณตกแตงรถเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพรถในประเภทตางๆ ตอบสนองการใชงานของ
กลุมเปาหมายอันแตกตาง ซ่ึงทุกสํานักแตงรถในญ่ีปุนลวนพัฒนาและออกแบบจากประสบการณท่ี
ส่ังสมมาจากสนามแขงรถประเภทตางๆ ทําใหไดอุปกรณตกแตงรถยนตท่ีมีคุณภาพสูง ท่ีเกิดจาก
ฝมือการสรางสรรคของชาวญ่ีปุน ใชวัตถุดิบในประเทศญ่ีปุน ซ่ึงมีราคาสูง และไดรับความนิยมสูง
กวาอุปกรณตกแตงจากตางประเทศ 

บทความสวนใหญก็จะแนะนําอุปกรณตกแตงรถสําหรับรถยนตรุนใหมและยอดนิยม
จากประเทศญ่ีปุนเปนหลัก ซ่ึงสะทอนถึงความเปนเอกภาพที่มีความเปนชาตินิยมของชาวญ่ีปุน 
ไดเปนอยางดี และสอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษาผานอักษรพิมพเรียงแนวต้ังตามแบบอักษร
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ภาษาญ่ีปุน และการใชภาพการตูนดวยลายเสนแบบญ่ีปุน เพื่อสรางความบันเทิง แสดงถึงวัฒนธรรม
ความเปนเอกภาพไดเปนอยางดี  

นอกจากนี้เนื้อหาบางสวนในนิตยสาร Option ประเทศญ่ีปุนนิยมเรียกรุนรถตางๆ ดวย
การเรียกตามรหัสตัวถังรถแทน เชน JZA80 คือรหัสตัวถังของรถโตโยตา SUPRA หรือ ECR33 
รหัสตัวถังของรถนิสสัน SKYLINE เปนตน ซ่ึงสามารถส่ือสารในกลุมของคนผูรักการแตงรถสไตล
ญ่ีปุนไดเขาใจ สะทอนความเปนเอกภาพที่เสมือนเปนขอตกลงรวมกันของชาวญ่ีปุนท่ีรักการแตงรถ
สไตลญ่ีปุน 

วัฒนธรรมดานความซ่ือสัตย เนื้อหาในบทความตางๆ ลวนอธิบายขอมูลอุปกรณตกแตง
รถและวิธีการปรับแตงรถอยางละเอียด ท้ัง ช่ือสํานักแตง เบอรโทรศัพทติดตอ ช่ือเว็บไซต ช่ือ
ผลิตภัณฑ ราคา รุนรถท่ีสามารถติดต้ังได รวมถึงภาพสินคาจริง เพื่อใหกลุมเปาหมายไดทราบ
รายละเอียดของผลิตภัณฑกอนตัดสินใจ ซ่ึงสะทอนถึงความซ่ือสัตยสํานักแตงตางๆ ในญ่ีปุนไดเปน
อยางดี 

วัฒนธรรมดานความมีระเบียบวินัย เนื้อหาในบทความบางบทความอธิบายอุปกรณ
ตกแตงรถบางชนิด เชน ชุดเฮดเดอร ทอไอเสีย และอ่ืนๆ จากสํานักแตงตางๆ ในญ่ีปุน พัฒนาและ
ออกแบบ โดยคํานึงถึงการรับรองการตรวจสภาพรถในประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเนนเร่ืองการคายระบบไอ
เสียและเสียงใหไดมาตรฐานท่ีกําหนด ทําใหสํานักแตงรถตางๆ ผลิตอุปกรณตกแตงท่ีไดมาตรฐาน
มาจากโรงงาน ซ่ึงสะทอนถึงความมีระเบียบวินัยตอการรับผิดชอบตอสังคมของสํานักแตงๆ ใน
ญ่ีปุน และผูบริโภคชาวญ่ีปุน 

วัฒนธรรมกลุมยอย (Sub-Culture) มีวัฒนธรรมบางอยางท่ีขัดแยงกับวัฒนธรรมของ
ชาวญ่ีปุนแบบดั้งเดิม เชน การประลองความเร็วของเหลานักซ่ิงชาวญ่ีปุนท่ีใชถนนทางดวนวังกังใน
ยามค่ําคืน ซ่ึงรถแตงบางคันปรับแตงผิดกฎหมาย และขับรถเกินท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงเปนคานิยม
ของวัฒนธรรมองคการท่ีขัดแยงกับคานิยมหลักของชาวญ่ีปุนท่ัวไป วัฒนธรรมการแตงกายของสาว
ญ่ีปุนท่ีเนนความเซ็กซ่ี ซ่ึงสะทอนวัฒนธรรมสมัยใหมท่ีขัดแยงกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของญ่ีปุน 

ผลการวิจัยสรุปไดวากลุมคารคลับท่ีศึกษารับรูถึงวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผาน
เนื้อหาของนิตยสารรถยนต Option Thailand ในดานความทันสมัยและเทคโนโลยีดานยานยนตจาก
ประเทศญ่ีปุนมากสุด เพราะเนื้อหาในนิตยสารเนนเทคนิคการปรับแตงรถรูปแบบตางๆและอุปกรณ
ตกแตงคุณภาพสูง และนาเช่ือถือ ซ่ึงตอบโจทยความตองการของกลุมคารคลับท่ีตองการหาวิธีการ
หรืออุปกรณตกแตงรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสวยงาม จนอาจทําใหมองขามวัฒนธรรม
ดานอ่ืนๆ เชน ความมานะพยายาม ความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตยของชาวญ่ีปุนไป 
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ขอสรุปท่ี 2 ผลของการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต 
Option Thailand ในกลุมคารคลับ 
 จากผลการสัมภาษณเชิงลึก In-depth Interview ของกลุมตัวอยางในการวิจัยท่ีเปนผูรัก
การแตงรถยนตในกลุมคารคลับ ผานตัวแทนคารคลับจํานวน 4 กลุม ผลการวิจัยพบวาการถายทอด
วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option Thailand ในกลุมคารคลับกอใหเกิด
การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมสรุปไดดังนี้ 

1) อัตลักษณ 
การถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสาร Option Thailand ในกลุม

คารคลับท้ัง 4 กลุม กอใหเกิดการสรางอัตลักษณเฉพาะของกลุมคารคลับข้ึนดังตอไปนี้  
A31 Club Thailand ตัวแทนกลุมคนรักรถนิสสัน เซฟโร รถยนตซีดานท่ีมีจําหนายใน

