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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการในการสร้างแบรนด์และเครื่องมือในการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสร้างแบรนด์ขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทย 
โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-Depth Interview) กับเจ้าของแบรนด์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก 2 องค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมใน
ประเทศไทยคือ แบรนด์ Nunuh International และ แบรนด์ Smaya Couture ผลการศึกษาพบว่า
ในกระบวนการสร้างแบรนด์องค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทยนั้นมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือการ
ระบุกลุ่มเป้าหมาย (Target Consumer Identification) ขั้นตอนการออกแบบแบรนด์ (Brand   
Design) ขั้นตอนการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity Creation) ขั้นตอนการปฏิบัติ      
แบรนด์ (Brand Building Implementation) และขั้นตอนการยกระดับแบรนด์ (Leveraging the 
Brand) ตามล าดับ และในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทั้ง 6 ชนิด คือ
การโฆษณา (Advertising) การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) การประชาสัมพันธ์ (Public 
Relations : PR) การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) และการใช้เครือข่ายการ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์  ( Internet & Social Media) ผลการศึกษาพบว่าแบรนด์  Nunuh       
International ซึ่งเป็นแบรนด์ขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมที่มีขนาดใหญ่มีการใช้เครื่องมือการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ดีที่สุดคือ การจัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากเป็น
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การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ และยังช่วยท าให้ลูกค้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ    
แบรนด์และท าให้ลูกค้าสามารถจดจ าแบรนด์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ในส่วนของแบรนด์  Smaya 
Couture ซึ่งเป็นองค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมที่มีขนาดเล็กพบว่าเครื่องมือที่ใช้การสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ดีที่สุดคือการใช้เครือข่ายสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นก็คือสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) สามารถสอบถามข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือนี้จึงเป็นเครื่องมือที่เข้าถึง
ผู้บริโภคได้มากที่สุดที่แบรนด์นั้นใช้ในการสื่อสารในเรื่องของสินค้าและบริการกับลูกค้า 
 ดังนั้นกระบวนการในการสร้างแบรนด์ขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทยนั้น
มีเป้าหมายเพ่ือให้องค์การเป็นที่รู้จักกับกลุ่มเป้าหมายและเกิดการยอมรับและมีความน่าเชื่ อถือของ
แบรนด์ต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง ท าให้เกิดการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ อีกท้ังองค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทยยังได้มีการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์การผ่าน
กลยุทธ์ต่างๆรวมถึงช่องทางในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครื่องมือต่างๆที่จะท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและ
ท าให้เกิดการมีปฎิสัมพันธ์กับองค์การมากที่สุด โดยแต่ละแบรนด์นั้นจะมีการเลือกใช้เครื่องมือในการ
สื่อสารที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารเพ่ือการสร้างแบรนด์ซึ่งจะท าให้ประหยัด
งบประมาณในการเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: การสร้างแบรนด์, การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, องค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิม 

 
 

Abstract 
 The process of Branding, Marketing, and communication in Integrated 
Muslim clothing business in Thailand were studied. Qualitative research was       
conducted by in-depth interviews with brand owners and employees of Nunuh    
International and Smaya Couture. Results five steps in building a Muslim clothing    
corporation: targeting consumer identification, creating brand identity, and            
implementing brand-building, as well as brand leveraging and design.  
 Integrated Marketing Communication (IMC) was used with the following 
advertising techniques: personal selling, public relations, event marketing, and      
internet or social media. Nunuh International a large Muslim clothing business of 
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Thailand used IMC to most successfully reach consumers. Their special events     
created positive relationship between customers and the brand, making customers 
feel they belonged, and increased brand recognition. Among IMC, Smaya Couture a 
small Muslim clothing business access to consumers was best achieved by electronic 
communication networks on social media, informing consumers about products and 
services. 
 Target audiences, brand acceptance and credibility, and trusting personal 
to choose products and services were all essential factors in communicating a     
positive organizational image through different strategies. Each brand chooses   
communication tools for targeted brand-building, economizing in marketing             
communications for integrated and effective results. 
 
Keywords: Brand-building, Integrated marketing communication, Muslim clothing         
 business. 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
หากกล่าวถึงธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทยนั้น ในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นถือว่ามีการเติบโต

