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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ต้นศตวรรษท่ี  15 ค  ำว่ำแฟชั่นก็ได้ปรำกฎข้ึนมำบนหน้ำประวติัศำสตร์ และได้รับ
ควำมส ำคญัอยำ่งมำกในประเทศฝร่ังเศส แต่เร่ิมมีบทบำทมำกยิง่ข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี  18 หลงัจำกท่ี
กระแสควำมเป็นประชำธิปไตยเฟ่ืองฟูรูปแบบกำรปกครองแบบใหม่ท่ีให้ควำมรู้สึกถึงกำรมีส่วน
ร่วมทำงควำมคิดแบบกลุ่มใหญ่มำกข้ึน จึงเร่ิมมีกำรน ำเสนอแฟชัน่ออกมำผำ่นส่ือต่ำงๆมำกยิง่ข้ึนทั้ง
นิตยสำร และหนงัสือพิมพ ์ภำพ และเน้ือหำท่ีเตม็ไปดว้ยสีสันสดใสช่วยเพิ่มควำมสดใสให้รูปแบบ
กำรใช้ชีวิตของคนในยุคสมัยนั้ นได้อย่ำงทรงพลังไม่ว่ำจะเป็นในปำรีส มิลำน นิวยอร์ก หรือ
ลอนดอน รวมทั้งประเทศอ่ืนในยุโรป กำรถ่ำยทอดรำยกำรทีวีท่ีน ำเสนอนำงแบบหุ่นอรชรเดินอวด
ฉำยควำมหรูหรำของเส้ือผำ้แฟชั่นบนแคทวอลค์ (Catwalk) โทรทศัน์ และหน้ำนิตยสำรเป็นกำร
กระจำยเทรนด์แฟชัน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วยิ่งข้ึนกว่ำท่ีเคยเป็นมำ จำกประวติัศำสตร์ท่ีเคยถูกกดทบัโดย
กลุ่มผูถื้ออ ำนำจวำ่เป็นกำรท ำงำนทำงสำยทกัษะฝีมือ หรืองำนสกุลช่ำงเท่ำนั้น แต่ในทำ้ยท่ีสุดแฟชัน่
ก็ได้กำ้วขำ้มขอ้ก ำหนดท่ีตีกรอบไวเ้ป็นอิสระหลุดพน้จำกพนัธะทำงควำมคิดต่ำงๆยิ่งไปกว่ำนั้น
แฟชัน่ยงักลำยเป็นสถำบนัผูถื้ออ ำนำจในกำรช้ีน ำมวลชน และสังคมอยำ่งแยบยล และทรงพลงัอยำ่ง
ปฏิเสธไม่ได้ แฟชั่นตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์โดยไม่จ  ำกัดเพศ ภำวะ ช่วงวยั หรือ
ระดบัชั้น โลกของแฟชัน่เป็นกำรจรรโลง และตอบสนองสุนทรียะทำงสำยตำ ควำมพึงพอใจในกำร
มองเห็นตนเอง และควำมพึงพอใจต่อกำรมองเห็นของคนอ่ืนท่ีมีต่อคน เรำใชเ้ส้ือผำ้เคร่ืองแต่งกำย
เพื่อสร้ำงภำพแทนของควำมเป็นปัจเจกบุคคลในแบบท่ีเรำตอ้งกำร ไม่เพียงแค่ควำมพึงพอใจในกำร
สวมใส่เพื่อปกปิดร่ำงกำย เรำใชแ้ฟชัน่เพื่อเป็นบตัรผำ่นเขำ้สู่สังคม (Lars Svendsen,2006) 
 ลกัษณะแฟชัน่ในประเทศไทยนั้นโดยส่วนใหญ่ประชำกรนั้นไดรั้บอิทธิพลมำจำกประเทศ
ในแถบเอเชียตะวนัออกเสียส่วนใหญ่ เช่น วฒันธรรมแฟชัน่จำกประเทศ จีน ญ่ีปุ่น เกำหลีใต ้เน่ือง
ดว้ยหลำกหลำยเหตุผลเช่น ควำมคลัง่ไคลศิ้ลปิน รำคำสินคำ้จำกประเทศจีนท่ีมีรำคำ ต ่ำกวำ่สินคำ้
แฟชัน่ในประเทศไทย กระแสวฒัธรรมทำงเทคโนโลย ีเป็นตน้ วฒันธรรมแฟชัน่ในประเทศไทยนั้น
ไม่ค่อยไดรั้บกำรพฒันำมำกนกั เน่ืองจำกปัญหำแรงงำนท่ีขำดแคลน เน่ืองจำกมีรำคำขั้นต ่ำท่ีสูงเกิน
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กว่ำอุตสำหกรรมจะแข่งกบัสินคำ้แฟชัน่ท่ีทะลกัมำจำกประเทศจีนได ้เม่ือมีสินคำ้ท่ีวฒันธรรมจีน