ประเทศไทยและญ่ีปุน มีพื้นฐานเคร่ืองยนต ระบบสงกําลัง ชวงลางใกลเคียงกัน สมาชิกในกลุมคาร
คลับสวนใหญช่ืนชอบความเร็ว มีความทันสมัยในการปรับแตงรถ โดยนิยมเปล่ียนเคร่ืองยนตของ
โตโยตา เพื่อรองรับการใชงาน หรือการแขงขันดริฟท แดร็ก และอ่ืนๆ โดยการตกแตงเพ่ิมความ
สวยงาม เนนการตกแตงสไตล JDM ดวยการใชอุปกรณตกแตงจากประเทศญ่ีปุนท้ังหมด  

Civic Club Thailand ตัวแทนกลุมคนรักรถฮอนดา  ซีวิค  รถยนตซีดานท่ีมีระบบ
ขับเคล่ือนลอหนาท่ีมีจําหนายในประเทศไทยและญ่ีปุน เคร่ืองยนต ระบบสงกําลัง ชวงลาง และ
อ่ืนๆ มีพื้นฐานใกลเคียงกัน แตในประเทศญ่ีปุนมีรุนพิเศษ ซ่ึงมีเคร่ืองยนตท่ีแรงมาและแรงบิดสูง
กวา ภายในสวยสปอรตกวารุนปกติ สมาชิกในกลุมคารคลับสวนใหญช่ืนชอบความเร็วและการแตง
รถ จึงนิยมปรับแตงใหคลายรุนพิเศษมากท่ีสุด และนิยมปรับแตงเคร่ืองยนตเดิมแบบไมมีระบบอัด
อากาศใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการใชงาน และการแขงขัน เชน เซอรกิต หรือแดร็ก 

Siamsubaru ตัวแทนกลุมคนรักรถซูบารุ รถยนตซีดานท่ีมีระบบขับเคล่ือน 4 ลอ ซ่ึงรถมี
จําหนายในประเทศไทยและญ่ีปุน สมาชิกในกลุมคารคลับสวนใหญคอนขางมีฐานะ และรสนิยม 
เพราะรถมีราคาคอนขางสูง ช่ืนชอบความเร็ว  และรักการแตงรถ จึงนิยมปรับแตงรถใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน เชน การเปล่ียนขนาดเทอรโบ การขยายความจุกระบอกสูบ เปนตน เพื่อรองรับ
การใชงานในชีวิตประจําวัน และการแขงขันแดร็ก เซอรกิต และแรลล่ี พรอมปรับแตงใหสวยงาม
ตามแบบฉบับ JDM ดวยอุปกรณตกแตงรถจากสํานักแตงรถช้ันนําในประเทศญ่ีปุน เชน STI Zero 
Sport เปนตน โดย 

Vios Line Group Zone Thonburi ตัวแทนกลุมคนรักรถโตโยตา วีออส รถยนตซีดาน
ขนาดเล็กท่ีไมมีจําหนายในประเทศญ่ีปุน แตเคร่ืองยนต และระบบชวงลางมีพื้นฐานใกลเคียงกัน
หลายรุน สมาชิกในกลุมคารคลับสวนใหญช่ืนชอบความเร็ว รักการแตงรถสไตลญ่ีปุนท่ีทันสมัย  
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จึงปรับแตงในสไตล JDM พรอมปรับแตงเคร่ืองยนต และระบบชวงลางใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
รองรับการใชงาน และการแขงขันแดร็ก และเซอรกิต 

2)  นวัตกรรม 
จากผลสัมภาษณทําใหพบวา กลุมคารคลับในไทยสวนใหญท่ีรักการแตงรถสไตลญ่ีปุน 

และมีขอมูลและความรูดานรถยนตในระดับหนึ่ง ทําใหรับรูขอมูลตางๆ ในเนื้อหาของนิตยสาร 
Option Thailand ท่ีคอนขางลึกไดอยางเขาใจ โดยนิตยสาร Option Thailand ถายทอดวัฒนธรรมการ
แตงรถสไตลญ่ีปุน โดยสรางภาพตัวแทนท่ีกลุมเปาหมายสนใจ ดวยภาพรถแตงจากสํานักตางๆ ท่ี
เสริมประสิทธิภาพรถและความสวยงาม ซ่ึงเกิดการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมของคารคลับมีความ
แตกตางตามบริบทของคารคลับ รุนรถ ฐานะ ดังตอไปนี้ 

A31 Club Thailand ตัวแทนกลุมคนรักรถนิสสัน เซฟโร ซ่ึงเปนรถยนตชวงยุคป 90 ท่ีมี
จําหนายในไทยและญ่ีปุน จึงนิยมติดต้ังอุปกรณตกแตงตามแบบญ่ีปุน เชน สีกระจก ไฟหนา ไฟทาย 
ชุดภายใน เปนตน พรอมมีสูตรแตงเคร่ืองยนต ชวงลาง ระบบสงกําลัง โดยนิยมแตงรถสไตลญ่ีปุน
ในสไตล JDM แดร็ก ดริฟท เพื่อใหสวยงามและมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม จึงสะทอนถึงอัตลักษณ
ของคารคลับท่ีเปนกลุมผูรักรถที่ช่ืนชอบการแตงรถนิสสัน เซฟโร คลายกัน นิยมการปรับแตงรถให
ความสวยงามตามแบบรถยนตญ่ีปุน และช่ืนชอบความแรงดวยการปรับแตงเคร่ืองยนตเทอรโบใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน มีฐานะแตกตางกัน  

Civic Club Thailand ตัวแทนกลุมคนรักรถฮอนดา ซีวิค ซ่ึงเปนรถท่ีมีจําหนายในไทย
และญ่ีปุน สมาชิกสวนใหญนิยมแตงสไตล JDM โดยยึดหลักแตงตามแบบฮอนดา ซีวิค ไทรป อาร 
ท่ีมีความสวยงามและความแรงของเคร่ืองยนตท่ีแตกตางจากฮอนดา ซีวิคในไทย เพื่อใหรถสวยเดน
ตามสไตล JDM มากท่ีสุด เชน ชุดแตงรอบคัน ลอแม็ก คาลิเปอรเบรก เปนตน รวมถึงสูตรแตงจาก
สํานักแตงรถช้ันนํา เชน การติดต้ังเทอรโบในเคร่ืองยนตแบบ NA การเสริมความแรงและความ
ทนทานใหเคร่ืองยนต การติดต้ังโชกอัพใหเหมาะสมกับการใชงานอันหลากหลาย จึงสะทอนถึง 
อัตลักษณของกลุมผูรักรถที่ช่ืนชอบการแตงรถฮอนดา ซีวิคคลายกัน นิยมปรับแตงเคร่ืองยนตสไตล 
NA ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน มีความทันสมัย และมีคานิยมใชอุปกรณตกแตงแทจากประเทศญ่ีปุนท่ี
สะทอนถึงฐานะการเงินและรสนิยม   

