
 

การสร%างแบรนด+กางเกงยนีส+เอวสูง 
สำหรับผู%หญิงรูปร:างเล็ก “Safari Denim” 

Branding of High Waisted Jeans for Petite Women 
“Safari Denim” 

 
 
 
 
 
 

ชนากานต+ สิริลัคนานันท+ 13600303 
ผู%รับผิดชอบโครงงาน 

 
 
 
 
 
 

จุลนิพนธ+นี้เปaนส:วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร+ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปmการศึกษา 2563 

  



 

 
การสร%างแบรนด+กางเกงยนีส+เอวสูง 

สำหรับผู%หญิงตัวเล็ก “Safari Denim” 
Branding of High Waisted Jeans for Petite Women 

“Safari Denim” 
 
 
 
 
 

ชนากานต+ สิริลัคนานันท+ 13600303 
ผู%รับผิดชอบโครงงาน 

 
 
 
 
 

จุลนิพนธ+นี้เปaนส:วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร+ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปmการศึกษา 2563 

  



 

หัวข%อจุลนิพนธ+ การสร%างแบรนด+กางเกงยีนส+เอวสูงสำหรับผู%หญิงรูปร:างเล็ก 
  “Safari Denim” 
            Branding of High Waisted Jeans for Petite Women 
             “Safari Denim” 
ผู%ดำเนินการ  นางสาวชนากานต+ สิริลัคนานันท+ รหัสนักศึกษา 13600303 
ปmการศึกษา  2563 
สาขาวิชา   นิเทศศาสตร+ 
อาจารย+ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ+ อาจารย+จุฑาภัทร บันไดเพชร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  อนุมัติให>จุลนิพนธB
ฉบับน้ีเปFนสGวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  
 ....................................................................... คณะกรรมการตัดสินจลุนิพนธB 
 (ผู>ชGวยศาสตราจารยB ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ) 1. อาจารยBกฤตศิลปY เจริญธรรมโชค 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. อาจารยBจฑุาภัทร บันไดเพชร 
 วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............ 3. อาจารยBพชรพล สุวรรณกูฏ 

4. อาจารยBวงศักด์ิ วงศBวชิระ 
5. อาจารยBสายรุ>ง มหาเปารยะ 

 .......................................................................  
 (อาจารยBจุฑาภัทร บันไดเพชร)  
 อาจารยBทีป่รึกษาจลุนิพนธB  
 วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  
 
 
 
 
  

15 มิถุนายน 2564



 

13600303 : สาขาวิชานิเทศศาสตรB 
เรื่อง : การสร>างแบรนดBกางเกงยีนสBสำหรับผู>หญิงรูปรGางเล็ก “Safari Denim” 
  
 จุลนิพนธBฉบับน้ีเปFนการศึกษาเกี ่ยวกับการสร>างแบรนดBกางเกงยีนสBสำหรับผู>หญิง 
รูปรGางเล็ก “Safari Denim” ซึ่งเปFนแบรนดBกางเกงยีนสBเอวสูงขากระบอก ที่เล็งเห็นถึงปsญหาของ
ผู>หญิงรูปรGางเล็ก ที่ไมGสามารถสวมใสGกางเกงยีนสBตามท>องตลาดทั ่วไปได> เนื่องจากมีสGวนสูงและ 
รอบเอวที่น>อยกวGามาตรฐาน ทำให>เกิดชGองวGางทางการตลาดในการสร>างธุรกิจ ด>วยการผลิตกางเกง
ยีนสBขนาดพิเศษ เพื่อให>ผู>หญิงที่มีรูปรGางเล็ก มีกางเกงยีนสBที่สามารถสวมใสGได>เหมาะสมกับตนเอง 
 การศึกษาวิจัยฉบับน้ี ทำโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการใช>
วิธีการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ GมตัวอยGางซึ ่งเปFนเพศหญิงที ่มีร ูปรGางเล็ก  
มีสGวนสูงน>อยกวGา 160 เซนติเมตร และมีรอบเอวน>อยกวGา 25 น้ิว ซึ่งเปFนกลุGมที่มีสGวนสูงและรอบเอว
น>อยกวGามาตรฐาน อายุตั ้งแตG 20 ปÇ – 30 ปÇ อาศัยอยู Gในกรุงเทพมหานคร เพื ่อเปFนแนวทางใน 
การสร>างแบรนดB การสร>างการรับรู>และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ให>เหมาะสม 
 จากการศึกษาพบวGา ผู>หญิงที่มีรูปรGางเล็กมีปsญหาในการสวมใสGกางเกงยีนสB เนื่องจาก 
ขากางเกงยีนสBที ่ยาวเกินไป และรอบเอวของกางเกงยีนสBที ่ใหญGเกินขนาดเอวจริงของผู >สวมใสG  
ต>องนำกางเกงยีนสBไปแก>ทรง ทำให>บางครั้งกางเกงนั้นเสียทรง และเกิดความไมGมั่นใจในการสวมใสG
กางเกงยีนสB ซึ่งกางเกงยีนสBนั้นเปFนแฟชั่นอันดับหนึ่งในตู>เสื้อผ>าของผู>หญิง เนื่องจากเปFนกางเกงที่
สามารถใสGได>หลากหลายโอกาส และสวมใสGสบาย ทำให>เกิดความคลGองตัวขณะสวมใสG สGงผลให>ทำ
กิจกรรมตGาง ๆ ได>อยGางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 ดังนั ้น แนวคิดที ่สอดคล>องกับการความต>องการของกลุ GมเปÜาหมาย คือ “Tiny but 
Mighty” ซึ่งหมายถึง แบรนดBกางเกงยีนสBทรงพิเศษ สำหรับสาวรูปรGางเล็ก เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และ
สนุกกับทุกกิจกรรมที่ย่ิงใหญGของตนเอง โดยนำแนวคิดอยูGในกรอบการสื่อสารเดียวกัน เปFนแกGนหลัก
ในการสร>างแบรนดB ออกแบบชิ้นงานและทำการสื ่อสารการตลาด ผGานเครื่องมือตGาง ๆ อาทิเชGน  
หนังโฆษณา ชGองทางการจัดจำหนGายและการสื่อสารการตลาด การสGงเสริมการตลาด ฯลฯ เพื่อให>เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารไปยังกลุGมเปÜาหมาย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 จุลนิพนธBฉบับน้ีสามารถสำเร็จลุลGวงได>ดี เนื ่องจากได>รับความกรุณาจากอาจารยB 
จุฑาภัทร บันไดเพชร ซึ่งเปFนอาจารยBที่ปรึกษาจุลนิพนธBที่ให>ความชGวยเหลือและให>คำแนะนำที่มี
ประโยชนBอยGางยิ่งตGอข>าพเจ>า รวมทั้ง อาจารยBกฤตศิลปY เจริญธรรมโชค อาจารยBพชรพล สุวรรณกูฏ 
อาจารยBวงศักดิ์ วงศBวชิระ และอาจารยBสายรุ>ง มหาเปารยะ ที่กรุณาให>คำแนะนำ สGงผลให>จุลนพินธB
ฉบับน้ีถูกต>องและสมบูรณBย่ิงข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทGานเปFนอยGางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารยB คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทGาน ที่ให>ความรู> คำแนะนำและประสบการณBอันมีคGา จนทำให>ศิษยBคนน้ี
สามารถสำเร็จการศึกษาได>ด>วยดี 
 ขอขอบคุณ คุณนภัสสร สิริลัคนานันทB และคุณธนกฤต เยี ่ยมแสง หุ >นสGวนแบรนดB  
Safari Denim ที่อนุญาตให>นำแบรนดB Safari Denim มาใช>ในการทำจุลนิพนธBครั้งน้ี 
 ขอบคุณกลุ Gมเพื่อนสนิททุกคน ที ่ให>ความชGวยเหลือ ความรGวมมือ ให>คำแนะนำและ 
คอยเปFนกำลังใจให>กันเสมอมา รGวมฝèาฝsนด>วยกันมาตลอดระยะเวลาที่เรียน จนในที่สุดพวกเราทุกคน 
ก็สามารถสำเร็จการศึกษาได>ด>วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ พGอ แมG และญาติพี่น>องทุกคน ที่มอบความรัก การดูแลเอาใจใสG 
และสนับสนุนการศึกษาจนทำให>มีความสำเร็จในวันน้ีได> 
 สุดท>ายนี้ ขอขอบคุณตนเอง ที่สามารถอดทนและพยายามจนถึงที่สุด ขอบคุณตนเองที่
ไมGทิ้งการเรียนไประหวGางทาง และในที่สุดก็สามารถสำเร็จการศึกษาได> 
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สารบัญ 
หน>า 

บทคัดยGอ    ง 
กิตติกรรมประกาศ    จ 
บทที่ 1 บทนำ    1 

ที่มาและความสำคัญของปsญหา    1 
วัตถุประสงคB    4 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธB    5 
ข้ันตอนการศึกษา    5 
แผนการดำเนินการ     6 
ผลที่คาดวGาจะได>รับ    6 

บทที ่2 ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข>อง    7 
 ทฤษฎีการสร>างแบรนดB     7                                   
 ลักษณะและข>อมูลของตลาดเฉพาะกลุGม    9 
 กลยุทธBการตลาด 5.0    11 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข>อง    14 
บทที่ 3 การเกบ็ข>อมลู    16 
 รูปแบบในการวิจัย    16 
 วิธีดำเนินการวิจัย    16 
 ประชากรและกลุGมตัวอยGาง    16 
 วิธีการสุGมตัวอยGาง    17 
 เครื่องมือที่ใช>ในการวิจัย    17 
 การเกบ็รวบรวมข>อมูล    17 
 การวิเคราะหBข>อมลู    18 
บทที่ 4 ผลการศึกษา    19 
 ผลวิเคราะหBข>อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ    19 
 สรปุผลการวิจัย    25 
บทที่ 5 กลยุทธBการสร>างสรรคB และการผลิตช้ินงาน    27 
 วิเคราะหBสถานการณBของตลาดกางเกงยีนสBในปsจจุบัน    27 
 กลุGมเปÜาหมายในการสื่อสาร    27 
 การวิเคราะหBสถานการณB    28 



  
 

สารบัญ (ต:อ) 
หน>า 

 สGวนประสมทางการตลาด    28 
 ความหมายของช่ือแบรนดB    33 
 แนวคิดของแบรนดB    33 
 คุณคGาของแบรนดB    34 
 บุคลิกภาพของแบรนดB    34 
 คำมั่นสัญญาของแบรนดB    34 
 อัตลักษณBขององคBกร    34 
 ตราสัญลักษณB    34 
 บรรจุภัณฑB    35 
 การBด    35 
 ชุดของพนักงาน    36 
 ร>าน Safari Denim    37 
 วัตถุประสงคBการสื่อสาร    38 
 แนวคิดในการสื่อสารการตลาด    39 
 กลยุทธBการสื่อสารการตลาด    39 
 Content Pillar    48 
 แผนการดำเนินการสื่อสาร    49 
บทที่ 6 สรปุ    50 
บรรณานุกรม    52 
ภาคผนวก    54 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

สารบัญตาราง 
ตาราง หน>า 
1 – 1 แสดงแผนการดำเนินการ    6 
4 – 1 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามอายุ    19 
4 – 2 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามสGวนสูง    20 
4 – 3 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามน้ำหนัก    20 
4 – 4 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามรอบเอว    21 
4 – 5 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามรอบสะโพก    21 
4 – 6 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามอาชีพ    22 
4 – 7 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามรายได>เฉลี่ยตGอเดือน    22 
4 – 8 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามกจิกรรมยามวGาง    22 
4 – 9 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามการใช>สื่อออนไลนBในชีวิตประจำวัน   23 
4 – 10 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามชGวงเวลาในการใช>สื่อออนไลนB    23 
4 – 11 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามชGองทางทีท่ำให>รู>จักแบรนดBใหมG    23 
4 – 12 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามชGองทางในการซื้อกางเกงยีนสB      24 
4 – 13 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามคGาใช>จGายเกี่ยวกับสินค>าแฟช่ัน    24 
5 – 1 แสดงการวิเคราะหBสถานการณB      28 
5 – 2 แสดงขนาดรอบเอวและรอบสะโพกของกางเกงยีนสBแบรนดB Safari Denim    28 
5 – 3 แสดงแผนการดำเนินการสือ่สารของแบรนดB Safari Denim    49 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

สารบัญภาพ 
ภาพ หน>า 
1 – 1 อัตราการเติบโตของธุรกิจแฟช่ันของโลกต้ังแตGปÇ 2012 – 20202    1 
1 – 2 ผลการสำรวจสGวนสูงของคนไทยจากเว็บไซตBทวิตเตอรB     3 
1 – 3 ผลการสำรวจสGวนสูงของผู>หญิงไทยจากแอปพลิเคชันอินสตาแกรม     4 
5 – 1 สินค>าของแบรนดB Safari Denim    29 
5 – 2 กระดุมของกางเกงยีนสBแบรนดB Safari Denim    30 
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บทที่  1 
บทนำ 

 
ท่ีมาและความสำคัญของปuญหา 
 เครื่องแตGงกายถือเปFนหนึ่งในปsจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษยBทุกคน ซึ่งเครื่อง
แตGงกายแตGละตัวน้ัน ไมGใชGเพียงแคGนำมาเพื่อปกปõดรGางกายหรือให>ความอบอุGนเทGาน้ัน แตGยังเปFนการ
สะท>อนตัวตนของผู>สวมใสGด>วย ทำให>เครื่องแตGงกาย ถือวGาเปFนหนึ่งในแฟชั่นที่เข>ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจำวันของมนุษยBมากขึ ้น โดยจะเห็นได>จากอัตราสGวนการเติบโตของตลาดแฟชั ่นและ 
เครื่องแตGงกายของโลกในปÇ 2555 ถึงปÇ 2563 ที่มีอัตราการเติบโตของตลาดที่เพิ่มข้ึนในทุก ๆ ปÇ 