อย่างต่อเนื่องขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทย เนื่องจากในประเทศไทยนั้นเป็นประเทศ
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีผู้คนที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันออกไปอาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้ง
ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และในปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปิดกว้างในเรื่องของการแต่งกายยอมให้
ชาวมุสลิมสามารถคลุมศีรษะในสังคมไทยได้ จึงท าให้ธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องแพร่หลายและยังมีการพัฒนาไปถึงขั้นส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย เพราะ
ประเทศไทยนั้นมีการออกแบบเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีการผสมผสานรูปแบบต่างๆของความ
เป็นไทยลงไป เมื่อเทียบกับเสื้อผ้ามุสลิมในต่างประเทศที่มีผู้คนนับถือศาสนาอิสลามในตะวันออก
กลางนั้นที่ส่วนใหญ่มักจะใส่เครื่องแต่งกายที่มีเฉพาะแต่สีด าเท่านั้น แต่เพราะในประเทศไทยมีสิทธิ
และเสรีภาพในการนับถือศาสนาจึงท าให้เอ้ือต่อการสร้างแบรนด์ขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมใน
ประเทศไทย และท าให้เกิดรูปแบบเสื้อผ้ามุสลิมต่างๆขึ้นอย่างมากมายในตลาดของธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิม 
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ส าหรับในประเทศไทยศาสนาอิสลามได้เข้ามาเผยแพร่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ใน 
ประเทศไทยมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ประมาณ 3.9 ล้านคน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2558) แต่
เนื่องจากในปัจจุบันนั้นสังคมในประเทศไทยมีการเปิดกว้างและมียอมรับในเรื่องของการแต่งกายมีการ
อนุญาตให้ผู้หญิงชาวมุสลิมมีการคลุมฮิญาบในระหว่างปฎิบัติงาน ซึ่งในแต่ละองค์กรก็ได้มีการอนุญาต
ให้พนักงานที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถคลุมฮิญาบไปท างานได้ทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชน 
อีกทั้งยังได้รับการยอมรับการแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมว่าเป็นการแต่งกายที่เรียบร้อย และสามารถ
แต่งกายให้เข้ากับการด าเนินชีวิตให้เข้าสังคมและการใช้ชีวิตประจ าวันและมีการชื่นชมและให้การ
ยอมรับและชื่นชมในการการแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมมากขึ้น เพราะมุสลิมนั้นสามารถแต่งกายตาม
บทบัญญัติของศาสนาและยังสามารถประยุกต์การแต่งกายให้เข้ากับอาชีพและหน้าที่ทางสังคมได้ โดย
การแต่งกายในของผู้หญิงในแบบฉบับของอิสลามไม่เป็นอุปสรรคในการท าหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย 
การแต่งกายของผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ของศาสนาอิสลามได้อีก
ด้วยเพราะค าว่าอิสลามในภาษาอาหรับนั้นแปลว่า การนอบน้อม และสันติ จึงไม่แปลกเลยที่ใน
ปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีผู้หญิงมุสลิมใส่ยูนิฟอร์มพร้อมไปกับการคลุมฮิญาบในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที ่

และแม้ว่าในสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นมีการคลุมฮิญาบและมี
การแต่งกายในชุดที่เน้นเป็นสีด าเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจริงๆเป็นรูปแบบการแต่งกายของมุสลิ มในแถบ 
ตะวันออกกลาง ซึ่งบางครั้งท าให้คนทั่วไปมีความเข้าใจว่าไม่สามารถที่จะใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันได้ แต่ใน 
หลักของความเป็นจริงแล้วนั้นบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม (อัลกรุอ่านซูเราะฮ์ อันนูร์ อายะฮ์ ที่ 31) 
ในบทบัญญัตนั้นไม่ได้มีการบัญญัติถึงสีของเสื้อผ้าแต่จะมีการบัญญัติแค่รูปแบบของเสื้อผ้าเท่านั้น ซึ่ง
ในปัจจุบันวัยรุ่นไทยที่นับถือศาสนาอิสลามได้มีการน ารูปแบบของการแต่งตัวตามแฟชั่นของประเทศ 
เพ่ือนบ้าน เช่นประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียมาประยุกต์ในการออกแบบเสื้อผ้าที่ใช้ในการ 
สวมใส่ในชีวิตประจ าวัน จึงได้เกิดเป็นแฟชั่นแนวใหม่ซึ่งจะไม่ใช่การใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงมุสลิมที่มีแต่ 
แต่การสวมใส่เสื้อผ้าที่เน้นแต่สีด าเหมือนในอดีต แต่ในปัจจุบันองค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมหลายๆ    
แบรนด์นั้นได้มีการออกแบบให้เสื้อผ้ามีรูปแบบที่สวยงามตามยุคตามสมัยแต่ก็ยังคงความเรียบร้อย
และถูกต้องตามหลักของบทบัญญัติของศาสนา จึงเกิดรูปแบบของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมากมายมี
หลายแบรนด์ที่จ าหน่ายเสื้อผ้ามุสลิมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในแต่ละ     
แบรนด์นั้นย่อมต้องมีการสร้างความโดดเด่นให้กับเสื้อผ้าและเครื่องประดับของแบรนด์ตัวเองรวมไป
ถึงช่องทางในการสื่อสารเพื่อจัดจ าหน่ายและสร้างแบรนด์ไห้กับสินค้าของตัวเอง 
 ถ้าพูดถึงประเภทของเสื้อผ้ามุสลิมในห้องตลาดทั่วไปนั้นจะพบว่าเสื้อผ้าของมุสลิมนั้นมี
ความหลากหลายทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงมีรูปแบบและชนิดที่แตกต่างกันซึ่งมีรูปแบบที่สามารถ
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พบเห็นได้ทั่วไปจากการที่มุสลิมทั้งชายและหญิง โดยจะยกตัวอย่างเสื้อผ้ามุสลิมของทั้ง ผู้หญิงและ
ของผู้ชาย ซึ่งประกอบไปด้วย ผ้าคลุมศีรษะ(ฮิญาบ), เข็มกลัดและอุปกรณ์ที่ใซ้ในการตกแต่งผ้าคลุม
ศรีษะ (ฮิญาบ), ชุดละหมาด (ตะละกง), และชุดเดรส ในส่วนของผู้ชายนั้นประกอบไปด้วย หมวก, ชุด
โต๊ป, เสื้อกุรง, ผ้าโสร่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตัวอย่างผ้าคลุมศีรษะ(ฮิญาบ) 
 

 
ภาพตัวอย่างชุดเดรส 

 
 
 
 
 

 



 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 6 
 

 
ภาพหมวกผู้ชายมุสลิม 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพตัวอย่างชุดโต๊ป 
ถ้าพูดถึงประเทศในอาเซียนแล้วนั้นถือว่าแบรนด์ในไทยสามารถท าการผลิตเสื้อผ้าและ