Siamsubaru ตัวแทนกลุมคนรักรถซูบารุ ซ่ึงในคารคลับมีรถซูบารุหลายรุน และเปนแบ
รนดท่ีใชเคร่ืองยนตสูบนอนรหัส EJ20 จึงจําเปนตองศึกษาขอมูลการปรับแตงรถ เชน ตามแบบ
สํานักแตงช่ือดังในญ่ีปุนอยาง  Sti HKS Greddy ท่ี มักผลิตชุดขยายความจุกระบอกสูบของ
เคร่ืองยนต หรือชุดเทอรโบท่ีติดต้ังสะดวก เพื่อเสริมความแรงเพ่ิมข้ึน รวมถึงการเพิ่มความสวยงาม
ดวย ลอแม็กรุนใหม การปรับโชกอัพใหเหมาะสมกับการใชงานประเภทตางๆ จึงสะทอนถึง 
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อัตลักษณของกลุมผูรักรถที่ช่ืนชอบการแตงรถยนตขับเคล่ือน 4 ลอ เปนผูช่ืนชอบความเร็วท่ีมี
เอกลักษณเฉพาะตัว มีความทันสมัย และมีฐานะ และคานิยมใชอุปกรณตกแตงแทจากประเทศญ่ีปุน
เทานั้น   

Vios Line Group Zone Thonburi ตัวแทนกลุมคนรักรถโตโยตา วีออส ซ่ึงรถยนตโต
โยตา วีออส ไมมีจําหนายในประเทศญ่ีปุน สมาชิกสวนใหญจึงเลือกศึกษาเฉพาะการปรับแตงรถ
ตามเทรนดแฟช่ันจากญ่ีปุน เชน ลอแม็ก การโหลดเต้ีย การทําสีรถ เปนตน เพื่อเพิ่มความสวยงาม
ตามสไตลญ่ีปุนใหเขากับยุคสมัยเปนหลัก จึงสะทอนถึงอัตลักษณของกลุมผูรักรถท่ีช่ืนชอบการแตง
รถโตโยตา วีออสคลายกัน ชอบแตงรถใหโดดเดน มีความทันสมัย และมีฐานะแตกตางกัน   

3)  การแพรกระจายทางวัฒนธรรม 
กลุมคารคลับในไทยสวนใหญท่ีรักการแตงรถสไตลญ่ีปุนนําเอาวัฒนธรรมดานความ

ทันสมัยของเทคโนโลยียานยนตจากประเทศญ่ีปุนมาปรับใชกับรถตนเอง และรับรูถึงความเปน
เอกภาพหรือคานิยมความเปนชาตินิยมของชาวญ่ีปุนมาก ซ่ึงมีการการแพรกระจายทางวัฒนธรรม
ของกลุมคารคลับท้ัง 4 กลุมดังนี้  

A31 Club Thailand ตัวแทนกลุมคนรักรถนิสสัน เซฟโร ซ่ึงรถรุนนี้เปนรถท่ีมีจําหนาย
ในไทยและญ่ีปุน ทําใหเกิดคานิยมในการแตงรถใหเหมือนรถรุนนี้ในญ่ีปุน บางคนซ้ืออะไหลและ
อุปกรณตกแตง เชน สีกระจก ไฟหนา ไฟทาย ชุดภายใน เปนตน พรอมมีสูตรแตงเคร่ืองยนต ชวง
ลาง ระบบสงกําลัง รองรับการแตงสไตลแดร็ก ดริฟต และสตรีท จากญ่ีปุนมากมาย ดานความ
ทันสมัยของเทคโนโลยีก็นํามาปรับใชกับรถ โดยเนนการติดต้ังของแตงจากญี่ปุนสําหรับรถนิสสัน 
เซฟโร เชน โชกอัพ ชุดชวงลาง ชุดแตงรอบคันจากสํานัก Nismo Bomex B-Wave โดยจะซ้ือของ
แตงตามแหลงตางๆ หากอุปกรณตกแตงใหมราคาสูงไปก็จะหาของสินคามือสองเซียงกง หรือซ้ือ
ตอเพ่ือนในคลับ 

Civic Club Thailand ตัวแทนกลุมคนรักรถฮอนดา ซีวิค สมาชิกสวนใหญมีคานิยมใน
แตงสไตล JDM โดยยึดหลักแตงตามแบบฮอนดา ซีวิค ไทรป อาร ท่ีมีความสวยงามและความแรง
ของเคร่ืองยนตท่ีแตกตางจากฮอนดา ซีวิคในบานเรา หากแตงรถสไตล JDM แบบครบครัน และใช
ของแตงแทก็จะไดรับการยกยองจากเพื่อนสมาชิกในคารคลับ ซ่ึงสะทอนถึงฐานะ และรสนิยมของ
เจาของรถไดเปนอยางดี  

Siamsubaru ตัวแทนกลุมคนรักรถซูบารุ ซ่ึงรถซูบารุมีจําหนายในไทยและญ่ีปุน ซ่ึงมี
เอกลักษณเดนดานเคร่ืองยนต และมีวิธีการปรับแตงเฉพาะตัว โดยสํานักแตงจากญ่ีปุนสําหรับรถซู
บารุมีมากมายและมีวิธีการปรับแตงอันทันสมัยแตกตางกัน สมาชิกในกลุมจึงเลือกการแตงรถ
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ตามแตละสํานักท่ีช่ืนชอบ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและความสวยงามใหสูงข้ึน เชน ติดต้ังชุดเทอรโบ
รุนใหม ลอแม็กรุนใหม โดยเนนอุปกรณตกแตงแทจากญ่ีปุนเปนหลัก เพราะมีคุณภาพนาเช่ือถือกวา  

