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ในยุ ค สมัย แห่ ง สัง คมออนไลน์ ส่ ง ผลต่ อ การเกิด ขึ้น ของกลุ่ ม คนรุ่ น ใหม่
ที่ต้องการแสวงหา และแสดงออกซึ่งความเป็ นตัวตนมากยิง่ ขึ้น การสร้างแบรนด์
และการออกแบบสร้างสรรค์สนิ ค้าทีด่ นี ัน้ จึงไม่อาจหยุดแค่ความสวยงาม ความแปลก
ใหม่ หรือประโยชน์ ใช้สอยเท่านัน้ หากแต่ต้องมีความเป็ นแฟชันที
่ ่สามารถชี้น� ำ
สร้ า งการเรีย นรู้ แ ละสะท้ อ นถึ ง รู ป แบบการด� ำ เนิ น ชีว ิต (Lifestyle) ทัศ นคติ
ความต้องการและเชือ่ มโยงแบรนด์สนิ ค้านัน้ เข้ากับอารมณ์ของผูบ้ ริโภค แฟชันแบรนด์
่
มากมายจึงขยับเข้าสู่ตลาดสินค้าอื่น ๆ และน� ำไปสู่รปู แบบของการเป็ นแบรนด์แฟชัน่
ไลฟ์สไตล์
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WHEN FASHION ARE LIFE
Siwaree Arunyanart 4 And Patcha Utiswannakul5

