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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคผ่านสื่อดิจิทัล
เกีย่ วกับธุรกิจเสือ้ ผ้าแฟชัน่ 2) การเลือกรับสือ่ ดิจทิ ลั ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ ธุรกิจเสือ้ ผ้าแฟชัน่ และ 3) กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 400 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental
sampling) ในเขตกรุงเทพมหานคร และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ทำ�งานอยู่ในธุรกิจบริษัทโฆษณาดิจิทัล
ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 - 30 ปี ส่วนใหญ่
เปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับเสือ้ ผ้าแฟชัน่ ทุกวันโดยใช้เวลาเปิดรับครัง้ ละไม่เกิน 30 นาที โดยเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
ด้านเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางเฟซบุ๊กมากที่สุด และแหล่งข้อมูลจากสื่อดิจิทัล ได้แก่ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และ
เว็บไซต์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ส่วนผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่
ทำ�ธุรกิจบริษัทโฆษณาดิจิทัลพบว่า บริษัทโฆษณาดิจิทัลได้รับความสนใจในการใช้บริการจากผู้ประกอบการ
ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นเพราะผู้บริโภคในปัจจุบันเปิดรับข่าวสารผ่านทางสื่อดิจิทัลมากขึ้น และสื่อดิจิทัลสามารถ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าได้อย่างดี ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถนำ�ข้อมูลมาปรับใช้เพื่อการดำ�เนินธุรกิจ
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
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Abstract
The objectives of this study are to 1) explore how consumers receive fashion clothing
information through digital media; 2) investigate how consumers select digital media for
fashion clothing information; and, 3) examine the fashion clothing purchase decision process
of consumers. This quantitative and qualitative study collected data from a sample of
accidentally selected 400 individuals in Bangkok and from interviews with key informants
who work for a digital advertising agency. The quantitative study revealed that the majority
of individuals who completed the questionnaires were female aged between 26 and 30
years old, and received information about Thai fashion clothing on a daily basis for less to
30 minutes. Facebook is the most preferred source for fashion clothing information. The
digital sources with greatest impact on purchase decisions are Facebook, Instagram, and
websites. As for the qualitative study, interview with the key informants who work for a
digital advertising agency revealed that the digital advertising agency business is attracting
high interest from fashion clothing entrepreneurs since more consumers receive information
digitally, and since digital media are effective in creating awareness of the products. Findings
from this study can be used to best benefit the business.
Keywords: Digital Media, Thai Fashion Clothing Product, Information Receptivity, Media Selection
บทนำ�
ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม
แฟชั่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยคิดเป็น
มูลค่าการส่งออกในแต่ละปีไม่ต�ำ่ กว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 10 ของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ทัง้ หมด ซึง่ แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทเสือ้ ผ้า
ประมาณ 7,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (Saetung, 2015)
โดยในปี 2559 อุตสาหกรรมแฟชั่นสามารถสร้างมูลค่า
การส่งออกสินค้าประเภทเสือ้ ผ้าได้มากกว่า 6 แสนล้านบาท
(“Ministry of Industry ...,” 2017) ทั้งนี้ ประเทศไทย
ถื อ เป็ น ตลาดที่ มี ศั ก ยภาพสำ � หรั บ ธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น
และเป็นแหล่งการเลือกซื้อสินค้าที่สำ�คัญอีกแห่งหนึ่งของ
อาเซียน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงต้องการสนับสนุน
และพัฒนาธุรกิจเสือ้ ผ้าแฟชัน่ ไทย จึงกำ�หนดให้ “กรุงเทพฯ
เป็ น ผู้ นำ � และเป็ น ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ แฟชั่ น ในภู มิ ภ าค”
ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางรองรับ
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน และต้องการที่จะผลักดัน
ให้ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
สามารถเข้าสูต่ ลาดสากลได้ (“Depertment claiming to
support ...,” 2016)
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ปัจจุบันเสื้อผ้าได้มีการพัฒนาทั้งในด้านของคุณภาพ
และรูปแบบที่ทันสมัยบวกกับโลกดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต
ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำ�ให้เกิดการผสมระหว่าง
วัฒนธรรมของโลกฝัง่ ตะวันตกและตะวันออก และกระแส
แฟชั่นจากต่างประเทศได้เข้ามาในประเทศไทยอย่ า ง
รวดเร็ว โดยการใช้การสื่อสารในรูปแบบการโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นสื ่ อ ดิ จ ิ ท ั ล ในการนี ้ ผ ลวิ จ ั ย ของ
ชอปเปอร์ ไซอันซ์ (shopper science) รายงานว่า
ผู้บริโภคในปัจจุบันเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัล
เพิ่มมากขึ้น และใช้สื่อดิจิทัลในการค้นหาข้อมูลจาก
เว็บไซต์ตราสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
(Angkuranon, 2013) ทำ�ให้ผบู้ ริโภคทีต่ ามกระแสนิยมนัน้
ได้รับอิทธิพลจากแฟชั่นใหม่ๆ อยู่เสมอ
ธุรกิจแฟชั่นนั้นมีการแข่งขันที่ส ูงขึ้น เนื่องด้ ว ย
เหตุผลหลายประการ เช่น การนำ�เข้าเสื้อผ้าแฟชั่นตรา
สินค้าต่างประเทศมาทำ�การตลาดในไทย โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่เน้นความเร็วตามกระแสแฟชั่น อาทิ ZARA หรือ H&M
และในขณะเดี ย วกั น ตราสิ น ค้ า เสื้ อ ผ้ า ของไทยก็ ก้ า ว
เข้ า สู ่ ต ลาดต่ า งประเทศเช่ น กั น ทำ � ให้ ผ ู ้ บ ริ โ ภคนั ้ น มี
ตั ว เลื อ กในการซื้ อ สิ น ค้ า เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น ทั้ ง ตราสิ น ค้ า
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ของไทยและต่างประเทศมากขึ้น ผู้บริโภคจึงเห็นเสื้อผ้า
แฟชั่นแบรนด์เนมต่างๆ ที่ผลิตและออกแบบโดยคนไทย
จำ�นวนมาก และกลายเป็นกระแสแฟชั่นที่กลุ่มผู้บริโภค
ที ่ ม ี ก ำ � ลั ง ซื ้ อ ในระดั บ ต่ า งๆ ให้ ค วามนิ ย มกั น มากขึ ้ น
(Dapper strategy in fashion industry, 2016)
เสื้อผ้าแฟชั่นสำ�เร็จรูปในประเทศไทยนั้นสามารถ
แบ่ ง ได้ เ ป็ น 4 ประเภท คื อ (Chattarakul, 2011)
1) เจ้าของกิจการที่ได้รับลิขสิทธิ์จำ�หน่ายตราสินค้า
ต่างประเทศ (licensing brands) 2) เจ้าของกิจการ
ตราสินค้าไทย (local rising stars) 3) เจ้าของกิจการ
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูปทั่วไป (versatile street wear) และ
4) เจ้าของกิจการตราสินค้าแฟชั่นที่ออกแบบโดยคนไทย
(branded design pioneers) ในการนี้วงการแฟชั่น
เสื้อผ้าที่ออกแบบโดยคนไทยมีการพัฒนาก้าวไกลไปมาก
ซึ่งมีส่วนช่วยในการผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย จึงมี
การก่ อตั ้ ง ‘สมาคมแฟชั่น ดีไซเนอร์ก รุง เทพฯ’ หรือ
Bangkok Fashion Society (BFS) โดยปัจจุบันตรา
สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นที่ออกแบบโดยคนไทย ใน ‘สมาคม
แฟชั่น ดีไซเนอร์กรุงเทพฯ’ หรือ Bangkok Fashion
Society (BFS) มีอยู่ 11 ตราสินค้า ได้แก่ ตราสินค้า
อาซาว่า (asava) ดิษยา (disaya) เกรฮาวด์ ออริจินัล
(greyhound original) มิลิน (milin) อิชชู่ (issue)
คลอเส็ ท (kloset) เพนคิลเลอร์ (painkiller) ตุ๊ดตี้
แอนด์ ตุ๊ดตี้ฟรุตตี้ (tutti and tutti fruiti) วิคธีรัฐ
(vickteerat) ปฎิญญา (patinya) และทีแอนด์ที (TANDT)
(Dapper strategy in fashion industry, 2016)
ปัจจุบันกระแสสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทในการ
ประกอบธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นอย่างมาก อาทิ การซื้อขาย
เสื้อผ้าออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เป็นต้น โดยสื่อดิจิทัล
มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร
และการบริการของผูบ้ ริโภค ไม่วา่ จะเป็นการติดต่อสือ่ สาร
ผ่านทางไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือเพื่อค้นหาข้อมูล
ข่าวสาร และเป็นที่น่าสังเกตว่าร้อยละ 65 ของผู้บริโภค
ใช้สมาร์โฟนค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซือ้ และร้อยละ
61 ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ตราสินค้านัน้ ๆ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจซือ้ โดยสือ่ ดิจทิ ลั
ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคไทย ได้แก่ เฟซบุ๊ก (ร้อยละ 19)
และอินสตาแกรม (ร้อยละ 10) ตัวเลขดังกล่าวสะท้อน