Vios Line Group Zone Thonburi ตัวแทนกลุมคนรักรถโตโยตา วีออส ซ่ึงรถยนตโต
โยตา วีออส ไมมีจําหนายในประเทศญ่ีปุน สมาชิกสวนใหญจึงเลือกศึกษาเฉพาะการปรับแตงรถ
ตามเทรนดแฟช่ันสมัยใหมจากญ่ีปุน เชน ลอแม็ก นอตลอ ทอไอเสีย เปนตน เพื่อนํามาปรับใชในรถ
โตโยตา วีออส ไดอยางลงตัว  
 4)  การเรียนรูวัฒนธรรมอ่ืนผานผสมผสานทางวัฒนธรรม 

จากผลการวิจัยสรุปวา กลุมคารคลับในไทยสวนใหญนิยมใชรถยนตจากประเทศญ่ีปุน 
รับวัฒนธรรมความทันสมัย และชื่นชอบวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน ซ่ึงสะทอนความเปน
เอกภาพหรือชาตินิยมความเปนญ่ีปุน ผานองคประกอบตางๆ ในนิตยสาร Option Thailand ทําให
เกิดการเรียนรูวัฒนธรรมอ่ืนผานการผสมผสานทางวัฒนธรรมของกลุมคารคลับท้ัง 4 คลับดังนี้ 

A31 Club Thailand ตัวแทนกลุมคนรักรถนิสสัน เซฟโร เกิดการรับรูวัฒนธรรมการ
แตงรถสไตลญ่ีปุน โดยอุปกรณแตงรถจากประเทศญ่ีปุนจะเปนทางเลือกอันดับแรกในการปรับแตง
รถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสวยงาม หากอุปกรณตกแตงรถใหมราคาสูงไปก็จะหาของ
อุปกรณตกแตงรถมือสองจากเซียงกง หรือซ้ือตอเพื่อนในคลับ โดยใหความนิยมตออุปกรณของ
แตงจากประเทศอ่ืนคอนขางนอย ตลอดจนเกิดการยอมรับวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนใหมๆ 
อยูเสมอ  

Civic Club Thailand ตัวแทนกลุมคนรักรถฮอนดา ซีวิค เกิดการรับรูวัฒนธรรมการแตง
รถสไตลญ่ีปุน โดยเนนเร่ืองวัตถุนิยมทางวัฒนธรรมผานอุปกรณตกแตงรถจากสํานักแตงรถฮอน
ดาโดยเฉพาะ จนเกิดคานิยมวาใครแตงรถฮอนดาไดครบตามสไตล JDM ก็จะสะทอนภาพลักษณ
ความรักท่ีมีของรถแบรนดฮอนดาตอสมาชิกภายในกลุมมากอีกดวย โดยกลุมคนรักรถฮอนดามี
จํานวนมากในไทย สงผลใหการตลาดของอุปกรณตกแตงรถฮอนดาในไทยมีการแขงขันสูง ทําให
ราคาอุปกรณตกแตงรถรุนนี้ขยับสูงข้ึนดวย ซ่ึงสะทอนถึงฐานะท่ีรํ่ารวยของกลุมคารคลับไดเปน
อยางดี 

Siamsubaru ตัวแทนกลุมคนรักซูบารุ เกิดการรับรูในเร่ืองเทคนิคการแตงรถจากสํานัก
แตงรถตางๆ ในญ่ีปุนอันทันสมัยเทานั้น ซ่ึงสมาชิกมีคานิยมในการใชอุปกรณตกแตงแทจาก
ประเทศญ่ีปุนเปนหลัก เพราะมีคุณภาพและความนาเช่ือถือสูง สวนการซ่ิงรถแบบมิดไนทเรซซ่ิง
ของชาวญ่ีปุนก็รับรู แตไมสนใจเพราะกลุมคารคลับเนนรวมตัวทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รวมกลุมพบปะสังสรรคกันประจําป  
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Vios Line Group Zone Thonburi ตัวแทนกลุมคนรักรถโตโยตา ดวยอุปกรณแตงรถจาก
สํานักแตงญ่ีปุนมีคุณภาพและราคาสูง และฐานะของสมาชิกในกลุมแตกตางกัน สงผลบางคนที่มี
ฐานะดีใชอุปกรณตกแตงแทจากประเทศญ่ีปุน เชน ลอแม็กขนาด 15 นิ้ว เบาะสปอรต ชุดเกจวัด 
และบางคนก็ใชอุปกรณแตงรถเลียนแบบเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการแตงรถสไตลญ่ีปุน และหาก
ใครใชอุปกรณแตงรถแทก็แสดงถึงฐานะและรสนิยมไดเปนอยางดี ทําใหอัตลักษณของของกลุมมี
วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนท่ีมีความหลากหลายกันมาก 
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 คารคลับ 
 

อัตลักษณ 
ผลของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

นวัตกรรม การแพรกระจายทางวัฒนธรรม การเรียนรูวัฒนธรรมอื่นผานการผสมผสานทางวัฒนธรรม 

 
A31 Club 
Thailand 

-  ชื่นชอบความเร็ว 
-  รักการแตงรถ 
-  นิยมความทันสมัย 
-  มีความเปนเอกภาพ 
-  นิยมการแตงรถสไตล JDM และแดร็ก  

-  นิยมปรับแตงรถดวยอุปกรณตกแตงและสูตรแตง
เครื่องยนต ชวงลางจากสํานักแตงในประเทศญี่ปุน 
เชน ชุดเทอรโบสําหรับเครื่องตระกูล RB และ JZ 

-  นิยมเปลี่ยนเครื่องยนตขามคาย 

-  เกิดคานิยมการแตงรถใหเหมือนรถแตงในญี่ปุนใหมาก
สุด 

- สมาชิกเขาใจถึงความเปนญี่ปุน เชนการเรียกชื่อรุนรถ
ตามตัวถังรถเหมือนในญี่ปุน 

-  อุปกรณแตงหรือเทคนิคการจากญี่ปุนจะเปนทางเลือกแรก 
-  มีชองทางการเฟนหาอุปกรณแตงรถหรือรานตกแตงใน
ไทยมากมาย 

-  เกิดการรวมตัวทํากิจกรรมที่เปนประโยชน เชน นําสิ่งของ
ใหแกเด็กกําพรา หรือแขงรถในสนาม 

 
Civic Club 
Thailand 

-  ชื่นชอบความเร็ว 
-  รักการแตงรถสไตล JDM 
-  มีฐานะดี 
-  นิยมความทันสมัย 
-  มีความเปนเอกภาพ 

