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________________________________________________________________________ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาด และการตัง้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตลาดสินค้า 

 จากการกําหนดและศกึษาถึงพฤตกิรรมของผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย จะเห็นว่าผู้บริโภคถือวา่เป็นสิ่ง

สําคญัท่ีสดุในการวางแผนด้านการตลาด การออกแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจําเป็นท่ี

จะต้องศกึษาเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด เพ่ือเป็นการนําความพอใจสงูสดุมาสู่ตลาดเป้าหมายและ

ต้องมีการปรับเปล่ียนให้เข้ากบัสภาพตลาดเป้าหมายท่ีเปล่ียนแปลงไป และสภาวะการแขง่ขนัในตลาด 

เพ่ือสร้างความได้เปรียบเหนือคูแ่ขง่ขนั โดยสว่นประสมการตลาด ( 4P ) ประกอบด้วย0
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ผลิตภัณฑ์ ( Product ) 

 ผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีสําคญัของสว่นประสมทางการตลาด แตน่อกจากตวัของผลิตภณัฑ์แล้ว

ผู้ผลิตยงัต้องคํานงึถึง กลยทุธ์ราคา กลยทุธ์การขาย กลยทุธ์การโฆษณา และกลยทุธ์การจดัจําหน่าย 

ผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่ในตลาดสามารถปรับปรุงได้เสมอ การปรับปรุงผลิตภณัฑ์ สามารถทําได้ทัง้ด้าน

คณุภาพ รูปแบบ ประสิทธิภาพ และลดต้นทนุการผลิต 

 การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหมเ่ป็นสิ่งท่ีผู้ผลิตหลีกเล่ียงไมพ้่น ถึงแม้วา่ตวัผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในท้องตลาด

จะขายดีและเป็นท่ีนิยม เน่ืองจากจํานวนแขง่ขนัเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว ซึง่นัน้หมายถึงการแยง่ชิงสว่นแบง่

ทางการตลาด แตใ่นการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหมก็่มีอตัราเส่ียงมากเชน่กนั ดงันัน้ผู้ผลิตจะต้องศกึษาด้านการ

พฒันาผลิตภณัฑ์อย่างละเอียดก่อนท่ีจะทําตลาดนัน้ออกสูต่ลาด 

 จากการพิจารณาปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ใหม ่ ของการออกแบบเคร่ืองแตง่กายสตรีปาร์ตีแ้วร์ท่ี

สามารถสวมใสไ่ด้ 2 รูปแบบคือประเภทชดุชดุปาร์ตีลํ้าลอง      ( Party Casual )  ซึง่สามารถสวมใสไ่ป

ทํางานและไปงานปาร์ตีใ้นช่วงกลางวนัได้  และ ชดุปาร์ตีห้รูหราสง่างาม ( Party Elegance ) ท่ีใช้สวมใส่

งานกลางคืนหรืองานท่ีเป็นทางการท่ีมีรูปแบบงานท่ีเน้นความหรูหรา  เป็นผลิตภณัฑ์ใหมใ่นตลาดเคร่ือง

แตง่กายสตรีปัจจบุนั ซึง่เป็นการลดคูแ่ขง่ขนัทางตลาดท่ีมีผู้ผลิตสินค้าเดียวกนัจํานวนมากนัน้ลงไปได้  และ

เป็นการไมแ่ยง่ชิงสว่นแบง่ทางการตลาด แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ผู้ วิจยัก็ต้องมีการศกึษาถึงรูปแบบการตลาดของ

ผลิตภณัฑ์ตวัใหมนี่อ้ยา่งถ่ีถ้วน เพ่ือลดความเส่ียงในการนําผลิตภณัฑ์ใหมอ่อกสู่ตลาดและหาแนวทางใน

การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม 

ราคา ( Price ) 

 ในจํานวนองค์ประกอบของสว่นประสมทางการตลาด  ราคาเป็นสว่นประกอบท่ีได้ความสนใจจาก

นกัเศรษฐศาสตร์ โดยการกําหนดราคาสามารถแบง่ออกได้ ดงันี ้

- การกําหนดราคาเพ่ือเน้นการทํากําไร  เชน่อตัราผลตอบแทนจากยอดขายหรือการลงทนุ 

- การกําหนดราคาเพ่ือเน้นการขาย เพ่ือเพิ่มมลูคา่ขาย  หรือเพิ่มสว่นครองตลาด 
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- การกําหนดราคาเพ่ือรักษาเสถียรภาพของตลาด เป็นการตัง้ราคาตามตลาดหรือคูแ่ขง่ขนัท่ี

สําคญั 

- การกําหนดราคาเพ่ือเน้นจดุยืนผลิตภณัฑ์ เชน่จดุยืนคณุภาพผลิตภณัฑ์ หรือจดุยืน

ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 

ช่องทางการจัดจาํหน่าย ( Place ) 