ให้เห็นโอกาสในการใช้สื่อดิจิทัล จึงทำ�ให้นักการตลาด
และผู้ประกอบการหันมาให้ความสำ�คัญกับสื่อโฆษณา
ออนไลน์ เพื่อให้ตราสินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่ม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Fashions Business
Management, 2015)
ผลสำ � รวจมู ล ค่ า จำ � นวนเงิ น โฆษณาผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล
เมื่อปี 2558 แสดงให้เห็นว่าการใช้งบประมาณโฆษณา
ของสือ่ ดิจทิ ลั ได้เพิม่ สูงขึน้ และจากผลสำ�รวจประเภทของ
การใช้สื่อดิจิทัลพบว่า เฟซบุ๊กเป็นสื่อโฆษณาดิจิทัลที่
ครองส่วนแบ่งงบประมาณโฆษณาดิจิทัล (ร้อยละ 24)
ของจำ�นวนเงินใช้จา่ ยโฆษณาทัง้ หมด โดยเพิม่ ขึน้ (ร้อยละ
95) จากปี 2557 (“Digital advertising ...,” 2016) ส่งผล
ให้จ�ำ นวนเงินโฆษณาออนไลน์เพิม่ ขึน้ โดยการโฆษณาของ
สื่อออนไลน์เติบโตขึ้นร้อยละ 40 - 52 หรือคิดเป็นมูลค่า
13,800 - 15,000 ล้านบาท (Chonsirirungsakul, 2012)
และจากผลสำ�รวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มี
จำ�นวนสูงถึง 38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 56 ของประชากร
ทั้งหมด (Kemp, 2016) พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมให้
ความสนใจค้นหาสินค้าและบริการผ่านทางสื่อดิจิทัลโดย
อันดับที่ 1 คือ สินค้าประเภทแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า รองเท้า
กระเป๋า (ร้อยละ 46.2) (Electronic Transactions
Development Agency, 2015) ด้วยเหตุนี้ สื่อดิจิทัล
จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการประกอบธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น ที่จะ
ทำ�ให้ตราสินค้าสามารถเชือ่ มต่อกับลูกค้ากลุม่ เป้าหมายได้
จากทีก่ ล่าวมานัน้ สรุปได้วา่ สือ่ ดิจทิ ลั มาเป็นเครือ่ งมือ
ทางการตลาดที่สำ�คัญของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ในปัจจุบัน โดยตราสินค้าต่างๆ หันมาใช้กลยุทธ์ทางการ
ตลาดผ่านทางสื่อดิจิทัลมากขึ้น รวมไปถึงธุรกิจเสื้อผ้า
แฟชั่นที่ให้ความสำ�คัญกับสื่อดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด
ผ่านสือ่ ดิจทิ ลั ของธุรกิจตราสินค้าเสือ้ ผ้าแฟชัน่ ทีอ่ อกแบบ
โดยคนไทย การเปิดรับข่าวสารของตราสินค้าเสือ้ ผ้าแฟชัน่
ที่ออกแบบโดยคนไทยผ่านสื่อดิจิทัล และผลกระทบของ
สื่อดิจิทัลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยศึกษา
ตราสินค้าเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยคนไทยที่มีการสื่อสาร
การตลาดผ่านทางสื่อดิจิทัล และประสบความสำ�เร็จ
ได้แก่ ตราสินค้าเกรฮาวด์ออริจนิ ลั (greyhound original)
อาซาว่า (asava) คลอเส็ท (kloset) และอิชชู่ (issue)
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โดยตราสินค้าดังกล่าวเป็นตราสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นที่อยู่ใน
ระดับรองจากระดับสูง (high end high street brands)
(The Many Market Levels of Fashion Brands, 2015)
ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากงานวิจยั ครัง้ นี้ จะเป็นแนวทางทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อตราสินค้าธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นที่ใช้ช่องทางการสื่อสาร
ตราสินค้าผ่านทางสื่อดิจิทัล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึ ก ษาการเปิ ด รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของผู้ บ ริ โ ภค
ผ่านทางสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น
2. ศึ ก ษาการเลื อ กรั บ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ของผู้ บ ริ โ ภค
เกี่ยวกับธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น
3. ศึกษาการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจ
เสื้อผ้าแฟชั่น
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ นำ � ไป
กำ�หนดกรอบแนวคิดหลักสำ�หรับงานวิจัยดังนี้
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล
การตลาดดิจิทัล (digital marketing) คือ กลยุทธ์
การทำ�การตลาดรูปแบบหนึ่งบนสื่อสังคมออนไลน์ โดย
ใช้รูปแบบการสื่อสาร วิธีการ และเนื้อหาโฆษณา ที่อยู่ใน
รูปแบบของสื่อดิจิทัล เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เว็บไซต์
และยู ท ู ป โดยการตลาดดิ จ ิ ท ั ล ไม่ ไ ด้ ข ึ ้ น อยู ่ ก ั บ พื ้ น ที ่
ครอบคลุมของสื่อดิจิทัล แต่หมายถึง การเชื่อมโยงสื่อ
หลากหลายรูปแบบที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคได้มากที่สุด (Chonsirirungsakul, 2012) ใน
การนี้กลยุทธ์การตลาดสื่อดิจิทัลในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
แฟชั่น เป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่เชื่อมต่อกับ
ผู้บริโภคได้ เป็นการสื่อสารผ่านทางเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม
และเว็บไซต์ เป็นต้น ทั้งนี้ การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลจะ
สามารถทำ�ให้ผ้บู ริโภคกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงตราสินค้าได้ดี
มากยิ่งขึ้น นักการตลาดจึงให้ความสำ�คัญกับสื่อดิจิทัล
เพื่ อ สร้ า งกลยุ ท ธ์ ที่ ช่ ว ยสื่ อ สารตรงถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม
เป้าหมายได้ (Ariyakiatkajon, 2016)
สือ่ ดิจทิ ลั ทุกวันนีม้ หี ลากหลายประเภท และผูบ้ ริโภค
สามารถเลือกที่จะเปิดรับข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง
ทำ�ให้เจ้าของกิจการหรือนักการตลาดต้องให้ความสำ�คัญ
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กับการเลือกใช้สื่อดิจิทัลแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาประเภทของสื่อ
ได้แก่ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ยูทูป และเว็บไซต์
เครื่องมือดิจิทัลที่ใช้สำ�หรับการตลาดดิจิทัล ได้แก่
1) ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (online PR) 2) สื่อโฆษณา
ออนไลน์ (ad online) 3) การแจ้งข่าวสารผ่านทางอีเมล์
(email marketing) 4) เว็ บ ไซต์ (website) และ
5) Search Engine Optimization (SEO) ดังนัน้ ช่องทาง
การสื่ อ สารผ่ า นทางสื่ อ ดิ จิ ทั ล เป็ น อี ก หนึ่ ง รู ป แบบที่
สามารถสร้างช่องทางการกระจายข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
และการสื่ อ สารทางการตลาดให้ เข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม
เป้าหมายได้โดยไม่จำ�กัดเรื่องเวลาหรือระยะทาง ทั้งนี้
ผู้บริโภคสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับตราสินค้าได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยตราสินค้าเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงได้ให้
ความสำ�คัญต่อการสือ่ สารการตลาดและการทำ�การตลาด
ผ่านช่องทางเว็บไซต์มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เฟซบุ๊ก
อินสตาแกรม และยูทูป (Jaichamsukkit, 2016)
แนวคิดการเปิดรับสื่อและการเลือกรับสื่อ
ลักษณะการเปิดรับสือ่ ของผูบ้ ริโภคแบ่งเป็น 2 ประการ
คือ ผู้บริโภคตั้งใจเปิดรับสื่อ และผู้บริโภคไม่ได้ตั้งใจ
เปิดรับสือ่ โดย Becker and Mccomb กล่าวว่า ผูร้ บั สาร
เปิดรับข่าวสารจากสือ่ ต่างๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง ได้แก่ เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ เพื่อให้สามารถนำ�ไป
สนทนากับผู้อื่นได้ เพื่อต้องการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์
นั้นๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อความบันเทิง ในการนี้
การเปิดรับข่าวสารหรือการเปิดรับสื่อนั้นเกิดจากสิ่งเร้า
และความสนใจในการเปิดรับของผูบ้ ริโภค เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการในการใช้ประโยชน์ของข้อมูลต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการหาข้อมูลด้านเสื้อผ้าแฟชั่น หรือกิจกรรม
ทางตลาด (event) ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนั้น ผู้บริโภค
จะเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสาร เพือ่ นำ�มาสนับสนุนความคิด
และความต้ อ งการของตนเอง โดยการรั บ รู ้ ห รื อ การ
ตีความของผู้บริโภคจะแตกต่างกันตามความสนใจและ
ความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติและ
ความต้องการของผู้บริโภค (Netinan, 2013)
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ดังนัน้ การเปิดรับสือ่ และการเลือกรับสือ่ ของผูบ้ ริโภค
ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้บริโภคเปิดรับ
สื่อผ่านทางสื่อดิจิทัลมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องให้
ความสำ�คัญกับเนื้อหาและนำ�เสนอข่าวสาร หรือโฆษณา
ผ่านสื่อดิจิทัล อย่างเช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และยูทูป
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับและการใช้สื่อ
ของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ แนวคิดนีจ้ งึ เป็นแนวทางในการศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเปิดรับสื่อและเลือกรับสื่อ
เกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่น รวมถึงการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าแฟชั่น
แนวคิดการตัดสินใจซื้อ
การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การที่ผู้บริโภครับรู้และ
ประเมินข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้า และตัดสินใจเลือกว่า
ตราสินค้าเหล่านั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้
หรือไม่ รูปแบบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีดังนี้ คือ
1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคเลือกที่จะคำ�นึงถึงคุณภาพ
สิ น ค้ า ชื ่ อ เสี ย งของตราสิ น ค้ า ความทั น สมั ย ความ
หลากหลายในการใช้งาน และความเหมาะสมกับตนเอง
เป็นหลัก โดยจะเลือกสินค้าอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซือ้
2) ด้านราคา ผู้บริโภคจะคำ�นึงถึงราคาสินค้า และให้
ความสำ�คัญในการตัดสินใจซื้อโดยเน้นที่ราคาเป็นหลัก
โดยผู้ บ ริ โ ภคจะตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ที่ คุ้ ม ค่ า กั บ ราคา
มากที ่ ส ุ ด 3) ด้านช่องทางการจัดจำ�หน่าย ผู้บริโภค
ในปั จ จุ บั น นิ ย มใช้สื่อดิจิทัลในการหาข้อมูลสิน ค้าเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจซื้อและคำ�นึงถึงความสะดวกสบาย
ในการเลื อกซื ้ อสินค้าเป็นหลัก 4) ด้านการประเมิน
ทางเลือก (Smiththikia, 2013) และพฤติกรรมหลัง
การซื้อ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตัดสินใจซื้อ โดย
การวิ เ คราะห์ ห ลั ง การซื้ อ จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู้ บ ริ โ ภคมี
ประสบการณ์ต่อตราสินค้านั้นๆ และผู้บริโภคจะทำ�การ
ประเมิ น สิ น ค้ าว่าตรงกับ ความต้องการของตนหรือไม่
(Netinan, 2013)
ในปัจจุบันผู้บริโภคมีวิธีการตัดสินใจเลือกซื้อตรา
สินค้าที่หลากหลาย เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด
ซึ่งการตัดสินใจซื้อนั้น คือ การที่มีทางเลือกมากกว่า
สองทางเลือกโดยผู้บริโภคจะทำ�การประเมินสินค้านั้นๆ
และเลือกสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตนมากที่สุด ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องให้ความสำ�คัญ

