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13530302: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การสร้างแบรนด์ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น “มูฟแลนด์” 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเก่ียวกับการใช้เครื่องมือต่างๆในการสื่อสารอย่างบูรณา
การเพ่ือการสร้างแบรนด์ และ สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ให้แก่ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น 
“Moveland” โดยเป็นเสื้อผ้าสไตล์แคชชวลที่สามารถใส่ได้ทั้งผู้ หญิงและผู้ชาย ซึ่ง  “Moveland” 
เป็นแบรนด์ที่เริ่มแรกเป็นร้านขายเสื้อแฟชั่นขนาดเล็ก และเนื่องจากเป็นแหล่งที่ให้รายได้และเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของผู้จัดท า ด้วยความรักและชอบในการแต่งตัวเป็นตัวส่งเสริมอยู่ก่อ นแล้วท า
ให้อยากพัฒนาและอยากเพ่ิมยอดขาย  เพ่ิมความรู้จักให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยกว้าง  ทั้งยังอยากท า ให้
แบรนด์แข็งแรงและเป็นแบรนด์ที่ติดตลาด จึงไดน้ ามาเป็นหัวข้อจุลนิพนธ์ในครั้งนี้ 

โดยผู้จัดท าเริ่มจากการศึกษาข้อมูลของร้านและท า การวิจัยหาสไตล์เสื้อผ้าของร้าน  และ
หาแนวคิดหลักท่ีแน่นอนเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาตั้งค าถามเพ่ือศึกษาหาพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าของ 
กลุ่มเป้าหมายโดย ได้ท าการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิ จากบทความข่าว
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ จ านวน 100 
ชุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ให้กลุ่มเป้าหมายที่ อายุ 18-25 ปี ทั้งเพศชายและ เพศหญิงทั้งที่เป็น
ลูกค้าของทางร้านและที่ไม่ใช่ลูกค้าของทางร้านประกอบกับการพูดคุยสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายและ
บุคลากรในธุรกิจแฟชั่นโดยตรงถึงความเป็นไปได้  ในการสร้างแบรนด์ลักษณ์นี้ขึ้นเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากและน าไปใช้ได้จริง  หลังจากข้อมูลแล้วจึงน า มา
วิเคราะห์และสรุปผลโดยใช้หลักทฤษฏีต่างๆที่ได้รวบรวมมาใช้ร่วมด้วย จากการวิจัยท าให้รับรู้ถึง
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นของกลุ่มเ ป้าหมายและความคิดเห็นต่อเสื้อผ้าลักษณะดังกล่าว  
และได้มีการวางแผนการตลาดที่ตรงกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อในปัจจุบันของกลุ่มเป้าหมายมา
ประยุกต์ใช้  ทั้งด้านโฆษณา  ประชาสัมพันธ์ทางนิตยสาร  สื่อโซเชียลมีเดียช่องวีดีโอทางยูทูป  
แอพพลิเคชั่นทางสมาร์ ทโฟน อินสตาแกรม  การใช้สื่อแนวใหม่ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ 
ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รวบรวมและสรุปผลมาทั้งหมด  โดยทุกอย่างสามารถใช้ได้จริงและประสบความส า เร็จ
อย่างที่ตั้งใจไว้ โดยผู้จัดท าหวังว่าจุลนิพนธ์ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์

อาจารย์กฤตศิลป์ เจริญธรรมโชค  ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ และช่วยเติม
เต็มในจุดอ่อนต่าง ๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการการ ตรวจจุลนิพนธ์ทุกท่าน อาจารย์ วราธร  เจนจรัส
สกุล, อาจารย์ณัทภัค  เวชกามา, อาจารย์พชรพล  สุวรรณกูฏ, อาจารย์ยุทธพันธ์ วนสาทิส ที่กรุณาให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพสามารถน าไป พัฒนาและสามารถ ใช้ได้จริง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ คณา อาจารย์คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศแ ละการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชา ความรู้ค าแนะน า และประสบการณ์ต่างๆจน
ท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ  พ่อ แม่ และญาติพ่ีน้อง  เพ่ือน ที่มอบความรัก  การดูแล ให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาจนท าให้มีความส าเร็จในวันนี้ 
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บทที่  1 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

เนื่องจากเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มเดิมในอดีตเป็น  1 ในปัจจัย 4 ของมนุษย์ที่จําเป็นต้องใช้ใน
การ ดํารงชีวิตในการปกปิดร่างกายและให้ความอบอุ่นของมนุษย์แต่เมื่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
พร้อมกับ วัฒนธรรมต่างๆ  นําพาความเจริญก้ าวหน้ามาแก่สังคมความเจริญของมนุษย์ทําให้เสื้อผ้า
และเครื่องแต่งกายเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เสื้อผ้ายังบ่งบอกถึงลักษณะของผู้สวมใส่ได้ด้วยโดยถูก
ใช้เป็นเครื่องบ่งบอกสถานะทางสังคม แก่ผู้สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นในด้านฐานะ ,ตําแหน่งหน้าที่การงาน ,
อํานาจทางสังคมไปจนถึงใช้เป็นสิ่งบ่ง บอกตัวตนแก่ผู้สวมใส่ดังนั้นมากกว่าคําว่าเสื้อผ้าจึงเป็นมากกว่า
เครื่องนุ่มห่ม “แฟชั่น” จึงได้ถูกกําหนดขึ้นเพื่อครอบ คุณสมบัติที่มากกว่าปัจจัย  4 ของเสื้อผ้า 
ลักษณะหรือแบบแผนของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของแต่ละยุคสมัย เรียกว่า สไตล์ (Style) แต่ละคนมี
สไตล์การแต่งตัวไม่เหมือนกัน เช่น บางคนชอบแต่งตัวสไตล์ พ้ังค์ (Punk) หรือเด็กสาวๆชอบสไตล์เซ็ก
ซี่ ที่ฝรั่งเรียกว่า ราซี่ (Racy or Provocative) ส่วนคําว่า เทรนด์ (Trend) คือ แฟชั่นล่าสุดที่กําลังเป็น
ที่นิยม สไตล์การแต่งตัวสามารถจําแนกได้เป็นประเภทนับไม่ถ้วน บางปร ะเภทที่เป็นที่นิยมในอดีตจน
ปัจจุบัน บางสไตล์ถือว่าล้าสมัยไปแล้วในปัจจุบัน บางสไตล์ถือว่าเป็นคลาสสิก เพราะแต่งเม่ือไร ก็ไม่
ถูกมองว่าเชยหรือตกรุ่น อย่างไรก็ตามยังมีบางสไตล์ที่เคยล้าสมัยไปแล้วอาจเวียนกลับมาเทรนด์อีก
ครั้ง ดังนั้นโดยรวม สิ่งต่างๆ และแนวทางปฏิบัติ  จะเกิดเป็นแฟชั่นได้ ก็น่าจะมีองค์ประกอบ คือ        
1.ได้รับการยอมรับในสังคม  2.มีต้นแบบที่เข้มแข็ง มีสื่อ มีการเลียนแบบ ทําตามเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจาก
สังคมชั้นสูงสู่ล่าง หรือ เกิดในสังคมชั้นเดียวกันหากมันยอมรับ 3.เกิดข้ึนและจางหายไปในช่วงเวลาสั้น  
โดยอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรยังคง เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และผู้คนหันมาให้ความสนใจในเรื่องการแต่ง
กายมากข้ึน อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูป จึงสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง เพราะมีลูกค้าแทบทุกกลุ่ม
รองรับอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว และเสื้อผ้าสําเร็จรูปจะจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย  แต่ยังมี
กลุ่มคนส่วนหนึ่งที่จะซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปอยู่เป็นประจําอยู่แล้ว ถ้าเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว จึงคาดว่า
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะได้รับผลกระทบไม่มากนักอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูปเป็น อุตสาหกรรมที่
แข่งขันกันอย่างรุนแรง เพราะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่ าสูง จึงทําให้ผู้ประกอบการต่างๆ 
หันมาต่อสู้กันเพ่ือแย่งส่วนแบ่งตลาด และเนื่องจากแบรนด์ Moveland เป็นร้าน เสื้อผ้า Casual 
style ที่สามารถใส่ได้หลากหลายโอกาส แฟชั่นสบายๆที่ใส่ได้ท้ังผู้หญิงผู้ชายเป็นร้านขายเสื้อผ้าที่
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เป็นของข้าพเจ้า  ก่อตั้งตั้งแต่ปี  2554 ซึ่งเริ่มแรกเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นธรรมดายังไม่มีแบรนด์ ที่
แน่นอนและค่อยๆพัฒนากลายมาเป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ Moveland ในทุกวันนี้ ซึ่งเป็นแบรนด์
ที่เป็น แฟชั่นรวดเร็ว  (Fast Fashion) "ความรวดเร็ว " (Speed) คือหัวใจของ  Fast Fashion ตลาด
ของเสื้อผ้าแฟชั่นในปัจจุบันแฟชั่นรวดเร็ว คือ การผสมผสานการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นและโลจิกติกส์
เข้าด้วยกัน เพ่ือสนองความต้องการและความพอใจให้แก่ผู้ซื้อ  ซึ่งต้องการเสื้อผ้าแฟชั่นแบบทันสมัย  
(Trendy) และในราคาที่ย่อมเยา  (Inexpensive) ได้อย่างรวดเร็ว Fast Fashion จะช่วยเพิ่มผลกําไร
ให้แก่ร้ านค้าได้มากกว่าการขายแบบปกติโดยแบรนด์มีจุดเด่นคือเน้นคุณภาพของเนื้อผ้าและเป็น
สินค้าท่ีทําในจํานวนไม่เยอะต่อแบบ สินค้าที่มีความเป็น Limited ทุกรุ่นหมดแล้ว จะไม่ทําซ้ํา ทําให้
ลูกค้าอยากท่ีจะติดตามและเกิดความต้องการในสินค้ามากขึ้นโดยแบบสินค้าจะมีให้ลูกค้าเลือก
หลากหลายตามแฟชั่น ซึ่งทําให้ลูกค้าสนใจและเกิดความต้องการเพราะไม่ค่อยซ้ําใครและมีคุณภาพ
ในราคาที่ไม่แพงมากนัก มีการขายผ่านหน้าร้านและผ่านตลาดออนไลน์ทําให้ลูกค้าสะดวกสบายใน
การซื้อมากขึ้น โดยในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีความเชื่อใจในระบบค้าขายออนไลน์มากขึ้น
ทําให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและเพ่ิมยอดขายมากกว่าเดิม และอยากให้ร้านมีการพัฒนาอยากท่ีจะเพ่ิม
ยอดขาย เพ่ิมความรู้จักให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยกว้าง  ทั้งยังอยากทําให้ร้านแข็งแรงและเป็นแบรนด์ที่
ติดตลาด จึงได้นํามาทําเป็นหัวข้อจุลนิพนธ์ในครั้งนี้  

ข้อมูลแบรนด์“มูฟแลนด์” 

Moveland เป็นแบรนด์ที่เป็น แฟชั่นรวดเร็ว  (Fast Fashion) "ความรวดเร็ว" (Speed) 
คือหัวใจของ Fast Fashion ตลาดของเสื้อผ้าแฟชั่นในปัจจุบันแฟชั่นรวดเร็ว คือ การผสมผสานการ
ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นและโลจิกติกส์เข้าด้วยกัน เพ่ือสนองความต้องการและความพอใจให้แก่ผู้ซื้อ  ซ่ึง
ต้องการเสื้อผ้าแฟชั่นแบบทันสมัย (Trendy) และในราคาที่ย่อมเยา (Inexpensive) ได้อย่างรวดเร็ว 
Fast Fashion จะช่วยเพิ่มผลกําไรให้แก่ร้านค้าได้มากกว่าการขายแบบปกติ Moveland เป็นเสื้อผ้าที่ 
ใส่ได้ท้ังหญิงและชายเป็น เสื้อผ้า Casual style ที่สามารถใส่ได้หลากหลายโอกาส  

กลุ่มเป้าหมาย 

1. เชิงประชากรศาสตร์ (Demographic) 

เพศหญิงและชายอายุระหว่าง 18-25 ปี ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป และมีฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับปานกลางไปจนถึงสูง 

2. เชิงจิตวิทยา (Psychographic)                                                                        
เป็นคนห่วงที่ห่วงภาพลักษณ์ สบายๆชอบการช้อปปิ้งติดตามเทรนด์ใหม่ๆชอบเที่ยว ดูหนังฟังเพลงไม่
หยุดนิ่ง สนุกกับแฟชั่นเป็นคนที่มองหาสไตล์อยู่เสมอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 

 
จุดเด่นของแบรนด์ “มูฟแลนด์” 

1. เป็นแบรนด์ที่ไม่หยุดนิ่งมีการอัพเดทสินค้าอยู่ทุกอา ทิตย์ตามแฟชั่นในราคาที่ ไม่แพง
มากนักโดยลูกค้าสามารถซ้ือได้เรื่อยๆในราคาที่เหมาะสม 

2. เป็นสินค้าที่ทําในจํานวนไม่ มากต่อแบบ สินค้าที่มีการผลิตจํานวนจํากัด ( Limited ) 
ทุกรุ่นหมดแล้วจะไม่ทําซ้ํา ทําให้ลูกค้าอยากท่ีจะติดตามและเกิดความต้องการในสินค้ามากขึ้น 

3. เป็นแบรนด์เน้นคุณภาพของเนื้อผ้ าโดยใช้ผ้าอย่างดี ในการตัด เย็บที่มีคุณภาพ แต่มี
ราคาถูกกว่าแบรนด์อ่ืน 

4. มีการขายผ่านหน้าร้านและผ่านตลาดออนไลน์ทําให้ลูกค้าสะดวกสบายในการซื้อ สินค้า
มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปถึงร้าน 

วัตถุประสงค์ 

1. ทําเพือ่สร้างแบรนด์และการรับรู้ให้กับร้านเสื้อผ้าแฟชั่น “มูฟแลนด์” 
2. เพือ่วางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับร้านเสื้อผ้าแฟชั่น “มูฟแลนด์” 
3. เพ่ือทําการวิจัยพฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภค 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับแบรนด์ “มูฟแลนด์”การ SWOT ของร้าน
และศึกษาข้อมูลในตลาดเสื้อผ้า และรวบรวมข้อมูลทางด้านกลุ่มเป้าหมาย และ คู่แข่งของร้านศึกษา
และวิจัยหาข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและทําการวิเคราะห์และสรุปผลโดยใช้หลักทฤษฏีต่างๆ  

2. สร้างเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดวางแผนการสื่อสารการตลาดให้กับแบรนด์ 
3. ศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  โดยค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆการวางตําแหน่งเพ่ือหาข้อได้เปรียบและจุดด้อยพร้อมกับกําหนดบุคลิกภาพของสินค้า 

2. ดําเนินการวิจัย  ทําวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนงาน
การสื่อสารทางการตลาดทําวิจัยและรวบรวมข้อมูลจํากกลุ่มเป้าหมาย 

ผลวิจัย สรุปข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่รวบรวมมาวิเคราะห์และสรุปผล” 
3. วิเคราะห์และประเมินทางเลือก  เกี่ยวกับรูปแบบก ารสื่อตราสินค้าผ่า นการสื่อสาร

การตลาดที่เหมาะสมกับแบรนด์ 
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4. เสนอแบบร่าง  แนวทาง และ แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและช่องทางในการ
สื่อสารตราสินค้า 

5. สร้างสรรค์ผลงานจริง โดยออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
6. สรุปผลการดําเนินงาน และจัดทําเอกสาร  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถสร้างสรรค์เสื้อผ้าแบรนด์“มูฟแลนด์”เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของผู้บริโภค 
2.แบรนด์  “มูฟแลนด์ ” เป็นที่รู้จักในวงกว้างของตลาดเสื้อผ้าและเป็นที่รู้จักของ

กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมมากข้ึนและสามารถที่จะกระตุ้นยอดขายของร้านให้เพิ่มขึ้น 
3. สามารถนําข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาจา กการวิจัยมาประยุกต์ใช้จริงได้และสามารถ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารการตลาดและสามารถท่ีจะกระตุ้นยอดขายของร้านให้เพิ่มขึ้น 

แผนการด าเนินงาน 

ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล          

  ออกแบบแบบสอบถามและดําเนินการวิจัย          

  ประเมินผลและรวบรวมข้อมูลพร้อมสรุปผล          

  วางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด ์“มูฟแลนด”์          

  นําเสนอแผนการและผลงานสร้างสรรค ์
  และปรับปรุงแก้ไข 

         

  สรุปผล          

  จัดทําเอกสาร          
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นิยามศัพท์ 

แบรนด์ (Brand) หมายถึง สิ่งที่แสดงออกถึงความคิด  สัญลักษณ์ หรือรูปแบบ ซึ่งเป็น
การจํา แนกให้เห็นถึงสินค้า  หรือบริการของผู้ขายหรือกลุ่มของผู้ขายที่แสดงความแตกต่างจากคู่
แข่งขัน รวมถึงภาพลักษณ์และความคาดหวังที่ลูกค้ามีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร 

แฟชั่น (Fashion) หมายถึง กระแสนิยมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและยุคสมัย  แต่
สามารถสะท้อนความเป็นบุคคล เพศ สถานะทางสังคม อาชีพ อัตลักษณ์ รสนิยม ความเป็นกลุ่ม  ฯลฯ 
ของแต่ละบุคคลได้  สิ่งที่น่าสนใจก็คือแฟชั่นทําให้การซื้อเสื้อผ้าไม่ใช่เพียงแค่การหาเ ครื่องนุ่งห่มมา
ปกปิดร่างกายเช่นในอดีตอีกต่อไป (จีรานุช ภิรมย์ภักดี, SINGHA LIFE) 

แฟชั่นเร่งด่วน (Fast fashion) หมายถึง เสื้อผ้าที่ถูกผลิตอย่างรวดเร็ว ราคาถูก
ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการเป็นผู้นําแฟชั่นก่อนใคร  

     รูปแบบ (Design) หมายถึง รูปแบบของสไตล์ ในแต่ละสไตล์ จะมี การออกแบบให้มี
รายละเอียดปลีกย่อยที่ แตกต่างกันไปได้มากมายหลายรูปแบบ และแน่นอนว่าทั้งหมดนั้นยังเป็นสไตล์
เดียวกัน เช่น เสื้อเชิ้ตอาจมีรูปแบบรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน ส่วนที่ทําให้เกิดความแตกต่างได้แก่
แขนเสื้อ ปกเสื้อ กระเป๋าเสื้อ แต่ทั้งหมดก็ยังคงเป็นเสื้อเชิ้ตอยู่นั่นเอง (อัจฉรา วรรณสถิต, 2545 ) 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่น “Moveland” นั้นมีแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัย 

ที่เก่ียวข้องต่างๆ  ที่น ามาอ้างถึงวิธีคิดและแนวทางการด าเนินงาน  เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงความคิด
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น  การรับสื่อและทัศนคติที่มีต่อสินค้ารวมถึงแรงจูงใจในของ
กลุ่มเป้าหมาย จนสามารถน าข้อมูลมาท าให้เกิดการสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า 
2. แนวคดิและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
3. แนวคิดการท าตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 
4. แนวคิดหลักของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หรือ IMC   (Integrated 

Marketing Communication) 
 
