
งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1674 

โครงการสร้างสรรค์ส่ือโฆษณาเส้ือกล้ามทอมบอย “มิสเตอร์ทอมส์” 
 

The Advertising Media Project for Lesbian Tank Tops: Brand Mr.Toms 
 

นรากร อมรฉตัร* และ ณฐัทินี ราชประสิทธ์ิ 
 

Narakorn Amornchat* and Natthinee Rajprasit 
 

ภาควิชานวัตกรรมการโฆษณา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย 
Department of Advertising, College of Communication Arts, Rangsit University, Pathum Thani, Thailand 

*Corresponding author, E-mail: narakor28@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
โครงการสร้างสรรคส่ื์อโฆษณาเส้ือกลา้มทอมบอย “มิสเตอร์ทอมส์” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มูลของเส้ือ

กลา้มทอมบอย และสร้างสรรคส่ื์อโฆษณาให้กบัเส้ือกลา้ม“มิสเตอร์ทอมส์”  โดยกลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารคือ กลุ่ม
เพศทางเลือกหญิงรักหญิง กระบวนการด าเนินงานคือ การรวบรวมขอ้มูลเส้ือกลา้มทอมบอยจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ
ขอ้มลูผลิตภณัฑเ์ส้ือกลา้มมิสเตอร์ทอมส์จากเจา้ของสินคา้ และขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคหญิงรักหญิงจ านวน 5 คน โดย
ใชว้ิธีสนทนากลุ่ม เม่ือไดข้อ้มูลแลว้จึงมาก าหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์ส่ือโฆษณาและผลิตส่ือโฆษณาจ านวน       
5  ช้ิน ไดแ้ก่ 1) ตราสินคา้ 2) บรรจุภณัฑ ์3) แฟนเพจเฟสบุ๊ค 4) ป้ายนามบตัร 5) ภาพโฆษณาในนิตยสารดิจิตอล และ
ไดน้ าผลงานดงักล่าวไปทดสอบก่อนน าไปใชจ้ริง โดยทดสอบกบัเจา้ของสินคา้ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ และ
ผูบ้ริโภคกลุ่มหญิงรักหญิง พบวา่ ตราสินคา้มีความเรียบง่ายใชโ้ทนสีด าและเนน้ท่ีสัญลกัษณ์ชายหญิงหลากสีท่ีส่ือถึง
เพศทางเลือก ในส่วนของบรรจุภณัฑแ์ละป้ายนามบตัร ใชว้สัดุกระดาษและผา้ท่ีเป็นสีในโทนด าและน ้ าตาล เรียบง่าย 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการรณรงคง์ดใชถุ้งพลาสติก และในดา้นของส่ือโฆษณาไดใ้ชช่้องทางของแฟนเพจเฟสบุ๊คและ
นิตยสารดิจิตอล เพราะส่ืออินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการติดต่อส่ือสารระหวา่งกลุ่มหญิงรักหญิง (ปรารณีย ์จงรักษ ์และ 
อนุชา ทีรคานนท์, 2557 : 54) โดยเป็นช่องทางในการน าเสนอสินคา้และรีวิวการใชง้านสินคา้ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ี
ผูใ้หส้มัภาษณ์เสนอแนะวา่ควรน าเสนอภาพของสินคา้ใหมี้ความหลากหลายมากกวา่น้ี 
 