กั บ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ โ ภคเพื่ อ นำ � ไปใช้ วิ เ คราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคและกำ�หนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ให้เหมาะสม
ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ นำ � ไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค
คือ ส่วนประสมทางการตลาด โดยนักการตลาดจะต้อง
คิดวิธีการสร้างส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมใน
การวางแผนกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดและครอบคลุ ม ถึ ง
กระบวนการแลกเปลีย่ นข่าวสาร และพัฒนาความสัมพันธ์
โดยต้องคำ�นึงถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างรอบคอบ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
โดยการส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำ�ให้
ผู้บริโภคทราบถึงสินค้าและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ แจ้งข่าวสาร เพือ่ จูงใจ หรือเพือ่ เตือนความทรงจำ�ของ
ผู้บริโภค เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการตลาด ได้แก่
1) การโฆษณา (advertising) ต้องให้ความสำ�คัญกับ
ส่วนผสมอื่นๆ ทางการตลาด เช่น สินค้า ราคา และ
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย เพื่อให้มีปฏิส ัมพันธ์ต่อกั น
ครบทุกส่วน และการโฆษณาผ่านทางสือ่ ดิจทิ ลั นัน้ ถือเป็น
การสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเข้าถึงความสัมพันธ์
ระหว่าง ตราสินค้าและผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ดี และ
2) การส่งเสริมการขายในรูปแบบการลดราคา (sale
promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ทำ�หน้าที่ช่วย
กระตุน้ ให้เกิดการซือ้ ด้วยราคา และสามารถเพิม่ ยอดขาย
ได้ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ทันที
(Chaiwat, 2015)
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดแฟชั่น
แฟชั่น หมายถึง รูปแบบเครื่องแต่งกายที่เป็น ที ่
ชืน่ ชอบของกลุม่ คนส่วนใหญ่ในช่วงเวลาหนึง่ โดยแฟชัน่ นัน้
สามารถทำ�ให้เกิดกระแสนิยมในสังคมได้ และสามารถ
สะท้อนสถานะทางสังคม เพศ รวมไปถึงอัตลักษณ์ของ
ผู้สวมใส่ได้อีกด้วย (Chumeaunwai, 2007)
การตลาดแฟชั่น คือ กิจกรรมที่ธุรกิจแฟชั่นต้อง
ดำ�เนินการเพื่อทำ�ให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้า
หรือบริการของตราสินค้า รวมไปถึงการพัฒนาสินค้า
และช่องทางการจัดจำ�หน่าย ราคา การส่งเสริมการตลาด
การโฆษณา เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด (Steele, 2010)
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ระดับของตราสินค้า แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
1) ตราสินค้าระดับสูง ซึ่งเป็นตราสินค้าที่เน้นภาพลักษณ์
ทีด่ ี ราคาสูงและมีคณ
ุ ค่าในใจผูบ้ ริโภค เช่น chanel, dior
เป็นต้น 2) ตราสินค้ารองจากระดับสูง เป็นตราสินค้า
ที่ มี ร าคาต่ำ � กว่ า ระดั บ สู ง แต่ ยั ง คงใช้ วั ต ถุ ที่ มี คุ ณ ภาพ
มีการออกแบบทีเ่ ฉพาะตัวในแต่ละตราสินค้า เช่น เกรฮาวด์
ออริจินัล, อาซาว่า, คลอเส็ท, อิชชู เป็นต้น 3) ตราสินค้า

