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        งานวิจัยนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ และภาพลักษณข์อง
รา้นมัลติแบรนดง์านศิลปะ ไดแ้ก่ ภาพลักษณ์ตราสินคา้และรา้นคา้ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภค
เชิงสญัญะของกลุม่วยัรุน่เจเนอเรชั่นแซด โดยศกึษากรณีรา้น Daddy and the Muscle Academy กบั 
I Found Something Good โดยใชร้ะเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณผ์ูป้ระกอบการ กลุ่ม
ผูบ้รโิภคเจเนอเรชั่นแซด และการสงัเกตอยา่งมีสว่นรว่มของผูว้ิจยั ผลการศกึษาพบวา่ รา้นมลัตแิบรนด์
งานศิลปะ Daddy and the Muscle Academy ดา้นการส่ือสารการตลาด ภาพลกัษณต์ราสินคา้ และ
ภาพลักษณ์ร้านค้าท่ีมีความโดดเด่นในตัวแบรนด์สูง แม้จะเป็นร้านมัลติแบรนด์งานศิลปะท่ีมี
หลากหลายแบรนดภ์ายในรา้น แต่ยงัสามารถส่ือสารน าเสนอสินคา้ตนเองและมอบประสบการณใ์ห้
ลกูคา้จดจ ารา้นเสมอ ขณะท่ีรา้น I Found Something Good มีจดุเดน่คือ ความหลายหลายและความ
เป็นระบบ เรียบง่ายและสะดวกสบายเม่ือตอ้งการเลือกซือ้สินคา้ ขณะท่ีการบริโภคเชิงสัญญะของ
ผูบ้รโิภคมองคณุคา่ดา้นประโยชนใ์ชส้อย เชน่ การใชส้มดุเพ่ือบนัทกึ ซึ่งสว่นใหญ่กลา่ววา่สินคา้มีราคา
คอ่นขา้งสงูกวา่รา้นทั่วไป แตผู่บ้รโิภคบางส่วนมองเห็นถึงความคุม้คา่และเหมาะสมกบัราคา เพราะมา
จากนกัวาดหรือลายเสน้ท่ีช่ืนชอบ ดงันัน้คณุคา่ดา้นราคาจงึถกูใหค้วามหมายนอ้ยลง แตเ่ป็นเรื่องของ



(4) 

 

การใหค้ณุค่าเชิงสญัญะกับงานดา้นศิลปะแทน อีกทัง้การบริโภคสินคา้ให้ความรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งใน
คอมมนูิตีแ้ละแสดงถึงตวัตน เชน่ จากการไดร้บัอิทธิพลวฒันธรรมเกาหลี วิธีการเรียนตาม Studygram 
และเพ่ือใหรู้ส้กึถึงการเป็นแฟนคลบัจากงานศลิปะแฟนอารต์ เชน่ ภาพวาดโปสการด์ศลิปิน รวมถึงการ
บริโภคเชิงสญัญะใหส้ินคา้เป็นสญัลักษณ ์เช่น ของขวญัแสดงความยินดี จากพฤติกรรมท่ีกล่าวมา
ทัง้หมดสอดคลอ้งกับกลุ่มวยัรุ่นเนอเรชั่นแซดท่ีใหค้ณุค่ากับงานศิลปะและความเป็นตวัเอง แสดงให้
เห็นว่าพวกเขาพรอ้มสนบัสนนุงานศิลปะ เพราะเป็นงานท่ีมีเอกลกัษณข์องนกัวาด และสามารถส่ือถึง
ตวัตนของผูบ้รโิภคไดอี้กดว้ย 
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            This research aims to study integrated marketing communication. and the image of 
the multi-brand art shop, including the brand image and the store including the signal 
consumption behavior of Generation Z adolescents by studying the case of Daddy and the 
Muscle Academy and I Found Something Good, using qualitative research protocols. from 
interviews with entrepreneurs Generation Z consumer group and the researcher's 
participatory observation.  The results showed that Daddy and the Muscle Academy multi-
brand art store is marketing communications. Brand image and the image of the store is 
highly distinctive in the brand Even though it is a multi-brand art shop with many brands inside 
the shop but also able to communicate, present their own products and provide an 
experience that customers will always remember the store. Whereas I Found Something Good 
is characterized by diversity and systematics. Simple and convenient when shopping. While 
the consumer's contractual consumption sees utilitarian value such as the use of notebooks



 

 

to record. Most of them said that the price of the product was quite higher than the general 
store. But some consumers see the value and suitable for the price because it comes from a 
favorite artist or line drawing.  Therefore, price value is given less meaning, but rather a 
symbolic value to art. In addition, the consumption of goods to feel part of the community and 
to express one's identity, for example, from being influenced by Korean culture. How to 
studyaccording to Studygram and to feel like a fan of fan art such as drawings, postcards. 
including symbolic consumption of products such as congratulatory gifts.  All the above 
behaviors are consistent with Generation Z youths who value art and self. Show that they 
support the art. because it is a unique work of an artist and can convey the identity of the 
consumer as well. 
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