
        
                             

 
                                                                           

                                                                                        
                                                                                         
                            การ      บริหารการ     (Merchandising & Marketing 
Executive)                   (Shaka London)                                     
                                                                                  
                                                                              
                                                                                   
                                                                                         
                                                                                         
                   -35                                ก า                         ฮ     
                                                                                       
                                             โดยแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบไปดว้ย ใคร(Who), อะไร (What), ท่ี
ไหน(Where), เม่ือไหร่(When), ท าไม(Why),ใคร(Whom) และอยา่งไร( How) และทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาด                                                            

 
5.1                

                                                        การ      บริหาร
การ     (Merchandising & Marketing Executive)                   (Shaka London) 

                                                            การ      
บริหารการ     (Merchandising & Marketing Executive)                   (Shaka London) 

                    
1.                                                                     
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                     อ                                                                    
                                               ท่ีเป็น                                 
                                                                                
                                                                                
                     (Mix&Match)                                                           
                                              เช่นกนั โดยเฉพาะ                     (Social 
Media)       ทั้ง                เก่ียวกบัแฟชัน่วนิเทจ                                        
                                                                        ท าให้เกิดการส่งสาร
ไปยงัผูบ้ริโภคเปล่ียนไปเช่นกนั ตวัอย่าง                                                  
                                                        (Social Media)                    
                                 

2.                                                                       
                                   

                                                        (Social Media) 
                                                                      (website)         
                                                                                    
                                                                                      
(position)                 Fashion)ก็ส่งผลต่อท่ีการส่ือสารทางการตลาดของ          
                                           (Social Media)                                  
                 (Social Media)                                                       
                                                                                               
                                                                                       
        (Content)                                                                    
                                                                  เหมือนอย่างท่ี             
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       ส่ือสังคมออนไลน์                                                      

                                           โดยสามารถเข้าถึง             ได้               
                                                   (Social Media)                   
                                                                              
                 (Social Media)                  และจัดการ                      
           แบ่ ง ปัน                                                         
                                                                                         
                                                                                     
                                                                                         
                                                                    ร้านคา้ออนไลน์ได้       
                        -      โดยเนน้            ร้านคา้ออนไลน์ให้ความสนใจในรูปแบบของ
                                 ซ่ึง                                              
                               ออนไลน์ 

                 (Social Media)                                             
                                                                                               
                                                                                         
     

                             -                                           
                                                                                         
                                                                                   
                                                      เพราะ             
                                                สบุ๊   F   b   )                        
                                                                                                

โดยส่ิงท่ีร้านคา้ออนไลน์เลือกน าเสนอ (Object)             คา้ออนไลน์จ าเป็น
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เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดของผูบ้ริโภคท่ี             ก าหนดคือ รูปแบบพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคหรือ       (Style) ความช่ืนชอบและรสนิยม                                        
                                          ค้า  เน้นให้                     
             

                                                                             
                                                    ค                           
                                                                                      
                                                            และ                       
        

ซ่ึงจากการจัดการและประสบการณ์ในการเปิดร้านค้าออนไลน์ท่ีผ่านถือได้ว่า
                    มีความ                                                          
                                                                                 
                                                                                    
                                                                ผูบ้ริโภคมกัจะมีขอ้สงสัย 
และส่วนใหญ่จะในคุณภาพของสินคา้ โดยลูกคา้จะถามค าถาม เพื่อประกอบการตดัสินใจ และเม่ือ
ลูกคา้สามารถหาค าตอบ จึงเขา้สู่กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นๆ ทนัที                 
เปรียบ                      จึง                                                         
                    ผล                                             (feedback) 
                             
 

                       ถ                                18-35    
                                           ถ   
                                                                     

       -                                                                   -           
          

                                                 
จากการศึกษาพบว่า                      เก่ียวกบัสินคา้วินเทจว่า เป็น       

                       ยุคศตวรรษ ท่ี 1960                    จะเนน้เป็นประเภท          โดย
เป็นไปไดท้ั้ง                                                                              
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                                                 จ าแนกตามเพศ 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเข้าใจเก่ียวกับสินคา้วินเทจว่า จากการ