ระดับกลาง ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าในรูปแบบแฟชั่นรวดเร็ว
(fast fashion) มีคุณภาพปานกลางและต้นทุนการผลิต
ต่ำ� เช่น topshop, zara เป็นต้น 4) ตราสินค้าระดับล่าง
เป็นตราสินค้าเสื้อผ้าราคาถูก เป็นเสื้อผ้าที่มีการผลิต
เป็นจำ�นวนมาก และมีคุณภาพต่ำ�กว่าระดับอื่นๆ เช่น
F&F หรือเสื้อผ้าที่ขายทั่วไปตามท้องตลาด (The Many
Market Levels of Fashion Brands, 2015)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 400 คน ที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และรู้จักตราสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นที่
ออกแบบโดยคนไทยทั้ง 4 ตราสินค้า ได้แก่ ตราสินค้า
เกรฮาวด์ออริจินัล (greyhound original) อาซาว่า
(asava) คลอเส็ท (kloset) และอิชชู่ (issue) เพื่อให้
ทราบถึงการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบของ
การเลือกรับสื่อผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลต่อการตัดสินใจซื้อ
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ของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นไทย นอกจากนี้
ยังเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ในบริ ษ ั ท เอเจนซี ่ โ ฆษณา โดยบทสั ม ภาษณ์ ม ี เ นื ้ อ หา
ประกอบด้วย รูปแบบของบริษัทโฆษณาดิจิทัลในปัจจุบัน
ความเปลี่ยนแปลงในวงการโฆษณาของบริษัทโฆษณา
ดิจิทัล และการทำ�โฆษณาบนสื่อดิจิทัลให้สามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ
นำ�ข้อมูลไปวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้งโครงการบริษัทโฆษณาดิจิทัลสำ�หรับธุรกิจเสื้อผ้า
แฟชั่น
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ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคเพศ
ชายและหญิงที่รู้จักตราสินค้าเสื้อแฟชั่นที่ออกแบบโดย
คนไทย จำ�นวน 400 คน อายุ 20 - 44 ปี ซึง่ ไม่ทราบจำ�นวน
ทีแ่ น่นอน ทัง้ นี้ จากข้อมูลสำ�นักงานยุทธศาสตร์และประเมิน
ผลปี 2557 (Strategy and Evaluation Department,
2014) พบว่ า ประชากรในกรุง เทพมหานครที่มีอายุ
20 - 44 ปี มีจำ�นวน 2,115,282 คน คำ�นวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรในการคำ�นวณของ Yamane
(1967) กำ�หนดค่าความเชือ่ มัน่ ที่ 95% และความผิดพลาด
ไม่เกิน 5% ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านสือ่ ดิจทิ ลั จำ�นวน 1 คน คือ คุณธิตกิ าร
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการตลาดออนไลน์ ซึง่ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์
ในการทำ�งานด้านสื่อดิจิทัลในบริษัท Cheil (Thailand)
Worldwide บริษัทโฆษณาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
สื่อดิจิทัลในประเทศไทย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ประกอบด้ ว ย
แบบสอบถามสำ�หรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบคำ�ถามด้วยตนเอง เป็นคำ�ถามปลายปิด
และแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยแบ่งเนื้อหา
ของคำ�ถามออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คำ�ถาม
เกี ่ ย วกั บ ตราสิ น ค้ า เกรฮาวด์ อ อริ จ ิ น ั ล (greyhound
original) อาซาว่า (asava) คลอเส็ท (kloset) และอิชชู่
(issue) ส่วนที่ 2 คำ�ถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และข้อมูล
ทางด้ า นประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 คำ�ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ของผู้บริโภค พฤติกรรมการเลือกรับสื่อเกี่ยวกับเสื้อผ้า
แฟชั่นของผู้บริโภค และส่วนที่ 4 คำ�ถามเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น
สำ�หรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้เตรียมแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบบริษัทโฆษณาดิจิทัล
ในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงของบริษัทโฆษณาดิจิทัล
วิธกี ารทำ�โฆษณาผ่านทางสือ่ ดิจทิ ลั ให้ประสบความสำ�เร็จ
และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และอัตราการใช้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจ
เสื้อผ้าแฟชั่นในบริษัทโฆษณาดิจิทัล

การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู ้ ว ิ จ ั ย ทดสอบความเที ่ ย งตรง (validity) และ
ความเชื่อมั่น (reliability) โดยนำ�แบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู้ เชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความเหมาะสม
ของภาษาเพื่ อ นำ � ไปแก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ งและครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั จากนัน้ จึงนำ�แบบสอบถาม
ไปทดสอบก่อนการเก็บข้อมูลจริง (pre-test) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จำ�นวน 30 ชุด และคำ�นวณค่าความเชื่อมั่น
(reliability) ด้วยการทดสอบความคงที่ของเครื่องมือ
โดยหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
(coefficient alpha) ของ cronbach ซึง่ มีคา่ ความเชือ่ มัน่
ดังนี้ 1) แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ
0.910 2) การตัดสินใจซือ้ ด้านผลิตภัณฑ์มคี า่ ความเชือ่ มัน่
ที่ระดับ 0.896 3) การตัดสินใจซื้อด้านราคามีค่าความ
เชื่อมั่นที่ระดับ 0.843 4) การตัดสินใจซื้อด้านช่องทาง
การจัดจำ�หน่ายมีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.848 5) การ
ตัดสินใจซื้อด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าความเชื่อมั่น
ที่ระดับ 0.621 6) การตัดสินใจซื้อด้านการประเมิ น
ทางเลือกและพฤติกรรมหลังการซื้อมีค่าความเชื่อมั่น
ที่ระดับ 0.675 และ 7) การตัดสินใจซื้อเมื่อได้รับข้อมูล
ผ่านทางสื่อดิจิทัลมีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.827
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมสถิติสำ�เร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลประชากร
ด้วยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ (percentage)
ค่าเฉลีย่ (mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยถอดข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ
ข้อมูลก่อนจัดระเบียบข้อมูล นำ�ข้อมูลทัง้ หมดมาวิเคราะห์
ตีความในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (contest
analysis) อย่างเป็นเหตุและผล จากนั้นจึงพิจารณา
ความเหมือน ความแตกต่าง และสัมพันธ์ เพื่อหาข้อสรุป
และบรรยายวิเคราะห์ผล
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักตรา
สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นที่ออกแบบโดยคนไทยของ เกรฮาวด์
ออริจนิ ลั มากทีส่ ดุ โดยส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 78.7)