1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า 

    1.1 ความหมายของตราสินค้า 
วิทวัส ชัยปาณี ให้มุมมองค าจ ากัดความของแบรนด์ไว้ว่า แบรนด์เป็นมุมมองจาก ผู้บริโภค

มากกว่า ต้องเป็น “ความรู้สึก”ของผู้บริโภคยามได้ยินชื่อแบรนด์หรือเห็นตราสัญลักษณ์  โลโก้ ฉลาก
ของบรรจุภัณฑ์ ว่าคิดและเชื่อว่าสินค้าแบรนด์นั้นให้คุณประโยชน์  คุณค่า บุคลิกภาพ หรือให้อะไรกับ
เขาได้บ้าง 

เดวิด โอกิลวี่ เป็นบุคคลแรกท่ีให้ค าจ ากัดความของแบรนด์ไว้ว่า  แบรนด์ คือสัญลักษณ์ท่ี
ซับซ้อน คือผลรวมที่จับต้องไม่ได้จากการที่ได้เห็นรูปร่างหน้าตาภายนอกของสินค้า  การได้ยินชื่อ  การ
ได้สัมผัสบรรจุภัณฑ์ และราคา การได้รับรู้ประวัติความเป็นมา  และชื่อเสียงที่แบรนด์นั้นสั่งสมเรื่อยมา
และความรู้สึกที่มีต่อวิถีทางที่แบรนด์นั้นโฆษณาไว้  เป็นสิ่งที่ถูกก าหนดขึ้นจากความรู้สึกโดยรวมของ
ผู้ใช้ และประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ใช้ที่ได้สัมผัสกับแบรนด์นั้นมา  ( Philip Kotler 1991 Principles 
of Marketing ) แบรนด์จะให้ ความหมายได้ถึง  4 ระดับด้วยกันคือรูปร่าง  หน้าตาภายนอก
คุณประโยชน์  คุณค่า และบุคลิกภาพ  หากบริษัทใดยังให้ควา มส าคัญของแบรนด์เพียงแค่ชื่อของมัน  
นั้นแสดงว่าไม่เข้าใจแบรนด์เลยความหมายของแบรนด์ 4 ระดับ คือ 

- คุณสมบัติ ( Attributes ) คือรูปร่างหน้าตาภายนอกที่ผู้บริโภคจดจ าแบรนด์นั้นได้เช่น 
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โลโก้ชื่อ สีสัน รูปร่างของบรรจุภัณฑ์  
- คุณประโยชน์ ( Benefits ) คือคุณประโยชน์ที่จับต้องได้ของผลิตภัณฑ์นั้นในความรู้สึก

ของผู้บริโภคเช่น รสชาติอร่อย สระผมแล้วไม่มีรังแค ซักผ้าแล้วขาวเป็นต้น 
- คุณค่า (values) คือคุณค่าท่ีไม่สามารถจับได้โดยตรง แต่ผู้บริโภคมีความรู้สึกกับ 

แบรนด์นั้นได้เช่น ความรู้สึกน่าเชื่อถือ รู้สึกม่ันใจเพราะอยู่มานาน 
- บุคลิกภาพของแบรนด์ คือบุคลิกภาพที่ให้กับผู้ใช้แบรนด์นั้น และคิดว่าคนอ่ืนจะมองดู 

ตัวเองแบบนั้น เช่น ดูเป็นวัยรุ่น ดูมีสไตล์ ดูเป็นคนรวย 
ดลชัย บุณยะรัตนเวช (2552) ได้กล่าวไว้ว่า แบรนด์ในยุคปัจจุบันกลายเป็นกระบวนการที่ 

องค์กร ชื่อสินค้าหรือภาพลักษณ์ได้ประสานพลังกันด้วยองค์ประกอบแห่งคุณค่าแรงผลักดัน และค า 
กล่าวเฉพาะตัว อย่างเช่น ความเป็นหนุ่มสาว อิสระเป็นตัวของตัวเอง ความเชื่อถือได้เสมอ และการ 
แสดงความสามารถ องค์ประกอบของคุณค่าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญและกลายเป็นคุณค่าของ 
แบรนด์ (Brand Equity) ที่จะต้องเก็บรักษารวมทัง้สร้างเสริมต่อยอดผ่านกาลเวลาในทุกๆสื่อ และ 
การจัดวางสินค้า รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

Brand Equity 
คือมูลค่าของแบรนด์ที่สั่งสมมา  เราสามารถแบ่ง  Equity ของแบรนด์ออกเป็น  6 บริเวณ

ด้วยกัน คือ 
1. Product Equity สินค้านั้นมีคุณภาพเชิงกายภาพดี และเป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคแค่ไหน  
2. Image Equity ในแง่ของภาพลักษณ์ แบรนด์แข็งแกร่งเพียงใดเก่ียวเนื่องกับใคร 
3. Goodwill Equity ความเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมของแบรนด์  
4. Customer Equity มีฐานของลูกค้ามากน้อยแค่ไหน เป็นใครบ้าง 
5. Channel Equity ช่องทางที่ผู้บริโภคมีโอกาสได้พบปะกับแบรนด์ ย่อมหมายถึง 

ความสัมพันธ์ที่มีต่อการซื้อสินค้าปัจจุบันยังรวมถึงโอกาสที่เอเย่นต์ผู้ค้าปลีก (Retail) 
ได้มีโอกาส ได้พบเห็นด้วย เช่น การไปปรากฏให้เห็นบนเว็บไซต์ หรือ E-commerceฯลฯ 

6. Visual Equity รูปลักษณ์ท่ีมองเห็น แรกเห็นก็สามารถรู้ได้ทันทีว่า เป็นยี่ห้ออะไร 
เช่น เห็นสีแดงนึกถึงโค้ก  เห็นสีฟ้านึกถึงเป๊ปซี่  เป็นต้น สินค้าบางแบรนด์จะมี  Brand Equity ที่
เข้มแข็งทั้ง 6 ประการ บางแบรนด์บางจุดแข็งแต่  บางจุดยังอ่อน  ดังนั้น ในการสร้างแบรนด์จะต้อง
ตรวจสอบ Equity ทั้ง 6 ประการ โดยน าไป 
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันประกอบการพิจารณาด้วย (วิทวัส ชัยปราณี 2546: 12) 
    1.2 องค์ประกอบของแบรนด์ 
          1.2.1 ชั้นนอก The Tangible Assets เป็นส่วนที่แสดงความเป็นเป็นผลิตภัณฑ์  product 
อันได้แก ่รูปร่างหน้าตาภายนอก (attributes )กับคุณประโยชน์ (benefits) 
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          1.2.2 ชั้นกลาง The Intangible Assets เป็นส่วนที่แสดงความรู้สึกท่ีผู้คนมีต่อแบรนด์นั้น  
ได้แก่คุณค่า ( values )และบุคลิกภาพ ( Personality ) 
          1.2.3 ชั้นใน The Essence or Brand DNA เป็นส่วนที่ท าให้แบรนด์นั้นมีความแตกต่างจาก
คู่แข่ง จนท าให้ผู้คนตัดสินใจเลือกแบรนด์นี้เป็นประจ า 
    1.3. การสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าของแบรนด์ 
          1.3.1 ความหมายของคุณค่าของแบรนด์หรือแบรนด์ดีเอ็นเอ (Brand Core value /Brand 
DNA ) เควิน เคลเลอร์ 1998 Strategic Brand Management ให้ความหมายไว้ว่า  แบรนด์ดีเอ็นเอ
คือ มนตราแห่งแบรนด์  หรือมนต์เสน่ห์ของแบรนด์ที่สามารถชี้ชัดได้ว่าแบรนด์นั้นมีความโดดเด่น
อย่างไร มนตราเป็นสิ่งที่ผู้คนจะจดจ าไปแสนนาน  ดังนั้นค าบรรยายถึงมนตราแต่ละแบรนด์ควรจะสั้น  
กระชับ ความหมายเฉียบเมื่อต้องการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ต้องแน่ใจว่าเราได้หยิบยื่นวัตถุดิบที่ 
ถูกต้องไปให้กับผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะเก็บเก่ียวประสบการณ์รวม (Total experiences) รอบๆตัว 
แบรนด์และไปสร้างแบรนด์ในความรู้สึกของเขาเอง  โดยสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในใจ
ผู้บริโภคนั้นก็คือสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของแบรนด์หรือ Brand DNA ที่ท าให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือแบรนด์นั้น 
อย่างมีศรัทธาโดยอาจจะเป็นองค์ประกอบใดของแบรนด์ก็ได้ระหว่าง คุณสมบัติ ( Attributes) 
คุณประโยชน์ (Benefits) คุณค่า (Values) บุคลิกภาพ (Personality) 
    1.4 เอกลักษณ์ของแบรนด์ 

เอกลักษณ ์คือสิ่งที่ถ่ายทอดข่าวสารจากองค์กรไปยังผู้คนในลักษณะ จากภายในสู่ 
ภายนอก (inside out) เป็นสิ่งที่ควบคุมได้เหมาะส าหรับการเริ่มต้นวางสินค้าใหม่  การน าเสนอ       
แบรนด์ใหม่  การเปิดตัวองค์กรครั้งแรก  และการกลับมาครั้งใหม่ของสินค้า  (Relaunching 
/rebranding) แต่ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ผู้คนรับข่าวสารผ่านเอกลักษณ์และประสบการณ์รวมแล้วน าไป
วาดภาพแบรนด์หรือองค์กรไว้ในสมอง 
          1.4.1 เอกลักษณ์ท้ัง 4 หรือ 4P’s 
- สมบัติขององค์กร (Properties) คือทรัพย์สินต่างๆขององค์กรที่ได้ลงทุนหาซื้อมาเข้ามา  และปรากฏ
ให้เห็นต่อสายตาผู้บริโภคเช่นอาคารส านักงาน โรงงานร้านค้า รถส่งของเป็นต้น 
- สินค้าขององค์กร (Products) คือตัวสินค้าและบริการที่องค์กรจะให้แก่ลูกค้าได้ 
- การน าเสนอ  (Presentations) คือรูปแบบของสินค้า  รูปร่างหน้าตาที่สัมผัสได้จากภายนอก  เช่น   
โลโก ้ฉลาก ป้าน บรรจุภัณฑ์ กระดาษห่อ รวมถึงเสียงเพลงและบรรยากาศต่างๆที่ผู้คนสัมผัสได้ 
- การเผยแพร่  (Publications) คือการส่งข่าวสารไปยังลูกค้าในรูปแบบของ  การสื่อสารต่างๆเช่น  
โฆษณา ไดเรกเมล แคตตาล๊อก แผ่นพับเป็นต้น 
     1.5 การสร้างแบรนด์ 4 มิต ิ
วิทวัส ชัยปาณี แห่งบริษัท Creative Juice \\ G1 จ ากัด (2546: 46-55) น าเสนอ 
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กระบวนการสร้างตราสินค้า 4 มิต ิ(4 D – Branding Process) ซึ่งประกอบด้วยการค้นพบความจริง 
ใน 4 มิต ิเป็นการค้นหาความต้องการอย่างแท้จริงที่อยู่ภายในจิตใจของลูกค้าและมองสิ่งรอบตัวให้ 
ครบทุกมิติได้แก่ 
            1.5.1 Discovery คือขั้นตอนในการค้นพบเรื่องราวของแบรนด์จากการศึกษาและวิเคราะห์ 
ความรู้จากมิติทั้ง 4 ที่อยู่รอบแบรนด์ได้แก ่

     - การวิเคราะห์สภาพตลาดโดยรวม (Market) 
     - การวิเคราะห์ผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง (Customer) 
     - การวิเคราะห์องค์กรผู้ท าการตลาด (Corporate) 
     - การวิเคราะห์แบรนด์คู่แข่งในตลาด (Competitions) 

            1.5.2 Disruption คือขั้นตอนการค้นหา Brand Idea ที่โดดเด่นแตกต่าง เพ่ือเป็นการ 
แตกแยก Brand Idea ของตนเองออกมา ให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ และออกจากวิธี 
ธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆ 
            1.5.3 Disparity คือการกระจายข่าวสารของ Brand ไปยังลูกค้าเป้าหมาย เป็นขั้นตอน ที ่
น าเสนอBrand Idea กระจายไปสู่ผู้บริโภคซึ่งจะต้องอาศัยสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถเข้าถึง 
ผู้บริโภคได้ ไม่พ่ึงพาเฉพาะสื่อมวลชนเท่านั้น 
            1.5.4 Determine เป็นขั้นตอนประเมินผลและการวัดผลว่า  Brand Idea ที่เราสื่อออกไป
นั้นอยู่ในใจลูกค้าเพ่ิมข้ึนเพียงใด หรือช่องทางการสื่อสารใดส่งผลดีที่สุด เป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งม ี
ความส าคัญ ซึ่งไม่ใช่วัดแค่การรับรู้ (Awareness) แต่ต้องเป็นการหา Mind Share หรือBrand 
Share จากผู้บริโภคอีกด้วย 
     1.6 การสร้างมูลค่าของแบรนด์ (Brand Equity)  มูลค่าของแบรนด์เกิดจากสิ่งที่แบรนด์สั่งสมกัน
ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างแข็งแกร่ง  Davis A Aaker หนังสือ Managing Brand Equity ได้จัดหมวดหมู่ของ
การสร้างมูลค่าของแบรนด์ไว้เป็น 5 หมวดด้วยกันได้แก่ 

      - ความจงรักภักดีที่มีต่อแบรนด์ 
      - ความรู้สึกและรับรู้ต่อชื่อแบรนด์ 
      - การยอมรับคุณภาพที่อยู่ในใจของผู้ใช้แบรนด์ 
      - ความเกี่ยวข้องของแบรนด์กับความรู้สึกบางอย่างที่ยอมรับ 
      - สินทรัพย์อื่นๆของแบรนด์ที่สร้างการยอมรับไว้เช่นเครื่องหมายการค้า  ความสัมพันธ์ 

ต่อผู้จัดจ าหน่าย 
     1.7 การวางรากฐานให้กับแบรนด์  ตามทฤษฎีของ  DY&R ให้หลักความคิดจากผลวิจัย  Brand 
Asset Valuator ว่า แบรนด์ที่ประสบความสาเร็จเป็น  Power Brand จะต้องประกอบไปด้วยเสา  4 
ต้น เหมือนเราสร้างบ้านเสาเข็มต้นที่  1 ของแบรนด์ เรียกว่า Differentiation คุณต้องสร้างความ
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แตกต่างของ  10 แบรนด์ให้ได้  ไม่ว่าจะเป็นความพิเศษ  หรือความโดดเด่นทางเหตุผลหรืออารมณ์ก็
ตาม อย่าง Starbucks เขาไม่ได้บอกว่า  กาแฟเขาหอมกว่า  หรืออร่อยกว่า  แต่เขาสร้างความแตกต่าง
ด้วย 
ประสบการณ์พิเศษ เรียกว่า เป็นที่ที ่3 (Third Place) ต่อจากบ้านและท่ีท างาน หรือเป็นโอเอซิสของ 
ความสุขที่เย้ายวน เสาต้นที่ 2 เรียกว่า Relevance เป็นความเหมาะสมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค 
Relevance นี้คือ เชือกท่ีโยงแบรนด์เข้ามาสู่คนคือ ไม่ใช่สักแต่ว่าแตกต่าง แต่ว่าต้องมีความหมายกับ 
คนด้วย ต้องมีวามสัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภคด้วย เป็นความแตกต่างที่เหมาะสมกับเขา 
เสาต้นที่ 3 เรียก Esteem ถ้าคุณสร้างเสา  2 ต้นแรก คุณจะมีชัยไปกว่าครึ่ง  เพราะความชื่นชม  
ความชอบ ความเคารพในแบรนด์จะตามมาโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณสร้างเสา 2 ต้นแรกไม่สาเร็จก็ 
ไม่สามารถดึงใครให้มารักคุณได้ ถ้าคุณสามารถแสดงความดีงาม ความโดดเด่นของคุณอย่างชัดเจน 
ต่อเนื่อง และความโดดเด่นอันนี้มีความหมายกับเขา แล้วเขาจะชื่นชมคุณเอง แล้วเขาจะรักคุณในที่สุด 
เสาต้นที่ 4 เรียก Knowledge ในที่สุด คุณจะได้ความรู้  ความเข้าใจ  และความนิยมจากใจผู้บริโภค
อย่างเหนียวแน่นและผูกพัน  

ฉะนั้น  แบรนด์ที่เกิดใหม่จึงต้องสร้างความแตกต่างที่เก่ียวข้อง  (Relevant 
Differentiation) ให้สูงเข้าไว้  แล้วเสาต้นที่  3-4 ก็จะตามข้ึนมาเป็นเสา  4 ต้น (ดลชัย บุณยะรัตเวช
2546: 116) 

ทฤษฎีการสร้างแบรนด์ที่กล่าวมานี้ ถือเป็นข้อมูลหลักในการท าการศึกษาในโครงการจุล 
นิพนธ์เรื่องนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์  ที่ยังมีการท าการตลาดอยู่น้อย  ท าให้ต้องมี
การศึกษาข้อมูลการสร้างแบรนด์อย่างลึกซ้ึงเสียก่อน  ซึ่งจะท าให้การสร้างแบรนด์เสื้อผ้า แฟชั่น 
“Moveland” สมบูรณ์ถูกต้องมากขึ้น 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนี้  เป็นอีกนึ่งพ้ืนฐานในการสื่อสารโดยผ่าน
กิจกรรมทางการตลาดทั้งหลาย หากเราจะต้องการสื่อสารกับใคร เราจ าเป็นต้องศึกษาคนกลุ่มนั้นก่อน  
และแนวคิด  ทฤษฎีนี้  จะช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคมากข้ึน  ซึ่งจะท าความเข้าใจถึง  
ความหมายและความส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้บริโภค  
บทบาทของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  กล่องด า
หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค  กระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมาย  ประเภทของปัญหา  
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กล่าวโดยสรุปคือ พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคล
ในการแสวงหาเพื่อให้ได้มาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  โดยมีกระบวนการตัดสินใจซึ่ ง
เกดิก่อนเป็นตัวก าหนดการท าของผู้บริโภค 
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พฤติกรรมผู้บริโภคคือการศึกษาปั จเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ และกระบวนการ
ที่พวกเขาเหล่านั้นใช้เลือกสรรรักษา และก าจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือ
แนวคิด เพ่ือสนองความต้องการและผลกระทบที่กระบวนการเหล่านี้มีต่อผู้บริโภคและสังคม  
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการผสมผสาน จิตวิทยา  สังคมวิทยา  มานุษยวิ ทยาสังคม  และเศรษฐศาสตร์  
เพ่ือพยายามท าความเข้าใจกระบวนการการตัดสินใจของผู้ซื้อ ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล 
พฤติกรรมผู้บริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคปัจเจกชน อาทิ ลักษณะทาง ประชากรศาสตร์
และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพ่ือพยายามท าความเข้าใจความต้องการของประชาชน พฤติกรรมผู้บริโภค
โดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยกลุ่มบุคคลเช่นครอบครัว มิตรสหาย กลุ่ม
อ้างอิง และสังคมแวดล้อมด้วย 

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคมีรากฐานมาจากพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ซึ่งแสดง
บทบาทท่ีแตกต่างกันสามบทบาทได้แก่ ผู้ใช้ ผู้จ่าย และผู้ซื้อ ผลการวิจัยได้แสดงว่าพฤติกรรมผู้บริโภค
นั้นยากท่ีจะพยากรณ์ แม้กระท่ังโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นเอง 