หรือญ่ีปุ่นหรือเกำหลีใตเ้ขำ้มำเป็นส่วนใหญ่ (อำ้งใน เครมเรดิโอ, 2557) 
 แต่ในยุคน้ีกระแสแฟชัน่แบรนดไ์ทยไดรั้บควำมนิยม เป็นท่ีรู้จกัเพิ่มข้ึนตำมกำลเวลำ ควำม
เป็นแฟชั่นเร่ิมเปิดกวำ้งมำกข้ึนในสังคมไทย ท ำให้อำชีพดีไซเนอร์ท่ีได้ช่ือว่ำเป็นผูส้ร้ำงสรรค์
ผลงำนกลำยเป็นท่ีรู้จกั จำกเฉพำะกลุ่มขยำยสู่วงสังคมและกำ้วไกลถึงระดบัสำกล กลำยเป็นอำชีพ
ในฝันของเด็กรุ่นใหม่ ซ่ึงบำงคนไม่ไดเ้รียนจบดำ้นแฟชัน่ ดีไซน์ แต่พยำยำมต่อยอดควำมรู้เพื่อท ำ
ฝันให้เป็นจริง หรือหำกมีทุนทรัพยแ์ละใจรักก็ไม่ยำกท่ีจะสร้ำงแบรนด์ใหม่พร้อมดีไซเนอร์หน้ำ
ใหม่มำประดบัวงกำรแฟชั่นไทย และควำมทนัสมยัของโลกโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกช่องทำงเลือก
หน่ึงของนกัออกแบบรุ่นใหม่ท่ีน ำเสนอผลงำนจนเขำ้ตำเป็นท่ีรู้จกัในสังคม สร้ำงรำยไดเ้ป็นกอบ
เป็นก ำ (อำ้งใน ชอบโครอส, 2557) 
 มนุษยเ์ป็นสังคมท่ีตอ้งมีกำรส่ือสำรขอ้มูลถึงกนัและกนัซ่ึงในสมยัโบรำณมนุษยส่ื์อสำร
ข้อมูลด้วยวิธีกำรท่ีไม่ซับซ้อนนัก เช่นปำกเปล่ำ ม้ำเร็ว และนกพิรำบส่ือสำร ต่อมำได้มีกำร
ปรับเปล่ียนกำรส่ือสำรขอ้มูลเป็นจดหมำย โทรเลข โทรศพัท์วิทยุจำกนั้น เม่ือเขำ้สู่ยุคท่ีมีเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเขำ้มำเก่ียวขอ้ง กำรส่ือสำรขอ้มูลของมนุษยมี์กำรปรับเปล่ียนเป็นส่ือท่ี
เก่ียวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มำกข้ึน เช่น บริกำร IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย 
(Chatprograms) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์(Electronicmail หรือ Email) และเว็บบอร์ด (Webboard) 
จวบจนถึงปัจจุบนั มนุษยเ์ร่ิมมีกำรส่ือสำรขอ้มูลในชีวติประจ ำวนัถึงกนัและกนัดว้ยกำรใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์ (อำ้งใน พิชิต วจิิตรบุญยรักษ,์ 2554) 
 ส่ือสังคมออนไลน์คือ ส่ือท่ีผูส่้งสำรแบ่งปันสำร ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบต่ำงๆ ไปยงัผูรั้บสำรผ่ำน
เครือข่ำยออนไลน์โดยสำมำรถโตต้อบกนัระหวำ่งผูส่้งสำรและผูรั้บสำร หรือผูรั้บสำรดว้ยกนัเอง ซ่ึง
สำมำรถแบ่งส่ือสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่ำงๆ ท่ีใช้กนับ่อยๆ คือ บล็อก (Blogging) ทวิต
เตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เครือข่ำยสังคมออนไลน์(Social Networking) 
และกำรแบ่งปันส่ือทำงออนไลน์(Media Sharing) (อำ้งใน พิชิต วจิิตรบุญยรักษ,์ 2554) 
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ภำพที ่1.1 ภำพรวมของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีแบ่งเป็นประเภทต่ำงๆ 

และเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งในแต่ละประเภท 
ท่ีมำ: http://www.flickr.com/photos/fredcavazza/2564571564 

 
 1.บล็อก (Blogging) 
  บล็อกมำจำก Web+Log แลว้ยอ่เหลือ Blog คือ ประเภทของระบบกำรจดักำรเน้ือหำท่ีอ ำนวย
ควำมสะดวกให้ผูเ้ขียนบล็อกเผยแพร่และแบ่งปันบทควำมของตนเอง โดยบทควำมท่ีโพสต์ล
งบล็อก เป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียนบล็อก ซ่ึงจุดเด่นของบล็อก คือ กำรส่ือสำรถึง
กนัอย่ำงเป็นกันเองระหว่ำงผูเ้ขียน และผูอ่้ำนบล็อกผ่ำน กำรแสดงควำมคิดเห็น(Comment) ซ่ึง 
Blogger (http://www.blogger.com) และWordPress (http://wordpress.com) เป็นสองเวบ็ไซต์ท่ีผูค้น
นิยมเขำ้ไปสร้ำงบล็อกของตนเอง 
 2.  ทวติเตอร์และไมโครบล็อก(Twitter and Microblogging) 
 ไมโครบล็อก คือ รูปแบบหน่ึงของบล็อกท่ีมีกำรจ ำกดัขนำดของกำรโพสตใ์นแต่ละคร้ัง ซ่ึง
ทวติเตอร์เป็นไมโครบล็อกท่ีจ ำกดักำรโพสตแ์ต่ละคร้ังพิมพไ์ดไ้ม่เกิน 140 ตวัอกัษร ในปัจจุบนัทวิต
เตอร์เป็นท่ีนิยมใช้งำนของผูค้นเพรำะใช้งำนง่ำย และใช้เวลำไม่มำกนัก รวมทั้งเป็นท่ีนิยมของ
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องคก์รต่ำงๆ ท่ีใชท้วิตเตอร์ในกำรแจง้กิจกรรมต่ำงๆ และควำมเคล่ือนไหวของธุรกิจ เพื่อไม่ใหข้ำด
กำรติดต่อกบัสังคม ซ่ึงหำกตอ้งกำรมีเลขท่ีบญัชี (Account) ส ำหรับทวิตเตอร์สำมำรถเขำ้ไปสมคัร
ไดท่ี้เวบ็ไซตข์อง Twitter (http://twitter.com) 
  3.  เครือข่ำยสังคมออนไลน์(SocialNetworking) 
 เครือข่ำยสังคมออนไลน์คือ เวบ็ไซต์ท่ีผูค้นสำมำรถติดต่อส่ือสำรกบัเพื่อนทั้งท่ีรู้จกัมำก่อน 
หรือรู้จกัภำยหลงัทำงออนไลน์ซ่ึงเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยสังคมออนไลน์แต่ละแห่ง มีคุณลกัษณะแตกต่ำง
กนัออกไป แต่ส่วนประกอบหลกัท่ีมีเหมือนกนั คือ โปรไฟล์ (Profiles - เพื่อแสดงขอ้มูลส่วนตวั
ของเจ้ำของบัญชี) กำรเช่ือมต่อ (Connecting – เพื่อสร้ำงเพื่อนกับคนท่ี รู้จัก และไม่ รู้จักทำง
ออนไลน์) และกำรส่งข้อควำม (Messaging – อำจเป็นขอ้ควำมส่วนตวั หรือขอ้ควำมสำธำรณะ) 
เป็นตน้ โดยมีFacebook (http://www.facebook.com) เป็นเวบ็ไซต์เครือข่ำยสังคมออนไลน์ท่ีได้รับ
ควำมนิยมสูงสุดในปัจจุบนั 
  4. กำรแบ่งปันส่ือทำงออนไลน์(Media Sharing) 
  เวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวกบักำรแบ่งเป็นส่ือทำงออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ท่ีให้ผูใ้ช้สำมำรถท ำกำรอพั
โหลด (Upload) ไฟล์ส่ือผสม (Multimedia) ข้ึนสู่เว็บไซต์เพื่อแบ่งปันข้อมูลแก่ผูใ้ช้ทัว่ไป ซ่ึงใน
ปัจจุบนัได้รับควำมนิยมมำกเพรำะดว้ยควำมท่ีเป็นส่ือผสมเอง ไม่ว่ำจะเป็น รูป สไลด์ หรือวิดีโอ 
รวมทั้งกำรใช้งำนง่ำยข้ึนของกลอ้งดิจิตอล และกลอ้งวิดีโอ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีน ำมำสู่กำรไดไ้ฟล์
ส่ื อ ผ ส ม แบ บ ต่ ำงๆ  อ อ ก ม ำ  เว็ บ ไซ ต์ ป ระ เภ ท น้ี ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว ำม นิ ย ม  คื อ  YouTube ( 
http://www.youtube.com - ส ำหรับแบ่งปันไฟล์วีดีโอ) flickr ( http://www.flickr.com - ส ำหรับ
แบ่งปันไฟลรู์ป) และ slideshare (http://www.slideshare.net - ส ำหรับแบ่งปันไฟลพ์รีเซนเตชัน่)  
 

