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บทคดัย่อ 

  
  งานวิจยัเร่ือง “การส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามผ่านกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์
ไทยแลนด”์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะอตัลกัษณ์ความงามในแบบของมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 
ศึกษาบทบาทของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม และศึกษา
บทบาทของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนดใ์นฐานะพื้นท่ีในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความ
งาม เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview) จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทั้งหมด 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  1) 
ทีมกองประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์และกลุ่มผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนดป์ระจ าจงัหวดั 
2) คณะกรรมการตดัสินการประกวด 3) ผูเ้ขา้ประกวดท่ีไดร้ับรางวลัชนะเลิศจากการประกวดตั้งแต่
ปี 2556-2560 ผลการวิจัยพบว่า อตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีสามารถล่ืนไหลได้ตามแนวคิดอตัลักษณ์ 
(Identity) ซ่ึงอัตลักษณ์ความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์  เป็นความงามท่ีเกิดข้ึนจาก
องคป์ระกอบด้านกายภาพ (Body) ด้านจิตใจ (Mind) ด้านความรู้ (Knowledge) และด้านความงาม
แบบประดบั (Carapace) ตามแนวคิดเก่ียวกบัความงาม ภายใตนิ้ยามความ “สวยพร้อมใช”้ โดยผูเ้ขา้
ประกวดมีบทบาทส าคญัในการท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามในแบบ
ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ทั้งน้ีกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นผู ้มีบทบาทหลกัในการ
ก าหนดความงามท่ีส่ือสารผา่นผูเ้ขา้ประกวด ในขณะท่ีกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด ์
ถือเป็นพื้นท่ีในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมการประกวด
นางงาม (Beauty Contest) ตามแนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมพิเศษ (Special Event) กบัการส่ือสารอตั
ลกัษณ์ความงาม ก่อให้เกิดสโลแกน “นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด”์ ท่ีท าให้คนในสงัคมรู้จกัความ
งามในแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์
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ABSTRACT 

 
 A study of  “The communication of Beauty Identity through Miss Grand Thailand 

contest” aim to study the beauty identity in style of Miss Grand Thailand contest, to study the role 

of Miss Grand Thailand contestants in communicating beauty identity and to study the role of the 

Miss Grand Thailand contest as an area for communicate beauty identity. This study is qualitative 

research conducted by using in-depth interview method on people related to the contest. There are 

3 types of interviewees including 1)  Miss Grand Thailand contest organization team and Miss 

Grand Thailand provincial director (PD) 2) Contest judges and 3) The winners of the contest from 

2013 – 2017. The result found that identity can be flow due to the concept of identity and the beauty 

identity in style of Miss Grand Thailand are the beauty of body, mind, knowledge and apparel 

beauty (Carapace) under the beauty concept of “Ready to use beauty” where the contestants is the 

key major to communicate beauty identity in style of Miss Grand Thailand and the contest 

organization is the important one to set beauty identity to communicate through the contestants. 

Meanwhile, the contest itself is the area to communicate the beauty identity that connect the beauty 

contest following the special event concept with the communication of beauty identity causing the 

slogan “From now on everywhere but Grand”  to make people know the beauty in style of Miss 

Grand Thailand.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 กว่า 83 ปีท่ีกิจกรรมการประกวดนางงามเกิดข้ึนในประเทศไทย โดยรัฐบาลเป็นผู ้
เร่ิมตน้การเฟ้นหานางงามท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละจงัหวดั ซ่ึงมีการจดักิจกรรมประกวดภายใน
ทอ้งถ่ิน ประชาชนไดส้ัมผสักบันางงามโดยตรง ท าให้รู้สึกใกลชิ้ดมีส่วนร่วม และเปรียบเสมือน
ตวัแทนในทอ้งถ่ินของตน ท าให้ในวนัประกวดมีผูช้มเขา้มาร่วมชมกนัอยา่งเนืองแน่น เพื่อส่งเสียง
เชียร์และให้ก าลังใจสาวงามท่ีเป็นตัวแทนของจังหวดัของตน ในระดับประเทศกิจกรรมการ
ประกวดเป็นการรวบรวมสาวงามจากทั่วประเทศท่ีเป็นตัวแทนจังหวดั เพื่อค้นหาสาวงามท่ี
เพียบพร้อมท่ีสุดครอบครองต าแหน่งผูช้นะเลิศของประเทศ ในระดบันานาชาติ การจดักิจกรรมการ
ประกวดเป็นการรวบรวมสาวงามท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละประเทศ โดยผูเ้ขา้ประกวดท าหน้าท่ีใน
การส่ือสารวฒันธรรม ผา่นเคร่ืองแต่งกาย และอากปักิริยาอนัโดดเด่น เพื่อช่วงชิงต าแหน่งสาวสวย
ท่ีสุดในโลก รวมทั้งยงัเป็นการสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัคนในประเทศอีกดว้ย การจดักิจกรรมการ
ประกวดในระดับนานาชาติ มีการเผยแพร่ภาพไปทัว่โลกผ่านส่ือช่องทางต่างๆ เพื่อให้แต่ละ
ประเทศไดรั้บชม สร้างความนิยมเป็นวงกวา้งไปทัว่โลก หน่ึงในนั้นประเทศไทยก็ให้ความสนใจ
กบักิจกรรมการประกวดในระดบันานาชาติเช่นกนั โดยมีการรอชมการถ่ายทอดสดการประกวด 
ในขณะประกวดก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์ถึงผูเ้ขา้ร่วมการประกวดแต่ละประเทศ เม่ือผลการประกวด
เสร็จส้ินก็มีการวพิากษว์จิารณ์ถึงผลการตดัสินกนัอยา่งต่อเน่ือง  
 “นางสาวสยาม” เป็นช่ือท่ีใช้เรียกกิจกรรมการประกวดนางงามของประเทศไทยใน
อดีต เร่ิมตน้จดัข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2477 โดยกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นกิจกรรมท่ีส่ือสารให้
ผูค้นออกมาร่วมงานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ แต่ละจงัหวดัจะส่งนางงามเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ประเทศสยามเปล่ียนช่ือเป็นประเทศไทย การ
ประกวดนางสาวสยามจึงเปล่ียนช่ือมาเป็นการประกวดนางสาวไทยดงัเช่นปัจจุบนั จะเห็นได้ว่า
วตัถุประสงคแ์รกของการจดักิจกรรมการประกวดนางงามเปรียบดัง่นางกวกั ท่ีเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการส่ือสารกบัผูค้นให้ออกมามีส่วนร่วมกบัการประกวด ทั้งน้ีมีการใช้อตัลกัษณ์ความงามอนั
โดดเด่นของผูห้ญิงเพื่อดึงดูดใจประชาชนนัน่เอง 
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 ในอดีตการคดัเลือกนางงามดูจากหนา้ตาท่ีบ่งบอกถึงความเป็นชาติพนัธ์ุ รูปร่างอวบ ขา
ชิด แต่งกายโดยการนุ่งซ่ิน ห่มสไบ และไม่ใส่รองเทา้ ก่อนการประกวดมีการฝึกซอ้มของแต่ละค่าย 
โดยให้นางงามออกมาฝึกเดินให้ชาวบา้นดู รวมทั้งมีการแห่นางงามรอบเมือง เม่ือนางงามคนไหน
ไดรั้บต าแหน่งมีของรางวลัเป็นเงินสดประมาณ 50-100 บาท หรือของรางวลัอ่ืนๆ เช่น จกัรยาน 
พานดอกไม ้หรือบางเวที มีโต๊ะเคร่ืองแป้งเป็นรางวลัให้แก่ผูช้นะ ซ่ึงไม่ได้มีมูลค่ามากนัก แต่ท่ี
ส าคญักวา่นั้นคือ การไดรั้บโอกาสในการประกอบอาชีพ ผูท่ี้ไดต้  าแหน่งจะไดป้ระจ าอยูต่ามร้านขาย
ผา้ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั และไดรั้บเกียรติใหล้งปกหนงัสือช่ือดงั ท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและเป็นโอกาสท่ี
จะไดส้ร้างช่ือเสียง (ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร, 2552)    
 ในบริบทของการเมือง นางงามมีภาระหนา้ท่ีเฉกเช่นเดียวกบัองคก์รระหว่างประเทศ
ต่างๆ กล่าวคือ เธอคือผูธ้ ารงรักษาคุณค่าและบรรทดัฐานระหว่างประเทศให้ด ารงอยู่ต่อไป ผ่าน
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสันติภาพและการช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส อนัเป็นการ
ประกอบสร้างและผลิตซ ้ าความเป็นหญิงท่ีดีตามระเบียบแบบแผนทางเพศ การส่งนางงามเขา้
ประกวดก็มีลักษณะท่ีมิได้แตกต่างไปจากการส่งตัวแทนของประเทศเข้าร่วมองค์กรระหว่าง
ประเทศแต่อย่างใด เพราะกิจกรรมท่ีสาวงามได้มาท าร่วมกนัก็เป็นเคร่ืองสะทอ้นให้เห็นถึงการ
สร้างสรรคแ์ละธ ารงรักษาสันติภาพโลกดว้ยความงามทั้งภายในและภายนอกของพวกเธอไม่เฉพาะ
เพียงแต่การถูกเสนอให้เป็นตวัแทนของประเทศในการเขา้ร่วมการประกวด การน าเอาวฒันธรรม
แห่งชาติของผูเ้ขา้ร่วมการประกวดทุกคนมาท าให้มนักลายเป็นส่ิงท่ีมีตวัตนและสามารถสวมใส่
ห่อหุ้มร่างกายไดผ้า่นชุดประจ าชาติยงัถือเป็นการตอกย  ้าความสัมพนัธ์ระหวา่งเรือนร่างของผูห้ญิง
กบัวฒันธรรมแห่งชาติอีกดว้ย (ทีมข่าวประชาไท, 2556) 
 อยา่งไรก็ตามเม่ือกิจกรรมการประกวดนางงามกลายเป็นการส่ือสารทั้งในประเทศและ
ระดบันานาชาติ การพฒันารูปแบบในการจดักิจกรรมการประกวดนางงามและสร้างอตัลักษณ์
ให้กับนางงามจึงมีความเข้มข้นมากยิ่งข้ึน อตัลักษณ์และคุณสมบติัของนางงามจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนัเปล่ียนไปตามค่านิยมทางสังคม และเทรนด์ ซ่ึงในอดีตท่ีจะตอ้งมีหุ่นแบบนาฬิกาทราย 
สะโพกพาย หนา้แป้น รูปร่างอวบ ขาชิด ท่วงท่าสง่างาม และมีบุคลิกภาพท่ีดูสุภาพเรียบร้อย แต่ใน
ปัจจุบนัมีการแข่งขนัการประกวดในระดบันานาชาติ จึงตอ้งมีความเป็นสากลเพิ่มมากข้ึน นอกจาก
จะมีรูปร่างหน้าตาท่ีดีแล้ว สาวงามจะตอ้งส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของแต่ละ
ประเทศได ้ทั้งยงัตอ้งมีการศึกษาดี ไหวพริบดี และสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้การท าหน้าท่ี
สาวงามท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละประเทศ นอกจากการมีเป้าหมายเพื่อควา้ต าแหน่งชนะเลิศแลว้ ยงั
เป็นการเผยแพร่วฒันธรรมของแต่ละประเทศ เพื่อให้ระดบันานาชาติไดป้ระจกัษถึ์งอตัลกัษณ์ของ
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แต่ละประเทศผา่นตวัผูเ้ขา้ประกวด โดยกิจกรรมการประกวดนางงามของประเทศไทยในปัจจุบนัท่ี
ท าหนา้ท่ี ส่งตวัแทนสาวงามไปประกวดในเวทีระดบันานาชาติ มีดงัน้ี  
 กิจกรรมการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ (Miss Thailand World) จดัข้ึนเป็นคร้ังแรก
เม่ือปี พ.ศ.2528 โดย บริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมน้ต ์จ  ากดั ผูด้  าเนินกิจการสถานีโทรทศัน์ไทย
ทีวสีีช่อง 3 เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ แต่ต่อมาไดโ้อนสิทธ์ิในการเป็นผูจ้ดัประกวดใหก้บั บริษทั บีอีซี -เท
โร เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) โดยมีคุณไบรอนั ลินเซย ์มาร์การ์ เป็นผูบ้ริหารกองประกวด 
โดยถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และจะส่งผูช้นะเลิศจากการประกวดเป็น
ตวัแทนประเทศไทย เขา้ร่วมการประกวดนางงามโลก (Miss World) นอกจากน้ียงัไดรั้บสิทธิในการ
คัดเลือกสาวไทยเช้ือสายจีนเข้า ร่วมประกวด มิสไชนิสอินเตอร์เนชั่นแนล (Miss Chinese 
International)  
 กิจกรรมการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (Miss Universe Thailand) จดัข้ึนเป็นคร้ัง
แรกเม่ือปี พ.ศ. 2543 โดยมีคุณสุรางค์ เปรมปรีด์ิ เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงในช่วงแรกใช้ช่ือการ
ประกวดว่า มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส (Miss Thailand Universe)  ต่อมาเปล่ียนช่ือมาเป็น มิสยูนิเวิร์ส
ไทยแลนด์ (Miss Universe Thailand) โดยถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อส่งผู ้
ชนะเลิศจากการประกวดเป็นตวัแทนประเทศไทย ไปเขา้ร่วมการประกวดนางงามจกัรวาล (Miss 
Universe)  
 กิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์( Miss Grand Thailand) จดัข้ึนเป็นคร้ังแรก
เม่ือปี พ.ศ. 2556 โดยมี คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ โดยถ่ายทอดสดทาง
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 7 เพื่อท่ีจะส่งผูช้นะเลิศจากการประกวดเป็นตวัแทนประเทศไทย 
เขา้ร่วมการประกวดมิสแกรนดอิ์นเตอร์เนชัน่เนล (Miss Grand International)  
 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) เป็นกิจกรรมการประกวดนางงาม
ระดบัประเทศ เพื่อคน้หาสาวงาม ท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยคุณสมบติั ทั้งความสวย ความรู้ ความสามารถ 
ไหวพริบ ปฏิภาณ และเป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม โดยผูท่ี้ได้รับต าแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 
(Miss Grand Thailand) จะเป็นตวัแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับนานาชาติ มิสแกรนด์
อินเตอร์เนชั่นเนล (Miss Grand International)  และเวทีระดับนานาชาติอ่ืนๆ ด้วยรูปแบบการ
ประกวดท่ีน าเสนออตัลกัษณ์ความงามของผูห้ญิงไทยท่ีแตกต่างจากเดิม เน้นผูเ้ขา้ประกวดท่ีมีอตั
ลกัษณ์ท่ีโดดเด่นมาดมัน่ มีความมัน่ใจในตวัเองสูง สามารถดึงศกัยภาพความเป็นผูห้ญิงออกมา
ไดม้ากท่ีสุด ทั้งยงัตอ้งมีความกลา้แสดงออก ไหวพริบปฏิภาณดี และดูปราดเปรียวมากข้ึน จึงเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ ฉีกรูปแบบกิจกรรมการประกวดนางงามท่ีแตกต่างจากเดิม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2528
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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 “นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์” คือสโลแกนส าคญัท่ีกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์
ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) ใชใ้นการสร้างความโดดเด่นให้กบักิจกรรมการประกวด  โดยมี
การประกวดเพื่อคดัเลือก ตวัแทนในทุกจงัหวดัในประเทศ ใชช่ื้อวา่ มิสแกรนด ์(จงัหวดั) ซ่ึงถือเป็น
อีกหน่ึงความแตกต่าง และเป็นการสร้างมูลค่าและความนิยมใหก้ระจายไปสู่ทัว่ทุกจงัหวดั ซ่ึงในแต่
ละจงัหวดัจะมีเพียง 1 บุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน ท่ีได้รับลิขสิทธ์ิการจดัการประกวด ถือว่า
กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) เป็นการประกวดสาวงามท่ี
เขา้ถึงทั้ง 77 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย ส่งผลใหเ้กิดความนิยมท่ีเพิ่มมากข้ึน สร้างความภาคภูมิใจตั้งแต่
ระดบัจงัหวดัไปจนถึงระดบัประเทศตามล าดบั  
 ในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) ส่ิงท่ีสร้างช่ือเสียงใหก้บั
กิจกรรมการประกวดเป็นอย่างมาก นัน่คืออตัลกัษณ์ความงามของผูเ้ขา้ประกวด ซ่ึงเป็นการสร้าง
ปรากฏการณ์ท่ีแตกต่างจากเวทีอ่ืนๆ ในระดบัเดียวกนั เพราะเป็นการผลกัดนัศกัยภาพความเป็น
ผูห้ญิงภายใตค้วามงามในแบบฉบบัมิสแกรนด์ไทยแลนด์ออกสู่กลุ่มผูช้ม สร้างมิติและค่านิยมใหม่
ให้แก่คนในสังคมไทย ดงันั้นการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามผ่านกิจกรรมการ
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์” มีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาอตัลกัษณ์ความงามในแบบฉบับของ
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ บทบาทของผูเ้ขา้ประกวดในฐานะผูส่ื้อสารอตัลกัษณ์ความงาม และศึกษา
กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในฐานะพื้นท่ีในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม ซ่ึงจะ
เป็นกุญแจดอกส าคญัท่ีสะทอ้นให้เห็นบทบาทของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และกิจกรรม
การประกวดมิสแกรนด์ในการส่ือสารอตัลกัษณ์ดา้นความงาม นอกจากนั้นการศึกษาในประเด็น
ดงักล่าวจะให้ท าทราบถึงอตัลกัษณ์ความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ บทบาทส าคญัของผูเ้ขา้
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และบทบาทของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ใน
บริบทของการเป็นพื้นท่ีในการส่ือสารอตัลักษณ์ความงาม ถือว่าเป็นการบูรณาการระหว่างอตั
ลกัษณ์และความงาม ซ่ึงจะส่ือสารผา่นช่องทางการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด ์โดยมีรายละเอียด
ปัญหาน าวจิยัและวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 
1.2  ปัญหำน ำวจัิย 

1) อตัลกัษณ์ความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) มีลกัษณะอยา่งไร
บา้ง 

2)  ผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) มีการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม
อยา่งไร 



5 
 

3)  กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) มีบทบาทในฐานะพื้นท่ี
ในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนดอ์ยา่งไรบา้ง 
 
1.3  วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 

1) เพื่อศึกษาลักษณะอัตลักษณ์ความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์  (Miss Grand 
Thailand) 

2) เพื่อศึกษาบทบาทของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์  (Miss Grand Thailand) ในการ
ส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม  

3) เพื่อศึกษาบทบาทของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) 
ในฐานะพื้นท่ีในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม  
 
1.4  ขอบเขตในกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกศึกษาเฉพาะกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 
(Miss Grand Thailand) ท่ีจดัข้ึนระหว่างปี 2556-2560 โดยเน้นศึกษาบทบาทของผูเ้ขา้ประกวดใน
ฐานะผูส่ื้อสารอตัลกัษณ์ความงาม และศึกษากิจกรรมการประกวด ในฐานะพื้นท่ีในการส่ือสารอตั
ลกัษณ์ความงามของผูเ้ขา้ประกวด โดยมีกรอบแนวความคิดว่า ผูเ้ขา้ท่ีร่วมกิจกรรมการประกวด
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) ก าลงัมีบทบาทในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามผา่น
กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) และผูช้มสามารถเข้าใจอัต
ลกัษณ์ความงามของผูเ้ขา้ประกวดผ่านกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand 
Thailand) 
 
 1.5  ค ำนิยำมศัพท์ 
กจิกรรมกำรประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand)  หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ตั้ งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั การประกวดนางงามท่ีมาจาก
ตวัแทนสาวงามทั้ง 77 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย โดยมีเพียง 1 เดียวท่ีเป็นผูช้นะเลิศ ด ารงต าแหน่ง
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) เพื่อเป็นตวัแทนสาวไทยเขา้ร่วมการประกวดในเวที
ระดบันานาชาติ 
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อัตลักษณ์ควำมงำม หมายถึง อตัลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนภายใน และอตัลกัษณ์แสดงออกภายนอก เป็นการ
แสดงออกถึงความเป็นตวัตน ท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างจากบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงองค์ประกอบของ
ความงามประกอบดว้ย ความงามดา้นกายภาพ (Body) ความงามดา้นจิตใจ (Mind) ความงามดา้น
ความรู้ (Knowledge) และความงามแบบประดบั (Carapace)  
ผู้เข้ำประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) หมายถึง ผูเ้ขา้ประกวดท่ีไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศ จากกิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ตั้งแต่ ปี 2556-2560 รวมจ านวน 5 คน  

1.คุณญาดา เทพนม มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2556 (Miss Grand Thailand 2013) 
2.คุณปรภสัสร ดิศยด์ ารง มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2557 (Miss Grand Thailand 2014) 
3.คุณรัตติกร ขนุโสม มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2558 (Miss Grand Thailand 2015) 
4.คุณสุภาพร มะลิซอ้น มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2559 (Miss Grand Thailand 2016) 
5.คุณเปมิกา ปาสิเนตต้ี มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2560 (Miss Grand Thailand 2017) 

ผู้อ ำนวยกำรกองประกวดมิสแกรนด์ประจ ำจังหวดั หรือ Provincial Director (PD) หมายถึง บุคคล
ท่ีไดรั้บอนุญาตจากกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในการจดัการประกวดในระดบัจงัหวดั โดย
ใชช่ื้อการประกวดวา่ มิสแกรนด ์(ช่ือจงัหวดั) เช่น มิสแกรนดก์รุงเทพมหานคร มิสแกรนดเ์ชียงใหม่ 
มิสแกรนดอุ์บลราชธานี มิสแกรนดส์งขลา เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือประกวดในระดบัจงัหวดัเสร็จส้ิน จะตอ้ง
ส่งตวัแทนสาวงามของแต่ละจงัหวดัเพื่อมาร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ รวมทั้งส้ิน 77 
จงัหวดัท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1) ทราบถึงอตัลกัษณ์ความงามในแบบของมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) 
2) ทราบถึงบทบาทของผู ้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์  (Miss Grand Thailand) และ

กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) ในการส่ือสารอัตลักษณ์      
ความงาม 

3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand 
Thailand) และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีใกลเ้คียงในอนาคต 

4) ผลการวิจยัจะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้เก่ียวกับบทบาทของการใช้กิจกรรมพิเศษในการ
ส่งเสริมและส่ือสารอตัลกัษณ์ รวมถึงน าไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ไดใ้นการท างานแวดวงวชิาชีพ 
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1.7 กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่ 1.1  ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 
 

 

 

-ทีมกองประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 
-ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนดป์ระจ าจงัหวดั 
-คณะกรรมการตดัสินการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 
-ผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 

อตัลกัษณ์ความงาม  

กิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์

-รูปแบบในการจดักิจกรรม แสงสี เสียง การเดินแฟชั่น
โชว ์และการแนะน าตวั 

-ช่องทางในการเผยแพร่กิจกรรมการประกวด 
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7                           
และเฟซบุก๊ Miss Grand Thailand 

-สโลแกน “นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด”์ 

 

ผูส่้งสาร (Sender) 

สาร (Massage) 

ช่องทางการส่ือสาร  
(Chanal) 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารอตัลักษณ์ความงามผ่านกิจกรรมการประกวดมิส       
แกรนด์ไทยแลนด์” เป็นการวิจยัเพื่อศึกษาอตัลกัษณ์ความงามในแบบฉบบัของมิสแกรนด์ไทย
แลนด์ บทบาทของผูเ้ขา้ประกวดในฐานะผูส่ื้อสารอตัลกัษณ์ความงาม และกิจกรรมการประกวด
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ในฐานะพื้นท่ีในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม โดยมีแนวคิดทฤษฎีและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีผูว้จิยัน ามาใชเ้ป็นกรอบในการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 2.1 แนวคิดอตัลกัษณ์ (Identity) และการส่ือสารอตัลกัษณ์  
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัความงาม 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดและกิจกรรมพิเศษ (Special Event) 
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดอตัลกัษณ์ (Identity) และการส่ือสารอตัลกัษณ์ 
 “อตัลกัษณ์” มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต + ลกัษณ โดยค าว่า “อตัตะ” มีความหมายว่า 
ตวัตน ของตน ส่วน “ลกัษณะ” หมายถึง สมบติัเฉพาะตวั หากมองเพียงแค่รูปศพัท ์“อตัลกัษณ์” จึง
หมายถึง ลกัษณะเฉพาะตวัของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงลกัษณะเฉพาะตวัน่ีเอง เป็นหวัใจส าคญัท่ีท าให้บาง
คน บางกลุ่ม มีความแตกต่างและโดดเด่นกวา่คนอ่ืนทัว่ไป ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีคุณลกัษณะเฉพาะตวัของ
บุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศ เช่น ศาสนา เช้ือชาติ ภาษา และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีลกัษณะ
ไม่ทัว่ไป คือลกัษณะท่ีแตกต่างไม่เหมือนกบัคนอ่ืนๆ (ทีมข่าวคมชดัลึก, 2551) 
 Kathryn Woodward (1997 อา้งถึงใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัอตั
ลกัษณ์ ไวว้่า คือส่ิงท่ีท าให้เรารับรู้ตนเองว่า เราคือใคร และเรามีความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ และ
สังคมอยา่งไร ตวัเราอยูอ่ยา่งไร อตัลกัษณ์คือส่ิงท่ีก าหนดทิศทางให้กบัเรา เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกวา่ ใคร
เป็นใคร ใครเป็นพวกเดียวกบัเรา และใครท่ีแตกต่างจากเรา เช่น อตัลกัษณ์ในเร่ืองของการนบัถือ
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อตัลกัษณ์เร่ืองของเพศ เพศหญิง เพศชาย เป็นตน้ ส่ิง
เหล่าน้ีลว้นแสดงถึงอตัลกัษณ์ออกทางสังคม ท่ีส่ิงแวดลอ้มทางสังคมเป็นผูก้  าหนด บ่งบอกถึงความ
แตกต่าง และความโดดเด่นบางประการ  
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 นอกจากน้ีค าว่า “อตัลักษณ์” ยงัมีหลายต าราได้ให้ความหมายไวว้่า อตัลักษณ์ คือ
คุณลกัษณะเฉพาะตวั ซ่ึงจะเป็นตวับ่งช้ีของลกัษณะเฉพาะตวัของ บุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศ 
เช่น เพศ ศาสนา เช้ือชาติ ภาษา และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ีไม่ทัว่ไปหรือไม่
เป็นสากลกบัสังคมอ่ืน ความแตกต่างดงักล่าวกลายเป็นความโดดเด่นเฉพาะตนท่ีเรียกวา่ อตัลกัษณ์ 
“เราคือใคร” ค าถามน้ีหากตอบในบริบทของอตัลกัษณ์นั้น จะสามารถท่ีจะอธิบายความเป็นตวัตน
ของเราได้เป็นอย่างดี เพราะอัตลักษณ์นั้ นเป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดด้วยลักษณะเฉพาะตัวหรือ
ลกัษณะเฉพาะกลุ่ม และจากประเด็นดงักล่าวสามารถท่ีจะหาค าตอบได ้2 มุมมอง คือ ค าตอบของ
บุคคลผูน้ั้นนิยามตนเอง และค าตอบจากผูอ่ื้นท่ีนิยามบุคคลผูน้ั้นโดยอาศยัหลกัเกณฑ์ความเหมือน
หรือความแตกต่างกนั การส่ือสารผา่นสัญลกัษณ์ซ่ึงค าตอบท่ีไดอ้าจมากกวา่หน่ึงรูปแบบ เพราะใน
ตวัตนของคนหน่ึงคนประกอบสร้างอตัลกัษณ์อย่างเป็นกระบวนการ (Process) และเต็มไปด้วย
ความหลากหลายภายใตบ้ริบทท่ีแตกต่างกนัออกไป การสร้างตวัตนท่ีจะบอกว่า “เราคือใคร” ใน
กิจกรรมการประกวดนางงามยิ่งมีความส าคญัมาก เพราะประกวดย่อมมีการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ การ
สร้างตวัตนให้โดดเด่นกว่าบุคคลอ่ืนย่อมส่งผลดีต่อตวัเรา เพราะเม่ือเราโดดเด่นกว่าด้วยลกัษณะ
เฉพาะตวัท่ีแตกต่าง เราก็จะเป็นท่ีจบัตามองของคณะกรรมการและสาธารณชน   
 ประเภทของอตัลกัษณ์ สามารถท่ีจะแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 1. อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) คือ ภาพของปัจเจกในสายตาคนอ่ืน ใน
ฐานะท่ีเป็นบุคคลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีความโดดเด่นเฉพาะตวั โดยสังคมจะมีวิธีการระบุอตั
ลกัษณ์ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไป เช่น เพศชาย เพศหญิง ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม คนไทย คน
ต่างชาติ คนผิวขาว คนผิวสี เป็นตน้ กล่าวคือลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคล ท่ีเกิดข้ึนจากการมอง
ตนเอง และเกิดข้ึนจากเรียนรู้ท่ีมาจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในครอบครัว ในช่วงเร่ิมแรกของชีวติ 
และจากสังคม อตัลกัษณ์ส่วนบุคคลน้ีเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีติดตวัผูเ้ขา้ประกวดมาตั้งแต่ก าเนิด ถือ
เป็นส่ิงท่ีท าให้ผูเ้ขา้ประกวดนั้นมีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ข้ึนอยูก่บัวา่ผูเ้ขา้ประกวดจะสามารถ
น าเสนออตัลกัษณ์ส่วนบุคคลท่ีโดดเด่นไดม้ากนอ้ยเพียงใด  
 2. อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) คือ สถานภาพทางสังคมซ่ึงจะปรากฏใน
รูปแบบของการด าเนินชีวติ ความคิด ความเช่ือ และพฤติกรรม หล่อหลอมจนกลายเป็นการถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น วฒันธรรม ประเพณี เร่ืองเล่า และพิธีกรรมต่างๆ เป็นตน้ อาจกล่าวได้
วา่เป็นลกัษณะเฉพาะตวัหรือเฉพาะกลุ่ม ท่ีเกิดจากการประกอบสร้างโดยสังคมและประสบการณ์ 
อตัลกัษณ์ทางสังคมเป็นส่ิงท่ีผูเ้ขา้ประกวดสามารถท่ีจะประกอบสร้างและหล่อหลอมข้ึนมาได ้ผา่น
การเรียนรู้โดยกระบวนการทางสังคม ซ่ึงการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกนัออกไป ผูท่ี้
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เรียนรู้มากก็จะมีประสบการณ์ท่ีมากกวา่ และเม่ือเจอสถานการณ์ต่างๆ ก็จะสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้
 อตัลกัษณ์ทางเพศ (Sexual Identity) 
 ค าว่า เพศ หรือ เพศสรีระ (Sex) เป็นการแบ่งแยกตามลกัษณะทางชีววิทยาหรือเป็น
คุณลกัษณะทางกายวิภาคและทางกายภาพซ่ึงหมายถึงความเป็นเพศหญิงและความเป็นเพศชายใน
เชิงชีววิทยา โดยมีค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศวิถีน้ี 3 ค  า คือ เพศสรีระ (Sex) เพศวิถี (Sexuality) และ
เพศสภาพ (Gender) (เรืองฟ้า บุราคร, 2550) โดยสามารถอธิบายความหมายไดด้งัน้ี 
 เพศสรีระ (Sex) ลกัษณะทางกายภาพหรือทางสรีระในแง่มุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการ
เจริญพันธ์ุ ดังนั้ นจึงหมายถึงความแตกต่างทางกายภาพ (Physical Distinction) ขณะท่ีในอีก
ความหมายหน่ึงนั้นหมายถึง การร่วมเพศหรือการมีเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้มกัจะเช่ือวา่ตอ้ง
สอดคลอ้งไปกบัลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั  
 เพศวิถี  (Sexuality) เป็นเร่ืองราวของเพศปกติธรรมชาติ ท่ีติดตัว เป็นเร่ืองของ
สัญชาตญาณ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเป็นสากล และไม่มีวนัเปล่ียนแปลง รวมถึง ค่านิยม 
บรรทดัฐาน และระบบวธีิคิด วธีิปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัความปรารถนา การแสดงออกทางเพศ 
 เพศสภาพ (Gender) เป็นมิติส าคญัของอตัลกัษณ์ โดยอตัลกัษณ์ทางเพศสภาพนั้นไดรั้บ
อิทธิพลมาจากปัจจยัของสังคมและทางชีววิทยา อีกทั้งยงัเป็นปัจจยัของปัจเจกหรือกลุ่ม นอกจากน้ี
เพศสภาพยงัถูกโยงเขา้กบัความคาดหวงัของสังคมต่อความเป็นเพศหญิงและความเป็นเพศชาย ตาม
ดว้ยการให้ภาพเหมารวม ต่อความเป็นหญิงและความเป็นชายท่ีสืบทอดมาโดยสังคมในท่ีสุด เช่น 
ผูห้ญิงจะตอ้งมีความอ่อนหวาน อ่อนโยน นุ่มนวล เป็นตน้ จากความคาดหวงัของสังคม บุคคลควร
ประกอบสร้างอตัลกัษณ์ตามเพศวถีีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเพศสภาพ และตามสรีระของตน  
 อตัลักษณ์ทางเพศ (Sexual Identity) ของผูเ้ข้าประกวดในวิถีทั้ง 3 ค า คือ เพศสรีระ 
(Sex) เพศวถีิ (Sexuality) และเพศสภาพ (Gender) ผูเ้ขา้ประกวดสามารถแสดงออกซ่ึงอตัลกัษณ์ทาง
เพศไดท้ั้ง 2 ดา้น ทางดา้นกายภาพ น าเสนอผา่นสรีระร่างกาย รูปร่างหนา้ตา ทรวดทรงองคเ์อว การ
แต่งกายประกอบสร้างความเป็นเพศหญิง ทางดา้นจิตใจ น าเสนอผา่นความมัน่ใจ จริต น าเสียง  ส่ิง
เหล่าน้ีล้วนเป็นการสร้างความโดดเด่นในเชิงอตัลกัษณ์ทางเพศท่ีผูเ้ขา้ประกวดสามารถเรียนรู้ 
ฝึกฝน สั่งสมประสบการณ์เพื่อน ามาใชใ้นการประกวดไดท้ั้งส้ิน  
 จะเห็นได้ว่าความหมายของค าว่า อัตลักษณ์ คือลักษณะท่ีแตกต่างกัน การให้
ความหมายเฉพาะตวัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้เรารับรู้วา่ “เราคือใคร” อตัลกัษณ์นั้นจะเป็นตวั
บ่งช้ีถึงความแตกต่าง ความโดดเด่น และคุณสมบติัเฉพาะตวับางประการ ซ่ึงสามารถท่ีจะแบ่ง
ออกเป็น อตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) ท่ีเป็นความโดดเด่นเฉพาะตวั เป็นส่ิงท่ีติดตวัมา
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ตั้งแต่เกิด หรือครอบครัวเป็นผูห้ล่อหลอม อตัลกัษณ์ทางสังคม (Social Identity) คือส่ิงท่ีสังคมถูก
ประกอบสร้างความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนัว่าควรจะเป็นอย่างไรในส่ิงท่ีปรากฏข้ึน ในขณะ
ท่ีอตัลกัษณ์ทางเพศ (Sexual Identity) ก็สามารถท่ีจะน าเสนอ และส่ือสารออกมาเพื่อสร้างความโดด
เด่นให้กบัตวับุคคลได ้ผูเ้ขา้ประกวดจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างอตัลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่น 
เพื่อท่ีจะแตกต่างจากคู่แข่งท่ีเป็นผูเ้ขา้ประกวดดว้ยกนั หวงัผลการเป็นผูช้นะเลิศจากการประกวด 
และเป็นท่ีจดจ าของกลุ่มผูช้ม ทั้งน้ีการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัในกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์
และเป็นกลไกท่ีท าใหอ้ตัลกัษณ์ถูกถ่ายทอดออกไป เป็นการส่ือสารระหวา่งผูส้ร้างและผูบ้ริโภค  
 ความหมายของการส่ือสาร (Communication)  
 การส่ือสาร (Communication) มีรากศพัท์มาจากภาษาละตินค าว่า Communis ตรงกบั
ภาษาองักฤษว่า Communicate ซ่ึงมีความหมายว่า ท าให้มีสภาพร่วมกนั อาจจะกล่าวไดว้่าตรงกบั
ธรรมชาติของการส่ือสาร คือการท าให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั เกิดความเขา้ใจร่วมกนั กล่าวคือ 
มนุษยต์อ้งมีการส่ือสารซ่ึงกนัและกนั ก็เพื่อท่ีจะมีความเขา้ใจตรงกนั เขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั 
(จุฬาวทิยานุกรม, 2554) โดยกระบวนการส าคญัในการส่ือสาร มีดงัน้ี  
 ผู้ส่งสาร (Sender) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นเร่ิมตน้ในการส่งสารไปให้อีกบุคคล
หน่ึง อาจกล่าวไดว้่า ผูส่้งสารคือผูก้ระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดการตอบสนอง (Response) จาก
ผูรั้บสาร หรืออีกในบริบทหน่ึงสามารถเรียกวา่ ผูเ้ขา้รหสั (Receiver) หมายถึง ผูท่ี้น าความคิดของผู ้
ริเร่ิมความคิด หรือแหล่งสาร (Source) ส่งไปยงัผูท่ี้ต้องการจะส่ือสารด้วย โดยการใช้สัญญาณ 
(Signal) และสัญลกัษณ์ (Symbol) หรือ การเขา้รหสั (Receiver) ซ่ึงแสดงถึงเป้าหมายหรือส่ิงท่ีแหล่ง
สารต้องการส่ือสาร ในบริบทน้ีผู ้เข้าประกวดในฐานะผู ้ส่งสาร ซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการ
ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความงามของตนเองไปสู่กลุ่มผู ้รับสาร รวมทั้ งทีมกองประกวด และ
คณะกรรมการการตดัสิน กลุ่มผูมี้บทบาทและก าหนดอตัลกัษณ์ความงามของผูเ้ขา้ประกวด  
 ผู้รับสาร (Receiver) คือ ผูท่ี้รับสารจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เม่ือไดรั้บสารผูรั้บสารจะ
เกิดการตีความและการตอบสนองจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้ งใจก็ตาม และส่งปฏิกิริยาตอบสนอง 
(Feedback) กลบัไปใหผู้ส่้งสาร หรือผูรั้บสารเรียกอีกอยา่งนยัยะหน่ึงวา่ ผูถ้อดรหสั (Receiver) กลุ่ม
ผูรั้บสารจากกิจกรรมการประกวด ก็คือกลุ่มผูช้มท่ีรับชมกิจกรรมการประกวดจากหลากหลาย
ช่องทาง ซ่ึงมีความแตกต่างและกระจดักระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 
 สาร (Message) หมายถึง ส่ิงท่ีผูส่้งสารส่งไปให้ผูรั้บสารในรูปของรหัส ค าว่ารหัส
หมายถึง สัญญาณ (Signal) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) หรือกลุ่มของสัญลักษณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนใน
ลกัษณะท่ีมีความหมายต่อคน และผูรั้บสารสามารถเขา้ใจความหมายของมนัไดต่้อเม่ือมีการถอด
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ความหมายของสัญญาณหรือสัญลักษณ์ออกมา โดยสารหรือภาษา (Language) สามารถแบ่งเน้ือหา
ของสารได ้2 ประเภทคือ 
 1. วจันภาษา หรือ สารท่ีใช้ค  า (Verbal Message) ได้แก่ ภาษาอันเป็นระบบของ
สัญลกัษณ์หรือระบบของสัญญาณท่ีมนุษยใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดต่อซ่ึงกนัและกนั เช่น ภาษาพูด 
ภาษาเขียน เป็นตน้ ในกิจกรรมการประกวด การส่ือสารท่ีใช้ค  า (Verbal Message) ใช้เพื่อเป็นการ
แนะน าตวัผูเ้ข้าประกวด ซ่ึงท่ีผ่านมากิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand 
Thailand) ได้สร้างกระแสความช่ืนชอบและเป็นท่ีกล่าวถึงของกลุ่มผูช้ม ในการแนะน าตวัผู ้เข้า
ประกวด จนเป็นกระแสโด่งดงัสามารถสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บัผูเ้ขา้ประกวดเป็นท่ีน่าจดจ าได ้
 2. อวจันภาษา หรือ สารท่ีไม่ใช้ค  า (Nonverbal Message) ได้แก่ ระบบสัญลักษณ์
สัญญาณหรือเคร่ืองหมายใดๆ ก็ตามท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการใช้ถอ้ยค า เช่น การแสดงท่าทาง สีหน้า 
สัญญาณไฟ สัญลกัษณ์ ภาพวาด เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละส่วนประกอบสร้างข้ึนได ้และเม่ือรวมเขา้ก็จะท า
ให้มีความหมายเกิดข้ึน ผูเ้ขา้ประกวดน าเสนออตัลกัษณ์ความงามผ่านสารท่ีไม่ใช้ค  า (Nonverbal 
Message) ดว้ยการแสดงลีลาท่าทางท่ีส่ือความหมาย ผา่นกิจกรรมการเดินแฟชัน่โชวร์อบ ชุดวา่ยน ้ า 
ชุดราตรี และชุดประจ าชาติ  
 ช่องทางการส่ือสาร (Channel) คือ ตวักลางท่ีช่วยในการน าส่งสารจากผูส่้งสารไปยงั
ผูรั้บสาร ช่องทางเปรียบเหมือนทางหรือพาหนะระหว่างผูร่้วมกระบวนในการส่ือสาร ช่องทางท่ี
เป็นตวักลางในการส่ือสารท่ีเป็นพาหนะในการส่งสาร ไดแ้ก่ การสัมผสั การไดย้นิ การไดเ้ห็น ส่วน
ช่องทาง (Channel) ท่ีเป็นตวักลางในการน าสาร เช่น วิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ในเร่ืองท่ีศึกษาน้ี
ช่องทางการส่ือสาร (Channel) คือกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand 
Thailand) ท่ีมีการถ่ายทอดสดผา่นทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ซ่ึงเป็นช่องทางส าคญัใน
การส่ือสารกบักลุ่มผูรั้บสารทัว่ประเทศ ทั้งน้ียงัมีการถ่ายทอดสดผา่น เฟซบุก๊: Miss Grand Thailand 
อีกช่องทางดว้ย  
 อตัลกัษณ์ส่วนบุคคล จะเกิดข้ึนเม่ือเราไดเ้ขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์หรือการส่ือสารกบัตนเอง
และบุคคลอ่ืนๆ ส่วนอตัลกัษณ์ทางสังคม เป็นภาพท่ีสังคมมองเราว่าเป็นอย่างไร อตัลกัษณ์เป็น
กระบวนการท่ีสามารถเปล่ียนแปลงและล่ืนไหลได ้โดยอยู่ท่ีบุคคลนั้นจะเลือกน าเสนออตัลกัษณ์
ส่วนใดใหก้บัตนเอง บุคคลหน่ึงคนสามารถท่ีจะแสดงอตัลกัษณ์ไดห้ลากหลาย อตัลกัษณ์นั้นเป็นส่ิง
ท่ีประกอบสร้างข้ึนมาไดมิ้ไดเ้ป็นส่ิงท่ีติดตวัเรามาตั้งแต่ก าเนิด โดยเป็นการก าหนดต าแหน่งของตวั
บุคคล โดยการส่ือสารจะเป็นกระบวนการส าคญัในการแสดงตวัตนดา้นอตัลกัษณ์ใหค้วามหมายกบั
ตนเองและสังคม เพื่อสามารถท่ีจะบอกไดว้า่ “เราคือใคร” ความจ าเป็นท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งการท่ีมีจะ
มีตวัตน ท่ามกลางคนหมู่มาก เพื่อความแตกต่างและโดนเด่น ทั้งยงัเพื่อตอ้งการท่ีจะรู้สึกปลอดภยั
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ในสังคม ซ่ึงความตอ้งการท่ีจะส่ือสารถึงส่ิงท่ีอยูภ่ายในโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแสดงออกเรียกว่า
กระบวนการส่ือ การส่ือสารมีบทบาทส าคญัในการส่ือสารอตัลกัษณ์ของผูค้น ผา่นการเปล่ียนแปลง
ช่วงต่างๆของสังคม แมว้า่สังคมจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรก็ตามการแสดงตวัตนยงัคงอยู ่แต่วธีิการ
แสดงอาจจะเปล่ียนแปลงไปตามพื้นท่ีท่ีให้แสดงออก ส่ือท่ีพฒันาตวัเองไปอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผล
มาจากเทคโนโลยีแต่ละยุคไดท้  าหน้าท่ีตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นเร่ืองอตัลกัษณ์ ซ่ึง
มนุษยเ์องสามารถส่ือสารอตัลกัษณ์ไดเ้ช่นเดิม หากแต่การส่ือสารอตัลกัษณ์นั้นจะเปล่ียนแปลงไป
ตามเทคโนโลยขีองส่ือในแต่ละยคุสมยั (เธียรชยั อิศรเดช, 2552) 
 จากการอธิบายแนวคิดการส่ือสารอตัลกัษณ์ดงัท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่ากระบวนการ
ส่ือสารเป็นขั้นตอนในการถ่ายทอดอตัลกัษณ์ท่ีแยกออกจากกนัมิได ้ การส่ือสารเพื่อให้ตนเองและ
สังคมทราบวา่เราคือใครเป็นความจ าเป็นพื้นฐานท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งการ ดงันั้นจึงน าแนวคิดดงักล่าว
มาวิเคราะห์การส่ือสารอตัลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ีเขา้ประกวดกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด์ (Miss Grand Thailand) ซ่ึงบทบาทในกระบวนการส่ือสาร สามารถสรุปได้ดงัน้ี ผูส่้งสาร 
(Sender) คือทีมกองประกวดมิสแกรนด์และผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั 
คณะกรรมการตัดสิน และผูเ้ข้าประกวด  ผูรั้บสาร (Receiver) คือกลุ่มผูช้มการประกวด สาร 
(Message) คืออตัลกัษณ์ความงามของผูเ้ขา้ประกวด และช่องทางการส่ือสาร (Channel) คือกิจกรรม
การประกวด และช่องทางในการแพร่ภาพการประกวด  
  