การตลาดความสัมพั นธ์ คือสิ่งหนึ่งที่ทรงคุณค่าและมีอิทธิพลส าหรับการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค เพราะมันมีจุดสนใจที่โดดเด่นในการรื้อฟ้ืนความหมายที่แท้จริงของการตลาด ด้วย
การยอมรับความส าคัญของลูกค้าหรือผู้ซื้อ การรักษาผู้บริโภค การจัดการความสัมพันธ์ต่อผู้บริโภค 
การปรับตามปัจเจกบุ คคล การปรับตามผู้บริโภค และการตลาดหนึ่งต่อหนึ่ง ก็เป็นสิ่งที่ได้ให้
ความส าคัญมากขึ้น การท าหน้าที่เชิงสังคมสามารถจัดประเภทเป็น ทางเลือกของสังคม และการท า
หน้าที่สวัสดิการ 

พฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อความส าเร็จขอ งธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะ
ท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและความสามารถใน ทาง
ค้นหาทางแก้ไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
ความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่ส าคัญจะช่วยในการพัฒนา ตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคท่ีฉลาด นอกจากจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกซ้ือสินค้า
บริการแล้ว จะต้องรอบรู้เท่าทัน กลวิธี เทคนิค และกลฉ้อฉลต่าง ๆ ที่ใช้ในการขายสินค้าและบริการ 
รวมถึงสามารถปกป้อง สิทธิที่ตนเองพึงได้รับด้วย การเรียนรู้การเป็น ผู้บริโภคท่ีฉลาด จะท าให้ทราบ
และสามารถล าดับความส าคัญของทางเลือกต่าง ๆ ในการใช้ เงิน ตลอดจนรู้จักหลักเกณฑ์ในการเลือก
ซื้อและใช้สินค้าและบริการ 

พฤติกรรมของผู้บริโภค   หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก
พฤติกรรมผู้บริโภค  ได้มีผู้ที่ให้ความหมายหรือแนวคิดไว้หลากหลาย  และมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
หลายท่าน ดังนี้ 
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เลาว์ดอน และ บิตตา ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคอาจหมายถึง กระบวนการ
ตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อมีการประเมินการได้มา  การใช้หรือการ
จับจ่ายใช้สอย ซึ่งสินค้าและบริการ 

อิงเกิล , แบลคเวล  และไมเนียด  ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าหมายถึง  
กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเพื่อท าการประเมินผล  การจัดหา การใช้ 
และการใช้จ่าย เกี่ยวกับสินค้าและบริการให้ได้มาซึ่งการบริโภค 

โฮเยอร์และแม็คอินนีส  ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภค  เป็นผลสะท้อนของการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท้ังหมดที่เก่ียวข้อง  สัมพันธ์กับการได้รับมา  การบริโภค และการจ ากัด  อัน
เกี่ยวกับสินค้า บริการ เวลาและความคิด โดยหน่วยตัดสินใจซื้อ(คน) ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

พอลและเจอรี่ สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้ 
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าซึ่งส่งผลต่อกันและกันตลอดเวลาของ 
ความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรม และเหตุการณ์ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์ได้กระท าข้ึนในเรื่องของการ
แลกเปลี่ยนส าหรับการด าเนินชีวิตมนุษย์ 

โมเวนและไมเนอร์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม 
ผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาถึงหน่วยการซื้อ และกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับมา 
การบริโภค และการจ ากัดอันเกี่ยวกับสินค้า บริการ ประสบการณ ์และความคิด 

ชิฟฟ์แมนและแคนุก ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม 
ผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการค้นหาความต้องการเกี่ยวข้องกับการซื้อ การใช้การ 
ประเมิน การใช้จ่าย ในผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา 

โซโลมอน ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง 
การศึกษาถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง เพ่ือท าการเลือกสรรการซื้อ 
การใช้ หรือการบริโภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด หรือประสบการณ ์เพ่ือสนองความ 
ต้องการ และความปรารถนาต่าง ๆ ให้ได้รับความพอใจ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  พฤติกรรมผู้บริโภค  หมายถึง  
พฤติกรรม 
ซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหาการซื้อ การใช้ ประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่า 
จะสนองความต้องการของเขา หรือการศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภค 
เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า 

ปริญ ลักษิตานนท์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า  พฤติกรรมผู้บริโภค  หมายถึง การกระท าของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา  และการใช้ผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้หมายรวมถึง  
กระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อนและมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท า 
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สรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค  หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและ
การใช้สินค้าหรือบริการ  โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลต้องมีการตัดสินใจทั้งก่อนและหลัง
การกระท าต่าง  ๆ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพอใจและความต้องการของบุคคลการศึกษาถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภคต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภคเพ่ือค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการ
ใช้ของผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ขอ งผู้บริโภค
ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถสนองความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม  
    2.1 รูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค  
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ  ของผู้ซื้อแล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ  
(Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ  (Buyer’s Purchase Decision) โดยการซื้อหรือไม่
ซื้อก็ได้ ซึ่งอาจเรียกโมเดลนี้ว่า S-R Theory  

ภาพที ่2-1 รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างง่าย หรือ S-R Theory  

          2.1.1 สิ่งกระตุ้น (Stimulus)  
        เป็นสิ่งกระตุ้นที่อาจเกิดข้ึนจากภายในร่างกายและสิ่งกระตุ้นภายนอก  นักการตลาด

จะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอกเพ่ือให้ผู้ซื้อเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์  สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็น
เหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า  (Buyer Motive) ทั้งด้านเหตุผลและ  จิตวิทยาสิ่งกระตุ้นภายนอก
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  

   1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus)  
เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตล าดสามารถควบคุมและจัดให้มีขึ้น  เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด  
ซึ่งประกอบด้วย  

      - สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น มีผลิตภัณฑ์สาหรับขายครบทุกชนิด  
      - สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) โดยการก าหนดราคาให้เหมาะสมกับสินค้าและลูกค้า  
      - สิ่งกระตุ้นด้านช่องทางการจัดจ า หน่าย (Distribution or Place) เช่น การจัด

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึง  
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- สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เช่น การโฆษณาทางวิทยุท้องถิ่น  หนังสือพิมพ์
กลยุทธ์การลด แลก แจก แถม การสร้างสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า เป็นต้น  

2)  สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่  
      - สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภค  
      - สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี  (Technological) เช่น การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ใน

การผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆ  
      - สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง  (Law and Policy) เช่น กฎหมายเพิ่มหรือ

ลดภาษ ีสินค้า หรือ บริการ 
         - สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม  (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีในเทศกาล

ต่างๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการในเทศกาลนั้นๆ  
          2.1.2  พฤติกรรมการซื้อแบบสลับซับซ้อน (Complex Buying Behavior)  

         เป็นพฤติกรรมการซื้อท่ีมีความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อสูง  ในผลิตภัณฑ์ที่มี
ความแตกต่างระหว่างตราสินค้าสูงหรือผลิตภัณฑ์ที่ราคาแพง  ซื้อไม่บ่อยเละมีความเสี่ยงสูง  โดยทั่วไป
ผู้บริโภคยังไม่รู้จักกับประเภทผลิตภัณฑ์  ตัวอย่างเช่น  การซื้อคอมพิวเตอร์  ผู้บริโภคยังไม่รู้ถึง
คุณสมบัติคอมพิวเตอร์  ผู้บริโภคต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้  (Learning Process) 2.6.1 พฤติกรรม
การซื้อแบบสลับซับซ้อน  (Complex Buying Behavior) เป็นพฤติกรรมการซื้อท่ีมีความสลับซับซ้อน
ในการตัดสินใจซื้อสูง  ในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างระหว่างตราสินค้าสูงหรือผลิตภัณฑ์ที่ราคาแพง  
ซื้อไม่บ่อยเละมีความเสี่ยงสูง  โดยทั่วไปผู้บริโภคยังไม่รู้จักกับประเภทผลิตภัณฑ์  ตัวอย่างเช่น  การซื้อ
คอมพิวเตอร์  ผู้บริโภคยังไม่ รู้ถึงคุณสมบัติคอมพิวเตอร์  ผู้บริโภคต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้  
(Learning Process)  
          2.1.3 กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของงผู้ใช้บริการ  (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ใช้บริการเปรียบเสมือนกล่องด า  (Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถท ราบได้ จึงต้อง
พยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ  ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อมักได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้
ซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ  

     1) ลักษณะของผู้ซื้อ  (Buyer Characteristic) ลักษณะของผู้ซื้อมักมีอิทธิพลจากปัจจั ย
ต่างๆ คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา  

     2) กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ  (Buyer Decision Process) ประกอบด้วยขั้นตอน  
คือ การรับรู้ปัญหา  การค้นหาข้อมูล  การประเมินผลทางเลือก  การตัดสินใจซื้อ  และพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ 
          2.1.4 การตอบสนองของผู้ใช้บริการ  (Buyer’s Response) การตัดสินใจจะมีการตัดสินใ จ 
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  
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     1) การเลือกผลิตภัณฑ์  (Product Choices) ตัวอย่างเช่น  การเลือกผลิตภัณฑ์อาหา ร
เช้า มีทางเลือกคือ นมสดกล่อง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ขนมปัง  

     2) การเลือกตราสินค้า (Brand Choices) ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคจะเลือกสินค้ายี่ห้อใด
ระหว่างสินค้าที่มีฉลากกับที่ไม่มีฉลาก  

     3) การเลือกผู้ให้บริการหรือผู้ขาย  (Dealer Choices) ตัวอย่างเช่น  ผู้บริโภคหรือ 
ผู้ใช้บริการจะเลือกซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าใกล้บ้าน 

      4) การเลือกเวลาในการซื้อหรือการใช้บริการ  (Purchasing Time) ตัวอย่างเช่น  
ผู้บริโภคจะเลือกซื้อเวลาใด  

      5) การเลือกซื้อปริมาณในการซื้อ  (Purchase Amount) หรือจ านวนครั้งในการใช้
บริการ  
    2.2  ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  

ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ  ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างกันของ
ลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล  ทาให้การตัดสินใจซื้อและใช้บริการของแต่
ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ โดยที่เราสามารถแบ่งปัจจัยที่จะ
มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ 

2.2.1 ปัจจัยภายใน (Internal Factors)  
ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่เกิดข้ึนจากตัวบุคคล  ในด้านความคิดและการแสดงออก  ซึ่งมี

พ้ืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ  โดยที่ปัจจัยภายในประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ  ได้แก่ ความ
จาเป็น ความต้องการ หรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคต ิการรับรู้  

     1) ความจ าเป็น (Needs) ความต้องการ  (Wants) และความปรารถนา  (Desires) 
ความจ าเป็น ความต้องการ  และความปรารถนา  เป็นค าที่มีความหมายใกล้เคียงกันและสามารถใช้
เเทนกันได้ ซึ่งเราจะใช้ค าว่าความต้องการในการสื่อความเป็นส่วนใหญ่  โดยที่ความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดของบุคคลจะเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการในการใช้สินค้าหรือบริการ  คือ เมื่อเกิดความจ า เป็น
หรือความต้องการ  ไม่ว่าในด้านร่างกายหรือจิตใจขึ้น  บุคคลก็จะหาทางที่จะสนองความจ า เป็นหรือ
ความต้องการนั้นๆ  เราอาจจะกล่าวได้ว่า  ความต้องการของมนุษย์  หรือความต้องการของผู้บริโภค
เป็นเกณฑ์สาหรับการตลาดยุคใหม่  และเป็นปัจจัย ส าคัญของแนวความคิดทางการตลาด  (Market 
concepts)  

     2) แรงจูงใจ (Motive) เมื่อบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือในจิตใจขึ้น  และหากปัญหา
นั้นไม่รุนแรงเขาอาจ จะปล่อยวาง  ไม่คิด ไม่ใส่ใจ หรือไม่ทาการตัดสินใจใดๆ  แต่หากปัญหานั้นๆ  
ขยายตัวหรือเกิดความรุนเเรงยิ่งขึ้น  เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 

ซึ่งเป็นเรื่องท่ี ส าคัญที่เรา ต้องศึกษาถึงความต้องการ  และความคิดของผู้บริโภค  เพ่ือที่จะสร้าง
แรงจูงใจในการซื้อสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคให้ได้ 

     3) บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจาก
ความ คิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ14  
การก าหนดรูปแบบในการสนอง  (Reaction) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน  ซึ่งจะเป็นลักษณะการ
ตอบสนองในรูปแบบที่คงท่ีต่อตัวกระตุ้นทางสภาพแวดล้อม  เช่น ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้น า จะแสดงออก 
หรือตอบสนองต่อปัญหาด้วยความมั่นใจ และกล้าแสดงความคิดเหนือมีความเป็นตัวเองสูง ในขณะที่ผู้
ที่ขาดความมั่นใจในตนเองไม่กล้าเสนอแน ะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผู้อื่นได้ง่าย  จะมีลักษณะ
เป็นคนที่ชอบตามผู้อ่ืน  

     4) ทัศนคติ (Attitude) เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ของบุคคล โดยทัศนคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ  ของบุคคล ดังนั้น เมื่อเราต้องการให้บุคคลใดๆ  
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เราจะต้องพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเขาก่อน  แต่ในความเป็นจริง  
ทัศนคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก  เนื่องจากเป็นสิ่งที่ถูกสร้างข้ึนในจิตใจ  ดังนั้น การปรับตัวให้เข้า
กับพฤติกรรมของผู้บริโภค  ย่อมกระทาได้ง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค  ซึ่งต้องใช้
ความเข้าใจ แรงพยายาม และระยะเวลาดาเนินการที่ยาวนาน 

     5) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุค คลในการยอมรับความคิดหรือ
การกระท าของบุคคลอื่น  ก้าวแรกของการเข้าสู่ความคิดในการสร้างความต้องการแก่ผู้บริโภค  คือ 
ต้องการให้เกิดการรับรู้ก่อน  โดยการสร้างภาพพจน์ของสินค้าหรือองค์การให้มีคุณค่าในสายตาของ
ผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการสร้างการยอมรับได้เท่ากับเป็นการสร้างยอดขายนั่นเอง  

     6) การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่เกิดจากการ
รับรู้และประสบการณ์ของบุคคล  ซึ่งจะเป็นการเปลี่ย นแปลงและคงอยู่ในระยะยาว  ดังนั้น หากมีการ
รับรู้ แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  หรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างจะคงท่ี  ก็ยังไม่
ถือว่าเป็นการเรียนรู้  

2.2.2 ปัจจัยภายนอก (ExternaI Factors) 
ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลซึ่งจะมี 

อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยปัจจัยแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
 6 ประการ ได้แก่  

     1) สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นสิ่งที่ก าหนดอ านาจซื้อ (Purchasing power) 
ของผู้บริโภค ทั้งในรูปของตัวเงินและปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง  

     2) ครอบครัว (Family) การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลให้ 
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บุคคลมีความแตกต่างกัน  เช่น การตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ของบุคคลจะได้รับอิทธิพล
จากครอบครัว  ซึ่งครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลได้สูงกว่าสถาบันอ่ืนๆ  เนื่องจากบุคคลจะใช้
ชีวิตในวัยเด็ก  ซึ่งเป็นวัยซึมซับและเรียนรู้ ลักษณะอันจะก่อให้เป็นนิสัยประจ า  (Habits) ของบุคคลไป
ตลอดชีวิต เป็นต้น 

     3. สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของ 
บุคคลให้เป็นในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  หรือที่เรียกว่า  
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม  (Socialization) ประกอบด้วยรูปแบบการด า รงชีวิต (Lifestyles) 
ค่านิยมของสังคม  (Social Values) และความเชื่อ  (Believes) ทาให้ต้องศึกษาถึงลักษณะของ สังคม 
เพ่ือจะทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  โดยเฉพาะบรรทัดฐาน  
(Norms) ที่สังคมก าหนด  

     4) วัฒนธรรม (Culture) เป็นวิถีการดาเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่าเป็นสิ่งดีงามและ 
ยอมรับปฏิบัติมา เพ่ือให้สังคมด าเนินและมีพัฒนาการไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือ
และปฏิบัติตามวัฒนธรรม  เพ่ือการอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  โดยวัฒนธรรมเป็นกลุ่มของค่านิยม
พ้ืนฐาน (Basic values) การรับรู้ (Perception) ความต้องการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) 
จึงเป็นรูปแบบหรือวิ ถีทางในการดาเนินชีวิต  (Lifestyles) ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ  
ประกอบด้วย  ค่านิยมการแสดงออก  ค่านิยมในการใช้วัตถุหรือสิ่งของ  หรือแม้กระทั่งวิธีคิดก็เป็น
วัฒนธรรมด้วย  

     5) การติดต่อธุรกิจ (Business Contact) หมายถึง โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้พบ 
เห็นสินค้าหรือบริการนั้นๆ  สินค้าตัวใดที่ผู้บริโภคได้รู้จักและพบเห็นบ่อยๆ  ก็จะมีความคุ้นเคย  ซึ่งจะ
ทาให้ผู้บริโภคมีความไว้วางใจและมีความยินดีที่จะใช้สินค้านั้น  ดังนั้นธุรกิจจึงควรเน้นในเรื่องของการ
ทาให้เกิดการพบเห็นในตราสินค้า  (Brand Contact) นาสินค้าเข้าไปให้ผู้บริโภคได้พบเห็น  ได้รู้จัก 
สัมผัส ได้ยิน ได้ฟังด้วยความถี่สูง การสร้างให้บุคคลเกิดการเปิดรับ (Exposure) มากเท่าใด ก็ยิ่งทาให้
ได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น ตามหลักจิตวิทยาที่มีอยู่ว่าความคุ้นเคยนั้นก่อให้เกิดความรัก  

     6) สภาพแวดล้อม (Environment) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั่วไป 
 เช่น ความปรวนแปรของสภาพอากาศ  การขาดแคลนน้าหรือเชื้อเพลิง  ผลกระทบของปรากฏการณ์  
EI Ninyo และ La Nina เป็นต้น ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน  
เราจะเห็นว่าปัจจัยแวดล้อมภายนอกจะมีความ ส าคัญและอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมี
นัยส าคัญ เพียงแต่องค์ประกอบแต่ละตัวจะมีความรุนแรง และผลกระทบในมิติที่แตกต่างกัน  ดังนั้นจึง
ควรที่จะต้องตื่นตัวและตระหนักถึงความ ส าคัญโดยติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อ
สินค้าและบริการของอย่างต่อเนื่อง 
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        2.5.2 ผู้มีอิทธิพล (Influencer) เป็นผู้ที่มีบทบาทส า คัญท่ีจะให้คาแนะนาว่าควรซื้อหรือไม่ควร
ซื้อสินค้า  
        2.5.3 ผู้ตัดสินใจ (Decider) เป็นผู้ที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า  
        2.5.4 ผู้ซื้อ (Buyer) เป็นผู้ที่ไปซื้อสินค้า  
        2.5.5 ผู้ใช้ (User) เป็นผู้ที่ใช้สินค้าหรือบริการนั้น  
   2.4 สถานการณ์การซื้อ  