 การบริหารชอ่งทางการจดัจําหนา่ย เป็นการทําให้ผู้บริโภคเป้าหมายสามารถเข้าถึงสินค้าได้ตามท่ี

ผู้บริโภคต้องการ โดยจะต้องเร่ิมจากการวิเคราะห์พฤตกิรรมของลกูค้าเป้าหมาย วา่มีจํานวนเทา่ไหร่อยูท่ี่

ไหนบ้าง มีพฤตกิรรมในการเลือกซือ้สินค้าอย่างไร เชน่ซือ้บอ่ยเพียงไร ซือ้ในร้านค้าประเภทใด นิยมซือ้ใน

วนัชว่งเวลาใด รวมทัง้วิธีการชําระคา่ซือ้สินค้า  ลกัษณะพิเศษของผลิตภณัฑ์ และความยากง่ายของ

วิธีการใช้ผลิตภณัฑ์ จะเป็นข้อกําหนดประเภทของชอ่งทางการจดัจําหนา่ย 

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ( Promotion ) 

 การสง่เสริมผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นการส่ือสารให้ลกูค้ากลุม่เป้าหมายตระหนกัถึง

ผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการเสนอขาย รับรู้ถึงคณุภาพของผลิตภณัฑ์ กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการซือ้ผลิตภณัฑ์

ในท่ีสดุ สว่นผสมของการซือ้ผลิตภณัฑ์ประกอบด้วยการโฆษณา  การขายโดยบคุคล การสง่เสริมการขาย 

และการประชาสมัพนัธ์ เน่ืองจากความแตกตา่งของผลิตภณัฑ์ จดุยืนของผลิตภณัฑ์ วฎัจกัรชีวิตของ

ผลิตภณัฑ์ และนโยบายการสง่เสริมผลิตภณัฑ์ โดยจะต้องหาชอ่งทางท่ีจะส่ือสารทางการตลาดใหม ่ ๆ ท่ี

เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใช้คา่ใช้จา่ยน้อยแตมี่ประสิทธิภาพสงู และเปิดโอกาสให้

ผู้ ซือ้เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ได้สะดวกท่ีสดุ 

 การพฒันาสว่นประสมการตลาด  คือการวิเคราะห์สว่นประสมตา่ง ๆ วา่ส่วนประสมอยา่งไรท่ีจะ

เหมาะสมกบัตลาดเป้าหมาย เชน่ผลิตภณัฑ์อะไร การสง่เสริมผลิตภณัฑ์ใช้วิธีใด จดัจําหนา่ยอยา่งไร และ

ราคาควรจะเป็นเทา่ไหร่ เพ่ือเป็นการสง่เสริมผลิตภณัฑ์ท่ีจะเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้ดีท่ีสดุ และการจดัตัง้

เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

  

ธุรกิจเคร่ืองแต่งกายสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ 3 ประเภท ดงันี ้1
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 1. Haute Couture  

 เป็นลกัษณะสินค้าราคาสงูท่ีผลิตโดยห้องเสือ้ชัน้สงู ผู้บริโภคมีฐานะดีและสินค้ามีคณุภาพสงูสว่น

ใหญ่จดัเป็นตลาดกลุม่ A มีขัน้ตอนการผลิตด้วยความประณีต ใช้วสัดท่ีุมีคณุภาพสงู มีกลุม่ลกูค้าท่ี

เฉพาะเจาะจงและพอดีตวัลกูค้าแตล่ะคน การตดัเย็บและการออกแบบจะทําเพ่ือลกูค้าท่ีมีฐานะดี ( High 
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Customer ) โดยเฉพาะ  ซึ่งระดบัราคาสินค้าจะมีราคาแพงมากลกัษณะการขายจะมีขอบเขตอยูใ่นตลาด

บน ( High Market )  

ในปัจจบุนัเน่ืองจากภาวะสงัคมท่ีรีบเร่งและเศรษฐกิจท่ีมีการแขง่ขนักนัสงู ทําให้ห้องเสือ้ Haute 

Couture หนัมาผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูป เกิดเป็นเสือ้ผ้าสําเร็จรูปราคาแพง ( Couture Ready to Wear ) 

เสือ้ผ้าสําเร็จรูปประเภทนีจ้ะมีความพิถีพิถนัในด้านการตดัเย็บและการเลือกใช้วสัด ุ แตต่า่งกนัท่ี

กระบวนการผลิตท่ีผู้ ซือ้สามารถซือ้ได้เลยไมต้่องรอการตดัเย็บซึง่กินเวลานาน ห้องเสือ้ชัน้สงูของ

ตา่งประเทศท่ีจดัอยูใ่นกลุม่นีไ้ด้แก่ คริสเตียน ดอิอร์ ( Christian Dior ) , ชาแนล ( Chanal ) , จีวองช่ี ( 