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความงาม 
 ความงามกบัผูห้ญิงเป็นของคู่กนั คงปฏิเสธไม่ไดว้่าผูห้ญิงนั้นให้ความส าคญักบัเร่ือง
ความสวยความงามมาเป็นอนัดบัต้นๆ การท าอย่างไรท่ีจะเรียกว่าสวย ปรุงแต่งอย่างไรท่ีจะได้
เรียกว่างาม ล้วนเป็นส่ิงท่ีผูห้ญิงทุกคนต่างตอ้งการและยึดถือกนัเป็นแบบอย่างนับแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั จากการศึกษานั้นพบวา่ความงามของผูห้ญิงมีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุตามสมยั ข้ึนอยูก่บั
ค่านิยมแต่ละสังคมและถูกเปล่ียนแปลงให้เป็นสากลมากยิ่งข้ึน อยา่งไรก็ตามในเร่ืองของความงาม
ของผูห้ญิง ก็คงหลีกหนีไม่พน้เร่ืองของมายาคติของแต่ละสังคมชนชาติ ท่ีต่างยึดถือค่านิยมความ
สวยท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของปัจเจกบุคคล    
 ส าหรับผูห้ญิงแลว้แน่นอนว่า เร่ืองความสวยความงามเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถแยกออก
จากกนัได ้เป็นส่ิงท่ีผูห้ญิงต่างให้การยอมรับและเขา้ใจกนัดีว่า มนัเป็นสัญชาตญาณของเพศหญิง 
เป็นเร่ืองกลไกทางธรรมชาติท่ีมีมาเน่ินนานตั้งแต่ในอดีตกาล ความงามจึงกลายเป็นส่ิงท่ีคู่กบัผูห้ญิง
ท่ีไม่สามารถแยกออกจากกันได้ แม้ว่าในบางคนท่ีไม่อาจจะสามารถงามได้ตั้ งแต่ก าเนิด แต่ก็
สามารถท่ีจะตบแต่ง ให้เกิดความงามได้ ผูห้ญิงถูกคาดหวงัผ่านเร่ืองราวของส่ือต่างๆ มากมาย 

http://women.sanook.com/
http://women.sanook.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1/
http://www.sanook.com/women/96215/
http://women.sanook.com/14304/
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โดยเฉพาะหญิงงามท่ีก าเนิดอยูใ่นชาติตระกูลท่ีมีเกียรติและมียศสูงส่ง ก็ยิง่มกัจะถูกจินตนาการและ
คาดหวงัว่าจะตอ้งเป็นคนท่ีสวย รวยทรัพยแ์ละมีความงาม ในอดีตความงามของสตรียงัถูกใช้เป็น
เคร่ืองบ่งบอกความหมายถึงฐานะและบารมีของสามี เม่ือความสวยงามของผูห้ญิงถูกคาดหวงัอยา่ง
มากมาย ตั้งแต่อดีตสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ส่งผลให้เกิดอาชีพต่างๆ เกิดข้ึนมามากมาย ตั้งแต่ ช่าง
เสริมความงาม ช่างท าผม ช่างท าเส้ือ และท่ีก าลังแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันมากข้ึนก็คือการ
ท าศลัยกรรมความงาม ท าให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าผูห้ญิงในสมยัน้ีท่ีมีหน้าตาสะสวยมกัจะได้รับการ
ยอมรับและเปิดกวา้ง ผูค้นส่วนมากในสังคมยงันิยมความสวยของผูห้ญิงมากกว่าคุณค่าท่ีมาจาก
ตวัตนจริง หรือผูห้ญิงท่ีมีความเก่งก็มิอาจท่ีจะสู้ทดัเทียมกบัผูห้ญิงท่ีสวย ส่ิงเหล่าน้ีเปรียบเสมือน
ค่านิยมทางสังคม หรืออาจเป็นเร่ืองของธรรมชาติท่ีสร้างสรรค์ให้มนุษยเ์กิดการคดัเลือกทางสาย
พนัธ์ุท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมให้เหลือรอดเอาไวใ้นสังคม และมนัยงัคงเป็นส่วนหน่ึงของจิตใต้
ส านึกของเราท่ียากจะกลบเกล่ือนให้หายไปจากสังคม ดงันั้นผูห้ญิงก็ยงัคงตอ้งพยายามสร้างสรรค์
บุคลิกของตนเองให้ดูดีและสมบูรณ์แบบอยูเ่สมอไม่วา่จะดว้ยหนทางใดก็ตาม และเพราะค่านิยมท่ี
ครอบง าความคิดเราไวแ้ต่แบบน้ีท าใหผู้ห้ญิงยคุใหม่หลายคนมองขา้มคุณค่าจากความงามภายในไป
พร้อมกนั ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ ยงัมีความงามจากภายในท่ีจะยงัสะทอ้นให้บุคลิกของผูห้ญิงนั้นมีเสน่ห์
และคุณค่าในตวัเองอยา่งมากอีกดว้ย (ทีมข่าวสนุกดอทคอม, 2560) 
 อารี สุทธิพันธ์ (2532,  อ้างถึงใน อังคเรศ บุญทองล้วน, 2539,  น. 16-17) ได้ให้
ความหมายของความงามไวว้่า ความงามคือค่านิยมท่ีเกิดจากความรู้สึกภายในของมนุษยม์ากกวา่
เกิดจากเหตุผลหรือความรู้ เป็นเร่ืองภายนอก ความงามนั้นเป็นดัง่ความเพลิดเพลิน ค่านิยมความงาม
เปล่ียนแปลงไดต้ามสังคม ซ่ึงมีความเช่ือและทศันคติท่ีไม่คงท่ี ซ่ึงเก่ียวกบัค่านิยมความงาม สมยั
นิยมส่วนมากท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงบางคร้ังเปล่ียนแปลงแบบหมุนเวียนเป็นวฏัจกัร ความงาม
คือความจริง ความงามเป็นเร่ืองท่ีนกัคิดทุกยุคทุกสมยัเป็นผูก้  าหนด แต่พอสมยัเปล่ียนความงามก็
ยอ่มเปล่ียนแปลงไป ความงามคือส่ิงท่ีเป็นรูปลกัษณ์ท่ีปรากฏต่อประสาทสัมผสัของเรา ความงาม
เป็นส่ิงท่ีเราพอใจ บางบริบทความงามก็เป็นเร่ืองของประสบการณ์ทางอารมณ์ เป็นความรู้สึก
เฉพาะตวัของบางคน อธิบายโดยอา้งอิงกบัความดี และพาดพิงความมีระเบียบ บางคนพยายาม
ก าหนดหลกัเกณฑ์ของความงามข้ึนมาแล้วหาขอ้มูลเปรียบเทียบหลกัเกณฑ์ ดงันั้นความงามจึง
อาจจะเป็นเร่ืองท่ีตกลงกนัทางสังคม ตามเทรน หรือการเปล่ียนแปลงไปของยุคสมยั อาจจะใช้
รูปลกัษณ์ภายนอกและคุณสมบติับางประการอธิบายความงาม ความสวยมาจากรูปลกัษณ์ แต่ความ
งามมาจากคุณสมบติั บางคนอาจจะมีแต่ความสวยคือมีรูปลกัษณ์แต่ไม่มีความงามคือไม่มีคุณสมบติั 
บางคนมีความงามคือมีคุณสมบัติั แต่อาจจะไม่มีความสวยคือรูปลกัษณ์ อยา่งไรก็ตามทั้งความสวย

http://women.sanook.com/27601/
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และความงามเปล่ียนแปลงไปได้เสมอตามความนิยม กาลเวลา ยุคสมยั และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยท่ีีพฒันาอยา่งไม่หยดุน่ิง 
 อ านาจ เย็นสบาย (2535, อ้างถึงใน อังคเรศ บุญทองล้วน, 2539, น. 16-17) ได้ให้
ความหมายของความงามไวว้่า ความงามของผูห้ญิงเป็นส่วนหน่ึงในการรับรู้ทางด้านความรู้สึก 
บางคร้ังอาจจะยากแก่การอธิบาย คุณค่าของความงามข้ึนอยู่กับกับความเป็นจริงทางสังคม 
หมายความว่า ความงามอาจจะเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลาและความนิยมของสังคม คุณค่าทาง
ความงามนั้นตอ้งควบคู่กบัความจริง ซ่ึงความงามท่ีปราศจากความจริงนั้นย่อมไร้ค่า ในอีกบริบท
ความงามถูกเปรียบเทียบกบัส่ิงต่างๆ มากมาก อาทิ ความงามคือความสวย ความงามคือทองค า 
ความงามคือความเหมาะสม ความงามคือความสามารถ ความงามคือการให้คุณ และความงามคือ
ความพึงพอใจจากการไดเ้ห็นและการไดย้นิ 
 องค์ประกอบของความงาม 
 องค์ประกอบความงามของผูห้ญิง เป็นส่ิงท่ีว่าดว้ยเร่ืองของความงามท่ีสังคมก าหนด
และประเมินคุณค่าความงามของผูห้ญิงซ่ึงสามารถท่ีจะแบ่งไดเ้ป็น 4 องค์ประกอบ ดงัน้ี (กรกรณ์ 
เสรีฉนันฤกษ,์ 2551) 
 1. ความงามทางกายภาพ (Body) ซ่ึงประกอบดว้ย รูปร่าง หนา้ตา ผิวพรรณ ซ่ึงถือเป็น
รูปลกัษณ์ภายนอกท่ีมีติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิด เช่น เร่ืองของสีผวิ สีผวิคล ้า ผวิขาว เร่ืองของรูปร่างอว้น
ผอม เร่ืองของสัดส่วน สูง เต้ีย เป็นตน้ ซ่ึงในเร่ืองของร่างกาย รูปร่าง หน้าตาน้ีในอดีตถือว่าเป็น
ทุนเดิมท่ีพ่อแม่ให้มาหรือเป็นเร่ืองของบุญกรรมแต่ชาติปางก่อน ในขณะท่ีปัจจุบนัน้ีเร่ืองของ
ร่างกายและรูปร่าง หน้าตากลายเป็นส่ิงท่ี ผูห้ญิงสามารถใช้เป็นทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม 
และทุนทางเศรษฐกิจ เพื่อเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพของตนเองได้ ส าหรับการประกวด
นางงาม ความงามทางกายภาพ (Body) จะตอ้งเป็นส่ิงแรกท่ีผูเ้ขา้ประกวดจ าเป็นจะตอ้งมี เพราะ
ความโดดเด่นท่ีปรากฏจากลกัษณะทางกายภาพ จะเป็นส่ิงแรกท่ีดึงดูดความสนใจของผูพ้บเห็น ท า
ใหผู้เ้ขา้ประกวดมีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน     
 2. ความงามทางจิตใจ (Mind) นอกจากความงามของร่างกาย รูปร่างหนา้ตาแลว้สังคม
ยงัมีการให้ค่าความงามของผูห้ญิงจากลีลา ท่าทาง และจริต ท่ีผูห้ญิงแสดงออกมา เช่น ผูห้ญิงท่ีมี
ความเป็นกุลสตรีเรียบร้อย ก็เปรียบดัง่ผา้พบัไว ้เป็นตน้ ซ่ึงลีลา ท่าทาง จริต และการแสดงออกของ
ผู ้หญิง เป็นส่ิงท่ีผู ้หญิงได้รับมาการฝึกฝนอบรมสืบต่อกันมา ทั้ งจากสถาบันครอบครัวและ
สถาบนัการศึกษา รวมถึงถูกขดัเกลาดว้ยค่านิยมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้การแสดงออก
ของผูห้ญิงในสังคมไทยปัจจุบนัมีวิวฒันาการดว้ยเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกา้วมาเป็นผู ้
เขา้ประกวดนางงาม ความงานดา้นจิตใจ (Mind) ยิ่งตอ้งแสดงออกผา่นลีลาท่าทาง และจริตให้เห็น

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8+%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99
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ชดัเจนมากท่ีสุด เพราะเป็นความงามท่ีอยูภ่ายใน แต่นางงามจ าเป็นท่ีจะตอ้งแสดงออกมาสู่ภายนอก 
เพื่อสร้างความโดดเด่นกบัใหต้นเอง 
 3. ความงามทางความรู้ (Knowledge) ซ่ึงประกอบด้วย การศึกษา ความรู้ ไหวพริบ 
ปฏิภาณ ความงามในมิติน้ีเป็นความงามท่ีคนเราสร้างการเรียนรู้ และขวนขวายมา เพื่อเป็นการเพิ่ม
คุณค่าใหต้วัเองได ้เพื่อใหมี้ความแตกต่างกบัคนอ่ืน ความงามน้ีไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีติดตวัคนเรามาแต่เกิด 
แต่เป็นส่ิงท่ีคนเราสามารถแสวงหาและปรุงแต่งเพิ่มเติมได ้การศึกษา ความรู้ และไหวพริบปฏิภาณ 
เป็นอีกมิติท่ีผูเ้ข้าประกวดนางงามจ าเป็นท่ีจะต้องมี เพราะนอกจากความสวยจากภายนอกแล้ว 
สังคมยงัคุณค่ากบัผูห้ญิงท่ีมีความพร้อมดา้นสติปัญญาดว้ย  
 4. ความงามแบบประดับ (Carapace) อาจถือว่าเป็นส่วนหน่ึงในองค์ประกอบความ
งามท่ีส าคญั ส่ิงท่ีห่อหุ้มร่างกายสามารถมองเห็นได้จากภายนอก เช่น ทรงผม เคร่ืองแต่งกาย 
เคร่ืองประดบั เป็นตน้ เป็นส่ิงท่ีใชป้ระดบัตกแต่งห่อหุม้ร่างกายเพื่อใหต้นเองดูโดดเด่นและแตกต่าง
จากคนอ่ืน การแสดงออกซ่ึงความแตกต่างน้ี เปรียบเหมือนการบอกสังกัดอย่างมีนัยยะส าคัญ 
รูปแบบกิจกรรมการประกวดนางงาม ในด้านมิติของความงามแบบประดับ (Carapace) มี
ความส าคญั เพราะนอกจากลกัษณะทางกายภาพ ความงามดา้นจิตใจ และความงามดา้นความรู้ การ
มีทรงผม เคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองประดบัท่ีโดดเด่นสวยงาม จะยิ่งเพิ่มความโดดเด่นบนเวทีการ
ประกวดให้กบัผูเ้ขา้ประกวดไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีรูปแบบกิจกรรมการประกวดนางงามในปัจจุบนั มี
การแข่งขนัออกแบบเคร่ืองแต่งกาย และยงัมีรางวลัส าหรับการออกแบบเคร่ืองประดบั และเคร่ือง
แต่งกายอนัโดดเด่นสวยงามและสร้างสรรค ์        
 ดงัท่ีกล่าวมาทั้ง 4 องคป์ระกอบน้ี ถูกน ามาใชเ้พื่อเป็นเคร่ืองวดัมาตรฐานความงามของ
ผูห้ญิง และคนในสังคมยงัใช้องค์ประกอบความงามน้ีมาเป็นเคร่ืองช้ีวดั เป็นเคร่ืองแสดงออกถึง
ความแตกต่างดา้นปัจเจกบุคคลของผูห้ญิงในปัจจุบนั องคป์ระกอบท่ีกล่าวมาเป็นตวัเลือกส าคญัท่ี
ท าใหผู้ห้ญิง ถูกน ามาใชใ้นการสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บัตนเอง เพื่อสร้างความโดดเด่น และสร้างคุณค่า
ในความเป็นผูห้ญิง พร้อมทั้งแสดงออกมาเพื่อสร้างการยอมรับจากสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องคป์ระกอบน้ีถูกน ามาใชใ้นกิจกรรมการประกวดนางงาม เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดัสรรตดัสิน ผู ้
ท่ีเพียบพร้อมเหมาะสมกบัต าแหน่งชนะเลิศในการแข่งขนั  แนวคิดเก่ียวกบัความงามดงักล่าวจึง
สามารถท่ีจะน ามาวิเคราะห์ถึงลักษณะความงามแบบต่างๆ ของผู ้หญิงท่ีถูกผลิตข้ึนมาให้
กลายเป็นอตัลกัษณ์ความงามเพื่อท่ีจะแสดงออกมาผา่นกิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 
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2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการตลาดและกจิกรรมพเิศษ (Special Event) 
 การตลาด (Marketing) 
 ความหมายของการตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการทางสังคมท่ีแต่ละบุคคล
แต่ละกลุ่มบุคคลได้รับในส่ิงท่ีพวกเขาต้องการ ผ่านการสร้าง การน าเสนอและกระบวนการ
แลกเปล่ียนสินค้าและบริการ ก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยสินค้าและบริการจากผูผ้ลิตไปยงักลุ่ม
ผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการจะเกิดความพึงพอใจภายใตก้ระบวนการแลกเปล่ียน ซ่ึงผูข้าย
จะไดป้ระโยชน์คือก าไร (นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2555) 
 ปรัชญาและแนวคิดการด าเนินงานทางการตลาด 
 นกัส่ือสารการตลาดมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเขา้ใจปรัชญาและแนวคิดการด าเนินงานทาง
การตลาดในยุคต่างๆ เพื่อท่ีจะประยุกตใ์ชแ้ละเป็นแนวทางเพื่อเป็นการเลือกกลุยทธ์ท่ีใชใ้นการท า
การส่ือสารการตลาดใหป้ระสบความส าเร็จ ตามล าดบัดงัน้ี (นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2555) 
 1. ยคุท่ีมุ่งเนน้การผลิต (Production Concept) 
 ในยุคน้ีถือวา่เป็นยุคแรกของการด าเนินงานทางธุรกิจ มุ่งเนน้ในดา้นการผลิตสินคา้ให้
ไดป้ริมาณมากท่ีสุด และมีการจดัจ าหน่ายอยา่งกวา้งขวาง เพราะผูบ้ริโภคในยคุนั้นจะซ้ือสินคา้ท่ีหา
ซ้ือไดง่้าย ราคาไม่แพง ซ่ึงองค์กรจะมุ่งเน้นพฒันาประสิทธิภาพดา้นการผลิตเพื่อผลิตสินคา้ให้ได้
ตน้ทุนต ่ามากท่ีสุด 
 2. ยคุท่ีมุ่งเนน้ผลิตภณัฑ ์(Product Concept) 
 ในยุคน้ีธุรกิจเร่ิมหันมาท าการแข่งขนักนัดว้ยคุณภาพสินคา้ โดยมีแนวคิดวา่ผูบ้ริโภค
จะซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพใชง้านไดดี้ มีการออกแบบท่ีทนัสมยั ซ่ึงองคก์รธุรกิจจะหนัมาทุ่มเทกบัการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความเหนือกวา่คู่แข่งขนั ทั้งในดา้นรูปลกัษณ์ภายนอก และดา้นคุณประโยชน์ 
ซ่ึงเช่ือวา่หากสินคา้มีคุณภาพดีจะขายไดเ้อง โดยมิไดค้  านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 3. ยคุท่ีมุ่งเนน้การขาย (Selling Concept) 
 ในยุคน้ีธุรกิจจะหันมามุ่งเน้นด้านพฒันาเคร่ืองมือการขาย และการใช้การส่งเสริม
การตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภค ดว้ยแนวคิดท่ีวา่หากน่ิงเฉยผูบ้ริโภคก็จะไม่
ซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัในปริมาณท่ีมากพอ ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงหาวิธีการท่ีจะกระตุน้ให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือเพื่อมุ่งหวงัก าไรจากการขาย จุดอ่อนท่ีส าคญัของแนวคิดน้ีคือการมุ่งเน้นการขายมาก
เกินไปซ่ึงบางคร้ังจะท าใหภ้าพลกัษณ์ขององคก์รเกิดความเสียหายได ้
 4. ยคุท่ีมุ่งเนน้การตลาด (Marketing Concept) 
 ในยุคน้ีธุรกิจจะหนัมามุ่งเนน้ท่ีความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั เป้าหมายส าคญั
ของแนวคิดน้ีคือก าไรท่ีเกิดข้ึนจากความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ยุคน้ีถือเป็นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลง
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กระบวนทศัน์จากแนวคิดท่ียึดตวัธุรกิจเป็นหลกัในการด าเนินงานมาเป็นการเน้นท่ีตวัผูบ้ริโภค
เป้าหมาย ดงันั้นแผนทางการตลาดจึงเป็นลกัษณะของการ วางแผนจากภายนอกสู่ภายใน (Outside-
In Planning) คือศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายก่อน แล้วจึงมาก าหนดแผนการ
ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้ นให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้
 5. ยคุท่ีมุ่งเนน้การตลาดเชิงสังคม (Societal Marketing Concept) 
 ในยุคน้ีเป็นยุคท่ีพฒันาข้ึนมาจากแนวคิดท่ีมุ่งเนน้ตลาด มีลกัษณะเหมือนกบัแนวคิดท่ี
มุ่งเนน้การตลาด แต่กิจกรรมทางการตลาดนั้นจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมในเชิงลบหรืออาจ
กล่าวอีกนัยหน่ึงคือเป็นแนวคิดท่ีมุ่ง เน้นการตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคเพื่อมี
วตัถุประสงคใ์นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูบ้ริโภคเป้าหมาย แต่ทั้งน้ีการด าเนินกิจกรรม
ทางการตลาดต่างๆ นั้น ตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมในเชิงลบ พร้อมทั้งยงัควรสร้างเสริมความกิน
ดีอยูดี่และเพิ่มคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บัคนในสังคมได ้ 
 การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication)  
 การส่ือสารการตลาด คือ กลยุทธ์ส าคัญขององค์กรในการส่ือสารถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ท่ีองค์กรตอ้งการน าเสนอ ไปยงักลุ่มผูรั้บสารเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
ธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูง การก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดจึงมีความส าคญั 
เพราะจะเป็นตวัก าหนดทิศทางทางการตลาดขององคก์ร 
 Kotler (2003) ไดใ้ห้ความหมายของการส่ือสารการตลาด วา่การส่ือสารการตลาดเป็น
กิจกรรมทางการตลาดท่ีบริษทัไดด้ าเนินการเพื่อท่ีตอ้งการท่ีจะส่ือสารและส่งเสริมสินคา้และบริการ
ไปยงักลุ่มเป้าหมาย อนัประกอบไปด้วย การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sale 
Promotion) กาประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) การใช้พนักงานขาย (Personnel Sealing) และ
การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  
 การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication)  หมายถึง การด าเนินกิจการทาง
การตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อต้องการส่ือสารข้อมูลข่าวสารขององค์และผลิตภัณฑ์ ไปยงั
กลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายต่างๆ ก่อเกิดการตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมายท่ีวางไว ้การส่ือสารการตลาดมิไดจ้  ากดัอยูก่บัรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเท่านั้น แต่
ยงัหมายถึงรูปแบบการส่ือสารท่ีสามารถส่ือสารข้อมูลข่าวสารไปยงัผูรั้บสารได้ รูปแบบหรือ
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัและนิยมใช้กนัในปัจจุบนัมีมากมาย ไดแ้ก่ การ
โฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) กาประชาสัมพนัธ์ (Public relation) 
การใชพ้นกังานขาย (Personnel Sealing) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ซ่ึงอาจจะเรียก
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รวมกนัว่าส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัน้ียงัมีการ
ใช้เคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดในรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย ได้แก่ การตลาดเชิงกิจกรรม 
(Event Marketing) การตลาดออนไลน์  (Online Marketing) และการเป็นผูส้นบัสนุน (Sponsorship) 
เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแต่ละชนิดมีจุดอ่อนจุดแข็งท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บันกั
วางแผนการตลาดท่ีจะประยุกต์ใช้ ซ่ึงบางกลยุทธ์อาจจะใช้เคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดท่ี
มากกว่า 1 ชนิดก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตลาดในยุคปัจจุบันท่ีพฤติกรรมผู ้บริโภคมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การเลือกชนิดของเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาด นกัการตลาดจึงตอ้ง
วางแผนและใชเ้คร่ืองมือเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุด (นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2555) 
 กจิกรรมพเิศษ (Special Event) 
 กิจกรรมพิเศษ (Special Event) หรือกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) นั้ น
สามารถท่ีจะใช้ทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศค าว่า อีเวนท์ (Event) ไดเ้ลย เพราะค าว่ากิจกรรมพิเศษ 
(Special Event) หรือกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) หรืออีเวนท ์(Event) เป็นท่ีรู้จกัอย่าง
กวา้งขวางในแวดวงธุรกิจและเอเยนซ่ี (Agency)โฆษณาในระดบันานาชาติ โดยอีเวนท ์(Event) เป็น
หน่ึงในเคร่ืองมือทางการตลาด ซ่ึงมีนกัวชิาการและนกัการตลาดไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
 Kotler, P. & Keller (2008) ได้อธิบายความหมายของค าว่า กิจกรรมพิเศษ (Special 
Event) ไวว้า่เป็นกิจกรรมท่ีจดัรายการข้ึนเพื่อตอบสนองในการส่งเสริมการขาย มีขอ้เสนอพิเศษใน
รูปแบบต่างๆ หรือการจดักิจกรรมข้ึนเน่ืองในโอกาสพิเศษ และกิจกรรมนอกสถานท่ีท่ีจะท าให้
ผูบ้ริโภคมีส่วนในการเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นดว้ย  
 กิจกรรมพิเศษ (Special Event) ถือเป็นส่ือและเคร่ืองมือส าคัญ ซ่ึงใช้ในด้านการ
ประชาสัมพนัธ์อีกประเภทหน่ึง เพราะนอกเหนือจากเคร่ืองมือต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทศัน์ อาจกล่าวไดว้า่กิจกรรมพิเศษ (Special Event ) เป็นการจดังานท่ีถูกสร้างข้ึนโดยจะมีการ
ก าหนดวตัถุประสงค์และการออกแบบรูปแบบกิจกรรมไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อท าการส่ือสารไปสู่
กลุ่มเป้าหมายให้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยเป้าหมายเพื่อการสร้างภาพลกัษณ์และส่งเสริม
การตลาดใหก้บัผูจ้ดังาน (วรัิช ลภิรัตนกุล, 2540)  
 กระบวนการกจิกรรมพเิศษ (Special Event) 
 ก่อนท่ีจะมีการจดักิจกรรมทางการตลาด ส่ิงท่ีจะช่วยท าให้กิจกรรมต่างๆ นั้นประสบ
ความส าเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้
สามารถก าหนดและมองเห็นภาพล่วงหน้าของการจดักิจกรรม กระบวนการท่ีใช้จดัการตลาดเชิง
กิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ๆ (นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2555) ดงัน้ีคือ  
 1.การวเิคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) 
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 การวิเคราะห์สถานการณ์นับเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจดักิจกรรมทางการ
ตลาด นกัส่ือสารการตลาดจะเร่ิมจากการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร ขอ้มูลทางการ
ตลาด ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งขนั ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะใหเ้ขา้ใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้มาก
ท่ีสุด เพื่อจะน าไปสู่การก าหนดปัญหาของการส่ือสารการตลาดท่ีชดัเจน เพื่อกิจกรรมทางการตลาด
จะเขา้ไปช่วยแกปั้ญหาได ้
 2. การวางแผน (Planning) 
 ในขั้นตอนน้ี นกัส่ือสารการตลาดจะตอ้งท าการวางแผนการจดัการตลาดเชิงกิจกรรม 
ซ่ึงประกอบไปด้วย ท่ีมาของการจัดงาน วตัถุประสงค์ แนวคิดหลักในการจัดงาน (Theme) 
กลุ่มเป้าหมาย การจดัท าแผนการปฏิบติังาน ก าหนดงบประมาณของกิจกรรม และการประเมินผล
ของกิจกรรม 
 3. การด าเนินงานตามแผน (Implementation) 
 ขั้นตอนต่อมา นกัส่ือสารการตลาดจะท าการด าเนินงานตามแผนท่ีไดว้างไว ้ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติ องค์กรผูผ้ลิตสามารถเป็นผูด้  าเนินการด้วยตนเอง หรือ ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเป็น
ผูด้  าเนินการก็ได ้ซ่ึงอาจมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บังบประมาณและแผนงานขององคก์ร 
 4. การประเมินผล (Evaluation) 
 ขั้นตอนสุดท้ายภายหลังจากการจัดกิจกรรม นักส่ือสารการตลาดจะต้องท าการ
ประเมินผลของกิจกรรมท่ีจดัข้ึน โดยอาศยัวตัถุประสงคข์องการจดังานเป็นหลกัในการประเมินว่า
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่อยา่งไร รูปแบบของการประเมินผล สามารถประเมินไดใ้น
หลายลกัษณะทั้งในเชิงปริมาณดว้ยการแจกแบบสอบถาม หรือการประเมินในเชิงคุณภาพดว้ยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มยอ่ย หรือการสังเกตพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ร่วมงาน 
 โดยกิจกรรมพิเศษ (Special Event) สามารถแบ่งประเภทของกิจกรรมได ้ดงัต่อน้ี   

1) กิจกรรมการประกวด (Contest)   
2) กิจกรรมการจดัการแข่งขนั (Competition)   
3) การเป็นสปอนเซอร์กิจกรรมพิเศษ (Special Event Sponsorship)   
4) การจดัรายการบนัเทิง (Entertainment)   
5) การจดัวนัใหร้างวลัพนกังาน (Awards day)   
6) การจดักิจกรรมกีฬาภายใน (Sport day)   
7) การจดังานเฉลิมฉลองต่างๆ (Celebration) เช่น ฉลองยอดขาย ฉลองครบรอบ 

ฉลองตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้  
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 นอกจากน้ีอาจจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ในรูปแบบอ่ืนๆ ได้อีก
หลากหลายรูปแบบ เช่น การเปิดตวัสินค้าหรือบริการ การทดลองสินค้า การสาธิตสินค้าและ
กิจกรรม (เสรี วงศม์ณฑา, 2540, 2547) 
 กจิกรรมการประกวด (Contest) 
 กิจกรรมการประกวด (Contest) ถือว่าเป็นความบนัเทิงในอีกรูปแบบหน่ึง โดยการ
ประกวดจะมุ่งเนน้เอาความดีความงามมาเป็นตวัวดัในการตดัสินเป็นผูช้นะเลิศ  เช่น การประกวด
นางงาม การประกวดการเตน้ การประกวดร้องเพลง การประกวดการออกแบบแฟชั่น เป็นต้น 
กิจกรรมการประกวดสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงไดง่้าย ทั้งยงัสามารถท่ีจะท าการ 
เช่ือมโยงแบรนด์สินคา้ไดง่้ายมากข้ึนอีกดว้ย เช่น การประกวดนางงามท่ีมีครีมบ ารุงผิวหน้ายี่ห้อ
หน่ึง เป็นสปอนเซอร์สนบัสนุนการประกวด ก็สามารถเช่ือมโยงวา่นางงามมีผิวหนา้ท่ีสวยเพราะใช้
ครีมบ ารุงผิวหนา้ยี่ห้อดงักล่าว การท่ีโรงพยาบาลศลัยกรรมเขา้มาสนบัสนุนการประกวดนางงาม ก็
สามารถการันตีไดว้า่โรงพยาบาลศลัยกรรมสามารถแปลงโฉมใหค้นทัว่ไปสวยแบบนางงามได ้ 
 จากการศึกษาขอ้มูลการจดัการประกวดนางงามในประเทศไทย เป็นท่ีทราบกนัดีวา่การ
ประกวดนางงามในอดีตเป็นการจดัข้ึนโดยองค์กรภาครัฐ โดยในช่วงแรกจดัข้ึนเพื่อสนบัสนุนให้
ผูค้นออกมาฉลองรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา การประกวดนางงามนั้น
กลายเป็นการประกวดเพื่อเชิงพาณิชย ์โดยหน่วยงานท่ีจดัการประกวดก็จะเป็นหน่วยงานเอกชนท่ี
ร่วมกบัสถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆ ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมการประกวด 
 การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) เป็นการจดักิจกรรมการ
ประกวดท่ีเกิดข้ึนโดยบริษทัเอกชน จดัการประกวดเพื่อเชิงพาณิชย์ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สี
กองทพับกช่อง 7 ในการเผยแพร่กิจกรรมการประกวด เพื่อคน้หาผูห้ญิงท่ีมีคุณสมบติั ท่ีดีพร้อม ทั้ง
ความสวย ความรู้ ไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความประพฤติดี เป็นแบบอยา่งท่ีดีในสังคมไทย โดยผู ้
ริเร่ิมการประกวดคือคุณณวฒัน์ อิศรไกลศีล ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ท างานอยูใ่นวงการนางงาม
และวงการบนัเทิงมากวา่ 20 ปี จึงน าความรู้ความสามารถ ทั้งงานดา้นนางงามและงานดา้นบนัเทิงมา
ผสมผสาน จึงก่อใหเ้กิดเวทีการประกวดนางงามในแบบฉบบัของตนเอง นอกจากนั้นคุณณวฒัน์ ยงั
เล็งเห็นถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวในประเทศไทย จึงจดัใหมี้การท ากิจกรรมในการเก็บตวัของ
นางงามในแต่ละจงัหวดั โดยให้นางงามมีส่วนร่วมในการเผยแพร่สถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดันั้น
ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน (ทีมงานมิสแกรนดไ์ทยแลนด,์ 2560) 
 การประกวดนางงาม (Beauty Contest) 
 การประกวดนางงาม (Beauty Contest) คือการแข่งขันทางรูปโฉมของสตรี อย่าง
เปิดเผยต่อหน้าสาธารณชน โดยการแข่งขนัประกวดดงักล่าว มีกฎเกณฑ์ขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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และไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคมในระดบัหน่ึง (สุพตัรา กอบกิจสุขสกุล, 2531)  
การประกวดนางงาม (Beauty Contest) คือ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อยกย่องสตรีในอีกรูปแบบหน่ึง แม้
จะเน้นในแง่ของความงามทางกายภาพ มากกว่าความสามารถ ซ่ึงการประกวดนางงามเป็นการยก
ยอ่งสตรีอยา่งจริงจงัมากหรือนอ้ยเพียงใด สามารถมองไดจ้ากภาพสะทอ้นทางส่ือมวลชนในสังคม
ยคุต่างๆ (ทวนินัท ์คงคราญ, 2531) 
 จากความหมายดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ การประกวดนางงาม (Beauty Contest) คือ
การแข่งขนัหรือคดัเลือกผูห้ญิงท่ีมีความงามทางกายภาพ รูปร่าง และหนา้ตาเป็นส่ิงส าคญั โดยการ
ประกวดนั้นจะตอ้งมีคณะกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นผูต้ดัสิน และคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาเลือก
ผูท่ี้คิดวา่เหมาะสมท่ีสุดใหเ้ป็นผูไ้ดรั้บต าแหน่งชนะเลิศ 
 นอกจากความหมายเก่ียวกับการประกวดนางงามแล้ว ยงัมีกระบวนการในการจดั
ประกวดนางงาม โดยกล่าวถึงกระบวนการในการจดัประกวดนางงามเพื่อการพาณิชย ์ซ่ึงเร่ิมตน้
ตั้งแต่ปี 2530 เป็นตน้มา ท าให้เห็นองค์ประกอบของการประกวดนางงามได้ (สุพตัรา กอบกิจสุข
สกุล, 2531) ดงัต่อไปน้ี 
 องค์ประกอบในการจัดประกวดนางงาม (Beauty Contest) 
 1. ผู้จัดการประกวด ส าหรับผูจ้ดัการประกวด ซ่ึงกลุ่มผูจ้ดัการประกวดในปัจจุบนั
ไม่ใช่องค์กรของรัฐ หรือ สมาคมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ผูจ้ดัการการประกวดในยุคเพื่อการ
พาณิชย์น้ี เป็นหน่วยงานเอกชน ซ่ึงอาจจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ องค์กรจัดการประกวด 
สปอนเซอร์ร่วมจดัประกวด และสปอนเซอร์ท่ีให้การสนบัสนุนการประกวด ส าหรับกิจกรรมการ
ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์(Miss Grand Thailand) จดัโดย บริษทั มิสแกรนด ์อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั ซ่ึงมีคุณณวฒัน์ อิศรไกรศีล เป็นประธานกรรมการบริหารบริษทั 
 2. ผู้ เข้าประกวด ผูเ้ข้าประกวดนางงามในปัจจุบนัจะต้องมาพร้อมกับคุณสมบัติท่ี
ผูจ้ดัการประกวดจะเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงจะตอ้งเตรียมความพร้อมตั้งลกัษณะทางกายภาพ เช่น รูปร่าง
หน้าตา ทรงผม เคร่ืองแต่งกาย เป็นต้น และความมาดมั่นและมั่นใจท่ีอยู่ภายใน รวมถึงด้าน
การศึกษาความรู้และความสามารถอีกดว้ย คุณสมบติัของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ มีดงัน้ี 
ส่วนสูงไม่ต ่ากว่า 167 เซนติเมตร มีอายุระหว่าง 17-27 ปีบริบูรณ์ มีบุคลิกภาพท่ีดี กิริยาท่าทางดี 
เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยส์ัมพนัธ์ดี และมีรูปร่างหนา้ตางดงาม ผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนดไ์ทย
แลนด์ (Miss Grand Thailand) มีจ  านวนทั้งส้ิน 77 คน ซ่ึงเป็นตวัแทนท่ีมาจากการประกวดเพื่อช่วง
ชิงต าแหน่ง มิสแกรนด์ (ช่ือจงัหวดั) ของแต่ละจงัหวดัทั้ง 77 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย เพื่อเป็น
ตวัแทนสาวงามเขา้มาช่วงชิงต าแหน่งชนะเลิศมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์(Miss Grand Thailand) 
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 3. สถานที่จัดงาน สถานท่ีจดังานการประกวดในปัจจุบนั ถือว่าเป็นส่ิงส าคญัมาก 
เพราะจะแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ และความเป็นสากลในการจดัการประกวด โดยสถานท่ีจดังาน
ยงัเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงระบบพาณิชย ์ท่ีเขา้มาสู่กิจกรรมการประกวดนางงาม เพราะสถานท่ี
การจดัการประกวดส่วนใหญ่ จะจดัข้ึนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองหลวง ศูนยก์ลางแห่งความ
เจริญหลายดา้น ทั้งทางดา้นการคมนาคม เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีและสังคม ตวัอยา่งเช่น กิจกรรมการ
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) ในปี พ.ศ.2560 จดัข้ึนท่ีศูนยนิ์ทรรศการและ
การประชุมไบเทคบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
 4. คณะกรรมการตัดสินการประกวด คณะกรรมการของการตดัสินการประกวด จะเป็น
ผูช้ี้ขาดในการตัดสินว่าผูเ้ข้าประกวดคนไหนจะได้รับต าแหน่ง ซ่ึงคณะกรรมการจะมีเกณฑ์
พิจารณา ตามท่ีกองประกวดเป็นผูก้  าหนดไว ้โดยคณะกรรมการท่ีมาตดัสินการประกวดจะมาจาก
หลากหลายอาชีพ โดยเกณฑก์ารตดัสินการประกวดส่วนใหญ่จะพิจารณาจากความงาม อาทิ ใบหนา้ 
สัดส่วน บุคลิกภาพ รวมไปถึงความสามารถพิเศษท่ีผูเ้ขา้ประกวดมีด้วย เช่น ไหวพริบปฏิภาณ 
ความสามารถในการใชภ้าษา เป็นตน้ ส าหรับคณะกรรมการของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์
ไทยแลนด ์(Miss Grand Thailand) คือประธานกองประกวด ผูท้รงคุณวฒิุดา้นต่างๆ และผูส้นบัสนุน
กิจกรรมการประกวด 
 5. รางวลั ถือวา่เป็นอีกองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งผลให้ผูเ้ขา้มาประกวด เขา้ร่วมประกวด 
ซ่ึงรางวลัส าหรับการประกวดนางงาม ก็จะข้ึนอยูก่บักองประกวด หรือผูส้นบัสนุนการประกวดใน
การมอบรางวลั อาทิเช่น เงินรางวลั มงกุฎ สายสะพาย บ้าน รถยนต์ ทุนประกันชีวิต เป็นต้น 
กิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์(Miss Grand Thailand) ถือเป็นอีกกิจกรรมการประกวด
ท่ีมอบรางวลัให้ผูเ้ขา้ประกวดจ านวนมาก ประกอบดว้ย รางวลัชนะเลิศต าแหน่ง มิสแกรนด์ไทย
แลนด ์ต าแหน่งรองชนะเลิศอนัดบั 1 รองชนะเลิศอนัดบั 2 รองชะเลิศอนัดบั 3 รองชนะเลิศอนัดบั 4 
รางวลันกัร้องเสียงเสียงดี (Best Voice) กองทพับกช่องสีรางวลันกัแสดงในสังกดัสถานีโทรทศัน์ 7 
รางวลัชุดประจ าชาติยอดเยี่ยม รางวลัชุดราตรียอดเยี่ยม รางวลัชุดว่ายน ้ ายอดเยี่ยม รางวลันางงาม
มิตรภาพ รางวลัขวญัใจช่างภาพ และรางวลัมิสป๊อปปูล่าโหวต ถือวา่เป็นการประกวดท่ีมอบรางวลั
ใหก้บัผูเ้ขา้ประกวดเป็นจ านวนมาก ถือวา่เป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศในเร่ืองของจ านวนและมูลค่า
ของรางวลัท่ีมอบใหผู้ช้นะการประกวด 
 แต่ส่ิงท่ีไดน้อกเหนือจากเงินรางวลั นัน่ก็คือโอกาสดีต่างๆ ท่ีผูช้นะเลิศจะไดรั้บมีอีก
มากมาย อาทิ การเป็นตวัแทนประเทศไทย เขา้ร่วมการประกวดในระดบันานาชาติ การมีโอกาสกา้ว
เขา้สู่วงการบนัเทิง การมีโอกาสเป็นดารา นกัแสดง นกัร้อง ซ่ึงถือวา่กิจกรรมการประกวดนางงาม
ในปัจจุบนัเป็นอีกกิจกรรมท่ีมอบโอกาสท่ีหลากหลายใหก้บัผูห้ญิงไทย  
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 จากการอธิบายแนวคิดดงักล่าว กิจกรรมการประกวดนางงาม (Beauty Contest) ถือเป็น
หน่ึงเคร่ืองมือส าคญัในการจดักิจกรรมพิเศษ (Special Event) ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและก่อให้เกิด
ผลกระทบท่ีดี เพราะสามารถดึงดูดกลุ่มผูช้มให้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมไดม้าก ทั้งยงัสามารถท่ี
เช่ือมโยงแบรนด์สินคา้ต่างๆ เพื่อมาสนบัสนุนกิจกรรมการประกวดได้เป็นอย่างดี จึงน าแนวคิด
ดงักล่าวมาวิเคราะห์ถึงกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ท่ีมีบทบาทส าคญัในฐานะพื้นท่ี
ในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) 
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ผูว้ิจยัได้ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็น “การส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามผา่น
กิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด”์ พบวา่มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 ประเด็นทีเ่กีย่วกบัความงามของผู้หญงิ ได้แก่ 
 กรกรณ์ เสรีฉนัทฤกษ ์(2551) ท าการศึกษาวจิยัในมิติวาทกรรมความงามของผูห้ญิงใน
งานวจิยัเร่ือง “วาทกรรมความงามของผูห้ญิงในสังคมไทย : มุมมองพหุมิติ” ไดใ้ชแ้นววเิคราะห์ทาง
ประวติัศาสตร์เป็นหลกั โดยท าการเก็บรวมรวมขอ้มูลจาก หนงัสือ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์
และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความงามของสตรีในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั น ามา
วเิคราะห์ภายใตมุ้มมองพหุมิติ คือ เช้ือชาติ ชนชั้น วฒันธรรม และเพศสภาพ ผลจากการศึกษาพบวา่ 
วาทกรรมความงามของผูห้ญิงในสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมยั ทงัน้ีปัจจยั
ท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงมาตรฐานความงามภายใตมุ้มมองพหุมิตินั้นสามารถสรุปประเด็นส าคญั
ไดด้งัน้ี ยุคท่ี 1 ยุคจารีตประเพณี ยุคอดีตก่อน พ.ศ. 2411 การเปล่ียนแปลงวาทกรรมความงามในยคุ
จารีตประเพณีจะเด่นชดัในมิติชนชั้นและเช้ือชาติ ความเหนือกว่าของเช้ือชาติหน่ึงยงัมีอิทธิพลต่อ
ความงามของผูห้ญิงในยุคจารีตน้ีดว้ย ความงามของผูห้ญิงท่ีถือเป็นมายาคติความงามแสดงออกถึง
เช้ือชาติท่ีไม่ใช่ไทยอยา่งชดัเจน  แต่กลบัเป็นความงามแบบผูห้ญิงอินเดียท่ีในยุคน้ีถือว่าเป็นชาติท่ี
ยิ่งใหญ่เน่ืองจากสังคมไทยรับเอาความเช่ือทางศาสนามาจากอินเดียเป็นส่วนมาก ยุคท่ี 2 ยุคศิวไิลซ์ 
ช่วงปี พ.ศ.2411- พ.ศ. 2488 พบวา่มิติวฒันธรรมจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อวาทกรรมความงามในยคุ
น้ี เน่ืองจากประเทศไทยเร่ิมการติดต่อคา้ขายกบัประเทศตะวนัตก ประกอบกบัการเปิดกวา้งทาง
ความคิดของคนรุ่นใหม่ในยคุต่อมาท่ีเห็นวา่วฒันธรรมตะวนัตกมีความเหนือกวา่วฒันธรรมเดิมของ
ไทยเรา ในจุดน้ีจึงท าให้ค่านิยมความงามของผูห้ญิงในสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไป คือยึดถือ
ความงามแบบตะวนัตกเป็นมาตรฐานความงามแทน และยุคท่ี 3 ยุคโลกาภิวตัน์ ทุนนิยม เสรีนิยม
และวฒันธรรมบริโภคนิยม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 ถึงปัจจุบนั ดว้ยความกา้วหน้าทางการส่ือสาร การ
เติบโตของอุตสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ทัว่โลก ท าให้เกิดความหลากหลายทางความคิด 
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การเปล่ียนแปลงชัว่ขา้มคืน อนัส่งผลต่อความงามของผูห้ญิงในสังคมไทยให้มีความหลากหลาย
มากข้ึน วฒันธรรมตะวนัตกไม่ไดมี้อิทธิพลต่อความงามของผูห้ญิงไทยแต่เพียงอยา่งเดียวอีกต่อไป
แลว้ ส่ิงท่ีเขา้มามีอิทธิพลกลายเป็นค่านิยมการบริโภคผา่นส่ือโฆษณาท่ีผูผ้ลิตพยายามตอกย  ้า และ
กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการบริโภคอยา่งไม่ส้ินสุด ซ่ึงหน่ึงในกลุ่มเป้าหมายท่ีตกเป็นเหยือ่
ของการบริโภคก็คือผูห้ญิงโดยการน าเสนอวาทกรรมความงามแบบมายาคติท่ีถือเป็นมาตรฐาน
ความงามใหม่ท่ีคอยกระตุน้ให้ผูห้ญิงเลือกซ้ือสินคา้มาบริโภค เพื่อน ามาปรับปรุง เปล่ียนแปลง
ความงามของเธอใหไ้ดต้ามมาตรฐานความงามท่ีส่ือในยคุนั้นท่ีก าหนดไวน้ัน่เอง 
 นนนิตา ตั้งไพบูรณ์ทรัพย ์(2553) ท าการศึกษาวจิยัในมิติอตัลกัษณ์ความงามของผูห้ญิง
ท่ีเก่ียวกบัรูปร่าง ในงานวิจยัเร่ือง “อตัลกัษณ์ความงามของผูห้ญิงภายใตว้าทกรรมความสวยเท่ากบั
ความผอม” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวาทกรรมท่ีเป็นปัจจยัก าหนดอตัลกัษณ์ความงาม และเพื่อ
หาความหมายของอตัลกัษณ์ความงามของผูห้ญิง โดยผลการวิจยัพบวา่ ผูห้ญิงสวยตอ้งรูปร่างผอม
บาง เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม ผูห้ญิงจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งลดน ้ าหนกั ซ่ึงกระแสความนิยม
ความงามของผูห้ญิงไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคม ผูห้ญิงเลยมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลด
น ้าหนกั ซ่ึงมีความทรมานต่อร่างกาย ผูห้ญิงหลายคนตอ้งสร้างรูปร่างข้ึนมาใหม่ เพื่อใหมี้อ านาจใน
การต่อรองทางสังคม เช่น การผอมจะท าให้สวยและมีผลต่อการท างาน เพื่อดึงดูดเพศตรงขา้ม มา
สนใจ มายาคติเร่ืองความสวยถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้ผูห้ญิงตกอยูภ่ายใตค้วามครอบง าของโครงสร้าง
แบบชายเป็นใหญ่และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อีกดา้นหน่ึงของผูห้ญิงก็ใชค้วามงาม ความสวย
เป็นเคร่ืองมือเพื่อแสดงตวัตนทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ผูห้ญิงไม่วา่จะอยูใ่นชนชั้นไหน ระดบัใด
ต่างอยูใ่นกระแสสังคมเดียวกนั โดยเลือกท่ีจะมีตวัตนในเร่ืองความงามความสวยจากรูปร่างสรีระ
ร่างกาย เพื่อท่ีจะสามารถปกป้องตวัเองจากคนในสังคมได ้
 องัคเรศ บุญทองลว้น (2539) ท าการศึกษาวจิยัในมิติของการเปล่ียนแปลงตามยคุสมยัท่ี
เกิดข้ึนกบัความงามของผูห้ญิง ในงานวจิยัเร่ือง “กระบวนการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ความงามทาง
สรีระของผูห้ญิงในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกวดนางสาวไทย” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษากระบวนการเปล่ียนภาพลกัษณ์ความงามทางสรีระของผูห้ญิงในสังคมไทย อิทธิพลของการ
ประกวดนางสาวไทยท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ความงามทางสรีระของผูห้ญิงใน
สังคมไทย และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ความงามของผู ้หญิงใน
สังคมไทย ซ่ึงสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกวดนางสาวไทย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตดัสินการ
ประกวด ผูส่้งนางงามเขา้ประกวด และนางสาวไทย นอกจากน้ียงัเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก เอกสาร 
บทความ งานวิจยั และส่ิงพิมพด์ว้ย โดยผลการวิจยัพบวา่ ภาพลกัษณ์ความงามทางสรีระของผูห้ญิง
ในสังคมไทยนั้น มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมยัของการประกวดนางสาวไทย ตามนโยบาย
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ประกวดนางงามเพื่อความบนัเทิงในงานวนัฉลองรัฐธรรมนูญในยุคแรกตั้งแต่ปี 2477-2498 ความ
งามทางสรีระของนางสาวไทย ยคุท่ี 2 ในช่วงปี 2507-2515 เกิดการเปล่ียนแปลงไปตามนโยบายการ
ติดต่อทางการคา้กบัต่างประเทศ การส่งเสริมการท่องเท่ียว ความงามทางสรีระของนางสาวไทยยุค
หลงัช่วงปี 2527-2537 เพราะมีการเปล่ียนแปลงไปตามการเติบโตทางธุรกิจท่ีมุ่งเนน้ความงามแบบ
มาตรฐานสากล ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ความงามทางสรีระของผูห้ญิงใน
สังคมไทยมี 2 ส่วน ปัจจยัแรกคือ มาตรฐานความงามในการประกวด ซ่ึงมีมาตรฐานความงามใน
การประกวดนางสาวไทยในอดีตและปัจจุบนั มีการขยายตวัของการประกวดนางงามไปสู่ภูมิภาค 
ส่วนปัจจยัท่ีสองคือ มาตรฐานความงามของสังคม การก าหนดมาตรฐานความงามโดยบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกวด และปัจจยัอ่ืนๆ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท าให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีใช้
ความงามทางสรีระร่างกายของผูห้ญิงเป็นจุดขายสินคา้มากข้ึน ผูห้ญิงสามารถเปิดเผยสรีระร่างกาย
ไดม้ากข้ึน ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความคิดเร่ืองคุณค่าความงามของผูห้ญิงในระยะยาวได ้
 ประเด็นทีเ่กีย่วกบัการใช้พืน้ทีส่ื่อและการส่ือสารเพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ ได้แก่ 
 ฐิตินนั บุญภาพ คอมมอน (2554) ท าการวิจยัในมิติของการแสดงออกทางอตัลกัษณ์
ผ่านพื้นท่ีของวฒันธรรมเพลงในงานวิจยัเร่ือง “เพลงกบัวฒันธรรม : การศึกษาการเช่ือมโยงอตั
ลกัษณ์และวฒันธรรมชุมชนผ่านบทเพลงของศิลปินลา้นนา” มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อศึกษา
ประวติัความเป็นมาและพฒันาการของเพลงในชุมชนลา้นนา ศึกษาการเช่ือมโยงอตัลกัษณ์และ
วฒันธรรมชุมชนผา่นบทเพลงของศิลปินลา้นนา และศึกษาบทบาทของเพลงท่ีมีต่อการเช่ือมโยงอตั
ลกัษณ์และวฒันธรรมชุมชนลา้นนาโดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีการวิเคราะห์เน้ือหาเพลง และใช้
วธีิการสัมภาษณ์เจาะลึกศิลปินเพลง และนกัวชิาการดา้นเพลงลา้นนา รวมทั้งการสัมภาษณ์กลุ่มผูฟั้ง
เพลงท่ีเป็นชาวลา้นนา ผลการวิจยัพบว่า ศิลปินและบทเพลงลา้นนามีบทบาทในการถ่ายทอดอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมลา้นนาใน 3 ดา้นหลกั มีรายละเอียดดงัน้ี ดา้นท่ี 1 เน้ือหาของเพลง เน้ือหาใน
เพลงล้านนาท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนล้านนา คนฟังเพลงรู้จกั
สถานท่ีท่องเท่ียว อาหารการกิน และการด ารงชีวติตามแบบฉบบัลา้นนาผา่นเน้ือหาท่ีสอดแทรกใน
บทเพลง ท าใหค้นลา้นนาเกิดความภูมิใจ และนกัท่องเท่ียวต่างถ่ินอยากมาเท่ียวชมจงัหวดัต่างๆ ทาง
ภาคเหนือเพื่อช่ืนชมวฒันธรรมลา้นนา ดา้นท่ี 2 ภาษาเพลงลา้นนามีบทบาทในการถ่ายทอดภาษาค า
เมือง ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชาวล้านนาเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมล้านนาไปยงัผูฟั้ง โดยผูฟั้งชาว
ลา้นนาได ้เรียนรู้ ซึมซบั และเกิดความภาคภูมิใจใน ภาษาค าเมือง ผา่นการฟังเพลง ในขณะเดียวกนั
ผูฟั้งท่ีไม่ใช่ชาวลา้นนาก็ไดช่ื้นชมวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ดา้นภาษาท่ีโดดเด่นของชาวลา้นนาผ่าน
การฟังเพลงลา้นนา ดา้นท่ี 3 ท่วงท านองดนตรีลา้นนา เพลงลา้นนาไดถ่้ายทอดความโดดเด่นของอตั
ลกัษณ์ทางดนตรีของชาวลา้นนา ทั้งยงัมีการผสมผสานกบัดนตรีสมยัใหม่ในยคุปัจจุบนัให้กลายมา



