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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา รูปแบบธุรกิจและแผนการบริหารจัดการ กลยุทธ์ทาง
การตลาด ปัจจัยแห่งความส าเร็จและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ การวิจัย
ครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์จ านวน 8 ราย และผู้บริโภคจ านวน 7 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
และน าข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนา
ความ 

 ผลการศึกษา พบว่า 1) ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
ประเภทค้าปลีก เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว มีการก าหนดกระบวนการในการด าเนินธุรกิจ 2) 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความแตกต่าง ก าหนดราคาโดยค านึงถึง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และก าลังซื้อของผู้บริโภค เลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง ให้
ความส าคัญกับการบอกต่อของผู้บริโภค 3) ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจนั้นมาจากคุณภาพและความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ การเอาใจใส่ผู้บริโภค และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 4) ผู้บริโภคมีแรงจูงใจใน
การซื้อมาจากผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่หาข้อมูลสินค้าด้วยตนเอง โดยกลยุทธ์ทางการตลาดนั้นมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภค ผลการศึกษา ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกันต่อไป 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study business models and management 
plans,  marketing strategies, key success factors, and consumer behaviors of purchasing 
clothes through online social networks. This research was qualitative research. Data were 
collected from a sample of 8 clothes entrepreneurs through online social network and  7 
consumers who purchased clothes through social network. In-depth interview was used 
as a method to collect data. Data obtained were them analyzed to generate conclusions 
and to present results of this study in the descriptive form. 

 The results of this study showed that: 1) online clothes sale mostly was retail 
business; the business was sole proprietorship. 2) the marketing plans of the sample 
entrepreneurs mostly focused on product quality and differentiation, pricing based on 
product quality and consumer purchasing power, popular social network as their product 
presentation, convenient method of delivery  and payment, and word-of-mouth. 3) key 
success factors came from product quality and differentiation, care for consumers, and 
characteristics of entrepreneurs. 4) the sample consumers had  their purchasing incentive 
from the product; they mostly searched for information by themselves from social 
networks. Marketing strategies influenced consumer satisfaction. The results, conclusions, 
and suggestions of this study would be used as guidelines for managing clothes business 
through online media and similar business.   
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บทน า 

 สื่อสังคมออนไลน์นั้นในปัจจุบันแม้ว่าจะยังไม่ครอบคลุมผู้ใช้จ านวนมากเหมือนโทรทัศน์ 
วิทยุ แต่เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วและตลอดเวลา อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แต่ถึงแม้ว่าสื่อ
สังคมออนไลน์จะยังถูกจ ากัดด้วยจ านวนคนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตของไทยซึ่งยังถือว่ามีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบ
กับจ านวนประชากรทั้งหมดของประเทศไทย และกระจุกตัวอยู่ที่ประชากรในเมืองใหญ่เท่านั้น อย่างไรก็
ตามสื่อสังคมออนไลน์ก็ยังคงได้เปรียบในเรื่องของความรวดเร็วเพราะธุรกิจสามารถสื่อสารถึงผู้บริโภคได้
โดยตรงทันทีตลอดเวลา สื่อสังคมออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะมี
ความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อออนไลน์มากขึ้นแทนที่สื่อดั้งเดิม โดย
ปัจจุบันนั้นคนอายุน้อยใช้เวลาดูโทรทัศน์ลดลง โดยอยู่กับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือมากขึ้น และด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออ านวยให้การสื่อสารออนไลน์มีความรวดเร็ว
และรองรับปริมาณข้อมูลได้มากขึ้นไปอีก ส่งผลให้ในอนาคตข้างหน้าคนส่วนใหญ่จะยิ่งใช้เวลาอยู่กับ
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือมากขึ้นไปอีก ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้โลกของสื่อสังคมออนไลน์ขยายตัว
เพ่ิมข้ึน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด, 2555) 

สื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับธุรกิจ เช่น ช่วยให้ธุรกิจ
ขนาดเล็กที่ไม่มีก าลังทรัพย์เพียงพอส าหรับการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์มีช่องทางทางการตลาด ช่วยให้
ธุรกิจที่มีสินค้าและบริการหลากหลายแบ่งท าการตลาดกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้ด้วยต้นทุนต่ า ท าให้ใน
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลักของธุรกิจเกิดขึ้นอย่าง
มากมายทั้งที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มตัวและผู้ที่ประกอบธุรกิจเป็นอาชีพเสริม ซึ่งธุรกิจที่ได้รั บความ
นิยมคือการขายสินค้าแฟชั่นต่างๆ อาทิเช่น เสื้อผ้าและเครื่องประดับ ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(พนาลี กุลยานนท์, 2556) 

เสื้อผ้าแฟชั่น เป็นสินค้าที่นิยมส าหรับคนรักการแต่งตัว ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในกลุ่มผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม ทั้งนักเรียน นักศึกษา หรือส าหรับวัยท างาน เสื้อผ้าแฟชั่นนั้นจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยม ธุรกิจขายเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากเริ่มต้นง่ายใช้เงินลงทุน
ไม่มาก และในปัจจุบันมีแหล่งจ าหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นในราคาส่งมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เสื้อผ้าแฟชั่นเป็นสินค้าท่ีมีก าลังการซื้อสูง จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการจะเข้ามาท าธุรกิจประเภทนี้
และช่องทางการจัดจ าหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นที่นิยมในปัจจุบัน คือ ช่องทางออนไลน์ ในปัจจุบันมีผู้ที่สนใจเข้า
มาสู่ธุรกิจนี้เป็นจ านวนมาก จึงท าให้เกิดการแข่งขันท่ีรุนแรง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555) 

ผู้วิจัยเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เมื่อพบว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์
นอกจากจะมีประโยชน์ในแง่การติดต่อสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ในสังคมแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้าน
ธุรกิจอย่างมหาศาลอีกด้วย จึงท าให้เกิดความสนใจในธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
ได้เริ่มต้นท าการศึกษา เพ่ือที่ผู้วิจัยและผู้ที่สนใจจะสามารถน าข้อมูลความรู้ที่ได้ท าการศึกษาในครั้งนี้ทั้งใน
ด้านแนวทางในการบริหาร กลยุทธ์ทางการตลาด และแนวคิดต่างๆ ที่น ามาใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการ
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แข่งขันสูง รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค มาใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจเพ่ือให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษารูปแบบธุรกิจและแผนการบริหารจัดการธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและทบทวนทฤษฎีต่างๆเพ่ือน ามาเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ธุรกิจร้านขายเสื้อผ้า
ออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จุดแข็งของธุรกิจนี้คือ ความหลากหลายของ
สินค้า ราคาจ าหน่ายต่อหน่วยไม่สูง การมีต้นทุนในการด าเนินการต่ า และแหล่งซื้อเสื้อผ้าราคาส่งหาง่าย 
ส่วนจุดอ่อนคือสินค้ามีการลอกเลียนแบบได้ง่าย อาจจะขายได้เฉพาะลูกค้าบางกลุ่มเท่านั้น การเตรียม
ความพร้อมส าหรับเริ่มต้นท าธุรกิจเริ่มจากข้อมูลพ้ืนฐาน คือศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า  ติดตามกระแส
แฟชั่น ท าความเข้าใจในระบบธุรกิจซื้อขายออนไลน์ จากนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร้านค้า
ออนไลน์ เลือกประเภทเว็บไซต์ ตั้งชื่อโดเมนของร้านค้า จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดบัญชี
เงินฝากธนาคารส าหรับโอนเงินค่าสินค้า และจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดที่ส าคัญอ่ืนๆ บนเว็บไซต์ 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2555)  

แนวความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคม
ออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความต้องการทางสังคมในกลุ่มคนที่มีความ
สนใจร่วมกัน (Charungjirakiat , 2012) เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ให้บริการตามเว็บไซต์สามารถแบ่ง
ขอบเขตตามการใช้งานโดยดูที่วัตถุประสงค์หลักของการเข้าใช้งาน เช่นใช้ในการประกาศตัวตน แสดง
ผลงาน เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารซึ่งกันและกัน หรือเพ่ือการประกอบอาชีพเป็นต้น 

แนวความคิดด้านรูปแบบธุรกิจ การด าเนินธุรกิจการค้าในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ 
ซึ่งผู้ท าธุรกิจควรเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจการ เงินทุน ความรู้ความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจ เพ่ือให้การประกอบธุรกิจนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์  O.C. Ferrel และ Geoffrey Hirt (2005 : 85) 
ได้แบ่งรูปแบบธุรกิจไว้ 3 รูปแบบ คือ กิจการเจ้าของคนเดียว , ห้างหุ้นส่วน และ บริษัทจ ากัด ฉัตยาพร 
เสมอใจ (2552 : 20) ได้จ าแนกประเภทของธุรกิจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  การบริการ, การค้าปลีก, 
การค้าส่ง และ การผลิต  

แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารหมายถึง การด าเนินการในกิจกรรม
ต่างๆ ในองค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การได้ตั้งเป้าหมายไว้ (วิเชียร วิทยอุดม, 2551)  
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ภาระหน้าที่เบื้องต้น 4 ประการของการบริหารจัดการ มีขั้นตอนคือ (Samuel C.Certo , 2007) การ
วางแผน การจัดองค์การ การชี้น า และ  การควบคุม โดย Robert L. Katz (กล่าวถึงใน Samuel C.Certo 
, 2007) กล่าวไว้ว่าทักษะส าคัญ 3 ประการเพ่ือความส าเร็จในการบริหารจัดการ ได้แก่ 1. ทักษะด้าน
เทคนิค การใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน 2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 3. 
ทักษะด้านความคิด ความสามารถในการเข้าใจองค์การโดยรวม  

แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด 1. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด  แบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท คือ สิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกิจ โดยท าออกมาในรูปแบบของการวิเคราะห์ 
SWOT เพ่ือหาโอกาสทางการตลาด และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป 2. การวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ คือ วิธีการที่ผลิตภัณฑ์ถูกจ ากัดความโดยผู้บริโภค (Kotler and Armstrong อ้างถึงโดย สุวิมล 
แม้นจริง : 2546) ยกตัวอย่างเช่นในตลาดรถยนต์ วอลโว่เป็นรถที่ให้ความปลอดภัยสูง เบนซ์เป็นรถที่
หรูหรา เป็นต้น 3. กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ คือการมีสินค้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ราคา คือขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะ
มองเห็นว่าคุ้ม การจัดจ าหน่าย คือกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อเพ่ือให้ความสะดวก และ
การส่งเสริมการตลาด คือการจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง (เสรี วงษ์
มณฑา : 2542) 

แนวความคิดด้านปัจจัยสู่ความส าเร็จ  (Key Success Factor) ผู้บริหารในแต่ละองค์กร
จะต้องสามารถระบุปัจจัยแห่งความส าเร็จในอุตสาหกรรมที่ตนแข่งขัน เพราะจะเป็นตัวก าหนดแนวทางกล
ยุทธ์ (อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์ , 2552) องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการท าร้านออนไลน์ให้ส าเร็จมีดังนี้ 1. ศึกษาให้
ดีว่าควรขายอะไรจึงจะมีคนซื้อ 2. ควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าที่ขาย 3. ตั้งชื่อร้านค้าให้เป็นที่
จดจ าง่าย 4. ควรจัดการส่งเสริมการขายเพ่ือดึงดูดความสนใจจากลูกค้า และเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
ไปในตัว 5. ต้องท าให้ลูกค้าม่ันใจว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ามีความปลอดภัย  (พนาลี กุลยานนท์ : 2556) 

แนวความคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค  Kotler (1994) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภค ท าการค้นหา  การคิด การซื้อ การใช้ และการ
ประเมินผลในการซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งคาดว่าสามารถตอบสนองความต้องการของเขา  ค าถามที่ใช้เพ่ือ
ประกอบการค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6 Ws และ 1H  ซึ่งประกอบด้วย What?  Why?  
Who?  When?   Where? และ How? สุวิมล แม้นจริง (2546 : 151) กล่าวว่าผู้บริโภคมีกระบวนการการ
ตัดสินใจซื้อ เริ่มจาก การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก และแสดงออกโดยการ
ตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ  

วิธีการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย  

การวิจัยนี้ เป็นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ร่วมกับการสังเกตการณ์ 
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(Observation) การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) ท า
การส ารวจผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคที่เลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
พฤติกรรมผู้บริโภคและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและเกณฑก์ารคัดเลือก 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งได้มีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค
ที่เลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเลือกผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจนี้มาแล้วไม่ต่ า
กว่า 1 ปี เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะมีแนวคิดหรือกลยุทธ์ที่สามารถท าให้กิจการของตนประสบ
ความส าเร็จและอยู่รอดได้ภายใต้การแข่งขันที่สูง โดยได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการจ านวน 8 ราย ส่วน
ผู้บริโภคท่ีท าการสัมภาษณ์นั้นเลือกสัมภาษณ์ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องท าให้ผู้วิจัยสามารถศึกษาถึงความต้องการ และสิ่งจูงใจที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมการซื้อ โดยได้สัมภาษณ์ผู้บริโภคจ านวน 7 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักโดยมีเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างแนวค าถาม
เพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกโดยแนวทางในการ
สัมภาษณ์นั้นจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ขึ้นมา 2 ฉบับ ส าหรับ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

การตรวจสอบข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ( Data 
Triangulation) เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือไม่ 
เป็นการตรวจสอบแหล่งข้อมูลในเรื่องเวลา สถานที่ และบุคคล ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบข้อมูล
ใน 2 รูปแบบโดยรูปแบบแรกผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ในแต่ละ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจะถูกน ามาเชื่อมโยงเพ่ือประมวลและวิเคราะห์ว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันทั้งภายใน
และระหว่างกลุ่ม แต่ละกลุ่มหรือไม่ กรณีข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มีความขัดแย้งไม่ตรงกันกับข้อมูลที่ได้
จากผู้ให้สัมภาษณ์คนใดคนหนึ่ง ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ไปสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลอ่ืนถึงประเด็นดังกล่าวอีก 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล ในด้านเวลาและสถานที่ผู้วิจัยใช้วีธีการสุ่มสัมภาษณ์ซ้ า
โดยเปลี่ยนเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้จะ
เปลี่ยนเวลาและสถานที่สัมภาษณ์ โดยในรูปแบบที่สองผู้วิจัยได้ใช้การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้แก่ 
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การส ารวจเอกสาร งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมน าความรู้และข้อมูลที่ได้มากลั่นกรอง วิเคราะห์
และเปรียบเทียบกับข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล หากข้อมูลที่ได้มีความขัดแย้งหรือ
ขาดความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจะด าเนินการค้นคว้าและตรวจสอบเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการยืนยันและหาข้อสรุป
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการสัมภาษณ์ครบแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 1) ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลน ามาตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูล 2) วิเคราะห์เนื้อหา ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3) วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลที่ได้จาก
การรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 4) สรุป
ผลการวิจัยน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนาความดังประเด็นต่อไปนี้ รูปแบบลักษณะธุรกิจและแผนการ
บริหารจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาด ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และ พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค 

การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลและบทบาทผู้วิจัย 
 ผู้วิจัยได้ค านึงถึงจรรยาบรรณผู้วิจัยและพิทักษ์สิทธิตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเก็บข้อมูล 

จนกระท่ังน าเสนอผลงานการวิจัย ดังนี้ 
1.  ผู้วิจัยแนะน าตัวแก่ผู้ให้ข้อมูลว่า เป็นนักศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งแนวค าถามที่จะใช้ในการ
สัมภาษณ์ 

2.  ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย รวมทั้งขออนุญาต
บันทึกข้อมูล โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์ 

3.  ผู้วิจัยได้บอกผู้ให้ข้อมูลทราบว่า ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะน าไปใช้เพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตเท่านั้นผู้วิจัยจะไม่น าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ดังกล่าวโดยเด็ดขาด และหากผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกที่จะตอบในค าถามใด ผู้ให้ข้อมูลสามารถปฏิเสธในการ
ตอบค าถามดังกล่าวได้ตลอดเวลา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์”  
ได้ศึกษาถึงรูปแบบธุรกิจแผนการบริหารจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาด ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจ
เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  สามารถน าผลการศึกษามาวิเคราะห์สรุปผลและอภิปราย ดังต่อไปนี้ 
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1. รูปแบบธุรกิจและแผนการบริหารจัดการธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
1.1 รูปแบบธุรกิจ 
การประกอบธุรกิจนั้นอาจท าได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีก การค้าส่งและ