Abstract
In the age of online socialization, new generation always search out and
intend to express their own identity to public. As a result of constant change
brand building and product creation aim to attract through unique characteristic
and functional elements. Creating a brand beyond fashion by connecting a brand
identity inspired by consumers lifestyles, social values and consumer’s behavior.
As a result, fashion brands diversify their product lines into other market, which
brings about a pattern of fashion lifestyle branding.
Keyword: 1. Fashion Lifestyle Brand 2. Lifestyle 3. Fashion
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Lifestyle Brand: การเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กบั ตัวตนผูบ้ ริ โภค
รูปแบบการด�ำเนินชีวติ หรือไลฟ์สไตล์นนั ้ หมายถึง วิถกี ารด�ำเนินชีวติ ซึง่ โดย
ทัวไปแล้
่
วจะบ่งบอกถึงทัศนคติ ค่านิยม และมุมมองของแต่ละบุคคลดังนัน้ รูปแบบ
การด�ำเนินชีวติ จึงมีความหมายในเชิงอัตตาหรือตัวตนและใช้ในการสร้างสัญลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ทีป่ ระกอบกับอัตลักษณ์ของบุคคล (Spaargaren & Van Vliet, 2000)
สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ Jariyawetch (2007) ทีก่ ล่าวถึงกระแสแนวโน้มทางการตลาด
ว่า “ในยุคปจั จุบนั กระแสไลฟ์สไตล์จะมีความโดดเด่นมากขึน้ ลูกค้าถูกแบ่งย่อยเป็ น
กลุม่ เล็ก ๆ ทีม่ คี วามเฉพาะมากขึน้ สินค้าหรือบริการจึงควรมีความเฉพาะหรือแตกต่าง
แสดงความเป็ นตัวตน (Personalize) ของแต่ละกลุ่มไลฟ์สไตล์” จากความหมายและ
กระแสแนวโน้ ม ดัง กล่ า วข้า งต้น ส่ง ผลต่ อ การเกิด ขึ้น ของแบรนด์ส ิน ค้า ไลฟ์ สไตล์
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ ซึง่ สอดคล้องกับรูปแบบการด�ำเนินชีวติ
รสนิยม ความชื่นชอบของผูบ้ ริโภคในแต่ละกลุ่มทีแ่ ตกต่างกันอย่างชัดเจน ไลฟ์สไตล์
แบรนด์จงึ หมายรวมได้ถงึ ทัศนคติ ความคิดเห็น ความชืน่ ชอบของกลุม่ คนซึง่ ขึน้ อยูก่ บั
การเลือก ประสบการณ์ วัฒนธรรม เชือ้ ชาติ และระดับชัน้ ทางสังคม ดังจะเห็นได้วา่
ในแบรนด์ไลฟ์สไตล์นนั ้ จะมีการกล่าวอ้างถึงกลุ่ม หรือวัฒนธรรม โดยเสนอตัวตนเป็ น
ผูน้ �ำในการสร้างความรูส้ กึ และอารมณ์รว่ มทีส่ อดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคในสังคม ไลฟ์สไตล์แบรนด์จงึ ไม่ใช่แค่ประเภทชนิดของสินค้า แต่เป็ นสิง่ ทีใ่ ห้
คุณค่าให้แรงบันดาลใจ ขับเคลือ่ นและก�ำหนดรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของคนได้
Fashion Brand: ความเป็ นแฟชัน่ เทรนด์และสไตล์
จากลักษณะของสินค้าแฟชันที
่ ม่ กี ารปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดและ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบสไตล์ (Style) ไปตามยุคสมัย เป็ นเครือ่ งแสดงถึงความไม่หยุดนิ่ง
และผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
จนเกิดเป็นกระแสแนวโน้ม (Trend) ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ ซึง่ ส่งผลต่อรูปแบบการด�ำเนินชีวติ
ของคนในแต่ละช่วงเวลา แบรนด์สนิ ค้าแฟชันจึ
่ งมีลกั ษณะพิเศษในการเป็ นผู้ช้นี � ำ
และสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั กลุม่ ผูบ้ ริโภค สอดคล้องกับค�ำกล่าวของอีแกน Egan (2005)
ทีก่ ล่าวว่าผูบ้ ริโภคนัน้ ต้องการทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา แบรนด์สนิ ค้าแฟชันจึ
่ ง
มีบทบาทในการให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ การออกแบบสินค้าแฟชันจึ
่ งมี
ความพิเศษทีส่ ามารถก�ำหนดสร้างและชีน้ �ำความต้องการ จากการสร้างกระแส และความ
รูส้ กึ อยากได้ของผูบ้ ริโภค ถึงแม้ว่าแฟชันจะเปลี
่
ย่ นแปลงไปตลอดเวลาแต่แฟชันก็
่ มี
กระบวนการพัฒนารูปแบบเฉพาะของแต่ละช่วงเวลาจนเกิดเป็นสไตล์ทช่ี ดั เจน อาทิเช่น
แฟชันกลุ