27 
 

เป็นเพลงค าเมืองแบบใหม่ เช่น ลูกทุ่งค าเมือง สตริงค าเมือง โฟล์คซองค าเมือง ท่ีเป็นอตัลกัษณ์
เฉพาะของดนตรีลา้นนา 
 ธานี ช่ืนคา้ (2555)  ท าการศึกษาวิจยัในมิติของส่ือภาพยนตร์ในการส่ือสารอตัลกัษณ์
ของเกยใ์นงานวิจยัเร่ือง “ศึกษาอตัลกัษณ์ของเกยใ์นส่ือภาพยนตร์ไทย” เป็นการศึกษาเร่ืองราววิถี
ชีวติของเกย ์อตัลกัษณ์ของเกย ์และเปรียบเทียบอตัลกัษณ์ของเกยใ์นภาพยนตร์กบัท่ีปรากฏในสังคม 
ในส่ือภาพยนตร์ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเน้ือหาภาพยนตร์ท่ีเก่ียวกบัเกยแ์ละสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากกลุ่มนกัวชิาการ ผูก้  ากบัภาพยนตร์ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูช้มภาพยนตร์ ผลการวจิยัพบวา่ การแต่ง
กายของเกยใ์นภาพยนตร์ไทย ถา้เป็นเกยท่ี์แต่งกายเป็นชายจะดูเรียบหรู แต่ถา้เป็นเกยท่ี์แต่งกายเป็น
หญิงจะเนน้แต่งตวั แต่งหนา้เขม้ และท าผมเป็นหญิง จะมีกริยาท่าทางอาการแสดงออกคลา้ยผูห้ญิง
มากกว่าผูช้าย ส่วนมากจะได้รับบทเป็นตวัร้ายหรือตวัตลก การแสดงออกทางอารมณ์ค่อนข้าง
หลากหลาย มีการใช้ภาษาถอ้ยค าท่ีเป็นค าด่าและหยาบคาย ค าพูดติดตลก หรือการใช้ศพัท์เฉพาะ
กลุ่ม วิธีการคิดหรือเน้ือหาในภาพยนตร์จะเนน้ไปท่ีความตลก สนุกสนาน เฮฮา หรือความเศร้าโศก
ของชีวิตเกย ์และมีการใช้ถอ้ยค าท่ีรุนแรง หยาบคายค่อนขา้งมาก ส่วนเหตุผลท่ีตอ้งมีเกยป์รากฏอยู่
ในภาพยนตร์ไทยเพื่อสร้างสีสันความสนุกสนาน โดยมีแนวคิดหรือวิธีการสร้างตวัละครท่ีเป็นเกย์
มาจากชีวิตจริงตามปกติในสังคม ส าหรับการแสดงออกถึงอตัลกัษณ์หรือตวัตนของเกยมี์ความ
ชดัเจนและเปิดเผยมากข้ึนกว่าในอดีต การใช้ภาษาของเกยใ์นภาพยนตร์ไทยและเกยใ์นสังคมก็มี
ส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่ในภาพยนตร์มกัจะใชภ้าษาท่ีดูหยาบคาย รุนแรงมากกวา่ ดา้นกิริยาท่าทางก็
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเกยใ์นแต่ละประเภทวา่จะเป็นแบบเปิดเผยหรือแบบปิดบงั แต่ในภาพยนตร์จะ
แสดงออกใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนมากข้ึน 
 เรืองฟ้า บุราคร (2550) ศึกษาวิจยัในมิติของคาบาเร่ตโ์ชวใ์นการส่ือสารอตัลกัษณ์ของ
กระเทยในงานวจิยัเร่ือง “การส่ือสารกบัการสร้างอตัลกัษณ์ “กระเทย” ในพื้นท่ีคาบาเร่ตโ์ชว”์ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการส่ือสารของผูเ้ขา้รหสัและผูถ้อดรหสัท่ีอยูใ่นพื้นท่ีคาราเร่ตโ์ชว ์การนิยาม
ของกลุ่มชายรักชายและกลุ่มรักต่างเพศต่อกระเทยและคาบาเร่ต์โชว์ และการส่ือสารกับการ
ประกอบสร้างอตัลกัษณ์แบบกระเทย เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการวิจยัพบว่า การส่ือสารของผู ้
เขา้รหสัและผูถ้อดรหสัท่ีอยูใ่นพื้นท่ีคาบาเร่ต์โชวเ์ป็นการส่ือสารตามแบบจ าลองเชิงพิธีกรรมและ
เป็นการส่ือสารแบบวฒันธรรมยอ่ยของกลุ่มชายรักชาย การนิยามของกลุ่มรักต่างเพศ คือผูช้ายและ
ผูห้ญิง และกลุ่มชายรักชายต่อค าว่ากระเทยและคาบาเร่ต์โชวน์ั้น มีความแตกต่างกนั คือการนิยาม
ความหมายของกลุ่มตวัอยา่งผูช้ายสะทอ้นถึงการแบ่งเขาแบ่งเรา และบางส่วนนิยามความหมายใน
ลกัษณะท่ีต ่ากวา่อตัลกัษณ์ของตน ส่วนการนิยามความหมายของกลุ่มตวัอยา่งผูห้ญิงนั้น สะทอ้นถึง
การแบ่งเขาแบ่งเราดว้ยเช่นกนั แต่ในขณะเดียวกนัก็ไดใ้หค้วามหมายในลกัษณะท่ีค่อนขา้งเป็นมิตร 
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กบัอตัลกัษณ์ของตน ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งชายรักชายนั้นไดใ้ห้ความหมายต่อค าเหล่าน้ี โดยมีนยัยะ
บ่งบอกถึงความเป็นเราค่อนขา้งสูง ส่วนในดา้นของการส่ือสารกบัการประกอบสร้างอตัลกัษณ์กระ
เทย ผา่นลกัษณะภายนอกและการแสดง การส่ืออารมณ์นั้นผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ีคาบาเร่ตโ์ชวไ์ดถ้อดรหสั
อย่างแตกต่างกนัออกไปคือ กลุ่มตวัอย่างผูช้ายถอดรหัสต่ออตัลกัษณ์กระเทยอยา่งแบ่งเขาแบ่งเรา
อย่างชดัเจน และจดัวางอตัลกัษณ์กระเทยให้ต ่ากว่าอตัลกัษณ์ของตน ส่วนกลุ่มตวัอย่างผูห้ญิงได้
ถอดรหสัต่ออตัลกัษณ์กระเทยอยา่งแบ่งเขาแบ่งเราอยูบ่า้ง แต่มีความเป็นมิตร ต่ออตัลกัษณ์ดงักล่าว
ร่วมอยูด่ว้ย ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างชายรักชายนั้นไดถ้อดรหสัต่ออตัลกัษณ์กระเทยอย่างมีนยัยะบ่ง
บอกถึงความเป็นเราค่อนขา้งสูงและมีการแบ่งเขาแบ่งเราร่วมอยูด่ว้ย 
 สมศกัด์ิ ปัญจศิล (2553) ศึกษาวิจยัในมิติของการประกวด Miss ACDC ในฐานะพื้นท่ี
ในการส่ือสารอตัลกัษณ์ของของชายรักชายในงานวจิยัเร่ือง “การส่ือสารกบัการสร้างอตัลกัษณ์ของ
ชายรักชายในการประกวดนางงามประเภทสอง : Miss ACDC” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความ
เป็นมาและเป้าหมาย การส่ือสารและการสร้างอตัลกัษณ์รวมถึงการรับรู้อตัลกัษณ์ ของการประกวด 
Miss ACDC โดยกลุ่มชายรักชายและกลุ่มรักต่างเพศ โดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ วิเคราะห์จาก
เอกสารและเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวของกบัการประกวดนางงามและการประกวด Miss ACDC และรูปถ่าย
จากการประกวด และเขา้ไปสังเกตการณ์ในพื้นท่ีการประกวด Miss ACDC ตลอดจนการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก โดยผลวิจยัพบว่า การเขา้รหัสอตัลกัษณ์ของผูเ้ขา้ประกวดชายรักชาย มีกลวิธีการเขา้
รหสัผา่น ผูเ้ขา้ประกวดเอง และเคร่ืองแต่งกาย ภาษากิริยา ท่าทาง ตลอดจนกระบวนการตดัสิน และ
เวทีการประกวด ล้วนแต่มีส่วนในการเขา้รหัสอตัลกัษณ์ทั้งหมด อีกทั้งการส่ือสารในพื้นท่ีการ
ประกวด Miss ACDC ยงัเป็นการต่อตา้นเพศสภาพของชายรักชายเป็นส าคญั และเวทีการประกวด 
Miss ACDC ยงัถูกแปลงเป็นพื้นท่ีในการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง ทั้งระดบัชาติและระดบัโลก 
นอกจากน้ีการประกวดดงักล่าวยงัสร้างความเป็นกลุ่มทางสังคมให้กบักลุ่มชายรักชายเพื่อสร้าง
ประโยชน์ ท ากุศลใหก้บัสังคมไดอี้กดว้ย ส่วนของการถอดรหสั อตัลกัษณ์ของผูเ้ขา้ประกวดชายรัก
ชาย โดยกลุ่มผูถ้อดรหัสหรือผูช้มการประกวด ทั้งกลุ่มชายรักชาย อนัเป็นกลุ่มอตัลกัษณ์ทางเพศ
เดียวกบัผูเ้ขา้ประกวด Miss ACDC และกลุ่มผูห้ญิงและกลุ่มผูช้าย ซ่ึงผูถ้อดรหัสกลุ่มชายรักชาย 
สามารถถอดรหัสอตัลกัษณ์ทางเพศเดียวกนักบัผูเ้ขา้ประกวด Miss ACDC สะทอ้นความเป็นเรา 
และกลุ่มอตัลกัษณ์ทางเพศเดียวกนั ส่วนผูถ้อดรหสักลุ่มผูห้ญิงสามารถอดรหสัอตัลกัษณ์ชายรักชาย
ของผูเ้ขา้ประกวด Miss ACDC ไดเ้ช่นเดียวกนักบัผูถ้อดรหสักลุ่มชายรักชาย แต่มีการแบ่งเขาแบ่ง
เราหรือแสดงความเป็นอ่ืนอยูใ่นการถอดรหสันั้นดว้ย ซ่ึงผูถ้อดรหสักลุ่มผูห้ญิงจะมีการแบ่งเขาแบ่ง
เรา แต่มีลกัษณะรอมชมกวา่ผูถ้อดรหสักลุ่มผูช้าย เพราะผูถ้อดรหสักลุ่มผูช้ายจะแบ่งตนเองกบัผูเ้ขา้
ประกวด Miss ACDC ไวอ้ยา่งชดัเจน 
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 ประเด็นทีเ่กีย่วกบักจิกรรมส่ือสารการตลาด ได้แก่ 
 ภติมา ประเสริฐแท่น (2557) ท าการศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวกบักิจกรรมทางการตลาดในฐานะ
เคร่ืองมือในการเผยแพร่อัตลักษณ์เร่ือง “การส่ือสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทศัน์ : 
กรณีศึกษาสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นศึกษารูปแบบการ
ส่ือสารผา่นกิจกรรมพิเศษและกระบวนการส่ือสารผา่นกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จของการส่ือสารผ่านกิจกรรมพิเศษ ซ่ึงใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องในการส่ือสารผ่านการจัดกิจกรรมพิ เศษของ 
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูงและผูบ้ริหารระดบักลาง ผลการวิจยัพบว่า 
การส่ือสารผ่านกิจกรรมพิเศษ โดยการจดักิจกรรมพิเศษของสถานีไทยทีวีสีช่อง 3 มีรูปแบบการ
ส่ือสารผา่นกิจกรรมพิเศษจ านวน 11 รูปแบบ โดยสามารถน าไปวางแผนการปฏิบติัตามแผนไดด้งัน้ี 
ขั้นตอนแรกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายใน และ
ภายนอกองคก์ร หรือกิจกรรมพิเศษนั้นๆ ซ่ึงไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นการเลือกประเด็นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมมาน าเสนอ รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูส่ื้อข่าวในพื้นท่ี หรือรับขอ้มูลข่าวสารจาก
ผูช้มรายการ เพื่อมาจดัท ากิจกรรมพิเศษ ขั้นตอนท่ีสองคือการวางแผน บางคร้ังอาจจะไม่มีการ
เตรียมแผนล่วงหน้า เน่ืองจากบางกิจกรรมมีความเร่งด่วน และมีลกัษณะเฉพาะ ขั้นตอนท่ีสามคือ
การปฏิบติัตามแผนเป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งพิจารณา เก่ียวกบัทรัพยากรต่างๆ ส าหรับการจดักิจกรรม 
อีกทั้งยงัตอ้งพิจารณาถึงเร่ืองการบริหารทรัพยากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการบริหารจดัการเวลาในการท างานดว้ย ขั้นตอนสุดทา้ยในการประเมินผลการจดังานเป็น
ขั้นตอนท่ีตอ้งติดตาม และแกไ้ขจุดบกพร่องในทุกเร่ือง ตั้งแต่เร่ิมกระบวนการท างานระหวา่งการ
ท างานและหลงัจากส้ินสุดการจดักิจกรรมพิเศษ เพื่อจะได้เป็นขอ้มูลในการวางแผนงานในคร้ัง
ต่อไปได ้
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารอตัลักษณ์ความงามผ่านกิจกรรมการประกวดมิส       
แกรนดไ์ทยแลนด”์ เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบเชิง
ลึก (In-Depth Interview) จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์เลือกศึกษา
เฉพาะกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) ท่ีจดัข้ึนระหวา่งปี 2556-
2560 โดยมีรายละเอียดระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 

3.1 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
3.2 การคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัและจ านวนผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัและการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัออกเป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์มีดงัต่อไปน้ี 
 3.1.1 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักลุ่มท่ี 1 กลุ่มทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และกลุ่มผูอ้  านวยการ
กองประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั ในบริบทของผูจ้ดัการประกวด ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดเกณฑ์ผูเ้ขา้
ประกวด รูปแบบในการประกวด วนัเวลาสถานท่ีจดัการประกวด และเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมการ
ประกวดทั้งหมด ตั้งแต่ระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ ไปจนถึงระดบันานาชาติ 
 3.1.2 ผูใ้หข้อ้มูลหลกักลุ่มท่ี 2 กลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด โดยตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเคย
เป็นกรรมการอย่างน้อย 1 ปีข้ึนไป คณะกรรมการผูท่ี้มีส่วนร่วมในการคดัเลือกและตดัสินการ
ประกวด ซ่ึงมีเกณฑ์การตดัสินและขอ้ก าหนดในการคดัเลือกสาวงามท่ีมีความโดดเด่นสู่ต าแหน่งผู ้
ชนะเลิศจากกองประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 
 3.1.3 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักลุ่มท่ี 3 กลุ่มผูเ้ขา้ประกวดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากการประกวด ตั้งแต่
ปี 2556-2560 สาวงามผูท่ี้ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากการประกวด ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการส่ือสารอตัลกัษณ์
ความงามท่ีโดดเด่นจนประสบความส าเร็จควา้รางวลัชนะเลิศการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ 
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3.2  การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลกัและจ านวนผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 การคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ผูว้ิจยัใช้
วธีิการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยไดก้ลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงัน้ี 
 3.2.1 กลุ่มทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และกลุ่มผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์
ประจ าจงัหวดั โดยคดัเลือกผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ 5 จงัหวดั ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีผูเ้ขา้
ประกวดเขา้รอบ 5 คนสุดทา้ย รวมทั้งยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 5 ต าแหน่งในปี 
2560 (ทีมงานมิสแกรนดไ์ทยแลนด,์ 2560) รวมจ านวน 6 คน ไดแ้ก่ 
 3.2.1.1 คุณณวฒัน์ อิศรไกรศีล ประธานกองประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์
 3.2.1.2 คุณฉตัรนรินรัต วรงคเ์ครือแกว้ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนดก์ระบ่ี 
 3.2.1.3 คุณวลิาวรรณ ตั้งตวัดี ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนดก์ าแพงเพชร 
 3.2.1.4 คุณกณิษา ณฏัฐป์ภาณ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนดป์ระจวบคีรีขนัธ์ 
 3.2.1.5 คุณธนภทัร แซ่อ้ึง ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนดจ์นัทบุรี 
 3.2.1.6 คุณอวรุิทธ์ อรรคบุตร ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนดศ์รีสะเกษ 
     3.2.2 กลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด โดยตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเคยเป็นกรรมการตดัสิน
อยา่งนอ้ย 1 ปีข้ึนไป จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ 
 3.2.2.1 ดร.ดนยั ธนามี กรรมการจากโรงพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งกมล 
 3.2.2.2 ดร.ดวงฤทธ์ิ เบญ็จาธิกุล ชยัรุ่งเรือง กรรมการจาก มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 3.2.2.3 ผศ.ดร.บุญมา อ่ิมวเิศษ กรรมการจาก กลุ่มบริษทัในเครือสตาร์เวลล ์
 3.2.3 กลุ่มผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากกิจกรรมการประกวด 
ตั้งแต่ปี 2556-2560 จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ 
 3.2.3.1 คุณญาดา เทพนม ต าแหน่งมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2556  
 3.2.3.2 คุณปรภสัสร ดิศยด์ ารง ต าแหน่งมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2557  
 3.2.3.3 คุณสุภาพร มะลิซอ้น ต าแหน่งมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2559  
  รวมผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 12 คน 
 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิยและการตรวจสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์มีรายละเอียดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั 
และการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
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 3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดอ้อกแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด ์ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามในประเด็น
ความหมายของความงามแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ บทบาทในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามใน
แบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และบทบาทของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในฐานะ
พื้นท่ีในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม ทั้งน้ีในการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผูว้ิจยัใช้
อุปกรณ์ในการบนัทึกเสียง และสมุดบนัทึกขอ้ความระหวา่งการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อช่วยในการเก็บ
ขอ้มูลใหค้รบถว้นซ่ึงจะน าไปสู่การวเิคราะห์ผลต่อไป  
 3.3.2 การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
  ส าหรับการตรวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษานั้น ใชว้ธีิการน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบก่อนท่ีจะเก็บขอ้มูล 
 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 งานวิจยัน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการเขา้ไปสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 
Observation) ในกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
Depth Interviews) จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ซ่ึงประกอบดว้ย
ขั้นตอน ก่อน ระหวา่ง และหลงัการสัมภาษณ์เชิงลึก ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 3.4.1 ขั้นตอนก่อนการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
  3.4.1.1 ก าหนดโครงสร้างการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ตามกรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์ 
และท าการตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อให้โครงสร้างการสัมภาษณ์ครอบคลุมและตรงตามประเด็นท่ี
ท าการศึกษาวจิยั 
  3.4.1.2 จดัท าเอกสารขออนุญาต ประธานกองประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ผูอ้  านวยการ
กองประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั คณะกรรมการตดัสิน และผูเ้ข้าประกวดท่ีได้รับรางวลั
ชนะเลิศจากกิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดเ์พื่อขอสัมภาษณ์เชิงลึก  
  3.4.1.3 ด าเนินการติดต่อนดัหมาย วนั เวลา และสถานท่ีในการสัมภาษณ์ 
  3.4.1.4 จดัเตรียมของท่ีระลึกท่ีจะมอบให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบ
แทนในการใหข้อ้มูล รวมถึงจดัเตรียมโทรศพัทมื์อถือในการบนัทึกเสียง สมุดบนัทึก ปากกา เพื่อใช้
ในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีดว้ย 
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 3.4.2 ขั้นตอนระหวา่งการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
   ระหวา่งการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผูว้ิจยัไดเ้ดินทางถึงสถานท่ีนดัหมายก่อน
เวลานดัหมาย 30 นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งน้ียงัตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร
และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกนัปัญหาอุปสรรคในระหวา่งการสัมภาษณ์ 
   เม่ือผูว้ิจยัพบกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผูว้ิจยักล่าวสวสัดีและกล่าวทกัทายอยา่งอ่อนนอ้ม ซ่ึง
เร่ิมพูดคุยด้วยการซักถามเร่ืองทัว่ไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย และสร้างความเป็นกนัเอง
ระหวา่งผูส้ัมภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์ จากนั้นผูว้ิจยัไดแ้จง้ถึงวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั และ
บอกถึงแรงบนัดาลใจในการศึกษาวิจยัในประเด็นดงักล่าว ต่อมาผูว้ิจยัขออนุญาตบนัทึกเสียงการ
สัมภาษณ์ พร้อมทั้งเร่ิมสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีเตรียมไว ้ในระหวา่งสัมภาษณ์ผูว้ิจยัได้
จดบนัทึกขอ้มูลท่ีมีความน่าสนใจ ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดส้ังเกต น ้ าเสียง แววตา สีหนา้ ลีลาท่าทางของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ เพื่อมาใชป้ระกอบการวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือจบการสัมภาษณ์ผูว้จิยักล่าวขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูล 
มอบของท่ีระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนในการให้ขอ้มูล 
 3.4.3 ขั้นตอนหลงัการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
   ผูว้ิจยัด าเนินการน าเสียงท่ีบนัทึกการสัมภาษณ์ มาถอดเทปให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และน าสมุดบนัทึกท่ีจดบนัทึกไว ้มาประกอบในการวเิคราะห์ผลต่อไป  
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเม่ือไดข้อ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลดงักล่าวมาตรวจสอบขอ้มูล
แบบสามเส้า (Methodological Triangulation) ซ่ึงมีการตรวจสอบแหล่งขอ้มูลท่ีมาจากแหล่งบุคคล 
และตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งต่างๆ เหมือนกนัหรือไม่ ถา้เหมือนกนัซ ้ าๆ ถือว่าขอ้มูลนั้น
เช่ือถือได ้และยงัตรวจสอบแบบสามเส้าดา้นวิธีการเก็บขอ้มูล ซ่ึงใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) พร้อมทั้งศึกษาขอ้มูลจากเอกสารประกอบท่ีไดมี้การคน้ควา้ไวแ้ลว้ 
 ทั้งน้ีการศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารอตัลักษณ์ความงามผ่านกิจกรรมการประกวด
มิสแกรนด์ไทยแลนด์” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลจึงเป็นการวิเคราะห์แบบพรรณนา จากข้อมูลของทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 
ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนดป์ระจ าจงัหวดั คณะกรรมการตดัสินการประกวด และผูท่ี้ไดรั้บ
รางวลัชนะเลิศจากกิจกรรมการประกวด ตามกรอบแนวคิดอตัลกัษณ์ (Identity) และการส่ือสารอตั
ลกัษณ์ แนวคิดเก่ียวกบัความงาม และแนวคิดเก่ียวกบัการตลาดและกิจกรรมพิเศษ (Special Event) 
มาเป็นกรอบในการวเิคราะห์และอภิปรายผล 

 



 
 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารอตัลักษณ์ความงามผ่านกิจกรรมการประกวดมิส       
แกรนดไ์ทยแลนด”์ เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบเชิง
ลึก (In-Depth Interview) จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ โดยผูใ้ห้
ข้อมูลหลักท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ดงัต่อไปน้ี 
  1. กลุ่มทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และระดบัผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแก
รนดป์ระจ าจงัหวดั โดยไดค้ดัเลือกผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด ์5 จงัหวดั ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีผู ้
เขา้ประกวดเขา้รอบ 5 คนสุดทา้ย รวมทั้งยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 5 ต าแหน่งใน
ปี 2560 (ทีมงานมิสแกรนดไ์ทยแลนด,์ 2560) รวมจ านวน 6 คน โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์มีดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.1 ตารางขอ้มูลผูใ้ห้สัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และ

กลุ่มผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนดป์ระจ าจงัหวดั 
 

ล าดบั ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลกั ช่ือต าแหน่ง วนั เดือน ปี  
ทีใ่ห้สัมภาษณ์ 

1. คุณณวฒัน์ อิศรไกรศีล ประธานกองประกวด 
มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์

วนัองัคาร ท่ี 22 
พฤษภาคม 2561 

2. คุณฉตัรนรินรัต วรงคเ์ครือแกว้  ผูอ้  านวยการกองประกวด 
มิสแกรนดก์ระบ่ี 

วนัเสาร์ ท่ี 31  
มีนาคม 2561 

3. คุณวลิาวรรณ ตั้งตวัดี ผูอ้  านวยการกองประกวด
มิสแกรนดก์ าแพงเพชร 

วนัพฤหสับดี ท่ี 5 
เมษายน 2561 

4. คุณกณิษา ณฏัฐป์ภาณ ผูอ้  านวยการกองประกวด
มิสแกรนดป์ระจวบคีรีขนัธ ์

วนัพธุ ท่ี 4  
เมษายน 2561 

5. คุณธนภทัร แซ่อ้ึง ผูอ้  านวยการกองประกวด
มิสแกรนดจ์นัทบุรี 

วนัพธุ ท่ี 4  
เมษายน 2561 

6. คุณอวรุิทธ์ อรรคบุตร ผูอ้  านวยการกองประกวด
มิสแกรนดศ์รีสะเกษ 

วนัศุกร์ ท่ี 6  
เมษายน 2561 
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  2. กลุ่มคณะกรรมการตัดสินการประกวด โดยก าหนดให้ต้องมีคุณสมบัติท่ีเคยเป็น
กรรมการตดัสินอยา่งนอ้ย 1 ปีข้ึนไป จ านวน 3 คน ประกอบดว้ยรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.2 ตารางขอ้มูลผูใ้หส้ัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวดมิสแกรนด์

ไทยแลนด ์
 

ล าดบั ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลกั ช่ือต าแหน่ง วนั เดือน ปี  
ทีใ่ห้สัมภาษณ์ 

1. ดร.ดนยั ธนามี กรรมการจาก โรงพยาบาล
ศลัยกรรมตกแต่งกมล 

วนัพฤหสับดี ท่ี 5 
เมษายน 2561 

2. ดร.ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกลุ  
ชยัรุ่งเรือง 

กรรมการจาก มหาวทิยาลยั
กรุงเทพธนบุรี 

วนัจนัทร์ ท่ี 9  
เมษายน 2561 

 3. ผศ.ดร.บุญมา อ่ิมวเิศษ กรรมการจาก กลุ่มบริษทั 
ในเครือสตาร์เวลล ์

วนัจนัทร์ ท่ี 16 เมษายน 
2561 

  
  3. กลุ่มผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดท่ี์ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากกิจกรรมการประกวด 
ตั้งแต่ปี 2556-2560 จ านวน 3 คน ประกอบดว้ยรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.3 ตารางขอ้มูลผูใ้ห้สัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ท่ีไดรั้บ

รางวลัชนะเลิศจากกิจกรรมการประกวด ตั้งแต่ปี 2556-2560 
 

ล าดบั ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลกั ช่ือต าแหน่ง วนั เดือน ปี  
ทีใ่ห้สัมภาษณ์ 

1. คุณญาดา เทพนม  มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2556 วนัจนัทร์ ท่ี 2  
เมษายน 2561 

2. คุณปรภสัสร ดิศยด์ ารง มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2557 วนัองัคาร ท่ี 3  
เมษายน 2561 

3. คุณสุภาพร มะลิซอ้น มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2559 วนัพฤหสับดี ท่ี 3 
พฤษภาคม 2561 
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 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดจ้ดัระเบียบ
ขอ้มูลเพื่อน าเสนอผลการวิจยั ตามวตัถุประสงค์ในการศึกษาท่ีวางไว ้โดยในบทท่ี 4 น้ี จะแบ่งผล
การน าเสนอออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ 3 ประเด็น คือ 

4.1 ลกัษณะของอตัลกัษณ์ความงามในแบบของมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ 
4.2 บทบาทของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดใ์นการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม 
4.3 บทบาทของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในฐานะพื้นท่ีในการ