การผลิต โดยทั่วไปธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์รูปแบบธุรกิจที่นิยมมากที่สุดจะเป็น
รูปแบบธุรกิจการค้าปลีก คือการรับสินค้าจากแหล่งต่างๆ มาจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค ทั้งในรูปแบบที่มีการ
เก็บสต็อกสินค้าและแบบที่รับค าสั่งซื้อก่อนแล้วจึงน าสินค้ามาจ าหน่าย ที่เรียกว่าการพรีออเดอร์ โดย
ผู้ประกอบการจะได้รับก าไรจากส่วนต่างราคา ซึ่งธุรกิจรูปแบบนี้มีความสะดวกในการจัดตั้ง และใช้ต้นทุน
ในการด าเนินงานไม่มากนัก อีกทั้งยังมีความเสี่ยงในการด าเนินงานน้อยที่สุดด้วย “เสื้อผ้าที่ขายอยู่จะมี
แหล่งรับมาขายค่ะ ก็มไีปรับมาจากตามจตุจักรอ่ะค่ะ เราก็จะไปซื้อร้านส่งที่เรารับมาประจ า เพราะว่า ส่วน
ใหญ่จะดูเนื้อผ้าค่ะ” (ผู้ประกอบการเสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับผู้ชาย, 2558) ในส่วนของผู้ประกอบการมีความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือมีเงินทุนมากพอจะประกอบธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจการผลิตและจ าหน่าย นั่นคือ
การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าในตราสินค้าของตนเองและจัดจ าหน่ายผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
นั่นหมายถึงการที่ผู้ประกอบการมีช่างฝีมือหรือมีเครื่องจักรในการตัดเย็บของตนเอง “เสื้อของร้านผมตัดเอง
ครับเพราะธุรกิจของผมมีโรงทอ โรงเย็บ มีสกรีน ท าเองทุกอย่างครับครบวงจรเลย” (ผู้ประกอบการเสื้อผ้า
แนวร็อค, 2558) ซึ่งธุรกิจรูปแบบนี้จะต้องแบกรับต้นทุนและความเสี่ยงที่มากขึ้นแต่ก็สามารถสร้างก าไร
ให้กับธุรกิจได้มากขึ้นเช่นกัน โดยที่ผู้ประกอบการในบางส่วนเลือกใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างการค้า
ปลีกและการผลิตโดยที่นอกจากจะผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายเองแล้วยังมีการรับสินค้าจากแหล่งต่างๆ มา
จ าหน่ายควบคู่ไปเพ่ือให้มีสินค้าที่หลากหลายและต่อเนื่อง  “เสื้อผ้าที่ร้านมีทั้งรับมาด้วยและก็ตัดเอง ส่วน
ใหญ่จะเป็นรับมาเพราะการตัดค่อนข้างใช้เวลา” (ผู้ประกอบการเสื้อผ้าแฟชั่นแนวกุ๊กกิ๊ก, 2558) สอดคล้อง
กับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2552 : 20) กล่าวถึงการรูปแบบธุรกิจไว้ว่านอกจากข้อจ ากัดลักษณะของแต่ละ
อุตสาหกรรมแล้ว โดยทั่วไปการประกอบธุรกิจจะต้องศึกษาความพร้อมของทรัพยากร เช่น เงินทุน แรงงาน 
เครื่องจักร และวัตถุดิบ ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างข้อจ ากัดในการลงทุน 

1.2 กระบวนการในการด าเนินธุรกิจ 
ในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดๆ ก็ตามจ าเป็นจะต้องมีกระบวนการใน

การด าเนินธุรกิจ  ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ถึงแม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กก็จ าเป็น
จะต้องมีกระบวนการในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ เริ่มต้นจากการ
วางแผน ตั้งแต่การเริ่มวางแนวทางของกิจการว่าจะท าการขายเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทใด กลุ่มเป้าหมายจะ
เป็นคนกลุ่มไหน เลือกแหล่งสินค้าที่ไว้ใจได้ มีสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ และต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายส่ง
หรือเจ้าของวัตถุดิบด้วย มีการก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสมท าให้มีสินค้าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ตลอดเวลาและในขณะเดียวกันต้องไม่มีสินค้าคงคลังที่มากเกินไปเนื่องจากสินค้า
แฟชั่นจะล้าสมัยอย่างรวดเร็ว “เราจะไม่ได้เป็นคนที่สต๊อกของเยอะเนื่องจากพ้ืนที่จ ากัด แต่ว่าพอรับออร์
เดอร์มา พอเราดูศักยภาพแล้วว่าตัวนี้มันน่าจะขายได้เยอะเราก็คุยจะกับซัพฯ (Supplier) เราเลยว่าให้เก็บ
สินค้าเผื่อไว้เลย เพราะลูกค้าเดี๋ยวนี้รอไม่ได้เลย เวลาต้องเป๊ะๆ”  (ผู้ประกอบการเสื้อผ้าแฟชั่นแนวกุ๊กกิ๊ก, 
2558) หลังจากนั้นจะต้องออกแบบการน าเสนอสินค้าให้มีความน่าสนใจและค าอธิบายข้อมูลสินค้าที่เป็น
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของลูกค้าและน าเสนอผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ครอบคลุมลูกค้าเป้าหมาย
มากที่สุด เมื่อขายสินค้าได้จะต้องมีแผนการจัดส่งที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย หากมีเหตุฉุกเฉินหรือสิ่ง
ที่ไม่ได้คาดคิดเช่นสินค้าขาดตลาดไม่สามารถส่งให้ถึงมือผู้บริโภคได้ทันภายในเวลาที่ก าหนด หรือสินค้ามี
ปัญหาเช่นช ารุด หรือคุณลักษณะไม่ตรงตามที่ได้โฆษณาไว้เช่นสี หรือขนาดไม่ถูกต้องอาจต้องมีแผนฉุกเฉิน
ไว้เพ่ือรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ “ปัญหาเรื่องไซส์ไม่ตรงกับการขอส่งคืนสินค้าเนี่ยปกติจะวัดไซส์ไว้และจะ
ลงไซส์ไว้ ก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นต าหนิจะเป็นอะไรที่สกรีนมาหมดแล้วแน่นอน การตรวจต าหนิเนี่ย
เหนื่อยนะ แต่ก็ท าให้เราไม่ต้องมาแก้ปัญหาที่มันจะเกิด”  (ผู้ประกอบการเสื้อผ้าแฟชั่นแนวอินดี้, 2558) 
และสุดท้ายจะต้องมีการส ารวจความต้องการของลูกค้า โดยจากการสอบถาม การสังเกต หรือการติดตาม
ข่าวสารเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงการวางแผนในครั้งต่อๆ ไป ซึ่งสอดคล้องกับ Samuel C.Certo (2007) 
ได้กล่าวถึง “การวางแผน รวมถึงการก าหนดหน้าที่การงานที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
การร่างรูปแบบงานว่าควรด าเนินการอย่างไร และก าหนดว่าจะด าเนินงานเมื่อไร กิจกรรมของการวางแผน
เน้นที่การบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารจะวางแนวทางอย่างชัดเจนว่าองค์การจะต้องท าเช่นไรเพ่ือประสบ
ความส าเร็จไว้ในแผนการด าเนินงานของพวกเขา”  

2. กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ 
กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์นั้นถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์หลักที่ส าคัญที่สุดของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น

ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูง การเข้ามาในธุรกิจสามารถท าได้ง่าย 
ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและการ
สร้างจุดเด่นของร้านค้า เช่นการน าสินค้าที่ไม่สามารถหาซื้อจากร้านค้าทั่วไป หรือหาซื้อได้ยากมาจ าหน่าย 
หรือการสร้างธีมของร้านให้มีความเป็นเอกลักษณ์เพ่ือเจาะตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และการใส่ใจในคุณภาพ
ของสินค้าที่จ าหน่าย จะท าให้กิจการมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์มักต้องการสิ่งที่มีความแตกต่าง ไม่สามารถหาซื้อได้จากร้านค้าทั่วๆไป หรือหาซื้อ
ได้ยาก “ขายเสื้อผ้าแฮนด์เมดค่ะ ส่วนใหญ่จะเหมาะกับวัยรุ่นมากกว่า แนวๆค่ะ เพราะหนูท ามานานแล้ว 
พอไปเซิร์จในกูเกิ้ลก็จะเจอของหนูเป็นคนแรกเลยค่ะ เป็นของมีลักษณะเฉพาะ ไม่เหมือนใคร ” 
(ผู้ประกอบการสินค้าแฮนด์เมด, 2558) กิจการที่มีจุดเด่นหรือรูปแบบเฉพาะของร้าน จะท าให้ลูกค้าเกิด
ความสนใจ เมื่อสนใจแล้วท าการทดลองซื้อ หากสินค้านั้นสามารถสร้างอรรถประโยชน์และความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าได้ลูกค้าจะเกิดการเรียนรู้และเกิดการซื้อซ้ าหรือบอกต่อประสบการณ์ให้กับบุคคลอ่ืนๆ 
สอดคล้องกับ สุวิมล แม้นจริง (2546) ที่ได้กล่าวว่า ทั่วไปแล้วผู้บริโภคจะเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้
คุณค่าสูงสุด สิ่งส าคัญคือการท าความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
และมอบคุณค่าท่ีเหนือกว่านั้นให้กับผู้บริโภค โดยการพยายามสร้างข้อเสนอที่มีความแตกต่าง และส่งมอบ
ให้กับลูกค้าด้วยคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ธุรกิจสามารถสร้างความแตกต่างในด้านต่างๆ ได้แก่  ความ
แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ ด้านบุคลากร ด้านช่องทาง และด้านภาพลักษณ์  