เปรียบเทียบร้อยละ คือ เพศชายมีความเขา้ใจต่อสินคา้แฟชัน่วินเทจ ว่าคือ รูปแบบเส้ือผา้ในอดีต 
ตั้งแต่ 60’  เป็นตน้มา คิดเป็นร้อยละ 67.63 รองลงมา คือ เพศหญิงท่ีเขา้ใจว่าสินคา้วินเทจ คือ 
รูปแบบเส้ือผา้ในอดีต ตั้งแต่ 60’  คิดเป็นร้อยละ 61.59 แต่เพศชายร้อยละ 10.79 และเพศหญิง 
ร้อยละ  9.93  เข้าใจว่า แฟชั่นวินเทจ                                                    
          นอกจากน้ีเพศชายอีกร้อยละ8.63 ย ังเข้าใจอีกว่า สินค้าวินเทจคือ สินค้าท่ีมี    
                                                           ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีผิด และ
เป็นแฟชัน่ท่ีไม่ไดส่ื้อถึง แฟชัน่สไตลว์นิเทจ  

สินคา้แฟชัน่วินเทจท่ีรู้จกั เพศหญิง รู้จกัสินคา้วินเทจประเภท เส้ือผา้ คิดเป็นร้อยละ 96.69 
และ เพศชาย รู้จกัสินคา้ประเภทวนิเทจประเภท เส้ือผา้ คิดเป็นร้อยละ 93.53  

ความหมายของสินคา้แฟชั่นวินเทจ เพศชาย เขา้ใจว่าเป็นไดท้ั้งสินคา้ใหม่ท่ีมีการน าเอา
ลักษณะแฟชั่นยุคสมยัต่างๆ ทั้งสี รูปแบบ มาประยุกต์เป็นแฟชั่นในปัจจุบนั(สินค้ามือ1) และ 
สินคา้เก่า ท่ีน ามาจากยุคแฟชัน่สมยัก่อนแลว้น ามาสวมใส่ในปัจจุบนั (สินคา้มือ2) คิดเป็นร้อยละ 
66.91 และ เพศหญิง ท่ีเขา้ใจต่อความหมายของสินคา้แฟชัน่วินเทจ วา่เป็นไดท้ั้งสินคา้ใหม่ท่ีมีการ
น าเอาลกัษณะแฟชัน่ยคุสมยัต่างๆ ทั้งสี รูปแบบ มาประยุกตเ์ป็นแฟชัน่ในปัจจุบนั(สินคา้มือ1) และ
สินคา้เก่า ท่ีน ามาจากยุคแฟชัน่สมยัก่อนแลว้น ามาสวมใส่ในปัจจุบนั (สินคา้มือ2) คิดเป็นร้อยละ 
60.26  

จากประโยคท่ีวา่ “แฟชัน่วินเทจเป็นแฟชัน่ท่ีนิยมมากในปัจจุบนั”  เพศหญิง เห็นดว้ยมาก
กบัประโยคน้ี คิดเป็นร้อยละ 58.28 และ เพศชายเห็นดว้ยมาก คิดเป็นร้อยละ 46.04 

เพศหญิง ซ่ึงจะช่ืนชอบและสวมใส่แฟชัน่วนิเทจบางคร้ังตามโอกาสท่ีส าคญัเท่านั้น คิดเป็น
ร้อยละ 58.28 และ เพศชาย ช่ืนชอบและสวมใส่แฟชั่นวินเทจบางคร้ังตามโอกาสท่ีส าคญัเท่านั้น  
คิดเป็นร้อยละ 41.01 ส่วนเพศชายท่ีไม่ช่ืนชอบและไม่ใส่เลย คิดเป็นร้อยละ 17.99 กบัเพศหญิงท่ี 
ไม่ช่ืนชอบและไม่ใส่ คิดเป็นร้อยละ 5.30  

เพศชาย เลือกท่ีจะใช่เส้ือผา้แฟชั่นวินเทจ เพราะใส่แลว้เหมาะสมกบับุคลิกภาพ คิดเป็น 
ร้อยละ 66.19 และเพศหญิงเลือกใส่แฟชั่นน้ี เพราะเป็นท่ีพูดถึงกนัมาก ในส่ือสังคมออนไลน์ท่ี 
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อาศยัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 45.70 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.48 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 76.98 
เคยพบเห็นลกัษณะเด่นของแฟชัน่วนิเทจจาก รูปแบบเส้ือผา้  