 
ภาพที่ 1 - 1 แสดงอัตราสGวนการเติบโตของธุรกิจแฟช่ันของโลกต้ังแตGปÇ 2012 - 2020 
ที่มา : Statista. Market growth of the apparel industry worldwide from 2012 to 2020. 
Accessed September 21, 2020. Available from 
https://www.statista.com/statistics/727541/apparel-market-growth-global/.  
 ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมความงามขนาดใหญGที่สุดในอาเซียน และมีอัตราการเตบิโต
ของตลาดเพิ ่มขึ ้นอยGางตGอเนื ่อง โดยในปÇ 2558 มีอัตราเติบโตสูงขึ ้น 6.5 % มีมูลคGาตลาดรวม 
150,000 ล>านบาท และในปÇ 2559 อุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทยสร>างมูลคGาการตลาดถึง 
18,000 ล>านบาท และมีแนวโน>มที่จะเติบโตข้ึนอยGางตGอเน่ือง ผู>ประกอบการจึงผลิตสินค>าออกมาเพื่อ
ตอบสนองความต>องการที่แตกตGางกันออกไปของผู>บริโภค (กิตติรัตนB ปõติพานิช, 2560, อ>างถึงใน 
คมชัดลึก, 2560) 
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 ปsจจุบันสถานการณBการแพรGระบาดโควิด19 (COVID-19) กำลังระบาดอยGางหนักในทุก
ประเทศทั่วโลก ธุรกิจตGาง ๆ เกิดการหยุดชะงักตัวลง โดยเฉพาะธุรกิจแฟช่ัน ที่ได>รับผลกระทบอยGาง
มากในสถานการณBน้ี เน่ืองจากผู>บริโภคเลือกใช>เงินมากข้ึน กลุGมธุรกิจแฟช่ันที่ได>รับผลกระทบมากสุด
คือ กลุGมฟาสตBแฟชั่น ซึ่งเปFนสินค>าแฟชั่นที่ผลิตออกมาอยGางรวดเร็ว ที่ไหลไปตามกระแสนิยมของ
ผู>บริโภคในยุคปsจจุบัน ในราคาที่ยGอมเยา ที่ได>ปõดตัวของสาขาตGาง ๆ ทั่วโลก  
 ในขณะที่ธุรกิจแฟชั่นตGาง ๆ ทยอยปõดตัวลง กลับมีธุรกิจแฟชั่นกลุGมหนึ่งที่เติบโตข้ึน 
อยGางสวนกระแสนั่นก็คือ กางเกงยีนสB ที่ยังเติบโต 3 - 5 % เนื่องจากกางเกงยีนสBเปFนเบสิคแฟช่ัน  
และเปFนแฟช่ันอันดับหน่ึงในตู>เสื้อผ>าของคนทั้งโลก อีกทั้งยังเปFนของใช>ยอดนิยมของคนมานานหลาย
ทศวรรษ เน่ืองจากเปFนกางเกงที่ใสGได>สะสวก คลGองตัว คงทน และใสGได>นาน สามารถเข>าได>กับทุกคน  
และหลากหลายโอกาส ทำให>กางเกงยีนสBเปFนสินค>าแฟชั่นที่ไมGมีวันตาย ไมGวGาจะผGานไปกี่ยุคกี่สมัย 
สินค>ายีนสBก็ยังเปFนไอเทมที่ทุกคนมีติดบ>านอยูGเสมอ (NALISA, 2563) 
 กางเกงยีนสBได>รับความนิยมอยGางแพรGหลายไปทั่วโลกตั ้งแตGปÇ 1950 โดยต>นกำเนิด 
มาจากแบรนดB Levi’s ในยุคแรกของกางเกงยีนสBนั้น เปFนเครื่องแตGงกายผู>ใช>แรงงานในเหมืองแรG  
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นิยมสวมใสGกางเกงและเสื้อเอี๊ยม ที่มีความหนาพิเศษ เพื่อความเหมาะสม
ในการทำงานและปÜองกันฝุèน แตGภายในปÇ 1890 Levi’s 501 ซึ่งเปFนตำนานของกางเกงยีนสBของโลก 
ได>ถูกออกแบบออกมาอยGางโดดเดGน จึงทำให>กางเกงยีนสBเริ่มย>ายออกจากกลุGมแรงงานเข>าสูGตลาด 
ของเสื้อผ>าแฟช่ัน ที่สามารถสวมใสGได>อยGางสบาย ๆ ในชีวิตประจำวัน และได>รับความนิยมแพรGหลาย
ทั่วโลกต้ังแตGอดีตจนถึงปsจจุบัน (Pailin K., 2562) 
 บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ได>สำรวจและเผยพฤติกรรมของคนไทยในการซื้อยีนสB 
พบวGาโดยเฉลี ่ยแล>ว คนไทยซื ้อยีนสB 2 ครั ้ง/ปÇ และคนไทยมียีนสBในตู >เสื ้อผ>าขั ้นต่ำ 8 ตัว/คน 
ซึ ่งผลจากการขยายตัวของตลาดยีนสBในประเทศไทย ทั้งการที ่มีแบรนดBยีนสBที ่เพิ ่มมากขึ้น และ 
ความเปFนแฟชั่นถูกผนวกเข>ามาในผลิตภัณฑBยีนสB จึงคาดการณBวGาในอนาคต คนไทยจะมียีนสBทั้ง 
ทGอนบนและทGอนลGางรวมกัน ไมGต่ำกวGา 16 ตัว/คน  ทำให>ในปsจจุบันยีนสBในประเทศไทยมีม ูลคGา
มากกวGา 22,000 ล>านบาท และยังคงมีการขยายตัวอยGางตGอเนื่อง โดยคาดการณBวGาใน ปÇ 2560 ถึง  
ปÇ 2565 ในประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตของตลาด 10 % ตGอปÇ ทำให>มีโอกาสในการสร>างธรุกิจ
เพิ่มมากข้ึน (WP, 2560) 
 ในประเทศไทย มีแบรนดBที่ผลิตกางเกงยีนสBอยูGหลากหลายแบรนดB ไมGวGาจะเปFนแบรนดB
ขนาดใหญG ที่จำหนGายกางเกงยีนสBโดยเฉพาะ เชGน  Levi’s Lee Wrangler Diesel Mc ฯลฯ หรือ 
แบรนดBที่มีสGวนแบGงทางการตลาดขนาดใหญGอยGางกลุGมธุรกิจฟาสตBแฟชั่น ไมGวGาจะเปFน ZARA H&M 
Uniqlo ที่แม>ไมGได>มีจุดเริ่มต>นในฐานะผู>ผลิตยีนสB แตGกลุGมธุรกิจฟาสตBแฟชั่น ตGางก็มองเห็นศักยภาพ
ของตลาดกางเกงยีนสB จึงได>หันมาสนใจการพัฒนาสินค>าประเภทยีนสBมากข้ึน (NALISA, 2563) 
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 นอกจากน้ี ในปsจจุบันโลกออนไลนBมีผลตGอการใช>ชีวิตของมนุษยBอยGางมาก ทำให> 
ผู>ประกอบธุรกิจต>องปรับตัวให>เข>ากับพฤติกรรมผู>บริโภค จึงมีการทำธุรกิจอีคอมเมิรBซ ซึ่งเปFนการขาย
สินค>าหรือโฆษณาผGานสื่ออิเล็กทรอนิกสB ถือเปFนกิจกรรมหลักในชีวิตประจำวันของผู>คนสGวนมาก  
และเนื่องจากสถานการณBการแพรGระบาดโควิด19 (COVID-19) ในประเทศไทย ทำให>พฤติกรรมของ
ผู>บริโภคเปลี่ยนไป จากการซื้อสินค>าออฟไลนBตามห>างสรรพสินค>า ผู>บริโภคก็หันมาซื้อขายสินค>าผGาน
ชGองทางออนไลนBมากข้ึน ในปÇ 2563 ผู>บริโภคมีอัตราการเติบโตสูงข้ึน 35% จากปÇกGอนหน>า สGงผลให>
ตัวเลขตลาดอีคอมเมิรBซไทยอาจพุGงสูงถึง 220,000 ล>านบาท  คิดเปFนสัดสGวน 4 - 5% ของสินค>าปลีก 
ทั้งประเทศ สะท>อนถึงพฤติกรรมของผู>บริโภคชาวไทยที่มีการใช>อินเทอรBเน็ตเปFนอันดับ 3 ของโลก 
และ 71% ของผู>ใช>งานอินเทอรBเน็ตนั้นมีการซื้อสินค>าผGานชGองทางออนไลนB โดยพฤติกรรมการซื้อ
สินค>าและใช>บริการทางออนไลนBของคนไทยน้ันพบวGา สินค>าและบริการที่คนไทยนิยมซื้อออนไลนBมาก
ที่สุด คือ สินค>าแฟช่ันและเครื่องแตGงกาย ซึ่งคิดเปFนอัตรา 44% ซึ่งจะเห็นได>วGาคนในสังคมปsจจุบันให>
ความสนใจกับแฟชั ่นเปFนจำนวนมาก สGงผลให>มีผู >ผลิตกางเกงยีนสBรายยGอยเพิ ่มมากขึ ้นอีกด>วย 
(eukeik .ee, 2563) 
 จากการสำรวจในสื่อออนไลนB จากเว็บไซตBทวิตเตอรB ในหัวข>อความสูงคนไทย พบวGาคน
ไทยที่มีสGวนสูงมากกวGา 160  เซนติเมตร มีจำนวนมากกวGาคนไทยที่มีสGวนสูงน>อยกวGา 160 เซนติเมตร 

 
ภาพที่ 1 - 2 แสดงผลการสำรวจสGวนสูงของคนไทยจากเว็บไซตBทวิตเตอรB 
ที่มา : khxwxz. สูงกวGา 160 กดรี เตี้ยกวGา 160 กดเฟบ. เข>าถึงเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563. เข>าถึง
ได>จาก https://twitter.com/khxwxz/status/1303700801315991555.  
 จากการสำรวจในสื่อออนไลนB แอปพลิเคชันอินสตาแกรม พบวGาจากผู>หญิงไทย 265 คน 
มีสGวนสูงน>อยกวGา 160 เซนติเมตร มีจำนวน 127 คน คิดเปFน 48 % และผู>หญิงที่มีสGวนสูงมากกวGา  
160 เซนติเมตร 137 คน คิดเปFน 52%  
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ภาพที่ 1 - 3 แสดงผลการสำรวจสGวนสูงของผู>หญิงไทยจากแอปพลิเคชันอินสตาแกรม  
 เห็นได>วGาผู>หญิงที่สGวนสูงมากกวGา 160 เซนติเมตร มีอัตราสGวนที่มากกวGาผู>หญิงที่สูง 
น>อยกวGา 160 เซนติเมตร  ดังนั ้น ขนาดมาตรฐานความยาวของกางเกงยีนสBในประเทศไทย 
จะอยู Gที ่ 40 นิ ้ว – 42 นิ ้ว เพื ่อตอบสนองผู>หญิงไทยสGวนมาก แตGจำนวนผู>หญิงที่สGวนสูงน>อยกวGา  
160 เซนติเมตร ก็ยังมีจำนวนมากอยูG ซึ่งแสดงให>เห็นวGายังมีผู>หญิงจำนวนมากที่มีสGวนสูงน>อยกวGา
มาตรฐานมีปsญหาในการเลือกสวมใสGกางเกงยีนสBขนาดมาตรฐานทั่วไป ซึ่งทำให>เกิดชGองวGางในการ
สร>างธุรกิจ เพื่อตอบสนองผู>หญิงที่มีรูปรGางเล็กกวGามาตรฐาน ด>วยการสร>างแบรนดBกางเกงยีนสBที่มี
ขนาดพิเศษ สำหรับผู >หญิงที ่มีสGวนสูงน>อยกวGามาตรฐาน ให>สามารถมีกางเกงยีนสBที ่เหมาะสม 
กับตนเองได> 
 แบรนดBกางเกงยีนส Bเอวส ูงสำหรับผู >หญิงรูปรGางเล็ก Safari Denim เปFนแบรนดB 
กางเกงยีนสBเอวสูงขากระบอก ที่มีขนาดความยาว 38 น้ิว และมีรอบเอวต้ังแตG 21 น้ิว ซึ่งกางเกงยีนสB 
ขากระบอก เปFนกางเกงยีนสBทรงดั ้งเดิม ที ่ไมGวGาเวลาจะผGานไปกี่ยุคสมัย ก็ยังคงเปFนทรงที่ได>รับ 
ความนิยมจากผู>หญิงทุกยุค อีกทั้งกางเกงยีนสBแบรนดB Safari Denim ยังเปFนกางเกงยีนสBทรงเอวสูง
เหนือสะดือ สัดสGวนชGวงเอวและสะโพกเลก็ ต้ังแตGชGวงต>นขาจนถึงปลายกางเกงแคบเทGากันเปFนเส>นตรง 
ทำให>กางเกงยีนสBทรงนี้ชGวยปรับให>รูปรGางของผู>หญิงให>ดูมีเอวและสะโพกที่ดูสวยงาม และยังชGวย
สGงเสริมให>ชGวงขาดูยาวข้ึน ไมGวGาจะเปFนผู>หญิงรูปรGางไหน ก็สามารถสวมใสGได>ดูดี ซึ่งการสวมใสGกางเกง
ยีนสBที่เหมาะสมกับตนเองน้ัน เปFนการสร>างบุคลิกภาพที่ดี และเปFนการเสริมสร>างความมั่นใจให>กับผู>
สวมใสGอีกด>วย     
 
วัตถุประสงค+ 
 1. เพื ่อสร>างแบรนดBกางเกงยีนสBเอวสูงสำหรับผู>หญิงรูปรGางเล็ก Safari Denim ให>มี
เอกลักษณBแตกตGางจากกางเกงยีนสBแบรนดBอื่น 
 2. เพื ่อสื ่อสารการตลาดแบรนดBกางเกงยีนสBเอวสูงสำหรับผู >หญิงรูปรGางเล็ก Safari 
Denim ให>เปFนที่รู>จักในตลาด เกิดการสร>างยอดขายให>กับธุรกิจอยGางตGอเน่ือง และเปFน Top of mind 
ของกลุGมเปÜาหมาย
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ+ 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธBในหัวข>อ การสร>างแบรนดBกางเกงยีนสBเอวสงู
สำหรับผู>หญิงรูปรGางเล็ก “Safari Denim” เปFนการศึกษาเกี่ยวศึกษาเกี่ยวกับตลาดกางกางเกงยนีสB 
และตลาดของผู>หญิงรูปรGางเล็ก เพื ่อให>เข>าใจและรับรู >ข>อมูลตGาง ๆ เกี ่ยวกับธุรกิจนี ้ และนำมา 
เปFนแนวทางในผลิตสินค>า โดยศึกษาในเรื่องของชนิดผ>า วัสดุในการผลิตกางเกงยีนสB และการตัดเย็บ 
เพื่อให>เข>าใจขั้นตอนในการผลิตสินค>าเพื่อตอบโจทยBกลุGมเปÜาหมาย นำไปสูGการสร>างแบรนดBและ 
การสื ่อสารการตลาด เพื ่อให>เกิดผลลัพธBตามวัตถุประสงคBที ่ตั ้งไว> โดยการทำวิจัยเชิงคุณภาพ 
กับกลุ GมตัวอยGางที ่ม ีปsญหาในการสวมใสGกางเกงยีนสB เนื ่องจากมีรูปรGางที ่เล็กกวGามาตรฐาน  
โดยการสัมภาษณBเชิงลึก จำนวน 13 คน 
 
ขั้นตอนการศึกษา  
 1. ศึกษาจากแหลGงข>อมูลตGาง ๆ  
    1.1 แหลGงข>อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด>วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณB
เชิงลึกจากกลุGมตัวอยGางจำนวน 13 คน 
    1.2 แหลGงข>อมูลทุติภูมิ (Secondary Data) ศึกษาข>อมูลจากสื่อสิ่งพิมพBและบทความ
ตGาง ๆ เกี่ยวกับข>อมูลของกางเกงยีนสB ตลาดแฟช่ันในประเทศไทย และทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข>อง 
 2. ทำการวิจัยและเก็บรวบรวมข>อมูล 
 3. สรุปข>อมูลที่มาจากการทำวิจัย เพื่อเปFนแนวทางในการผลิตสินค>า และการสื่อสาร
การตลาดได>อยGางมีประสิทธิภาพ เพื่อให>สร>างการรับรู>กับกลุGมเปÜาหมาย และนำไปสูGการซื้อสินค>าจาก
แบรนดBกางเกงยีนสBเอวสูงสำหรับผู>หญิงรูปรGางเล็ก Safari Denim 
 4. วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และออกแบบสร>างสรรคBสื่อโฆษณา 
 5. ปรับปรุงแก>ไขผลงาน ให>มีประสิทธิภาพ 
 6. สรุปผลการดำเนินงานและข>อเสนอแนะ
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แผนการดำเนินการ 
 ตGอไปน้ีเปFนการแจกแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปFนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางที่ 1 - 1 ตารางแสดงแผนการนำเนินการ 

กิจกรรม 
2563 2564 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
ศึกษาและเสนอหัวข>อ 
จุลนิพนธB 

          

รวบรวมข>อมูลจาก 
เอกสารที่เกี่ยวข>อง 

          

ออกแบบสอบถาม 
และดำเนินการวิจัย 

          

ประมวลผลการวิจัยและ
สรุปผลที่ได>จากการวิจัย 

          

กำหนดกลยุทธBการสร>าง 
แบรนดBและการสื ่อสาร
การตลาด 

          

ออกแบบช้ินงาน นำเสนอ 
และแก>ไขอยGางสมบูรณB 
และจ ัดการทำส ื ่อสาร
การตลาด 

      
 

    

สรุปผลการดำเนินงาน           
 
ผลท่ีคาดว:าจะได%รับ 
 1. แบรนดBกางเกงยีนสBเอวสูงสำหรับผู >หญิงรูปรGางเล็ก Safari Denim เปFนแบรนดB 
ที่กลุGมเปÜาหมายนึกถึงเปFนอับดับแรก เมื่อต>องการซื้อกางเกงยีนสBที่ขนาดเหมาะสมกับตนเอง 
 2. กลุGมเปÜาหมายเกิดการพิจารณาและถูกกระตุ>น จนนำไปสูGการทดลองซื้อสินค>าแบรนดB
กางเกงยีนสBเอวสูงสำหรับผู>หญิงรูปรGางเล็ก Safari Denim เกิดการซื้อซ้ำ และเกิดการบอกตGอใน
กลุGมเปÜาหมาย สามารถสร>างยอดขายให>ธุรกิจอยGางตGอเน่ือง



 

 

บทที่ 2 
ทฤษฎ ีแนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข%อง 

 
 ในการศึกษาเรื่องการสร>างแบรนดBกางเกงยีนสBสำหรับผู>หญิงรูปรGางเล็ก Safari Denim 
ทำเพื่อสร>างแบรนดB Safari Denim ให>มีเอกลักษณB แตกตGางจากธุรกิจกางเกงยีนสBอื่น เปFนที่รู>จักใน
กลุGมเปÜาหมาย และสร>างยอดขายให>กับธุรกิจอยGางตGอเนื่อง ผู>จัดทำได>มีการรวบรวมทฤษฎี แนวคิด 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข>องมาเปFนสGวนหนึ่งของกรอบความคิด เพื่อสนับสนุนเนื้อหาที่ต>องการศึกษา  
โดยอาศัยทฤษฎีและแนวคิด ดังตGอไปน้ี 
 การสร>างแบรนดB 
 ลักษณะและข>อมูลของตลาดเฉพาะกลุGม 
 กลยุทธBการตลาด 5.0 
 