ค ำส ำคญั: การสร้างสรรค์ส่ือโฆษณา เส้ือกล้ามทอมบอย 

 
Abstract 

This project purposes were to study the information about lesbian tank tops and to create an advertising 
media for lesbian tank tops “Mr.Toms”.The target group is an alternative gender,women love women(lesbian)..The 
working process included information gathered from the secondary data, the product information from the product 
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owner and the information from 5 key informants by in-depth interview.The creative media concept was defined 
from information analysis.- and presentation through 5 key advertising media; 1) logo, 2) packaging, 3) social 
media, 4) name card label tag, and 5) digital magazine.The project evaluations were conducted by asking open-
ended questions about finished lay-out before it was launched, with the owner of lesbian tank tops “Mr.Toms”, the 
design specialist and the target group.The result revealed that the logo was very simple  black color focusing on the 
LGBT symbol which represents the alternative gender group.For packaging and name tag,they were made from 
paper and cotton,showing good idea to support the global environmental campaign to reduce the usage of plastic. 
The media channel including Facebook,line,Instagram and digital magazine are suitable for this project because the 
communication through the Internet has an influence on lesbian.-(Paranee Chongrak,Anucha Thirakanon.- 2557: 54)  
as the product information and product review of the target.In addition,the comment also mentioned that the product 
photos should show more alternative colors in every advertising media. 

 
Keywords: Advertising media creation, Lesbian tank tops 

 
1.บทน า 

เพศทางเลือก คือบุคคลท่ีมีความตอ้งการทางเพศกบับุคคลท่ีมีเพศเดียวกนัหรือต่างเพศกนั ซ่ึงเกิดไดท้ั้งผูห้ญิง
และผูช้าย ในอดีตยงัไม่มีการสรุปไดว้า่การเกิดเพศทางเลือกนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร แต่ไดส้ันนิษฐานวา่เกิดจากการ
เล้ียงดูเป็นปัจจยัหลกั เพศทางเลือกคือ กลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศหรือในภาษาองักฤษเรียกกลุ่มบุคคลน้ีวา่
กลุ่ม LGBT ปัจจุบนัเพศทางเลือกเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในสังคม ท าให้กลุ่มคนเพศทางเลือกมีบทบาทในสังคมมาก
ข้ึนทั้งในและต่างประเทศ  

ส าหรับเพศทางเลือกท่ีโครงงานน้ีมุ่งจะศึกษาคือกลุ่ม Transman คือกลุ่มหญิงรักหญิงท่ีมีลกัษณะขา้มเพศเป็น
ชายหรือท่ีเรียกวา่ทอมบอย มีลกัษณะการแสดงออกคลา้ยคลึงกบัเพศชายรวมไปถึงการแต่งกายเลียนแบบเพศชาย มี
การปกปิดหนา้อกเพ่ือใหแ้บนราบ ในอดีตมกัจะนิยมใชผ้า้รัดหนา้อกหรือท่ีเรียกวา่สเตย ์เป็นผา้ผืนใหญ่มีตะขอใหป้รับ
ระดบัความกระชบัได ้ขอ้ดีคือ ใส่ง่ายไม่ยุง่ยาก ปรับความกระชยัได ้ขอ้เสียคือ ไม่ค่อยยืดหยุน่ ขอบยางดา้นในอาจท า
ใหผ้ิวระคายเคืองและการบีบรัดของสเตยอ์าจท าใหก้ลา้มเน้ือบริเวณหนา้อกอกัเสบ บวมแดง และมีอาการคนัร่วมดว้ย 