Givenchy ) , เวอร์ซาเช่ ( Versace ) เป็นต้น  

2. Design Label 

เป็นเสือ้ผ้าท่ีจดัว่ามีราคาขายและรูปแบบอยูต่รงกลางระหวา่งประเภท Couture กบั  

Mass Production เน่ืองจาก ไมไ่ด้ผลิตเพ่ือลกูค้าคนใดคนหนึง่โดยเฉพาะ แตก็่มีการผลิตในจํานวนท่ีจํากดั 

ให้ความสําคญักบัเนือ้ผ้า และรายละเอียดเชน่เดียวกบัเสือ้ผ้าประเภท Couture จงึทําให้มีราคาคอ่นข้าง

แพง ลกัษณะตลาดมีเขตครอบคลมุ ตลาดระดบับน ( High Market ) เสือ้ผ้าประเภทดีไซน์เนอร์เลเบล ( 

Designer Label ) นัน้จดัว่าเป็นเสือ้ผ้าสําเร็จรูปประเภทหนึง่ เสือ้ผ้าประเภทนีม้กัพบเห็นและได้รับความ

นิยมมากในปัจจบุนั เช่น พราด้า ( Prada ) , อาร์มาน่ี ( Armani ) เป็นต้น 

3. Mass Market  

เป็นเสือ้ผ้าประเภทท่ีมีสว่นแบง่ทางการตลาดมากท่ีสดุในปัจจบุนั  เน่ืองจากความท่ีเป็น 

กลุม่มวลชนท่ีมีขนาดใหญ่  ครอบคลมุการขาย  และกลุ่มลกูค้าในวงกว้าง  เสือ้ผ้าสําเร็จรูป ( Ready to 

Wear ) สว่นใหญ่จดัอยูใ่นเสือ้ผ้าประเภทนี ้  เน่ืองจากการผลิตในจํานวนมากด้วยขนาดมาตรฐาน สินค้ามี

ราคาท่ีเหมาะสมให้คนทัว่ไปสามารถซือ้หาได้ ตลาด Mass Market สว่นใหญ่เป็นสินค้าท่ีมีราคาถกู ( Low 

Price ) ซึง่แท้จริงเป็นตลาดท่ีมีการลงทนุสงูกวา่ตลาดกลุม่อ่ืน เพราะต้องมีการโฆษณาและการวางแผน

การตลาด แตด้่วยการแขง่ขนัสงูและการผลิตจํานวนมาก สินค้าประเภทนีจ้งึมีราคาท่ีไมส่งูมากนกัและเน้น

จํานวนการขายแทน  ตวัอยา่งเชน่ เอสปรีท ( Esprit ) ,  ซาร่า ( Zara ) , เอ็มเอ็นจี ( MNG) เป็นต้น 

 

SWOT Analysis3 

 SWOT Analysis คือขัน้ตอนการเอาปัจจยัทัง้ 4 มาประยกุต์ใช้กบัธุรกิจ ซึง่ได้แก่ 

 Strength : จุดแข็ง 

 จดุแข็งเป็นปัจจยัภายในท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ ซึง่สร้างประโยชน์หรือความแตกตา่งให้กบัตวั

ผลิตภณัฑ์สินค้าบริการ บริษัทขนาดใหญ่อาจมีจดุแข็งแกร่งคือระดบัของเงินทนุ ส่วนบริษัทขนาดเล็กอาจมี
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ความรวดเร็ว ยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าในลกัษณะท่ีบริษัทขนาดใหญ่ไมส่ามารถ

ทําได้ 

 ตวัอยา่งจดุแข็ง เชน่ ทําเลท่ีตัง้ดี , ความยืดหยุน่ , พนกังานมีทกัษะในการทํางานสงู , ลกัษณะซึง่

เป็นรูปแบบจําเพาะของสินค้า เป็นต้น 

 Weaknesses : จุดอ่อน 

 จดุอ่อนเป็นปัจจยัภายในอีกประการหนึง่ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ ซึง่มกัเป็นสิ่งตรงข้ามกบัจดุแข็ง  

ตวัอยา่งเชน่  ต้นทนุสงู , ทําเลไมดี่ , มีคูแ่ขง่ในรูปแบบใกล้เคียงกนัมาก , การเงินไมแ่ข็งแกร่ง , มีความรู้

ทกัษะท่ีจํากดั เป็นต้น 

 Opportunity : โอกาส 

 โอกาสเป็นปัจจยักายนอกท่ีมีผลกระทบตอ่ธุรกิจหนทางใดหนทางหนึง่ ปัจจยัเหล่านีอ้าจมาจาก

หลายทาง เชน่ ลกูค้า คูแ่ขง่ ข้อกําหนดของรัฐบาล เป็นต้น ตวัอยา่งเชน่ การแขง่ขนัท่ีไมรุ่นแรง , คูแ่ขง่เลิก