รูปแบบที่ส าคัญของสถานการณ์การซื้อ (Types of Buying Behavior) การตัดสินใจซื้อจะ
แตกต่างกันตามรูปแบบของการตัดสินใจในการซื้อ  ซึ่งอาจบ่งพฤติกรรมการซื้อตามความสลับซับซ้อน
ในการตัดสินใจซื้อ และระดับความแตกต่างระหว่างตราสินค้า 
        2.6.1 พฤติกรรมการซื้อแบบสลับซับซ้อน (Complex Buying Behavior)  
เป็นพฤติกรรมการซื้อท่ีมีความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อสูง  ในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง
ระหว่างตราสินค้าสูงหรือผลิตภัณฑ์ที่ราคาแพง  ซื้อไม่บ่อยเละมีความเสี่ยงสูง  โดยทั่วไปผู้บริโภคยังไม่
รู้จักกับประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การซื้อคอมพิวเตอร์  ผู้บริโภคยังไม่รู้ถึงคุณสมบัติคอมพิวเตอร์  
ผู้บริโภคต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้  (Learning Process) โดยพัฒนาความเชื่อถือ  (Belief) และ
ทัศนคติ (Attitude) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  แล้วพัฒนาทัศนคติซึ่งนาไปสู่การซื้อ  นักการตลาดจึงต้อง
เข้าใจในการรวบรวมข้อมูลและการประเมินพฤติกรรมการซื้อที่มีความสลับซับซ้อนสูง 
นักการตลาดต้องพัฒนากลยุทธ์ซึ่งช่วยผู้ซื้อในการเรียนรู้คุณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ  การสร้างความ
แตกต่างระหว่างลักษณะผลิตภัณฑ์ จูงใจพนักงานขาย ร้านค้าและผู้ซื้อคอมพิวเตอร์  
        2.6.2 พฤติกรรมการซื้อแบบลดความสลับซับซ้อน (Dissonance – Reducing 
Buying Behavior) เป็นพฤติกรรมการซื้อท่ีมีความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อสูงในผลิต ภัณฑ์ที่มี
ความแตกต่างระหว่างตราสินค้าต่ า  เป็นสถานการณ์การซื้อท่ีมีความสลับซับซ้อนสูง  แต่มีความ
แตกต่างระหว่างตราสินค้าน้อย ความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อสูงจะเกิดในกรณีที่มีการซื้อสินค้า
ราคาแพงไม่บ่อยครั้งและมีความเสี่ยงสูง ตัวอย่างเช่น การซื้อเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งถือว่ามีความสลับซับซ้อน
สูงแต่ความแตกต่างระหว่างตราสินค้าน้อย การตัดสินใจซื้อข้ึนอยู่กับราคาหรือความสะดวก  ซึ่งนักการ
ตลาดจะต้องสร้างความเชื่อถือและการประเมินทางเลือก  เพ่ือช่วยผู้บริโภคให้เกิดความรู้สึกที่ดี
เกี่ยวกับการเลือกตราสินค้า  
        2.6.3 พฤติกรรมการซื้อแบบประจ า (Habitual Buying Behavior)  
เป็นพฤติกรรมการซื้อท่ีมีความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจต่ า ในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างต่ า  เป็น
สถานการณ์เม่ือผู้บริโภคเห็นความแตกต่างระหว่างตราสินค้าน้อยและความสลับซับซ้อน  ในการ
ตัดสินใจซื้อต่ า เช่น การซื้อสบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น โดยทั่วไปผู้บริโภคไม่จ า เป็นต้องซ้ือตราสินค้าเดียวกัน  
เพราะการเลือกตราสินค้าขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสินค้าที่มีอยู่  ระยะเวลาที่ใช้และความต้องการที่
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แตกต่างกัน แต่ลักษณะทั่วไปเป็นการปฏิบัติของผู้ซื้อแบบประจา  ไม่ต้องใช้ความคิดหรือเวลาเพ่ือการ
ค้นหาในการซื้อมาก  งานของนักการตลาดในสถานการณ์นี้มี  2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ประจาบริษัท ต้องพยายามส่งเสริมให้เกิดความชอบเก่ียวกับตราสินค้า  ส่งเสริมคุณภาพระดับชั้นของ
สินค้าและการควบคุมราคา  สาหรับด้านที่  2 ลูกค้าใหม่ นักการตลาดต้องพยายามเรียกร้องให้เกิด
ความสนใจในตราสินค้าและพยายามเสนอผลิตภัณฑ์ลักษณะใหม่  รวมทั้งการจัดแสดง  ณ จุดซื้อ การ
ลดราคา ลดแลกแจกแถม เป็นต้น 
        2.6.4 พฤติกรรมการซื้อแบบเลือกมาก (Variety – Seeking Buying Behavior)  
เป็นพฤติกรรมการซื้อท่ีมีความสลับ ซับซ้อนในการ ตัดสินใจซื้อต่ า ในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง
ระหว่างตราสินค้าสูง  ตัวอย่างเช่น  การซื้อขนมเค้ก  ผู้บริโภคมีความเชื่อถือในขนมเค้ก  S&P ในร้าน
สะดวกซื้อใกล้บ้าน กลยุทธ์การตลาดสาหรับผู้น า จะต้องพยายามกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อตามชั้นวาง  
มีสินค้าให้ครบถ้วนในชั้นวาง มีโฆษณาเพ่ือเตือนความจ า  

จากแนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคข้างต้น  ผู้วิจัยค้นคว้าเพื่อเข้าถึงกระบวนการคิด  การ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น ปัจจัยรอบด้านที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ รวมถึงความพึงพอใจและ20  
พฤติกรรมหลังการซื้อ  เพ่ือน ามาใช้วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่ตรงจุด  และตอบโจทย์
เป้าหมายทางการตลาดที่ก าหนดไว้ 
 
3. แนวคิดการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)  

แนวคิดนี้ เป็นแนวทางท่ีมาแรงมากในยุคนี้  ทางบริษัทตัวแทนโฆษณาคือกลุ่มบริษัทไอ
ไอเอ็มซีคอร์ปอเรชั่น  จึงพิจารณากันใหม่โดยสร้างเป็นนวัตกรรมหนึ่งทางด้านการตลาดก็คือ  จะ
แบ่งเป็น 2 แนวทางคือ  

     3.1 การตลาดแบบ  Off-line Marketing ก็คือ การสื่อสารการตลาดโดยใช้เครื่องมือกลุ่ม  above 
the line และกลุ่ม  Below-the-line activities กล่าวคือ กิจกรรมทางโฆษณา  การตลาดและการ
ขายที่มองเห็นไม่เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต จับต้องได้นั่นเอง  
     3.2 การตลาดแบบ  On-line Marketing ก็คือการตลาดทีมีกิจกรรมบนไซเบอร์หรือระบบ
อินเตอร์เน็ตทั้งหมดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขาย การโฆษณาหรือการวางแผนการตลาดผ่านทาง
อินเตอร์เน็ ต ซึงปัจจุบันจะมีความ ส าคัญมากและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากทีเดียว  ซึ่งมี 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ การท าตลาดออนไลน์ วิธีการท าการตลาดบนโลกออนไลน์  องค์ประกอบต่าง  ๆ 
ของการตลาดแบบ  อิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่ง ส าคัญ ที่ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าร้านบนโลกไซเบอร์แห่งนี้
จะต้องทาความเข้าใจเป็นอย่างดี  เพ่ือจะได้จัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างเหมาะสม  และเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด  ในช่วงเริ่มต้นนั้น  การตลาดอาจเป็นเรื่องยากของผู้ประกอบการหน้าใหม่  
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รวมถึงผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจอยู่  แต่การศึกษาหาข้อมูล  และการท า ความเข้าใจในวิธีการ
การตลาดจะสามารถนาเอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพิ่มเติมความเข้าใจได้มากยิ่งข้ึน  ซึ่งท า ให้ธุรกิจ
ออนไลน์ของคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย  การใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ
เชิงพาณิชย์นั้น  สามารถช่วยให้ ผู้ขายประหยัดค่าใช้จ่าย  ทั้งในเรื่องของสินค้า  พนักงานขาย  และ
ให้บริการได้ตลอด  7 วัน 24 ชั่วโมง โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า  600 ล้านคนท าให้
ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา  แต่ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องศึกษาเรื่องของสินค้า  ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์  ตลอดจนก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน  เพ่ือให้การใช้สื่อประเภทนี้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ดังนั้น การมีเว็บไซต์เพ่ือจาหน่ายสินค้าจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันความส า เร็จทางธุรกิจ  เพราะยัง
มีองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรส าคัญ คือ "การตลาด" แต่เดิมนั้น หลายท่านอาจจะรู้จักส่วนผสมทางการ
ตลาดเพียง 4 P คือ Product Price Place Promotion แต่ปัจจุบันท่านต้องรู้จักกับ อีก 2 P ใหม่คือ
Personalization และ Privacy เพ่ือให้เกิดแนวคิดประยุกต์ใช้องค์ประกอบการตลาดดั้งเดิม  บวกกับ
ความสามารถพิเศษของเทคโนโลยี ท าให้เกิดองค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ได้  

องค์ประกอบท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ (Product) 
แม้เว็บไซต์จะมีความสวยงาม แต่หากผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า  ความสวยงามเพียง
อย่างเดียวก็ไม่สามารถท่ีจะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้ ดังนั้น ผู้ผลิตจึงควรที่จะมีการวิเคราะห์สินค้ าว่า
รูปแบบควรเป็นลักษณะใด  การใช้ประโยชน์ของสินค้า  และกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ซื้อ  โดยเฉพาะการ
ผลิตสินค้าท่ีไม่มีขายทั่วไปในช่องทางปกติ เช่นผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรจากเกษตร  เช่น ปลาร้าก้อน 
ปลาร้าผง สมุนไพรเพื่อ สุขภาพเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้สินค้านั้นเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อออนไลน์  ปัญหา
ส าคัญของการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตคือ  ลูกค้าไม่สามารถทดลองสินค้าได้ก่อน  แม้ว่าสินค้านั้น
จะดีจริง ลูกค้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะซ้ือสินค้าจากร้านที่เขาเคยได้ยินชื่อมาก่อน  หรือมิฉะนั้น สินค้า
จะต้องมีตรายี่ห้อ  เพ่ือจะได้มั่นใจในคุณภาพสินค้า  และการสร้างความน่าเชื่อถือของร้านค้า  ว่าจะไม่
ทุจริต เพราะจ านวนเงินธุรกรรมที่ผู้บริโภคซื้อผ่านเว็บไซต์  บางครั้งก็ไม่คุ้มที่จะฟ้องร้องหากผู้ขาย
ทุจริต นอกจากนั้น ผู้ขายจะต้องค านึงถึงการจัดส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วย 

องค์ประกอบท่ี 2 ราคา (Price)  
ผู้ขายจึงควรเน้นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า  หมั่นตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลงราคาของคู่แข่งใกล้เคียง นอกจากนี้ ในการขายสินค้าบางชนิดเช่นเครื่องประดับท่ีมีขนาด
เล็กและน้าหนักเบา อาจทาให้ต้นทุนค่าขนส่งสูง  เพราะมีการค านวณน้าหนักขั้นต่ า ในการส่ง ผู้ขายจึง
ควรนาเสนอสินค้าเครื่องประดับเป็นชุด  แทนที่จะแยกขายเป็นชิ้น  ซึ่งเมื่อรวมราคาเป็นชุดแล้วจะทา
ให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าราคาไม่สูงนัก  ในกรณีที่ผู้ขายทราบตลาดหลักของตนว่าเป็นกลุ่มลูกค้าจาก
ประเทศอะไรแล้ว อาจทาการค านวณค่าจัดส่งรวมเข้าไปในราคาสินค้าเลย เพ่ือจะช่วยร่นกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้าให้สั้นขึ้น  สาหรับการตั้งราคาเพ่ือจาหน่ายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น  ผู้ขาย
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จะต้องมีการค านวณต้นทุนให้รอบคอบ  หรือความเสี่ยงต่าง  ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  เช่น การที่ลูกค้าทา
รายการซื้อด้วยบัตรเครดิตนั้น ธนาคารจะมีการคิดค่าธรรมเนียม 3% ซึ่งผู้ขายจะต้องนาค่าใช้จ่ายนี้ไป
รวมเป็นต้นทุนก่อนตั้งราคาสินค้าด้วย  

องค์ประกอบท่ี 3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ค ากล่าวที่ว่า ท าเลดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ดูจะเป็นค าพูดที่มีน้าหนักอยู่เสมอในโลกธุรกิจ  เพราะ

ท าเลการค้าที่ดีหลายแห่งจะมีค่าจอง  ค่าเซ้งในราคาที่สูงลิบลิ่ว  เนื่องจากเป็นที่ต้องการของ คู่แข่ง
หลายราย และท าเลการค้าที่ดีก็มีอยู่จ า กัด ท าให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กหลายรายจึงต้องเริ่มธุรกิจ
ด้วยการใช้รถเข็น หรือเปิดแผงลอยย่อย ๆ ก่อน ถ้าจะเทียบกับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การหา
ท าเลอาจจะเทียบเคียงได้กับการตั้งชื่อร้านค้า ที ่
ศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตเรียกว่า  โดเมนเนม (domain name) ในทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีข้อจ า กัดทาง
กายภาพ ดังนั้นท าเลการค้าทางอินเทอร์เน็ตจึงไม่ได้หมายถึงท่ีตั้งของร้าน  ร้านค้าอาจใส่ข้อมูลสินค้า
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย  อเมริกา หรือ อินเดีย ได้ โดยลูกค้าไม่ได้สนใจมากนัก  
และส่วนใหญ่แล้วไม่ทราบด้วยซ้ า ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านค้าอยู่ที่ประเทศใด  แต่ลูกค้าเข้าสู่
ร้านค้าโดยจดจ าชื่อร้าน เช่น Amazon.com หรือ Hotmail.com ชื่อร้านค้าเหล่านี้เปรียบเสมือน
ยี่ห้อสินค้า และชื่อเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีอยู่จากัดบนโลกอินเทอร์เน็ต  เช่นเดียวกับท า เลทองย่าน
การค้า การจดทะเบียนโดเมนเนมจึงควรเลือกชื่อท่ีจดจาได้ง่าย  แต่ส่วนใหญ่ชื่อที่ดี  มักจะถูกจดไป
หมดแล้ว ในปัจจุบันจึงเกิดธุ รกิจซื้อขายเฉพาะชื่อโดเมนเนมเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม  ผู้ประกอบการไทย
ไม่ควรยึดเว็บไซต์เป็นช่องทางการค้าเพียงอย่างเดียว  หากมีโอกาสเปิดช่องทางการค้าตามวิธีปกติได้ก็
ควรจะทาควบคู่กันไปด้วย  เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ซื้อ  การมีเว็บไซต์นั้น  จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ให้ขอ้มูลเบื้องต้นแก่ลูกค้าก่อนซื้อ หรือมีการซื้อซ้ า ได้ หลังจากท่ีลูกค้าได้ซื้อสินค้าจากช่องทางปกติไป
ทดลองใช้จนพอใจแล้ว  

องค์ประกอบท่ี 4 การส่งเสริมการขาย (Promotion)  
การส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์เป็นสิ่ง จ าเป็นเช่นเดียวกับการค้าปกติ  โดยรูปแบบมีตั้งแต่

การจัดชิงรางวัล การให้ส่วนลดพิเศษในเทศกาลต่าง  ๆ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้า
มาเลือกสินค้าท่ีเว็บไซต์  นอกจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อปกติ  เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วิทยุ  โทรทัศน์แล้ว  ยังมีการโฆษณาด้วยรูปแบบที่เรียกว่าป้ายโฆษ ณาบนเว็บไซต์  (banner 
advertising) ซึ่งมีลักษณะคล้ายสื่อสิ่งพิมพ์  แต่จะแสดงบนเว็บไซต์อ่ืน  การโฆษณาลักษณะนี้จะคิด
ค่าใช้จ่ายตามจ านวนครั้งที่แสดงโฆษณาโดยนับเป็นจ า นวนหลักพันครั้ง  หรือ CPM ซึ่งมาจากค าว่า  
Cost Per Thousand Impressions วิธีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ที่ได้ผลดีอีกวิธีหนึ่งคือ  การ
ลงทะเบียนในเว็บไซต์เครื่องมือค้นหา เช่น Yahoo.com Google.com หรือ การประมูลขายสินค้าใน
เว็บไซต์ eBay.com นอกจากการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีต่าง  ๆ ให้ลูกค้ารู้จักเว็บไซต์แล้ว  บริการหลัง
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การขายก็เป็นเรื่องส าคัญ เพราะการที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าครั้งหนึ่งนั้น  ไม่ได้หมายถึงการที่ผู้ขายจะได้รับ
เพียงค าสั่งซื้อเดียว หากมีบริการที่ดี  เช่น การส่งของแถม  หรือคูปองส่วนลดไปพร้อมกับสินค้า  จะท า
ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ  และอาจกลับมาซื้อซ้ า  หรืออาจบอกต่อเพ่ือนฝูงให้มาใช้บริการร้า น
ออนไลน์ของผู้ขาย ต่อไปได ้ 

องค์ประกอบท่ี 5 การให้บริการแบบเจาะจง (Personalization)  
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท าให้เว็บไซต์สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนได้ และสามารถ

ให้บริการแบบเจาะจงกับลูกค้าแต่ละรายได้  ตัวอย่างเช่น  หากผู้ใช้เคยซื้อหนังสือจากเว็บไซต์  
Amazon.com เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์นี้อีก 23 ครั้งหนึ่งจะมีข้อความต้อนรับ  โดยแสดงชื่อผู้ใช้ขึ้นมา  
พร้อมรายการหนังสือท่ีเว็บไซต์แนะน า ซึ่งเมื่อดูรายละเอียดจะพบว่าเป็นหนังสือในแนวเดียวกับท่ีเคย
ซื้อครั้งที่แล้ว เมื่อผู้ใช้สั่งซื้อหนังสือใด เว็บไซต์ก็จะท าการแนะน าต่อไปว่าผู้ที่สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้  มักจะ
สั่งซื้อสินค้าต่อไปนี้ด้วย  พร้อมแสดงรายการหนังสือหรือสินค้าแนะน า  เป็นการสร้างโอกาสการขาย
ตลอด  เครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านค้า สามารถ เก็บข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าทุกรายและใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท  data mining ท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในการซื้อสินค้า  
รวมทั้งการเสนอขายสินค้าแบบ cross sell ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถพัฒนาไปใช้กับการให้บริการ
ลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยระบบ call center ได้ด้วย 

องค์ประกอบท่ี 6 การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)  
การซื้อขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ผู้ซื้อต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวของตน

ส่งไปให้ผู้ขาย  ดังนั้น ผู้ขายจะต้องรักษาความลับของข้อมูลเหล่านี้  โดยต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลต่าง  ๆ 
ของลูกค้าก่อนได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงในเรื่องของข้อมูลอันเป็ นความลับ เช่น 
หมายเลขบัตรเครดิตเท่านั้น  แต่ยังรวมไปถึงข้อมูลอื่น  ๆ เช่นที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  หรือ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ดูแลเว็บไซต์จาเป็นต้องสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะ
ไม่ถูกโจรกรรมออกไปได้  โดยผู้ขายจะต้องระบุนโยบายเกี่ย วกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า  
หรือ privacy policy ให้ชัดเจนบนเว็บไซต์  และปฏิบัติตามกฎนั้นอย่างเคร่งครัด  เช่นไม่ส่งโฆษณาไป
หาลูกค้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต  ไม่น าข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าไปขายต่อให้
บริษัทการตลาดเป็นต้น ทั้งนี ้ส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 6 องค์ประกอบนี้  ผู้ขายหรือผู้ผลิต  ควรมีการ
วางแผน และสร้างกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน ตั้งแต่การเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดกลุ่มเป้าหมาย ในระดับราคาเหมาะสม และมีชื่อโดเมนเนมที่ผู้ซื้อจดจ า ได้ง่าย สะกดผิดยาก 
มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเว็บไซต์ให้ลูกค้ารู้จัก  และมีบริการหลังการขายที่ดีให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจ อยากกลับมาใช้บริการอีกครั้ง  และต้องรักษาความลับลูกค้าได้  เพียงเท่านี้ การทาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความส าเร็จก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอ้ือม  
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เนื่องด้วยอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทยมีการเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ  10 ต่อปี 
และมีกลุ่มผู้ใช้มากที่สุดคือ นักเรียนนักศึกษา และคนท างาน คิดเป็นร้อยละ  70 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักในการทางานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าช่องทางการตลาดผ่านทางออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่ งที่
น่าสนใจในการสื่อสารการตลาดของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น สามารถให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วครบถ้วน และ
สามารถติดตามได้แบบ Real time จึงเลือกศึกษาแนวคิดการท าการตลาดออนไลน์ 
 
4. แนวคิดหลักของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หรือ IMC 
(Integrated Marketing Communication)  

แนวคิดหลักของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  (Integrated Marketing 
Communication) ความหมายและกระบวนการสร้างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นการ
วางแผนภายใต้แนวความคิดเดียว โดยใช้การสื่อสารหลายๆรูปแบบเพื่อให้บรรลุแผนดังกล่าว  ไม่ว่าจะ
เป็นการโฆษณา การตอบกลับโดยตรง การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งรูปแบบต่างๆจะ
ถูกใช้อย่างผสมผสาน  เพ่ือความ  ชัดเจนตรงกันเป็นหนึ่งเดียว  และเกิดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด  
    4.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีแนวคิด คือ  
         4.1.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะรวมการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ลูกค้า เช่น การโฆษณา  การขายโดยใช้พนักงานขาย  การส่งเสริมการขาย  การประชาสัมพันธ์  
การตลาดโดยตรง  การจัดกิจกรรมพิเศษ  การจัดแสดงสินค้า  การจัดโชว์รูม  การจัดศูนย์สาธิตการ
ท างานของสินค้า  การจัดสัมมนา  การจัดแถลงข่าว  การจัดนิทรรศการ  การจัดศูนย์ ฝึกอบรม การ
ให้บริการ การใช้พนักงาน  การใช้บรรจุภัณฑ์  การใช้ยานพาหนะของบริษัทเคลื่อนที่  การใช้ป้ายต่างๆ  
การใช้เครือข่ายสื่อสารทางอิเล็กทรอนิคส์ การใช้สินค้าเป็นสื่อ การให้สัมปทาน คู่มือ  
         4.1.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะเริ่มต้นที่ลูกค้าไม่ใช่สินค้า  โดยค้นหาวิธี
ติดต่อสื่อสารถึงลูกค้าเป้าหมายเก่ียวกับประเภทสินค้า ค้นหาสินค้าท่ีมีคุณค่าในสายตาลูกค้า  
         4.1.3 พยายามค้นหาการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าแต่ละกลุ่มให้เข้าถึงด้วยความถี่สูงสุด  โดยเริ่ม
จาก จุดเริ่มต้นว่าทุกคนมีเอกลักษณ์ท่ีต้องการการตอบสนองให้ดีที่สุด  
         4.1.4 สร้างการติดต่อแบบสองทางทั้งท่ีใช้สื่อและไม่ใช้สื่อ  รับฟังความคิดเห็นความต้องการ
ของ ลูกค้า  
    4.2 กระบวนการสื่อสารการตลาดจะต้องมีลักษณะเป็นวงจร ดังนั้น ขั้นตอนการวางแผน  
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 5 ขั้นตอน คือ  
         4.2.1 การเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย  โดยข้อมูลเหล่านี้ต้องสมบูรณ์  
ประกอบด้วย ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ จิตวิทยา ประวัติการซื้อในอดีต  
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         4.2.2 การแบ่งกลุ่มลูกค้า  3 ประเภทตามพฤติกรรมการซื้อ  กลุ่มท่ีภักดีต่อตราสินค้าองค์กร  
กลุ่มท่ีภักดีต่อตราสินค้าคู่แข่ง กลุ่มท่ีเปลี่ยนแปลงตราสินค้าตลอดเวลา  
         4.2.3 การจัดการการติดต่อกับลูกค้า  การหาเวลา  สถานที่ โอกาส เพ่ือให้ลูกค้าได้รับข่าวสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
         4.2.4 การพัฒนากลยุทธ์การติดต่อสื่อสาร คิดค้นข้อมูลข่าวสาร ที่ส่งให้ลูกค้าตามวัตถุประสงค์  
และคาดการณ์ผลตอบสนอง  
         4.2.5 การคัดเลือกกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารทางการตลาด  เพ่ือให้สอดคล้องกับวั ตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ กลยุทธ์พื้นฐานต่างๆ  เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย  การประชาสัมพันธ์  การออก
ร้าน การบรรจุหีบห่อ โดยต้องใช้กลยุทธ์การตลาดด้วยความสัมพันธ์  (Relationship Marketing) เพ่ือ
กระตุ้นให้ลูกค้าตอบสนอง  
    4.3 ขั้นตอนในการท าให้ แผนงานการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรส าเร็จ คือ  
         4.3.1 ทบทวนแผนการตลาด  ได้แก่ การอธิบายภาพรวมแผนการตลาด  เขียนวัตถุประสงค์  
วิเคราะห์ภาวะการแข่งขัน ศึกษาปัจจัยและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม  
         4.3.2 วิเคราะห์สถานการณ์ของโปรแกรมส่งเสริมการตลาด จากปัจจัยภายในและภายนอก  
         4.3.3 วิเคราะห์กระบวนการทางการสื่อสาร  
         4.3.4 การก าหนดงบประมาณ  
         4.3.5 การพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
         4.3.6 การผสมผสานและจัดทากลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
         4.3.7 ตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุมแผนสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
    4.4 ข้อพิจารณา  ในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้  เมื่อนาการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจรไป
ประยุกต์ใช้ มีหลักปฏิบัติ คือ  
         4.4.1 การวางแผนต้องเริ่มจากการรวบรวมความคิดเห็นของบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องกับ
องค์กร เช่น ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น ไม่ใช่วางแผนโดยคาดเดาความคิดของผู้บริโภค  
         4.4.2 ให้กลไกของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรทางานพร้อมๆกัน  โดยมีการ
ประสานงานกันอย่างลงตัว  เช่น การเปิดตัวรถยนต์ใหม่  จะมีการแถลงข่าว  การนาสื่อมวลชนทดสอบ  
สมรรถภาพของรถ  การโฆษณาทางโทรทัศน์  และสื่อสิ่งพิมพ์  จัดโปรโมชั่นผ่อนดาวน์ราคาต่ า  และ
อบรมพนักงานขายให้มีความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี สามารถเปรียบเทียบจุดเด่นและ จุดด้อยกับรถยนต์
คู่แข่งได้ และจัดเตรียมแคตาล็อคพร้อมใบราคา  
         4.4.3 การท าการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร ต้องเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม  
         4.4.4 การท าการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร ต้องให้ความส าคัญกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
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         4.4.5 การท าการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร จะเน้นการปฏิสัมพันธ์ต่อตราสินค้าเป็นหลัก  
เช่นการบินไทย ซึ่งใช้สีและสัญลักษณ์ของดอกจ าปี เพ่ือสร้างความจดจ าได้อย่างดี  
 
ตารางที่  2-1 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (Integrated Marketing 
Communication – IMC ) ที่นิยมใช้  

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ทราบถึงการวางแผนการสื่อสารการตลาดรวมถึงจัดการเครื่องมือ
การสื่อสารต่างๆ ซึ่งพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป  อาจมีส่วนที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกใช้สินค้าและบริการที่ต่างกัน  รวมถึงสื่อท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อผู้บริโภคมากท่ีสุด จะน าไปสู้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมี
ต่อสินค้าและบริการได้ 

 

1. การโฆษณา 11. การจัดศูนย์ฝึกอบรม 

2. การขายโดยพนักงานขาย 12. การให้บริการ 

3. การส่งเสริมการขาย 13. การใช้พนักงานขาย 

4. การประชาสัมพันธ์ 14. การบรรจุภัณฑ์ 

5. การตลาดเจาะจง 15. การใช้ยานพาหนะของบริษัทเคลื่อนที่ 

6. การตลาดเชิงกิจกรรม 16. การใช้ป้ายต่างๆ 

7. การจัดแสดงสินค้า 17. การใช้เครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

8. การจัดโชว์รูม 18. การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ 

9. การจัดศูนย์สาธิตการท างานของสินค้า 19. การใช้สัมปทาน 

10. การจัดสัมมนา  20. คู่มือสินค้า 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเรื่องการสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ “แบรนด์ เสื้อผ้าแฟชั่นมูฟแลนด์ ” เพ่ือน าเสนอวิธีการสร้างแบรนด์ การสร้างภาพลักษณ์
และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของแบรนด์มูฟแลนด์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ต่างๆที่เก่ียวข้อง และท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) ซึ่งใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire ) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือศึกษาถึงปัจจัย ทั ศนคติที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกซื้อสินค้า และการเข้าสื่อในปัจจุบันของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย โดยที่กลุ่มตัวอย่างเป็น 
เพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 16-25 ปีขึ้นไป อาศัยหรือท างานอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหาน คร และ
ปริมณฑล จ านวน 100 คน และได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และวาง
กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นมูฟแลนด์  

1. วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือน าไปปรับใช้ในการสร้างเครื่องมือการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อเสื้อผ้าแฟชั่น 
 1.3 ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย 
 1.4 ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแบรนด์มูฟแลนด์ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง  18-25 ปี อาศัยหรือท างานอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป มีรายได ้5,000 บาทข้ึนไปต่อเดือน 

3. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม 1 ชุด ในลักษณะค าถามปลายปิด  (Close 

– Ended Questions) ซึ่งให้ผู้กรอกแบบสอบถามเป็นผู้ตอบเอง  โดยแบ่งเป็นจ านวนแบบสอบถาม
แบบปกติ 50 ชุด และ แบบสอบถามทางออนไลน์จ านวน  50 ชุด โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) โดยเป็นลูกค้าจริงๆของร้านเพื่อศึกษาหาข้อมูล  พฤติกรรมการเลือกซื้อ
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เสื้อผ้าอย่างแม่นย าและถูกต้องที่สุด  รวมทั้งข้อมูลต่างๆในการท าวิจัยครั้งนี้เพื่อน าไปสร้างเครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาดต่อไปในการเก็บข้อ มูลจากบุคคลโดยใช้การสัมภาษณ์กับบุคคล  (Interview) ใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) ที่เป็นลูกค้าจริงๆของร้านและที่ไม่ใช่ลูกค้าของ
ร้าน และต้องค านึงถึงคุณสมบัติที่ต้องการศึกษา  ดังนั้นจึงท าการเลือกสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นผู้ที่เป็น
ลูกค้าท่ีเป็นแฟนข องร้านจริงๆและไม่เคยซื้อสินค้าจริงๆ และข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องในการท า งานวิจัย
ครั้งนี้ 

4. เครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  คือแบบสอบถาม  1 ชุด ในลักษณะค าถามปลายเปิด  (Close– 

Ended Questions) คือ ค าถามที่มีค าตอบแน่นอน มีค าตอบให้เลือก ค าถาม  ต้องการค าตอบ  เป็น
จ านวนหรือต้องการค าตอบเพียงใช่หรือไม่ หรือเป็นค าตอบสั้นๆที่ไม่มีการ  อธิบายรายละเอียด โดยให้
ผู้กรอกแบบสอบถามเป็นผู้เลือกตอบ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อเสื้อผ้า 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภค 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามส ารวจความเห็นและความสนใจในแบรนด์ร้านเสื้อผ้า Moveland 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทางปกติและทางออนไลน์จ านวน  100 ฉบับ และท าการ

พูดคุยอย่างเจาะลึกเพ่ือสอบถามถึงความคิดเห็นหรือทัศนคติที่มีต่อเสื้อผ้าของร้านรวมถึงสาเหตุให้
การซื้อและไม่ซื้อสินค้าเพ่ิมเติมและสิ่งที่มุ่งหวังจะให้เกิดข้ึนกับสินค้าเพ่ือให้การเก็บข้อมูลท าได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด 
   5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการวิจัยเชิงปริมาณ  (Qualitative 
Method) 
        5.1.1 แจกแบบสอบถามปกติจ านวน 50 ฉบับ และแบบออนไลน์จ านวน  50 ฉบับ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายเพศหญิงและชายอายุ 18-25 ปี ทั้งท่ีเป็นลูกค้าจริงๆและที่ไม่ใช้ลูกค้าของร้าน 
        5.2.2 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-Depth Interview) ทั้งกับลูกค้าและไม่ใช่
ลูกค้าทางร้าน เพ่ือสอบถามถึงข้อมูลต่าง ๆ เพ่ิมเติมที่ให้เกิดผลต่องานวิจัยมากท่ีสุด 
   5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์และบทความจากนิตยาสาร
ต่างๆได้แก่  Cheeze , Aday เป็นต้น รวมถึงบทความท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ตที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ศึกษา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยท าการวิเคราะห์ที่ใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) คือ การอธิบายถึงลักษณะข้อมูลทางประชากร  กล่าวคือ เพศ อายุการศึกษา  
อาชีพ รายได้ พฤติกรรมการซื้อสินค้า  การเปิดรับสื่อ  ประเภทของสื่อท่ีเปิดรับ  และการรับรู้สื่อ  โดย
น าเสนอด้วยตารางแจกแจงความถ่ี ตารางแบบร้อยละและค่าเฉลี่ยเลขคณิต เพ่ืออธิบาย 
ข้อมูลโดยล าดับขั้น 3 ล าดับแรกให้เห็นอย่างชัดเจน 

7. การน าเสนอข้อมูล 
เสนอข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistic) พร้อมกับใช้ทฤษฎีในบทที่ 2 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยและรวบรวมจากเหล่งต่าง  ๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาสร้างเครื่องมือสื่อ
การสื่อสารทางการตลาดในขั้นต่อไปให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
และผลิตเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดขั้นต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาเรื่อง การสร้างแบรนด์ ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น  “Moveland” ได้ท าการ 
วิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative) และการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative) ควบคู่กัน ในส่วนแรกเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) นอกจากนี้ยังสัมภาษณ์ในรูปแบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) บุคคลที่เป็นลูกค้าที่ร้านและบุคคลที่ไม่ใช้ลูกค้าที่ ร้านและชื่นชอบใน
การแต่งตัว 

ผู้วิจัยได้ด า เนินการแจกแบบสอบถามแบบปกติ  และแบบสอบถามแบบออนไลน์  โดย
แบบสอบถามแบบปกติ ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากสถานที่ท่ีเป็นแหล่งเลือกซื้อเสื้อ ผ้า
แฟชั่นของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ตลาดนัดจตุจักร และ บริเวณสยาม  และได้ด า เนินการแจก
แบบสอบถามผ่านอินเทอร์เน็ตในช่วงเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2555 จ านวน 100 ชุด โดยแบ่งเป็นด้วย
การขอความร่วมมือผ่านการโพสต์บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค  ซึ่งเป็นแหล่งประจ า ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือก
ซื้อสินค้าแฟชั่นบนอินเทอร์เน็ต  

ส าหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม  โดยสามารถสรุปการ
วิจัยออกเป็นส่วนๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อเสื้อผ้า 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภค 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามส ารวจความเห็นและความสนใจในแบรนด์ร้านเสื้อผ้าMoveland 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยทางด้านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเพศ  
อายุ ระดับการศึกษา  รายได้ต่อเดือน  อาชีพ แหล่งที่มาของรายได้งานอดิเรก  โดยมีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที ่4-1 จ านวน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 60 60 
ชาย 40 40 

รวม 100 100 

จากตารางที่  4-1 แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 
ร้อยละ 60 และรองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40 ตามล าดับ 

ตารางที ่4-2 จ านวน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกช่วงอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
16-18 ปี 12 12 
19-21 ปี 57 57 
22-25 ปี 26 26 
มากกว่า 25 ปี 5 5 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ใน ช่วงอายุ 
19-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 22-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 และช่วงอายุ 16-18 
คิด เป็นร้อยละ12 ตามล าดับ 

ตาราง 4-3 จ านวน ร้อยละจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 82 82 
พนักงานบริษัท 12 12 
ธุรกิจส่วนตัว 6 6 
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 0 0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น นักเรียน/นักศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมาเป็นอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 12 และธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ 6 ตามล าดับ 
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ตาราง 4–4 จ านวน ร้อยละจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 10 10 
5,001 – 8,000 บาท 17 17 
8,001 – 10,000 บาท 18 18 
10,001 – 15,000 บาท 33 33 
15,001- 20,000 บาท 18 18 
มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 4 4 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ เฉลี่ยอยู่ท่ี 
10,001- 15,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมามีรายได้เฉลี่ย 8,001-10,000 บาทและ 
15,001-20,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 18 และรายได้ต่ ากว่า  5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 10 และรายได้มากกว่า 30,000 ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 4  ตามล าดับ 

ตาราง 4–5 จ านวน ร้อยละแยกตามงานอดิเรก 

งานอดิเรก จ านวน (คน) ร้อยละ 
ดูหนัง / ฟังเพลง 83 83 
ช้อปปิ้ง 75 75 
เล่นอินเทอร์เน็ต 61 61 
ท่องเที่ยว 35 35 
ไปนั่งเล่นร้านกาแฟ 50 50 
เล่นเกม 21 21 
อ่านหนังสือ/นิตยสาร 28 28 
ออกก าลังกาย 25 25 
ท างานศิลปะ/วาดรูป 11 11 
ถ่ายรูป 35 35 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมดูหนัง /ฟังเพลง 
เป็นงานอดิเรกมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมาคืออปปิ้งคิดเป็นร้อยละ70 และเล่นอินเทอร์เน็ต 
คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดับ 

ตาราง 4–6 จ านวน ร้อยละแยกตามสถานที่ๆไปประจ า 

สถานที่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สยาม 84 84 
เซนทรัล 39 39 
ตลาดนัดจัตตุจักร 63 63 
ร้านกาแฟ  45 45 
ยูเนียนมอลล์ 25 25 
มาบุนครอง 14 14 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิยมไป สยาม มาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาคือ ตลาดนัดจตุจักร คิดเป็นร้อยละ 63 และ ร้านกาแฟ คิดเป็น 
ร้อยละ 45 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือเสื้อผ้า 
ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผ้าของผู้ตอบแบบสอบถามศึกษา