ในปัจจุบนัผลิตภณัฑใ์นทอ้งตลาดท่ีตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเพศทางเลือกท่ีเป็นทอม มีจ านวนนอ้ย
และเป็นสินคา้เฉพาะกลุ่มท่ีมีโอกาสท าก าไรไดสู้ง แต่ไม่ค่อยมีตวัผลิตภณัฑใ์ห้เลือกมากนกัในผลิตภณัฑป์ระเภทชุด
ชั้นในของทอม ซ่ึงรูปแบบของผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในของทอมแตกต่างจากชุดชั้นในสตรีตรงท่ี ชุดชั้นในสตรีพยายามท า
ให้หนา้อกดูใหญ่ข้ึนแต่ในทางกลบักนัชุดชั้นในทอมพยายามท าให้หนา้อกดูเล็กลงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้เพ่ือท าให้
ตนเองไม่ดูเป็นผูห้ญิง ซ่ึงหน้าอกเป็นเสมือนส่วนเกินท่ีทอมทุกคนไม่อยากมีและพยายามท าทุกวิถีทางเพื่อปกปิด
ส่วนเกินน้ีออกจากชีวติใหดู้เหมือนผูช้ายใหม้ากท่ีสุด (ชยนนัท์ จงเจริญชยัสกุล และพิทกัษ ์ศิริวงศ.์2556:737) จากการ
สนทนากลุ่มกบักลุ่มหญิงรักหญิงจ านวน 5 คน พบวา่การเลือกใชชุ้ดชั้นในนั้นจะตดัสินใจซ้ือเอง โดยหาขอ้มูลจากใน
อินเทอร์เน็ต โดยเลือกซ้ือยี่ห้อท่ีเป็นท่ีนิยมคือ Secant และ Tom Chic เน่ืองจากมีความหลากหลายในรูปแบบทั้งแบบ
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คร่ึงตวัและเต็มตวั มีทั้ งแบบซิปและตะขอขา้ง และมีจุดจ าหน่ายตามห้าง สามารถไปลองได้และสั่งซ้ือได้จากทาง
อินเทอร์เน็ต สอดคลอ้งกบัการสืบคน้ขอ้มูลอยา่งไม่เป็นทางการในเพจการซ้ือขายเส้ือกลา้มทอม พบวา่ ทั้ง 2 ยี่หอ้เป็น
ยีห่อ้ท่ีทอมนิยมเป็นอนัดบัตน้ๆ  การตดัสินใจซ้ือก็จะพิจารณาจากคุณสมบติัในการท าให้หนา้อกแบนราบ เก็บหนา้อก
ไดม้ากท่ีสุด เก็บเนินอก และรูปแบบของเส้ือ ซ่ึงกลุ่มผูใ้ห้สมัภาษณ์เคยใชใ้นลกัษณะสเตยรั์ดหนา้อกมาก่อน เม่ือมาใช้
เส้ือกลา้มทอม ท่ีมีรูปแบบเป็นซิปดา้นขา้ง และมีแบบตะขอ จึงลองเปล่ียนมาให้เป็นเส้ือกลา้ม เพราะสามารถท่ีจะใส่
เส้ือเช้ิตทบัและเปิดหนา้อกให้เห็นเส้ือกลา้มได ้หรือใส่เส้ือกลา้มกบักางเกงยนีส์ได ้ซ่ึงถา้ใชเ้ป็นสเตยต์อ้งใส่เส้ือปกปิด
ไวเ้ท่านั้น นอกจากน้ี เส้ือกลา้มมีความยืดหยุน่กวา่ ไม่บีบรัดแน่นเหมือนกบัสเตย ์ดงันั้นจึงเปล่ียนมาใชเ้ส้ือกลา้มทอม
แทนการใชส้เตย ์ 

เส้ือกลา้มทอมบอย “มิสเตอร์ทอมส์” เป็นเส้ือกลา้มทอมท่ีใชเ้น้ือผา้ฝ้ายแบบ Dry Soft มีคุณสมบัติในการ
ระบายอากาศไดดี้ เพราะเป็นโครงสร้างผา้ 2 ชั้น (Double Layer) ความช้ืนและเหง่ือจะถูกดูดซับจากผา้ชั้นในอย่าง
รวดเร็วและจะถูกถ่ายเทไปสู่ผา้ชั้นนอก ท าให้ผิวหนงัแห้งสบาย ไม่เหนอะหนะ ขอบของเส้ือกลา้มเป็นผา้ยืดแนบไป
กบัตวั ไม่ระคายเคือง เป็นการออกแบบท่ีแกจุ้ดบกพร่องของเส้ือกลา้มทอมโดยเลือกใชเ้น้ือผา้ท่ีระบายอากาศได้ดี 
เน้ือผา้ยืดหยุน่ไปกบัสรีระและไม่ระคายเคืองเม่ือสวมใส่ ซ่ึงเส้ือกลา้มทอมบอย “มิสเตอร์ทอมส์” เร่ิมจ าหน่ายผา่นทาง
เฟสบุ๊คแต่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั เน่ืองจากยงัไม่เคยท าการส่ือสารใดๆ 