 
ภำพที ่1.2 ภำพโลโกอิ้นสตำแกรม 

ท่ีมำ: http://www.mysmn.com/how-to-the-basics-of-instagram/instagram-logo-2/ 
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 อินสตำแกรม (Instgram) คือ แอพพลิเคชั่นถ่ำยภำพและแต่งภำพบนสมำร์ทโฟน ท่ีมำ
พร้อมกบัลูกเล่นกำรแต่งเติมสีสันให้กบัรูปภำพดว้ย Filters (ฟิลเตอร์) ต่ำง ๆ ท่ีให้เรำสำมำรถเลือก
ปรับภำพไดห้ลำกหลำยและสวยงำม  แนวศิลปะได้ตำมใจชอบทั้งในเร่ืองของ สี แสง เรียกไดว้่ำ
สำมำรถปรับอำรมณ์ของรูปภำพไดต้ำมตอ้งกำร และสำมำรถแชร์รูปภำพสวย ๆ อวดเพื่อน ๆ ท่ีอยู่
ในสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น ทวิทเตอร์ (Twitter) เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นตน้ และในตวัอินสตำแก
รมเองก็เป็นสังคมออนไลน์กำรแบ่งปันภำพถ่ำย (Social Photo Sharing) เพรำะ อินสตำแกรมมี
ระบบผูท่ี้ก ำลงัติดตำมเรำ (Followers) และผูท่ี้เรำก ำลงัติดตำม (Following) ให้ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเลือก
ติดตำมชมรูปภำพ ควำมเคล่ือนไหวกำรใช้งำนของเพื่อน ๆ ท่ีใช้งำนแอพพลิเคชัน่หำกถูกใจ ชอบ
รูปภำพไหน สำมำรถกดไลคร์วมไปถึงคอมเมน้รูปภำพนั้นได ้ปัจจุบนัอินสตำแกรมมียอดผูใ้ชง้ำน
ทัว่โลกกว่ำ 100 ลำ้นคนและมียอดผูใ้ชง้ำนต่อวนัถึง 11 ลำ้นคน หลงัจำกเฟสบุ๊คเขำ้ซ้ือกิจกำรและ
ออกเวอร์ชั่นแอนดรอยด์เม่ือเดือนเมษำยนปี 2555 ท่ีผ่ำนมำ ส่งผลให้ยอดผูใ้ช้งำนอินสตำแกรม
สูงสุด และกลำยเป็นแอพพลิเคชัน่แต่งภำพยอดนิยมตลอดกำล ส ำหรับอินสตำแกรมสำมำรถใชง้ำน
ไดบ้นระบบปฏิบติักำร iOS และระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด์ เวอร์ชัน่ 2.2 ข้ึนไป (อำ้งใน กระปุก
ดอทคอม, 2556 : ออนไลน์) 
 

             
ภำพที ่1.3 รูปแบบกำรใชง้ำนอินสตำแกรมรูปแบบท่ี 1 

ท่ีมำ: http://www.thairath.co.th/content/351567 

http://www.thairath.co.th/content/351567
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ภำพที ่1.4 รูปแบบกำรใชง้ำนอินสตำแกรมรูปแบบท่ี 2 