ส่งออกไปในประเทศ AEC ได้เพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันประเทศในแถบอาเซียนมีประชากรมุสลิมราว 
400 ล้านคน โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในอาเซียนอีกทั้งยังมากที่สุดใน
โลกราว 240 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก นอกจากประเทศอินโดนีเซีย
แล้ว ประเทศมาเลเซียหรือบรูไนก็มีประชากรมุสลิมเกินกว่าครึ่งของประชากรในประเทศ โดย
มาเลเซียมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามกว่า 60% จากประชากร 30 ล้านคน ในขณะที่บรูไน 70% 
ของประชากรในประเทศ 4.3 แสนคนเป็นชาวมุสลิม ส าหรับประเทศสิงคโปร์รวมถึงประเทศไทย แม้
ประชากรส่วนใหญ่จะไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม แต่ 15% และ 10% ของประชากรในประเทศ
ตามล าดับก็เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเช่นกัน (EIC Economic Intelligence Center,2015) จึงมี
การส่งเสริมจากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมแฟชั่นมุสลิมมาก
ขึ้น และคิดว่าธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมน่าจะมีการเติบโตมากขึ้นและมีการออกแบบที่หลากหลายและท าให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในเรื่องของเสื้อผ้ามุสลิมในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย และในขณะนี้ก็ได้มีแบรนด์
ของเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมแสดงสินค้าในประเทศบูรไนและได้รับการตอบ
รับอย่างดีจากผู้คนในประเทศบูรไนถือเป็นการเปิดตลาดการส่งออกเสื้อผ้ามุสลิมที่ได้มีการเริ่มต้นขึ้น

แล้วเป็นแบรนด์ของมุสลิมในประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมแสดงสินค้าในงาน Brunei Islamic 

fashion week อีกด้วย 

https://www.facebook.com/hashtag/bruneiislamicfashionweek?source=feed_text&story_id=905700502880238
https://www.facebook.com/hashtag/bruneiislamicfashionweek?source=feed_text&story_id=905700502880238
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การสื่อสารในการสร้างแบรนด์ เป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญมากในการสร้างความแตกต่างของสินค้า
หรือบริการจากคู่แข่งขัน ซึ่งในปัจจุบันสินค้าหรือบริการจ านวนมากมักเริ่มต้นการสร้างตราสินค้าจาก
การน าเสนอเนื้อหาที่ท าให้ผู้บริโภคเป้าหมายของตราสินค้านั้นเกิดการจดจ าและบอกต่อ การสร้าง  
แบรนด์มีขั้นตอนและวิธีการสื่อสารมากมายที่ถูกน ามาใช้กับกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ 
เรื่องราวหรือเนื้อหาที่ถูกสร้างและน าไปสื่อสารต่อไปยังผู้บริโภคนั้นต้องมีหลักการและมีความน่าสนใจ
พอที่จะก่อเกิดความรู้สึกในด้านบวกกับสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นๆ วิธีการสร้างแบรนด์เป็นวิธีการที่
สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่สินค้าหรือบริการและสามารถท าให้ตราสินค้านั้นมีความแตกต่างและประสบ
ความส าเร็จได้ถ้าถูกน ามาใช้และสร้างเนื้อหาขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมและยังไม่เจอผู้ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือสร้างแบรนด์เสื้อผ้ามุสลิม โดยส่วนใหญ่มักจะศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของ      
อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของมุสลิมมากกว่า และในการสื่อสารเพ่ือสร้างแบรนด์ของเสื้อผ้ามุสลิมนั้น
ยังไม่มีผู้ใดที่ได้ท าการศึกษา ในอนาคตนั้นมีแนวโน้มว่าธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมจะมีอัตราการเติบโตอย่าง
เห็นได้ชัด จึงเป็นที่มาของการศึกษาแนวทางการสร้างแบรนด์ขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมใน
ประเทศไทย รวมไปถึงยังศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการสื่อสารเพ่ือสร้างแบรนด์
ขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทย เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ใน
อนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษากระบวนการในการสร้างแบรนด์ขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในการสร้างแบรนด์ของ 

องค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทย 
 

วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบการสื่อสารเพ่ือสร้างแบรนด์ขององค์การธุรกิจเสื้อผ้า

มุสลิมในประเทศไทยระหว่างแบรนด์ใหญ่กับแบรนด์เล็ก” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับเจ้าของแบรนด์และผู้ที่
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มีส่วนเกี่ยวข้องโดยศึกษาถึงกระบวนการและการวางแผนในการสื่อสารเพ่ือสร้างแบรนด์ รวมไปถึง

การสื่อสารด้านการตลาดแบบบูรณาการ ทั้ง 2 แบรนด์ ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารเพ่ือ

สร้างแบรนด์ โดยทั้ง 2 แบรนด์ที่ได้ท าการคัดเลือกมาได้แก่ แบรนด์ Nunuh International และ  

แบรนด์ Smaya Couture รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการศึกษาวิจัยผู้ศึกษาในครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มผู้ให้

ข้อมูลดังนี้ การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล (Key informants) ได้ท าการคัดเลือกในลักษณะการตั้งเป้าหมาย

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Purposive) โดยท าการก าหนดและเจาะจงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ต้องการสัมภาษณ์ซึ่งเป็น

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ด าเนินการสร้างแบรนด์ขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทย ทั้ง 2 แบรนด์ 