จากท่ีกล่าวมาข้างตน้ ผูศึ้กษาท าให้ผูศึ้กษาตอ้งการสร้างสรรค์ส่ือโฆษณาเส้ือกลา้มทอมบอย “มิสเตอร์
ทอมส์” ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มเป้าหมายหญิงรักหญิง ดว้ยลกัษณะของเส้ือกลา้มท่ีสวมใส่สบายจากเน้ือผา้ท่ีระบายอากาศ
และยืดหยุน่ไปกบัสรีระ เป็นทางเลือกให้กบักลุ่มเป้าหมาย โดยจะท าการส่ือสารผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์เป็น
หลกัเน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใหไ้ดเ้ห็นลกัษณะของสินคา้ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ 

 

 
 
 
 

 

รูปที่ 1: ผลิตภ ณฑเ์ส้ือกลา้มมิสเตอร์ทอมส์และโทนสีของเส้ือ 

2.วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดส้ร้างสรรคส่ื์อโฆษณาใหก้บัเส้ือกลา้มทอมบอย “มิสเตอร์ทอมส์”  
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3. ขั้นตอนในการด าเนินการ 
3.1 ขั้นรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือกลา้มยี่ห้อ Tomchic และ Secant    

ท่ีไดรั้บความนิยม เพ่ือศึกษารายละเอียดของสินคา้ รวมถึงการรวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลเอกสาร บทความและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเส้ือกลา้มทอมบอยเพ่ือวเิคราะห์ พฒันาต่อยอดไปสู่การปฏิบติัจริง 

 3.1.1 รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือกลา้มทอมบอยจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 
 3.1.2 ขอ้มูลเส้ือกลา้มทอมบอย “มิสเตอร์ทอมส์” จากเจา้ของสินคา้โดยการสมัภาษณ์ 
 3.1.3 ขอ้มูลผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายจากการสัมภาษณ์จ านวน 5 คนโดยคดัเลือกจาก 1) กลุ่มหญิงรัก

หญิงท่ีมีลกัษณะการแสดงออกเป็นชาย 2) เคยใชส้เตยรั์ดหนา้อกหรือเส้ือกลา้มทอมบอย 
3.2 ขั้นการวางแผนและผลิตช้ินงาน ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาใชใ้นการวางแผนดา้นการใชก้ล

ยทุธ์การส่ือสาร โดยเนน้การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในรูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงแต่ละเคร่ืองมือจะมีลกัษณะการใชง้านท่ี
สอดคลอ้งกนั โดยมีการสร้างสรรคส่ื์อโฆษณา อาทิ 1)การโฆษณา ไดแ้ก่ การออกแบบโลโก(้logo) การออกแบบบรรจุ
ภณัฑ(์packaging) การออกแบบป้ายเส้ือ(name card tag) 2)ส่ืออินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ fan page facebook,instagram, LINE 

3.3 ขั้นตอนการทดสอบผลงานโดยการสมัภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือโฆษณาท่ีผลิตข้ึน 
 3.3.1 เจา้ของสินคา้โดยสอบถามถึงรูปแบบของส่ือโฆษณากบัแนวคิดของสินคา้ 
 3.3.2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบโดยสอบถามถึงความเหมาะสมดา้นการออกแบบ 
 3.3.3 กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือทดสอบการรับรู้และประสิทธิภาพในการส่ือสารก่อนท่ีจะน าไปใชจ้ริง 

 
4. ผลการวจิยัและข้อวจิารณ์ 
 จากการศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์เส้ือกลา้มทอมบอยและกลุ่มเพศทางเลือก ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบส่ือโฆษณาเพื่อ
ใชใ้นแผนงานสร้างสรรคส่ื์อโฆษณาดงัน้ี 

1. ตราสินคา้ แนวความคิดในการออกแบบเนน้การใชโ้ทนสีด าเรียบง่าย ส่ือถือเพศทางเลือกโดยมีสญัลกัษณ์
ชายหญิงหลากสีตรงตาแมวดา้นขวาอยา่งชดัเจน ท่ีใชภ้าพแมวเน่ืองจากช่ือของสินคา้คือ มิสเตอร์ทอมส์ และทอมเป็น
ช่ือของตวัการ์ตูนช่ือดงั และตอ้งการส่ือถึงเพศทางเลือก(ผูห้ญิงท่ีอยากเป็นผูช้าย) 