ส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม 
 ดงัมีรายละเอียดผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 
4.1  ลกัษณะของอตัลกัษณ์ความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 
 ผลการศึกษาวิจยัพบขอ้มูลวา่ ความหมายและลกัษณะของอตัลกัษณ์ความงามในแบบ
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ มีความแตกต่างจากเวทีการประกวดอ่ืนในระดบัเดียวกนั จากการสัมภาษณ์
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และกลุ่มผูอ้  านวยการ
กองประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั กลุ่มคณะกรรมการตัดสินการประกวด และกลุ่มผูเ้ข้า
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากกิจกรรมการประกวด ตั้งแต่ปี 2556-2560 
พบขอ้มูลท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ นอกจากหนา้ตาท่ีสวยงามแลว้ ความงามในแบบมิสแกรนด์
ไทยแลนด์จะต้องมีความ “สวยพร้อมใช้” คือพร้อมด้วยองค์ประกอบอ่ืนอีกมากมาย ทั้ งด้าน
บุคลิกภาพ รูปร่าง สีผิว ทศันคติ การแต่งกาย การส่ือสาร รวมถึงการน าเสนอเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ี
โดดเด่นและแตกต่างจากผูอ่ื้น โดยจะน าเสนอความหมายและลักษณะของอตัลกัษณ์ความงามใน
แบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นรูปลกัษณ์ภายนอก ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นทศันคติ 
ดา้นการแต่งกาย ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะตวั ดา้นการส่ือสารวจันภาษาและอวจันภาษา ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี    
 4.1.1 ความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้านรูปลกัษณ์ภายนอก 
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 3 กลุ่ม พบขอ้มูลท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัวา่ นอกจากหนา้ตาท่ีสวยงามโดดเด่นของผูเ้ขา้ประกวด กองประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์
ยงัให้ความส าคญักับรูปร่างและความสามารถพิเศษ เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักท่ีเป็น
มาตรฐานในเวทีระดบันานาชาติ เน่ืองจากการประกวดในมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไม่ไดเ้ป็นเพียงการ
ประกวดภายในประเทศ แต่เป้าหมายท่ีสูงกว่า คือการผลกัดนัศกัยภาพผูช้นะการประกวดสู่เวที
ระดบันานาชาติ ดงัตวัอยา่งการใหส้ัมภาษณ์ของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้ง 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
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 กลุ่มทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ไดใ้ห้ความหมายของ “สวยพร้อมใช้” ว่าเป็น
ความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ จะตอ้งมีมากกวา่ความสวยคือความพร้อม และมีสามารถท่ี
หลากหลาย สามารถดูแลภาพรวมของตนเองได้และเป็นบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีกบัสังคมโดย 
ณวฒัน์ อิศรไกรศีล ประธานกองประกวดมิสแกรนด์  (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 22 พฤษภาคม 
2561) ไดใ้ห้นิยามของความสวยพร้อมใช้วา่ “ความสวยพร้อมใช ้คือสาวงามเกิดจากความสามารถ
รอบตวั ความสามารถในวงการบนัเทิง ความสามารถในฐานะบุคคลสาธารณะท่ีสามารถพูดและ
น าเสนอส่ิงต่างๆ ต่อสาธารณะได้เป็นอย่างดี โดยท่ีไม่มีผลเสียต่อตวัเอง ต่อองค์กรและบุคคอ่ืน  
รวมถึงมีความคล่องตวัในการปรากฏตวัท่ีเป็นบุคคลสาธารณะท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีในสังคม และท่ี
ส าคญัท่ีสุดก็คือสามารถท างานได้ด้วยตวัเอง ใช้ความคิดของตวัเองในการท างาน สามารถดูแล
ตวัเองได ้แต่งหนา้ท าผมทุกอยา่งตอ้งท าไดค้รบถว้น”  
 ดา้นกลุ่มผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั แต่ละจงัหวดัไดใ้ห้ขอ้มูล
นิยาม “สวยพร้อมใช้” ในแง่มุมต่างๆ โดยอาศยัประสบการณ์ในการจดัการประกวด ซ่ึงมีความ
ใกลชิ้ดกบัตวัผูเ้ขา้ประกวดตั้งแต่เร่ิมตน้ จนถึงขั้นประสบความส าเร็จไดรั้บรางวลัในการประกวด 
ทั้งน้ีความหมายของความสวยแบบพร้อมใชใ้นมุมของผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจ า
จงัหวดัแต่ละท่าน มีความสอดคลอ้งเป็นไปในทางเดียวกนัวา่ ความสวยท่ีพร้อมใชน้ั้นเกิดจากการมี
เรือนร่างท่ีดี มีเสน่ห์ และมีทกัษะในการน าเสนอตัลกัษณ์ของตนเอง  
 กณิษา ณัฏฐ์ปภาณ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจวบคีรีขนัธ์ (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 4 เมษายน 2561) ให้ขอ้มูลเร่ืองรูปร่างผูเ้ขา้ประกวดเม่ือเปรียบเทียบกบัหน้าตาท่ี
สามารถตกแต่งเพิ่มเติมไวว้่า “ค าว่ามิสแกรนด์จุดประสงค์ตอ้งการนางงามพร้อมใช้ ถ้าให้เลือก
ระหวา่งหนา้ตากบัหุ่นรูปร่าง ถา้หนา้ตาถึงขั้นสวยก็สามารถปรับแต่งได ้แต่รูปร่างมนัปรับยาก เรา
มองวา่การเลือกนางงามมิสแกรนด์ท่ีจะไปต่อสู้กบัอีก 76 จงัหวดั เราควรเลือกท่ีรูปร่าง หนา้ตาพอ
โอเค ไม่ตอ้งสวยมาก สีผิวไม่ไดเ้นน้จะตอ้งผิวขาวละมุนยองใย ต่อให้นอ้งผิวคล ้า แต่นอ้งผิวเนียน
คล ้าสวยสะอาด นอ้งก็มีสิทธิและมีโอกาส”  
 ในมุมมองของ ธนภทัร แซ่อ้ึง ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์จันทบุรี (การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 เมษายน 2561) ไดก้ล่าวเสริมเร่ืองความพร้อมใช้ของผูเ้ขา้ประกวดท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ประจ าตวัไวว้า่ “ตอ้งตรงตามคอนเซ็ปต ์คือนางงามพร้อมใช ้พร้อมใชไ้ดต้ลอด ส่วนหน่ึง
ตอ้งมีความพร้อมอยูแ่ลว้ พร้อมทั้งศกัยภาพทางดา้นร่างกาย ไม่ใช่สวยอยา่งเดียว อยา่งนอ้งบางคน 
ไม่สูงไม่ขาว แต่หุ่นดี จมูกสวย ผวิสวย น่าจะเป็นเอกลกัษณ์ของมิสแกรนดท่ี์ต่างจากเวทีอ่ืน”  
 ขณะท่ี ฉัตรนรินรัต วรงค์เครือแกว้ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์กระบ่ี (การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล, 31 มีนาคม 2561) เสนอความเห็นเพิ่มเติมเร่ืองความส าคญัของรูปร่างผูเ้ขา้
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ประกวดผา่นอิริยาบถต่างๆ วา่ “เรามองผูห้ญิงสมยัน้ีไม่ไดเ้ป็นแค่ผูห้ญิงท่ีอ่อนหวาน ไม่ใช่นางงาม
ท่ีเดินออ้นแอน้บนเวที ปัจจุบนัน้ีผูห้ญิงมีบุคลิกในการเดินบนเวทีท่ีตอ้งเปล่ียนไป จากสวยงามเป็น
ปราดเปรียวข้ึน เซ็กซ่ีนิดหน่อย มีพลงัท่ีจะน าเสนอตวัเองออกมาใหม้นัดูดี การเชิดหนา้ การเอียงตวั 
ก็เลยมองวา่แตกต่างจากเวทีอ่ืน ตอ้งสวยพร้อมใช ้รูปร่างตอ้งดีมากๆ”  
 จากความคิดเห็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ค  านิยามของสวยพร้อมใช้ในแง่มุมท่ี
ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดัท่ีให้ขอ้มูลมานั้น เป็นแง่มุมท่ีให้ความส าคญั
เก่ียวกบัรูปร่างท่ีจะตอ้งมีความโดดเด่น และมีสัดส่วนเรือนร่างเหมาะสมเป็นหลกั ทั้งน้ีขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์พบวา่ ในภาพรวมนั้นผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ตอ้งมีความสวยแบบพร้อม
ใชใ้นดา้นของรูปร่างท่ีตอ้งดี อยา่งไรก็ตามยงัมีผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั
บางท่าน ไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติม ท่ีเก่ียวกบัความสวยพร้อมใช ้วา่ตอ้งประกอบดว้ยความสามารถดา้น
ต่างๆ ประกอบสร้างข้ึนมาท าให้ผูเ้ขา้ประกวดมีความสวยพร้อมใช้มากยิ่งข้ึน อาทิ ความสามารถ
ดา้นการร้องเพลง การแสดง ทกัษะดา้นการส่ือสาร  
 อวรุิทธ์ อรรคบุตร ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนดศ์รีสะเกษ (การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 6 เมษายน 2561) ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปร่างผูเ้ขา้ประกวด ความพร้อมและดา้นศกัยภาพใน
การร้องเพลงไวว้่า “มนัแลว้แต่เวทีจะตอ้งการเอารูปลกัษณะไหนไปแข่งกนั มีหลายรูปแบบ มนั
จะตอ้งหาความเหมาะสมแต่ละเวทีท่ีจะส่งต่อ เร่ืองรูปร่างหนา้ตาผวิพรรณภายนอกนั้นตอ้งคดัเลือก
คนท่ีพร้อมมากท่ีสุด ความสามารถอีกดา้นคืออยากไดค้นท่ีร้องเพลงได ้เพราะจะไดเ้ปิดโอกาสใน
ดา้นน้ีแก่นางงามไดโ้ชวค์วามสามารถพิเศษดว้ย”  
 ในมุมมองของกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวดการประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด์ มีความเห็นว่าปัจจยัเร่ืองของรูปร่างมีผลต่อการได้รับรางวลัชนะเลิศ เพราะการประกวด
จะตอ้งกา้วไปสู่เวทีระดบันานาชาติ ซ่ึงส่ิงท่ีเวทีการประกวดในระดบันานาชาติพิจารณาเป็นอนัดบั
แรกคือ รูปร่างและส่วนสูงท่ีโดดเด่น รองลงมาคือบุคลิกภาพและความสามารถพิเศษ โดย ดวงฤทธ์ิ 
เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง กรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 9 เมษายน 2561)
กล่าวเปรียบเทียบความสวยท่ีคลา้ยคลึงกนัของผูเ้ขา้ประกวด แต่ความสูงหรือรูปร่างจะเป็นตวัท่ีท า
ใหผู้เ้ขา้ประกวดสามารถไปสู่เวทีระดบันานาชาติไวว้า่ “ดา้นความสวยตอ้งบอกวา่ก็ใกลเ้คียงกนั แต่
ละต าแหน่งออกมาก็มีส่วนโดดเด่นของตวัเอง ส่วนโดดเด่นแต่ละส่วนก็เหมาะกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของแต่ละส่วน อยา่งนอ้งๆ ท่ีจะตอ้งไปประกวดในเวทีระดบัอินเตอร์ สังเกตดูก็อาจจะมีสีผิวท่ีเป็น
ผวิแทนหน่อย ดา้นส่วนสูง นางงามตอ้งสูงโดดเด่น”  
 ขณะเดียวกนันิยามความงามในมิติของวฒันธรรมในแต่ละทวีป แต่ละประเทศก็มีผล
ต่อการก าหนดเกณฑ์ความงาม ซ่ึง ดนัย ธนามี กรรมการการตดัสินการประกวด (การส่ือสาร
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ระหวา่งบุคคล, 5 เมษายน 2561)ไดใ้ห้ความเห็นวา่นิยามความสวยท่ีตรงกนัของแต่ละประเทศและ
วฒันธรรม คือการให้คุณค่ากบัสัดส่วนและเรือนร่าง “หุ่นดีน่าจะมาก่อนทุกอย่าง เพราะกรรมการ
ทุกคนตอ้งขบัเค่ียวเร่ืองหุ่น ใครหุ่นไม่ดีคดัออก เพราะตอ้งไปประกวดในระดบัต่างประเทศ ทุก
ประเทศมนัมีมาตรฐานเดียวกนั ส่วนใบหน้าแลว้แต่วฒันธรรม แต่ทุกวฒันธรรมจะมองรูปร่างดี
เหมือนกนัหมด ขายาว เอวเล็ก หนา้อกใหญ่สมส่วน โดยเฉพาะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ซ่ึงจะตอ้งส่ง
นางงามถึง 5 คนไปประกวดต่างประเทศ ตอ้งเนน้หุ่นเป็นหลกั หนา้ตามนัวาดได”้  
 นอกจากน้ี บุญมา อ่ิมวิเศษ ในฐานะกรรมการการตดัสินการประกวด (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล ,16 เมษายน 2561) ยงัเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีสอดคล้องกนัในดา้นความสวย
พร้อมใช ้ท่ีเนน้รูปร่างมาเป็นอนัดบัตน้ๆ ไวว้า่ “มิสแกรนด์ตอ้งเป็นสาวท่ีมีความมาดมัน่ แลว้ก็เป็น
คนท่ีปฏิภาณไหวพริบท่ีดี รูปลกัษณ์ภายนอกก็จะเป็นเร่ืองของส่วนสูงมาก่อน หนา้ตาตามมาทีหลงั 
ท่ีส าคญัในอีกส่วนคือการเดินแบบและความกล้าแสดงออก ในเร่ืองของผิวพรรณ เร่ืองสีผิวไม่
จ  าเป็นตอ้งขาว แต่เป็นผวิสีแทนผวิสีน ้าผึ้งก็ได”้  
 ขณะท่ีขอ้มูลจากความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ท่ีได้รับ
รางวลัชนะเลิศจากกิจกรรมการประกวด ตั้งแต่ปี 2556-2560 ซ่ึงอยูใ่นบริบทของผูท้  าหนา้ท่ีในการ
ส่ือสารอัตลักษณ์ความงาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับการได้รับรางวลัชนะเลิศจากกิจกรรมการ
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เห็นว่า ความสวยพร้อมใช้จะตอ้งมีองค์ประกอบต่างๆ กล่าวคือ มี
รูปร่างส่วนสูงมาตรฐานสากล ทศันคติท่ีดี น าเสนอตวัตนให้ชดัเจน มีความเป็นนางแบบมากข้ึน 
และไม่จ  าเป็นตอ้งผวิขาวก็สามารถเป็นผูช้นะการประกวดได ้
 ญาดา เทพนม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2556 (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 2 
เมษายน 2561) ไดเ้ปรียบเทียบความงามของนางงามในอดีตกบัความงามท่ีเกิดข้ึนจากการประกวด
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ว่า “มิสแกรนด์คือสวยในแบบท่ีไม่ตอ้งหน้าแป้น ไม่ตอ้งนมใหญ่ แต่ว่ามี
ความเป็นนางแบบมากข้ึน สีผิวชดัเจนเลยว่านางงามแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไม่ตอ้งเป็นผิวขาว 
หลายคนเป็นผิวสีแต่ก็ดูสวยได ้บางคนดูแลว้แปลกใหม่ก็มีโอกาสท่ีจะไดร้างวลั แต่ทุกคนจะตอ้ง
หุ่นดีและมีความเป็นนางแบบมากข้ึน” 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ ปรภสัสร ดิศยด์ ารง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 
2557 (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 3 เมษายน 2561) ท่ีอธิบายเร่ืองบุคลิกภาพท่ีสามารถพฒันามาเป็น
ความงามในแบบมิสแกรนดไ์วว้า่ “เวทีมิส   แกรนดไ์ม่ไดม้องหนา้ตาสวยเป็นอนัดบัแรก แต่จะมอง
องคป์ระกอบหลายอยา่ง ท่ีท าให้เราดูสวยข้ึนมาทดแทนหนา้ตา บุคลิกภาพ การยืน การเดิน การนัง่ 
และทศันคติ องค์ประกอบหลายอย่าง ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เราดูสวยกว่าหน้าตาได้ ส่วนสีผิวไม่ได้
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แตกต่างจากเวทีอ่ืนมาก เพียงแค่ว่าเราอยากได้ลุคความเป็นไทยจริงๆท่ีมีสีผิวไทยแทจ้ริงๆ ผิวสี
น ้าผึ้งก็ได”้  
 นอกจากนั้น สุภาพร มะลิซ้อน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2559 (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 3 พฤษภาคม 2561) ใหนิ้ยามความสวยพร้อมใชท่ี้มากกวา่ความสวยท่ีมาจากหนา้ตา
เพียงอย่างเดียววา่ “สวยพร้อมใช้คือการท่ีคุณมีความพร้อมตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเทา้ สามารถดูแล
ตวัเองได ้เป็นคนท่ีเขม้แข็ง แต่ตอ้งควบคู่ไปกบัความสวยดว้ย ความสวยในแบบมิสแกรนด์คือตอ้ง
สวยและมีความสามารถ ถึงจะเรียกวา่สวย สวยครบ สวยแลว้สามารถท าไดห้ลายอยา่ง”  
 ขอ้มูลท่ีจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้ง 3 กลุ่ม พบวา่ ค  าวา่ “สวยพร้อมใช้” 
คือค านิยามความสวยในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ดา้นรูปลกัษณ์ภายนอก โดยหมายถึงความ
สวยท่ีไม่ใช่แค่เพียงหนา้ตาเท่านั้น แต่เป็นความงามท่ีเกิดจากรูปร่างส่วนสูงเป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรก 
ในขณะท่ีดา้นบุคลิกภาพมีส่วนส าคญัรองลงมา ส่วนทางดา้นผิวพรรณ สีผิว เป็นปัจจยัท่ีไม่ไดใ้ห้
ความส าคญัมากนัก นอกจากน้ีปัจจยัท่ีเก่ียวกับศกัยภาพด้านความสามารถต่างๆ ถือเป็นปัจจยั
เก้ือหนุนความงามดว้ย ทั้งน้ีความงามในแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนด์จะมีรูปร่างและท่วงท่าการเดินท่ี
คลา้ยคลึงกบัการเป็นนางแบบมากข้ึน   
 4.1.2 ความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้านบุคลกิภาพ 
 ผลการสัมภาษณ์พบว่า บุคลิกภาพของผูเ้ขา้ประกวดในการเขา้ร่วมกิจกรรมประกวด
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ มีบทบาทส าคญัในการประกวดเป็นอยา่งมาก เพราะนอกจากรูปร่างหนา้ตาท่ี
สวยงาม ความพร้อมและการสร้างบุคลิกภาพเพื่อใชใ้นการประกวด จะเป็นส่ิงท่ีท าใหผู้เ้ขา้ประกวด
แตกต่างจากบุคคลอ่ืน เพราะการน าเสนออตัลกัษณ์ตวัตนท่ีโดดเด่น ส่งผลต่อความงามในแบบ
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลสอดคลอ้งกนัในเร่ืองบุคลิกภาพ
ของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์วา่ จะตอ้งมีจริตท่ีเกินกวา่ความเป็นผูห้ญิงปกติในสังคมไทย 
เพื่อสร้างและน าเสนอความโดดเด่นท่ีจะตอ้งน าเสนอบนเวทีการประกวด 
 ญาดา เทพนม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2556 (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 2 
เมษายน 2561) ให้ความเห็นเก่ียวกบัความแตกต่างดา้นบุคลิกภาพของผูเ้ขา้ประกวดผ่านการเดิน
แฟชัน่โชวบ์นเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์วา่ “มิสแกรนด์ถือเป็นการพลิกประวติัศาสตร์
นางงามไทยในฉบบัใหม่ข้ึนมา เป็นการเขียนประวติัศาสตร์ใหม่ คือการท าให้นางงามมิสแกรนด์
ไทยแลนด์มีรูปแบบการเดินท่ีน่าต่ืนเตน้เร้าใจ น่าติดตาม แบบพวกละตินอเมริกา เวทีมิสแกรนด์
พยายามถอดมาใหไ้ดแ้บบนั้น เพื่อสร้างความแตกต่างใหเ้วทีมิสแกรนดข์องเราต่างจากเวทีอ่ืน”  
 สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ สุภาพร มะลิซ้อน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2559 
(การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 3 พฤษภาคม 2561) ท่ีเห็นวา่เร่ืองบุคลิกภาพมีความส าคญัต่อการใชเ้พื่อ
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การประกวดวา่ “การยนื การเดิน การนัง่ การน าเสนอต่างๆ ตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดี เพราะเป็นส่วนแรก
ท่ีคนสามารถเห็นเราได ้ตอ้งมีการพฒันาเพื่อให้ดูดี การประกวดไม่ไดจ้บแค่เพียงภายในประเทศ 
ตอ้งมีความพร้อมท่ีจะไปในเวทีระดบัต่างประเทศด้วย ซ่ึงจะตดัสินดว้ยบุคลิกภาพมาเป็นดนัดบั
แรกๆ ดงันั้นตอ้งพร้อมเร่ืองน้ีมาก”  
 ขณะท่ี ปรภสัสร ดิศยด์ ารง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2557 (การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 3 เมษายน 2561) อธิบายเพิ่มเติมในมิติของท่วงท่า ลีลา และการน าเสนอความเป็นตวัตนของ
ผูเ้ขา้ประกวดท่ีจะตอ้งพร้อมสู่เวทีการประกวดในระดบันานาชาติวา่ “มิสแกรนดค์่อนขา้งชดัเจนใน
เร่ืองของท่าทาง และจะตอ้งชดัเจนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีควรกลา้ เพราะฉะนั้นการเดินการยืนการ
นัง่ทุกอย่างและการโพสท่าถ่ายภาพ อินเนอร์ภายในตา หรือส่ิงต่างๆ นั้นจะตอ้งชดัเจน อยากให้
ผู ้หญิงไทยในมิสแกรนด์สู้ระดับสากลได้ เพราะว่าสากลเขาค่อนข้างท่ีจะเกินร้อยอยู่แล้ว 
เพราะฉะนั้นเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็ตอ้งใหเ้กินร้อยเพื่อจะไปสู้ฟัดสู้เหวี่ยงกบัเวทีสากลได ้ทั้งน้ี
เพราะการประกวดบนเวทีมีความยิง่ใหญ่ การแสดงออกก็ตอ้งชดัเจน ควรจะตอ้งมีความโดดเด่นบน
เวที ตอ้งท าใหดู้แลว้มากกวา่ปกติ” 
 นอกจากนั้นด้านกลุ่มทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และกลุ่มผูอ้  านวยการกอง
ประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั ส่วนใหญ่ให้ความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ การน าเสนอตวัตนของผู ้
เขา้ประกวดผา่นบุคลิกภาพ จะเป็นการผลกัดนัศกัยภาพความงามของผูเ้ขา้ประกวดให้โดดเด่นมาก
ยิง่ข้ึน กล่าวคือ จริตท่วงท่าการเดินท่ีดูมัน่ใจจะท าใหผู้เ้ขา้ประกวดนั้นโดดเด่นมากกวา่ผูเ้ขา้ประกวด
คนอ่ืน การโพสท่าทางท่ีเน้นเผยรูปร่างมากข้ึนจะท าให้ดูมีบุคลิกภาพท่ีดี สร้างผูห้ญิงท่ีดูทนัสมัย
ตามเทรนของสังคม แต่ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความพอดี โดย ณวฒัน์ อิศรไกรศีล ประธานกอง
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 22 พฤษภาคม 2561) กล่าววา่ “ในเร่ือง
จริตเกินความเป็นผูห้ญิง มองว่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นผูห้ญิงยุดใหม่มากกว่า เพียงแค่คนไทย
อาจจะคุน้เคยกบัความเป็นผูห้ญิงท่ีเช่ืองชา้ หรือเคยชินกบัผูห้ญิงท่ีประกวดในเวทีอ่ืนๆ ท่ีแสดงออก
ในเร่ืองราวซ ้ าเดิม เม่ือยุคสมยัเปล่ียนแปลงไปผูห้ญิงจ าเป็นจะตอ้งดูแลตวัเอง มีความว่องไวมาก
ยิ่งข้ึน ผูห้ญิงในปัจจุบนัควรเป็นแบบพร้อมใช้ท่ีสามารถดูแลตวัเองได ้แต่ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นจริง ไม่ควรประดิษฐเ์กินความเป็นจริง”  
 ทั้งน้ี กณิษา ณัฏฐ์ปภาณ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจวบคีรีขนัธ์ (การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 เมษายน 2561) เสนอความเห็นเก่ียวกบัจริตของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์
ไทยแลนดไ์วว้า่ “การเดินของมิสแกรนด์ จริตท่วงท่าการเดินจะตอ้งเต็มท่ีใส่ความมัน่ใจให้มากกวา่
ปกติ และโพสท่าใหดู้ปราดเปรียว แต่ก็ไม่ลืมความเป็นจริงของผูห้ญิงไทย สมยัน้ีไม่ตอ้งมองบนเวที 
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มองผูห้ญิงทัว่ไปก็เป็นแบบนั้น สมยัน้ีผูห้ญิงกล้าแสดงออกมากข้ึน ไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไรท่ีจะ
น าเสนอตวัเองแบบนั้น ถือวา่ธรรมดา”  
 ขณะเดียวกันจริตท่ีเกิดข้ึนของผู ้เข้าประกวดนั้ น เกิดจากการปรุงแต่งและการ
ลอกเลียนแบบจากผูเ้ขา้ประกวดรุ่นพี่ เพราะเช่ือวา่การน าเสนอบุคลิกภาพท่ีโดดเด่นจะกลายเป็นท่ี
สนใจบนเวทีการประกวดมากข้ึน ทั้งน้ีเห็นไดจ้ากผูเ้ขา้ประกวดรุ่นพี่ ท่ีน าเสนอบุคลิกภาพท่ีโดด
เด่นชัดเจนจนประสบความส าเร็จได้รับรางวลัชนะเลิศจากการประกวด โดย อวิรุทธ์ อรรคบุตร 
ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษ (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 6 เมษายน 2561) ได้
อธิบายการลอกเลียนแบบจริตของรุ่นพี่นางงาม ท่ีเกิดการถ่ายทอดสู่ผูเ้ขา้ประกวดรุ่นใหม่ว่า “มนั
เป็นเสน่ห์ของเวทีมิสแกรนด์ เพราะนางงามรุ่นพี่สร้างอตัลกัษณ์ลกัษณะแบบนั้นมาหลายคนแลว้ 
มันเลยเกิดการลอกเลียนแบบ ท่ีจริตของมิสแกรนด์จะต้องโดดเด่นและเห็นได้ชัด แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะต้องเป็นแบบนั้นทุกคน ข้ึนอยู่กับการน าเสนอตวัเอง แต่จริตบนเวทีจะท าให้
นางงามคนนั้นดูเด่นออกมา”  
 นอกจากนั้น วิลาวรรณ ตั้งตวัดี ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ก าแพงเพชร (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 เมษายน 2561) ไดเ้สนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการปรุงแต่งจริตของ
ผูเ้ขา้ประกวดวา่ “จริตก็เป็นการปรุงแต่ง ซ่ึงตวัตนของนอ้งบางคนท่ีไดม้าอาจไม่มีจริตอะไรเลยแต่
ดว้ยเวทีน้ีเป็นเวทีมิสแกรนด์เลยจะตอ้งใส่จริตให้นอ้ง เพื่อให้นอ้งไปสู้กบัเขาบนเวทีระดบัโลก เลย
กลายเป็นจริตท่ีมากกวา่เวทีอ่ืนทัว่ไป คิดวา่ทุกเวทีอ่ืนก็มี เพียงแต่เวทีมิสแกรนด์ถือเป็นเวทีท่ีแสดง
ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนกวา่”  
 ส่วนทางดา้นกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด มองว่าเร่ืองบุคลิกภาพของผูเ้ขา้
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์นั้น มีการเน้นจริตความเป็นผูห้ญิงท่ีสูงมากกว่าปกติ เป็นเพราะ
ต้องการความโดดเด่นและสร้างอตัลักษณ์ตวัตนให้เป็นท่ีจดจ า ทั้ งน้ียงัมองว่าเป็นผลดีต่อการ
ประกวดเพราะเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้ขา้ประกวดมีความกลา้แสดงออกมากข้ึน 
 ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง ในฐานะกรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 9 เมษายน 2561) ระบุวา่ “มองวา่เป็นอตัลกัษณ์ท่ีดีเพราะมีมุมอะไรท่ีเป็นเชิงลบใน
การมาแสดงออก ผูช้มอาจจะบอกวา่แสดงออกดว้ยความเวอ่ร์มาก แต่มนัก็เป็นการสร้างเอกลกัษณ์ท่ี
ท าใหค้นจดจ าได ้ทั้งน้ีมองวา่ก็ไม่ไดส่้งผลดา้นลบกบัผูเ้ขา้ประกวด”  
 ขณะท่ี บุญมา อ่ิมวิเศษ กรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 16 
เมษายน 2561) อธิบายเพิ่มเติมซ่ึงสอดคลอ้งกนัเร่ืองการมีจริตบทเวทีการประกวดว่า “แน่นอนว่า
จริตเป็นส่ิงส าคญั การมีจริตก็ท าให้มีความสวยและโดดเด่นมากข้ึน อาจจะมองวา่จริตเกินหญิงบา้ง 
แต่ก็ไม่น่าเกลียดนะ มนัท าใหดู้โดดเด่นบนเวที และการประกวดก็ตอ้งการแบบน้ี”  
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 นอกจากนั้นการน าเสนอบุคลิกภาพของผูเ้ขา้ประกวด ผา่นจริตท่ีเกินความเป็นผูห้ญิง 
อาจจะเป็นกลยทุธ์ิทางการตลาด หรือขอ้ก าหนดของทางกองประกวด ท่ีตอ้งการใหบุ้คลิกภาพของผู ้
เขา้ประกวดมีความโดดเด่นชดัเจน ทั้งน้ีเป็นการส่งเสริมบทบาทความเป็นผูห้ญิงให้มีความมัน่ใจใน
บุคลิกภาพของตนเองมากข้ึน   
 เห็นได้จาก ดนัย ธนามี กรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 
เมษายน 2561) ท่ีให้ความเห็นเร่ืองจริตของผูเ้ขา้ประกวดไวว้่า “จริตของผูเ้ขา้ประกวดอาจจะเป็น
การตลาดของเวทีน้ี เพราะเขาจะเป็นคนก าหนดว่านางงามจะต้องเดินยงัไง ยืนยงัไง พูดยงัไง 
ยกตวัอย่าง น าเสนอช่ือจงัหวดั มนัแสดงถึงความมัน่ใจของแต่ละคน จริตดี ตอ้งมีรูปร่างดี จริต
รวมอยูใ่นบุคลิกภาพ เกณฑ์ท่ีให้กรรมการตดัสินจะกวา้งๆ บุคลิกภาพคือดูรวมๆ มนัเขา้กบัหนา้ตา 
ส่วนใหญ่เน้นบุคลิกภาพท่ีเป็นเป็นสากล รูปร่างดี หนา้ตาดี และดูเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด ไม่ดูฝืน
ธรรมชาติมากเกินไป”  
 จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด พบว่า บุคลิกภาพของผูเ้ขา้
ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดมี์การประกอบสร้าง ลอกเลียนแบบ และปรุงแต่ง ซ่ึงเกิดจากความเช่ือ
ท่ีมาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ในแบบแผนท่ีมีการปฎิบติัสืบต่อกนัมา โดยบุคลิกภาพของผู ้
เขา้ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดถู์กน าเสนอผา่นค าวา่จริต ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงตวัตนความเป็น
ผูห้ญิงท่ีโดดเด่นชดัเจน น าเสนอจริตผ่านการแนะน าตวั ท่วงท่าการเดิน การโพสท่าถ่ายรูป ทั้งน้ี
ยงัคงอยูบ่นมาตรฐานความเป็นผูห้ญิงไทยท่ีพร้อมจะกา้วสู่เวทีในระดบันานาชาติ    
 4.1.3 ความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้านทศันคติ 
 นอกเหนือจากความสวยความงามท่ีเกิดข้ึนจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว ผลการ
สัมภาษณ์พบวา่ ส าหรับการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์การมีทศัคติ การศึกษา ไหวพริบ ปฏิภาณ
ท่ีเพียบพร้อมถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้ผูเ้ขา้ประกวดประสบความส าเร็จในการประกวด ทั้งน้ี
ผูใ้ห้ความเห็นต่างให้ขอ้มูลตรงกนัวา่ ทศันคติเป็นส่ิงท่ีก าหนดอตัลกัษณ์ของความงามในแบบมิส    
แกรนด์ไทยแลนด์ เพราะทศันคติจะเป็นแรงผลกัดนัความกลา้แสดงออกของตวัตนผูเ้ขา้ประกวด
ออกมาอยา่งเห็นไดช้ดั     
 ญาดา เทพนม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2556 (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 2 
เมษายน 2561) ระบุถึงความส าคญัของการเป็นนางงาม ท่ีใชม้ากกวา่สรีระร่างกายวา่ “ตอ้งย  ้าอีกคร้ัง
วา่นางงามไม่ใช่นางแบบ นางแบบเดินแบบไม่ตอ้งพูด แต่นางงามไม่ใช่อยา่งนั้น นางงามตอ้งกลา้
พูดกลา้แสดงออก นางงามตอ้งเป็นผูห้ญิงท่ีเป็นแบบอยา่งให้กบัสังคมได ้ดงันั้นถึงแมภ้ายนอกสาว
งามมิสแกรนด์หลายคนจะลุคดูเปร้ียวดูเป็นนางแบบ แต่ทุกคนเม่ือถือไมคแ์ลว้ ตอ้งเผยทศันคติท่ีดี
ออกมาได ้เป็นแบบอยา่งใหผู้ห้ญิงดว้ยกนัได ้ตอ้งมีสมอง”  
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 ขณะเดียวกนั ปรภสัสร ดิศยด์ ารง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2557 (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 3 เมษายน 2561) ยงัอธิบายเพิ่มเติมดา้นทศันคติและไหวพริบปฏิภาณท่ีแสดงออกมา
จากค าพูดว่า “ในด้านทศันคติ นางงามทุกเวทีก็มีเหมือนกนัหมด แต่เพียงแค่ว่าทศันคติของเวที
มิสแกรนด์ไทยแลนด์นั้น ผูห้ญิงท่ีมาประกวดจะต้องเป็นคนท่ีชัดเจนกล้าแสดงออกในทุกด้าน 
ไม่ใช่แค่เดินสวยอยา่งเดียวท่ีส าคญัคือค าพูดค าจา ออกงานพิธีกรได ้คือทศันคติความเฉลียดฉลาด
ตอ้งมีควบคู่ไปดว้ย”  
 ส่วนทางดา้นกลุ่มทีมกองประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดแ์ละกลุ่มผูอ้  านวยการกองประกวด
มิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั ส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ ทศันคติของผูเ้ขา้ประกวด
เป็นตวัก าหนดการแสดงออกดา้นอตัลกัษณ์ตวัตน ทั้งน้ีการท่ีผูเ้ขา้ประกวดมีทศัคติท่ีดี จะส่งผลต่อ
การแสดงออกในดา้นต่างๆ ท่ีมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนการมีความรู้รอบ
ด้านก็มีส่วนท่ีท าให้ผูเ้ข้าประกวดสามารถทันต่อสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการพฒันาตัวเองและ
สามารถใชชี้วติอยูใ่นสังคมได ้โดย ณวฒัน์ อิศรไกรศีล ประธานกองประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 
(การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 พฤษภาคม 2561) ระบุวา่ “การศึกษาและไหวพริบ ปฏิภาณ ของผูเ้ขา้
ประกวดจะตอ้งมีการศึกษาเร่ืองราวต่างๆ รอบดา้น ศึกษาเร่ืองราวโลกาภิวฒัน์และเร่ืองของการ
เปล่ียนแปลงของสังคมอยู่ตลอดเวลา ตอ้งเป็นคนฉลาด ชอบเรียนรู้ และสามารถใชชี้วิตอยูไ่ด้ดว้ย
การเป็นตวัของตวัเอง”  
 ขณะท่ี ฉัตรนรินรัต วรงค์เครือแกว้ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์กระบ่ี (การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล, 31 มีนาคม 2561) ให้ความเห็นเก่ียวกับการมีทศันคติคิดบวกของผูเ้ข้า
ประกวดว่า “ทศันคติของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์จะแตกต่างจากเวทีอ่ืน เพราะว่าการเป็นมิสแก
รนด์ไทยแลนด์นั้นจะตอ้งมีความแซ่บ ทศันคติตอ้งดีและตอ้งคิดบวกตลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นเร่ือง
อะไรก็แลว้แต่ ทั้งน้ีหากนางงามมีการเปล่ียนแปลงทศันคติไปตามความตอ้งการของกองประกวด
ได ้โอกาสท่ีจะปรับปรุงตวัเองใหดี้ข้ึนก็จะมีมากข้ึน”  
 ทั้งน้ี กณิษา ณัฏฐ์ปภาณ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจวบคีรีขนัธ์ (การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 เมษายน 2561) ไดใ้ห้ความเห็นเพิ่มเติมเร่ืองดา้นการศึกษาและไหวพริบ
ปฏิภาณของผูเ้ขา้ประกวดท่ีจะเป็นตวัก าหนดตวัตนว่า “เร่ืองการศึกษาหรือความรู้หรือไหวพริบ
ปฏิภาณ ก็ค่อนขา้งจะเป็นมาตรฐาน แต่อย่างท่ีบอกว่าค าว่ามิสแกรนด์จะตอ้งแตกต่างจากเวทีอ่ืน 
การมีทศันคติท่ีดีจะเป็นการก าหนดการเป็นมิสแกรนด์ท่ีพร้อมใช้ ก าหนดการเดินแบบท่ีกอง
ประกวดตอ้งการ และก าหนดตวัตนในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในกองประกวด”  
 นอกจากนั้นขอ้มูลจากกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 
ระบุว่า ทศันคติ การศึกษา และไหวพริบปฏิภาณของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์มีส่วน
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ส าคัญมาก เพราะเช่ือว่าความสวยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการยืนยนัความพร้อมใช้ แต่
การศึกษาและไหวพริบปฏิภาณท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะประกอบสร้างให้ผูเ้ขา้ประกวดนั้น
เป็นท่ียอมรับจากสังคมมากข้ึน โดย บุญมา อ่ิมวิเศษ กรรมการการตดัสินการประกวด (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 16 เมษายน 2561) ให้ความเห็นว่า “ปฏิภาณไหวพริบในเร่ืองของการตอบค าถาม 
ความเฉลียวฉลาด การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นส่วนท่ีส าคญัอีกขอ้หน่ึงในเกณฑ์การตดัสินผู ้
ชนะการประกวด หากสวยแลว้มีไหวพริบดี มีความเฉลียวฉลาดและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี มนัก็จะเป็นความสวยท่ีเพียบพร้อมและพร้อมใชม้ากข้ึนนะ ควรจะตอ้งสวยดว้ย
และฉลาดดว้ย”  
 ในขณะท่ี ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กรรมการการตดัสินการประกวด (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 9 เมษายน 2561) อธิบายเพิ่มเติมดา้นความส าคญัของการศึกษาส าหรับผูเ้ขา้
ประกวดวา่ “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ยงัมีประเด็นในเร่ืองของการศึกษา ตรงน้ีเป็นประเด็นหลกัท่ีท า
ให้เขา้ไปสนบัสนุนการประกวดอยา่งจริงจงั เพราะไม่ใช่แค่พูดวา่ตอ้งสวย แต่ตอ้งดี ตอ้งเก่ง ตอ้งมี
ไหวพริบปฏิภาณ กองประกวดส่งเสริมการศึกษาอยา่งจริงจงัแบบเป็นรูปธรรม ดงันั้นการศึกษาจึงมี
ความส าคญัมากประกอบกบัความสวย”  
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์สามารถสรุปไดว้่า ทศันคติ การศึกษา ไหวพริบปฏิภาณ 
ส าหรับการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดเ์ป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ เพราะการมี
ทศันคติท่ีดีส่งผลต่ออตัลกัษณ์ท่ีแสดงออกมาทางบุคลิกภาพ การศึกษาท่ีดีจะเป็นเสมือนเคร่ือง
ยนืยนัความสวยท่ีพร้อมใชข้องผูเ้ขา้ประกวด และไหวพริบปฏิภาณท่ีดีจะเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะส่งเสริม
ให้ผูเ้ข้าประกวดสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ ทั้ งน้ีทศันคติ การศึกษา และไหวพริบปฏิภาณ
เป็นอตัลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนอยู่ภายใน แต่สามารถแสดงออกไดโ้ดยส่ือสารผ่านกิจกรรมต่างๆ ของการ
ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 
 4.1.4 ความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้านการแต่งกาย 
 นอกเหนือจากความงามท่ีเกิดข้ึนจากตวัตนผูเ้ขา้ประกวดเอง การใช้การแต่งกายเพื่อ
ประกอบสร้างให้เกิดความงามก็มีส่วนส าคญั เส้ือผา้ การแต่งหนา้ท าผม และเคร่ืองประดบั มีส่วน
ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้ขา้ประกวดเกิดความโดดเด่นและแตกต่างจากผูอ่ื้นมากยิ่งข้ึน โดยการประกวด
มิสแกรนด์ไทยแลนด์มีรางวลัประเภทแต่งกายยอดเยี่ยมมอบให้ผูเ้ขา้ประกวดดว้ย โดยชุดท่ีใช้ใน
การประกวดมีทั้งหมดมี 3 ชุด คือชุดวา่ยน ้ า ชุดราตรี และชุดประจ าชาติ การสวมใส่ชุดท่ีเหมาะสม
ถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมความโดดเด่นของตวัผูเ้ขา้ประกวด ทั้งน้ีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล
ได้ให้ค  าสัมภาษณ์เก่ียวกับความงามท่ีเกิดจากการสวมใส่เส้ือผ้า การแต่งหน้าท าผม และ
เคร่ืองประดบั 
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 สุภาพร มะลิซ้อน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2559 (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 3 
พฤษภาคม 2561) ระบุว่า “อตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีคนเห็นแลว้รู้ว่าเป็นการประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนดคื์อ ชุดประจ าชาติ ท่ีแต่ละจงัหวดันั้นน าเสนออตัลกัษณ์ของตวัเองผา่นชุดประจ าชาติ เป็นการ
รวบรวมอตัลกัษณ์ของชุดทั้ง77 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย ดงันั้นทุกคนทุกจงัหวดัก็จะจดัเต็มท่ีมาเพื่อ
จงัหวดัของตวัเอง”  
 ขณะท่ี ปรภสัสร ดิศยด์ ารง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2557 (การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 3 เมษายน 2561) ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการแต่งกายของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์วา่ 
“มิสแกรนด์เป็นเวทีท่ีค่อนข้างท่ีจะเปิดกวา้งมากๆ ท ายงัไงก็ได้ให้คุณสวยและโดดเด่นท่ีสุด 
แต่งหน้าท าผมแบบให้เป็นตวัของตวัเองท่ีสุด อยากแต่งแบบไหนสามารถท าได้หมด สามารถ
สร้างสรรค์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชุด การแต่งหน้าท าผม เคร่ืองประดบัต่างๆ ท่ีจะเสริมให้ผูเ้ขา้
ประกวดดูสวยท่ีสุด โดยส่วนใหญ่พี่เล้ียงนางงามจะเป็นคนจดัการให้ ทุกคนต่างจดัยิ่งใหญ่อลงัการ 
มนัก็เลยเป็นท่ีมาของค าวา่มนัตอ้งชดัเจนทุกอยา่ง”  
 นอกจากนั้น ญาดา เทพนม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2556 (การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 2 เมษายน 2561) อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการเตรียมชุดให้ผู ้เข้าประกวด และการให้
ความส าคญัส าหรับชุดประจ าชาติวา่ “กองประกวดอนุญาตให้พี่เล้ียงนางงามจดัชุดท่ีคิดวา่เหมาะกบั
เด็กตวัเองท่ีสุดมาให้ เพื่อเป็นการสร้างความยุติธรรม โดยท่ีผูอ้  านวยการกองประกวดของแต่ละ
จงัหวดัจะจดัเตรียมการแต่งกายมาให้นางงามของจงัหวดัตวัเอง แต่ละจงัหวดัก็จะมีทีมงานซ่ึงจะมี
การเตรียมความพร้อม ทั้งช่างแต่งหนา้ท าผม ชุดการประกวดทั้งชุดราตรีและชุดประจ าชาติ ซ่ึงแต่
ละจงัหวดัจดัเตม็น าเสนออตัลกัษณ์ของจงัหวดัอยา่งเตม็ท่ีเลยทีเดียว”  
 อยา่งไรก็ตามทางดา้นกลุ่มทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนดแ์ละกลุ่มผูอ้  านวยการ
กองประกวดมิสแกรนดป์ระจ าจงัหวดั ใหค้วามเห็นวา่การแต่งกายของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด์จะตอ้งน าเสนอตวัตนของผูเ้ขา้ประกวดให้เด่นชดัมากท่ีสุด ทั้งน้ีให้ความส าคญักบัชุดประจ า
ชาติท่ีจะตอ้งน าเสนออตัลกัษณ์ประจ าจงัหวดัผ่านชุดท่ีผูเ้ขา้ประกวดสวมใส่ ส่วนการแต่งหนา้ท า
ผมก็จะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกบับุคลิกภาพของผูเ้ขา้ประกวดใหม้ากท่ีสุด  
 ธนภทัร แซ่อ้ึง ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนดจ์นัทบุรี (การส่ือสารระหวา่งบุคคล
, 4 เมษายน 2561) อธิบายถึงองค์ประกอบของชุดท่ีจะให้ผูเ้ขา้ประกวดไดแ้สดงออกถึงอตัลกัษณ์
ส่วนบุคคล และอตัลกัษณ์ประจ าหวดัผา่นชุดประจ าชาติวา่ “การแต่งกายของมิสแกรนด ์มองวา่ดว้ย
ความท่ีเป็นมิสแกรนด์ต้องเน้นตามลุคตามสไตล์ของน้องแต่ละคนแต่อาจจะแสดงออกมาเป็น
รูปธรรมไดม้ากกว่าเวทีอ่ืน มิสแกรนด์บางคนเปร้ียวก็เปร้ียวไปได้เต็มท่ีเลย แต่ถา้เป็นเวทีอ่ืนคง
จะตอ้งเก็บไวห้น่อย ให้ดูสง่างามหน่อย ส่งเสริมความเป็นตวัเอง ประมาณวา่เป็นตวัของตวัเองไป
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เลย ดา้นชุดประจ าชาติตอ้งน าเสนอจุดเด่นของจงัหวดั เช่นชุดท่ีท าให้จงัหวดัจนัทบุรีมีช่ือเสียง คือ
ชุดทุเรียน ตอ้งชดัเจนเห็นแลว้รู้เลยวา่เป็นของจงัหวดัจนัทบุรี”  
 ความคิดเห็นขา้งตน้สอดคล้องกบั วิลาวรรณ ตั้งตวัดี ผูอ้  านวยการกองประกวดมิส    
แกรนด์ก าแพงเพชร (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 เมษายน 2561) ท่ีระบุถึงการน าเสนออตัลกัษณ์
ประจ าจงัหวดัผา่นชุดประจ าชาติวา่ “เวทีน้ีเขาให้ความส าคญักบัการเอาอตัลกัษณ์ของจงัหวดัข้ึนมา
โชวใ์ห้มนัโดดเด่น จงัหวดัก าแพงเพชรมีอตัลกัษณ์อะไร มีอะไรท่ีดูโดดเด่นในจงัหวดัก็ดึงข้ึนท า
เป็นชุดประจ าชาติใหน้างงามสวมใส่ การแต่งหนา้ท าผมตอ้งจดัเตม็มากกวา่เวทีอ่ืน แต่ข้ึนอยูก่บัตวัผู ้
เขา้ประกวดดว้ยวา่ จะแต่งแบบไหนถึงจะสวยและเหมาะกบัตวันอ้งดว้ย”  
 นอกจากนั้น ฉัตรนรินรัต วรงค์เครือแกว้ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์กระบ่ี
(การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 31 มีนาคม 2561) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมเร่ืองของชุดราตรีท่ีผูเ้ขา้ประกวดสวม
ใสวา่ “การแต่งกายชุดราตรีก็จะตอ้งแตกต่าง ชุดราตรีของมิสแกรนด์จะตอ้งดูแววแวว วบัวบั วิง้วิง้ 
เยอะหน่อย แต่เม่ือไปดูเวทีอ่ืนก็จะเห็นวา่เรียบๆ ชุดราตรีจะเรียบๆ แต่ของมิสแกรนดไ์ทยแลนด์นั้น
จะตอ้งแววแวว วบัวบั วิง้วิง้ จะไม่เหมือนกบัเวทีอ่ืน เท่าท่ีมองมาหลายปี”  
 ดา้นขอ้มูลจากกลุ่มคณะกรรมตดัสินการประกวด ระบุวา่การแต่งกายของการประกวด
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ท่ีประกอบด้วย ชุดว่ายน ้ า ชุดราตรี และชุดประจ าชาติ เป็นการบ่งบอกอตั
ลกัษณ์ของตวัผูเ้ขา้ประกวด และน าเสนอผลงานของแต่ละจงัหวดัผ่านตวัผูเ้ขา้ประกวด เป็นการ
สร้างความภาคภูมิใจให้แต่ละจงัหวดั โดย ดนยั ธนามี กรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 5 เมษายน 2561) ยกตวัอย่างการประกวดในรอบชุดประจ าชาติท่ีบ่งบอกถึงอตั
ลกัษณ์ประจ าจงัหวดัไวว้า่ “วนัท่ีไปรอบตดัสินชุดประจ าชาติ ชุดจะมีความคิดสร้างสรรค์มาก วสัดุ
ในการท าชุด วธีิการน าเสนอ จะบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ความงามของเวทีมิสแกรนด ์และบ่งบอกถึงอตั
ลกัษณ์ของประจ าจงัหวดั แต่ตอ้งมีบุคลิกท่าทางท่ีดี วิธีการน าเสนอชุดท่ีโดดเด่น เพราะฉะนั้น
รางวลัน้ีอิริยาบถท่าทางจริตการแสดงออกมีผลต่อการตดัสิน”  
 ในขณะท่ี บุญมา อ่ิมวเิศษ กรรมการตนัสินการประกวด (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 
เมษายน 2561) อธิบายความส าคญัของการแต่งกายดว้ยชุดประจ าชาติของผูเ้ขา้ประกวดและความ
ภาคภูมิใจของแต่ละจงัหวดัว่า “เคร่ืองแต่งกายของผูเ้ข้าประกวดนั้น มนัมีอตัลักษณ์ความเป็น
ต่างจงัหวดั เพราะวา่มิสแกรนดไ์ทยแลนดเ์ป็นเวทีท่ีประกวดมาจากต่างจงัหวดั มาจาก 77 จงัหวดัทัว่
ประเทศ มาจากการคดัเลือกตวัแทนของแต่ละจงัหวดัก่อน แลว้มาประกวดในระดบัประเทศ ทีมงาน
ของจงัหวดัก็จะคดัเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กบัสาวงามตวัแทนจงัหวดัตวัเอง ตอ้งสวย โดดเด่น และมี
เอกลกัษณ์ของจงัหวดัอยูใ่นชุดประจ าชาติท่ีสวมใส่”  
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  นอกจากนั้น ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง กรรมการการตดัสินการประกวด (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 9 เมษายน 2561) ไดใ้ห้ความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการแต่งกายชุดประจ าชาติ
ของผูเ้ขา้ประกวดว่า เป็นเร่ืองของความภาคภูมิใจท่ีเกิดข้ึนในแต่ละจงัหวดั โดยจงัหวดัท่ีส่งผูเ้ขา้
ประกวดจะคดัสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหผู้เ้ขา้ประกวดสวมใส่ “มนัเป็นการจุดประกายการสร้างแรงบนัดาล
ใจการให้ผูท่ี้ยืนในเวทีของผูอ้  านวยการกองประกวดประจ าจงัหวดั เพราะผูป้ระกวดไม่ได้มาคน
เดียว แต่ละจงัหวดัก็จะตอ้งหาส่ิงท่ีดีท่ีสุด น าเสนออตัลกัษณ์ของจงัหวดัให้มากท่ีสุด มนักลายเป็น
ความภูมิใจให้คนในจงัหวดั เกิดการมาเชียร์ เกิดการมีส่วนร่วมของคนในจงัหวดั ท าให้รู้สึกภูมิใจ
ในจงัหวดัตน”  
 จากขอ้มูลท่ีน าเสนอมาขา้งตน้ สามารถอธิบายไดว้่า เส้ือผา้ การแต่งหน้าท าผม และ
เคร่ืองประดบั มีความส าคญัต่อกิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์เพราะเป็นส่วนประกอบ
ท่ีส่งเสริมให้อตัลกัษณ์ของผูเ้ขา้ประกวดนั้นโดดเด่นมากยิ่งข้ึน ทั้งยงัมีการมอบรางวลัการแต่งกาย
ยอดเยี่ยมในประเภทต่างๆ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กบัตวัผูเ้ขา้ประกวดและจงัหวดัท่ี
ส่งผูเ้ขา้ประกวด โดยท่ีทั้ง 3 ชุด คือ ชุดว่ายน ้ า ชุดราตรี และชุดประจ าชาติ ล้วนแล้วแต่เป็นการ
ผลกัดนัและน าเสนอความเป็นตวัตนของผูเ้ขา้ประกวดทั้งส้ิน แต่ท่ีน่าสนใจไปกวา่นั้นคือ อตัลกัษณ์
ประจ าจงัหวดัท่ีเกิดจากการน าเสนอผา่นชุดประจ าชาติ ซ่ึงสร้างความภาคภูมิใจให้กบัแต่ละจงัหวดั
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หากชุดดงักล่าวไดรั้บรางวลัชนะเลิศก็จะยิง่สร้างความภาคภูมิใจมากยิง่ข้ึน  
 4.1.5 ความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้านคุณลกัษณะเฉพาะตัว 
 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า คุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขา้ประกวด จะเป็นส่ิงท่ี
ก าหนดความตัวตนของผูเ้ข้าประกวดให้แตกต่างจากผูอ่ื้น เปรียบเหมือนการดึงเอาศักยภาพ
เฉพาะตวัสร้างให้เกิดอตัลกัษณ์ ซ่ึงผูเ้ขา้ประกวดแต่ละคนยอ่มมีคุณลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เช่น การเดินแบบ การแสดง การร้องเพลง การเต้น เป็นต้น ซ่ึงในมิติของคุณลักษณะ
เฉพาะตวัน้ีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลไดใ้หค้วามคิดเห็นท่ีหลากหลาย โดย ปรภสัสร ดิศยด์ ารง มิสแกรนดไ์ทย
แลนด์ประจ าปี 2557 (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 3 เมษายน 2561) ยกตวัอยา่งคุณลกัษณะเฉพาะตวั
ของตนเองดา้นบุคลิกภาพท่ีแตกต่างจากบุคคลอ่ืนไวว้า่ “การมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวันั้นสามารถสร้าง
และน าเสนอได้ อย่างท่ีบอกคือตนไม่ไดห้น้าตาสวยมาก แต่สามารถสร้างบุคลิกภาพท่ีดีข้ึนมาได ้
เพราะฉะนั้นคนท่ีจะประกวดมิสแกรนดไ์ม่ตอ้งกงัวลเลยวา่ฉนัหนา้ตาไม่สวยสู้คนอ่ืนไม่ได ้ไม่ตอ้ง
กงัวล เราสามารถสร้างอย่างอ่ืนให้สวยได ้สร้างรูปร่าง สร้างการยืนการเดินการนัง่ให้คนอ่ืนเขา
จดจ าในดา้นน้ี มนัก็เป็นส่ิงท่ีดี ถา้เราท าในส่ิงตรงน้ีใหดี้ คนอ่ืนก็จดจ าได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งคาดหวงัแค่
เร่ืองหนา้ตาเพียงอยา่งเดียว หาลกัษณะเฉพาะตวัใหเ้จอใหไ้ด”้  
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 ขณะท่ี สุภาพร มะลิซ้อน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2559 (การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 3 พฤษภาคม 2561) ให้ความคิดเห็นวา่เป็นเร่ืองของเสน่ห์ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตวัและควรจะตอ้ง
ให้ความส าคญั “เอกลกัษณ์เฉพาะตวัโดยเฉพาะเร่ืองของสัดส่วน รูปร่าง บุคลิกภาพ บนเวทีนั้นตอ้ง
มีความโดดเด่น เพราะนอกจากจะประชนัโฉมในเวทีระดบัประเทศแลว้ ตอ้งไปให้ถึงเวลาระดบั
นานาชาติดว้ย ความพร้อมและหุ่นจึงมีความส าคญัมาก ทั้งน้ีก็ตอ้งมีความสามารถประกอบดว้ยถึง
จะมีความโดดเด่นมากข้ึน เช่น การร้องเพลง การเตน้ การโชวต์่างๆ”  
 นอกจากนั้น ญาดา เทพนม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2556 (การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 2 เมษายน 2561) ไดใ้ห้ความหมายของคุณลกัษณะเฉพาะตวัในมิติของความสามารถในการ
ร้องเพลง การเตน้ และการแสดงละครไวว้า่“นอกจากบุคลิกภาพดี มีสมองทศัคติท่ีดี ความสามารถ
ในการร้องเพลงก็มีส่วนส าคัญ เราต้องยอมรับความจริงว่าคนในยุคน้ีไม่ได้ให้คุณค่ากับค าว่า
นางงามมากเหมือนในสมยัก่อน เพราะนางงามมีหลายเวทีเพิ่มข้ึน ดงันั้นเราจะเอาอะไรมาขายคนได้
ถ้าแค่สวยอย่างเดียวเลยต้องร้องเพลงได้ด้วย ต้องเต้นได้ด้วย และบางคนก็สามารถเป็นดารา
นกัแสดงไดด้ว้ย ใครไดต้  าแหน่งมิสแกรนด์ก็อาจจะไดเ้ป็นดาราช่อง 7 บางคนร้องเพลงไดก้็ไดเ้ป็น
นกัร้องและมีผลงานเพลงของตวัเอง ชีวติคุณก็อาจจะเปล่ียนไปได”้  
 ขณะท่ีทางดา้นกลุ่มคณะกรรมตดัสินการประกวด ใหค้วามเห็นวา่คุณลกัษณะเฉพาะตวั
ของผูเ้ขา้ประกวดคือความแตกต่างท่ีสามารถพบเห็นได้ แต่จะตอ้งมีความเหมาะสมลงตวั ทั้งน้ี
คุณลกัษณะเฉพาะตวัอาจจะเป็นเร่ืองของพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความพร้อมและความมีเสน่ห์ท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะตวัตนของผูเ้ขา้ประกวดเอง โดย บุญมา อ่ิมวิเศษ กรรมการตดัสินการประกวด (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 เมษายน 2561) ระบุวา่ “คุณลกัษณะเฉพาะตวั มองวา่ก็ตอ้งโดดเด่น แต่ก็
ไม่ไดม้ากมายนกั เป็นเร่ืองของความตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ความรู้จกัหนา้ท่ีของตวัเอง ความ
มีจิตสาธารณะกุศล อะไรต่างๆ พวกน้ีมนัจะแสดงออกมาจากตวันางงาม ท าให้เราเห็นถึงลกัษณะ
เฉพาะตวัท่ีอาจจะแตกต่างจากคนอ่ืน ท าให้รู้สึกวา่เหตุผลท่ีคณะกรรมการตอ้งเลือกเคา้เพราะอะไร 
ท่ีมนัเห็นชดัเจน เดง้ออกมาจากคนอ่ืน ส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่ไดมี้หรือมีไม่เหมือนคนอ่ืนท านองนั้น”  
 ขณะท่ี ดนยั ธนามี กรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 เมษายน 
2561) อธิบายเพิ่มเติมเพื่อตอกย  ้ าความส าคัญของคุณลักษณะเฉพาะตัวต่อการตัดสินของ
คณะกรรมการวา่ “คุณลกัษณะเฉพาะตวัมีผลต่อการตดัสินแน่นอน ไม่น่าจะเฉพาะมิสแกรนด์ไทย
แลนด์ น่าจะเป็นทุกเวที เอกลกัษณ์เฉพาะตวัตอ้งเป็นเอกลกัษณ์ท่ีดี บางคนมีเอกลกัษณ์เฉพาะโดด
เด่นก็จะมีโอกาสไดร้างวลัใหญ่ๆ”  
 นอกจากนั้นทางกลุ่มทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และกลุ่มผูอ้  านวยการกอง
ประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั ไดใ้ห้ความหมายคุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขา้ประกวด วา่เป็น
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เร่ืองของการมีเสน่ห์ดึงดูดใจซ่ึงจะท าให้ดูโดดเด่นกวา่บุคคลอ่ืน และยงัรวมถึงความสามารถพิเศษ
เฉพาะตวัท่ีสามารถต่อยอดได้หลังจากกิจกรรมการประกวดเสร็จส้ินแล้ว โดย ธนภทัร แซ่อ้ึง 
ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษ (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 เมษายน 2561) ให้
ความหมายของคุณลกัษณะเฉพาะตวัท่ีเก่ียวกบัการมีเสน่ห์เฉพาะตวัไวว้า่ “คือเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
อยา่งท่ีบ่งบอกตวัตน ดูแลว้มีเสน่ห์มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทุกคนไม่มีใครสวยท่ีสุด มีแต่สวยในแบบ
ของตวัเอง ขาวท่ีสุดไม่ได้แปลว่าสวยท่ีสุด อยู่ท่ีความลงตวัของตวัเองว่า ใครจะน าเสนอตวัเอง
ออกมาใหดู้มีเสน่ห์ท่ีสุด นัน่คือคุณลกัษณะเฉพาะตวั”  
 ขณะท่ี กณิษา ณัฏฐ์ปภาณ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจวบคีรีขนัธ์ (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 4 เมษายน 2561) ไดอ้ธิบายความหมายของคุณลกัษณะเฉพาะตวัท่ีตอ้งไดรั้บ
การพฒันาอยู่เสมอวา่ “ก็คือดา้นเอกลกัษณ์ ท่ีผูเ้ขา้ประกวดสามารถน าเสนอตวัเองไดโ้ดดเด่นกวา่
คนอ่ืน จะท าให้เขามีโอกาสท่ีจะไดร้างวลัมากกวา่คนอ่ืน ตอ้งโชวศ์กัยภาพของตวัเองให้มากท่ีสุด
และตอ้งมีการพฒันาตนเองให้เห็นอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ีการพฒันาตวัเองจะท าให้มีความพร้อมอยู่
เสมอ”  
 นอกจากนั้น ฉัตรนรินรัต วรงค์เครือแกว้ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์กระบ่ี 
(การส่ือสารระหว่างบุคคล, 31 มีนาคม 2561) ให้ความหมายของคุณลกัษณะเฉพาะตวัท่ีเกิดจาก
ความรู้สึกภายในตวัตน ซ่ึงมองวา่ “คนจะเป็นมิสแกรนด์จะตอ้งมีความพร้อมเร่ืองอินเนอร์ในตวัเรา 
เราจะน าเสนอตวัเราเองออกมายงัไง วางรูปลกัษณ์ตวัเองไวแ้บบไหน นางงามไม่จ  าเป็นตอ้งสูงก็ได ้
แต่ตอ้งมีความแซ่บ และควรจะมีอินเนอร์ในตวัเอง แค่น้ีคุณก็สามารถเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้
เหมือนกนั”  
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และกลุ่ม
ผูอ้  านวยการกองประกวดประจ าจงัหวดั ต่างไดใ้ห้ความหมายของคุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขา้
ประกวดไปในทิศทางดา้นความรู้สึกภายในท่ีแสดงออกมาให้เห็นภายนอก เรียกรวมกนัว่าการมี
เสน่ห์เฉพาะตัว แต่ในขณะเดียวกัน วิลาวรรณ ตั้ งตัวดี ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์
ก าแพงเพชร (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 เมษายน 2561) ไดใ้ห้ความหมายของคุณลกัษณะเฉพาะ
วา่มนัคือความสามารถพิเศษในดา้นต่างๆ ท่ีสามารถต่อยอดหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรมการประกวด
ไวว้า่ “จดัการประกวดมาหลายปี เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นเวทีท่ีท าให้นางงามไดโ้ชวศ์กัยภาพ
มากๆ ไม่เก่ียวว่าจะตอ้งสวยมาก แต่สามารถท าอะไรได้หลายอย่างหลงัจากจบการประกวด เป็น
พิธีกรได ้เป็นนกัแสดงได ้เป็นนกัร้องได ้ ต่างจากเวทีอ่ืน พอจบการประกวดก็ไปท างานเพื่อสังคม 
หรือไม่ก็เป็นนางงามไดแ้ค่เพียงอยา่งเดียว ไม่สามารถเป็นอยา่งอ่ืนได”้  
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 สอดคล้องกบัทางด้านความคิดเห็นของ ณวฒัน์ อิศรไกรศีล ประธานกองประกวด
มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์(การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 พฤษภาคม 2561) ท่ีไดใ้หค้วามคิดเห็นเพิ่มเติม
เก่ียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขา้ประกวดท่ีจะสามารถพิชิตรางวลัชนะเลิศจากการประกวดไว้
ว่า “คุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูห้ญิงเป็นส่ิงท่ีกองประกวดตอ้งการมากท่ีสุด  เพราะเราไม่ไดห้า
ผูห้ญิงท่ีสวยท่ีสุด แต่เราก าลงัหาผูห้ญิงท่ีพร้อมใช้มากท่ีสุด สามารถปรับตวัให้อยู่ร่วมกบัคนใน
สังคมไดดี้ท่ีสุด เป็นการแสดงทศันคติท่ีดีออกมาจากตวัตน สามารถเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ และ
ปรับเปล่ียนไดต้ลอดเวลา ท าใหต้วัเองมีมูลค่ามากท่ีสุด บริหารเสน่ห์ของตวัเองออกมาใหม้ากท่ีสุด”  
 จากความหลากหลายของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล อาจจะสรุปความหมายของ
คุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไดว้า่ คือความโดดเด่นเฉพาะตวัท่ีมา
จากความรู้สึกภายใน แสดงออกสู่ภายนอกผา่นรูปแบบของเสน่ห์เฉพาะตวั ทั้งน้ีอาจจะน าเสนอผ่าน
ความสามารถพิเศษในหลากหลายดา้น อาทิ การเดินแบบ การแสดง การร้องเพลงและการเตน้ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีจะระบุตวัตนของผูเ้ขา้ประกวดใหมี้ความแตกต่างจากบุคคลอ่ืนในการประกวด 
 4.1.6 ความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้านการส่ือสารวจันภาษาและอวจันภาษา 
 วจันภาษา คือภาษาพูดและภาษาเขียน ส่วนอวจันภาษา คือภาษาท่าทาง สีหนา้ ท่วงท่า
ลีลา การแสดงออกด้วยการใช้สรีระร่างกาย ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ส าหรับการประกวด
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ตอ้งใชท้ั้งวจันภาษาและอวจันภาษาประกอบเขา้ดว้ยกนั การใชว้จันภาษาเพื่อ
การแนะน าตวัเอง พร้อมทั้งการใชอ้วจันภาษาในการส่ือสารผา่นสรีระร่างกาย ทั้งสองดา้นประกอบ
เขา้ด้วยกนัเพื่อจะท าให้ผูเ้ขา้ประกวดสามารถส่ือสารความหมายไปสู่คณะกรรมการตดัสินและ
กลุ่มเป้าหมายได้ ทั้ งน้ีกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลยงัระบุว่าการแนะน าตัวและลีลาท่าทางการเดินเป็น
กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ให้เป็นท่ีจดจ าแก่ผูช้มการประกวดได ้โดย ญาดา เทพนม มิสแกรนด์
ไทยแลนด์ประจ าปี 2556 (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561) ระบุถึงการใชว้จันภาษาใน
การแนะน าตวัผูเ้ขา้ประกวด และการใช้อว ัจนภาษาในการเดินแฟชัน่โชวว์่า “มิสแกรนด์ท่ีมีการ
แนะน าตวัและพูดช่ือจงัหวดัแบบมัน่ใจ ลากเสียงยาวๆ พูดเสียงดงัๆ เอาความคิดมาจากจากการ
แนะน าตวัของนางงามต่างประเทศ จนท าใหค้นรู้จกันางงามเวทีมิสแกรนดม์ากข้ึน เร่ืองของการเดิน
ท่ีดูแบบนางแบบและดูแรงมากข้ึนเพราะอยากเทียบขั้นเวทีต่างประเทศ เดินแรง แนะน าตวัเผด็ เสียง
ดงั ผวิเขม้ ตวัสูง เราสร้างอตัลกัษณ์ของเราไดส้ าเร็จจากวจันภาษาและอวจันภาษาทั้งสองส่วนน้ี”  
 นอกจากนั้นทางดา้นกลุ่มทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และกลุ่มผูอ้  านวยการ
กองประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั ให้ความคิดเห็นวา่ อวจันภาษามีความส าคญัมากเพราะการ
ส่ือสารผา่นสรีระร่างกายของการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนดมี์ความจ าเป็น ส่วนดา้นวจันภาษาก็
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มีความส าคัญไม่น้อย เพราะการท่ีผู ้เข้าประกวดมีสามารถท่ีจะส่ือสารได้ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศจะส่งผลดีต่อตวัผูเ้ขา้ประกวด  
 กณิษา ณัฏฐ์ปภาณ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจวบคีรีขนัธ์ (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 4 เมษายน 2561) อธิบายถึงความส าคญัของอวจันภาษาและวจันภาษาว่า “เร่ือง
อากปักิริยาของผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งใชค้วามกลา้มากกวา่เวทีอ่ืนแต่ตอ้งเป็นตวัตนของตวัเอง เพราะ
การแสดงออกทางสรีระมีส่วนในการส่ือสารท่ีดี ส่ือสารว่าเราตอ้งการน าเสนออะไรสู่กรรมการ 
ทั้งน้ีภาษาพูดก็ตอ้งพูดจาดี ชดัถอ้ยชดัค าดว้ย”  
 ความคิดเห็นขา้งตน้สอดคล้องกบั วิลาวรรณ ตั้งตวัดี ผูอ้  านวยการกองประกวดมิส    
แกรนด์ก าแพงเพชร (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 เมษายน 2561) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับ
ความส าคญัของการใชภ้าษาต่างประเทศ ท่ีจะส่งผลต่อการเป็นตวัแทนประเทศไทยไปประกวดใน
เวทีระดบันานาชาติไวว้า่ “ภาษาร่างกายหรืออากปักิริยาต่างๆ บนเวทีคิดวา่ส าคญัมาก แต่เร่ืองภาษา
พูดนั้นถา้ไดภ้าษาต่างประเทศ ก็สามารถไปไดท้ัว่โลก ไปประกวดในระดบันานาชาติได ้สามารถสู้
ต่อในหลายประเทศได”้  
 ขณะเดียวกันทางด้านกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด ให้ความเห็นว่า การ
ส่ือสารอวจันภาษาจะมีส่วนส าคัญมากกว่าวจันภาษา เพราะอวจันภาษาเป็นส่ิงท่ีคนภายนอก
สามารถท่ีจะมองเห็นผา่นการส่ือสารทางบุคลิกภาพไดอ้ยา่งชดัเจน ในขณะเดียวกนัดา้นวจันภาษาก็
ตอ้งถูกตอ้งเหมาะสมเช่นเดียวกนั ซ่ึงจะใช้วจันภาษาในรอบการประกวดท่ีมีการตอบค าถาม โดย 
บุญมา อ่ิมวิเศษ กรรมการการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 16 เมษายน 2561) 
ระบุวา่ “อจวันภาษามีความส าคญัมาก เพราะเป็นภาษากายท่ีเราสามารถเห็นเป็นส่ิงแรก มนัคือการ
แสดงออกทางตวัตน ของตวัเราเองว่าเป็นยงัไง ทั้งน้ีวจันภาษาอาจจะไม่ส าคญัมาก แต่ก็ตอ้งใช้
ประกอบกนัเพื่อใหม้นัลงตวั”  
 ขณะท่ี ดนยั ธนามี ในฐานะกรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 
เมษายน 2561) ให้ความเห็นเพิ่มเติมวา่ส่ิงแรกท่ีจะตอ้งดูคือการส่ือสารผา่นทางอวจันภาษา ก่อนท่ี
จะไดส้ัมผสักบัวจันภาษาของผูเ้ขา้ประกวดผ่านการตอบค าถาม “แน่นอนว่าส่ิงแรกท่ีเห็นคือการ
ส่ือสารทางอวจันภาษา หรือภาษากายท่ีแสดงให้เห็นผ่านบุคลิกภาพ ต่อมาท่ีจะเห็นคือวจันภาษา
ในช่วงของการแนะน าตวั และถา้เขา้รอบลึกๆ ก็จะเห็นในรอบของการตอบค าถาม ซ่ึงก็จะเห็นถึง
ความมัน่ใจในการพูดดว้ย เราก็ตอ้งเลือกความเหมาะสมทั้งสองดา้น”  
 แต่ในขณะเดียวกัน ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 9 
เมษายน 2561) ไดใ้ห้ความคิดเห็นดา้นความส าคญัของการใช้วจันภาษาว่า “เราให้ความส าคญัใน
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การใชไ้หวพริบปฏิภาณในการตอบค าถาม เร่ืองของการใชภ้าษาพูดในการส่ือสารนั้นมีความส าคญั
มากๆ”  
 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ กิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์มี
การใหค้วามส าคญัทั้งดา้นวนัจภาษาและอวจันภาษาประกอบเขา้ดว้ยกนั ทั้งน้ีความส าคญัจะไปอยูท่ี่
การใช้อวจันภาษาในการส่ือสารผ่านสรีระร่างกายของผูเ้ข้าประกวด เพราะเป็นส่ิงแรกท่ีผูค้น
สามารถพบเห็นไดจ้ากรูปลกัษณ์ภายนอก ผ่านกิริยาท่าทาง แต่ก็ไม่ลืมท่ีจะให้ความส าคญัในการ
ใช้วจันภาษา ทั้งขั้นตอนการแนะน าตวัท่ีเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบัการประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด์ และการตอบค าถามท่ีจะเป็นการวดัทศันคติ และไหวพริบปฏิภาณ ทั้งน้ีผูท่ี้เหมาะสมการ
รางวลัชนะเลิศก็คงจะเป็นผูท่ี้ใชท้ั้งวจันภาษาและอวจันภาษาไดอ้ยา่งเหมาะสมลงตวั   
  