                                                (Social Media) 
                                 สบุ๊   F   b                                

                                                 บุ๊  (Notebook)                        
(PC)                                                                                         
               รองลงมาคือเพื่อสืบ คน้หาขอ้มูล และเพื่อเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการ 

                                                (Social Media) จ าแนกตามเพศ 
เพศหญิง ซ่ึงใช้คอมพิวเตอร์ประเภท     บุ๊  (Notebook) และ                    

(PC) ในการเขา้สู่ระบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 98.68 โดยใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นประจ า ทุกวนั 
คิดเป็นร้อยละ 96.03 เพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น คิดเป็นร้อยละ 94.04 ส่วนเพื่อเลือกซ้ือสินคา้ท่ี
ตอ้งการนั้น คิดเป็นร้อยละ 

เพศชายใชค้อมพิวเตอร์ประเภท โน๊ตบุ๊คและพีซี ในการเขา้สู่ระบบออนไลน์ คิดเป็น
ร้อยละ 88.49 โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นประจ า ทุกว ัน คิดเป็นร้อยละ 97.12 เพื่อสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์กบัคน คิดเป็นร้อยละ 87.77 ส่วนเพื่อเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการนั้น คิดเป็นร้อยละ 62.91 

        6                                                            (Social   
Media) 

                                                                    

                 (Social Media)–  สบุ๊  F   b                b             b         
                                                                                              
                                                                                     

        7                                                            (Social 
Media) จ าแนกตามเพศ 

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 83.44  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 70.50 ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social Media) เป็น                                                     โดยเพศหญิง  
คิดเป็นร้อยละ 38.41 และ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.97 เห็นด้วยมาก                
                                                                          ทั้งเพศชายและหญิง 
มกัซ้ือตามแหล่งหา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 56.12  และ 51.66 ตามล าดบั  รองลงมาคือเพศชาย 
เลือกซ้ือจากแหล่งร้านเส้ือผา้มือสอง คิดเป็นร้อยละ 53.96 และเพศหญิงซ้ือจากแหล่งส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) คิดเป็นร้อยละ 48.34  
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        8                                  
                                                                 

                                                                              
                                                                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                        
                                                            

 
5.2                         

จากการศึกษาเร่ือง                                                       
                            พบว่าสอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกับ ทฤษฏีส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) และการแบ่งส่วนทางการตลาด (Segmentation) โดยอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product)  
ในแง่ของร้านคา้ ผูป้ระกอบการ หรือผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีต่อแฟชัน่วนิเทจ 
                                                                       

                                                                                       
                                                                                             
                                                                                        
                                                                                       
                              (Mix&Match)                                                   
                                 (Niche Market)                                        
                                                     (Generation)                         
                                                                                 
      ฮ                                                                                    
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ในแง่ของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อแฟชัน่วนิเทจ 
ผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความเขา้ใจต่อสินคา้แฟชัน่วินเทจ ว่าคือ รูปแบบ