 



 

 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   5-97 

2.2 ด้านราคา 
เนื่องจากเป็นธุรกิจการจ าหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น ดังนั้นผู้บริโภคสินค้าประเภทนี้จะอยู่ในกลุ่ม

วัยรุ่น ตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย ไปจนถึงกลุ่มคนที่เริ่มท างานใหม่ๆ ผู้ป ระกอบการ
ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เลือกที่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคา โดยการตั้ง
ราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า แต่ไม่แพงเกินไป พอเหมาะกับผู้บริโภคท่ีเป็นวัยรุ่น ตั้งแต่ช่วงมัธยม
ปลาย จนถึงวัยเริ่มต้นท างาน ซึ่งยังมีรายได้ไม่มากนัก ท าให้สามารถตัดสินใจซื้อได้ในทันที “คือเราเน้นที่
ขายราคาไม่แพง พอเห็นราคานี้ซื้อได้เลยไม่ต้องคิดเยอะ แล้วก็เราขายไม่แพงมากเพ่ือที่เราจะได้โวลุ่มเยอะ
ค่ะราคาเริ่มต้นประมาณ 450 เคยขายแพงสุดอยู่ที่ 1,590 ค่ะตามคุณภาพตามเนื้อผ้า” (ผู้ประกอบการ
เสื้อผ้าแฟชั่นแนวกุ๊กกิ๊ก, 2558) ซึ่งโดยเฉลี่ยราคาที่ผู้บริโภคสามารถยอมรับได้ หรือสามารถตัดสินใจซื้อได้
ในทันทีอยู่ที่ 300-500 บาท ดังนั้นกิจการจึงควรน าสินค้าที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับการตั้งราคา 300 -500 
บาทนี้มาจ าหน่ายเป็นหลัก และอาจเพิ่มสินค้าระดับราคาอ่ืนๆ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า และในการตั้ง
ราคาที่ดีควรสามารถท่ีจะยืดหยุ่นได้ สอดคล้องกับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2552) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านราคาว่า ผู้บริโภคจะท าการเปรียบเทียบหากมูลค่าของสินค้าสูงกว่าหรือเหมาะสมกับ
ราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจะต้องค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ 1) การ
ยอมรับของผู้บริโภคในมูลค่าผลิตภัณฑ์ว่าสูงหรือเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น  2) ต้นทุนผลิตภัณฑ์และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 3) การแข่งขันในตลาด 4)  ปัจจัยอื่นๆ เช่น กลยุทธ์การตั้งราคาของคู่แข่งขัน 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ในการประกอบธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่

ส าคัญคือเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันนี้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้กันมาก
ที่สุดในประเทศไทยได้แก่ เฟสบุ๊ค , อินสตาแกรม และ ไลน์ ซึ่งในแต่ละเครือข่ายจะมีคุณสมบัติที่แตกต่าง
กัน เนื่องจากผู้บริโภคมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์หลายรูปแบบ กิจการควรมีช่องทางการน าเสนอ
สินค้าให้ครอบคลุมทุกเครือข่าย และใช้ประโยชน์จากแต่ละเครือข่ายให้มากที่สุดเพื่อสร้างโอกาสในการขาย 
สอดคล้องกับ พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554)  พบว่าความคิดเห็นด้านส่วนประสมการตลาดที่ประกอบการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมในระดับมาก  

ในด้านช่องทางการช าระเงินผู้ประกอบการเลือกใช้วิธีการโอนเงินผ่านทางธนาคาร โดย
ผู้ประกอบการเลือกเปิดบัญชีกับธนาคารใหญ่ที่มีผู้ใช้จ านวนมาก ผู้ประกอบการมักเปิดบัญชีไว้อย่างน้อย 2 
ธนาคารเพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกในการโอนเงิน “เรามี 3 แบงค์หลักๆค่ะ คือ K-bank 
, SCB แล้วก็ BBL แต่เดี๋ยวนี้เริ่มมาถามเยอะว่ามีกรุงไทยมั้ยในอนาคตน่าจะเปิดเพ่ิม”  (ผู้ประกอบการ
เสื้อผ้าแฟชั่นแนวกุ๊กกิ๊ก, 2558) 

ในการจัดส่งสินค้าช่องทางจัดส่งสินค้าได้รับความนิยมมากที่สุดคือทางไปรษณีย์ เนื่องจาก
มีค่าใช้จ่ายไม่สูงนักและมีระบบการลงทะเบียนที่ท าให้สามารถติดตามสถานะในการจัดส่งสินค้าได้ทาง
อินเตอร์เน็ตเมื่อจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์แล้วผู้ประกอบการจะต้องแจ้งรหัสการส่งให้กับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้า
สามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ โดยการจัดส่งสินค้าผู้ประกอบการอาจใช้การส่งเป็นรอบเพ่ือให้ง่ายต่อ
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

การบริหารจัดการ ซึ่งจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน ส าหรับการจัดส่งสินค้าปริมาณมากๆ ไปยัง
พ้ืนที่ต่างจังหวัด อาจใช้วิธีการส่งโดยรถตู้ หรือรถทัวร์เพื่อเป็นการประหยัดค่าจัดส่ง “ถ้ามีคนมาสั่งทางเพจ
ก็จะส่งทางไปรษณีย์ EMS ครับ ผมส่งแทบทุกวันเลยครับเพ่ือเป็นการลดไม่ให้เป็นดินพอกหางหมูครับ
เพราะเราจะเน้นไปรษณีย์เยอะครับ มีร้านนึงที่เค้าสั่งประจ า คือจะส่งไปที่ภูเก็ต เจ้านี้จะพิเศษหน่อย คือจะ
ส่งทางรถตู้ รถด่วน” (ผู้ประกอบการเสื้อผ้าแนวร็อค, 2558) 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ในการท าธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งมีการแข่งขันสูง กลยุทธ์ที่มี

ความจ าเป็นต่อการแข่งขันคือการส่งเสริมการตลาด โดยกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดที่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้ความส าคัญได้แก่ การบอกกันแบบปากต่อปากของ
ผู้บริโภค โดยที่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและทดลองใช้แล้วเกิดความพึงพอใจมีแนวโน้มที่จะบอกต่อและแนะน า
เพ่ือนให้เข้ามาชมสินค้าของกิจการ โดยเฉพาะหากผู้ใช้สินค้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงก็ยิ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของกิจการและสินค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งในที่นี้การบอกกันแบบปากต่อปากนั้นคือการแชร์ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปให้ความคิดเห็นต่อร้านค้าหรือสินค้า หรือการน าสินค้ามารีวิว คือการ
ทดลองใช้สินค้าแล้วถ่ายรูปขณะใช้สินค้าและแสดงความคิดเห็น เป็นช่องทางหนึ่งส าหรับผู้บริโภคที่มีความ
สนใจในสินค้าจะเข้ามาหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อ “วิธีที่ท าให้คนมาติดตามเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบปาก
ต่อปาก โชคดีที่เพ่ือนๆ จะเป็นคนที่ดังหน่อยเป็นเซเล็บในไอจีเขาก็รีวิวให้คนก็เข้ามาฟอลโลว์กันเยอะค่ะ 
เหมือนกับเป็นลูกโซ่มากกว่าค่ะ” (ผู้ประกอบการสินค้าแฮนด์เมด, 2558) สอดคล้องกับการศึกษาของ ฤทธิ์
ฤชา ชาญเชี่ยว (2556) พบว่า ธุรกิจได้ให้ความส าคัญกับการพูดปากต่อปาก จากลูกค้าคนหนึ่งไปยังลูกค้า
อีกคนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ผู้ขายจึงมีการจัดรายการส่งเสริมขายเพ่ือกระตุ้นการพูดปากต่อปากของลูกค้า แต่ถึง
กระนั้นการโฆษณาสินค้าก็ยังมีความส าคัญเนื่องจากเป็นช่องทางที่จะท าให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
ฉะนั้นการใช้พ้ืนที่โฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ก็ยังมีความจ าเป็น หากกิจการต้องการให้ผู้บริโภครู้จักหรือ
พบเห็นเป็นจ านวนมากก็ควรที่จะใช้บริการโฆษณาเพราะจะท าให้มียอดขายที่มากขึ้น “เพ่ือให้เข้าถึงคนง่าย
คือผมจะซื้อโฆษณาก่อนให้คนเจอเยอะๆ ให้คนเห็นเยอะที่สุดแล้วก็พอคนเห็นเยอะก็จะเกิดการจดจ า พอ
จดจ าแล้วคนจะเข้าถึงแบรนด์เราง่ายครับ” (ผู้ประกอบการเสื้อผ้าแนวร็อค, 2558) นอกจากนั้นแล้วกลยุทธ์
การส่งเสริมการขายเช่นการลดราคา หรือการยกเว้นค่าบริการจัดส่งสินค้า เมื่อซื้อสินค้าครบตามจ านวนที่
ก าหนด จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และท าให้เกิดการซื้อในปริมาณที่มากขึ้นอีก
ด้วย “มีท าเป็นโปโมชั่นรายเดือนถ้าอย่างซื้อ 1 ชิ้น เราก็ส่งฟรีลงทะเบียน ซื้อ 3 ชิ้นขึ้นไป ก็ส่งฟรี EMS ถ้า
ซื้อ 8 ชิ้น สามารถเลือกชุดในร้านฟรี 1 ชุด” (ผู้ประกอบการสินค้าพรีออเดอร์, 2558) โดยผู้ประกอบการ
จะต้องพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสม ซึ่งพบว่าธุรกิจส่วนใหญ่ได้ใช้
เครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดทั้งหลายนี้เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน สอดคล้องกับค ากล่าว
ของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2552) ในเรื่องการส่งเสริมการตลาดว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นกระบวนการที่ใช้
ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการกระท าตามที่เราปรารถนา ตั้งแต่
การสร้างความตระหนักและเข้าใจในผลิตภัณฑ์ เกิดความชอบ ต้องการใช้ และจูงใจให้ซื้อสินค้าหรือบริการ   
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3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ก าหนดความส าเร็จของธุรกิจ โดยปัจจัยสู่