่ ม่ ดนตรีรอ็ ค (Rock Style) แฟชันกลุ
่ ม่ ดนตรีพงั ค์ (Punk Style) หรือแฟชัน่
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ทีม่ คี วามเรียบง่ายจากแนวคิดน้อยแต่มาก (Less is More) ทีเ่ รียกว่ามินิมอล (Minimal)
เป็นต้น การสร้างแบรนด์สนิ ค้าแฟชันจึ
่ งต้องค�ำนึงถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคเป็นส�ำคัญ ทัง้ ในด้าน
ลักษณะของกลุม่ ผูบ้ ริโภค (Character) รสนิยมในการเลือกใช้สงิ่ ของ (Taste of Life)
การอยูอ่ าศัย (Taste of Housing) และการใช้ชวี ติ (Taste of Activities) (Patcha, 2013)
จากลักษณะพิเศษจ�ำเพาะของแบรนด์สนิ ค้าแฟชันข้
่ างต้น กล่าวได้วา่ แบรนด์
สินค้าแฟชันในแต่
่
ละสไตล์นนั ้ จะมีความสอดคล้องกับรูปแบบการด�ำเนินชีวติ (Lifestyle)
ของผูบ้ ริโภคในแต่ละยุคสมัย และในแต่ละกลุ่มไลฟ์สไตล์อย่างชัดเจน โดยมีบทบาท
ในการชี้น�ำ สะท้อนให้เห็นถึงสิง่ ใหม่ทเ่ี กิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ในยุคสมัยปจั จุบนั การเปลีย่ นแปลงเข้าสู่ยุคแห่งสังคมออนไลน์ นัน้ ส่งผลต่อรูปแบบ
การด�ำเนินชีวติ ของคน จนเกิดเป็ นกลุม่ คนรุน่ ใหม่ (New Generation) ทีม่ คี วามเฉพาะ
และความต้องการทีจ่ ะแสดงออกซึง่ ตัวตนมากยิง่ ขึน้ แบรนด์สนิ ค้าแฟชันมากมายทั
่
ง้ ใน
รูปแบบแบรนด์ชนั ้ สูงหรือโอกูตรู ์ (Haute Couture) ดีไซเนอร์แบรนด์ (Designer Brand)
ตลอดจนแบรนด์สนิ ค้าส�ำเร็จรูป (Ready to Wear) ต่างๆ จึงเริม่ ขยายประเภทสินค้า
(Product Line) เข้าสู่ตลาดอื่นๆ อาทิเช่น สินค้าความงาม สินค้าเกีย่ วกับบ้านและ
การตกแต่ง (Sophie, 2012) อันน�ำไปสูค่ วามเป็ น แบรนด์แฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์
กลุม่ ของแบรนด์สนิ ค้าแฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์ (Fashion Lifestyle Brand) ถูกก�ำหนด
ด้วยทัศนคติ ความสนใจ ความคิดเห็นของลูกค้าที่สมั พันธ์กบั การซื้อสินค้าแฟชัน่
(Gutman & Mills, 2006) จากกระแสแนวโน้มการพัฒนาภายใต้แนวคิดดังกล่าวพบว่า
มีแบรนด์สนิ ค้าแฟชันต่
่ างๆ หันมาให้ความส�ำคัญกับการขยายประเภทสินค้าเข้าสู่
รูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะกล่าววิเคราะห์ถงึ ต่อไป โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกแบรนด์สนิ ค้าทีน่ �ำวิเคราะห์ดงั นี้
1) เป็ นแบรนด์สนิ ค้าส�ำเร็จรูป (Ready to wear) ทีม่ คี วามโดดเด่นในฐานะ
แบรนด์แฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์ทป่ี ระสบความส�ำเร็จ มีอตั ลักษณ์เฉพาะ มีรปู แบบสไตล์สนิ ค้า
ทีช่ ดั เจน และมีความหลากหลายของชนิดสินค้าทีส่ อดคล้องกับไลฟ์ไตล์ของกลุ่มเป้า
หมายผูบ้ ริโภค
2) แบรนด์สนิ ค้าเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล และเป็ นภาพลักษณ์ของแบรนด์
ในระดับภูมภิ าค เช่น แบรนด์เอเชีย แบรนด์ยโุ รป และแบรนด์อเมริกา
3) เป็ นแบรนด์สนิ ค้าทีม่ ตี ำ� แหน่งทางการตลาดแตกต่างกันตามกลุม่ เป้าหมาย
ผู้บริโภค โดยพิจารณาจากราคาเฉลี่ยของสินค้าแฟชันได้
่ ดงั นี้ กล่าวคือต�ำแหน่ ง
ทางการตลาดระดับบี (B) มีราคาเฉลีย่ ของสินค้า 800 – 1,500 บาท โดยมีการผลิตสินค้า
เป็นจ�ำนวนมาก (Mass Product) ต�ำแหน่งทางการตลาดระดับบีบวก (B+) มีราคาเฉลีย่
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ของสินค้า 1,500 – 8,000 บาท และต�ำแหน่ งทางการตลาดระดับเอ (A) มีราคา
เฉลีย่ ของสินค้า 10,000 – 30,000 บาท (Patcha, 2013)
์ สไตล์ตามเกณฑ์ดงั กล่าว
ทัง้ นี้ จากการพิจารณาแบรนด์สนิ ค้าแฟชันไลฟ
่
สามารถคัดเลือกแบรนด์สนิ ค้าได้แก่ มูจิ (Muji) แบรนด์ท่แี สดงภาพลักษณ์ ของ
ความเป็ นเอเชีย มีตำ� แหน่งทางการตลาดทีร่ ะดับบี (B) พอลสมิธ (Paul Smith) แบรนด์
ทีแ่ สดงภาพลักษณ์ของความเป็ นอังกฤษ มีต�ำแหน่ งทางการตลาดทีร่ ะดับบีวก (B+)
และราฟลอว์เ รนซ์ (Ralph Lauren) แบรนด์ท่ีแ สดงภาพลัก ษณ์ ข องความเป็ น
อเมริกา มีตำ� แหน่งทางการตลาดทีร่ ะดับเอ (A)