ดังนี้ 

ถ้าพูดถึงแบรนด์ต่างๆขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทยนั้นได้มีหลาย     
แบรนด์ที่ก าเนิดขึ้นมาอย่างมากมายในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมานั้นทั้งแบรนด์ที่มีสถานที่ตั้งของ
ร้านที่ลูกค้าสามารถไปซื้อสินค้าได้ที่ร้าน และแบรนด์ที่ไม่มีหน้าร้านแต่ใช้วิธีในการขายสินค้าผ่าน
ช่องทาง โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค โดยถ้าเราจะท าการแบ่งประเภทของธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมนั้นจะสามารถแบ่ง
ได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 
 1. รับจ้างผลิตเสื้อผ้า 
 2. เปิดร้านขายเสื้อผ้า คือ การจัดจ าหน่ายสินค้าโดยการน าเข้าสินค้ามาจาก
ต่างประเทศหรือจากแบรนด์ต่างๆในประเทศไทยและน ามาจ าหน่ายโดยภายในร้านจะมีสินค้าหลายๆ
แบรนด์มาท าการจัดจ าหน่าย 
 3. สร้างแบรนด์เสื้อผ้าของตนเอง คือมีการออกแบบสินค้า ผลิตและจัดจ าหน่าย
รวมไป ถึงมีการจัดจ าหน่ายสินค้าขยายสาขาไปยังจังหวัดต่างๆ รวมถึงมีการสินค้าทางช่องทาง
ออนไลน์ 
 เมื่อท าการค้นหาข้อมูลแล้วพบว่าทั้งสองแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ประสบความส าเร็จ
สามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่ปี และทั้งสองแบรนด์ยังเป็นแบรนด์ที่มีการ
ออกแบบสินค้า ผลิต และจัดจ าหน่ายด้วยแบรนด์ของตัวเอง และสินค้าของทั้ง 2 แบรนด์นั้นมีความ
โดดเด่นและสินค้ามีความมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจนท าให้ทั้ง 2 แบรนด์มีความน่าสนใจที่จะใช้
ในการท าการศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือสร้างแบรนด์ขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทย 
 - แบรนด์ Nunuh International เป็นแบรนด์ที่ประสบความส าเร็จในการขายสินค้า
เสื้อผ้ามุสลิม เปิดตัวขายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และมีการจดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้าของทาง
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แบรนด์อีกด้วยโดยทางแบรนด์จะเน้นเสื้อผ้าที่มีการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาแต่
เปี่ยมไปด้วยรูปแบบที่ไม่เหมือนใครโดยมีการเปิดสาขาของร้านอยู่ที่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส และได้มี การไปเปิดสาขาอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น  แบรนด์ที่มีแผนที่จะขยายสาขาไป
ยังประเทศต่างๆในอาเซียนอีกด้วย 

 - แบรนด์ Smaya Couture เป็นแบรนด์ที่ประสบความส าเร็จสามารถขยายสาขาได้ 
ทั่วประเทศในระยะเวลา 4 ปี โดยมีสาขาแรกอยู่ที่กรุงเทพ จากนั้นก็ขยายไปสู่จังหวัดต่างๆคือ จังหวัด
ยะลา,ปัตตานี,ภูเก็ต,นราธิวาส,สงขลา และในอนาคตก าลัง จะไปเปิดในประเทศอาเซียน คือประเทศ
มาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย 

จากนั้นน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ในประเด็นที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา  โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยจะเริ่มจากการความส าคัญของการสร้าง
แบรนด์และน าไปสู่กระบวนการการสร้างแบรนด์ในขั้นตอนต่างๆ และส่วนส าคัญคือ เครื่องมือในการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่แต่ละแบรนด์น ามาใช้ในการสื่อสารเพ่ือสร้างแบรนด์ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลสอดคล้องกับประเด็นตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งหัวข้อวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการศึกษาออกเป็น 2 

ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 กระบวนการในการสร้างแบรนด์ 

1.1 การระบุกลุ่มเป้าหมาย 
ส าหรับประเด็นในขั้นตอนการระบุกลุ่มเป้าหมายขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศ

ไทย พบว่า ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
หลักคือกลุ่มที่แต่ละแบรนด์นั้นมีการก าหนดไว้อยุ่แล้วคือกลุ่มที่มีการซื้อสินค้าของแบรนด์เป็นประจ า 
และกลุ่มเป้าหมายรองคือ กลุ่มที่เป็นลูกค้าใหม่หรือกลุ่มที่มีการซื้อสินค้าของแบรนด์รองลงมา โดยใน
การศึกษากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในครั้งนี้ของแต่ละองค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า 
ก่อนที่แบรนด์จะก าหนดกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ได้นั้นจะต้องท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกของแบรนด์ ซึ่งปัจจัยภายในนั้นก็คือ จุดแข็งและจุดอ่อนของแบรนด์ และปันจัยภายก็
คือโอกาสและอุปสรรค เพ่ือเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของตนเองและท าให้แบรนด์นั้น
มีความแตกต่างไปจากคู่แข่ง ทั้งองค์การขนาดใหญ่และองค์การขนาดเล็ก พบว่า 
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1. จุดแข็งของแบรนด์เสื้อผ้ามุสลิมทั้ง 2 แบรนด์ มีลักษณะที่เหมือนกันคือ มีจุดแข็งของแบรนด์
ในเรื่องของคุณภาพของสินค้า แต่จะแตกต่างกันไปในส่วนของรายละเอียดในการบริการ คือ
องค์การที่มีขนาดใหญ่นั้นจะเน้นเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเน้นเป็นงานฝีมือเน้นการปักลวดลายเพ่ือ
เพ่ิมความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าอีกทั้งยังมีการใช้เครื่องประดับที่เป็นคริสตัลเพ่ืมเพ่ิมความ
หรูหราให้กับสินค้าและยังมีบริการรับซ่อมหลังการขายอีกด้วยในส่วนของแบรนด์ที่เป็น
องค์การขนาดเล็กจะเน้นไปที่คุณภาพที่มีความเหมาะสมกับราคา 

2. จุดอ่อนของแบรนด์เสื้อผ้ามุสลิมทั้ง2 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือองค์การ
ขนาดใหญ่ก็มีจุดอ่อนของแบรนด์คือ การผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นงานฝีมือท า  