อายุ 26 - 30 ปี (ร้อยละ 66.5) ระดับการศึกษาสูงสุด
อยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานเอกชน และ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ย 20,001 - 30,000 บาท
ต่อเดือน (ร้อยละ 40.7) รองลงมา คือ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
30,001 - 40,000 บาท ต่อเดือน (ร้อยละ 28)

ตารางที่ 1 ค่าความถี่และค่าร้อยละจำ�แนกตามความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น
ต่อสัปดาห์
ความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
จำ�นวน (n=400)
ร้อยละ (%)
สินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นต่อสัปดาห์
ทุกวัน

247

61.8

2 - 3 วันต่อสัปดาห์

116

29.0

4 - 5 วันต่อสัปดาห์

17

4.2

อาทิตย์ละครั้ง

20

5.0

400

100.0

รวม
จากตารางที่ 1 พบว่าพฤติกรรมเปิดรับข่าวสารที่
เกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคต่อสัปดาห์ กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมาก เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

สินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น โดยมีความบ่อยครั้งในการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น
ทุกวัน (ร้อยละ 61.8)

ตารางที่ 2 ค่าความถี่และค่าร้อยละจำ�แนกตามระยะเวลาในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าประเภทเสื้อผ้า
แฟชั่นในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นในแต่ละครั้ง

จำ�นวน (n=400)

ร้อยละ (%)

น้อยกว่า 30 นาที

270

67.5

31 นาที - 1 ชั่วโมง

118

29.5

1 ชั่วโมงขึ้นไป

12

3.0

400

100.0

รวม
จากตารางที่ 2 พบว่าระยะเวลาในการเปิดรับข้อมูล
ข่ า วเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า ประเภทเสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น แต่ ล ะครั้ ง
น้อยกว่า 30 นาที (ร้อยละ 67.5) โดยช่วงเวลาที่เปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารบ่อยที่สุด คือ ช่วงเวลา 20.01 - 24.00 น.
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(ร้อยละ 58.1) ซึ่งเหตุผลที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น เพื่ อ หาข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจซื้ อ
มากที่สุด (ร้อยละ 45.1) รองลงมา คือ เพื่อติดตามความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทรนด์แฟชั่น (ร้อยละ 41.3)
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ตารางที่ 3 ค่าความถี่และค่าร้อยละจำ�แนกตามการเลือกรับสื่อที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภค
การเลือกรับสื่อที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภค
จำ�นวน (n=400)
ร้อยละ (%)
เมื่อมีโพสต์อัพเดทปรากฏบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก

247

61.7

เมื่อมีโพสต์อัพเดทปรากฏบนหน้าอินสตาแกรม

109

27.3

เมื่อเข้าชมเพจตราสินค้านั้นๆ และอ่านโพสต์ในเฟซบุ๊ก

26

6.5

เมื่อเข้าชมเพจตราสินค้านั้นๆ และอ่านโพสต์ในอินสตาแกรม

10

2.5

เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของตราสินค้า

8

2.0

400

100.0

รวม
จากตารางที่ 3 พบว่าด้านพฤติกรรมการเลือกรับสื่อ
ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภค ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเลือกอ่านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่น

