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การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย  กรณีศึกษา : เครื่องแต่งกาย

ส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย และศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครัง้นีค้ือ ประชากรไทยที่มีความสนใจในการเลีย้งแมว ที่มีปัญหาเรื่องขนสตัวเ์ลีย้งติดที่เสือ้ผา้ดว้ย
สัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 10 คน และสนทนากลุ่มอีก จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลครัง้นีค้ือ 
แบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า 1)ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการออกแบบตราสินคา้ ซึ่งมีปัญหาในดา้น
ของเนือ้ผา้ที่ใชใ้นการผลิตเนื่องจากมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้นือ้ผา้ประเภทที่มีความล่ืนเท่านั้น  เพราะผา้เหล่านี ้
สามารถป้องกันการติดขนของสตัวไ์ด้ 2)แนวทางในดา้นการตลาดในการออกแบบตราสินคา้  จะตอ้งท าใหข้น
ติดตามเสือ้ผ้าได้น้อยลง และต้องสามารถน าเสนอโฆษณาสินค้าและแบรนด์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  3)
กระบวนการออกแบบตราสินคา้ในงานวิจยัมี 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การออกแบบตราสินคา้ที่ความรูส้ึกที่เป็นกันเอง 
การสรา้งเอกลกัษณต์ราสินคา้ที่ตอ้งการส่ือถึงความเป็นทาสแมว การปฏิบตัิการออกแบบสินคา้ตามธีมโดยแบ่ง
ตามความชอบและลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแมว  และการออกแบบ Brand Book ตราสินค้าเพื่อ
น าเสนอผลงานโดยตอ้งการแสดงออกถึงความเป็น  “แมว” ในทุกหน้า และ4)การสรุปผลความคิดเห็นจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญ ที่มีต่อการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา: เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศ
ไทย พบว่า การออกแบบมีความเหมาะสมกับความเป็นอตัลกัษณ์ และภาพลกัษณข์องแบรนด ์ดว้ยการเลือกใช้
โทนสีและลกัษณะของลายเสน้ 
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The objective of this study is to design a Thai fashion brand and a case study on outfits 

for cat lovers in Thailand and a survey of the opinions of experts toward Thai fashion brand design. 
The samples were Thai people who were interested in raising cats and had problems with pet hair 
sticking to their outfits. The data was collected using in-depth interviews with 10 samples. Another 10 
samples provided data to the focus group. The tools for data collection were interview forms. The 
results revealed the following: (1) the problems and obstructions of brand design due to fabrics 
because they need to be slippery because it can prevent sticking; (2) concepts of design reduce the 
sticking of pet hairs to clothes and offer products to target groups; (3) brand design consists of four 
steps which are friendly-feel brand design, brand identity creation related to cat lovers, brand design 
according to the theme and classified by preference and target group, and Brand Book design to 
present products that demonstrate the being of “cat” in every page; and (4) opinion conclusion from 
experts towards the design of a Thai fashion brand, a case study on outfits for cat lovers in Thailand. 
It is found that the design is suitable with the identity and the brand image by choosing color and 
line. 

 
Keyword : Brand Design, Brand, Thai Fashion, Apparel, Cats 
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ขอขอบพระคณุ นางสาวเมธาวี เธียรเมธาวงศ ์เจา้หนา้ที่การตลาดและการจัดการแบรนด์ 
นายธรกร พนัธุนรากลุ เจา้หนา้ที่ออกแบบกราฟิก นางสาวธมลวรรณ มีสิทธิ ์เจา้ของแบรนด ์"moon9" 
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การจัดการแบรนด ์ซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒิที่ใหค้วามอนุเคราะหร์่วมมือในการสมัภาษณเ์ชิงลึกส าหรบั
งานวิจยั 

ขอขอบพระคุณประชากรที่มีความสนใจในตัวแมวทุกท่านที่ใหข้อ้มูลต่าง  ๆ ที่เอือ้ต่อการ
ท างานวิจยั ตลอดจนประชากรที่เลีย้งแมวในกรุงเทพมหานครทกุท่านที่ใหค้วามรว่มมือในการเขา้รว่ม
การสนทนากลุม่ จนท าใหง้านวิจยันีส้  าเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 

อนึ่ง ผูว้ิจยัหวงัว่า งานวิจยัฉบบันีจ้ะมีประโยชนอ์ยู่ไม่นอ้ย จึงขอมอบส่วนดีทัง้หมดนีใ้หแ้ก่
เหล่าคณาจารยท์ี่ไดป้ระสิทธิประสาทวิชาจนท าใหผ้ลงานวิจยัเป็นประโยชนต่์อผูท้ี่เก่ียวขอ้งและขอ
มอบความกตญัญกูตเวทิตาคณุ แด่บิดา มารดา และผูม้ีพระคณุทุกท่าน ส าหรบัขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึน้นัน้ ผูว้ิจยัขอนอ้มรบัผิดเพียงผูเ้ดียว และยินดีที่จะรบัฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ไดเ้ขา้
มาศกึษา เพื่อเป็นประโยชนใ์นการพฒันางานวิจยัต่อไป 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
ในอดีตหากพดูถึงสตัวเ์ลีย้งยอดนิยม ผูค้นมกัจะนึกถึงการเลีย้งสนุขัมาเป็นอนัดบัแรก แต่

ดว้ยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุคนีท้ี่เป็นสงัคมเมืองมากขึน้ อยู่กันแบบครอบครวัเด่ียว มีพืน้ที่
อาศัยน้อยลง และยังนิยมการอยู่อาศัยแบบคอนโดมีเนียมมากขึน้ นั่นท าให้การเลีย้งสัต ว์ มี
ขอ้จ ากดัเพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะกับสุนัขซึ่งเป็นสตัวท์ี่ค่อนขา้งตอ้งการบริเวณกวา้งเพื่อ ใช้
ในการออกก าลังกาย ขับถ่าย และค่อนข้างเสียงดัง จึงอาจยากล าบาก เหตุนีเ้องที่ท าให้ แมว
กลายเป็นสัตว์เลี ้ยงทางเลือกที่ เข้ามาตอบโจทย์คนยุคนี ้ได้ดีกว่า (smethailandclub, 2562) 
เนื่องจากแมวเป็นสัตวท์ี่รกัสนัโดษ ชอบอยู่เงียบๆ ไม่ตอ้งการคนไปสุงสิงมากนัก จึงท าใหใ้นช่วง
ไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ตัวเลขยอดการเลีย้งแมว เพิ่มขึน้ทุกปี และกลายเป็นตลาดสัตวเ์ลีย้งยอดนิยมที่
น่าสนใจ ส่งผลถึงโอกาสธุรกิจทัง้กลุ่มสินคา้ และบริการใหม่ ๆ ที่ออกมาตอบโจทยอ์ย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนีป้ระชากรสตัวเ์ลีย้งในเมืองไทย ซึ่งในปัจจุบนัมีอยู่ประมาณ 21 ลา้นตัว (นับเฉพาะแค่
สนุขัและแมว) โดยแบ่งเป็นสนุขั 14 ลา้นตวั แมว 7 ลา้นตวั ซึ่งเห็นไดว้่า จ านวนของแมวเติบโตขึน้ 
เป็นครึง่หนึ่งของสนุขั ซึ่งเพิ่มขึน้กว่าแต่ก่อนมาก(พิมพพ์ญา เจรญิศิรพินัธ,์ 2560) 

จากการที่มีจ านวนผูเ้ลีย้งสตัวเ์ลีย้งโดยเฉพาะสนุขัและแมวมากขึน้ และดว้ยอปุนิสยัของ
สตัวเ์ลีย้งโดยเฉพาะสุนขัและแมว โดยสว่นมากนัน้ ระหว่างสตัวเ์ลีย้งและเจา้ของจะมีความใกลช้ิด
กนัเป็นอย่างมาก ซึ่งหนึ่งในนัน้คือการมีปฏิสมัพนัธโ์ดยการเสียดสีสมัผสักนัและกนั หรือที่เรียกว่าส
กินชิพ (Skinship) ซึ่งย่อมาจากค าว่า Skin + Relationship ซึ่งจะหลั่งฮอรโมน‘ออกซิโทซิน’ หรือ
ฮอรโ์มนแห่งความรกัความผูกพันก็จะเพิ่มระดับขึน้ เป็นสาเหตุให้เกิดความไว้เนือ้เชื่อใจ รูส้ึก
ปลอดภยั และสนิทสนมกนั(วริษฐา แซ่เจีย, 2564) ซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดงออกถึงความสนิทสนม
ระหว่างสตัวเ์ลีย้งและเจา้ของ โดยสนุขัและแมวบางสายพนัธน์ัน้มีบางสายพนัธท์ี่มีลกัษณะทรงขน
ที่ยาวหรือขนร่วงง่าย เช่น แมวพนัธเ์ปอรเ์ซีย สนุขัพนัธช์ิส ุโดยหากสายพนัธเ์หล่านีท้  าการสกินชิพ
กบัเจา้ของนัน้จะมีโอกาสสูงมากที่จะท าใหเ้กิดขนสตัวร์่วงติดลงบนเสือ้ผา้ของเจา้ของบ่อยครัง้ มี
ทัง้ติดมากและนอ้ยขึน้อยู่กบัสายพนัธแ์ละการเลีย้งดขูองสตัวเ์ลีย้งที่ส่งผลต่อการท าใหเ้กิดขนร่วง 
ปัญหาเรื่องขนสัตว์ติดตามเสือ้ผ้านั้นเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานในหมู่คนรักสัตว์เลี ้ยง
โดยเฉพาะแมว ซึ่งปัญหาเหล่านีก้่อใหเ้กิดความร าคาญและความไม่สะดวกส าหรบัผูเ้ลีย้งสัตว์
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เลีย้งเป็นอย่างมาก เพราะต้องคอยก าจัดขนสัตว์ที่ติดตามเสือ้ผ้าอยู่เป็นประจ า และยังท าให้
บางส่วนเกิดความไม่มั่นใจเวลาเดินทางออกไปในที่สาธารณะ เนื่องจากบางครัง้ยงัก าจดัขนสตัวท์ี่
ติดเสือ้ผา้ไม่หมด ท าใหผู้พ้บเห็นอาจมีความรูส้ึกไม่พอใจต่อผูเ้ลีย้งสัตวอี์กดว้ย (kapook.com, 
2560) 

จากปัญหาที่เกิดขึน้นั้น ในปัจจุบันจึงเริ่มมีนวัตกรรมที่ออกมาตอบโจทย์เรื่องของการ
จ ากดัขนสตัวเ์ลีย้งติดตามเสือ้ผา้ออกมามากขึน้ เช่น ลกูกลิง้ขนจากบริษัทIKEA อปุกรณก์ าจดัขน
สตัวต่์าง ๆ รวมไปถึงมีการแนะน าวิธีพืน้บา้นอย่างเช่น การใชน้ า้ยาซกัฟอกฉีดบริเวณที่มีขนสตัว ์
หรือการใชถ้งุมือยางที่มีการใชไ้ฟฟ้าสถิตเขา้ช่วยในการก าจดัขนสตัว ์เป็นตน้ แต่ในปัจจบุนัยงัคงมี
อีกวิธีในการช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องขนสัตว์ติดตามเสือ้ผ้า นั่นคือการเลือกใส่เสือ้ผ้าที่มี
ลกัษณะเนือ้ผา้ที่ลื่น เช่น ผา้แพร ผา้ไหม ฯ หรือเนือ้ผา้ที่มกัน าไปใชใ้นการผลิตเสือ้กีฬาอย่างผา้ไม
โครตาข่าย หรือผา้เมล็ดข้าวสาร เป็นต้น ซึ่งจากการสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้สวมใส่
เสือ้ผ้าประเภทดังกล่าวในหมู่คนเลีย้งแมวในประเทศไทย พบว่าขนสัตวท์ี่ติดตามเสือ้ผา้ที่เป็น
เนื ้อผ้าที่มีลักษณะลื่นดังตัวอย่างมีจ านวนที่น้อยมาก (ปิยะวัฒน์ สาธิตกรณ์ , การสื่อสารส่วน
บคุคล, 10 กมุภาพนัธ ์2564) และสามารถช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการก าจดัขนสตัวติ์ดตามเสือ้ผา้
ประเภทดงักล่าวไดจ้ริง นอกจากนี ้จากการสมัภาษณก์ลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวเ์ลีย้งแมว พบว่าโดยส่วนมาก
มีความชอบเก่ียวกบัการเลือกซือ้สินคา้ที่มีลกัษณะการออกแบบที่มีรูปรา่งเหมือนกบัสตัวเ์ลีย้งของ
ตนเองเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ชนิดใดก็ตาม เช่น ลายเสือ้ผา้ พวงกุญแจ โคมไฟ ตุ๊กตา ฯ 
เป็นตน้ ท าใหผู้ว้ิจัยเล็งเห็นถึงโอกาสในการท าการตลาดดา้นแฟชั่นไทยกรณีศึกษา : เครื่องแต่ง
กายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย เนื่องจากการส ารวจความคิดเห็นของกลุม่ประชากร พบว่ามี
ความสนใจในดา้นการเลือกซือ้เครื่องแต่งกายเพื่อแกปั้ญหาเรื่องขนแมวติดตามเสือ้ผา้เป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีลวดลายเป็นลายที่เหมือนกับสตัวเ์ลีย้งของตนเองนัน้จะยิ่งมีความ
สนใจมากเป็นพิเศษ 

จากขอ้มลูดงักล่าวในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย 
กรณีศึกษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย เนื่องจากเล็งเห็นถึงการเติบโตของ
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัสตัวเ์ลีย้ง ผนวกรวมกบัสนใจในการแกปั้ญหาเรื่องขนสตัวเ์ลีย้งติดตามเสือ้ผา้
ของกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัวเ์ลีย้งโดยเฉพาะแมว ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นแนวทางธุรกิจแฟชั่นไทยส าหรบัคน
รกัแมวในประเทศไทยไดต่้อไป 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไว ้ดงันี ้
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1. เพื่อออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมว
ในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย 
กรณีศกึษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย 

ความส าคัญของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดใ้หค้วามส าคญัของการวิจยัไว ้ดงันี ้

1. ศึกษาการตลาดในกลุ่มแฟชั่นไทยกรณีศึกษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมว
ในประเทศไทย 

2. ไดต้ราสินคา้แฟชั่นไทยกรณีศึกษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศ
ไทย 

3. สามารถต่อยอดผลงานวิจัยโดยน าแนวคิดการออกแบบ น าไปใชอ้อกแบบสินคา้
ในกลุม่แฟชั่นไทยประเภทอ่ืนไปสูต่ลาดได ้

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรไทยที่มีความสนใจในการเลีย้งแมว ที่มีปัญหาเรื่องขนสตัวเ์ลีย้งติดที่เสือ้ผา้ 
และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
แบ่งกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัออกเป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่ 
กลุม่ที่ 1 กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth Interview) 
ประชากรไทยที่มีความสนใจในการเลีย้งแมว ที่มีปัญหาเรื่องขนสัตว์ติดเสื ้อผ้า 

จ านวน 10 คน 
กลุม่ที่ 2 กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการสนทนากลุม่ (Focus group discussion) 
ประชากรไทยที่มีความสนใจในการเลีย้งแมว ที่มีปัญหาเรื่องขนสตัวติ์ดเสือ้ผา้ และ

อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน 
กลุม่ที่ 3 กลุม่ที่ใชว้ิธีการเก็บขอ้มลูดว้ยวิธีแบบสอบถาม 
ประชากรไทยที่มีความสนใจในการเลีย้งแมว ที่มีปัญหาเรื่องขนสตัวเ์ลีย้งติดที่เสือ้ผา้ 

จ านวน 300 คน ที่ไดจ้ากการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.แมว หมายถึง สัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยน า้นม อยู่ในตระกูล Felidae ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับ

สิงโตและเสือดาว ตน้ตระกูลแมวมาจากเสือไซบีเรียน (Felis tigris altaica) ซึ่งมีช่วงล าตัวตัง้แต่
จมูกถึงปลายหาง ยาวประมาณ 4 เมตร แมวที่เลีย้งตามบา้น จะมีรูปร่างขนาดเล็ก ขนาดล าตัว
ยาว ช่วงขาสั้น และจัดอยู่ในกลุ่มของประเภทสัตวก์ินเนือ้เป็นอาหารมีเขีย้วและเล็บแหลมคม
สามารถหดซ่อนเล็บ ไดเ้ช่นเดียวกบัเสือ สืบสายเลือดมาจากแมวป่าที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งลกัษณะ
บางอย่างของแมว ยงัคงพบเห็นไดใ้นแมวบา้นปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นแมวพนัธุแ์ทห้รือแมวพนัธุท์าง 
แมวเริ่มเขา้มา เก่ียวขอ้งกับวิถีชีวิตของมนุษยต์ัง้แต่เมื่อประมาณ 9 ,500 ปีก่อน ซึ่งจากหลักฐาน
ทางประวติัศาสตร ์ที่เก่าแก่ที่สดุของแมวคือการท ามมัมี่แมวที่ คน้พบในสมยัอียิปตโ์บราณ หรือใน
พิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอนมีการแสดงสมบติัที่น าออกมาจากปิรามิดโบราณแห่งอียิปต ์ซึ่ง
รวมถึงมัมมี่แมวหลายตัว ซึ่งเมื่อน าเอาผ้าพันมัมมี่ออกก็พบว่า แมวในสมัยโบราณทุกตัว มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนั คือเป็นแมวที่มีรูปรา่งเล็ก ขนสัน้มีแตม้สีน า้ตาล มีความคลา้ยคลึงกบัพนัธุใ์น
ปัจจบุนั ที่เรียกว่าแมวอะบิสสิเนียน (New Media Thailand, 2563) 

2. สัตวเ์ลีย้ง คือ การปฎิบัติที่เก่ียวกับการเลีย้งดู การใหอ้าหาร การปรบัปรุงพันธ์ และ
การสุขาภิบาลสัตว์เลี ้ยง เพื่ อให้ผู ้เลี ้ยงได้รับประโยชน์ เช่น ผลผลิตต่าง ๆ แรงงาน ความ
เพลิดเพลิน เป็นตน้ โดยการเลีย้งสตัวส์ามารถแบ่งไดห้ลายชนิด คือ 1) สตัวใ์หญ่ ไดป้ก่ โค กระบือ 
มา้ ลา ล่อ เป็นตน้ 2) สตัวเ์ล็ก ไดแ้ก่ สกุร แพะ แกะ กระต่าย สนุัข แมว เป็นตน้ 3) สัตวปี์ก ไดแ้ก่ 
เป็ด ห่าน นก เป็นตน้ 4) สตัวน์ า้ ไดแ้ก่ ปลา กุง้ หอย เป็นตน้ และ 5) สตัวอ่ื์น ๆ ไดแ้ก่ กชตระเข ้
กบ ผึง้ ครั่ง ไหม เป็นตน้ (กรมอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, 2524) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจยัไว ้ดงันี ้

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย 
กรณีศึกษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ประชากรที่ท าการศึกษา และได้สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ในการออกแบบตราสินค้าแฟชั่นไทย 
กรณีศึกษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่ม
ประชากรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด จากนัน้จึงออกแบบรูปเล่ม Brand book ของตราสินคา้ 
ซึ่งประกอบไปด้วยที่มาของแบรนด ์(History) ชื่อของแบรนด ์(Name) โลโก้ของแบรนด ์(Logo)  
โทนสีที่ใชใ้นแบรนด ์(Color, Mood & Tone) ลกัษณะของตวัอกัษรที่ใชใ้นแบรนด ์(Font) สินคา้ใน
แบรนด์ (Product) และ Art work ของโฆษณา (Ads) เพื่ อให้ผู ้เชี่ยวชาญได้ประเมินความ
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เหมาะสม และความสมบูรณใ์นการออกแบบ เพื่อน าผลลพัธท์ี่ไดน้ าเสนอนัน้ไดเ้ป็นแนวทางในการ
ออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศกึษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทยต่อไป 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 

งานวิจัยเรื่อง การออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคน
รกัแมวในประเทศไทย ครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดร้วบรวมแนวความคิด ทฤษฎี เอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัโดยน าเสนอ ในหวัขอ้และงานวิจยั ที่เก่ียวขอ้ง 
ดงันี ้

1. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัแมว 
 1.1. การเติบโตของตลาดสตัวเ์ลีย้งในประเทศไทย 
 1.2. ธุรกิจเก่ียวกบัแมวในประเทศไทย 
2. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัแฟชั่นในประเทศไทย 
 2.1. แนวคิดการออกแบบเครื่องแต่งกายในประเทศไทย 
 2.2. เนือ้ผา้ที่ใชส้  าหรบัออกแบบเครื่องแต่งกาย 
 2.3. เทรนดก์ารแต่งกายในประเทศไทย 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะหต์ลาดและผูบ้รโิภค 
 3.1. การวิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค (SWOT analysis) 
 3.2. การวิเคราะหค์ู่แข่ง (Competitor analysis) 
 3.3. การวิเคราะหผ์ูบ้รโิภค (Consumer analysis) 
4. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการสรา้งตราสินคา้และคณุค่าของสินคา้ 
 4.1. วิสยัทศันข์องตราสินคา้ (Brand Vision) 
 4.2. แก่นแทข้องตราสินคา้ (Brand Essence) 
 4.3. ต าแหน่งของตราสินคา้ (Brand Positioning) 
 4.4. คณุค่าและค ามั่นของตราสินคา้ (Brand Values & Promise) 
 4.5. ภาพลกัษณแ์ละบคุลิกของตราสินคา้ (Brand Personality & Image) 
 4.5. การสรา้งเอกลกัษณข์องตราสินคา้ (Brand identity creation 
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
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1. แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับแมว 
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัแมว ไวด้งันี ้
1.1. การเติบโตของตลาดสัตวเ์ลีย้งในประเทศไทย 
marketeeronline.co (2562) ไดอ้ธิบายว่า ในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจสัตวเ์ลีย้งที่มี

การเติบโตโดยเฉลี่ย 10% ในทกุๆ ปี การเติบโตนีม้าจากคนไทยเลีย้งสตัวเ์ลีย้งมากขึน้ 

 

ภาพประกอบ 1 ตลาดสตัวเ์ลีย้งเพื่อนแกเ้หงา เติบโตเท่าไร 

      ที่มา marketeeronline.co (2562) 

โดยสาเหตทุี่คนไทยหนัมาเลีย้งสตัวม์ากขึน้สว่นหนึ่งมาจาก 
1. คนไทยยงัคงขีเ้หงาต่อเนื่อง  สิ่งที่ท าใหค้นไทยขีเ้หงามากขึน้มาจากคนไทยเริ่มเขา้

สู่สงัคมสงูวยัที่ใชช้ีวิตหลงัเกษียณอยู่บา้น คนรุ่นใหม่ที่ใชช้ีวิตอยู่ครองโสดมากขึน้ แต่งงานและไม่
มีลกู หรือมีลกูนอ้ยลง ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้องท าใหค้นไทยเริ่มมองหาสตัวเ์ลีย้งสายพนัธุต่์างๆ เขา้มาเป็น
สว่นหนึ่งในชีวิตมากขึน้ 

2. สัตวเ์ลีย้งก็เหมือนลูก เลีย้งทั้งทีตอ้งดีที่สุด  การเติบโตของธุรกิจสตัวเ์ลีย้ง ยังมา
พรอ้มกับพฤติกรรมของคนไทยที่เริ่มเปลี่ยนไป มองสตัวเ์ลีย้งเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครวั และ
ยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึน้เพื่อซือ้ความสขุใหส้ตัวเ์ลีย้งและตวัเอง เช่น ขนม เครื่องแต่งกาย และอื่นๆ 
รวมถึงการเลือกอาหาร ยารกัษาโรค ที่เหมาะสมกบัสตัวเ์ลีย้งมากขึน้ เพื่อใหส้ตัวเ์ลีย้งมีชีวิตยืนยาว 
สขุภาพแข็งแรงกว่าที่ผ่านมา 
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ภาพประกอบ 2 อาหารสตัวเ์กือบครึง่ของธุรกิจสตัวเ์ลีย้ง 

      ที่มา marketeeronline.co (2562) 

โดยกลุ่มอาหารถือเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงสุดดว้ยมูลค่า 14,630 ลา้นบาทในปี 2561 
และมีสดัส่วนเกือบครึง่หนึ่งใน ตลาดสตัวเ์ลีย้ง ทัง้หมด รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มดแูลสขุภาพสตัว ์ที่มี
สดัสว่นรายไดท้ี่น่าสนใจไม่แพก้นั ดว้ยมลูค่าอยู่ที่ 10,230 ลา้นบาท 

 

 

ภาพประกอบ 3 มลูค่าตลาดอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

      ที่มา marketeeronline.co (2562) 

และเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือตลาดอาหารสัตวม์ีช่องทางหลักมาจากรา้นเฉพาะทาง 
เช่น คลินิกสตัว ์รา้นจ าหน่ายอปุกรณส์ตัวเ์ลีย้งมากกว่ารา้นสะดวกซือ้และซูเปอรม์ารเ์ก็ต 
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ภาพประกอบ 4 สถานที่ขายอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

      ที่มา marketeeronline.co (2562) 

การที่สัดส่วนในช่องทางนีม้ากกว่า Marketeer มองว่าส่วนหนึ่งมาจากอาหารสัตว์
บางแบรนด ์หาซือ้ไดย้ากตามซูเปอรม์ารเ์ก็ต หรือราคาอาหารที่ขายผ่านรา้นเฉพาะทางมีราคาที่ถูก
กว่ารา้นคา้ทั่วไป เป็นตน้ 

 

ภาพประกอบ 5 ประชากรสตัวเ์ลีย้ง 

      ที่มา marketeeronline.co (2562) 

ทัง้นี ้นอกจากธุรกิจสตัวเ์ลีย้งจะเติบโตอย่างต่อเนื่องแลว้ ในประเทศไทยจ านวนสตัว์
เลีย้งก็มีปริมาณ ที่มากขึน้เช่นกนัโดยในปีที่ผ่านมาจากขอ้มลูของโรงพยาบาลสตัวท์องหล่อพบว่า
ในประเทศไทยมีสตัวเ์ลีย้งมากถึง 13.7 ลา้นตัว เพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่มีสัตวเ์ลีย้งที่ 13.2 ลา้นตัว 
แต่ที่แน่ๆ แมส้ตัวเ์ลีย้งจะมีปริมาณเพิ่มขึน้แค่ไหน แต่สิ่งที่ส  าคญัคือ ความรบัผิดชอบของผูเ้ลีย้งที่
จะไม่ปล่อย สตัวอ์อกมาสรา้งปัญหากับสงัคม และทอดทิง้พวกเขาเมื่อหมดรกั เพราะเมื่อสตัวโ์ต
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ขึน้เริ่มไม่น่ารกั ซนเกินงาม หรือทอดทิง้เพราะสัตว์เลีย้งเป็นเหมือนพยานรกัที่คู่รกัซือ้มาเลีย้ง
รว่มกนั และเมื่อเกิด แยกทางกบัแฟนจะมีความรูส้กึที่ไม่อยากจะเลีย้งอีกต่อไป 

บรษิัท สยามธุรกิจ แอดเวอรไ์ทซิ่ง จ ากดั (2560) ไดอ้ธิบายว่า สงัคมไทย“มีคู่ มีเงิน แต่ไม่
มีลูก” สู่ยุคครอบครวัเด่ียวมากขึน้แถมยอดคนโสดพุ่งสูงกระฉูดท าให ้“โรคเหงา”ก าเริบหนัก เป็น
เหตใุหบุ้ญหล่นทบั ตลาดสตัวเ์ลีย้งแสนรู ้หมา แมว ฮิตจัดทนัตาเห็น นิยมเลีย้งแทนลกู แทนหลาน 
แกเ้หงา คลายเครียด ส่งผลภาพรวม “ธุรกิจสตัวเ์ลีย้งไทย” ปี 2560 ทะลกั 2.2 หมื่นลา้น เติบโตขึน้
จากปีก่อน 5-10% กระตุน้ผูป้ระกอบการรุกท าตลาดอย่างต่อเนื่องเล็งเห็นช่องว่างและโอกาส โต
ยาวแน่ นางสาวบุษยา ประกอบทอง ผูจ้ดัการทั่วไป บรษิัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร ์จ ากดั 
หรือ “นีโอ” ผูจ้ดังาน “PET EXPO THAILAND 2017” งานแสดงสินคา้เก่ียวกบัสตัวเ์ลีย้งครบวงจร
ที่สุด ในประเทศไทย ระบุว่า ภาพรวมธุรกิจสัตวเ์ลีย้งไทยในปี 2560 คาดจะอยู่ที่ 2.2 หมื่นลา้น
บาท ซึ่งเติบโตขึน้จากปีก่อน 5-10% โดยแบ่งเป็นเวชภัณฑ์และยาส าหรบัสัตวเ์ลีย้ง 7,000 ลา้น
บาท ธุรกิจบริการส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง เช่น โรงแรม โรงพยาบาล สปา เสือ้ผา้ -เครื่องประดบั และอ่ืนๆ 
5,000 ลา้นบาท และอาหารสตัว ์1 หมื่นลา้นบาท ทัง้นี ้กลุ่มธุรกิจที่มีอตัราเติบโตอย่างกา้วกระโดด 
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการส าหรบัสัตว์เลีย้ง อาทิ เสือ้ผ้าของเล่นส าหรบัสัตวเ์ลีย้ง เป็นต้น รวมถึง
สถานที่ท่องเที่ยวและที่พกัต่างๆเริ่มเปิดรบัสตัวเ์ขา้มาอยู่ร่วมกบัเจา้ของได ้จึงสง่ผลใหก้ลุม่นีเ้ติบโต 
ไดเ้ป็นอย่างดี ส  าหรบัปัจจยัหนึ่งที่ท าใหต้ลาดมีการเติบโตเป็นเพราะพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ที่เริ่มเป็น 
ครอบครวัเดี่ยวมากขึน้และนิยมเลีย้งสตัวเ์ลีย้งประเภทต่างๆ เพื่อคลายความเหงา เช่น สนุัข แมว 
และอ่ืนๆ ทัง้ยงัใหค้วามรกัและเอาใจใสใ่นการเลีย้งดเูสมือนเป็นบตุรจึงนิยมเลือกสินคา้และบริการ
ดีมีคุณภาพ ให้สัตว์เลี ้ยงของตน รวมทั้งมี ค่าใช้จ่ายต่อการเลี ้ยงสัตว์เป็นจ านวนเงินที่สูง 
ขณะเดียวกนัธุรกิจบรกิารทั่วไป เช่น โรงแรม รา้นอาหาร และอื่นๆ ยงัเริ่มเปิดโอกาสและอนญุาตให้
ลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารสามารถน า สตัวเ์ลีย้งเขา้มายงัภายในสถานที่นัน้ๆ ไดเ้พื่อเป็นการตอบโจทยไ์ลฟ์
สไตลข์องคนรุ่นใหม่ ผูจ้ัดการทั่วไป “นีโอ”  กล่าวต่อว่า ส่งผลให้ปีนีเ้ราจึงไดใ้ชง้บประมาณ 40 
ลา้นบาทจัดงาน “PET EXPO THAILAND 2017” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ระหว่างวันที่ 25-28 พ.ค.ที่
ผ่านมา ภายใตแ้นวคิด “เพื่อนรกัแก๊งน่ารอ็คคคค!!” พรอ้มกิจกรรมต่างๆ  พรอ้มมีการปรบักลยุทธ์
ตามความเปลี่ยนแปลงดา้นดิจิตอล โดยเนน้ประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางออนไลนม์ากขึน้เพื่อใหถ้ึง
กลุ่มเป้าหมายยุคสงัคมโซเชียลในปัจจุบนั โดยมีการจัดท าคลิปวิดีโอไวรลั พรอ้มเปิดตวั Pet Idol 
ทัง้ 4 เป็นครัง้แรก พรอ้มเตรียมเฟ้นหา Pet Idol รุ่นที่ 1 ผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหน้้องหมาได้
แสดงความสามารถเพื่อคัดเลือกเป็นนกัแสดงในคลิปวิดีโอไวรลัส าหรบัการจัดงานครัง้ต่อไปในปี 
2561 อย่างไรก็ตาม การจดังานแต่ละปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 5% ทัง้ในแง่
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ของพืน้ที่การจดังาน จ านวนผูร้ว่มชมงาน และเงินหมุนเวียนภายในงาน โดยคาดว่าการจดังานครัง้
นีจ้ะมีผูช้มงานประมาณ 1 แสนคน พรอ้มเงินหมุนเวียน 80 ลา้นบาท ขณะที่ผูป้ระกอบการที่มา
ร่วมออกบูธสินคา้และบริการต่างๆ มีประมาณ 200 บูธ เช่น อาหารสตัว,์ เวชภัณฑ,์ อาหารเสริม, 
เสือ้ผา้และเครื่องประดบั, ของเล่นและอปุกรณพ์ัฒนาทกัษะ, โรงพยาบาลสตัว ,์ โรงแรมที่พกัที่น า
สตัวเ์ลีย้งเขา้พักได้, ฟารม์สตัวเ์ลีย้ง และอ่ืนๆ รวมทั้งยังมีการแจกสตัวเ์ลีย้งฟรีแก่ผูส้นใจ และมี
ความตอ้งการจริง ดา้นผูป้ระกอบธุรกิจสตัวเ์ลีย้ง อย่าง ธนพิศาล คหูาเปรมกิจ ประธานที่ปรกึษา 
บรษิัท เกรทเทสท ์เพ็ทแคร ์จ ากัด เปิดเผยว่า จากขอ้มลูวิจยัในการสมัมนา Pet Connected พบว่า
ปีที่ผ่านมาตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งมูลค่า 13,000 ลา้นบาท มีการเติบโตกว่า 16% เนื่องจากไลฟ์
สไตลข์องคนในปัจจุบัน มีขนาดครอบครวัที่ เล็กลง เพราะแต่งงานช้า มีบุตรช้า และมีจ านวน
นอ้ยลง ใชช้ีวิตตามล าพงัมากขึน้ และก าลงักา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอาย ุจึงมีสตัวเ์ลีย้งเป็นเพื่อนคลาย
เหงา เลีย้งดูแบบใกลช้ิด เปรียบดั่งสมาชิกของบา้น โดยเฉพาะสุนัขและแมว ที่คนไทยนิยมเลีย้ง
มากที่สุด ดังนัน้จึงไดจ้ดทะเบียนตัง้บริษัทเมื่อ 2 ปีที่แลว้ และจะเริ่มท าการตลาด และจ าหน่าย
อาหารสัตวเ์ลีย้ง ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ 1.อาหารเม็ดแบรนดเ์กรทไททันและลินคอรน์ เจาะ
กลุ่มตลาดพรีเมี่ยม 2.อาหารสแตนดารด์ แบรนดโ์อเล่ เจาะกลุ่มตลาดระดบักลาง 3.กลุม่ทรีทและ
สแน็ก4.อาหารเปียก 5.อาหารปลาและอาหารกบ และที่เน้นท าตลาดพรีเมี่ยมเป็นหลัก แม้ว่า
ปัจจุบันสัดส่วนจะยังเล็กอยู่ เพียง 20% เท่านั้น เพราะมองว่าตลาดดังกล่าวจะเติบโตมากกว่า 
10%และกว่า 95% จะเป็นแบรนด์น าเข้าจากต่างประเทศ โดยราคาสินค้าของเราจะต ่ากว่า
ประมาณ 30-40% นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ตรียมงบไวก้ว่า1,000 ลา้นบาท เพื่อลงทุนดา้นการวิจัย
พฒันา ปรบัปรุงไลนก์ารผลิตและการพฒันาบุคลากรเพื่อรองรบัการเติบโตของตลาดและปรมิาณ
การผลิตที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบนัใชง้บลงทนุไปแลว้ 500 ลา้นบาท ส่วนที่เหลือคาดว่าจะ
ใชข้ยายการลงทุนภายใน 3 ปีนับจากนี ้ปัจจุบนัมีก าลงัการผลิตอยู่ที่ 3,000 ตนัต่อเดือน แต่ผลิต
จริงอยู่ที่ 1,000 ตนัต่อเดือน โดยปีนีต้ัง้เปา้ส่วนแบ่ง 2% ของตลาดอาหารสตัวเ์ลีย้ง และคาดว่าจะ
เพิ่มเป็น 3% ภายใน 3 ปีนับจากนี ้อย่างไรก็ตาม บริษัทไดเ้ตรียมงบการตลาดกว่า 10 ลา้นบาท 
เพื่อจัดกิจกรรมการตลาด ทัง้ออนไลนแ์ละออฟไลน ์เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมเลีย้งสตัวเ์หมือน
เป็นสมาชิกในครอบครวั โดยมีช่องทางจ าหน่ายผ่านรา้นเพ็ตช็อป คิดเป็นสดัส่วน 70% โมเดิรน์เท
รด20% และออนไลน1์0% 

ศภุาวรรณ วงศช์ทูรพัย ์(2562) ไดอ้ธิบายว่า “ในขณะนีท้ศันคติเก่ียวกบัการเลีย้งสตัวน์ัน้ 
อาจเรียกไดว้่าเป็นไปในทิศทางบวกมากขึน้ ซึ่งอาจเป็นเช่นนัน้เพราะผูค้นมีความตระนักถึงการมี
ครอบครวัที่น้อยลงกว่าเมื่อก่อน ขนาดของครอบครวัเริ่มมีขนาดเล็กลงจากเดิมที่เป็นครอบครวั
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ใหญ่ และมีครอบครวัเด่ียวมากขึน้ หรือแมก้ระทั่งไม่คิดมีครอบครวัเลยดว้ยซ า้ไป โดยสิ่งที่ผู ้คน
เหล่านัน้เปลี่ยนมาใหค้วามสนใจแทนการมีครอบครวัก็คือ การเลือกที่จะเลีย้งสตัวเ์อาไวเ้ป็นเพื่อน
คู่ใจแกเ้หงา ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการมีสตัวเ์ลีย้งอาจมีเรื่องใหทุ้กขใ์จนอ้บกว่าเป็นคน และยัง
สามารถคลาดความเครียดและความเหงาไดดี้ นอกจากนีบ้างครอบครวัยังมีทัศนคติการสรา้ง
ครอบครวัที่เปลี่ยนไป และยงัมีพฤติกรรมการเลีย้งสตัวท์ี่เปลี่ยนไปจากสภาพเดิมอีกดว้ย คือ มอง
ว่าสัตวเ์ลีย้งเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครวัมากขึน้ไม่แพ้กับมองมนุษย์ดว้ยกันเอง นอกจากนี ้
จ  านวนสตัวเ์ลีย้งโดยเฉพาะอย่างหมาและแมวยงัเพิ่มขึน้มากขึน้กว่าแต่ก่อนมาก โดนจ านวนแมว
เลีย้งในไทยปัจจุบันมีอยู่กว่า 4 ลา้นตัว โตมากขึน้กว่าเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมาเกือบ 2 เท่าตัว ขณะที่
จ  านวนสนุขัมีจ านวนเพิ่มกว่ารอ้ยละ 10 นัน้ โดยผูค้นใหค้วามสนใจกบัสนุขัพนัธเ์ล็กมากกว่าใหญ่ 
อาจเป็นเพราะสามารถเลีย้งไดส้ะดวกสบายกว่าในบา้น ส่วนในมุมมองเรื่องงค่าใชจ้่ายนั้น อยู่
ประมาณไม่เกินรอ้ยละ 3-5 ของรายได ้แต่ในกรณีที่ในครอบครวัไม่มีเด็กแลว้ อาจเพิ่มสงูขึน้ไดอี้ก 
ดงันัน้จึงไม่แปลกถา้ธุรกิจเก่ียวกบัสตัวเ์ลีย้งจะค่อนขา้งมาแรงในยคุปัจจบุนั และมีธุรกิจต่อยอดมา
อีกมากมายเช่น รบัท าบา้นใหส้ตัว ์ใหธุ้รกิจเก่ียวกบัสตัวเ์ลีย้งมีมลูค่าตลาดใหญ่มาก ซึ่งในปี 2556 
มีมลูค่าเงินสะพกัถึง 4หมื่นลา้นบาท อตัราเติบโต 10เปอรเ์ซ็นตใ์นทุกปี โดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่
ใหญ่ตามล าดับคือ ธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้ง รองลงมาคือธุรกิจบริการเก่ียวกับสตัวเ์ลีย้ง และธุรกิจ
ผลิตภณัฑส์ าหรบัสตัวเ์ลีย้ง นอกจากนีย้งัมีอิทธิพลกบัวงการท่องเที่ยว เช่น การอนุญาตใหน้ าสตัว์
เลีย้งเขา้พักดว้ย เพื่อรองรบัไลฟ์สไตลก์ารใชช้ีวิตของคนไทยมากขึน้ หรือรา้นอาหารคาเฟ่ตต่์าง ๆ 
บางรา้นก็อนญุาติใหส้ตัวเ์ลีย้งเขา้มาทานดว้ยได”้ 

1.2. ธุรกิจเกี่ยวกับแมวในประเทศไทย 
มนตรี ศรีวงษ ์(2559) ไดอ้ธิบายถึง “9 ธุรกิจท าเงินจากสตัวเ์ลีย้ง” มีดงันี ้ 

1.ธุรกิจเก็บสิ่งปฏิกูลของสัตวเ์ลีย้ง ในต่างประเทศ อาชีพการเก็บสิ่งปฏิกูลในสวน
หลงับา้นของลกูคา้เป็นอาชีพที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่จ าเป็นที่จะตอ้งใชท้กัษะ
พิเศษใดๆ และใชเ้พียงแค่พลั่ว กบัถุงพลาสติกเท่านัน้ โดยใชเ้วลาในการท างานเพียงประมาณ 10 
นาที ต่อครัง้เท่านั้น ซึ่งอาชีพดังกล่ามีการโฆษณารบัท าอย่างแพร่หลายในหนังสือพิมพ์ทอ้งถิ่น 
ใบปลิว หรือผ่านตามปา้ยประกาศในคลบัของคนรกัสนุขั  

2. ถ่ายภาพสตัวเ์ลีย้ง เจา้ของสตัวเ์ลีย้งมกัตอ้งการที่จะมีรูปภาพน่ารกัๆของสตัวเ์ลีย้ง
ตนเอง แต่โชคไม่ดีนักที่พวกเขาส่วนใหญ่ไม่ใช่ตากลอ้งที่เก่งนกั อาชีพตากลอ้งที่รบัถ่ายภาพสตัว์
เลีย้งโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นสตัวเ์ลือ้ยคลาน หมาแมว ไปจนกระทั่งสตัวใ์หญ่อย่างมา้ จึงกลายมา
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เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนีถ้า้หาก คณุมีสตดิูโอ เสือ้ผา้ และฉาก
ต่างๆส าหรบัสตัวเ์ลีย้งโดยเฉพาะ ก็ย่ิงเพิ่มความน่าสนใจใหก้บัธุรกิจของคณุใหม้ากยิ่งขึน้ 

3.ธุรกิจขายเสือ้หมาและเครื่องประดับสตัวเ์ลีย้งอ่ืนๆ ในประเทศสหรฐัอเมริกา กลุ่ม
คนรกัสตัวเ์ลีย้งมีการใชจ้่ายเงินมากกว่า 3 หมื่นลา้นเหรียญสหรฐั ในการซือ้ขายเสือ้หมา ซึ่งมีตัง้
แบบต่างๆ ใหเ้ลือกกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้กันหนาว เสือ้กันฝน นอกจากการขายเสือ้
หมา ยงัมีสินคา้อ่ืนๆอีกมากมายที่จะช่วยท าใหส้ตัวเ์ลีย้งดูน่ารกัขึน้และไดร้บัความนิยมเป็นอย่าง
สูงอย่างเช่น แว่นตา หมวก ผ้าพันคอ เป็นตน้ แต่ถ้าหากคุณยังคิดไม่ออกว่าควรจะเริ่มตน้ขาย
สินคา้เก่ียวกับสตัวเ์ลีย้งอะไรดีนัน้ ขอแนะน าใหล้องเริ่มตน้จากขายเสือ้หมาก่อนเป็นอันดับแรก 
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไดร้บัความนิยมมากที่สดุในเมืองไทย 

4.พี่เลีย้งสตัว ์ธุรกิจนีร้องรบัเมื่อยามจ าเป็นที่เจา้ของสตัวเ์ลีย้งไม่อยู่บา้นในขณะที่
เจา้ตบูป่วย หรือมีสตัวเ์ลีย้งแปลกๆ ที่ดแูลยากอยู่ภายในบา้น ในต่างประเทศนิยมใชบ้ริการพี่เลีย้ง
สตัวเ์ลีย้ง พวกเขาจะท าหนา้ที่เหมือนกบัเป็นพี่เลีย้งเด็ก คอยเขา้มาดแูลสตัวเ์ลีย้งของคณุในขณะที่
คณุไม่อยู่บา้น แต่พี่เลีย้งสตัวเ์ลีย้งมักจะถูกจา้งงานในระยะเวลาสัน้ๆ ในกรณีที่เจา้ของสตัวเ์ลีย้ง
ออกไปเที่ยวนอกบา้น หรือออกไปท าธุระเท่านัน้ 

5.ธุรกิจบริการรับฝากสุนัขรายวัน มีลักษณะคล้ายๆ กับสถานที่รับฝากเด็กเล็ก 
เจา้ของสตัวเ์ลีย้งสามารถน าไปสนุขัไปฝากเอาไวใ้นสถานบริการเหลา่นีใ้นขณะที่ตวัเขาเองออกไป
ท างานนอกบา้น ซึ่งจะมีเครื่องอ านวยความสะดวกสบายต่างๆ ของสุนขั รวมไปถึงสถานที่ใหส้นุัข
ไดอ้อกก าลงักายวิ่งเล่นอย่างครบครนั โดยมีเจา้หนา้ที่คอยดูแลอย่างใกลช้ิด นอกจากนี ้สถานที่
ดงักลา่วยงัเป็นพืน้ที่เปิดใหส้นุขัที่เอามาฝากไดม้ีโอกาสเขา้รว่มสงัคมกบัสนุขัของคนอ่ืนอีกดว้ย 

6.ธุรกิจฝึกอบรมสนุขัใหเ้ชื่อฟัง เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสงูขึน้เรื่อยๆ เนื่องจากเจา้ของ
สนุขัจ านวนมากเริ่มตระหนกัถึงความจ าเป็นในการท าใหส้นุัขเชื่อฟังค าสั่ง โดยหลกัสตูรการอบรม
อย่างมืออาชีพ ซึ่งการฝึกอบรมจะมีรูปแบบที่แตกต่างกนัออกไป ทัง้การเดินทางไปฝึกสนุขัของคณุ
แบบ 1-1 ที่บา้นของคุณ หรือการฝึกแบบกลุ่มในสถานบริการฝึกอบรมสุนัข ในเมืองไทยก็ก าลัง
ไดร้บัความนิยม 

7.ธุรกิจพาสุนขัไปเดินเล่น เจา้ของสตัวเ์ลีย้งจ านวนมากไม่มีเวลาพาสนุัขของตัวเอง
ออกไปเดินเล่น ท าใหเ้กิดธุรกิจในการรบัสุนขัเหล่านัน้ไปเดินเล่น และมีหลายครัง้ที่ผูใ้หบ้ริการมือ
อาชีพสามารถพาสนุขัมากกว่า 3 ตวั ไปเดินเลน่พรอ้มๆ กนั ดว้ยสายจูงหลายๆอนั แต่คณุก็จ าเป็น
ที่จะตอ้งดแูลใหส้นุขัมีความปลอดภยั และหมั่นเก็บสิ่งปฏิกลูจากสนุขัเหลา่นัน้ดว้ย 
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8.ธุรกิจขายของเล่นส าหรบัสัตวเ์ลีย้ง สัตวเ์ลีย้งก็เหมือนกับเด็ก การออกแบบและ
สรา้งของเล่นที่กระตุ้นความสนใจของสัตว์เลีย้งให้สามารถเพลิดเพลินไปกับการเล่นของเล่น
เหล่านัน้จึงเป็นสิ่งที่ทา้ทาย มีเจา้ของสตัว์เลีย้งจ านวนมากที่พรอ้มจะควกักระเป๋าจ่ายเงินซือ้พวก
มนั 

9.ธุรกิจขายอาหารและขนมส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง ธุรกิจส าหรบัสตัวเ์ลีย้งสว่นที่มีอตัราการ
เติบโตมากที่สุด คือ อาหารและขนมส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง เนื่องจากมีอัตราการท าก าไรที่สูงและผูค้น
เต็มใจที่จะจ่ายส าหรบัสุนขัที่ดีที่สดุในขณะที่สามารถช่วยใหส้ขุภาพสตัวเ์ลีย้งของตวัเองใหดี้มาก
ยิ่งขึน้ โดยเฉพาะขนมเพื่อสขุภาพส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง ที่ก าลงัไดร้บัความนิยมกนัมากขึน้ เห็นไดว้่าทุก
วนันีพ้ฤติกรรมความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีแนวโนม้ชอบความสะดวกสบายทัง้ต่อตวัเองและสตัว์
เลีย้งมากขึน้ การอ านวยความสะดวกใหผู้เ้ลีย้งไดม้ีกิจกรรมร่วมกันกับสัตวเ์ลีย้ง รวมถึงกระแส
ความนิยมตามๆ กันในกลุ่มผูเ้ลีย้งสิ่งเหล่านีส้ามารถเป็นลู่ทางใหผู้ป้ระกอบการสามารถสรรหา
สินค้าและบริการในด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์และสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
ครอบคลมุมากย่ิงขึน้ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2561) ไดอ้ธิบายผ่านหวัขอ้ บทวิเคราะหธ์ุรกิจดแูลสตัวเ์ลีย้ง ไว้
ว่า ดว้ยสภาพสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรา้งของประช ากร การ
ขยายตัวของกลุ่ม ผูสู้งอ ายุ ลกัษณะครอบครวัเด่ียว และผูอ้  าศัยคนเดียวที่เพิ่มขึน้ ท าใหก้ารเลีย้ง
สัตวเ์ป็นที่นิยมมากขึน้ เพราะสัตวเ์ลีย้ง ช่วยเป็นเพื่อนคลายเหงา ลดความเครียด รวมทั้งสรา้ง
ความผูกพันให้มีกิจกรรมได้   ท าร่วมกัน สัตว์เลีย้งจึงถูกให้ความส าคัญเปรียบเสมือนหนึ่งใน
สมาชิกของครอบครวั ประกอบกับวิทยาการทางการแพทยท์ี่ช่วยใหส้ตัวเ์ลีย้งมีอายุยืนและอยู่กับ 
เจา้ของนานมากขึน้ท าใหห้ลายครอบครวัมีจ านวนสตัวเ์ลีย้งมากกว่าหนึ่งตัว หรือมีหลากหลาย
ประเภท ปัจจุบนันอกเหนือจ ากธุรกิจดแูลดา้นสขุภ าพของสตัวเ์ลีย้ง ธุรกิจอาหารและเครื่องใชข้อง
สัตว์เลี ้ยงแล้ว ในส่วนของธุรกิจดูแลสัตว์เลี ้ยงเริ่มได้รับความนิยมอย่างกว้างขว้าง เช่น การ
ใหบ้ริการจัดที่พักพรอ้มอาหารส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง การบริการตัดแต่งขนสตัวเ์ลีย้ง และการฝึกสตัว์
เลีย้งใหม้ีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อตอ้งอาศัยอยู่ในพืน้ที่ จ ากัดหรือเมื่อออกไปในที่
สาธารณะซึ่งธุรกิจเหล่านี ้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของ
ผูใ้ชบ้ริการมากยิ่งขึน้ เช่น การรบัฝากและฝึกสตัวเ์ลีย้งใหใ้นขณะที่เจา้ของไปท างาน หรือไปเพื่อ
ท่องเที่ยว เป็นต้น ภาพรวมของตลาดสัตว์เลีย้งในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ ้น 
เช่นเดียวกบัธุรกิจดแูลสตัวเ์ลีย้งที่เป็นหนึ่งในกลุม่ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัสตัวเ์ลีย้ง โดยธุรกิจดแูลสตัว์
เลีย้ง แมจ้ะมีการจัดตั้งธุรกิจในปี 2561 ไม่มากนัก แต่ก็ถือไดว้่ามีการขยายตัวมากกว่าปีก่อนถึง 
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18.18 % และในปี 2561 มีจ านวนการจัดตัง้ของธุรกิจนีส้งูที่สุดในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับ 
การเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในธุรกิจ แต่ดว้ยส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการที่เริ่มตน้ประกอบกิจการได้
ไม่เกิน 3 ปี อาจท าใหผ้ลประกอบการในช่วงแรกของการด าเนินธุรกิจในภาพรวมยังไม่มีผลก าไร
มากนกั ก ารที่สตัวเ์ลีย้งที่เขา้มามีบทบ าทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของผูค้นมากยิ่งขึน้ ถือเป็นโอกาส
ส าคัญของธุรกิจ เก่ียวกับสัตวเ์ลีย้งที่จะตอบสนองต่อแนวโน้มนีท้ัง้ในดา้นสินคา้และบริการโดย
เฉพ าะธุรกิจดแูลสตัวเ์ลีย้งที่ไดร้บัอ านิสงคไ์ปดว้ย อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีผูป้ระกอบการราย
ใหม่ๆเขา้มาในธุรกิจมากขึน้ ดังนั้นผูป้ระกอบการตอ้งอาศยัการให ้ความส าคญัและใส่ใจกบักลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการเพื่อสรา้งฐานลูกคา้ของ ตัวเองเนื่องจากผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มนีต้อ้งการความไวว้างใจ 
ความสะอาดและปลอดภยัใหแ้ก่สตัวเ์ลีย้ง ใหไ้ดร้บัการดแูลเปรียบไดก้บัสมาชิกของครอบครวั การ
เลือกท าเลที่ตั้งที่สะดวก ต่อการเดินทางของผูน้  าสัตวเ์ลีย้งมาฝาก รวมถึงการสรา้งพันธมิตรใน
เครือข่ายกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพื่อสรา้งความเขม้แข็งมีการเขา้ร่วมกลุ่มเพื่อจดังานแสดงสินคา้และ
บริการส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ หรือการใชเ้ทคโนโลยี สื่อ
ออนไลน ์และ Social Media เขา้มาช่วยในการเพิ่มช่องทางการประสัมพันธ์ การจองเพื่อเขา้ใช้
บริการ หรือ การติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มลูกคา้และผูดู้แลสตัวเ์ลีย้งใหส้ามารถติดตามการดูแล
สตัวเ์ลีย้งไดอ้ย่างใกลช้ิดกนั ซึ่งจะช่วย เพิ่มความไวว้างใจและความเชื่อมั่นในการใชบ้รกิารมากขึน้ 

The Bangkok Insight (2561) ไดอ้ธิบายในหวัขอ้ มาแรง ธุรกิจเร่งท าเงินสินคา้เก่ียวกับ
แมว ในเอเชีย ไวว้่า กระแสความคลั่งไคลแ้มวที่ก าลงัแพร่กระจายไปทั่วเอเชียดว้ยจ านวนผูท้ี่พัก
อาศัย อยู่ตามคอนโดมิเนียม นิยมเลีย้งสตัวช์นิดนีม้ากขึน้นัน้ ท าใหบ้รรดาบริษัทผลิตภัณฑ ์และ
บริการส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง พากันเร่งท าเงินจากเรื่องนี ้เว็บไซตน์ิกเคอิ เอเชียน รีวิว รายงานอา้งการ
คาดการณข์องยูโรมอนิเตอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล บริษัทวิจยัตลาดขององักฤษ ที่ว่า ยอดขายอาหาร
แมวในจีน จะพุ่งขึน้ถึง 1,800ลา้นดอลลาร ์ภายในปี 2565 แซงหนา้ญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นประเทศแรกๆ ที่
เกิดกระแสคลั่งไคลแ้แมว ขณะที่อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิง้ ผูน้  าดา้นอีคอมเมิรซ์จีน ระบุว่า ยอดขาย
สินคา้ที่เก่ียวขอ้งกับแมวบนเว็บไซตข์ายของออนไลนเ์ถาเป่าอยู่ที่ 8,400 ลา้นหยวนเมื่อปีที่แลว้ 
โดยสินคา้ขายดีอันดับ 1 คือ ถุงมือแปรงขน โฆษกของบริษัทบอกดว้ยว่า บรรดาคนรกัแมวในจีน
มักเป็นคนหนุ่มสาวที่ เกิดในช่วงทศวรรษ 80 และ 90 อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วนลี ชี่  อุง นัก
เศรษฐศาสตรอ์าวุโส จากมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ มอรแ์กน สแตนเลย ์กล่าวว่า ชาวเมืองที่มีฐานะมั่งคั่ง
ของจีน มกัเลีย้งสตัวไ์วเ้ป็นเพื่อน ทัง้นี ้แมวกลายเป็นสตัวเ์ลีย้งที่ไดร้บัความนิยม มากขึน้ จากการ
ที่ผูค้นในเอเชียพากันยา้ยเขา้มาอยู่ในเมือง และมีฐานะร  ่ารวยมากขึน้ ตัวแทนจากมูรน์ิ เอคสโป 
ผูจ้ดัการ “แคท เอ็กซโ์ป” เมื่อปลายปีที่แลว้ในมาเลเซีย ระบุว่า แมวถือเป็นสตัวเ์ลีย้งในอดุมคติของ
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีอากาศรอ้นชื ้น เพราะพวกมันสามารถอยู่ในบ้านที่ ติด
เครื่องปรบัอากาศได ้ ในการจดังานดงักล่าว มีบริษัทที่ขายผลิตภณัฑ ์และบริการเก่ียวกบัแมว พา
กันมาเปิดบูธในงานอย่างคับคั่ง และมีผู้เชา้เยี่ยมชมงานที่จัดขึน้ 3 วัน ราว 20,000 คน  ตัวแทน
รายนี ้บอกว่า งานแสดงสินคา้แบบนีเ้พิ่งเกิดขึน้ในมาเลเซียเป็นครัง้แรก และว่าบริษัทจะเดินหนา้
จัดงานนีต่้อไปทุกปี  ผู้ผลิตสินค้าเก่ียวกับสัตวเ์ลีย้งในญ่ีปุ่ น ก็มองเห็นโอกาสเติบโตในเอเชีย
เช่นเดียวกนั  “อินาบะ เพ็ทฟูด” บริษัทอาหารสตัวเ์ลีย้งญ่ีปุ่ น ไดเ้ขา้มาลงทนุในไทย และจีน เพื่อใช้
เป็นฐานการผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้ง ส าหรบัตลาดญ่ีปุ่ น ทัง้ยงัวางแผนที่จะขยายเขา้ไปยงัประเทศอ่ืน
ไนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตัวแทนจากมูรน์ิ เอคสโป ผู้จัดการ 
“แคท เอ็กซโ์ป” เมื่อปลายปีที่แลว้ในมาเลเซีย ระบุว่า แมวถือเป็นสตัวเ์ลีย้งในอดุมคติของภูมิภาค
เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้  ที่ มี อากาศร้อนชื ้น  เพ ราะพวกมันสามารถอยู่ ในบ้านที่ ติ ด
เครื่องปรบัอากาศได ้ ในการจดังานดงักล่าว มีบริษัทที่ขายผลิตภณัฑ ์และบริการเก่ียวกบัแมว พา
กันมาเปิดบูธในงานอย่างคับคั่ง และมีผูเ้ชา้เยี่ยมชมงานที่จัดขึน้ 3 วัน ราว 20,000 คน  ตัวแทน
รายนี ้บอกว่า งานแสดงสินคา้แบบนีเ้พิ่งเกิดขึน้ในมาเลเซียเป็นครัง้แรก และว่าบริษัทจะเดินหนา้
จัดงานนีต่้อไปทุกปี  ผู้ผลิตสินค้าเก่ียวกับสัตวเ์ลีย้งในญ่ีปุ่ น ก็มองเห็นโอกาสเติบโตในเอเชีย
เช่นเดียวกนั  “อินาบะ เพ็ทฟูด” บริษัทอาหารสตัวเ์ลีย้งญ่ีปุ่ น ไดเ้ขา้มาลงทนุในไทย และจีน เพื่อใช้
เป็นฐานการผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้ง ส าหรบัตลาดญ่ีปุ่ น ทัง้ยงัวางแผนที่จะขยายเขา้ไปยงัประเทศอ่ืน
ไนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อาทิ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

2. แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับแฟชั่นในประเทศไทย 
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัแฟชั่นในประเทศไทย ไวด้งันี ้
 2.1. แนวคิดการออกแบบเคร่ืองแต่งกายในประเทศไทย 
เว็บไซตบ์า้นจอมยุทธ (2543b) ไดอ้ธิบายถึง การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการของการใช้

เสือ้ผา้ในแต่ละยุคสมยั ไวว้่า คนในยุคก่อนประวติัศาสตรรู์จ้กัทอผา้ใชม้าแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
3,000 ปี คือ ตัง้แต่ ยุคหินใหม่ถึงยุคโลหะ เนื่องจากหลกัฐานการคน้พบเข็มเย็บผา้ท าดว้ยกระดูก
สัตว์ ที่บ้านเก่า อ าเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุรี หินทุบผ้าเปลือกไม้ที่ จังหวัดชุมพรและ
ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้ง ร่องรอยของเศษผา้และผา้ไหมติดอยู่กับโบราณวตัถุที่ศูนยก์ารทหารปืน
ใหญ่โคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี ที่บา้นเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอดุรธานี และที่อ  าเภอทัพ
ทนั จังหวดัอุทัยธานี พัสตราภรณป์ระจ าชาติไทยโดยแทน้ัน้ คือ ผา้นุ่ง 1 ผืน ผา้ห่ม 1 ผืน ในสมัย
ทวารวดี สมยัศรีวิชยั และสมยัลพบรุี การใชเ้สือ้ผา้เครื่องนุ่งห่มไดร้บัแบบอย่าง มาจากอินเดียและ
จีน จนมาถึงสมัยสโุขทัยและอยุธยาไดม้ีผา้ชนิดต่าง ๆ เกิดขึน้ อีกมากมาย ซึ่ง ชนิดของผา้จะเป็น
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เครื่องบ่งชีถ้ึงฐานะของคนในสงัคมไดด้ว้ย เพราะเจา้นายและขุนนางส่วนใหญ่ ใชผ้า้ที่สั่งมาจาก
ต่างประเทศผ่านทางเรือส าเภา ส าหรบัสมัยรตันโกสินทรใ์นช่วงตน้ ๆ นั้น รูปแบบของวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และการแต่งกายยังคงเลียนแบบมาจากสมยัอยุธยา ทัง้นีเ้นื่องจากผูค้น
ยังเป็นคนที่เกิดและ มี ชีวิตอยู่ในสมัยอยุธยา เมื่อมาสรา้งบา้นสรา้งเมืองใหม่ จึงน ารูปแบบของ
วฒันธรรมประเพณีที่เคยมีอยู่เดิมมาปฏิบติั ในเรื่องระเบียบกฎเกณฑท์างสงัคมในสมยัอยุธยา เคย
มีระเบียบและขอ้หา้มของสามัญชน ที่จะใชเ้ครื่องแต่งกายตามอย่างเจา้นายไม่ได ้แต่เนื่องจาก
สงครามและความวุ่นวายในการกอบกู ้อิสรภาพจากพม่าท าใหก้ฎเกณฑเ์หลา่นัน้ เลือนลางไปบา้ง 
ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รชักาลที่ 1 จึงโปรดใหอ้อก พระราชบัญญัติว่า
ดว้ยการแต่งกายใชบ้งัคบัและหา้มไวใ้หม่อีกครัง้หนึ่งว่า “ธรรมเนียมแต่ก่อนสืบมา จะนุ่งผา้สมปัก
ทองนากและใส่เสือ้ครุย กรองคอ กรองตน้แขน กรองปลายแขน จะคาดรดัประคดหนามขนุนไดแ้ต่
มหาดไทย กลาโหม จตุสดมภ์ และแต่งบุตรแล หลานขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยได้ และทุกวันนี ้
ขา้ราชการผูน้อ้ย นุ่งห่มมิไดท้ าตามธรรมเนียมแต่ก่อน ผูน้อ้ยก็นุ่งสมปัก ปูม ทองนาก ใส่เสือ้ครุย 
กรองคอ กรองสงัเวียน คาดรดัประคดหนามขนุน แลลูกคา้วาณิช กั้น ร่มสีผึง้ แลว้แต่งบุตรหลาน
เล่า ผูกลูกประหล ่าจ าหลกัประดับพลอย แลจีกุด้ั่นประดับพลอยเพชรถมยา ราชาวดี เกินบรรดา
ศักดิผิดอยู่ แต่นีส้ืบไปเมื่อหน้า ใหข้า้ราชการและราษฎรท าตามอย่างธรรมเนียม แต่ก่อน ….. ” 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5 ซึ่งมีการนิยมนุ่งแพรจีบ แบบ
ตะวนัตก ท าใหบ้รรดาเจา้นายฝ่ายในต่ืนตวักันมากในการตดัเสือ้แบบยุโรป สมเด็จพระศรีสวรินทิ
ราบรมราชเทวีฯ ซึ่งในขณะนัน้ พระอัครมเหสีก็ทรงเป็นพระธุระในฉลองพระองคม์ากขึน้ ไดท้รง 
ดัดแปลงพระที่นั่ งทรงธรรมในสวนศิวาลัยเป็นโรงเย็บผ้าส่วนพระองค์ โดยโปรดให้ ม.จ.ไขศรี 
ปราโมช เป็นหัวหนา้ มีหน้าที่ควบคุมการเย็บ ตลอดจนรบัจา้งเจา้นายและผูท้ี่อยู่ในพระราชฐาน 
ด้วย โรงเย็บผ้านั้น ด าเนินการเป็นกิจจะลักษณะ มีการจ้างครูฝรั่งมาเป็นช่างและสอนอยู่ใน 
โรงงานดว้ย ส าหรบัการแต่งกายของขา้ราชส านักนัน้ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระบรมราชวงศแ์ละขุน 
นางนุ่งผา้สีม่วงน า้เงินแก่แทนสมปักและสวมเสือ้ต่าง ๆ ตามเวลา ผา้ม่วงสีน า้เงินเขม้นีสั้่งมาจาก 
เมื องจี นและ  ใช้ในประ เทศไทย เท่ านั้ น  โดยให้ข้าราชการนุ่ งห่ ม เป็ นยศแทนสม ปั ก  
จากประกาศเก่ียวกบักฎเกณฑก์ารแต่งกายในรชักาลที่ 1 นัน้ ไดป้ฏิบติัอย่างเคร่งครดัใน ระยะแรก 
ๆ เท่านัน้ และเมื่อหลงัรชักาลที่ 5 เป็นตน้มา กฎเกณฑก์ารใชผ้า้ระหว่างกลุ่มเจา้นาย ขา้ราชการ
และประชาชนทั่วไปก็ไม่มีใครปฏิบัติอย่างเคร่งครดั ทุกคนสามารถใช้ผ้าชนิดใดก็ได้ ถ้ามีเงิน
พอที่จะซือ้หามาได ้และเป็นเช่นนัน้ มาจนถึงทุกวันนี ้ผา้ที่นิยมใชใ้นราชส านักไทยรตันโกสินทรม์ี
หลายชนิด ที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ ผา้กรองทอง ผา้ตาด ผา้ปมู ผา้สมปัก ผา้เขียนทอง ผา้ลาย ผา้ยก ผา้
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หนามขนนุ ผา้อทุมุพร ผา้ม่วง ผา้เยียรบบั ผา้มสัหรู ่ผา้ปัสต ูผา้ลายสอง ผา้สกัหลาด ผา้กุศราช ผา้
รตันกัมพล ผา้ส่าน ผา้โหมด ผา้อัตตะลัด ผา้สุจหนี่ ผา้เหล่านีม้ิไดใ้ชเ้ป็นแต่เพียงเครื่องแต่งกาย
เท่านัน้ บางครัง้ ยงัใชต้กแต่งสถานที่ โดยใชเ้ป็นม่าน เป็นผา้ปทูี่นอน ผา้บเุกา้อี ้หรือใชท้ าฉัตรดว้ย 
ผา้บางชนิดนี ้เป็นผา้ส าคญัในพระราชพิธีส  าหรบัพระมหากษัตริยแ์ละเจา้นายชัน้ สงู ลกัษณะการ
ใชส้อยจะ ก าหนดเฉพาะลงไปว่า ผา้ชนิดใดใชใ้นกิจการใด ดงัที่กล่าวมาว่าผา้เหล่านีส้ว่นใหญ่เป็น
ผา้ที่น าเขา้จากต่างประเทศเกือบทัง้สิน ้น่าจะเป็น เพราะจากการที่อยุธยาเป็นศูนยก์ลางการคา้ที่
ส  าคญัที่สดุในเอเชีย ชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นญ่ีปุ่ น จีน จะสง่สินคา้ไปยโุรป อินเดีย ก็จะมาที่อยธุยา 
ส่วนอินเดียจะเอาสินคา้มาขายและซือ้สินคา้ไปขายก็มาที่อยุธยา และผูท้ี่มีโอกาสไดซ้ือ้ ขายผา้
เหล่านีก้็คือ พระเจา้แผ่นดิน เจา้นาย และขุนนางผูใ้หญ่ทัง้หลายนั่นเอง จึงมีความนิยมที่ จะน าผา้
เหล่านี ้ซึ่งจัดเป็นผ้าที่สวยงามวิจิตรมีราคาแพงและหายากมาใช้ในราชส านัก และใน สมัย 
รตันโกสินทรก์็สืบทอดความนิยมนีด้ว้ย 

เว็บไซตบ์า้นจอมยุทธ (2543a) ได้อธิบายถึง แนวความคิดในการออกแบบเครื่องแต่ง
กายสมัยต่าง ๆ ไว้ว่า จากประวัติความเป็นมาเก่ียวกับการแต่งกายของไทยเอเชียและยุโรป
ดงักล่าวจะพบว่า การแต่งกายของมนษุยไ์ม่ว่าเป็นชาติไหนจะเริมตัง้แต่เมือมนุษยรู์จ้กัน าหนงัสตัว์
หรือใบไมม้าใช ้เพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่ม (นฤมล ปราชญโ์ยธิน, 2525 : 5) ต่อมารูจ้กัดดัแปลงน าผา้มา
นุ่ง มาห่ม ซึงการนุ่งการห่มก็จะแตกต่างกนัออกไปของแต่ละประเทศ หรือไม่ก็เป็นการทีมนุษยรู์จ้กั
น าผา้ มาผกูหรือขดแทนการพนั มีการห่ม มีการน ามาพบัมาจีบใหเ้กิดความสวยงาม น าสิงของเช่น 
กระดกูมาท าเป็นกระดมุ รวมทัง้การรูจ้กัน าผา้มาเย็บต่อกนั ใหส้วมใสไ่ด ้และพฒันามาเป็นรูปทรง
ต่าง ๆ ซึงมีการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงเพื่อใหเ้หมาะสม กับสภาพแวดลอ้ม สภาพดินฟ้าอากาศ
ภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และเหมาะสมกับสภาพ การปฏิบัติหน้าที ทั้งนีย้ังขึน้ อยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงไปของโลก เนื่องจากการพฒันาท าให ้ประเทศเจรญิขึน้ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
เครื่องแต่งกาย ประเทศต่าง ๆ สามารถรบั วฒันธรรมใหม่ ๆ จากทั่ว โลกไดร้วดเร็วขึน้ มีการรบัเอา
วฒันธรรมใหม่ ๆ เขา้มารูจ้ักดดัแปลงให ้เขา้กบัสภาพวิถีชีวิตของตนเอง จนกลายเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะได ้อีกทัง้ยงัไดร้บัอิทธิพลจาก ผูน้  าประเทศทีเป็นแบบอย่างของการแต่งกาย หรือคนชัน้ สูง 
ท าให้เกิดออกแบบ ดัดแปลง เสื ้อผ้า เครื่ องแต่งกาย เพื่อให้เหมาะสมกับเป็นเครื่องแสดง
ลกัษณะเฉพาะหรือแอกลกัษณข์อง ประเทศนัน้ โดยอาจจะเป็นการน าลกัษณะเด่นของเครื่องแต่ง
กายของแต่ละยุคแต่ละสมัยมา ปรับปรุง ดัดแปลงผสมผสานกับสิงใหม่  เพื่ อให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มและความนิยมตามสมัย หลงัจากสงครามโลกครัง้ที่สอง สงบลงแลว้ บา้นเมืองมี
ความสงบขึน้ เศรษฐกิจทั่ว โลก มีสภาพดีขึน้ คนเราเริมหนัมาสนใจกบัการแต่งกาย การออกแบบ 
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จึงมีนักออกแบบเกิดขึน้ มากมายจนถึงปัจจุบัน ซึงนักออกแบบเหล่านี ้จะเป็นผู้ก าหนดและ
ออกแบบการใชเ้สือ้ผา้ให ้เหมาะสมกับโอกาสสถานที เพศ และวัยของผูส้วมใส่ และอันเนืองมา
จากของความจ าเจ ความเบือหน่าย และความไม่เหมาะสมจึงเป็นเหตทุ าให ้Fashion ของเสือ้ผา้ 
เครื่องแต่งกาย ตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงและหมดความนิยมไป แลว้ระยะหนึ่งก็หมุนเวียนกลับมา
ใหม่เป็นวฏัจักรเช่นนีเ้รื่อยไป ในการออกแบบเครื่องแต่งกายสมัยใหม่ การออกแบบส่วนหนึ่งนัก
ออกแบบจะ มีแรงบนัดาลใจของตนเอง แรงบนัดาลใจจากแบบเครื่องแต่งกายในอดีต ผสมผสาน
กันโดย อาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนีคื้อ1. เส้นกรอบนอกของรูปทรง 2. ลักษณะของผ้าเช่น
ผิวสัมผัส ลวดลายผ้า 3. ประโยชน์ใช้สอย และความสะดวกสบาย 4. จุดเด่นหรือจุดเน้นของ
รูปแบบเสือ้ผ้า ส่วนแนวโน้มการแต่งกายนั้น กล่าวกันว่าเป็นยุคแห่งวิทยาศาสตรค์วามเจริญใน
ดา้น อตุสาหกรรม และเทคโนโลยีจะมีบทบาทมากดงันัน้ แนวโนม้ของการแต่งกายในอนาคต ควร
มี การวิเคราะหจ์ากองคป์ระกอบ ต่อไปนี ้วิเคราะหจ์ากสภาพแวดลอ้ม โดยค านึงถึง อาชีพ ฤดกูาล 
เพศ วยั บุคลิก นิสยั เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม เวลา ความสะดวกสบายในการสวมใส่ และการ 
พกพา กาลเทศะ โอกาส การดแูลรกัษา คณุภาพ ราคา ความนิยม และระดบัของผูบ้รโิภคจากการ
วิเคราะหข์องผูท้ีมีประสบการณ ์ไดว้ิเคราะหว์่าระดบัราคาสินคา้มี ผลต่อการเลือกใชข้องผูบ้ริโภค 
เช่น สินคา้ราคาสงูสดุ ผูบ้รโิภคเป็นคนในสงัคมชัน้สงู มีรายไดส้งู เจา้นายในราชส านกั ซึ่งเสือ้ผา้จะ
เป็นแบบไม่โลดโผน สีเรียบ สง่างาม ดไูม่ลา้สมยั วสัดตุกแต่งอย่างดี สินคา้ราคาสูง เป็นสินคา้เชิง
อนุรกัษ์วัฒนธรรมดังเดิมประจ าทอ้งถิ่น ผูบ้ริโภคเป็นผูม้ีรายไดสู้ง สังคมชั้นสูง พึงพอใจกับการ
อนุรกัษ์ของครัง้เดิมเสือผ้า้จะมีแบบที เน้นเอกลกัษณ์เฉพาะ มีความประณีตดว้ยฝีมือและสีสัน  
สินค้าราคาปานกลาง ผูบ้ริโภคเป็นคนในสังคมชั้น กลาง เป็นขา้ราชการมี รายได้พอตัว สินค้า
ประเภทนี ้แบบจ าซ า้กนัมาก ทัง้วสัดตุกแต่ง ฝีมือไม่ดอ้ยมีความประณีต สินคา้ราคาถกู ผูบ้รโิภคมี
รายได้จ ากัด ส่วนใหญ่เป็นคนส่วนมากของ ประชากร เสือ้ผา้มีลักษณะคุณภาพพอใช้ทั้ง วัสดุ
ตกแต่ง เนื ้อผ้า และราคา รูปแบบไม่มีเฉพาะ บุคคล ไม่จ ากัดขนาด ใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย มีให้
เลือกใชห้ลายโอกาส รูปแบบขึน้ อยู่กับพฤติกรรมการแต่งกายของมนุษย ์ซึงมนุษยม์ีพฤติกรรม 
การแต่งกายทีแตกต่างกัน หลากหลายตามสถานที โอกาส เวลา นักออกแบบจึงไดก้ าหนด แบบ
และประเภทของการใชเ้สือ้ผา้ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น  

- ชดุกลางวนั มีชดุท างาน ชดุตรวจการ ชดุเดินทา  
- ชดุบ่ายถึงค ่า แบบไม่หรูหรา ไม่เป็นพิธีการ  
- ชดุราตรี เป็นแบบพิธีการและไม่เป็นพิธีการ 
- ชดุสทู มีการใชต้ามส านกังานทีมีเครื่องปรบัอากาศ 
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- ชดุกนัหนาว 
- ชดุแต่งงาน แลว้แต่วฒันธรรมของแต่ละชาติ 
- ชดุคลมุทอ้ง เลือกตามความเหมาะสมของผูส้วมและฐานะ 
- ชดุนอน ควรมีความสบายในการสวมใส ่
- ชดุกีฬา ใหม้ีความเหมาะสมกบัประเภทของกีฬา 
- ชดุล าลอง สวมง่าย สบาย ๆ เหมาะสมกบัสถานที่ 

วงศพ์ระอาทิตย ์(2562) ไดอ้ธิบายถึง 5 แนวคิด ในการออกแบบเสือ้ผา้สรา้งเอกลกัษณ์
ผลิตภณัฑจ์ากทอ้งถิ่นของตนเอง ไวด้งันี ้ธุรกิจเสือ้ผา้ เป็นอีกธุรกิจที่มีสีสนัในประเทศไทย มีผูผ้ลิต
และผูซ้ือ้จ านวนมาก ทัง้ขายในโลกออฟไลน ์และโลกออนไลน ์ดงันัน้การออกแบบเสือ้ผา้จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะท าใหผ้ลิตภัณฑน์ัน้ได้รบัความนิยม ในบทความนีผู้เ้ขียนจะมาน าเสนอ 5 แนวคิด ใน
การออกแบบเสือ้ผา้สรา้งเอกลกัษณ์ผลิตภัณฑจ์ากทอ้งถิ่นของตนเอง ในการออกแบบเสือ้ผา้ให้
แปลก แหวกแนว และเป็นที่ตอ้งการของคนในตลาดการซือ้ขายซือ้ผา้ ผ่านการน าวัฒนธรรมมา
ประยกุตใ์หม้ีมลูค่ามากยิ่งขึน้ ดงันี ้

1. เอกลกัษณท์างจิตรกรรม โดยอาจจะยดึลายเสน้ หรือการเขียนของคนในอดีต โดย
ดูไดจ้ากวดัวาอาราม น ามาเขียนลงบนเสือ้ผา้ ออกแบบใหม้ีความสมัยนิยม จะท าใหม้ีมูลค่ามา
ยิ่งขึน้ พรอ้มทัง้ยงัสรา้งจุดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณข์องภูมิภาคนัน้ ๆ แบบเฉพาะตวั เช่น ฮูปแตม้ชาว
อีสาน 

2. เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม ผ่านการเอาจุดเด่นของสถาปัตยกรรมนั้น ๆ มา
ออกแบบปรบัประยุกตเ์ป็นลวดลาย เช่น วดัพระแกว้ พระธาตพุนม แต่เราอาจจะตอ้งค านึงถึงเรื่อง
ความเชื่อดว้ยนะครบั เช่น รูปสถานท่ีศกัดิ์สิทธิ์ไม่นิยมน ามาท าเป็นกางเกง หรือของท่ีต ่ากว่าล าตวั 
แต่โดยปกติหากน ามาเขียนเป็นลายเสือ้ก็ย่อมท าได ้

3. เอกลักษณ์ด้านหัตถกรรม  ส่วนมากจะเป็นการบูรณาการออกแบบจากส่วนนี ้
โดยเฉพาะลายผา้ หรืองานฝีมือของชาวบา้น เช่น ผา้ไหมแพรวา ผา้ทอนาหมื่นศรี น ามาตัดเย็บ
เป็นเสือ้กนัหนาว หรือเสือ้แขนยาวจกลายผา้อีสาน 

4. เอกลักษณ์ดา้นประเพณีทอ้งถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยว เราจะเห็นการออกแบบ
โดยอิงกับประเพณีทอ้งถิ่นที่ส  าคัญ คือ มีคนน ามาออกแบบเป็นลายเสือ้งานบุญผีตาโขน งานบุญ
บัง้ไฟ ส่วนมากเราจะเห็นเสือ้แบบนีข้ายในสถานที่ท่องเที่ยว แต่ถา้สามารถออกแบบใหค้รอบคลมุ
ทกุพืน้ที่ไดก้็จะท าใหน้่าสนใจมากยิ่งขึน้ 
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5. เอกลกัษณด์า้นเครื่องแต่งกายทอ้งถิ่น เช่น ผา้ซิ่น ชุดของคนเมือง ชุดของชาวเขา 
น ามาออกแบบตัดเย็บใหม้ีความทันสมัยมากยิ่งขึน้ โดยมีเคา้โครงของเครื่องแต่งกายนัน้ ๆ คงอยู่
ใหเ้ห็นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ 

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า แนวคิดในการออกแบบเครื่องแต่งกายในประเทศไทย มีแนวคิดในด้าน
ของการออกแบบที่เนน้ในเรื่องของผูส้วมใส่และตามมารยาทของวาระต่าง ๆ ที่สวมใส่เครื่องแต่ง
กายชนิดนั้น ๆ เป็นหลัก และมีการน าเทรนดแ์ฟชั่นในช่วงนั้น ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบ 
นอกจากนี ้ยงัมีการน าผา้จากทอ้งถิ่นมาออกแบบใหม้ีการตดัเย็บที่ดูทนัสมัยมากขึน้ เพื่อให้คงอยู่
ทัง้เอกลกัษณเ์ฉพาะและความสวยงามของเครื่องแต่งกาย 

2.2. เนือ้ผ้าทีใ่ช้ส าหรับออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
LOMHAIJAI (2562) ไดอ้ธิบายถึง เนือ้ผา้ที่นิยมใชท้ าเสือ้กีฬา ไวด้งันี ้ 

1. ผา้ดาวกระจาย 

 

ภาพประกอบ 6 ผา้ดาวกระจาย 

      ที่มา LOMHAIJAI (2562) 

คุณสมบัติ ผา้ทอลายจุด ซึ่งเรียกกันว่า ผา้ดาวกระจาย ดว้ยการทอผา้แบบแซนวิช 
ท าใหม้ีความนุ่ม เนียน ซบัเหงื่อไดดี้ ระบายอากาศปานกลาง แหง้เรว็ ไม่แนบตวั ราคาไม่สงูมาก 
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2 .ผา้เมล็ดขา้วสาร 
  

 

ภาพประกอบ 7 ผา้เมล็ดขา้วสาร 

      ที่มา LOMHAIJAI (2562) 

คุณสมบัติ ผา้ทอลายวงรียาว เรียกกันว่า ผา้ขา้วสาร ซึ่งสวมใส่สบาย ซับเหงื่อไดดี้ 
ระบายอากาศไดป้านกลาง แหง้เรว็ ไม่แนบตวั ราคาปานกลาง 

3.ผา้ตาข่าย 

 

ภาพประกอบ 8 ผา้ไมโคร ตาข่าย 

      ที่มา LOMHAIJAI (2562) 

คณุสมบติั เป็นการน าผา้มาทอแบบไมโครแต่มีรูตาข่าย ซึ่งสวมใสส่บาย ระบายเหงื่อ
ไดดี้มาก แหง้เรว็ ซบัเหงื่อไดดี้ และยงัสามารถพิมพS์ublimation ไดส้วยงาม 
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4.ผา้ไมโครเรียบ 

 

ภาพประกอบ 9 ผา้ไมโคร 

      ที่มา LOMHAIJAI (2562) 

คณุสมบติั เป็นผา้ที่นิยมท าเสือ้กีฬา ทั่วไป ดว้ยราคาที่ไม่สูงมากนัก ผิวสมัผัสเนียน
นุ่ม ซบัเหงื่อไดดี้ ระบายเรว็ แหง้เร็ว และยงัสามารถพิมพล์ายSublimation ลงไปบนผา้ได ้จึงท าให้
ผา้ชนิดนีค้รองใจคนท าเสือ้กีฬาปกว่าครึง่ 
 

5.ผา้อะตอม 

 

ภาพประกอบ 10 ผา้อะตอม 

      ที่มา LOMHAIJAI (2562) 

คณุสมบัติ ผา้มีคุณสมบติั สวมใส่สบาย ซบัเหงื่อไดดี้ ระบายอากาศไดดี้เยี่ยม แหง้
เร็ว ไม่แนบตัว ดว้ยเสน้ใย Filament และลายรงัผึง้ของผา้ เมื่อท าการพิมพ ์Sublimation ลงไปจะ
ท าใหเ้กิดความสวยงาม มีความเงางามโดดเด่นมากๆค่ะ แต่ราคาค่อนขา้งสงู 
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6.ผา้บบัเบิล้ 

 

ภาพประกอบ 11 ผา้บบัเบิล้ 

      ที่มา LOMHAIJAI (2562) 

คณุสมบติั เนือ้สมัผสัมีความนุ่ม สวมใส่สบาย ดว้ยลายของผา้คลา้ยฟองอากาศท า
ใหม้ีความพิเศษ ลมผ่านไดดี้มาก ซบัเหงื่อไดดี้ แหง้เรว็ ผา้ไม่แนบตวั ยืดหยุ่นดี สามาร  าน ามาพิมพ ์
Sublimation ได ้ราคาค่อนขา้งสงู 

 
7.ผา้ฉล ุ

 

ภาพประกอบ 12 ผา้ฉล ุ

      ที่มา LOMHAIJAI (2562) 

คุณสมบัติ ผา้มีความพิเศษคือระบายอากาศไดเ้ป็นเลิศ ลมผ่านไดดี้ ซับเหงื่อได้ดี
เยี่ยม ไม่แนบตัว ผิวสัมผัสบาง เนียน นุ่ม สามารถพิมพ์Sublimation ลงบนเนื ้อผ้าได้ ราคา
ค่อนขา้งสงู 
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ZAZIO (2563) ไดอ้ธิบายถึง ชนิดและประเภท และขอ้มูลเก่ียวกับ “เนือ้ผา้” ที่มีบนโลก
ใบนี ้ไวว้่า เนือ้ผา้ในการผลิตนัน้มีหลากหลายมาก ซึ่งแต่ละประเภทน ามาใชผ้ลิตเสือที่แตกต่างกนั 
ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ยืด เสือ้โปโล เสือ้กีฬา ชุดชั้นใน รวมไปถึงเครื่องนุ่งห่มอ่ืนๆ โดยในครัง้นีเ้ราจะ
น าเสนอเนือ้ผา้ที่มีชนิดพืน้ผิวลื่น ที่มีความเหมาะสมกับการน าไปใชเ้ป็นวัสดุในการออกแบบใน
งานวิจยัในครัง้นี ้โดยมีเนือ้ผา้ดงันี ้

1. จเูล็ก 
เนือ้ผา้จูเล็ก เป็นผา้ประเภทใยสังเคราะหท์ี่มีลกัษณะเป็นรูพรุนเล็ก ๆ คลา้ยผา้จูติ 

เนือ้ผา้มีความบางเบาไม่หนกัตวั นิยมน าไปผลิตเสือ้ผา้กีฬาเป็นหลกั และมีการใชต้น้ทนุที่ต  ่า 
2. เม็ดขา้วสาร 
เนือ้ผา้เม็ดขา้วสาร เป็นผา้ประเภทใยสงัเคราะห ์ลักษณะของผา้จะมีรูพรุนเป็นวงรี 

คลา้ยกบัเม็ดขา้วสาร เนือ้ผา้นีน้ิยมน ามาผลิตเสือ้กีฬา(เสือ้วิ่ง)เป็นอย่างมาก เพราะผา้มีความบาง 
เบา และไม่อุม้น า้ ซึ่ง  าใหส้ามารถระบายเหงื่อไดดี้ และมีราคาที่ถกู 

3. มนัเรียบ 
เนือ้ผ้ามันเรียบ มีลักษณะลื่น มัน วาว บ่อยครัง้ที่มีการน าไปผลิตเสือ้กีฬาสีตาม

โรงเรียน สามารถสวมใสไ่ดส้บาย และความแววววันัน้เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
4. ดาวกระจาย 
เนือ้ผา้ดาวกระจาย มีลกัษณะบาง เบา สวมใส่สบาย เนือ้ผา้จะมีรูพรุนที่มีขนาดเล็ก

มาก ๆ กระจายอยู่บนผืนผา้เต็มผืน และใชต้น้ทุนที่นอ้ย มีความเหมาะสมในการผลิตสรา้งแบรนด์
เสือ้กีฬา 

5. ดาวกระจายไมโคร 
เนือ้ผา้ดาวกระจายไมโคร มีลกัษณะจะเป็นรูพรุนที่มีความละเอียดกว่าผา้ไมโครโดย

ปกติ ท าใหเ้นือ้ผา้มีลกัษณะที่บางเบากว่า ผา้มีความเนียนและละเอียดกว่าผา้ไมโครปกติ หรือก็
คือเป็นผา้ไมโครที่มีคณุภาพดีกว่า และมีราคาสงูกว่านั่นเอง 

6.สายฝน 
เนือ้ผา้สายฝน มีลกัษณะเป็นใยสงัเคราะห ์100% มีลกัษณะโดยรวมคลา้ยกนักบัผา้

ดาวกระจาย แต่ลักษณะของการเรียงตัวของลวดลายบนผา้จะคลา้ยกับเม็ดฝนเรียงในแนวตรง 
โดยเนือ้ผา้จะมีลกัษณะที่ลื่น บาง เบา ไม่หดตวั และไม่ยบัไดง้่าย 
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7.สายฟ้า  
เนือ้ผา้สายฟ้า มีลกัษณะเป็นใยสังเคราะห ์100% แต่จะมีลักษณะการเรียงตัวของ

ลวดลายเหมือนกบัสายฟ้า และมีลกัษณะเนือ้ผา้เหมือนกบัผา้สายฝน 
8. ไมโคร 
เนือ้ผา้ไมโคร มีลกัษณะเป็นใยสงัเคราะห ์100%  มกัน ามาใชใ้นการผลิตเสือ้ผา้ออก

ก าลงักายเป็นสว่นใหญ่ เนือ้ผา้จะมีลกัษณะลื่น มนั เงา ไม่ยบั และระบายเหงื่อไดดี้ 
9. ไมโคร เกรดละเอียด 
เนือ้ผา้ไมโครเกรดละเอียด จะเหมือนกับผา้ไมโครปกติ แต่คุณภาพที่ดีกว่า และมี

ราคาที่สงูกว่า 
10. ไมโคร เกรดหนา 
ผา้ ไมโครเกรดหนา จะเหมือนกบัผา้ไมโครปกติแต่มีลกัษณะเนือ้ผา้ที่หนาและเนียน

กว่า และมีราคาที่สงูกว่า 
11. ดบัเบิล้ซีวีซี 
เนือ้ผา้ดับเบิล้ ซีวีซี เป็นผ้าประเภทผสมระหว่างคอตตอน 80% และใยสังเคราะห ์

20% ผา้นีม้ีลกัษณะในการน าเสน้ดา้ย 2 สีมาทอไขวก้ัน าใหเ้กิดลวดลายเหมือนเป็นสีผสมกันเขา้
ไปในเสน้ดา้ยเดียวกัน ท าใหม้ีความสวยงามและแตกต่างจากผา้ชนิดอ่ืน ๆ สวมใส่สบาย ระบาย
เหงื่อไดดี้ เหมาะกบัการน าไปผลิตเสือ้ออกก าลงักายฟิตเนส 

12. SYNTREL ST107 
เนื ้อผ้า SYNTREL 107 เป็นผ้าที่ เหมาะกับการน ามาผลิตเสือ้ผ้าออกก าลังกายที่

ออกแบบมาเพื่อใชง้านอย่างหนกัเป็นพิเศษ มีลกัษณะคือดดูซบัเหงื่อไดร้วดเร็ว แหง้ไว จึงสามารถ
จดัการกบัเหงื่อไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถดแูลรกัษาไดง้่าย 

13. SYNTREL ST222 
เนื ้อผ้า SYNTREL 222 เป็นผ้าที่ เหมาะกับการน ามาผลิตเสือ้ผ้าออกก าลังกายที่

ออกแบบมาเพื่อใชง้านอย่างหนกัเป็นพิเศษ มีลกัษณะคือดดูซบัเหงื่อไดร้วดเร็ว แหง้ไว จึงสามารถ
จดัการกบัเหงื่อไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถยบัยัง้แบคทีเรียไดดี้เป็นพิเศษ 

14. SYNTREL ST501 
เนื ้อผ้า SYNTREL 501 เป็นผ้าที่ เหมาะกับการน ามาผลิตเสือ้ผ้าออกก าลังกายที่

ออกแบบมาเพื่อใชง้านอย่างหนกัเป็นพิเศษ มีลกัษณะคือดดูซบัเหงื่อไดร้วดเร็ว แหง้ไว จึงสามารถ
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จดัการกบัเหงื่อไดเ้ป็นอย่างดี และเนือ้ผา้ถูกออกแบบมาใหร้ะบายอากาศไดดี้ และเย็นเป็นพิเศษ
กว่าผา้รุน่อ่ืน 

15. TC SPANDEX 
เนือ้ผา้ TC SPANDEX เป็นเนือ้ผา้ที่บืดหดไดดี้และมีความยืดหยุ่นสูงกว่าผา้ทั่วไป 

เป็นประเภทคอตตอน 100% ระบายอากาศไดดี้ จึงนิยมน าไปผลิตเป็นเสือ้ผา้แฟชั่นและเสือ้ผา้
กีฬาทั่วไปที่ไม่ใชง้านหนกั 

16. ENDURANCE 
เนือ้ผา้ ENDURANCE เป็นผา้ที่มีลกัษณะการทอเป็นเสือ้ยูนิฟอรม์เกรดพรีเมี่ยม เช่น 

แบรนดล์าคอส สามารถระบายเหงื่อไดดี้เป็นพิเศษ และไม่ท าใหเ้หนียวเหนาะหนะ สีไม่ตก ไม่ซีด
ง่าย และมีราคาแพง 

2.3. เทรนดก์ารแต่งกายในประเทศไทย 
True Digital Group Company Limited (2563a) ได้อธิบายเรื่อง รวม 9 เทรนด์แฟชั่น 

2020 ช่วง COVID-19 เทรนด์ไหนกำลังฮิต สายแฟต้องตาม! ไว้ว่า แมว้่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสั COVID-19 จะกระทบวงการแฟชั่นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการงดแฟชั่นโชว์ หรือ
แมก้ระทั่งแบรนด์เสือ้ผ้าเองที่ยอดขายน้อยลงเพราะผูค้นไม่ได้ออกไปเที่ยว ไม่จ าเป็นที่จะตอ้ง
แต่งตวั จึงชอ้ปป้ิงนอ้ยลง แถมหา้งสรรพสินคา้ก็ยงัปิดใหบ้ริการอีกดว้ย แต่! อย่างไรแลว้ แฟชั่นไม่
มีวันตายค่ะ เรายังคงไดเ้ห็นเทรนดแ์ฟชั่นใหม่ๆเกิดขึน้มากมายในโลกโซเชียล พูดเลยว่าสาวๆที่
ชอบอพัเดทเทรนดแ์ฟชั่น จะตอ้งตามเทรนดน์ีเ้ลยละ่ค่ะ รบัรองว่าไม่มีเอาทแ์น่นอน 

1. แฟชั่น Quarantine ชดุเก็บตวัอยู่บา้น 
     ในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท าใหม้ีมาตรการ ”อยู่บา้นหยุด

เชือ้เพื่อชาติ” เราจึงไม่สามารถออกไปเที่ยวเหมือนแต่ก่อนได้ เสือ้ผา้สวยๆก็มีอยู่เต็มตู้ไปหมด 
สาวๆสายแฟจึงป๊ิงไอเดียลุกขึน้มาแต่งตัวสวยอยู่บ้าน แม้จะอยู่บ้านเราก็จะต้องปังค่ะ “Stay 
Home with Style!” การลกุขึน้มาแต่งตวัสวยๆช่วยท าใหแ้ต่ละวนัของเราสดใสและไม่น่าเบื่อ จะอยู่
บา้นนานแค่ไหนก็สวยไดท้กุวนั 

2. แฟชั่น Work from Home ชดุท างานอยู่บา้น 
     เมื่อเราตอ้งเก็บตัวอยู่บา้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้โรค ท าใหห้ลายๆ

บริษัทก็ตอ้งเปลี่ยนมา Work from Home หรือท างานอยู่ที่บา้นกัน และในบางครัง้ก็จะตอ้งมีการ
วิดีโอคอลเพื่อประชมุงาน สาวๆอย่างเราก็จะตอ้งสวยทะลกุลอ้งค่ะ แมจ้ะท างานอยู่ที่บา้น หลายๆ



  28 

คนก็ลกุขึน้มาแต่งตวัสวยเหมือนวนัท างานปกติ นี่ถือเป็นหลกัจิตวิทยาดีๆที่ท าใหเ้รามีแรงจูงใจใน
การท างาน 

3. แฟชั่นชดุนอน พกัผ่อนอยู่บา้น 
     วันไหนอยากต่ืนสาย อยากพักผ่อนแบบเต็มที่ พักก่อนเรื่องแต่งตัว จึงเกิดเป็น

แฟชั่นชุดนอนค่ะ เชื่อว่าสาวๆหลายคนอยู่บ้านแบบใส่ชุดนอนกันใช่มั้ยล่ะคะ แต่ชุดนอนเราก็
จะตอ้งชิคดว้ยนะ ต่ืนปุ๊ บมีสไตลป๊ั์บแบบไม่ตอ้งคิดเยอะเลยละ่! อยู่บา้นมนัดีแบบนีน้ี่เอง จะแต่งตวั
ยงัไงก็ไดแ้ลว้แต่อารมณ ์

4. แฟชั่นชดุไปชอ้ปป้ิงที่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 
     อยู่บา้นนาน ของกินของใชก้็เริ่มหมด ช่วงนีไ้ม่ไดไ้ปไหน ไปไกลสุดก็แค่ซุปเปอร์

มารเ์ก็ตกันใช่มัย้ล่ะ แต่ไปแค่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตเราก็จะตอ้งปังค่ะ เพราะนี่ถือเป็นโอกาสที่เราจะได้
แต่งตวัแบบเต็มๆแลว้ ช่วงนีก้็เลยจะมีเทรนดแ์ต่งตวัชิคๆถ่ายรูปในซุปเปอรม์ารเ์ก็ตเต็มไปหมด 

5. แฟชั่นหนา้กากอนามยั 
     ไอเทมที่ขาดไม่ไดเ้ลยช่วงนีก้็คงจะเป็นหนา้กากอนามัยค่ะ ช่วงนีส้ายแฟจะตอ้ง

แมทชเ์สือ้ผา้คู่กับหนา้กากอนามัยแลว้ล่ะค่ะ แถมยังมีหลายๆแบรนดดี์ไซนห์น้ากากอนามัยลาย
เก๋ๆเต็มไปหมดจนเลือกไม่ถูกเลยล่ะค่ะ สาวๆลองหาไอเดียแมทชเ์สือ้ผา้กับหนา้กากอนามยัยงัไง
ใหส้วยกนัดนูะคะ แมทชไ์ดห้ลายลคุไม่มีเบื่อเลยละ่ค่ะ 

6. แฟชั่น Face Shield 
     นอกจากหนา้กากอนามัยแลว้ อีกหนึ่งไอเทมตวัช่วยป้องกนัการแพร่กระจายของ

เชือ้โรค ก็คือ Face Shield นั่นเอง ไอเทมนีส้ายแฟตอ้งมีเลยนะ จะออกไปนอกบา้นก็ตอ้งใส่ไวอุ้่น
ใจกว่า แถมยงัไดล้คุใหม่ที่เก๋มากอีกดว้ยค่ะ เพราะ Face Shield นัน้มีหลายแบบ โดยเฉพาะแบบ
ที่เป็นหมวกค่ะ สวมใสง่่าย แมทชก์บัเสือ้ผา้ไดห้ลายแนว ไม่มีไม่ไดแ้ลว้! 

7. แฟชั่นสายคลอ้งเจลลา้งมือ 
     แอลกอฮอลเ์จลลา้งมือก็กลายเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ทุกคนจะตอ้งพกติดตัวไวเ้ลย

ล่ะค่ะ และช่วงนีก้็มีไอเดียท าสายส าหรบัคลอ้งเจลลา้งมือใหพ้กพาง่ายอีกดว้ย เป็นไอเดียที่ครีเอ
ทีฟมากๆเลยล่ะค่ะ ท าใหเ้ราพกพาง่าย หยิบออกมาใชส้ะดวก ไม่ตอ้งกลวัหาย แถมยังกลายเป็น
เครื่องประดบัแนวใหม่ไดอี้กนะคะ แมทชก์บัเสือ้ผา้แลว้ชิคสดุๆ 

8. แฟชั่นถงุมือ 
     ส าหรบัใครที่กลัวเชือ้โรคจะติดมือ การใส่ถุงมือก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแนะน าค่ะ 

สาวๆลองแมทชล์ุคของเรากับถุงมือดูนะคะ จะท าให้เราได้ลุคเก๋ๆอีกหนึ่งลุคเลยล่ะ ใครเห็นก็
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จะตอ้งอยากใส่ตามบา้ง สายแฟอย่างเราจะตอ้งน าเทรนดแ์ลว้ล่ะค่ะ ใครที่ชอบแต่งตวัมิกซแ์อนด์
แมทชต์อ้งมีถงุมือดว้ยแลว้ละ่ตอนนี ้

9. แฟชั่น Pillow Challenge 
     Pillow Challenge ถือเป็นชาเลนจท์ี่ฮอตฮิตกันอยู่ซักพักหนึ่งเลยในโซเชียล อยู่

บา้นนานๆ เหล่าบล็อกเกอรจ์ึงเกิดไอเดียน าหมอนมาใส่เป็นชุดสดุสรา้งสรรค ์เก็บตวัอยู่บา้นนานก็
จะมีอะไรประมาณนีเ้กิดขึน้ ถือเป็นไอเดียน่าสนกุที่ท าใหช้่วงเวลาอยู่บา้นไม่น่าเบื่ออีกต่อไป! 

ShopBack Blog TH Team (2564) ไดอ้ธิบายเรื่อง ส่องเทรนดแ์ฟชั่น 2021 เทรนดไ์หน
ปังบา้ง รูก้่อน สวยก่อน สายแฟตอ้งไม่พลาด ! ไวว้่า เทรนดแ์ฟชั่น 2021 ที่ก าลงัจะมา รูก้่อน อินเท
รนดก์่อนใคร 

1. Oversized Boyfriend Jackets 
เทรนด์แฟชั่น 2021 เทรนด์แรกที่ก าลังจะมาเลยคือ แจ็กเก็ตโอเวอรไ์ซส์ทรงบอย

เฟรนดแ์บบไหล่ใหญ่ เป็นเสือ้เบลเซอรข์นาดใหญ่ที่ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากยุค 80 ใส่แลว้จะท าให้
ดเูรียวขายาวขึน้ สามารถเปลี่ยนลคุนีไ้ดด้ว้ยจบัแมทชก์บักางเกงขายาวทรงตรง กางเกงยีนสท์ี่มีอยู่ 
หรือกางเกงขาสัน้หนงัสไตลล์  า้สมยั ซึ่งสีที่เหมาะกบัเทรนดน์ี ้คือ สีฟ้าอ่อน และสีโทนธรรมชาติ ให้
คณุสามารถแต่งตวัสไตลน์ีส้วยงามเก๋ไก๋ไดอ้ย่างง่ายดาย 

2. Head Scarfs 
เทรนดก์ารน าเอาผา้พันคอมาโพกที่หัว จากแรงบนัดาลใจยุค 50 และยุค 60 เทรนด์

แฟชั่นสุดเก๋นีก้  าลงัจะกลบัมาในปี 2021 นอกจากผา้จะช่วยคลุมเพื่อปกป้องเสน้ผมแลว้ ยังเพิ่ม
ความโดดเด่นใหก้บัเสือ้ผา้ที่ใสอี่กดว้ย โดยเลือกผา้ที่มีลวดลายดอกไม ้ลายเสน้ หรือแบบเรียบง่าย 
แมทชเ์ขา้กบัเสือ้ผา้สีเรียบๆ เพื่อใหผ้า้ดเูด่นขึน้ โดยพนัผา้ใหเ้ป็นปมหลวมๆ หรือไวท้ี่ดา้นหลงัของ
หวัเราก็ได ้ซึ่งผา้โพกที่หวันัน้เป็นไอเทมที่จะเพิ่มความคลาสสิกใหก้บัการแต่งตวัยิ่งขึน้ 

3. Pastel Tones 
ไดเ้วลาของคนที่ชอบเสือ้สีเขียวมิน้หญิง เพราะเทรนดแ์ฟชั่น 2021 คือ ชุดสีพาสเทล 

โดยสีที่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากสีมิน้เชอรเ์บท หรือสีม่วงอ่อน เป็นตวัเลือกที่สมบรูณแ์บบส าหรบัฤดู
รอ้น และเหมาะกับโทนสีผิวที่หลากหลาย โดยเลือกทัง้ชุดเป็นสีเขียวมิน้เย็นๆ หรือเสือ้เทรนชโ์คท้
ตวัใหญ่สีม่วงลาเวนเดอรน์ุ่มนวล เลือกแมทชเ์ขา้กบัเสือ้ผา้โทนสีอ่อนอย่างเสือ้สีครีม หรือสีขาว จะ
ช่วยใหส้วยงามยิ่งขึน้ และเป็นสไตลท์ี่เก๋ไก๋ที่สดุส าหรบัปีที่ก าลงัจะมาถึง 

4. Yellow Bags 
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หนึ่งในเทรนดแ์ฟชั่น 2021 คือ กระเป๋าสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่ครองรนัเวย ์เป็นเทรนดท์ี่
ท าซ า้ไดแ้ละเป็นอมตะ เพราะไม่มีตกยุค กระเป๋าขนาดใหญ่จะไดร้บัความนิยมกว่าใบเล็กๆ แบบ
ในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถือหรือกระเป๋าสะพาย เลือกโทนสีเหลืองอ าพนั หรือสีมัสตารด์ 
ส าหรบัการแมทชก์บัเสือ้ผา้ประจ าวนัของคณุ สามารถจบัคู่กบัเสือ้ผา้เฉดสีสดใสอื่นๆ หรือชดุโทนสี
เดียวอย่างเดรสสีขาวก็ได ้

5. Fringing Bags 
นอกจากกระเป๋าโทนสีเหลืองจะเป็นเทรนดข์องปีหน้าแลว้นั้น กระเป๋าแบบแต่งพู่ก็

ก าลังมาเช่นเดียวกัน หนึ่งในลุคที่จะเป็นที่นิยมในปี 2021 คือ สะพายหรือถือกระเป๋าที่มีพู่ห้อย 
โดยพู่จะยาวกว่าที่เราเคยเห็นๆ กันมา ดว้ยดีไซนส์ุดเก๋และโดดเด่นเมื่อใชง้าน สามารถเลือกจาก
กระเป๋าที่เป็นขอบหนงัหรือผา้ และเพื่อใหค้วามรูส้กึคลาสสิกใหเ้ลือกเฉดสีเขม้ เช่น สีน า้ตาลหรือสี
ด า แต่ถา้ตอ้งการความโดดเด่น ใหเ้ลือกเฉดสีแดงหรือสีเขียว 

6. Beach Beads 
เครื่องประดับที่จะเป็นเทรนดแ์ฟชั่น 2021 คือ สรอ้ยลูกปัดชายหาด ไม่ว่าจะสวมใส่

เด่ียวๆ หรือหลายชั้น ลูกปัดหลากสีเหล่านีจ้ะเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบส าหรบัลุคชายหาด
ส าหรบัการพักรอ้น เพื่อความเก๋ไก๋ยิ่งขึน้ใหเ้ลือกเป็นสรอ้ยคอหลากสีสนัและเป็นแบบแฮนดเ์มด 
สามารถแมทชไ์ดก้ับเสือ้ผา้ทุกแบบ จะสวมคู่กับเสือ้เบลเซอรส์  าหรบัสาวออฟฟิศ หรือเดรสในวัน
สบายๆ ก็ไดเ้ช่นกนั 

7. Pearl Accessories 
เครื่องประดับไข่มุก คือเทรนด์ที่ก าลังจะมาแรงในปี 2021 เพราะไข่มุกไม่ได้มีไว้

ส  าหรบัคณุยายอีกต่อไป โดยเลือกเครื่องประดบัไข่มกุที่มีสไตลไ์ม่ว่าจะเป็นแบบต่างหูทรงหยดน า้
ไปจนถึงสรอ้ยคอแบบหลายชัน้ แมทชก์บัเสือ้ผา้ไดทุ้กสไตล ์หากจะจบัคู่กบัชุดท างานก็อาจเลือก
เครื่องประดบัเป็นต่างหูไข่มกุเรียบๆ แบบมินิมอล หรือถา้ออกงานกลางคืนก็เลือกเป็นต่างหูไข่มุก
แบบระยา้ หรือสรอ้ยคอไข่มกุสกัเสน้ก็ได ้

True Digital Group Company Limited (2563b) ได้อธิบายเรื่อง อัพเดท 5 เทรนด์สี
เสือ้ผา้ฮิต 2021 มิกซแ์อนดแ์มทชล์คุแฟชั่นปังๆ สีนีไ้ม่เอาทช์วัร!์ ไวว้่า  

1. เทรนดส์ีเสือ้ผา้ : สีออมเบร (Ombre) หรือ มดัยอ้ม 
     สีออมเบร หรือ Ombre เป็นค าที่มาจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง การแรเงา หรือ 

ไล่เฉดสีค่ะ โดยเสือ้ผา้โทนสีนีส้่วนมากแลว้คนไทยเราจะรูจ้กักนัในชื่อ “มดัยอ้ม” นั่นเอง เนื่องจาก
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เทคนิคการมัดยอ้มเป็นเทคนิคสุดฮิตที่หลายๆคนมักจะน ามา DIY ท าเป็นเสือ้ผา้โทนสีออมเบรใส่
กนันั่นเอง ซึ่งสีออมเบรนัน้เคยฮิตมากๆมาก่อนแลว้ และเชื่อว่าในปี 2021 นีก้็จะตอ้งฮิตอีกแน่นอน 

     เพราะว่านางแบบสาวสุดฮอตชื่อดังระดับโลกอย่าง Bella Hadid ได้โพสต์ใน
อินสตาแกรมขณะที่เธอก าลงัท าเสือ้มัดยอ้มใส่เอง ซึ่งไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมาก และเสือ้มัด
ยอ้มที่เธอท าเองนีก้็ถือเป็นโปรเจกต์ของเธอที่ท าเพื่อระดมทุนจากการขายเสือ้ มาช่วยเหลือผู้
ยากไรใ้นโครงการ Feeding America นั่นเอง  ซึ่งนอกไปจากสาว Bella Hadid แลว้ ยงัมีแฟชั่นอิน
ฟลูเอนเซอรช์ื่อดังต่างประเทศอีกมากมายที่ก็เลือกน าเสือ้ผา้โทนสีออมเบรมามิกซแ์อนดแ์มทช ์
โดยรวมไปถึงเซเลบริตีส้าวไฮโซสดุปังอย่าง Kylie Jenner ดว้ยเช่นกนั ที่เธอเลือกโทนสีนีม้าแมทช์
ลุคเก๋ๆ ใหก้ับลูกสาวของเธอหรือนอ้ง Stormi นั่นเอง ส่วนทางฟากฝ่ังไทยเรา แน่นอนว่าผูท้ี่หยิบ
โทนสีนีม้าแมทชค์งจะเป็นใครไปไม่ไดเ้ลยนอกจากซุปตารส์ายแฟตัวแม่อย่าง ชมพู่ อารยา และ
รวมไปถึงเหลา่อินฟลเูอนเซอรว์ยัทีนอีกมากมาย 

2. เทรนดส์ีเสือ้ผา้ : สีแพนโทน (Pantone) 
     สีแพนโทน หรือ Pantone เป็นโทนสีที่ฮิตสดุๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเชื่อว่า

ในปี 2021 นีก้็ยงัคงจะฮิตอีกอย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งสี Pantone ประจ าปี 2021 นีก้็คือสีเทา Ultimate 
Gray และ สีเหลือง Illuminating นั่นเอง 

3. เทรนดส์ีเสือ้ผา้ : สีขาว-ด า 
     สีต่อมาเป็นสีที่ไม่พูดถึงไม่ไดเ้ลยล่ะค่ะ เพราะถือเป็นสีฮิตตลอดกาล ไม่ว่าจะปี

ไหนๆ ใส่แลว้ก็ยงัดโูมเดิรน์และไม่ตกเทรนดง์่ายๆค่ะ โดยสีที่ว่านีก้็คือสีขาว-ด านั่นเอง ซึ่งสีขาว-ด า
ถือเป็นโทนสีคมุโทน ไม่ว่าจะน ามามิกซแ์อนดแ์มทชแ์บบไหน ก็ยังไดล้คุที่ดชูิคและเก๋สดุๆเลยก็ว่า
ไดค่้ะ แถมยงัเป็นสีที่ไม่ตอ้งคิดเยอะอีกดว้ย วนัไหนไม่รูจ้ะใสอ่ะไร ลองหยิบเสือ้ผา้โทนสีขาว-ด ามา
ใส ่พดูเลยว่าสาวๆจะไดล้คุที่เรียบแต่เก๋ของจรงิค่ะ ที่ส  าคญัการซือ้เสือ้ผา้โทนสีขาว-ด ายงัคุม้มากๆ
อีกดว้ย เพราะใส่ไดน้าน ไม่ตกเทรนดง์่าย จะใส่ตอนนีห้รืออีกหลายๆปีขา้งหนา้ สีนีก้็ไม่มีวนัเอาท์
พดูเลย! 