3. โอกาสของแบรนด์เสื้อผ้ามุสลิมทั้ง2 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือองค์การขนาด
ใหญ่ก็มีโอกาสในการขยายสาขาไปยังประเทศในกลุ่ม AEC เพราะในปัจจุบันมีการเปิดการค้า
เสรีในกลุ่มประเทศ AEC และในกลุ่มประเทศดังกล่างมีประชาที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ใน
หลายๆประเทศ เช่นประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ยิ่งไปกว่านั้นในอนาคตอาจจะมีโอกาสใน
การขยายตลาดไปยังประเทศในแถบอาหรับอีกด้วย 

4. อุปสรรคของแบรนด์ที่มีขนาดใหญ่จะมีอุปสรรคในเรื่องของการท าเอกสารในการขยายสาขา
ไปยังประเทศต่างๆ มีอุปสรรคในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ เป็นข้อก าหนดที่ในแต่ละประเทศ
ก าหนดเอาไว้ ในส่วนของแบรนด์ที่มีขนาดเล็กจะมีอุปสรรคของการลอกเลียนแบบสินค้า 

5. กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ขนาดใหญ่จะเน้นไปที่ กลุ่มคนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายอายุในวัยนี้เป็นช่วงอายุที่มีก าลังซื้อสินค้าที่มีราคาสูง และกลุ่มเป้าหมายรอง
คือ กลุ่มลูกค้าท่ัวไป ข้าราชการ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในส่วนของแบรนด์ขนาดเล็กมี
กลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์ก็คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย และกลุ่มเป้าหมายรองคือ กลุ่ม
วัยท างานจนถึงกลุ่มวัยที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป  

6. คู่แข่งของแบรนด์ขนาดใหญ่ซึ่งมีสาขาในต่างประเทศก็คือ แบรนด์พ้ืนเมืองในแต่ละประเทศที่
ไปเปิดสาขา ส่วนแบรนด์ขนาดเล็กและไม่มีสาขาในต่างประเทศพบว่างคู่แข่งของแบรนด์คือ 
แบรนด์ใหม่ๆที่เพ่ิมข้ึนในตลาดเสื้อผ้ามุสลิม  

1.2 ขั้นตอนการออกแบบแบรนด์  

องค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมแต่ละแห่งต่างมีองค์ประกอบส าคัญๆ ในการออกแบบแบรนด์ให้มี
ความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ ดังนั้นในขั้นตอนนี้แต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์จึงมีการออกแบบแบรนด์
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ที่แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่การตั้งวิสัยทัศน์ของแบรนด์ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางในการบริหารเพ่ือสร้าง
แบรนด์ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

แบรนด์ Nunuh International พบว่าแบรนด์นั้นเน้นการออกแบบเสื้อผ้าที่มีความถูกต้อง
ตามหลักศาสนาและท าให้วัยรุ่นมุสลิมหันมาใส่เสื้อผ้าที่ถูกต้องตามหลักศาสนา โดยผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพและบริการที่เน้นความหรูหราผสมผสานกับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์โดยฉพาะตัวของแบรนด์ 
และเน้นการคืนก าไรให้กับสังคม จึงท าให้แบรนด์สามารถขึ้นไปอยู่ในจุดสูงของตลาดได้ เพราะสินค้า
ของแบรนด์เน้นที่ดีไซน์และความหรูหรา เน้นความปราณีตในการผลิตสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่การ
ออกแบบสินค้า การคัดเลือกวัตถุดิบ ท าให้สินค้ามีจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพและดีไซต์ที่เหนือกว่า
คู่แข่ง อีกท้ังยังมีการน าเครื่องประดับอย่างเครื่องเพชรและมุกของ Swarovski มาใช้ประดับตกแต่งใน
ผลิตภัณฑ์ ยิ่งไปกว่านั้นทางแบรนด์ของเรายังมีบริการรับซ่อมหลังการขาย ท าให้กลายเป็นแบรนด์ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน ซึ่งส่งผลให้สร้างความแตกต่างใน
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากแบรนด์อ่ืนๆ 

แบรนด์ Smaya Couture พบว่าแบรนด์มีวิสัยทัศน์คือจะออกแบบและผลิตเสื้อผ้าที่ถูกต้อง
ตามหลักศาสนาอิสลามแต่ผสมผสานดีไซน์ที่มีความเรียบร้อยน่ารักตามยุคตามสมัย จะเน้นในเรื่อง
ของหลักศาสนาเป็นส าคัญ ยิ่งไปกว่านั้นยังมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าและประโยชน์ในการใช้สอย 
มุ่งเน้นการประยุกต์รูปแบบการใส่เสื้อผ้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันกับรูปแบบของเสื้อผ้าตามหลักศาสนา
อิสลามให้มีความลงตัวกัน ซึ่งการวางต าแหน่งของแบรนด์ให้เป็นสินค้าที่มีราคาที่ไม่สูงจนเกินไปเเมื่อ
เทียบกับคู่แข่งในตลาด และมุ่งเน้นการบริการที่ท าให้ลูกค้าประทับใจ ถ้าลูกค้าได้รับสินค้าและเกิด
ความไม่พอใจในคุณภาพของสินค้าทางแบรนด์ก็จะท าการดูแลชดเชยให้  เพ่ือเป็นการรักษา
ความสัมพันธ์กับลูกค้ากับแบรนด์เอาไว้ จะเห็นได้ว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ทางแบรนด์สร้างขึ้นให้เกิดความ
แตกต่าง โดยเน้นคุณค่าที่จะสะท้อนความรู้สึกที่ดีในการเข้ามาซื้อสินค้าพร้อมทั้งสะท้อนภาพลักษณ์
ของการเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจความรู้สึกของผู้บริโภค 

1.3 ขั้นตอนการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์  

 ผู้วิจัยพบว่า ในแต่แบรนด์ขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมได้มีการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
และการให้ความส าคัญในการสร้างและพัฒนาเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