เส้ือผา้ในอดีต ตั้งแต่ 60’  เป็นตน้มา แต่ก็มีส่วนนอ้ยท่ีเพศชายและเพศหญิงจะเขา้ใจวา่ ผิดเก่ียวกบั
แฟชัน่วินเทจ เช่น เป็นรูปแบบของเส้ือผา้ท่ีมีสีแดง เขียว เหลือง สลบักนั หรือ เพศชายส่วนนอ้ยท่ี
จะเขา้ใจว่าเป็นแฟชัน่ท่ีเน้นสีด า และมีหัวกะโหลก เป็นส่วนประกอบในแฟชัน่ เพศหญิงและเพศ
ชาย จะรู้จกัสินคา้วินเทจประเภท เส้ือผา้ โดยเป็นไปไดท้ั้งสินคา้ใหม่ท่ีมีการน าเอาลกัษณะแฟชัน่ 
ยคุสมยัต่างๆ ทั้งสี รูปแบบ มาประยกุตเ์ป็นแฟชัน่ในปัจจุบนั (สินคา้มือ1) และสินคา้เก่า ท่ีน ามาจาก
ยุคแฟชั่นสมยัก่อนแล้วน ามาสวมใส่ในปัจจุบนั (สินค้ามือ2) โดย ทั้งเพศชายและเพศหญิงจะ 
ช่ืนชอบและสวมใส่แฟชั่นวินเทจบางคร้ังตามโอกาสท่ีส าคญัเท่านั้น แต่เพศชายจะเลือกไม่ใส่ 
เส้ือผา้แฟชัน่วนิเทจมากกวา่เพศหญิง โดยเพศชายจะเลือกโดยมองท่ีใส่แลว้เหมาะสมกบับุคลิกภาพ
เป็นหลัก แต่เพศหญิงเลือกท่ีจะใส่เส้ือผา้แฟชั่นวินเทจ เพราะเป็นท่ีพูดถึงกันมากในส่ือสังคม
ออนไลน์ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง จะเลือกจากลักษณะเด่นของแฟชั่นวินเทจ คือรูปแบบ 
เส้ือผา้ ซ่ึงเห็นดว้ยมากกบัแฟชัน่วินเทจวา่เป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนั                            
                                                                                    
                                                        (De-construct)               
                                                                                        
                                                                                         
                                                                                                  
                                                                                          
                                                                               
                                                                                
                                                               

 
ด้านราคา (Price)  
ในแง่ของร้านคา้ ผูป้ระกอบการ หรือผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีต่อแฟชัน่วนิเทจ                

แฟชัน่                                                           การ         กลุ่มเป้าหมาย 
                                                                                    
                                                          ผูบ้ริโภคมกัจะมีข้อสงสัยใน
คุณภาพของสินคา้เป็นส่วนใหญ่ โดยลูกคา้จะถามค าถาม เพื่อประกอบการตดัสินใจ และเม่ือเจา้ของ
ร้านคา้ตอบค าถามแล้ว ลูกคา้ส่วนใหญ่ จะเขา้สู่กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นๆ จาก
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พฤติกรรมผูบ้ริโภค     ให้ความสนใจ                                                       ท่ี
                                                                    สินค้า        
                                                                                          
             (feedback)                                                                
                                                                            ฮ              
                                       (Self)                                          
                                                                                                      
                                                                                     
                                                                                 
                                                                                        
                                                                                      
                                                                                
                                                                                        
                                                                    

 
ด้านการจัดจ าหน่าย (Place)  

ในแง่ของผูป้ระกอบการ                                                      
                                                                                               
                                                            กลุ่มเป้าหมาย                 
                                                                                     
                                                                                        และ
เหมาะสมเป็นช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ไปสู่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เพราะ           
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย                        สบุ๊   F   b                                    
                                                     b                            (PC) 
                                                                                         
รองลงมาคือเพื่อศึกษา คน้หา และเพื่อซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการ เป็นตน้                            
                                                                            
                                                                                        
                           F   b                                                              
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                                          บุ๊   F   b   )                            
                                      

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)  
                                                                    

                                                                                    
                                                                                        
                                                   จะเห็นไดว้า่       ของ                 
                                                                               
                                                                                     
                              ลูกค้าเลือกท่ีจะเห็นว่าสินคา้มีความสวยงามอย่างไรและ
เหมาะสมกบับุคลิกภาพของตนหรือไม่ โดยเลือกท่ีจะเห็นรูปแบบของเส้ือผา้ท่ีร้านคา้น าเสนอผา่น
ส่ือท่ีน าเสนอจากร้านคา้ออนไลน์ เช่นรูปภาพ หรือวีดีโอ เป็นตน้ รวมทั้งความคิดเห็นจากผูอ่ื้นก่อน
การตดัสินใจซ้ือ คลา้ยกบัการสร้างแรงจูงใจใหต้วัเองเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือ                  
                                                                                              
                                                                                 
                                                                                     
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                        
                                                                                           
                                                                                    
         (Banner)                                                                  
                                                                              
(Interest)                                                                                 
                                                                                       