4. เทรนดส์ีเสือ้ผา้ : สีเอิรธ์โทน 
     อีกหนึ่งสีคมุโทนที่ฮิตตลอดกาลและไม่ตกเทรนดง์่ายๆเลยก็คือ สีเอิรธ์โทนนั่นเอง 

สีนี ้เรียกได้ว่าเป็นสีฮิตในช่วงหลายปีมานี ้เลยก็ว่าได้ และคาดว่าจะยังคงฮิตอย่างต่อเนื่องค่ะ 
เนื่องจากเป็นโทนสีเรียบๆ ไม่ฉูดฉาด แถมยังน ามามิกซแ์อนดแ์มทชล์ุคไดง้่าย ท าใหห้ลายๆคน
เลือกใส่โทนสีนีก้นัเยอะมากๆ จนเอิรธ์โทนกลายเป็นสีฮิตนั่นเอง โดยสีเอิรธ์โทนนี ้จะเป็นกลุ่มสีที่
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น ามาจากโทนสีธรรมชาติค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพืน้ดิน ทอ้งฟ้า ตน้ไม ้ภูเขา หรือทอ้งทะเล เป็นตน้ โดย
เอิรธ์โทนนีจ้ะเป็นสีที่ไม่ฉดูฉาดค่ะ สว่นมากแลว้จะเป็นโทนสีตุ่นๆ ดอูบอุ่นๆ นั่นเอง 

5. เทรนดส์ีเสือ้ผา้ : สีคู่ตรงขา้ม 
     สีคู่ตรงข้ามเป็นอีกหนึ่งโทนสีที่ เริ่มฮิตกันในหมู่แฟชั่ นนิสต้าเลยก็ว่าได้ค่ะ 

เนื่องจากการมิกซแ์อนดแ์มทชค์ู่สีเสือ้ผา้นัน้สนุกมากๆ แถมยังท าใหลุ้คที่แต่งออกมาดมูีสีสนัและ
ชิคมากดว้ย เชื่อว่าหลายๆคนเคยลองแมทชเ์สือ้ผา้สีๆเขา้ดว้ยกันแลว้รูส้ึกว่าท าไมมันดูไม่เขา้กัน
เลยล่ะ...แต่หากสาวๆลองแมทชต์ามคู่สี โดยเฉพาะสีคู่ตรงขา้มแลว้ ไม่ว่าจะมิกซแ์อนดแ์มทชแ์บบ
ไหน ยงัไงก็รอดค่ะ แถมยงัไดล้คุที่สวยเก๋ ดมูีสไตล ์ไม่เหมือนใครแน่นอนพดูเลย 
     สีคู่ตรงขา้ม ก็คือสีที่อยู่ตรงขา้มกนับนวงจรสีนั่นเอง โดยจะเป็นสีที่ใหค้วามรูส้ึกขดัแยง้กนัอย่าง
มาก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 6 คู่สี ไดแ้ก่ 

สีเหลือง กบั สีม่วง 
สีแดง กบั สีเขียว 
สีน า้เงิน กบั สีสม้ 
สีสม้เหลือง กบั สีม่วงน า้เงิน 
สีสม้แดง กบั สีเขียวน า้เงิน 
สีเขียวเหลือง กบั สีม่วงแดง 

ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า เทรนดก์ารแต่งเครื่องแต่งกายในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2564 นัน้ จะมี
การแต่งกายท่ีเป็นไปตามยคุสมยัในปัจจบุนั ซึ่งเป็นยุคที่เกิดการระบาดของไวรสั COVID-19 ซึ่งท า
ใหเ้ทรนดก์ารแต่งกายจะมีความเฉพาะมากขึน้ เช่น เทรนดก์ารแต่งกายแบบ Work from home ที่
มีความโดดเด่นในเรื่องของการแสดงออกถึงวัยท างาน และไปถึงยังมีแฟชั่นเครื่องประดับอย่าง
แฟชั่นเก่ียวกับหน้ากากอนามัยหรือ Face shield ที่ในปัจจุบันทุกคนมีความจ าเป็นต้องใส่เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 นอกจากนีย้ังมีแฟชั่นเก่ียวกับชุดนอนหรือชุดใส่ไป
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งสอดคลอ้งกับการเดินทางในชีวิตประจ าวนัที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
นั่นเอง 

3. แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการวิเคราะหต์ลาดและผู้บริโภค 
 3.1. การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT analysis) 
ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรค (SWOT analysis) ไว้ดังนี ้ “1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
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อุปสรรค (SWOT analysis) คือ การคน้หาโอกาสและอุปสรรคของแบรนดข์องเรา ที่มีผลต่อการ
น ามาออกแบบเพื่อท าการตลาดและการสรา้งแบรนดซ์ึ่งประกอบดว้ย 

1.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength analysis) คือ การศึกษาจุดแข็งของภายใน
องคก์รหรือตราสินคา้ของตนเองและคู่แข่ง ซึ่งหากจุดแข็งที่เรามีนัน้เหมือนกบัคู่แข่ง จะไม่ถือว่าสิ่ง
นัน้เป็นจุดแข็งของตราสินคา้ของเรา ซึ่งเป้าหมายส าคญัในการวิเคราะหคื์อ สิ่งที่เราไดเ้ปรียบเหนือ
คู่แข่งอย่างแท้จริง สิ่งที่ เราท าได้ดีเหนือกว่าคู่แข่ง สิ่งที่เรามีเหนือคู่แข่ง และความคิดเห็นของ
ผูบ้รโิภค พนกังาน คู่แข่ง หรือคนอ่ืน ๆ ต่อสิ่งที่ตราสินคา้ 

1.2 การวิเคราะหจ์ุดอ่อน (Weakness analysis) คือการศึกษาตราสินคา้ของเราทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจยัภายนอกองคก์รหรือตราสินค้าในดา้นจุดอ่อน โดยใชก้ารเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งมาใชใ้นการวิเคราะห ์สิ่งที่ต่างจากจุดแข็ง คือ หากเรามีจุดอ่อนที่เหมือนกบัคู่แข่งก็ไม่ถือว่า
เป็นจุดอ่อนของตราสินคา้เรา โดยมีประเด็นในการวิเคราะหจ์ุดแข็งและจุดอ่อนหรือการวิเคราะห์
ภายใน ประกอบดว้ยประเด็น ดงันี ้

1.2.1 วตัถุประสงคท์างการตลาด คือ สิ่งที่ก าหนดไวเ้ป็นขอ้ ๆ ที่สามารถระบุไวอ้ย่าง
ชดัเจนและมีความสอดคลอ้งกบัองคก์ร 

1.2.2 กลยุทธ์ทางการตลาด คือ Strategic ที่จะท าใหแ้บรนดบ์รรลุวตัถุประสงคห์รือ
เปา้ประสงคท์างการตลาดที่ไดร้ะบุไว ้รวมถึงสามารถจดัสรรทรพัยากรของแบรนดท์ี่ เรามีไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  

การวิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค 
1. การวิเคราะหจ์ดุแข็ง และ จดุอ่อน 
2. การวิเคราะหโ์อกาส และ อปุสรรค 
3. การวิเคราะหภ์าพลกัษณใ์นปัจจบุนั 
4. การวิเคราะหค์วามสามารถและคณุค่าขององคก์ร 

การวิเคราะหค์ู่แข่ง 
1. วตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธข์องคู่แข่ง 
2. สมมติฐาน แหลง่ที่มา ความสามารถของคู่แข่ง 
3. การตอบสนองของคู่แข่ง 
4. การหลีกเลี่ยงการต่อสูท้างการตลาดกบัคู่แข่ง 

การวิเคราะหผ์ูบ้รโิภค 
1. พฤติกรรมผูบ้รโิภค 
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2. กระบวนการซือ้ 
การระบกุลุม่เปา้หมาย 

1.2.3 โครงสรา้ง คือ โครงสรา้งขององคก์รที่มีการจัดการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทาง
การตลาด 

1.2.4 ระบบขอ้มูล คือ การจัดการขอ้มูลที่ถูกตอ้ง เพื่อน ามาปรบัใชป้ระโยชนก์ับแบ
รนดไ์ดดี้ 

1.2.5 ระบบการวางแผน คือ การวางแผนต่าง ๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
1.2.6 ระบบควบคมุ คือ การจดัการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ 
1.2.7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร คือ การสื่อสารที่เขา้ใจรว่มกนัและตรงกนัในองคก์ร

อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.8 ประสิทธิภาพในการประสานงาน คือ ประสิทธิภาพในการสื่อสารและการ

ท างานรว่มกนัในฝ่ายท่ีรบัผิดชอบในดา้นของการตลาด 
1.2.9 วิเคราะหผ์ลประโยชน ์คือ การวิเคราะหผ์ลลพัทใ์นการท างานในภาพรวม 
1.2.10 การวิเคราะหง์านประมาณการลงทนุ คือ การตรวจสอบว่างบประมาณที่ใชไ้ป

มีความเหมาะสมและคุม้ค่าในการใชง้านหรือไม่ 
1.2.11 คณุค่าองคก์ร คือ สิ่งที่มีคณุค่าและมมุมองส าหรบัองคก์รและพนกังาน 
1.2.12 ภาพลกัษณ ์คือ การพฒันาและเปลี่ยนแปลงภาพลกัษณข์ององคก์ร 
1.3 การวิเคราะหโ์อกาส (Opportunity analysis) คือ การศึกษาโอกาสทางการตลาด

ต่าง ๆ โดยมีผลมาจากปัจจยัภายนอกเป็นหลกั มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะทางสังคมศาสตร ์หรือ
ประชากรศาสตร ์หรือแนวทางการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปนัน้มีผลต่อการสื่อสารกับผูบ้ริโภค เช่น 
การรบั-ส่งขอ้ความดว้ยโทรศัพทม์ือถือสมารท์โฟนที่แตกต่างกับในอดีตที่ใชก้ารส่งจดหมาย โดย
เป้าหมายในการวิเคราะหโ์อกาสประกอบดว้ย การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึน้และมีประโยชน์
ต่อการเติบโตในดา้นการตลาดและการบรกิาร โดยตอ้งน าโอกาสที่พบมาแกไ้ขในจดุอ่อนที่มี ผนวก
รวมกบัจดุแข็งเพื่อสรา้งการเติบโตทางธุรกิจของเราใหย้ั่งยืน 

1.4 การวิเคราะหอ์ปุสรรค (Threat analysis) คือ การวิเคราะหปั์จจยัภายนอกที่มีผล
ต่อการเติบโตของธุรกิจ เช่น การศึกษาผลกระทบที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึน้
และส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางดา้นการตลาดและแบรนด ์โดยการน าจุดแข็งที่มีอยู่มาปรบัใช ้
เพื่อลดผลกระทบที่ไดร้บัจากอุปสรรค ซึ่งหากไม่สามารถแกไ้ขไดก้็ควรหลีกเลี่ยง นอกจากนีย้ังมี
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ประเด็นที่ตอ้งน ามาเคราะหใ์นส่วนของโอกาสและอุปสรรค คือ การวิเคราะหภ์ายนอกองคก์ร คือ 
เศรษฐกิจ (Economic) การเมือง (Political) สงัคมและวัฒนธรรม (Social & culture) เทคโนโลยี 
(Technology) ตลาดรวม (Total market) ลักษณะทางการตลาด การพัฒนา และ แนวโน้ม 
(Market characteristics, Development and trends) และ คู่แข่ง (Competition) เพื่อน าข้อมูล
เหลา่นีม้าเป็นปัจจยัในการวิเคราะหเ์พิ่มเติม 

Thai Winner (2562) ไดอ้ธิบายเรื่อง SWOT คืออะไร? วิธีวิเคราะห ์SWOT Analysis 
ที่ถูกตอ้ง ไวด้ังนี ้SWOT (การวิเคราะหส์วอต) คือตัวอักษรย่อค า 4 ค าใชใ้นการวางแผนสรา้งกล
ยุทธธ์ุรกิจ ประกอบดว้ย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อปุสรรค โดยหนา้ที่ของ SWOT Analysis คือการ
หาวิธีสรา้งความไดเ้ปรียบทางธุรกิจและหลีกเลี่ยงความลม้เหลวจากปัจจัยที่อาจถูกมองขา้มได้
ง่าย เราใช ้SWOT เป็นเครื่องมือวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มและศักยภาพของธุรกิจ โครงการ หรือ
บุคคล SWOT สามารถแบ่งปัจจัยในการวิเคราะห์ออกมาเป็นปัจจัยภายใน และภายนอก โดย
ปัจจัยภายในหมายถึงปัจจยัที่บริษัทสามารถควบคมุได้ เช่นสินคา้ พนักงาน หรือวิธีท าการตลาด 
และปัจจัยภายนอกหมายถึง ปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ (แต่สามารถหลีกเลี่ยงหรือ
น ามาใชป้ระโยชนไ์ด)้ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่ง ราคาวตัถดิุบ เป็นตน้ 

วิธีวิเคราะห ์SWOT ที่ถกูตอ้ง 
Strength (จดุแข็ง) 
1.ขอ้ไดเ้ปรียบถา้เทียบกบัคู่แข่งคืออะไร 
2.ท าอะไรไดดี้กว่าคนอ่ืนบา้ง 
3.มีอะไรที่แตกต่าง หรือท าไดถ้กู หรือเรว็กว่าคู่แข่งไหม 
4.คนในอตุสาหกรรมมองว่าธุรกิจคณุมีจดุแข็งอะไรบา้ง 
5.อะไรที่ท าใหค้ณุ ‘ขายได’้ 
6.จดุขายของคณุคืออะไร 
ใหม้องจุดแข็งผ่านมมุมองภายในองคก์ร และจากมมุมองของคู่แข่ง ลกูคา้ หรือคนใน

อตุสาหกรรม จุดแข็งคือสิ่งที่ตอ้งเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เช่น ถา้จุดแข็งของเราคือสินคา้คุณภาพดี 
บรกิารดี ก็จะหมายความว่าคู่แข่งของเรานัน้มีสินคา้ไม่ดี บรกิารแย่ เป็นตน้ 

Weakness (จดุอ่อน) 
1.มีสว่นไหนที่ยงัพฒันาไดอี้ก 
2.ควรเลี่ยงสว่นไหนบา้งหรือเปลา่ 
3.คนในอตุสาหกรรมเห็นว่าสว่นไหนเป็นจดุอ่อน 
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4.มีอะไรท าใหค้ณุปิดการขายไม่ได ้หรือ เสียลกูคา้ 
เราตอ้งพยายามมองแบบไม่คิดเขา้ขา้งตนเองใหม้ากที่สุด ในบางกรณีอาจตอ้งท า

แบบสอบถามกบัลกูคา้เพื่อคน้หาจดุอ่อนที่แทจ้รงิของเรา 
Opportunity (โอกาส) 
1.โอกาสทางธุรกิจสว่นไหนที่คณุสามารถเขา้หาไดง้่าย 
2.เทรนธุรกิจอะไรที่สามารถช่วยคณุไดบ้า้งหรือเปลา่ 
3.มีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีบา้งไหม 
4.มีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือการเมืองที่เก่ียวกบัคณุไหม 
5.นิสยัและพฤติกรรมของลกูคา้จะเปลี่ยนหรือเปลา่ 
6.กิจกรรมหรือเหตกุารณอ์ะไรที่สามารถกระทบเราไดบ้า้งไหม 
เราตอ้งเริ่มดจูากจุดแข็งของเราก่อน และดวู่าจุดแข็งแต่ละอย่างสามารถช่วยคณุใน

โอกาสใหม่ๆไดแ้ค่ไหน และดจูดุอ่อนเพื่อหาโอกาสในการลดจุดอ่อน 
Threat (อปุสรรค) 
1.ตอนนีม้ีอปุสรรคอะไรบา้ง 
2.คู่แข่งคณุท าอะไรอยู่ 
3.มีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานอตุสาหกรรมของการท างาน สินคา้ หรือ บรกิาร 
4.มเีทคโนโลยีใหม่อะไรที่จะกระทบธุรกิจคณุไดไ้หม 
5.จดุอ่อนอะไรที่จะเป็นอปุสรรคต่อธุรกิจคณุไดไ้หม 
ขัน้ตอนการวิเคราะห ์SWOT 
ถึงแมว้่า SWOT จะเป็นเครื่องมือง่ายๆที่ใชว้ิเคราะหจ์ุดแข็งจุดอ่อน โอกาสอุปสรรค 

แต่หากเราไม่ท าการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ผลลัพธ์ของการท า SWOT ก็อาจจะออกมาไม่ดีได ้
เพราะฉะนัน้ในส่วนนีผ้มเลยไดแ้ยกขัน้ตอนการวิเคราะห ์SWOT ออกมาเป็น 8 ขัน้ตอนที่ทกุคนท า
ได ้

#1 เริ่มจากวตัถปุระสงคข์อง SWOT 
วัตถุประสงคข์อง SWOT จะเป็นตัวบอกว่าปัจจัยต่างๆแบบไหนสามารถแกปั้ญหา

หรือท าตามวัตถุประสงคไ์ดดี้ที่สุด ซึ่งก็จะช่วยใหเ้ราเลือกปัจจัยต่างๆมาสรา้งเป็นแผนกลยุทธ์ได้
ง่ายมากขึน้ภายหลงั 

ยกตวัอย่างเช่น คุณสามารถใชก้ารวิเคราะห ์SWOT เพื่อหาวิธีเพิ่มยอดขาย หาวิธีตี
ตลาดสินคา้ใหม่ หรือหาวิธีเปลี่ยนแปลงระบบท างาน 
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#2 ท าความเขา้ใจ ธุรกิจ อตุสาหกรรม และ ตลาดต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัภายในหรือปัจจยัภายนอก เราก็ตอ้งเริ่มเขียนจากการเปรียบเทียบ

กับคู่แข่ง เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มท า SWOT จริงๆ เราก็ควรท าการวิจัยเพื่อท าความเขา้ใจ
ธุรกิจอตุสาหกรรมและตลาดของคณุ  

ใหม้องในมุมมองที่หลากหลาย โดยพูดคยุกับคู่คา้ทางธุรกิจและลูกค้าของคณุ และ
ท าการวิจยัตลาดเพื่อหาขอ้มลูเก่ียวกบัคู่แข่งของคณุดว้ย 

คณุสามารถรวบรวมคนจากหลายฝ่ายมาช่วยระดมสมองในส่วนหลงัจากนี ้เช่น หาก
คุณอยากจะวิเคราะหธ์ุรกิจของคุณ คุณก็อาจจะน าคนจากแผนกการตลาด การบริหาร การเงิน 
หรือแมแ้ต่ลูกคา้สัมพันธ์มาช่วยไดด้ว้ยเช่นกัน เพราะยิ่งคุณมีคนช่วยระดมสมองเยอะ คุณก็จะ
มีไอเดียเยอะ 

#3 เริ่มจากจดุแข็ง 
ผมมองว่า จุดแข็ง (ที่เป็นขอ้ดีจากปัจจยัภายใน) เป็นสิ่งที่เริ่มเขียนไดง้่ายที่สดุ เพราะ

จุดแข็งเป็นสิ่งที่เราน่าจะเขา้ใจตัวเองดีที่สดุ ซึ่งตวัอย่างอาจรวมถึงจุดแข็งที่เก่ียวขอ้งกับพนักงาน 
ทรพัยากรทางการเงิน ท าเลที่ตัง้ธุรกิจของคณุ ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนต่างๆ และความสามารถใน
การแข่งขันในขัน้ตอนนีข้องการวิเคราะห ์SWOT เราไม่จ าเป็นตอ้งมีขอ้สรุปอย่างชัดเจนก็ได ้ให้
เขียนข้อดีจุดแข็งต่างๆเป็นรายการออกมาก่อน ซึ่งในขั้นตอนที่  7 เราจะท าการจัดล าดับ
ความส าคญัใหม่อีกที 

#4 วิเคราะหจ์ดุอ่อน 
หลงัจากที่เราเขียนจุดแข็งเสร็จแลว้ เราก็แค่เปลี่ยนมุมมองมาวิเคราะหเ์รื่องจุดอ่อน

ต่อ (หมายถึงสิ่งที่ท าใหธุ้รกิจของคุณเสียเปรียบผูอ่ื้น) จุดอ่อนอาจรวมถึงการมีสต็อกน้อยไม่พอ
ขาย พนกังานลาบ่อย หรือการขายของไม่มีแบรนด ์อย่าลืมว่าจุดแข็งและจุดอ่อน เป็นปัจจยัที่ตอ้ง
เปรียบเทียบกบัคู่แข่งของคณุและกบัตวัคณุในอดีต หากคณุบอกว่าคณุมีเงินหมนุนอ้ย แต่ทุกคนก็
มีนอ้ยหมด สิ่งนีก้็ไม่ใช่จุดอ่อนเท่าไร ในขณะเดียวกนัหากเมื่อก่อนคุณมีเงินหมุนเยอะ แต่เด๋ียวนี ้
คณุมีเงินหมนุนอ้ยลงก็ถือว่าเป็นจดุอ่อนได ้

#5 เรียบเรียงโอกาส 
เป็นการวิเคราะหโ์อกาสภายนอกที่เป็นไปไดส้  าหรบัธุรกิจของคุณ ขอ้เน้นย า้ก็คือที่ 

‘เป็นไปได’้ เพราะโอกาสไม่จ าเป็นตอ้งเกิดขึน้จริงเสมอ เพียงแต่โอกาสตอ้งมีความเป็นไปไดท้ี่จะ
เกิดบ้าง อย่างไรก็ตามของบางอย่างเช่น การเปิดตัวคู่แข่งใหม่ก็อาจจะเป็นได้ทั้งโอกาสและ
อุปสรรคขึน้อยู่กับมุมมองของเรา เช่น คู่แข่งอาจจะมาแย่งลูกคา้ หรือจะมาร่วมกันท าแคมเปญ
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พรอ้มกนัก็ได ้อย่างไรก็ตาม ปัจจยัหนึ่งอย่างก็ไม่ควรถูกระบวุ่าเป็นทัง้โอกาสและอปุสรรคพรอ้มกนั
โอกาสอาจรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ คู่คา้ใหม่ๆ การสนบัสนนุจากรฐับาล เป็นตน้ 

#6 ค านึงถึงอปุสรรค 
คือการเขียนปัจจยัภายนอกที่อาจเป็นอปุสรรคหรือก่อใหเ้กิดปัญหากบัธุรกิจของคุณ 

ใหม้องว่าเป็นสิ่งตรงขา้มกบัปัจจยัโอกาสดา้นบนก็ได ้ตวัอย่างเช่น คู่แข่งคนใหม่ นโยบายภาครฐัที่
ไม่ไดส้นบัสนนุ หรือค่าเงินตราต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย 

#7 จดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ 
หากเรามองว่าขัน้ตอนดา้นบนเป็นขัน้ตอนที่ใชค้วามคิดสรา้งสรรคท์ี่เราตอ้งคิดนอก

กรอบเพื่อใหไ้ดไ้อเดียใหม่ๆ เราก็ตอ้งใชต้รรกะและความคิดวิเคราะหม์ากขึน้ในส่วนี ้ในส่วนนีคุ้ณ
ควรที่จะมีรายการจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรคมาจากขั้นตอนที่ผ่านๆมาแลว้ ซึ่งในส่วนนีคุ้ณ
จ าเป็นที่จะตอ้งจัดอันดับความส าคัญ เพื่อที่จะดูว่าปัจจัยใดส าคัญที่สุด สามารถใหเ้ป็นตัวเลข
ระหว่าง 1 ถึง 10 จากไม่ส  าคัญไปถึงส าคัญที่สุดของแต่ละปัจจัยก็ได้  เช่นปัจจัยภายนอกส่วน
คู่แข่งอาจจะเป็นอุปสรรคที่ส  าคัญที่สุด ส่วนปัจจยัเรื่องพนักงานลาออกบ่อยอาจจะเป็นจุดอ่อนที่
ส  าคญัที่สดุ (แต่หากเรามีหลายปัจจยัที่ส  าคญัเท่าๆกนัก็ไม่เป็นไร เพียงแต่เราตอ้งพิจารณาว่าเรามี
ทรพัยากรเพียงพอหรือเปลา่ที่จะปฏิบติัตาม) 

#8 สรา้งแผนกลยทุธ ์
SWOT ที่ดีนั้นต้องมีแผนปฏิบัติการและขั้นตอนที่สามารถท าได้จริง จากรายการ

จดุอ่อนจดุแข็งโอกาสอปุสรรคทัง้ 4 อย่างนัน้ ใหล้องพิจารณาดงันี ้
1. เราจะสามารถใชจ้ดุแข็งเพื่อเป็นโอกาสเราไดห้รือเปลา่ 
2. เราจะสามารถใชจ้ดุแข็งเพื่อแกอ้ปุสรรคต่างๆไดห้รือเปล่า 
3. เราจะสามารถลดจดุอ่อนดว้ยโอกาสต่างๆไดห้รือเปล่า 
4. เราจะสามารถลดจดุอ่อนดว้ยการกา้วผ่านอปุสรรคไดห้รือเปลา่ 
ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การวิเคราะหจ์ดุแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรค (SWOT analysis) 

คือการคน้หาโอกาสและอปุสรรคของตราสินคา้ของบรษิัทที่มีผลต่อการท าการตลาดและสร้างตรา
สินคา้ รวมถึงมองหาโอกาสในการท าการตลาดทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งมีหลากหลาย
ประเด็นมาก และยิ่งทราบมากเท่าไหรก่็ยิ่งดีต่อการวิเคราะห ์รวมถึงการมองถึงอปุสรรคเช่นกนั ซึ่ง
การวิเคราะหท์ัง้ 4 ดา้นเหล่านีย้ังสามารถมองลึกต่อไปไดอี้ก เช่น การวิเคราะห ์TOWS MATRIX 
เป็นตน้ ซึ่งการวิเคราะห ์SWOT ที่ดีนัน้ ตอ้งมีการวางกลยุทธท์ี่ส  าคญั เช่น 1. เราจะสามารถใชจุ้ด
แข็งเพื่อเป็นโอกาสเราไดห้รือเปล่า 2. เราจะสามารถใชจุ้ดแข็งเพื่อแกอ้ปุสรรคต่างๆไดห้รือเปล่า 3. 



  39 

เราจะสามารถลดจุดอ่อนดว้ยโอกาสต่างๆไดห้รือเปล่า 4. เราจะสามารถลดจุดอ่อนดว้ยการกา้ว
ผ่านอปุสรรคไดห้รือเปลา่ 

 
 3.2. การวิเคราะหค์ู่แข่ง (Competitor analysis) 
ศรีกญัญา มงคลศิร ิ(2547)  ไดอ้ธิบายถึง การวิเคราะหค์ู่แข่ง ไวด้งันี ้การวิเคราะหค์ู่แข่ง 

(Competitor analysis) คือ การระบุคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีจุดศูนย์กลางของการ
วิเคราะหท์ี่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Customer-centric) ซึ่งการวิเคราะหต์ราสินคา้ที่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดเ้ช่นเดียวกนั โดยมีลกัษณะตามภาพประกอบ ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 13 การวิเคราะหค์ู่แข่ง 

ที่มา ศรีกญัญา มงคลศิริ (2547) 

Senna Labs Co. (2564) ไดอ้ธิบายถึง การวิเคราะหค์ู่แข่ง (Competitor Analysis) ไวว้่า 
การท าการวิเคราะหค์ู่แข่ง (Competitor Analysis) มีรายละเอียดที่ค่อนขา้งลกึและจ าเป็นที่จะตอ้ง
ใชเ้วลาในการท า อีกทัง้ยงัมีวิธีการที่แตกต่างกนัไปหลายวิธี ซึ่งในที่นีผู้เ้ขียนไดเ้ลือกวิธีการท าการ
วิเคราะหค์ู่แข่งออกมา เป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. รวบรวมรายชื่อคู่แข่งทัง้หมดในตลาด 
โดยสามารถท าไดง้่าย ๆ ผ่านการระดมสมองภายในทีม หรือแมก้ระทั่งคน้หาผ่าน 

google ว่ามีใครบา้งที่เป็นคู่แข่งของธุรกิจของเรา ทัง้คู่แข่งหลกั คู่แข่งรอง รวมไปถึงคู่แข่งที่อาจจะ
เกิดขึน้ในอนาคตได ้

2. แยกประเภทคู่แข่งขนั 
โดยทั่วไปเราสามารถแบ่งคู่แข่งขนัออกเป็น 2 ประเภท 
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 2.1 คู่แข่งขนัทางตรง (Direct Competitor) 
วิธีการดวู่าใครเป็นคู่แข่งขันทางตรงง่าย ๆ ก็คือการดูว่า สินคา้และบริการที่เขาผลิต

ออกมานั้น ทับซอ้นกับของเราหรือไม่ และมีราคาใกลเ้คียงกันหรือไม่ หรือพูดอีกนัยนึงว่าอยู่ใน
ต าแหน่งและตลาดเดียวกนั 

 2.2 คู่แข่งขนัทางออ้ม (Indirect Competitor) 
คือคู่แข่งขนัที่ขายสินคา้และบริการแตกต่างจากเรา แต่จะจบักลุ่มลกูคา้ใกลเ้คียงกัน 

หรือ อาจจะขายสินคา้และบริการประเภทเดียวกันหรือคลา้ยกับเรา แต่ราคาและกลุ่มลูกคา้ต่าง
จากเรา 

3. วิเคราะหก์ลยทุธแ์ละความสามารถของคู่แข่ง 
โดยการวิเคราะหค์ู่แข่งขันจ าเป็นตอ้งมองในหลากหลายมุม ไม่ว่าจะเป็น วิสยัทัศน ์

เปา้หมาย คณุค่า หรือแมก้ระทั่งอตัลกัษณข์องแบรนด ์(Brand Identity) เช่น โลโก ้การใชส้ี การใช้
ตัวอักษร เป็นตน้ และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใส่ในตารางอย่างง่าย เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบ โดย
ขอ้มลูที่มีควรประกอบไปดว้ย 

1.กลยทุธ (จดุมุ่งหมาย/วิสยัทศัน/์พนัธกิจ/คณุค่า) 
2.ภาพลกัษณ ์(Look & Feel) เป็นอย่างไร 
3.คณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั (Value Proposition) 
4.Tagline: ขอ้ความ statement ที่ช่วยระบคุณุลกัษณะของบรษิัทหรือสินคา้ 
5.สินคา้และบรกิาร 
6.ลกัษณะของลกูคา้ (Persona) 
7.พวกเขาพดูคยุกบัลกูคา้อย่างไร 
8.จดุแข็ง / จดุอ่อน 
9.ความเหมือน / ความต่าง 
10.อปุสรรค 
11.ช่องทางการตลาด 
12.ช่องทางการสื่อสาร 
13.ช่องทางการท าโฆษณา 
14.ช่องทางการขาย 
15.รายได ้
16.อ่ืน ๆ 
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4. วิเคราะหธ์ุรกิจของตนเอง 
ดังค ากล่าวในต าราพิชัยสงคราวของซุนวูที่กล่าวว่า “รูเ้ขา รูเ้รา รบรอ้ยครัง้ชนะรอ้ย

ครัง้” นอกเหนือจากการวิเคราะห์คู่แข่งขันแล้ว การวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองก็มีความส าคัญ
เป็นอยางยิ่ง เพื่อที่จะท าใหเ้ราไดท้ราบว่า ในแต่ละหัวขอ้เรามีอะไรโดดเด่น หรือ ดอ้ยกว่าคู่แข่ ง 
เพื่อที่จะท าใหเ้ราวางกลยุทธ์และหาจุดที่เรามีศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งทราบว่าจุดไหนคือ
โอกาสในการแข่งขัน และจุดไหนที่ไม่ควรเขา้ไปแข่งขัน ทัง้นีเ้ครื่องมือ SWOT Analysis ก็ถือเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยท าใหเ้ราเขา้ใจธุรกิจของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี 

5.ก าหนดจดุเด่นที่แตกต่างของตวัคณุ 
จดุเด่นที่ไม่เหมือนคู่แข่ง จะตอ้งเป็นจุดที่มีศกัยภาพในการท าตลาด โดยเราสามารถ

ใชเ้ครื่องมือที่เรียกว่า Uniqe Value Proposition ในการวิเคราะห ์หรืออาจใช ้Positioning Chart 
เพื่อช่วยในการวางต าแหน่งของแบรนด์หรือธุรกิจในตลาด (Brand Positioning) โดยการวาง
ต าแหน่งจะช่วยท าใหเ้ราไดเ้ห็นว่าเราควรจะท าการสื่อสารการตลาดและเนน้จดุขายของสินคา้และ
บรกิารเราอย่างไร 

MarketingOops (2561) ได้อธิบายถึง 6 ข้อที่ควรท าในการวิเคราะห์กลยุทธ์คู่แข่ง ไว้
ดงันี ้การท าการตลาดนัน้สิ่งส  าคญัคือการท ากลยทุธแ์ละหนึ่งในขัน้ตอนที่ส  าคญัของการท ากลยทุธ์
นัน้คือการรูว้่าคู่แจข่งท าอะไรอยู่ นกัการตลาดที่เก่ง ๆ หรือคนท ากลยุทธท์ี่เก่ง ๆ นัน้จะไม่พลาดใน
การท าการหาขอ้มูลคู่แข่งในตลาด เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง และช่องว่างที่จะสามารถโจมตีคู่แข่ง
ขึน้มาได้ การท าข้อมูลวิเคราะห์และวิจัยเหล่านี ้ควรน ามาใช้ก่อนที่จะเริ่มงานใด ๆ เพราะจะ
สามารถใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นกบันกัการตลาดหรือคนท างานที่เก่ียวขอ้งใน insight ต่าง ๆ ขึน้มา ท าให้
สามารถออกแบบการตลาดที่ดีออกมาได ้การเขา้ใจคู่แข่งนัน้เป็นสิ่งส าคญัเพื่อที่จะสามารถท าสิ่งที่
ดีกว่าหรือแตกต่างจากที่คู่แข่งท าอยู่ได ้และไม่ไปท าสิ่งเดียวกบัที่คู่แข่งท าไม่ดีลงไป หรือสามารถ
ไปต่อยอดสิ่งที่คู่แข่งท าไดดี้กว่าขึน้มาไดก้็ได ้สิ่งที่ควรจะเขา้ใจก่อนที่จะเริ่มท าการวิเคราะหข์อ้มูล
คู่แข่งคือ การรบัรูว้่า คู่แข่งของตัวเองนั้นเป็นใคร ซึ่งในส่วนนี ้นักการตลาดอาจจะเลือกมาใน
รูปแบบ 2 แบบก็ได ้คือ คู่แข่งในสายตาของนกัการตลาดเอง และคู่แข่งในมมุมองของ Consumer 
ออกมา หรือจะแบ่งเป็น Direct competitor และ indirect competitor มาก็ได ้ซึ่งเมื่อคณุไดร้ายชื่อ
คู่แข่งมาแล้ว ก็ลองวางลงใน Excel หรือ Program Spreadsheet ต่าง ๆ ออกมา เพื่อที่จะได้
เริ่มท าการวิเคราะหด์งันี ้

1. Unique Value Proposition : ทุก ๆ competitor และแบรนดเ์ราเองนัน้ ต่างก็ตอ้ง
มีสิ่งที่เด่นหรือจุดขายที่แตกต่างจากคนอ่ืนขึน้มา หรือมีอะไรที่เด่นกว่าคนอ่ืน เพื่อใหผู้บ้ริโภคเลือก
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ออกมาได้ว่าท าไมถึงเลือกแบรนด์นี ้ สิ่ งที่ นักการตลาดควรท าในการหา Unique Value 
Proposition คือการมองว่า จุดขายของคู่แข่งที่เลือกมาเป็นตัวชูโรงหรือท าการสื่อสารนัน้คืออะไร
ออกมา ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใน about ของเว็บไซตค์ู่แข่งนัน้เอง การรูว้่า Unique Value Proposition 
ของคู่แข่งนี ้จะท าใหเ้รารูว้่า Content ที่คู่แข่งท า น่าจะท าการสื่อสารเรื่องอะไรอีกดว้ย 

2. Content มีแบบไหนบ้าง : เมื่อรูว้่าคู่แข่งนั้นท าการสื่อสารแบบไหน สิ่งที่นักการ
ตลาดควรท าต่อไปคือการหาให้ได้ว่า คู่แข่งนั้นมีการสรา้งหรือท า Content ในรูปแบบอะไรอยู่ 
รูปแบบของ Content ก็ไดแ้ก่ infographic, blog, article, influencer หรืออ่ืน ๆ ซึ่งควรเขา้ไปดูว่า
รูปแบบ Content ไหนที่ส่งผลถึงการท าใหเ้กิดการรูจ้ัก การตัดสินใจ และเกิดการซือ้ขึน้มาได ้สิ่ง
เหล่านีท้  าใหว้ิเคราะหต่์อมาไดว้่าถา้เราก าลงัจะแย่งส่วนแบ่งตลาดออกมา การท า Content แบบ
ไหนที่ควรจะท า หรือ Content แบบไหนที่ไม่ควรจะท าออกมาได ้เพื่อที่จะท าใหก้ารลงมือนัน้ง่าย
ขึน้ไปอีก 

3. ดหูมวดหมู่ Content ว่าท าอะไรไปบา้ง : เมื่อดถูึงรูปแบบ Content สิ่งที่ควรรูต่้อไป
คือการที่คู่แข่งนั้นท า Content หมวดหมู่อะไรบา้งออกมา เพราะสามารถท าใหน้ักการตลาดเริ่ม
มองเห็นไดว้่า Content หมวดหมู่ไหนที่คนชอบอ่าน ท าใหเ้กิดปฏิสัมพันธ์ออกมา และหมวดหมู่
ไหนที่ท าใหค้นนัน้ตดัสินใจซือ้สินคา้ออกมาได ้ทัง้หมดนีท้  าใหค้ณุนัน้สามารถน ามาวางแผนว่าจะ
สรา้ง Content หมวดหมู่ไหนมา หรือหมวดหมู่ไหนที่ไม่ควรท าเลย หรือถา้ตอ้งท ารูปแบบที่จะท า
นัน้ควรจะท าแบบไหนใหไ้ดผ้ลต่อไป 

4. ดู Mood & Tone : ทีนีเ้มื่อรูว้่าท า Content แบบไหน พูดเรื่องอะไร ก็ตอ้งมาดูว่า
คู่แข่งนัน้ท าการสื่อสารทางการตลาดว้ยดว้ย Mood & Tone แบบไหนออกมา เพื่อที่เวลาจะมาท า
แผนกลยุทธ์ของนักการตลาดเองจะสามารถหลีกเลี่ยงการท า Mood & tone เดียวกันออกมาได ้
หรือถา้จะท าไดดี้แบบเดียวกนั ตอ้งท าอะไรเพิ่มถึงจะดีกว่าที่คู่แข่งท าออกมา ทัง้นี ้mood & tone ที่
ออกมา มีผลต่อภาพลกัษณแ์บรนดอ์ย่างมากว่าจะท าใหแ้บรนดเ์ขา้ถึงไดง้่ายหรือยาก 

5. ดวู่าใชช้่องทางไหนสื่อสาร : เมื่อรูข้อ้มลูเก่ียวกบัเนือ้หาคู่แข่งว่าท าการสื่อสารทาง
การตลาดแบบใดไปทั้งหมด สิ่งที่ต้องรูต่้อไป คือ Channel of communication  ของคู่แข่งว่าท า
การสื่อสารที่ช่องทางไหนออกไปบา้ง และช่องทางไหนที่ท าหนา้ที่ไดดี้ ช่องทางไหนแย่ แลว้ทางที่ดี
ดีเพราะอะไร ช่องทางที่แย่ แย่เพราะอะไร ด้วยข้อมูลตรงนี ้จะท าให้นักการตลาดนั้นกลับมา
วิเคราะหไ์ดว้่า แต่ละช่องทางควรท าอะไร ไม่ควรท าอะไรออกมา หรือควรจะโฟกัสที่ช่องทางการ
สื่อสารทางการตลาดช่องไหนเป็นพิเศษหรือไม่ 
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6. ดวู่าใครเป็นคนที่สนบัสนุนหรือช่วยใหแ้บรนดค์ู่แข่งเกิด : สดุทา้ยคือการมามองหา
ว่าแบรนดค์ู่แข่งนัน้มีอะไรที่ช่วยหรือเป็นปัจจัยที่ท าให้แบรนดค์ู่แข่งเป็นที่รูจ้กัหรือไม่ เช่นมีแบรนด์
แม่คอยสนับสนุนโปรโมท หรือมีคนดัง ๆ ที่ชอบจนส่งเสริมแบรนดน์ีห้รือไม่ ซึ่งอาจจะรวมถึงเนือ้
ข่าวต่าง ๆ และเสียงของผูบ้รโิภคที่พดูถึงแบรนดด์ว้ย ขอ้มลูตรงนีจ้ะท าใหเ้ราไดม้มุมองของแบรนด์
ในสายตาผูบ้รโิภคออกมา และเขา้ใจความคิดของผูบ้รโิภคต่อแบรนดค์ู่แข่งดว้ย 

ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า การวิเคราะหค์ู่แข่ง (Competitor Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์
ถึงความสามารถของคู่แข่งกับความสามารถของเรา ว่ามีความแตกต่างหรือมีข้อได้เปรียบ
เสียเปรียบในดา้นใด มากนอ้ยเพียงใด ควรท าสิ่งใด ไม่ควรท าสิ่งใด เพื่อน าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะห์
เพื่อพฒันาสินคา้หรือแบรนดข์องเราต่อไป  

 3.3. การวิเคราะหผ์ู้บริโภค (Consumer analysis) 
ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ไดอ้ธิบายถึง การวิเคราะหผ์ูบ้ริโภค (Consumer analysis) 

ไวว้่า เป็นวิเคราะหพ์ฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค เพื่อ
น ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะหเ์พื่อออกแบบตราสินคา้และสรา้งเอกลกัษณ์ตราสินคา้ ซึ่งได้
วิเคราะหต์วัแปรในกระบวนการตดัสินใจซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคออกเป็น 2 กลุ่ม ตามภาพประกอบ 
ดงันี ้ 

 

ภาพประกอบ 14 รูปแบบพฤติกรรมการซือ้ 

      ที่มา ศรีกญัญา มงคลศิริ (2547) 

กลุ่มที่ 1 ตัวกระตุน้ทางการตลาดและตัวกระตุน้อ่ืน ๆ ในที่นีห้มายถึง ส่วนประสม
การตลาด ที่ประกอบไปดว้ย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการขาย และในส่วนของ
ตัวกระตุ้นอ่ืน ๆ นั้นไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ เช่น ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมซือ้จับจ่าย
สินคา้มากขึน้ในยามที่เศรษฐกิจดี และวิเคราะหภ์าพของคู่แข่งในประเด็นของ สิ่งที่ผลกัดันคู่แข่ง 
อะไรคือสิ่งที่คู่แข่งท าหรือ ความสามารถของคู่แข่ง วัตถุประสงค ์สมมติฐาน กลยุทธ์ แหล่งที่มา
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และความสามารถ การตอบสนองของคู่แข่ง ตัวกระตุ้นทางการตลาด ตัวกระตุ้นอ่ืน สินค้า 
เศรษฐกิจ ราคา เทคโนโลยี สถานที่  การเมือง โปรโมชั่น วัฒนธรรม ลักษณะของผู้บริโภค 
กระบวนการตดัสินใจซือ้ วฒันธรรม ตระหนกัถึงปัญหา สงัคม คน้หาขอ้มลู ปัจจยัส่วนบุคคล การ
ประเมินทางเลือก จิตวิทยา การตดัสินใจซือ้ พฤติกรรมหลงัการซือ้สอยมากย่ิงขึน้ เทคโนโลยีต่าง ๆ 
สภาพมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคงของเศรษฐกิจ ท าใหเ้กิดเกิดแรงกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคซือ้สินคา้
มากยิ่งขึน้ และวฒันธรรม หรือเทศกาลต่าง ๆ ที่ท าใหผู้บ้รโิภคมีการซือ้สินคา้ตามเทศกาล 

กลุ่มที่ 2 ลกัษณะของผูบ้ริโภคและกระบวนการตัดสินใจซือ้ ประกอบดว้ยลักษณะ
ของผูบ้รโิภค มี 4 ปัจจยัที่เขา้มาเก่ียวขอ้ง ดงันี ้ 

1.ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural factors) คือ สถานะทางสังคม วัฒนธรรมหลัก 
และวัฒนธรรมย่อยของผูบ้ริโภค ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เนื่องจาก
ความคิดทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนั้นมักถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เยาว์วัยและท าให้ส่งผลต่อ
พฤติกรรมผูบ้รโิภคและการบรโิภคสินคา้ต่อมาในอนาคต 

2. ปัจจัยด้านสังคม (Social factors) คือ ตัวแปรสภาพแวดล้อมของผู้บริโภคซึ่ง
หมายถึง บุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ลอ้มรอบชีวิตของผูบ้ริโภค เช่น ครอบครวั เพื่อนบา้น เพื่อนที่ท างาน 
หรือแม้แต่ ดารา นักรอ้ง นักการเมืองที่พบเห็นในจอโทรทัศน์ สิ่งเหล่านี ้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อ
ความคิดและพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคทัง้สิน้ 

3. ปัจจัยดา้นส่วนบุคคล (Personal factors) คือ ปัจจัยทางดา้นบุคคล ซึ่งหมายถึง
ลกัษณะของแต่ละบคุคล เช่น อายุและช่วงชีวิต อาชีพ ความพรอ้มทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต ซึ่งบคุลิก
และทศันคติที่ต่างกนั สง่ผลต่อความคิดและพฤติกรรมการซือ้ที่ต่างกนัเช่นกนั 

4. ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological factors) คือ มมุมองความคิด ความเชื่อและ
ทศันคติของผูบ้รโิภค ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและการเลือกตราสินคา้ ตามหลกัแนวคิดของ 
Maslow ที่มีการระบุว่า “การเลือกซือ้สินคา้ในตราสินคา้ต่าง ๆ นัน้ขึน้อยู่กับความตอ้งการของแต่
ละบุคคล นอกจากนั้นความตอ้งการขั้นสูงจะเกิดขึน้เมื่อความตอ้งการขั้นที่อยู่ต  ่ากว่าไดร้บัการ
ตอบสนองแลว้ นอกจากดา้นแรงกระตุน้แลว้ ผูบ้ริโภคนัน้มีความคิดในการเลือกซือ้สินคา้ไดจ้าก
มมุมองต่าง ๆ ซึ่งจะขึน้อยู่กบัความสนใจที่มีต่อสิ่ง ๆ นัน้” 

Ourgreenfish (2560a) ได้อ ธิบายเรื่อง CUSTOMER ANALYTICS คืออะไร และสำคัญ

อย่างไรต่อการทำธุรกิจ ไว้ดังนี้ เนื่องจากปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา การ
จะท าใหธุ้รกิจเติบโตไดจ้ าเป็นจะตอ้งรูข้อ้มูลของผูบ้ริโภค Customer Analytics เมื่อเรารูแ้ลว้ว่า 
Customer Analytics คืออะไร จะท าใหเ้รารูว้่าควรดึงขอ้มูลอะไร ที่จะน ามาวิเคราะหเ์พื่อปรบัใช้
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กบัธุรกิจของคณุ ใหต้อบโจทยก์บัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพราะในปัจจุบนัมีการแข่งการกนัท า
ธุรกิจจ านวนมาก ท าใหทุ้กแบรนดห์รือทุกองคก์ร จ าเป็นจะตอ้งหาทางที่จะท าใหต้วัเองอยู่รอด ซึ่ง
ปัจจุบนัหลายๆแบรนดม์ีการน าขอ้มูลจากมาใชร้่วมกับการท า Digital Marketing ถือส่วนส าคัญ
ในการท าการตลาด ที่จะช่วยให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางอย่างรวดเร็ว และถูก
กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ช่วยประหยัดงบการผลิตและโฆษณา แต่ไดลู้กคา้ตามกลุ่มเป้าหมายที่
วางไว้ Customer Analytics คือข้อมูลผู้บริโภค ท าไมถึงจะต้องรูข้อ้มูลของผู้บริโภค ยิ่งถ้าเรารู ้
ขอ้มลูของผูบ้ริโภคมากเท่าไร จะยิ่งท าใหเ้รารูใ้นสิ่งที่ผูบ้ริโภคตอ้งการมากเท่านัน้ เพื่อน าขอ้มลูมา
ปรับใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรบัธุรกิจเรา ช่วยในการด าเนินธุรกิจ เรียกว่ า Business 
Analytics ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ 

- Descriptive Analytics การใช้ข้อมูลพื ้นฐาน โดยเน้นการอธิบายกับสิ่งอาจจะ
เกิดขึน้ เช่น ตวัอย่างรายงานธุรกิจการท า Campaign หรือโฆษณา สามารถอธิบายถึงผลลพัธ ์หรือ
สาเหตุการของปัญหาที่เกิดขึน้ได ้เช่น การโฆษณาบนเฟซบุ๊ค แลว้ผลตอบรบัของโฆษณานั้นดี
หรือไม่ดี เราสามารถดไูดจ้ากขอ้มลู 

- Predictive Analytics การใช้ข้อมูลที่ซับซ้อนขึน้ โดยการน าข้อมูลมาใช้ในการ 
พยากรณ ์หรือ ท านาย เช่น รูเ้ทรนดท์ี่ก าลงัไดร้บัความนิยมทางการตลาด การพยากรณย์อดการ
ขายหรือการท า Campaign ว่าจะมีคนรว่มรวมแลว้ผลลพัธอ์ย่างไร 

- Prescriptive Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนและยาก เพราะไม่
เพียงแต่เป็นการท านาย แต่สามารถแนะน าเป็นทางเลือกได ้และสามารถบอกถึงขอ้ดีและขอ้เสีย
ของการที่จะลงทนุท าสิ่งนัน้ๆ 

Customer Analytics มีความส าคญัอย่างไรต่อการท าธุรกิจ 
ท าใหท้ราบถึงขอ้มลู เช่น ขอ้มลูการเขา้เว็บไซต ์ขอ้มลูผลลพัธก์ารโฆษณา ขอ้มลูการ

เขา้ถึง ผลตอบรบัเป็นอย่างไร ผูบ้ริโภคตอ้งการอะไรและขอ้มลูอื่นอีกมากมาย อยู่ที่คณุจะสามารถ
น าข้อมูลเหล่านั้นมาปรับใช้เข้ากับธุรกิจคุณได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณ
คาดหวงั และท าใหเ้รารูถ้ึงขอ้มลูการแหล่งการเขา้ถึงของผูบ้ริโภคมาจากช่องทางไหนถึงมาเจอเรา 
เราเรียกว่า Customer Journey เพื่อใหเ้ราดกัผูบ้ริโภคไดถู้กทาง แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของ 
Descriptive Analytics 

สรุปได้ว่า Customer Analytics หัวใจในส าคัญในการท าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
อะไรก็ตาม ถา้หากคณุมีความสามารถที่จะน าขอ้มลูมาใช ้จะท าใหธุ้รกิจของคณุมีการพฒันาตาม
การเปลี่ยนแปลงในปัจจบุนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่า Business Intelligence 
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Ourgreenfish (2560b) อธิบายเรื่อง การวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้ดว้ยหลกัทฤษฎี 6W1H ไว้
ดังนี ้การศึกษาและวิเคราะหข์อ้มูลลูกคา้ Customer Analytic จะช่วยผลักดันธุรกิจใหดี้ขึน้ โดย
การดึงขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจมาใช ้เพื่อปรบัเป็นกลยุทธ์ในการท าการตลาด ช่วยใหเ้ราเห็นถึง
ปัญหาและวิธีแก้ เพื่อพัฒนาธุรกิจใหเ้ติบโตและช่วยประหยัดงบการลงทุน แต่ไดผ้ลลัพธ์ที่ดีขึน้ 
ขอ้มูลถือเป็นสิ่งส าคญัมาก การใชท้ฤษฎี 6W1H จะช่วยเราดึงขอ้มลูนัน้มาประยุกตใ์ชก้บัธุรกิจได้
นัน้มีอะไรบา้ง  

1.Who คือ การรูจ้กัลูกคา้ของตนเองว่าเป็นใคร และเป็นลูกคา้ของเราจริง ๆ หรือไม่ 
ซึ่งเป็นการก าหนดกลุม่เปา้หมายอย่างชดัเจนเพื่อน าไปก าหนดิศทางทางการตลาดต่อไป 

2.What  เป็นการศึกษาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ว่าต้องการจะซือ้สิ่งไหน 
เพราะเหตใุด 

3.Why เป็นการศกึษาถึงสาเหตใุนการที่ลกูคา้จะซือ้สินคา้ของเรา 
4.When เป็นการศึกษาว่าลูกค้าซื ้อสินค้าเมื่อไร เพราะช่วงเวลานั้นมีผลต่อการ

มองเห็นและการรบัรู ้การออกแบบใหถ้กูตอ้งตามเวลาถือมีความส าคญั 
5.Where ลูกคา้ซือ้ที่ไหน ลูกคา้ซือ้สินคา้ผ่านช่องทางไหน รา้นคา้ เว็บไซตห์รือผ่าน

ทางโซเชียล 
6.Who ใครมีสว่นรว่มในการตดัสินใจซือ้ ลกูคา้ซือ้จากการไดเ้ห็นจากญาติหรือคนอ่ืน 
7.How ลกูคา้ซือ้อย่างไร เพื่อที่จะไดเ้พิ่มช่องทางการเขา้ถึง อ านวยความสะดวกแก่

ลกูคา้ 
จากทฤษฎีขา้งตน้ที่กล่าวมา ถา้น ามาใชก้บัขอ้มลู Customer Analytic แลว้จะท าให้

ขอ้มลูเรามีตวัเลขบ่งบอกเพื่อยืนยนัประสิทธิภาพของผลลพัธข์องเราไดม้ากกว่าแค่ใชท้ฤษฎีในการ
หาค าตอบ 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ผู้บริโภค (Consumer analysis) ไวว้่า เป็นกระบวนการ
วิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภครวมถึงกระบวนการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคเพื่อน ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการออกแบบตราสินคา้และสรา้งเอกลกัษณต์ราสินคา้ เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมและประสบ
ผลส าเรจ็ในการออกแบบตราสินคา้รวมถึงการท าธุรกิจอีกดว้ย 

4. แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างตราสินค้าและคุณค่าของสินค้า 
 4.1. วิสัยทัศนข์องตราสินค้า (Brand Vision) 
ศรีกญัญา มงคลศิริ (2547)  ไดอ้ธิบายเรื่อง วิสยัทัศนข์องตราสินคา้ (Brand Vision) ไว้

ว่า เป็นเป้าหมายในเชิงนโยบายของตราสินคา้ที่แสดงใหเ้ห็นถึงความหมายของการสรา้งตราสินคา้ 
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เพื่อก าหนดใหท้ิศทางองคป์ระกอบของตราสินคา้ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใหเ้กิดความเขา้ใจ
รว่มกนัทัง้ในบคุลากรในองคก์ร แบ่งออกมาเป็น 4 ขอ้ดงันี ้

1.1 ประโยคหรือถอ้ยค าก าหนดวิสยัทศันข์องตราสินคา้ หมายถึง ประโยคที่ก าหนด
ทิศทางและจดุยืนของตราสินคา้อย่างชดัเจน 

1.2 ระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน หมายถึง การระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่า
กลุม่เปา้หมายใดที่ตราสินคา้และองคก์รของเราใหค้วามส าคญั 

1.3 ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากตราสินคา้ หมายถึง ประโยชนข์องแบรนดท์ี่มีต่อผูบ้ริโภค 
ซึ่งจะตอ้งเป็นประโยชนท์ี่มีผลต่อการเจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินคา้ 

1.4 เป้าหมายทางการเงินหรือกลยุทธ์ของตราสินคา้ คือ สิ่งที่สามารถใหบ้ทสรุปที่
ชดัเจนว่า ตราสินคา้ที่มีถอ้ยแถลงนัน้มีกลุ่มเป้าหมายและคุณค่าต่าง ๆ ที่กล่าวไวน้ัน้มีเป้าหมาย
ทางการเงิน (ซึ่งอาจจะเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด หรือการเติบโตของยอดขายในแต่ละปี) เป็น
อย่างไร 

 
 4.2. แก่นแท้ของตราสินค้า (Brand Essence) 
ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ไดอ้ธิบายเรื่อง แก่นแทข้องตราสินค้า ไวว้่า “เป็นสิ่งส าคัญ

ของตราสินคา้ที่จะตอ้งคงอยู่กบัตราสินคา้ไปโดยตลอด” 
 4.3. ต าแหน่งของตราสินค้า (Brand Positioning) 
ศรีกญัญา มงคลศิริ (2547) ไดอ้ธิบายเรื่อง ต าแหน่งของตราสินคา้ ไวว้่า “เป็นจุดยืนของ

ตราสินคา้เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและรบัรูร้ว่มกนัภายในองคก์รรวมถึงสามารถท าใหว้ิเคราะหค์ู่แข่ง
ได้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ มีความคล้างคลึงกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis) ซึ่งมีหลกัความคิดในการก าหนด ดงันี ้

3.1 สินคา้หรือบรกิารน าเสนอได ้
3.2 เราแตกต่างและไดเ้ปรียบคู่แข่ง 
3.3 ผู้บริโภคต้องการและเป็นจุดที่ ไม่มีตราสินค้าใดสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการ” 
 4.4. คุณค่าและค ามั่นของตราสินค้า (Brand Values & Promise) 
ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ได้อธิบายเรื่อง คุณค่าและค ามั่นของตราสินค้า (Brand 

Values & Promise) ไวว้่า เป็นการมอบสิ่งที่แตกต่างไปจากคู่แข่งและมีคุณค่าไปยังผูบ้ริโภคของ
เรา ซึ่งค ามั่นสญัญาเป็นการสรา้งเขา้ใจอันดีกับผูบ้ริโภค ซึ่งจะท าใหเ้กิดความจงรกัภักดีต่อตรา
สินคา้ (Brand Loyalty) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะดงันี ้
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4.1 คุณค่าจากประโยชน์ใช้สอย คือ คุณค่าของแบรนดท์ี่โดดเด่นและชัดเจนที่สุด 
เกิดจากคณุลกัษณะของสินคา้โดยตรง 

4.2 คุณค่าในการสรา้งอารมณ์และความรูส้ึก คือ ความรูส้ึกเชิงบวกของผูบ้ริโภคที่
ไดร้บัจากตราสินคา้ หรือก็คือเป็นประสบการณท์ี่ดี 

4.3 คุณค่าที่สะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์แห่งตน คือ สินคา้สามารถแสดงความ
เป็นตัวตนของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ไดดี้ ซึ่งตอ้งมีความหมาะสมกับตราสินคา้ มีความแตกต่างจาก
คู่แข่ง และมีคณุค่าต่อผูบ้รโิภค 

และค ามั่นสญัญาของแบรนดน์ัน้ จะตอ้งเป็นสิ่งที่แบรนดข์องบริษัทแตกต่าง โดดเด่น
เหนือจากคู่แข่งและมีคณุค่าส าหรบัผูบ้รโิภคซึ่งแบ่งไดเ้ป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 คือ การแข่งขันในการสื่อสารผ่านกิจกรรมทางการตลาดเพื่อใหผู้บ้ริโภค
ไดร้บัสารท่ีเราตอ้งการสื่อสาร 

ขั้นตอนที่  2 ผู้บริโภคที่ ได้รับรู ้การสื่อสารของแต่ละตราสินค้าจะวิเคราะห์และ
พิจารณาคณุค่า 

ขัน้ตอนที่ 3 คือ ผูบ้รโิภคจะตดัสินใจยอมรบัหรือ ปฏิเสธ 
ขัน้ตอนที่ 4 คือ การเก็บขอ้มลูเพื่อน าไปเปรียบเทียบกบัขอ้มลูอื่น ๆ ที่ไดร้บั 
ดงันัน้การใหค้ ามั่นสญัญาของตราสินคา้ควรตัง้อยู่พืน้ฐานความจริงตอ้งสามารถส่ง

มอบให้กับผูบ้ริโภคไดอ้ย่างแทจ้ริงและตอ้งโดดเด่นจากคู่แข่งเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตรา
สินคา้ 

 4.5. ภาพลักษณแ์ละบุคลิกของตราสินค้า (Brand Personality & Image) 
ศรีกญัญา มงคลศิริ (2547)  ไดอ้ธิบายเรื่อง ภาพลกัษณ์และบุคลิกของตราสินคา้ ไวว้่า 

“ภาพรวมของแบรนดท์ี่ประกอบไปดว้ย แหล่งก าเนิด องคก์ร ผลิตภัณฑ ์และบุคลิกของตราสินคา้ 
ซึ่งเกิดจากองคป์ระกอบ 5 ประการ คือ 

5.1 ประเทศที่ผลิตสินคา้ 
5.2 ภาพลกัษณข์ององคก์ร 
5.3 คณุสมบติัของสินคา้ 
5.4 สิ่งต่าง ๆ ที่สรา้งสรรคข์ึน้มาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ ์
5.5 ลกัษณะที่เปรียบเสมือนใหต้ราสินคา้มีตวัตน 
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ภาพประกอบ 15 รูปแบบค ามั่นสญัญาของตราสินคา้ 

      ที่มา ศรีกญัญา มงคลศิริ (2547) 

มิติของบคุลิกภาพตราสินคา้ ไดแ้บ่งออกมาเป็น 5 มิติ คือ 
1. บุคลิกภาพความจรงิใจ คือ แสดงถึงความจริงใจความห่วงใย หรือการท ากิจกรรม

ที่เนน้ความเป็นครอบครวัเดียวกนั 
2. บุคลิกภาพความต่ืนเตน้ คือ แสดงบคุลิกภาพที่มีพลงังานมากอยู่เสมอ เช่น ความ

ทนัสมยั ความรอ้นแรง ความสนกุสนาน หรือ ความแปลกใหม่ 
3. บุคลิกภาพความสามารถ (Competence) คือ แสดงถึงความสามารถ สะท้อน

ความเป็นผูรู้แ้ละมีความรบัผิดชอบสงู 
4. บุคลิกภาพ ผูเ้ชี่ยวชาญและมีประสบการณม์าก คือ แสดงถึงบุคลิกภาพที่เหมือน

เจา้นาย มีความภมูิฐานสงู 
5. บุคลิกภาพความหยาบคาย คือ มีบุคลิกภาพธรรมดาที่มีการแสดงออกถึงความ