A

RALPH LAUREN

B+

PAUL SMITH

B

MIJI

ภาพที ่ 1 Brand Positioning
มูจิ (MUJI) เป็ นแบรนด์สนิ ค้าแฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์ ภายใต้แนวคิดแบบมินิมอล
ของญีป่ นุ่ (Japan Minimal) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1980 มีแนวคิดเชิงพัฒนาในการสร้างสินค้า
ทีแ่ ตกต่างจากแบรนด์อน่ื ๆ โดยมีหลักทีว่ า่ เรียบง่าย ใช้ได้จริง และราคาสมเหตุสมผล
ทัง้ นี้หลักดังกล่าวมาจากการให้ความส�ำคัญกับการออกแบบทีต่ ่อยอดจากหลักปรัชญา
ตะวันออก ผ่านการเลือกใช้วสั ดุท่อี งิ ธรรมชาติ คิดค้นวิธกี ารผลิตที่ง่าย ลดต้นทุน
ลดขยะและสารพิษ มีบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี น้นความประหยัด โดยผูบ้ ริโภคสามารถเลือกซื้อ
สินค้าได้เฉพาะในสิง่ ทีต่ อ้ งการเท่านัน้ ตามแนวคิดการอยู่อาศัยอย่างพอเพียง พอดี
และเป็ น มิต รกับ สิง่ แวดล้อ ม ผ่า นกระบวนการทางความคิด มุ่ง เน้ น ในเรื่อ งคุณ ค่า
ความเรียบง่ายในตัวสินค้าซึง่ ล้วนมีเหตุผลในตัวเอง และวางรูปแบบสินค้าทีม่ คี วามเป็ น
ไลฟ์สไตล์ตอบสนองกับรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ในปจั จุบนั อย่างสากล
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ภาพที ่ 2 Muji Produ
ทีม่ า: http://festo.wordpress.com/2010/03/17/ikea-in-japanese-spells-muj/
MUJI PRODUCT LINE