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อชนิดของเสื้อผ้าแฟชั่นที่เลือกซ้ือรวมไปถึงปัจจัยด้านราคาและสาเหตุในการเลือกซ้ือซึ่งข้อมูลใน
ส่วนนี้จะน าเสนอเป็นจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแจกแจงรายละเอียดเป็นตารางดังนี้  

ตาราง 4–7 จ านวน ร้อยละจ าแนกตามประเภทเสื้อผ้าที่ชอบซื้อ 

ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตามแฟชั่น 50 50 

เรียบง่าย 54 54 
หลากหลายโอกาส 63 63 
ไม่เหมือนใคร 24 24 
แบบใดก็สวมใส่ได้ 17 17 

รวม 158 100 
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จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมเสื้อผ้าประเภท  
สวมใส่ได้หลากหลายโอกาส มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือ เรียบง่าย คิดเป็นร้อยละ  54  
และตามเทรนด์ตามแฟชั่น คิดเป็นร้อยละ 50 ตามล าดับ 

ตาราง4– 8 จ านวน ร้อยละจ าแนกตามราคาเสื้อผ้าต่อตัว 

ราคา จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 200 บาท 4 4 
300-500 บาท 40 40 
501-700บาท 27 27 
701-1,000 17 17 
1,000-2,000 บาท 9 9 
มากกว่า 3,000 ขึ้นไป 3 3 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมราคาเสื้อผ้าต่อตัว 
300-500 บาทมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ 500-700บาท คิดเป็นร้อยละ 54 และ 700-
1,000คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ 

ตาราง 4–9 จ านวน ร้อยละจ าแนกตามจ านวนที่ซื้อเสื้อผ้าต่อครั้ง 

จ านวน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1-2ตัว 59 59 
3-4 ตัว 30 30 
5-6 ตัว 9 9 
7-8 ตัว 1 1 
มากกว่า 8 ตัวขึ้นไป 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวนที่ซ้ือเสื้อผ้าต่อ
ครั้ง 1-2 ตัว มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  59 รองลงมาคือ 3-4 ตัว คิดเป็นร้อยละ  30 และ 5-6ตัว คิด
เป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ 
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ตาราง 4–10 จ านวน ร้อยละจ าแนกตามเหตุผลที่เลือกซื้อเครื่องแต่งกาย  

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อยู่ในกระแสแฟชั่นในขณะนั้น 60 60 
ความมีชื่อเสียงของแบรนด์ 28 28 
ตามโอกาสใช้สอย 54 54 
ความแปลกใหมไ่ม่น่าเบื่อ 50 50 
ราคา 34 34 
ผลิตน้อยไมซ้่ าใคร อ่ืนๆ 52 52 

รวม 278 100 

จากตารางที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมจ านวนที่ซ้ือ
เสื้อผ้า อยู่ในกระแสแฟชั่นในขณะนั้น มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  60 รองลงมาตามโอกาสใช้สอย คิด
เป็นร้อยละ 54  และ ความแปลกใหมไ่ม่น่าเบื่อ คิดเป็นร้อยละ 50 ตามล าดับ 

ตาราง 4–11 จ านวน ร้อยละจ าแนกตามผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผ้าของคุณ 

บุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพ่ือน 10 10 
ดารา/นักร้อง/นักแสดง 7 7 
แฟน 6 6 
พนักงานขาย 0 0 
ตนเอง 66 66 
ครอบครัว 5 5 

รีวิว 4 4 

อ่ืนๆ 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ที่มีอิทธิพลที่สุดในการ
เลือกซ้ือเสื้อผ้ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  66 รองลงมาคือเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ7 และ ดารา/นักร้อง/
นักแสดง คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดับ 
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ตาราง 4–12 จ านวน ร้อยละจ าแนกตามสถานที่ท่ีคุณเลือกซื้อเสื้อผ้าบ่อยท่ีสุด 

สถานที่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตลาดนัดสวนจตุจักร 52 20.9 

ยูเนียน มอลล์ 14 5.6 

เซน็ทรัล 38 15.3 

สยามพารากอน 28 11.2 

สยามเซนเตอร์ 12 4.8 

แพลตตินั่ม 14 5.6 

สยามสแควร์ 46 18.5 

อินเทอร์เน็ต 10 4 

รวม 248 100 

จากตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซื้อเสื้อผ้าจาก
ตลาดนัดสวนจตุจักร มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 20.9 รองลงมาคือ สยามสแควร์ คิดเป็นร้อยละ18.5
และ เซน็ทรัล คิดเป็นร้อยละ 15.3 ตามล าดับ 

ตาราง 4–13 จ านวน ร้อยละจ าแนกตามประเภทของเสื้อผ้าที่คุณชอบซื้อที่สุด 

ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 68 68 

เสื้อผ้าดีไซน์ 58 58 

เสื้อผ้าแบรนด์เนม 28 28 

สั่งซื้อ 14 14 

มือ2 14 14 

สั่งตัด 8 8 

รวม 190  100 

จากตารางที่ 4-13 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมเสื้อผ้าส าเร็จรูปมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 68 รองลงมาคือเสื้อผ้า Brand Design คิดเป็นร้อยละ58 และ เสื้อผ้า Brand name คิดเป็น
ร้อยละ 28 ตามล าดับ 
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ตาราง 4–14 จ านวน ร้อยละจ าแนกตามความรู้สึกเจอคนที่แต่งตัวซ้ าๆกัน หรือแต่งตัวซ้ ากับคุณ 

ความรู้สึก จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ม่ันใจ 24 24 

อยู่ในเทรนด์ 0 0  

รู้สึกว่าผลิตซ้ าๆเกลื่อนตลาด 46 46 

เฉยๆ 30 30 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-14 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกว่าผลิตซ้ าๆเกลื่อน
ตลาด มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  46 รองลงมาคือเฉยๆคิดเป็นร้อยละ 30 และ ไม่ม่ันใจคิดเป็นร้อยละ  
24 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภค 

ตาราง 4–15 จ านวน ร้อยละจ าแนกตามในปัจจุบันคุณเปิดรับสื่อในชีวิตประจ าวันผ่านช่องทางใดมาก
ที่สุด  

ส่ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สื่อโซเชียลมีเดีย 80 80 

สื่ออินเทอร์เน็ต 16 16 

สื่อโทรทัศน์ 0 0 

สื่อหนังสือพิมพ์ 0 0 

สื่อนิตยสาร 0 0. 

สื่อวิทยุ 0 0. 

สื่อนอกสถานที่ 3 3 

อ่ืนๆ 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-15 แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เปิดรับ ส่ือโซเชียล
มีเดีย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  80 รองลงมาคือสื่ออินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ16 และ สื่อนอก
สถานที่คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ 

   ส
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ตาราง 4–16 จ านวน ร้อยละจ าแนกตามการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าและแฟชั่น 

ส่ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อินสตาแกรม 78 78 

เฟซบุ๊ก 56 56 

นิตยสาร 35 32 

โบชัวร ์ 8 8 

รายการโทรทัศน์ 22 22 

เว็บไซต์ต่างๆ 29 32 

การจัดหน้าร้าน/พนักงานขาย 32 32. 

การจัดกิจกรรม 10 10 

รวม 270 100 

จากตารางที่ 4-16 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับ
เสื้อผ้าและแฟชั่นช่องทาง ผ่านอินสตาแกรม  มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  78 รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก คิด
เป็นร้อยละ 56 และ นิตยสาร เป็นร้อยละ 32 ตามล าดับ 

ตาราง 4–17 จ านวน ร้อยละจ าแนกตามการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอะไรบ่อยที่สุด 
ส่ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เฟซบุ๊ก 80 80 

ทวิสเตอร์ 18 18 

อินสตาแกรม 78 78 

ยูทูป 42 42 

กูเกิล 12 12 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 230 100 

จากตารางที่ 4-17 แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับ
เสื้อผ้าและแฟชั่นช่องทางผ่านเฟซบุ๊ก มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคืออินสตาแกรมคิดเป็น
ร้อยละ 78 และยูทูป เป็นร้อยละ 42 ตามล าดับ 
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ตาราง 4–18 จ านวน ร้อยละจ าแนกตามการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางออนไลน์ 

ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 76 76 

ไม่เคย 24 24 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-18 แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคย ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
ผ่านทางออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 76 และไม่เคย คิดเป็นร้อยละ 24  

ตาราง 4–19 จ านวน ร้อยละจ าแนกตามช่วงเวลาที่ใช้ โซเชียลมีเดีย มากที่สุด 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ช่วงเช้า    05.01 - 09.00 น. 0 0 

ช่วงเช้า    09.01 - 12.00 น. 2 2 

ช่วงบ่าย   12.01 - 15.00 น. 2 2 

ช่วงบ่าย   15.01 - 18.00 น. 2 2 

ช่วงค่ า     18.01 - 20.00 น. 15 15 

ช่วงค่ า     20.01 - 23.00 น. 67 67 

ช่วงดึก     23.01 - 02.00 น. 10 10 

ช่วงดึก     02.01 - 05.00 น. 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-19 แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้โซเชียลมีเดีย  
ช่วงเวลา 20.01 - 23.00 น มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาคือ 18.01 - 20.00 น คิดเป็นร้อย
ละ 15 และ 23.01 - 02.00 น คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 
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ตาราง 4–20  จ านวน ร้อยละจ าแนกตามเกณฑก์ารตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง อินเทอร์เน็ต 

เกณฑ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีเสื้อผ้าแบบใหม่ 30 30 

สนุกกว่าการซื้อของหน้าร้าน 4 4 

สะดวกรวดเร็ว 51 51 

สินค้าไม่มีขายตามท้องตลาด 15 15 

รวม  100 

จากตารางที่ 4-20 แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเกณฑ์ที่ท าให้
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน อินเทอร์เน็ต จากเกณฑ์คือ  สะดวกรวดเร็ว  มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  51  
รองลงมาคือสินค้า ที่ไม่มีขายตามท้องตลาด  คิดเป็นร้อยละ15 และ มีเสื้อผ้าแบบใหม่ คิดเป็นร้อยละ 
30 ตามล าดับ  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามส ารวจความเห็นและความสนใจในแบรนด์ร้านเสื้อผ้าMoveland 

ตาราง 4–21 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามรูปแบบโปรโมชั่นที่ลูกค้าต้องการ 

โปรโมชั่น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ลดราคาสินค้า 82 24.2 

ครบตามจ านวนจะได้รับส่วนลด 28 8.2 

สะสมแต้ม 20 5.9 

ซื้อ 1 แถม 1 52 15.3 

สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิก 34 10 

คูปองส่วนลด 28 8.2 

มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก 26 7.6 

จัดงาน Event 20 5.9 

มีส่วนลดตามเทศกาลต่างๆ 46 13.6 

อ่ืนๆ 2 0.6 

รวม 338 100 

   ส
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จากตารางที่ 4-21 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการโปรโมชั่นใน
รูปแบบ ลดราคาสินค้า มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 24.2 รองลงมาคือซื้อ 1 แถม 1 คิดเป็นร้อยละ15.3 
และมีส่วนลดตามเทศกาลต่างๆคิดเป็นร้อยละ 13.6 ตามล าดับ 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพน าเสนอเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อสไตล์เสื้อผ้าแฟชั่นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 4 ทัศนคติและความสนใจในแบรนด์ร้านเสื้อผ้า Moveland 

ส่วนที่ 1  พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลจากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผ้าของกลุ่มเป้าหมายจะนิยมซื้อเสื้อผ้า 

ส าเร็จรูป และส่วนมากจะเป็นเสื้อยึด  กางเกงและรองเท้ าตามล าดับ สถานที่ที่นิยมซื้อจะเป็น สยาม 
และตลาดนัดจตุจักร โดยใช้เกณฑ์ต่างๆในการพิจารณาซื้อเสื้อผ้า 
เช่น ราคา คุณภาพของสินค้ า รูปแบบดีไซน์เป็นต้น โดยราคาต่อชิ้นที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจอยู ่
ที ่300-500 บาท จ านวน 1-2 ตัว ในการซื้อต่อครั้ง 

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มเปา้หมายเปิดรับสื่อทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด และ 

กลุ่มเปา้หมายมักใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ าทุกวัน วันละ3-4 ชั่วโมงในช่วงเวลา 20.01 - 23.00 น  
ส่วนหนึ่งเคยสั่งซื้อเสื้อผ้ าทางอินเทอร์เน็ต โดยพิจ ารณาจากความน่าเชื่อถือของร้ านนั้นๆ  ราคา 
รูปแบบดีไซน์ของเสื้อผ้า การส่งเสริมการขายทั้ง การลด แลก แจก แถม เป็นสิ่งส าคัญในการตัดสินใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อสไตล์เสื้อผ้าแฟชั่นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มเปา้หมายส่วนใหญ่มีความเป็นตัวของตัวเองโดยเฉพาะการ 

แต่งกายที่ไม่ตามกระแสนิยม มักแต่งตัวที่แสดงออกถึงความเป็นตัวเอง และให้ความส าคัญกับการ 
แสดงเอกลักษณ์ของตนเองออกมาทางการแต่งกาย 

ส่วนที่ 4 ทัศนคติและความสนใจในแบรนด์ร้านเสื้อผ้า Moveland 
ผลจากการวิจัยพบว่ า กลุ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าโลโก้มีความน่ารัก มี

เอกลักษณ์ ไม่ซ้ าใครไม่เกลื่อนตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าคือ สินค้ามีความทันสมัย ไม่หยุดนิ่ง 
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มีการเปลี่ยนแปลงตลอด  สามารถใส่ได้หลากหลายโอกาส โดยกลุ่มเป้าหมายสนใจโปรโมชั่นการ ลด
ราคาสินค้า ซื้อ 1แถม1 และการลดราคาสินค้าในโอกาสพิเศษต่างๆ 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพน าเสนอเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อการแต่งกายในปัจจุบัน 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์กับการแต่งกายที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อเสื้อผ้า Moveland 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อการแต่งกายในปัจจุบัน 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นที่แตกตา่งกันออกไปเป็นสอง 

มุมมองคือเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ดังนี้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เห็นด้วย ได้ยกเหตุผลที่เก่ียวกับการเปิดกว้างของความคิดและมุมมองของ

แต่ละคน ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงไปต ามกาลเวลา ท าให้แฟชั่นที่รวมถึงก ารแต่งกายเปลี่ยนไปด้วย  ท า
ให้คนสามารถแสดงความเป็นตัวเองออกม าทางการแต่งกายได้ ผู้คนในปัจจุบันมีอิสระในกา รด าเนิน
ชีวิตที่เป็นของตัวเองมากข้ึน ทั้งตามกระแสและไม่ตามกระแสนิยม และเสื้อผ้าในปัจจุบันได้ท าออกม า
หลากหลายแนวท าให้มีตัวเลือกในก ารแต่งกายได้มากข้ึนและผู้ บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ต ามก าลัง
ทรัพย์ที่ตนมี เพ่ือที่จะแสดงออกถึงตัวตนของตนเองได้มากที่สุด 

ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ไม่เห็นด้วย ได้ยกเหตุผลและคว ามเชื่อของตนเองจ ากประสบการณ์ที่มีอยู่
ซ่ึงยังคงยึดติดกับความเชื่อเดิมๆ ในการแต่งกาย 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์กับการแต่งกายท่ีช่วยสร้างเอกลักษณ์ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากเห็นด้วยกับการสร้างเอกลักษณ์บอก 

บอกตัวเองโดยสื่อสารออกมาจากการแต่งกาย เพราะเสื้อผ้าเป็นสิ่งหุ้มร่างกายภายนอก และเชื่อว่า 
เป็นการแนะน าตัวเองให้คนที่ได้พบเจอตนเองโดยไม่ต้องทักทาย เหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอก 
ความเป็นตนเอง และโลกสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว คนมีความคิดเป็นของตัวเอง  มีอิสระใน
การด าเนินชีวิต  กระท าสิ่งต่ างๆที่ตนเองต้องก าร และเห็นว่าการแต่งกายซ้ าๆเหมือนเดิมทุกวันเป็น
เรื่องท่ีน่าเบื่อ จ าเจ ฉะนั้นการแต่งตัวที่หลากหลายแบบ ไม่เหมือนใคร แต่คงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองเป็นเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยที่สุด 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อเสื้อผ้า Moveland 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้สัมภาษณ์มีทั้งส่วนที่รู้จัก และที่ไม่รู้จัก มีทั้งที่เคยซื้อและไม่

เคยซื้อสินค้าของ Moveland โดยส่วนใหญ่ที่ไม่รู้จักเพราะ ไม่ค่อยได้เดินที่สวนจตุจักร ซึ่งเมื่อผ้าให้
สัมภาษณ์เห็นสินค้าของ Moveland แล้วจะซื้อ เพราะ สินค้าน่ารักชอบโลโก้ของร้าน และสินค้ามี
ความเป็นเอกลักษณ์ ไม่น่าเบื่อ และ สามารถท่ีจะใส่ได้หลากหลายโอกาส 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้ให้สัมภาษณ์มีทั้งผู้ที่เคยซื้อและไม่เคยซื้อสินค้าทางออนไลน์ 

โดยส่วนใหญ่มีการซื้อสินค้าผ่านทาง ออนไลน์เพราะ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องไปเดินเลือกสินค้าเอง ที่
ไม่ซื้อสินค้า เพราะ ไม่ม่ันใจในตัวสินค้า สินค้าไม่สามารถท่ีจะลองได้ไม่เห็นสินค้าจริง  

วิเคราะห์ผลการวิจัย 
ในขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานส าหรับธุรกิจเสื้อผ้ าแฟชั่น

ภายใต้แบรนด์ “Moveland” นั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือในการ 
รวบรวมข้อมูลและก ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น

เพศหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี ที่ศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษ าตอนปลายจนถึงวัยท างาน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  5,000 บาทข้ึนไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมห านคร จ านวน 100 คน เพ่ือศึกษาถึง
พฤติกรรมและทัศนคติท่ีมีต่อการเลือกซ้ือเสื้อผ้ าแฟชั่นของกลุ่มเป้ าหมายเพื่อน ามาวางแผนเครื่องมือ
ทางการสื่อสารทางการตลาด ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ
ในเรื่องของแฟชั่นและให้คว ามส าคัญต่อการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองโดยผ่ านทางการแต่งกาย ซ่ึง
จะเน้นการแต่งตัวสไตล์เรียบง่ายดูดี ที่มีความ ง่ายๆสบายๆ ตามกระแสและไม่ตามกระแส  โดยไม่ว่า
จะแต่งก ายรูปแบบใดก็ยังคง มีเอกลักษณ์ การแต่งตัวของตนเองอยู่ เสมอและไม่ชอบการแต่งตัวที่มี
ความซ้ าซากเกลื่อนตลาดและเน้นความชอบของตัวเองเป็นหลัก 

จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้รวบรวมและวิจัยที่ ได้จากแบบสอบถามทางออนไลน์และออฟไลน์
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าให้ไดแ้นวคิด ในการสร้างการสื่อการทางการตลาดแบรนด์ของมูฟแลนด์ 
 “ออกจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่ ” (Get Out Of General) ที่ท าให้คุณออกจากชีวิตที่จ าเจซ้ าซากออกจาก
เสื้อผ้าที่มีแต่สิ่งเดิมๆซ้ าๆมาหาความพิเศษที่ไม่เหมือนใครไปกับเสื้อผ้าของเรา  เนื่องจาก  
กลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่น ไม่ชอบความซ้ าซากจ าเจ ไม่ชอบที่จะอยู่กับอะไรเดิมๆ  ที่พบเห็นทั่วไปได้ง่าย
ตามท้องตลาด  ดังนั้นอะไรที่มีความ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความแปลกใหม่  อยู่นอกกฎเกณฑ์
จะสามารถดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้สนใจได้ โดยสื่อสาร ผ่านเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่
ได้ก าหนดมาพร้อมกับใช้กลยุทธ์ในการตลาดควบคู่กนัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ แนวคิดท่ีได้นี้จะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 

เป็นการพูดถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยอ้อมโดยเน้นความน่าตื่นเต้นและเพ่ิมการน่าสนใจ เพ่ิม
ความพิเศษเฉพาะคุณและมีเอกลักษณ์และสไตล์ของตนเองอยู่เสมอ 

เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดจะเน้นใช้เครื่องมือทางดา้นโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
มากกว่าด้านอื่นๆ เนื่องจากปัจจุบันโซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นช่องทางที่ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกัน
ได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว  อีกท้ังยังไม่เสียค่ าใช้จ่ายหรือเสียค่ าใช้จ่ายที่น้อยกว่ าช่องทางอ่ืนๆ ซ่ึง
ช่องทางที่เลือกมาสอดคล้องกับพฤติกรรมก ารเปิดรับของสื่อด้วย  จากการวิจัยที่ได้ท ามา และจัดการ
วางแผนสื่อให้เหมาะสมตามช่วงเวลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกิจกรรมของสื่อนั้นๆ 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

บทที่  5 

กลยุทธ์การสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน 
 

จากผลการศึกษาด้วยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้จัดท าได้น าข้อมูลที่ได้มา 
วิเคราะห์จนทราบพฤติกรรมและทัศนคติต่อการเลือกใช้บริการ รวมถึงความต้องการของผู้บริโภค 
และสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับผลการวิจัย และสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือใช้
ในการสร้างแบรนด์ เสื้อผ้าแฟชั่น  “มูฟแลนด์” และน ามาสู่การวางแผนการตามกลยุทธ์  การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือตอบสนองต่ อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด  โดยวิเคราะห์ จากผลการวิจัย  
ดังตอ่ไปนี้ 

วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) 
จากการส ารวจและวิจัยตลาด เพ่ือน ามาสรุปและวางแผนสื่อทางการตลาดนั้นท าให้ 

สรุปได้ว่ า กลุ่มเป้ าหมายเป็นเพศหญิง และชายที่อายุระหว่ าง 18-25 ปี ที่มีพฤติกรรมก ารใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างเป็นประจ าและทุกเวล า รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆม ากข้ึน ท าให้การรับข้อมูลข่าวสาร
หรือแฟชั่นเสื้อผ้ าใหม่ๆได้มากข้ึนเช่นกัน  รวมไปถึงการซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ผ่ านทางอินเทอร์เน็ต
หรือจากการรีวิวของลูกค้ าที่ร้านนั้นๆ หรือการพูดคุยผ่านทางสังคมออนไลน์  เช่น เฟซบุ๊ก,ทวิสเตอร์ , 
ยูทูป,อินสตาแกรม รวมไปถึงการใช้  สมาร์ทโฟนเพ่ือความสะดวกในการติดตามอัพเดตข่าวสารและ
ตัดสินใจซื้อเป็นต้น ทั้งนี้จึงท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในก ารติดตามข่าวสารและอัพเดทข้อมูล  
นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายยังให้ความส าคัญกับการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเอง  และมีความคิดเป็นตัว
ของตัวเอง  เพราะฉะนั้นจึงต้องก ารสื่อสารความเป็นตัวของตัวเอง ความพิเศษและเอกลักษณ์ออกม า
ทางการแต่งกาย นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายยังให้ความสนใจในเรื่องของการตอบสนองความต้องการ
ของตัวเองมากข้ึน  เบื่อหน่ายกับเสื้อผ้าที่ซ้ า ซากจ าเจตามท้องตลาด  จึงมีความต้องการแสดงออกถึง
ความเป็นตัวของตัวเองผ่านทางเสื้อผ้าที่สวมใส่ เพ่ือสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่ซ้ า ใคร กล
ยุทธ์การให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นได้เอง  (Customize) จึงเป็นสิ่งใหม่ท่ี
กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ เพ่ือเป็นการสร้างความแตกต่างและความพึงพอใจให้กับตนเอง 

ในปัจจุบันเสื้อผ้าที่มีอยู่ตามท้องตลาดมีมากและยังมีการขยายตลาดจากการขายตามสถานที่
ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้งมาขายในตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างช่องทาง
อีกทางหนึ่งสาหรับผู้ที่ไม่สามารถมาซื้อได้หรือไม่สะดวกในการออกมาซื้อเสื้อผ้าและยังเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่สามารถออนไลน์ได้ตลอดเวลา 24 ชม. ท าให้สามารถจาหน่ายในช่วงเวลาใดก็ได้ 
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วิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)  

ตารางที ่5 – 1 ตารางแสดงการวิเคราะห์ SWOT ของแบรนด์ มูฟแลนด์ 

วิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths)  
- สินค้าทันสมัยตามแฟชั่นไม่หยุดนิ่ง  
- ผลิตน้อยชิ้นต่อแบบ 
- เนื้อผ้าในการตัดเย็บมีคุณภาพ 
- ลูกค้าสามารถซ้ือสินค้าได้ตลอดเวลา 

จุดอ่อน (Weakness)  
- เป็นร้านค้าขนาดเล็กท่ีมีต้นทุนจ ากัด  
- ร้านยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มป้าหมาย 
- มีการสื่อสารทางการตลาดที่ค่อนข้างน้อย 

โอกาส (Opportunities)  
- ตลาดเสื้อผ้าเป็นธุรกิจที่ก าลังเติบโตในปัจจุบัน 
- เสื้อผ้าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย 
- การบอกต่อปากต่อปาก 
 (Word of mouth), Viral 
- ผู้บริโภคหันมาให้ความส าคัญกับการแต่งกาย
เพ่ิมมากขึ้น  

อุปสรรค (Threats)  
- ผู้บริโภคมีตัวเลือกหลากหลาย  
- ผลกระทบเศรษฐกิจ  
- มีคู่แข่งจ านวนมาก 
- ผู้บริโภคยังยึดติดค่านิยมเดิมๆ 

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Target Market)  
ด้านประชากรศาสตร์  (Demographic Profile) เป็นข้อมูลสถิติทางด้านประชากร  ซึ่งได้

จากการส ารวจวิจัยโดยเบื้องต้น  ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ การศึกษา เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งตลาด
นักท่องเที่ยวตามลักษณะประชากรออกดังนี้  

- เพศหญิงและชาย ที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี  
- รายได ้ตั้งแต ่5,000 บาท ขึ้นไปต่อเดือน  
- อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  พนักงานบริษัท  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

รับจ้างทั่วไป  
ด้านจิตวิทยา (Psychographic Profile) โครงสร้างทางด้านจิตวิทยาในกลุ่มเปา้หมาย 

ของ “มูฟแลนด์” เป็นหญิงและชายสมัยใหม่เป็นคนชอบของที่ไม่ เหมือนใคร เชื่อมั่นในตัวของตัวเอง
ชอบหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองเสมอ คล่องแคล่ว รักอิสระ มนุษย์สัมพันธ์และ อัธยาศัยดี ชอบการสังสรรค์
กับเพ่ือนฝูง สนใจในภาพลักษณ์ให้กับตัวเองอยู่เสมอ ชอบใช้สื่อ โซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นประจ า กล้าและ
ชอบลองในสิ่งใหม่ๆ รักในการแต่งตัว อัพเดทแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา  ชอบสรรหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ  รัก
ความอิสระ สร้างสรรค์ ชอบอ่านหนังสือ ท่องเที่ยว เข้าถึงเทคโนโลยี ใช้อินเทอร์เน็ต  
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จากข้อมูลสามารถยกตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนี้ 
นักศึกษาหญิง ระดับปริญญาตรี  อายุ 21 ปี เป็นโสด มีรายได้ต่อเดือน  10,000 บาท 

ชีวิตประจ าวันตื่นแต่งตัวออกไปเรียนโดยสวมชุดนักศึกษา  แต่ให้ความพิถีพิถันและสนุกกับการเลือก
เครื่องประดับต่างๆและเครื่องแต่งกายชิ้นอื่นๆ  เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อกันหนาว  ผ้าพันคอ ก่อน
ออกจากบ้านทุกวัน ระหว่างวันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านแฟชั่นกับกลุ่มเพ่ือน  ท ากิจกรรมที่
มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ร่วมกันเช่น การอัพเดตเรื่องราวส่วนตัว, ถ่ายรูปผ่านสมาร์ทโฟน แล้ว
อัพโหลดลง เฟซบุ๊ก พร้อมชวนเพ่ือน หลังเลิกเรียนมักผ่อนคลายด้วยการเดินเล่นตามสถานที่ต่างๆ  
เดินเลือกซ้ือเสื้อผ้า (ครั้งละ 1-2 ตัว, หากมีเสื้อผ้าลดราคาหรือโปรโมชั่นที่น่าสนใจจะสนใจเป็นพิเศษ ) 
หรือแวะดูหนัง  ฟังเพลง กินข้าว ซื้อนิตยสารวัยรุ่นอ่าน  ช่วง 20.00 น. เป็นต้นไปเป็นช่วงที่ใช้
อินเทอร์เน็ตบ่อยท่ีสุด ครั้งละประมาณ  4-6 ชั่วโมง เช็คอีเมลล์ค้นหาข้อมูลหรือสิ่งที่สนใจ  เลือกชม 
เว็ปไซต์เกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่น  ถ้าสนใจก็สั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์  หากเป็ นวันหยุดสุดสัปดาห์  
สังสรรค์กับเพ่ือนหรือออกไปเที่ยวเล่นตามสยาม สวนจตุจักรเพ่ือความบันเทิง  

วิเคราะห์คู่แข่ง (The Competitors)  
ตลาดธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงและรุนแรง  โดยเฉพาะในตลาด

ระดับล่างเพราะผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อ และหาซื้อได้ง่ายด้วยราคาที่ไม่สูงมาก  และด้วยคุณภาพ
กับการออกแบบอยู่ในระดับปานกลาง  ทาให้เป็นที่ดึงดูดใจผู้บริโภค  ดังนั้นจึงมีแบรนด์เกิดใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในแหล่งช้อปปิ้งต่างๆและในโลกออนไลน์ที่ในช่วงหลังจะมีอัตราการเติบโตมากขึ้นแบรนด์
เสื้อผ้าแฟชั่นที่เป็นที่นิยมได้แก่ Animal House, The Twenty Second, Playhound, Issue, 
Paul-B ซึ่งแบรนด์ข้างต้นทั้งหมดมีชื่อเสียงจากการลงโฆษณาทางนิตยสารและสื่อออนไลน์และมีหน้า
ร้านเป็นตัวกระจายสินค้าหลัก  และได้รับการตอบรับอย่างดีขยายตัวได้รวดเร็วผ่านทางการ แชร์ และ
บอกต่อทางโซเชียลมีเดีย  

เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยทางด้าน  ระดับราคา คุณภาพการตัดเย็บ  และดีไซน์ ทุกแบรนด์มี
ระดับใกล้เคียงกัน  มีการผลิตสูงการซ้ า ของสินค้าเยอะ  ผู้ซื้อจะเลือกตัดสินใจในการซื้อด้วยลักษณะ  
Style ของเสื้อผ้าที่แตกต่าง แต่การดึงจุดแข็งของแบรนด์มาใช้ในการสื่อสารการตลา ดนั้นยังไม่มีความ
สร้างสรรค์และชัดเจน จึงท าให้เป็นการแข่งขันแบบระนาบแบน  ไม่มีความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งขัน
อ่ืน ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตแม้ว่าจะมีแบรนด์แฟชั่นเกิดใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องก็ตาม  หากไม่มีการ
จัดการแบรนด์ที่เป็นระบบ  ดึงจุดเด่นและเอกลักษณ์ของแบรนด์ออกมาใช้  และขาดการสื่อสาร
การตลาดอย่างต่อเนื่องก็ถือได้ว่า  ไม่มีความน่าสนใจและไม่เกิดความแตกต่างจากแบรนด์เสื้อผ้าของ
คู่แข่ง 

เนื่องจากแบรนด์มูฟแลนด์เป็นแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นที่ยังใหม ่ยังไม่มีการรับรู้ในวงกว้าง  แต่
มีจุดเด่นกว่าคู่แข่งขันทางด้านการตอบสนองความเป็นตัวของตัวเองผ่านเสื้อผ้า  มีความเป็นเอกลักษณ์  
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มีแบรนด์คาแรคเตอร์ชัดเจน  และกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดที่เป็นระบบ  ท าให้แข็งแรงและ
น่าสนใจกว่าแบรนด์คู่แข่ง 

ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 

 
สินค้ามีความหลากหลาย 

 
 
     Moveland 
 
        เป็นสากล                                       จ านวนจ ากัด 
 
 

 Animal House 
 

   มีจุดยืนของสินค้า 
 

ภาพที่ 5 – 1 แสดงก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 

วัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) 
1. เพ่ือสร้างแบรนด์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ “มูฟแลนด์” 
2. เพ่ือสร้างการรับรู้และความต้องการซื้อสินค้ าจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
3. เพ่ือวางแผนการสื่อสารทางการตลาดให้กับแบรนด์ “มูฟแลนด์” สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดเดียวกันได้ 
4. เพ่ือสามารถน าข้อมูลที่ได้รวบรวมและศึกษามาประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อเพ่ิมยอดขาย 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Objective)  
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1. เพ่ือสร้างการรับรู้  (Awareness) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้จัก แบรนด์ “มูฟแลนด์” 
โดยให้ข้อมูลข่าวสาร  และช่องทางการติดต่อ  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและเข้าถึงได้ง่าย  ผ่านทาง
ช่องทางตา่งๆเช่น โซเชียลมีเดีย , สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อนอกบ้าน , เอกลักษณ์ของแบรนด์เป็นต้น 

2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม  (Participation) ให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถจดจ า  และเกิดความรู้สึกท่ีดีกับแบรนด์ได้  โดยมุ่งเน้นให้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5 
ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพ่ิมความสัมพันธ์และเกิดประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ผ่านกิจกรรมและสื่อ
ต่างๆที่จัดข้ึน  

3. เพ่ือให้เกิดการทดลองใช้ (Trial) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการซื้อใช้สินค้าจริง  
4. เพ่ือให้เกิดความชื่นชอบและให้เกิดการบอกต่อ  (Word Of Mouth) ภายหลังการ

ทดลองใช้สินค้า  และเกิดความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายจะเกิดการบอกต่อและกระจายออกไปในวง
กว้าง ให้เกิดการซื้อใช้ต่อไป เป็นการเพ่ิมยอดขายอีกช่องทางหนึ่ง  

กลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสาร (Target Audience)  
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารของ แบรนด์ “มูฟแลนด์”  คือ กลุ่มผู้หญิงและชาย นักเรียน 

นักศึกษาและช่วงเริ่มวัยทางาน  อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่  อายุระหว่าง  15 – 
25 ปี มีรายได้ระดับปานกลาง  อยู่ประมาณ 5,000 – 15,000 บาท สามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
แฟชั่นได้ด้วยตัวเอง  ซึ่งมักจะใช้ความพึงพอใจของตนเองเป็นหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อ  มักพูดคุย
อัพเดตเรื่องแฟชั่นกับกลุ่มเพื่อน โดยเลือกใช้สื่อทางนิตยสาร  และสื่อออนไลน์  ยามว่างมักจะเดินเที่ยว
เล่นตามห้างสรรพสินค้าและแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ  เช่น สยามและสวนจตุจักร  เลือกซื้อเสื้อผ้า  ดูหนังฟัง
เพลง และอัพเดตเรื่องราวต่างๆผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  มีความชื่นชอบในสิ่งใหม่ๆ  และทัน
เทคโนโลยี สามารถใช้ อินเทอร์เน็ตได้ ชอบสิ่งที่มีเอกลักษณ์  แปลกไม่เหมือนใคร  สะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านทางการแต่งกาย  หากต้องการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์มักจะศึกษาข้อมูลของ
สินค้า ร้านค้า และรีวิวจากผู้ใช้คนก่อน ก่อนเลือกตัดสินใจซื้อ หรือเลือกซื้อเพราะความชอบส่วนตัว  

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Strategy)  
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของ แบรนด์ “มูฟแลนด์” แบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ  

1. Awareness & Participation  
สื่อสารโดยใช้สื่อเพ่ือสร้างการรับรู้และให้ข้อมูล สินค้ากับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ แบรนด์ 

“มูฟแลนด์” ว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ยืนอยู่บนการแสดงออกถึงความเป็นตัวของ ตัวเองอย่างชัดเจน
พร้อมทั้งกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์  
 
2. Trial  
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เมื่อ แบรนด์ “มูฟแลนด์” เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดเสื้อผ้าก็จะเน้นให้เกิดการลองซื้อและ
ทดลองใช้ผ่านทางกิจกรรมทางการตลาด 
3. Like The Brand & WOM  

หลังการทดลองใช้จะเกิดความชื่นชอบและเกิดบอกต่อ 

แนวคิดในการสื่อสารทางการตลาด (Communication Concept) 

คอนเซ็ปของงานมีแนวความคิดคือ “ออกจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่ (Get Out Of General)” 
เน้นการสื่อสารและพูดในเรื่องของการเลือกในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองที่สุด  ให้เห็นถึงความกล้า
แสดงออกและฉีกกฎเกณฑ์  ความสนุกกับการได้ท า ในสิ่งที่ชอบ ให้รู้ว่า ท าแล้วสบายใจ  ไม่รู้สึกถูก
เปรียบเทียบ ไม่ต้องสนใจสายตาของคนรอบข้าง โดยให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้สึกร่วมไปกับความสนุกที่ได้
เป็นตัวของตัวเองอย่าเต็มที่ผ่านการสวมใส่เสื้อผ้าที่ ที่ท าให้คุณออกจากชีวิตที่จ าเจซ้ าซากออกจาก
เสื้อผ้าที่มีแต่สิ่งเดิมๆซ้ าๆ  มาหาความพิเศษที่ไม่เหมือนใครไปกับเสื้อผ้าของเรา  เนื่องจาก  
กลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่น ไม่ชอบความซ้ าซากจ าเจ ไม่ชอบที่จะอยู่กับอะไรเดิมๆ  ที่พบเห็นทั่วไปได้ง่าย
ตามท้องตลาด  ดังนั้นอะไรที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความแปลกใหม่  อยู่นอกกฎเกณฑ์
จะสามารถดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้สนใจได้ โดยสื่อสาร ผ่านเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่
ได้ก าหนดมาพร้อมกับใช้กลยุทธ์ในการตลาดควบคู่กนัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ แนวคิดท่ีได้นี้จะ
เป็นการพูดถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยอ้อมโดยเน้นความน่าตื่นเต้นและเพ่ิมการน่าสนใจ เพ่ิม
ความพิเศษเฉพาะคุณและมี เอกลักษณ์และสไตล์ของตนเองอยู่เสมอ  โดยโทนสีที่ใช้ในงานจะเน้น สี
เมทัลลิค และสีด า เป็นหลักในการออกแบบและการสื่อสารให้เกิดการจดจ า 