เป็นธรรมชาติและสะทอ้นตวัตนของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย 3 ลกัษณะ ดงันี ้
 1. ความรูส้ึกที่ เกิดขึน้คือ เมื่อใช้ตราสินค้าและรูส้ึกถึงความเป็นตัวเอง เช่น 

ผูบ้รโิภคใชม้อเตอรไ์ซคต์ราสินคา้ของ Jeep ซึ่งเป็นรถยนตส์ายลยุวิบากจากต่างประเทศที่มีบคุลิก
แตกต่างอย่างชดัเจนกบัตราสินคา้อ่ืน ๆ ซึ่งท าใหผู้ใ้ชรู้ส้กึถึงความเป็นนกัผจญภยัสญัชาติอเมรกินั 

 2. เครื่องหมาย คือ ตราสินคา้ประเภทเสือ้ผา้ รถยนต์ เป็นตน้ สินค้าประเภทนี ้
เปรียบเสมือนสญัลกัษณท์ี่แสดงถึงความเป็นเจา้ของ ผูบ้รโิภคคนอ่ืนจะเห็นก็ต่อเมื่อผูบ้รโิภคที่เป็น
เจา้ของเลือกมาใช ้
  3. ส่วนหนึ่งของตน คือ การที่ผูบ้ริโภคเลือกใชป้ระจ าจนเป็นเหมือนส่วนหนึ่ งของ
ตนเอง 
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4.6. การสร้างเอกลักษณข์องตราสินค้า (Brand identity creation) 
ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ไดอ้ธิบายเรื่อง การสรา้งเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand 

identity creation) ไวว้่า เป็นกระบวนการสื่อสารตัวตนของตราสินคา้ไปสู่สายตาผูบ้ริโภคที่แสดง
ออกมาในรูปแบบของ โลโก ้สโลแกน รวมถึงลีลาที่จะสื่อสาร เพื่อใหผู้บ้ริโภครบัรู ้รวมทัง้เป็นการ
สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูบ้รโิภค 

อตัลกัษณส์ว่นขยาย คือ สิ่งที่เป็นสว่นหนึ่งที่ท าใหต้ราสินคา้มีเอกลกัษณข์องตนเองที่
ชดัเจนมากย่ิงขึน้ และเป็นแนวทางในการสื่อสารการตลาด ซึ่งมี 4 ลกัษณะที่ส  าคญัดงันี ้

1. การก าหนดเอกลกัษณใ์หก้บัตราสินคา้โดยใชต้วัตนของสินคา้เป็นตวัก าหนด โดย
ใชก้ารน าคุณสมบติักับตราสินคา้ไปเชื่อมโยงคณุสมบติัที่มองเห็นของสินคา้เขา้กับตราสินคา้เพื่อ
มองเห็นถึงคณุค่าของแบรนด ์

2. บรษิัทหรือตราสินคา้ที่มีคณุลกัษณะที่โดนเด่นและมีคณุค่าต่อผูบ้รโิภค โดยมุ่งเนน้
ไปที่ การพัฒนาและดูแลรักษา (Brand as organization) เช่น  นวัตกรรม  คุณ ภาพ  หรือ 
สภาพแวดล้อม ซึ่งจะท าให้เลียนแบบได้ยาก และเปิดโอกาสให้ตราสินค้าอ่ืน ๆ ในองค์กรน า
เอกลกัษณไ์ปใชร้ว่มกนัได ้

3. ตราสินคา้ที่เป็นบุคคลที่มีความหมาย จะช่วยสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัตราสินคา้ 
และช่วยในการพฒันาความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างเราและผูบ้รโิภคไดดี้ 

4. การสรา้งสญัลกัษณใ์หก้บัตราสินคา้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคจ าตราสินคา้ได ้อีกทัง้ยงัเป็น
การแสดงตวัตนใหเ้ป็นที่รูจ้กั 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
วรางคนา ค าประสิทธิ์ และ ธีระวัฒน ์จนัทึก (2561) วิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรม

การเลี ้ยงสัตว์ เลี ้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง” 
ผลการวิจยัสรุปไดว้่า มี 12 คน ที่เลีย้งสตัวโ์ดยผูส้งูอายุแต่ละคนทัง้หมด 12 คนไดจ้ าแนกกลุม่จาก
การสัมภาษณ์เป็น 3 กลุ่ม และพบว่าการเลือกเลี ้ยงสัตว์ของแต่ละบุคคลมีความคิดเห็นที่
คลา้ยคลึงกันและแตกต่างกันออกไป นอกจากนีก้ารวิจัยยังพบว่าผูสู้งอายุบางกลุ่มไม่นิยมเลีย้ง
สตัวเ์นื่องจากการอยู่อาศยักบัครอบครวัใหญ่และมีพืน้ที่จ  ากดันัน้ ส่งผลใหก้ารเลีย้งสตัวข์องเขานัน้
เป็นไปไดย้าก ในขณะที่อีก 2 กลุ่มพบว่า การเลีย้งของกลุ่มนีส้่วนมากมีผลมาจากการอยู่ตัวคน
เดียว ไม่มีลูกหลาน หรือครอบครวัใหญ่ ท าใหพ้วกเขานัน้เลือกที่จะเลีย้งสตัวไ์วแ้กเ้หงาเป็นเพื่อน
อีกดว้ย 
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สิรินทิพย์ สุขกล่า (2558) วิจัยเรื่อง “การสร้างตราสินค้าเสื ้อผ้าแฟชั่ นไทย: 
กรณีศึกษา ตราสินคา้ PATINYA” ผลการวิจัยสรุปไดว้่า ไดว้ิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคโดยการประเมินตนเองว่ามีจุดใดที่อยู่เหนือกว่าคู่แข่ง อีกทั้งยังมีการแก้ไขจุดอ่อนของ
ตนเองเพื่อใหก้ลายเป็นจุดแข็งของตราสินคา้ โดยมีการวิเคราะหปั์จจยัส่วนบคุคลของผูบ้ริโภคเป็น
หลกั และมีการก าหนดวิสยัทศันต์ราสินคา้ แก่นแทต้ราสินคา้ ต าแหน่งตราสินคา้ คณุค่าตราสินคา้ 
ค ามั่นสัญญา บุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ตราสินค้า ในส่วนของการผลิตสินคา้ไดส้รา้งความ
แตกต่างใหก้บัตราสินคา้ผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาด ผูบ้รหิารตราสินคา้ ไดอ้ธิบายว่า ณ ตอนนี ้
ยงัตอ้งการมุ่งเนน้กบัการดแูลคณุภาพในการผลิตเสือ้ผา้เป็นหลกัก่อน และจะขยายไปยงัการผลิต
สินคา้อ่ืน ๆ ในอนาคต 

กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ ์(2559) วิจยัเรื่อง “การสรา้งสรรคเ์สือ้ผา้เครื่องแต่งกายจาก
ทฤษฎีการรือ้สรา้ง (Deconstruction) : กรณีศึกษาผา้ไหมมัดหมี่พืน้บา้น อ าเภอปักธงชัย จงัหวัด
นครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสรา้งสรรคเ์สือ้ผา้เครื่องแต่งกายจากทฤษฎีการรือ้
สรา้งจากผา้ไหมมดัหมี่ นัน้สามารถน ามาพฒันาต่อยอดสินคา้ประเภทเสือ้ผา้เครื่องแต่งกายได ้ซึ่ง
ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน และเป็นการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผ้ามัดหมี่ให้
กวา้งขวางขึน้ และยงัสามารถเป็นแนวทางในการสื่อสารระหว่างนกัออกแบบกบัช่างทอพืน้บา้นให้
เกิดความเขา้ใจในจุดประสงคก์ารออกแบบ น าไปสู่การเป็นฐานความรูค้วามเขา้ใจในการพฒันา
ผลิตภณัฑส์ิ่งทอต่อไปในอนาคต 

ฐปนีย ์ศรีแกว้ และ ตติยา เทพพิทกัษ์ (2560) วิจยัเรื่อง “การออกแบบเครื่องแต่งกาย
สตรีส  าหรับผู้บริโภคสีเขียว” ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบประเมินการรับรูส้่วนใหญ่เป็น
ผูบ้ริโภคสีเขียวที่จัดอยู่ในกลุ่มผูบ้ริโภคที่ไม่ไดม้ีความคิดเรื่องสิ่งแวดลอ้มอย่างจริงจัง มีส่วนร่วม
ปฏิบัติบา้งในบางครัง้ ผูบ้ริโภคสีเขียว ควรจะก าหนดโครงร่างชุดในรูปแบบที่สวมใส่สบาย การ
ก าหนดฤดกูาล ไม่ควรอิงกบัฤดกูาลหลกั ภาพลกัษณค์วรเป็นรูปแบบดเูป็นธรรมชาติ ต าแหน่งที่ตัง้
ทางการตลาดควรจะเป็นระดบักลางหรือเครื่องแต่งกายพรอ้มสวมใส ่ควรใชผ้า้และวสัดทุี่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดลอ้ม เช่น ผา้ฝ้ายยอ้มสีธรรมชาติ ลดปริมาณการใชผ้า้ในการตัดเย็บ สวมใส่สบายและ
สวมใส่ง่าย สีควรเป็นโทนสีธรรมชาติ มีราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 - 2,500 บาทต่อชิน้และควร
สื่อสารกบัผูบ้รโิภคผ่านการจดัท าโปสเตอรโ์ฆษณา 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การออกแบบตราสินค้าแฟชั่นไทยกรณีศึกษา : เครื่องแต่งกาย
ส าหรับคนรักแมวในประเทศไทย ”  เป็นกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R&D) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทยกรณีศึกษา : เครื่อง
แต่งกายส าหรับคนรักแมวในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 5 ขั้นตอน 
ดงัต่อไปนี ้

 

ขั้นตอนที ่1 การระบุกลุ่มเป้าหมาย (Target consumer identification) 
วตัถุประสงค ์: วิเคราะหก์ลุ่มเปา้หมายอย่างชดัเจน เพื่อคน้หาโอกาสและอปุสรรคที่มีผล

ทางการตลาดและน าไปใชใ้นกระบวนการออกแบบตราสินคา้  
วิธีด าเนินการ :  

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง วิเคราะหร์่วมกับความตอ้งการ ทัศนคติ 
และความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา : เครื่อง
แต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมาย และคน้หาโอกาสและอปุสรรคที่
มีผลทางการตลาดและน าไปใชใ้นกระบวนการออกแบบตราสินคา้ ดงันี ้
1.1. การวิเคราะห ์SWOT analysis ประกอบไปดว้ย 
 1.1.1. การวิเคราะหจ์ดุแข็ง (Strength analysis) 
 1.1.2. การวิเคราะหจ์ดุอ่อน (Weakness analysis) 
 1.1.3. การวิเคราะหโ์อกาส (Opportunity analysis) 
 1.1.4. การวิเคราะหอ์ปุสรรค (Threat analysis) 
1.2. การวิเคราะหค์ู่แข่ง (Competitor analysis) ประกอบไปดว้ย  
 1.2.1.สิ่งที่ผลกัดนัคู่แข่ง 
 1.2.2. ความสามารถของคู่แข่ง 
1.3. การวิเคราะหผ์ูบ้รโิภค (Consumer analysis) ประกอบไปดว้ย 
 1.3.1. สว่นประสมการตลาด (4Ps) 
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 1.3.2. ลกัษณะของผูบ้รโิภค (ดา้นวฒันธรรม ดา้นสงัคม ดา้นสว่นบคุคล   
 ดา้นจิตวิทยา) 
 1.3.3. กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค (Buyer’s decision    
 process) 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูในการวิจัย : ประชากรไทยที่มีความสนใจในการเลีย้งแมว มีปัญหาเรื่อง
ขนสตัวติ์ดเสือ้ผา้ และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือก
ผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

1. เป็นประชากรไทยที่มีความสนใจในการเลีย้งแมว  
2. รูจ้กัและมีประสบการณใ์นการใชง้านแอปพลิเคชนั สื่อสงัคมออนไลน ์
3. เต็มใจในการใหข้อ้มลู 

เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูล : การสมัภาษณ์เชิงลึก (In depth-Interview) ซึ่งมี
ประเด็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกับความต้องการ ทัศนคติ ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการ
ออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย โดยใช้
การน า Empathy Map มาใชใ้นการต่อยอดประเด็นค าถาม เพื่อเจาะลึกถึงความรูส้ึกที่แทจ้ริงของ
กลุม่เป้าหมาย จากนัน้จึงท าการถอดรหสั (decoding) เพื่อจดักลุม่ขอ้มลูส าคญัที่ไดร้บัมาจากผูใ้ห้
ขอ้มูลในการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 7 คน แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลจากการ
สมัภาษณโ์ดยการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) และน าเสนอแบบการบรรยายเชิงพรรณนา 

 

ขั้นตอนที ่2 การออกแบบตราสินค้า (Brand design) 
วัตถุประสงค ์: เพื่อออกแบบตราสินคา้ (Brand design) โดยก าหนดคุณลักษณะ และ

จุดยืนในส่วนต่าง ๆ ของแบรนด์ใหม้ีความชัดเจน เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการออกแบบเพื่อสรา้ง
เอกลกัษณต์ราสินคา้ใหม้ีความโดดเด่น 

วิธีด าเนินการ :  
1. วิเคราะหผ์ลจากการเก็บขอ้มูลและวิเคราะหข์อ้มลูจากขัน้ตอนที่ 1 ในทุกขัน้ตอน

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบตราสินคา้ (Brand design) 
2. ก าหนดคุณลกัษณะของแบรนดอ์ย่างชัดเจน เพื่อสรา้งเอกลักษณ์ตราสินคา้หม้ี

ความโดดเด่น ประกอบไปดว้ย 
2.1. การก าหนดวิสยัทศันข์องตราสินคา้ (Brand vision)  
2.2 แก่นแทข้องตราสินคา้ (Brand essence)  
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2.3. ต าแหน่งของตราสินคา้ (Brand positioning) 
2.4. คณุค่าและค ามั่นสญัญาของตราสินคา้ (Brand values & promise) 
2.5. ภาพลกัษณแ์ละบคุลิกของตราสินคา้ (Brand personality & image) 

ขั้นตอนที ่3 สร้างเอกลักษณต์ราสินค้า (Brand identity creation) 
วตัถุประสงค ์: เพื่อสรา้งกระบวนการสื่อสารตัวตนของตราสินคา้ไปสู่สายตาผูบ้ริโภคที่

แสดงออกมาในรูปแบบของ โลโก้ สโลแกน สี ฟอนต์ตัวอักษร รวมถึงลีลาที่จะสื่อสาร เพื่อให้
ผูบ้รโิภครบัรู ้รวมทัง้เป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูบ้ริโภค 

วิธีด าเนินการ :  
1.น าขอ้มลูจากขัน้ตอนที่ 2 มาใชใ้นการออกแบบเอกลกัษณต์ราสินคา้ (Brand identity) 

โดยมีองคป์ระกอบส าคญัในการสรา้งตราสินคา้มาทัง้หมด 6 องคป์ระกอบ ดงันี ้
1.1. ชื่อ (Name) ซึ่งเป็นสว่นที่จะแสดงถึงตราสินคา้ และบ่งบอกความเป็นตราสินคา้ 
1.2. สโลแกน (Slogan) เป็นการออกแบบบทบาทเพื่อใหผู้บ้ริโภคจดจ าสโลแกนและ

  ระลกึถึงของตราสินคา้นัน้ได ้
1.3. โลโก้ (Logo) เป็นการออกแบบสัญลกัษณ์ของแบรนด ์เพื่อท าใหผู้พ้บเห็นเกิด

  การจดจ า 
1.4. สี (Color) เป็นสิ่งที่ท าให้คนตีความ และกระตุ้นต่ออารมณ์ความรูส้ึกที่มีต่อ      

  ตราสินคา้ และท าใหเ้กิดความโดดเด่น และดงึดดูความสนใจไดดี้ 
1.5. น า้เสียง (Voice) เป็นการสรา้งความแตกต่างกับคู่แข่ง เป็นการก าหนดทิศทาง

  ของตราสินคา้อย่างชดัเจน และสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณแ์ละบคุลิกของแบรนด ์
1.6. รูปแบบที่มองเห็นไดด้ว้ยตา (Visual style) การก าหนดเลยเ์อาทต่์าง ๆ ของ 

  เอกลักษณ์ตราสินคา้ เช่น ทิศทางของโลโก ้ต าแหน่งการจัดวาง เพื่อน าไปใชใ้น
  การออกแบบทางดา้น Visual ต่อไป 

2. น าเอกลักษณ์ตราสินค้าที่ ได้ออกแบบ ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญครั้งที่  1 เพื่อขอ
ค าแนะน าในสว่นที่บกพรอ่งเพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

3. น าผลที่ไดจ้ากการปรึกษาครัง้ที่ 1 ไปด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อตรวจสอบ ความ
เหมาะสมและความถกูตอ้งสมบรูณท์ี่สดุ 

4. น าเอกลักษณ์ตราสินค้าที่ ได้ออกแบบ ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญครั้งที่  2 เพื่อขอ
ค าแนะน าในสว่นที่บกพรอ่งเพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
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5. น าผลที่ไดจ้ากการปรึกษาครัง้ที่ 2 ไปด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อตรวจสอบ ความ
เหมาะสมและความถกูตอ้งสมบรูณท์ี่สดุ 

ขั้นตอนที ่4 การปฏิบัติการออกแบบสินค้า 
วตัถุประสงค ์: เพื่อออกแบบตวัอย่างสินคา้ของแบรนด ์ใหม้ีความเหมาะสมกบัตราสินคา้

และผูบ้รโิภคหรือกลุม่เปา้หมายเกิดความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
วิธีด าเนินการ :  
1. น าขอ้มลูที่ไดจ้ากขัน้ตอนที่ 1-3 มาใชใ้นการออกแบบตวัสินคา้ ร่วมกบัออกแบบตาม

ความตอ้งการ ทศันคติ และความชอบของกลุม่เปา้หมาย เพื่อสรา้ง Prototype เป็นสินคา้ตวัอย่าง 
2 . น า  Prototype ที่ ได้อ อกแบบ ไป ใช้ร่วม กับ การสนทนากลุ่ ม  (Focus group 

discussion) กับกลุ่มเป้าหมาย โดยส ารวจความคิดเห็นตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกเนือ้ผา้ ไปจนถึง
ขัน้ตอนการออกแบบลวดลายร่วมกบัทศันคติ ความชอบของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าขอ้เสนอแนะที่
ไดไ้ปใชใ้นการปรบัปรุงแกไ้ขในการออกแบบ โดยมีขัน้ตอนในการสนทนากลุม่ ดงันี ้

2.1. ขัน้น า ผูว้ิจยัแนะน ากิจกรรมการสนทนากลุม่ โดยมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
 2.1.1. ชีแ้จงวตัถปุระสงค ์
  2.1.2. ชีแ้จงลกัษณะของกิจกรรมทดลองที่กลุม่เปา้หมายตอ้งปฏิบติั 
2.2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติกิจกรรม และท าตามขั้นตอนต่าง ๆ 

  ที่ผูว้ิจยัก าหนด 
2.3. ขัน้สรุป ผูป้ระเมินน าความคิดเห็นที่ไดห้ลงัจากการท ากิจกรรม เพื่อ  

 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกนักบัผูว้ิจยั และจดัเตรียมขอ้มลูที่ไดร้บัเพื่อน าไป 
 ปรบัใชใ้นการออกแบบต่อไป 

3. น าความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการสนทนากลุ่ม มาปรบัปรุงแกไ้ข Prototype 
สินคา้ใหม้ีความสมบรูณม์ากขึน้ 

4. น า Prototype สินคา้ที่ผ่านการปรบัปรุงแก้ไขแลว้ ไปใชใ้นการสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) กบักลุ่มเป้าหมายครัง้ที่ 2 เพื่อน าขอ้เสนอแนะที่ไดไ้ปใชใ้นการปรบัปรุงแกไ้ข
ในการออกแบบสินคา้ 

5. น าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะที่ไดม้าใชป้รบัปรุงแกไ้ขในการออกแบบตัวสินคา้ใหม้ี
ความเหมาะสมและสมบรูณท์ี่สดุ 
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ขั้นตอนที ่5 ออกแบบ Brand book เพ่ือน าเสนอผลงาน  
วัตถุประสงค์ : ออกแบบ Brand Book เพื่อน าเสนอชิน้งานของการออกแบบตราสินคา้

แฟชั่นไทย กรณีศกึษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย 
วิธีด าเนินการ :  
1. น าขอ้มูลที่ไดจ้ากทุกขัน้ตอนมาใชใ้นการออกแบบ Brand Book เพื่อน าเสนอออกมา

เป็นชิน้งาน ซึ่งประกอบดว้ยหวัขอ้ ที่มาของแบรนด ์(History) ชื่อของแบรนด ์(Name) โลโกข้องแบ
รนด ์(Logo)  โทนสีที่ใชใ้นแบรนด ์(Color, Mood & Tone) ลักษณะของตัวอักษรที่ใชใ้นแบรนด ์
(Font) และสินคา้ในแบรนด ์(Product) 

2. น า Brand Book ที่ผ่านการออกแบบ ให้ผู ้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นผ่านการ
สมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth-Interview) และขอค าแนะน าในส่วนที่บกพร่อมพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะ 
เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขชิน้งานใหม้ีความสมบรูณท์ี่สดุ 

3. น าค าแนะน าและขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญมาปรบัปรุงแกไ้ขชิน้งานใหม้ีความ
สมบรูณท์ี่สดุ 
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บทที ่4 
ผลการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การออกแบบตราสินค้าแฟชั่นไทยกรณีศึกษา : เครื่องแต่งกาย
ส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเ์พื่อออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทยกรณีศึกษา : 
เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย มีขัน้ตอนกระบวนการวิจยัทัง้หมด 5 ขัน้ตอน โดย
ผูว้ิจบัไดแ้บ่งผลการวิจยัออกมาเป็น 5 สว่น ดงันี ้

ส่วนที ่1 การระบุกลุ่มเป้าหมาย (Target consumer identification) 
1.1. การวิเคราะห ์SWOT analysis ประกอบไปดว้ย 

1.1.1. การวิเคราะหจ์ดุแข็ง (Strength analysis) 
- สินคา้สามารถท าใหข้นติดตามเสือ้ผา้ไดน้อ้ยลง 
- มีการออกแบบโดยยดึลกูคา้เป็นจุดศนูยก์ลาง (Customer-Centric) 
- สามารถน าเสนอโฆษณาสินคา้และแบรนดแ์ก่กลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง 

ผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊คกลุ่ม (Facebook group) ซึ่งเป็นพื ้นที่
รวมตวัของกลุม่เปา้หมายที่เป็นคนรกัแมว 

- มีโครงสรา้งองคก์รที่เล็ก สามารถตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ในแบรนดไ์ดอ้ย่าง
รวดเรว็ 

- มี การก าหนดราคาโดยค านึ งถึ งความสามารถในการซื ้อของ
กลุม่เปา้หมาย 

1.1.2. การวิเคราะหจ์ดุอ่อน (Weakness analysis) 
- เนือ้ผา้ที่ใชอ้าจไม่ไดร้บัความนิยมเท่าเนือ้ผา้ประเภทอ่ืนที่เป็นที่นิยมใน

ปัจจบุนั เช่น ผา้ค็อตตอน เนื่องจากมีขอ้จ ากดัในการเลือกใชเ้นือ้ผา้ 
- ไม่มีหนา้รา้น ด าเนินงานต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลนเ์ท่านัน้ 
- ยงัมีสินคา้ไม่หลากหลายตามความตอ้งการ 

1.1.3. การวิเคราะหโ์อกาส (Opportunity analysis) 
- ปัจจบุนัผูค้นนิยมเลีย้งสตัวเ์ลีย้งเป็นเหมือนครอบครวัมากขึน้ 
- มีการซือ้ขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลนม์ากขึน้ เนื่องจากความกา้วหนา้

ของเทคโนโลยีและจากเหตกุารณร์ะบาดของไวรสัโควิด-19 
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- ผูค้นเลือกซือ้เสือ้ผา้ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ เนื่องจากเหตุการณ์
ระบาดของไวรสัโควิด-19 จึงท าใหผู้ค้นเลือกที่จะไม่ออกจากบา้นเท่าที่มี
ความจ าเป็นมากขึน้ 

- มีโครงการสนับสนุนจากรฐับาลในดา้นการเงิน ที่รณรงคใ์หผู้ค้นจับจ่าย
ใชส้อยซือ้สินคา้มากขึน้ 

1.1.4. การวิเคราะหอ์ปุสรรค (Threat analysis) 
- มีสินคา้ทดแทนมาก เช่น เสือ้ผา้กีฬา และชดุนอนซาติน 
- เศรษฐกิจไม่ดี มีการจ ากดัเวลารา้นคา้ต่างๆตามมาตรการณข์องรฐับาล 
- มีคู่แข่งทางออ้มมาก เช่น แบรนดส์ินคา้เสือ้ผา้กีฬา และแบรนดช์ุดนอน 

เนื่องจากใชเ้นือ้ผา้ชนิดคลา้ยกนั จึงท าใหส้ินคา้สามารถทดแทนได ้
 

1.2. การวิเคราะหค์ู่แข่ง (Competitor analysis) ประกอบไปดว้ย  
 1.2.1.สิ่งที่ผลกัดนัคู่แข่ง 

- คู่แข่งพยายามเจาะกลุ่มทั้งกลุ่มคนรักสัตว์เลี ้ยง และรักในการวิ่ง 
เนื่องจากสินคา้ที่น าเสนอเป็นเสือ้กีฬางานวิ่งที่มีลวดลายการออกแบบ
เป็นแมว 

- มีการโปรโมทสินค้าเสริมเพิ่มเติมจากสินค้าหลัก เช่น การขายเป็น
แพ็กเกจเสือ้+กระเป๋าผา้ เป็นตน้ 

- เนื่องจากเริ่มมีคู่แข่งท ามากขึน้ในตลาด แต่ละแบรนดจ์ึงพยายามสรา้ง
เอกลกัษณเ์ฉพาะของลวดลายของตนเอง 
 

 1.2.2. ความสามารถของคู่แข่ง 
- ใช้การตั้งราคาโดยใช้กลยุทธ์  Psychological Pricing ซึ่งเป็นการตั้ง

ราคาแบบจิตวิทยา โดยลงทา้ยราคาดว้ยเลข 5 หรือ 9 
- เลือกใช ้Trend รกัสขุภาพมาใชใ้นการเลือกใชเ้นือ้ผา้เป็นเสือ้กีฬา เสือ้ผา้

ออกก าลังกาย โดยใช้การออกแบบที่ เจาะกลุ่มคนรักสัตว์ด้วยการ
ออกแบบเป็นลวดลายแมว 

- มีการออกแบบราคาโดยประมาณตัง้แต่ 299 – 599 บาท/ชิน้ 



  59 

- ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย มีการเลือกใชภ้าษาพูดเฉพาะที่รูจ้ัก
กันในกลุ่มคนรักแมว เช่น มนุด = มนุษย์  หรือ ตาส = ทาสแมว เพื่อ
สร้างความเป็นกันเองให้กับผู้รับสารให้มีความรู้สึกว่าพูดคุยได้ง่าย 
สบายใจ 

- ในการออกแบบลวดลายส่วนมากเป็นลายแมวแบบการต์นูลายเสน้ หรือ
เป็นแบบเสมือนจรงิ 
 

1.3. การวิเคราะหผ์ูบ้รโิภค (Consumer analysis) ประกอบไปดว้ย 
 1.3.1. สว่นประสมการตลาด (4Ps) 

- Product : จุดเด่นคือความสามารถในการช่วยลดปัญหาขนสตัวติ์ดตาม
เสื ้อผ้า เพื่อประหยัดเวลาในการท าความสะอาดเสื ้อผ้า โดยมีการ
ออกแบบที่ค  านึงถึงความเหมาะสมในการสวมใสท่ัง้ในและนอกสถานที่ 

- Price : ใชว้ิธีการตัง้ราคาแบบ Psychological Pricing การตัง้ราคาแบบ
จิตวิทยา โดยลงทา้ยราคาดว้ยเลข 5 หรือ 9 ผนวกรวมกับส ารวจราคา
ของคู่แข่งในตลาด กับต้นทุนในการผลิตเพื่อน ามาปรับให้มีความ
เหมาะสม 

- Place : ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยมีการจัดตั้งเพจ
เฟซบุ๊ค (Facebook Page) เป็นช่องทางในการโฆษณาหลกั และลงขาย
สินค้าผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค และช่องทาง E-Commerce ต่าง ๆ เช่น 
Shopee ,Lazada เป็นตน้ 

- Promotion : น าเสนอ Promotion เปิดร้านใหม่ โดยสื่อสารผ่านกลุ่ม
ลูกค้าในช่องทาง Facebook Group หรือ  Facebook Page รวมถึง
น าเสนอผ่าน Influencer ที่เป็นที่ รูจ้ักในการเลี ้ยงแมวในโลกออนไลน ์
เช่น Youtuberที่น าเสนอเนือ้หาหลกัเก่ียวกบัการเลีย้งแมว 

 
 1.3.2. ลกัษณะของผูบ้รโิภค (ดา้นวฒันธรรม ดา้นสงัคม ดา้นสว่นบคุคล  

 ดา้นจิตวิทยา) 
- ดา้นวัฒนธรรม (Culture factors) : ในลักษณะของคนเลีย้งแมวที่เห็น

โดนส่วนมาก จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดังนี ้(1) เลีย้งแมวมานาน
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ในครอบครวั : มักมีลักษณะพฤติกรรมในการเลือกซือ้สินคา้ที่ค  านึงถึง
สตัวท์ี่บา้นอยู่เสมอ และในบางครัง้ผูใ้หญ่อาจไม่ไดเ้ลีย้งสตัวเ์ลีย้งอย่าง
ถูกตอ้งมากนัก เช่น การใหอ้าหารเม็ดหลากสีที่ไม่ค่อยมีคุณค่าทางโถ
ชนาการมากนัก อาจเป็นเพราะยังมีความคิดในการเลีย้งแมวในอดีตที่
เป็นความเขา้ใจผิด ๆ อยู่ หรืออาจเป็นความเคยชินในการเลือกซือ้สินคา้
เดิม ๆ ตามความเคยชินในอดีต แมว้่าจะมียี่หอ้ใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ยังไม่
เปิดรบัสินคา้ใหม่ ๆ  (2) เริ่มเลีย้งดว้ยตนเองหรือพรอ้มกบัคนรกัของตน : 
มกัมีลกัษณะพฤติกรรมในการเลือกซือ้สินคา้ใหก้บัสตัวเ์ลีย้งของตนเอง
บ่อยครัง้ รวมไปถึงยงัมีพฤติกรรมการเลือกซือ้สินคา้อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
สตัวเ์ลีย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีรูปลกัษณ์ที่เหมือนกับสตัวเ์ลีย้งของ
ตนเอง เช่น เสือ้ยืดลายแมว พวงกุญแจลายแมว ตุ๊กตาลายแมว ฯ ซึ่ง
พบว่า ในกรณีที่เป็นเพศหญิง มกัเลือกซือ้สินคา้แฟชั่น ไลฟ์สไตล ์รวมไป
ถึงของเล่นแมว โดยเลือกซือ้ดว้ยความรูส้ึกมากกว่าเหตุผล แต่ในกรณีที่
เป็นเพศชาย มักเลือกซือ้สินคา้ที่คิดว่ามีความจ าเป็นหรือแน่ใจว่าจะได้
ใชง้านอย่างแน่นอน เช่น กญัชาแมว หญา้แมว ฯ เป็นตน้ 

- ด้านสังคม (Social factors) : ครอบครัว เพื่ อน และสังคมออนไลน ์
โดยเฉพาะ Influencer ส่งผลกระทบอย่างมากในการเลือกซือ้สินคา้ต่าง 
ๆ ที่เก่ียวกบัแมว เช่น การโฆษณาที่นอนแมวที่เป็นโอ่งเย็น เริ่มเป็นที่นิยม
หลงัจากมี Influencer หรือคนเลีย้งแมวที่มีชื่อเสียงในกลุ่มคนรกัแมว ได้
น ามาโพสตอ์วดในเฟซบุ๊คกลุ่ม ท าใหม้ีผูส้นใจซือ้มากมายจนเป็นที่นิยม
ในปัจจบุนั 

- ดา้นส่วนบุคคล (Personal factors) : จากการส ารวจ โดยส่วนมากผูท้ี่มี
ก าลังซือ้สินค้านั้นมักเป็นกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึน้ไป และมีฐานะปาน
กลาง 

- ด้านจิตวิทยา (Psychological factors) : ความเชื่อและทัศนคติมีผล
อย่างมากในการเลีย้งดแูละเลือกซือ้สินคา้เก่ียวกบัแมว ในปัจจุบนัเมื่อมี
เหตกุารณต่์าง ๆ เกิดขึน้ คนมักผูกความเชื่อไปรวมกบัการเลีย้งสตัว ์เช่น 
การตามหาสตัวห์ายมีความเชื่อว่าใหเ้อาหมอ้คลมุหวัแลว้เรียก หรือถาม
แมวจรว่าเห็นสตัวเ์ลีย้งของตนเองหรือไม่ ถา้เจอใหเ้รียกกลับบา้น เป็น
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ตน้ รวมไปถึงเทรนดต่์าง ๆ ยงัมีผลกบัการเลือกซือ้สินคา้เก่ียวกบัแมวอีก
ดว้ย เช่น เทรนดก์ารซือ้โอ่งเย็นใหส้ตัวเ์ลีย้ง เทรนดท์ี่นอนแมวที่ท าเป็น
ลกัษณะที่นอนไก่ เป็นตน้ 

 1.3.3. กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค (Buyer’s decision process) 
ในส่วนของกระบวนการในการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคนั้น สามารถแบ่ง

ออกมาไดเ้ป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
- ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร ก ร ะ ตุ้ น (Need arousal or Problem 

recognition) ในขั้นตอนนี ้ กลุ่มเป้าหมายมักเริ่มด้วยการเห็นโฆษณา
หรือบอกต่อกันมาในกลุ่มสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความ
ตอ้งการในการซือ้ 

- การแสวงหาข้อมูล (Information search) ในขั้นตอนนี ้ เป็นขั้นตอนที่
กลุ่มเป้าหมายเริ่มแสวงหาขอ้มลูทุกอย่างที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ที่สนใจ ไม่
ว่าจะเป็นคุณสมบติั ราคา การผลิต ยี่หอ้ รีวิว ฯ เพื่อน าไปสู่การประเมิน
เปรียบเทียบในขัน้ตอนต่อไป 

- การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) ในขั้นตอนนี ้ เป็น
ขัน้ตอนที่กลุ่มเป้าหมายไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มูลที่คน้ควา้ เพื่อท าการ
เปรียบเทียบว่าสิ่งใดคุม้ค่าที่สดุในการที่จะเลือกซือ้สินคา้นัน้ ๆ โดยอาจ
เปรียบเทียบทัง้จากคณุสมบติั ราคา และรีวิวมีผลอย่างมากในการเลือก
ซือ้สินค้า เนื่องจากเป็นการบอกถึงความคุ้มค่าจากปากผู้ซือ้รายอ่ืน
โดยตรง เราสามารถมองเห็นขอ้เสียที่แบรนดท์ี่น าเสนอสินคา้อาจปกปิด
ไดโ้ดยตรงจากการอ่านรีวิว 

- การตดัสินใจซือ้ (Purchase decision) ในขัน้ตอนนี ้เป็นการตดัสินใจซือ้
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยค านึงถึงวิธีในการจ่ายเงินรวมถึงวิธีในการส่ง
สินค้า เนื่องจากในปัจจุบันนิยมการซือ้สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
มากกว่า เนื่องจากสามารถตามหาสินคา้ที่ตอ้งการไดง้่าย และบางอย่าง
ไม่สามารถหาได้จากหน้ารา้นค้า ตั้งพรีออเดอรเ์ท่านั้นเป็นต้น ซึ่งการ
บริการในการจ่ายเงินถือเป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกซือ้สินคา้ เช่น การ
จ่ายเงินปลายทาง ที่จ  าเป็นต่อผู้บริโภคที่ ไม่สะดวกท ารายการผ่าน
ช่องทางธนาคารออนไลน ์
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- พฤติกรรมหลงัการซือ้ (Post-purchase decision) ในขัน้ตอนนี ้เป็นการ
ดถูึงบริการหลงัการขายที่ไดร้บั เช่น ความรบัผิดชอบต่อสินคา้ การสอน
ประกอบติดตั้งหรือวิธีใชง้าน รวมไปถึงการรบัประกันสินค้าหากมีการ
เสียหายอีกดว้ย ซึ่งขัน้ตอนนีส้่งผลต่อการสรา้งความภกัดีในแบรนดเ์ป็น
อย่างมาก เพราะหากเกิดความพึงพอใจในสินค้า ท าให้เกิดการซื ้อ
ต่อเนื่องในอนาคต และท าให้มีผลในการบอกต่อของผู้ใช้งานที่ช่วย
กระจายโฆษณาสินคา้ไปไดต่้ออีกดว้ย 

 
1.4. ผลการวิเคราะห์เนื ้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  (Indept Interview) ซึ่งมี

ประเด็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกับความต้องการ ทัศนคติ ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการ
ออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศกึษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศ 

ผูว้ิจัยไดส้ัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประชากรไทยที่มีความสนใจใน
การเลีย้งแมว ที่มีปัญหาเรื่องขนสตัวติ์ดเสือ้ผา้ จ านวน 5 คน ในประเด็นที่เก่ียวค าถามที่เก่ียวขอ้ง
กบัความตอ้งการ ทศันคติ ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย 
กรณีศกึษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศ ซึ่งปรากฏผลออกมา ดงันี ้

 
1.4.1. คุณมีปัญหาเรื่องขนสัตวเ์ลีย้งอย่างไรบา้ง ส่งผลอย่างไรในใชช้ีวิตประจ าวัน

หรือไม่ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นว่า ทุกวันนีปั้ญหาเรื่องขนสัตวเ์ลีย้งติดเสือ้

นัน้มีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวนัอย่างมาก โดยสามารถแบ่งประเด็นออกมาเป็น 2 ประเด็นคือ  
 

(1) ใหค้วามสนใจกบัตวัเองเป็นหลกั (ภาพลกัษณ)์ โดยมีสาเหตมุากจากการ
เกิดความไม่มั่นใจในตนเองเมื่อเวลาออกไปนอกสถานที่แลว้มีขนสัตว์
เลีย้งติดที่เสือ้ผา้ ท าใหถู้กคนรอบขา้งทกัหรือถูกต าหนิเรื่องความสะอาด 
ท าใหเ้กิดความไม่มั่นใจในการแต่งตวั 

(2) ใหค้วามสนใจต่อคนในครอบครวัที่อาศยัร่วมกนัเป็นหลกั (ความเกรงใจ) 
โดยมีสาเหตุมาจากคนที่อาศัยอยู่ในสถานที่เดียวกัน เช่น การถูกคนใน
บ้านบ่นเรื่องขนสัตว์ติดเสื ้อนั้นอาจท าให้การซักผ้าเป็นไปได้ล  าบาก 
เพราะอาจท าใหข้นไปติดกับเสือ้ผูอ่ื้นที่ซกัรวมกันในบา้น เป็นตน้ รวมไป
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ถึงการที่มีญาติพี่นอ้งที่มีลกูหลานในวยัเด็ก ท าใหญ้าติเกิดความกงัวลว่า
ขนแมวจะสง่ผลเด็กเกิดเป็นภมูิแพห้รือหายใจไม่สะดวก  

โดยจากการสมัภาษณส์ามารถสรุปขอ้มลูไดด้งัตาราง ดงันี ้
 

ตาราง 1 สรุปขอ้คน้พบจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึเรื่องปัญหาขนสตัวเ์ลีย้ง 
 

ขอ้ค าถาม ประเด็นขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

คณุมีปัญหาเรื่องขนสตัวเ์ลีย้ง
อย่างไรบา้ง ส่งผลอย่างไรในใช้
ชีวิตประจ าวนัหรือไม ่

เป็นปัญหามาก เพราะมนัส่งผลตอ่
ทัง้ความมั่นใจเวลาแตง่ตวัและ
ความเกรงใจต่อผูอ้ื่น 

ตอ้งการส่ิงทุ่นแรงในการท าความ
สะอาด 

ส่งผลต่อคนในบา้น ขนสตัวส์รา้ง
ความล าบากและความร าคาญแก่
คนในครอบครวัที่อาศยัรว่มกนั 

ตอ้งการส่ิงที่ท  าใหข้นแมวไม่ตดิเสือ้ 

ตนเองไม่ไดค้ิดวา่เป็นปัญหา แต่
เป็นปัญหากบัคนรอบขา้ง ทัง้ที่บา้น
และที่ท  างาน 

ตอ้งการส่ิงที่ท  าใหข้นแมวไม่ตดิเสือ้ 

มีปัญหาเรื่องความมั่นใจในการ
แต่งตวั เพราะการท่ีมีขนติดเสือ้ท า
ใหบ้างครัง้ถกูทกั และเกิดความไม่
มั่นใจ 

ตอ้งการส่ิงทุ่นแรงในการท าความ
สะอาด 

เป็นปัญหากบัท่ีบา้น เนื่องจากเลีย้ง
แมวหลายตวั ท าใหม้ีปัญหาทัง้ขน
ติดเสือ้และตามเฟอรน์ิเจอรใ์นบา้น 
ซึ่งล าบากในการท าความสะอาด
รวมถงึที่ท  างานจ าเป็นตอ้งแต่งกาย
สะอาดตลอดเวลา 

ตอ้งการส่ิงทุ่นแรงในการท าความ
สะอาด 

 
โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้
 

“ ทุกวันนีเ้รื่องขนแมวติดเสือ้เป็นปัญหามาก เพราะมันส่งผลต่อทั้งความ
มั่นใจเวลาแต่งตวัและความเกรงใจต่อผูอ่ื้นเวลาเห็นเสือ้เรามีแต่ขนติดเต็มไปหมด ดังนัน้จึงถือว่า
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เป็นปัญหาที่ส  าคญัมาก และรูส้ึกว่าการท าความสะอาดขนสตัวอ์อกจากเสือ้เป็นเรื่องจ าเป็นที่ตอ้ง
ท าแมว้่าจะขีเ้กียจแค่ไหนก็ตาม ” (ธนกร นระจนัโท, การสือ่สารสว่นบคุคล, 10 กมุภาพนัธ ์2564) 

 
“ ทุกวันนีท้างบา้นมักต าหนิเรื่องขนแมวติดเสือ้ประจ า อาจเป็นเพราะส่วน

ใหญ่เราอาศยัอยู่ที่บา้นเพราะ Work from home ดว้ย คณุแม่บอกว่าการซกัผา้ท าไดล้  าบากเพราะ
อาศยัร่วมกนัเป็นครอบครวัใหญ่ ตอ้งคอยท าความสะอาดน าขนแมวออกจากเสือ้ผา้เนื่องจากกลวั
ว่าขนจะไปติดเสือ้ผา้ของคนอ่ืนดว้ย และเวลาญาติมาเยี่ยมที่บา้น ญาติมักจะพาเด็กเล็กมาดว้ย 
ทางญาติก็กลวัว่าลกูตวัเองจะเป็นภูมิแพเ้พราะขนแมว หรือหายใจไม่สะดวก ” (ญาณิสา สวุดิษฐ์, 
การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 กมุภาพนัธ ์2564) 

 
“ ในส่วนตัวเองไม่ไดรู้ส้ึกว่ามีปัญหาเท่าที่ควร อาจจะเพราะไม่ค่อยไดใ้ส่ใจ 

แต่ในส่วนรวมนัน้มีปัญหาเพราะว่าเราอาศัยอยู่ที่บา้นเป็นครอบครวัใหญ่ คณุแม่มักพูดว่าการซกั
ผา้นัน้ท าไดล้  าบาก และไม่ชอบเวลาที่เห็นขนแมวติดตามเสือ้ผา้ เพราะมนัท าใหผู้ส้วมใส่ดสูกปรก
ไปดว้ย ในส่วนตัวเรามีผลกระทบในเรื่องของการท างาน เพราะมีขนจ านวนหนึ่งหลุดไปติดที่ เสือ้
ท างานที่ซกัรวมกันดว้ย ท าใหต้อ้งคอยก าจดัขนออกก่อนไปท างาน เพราะเราท างานที่ตอ้งพบปะ
ลกูคา้ จึงจ าเป็นตอ้งมีภาพลกัษณท์ี่สะอาดตลอดเวลา ” (นวนิจ เพชรยวง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
10 กมุภาพนัธ ์2564) 

 
“ปัญหาหลัก ๆ ในเรื่องนีคื้อดา้นความมั่นใจในการแต่งตัว เรารูส้ึกไม่มั่นใจ

มาก ๆ เวลาที่แต่งตวัออกไปหาเพื่อนแลว้มีขนติดเสือ้ผา้จนเพื่อนตอ้งบอกและช่วยปัดให ้ท าใหย้ิ่ง
รูส้ึกไม่มั่นใจ และมองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาแค่กับเรา แต่เป็นปัญหากับส่วนรวมอีกด้วย ” 
(กาญจนาพร แคนทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 กมุภาพนัธ ์2564) 

 
“ มีปัญหาอยู่ 2 ที่คือที่บา้นกบัที่ท างาน ในที่บา้นคือแม่มกัพดูเรื่องขนแมวติด

ทกุอย่างในบา้นไม่ใช่แค่เพียงกบัเสือ้ผา้อย่างเดียว สว่นหนึ่งเพราะที่บา้นเลีย้งแมวถึง 11 ท าใหก้าร
ก าจดัขนแมวเป็นไปอย่างล าบากมาก สว่นปัญหาในที่ท างานคือชดุท างานบางครัง้มนัมีขนแมวติด
มาดว้ยเพราะเราก าจัดออกไม่หมด เราท างานดา้นการบริการ ในบางครัง้ตอ้งพูดคุยกับลูกคา้ จึง
ถูกต าหนิว่าควรแต่งกายใหเ้รียบรอ้ยเพราะส่งผลถึงภาพลกัษณ์ของบริษัท จึงมองว่าเรื่องขนแมว
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นัน้ถือเป็นปัญหาใหญ่ในดา้นของส่วนรวม ” (อริษฎ ์จงรกัษ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 กุมภาพนัธ ์
2564) 

1.4.2. คณุสามารถแกไ้ขปัญหาดงักลา่วไดห้รือไม่ วิธีที่ใชไ้ดผ้ลดีหรือไม่ หรือมีขอ้เสีย
อย่างไรบา้ง 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นว่า โดยวิธีในการแก้ไขปัญหาเรื่องขนสตัว์
ของผูใ้หส้ัมภาษณ์นั้นมีวิธีการที่คลา้ยคลึงกัน โดยแบ่งออกมาเป็น 3 วิธีหลักที่ผูใ้หส้มัภาษณ์ให้
ความคิดเห็นตรงกนัว่าเป็นวิธีที่ใหผ้ลลพัธท์ี่ดีที่สดุในปัจจุบนัในการใชแ้กปั้ญหาของผูใ้หส้มัภาษณ ์
โดยสรุปออกมาเป็น 3 วิธี ดงันี ้

(1) การเลือกใสเ่สือ้ผา้ที่มีเนือ้ผา้ลื่น 
(2) การใชอ้ปุกรณใ์นการท าความสะอาดเสือ้ผา้ที่มีขนติด 
(3) การเลือกใสเ่สือ้ผา้ที่มีสีเดียวกบัขนสตัวเ์ลีย้งที่เลีย้งอยู่ 

โดยจากการสมัภาษณส์ามารถสรุปขอ้มลูไดด้งัตาราง ดงันี ้
 

ตาราง 2 สรุปขอ้คน้พบจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึเรื่องวิธีที่ใชแ้กไ้ขปัญหาขนสตัวเ์ลีย้งติดเสือ้ผา้ 
 

ขอ้ค าถาม ประเด็นขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

คณุสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
ไดห้รือไม่ วิธีที่ใชไ้ดผ้ลดีหรือไม่ 
หรือมีขอ้เสียอยา่งไรบา้ง 
 

เลือกใชท้ี่กลิง้ขนท่ีเป็นแผ่นกาวใน
การท าความสะอาด เนื่องจาก
พบว่าแบบกาวไดผ้ลที่ดีที่สดุ 

ตอ้งการเสือ้ผา้ที่เนือ้ผา้ล่ืน ๆ เย็น
สบายเหมือนเสือ้กีฬาทั่วไป เพราะ
ขนจะไม่ค่อยมาติด แตเ่พราะเป็น
คนตวัใหญ่ ในตลาดจงึไม่มีไซส ์

เลือกใชท้ี่กลิง้ขนท่ีเป็นแผ่นกาวใน
การท าความสะอาด เนื่องจาก
พบว่าแบบกาวไดผ้ลที่ดีที่สดุ 

เคยมคีวามคิดที่จะใส่เสือ้ผา้ที่
เนือ้ผา้ล่ืน ๆ แต่วา่มกัมีแตเ่สือ้ผา้
แนวเซก็ซี่ ซึง่ส่วนตวัไม่คช่อบ 

เลือกใส่เสือ้ผา้ที่ผา้ล่ืน ๆ เพราะ
ส่วนตวักช็อบแตง่กายแนวเซก็ซี่ ใน
ตลาดมีขายจ านวนมาก 

ตอ้งการเสือ้ผา้ที่เนือ้ผา้ล่ืน ๆ 
ส าหรบัใส่ไปท างานท่ีดสูภุาพ ช 

ใชท้ี่กลิง้ขนแบบผา้ เพราะราคาถกู
กว่าแบบกาวมาก 

ตอ้งการใหท้ าความสะอาดง่ายขึน้ 
หรือราคาแบบกาวถกูลง 

เลือกใส่แตเ่สือ้ผา้ล่ืน ๆ เพราะ
อากาศในประเทศไทยรอ้นมากเป็น
พิเศษติดต่อกนัหลายวนั  

เป็นคนตวัใหญ่ ในตลาดจึงไมค่่อย
มีไซสข์องตวัเอง 
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โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้
 

“ เลือกใช้ที่กลิง้ขนที่เป็นแผ่นกาวในการท าความสะอาด เนื่องจากตั้งแต่
ลองใชม้าหลาย ๆ อย่าง ทัง้แบบกาวและแบบผา้ที่ขายตามอินเทอรเ์น็ต พบว่าแบบกาวไดผ้ลที่ดี
ที่สดุเพราะสามารถกลิง้ขนออกไดง้่ายที่สดุ แต่โดยส่วนตวัอยากไดเ้สือ้ผา้ที่เนือ้ผา้ลื่น ๆ เย็นสบาย
เหมือนเสือ้กีฬาทั่วไป แต่เพราะเป็นคนตวัใหญ่ ในตลาดจึงไม่ค่อยมีไซสข์องตวัเองเท่าที่ควร ” (ธน
กร นระจนัโท, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 กมุภาพนัธ ์2564) 

 
“ เลือกใชท้ี่กลิง้ขนกาว ๆ เพราะจากการใชง้านมาหลาย ๆ แบบ รูปแบบนี ้

สามารถก าจดัออกไดง้่ายที่สดุ ราคาก็ไม่ไดแ้พงมากแมว้่าจะเป็นแบบใชแ้ลว้ทิง้ เคยมีความคิดที่จะ
ใส่เสือ้ผา้ที่เนือ้ผา้ลื่น ๆ เหมือนกัน แต่ว่าส่วนใหญ่มักมีแต่การออกแบบที่เป็นเสือ้ผา้แนวเซ็กซี่ ซึ่ง
สว่นตวัไม่ค่อยชอบ เพราะโดยปกติแลว้มกัสวมใส่เสือ้ยืดเรียบ ๆ เป็นประจ าเนื่องจากญาติมาเยี่ยม
ที่บา้นบ่อยครัง้ เสือ้ยืดปกติที่เรียบรอ้ยนัน้ท าใหดู้มีมารยาทต่อหนา้ผูใ้หญ่ หรือบางครัง้ก็เลือกใส่
เสือ้ผ้าที่มีสีเดียวกันกับขนของสัตวเ์ลีย้งตนเอง เพราะสามารถปกปิดร่องรอยขนติดเสือ้ได้ดี  ” 
(ญาณิสา สวุดิษฐ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 กมุภาพนัธ ์2564) 

 
“ แกด้ว้ยการเลือกใส่เสือ้ผา้ที่ผา้ลื่น ๆ เป็นหลกั เพราะส่วนตวัก็ชอบแต่งกาย

แนวเซ็กซี่จึงไม่มีปัญหาเพราะในตลาดมีขายจ านวนมาก และเนือ้ผา้แบบนีข้นแมวไม่ค่อยติดตาม
เสือ้ผา้มากเท่าไร ถึงติดก็สามารถปัดออกไดอ้ย่างง่าย ๆ แต่ในบางครัง้ก็อยากไดเ้สือ้ผา้ที่เนือ้ผา้ลื่น 
ๆ ส าหรบัใส่ไปท างานที่ดูสุภาพเช่นกัน เพราะสามารถประหยัดเวลาในการก าจัดขนออกจาก
เสือ้ผา้ท างานไดด้ว้ย ” (นวนิจ เพชรยวง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 กมุภาพนัธ ์2564) 

 
“ ใชท้ี่กลิง้ขนแบบผา้ แต่ไม่ใช่ว่าเลือกใชเ้พราะสามารถก าจดัขนไดดี้กว่าแบบ

กาว แต่ว่าในดา้นของราคาถูกกว่ามากถา้เทียบกนักับแบบกาว เนื่องจากว่าแบบผา้ไม่ไดเ้ป็นแบบ
ใชแ้ลว้ทิง้แต่สามารถใชไ้ดเ้รื่อย ๆ ขอเพียงแค่เราคอยก าจัดขนออกจากที่กลิง้ขนแบบผา้ จึงยอม
เสียเวลาเพื่อประหยัดค่าใชจ้่ายมากกว่า แต่ถ้าเราเลือกได้ก็อยากได้ที่ก าจัดขนออกแบบง่าย ๆ 
เหมือนกาวแต่ไม่สิน้เปลืองเท่าแบบกาว ” (กาญจนาพร แคนทอง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 
กมุภาพนัธ ์2564) 
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“ ปัญหานี ้ส่วนตัวเราแก้โดยการใส่แต่เสือ้ลื่น ๆ เนื่องด้วยพักนี ้อากาศใน
ประเทศไทยรอ้นมากเป็นพิเศษติดต่อกันหลายวัน จึงมักใส่เสือ้ผ้าลื่น ๆ แบบเสือ้กีฬาอยู่แล้ว 
เพราะว่าเนือ้ผา้แบบนีส้ามารถระบายอากาศไดดี้ ใส่แลว้เย็นสบาย ส่วนเรื่องป้องกนัขนติดถือเป็น
ผลพลอยไดม้ากกว่า ” (อรษิฎ ์จงรกัษ,์ การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 กมุภาพนัธ ์2564) 

 
1.4.3. คุณมีขอ้เสนอแนะอย่างไร เก่ียวกับความตอ้งการหรือวิธีในการแกไ้ขปัญหา

เรื่องขนแมวติดเสือ้ 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นว่า ในส่วนของวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องขนสัตว์

ติดตามเสือ้ผา้ที่ผูใ้หส้มัภาษณเ์สนอแนะ มีดงันี ้
(1) การหาสิ่งที่ท าใหข้นสตัวไ์ม่ติดตามเสือ้ผา้ตัง้แต่ตน้ เช่น สเปรยท์ี่ท าใหข้น

สตัวไ์ม่ติด หรือเนือ้ผา้ที่ท าใหข้นสตัวติ์ดยาก 
(2) อุปกรณ์ที่ท าให้สามารถเอาขนสัตวอ์อกจากเสือ้ผ้าได้ง่ายกว่าที่ใช้อยู่ 

หรือก็คือต้องมีความสามารถที่ก าจัดได้ง่ายกว่าที่กลิง้ขนกาว และถ้า
เป็นไปไดต้อ้งการใหเ้ป็นอปุกรณท์ี่ไม่ใชแ้ลว้ทิง้ เพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายใน
อนาคต 

โดยจากการสมัภาษณส์ามารถสรุปขอ้มลูไดด้งัตาราง ดงันี ้
ตาราง 3 สรุปขอ้คน้พบจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึเรื่องวิธีที่ใชแ้กไ้ขปัญหาขนสตัวเ์ลีย้งติดเสือ้ผา้ 
 

ขอ้ค าถาม ประเด็นขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

คณุมีขอ้เสนอแนะอย่างไร เก่ียวกบั
ความตอ้งการหรือวิธีในการแกไ้ข
ปัญหาเรื่องขนแมวติดเสือ้ 

 

อยากไดเ้ครื่องหรืออปุกรณอ์ะไรซกั
อย่างที่ช่วยในการก าจดัขนไดง้า่ย
กว่าเดมิ 

ราคาไมเ่ก่ียง ขอเพยีงแค่
ประหยดัเวลาไดด้ี 

อยากไดท้ี่กลิง้ขนแบบใหม่ที่ดีกวา่
เดิม 

แบบกาวปัจจบุนัสิน้เปลือง และ
บางครัง้กลิง้ฝุ่ นออกไดม้ากกวา่ขน 

อยากไดเ้สือ้ผา้ล่ืน ๆ ท่ีเป็นแนว
เรียบรอ้ยมาใส่ 

ตอ้งการเป็นเสือ้ยดืที่เรียบรอ้ย
พอท่ีจะใส่ไปท างานได ้

อยากไดท้ี่กลิง้ขนท่ีไม่สิน้เปลืองเงิน 
แบบซือ้ทีเดยีวจบไม่ใชใ่ชแ้ลว้ทิง้ 
และกลิง้ขนออกไดง้่ายกวา่เดิม 

เนน้เรื่องราคาเป็นหลกั 

อยากใหม้เีสือ้ผา้ล่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เสือ้
กีฬา แตเ่ป็นแบบใส่ไปเที่ยวได ้

ตอ้งการไซสใ์หญ่ เพราะเป็นคนตวั
ใหญ่หาเสือ้ผา้ล าบาก 
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โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้
 

“ อยากได้เครื่องหรืออุปกรณ์อะไรซักอย่างที่ช่วยในการก าจัดขนได้ง่าย
กว่าเดิม เพราะเรามองว่ามันเป็นเรื่องจ าเป็น ราคาไม่เก่ียงเท่าไหร่ ขอเพียงแค่ประหยดัเวลาไดดี้ก็
พอ ” (ธนกร นระจนัโท, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 กมุภาพนัธ ์2564) 

 
“ อยากไดท้ี่กลิง้ขนแบบที่ดีกว่าเดิม แบบกาวนั้นใชง้านไดดี้แต่ก็สิน้เปลือง 

และบางครัง้กลิง้ฝุ่ นออกไดม้ากกว่าขน ท าใหต้อ้งกลิง้หลายครัง้ซึ่งท าใหส้ิน้เปลือง เนื่องจากเป็น
แบบใชแ้ลว้ทิง้ ” (ญาณิสา สวุดิษฐ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 กมุภาพนัธ ์2564) 