                



119 
 

                            น า                                      
                                       (Social Media)                              
                       
 
 จากการอภิปรายข้างตน้ สามารถสรุปมาเป็นตารางแสดงความเปรียบเทียบความรู้
ความเขา้ใจของผูบ้ริโภค (จ าแนกตามเพศ) และผูค้า้ออนไลน์ ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ดงัน้ี 

ส่วนประสม
ทางการตลาด 

ผู้บริโภค 
(จ าแนนกตามพศ ) 

กลุ่มผู้ผลติ 
หรือผู้จ าหน่ายออนไลน์ 

ด้าน
ผลติภัณฑ์ 
(Product) 

- สินคา้แฟชัน่ท่ีมีรูปแบบของเส้ือผา้ตั้งแต่ 
  ยคุศตวรรษท่ี 60 เป็นตน้ไป 
- สินคา้แฟชัน่เป็นไดท้ั้งสินคา้มือ 1  
  และสินคา้มือ 2 

- สินคา้แฟชัน่ท่ีมีความเก่าและความเก๋า 
  ไม่ซ ้ าแบบใคร และอะไรท่ีเก่าๆ มกักลายเป็น
ของแปลกใหม่ในปัจจุบนั 

- สินคา้แฟชัน่ท่ีมีความคลาสสิค เหมาะสมกบั
บุคลิกภาพ 

- เพศชายมกัจะเลือกสินคา้แฟชัน่วนิเทจ 
  ท่ีเหมาะสมกบับุคลิกภาพ แต่เพศหญิงจะ
เลือกสินคา้แฟชัน่วนิเทจท่ีมีการพดูถึงเป็น
อยา่งมากในส่ือสังคมออนไลน์ 

- ผลิตภณัฑเ์ป็นความชอบของ
กลุ่มหน่ึง มกัเป็นสินคา้มือสอง 

- รูปแบบโครงสร้างท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละ
สไตล ์ไม่วา่จะเป็นในแง่การ
ดีไซน์ เน้ือผา้ โทนสี 

- เขา้สู่ยคุอุตสาหกรรม  
  ในกระบวนการ จดัแต่ง 
เปล่ียนแปลงและจบัคู่ 
(Mix&Match)ไม่ซ ้ ารูปแบบ 
และสไตล ์

- เป็นรูปแบบ สไตล ์ถูกเปล่ียน
ผา่นโดยกาลเวลา และยคุสมยั 

กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์สินคา้แฟชัน่สไตล์วินเทจ กลุ่มผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายออนไลน์มี
ความเขา้ใจโดยทัว่ไปท่ีคลา้ยคลึงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ยกเวน้รูปแบบของสินคา้ท่ีเป็นสินคา้
มือสอง ดงันั้นในการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีเนน้สินคา้มือหน่ึงท่ีท าเลียนแบบสินคา้แฟชัน่ในยุคเก่าๆ
ไดถื้อเป็นโอกาสทางการตลาดใหผู้ข้ายสามารถออกแบบสินคา้ในราคาท่ีไม่สูงมากได ้โดยผูบ้ริโภค
เพศชายจะเลือกสินคา้แฟชัน่ท่ีเหมาะสมกบับุคลิกภาพ แต่เพศหญิงจะเลือกสินคา้ท่ีมีการพูดถึงอยา่ง
มากในส่ือสังคมออนไลน์ 
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ส่วนประสม
ทางการตลาด 

ผู้บริโภค 

(จ าแนนกตามพศ ) 
กลุ่มผู้ผลติ 

หรือผู้จ าหน่ายออนไลน์ 

ด้านราคา 
(Price) 

- เนน้รับรู้ คุณภาพ เพื่อเปรียบเทียบกบั
ราคาก่อนซ้ือ 

- โดยเฉพาะรูปแบบของเส้ือผา้ท่ีมีความ
แปลกใหม่ จะช่วยในการกระตุน้การซ้ือ
ของผูบ้ริโภค การสร้างแรงจูงใจในการ
ซ้ือทนัที 