FASHION

OFFICE ACCESSORIES

HEALT

HOME

ELECTRONIC

LADIES

FURNITURE

MEN

KITCHEN & DINING

BAG
ACCESSORIES
SHOES

BATHROOM

ภาพที ่ 3 Muji Product Line
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จากการจ�ำแนกหมวดหมูข่ องสินค้าแบรนด์มจู ิ เห็นได้ว่ามีการแบ่งหมวดหมู่
ตามลักษณะของรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภค ภายใต้อตั ลักษณ์และดีเอ็นเอ
(D.N.A.) ของแบรนด์ กลุม่ ผูบ้ ริโภคสินค้ามูจจิ งึ มีชว่ งอายุทก่ี ว้างและหลากหลาย แต่ยงั
คงมีภาพลักษณ์ของความเป็นคนรุน่ ใหม่แบบมินมิ อลสไตล์ สนใจปรัชญาตะวันออก ชืน่
ชอบความเรียบง่าย ใส่ใจในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ขณะเดียวกันความหลากหลายของสินค้า
ก็ตอบสนองได้กบั ทุกความต้องการตามรสนิยมและรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ในสังคม
ปจั จุบนั
พอลสมิ ธ (Paul Smith) แบรนด์สนิ ค้าแฟชันที
่ น่ �ำเสนออัตลักษณ์ของความ
เป็นอังกฤษ ทีเ่ น้นความเรียบโก้แต่แฝงไว้ดว้ ยลูกเล่นจากลวดลายและสีสนั (Multi Strip)
เฉพาะตัวอันเป็นทีจ่ ดจ�ำ  การแตกประเภทชนิดสินค้าของแบรนด์ไม่จำ� กัดเพียงแต่สนิ ค้า
แฟชันชาย
่
หญิง หรือเด็กเท่านัน้ แต่ขยายสูค่ วามเป็ นแฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์แบรนด์ดว้ ย
วิธกี ารขยายประเภทสินค้า โดยมุง่ เน้นทีก่ ารร่วมมือ (Collaboration Brand) กับแบรนด์
สินค้าไลฟ์สไตล์อ่นื ๆ ทีต่ อบสนองกับรูปแบบการด�ำรงชีวติ ของผูบ้ ริโภค โดยมีความ
หลากหลายของสินค้า อาทิเช่น เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งประดับ กระเป๋า รองเท้า
นาฬิกา เครือ่ งเขียน กล้องถ่ายรูปตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้าน เป็ นต้น

ภาพที ่ 4 Paul Smith Store
ทีม่ า: www.paulmith.co.uk
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ภาพที ่ 5 Paul Smith Product
ทีม่ า: www.paulmith.co.uk
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PAUL SMITH PRODUCT LINE

FASHION/ACCESSORIES

EYEWEAR

GIFT&THING

MEN'S

CURIOSITIES

WOMEN'S

ARTWORK & PRINTS
BOOKS

JUNIOR

CHINA
FRAGRANCE
STATIONERY

COLLABORATIONS
PAUL SMITH AND LLADRO'
PAUL SMITH AND ANGLEPOISE
PAUL SMITH AND THE RUG COMPANT
PAUL SMITH AND THE WOOLMARK COMPANT
PAUL SMITH AND CHILDREN IN NEED ROCKS
PAUL SMITH AND BUNKATA
PAUL SMITH AND MISIC EXCHANGE
PAUL SMITH AND PINARELLO
PAUL SMITH AND DAVID BOWIE
PAUL SMITH AND LEICA
PAUL SMITH AND SCOOTER

ภาพที ่ 6 Paul Smith Product Line

ETC.
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ราฟลอว์เรนซ์ (Ralph Lauren) แบรนด์แฟชันที
่ ค่ งอัตลักษณ์ความคลาสิค
ของอเมริกา อย่างหรูหราสง่างาม โดยมีแนวคิดทีว่ ่า ราฟลอว์เรนซ์ไม่ใช่แค่แบรนด์
แฟชันแต่
่ คอื นวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ จากค�ำกล่าวทีว่ า่ “สไตล์เป็ นเรือ่ งของตัวตน ซึง่
ไม่ใช่แฟชัน่ เพราะแฟชันมี
่ การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วแต่สไตล์นัน้ จะคงอยู่ตลอด
กาล” (Ralph Lauren, cite in Sophie, 2012) จากแนวคิดดังกล่าวจึงเห็นได้วา่ สินค้า
ของลาฟลอว์เรนซ์นัน้ เต็มไปด้วยความหลากหลายของชนิดไม่เพียงแต่สนิ ค้าแฟชัน่
เท่านัน้ มีความหลากหลายของสินค้า อาทิเช่น เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งประดับ
กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เครือ่ งเขียน อุปกรณ์กฬี ากอล์ฟและเทนนิส เฟอร์นิเจอร์ของ
แต่งบ้าน ตลอดจนเครือ่ งใช้ในครัวเรือน เป็ นต้น