กิจการ หรือย้ายพืน้ท่ี , ตลาดขยายตวั , การใช้วตัถดุบิใหมท่ี่ดีกว่าเดมิ เป็นต้น 

 Threat : อุปสรรค 

 อปุสรรค เป็นด้านท่ีตรงข้ามกบัโอกาส เป็นสิ่งท่ีมีผลทําให้การขายสินค้าหรือบริการเป็นไปด้วย

ความไมร่าบร่ืน ตวัอยา่งเชน่ การแขง่ขนัท่ีรุนแรง , คูแ่ข่งให้ข้อเสนอหรือส่วนลดพิเศษ , วตัถดุบิขึน้ราคา 

เป็นต้น 

 

นอกจากนีจ้ากการบรรยายภาคทฤษฏีในวิชาการจดัการสินค้าแฟชัน่ 1และ2 ของอาจารย์พดัชา 

อทุิศวรรณกลุ (2549) อาจารย์ประจําวิชานฤมิตศลิป์ สาขาแฟชัน่และสิ่งทอ คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ทําให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัการตลาดเสือ้ผ้าดงันี ้

 

 

เสือ้ผ้าสาํเร็จรูป นัน้จะแบ่งและจาํแนกได้หลายประเภทโดยอาศัยตัวแปรท่ีต่างกัน ดงันี ้3

4 

 1. เสือ้ผ้าสําเร็จรูป (Ready to Wear หรือ Pret a Porte) ท่ีจําแนกโดยใช้สถานท่ีผลิตและ

ออกแบบตวัสินค้าเป็นตวักําหนด แบง่ได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1. Local Brand แบรนด์ท้องถ่ิน เป็นสินค้าท่ีผลิตในประเทศ เชน่ Greyhound,  

AIIZ, ZEIN, Jaspal 

  2. Designer Brand แบรนด์ดีไซเนอร์ เป็นสินค้าท่ีผลิตภายใต้ช่ือตราของนกัออกแบบ เชน่ 

Pichitra ,  Kai, Nagary, Kroset Red Carpet, Sretsis 

                                                           
4 พดัชา  อทุศิวรรณกลุ.เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริหารการจดัการตลาด 1 และ 2 ( กรุงเทพฯ : 2549 ) . 



  3. Import Brand แบรนด์สินค้านําเข้าจากตา่งประเทศ เชน่ MNG, DKNY, Gucci, 

Eclipse 

  4. Licensed Brand แบรนด์สินค้าลิขสิทธ์ิจากตา่งประเทศ เชน่ ELLE, Guy Laroche, 

Lacoast 

  2. เสือ้ผ้าสําเร็จรูปท่ีจําแนกโดยใช้ราคาเป็นตวักําหนดระดบัของกลุม่ลกูค้าในตลาด  แบง่ได้

เป็น 4 ประเภท คือ 

  -   ตลาดสินค้าราคาสงู (High Class) เกรด A เสือ้ผ้าประเภทนีจ้ดัอยูใ่นระดบัท่ีมีคณุภาพสงู

ทัง้วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีใช้ในการตดัเย็บ การตกแตง่รายละเอียดด้วยช่างฝีมือ รูปแบบท่ีมีให้เลือกเหมาะสม

กบัโอกาสใช้สอยตา่งๆ เสือ้ผ้าประเภทนีเ้ป็นท่ียอมรับและรับสัง่ตดัโดยเฉพาะ ผู้บริโภคสินค้าประเภทนีจ้ะ

อยูใ่นสงัคมชัน้สงู มีรายได้มาก มีรสนิยม และไมคํ่านงึถึงราคา 

  -   ตลาดสินค้าราคาปานกลางคอ่นข้างสงู (Rather High Class) เกรด B+ ถึง B เสือ้ผ้า

ประเภทนีจ้ดัอยูใ่นระดบัท่ีมีคณุภาพดี ทัง้วสัดอุปุกรณ์ ฝีมือการตกแตง่รายละเอียด สีและรูปแบบ 

เหมาะสมกบัการใช้สอยในโอกาสตา่งๆ ตามกาลเทศะ ผู้บริโภคสินค้าประเภทนีม้กัจะเป็นข้าราชการชัน้สงู 

นกัธุรกิจ ผู้ มีฐานะ มีรายได้พอท่ีจะลงทนุหรือจบัจา่ยตามฐานะของตน 

  -  ตลาดสินค้าราคาปานกลาง (Medium Class) เกรด C เสือ้ผ้าประเภทนีจ้ดัอยูใ่นระดบัท่ีมี

คณุภาพพอใช้ มีรูปแบบท่ีเหมือนหรือใกล้เคียงกนัเป็นจํานวนมาก ไมมี่ขนาดเฉพาะบคุคล เน้นการขายท่ี