 
รูปที่ 2 ตราสินคา้ 

 

2. บรรจุภัณฑ์ แนวคิดในการออกแบบเน้นความเรียบง่าย ใช้โทนสีด าและสีน ้ าตาล และ เลือกใช้วสัดุ
กระดาษและผา้ เพ่ือลดการใช้พลาสติกและสามารถน าถุงผา้ไปใช้ต่อได้ ลวดลายบนถุงผา้มีเพียงตราสินคา้ ไม่มี
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ลวดลายอ่ืน เพ่ือเป็นการตอกย  ้าตราสินคา้ใหเ้ห็นชดัเจน ส าหรับถุงกระดาษและถุงผา้น้ีใชใ้ส่เส้ือกลา้มโดยเส้ือกลา้มจะ
ใชก้ารห่อดว้ยกระดาษบางไม่ใชถุ้งพลาสติก  

 
รูปที่ 3 บรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑเ์ส้ือกลา้ม “มิสเตอร์ทอมส์” 

 
รูปที่ 4 Facebook fan page 

 
3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ Fan Page Facebook ,Instagram และ LINE แนวความคิดการออกแบบ: เป็น

ช่องทางเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัสินคา้ให้ผูบ้ริโภค และใชเ้ป็นช่อง ทางการติดต่อซ้ือขายสินคา้ แฟนเพจจะใช้
เป็นส่ือ กระจายข่าวสารให้กบัผูบ้ริโภคไดรั้บเก่ียวกบัสินคา้ ซ่ึงภายใน แฟนเพจจะประกอบไปดว้ยขอ้มูล สินคา้ หนา้
หลกัของแฟนเพจจึงออกแบบให้เห็น ผูบ้ริโภคเห็นภาพสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน โดยใชภ้าพเส้ือกลา้มทอมบอยเรียงตาม
เฉดสีเป็นภาพฉากหลกัของหนา้เพจ ในส่วนของโพสต ์จะเป็นภาพผูบ้ริโภครีวิวสินคา้และแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ 
ส าหรับอินสตาแกรมและไลน์ จะส่ือสารคลา้ยเป็นแคตตาล็อคสินคา้ และเป็นช่องทางในการติดต่อกบัผูข้ายโดยตรง 
เน่ืองจากเส้ือกลา้ม มิสเตอร์ทอมส์ ไม่มีหนา้ร้าน แต่จะเป็นการขายผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ทั้ง 3 ช่องทาง 
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รูปที่ 5 Instagram และ LINE 
 

4. ป้ายนามบัตร แนวคิดในการออกแบบคือการใช้โทนสีและวสัดุกระดาษเช่นเดียวกนักับถุงใส่เส้ือ ป้าย
นามบตัรน้ีจะใส่รายละเอียดการติดต่อร้านในช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์และเบอร์โทรศพัท์ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์
เส้ือกลา้มทอมบอยมิสเตอร์ทอมส์น้ีขายผ่านช่องทางสังคมออนไลน์เป็นหลกั วสัดุกระดาษท่ีใชเ้ป็นกระดาษสีน ้ าตาล
ธรรมชาติค่อนขา้งแขง็กวา่ถุงใส่สินคา้ เพ่ือไม่ใหฉี้กขาดง่ายและสามารถเก็บไวไ้ด ้

 
รูปที่ 6 ป้ายนามบตัร 

 