ท่ีมำ: http://www.thairath.co.th/content/351567 
 

วฒันธรรมย่อยหรือวฒันธรรมรองหรือนุวฒันธรรมในสังคมหน่ึง ประกอบด้วย บุคคล
หลำยเพศ หลำยวยั หลำยอำชีพ หลำยเช้ือชำติ บุคคลเหล่ำน้ี ลว้นมีแนวควำมคิด ทศันคติ ตลอดจน
แนวทำงปฏิบติัท่ีแตกต่ำงกนัไป เช่น ชำยกบัหญิงยอ่มมีแนวควำมคิดและแนวปฏิบติัท่ีแตกต่ำงกนั 
เด็กกบัผูใ้หญ่ก็แตกต่ำงกนั กลุ่มคนในสังคม นอกจำกจะปฏิบติัตำมวฒันธรรมของกลุ่มตนแลว้ ยงั
จะตอ้งปฏิบติัตำมวฒันธรรมของสังคมอีกดว้ย แต่บำงวฒันธรรมของกลุ่มก็ไปขดักบัวฒันธรรมของ
สังคมก็มี กลุ่มต่ำง ๆ ในสังคมมีอยูม่ำกมำย  เช่น กลุ่มนกัเรียน กลุ่มทหำร กลุ่มชำวไร่ชำวนำ เป็น
ตน้ ซ่ึงวฒันธรรมยอ่ยน่ีสำมำรถแยะอธิบำยไดด้งัน้ี (อำ้งใน บำ้นจอมยทุธ, 2556) 
 1. วฒันธรรมย่อยตำมเช้ือชำติ (Ethnic-sub-culture) ซ่ึงในสังคมหน่ึง ๆ ย่อมประกอบดว้ย
คนหลำยเช้ือชำติอยูป่ะปนกนั เช่น กรุงเทพมีทั้งชำวไทย ชำวจีน แขก ฝร่ัง มอญ อำศยัอยู ่แต่ละเช้ือ
ชำติดงักล่ำวต่ำงก็มีวฒันธรรมเป็นแบบฉบบัของตนเอง 
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2. วฒันธรรมยอ่ยตำมเกณฑ์อำยุ (Age-sub-culture) คนในสังคมหน่ึงยอ่มมีอำยุแตกต่ำงกนั 
แต่ละวยัยอ่มมีแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีแตกต่ำงกนั เด็กวยัรุ่นก็มีแนวทำงปฏิบติัแตกต่ำงจำกผูใ้หญ่ เช่น 
กำรแต่งกำย กำรละเล่น กำรพดูจำ ตลอดจนควำมสนใจ ฯลฯ   

3. วฒันธรรมย่อยตำมท้องถ่ิน (Regional-sub-culture) เน่ืองจำกคนในชำติหน่ึงย่อมอยู่
กระจำยกันไปตำมภำคต่ำง ๆ ดังนั้ น วิถีชีวิตในกำรปฏิบัติตำม ขนบธรรมเนียมประเพณีย่อม
แตกต่ำงกนั เช่น คนไทยในแต่ละภำคมีภำษำพดู ประเพณีท่ีแตกต่ำงกนั  

4. วฒันธรรมยอ่ยตำมอำชีพ (Occupational-sub-culture) คนมีอำชีพอยำ่งเดียวกนัก็จะมีวถีิ
กำรด ำเนินชีวติท่ีเหมือนกนั เช่น ชำวประมง นกัร้อง นกัหนงัสือพิมพ ์  

5. วฒันธรรมยอ่ยตำมเพศ (Sex-sub-culture) เพศหญิงเพศชำยมีกำรปฏิบติัแตกต่ำงกนัไป
หลำย ๆ ดำ้น เช่น กิริยำมรรยำท หญิงอำจเดินกระตุง้กระต้ิงชอบเยบ็ปักถกัร้อย ชำยเดินท่ำทำงขึงขงั 
ฯลฯ  