การสร%างแบรนด+ 
 นันทวัฒนB ชัยพรแก>ว (2561) ได>กล GาววGา จ ุดเร ิ ่มต>นของการสร >างแบรนดB คือ  
“การเอาใจเรา ไปใสGใจเขา” ต>องเข>าใจผู>บริโภค สินค>าหรือบริการที่กำลังจะผลิตออกมาและสGงมอบ
ให>ลูกค>าจะต>องตอบความต>องการ และไลฟYสไตลBของลูกค>า ธุรกิจที่มีการสร>างแบรนดBที่แข็งแรง  
จะไมGได>อยูGในเกณฑBที่ต>องทำการตัดราคากัน สGวนใหญGสินค>าหรือบริการที่ไมGได>ทำการสร>างแบรนดBที่ดี 
จะกลายเปFนตัวเลือก ลูกค>าจะไมGเห็นถึงความแตกตGางของสินค>า และมองหาสินค>าที่ราคาถูกกวGา 
ในขณะที่แบรนดBที่มีความแข็งแรง จะมีฐานลูกค>าที่พร>อมที่จะซื้อสนิค>าและบรกิาร ซึ่งไมGได>เลือกจากที่
ราคาที่ถูกที่สุด แตGเกิดจากความเชื่อใจ รู>จัก และมีความคุ>นเคยกับสินค>าและบริการ ซึ่งถ>าสินค>าที่ 
ไมGมีแบรนดB ก็เหมือนเปFนสินค>าแปลกหน>า ทำให>เกิดความไมGมั่นใจในการเลือกซื้อสินค>าและบริการ
ของแบรนดBเหลGาน้ัน  
 Brand Emotional คือ หัวใจของการสร>างแบรนดBให>คนจดจำ การที่แบรนดBมีจุดยืน  
มีความแตกตGาง หรือการที่แบรนดBสร>างความหมายในใจผู>บริโภคได> ซึ่งบางแบรนดBอาจมีคุณสมบติั
คล>ายคูGแขGง  แตGแบรนดBที่ตอบโจทยBด>านอารมณB ความเชื่อ หรือแนวคิด กลุGมผู>บริโภคที่มีความเช่ือ
เหมือนกันและรู>สึกสัมผัสถึงกันได> ก็จะชอบแบรนดBน้ัน ๆ  ดังน้ัน การสร>าง Brand Emotional จึงไป
ได>ไกลกวGา Brand Functional (นันทวัฒนB ชัยพรแก>ว, 2564, อ>างถึงใน STEPS Academy, 2564) 
 การวิเคราะหBสวอต (SWOT Analysis) เปFนสGวนที ่สำคัญในการที่ทำให>เจ>าของธุรกิจ
สามารถเข>าใจแบรนดB เพื่อที่จะทำให>สร>างแบรนดBให>แข็งแกรGงและมีเอกลักษณBแตกตGางของคูGแขGง
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Donlaya C. (2562) ได>กลGาววGา การวิเคราะหBสวอต (SWOT Analysis) คือ หลักทฤษฎี
การวิเคราะหBชนิดหน่ึงที่มักใช>วิเคราะหBสถานะขององคBกร หรือธุรกิจ โดยการวิเคราะหBด>วยวิเคราะหB 
สวอต จะนำเอาจุดแข็งและจุดอGอนขององคBกร รวมถึงโอกาสและอุปสรรค เข>ามาใช>พิจารณา  
และวิเคราะหBสถานภาพของกิจการ เพื่อประโยชนBในการใช>วางแผนงาน ตลอดจนการสร>างกลยุทธBใน
การดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินกิจการองคBกรให>ได>อยGางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพ 
ความเปFนจริงขององคBกรอยGางที ่สุด ซึ ่งในการการวิเคราะหBสวอต ประกอบไปด>วยองคBประกอบ
ดังตGอไปน้ี 
 1. ปsจจัยภายใน คือ  สภาพแวดล>อมภายในองคBกรที่มีผลกระทบตGอการดำเนินกิจการ 
แบGงออกเปFน  
    1.1. จุดแข็ง (Strengths) คือ ข>อได>เปรียบของกิจการ หมายถึงลักษณะพิเศษหรือ
ลักษณะเดGนขององคBกรที่เอื้อตGอการประสบความสำเร็จ สามารถนำมาใช>ประโยชนBและใช>แขGงขันกับ
คูGแขGงได>     
    1.2. จุดอGอน (Weakness) คือ ข>อด>อย ข>อเสีย หรือปsญหาภายในองคBกร ที ่สGงผล
กระทบตGอการดำเนินกิจการ ที่สามารถนำไปสูGความล>มเหลวของการทำธุรกิจได> 
 2. ปsจจัยภายนอก คือ สภาวะภายนอกองคBกร ที่อาจมีผลกระทบตGอการดำเนินกจิการ 
ได>แกG 
    2.1. โอกาส (Opportunity) เกิดจากปsจจัยภายนอก ที่เปFนปsจจัยที่สGงผลกระทบในแงG
ของการเอื้อประโยชนBให>กับการดำเนินกิจการขององคBกร โอกาสตGางจากจุดแข็งตรงที่ เปFนปsจจัยที่เกดิ
จากภายนอกองคBกรแตGสGงผลในทางที่ดีกับองคBกร  เปFนความได>เปรียบที่เอื้อตGอความสำเร็จของการ
ดำเนินกิจการ 
    2.2. อุปสรรค (Threats) หมายถึง ความเสียเปรียบ หรือผลเสียจากปsจจัยภายนอก 
ที่สGงผลกระทบตGอกิจการ อาจนำมาซึ่งปsญหา และความล>มเหลวของกิจการได> 
 สGวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปFนหนึ ่งในปsจจัยที ่สำคัญในการสร>าง 
แบรนดB ซึ่งหมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได> องคBกรมักจะนำมาใช>
รGวมกันเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจและความต>องการของลูกค>าที่เปFนกลุGมเปÜาหมาย ซึ่งได>แกG 
 1. สินค>าหรือผลิตภัณฑB (Product) คือ สินค>าหรือบริการที ่อาจจะเหมาะกับความ
ต>องการของตลาดกลุGมใดกลุGมหนึ่ง ทุกสินค>ามีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑBและมีข>อดีข>อเสียเฉพาะตัว  
ซึ่งหนึ่งในความท>าทายของการตลาดก็คือการเลือกและสื่อสาร ‘จุดขาย’ ของสินค>าให>เหมาะสมกับ
กลุGมลูกค>าที่เลือกไว> 
 2. ราคา (Price) คือ กลยุทธBสGวนการตั้งราคาสินค>า ลูกค>าแตGละกลุGมมีความสามารถ 
และพฤติกรรมในการใช>เงินไมGเหมือนกัน นอกจากนั้นแล>วสินค>าบางอยGางก็มีมูลคGามากหรือน>อย 
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ขึ้นอยูGกับราคาและมุมมองของผู>ถือด>วย กลยุทธBด>านราคาที่ดีที่สุดคือกลยุทธBที่สามารถเพิ่มยอดขาย
และกำไรให>กับสินค>าได>มากที่สุด  
 3.  ชGองทางการจัดจำหนGาย (Place) คือ สถานที่จัดจำหนGาย และชGองทางการขาย 
ของสินค>า ส ินค>าส Gวนมากต>องมีการกระจายสินค>า เพื ่อให >สามารถเข>าถึงล ูกค>าได>ง Gายข้ึน  
ลูกค>าแตGละกลุGม จะมีชGองทางการขายที่แตกตGางกัน กลยุทธBด>านชGองทางการขายที่ดี ต>องเข>าถึงกลุGม
ลูกค>าที่ต>องการได> และต>องมีคGาใช>จGายที่เหมาะสม 
 4. การสGงเสริมการตลาด (Promotion) คือ กลยุทธBการสGงเสริมการขาย บางครั้ง 
ถูกเรียกวGาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เปFนด>านที่มีบทบาทสำคัญที่ชGวยให>
ยอดขายเพิ่มมากข้ึนทั้งน้ีการสGงเสริมการตลาดที่ดี จะต>องประกอบไปด>วยการทราบถึงความต>องการ
ของลูกค>าอยGางชัดเจน ซึ่งในปsจจุบันนั้นการสGงเสริม การตลาดมีรูปแบบการปฏิบัติที่หลากหลาย
วิธีการ ดังเชGน 
    4.1 การโฆษณา (Advertising)  
    4.2 การขายโดยตรง (Direct Sales)  
    4.3 การสGงเสริมการตลาดทางด>านลกูค>า (Consumer Promotion) โดยตรง เชGน การ
ลด แลก แจก แถม หรือการเลGนเกมเพื่อชิงรางวัล  
    4.4 การให>บริการ (Service) ทั้งในสGวนของกGอนการขาย ขณะทำการขาย และการ
บริการหลังการขาย เปFนต>น 
 จากทฤษฎีการสร>างแบรนดB ผู>จัดทำได>นำข>อมูลมาปรับใช>ในการสร>างแบรนดB Safari 
Denim โดยการวิเคราะหBแบรนดB Safari Denim และคูGแขGง ทั้งปsจจัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
สร>างแบรนดBให>แข็งแรง เปFนแบรนดBที่มีเอกลักษณB แตกตGางจากแบรนดBอื่น โดยการสร>างแบรนดB 
Safari Denim ให>เปFนแบรนดBกางเกงยีนสBที่มีความยาวและรอบเอวที่พิเศษ เพื่อตอบโจทยBผู>หญิงที่มี
สGวนสูงและรอบเอวน>อยกวGามาตรฐาน โดยสื่อสารการตลาดที ่ตอบโจทยBทาง Brand Emotional 
เพื่อให>กลุGมเปÜาหมายสามารถสัมผัสและจดจำแบรนดB Safari Denim ได>เปFนแบรนดBชGวยเสริมสร>าง
ความมั่นใจในการสวมใสGกางเกงยีนสBของผู>หญิงรูปรGางเล็ก 
 
ลักษณะและข%อมูลของตลาดเฉพาะกลุ:ม 
 Tiger (2563) ได>กลGาววGา ตลาดเฉพาะกลุGม คือสGวนหน่ึงของตลาดที่ใหญGกวGา เปÜาหมาย
ของตลาดเฉพาะกลุ Gม ก็คือการหาตลาดที่มีขนาดเล็กเพื ่อลดการแขGงขัน แตGก็ยังมีขนาดใหญGพอ 
ที่จะสร>างกำไรได> ตลาดสามารถถูกแบGงได>หลายวิธี เชGน การแบGงตาม ประชากรศาสตรB พฤติกรรม 
จิตวิทยา ภูมิศาสตรB  
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 พงศBศรันยB  พลศรีเลิศ (2556) ได>กลGาววGา ตลาดเฉพาะกลุGม คือการขายสินค>าให>กับคน
เฉพาะกลุGม ถ>าตลาดเปÜาหมายตามปกติเปรยีบเหมอืนเค>กช้ินหน่ึง ตลาดเฉพาะกลุGมก็เปรยีบเหมือนกบั
เศษเสี้ยวหนึ่งของเค>กชิ้นนั้น อยGางเชGน สินค>าประเภทเสื้อผ>าแฟชั่น อาจมีกลุGมเปÜาหมายเปFนกลุGม
ผู>หญิงหรือผู>ชาย แตGตลาดเฉพาะกลุGม จะจับกลุGมที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีก เชGน กลุGมผู>หญิงที่รูปรGาง
อ>วนและน้ำหนักเกินมาตรฐาน 
 ฉัตรชัย อินทสังขB (2554) ได>กลGาววGา ตลาดเฉพาะกลุ Gม คือ กลุ Gมลูกค>าที่มีศักยภาพ 
กลุGมใดกลุGมหน่ึงก็ได> ตลาดรูปแบบน้ีจะเกิดข้ึนได>เมื่อความต>องการที่มีศักยภาพของผู>บริโภคสGวนหน่ึง
ที่ยังไมGได>รับการตอบสนองหรือมีความต>องการเกิดข้ึนมาใหมG อันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
ตลาดเฉพาะกลุGม มุGงเน>น ภายใต>เงื่อนไข 3 ประการคือ ประการแรก คือ ต>องเปFนกลุGมลูกค>าที่สามารถ
เข>าถึงได> ประการที่สอง คือ ต>องขยายตัวเร็วพอ มีกำลังซื้อในปริมาณที่ธุรกิจจะอยูGรอดและเติบโตได> 
และประการสุดท>าย คือ สGวนแบGงตลาดน้ีต>องไมGถูกครอบครองไปแล>วโดยผู>ขายรายใดรายหน่ึง 
 ลักษณะของตลาดเฉพาะกลุGม มีดังตGอไปน้ี 
 1. ตลาดมีกลุGมผู>บริโภคจำนวนไมGมากนัก โดยผู>บริโภคกลุGมน้ี สินค>าประเภทอุปโภค
บริโภคที ่มีอยู Gทั่วไปในท>องตลาดไมGสามารถตอบสนองความต>องการของกลุ Gมนี ้ได> โดยกลุ Gมนี้จะ
พยายามแสวงหาสินค>าบริการที่สามารถนำไปใช>ได>ตรงความต>องการ 
 2. เปFนกลุGมตลาดที่ผู>บริโภคมีเงินอยูGในระดับปานกลางถึงสูง และมีอำนาจในการซื้อ 
ลักษณะกลุGมน้ีจะมีความเต็มใจที่จะซื้อสินค>าและบริการ ที่สามารถตอบสนองความต>องการของตนได> 
แม>จะต>องจGายในราคาที่สูงกวGาปกติ 
 3. เปFนกลุGมที่ผู>นำทางการตลาดจะมองข>าม เน่ืองจากเปFนกลุGมตลาดที่มีขนาดเล็กสำหรบั
ผู>นำทางการตลาดซึ่งไมGคุ>มกบัการลงทุนด>านตGาง ๆ  เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได>รบักลบัมา แตGในทาง
ตรงกันข>าม กลุGมน้ีย่ิงใหญGเพียงพอที่จะทำกำไรได>มากสำหรับธุรกิจ SMEs 
 4. แนวโน>มของกลุGมน้ีมีจำนวนเพิ่มมากข้ึนในตลาดอนาคต 
 5. สินค>าและบริการกลุ Gมนี ้ต>องมีลักษณะพิเศษแตกตGางจากสินค>าที ่มีอยู Gทั่วไปตาม
ท>องตลาด ลักษณะสินค>าต>องโดดเดGนเหมาะกับกลุGมน้ีโดยเฉพาะ 
 6. การสื่อสารทางการตลาดสำหรับกลุGมนี้มีลักษณะการใช>สื ่อวงแคบ ใช>งบประมาณ
คGอนข>างต่ำแตGได>ร ับผลตอบกลับที่สูง เนื่องจากกลุGมลูกค>าเฉพาะกลุ Gม มีขนาดเล็กอยูGในวงจำกัด 
เพราะฉะน้ันการ เลือกรับสื่อจึงเฉพาะเจาะจงกับสื่อบางประเภทเทGาน้ัน 
 ปsจจุบันในโลกของธุรกิจการแขGงขันได>ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  การดำเนินธุรกิจ
ต>องแยGงชิงลูกค>า โดยพยายามสร>างความแตกตGางเพื่อตอบสนองความต>องการของกลุGมเปÜาหมายให>
เหนือกวGาคูGแขGงในทุก ๆ  ด>าน เชGนการผลิต การลดต>นทุน คุณภาพ ราคา ชื่อเสียง รูปแบบการจูงใจ
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ลูกค>า เปFนต>น ดังนั้นความสัมพันธBของสGวนประสมทางการตลาดกับตลาดเฉาะกลุGม จึงเปFนอีกหน่ึง
รูปแบบที่จะสร>างความได>เปรียบทางการแขGงขันได> โดยมีลักษณะดังน้ี 
 1. ผลิตภัณฑB (Product) คือ การสร>างข>อได>เปรียบทางการแขGงขัน คือ การคิดค>น 
ประดิษฐB สร>างความแปลกแตกตGางให>กับผลิตภัณฑB ไมGวGาจะเปFนการพัฒนาผลิตภัณฑB (Product 
Development) หรือการคิดค>นผลิตภัณฑBใหมG (New Product) เพื่อได>ตอบสนองลูกค>าแตGละกลุGม 
หรือเฉพาะกลุGมให>ได>ตามทัศนคติ ความเช่ือเกี่ยวกับลูกค>าวGามีความต>องการที่แตกตGางกันไป  
 2. ราคา (Price) คือ การกำหนดราคาสำหรับตลาดเฉพาะกลุGม ต>องศึกษาถึงศักยภาพ
ของ กลุGมวGามีกำลังมีอำนาจในการซื้อมาก - น>อยเพียงใด หรือเปFนการกำหนดราคาตามคุณคGาใน
สายตาของผู>บริโภคที่สามารถยอมรบัได>ในการซือ้ผลิตภัณฑBช้ินๆ หน่ึง เชGน การกำหนดราคาที่สูงอยGาง
เดียว สำหรับกลุGมที่มีฐานะและรายได>สูง 
 3. ชGองทางการจัดจำหนGาย (Place) คือ การเลือกชGองทางใดชGองทางหน่ึง ที่ธุรกิจมีความ
เชี่ยวชาญชำนาญ และเข>าใจอยGางลึกซึ้งถึงลักษณะโครงสร>างของคนกลาง วGาแตGละกลุGมจะเข>าถงึได>
อยGางไร ซึ่งเปFนหน>าที่ของนักการตลาดที่จะต>องเจาะจง เลือกคนกลางที่เราสามารถตอบสนองอำนวย
ความสะดวกหรือให>บริการได>อยGางเต็มที่ 
 4. การสGงเสริมการตลาด (Promotion) คือ วิธีการติดตGอสื่อสารเพื่อให>ผู>บริโภคได>รับรู> 
ข>อมูลขGาวสารที่ธุรกิจต>องการนำเสนอในทุก ๆ ด>าน โดยเฉพาะการสื่อสารที่สามารถเข>าถึงลูกค>า
เฉพาะ กลุGมได>โดยใช>งบประมาณอยGางมีประสิทธิภาพทั้งในแงGการรับรู> การเข>าถึงสร>างความทรงจำ
และการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม เพื่อให>เกิดการตอบสนอง 
 จากการศึกษาเรื่องของตลาดเฉพาะกลุGม ผู>จัดทำได>วิเคราะหBข>อมูลและนำข>อมูลมาปรับ
ใช>กับการสร>างธุรกิจ โดยการสร>างแบรนดBกางเกงยีนสBเอวสูง ที่มีความยาวและรอบเอวแตกตGางจาก
แบรนดBอื่น เพื่อตอบสนองความต>องการของผู>หญิงที่มีสGวนสูงและรอบเอวน>อยกวGามาตรฐาน ซึ่งเปFน
ตลาดกลุGมเฉพาะ เพื่อการตอบสนองความต>องการของผู>บริโภคให>ตรงกับชนิดของสินค>าที่ต>องการ 
ครอบครองสGวนแบGงทางการตลาด  และสามารถสร>างยอดขายให>กับธุรกิจอยGางตGอเน่ือง  
 