มากที่สุด คือ เมื่อมีโพสต์อัพเดทปรากฏบนหน้าเพจ
เฟซบุ๊ก (ร้อยละ 61.7) รองลงมา คือ เมื่อมีโพสต์อัพเดท
ปรากฏบนหน้าอินสตาแกรม (ร้อยละ 27.3)

ตารางที่ 4 ค่าความถี่และค่าร้อยละจำ�แนกตามช่องทางการเลือกรับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตราสินค้าของ
ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นที่ออกแบบโดยคนไทย
ช่องทางการเลือกรับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
ตราสินค้าของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นที่ออกแบบโดยคนไทย

จำ�นวน (n=400)

ร้อยละ (%)

เฟซบุ๊ก

370

35.7

อินสตาแกรม

320

30.9

เว็บไซต์หลัก

115

11.1

นิตยสารออนไลน์

79

7.6

แผ่นป้ายโฆษณาดิจิทัล
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14.6

1,035

100.0

รวม
จากตารางที่ 4 พบว่าช่องทางการเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตราสินค้าของธุรกิจเสื้อผ้า
แฟชั่นที่ออกแบบโดยคนไทยผ่านทางเฟซบุ๊กมากที่สุด
(ร้อยละ 35.7) รองลงมา คือ อินสตาแกรม (ร้อยละ 30.9)
โดยเลื อ กรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น
ตราสินค้าเกรฮาวด์ ออริจินัล ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กมาก
ที่สุด (ร้อยละ 46.4) รองลงมา คือ อินสตาแกรม (ร้อยละ
34.9) และเลือกรับข้อมูลข่าวสารของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น
ตราสินค้าอาซาว่า ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กมากที่สุด (ร้อยละ

44.3) รองลงมา คือ อินสตาแกรม (ร้อยละ 32.3) เลือก
รับข้อมูลข่าวสารของธุรกิจเสือ้ ผ้าแฟชัน่ ตราสินค้าคลอเส็ท
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กมากที่สุด (ร้อยละ 44.3) และเลือก
รับข้อมูลข่าวสารของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นตราสินค้าอิชชู่
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กมากที่สุด (ร้อยละ 43.1) โดยพบว่า
ผู้บริโภคเลือกเปิดรับและติดตามข้อมูลข่าวสารเสื้อผ้า
แฟชั่นของตราสินค้าเกรฮาวด์ออริจินัลมากที่สุด (ร้อยละ
52.5) รองลงมา คือ ตราสินค้าคลอเส็ท (ร้อยละ 32)
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ตารางที่ 5 ความถี่และค่าร้อยละจำ�แนกตามแหล่งข้อมูลการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น
แหล่งข้อมูลการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ที่มีต่อธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น

จำ�นวน (n=400)

ร้อยละ (%)

330

82.5

2

0.5

สื่อโทรทัศน์

2

0.5

บุคคลที่มีชื่อเสียง (ดารา, เน็ตไอดอล)

46

11.5

บุคคลใกล้ชิด

20

5.0

400

100.0

สื่อดิจิทัล (เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, เว็บไซต์)
สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (นิตยสารออนไลน์,
ป้ายโฆษณาดิจิทัล)