ซ่ึงในทุกๆประเทศมกัจะมีวฒันธรรมยอ่ยซ่ึงแสดงตวัตนออกมำในรูปแบบของแฟชัน่ ทำง
ประเทศแถบตะวนัตกก็มี กลุ่มนิยมเพลงร็อคแบบกอธ ฮิปป้ี หรือ กรันจ ์
 จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้สรุปไดว้ำ่ส่ือสังคมออนไลน์ในอุตสำหกรรมแฟชัน่เป็นรูปแบบหน่ึง
ท่ีแบรนด์สำมำรถเช่ือมต่อกบักลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นเป้ำหมำยได ้ผำ่นช่องทำงของส่ือสังคมออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวติเตอร์ (Twitter) ยทููป (Youtube) และอินสตำแกรม (Instagram) เป็นตน้ จำก
ค ำกล่ำวของคุณมำคำล่ำ ไรท์ ลี (Macala Wright Lee) ซ่ึงเป็นประธำนบริหำรของเวปไซต์แฟชั่น
นำบล่ีมำร์เก็ตต้ิงดอทมี(fashionablymarketing.me) (อำ้งใน ธโนทยั มงคลสินธุ, 2556)  กล่ำววำ่ เม่ือ
ไม่นำนน้ีอุตสำหกรรมแฟชั่นเร่ิมจะยอมรับเอำส่ือสังคมออนไลน์มำใช้ หลังจำกท่ีปฏิเสธกำร
น ำมำใช้ในช่วงแรก โดยเร่ิมจำกกำรใช้ส่ือสำรทำงเดียวผ่ำนส่ือออนไลน์ และอำร์เอสเอส ฟีดส์ 
(RSS - Really Simple Syndication) ซ่ึงเป็นรูปแบบกำรสรุปย่อ รำยละเอียดหรือหัวขอ้ท่ีน่ำสนใจ 
บำงส่วนหรือทั้งหมดของเวบ็ไซต์หรือส่วนของเวบ็ไซต์ เพื่อให้ผูท่ี้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์สำมำรถทรำบ
เน้ือหำท่ีน่ำสนใจโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งเขำ้มำในเวบ็ไซต์ใช้ส ำหรับกำรขำยและกำรเสนอโปรโมชั่น 
หลำยแบรนด์เช่ือว่ำ กำรส่ือสำรผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์จะท ำให้ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงแบรนด์กบั
กลุ่มลูกค้ำลดน้อยลง แต่ส ำหรับแบรนด์ส่วนมำกเช่ือตรงกันข้ำมว่ำ กำรส่ือสำรผ่ำนส่ือสังคม
ออนไลน์จะเข้ำถึงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงแบรนด์และกลุ่มลูกคำ้อย่ำงแท้จริง นอกจำกน้ี แบรนด์
เหล่ำน้ียงัใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นช่องทำงใหม่ของกำรเช่ือมต่อกบักลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นผูเ้ขำ้ชมท่ีมีอำยุ
น้อยกว่ำ เพื่อเปล่ียนสภำพเป็นกลุ่มลูกค้ำหลักในอนำคตได้อีกด้วย กำรท่ีอุตสำหกรรมแฟชั่น
พยำยำมเป็นส่วนหน่ึงของส่ือสังคมออนไลน์ ถือเป็นช่องทำงกำรตลำดเพื่อกำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ โดย
ปลูกฝังควำมภกัดีต่อแบรนด์ของลูกคำ้ ผำ่นเขำ้ถึงแบรนด์ไดอ้ยำ่งสะดวกสบำย กลุ่มลูกคำ้สำมำรถ
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สนทนำพูดคุยผำ่นส่ือสังคมออนไลน์ ท ำให้กลุ่มลูกคำ้เกิดควำมไวว้ำงใจ ซ่ึงท่ีกล่ำวมำนั้นลว้นเป็น
ส่วนส ำคญัของกำรตลำดทำงแฟชั่น และเป็นช่องทำงกำรตลำดท่ีส ำคญัส ำหรับนักออกแบบหน้ำ
ใหม่ และแบรนดแ์ฟชัน่ไทยในกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยออนไลน์  
 ดงันั้นท่ำมกลำงกระแสสังคมในปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีกำรส่ือสำรไดท้  ำให้สภำพสังคมเกิด
กำรเปล่ียนแปลง องค์กรธุรกิจในประเทศไทยเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรส่ือสำรกบัผูบ้ริโภคใน
รูปแบบใหม่ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงในปัจจุบันทุกคนไม่อำจปฏิเสธควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีและกำรส่ือสำรผ่ำนระบบไร้สำยได้เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี อินเตอร์เน็ต ส่ือสังคม
ออนไลน์ เป็นตน้ ส่ิงเหล่ำน้ีเขำ้มำมีส่วนส ำคญักบักำรด ำเนินชีวิตของเรำทุกคนตั้งแต่ต่ืนนอนตอน
เช้ำจนถึงเขำ้นอน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกบัส่ือสังคมออนไลน์ อุตสำหกรรมแฟชัน่เป็นอุตสำหกรรม
หน่ึงท่ีรับอิทธิพลของส่ือสังคมออนไลน์เขำ้มำเปล่ียนแปลงระบบอุตสำหกรรมแฟชัน่แบบเดิมท่ีเคย
เป็นมำ ซ่ึงอิทธิพลท่ีรับเขำ้มำก็น ำ ประโยชน์ด้ำนต่ำงๆมำสู่แบรนด์สินคำ้แฟชั่น โดยเฉพำะดำ้น
กำรตลำด กำรโฆษณำ กำรส่ือสำร จึงท ำให้ผูศึ้กษำสนใจท่ีจะศึกษำอุตสำหกรรมแฟชัน่ไทยกบักำร
ใชอิ้นสตรำแกรม กรณีศึกษำแบรนดแ์ฟชัน่ในกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยออนไลน์ เพื่อสำมำรถท่ีจะน ำองค์
ควำมรู้ไปใชพ้ฒันำ และต่อยอดในกำรท ำ 
แบรนดธุ์รกิจแฟชัน่ผำ่นส่ือออนไลน์ไดใ้นอนำคต 
 