4.2 บทบาทของผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม 
 ผลการศึกษาพบขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ สะทอ้นให้เห็นว่า ในการประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด ์ตวัผูเ้ขา้ประกวดจะมีบทบาทส าคญัในการน าเสนออตัลกัษณ์ความงามดา้นต่างๆ ท่ีตนมีความ
ถนดัและโดดเด่นมากท่ีสุด การน าเสนอความงามในแบบท่ีตนเองคิดว่าดีท่ีสุดลว้นเกิดข้ึนมาจาก
ความตั้งใจในการประกอบสร้างความงามทั้งส้ิน โดยบทบาทของผูเ้ขา้ประกวดในการน าเสนออตั
ลกัษณ์ความงามนั้น เม่ือประสบความส าเร็จในการประกวดยอ่มส่งผลกระทบต่อคนในสังคม ท่ีจะ
รู้สึกคลอ้ยตามและให้คุณค่าต่ออตัลกัษณ์ความงามนั้น ทั้งน้ีในประเด็นบทบาทของผูเ้ขา้ประกวด
มิสแกรนดไ์ทยแลนดน้ี์ ผูว้จิยัจะขอน าเสนออตัลกัษณ์ความงามท่ีเกิดข้ึนผา่น 2 มิติ คือการมีบทบาท
ของผูเ้ขา้ประกวดในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม และดา้นมิติดา้นผูท่ี้ก าหนดความงามในแบบ
ของมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 4.2.1 บทบาทของผู้ เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในการส่ือสารอัตลักษณ์ความงามแบบ
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 
 อาจกล่าวไดว้่าส าหรับผูห้ญิงแลว้ แน่นอนว่าความสวยความงามเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ
แยกออกจากกนัได ้และเม่ือผูห้ญิงมีความมัน่ใจในความงามของตน ความมัน่ใจนั้นก็จะส่งผลต่อ
บทบาทส าคญัในการเผยแพร่ความงามในแบบฉบบัท่ีตนเองมัน่ใจ แน่นอนวา่ความงามในปัจจุบนั
ไม่ใช่แค่เพียงหนา้ตา แต่มีองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีจะส่งเสริมให้ผูห้ญิงนั้นงามยิ่งข้ึน การดึงเอาจุดเด่น
เฉพาะดา้นเก่ียวกบัความงามท่ีท าให้ผูห้ญิงคนนั้นแตกต่างจากผูอ่ื้น น าส่ิงเหล่านั้นมาน าเสนอเพื่อ
กลายเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัจนไดรั้บการันตีจากสังคม ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากการประกวด อตั
ลกัษณ์นั้นก็จะติดตวัและมีบทบาทส าคญัในการน าเสนอความงามในแบบฉบบัเฉพาะของตน โดย 
ปรภสัสร ดิศยด์ ารง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2556 (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 3 เมษายน 
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2561) ระบุวา่ “อยา่งท่ีบอกไปวา่ จุดเด่นของตนก็คือในดา้นของบุคลิกภาพทั้งหมดเลย ใครท่ีรู้จกัตน
ก็จะเรียกใชเ้วลาเดินแบบหรือถ่ายแบบ การโพสตท์่า หรือการยืนอยา่งสง่างามต่างๆ น่ีคือบทบาทท่ี
เราน าเสนออตัลกัษณ์ท่ีเราไดจ้ากการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดด์ว้ย ท าใหเ้ราไดใ้ช้ศกัยภาพตรง
น้ีดึงออกมาใหม้นัเห็นเด่นชดัมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่บนเวทีการประกวดมิสแกรนด”์  
 ขณะท่ี ญาดา เทพนม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2556 (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
2 เมษายน 2561) ไดอ้ธิบายบทบาทของผูเ้ขา้ประกวดในการน าเสนอความงามในแบบมิสแกรนด์
ไทยแลนด์ท่ีเป็นตวัอย่างของผูห้ญิงท่ีมีมากกว่าความสวย นั่นคือมีความสามารถว่า “นางงามมี
บทบาทในการส่ือสารอตัลกัษณ์ของความงามแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์เราเป็นนางงามท่ีไม่ไดเ้ป็น
แค่นางงาม เราเป็นนางงามท่ีเราท าอยา่งอ่ืนได ้เช่น เป็นนกัแสดง เป็นครูสอนบุคลิกภาพ เป็นนกัร้อง 
ทุกคนจะมีความสามารถเป็นของตวัเอง และเราเป็นนางงามท่ีสังคมสามารถจบัตอ้งได ้ มิสแกรนด์
แทรกซึมเขา้ไปอยูใ่นทุกพื้นท่ีท่ีเราสามารถเขา้ไปได ้ไม่วา่จะเป็นวงการบนัเทิงหรือวา่วงการอ่ืนๆ ก็
ตาม และเป็นตวัอยา่งใหค้นในสังคมได”้  
 นอกจากนั้น สุภาพร มะลิซ้อน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2559 (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 3 พฤษภาคม 2561) ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการเขา้ถึงง่ายของมิสแกรนดไ์ทนแลนด์
แต่ละคนวา่ “มิสแกรนดส์ามารถเขา้ถึงง่าย สามารถเขา้ถึงกลุ่มคนท่ีเราไปพบปะในระดบัต่างจงัหวดั
ไดง่้าย มีการพูดคุยจบัมือกนั สามารถเขา้ถึงกลุ่มคนท่ีพบเจอไดง่้าย มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและสามารถ
ท าอะไรก็ไดม้ากกวา่ เหมือนเราก าลงัเป็นตวัอยา่งให้คนอ่ืนๆ ท่ีพบเห็นเขารู้วา่เราคือมิสแกรนด์ไทย
แลนด ์ท่ีมีความสวยแบบพร้อมใช”้  
 ทางดา้นความคิดเห็นจากกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด พบวา่ บทบาทส าคญั
ของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนดคื์อการน าเสนออตัลกัษณ์ความงามของตวัตนให้เด่นชดัมาก
ท่ีสุด การน าเสนอส่ิงท่ีตวัเองถนัดและท าได้ดีท่ีสุด รวมถึงน าเสนออตัลกัษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็น
ทอ้งถ่ินของแต่ละจงัหวดัดว้ย หากบทบาทมีความเด่นชดัผูเ้ขา้ประกวดก็จะถูกมองวา่มีความงามท่ี
พร้อมใช้มากยิ่งข้ึน โดย ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง กรรมการการตดัสินการประกวด (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 9 เมษายน 2561) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ “มองวา่ส าคญัมากในการน าเสนอตวัตน
ของแต่ละคนท่ีมีหลากหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่ท่ีเห็นก็จะเป็นการน าเสนอความพร้อมดา้นความ
มัน่ใจ ดา้นบุคลิกภาพและสรีระท่ีสวยงาม มนัเลยเกิดบทบาทของค าว่าสวยพร้อมใช้ ก็น่าจะเป็น
อยา่งนั้นเพราะความเด่นชดัจะเกิดข้ึนใหเ้ห็นได”้  
 ขณะท่ี ดนัย ธนามี กรรมการการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 
เมษายน 2561) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมในเร่ืองการน าเสนอตวัตนของผูเ้ขา้ประกวดท่ีจะตอ้งมีความโดด
เด่นและเห็นอยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัมองวา่อตัลกัษณ์ความงามบางอยา่งกองประกวดอาจจะเป็น
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ผูส้ร้างให้เกิดข้ึนกบัตวัผูเ้ขา้ประกวดดว้ย “แน่นอนว่าผูเ้ขา้ประกวดเขาตอ้งพยายามท่ีจะน าเสนอ
ตวัเองในการท ากิจกรรมต่างๆ ให้ชดัเจนมากท่ีสุดและดีท่ีสุด และท่ีเห็นนางงามจะยืนถ่ายรูปหรือ
โพสท่าต่างๆ ทุกคนท าเหมือนกนัหมด แสดงวา่เขาเทรนใหเ้ป็นอตัลกัษณ์เดียวกนั อาจจะมาจากกอง
ประกวดท่ีตอ้งการใหน้างงามของเขาออกมาเป็นอยา่งน้ี”  
  นอกจากนั้นอัตลักษณ์ความงามท่ีเกิดจากการหล่อหลอมของแต่ละจังหวัดท่ีส่ง
ตวัแทนผูเ้ขา้ประกวด เป็นส่ิงท่ีติดตวัผูเ้ขา้ประกวดมาดว้ย โดย บุญมา อ่ิมวเิศษ กรรมการการตดัสิน
การประกวด (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 16 เมษายน 2561) ให้ความเห็นเก่ียวกบัประเด็นน้ีว่า “มี
บทบาทในการน าเสนออตัลกัษณ์ความงาม ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ความงามของทอ้งถ่ิน การน าเสนอ
เอกลกัษณ์ของแต่ละจงัหวดัติดตวันางงามมาดว้ย เพราะวา่เป็นท่ีรู้กนัวา่มิสแกรนดไ์ทยแลนด์นั้นมา
จากการประกวดระดบัจงัหวดัมาถึง 77 จงัหวดั เป็นการส่งตวัแทนมาจากแต่ละจงัหวดั ความสวยท่ี
นางงามติดตวัมาก็จะถูกส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามของแต่ละทอ้งถ่ินออกมาดว้ย”  
 ดา้นความคิดเห็นของกลุ่มทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และกลุ่มผูอ้  านวยการ
กองประกวดมิสแกรนดป์ระจ าจงัหวดั พบวา่ มีความเห็นท่ีหลากหลาย แต่เป็นไปในท านองเดียวกนั
วา่ การน าเสนอตวัตนท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ส่ือความหมายออกมาจากตวัตนของผูเ้ขา้ประกวด จะเป็น
บทบาทส าคญัในการน าเสนออตัลกัษณ์ความงาม ทั้งน้ีการน าเสนออตัลกัษณ์ตวัตน เพศหญิง ชาติ
พนัธ์ุ ความเป็นหญิงไทยก็เป็นส่ิงท่ีเหมาะสม เพราะการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไม่ไดเ้ป็น
เพียงการประกวดภายในประเทศไทยเท่านั้น แต่การส่งตวัแทนสาวไทยไปประกวดในเวทีระดบั
นานาชาติ โอกาสท่ีจะเผยแพร่บทบาทความเป็นหญิงไทยออกสู่สายตาคนทั้งโลกก็จะเกิดข้ึนดว้ย 
 กณิษา ณัฏฐ์ปภาณ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์กระบ่ี (การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 4 เมษายน 2561) ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ความงามของผูห้ญิงไทยท่ีมีความส าคญั
ต่อการเป็นตวัแทนประเทศไทยในเวทีระดบันานาชาติว่า “นางงามของเราตอ้งบอกถึงอตัลักษณ์
ความเป็นไทยเราได ้เพราะน่ีคือเวทีของคนไทยเวทีของบา้นเรา แต่พอไปถึงเวทีระดบัอินเตอร์แลว้
เป็นอีกรูปแบบหน่ึง  เราจะตอ้งไปส่ือสารบนเวทีนั้นให้คนต่างชาติรับรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เราคือคนไทย 
สวยแบบไทย น าเสนออตัลกัษณ์ความเป็นไทยในสายตาคนทั้งโลก”  
 ในขณะท่ี ธนภทัร แซ่อ้ึง ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์จนัทบุรี (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 4 เมษายน 2561) ไดอ้ธิบายความส าคญัของบทบาทการน าเสนออตัลกัษณ์ความงาม
ท่ีตวัผูเ้ขา้ประกวดตอ้งน าเสนอความงามในแบบท่ีตนมัน่ใจวา่ “บทบาทส าคญัอยูท่ี่นางงามคือตอ้งมี
เสน่ห์ดึงดูดใจเฉพาะดา้นในดา้นหน่ึงไปเลย การน าเสนอความเป็นตวัเองก็จะดีท่ีสุด เพราะเม่ือมี
เสน่ห์แล้วก็ต้องน าเสนอออกมาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ นั้ นคือบทบาทส าคัญของคนท่ีจะ
ประกวดแลว้จะไดรั้บรางวลัชนะเลิศ”  
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 นอกจากนั้น วิลาวรรณ ตั้งตวัดี ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ก าแพงเพชร (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 เมษายน 2561) ไดใ้ห้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเร่ืองบทบาทของการส่ือสารอตั
ลกัษณ์ความงามของผูเ้ขา้ประกวดท่ีมีความส าคญัไวว้า่ “นางงามจะส่ือออกมาวา่เขาสวย ท่วงท่าใน
การเดินเขาดี กิริยามารยาท การพูดการจา มนัจะน าเสนอออกมาให้หมดให้ครบ เพราะเวทีมิสแก
รนด์ไทยแลนด์ไม่จบท่ีจงัหวดัแต่ละจงัหวดั จะตอ้งเดินต่อระดบัประเทศ และตอ้งเดินต่อในเวที
ระดบัโลก ตวัตนความงามของนางงามจึงมีส่วนส าคญัมากท่ีสุด”  
 อยา่งไรก็ตามยงัมีผูใ้หข้อ้มูลบางส่วนใหค้วามคิดเห็นวา่ บทบาทการน าเสนออตัลกัษณ์
ความงามของผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งมีการปรับปรุง เพิ่มเติมจากผูอ้  านวยการกองประกวดประจ า
จงัหวดัเพื่อท่ีจะปรุงแต่งบทบาทอตัลกัษณ์ความงามให้เด่นชัดมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีมองว่าจะเป็นการ
ส่งเสริมศกัยภาพท่ีมีอยู่ภายในสู่การแสดงออกทางลกัษณะภายนอกท่ีถูกตอ้งเหมาะสมของผูเ้ขา้
ประกวด 
 ซ่ึงในประเด็นดังกล่าวน้ี อวิรุทธ์ อรรคบุตร ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์
จนัทบุรี (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 เมษายน 2561) ให้ความเห็นวา่ “มองวา่นางงามบางคนความ
งามยงัไม่โดดเด่นเท่าไร ตอ้งมีการพฒันา ปรับปรุงแต่งเติมให้โดดเด่นมากข้ึน PD หรือผูอ้  านวยการ
กองประกวดประจ าจงัหวดัจะต้องมีส่วนส่งเสริมให้บทบาทของนางงามนั้นท าอย่างไรก็ได้ให้
นางงามโดดเด่นมากข้ึน”  
 จากความคิดเห็นท่ีหลากหลายของผูใ้ห้ขอ้มูลในประเด็นบทบาทของผูเ้ขา้ประกวดใน
การส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ จะเห็นไดว้่าผูเ้ขา้ประกวดมีบทบาท
ส าคญัในการเป็นผูส่ื้อสารความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด ์โดยอาศยัความโดดเด่นท่ีตนเองมี
ความพร้อมท่ีสุด ซ่ึงบางส่วนอาจจะถูกหล่อหลอมดว้ยกองประกวดและผูอ้  านวยการประจ าจงัหวดั 
แต่อยา่งไรก็ตามอตัลกัษณ์ความงามแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์จะตอ้งไม่ขาดอตัลกัษณ์ความงามท่ี
บ่งบอก เพศและเช้ือชาติ เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการประกวดบนเวทีระดบันานาชาติ 
 4.2.2 มิติด้านผู้ทีก่ าหนดความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 
 ความงามของผูห้ญิงเปล่ียนแปลงไปตามยคุตามสมยั ข้ึนอยูก่บัค่านิยมของแต่ละสังคม 
ในขณะเดียวกนัความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็เกิดจากการก าหนดผ่านองค์ประกอบ
หลากหลาย ทั้งน้ีผลการศึกษาพบว่ากองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ คือผูมี้บทบาทหลกัในการ
ก าหนดความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีให้คณะกรรมการเป็นผู ้
ตดัสินใจ ทั้งน้ีตวัผูเ้ขา้ประกวดก็มีบทบาทส าคญัในการก าหนดความงามในแบบมิสแกรนด์ไทย
แลนดเ์ช่นเดียวกนั 
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 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด ให้ความเห็นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัวา่ความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์วา่ กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็น
ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีหลกัในการก าหนดนิยามความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ซ่ึงก าหนดผา่นเกณฑ์
การประเมินท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการตดัสินการประกวด โดยคณะกรรมการเป็นเพียงผูต้ดัสินใจ
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 
 ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง ในฐานะกรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 9 เมษายน 2561) ระบุว่า“กรรมการทุกท่านและกองประกวดจะดูความพร้อมใน
องคป์ระกอบทุกดา้น กรรมการจะมีแบบประเมินซ่ึงกองประกวดเป็นคนออกแบบการประเมินนั้น
มาให้ วา่จะตอ้งมีลกัษณะประมาณไหนบา้ง คิดวา่กองประกวดเป็นคนก าหนดมาตรฐานของมิสแก
รนด์ไทยแลนด์ท่ีจะตอ้งเป็นไปตามแบบประเมินของทางคณะกรรมการท่ีจะประเมิน แต่กรรมการ
เป็นผูต้ดัสินใจ”  
 ความคิดเห็นขา้งตน้สอดคลอ้งกบั บุญมา อ่ิมวิเศษ กรรมการตดัสินการประกวด (การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล, 16 เมษายน 2561) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “กองประกวดจะมีคุณลักษณะ 
คุณสมบติัท่ีก าหนดมาให้อยู่แล้ว กรรมการเป็นผูต้ดัสินใจ แต่ก็จะมีเกณฑ์การประเมินจากกอง
ประกวดมาใหต้ดัสินตามเกณฑท่ี์กองประกวดวางไวแ้ลว้”  
 นอกจากนั้น ดนยั ธนามี กรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 
เมษายน 2561) ให้ความเห็นเก่ียวกบัผูก้  าหนดความงามแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์วา่ “กองประกวด
เองเป็นผูก้  าหนด ตอ้งประเมินตามเกณฑ์ท่ีเขาก าหนดมาให้ เพราะกองประกวดเป็นผูก้  าหนดเกณฑ์
วา่อยากไดผู้ห้ญิงแบบน้ีตามเกณฑแ์บบน้ี คณะกรรมการมานัง่พิจารณาตามเกณฑเ์หล่าน้ี เอาใครมา
เป็นกรรมการก็จะไดผ้ลเหมือนกนั เพราะกองประกวดเป็นคนก าหนดเกณฑ”์  
 ทางดา้นกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ให้ความเห็นวา่ การก าหนดความงาม
ในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์มี 2 มิติ ด้านแรกมองว่ากองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นผู ้
ก  าหนดและเป็นผูเ้ลือก ส่วนอีกดา้นก็มองวา่ตวัผูเ้ขา้ประกวดเองเป็นผูก้  าหนด ผูเ้ขา้ประกวดเลือกท่ี
จะน าเสนออตัลกัษณ์ตวัตนในแบบท่ีตนเองคิดวา่เหมาะสม เพื่อท่ีจะท าให้กองประกวดยอมรับใน
ตวัตนนั้น โดย ญาดา เทพนม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2556 (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 2 
เมษายน 2561) ระบุวา่ “ยงัไงสุดทา้ยแลว้มองวา่พี่ณวฒัน์ ประธานกองประกวด เขามีอิทธิพลส าคญั
ท่ีสุด ในการชกัจูงใหค้ณะกรรมการเลือกคนท่ีเหมาะสมท่ีสุด แลว้จะสังเกตวา่มิสแกรนด์แต่ละคนท่ี
ไดม้าแต่ละปีไม่มีใครหนา้เหมือนกนัเลย คนท่ีพร้อมท่ีสุดในคืนนั้น คนท่ีเก็บตวัแลว้ทุกคนในกองพี่
เล้ียงทีมงานมองวา่คนน้ีท างานดว้ยกนัไดแ้ลว้นิสัยดี อาจจะไม่สวยท่ีสุด แต่มองแลว้วา่สามารถท่ีจะ
พฒันาได”้  
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 ขณะท่ี ปรภสัสร ดิศยด์ ารง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2557 (การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 3 เมษายน 2561) ให้ความเห็นท่ีแตกต่างกนัในมิติของการเป็นผูร่้วมก าหนดความงามใน
แบบมิสแกรนด์ของกองประกวดและผูเ้ขา้ประกวดวา่ “ตอ้งบอกวา่มิสแกรนด์จะวา่พี่ณวฒัน์เป็นผู ้
ก  าหนดเองเลยก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะวา่พี่ณวฒัน์ก็มองดว้ยตวัตนของเราจริงๆ วา่เราสวยในแบบของ
เราแบบน้ี เขาจึงเลือกเรา เพราะฉะนั้นถา้จะให้ก าหนดจริงๆ ก็น่าจะเป็นตวัเรา 80% เพราะตวัตนเรา
เป็นแบบน้ี แสดงออกเสน่ห์ของเราแบบน้ี เขาถึงเลือกเรา และเราให้ความส าคญักบัตวัเราเองเป็นผู ้
ก  าหนดรูปแบบน้ีออกมาดว้ย”  
 นอกจากนั้นกลุ่มทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และกลุ่มผูอ้  านวยการกอง
ประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั ไดใ้ห้ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย โดยสามารถแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 3 มิติ ส่วนแรกเห็นว่ากองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นผูก้  าหนด ส่วนท่ี 2 มองว่าผู ้
เขา้ประกวดเป็นผูก้  าหนด และส่วนสุดทา้ยมองวา่ไม่มีใครเป็นผูก้  าหนด 
 โดยมิติท่ี 1 มีผูใ้หค้วามคิดเห็นวา่ กองประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์โดยประธานกอง
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ คือคุณณวฒัน์ อิศรไกรศีล เป็นผูก้  าหนดและคดัเลือกความงามใน
แบบมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ 
 ซ่ึง ฉตัรนรินรัต วรงคเ์ครือแกว้ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนดก์ระบ่ี (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 31 มีนาคม 2561) กล่าวยืนยนัข้อมูลดังกว่าวว่า “การตดัสินน่าจะเป็นพี่ณวฒัน์ 
พี่ณวฒัน์จะเป็นคนดู เราเพียงแค่คดัเลือกแต่ละจงัหวดัไป เราก็ตอ้งเลือกคนท่ีสวยท่ีสุด พอไปเวที
มิสแกรนดไ์ทยแลนดอ์ยูท่ี่ความตอ้งการของพี่ณวฒัน์แลว้วา่ตอ้งการนางงามแบบไหน พี่ณวฒัน์จะดู
ท่วงท่าลีลาของการเดิน”  
 ความคิดเห็นขา้งตน้สอดคล้องกบั อวิรุทธ์ อรรคบุตร ผูอ้  านวยการกองประกวดมิส   
แกรนด์ศรีสะเกษ (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 6 เมษายน 2561) อธิบายเร่ืองการก าหนดความงาม
โดยประธานกองประกวดไวว้่า “ถ้าบอกตรงๆ คงจะเป็นพี่ณวฒัน์ พี่ณวฒัน์หรือประธานกอง
ประกวดมิสแกรนด์ โดยท่ีกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ทางดา้นคุณณวฒัน์จะเป็นผูก้  าหนด 
ถา้อยากจะใหน้างงามไปเวทีนานาชาติ เราก็จะท าตามนั้น”  
 นอกจากนั้นมิติท่ี 2 มีผูใ้ห้ความคิดเห็นวา่ ตวัผูเ้ขา้ประกวดเองเป็นผูก้  าหนดความงาม
ในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ เพราะการน าเสนอตวัตนผา่นกิจกรรมต่างๆ ในการประกวด เป็นการ
พิสูจน์ความงามท่ีแทจ้ริง กองประกวดมีเกณฑ์การตดัสินมาตรฐานตามแบบฉบบัเวทีการประกวด
นางงามทัว่ไปอยูแ่ลว้ ทั้งน้ีความงามท่ีโดดเด่นของตวัผูเ้ขา้ประกวด จะเป็นการก าหนดความงามใน
แบบมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ 
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 วิลาวรรณ ตั้งตวัดี ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ก าแพงเพชร (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 5 เมษายน 2561) ระบุถึงการก าหนดความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ท่ีตวัผู ้
เขา้ประกวดเป็นผูแ้สดงออกมาว่า “คิดว่าตวัของผูเ้ขา้ประกวด เขาเองเป็นคนก าหนด มนัจะส่ือ
ออกมาให้เห็นเลย เพราะเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เราไม่ไดเ้ห็นแค่วนัเดียว นอ้งจะตอ้งมีการเก็บตวั 
กิจกรรมอะไรใหน้อ้งท าหลายอยา่ง อนัน้ีคือตวัตนท่ีแทจ้ริงของนอ้งจะออกมาเอง ส่วนกองประกวด
จะมีหลกัเกณฑข์องกองประกวดโดยทัว่ไปอยูแ่ลว้มนัก็เป็นเร่ืองปกติของการประกวด”  
 และทางดา้นมิติท่ี 3 ท่ีมีผูใ้ห้ความคิดเห็นว่า ไม่มีใครเป็นผูก้  าหนดความงามในแบบ
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ แต่เป็นเพราะการน าเสนอตัวตนท่ีโดดเด่น และเสน่ห์ท่ีลงตัวของผู ้เข้า
ประกวด ไปสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ จึงกลายเป็น
ความเหมาะสมท่ีลงตวัระหวา่งผูเ้ขา้ประกวดกบักองประกวด 
 ธนภทัร แซ่อ้ึง ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนดจ์นัทบุรี (การส่ือสารระหวา่งบุคคล
, 4 เมษายน 2561) ระบุวา่ “มนัก็คงไม่มีใครเป็นผูก้  าหนด อยูท่ี่วา่ใครท่ีจะน าเสนอตวัเองออกมาให้ดู
โดดเด่นท่ีสุด ไม่มีนางงามมิสแกรนด์ไทยแลนด์ซ ้ ากนัเลยในแต่ละปี มีเสน่ห์คนละแนวกนัหมดเลย 
มองวา่ไม่น่าจะมีใครไดก้ าหนดว่าเป็นสไตล์ไหน อยูท่ี่วา่ใครน าเสนอตวัเองออกมาให้ไดโ้ดดเด่น
มากกวา่ ปีท่ีแลว้เร่ืองเทรนสีผวิก็มา ถา้สังคมเป็นคนก าหนดวา่เป็นเทรนผิวสีแทน นอ้งหลายคนก็มี
โอกาสท่ีจะไดร้างวลั”  
 ความคิดเห็นขา้งตน้สอดคล้องกบั กณิษา ณัฏฐ์ปภาณ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิส    
แกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 เมษายน 2561) ได้กล่าวเสริมเร่ืองการ
คดัเลือกผูเ้ขา้ประกวดท่ีเหมาะสมของกองประกวดวา่ “ไม่ไดม้องวา่ใครเป็นคนก าหนด มนัเดินไป
เองตามจงัหวะของเวทีน้ี มนัจะไปพร้อมกบัค าว่ามิสแกรนด์ เวทีมิสแกรนด์ของเราเขา้ใจนางงาม
แลว้วา่ตอ้งเป็นแบบน้ี ซ่ึงเวทีเองก็มีมาตรฐานและขอ้ก าหนด แต่ตวัคนประกวดเองก็ตอ้งเหมาะสม
กบัเกณฑข์องกองประกวดดว้ย”  
 ในมิติของทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ซ่ึงอยูใ่นบริบทของผูจ้ดัการประกวด 
เห็นไดจ้ากความคิดเห็นของ ณวฒัน์ อิศรไกรศีล ประธานกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล, 22 พฤษภาคม 2561) ท่ีระบุว่า “ความงามในแบบมิสแกรนด์ต้องบอกว่า 
ตนเองและกองประกวดมิสแกรนด์เป็นผูก้  าหนด แต่ตนเองจะเป็นหลกัในการก าหนด เพราะว่า
ไดรั้บการสั่งสมประสบการณ์การประกวดในระดบันานาชาติทัว่โลก จากประสบการณ์ท่ีไปร่วมชม
การประกวดสาวงามในแต่ละประเทศ ยกตวัอย่าง เช่น สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอล่า โคลมัเบีย เวที
เหล่าน้ีไปศึกษามาทั้งหมดแลว้ ทุกอย่างเลยกลายเป็นท่ีมาของการก าหนดความงามในแบบมิสแก
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รนด์ไทยแลนด์ เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกบัการประกวดในระดบันานาชาติ และในระดบัโลกดว้ย 
เพราะการประกวดไม่ไดอ้ยูแ่ค่ภายในประเทศแต่ตอ้งไปถึงระดบันานาชาติ”  
 จากความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อาจสรุปไดว้า่ ความงามในแบบ
มิสแกรนด์ไทยแลนด์เกิดจากการก าหนดของกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ซ่ึงมีประธานกอง
ประกวดเป็นผูมี้บทบาทส าคญั โดยท่ีตวัผูเ้ขา้ประกวดก็มีส่วนส าคญัในการก าหนดความงามในแบบ
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ท่ีท าให้กองประกวดตอ้งเลือกเป็นผูช้นะการประกวด ขณะท่ีความเหมาะสม
ลงตวัจะอยู่ก่ึงกลางระหว่างความโดดเด่นดา้นความงามของผูเ้ขา้ประกวด ตรงตามความตอ้งการ
ของกองประกวด ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบความงามของต าแหน่งผูช้นะเลิศการประกวดในแต่ละปีท่ี
ผา่นมา ความงามแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนดมี์ความล่ืนไหลและเปล่ียนแปลงไปในแต่ละปี 
 