รวม
จากตารางที่ 5 พบว่าด้านการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
ที่มีต่อธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นพบว่า แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นมากที่สุด คือ สื่อดิจิทัล
ได้แก่ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เว็บไซต์ (ร้อยละ 82.5) และ
ปัจจัยที่มีความสำ�คัญต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
ที่ออกแบบโดยคนไทยมากที่สุด ในด้านผลิตภัณฑ์ คือ
เสื้อผ้ามีความเหมาะสมกับตนเอง มีราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพสินค้า มีความสะดวกสบายในการหาซื้อสามารถ
เข้าถึงสินค้าได้ตามความต้องการของตนเอง ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดการลดราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้ามากที่สุด โดยจะตัดสินใจซื้อสินค้าตราสินค้านั้นๆ
ต่อไปหากมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ และการ
สื่อสารการตลาดของตราสินค้าผ่านทางสื่อดิจิทัล ได้แก่
เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และเว็บไซต์ มีส่วนสำ�คัญในการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นมากที่สุด
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า บริษัทโฆษณาดิจิทัล
ยังได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น
เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมเปิดรับข่าวสารผ่านทาง
สื่อดิจิทัลมากขึ้น เพราะสะดวกสบายและรวดเร็ว และ
สามารถสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้าได้เป็นอย่างดี
จึงทำ�ให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจเสือ้ ผ้าแฟชัน่ เห็นความสำ�คัญ
และเลือกใช้สื่อดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น ต้ อ งให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การกำ � หนด
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และปัจจุบันเทคโนโลยีที่
ก้ า วหน้ า ขึ ้ น และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้
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ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
ต่างให้ความสนใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด
ยกตัวอย่างเช่น การนำ�เทคโนโลยีเสมือนจริง (virtual
reality) มาใช้ทางด้านการโฆษณาทำ�ให้ผบู้ ริโภคไม่ใช่เห็น
เฉพาะสินค้าเสมือนจริงปรากฏขึ้นมา แต่ผู้บริโภคยัง
สามารถเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง กั บ ภาพเสมื อ นจริ ง ได้ อี ก ด้ ว ย
ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นจึงต้องมีความรู้ความ
เข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อดิจิทัล
อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถวางแผนและดำ�เนินการ
แผนการตลาดในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาข้อมูลพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
รู้จักตราสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นที่ออกแบบโดยคนไทยของ
เกรฮาวด์ออริจินัล (greyhound original) มากที่สุด
โดยส่วนมากเป็นเพศหญิง ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่น ผู้บริโภคส่วนมาก
เปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าประเภทเสือ้ ผ้าแฟชัน่ ทุกวัน
ผ่านทางสื่อดิจิทัล โดยเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับตราสินค้า
เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางเฟซบุ๊กมากที่สุด รองลงมา คือ
อินสตาแกรม ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการดำ�เนินชีวิตที่
ค่อนข้างอิสระและมีการดำ�เนินชีวติ แบบเคลือ่ นที่ (mobile
life) โดยใช้สมาร์ทโฟนติดต่อสือ่ สารตลอดเวลา ในลักษณะ
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ของการใช้งานผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อติดต่อสื่อสารหรือเปิดรับ
ข่าวสารประเภทต่างๆ ทีส่ นใจ เช่น ข่าวสารเกีย่ วกับแฟชัน่
และข้อมูลพฤติกรรมการเลือกรับสื่อที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า
แฟชัน่ ของผูบ้ ริโภค ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่น เมื่อมีโพสต์อัพเดท
ปรากฏบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก โดยเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
ของตราสินค้าเกรฮาวด์ออริจินัล (greyhound original)
คลอเส็ท (kloset) อิชชู่ (issue) และอาซาว่า (asava)
ผ่านทางเฟซบุก๊ มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากตราสินค้าเสือ้ ผ้าแฟชัน่
ที่ออกแบบโดยคนไทย ใช้เครื่องมือการสื่อสารดึงดูด
ความสนใจและการเปิดรับสือ่ ของกลุม่ ผูบ้ ริโภคและมีการ
วางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล เป็ น สื่ อ หลั ก ในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ตรา
สินค้าและผลิตภัณฑ์ เพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่ม
เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย และสื่อสารไปยัง
กลุม่ เป้าหมายได้โดยตรง ซึง่ ผลวิจยั นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั
ของ Pinpetch (2013) ที่สรุปว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ต้องการสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นในระดับสูง โดย
ส่วนมากเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่น
ผ่านทางเฟซบุ๊กมากที่สุดและเปิดรับข้อมูลข่าวสารเมื่อมี
โพสต์บนหน้าเพจเฟซบุ๊ก
ในด้ า นข้ อมูลการตัดสินใจซื้อของผู้บ ริโภคที่มีต่อ
ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ
สื่อดิจิทัล ได้แก่ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และเว็บไซต์ โดย
การสื่อสารการตลาดของตราสินค้าผ่านทางสื่อดิจิทัล
มีส่วนสำ�คัญในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sudde (2014)
ที่ระบุว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลผ่านทาง
สื่อดิจิทัลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ โดยสื่อดิจิทัล
เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
และจะซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้านั้นๆ ต่อไปหากเกิด
ความพึงพอใจในสินค้านั้นๆ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ
Kiewkingkaew (2013) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคเพศหญิง
วัยทำ�งานนิยมเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่
จากสื่อดิจิทัล ได้แก่ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม โดยยึด
ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า และมีความพึงพอใจ
ในการลดราคา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chattarakul
(2014) ที่พบว่า ตราสินค้าธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นที่ออกแบบ
โดยคนไทยใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล เป็ น เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารและ

การส่งเสริมการขายเป็นหลัก โดยผูบ้ ริโภคได้ให้ความสนใจ
กับสื่อดิจิทัล ในการเลือกเปิดรับข่าวสารเสื้อผ้าแฟชั่ น
ผ่านทางสื่อดิจิทัลมากที่สุด และผู้บริโภคจำ�นวนมากมี
พฤติกรรมการซื้อสินค้าเมื่อมีการจัดการส่งเสริมการขาย
ในรูปแบบการลดราคามากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า การทำ�การตลาดผ่าน
ทางสื่ อ ดิ จิ ทั ล ของธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น ที่ อ อกแบบโดย
คนไทยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และนำ�ไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นไทย
ควรให้ความสำ�คัญในด้านกลยุทธ์การสือ่ สารทางการตลาด
ผ่านทางสื่อดิจิทัล ซึ่งได้แก่ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม
เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกรับข่าวสารเกี่ยวกับ
เสือ้ ผ้าแฟชัน่ ผ่านทางสือ่ ดิจทิ ลั โดยช่วงเวลาในการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่น คือ 20.00 - 24.00 น. และ
ใช้ระยะเวลาในการเปิดรับข่าวสารแต่ละครั้ง ไม่เกิน
30 นาที เพื ่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจซื ้ อ และติ ด ตาม
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแนวโน้มแฟชั่น ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นไทยจึงจำ�เป็นต้องศึกษาแนวโน้มของ
เทคโนโลยีที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เพื่อสร้างแนวการตลาดใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้าหมายในปัจจุบนั และสามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาเกี่ยวกับ
ภาพลั ก ษณ์ ข องตราสิ น ค้ า ของธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น ที่
ออกแบบโดยคนไทยเพื่อให้สามารถเข้าใจการรับรู้ต่อ
ตราสินค้า และสามารถทำ�การสื่อสารเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้า
แฟชั่ น ไทยควรศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตอบสนองต่ อ สื่ อ
ดิจิทัลของผู้บริโภคในด้านความตั้งใจซื้อ ความสนใจ
และความต้ อ งการ และในส่ ว นการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล พบว่ า
ผู้บริโภคมีการตอบสนองและเข้าถึงข้อมูลจากสื่อดิจิทัล
ทุกด้าน จึงควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างสื่อ
ดิจิทัลประเภทต่างๆ หรือศึกษาสื่อประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม
เพื่อวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ
ที่จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองเพิ่มมากขึ้น
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