ปริมาณมากกวา่คณุภาพ ใช้วสัดท่ีุคอ่นข้างจํากดัเพ่ือลดต้นทนุในการผลิต ผู้บริโภคสินค้าประเภทนีจ้ะเป็น

ผู้ ท่ีอยูใ่นสงัคมชัน้กลาง มีรายได้พอตวัไมใ่ช้จา่ยฟุ่ มเฟือยนกั  

  -  ตลาดสินค้าราคาถกู (Low Class) เสือ้ผ้าประเภทนีจ้ดัอยูใ่นประเภทท่ีมีคณุภาพ

รองลงมาจากสินค้าชัน้กลาง มีราคาคอ่นข้างต่ํา ผู้บริโภคมีฐานะพอใช้ สนใจหรือไมส่นใจแฟชัน่การแตง่

กาย สินค้าประเภทนีไ้มค่อ่ยคํานงึถึงคณุภาพและความสวยงามมากนกั ราคาสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึเปรียบเทียบข้อมลูทางการตลาดกบัแบรนด์คูแ่ขง่คือ แบรนด์ ไข ่ บตูิค โดยใช้หลกัการตลาด 

4P ได้ดงันี ้

4Ps แบรนด์ผู้ วิจยั แบรนด์คูแ่ขง่ ( ไข ่บตูิค ) 

ผลิตภณัฑ์ ( Product ) - ชดุปาร์ตีแ้วร์ 

-  ดีไซน์เนอร์แบรนด์ 

-  รูปแบบเป็นชดุปาร์ตีแ้วร์ท่ี

บางชิน้สามารถปรับเปล่ียน

รูปแบบจากปารตีลํ้าลองเป็น

ปาร์ตีห้รูหร่าสง่างามได้ 

-  มีรายละเอียดการตกแตง่

อยา่งประณีต 

- ใช้วสัดท่ีุมีคณุภาพดีในการ

ตดัเย็บ 

- สินค้าผลิตในจํานวนไมม่าก 

- ชดุปาร์ตีแ้วร์ 

-  ดีไซน์เนอร์แบรนด์ 

-  มีรายละเอียดการตกแตง่

อยา่งประณีต 

- ใช้วสัดท่ีุมีคณุภาพดีในการ

ตดัเย็บ 

- สินค้าผลิตในจํานวนไมม่าก 

ราคา ( Price ) 3,500 – 65,000 บาท 4,900 -   85,000 บาท  

สถานท่ี ( Place ) เกสรพลาซา่ สยามเซ็นเตอร์ 

สยามพารากอน  เซ็นทรัลเวิลด์  

เซ็นทรัลชิดลม และ เอ็มโพ

เรียม 

 

สยามพารากอน , เกสรพลาซา่ 

, เอ็มโพเรียม , เซ็นทรัลชิดลม  

การสง่เสริมการขาย ( 

Promotion ) 

- การจดัตกแตง่วินโดว์ดสิ

เพลย์ ( Window Display ) 

-  การถ่ายแบบนิตยสาร 

- การเดนิแฟชัน่โชว์ 

- การจดัโปรโมชัน่ ลดราคา

สินค้าร่วมกบัทางห้าง 

- การจดัตกแตง่วินโดว์ดสิ

เพลย์ ( Window Display ) 

-  การถ่ายแบบนิตยสาร 

- การเดนิแฟชัน่โชว์ 

- การจดัโปรโมชัน่ ลดราคา

สินค้าร่วมกบัทางห้าง 

 

 

 

 

 

 



หลักในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด โดยใช้หลัก Swot Analysis วิเคราะห์แบบ Marketing 

Mixed (4P) 

ผลิตภัณฑ์ (Product)  

เป็นเสือ้ผ้าสําเร็จรูปชดุปาร์ตี ้ (Party Wear) สําหรับกลุม่ดารา นกัแสดง นางแบบและสตรีวยั

ทํางานตอนต้นท่ีมีฐานะดี  โดยชดุปาร์ตีแ้วร์สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบได้หลากหลายการใช้สอย  โดยใช้

วิธีการปรับเปล่ียนรูปทรง การซอ่น หรือการแทรกงาน ดีเทล ( Detail ) เข้าไปผสมผสานกบัตวัชดุจนเกิด

รูปแบบความนา่สนใจใหม่ ๆ ขึน้ จากแนวคิดฟังก์ชัน่นลัลิซมึและทฤษฎีสนุทรียศาสตร์เร่ืองของการ

ลอกเลียนแบบธรรมชาติ ของ   อริสโตเตลิ และแรงบนัดาลใจจากดอกไม้ทะเล  ซึง่รูปแบบของเสือ้ผ้าจะมี

จดุนา่สนใจท่ีเน้นงานฝีมือ ท่ีออกแบบให้มีความทนัสมยั สวยงามและมีรูปแบบท่ีโดเดน่ไมเ่หมือนใคร  