 
“ อยากไดเ้สือ้ผา้ลื่น ๆ ที่เป็นแนวเรียบรอ้ยมาใส่บา้ง เพราะแบบเซ็กซี่ที่ เรา

สวมใส่ประจ าสามารถป้องกันขนไดจ้ริง แปลว่าเนือ้ผา้นัน้มีผลต่อการไม่ติดขนจริง ๆ ดังนัน้ถา้มี
เสือ้ผา้เนือ้ผา้ลื่น ๆ แบบเรียบรอ้ย ก็สามารถใส่ไปท างานไดเ้ลย ไม่ต้องเสียเวลาท าความสะอาด
เสือ้อีก ” (นวนิจ เพชรยวง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 กมุภาพนัธ ์2564) 

 
“ อยากไดท้ี่กลิง้ขนที่ไม่สิน้เปลืองเงิน แบบซือ้ทีเดียวจบไม่ใช่ใชแ้ลว้ทิง้ และ

กลิง้ขนออกไดง้่ายกว่าเดิม ” (กาญจนาพร แคนทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 กมุภาพนัธ ์2564) 
 
“ อยากใหม้ีเสือ้ผา้ลื่น ๆ ที่ไม่ใช่เสือ้บอล เสือ้กีฬา แต่เป็นแบบใส่ไปเที่ยวได ้

และมีไซสต์ัวเองเยอะๆ เพราะเป็นคนตัวใหญ่หาเสือ้ผา้ล าบาก ” (อริษฎ ์จงรกัษ์, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 23 มกราคม 2564) 

 
นอกจากนี ้ ยังมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติม ในประเด็นค าถามเดียวกัน กับ

กลุ่มเป้าหมายคือ ผูท้ี่เลีย้งแมวแต่ไม่มีปัญหาเรื่องขนสตัวติ์ดเสือ้ผา้ จ านวน 2 ท่าน เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นเพิ่มเติมในมมุมองของผูท้ี่ไม่มีปัญหาเรื่องขนสตัวติ์ดเสือ้ผา้ ว่ามีพฤติกรรมในการใช้
ชีวิตประจ าวนัต่างกบักลุม่ที่มีปัญหาเรื่องขนแมวติดเสือ้อย่างไร โดยสรุปออกมาได ้ดงันี ้
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า การที่ขนสัตว์ติดเสือ้ไม่เป็นปัญหาต่อ
ชีวิตประจ าวนัมากนัก มาจากพฤติกรรมการแต่งตัวและไลฟ์สไตลก์ารอยู่อาศยัเป็นหลกั โดยแบ่ง
สาเหตขุองการที่ไม่เกิดปัญหาออกมาเป็น 2 ขอ้ ดงันี ้

(1) การแยกพืน้ที่อาศยัของแมวกบัพืน้ที่ใชส้อยในการแต่งตวั เก็บเสือ้ผา้ 
(2) การเลือกสวมใสเ่สือ้ผา้ที่มีลกัษณะเป็นผิวลื่น ท าใหข้นสตัวติ์ดยาก 

โดยจากการสมัภาษณส์ามารถสรุปขอ้มลูไดด้งัตาราง ดงันี ้
 

ตาราง 4 สรุปขอ้คน้พบจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูท้ี่เลีย้งแมวแต่ไม่มีปัญหาเรื่องขนสตัวติ์ด
เสือ้ผา้ 
 

ขอ้ค าถาม ประเด็นขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

มีลกัษณะในการใชช้ีวติประจ าวนั
เป็นอย่างไร จึงไม่มีปัญหาเรื่องขน
สตัว ์

ชอบใส่เสือ้บอล ออกจากบา้นก็ใส่
เสือ้ฮาวายที่ล่ืน ๆ ดว้ยเหตผุลที่วา่
มนัใส่สบาย ส่วนเรื่องเหตผุลใน
การป้องกนัขนแมวติดเสือ้ถือวา่
เป็นผลพลอยไดเ้สียมากกว่า ขน
แมวจงึไม่ค่อยติดเสือ้มากเทา่ไหร ่
ถึงมกี็ไม่มากและสามารถก าจดั
ออกไดง้่าย ไม่ไดเ้ป็นปัญหามาก 

ราคาไมเ่ก่ียง ขอเพยีงแค่
ประหยดัเวลาไดด้ ี

เนือ้ที่ในบา้นท่ีอาศยัมีขนาด
ค่อนขา้งกวา้ง ปกติจงึเลีย้งแมว
เอาไวใ้นหอ้งนอนของตวัเอง 
เพราะหอ้งของตวัเองมีขนาดใหญ่
ที่สดุ และคนในครอบครวัก็ไม่ค่อย
เขา้มายุง่ 

มีปัญหากบัการท าความสะอาด
เฟอรน์ิเจอรใ์นหอ้งมากกวา่ตวั
เสือ้ผา้ 

 
โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้

 
“ เนื่องจากปกติเป็นคนที่ชอบใส่เสือ้บอลอยู่บ้าน ออกจากบ้านก็ใส่เสื ้อ

ฮาวายที่ลื่น ๆ ดว้ยเหตผุลที่ว่ามนัใส่สบาย สว่นเรื่องเหตผุลในการป้องกนัขนแมวติดเสือ้ถือว่าเป็น
ผลพลอยไดเ้สียมากกว่า เรื่องขนแมวจึงไม่ค่อยติดเสือ้มากเท่าไหร ่ถึงมีก็ไม่มากและสามารถก าจดั
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ออกไดง้่าย ไม่ไดเ้ป็นปัญหามาก ” (ปิยะวฒัน ์สาธิตกรณ์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 กุมภาพันธ ์
2564) 

 
“ เนื ้อที่ ในบ้านที่อาศัยมีขนาดค่อนข้างกว้าง ปกติจึงเลี ้ยงแมวเอาไว้ใน

หอ้งนอนของตวัเอง เพราะหอ้งของตวัเองมีขนาดใหญ่ที่สดุ และคนในครอบครวัก็ไม่ค่อยเขา้มายุ่ง
เท่าไหร่ จึงตัดปัญหาเรื่องมีคนไม่ชอบแมวมาเยี่ยมบา้นจะไดไ้ม่ล  าบากดว้ย ทีนีพ้อแมวอยู่แต่ใน
หอ้งนอน ซึ่งหอ้งแต่งตัวนั้นอยู่อีกหอ้งหน่ึงขา้ง ๆ ชุดที่ใส่ในหอ้งนอนจึงมีแต่ชุดนอนอย่างเดียวที่
เป็นผ้าซาติน เลยไม่เคยมีปัญหาเรื่องขนแมวมาติดเสื ้อเลย ถ้าจะมีก็มีปัญหาแค่ที่ เตียงกับ
เฟอรน์ิเจอรพ์วกผา้ม่านเสียมากกว่า ” (สิรินันท ์ลีเ้จริญ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 กุมภาพันธ ์
2564) 

 
จากการสมัภาษณเ์ชิงลึกและการคน้ควา้วิเคราะหข์อ้มลูทัง้หมด ผูว้ิจัยจึงสงัเคราะห์

ออกมาไดว้่า ผูว้ิจัยจึงตอ้งการน าเสนอสินคา้ที่ตอบสนองปัญหาเรื่องขนสัตวเ์ลีย้งติดเสือ้ผา้ ใน
มมุมองของ “การตอบสนองเพื่อแกไ้ขปัญหาความขีเ้กียจในการท าความสะอาดก าจดัขนสตัวอ์อก
จากเสือ้ผา้” โดยจากการสมัภาษณก์ลุ่มเป้าหมายทัง้หมด สามารถสรุปผลการวิเคราะหอ์อกมาได ้
ดงันี ้

 
ตอนที่ 1 ผลการสัมภาษณเ์ชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของประชากรไทยที่มี

ความสนใจในการเลีย้งแมวทีม่ีปัญหาเร่ืองขนสัตวต์ิดเสือ้ผ้า 
 
จากการสมัภาษณ์ประชากรไทยที่มีความสนใจในการเลีย้งแมว ที่มีปัญหาเรื่องขน

สตัวติ์ดเสือ้ผา้ จ านวน 5 คน พบว่าเป็นเพศชาย จ านวน 3 คน และเพศหญิง จ านวน 2 คน อายุอยู่ 
ในช่วงระหว่าง 23-30 ปี ระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีประสบการณใ์นการเลีย้งแมวไม่ต ่ากว่า 2 ปี 
และมีปัญหาในเรื่องขนสตัวติ์ดเสือ้ผา้ทัง้ 5 คน 
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ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาขนสัตวเ์ลี้ยงที่เกิดขึ้นและ
ผลกระทบจากขนสัตวเ์ลีย้งทีพ่บในชีวิตประจ าวัน 
 
ตาราง 5 ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึเก่ียวกบัปัญหาขนสตัวเ์ลีย้งที่เกิดขึน้และผลกระทบจากขนสตัว์
เลีย้งที่พบในชีวิตประจ าวนั 
 

ปัญหาที่พบ จ านวน (คน) 
ผลกระทบจากปัญหาเรื่องขนสตัวเ์ลีย้งสง่ผลใน
ชีวิตประจ าวนัเรื่องความมั่นใจในตนเอง (ภาพลกัษณ)์ 

2 

ผลกระทบจากปัญหาเรื่องขนสตัวเ์ลีย้งสง่ผลใน
ชีวิตประจ าวนัเรื่องความเกรงใจที่มีต่อผูอ่ื้น 

2 

ผลกระทบจากปัญหาเรื่องขนสตัวเ์ลีย้งสง่ผลใน
ชีวิตประจ าวนัทัง้ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

1 

รวม 5 

 
จากการสมัภาษณ์ประชากรไทยที่มีความสนใจในการเลีย้งแมว ที่มีปัญหาเรื่องขน

สตัวติ์ดเสือ้ผา้ จ านวน 5 คน พบว่า ผลกระทบที่พบจากปัญหาเรื่องขนสตัวเ์ลีย้ง มีทัง้หมด 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ผลกระทบจากปัญหาเรื่องขนสัตวเ์ลีย้งส่งผลในชีวิตประจ าวันเรื่องความมั่นใจในตนเอง 
(ภาพลกัษณ)์(เช่น การที่ถูกผูอ่ื้นต าหนิเรื่องความสะอาดในการแต่งกายจนท าใหเ้กิดความไม่มั่นใจ
ในการแต่งกาย) มีจ านวน 2 คน ผลกระทบจากปัญหาเรื่องขนสตัวเ์ลีย้งสง่ผลในชีวิตประจ าวนัเรื่อง
ความเกรงใจที่มีต่อผูอ่ื้น(เช่น ปัญหาเรื่องขนสตัวติ์ดตามเสือ้ผา้นัน้ส่งผลใหก้ารซกัผา้รวมกันของ
คนในครอบครวัเป็นไปอย่างล าบากเนื่องจากเกิดความกังวลว่าขนสตัวจ์ะปนไปติดกบัเสือ้ผา้ของ
ผูอ่ื้น) มีจ านวน 2 คน และผลกระทบจากปัญหาเรื่องขนสัตวเ์ลีย้งส่งผลในชีวิตประจ าวันทั้งต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น มีจ านวน 1 คน 
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ตอนที่ 3 ผลการสัมภาษณเ์ชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่ืองขน
สัตวเ์ลีย้งของผู้ให้สัมภาษณ ์

 
ตาราง 6 ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึเก่ียวกบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเรื่องขนสตัวเ์ลีย้งของผูใ้ห้
สมัภาษณ ์
 

แนวทางในการแกไ้ขปัญหา จ านวน (คน) 
เลือกใสเ่สือ้ผา้ที่มีเนือ้ผา้ลกัษณะเป็นผิวลื่น 2 

เลือกใชอ้ปุกรณใ์นการท าความสะอาดเสือ้ผา้ที่มีขนติด 2 

เลือกใสเ่สือ้ผา้ที่มีสีเดียวกบัขนสตัวเ์ลีย้งที่เลีย้งอยู่ 1 

รวม 5 

 
จากการสมัภาษณ์ประชากรไทยที่มีความสนใจในการเลีย้งแมว ที่มีปัญหาเรื่องขน

สตัวติ์ดเสือ้ผา้ จ านวน 5 คน พบว่า ผูใ้ชส้มัภาษณม์ีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเรื่องขนสตัวเ์ลีย้ง
ติดตามเสือ้ผา้ 3 ดา้น ได้แก่ เลือกใส่เสือ้ผ้าที่มีเนือ้ผ้าลักษณะเป็นผิวลื่น จ านวน 2 คน (โดยมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับดา้นการออกแบบเสือ้ผา้ใหส้ามารถสวมใส่ไดทุ้กสถานการณ์ เช่น 
สวมใส่ภายในบ้านหรือนอกสถานที่) เลือกใช้อุปกรณ์ในการท าความสะอาดเสือ้ผ้าที่มีขนติด 
จ านวน 2 คน (โดยใช้เป็นที่กลิ ้งขนท าความสะอาดแบบกาวและแบบผ้า โดยแบบกาวผู้ให้
สมัภาษณม์ีความเห็นว่าสามารถก าจดัออกไดง้่ายกว่าแบบผา้ แต่มีราคาสงูมากกว่าแบบผา้) และ 
เลือกใส่เสือ้ผ้าที่มีสีเดียวกับขนสัตว์เลีย้งที่เลีย้งอยู่ จ านวน 1 คน (เพื่อปกปิดร่องรอยการมีขน
ติดตามเสือ้ผา้ เนื่องจากการสวมใสเ่สือ้ผา้สีเดียวกนักบัขนสตัวจ์ะสามารถปกปิดไดดี้) 
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ตอนที่ 4 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาเร่ืองขนสัตวต์ิดตามเสือ้ผ้า  

 
ตาราง 7 ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึเก่ียวกบัความตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวทาง
ในการแกปั้ญหาเรื่องขนสตัวติ์ดตามเสือ้ผา้ 
 

ขอ้เสนอแนะ จ านวน (คน) 
ตอ้งการสิ่งที่ท าใหข้นสตัวไ์ม่ติดตามเสือ้ผา้ตัง้แต่ตน้ เช่น 
สเปรยท์ี่ท าใหข้นสตัวไ์ม่ติด หรือเสือ้ผา้ที่มีเนือ้ผา้ที่ท าให้
ขนสตัวติ์ดไดย้าก 

2 

ตอ้งการอปุกรณท์ี่ท าใหส้ามารถเอาขนสตัวอ์อกจาก
เสือ้ผา้ไดง้่ายกว่าที่ใชอ้ยู่ หรือก็คือตอ้งมีความสามารถที่
ก าจดัไดง้่ายกว่าที่กลิง้ขนแบบกาว 

3 

รวม 5 

 
จากการสมัภาษณ์ประชากรไทยที่มีความสนใจในการเลีย้งแมว ที่มีปัญหาเรื่องขน

สตัวติ์ดเสือ้ผา้ จ านวน 5 คน พบว่า ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวทางในการแกปั้ญหาเรื่องขน
สตัวติ์ดตามเสือ้ผา้แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ตอ้งการสิ่งที่ท าใหข้นสตัวไ์ม่ติดตามเสือ้ผา้ตัง้แต่ตน้ 
เช่น สเปรยท์ี่ท าใหข้นสตัวไ์ม่ติด หรือเสือ้ผา้ที่มีเนือ้ผา้ที่ท าใหข้นสตัวติ์ดไดย้าก จ านวน 2 คน และ
ต้องการอุปกรณ์ที่ท าให้สามารถเอาขนสัตวอ์อกจากเสือ้ผ้าได้ง่ายกว่าที่ใช้อยู่ หรือก็คือต้องมี
ความสามารถที่ก าจดัไดง้่ายกว่าที่กลิง้ขนแบบกาว จ านวน 3 คน 
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ตอนที่ 5 ผลการสัมภาษณเ์ชิงลึกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของประชากร
ทีเ่ลีย้งแมวแต่ไม่มีปัญหาเร่ืองขนสัตวต์ิดเสือ้ผ้า 

 
จากการสมัภาษณป์ระชากรที่เลีย้งแมวแต่ไม่มีปัญหาเรื่องขนสตัวติ์ดเสือ้ผา้ จ านวน 

2 คน พบว่าเป็นเพศชาย จ านวน 1 คน และเพศหญิง จ านวน 1 คน อายุอยู่ ในช่วงระหว่าง 23-25 
ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการเลีย้งแมวไม่ต ่ากว่า 2 ปี และไม่มีปัญหาใน
เรื่องขนสตัวติ์ดเสือ้ผา้ทัง้ 2 คน 

 
ตอนที่ 6 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ิมเติมของประชากรที่เลี้ยงแมวแต่ไม่มี

ปัญหาเร่ืองขนสัตวต์ิดเสื้อผ้าเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติมในมุมมองของผู้ที่ไม่มี
ปัญหาเร่ืองขนสัตวต์ิดเสือ้ผ้าว่ามีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างไร 

 
ตาราง 8 ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึเพิ่มเติมเก่ียวกบัลกัษณะพฤติกรรมของผูท้ี่เลีย้งแมวแต่ไม่มี
ปัญหาเรื่องขนสตัวติ์ดเสือ้ผา้ 
 

ลกัษณะพฤติกรรมในการใชช้ีวิตประจ าวนั จ านวน (คน) 
การแยกพืน้ที่อาศยัของแมวกบัพืน้ที่ใชส้อยในการแต่งตวั 
หรือจดัเก็บเสือ้ผา้ 

1 

การเลือกสวมใสเ่สือ้ผา้ที่มีลกัษณะเป็นผิวลื่นเป็นประจ า 1 

รวม 2 

 
จากการสัมภาษณ์ประชากรไทยที่เลีย้งแมวที่ ไม่มีปัญหาเรื่องขนสัตว์ติดเสือ้ผ้า 

จ านวน 2 คน พบว่า มีลักษณะพฤติกรรมที่ท าใหปั้ญหาเรื่องขนสตัวไ์ม่ส่งผลต่อชีวิตประจ าวันที่
เห็นไดช้ดั 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การแยกพืน้ที่อาศยัของแมวกบัพืน้ที่ใชส้อยในการแต่งตวั หรือจดัเก็บ
เสือ้ผา้ จ านวน 1 คน และ การเลือกสวมใสเ่สือ้ผา้ที่มีลกัษณะเป็นผิวลื่นเป็นประจ า จ านวน 1 คน 

 
จากตารางการวิเคราะหข์า้งตน้ ผูว้ิเคราะหจ์ึงเล็งเห็นว่า วิธีที่มีความเป็นไปไดใ้นการ

สรา้งขึน้จริง และสามารถใชไ้ดจ้ริงในการแกปั้ญหาคือ การออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย “เสือ้ผา้
ปอ้งกนัขนแมวติดเสือ้ ส  าหรบัคนรกัแมวโดยเฉพาะ” ซึ่งมีขอ้จ ากดัคือ จ าเป็นตอ้งใชว้สัดเุนือ้ผา้ที่มี
ลกัษณะเป็นผิวลื่น ที่ท าใหข้นสตัวติ์ดไดย้าก และทางผูว้ิจยัจะท าออกแบบตราสินคา้ โดยก าหนด
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ตัง้แต่วิสยัทัศนข์องตราสินคา้ แก่นแทข้องตราสินคา้ ต าแหน่งของตราสินคา้ คณุค่าของตราสินคา้ 
และภาพลักษณ์ของตราสินค้า จากนั้นจึงเริ่มการออกแบบลวดลายโดยยึดความต้องการของ
ผูบ้รโิภคเป็นศนูยก์ลาง (Customer-Centric) ในขัน้ตอนที่ 2 และ 3 ต่อไป 
 

ส่วนที ่2 การออกแบบตราสินค้า (Brand design) 
2.1. การก าหนดวิสัยทัศนข์องตราสินค้า (Brand vision) 

วิสยัทัศนข์องตราสินคา้ ผูว้ิจัยไดใ้หค้วามส าคัญในดา้นของการรกัษามาตรฐานใน
ด้านของการออกแบบสินค้า โดยเน้นในเรื่องของความมีจุดเด่นที่ชัดเจน เมื่อผู้บริโภคพบเห็น
สามารถจดจ าตราสินค้าได้ โดยมีการออกแบบที่ยึดตามผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ภายใต้
องคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ 

2.1.1. ประโยคหรือถ้อยค าที่ก าหนดวิสัยทัศน์ของตราสินค้า (Brand Statement) 
ทางผูว้ิจยัก าหนดว่า เป็นเสือ้ผา้แฟชั่นที่มีคณุภาพที่ถกูออกแบบมาเพื่อกลุม่คนรกัแมวโดยเฉพาะ 

2.1.2. ระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน (Target Audience) ทางผู้วิจัยได้ระบุ
กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะปานกลาง มีความสนใจในสัตว์เลีย้ง
โดยเฉพาะแมว ชื่นชอบสงัคมหรือสื่อออนไลนท์ี่เก่ียวกบัแมวเป็นประจ า 

2.1.3. ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากตราสินคา้ (Benefit) ทางผูว้ิจัยระบุว่า ตราสินคา้จะใช้
วัสดุคุณภาพดีในการออกแบบสินค้า โดยยึดเน้นในระโยชนห์ลกัคือการท าใหข้นสัตวติ์ดเสือ้ผา้
นอ้ยลง และเปิดรบัฟังความคิดเห็นของผูบ้รโิภคอยู่เสมอเพื่อปรบัปรุงคณุภาพสินคา้ 

2.1.4. เป้าหมายทางการเงินหรือกลยุทธข์องตราสินคา้ (Finance & Strategic goal) 
ทางผูว้ิจยัก าหนดว่า ตอ้งการเขา้สู่ตลาดของกลุ่มแฟชั่นในดา้นของคนรกัสตัวเ์ลีย้ง โดยเนน้รบัฟัง
ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ เพื่อครองใจผู้บริโภค และคอยตอบสนองดว้ยการออกสินคา้ใหม่ ๆ เพื่อรกัษา
ระดบัยอดขายในตลาด 

2.2 แก่นแท้ของตราสินค้า (Brand essence) 
แก่นแทข้องตราสินคา้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนด 3 ลกัษณะส าคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นแก่น

แทข้องตราสินคา้ไวว้่า  
2.2.1. ความรูส้ึก (Sense) ผูว้ิจยัระบุว่า ตอ้งการใหค้วามรูส้ึกของผูบ้ริโภคที่มีต่อตรา

สินค้าเป็นความรูส้ึกที่เป็นกันเอง เป็นเหมือนกันครอบครวัคนรกัแมวเหมือนกัน ที่พรอ้มจะแชร์
ความน่ารกัของแมวใหท้ัง้โลกไดเ้ห็น 
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2.2.2. สัญลักษณ์ (Symbol) ผู้วิจัยระบุว่า ในการออกแบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น 
ฟ้อนต ์โลโก ้ตอ้งการใหม้ีลกัษณะที่ดนู่ารกั นุ่มนิ่ม อิสระเหมือนกบัแมว และมีความอบอุ่น 

2.2.3. เรื่องราว (Story) ใชก้ารน า Storytelling ในการบอกเล่าเรื่องราวของแมวและ
ทาสแมว อาจใชก้ารท าการต์นูช่องเล็ก ๆ ที่แสดงออกถึงความสมัพนัธร์ะหว่างแมวและทาสแมวใน
ชีวิตประจ าวนั 

2.3. ต าแหน่งของตราสินค้า (Brand positioning) 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดต าแหน่งของตราสินคา้ไวว้่า เป็นเสือ้ผา้แฟชั่นที่มีการออกแบบที่ร่วม

สมัย ไม่ตกเทรนด ์ส าหรบักลุ่มคนรกัสัตวเ์ลีย้งโดยเฉพาะแมว โดยน าเสนอออกมาเป็นประเด็น
ทัง้หมด 3 ดา้น ดงันี ้

2.3.1. จุดที่เราน าเสนอ ผูว้ิจัยระบุว่า ในการออกแบบเราน าเสนอในมุมมองของคน
รกัแมว ที่มกัชอบสิ่งต่าง ๆ เก่ียวกบัแมวไม่ว่าจะเป็น ค าคมฮา ๆ เก่ียวกบัแมว พฤติกรรมของแมวที่
แปลก ความน่ารกัของแมว เป็นตน้ นอกจากนีย้งัน าเสนอในเรื่องของผลประโยชนใ์นการที่ขนสตัว์
จะติดเสือ้ผา้เราไดย้าก ซึ่งเป็นปัญหาอย่างยาวนานในกลุม่คนเลีย้งแมว 

2.3.2. จุดที่เราแตกต่างจากคู่แข่ง ผูว้ิจัยระบุว่า ในการออกแบบลวดลายและสินคา้
ต่าง ๆ จะท ามาโดยอิงกับประโยชนแ์ละความชอบจากกลุ่มผูร้กัสัตวเ์ลีย้งโดยเฉพาะแมวที่เป็น
กลุม่เปา้หมายหลกั และวสัดทุี่ใชใ้นการออกแบบสินคา้จะใชผ้า้ที่มีลกัษณะลื่นเท่านัน้  

2.3.3. จุดที่ผูบ้ริโภคตอ้งการและไม่มีใครท ามาตอบสนองสิ่งนั้น ผูว้ิจัยระบุว่า ทาง
ผู้วิจัยได้น าเสนอเรื่องการตอบสนองปัญหาของการขี ้เกียจก าจัดขนแมวออกจากเสื ้อเป็น
วตัถปุระสงคห์ลกั โดยมีการออกแบบลวดลายที่ยึดผูบ้ริโภคเป็นศนูยก์ลาง 

2.4. คุณค่าและค ามั่นสัญญาของตราสินค้า (Brand values & promise) 
ผู้วิจัยได้ให้คุณค่าและค ามั่นสัญญาของตราสินค้า ไว้ว่า “Cat Lovers Rescuer“ 

(ผูช้่วยเหลือทาสแมว) เพื่อความสะดวกสบายขัน้สูงสุดของเหล่าทาสแมว เพื่อใหลู้กคา้เกิดความ
ประทับใจและเกิดความพึงพอใจต่อตราสินคา้ โดยผูบ้ริโภคสามารถมองเห็นประโยชนข์องตรา
สินคา้ไดท้ัง้ในเชิงประโยชนใ์ชส้อย และเชิงอารมณ์ความรูส้ึก รวมไปถึงสามารถสะทอ้นถึงความ
เป็นเอกลกัษณไ์ด ้ดงันี ้

2.4.1. คุณค่าจากประโยชนใ์ชส้อย ผูว้ิจัยไดก้ าหนดว่า ตราสินคา้สรา้งคุณค่าโดย
มุ่งเนน้ความสามารถจากสินคา้โดยตรง ซึ่งก็คือความสามารถในการปอ้งกนัขนสตัวติ์ดเสือ้ผา้ 

2.4.2. คุณค่าในการสรา้งอารมณแ์ละความรูส้ึก ผูว้ิจยัไดก้ าหนดว่า ตราสินคา้สรา้ง
คณุค่าทางอารมณโ์ดยการสรา้งความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูส้วมใส่ สรา้งประสบการณก์ารสวมใส่ที่
ดีแก่ผูบ้รโิภค 
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2.4.3. คุณค่าที่สะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์แห่งตน ผูว้ิจัยไดก้ าหนดว่า เป็นการ
แสดงออกถึงความเป็นทาสแมวที่อยู่ในตวัตนของผูส้วมใส่ 

2.5. ภาพลักษณแ์ละบุคลิกของตราสินค้า (Brand personality & image) 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดภาพลกัษณแ์ละบคุลิกของตราสินคา้ไวว้่า มีการก าหนดใหต้ราสินคา้

มีบุคลิกของความจริงใจ (Sincerity) โดยมีการสื่อสารและน าเสนอกิจกรรมในรูปแบบเหมือนเป็น
ครอบครวั อบอุ่น ที่รกัแมวเหมือนกนั ไดแ้ชรส์ิ่งต่าง ๆ รว่มกนั 

ส่วนที ่3 สร้างเอกลักษณต์ราสินค้า (Brand identity creation) 
ในขั้นตอนการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า  (Brand identity creation) คือ การสร้าง

เอกลกัษณผ์่านการน าเสนอโลโก ้สโลแกน รวมถึงลีลาที่จะสื่อสารเพื่อใหผู้บ้ริโภคหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
รบัรูส้ารที่ต้องการสื่อ รวมทั้งเป็นการสรา้งความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค จากการออกแบบ
เอกลกัษณต์ราสินคา้ของผูว้ิจยัไดม้ีการสรา้งเอกลกัษณใ์หก้บัตราสินคา้ ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

3.1. ชื่อ (Name) 
มีการออกแบบตัง้ชื่อตราสินคา้โดยใชช้ื่อว่า “นุดแมว” โดยมาจากค าว่า มนุษย ์ผสม

กบัค าว่า แมว ซึ่งค าว่า นุด มาจากค าเรียกชื่อของเจา้ของแมวในกลุ่มสงัคมคนรกัแมว โดยบางครัง้
อาจใชค้ าว่า “มนุด” และมีการย่อใหส้ัน้จนเหลือเพียงค าว่า “นุด” นั่นเอง ค านีส้ามารถพบเห็นได้
บ่อยครัง้ในสงัคมออนไลน์ของคนรกัแมว รวมไปถึงค าอธิบายใตภ้าพของแมว ในโพสตต่์าง ๆ บน
อินเทอรเ์น็ต โดยมีตวัอย่างประโยคเช่น “สบายดีมัย้นุด” “นุดเราหิวแลว้” เป็นตน้ ผูว้ิจยัจึงเลือกค า
ว่า นุดแมว มาใชเ้ป็นชื่อของตราสินคา้ เนื่องจากตอ้งการแสดงออกถึงความเป็นมิตร ความคุน้เคย 
และความเข้าใจอันดีเก่ียวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มคนรักแมว และยังเป็นการแสดงออกถึง
ภาพลกัษณแ์ละบคุลิกของตราสินคา้ที่ตอ้งการสื่อถึงความเป็นทาสแมวอีกดว้ย 

3.2. สโลแกน (Slogan) 
มีการออกแบบสโลแกนของตราสินค้า ได้เลือกใช้สโลแกนที่แสดงถึงสินค้าและมี

ความสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย คือ “ทางเลือกที่ดีที่สดุส าหรบัทาสแมว” (The Best Choice for 
a Cat Lovers)  ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสินคา้ คือ เสือ้ผา้ที่ออกแบบมาส าหรบัการแกปั้ญหาเรื่องขน
สัตว์ติดเสือ้ผ้าของทาสแมวโดยเฉพาะ โดยมีการออกแบบจากความชอบของคนรกัแมวอย่าง
แทจ้รงิ 
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3.3. โลโก้ (Logo) 
ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบโลโก้ของตราสินคา้ โดยเลือกใชก้ราฟฟิกของแมวและมนุษย ์ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัชื่อของตราสินคา้ คือ “นดุแมว” โดยมีคอนเซ็ปตใ์นการออกแบบ คือ ตอ้งการแสดงให้
เห็นถึงความรกั ความสมัพนัธร์ะหว่างคนที่เป็นเจา้ของแมวและตวัแมว 

โดยผลงานการออกแบบ มีลกัษณะดงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 16 โลโกต้ราสินคา้ “นดุแมว” 
 
โดยในการออกแบบ มีการออกแบบลกัษณะของแมวใหม้ีลกัษณะเป็นท่าขดตัวนอน

ของแมว ที่แสดงออกถึงความสบาย และความไวใ้จ โดยมีการออกแบบจากเดิมที่มีลกัษณะกลม
เป็นลกัษณะแบบรูปหวัใจ (Heart) เพื่อแสดงออกถึงสญัญะเก่ียวกบัความรกั และในส่วนของคนที่
มีท่าทางกอดกบัแมวนัน้เพื่อเป็นการย า้ความสมัพนัธท์ี่มีต่อกนัและกนั นอกจากนี ้การออกแบบตวั
คนใหม้ีลกัษณะขนาดเล็กกว่าแมวนัน้ ผูว้ิจยัตอ้งการสื่อถึงความเป็น “ทาสแมว” ที่คนจะมีสถานะ
ดอ้ยกว่าแมวนั่นเอง  

3.4. สี (Color) 
ในการออกแบบผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชส้ี (Color) ของตราสินคา้โดยมีแนวคิด ดงันี ้
3.4.1. สีหลกัที่ใชใ้นตราสินคา้ (Primary Color) 
มีการเลือกใชส้ีสม้ ด า และสีขาว เป็นสีหลกัที่ใชใ้นตราสินคา้ เนื่องจาก 3 สีนีเ้ป็นสี

ของ “แมว” ในประเทศไทย เช่น แมวสีสม้ แมวสีด า แมวสีขาว และแมวสามสี เป็นตน้ และเป็นการ
เลือกใชส้ีตามหลกัความเชื่อ เนื่องจากการสมัภาษณก์ลุ่มเป้าหมายจากขัน้ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นคนรกั
แมว พบว่ากลุ่มเป้าหมายใหค้วามส าคัญกับเรื่องความเชื่อเป็นอย่างมาก โดยการเลือกใชส้ีตาม
หลกัความเชื่อมีความหมายดงันี ้

- สีสม้ : การฟ้ืนตวั พลงังาน และความผ่อนคลาย 
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- สีด า : ความสงบ ความสมดุล ซึ่งหากเป็นสีในแมวจะถือเป็นสีมงคล มี
ความหมายเก่ียวกบัดา้นโชคลาภ 

- สีขาว : ความผ่อนคลาย ความสงบ 
 

 

ภาพประกอบ 17 สีหลกัที่ใชใ้นตราสินคา้ ”นดุแมว” 
 

3.4.2. สีรองที่ใชใ้นตราสินคา้ (Secondary Color) 
มีการเลือกใชส้ีน า้ตาล และสีเทา ซึ่งเป็นสีที่พบไดใ้นแมวสายพันธต่์างประเทศที่คน

ไทยนิยมเลีย้ง เช่น แมวพันธ์คาราคัล แมวพันธ์บริติชช็อตแฮร ์แมวพันธ์อเมริกันช็อตแฮร ์เป็นตน้ 
และเป็นการเลือกใชส้ีตามหลกัความเชื่อ โดยมีความหมายดงันี ้

- สีน า้ตาล : ความอบอุ่น ความมั่นคง 
- สีเทา : ความสงบนิ่งเหมือนสายน า้ ท าใหรู้ส้กึผ่อนคลาย 

 

 

ภาพประกอบ 18 สีรองที่ใชใ้นตราสินคา้ ”นดุแมว” 
 

3.5. น ้าเสียง (Voice) 
ผูว้ิจัยไดก้ าหนดน า้เสียง (Voice)  ของตราสินคา้ไวว้่า เลือกใชน้ า้เสียงผูห้ญิง หรือ

ผูช้ายที่มีลักษณะเป็นกันเอง ขีเ้ล่น เนน้ความน่ารกัสดใส เพื่อแสดงออกถึงความเป็นมิตร ความ
เป็นกันเอง รวมไปถึงตอ้งการแสดงให้เห็นถึงการใช ้“เสียงสอง” ซึ่งหมายถึง การใชเ้สียงโทนสูง 



  80 

โดยในกลุ่มคนรกัแมวมักมีพฤติกรรมเลือกใชเ้สียงโทนสูงเมื่อพูดคุยกับแมว ผูว้ิจัยจึงตอ้งการให้
น า้เสียงสามารถแสดงออกไดถ้ึงลกัษณะของความเป็นทาสแมวอีกดว้ย 

ส่วนที ่4 การปฏิบัติการออกแบบสินค้า 
ในขั้นตอนการปฏิบัติการออกแบบสินคา้ คือ การน าเสนอขอ้มูลที่ไดจ้ากการออกแบบ

สินคา้และผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการออกแบบสินคา้มาน าเสนอ โดยผ่านทางกิจกรรมการสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion) โดยไดน้ าขอ้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากกลุม่เป้าหมายที่ไดม้า
ใชใ้นการออกแบบและปรบัปรุงสินคา้ตวัอย่าง ซึ่งผูว้ิจยัไดเ้รียบเรียงการน าเสนอขอ้มลู ดงันี  ้

 
ตอนที ่1 การน าเสนอสินค้าตัวอย่าง (Prototype Product) ทีผู่้วิจัยออกแบบ 

ในการออกแบบสินคา้ตัวอย่าง (Prototype Product) ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบมาทัง้หมด 3 
ชิน้ ซึ่งเป็นเสือ้ผา้ที่ออกแบบลวดลายตามธีม (Theme) ในการออกแบบ ซึ่งมีแนวคิดในการแบ่งธีม
โดยสกัดความชอบและลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแมวออกมาเป็นลวดลายบนเสือ้ผา้ โดย
ในการออกแบบไดเ้ลือกใชส้ีพืน้ของเสือ้เป็นสีขาว เนื่องจากการเก็บขอ้มูลในขัน้ตอนที่ 1 พบว่า 
เป็นสีพืน้ที่กลุ่มคนรกัแมวนิยมใสม่ากที่สดุ ซึ่งสอดคลอ้งกบัปัญหาเรื่องขนแมวติดตามเสือ้ผา้ เรื่อง
จากขนแมวส่วนใหญ่ในประเทศไทย การเลือกใส่เสือ้สีขาวสามารถพรางขนที่ติดเสือ้ผ้าได้ดี 
(ยกเวน้ในกรณีที่เป็นแมวสีด า คนกลุ่มนีจ้ะเลือกใส่เสือ้สีด าแทนสีขาว) โดยมีลกัษณะและแนวคิด
ในการออกแบบ ดงันี ้
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ชิน้งานที่ 1 ธีม “วิถีทาส(แมว)” 
 

 

ภาพประกอบ 19 ชิน้งานที่หนึ่ง ธีมวิถีทาส(แมว) 
 
ในชิน้งานนี ้มีแนวคิดการออกแบบมาจากวิถีชีวิตประจ าวันของผูเ้ลีย้งแมว ที่มีต่อ

แมวในชีวิตประจ าวัน โดยการออกแบบลวดลายนี ้เป็นภาพที่แมวน าอุง้มือมาจับที่ ศีรษะของคน 
พรอ้มกบัคนที่ก าลงัพนมมือไหวแ้มวอยู่ ในสงัคมออนไลนข์องกลุ่มคนรกัแมวเราอาจเคยเห็นภาพ
แบบนีอ้ยู่บา้ง และภาพนีม้ีความหมายว่า เป็นการรบัพร ค าอวยพรจากแมวก่อนออกไปท างานหรือ
ก่อนการท าสิ่งต่าง ๆ (เนื่องจากในสงัคมคนรกัแมวนัน้ จะใหค่้าว่าแมวอยู่สงูกว่าเราที่เป็นทาส การ
รบัพรจากแมวถือเป็นเรื่องปกติ) 
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ชิน้งานที่ 2 ธีม “มีมแมว” 
 

 

ภาพประกอบ 20 ชิน้งานที่สอง ธีมมีมแมว 
 

ในชิน้งานนี ้มีการออกแบบโดยสกัดมาจากความชอบของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อมีม 
ซึ่งเป็นภาพตลกๆของแมว จึงเลือกหยิบมีมที่เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งมาวาดใหม่เป็นลายเสือ้ ภาพนี ้
เลือกออกแบบเป็นลายเสน้แบบไม่ลงสี เนื่องจากอยากใหดู้มีความมินิมอล และภาพตน้แบบเป็น
แมวสีขาวการวาดเป็นลายเสน้ท าใหส้ามารถดไูดอ้ย่างสบายตามากกว่า 
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ชิน้งานที่ 3 ธีม “วีรกรรมของแมว” 

 

ภาพประกอบ 21 ชิน้งานที่สาม ธีมวีรกรรมของแมว 
 

ในชิน้งานนี ้มีการออกแบบโดยสกัดมาจากความชอบและลักษณะนิสัยของความ
เป็นแมว(โดยส่วนใหญ่) โดยลวดลายนีไ้ดน้ าลกัษณะนิสยัของแมวที่มกัไม่ชอบของที่ผูเ้ลีย้งซือ้มา
(สว่นใหญ่มีราคาแพง) แต่กลบัชอบกลอ่งพสัด(ุฟรี)ที่ใชข้นส่งมากกว่า ซึ่งทาสแมวทุกคนเขา้ใจและ
ส่วนใหญ่มีประสบการณเ์กิดขึน้กบัตวัแทบทุกคน จนท าใหเ้ป็นหนึ่งในเรื่องตลกที่เกิดขึน้ และเกิด
การแชรก์นับ่อยๆในกลุม่คนรกัแมว 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

 
ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลท่ัวไปของผู้สนทนากลุ่ม 

ตาราง 9 สถานภาพทั่วไปของผูเ้ขา้รว่มการสนทนากลุม่ 
 

คณุลกัษณะของผูเ้ขา้รว่มการสนทนากลุ่ม จ านวน 
1.เพศ 
   1.1. หญิง 
   1.2. ชาย 

 
5 
5 

2.อาย ุ
   2.1. 18-25 ปี 
   2.2. 26-30 ปี 
   2.3. 31-35 ปี 

 
7 
2 
1 

3.อาชีพ 
   3.1. นกัเรียน / นกัศกึษา 

   3.2. ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ  
   3.3. พนกังานบรษิัทเอกชน/หา้งรา้น  
   3.4. ธุรกิจส่วนตวั  
   3.5. พ่อบา้น/แม่บา้น  

 
2 
1 
5 
1 
1 

4.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
   4.1. 15,001-20,000 บาท 
   4.2. 20,001-25,000 บาท 
   4.3. 25,001-30,000 บาท 

 
2 
6 
2 

5. ระยะเวลา(ปี)ที่เลีย้งสตัวเ์ลีย้งจนถึงปัจจบุนัโดยเฉล่ีย 5.4 

 
ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มครัง้นี ้ มีจ านวนทั้งหมด 10 คน เป็นเพศชาย 5 คน และเพศ

หญิง 5 คน ส่วนใหญ่อายุ 18-25 ปี รองลงมาคืออาย ุ26-30 ปี และนอ้ยที่สดุคืออายุ 31-35 ปี สว่น
ใหญ่ด ารงอาชีพพนกังานบรษิัทเอกชน/หา้งรา้น 5 คน รองลงมาคือ นกัเรียน/นกัศกึษา 2 คน อาชีพ
ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 1 คน ธุรกิจส่วนตัว 1 คน และพ่อบา้น/แม่บา้น 1 คน ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท รองลงมาคือ 15,001-20,000 บาท 2 คน และ 25,001-30,000 บาท  
2 คน มีระยะเวลาที่เลีย้งสตัวเ์ลีย้งจนถึงปัจจบุนัโดยเฉลี่ย 5.4 ปี 
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ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม เร่ืองการ
ออกแบบสินค้าตัวอย่าง (Prototype Product) 
ผลการสนทนากลุ่มกบักลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มคนรกัแมวในประเทศไทยที่มีปัญหาเรื่องขนสตัวติ์ด
เสือ้ผา้ จ านวน 10 คน ที่มีต่อการออกแบบสินคา้ตัวอย่าง (Prototype Product) ไดแ้ก่ เสือ้ผา้ไม่
ติดขนสตัว ์เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการออกแบบสินคา้ตวัอย่างนัน้ ไดข้อ้มลูเชิงคณุภาพดงันี  ้

 
4.1. เนือ้ผา้ที่ใชใ้นการผลิต  
จากการสนทนากลุ่มของกลุ่มเป้าหมายในประเด็นความคิดเห็นเรื่องเนือ้ผา้ที่ใชใ้น

การผลิต ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มไดส้รุปรว่มกนัว่า ควรเลือกใชเ้นือ้ผา้ที่มีลกัษณะคือ มีลกัษณะ
นิ่ม สวมใส่สบาย  สามารถระบายเหงื่อไดดี้ จากการศกึษาเรื่องเนือ้ผา้ท าใหพ้บว่า ลกัษณะเหล่านี ้
พบไดใ้นเนือ้ผา้ชนิดต่าง ๆ ดังนี ้ผา้ดาวกระจาย ผา้เมล็ดขา้วสาร ผา้ตาข่าย ผา้ไมโครเรียบ ผา้
อะตอม ผา้บบัเบิล้ ผา้ฉล ุผา้จูเล็ก ผา้มนัเรียบ ผา้สายฝน ผา้สายฟ้า ผา้ลกูกอลฟ์ ผา้ซินเทรล ผา้ที
ซีสแปนเด็กซ ์และผา้เอ็นดแูรนซ ์ เป็นตน้  

โดยจากการสนทนากลุม่สามารถสรุปขอ้มลูไดด้งัตาราง ดงันี ้
 

ตาราง 10 สรุปขอ้คน้พบจากการสนทนากลุม่เรื่องเนือ้ผา้ที่ใชใ้นการผลิต 
 

ขอ้ค าถาม ประเด็นขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

เนือ้ผา้ที่ใชใ้นการผลิต ตอ้งการเนือ้ผา้แบบที่สามารถ
ระบายเหงื่อไดด้ี ไม่เหนาะหนะ 
สามารถซบัเหงื่อได ้เพราะมกัมี
เหงื่อออกที่บรเิวณใตร้กัแรแ้ละ
บรเิวณอื่น ๆ เป็นประจ า 

หากเนือ้ผา้ไม่สามารถระบายเหงื่อ
ไดด้ีจะท าใหรู้ส้กึไม่สบายตวั 

อยากไดจ้ึงตอ้งการเนือ้ผา้ที่
สามารถใส่สบาย ๆ เย็น ๆ 
เนื่องจากเป็นคนขีร้อ้น 

เนน้ความสบายในการสวมใส่ 

เจาะจงเลยวา่ อยากไดเ้นือ้ผา้แบบ
เสือ้วิ่ง เสือ้กีฬา 

หากลวดลายนา่รกัจะเลือกใส่ไป
เที่ยวดว้ย 

ไม่ค่อยจรงิจงักบัเรื่องเนือ้ผา้ ขอแค่
อย่างนอ้ยใส่แลว้ไมค่นั 

เนน้เรื่องราคาเป็นหลกั 

ชอบเนือ้ผา้นิ่ม ๆ ยดื ๆ เพราะว่าไม่
ค่อยมีขนหรือฝุ่ นมา ไม่ตอ้งรีด 
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โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้
 

“... ตอ้งการเนือ้ผา้แบบที่สามารถระบายเหงื่อไดดี้ ไม่เหนาะหนะ สามารถซบัเหงื่อได ้
เพราะมักมีเหงื่อออกที่บริเวณใตร้กัแรแ้ละบริเวณอ่ืน ๆ เป็นประจ า ถา้เนือ้ผา้ไม่สามารถระบาย
เหงื่อไดดี้จะท าใหรู้ส้กึไม่สบายตวั ” 

 
“... เนื่องจากเป็นคนที่ไม่ค่อยออกไปนอกบา้นซกัเท่าไร เนื ้อผา้ที่อยากไดจ้ึงตอ้งการ

เนือ้ผา้ที่สามารถใส่สบาย ๆ เย็น ๆ เนื่องจากเป็นคนขีร้อ้นดว้ย ถา้ระบายอากาศไดดี้ก็ชอบ แต่เนน้
เรื่องความสบายในการสวมใสท่ี่สดุ ” 

 
“... ถา้เป็นไปไดก้็อยากเจาะจงเลยว่า อยากไดเ้นือ้ผา้แบบเสือ้วิ่ง เสือ้กีฬาที่เคยเห็น

ขายกันบนเฟซบุ๊ค ในระยะนีม้ีกิจกรรมวิ่งออนไลนบ์่อยขึน้ ท าใหเ้ห็นเสือ้วิ่งขายบนอินเทอรเ์น็ต
ค่อนขา้งเยอะ สว่นตวัชอบผา้แบบนัน้ ยิ่งเป็นลายน่ารกั ๆ เราสามารถใสอ่อกไปเที่ยวไดเ้ลย ” 

 
“... อยากได้เนื ้อผ้าที่ใส่สบาย สามารถยืดได้ก็จะดีมาก เพราะส่วนมากเสือ้ผ้าที่

เนือ้ผา้ลื่น ๆ นุ่ม ๆ ที่สามารถยืดได้ที่มีอยู่ จะสวมใส่สบายมาก นอกจากนีย้งัมีผิวสมัผัสที่เย็นดว้ย 
เหมาะกบัอากาศรอ้นในประเทศไทยมาก ๆ ” 

 
“... ส่วนตวัเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงจงักบัเรื่องเนือ้ผา้ซกัเท่าไร ขอแค่อย่างนอ้ยใส่แลว้ไม่

คันก็เพียงพอ ถ้าใหเ้ลือกจริง ๆ ก็อยากใหเ้ป็นเนือ้ผา้ที่สามารถสวมใส่สบาย มีน า้หนักผา้เบาก็
เพียงพอ ” 

 
“... ตัวเองเป็นคนขี ้ร ้อนมาก เสื ้อผ้าที่ซื ้อปกติเลยมีแต่ผ้าที่ผิวเย็น ๆ เป็นหลัก 

เนื่องจากไม่ไดอ้อกจากบา้นมากนอกจากออกไปท างาน จึงไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเหงื่อออก (เปิดแอร์
ตอนอยู่ที่บา้นตลอดเวลา) จึงเนน้แค่เนือ้ผา้ที่ใสแ่ลว้เย็นสบายเพียงอย่างเดียว ” 

 
“... ในดา้นของเนือ้ผา้ ส่วนตัวใหค้วามสนใจแค่สามารถสวมใส่ไดส้บาย ไม่รูส้ึกคัน

เวลาสวมใส่ ปกติไม่ใช่คนที่ออกก าลงักาย และไม่ค่อยออกจากบา้น จึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเหงื่อ 
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แต่เวลาออกไปขา้งนอกบา้นก็มีเหงื่อออกเยอะพอสมควร ดงันัน้ถา้สามารถระบายเหงื่อไดดี้ก็ใชไ้ด ้
” 

 
“... ส่วนตวัเป็นคนชอบเนือ้ผา้นิ่ม ๆ ยืด ๆ อยู่แลว้ เพราะว่าไม่ค่อยมีขนหรือฝุ่ นมาติด

เสือ้ชนิดนี ้และเนือ้ผา้แบบนัน้ไม่จ าเป็นตอ้งรีด เพราะเกิดรอยยบัไดย้าก ” 
 
“... ชอบเนือ้ผา้ที่สวมใส่แลว้เย็นสบาย เหมือนกับชุดนอน เพราะเป็นคนที่ชอบนอน

เลน่อยู่กบัแมวอยู่บนเตียงมาก ” 
 
“... ชอบเนือ้ผา้แบบเสือ้บอล เสือ้วิ่งทั่วไป ปกติชอบใส่เสือ้วิ่งออกไปนอกบา้นอยู่แลว้ 

ก่อนหนา้นีท้ี่ยงัไม่เป็นช่วงไวรสัโควิดระบาด ชอบไปฟิตเนสเป็นประจ า ท าใหใ้สเ่สือ้กีฬาเป็นประจ า
อยู่แลว้ และที่ส  าคญัคือ ไม่ตอ้งรีดผา้ ” 
 

4.2. การออกแบบลวดลายของสินคา้ตวัอย่าง 
จากการสนทนากลุ่มของกลุ่มเป้าหมายในประเด็นความคิดเห็นเรื่องการออกแบบ

ลวดลายของสินคา้ตัวอย่าง ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มไดส้รุปร่วมกันว่า ควรออกแบบลวดลายที่
สามารถสื่อความหมายที่ เข้าใจง่าย เช่น ลวดลายที่  3 ที่ เป็นแมวนอนในกล่อง จะท าให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถมองแลว้เขา้ใจไดท้ันที และการออกแบบที่แสดงถึงลกัษณะนิสยัของแมว
อย่างชัดเจนจะท าใหเ้กิดความน่าสนใจ เพราะกลุ่มเป้าหมายนัน้มีความชื่นชอบในตวัแมวหลกั ๆ 
คือลกัษณะนิสยัของแมว การออกแบบที่สื่อถึงลกัษณะนิสยัของแมวจึงไดร้บัความสนใจเป็นอย่าง
ดี และสีพืน้ของเสือ้ควรเป็นสีขาว ด า เพราะสามารถแต่งตวัไดง้่าย 

โดยจากการสนทนากลุม่สามารถสรุปขอ้มลูไดด้งัตาราง ดงันี ้
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ตาราง 11 สรุปขอ้คน้พบจากการสนทนากลุม่เรื่องการออกแบบลวดลายของสินคา้ตวัอย่าง 
 

ขอ้ค าถาม ประเด็นขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

การออกแบบลวดลายของสินคา้
ตวัอยา่ง 

ชอบลวดลายที่ 3 ท่ีเป็นลวดลายที่
เป็นแมวนอนอยู่ในกล่อง เพราะ
สะทอ้นถึงความเป็นจรงิที่เห็น 

สีพืน้ของเสือ้เป็นสีขาวนัน้ดีแลว้ 
เพราะสามารถแต่งตวัไดง้่าย และสี
ขาวใหค้วามรูส้กึถึงความน่ารกัของ
แมวไดด้ี ถา้จะมีสีอื่น ก็อยากให้
เป็นสีที่เขา้กบัลวดลายของแมว 
เช่น สีด า สีสม้ ฯ 

ชอบลายที่ 2 ท่ีเป็นลายมมีแมว
มากที่สดุ ส่วนหนึง่เพราะชอบมมีนี ้
อยู่แลว้ เห็นแลว้รูไ้ดท้นัที อีกส่วน
คือชอบลวดลายแบบลายเสน้เปล่า 
มีความเป็นมินิมอลไดด้ี 

 

ส่วนตวัชอบลวดลายที่ 1 ท่ีเป็นแมว
ใหพ้รกบัคน เนื่องจากเป็นภาพท่ี
แสดงออกถงึความเป็นทาสแมว
อย่างชดัเจนที่สดุในทัง้ 3 แบบ 

สีพืน้ของเสือ้ อยากใหม้ีสีด  าและสี
ขาว เนื่องจากเป็นคนชอบสีด า และ
สีด าสามารถปกปิดรอยเป้ือนไดด้ ี
เพราะบางครัง้เวลาซกัอาจมีสีตก
จากเสือ้ตวัอื่น ถา้เป็นสีด าจะมอง
ไม่ชดัมากเทา่สีขาว 

ชอบทัง้ 3 ลวดลาย ชอบเสือ้ผา้ที่
เป็นแบบลวดลายน่ารกั ๆ มินมิอล 
ยงัไม่เคยเห็นลายที่เป็นคอนเซ็ปต์
แบบทาสแมวเหมือนตวัที่ผูว้จิยัได้
ออกแบบ โดยส่วนมากที่พบเห็นถา้
เป็นลายเก่ียวกบัแมว จะเป็นตีมอื่น 
เช่น แมว+สตัว ์แมว+กีฬา เป็นตน้ 

ลวดลายอาจจะมองไดย้ากถา้เป็น
คนที่มีหนา้อกใหญ่ เนื่องจากลาย
อยู่ตรงหนา้อกพอดี ถา้มกีาร
ออกแบบต่อไปอยากใหเ้ป็น
ลวดลายเล็ก ๆ หรือจดัวางไวม้มุอื่น 

 
โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้

 
“... โดยส่วนตัวชอบลวดลายที่ 3 ที่เป็นลวดลายที่เป็นแมวนอนอยู่ในกล่อง เพราะ

สะทอ้นถึงความเป็นจรงิที่เห็น(หวัเราะ) ส่วนตวัคิดว่าการที่สีพืน้ของเสือ้เป็นสีขาวนัน้ดีแลว้ เพราะ
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สามารถแต่งตัวไดง้่าย และสีขาวใหค้วามรูส้ึกถึงความน่ารกัของแมวไดดี้ ถา้จะมีสีอ่ืน ก็อยากให้
เป็นสีที่เขา้กบัลวดลายของแมว เช่น สีด า สีสม้ ฯ ” 

 
“... ชอบลายที่ 2 ที่เป็นลายมีมแมวมากที่สุด ส่วนหนึ่งเพราะชอบมีมนีอ้ยู่แลว้ เห็น

แลว้รูไ้ดท้ันที อีกส่วนคือชอบลวดลายแบบลายเสน้เปล่า ๆ มีความเป็นมินิมอลไดดี้ ส่วนตัวชอบ
เสือ้ผา้แนวเรียบ ๆ อยู่แลว้ เรื่องสีพืน้ของเสือ้คิดว่าสีขาวดดีูอยู่แลว้ ” 

 
“... ชอบลายที่ 3 ที่เป็นแมวนอนในกล่อง เห็นแลว้ท าใหน้ึกถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่พึ่ง

เกิดกบัตวัเอง ที่ซือ้เบาะที่นอนมาใหแ้มวที่บา้น แต่มนัก็เลือกที่จะนอนในกลอ่งที่เราน าเบาะออกมา
แทน เห็นแล้วท าให้นึกถึงความน่ารักของแมวที่บ้าน และคิดว่าหลายคนคงมีความคิดเห็น
เหมือนกนั ” 

 
“... สว่นตวัชอบลวดลายที่ 1 ที่เป็นแมวใหพ้รกบัคน เนื่องจากเป็นภาพที่แสดงออกถึง

ความเป็นทาสแมวอย่างชัดเจนที่สุดในทัง้ 3 แบบ ในเรื่องของสีพืน้ของเสือ้ อยากใหม้ีสีด าและสี
ขาว เนื่องจากเป็นคนชอบสีด า และสีด าสามารถปกปิดรอยเป้ือนไดดี้ เพราะบางครัง้เวลาซกัอาจมี
สีตกจากเสือ้ตวัอ่ืน ถา้เป็นสีด าจะมองไม่ชดัมากเท่าสีขาว ” 

 
“... ชอบทัง้ 3 ลวดลาย ส่วนตัวเป็นคนชอบใส่เสือ้ผา้ที่เป็นแบบลวดลายน่ารกั ๆ มินิ

มอล และลวดลายแบบนีเ้ท่าที่เคยเห็นยงัไม่เคยเห็นลายที่เป็นคอนเซ็ปตแ์บบทาสแมวเหมือนตวัที่
ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบ โดยส่วนมากที่พบเห็นถ้าเป็นลายเก่ียวกับแมว จะเป็นตีมอ่ืน เช่น แมว+สัตว ์
แมว+กีฬา เป็นตน้ ” 

 
“... ชอบทัง้ 3 ลวดลาย เสริมนิดหน่อยคือลวดลายนีอ้าจจะมองไดย้ากถา้เป็นคนที่มี

หนา้อกใหญ่ เนื่องจากลายอยู่ตรงหนา้อกพอดี ถา้มีการออกแบบต่อไปอยากใหเ้ป็นลวดลายเล็ก ๆ 
หรือจดัวางไวม้มุอื่น ในสว่นของสีพืน้คิดว่าสีขาวสวยแลว้ สามารถแต่งตวัไดง้่ายกว่าสีอื่น ” 

 
“... ส่วนตัวชอบลายที่ 2 มากที่สุด ที่เป็นลวดลายมีมแมว เพราะดูมีความมินิมอล 

สามารถแต่งตวัไดง้่าย และลายเสน้เปล่า ๆ น่าจะเหมาะกบัสีพืน้ขาวที่สดุ คิดว่าเนือ้ผา้สีขาวดีแลว้ 
” 
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“... ชอบลายที่ 3 มากที่สุด ที่เป็นแมวนอนในกล่อง เพราะดูแลว้ยังรูส้ึกตลกตัวเอง 