ความส าเร็จจะเป็นตัวก าหนดแนวทางกลยุทธ์ของธุรกิจ ส าหรับธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์นั้น จากการศึกษาได้พบว่าธุรกิจได้ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆ ดังนี้ 

3.1 เอกลักษณ์ของสินค้า  
ได้แก่การเลือกน าสินค้าที่มีคุณภาพดีมาจ าหน่าย และการสร้างความแตกต่าง 

ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่าการจ าหน่ายสินค้าสิ่งที่ส าคัญก็คือตัวสินค้าซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถส่งผลให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จ  ผู้ประกอบการจึงให้ความส าคัญกับการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีมาจ าหน่าย 
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้าที่ทนทาน สวมใส่สบาย มีความประณีตในการตัดเย็บ หรือแม้กระทั่งรูปแบบและขนาดที่
เป็นมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีจะท าให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเกิดความพึงพอใจส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
การซื้อซ้ าและการบอกต่อกันแบบปากต่อปาก เพราะหากสินค้าคุณภาพไม่ดี ผลที่จะตามมาคือผู้บริโภค
นอกจากจะไม่พึงพอใจและไม่ซื้อซ้ าแล้ว ยังอาจจะบอกต่อกับคนรู้จักหรือแม้กระทั่งบอกต่อกันในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ซึ่งจะส่งผลในทางลบต่อกิจการเป็นอย่างมาก  “คิดว่าตัวสินค้าส าคัญเพราะว่าถ้าสินค้าเราดี
แล้วเราพรีเซนต์ออกไปดีครั้งหน้าเขาก็จะมาซื้อ แต่ถ้าสินค้าเราไม่ดีครั้งหน้าเขาจะไม่มั่นใจ คือเราต้องท าให้
ลูกค้าม่ันใจว่าสินค้าเราดีจริงๆ คิดว่าตัวสินค้านี่แหละท่ีจะมัดใจลูกค้าท าให้เราประสบความส าเร็จ ลูกค้าจะ
รู้ว่าถ้าอยากได้เสื้อผ้ากุ๊กกิ๊กก็มาร้านเรา” (ผู้ประกอบการเสื้อผ้าแฟชั่นแนวกุ๊กกิ๊ก, 2558) สอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของ พนาลี กุลยานนท์ (2556) ได้กล่าวถึงวิธีการท าร้านค้าออนไลน์ ให้ประสบผลส าเร็จไว้ว่า 
แม้ว่าการเปิดร้านค้าออนไลน์จะสามารถท าได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายก็ตาม แต่การท าร้านค้าออนไลน์
ให้ประสบความส าเร็จนั้นไม่ได้ง่ายตามไปด้วย เพราะสิ่งที่ส าคัญอีกสิ่งหนึ่งคือหลักการตลาด ซึ่งสิ่งที่ส่งผล
ต่อยอดขายและการท าร้านออนไลน์ให้ส าเร็จคือผลิตภัณฑ์ แม้ว่าร้านค้าออนไลน์จะถูกออกแบบมาอย่าง
สวยงาม แต่หากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ขายไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ก็ไม่ได้ท าให้เกิดยอดขายได้ 
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเปิดร้านค้าออนไลน์ต้องศึกษาสินค้าที่จะขายให้ดีว่า สามารถขายได้หรือไม่ ควรขาย
อะไรจึงจะมีคนซื้อ ในส่วนของการสร้างความแตกต่างเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจาก
ในธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันที่สูงการสร้างความแตกต่างจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ก่อให้เกิด
พฤติกรรมการทดลองใช้สินค้าในครั้งแรก เมื่อพบว่าสินค้ามีคุณภาพที่ดีสามารถตอบสนองความต้อ งการ
ของลูกค้าจนเกิดความพึงพอใจ ก็จะท าให้เกิดการซื้อซ้ าและการบอกต่อ 

3.2 การให้ความส าคัญกับผู้บริโภค  
เนื่องด้วยการแข่งขันที่สูงผู้ประกอบธุรกิจมีอยู่มากมายถึงแม้ว่าสินค้าจะมีคุณภาพที่ดี มี

ความโดดเด่นแตกต่างก็อาจถูกเลียนแบบได้โดยง่าย ดังนั้นการดูแลเอาใจใส่และการรักษาความสัมพันธ์อัน
ดีกับผู้บริโภคจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น และเกิดความประทับใจก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ประกอบการ
ให้ความส าคัญ เพราะสิ่งที่จะท าให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ านอกจากจะเป็นคุณภาพสินค้าแล้ว ตัว
ผู้ประกอบการเองก็ส าคัญที่มีส่วนท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกประทับใจ เช่น ในเรื่องของส่งข้อความตอบ
กลับผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้บริโภคเห็นว่าผู้ขายมีความใส่ใจ เพราะในทางกลับกันหากการปล่อยให้
ผู้บริโภครอนานอาจท าให้เกิดความไม่ประทับใจ และอาจเปลี่ยนใจไม่ท าการซื้อสินค้า และการให้ข้อมูล
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

สินค้าที่ถูกต้องและชัดเจนจะช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังการขายได้ “อยู่ที่ว่าเราดูแลลูกค้ายังไง ณ 
ตอนนี้ก็รู้ว่าคนท าร้านเสื้อผ้าเยอะมาก ของก็เหมือนๆ กัน เราจะท าให้เราดีกว่าคนอ่ืนยังไง เราพยายาม
จะแม็ทช์ให้ลูกค้า อาจจะแพงขึ้นหน่อยแต่เราก็มีบริการให้ลูกค้าทุกด้าน การตอบไลน์ก็จะตอบไว ถ้าตอบ
ช้าไปนิดจึงเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจ” (ผู้ประกอบการเสื้อผ้าแฟชั่นแนวอินดี้, 2558) ซึ่งมีความสอดคล้อง
ใกล้เคียงกับการศึกษาของ ภาณุวัฒน์ รัตนดิษฐ์ (2555) ซึ่งได้ศึกษาพบว่าในส่วนของธุรกิจออนไลน์ ปัจจัย
ด้านความถึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าออนไลน์นั้นผลต่อความส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วยส่วนส าคัญ
ได้แก่ 1. คุณภาพของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 2. คุณภาพของข้อมูลสินค้า/บริการ 3.การรับรู้ต่อความปลอดภัย 
และ 4.การรับรู้ต่อความเป็นส่วนตัว จึงท าให้เห็นได้ว่าการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของ
ผู้ประกอบการนั้นสามารถเป็นพ้ืนฐานที่จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ เพราะการดูแลเอาใจใส่และ
การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภคนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความจงรักภักดีต่อสินค้า สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Maditinos, Mitsinis & Sotiriadou (2008) ที่ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
สารสนเทศ ระบบ และการบริการ และความจงรักภักดีในธุรกิจออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพของ
สารสนเทศและคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ความพึงพอใจของผู้บริโภคและ
คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภค แต่คุณภาพของระบบไม่มีความส าคัญต่อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภค 

3.3 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
ในการด าเนินธุรกิจนั้นทักษะความรู้ของผู้ประกอบการมีความส าคัญมาก ทักษะความรู้ที่

ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จะต้องมีเป็นอย่างน้อยนั่นคือความรู้ในด้าน
การเลือกสินค้า นั่นหมายถึงผู้ประกอบการรู้ว่าผ้าชนิดไหนที่มีคุณภาพ ทนทาน สวมใส่สบาย รู้จักรูปแบบ
การตัดเย็บว่ารูปแบบใดที่ท าให้สินค้าออกมาสวยงามและทนทาน ต่อมาคือต้องรู้จักแหล่งสินค้าหรือวัตถุดิบ
ที่จะรับมาท าการผลิตหรือจ าหน่าย  โดยที่ผู้ประกอบการจะต้องมีทักษะในด้านการสื่อสารที่ดี มี
ความสามารถในการเจรจาต่อรอง การมีทักษะด้านการสื่อสารจะท าให้ได้เปรียบในการสร้างความสัมพันธ์  
และสุดท้ายคือผู้ประกอบการจะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีความเข้าใจในกระบวนการทั้งหมดของ
ธุรกิจ สามารถที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมว่ามีผลกระทบใดๆ ต่อกิจการบ้างเพ่ื อสามารถ
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง “ตอนนี้เรียนอยู่ เอกผู้ประกอบการ แต่ว่าเอาจริงๆ มันเป็น
ประสบการณ์มากกว่า เพราะว่าที่บ้านเราก็ขายเสื้อผ้าเหมือนกันเราก็เลยพอจะรู้ว่าผ้านี้คืออะไร แหล่งตรง
นี้ถูกกว่า พอเรียนแล้วมันก็จะมีกลยุทธ์ให้เรามาใช้ที่ร้านค่ะ” (ผู้ประกอบการเสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับผู้ชาย , 
2558) สอดคล้องกับ  Robert L. Katz (กล่าวถึงใน Samuel C.Certo , 2007) กล่าวไว้ว่า “ผู้บริหารที่
พร้อมด้วยทักษะด้านการบริหารจัดการที่จ าเป็นนั้นมีแนวการท างานที่ดีและค่อนข้างประสบความส าเร็จ 
ทักษะส าคัญ 3 ประการเพ่ือความส าเร็จในการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) ทักษะด้านเทคนิค รวมถึงการใช้
ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคและกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 2) 
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นทักษะที่สร้างความร่วมมือในกลุ่มงาน ซึ่งรวมถึงทักษะที่ใช้เกี่ยวข้อ งกับ
ทัศนคติและการติดต่อสื่อสาร และ3) ทักษะด้านความคิด หมายถึงความสามารถในการเข้าใจองค์การ
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โดยรวม ผู้บริหารที่มีทักษะด้านความคิดสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาระหน้าที่ทั้งหลายของ
องค์การที่เกื้อกูลกันและกัน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อมขององค์การ” 
4. พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

4.1 ทัศนคติที่ผู้บริโภคมีต่อการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ทัศนคตินั้นมีผลท าให้ผู้บริโภคพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมต่างๆ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเชิงบวกว่า
การซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่
ต้องเสียเวลาเดินทาง มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย สามารถหาซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพิเศษเฉพาะกลุ่มได้ และ
โดยส่วนใหญ่ราคาจะถูกกว่าซื้อจากร้าน เพราะธุรกิจออนไลน์ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าพ้ืนที่ขาย 
ท าให้ต้นทุนถูกกว่า  “บางร้านค้าที่ขายในเน็ต บางแบบมันไม่มีในท้องตลาดทั่วไปก็ซื้อในเน็ต แล้วก็บางที
ราคาจะถูกกว่าที่เราไปเดินซื้อตามตลาดเพราะเขาต้องจ่ายค่าที่ค่ะ” (คุณเพชร (นามสมมุติ), 2558) แต่
กระนั้นผู้บริโภคก็ยังกังวลในครั้งแรกๆ ของการซื้อ ว่าสินค้าที่ได้รับจะมีลักษณะไม่ตรงกับที่ได้รับข้อมูลไว้ 
เช่นสี หรือขนาดของเสื้อผ้า ซึ่งต่างจากการซื้อสินค้าจากร้านที่สามารถทดลองสัมผัสเนื้อผ้า ตรวจตราลาย
ละเอียดของสินค้า และลองสวมใส่ก่อนการตัดสินใจซื้อได้ ส่วนในเรื่องความกังวลในความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับ
สินค้า ผู้บริโภคมีความกังวลน้อยกว่า เนื่องจากก่อนการเลือกซื้อสินค้าผู้บริโภคมักจะหาข้อมูลจากผู้ที่เคย
ซื้อมาก่อนทั้งการสอบถามโดยตรงจากเพ่ือนหรือญาติสนิทและการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต “ข้อเสียของ
มันคือบางทีอาจจะได้ของไม่ตรงกับที่เราต้องการส่วนความกังวลก็เคยกังวลนะค่ะ แต่ว่าส่วนใหญ่คือจะหาดู
ข้อมูลในเว็บว่ามีเบอร์ติดต่อมั้ย มีทางไหนติดต่อกับเค้าได้บ้าง เวลาสั่งซื้อก็จะติดต่อสอบถามโทรตามของ 
ส่วนใหญ่ดูที่หน้าเชื่อถือได้มีข้อมูล มีคนมารีวิว” (คุณรัตน์ (นามสมมุติ), 2558) หรืออาจใช้วิธีการทดลอง
ซื้อสินค้าในจ านวนที่น้อยก่อนและหากเกิดความพึงพอใจจึงท าการซื้อครั้งต่อๆไปในปริมาณที่มากขึ้น 
ในทางกลับกันหากไม่เกิดความพึงพอใจก็จะไม่ซื้อสินค้าจากร้านนั้นอีก สอดคล้องกับ สุวิมล แม้นจริง 
(2546 : 151) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อ เริ่มตั้งแต่ การรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ การ
ค้นหาข้อมูลถ้าผู้บริโภคมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มากพอและมีความเสี่ยงภัยน้อย ผู้บริโภคก็จะ
ด าเนินการซื้อได้ทันที เมื่อผู้บริโภคได้ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็จะน ามาประเมินว่าสินค้า
ใดดีกว่ากัน น าไปสู่การตัดสินใจซื้อจากทางเลือกที่ผู้บริโภคชอบมากที่สุด ภายหลังจากการซื้อและการใช้ 
ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์ตามระดับความพอใจหรือไม่พอใจภายหลัง ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการให้
ร้านค้าขายเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความน่าเชื่อถือ จนลูกค้าเกิดความสนใจที่จะซื้อสินค้าภายใน
ร้านมากขึ้น สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ การแสดงข้อมูลเชิงลึกของตัวสินค้าให้ลูกค้า ได้เห็น
อย่างชัดเจน มีการอัพเดทความเคลื่อนไหวของร้านให้ลูกค้าได้รับรู้อยู่เสมอ จัดส่งสินค้าและติดต่อกับลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว และที่ส าคัญการใส่ใจกับการดูแลลูกค้า นับเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้าจนท าให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ า ท าให้โอกาสที่จะประสบความส าเร็จมีค่อนข้างสูง  

4.2 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ผู้บริโภคมีความเห็นในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า สิ่งที่เป็น

แรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อนั่นคือตัวสินค้า คือเมื่อพบเห็นภาพสินค้าแล้วเกิดความชอบหรือความสนใจก็จะ
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ตัดสินใจซื้อได้ในทันที โดยในบางครั้งผู้บริโภคมิได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาดใดๆ เพียงแค่พบ
สินค้าท่ีถูกใจก็ตัดสินใจซื้อได้ในทันที “ก็ดูท่ีสินค้าถ้ามันสวยดี เราชอบก็ซื้อเลยนะ มันก็ง่ายดีไปรษณีย์ส่งถึง
บ้าน” (คุณรพี (นามสมมุติ) , 2558) สอดคล้องกับ วิกานดา ปกปิงเมือง (2552) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อยืด ทีเชิ๊ต/เสื้อยืด โดยไม่ทราบชนิดของผ้า โดยเหตุผลที่เลือกซื้อคือ แบบเสื้อผ้า
แฟชั่นถูกใจ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ให้มีผู้เห็นสินค้าให้มากที่สุดเพ่ือสร้างโอกาสในการขาย หลังจากนั้นผู้บริโภคจะเกิดความ
ประทับใจและมีพฤติกรรมการซื้อซ้ าและบอกต่อกันในทางที่ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้า และ
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

4.3 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้ผู้บริโภคที่มีความสนใจในสินค้าใดๆ ก็ตามสามารถค้นหา