แบรนด์ Nunuh International พบว่าได้ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบต่างๆในการสร้าง
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ มีการออกแบบ ชื่อแบรนด์ที่มีความหมายที่มีชื่อเรียกง่าย มีการใช้โลโก้ที่
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ทันสมัย สวยงาม มีเอกลักษณ์บ่งบอกถึงสินค้าที่แบรนด์จ าหน่าย สีบนโลโก้ก็เปรียบกับสีที่เหมาะกับ
ผู้หญิง อีกท้ังภาษาที่อยู่บนโลโก้นั้นก็มีความเป็นสากลและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่เน้นย้ ามี
การด าเนินธุรกิจโดยใช้ค าสอนของศาสนาอิสลามเป็นแนวทาง 

แบรนด์ Smaya Couture พบว่าได้มีการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์โดยสื่อสารผ่านโลโก้ 
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประจ าตัวของแบรนด์ โดยมีการสร้างเอกลักษณ์ตั้งแต่ชื่อของแบรนด์ที่มี
ความหมายมาจากชื่อของพ่อและแม่ พร้อมทั้งมีการปรับรูปและภาษบนโลโก้ให้มีความทันสมัยและมี
ความเป็นสากลมากขึ้น สื่อถึงความใส่ใจในการตัดเย็บ ท าให้แบรนด์มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดท าให้แบรนด์
มีความน่าสนใจมากข้ึน 

1.4 การปฏิบัติการสร้างแบรนด์ 

ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยพบว่า ในแต่ละองค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมได้มีการปฏิบัติการสร้างแบรนด์
ในรูปแบบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทั้ง
คล้ายกันและแตกต่างกัน โดยจะน าไปสรุปในส่วนของการใช้เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 

1.5 ขั้นตอนการยกระดับของแบรนด์ 

ในแต่ละองค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมต่างมีการยกระดับแบรนด์ขององค์การ ซึ่งจะเห็นได้ว่า 

แบรนด์ Nunuh International มีการสร้างแบรนด์ใหม่ (Sub brand) ของแบรนด์ที่มีการ
ยกระดับแบรนด์ด้วยการผลิตเสื้อผ้าของผู้ชายมุสลิมเพ่ือท าการขยายตลาดเสื้อผ้ามุสลิมของไทยไปยัง
ประเทศแถบอาหรับและประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับแบรนด์สู่ตลาดโลก 
(Global Branding) เป็นการน าแบรนด์ไปท าตลาดในต่างประเทศนั่นเอง 

แบรนด์ Smaya Couture พบว่าได้มีการยกระดับแบรนด์โดยการผลิตสินค้าที่ เป็นที่
ต้องการของตลาด คือ กระเป๋ากับรองเท้าและ นาฬิกา และเป็นการเพ่ิมให้แบรนด์มีสินค้าที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น และอยากที่จะยกระดับแบรนด์ด้วยการไปเปิดสาขาในห้างเซนทรัลเฟสติวัล 
หาดใหญ่ เพ่ือท าให้มีคนรู้จักเพ่ิมมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นจะท าให้มีลูกค้าชาวต่างชาติมาซื้อสินค้าเป็นอีก
ช่องทางที่จะช่วยให้สินค้าของแบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

ส่วนที่ 2 เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 



 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 13 
 

กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ผู้วิจัยพบว่า ทุกองค์การธุรกิจเสื้อผ้า
มุสลิมในประเทศไทยได้น าแนวคิดของกลยุทธ์นี้ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับลูกค้า โดยเน้นที่
การจัดกิจกรรมพิเศษ และการใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook 
Instagram และ Application Line เป็นต้น 

แบรนด์  Nunuh International จะ เน้ น การจั ดกิ จก รรม พิ เศษ เพ่ื อ ใช้ สื่ อ สารกั บ
กลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อหลักและมีการใช้การสื่อสารผ่านเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ
รอง อาทิเช่น การจัดกิจกรรมพิเศษประจ าปีของแต่ละสาขา โดยสร้างจุดขายในการจัดกิจกรรมพิเศษ
คือ การสร้างจุดเด่นในการจัดกิจกรรมพิเศษคือมีการจับสลากรางวัลให้ผู้ที่โชคดีได้เดินทางไปแสวงบุญ
ที่ประเทศซาอุดิอาราเบีย และการจัดกิจกรรรมพิเศษของแบรนด์จะมีการเชิญดีไซน์เนอร์และช่างที่ท า
การตัดเย็บมาร่วมในงานและวัดตัวให้กับลูกค้าและลูกค้าจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษในงานอีกด้วย 
และส่วนใหญ่เสื้อผ้า ที่น ามาจ าหน่ายนั้นจะเป็น Collection ที่เป็น Limited Edition ของทางแบ
รนด์ ส่วนในการจัดกิจกรรมพิเศษในสาขาที่อยู่ต่างประทศนั้นยังไม่มีมากนัก ในส่วนของการสื่อสาร
ผ่านทางอิเล็กทรอนิคส์นั้น จะมีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ตโดยจะเน้นสื่อสาร
ผ่าน Facebook  ผ่านระบบการสนทนาหรือแชท ด้วยกาตอบค าถามต่างๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ที่สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ได้ตลอดเวลา รวมไปถึงลูกค้าใน
ประเทศจีนยังมีการใช้ Application wechat เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 
นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานเครื่องมือของการตลาดโดยใช้พนักงานขายไว้คอยดูแลตอบค าถามใน
เรื่องของบริการและสินค้าให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าท่ีร้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีการส่งเสริม
การขายดังที่ได้มีการลดราคาให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ผู้ที่ถือบัตรของธนาคารออมสินก็จะมีการได้รับ
ส่วนลดพิเศษอีกด้วย หรือการประชาสัมพันธ์นั้น จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน โดยเน้นการ
ใช้สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหลัก  