เพราะเป็นคนชอบซือ้ของมาใหแ้มว ทัง้ ๆ ที่รูอ้ยู่แลว้ว่าแมวจะไม่ใช ้และเลือกไปนอนในกลอ่งพสัดุ
ที่ห่อมาแทน สว่นตวัเป็นคนชอบเสือ้ผา้เรียบ ๆ ที่แอบตลกดว้ย ” 

 
“... ชอบลายที่ 1 ที่เป็นแมวใหพ้รมากที่สุด เพราะเคยเห็นภาพนีใ้นกลุ่มเฟซบุ๊คทาส

แมวแลว้ชอบมาก เป็นภาพที่มีความหมายเหมือนแมวใหเ้ราออกไปท างานเพื่อซือ้ของใหแ้มวซึ่ง
เป็นเจา้นาย แสดงออกถึงความเป็นทาสแมวไดดี้มาก ” 

 
“... ชอบลายที่  3 ที่ เป็นแมวนอนในกล่อง เนื่องจากเป็นภาพที่สื่อความหมายได้

ชดัเจนที่สดุถึงลกัษณะของความเป็นแมวที่เราชอบ คือความเอาแต่ใจ และความอินดีข้องแมว เรา
มองว่าจดุนัน้เป็นความน่ารกัของแมวที่ใครหลายคนชอบ ” 
 

4.3. ความเหมาะสมในการสวมใสใ่นชีวิตประจ าวนั 
จากการสนทนากลุ่มของกลุ่มเป้าหมายในประเด็นความคิดเห็นเรื่องความเหมาะสม

ในการสวมใส่ในชีวิตประจ าวันผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มไดส้รุปร่วมกันว่า สามารถสวมใส่ไดทุ้ก
โอกาส ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่อยู่บ้าน ออกไปท างาน หรือออกไปเที่ยว เพราะเนื่องจากมีการ
ออกแบบที่เรียบง่าย และดสูภุาพ  

โดยจากการสนทนากลุม่สามารถสรุปขอ้มลูไดด้งัตาราง ดงันี ้
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ตาราง 12 สรุปขอ้คน้พบจากการสนทนากลุม่เรื่องความเหมาะสมในการสวมใสใ่นชีวิตประจ าวนั 
 

ขอ้ค าถาม ประเด็นขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

ความเหมาะสมในการสวมใส่ใน
ชีวิตประจ าวนั 

จะเลือกใส่ชดุนีอ้อกไปเที่ยว
มากกวา่อยู่บา้น เหมือนกบัไดอ้วด
ความเป็นทาสของตวัเองใหแ้ก่ผูค้น
ไดร้บัรูด้ว้ย 

การท่ีเราประกาศตวัวา่เราเป็นทาส
แมว จะท าใหเ้ราสามารถเขา้สงัคม
ไดง้่ายขึน้ดว้ย หาเพื่อนไดง้่าย 

เลือกใส่อยู่บา้นเป็นหลกั เนื่องจาก
ไม่ค่อยออกจากบา้น และคิดว่า
เสือ้ผา้ป้องกนัขนแมวจะมี
ประสิทธิภาพท่ีสดุในท่ีบา้น 

 

เลือกใส่ออกไปเที่ยว และท างาน 
และถา้ใส่ไปท างานก็จะไม่กงัวล
เรื่องขนแมวอีกดว้ย เพราะโดยปกติ
ก่อนออกไปท างาน ตอ้งเสียเวลา
คอยปัดขนออกจากเสือ้ก่อนไป
ท างานเป็นประจ า 

 

สามารถสวมใส่ไดท้กุโอกาส 
เนื่องจากมีการออกแบบที่เรียบงา่ย 
และสีเป็นสีสภุาพ ไม่ใชสี้ที่มีความ
สดจนเกินไป 

แต่งตวัไดง้า่ย สภุาพก็ได ้ไปเที่ยวก็
ดี 

 
โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้
 
“... ส่วนตวัคิดว่า ถา้เลือกใส่จะเลือกใส่ชุดนีอ้อกไปเที่ยวมากกว่าอยู่บา้น เหมือนกับ

ได้อวดความเป็นทาสของตัวเองใหแ้ก่ผูค้นไดร้บัรูด้ว้ย(หัวเราะ) เรารูส้ึกสิ่งหนึ่งไดจ้ากสังคมคน
เลีย้งแมวดว้ยว่า หากเป็นคนที่เลีย้งแมวเหมือนกนัจะสามารถสนิทกนัไดง้่ายมาก เราสามารถชวน
คยุเรื่องแมว ๆ กันไดแ้บบไม่เคาะเขินเสียดว้ยซ า้ จึงคิดว่าการที่เราประกาศตัวว่าเราเป็นทาสแมว 
จะท าใหเ้ราสามารถเขา้สงัคมไดง้่ายขึน้ดว้ย ” 

 
“... โดยส่วนตัวจะเลือกใส่อยู่บา้นเป็นหลกั เนื่องจากเป็นคนที่ไม่ค่อยออกจากบา้น

มากเท่าไร และคิดว่าเสือ้ผา้ปอ้งกนัขนแมวจะมีประสิทธิภาพที่สดุในที่บา้น เพราะแมวอยู่ที่บา้น ” 
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“... เลือกใสอ่อกไปเที่ยว เพราะอยากอวดความเป็นทาสแมวใหผู้อ่ื้นรบัรูด้ว้ย การเป็น

ทาสแมวสามารถหาหัวขอ้สนทนากับเพื่อนได้ง่ายมาก เพราะเพื่อนส่วนมากเป็นผู้หญิง และมี
ความชื่นชอบในสตัวน์่ารกัอย่างแมวอยู่แลว้ ” 

 
“... เลือกใส่ออกไปเที่ยว และท างาน เนื่องจากที่ท างานไม่ไดเ้คร่งครดัเรื่องการแต่ง

กาย และถา้ใส่ไปท างานก็จะไม่กังวลเรื่องขนแมวอีกดว้ย เพราะโดยปกติก่อนออกไปท างาน ตอ้ง
เสียเวลาคอยปัดขนออกจากเสือ้ก่อนไปท างานเป็นประจ า การเลือกใส่เสือ้ผา้ที่กันขนแมวติดจะ
สามารถประหยดัเวลาไดม้าก ” 

 
“... เลือกใส่ทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่บา้น ท างาน ไปเที่ยว มีความรูส้ึกว่าในการออกแบบนีม้ี

การออกแบบที่มีความเรียบง่าย สภุาพ สามารถใสไ่ดท้กุโอกาส ” 
 
“... เลือกใส่อยู่บา้นเป็นหลกั เนื่องจากเสือ้ผา้ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องขนแมวจะเป็น

เสือ้ผา้ใสใ่นบา้น ทางบา้นจะไม่ตอ้งล าบากเรื่องการท าความสะอาดเสือผ้า้ก่อนซกัดว้ย ” 
 
“... เลือกใส่อยู่บ้าน เนื่องจากช่วงนีท้  างานที่บ้าน (Work from home) เสือ้ตัวนีจ้ึง

สามารถเรียกไดว้่าสามารถใส่ระหว่างท างานที่บา้นไดด้ว้ย เนื่องจากมีสีสุภาพ และมีลวดลายที่
เรียบง่าย ” 

 
“... สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส เนื่องจากมีการออกแบบที่เรียบง่าย และสีเป็นสี

สภุาพ ไม่ใชส้ีที่มีความสดจนเกินไป ” 
 
“... เลือกใส่ไปเที่ยว เพราะสามารถแต่งตวัไดง้่าย เขา้กบักางเกงสีแบบไหนก็ได ้และ

ปกติไม่ค่อยใชเ้วลาอยู่บา้นมากนัก จะมีแค่เวลากลางคืน ที่เลือกใส่ชุดนอนที่เป็นผา้ลื่น ๆ เย็น ๆ 
อยู่แลว้ ” 

 
“... เลือกใส่ไปท างาน เพราะจะไม่ตอ้งเสียเวลาปัดขนออกก่อนไปท างานในช่วงเวลา

เรง่รีบ และประหยดัเวลาการรีดผา้อีกดว้ย ” 
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4.4. มมุมองดา้นราคาของสินคา้ 
จากการสนทนากลุ่มของกลุ่มเป้าหมายในประเด็นความคิดเห็นเรื่องมุมมองด้าน

ราคาของสินคา้ ผูเ้ขา้รว่มการสนทนากลุม่ไดส้รุปรว่มกนัว่า กลุม่เปา้หมายมีก าลงัซือ้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 
200-300 บาท/ตัว และมีงบประมาณไม่เกิน 500 บาท/ตัว โดยประมาณ ทัง้นีค้วรค านึงถึงตน้ทุน
เรื่องเนือ้ผา้ก่อนตดัสินใจตัง้ราคาของสินคา้  ดงัค ากลา่วต่อไปนี ้

โดยจากการสนทนากลุม่สามารถสรุปขอ้มลูไดด้งัตาราง ดงันี ้
 

ตาราง 13 สรุปขอ้คน้พบจากการสนทนากลุม่เรื่องมมุมองดา้นราคาของสินคา้ 
 

ขอ้ค าถาม ประเด็นขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

มมุมองดา้นราคาของสินคา้ ในดา้นราคาที่จ่ายไหวที่สดุ อยู่ที่
ประมาณไม่เกิน 600 บาท ยิง่ถา้
เป็นลวดลายที่ชอบและเป็นเนือ้ผา้
ที่ชอบจะยิง่ไม่ลงัเลที่จะเลือกซือ้ 

ถา้เป็นไปได ้ก็อยากใหร้าคาอยู่ที่
ประมาณ 150-200 บาท เพราะ
อยากซือ้หลาย ๆ ชดุไวว้นใส่ 

ส่วนตวัมองเรื่องคณุภาพมากกวา่
ราคา หากเป็นเนือ้ผา้และลวดลาย
แบบที่ชอบ จะไม่ค่อยจ ากดัดา้นงบ 

อยากใหร้าคาอยู่ที่ประมาณ 200-
300 บาท เพราะอยากซือ้หลาย ๆ 
ตวั 

ในเรื่องของราคา ตัง้งบประมาณไว้
ที่ 200-300 บาท/ตวั เนื่องจากหาก
มีผลิตออกมาจรงิ ๆจะซือ้หลายตวั 

อยากใหจ้ดัท าเป็นโปรโมชั่นขาย
เป็นเซต็ ในอนาคตอาจจะมี
หลายธีม ก็ขายเป็นเซต็ธีมแต่ละธีม 

คิดวา่ไม่ควรเกิน 300 บาท/ตวั 
เพราะกลุ่มเป้าหมายที่เป็น โดย
ส่วนมากมีฐานะปานกลาง 

คิดวา่คนอาจจะชอบซือ้ของใหแ้มว
มากกวา่ตวัเอง 

 
โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้

 
“... ในส่วนของราคา ในดา้นราคาที่จ่ายไหวที่สุด อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 600 บาท ยิ่ง

ถา้เป็นลวดลายที่ชอบและเป็นเนือ้ผา้ที่ชอบจะยิ่งไม่ลงัเลที่จะเลือกซือ้ แต่ถา้เป็นไปได ้ก็อยากให้
ราคาอยู่ที่ประมาณ 150-200 บาท เพราะเป็นไปไดก้็อยากซือ้เอาไวติ้ดบา้น ใส่ที่บา้นเล่นกบัแมว
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ได ้เพราะถา้มีหลาย ๆ ชุดจะสามารถวนซกั-ใส่ไดเ้รื่อย ๆ เวลาอยู่ที่บา้นก็จะประหยดัเวลาท าความ
สะอาดมากขึน้” 

 
“... ในมุมมองด้านราคา ส่วนตัวมองเรื่องคุณภาพมากกว่าราคา ดังนั้นหากเป็น

เนือ้ผา้และลวดลายแบบที่ชอบ จะไม่ค่อยจ ากดัดา้นงบประมาณในการซือ้ แต่ถา้เลือกได ้อยากให้
ราคาอยู่ที่ประมาณ 200-300 บาท เพราะอยากซือ้หลาย ๆ ตวั ” 

 
“... ในเรื่องของราคา ตั้งงบประมาณไวท้ี่ 200-300 บาท/ตัว เนื่องจากหากมีผลิต

ออกมาจริง ๆ ตั้งใจว่าจะซือ้หลายตัว ถ้าเสนอแนะอยากใหจ้ัดท าเป็นโปรโมชั่นขายเป็นเซ็ต ใน
อนาคตอาจจะมีหลายธีม ก็ขายเป็นเซ็ตธีมแต่ละธีมก็ได ้” 

 
“... มุมมองด้านราคาคิดว่าไม่ ควรเกิน  300 บาท /ตัว  เพ ราะ เท่ าที่ สัง เหตุ

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรกัแมว โดยส่วนมากมีฐานะปานกลาง จึงไม่ควรตัง้ราคาสงูจนเกินไป 
เนื่องจากเป็นของส าหรบัเจา้ของแมว ไม่ใช่ของแมว ผูซ้ือ้อาจจะคิดมากกว่าเวลาซือ้ของใหแ้มว ” 

 
“... ตัง้งบประมาณไวท้ี่ไม่เกินตวัละ 300 บาท เพราะโดยปกติเลือกซือ้เสือ้ผา้ในราคา

ประมาณ 300 บาท นอกเสียจากว่าถกูใจจรงิ ๆ อาจใชเ้กินงบประมาณที่ตัง้ไวไ้ด ้” 
 
“... อยากให้ราคาอยู่ที่ราว ๆ 200-300 บาท เพราะคิดว่าถ้ามีผลิตออกมาคงไม่ซือ้

เพียงตวัเดียวอย่างแน่นอน ” 
 
“... ถ้าถามในมุมมองของลูกคา้ คิดว่ายิ่งถูกจะยิ่งเรียกความสนใจไดดี้อยู่แลว้ แต่

ตอ้งลองค านึงดา้นตน้ทุนใหดี้ ถา้ถามในราคาที่จ่ายไหวคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 400 บาท/
ตวั ” 

 
“... โดยส่วนตัวสนใจคุณภาพมากกว่าราคา ถ้าเป็นแบบที่ชอบจริง ๆ ไม่ว่าเท่าไรก็

สามารถจ่ายไหว แต่ถา้สามารถเลือกได ้ไม่อยากใหร้าคาไม่เกินกว่า 400 บาท/ตวั ” 
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“... โดยส่วนตัวเป็นคนมีฐานะปานกลาง คิดว่าราคาของเสือ้ยืดสวมใส่ทั่วไปที่จะ
เลือกซือ้โดยปกติจะไม่เกิน 300 บาท/ตวั ” 

 
“... ตั้งงบประมาณสูงสุดไว้ที่ ไม่ เกิน 400 บาท/ตัว เพราะถ้าผลิตออกมาแล้วมี

คุณสมบัติสามารถป้องกันขนแมวไดจ้ริง จะไม่เสียเวลาเพิ่มขึน้ในการปัดขนแมวหรือท าความ
สะอาดก่อนซกั หากสามารถซือ้เวลาในการท าสิ่งเหลา่นัน้ได ้คิดว่าถึงราคาแพง ก็ยงัเลือกซือ้ ” 
 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยสามารถสรุปประเด็นขอ้คน้พบการออกแบบสินคา้ตัวอย่าง 
ส าหรบัคนรกัแมวจากการสนทนากลุม่ของกลุม่เปา้หมาย ไดด้งันี ้
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ตาราง 14 ตารางสรุปประเด็นขอ้คน้พบการออกแบบสินคา้ตวัอย่าง 
 

ประเด็นในการสนทนากลุม่ สรุปขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

1. เนือ้ผา้ที่ใชใ้นการผลิต  มีลกัษณะนิ่ม สวมใส่สบาย  
สามารถระบายเหงื่อไดด้ี โดย
ลกัษณะเหล่านีพ้บไดใ้นเนือ้ผา้
ชนิดตา่ง ๆ ดงันี ้ผา้ดาวกระจาย 
ผา้เมล็ดขา้วสาร ผา้ตาขา่ย ผา้ไม
โครเรียบ ผา้อะตอม ผา้บบัเบิล้ ผา้
ฉล ุผา้จเูล็ก ผา้มนัเรียบ ผา้สาย
ฝน ผา้สายฟ้า ผา้ลกูกอลฟ์ ผา้ซนิ
เทรล ผา้ทีซีสแปนเด็กซ ์และผา้
เอ็นดแูรนซ ์ เป็นตน้ 

 

2. การออกแบบลวดลายของ
สินคา้ตวัอย่าง 

ควรออกแบบลวดลายที่สามารถ
ส่ือความหมายที่เขา้ใจ การ
ออกแบบที่ส่ือถึงลกัษณะนิสยัของ
แมวไดร้บัความสนใจเป็นอยา่งดี 
และสีพืน้ของเสือ้ควรเป็นสีขาว ด า 
เพราะสามารถแต่งตวัไดง้่าย 

การออกแบบลวดลายอาจ
ค านึงถึงเรื่องของขนาดและ
ต าแหน่งของลวดลายบนเสือ้ 
เนื่องจากบางคนอาจมีขนาด
หนา้อกใหญ่ เมื่อใส่แลว้อาจ
มองเห็นลวดลายไดไ้มช่ดั 

3. ความเหมาะสมในการสวมใส่
ในชีวติประจ าวนั 

สามารถสวมใส่ไดท้กุโอกาส ไม่วา่
จะเป็นการสวมใส่อยู่บา้น ออกไป
ท างาน หรือออกไปเที่ยว เพราะ
เนื่องจากมีการออกแบบที่เรียบ
ง่าย และดสูภุาพ 

 

4. มมุมองดา้นราคาของสินคา้ กลุ่มเป้าหมายมีก าลงัซือ้ส่วนใหญ่
อยู่ที่ 200-300 บาท/ตวั และมี
งบประมาณไมเ่กิน 500 บาท/ตวั 
โดยประมาณ ทัง้นีค้วรค านึงถึง
ตน้ทนุเรื่องเนือ้ผา้ก่อนตดัสินใจตัง้
ราคาของสินคา้ 

อาจมกีารจดัท าโปรโมชั่นขายเป็น
เซ็ตหลายชิน้ เนื่องจากความ
คิดเห็นส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นว่า
อาจมกีารเลือกซือ้มากกวา่ 1 ตวั 
การจดัโปรโมชั่นขายเป็นชดุอาจ
เป็นการส่งเสรมิการขายที่ดี 
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ส่วนที ่5 จัดท า Brand book เพ่ือน าเสนอผลงาน  
ตอนที ่1 การออกแบบ Brand Book ตราสินค้าเพ่ือน าเสนอผลงาน 

ในการออกแบบ Brand Book ตราสินค้า “นุดแมว” ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยน าอัต
ลกัษณ์ของตราสินคา้มาใชใ้นการออกแบบ โดยผูว้ิจัยมีการเลือกใชโ้ทนสี รูปลกัษณ์ ใหม้ีความ
เหมาะสมกับอัตลกัษณ์และภาพลกัษณ์บุคลิกของตราสินคา้มากที่สุด รวมถึงไดม้ีการอธิบายถึง
ที่มาของตราสินค้า ชื่อ สี ฟ้อนต์ โลโก้ การน าโลโก้ไปใช้ และได้รวบรวมสินค้าตัวอย่างที่ได้
ออกแบบพรอ้มอธิบายแนวคิดในการออกแบบก ากบัในแต่ละขัน้ตอน โดยภาพพืน้หลงัของ Brand 
Book มีแนวคิดหลกัคือ ตอ้งการแสดงออกถึงความเป็น “แมว” ในทุกหนา้ โดยมีการน าส่วนต่าง ๆ 
ของแมวไม่ว่าจะเป็น สว่นหวั ส่วนตวั ส่วนขา สว่นหาง ฯ มาใชใ้นแต่ละหนา้ เมื่อทกุหนา้บรรจบกนั
จะมีรูปลกัษณอ์อกมาเป็นแมว 1 ตวั โดย Brand Book ที่ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ โดยมีลกัษณะภาพรวม 
ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 22 แสดงภาพรวมของการออกแบบ Brand Book “นดุแมว” 
 

1. ปกหนา้ - ปกหลงั 
ในการออกแบบปกหนา้และปกหลงัโดยเป็นภาพของแมวสีสม้ ซึ่งแสดงถึงอตัลกัษณ์

ของตราสินคา้ ซึ่งตัวแมวสม้ไดถู้กน าไปใชท้ัง้การออกแบบโลโก้ ฟ้อนต ์และโทนสีของตราสินคา้ 
ผูว้ิจัยจึงเลือกออกแบบหนา้ปกของ Brand Book เป็นภาพของเหล่าแมวสีสม้ก าลงัเดินอยู่ และน
ส่วนของปกหลงัจะมีความต่อเนื่องจากปกหนา้ ซึ่งเป็นภาพส่วนหลงัของแมว ผูว้ิจยัตอ้งการสื่อว่า 
เนือ้หาและเรื่องราวภายในตราสินคา้ ทุกส่วนนั้นเก่ียวขอ้งกับตัวแมวตัง้แต่ตน้น า้ไปยังปลายน า้ 
เหมือนกบัเราไดเ้ขา้ไปในตวัตนของแมวนั่นเอง 
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2. Background (Concept & Idea) 
ในการออกแบบหนา้ที่ 1 ภาพพืน้หลงัสว่นแรกจะเป็น “สว่นหวั” ของแมว ที่แสดงออก

ถึงจุดเริ่มตน้ของภาพลกัษณแ์รกที่เรามองไปที่ตวัแมว โดยมีการอธิบายถึงเรื่องราว และไอเดียใน
การออกแบบแบรนดไ์วว้่า “นุดแมว” เป็นแบรนดแ์ฟชั่นไทยที่ออกแบบมาในคอนเซ็ปตข์องความ
เป็นทาสแมว ความรกั และความสมัพันธร์ะหว่างแมวและผูเ้ลีย้ง โดยตัวสินคา้จะมีจุดเด่นในเรื่อง
ของการแกปั้ญหาเรื่องขนแมวติดตามเสือ้ผา้ของผูเ้ลีย้งแมว ซึ่งเป็นปัญหาที่พบไดม้ากในกลุ่มคน
เลีย้งแมวในประเทศไทย โดยเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในด้านแฟชั่นไทย เรื่องการออกแบบ
เสือ้ผา้โดยยึดใชแ้นวคิดในการออกแบบคือ “ความเป็นทาสแมว” โดยไดม้ีการส ารวจความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคและน ามาพัฒนาจนมาเป็นสินคา้ตน้แบบ โดยมีความมุ่งหมายว่า แบรนดน์ุดแมว 
ตอ้งการเป็น หนึ่งในครอบครวัคนรกัแมว ร่วมกนักบัผูบ้รโิภค เพราะเราเชื่อว่า สงัคมคนรกัแมวเป็น
สงัคมที่น่ารกัและอบอุ่น 

3. Name & Tagline 
ในการออกแบบหน้าที่  2 ภาพพื ้นหลังจะเป็น “ส่วนตัวด้านบน” ของแมว โดย

แสดงออกถึงจุดเชื่อมต่อจากจุดเริ่มตน้ โดยชื่อ “นุดแมว” มาจากการผสมค าระหว่างค าว่า นุด+
แมว โดยค าว่า นุด มาจากค าเรียกของสงัคมคนรกัแมวที่ใชเ้รียก มนุษย ์ที่อยู่กับแมว โดยใชก้าร
เรียกเป็นเสียงสัน้จาก มนุษย ์เป็นค าว่า นุด แทน โดยมีความหมายว่าเป็นเสียงที่แมวเป็นผูพู้ดใน
บทสนทนา เช่น นดุเราหิวแลว้ นุดสบายดีไหม เป็นตน้ และในส่วนของสโลแกน (Tagline) ผูว้ิจยัได้
ใช้สโลแกนไว้ว่า “ทางเลือกที่ ดีที่สุดส าหรับทาสแมว” (The Best Choice for a at Lovers) ที่
ตอ้งการสื่อใหเ้ห็นถึง การเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรบัผูเ้ลีย้งแมว และสะท้อนใหเ้ห็นถึงสินค้า
ตน้แบบ คือ เสือ้ผา้ป้องกนัขนแมวส าหรบัผูเ้ลีย้งแมวของทางผูว้ิจยั ที่ไดอ้อกแบบมาจากความชอบ
และความตอ้งการของกลุม่เปา้หมายโดยตรง จึงออกมาเป็นสโลแกนดงักลา่ว 

 
4. Target Audience 
ในการออกแบบหนา้ที่ 3 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “สว่นตวัดา้นล่าง” ของแมว โดยจุดนีใ้น

ความหมายของแมวแสดงออกถึงจุดส าคญัของแมวที่ท าใหแ้มวรูส้ึกผ่อนคลาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
หลกัของนดุแมว คือ ประชากรที่มีความสนใจ ความชอบในตวัแมว เลีย้งแมว โดยไม่จ ากดัอายแุละ
เพศของกลุม่เปา้หมาย และมีความสนใจในดา้นเครื่องแต่งกาย ชอบสินคา้ที่มีลวดลายหรือมีความ
เก่ียวขอ้งกบัแมว และเขา้ถึงเนือ้หาเก่ียวกบัแมวเป็นประจ า และมีฐานะปานกลาง 
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5. Logo 
ในการออกแบบหนา้ที่ 4 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “ส่วนหางตอนตน้” ของแมว โดยจุดนีใ้น

ความหมายของแมวแสดงออกถึงจุดที่เชื่อมต่อทุกสิ่งของแมว ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับสมองของ
แมวโดยตรง จึงเลือกใชจุ้ดนีใ้นการแสดงออกถึงโลโก ้ที่แสดงถึงความเป็นอตัลกัษณข์องตราสินคา้
ไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีการน าเสนอโลโกใ้นรูปแบบพืน้หลงัสีด า และพืน้หลงัสีขาว โดยคอนเซ็ปตห์ลกั
ของโลโกคื้อ การแสดงออกถึงความรกั และความสมัพนัธร์ะหว่างคนและแมว โดยมีการออกแบบ
ใหม้ีลกัษณะเป็นแมวนอนขดเป็นรูปหัวใจ และมีคนนอนกอดอยู่กบัแมว ซึ่งท่าทางการแสดงออก
ของแมวแสดงออกถึงความไวว้างใจ และมีความหมายแฝงเพิ่มเติมคือ การท าใหต้ัวแมวมีขนาด
ใหญ่กว่าคน เพื่อแสดงออกถึงความเป็น “ทาสแมว” ที่แมวมีสถานะที่อยู่สงูกว่าคนนั่นเอง 

 
6. Logo Variables 
ในการออกแบบหนา้ที่ 5 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “ส่วนหางตอนปลาย” ของแมว โดยจุด

นีใ้นความหมายของแมวแสดงออกถึงจดุที่สามารถแสดงออกถึงความคิดของแมวไดม้ากที่สดุและ
เป็นจุดที่เชื่อมต่อกับส่วนหางตอนตน้ ผูว้ิจัยจึงเลือกใชใ้นการน าเสนอลกัษณะของโลโกใ้นโทนสี
ต่าง ๆ เช่น สีพืน้หลงัด า โทนสีเทา โทนสีขาว โทนขาว/ด า และสีอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

 
7. Logo Timelines 
ในการออกแบบหนา้ที่ 6 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “ส่วนขาดา้นหน้า” ของแมว ซึ่งผูว้ิจัย

ตอ้งการแสดงออกถึงความเป็นกา้วแรกเริ่มในการออกแบบ โดยน าเสนอการออกแบบโลโกต้ัง้แต่ด
ราฟออกแบบตวัแรก ภายใตค้อนเซ็ปต ์“ความรกัของ(ทาส)แมว”  

 
8. Logo Don’t 
ในการออกแบบหน้าที่ 7 ภาพพืน้หลังจะเป็น “ส่วนขาดา้นหลงั” ของแมว ซึ่งผูว้ิจัย

ตอ้งการแสดงออกถึงข้อปกปิด หรือขอ้ห้ามในการใช้งานโลโก้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ผู ้วิจัยได้
ก าหนดไว ้

 
9. Brand Colors 
ในการออกแบบหนา้ที่ 8 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “ส่วนขาหลงัดา้นหนา้” ของแมว ซึ่งเป็น

สว่นที่เป็นกลา้มเนือ้หลกัในการพุ่งตวัหรือกา้วเดินของแมว จึงเลือกใชส้ว่นนีม้าใชใ้นการน าเสนอ สี
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ของตราสินคา้ ที่มีความส าคญัและครอบคลมุถึงโทนสีของตราสินคา้ โดยมีการแบ่งออกเป็นสีหลกั
และสีรอง โดยสีหลกัมีการเลือกใชท้ัง้หมด 3 สีคือ สีสม้ สีด า และสีขาว โดยเลือกใชส้ีเหล่านีเ้พราะ
เป็นสีหลกัที่พบไดใ้นแมวส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเป็นการเลือกสีตามหลกัความเชื่อ เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายไดใ้หค้วามส าคญักบัดา้นความเชื่อเป็นอย่างมาก โดยสีสม้ แสดงออกถึงการฟ้ืนตัว 
ความผ่อนคลาย สีด า แสดงออกถึงความสงบ ความสมดุล โดยหากเป็นสีของแมวจะถือว่าเป็น
แมวมงคลใหโ้ชค และสีขาว แสดงออกถึงความผ่อนคลายและความสงบ และสีรองนัน้ไดเ้ลือกใชส้ี
น า้ตาลและสีเทา เนื่องจากเป็นสีที่พบไดใ้นแมวสายพันธต่์างประเทศที่คนไทยนิยมเลีย้ง และยงัมี
ความหมายตามความเชื่อคือ สีน า้ตาล แสดงออกถึงความอบอุ่น ความมั่นคง และสีเทาแสดงออก
ถึง ความสงบนิ่งเหมือนสายน า้ ท าใหรู้ส้กึผ่อนคลาย 

 
10. Brand Fonts 
ในการออกแบบหนา้ที่ 9 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “ส่วนขาหลงัดา้นหลงั” ของแมว ซึ่งเป็น

จดุค า้ยนัของแมว โดยมีการเลือกใชฟ้อนตห์ลกั คือ FC Palette เนื่องจากมีลกัษณะเป็นลายมือ ซึ่ง
ก่อใหเ้กิดความรูส้ึกเป็นกนัเอง มีความใกลช้ิดกบัผูร้บัสาร และมีลกัษณะอกัษรที่บางท าใหด้สูบาย
ตา และฟอนต์รองคือ FC Candy เนื่องจากมีลักษณะโค้งมน กลม สามารถอ่านไดง้่าย ๆ และ
ลกัษณะดังกล่าวเป็นลกัษณะที่ตรงกับภาพลักษณ์ของแมว โดยตัวฟอนตท์ี่มีความหนาสามารถ
มองเห็นไดง้่าย และเหมาะจะน าไปใชก้บัการน าเสนอหวัขอ้ หรือจดุที่ตอ้งการเนน้ย า้ 

 
11. Brand Product 1 
ในการออกแบบหนา้ที่ 10 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “ตัวแมว” โดยเป็นการน าเสนอสินคา้

ตน้แบบคือ เสือ้ผา้ไม่ติดขนสตัว ์ในลายที่ 1 ไดอ้อกแบบจากธีมวิถีทาส โดยสกดัมาจากความชอบ
และวิถีการใชช้ีวิตประจ าวันร่วมกับแมวของกลุ่มเป้าหมาย โดยลายนีเ้ป็นภาพที่แมวน าอุง้มือมา
จบัที่หวัของคน พรอ้มกบัคนที่ไหวแ้มวอยู่ ในกลุม่สงัคมออนไลนข์องคนรกัแมวเราอาจเคยเห็นภาพ
แบบนีอ้ยู่บา้ง โดยภาพนีม้ีความหมายว่าเป็นการรบัพร ค าอวยพรจากแมวก่อนออกไปท างานหรือ
ท าสิ่งต่าง ๆ (เนื่องจากในวิถีทาสแมวนัน้ จะใหค่้าว่าแมวอยู่สงูกว่าเราที่เป็นทาส) 

 
12. Brand Product 2 
ในการออกแบบหนา้ที่ 11 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “ตัวแมว” โดยเป็นการน าเสนอสินคา้

ตน้แบบคือ เสือ้ผา้ไม่ติดขนสตัว ์ในลายที่ 2 ไดอ้อกแบบจากธีมมีมแมว โดยสกดัมาจากความชอบ
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ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อมีม(ภาพตลกลอ้เลียน) จึงเลือกหยิบมีมที่เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งมาวาด
ใหม่เป็นลายเสือ้ โดยภาพนีไ้ดอ้อกแบบเป็นลายเสน้แบบไม่ลงสี เนื่องจากอยากใหดู้มีความมินิ
มอล และตวัตน้แบบเป็นแมวสีขาว ดงันัน้การวาดเป็นลายเสน้นัน้จะท าใหรู้ส้กึสบายตามากกว่า 

 
13. Brand Product 3 
ในการออกแบบหนา้ที่ 12 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “ตัวแมว” โดยเป็นการน าเสนอสินคา้

ตน้แบบคือ เสือ้ผา้ไม่ติดขนสตัว ์ในลายที่ 3 ไดอ้อกแบบจากธีมความเป็นแมว / วีรกรรมของแมว 
โดยสกดัมาจากความชอบและลกัษณะนิสยัของความเป็นแมว โดยลายนีส้กดัมาจากนิสยัของแมว
ที่มักไม่ชอบของที่ซือ้มา(ส่วนใหญ่มีราคาแพง) แต่กลบัชอบกล่องพัสดุ(ฟรี)ที่ใชข้นส่งมามากกว่า 
ซึ่งทาสแมวทกุคนเขา้ใจและส่วนใหญ่มีประสบการณเ์กิดขึน้กบัตวัแทบทุกคนที่เลีย้งแมว จนท าให้
เป็นหนึ่งในเรื่องตลกที่เกิดขึน้ และเกิดการแชรก์นับ่อยๆในกลุม่คนรกัแมว 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
คุณภาพโดยรวมในการออกแบบ Brand Book แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

 
ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ ์

 
ตาราง 15 สถานภาพทั่วไปของผูใ้หส้มัภาษณ ์
 

คณุลกัษณะของผูใ้หส้มัภาษณ ์ จ านวน 
1.เพศ 
   1.1. หญิง 
   1.2. ชาย 

 
2 
3 

2.อาย ุ
   2.1. 18-25 ปี 
   2.2. 26-30 ปี 
   2.3. 31-35 ปี 

 
1 
2 
2 

3.อาชีพ 
   3.1. พนกังานบรษิัทเอกชน/หา้งรา้น 

   3.2. ธุรกิจส่วนตวั 

 
2 
3 

4.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
   4.1. 25,001-30,000 บาท 
   4.2. 30,001-35,000 บาท 
   4.3. 35,001-40,000 บาท 

 
2 
2 
1 

5. เฉล่ียอายใุนการท างานในดา้นการออกแบบและดา้นการจดัการแบรนด(์ปี) 7.6 

 
จากตาราง 7 ผูเ้ชี่ยวชาญที่เขา้ร่วมการสัมภาษณ์ในครัง้นี ้มีจ านวนทั้งหมด 5 คน เป็น

เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน ส่วนใหญ่อายุ 26-30 ปี จ านวน 2 คน และอายุ 31-35 ปี 
จ านวน 2 คน รองลงมาคืออายุ 26-30 ปี จ านวน 1 คน ส่วนใหญ่ด ารงอาชีพธุรกิจส่วนตัว 3 คน 
รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างรา้น 2 คน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-
30,000 บาท จ านวน 2 คน และ 30,001-35,000 บาท จ านวน 2 คน รองลงมาคือ 35,001-40,000 
บาทจ านวน  1 คน มีอายุในการท างานในดา้นการออกแบบและดา้นการจัดการแบรนด(์ปี)โดย
เฉลี่ย 7.6 ปี 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะหค์ุณภาพโดยรวมของการออกแบบ Brand book ตรา
สินค้าแฟชั่นไทย 

ผูว้ิจัยไดส้ัมภาษณ์เชิงลึกกับผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบและดา้นการจัดการแบ
รนด์ จ านวน 5 คน ในประเด็นที่เก่ียวค าถามที่เก่ียวข้องกับคุณภาพโดยรวมของการออกแบบ 
Brand book ตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศ ซึ่ง
ปรากฏผลออกมา ดงันี ้

 
1.2.1. ความบ่งบอกถึงอตัลกัษณข์องแบรนด ์ผ่านการออกแบบแบรนดบ์ุค 
ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นว่า  โดยสามารถแบ่งประเด็นออกมาเป็น 2 

ประเด็นคือ  
(1) การออกแบบมีความเหมาะสมกบัความเป็นอตัลกัษณ ์และภาพลกัษณ์

ของแบรนด ์ดว้ยการเลือกใชโ้ทนสีและลกัษณะของลายเสน้ 
(2) การออกแบบดูมีความคลา้ยกับเป็นองคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไร แต่ยัง

สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณแ์ละภาพลกัษณข์องแบรนด ์
 
โดยจากการสมัภาษณส์ามารถสรุปขอ้มลูไดด้งัตาราง ดงันี ้
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ตาราง 16 สรุปขอ้คน้พบจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึเรื่องความบ่งบอกถึงอตัลกัษณข์องแบรนด ์ผ่าน
การออกแบบแบรนดบ์ุค 
 

ขอ้ค าถาม ประเด็นขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

ความบ่งบอกถึงอตัลกัษณข์องแบ
รนด ์ผ่านการออกแบบแบรนดบ์คุ 

การออกแบบมีความเหมาะสมกบั
ความเป็นอตัลกัษณ ์และ
ภาพลกัษณข์องแบรนด ์ดว้ยการ
เลือกใชโ้ทนสีและลกัษณะของ
ลายเสน้ รวมถึงฟอนตท์ี่ใช ้

 

การออกแบบดา้นโทนสีและ
กราฟฟิกตา่ง ๆ ท าใหรู้ส้กึถงึความ
อบอุ่น และความนา่รกั ซึง่คิดวา่มี
ความสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์
ของแบรนดไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

การออกแบบดมูีความคลา้ยกบั
เป็นองคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
เพราะวา่ แบรนดท์ี่ดมูีความ
เก่ียวขอ้งกบัสตัว ์มกัจะเป็นแบรนด์
เช่นนัน้ 

การออกแบบในดา้นของ
ภาพลกัษณข์องแบรนดด์อูบอุ่น 
น่ารกั ส่ือใหเ้ห็นถงึความรกั
ระหว่างคนกบัแมวไดด้ี มีการใช้
ลายเสน้รูปแบบสีเทียนหรือเสน้
ดินสอ ท าใหด้นูา่รกั อบอุ่น 

 

เป็นแบรนดท์ี่มีความเป็น
เอกลกัษณ ์เพียงแค่เห็นก็สามารถ
รบัรูว้่าเป็นแบรนดท์ี่เก่ียวขอ้งกบั
แมวอยา่งแน่นอน มีการเลือกใช้
โทนสีที่บ่งบอกถึงความอบอุ่น และ
ดนู่ารกั 

 

ภาพลกัษณข์องแบรนดม์คีวาม
น่ารกั เรียบง่าย และดเูขา้ถึงไดง้า่ย 
ซึ่งตรงกบัภาพลกัษณข์องคนเลีย้ง
สตัวแ์ละภาพลกัษณข์องแบรนด์
เป็นอย่างด ี

 

 
โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้
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“ การออกแบบมีความเหมาะสมกบัความเป็นอตัลกัษณ ์และภาพลกัษณข์องแบรนด ์

ดว้ยการเลือกใชโ้ทนสีและลกัษณะของลายเสน้ รวมถึงฟอนตท์ี่ใช ้สามารถมองแลว้ทราบไดท้ันที
ว่ามีลักษณะของความเป็นเฟรนดล์ี่ เป็นกันเอง และที่ส  าคัญคือมีความเก่ียวขอ้งกับแมวอย่าง
แน่นอน ” (เมธาวี เธียรเมธาวงศ,์ การสื่อสารสว่นบคุคล, 29 พฤษภาคม 2564) 

 
“ การออกแบบดูมีความคล้ายกับเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร ส่วนหนึ่งเป็น

เพราะว่า โดยส่วนตัวเมื่อเห็นแบรนด์ที่ดูมีความเก่ียวข้องกับสัตว ์มักจะให้ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกับการเลี ้ยงส าหรับคนที่ เริ่มจะเป็นทาสหรือให้ความรู ้การดูแล ป้องกัน แนะน า หรือ
แลกเปลี่ยนส าหรบัพวกทาสเก่า ๆ แต่ในดา้นของการออกแบบดา้นโทนสีและกราฟฟิกต่าง ๆ ท าให้
รูส้ึกถึงความอบอุ่น และความน่ารกั ซึ่งคิดว่ามีความสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณข์องแบรนดไ์ดอ้ย่าง
เหมาะสม ” (ธนกร พนัธุนรากลุ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 30 พฤษภาคม 2564) 

 
“ การออกแบบในดา้นของภาพลกัษณ์ของแบรนดด์ูอบอุ่น น่ารกั สื่อใหเ้ห็นถึงความ

รกัระหว่างคนกับแมวไดดี้ มีการใชล้ายเสน้รูปแบบสีเทียนหรือเสน้ดินสอ ท าใหดู้น่ารกั อบอุ่น  ” 
(ธมลวรรณ มีสิทธิ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 

 
“ เป็นแบรนดท์ี่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพียงแค่เห็นก็สามารถรบัรูว้่าเป็นแบรนด์ที่

เก่ียวขอ้งกับแมวอย่างแน่นอน มีการเลือกใชโ้ทนสีที่บ่งบอกถึงความอบอุ่น และดูน่ารกั  ” (ภูวิศร ์
เลิศทวีวิทย,์ การสื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 

 
“ ภาพลักษณ์ของแบรนด์มีความน่ารกั เรียบง่าย และดูเข้าถึงได้ง่าย  ซึ่งตรงกับ

ภาพลกัษณ์ของคนเลีย้งสตัวแ์ละภาพลกัษณ์ของแบรนดเ์ป็นอย่างดี ” (กิตติวตั วสุชนนันท,์ การ
สื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 
 

1.2.2. ความสวยงาม น่าดึงดูด และตรงกบัภาพลกัษณข์องแบรนด ์ในการออกแบบ
แบรนดบ์คุ 

ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นว่า  โดยสามารถแบ่งประเด็นออกมาเป็น 2 
ประเด็นคือ  
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(1) การออกแบบมีความสวยงาม ดูมีความน่ารกั เหมาะสมกับภาพลกัษณ์
ของแบรนด ์แต่ลักษณะการออกแบบดูเอนเอียงไปทางกลุ่มเป้าหมาย
เพศหญิงมากกว่า เพราะเนน้จากความน่ารกัในการออกแบบ 

(2)  การออกแบบมีความสวยงาม เหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของแบรนด์ แต่
ในมุมมองของผูช้าย อยากจะให้เพิ่มเน้นย า้ถึงลักษณะของความกวน
ของแมว 

โดยจากการสมัภาษณส์ามารถสรุปขอ้มลูไดด้งัตาราง ดงันี ้
 

ตาราง 17 สรุปขอ้คน้พบจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึเรื่องความสวยงาม น่าดงึดดู และตรงกบั
ภาพลกัษณข์องแบรนด ์ในการออกแบบแบรนดบ์ุค 
 

ขอ้ค าถาม ประเด็นขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

ความสวยงาม น่าดงึดดู และตรงกบั
ภาพลกัษณข์อง 
แบรนด ์ในการออกแบบ 

แบรนดบ์คุ 

การออกแบบมีความสวยงาม ดมูี
ความน่ารกั 

การออกแบบดเูอนเอยีงไปทาง
กลุ่มเป้าหมายเพศหญิงมากกว่า 
เพราะเนน้จากความนา่รกัในการ
ออกแบบ 

การออกแบบมีความสวยงาม ดู
เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดด้ี 

ในมมุมองของผูช้าย อยากจะให้
เพิ่มเนน้ย า้ถงึลกัษณะของความ
กวนของแมว ที่พอผูค้นเห็นแลว้เกิด
ความรูส้กึวา่ ใช่ แมวของเรากเ็ป็น
เหมือนกนั จะสามารถเขา้ถงึ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศชายไดด้ี 

ลายเสน้ โทนสีที่เลือกใชใ้นการ
ออกแบบ มีความเหมาะสมกบัแบ
รนด ์มีการแสดงออกถงึความเป็น
ตวัตนของแมวที่มีความเก่ียวขอ้ง
กบัแบรนดไ์ดอ้ย่างชดัเจน 

ถา้ดเูป็นภาพรวมที่พืน้หลงัต่อกนั
เป็นภาพแมว 1 ตวัดูสวยงาม แต่
ถา้หากตอ้งสไลดด์ทูีละหนา้ หนา้ที่
เป็นส่วนหลงัและส่วนขาอาจจะดู
ไม่ค่อยออก เพราะมกีรอบขอ้ความ
มาบงัภาพพืน้หลงั 

มีการเลือกใชโ้ทนสีเหมาะกบั
สินคา้ เพราะสีไม่ฉดูฉาดเป็นสี
เอกลกัษณข์องแมวที่โดยทั่วไปจะ
มีเพียงสีสม้ ขาว ด า เทา ฯ 
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โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้
 
“ การออกแบบมีความสวยงาม ดูมีความน่ารัก ส่วนตัวคิดว่าดูเอน เอียงไปทาง

กลุ่มเป้าหมายเพศหญิงมากกว่า เพราะเนน้จากความน่ารกัในการออกแบบ  ” (เมธาวี เธียรเมธา
วงศ,์ การสื่อสารสว่นบคุคล, 29 พฤษภาคม 2564) 

 
“ การออกแบบมีความสวยงาม แต่ในมุมมองของผูช้าย อยากจะใหเ้พิ่มเน้นย า้ถึง

ลกัษณะของความกวนของแมว ที่พอผูค้นเห็นแลว้เกิดความรูส้กึว่า ใช่ แมวของเราก็เป็นเหมือนกนั 
จะสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศชายไดดี้มากขึน้ ถา้ดูเป็นภาพรวมที่พืน้หลงัต่อกันเป็น
ภาพแมว 1 ตวัดูสวยงาม แต่ถา้หากตอ้งสไลดด์ทูีละหนา้ หนา้ที่เป็นส่วนหลงัและส่วนขาอาจจะดู
ไม่ค่อยออก เพราะมีกรอบขอ้ความมาบังภาพพืน้หลังไว้ ” (ธนกร พันธุนรากุล, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 30 พฤษภาคม 2564) 

 
“ ลายเส้น โทนสีที่เลือกใชใ้นการออกแบบ มีความเหมาะสมกับแบรนด์ แสดงถึง

ภาพลกัษณ์แบรนดไ์ดดี้ มีการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของแมวที่มีความเก่ียวขอ้งกบัแบรนด์
ไดอ้ย่างชดัเจน ” (ธมลวรรณ มีสิทธิ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 

 
“ มีการเลือกใช้โทนสี เหมาะกับสินค้า เพราะการที่ เลือกใช้สีไม่ฉูดฉาดเป็นสี

เอกลกัษณข์องแมวที่โดยทั่วไปจะมีเพียงสีสม้ ขาว ด า เทา ฯ และมีการใชล้ายเสน้สวยงามน่ารกั ที่
ดูมีความมนิมอล เรียบง่าย และเขา้ถึงง่ายทุกเพศทุกวัย ” (ภูวิศร ์เลิศทวีวิทย์, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 

 
“ การออกแบบมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัตวัแบรนด ์ทัง้การใชโ้ทนสีที่เป็นสีอ่อน

แบบพาสเทลในการออกแบบ รวมไปถึงการเลือกโทนสีหลกัและรองที่น าเสนอมาเป็นโทนสีในการ
ออกแบบนัน้ท าใหภ้าพลกัษณข์องแบรนดม์ีความน่ารกั และดเูป็นมิตรมาก ใหค้วามรูส้ึกเรียบง่าย 
ผ่อนคลายและสงบ ” (กิตติวตั วสชุนนนัท,์ การสื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 
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1.2.3. ความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะไม่ซ  า้ใคร ในการออกแบบแบรนด ์
ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นว่า  โดยสามารถแบ่งประเด็นออกมาเป็น 2 

ประเด็นคือ  
(1) มีความแตกต่างในดา้นของสินคา้มากกว่าตวัแบรนด ์เนื่องจากแบรนดท์ี่

เก่ียวขอ้งกบัสตัวเ์ลีย้งยงัมีการออกแบบแบรนดท์ี่คลา้ยคลงึกนั 
(2) การออกแบบไม่ได้แตกต่างจากแบรนด์อ่ืนมาก แต่ลักษณะในการ

ออกแบบของผู้วิจัยสามารถบ่งบอกถึงลักษณะของแบรนด์ได้ดี และ
สามารถสื่อความหมายออกมาไดเ้ขา้ใจง่าย 

โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้
 

ตาราง 18 สรุปขอ้คน้พบจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึเรื่องความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะไม่ซ  า้
ใคร ในการออกแบบแบรนด ์
 

ขอ้ค าถาม ประเด็นขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

ความสวยงาม น่าดงึดดู และตรงกบั
ภาพลกัษณข์อง 
แบรนด ์ในการออกแบบ 

แบรนดบ์คุ 

ในส่วนของการออกแบบโลโกอ้าจ
ยงัไม่เห็นชดัเจนในดา้นของความ
แตกตา่งจากแบรนดอ์ื่นมาก แต่
สามารถบง่บอกถงึลกัษณะของแบ
รนดไ์ดด้ ี

เป็นธรรมดาของแบรนดท์ี่มีความ
เก่ียวขอ้งกบัสตัวเ์ลีย้งที่จ  าเป็นตอ้ง
ใชล้ายเสน้ท่ีแสดงถึงความอบอุ่น 

เพื่อแสดงออกถึงความนา่รกัของ
แมวที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ 

การออกแบบส่วนตวัคิดวา่มคีวาม
เป็นเอกลกัษณ ์ส่วนตวัไม่เคย
เห็นโลโกล้กัษณะนีใ้นการ
ออกแบบในแบรนดแ์ฟชั่นหรือสตัว์
เลีย้งอื่น ๆ 

 

มีความแตกตา่งในดา้นของสินคา้
มากกวา่ตวัแบรนด ์เนื่องจากแบ
รนดท์ี่เก่ียวขอ้งกบัสตัวเ์ลีย้งยงัมี
การออกแบบแบรนดท์ี่คลา้ยคลงึ
กนั 

แบรนดเ์ก่ียวกบัเสือ้ผา้ หรือแบรนด์
เก่ียวกบัของใชส้ตัวเ์ลีย้ง โดยที่พบ
เห็นมีลกัษณะที่ตลา้ยกนั ท าใหก้าร
ออกแบบแบรนดอ์าจยงัไม่ดู
แตกตา่งมากจากแบรนดอ์ื่นจนเห็น
ไดอ้ย่างชดัเจน 

 
โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้
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“ ในสว่นของการออกแบบโลโกอ้าจยงัไม่เห็นชดัเจนในดา้นของความแตกต่างจากแบ

รนดอ่ื์นมาก แต่ลกัษณะในการออกแบบโลโกข้องผูว้ิจยัสามารถบ่งบอกถึงลกัษณะของแบรนดไ์ดดี้ 
และสามารถสื่อความหมายออกมาไดเ้ขา้ใจง่าย ” (เมธาวี เธียรเมธาวงศ,์ การสื่อสารส่วนบุคคล, 
29 พฤษภาคม 2564) 

 
“ ในส่วนของการออกแบบส่วนตวัคิดว่ามีความเป็นเอกลกัษณ ์ส่วนตวัไม่เคยเห็นโล

โก้ลักษณะนี ้ในการออกแบบในแบรนด์แฟชั่นหรือสัตวเ์ลีย้งอ่ืน ๆ ในส่วนของโลโก้สามารถสื่อ
ความหมายไดง้่าย สามารถท าความเขา้ใจไดง้่ายว่าเป็นแบรนดแ์บบไหน ลกัษณะอย่างไร  แต่อาจ
สามารถเล่นลูกเล่นกับค าหรือการน าไปโลโก้ไปใชไ้ดอี้ก เช่น การน าไปผสมกับค าอ่ืน ๆ หรือการ
โฆษณาในแบรนดท์ี่สามารถเอาโลโกไ้ปเล่นกับรูปหัวใจแทน เป็นตน้  ” (ธนกร พันธุนรากุล, การ
สื่อสารสว่นบคุคล, 30 พฤษภาคม 2564) 

 
“ การออกแบบไม่ไดแ้ตกต่างจากแบรนดอ่ื์นมาก แต่ก็ไม่ไดเ้หมือนแบรนดอ่ื์นมาก

เช่นกัน จริง ๆ คิดว่าถือเป็นธรรมดาของแบรนด์ที่มีความเก่ียวขอ้งกับสัตวเ์ลีย้งที่จ  าเป็นตอ้งใช้
ลายเสน้ที่แสดงถึงความอบอุ่น เพื่อแสดงออกถึงความน่ารกัของแมวที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบอยู่
แลว้ ” (ธมลวรรณ มีสิทธิ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 

 
“ ส่วนตัวคิดว่ามีความแตกต่างในด้านของสินค้ามากกว่าตัวแบรนด ์เนื่องจากแบ

รนดท์ี่เก่ียวขอ้งกบัสตัวเ์ลีย้งยงัมีการออกแบบแบรนดท์ี่คลา้ยคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นแบรนดเ์ก่ียวกับ
เสือ้ผา้ หรือแบรนดเ์ก่ียวกับของใชส้ตัวเ์ลีย้ง ท าใหก้ารออกแบบแบรนดอ์าจยังไม่ดูแตกต่างมาก
จากแบรนดอ่ื์นจนเห็นไดอ้ย่างชัดเจน ถา้แตกต่างอาจจะเป็นที่ตัวสินคา้มากกว่าตัวแบรนด ์” (ภู
วิศร ์เลิศทวีวิทย,์ การสื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 

 
“ ในส่วนของการประเภทการออกแบบนั้นยังไม่เห็นความแตกต่างมากนักจากแบ

รนดเ์สือ้ผา้-เสือ้ผา้แฟชั่นอ่ืนๆ แต่มีลกูเลน่ที่น่าสนใจคือท าเสือ้ผา้-เสือ้ผา้แฟชั่นที่ไม่ติดขนสตัวเ์ลีย้ง 
อย่างแมว ที่ทราบกันว่าขนจะติดเสือ้ผา้เยอะ(มาก)จนสรา้งความร าคาญและตอ้งคอยท าความ
สะอาดเรียบรอ้ยอีกครัง้ ” (กิตติวตั วสชุนนนัท,์ การสื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 
 



  110 

1.2.4. ความเหมาะสมกับอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของแบรนด ์ในการออกแบบ
สินคา้ตวัอย่าง   

ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นว่า  โดยสามารถแบ่งประเด็นออกมาเป็น 2 
ประเด็นคือ  

(1) ลายเสน้และการลงสีมีความสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณข์องแบรนดท์ี่ไดต้ัง้
ไว ้มีการเลือกใชโ้ทนสีเดียวกัน ซึ่งเป็นสีที่ใชใ้นแบรนด ์รวมถึงลายเสน้ที่
ใชใ้นการสรา้งลวดลาย ก็ยงัเป็นลายเสน้เดียวกนัทัง้แบรนด ์

(2) การสอดแทรกธีมในการออกแบบมีความสอดคลอ้งกับอัตลักษณ์และ
ภาพลกัษณข์องแบรนดท์ี่ตอ้งการสื่อสาร และมีความแตกต่างจากตลาด 

โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้
 

ตาราง 19 สรุปขอ้คน้พบจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึเรื่องความเหมาะสมกบัอตัลกัษณแ์ละ
ภาพลกัษณข์องแบรนด ์ในการออกแบบสินคา้ตวัอย่าง   
 

ขอ้ค าถาม ประเด็นขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

ความเหมาะสมกบัอตัลกัษณแ์ละ
ภาพลกัษณข์องแบรนด ์ในการ
ออกแบบสินคา้ตวัอยา่ง   

สินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั เนื่องจากยงัไมเ่คยเจอ
เสือ้ผา้ที่เนน้ย า้ในคณุสมบตัิ
ป้องกนัขนแมวตดิเสือ้ 

 

การออกแบบลวดลายมีความ
เหมาะสม ทัง้ในดา้นภาพลกัษณ์
และอตัลกัษณข์องแบรนด ์

 

ภาพรวมแนวคิดการออกแบบดเูขา้
กนัและเหมาะสมกบัแบรนดด์ี 
ลวดลายการออกแบบมีความ
น่ารกั และมีความทนัสมยั 

 

ส่ือถึงความอบอุ่น ความรกั
ระหว่างคนกบัแมวไดด้ี การ
ออกแบบที่เขา้ใจในเฉพาะกลุ่ม 
เขา้ใจสามารถสรา้งความสมัพนัธ์
กลุ่มเป้าหมายไดด้ ี

อาจมกีารออกแบบที่หลากหลายไม่
เฉพาะกลุ่มมากขึน้ เพื่อสรา้งฐาน
กลุ่มลกูคา้ใหม้ากขึน้ 
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โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้
 

“ สินคา้ที่ออกแบบมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากยังไม่เคยเจอเสือ้ผา้ที่
เนน้ย า้ในคณุสมบติัปอ้งกนัขนแมวติดเสือ้ การออกแบบลวดลายมีความเหมาะสมกบัแบรนดท์ัง้ใน
ดา้นภาพลกัษณแ์ละอตัลกัษณข์องแบรนด ์คือเมื่อเห็นแลว้สามารถบอกไดเ้ลยว่าเป็นสินคา้จากแบ
รนดน์ี ้” (เมธาวี เธียรเมธาวงศ,์ การสื่อสารสว่นบคุคล, 29 พฤษภาคม 2564) 

 
“ ลายเสน้และการลงสีมีความสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณข์องแบรนดท์ี่ไดต้ัง้ไว ้มีการ

เลือกใช้โทนสีเดียวกัน ซึ่งเป็นสีที่ใช้ในแบรนด์ รวมถึงลายเส้นที่ใช้ในการสรา้งลวดลาย เป็น
ลายเสน้เดียวกันกับโลโก ้ซึ่งท าใหเ้กิดการรบัรูไ้ดง้่าย สามารถบ่งบอกไดว้่าเป็นสินคา้ที่มาจากแบ
รนดอ์ะไร ” (ธนกร พนัธุนรากลุ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 30 พฤษภาคม 2564) 

 
“ การออกแบบทัง้ลวดลาย โทนสี มีความเหมาะสมกับแบรนดม์ากๆ มีความสวย มี

ความมินิมอลเล็ก ๆ นอกจากนีย้ังสื่อถึงความอบอุ่น ความรกัระหว่างคนกับแมวไดดี้ เพราะการ
สอดแทรกเนือ้หาที่มีเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเท่านั้นที่เขา้ใจ จะยิ่งเหมือนเป็นการสรา้งความเขา้ใจ
ร่วมกัน จนเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทกับกลุ่มเป้าหมายที่เขา้ใจในบางสิ่ง และชื่นชอบในบางสิ่ง
รว่มกนั ” (ธมลวรรณ มีสิทธิ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 