กลยุทธ+การตลาด 5.0 
 Phillip Kotler ผู>ซึ่งเปFนคนที่ได>รับการยอมรับและนำมาอ>างอิงอยูGเสมอกับการเปFนผู>นำ
ทางความคิดด>านการตลาด ได>แบGงยุคสมัยของการตลาดออกเปFนชGวงตGาง ๆ คือ 
 1.0 Product Centric ชGวงเวลาของการให>ความสำคัญกับการพัฒนาสินค>าและบริการ
ตGาง ๆ เพื่อนำออกสูGตลาดและทำธุรกิจ 
 2.0 Customer Centric การให>ความสำคัญกับเรื่องวางแผนเข>าถึงลูกค>าอยGางมีกลยุทธB 
เชGนการทำ Segmentation การวาง Positioning ของตนเอง และการเจาะกลุGมเปÜาหมายของตนเอง 
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 3.0 Human Centric ยุคสมัยของการที่ธุรกิจหันมาสนใจคุณภาพชีวิตของมนุษยB การให>
ความสำคัญกับเรื่องของจรรยาบรรณ การดำเนินธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาล 
 4.0 Traditional to Digital เป FนชGวงเวลาที ่ เทคโนโลยีดิจ ิท ัลเข >ามามีบทบาทกับ
การตลาด เกิดคน Gen Z ข้ึนมา และทำให>เกิด Digital Marketing กันอยGางแพรGหลาย จึงเปFนชGวงที่
จะเห็นการตลาดเริ ่มเปลี ่ยนวิธ ีการคิดจาก Traditional Marketing แบบเดิม ไปสู Gการตลาดที่
สอดคล>องกับแพลตฟอรBมดิจิทัล รวมทั้งกลุGมประชากรใหมGด>วย 
 5.0 Technology for Humanity คือ ชGวงของการตลาดในยุคปsจจุบัน เปFนการที่ Gen-
Z และ Gen Alpha มีบทบาทในการตลาดมากข้ึนอยGางจริงจัง ประกอบกับเทคโนโลยีด>านการตลาดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอยGางเห็นได>ชัดจนนำไปสูGการสร>าง Customer Experience แบบใหมGที่ดีข้ึน
กวGาเดิม  
 ในปsจจุบัน เปFนยุคที ่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ ้นมากมาย รวดเร็ว สGงผลตGอ
พฤติกรรมของผู>บริโภคในทุก ๆ ด>าน การเข>าถึงข>อมูลของผู>บริโภคที่ไมGจำกัด ในด>านการทำธุรกิจจึง
ต>องปรับตัวให>เข>าถึงกับเทคโนโลยีด>วย (Phillip Kotler, 2564, อ>างถึงใน NUTTAPUTCH.COM, 
2564) 
 Phillip Kotler (2564) ได>กลGาววGา กลยุทธBการตลาด 5.0 คือการใช>ชGองทางที่เหมาะสม
มาประยุกตBใช>ในการทำธุรกิจ เพื่อให>ทำการตลาดให>เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งธุรกิจและการ
สร>างมูลคGาตลอดชีพของลูกค>า (Customer Lifetime Value – CLV) รวมถึงประสบการณBให>กับ
ลูกค>า (Customer Experience) มีการเอาระบบอัตโนมัติ รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีทางการ
ตลาด (MarTech) และ NewTech มาใช> ซึ่งองคBประกอบของ กลยุทธBการตลาด 5.0 คือ 
 1. Data-Driven คือ การตลาดที่ขับเคลื่อนด>วยข>อมูล เปFนกระบวนการที่นักการตลาดใช>
ข>อมูลจากหลากหลายแหลGง ทั้งข>อมูลที่ได>มาจากการปฏิสัมพันธBกับลูกค>าโดยตรง หรือผGานชGองทาง
ตGาง ๆ  เพื่อนำมาวิเคราะหBเพื่อให>ได>มาซึ่งมุมมองที่ชGวยให>เข>าใจพฤติกรรม การมีสGวนรGวม ความชอบ 
แรงจูงใจของลูกค>าในเชิงลึกมากยิ ่งขึ ้น อาจรวมถึงการคาดการณBพฤติกรรมในอนาคตของ
กลุGมเปÜาหมาย 
 2. Predictive Marketing ค ือ  การทำการตลาดแบบคาดการณ Bพฤต ิกรรมของ
กลุGมเปÜาหมายได>ลGวงหน>า ด>วยการวิเคราะหBแนวโน>มทางการตลาด โดยใช>ประโยชนBจากข>อมูลที่มีอยูG 
เพื่อปรับธุรกิจ ทำการตลาดและตอบสนองความต>องการของกลุGมเปÜาหมายให>ได>อยGางดีที่สุด  
 3. Augmented Marketing ค ือ การใช > เทคโนโลย ี เข >ามาช Gวยเหลือในการสร>าง
ประสบการณBแบบที่ต>องมีปฏิสมัพันธBกับลูกค>า (Customer-Facing) เชGน โต>ตอบตGาง ๆ โดยเครื่องมือ
อยGาง Chatbot หรือ Virtual Assistant จะชGวยทำให>ธุรกิจสามารถให>บริการลูกค>าได>รวดเร็วและ
สะดวกมากย่ิงข้ึน 
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 4. Contextual Marketing คือ การใช>เครื่องมือเพื่อระบุตัวตนของกลุGมเปÜาหมายใน
ระดับบุคลซึ ่งนำไปสู Gการทำ Personalization ตGาง ๆ ซึ ่งยิ ่งสามารถระบุบริบทและตัวตนของ
กลุGมเปÜาหมายได>ลึกและแมGนยำเทGาไรก็จะย่ิงสร>างสรรคBประสบการณBได>ดีข้ึน 
 5. Agile Marketing คือ การทำงานรGวมกันของทีมงานที่เกี่ยวข>องตั้งแตGฝs³งพัฒนาคอน
เซปตB ออกแบบพัฒนาสินค>า การทดสอบ การทำแคมเปญตGาง ๆ โดยหัวใจของ Agile Marketing คือ
การทำงานที ่รวดเร็ว คลGองตัวให >สอดคล>องกับการเปลี ่ยนแปลงที ่เก ิดขึ ้นอยู GอยGางตGอเนื ่อง 
(Phillip Kotler, 2564, อ>างถึงใน ปรีดี นุกุลสมปรารถนา (Pop), 2564) 
 จอห Bน เอลเล ียต (2564)  ได >กล Gาวว Gา “Marketing 5.0 is both disruptive and 
additive to previous eras. Now, Marketing clouds. And Marketing 5.0 is winning in the 
Age of personalized Omni-channel experiences” 
 Omni Channel คือหัวใจหลักสำคัญในกลยุทธการตลาด 5.0 ซึ่งเปFนการติดตGอกับกลุGม
ลูกค>าหลายชGองทาง ทั ้งชGองทางออฟไลนBและออนไลนB สามารถเข>าถึงลูกค>าได>ตรงกลุ Gม สร>าง
ประสบการณBที่ดี และใช>ประโยชนBจากข>อมูลได>อยGางมีประสิทธิภาพที่สุด จนเกิดเปFนกลยุทธBการตลาด
ที่มีความเช่ือมโยงสอดคล>องกัน โดยมีชGองทางดังน้ี 
 1. Email Direct Marketing (EDM) เปFนชGองทางที่เข>าถึงลูกค>าได>เฉพาะเจาะจงที่สดุ ทำ
ให>มีโอกาสนำเสนอคอนเทนตBหรือโปรโมชันเด็ดให>ตรงกับความต>องการของกลุGมเปÜาหมายมากที่สุด 
 2. CRM on Website เว็บไซตBเปFนชGองทางที ่มีคุณภาพและความนGาเชื ่อถือมาก เมื่อ
เทียบกับชGองทางออนไลนBอื่น ๆ การทำ CRM หรือ Loyalty Program ผGานเว็บไซตB จึงเปFนชGองทางที่
สร>างความมั่นใจให>กับกลุGมเปÜาหมาย 
 3. โซเชียลมีเดีย เปFนชGองทางที่ได>รับความนิยม และมีความใกล>ชิดกับผู>คนมากที่สุด แตG
การจะใช>โซเชียลมีเดียให>ได>ผล จะต>องใช>สื่อที่ตรงกับกลุGมเปÜาหมาย นำเสนอคอนเทนตBที่สอดคล>องกบั
สื่อและกลุGมเปÜาหมายมากที่สุด  
 4. Mobile Media คือ สื่อที่กำลังได>รับความนิยมที่สดุ การที่เจ>าของธุรกิจให>ความสำคัญ
กับแอปพลิเคชันหรือกิจกรรมตGาง ๆ บน Mobile จะเปFนการสร>างโอกาสในการทำธุรกิจ 
 5. Real-Time Media สื ่อแบบ Real-Time อยGางการ Live ทำให>สามารถสื ่อสารกับ
กลุGมเปÜาหมายได>ดีย่ิงข้ึน เน่ืองจากสามารถตอบโต>กับกลุGมเปÜาหมายได>โดยตรง และสร>างประสบการณB
ที่ดีกับกลุGมเปÜาหมายมากกวGาสื่อทางเดียว 
 6. Programmatic Display คือ การซื้อพื้นที่โฆษณาบนสื่อตGาง ๆ ไมGวGาจะเปFน Google 
Display Network, Google Ads หรือ Facebook Ads เปFนวิธีทำให>เข>าถึงกลุGมเปÜาหมายได>งGายที่สุด 
จึงเปFนชGองทางที่มีความสำคัญกับการทำธุรกิจยุคดิจิทัลเปFนอยGางมาก (จอหBน เอลเลียต (2564),  
อ>างถึงใน BENLEYMEDUA, 2562) 
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 จากทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู>บริโภคในยุคการตลาด 5.0 ทำให>ผู>จัดทำได>นำข>อมูลไปใช>
ในการศึกษาพฤติกรรมผู>บริโภค และได>เข>าใจถึงปsจจัยที่อิทธิพลตGอการซื้อสินค>าของผู>บรโิภค สามารถ
หาหนทางแก>ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค>า ให>สอดคล>องกับความสามารถในการตอบสนอง
ของธุรกิจมากยิ่งขึ ้น และยังสามารถเลือกใช>เครื่องมือ ให>สอดคล>องกับพฤติกรรมของผู>บริโภค 
ในยุคปsจจุบัน และได>ปรับเปลี่ยนกลยุทธBในการสื่อสารให>เหมาะสมกับแบรนดB เพื่อให>แตกตGางจาก
ธุรกิจอื่นและได>เปรียบคูGแขGง 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข%อง 
 ธนวัฒนB ชูเกียรติวัฒนากุล (2556) ได>ศึกษาเรื่องแผนธุรกิจ การลงทุนเพื่อสร>างแบรนดB
สินค>ากางเกงยีนสBให>เปFนที่รู>จักยี่ห>อ INIT Jeans เพื่อศึกษาแนวทางการสร>าง Brand Equity ให>กับ
แบรนดB INIT JEANS และเพื่อสร>างผลกำไรให>กับบริษัท ในการจัดทำแผนธุรกิจนี ้มีการนำทฤษฎี 
ตGาง ๆ มาวิเคราะหB เชGน การวิเคราะหBสวอต นอกจากน้ีได>มีการทำวิจัยตลาด เปFนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช>วิธีการเก็บข>อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ ่งผู >วิจัย 
ได>กำหนดแนวทางในการดำเนินการวิจัย กลุGมตัวอยGางประชากรที่ใช>ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู>ซื้อ/ใช>
กางเกงยีนสB ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและมีรายได>ต่ำกวGา 15,000 บาท โดยแบบสอบถามได>
รวบรวมข>อมูลตGาง ๆ  เพื่อนำมาเก็บไว>เปFนข>อมูลเพื่อวิเคราะหBถึงพฤติกรรมผู>บริโภค ซึ่งจะสามารถ
นำไปทำแผนกลยุทธBตGาง ๆ ได>อีกด>วย 
 จากการวิเคราะหBพฤติกรรมการซื้อของผู>บริโภคพบวGาผู>บริโภคจะมีความสนใจเลือกซื้อ
สินค>าที่มีความคุ>มคGาตGอราคา และเลือกซื้อเพราะสินค>ามีรูปทรงที่สวยงามเปFนอับดับแรก ๆ  และ
พบวGาผู>บริโภคสGวนมาก ชอบกางเกงยีนสBทรงตรงหรือทรงกระบอก รองลงมาเปFนกางเกงยีนสBขาเดฟ 
เปFนกางเกงยีนสBที่เรียบ ๆ ไมGฟอก และไมGขาด และมีขนาดเหมาะกับสัดสGวนของตนเอง 
 วิภาวรรณ มโนปราโมทยB (2556) ได>ศึกษาเรื่อง ปsจจัยที่มีอิทธิพลตGอการตัดสินใจซื้อ
สินค>าผGานสังคมออนไลนB(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคBเพื่อศึกษา
ปsจจัยด>านทัศนคติ ความไว>วางใจและ สGวนประสมทางการตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
โดยใช>แบบสอบถามเปFนเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข>อมูลจากกลุ GมตัวอยGาง จากประชากรใน
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ ต้ังแตG 23 ปÇข้ึนไป ผู>วิจัยได>กำหนดขนาดตัวอยGางเปFนจำนวน 400 ตัวอยGาง 
โดยจากการศึกษา ได>ข>อสรุปดังน้ี 
 1. ปsจจัยด>านทัศนคติ ทัศนคติในเชิงบวกสามารถสร>างได>โดยการสร>างภาพลักษณB ที่ดี 
เชGน การบริการที่ดี ความซื่อสัตยBที่มีตGอลูกค>า และความเต็มใจที่จะให>บริการ สิ่งเหลGาน้ีจะสGงผล ตGอ
ทัศนคติของผู>บริโภค และนอกจากนี้ข>อที่มีคGาเฉลี่ยรวมมากที่สุดเปFนอันดับแรก ได>แกGการซื้อสินค>า 
ผGานอินสตาแกรมมีความสะดวกเน่ืองจากสามารถซื้อได> 24 ช่ัวโมง ดังน้ันในการสร>างทัศนคติเชิงบวก 
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ของผู>ซื้อให>เพิ่มมากขึ้นผู>ขายควรมีการตอบข>อสงสัยหรือข>อคำถามจากผู>ซื้ออยGางรวดเร็วเนื่องจาก 
สาเหตุที่ผู>ซื้อเลือกซื้อสินค>าผGานอินสตาแกรมเพราะความสะดวก และรวดเร็วทันใจไมGมีเวลาจำกัด 
 2. ปsจจัยด>านความไว>วางใจ และปsจจัยด>านสGวนประสมทางการตลาด โดยรวมมีคGาเฉลี่ย
อยู Gในระดับสำคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวGาปsจจัยด>านทัศนคติ ปsจจัยด>านความ
ไว>วางใจ ผ ู >ประกอบการจึงควรให>ความสำคัญกับการอัพเดทข>อมูลอยGางสม่ำเสมอ ข>อมูลที่
ผู>ประกอบการทำ การปรับปรุงอยูGเสมอ จะทำให>ผู>ซื้อรู>สึกสะดวกสบายในการค>นหาข>อมูล และข>อมูล
ที่ทางผู>ประกอบการทำการอัพเดทอยูGเสมอ นอกจากจะมีอิทธิพลตGอการตัดสินใจซื้อแล>วยังชGวยสร>าง
ภาพลักษณBที่ดี ให>แกGตัวธุรกิจเองด>วย เนื่องจากจะทำให>ผู>ซื้อเห็นวGาผู>ประกอบการนั้นให>ความสนใจ
ตGอผู>ซื้อและมีความ ต>องการที่จะขายสินค>าอยGางแท>จริง 
 ปsจจัยด>านสGวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตGอการตัดสินใจซื ้อสินค>าผGานสังคม
ออนไลนB (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ให>ความสำคัญในเรื่องของการที่สามารถ
เลือกดูสินค>าได>ตลอด 24 ช่ัวโมง ประหยัดเวลาในการเดินทาง และมีการบริการจดัสGงหลายวิธี ซึ่งสิ่งที่
กลGาวมาเหลGานี ้คือปsจจัยทางด>านชGองทางการจัดจำหนGาย ผู >ประกอบการจึงจำเปFนที ่จะต>องให>
ความสำคัญกับด>านน้ีมากเปFนพิเศษ เชGน การอัพเดทสินค>าหรือการ ตอบคำถามของลูกค>าให>รวดเร็ว 
การจัดสGงที่ตรงเวลา เปFนต>น และจากผลการศึกษาพบวGาสGวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตGอการ
ตัดสินใจซื้อ ดังน้ันนอกจากการพัฒนาในเรื่องของชGองทางการจดัจำหนGายแล>ว ปsจจัยด>านอื่น ๆ ที่เปFน
องคBประกอบของสGวนประสมทางการตลาดก็มีความสำคัญไมGแพ>กัน ดังน้ัน ผู>ประกอบการและนักการ
ตลาดควรเห็นถึงความสำคัญข>อน้ีด>วยเชGนกัน 
 จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที ่เกี่ยวข>อง ผู >จ ัดทำได>นำมาใช>เปFนแนวทางในการ
ดำเนินการวิจัย โดยการสร>างแบบสอบถามที่ให>ครอบคลุมตามวัตถุประสงคBการวิจัยและเลือก
เครื่องมือในการวิจัยให>สอดคล>องกับพฤติกรรมของผู>บริโภค ตลอดจนใช>เปFนแนวทางในการวิเคราะหB
ข>อมูล แปลผล และสรุปผลการวิจัย เชGน ปsญหาในการสวมใสGกางเกงยีนสB ปsจจัยที่มีผลตGอการเลือกซือ้
กางเกงยีนสB ชGองทางในการเลือกซื้อกางเกงยีนสB อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนสB เพื่อนำไปสูG
ขั ้นตอนการผลิตสินค>าออกมา เพื ่อให>ตอบโจทยBกลุ GมเปÜาหมาย และเลือกชGองทางในการสื่อสาร
การตลาดให>มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 3 
การเก็บข%อมูล 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ เปFนการวิจัยเพื่อวางกลยุทธBการการสร>างแบรนดB Safari Denim ให>มี
เอกลักษณB แตกตGางจากแบรนดBอื่น ซึ่งกำหนดแนวทางในการดำเนินการวิจัย โดยมุGงเน>นที่การสำรวจ
ความคิดเห็นของกลุGมเปÜาหมาย เพื่อให>ได>แนวทางในการสร>างแบรนดBให>สอดคล>องกับวัตถุประสงคB  
ซึ ่งในบทนี้จะกลGาวถึงการเก็บข>อมูลเพื ่อนำข>อมูลที ่ได>ไปใช>วิเคราะหB เพื ่อกำหนดทิศทางในการ 
สร>างแบรนดB Safari Denim และการสื่อสารการตลาดให>มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในหัวข>อจุลนิพนธBเรื ่องการสร>างแบรนดB Safari Denim ผู>จัดทำได>นำ 
การวิจ ัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการใช>ว ิธ ีการส ัมภาษณBเชิงลึก (In-depth 
Interview) เพื่อศึกษาในเรื่องการสร>างแบรนดB และศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลอืกซื้อกางเกงยีนสBของ
ผู>หญิงไทย ปsญหาและปsจจัยในการเลือกซื ้อกางเกง รวมถึงการเปõดรับสื ่อของกลุ GมเปÜาหมาย  
เพื่อนำไปสูGการวางกลยุทธBการสร>างแบรนดB แนวทางในการสร>างสรรคBผลงาน สร>างการรับรู>และ 
การวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมตGอไป  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข>อมูลโดยการสัมภาษณBเชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยการสัมภาษณBจากกลุ GมตัวอยGางจำนวน 13 คน โดยใช>วิธีสุ GมตัวอยGาง 
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทำการสัมภาษณBโดยการใช>คำถามแบบเปõด เพื ่อศึกษา 
เรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนสBของผู>หญิงไทย ปsญหาและปsจจัยในการเลือกซื้อกางเกงยีนสB 
รวมถึงการเปõดรับสื่อของกลุGมเปÜาหมาย 
 