5. นิตยสาร ทอมแอค นิตยสารดิจิตอลท่ีสะท้อนไลฟ์สไตล์ของเพศทางเลือกท่ีคนทั่วไปสามารถอ่านได ้
น าเสนอทั้งในดา้นแฟชัน่ ไลฟ์สไตล ์เทคโนโลย ีชอ้ปป้ิง สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารและคอลมัน์อ่ืนๆท่ีน่าสนใจกวา่ 
55 คอลมัน์ (magazinedee,2560:ออนไลน์) ส าหรับแนวคิดในการโฆษณาเส้ือกลา้มมิสเตอร์ทอมส์ในนิตยสารทอมแอค 
คือ การใหพ้รีเซ็นเตอร์ หรือกลุ่มเพศทางเลือกใส่เส้ือกลา้มมิสเตอร์ทอมส์ ในลกัษณะของ Fashion Advertising 
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รูปที่ 7 ภาพ fashion Advertising ในนิตยสาร ทอมแอค 
 

5. ผลจากข้อวจิารณ์ 
การศึกษาโครงการสร้างสรรค์ส่ือโฆษณาเส้ือกลา้มทอมบอย มิสเตอร์ทอมส์ ในคร้ังน้ี ได้มีการทดสอบ

ผลงานโดยวธีิการสมัภาษณ์ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นและการประเมินผลงานท่ีมีต่อช้ินงานโฆษณาท่ีไดน้ าเสนอไดแ้ก่  
5.1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ (กรรณิการ์ ขวญัประเสริฐ, 2560) ให้ขอ้คิดเห็นว่า ผลงานท่ีออกแบบมี

ความเรียบง่าย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตราสินคา้ออกแบบไดง่้ายต่อการจดจ า ใชสี้สนันอ้ยสะทอ้นใหเ้ห็นความตั้งใจท่ีจะส่ือ
วา่เป็นผลิตภณัฑ์ของเพศทางเลือก โดยเลือกใชส้ัญลกัษณ์ชายหญิงเป็นส่วนหน่ึงของตราสินคา้ ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
คือ ควรเพ่ิมลูกเล่นใหช่ื้อของตราสินคา้เห็นเด่นชดัมากยิง่ข้ึน 

5.2) เจา้ของสินคา้เส้ือกลา้มทอมบอย “มิสเตอร์ทอมส์” (มาลิตา ผกูพนัธ์, 2560) ประเมินผลงานไดว้า่ ในส่วน
ของผลิตภณัฑ์นั้น สามารถน าไปพฒันาปรับปรุงต่อไปไดเ้น่ืองจากสินคา้สามารถแกไ้ขไดต้รงจุดและตรงตามความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับบรรจุภณัฑท์ั้ง 2 แบบเป็นแนวคิดท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและเป็นการร่วม
รณรงคก์ารลดใชถุ้งพลาสติก อีกทั้งถุงกระดาษสามารถยอ่ยสลายไดง่้ายและถุงผา้ก็น าไปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อไปได ้ 

5.3) กลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน เห็นวา่ตราสินคา้มีความเรียบง่าย การใชสี้ด าเป็นพ้ืนและใชส้ัญลกัษณ์เพศ
ทางเลือกเป็นส่วนหน่ึงของโลโก ้ท าให้ดูโดดเด่นง่ายต่อการจดจ า บรรจุภณัฑใ์ชก้ระดาษและผา้เป็นวสัดุ เหมาะสมกบั
แนวคิดการลดใชพ้ลาสติกไดเ้ป็นอยา่งดี ในส่วนของการใชส่ื้อออนไลน์ ทั้ งเฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม และนิตยสาร
ดิจิตอลนั้น เหมาะสมเพราะส่ือสังคมออนไลน์เป็นช่องทางท่ีกลุ่มเป้าหมายเปิดรับและติดต่อส่ือสารมากท่ีสุด โดยรวม
ถือวา่เป็นส่ือโฆษณาท่ีสามารถส่ือสารไดดี้ 

 
6. อภิปรายผล 
 พฤติกรรมการเลือกใชชุ้ดชั้นในของกลุ่มหญิงรักหญิงนั้นจะตดัสินใจซ้ือเอง โดยหาขอ้มูลจากในอินเทอร์เน็ต 
โดยเลือกซ้ือยี่ห้อท่ีเป็นท่ีนิยม สอดคลอ้งกับผลการวิจยั(ปารณีย ์จงรักษ์.และอนุชา ทีรคานนท์. 2557: 62) ท่ีว่าส่ือ
อินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนกบัคนในสังคม เช่น เฟสบุ๊ค,อินสตาแกรม เป็นตน้ ซ่ึงในขณะน้ีเป็นท่ีนิยม
ภายในกลุ่มหญิงรักหญิงในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั  