 
“ เคยพบเห็นแบรนด์อ่ืนออกสินค้าที่ เป็นเสือ้ลวดลายแมวเหมือนกันอยู่บ้าง แต่

ส่วนมากจะพบเห็นเป็นลายเหมือนจริงหรือลวดลายการต์ูนที่ เป็นแมวอย่างเดียว ไม่ได้มีการ
สอดแทรกธีมใดเป็นพิเศษ สิ่งนีถื้อว่าเป็นการออกแบบที่แตกต่างจากตลาด ” (ภูวิศร ์เลิศทวีวิทย์, 
การสื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 

 
“ ภาพรวมแนวคิดการออกแบบดูเขา้กันและเหมาะสมกับแบรนด์ดี  ลวดลายการ

ออกแบบในตวัอย่างเสือ้มีความน่ารกั และมีความทนัสมยั สามารถเขา้ถึงผูค้นไดไ้ม่ยาก” (กิตติวตั 
วสชุนนนัท,์ การสื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 
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1.2.5. ความบ่งบอกถึงคณุลกัษณะของสินคา้ตวัอย่าง ผ่านการออกแบบแบรนดบ์คุ 
ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นว่า  โดยสามารถแบ่งประเด็นออกมาเป็น 2 

ประเด็นคือ  
(1) ภายใน Brand book มีการเขียนรายละเอียดก ากบัไวทุ้กส่วน รวมไปถึง

ส่วนของขอ้มลูสินคา้ดว้ย มีรายละเอียดทัง้คณุสมบติัและแนวคิดในการ
ออกแบบ ซึ่งอ่านแลว้มีความรูส้กึเขา้ใจไดง้่าย 

(2) ภายใน Brand book มีการเขียนคุณสมบัติของผ้าที่มีความพิเศษไว้
ชดัเจน แต่ถา้ไม่ตัง้ใจอ่านอาจจะคิดว่าเป็นแค่เสือ้ลายแมวน่ารกั ๆ อาจ
ตอ้งเพิ่มการสื่อสารในเรื่องคณุสมบติัใหเ้ห็นเด่นชดัมากขึน้ 

โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้
 

ตาราง 20 สรุปขอ้คน้พบจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึเรื่องความบ่งบอกถึงคณุลกัษณะของสินคา้
ตวัอย่าง ผ่านการออกแบบแบรนดบ์คุ 
 

ขอ้ค าถาม ประเด็นขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

ความบ่งบอกถึงคณุลกัษณะของ
สินคา้ตวัอย่าง ผ่านการออกแบบแบ
รนดบ์คุ 

 

ภายใน Brand book มีการเขียน
รายละเอียดก ากบัไวท้กุสว่น รวม
ไปถึงส่วนของขอ้มลูสินคา้ดว้ย มี
รายละเอียดทัง้คณุสมบตัิและ
แนวคิดในการออกแบบ ซึง่อ่าน
แลว้มีความรูส้กึเขา้ใจไดง้า่ยแมจ้ะ
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายก็ตาม 

 

การเขยีนอธิบายไวช้ดัเจน แต่ถา้
เป็นผูท้ี่มองผ่าน ๆ อาจไม่ทนัเห็น
และไม่ทราบถึงคณุสมบตัิสินคา้  

อาจตอ้งมกีารออกแบบใหด้งึความ
สนใจในการอ่านรายละเอยีดสินคา้
เพิ่มขึน้ 

 
โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี 
 
“ ภายใน Brand book มีการเขียนรายละเอียดก ากับไวทุ้กส่วน รวมไปถึงส่วนของ

ขอ้มูลสินคา้ดว้ย มีรายละเอียดทัง้คุณสมบติัและแนวคิดในการออกแบบ ซึ่งอ่านแลว้มีความรูส้ึก
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เขา้ใจไดง้่ายแมจ้ะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายก็ตาม ” (เมธาวี เธียรเมธาวงศ์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 
พฤษภาคม 2564) 

 
“ มีการเขียนอธิบายถึงคุณลกัษณะพิเศษของสินคา้ไวภ้ายใน Brand book แลว้ ท า

ใหส้ามารถเขา้ใจไดง้่าย รวมถึงมีการอธิบายแนวคิดในการออกแบบเอาไว ้จึงสามารถทราบถึง
ขอ้มลูตัง้แต่ที่มาในการออกแบบ และคุณลกัษณะของสินคา้ไดเ้ป็นอย่างดี  ” (ธนกร พันธุนรากุล, 
การสื่อสารสว่นบคุคล, 30 พฤษภาคม 2564) 

 
“ มีการเขียนอธิบายไวช้ดัเจน แต่ถา้เป็นผูท้ี่มองผ่าน ๆ อาจไม่ทนัเห็นและไม่ทราบถึง

คณุสมบติัสินคา้ อาจตอ้งมีการออกแบบใหด้ึงความสนใจในการอ่านรายละเอียดสินคา้เพิ่มขึน้  ” 
(ธมลวรรณ มีสิทธิ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 

 
“ เมื่อไดดู้เนือ้หาภายใน Brand book ก็สามารถทราบถึงคณุสมบติัของผา้ที่มีความ

พิเศษท าให้ไม่ติด แต่ถ้าไม่ตั้งใจอ่านอาจจะคิดว่าเป็นแค่เสือ้ลายแมวน่ารกั ๆ อาจตอ้งเพิ่มการ
สื่อสารในเรื่องคุณสมบัติใหเ้ห็นเด่นชัดมากขึน้ ” (ภูวิศร ์เลิศทวีวิทย์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 31 
พฤษภาคม 2564) 

 
“ จากภาพรวมแนวคิดของการวางแผนแบรนด์ สามารถเขา้ใจไดอ้ย่างชัดเจนว่าตัว

แบรนด์ต้องการสื่อถึงเสือ้ผ้าแฟชั่นที่ไม่ติดขนสัตวเ์ลีย้ง เช่น แมว  ” (กิตติวัต วสุชนนันท์, การ
สื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 
 

1.2.6. ความเหมาะสมในการน าแบรนดไ์ปสรา้งจรงิ 
ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นว่า  โดยสามารถแบ่งประเด็นออกมาเป็น 2 

ประเด็นคือ  
(1) มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปสรา้งจริง อาจตอ้งไปส ารวจขอ้มูลเพิ่มเติม 

ส ารวจคู่แข่งในตลาด เพราะทาสแมวหรือเรื่องแมว ๆ เป็นหนึ่งในเรื่องที่
ผูค้นใหค้วามสนใจมาก 
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(2) มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปสรา้งจริง แต่ในอนาคตแนะน าว่าตอ้งเพิ่ม
สินคา้ประเภทอ่ืนไปดว้ย เพราะกลุ่มเปา้หมายนีม้ีลกัษณะนิสยัที่ชอบซือ้
ของใหแ้มวมากกว่าซือ้ใหต้วัเอง 

โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี ้
 

ตาราง 21 สรุปขอ้คน้พบจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึเรื่องความเหมาะสมในการน าแบรนดไ์ปสรา้ง
จรงิ 
 

ขอ้ค าถาม ประเด็นขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

ความเหมาะสมในการน าแบรนดไ์ป
สรา้งจรงิ 

โดยภาพรวมของการออกแบบคดิ
ว่ามคีวามเป็นไปไดใ้นการน ามา
สรา้งจรงิ 

ในส่วนของสินคา้เสือ้ที่เป็น
ลวดลายธีมมีมแมว อาจตอ้งศกึษา
เร่ืองลิขสิทธ์ิของการออกแบบ
สินคา้ก่อนน าไปใชจ้รงิก่อน หรือ
อาจออกแบบใหม่โดยวาดขึน้เอง
ทัง้หมด 

มีความเป็นไปได ้เนื่องจาก
ภาพรวมแนวคิดการออกแบบดเูขา้
กนัและเหมาะสมกบัแบรนดด์ี ลาย
การออกแบบในตวัอย่างเสือ้นา่รกั 
และมีความทนัสมยั คาดว่า
สามารถเขา้ถึงผูค้นไดไ้มย่าก 

ในอนาคตแนะน าว่าตอ้งเพิ่มสินคา้
ประเภทอื่นไปดว้ย เพราะ
กลุ่มเป้าหมายนีม้ีลกัษณะนิสยัที่
ชอบซือ้ของใหแ้มวมากกวา่ซือ้ให้
ตวัเองอยู่แลว้ กล่าวคือ ตอ้งมี
สินคา้ส าหรบัทัง้คนและแมว จะได้
มีทางเลือกส าหรบัลกูคา้มากขึน้ 

ความเป็นไปไดส้งู เพราะคนเลีย้ง
แมวมีปัญหาเรื่องขนแมวติดเสือ้
แน่นอน100% เสือ้ตวันีส้ามารถ
ช่วยไดถ้า้ผลิตใชง้านจรงิๆ คิดว่า
น่าจะเป็นท่ีตอ้งการในตลาด 

อาจตอ้งไปส ารวจขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ส ารวจคูแ่ข่งในตลาด เพราะทาส
แมวหรือเรื่องแมว ๆ เป็นหน่ึงใน
เรื่องที่ผูค้นใหค้วามสนใจมาก ยิง่
ในปัจจบุนัท่ีผูค้นอยู่แต่บา้นเพราะ 
work from home และนิยมเลีย้ง
สตัวก์นัมากขึน้ 

 

 
โดยมีรายละเอียดดงัที่รายงาน ดงัต่อไปนี 
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“ ส่วนตวัค่อนขา้งชอบแบรนดน์่ารกั ๆ แมว ๆ อยู่แลว้ โดยภาพรวมของการออกแบบ

คิดว่ามีความเป็นไปไดใ้นการน ามาสรา้งจริง แต่ในส่วนของสินคา้เสือ้ที่เป็นลวดลายธีมมีมแมว 
อาจตอ้งศึกษาเร่ืองลิขสิทธิ์ของการออกแบบสินคา้ก่อนน าไปใชจ้ริงก่อน หรืออาจออกแบบใหม่โดย
วาดขึน้เองทัง้หมด ” (เมธาวี เธียรเมธาวงศ,์ การสื่อสารสว่นบคุคล, 29 พฤษภาคม 2564) 

 
“ มีความเป็นไปได้ในการน าไปสรา้งจริง อาจตอ้งไปส ารวจขอ้มูลเพิ่มเติม ส ารวจ

คู่แข่งในตลาด เพราะทาสแมวหรือเรื่องแมว ๆ เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผูค้นให้ความสนใจมาก ยิ่งใน
ปัจจุบนัที่ผูค้นอยู่แต่บา้นเพราะ work from home และนิยมเลีย้งสตัวก์ันมากขึน้ จึงคิดว่ามีความ
เป็นไปไดใ้นการน าไปสรา้งจรงิ ” (ธนกร พนัธุนรากลุ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 30 พฤษภาคม 2564) 

 
“ มีความเป็นไปได้ในการน าไปสรา้งจริง แต่ในอนาคตแนะน าว่าต้องเพิ่มสินค้า

ประเภทอ่ืนไปดว้ย เพราะกลุม่เป้าหมายนีม้ีลกัษณะนิสยัที่ชอบซือ้ของใหแ้มวมากกว่าซือ้ใหต้วัเอง
อยู่แลว้ กลา่วคือ ตอ้งมีสินคา้ส าหรบัทัง้คนและแมว จะไดม้ีทางเลือกส าหรบัลกูคา้มากขึน้ ” (ธมลว
รรณ มีสิทธิ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 

 
“ มีความเป็นไปไดสู้ง เพราะคนเลีย้งแมวมีปัญหาเรื่องขนแมวติดเสือ้แน่นอน100% 

เสือ้ตัวนีส้ามารถช่วยไดถ้้าผลิตใชง้านจริงๆ คิดว่าน่าจะเป็นที่ตอ้งการในตลาด ” (ภูวิศร ์เลิศทวี
วิทย,์ การสื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 

 
“ มีความเป็นไปได ้เนื่องจากภาพรวมแนวคิดการออกแบบดเูขา้กนัและเหมาะสมกบั

แบรนดดี์ ลายการออกแบบในตวัอย่างเสือ้น่ารกั และมีความทนัสมยั คาดว่าสามารถเขา้ถึงผูค้นได้
ไม่ยาก ” (กิตติวตั วสชุนนนัท,์ การสื่อสารสว่นบคุคล, 31 พฤษภาคม 2564) 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูเ้ชี่ยวชาญด้านการออกแบบและดา้นการจัดการแบ

รนด์ จ านวน 5 คน ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ออกมาได้ว่า ในภาพรวมการออกแบบแบรนด์มีความ
เหมาะสมกบัอตัลกัษณแ์ละภาพลกัษณข์องแบรนดท์ี่ตัง้ไว ้มีการเลือกใชโ้ทนสี ฟอนต ์หรือลกัษณะ
ต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับสิ่งที่ผูว้ิจัยตอ้งการสื่อสาร การออกแบบสินคา้มีความแตกต่างจาก
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ตลาด และมีความเป็นไปได้ในการสรา้งหรือผลิตขึน้จริง  โดยจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
สามารถสรุปผลการวิเคราะหอ์อกมาได ้ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการสัมภาษณเ์ชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของประชากรไทย
ทีม่ีความสนใจในการเลีย้งแมวทีม่ีปัญหาเร่ืองขนสัตวต์ิดเสือ้ผ้า 

 
จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบและดา้นการจดัการแบรนด ์จ านวน 

5 คน จ านวน 5 คน พบว่า เป็นเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน ส่วนใหญ่อายุ 26-30 ปี จ านวน 
2 คน และอายุ 31-35 ปี จ านวน 2 คน รองลงมาคืออายุ 26-30 ปี จ านวน 1 คน ส่วนใหญ่ด ารง
อาชีพธุรกิจส่วนตัว 3 คน รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน/หา้งรา้น 2 คน ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000 บาท จ านวน 2 คน และ 30 ,001-35,000 บาท จ านวน 2 คน 
รองลงมาคือ 35,001-40,000 บาทจ านวน  1 คน มีอายใุนการท างานในดา้นการออกแบบและดา้น
การจดัการแบรนด(์ปี)โดยเฉลี่ย 7.6 ปี 

 
ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความบ่งบอกถึงอัตลักษณข์อง

แบรนด ์ผ่านการออกแบบแบรนดบ์ุค 
 
ตาราง 22 ผลการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญในประเด็นเรื่องความบ่งบอกถึงอตัลกัษณข์องแบรนด ์ผ่าน
การออกแบบแบรนดบ์ุค 
 

ขอ้เสนอแนะ จ านวน (คน) 
การออกแบบมีความเหมาะสมกบัความเป็นอตัลกัษณ ์
และภาพลกัษณข์องแบรนด ์ดว้ยการเลือกใชโ้ทนสีและ
ลกัษณะของลายเสน้ 

4 

การออกแบบดมูีความคลา้ยกบัเป็นองคก์รที่ไม่แสวงหา
ผลก าไร แต่ยงัสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณแ์ละภาพลกัษณ์
ของแบรนด ์

1 

รวม 5 
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จากการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบและการจดัการแบรนด ์จ านวน 5 คน 
พบว่า ความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่ การออกแบบมีความเหมาะสมกับความเป็นอัตลักษณ์ และ
ภาพลกัษณข์องแบรนด ์ดว้ยการเลือกใชโ้ทนสีและลกัษณะของลายเสน้ จ านวน 5 คน รองลงมาคือ 
การออกแบบดมูีความคลา้ยกบัเป็นองคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไร แต่ยงัสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณแ์ละ
ภาพลกัษณข์องแบรนด ์จ านวน 1 คน 

 
ตอนที่ 3 ผลการสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสวยงาม น่าดึงดูด และ

ตรงกับภาพลักษณข์องแบรนด ์ในการออกแบบแบรนดบ์ุค 
 
ตาราง 23 ผลการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญในประเด็นเรื่องความสวยงาม น่าดงึดดู และตรงกบั
ภาพลกัษณข์องแบรนด ์ในการออกแบบแบรนดบ์ุค 
 

ขอ้เสนอแนะ จ านวน (คน) 
การออกแบบมีความสวยงาม ดมูีความน่ารกั เหมาะสม
กบัภาพลกัษณข์องแบรนด ์แต่ลกัษณะการออกแบบดู
เอนเอียงไปทางกลุม่เปา้หมายเพศหญิงมากกว่า เพราะ
เนน้จากความน่ารกัในการออกแบบ 

2 

การออกแบบมีความสวยงาม เหมาะสมกบัภาพลกัษณ์
ของแบรนด ์แต่ในมมุมองของผูช้าย อยากจะใหเ้พิ่มเนน้
ย า้ถึงลกัษณะของความกวนของแมว 

1 

การออกแบบมีความสวยงาม เหมาะสมกบัภาพลกัษณ์
ของแบรนด ์เหมาะสมทัง้กบัเพศชายและหญิง 

2 

รวม 5 

 
จากการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบและการจดัการแบรนด ์จ านวน 5 คน 

พบว่า ความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่ การออกแบบมีความสวยงาม ดูมีความน่ารกั เหมาะสมกับ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ แต่ลักษณะการออกแบบดูเอนเอียงไปทางกลุ่มเป้าหมายเพศหญิง
มากกว่า เพราะเน้นจากความน่ารกัในการออกแบบ จ านวน 2 คน และ การออกแบบมีความ
สวยงาม เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ เหมาะสมทั้งกับเพศชายและหญิง จ านวน 2 คน 
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รองลงมาคือ การออกแบบมีความสวยงาม เหมาะสมกบัภาพลกัษณข์องแบรนด ์แต่ในมมุมองของ
ผูช้าย อยากจะใหเ้พิ่มเนน้ย า้ถึงลกัษณะของความกวนของแมว จ านวน 1 คน 
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ตอนที่ 4 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณเ์ฉพาะไม่ซ า้ใคร ในการออกแบบแบรนด ์

 
ตาราง 24 ผลการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญในประเด็นเรื่องความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะไม่ซ  า้
ใคร ในการออกแบบแบรนด ์
 

ขอ้เสนอแนะ จ านวน (คน) 
การออกแบบไม่ไดแ้ตกต่างจากแบรนดอ่ื์นมาก แต่
ลกัษณะในการออกแบบของผูว้ิจยัสามารถบ่งบอกถึง
ลกัษณะของแบรนดไ์ดดี้ และสามารถสื่อความหมาย
ออกมาไดเ้ขา้ใจง่าย 

3 

มีความแตกต่างในดา้นของสินคา้มากกว่าตวัแบรนด ์
เนื่องจากแบรนดท์ี่เก่ียวขอ้งกบัสตัวเ์ลีย้งยงัมีการ
ออกแบบแบรนดท์ี่คลา้ยคลงึกนั 

2 

รวม 5 

 
จากการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบและการจดัการแบรนด ์จ านวน 5 คน 

พบว่า ความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่ การออกแบบไม่ไดแ้ตกต่างจากแบรนดอ่ื์นมาก แต่ลกัษณะใน
การออกแบบของผูว้ิจัยสามารถบ่งบอกถึงลกัษณะของแบรนดไ์ดดี้ และสามารถสื่อความหมาย
ออกมาไดเ้ขา้ใจง่าย จ านวน 3 คน รองลงมาคือ มีความแตกต่างในดา้นของสินคา้มากกว่าตัวแบ
รนด ์เนื่องจากแบรนดท์ี่เก่ียวขอ้งกับสตัวเ์ลีย้งยังมีการออกแบบแบรนดท์ี่คลา้ยคลึงกัน จ านวน 2 
คน 

 
  



  120 

ตอนที่ 5 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมกับอัตลักษณ์
และภาพลักษณข์องแบรนด ์ในการออกแบบสินค้าตัวอย่าง 
 
ตาราง 25 ผลการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญในประเด็นเรื่องความเหมาะสมกบัอตัลกัษณแ์ละ
ภาพลกัษณข์องแบรนด ์ในการออกแบบสินคา้ตวัอย่าง 
 

ขอ้เสนอแนะ จ านวน (คน) 
ลายเสน้และการลงสีมีความสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์
ของแบรนดท์ี่ไดต้ัง้ไว ้มีการเลือกใชโ้ทนสีเดียวกนั ซึ่งเป็น
สีที่ใชใ้นแบรนด ์รวมถึงลายเสน้ที่ใชใ้นการสรา้งลวดลาย 
ก็ยงัเป็นลายเสน้เดียวกนัทัง้แบรนด ์

3 

การสอดแทรกธีมในการออกแบบมีความสอดคลอ้งกบั 
อตัลกัษณแ์ละภาพลกัษณข์องแบรนดท์ี่ตอ้งการสื่อสาร 
และมีความแตกต่างจากตลาดมาก 
 

2 

รวม 5 

 
จากการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบและการจดัการแบรนด ์จ านวน 5 คน 

พบว่า ความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่ ลายเสน้และการลงสีมีความสอดคลอ้งกับภาพลกัษณ์ของแบ
รนดท์ี่ไดต้ัง้ไว ้มีการเลือกใชโ้ทนสีเดียวกนั ซึ่งเป็นสีที่ใชใ้นแบรนด ์รวมถึงลายเสน้ที่ใชใ้นการสรา้ง
ลวดลาย ก็ยงัเป็นลายเสน้เดียวกันทัง้แบรนด์ จ านวน 3 คน รองลงมาคือ การสอดแทรกธีมในการ
ออกแบบมีความสอดคลอ้งกบัอตัลักษณแ์ละภาพลกัษณข์องแบรนดท์ี่ตอ้งการสื่อสาร และมีความ
แตกต่างจากตลาด จ านวน 2 คน 
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ตอนที่ 6 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความบ่งบอกถึงคุณลักษณะ
ของสินค้าตัวอย่าง ผ่านการออกแบบแบรนดบ์ุค 
 
ตาราง 26 ผลการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญในประเด็นเรื่องความบ่งบอกถึงคณุลกัษณะของสินคา้
ตวัอย่าง ผ่านการออกแบบแบรนดบ์คุ 
 

ขอ้เสนอแนะ จ านวน (คน) 
Brand book มีการเขียนรายละเอียดก ากบัไวท้กุสว่น 
รวมไปถึงสว่นของขอ้มลูสินคา้ดว้ย มีรายละเอียดทัง้
คณุสมบติัและแนวคิดในการออกแบบ ซึ่งอ่านแลว้มี
ความรูส้กึเขา้ใจไดง้่าย 

3 

Brand book มีการเขียนคณุสมบติัของผา้ที่มีความพิเศษ
ไวช้ดัเจน แต่ถา้ไม่ตัง้ใจอ่านอาจจะคิดว่าเป็นแค่เสือ้ลาย
แมวน่ารกั ๆ อาจตอ้งเพิ่มการสื่อสารในเรื่องคณุสมบติัให้
เห็นเด่นชดัมากขึน้ 
 

2 

รวม 5 

 
จากการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบและการจดัการแบรนด ์จ านวน 5 คน 

พบว่า ความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่ ภายใน Brand book มีการเขียนรายละเอียดก ากับไวทุ้กส่วน 
รวมไปถึงสว่นของขอ้มลูสินคา้ดว้ย มีรายละเอียดทัง้คณุสมบติัและแนวคิดในการออกแบบ ซึ่งอ่าน
แลว้มีความรูส้ึกเขา้ใจไดง้่าย จ านวน 3 คน รองลงมาคือ Brand book มีการเขียนคุณสมบติัของ
ผา้ที่มีความพิเศษไวช้ัดเจน แต่ถา้ไม่ตัง้ใจอ่านอาจจะคิดว่าเป็นแค่เสือ้ลายแมวน่ารกั ๆ อาจตอ้ง
เพิ่มการสื่อสารในเรื่องคณุสมบติัใหเ้ห็นเด่นชดัมากขึน้ จ านวน 2 คน 
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ตอนที่ 7 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมในการน าแบ
รนดไ์ปสร้างจริง 
 
ตาราง 27 ผลการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญในประเด็นเรื่องความเหมาะสมในการน าแบรนดไ์ปสรา้ง
จรงิ 
 

ขอ้เสนอแนะ จ านวน (คน) 
มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปสรา้งจรงิ อาจตอ้งไปส ารวจ
ขอ้มลูเพิ่มเติม ส ารวจคู่แข่งในตลาด เพราะทาสแมวหรือ
เรื่องแมว ๆ เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผูค้นใหค้วามสนใจมาก 

4 

มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปสรา้งจรงิ แต่ในอนาคต
แนะน าว่าตอ้งเพิ่มสินคา้ประเภทอ่ืนไปดว้ย เพราะ
กลุม่เปา้หมายนีม้ีลกัษณะนิสยัที่ชอบซือ้ของใหแ้มว
มากกว่าซือ้ใหต้วัเอง 

1 

รวม 5 

 
จากการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบและการจดัการแบรนด ์จ านวน 5 คน 

พบว่า ความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่  มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปสรา้งจริง อาจตอ้งไปส ารวจขอ้มลู
เพิ่มเติม ส ารวจคู่แข่งในตลาด เพราะทาสแมวหรือเรื่องแมว ๆ เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผูค้นใหค้วามสนใจ
มาก จ านวน 4 คน รองลงมาคือ มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปสรา้งจริง แต่ในอนาคตแนะน าว่า
ต้องเพิ่มสินค้าประเภทอ่ืนไปด้วย เพราะกลุ่มเป้าหมายนีม้ีลักษณะนิสัยที่ชอบซือ้ของให้แมว
มากกว่าซือ้ใหต้วัเอง จ านวน 1 คน 
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ตอนที ่7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ตาราง 28 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ขอ้เสนอแนะ จ านวน 

ควรเพิ่มสินคา้ประเภทอ่ืน เพราะกลุม่เปา้หมายนีม้ี
ลกัษณะนิสยัที่ชอบซือ้ของใหแ้มวมากกว่าซือ้ใหต้วัเอง 

3 

ควรเพิ่มการสื่อสารในเรื่องคณุสมบติัของสินคา้ใหเ้ห็น
เด่นชดัมากขึน้  

2 

ลกัษณะการออกแบบดเูอนเอียงไปทางกลุม่เปา้หมาย
เพศหญิงมากกว่า เพราะเนน้จากความน่ารกัในการ
ออกแบบ 

2 

อาจตอ้งศึกษาเร่ืองลิขสิทธิ์ของการออกแบบสินคา้ก่อน
น าไปใชจ้รงิก่อน หรืออาจออกแบบใหม่โดยวาดขึน้เอง
ทัง้หมด 

1 

ในมมุมองของผูช้าย อยากจะใหเ้พิ่มเนน้ย า้ถึงลกัษณะ
ของความกวนของแมว 

1 

รวม 9 

 
จากการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบและการจดัการแบรนด ์จ านวน 5 คน 

พบว่า ความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่ คือ ควรเพิ่มสินคา้ประเภทอ่ืน เพราะกลุ่มเป้าหมายนีม้ีลกัษณะ
นิสยัที่ชอบซือ้ของใหแ้มวมากกว่าซือ้ใหต้วัเอง จ านวน 3 ความคิดเห็น รองลงมาคือ ควรเพิ่มการ
สื่อสารในเรื่องคณุสมบติัของสินคา้ใหเ้ห็นเด่นชดัมากขึน้ จ านวน 2 ความคิดเห็น และ ลกัษณะการ
ออกแบบดูเอนเอียงไปทางกลุ่มเป้าหมายเพศหญิงมากกว่าเพราะเน้นจากความน่ารกัในการ
ออกแบบ จ านวน 2 ความคิดเห็น และสุดทา้ยคือ อาจตอ้งศึกษาเร่ืองลิขสิทธิ์ของการออกแบบ
สินคา้ก่อนน าไปใชจ้ริงก่อน หรืออาจออกแบบใหม่โดยวาดขึน้เองทัง้หมด จ านวน 1 ความคิดเห็น 
และ ในมุมมองของผูช้าย อยากจะให้เพิ่มเน้นย า้ถึงลักษณะของความกวนของแมว  จ านวน 1 
ความคิดเห็น 
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จากตารางการวิเคราะหข์า้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ในภาพรวมการออกแบบแบรนดบ์ุค
มีความเหมาะสมกบัอตัลกัษณแ์ละภาพลกัษณข์องแบรนดท์ี่ตัง้ไว ้มีการเลือกใชโ้ทนสี ฟอนต ์หรือ
ลักษณะต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับสิ่งที่ผูว้ิจัยต้องการสื่อสาร ในการออกแบบครัง้นีม้ีความ
แตกต่างทางตลาดที่เห็นไดช้ัดคือสินคา้ตัวอย่าง แต่ในการออกแบบแบรนดย์ังไม่ดูแตกต่างจาก
ตลาดมากเท่าที่ควร และการออกแบบแบรนดใ์นครัง้นีม้ีความเป็นไปไดใ้นการสรา้งหรือผลิตขึน้จริง 
โดยมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการออกแบบ คือ ควรเพิ่มสินคา้ประเภทอ่ืน เพราะกลุม่เปา้หมายนีม้ี
ลกัษณะนิสัยที่ชอบซือ้ของใหแ้มวมากกว่าซือ้ใหต้ัวเอง เนน้ย า้การสื่อสารในเรื่องคุณสมบัติของ
สินค้าให้เห็นเด่นชัดมากขึ ้น  และควรออกแบบให้มีความเป็น unisex มากขึ ้น เพื่ อเข้าหา
กลุ่มเป้าหมายไดท้ัง้เพศชายและหญิงใหไ้ดท้ัง้ 2 เพศ และสุดทา้ยคือ อาจตอ้งศึกษาเร่ืองลิขสิทธิ์

ของการออกแบบสินคา้ก่อนน าไปใชจ้รงิก่อน หรืออาจออกแบบใหม่โดยวาดขึน้เองทัง้หมด  
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเรื่อง การออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา: เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกั
แมวในประเทศไทย ครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ เพื่ อออกแบบตราสินค้าแฟชั่ นไทย 
กรณีศึกษา : เครื่องแต่งกายส าหรับคนรักแมวในประเทศไทย  และศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบตราสินคา้ โดยมีการศึกษากบักลุ่มเปา้หมายที่เป็นประชากรไทย ที่
มีความสนใจในการเลีย้งแมว และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการจัดการแบรนด์ ด้วย
เครื่องมือการสมัภาษณเ์ชิงลกึ โดยมีผลสรุปผลการวิจยั ดงันี ้
 

5.1. สรุปผลการวิจัย 
การด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลกึ โดยมุ่งเนน้ศึกษาความคิดเห็น

ของกลุม่เป้าหมายและผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อใชใ้นการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา: เครื่อง
แต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย โดยสามารถสรุปผลการวิจยัออกมาเป็น 4 หวัขอ้ ดงันี ้

 
5.1.1. ปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบตรา

สินคา้แฟชั่นไทย กรณีศกึษา: เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย 
5.1.2. แนวทางในดา้นการตลาดในการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา: 

เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย 
5.1.3. กระบวนการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา: เครื่องแต่งกายส าหรบั

คนรกัแมวในประเทศไทย 
5.1.4. การศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญ ที่มีต่อการออกแบบตราสินคา้แฟชั่น

ไทย กรณีศกึษา: เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย 
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5.1.1. ปัญหา อุปสรรค และความคิดเหน็ของกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบตรา
สินค้าแฟชั่นไทย กรณีศึกษา: เคร่ืองแต่งกายส าหรับคนรักแมวในประเทศไทย 

จากการศึกษาปัญหา อปุสรรค และความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบตรา
สินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา: เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย ผ่านการคน้ควา้
ขอ้มลูและการสมัภาษณเ์ชิงลกึ สามารถสรุปออกมาได ้ดงันี ้

5.1.1.1. ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา: เครื่อง

แต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย คือ ทางกลุม่เป้าหมายยงัคงมีปัญหาในดา้นของเนือ้ผา้ที่
ใชใ้นการผลิต เนื่องจากมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้นือ้ผา้ประเภทที่มีความลื่นเท่านัน้ เพราะผา้เหล่านี ้
สามารถป้องกันการติดขนของสตัวท์ี่ผูว้ิจัยตอ้งการออกแบบใหเ้ป็นลกัษณะพิเศษของสินคา้ เช่น 
ผา้ดาวกระจาย ผา้เมล็ดขา้วสาร ผา้ตาข่าย ผา้ไมโครเรียบ ผา้อะตอม ผา้บบัเบิล้ ผา้ฉลุ ผา้จูเล็ก 
ผา้มันเรียบ ผา้สายฝน ผา้สายฟ้า ผา้ลูกกอลฟ์ ผา้ซินเทรล  ผา้ทีซีสแปนเด็กซ ์และผา้เอ็นดูแรนซ ์ 
เป็นตน้ โดยเนือ้ผา้เหล่านีม้กัใชใ้นการผลิตเสือ้ผา้กีฬาเป็นหลกั และไม่ไดร้บัความนิยมเท่าเสือ้ผา้ที่
ใช้เนือ้ผ้าประเภทใยฝ้าย คอตตอน หรืออ่ืน ๆ  ที่มีในตลาด ซึ่งเนือ้ผ้าเป็นหนึ่งในการตัดสินใจ
ส าคญัในการเลือกซือ้สินคา้ของกลุม่เปา้หมาย 

 
5.1.1.2. ความคิดเหน็ของกลุ่มเป้าหมาย 
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับการออกแบบตราสินค้าแฟชั่ นไทย 

กรณีศกึษา: เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย จ านวน 5 คน พบว่า  
- ผลกระทบที่พบจากปัญหาเรื่องขนสัตว์เลีย้ง มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 

ผลกระทบจากปัญหาเรื่องขนสตัวเ์ลีย้งส่งผลในชีวิตประจ าวนัเรื่องความ
มั่นใจในตนเอง สง่ผลในชีวิตประจ าวนัเรื่องความเกรงใจที่มีต่อผูอ่ื้น และ
สง่ผลในชีวิตประจ าวนัทัง้ต่อตนเองและผูอ่ื้น  

- แนวทางในการแกไ้ขปัญหาเรื่องขนสตัวเ์ลีย้งติดตามเสือ้ผา้ มีทัง้หมด 3 
ดา้น ไดแ้ก่ เลือกใส่เสือ้ผา้ที่มีเนือ้ผา้ลกัษณะเป็นผิวลื่น เลือกใชอ้ปุกรณ์
ในการท าความสะอาดเสือ้ผา้ที่มีขนติด และ เลือกใส่เสือ้ผา้ที่มีสีเดียวกบั
ขนสตัวเ์ลีย้งที่เลีย้งอยู่ 

- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องขนสัตว์
ติดตามเสือ้ผา้แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ตอ้งการสิ่งที่ท าใหข้นสัตวไ์ม่
ติดตามเสือ้ผา้ตัง้แต่ตน้ เช่น สเปรยท์ี่ท าใหข้นสตัวไ์ม่ติด หรือเสือ้ผา้ที่มี
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เนือ้ผา้ที่ท าใหข้นสตัวติ์ดไดย้าก และตอ้งการอปุกรณท์ี่ท าใหส้ามารถเอา
ขนสตัวอ์อกจากเสือ้ผา้ไดง้่ายกว่าที่ใชอ้ยู่ หรือก็คือตอ้งมีความสามารถที่
ก าจดัไดง้่ายกว่าที่กลิง้ขนแบบกาว 

ความคิดเห็นของประชากรที่เลีย้งแมวแต่ไม่มีปัญหาเรื่องขนสตัวติ์ดเสือ้ผา้ จ านวน 2 
คน เก่ียวกับการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา: เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวใน
ประเทศไทย พบว่า  

- มีลกัษณะพฤติกรรมที่ท าใหปั้ญหาเรื่องขนสตัวไ์ม่ส่งผลต่อชีวิตประจ าวนั
ที่เห็นไดช้ดั 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การแยกพืน้ที่อาศยัของแมวกบัพืน้ที่ใชส้อย
ในการแต่งตัว หรือจัดเก็บเสื ้อผ้า และ การเลือกสวมใส่เสื ้อผ้าที่มี
ลกัษณะเป็นผิวลื่นเป็นประจ า 

จากผลการวิจัย ผูว้ิเคราะหจ์ึงเล็งเห็นว่า วิธีที่มีความเป็นไปไดใ้นการสรา้งขึน้จริง และ
สามารถใชไ้ดจ้ริงในการแกปั้ญหาคือ การออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย “เสือ้ผา้ป้องกนัขนแมวติด
เสือ้ ส  าหรบัคนรกัแมวโดยเฉพาะ” ซึ่งมีขอ้จ ากดัคือ จ าเป็นตอ้งใชว้สัดเุนือ้ผา้ที่มีลกัษณะเป็นผิวลื่น 
ที่ท าใหข้นสตัวติ์ดไดย้าก 

 
5.1.2. แนวทางในด้านการตลาดในการออกแบบตราสินค้าแฟชั่นไทย 

กรณีศึกษา: เคร่ืองแต่งกายส าหรับคนรักแมวในประเทศไทย 
แนวทางในดา้นการตลาดในการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา: เครื่องแต่ง

กายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ดา้น คือ 
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5.1.2.1. การวิเคราะห ์SWOT 
การวิเคราะห ์SWOT Analysis สามารถสรุปออกมาได ้ดงันี ้
 

ตาราง 29 การวิเคราะห ์SWOT Analysis ตราสินคา้นดุแมว 
 

จุดแข็ง (Strength) 
1.สินคา้สามารถท าใหข้นติดตามเสือ้ผา้ได้
นอ้ยลง มีการออกแบบโดยยึดลกูคา้เป็นจดุ
ศนูยก์ลาง (Customer-Centric)  
2.สามารถน าเสนอโฆษณาสินคา้และแบรนด์
แก่กลุ่มเปา้หมายไดโ้ดยตรง 
3.มีโครงสรา้งองคก์รที่เล็กสามารถตดัสินใจ
เรื่องตา่ง ๆ ในแบรนดไ์ดอ้ย่างรวดเรว็  
4.มีการก าหนดราคาโดยค านึงถึงความสามารถ
ในการซือ้ของกลุ่มเปา้หมาย 

จุดอ่อน (Weakness) 
1.เนือ้ผา้ที่ใชอ้าจไม่ไดร้บัความนยิมเทา่เนือ้ผา้
ประเภทอื่นที่เป็นท่ีนิยมในปัจจบุนั เช่น 
ผา้ค็อตตอน เนื่องจากมีขอ้จ ากดัในการเลือกใช้
เนือ้ผา้  
2.ไม่มีหนา้รา้นด าเนินงานต่าง ๆ ผ่านระบบ
ออนไลนเ์ท่านัน้  
3.ยงัมีสินคา้ไม่หลากหลายตามความตอ้งการ 
 

โอกาส (Opportunity) 
1.ปัจจบุนัผูค้นนิยมเลีย้งสตัวเ์ลีย้งเป็นเหมือน
ครอบครวัมากขึน้  
2.มีการซือ้ขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลนม์าก
ขึน้ เนื่องจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 
3. ผูค้นเลือกซือ้เสือ้ผา้ผ่านช่องทางออนไลน์
มากขึน้  
4.มีโครงการสนบัสนนุจากรฐับาลในดา้น
การเงินท่ีรณรงคใ์หผู้ค้นซือ้สินคา้มากขึน้ 

อุปสรรค (Threat) 
1.มีสินคา้ทดแทนมาก เช่น เสือ้ผา้กีฬา และชดุ
นอนซาติน 

2.เศรษฐกจิไม่ดี  
3. มีคู่แข่งทางออ้มมาก เช่น แบรนดสิ์นคา้
เสือ้ผา้กีฬา และแบรนดช์ดุนอนตา่ง ๆ เนื่องจาก
ใชเ้นือ้ผา้ชนิดคลา้ยกนั จึงท าใหสิ้นคา้สามารถ
ทดแทนได ้

 
5.1.2.1. การวิเคราะหค์ู่แข่ง (Competitor analysis) ประกอบไปด้วย 
สิ่งที่ผลกัดนัคู่แข่ง 
คู่แข่งพยายามเจาะกลุ่มทั้งกลุ่มคนรกัสัตวเ์ลีย้งและรกัในการวิ่ง เนื่องจากสินคา้ที่

น าเสนอเป็นเสือ้กีฬางานวิ่งที่มีลวดลายการออกแบบเป็นแมว นอกจากนีย้ังมีการโปรโมทสินคา้
เพิ่มเติมจากสินคา้หลัก เช่น การขายเป็นแพ็คเกจเสือ้+กระเป๋าผา้ เป็นตน้ และเนื่องจากเริ่มมี
คู่แข่งท ามากขึน้ในตลาด แต่ละแบรนดจ์ึงพยายามสรา้งเอกลกัษณเ์ฉพาะของลวดลายของตนเอง 
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ความสามารถของคู่แข่ง  
คู่แข่งมีการตั้งราคาโดยใชก้ลยุทธ์ Psychological Pricing ซึ่งเป็นการตั้งราคาแบบ

จิตวิทยา โดยลงทา้ยราคาดว้ยเลข 5 หรือ 9 โดยมีการน า Trend รกัสุขภาพมาใชใ้นการเลือกใช้
เนือ้ผา้เป็นองคป์ระกอบเพื่อผลิตเป็นเสือ้กีฬา เสือ้ผา้ออกก าลังกาย โดยใชก้ารออกแบบที่เจาะ
กลุ่มคนรักสัตว์ด้วยการออกแบบเป็นลวดลายแมว ในด้านของราคามีการออกแบบราคา
โดยประมาณตัง้แต่ 299 – 599 บาท/ชิน้ ในดา้นของการสื่อสารเพื่อการตลาด ไดม้ีการสื่อสารไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกใชภ้าษาพูดเฉพาะที่รูจ้ักกันในกลุ่มคนรกัแมว เช่น มนุด = มนุษย ์ หรือ 
ตาส = ทาสแมว เพื่อสรา้งความเป็นกนัเองใหก้บัผูร้บัสารใหม้ีความรูส้ึกว่าพูดคุยไดง้่าย สบายใจ 
และในการออกแบบลวดลายสว่นมากเป็นลายแมวแบบการต์นูลายเสน้ หรือเป็นแบบเสมือนจรงิ 
 

5.1.2.2. การวิเคราะหผ์ู้บริโภค (Consumer analysis) ประกอบไปด้วย 
สว่นประสมการตลาด (4Ps) สามารถสรุปออกมาได ้ดงันี ้
 

ตาราง 30 สว่นประสมการตลาด ตราสินคา้นุดแมว 
 

Product 
จดุเด่นคือความสามารถในการชว่ยลดปัญหาขนสตัว์
ติดตามเสือ้ผา้ เพื่อประหยดัเวลาในการท าความ
สะอาดเสือ้ผา้ โดยมีการออกแบบท่ีค านึงถึงความ
เหมาะสมในการสวมใส่ทัง้ในและนอกสถานท่ี 

Price 
ใชว้ธีิการตัง้ราคาแบบ Psychological Pricing การ
ตัง้ราคาแบบจิตวิทยา โดยลงทา้ยราคาดว้ยเลข 5 
หรือ 9 ผนวกรวมกบัส ารวจราคาของคู่แขง่ในตลาด 
กบัตน้ทนุในการผลิตเพื่อน ามาปรบัใหม้ีความ
เหมาะสม 

Place 
ขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลนเ์ท่านัน้ โดยมีการ
จดัตัง้เพจเฟซบุค๊ เป็นช่องทางในการโฆษณาหลกั 
และลงขายสินคา้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค และช่องทาง 
E-Commerce ต่าง ๆ เช่น Shopee ,Lazada เป็นตน้ 

Promotion 
น าเสนอ Promotion เปิดรา้นใหม่ โดยส่ือสารผ่าน
กลุ่มลกูคา้ในช่องทาง Facebook Group หรือ 
Facebook Page รวมถงึน าเสนอผ่าน Influencer ที่
เป็นท่ีรูจ้กัในการเลีย้งแมวในโลกออนไลน ์
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ลักษณะของผู้บริโภค (ด้านวัฒนธรรม สังคม ส่วนบุคคล จิตวิทยา) สามารถสรุป
ออกมาได ้ดงันี ้

 
ตาราง 31 ลกัษณะของผูบ้ริโภค ตราสินคา้นดุแมว 
 

ด้านวัฒนธรรม (Culture factors) 
ในลกัษณะของคนเลีย้งแมวที่เหน็โดนส่วนมาก จะถกู
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้ 
(1) เลีย้งแมวมานานในครอบครวั  
(2) เริ่มเลีย้งดว้ยตนเองหรือพรอ้มกบัคนรกัของตน  
โดยทัง้ 2 มีลกัษณะพฤติกรรมในการเลือกซือ้สินคา้
คลา้ยกนั คือ พฤติกรรมการเลือกซือ้สินคา้อื่น ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสตัวเ์ลีย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมี
รูปลกัษณท์ี่เหมือนกบัสตัวเ์ลีย้งของตนเอง ซึ่งพบว่า 
ในกรณีที่เป็นเพศหญิง มกัเลือกซือ้สินคา้แฟชั่น ไลฟ์
สไตล ์รวมไปถึงของเล่นแมว โดยเลือกซือ้ดว้ย
ความรูส้กึมากกว่าเหตผุล แต่ในกรณีที่เป็นเพศชาย 
มกัเลือกซือ้สินคา้ที่คิดวา่มคีวามจ าเป็นหรือมั่นใจว่า
จะไดใ้ชง้านอย่างแน่นอน 

ด้านสังคม (Social factors) 
ครอบครวั เพื่อน และสงัคมออนไลน ์โดยเฉพาะ 
Influencer ส่งผลกระทบอย่างมากในการเลือกซือ้
สินคา้ 

ด้านส่วนบุคคล (Personal factors) 
จากการส ารวจ โดยส่วนมากผูท้ี่มีก าลงัซือ้สินคา้นัน้
เป็นกลุ่มอายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป และมีฐานะปานกลาง 

ด้านจิตวิทยา (Psychological factors) 
ความเชื่อและทศันคติมีผลอย่างมากในการเลีย้งดู
และเลือกซือ้สินคา้เก่ียวกบัแมว ในปัจจบุนัเมื่อมี
เหตกุารณต์่าง ๆ เกดิขึน้ คนมกัผกูความเชื่อไปรวม
กบัการเลีย้งสตัว ์รวมไปถงึเทรนดต์่าง ๆ ยงัมีผลกบั
การเลือกซือ้สินคา้เก่ียวกบัแมวอกีดว้ย เช่น เทรนด์
การซือ้โอ่งเย็นใหส้ตัว ์เป็นตน้ 

 
กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค (Buyer’s decision process) 

- ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร ก ร ะ ตุ้ น (Need arousal or Problem 
recognition) ในขั้นตอนนี ้ กลุ่มเป้าหมายมักเริ่มด้วยการเห็นโฆษณา
หรือบอกต่อกันมาในกลุ่มสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความ
ตอ้งการในการซือ้ 
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- การแสวงหาข้อมูล (Information search) ในขั้นตอนนี ้กลุ่มเป้าหมาย
เริ่มแสวงหาข้อมูลทุกอย่างที่ เก่ียวข้องกับสินค้าที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น
คณุสมบติั ราคา การผลิต ยี่หอ้ รีวิว ฯ เพื่อน าไปสูก่ารประเมินทางเลือก 

- การประ เมิ นทางเลื อก  (Evaluation of alternatives) ในขั้น ตอนนี ้
กลุม่เป้าหมายไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มลูที่คน้ควา้ เพื่อท าการเปรียบเทียบ
ว่าสิ่งใดคุม้ค่าที่สุดในการที่จะเลือกซือ้สินคา้นัน้ ๆ โดยอาจเปรียบเทียบ
ทัง้จากคณุสมบติั ราคา และรีวิวมีผลอย่างมากในการเลือกซือ้สินคา้  

- การตัดสินใจซื ้อ (Purchase decision) ในขั้นตอนนี ้ กลุ่มเป้าหมาย
ค านึงถึงวิธีในการจ่ายเงินรวมถึงวิธีในการส่งสินคา้ เนื่องจากในปัจจุบนั
นิยมการซือ้สินคา้ผ่านช่องทางออนไลน ์เนื่องจากสามารถตามหาสินคา้
ที่ตอ้งการไดง้่าย และบางอย่างไม่สามารถหาไดจ้ากหนา้รา้นคา้ ซึ่งการ
บรกิารในการจ่ายเงินถือเป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกซือ้สินคา้ 

- พ ฤ ติ ก รรม หลั งก า รซื ้อ  (Post-purchase decision) ใน ขั้ น ต อน นี ้
กลุ่มเป้าหมายจะดถูึงบรกิารหลงัการขายที่ไดร้บัผ่านการรีวิว เช่น ความ
รบัผิดชอบต่อสินคา้ การสอนประกอบติดตัง้หรือวิธีใชง้าน รวมไปถึงการ
รบัประกันสินค้าหากมีการเสียหายอีกด้วย ซึ่งขั้นตอนนี ้ส่งผลต่อการ
สรา้งความภกัดีในแบรนดเ์ป็นอย่างมาก 

 
5.1.3. กระบวนการออกแบบตราสินค้าแฟชั่นไทย กรณีศึกษา: เคร่ืองแต่งกาย

ส าหรับคนรักแมวในประเทศไทย 
กระบวนการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา: เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกั

แมวในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกมาเป็นทัง้หมด 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
 

5.1.3.1. การออกแบบตราสินค้า (Brand design) ประกอบด้วย 
การก าหนดวิสยัทศันข์องตราสินคา้ (Brand vision) 
ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญในด้านของการรกัษามาตรฐานในด้านของการออกแบบ

สินคา้ โดยเนน้ในเรื่องของความมีจุดเด่นที่ชัดเจน เมื่อผูบ้ริโภคพบเห็นสามารถจดจ าตราสินคา้ได ้
โดยมีการออกแบบที่ยึดตามผูบ้รโิภคเป็นศนูยก์ลาง ภายใตอ้งคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ  
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- Brand Statement : เป็นเสือ้ผา้แฟชั่นที่มีคณุภาพที่ถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่ม
คนรกัแมวโดยเฉพาะ 

- Target Audience : เป็นกลุ่มลกูคา้ที่มีฐานะปานกลาง มีความสนใจในสตัว์
เลีย้งโดยเฉพาะแมว ชื่นชอบสงัคมหรือสื่อออนไลนท์ี่เก่ียวกบัแมวเป็นประจ า 

- Benefit : ตราสินคา้จะใชว้ัสดุคุณภาพดีในการออกแบบสินคา้ โดยยึดเน้น
ในประโยชนห์ลกัคือการท าใหข้นสตัวติ์ดเสือ้ผา้นอ้ยลง และเปิดรบัฟังความ
คิดเห็นของผูบ้รโิภคอยู่เสมอเพื่อปรบัปรุงคณุภาพสินคา้ 

- Finance & Strategic goal : ตอ้งการเขา้สู่ตลาดของกลุ่มแฟชั่นในด้านของ
คนรกัสัตวเ์ลีย้ง โดยรบัฟังขอ้คิดเห็นต่าง ๆ เพื่อครองใจผูบ้ริโภค และคอย
ตอบสนองดว้ยการออกสินคา้ใหม่ ๆ เพื่อรกัษาระดบัยอดขายในตลาด 

 
แก่นแทข้องตราสินคา้ (Brand essence) 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนด 3 ลกัษณะส าคญัที่บ่งบอกถึงความเป็นแก่นแทข้องตราสินคา้ไวว้่า  

- ความรูส้ึก (Sense) : ตอ้งการใหค้วามรูส้ึกของผูบ้ริโภคที่มีต่อตราสินคา้เป็น
ความรูส้ึกที่เป็นกันเอง เป็นเหมือนกันครอบครวัคนรกัแมวที่พรอ้มจะแชร์
ความน่ารกัของแมวใหท้ัง้โลกไดเ้ห็น 

- สญัลกัษณ์ (Symbol) : ในการออกแบบสญัลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น ฟ้อนต ์โลโก ้
ตอ้งการใหม้ีลกัษณะที่ดนู่ารกั นุ่มนิ่ม อิสระเหมือนกบัแมว และอบอุ่น 

- เรื่องราว (Story) : ใช้การน า Storytelling ในการบอกเล่าเรื่องราวของแมว
และทาสแมว อาจใชก้ารท าการต์ูนช่องเล็ก ๆ ที่แสดงออกถึงความสมัพันธ์
ระหว่างแมวและทาสแมวในชีวิตประจ าวนั 

 

ต าแหน่งของตราสินคา้ (Brand positioning) 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดต าแหน่งของตราสินคา้ไวว้่า เป็นเสือ้ผา้แฟชั่นที่มีการออกแบบที่ร่วม

สมัย ไม่ตกเทรนด ์ส าหรบักลุ่มคนรกัสัตวเ์ลีย้งโดยเฉพาะแมว โดยน าเสนอออกมาเป็นประเด็น
ทัง้หมด 3 ดา้น ดงันี ้

- จุดที่เราน าเสนอ : ในการออกแบบเราน าเสนอในมุมมองของคนรกัแมว ที่
ชอบสิ่งต่าง ๆ เก่ียวกบัแมวไม่ว่าจะเป็นค าคมฮา ๆ เก่ียวกบัแมว พฤติกรรม
ของแมวที่แปลก ความน่ารกัของแมว นอกจากนี ้ยังน าเสนอในเรื่องของ
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ผลประโยชน์ในการที่ขนสัตวจ์ะติดเสือ้ผ้าเราได้ยาก ซึ่งเป็นปัญหาอย่าง
ยาวนานในกลุม่คนเลีย้งแมว 

- จุดที่เราแตกต่างจากคู่แข่ง : ในการออกแบบลวดลายและสินคา้ต่าง ๆ จะ
ท ามาโดยอิงกบัประโยชนแ์ละความชอบจากกลุ่มผูร้กัสตัวเ์ลีย้งโดยเฉพาะ
แมวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั และวสัดทุี่ใชใ้นการออกแบบสินคา้จะใชผ้า้ที่
มีลกัษณะลื่นเท่านัน้  

- จดุที่ผูบ้รโิภคตอ้งการและไม่มีใครท ามาตอบสนองสิ่งนัน้ : น าเสนอเรื่องการ
ตอบสนองปัญหาของการขีเ้กียจก าจดัขนแมวออกจากเสือ้เป็นวตัถุประสงค์
หลกั โดยมีการออกแบบลวดลายที่ยึดผูบ้ริโภคเป็นศนูยก์ลาง 

 
คณุค่าและค ามั่นสญัญาของตราสินคา้ (Brand values & promise) 
ผู้วิจัยได้ให้คุณค่าและค ามั่นสัญญาของตราสินค้า ไว้ว่า “Cat Slave Rescuer“ 

(ผูช้่วยเหลือทาสแมว) เพื่อความสะดวกสบายขัน้สูงสุดของเหล่าทาสแมว เพื่อใหลู้กคา้เกิดความ
ประทบัใจและเกิดความพงึพอใจต่อตราสินคา้ ดงันี ้

- คณุค่าจากประโยชนใ์ชส้อย : มุ่งเนน้ความสามารถจากสินคา้โดยตรง ซึ่งก็
คือความสามารถในการปอ้งกนัขนสตัวติ์ดเสือ้ผา้ 

- คุณค่าในการสรา้งอารมณ์และความรูส้ึก : การสรา้งความสะดวกสบาย
ใหแ้ก่ผูส้วมใส ่สรา้งประสบการณก์ารสวมใสท่ี่ดีแก่ผูบ้รโิภค 

- คุณค่าที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์แห่งตน : เป็นการแสดงออกถึง
ความเป็นทาสแมวที่อยู่ในตวัตนของผูส้วมใส่ 

 

ภาพลกัษณแ์ละบคุลิกของตราสินคา้ (Brand personality & image) 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดภาพลกัษณแ์ละบคุลิกของตราสินคา้ไวว้่า มีการก าหนดใหต้ราสินคา้

มีบุคลิกของความจริงใจ (Sincerity) โดยมีการสื่อสารและน าเสนอกิจกรรมในรูปแบบเหมือนเป็น
ครอบครวั อบอุ่น ที่รกัแมวเหมือนกนั ไดแ้ชรส์ิ่งต่าง ๆ รว่มกนั 

 
5.1.3.2. การสร้างเอกลักษณต์ราสินค้า (Brand identity creation)  
ในขัน้ตอนการสรา้งเอกลักษณ์ตราสินคา้ มีการน าเสนอผ่านโลโก ้สโลแกน รวมถึง

ลีลาที่จะสื่อสารเพื่อให้ผู ้บริโภคหรือผู้ที่ เก่ียวข้องรับรูส้ารที่ต้องการสื่อ รวมทั้งเป็นการสร้าง
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ความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค จากการออกแบบเอกลักษณ์ตราสินค้าของผู้วิจัยไดม้ีการสรา้ง
เอกลกัษณใ์หก้บัตราสินคา้ ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

ชื่อ (Name) 
มีการออกแบบตัง้ชื่อตราสินคา้โดยใชช้ื่อว่า “นุดแมว” โดยมาจากค าว่า มนุษย ์ผสม

กบัค าว่า แมว ซึ่งค าว่า นุด มาจากค าเรียกชื่อของเจา้ของแมวในกลุ่มสงัคมคนรกัแมว โดยบางครัง้
อาจใชค้ าว่า “มนุด” และมีการย่อใหส้ัน้จนเหลือเพียงค าว่า “นุด” นั่นเอง ผูว้ิจัยจึงเลือกค าว่า นุด
แมว มาใชเ้ป็นชื่อของตราสินคา้ เนื่องจากตอ้งการแสดงออกถึงความเป็นมิตร ความคุน้เคย และ
ความเขา้ใจอนัดีเก่ียวกบัความสมัพนัธข์องกลุม่คนรกัแมว และยงัเป็นการแสดงออกถึงภาพลกัษณ์
และบคุลิกของตราสินคา้ที่ตอ้งการสื่อถึงความเป็นทาสแมวอีกดว้ย 

 
สโลแกน (Slogan) 
ได้เลือกใช้สโลแกนที่แสดงถึงสินค้าและมีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย คือ 

“ทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรบัทาสแมว” (The Best Choice for a Cat Lovers) ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
สินคา้ คือ เสือ้ผา้ที่ออกแบบมาส าหรบัการแกปั้ญหาเรื่องขนสตัวติ์ดเสือ้ผา้ของทาสแมวโดยเฉพาะ  

 
โลโก ้(Logo) 
ไดเ้ลือกใชก้ราฟฟิกของแมวและมนุษย ์ซึ่งสอดคลอ้งกับชื่อของตราสินคา้ คือ “นุด

แมว” โดยมีคอนเซ็ปตใ์นการออกแบบ คือ ตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงความรกั ความสมัพันธร์ะหว่าง
คนที่ เป็นเจ้าของแมวและตัวแมว โดยในการออกแบบ มีการออกแบบลักษณะของแมวให้มี
ลกัษณะเป็นท่าขดตวันอนของแมว ที่แสดงออกถึงความสบาย และความไวใ้จ โดยมีการออกแบบ
จากเดิมที่มีลกัษณะกลมเป็นลกัษณะแบบรูปหวัใจ (Heart) เพื่อแสดงออกถึงสญัญะเก่ียวกบัความ
รกั และในส่วนของคนที่มีท่าทางกอดกับแมวนั้นเพื่อเป็นการย า้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและกัน 
นอกจากนี ้การออกแบบตัวคนใหม้ีลกัษณะขนาดเล็กกว่าแมวนัน้ ผูว้ิจัยตอ้งการสื่อถึงความเป็น 
“ทาสแมว” ที่คนจะมีสถานะดอ้ยกว่าแมวนั่นเอง  