ประชากรและกลุ:มตัวอย:าง 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth 
Interview) คือ เพศหญิงที่มีรูปรGางเล็ก ที่มีสGวนสูงและรอบเอวที่น>อยกวGามาตรฐาน ที่มีปsญหาในการ
เลือกซื้อเสื้อผ>าขนาดมาตรฐาน อายุต้ังแตG 20 ปÇ – 30 ปÇ อาศัยอยูGในกรุงเทพมหานคร  
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 กลุGมตัวอยGาง มีดังน้ี 
 1. น.ส.กัญญพัชร วันเพ็ชร อายุ 20 ปÇ อาชีพ นักศึกษา 
 2. น.ส.กลัธิชา ฤดีสายเจรญิสุข อายุ 21 ปÇ อาชีพ นักศึกษา 
 3. น.ส.ชนนิกานตB ธันยบูรณBวัฒน  อายุ 24 ปÇ อาชีพ ธุรกิจสGวนตัว 
 4. น.ส.ญาณิศา วงษBประกอบ  อายุ 21 ปÇ อาชีพ นักศึกษา 
 5. น.ส.ธนาภรณB มรกตนท ี อายุ 20 ปÇ อาชีพ นักศึกษา 
 6. น.ส.ธมลวรรณ จันทรBเพ็ญ  อายุ 21 ปÇ อาชีพ นักศึกษา 
 7. น.ส.นรมน ธนาวุฒิกุล  อายุ 21 ปÇ อาชีพ นักศึกษา 
 8. น.ส.เบญจมาภรณB ศิริพันธB  อายุ 24 ปÇ อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
 9. น.ส.พิมพBปวีณB โพธิพุฒ  อายุ 20 ปÇ  อาชีพ นักศึกษา 
 10. น.ส.ศศิกมล เกษสยม  อายุ 21 ปÇ อาชีพ นักศึกษา 
 11. น.ส.ศศินา บุตรวงศBโสภา  อายุ 22 ปÇ อาชีพ นักศึกษา 
 12. น.ส.สาธิตา เจษฎาภัทรกลุ อายุ 21 ปÇ อาชีพ นักศึกษา 
 13. น.ส.สจุิรา จาง  อายุ 22 ปÇ อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
 
วิธีการสุ:มตัวอย:าง 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เลือกใช>วิธีการสุGมตัวอยGางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเลือกจากกลุGมตัวอยGางที่เพศหญิงที่มีรูปรGางเล็ก ที่มีสGวนสูงและรอบเอว 
ที่น>อยกวGามาตรฐาน มีปsญหาในการเลือกซื้อกางเกงยีนสBขนาดมาตรฐาน อายุตั้งแตG 20 ปÇ – 30 ปÇ  
อาศัยอยูGในกรุงเทพมหานคร 
 
เคร่ืองมือท่ีใช%ในการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข>อมูลโดยการสัมภาษณBเชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยใช>ประเด็นคำถามแบบปลายเปõด เพื่อทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เลือกซื้อกางเกงยีนสBของผู>หญิงไทย ปsญหาและปsจจัยในการเลือกซื้อกางเกง รวมถึงการเปõดรับสื่อ 
ของกลุGมเปÜาหมาย โดยคำถาม แบGงออกเปFน 3 สGวน ดังน้ี 
 สGวนที่ 1 ข>อมูลโดยทั่วไปของกลุGมเปÜาหมาย 
 - ช่ือ อายุ สGวนสูง น้ำหนัก สัดสGวน อาชีพ รายได> 
 - กิจกรรมที่ทำในแตGละวัน และกิจกรรมที่ทำในเวลาวGาง 
 - ชGองทางในการใช>โซเชียลมีเดียและชGวงเวลาที่ใช>มากที่สุด 
 - ชGองทางในการเลือกซื้อสินค>า 



18 
 

 สGวนที่ 2 ปsญหาในการสวมใสGกางเกงยีนสB 
 - ปsญหาในการเลือกซื้อและการสวมใสGกางเกงยีนสB 
 สGวนที่ 3 ปsจจัยที่มีผลตGอการเลือกซื้อกางเกงยีนสB 
 - ปsจจัยที่มีผลตGอการเลือกซื้อกางเกงยีนสB 
 - อิทธิพลที่มีผลตGอการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนสB 
 - โอกาสที่จะสวมใสGกางเกงยีนสB 
 - ความคิดเห็นในการสวมใสGกางเกงยีนสBที่เหมาะสมกับตนเอง 
 
การเก็บรวบรวมข%อมูล 
 แหลGงข>อมูลที่ใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูลตGาง ๆ มีดังตGอไปน้ี 
 1. แหลGงข>อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปFนการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) 
โดยทำการสอบถามเกี ่ยวกับข>อมูลพื ้นฐานของกลุ GมตัวอยGาง ปsญหาในการสวมใสGกางเกงยีนสB  
ปsจจัยที่มีผลตGอการตัดสินใจซื้อสนิค>า การเปõดรับสื่อและชGองทางการเลอืกซื้อสินค>า ความเห็นเกี่ยวกับ
แบรนดBกางเกงยีนสBสำหรับผู>หญิงที่มีสGวนสูงและรอบเอวน>อยกวGามาตรฐานกับกลุGมตัวอยGาง โดยกลุGม
ตัวอยGางคือ คือ เพศหญิงที่มีรูปรGางเล็ก มีสGวนสูงหรือรอบเอวที่น>อยกวGามาตรฐานที่มีปsญหาในการ
เลือกซื้อเสื้อผ>าขนาดมาตรฐาน อายุระหวGาง 20 ปÇ – 30 ปÇ อาศัยอยูGในกรุงเทพมหานคร จำนวน  
13 คน 
 2. แหลGงข>อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปFนการรวบรวมข>อมูลจากหนังสืออ>างอิง 
และบทความทางสื่อออนไลนBที่เกี่ยวข>องกับกางเกงยีนสB 
 
การวิเคราะห+ข%อมูล 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth 
Interview) นำข>อมูลที่ได>จากการสัมภาษณBมาวิเคราะหB สรุปผล เพื่อสรุปเปFนแนวความคิดที่นำไปสูG
การสร>างแบรนดB และการวางแผนการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 



 
 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผู>จัดทำได>นำการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการใช>
วิธีการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาในเรื่องการสร>างแบรนดB แผนการสื่อสาร
การตลาด และผลงานสร>างสรรคB สำหรับแบรนดB Safari Denim ให>มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
กลุGมเปÜาหมายมากที่สุด 
 
ผลวิเคราะห+ข%อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เก ็บข>อมูลโดยการสัมภาษณBเชิงลึก (In-depth Interview) จากการสัมภาษณBจาก 
กลุGมตัวอยGาง เพศหญิงที่มีรูปรGางเล็ก มีสGวนสูงหรือรอบเอวที่น>อยกวGามาตรฐาน ที่มีปsญหาในการเลือก
ซื้อกางเกงยีนสBขนาดมาตรฐาน อายุตั้งแตG ปÇ 20 ปÇ – 30 ปÇ อาศัยอยูGในกรุงเทพมหานคร จำนวน  
13 คน แบGงออกเปFน 3 สGวน ดังน้ี  
 สGวนที่ 1 ข>อมูลโดยทั่วไปของกลุGมเปÜาหมาย 
 สGวนที่ 2 ปsญหาในการสวมใสGกางเกงยีนสB 
 สGวนที่ 3 ปsจจัยที่มีผลตGอการเลือกซื้อกางเกงยีนสB 
 
สGวนที่ 1 ข>อมูลโดยทั่วไปของกลุGมเปÜาหมาย 
ตารางที่ 4 - 1 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามอายุ 

อาย ุ จำนวน ร%อยละ 
20 ปÇ 3 23.1 
21 ปÇ 6 46.2 
22 ปÇ 2 15.4 
24 ปÇ 2 15.4 

รวม 13 100 
 
 จากตาราง 4-1 พบว:ากลุ :มเป|าหมายส:วนใหญ:มีอายุ 21 ปm คิดเปaนร%อยละ 46.2 
รองลงมาคือ อายุ 20 ปÇ ร>อยละ 23.1 และ 22 ปÇ และ 24 ปÇ ร>อยละ 15.4 เทGากัน ตามลำดับ
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ตารางที่ 4 - 2 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามสGวนสูง 
ส:วนสูง จำนวน ร%อยละ 

150 เซนติเมตร 1 7.7 
152 เซนติเมตร 1 7.7 
154 เซนติเมตร 1 7.7 
155 เซนติเมตร 2 15.4 
156 เซนติเมตร 1 7.7 
157 เซนติเมตร 1 7.7 
158 เซนติเมตร 2 15.4 
159 เซนติเมตร 1 7.7 
160 เซนติเมตร 3 23.1 

รวม 13 100 
  
 จากตาราง 4-2 พบว:ากลุ :มเป|าหมายส:วนใหญ:มีส:วนสูง 160 เซนติเมตร คิดเปaน 
ร%อยละ 23.1 รองลงมาคือ สGวนสูง 158 เซนติเมตร และ 155 เซนติเมตร ร>อยละ 15.4 เทGากัน และ
สGวนสูง 150 เซนติเมตร 152 เซนติเมตร 154 เซนติเมตร 158 เซนติเมตร 157 เซนติเมตร 159 
เซนติเมตร ร>อยละ 7.7 เทGากัน ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4 - 3 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามน้ำหนัก 

น้ำหนัก จำนวน ร%อยละ 
37 กิโลกรมั 1 7.7 
39 กิโลกรมั 1 7.7 
40 กิโลกรมั 2 15.4 
42 กิโลกรมั 4 30.8 
44 กิโลกรมั 1 7.7 
45 กิโลกรมั 1 7.7 
46 กิโลกรมั 1 7.7 
50 กิโลกรมั 2 15.4 

รวม 13 100 
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 จากตาราง 4-3 พบว:ากลุ:มเป|าหมายส:วนใหญ:มีน้ำหนัก 42 กิโลกรัม คิดเปaนร%อยละ 
30.8 รองลงมาคือ น้ำหนัก 40 กิโลกรัม และ 50 กิโลกรัม ร>อยละ 15.4 เทGากัน และน้ำหนัก 37 
กิโลกรัม 39 กิโลกรัม 44 กิโลกรัม 45 กิโลกรัม 46 กิโลกรัม ร>อยละ 7.7 เทGากัน ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4 - 4 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามรอบเอว 

รอบเอว จำนวน ร%อยละ 
20 น้ิว 1 7.7 
22 น้ิว 2 15.4 
23 น้ิว 3 23.1 
24 น้ิว 4 30.8 
25 น้ิว 3 23.1 

รวม 13 100 
  
 จากตาราง 4-4 พบว:ากลุ:มเป|าหมายส:วนใหญ:มีรอบเอว 24 นิ้ว คิดเปaนร%อยละ 30.8 
รองลงมาคือ รอบเอว 23 นิ ้ว และ 25 ร>อยละ 23.1 เทGากัน และรอบเอว 22 นิ ้ว ร>อยละ 15.4
ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4 - 5 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามรอบสะโพก 

รอบสะโพก จำนวน ร%อยละ 
31 น้ิว 1 7.7 
32 น้ิว 5 38.5 
33 น้ิว 3 23.1 
34 น้ิว 2 15.4 
35 น้ิว 2 15.4 

รวม 13 100 
  
 จากตาราง 4-5 พบว:ากลุ:มเป|าหมายส:วนใหญ:มีรอบสะโพก 32 นิ้ว คิดเปaนร%อยละ 
38.5 รองลงมาคือ รอบสะโพก 33 นิ้ว ร>อยละ 23.1 และรอบสะโพก 34 นิ้ว และ 35 นิ้ว ร>อยละ 
15.4 เทGากัน ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4 - 6 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จำนวน ร%อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 10 76.9 
พนักงานเอกชน/รับจ>าง 2 15.4 
ธุรกิจสGวนตัว/ค>าขาย 1 7.7 

รวม 13 100 
 
 จากตาราง 4-6 พบว:ากลุ :มเป|าหมายส:วนใหญ:ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  
คิดเปaนร%อยละ 76.9 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/รับจ>าง ร>อยละ 15.4 และประกอบ
อาชีพธุรกิจสGวนตัว/ค>าขาย ร>อยละ 7.7 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4 - 7 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามรายได>เฉลี่ยตGอเดือน 

รายได%เฉลี่ยต:อเดือน จำนวน ร%อยละ 
ต่ำกวGา 10,000 บาท 5 38.5 
10,001 บาท – 20,000 บาท 6 46.2 
20,001 บาท – 30,000 บาท 2 15.4 

รวม 13 100 
 
 จากตาราง 4-7 พบว:ากลุ:มเป|าหมายส:วนใหญ:มีรายได%เฉลี่ยต:อเดือน 10,001 บาท – 
20,000 บาท คิดเปaนร%อยละ 46.2 รองลงมาคือ รายได>เฉลี่ยตGอเดือนต่ำกวGา 10,000 บาท ร>อยละ 
38.5 และ 20,001 – 30,000 บาท ร>อยละ 15.4 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4 - 8 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามกิจกรรมที่ทำยามวGาง 

กิจกรรม จำนวน ร%อยละ 
ใช>สื่อออนไลนB 9 69.2 
เลGนเกมออนไลนB 1 7.7 
ไปเที่ยว 2 15.4 
อGานหนังสือ 1 7.7 
รวม 13 100 
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 จากตาราง 4-8 พบว:ากลุ :มเป|าหมายส:วนใหญ:ใช%เวลาว:างกับการใช%สื ่อออนไลน+ 
คิดเปaนร%อยละ 69.2 รองลงมาคือ ไปเที่ยว ร>อยละ 15.4 และ เลGนเกม และอGานหนังสือ ร>อยละ 7.7 
เทGากัน ตามลำดับ 
 
ตาราง 4 - 9 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามการใช>สื่อออนไลนBในชีวิตประจำวัน 

แอปพลเิคชันท่ีใช% จำนวน ร%อยละ 
อินสตาแกรม 9 69.2 
ทวิตเตอรB 2 15.4 
เฟซบุóก 1 7.7 
ยูทูบ 1 7.7 

รวม 13 100 
 
 จากตาราง 4-9 พบว:ากลุ:มเป|าหมายส:วนใหญ:ใช%แอปพลิเคชันอินสตาแกรมมากท่ีสุด
ในชีวิตประจำวัน คิดเปaนร%อยละ 69.2 รองลงมาคือ ทวิตเตอรB ร>อยละ 15.4 และเฟซบุóก และยูทูบ 
ร>อยละ 7.7 เทGากัน ตามลำดับ 
 
ตาราง 4 - 10 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามชGวงเวลาในการใช>สื่อออนไลนB 

ช:วงเวลา จำนวน ร%อยละ 
00.01 น. - 4.00 น. 2 15.4 
16.01 น. - 20.00 น. 4 30.8 
20.01 น. - 24.00 น. 7 53.8 

รวม 13 100 
 
 จากตาราง 4-10 พบว:ากลุ:มเป|าหมายส:วนใหญ:ใช%สื่อออนไลน+ในช:วงเวลา 20.01 น. –  
24.00 น.  ค ิดเป aนร %อยละ 53.8 รองลงมาค ือ ช Gวงเวลา 16.01 น. – 20.00 น. ร >อยละ 30.8  
และชGวงเวลา 00.01 น. – 4.00 น. ร>อยละ 15.4 ตามลำดับ 
 
ตาราง 4 - 11 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามชGองทางที่ทำให>รู>จักกับแบรนดBใหมG 

ช:องทาง จำนวน ร%อยละ 
เฟซบุóก 3 23.1 
อินสตาแกรม 9 69.2 
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ตาราง 4 - 11 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามชGองทางที่ทำให>รู>จักกับแบรนดBใหมG 
(ตGอ) 

ช:องทาง จำนวน ร%อยละ 
ทวิตเตอรB 1 7.7 

รวม 13 100 
 
 จากตาราง 4-11 พบว:ากลุ :มเป|าหมายส:วนใหญ:รู%จักกับแบรนด+ใหม:ผ:านช:องทาง 
อินสตาแกรม คิดเปaนร%อยละ 69.2 รองลงมาคือ เฟซบุóค ร>อยละ 23.1 และ ทวิตเตอรB ร>อยละ 7.7 
ตามลำดับ 
 
ตาราง 4 - 12 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามชGองทางในการซื้อกางเกงยีนสB 

ช:องทาง จำนวน ร%อยละ 
ตลาดนัด 1 7.7 
ห>างสรรพสินค>า 4 30.8 
ร>านค>าออนไลนB 8 61.5 

รวม 13 100 
 
 จากตาราง 4-12 พบว:ากลุ:มเป|าหมายส:วนใหญ:ซื้อกางเกงยีนส+ผ:านร%านค%าออนไลน+  
คิดเปaนร%อยละ 61.5 รองลงมาคือ ผGานห>างสรรพสินค>า ร>อยละ 30.8 และตลาดนัด ร>อยละ 7.7 
ตามลำดับ 
 
ตาราง 4 - 13 แสดงจำนวน ร>อยละของกลุGมเปÜาหมายจำแนกตามคGาใช>จGายเกี่ยวกับสินค>าแฟช่ัน 

ค:าใช%จ:ายต:อเดือน จำนวน ร%อยละ 
500 บาท – 1,000 บาท 3 23.1 
1,001 บาท  – 1,500 บาท 4 30.8 
1,501 บาท – 2,000 บาท 1 7.7 
2,001 บาท – 2,500 บาท 1 7.7 
2,500 บาท – 3,000 บาท 2 15.4 
3,000 บาทข้ึนไป 2 15.4 

รวม 13 100 
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 จากตาราง 4-13 พบว:ากลุ:มเป|าหมายส:วนใหญ:มีค:าใช%จ:ายเกี่ยวกับสินค%าแฟชั่นโดย
เฉล ี ่ยต :อเด ือน 1,001 บาท – 1,500 บาท ค ิดเป aนร %อยละ 30.8 รองลงมาค ือ 500 บาท –  
1,000 บาท ร >อยละ 23.1 และ 2,500 บาท – 3,000 บาท และ 3,000 บาทขึ ้นไป ร >อยละ 15.4 
เทGากัน ตามลำดับ 
 