แบรนด์ Smaya Couture จะเน้น การใช้เครือเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิคเป็นสื่อ
หลัก เช่นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือ 
Line@ เป็นต้น โดยจะเน้นการสื่อสารเน้นสื่อใหม่เป็นหลักมากกว่าแบรด์อ่ืนๆ เช่น การตอบบทสนม
นาต่างๆกับลูกค้าและมีการโพสต์ค าสอนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามควบคู่ไปด้วย เป็นต้น การจัด
กิจกรรมพิเศษโดยการไปร่วมงานกับองค์การต่างๆของศาสนาอิสลามนี้ ผู้วิจับพบว่า แบรนด์ Smaya 
Couture เป็นองค์การที่มีการให้ความส าคัญกับกิจกรรมนี้ค่อนข้างสูง โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายและเป็นการโปรโมตแบรนด์ไปในตัว หรือวิธีการใช้การส่งสริมการขายที่ทางแบ
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รนด์ Smaya Couture ก็มักจะจัดควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมพิเศษอาทิเช่น ลดราคาสินค้า หรือมี
การหักเงินจากการขายสินค้าไปร่วมท าบุญกับมูลนิธิต่างๆ นอกจากนี้ ในส่วนของการใช้การ
ประชาสัมพันธ์นั้น จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน โดยเน้นการใช้สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหลัก ยิ่ง
ไปกว่านั้นผู้วิจัยพบว่าทางแบรนด์ Smaya Couture ยังมีการใช้พนักงานขายซึ่งทางแบรนด์ได้ให้
ความส าคัญในส่วนนี้เป็นอย่างมาก 

อภิปรายผล 
 

ส่วนที ่1 กระบวนการในการสื่อสารเพ่ือสร้างแบรนด์ 
 จากกรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งสององค์กรธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทยสามารถอภิปราย
การสร้างแบรนด์ได้ ดังนี้ 

 แบรนด์ Nunuh International มีกระบวนการในการสร้างแบรนด์โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด จากนั้นจะ
ด าเนินการเข้าสู่กระบวนการออกแบบแบรนด์ คือการก าหนดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ โดยองค์การได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ของแบรนด์คือ เน้นการออกแบบเสื้อผ้าที่ถูกต้องตามหลักศาสนาและมีการคืนก าไร
ให้กับสังคมท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การที่สะท้อนออกมาว่าเป็นองค์การที่ไม่เพียงแต่ผลิตเสื้อผ้า
จ าหน่ายแต่ยังมีการท ากิจกรรมที่คืนก าไรให้กับสังคม  จากนั้นจึงมีการสร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์การ
โดยการออกแบบองค์ประกอบต่างที่ช่วยในการสร้างความแตกต่างของภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ให้กับ
องค์การ โดยการสร้างโลโก้ขององค์การให้ความเป็นสากลและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่เน้น
ย้ ามีการด าเนินธุรกิจโดยใช้ค าสอนของศาสนาอิสลามเป็นแนวทางซึ่งก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์การที่ได้ตั้งไว้ และการปฎิบัติการสร้างแบรนด์เป็นการน าข้อมูลต่างๆจากการออกแบบแบรนด์
น าเสนอให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยกลยุทธ์ต่างๆหลังจากนั้นคือการยกระดับแบรนด์คือการสร้างแบรนด์
ใหม่ (Sub brand) ซึ่งเป็นการยกระดับแบรนด์ด้วยการเพ่ิมแบรนด์อีกแบรนด์ที่ยังอยู่ภายใต้แบรนด์
เดิม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการการยกระดับแบรนด์สู่ตลาดโลก (Global Branding) โดยการท าตลาดใน
ต่างประเทศนั่นเอง 

 แบรนด์ Smaya Couture มีการระบุกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์โดยเริ่มจากการท าการ
วิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์การ คือ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆนั้นท าให้องค์การรู้ถึงปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกขององค์การ ท าให้เข้าใจสภาพแวดล้อมของตลาด เพ่ือเป็นแนวทางใน
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กระบวนการออกแบบแบรนด์ ซึ่งจะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ซึ่งแบรนด์ Smaya ได้มี
การก าหนดวิสัยทัศน์ คือการผลิตเสื้อผ้าที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามแต่ผสมผสานดีไซน์ที่มีความ
เรียบร้อยน่ารักตามยุคตามสมัยแต่จะเน้นในเรื่องของหลักศาสนาเป็นส าคัญ โดยส่งผลไปถึง
กระบวนการในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ ซึ่งการออกแบบแบรนด์เพ่ือก าหนดการสร้าง
เอกลักษณ์ขององค์การโดยเริ่มจากการตั้งชื่อของแบรนด์ที่มีความหมายมาจากชื่อของพ่อและแม่ ท า
ให้รู้ว่าตัวตนของแบรนด์เกิดขึ้นจากอะไร จากนั้นจะน าไปสู่การปฎิบัติการสร้างแบรนด์เพ่ือท าให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์ต่างๆของแบรนด์ผ่านช่องทางในการสื่อสารต่างๆและกระบวนการ
ต่อมาในการสร้างแบรนด์คือการยกระดับแบรนด์ โดยแบรนด์ Smaya Couture ได้มีการผลิตสินค้า
ให้แบรนด์มีสินค้าท่ีมีความหลากหลายมากขึ้นและต้องการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศด้วย 