 

จดุแข็ง - เป็นเสือ้ผ้าปาร์ตีแ้วร์ท่ีบางชิน้สามารถปรับเปล่ียนได้หลากหลาย

รูปแบบการใช้สอย เพ่ือความคุ้มคา่ในการสวมใส ่

- เป็นเสือ้ผ้าท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในเร่ืองของความประณีตในการตดัเย็บ

และรูปแบบการตกแตง่รายละเอียดบนเสือ้ผ้าท่ีโดดเดน่และสวยงาม 

- ใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพสงูในการผลิต 

- มีจดุสําคญัของเสือ้ผ้าคือ การประยกุต์รูปแบบของดอกไม้ทะเลมาใช้

ในการออกแบบโครงสร้างของเสือ้ผ้สหรือรายละเอียดในการตกแตง่ชดุ

ท่ีไมเ่หมือนใคร 

- เป็นเสือ้ผ้าชดุปาร์ตี ้(Party Wear) รูปแบบใหม ่ซึง่แบรนด์คูแ่ขง่ยงัไม่

มีมากนกั 

จดุอ่อน - มีแบรนด์เสือ้ผ้าชดุปาร์ตีแ้วร์ในท้องตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกักนั

ดีในกลุม่เป้าหมายหรือผู้บริโภคบ้างแล้ว 

- เป็นเสือ้ผ้าเฉพาะกลุม่เป้าหมาย ตลาดอาจแคบไป 

- เป็นแบรนด์ใหม ่ยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัในกลุม่เป้าหมายเทา่ท่ีควร 

โอกาสทางการตลาด - เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบักลุม่เป้าหมาย ท่ีมีรสนิยมในการบริโภค

สินค้าเสือ้ผ้าชดุปาร์ตีแ้วร์  ให้ได้มีเสือ้ผ้าสําหรับโอกาสพิเศษในการสวม

ใสม่ากขึน้ 

ภาวะคกุคาม - เป็นเสือ้ผ้าท่ีใช้ได้เฉพาะโอกาส อาจเป็นข้อจํากดัในการซือ้ 

- สินค้ามีเอกลกัษณ์เฉพาะเร่ืองงานฝีมือ หรือ การตกแตง่รายละเอียด 

ทําให้มีแนวทางเลือกเดียวในการใช้สอยคือ โอกาสพิเศษ 

ตารางท่ี 28 : ตารางการวิเคราะห์ข้อมลูทางการตลาดทางด้าน ผลิตภณัฑ์ ( Product ) 



สถานท่ี (Place)  

ห้างสรรพสินค้าในยา่นธุรกิจการค้า  เชน่ เกสรพลาซา่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน  เซ็นทรัล

เวิลด์  เซ็นทรัลชิดลม และ เอ็มโพเรียม 

จดุแข็ง - สถานท่ีในการจดัจําหนา่ยสินค้ามีมากกวา่ 

- การวางจําหนา่ยสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าทําให้ตราสินค้า และตวั

สินค้ามีภาพลกัษณ์ท่ีดี 

จดุอ่อน - การวางจําหนา่ยสินค้าในห้างสรรพสินค้าต้องใช้เงินลงทนุมาก ทําให้

ต้นทนุการผลิตสงูขึน้ 

- การวางจําหนา่ยในห้างสรรพสินค้าอาจต้องมีการบริหารจดัการให้ดี

ในเร่ืองของบคุลากร และยอดขาย 

- การจําหนา่ยสินค้าในห้างสรรพสินค้าไมมี่อิสระ เน่ืองจากต้องปฏิบตัิ

ตามข้อกําหนดของห้างสรรพสินค้า 

โอกาสทางการตลาด - ในการจดัจําหนา่ยสินค้าในสถานท่ีด้วยกนักบัแบรนด์ท่ีมีลกัษณะ

ใกล้เคียงกนั ทําให้ลกูค้าสามารถเปรียบเทียบลกัษณะสินค้าและโอกาส

การนําไปใช้ได้มากขึน้ 

ภาวะคกุคาม - แบรนด์สินค้าท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัจะต้องพยายามสร้าภาพลกัษณ์

ท่ีดีในเร่ืองของคอลเลคชัน่ และการจดัสถานท่ี เพราะลกูค้าสามารถ

เปรียบเทียบได้ 

- อาจโดนแทรกแซงโดยการขอความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าในเร่ือง

ตา่งๆ 

 ตารางท่ี 29  : ตารางการวิเคราะห์ข้อมลูทางการตลาดทางด้าน สถานท่ี ( Place ) 

  

การส่งเสริมการขาย (Promotion)  

1. ร่วมแสดงผลงานแฟชัน่โชว์ตา่ง ๆ ท่ีจดัขึน้ ทัง้ Elle Fashion Week , BIFF&BILL , BIFW หรือ