สGวนที่ 2 ปsญหาในการสวมใสGกางเกงยีนสB 
 จากการสัมภาษณBเชิงลึก กลุ Gมเป ÜาหมายมีปsญหาในการสวมใสGกางเกงยีนสB คือ 
ความยาวของขากางเกงยีนสBตามท>องตลาดทั่วไป มักจะยาวเกินไปสำหรับสGวนสูง ทำให>ต>องนำไปตัด
ขากางเกงยีนสBทิ้ง และขนาดรอบเอวที่แม>วGาจะเปFนขนาดที่เล็กสุดแล>ว แตGก็ยังใหญGเกินขนาดเอวจริง 
ทำให>เอวกางเกงหลวม เมื่อนำไปแก>ทรงกางเกงแล>ว นอกจากจะเสียเงินเพิ่มเติมแล>ว ยังทำให>กางเกง
เสียทรงอีกด>วย บางครั้งกางเกงยีนสBที่ได>มาของจริง ไมGเหมือนกับภาพที่โชวBในอินเทอรBเน็ต ทำให>ไมGได>
สินค>าตามที่ต>องการ กางเกงยีนสBบางตัวผ>าแข็ง ใสGไมGสบาย อึดอัดระหวGางวัน บางครั้งก็ผ>ายืดเกินไป 
เมื่อนำไปซัก เกิดความไมGเข>ารูป กางเกงย>วยผิดทรงไปจากเดิม ทำให>กลุGมเปÜาหมายเกิดความไมGมั่นใจ
ในการสวมใสGกางเกงยีนสB  
 
สGวนที่ 3 ปsจจัยที่มีผลตGอการเลือกซื้อกางเกงยีนสB 
 จากการสัมภาษณBเชิงลึก ปsจจัยที่มีผลตGอการเลือกซื้อกางเกงยีนสBของกลุGมเปÜาหมาย  
อันดับที ่ 1 คือ ทรงกางเกงยีนส B อ ันดับที ่ 2 คือ ราคาของกางเกงยีนส B และ อันดับที ่ 3 คือ  
คุณภาพของสินค>า ซึ่งการรีวิวสินค>ามีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค>ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากสGวนใหญG 
มักซื้อสินค>าผGานชGองทางออนไลนB ดังนั้น การเห็นนางแบบที่มีหุGนและสัดสGวนที่ใกล>เคียงกับตนเอง  
จะทำให>สามารถตัดสินใจซื้อกางเกงยีนสBได>งGายมากย่ิงข้ึน โดยกลุGมเปÜาหมายกลGาววGา กางเกงยีนสBเปFน
ของจำเปFน ที ่จะต>องมีติดตู>เสื้อผ>า เปFนกางเกงที ่สามารถใสGได>ทุกโอกาส และสามารถใสGได>บGอย 
สามารถเข>าได>กับทุกสถานการณB ไมGวGาจะไปเที ่ยว หรือไปทำงาน ซึ ่งการสวมใสGกางเกงยีนสB 
ท ี ่ เหมาะสมกับรูปรGางของตนเอง เปFนการเสริมสร>างบุคลิกภาพที ่ด ี และสร>างความมั ่นใจให> 
กับผู >ที ่สวมใสG เพิ ่มความคลGองแคลGว กระฉับกระเฉง สGงผลทำให>ทำกิจกรรมตGาง ๆ ได>อยGาง 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการสัมภาษณBเชิงลึก พบวGาร>านกางเกงยีนสBตามท>องตลาดทั่วไปยังไมGสามารถ 
ตอบโจทยBความต>องการของกลุGมเปÜาหมายได> เน่ืองจากกลุGมเปÜาหมายเปFนผู>หญิงที่มีรปูรGางเลก็ สGวนสูง
และรอบเอวน>อยกวGามาตรฐาน ทำให>กางเกงยีนสBที่กลุGมเปÜาหมายครอบครองอยูGน้ัน ต>องผGานการแก>
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ขนาดความยาวของกางเกง และขนาดของรอบเอว นอกจากที่จะต>องเสียเงินเพิ่มเติมแล>ว ยังต>องเสีย
ทั ้งเวลาในการนำไปแก>อีกด>วย ซ ึ ่งบางครั ้งก็ทำให>กางเกงยีนสBนั ้นเสียทรงได>อ ีกด>วย ทำให>
กลุGมเปÜาหมาย มีปsญหาในการสวมใสGกางเกงยีนสB และเกิดความไมGมั่นใจในการเลือกซื้อและสวมใสG
กางเกงยีนสB โดยกลุGมเปÜาหมายคิดวGาการสวมใสGกางเกงยีนสBที่เหมาะสมกับรูปรGาง จะชGวยเสริมสร>าง
ความมั่นใจให>ตนเอง สGงผลให>ทำกิจกรรมตGาง ๆ  ได>อยGางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  และปsจจัยที่สGงผล 
ตGอการซื ้อสินค>า คือ ทรงกางเกง ราคา และคุณภาพของสินค>าที ่สอดคล>องกัน โดยชGองทาง 
ที ่กลุ GมเปÜาหมายเลือกซื ้อสินค>ามากที ่สุดคือชGองทางออนไลนB และรู >จ ักสินค>าใหมG ๆ มากที ่สุด  
ผGานชGองทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม ซึ่งการรีวิวหรือนางแบบที่มีสัดสGวนที ่ใกล>เคียงกับตนเอง  
มีอิทธิพลในการตัดสินใจและทำให>เกิดความต>องการในการซื้อสินค>ามากย่ิงข้ึน  
 จากการวิจ ัยดังกลGาวที ่ได >สรุปมาข>างต>น นำมาเปFนแนวทางในการสร>างแบรนดB  
การสร >างสรรคBผลงาน และการวางกลยุทธBการส ื ่อสารการตลาดของแบรนดB Safari Denim  
โดยนำเรื่องการเสริมสร>างความมั่นใจในทุกกิจกรรม เพื่อเปFนการพัฒนาแนวคิดหลักในการสร>างสรรคB
ผลงานตGอไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 5 
กลยุทธ+การสร%างสรรค+ และการผลิตช้ินงาน 

 
 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข>อง รวมถึงการรวบรวมผลจิวัยเชิง
คุณภาพ ผู>วิจัยได>นำข>อมูลดังกลGาวมาวิเคราะหB เพื่อใช>เปFนแนวทางในการสร>างแบรนดBกางเกงยนีสB 
เอวสูงสำหรับผู>หญิงรูปรGางเล็ก Safari Denim การวางกลยุทธBการสื่อสารการตลาด เครื่องมือในการ
สื่อสาร และแผนการดำเนินงาน เพื่อให>สามารถนำเสนองานสร>างสรรคBให>บรรลุตามวัตถุประสงคBที่ได>
กำหนดไว> 
 
วิเคราะห+สถานการณ+ของตลาดกางเกงยีนส+ในปuจจุบัน 
 จากการสำรวจและการวิจัยทางการตลาด เพื ่อนำข>อมูลมาใช>ในการสร>างแบรนดB  
Safari Denim ให>แข็งแรง มีเอกลักษณBแตกตGางจากแบรนดBอื่น และวางแผนการสื่อสารการตลาด 
ให>มีประสิทธิภาพ พบวGาปsจจุบันธุรกิจกางเกงยีนสBมีอัตราการแขGงขันที่สูงและเติบโตอยGางรวดเร็ว  
ไมGวGาจะเปFนชGองทางออฟไลนB หรือชGองทางออนไลนB แตGก็ยังไมGมีแบรนดBใด สามารถสนองความ
ต>องการของผู>หญิงรูปรGางเล็ก ที่มีปsญหาในการสวมใสGกางเกงยีนสBตามท>องตลาดทั่วไป 
 แบรนดB Safari Denim จึงเล็งเห็นปsญหานี้ และเห็นความสำคัญในการสวมใสGกางเกง
ยีนสBที่เหมาะสมกับรปูรGางของตนเอง จึงสร>างแบรนดBกางเกงยีนสBที่มีขนาดพิเศษ เพื่อตอบโจทยBผู>หญงิ
รูปรGางเล็ก ให>สามารถมีกางเกงยีนสBที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อชGวยเสริมสร>างความมั่นใจในการทำ
กิจกรรมตGาง ๆ ได>อยGางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
กลุ:มเป|าหมายในการสื่อสาร (Target Audience) 
 เพศหญิง อายุต้ังแตG 20 ปÇ - 30 ปÇ ที่มีปsญหาในการเลือกซื้อเสื้อผ>าขนาดปกติ เน่ืองจาก 
มีสGวนสูงที่น>อยกวGามาตรฐาน อาศัยอยูGทั ่วประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ 
ตัวเมือง ใช>สื่อออนไลนBอยูGเสมอ ติดตามอินฟลูเอนเซอรBหรือบล็อกเกอรBผู>หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเอง 
ช่ืนชอบการทGองเที่ยว ออกไปสังสรรคBกับกลุGมเพื่อนเปFนประจำในวันหยุด ชอบการทดลอง และเปõดใจ
ให>กับสิ่งใหมG ๆ อยูGเสมอ
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การวิเคราะห+สถานการณ+ (SWOT Analysis) 
ตารางที่ 5 - 1 การวิเคราะหBสถานการณBของแบรนดB Safari Denim 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. เปFนกางเกงที่มีความยาวและขนาดรอบเอว
แตกตGางจากแบรนดBอื่น เหมาะกับผู>หญิงรูปรGาง
เล็ก ที่มีสGวนสูงและรอบเอวน>อยกวGามาตรฐาน 
2. เปFนกางเกงยีนสBผ>าญี่ปุèน ที่มีความยืดหยุGน 
ใสGสบาย ไมGอึดอัด เคลื่อนไหวรGางกายได>สะดวก 
3. มีบริการรับเปลี่ยนขนาด สำหรับลูกค>าที่ใสG
กางเกงได>ไมGพอดี 

1. เปFนแบรนดBที ่เปõดใหมG ยังไมGเปFนที ่ร ู >จ ักใน
ตลาด 
2. เนื ่องจากลูกค>ายังไมGเยอะ ทำให>การผลิต
สนิค>าในแตGละครั้งไมGสามารถผลิตได>จำนวนมาก 
ทำให>ต>นทุนในการผลิตสินค>าสูง 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. ปsจจุบันเปFนยุคออนไลนB ทำให>สามารถมีชGอง
ทางการขายที่หลากหลายมากขึ้น สามารถที่จะ
เจาะกลุGมลูกค>าได>งGายข้ึน 
2. กางเกงยีนสBเอวสูงขากระบอก เปFนทรงที่
กำลังได>รับความนิยมในปsจจุบัน 

1. การแขGงขันสูง เนื่องจากมีคูGแขGงจำนวนมาก
ในท>องตลาด 
2. เทรนดBของเส ื ้อผ >าเปลี ่ยนไปตามยุคสมัย 
จำเปFนที่จะต>องมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงออก
ใหมGอยูGเสมอ 

 
ส:วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
  1. ผล ิตภัณฑ ์ (Product) กางเกงยีนส ์ เอวสูงขากระบอก ที ่ม ีความยาว 38 น้ิว  
เหมาะสำหรับผู้หญิงที่สูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร – 160 เซนติเมตร โดยกางเกงยีนส์แบรนด์ Safari 
Denim ผลิตจากผ้ายีนส์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผ้าที่ค่อนข้างยืด ใส่สบาย เก็บทรง และยังเป็นกางเกงยีนส์ 
ขากระบอกเอวสูงเหนือสะดือ ที่ช่วยทำให้ผู้หญิงน้ันดูมีเอวที่เล็กลง เน้นส่วนเว้าส่วนโค้งให้ชัดเจนข้ึน 
ทำให้สะโพกดูกระชับมากข้ึน ช่วงต้นขาจนถึงปลายกางเกงแคบเท่ากันเป็นเส้นตรง ทำให้กางเกงยีนส์
ทรงน้ีช่วยให้ช่วงขาดูเรียวยาวมากย่ิงข้ึน 
ตารางที่ 5 - 2 ขนาดรอบเอวและรอบสะโพกของกางเกงยีนสBแบรนดB Safari Denim 

ขนาด รอบเอว รอบสะโพก 
XS 21 – 22 น้ิว 31 – 32 น้ิว 
S 23 – 24 น้ิว 33 – 34 น้ิว 
M 25 – 26 น้ิว 35 – 36 น้ิว 
L 27 – 28 น้ิว 37 – 38 น้ิว 
XL 29 – 30 น้ิว 39 – 40 น้ิว 
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ภาพที่ 5 – 1 แสดงภาพสินค้าของแบรนด์ Safari Denim 
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 กระดุมของกางเกงยีนส์แบรนด์ Safari Denim ผลิตจากวัสดุโลหะที ่เคลือบนิกเกิล 
สามารถป้องกันสนิมและลดการผุกร่อน ทำให้กระดุมของกางเกงยีนส์แบรนด์ Safari Denim มีความ
ทนทาน และสามารถใช้ได้ยาวนาน (Cablegland Center, 2563) 

 
ภาพที่ 5 - 2 แสดงภาพกระดุมของกางเกงยีนสBแบรนดB Safari Denim 
 ปÜายของกางเกงยีนสB Safari Denim ผลิตจากหนังเทียมหรือหนัง PU ใช>เทคนิคสกรีน 
ปs·มจมด>วยสีขาว ซึ่งหนังเทียมน้ันให>ความนุGมเหมือนกับหนังแท> แตGมีน้ำหนักที่เบาและทนความช้ืนได>
มากกวGาหนังแท> มีความคงทน สามารถใช>งานได>นานและดูแลรักษาได>งGาย (OKD STORE, 2560) 

 
ภาพที่ 5 - 3 แสดงภาพป้ายกางเกงยีนส์แบรนด์ Safari Denim 
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 2. การกำหนดราคา (Price) ราคา 1,090 บาท สGงฟรทีั่วประเทศไทย (คGาเฉลี่ยกางเกง
ยีนสBสGวนใหญGในท>องตลาดอยูGทีร่าคา 790 – 2,000 บาท) 
 3. สถานที่จัดจำหนGาย (Place) เน่ืองจากพฤติกรรมผู>บริโภคเปลี่ยนไป จากการซื้อสินค>า
ออฟไลนB หันมาซื ้อขายสินค>าผGานชGองทางออนไลนBมากขึ ้น ทำให>จำเปFนต>องปรับตัวให>เข>ากับ
พฤติกรรมผู>บริโภค แบรนดBกางเกงยีนสB Safari Denim จึงเลือกขายสินค>าผGานชGองทางออนไลนB เชGน 
อินสตาแกรม เฟซบุ óก Shopee Line Official ทั ้งนี ้ม ีการออกบูธตามงานอีเวนตBตGาง ๆ เชGน  
งาน ZAAP ON SALE  LOL Market  SOS Market เป Fนต>น และในอนาคตวางแผนที ่จะขยาย
ชGองทาง เปõดขายชGองทางออฟไลนBในห>างสรรพสินค>า เชGน ร>าน SOS - Sense of Style Matchbox 
ซึ่งเปFนร>านเสื้อผ>าแฟช่ัน ที่ผู>หญิงให>ความสนใจเปFนจำนวนมาก เพื่อให>กลุGมเปÜาหมายสามารถทดลอง
ใสGสินค>าและเพิ่มชGองทางในการเลือกซื้อสินค>าได>มากข้ึน 

 

 
ภาพที่ 5 - 4 แสดงภาพตัวอย่างอินสตาแกรมของแบรนด์ Safari Denim 
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ภาพที่ 5 - 5 แสดงภาพตัวอย่างเฟซบุก๊แฟนเพจของแบรนด์ Safari Denim 
 

 
ภาพที่ 5 - 6 แสดงภาพตัวอย่าง Line Official ของแบรนด์ Safari Denim 
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ภาพที่ 5 - 7 แสดงภาพตัวอยGางแอปพลเิคชัน Shopee ของแบรนดB Safari Denim   
 4. กิจกรรมทางการตลาด (Promotion) ทำการสื ่อสารทางการตลาดผGานชGองทาง
ออนไลนBเปFนหลัก เช่น อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก Shopee Line Official เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถ
เข้าถึงช่องทางในการติดต่อได้ง่ายมากขึ้น และทำการสื่อการการตลาดโดยการการทำการตลาดโดย
การใช้อินฟลูเอนเซอร์ โดยการส่งสินค้าให้ไปให้อินฟลูเอนเซอร์ ทำการรีวิวสินค้า เพื่อเป็นการโปรโมท
แบรนด์ ให้รู้จักกับสินค้าของแบรนด์ Safari Denim และเมื่อมีลูกค้าที่ติดตามมาจากการรีวิวของ 
อินฟลูเอนเซอร์ จะให้โปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้า 
 
ความหมายของชื่อแบรนด+ 
 คำวGา Safari โดยทั่วไป มักจะคิดถึงการทGองเที่ยว สวนสัตวB หรือปèา แตGคำวGา Safari  
ในที่น้ี หมายถึง การออกผจญภัย การออกเดินทางไกล เพื่อเผชิญโลกกว>าง ออกจากกรอบของสังคม 
เรียนรู>และสนุกกับทุกกิจกรรมที่ย่ิงใหญGที่ไมGเคยลอง 
 
แนวคิดของแบรนด+ (Brand Concept) 
 “Exclusive jeans for petite girls, boost your confidence & enjoy every 
moment” คือแนวคิดของแบรนดB Safari Denim ผู>จัดทำต>องการนำเสนอให>กลุGมเปÜาหมายรับรู>วGา
แบรนดB Safari Denim เปFนแบรนดBที่ผลิตสินค>าขึ้นเพื่อผู>หญิงรูปรGางเล็ก ที่จะชGวยเสริมสร>างความ
มั่นใจ และสนุกในทุกกิจกรรม เปFนตัวเองในทุกสถานที่ และมั่นใจในทุกสถานการณB  
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คุณค:าของแบรนด+ (Brand Value) 
 เปFนแบรนดBกางเกงยีนสBสำหรับผู>หญิงรูปรGางเล็ก ที่ใสGใจในทกุข้ันตอนการผลิต เพือ่ให>
ผู>หญิงรปูรGางเล็กได>มีกางเกงยีนสBคุณภาพดีเปFนของตนเอง ทำให>รูปรGางดูเพรียว ใสGสบาย ไมGอึดอัด 
เคลื่อนไหวรGางกายได>สะดวก 
 
บุคลิกภาพของแบรนด+ (Brand Personality) 
 เพื่อนที่คอยเสริมสร>างความมั่นใจในทกุ ๆ กิจกรรม 
 
คำมั่นสญัญาของแบรนด+ (Brand Promise) 
 แบรนดBกางเกงยีนส B Safari Denim จะเปFนแบรนดBกางเกงยีนสBคุณภาพดี ที ่ช Gวย
ปลดปลGอยความเปFนตนเองของผู>หญิงรูปรGางเล็ก เสริมสร>างความมั่นใจในทุกไลฟYสไตลB 
 