1.2วตัถุประสงค์ 
 
 เพื่อศึกษำผลของอุตสำหกรรมแฟชั่นไทยกับกำรใช้อินสตรำแกรม กรณีศึกษำแบรนด์
แฟชัน่ในกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยออนไลน์ 
 
1.3ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 
 1. ท ำให้ทรำบถึงกำรอุตสำหกรรมแฟชัน่ไทยกบักำรใช้อินสตรำแกรม ต่อกำรรับรู้สินคำ้
แฟชัน่ กรณีศึกษำแบรนดแ์ฟชัน่ในกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยออนไลน์ 
 2. ไดส่ื้อเชิงวพิำกษเ์ก่ียวกบักำรสร้ำงกำรรับรู้สินคำ้แฟชัน่ผำ่นอินสตำแกรม 
 
1.4 ขอบเขตในกำรท ำงำน 
 
 กำรศึกษำคร้ังน้ีมีขอบเขตกำรศึกษำดงัน้ี 
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 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
  กลุ่มตวัอยำ่งประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชง้ำนอินสตำแกรม ในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2553 – 2557 และผูป้ระกอบกำรร้ำนคำ้แฟชัน่ในอินสตำแกรม 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
  เน้ือหำท่ีน ำมำใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ กำรใชง้ำนทัว่ไป และกำรประยุกตใ์นภำพใน
อินสตำแกรม 
 
1.5 นิยำมศัพท์ 
 
 แฟช่ันไทย หมำยถึง กลุ่มอุสำหกรรมสินคำ้จ ำพวกเส้ือผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ และเคร่ืองประดบั
ท่ีมีสร้ำง หรือพฒันำข้ึนมำในประเทศไทย 
 กำรใช้อินสตำแกรม หมำยถึง กำรใช้อินสตำแกรมร่วมกบักำรน ำเสนอสินคำ้ผ่ำนภำพถ่ำย
แฟชัน่ของแต่ละแบรนด ์
 กลุ่มวัฒนธรรม หมำยถึง คนกลุ่มๆหน่ึงท่ีมีคนท่ีมีควำมคิด ขนบธรรมเนียม ค่ำนิยม ควำมรู้
ควำมเขำ้ใจ เหมือนกนั  
 สังคมออนไลน์ หมำยถึง สังคมท่ีมีกำรโต้ตอบกันหลำกหลำยทิศทำง โดยผ่ำนเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ท่ีทุกคนบนโลกน้ีสำมำรถมีปฏิสัมพนัธ์โต้ตอบกันได้ตำมเง่ือนไขท่ี
ก ำหนด 
 