เมื่อได้องค์ประกอบต่างๆตามแนวคิดในกระบวนการสร้างแบรนด์เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่า 
องค์ประกอบต่างๆจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการขององค์การ
ธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิม ซึ่งแต่ละองค์การได้น ามาใช้ จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ทั้งสององค์การมี
รูปแบบของการสร้างแบรนด์ที่คล้ายคลึงกันแต่สาระจากองค์ประกอบนั้นมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็
ตาม เมื่อพิจารณากระบวนการสร้างแบรนด์จะมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนคือการ การระบุกลุ่มเป้าหมาย 
(Target Consumer Identification) การออกแบบแบรนด์ (Brand Design) การสร้างเอกลักษณ์
ข อ งแ บ รน ด์  (Brand Identity Creation) ก ารป ฏิ บั ติ ก า รส ร้ า งแ บ รน ด์  (Brand Building 
Implementation)การยกระดับแบรนด์ (Leveraging the Brand) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้าง
แบรนด์ของ ศรีกัญญา มงคลศิริ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กชนันท์ ธาดาวชิรา จาก
การศึกษาเรื่อง การสร้างแบรนด์และการบริหารจัดการแบรนด์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่ งผลวิจัยพบว่า ขั้นตอนในการสร้างแบรนด์นั้นมี 5 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการระบุ
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการออกแบบแบรนด์ ขั้นตอนการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ และขั้นตอน
การปฎิบัติการสร้างแบรนด์  นอกจากนี้ยังพบว่า องค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทยได้พยายาม
เน้นการสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ตนเองโดยการสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ออกมา
เพ่ือท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อมโยงทางความรู้สึกกับผู้บริโภค 
ส่วนที่ 2 เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือการสร้างแบรนด์ขององค์การธุรกิจ
เสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทย 

จากกรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งสององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทยสามารถ
อภิปรายการสร้างแบรนด์ได้ ดังนี้ 
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แบรนด์ Nunuh International จะใช้เครื่องมือในการจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นอันดับแรก
เพ่ือใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักและมีการใช้การสื่อสารผ่านเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอ
นิคเป็นสื่อรอง การจัดกิจกรรมพิเศษใช้เพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือโน้มน้าวใจให้ซื้อสินค้าของ
องค์กร ซึ่งตรงกับแนวคิดของของ Shimp (2000: 124) ที่ได้นิยามความหมายของการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการว่า เป็นกระบวนการของการพัฒนาและการใช้รูปแบบต่างๆ ของโปรแกรมการ
สื่อสารเพ่ือ โน้มน้าวใจผู้บริโภคตามเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างผลกระทบโดยตรงต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ในส่วนของการสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิคส์นั้น จะมีการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี
การผสมผสานเครื่องมือของการตลาดโดยใช้พนักงานขายไว้คอยดูแลตอบค าถามในเรื่องของบริการ
และสินค้าให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ร้านท าให้มียอดขายเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีการส่งเสริม
การขายจะมีการได้รับส่วนลดพิเศษต่างๆเพ่ือเป็นการท าให้ลูดค้าสนใจที่จะบริ โภคสินค้ามากขึ้น ซึ่ง
ตรงกับแนวคิดของ ซึ่งกล่าวว่า Belch And Belch. 2001, P.G11 การส่งเสริมการขายนั้นเพ่ือให้เกิด
การขายในทันทีทันใดหรือเป็นเครื่องมือกระตุ้นความต้องการซื้อที่ใช้สนับสนุนการโฆษณาและการขาย
โดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์นั้น จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน โดยเน้นการใช้
สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหลัก 

แบรนด์ Smaya Couture เน้นการใช้เครือเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ
หลักน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต โดยจะเน้นการสื่อสารเน้นสื่อใหม่เป็นหลัก และการ
จัดกิจกรรมพิเศษโดยการไปร่วมงานกับองค์การต่างๆของศาสนาอิสลามนี้ มีการใช้การส่งสริมการขาย
ที่ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมพิเศษ นอกจากนี้ในส่วนของการใช้การประชาสัมพันธ์นั้น จะมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน โดยเน้นการใช้สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหลัก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ขนิษฐา จ ารูณ (2553) จากการศึกษาเรื่อง การบริหารการสื่อสารการตลาดของฝ่ายการตลาด 
บริษัททรู วิชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งพบว่า การใช้กระบวนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication: IMC) ในการส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการของ ทรู วิชั่น ผ่านทางสื่อต่างๆสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
อย่างประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ยังพบว่าการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการนั้นต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องโดยต้องเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มด้วย เพ่ือการสื่อสารตัวตนของแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จตามที่ได้วางแผนไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. องค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทยควรมีการน ากลยุทธ์ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มา
ใช้ร่วมกับกลยุทธ์ในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภายใน
การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์มากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาถึงความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภคเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทยที่มีต่อ    
แบรนด์เป็นอย่างไร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างแบรนด์ขององค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิม
ในประเทศไทยให้สอดรับกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 

3. แบรนด์องค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมควรมีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการในรูปแบบอ่ืนๆเพ่ิมเติมจากที่ใช้อยู่ เช่นการท าแอพพลิเคชั่นต่างๆเพ่ิมเติม เช่น 
แอพพลิเคชั่นขององค์กรที่สามารถสั่งสินค้าได้ในทันที เพราะในปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะใช้
โทรศัพท์มือถือซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วมาก อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 

4. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้สร้างแบรนด์ขององค์การธุรกิจเสื้อผ้า
มุสลิมในประเทศไทย จ านวน 2 แบรนด์ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป น่าจะมีการเพ่ิมกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้ผลการศึกษามีความหลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

5. จากผลการวิจัยเป็นตัวชี้วัดที่ผู้ประกอบการองค์การธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทยสามารถ
น ามาปรับปรุงข้อบกพร่องของวิธีการสร้างแบรนด์และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการเพ่ือท าให้แบรนด์มีความแข็งแกร่งมากข้ึนและมียอดขายที่เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
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