-  นิยมการปรับแตงในสไตล JDM  การแตงเครื่องยนต
ใหพลังสูงขึ้นทั้งแบบ NA และการติดตั้งระบบอัด
อากาศ รวมถึงลอแม็กรุนใหมจากญี่ปุน 

- เกิดคานิยมหากแตงรถสไตล JDM ครบทุกจุดและ 
ใชของแทจะไดรับการยกยองจากกลุมคารคลับเปน
อยางดี 

- สมาชิกเขาใจถึงความเปนญี่ปุน เชนการเรียกชื่อรุนรถ
ตามตัวถังรถเหมือนในญี่ปุน 

-  อุปกรณแตงรถหรือเทคนิคการแตงรถจากญี่ปุนจะเปน
ทางเลือกอันดับแรก 

-  มีชองทางการเฟนหาอุปกรณแตงรถหรือรานตกแตงใน
ไทยมากมาย 

 
 

Siam 
subaru 

 

-  ชื่นชอบความเร็ว 
-  รักการแตงรถ 
-  มีฐานะดี และรสนิยม 
-  นิยมการแตงรถสไตล JDM สปอรต  
-  นิยมความทันสมัย 
-  มีความเปนเอกภาพ 

-  นิยมปรับแตงเครื่องยนตตามแบบสํานักแตงในญี่ปุน 
เชน การขยายความจุกระบอกสูบ การติดตั้งเทอรโบ
ขนาดใหญขึ้น และการปรับโชกอัพใหเกาะถนนสูงสุด 

- เกิดคานิยมในการแตงรถที่มีความอัตลักษณเฉพาะตัว 
โดยเนนอุปกรณตกแตงรถแทตรงรุนจากประเทศญี่ปุน 
ที่มีคุณภาพและราคาสูง หากใครชิ้ออุปกรณตกแตงรถ
ของแทก็สะทอนถึงฐานะและรสนิยมไดเปนอยางดี 

-  อุปกรณแตงรถหรือเทคนิคการแตงรถจากญี่ปุนจะเปน
ทางเลือกอันดับแรก 

-  มีชองทางการเฟนหาอุปกรณแตงรถหรือรานตกแตงใน
ไทยมากมาย 

-  เกิดการรวมตัวทํากิจกรรมที่เปนประโยชน 

Vios Line 
Group 
Zone 

Thonburi 

-  ชื่นชอบความเร็ว 
-  รักการแตงรถ 
-  นิยมการแตงรถสไตล JDM 
-  นิยมความทันสมัย 
-  มีความเปนเอกภาพ 

-  นิยมการปรับแตงในสไตล JDM  การแตงเครื่องยนต
ใหพลังสูงขึ้นทั้งแบบ NA และเทอรโบ 

-  นิยมปรับแตงรถตาม เทรนดแฟชั่นใหมจากประเทศ
ญี่ปุน เชน ลอแม็ก เกจวัด การโหลดเตี้ย และทําสีรถ 

- เกิดคานิยมการปรับแตงรถตามเทรนดแฟชั่นใหมจาก
ญี่ปุน ซึ่งยอมรับอุปกรณตกแตงรถเลียนแบบได   

-  อุปกรณแตงรถหรือเทคนิคการแตงรถจากญี่ปุนจะเปน
ทางเลือกอันดับแรก 

-  มีชองทางการเฟนหาอุปกรณแตงรถหรือรานตกแตงใน
ไทยมากมาย 

 

 ตารางที่ 5.1 ตารางประเภทเนื้อหาของหนาปกนิตยสาร Option Thailand  จํานวน 4 ฉบับตั้งแตฉบับ 52-55 DPU
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
จากสรุปผลการวิจัยท้ังหมดขางตนจะเห็นไดวา นิตยสาร Option Thailand เปนนิตยสาร

หัวนอกท่ีมีรูปแบบท่ีสะทอนวัฒนธรรมแบบญ่ีปุนผานอักษรพิมพ ภาพถาย และสี ในองคประกอบ
สวนตางๆ เชน หนาปก หนาสารบัญ หนาบรรณาธิการ หนาเปดเนื้อเร่ือง และหนาเนื้อเร่ือง โดยยึด
ตามแบบนิตยสาร Option ตนฉบับจากประเทศญ่ีปุน เนนความสวยงามเปนระเบียบ และสะดวกแก
การอานเปนหลัก โดยกลุมเปาหมายรับรูการถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานรูปภาพ
ไดชัดเจนกวา อักษรพิมพ และสี โดยภาพรถแตงจากสํานักแตงในญ่ีปุนท่ีปรากฏในนิตยสาร Option 
Thailand ทําหนาท่ีเปนตัวแทนภาพ (Icon) โดยสะทอนถึงตัวบงช้ี (Index) เชน อุปกรณตกแตงรถท่ี
ติดต้ังเสริมประสิทธิและความสวยงามท่ีแสดงถึงพลังความแรงของรถ และสอดแทรกสัญลักษณ 
(Symbol) เช่ือมโยงความหมายเพื่อสรางความเขาใจท่ีตรงกัน 

รูปแบบในนิตยสาร Option Thailand สะทอนวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในกลุม
คารคลับไดดังนี้ 1) ความทันสมัยและเทคโนโลยี 2) ความมานะพยายาม 3) ความเปนเอกภาพ 4) 
ความมีระเบียบวินัย ซ่ึงมีวัฒนธรรมบางอยางท่ีขัดแยงกับวัฒนธรรมของชาวญ่ีปุนแบบดั้งเดิม เชน 
การประลองความเร็วของเหลานักซ่ิงชาวญ่ีปุนบนถนนหลวง  

เนื้อหาในนิตยสาร Option Thailand มีความโดดเดนเร่ืองความรูดานการปรับแตงรถอัน
ทันสมัยจากประเทศญ่ีปุน สอดคลองกับงานวิจัยของสุวิชัญญ สุขมาลยมาศ (2553) ที่วานิตยสาร 
Option Thailand โดดเดนในเร่ืองอานแลวไดความรูและรายละเอียดปลีกยอยในการนําไปบํารุง 
รักษา และตกแตงรถยนต โดยผูอานท่ีมีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ Sport and Outdoor Orientation 
และสะทอนวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในกลุมคารคลับดังนี้ 1) ความทันสมัยและเทคโนโลยี 
2) ความมานะพยายาม 3) ความเปนเอกภาพ 4) ความซ่ือสัตย 5) ความมีระเบียบวินัย ซ่ึงมีวัฒนธรรม
บางอยางท่ีขัดแยงกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุน เชน การประลองความเร็วของเหลานักซ่ิงชาว
ญ่ีปุนท่ีใชถนนทางดวนวังกังในยามคํ่าคืน รวมถึงวัฒนธรรมการแตงกายของสาวญ่ีปุนท่ีเนนความ
เซ็กซ่ีตามสังคมยุคใหม   

โดยถายทอดวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option Thailand 
ในกลุมคารคลับสมาชิกคารคลับสวนใหญมีความรูดานรถยนตในระดับหนึ่ง ทําใหรับรูขอมูลตางๆ 
ในเนื้อหาของนิตยสาร Option Thailand ท่ีคอนขางลึกไดอยางเขาใจ กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรมของกลุมคารคลับ โดยใชแนวคิดทฤษฎีการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม (Intercutural 
Communication) สรุปและอภิปายผลไดดังนี้ 

1) อัตลักษณ กลุมคารคลับท้ัง 4 กลุม ช่ืนชอบความเร็ว และรักการแตงสไตลญ่ีปุน ซ่ึง
มีความทันสมัย สวยงาม และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อสะทอนอัตลักษณของตนออกมาใหแตกตางรถ
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ท่ัวไป โดยรถยนตของสมาชิกในกลุมคารคลับสวนใหญเปนรถท่ีมีจําหนายในประเทศไทยและ
ญ่ีปุน ยกเวนรถโตโยตา วีออส ท่ีไมมีจําหนายในประเทศญ่ีปุน แตก็มีพื้นฐานเคร่ืองยนต และระบบ
ชวงลางใกลเคียงกัน ทําใหการปรับแตงรถของสมาชิกในแตละคารคลับมีความแตกตางกัน โดย 
A31 Club Thailand เนนการเปล่ียนเคร่ืองยนตใหมีสมรรถนะสูงข้ึน Civic Club Thailand เนนการ
แตงรถสไตล JDM ตามแบบรถรุนพิเศษ Siamsubaru เนนการเพ่ิมประสิทธิเคร่ืองยนต ชวงลาง และ
ระบบขับเคล่ือน 4 ลอ ตามสไตลญ่ีปุน เพื่อรองรับการใชงานรูปแบบตางๆ และ Vios Line Group 
Zone Thonburi เนนการแตงรถใหสวยงามตามสไตล JDM เปนหลัก 

2) นวัตกรรม โดยคารคลับ A31 Club Thailand กับ Civic Club Thailand เปนรถท่ีมี
จําหนายในประเทศไทยและญ่ีปุน จึงนิยมติดต้ังอุปกรณตกแตงตามแบบญ่ีปุนสไตล JDM เพิ่มความ
สวยงามและมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม รวมถึงเทคนิคการปรับแตงรถมักอิงตามรถแตงจากสํานัก
แตงรถช้ันนําในญ่ีปุนเปนหลัก 

ซ่ึงมีลักษณะคลายกับ Siamsubaru ตัวแทนกลุมคนรักรถซูบารุ ซ่ึงมีจุดแตกตางในดาน
เคร่ืองยนตท่ีแตกตางจากรถท่ัวไป จึงจําเปนตองศึกษาการปรับแตงรถตามแบบสํานักแตงช่ือดังใน
ญ่ีปุนท่ีมีประสบการณ เชน การเปล่ียนขนาดเทอรโบ การขยายความจุกระบอกสูบ ซ่ึงแตกตางกับ 
Vios Line Group Zone Thonburi ตัวแทนกลุมคนรักรถโตโยตา วีออส โดยรถยนตโตโยตา วีออส 
ไมมีจําหนายในประเทศญ่ีปุน สมาชิกสวนใหญจึงเลือกศึกษาเฉพาะการปรับแตงรถตามเทรนด
แฟช่ันใหมจากญ่ีปุนเทานั้น เชน การเปล่ียนลอแม็ก การโหลดเต้ีย การติดต้ังเกจวัด และอ่ืนๆ   

3) การแพรกระจายทางวัฒนธรรม อธิบายโดยแนวคิดทฤษฎีการส่ือสารระหวาง
วัฒนธรรม (Intercutural Communication) สมาชิกคารคลับสวนใหญท่ีรักการแตงรถสไตลญ่ีปุนจะ
นําวัฒนธรรมดานความทันสมัยของเทคโนโลยียานยนตจากประเทศญ่ีปุนมาปรับใช และรับรูถึง
ความเปนเอกภาพหรือความเปนชาตินิยมของชาวญ่ีปุนมาก โดยคารคลับ A31 Club Thailand Civic 
Club Thailand Vios Line Group Zone Thonburi และ Siamsubaru สวนใหญนิยมแตงรถสไตล 
JDM หากแตงรถครบทุกดาน และใชอุปกรณแตงรถแทจากญ่ีปุน ก็จะไดรับการยกยองจากเพื่อน
สมาชิกในคารคลับ และสะทอนถึงฐานะ และรสนิยมของเจาของรถ  

4) การเรียนรูวัฒนธรรมอ่ืนผานผสมผสานทางวัฒนธรรม อธิบายโดยแนวคิดทฤษฎีการ
ส่ือสารระหวางวัฒนธรรม (Intercutural Communication) สมาชิกคารคลับในไทยนิยมปรับแตงรถ
โดยเลือกอุปกรณแตงรถหรือเทคนิคการแตงรถจากประเทศญ่ีปุนเปนทางเลือกอันดับแรก เพราะมี
คุณภาพสูง และมีราคาสูง โดยหากอุปกรณตกแตงรุนใหมมีราคาสูงเกินไปก็จะเลือกอุปกรณตกแตง
มือสองจากเซียงกง หรือสินคาเลียนแบบ ตลอดจนรับรูถึงวัฒนธรรมอันขัดแยงกับวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของชาวญ่ีปุน เชน การรวมกลุมแขงรถบนทางหลวง แตก็ไมไดรับวัฒนธรรมเหลานั้นมาโดยตรง 
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เพราะกลุมคารคลับมักนิยมรวมกลุม เพื่อพบปะสังสรรคในสถานท่ีตางๆ รวมถึงกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนอยางตอเนื่อง 