 
สี (Color) 
สีหลกัที่ใชใ้นตราสินคา้ (Primary Color) 
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มีการเลือกใชส้ีสม้ ด า และสีขาว เป็นสีหลกัที่ใชใ้นตราสินคา้ เนื่องจาก 3 สีนีเ้ป็นสี
ของ “แมว” ในประเทศไทย เช่น แมวสีสม้ แมวสีด า แมวสีขาว และแมวสามสี เป็นตน้ และเป็นการ
เลือกใชส้ีตามหลกัความเชื่อ โดยการเลือกใชส้ีตามหลกัความเชื่อมีความหมายดงันี ้

- สีสม้ : การฟ้ืนตวั พลงังาน และความผ่อนคลาย 
- สีด า : ความสงบ ความสมดลุ ซึ่งหากเป็นสีในแมวจะถือเป็นสีมงคลดา้นโชคลาภ 
- สีขาว : ความผ่อนคลาย ความสงบ 
สีรองที่ใชใ้นตราสินคา้ (Secondary Color) 
มีการเลือกใชส้ีน า้ตาล และสีเทา ซึ่งเป็นสีที่พบไดใ้นแมวสายพันธต่์างประเทศที่คน

ไทยนิยมเลีย้ง และเป็นการเลือกใชส้ีตามหลกัความเชื่อ โดยมีความหมายดงันี ้
- สีน า้ตาล : ความอบอุ่น ความมั่นคง 
- สีเทา : ความสงบนิ่งเหมือนสายน า้ ท าใหรู้ส้กึผ่อนคลาย 
 
น า้เสียง (Voice) 
เลือกใชน้ า้เสียงผูห้ญิงหรือผูช้ายที่มีลกัษณะเป็นกันเอง ขีเ้ล่น เนน้ความน่ารกัสดใส 

เพื่อแสดงออกถึงความเป็นมิตร ความเป็นกันเอง รวมไปถึงตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงการใช ้“เสียง
สอง” ซึ่งหมายถึง การใชเ้สียงโทนสงู โดยในกลุม่คนรกัแมวมกัมีพฤติกรรมเลือกใชเ้สียงโทนสงูเมื่อ
พดูคยุกบัแมว ผูว้ิจยัจึงตอ้งการใหน้ า้เสียงสามารถแสดงออกไดถ้ึงลกัษณะของความเป็นทาสแมว
อีกดว้ย 

 
5.1.3.3. การปฏิบัติการออกแบบสินค้า (Product design)  
น าเสนอขอ้มูลที่ไดจ้ากการออกแบบสินคา้และผลลพัธท์ี่ ไดจ้ากการออกแบบสินคา้

มาน าเสนอ โดยผ่านทางกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยไดน้ าขอ้ความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายที่ไดม้าใชใ้นการออกแบบและปรบัปรุงสินคา้ตัวอย่าง 
ซึ่งผูว้ิจยัไดเ้รียบเรียงการน าเสนอขอ้มลู ดงันี ้

 
การออกแบบสินคา้ตวัอย่าง (Prototype Product)  
ผู้วิจัยได้ออกแบบมาทั้งหมด 3 ชิ ้น ซึ่งเป็นเสื ้อผ้าที่ออกแบบลวดลายตามธีม 

(Theme) ในการออกแบบ ซึ่งมีแนวคิดในการแบ่งธีมโดยสกัดความชอบและลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแมวออกมาเป็นลวดลายบนเสือ้ผา้ โดยในการออกแบบไดเ้ลือกใชส้ีพืน้ของ



  136 

เสือ้เป็นสีขาว เนื่องจากการเก็บข้อมูล พบว่า เป็นสีพื ้นที่กลุ่มคนรักแมวนิยมใส่มากที่สุด ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัปัญหาเรื่องขนแมวติดตามเสือ้ผา้ เรื่องจากขนแมวสว่นใหญ่ในประเทศไทย การเลือก
ใสเ่สือ้สีขาวสามารถพรางขนที่ติดเสือ้ผา้ไดดี้ โดยมีลกัษณะและแนวคิดในการออกแบบ ดงันี ้

ชิน้งานที่ 1 ธีม “วิถีทาส(แมว)” : มีแนวคิดการออกแบบมาจากวิถีชีวิตประจ าวนัของ
ผูเ้ลีย้งแมว ที่มีต่อแมวในชีวิตประจ าวนั โดยการออกแบบลวดลายนี ้เป็นภาพที่แมวน าอุง้มือมาจบั
ที่ศีรษะของคน พรอ้มกบัคนที่ก าลงัพนมมือไหวแ้มวอยู่ มีความหมายว่า เป็นการรบัพร ค าอวยพร
จากแมวก่อนออกไปท างานหรือก่อนการท าสิ่งต่าง ๆ 

ชิ ้นงานที่  2 ธีม  “มีมแมว” : มีการออกแบบโดยสกัดมาจากความชอบของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อมีม ซึ่งเป็นภาพตลกๆของแมว จึงเลือกหยิบมีมที่เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งมา
วาดใหม่เป็นลายเสือ้ ภาพนีเ้ลือกออกแบบเป็นลายเสน้แบบไม่ลงสี เนื่องจากอยากใหด้มูีความมินิ
มอล และภาพตน้แบบเป็นแมวสีขาวการวาดเป็นลายเสน้ท าใหส้ามารถดไูดอ้ย่างสบายตามากกว่า 

ชิน้งานที่ 3 ธีม “วีรกรรมของแมว” : มีการออกแบบโดยสกัดมาจากความชอบและ
ลกัษณะนิสยัของความเป็นแมว โดยลวดลายนีไ้ดน้ าลกัษณะนิสยัของแมวที่มกัไม่ชอบของที่ผูเ้ลีย้ง
ซื ้อมา แต่กลับชอบกล่องพัสดุที่ ใช้ขนส่งมากกว่า ซึ่งทาสแมวทุกคนเข้าใจและส่วนใหญ่มี
ประสบการณเ์กิดขึน้กบัตวัแทบทกุคน 

 
การสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการสนทนากลุ่มเก่ียวกับการออกแบบสินค้าตัวอย่าง 

(Prototype Product) โดยแบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้ ดงันี ้
1. เนือ้ผา้ที่ใชใ้นการผลิต : มีลกัษณะนิ่ม สวมใสส่บาย สามารถระบายเหงื่อไดดี้ โดย

ลกัษณะเหล่านีพ้บไดใ้นเนือ้ผา้ชนิดต่าง ๆ ดงันี ้ผา้ดาวกระจาย ผา้เมล็ดขา้วสาร ผา้ตาข่าย ผา้ไม
โครเรียบ ผา้อะตอม ผา้บบัเบิล้ ผา้ฉล ุผา้จูเล็ก ผา้มนัเรียบ ผา้สายฝน ผา้สายฟ้า ผา้ลกูกอลฟ์ ผา้
ซินเทรล ผา้ทีซีสแปนเด็กซ ์และผา้เอ็นดแูรนซ ์ เป็นตน้ 

2. การออกแบบลวดลายของสินคา้ตัวอย่าง : ควรออกแบบลวดลายที่สามารถสื่อ
ความหมายที่เขา้ใจ การออกแบบที่สื่อถึงลกัษณะนิสยัของแมวไดร้บัความสนใจเป็นอย่างดี และสี
พืน้ของเสือ้ควรเป็นสีขาว ด า เพราะสามารถแต่งตัวไดง้่าย นอกจากนี ้การออกแบบลวดลายอาจ
ค านึงถึงเรื่องของขนาดและต าแหน่งของลวดลายบนเสือ้ เนื่องจากบางคนอาจมีขนาดหนา้อกใหญ่ 
เมื่อใสแ่ลว้อาจมองเห็นลวดลายไดไ้ม่ชดั 
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3. ความเหมาะสมในการสวมใส่ในชีวิตประจ าวนั : สามารถสวมใส่ไดทุ้กโอกาส ไม่
ว่าจะเป็นการสวมใส่อยู่บา้น ออกไปท างาน หรือออกไปเที่ยว เพราะเนื่องจากมีการออกแบบที่
เรียบง่าย และดสูภุาพ  

4. มุมมองดา้นราคาของสินคา้ : กลุ่มเป้าหมายมีก าลังซือ้ส่วนใหญ่อยู่ที่  200-300 
บาท/ตวั และมีงบประมาณไม่เกิน 500 บาท/ตวั โดยประมาณ ทัง้นีค้วรค านึงถึงตน้ทุนเรื่องเนือ้ผา้
ก่อนตัดสินใจตัง้ราคาของสินคา้ มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมคือ อาจมีการจดัท าโปรโมชั่นขายเป็นเซ็ต
หลายชิน้ เนื่องจากความคิดเห็นส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าอาจมีการเลือกซือ้มากกว่า 1 ตัว/ครัง้ 
การจดัโปรโมชั่นขายเป็นชดุอาจเป็นการสง่เสรมิการขายที่ดี 

 
5.1.3.4. การออกแบบ Brand Book ตราสินค้าเพ่ือน าเสนอผลงาน 
ไดอ้อกแบบโดยน าอตัลกัษณข์องตราสินคา้มาใชใ้นการออกแบบ โดยมีการเลือกใช้

โทนสี รูปลกัษณ ์ใหม้ีความเหมาะสมกบัอตัลกัษณแ์ละภาพลกัษณบ์ุคลิกของตราสินคา้มากที่สุด 
รวมถึงไดม้ีการอธิบายถึงที่มาของตราสินคา้ ชื่อ สี ฟ้อนต ์โลโก ้การน าโลโกไ้ปใช ้และไดร้วบรวม
สินคา้ตัวอย่างที่ไดอ้อกแบบพรอ้มอธิบายแนวคิดในการออกแบบก ากบัในแต่ละขัน้ตอน โดยภาพ
พืน้หลงัของ Brand Book มีแนวคิดหลกัคือ ตอ้งการแสดงออกถึงความเป็น “แมว” ในทุกหนา้ โดย
มีการน าส่วนต่าง ๆ ของแมวไม่ว่าจะเป็น ส่วนหัว ส่วนตัว ส่วนขา ส่วนหาง ฯ มาใชใ้นแต่ละหน้า 
เมื่อทุกหนา้บรรจบกันจะมีรูปลกัษณอ์อกมาเป็นแมว 1 ตัว โดย Brand Book ที่ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบ 
โดยมีลกัษณะภาพรวม ดงันี ้

1. ปกหนา้ - ปกหลงั 
ในการออกแบบปกหนา้และปกหลงัโดยเป็นภาพของแมวสีสม้ ซึ่งแสดงถึงอตัลกัษณ์

ของตราสินคา้ ซึ่งตัวแมวสม้ไดถู้กน าไปใชท้ัง้การออกแบบโลโก้ ฟ้อนต ์และโทนสีของตราสินคา้ 
ผูว้ิจัยจึงเลือกออกแบบหนา้ปกของ Brand Book เป็นภาพของเหล่าแมวสีสม้ก าลงัเดินอยู่ และน
ส่วนของปกหลงัจะมีความต่อเนื่องจากปกหนา้ ซึ่งเป็นภาพส่วนหลงัของแมว ผูว้ิจยัตอ้งการสื่อว่า 
เนือ้หาและเรื่องราวภายในตราสินคา้ ทุกส่วนนั้นเก่ียวขอ้งกับตัวแมวตัง้แต่ตน้น า้ไปยังปลายน า้ 
เหมือนกบัเราไดเ้ขา้ไปในตวัตนของแมวนั่นเอง 

2. Background (Concept & Idea) 
ในการออกแบบหนา้ที่ 1 ภาพพืน้หลงัสว่นแรกจะเป็น “สว่นหวั” ของแมว ที่แสดงออก

ถึงจุดเริ่มตน้ของภาพลกัษณแ์รกที่เรามองไปที่ตวัแมว โดยมีการอธิบายถึงเรื่องราว และไอเดียใน
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การออกแบบแบรนดไ์วว้่า “นุดแมว” เป็นแบรนดแ์ฟชั่นไทยที่ออกแบบมาในคอนเซ็ปตข์องความ
เป็นทาสแมว ความรกั และความสมัพนัธร์ะหว่างแมวและผูเ้ลีย้ง 

3. Name & Tagline 
ในการออกแบบหน้าที่  2 ภาพพื ้นหลังจะเป็น “ส่วนตัวด้านบน” ของแมว โดย

แสดงออกถึงจุดเชื่อมต่อจากจุดเริ่มตน้ โดยชื่อ “นุดแมว” มาจากการผสมค าระหว่างค าว่า นุด+
แมว โดยค าว่า นุด มาจากค าเรียกของสงัคมคนรกัแมวที่ใชเ้รียก มนุษย ์ที่อยู่กับแมว โดยใชก้าร
เรียกเป็นเสียงสัน้จาก มนุษย ์เป็นค าว่า นุด แทน โดยมีความหมายว่าเป็นเสียงที่แมวเป็นผูพู้ดใน
บทสนทนา และในส่วนของสโลแกน (Tagline) ผูว้ิจยัไดใ้ชส้โลแกนไวว้่า “ทางเลือกที่ดีที่สดุส าหรบั
ทาสแมว” (The Best Choice for a at Lovers) ที่ตอ้งการสื่อใหเ้ห็นถึง การเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
ส าหรบัผูเ้ลีย้งแมว และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสินคา้ตน้แบบ 

4. Target Audience 
ในการออกแบบหนา้ที่ 3 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “สว่นตวัดา้นลา่ง” ของแมว โดยจุดนีใ้น

ความหมายของแมวแสดงออกถึงจุดส าคญัของแมวที่ท าใหแ้มวรูส้ึกผ่อนคลาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
หลกัของนดุแมว คือ ประชากรที่มีความสนใจ ความชอบในตวัแมว เลีย้งแมว โดยไม่จ ากดัอายแุละ
เพศของกลุม่เปา้หมาย และมีความสนใจในดา้นเครื่องแต่งกาย ชอบสินคา้ที่มีลวดลายหรือมีความ
เก่ียวขอ้งกบัแมว และเขา้ถึงเนือ้หาเก่ียวกบัแมวเป็นประจ า และมีฐานะปานกลาง 

5. Logo 
ในการออกแบบหนา้ที่ 4 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “ส่วนหางตอนตน้” ของแมว โดยจุดนีใ้น

ความหมายของแมวแสดงออกถึงจุดที่เชื่อมต่อทุกสิ่งของแมว ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับสมองของ
แมวโดยตรง จึงเลือกใชจุ้ดนีใ้นการแสดงออกถึงโลโก ้ที่แสดงถึงความเป็นอตัลกัษณข์องตราสินคา้
ไดเ้ป็นอย่างดี 

6. Logo Variables 
ในการออกแบบหนา้ที่ 5 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “ส่วนหางตอนปลาย” ของแมว โดยจุด

นีใ้นความหมายของแมวแสดงออกถึงจดุที่สามารถแสดงออกถึงความคิดของแมวไดม้ากที่สดุและ
เป็นจุดที่เชื่อมต่อกับส่วนหางตอนตน้ ผูว้ิจัยจึงเลือกใชใ้นการน าเสนอลกัษณะของโลโกใ้นโทนสี
ต่าง ๆ เช่น สีพืน้หลงัด า โทนสีเทา โทนสีขาว โทนขาว/ด า และสีอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

7. Logo Timelines 
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ในการออกแบบหน้าที่ 6 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “ส่วนขาดา้นหนา้” ของแมว ซึ่งผูว้ิจัย
ตอ้งการแสดงออกถึงความเป็นกา้วแรกเริ่มในการออกแบบ โดยน าเสนอการออกแบบโลโกต้ัง้แต่ด
ราฟออกแบบตวัแรก ภายใตค้อนเซ็ปต ์“ความรกัของ(ทาส)แมว”  

8. Logo Don’t 
ในการออกแบบหน้าที่ 7 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “ส่วนขาดา้นหลัง” ของแมว ซึ่งผูว้ิจัย

ตอ้งการแสดงออกถึงข้อปกปิด หรือขอ้ห้ามในการใช้งานโลโก้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ผู ้วิจัยได้
ก าหนดไว ้

9. Brand Colors 
ในการออกแบบหนา้ที่ 8 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “สว่นขาหลงัดา้นหนา้” ของแมว ซึ่งเป็น

สว่นที่เป็นกลา้มเนือ้หลกัในการพุ่งตวัหรือกา้วเดินของแมว จึงเลือกใชส้ว่นนีม้าใชใ้นการน าเสนอ สี
ของตราสินคา้ ที่มีความส าคญัและครอบคลมุถึงโทนสีของตราสินคา้ 

10. Brand Fonts 
ในการออกแบบหนา้ที่ 9 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “สว่นขาหลงัดา้นหลงั” ของแมว ซึ่งเป็น

จุดค า้ยนัของแมว จึงเลือกใชใ้นการน าเสนอฟอนตอ์ักษรของแบรนด ์ซึ่งเป็นจุดสื่อสารส าคัญของ
แบรนด ์

11. Brand Product 1 
ในการออกแบบหนา้ที่ 10 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “ตวัแมว” โดยเป็นการน าเสนอสินคา้

ตน้แบบคือ เสือ้ผา้ไม่ติดขนสตัว ์ในลายที่ 1 ไดอ้อกแบบจากธีมวิถีทาส โดยสกดัมาจากความชอบ
และวิถีการใชช้ีวิตประจ าวันร่วมกับแมวของกลุ่มเป้าหมาย โดยลายนีเ้ป็นภาพที่แมวน าอุง้มือมา
จบัที่หวัของคน พรอ้มกบัคนที่ไหวแ้มวอยู่ โดยภาพนีม้ีความหมายว่าเป็นการรบัพร ค าอวยพรจาก
แมวก่อนออกไปท างานหรือท าสิ่งต่าง ๆ (เนื่องจากในวิถีทาสแมวนัน้ จะใหค่้าว่าแมวอยู่สงูกว่าเรา
ที่เป็นทาส) 

12. Brand Product 2 
ในการออกแบบหนา้ที่ 11 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “ตวัแมว” โดยเป็นการน าเสนอสินคา้

ตน้แบบคือ เสือ้ผา้ไม่ติดขนสตัว ์ในลายที่ 2 ไดอ้อกแบบจากธีมมีมแมว โดยสกดัมาจากความชอบ
ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อมีม(ภาพตลกลอ้เลียน) จึงเลือกหยิบมีมที่เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งมาวาด
ใหม่เป็นลายเสือ้ โดยภาพนีไ้ดอ้อกแบบเป็นลายเสน้แบบไม่ลงสี เนื่องจากอยากใหดู้มีความมินิ
มอล และตวัตน้แบบเป็นแมวสีขาว ดงันัน้การวาดเป็นลายเสน้นัน้จะท าใหรู้ส้กึสบายตามากกว่า 

13. Brand Product 3 
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ในการออกแบบหนา้ที่ 12 ภาพพืน้หลงัจะเป็น “ตวัแมว” โดยเป็นการน าเสนอสินคา้
ตน้แบบคือ เสือ้ผา้ไม่ติดขนสตัว ์ในลายที่ 3 ไดอ้อกแบบจากธีมความเป็นแมว / วีรกรรมของแมว 
โดยสกดัมาจากความชอบและลกัษณะนิสยัของความเป็นแมว โดยลายนีส้กดัมาจากนิสยัของแมว
ที่มกัไม่ชอบของที่ซือ้มาแต่กลบัชอบกล่องพสัด(ุฟรี)ที่ใชข้นส่งมามากกว่า ซึ่งทาสแมวทุกคนเขา้ใจ
และส่วนใหญ่มีประสบการณ์เกิดขึน้กบัตัวแทบทุกคนที่เลีย้งแมว จนท าใหเ้ป็นหนึ่งในเรื่องตลกที่
เกิดขึน้ และเกิดการแชรก์นับ่อยๆในกลุม่คนรกัแมว 

 
5.1.4. การศึกษาความคิดเหน็จากผู้เชี่ยวชาญ ทีม่ีต่อการออกแบบตราสินค้า

แฟชั่นไทย กรณีศึกษา: เคร่ืองแต่งกายส าหรับคนรักแมวในประเทศไทย 
จากการศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ที่มีต่อการออกแบบตราสินคา้

แฟชั่นไทย กรณีศกึษา: เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย พบว่า  
 

5.1.4.1. ประเด็นด้านความบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์ ผ่านการ
ออกแบบแบรนดบ์ุค 

การออกแบบมีความเหมาะสมกบัความเป็นอตัลกัษณ ์และภาพลกัษณข์องแบรนด ์ดว้ย
การเลือกใช้โทนสีและลักษณะของลายเส้น การออกแบบดูมีความคล้ายกับเป็นองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลก าไร แต่ยงัสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณแ์ละภาพลกัษณข์องแบรนด ์ 

 
5.1.4.2. ประเด็นด้านความสวยงาม น่าดึงดูด และตรงกับภาพลักษณข์องแบ

รนด ์ในการออกแบบแบรนดบ์ุค 
การออกแบบมีความสวยงาม ดูมีความน่ารกั เหมาะสมกับภาพลกัษณ์ของแบรนด ์แต่

ลกัษณะการออกแบบดเูอนเอียงไปทางกลุม่เปา้หมายเพศหญิงมากกว่า เพราะเนน้จากความน่ารกั
ในการออกแบบ เหมาะสมทัง้กบัเพศชายและหญิง ส่วนในมุมมองของผูช้าย มีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม
ว่าอยากจะใหเ้พิ่มเนน้ย า้ถึงลกัษณะของความกวนของแมว 

 
5.1.4.3. ประเด็นด้านความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่ซ ้าใคร ในการ

ออกแบบแบรนด ์
การออกแบบไม่ไดแ้ตกต่างจากแบรนดอ่ื์นมาก แต่ลักษณะในการออกแบบของผูว้ิจัย

สามารถบ่งบอกถึงลักษณะของแบรนดไ์ดดี้ และสามารถสื่อความหมายออกมาไดเ้ขา้ใจง่าย มี
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ความแตกต่างในดา้นของสินคา้มากกว่าตวัแบรนด ์เนื่องจากแบรนดท์ี่เก่ียวขอ้งกับสตัวเ์ลีย้งยงัมี
การออกแบบแบรนดท์ี่คลา้ยคลงึกนั 

 
5.1.4.4. ประเด็นด้านความเหมาะสมกับอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของแบ

รนด ์ในการออกแบบสินค้าตัวอย่าง   
ลายเส้นและการลงสีมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ ได้ตั้งไว้ มีการ

เลือกใชโ้ทนสีเดียวกัน ซึ่งเป็นสีที่ใชใ้นแบรนด ์รวมถึงลายเสน้ที่ใชใ้นการสรา้งลวดลาย ก็ยังเป็น
ลายเสน้เดียวกนัทัง้แบรนด ์การสอดแทรกธีมในการออกแบบมีความสอดคลอ้งกับอตัลกัษณแ์ละ
ภาพลกัษณข์องแบรนดท์ี่ตอ้งการสื่อสาร และมีความแตกต่างจากตลาด 

 
5.1.4.4. ประเด็นด้านความบ่งบอกถึงคุณลักษณะของสินค้าตัวอย่าง ผ่านการ

ออกแบบแบรนดบ์ุค 
ภายใน Brand book มีการเขียนรายละเอียดก ากับไวทุ้กส่วน รวมไปถึงส่วนของขอ้มูล

สินคา้ดว้ย มีรายละเอียดทัง้คณุสมบติัและแนวคิดในการออกแบบ ซึ่งอ่านแลว้มีความรูส้กึเขา้ใจได้
ง่าย แต่ถา้ไม่ตัง้ใจอ่านอาจจะคิดว่าเป็นแค่เสือ้ลายแมวน่ารกั ๆ อาจตอ้งเพิ่มการสื่อสารในเรื่อง
คณุสมบติัใหเ้ห็นเด่นชดัมากขึน้ 

 
5.1.4.5. ประเด็นด้านความเป็นไปได้ในการน าแบรนดไ์ปสร้างจริง 

มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปสรา้งจริง อาจตอ้งไปส ารวจขอ้มูลเพิ่มเติม ส ารวจคู่แข่งใน
ตลาด เพราะทาสแมวหรือเรื่องแมว ๆ เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผูค้นใหค้วามสนใจ 

 
5.1.4.6. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ควรเพิ่มสินคา้ประเภทอ่ืน เพราะกลุ่มเป้าหมายนีม้ีลักษณะนิสัยที่ชอบซือ้ของใหแ้มว
มากกว่าซื ้อให้ตัวเอง ควรเพิ่มการสื่อสารในเรื่องคุณสมบัติของสินค้าให้เห็นเด่นชัดมากขึน้ 
ลกัษณะการออกแบบดเูอนเอียงไปทางกลุ่มเป้าหมายเพศหญิงมากกว่าเพราะเนน้จากความน่ารกั
ในการออกแบบ โดยในมมุมองของผูช้าย อยากจะใหเ้พิ่มเนน้ย า้ถึงลกัษณะของความกวนของแมว 
และสดุทา้ยคือ อาจตอ้งศึกษาเร่ืองลิขสิทธิ์ของการออกแบบสินคา้ก่อนน าไปใชจ้ริงก่อน หรืออาจ
ออกแบบใหม่โดยวาดขึน้เองทัง้หมด  
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5.2. อภปิรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง “การออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา  เครื่องแต่งกายส าหรบั

คนรกัแมวในประเทศไทย” ผูว้ิจัยไดอ้ภิปรายผลประเด็นส าคัญ ภายใตว้ัตถุประสงคก์ารวิจัย คือ 
เพื่อออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย 
และศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มี ต่อการออกแบบตราสินค้า โดยมีการศึกษากับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชากรไทย ที่มีความสนใจในการเลีย้งแมว และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบและการจัดการแบรนด์ ด้วยเครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีผลการอภิปลาย
ผลการวิจยั ดงันี ้

 
5.2.1. การออกแบบตราสินค้าแฟชั่นไทย กรณีศึกษา : เคร่ืองแต่งกายส าหรับคน

รักแมวในประเทศไทย 
ในการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา  เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวใน

ประเทศไทย ไดใ้ชแ้นวคิดกระบวนการสรา้งตราสินค้าของ ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ในการ
ออกแบบตราสินคา้ โดยการพิจารณาจากผลการศกึษา สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 

ในประเด็นเก่ียวกับการระบุกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค โดยใชก้ารประเมินตนเองเบือ้งตน้ว่ามีจุดใดที่ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
กับคู่แข่ง และวิเคราะห์แก้ไขจุดอ่อนของตนเองเพื่อให้กลายเป็นจุดแข็งของตราสินค้า มีการ
วิเคราะหค์ู่แข่ง จากการศกึษาศกัยภาพและความสามารถของคู่แข่ง ว่ามีความสามารถอยู่ในระดบั
ใด เพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน และมีการศึกษาผูบ้ริโภคของตราสินคา้ ถึงความชอบ 
ความสามารถในการซือ้ โดยการส ารวจและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อน าขอ้มูลที่ได้ไปใชใ้นการ
ออกแบบตราสินคา้ โดยจากการวิเคราะห ์พบว่า ตราสินคา้นุดแมวของผูว้ิจัย ไดว้ิเคราะหปั์จจัย
ต่าง ๆ โดยเนน้ในมุมมองของผูบ้ริโภคเป็นศนูยก์ลาง ว่ามีความตอ้งการแบบใด เป็นคนกลุ่มใดมี
ลกัษณะอย่างไร ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดการระบุกลุ่มเปา้หมายของ ศรีกญัญา มงคลศิร ิ(2547) ที่
กล่าวถึงการระบุเป้าหมายไวว้่า ควรมีการวิเคราะหท์ัง้หมด 3 ดา้น คือ การวิเคราะห ์SWOT การ
วิเคราะหค์ู่แข่ง และการวิเคราะหผ์ูบ้ริโภค นอกจากนีย้ังสอดคลอ้งกับแนวคิดการวิเคราะหค์ู่แข่ง
ของ Senna Labs Co. (2564) ที่ไดก้ล่าวว่า ” การวิเคราะหค์ู่แข่งขันจะท าใหเ้ราสามารถรูถ้ึงจุด
แข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ กล่าวคือได้เห็นขอ้ผิดพลาดของคู่แข่ง รูว้่าเขาท าอะไรไม่ดี เพื่อที่จะ
ป้องกันไม่ใหเ้กิดขึน้กับธุรกิจของเรา อีกทัง้ยงัท าใหเ้ราสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน
และสรา้งจดุขายท่ีแตกต่างจากเจา้อ่ืน ๆ ในตลาดได ้” 
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ในประเด็นเก่ียวกับการออกแบบตราสินคา้ของผูว้ิจัย ซึ่งไดม้ีการออกแบบตราสินค้า 
(Brand design) ที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ตราสินค้า แก่นแท้ของตราสินค้า ต าแหน่งตราสินค้า 
คณุค่าตราสินคา้ ค ามั่นสญัญาตราสินคา้ และบุคลิกภาพ ภาพลกัษณข์องตราสินคา้  และรวมไป
ถึงการสรา้งเอกลกัษณต์ราสินคา้ (Brand identity creation) ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดกระบวนการ
สรา้งตราสินคา้ของ ศรีกญัญา มงคลศิริ (2547) นอกจากนี ้ยงัมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สิ
รินทิพย ์สุขกล่า (2558) ที่ไดก้ล่าวว่า “ การออกแบบตราสินคา้ควรสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
ตวัตนของผูส้รา้ง เพื่อแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณแ์ละตวัตนของตราสินคา้ที่มีความแตกต่าง
จากตราสินคา้อ่ืน ๆ ” 

ในประเด็นเก่ียวกบัการสรา้งเอกลกัษณต์ราสินคา้ พบว่า ตราสินคา้นดุแมวของผูว้ิจยั ได้
มีการออกแบบโดยน าความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคนรักแมว ทาสแมว มาใช้ในการ
ออกแบบเอกลกัษณต์ราสินคา้ เพื่อแสดงออกถึงมมุมองและสิ่งที่แบรนดต์อ้งการสื่อใหก้บัผูบ้รโิภค 
ว่ามีเรื่องราว ทิศทางของแบรนด ์รวมไปถึงลักษณะสินคา้ที่ออกมาเป็นแบบใด ซึ่ งสอดคลอ้งกับ
แนวคิดการออกแบบเอกลักษณ์ตราสินค้าของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2559) ที่ไดก้ล่าวว่า 
“การปรบัทิศทางของแบรนด ์ใหเ้ป็นมุมมองเดียวกัน เขา้ใจตรงกัน ระหว่างเจา้ของแบรนดแ์ละ
ผูบ้ริโภค เป็นหน้าที่ของเจา้ของแบรนด ์การพัฒนาผลิตภัณฑ ์การออกแบบตราสินคา้และบรรจุ
ภณัฑ ์การเก็บขอ้มลูและความคิดเห็นจากลกูคา้จึงเป็นสิ่งส  าคญัในการสรา้งแบรนด ์เปา้หมายของ
การสรา้งแบรนดท์ี่ส  าคญัคือ การท าใหผู้บ้รโิภคมองเราว่าเราเป็นอย่างไร เหมือนที่เราตัง้ใจไว ้” 

ในประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติออกแบบสินค้า พบว่า ในการออกแบบสินค้าของตรา
สินคา้นดุแมวของผูว้ิจยั ไดม้ีการออกแบบโดยค านึงถึงเรื่องของสี ลวดลาย ใหม้ีความเหมาะสมกบั
เอกลกัษณต์ราสินคา้ และยึดผูบ้รโิภคเป็นศนูยก์ลางในการออกแบบ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
ออกแบบกราฟฟิกผลิตภัณฑข์อง เอกณัฏฐ์ ทุมทอง (2563) ที่ไดก้ล่าวว่า “ ในการออกแบบ ตอ้ง
ค านึงถึง สีกับจิตวิทยาในการจูงใจลูกค้า ซึ่งเห็นได้ว่าในปัจจุบัน ปัจจัยในการเลือกสินค้าของ
ผูบ้ริโภคมกัใชอ้ารมณ ์ในการเป็นตวัตดัสินใจในการเลือกสินคา้ชิน้ใดชิน้หนึ่ง ดังนัน้การออกแบบ
กราฟฟิกจึงตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม การสื่ออารมณ ์เนือ้เรื่อง เนือ้หา การรบัรู ้ลวดลาย การใช้
ตวัอกัษร ที่มาของผลิตภณัฑ ์รายละเอียดต่าง ๆ ของประเภทผลิตภณัฑท์ี่จ  าเป็นตอ้งใสล่งไปดว้ย ” 

ในประเด็นเก่ียวกับการออกแบบ Brand book น าเสนอตราสินคา้ พบว่า ตราสินคา้นุด
แมว ไดม้ีการออกแบบ Brand Book หรือ Brand CI ไวเ้พื่อเป็น Framework หรือ กรอบของงาน
ดีไซน ์งานออกแบบต่าง ๆ ทัง้หมดของแบรนดเ์รา ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยก าหนดทิศทางงานออกแบบ
ต่าง ๆ ของแบรนด ์ไม่ว่าจะเป็นโลโก ้เป็นสื่อการตลาดต่าง ๆ เช่น ใชส้ีอะไร ฟ้อนตอ์ะไร จดัวางเลย์
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เอาท์อย่างไรเป็นตน้ โดยตราสินคา้นุดแมวของผูว้ิจัย ไดเ้ลือกน าลักษณะเด่นของตราสินคา้คือ 
ความเป็นแมว ทาสแมว มาใชใ้นการออกแบบ Brand CI เพื่อสรา้งความแตกต่างและแสดงตวัตน
ความเป็นแบรนดข์องตัวเองที่แตกต่างจากแบรนดอ่ื์น ๆ มีการก าหนดโทนสี Mood&Toon รวมไป
ถึงฟอนต ์เลยเ์อาทต่์าง ๆ ที่ใชใ้นแบรนดอ์ย่างละเอียด ซึ่งสามารถสื่อสารตัวตนของแบรนดไ์ดดี้ 
โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดการออกแบบอตัลกัษณข์องแบรนดข์อง STARTUP NOW Co. (2564) ไว้
ว่า “ การออกแบบแบรนดท์ี่ดี คือ ตอ้งสามารถสื่อสารตัวตนของแบรนดไ์ด ้และตอ้งสามารถสรา้ง
การจดจ า สรา้งภาพของแบรนดใ์หเ้กิดขึน้ในใจลกูคา้ไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อใหล้กูคา้สามารถแยกแยะ
แบรนดข์องเราออกจากแบรนดค์ู่แข่งได ้”  

 
5.2.2. แนวทางในด้านการตลาดในการออกแบบตราสินค้าแฟชั่นไทย 

กรณีศึกษา: เคร่ืองแต่งกายส าหรับคนรักแมวในประเทศไทย 
ในการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา  เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวใน

ประเทศไทย ไดใ้ชแ้นวคิดการวิเคราะหต์ลาดและผูบ้ริโภคของ ศรีกญัญา มงคลศิร ิ(2547) ในการ
วิเคราะหแ์นวทางดา้นการตลาดในการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา เครื่องแต่งกาย
ส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย โดยการพิจารณาจากผลการศึกษา สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
ประเด็น ไดแ้ก่ 

ประเด็นดา้นการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ไดม้ีการใชก้ารประเมิน
ตนเองเบือ้งตน้ว่ามีจุดใดที่ไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่ง และวิเคราะหแ์กไ้ขจุดอ่อนของตนเอง
เพื่อใหก้ลายเป็นจุดแข็งของตราสินคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดการวิเคราะหก์ลยุทธก์ารตลาดของศศิ
ชา สาเภาเจริญ (2561) ที่ไดก้ล่าวว่า “ การตระหนกัถึงจดุแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจตนเองนัน้เป็น
สิ่งส าคญั เพื่อน าสิ่งเหลา่นีไ้ปปรบัปรุงและพฒันา ใหส้ามารถกา้วไปสูค่วามส าเร็จไดใ้นอนาคต อีก
ทัง้การวิเคราะหโ์อกาสและอปุสรรคของธุรกิจ ยงัน าไปสูก่ารกาหนดกลยทุธใ์หม้ีความเหมาะสมกบั
ธุรกิจนัน้ๆ โดยท าการวิเคราะหท์ัง้หมด 4 ดา้นคือ จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค ”(ศศิชา สา
เภาเจรญิ, 2561)  

ประเด็นด้านการวิเคราะห์คู่แข่ง มีการวิเคราะห์คู่แข่งจากการศึกษาศักยภาพและ
ความสามารถของคู่แข่ง ว่ามีความสามารถอยู่ในระดบัใด เพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการวิเคราะห์คู่แข่งของ Senna Labs Co. (2564) ที่ได้กล่าวว่า ” การ
วิเคราะหค์ู่แข่งขันจะท าใหเ้ราสามารถรูถ้ึงจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ไดเ้ห็นขอ้ผิดพลาดของ
คู่แข่ง รูว้่าเขาท าอะไรไม่ดี เพื่อที่จะป้องกนัไม่ใหเ้กิดขึน้กบัธุรกิจของเรา อีกทัง้ยงัท าใหเ้ราสามารถ
สรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและสรา้งจดุขายที่แตกต่างจากเจา้อ่ืน ๆ ในตลาดได ้” 
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ประเด็นด้านการวิเคราะห์ผู้บริโภค มีการศึกษาผู้บริโภคของตราสินค้า ถึงความชอบ 
ความสามารถในการซือ้ โดยการส ารวจและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อน าขอ้มูลที่ไดไ้ปใชใ้นการ
ออกแบบตราสินคา้ โดยจากการวิเคราะห ์พบว่า ตราสินคา้นุดแมวของผูว้ิจัย ไดว้ิเคราะหปั์จจัย
ต่าง ๆ โดยเนน้ในมุมมองของผูบ้ริโภคเป็นศนูยก์ลาง ว่ามีความตอ้งการแบบใด เป็นคนกลุ่มใดมี
ลกัษณะอย่างไร ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดการวิเคราะหผ์ูบ้รโิภคของราช ศิริวฒัน ์(2560)  ที่ไดก้ลา่ว
ว่า “ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะท าใหส้ามารถสรา้งกลยุทธ์ทางการตลาดที่สรา้งความพึง
พอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและความสามารถในการคน้หาทางแกไ้ข พฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้สินคา้
ของผูบ้ริโภคในสงัคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก
ยิ่งขึน้ ที่ส  าคญัจะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ขึน้  

ในตลาดปัจจุบนัถือว่าผูบ้ริโภคเป็นใหญ่ และมีความส าคัญที่สดุของนักธุรกิจ จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู ้บริหารการตลาด จะต้องศึกษากลุ่มผู้บริโภคให้ละเอียด ถึงสาเหตุของการซือ้ การ
เปลี่ยนแปลงการซือ้ การตัดสินใจซือ้ ฯลฯ จะช่วยใหผู้บ้ริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผูบ้ริโภคของ
กิจการไดถ้กูตอ้งว่ากลุม่ผูบ้รโิภคเหล่านัน้ตอ้งการอะไร มีพฤติกรรมการซือ้อย่างไร แรงจงูใจในการ
ซือ้เกิดจากอะไร แหล่งขอ้มลูที่ผูบ้ริโภคน ามาตดัสินใจซือ้คืออะไร รวมทัง้กระบวนการตดัสินใจซือ้
ขอ้มูลต่างๆ เหล่านีเ้ป็นประโยชนต่์อการวางแผนทางการตลาด”จนสามารถน ามาก าหนดในการ
สรา้งธีม (Theme) ในการออกแบบสินคา้ใหม้ีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยคน้
พบว่า พฤติกรรมในการเลือกซือ้สินคา้เก่ียวกบัแมวของผูบ้ริโภคทัง้เพศชายและเพศหญิงที่มีความ
แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงจะมีความสนใจในสินคา้ประเภทไลฟ์สไตล ์แฟชั่น รวมถึงใชก้าร
เลือกซือ้ด้วยอารมณ์เป็นหลัก แตกต่างกับเพศชายที่มีความสนใจในสินค้าที่ เน้นในเรื่องของ
ประโยชนใ์ชส้อย และใชก้ารเลือกซือ้ดว้ยเหตุผลเป็นหลกั แต่ทัง้ 2 เพศจะมีพฤติกรรมร่วมในการ
เลือกซือ้สินคา้เดียวกันคือ หากตัวลวดลายหรือลกัษณะของสินคา้มีความคลา้ยกับลกัษณะของ
สตัวเ์ลีย้งของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นรูปรา่ง สี สายพนัธ ์ฯ จะมีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้สินคา้เป็นอย่าง
มาก ดังนั้นในการออกแบบสินคา้ ผู้วิจัยจึงก าหนดให้กรอบในการออกแบบใชห้ลักการคือ การ
ออกแบบต้องดึงดูดใจทางด้านอารมณ์และสามารถเป็นประโยชน์ใช้สอยกับผู้บริโภคได้ดี จึง
ออกมาเป็นสินคา้เสือ้ผา้ปอ้งกนัขนสตัวเ์ลีย้ง 
 

5.2.3. การศึกษาความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อการออกแบบตราสินค้า 
ผลการศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบและการจัดการแบรนดท์ี่มี

ต่อการออกแบบตราสินคา้ พบว่า การออกแบบมีความเหมาะสมกับความเป็นอัตลักษณ์ และ
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ภาพลักษณ์ของแบรนด ์ดว้ยการเลือกใชโ้ทนสีและลกัษณะของลายเสน้ การออกแบบดูมีความ
คลา้ยกับเป็นองคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไร แต่ยังสอดคลอ้งกับอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของแบ
รนด ์การออกแบบมีความสวยงาม มีความเหมาะสมทั้งกับเพศชายและหญิง แต่ในด้านความ
แตกต่างในการออกแบบนัน้ ไม่ไดแ้ตกต่างจากแบรนดอ่ื์นมาก แต่ยงัคงสามารถบ่งบอกถึงลกัษณะ
ของแบรนดไ์ดดี้ และสามารถสื่อความหมายออกมาไดเ้ขา้ใจง่าย มีความแตกต่างในดา้นของสินคา้
มากกว่าตวัแบรนด ์เนื่องจากแบรนดท์ี่เก่ียวขอ้งกบัสตัวเ์ลีย้งยังมีการออกแบบแบรนดท์ี่คลา้ยคลึง
กนั ในส่วนของลายเสน้และการลงสีมีความสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณข์องแบรนดท์ี่ไดต้ัง้ไว ้มีการ
เลือกใชโ้ทนสีเดียวกัน ซึ่งเป็นสีที่ใชใ้นแบรนด ์รวมถึงลายเสน้ที่ใชใ้นการสรา้งลวดลาย ก็ยังเป็น
ลายเสน้เดียวกนัทัง้แบรนด ์การสอดแทรกธีมในการออกแบบมีความสอดคลอ้งกับอตัลกัษณแ์ละ
ภาพลกัษณข์องแบรนดท์ี่ตอ้งการสื่อสาร และมีความแตกต่างจากตลาด ในดา้นของการออกแบบ
Brand Book หรือ Brand CI มีการเขียนรายละเอียดก ากับไวทุ้กส่วน รวมไปถึงส่วนของข้อมูล
สินคา้ดว้ย มีรายละเอียดทัง้คณุสมบติัและแนวคิดในการออกแบบ ซึ่งอ่านแลว้มีความรูส้กึเขา้ใจได้
ง่าย แต่อาจตอ้งเพิ่มการสื่อสารในเรื่องคณุสมบติัใหเ้ห็นเด่นชดัมากขึน้ ตราสินคา้มีความเป็นไปได้
ในการน าไปสรา้งจริง โดยอาจตอ้งไปส ารวจขอ้มูลเพิ่มเติม ส ารวจคู่แข่งในตลาด เพราะทาสแมว
หรือเรื่องแมว ๆ เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผูค้นใหค้วามสนใจ และเมื่อผูบ้รโิภคเกิดความพึงพอใจ จะสง่ผล
ท าใหเ้กิดความภักดีต่อตราสินคา้ในอนาคต โดยสอดคลอ้งกับแนวคิดอิทธิพลความพึงพอใจต่อ
คณุค่าตราสินคา้ของ วีณา พงษพ์ิทกัษ์ (2559) ที่กล่าวไวว้่า “ อิทธิพลของความพึงพอใจต่อคณุค่า
ตราสินคา้มีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ของลกูคา้สินคา้แฟชั่น ” และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
ออกแบบอตัลกัษณแ์บรนดข์อง STARTUP NOW Co. (2564) ที่กล่าวไวว้่า “ แบรนดท์ี่ออกแบบตวั 
CI ไดอ้ย่างเป็นระบบ มีเอกลกัษณ ์และมีความสวยงาม จะมีขอ้ไดเ้ปรียบคู่แข่งในเรื่องของความ
น่าเชื่อถือ ลูกคา้จดจ าแบรนดข์องเราได ้ที่ส  าคัญคือ ท าใหแ้บรนดข์องเรามีเอกลักษณ์แตกต่าง
ออกมาจากคู่แข่ง เช่น การจัดวางเลยเ์อาท ์การใชต้ัวอักษร ฯลฯ และดูเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เช่น การเลือกใชโ้ทนสี จะเรียกว่าดมูีความเป็นแบรนด ์” 

5.3. ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัย 
การวิจยัเรื่อง “การออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา  เครื่องแต่งกายส าหรบัคน

รกัแมวในประเทศไทย” ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะจากการท าวิจยั ดงันี ้
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5.3.1. ข้อเสนอแนะจากการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. พิจารณาชนิดของวัสดุที่ ใช้ในการผลิตให้มีความเหมาะสมกับต้นทุน และยึด

ความชอบของผูบ้ริโภคเป็นส าคัญ โดยอาจมีการใหผู้บ้ริโภคไดท้ดลองสัมผัสวัสดุเนือ้ผา้จริงเพื่อ
ทดสอบประสบการณก์ารใชง้านจรงิ 

2. พิจารณาถึงขนาดเล็ก – ใหญ่ของสินคา้ เพื่อความสะดวกในการค านวนค่าใชจ้่ายใน
การผลิตและค่าขนสง่สินคา้ไปยงัผูบ้รโิภค รวมถึงควรมีการออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนสง่ เพื่อ
ออกแบบใหม้ีโครงสรา้งที่สนบัสนนุและสามารถรองรบัน า้หนกั รวมไปถึงรูปทรงที่สามารถวางซอ้น
เรียงกนัไดเ้พื่อสะดวกต่อการขนสง่สินคา้ 

3. พิจารณากราฟฟิกลวดลายที่ออกแบบ ที่สามารถค านึงถึงความหมายของสีและ
ลวดลายที่ตอ้งการสื่อสารลงบนสินคา้และบรรจภุณัฑ ์

4. พิจารณาทางเลือกตน้ทุนในการผลิตส่งแบบตัวอย่างการผลิตใหก้ับผูผ้ลิตมากกว่า 2 
รายขึน้ไป พรอ้มระบุรายละเอียดความตอ้งการของบรรจุภณัฑ ์เช่น ระบบการพิมพส์ี ปริมาณการ
สั่งซือ้ต่อหนึ่งครัง้ ส  าหรบัใหผู้ป้ระเมินราคาพรอ้มออกแบบใบเสนอราคา เพื่อพิจารณารายละเอียด
ต่าง ๆ ในการเจรจาสั่งซือ้ 

5. พิจารณาขยายฐานกลุ่มลูกคา้ส าคัญต่อไปในอนาคต เช่น กลุ่มเพื่อนสนิทของคนรกั
แมว ใหส้ามารถเลือกซือ้ผลิตภณัฑ ์

 
5.3.2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
การออกแบบตราสินค้าแฟชั่นไทย กรณีศึกษา  เครื่องแต่งกายส าหรับคนรักแมวใน

ประเทศไทย ควรมีการศึกษาและวิจยัเรื่องวสัดุที่ใชใ้นการออกแบบสินคา้ ทัง้ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ให้ครบทั้งกระบวนการ เพราะเป็นปัจจัยหลักส าคัญของผู้บริโภคในการเลือกซือ้สินค้า และสิ่ง
ส าคัญคือ ควรศึกษาในดา้นของสถานการณ์การตลาด เทรนดใ์นปัจจุบนั เพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้าใช้
ในการประยุกตใ์นการออกแบบ และตอ้งน าเสนอความคิดเชิงสรา้งสรรคใ์นฐานะผูอ้อกแบบใหม้ี
ความเหมาะสมและมีเอกลกัษณ ์
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https://www.siamturakij.com/news/8777-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%94-%EF%BF%BD%20-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A12-2-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.thaismescenter.com/9-
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https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B
8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-
%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%9
4-%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5-
%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2/ 

วงศพ์ระอาทิตย.์ (2562). 5 แนวคิด ในการออกแบบเสือ้ผา้สรา้งเอกลกัษณผ์ลิตภณัฑจ์ากทอ้งถิ่น
ของตนเอง.  สืบคน้จาก 
https://creators.trueid.net/@%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B
8%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%
87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5 

วรางคนา ค าประสิทธิ์, และ ธีระวฒัน ์จนัทกึ. (2561). การศกึษาพฤติกรรมการเลีย้งสตัวเ์ลีย้งของ
ผูส้งูอายปุระเภทสนุขัและแมวในอ าเภอบา้นฉาง. การประชมุวิชาการมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 9 "ราชมงคลสรา้งสรรคน์วตักรรมที่ยั่งยืนสูป่ระเทศไทย 4.0", 9, 
1542-1550.  สืบคน้จาก 
https://repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle/123456789/794/rmutrconth_147.pdf?
sequence=1&isAllowed=y 

วรษิฐา แซ่เจีย. (2564). คิดถึง ‘สมัผสั’ ที่หายไปในช่วงโรคระบาด? ลองใหก้ารกอดหมาแมว และของ
กินเยียวยาคณุ. 

วีณา พงษพ์ิทกัษ์. (2559). อิทธิพลของความพงึพอใจต่อคณุค่าตราสินคา้ ความพงึพอใจต่อคณุภาพ
การใหบ้รกิารและความเชื่อมโยงต่อตราสินคา้ ท่ีสง่ผลต่อความภกัดีต่อสินคา้แฟชั่นตรา
ต่างประเทศ. (Independent study, มหาวิทยาลยักรุงเทพ). สืบคน้จาก 
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/3141/1/vena.pong.pdf  

ศรีกญัญา มงคลศิร.ิ (2547). Brand management. กรุงเทพฯ: Higher Press.  
ศศิชา สาเภาเจรญิ. (2561). แผนธุรกิจต่อยอดเสือ้ผา้แบรนด ์Cheeva ออนไลน.์ (Independent 

study, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์,กรุงเทพฯ). สืบคน้จาก 
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2018/TU_2018_6002031349_9324_9560.
pdf  

ศภุาวรรณ วงศช์ทูรพัย.์ (2562). โอโ้ห! เมื่อเหลา่สตัวเ์ลีย้งสรา้งเงินและมีอิทธิพลมากกว่าที่คิด.  
สืบคน้จาก 

 

https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2/
https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2/
https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2/
https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2/
https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2/
https://creators.trueid.net/@%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://creators.trueid.net/@%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://creators.trueid.net/@%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle/123456789/794/rmutrconth_147.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle/123456789/794/rmutrconth_147.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/3141/1/vena.pong.pdf
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2018/TU_2018_6002031349_9324_9560.pdf
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2018/TU_2018_6002031349_9324_9560.pdf
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http://www.thaismescenter.com/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B
9%82%E0%B8%AB-
%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%8
0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%
B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8
%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B
9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%
B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0
%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E
0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%
E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84
%E0%B8%B4%E0%B8%94/ 

สิรนิทิพย ์สขุกล่า. (2558). การสรา้งตราสินคา้เสือ้ผา้แฟชั่นไทย: กรณีศกึษา ตราสินคา้ PATINYA. 
(วิทยานิพนธ,์ มหาวิทยาลยับรูพา).  
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http://www.thaismescenter.com/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%AB-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94/
http://www.thaismescenter.com/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%AB-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94/
http://www.thaismescenter.com/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%AB-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94/
http://www.thaismescenter.com/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%AB-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามทีใ่ช้ในงานวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เรื่อง การศึกษาความต้องการ ทัศนคติ ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการออกแบบตรา
สินคา้แฟชั่นไทย กรณีศกึษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย 
_______________________________________________________________________________ 
ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามนี ้จัดท าเพื่อรวบรวมขอ้มลูในการจดัท าสารนิพนธข์องนิสิต ระดบัปริญญา
โทของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม หลกัสตูรออกแบบเพื่อธุรกิจ 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อการศึกษาขอ้มูล จึงขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้มูลตาม
ความเป็นจรงิ ขอ้มลูที่ไดจ้ะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการออกแบบตราสินคา้แฟชั่นไทย กรณีศึกษา 
: เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย ค าตอบและความคิดเห็นของท่านจะเก็บรวบรวม
ไวเ้ป็นความลับโดยใชข้อ้มูลน าเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้น จะไม่มีการเผยแพร่ต่อบุคคลอ่ืน หรือ
องค์กรอ่ืนใด และจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้วิจัย
ขอขอบคณุท่านเป็นอย่างยิ่งที่ใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถามไว ้ณ โอกาสนี ้
 แบบสอบถามเพื่อการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ยค าถาม 4 สว่น ดงันี ้
 สว่นที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 สว่นที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการ ทศันคติ ความสนใจของกลุม่เปา้หมาย 
 ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับความสนใจที่มี ต่อออกแบบตราสินค้าแฟชั่ นไทย 
กรณีศกึษา : เครื่องแต่งกายส าหรบัคนรกัแมวในประเทศไทย 
 สว่นที่ 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

วรยา ศรีสนุทร 
นิสิตปรญิญาโท ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต 

หลกัสตูรออกแบบเพื่อธุรกิจ 
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
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ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) หรือเติมขอ้ความที่ตรงกบัความเป็นจรงิ 

1. เพศ 
[ ]  หญิง    [ ]  ชาย 
[ ]  LGBT 

2. อายุ 
[ ]  ต ่ากว่า 10 ปี    [ ] 11-20 ปี 
[ ] 21-30 ปี   [ ]  31-40 ปี 
[ ]  41-50 ปี   [ ]  51-60 ปี 
[ ]  60 ปีขึน้ไป 

3. ระดับการศึกษา 
[ ]  ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
[ ] ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
[ ] ปรญิญาโท    
[ ] ปรญิญาเอกหรือสงูกว่า 

4. อาชีพ 
[ ]  นกัเรียน/นกัศกึษา  [ ] ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
[ ] พนกังานบรษิัทเอกชน/หา้งรา้น [ ]  ธุรกิจสว่นตวั 
[ ] พ่อบา้น/แม่บา้น   [ ] อ่ืนๆ  (โปรดระบ)ุ 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
[ ]  นอ้ยกว่า 5,000 บาท  
[ ] 5,001-10,000 บาท 
[ ] 10,001-15,000 บาท 
[ ]  15,001-20,000 บาท 
[ ] 25,001-30,000 บาท 
[ ] มากกว่า 30,000 บาทขึน้ไป 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการ ทัศนคติ ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรประเมินเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) โดยใหเ้กณฑร์ะดบั 5 คะแนน คือ
 ค่าน ้าหนัก   ระดับความคิดเหน็/ความพึงพอใจ 

  5 คะแนน   ชอบมากที่สดุ 
  4 คะแนน   ชอบมาก 
  3 คะแนน    ชอบปานกลาง 
  2 คะแนน   ชอบนอ้ย 
  1 คะแนน    ชอบนอ้ยที่สดุ 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) คะแนนที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ระดบัความส ำคญั 

5 4 3 2 1 
 ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซือ้เสือ้ผา้ไม่ติดขนสตัว ์      
1. ความสวยงามของลวดลายบนเสือ้ผา้      
2. ชนิดของเนือ้ผา้ที่ใช ้      
3. ราคาของเสือ้ผา้      
4. ลกัษณะของเสือ้ผา้ (เช่น Oversize , ทรงเปิดไหล ่ฯ)      
5. ช่องทางที่พบเห็นโฆษณาของสินคา้      
6. เลือกซือ้ตามเทรนดท์ี่เกิดขึน้ในปัจจบุนั      
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ตอนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจทีม่ีต่อออกแบบตราสินค้าแฟชั่นไทย 
กรณีศึกษา : เคร่ืองแต่งกายส าหรับคนรักแมวในประเทศไทย 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) หรือเติมขอ้ความที่ตรงกบัความเป็นจรงิ 

1. หากมีแบรนดสิ์นค้าเสือ้ผ้าทีเ่น้นในเร่ืองของการทีข่นสัตวจ์ะไม่ติดเสือ้ผ้า คุณ
จะมีความสนใจทีจ่ะเลือกซือ้สินค้าหรือไม่ 

[ ]  สนใจ    [ ]  ไม่สนใจ 

2. ในการออกแบบลวดลายบนสินค้า คุณมีความสนใจในลวดลายรูปแบบใด 
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[ ]  ลวดลายรูปแบบการต์นู  [ ] ลวดลายรูปแบบสเหมือนจรงิ 
[ ] ลวดลายรูปแบบกราฟฟิก  [ ]  ลวดลายรูปแบบลายเสน้ 
[ ]  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย รูปแบบใด ทีคุ่ณคิดว่ามีความเหมาะสมใน
การเลือกซือ้สินค้า 

[ ]  ช่องทางออนไลน ์
[ ] ช่องทางออฟไลน ์(หนา้รา้น) 

4. วัสดุเนือ้ผ้าทีม่ีความล่ืนชนิดใด ทีคุ่ณชื่นชอบในการเลือกใส่เสือ้ผ้า (สามารถ
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[ ]  ผา้ซาติน  [ ] ผา้รม่ 
[ ] ผา้ไหม ผา้ทอ [ ]  ผา้แพร 
[ ] ผา้ไนลอน [ ] อ่ืนๆ  (โปรดระบ)ุ 

5. ราคาเฉล่ียทีคุ่ณคิดว่ามีความเหมาะสมกับสินค้า คือช่วงราคาใด 
[ ]  นอ้ยกว่า 100 บาท  
[ ] 101-300 บาท 
[ ] 301-500 บาท 
[ ]  501-1000 บาท 
[ ] 1000-3000 บาท 
[ ] มากกว่า 3000 บาทขึน้ไป 
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ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือเรียนเชิญและขอความอนุเคราะหผ์ู้เช่ียวชาญเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

ตาราง Empathy Map ประกอบการสัมภาษณเ์ชิงลึกเพือ่การวิจัย 
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ภาคผนวก ง 

Brand Book ตราสินค้า “นุดแมว” ทีผู่้วิจัยออกแบบ 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือยืนยันการยกเว้นการรับรองโครงการจริยธรรมวิจัยในมนุษย ์
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วรยา ศรีสนุทร 
วัน เดือน ปี เกิด 1 เมษายน 2541 
สถานทีเ่กิด กาญจนบรุี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2563  

ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต สาขาการสื่อสารเพื่อการจดัการนวตักรรม  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรว์ิโรฒ   
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