อัตลักษณ+ขององค+กร (Corporate Identity) 
 สีที่ใช>ในการทำอารBตเวิรBกของแบรนดB Safari Denim เพื่อให>กลุGมเปÜาหมายจดจำ Mood   
and Tone ของแบรนดB Safari Denim คือสีเหลือง ซึ่งในวัฒนธรรมตะวันตก สีเหลืองเกี่ยวข>องกับ
ความสุข และในวัฒนธรรมของอียิปตBน้ันหมายถึงความสุขและความมั่งค่ัง (Digitive, 2561) จึงเลือกสี
เหลืองเพื่อแสดงถึงความสดใส ความสุข และทำให>เกิดความรู>สึกสนุกสนาน 

 
ภาพที่ 5 - 8 แสดงภาพสีอัตลักษณBของแบรนดB Safari Denim 
 
ตราสัญลักษณ+ (Logo) 
 ผู>จัดทำออกแบบตราสัญลักษณBให>มีความทันสมัย และเรียบงGาย โดยเลือกใช>สัญลักษณB
ของแบรนดB Safari Denim เปFนกระตGาย เนื่องจากกระตGายเปFนสัตวBสวยงาม ที่ตัวเล็ก โดยลักษณะ
ทั่วไปของกระตGาย คือ กระโดดไปมา มีความคลGองแคลGววGองไว รGาเริงและสดใสเหมาะกับผู>หญงิรปูรGาง
เล็กที่เปFนกลุGมเปÜาหมายของแบรนดB 
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ภาพที่ 5 - 9 แสดงภาพตราสัญลักษณBของแบรนดB Safari denim 
 
บรรจุภัณฑ+ (Packaging) 
 ผู>จัดทำออกแบบบรรจุภัณฑB โดยเปFนถุงกระดาษที่มีตราสัญลักษณBของแบรนดB โดยมี
ลักษณะเหมือนกับกระเป¹าเปÜ ที่หมายถึงการออกไปผจญภัยโลกภายนอก  
 

 
ภาพที่ 5 - 10 แสดงภาพตัวอยGางบรรจุภัณฑBของแบรนดB Safari Denim 
 
การ+ดของกางเกงยีนส+แบรนด+ Safari Denim 
 ผู>จัดทำออกแบบการBดสำหรับกางเกงแตGละรุGน ซึ่งชื่อรุGนของกางเกงยีนสBแตGละสีน้ัน  
จะสอดคล>องกับสีของสัตวB ซึ่งจะเปFนสัตวBตัวเล็ก ที่สื่อถึงแบรนดBกางเกงยีนสB Safari Denim ที่เปFน
กางเกงยีนสBสำหรับผู>หญิงรูปรGางเล็ก  
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ภาพที่ 5 - 11 แสดงภาพตัวอยGางการBดแตGละรุGนของกางเกงยีนสBแบรนดB Safari Denim  
 
ชุดของพนักงานแบรนด+ Safari Denim 
 โดยทั่วไปคนมักจะจะมองเบลเซอรBใสGยาก อาจจะดูทางการเกินไป แตGเบลเซอรBสามารถ
ใสGได>หลายโอกาส ไมGวGาจะใสGไปทำงานไปเที่ยว ดังนั้น ผู>จัดทำจึงออกแบบเบลเซอรBด>วยลายม>าลาย  
ที่ให>ความรู>สึกถึงแฟชั่น และเหมาะสมกับชื่อของแบรนดB ใสGคูGกับกางเกงยีนสBของแบรนดB Safari 
Denim ที่สามารถเข>าได>กับทุกลุค ทำให>ไมGดูทางการจนเกินไป แตGก็ยังมีความนGาเช่ือถือ ทำให>ลูกค>า
เช่ือมั่น วGาจะได>รับคำแนะนำและได>รับกางเกงยีนสBที่เหมาะสมกับตนเอง 

 
ภาพที่ 5 - 12 แสดงภาพตัวอยGางชุดพนักงานแบรนดB Safari Denim 
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ร%าน Safari Denim 
 ผู>จัดทำออกแบบร>าน Safari Denim ให>มีความสดใส และมีความธรรมชาติ เพื่อให>เข>า
กับคำวGา Safari ที่คนโดยทั่วไปมักจะคิดวGาเปFนปèา มีรูปปsºนของกระตGาย ซึ่งเปFนสัญลักษณBของแบรนดB 
ประตูแบGงออกเปFน 2 ด>าน คือ ประตูที่มีความสูง 160 เซนติเมตร สำหรับลูกค>าของแบรนดB Safari 
Denim ที่เปFนกลุGมที่มีสGวนสูงน>อยกวGามาตรฐาน และมีอีก 1 ประตู ที่มีความสูงตามมาตรฐานทั่วไป ที่
มีความสูง 200 เซนติเมตร สำหรับคนที่ต>องการเข>ามารับชมสินค>าของแบรนดB Safari Denim โดย
บริเวณด>านหน>าของร>าน จะมีตู>โชวBหุGนขนาดเล็ก ที่สวมใสGกางเกงยีนสBของแบรนดB Safari Denim 
เพื่อให>ผู>คนที่เดินผGานเกิดความสนใจในแบรนดB Safari Denim 

 
ภาพที่ 5 - 13 แสดงภาพตัวอยGางด>านหน>าร>าน Safari Denim 
 ภายในร>าน Safari Denim มีหุ GนสวมใสGกางเกงยีนสBของร>าน Safari Denim มีขนาด
ความสูง 155 เซนติเมตร ที่เหมือนกับกลุGมเปÜาหมาย และมีช้ันวางกางเกงยีนสBแตGละรุGน เพื่อให>ลูกค>า
ได>ซื้อสินค>า บรรยากาศโดยรอบมีต>นไม>ประดับ เพื่อให>เกิดความรGมรื่น และเย็นสบาย เพดานของร>าน
จะเปFนกระจกใส ที่กันความร>อน เพื่อให>เห็นบรรยากาศภายนอก ทำให>ร>านไมGทึบและรู>สึกปลอดโปรGง 
อีกทั้งยังมีมุมถGายรูป สำหรับเปFนจุดเช็คอินร>าน Safari Denim ที่เปFนเก>าอี้รูปรังนก และชิงช>าขนาด
ใหญGให>ลูกค>าสามารถน่ังพักได>อีกด>วย 

 
ภาพที่ 5 - 14 แสดงภาพตัวอยGางภายในร>าน Safari Denim (1) 



38 
 

 
ภาพที่ 5 - 15 แสดงภาพตัวอยGางภายในร>าน Safari Denim (2) 
 ร >าน Safari Denim จะมีห >องลองเสื ้อขนาดเล็ก ที ่ม ีกระจกเปFนระบบสัมผัสด>วย 
สื่อโต>ตอบ มีพื้นหลังให>เลือกเปFนสถานที่ตGาง ๆ  และยังมีระบบการถGายรูป ที่ผู>เข>ารGวมสามารถแชรB 
ลงโซเชียลมีเดีย ด>วยการติด #tinybutmighty #safaridenim เพื่อรับของที่ระลึกเปFนภาพที่พิมพB
ออกมาจากสื่อโต>ตอบ 

 
ภาพที่ 5 - 16 แสดงภาพตัวอยGางห>องลองกางเกงยีนสBของแบรนดB Safari Denim 
 
วัตถุประสงค+การสื่อสาร (Communication Objective) 
 1. เพื่อสื่อสารการตลาดแบรนดBกางเกงยีนสBยีนสB Safari Denim ให>เปFนที่รู>จักในตลาด 
เกิดการรับรู> และสามารถจดจำแบรนดB Safari Denim ได>วGาเปFนแบรนดBกางเกงยีนสBที่ชGวยเสริมสร>าง
ความมั่นใจให>กับผู>หญิงรูปรGางเลก็ ที่มีสGวนสูงและรอบเอวน>อยกวGามาตรฐาน ได>สนุกในทุก ๆ กิจกรรม 
 2. เพื่อให>กลุGมเปÜาหมายเกิดการพิจารณาและถูกกระตุ>นจนนำมาสูGการทดลองซื้อสินค>า
กางเกงยีนสB Safari Denim เกิดการซื้อสินค>าซ้ำ และเกิดการบอกตGอในกลุGมลูกค>า 
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แนวคิดในการสื่อสารการตลาด (Communication Concept) 
 “Tiny but Mighty” คือแนวคิดที ่เกิดจากการที่สังคมสGวนใหญG มักจะมองวGาผู>หญิง
รูปรGางเล็ก ไมGสามารถชGวยเหลือตนเองได> ต>องได>รับการปกปÜอง ไมGนGาเกรงขาม และตีกรอบผู>หญิง
รูปรGางเล็กในการทำสิ่งตGาง ๆ เชGน ห>ามใสGกางเกงขายาว เพราะจะย่ิงทำให>ดูตัวเล็กมากกวGาเดิม และ
ไมGโดดเดGนเทGากับคนตัวสูง แตGความจริงแล>ว ทุกคนตGางเปFนมนุษยBเหมือนกัน มีความคิดและนิสัยที่
แตกตGางกัน สามารถเลือกเส>นทางในการใช>ชีวิต โดยไมGจำเปFนต>องมีใครมาตีกรอบ ได>ทำในสิ่งที่
ต>องการ แม>จะเปFนผู>หญิงรูปรGางเล็ก แตGก็มีความมั่นใจ และไมGวGาใครก็สามารถที่จะสนุกได>ในทุก
กิจกรรมที่ย่ิงใหญGสำหรับตนเองทั้งสิ้น 
 
กลยุทธ+การสื่อสารการตลาด (Communication Strategy) 
 สำหรับการสร>างแบรนดB Safari Denim นั้น แนวคิดหลักในการสื่อสารการตลาด คือ 
“Tiny but Mighty” ซึ่งในทุกขั้นตอนในการสื่อสาร จะเปFนการเปรียบเทียบสิ่งที่เล็ก - ใหญGเสมอ 
เพื่อแสดงให>เห็นถึงพลังที่ย่ิงใหญGของผู>หญิงรูปรGางเล็ก โดยจะแบGงออกเปFน 4 ชGวง ดังน้ี 
 1. การรับรู> (Attention) ด>วยการสร>างโดยการสร>างความสนใจกับกลุGมเปÜาหมาย เพื่อให>
กลุ GมเปÜาหมายรับรู >การมีอยูGของแบรนดB Safari Denim วGาเปFนแบรนดBกางเกงยีนสBสำหรับผู>หญิง 
รูปรGางเล็ก ที่สGวนสูงและรอบเอวน>อยกวGามาตรฐาน นำเสนอบุคลิกภาพ และทิศทางของแบรนดB โดย
ใช>สื่อ คือ วิดีโอออนไลนB ซึ่งเปFนสื่อที่ให>รายละเอยีด ทั้งภาพและเสียง เปFนตัวชGวยในการสร>างการรับรู>
ให>กับแบรนดBได>เปFนอยGางดี โดยเนื้อหาในวีดีโอนี้ จะเปFนการเลGาเรื่องของผู>หญิงรูปรGางเล็ก ที่มีพลัง 
มากความสามารถ และกล>าที่จะเผชิญสิ่งตGาง ๆ  ที่คนทั่วไป อาจจะมองวGาเกินตัวที่ผู>หญิงรูปรGางเล็กจะ
สามารถทำได> 
 รูปแบบการนำเสนอ : วิดีโอออนไลนB (Video Online) 
 แนวคิด : เรื่องมหัศจรรยBของผู>หญิงรูปรGางเล็ก 
 Mood & Tone : สนุกสนาน มีพลัง 
ลำดับ ภาพ คำบรรยาย เสียง 

1 

 

บรรยากาศคอนเสิรBต
ของนักร>องสาวรGางเล็ก 
กับแฟนคลบัจำนวน
มหาศาล ในฮอลลB

คอนเสริBตขนาดใหญG 

เสียงพูดคุย 
และร>องเพลง 

ภาพที่ 5 - 17 แสดงภาพตัวอยGางวิดีโอออนไลนBสำหรับการสื่อสารการตลาด 
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ลำดับ ภาพ คำบรรยาย เสียง 

2 

 

นักร>องสาวรGางเล็กแสดง
ถึงความต่ืนเต>นระหวGาง

รอข้ึนคอนเสิรBต 

เสียงสูดลม
หายใจ และ
เสียงแฟน

คลับบริเวณ
หน>าเวท ี

3 

 

ภาพย>อนกลับไปนักร>อง
สาวรGางเล็ก มกีางเกง

ยีนสBของแบรนดB Safari 
Denim ซึ่งเปFนกางเกง
ยีนสBตัวโปรดที่เลือกสวม

ใสGในทุกกจิกรรม 

เพลงของ
นักร>องสาว

รGางเล็ก 

4 

 

นักร>องสาวมีเอวที่เล็ก
กวGาผู>หญงิขนาดทั่วไป 
แตGกางเกงยีนสBแบรนดB 
Safari Denim กลับ
เปFนกางเกงยีนสBที่
สามารถใสGได>พอดี 

เพลงของ
นักร>องสาว

รGางเล็ก 

5 

 

เมื่อสวมใสGกางเกงยีนสB
ของแบรนดB Safari 

Denim ทำให>นักร>อง
สาวรักและมั่นใจใน
สรรีะของตนเอง 

เพลงของ
นักร>องสาว

รGางเล็ก 

6 

 

ไมGวGาจะเปFนกิจกรรม
ต่ืนเต>นหรอืเร>าใจสัก 

แคGไหน นักร>องสาวรGาง
เล็กคนน้ีก็ไมGหว่ัน 

เพลงของ
นักร>องสาว

รGางเล็ก 

ภาพที่ 5 - 17 แสดงภาพตัวอยGางวิดีโอออนไลนBสำหรับการสื่อสารการตลาด (ตGอ) 
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ลำดับ ภาพ คำอธิบาย เสียง 

7 

 

เมื่อสวมใสGกางเกงยีนสB
แบรนดB Safari Denim 

ทำให>เคลื่อนไหว
รGางกายได>สะดวกสบาย 

เพลงของ
นักร>องสาว

รGางเล็ก 

8 

 

ถึงแม>วGาจะเปFนผู>หญงิที่
รูปรGางเล็ก กส็ามารถ
สนุกได>ทุกกจิกรรม 

เหมอืนกับคนปกติทั่วไป 

เพลงของ
นักร>องสาว

รGางเล็ก 

9 

 

แม>แตGสิ่งของที่คนทั่วไป
มองวGาไมGเหมาะกบั
ผู>หญิงรGางเล็ก อยGาง
มอเตอรBไซคBคันใหญG  
แตGเมื่อมีความชอบใน 
สิ่งไหน กส็ามารถที่จะ
เลือกสิง่น้ันให>กบัตนเอง 
และมีความสุขในทกุสิง่

ที่ตนเองเลอืก 

เพลงของ
นักร>องสาว

รGางเล็ก 

10 

 

นักร>องสาวรGางเล็ก 
มีกางเกงยีนสBแบรนดB 

Safari Denim เพื่อเพิม่
ความมั่นใจให>กบัทุก

กิจกรรม 

เพลงของ
นักร>องสาว

รGางเล็ก 

ภาพที่ 5 - 17 แสดงภาพตัวอยGางวิดีโอออนไลนBสำหรับการสื่อสารการตลาด (ตGอ) 
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ลำดับ ภาพ คำบรรยาย เสียง 

11 

 

ในวันที่สำคัญทีสุ่ดใน
ชีวิตอีกวันหน่ึง กางเกง
แบรนดB Safari Denim 
ก็เปFนตัวเลือก ที่นักร>อง
สาวเลือกทีจ่ะสวมใสG 
เพื่อเพิ่มความมั่นใจ 

ให>กับกจิกรรมที่ย่ิงใหญG
ของตนเอง 

เพลงของ
นักร>องสาว

รGางเล็ก 

12 

 

นักร>องสาวร>องเพลง
อยGางมั่นใจและมี
ความสุขบนเวทีที่

ย่ิงใหญG และแฟนคลับ
มากมายที่ช่ืนชอบ 

ในตัวเธอ 

เพลงของ
นักร>องสาว

รGางเล็ก 

13 

 

ภาพข>อความที่คGอย ๆ 
ปรากฎแนวคิดการ

สื่อสารการตลาดของ 
แบรนดB Safari Denim 

เพลงของ
นักร>องสาว

รGางเล็ก 

14 

 

ภาพตราสัญลักษณBของ
แบรนดB Safari Denim 

เพลงของ
นักร>องสาว

รGางเล็ก 

ภาพที่ 5 - 17 แสดงภาพตัวอยGางวิดีโอออนไลนBสำหรับการสื่อสารการตลาด (ตGอ) 
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 2. ความสนใจ (Interest) ให>ข>อมูลและสินค>าของแบรนดB Safari Denim พร>อมทั้ง 
ให>ความรู>และชGวยสร>างความมั่นใจให>กับผู>หญิงรูปรGางเล็ก ซึ่งเปFนแนวคิดของการสื่อสารการตลาด 
ของแบรนดB Safari Denim ผGานโซเชียลมีเดียของแบรนดB Safari Denim ซึ่งเปFนสื่อที่กลุGมเปÜาหมาย
เปõดรับขGาวสาร และมีผลตGอการเลือกซื้อสินค>ามากที่สุด โดยชGองทางในการสื่อสารกับกลุGมเปÜาหมายมี
ดังน้ี 

    2.1 เฟซบุóกแฟนเพจ (Official Fanpage Facebook) เปFนชGองทางที่ใช>ในการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธBกับกลุGมเปÜาหมาย ให>ข>อมูลในเรื่องของสินค>าของแบรนดB Safari Denim รวมถึงให>
ความร ู > ในเร ื ่องของแฟชั ่น เช Gน ว ิธ ีการแต Gงต ัว เพ ื ่อเสร ิมสร >างความม ั ่นใจให >ก ับผ ู >หญิง 
รูปรGางเล็ก วิธีการเลือกซื ้อกางเกงยีนสBให>เหมาะกับผู >หญิงรูปรGางเล็ก ข>อดีของการเปFนผู>หญิง 
รูปรGางเล็ก เปFนต>น 