วัฒนธรรมดานความทันสมัยดานการแตงรถสไตลญ่ีปุนในนิตยสาร Option Thailand 
จึงเกิดการยอมรับทางวัฒนธรรม การเลียนแบบทางวัฒนธรรม และการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม 
เพื่อสรางอัตลักษณระดับปจเจกชน ดวยการแตงรถตามสไตลญ่ีปุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
สวยงาม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Everett M. Rogers ทฤษฎีการกระบวนการยอมรับ 5 ข้ันตอน
คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันรับรูหรือตื่นตน (Awareness Stage) กลุมเปาหมายตองการรับรูนวัตกรรมการแตงรถ
สไตลญ่ีปุนจากนิตยสาร Option Thailand เพื่อปรับปรุงแกไขรถใหดีข้ึน ข้ันท่ี 2 ข้ันสนใจ (Interest 
Stage) กลุมเปาหมายพยายามคนควาหาขอมูลรายละเอียดของนวัตกรรมท่ีตนสนใจจากนิตยสาร 
Option Thailand นิตยสารรถยนตฉบับอ่ืนๆ และปรึกษาสมาชิกในกลุมคารคลับท่ียอมรับนวัตกรรม 
ข้ันท่ี 3 (Evaluation Stage) กลุมเปาหมายจะนําขอมูลมาไตรตรอง เปรียบเทียบขอดีขอเสีย คาใชจาย 
เพื่อตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน ข้ันท่ี 4 ข้ันทดลอง (Trial Stage) กลุม 
เปาหมายจะทดลองนวัตกรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานอุปกรณตกแตงจากสํานักแตงรถใน
ประเทศไทย หรือทดลองขับรถจากสมาชิกคารคลับท่ียอมรับนวัตกรรม และข้ันท่ี 5 ข้ันการยอมรับ 
(Adoption Stage) กลุมเปาหมายเกิดการยอมรับวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุน และสะทอนถึงอัต
ลักษณการแตงรถสไตลญ่ีปุนท่ีทันสมัย  

โดยกลุมเปาหมายมีแนวคิดตามทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม โดยแบงได 5 
ประเภท ซ่ึงสอดคลองกับกลุมเปาหมายในงานวิจัยเพียง 4 ประเภท คือ 1 กลุมนวัตกรรม (Innovator 
: Venturesome) ซ่ึงกลุมเปาหมายกลุมนี้จะเปดรับขอมูลขาวสารการแตงรถสไตลญ่ีปุนจากนิตยสาร
รถยนตท้ังในและตางประเทศอยางตอเนื่อง มีความรูและรายไดคอนขางสูงสามารถซ้ืออุปกรณแตง
รถอันทันสมัยจากประเทศญ่ีปุนไดสะดวก และเปนผูนําทางวัฒนธรรมของกลุมอ่ืนๆ 2 กลุมผู
ยอมรับนวัตกรรมไดงาย (Early Adopter : Respectable) กลุมเปาหมายมีความรูเร่ืองการแตงรถ
สไตลญ่ีปุนในระดับหนึ่ง โดยตรวจสอบขอมูลตางๆ หลายคร้ัง กอนตัดสินใจยอมรับ 3 กลุมสวน
ใหญ (Majority : Deliberate) กลุมเปาหมายน้ีจะรอใหสมาชิกคารคลับท่ียอมรับวัฒนธรรมการแตง
รถสไตลญ่ีปุนแตงรถไปกอน และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขอดีขอเสียเปนเวลานานผานเว็ปไซต
หรือการจัดมีตต้ิงภายในคารคลับ 4 กลุมยอมรับชา (Late Majority : Skeptical) กลุมเปาหมายจะถูก
กดดันในกลุมคารคลับมาก ดวยคานิยมของกลุมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงกลุมเปาหมายน้ีอาจมีขอจํากัด
ดานงบประมาณ เพราะอุปกรณตกแตงรถยนตจากประเทศญ่ีปุนมีราคาสูง และยังขาดขอมูลของ
อุปกรณตกแตงรถอยางแทจริง และจากการศึกษาไมพบกลุมลาหลัง (Laggard) เพราะกลุมคารคลับ
ในงานวิจัยมีระบบการคัดเลือกสมาชิก ซ่ึงคัดเลือกเฉพาะสมาชิกท่ีมีความรักการแตงรถเปนหลัก
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เทานั้น โดยกลุมเปาหมายสวนใหญตกแตงรถแนวสตรีทสไตลญ่ีปุนมากท่ีสุด เพราะเปนการแตงรถ
ท่ีเสริมประสิทธิภาพและความสวยงาม รองรับการใชงานจริงในชีวิตประจําวันไดอยางลงตัว ซ่ึง
ตอกย้ําแนวคิดอัตลักษณของคารคลับของ อัมรินทร ศรีรัตอําไพ (2548) คือเปนวัฒนธรรมกลุมยอย 
ท่ีเกิดจากการรับเอาวัฒนธรรมทุนนิยมในเร่ืองการแตงรถจากประเทศเขาสูสังคมไทย เพ่ือตองการ
สรางอัตลักษณท่ีสะทอนถึงความทันสมัยของตนสูสังคมภายนอก  

ดังนั้นนิตยสาร Option Thailand จึงเปนเคร่ืองมือการส่ือสารระหวางผูสงสารกับ
กลุมเปาหมาย เพ่ือใหสาระความรูการเพิ่มประสิทธิภาพและความสวยงามของรถตามแบบฉบับรถ
แตงจากประเทศญ่ีปุน ซ่ึงสอดแทรกวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุน เชน ความทันสมัยและเทคโนโลยี 
ความมานะพยายาม ความเปนเอกภาพ ความซ่ือสัตย และความมีระเบียบวินัย ซ่ึงกลุมคารคลับลวน
มองเพียงดานความทันสมัยของเทคโนโลยียานยนต และความเอกภาพของความเปนญ่ีปุนเทานั้น 
จนมองขามวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนอันดีงามของชาวญ่ีปุนในดานอ่ืนๆ ไป แตก็ทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุมคารคลับ เกิดการรวมกลุมของระดับปจเจกชนท่ีมีอัต
ลักษณเดียวกันจนเปนคารคลับตางๆ จํานวนมาก ท่ีเกิดจากคานิยมการแตงรถสไตลญ่ีปุน ซ่ึงเนน
วัตถุนิยมทางวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความสวยงามของรถ ทําให
กลุมเปาหมายนิยมการแตงรถสไตลญ่ีปุนมากข้ึนเร่ือยๆ ในสังคมไทย ถึงแมเปนวัฒนธรรมกลุมยอย
ในสังคมหลักก็ตาม  แตก็มีผลกระทบตอสังคมระดับกวางในประเทศไทย จึงทําใหประเทศญ่ีปุนมี
การกําหนดแผนนโยบายเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมญ่ีปุนใหเกิดเปนกระแสใหแพรหลายในวงกวาง ทํา
ใหอุตสาหกรรมอุปกรณแตงรถจากประเทศญ่ีปุนในไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