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1681 

 การสร้างสรรค์ส่ือโฆษณาให้กบัเส้ือกลา้มทอมบอย “มิสเตอร์ทอมส์” จากการทดสอบพบว่า แนวคิดและ
รูปแบบของส่ือโฆษณามีความเรียบง่าย การใชโ้ทนสีเนน้การใชสี้ด า และใชช่้องทางการส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์
ซ่ึงเป็นส่ือท่ีนิยมของกลุ่มหญิงรักหญิง 
 
7. บทสรุป 
 โครงการสร้างสรรค์ส่ือโฆษณาเส้ือกลา้มทอมบอย “มิสเตอร์ทอมส์” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลและ
สร้างสรรคส่ื์อโฆษณาให้กบัเส้ือกลา้มส าหรับเพศทางเลือก โดยไดน้ าเสนอช้ินงานดงัน้ี 1) ตราสินคา้ 2) บรรจุภณัฑ ์   
3) เครือข่ายสังคมออนไลน์ 4) ป้ายนามบตัร 5) นิตยสารดิจิตอล ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีผูป้ระกอบการเจา้ของเส้ือกลา้ม
ทอมบอย “มิสเตอร์ทอมส์” สามารถน าไปปรับปรุงและต่อยอดผลิตภณัฑต์่อไป รวมไปถึงช้ินงานบางส่วนในเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ก็สามารถน าไปปรับใชไ้ดท้นัที 
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ผูท่ี้สนใจศึกษาผลิตภัณฑ์ส าหรับเพศทางเลือก ควรมีการศึกษาข้อมูลและสภาพตลาดอย่างละเอียด 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ดงันั้นจึงควรมีความหลากหลายของกลุ่มผลิตภณัฑใ์หม้ากยิง่ข้ึน 

2. ควรมีการสร้างสรรค์ส่ืออ่ืนๆเพ่ิมเติม และมีการกระจายจุดจ าหน่ายของสินค้าให้มีทางเลือกมาก
นอกเหนือไปจากการจ าหน่ายผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถเห็นสินคา้และไดรั้บสินคา้ในทนัที 
 3. ควรมีการท าวจิยักบักลุ่มผูบ้ริโภคหนงัจากท่ีน าส่ือโฆษณาไปใช ้เพ่ือวดัผลการรับรู้และประสิทธิผลของส่ือ 
 
8. กติตกิรรมประกาศ 
 ผูศึ้กษาขอขอบคุณ อาจารยว์ีรวฒัน์ อ าพนัสุข และ อาจารยพ์รหมพงษ ์แกว้ดวงเด่น ท่ีให้ค  าปรึกษา แนะน า 
แกไ้ขโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ขอขอบคุณ คุณมาลิตา ผูกพนั เจา้ของผลิตภณัฑเ์ส้ือกลา้มมิสเตอร์
ทอมส์และคุณกรรณิการ์ ขวญัประเสริฐ กราฟฟิกดีไซน์ บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั ท่ีให้ค  าแนะน าในการปรับปรุง
ผลงานในคร้ังน้ี 
 
9.เอกสารอ้างองิ 
ท าความรู้จกัความหมายของ LGBT-Parents One. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: http://www.parentsone.com/what-is-lgbt/ 
 [30 มีนาคม 2560]. 
เร่ืองหนา้อก เร่ืองทุกขใ์จของสาวทอม. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: http://health.campus-star.com/general/1055.html/ 
 [30 มีนาคม 2560]. 
ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ. (2556). ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือชุดชั้นในของนกัศึกษาทอม. [ออนไลน์] 
 แหล่งท่ีมา https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article. [30 มีนาคม 2560]. 
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