ข้อมูลจนกระทั่งเกิดความมั่นใจแล้วจึงท าการตัดสินใจซื้อ ในธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสั่งคมออนไลน์
ก็เช่นกัน ผู้บริโภคเลือกที่จะหาข้อมูลด้วยตนเองจาก เฟสบุ๊ค และ อินสตาแกรม เนื่องจากมีความสะดวก
และมีข้อมูลเพียงพอส าหรับการตัดสินใจเพ่ือได้สินค้าที่ถึงพอใจมากที่สุด สอดคล้องกับ สุวิมล แม้นจริง 
(2546) กล่าวว่า ถ้าผู้บริโภคมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่มากพอและมีความเสี่ยงภัยน้อย ผู้บริโภคก็จะ
ด าเนินการซื้อได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องค้นหาข้อมูลก่อน แต่ในบางกรณี ความต้องการนั้นไม่สามารถถูก
สนองได้ในทันที ผู้บริโภคก็จะจดจ าความต้องการนั้นไว้ เพ่ือหาข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจซื้อในภายหลัง 
นอกจากนี้ผู้บริโภคยังรับค าแนะน า และข้อมูลจากเพ่ือนหรือคนรู้จักที่เคยใช้สินค้าแล้วบอกต่อกันอีกด้วย 
เมื่อผู้บริโภคพบสินค้าที่ต้องการแล้วอาจจะหาข้อมูลของสินค้าเพ่ิมเติมอีกโดยเข้าไปค้นหาข้อมูลจากผู้ที่เคย
ใช้สินค้านั้นๆ แล้วน ามาบอกต่อประสบการณ์ หรือแม้กระทั่งการสอบถามจากผู้ขายโดยตรง โดยใช้ ไลน์ 
เป็นเครื่องมือในการติดต่อกับผู้ขาย แล้วสุดท้ายจึงท าการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับ การศึกษาของ ฤทธิ์
ฤชา ชาญเชี่ยว (2556) พบว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ติดต่อกับผู้ขายส่วนใหญ่คือ 
อินสตาแกรม เฟสบุ๊ค  และ ไลน์ ดังนั้นผู้ประกอบการควรที่จะแจ้งข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจน มีการบริหาร
ช่องทางการสื่อสารทั้งทาง เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม และ ไลน์ ให้มีประสิทธิภาพ จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซื้อที่ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการกับ
ผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) พบว่าความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ให้บริการที่มีการจัดเนื้อหาใต้ภาพสินค้าดี หาข้อมูลสินค้า
ได้ง่ายมีภาพสินค้าหลายมุมครบถ้วน มีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา ผู้ขายตอบรับการสั่งซื้ออย่าง
รวดเร็ว รูปแบบการน าเสนอมีความน่าสนใจ ผู้ขายมีการก าหนดระยะเวลาในการจัดส่งอย่างแน่นอน และ
ลูกค้าได้รับสินค้าตามก าหนดเวลาที่ได้นัดหมายไว้นั้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นด้าน
จ านวนครั้งที่ซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อกลยุทธ์ทางการตลาด 
กลยุทธ์การตลาดนั้นมีผลเป็นอย่างมากต่อทุกๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง

อย่างธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น จากการศึกษาท าให้ทราบว่ากลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
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ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ในที่นี้ก็คือการคัดเลือกและจ าหน่ายสินค้าที่มี
คุณภาพดี มีการสร้างความแตกต่างไม่เหมือนใคร มีจุดเด่นที่หาจากแหล่งอ่ืนได้ยาก สอดคล้องกับ ฉัตยาพร 
เสมอใจ (2556) กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินค้า บริการ และความคิด ผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์และมีมูลค่าในสายตาของผู้บริโภคจึงท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ นอกจากนั้นคือกลยุทธ์
การส่งเสริมการขาย ได้แก่การให้ส่วนลดพิเศษหรือบริการจัดส่งให้ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามจ านวนที่
ก าหนด ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและซื้อในปริมาณที่มากขึ้น โดยความพึงพอใจที่มีต่อกลยุทธ์
ทางด้านราคา เช่นการตั้งราคาที่ไม่แพง มีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ราคาสามารถยืดหยุ่นได้ และ
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งในด้านการค้นหาสินค้าที่สนใจ การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วตรงตามวันและเวลาที่นัดไว้นั้นก็
มีผลท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจด้วย ดังนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่ากลยุทธ์ทางการตลาดทั้งต้าน ผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดนั้นมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการควรวางกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจส่งผลให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับการศึกษาของ พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) พบว่าความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นด้านค่าใช้จ่ายที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

4.5 ลักษณะการซื้อ 
ผู้บริโภคสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นช่วงระหว่างมัธยมปลาย 

นักศึกษามหาวิทยาลัย ไปจนถึงกลุ่มผู้เริ่มต้นท างาน ระดับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความ
แตกต่างกันตามคุณลักษณะและก าลังซื้อของผู้บริโภค จากการสัมภาษณ์ ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่จะท าการ
ซื้อสินค้าครั้งละไม่เกิน 3 ชิ้น ราคาเฉลี่ยที่ซื้อนั้นอยู่ที่ 500 ถึง 1 ,000 บาท โดยท าการซื้อ 1 ถึง 2 ครั้งต่อ
เดือน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554)  พบว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คโดยเฉลี่ยเท่ากับ 760.25 บาทต่อครั้ง จ านวนครั้งที่ซื้อเฉลี่ยเท่ากับ 1.65 
ครั้งต่อเดือน และจ านวนที่ซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 1.97 ชิ้นต่อเดือน ดังนั้นผู้ประกอบการควรท าการโฆษณาและ
น าเสนอสินค้าใหม่ๆ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และควรใช้กลยุทธการส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การซื้อในปริมาณที่มากขึ้น เช่นการจัดสินค้าเป็นเซ็ท หรือการให้ส่วนลดตามจ านวนสินค้าที่ซื้อ เป็นต้น 
นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าการตั้งราคาสินค้าให้สอดคล้องกับก าลังซื้อของผู้บริโภค และเป็นราคาที่ผู้บริโภค
สามารถตัดสินใจซื้อได้ทันที จะส่งผลต่อยอดขายเป็นอย่างมาก เพราะหากตั้งราคาสินค้าสูงเกินไป ถึงแม้จะ
เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคมีความต้องการแต่อาจยังไม่ตัดสินใจซื้อในทันที ส่งผลให้เสียโอกาสในการขายได้ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นมีความแตกต่างจากธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น
ทั่วๆไปในหลายด้าน อาทิเช่น การเริ่มต้นธุรกิจสามารถท าได้ง่ายกว่า ใช้เงินลงทุนเริ่มแรกต่ า ไม่มีต้นทุนค่า
เช่าสถานที่ ไม่จ าเป็นต้องสต็อกสินค้าจ านวนมาก แต่การที่ไม่มีหน้าร้าน ท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถจับต้อง
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หรือทดลองสินค้าก่อนการซื้อได้ และในการซื้อ ผู้บริโภคจะไม่ได้รับสินค้าในทันที ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้ประกอบการที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค  จากการศึกษาในครั้งนี้ท าให้พบว่าธุรกิจเสื้อผ้า
แฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นธุรกิจการค้าปลีก โดยผู้ประกอบการที่มีความ
เชี่ยวชาญหรือมีเงินลงทุนมากพออาจมีการผลิตสินค้าออกจ าหน่ายในตราสินค้าของตนเอง  ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการสร้างความแตกต่าง มีการ
ก าหนดราคาโดยค านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และก าลังซื้อของผู้บริโภค เลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่ได้รับความนิยมสูงเป็นช่องทางในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ และให้ความส าคัญกับการบอกต่อของผู้บริโภค 
โดยที่ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจนั้นมาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การสร้างความแตกต่าง การเอาใจ
ใส่ดูแลผู้บริโภค และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ซึ่งจะต้องมีทักษะที่ใช้การด าเนินธุรกิจได้แก่ ความรู้ใน
ตัวสินค้า แหล่งสินค้าหรือวัตถุดิบ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี จากการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
พบว่าผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อจากผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง โดยผู้บริโภคหาข้อมูลสินค้าจากเฟสบุ๊ค
และอินสตาแกรม ซึ่งสามารถท าได้ตลอดเวลา ในการซื้อแต่ละครั้งใช้เงินประมาณ 500 – 1,000 บาท 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์การซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีทัศนคติในเชิงบวก ส าหรับ
ความกังวลในเรื่อง สินค้าที่ได้รับจะมีลักษณะไม่ตรงกับที่ได้รับข้อมูลไว้ หรือความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับสินค้า 
ผู้บริโภคมีความกังวลน้อย และความกังวลนี้จะเกิดขึ้นในการซื้อครั้งแรกเท่านั้น เนื่องจากก่อนการเลือกซื้อ
สินค้าผู้บริโภคมักจะหาข้อมูลจากผู้ที่เคยซื้อมาก่อน หรือใช้วิธีการทดลองซื้อสินค้าในจ านวนที่น้อยก่อนและ
หากเกิดความพึงพอใจจึงท าการซื้อครั้งต่อๆไปในปริมาณที่มากขึ้น ในทางกลับกันหากไม่เกิดความพึงพอใจ
ก็จะไม่ซื้อสินค้าจากร้านนั้นอีก ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้ประยุกต์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับตัวส าหรับการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ทันต่อการแข่งขันในปัจจุบันได้ 