4.3 บทบาทของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ในฐานะพื้นที่ในการส่ือสารอัตลักษณ์
ความงาม 
 กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีเปรียบเสมือนเวทีให้
สาวงามทัว่ทั้งประเทศไดแ้สดงศกัยภาพ ไดมี้พื้นท่ีในการสร้างอตัลกัษณ์ตวัตน รวมถึงมีบทบาท
ส าคญัในการส่งเสริมคุณค่าความเป็นผูห้ญิง ซ่ึงกิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดใ์นฐานะ
พื้นท่ีในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม มีองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีประกอบสร้างข้ึนมาเพื่อให้กิจกรรม
การประกวดมีช่ือเสียง และได้รับการยอมรับจากสังคม โดยขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ประเด็นต่างๆ 
เก่ียวกบับทบาทของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในฐานะพื้นท่ีในการส่ือสารอตั
ลกัษณ์ความงาม ดงัน้ี 1) การเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ความงามก่อนท่ีจะไดรั้บต าแหน่งและหลงัจาก
ไดรั้บต าแหน่ง 2) กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในฐานะเป็นพื้นท่ีในการส่ือสารอตั
ลกัษณ์ความงามแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 3) บทบาทของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด ์ในการสร้างการรับรู้และส่งผลต่อค่านิยม ทศันคติ ความเช่ือ เก่ียวกบัความงามในแบบมิสแก
รนด์ไทยแลนด์และความงามในยุคปัจจุบนั 4) บทบาทของกิจกรรมและการน าเสนอบนเวทีในการ
แสดงออกทางอตัลกัษณ์ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 5) นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์:กิจกรรมการ
ประกวดสร้างแบรนด์ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และ 6) กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์
กบัการขบัเคล่ือนธุรกิจและสังคม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
 4.3.1 การเปลีย่นแปลงอตัลกัษณ์ความงามก่อนทีจ่ะได้รับต าแหน่งและหลงัจากได้รับต าแหน่ง  
 อตัลักษณ์ความงามเป็นส่ิงท่ีล่ืนไหลและสามารถเปล่ียนแปลงได้ การประกวดมิส     
แกรนด์ไทยแลนด์เป็นการน าเสนออตัลกัษณ์ความงามท่ีผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นผู ้
เลือกน าเสนอ เม่ือการประกวดเสร็จส้ิน การไดรั้บการยอมรับจากสังคม ผา่นผลการประกวด ก าลงั
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ส่งผลให้สังคมเห็นวา่อตัลกัษณ์ความงามท่ีผูเ้ขา้ประกวดเลือกน าเสนอถูกตอ้งเหมาะสม แน่นอนวา่
ผลของความส าเร็จในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามนั้น ส่งผลต่ออตัลกัษณ์ความงามทั้งภายในและ
ภายนอกของผูเ้ขา้ประกวดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ อตัลกัษณ์ภายในท่ีไดรั้บผลกระทบ อาทิ ทศันคติ 
ค่านิยม และความเช่ือ ส่วนอตัลกัษณ์ภายนอกก็จะมีการใชศ้ลัยกรรมความงามเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดย 
ญาดา เทพนม มิสแกรนดไ์ทยแลนดป์ระจ าปี 2556 (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 เมษายน 2561) ได้
ใหค้วามคิดเห็นเร่ืองการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองทั้งก่อนและหลงัการ
ไดรั้บต าแหน่งวา่ “อยา่งตนเองเป็นเด็กผูห้ญิงธรรมดา เคยอยากเป็นนกัการทูต เรียนดา้นการทูตมา 
แต่พอไดรั้บต าแหน่งชนะเลิศจากการประกวด ความคิดก็เปล่ียนไป มีโอกาสไดท้  างานในวงการ
บนัเทิงเป็นดารานกัแสดง มนัท าให้เปล่ียนแปลงทศันคติไปเลย ส่วนเร่ืองอตัลกัษณ์ภายนอกมีการ
ไปเสริมหนา้อกเพิ่ม เพื่อท่ีจะไดม้ัน่ใจมากยิง่ข้ึน ดูแลผวิพรรณและหนา้ตาและฟิตหุ่นพร้อมทั้งดูแล
ตวัเองมากยิง่ข้ึน”  
 ความคิดเห็นขา้งตน้สอดคลอ้งกบั ปรภสัสร ดิศยด์ ารง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 
2557 (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 3 เมษายน 2561) ท่ีไดอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง
ทั้งความรู้สึกภายในและการศลัยกรรมเพื่อความมัน่ใจวา่ “เปล่ียน ส าหรับตวัเองคิดวา่เปล่ียนไปมาก 
รู้ว่าว่าตวัเองจะตอ้งมีความงามในทุกๆ ดา้นมากยิ่งข้ึน เพราะเราถือว่าเราเป็นตวัแทนขององค์กร
มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์และมีความมัน่ใจในความสวยท่ีบุคลิกภาพดีในแบบท่ีตวัเองเป็นมากข้ึน ส่วน
เร่ืองศลัยกรรมหลงัจากไดรั้บต าแหน่งก็มีการไปเสริมหนา้อกมา และก็ท าจมูก เพื่อให้มีความมัน่ใจ
มากยิง่ข้ึน ถือวา่เป็นเร่ืองปกติของการศลัยกรรม”  
 นอกจากนั้น สุภาพร มะลิซ้อน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2559 (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 3 พฤษภาคม 2561) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเร่ืองอตัลกัษณ์ทั้งภายในและภายนอกท่ีเกิด
การเปล่ียนแปลงกบัตนเองวา่ “แน่นอนวา่มีความมัน่ใจมากยิ่งข้ึนหลงัจากไดรั้บต าแหน่ง และเช่ือวา่
ไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัตนแค่เพียงคนเดียว แต่คนอ่ืนๆ ก็อาจจะรู้สึกมัน่ใจมากยิง่ข้ึนดว้ย ส่วนภายนอกมอง
วา่เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะมีการเสริมความงามบา้ง ยอมรับตนเองก็ไปท าจมูกมาเพิ่ม เพื่อเสริมความ
มัน่ใจ มองวา่เร่ืองของศลัยกรรมในปัจจุบนัมนัยอมรับได ้แต่ควรอยูบ่นความพอดี ท าไดแ้ต่ไม่ควร
ท ามากเกินไป”  
 ทางด้านความคิดเห็นของกลุ่มทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และกลุ่ม
ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั พบว่า อตัลกัษณ์ความงามของผูเ้ขา้ประกวดมี
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนหลงัจากการไดรั้บรางวลัชนะเลิศ มีการเปล่ียนแปลงทศันคติ ค่านิยม และ
ความเช่ือ รวมถึงการใช้ชีวิตในสังคมท่ีตอ้งปรับเปล่ียนตวัเองรักษาภาพลกัษณ์มากข้ึน ทั้งน้ีความ
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คิดเห็นบางส่วนพบวา่ ดา้นรูปลกัษณ์ภายนอก ส่วนใหญ่ผูเ้ขา้ประกวดจะมีความพร้อมมากเพียงพอ
อยูแ่ลว้ แต่ท่ีพบเห็นและสัมผสัไดอ้ยา่งชดัเจน คือการเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ภายใน 
 ฉัตรนรินรัต วรงค์เครือแกว้ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์กระบ่ี (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 31 มีนาคม 2561) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ภายใน ท่ีเกิด
ข้ึนกับผูเ้ข้าประกวดท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศว่า “เปล่ียนไป ปัจจุบันดูสวยข้ึนจากเม่ือก่อน เขา
เปล่ียนแปลงตวัเองให้ดีข้ึนในหลายส่ิงหลายอยา่ง เขาจะเปล่ียนไปเยอะ อยา่งการพูดการจา อารมณ์ 
การเขา้สังคมรู้วา่จะเขา้สังคมเราตอ้งปรับตวัยงัไงแบบไหน มีความอดทนมากข้ึน เพราะวา่การเป็น
นางงามเหน่ือย ตอ้งสวยตลอดเวลา รวมแลว้รู้สึกวา่นอ้งจะสวยข้ึนและมัน่ใจในตวัเองมากข้ึน อยา่ง
นอ้ยก็คือไดร้างวลัมายนืยนั”  
 ในขณะท่ี วิลาวรรณ ตั้งตวัดี ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ก าแพงเพชร (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 เมษายน 2561) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมถึงการเปล่ียนแปลงของผูเ้ขา้ประกวดท่ี
ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ซ่ึงมองวา่เกิดจากการขดัเกลาของกองประกวดไวว้า่ “คิดวา่มีการเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนั้น น่าจะมาจากกองประกวดมากกวา่ ความเปล่ียนแปลงของเร่ืองต่างๆ ในเร่ือง
ของความคิด เช่น เร่ืองของภาษา เร่ืองท่วงท่าการเดิน ส่วนเร่ืองรูปลกัษณ์ภายนอกตรงนั้นอาจจะมี
บา้งแต่คิดวา่ไม่มาก เพราะวา่สวยตั้งแต่ก่อนการไปประกวดมาแลว้ ซ่ึงก็มีการดูแลตวัเองตามแบบ
ของผูห้ญิงทัว่ไป”  
 ผลการสัมภาษณ์สรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของผูเ้ขา้ประกวดท่ีไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศ ส่วนใหญ่เกิดจากอตัลกัษณ์ภายในท่ีส่งผลให้รู้สึกมีความมัน่ใจในความงามท่ีตวัเองมีมาก
ข้ึน เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจต่อต าแหน่ง มีการให้คุณค่ากบัต าแหน่งท่ีไดรั้บ ส่งผลเกิดความรู้สึกว่า
ตอ้งรักษาภาพลกัษณ์ของตน ทั้งท่วงท่า ลีลา การพูดจา และความสวยความงาม ทั้งน้ีส่งผลต่ออตั
ลกัษณ์ภายนอกท่ีจะค่อยๆ มีการเปล่ียนแปลง โดย กณิษา ณัฏฐ์ปภาณ ผูอ้  านวยการกองประกวด
มิสแกรนด์ประจวบคีรีขนัธ์ (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 เมษายน 2561) ระบุว่า “นางงามมีการ
เปล่ียนแปลง ดูมีความมัน่ใจในตวัเองมากยิ่งข้ึนจากปกติ ส่วนเร่ืองบุคลิกภาพก็มีส่วนท่ีจะพฒันาอยู่
ตลอดเวลา พฒันามากข้ึน มีอินเนอร์การเป็นมิสแกรนด์มากข้ึน ส่วนภายนอกก็ไม่มีอะไรเปล่ียน 
เพียงแต่ดูแลรูปร่าง ผวิพรรณมากข้ึนเท่านั้นเอง ก็ถือวา่เป็นเร่ืองของความสวยของผูห้ญิง”  
 ขณะท่ี ธนภัทร แซ่อ้ึง ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์จันทบุรี  (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 4 เมษายน 2561) อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ภายใน ท่ีส่งผลต่อความมัน่ใจใน
ความงามของผูเ้ขา้ประกวดว่า “มองว่านางงามเป็นคนเดิม แต่ดูมีความมัน่ใจมากข้ึนเพราะได้รับ
ต าแหน่ง ก็เลยท าให้เขากลา้ท่ีจะน าเสนอตวัเองและกลา้ท่ีจะแสดงออกให้คนเห็นอย่างชดัเจนมาก
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ข้ึน มัน่ใจในส่ิงท่ีเขามี ต าแหน่งเสริมความมัน่ใจให้เขา เร่ืองของภายนอกไม่ไดมี้การไปเสริมเติม
แต่งอะไรตรงไหนเพิ่มไหม แต่แค่บ ารุงตามปกติ และท าใหต้วัเองดูดีอยูเ่สมอ”  
 นอกจากนั้น อวิรุทธ์ อรรคบุตร ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษ (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 เมษายน 2561) ไดใ้ห้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเร่ืองอตัลกัษณ์ภายในของผูเ้ขา้
ประกวดหลงัจากไดรั้บต าแหน่งวา่ “คงจะเป็นเร่ืองของการวางตวัมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึน มีความ
สุขุมมากข้ึนและมีระเบียบวินยัมากข้ึน รู้จกัการวางตวั เร่ืองของความมัน่ใจมีกาปรับตวัให้เขา้กบั
สังคมไดง่้ายข้ึน ตวัตนเขามีความโดดเด่นมากข้ึน ซ่ึงการเป็นมิสแกรนดไ์ทยแลนดท์ าใหดู้สวยข้ึน”  
 ดา้นความคิดเห็นของกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด พบวา่ ผูเ้ขา้ประกวดก่อน
ไดรั้บต าแหน่งกบัหลงัไดรั้บต าแหน่งแลว้ มีการเปล่ียนแปลงดา้นอตัลกัษณ์ภายในท่ีมีความมัน่ใจ
มากยิ่งข้ึน ในส่วนอตัลกัษณ์ภายนอกมีการเสริมเติมแต่งบา้งข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคล ซ่ึงมองว่าเป็น
เร่ืองปกติของผูห้ญิงสมยัใหม่ท่ีจะเป็นการเพิ่มความมัน่ใจให้ตวัเอง ทั้งน้ีมองวา่เป็นพฒันาการของผู ้
เขา้ประกวดหลงัไดรั้บต าแหน่งมากกวา่ โดย ดนยั ธนามี ในฐานะกรรมการตดัสินการประกวด (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 เมษายน 2561) ซ่ึงอยูใ่นบริบทเป็นตวัแทนของโรงพยาบาลศลัยกรรมท่ีเขา้
มาสนบัสนุนกิจกรรมการประกวด ระบุว่า “ตอนยงัไม่ไดต้  าแหน่งดูกลืนกนัไปหมด แต่มงกุฎลง
แลว้เด่นออกมาเลย เขาอาจจะไม่ไดเ้ปล่ียนก็ได ้แต่คนมองเปล่ียนมุมมองในการมองเขา ส่วนเร่ือง
รูปลักษณ์ภายนอกนั้นมีเข้ามาท าศลัยกรรมท่ีโรงพยาบาล ก็อาจจะเพราะโรงพยาบาลให้บัตร
ของขวญัส าหรับผูช้นะการประกวด มองว่าเพื่อเพิ่มความมัน่ใจ และเป็นการพฒันาตวัเองของ
นางงาม ท่ีเตรียมความพร้อมจะไปประกวดในเวทีระดบันานาชาติ ทั้งน้ีเราก็ตอ้งเปิดใจยอมรับเร่ือง
ศลัยกรรมในปัจจุบนัท่ีเปิดกวา้งมากข้ึน”  
 ขณะท่ี ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 9 เมษายน 2561) อธิบายเพิ่มเติมถึงอตัลกัษณ์ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจาก
ไดรั้บมงกุฎของผูเ้ขา้ประกวดว่า “ก่อนไดรั้บมงกุฎกบัหลงัไดรั้บมงกุฎ อตัลกัษณ์เขาเปล่ียนไปดู
สวยข้ึน มนัเปล่ียนไปทั้งภายในและภายนอก ทั้งความรู้สึกขา้งในก็สัมผสัได้ว่าเป็นอย่างนั้น แต่
ความรู้สึกขา้งในทะลุออกมา ท าใหรู้้สึกมัน่ใจความงามตวัเองมีมากข้ึน น่าจะเป็นอยา่งนั้น”  
 นอกจากนั้น บุญมา อ่ิมวิเศษ กรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
16 เมษายน 2561) ไดใ้ห้ความเห็นเพิ่มเติมเร่ืองความมัน่ใจในความงามของผูเ้ขา้ประกวด พร้อมทั้ง
มองเห็นการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของผูเ้ขา้ประกวดวา่ “มองวา่เปล่ียน มีคนรู้จกัมากข้ึน มีคนสนใจ
มากข้ึน แลว้นางงามจะตอ้งพฒันาตวัเองให้เหมาะสมกบัต าแหน่งมากข้ึน ใหเ้หมาะกบัต าแหน่งท่ีได้
รับมา เร่ืองของความมัน่ใจส่วนใหญ่ไดต้  าแหน่งแลว้ ก็จะมีความมัน่ใจมากข้ึนอยูแ่ลว้ ส่วนภายนอก
อาจจะไม่ไดมี้อะไรแตกต่างจากเดิมเพราะสวยอยูแ่ลว้”  
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 จะเห็นได้ว่าจากความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลทั้ งหมดสะท้อนให้เห็นว่า การ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกบัตวัผูเ้ขา้ประกวดหลงัจากไดรั้บต าแหน่ง มิติแรก อตัลกัษณ์ภายใน ท่ีส่งผลต่อ
ความมัน่ใจในความงามท่ีตนเองมีมากข้ึน มัน่ใจในรูปร่างหน้าตาของตนเองมากข้ึน การให้คุณค่า
กบัต าแหน่งท่ีไดรั้บก่อให้เกิดการรักษาภาพลกัษณ์และการวางตวัในสังคม ทั้งน้ีส่งผลต่อพฤติกรรม
ดา้นบุคลิกภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป มิติท่ีสองอตัลกัษณ์ภายนอก เกิดการเปล่ียนแปลงตั้งแต่ก่อนเขา้
ร่วมประกวด เพราะเร่ืองของศลัยกรรมในปัจจุบนัมีการเปิดกวา้งและเกิดการยอมรับมากข้ึน การ
เตรียมความพร้อมเร่ืองอตัลกัษณ์ภายนอกของผูเ้ขา้ประกวดจึงเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีมีพร้อมแลว้ ส่วน
จะมีการเสริมเติมแต่งหลงัจากไดรั้บต าแหน่งแลว้ก็เป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคลท่ีตอ้งการความมัน่ใจ
เพิ่มมากข้ึนนัน่เอง 
 4.3.2 กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ในฐานะพื้นที่ในการส่ือสารอัตลักษณ์ความ
งามแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 
 อตัลกัษณ์ของการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ คือการจดักิจกรรมการประกวดท่ี
คน้หาสาวงามประจ าจงัหวดั โดยจดักิจกรรมการประกวดภายในจงัหวดัครบทั้ง 77 จงัหวดั จาก
ขอ้มูลพบว่า กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นเวทีท่ีส่งเสริมบทบาทความงามของ
ผูห้ญิง เป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผูห้ญิงไดม้าโชวศ์กัยภาพของตวัเอง โชวค์วามสามารถของตวัเองและ
ถือว่าเป็นเวทีสร้างฝันให้ผูห้ญิงหลายคน ทั้งน้ีผูจ้ดักิจกรรมการประกวดเองก็มองวา่เป็นการขยาย
โอกาสสู่ทอ้งถ่ินดว้ยรูปแบบกิจกรรมการประกวดท่ีจดัข้ึนในแต่ละจงัหวดั ช่วยส่งเสริมเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียว ส่งเสริมกิจกรรมภายในจงัหวดั และยงัเป็นการสร้างความภาคภูมิใจใหแ้ต่ละจงัหวดัดว้ย  
 ธนภทัร แซ่อ้ึง ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนดจ์นัทบุรี (การส่ือสารระหวา่งบุคคล
, 4 เมษายน 2561) อธิบายความส าคญัของการกระจายโอกาสการเข้าถึงการประกวดของพื้นท่ี
ต่างจังหวดัว่า “ต่างจังหวดัรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีพื้นท่ีจะให้ประกวด หรือไปประกวดในเวที
ระดบัประเทศหรือเวทีระดบัโลกได ้ถือว่าเป็นส่ิงท่ีดี ขยายโอกาส ต่างจากเวทีอ่ืนท่ีตอ้งไปสมคัร
กันเองท่ีกรุงเทพ มิสแกรนด์กระจายโอกาสให้เด็กในพื้นท่ีแต่ละจังหวดั มองว่ากิจกรรมการ
ประกวดเป็นพื้นท่ีให้สาวสวย ไดม้าโชวศ์กัยภาพของตวัเองหรือโชวค์วามสามารถของตวัเองหรือ
มาสร้างฝันตวัเอง เพราะบางคนท่ีมาประกวดเขาไม่ได้หวงัมงกุฎ แต่หวงัประสบการณ์ได้เพิ่ม
ศกัยภาพตวัเอง”  
 นอกจากนั้น วิลาวรรณ ตั้งตวัดี ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ก าแพงเพชร (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 เมษายน 2561) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์
ประจ าจงัหวดัท่ีมีส่วนช่วยในการประชาสัมพนัธ์จงัหวดัไวว้า่ “บทบาทของกิจกรรมก็ดี ถา้จงัหวดั
จดัประกวดเวทีมิสแกรนด ์ก็เป็นการส่งเสริมเร่ืองการท่องเท่ียวของจงัหวดั ผูค้นก็จะทราบวา่จงัหวดั
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เรามีดีอะไร มีสาวสวย มีแหล่งท่องเท่ียวอะไรบา้ง ช่วยประชาสัมพนัธ์จงัหวดัใหค้นเขา้มาท่องเท่ียว
ในจงัหวดัของเรา เศรษฐกิจของเราก็ดีข้ึน ส่วนตวันางงามก็เป็นการสร้างฝันเป็นจริงให้กบัพวกเขา 
ท าใหไ้ดมี้เวทีท่ีสาวสวยจะโชวศ์กัยภาพดว้ย”  
 อย่างไรก็ตามยงัมีความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลบางส่วนท่ีเห็นว่า การจดักิจกรรม
การประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์มีขอ้ดีคือการจดักิจกรรมการประกวดท่ีเกิดข้ึนครบทุกจงัหวดัใน
ประเทศ เป็นการขยายโอกาส สร้างความพร้อม และเป็นการคดัเลือกสาวงามท่ีเปรียบเหมือน
ตวัแทนของจงัหวดั ทั้งน้ีภาพรวมมองวา่การประกวดมิสแกรนด์ของแต่ละจงัหวดัเป็นการส่งเสริม
และสร้างภาพลกัษณ์ โดย ฉตัรนรินรัต วรงคเ์ครือแกว้ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์กระบ่ี 
(การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 31 มีนาคม 2561) ระบุวา่ “ถา้ไม่มีเวทีประกวดนางงามมิสแกรนดป์ระจ า
จงัหวดั เราก็จะไม่รู้วา่สาวสวยในจงัหวดัจะมีมากหรือนอ้ยเพียงไหน มนัเป็นการเตรียมความพร้อม
ของสาวงามท่ีจะเป็นตวัแทนของจงัหวดัดว้ย เพราะถา้ประกวดในระดบัจงัหวดัก่อน คือคนประกวด
ก็จะไดรู้้รูปแบบและวิธีการประกวด ไม่ใช่ไปเวทีใหญ่แลว้ก็ไม่รู้วิธีการ มนัเป็นการเตรียมความ
พร้อมไปดว้ย และเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งรูปร่างหนา้ตาอาจจะมีการปรับปรุงก่อนไปเวทีใหญ่ 
การประกวดเป็นเวทีส าหรับสร้างความฝันใหเ้ด็กผูห้ญิงหลายๆ คนนะ”  
 ในขณะท่ี อวิรุทธ์ อรรคบุตร ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษ (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 เมษายน 2561) ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของการจดักิจกรรมการ
ประกวดในรูปแบบการคน้หาสาวงามเป็นตวัแทนครบทั้ง 77 จงัหวดัวา่ “มนัก็เป็นเวทีท่ีดี ท่ีเปิดให้
คนไดเ้ขา้ถึงไดม้ากข้ึน 77 คน มาจาก 77 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย พอมีกิจกรรมการประกวดไปจดั
ตามต่างจงัหวดั มนัท าให้คนท่ีไม่เคยประกวดกา้วมาประกวดเพิ่มข้ึน มิสแกรนด์ก็เป็นเหมือนพื้นท่ี
ใหผู้ห้ญิงตามต่างจงัหวดัท่ีเขา้ถึงการประกวดไดแ้สดงความสามารถหรือไดโ้ชวศ์กัยภาพมากข้ึน ทั้ง
จงัหวดัยงัไดป้ระโยชน์ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพราะนางงามมิสแกรนด์ คือภาพลกัษณ์ของจงัหวดั 
โดยมีการน านางงามไปร่วมงานต่างๆ ของจงัหวดัดว้ย”  
 นอกจากนั้น กณิษา ณัฏฐ์ปภาณ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจวบคีรีขนัธ์ 
(การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 4 เมษายน 2561) ให้ความคิดเห็นวา่ “มิสแกรนด์เป็นพื้นท่ีให้เด็กไดม้า
แสดงความสามารถและท าให้กลา้แสดงออกมากข้ึน ท าให้จงัหวดัไดค้ดัเลือกตวัแทนสาวงามของ
จงัหวดัก่อนท่ีจะไปในเวทีใหญ่ การขยายโอกาสให้ทุกอ าเภอในจงัหวดัไดมี้การส่งตวัแทนเขา้มา
ประกวด เม่ือการประกวดเสร็จส้ินคนท่ีไดเ้ป็นสาวงามตวัแทนจงัหวดัก็จะไดมี้เวลาในการเตรียมตวั 
เตรียมความพร้อม และสามารถปรับเปล่ียนในส่ิงท่ียงัขาดอยูใ่หเ้ตม็ท่ี ส่วนจงัหวดัก็ไดใ้ชน้างงามใน
การประชาสัมพนัธ์ใหก้บัจงัหวดัได”้  
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 ด้านความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ พบว่า กิจกรรมการ
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก าลงัเป็นกิจกรรมท่ีสร้างตวัแทนสาวงามประจ าจงัหวดั สร้างเพื่อใช้
ในการประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมเร่ืองความกลา้แสดงออกและพฒันาศกัยภาพความเป็นผูห้ญิง เป็น
พื้นท่ีในการสร้างความฝันของผูห้ญิงท่ีมีความฝันอยากเป็นนางงาม ทั้งน้ีการมีมาตรฐานท่ีคดัเลือกผู ้
ชนะการประกวดอยา่งมีสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัก็ถือวา่เป็นจุดเด่นของกิจกรรมการประกวด 
 ญาดา เทพนม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2556 (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 2 
เมษายน 2561) ไดใ้ห้ความคิดเห็นไวว้่า “เพราะค าว่าการเขา้ไปยืนในกองประกวดของมิสแกรนด์
ไทยแลนด์มนัไม่ใช่การจ ากดัอยู่แค่ว่าคุณคือคนกรุงเทพเท่านั้น แต่การมาจากทั้ง 77 จงัหวดั คือ
ตวัแทนของสาวงามทั้ง 77 จงัหวดัจริงๆ การเป็นนางงามมิสแกรนด์ยงัได้ช่วยประชาสัมพนัธ์
ทอ้งถ่ิน ช่วยงานการกุศล ประชาสัมพนัธ์โครงการต่างๆ ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวภายในจงัหวดั 
ทุกคนก็จะมองวา่เขาคือภาพตวัแทนของจงัหวดั การด ารงต าแหน่งก็ตอ้งยาวนานหลงัไดรั้บต าแหน่ง
ถึง 1 ปี ซ่ึงก็จะสร้างความจดจ าให้คนในจงัหวดัไดเ้ป็นอยา่งดี น่ีคือส่ิงท่ีมิสแกรนด์ท า คือเราไม่ใช่
แค่นางงามท่ีอยู่บนเวทีใหญ่ จบัตอ้งไม่ได ้แต่เราเป็นนางงามท่ีจบัตอ้งไดแ้ละแทรกซึมไปทุกอณู
ของประเทศไทยได”้  
 ขณะท่ี ปรภสัสร ดิศยด์ ารง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2557 (การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 3 เมษายน 2561) ไดอ้ธิบายการจดักิจกรรมการประกวดในการเป็นพื้นท่ีเพื่อสร้างความฝัน
การอยากเป็นนางงามของผูห้ญิงหลายคน และการให้สิทธิเสมอภาคในการตดัสินการประกวดวา่ 
“คือเวทีเราอยากใหค้นดูไดรั้บความสนุก ไม่ใช่ใหค้นประกวดอยา่งเดียว อยากใหค้นดูแลว้รู้สึกสนุก
มีความสุข อยากดูต่อ ดูแล้วดูอีก อนัน้ีคือความตั้งใจของกองประกวด ซ่ึงกิจกรรมการประกวด
มิสแกรนด์ก าลงัเป็นพื้นท่ีในการสร้างฝันให้หลายคนเลย ไม่วา่เพียงแค่ผูป้ระกวดเท่านั้น แมก้ระทัง่
คุณพ่อคุณแม่ของผูป้ระกวดเองดว้ย มองว่าการประกวดท่ีเน้นมาจากต่างจงัหวดัก็ไม่ไดเ้น้นฐานะ
ทางสังคมมากนกั ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นลูกหลานตระกูลใหญ่โต หรือจะตอ้งเป็นคนในเมือง หรือคน
กรุงเทพเท่านั้น คนต่างจงัหวดัก็เป็นนางงามได ้เป็นเวทีท่ีผลกัดนัคนธรรมดาให้กลายเป็นนางฟ้า
หรือนางงาม ใหสิ้ทธิเสรีภาพของความสวยของผูเ้ขา้ประกวดท่ีเท่าเทียมกนัทั้งหมด”  
 นอกจากนั้นด้านความคิดเห็นของกลุ่มคณะกรรมการตัดสินการประกวด พบว่า 
กิจกรรมการประกวดมิสแกรนดเ์ป็นโลกใหม่ เป็นอีกมิติท่ีเป็นการท าหนา้ท่ีของผูห้ญิงท่ีไดต้  าแหน่ง
นางงาม และกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ท่ีเกิดข้ึนเป็นการสร้างพื้นท่ีใหผู้ห้ญิงในแต่
ละทอ้งถ่ินไดโ้ชวค์วามสวย ศกัยภาพ และความสามารถ ทั้งน้ีมิสแกรนด์ของแต่ละจงัหวดัตอ้งเป็น
ตวัแทนของจงัหวดัในการร่วมกิจกรรมสาธารณะท่ีเกิดข้ึนดว้ย 
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 ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 9 เมษายน 2561) ใหค้วามคิดเห็นวา่ “ไดป้ระโยชน์หลายอยา่งกบัการประกวดมิสแกรนด ์ถึง
ผูเ้ขา้ประกวดจะไม่ได้ต  าแหน่งอะไรเลย เขาก็ได้ประสบการณ์ ได้ไปแสดงศกัยภาพของตวัเอง 
เหมือนไดเ้ปล่ียนชีวิต เพราะบทบาทของการเป็นนางงามเป็นเหมือนอีกโลกนึง โดยกิจกรรมการ
ประกวดจะเป็นการเปิดโลกทศัน์ใหม่ๆ ใหผู้เ้ขา้ประกวด ไดฝึ้กการเขา้สังคม ไดเ้รียนรู้โลกกวา้ง ได้
ท าให้ส่ิงท่ีไม่เคยท ามาก่อน เท่ากบัส่ิงเหล่านั้นคือประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งส้ิน ยิ่งถา้ไดต้  าแหน่งมา
ดว้ยนั้นคือการเรียนรู้คร้ังใหม่ท่ียิ่งใหญ่มาก นอ้งท่ีมาเล่าให้ฟังหลายคนก็พูดตรงกนัวา่ชีวิตเปล่ียน 
มุมมองเปล่ียนมองโลกกวา้งข้ึน”  
 ในขณะท่ี บุญมา อ่ิมวเิศษ กรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 
เมษายน 2561) อธิบายเพิ่มเติมเร่ืองบทบาทของมิสแกรนดป์ระจ าจงัหวดัท่ีช่วยส่งเสริมดา้นกิจกรรม
ต่างๆ ของจงัหวดัวา่ “เวทีมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ก าลงัท าใหส้าวสวยไดแ้สดงศกัยภาพดา้นความสวย 
ดา้นความสามารถ และดา้นความกลา้แสดงออก แลว้ก็เร่ืองของทุกพื้นท่ีท่ีจะมีแต่แกรนด์ หมายถึง
ทุกจงัหวดัสามารถมีมิสแกรนด์ได้ มิสแกรนด์มีได้ทุกจงัหวดั ก็ถือว่าเป็นเวทีท่ีสร้างนางงามให้
ช่วยเหลือกิจกรรมของสังคม การกุศล ในบทบาทของการช่วยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของทาง
จงัหวดั ท าใหมี้คนสวยเป็นตวัแทนของจงัหวดั”  
 ผลการสัมภาษณ์ พบวา่ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลนั้นมีความคิดเห็นวา่ กิจกรรมการประกวดมิส     
แกรนด์ไทยแลนดก์ าลงัมีบทบาทส าคญัในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามในแบบมิสแกรนด์ เพราะ
กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะเร่ืองการจดัประกวดแบบตวัแทน
จงัหวดั เกิดข้ึนทั้ง 77 จงัหวดั เป็นการสร้างสาวงามท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของแต่ละจงัหวดั ทั้งยงัเป็นการ
ขยายโอกาสการประกวดไปสู่ทุกภูมิภาคในระดบัจงัหวดั เป็นพื้นท่ีท่ีมอบโอกาสให้ผูห้ญิงท่ีมา
ประกวดไดแ้สดงความสามารถ แสดงศกัยภาพ และไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ดว้ย ในขณะท่ี
การจดัการประกวดของแต่ละจงัหวดัเป็นการสร้างตวัแทนสาวงามประจ าจงัหวดั เพื่อส่งเสริมดา้น
การท่องเท่ียว ส่งเสริมดา้นโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในจงัหวดั   
 4.3.3 บทบาทของกจิกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ในการสร้างการรับรู้ และส่งผลต่อ
ค่านิยม ทัศนคติ ความเช่ือ เกี่ยวกับความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์และความงามในยุค
ปัจจุบัน 
 เม่ือกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เกิดข้ึนและกระจายไปทัว่ทั้งประเทศ 
กิจกรรมการประกวดรอบตัดสินท่ีจัดข้ึนท่ีกรุงเทพมหานคร มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง
สถานีโทรทศัน์กองทพับอกช่อง 7 และทางเฟซบุก๊ Miss Grand Thailand ส่งผลให้ผูช้มเกิดการรับรู้ 
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เกิดค่านิยม ทศันคติ และความเช่ือ ท่ีเก่ียวกบัความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์และความงาม
ของผูห้ญิงในปัจจุบนั 
 ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ จากการสัมภาษณ์พบวา่ การ
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ มีส่วนในการน าเสนอความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ท่ีท า
ให้คนในสังคมมองความงามท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทศันคติบางอย่างเก่ียวกบัความงามเร่ิม
เปล่ียนแปลงไป อาทิ สีผิวท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งขาวก็สวยในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้ หน้าตาท่ีมี
เอกลกัษณ์ก็สามารถสวยในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได ้ความงามท่ีแตกต่างเหล่าน้ีก าลงัค่อยๆ 
เปล่ียนแปลงค่านิยมของคนในสังคม และอาจจะส่งผลต่อความเช่ือ โดย สุภาพร มะลิซ้อน มิส      
แกรนดไ์ทยแลนด์ประจ าปี 2559 (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 3 พฤษภาคม 2561) ระบุวา่ “ข้ึนอยูก่บั
มุมมองของแต่ละคนในสังคม แต่ละคนมีการนิยามความสวยท่ีแตกต่างกนัออกไป ผิวขาว ผิวสี ผิว
สีแทน ก็มีการยอมรับความสวยมากข้ึน แต่คนท่ีจะสวยนั้นจะตอ้งมีความมัน่ใจ แค่มีความมัน่ใจก็จะ
สวยในแบบท่ีสวยไดแ้ลว้ แต่ตอ้งเนน้ย  ้าวา่ความสวยตอ้ง คิดดี พูดดี และท าดีดว้ย คนเปิดกวา้งเร่ือง
ความสวยมากข้ึน คนมองเร่ืองความสามารถมากข้ึน มากกวา่ความสวยท่ีหนา้ตาเพียงอยา่งเดียว สวย
อยา่งเดียวในปัจจุบนัไม่เพียงพอตอ้งมีความสามารถ”  
 ขณะท่ี ญาดา เทพนม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2556 (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
2 เมษายน 2561) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ “เปล่ียนแน่นอน ตอนน้ีคนยุคใหม่มองผูห้ญิงสวยเปล่ียนไป
แลว้ เราจะเห็นนางงามนางแบบท่ีโด่งดงัโดยท่ีมีหนา้ตาแบบโหนกแกม้ใหญ่ ผอมและผิว แต่คนก็
ชอบคนก็เชียร์ เพราะเขามองว่าน่ีคือความมีเอกลกัษณ์ ทศันคติเขาเปล่ียนไปแลว้ คุณค่าของค าวา่
สวยของเขากวา้งข้ึน มนัไม่ถูกจ ากดัโดยกรอบสมยัก่อน การมีหุ่นท่ีดี ดูมีสุขภาพดีก็สวยได ้มองวา่
ความสวยในปัจจุบนัมนักวา้งมากข้ึน บางคนไม่ได้ขาวแต่มีความมัน่ใจก็สวยได้ ยิ่งมาประกวด
มิสแกรนดท่ี์เขาจะเนน้คนหุ่นดี ผวิขาวก็ไม่ไดแ้ปลวา่สวยเสมอไป ขอใหหุ่้นดีสุขภาพดี ดูแขง็แรง ดู
กระชบั ตรงน้ีเราเห็นถึงความแตกต่างไดช้ดัเจน”  
 ความคิดเห็นขา้งตน้สอดคลอ้งกบั ปรภสัสร ดิศยด์ ารง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 
2557 (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 3 เมษายน 2561) ไดอ้ธิบายถึงการเปล่ียนแปลงเร่ืองความงามท่ี
ไม่ใช่แค่เพียงความสวยท่ีมาจากหน้าตาผิวพรรณเพียงอย่างเดียวว่า “เปล่ียนและมีผลนะ รู้สึกว่า
ตอนน้ีทุกคนค่อนข้างยอมรับว่าไม่จ  าเป็นต้องตวัเล็กผิวขาวน่ารักโอโม่ก็สามารถดูสวยได้แล้ว 
ทศันคติทุกคนเร่ิมเปล่ียนไปแลว้ สูง ผวิเขม้ ตาคม หรือหนา้มีเอกลกัษณ์ มีกรามหน่อย ก็สวยได ้มนั
เร่ิมท าให้คนรู้สึกเปิดกวา้งความงามมากข้ึน แต่ความเช่ือเก่ียวกับความงามมองว่ามันก็ไม่ได้
เปล่ียนไปมาก แต่ความงามปัจจุบนันั้นตอ้งมีองคป์ระกอบหลายอยา่งท่ีท าให้คนนั้นดูสวย เช่น การ
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วางตวั การพูดรูปร่าง การเดิน ทุกอย่างมนัเป็นองค์ประกอบรวมกนั เลยรู้สึกว่าคนไม่ได้มองแค่
หนา้ตาเพียงอยา่งเดียวเหมือนสมยัก่อนแลว้”  
 ดา้นความคิดเห็นจากกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด พบวา่ ความงามในแบบ
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ก าลงัส่งผลต่อความงามในปัจจุบนั เน่ืองมาจากการให้คุณค่าของความงามท่ี
ตอ้งมีองคป์ระกอบอ่ืนท่ีมากกวา่ความงามจากหนา้ตาเพียงอยา่งเดียว ทั้งน้ีความงามอาจจะไม่คงท่ีมี
การเปล่ียนแปลงไปตามเทรนตามยุคสมยั โดย บุญมา อ่ิมวิเศษ กรรมการตดัสินการประกวด (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 เมษายน 2561) ระบุวา่ “ความสวยตอ้งคู่กบัสมอง นางงามตอ้งมีไหวพริบ
ปฏิภาณ มีความกลา้แสดงออก แต่ถา้มองวา่ความงามในสังคมเปล่ียนไปตามมิสแกรนด์ไทยแลนด์
ไหม มองวา่อาจจะเปล่ียน เปล่ียนไปเร่ือยๆ แต่ตอ้งมีองคป์ระกอบอ่ืนๆ เขา้มาเสริม ความสวยไม่ได้
มองท่ีหนา้ตาอยา่งเดียว แต่ตอ้งครบถว้นดว้ยองคป์ระกอบ สวยตอ้งฉลาด สวยตอ้งไหวพริบดี สวย
ตอ้งเก่ง สวยตอ้งมีความสามารถคนถึงยอมรับ”  
 ขณะท่ี ดนยั ธนามี กรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 เมษายน 
2561) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการมองความงามท่ีเปล่ียนแปลงไปในแบบท่ีมีความเป็นสากลมาก
ข้ึนว่า “เปล่ียนไป แต่เปล่ียนไปไม่มาก ก็แค่เปล่ียนเป็นสากลเพิ่มข้ึน แทนท่ีจะยึดทศันคติเก่าๆ ก็
อาจจะเปล่ียนไป ปัจจุบนัสวยแลว้ก็ตอ้งหุ่นดี สีผิวไม่ไดเ้อามาวดัความสวย เนน้ท่ีรูปร่าง ความเป็น
สากลท่ีแทจ้ริงคือเร่ืองของหุ่นและรูปร่าง”  
 ทางด้านความคิดเห็นของกลุ่มทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และกลุ่ม
ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั พบว่า เกิดการยอมรับในความงามแบบของ
มิสแกรนด์ไทยแลนด์จากสังคมมากข้ึน ส่งผลต่อทศันคติ ค่านิยม ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น การไม่ได้
จ  ากดัอยูท่ี่สีผิว หรือหนา้ตาเพียงอยา่งเดียว แต่จะตอ้งมีองคป์ระกอบอ่ืนๆ เขา้มาเสริมท าให้มีเสน่ห์
ดึงดูดใจมากข้ึน ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของคนในสังคมในความงามแบบมิสแกรนด์ วดัผลจากกลุ่ม
สาวงามท่ีเขา้มาประกวดมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน และเกิดกลุ่มแฟนคลบันางงาม ท่ีมีบทบาทใน
การส่งเสริมสนับสนุนและคอยเป็นกระบอกเสียงเชียร์ผู ้เข้าประกวดท่ีตนช่ืนชอบ ทั้ งน้ีการ
เปล่ียนแปลงเกิดจากยุคสมยัท่ีผูห้ญิงจะตอ้งก้าวตามเพื่อพฒันาตนเองให้ทนัสมยัตามเทรน โดย 
ณวฒัน์  อิศรไกรศีล ประธานกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 22 
พฤษภาคม 2561) ระบุวา่ “ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากนกั แต่ถือเป็นการปรับตวัของผูห้ญิงให้อยู่ใน
สังคมและโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบนัไดม้ากข้ึน เพราะผูห้ญิงตอ้งปรับตวัไม่ให้ลา้สมยั ตอ้ง
ทนัต่อโลกาภิวฒัน์ เพื่อให้สังคมมองว่าผูห้ญิงนั้นมีความสามารถ เพราะปฏิเสธไม่ไดว้่าสังคมมกั
ตดัสินความงามท่ีมาจากภาพลักษณ์ภายนอกเป็นส่ิงแรก และจะให้คุณค่าให้กับผูห้ญิงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงพฒันาตวัเองอยา่งทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา”  



70 
 

 ขณะท่ี วิลาวรรณ ตั้งตวัดี ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ก าแพงเพชร (การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 เมษายน 2561) ให้ความคิดเห็นว่า “มีคนยอมรับมากข้ึน จากท่ีเคยจดั
ประกวดมาปีแรกๆ ซ่ึงไม่มีคนสนใจเลยว่าเวทีน้ีมนัคืออะไร นางงามเป็นยงัไง มนัส าคญั มนั
เก่ียวพนักบัจงัหวดัไดย้งัไง จงัหวดัจะไดอ้ะไรจากตรงน้ี ผ่านมาถึงปีท่ี 2 และปีท่ี 3 จงัหวดัไดส่ิ้ง
ตอบแทนจากเวทีการประกวด ท าให้คนรู้จกัมากข้ึน เม่ือมีการถ่ายทอดสดก็ตามไปเชียร์ และมีการ
รวมตวักนัดู เร่ืองค่านิยมเก่ียวกบัความงามของผูห้ญิง เวทีน้ีท าใหเ้ปล่ียนไปเยอะ จากท่ีสาวสวยอยา่ง
เดียวไม่พอ แต่ตอ้งเป็นนางงามพร้อมใช้จริงๆ ท าให้ผูห้ญิงมีศกัยภาพมากข้ึนและผูห้ญิงมีค่ามาก
ข้ึน”  
 นอกจากนั้น อวิรุทธ์ อรรคบุตร ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษ (การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล, 6 เมษายน 2561) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัความงามของต าแหน่ง
มิสแกรนด์ท่ีส่งผลต่อทศันคติและค่านิยมของผูช้มในสังคมและการเปล่ียนแปลงของผูเ้ขา้ประกวด
ท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนวา่ “เปล่ียนไปเพราะลุคคนผวิสีหรือลุคคนหนา้เฉ่ียวไดรั้บรางวลั มนัส่งผลต่อ
ทศันคติและค่านิยมของคนท่ีเห็นการประกวด วา่คนสวยไม่จ  าเป็นตอ้งขาวหรือหนา้แป้นเสมอไป 
ท าให้คนกลา้มาประกวดมากข้ึน คนประกวดก็จะเชิญชวนคืนอ่ืนกนัมาหลากหลายรูปแบบ และ
ปัจจุบนัก็กลายเป็นวา่มีคนผวิสีมาประกวดบา้ง คนท่ีมาประกวดก็มีความหลากหลายมากข้ึน”  
 อย่างไรก็ตามยงัมีความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลบางส่วน ท่ีเห็นว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในสังคมต่อความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์และความงามในปัจจุบนั ซ่ึงผูเ้ขา้
ประกวดมีบทบาทส าคญัในการส่ือสารความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และการเกิดข้ึนของ
กลุ่มแฟนคลบันางงามถือเป็นส่ิงท่ีมองว่าสังคมยอมรับความงามในแบบมิสแกรนด์ โดย ธนภทัร 
แซ่อ้ึง ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์จนัทบุรี (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 เมษายน 2561)
ระบุวา่ “มีการเปล่ียนแปลงไป คนท่ีมองความงามในปัจจุบนัเปล่ียนไป สาวงามเป็นส่ือในการท าให้
คนสนใจ และคนรู้ว่าเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ท าให้ภาพลกัษณ์มนัเกิดข้ึน คนเร่ิมมองความงาม 
คนเร่ิมมีค่านิยมหรือทศันคติเก่ียวกบัความงามท่ีเปล่ียนไป ขาวแลว้ไม่จ  าเป็นจะตอ้งสวยเสมอไป ถา้
คุณมีเสน่ห์และพร้อมใช ้มีองคป์ระกอบในร่างกายคุณครบ ก็สามารถท่ีจะสวยงามไดใ้นแบบฉบบั
มิสแกรนดไ์ด”้  
 ขณะท่ี ฉัตรนรินรัต วรงค์เครือแกว้ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์กระบ่ี (การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล, 31 มีนาคม 2561) ไดย้กตวัอย่างการเกิดข้ึนของกลุ่มแฟนคลบัท่ีใช้เฟซบุ๊ก
เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารว่า “ตอนน้ีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์มีการยอมรับจากสังคม
มากข้ึน เด๋ียวน้ีมีแฟนคลบัมาท าแฟนเพจหลายเพจเพื่อเชียร์นางงามมิสแกรนด์ไทยแลนด์ จะมีกลุ่ม
แฟนคลบันางงาม เม่ือก่อนแฟนเพจนางงามจะมีไม่เยอะ แต่พอมีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ท่ีจดัมานาน
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หลายปี แฟนเพจนางงามก็เกิดข้ึนเยอะมาก แสดงว่าเขาก าลงัยอมรับในความสวยแบบมิสแกรนด์
มากข้ึน เขาก าลงัสร้างค่านิยมความสวยแบบมิสแกรนดใ์หเ้กิดข้ึนนะ”  
 จากความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด สรุปไดว้่าการประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด์ก าลงัก่อให้เกิดการรับรู้ และท าหนา้ท่ีเปล่ียนแปลงค่านิยม ทศันคติ ความเช่ือ เก่ียวกบัความ
งามแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนดแ์ละความงามในปัจจุบนั ความงามในแบบอดีตเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง
ไป การประกวดก าลงัส่ือสารและน าความงามแบบใหม่มาแทนท่ี ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือ ค่านิยม 
ทศันคติ และความเช่ือเร่ืองความงามเปิดกวา้งมากยิ่งข้ึน ผิวขาวไม่ไดห้มายความว่าสวย ผิวคล ้ าก็
สวยได้ เกิดความนิยมความงามท่ีเป็นสากลมากข้ึน คือใช้มาตรฐานของความสูง สัดส่วน และ
บุคลิกภาพ เป็นตวัช้ีวดั ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะเป็นนิยามใหม่ของความงามในปัจจุบนั  
 4.3.4 บทบาทของกิจกรรม และการน าเสนอบนเวทีในการแสดงออกทางอัตลักษณ์ของมิส       
แกรนด์ไทยแลนด์ 
  รูปแบบบนเวทีของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประกอบด้วย แสงสี 
เสียง การเดินแฟชัน่โชว ์การสวมใส่สายสะพาย และการแนะน าตวัผูเ้ขา้ประกวด องค์ประกอบท่ี
กล่าวมาน้ี นอกจากจะเป็นปัจจยัในการสร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้กบัการประกวดแลว้ ผลการศึกษา
พบว่า องค์ประกอบท่ีกล่าวมานั้น มีบทบาทในการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบักิจกรรมการประกวด 
เพื่อให้มีความโดดเด่น เป็นท่ีจดจ า และสร้างความแตกต่างให้กบักิจกรรมการประกวด โดยผูท่ี้
ก าหนดรูปแบบของกิจกรรมทั้งหมดคือกองประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์โดย ณวฒัน์ อิศรไกรศีล 
ประธานกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 พฤษภาคม 2561) ระบุ
วา่ “การแนะน าตวั เป็นส่ิงท่ีกองประกวดไม่ไดต้ั้งใจจะสร้างและส่ือสารใหเ้กิดเอกลกัษณ์แบบท่ีเห็น 
แต่เป็นความตั้งใจของแต่ละจงัหวดัท่ีอยากใหมี้ความแปลกใหม่ ถือเป็นผลลพัธ์ท่ีน่าพึงพอใจ เพราะ
ท าให้ทุกคนมีความสุข ท าให้ทุกคนจดจ าไดท้างกองประกวดมีการปรับปรุงรูปแบบการแนะน าตวั 
โดยปี 2561 น้ีจะมีการมอบรางวลัส าหรับผูเ้ขา้ประกวดท่ีแนะน าตวัเองไดย้อดเยี่ยมเป็นท่ีน่าจดจ า 
ถือเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บัตวัเองผา่นการแนะน าตวั”  
 ขณะท่ี ธนภัทร แซ่อ้ึง ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์จันทบุรี (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 4 เมษายน 2561) ยกตวัอยา่งการสร้างอตัลกัษณ์ของการประกวดดว้ยวิธีการแนะน า
ตวัของผูเ้ขา้ประกวดท่ีมีความโดดเด่นวา่ “การแนะน าตวัมนัท าให้เกิดการจดจ า ถา้ไม่มีการน าเสนอ
แบบน้ีก็จะไม่มีคนรู้จกัมิสแกรนด ์แนะน าตวัแบบน้ี คนก็มีคนมาลอ้เลียนกนั ท าใหค้นส่วนใหญ่พูด
ถึงมากข้ึน มิสแกรนด์มีการแนะน าตวัแบบน้ี สร้างอตัลกัษณ์ของตวัเองให้คนรู้จกัมากยิ่งข้ึน ท าให้
คนจดจ าการประกวดไดด้ว้ย เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเวทีมิสแกรนดไ์ทยแลนด์”  
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 นอกจากนั้น อวิรุทธ์ อรรคบุตร ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษ (การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล, 6 เมษายน 2561) ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ท่ีเกิดจากการ
แนะน าตวัของผูเ้ขา้ประกวดบนเวทีการประกวด และการออกแบบมงกุฎของมิสแกรนด์ประจ า
จงัหวดัว่า “เร่ืองของการแนะน าตวัจะเปร้ียวมาก คนจะเอ่ยช่ือจงัหวดัแบบยาวๆ ก็เป็นอตัลกัษณ์
อยา่งหน่ึง เป็นภาพจ าของประชาชนทัว่ไป เอ่ยช่ือจงัหวดัยาวๆ ลูกเล่นในการเล่นค า เป็นเอกลกัษณ์
ของเวทีมิสแกรนด์ ส่วนเร่ืองของมงกุฎ แต่ละจงัหวดัก็จะมีการท ามงกุฎให้แตกต่างกนั มนัเป็นการ
แสดงออกของแต่ละจงัหวดั บางจงัหวดัมีความโดดเด่นเร่ืองผลไมห้รือมีความโดดเด่นเร่ืองของ
สถานท่ี จะเอาอตัลกัษณ์นั้นมาปรับใชก้บัมงกุฎ”  
 นอกจากการแนะน าตวัของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์แลว้ องคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ท่ีแสดงถึงความยิ่งใหญ่อลังการของกิจกรรมการการประกวดก็ยงัมีอีกหลายองค์ประกอบ การ
จดัรูปแบบเวทีท่ีใช ้แสง สี เสียง องคป์ระกอบและหน้าท่ีส าคญัในการส่ือสารบนเวทีการประกวด 
แสงช่วยในเร่ืองการสร้างบรรยากาศบนเวที สีเป็นตวัช่วยในการสร้างการเขา้ถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ี
ลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน ส่วนเสียงจะเป็นสร้างจินตนาการให้เกิดกบัผูช้ม รวมถึงการเดินแฟชัน่โชวข์องผู ้
เขา้ประกวด ท่ีกล่าวมานั้นก็จะมีส่วนท าให้อรรถรสของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์
มีความยิง่ใหญ่น่าต่ืนตาต่ืนใจมากยิง่ข้ึน 
 ฉัตรนรินรัต วรงค์เครือแกว้ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์กระบ่ี (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 31 มีนาคม 2561) ระบุวา่ “จะมีความโดดเด่นมาก เพราะจะตอ้งจดัไวเ้พื่อเดินแบบ
แฟชัน่โชว ์ทั้งชุดวา่ยน ้า ชุดราตรี และชุดประจ าชาติ ทุกอยา่งตอ้งประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้ดูยิ่งใหญ่ 
เราไปดูเวทีมิสแกรนด์จะแตกต่างจากเวทีอ่ืนๆ คือสนุก เร้าใจ น่าต่ืนเตน้ตลอดเวลา เพราะเคา้จดั 
แสง จดัไฟ มีเสียงประกอบ และรูปแบบเวทีชดัเจนสวยงาม การท่ีเวทีเอ้ือต่อนางงามมนัก็จะท าให้
นางงามมีพลงัเดินอยา่งสวยงาม โชวอ์ยา่งเตม็ท่ี แลว้ก็ท าใหเ้วทีดูมีเกียรติดว้ย”  
 ในขณะท่ี วิลาวรรณ ตั้งตวัดี ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ก าแพงเพชร (การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 เมษายน 2561) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัความส าคญัของการเดินแฟชัน่
โชวข์องผูเ้ขา้ประกวด และการแนะน าตวัท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของผูเ้ขา้ประกวดวา่ “การเดินแฟชัน่โชว์
วตัถุประสงค์ของงานก็คือการได้โชว์รูปร่าง ความสวย และโชว์ชุดท่ีใส่เขา้ประกวด ส่วนการ
แนะน าตวัของแต่ละจงัหวดัของมิสแกรนด์เป็นท่ีกล่าวขวญัถึงมากคือตอ้งน าเสนอตวัเองมากๆ พูด
เสียงให้เป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงมีการซ้อมมาก่อน มนัเป็นการแนะน าตวัเพื่อให้คนจดจ าและสร้างตวัตน 
ท าตวัใหโ้ดดเด่น คนจะไดจ้  าได”้  
 นอกจากนั้น กณิษา ณัฏฐ์ปภาณ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจวบคีรีขนัธ์ 
(การส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 เมษายน 2561) ได้อธิบายวถัตุประสงค์ของการสวมใส่มงกุฎและ
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สายสะพาย ซ่ึงเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงอตัลกัษณ์ของแต่ละจงัหวดัว่า “มงกุฎสายสะพายท่ี
สวมใส่ คือจะเป็นตวัตนของแต่ละจงัหวดัทุกอยา่งจะมีอตัลกัษณ์ อยา่งสายสะพายทางกองประกวด
มิสแกรนด์จะให้มาเพื่อเป็นเกียรติแก่จงัหวดั ส่วนมงกุฎแต่ละจงัหวดัมีเอกลกัษณ์ของแต่ละพื้นท่ี 
อยา่งปีน้ีของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ใช้เป็นรูปทรงพระธาตุ มีคุณค่าต่อจิตใจและคนจงัหวดัน้ี เอา
ของท่ีโดดเด่นมาท าเป็นยอดมงกุฎ เป็นหินจากพระธาตุ มนัคือการแสดงออกทางอตัลกัษณ์”  
 สอดคล้องกบัความคิดเห็นของทางด้านกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ท่ี
พบวา่ องคป์ระกอบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นแสงสี เสียง การเดินแฟชัน่โชว ์การสวมใส่สายสะพาย และ
การแนะน าตวัของผูเ้ขา้ประกวด ล้วนเป็นอตัลักษณ์ท่ีกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นผู ้
สร้างสรรค์ข้ึน เพื่อตอ้งการให้มีการประกวดเป็นท่ีรู้จกัและน่าจดจ า โดย ปรภสัสร ดิศยด์ ารง มิส   
แกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2557 (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 3 เมษายน 2561) ไดอ้ธิบายไวว้า่ “ทุก
อยา่งมนัเป็นเร่ืองท่ีดีหมดเลย ก็เลยรู้สึกวา่มนัเป็นจุดขาย ท่ีประสบผลส าเร็จในการตลาดแบบน้ี การ
แนะน าตวัดว้ยเสียงสูงสร้างอตัลกัษณ์ให้จดจ าไดดี้มากๆ ส่วนเร่ืองของแสงสีเสียง เวที สายสะพาย 
รวมถึงมงกุฎ คิดว่ามีส่วนส าคญัมาก อย่างแรกเลยคือมงกุฎ ถ้ามงกุฎแปลกใหม่และก็ทนัสมยั
ตลอดเวลา แลว้ยิง่มีมงกุฎ 77 จงัหวดัมารวมกนั คนยิง่น่าต่ืนเตน้ สายสะพายก็เป็นส่ิงส าคญั ถา้ท ามา
สวยตอนถ่ายรูปมาเวลายืนเรียงกนัหลายๆ คนนางงามก็จะดูสวย มนัท าให้นางงามมีคุณค่า ส่วน
รูปแบบเวทีก็ตอ้งเหมาะกบัการเดินแฟชัน่โชว ์ท่ีเป็นการโชวรู์ปร่างอนัสวยงามของผูเ้ขา้ประกวด”  
 ขณะท่ี สุภาพร มะลิซ้อน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2559 (การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 3 พฤษภาคม 2561) ใหค้วามคิดเห็นเร่ืองการสร้างอตัลกัษณ์ของการประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนดว์า่ “การประกวดเป็นการรวมกนัของสาวงามทั้ง 77 จงัหวดั การน าเสนออตัลกัษณ์ยอ่มเกิดข้ึน 
เวทีก็ตอ้งรองรับการจดัแสงสีเสียงแบบ พร้อมน าเสนอความสวยของนางงาม แสงสีเสียงสวยแลว้
ท าให้โชวน์ั้นดูสนุก นั้นคือการสร้างอตัลกัษณ์ของการประกวดให้คนจดจ าได ้แต่จุดเด่นก็ไปอยู่ท่ี
การแนะน าตวัและแฟชั่นโชว์ชุดประจ าชาติ มนัท าให้เห็นอตัลกัษณ์ของผูเ้ขา้ประกวด และอตั
ลกัษณ์ของเวทีการประกวดไปพร้อมกนั”  
 ดา้นความคิดเห็นของกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด พบวา่ กิจกรรมบนเวทีท่ี
จะเกิดข้ึนประกอบดว้ย แสงสี เสียง การเดินแฟชัน่โชว ์การสวมใส่สายสะพาย และการแนะน าตวัผู ้
เขา้ประกวด ถือเป็นมิติใหม่ของกิจกรรมการประกวดนางงามท่ีมีอตัลกัษณ์แตกต่างจากกิจกรรมการ
ประกวดอ่ืนๆ ในระดบัเดียวกนั ทั้งน้ีมองวา่ความโดดเด่นท่ีสุดของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์
ไทยแลนด์คือการแนะน าตวัของผูเ้ขา้ประกวด ท่ีมีการพูดลากเสียงยาว เม่ือพูดถึงช่ือจงัหวดัต้น
สังกดัของตวัผูเ้ขา้ประกวด 
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 ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง ในฐานะกรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 9 เมษายน 2561) ระบุว่า “เป็นมิติใหม่ท่ีดี ไปสัมผสัคร้ังแรกน่าช่ืนชมมากๆ คิดว่า
มนัเป็นการสร้างพลงัของผูท่ี้มาประกวดมิสแกรนด์ อย่างท่ีบอกว่ายอ้นไปน้องบางคนบอกว่าเขา
รู้ตวัวา่ไม่ได ้แต่คนประกวดอยากท่ีจะมาเพื่อเป็นครอบครัวมิสแกรนด์ และแน่นอนวา่มนัเป็นการ
สร้างแบรนดข์องมิสแกรนด์ สร้างมาเพื่อใหค้นจดจ าส่ิงน้ี”  
 ขณะท่ี บุญมา อ่ิมวิเศษ กรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 16 
เมษายน 2561) ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการแนะน าองคป์ระกอบของการจดัการประกวดวา่ 
“การแนะน าตวั การเดินแฟชัน่โชว ์เป็นการดูความสามารถของผูเ้ขา้ประกวดในแต่ละรอบ เหมือน
การไดแ้สดงศกัยภาพของผูเ้ขา้ประกวดมากกวา่ ทั้งน้ียงัมองวา่เป็นการสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัตวัผู ้
เขา้ประกวด ส่วนรูปแบบการประกวดท่ีตอ้งมีแสง เสียง และองคป์ระกอบอ่ืนๆ มองวา่เป็นการสร้าง
เอกลกัษณ์ให้กบัเวทีการประกวด วตัถุประสงค์ก็เพื่อท่ีสร้างให้คนจดจ าได้ว่า น่ีคือการประกวด
มิสแกรนดไ์ทยแลนด”์  
 นอกจากนั้น ดนยั ธนามี กรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 
เมษายน 2561) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเร่ืององคป์ระกอบของกิจกรรมการประกวดบนเวทีมิสแกรนด์ไทย
แลนดว์า่ “มองวา่เร่ืองการเดินแฟชัน่โชว ์มงกุฎ แสงสีเสียงการจดังาน และการแนะน าตวัของมิสแก
รนด์ เป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะมีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการสร้างเอกลกัษณ์ของการประกวด สร้าง
ความโดดเด่นท่ีเห็นไดช้ดั และแตกต่างจากเวทีอ่ืนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั”  
 ผลการสัมภาษณ์พบวา่ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมดไดใ้หค้วามคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั
วา่ วตัถุประสงคข์องพื้นท่ีบนเวทีในการแนะน าตวั การเดินแฟชัน่โชว ์การสวมมงกุฎ สายสะพาย 
และแสงสีเสียง เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ให้กบักิจกรรมการประกวด และเพื่อความแตกต่างจากเวทีใน
ระดบัเดียวกนั ในส่วนของการแนะน าตวัผูเ้ขา้ประกวดบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ถือวา่เป็นการ
ส่ือสารท่ีประสบความส าเร็จ เพราะสร้างกระแสพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ และสร้างการรับรู้
จดจ าไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งน้ีการแนะน าตวักลายเป็นอตัลกัษณ์ส าคญัของการประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด ์  
 4.3.5 นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์: กิจกรรมการประกวดและการสร้างแบรนด์ของมิส          
แกรนด์ไทยแลนด์ 
 กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ จดัข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ทางการตลาด โดยมี
กลุ่มเป้าหมายท่ีจดัเจน เพื่อสร้างภาพลกัษณ์และเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด มิสแกรนด์ไทยแลนด์
ก าลงัส่ือสารและสร้างอตัลกัษณ์ของกิจกรรมการประกวดดว้ยสโลแกนท่ีจดจ าง่ายและความหมาย
ตรงตวัวา่ “นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์” นอกจากมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างอตัลกัษณ์ของกิจกรรม
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การประกวดแลว้ ถือวา่เป็นการตอกย  ้าการเป็นแบรนด์ท่ีครอบคลุมและเขา้ถึงการประกวดท่ีจดัข้ึน
ทั้ง 77 จงัหวดั โดย ณวฒัน์ อิศรไกรศีล ประธานกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 22 พฤษภาคม 2561) ระบุว่า “นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์ เป็นการส่ือสารด้าน
นโยบายขององคก์รมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ท่ีจะจดัการประกวดในรูปแบบระบบสาวงามมาจาก 77 
จงัหวดั ถือวา่ทุกจงัหวดัคือพื้นท่ีท่ีมีสาวงามประจ าจงัหวดั การประกวดนางงามในปัจจุบนันั้นไม่ได้
มีความจ าเป็นมากนัก แต่มิสแกรนด์ก าลงัพฒันาการประกวดนางงามให้กลายเป็นเร่ืองของคน
ทั้งหมด อยากใหเ้ขา้ถึงทุกกลุ่มผูช้มทัว่ประเทศ ท าใหทุ้กคนกลายเป็นเจา้ของ เร่ืองของโซเชียลมีเดีย
ถือวา่โชคดี เพราะยุคน้ีคนเขา้ถึงโซเชียลมีเดียไดร้วดเร็วและไปไดทุ้กสถานท่ี เลยส่งผลต่อกระจาย
การรับรู้ของคนท่ีมีต่อการประกวดมากข้ึน ทั้งน้ียงัเป็นการตอกย  ้าแบรนด์เม่ือไดย้นิสโลแกนน้ีแลว้ 
ท าใหทุ้กคนรู้วา่คือการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด”์  
 ขณะท่ี กณิษา ณัฏฐ์ปภาณ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจวบคีรีขนัธ์ (การ
ส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 เมษายน 2561) ให้ความเห็นว่า “จุดมุ่งหมายของกองประกวดน่าจะ
เพื่อท่ีจะตอกย  ้าแบรนด์ท่ีเขา้ถึง 77 จงัหวดั และจะผลกัดนัให้เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นอนัดบั 1 
ของประเทศไทย ดว้ยการกระจายการประกวดไปครบทั้ง 77 จงัหวดั ตอบค าถามท่ีว่านบัแต่น้ีทุก
พื้นท่ีมีแต่แกรนด ์เพราะทุกจงัหวดัมีสาวสวยท่ีเป็นมิสแกรนด”์  
 ทั้งน้ี อวิรุทธ์ อรรคบุตร ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษ (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 6 เมษายน 2561) ไดนิ้ยามค าวา่ นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์ไวว้า่ “ท าให้คนเกิด
ภาพจ าและพูดต่อไปได้ง่าย เป็นสโลแกนออกไป มิสแกรนด์ลงพื้นท่ีทุกจงัหวดั และมนัเกิดการ
เขา้ถึงได้มากกว่าเวทีอ่ืนมาก สโลแกนน้ี นับจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์ มนัก าลงักระจายไปทัว่
ประเทศ ประโยคน้ีก าลงัสร้างให้คนคิดถึง ถ้าใครท่ีได้ยินประโยคน้ีก็จะตอ้งคิดถึงการประกวด
มิสแกรนดไ์ทยแลนด”์  
 นอกจากการใชส้โลแกน “นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์” ในบริบทของการสร้างอตั
ลกัษณ์ให้กบักิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์แลว้ สโลแกนดงักล่าวยงัถูกน าไปใช้ใน
บริบทดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกวด ถือเป็นการสร้างมูลค่าใหก้บัตวัผูเ้ขา้ประกวดไดอี้กทาง
ซ่ึง ฉัตรนรินรัต วรงค์เครือแก้ว ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์กระบ่ี (การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 31 มีนาคม 2561) ไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการน าสโลแกน นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์ 
ไปใชป้ระโยชน์วา่ “ค าวา่นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนดม์นัก าลงัสร้างแบรนดแ์ละสร้างคุณค่าให้กบั
กิจกรรมการประกวดคร้ังน้ี ใครท่ีอยูใ่นกิจกรรมการประกวดคร้ังน้ี ก็จะใชค้  าวา่นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมี
แต่แกรนด ์แลว้ไปสร้างมูลค่าใหต้วัเองได ้ไปต่อยอดงานใหต้วัเองได”้  
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 ขณะท่ี วิลาวรรณ ตั้งตวัดี ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์กระบ่ี (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 5 เมษายน 2561) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัสโลแกนของค าวา่นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่
แกรนด์ไวว้า่ “คิดวา่เขาตอ้งการส่ือสารให้คนทุกจงัหวดัในประเทศไทยไดรั้บรู้วา่จงัหวดัของตวัเอง
มีสาวงาม และท าให้รู้วา่สาวงามจะท าอะไรให้จงัหวดัเราไดบ้า้ง สร้างมูลค่าให้สาวงามและเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ใหรู้้ทัว่กนัวา่เวทีมิสแกรนดเ์ขา้ถึงไดทุ้กชนชั้นทุกพื้นท่ี ทัว่ทั้งประเทศ”  
 ทางด้านความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ พบว่า สโลแกน 
“นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์” เป็นกระบวนการสร้างกระแสความนิยมในโซเชียลมีเดีย ซ่ึงเป็น
การแฮชแท็ก (Hashtag) ค  าน้ี จะท าให้ผูช้มได้รับรู้เก่ียวกบัแบรนด์มิสแกรนด์ไทยแลนด์มากข้ึน 
ทั้งน้ียงัเป็นการตอกย  ้าการกระจายแบรนดข์องมิสแกรนดไ์ทยแลนดสู่์ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 
 ญาดา เทพนม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2556 (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 2 
เมษายน 2561) ระบุวา่ “มนัเป็นแฮชแท็ก (Hashtag) ท่ีเราจะตอ้งติดทุกคร้ังท่ีมีการพูดถึงมิสแกรนด์ 
เหมือนเป็นวิสัยทศัน์ว่านบัจากน้ีทุกพื้นท่ีจะตอ้งมีแต่มิสแกรนด์ จะขยายมนัมากข้ึน จ านวนแฮช
แทก็ (Hashtag) จะตอ้งเพิ่มข้ึนทุกปี นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนดม์นัเป็นเคร่ืองมือในการท าให้โลก
โซเชียลเขา้ถึงเราไดง่้ายข้ึน คุณแค่กดคล๊ิกเขา้ไปในแฮชแท็ก (Hashtag) น้ี คุณจะเห็นรูปข้ึนมา การ
ประกวดของแต่ละจงัหวดัจะข้ึนมาหมดเลย เพราะยุคน้ีเป็นยุคของโซเชียลมีเดีย คนเล่นเฟซบุก๊มาก
ข้ึน อินสตาแกรม ทวิตเตอร์มากข้ึน แฮชแท็ก (Hashtag) น้ีจึงมีส่วนส าคญัท าให้คนยุคใหม่ท่ีเขา้ถึง
อินเตอร์เน็ต จะไดเ้ขา้ถึงมิสแกรนดไ์ดม้ากข้ึน”  
 สอดคล้องกบัความคิดเห็นของ ปรภสัสร ดิศยด์ ารง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 
2557 (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 3 เมษายน 2561) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเร่ืองแฮชแทก็ (Hashtag) ท่ีเป็น
การสร้างการรับรู้จากการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดไ์วว้า่ “มนัเป็นแฮชแทก็ (Hashtag) ท่ีเหมือน
เขาตั้งใจให้เป็นแบบนั้น เพราะวา่นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์จริงๆ เพราะจะท าให้คนรู้จกัไดท้ั้ง
ประเทศ คนทัว่ไปก็รู้จกัค าว่ามิสแกรนด์ มนัคือนางงามประกวดอยู่ช่อง 7 มนัคือความเป็นมิสแก
รนด์ของแต่ละจงัหวดั นับจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์ เป็นกระบวนการในการสร้างแบรนด์ให้
กิจกรรมมิสแกรนด ์น่าจะพูดแบบนั้นได”้  
 ขณะท่ี สุภาพร มะลิซ้อน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2559 (การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 3 พฤษภาคม 2561) ไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดดว้ยถอ้ยค าท่ีจดจ าง่ายวา่ 
“นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์ เป็นการท าให้เกิดการคน้หาในโซเชียลมีเดีย เกิดกลุ่มคนดูท่ีมาก
ยิ่งข้ึน การไดรั้บการันตีจากต่างประเทศวา่เป็นการจดัการประกวดท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย ถือแป็น
เวทีอนัดบั 1 ของประเทศ เวทีมีการพฒันารูปแบบมีความสร้างสรรค ์ทนัสมยั และเป็นท่ียอมรับจาก
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ทางจงัหวดั ประเทศ และระดบัโลก โดยท่ีค าน้ีก าลงัส่งเสริมภาพลกัษณ์ว่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์
เขา้ถึง 77 จงัหวดัไดท้ัว่ประเทศ เปิดโอกาสใหส้าวงามจากต่างจงัหวดัมากข้ึน”  
 นอกจากนั้นความคิดเห็นของกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด พบวา่ “นบัจากน้ี
ทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์” เป็นสโลแกนท่ีใชใ้นการส่ือสารการตลาด โดยมีความหมายท่ีไม่ซ ้ าซอ้นมาก 
ฟังแลว้ติดหู สามารถอธิบายถึงอตัลกัษณ์ของการประกวดท่ีให้ความส าคญักบัการประกวดในระดบั
จงัหวดั ทั้ง 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ 
 บุญมา อ่ิมวิเศษ กรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 เมษายน 
2561) ระบุว่า “นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์ เป็นการส่ือสารว่าทุกพื้นท่ีทุกจงัหวดัมีแต่สาวสวย
มิสแกรนด์ เขาก าลงัสร้างเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ให้เป็นท่ีจดจ า ในสายตาของคนอ่ืนมากข้ึน ซ่ึง
การตอกย  ้าแบบน้ี ท าใหค้นรู้สึกวา่น่ีคือการประกวดสาวงามท่ีเป็นมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์เหมือนเป็น
การสร้างแบรนด์ควบคู่ไปดว้ยในตวั ถือวา่เป็นการผลกัดนัเวทีการประกวดและพฒันาศกัยภาพของ
เวทีการประกวดใหเ้ห็นเด่นชดัมากยิง่ข้ึน ตอกย  ้าค  าวา่สาวงามท่ีมาจากตวัแทน 77 จงัหวดั ท่ีแตกต่าง
และไม่เหมือนเวทีอ่ืน”  
 ขณะท่ี ดนยั ธนามี กรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 เมษายน 
2561) ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่าเป็นการสร้างสโลแกนท่ีจดจ าง่าย เขา้ใจง่าย และเป็นการสร้างความ
แตกต่างจากเวทีอ่ืนในระดบัเดียวกนัวา่ “มนัก็เหมือนสโลแกนอ่ืนๆ เหมือนมิสไทยแลนด์เวิลด์งาม
อยา่งมีคุณค่า อนัน้ีก็ทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด ์เขาจะตอ้งหาค าสโลแกนมาชูจุดเด่น ความหมายมนัไม่ได้
ลึกอะไรมาก ไม่เหมือนมิสไทยแลนด์เวิลด์งามอย่างมีคุณค่าความหมายจะลึก แต่ทุกพื้นท่ีมีแต่แก
รนด์เหมือนเป็นค าท่ีท าให้คนติดหู ก็คือการส่ือสารการตลาดท่ีท าให้มนัติดหู ทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์ 
เป็นการสร้างความแตกต่างทางการตลาด”  
 ผลการสัมภาษณ์จากความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด สรุปได้ว่า นิยามของ
สโลแกนค าวา่ “นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์” ท่ีกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ท าการส่ือสาร
นั้น ถือเป็นการให้ความส าคญักบัการประกวดท่ีเกิดข้ึนในระดบัจงัหวดัทั้ง 77 จงัหวดั เพื่อคน้หา
ตวัแทนสางงามประจ าจงัหวดัมาเป็นตวัแทน โดยสโลแกนน้ีสามารถสร้างมูลค่าความน่าเช่ือถือ
ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมการประกวดไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีสโลแกนน้ีเปรียบเหมือนเคร่ืองมือทางการตลาด ท่ี
จะส่งไปยงักลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดภาพจ ามากท่ีสุด 
 4.3.6 กจิกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์กบัการขับเคล่ือนธุรกจิและสังคม   
 กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ เกิดข้ึนจากหน่วยงานภาคเอกชน โดยมี
วตัถุประสงคก์ารจดัการประกวดเพื่อเชิงพาณิชย ์ภายใตช่ื้อองคก์รมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ ซ่ึงกิจกรรม
การประกวดได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ในรูปแบบต่างๆ ส่วนหน่ึงของการตอบแทน
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ผูส้นบัสนุนนั้นก็คือการเชิญมาเป็นคณะกรรมการตดัสินการประกวด ในขณะท่ีกองประกวดมิส  
แกรนด์ไทยแลนด์มีการขายลิขสิทธ์ิการประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดัทั้ง 77 จงัหวดั โดยผูท่ี้ถือ
ครองลิขสิทธ์ิประจ าจงัหวดั คือผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั หรือ PD จะมี
บทบาทในการจดักิจกรรมการประกวดท่ีเกิดข้ึนภายในจงัหวดั ถือวา่ทั้ง 2 กลุ่ม ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น
มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ทั้งน้ีสามารถอธิบายการขบั
เคล่ือนท่ีเกิดจากการประกวดไดใ้น 2 มิติ คือขบัเคล่ือนธุรกิจและขบัเคล่ือนสังคม ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  
 มิติดา้นการขบัเคล่ือนธุรกิจ กลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด ซ่ึงอยูใ่นบริบทของ
ผูส้นบัสนุนหรือสปอนเซอร์กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์นั้น ถือเป็นการขบัเคล่ือน
ธุรกิจ เพราะการเขา้ไปสนบัสนุน เป็นการลงทุนท่ีมีความตอ้งการท่ีจะไดผ้ลตอบแทนจากการเขา้ไป
มีส่วนร่วม ทั้งน้ีธุรกิจท่ีมีส่วนเขา้ไปสนับสนุนกิจกรรมการประกวดทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
ภาครัฐ ได้แก่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย หน่วยงานประชาสัมพนัธ์ระดับจังหวดั ส่วน
ภาคเอกชน ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศลัยกรรมความงาม คลินิคเสริมความงาม บริษทัประกนัชีวิต ผูผ้ลิต
และจ าหน่ายแบรนด์รถยนต์ บริษทัเจา้ของหมู่บา้นจดัสรร สถาบนัการศึกษา และแบรนด์สินคา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสวยความงาม ทั้งน้ีรูปแบบในการเขา้ไปมีส่วนสนบัสนุนกบัการประกวด เช่น 
สนบัสนุนเงินรางวลั สนบัสนุนของรางวลั สนบัสนุนทุนการศึกษา สนนัสนุนบตัรก านนัส าหรับใช้
บริการต่างๆ สนบัสนุนสถานท่ีจดัการประกวด สนบัสนุนสถานท่ีเก็บตวัผูเ้ขา้ประกวด เป็นตน้ 
 ดา้นคณะกรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากสถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ผล
การสัมภาษณ์พบว่า วตัถุประสงค์ท่ีเขา้มาสนับสนุนกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 
เพราะตอ้งการสนบัสนุนและส่งเสริมผูเ้ขา้ประกวดดา้นการศึกษา ซ่ึงมองวา่เป็นองคป์ระกอบส าคญั
ท่ีท าใหส้ังคมยอมรับความสวยของมิสแกรนดไ์ทยแลนดม์ากข้ึน 
 ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล ชัย รุ่งเรือง ต าแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ในฐานะกรรมการตดัสินการประกวด (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 9 
เมษายน 2561) ระบุว่า “ท่ีเข้าไปสนับสนุน เพราะว่านโยบายของกองประกวดมิสแกรนด์กับ
มหาวิทยาลยัมีส่วนหน่ึงท่ีตรงกนัท่ีเราตอ้งการเติมเต็มให้กบัผูท่ี้ประสบความส าเร็จ คนเราประสบ
ความส าเร็จแต่ก็อาจจะไม่เก่งรอบดา้นอาจจะไม่พร้อมทุกอย่าง เราก็จะตอ้งเติมเต็มดว้ยการศึกษา 
ส่วนท่ีมหาวิทยาลัยได้รับคือการมีช่ือเสียงเพิ่มมากข้ึน เพราะได้มิสแกรนด์เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลยั โดยจะท าให้นางงามเปิดโลกทศัน์ท่ีกวา้งข้ึน แข็งแกร่งข้ึน มีคอนเน็คชัน่มากข้ึน และ
เช่ือวา่ในอนาคตถา้มิสแกรนดท์่านน้ีจะท าอะไรก็จะมีความพร้อมมากข้ึน”  
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 กรรมการตดัสินการประกวดอีกท่าน เป็นตวัแทนจากโรงพยาบาลศลัยกรรมตกแต่ง
กมล ขอ้มูลพบวา่ การเขา้ไปสนบัสนุนกิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์เพราะอยากสร้าง
แบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน พร้อมทั้งมองวา่กิจกรรมการการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์มีความ
น่าสนใจเพราะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 มีเรตต้ิงท่ีดี ทั้งน้ีปรารถนาท่ี
จะใหแ้บรนดข์องโรงพยาบาลควบคู่ไปกบัแบรนดข์องกิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ 
 ดนัย ธนามี ตัวแทนผูบ้ริหารจากโรงพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งกมล (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 5 เมษายน 2561) ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนกิจกรรม
การประกวดว่า “มิสแกรนด์ไทยแลนด์มีการถ่ายทอดสดทางช่อง 7 ซ่ึงเรตต้ิงก็ถือว่าดี ทาง
โรงพยาบาลจึงไปสนบัสนุนเพื่อท่ีจะไดส้ร้างแบรนดใ์ห้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน โดยสนบัสนุนมาตั้งแต่ปี
แรกจนถึงปัจจุบันน้ี ถือว่าเป็นสปอนเซอร์หลักเลยก็ว่าได้ พอนึกถึงมิสแกรนด์ก็ต้องนึกถึง
โรงพยาบาลศลัยกรรมตกแต่งกมล หวงัจะเป็นอยา่งนั้น”  
 มิติดา้นขบัเคล่ือนสังคม กลุ่มผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนดป์ระจ าจงัหวดั ขอ้มูล
พบวา่ การซ้ือลิขสิทธ์ิการประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดัจากกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 
สามารถสร้างกิจกรรมทางการตลาดให้เกิดข้ึนภายในจงัหวดั เผยแพร่วฒันธรรม ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของจงัหวดั ท าให้เศรษฐกิจในจงัหวดัเกิดการหมุนเวียน พร้อมทั้งยงั
เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีพฒันาศกัยภาพของคนในจงัหวดั  
 วิลาวรรณ ตั้งตวัดี ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ก าแพงเพชร (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 5 เมษายน 2561) ให้ความคิดเห็นว่า “ตัวเองเป็นคนท่ีท าธุรกิจอยู่ในจังหวดั
ก าแพงเพชร บา้นเกิดก็อยู่ท่ีน่ี เพราะฉะนั้นการซ้ือลิขสิทธ์ิของมิสแกรนด์มาท า ก็ตอ้งการท าเพื่อ
จงัหวดัส่วนหน่ึง อยากให้จงัหวดัเรามีคนได้รับรู้ว่าจงัหวดัเรามีดีอะไร ของดีของจงัหวดัเรามี
อะไรบา้ง สาวงามจงัหวดัเราก็ไม่นอ้ยหนา้จงัหวดัอ่ืน”  
 ขณะท่ี อวิรุทธ์ อรรคบุตร ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษ (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 6 เมษายน 2561) ไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัผลดีต่อภาพรวมของจงัหวดัและผลจาก
การจดัการประกวดท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองวา่ “เร่ืองผลก าไรอาจจะไม่มี แต่เร่ืองของการไดภ้าพลกัษณ์
และสร้างพื้นท่ีในสังคมก็มีส่วนส าคญัมากกวา่ ท าใหจ้งัหวดัมีกิจกรรม สามารถสร้างช่ือเสียงให้กบั
จงัหวดั สร้างตวัแทนสาวสวยให้กบัจงัหวดั และการประกวดมิสแกรนด์ท าให้เป็นการส่งเสริม
การตลาดในเร่ืองธุรกิจท่ีท า เพราะวา่สามารถก่อตั้งบริษทัไดเ้พราะจดัการประกวดมิสแกรนด์ เป็น
จุดเร่ิมตน้ของการท างานในรูปแบบน้ี”  
 จะเห็นได้ว่าผลของการถือครองลิขสิทธ์ิการประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดันั้น 
สามารถท่ีจะขบัเคล่ือนภาพลกัษณ์ของจงัหวดั เอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจในทอ้งถ่ิน เกิดการหมุนเวียน
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ของเศรษฐกิจ เป็นการร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจงัหวดั ทั้งน้ีถือว่าไดมี้โอกาสเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกนั  
 กณิษา ณัฏฐ์ปภาณ ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์ประจวบคีรีขนัธ์ (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 4 เมษายน 2561) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนของธุรกิจภายในจงัหวดัวา่ “มี
ส่วนในเร่ืองการพฒันาเร่ืองธุรกิจ ท าให้เศรษฐกิจจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีการหมุนเวียน เพราะวา่
แบรนด์ต่างๆ แบรนด์ต่างจงัหวดั แบรนด์นอ้งใหม่ ไดเ้ขา้มาสนบัสนุน คนก็จะรู้จกัแบรนด์นั้นเพิ่ม
มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวโรงแรม ร้านคา้ ท่ีสนับสนุนทุกอย่างมีผลพลอยได้หมด เป็น
ผลประโยชน์แก่ทุกคนอยู ่เพราะทุกอยา่งเป็นการตลาด”  
 ขณะท่ี ธนภัทร แซ่อ้ึง ผูอ้  านวยการกองประกวดมิสแกรนด์จันทบุรี (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 4 เมษายน 2561) อธิบายเพิ่มเติมเร่ืองประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีได้รับจากการจดั
ประกวดว่า “ส่ิงท่ีดีกลับมา ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้การเรียนรู้ ท าให้สังคมยอมรับเร่ืองของ
นางงามมากข้ึน นางงามไม่ใช่แค่สวยอยู่บนเวที ตอนน้ีนางงามของมิสแกรนด์ถือว่ากลายเป็นแบ
รนด์ของจงัหวดัไปแลว้ เพราะสร้างการจดจ าและสร้างช่ือเสียงให้กบัจงัหวดัในเวทีระดบัประเทศ
มาแลว้”  
 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์สรุปไดว้า่ กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก าลงัท า
หน้าท่ีในการขบัเคล่ือนมิติด้านธุรกิจ กล่าวคือสามารถเช่ือมโยงกลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามความ
ตอ้งการของสปอนเซอร์ไดเ้ป็นอยา่งดี การถ่ายทอดสดการประกวดทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง 7 ก็มีส่วนส าคญั เพราะจะท าให้เกิดการรับรู้ท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน อีกส่วนเป็นการขบัเคล่ือน
มิติดา้นสังคม จากการเกิดข้ึนของการประกวดในระดบัจงัหวดั สร้างความภาคภูมิใจให้กบัคนใน
จงัหวดั เกิดภาพตวัแทนสาวงามประจ าจงัหวดั ไดพ้ฒันาศกัยภาพคนในจงัหวดั ส่งเสริมวฒันธรรม 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว และเป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์จงัหวดัได ้   
 จากการน าเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิจยัท่ีกล่าวมาทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่าการ
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นพื้นท่ีในการสร้างและแสดงออกทางอตัลกัษณ์ความงามของ
ผูห้ญิงในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด ์โดยความสวยท่ีพร้อมใช ้เป็นความงามในแบบมิสแกรนดไ์ทย
แลนด์ดา้นกายภาพ ซ่ึงจะตอ้งมีความเพียบพร้อมไปดว้ยความสามารถดา้นต่างๆ ดา้นบุคลลิกภาพท่ี
ปรากฏชดัเจนคือมีจริตท่ีเกินความเป็นผูห้ญิง ถือเป็นเคร่ืองมือในการน าเสนออตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น
บนเวทีการประกวดเท่านั้น นอกจากน้ีการให้คุณค่าของการศึกษา ทศันคติ และไหวพริบปฎิภาณก็
ถือวา่เป็นปัจจยัส าคญั เคร่ืองแต่งกายท่ีเป็นการแสดงอตัลกัษณ์ของผูเ้ขา้ประกวดและอตัลกัษณ์ของ
จงัหวดัต้นสังกัดของผูเ้ข้าประกวด ถือเป็นองค์ประกอบในการสร้างตัวตนของผูเ้ข้าประกวด 
ในขณะท่ีผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์มีบทบาทส าคญัในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามใน
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แบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ท่ีท าให้นิยามของความสวยมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีผูท่ี้มีบทบาทหลกัใน
การก าหนดความงามในแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์คือกองประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์  
 ทั้งน้ีจากขอ้มูลท่ีรายงานมาทั้งหมดในบทท่ี 4 น้ี จะน าไปสรุปผลการวิจยั และน าไป
อภิปรายผลในบทท่ี 5 ต่อไป 