การจดัแฟชัน่โชว์ของห้างในโอกาสพิเศษ เป็นต้น 

2. การทําแคตตาล็อกเพ่ือแจกในงานแฟชัน่โชว์ตา่งๆ 

3. ให้การสนบัสนนุเสือ้ผ้าเพ่ือการถ่ายแฟชัน่ เช่น BAZAR, Elle, Fashion Biz เป็นต้น 

4. ร่วมกบัทางห้างสรรพสินค้า เพ่ือสง่เสริมการขาย เชน่ การลดราคา และการแจกของแถมเพ่ือ

สะสมในแตล่ะคอลเลคชัน่ 

5. มีการจดัตกแตง่ร้านค้าให้เพ่ือให้ลกูค้าเข้าใจสิ่งท่ีกําลงัจะส่ือสารในแตล่ะคอลเลคชัน่ 

 



จดุแข็ง - การเข้าร่วมแสดงแบบเสือ้ผ้าหรือแฟชัน่โชว์ชว่ยในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีมากย่ิงขึน้ อีกทัง้เป็นการแสดงศกัยภาพให้เห็นถึง 

รูปแบบของเสือ้ผ้าท่ีสามารถถ่ายทอดท่ีมาของความคดิสร้างสรรค์และ

รายละเอียดตา่ง ๆ ได้อย่างดี 

- การเข้าถึงนิตยสารเพ่ือการสนบัสนนุเสือ้ผ้าเพ่ือการถ่ายแฟชัน่ใน

นิตยสารทางด้านแฟชัน่ เชน่ BAZAR, Elle, Fashion Biz เป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตวัสินค้า อีกทัง้เป็นการประชาสมัพนัธ์สินค้าให้

เป็นท่ีลกูจดัมากย่ิงขึน้ 

 

 

จดุอ่อน - ไมมี่โอกาสร่วมกิจกรรมแสดงแฟชัน่โชว์, Road Show, และการแสดง

แฟชัน่โชว์ในตา่งประเทศมากนกั เพราะเพิ่งเร่ิมก่อตัง้ ทําให้ไมค่อ่ยเป็น

ท่ีรู้จกัตอ่กลุม่ลกูค้าชาวตา่งชาต ิและไมส่ามารถกระจายสินค้าออก

นอกประเทศได้มากเทา่ท่ีควร 

โอกาสทางการตลาด - การลงถ่ายภาพสินค้าในนิตยสารแฟชัน่ทําให้ลกูค้ารู้จกัสินค้ามาก

ย่ิงขึน้ 

- การจดัตกแตง่ร้านค้าให้เห็นถึงรูปแบบความเป็นมาของเสือ้ผ้าในแต่

ละคอลเลคชัน่ สามารถชว่ยดงึความนา่สนใจในการเลือกซือ้สินค้าของ

ผู้บริโภคได้มากขึน้ 

ภาวะคกุคาม - การลงถ่ายภาพสินค้าในนิตยสารแฟชัน่ถ้าเป็นนิตยสารท่ีไมไ่ด้รับ

ความนิยมมากนกัก็อาจทําให้ลกูค้ารู้จกัสินค้าไมม่ากตามท่ีตัง้ใจไว้ 

- ถ้าการจดัตกแตง่ร้านค้าให้เห็นถึงรูปแบบความเป็นมาของเสือ้ผ้าใน

แตล่ะคอลเลคชัน่ ไมมี่ความนา่สนใจจะทําให้ไมส่ามารถชว่ยดงึความ

นา่สนใจในการเลือกซือ้สินค้าของผู้บริโภคจากแบรนด์คูแ่ขง่ได้ 

ตารางท่ี 30  : ตารางการวิเคราะห์ข้อมลูทางการตลาดทางด้าน 

การสง่เสริมการขาย (Promotion) 

 

 

 

 

 



การตัง้ราคา (Price)  

5,000 – 65,000 บาท 

จดุแข็ง - ราคาถกูกวา่แบรนด์สินค้าท่ีมีความใกล้เคียงกนั เชน่ Kai Boutique  

- สินค้ามีความคุ้มคา่ระหวา่งราคา และคณุภาพสินค้า 

- เป็นสินค้าท่ีมีระดบัราคา ท่ีผู้บริโภคสามารถซือ้ได้ เน่ืองจากเป็น

เสือ้ผ้าโอกาสพิเศษและมีรูปแบบท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ทําให้ใช้ได้

มากกวา่ 1 ครัง้ 

จดุอ่อน - เสือ้ผ้าบางชิน้อาจมีราคาสงูกวา่แบรนด์ใกล้เคียง 

โอกาสทางการตลาด - เม่ือสินค้าเป็นท่ีรู้จกัและลกูค้ามีความพงึพอใจตวัสินค้าและราคา จะ