 
5.3  ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 

1. ผูจัดทําและผูผลิตนิตยสารในประเทศไทย สามารถนําผลการวิจัยเปนแนวทางใน
การพัฒนารุปแบบและเน้ือหาในการผลิตนิตยสารใหตรงตามความตองการ และมีความเหมาะสม
กับกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมคารคลับ 

2.  ภาคเอกชนในไทยสามารถนําขอมูลท่ีเกี่ยวกับการรับรูและทัศนคติการแตงรถสไตล
ญ่ีปุนของกลุมคารคลับในไทย เปนแนวทางสงเสริมการตลาดใหผลิตรถ หรืออุปกรณตกแตงท่ีตรง
ใจกลุมเปาหมายมากท่ีสุด พรอมยังนํามาเปนแนวทางในการประสบความสําเร็จสูง 
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5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
1.  นักวิจัยสามารถนํางานวิจัยชิ้นนี้ไปตอยอดสูงานวิจัยเร่ือง “การนําเสนอวัฒนธรรม

การแตงรถสไตลอเมริกันผานนิตยสารรถยนตแตงในกลุมคารคลับ” เพราะการแตงรถสไตล
อเมริกันก็เปนท่ีนิยมของกลุมเปาหมายยุคปจจุบันอีกดวย 

2.  นักวิจัยสามารถนํางานวิจัยช้ินนี้ไปตอยอดสูงานวิจัย “การนําเสนอและอิทธิพล
วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในเชิงเปรียบเทียบระหวางนิตยสารรถยนตหัวนอกกับนิตยสาร
รถยนต” เพื่อศึกษาขอแตกตางของนิตยสารท้ัง 2 ประเภท 

3.  นักวิจัยสามารถนํางานวิจัยช้ินนี้ไปตอยอดสูงานวิจัย อิทธิพลของการนําเสนอ
วัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานบริษัทรถยนตตางๆ บริษัทจําหนายสินคารถยนต กลุมนักแขง
รถ และอ่ืนๆ   
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แนวคําถาม (สําหรับตัวแทนสมาชิกกลุมคารคลับ) 
 

เร่ือง  การนําเสนอวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานนิตยสารรถยนต Option Thailand ในกลุม
คารคลับ 
 
คําชี้แจง แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงค เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการทําวิทยานิพนธตาม
หลักสูตร คณะนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ขอมูลท่ีไดมาลวนเปนประโยชนและคุณคาอยางยิ่งตองานวิจัย ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งตอการสละเวลาอันมีคาของทานในการใหความรวมมือตอบคําถาม
ดังตอไปนี้  
 
แนวคําถามแบบสัมภาษณ 
 แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงค เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการทําวิทยานิพนธตาม
หลักสูตร คณะนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ขอมูลท่ีไดมาลวนเปนประโยชนและคุณคาอยางยิ่งตองานวิจัย ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งตอการสละเวลาอันมีคาของทานในการใหความรวมมือตอบคําถาม
ดังตอไปนี้ 
 1)  ทานรับรูการแตงรถสไตลญ่ีปุนผานเนื้อหาใดในนิตยสาร Option Thailand? 
  Machine on Cover 
   Newest Wheel 
  บทความ Tuning 
  Body contrast  
 2)  รูปแบบนิตยสาร Option Thailand ชวยใหรับรูวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนใด 
   ภาพ 
   สี 
   ตัวอักษรพิมพ 
 3)  เนื้อหาในนิตยสาร Option Thailand ชวยใหรับรูวัฒนธรรมการแตงรถสไตล 
ญ่ีปุนใด Machine on Cover 
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 4)  อัตลักษณของคารคลับแตละกลุมเปนอยางไร 
  (1) Vios Line Group Zone Thonburi (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตโตโยตา)  
  (2) Civic Club Thailand (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตฮอนดา)  
  (3) A31 Club (Thailand) (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตนิสสัน) 
  (4)  Siamsubaru (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตซูบารุ) 
 5)  เหตุใดจึงยอมรับวัฒนธรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนในนิตยสาร Option Thailand 
และใชระยะเวลานานเพียงใดถึงยอมรับวัฒนธรรม? 
  (1) Vios Line Group Zone Thonburi (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตโตโยตา)  
  (2)  Civic Club Thailand (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตฮอนดา)  
  (3)  A31 Club (Thailand) (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตนิสสัน) 
  (4)  Siamsubaru (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตซูบารุ) 
 6)  นวัตกรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนใดในนิตยสาร Option Thailand ท่ีทานสนใจ?  
  (1)  Vios Line Group Zone Thonburi (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตโตโยตา)  
  (2)  Civic Club Thailand (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตฮอนดา)  
  (3)  A31 Club (Thailand) (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตนิสสัน) 
  (4)  Siamsubaru (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตซูบารุ) 
 7)  ทานนํานวัตกรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนท่ีไดจากนิตยสาร Option Thailand มาปรับ
ใชอยางไร?   
  (1)  Vios Line Group Zone Thonburi (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตโตโยตา)  
  (2)  Civic Club Thailand (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตฮอนดา)  
  (3)  A31 Club (Thailand) (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตนิสสัน) 
  (4)  Siamsubaru (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตซูบารุ) 
 8)  นวัตกรรมการแตงรถสไตลญ่ีปุนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางไร? 
  (1)  Vios Line Group Zone Thonburi (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตโตโยตา)  
  (2)  Civic Club Thailand (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตฮอนดา)  
  (3)  A31 Club (Thailand) (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตนิสสัน) 
  (4)  Siamsubaru (ตัวแทนกลุมคนรักรถยนตซูบารุ) 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล                                      นายปกรณ สุขสําราญ 
ประวัติการศึกษา                                   พ.ศ. 2548  คณะการจัดการนิเทศศาสตร 
 สาขาวารสารศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน นักเขียน บริษทั วิช่ันเนกซ เอ็มแอนดเอ จํากัด  
 บริษัท อินสไพร เอนเตอรเทนเมนต จํากัด   
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