 
ภาพที่ 5 - 18 แสดงภาพตัวอยGางคอนเทนตBเฟซบุóกแฟนเพจแบรนดB Safari Denim (1) 
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ภาพที่ 5 - 19 แสดงภาพตัวอยGางคอนเทนตBเฟซบุóกแฟนเพจแบรนดB Safari Denim (2) 
    2.2 อินสตาแกรม เปFนชGองทางการในการอัพเดทข>อมูลสินค>าของแบรนดB Safari 
Denim ใช>ว ิ ธีการส ื ่อสารการตลาดผGานอินสตาแกรม ซึ ่งเป Fนวิธ ีในการชGวยให>แบรนดBเข>าถึง
กลุGมเปÜาหมายได>มากยิ่งขึ้น โดยคอนเทนตBที่ใช>ในการสื่อสาร เปFนการโชวBสัดสGวนของนางแบบของ 
แบรนดB Safari Denim ที่มีรูปรGางเล็ก เหมือนกับกลุGมเปÜาหมาย ทำให>กลุGมเปÜาหมายเกิดความสนใจ 
ในแบรนดBกางเกงยีนสB Safari Denim ซึ ่งเปFนแบรนดBกางเกงยีนสBที ่ผลิตขึ ้นเพื ่อให>กลุ Gมผู >หญิง 
รูปรGางเล็ก ได>มีกางเกงยีนสBที่เหมาะสมกับตัวเอง และเสริมสร>างความมั่นใจให>กับตัวเอง ได>มีชGวงเวลา
ดี ๆ ในทุกกิจกรรม 
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ภาพที่ 5 - 20 แสดงภาพตัวอยGางการสื่อสารการตลาดผGานอนิสตาแกรมของแบรนดB Safari Denim   
    2.3 TikTok เปFนแอปพลิเคชันที ่ได>ร ับความนิยมอยGางมากในปsจจุบัน ซึ ่งการทำ 
คอนเทนตBใน TikTok สามารถเข>าถึงกลุGมเปÜาหมายได>งGาย เน่ืองจากคอนเทนตBใน TikTok จะเปFนคลิป
ที ่ใช>ระยะเวลาในการรับชมไมGนาน ทำให>แนวคิดที ่แบรนดBต>องการนำเสนอ สามารถเข>าถึง
กลุ GมเปÜาหมายได>มากยิ ่งขึ ้น เนื ่องจากจะต>องทำให>คลิปมีระยะเวลาที ่ส ั ้น และกระชับ เพื ่อให>
กล ุ Gมเป ÜาหมายไมGกดข>าม ดังนั ้นคอนเทนตBท ี ่ทางแบรนดB Safari Denim นำเสนอ จะเปFนการ
เปรียบเทียบสิ่งที่มองวGาเล็ก แตGมีความสามารถมากกวGาที่เห็น ซึ่งตรงกับแนวคิดของแบรนดB Safari 
Denim ที่นำเสนอความมั่นใจของผู>หญิงรูปรGางเล็ก และสนุกในทุก ๆ กิจกรรมที่ย่ิงใหญGของตนเอง 
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ลำดับ ภาพ คำอธิบาย เสียง 

1 

 

มดซึ่งเปFนสัตวBที่ตัวเลก็ 
แตGมีพละกำลังมาก 
สามารถยกวัตถุทีม่ี
ขนาดและน้ำหนัก
มากกวGาตัวเองได> 

สนุกสนาน 

2 

 

ผู>หญิงรGางเล็กที่สามารถ
ทำให>คนจำนวนมาก 
สนุกสนาน และมี

ความสุขรGวมไปกบัเธอ 

เพลง
สนุกสนาน 

3 

 

เธอสวมใสGกางเกงยีนสB
แบรนดB Safari Denim 
ที่สามารถใสGได>พอดี 

เหมาะกับผู>หญิงรGางเล็ก 

เพลง
สนุกสนาน 

4 

 

เมื่อสวมใสGกางเกงยีนสB
แบรนดB Safari Denim 
แล>วเธอรู>สึกมั่นใจใน
รูปรGางเล็กของตนเอง

มากย่ิงข้ึน 

เพลง
สนุกสนาน 

5 

 

เมื่อเธอมีความมั่นใจใน
ตัวเอง ทำให>เธอสามารถ

ทำกิจกรรมได>อยGางมี
ประสิทธิภาพ และมี

ความสุขในทุก ๆ 
กิจกรรมที่ทำ 

เพลง
สนุกสนาน 

ภาพที่ 5 - 21 แสดงภาพอยGางคลิปวิดีโอใน TikTok แนวคิด Tiny but Mighty 
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ลำดับ ภาพ คำอธิบาย เสียง 

6 

 

ภาพข>อความที่คGอย ๆ 
ปรากฎแนวคิดการ

สื่อสารการตลาดของ 
แบรนดB Safari Denim 

เพลง
สนุกสนาน 

7 

 

ภาพตราสัญลักษณBของ
แบรนดB Safari Denim 

เพลง
สนุกสนาน 

ภาพที่ 5 - 21 แสดงภาพตัวอยGางคลิปวิดีโอใน TikTok แนวคิด Tiny but Mighty (ตGอ) 
 3. ความปรารถนา (Desire) เปFนขั ้นตอนในการกระตุ >นให>กลุ GมเปÜาหมายเกิดความ
ปรารถนาและต>องการครอบครองสินค>าของแบรนดB Safari Denim ด>วยการสGงเสริมการขาย โดยการ
แจกสินค>าของแบรนดB Safari Denim ผGานการเข>ารGวมกิจกรรมทางโซเชียลมีเดีย ด>วยการโพสตBภาพ
กิจกรรมที ่ชีวิตนี ้ต>องลองลงมือทำสักครั ้ง กับกางเกงยีนสBตัวโปรดของกลุ GมเปÜาหมาย พร>อมติด 
#tinybutmighty #safaridenim ล ุ >นร ับกางเกงย ีนส BของแบรนดB Safari Denim เพ ื ่อเป Fนให>
กลุGมเปÜาหมายเกิดความต>องการในสินค>า โดยการแสดงความมั ่นใจในรูปแบบของตนเอง ซึ่งเปFน
แนวคิดหลักในการสื่อสารการตลาดของแบรนดB Safari Denim 
 4. ตัดสินใจ (Action) เปFนขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อสินค>าของกลุGมเปÜาหมาย ด>วยการ
สร >างประสบการณBร Gวมกับกลุ GมเปÜาหมาย หร ือประสบการณBในการซื ้อส ินค>าของบุคคลอื่น  
เพื่อประกอบการตัดสินใจ ด>วยการทำการสื่อสารการตลาด ดังน้ี  
    4.1. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event) จัดแฟชั่นโชวBการเลGนกิจกรรมโลดโผนของกลุGม
คนรูปรGางเล็ก ที่สวมใสGกางเกงยีนสBของแบรนดB Safari Denim เพื่อให>กลุGมเปÜาหมายเห็นถึงความกล>า
และความมั่นใจในตนเอง และเห็นคุณสมบัติของกางเกงยีนสBแบรนดB Safari Denim ที่สวมใสGสบาย 
เคลื่อนไหวรGางกายได>สะดวก ทำให>สามารถทำกิจกรรมได>อยGางมีประสิทธิภาพ และเปõดลานกว>าง 
เพื่อให>กลุGมเปÜาหมายเข>ารGวมกิจกรรม เกิดความเพลิดเพลินและปลดปลGอยความกล>าของตนเอง
ออกมา 
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    4.2 การทำการตลาดโดยใช>อินฟลูเอนเซอรB (Influencer Marketing) โดยการสGง
สินค>าให>กับอินฟลูเอนเซอรB ที่มีรูปรGางเล็ก กล>าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเปFนผู>ที่มี
อิทธิพลในการกระตุ>นให>ผู>บริโภคเกิดความอยากรู> อยากลอง จนนำไปสูGการเปลี่ยนแปลงความคิด 
และการตัดสินใจซื้อสินค>าและบริการ ด>วยทำการรีวิวสินค>า ให>เห็นถึงคุณสมบัติของกางเกงยีนสBของ
แบรนดB Safari Denim และบอกความรู>สึกที่มีตGอแบรนดBกางเกงยีนสB Safari Denim วGาเปFนแบรนดBที่
เหมาะกับผู>หญิงตัวเล็ก ทำให>มั่นใจในการสวมใสGกางเกงยีนสBมากขึ้น เพื่อให>กลุGมเปÜาหมายเกิดการ
พิจารณาและถูกกระตุ>นจนนำมาสูGการทดลองซื้อสินค>ากางเกงยีนสB Safari Denim และเกิดการซื้อ
สินค>าซ้ำ จนถึงเกิดการบอกตGอในกลุGมลูกค>า 
 
Content Pillar 
 คอนเทนทBที่นำเสนอ จะแบGงออกเปFน 3 สGวน คือ 
 1. Product 25% จะเปFนสGวนที ่เกี ่ยวกับแบรนดB ให>ข>อมูลเกี่ยวกับความเปFนมาของ 
แบรนดBและสินค>าของแบรนดB Safari Denim 
 2. Life Style 50% เปFนการขายสินค>าในรูปแบบของการทGองเที่ยว การอัพเดตแฟช่ัน 
และสอนการแตGงตัวให>เข>ากับรูปรGางของตัวเอง 
 3. Sale & Promotion เปFนการสGงเสริมการขาย การทำกิจกรรมรGวมกับแบรนดBตGาง ๆ  

 
ภาพที่ 5 - 22 แสดงภาพอัตราสGวน Content Pillar ของแบรนดB Safari Denim 
 
 
 
 



49 
 

แผนการดำเนินการสื่อสาร (Communication Plan) 
ตารางที่ 5 - 3 แสดงแผนการดำเนินการสื่อสารของแบรนดB Safari Denim 

สัปดาห+ 
วัน 

อาทิตย+ จันทร+ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร+ เสาร+ 

1  
#1 

9.00 น 
 

#2 
13.00 น. 

 
#2 

17.00 น. 
#3 

11.00 น. 

2  
#1 

9.00 น 
 

#2 
13.00 น. 

 
#2 

17.00 น. 
#3 

11.00 น. 

3  
#1 

9.00 น 
 

#2 
13.00 น. 

 
#2 

17.00 น. 
#3 

11.00 น. 

4  
#1 

9.00 น 
 

#2 
13.00 น. 

 
#2 

17.00 น. 
#3 

11.00 น. 
 
 หมายเหตุ #1 คือ สินค>า #2 คือ Life Style และ #3 คือ Sale & Promotion 
 #1 เน>นการโพสตBในชGวงวันจันทรB ชGวง 9.00 น. เนื่องจากเปFนชGวงของการเดินทางไป
เรียนหรือไปทำงาน เปFนชGวงเวลาที่กลุGมเปÜาหมายจะสามารถรับข>อมูล ข>อเสนอแนะ และคำแนะนำ
จากโซเชียลมีเดียได> 
 #2 เน>นการโพสตBในพุธ ชGวงเวลา 13.00 น. เนื่องจากเปFนชGวงเวลาพักกลางวัน และ
โพสตBในวันศุกรBชGวง 17.00 น. เนื่องจากเปFนชGวงเวลาเลิกงาน กลุGมเปÜาหมายจะใช>สื่อโซเชียลมีเดีย
ระหวGางพักการทำงาน 
 #3 เน>นการโพสตBในวันสุดหยุด ในชGวงสาย เนื่องจากเปFนวันที่พักผGอนจากการทำงาน  
ทำให>กลุGมเปÜาหมายรับสื่อระหวGางการพักผGอนระหวGางวัน 
  
 
 
 
 



 
 

บทที่ 6 
สรุป 

  
 ในปsจจุบัน จากการแพรGระบาดของไวรัสโควิด19 (COVID-19)  ทำให>สถานกาณBธุรกิจ
ตGาง ๆ เกิดการหยุดชะงักตัวลง โดยเฉพาะธุรกิจสินค>าแฟชั่น เนื่องจากผู>บริโภคเลือกใช>เงินมากข้ึน  
แตGกลับมีธุรกิจแฟช่ันกลุGมหน่ึงที่เติบโตข้ึนอยGางสวนกระแสน่ันก็คือ กางเกงยีนสB ซึ่งเปFนสินค>าที่ได>รับ
ความนิยมมาอยGางยาวนาน เนื่องจากสามารถใสGได>หลากหลายโอกาส และมีความคงทน แตGกางเกง
ยีนสBในท>องตลาดทั่วไป ขนาดมาตรฐานความยาวของกางเกงยีนสBจะอยูGที่ 40 นิ้ว – 42 นิ้ว และ 
รอบเอวต้ังแตG 25 น้ิวข้ึนไป เพื่อตอบสนองผู>หญิงไทยสGวนมาก ทำให>ผู>หญิงที่มีรูปรGางเล็ก สGวนสูงและ
รอบเอวน>อยกวGามาตรฐาน เกิดปsญหาในการเลือกสวมใสGกางเกงยีนสBขนาดมาตรฐาน แบรนดB Safari 
Denim เล็งเห็นถึงปsญหานี้ จึงต>องการผลิตสินค>าออกมา เพื่อตอบสนองผู>หญิงที่มีรูปรGางเล็กกวGา
มาตรฐาน ด>วยการสร>างแบรนดBกางเกงยีนสBที่มีขนาดพิเศษ ขนาดความยาว 38 น้ิว รอบเอวต้ังแตG 21 
นิ้วขึ้นไป เพื่อตอบสนองความต>องการของผู>หญิงที่มีรูปรGางเล็ก ให>สามารถมีกางเกงยนีสBที่เหมาะสม
กับตนเองได> เพื่อเปFนการสร>างบุคลิกที่ดีและเปFนการเสริมสร>างความมั่นใจให>กับผู>สวมใสG 
 ผู>จัดทำได>ทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ พบวGากลุGมเปÜาหมายของแบรนดB Safari Denim 
คือ เพศหญิงที ่มีร ูปรGางเล็ก อายุ 20 ปÇ – 30 ปÇ มีปsญหาในการเลือกซื ้อเสื ้อผ>าขนาดมาตรฐาน 
เน่ืองจากมีสGวนสูงและรอบเอวที่น>อยกวGามาตรฐาน ทำให>ไมGมีกางเกงยีนสBที่ขนาดพอดีและเหมาะสม
กับตนเอง โดยกลุGมเปÜาหมายมีความคิดวGา เมื่อสวมใสGกางเกงยีนสBที่เหมาะสมกบัรูปรGางของตนเอง จะ
ชGวยเสริมสร>างความมั่นใจให>ตนเอง สGงผลให>ทำกิจกรรมตGาง ๆ ได>อยGางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 จากที่มาและการศึกษาข>างต>น การสร>างแบรนดB Safari Denim จึงมีวัตถุประสงคBข้ึนเพือ่
สร>างแบรนดBกางเกงยีนสBเอวสูงสำหรับผู>หญิงรูปรGางเล็ก ให>มีเอกลักษณBแตกตGางจากกางเกงยีนสB 
แบรนดBอื่น และเปFนที่รู>จักในตลาด เกิดการสร>างยอดขายให>กับธุรกิจอยGางตGอเน่ือง และเปFน Top of 
mind ของกลุGมเปÜาหมาย 
 แบรนดB Safari Denim ได>ทำการสื่อสารการตลาด ที่สอดคล>องกับการความต>องการของ
กลุGมเปÜาหมาย คือ “Tiny but Mighty” ซึ่งหมายถึง แบรนดBกางเกงยีนสBทรงพเิศษ สำหรับสาวรูปรGาง
เล็ก เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และสนุกกับทุกกิจกรรมที่ยิ่งใหญGของกลุGมเปÜาหมาย โดยนำแนวคิดอยูGใน
กรอบการสื ่อสารเดียวกัน เปFนแกGนหลักในการสร>างแบรนดB ออกแบบชิ้นงานและทำการสื่อสาร
การตลาด ผGานเครื ่องมือตGาง ๆ อาทิเชGน หนังโฆษณา ชGองทางการจัดจำหนGายและการสื ่อสาร  
การสGงเสริมการตลาด เปFนต>น เพื ่อให>เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสื ่อสารไปยังกลุ GมเปÜาหมาย  
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ทำให>แบรนดB Safari Denim เปFนแบรนดBที่กลุGมเปÜาหมายนึกถึงเปFนอับดับแรกเมื่อต>องการซื้อกางเกง
ยีนสBที่ขนาดเหมาะสมกับตนเอง และเกิดการพิจารณาและถูกกระตุ>น จนนำไปสูGการทดลองซื้อสินค>า
จากแบรนดBกางเกงยีนสB Safari Denim เกิดการซื้อซ้ำ และเกิดการบอกตGอในกลุGมเปÜาหมาย ทำให>
สามารถสร>างยอดขายให>ธุรกิจอยGางตGอเน่ือง 
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แบบสอบถามการสร้างแบรนด์กางเกงยีนส์เอวสูงสำหรับผู้หญิง Safari Denim 
คำชี้แจง:  แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา 803402 เตรียมจุลนิพนธ์ ของ น.ส. ชนากานต์  
สิริลัคนานันท์ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกการสื่อสารเชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง
แบรนด์กางเกงยีนส์เอวสูงสำหรับผู้หญิง Safari Denim ประกอบด้วย 4 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ปัญหาในการสวมใส่กางเกงยีนส์ 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ 
 ส่วนที่ 4 มุมมองของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแบรนด์ Safari Denim 
สGวนที่ 1 ข>อมูลโดยทั่วไปของผู>ตอบแบบสอบถาม 
 - ช่ือ อายุ สGวนสูง น้ำหนัก สัดสGวน อาชีพ รายได> 
 - กิจกรรมที่ทำในแตGละวัน และกิจกรรมที่ทำเวลาวGาง 
 - สื่อที่ใช>อยูGบGอยสุด ชGวงเวลาที่ใช>สื่อ 
 - ชGองทางในการเลือกซื้อสินค>า 
สGวนที่ 2 ปsญหาในการสวมใสGกางเกงยีนสB 
 - ปsญหาในการเลือกซื้อและการสวมใสGกางเกงยีนสB 
สGวนที่ 3 ปsจจัยที่มีผลตGอการเลือกซื้อกางเกงยีนสB 
 - ปsจจัยที่มีผลตGอการเลอืกซื้อกางเกงยีนสB (ทรง ราคา เน้ือผ>า แบรนดB ชGองทางในการซื้อ
สินค>า) 
 - อิทธิพลที่มีผลตGอการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนสB 
 - โอกาสที่จะสวมใสGกางเกงยีนสB 
 - ทGานคิดวGาการสวมใสGกางเกงยีนสBที่เหมาะสมกับตัวเอง มีความสำคัญหรือไมG  
 - กางเกงยีนสBมีบทบาทและความสำคัญอยGางไร 
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