ทําให้ลกูค้าเกิดความจงรักภกัดีตอ่ตราสินค้า 

ภาวะคกุคาม - แบรนด์อ่ืนๆ สามารถลอกเลียนแบบและกําหนดราคาท่ีถกูกวา่ 

ตารางท่ี 31 : ตารางการวิเคราะห์ข้อมลูทางการตลาดทางด้าน การตัง้ราคา ( Price ) 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้หลกัการตลาด (4P) สรุปได้วา่เคร่ืองแตง่กายชดุปาร์ตี ้(Party Wear) 

ท่ีผู้ วิจยัศกึษาการออกแบบเคร่ืองแตง่กายสําหรับดารา นกัแสดง นางแบบและกลุม่สตรีวยัทํางานตอนต้นท่ี

สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบได้หลากหลายการใช้สอย  โดยใช้วิธีการปรับเปล่ียนรูปทรง การซ่อน หรือการ

แทรกงาน ดีเทล ( Detail ) เข้าไปผสมผสานกบัตวัชดุจนเกิดรูปแบบความนา่สนใจใหม ่ๆ ขึน้ จากแนวคิด

ฟังก์ชัน่นลัลิซมึและทฤษฎีสนุทรียศาสตร์เร่ืองของการลอกเลียนแบบธรรมชาต ิ ของ   อริสโตเตลิ และแรง

บนัดาลใจจากดอกไม้ทะเล  โดยนําสีมาจากสีของดอกไม้ทะเล และ เแนวโน้มแฟชัน่ฤดใูบไม้ผลิ และฤดู

ร้อนในหวัข้อ Naturally ของ Nelly Rodi 2009 โดยจะเลือกใช้โทนสีเอร์ิธโทนท่ีได้จากธรรมชาตสิ่วนใหญ่ 

ผสมผสานกบัสีสนัท่ีได้จากดอกไม้ทะเลเชน่ แดงเลือดนก  เขียวโอลีฟ ชมพ ูหรือส้ม เป็นต้น  สว่นรูปแบบจะ

เป็นชดุปาร์ตี ้ (Party Wear) ท่ีมีทัง้ชดุสัน้ และชดุยาวท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบได้หลากหลายการใช้

สอย โดยมีกลุม่เป้าหมายคือ กลุม่ดารา นกัแสดง นางแบบและกลุม่สตรีวยัทํางานตอนต้นท่ีมีอายรุะหวา่ง 

25-35 ปี ท่ีมีความทนัสมยั  ชอบความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในเร่ืองการออกแบบ มัน่ใจในตนเอง  

ผู้ วิจยัได้เลือกตลาดสินค้าของแบรนด์อยูใ่นระดบัสงู (High Fashion) สินค้าเกรด B+ ท่ีมีราคา

ประมาณ 3,500 – 65,000 บาท จากตารางท่ีศกึษาพบวา่การทําการตลาดสําหรับสินค้าระดบัสงู (High 

Fashion) นัน้มีแบรนด์ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงซึง่มีอํานาจในการลงทนุสงู ดงันัน้ผู้บริโภคต้องมีกําลงัการซือ้สงู

จงึมีโอกาสในการเลือกใช้สินค้าได้หลากหลายรูปแบบโดยไมต้่องคํานงึถึงราคา ดงันัน้ตราสินค้าและ

รูปแบบเสือ้ผ้าจะต้องมีภาพลกัษณ์ท่ีดี ถึงจะสามารถทําให้ผู้สวมใสเ่กิดความมัน่ใจตอ่แบรนด์ได้ สินค้านัน้

มีภาพลกัษณะเฉพาะรูปแบบและการสวมใส่ในโอกาสพิเศษ ฉะนัน้วสัดอุปุกรณ์ท่ีนํามาผลิตต้องมีคณุภาพ

ดี มีกรรมวิธีในการตดัเย็บท่ีประณีต และสวยงาม รายละเอียดท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ท่ีน่าสนใจ เพ่ือให้



ผู้บริโภคเกิดเจตคตท่ีิดีตอ่ตราสินค้าและตวัผลิตภณัฑ์ นบัเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับผู้ วิจยัท่ีจะสามารถพฒันา

รูปแบบเสือ้ผ้าให้เตม็ศกัยภาพ เน่ืองจากไมต้่องคํานงึถึงต้นทนุการผลิตมากเกินไปเหมือนการทําการตลาด

ในระดบัอ่ืนๆ ท่ีต้องจํากดัต้นทนุในการผลิต แตต้่องคํานงึในเร่ืองของการประชาสมัพนัธ์ให้สินค้าเป็นท่ีรู้จกั 

มากขึน้ และ รูปแบบสินค้า รวมถึงเทคนิคท่ีนํามาใช้ในการออกแบบต้องเป็นท่ีสนใจตอ่ผู้บริโภคและมีความ

โดดเดน่มากท่ีสดุ 

 

 