- น าเสนอขอ้มูลเพื่อใหลู้กคา้
เปรียบเทียบระหวา่งคุณภาพกบัราคา
ของสินคา้ 

กลยุทธ์ด้านราคาสามารถตอบสนองไวต้รงกบัความต้องการของลูกคา้เพราะกลุ่ม
ผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายออนไลน์ น าเสนอคุณภาพของสินค้า เป็นส่วนประกอบหลักท่ีใช้ในการ
เปรียบเทียบกบัราคาก่อนซ้ือ ซ่ึงตรงกบัท่ีผูบ้ริโภคเน้นท่ีคุณภาพ เลือกท่ีจะรับรู้คุณภาพของสินคา้
จากร้านคา้เพื่อน าไปเปรียบเทียบกบัราคาก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้ แต่จะมีบางกรณีหากผูบ้ริโภค
สามารถรับรู้ไดถึ้งความแปลกใหม่ในสินคา้แฟชัน่ไม่วา่จะเป็นรูปแบบเส้ือผา้ เป็นตน้ ท าให้กระตุน้
การซ้ือของผูบ้ริโภคไดท้นัที 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด 

ผู้บริโภค 

(จ าแนนกตามพศ ) 
กลุ่มผู้ผลติ 

หรือผู้จ าหน่ายออนไลน์ 

ด้านการจัด
จ าหน่าย 
(Place) 

- ใชส่ื้อออนไลน์ เฟคบุ๊ค (Facebook)    
- เคร่ืองมือในการเขา้สู่ระบบออนไลน์ 
คือ คอมพิวเตอร์ เช่น     บุ๊  
                        

- นิยมเขา้สู่ระบบออนไลน์ ทุกวนั  
- เหตุผลเพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์, การสืบคน้
ขอ้มูล และ ใชใ้นการเลือกซ้ือสินคา้ท่ี
ตอ้งการ 

-  การขายผา่นส่ือสังคมออนไลน์
สามารถท าไดง่้าย สะดวกรวดเร็ว
ในการแบ่งปัน (Share)  

-  ส่ิงของ(Objects) เช่น ขอ้ความ  
กราฟฟิค รูปภาพ  การตกแต่งหนา้
ร้าน วดีีโอภาพ เป็นตน้  

-  สามารถตอบโตข้อ้ความกบัลูกคา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
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ส่วนประสม
ทางการตลาด 

ผู้บริโภค 
(จ าแนนกตามพศ ) 

กลุ่มผู้ผลติ 
หรือผู้จ าหน่ายออนไลน์ 

ด้านการจัด
จ าหน่าย 
(Place) 

- ในการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่วนิเทจ ทั้ง 
   เพศชายและเพศหญิงนิยมท่ีจะซ้ือผา่น
หา้งสรรพสินคา้ รองลงมาเพศชายจะ
เลือกซ้ือจากร้านคา้มือสอง แต่เพศหญิง
จะเลือกซ้ือจากส่ือสังคมออนไลน์ 

-  ไม่จ  ากดัระยะเวลาในการเขา้ถึง 
    ขอ้มูลของลูกคา้เป้าหมาย 

จากการวิเคราะห์ กลยุทธ์ด้านการจดัจ าหน่าย กลุ่มผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายออนไลน์
ก าหนดไวเ้หมาะสม เพราะผูบ้ริโภคใชเ้ขา้สู่ระบบออนไลน์ของส่ือสังคมออนไลน์ทุกวนัโดยเฉพาะ 
เพศหญิงท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขายสินคา้ผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ท่ีสามารถท าไดง่้าย สะดวกรวดเร็วในการแบ่งปัน (Share) และสามารถตอบโต้
ขอ้ความกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัเหตุผลของผูบ้ริโภคใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ รองลงมาคือการสืบคน้ขอ้มูล และ ใชใ้นการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการ 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด 

ผู้บริโภค 

(จ าแนนกตามพศ ) 
กลุ่มผู้ผลติ 

หรือผู้จ าหน่ายออนไลน์ 

ด้านส่งพสริม
การจัด
จ าหน่าย 

(Promotion) 

- เลือกร้านคา้ออนไลน์ท่ีสามารถมองเห็น
ภาพรวมของสินคา้ เช่น รูปแบบเส้ือผา้ 
ผา่นส่ือต่างๆ ของร้านคา้ออนไลน์        
ท่ีน าเสนอ 

- สังเกตความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพื่อเสริม
แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ เช่น 
ขอ้คิดเห็นต่างๆ ใตภ้าพนางแบบใส่
เส้ือผา้ สวยงาม เป็นตน้  

- การแบ่งพื้นท่ีแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนัในร้านคา้
ออนไลน์นั้นๆ 

- สร้างภาพลกัษณ์โดยการเผยแพร่ ทั้ง 
รูปภาพ นางแบบสวมใส่เส้ือผา้ของ
ร้านคา้ หรือ กราฟฟิคประกอบ 
นอกจากน้ีบางร้านเลือกท่ีจะ
น าเสนอผา่นวดีีโอ เพื่อกระตุน้ความ
น่าสนใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้
ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการจดัจ าหน่าย กลุ่มผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายออนไลน์ ไดก้  าหนด
ไวมี้ความเหมาะสม เพราะผูบ้ริโภคเลือกโดยมองภาพรวมของสินคา้ท่ีร้านคา้น าเสนอ ซ่ึงสอดคลอ้ง



122 
 

กบัทางกลุ่มผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายออนไลน์  เลือกท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์โดยการเผยแพร่ทั้ง รูปภาพ 
กราฟฟิคประกอบ และวีดีโอ เป็นต้น รวมทั้งผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะสังเกตขอ้คิดเห็นจากผูอ่ื้นเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัส่ิงท่ีกลุ่มผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายออนไลน์ นิยมแบ่งพื้นท่ี
เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัได ้

 
 การแนบ่งส่วนตลาดของผู้บริโภค (Segmentation Marketing) 

จากการศึกษาในเร่ืองของการแบ่งส่วนตลาดของผูบ้ริโภค โดยการสัมภาษณ์ร้านคา้
ออนไลน์ทั้ง 10 ร้าน พบวา่ ร้านคา้ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้ง 10 ร้าน มีการก าหนด
เกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยไดก้ าหนดจากพฤติกรรม (Lifestyle) ของผูบ้ริโภค 
โดยเฉพาะเจาะจงไปยงัช่วงอายุและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีชอบใช้อินเตอร์เน็ต ร้านคา้ผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ (Social Media) จะเนน้น าเสนอสินคา้ของแฟชัน่ท่ีหลากหลายท่ีเหมาะสมกบัช่วง
อาย ุและพฤติกรรมการบริโภค เพื่อรองรับรูปแบบความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั  
 
5.3            

จากผลการศึกษา ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะเพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
ทางการตลาด เก่ียวกบั ธุรกิจแฟชัน่วินเทจ รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้มีความสนใจในเร่ืองของ
แฟชัน่ดงัต่อไปน้ี 

กลยุทธ์              
                                                                               

                 (Social Media)                                                              
                                                                                        
                                                                                  
                                      รวมทั้ง                             ลูกคา้มีความ
เขา้ใจวา่สินคา้นั้นเป็นไปไดท้ั้งสินคา้มือหน่ึงและสินคา้มือสอง จึงเป็นโอกาสทางการตลาดท่ีผูข้าย
สามารถสรรหาวตัถุดิบเพื่อน ามาลอกเลียนแบบเป็นสินคา้มือ 1 ท่ียงัคงเอกลกัษณ์ของรูปแบบเส้ือผา้
สไตลว์นิเทจ ในยุคต่างๆ ของแฟชัน่ ทั้งน้ีเพื่อน ามาจดัจ าหน่ายไดใ้นราคาท่ีไม่สูงนกั ดึงดูดลูกคา้ท่ี
รักการแต่งตวัแต่มีรายไดไ้ม่สูง 