 



 
บทที ่5 

สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารอตัลักษณ์ความงามผ่านกิจกรรมการประกวดมิส       
แกรนดไ์ทยแลนด”์ เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบเชิง
ลึก (In-Depth Interview) จากทีมกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และกลุ่มผูอ้  านวยการกอง
ประกวดมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั จ านวน 6 คน คณะกรรมการตดัสินการประกวด จ านวน 3 คน 
และผูเ้ขา้ประกวดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากการประกวดตั้งแต่ปี 2556-2560 จ านวน 3 คน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะอตัลกัษณ์ความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ บทบาทของผู ้
เขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม และบทบาทของกิจกรรมการ
ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดใ์นฐานะพื้นท่ีในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม ในบทท่ี 5 น้ีผูว้จิยัได้
แบ่งการน าเสนอสรุปผลการศึกษาออกเป็นประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ช้ข้อมูลทั้ งหมด ซ่ึงแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มกอง
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และผูอ้  านวยการกองประกวดประจ าจงัหวดั กลุ่มคณะกรรมการ
ตดัสินการประกวด และกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศในปี 2556-2560 สามารถน ามา
สรุปผลการวจิยั น าเสนอผา่น 3 ประเด็น คือ ความหมายและลกัษณะของอตัลกัษณ์ความงามในแบบ
ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ บทบาทของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในการส่ือสารอตัลกัษณ์
ความงาม และบทบาทของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในฐานะพื้นท่ีในการ
ส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
        5.1.1 ความหมายและลกัษณะของอตัลกัษณ์ความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 
 5.1.1.1 ความงามในแบบของมิสแกรนดไ์ทยแลนดด์า้นรูปลกัษณ์ภายนอก 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ด้านรูปลักษณ์ภายนอกในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์นั้ น
สามารถให้นิยามได้ด้วยค าว่า “สวยพร้อมใช้” โดยกลุ่มกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และ
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ผูอ้  านวยการกองประกวดประจ าจงัหวดั นิยามความสวยพร้อมใช้ว่า ผูห้ญิงท่ีมีรูปร่างดี ซ่ึงเป็น
มาตรฐานเดียวกบัเวทีการประกวดในระดบันานาชาติ การมีสรีระท่ีสมสัดส่วน หน้าตาเป็นเพียง
องคป์ระกอบท่ีรองลงมา เพราะสามารถตกแต่งเพิ่มเติมผา่นนวตักรรมดา้นศลัยกรรมได ้ในส่วนของ
ผวิพรรณและสีผวิไม่ไดมี้ส่วนส าคญัในความงามแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ทั้งน้ีมองวา่เรือนร่างถือ
เป็นความสวยพร้อมใชท่ี้จะสามารถผลกัดนัให้ผูช้นะเลิศจากการประกวด และมีโอกาสชนะเลิศใน
การประกวดบนเวทีระดบันานาชาติได ้ 
 ขณะท่ีกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด นิยามความสวยพร้อมใช้ว่า ผูช้นะเลิศ
จะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะกา้วสู่การประกวดในเวทีระดบันานาชาติ ซ่ึงมองวา่ในเวทีระดบันานาชาติ 
องคป์ระกอบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกเวทีคือรูปร่างและส่วนสูงท่ีโดดเด่น แต่ทั้งน้ีควรประกอบ
ไปดว้ย บุคลิกภาพและความสามารถพิเศษ   
 ในส่วนของกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ไดใ้หนิ้ยามความสวยพร้อมใช้วา่ 
ผูห้ญิงท่ีมีเรือนร่างท่ีสมสัดส่วน มีความสูงท่ีโดดเด่น น าเสนออตัลกัษณ์ส่วนบุคคลไดอ้ยา่งชดัเจน
มากท่ีสุด มีหนา้ตาท่ีสวยงามในแบบฉบบัคนไทย ส่วนสีผวิไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นคนท่ีผิวขาวก็สามารถ
สวยในแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนดไ์ด ้
 ทั้งน้ีพบขอ้มูลท่ีมีความสอดคลอ้งกนัในมิติของความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทย
แลนดด์า้นรูปลกัษณ์ภายนอก ท่ีจะตอ้งมีความ “สวยพร้อมใช”้ ซ่ึงประกอบดว้ยเรือนร่างท่ีสง่างาม มี
ความสูงตามมาตรฐานในระดับสากล มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสามารถ มีเอกลักษณ์ความเป็น
หญิงไทย และไม่จ  าเป็นตอ้งผิวขาว ทั้งน้ีเร่ืองของศลัยกรรมตกแต่งถือเป็นเร่ืองปกติท่ีผูเ้ขา้ประกวด
เองสามารถท าได ้เพื่อลดจุดบกพร่องของตนเอง  
 5.1.1.2 ความงามในแบบของมิสแกรนดไ์ทยแลนดด์า้นบุคลิกภาพ 
 ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ดา้นบุคลิกภาพในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์นั้น จะตอ้งเป็น
ผูห้ญิงท่ีมีจริตมากกว่าผูห้ญิงปกติทัว่ไป โดยส่วนใหญ่มองว่าเป็นการสร้างความโดดเด่นด้านอตั
ลกัษณ์ภายนอกของผูเ้ขา้ประกวดบนเวทีการประกวด โดยกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
มองวา่จริตเกิดจากการยืน การนัง่ และการเดินแฟชัน่โชวบ์นเวทีการประกวด มีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีจะตอ้งน าเสนอผา่นบุคลิกภาพท่ีสง่างาม แสดงออกอยา่งใดอยา่งหน่ึงในรูปแบบท่ีชดัเจนมากท่ีสุด 
เพื่อใหก้ลุ่มผูช้มสามารถเขา้ใจและเขา้ถึงในบุคลิกภาพท่ีสวยงามของตวัผูเ้ขา้ประกวด  
 ขณะท่ีกลุ่มกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และผูอ้  านวยการกองประกวดประจ า
จงัหวดั มองว่า จริตท่ีออกมากจากบุคลิกภาพของผูเ้ขา้ประกวดนั้น เป็นการตอกย  ้าความมัน่ใจใน
ความเป็นเพศหญิง ขณะท่ีจริตนั้นยงัเป็นการแสดงออกซ่ึงศกัยภาพอนัเต็มเป่ียมของผูเ้ขา้ประกวด 
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ทั้งน้ีบุคลิกภาพท่ีเกิดข้ึนบนเวทีการประกวดของผูเ้ขา้ประกวดเป็นเพียงการประกอบสร้างจากความ
ตั้งใจของผูเ้ขา้ประกวดท่ีใชเ้พื่อส่ือสารในการประกวดเท่านั้น   
 ในส่วนของกลุ่มคณะกรรมการตัดสินการประกวด มองว่า บุคลิกภาพของผู ้เข้า
ประกวดท่ีมีจริตเกินความเป็นผูห้ญิงนั้น เป็นกระบวนการในการสร้างอตัลกัษณ์ท่ีส่ือสารผา่นทาง
บุคลิกภาพ ซ่ึงเป็นแบบแผนท่ีสืบต่อกนัมาจากผูเ้ขา้ประกวดรุ่นพี่ ทั้งน้ีบุคลิกภาพสามารถปรุงแต่ง
และเปล่ียนแปลงได ้
 อย่างไรก็ตามในประเด็นความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ดา้นบุคลิกภาพ 
พบขอ้มูลท่ีมีความสอดคลอ้งกนั โดยผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์จะสร้างจริตท่ีเกินความ
เป็นผูห้ญิงปกติ ซ่ึงจะแสดงออกทางบุคลิกภาพ เพื่อใชใ้นกิจกรรมการประกวด ท าให้สามารถสร้าง
และส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามในแบบท่ีตนเองเป็นใหมี้ความโดดเด่นและเห็นชดัมากยิง่ข้ึน 
    5.1.1.3 ความงามในแบบของมิสแกรนดไ์ทยแลนดด์า้นทศันคติ 
 ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ดา้นทศันคติ การศึกษา และไหวพริบปฎิภาณ เป็นองคป์ระกอบ
ในมิติของแรงผลกัดนัจากภายในท่ีสามารถแสดงออกสู่ภายนอก ซ่ึงท าให้ผูเ้ขา้ประกวดสามารถ
ประสบความส าเร็จในการประกวดได้ โดยกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ มองว่า ผูเ้ขา้
ประกวดจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ และไหวพริบปฎิภาณตั้งแต่ก่อนการประกวด ในขณะประกวด 
และหลงัการประกวด เพราะการประกวดนางงามในปัจจุบนั มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชค้วามรู้และ
ไหวพริบปฎิภาณ ทั้งน้ีทศันคติจะเป็นการผลกัดนัความสามารถใหเ้ห็นเด่นชดัมากยิง่ข้ึน 
 ขณะท่ีกลุ่มกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และผูอ้  านวยการกองประกวดประจ า
จงัหวดั มองว่า ทศันคติของผูเ้ขา้ประกวดเป็นอตัลกัษณ์ภายใน ท่ีส่งผลต่อการแสดงออกทางอตั
ลักษณ์ภายนอก ซ่ึงทัศคติบางประการมีส่วนส าคัญในการแสดงออก ทั้ งน้ีทัศนคติสามารถ
เปล่ียนแปลงไดต้ามมาตรฐานของผูมี้บทบาทส าคญัในการประกวด คือกองประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด ์
 ในส่วนทางดา้นของกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด มองวา่ ทศันคติ การศึกษา 
และไหวพริบปฎิภาณเป็นเคร่ืองยืนยนัความพร้อมของตวัผูเ้ขา้ประกวด เพราะการประกวดนางงาม
ไม่สามารถใชค้วามสวยเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลแพช้นะได ้แต่ตอ้งประกอบดว้ยทศัคติ การศึกษา 
และไหวพริบปฎิภาณท่ีเฉลียวฉลาด และมีสติปัญญาท่ีดี 
 ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าผลการศึกษาวิจยัในมิติของความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทย
แลนด์ดา้นทศันคติ พบขอ้มูลท่ีมีความสอดคลอ้งกนัว่า ทางดา้นทศันคติ การศึกษา และไหวพริบ
ปฏิภาณ มีบทบาทส าคญัต่อกิจกรรมการประกวด การใหคุ้ณค่ากบัความงามจะตอ้งควบคู่ไปกบัการ



85 
 

มีทศันคติท่ีดี ทั้งน้ีทศันคติจะเป็นตวัก าหนดในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามท่ีผูเ้ขา้ประกวดแสดง
ออกมา อยา่งไรก็ตามทศันคติสามารถล่ืนไหลและเปล่ียนแปลงได ้ 
 5.1.1.4 ความงามในแบบของมิสแกรนดไ์ทยแลนดด์า้นแต่งกาย 
 ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ชุดท่ีใชใ้นการประกวดทั้ง 3 ชุด คือ ชุดวา่ยน ้า ชุดราตรี และชุด
ประจ าชาติ ท่ีผูเ้ขา้ประกวดตอ้งสวมใส่ ถือวา่เป็นการส่งเสริมอตัลกัษณ์ความงามของผูเ้ขา้ประกวด
ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีชุดประจ าชาติจะเป็นการแสดงออกซ่ึงอตัลกัษณ์ประจ าจงัหวดัท่ี
สร้างความภาคภูมิใจให้ผูเ้ขา้ประกวดและตน้สังกดัทั้ง 77 จงัหวดั โดยกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดท่ีได้รับ
รางวลัชนะเลิศ มองว่า ชุดท่ีผูเ้ขา้ประกวดสวมใส่ ถือว่าเป็นการส่งเสริมอตัลกัษณ์ตวัตนของผูเ้ขา้
ประกวดให้เด่นชดัมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีชุดประจ าชาติจะเป็นชุดท่ีสร้างการจดจ าจากกลุ่มผูช้มต่อผูเ้ขา้
ประกวดไดม้ากท่ีสุด 

 ขณะท่ีกลุ่มกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และผูอ้  านวยการกองประกวดประจ า
จงัหวดั มองว่า ชุดท่ีใช้ในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทุกชุดมีความส าคัญในการสร้าง
เสริมอตัลกัษณ์ของผูเ้ขา้ประกวดให้โดดเด่นมากข้ึน แต่ชุดท่ีสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กบัผู ้
เขา้ประกวดและตน้สังกดัจงัหวดัท่ีส่งผูเ้ขา้ประกวด คือชุดประจ าชาติทั้ง 77 จงัหวดั เพราะเป็น
กระบวนการในการส่ือสารอตัลกัษณ์ประจ าจงัหวดัผา่นชุดท่ีผูเ้ขา้ประกวดสวมใส่ 
 ในส่วนของกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด เห็นวา่ ความส าคญัของชุดท่ีใชใ้น
การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์อยู่ท่ีชุดประจ าชาติ เพราะเป็นชุดท่ีได้แสดงออกถึงอตัลกัษณ์
ประจ าจงัหวดัทั้ง 77 จงัหวดั ผา่นการสวมใส่ของผูเ้ขา้ประกวด ซ่ึงอยูใ่นบริบทของตวัแทนสาวงาม
ประจ าจงัหวดั ทั้งน้ีมองวา่เป็นการสร้างแบรนดใ์หก้บัจงัหวดัอีกช่องทางหน่ึงดว้ย 
 จะเห็นไดว้า่จากผลการศึกษาวจิยัในมิติของความงามในแบบของมิสแกรนดไ์ทยแลนด์
ดา้นแต่งกาย พบขอ้มูลท่ีมีความสอดคลอ้งกนั โดยชุดท่ีใชใ้นการประกวดทั้งหมด 3 ชุด อนัไดแ้ก่ 
ชุดว่ายน ้ า ชุดราตรี และชุดประจ าชาติ แต่ชุดท่ีมีความส าคญัและสร้างความโดดเด่นให้กบัผูเ้ขา้
ประกวด คือชุดประจ าชาติเพราะถือเป็นชุดท่ีมีการส่ือสารอตัลกัษณ์ประจ าจงัหวดัผ่านตวัผูเ้ข้า
ประกวด เป็นการเผยแพร่อตัลกัษณ์ของจงัหวดั 
 5.1.1.5 ความงามในแบบของมิสแกรนดไ์ทยแลนดด์า้นคุณลกัษณะเฉพาะตวั 
 ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะตวั ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ ส าหรับการประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด์ คุณลกัษณะเฉพาะดา้นความสามารถพิเศษ จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีประกอบสร้าง ท าให้ผูเ้ขา้
ประกวดมีคุณค่าดา้นความงามมากข้ึน โดยกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ มองวา่ ความ
งามอยา่งเดียวไม่เพียงต่อต่อการด ารงต าแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ แต่ความงามท่ีเพียบพร้อมไป
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ดว้ยคุณลกัษณะเฉพาะตวั ดา้นความสามารถพิเศษ อาทิ ร้องเพลง เตน้ การแสดง เดินแบบ เป็นตน้ 
จะเป็นความสามารถท่ีจะต่อยอดดา้นหนา้ท่ีการงานหลงัจากการประกวดได ้
 ขณะท่ีกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด มองว่า คุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขา้
ประกวด คือความแตกต่างท่ีมีเฉพาะตวั เป็นส่ิงท่ีท าให้ผูเ้ขา้ประกวดคนนั้น มีความแตกต่างจากผู ้
เขา้ประกวดคนอ่ืนๆ ทั้งน้ียงัมองวา่คุณลกัษณะเฉพาะตวัจะแสดงออกทางพฤติกรรม 
 ในส่วนของกลุ่มกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และผูอ้  านวยการกองประกวด
ประจ าจงัหวดั มองวา่ คุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขา้ประกวด ให้ความส าคญัไปท่ีน าเสนอจุดเด่นท่ี
มีเสน่ห์เฉพาะตวั การน าเอาคุณลกัษณะเฉพาะตวับางประการท่ีโดดเด่นมาน าเสนอ ทั้งน้ีก็จะตอ้ง
น าเสนออยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 ทั้งน้ีจากผลการศึกษาวิจยัในมิติของความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้าน
คุณลักษณะเฉพาะตัว พบข้อมูลท่ีมีความหลากหลาย มีทั้ งการให้คุณค่าของความงามด้าน
คุณลกัษณะเฉพาะตวัจากความสามารถพิเศษ คุณลกัษณะเฉพาะตวัจากพฤติกรรมท่ีท าให้แตกต่าง
จากผูอ่ื้น รวมถึงคุณลกัษณะเฉพาะตวัจากการน าเสนอจุดเด่นบางประการท่ีมีเสน่ห์โดดเด่น   
  5.1.1.6 ความงามในแบบของมิสแกรนดไ์ทยแลนดด์า้นการส่ือสารวจันภาษาและอวจัน
ภาษา 
 การส่ือสารวจันภาษาและอวจันภาษา ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ความส าคญัในการ
ส่ือสารจะใช้อวจันภาษาเป็นหลักส าคัญ เพราะเป็นส่ิงแรกท่ีสามารถส่ือสารกับกลุ่มผูช้มได้ 
ขณะเดียวกนัวจันภาษาก็มีส่วนรองท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการประกวดดว้ยเช่นเดียวกนั โดยกลุ่มผูเ้ขา้
ประกวดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ มองวา่ การใชอ้วจันภาษาจะเป็นการแสดงออกทางสรีระร่างกาย ซ่ึง
มกัแสดงออกผา่นกิจกรรมการเดินแฟชัน่โชวใ์นการประกวด ส่วนการใชว้จันภาษาจะเป็นกิจกรรม
ช่วงการแนะน าตวั พร้อมช่ือจงัหวดัท่ีเป็นอตัลกัษณ์ส าคญัของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทย
แลนด ์
 ขณะท่ีกลุ่มกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และผูอ้  านวยการกองประกวดประจ า
จงัหวดั มองว่า อวจันภาษามีความส าคญัในการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัผูเ้ขา้ประกวดเป็นอย่างมาก 
เพราะการส่ือสารท่ีใชใ้นการประกวด คือการส่ือสารผา่นทางสรีระร่างกายของผูเ้ขา้ประกวด ซ่ึงจะ
เป็นประตูด่านแรกท่ีจะท าให้ผู ้ชมเข้าในส่ิงท่ีผู ้เข้าประกวดต้องการส่ือสาร อีกทั้ งก็ต้องให้
ความส าคญัต่อการส่ือสารวจันภาษา เพราะการตอบค าถามส าหรับวดัทศันคติของผูเ้ขา้ประกวดก็มี
ส่วนส าคญัในการตดัสินการประกวด ทั้งน้ีความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ ก็จะมีส่วนช่วยใน
การเตรียมความพร้อมสู่เวทีระดบันานาชาติ 
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  ในส่วนของกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด มองวา่ การส่ือสารผา่นบุคลิกภาพ
เป็นการส่ือสารดว้ยการใชอ้วจันภาษาซ่ึงส าหรับกิจกรรมการประกวดมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก 
แต่อยา่งไรก็ตาม ตอ้งให้ความส าคญักบัการใชว้จันภาษา ท่ีจะใชใ้นการตอบค าถามในการประกวด 
ทั้ งน้ีมองว่าผูท่ี้จะได้รับรางวลัชนะเลิศควรเป็นผูท่ี้ใช้ทั้ งวจันภาษาและอวจันภาษาท่ีถูกต้อง
เหมาะสม 
 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาวิจยั ในมิติของการส่ือสารวจันภาษาและอวจันภาษา พบ
ขอ้มูลท่ีมีความสอดคลอ้งกนั คือ กิจกรรมการประกวดจะให้ความส าคญักบัการส่ือสารทางอวจัน
ภาษามากกวา่ เพราะเป็นส่ิงท่ีแสดงออกทางเรือนร่าง สีหนา้ ท่าทาง และจริต ซ่ึงปรากฏเห็นเป็นส่ิง
แรกในการประกวด ส่วนทางดา้นวจันภาษาก็มีความส าคญัรองลงมา โดยวจันภาษาจะใช้ในการ
แนะน าตวั ตอบค าถาม และใชก้ารส่ือสารภาษาต่างประเทศในเวทีระดบันานาชาติ  
 5.1.1.7 มิติดา้นผูก้  าหนดความงามในแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์
 ดา้นผูก้  าหนดความงามในแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ความงาม
ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไป เกิดจากค่านิยมของคนในสังคมท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บับริบทของผูก้  าหนดความงามในรูปแบบต่างๆ โดยกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด 
มองวา่ การประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์บทบาทหนา้หลกัของการก าหนดความงามในแบบมิสแก
รนด์ไทยแลนด์ คือกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ โดยก าหนดผ่านกฏเกณฑ์และแบบ
ประเมินผลการตดัสิน คณะกรรมการตดัสินเป็นเพียงผูร่้วมตดัสินใจผลการประกวดเพียงเท่านั้น 
 ขณะท่ีกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ มองว่ากองประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด์เป็นเพียงส่วนหน่ึงในการก าหนดความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์เท่านั้น อีกส่วนมา
จากการก าหนดความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของตวัผูเ้ขา้ประกวดเอง ซ่ึงจะเหมาะสมลง
ตวัและเป็นเหตุผลของการชนะการประกวดก็ต่อเม่ือผูเ้ขา้ประกวดก าหนดความงามให้ตรงกบัความ
ตอ้งการความงามของกองประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดน์ัน่เอง 
 ในส่วนของกลุ่มกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และผูอ้  านวยการกองประกวด
ประจ าจงัหวดั มองวา่ การก าหนดความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์มีองคป์ระกอบหลายส่วน 
ซ่ึงกองประกวดเป็นผูก้  าหนดกฎเกณฑ์และการประเมินผล ในขณะเดียวกนัผูเ้ขา้ประกวดก็ก าหนด
ความงามในแบบท่ีตวัเองมัน่ใจมากท่ีสุด ทั้งน้ีสังคมหรือกลุ่มผูช้มเองก็มีส่วนส าคญัในการก าหนด
ความงามในแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนดเ์ช่นเดียวกนั 
 จะเห็นไดว้า่ในมิติดา้นผูก้  าหนดความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ พบขอ้มูลจาก
ผลการศึกษาวิจยัท่ีมีความหลากหลายว่า บทบาทผูท่ี้ก าหนดความงามในแบบมิสแกรนด์อยู่ท่ีกอง
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ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และตวัผูเ้ขา้การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ เพราะถือว่าทั้ง 2 
บทบาทมีส่วนส าคญัในการก าหนดความงามท่ีจะส่ือสารผา่นกิจกรรมการประกวด  
        5.1.2 บทบาทของผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม 
 5.1.2.1 บทบาทของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดใ์นการส่ือสารอตัลกัษณ์ความ
งามแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 
 ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ มีบทบาทส าคญัในการ
ส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม เพราะการประกวดท าให้ผูเ้ขา้ประกวดคน้พบความโดดเด่นท่ีตนเองมี
ความถนดัและท าไดดี้ท่ีสุด เม่ือไดน้ าเสนอและถูกยอมรับจากสังคมก็จะเป็นการเพิ่มบทบาทส าคญั
ในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามในแบบท่ีเป็นตวัเองมากยิ่งข้ึน โดยกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดท่ีได้รับ
รางวลัชนะเลิศ มองว่าการเลือกอตัลกัษณ์เฉพาะตนบางประการมาน าเสนอในการประกวดมิส       
แกรนดไ์ทยแลนด ์เม่ือไดรั้บการยอมรับจากสังคมผา่นรางวลัชนะเลิศท่ีไดรั้บ ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัก็จะมี
บทบาทส าคญัในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามของตนท่ีผา่นการยอมรับจากสังคมแลว้ 
 ขณะท่ีกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด มองวา่ผูเ้ขา้ประกวดมีบทบาทส าคญัใน
การส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามในแบบท่ีตนเองเป็น ซ่ึงถูกน าเสนอผ่านคุณสมบติับางประการท่ี
เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตนของผูเ้ขา้ประกวด ทั้งน้ียงัมองวา่ผูเ้ขา้ประกวดบางส่วนมีบทบาทความงาม
บ่งบอกความเป็นทอ้งถ่ินของแต่ละจงัหวดัดว้ย 
 ในส่วนของทางด้านกลุ่มกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และผูอ้  านวยการกอง
ประกวดประจ าจงัหวดั มองว่า บาทบาทส าคญัของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ คือการ
น าเสนอบทบาทของความเป็นผูห้ญิงไทย ซ่ึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีเกิดข้ึนกับผูเ้ข้า
ประกวด ทั้งน้ีมองวา่เป็นการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่บทบาทความงามบนเวทีการประกวด
ในระดบันานาชาติ  
 ทั้งน้ีผลการศึกษาวิจยัด้านบทบาทของผูเ้ข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในการ
ส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ มีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัว่า บทบาทของผู ้
เขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ คือการน าเสนออตัลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีมีความถนัดและโดดเด่น 
น าเสนอบทบาทความเป็นผูห้ญิงไทยท่ีบ่งบอกความเป็นทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ความงาม
นั้นผา่นกิจกรรมการประกวดทั้งในระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ   
 5.1.2.2 การเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ความงามก่อนท่ีจะไดรั้บต าแหน่งและหลงัจากไดรั้บ
ต าแหน่ง 
 การเปล่ียนแปลงอัตลักษณ์ความงามก่อนท่ีจะได้รับต าแหน่งและหลังจากได้รับ
ต าแหน่ง ผลการศึกษาวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ความงามของผูเ้ข้าประกวดมีความล่ืนไหล มีการ
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เปล่ียนแปลงทั้งอตัลักษณ์ภายในและอตัลักษณ์ภายนอก โดยกลุ่มผูเ้ข้าประกวดท่ีได้รับรางวลั
ชนะเลิศ มองว่าเม่ือการประกวดผ่านไป ผูเ้ขา้ประกวดท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศจะมีความมัน่ใจใน
ความงามของตนเองมากยิ่งข้ึน ส่วนเร่ืองของรูปลกัษณ์ภายนอกก็จะมีการศลัยกรรมเพื่อเพิ่มความ
มัน่ใจใหก้บัตวัเอง ทั้งน้ีมองวา่เป็นการรักษาภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งเกิดข้ึนกบัผูไ้ดรั้บต าแหน่งชนะเลิศ 
 ขณะท่ีกลุ่มกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และผูอ้  านวยการกองประกวดประจ า
จงัหวดั มองวา่อตัลกัษณ์ภายนอกคงท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง เพราะความงามท่ีเพียบพร้อมเป็นปัจจยั
ส าคญัในการได้รับรางวลัชนะเลิศ ดงันั้นผูเ้ขา้ประกวดจึงมีการเตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มท่ี 
ส่วนอตัลกัษณ์ภายใน เกิดความมัน่ใจในความงามท่ีตนเองมี ส่งผลใหมี้ความกลา้แสดงออก และท า
ใหไ้ดเ้ขา้ไปมีบทบาททางสังคมมากยิง่ข้ึน 
 ในส่วนของกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด มองวา่เกิดการเปล่ียนแปลงเร่ืองอตั
ลกัษณ์ภายใน ท่ีมีความมัน่ใจในความงามมากข้ึน ส่งผลต่อการแสดงออกท่ีชดัเจนมากข้ึน กลา้ท่ีจะ
เปิดเผยตวัตนมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีมองวา่อตัลกัษณ์ความงามภายนอกข้ึนอยูก่บัปัจเจกบุคคลวา่จะมีการ
ตกแต่งเพิ่มเติมหรือไม่ แต่มองวา่เป็นเร่ืองปกติธรรมดาในยคุปัจจุบนั 
 อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาวจิยั ดา้นการเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ความงามก่อนท่ีจะไดรั้บ
ต าแหน่งและหลงัจากไดรั้บต าแหน่งมีความสอดคลอ้งกนั โดยจากขอ้มูลอตัลกัษณ์ความงามของผู ้
เขา้ประกวดมีการเปล่ียนแปลงไปหลงัจากได้รับต าแหน่ง ส่ิงท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนคืออตัลักษณ์
ภายใน ดา้นความมัน่ใจ ส่วนอตัลกัษณ์ภายนอกท่ีการศลัยกรรมเพื่อแกไ้ขจุดบกพร่อง แต่เป็นเร่ือง
ของปัจเจกบุคคล 
        5.1.3 บทบาทของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในฐานะพื้นที่ในการส่ือสารอัต
ลกัษณ์ความงาม 
 5.1.3.1 กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในฐานะพื้นท่ีในการส่ือสารอตั
ลกัษณ์ความงามแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 
 ผลการศึกษาวิจยัพบว่า กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในฐานะพื้นท่ีใน
การส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม ก าลงัท าหน้าท่ีในการส่งเสริมบทบาทความเป็นผูห้ญิง สนบัสนุน
ศกัยภาพของผูห้ญิง ทั้งยงัเป็นการเปิดโอกาสให้กบัผูห้ญิงทั้ง 77 จงัหวดั ได้ใช้เวทีการประกวด
มิสแกรนด์ไทยแลนด์เพื่อคน้หาตวัตนและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ โดยทางกลุ่มกองประกวด
มิสแกรนด์ไทยแลนด์และผูอ้  านวยการกองประกวดประจ าจงัหวดั  มองว่าการจดักิจกรรมการ
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในรูปแบบ 77 จงัหวดั มีตวัแทนสาวงาม 77 คนนั้น เป็นการส่งเสริม
บทบาทของความเป็นผูห้ญิง และเป็นการมอบโอกาสให้กบัสาวงามท่ีมีภูมิล าเนาในต่างจงัหวดั
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สามารถเข้าถึงการประกวดได้ ทั้ งน้ีในภาคส่วนของจงัหวดัถือเป็นการประชาสัมพนัธ์จงัหวดั 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจใหเ้กิดข้ึนภายในจงัหวดัดว้ย 
 ขณะท่ีกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศ มองว่ากิจกรรมการประกวดมิสแก
รนด์ไทยแลนด์ก าลงัท าหน้าท่ีในการเป็นเวทีท่ีจุดประกายความฝัน และสามารถท าให้ความฝันท่ี
อยากเป็นนางงามของผูห้ญิงหลายคนเป็นจริงได้ ทั้ งน้ีถือว่ากิจกรรมการประกวดท่ีท าให้ผูเ้ขา้
ประกวดไดแ้สดงศกัยภาพ กลา้แสดงออก และพฒันาตนเองในหลากหลายดา้น 
 ในส่วนของกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด เห็นว่ากิจกรรมการประกวดมิส   
แกรนด์ไทยแลนด์ก าลงัท าหนา้ท่ีผลิตสาวงามท่ีสามารถเป็นตวัแทนจงัหวดั ในการปฎิบติัหนา้ท่ีใน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีจงัหวดัจดัข้ึน ทั้งน้ีการประกวดเป็นพื้นท่ี ท่ีท าให้สาวงามในแต่ละจงัหวดัไดแ้สดง
ศกัยภาพความเป็นผูห้ญิง และเป็นการเปิดโลกทศัน์ใหม่ในมิติของนางงามดว้ย   
 ทั้งน้ีจากผลการศึกษาวิจยั เก่ียวกบักิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนดใ์นฐานะ
พื้นท่ีในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ พบขอ้มูลท่ีมีความสอดคลอ้งกนั
ว่ากิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นการส่งเสริมบทบาทของความเป็นผูห้ญิง ท าให้
ผูห้ญิงไดแ้สงดศกัยภาพ และท าใหส้าวงามในต่างจงัหวดัเขา้ถึงการประกวดได ้ทั้งน้ียงัถือเป็นพื้นท่ี
ส าหรับสร้างฝันใหก้บัผูห้ญิงท่ีอยากเป็นนางงาม 
 5.1.3.2 บทบาทของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในการสร้างการรับรู้ 
และส่งผลต่อค่านิยม ทศันคติ ความเช่ือ เก่ียวกบัความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์และความ
งามในยคุปัจจุบนั 
 ผลการศึกษาวิจยัพบว่า กิจกรรมการประกวดท่ีเกิดข้ึนมีบทบาทส าคญัในการท าให้
ทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือเก่ียวกบัความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และความงามใน
ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไป การเปิดกวา้งและยอมรับความงามท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัมากข้ึน 
โดยกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ มองว่าการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ส่งผลต่อ
ทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือเก่ียวกบัความงามของคนในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เห็นไดจ้ากผูท่ี้
ไดรั้บต าแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในแต่ละปี มีความงามท่ีแตกต่างกนัไป เพราะมองวา่ความงาม
เกิดจากองคป์ระกอบหลากหลายดา้น สังคมไม่ไดต้ดัสินความงามท่ีหนา้ตา หรือสีผวิเพียงอยา่งเดียว 
แต่สังคมก าลงัให้คุณค่าความงามท่ีเกิดจากความมีเสน่ห์และความมัน่ใจในความงามท่ีตนเองมีของ
ผูห้ญิงในยคุปัจจุบนั 
 ขณะท่ีกลุ่มคณะกรรมการตัดสินการประกวด มองว่าความงามในปัจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยัท่ีมีการพฒันาดว้ยเทคโนโลยี การให้คุณค่าของความงามในปัจจุบนัจึง
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เป็นมากกวา่การท่ีผูห้ญิงจะตอ้งมีหนา้ตาท่ีสวยงามเพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ 
ท่ีเหมาะสมเขา้มาส่งเสริมบทบาทความงามของผูห้ญิง  
 ในส่วนของกลุ่มกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และผูอ้  านวยการกองประกวด
ประจ าจงัหวดั มองว่าเกิดการยอมรับในมุมกวา้งของความงามในแบบฉบบัของมิสแกรนด์ไทย
แลนด์มากข้ึน เพราะการประกวดไดใ้ห้คุณค่าความงามท่ีเป็นมากกวา่ความสวยของหนา้ตาและผิว
ขาว ท าให้เกิดนิยามความงามท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ทั้งน้ีมีการช้ีวดัจากจ านวนผูเ้ข้าร่วม
ประกวดมิสแกรนด์ในแต่ละจงัหวดัท่ีมีผูเ้ขา้ประกวดหน้าใหม่ และการเกิดข้ึนของกลุ่มแฟนคลบั
นางงามท่ีคอยสนบัสนุนผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์
 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาวิจยั ในเร่ืองบทบาทของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์
ไทยแลนด์ในการสร้างการรับรู้ และส่งผลต่อค่านิยม ทศันคติ ความเช่ือ เก่ียวกบัความงามในแบบ
มิสแกรนด์ไทยแลนด์และความงามในยุคปัจจุบนั พบว่าขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกนั ความงามใน
แบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ส่งผลต่อการมองความงามของคนในสังคมท่ีให้คุณค่าดา้นความงามท่ี
มากกว่าหน้าตาและผิวขาว แต่เป็นการให้คุณค่าความงามในแง่มุมของคุณลกัษณะท่ีเป็นเสน่ห์
เฉพาะตวั และความสามารถท่ีหลากหลาย 
  5.1.3.3 บทบาทของกิจกรรมและการน าเสนอบนเวทีในการแสดงออกทางอตัลกัษณ์
ของมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์
 ดา้นกิจกรรมและการน าเสนอบนเวทีในการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ของมิสแกรนด์
ไทยแลนด์ ผลการศึกษาวิจยัพบว่า องค์ประกอบดา้น แสงสี เสียง การเดินแฟชัน่โชว ์การสวมใส่
มงกุฎ สายสะพาย และการแนะน าตวั เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหกิ้จกรรมการประกวดไดเ้ป็นท่ี
รู้จกั เป็นท่ีจดจ า และมีความแตกต่างจากการประกวดเวทีอ่ืน โดยกลุ่มกองประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด์และผูอ้  านวยการกองประกวดประจ าจงัหวดั มองว่าองค์ประกอบดา้น แสงสี เสียง เป็นการ
สร้างบรรยากาศของการประกวดใหผู้ช้มรู้สึกต่ืนเตน้ ต่ืนตา ต่ืนใจ และรู้สึกคลอ้ยตามผสมผสานไป
กบักิจกรรมการประกวด ส่วนการสวมใส่มงกุฎ สายสะพาย ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงสัญลกัษณ์
ของการไดรั้บการยอมรับจากการประกวด ทั้งน้ีส่ิงท่ีเป็นอตัลกัษณ์บนเวทีการประกวดมิสแกรนด์
ไทยแลนด ์คือการแนะน าตวัผูเ้ขา้ประกวด โดยกล่าวแนะน าช่ือตนเอง และตน้สังกดัจงัหวดัผูส่้งเขา้
ประกวด ซ่ึงจะมีความโดดเด่นดา้นการใชน้ าเสียงท่ีเป็นการลากเสียงยาว เสียงดงัฟังชดั ซ่ึงไดก้ลาย
มาเป็นอตัลกัษณ์ประจ าตวัสาวงาม และเป็นส่ือสารอตัลกัษณ์ของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์
ไทยแลนด ์ 
 ขณะท่ีกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ เห็นวา่องคป์ระกอบดา้น แสงสี เสียง 
การเดินแฟชัน่โชว ์การสวมใส่สายสะพาย มงกุฎ และการแนะน าตวั เป็นการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัผู ้
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เขา้ประกวดและกิจกรรมการประกวด โดยเกิดจากการสร้างสรรคข์องกองประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด์ ซ่ึงถือว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีท าให้การประกวดโดดเด่น เป็นท่ีรู้จกั และเกิดกระแสความนิยม 
ทั้งน้ีอตัลกัษณ์ของกิจกรรมการประกวดจะตอ้งเกิดจากการผสมผสานกนัในหลากหลายดา้น  
 ในส่วนของกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด มองว่าองค์ประกอบด้าน แสงสี 
เสียง การเดินแฟชัน่โชว ์การสวมใส่สายสะพาย มงกุฎ และการแนะน าตวั ทุกองคป์ระกอบลว้นมี
วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัไป อาทิ การเดินแฟชัน่โชวมี์วตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบความพร้อมด้าน
ร่างกายและบุคลิกภาพของผูเ้ขา้ประกวด การแนะน าตวัลากเสียงจงัหวดัยาวๆ เป็นการสร้างอตั
ลกัษณ์ของผูเ้ขา้ประกวดและสร้างแรงกระตุน้จากกองเชียร์ตน้สังกดัท่ีส่งเขา้ประกวด 
 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาวิจยั บทบาทของกิจกรรมและการน าเสนอบนเวทีในการ
แสดงออกทางอตัลกัษณ์ของมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ พบขอ้มูลท่ีมีความสอดคลอ้งกนัวา่ องคป์ระกอบ
ดา้น แสงสี เสียง การเดินแฟชัน่โชว ์การสวมใส่สายสะพาย มงกุฎ และการแนะน าตวั ท่ีกิจกรรม
การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์สร้างสรรค์ข้ึน เป็นการสร้างและส่ือสารอตัลกัษณ์ของกิจกรรม
การประกวดใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  
 5.1.3.4 นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด ์: กิจกรรมการประกวดและการสร้างแบรนด์ของ
มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์
 จากสโลแกนนบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด ์ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ การใชส้โลแกนน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการสร้างการรับรู้และการจดจ าของกลุ่มผูช้ม ท าให้เกิดอตัลกัษณ์และเป็นการ
สร้างแบรนดข์องมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ โดยกลุ่มกองประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดแ์ละผูอ้  านวยการ
กองประกวดประจ าจงัหวดั มองวา่สโลแกนนบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด ์เป็นการตอกย  ้าแบรนด์ท่ี
ให้ความส าคญักบักิจกรรมการประกวดท่ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศทั้ง 77 จงัหวดั ทั้งน้ีมองวา่สโลแกนน้ีมี
ความหมายตรงตวั จดจ าง่าย สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ในขณะท่ีกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศ เห็นว่านบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แก
รนด์เป็นการส่ือสารทางการตลาด ท่ีท าให้เกิดผลกระทบในแง่ความสนใจในการประกวดจากกลุ่ม
ประชาชนมากข้ึน ทั้งน้ีวดัไดจ้ากการเกิดแฮชแท็ก (Hashtag) ท่ีปรากฏบนส่ือโซเชียลมีเดีย ท าให้
เกิดการคน้หา พร้อมทั้งกระจายโอกาสการเขา้ถึงกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์มาก
ยิง่ข้ึน 
 ในส่วนของกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด มองวา่สโลแกนนบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมี
แต่แกรนด์เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารการตลาด โดยส่ือความหมายท่ีเข้าใจง่าย มีความ
กระทดัรัด และเป็นการสร้างแบรนด์ของการประกวดในรูปแบบท่ีมาจากการประกวดทั้ง 77 จงัหวดั
ทัว่ประเทศ ทั้งน้ีท าใหเ้กิดความแปลกใหม่เม่ือเปรียบเทียบกบัการประกวดในระดบัเดียวกนั 
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 ทั้งน้ีผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกับสโลแกน นับจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์ พบขอ้มูลมี
ความสอดคลอ้งกนัว่า กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ก าลงัใช้สโลแกนดงักล่าวเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาด เพราะจดจ าไดง่้าย ส่ือความหมายตรงตวัและชดัเจน ทั้งยงัถือเป็น
การสร้างแบรนดข์องกิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์
 5.1.3.5 กิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดก์บัการขบัเคล่ือนธุรกิจและสังคม 
 กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์สามารถท าให้เกิดการขบัเคล่ือนธุรกิจและ
สังคม ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ กิจกรรมการประกวดท่ีมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจน และ
ขยายแบรนด์ไปทัว่ทั้งประเทศผา่น 77 จงัหวดั ผลของการจดัการประกวดจึงสามารถท าให้เกิดการ
ขบัเคล่ือนในดา้นต่างๆ โดยกลุ่มกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และผูอ้  านวยการกองประกวด
ประจ าจงัหวดั มองวา่กิจกรรมการประกวดท่ีจดัข้ึนในระดบัจงัหวดั สามารถขบัเคล่ือนธุรกิจภายใน
จงัหวดัได้ ขยายโอกาสให้กบัธุรกิจขนาดย่อมในจงัหวดั ทั้งน้ีด้านภาพรวมของจงัหวดั สามารถ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่งเสริมด้านวฒันธรรม สร้างภาพลักษณ์ให้กับจงัหวดั และสร้างความ
ภาคภูมิใจใหก้บัคนในจงัหวดั  
 ขณะท่ีกลุ่มคณะกรรมการตดัสินการประกวด ซ่ึงอยูใ่นบริบทของผูส้นบัสนุนกิจกรรม
การประกวด มองว่าการเลือกสนับสนุนกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์มาจากความ
ชดัเจนดา้นนโยบายของกองประกวด ท่ีมุ่งมัน่สนบัสนุนอตัลกัษณ์และบทบาทของผูห้ญิง ทั้งน้ีผล
ของการสนบัสนุนท าให้แบรนด์ของผูส้นบัสนุนเกิดการรู้จกัไปพร้อมกบัแบรนด์ของมิสแกรนด์
ไทยแลนด ์
 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาวิจยั ในมุมมองของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด์กบัการขบัเคล่ือนธุรกิจและสังคม พบขอ้มูลวา่การเขา้มาร่วมสนบัสนุนกิจกรรมการประกวด
ท าให้ช่ือเสียงของแบรนด์เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน ดา้นธุรกิจและดา้นสังคมในระดบัจงัหวดั สามารถ
ขบัเคล่ือนธุรกิจภายในจงัหวดั ขยายโอกาสให้กบัธุรกิจขนาดยอ่ม ส่งเสริมวฒันธรรม ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว สร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัจงัหวดั และสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัคนในจงัหวดั 
 