หากคิดถึงความสนุกที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกัน  ไปตามลักษณะการ
ใช้ชีวิต (Life Style) และปัจจัยรอบด้านของบุคคลนั้นๆ  ซึ่งอาจทาให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสับสน  
ดังนั้นเพื่อสะท้อนถึงความสนุกจากการใส่เสื้อผ้าของ มูฟแลนด์ อย่างชัดเจน  

คาแรคเตอร์ของแบรนด์จึงออกมาในการสื่ออารมณ์ภาพ  (Mood) ในมุมมองที่แปลก  และ
ดึงดูดความสนใจ  ฉีกกฎเกณฑ์ และเลือกใช้โทนสีของชิ้นงาน  (Tone) ที่ชัดเจน  เพ่ิมความเป็น
เอกลักษณ์กว่าเสื้อผ้าแบรนด์อื่นๆ โดยเลือกโทนสี เมทัลลิค และสีด า ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง 
แบรนด์ทั่วไปโดยใช้ในงานของเรา ตลอดทุกชิ้นงานที่ต้องสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้งานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 

 
 
ประโยชน์หลักที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ (Key Consumer Benefit) 

   ส
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ความเป็นเอกลักษณ์และสไตล์ที่ชัดเจนของตัวเองท่ีไม่ซ้ าใคร มีความโดดเด่นและสนุกใน 
การแต่งตัวอีกท้ังยังได้ของที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ ไม่เกลื่อนตลาด ท าให้ตัวเองมีความพิเศษมายิ่งข้ึน 

เครื่องมือในการสื่อสารตลาด ( M a r k e t i n g  C o m m u n i c a t i o n  T o o l s ) 
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดของ  มูฟแลนด์ เลือกใช้ทั้งหมด  7 เครื่องมือ โดย

ค านึงถึงความเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และตามแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด คือ 
1. เอกลักษณ์องค์กร (Corporate Identity): สี,ตราสินค้า,กราฟิก,นามบัตร,บรรจุภัณฑ์  
2. สื่อสิ่งพิมพ์ (Publications): โฆษณาทางนิตยาสาร (Magazine Advertising) 
3. สื่อโฆษณา: ใบปลิวต่างๆ,โปสเตอร์   
4. สื่อออนไลน์ (Online media): Website, เฟซบุ๊ก, อินสตราแกรม, Lookbook 
5. แอพพลิเคชั่น (Application)  
6. สื่อนอกบ้าน (Out Of Home): Interactive, Ambient  
7. การส่งเสริมการขาย (Promotion)  
8. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 
9. ร้านค้าชั่วคราว (Pop Up Store) 
เนื่องจาก มูฟแลนด์ เป็นแบรนด์ใหม่ในตล าด จึงมีวัตถุประสงค์ในก ารสร้างการรับรู้ และ

ดึงดูดความสนใจของเป้ าหมาย พร้อมทั้งกระตุ้นให้กลุ่มเป้ าหมายมีส่วนร่วมกับแบรนด์ม ากท่ีสุด โดย
มุ่งการสื่อสารทางการตลาดไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้สื่อดังต่อไปนี้ 
1. การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity Creation) 

การก าหนดเอกลักษณ์ของ สร้างแบรนด์  “มูฟแลนด์” ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
บุคลิกของแบรนด์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน    
    1.1 สี (Color)  

สีที่เลือกใช้คือ สี Metallic โดยเราจะเน้นโทนสีด าและสีเงินเป็นหลัก  ซึ่งเป็นโทนสีที่มี
ความลึกลับ น่าค้นหา ฉีกกฎเกณฑ์ ให้ความรู้สึกเท่ห์และเรียบหรู  เพ่ือท าให้ชิ้นงานเกิดความลงตัว
และไปในทิศทางเดียวกัน 
    1.2 ตราสินค้า (Logo)   

สร้างการรับรู้ด้วยโลโก้ตราสินค้า  รูปม้าโยก เพ่ือให้แบรนด์มีเอกลักษณ์ จดจ าง่าย โดย
ความหมาย ของ  มูฟแลนด์  คือ อาณาจักรแห่งการเคลื่อนที่ท่ีไม่หยุดนิ่ง  ซ่ึงแบรนด์ มูฟแลนด์  
เปรียบเสมือนแฟชั่นที่ไม่มีการหยุดนิ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ มีสโลแกนว่า “everything can move” 
คือทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเคลื่อนที่ได้และไม่มีวันหยุดนิ่ง เพ่ือให้เข้ากับ Concept ของร้าน 

   1.3 นามบัตร (Business Card)  

   ส
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ใช้เป็นช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบช่องทางการติดต่อกับแบรนด์ได้  สามารถ
พกพาได้โดยออกแบบให้ เป็นกระดาษเช็ดหน้าโดยกระดาษ ด้านในเป็นแผนที่ร้าน โดยสกรีน  และด้าน
นอกจะเป็นถุงสีเงินสกรีนลายเพ่ือให้เข้ากับ Concept ของร้านและสามารถใช้ประโยชน์ได้  
   1.4 บรรจุภัณฑ์ (Packaging)  

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ถุงและกล่อง ออกแบบโดยค า นึงถึงลักษณะการใช้งาน โดยเน้นโทนสี
เงินเมทัลลิคและสีด าเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ 
   1.5 ใบปลิว  

รูปแบบใบปลิวจะมีการออกแบบโดยน าแผนที่ร้านเข้ามาใช้ในการออกแบบเพื่อให้ลูกค้า
สามารถที่จะมาร้านได้สะดวกและเป็นการเชิญชวนให้มาร้าน 
   1.6 บัตรสมาชิก Member Card ส าหรับลูกค้ามูฟแลนด์ 

มีการให้บัตรสมาชิกส าหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบ 10,000 บาท โดยไม่จ ากัดครั้งในการซื้อ
บัตรสมาชิกของแบรนด์เรามีความพิเศษตรงที่ใช้รูปแบบเคลือบกระจกมาเป็นลูกเล่นให้กับบัตรที่
สามารถท าให้ดูพิเศษแปลกตาน่าใช้ 
   1.6 ไม้แขวนเสื้อมูฟแลนด์ 
จะมีการสกรีนลายโลโก้ลงบนไม้แขวนที่สั่งท าเป็นสีเงินทั้งอันเพื่อเพ่ิมความพิเศษให้กับร้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5-2 ตราสินค้าที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดของ มูฟแลนด์ 
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ภาพที ่5-3 นามบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5-4 ใบปลิวโฆษณา 
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ภาพที ่5- 5 บรรจุภัณฑ์ 
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ภาพที่ 5-6 บัตรสมาชิก Member Card ส าหรับลูกค้า มูฟแลนด์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-7 ไม้แขวนเสื้อของ มูฟแลนด์ 
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2. สื่อสิ่งพิมพ์ (Publications) 
   2.1 โฆษณาทางนิตยสาร (Magazine Advertising) 

โดยจะลงโฆษณาผ่านทางนิตยสาร เพ่ือสร้างการรับรู้และจดจ าได้ผ่านทางนิยตสารที่
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง จากการส ารวจและวิจัย ได้แก่ Cheeze, Aday, Hamburger, Looker 
ในรูปแบบของ Advertorial และ Lookbook โดยมีการถ่ายแบบแฟชั่นเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-8 นิตยสาร Cheeze, Aday, Hamburger, Looker 
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ภาพที่ 5-9 Advertorial ที่ใช้ในการลงในนิตยสาร 
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ภาพที ่5-10 ภาพถ่ายแฟชั่น มูฟแลนด์ 
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ภาพที่ 5-10 ภาพถ่ายแฟชั่น มูฟแลนด์ (ต่อ) 
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ภาพที่ 5-10 ภาพถ่ายแฟชั่น มูฟแลนด์ (ต่อ) 
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3. สื่อโปสเตอร์ (Poster)  
 ใช้เงาเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนในการสื่อความหมายว่าแบรนด์ของเราจะพาคุณออกจากชีวิต
ที่ซ้ าซาก น่าเบื่อ โดยจะเน้น Concept และชื่อแบรนด์ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการจดจ าเมื่อเห็น 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-11 สื่อโปสเตอร์ (Poster) 
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4. สื่อออนไลน์ (Online media) 
   4.1 เว็บไซต์ (Website) 

 โดยจะให้ความส าคัญกับเว็บไซต์มากเนื่องจากจะเป็นที่ ให้คน 
ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเมื่อเกิดความสนใจในตัวแบรนด์ และเป็นที่บอกข้อมูลทุกอย่างของแบรนด์ 
   4.2 เฟซบุ๊ก ( Facebook  Fanpage) 

ปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดและ  
สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแจ้งข่าวสารข้อมูล ,ท ากิจกรรมต่างๆกันในแฟนเพจ  หรือ
แม้แต่การติดต่อสอบถาม ดังนั้นทางแบรนด์จึงต้องการสร้างแตกต่างให้กับแฟนเพจ     
   4.3 อินสตาแกรม (Instagram) 

ถือว่าเป็นช่องทางที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นย่างมากในปัจจุบันในการติดตามรูปถ่าย 
ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสมาร์ทโฟนซึ่งกลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกท่ีจะติดตามแบรนด์ที่สนใจต่างๆเอง
แบบอย่างเต็มใจ แต่ต้องไม่เน้นขายของจนเกินไป เน้นเบื้องหลังการท างานหรือแรงบันดาล ใจต่างๆจะ
สามารถสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคได้ดี 
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ภาพที่ 5-12 เว็บไซต์  มูฟแลนด์ 
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ภาพที่ 5-13 เฟซบุ๊ก มูฟแลนด์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-14 อินสตราแกรม มูฟแลนด์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-15 กิจกรรมผ่านทางเฟซบุ๊กและอินสตราแกรม 
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5. แอพพลิเคชั่น (Application)  
 Application มูฟแลนด์ “GET OUT PHOTO” ให้คุณได้เลือกแต่งกายตามสไตล์ที่คุณ
ชอบจาก Collection ของ มูฟแลนด์ทุกชิ้น ที่มาพร้อมกับสถานที่ให้คุณเลือก พร้อมอัพโหลดและแชร์
ลง อินสตราแกรม และ เฟซบุ๊ก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-16 แอพพลิเคชั่น 
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6. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 
เป็นกิจกรรมจัดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ช่วย 

สร้างการรับรู้และช่วยตอกย้ าแบรนด์ให้อยู่ในใจกลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังสร้างลูกคา้ที่ภักดีต่อแบรนด์ 
(Royalty customer)  
   6.1กิจกรรม ท าเสื้อท่ีเป็นจ านวนจ ากัดพิเศษเฉพาะคุณ 

โดยให้คุณได้ท าเสื้อในแบบของคุณเองจาก  Materialของเรา โดยภายในงานจะมี Limited 
Materialที่ท าขึ้นเฉพาะงานนี้เท่านั้นและเมื่อ แชร์ ภาพผ่านทางแอพพลิเคชั่นจะได้รับส่วนลด  10%
และร่วมสนุกกับดารานักแสดงจากฮอร์โมนเดอะซีรีย์ 
   6.2 กิจกรรม เดินแบบแฟชั่น ในรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าบีทีเอส 

โดยเดินในวันเสาร์และอาทิตย์และร่วมถ่ายรูปกับเราเพ่ือโปรโมทให้ไปร่วมงาน  FASHION 
SHOW ในสัปดาห์หน้าและแชร์รูปลง เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เพ่ือลุ้นรับของรางวัลพิเศษ 
   6.3 กิจกรรม OUT ON THE STREETS 
รูปแบบงาน จัดเปิดตัว Summer Collection ในรูปแบบ Street Fashion Show พร้อมคอนเสิร์ต
จากศิลปินชื่อดังมากมาย 
   6.4 กิจกรรมประมูลสินค้าจากทุกแบบ ของ มูฟแลนด์ 
โดยจัดการประมูลสินค้าจากทุกแบบ ของ มูฟแลนด์ ในปลายปีเพื่อน ารายได้จากกการ 
ประมูลไปช่วยเหลือสังคม 
สถานที่ : สยามเซนเตอร์ 
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ภาพที่ 5-17 กิจกรรมทางการตลาด 
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7. ร้านค้าชั่วคราว (Pop Up Store) 
โดยจะจัดท า ไว้ที่สยามเซนเตอร์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเข้าถึงมากยิ่งขึ้นและเป็นการ

กระตุ้นยอดขายให้กับร้าน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-18 ร้านค้าชั่วคราว (Pop Up store) 
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แผนการด าเนินงาน 

 

 

สื่อ 

 

 

ม.ค. 

 

ก.พ. 

 

มี.ค. 

 

เม.ย

. 

 

พ.ค. 

 

มิ.ย. 

 

ก.ค. 

 

ส.ค. 

 

ก.ย. 

 

ต.ค. 

 

พ.ย. 

 

ธ.ค. 

เฟซบุ๊ก,ยูทูป             

อินสตาแกรม             

ร้านค้า

ช่ัวคราว 

            

สื่อใหม ่             

สื่อสิ่งพิมพ ์             

ผู้สนับสนุน             

กิจกรรม CSR             

เอกลักษณ์
องค์กร 

            

แอพพลิเคช่ัน             

โปรโมช่ัน             
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาจุลนิพนธ์ในเรื่อง  “การแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นมูฟแลนด์” โดยมีวัตถุประสงค์
ทางการสื่อสารตลาดคือ  เพ่ือสร้างการรับรู้  การมีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์  และให้เกิดความชื่น
ชอบน าไปสู่การซื้อและเกิดการบอกต่อ ดังนั้นจึงต้องกา รทราบถึงทัศนคติที่กลุ่มเป้าหมายมีต่อเสื้อผ้า
แฟชั่นพฤติกรรมการการเปิดรับสื่อด้านแฟชั่น  และวิเคราะห์ถึงเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาวางแผนการสื่อสารการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

สรุปผลการวิจัย 

ในขั้นตอนของการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานสาหรับธุรกิจเสื้อผ้า
แฟชั่นภายใต้แบรนด์  Moveland นั้น ผู้วิจัยได้ท าการการวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงส า รวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  (In Depth Interview) โดยที่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง และชาย อายุตั้งแต่ 15-25 
ปี ที่อาศัยหรือทางานอยู่ในกรุงเทพมหานคร  จ านวน 100 คน ทั้งแบบลงพื้นท่ีและแบบออนไลน์ เพ่ือ
ศึกษาถึงการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อเสื้อผ้าแฟชั่นในปัจจุบันพฤติกรร มการใช้ชีวิตและการเปิดรับ
ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายซึ่งทาให้ทราบถึงความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายมีที่ต่อแฟชั่นในประเทศ
ไทยและสินค้าแฟชั่นทั่วไปดังนี้  

ทัศนคติที่มีต่อแฟชั่นการแต่งกายของคนไทยกลุ่มเป้าหมายให้ความเห็นต่างกันทั้งในเชิง
บวกและเชิงลบ แต่ภาพรวมโดยส่วนมากเห็นตรงกันว่าคนไทยมีการตามแฟชั่นและตามกระแสกันมาก  
จนท าให้ขาดเอกลักษณ์ของแต่ละคน อีกท้ังยังขาดความเหมาะสมหรือกาลเทศะในการแต่งกาย  

ด้านความสนใจหากมีเสื้อผ้าที่ มีความเป็นเอกลักษณ์มีคุณภาพและมีการผลิตจ านวน
จ ากัด กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจเพราะเป็นสิ่ง ที่น่าสนุกไม่ซ้ าซากกับการแต่งตัว เพ่ือสะท้อนความ
เป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุด  

จากข้อมูลที่ได้ท า ศึกษาวิจัยทาให้สามารถน า มาวางแผนการสื่อสารการตลาด  โดยมี
แนวคิดหลักในการสื่อสารคือ  “Limited” ผ่านแคมเปญ  “Get Out Of General” ซึ่งเน้นตอกย้ า
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นที่จดจ าได้ 
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แนวคิดท่ีมีพ้ืนฐานมาจากปัญหาที่พบในตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นของประเทศไทยอัน
เนื่องมาจากก า ลังการผลิตที่สูงจนท า ให้เกิดความซ้ า ซากจ า เจของผลผลิตที่มากเกินไปจนขาดความ
เป็นเอกลักษณ์ และจากผลวิจัยและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่สอดคล้องกับปัญหาดังกล่าว  ด้วย
ว่ามีกลุ่มเป้าหมายเป็นจ า นวนมากต้องการความเป็นตัวของตัวเองและยังไม่มีเสื้อผ้าแบรนด์ไหน
สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้อย่างเต็มที่  นอกจากนี้แบรนด์เสื้อผ้าทั่วไปยังไม่มีจุดขายที่ต่าง
จากที่อ่ืนๆ ดังนั้นแนวคิดความสนุกที่แตกต่างจากการแต่งตัวที่ได้เป็นตัวของตั วเองเต็มท่ีจึงและไม่ซ้ า
ใครจึงเป็นเรื่องน่าดึงดูดใจที่จะใช้ในการสื่อสารการตลาดครั้งนี้  

การวางแผนการสื่อสารการตลาดและการออกแบบชิ้นงาน  ผู้วิจัยเลือกใช้ช่องทางที่ตรง
กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือให้เข้าถึงและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  เช่น การ
ใช้สื่อออนไลน์  สื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์  และการจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมสนุก  และจัด
ช่วงเวลาการออกสื่ออย่างเหมาะสมเป็นระบบ  

ซึ่งแนวคิดนี้ผู้วิจัยเชื่อว่าการวางแผนการสื่อสารการตลาดดังกล่าวนี้ จะสามารถสร้างการ
รับรู้ สร้างความสนใจ และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความชื่นชอบแบรนด์เสื้อผ้า แฟชั่น Moveland
และท าให้เกิดการบอกต่อได้อย่างแน่นอน โดยจะมีการกระตุ้นการซื้อ  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษาวิจัยผู้วิจัยพบว่ากลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่พร้อมที่จะลองซื้อใช้สินค้าที่แปลก

แตกต่างไปจากเดิม หรือสินค้าออกใหม่อยู่ตลอดเวลาโดยค า นึงถึงความพึงพอใจของตนเองเป็นอันดับ
แรกๆ มีก าลังซื้อสูงขึ้น เปิดรับสื่อมากข้ึนโดยเฉพาะจากทางอินเทอร์เน็ตและสื่อใหม ่ 

2. การท า จุลนิพนธ์ในครั้งนี้ผู้จัดท า ให้ความส า คัญกับการน า ไปใช้ได้จริง  ซึ่งเป็น
จุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ก่อนเริ่ มการด าเนินการ ทั้งตัวผู้จัดท า เล็งเห็นถึงความ  ส าคัญของการน า ไปต่อ
ยอดในชีวิตประจ า วัน และเห็นว่าจุลนิพนธ์บางชิ้นอาจเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปได้  จึงอยากให้มี
การผลักดันให้เกิดการน า ไปใช้ได้จริง  เพ่ือต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ใหม่  พัฒนาและปรับปรุงสังคม  
และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมต่อไป  
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