กลยุทธ์         
                                                                          

                                                     คุณภาพของเส้ือผา้ท่ีน ามาจดัจ าหน่าย ซ่ึง
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เป็นส่ิงท่ีลูกคา้จะค านึงถึงเม่ือตอ้งการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ และ                               
น าเสนอ                                                                คุณภาพ                    
                                            สาร                เจน                    
                                                        คุณภาพนั้นจ าเป็นต้องสามารถ
เปรียบเทียบ กบัราคา เพื่อใหลู้กคา้เกิดความชอบและเกิดการซ้ือซ ้ าและบอกต่อหรือร้านคา้เองเลือก
น าเสนอสินคา้ท่ีมีความแปลกใหม่เพื่อกระตุน้ความอยากซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

กลยุทธ์                          
                                                                           

                 (Social Media)            (                                            
                    (Facebook) เป็นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)                           
           แต่หากจะจ าแนกตามเพศแลว้การขายผา่นส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อเพศหญิงมากกวา่
เพศชาย เพราะนอกจากเพศหญิงจะเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นน้ีจากร้านค้าท่ีมีตวัตนแล้วยงัเลือกซ้ือ
สินคา้จากส่ือสังคมออนไลน์ แต่การเลือกซ้ือสินคา้เส้ือผา้ประเภทแฟชัน่วินเทจของเพศชายนิยมท่ี
จะซ้ือผา่นหา้งสรรพสินคา้ รองลงมาเลือกซ้ือจากร้านคา้มือสอง ดงันั้นหากร้านคา้ออนไลน์ตอ้งการ
ก าหนดส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นเพศชาย ร้านคา้ออนไลน์ดงักล่าว จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีหนา้ร้าน ซ่ึง
สามารถใหเ้พศชายไดล้องสวมใส่ เพราะเพศชายเลือกแฟชัน่ท่ีเหมาะสมกบับุคลิกภาพ 

กลยุทธ์                       
                                                                    

                                                                                      
                                          ค            ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในการเลือกร้านคา้ออนไลน์ โดยจะเลือกร้านคา้ออนไลน์ท่ีสามารถมองเห็นภาพรวมของ
สินคา้ เช่นรูปแบบเส้ือผา้ ผา่นส่ือต่างๆ ท่ีร้านคา้น าเสนอ นอกจากน้ีร้านคา้ออนไลน์จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
มีพื้นท่ีในการท่ีจะสามารถร่วมเสนอความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้
ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินซ้ือ เพราะลูกคา้จะสังเกตความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพื่อเสริมแรงจูงใจในการซ้ือ
สินคา้ 
 
ข้อพสนอแนนะในพร่ืองของการแนบ่งส่วนตลาดของผู้บริโภค (Segmentation Marketing)  
                      การแบ่งส่วนตลาดของผูบ้ริโภค (Segmentation) ในเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
โดยเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีนิยมใช้อินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการก าหนดส่วนตลาดเจาะจงกลุ่มลูกคา้ท่ีกวา้ง
เกินไป แต่ถ้าสังเกตในความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชายท่ีเกิดจากงานวิจยัช้ินน้ี ยงั
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สามารถเจาะลึกไปยงัพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั เช่นในการเลือกซ้ือสินคา้เส้ือผา้ประเภทแฟชัน่วินเทจ 
ทั้งเพศชายและเพศหญิงนิยมท่ีจะซ้ือผ่านห้างสรรพสินคา้ รองลงมาเพศชายจะเลือกซ้ือจากร้านคา้
มือสอง รองลงมาเพศหญิงจะเลือกซ้ือจากส่ือสังคมออนไลน์ การขายผา่นส่ือสังคมออนไลน์จึงมีผล
ต่อเพศหญิงมากกว่าเพศชาย หากร้านคา้ออนไลน์ตอ้งการก าหนดส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นเพศ
ชาย ร้านคา้ออนไลน์ดงักล่าว จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีหนา้ร้าน หากร้านคา้ออนไลน์สามารถก าหนดส่วน
แบ่งทางการตลาด  นอกจากพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีเนน้เฉพาะผูท่ี้ใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นประจ า ซ่ึงการท่ี
ร้านคา้ออนไลน์สามารถแบ่งส่วนการตลาดไดเ้จาะจง ก็จะท าให้สามารถน าเสนอสินคา้ไปยงัลูกคา้
เป้าหมายชดัเจนมากข้ึน และตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายของร้านคา้ออนไลน์ 

 
 

 
 