ประโยชน์จากการวิจัย 
1. ประโยชน์เชิงการจัดการ 
1.1 ด้านรูปแบบธุรกิจและแผนการบริหารจัดการธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการที่จ าหน่าย

สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น เป็นผู้ที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่แล้วและมองเห็นช่องทางว่า
สามารถประกอบธุรกิจได้ เนื่องจากในสังคมปัจจุบันเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากใน
ชีวิตประจ าวัน ในการท าธุรกิจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น เริ่มต้นง่าย ใช้เงินลงทุนน้อย สามารถขายได้
ตลอดเวลา และคล่องตัวเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว อีกทั้งผู้ประกอบการจะต้องมี
แผนและกระบวนการในการด าเนินธุรกิจที่ดี เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางของธุรกิจ  

1.2 ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด พบว่า สินค้าที่น ามาจ าหน่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
นั้นต้องมีความแตกต่างและมีคุณภาพ สามารถใช้งานได้จริง และตั้งราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม น าเสนอ
สินค้าผ่านช่องทางที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว การส่งเสริมการตลาดที่ผู้บริโภคยังให้ความสนใจ คือ 
การให้ส่วนลดต่างๆ หรือการแถมของสมนาคุณ  การท าธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นต้องท าให้คน
รู้จักมากๆ ดังนั้นการโฆษณาหรือการบอกต่อปากต่อปากของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
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1.3 ด้านปัจจัยแห่งความส าเร็จ พบว่า ปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจสามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ในแต่ละธุรกิจอาจจะมีปัจจัยที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจในธุรกิจของตนเองและสามารถ
ก าหนดได้ว่าอะไรจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ จาก การศึกษาพบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจ
เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ การจ าหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ มีความแตกต่างจากคู่
แข่งขัน และการมีสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ  ทั้งด้านเทคนิค ด้านมนุษย์สัมพันธ์และด้านความคิด หากธุรกิจมีการบริหารจัดการที่ดีผู้ประกอบการ
มีความรู้ทักษะและน าประสบการณ์ที่ผ่านมาน ามาใช้ก็จะสามารถท าให้ธุรกิจด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 

1.4 ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีทัศนคติในเชิงบวกในการซื้อ
สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้บริโภคจะท าการค้นหาสินค้าที่ต้องการ และข้อมูลของสินค้าทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยจะให้ความส าคัญกับสินค้าเป็นหลัก ถ้ารูปแบบสินค้าเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อได้ทันที และการให้ส่วนลด หรือของแถมจะเป็นสิ่งกระตุ้นที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
ซื้อเร็วขึ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เดือนละหนึ่งถึงสองครั้ง
โดยท าการตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง 

2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย 1) แนวคิด

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งได้อธิบายถึงความเป็นมาและประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์  2) แนวคิด
รูปแบบธุรกิจ ซึ่งได้อธิบายถึงรูปแบบและประเภทในการด าเนินธุรกิจการค้า การเลือกรูปแบบให้เหมาะสม
รวมทั้งข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภท 3) แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจซึ่งได้อธิบายถึงการด าเนินการใน
กิจกรรมต่างๆ การด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ กระบวนการบริหารและด้านทักษะในการบริหาร  4) 
แนวคิดกลยุทธ์การตลาด ซึ่งได้อธิบายถึงการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์
และส่วนประสมการตลาด 5) แนวคิดปัจจัยแห่งความส าเร็จ ซึ่งได้อธิบายถึงปัจจัยต่างๆที่จะท าให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จ  6) แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งได้อธิบายถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ 

จากการศึกษาท่ีได้น าทฤษฎีต่างๆ นี้น ามาอธิบายผลการศึกษาซึ่งเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ
เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้กลยุทธ์ของผู้ประกอบการที่ท าให้สามารถอยู่รอดใน
สภาวะที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันได้ จึงเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ส าหรับเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเก่าหรือรายใหม่ที่ก าลังจะเริ่มต้นเข้า
ธุรกิจประเภทนี้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง

ลึกจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการและผู้บริโภค
อีกจ านวนมากที่อยู่ในเขตต่างจังหวัดซึ่งอาจจะมีแนวทางการด าเนินธุรกิจหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
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ออกไป โดยข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต จึงควรมีการศึกษาในเขตพ้ืนที่อ่ืนในแต่ละจังหวัดด้วย 
และควรสอบถามจากหน่วยงานหรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ทราบถึงข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพด้วยวีธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  ซึ่งในอนาคต
นั้นควรท าการศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กันไปด้วยเพื่อจะได้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น และ
ได้ข้องมูลในมุมมองที่กว้างและรอบด้านมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังสามารถวัดผลในเชิงสถิติได้อีกด้วย  

3. การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่ง เน้นศึกษากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าในปัจจุบันยังมีสินค้าอีกมากมายหลายประเภทที่จ าหน่ายผ่าน
ช่องทางนี้ โดยงานวิจัยในอนาคตควรศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมในผลิตภัณฑ์กลุ่มอ่ืนนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าแฟชั่นด้วย เช่น เครื่องส าอางค์ เครื่องประดับ  หนังสือ โทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม เป็นต้น 

 

รายการอ้างอิง 

ภาษาไทย 
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2556). การบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.   

_____________ . (2552). การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

ธนาคารไทยพาณิชย์. (2557). ธุรกิจในยุคสื่อสังคมออนไลน์. เข้าถึงเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 
http://www.scbsme.com/th/business-knowledge/business/195/business-and-
social-network 

พนาลี กุลยานนท์. (2556). สูตรส าเร็จ รวยง่าย ร้านค้าออนไลน์. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์. 

พิชามญชุ์  มะลิขาว. (2554). “ปัจจัยที่ส่งผลพฤติกรรมการซือ้เสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค.” การค้นคว้าอิสระปรญิญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

ภาณุวัฒน์  รัตนดิษฐ์. (2555). “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจออนไลน์.” การค้นควา้อิสระปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ. (2557). สถิติบนโลกออนไลน์และพฤติกรรมการใช้ Social Network ของไทย. เขา้ถึง
เมื่อ 14 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก   http://www.it24hrs.com/2014/thai-social-network-
2014/ 

ฤทธ์ิฤชา ชาญเชี่ยว. (2556). “รูปแบบกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการประกอบการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 



 

 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   5-107 

วิกานดา ปกปิงเมือง. (2552). “พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.” การคน้คว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

วิเชียร วิทยอุดม. (2551). องคก์ารและการจัดการ. นนทบุรี : ธนธัชการพิมพ.์ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2555).  ธุรกิจร้านขายเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์. เข้าถึงเมื่อ 10 กมุภาพันธ์. เข้าถึงได้
จาก http://oweera.blogspot.com/2012/04/facebookwebsite-start-up-
business.html 

สุวิมล แม้นจริง. (2546). การจัดการการตลาด. กรุงเทพฯ : เอช. เอ็น. กรุ๊ป. 

เสรี วงษ์มณฑา. (2542). กลยุทธ์การตลาด : การวางแผนการตลาด. กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์. 

อารีย์ แผ้วสกุลพันธ.์ (2552). ปัจจัยสู่ค่วามส าเร็จ. เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก
www.l3nr.org/posts/29857 

Charungjirakiat (2555). เครือข่ายสังคมออนไลน์. เข้าถึงเมือ่ 15 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก
http://charungjirakiat. wordpress.com/2012/12/16บทท่ี-5-เครือข่ายสังคมออ/ 

O.C. Ferrell และ Geoffery Hirt. (2548). ธุรกิจเบ้ืองต้น (แปลและเรียบเรียงโดย พรพรหม พรหมเพศ). 
กรุงเทพฯ : ท็อป.  

Samuel C.Certo. (2550). การจัดการสมัยใหม่ Modern Management (แปลและเรียบเรียงโดย ผศ.
พัชนี นนทศักดิ์ พ.ต.อ.ดร.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง และ ดร.สมศรี ศิริไหวประพันธ์). กรุงเทพฯ : 
เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า. 

ภาษาต่างประเทศ 
Colla, E. & Lapoule. (2012). E-commerce: exploring the critical success factors. 

International Journal of Retail & Distribution Management. 

Kotler, Philip. (1994). Marketing Management. 8th ed. Englewood Clitts, NJ. : Prentice-Hall. 

Maditinos, D., Mitsinis, N. & Sotiriadou, D. (2008). Measuring user satisfaction with respect 
to websites. International Conference Proceedings. 

Riemenschneider, C. K., Jones, K.L. & Lori N K. (2009). Web Trust - A moderator of the 
web’s perceived individual impact. Journal of Computer Information Systems. 

 