5.2  อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มต่างๆ อนัไดแ้ก่ กลุ่มกอง
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และผูอ้  านวยการกองประกวดประจ าจงัหวดั กลุ่มคณะกรรมการ
ตดัสินการประกวด และกลุ่มผูเ้ขา้ประกวดท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศ ซ่ึงสามารถแบ่งการอภิปราย
ผลการวิจยัในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ ลกัษณะอตัลกัษณ์ความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 
บทบาทของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม และบทบาทของ
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กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในฐานะพื้นท่ีในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
         1. ลกัษณะอตัลกัษณ์ความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์  
 อตัลกัษณ์ความงามในแบบของมิสแกรนด์ไทยแลนด์มีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีเกิดข้ึนจาก
การประกวด โดยส่ือสารผา่นตวัผูเ้ขา้ประกวดซ่ึงมีการเลือกน าเสนออตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นดา้นใดดา้น
หน่ึงของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึนกบัตวัเอง เปรียบเสมือนการสร้างอตัลกัษณ์ให้
ตนเองแตกต่างจากคนอ่ืนๆ มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kathryn Woodward (1997, อา้งถึง
ใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546) ท่ีกล่าวไวว้่า อตัลกัษณ์คือส่ิงท่ีท าให้เรารู้ตวัเองว่าเราคือใคร เป็น
คุณลกัษณะเฉพาะตวัท่ีตอ้งการสร้างใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง และความโดดเด่นบางประการ และยงั
สอดคลอ้งกบัความหมายของอตัลกัษณ์ท่ีระบุไวใ้น คมชดัลึก (2551) วา่อตัลกัษณ์หมายถึง ลกัษณะ
เฉพาะตวัของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงลกัษณะเฉพาะตวัน่ีเอง เป็นหัวใจส าคญัท่ีท าให้บางคน บางกลุ่มมี
ความแตกต่างและโดดเด่นกว่าคนอ่ืนทัว่ไป ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีคุณลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคล สังคม 
ชุมชน หรือประเทศ เช่น ศาสนา เช้ือชาติ ภาษา และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีลกัษณะไม่ทัว่ไปคือ
ลกัษณะท่ีแตกต่างไม่เหมือนกบัคนอ่ืนๆ ส าหรับตวัผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์การน าเสนอ
ตวัตนผ่านอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของตนเอง เป็นกระบวนการสร้างและส่ือสารความแตกต่างท่ี
สามารถท าใหไ้ปสู่เส้นทางการเป็นผูช้นะส าหรับการประกวดได ้จะเห็นไดจ้ากผลของการประกวด
ท่ีผ่านมา สาวงามท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศ จะเป็นสาวงามท่ีมีความงามอนัโดดเด่น มีอตัลักษณ์
เฉพาะตวับางอยา่งท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนทัว่ๆไป ส าหรับการส่ือสารและแสดงออกทางอตัลกัษณ์นั้น
บนเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์มีการแสดงอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของปัจเจกส่วนบุคคล ท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น หนา้ตา สรีระร่างกาย สีผิว 
ถือวา่มีส่วนส าคญัท่ีติดตวัผูเ้ขา้ประกวดมา  
 แต่ในขณะเดียวกันบทเวทีการประกวดยงัเป็นพื้นท่ีในการส่ือสารและแสดงออก
ของอตัลกัษณ์ทางสังคม (Social Identity) เพราะผูเ้ขา้ประกวดแต่ละคนมาจากตวัแทน 77 จงัหวดัทัว่
ประเทศ เป็นการมาพร้อมกบัอตัลกัษณ์ของจงัหวดัท่ีตนเองสังกดั ซ่ึงถูกหล่อหลอมดว้ยวฒันธรรม 
ขนบท าเนียม และจารีตประเพณีบางประการ ทั้งยงัปรากฎการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามทางสังคม
ผา่นการแต่งกายชุดประจ าชาติของผูเ้ขา้ประกวด ซ่ึงถือวา่เป็นการก าหนดอตัลกัษณ์ทางสังคมท่ีจะ
บอกว่าผู ้เข้าประกวดมาจากจังหวดัใด ซ่ึงการส่ือสารก็จะเน้นจุดเด่นของแต่ละจังหวดั เช่น 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ บุคคลส าคญั ประเพณี วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม เป็นตน้  
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        2. บทบาทของผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงาม  
 การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ยงัถือว่ามีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมอตัลกัษณ์
ความเป็นเพศหญิงของผูเ้ขา้ประกวด เพราะเป็นการท าให้บทบาทความเป็นเพศหญิงไดส่ื้อสารและ
มีความโดดเด่นผา่นรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในการประกวด ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในเพศสรีระท่ี
มี ทั้ งยงัท าให้สังคมเห็นคุณค่าของเพศวิถีและเพศสภาพของความเป็นหญิงด้วยสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ เรืองฟ้า บุราคร (2550) ท่ีพบขอ้มูลวา่ อตัลกัษณ์ทางเพศ (Sexual Identity) สามารถแบ่ง
วิถีแห่งเพศได ้3 ค าคือ เพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ โดยเพศสรีระเป็นอตัลกัษณ์ท่ีติดตวัทุกคน
มาตั้งแต่ก าเนิด เพศวถีิเป็นอตัลกัษณ์ท่ีมาจากค่านิยม บรรทดัฐานและระบบความคิด ส่วนเพศสภาพ
เป็นส่ิงท่ีไดรั้บอิทธิพลจากสังคมเป็นตวัก าหนด ส าหรับการประกวดมิส  แกรนด์ไทยแลนด์ท าใหผู้ ้
เขา้ประกวดได้ส่ือสารถึงอตัลกัษณ์ทางเพศผ่านรูปร่าง หน้าตา ความมัน่ใจ จริต และความกล้า
แสดงออก ทั้งน้ีกิจกรรมการประกวดยงัพบการใชว้จันภาษาและอวจันภาษาท่ีผูเ้ขา้ประกวดมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเพื่อการส่ือสารอตัลกัษณ์ของตนเองออกมา โดยการใชว้จันภาษา คือการส่ือสารทาง
ภาษาพูด ท่ีจะต้องมีความชัด เจน ชัดถ้อยชัดค า  มั่นใจในน ้ า เ สียง  และต้องสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได ้ในส่วนอวจันภาษา ถือวา่มีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากการส่ือสารของ
การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ เป็นการส่ือสารผา่นทางสรีระร่างกาย สายตา ท่าทาง สีหนา้ ซ่ึง
เป็นการส่ือสารด่านแรกท่ีจะท าให้กลุ่มผูรั้บสาร เขา้ใจในส่ิงท่ีผูเ้ขา้ประกวดตอ้งการส่ือสาร ทั้งน้ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร (Communication) ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นจุฬาวิทยานุกรม ว่า 
สาร (Massage) สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ วจันภาษา (Verbal Massage) และ อวจันภาษา 
(Nonverbal Massage) ซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคญัในการก าหนดสาร ท่ีจะส่งไปยงักลุ่มผูรั้บสารให้เขา้ใจ
ตรงกนั ทั้งน้ีผูส่้งสารและผูก้  าหนดสาร คือผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ จะส่ือสารผ่านทาง
กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ซ่ึงตอ้งการท่ีจะท าให้กลุ่มผูรั้บสาร อยา่งกองประกวด 
คณะกรรมการ และผูช้ม เขา้ใจถึงการส่ือสาร ทั้งน้ีองคป์ระกอบต่างๆ ในการส่ือสารดา้นอตัลกัษณ์
จะปรากฎอยูใ่นรูปแบบของการประกวด เช่น การเดินแฟชัน่โชว ์การแนะน าตวั เป็นตน้ สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ธานี ช่ืนคา้ (2555) ท าการวิจยัเร่ือง ศึกษาอตัลกัษณ์ของเกยใ์นภาพยนตร์ พบวา่การ
แสดงออกทางกิริยาท่าทาง การแต่งกาย และการใช้ภาษา เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสดงออก
ถึงอตัลกัษณ์ตวัตนของเกยท่ี์เกิดข้ึนในภาพยนตร์ แต่เป็นเพียงการน าเสนอเพื่อความสนุกสนาน ต่าง
จากอตัลกัษณ์ตวัตนของเกยใ์นสังคมท่ีมีทั้งแสดงออกอยา่งชดัเจนและไม่ชดัเจน 
 ความงามท่ีเกิดข้ึนจากการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นส่ิงท่ีผ่านกระบวนการ
สร้างและส่ือสารของผูเ้ขา้ประกวด โดยการเลือกอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของตนเองมาเพิ่มคุณค่าความ
งามให้เกิดข้ึน ซ่ึงความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญัหลาย
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ส่วน ความงามดา้นภายนอก เป็นส่ิงท่ีทุกคนสามารถพบเห็นและสัมผสัไดด้ว้ยการมองรูปลกัษณ์
ภายนอก เป็นส่ิงท่ีวา่ดว้ย หนา้ตา ผิวพรรณ ทรวดทรง ส่วนสูง น ้ าหนกั ความงามภายนอกตอ้งดูสม
ส่วน ความงามดา้นจิตใจก็จะวา่ดว้ยเร่ืองของลีลาท่าทางและจริตท่ีแสดงออกมา ซ่ึงความงามขา้งใน
น้ีจะเป็นตวัก าหนดความงามท่ีจะแสดงออกมาภายนอก ส่วนความงามดา้นความรู้ เป็นส่ิงท่ีวา่ดว้ย 
ทศันคติ การศึกษา และไหวพริบปฎิภาณ ด้านน้ีจะเป็นส่ิงท่ีวดัความพร้อมด้านการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า และเป็นการสร้างคุณค่าให้สังคมยอมรับว่าสวยแลว้ก็ฉลาด อีกส่วนคือความงามดา้น
เคร่ืองประดบั เป็นความงามท่ีวา่ดว้ยเร่ืองการแต่งหนา้ท าผม และชุดท่ีสวมใส่ ซ่ึงถือวา่มีส่วนส าคญั
อีกดา้น เพราะการท าให้ผูเ้ขา้ประกวดนั้นดูโดดเด่น การแต่งหนา้ท าผม หรือสวมใส่ชุดท่ีสวยงาม ก็
จะเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้ผูเ้ขา้ประกวดนั้นมีความมัน่ใจในความงามของตนมากข้ึน ทั้งยงัเป็น
การเพิ่มโอกาสท่ีจะไดรั้บรางวลัประเภทการแต่งกายสวยงามดว้ย องคป์ระกอบท่ีกล่าวมาทั้ง 4 มิติ
ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งใช้ในการประกวดเพื่อให้ผูเ้ขา้ประกวดมีความ
โดดเด่นและแตกต่าง จนสามารถพิชิตรางวลัชนะเลิศได ้องคป์ระกอบดา้นความงามท่ีกล่าวมานั้น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรกรณ์ เสรีฉนันฤกษ ์(2551) ท่ีระบุวา่ องคป์ระกอบความงามของผูห้ญิง
เป็นส่ิงท่ีว่าด้วยเร่ืองของความงามท่ีสังคมก าหนดและประเมินคุณค่าความงาม สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ความงามทางกายภาพ (Body) ความงามทางจิตใจ (Mind) ความงาม
ทางความรู้ (Knowledge) และความงามแบบประดบั (Carapace) ทั้ง 4 องคป์ระกอบถูกสร้างมาเพื่อ
เป็นเคร่ืองช้ีวดัมาตรฐานความงามของผูห้ญิง  
 แต่อยา่งไรก็ตามในเร่ืองของความงามเป็นส่ิงท่ีข้ึนอยูก่บัความรู้สึก ความรู้สึกเก่ียวกบั
ความงามทั้งหมดเกิดจากประสบการณ์ ความรู้ หรือส่ิงท่ีเป็นแนวโนม้ของสังคมเป็นผูก้  าหนด มีการ
เปล่ียนแปลงไดต้ามยคุสมยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุปัจจุบนัท่ีมีความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลย ีมีการ
ยอมรับเร่ืองการศลัยกรรมความงามมากยิ่งข้ึน ท าให้ความงามท่ีเป็นค่านิยมในสังคมมีการล่ืนไหล
อยูต่ลอดเวลา สอดคลอ้งกบัท่ี อารี สุทธิพนัธ์ (2532, อา้งถึงใน องัคเรศ บุญทองลว้น, 2539, น.16-
17) ไดใ้ห้ความหมายของความงามไวว้า่ ความงามคือค่านิยมท่ีเกิดจากความรู้สึกภายในของมนุษย์
มากกว่าเกิดจากเหตุผลหรือความรู้ เป็นเร่ืองของภายนอก เป็นเร่ืองของความเพลิดเพลิน และ
สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามค่านิยมของสังคม  
 อยา่งไรก็ตามความงามในแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนด์มีการล่ืนไหลไปตามแนวโนม้ของ
สังคม แต่จะให้คุณค่าความงามของผูห้ญิงดว้ยค าวา่ “สวยพร้อมใช้” ท่ีมีนิยามวา่ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
ขาวและหน้าตาดี เพียงมีเรือนร่างท่ีสมส่วน บุคลิกภาพดี มีเสน่ห์ท่ีโดดเด่น มีความกลา้แสดงออก 
และมีความมัน่ใจในตวัเอง ก็จะสามารถสวยไดใ้นแบบมิสแกรนดไ์ทยแลนดไ์ด ้
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 ในส่วนของผูก้  าหนดความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ บทบาทส าคญัอยู่ท่ีกอง
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ซ่ึงอยู่ในบริบทของผูจ้ ัดการประกวด มีหน้าท่ีในการก าหนด
กฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงมีส่วนร่วมในการคดัเลือกผูช้นะการประกวด อีกส่วนคือผูเ้ขา้
ประกวดท่ีมีบทบาทส าคญัในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ผา่นตวัผู ้
เขา้ประกวดเอง ทั้งน้ีคณะกรรมการการตดัสินเป็นเพียงผูร่้วมตดัสินใจในการคดัเลือกผูเ้ขา้ประกวด
เท่านั้ น ขัดแย้งกับงานวิจัยของ สุพัตรา กอบกิจสุขสกุล (2531)  ท่ีระบุว่า ถึงบทบาทของ
คณะกรรมการตดัสินการประกวดว่า เป็นผูช้ี้ขาดในการตดัสินว่าผูเ้ขา้ประกวดคนไหนจะไดรั้บ
ต าแหน่ง ซ่ึงคณะกรรมการจะมีเกณฑ์พิจารณาตามท่ีกองประกวดเป็นผูก้  าหนด โดยคณะกรรมการ
ท่ีมาตดัสินจะมาจากหลากหลายอาชีพ เกณฑก์ารตดัสินการประกวดส่วนใหญ่จะพิจารณาจากความ
งาม อาทิ ใบหนา้ สัดส่วน บุคลิกภาพ รวมไปถึงความสามารถพิเศษท่ีของผูเ้ขา้ประกวด ทั้งน้ีจะเห็น
ไดว้่าคณะกรรมการตดัสินการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ลว้นมาจากผูส้นบัสนุนกิจกรรมการ
ประกวด ซ่ึงเป็นการไดรั้บการตอบแทนจากกองประกวด อยา่งไรก็ตามผลการตดัสินก็จะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินของกองประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ 
 กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ถือเป็นพื้นท่ีส าคญัในฐานะท่ีท าให้ผูห้ญิง
ไทยได้แสดงออกและส่ือสารความงามท่ีตนเองมี ได้แสดงศกัยภาพในด้านต่างๆ ทั้งยงัเป็นการ
ส่งเสริมบทบาทความเป็นผูห้ญิงในสังคมไทย ขณะเดียวกนัการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ก าลงั
ท าหนา้ท่ีในการสร้างค่านิยมและทศันคติใหม่ๆ เก่ียวกบัการมองความงามของผูห้ญิงท่ีเปล่ียนแปลง
ไป เพราะการตดัสินใหผู้เ้ขา้ประกวดท่ีมีความโดดเด่นมากท่ีสุดเป็นผูช้นะเลิศการประกวด โดยมิได้
ยึดหลกัค่านิยมในอดีตท่ีนางงามจะตอ้งมีความหนา้แป้น อกใหญ่ สะโพกผาย แต่การประกวดก าลงั
สร้างค่านิยมใหม่ๆ ท่ีเป็นสากลมากข้ึน คือมีรูปร่างคลา้ยนางแบบ สูง ผอม และดูมาดมัน่ เป็นส่ิงท่ี
ท าให้คนมองความสวยท่ีเปล่ียนแปลงไป สอดคล้องกบังานวิจยัของ นนนิตา ตั้งไพบูลยท์รัพย์ 
(2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองอตัลกัษณ์ความงามของผูห้ญิงภายใตว้าทกรรมความสวยเท่ากบัความ
ผอม ท่ีผลการวิจยัพบว่า ผูห้ญิงไทยในสังคมให้คุณค่ากบัความงามท่ีมาจากรูปร่าง ท่ีจะตอ้งผอม 
เพื่อปกป้องตวัเองจากสังคม และสามารถแสดงตวัตนในสังคมได ้จึงท าให้นางงามท่ีเขา้ประกวด
จะตอ้งมีหุ่นท่ีดีแบบนางแบบ บุคลิกภาพดี มีเสน่ห์ และมีอตัลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่น  
        3. บทบาทของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในฐานะพื้นที่ในการส่ือสารอัต
ลกัษณ์ความงาม 
 การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งเพราะการจดักิจกรรมการ
ประกวดท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากการประกวดในเวทีระดับเดียวกัน กล่าวคือ กิจกรรมการ
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ใช้รูปแบบการประกวดท่ีสาวงามมาจาก 77 จงัหวดั ใช้วิธีการขาย
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ลิขสิทธ์ิการประกวดไปสู่ตวัแทนของแต่ละจงัหวดั ท าให้เกิดต าแหน่งผูอ้  านวยการกองประกวด
มิสแกรนด์ประจ าจงัหวดั (PD) และเกิดต าแหน่งสาวงามมิสแกรนด์ประจ าจงัหวดันั้นข้ึน การ
ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์มีการใชรู้ปแบบเวที แสงสี เสียง การเดินแฟชัน่โชว ์และการแนะน า
ตวัผูเ้ขา้ประกวดโดยสร้างสรรค์ทุกอย่างให้มีอตัลกัษณ์ และมีมาตรฐานความเป็นสากล จึงท าให้
ในช่วงระยะเวลาอันสั้ น การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้เป็นท่ี รู้จัก ทั้ งน้ียงัส่งผลต่อ
ผูส้นบัสนุนการประกวดท่ีมีการสนบัสนุนอย่างต่อเน่ือง การถ่ายทอดสดภาพการประกวดได้รับ
ความนิยม ขณะเดียวกนัในโซเชียลมีเดียก็เกิดความกระแสการใชแ้ฮชแท็ก (Hashtag) กบัสโลแกน 
“นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์” เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการประกวด ถือวา่สโลแกน
ดงักล่าวก าลงัท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดของกิจกรรมการประกวด ท่ีส่ือสารไป
ยงักลุ่มเป้าหมาย โดยมีความหมายท่ีตรงตวัและชดัเจน สอดคลอ้งกบัแนวคิดคิดเก่ียวกบักิจกรรม
พิเศษ (Special Event) ของ Kotler, P.& Keller (2008) ท่ีได้อธิบายความหมายของค าว่า กิจกรรม
พิเศษ (Special Event) ไวว้่าเป็นกิจกรรมท่ีจดัรายการข้ึนเพื่อตอสนองในการส่งเสริมการขาย มี
ขอ้เสนอพิเศษในรูปแบบต่างๆ หรือการจดักิจกรรมข้ึนเน่ืองในโอกาสพิเศษ และกิจกรรมนอก
สถานท่ีท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคมีส่วนในการเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นดว้ย ทั้งยงัมีความสอดคลอ้งกบัท่ี วิรัช 
ลภิรัตนกุล (2540) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบักิจกรรมพิเศษ (Special Event) ไวว้า่ กิจกรรมพิเศษถือเป็นส่ือ
และเคร่ืองมือส าคญั ซ่ึงใชใ้นดา้นการประชาสัมพนัธ์อีกประเภทหน่ึง เพราะนอกเหนือจากเคร่ืองมือ
ต่างๆ อาทิ หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ อาจกล่าวไดว้า่กิจกรรมพิเศษ (Special Event ) เป็นการจดั
งานท่ีถูกสร้างข้ึนโดยจะมีการก าหนดวตัถุประสงค์และการออกแบบรูปแบบกิจกรรมไวอ้ย่าง
ชดัเจน เพื่อท าการส่ือสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม มีเป้าหมายเพื่อการ
สร้างภาพลกัษณ์และส่งเสริมการตลาดให้กบัผูจ้ดังาน ในขณะท่ีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์
เป็นการจดัการประกวดท่ีท าให้ผูช้มนั้นต่ืนตาต่ืนใจตลอดเวลา มีการพฒันาการออกแบบเวที แสงสี 
เสียง และการแสดงโชวต่์างๆ ท่ีสร้างความสนุกสนานน่าติดตาม ซ่ึงมองวา่เป็นการสร้างมูลค่าในกบั
กิจกรรมการประกวดและส่งผลต่อผูส้นบัสนุนการประกวด ทั้งน้ีกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์
ไทยแลนด์ถือเป็นกิจกรรมพิเศษประเภทการประกวดนางงาม (Beauty Contest) จดัข้ึนเพื่อยกย่อง
สตรีเพศ ซ่ึงให้คุณค่าความงามท่ีไม่เพียงแค่ลกัษณะทางกายภาพและความสามารถเท่านั้น แต่ให้
คุณค่าความงามท่ีบุคลิกภาพ การแสดงออก ทศันคติ และการแต่งกายประกอบด้วย ซ่ึงมีความ
ขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ ทวนินัท ์คงคราญ (2531) ท่ีระบุวา่การประกวดนางงาม (Beauty Contest) 
คือกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อยกย่องสตรีในอีกรูปแบบหน่ึง แมจ้ะเน้นในแง่ของความงามทางกายภาพ
มากกวา่ความสามารถ ซ่ึงการประกวดนางงามเป็นการยกยอ่งสตรีอยา่งจริงจงัมากหรือนอ้ยเพียงใด 
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สามารถมองไดจ้ากภาพสะทอ้นทางส่ือมวลชนในสังคมยุคต่างๆ ถือวา่การประกวดมิสแกรนดไ์ทย
แลนดน์ั้น ไดใ้หคุ้ณค่าความงามจากปัจจยัหลายดา้นประกอบเขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสมลงตวั 
 อตัลกัษณ์ความงามของผูเ้ขา้ประกวดท่ีสวมใส่ชุดประจ าชาติสามารถท่ีจะส่ือสารทาง
วฒันธรรมได ้อตัลกัษณ์ความงามไม่ไดเ้ป็นเพียงเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดเพียงอยา่งเดียว 
แต่ความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก าลงัท าหน้าท่ีในการส่ือสารทางวฒันธรรม และขนบ
ท าเนียบประเพณี โดยการจดัการประกวดรูปแบบท่ีสาวสวยมาจาก 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ เป็นการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของแต่ละจงัหวดั ส่งเสริมการท่องเท่ียว และท่ีส าคญัเป็นการผลักดันและ
เผยแพร่วฒันธรรมของแต่ละจงัหวดั ทั้งน้ีกิจกรรมในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ท่ีมีส่วน
ช่วยส่งเสริมวฒันธรรมจงัหวดั คือการจดัการประกวดรอบชุดประจ าชาติ การท่ีแต่ละจงัหวดัท าการ
ออกแบบ ตดัเย็บ ชุดประจ าชาติของจังหวดัตนเอง ซ่ึงน าเอาจุดเด่นของจังหวดั อาทิ สถานท่ี
ท่องเท่ียว โบราณสถาน โบราณวตัถุ วีรบุรุษ บุคคลส าคญั สัญลักษณ์ ค าขวญั มาเป็นความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบชุดประจ าชาติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวดัเป็นอย่างมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน (2554) ท่ีได้ท  าการวิจัยเร่ือง เพลงกับ
วฒันธรรม : กรณีศึกษาการเช่ือมโมงอตัลกัษณ์และวฒันธรรมชุมชนผา่นบทเพลงของศิลปินลา้นนา 
ซ่ึงพบว่าเพลงก าลงัมีบทบาทส าคญัในการสอดแทรกและส่ือสารอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและอตั
ลกัษณ์ดา้นภาษาของชาวลา้นนาได ้อยา่งไรก็ตามผลของการประกวดชุดประจ าชาติ หากเป็นผูช้นะ
จากการประกวดชุด ชุดดงักล่าวก็จะถูกน าไปใช้สวมใส่ในการประกวดบนเวทีระดบันานาชาติ 
เท่ากบัวา่เป็นการเผยแพร่วฒันธรรมของจงัหวดัใหส้ายตาคนทั้งโลกไดเ้ห็นดว้ย 
 จากรูปแบบกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ท่ีมีการขายลิขสิทธ์ิให้กับ
ตวัแทนจงัหวดัทั้ง 77 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย เกิดนิยาม “กระจายความสวยขยายโอกาส” ท าใหส้าว
งามท่ีอยูใ่นต่างจงัหวดัไดเ้ขา้ถึงกิจกรรมการประกวดนางงามมากข้ึน ก่อนหนา้น้ีเป็นท่ีทราบกนัดีวา่
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย การจดัการประกวดนางงามในเวทีต่างๆ มกัจะถูก
จดัข้ึนท่ีกรุงเทพมหานคร การเดินทางมาร่วมประกวดของสาวงามจากต่างจงัหวดัก็อาจจะติดปัญหา
ไม่สามารถมาเข้าร่วมการประกวดได้ อาจจะเน่ืองจากการเดินทางและปัจจยัอ่ืนๆ ดงันั้นการท่ี
จดัการประกวดในระดบัจงัหวดัเปรียบเหมือนการเขา้ไปเคาะประตูบา้นเพื่อคน้หาสาวงามท่ีกระจาย
อยูท่ ัว่ทั้งประเทศ ทั้งน้ีเวทีในระดบัจงัหวดัยงัเป็นพื้นท่ีในการหยบิยื่นโอกาสใหม่ๆ ใหก้บัสาวงามท่ี
ไม่เคยร่วมประกวดไดก้ลา้เขา้มาประกวด เพราะเวทีในระดบัจงัหวดัส่วนใหญ่จะจดัโดยคนในพื้นท่ี 
คณะกรรมการ สถานท่ีจดังาน รวมถึงผูเ้ขา้ประกวด ก็เป็นส่ิงท่ีคุน้เคยอยู่แลว้ ทั้งน้ียงัมองว่าการ
จดัการประกวดรูปแบบ 77 จงัหวดัถือเป็นการส่งเสริมบทบาทความเป็นผูห้ญิงในระดบัทอ้งถ่ินให้
กลา้แสดงออก และมีพื้นท่ีในการส่ือสารศกัยภาพความเป็นผูห้ญิงออกสู่สายตาคนในสังคม 
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 ในมิติของธุรกิจและการขยายธุรกิจไปสู่ชุมชน กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนดก์ าลงัท าหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนธุรกิจภายในจงัหวดั การจดัการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์
ประจ าจงัหวดัทั้ง 77 จงัหวดั ก่อใหเ้กิดการขยายโอกาสทางดา้นธุรกิจ ท าใหแ้บรนดภ์ายในทอ้งถ่ินมี
เวทีส าหรับการประชาสัมพนัธ์แบรนด์ของตนเองให้เป็นท่ีรู้จกั นอกจากน้ีการก าหนดรูปแบบการ
จดังาน สถานท่ีจดังาน เงินรางวลั ลว้นเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ อาทิ 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยประจ าจงัหวดั หน่วยงานประชาสัมพนัธ์จงัหวดั องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั ส่วนภาคเอกชน อาทิ ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม ร้านอาหาร คลินิกเสริมความงาม สินคา้
ความสวยความงาม ร้านเสริมสวย ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีก าลงัใชกิ้จกรรมการประกวดมิสแกรนด์
ในระดบัจงัหวดัเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนและขยายธุรกิจของตน  
 
5.3  ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
       ผลการศึกษาวจิยัในงานวิจยัเร่ือง “การส่ืออตัลกัษณ์ความงามของมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 
ผา่นกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์” ผูว้ิจยัพบขอ้คน้พบท่ีเป็นประโยชน์สามารถท่ีจะ
น าไปใชใ้นการเรียนการสอน การน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป รวมทั้งสามารถ
น าผลการวิจยัประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรมการประกวดนางงาม ดงัมีรายละเอียดขอ้เสนอแนะ
ต่อไปน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิยเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 
                   5.3.1.1. ผลการวิจัยสามารถน าไปบูรณาการเพื่อการเรียนการสอนด้านส่ือสาร
การตลาดเชิงกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ในมิติของอตัลกัษณ์และวฒันธรรม ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก
การผสมผสานระหวา่งอตัลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีส่ือสารผา่นทางกิจกรรมพิเศษ (Special Event) 
                   5.3.1.2. ผลการวิจยัสามารถน าไปพฒันาการเรียนการสอนดา้นส่ือสารการตลาด โดย
การใชอ้ตัลกัษณ์และวฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร ซ่ึงจะท าให้เกิดมิติใหม่ในการเลือกใช้
เคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเฉพาะเจาะจงกบักลุ่มเป้าหมาย
มากยิง่ข้ึน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิยเพ่ือผู้ประกอบการด้านกจิกรรมการประกวดนางงาม 
         5.3.2.1. ผลการวิจยัสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดและสร้างสรรค์รูปแบบ

ของกิจกรรมการประกวดนางงามได ้อาทิ เพิ่มรางวลัดา้นบุคลิกภาพ รางวลัดา้นอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 
รางวลัชุดประจ าชาติส่งเสริมวฒันธรรม รางวลัแนะน าตวัยอดเยี่ยม ทั้งน้ีจะส่งผลให้กิจกรรมการ
ประกวดมีส่วนส าคญั ในการส่งเสริมบทบาทความเป็นผูห้ญิง 
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        5.3.2.2. ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์เพื่อสร้างเป็นเกณฑ์ในการตัดสินการ
ประกวดนางงาม ทั้งระดบัจงัหวดั และการประกวดระดบัประเทศได้ ซ่ึงการก าหนดเกณฑ์การ
ตดัสินมาจากผลการวิจยัในประเด็นความงามในแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ เช่น สร้างเกณฑ์การ
ประเมินผลด้วยปัจจยัต่างๆ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ บุคลิกภาพ ทศันคติ การแต่งกาย และ
คุณลกัษณะเฉพาะตวั            

         5.3.2.3. ผลการวิจยัสามารถน าไปเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจทางการตลาด เพื่อ
น าเสนอสปอนเซอร์ท่ีสนใจเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมการประกวด ทั้ งน้ีเพื่อให้สปอนเซอร์
พิจารณาความเหมาะสมและช่องทางการน าเสนอแบรนด์ของตนผ่านตวัผูเ้ขา้ประกวด เพราะการ
ประกวดสามารถท าใหอ้ตัลกัษณ์ความงามของผูห้ญิงกลายมาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาด 

        5.3.2.4. ผลการวิจยัสามารถน าไปเป็นคู่มือในการเตรียมความพร้อม ส าหรับผูเ้ข้า
ประกวดท่ีก าลงัเขา้ร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ เพราะผลการวิจยัระบุถึงความงามใน
แบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ท่ีผูเ้ขา้ประกวดควรจะรู้ ทั้งน้ีในผลการวิจยัยงัปรากฎความตอ้งการของ
กองประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดซ่ึ์งเป็นส่ิงท่ีผูเ้ขา้ประกวดควรจะเตรียมความพร้อม 

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
         5.3.3.1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษากบักลุ่มผูรั้บสารหรือกลุ่มผูช้มการ

ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ เพราะเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บสารจากผูเ้ขา้ประกวดและจากกิจกรรมการ
ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์ 

         5.3.3.2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาเทปบนัทึกภาพกิจกรรมการประกวด
มิสแกรนด์ไทยแลนด์เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์อตัลกัษณ์ความงาม การล่ืนไหลของอตัลักษณ์
ความงามท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์

        5.3.3.3.ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารอตั
ลกัษณ์ความงามท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารผา่นชุดประจ าชาติของผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์
ทั้ง 77 จงัหวดั 

        5.3.3.4. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาเก่ียวกบัความคาดหวงัของกลุ่มผูช้ม
การประกวดท่ีมีต่อการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามจากตวัผูเ้ขา้ประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 
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แบบสัมภาษณ์ในการวจัิย 
เร่ือง “การส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามผ่านกจิกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์” 
 
  1. นิยามค าวา่ความสวย ความงาม ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์เหมือนหรือแตกต่างจากเวที
การประกวดอ่ืนอยา่งไร 
  2. ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมเป็นผูก้  าหนดความงาม แต่ในการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 
ใครเป็นผูก้  าหนดความงามและอตัลกัษณ์ของมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์
  3. ในฐานะผูอ้  านวยการกองประกวด คณะกรรมการ และผูเ้ขา้ประกวด ท่านคิดว่าผูเ้ขา้
ประกวดมีบทบาทในการส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามในแบบฉบบัมิสแกรนดไ์ทยแลนดอ์ยา่งไร 
  4. ท่านคิดว่าอตัลกัษณ์ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ มีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่อย่างไร 
ทั้งก่อนท่ีจะไดรั้บต าแหน่ง และหลงัจากการไดรั้บต าแหน่ง 
  5. พื้นท่ีของกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์มีบทบาทอย่างไรบ้าง ในการ
ส่ือสารอตัลกัษณ์ความงามของมิสแกรนดไ์ทยแลนด์ 
  6. กิจกรรมการประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์มีบทบาทในสร้างการรับรู้ ทศันคติ ค่านิยม 
ความเช่ือ เก่ียวกบัความงามในแบบฉบบัมิสแกรนด์ไทยแลนด์ หรือความงามในยุคปัจจุบนัหรือไม่
อยา่งไร  
  7. เคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรมพิเศษ (Special Event) แต่ละเคร่ืองมือ
ใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ะไรบา้ง เช่น การเดินแฟชัน่โชว ์มงกุฎ แบล็คกราว แสงสี เสียง การแนะน าตวั 
และวาทกรรมการ “นบัจากน้ีทุกพื้นท่ีมีแต่แกรนด์” เป็นกระบวนการสร้างการรับรู้อตัลกัษณ์ของ
การประกวดมิสแกรนดไ์ทยแลนดห์รือไม่อยา่งไร 
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ตารางผลการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2556 

 
 ตารางผลการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2557 

 
 ตารางผลการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2558 

 
 
 
 

ล าดับ ช่ือต าแหน่ง ช่ือผู้เข้าประกวด 
1. มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2556 ญาดา เทพนม 
2. รองชนะเลิศอนัดบั 1 กณิการ์ ภูศรี 
3. รองชนะเลิศอนัดบั 2 ธญัพร ศรีเสน 
4. รองชนะเลิศอนัดบั 3 กีรติกา สวา่งแจง้ 
5. รองชนะเลิศอนัดบั 4 โสภาวรรณ วรุิฬหมาศ 

ล าดับ ช่ือต าแหน่ง ช่ือผู้เข้าประกวด 
1. มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2557 ปรภสัสร ดิศยด์ ารง 
2. รองชนะเลิศอนัดบั 1 ศศิ สินทว ี
3. รองชนะเลิศอนัดบั 2 อนญัญา มงคลไทย 
4. รองชนะเลิศอนัดบั 3 ภทัราพร หวงั 
5. รองชนะเลิศอนัดบั 4 วรางคนาง วฑุฒยากร 

ล าดับ ช่ือต าแหน่ง ช่ือผู้เข้าประกวด 
1. มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2558 รัตติกร ขนุโสม 
2. รองชนะเลิศอนัดบั 1 ธาราทิพย ์สุขดรุณพฒัน์ 
3. รองชนะเลิศอนัดบั 2 บุญญาณี สังขภิ์รมย ์
4. รองชนะเลิศอนัดบั 3 ชลธิชา อ่ิมจรรยา 
5. รองชนะเลิศอนัดบั 4 ศกลวรรณ แซ่เตียว 
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 ตารางผลการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2559 

 
 ตารางผลการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจ าปี 2560 

 
ท่ีมา :  http://www.missgrandthailand.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
 
 

 
 

   
 

 
 

ล าดับ ช่ือต าแหน่ง ช่ือผู้เข้าประกวด จังหวดัสังกดัผู้เข้าประกวด 
1. มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2559 สุภาพร มะลิซอ้น สงขลา 
2. รองชนะเลิศอนัดบั 1 ชชัฎาภรณ์ กิมากรณ์ ราชบุรี 
3. รองชนะเลิศอนัดบั 2 อาทิตยา คุณนะลาภทัร สิงห์บุรี 
4. รองชนะเลิศอนัดบั 3 พิณิชา กิจเกษมพงศา ชลบุรี 
5. รองชนะเลิศอนัดบั 4 อญัชนา อาจกล่อม เพชรบุรี 

ล าดับ ช่ือต าแหน่ง ช่ือผู้เข้าประกวด จังหวดัสังกดัผู้เข้าประกวด 
1. มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์2560 เปมิกา ปาสิเนตต้ี กระบ่ี 
2. รองชนะเลิศอนัดบั 1 ฉตัร์ณลิณ โชติจิรวราฉตัร ก าแพงเพชร 
3. รองชนะเลิศอนัดบั 2 ศรุชา นิลจนัทร์ ประจวบคีรีขนัธ์ 
4. รองชนะเลิศอนัดบั 3 ทวพีร พร้ิงจ ารัส จนัทบุรี 
5. รองชนะเลิศอนัดบั 4 กมลรัตน์ ทานนท ์ ศรีสะเกษ 

http://www.missgrandthailand.com/
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายวรพงษ ์ปลอดมูสิก 
 
ประวติัการศึกษา  ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ สาขาการส่ือสารการตลาดและตราสินคา้ 
   มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
ประสบการณ์ท างาน ผูส่ื้อข่าวดา้นการเมือง 
   ครีเอทีฟรายการโทรทศัน์ดา้นการเกษตร 
   ฝ่ายผลิตรายการ บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ  ากดั (มหาชน)
   ครีเอทีฟรายการ MOM CLUB บริษทั อสทม. จ ากดั (มหาชน) 

หวัหนา้โปรดิวเซอร์สถานีโทรทศัน์ช่อง MAYA CHANNEL 
   ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารการตลาด บริษทั มิราเคิลบิวต้ี (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

ผูจ้ดัการฝ่าย EVENT MARKETING บริษทั ฟิต แอดดิค จ ากดั 
 

เกียรติประวติั  รางวลั กินรีทอง ปี 2559 ดา้นส่ือสารมวลชน 
   รางวลั ลูกกตญัญู ปี 2559  

จากสมาคมสโมสรวฒันธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 
รางวลั AEC TOP AWARD ปี 2559 ดา้นส่งเสริมการศึกษา 
รางวลั สยาม มโนรี ปี 2560 ดา้นผูบ้  าเพญ็ประโยชน์แก่สังคม 
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