ภาพที ่ 7 Ralph Lauren Ad Campaign Fall/Winter 2012
ทีม่ า: www.ralphlauren.com
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ภาพที ่ 8 Ralph Lauren Product
ทีม่ า: www.ralphlauren.com
RALPH LAUREN PRODUCT LINE

FASHION

HOME

GIFT
FOR HIM

MEN

BEDDING

WOMEN

BATH

CHILDREN

TABLETOP

FOR BOY

HOME DECOR

FOR BABY

FOR HER
FOR GIRL

FOR THE HOME

ภาพที ่ 9 Ralph Lauren Product Line
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จากตัวอย่างแฟชันแบรนด์
่
ขา้ งต้น สามารถวิเคราะห์ได้ถงึ ประเภทของสินค้า
ในแฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์แบรนด์ แนวคิดและรูปแบบในการสร้างแบรนด์ได้ดงั นี้
ตารางที ่ 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบรนด์แฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์
Category
Muji
Product Apparel, Fashion
accessories, Office
accessories, Health,
Home, Electronic, Travel,
Craft and Toys
Theme Japan
Style
Minimal
Target Men, Ladies, Kids

Paul Smith
Apparel,
Fashion accessories,
Fragrance,
Office accessories,
Home, Electronic, Travel
London
Retro chic
Men, Ladies, Kids

Ralph Lauren
Apparel, Fashion
accessories, Fragrance,
Home, Paint, Hardware
American
Classic
Men, Ladies, Kids

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบรนด์แฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์มจู ิ พอลสมิธ
และราฟลอว์เรนซ์ (Muji, Paul Smith, Ralph Lauren) สามารถจ�ำแนกแบรนด์
ตามลักษณะกลุ่มผูบ้ ริโภคได้ 2 ประเภทได้แก่ แบรนด์ระดับบี (B) ที่มกี ารผลิต
จ�ำนวนมาก (Mass Product) โดยทัง้ สามแบรนด์มคี วามครอบคลุมของสินค้าทัง้ ผูช้ าย
ผูห้ ญิงและเด็กและมีการก�ำหนดช่วงอายุกลุม่ เป้าหมายผูบ้ ริโภค โดยจากการวิเคราะห์
ประเภทชนิดสินค้า แสดงให้เห็นว่าประเภทสินค้าส่วนใหญ่จะถูกแบ่งอย่างชัดเจน
ประกอบด้วยสินค้าแฟชันเสื
่ อ้ ผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับตกแต่งร่างกายสินค้า
เกีย่ วกับความงามและสุขภาพ สินค้าของตกแต่งบ้าน สินค้าเครือ่ งเขียนและอุปกรณ์
ส�ำนักงานและสินค้าของขวัญของช�ำร่วย โดยประเภทของสินค้านัน้ จะผันแปรและ
สอดคล้องไปกับรูปแบบสไตล์และการด�ำเนินชีวติ ของกลุ่มผูบ้ ริโภค ถึงแม้บทบาท
ของแบรนด์สนิ ค้าไลฟ์สไตล์ดงั กล่าวจะให้ความส�ำคัญกับการตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคเป็ นหลัก แต่ในขณะเดียวกันแบรนด์นัน้ ยังเป็ นผู้ช้นี � ำและสร้างสไตล์
จากความพิเศษจ�ำเพาะให้กบั รูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคไปพร้อมกันดังนัน้
แบรนด์แฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์ดงั กล่าวจึงไม่ได้ถกู จ�ำกัดอยูเ่ พียงสินค้าแฟชันเท่
่ านัน้
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Fashion Lifestyle Brand: แบรนด์แฟชันไลฟ์
่
สไตล์
ในทางแฟชันถื
่ อว่าไลฟ์สไตล์หรือรูปแบบการด�ำเนินชีวติ เป็นสิง่ ก�ำหนดคนหรือ
กลุม่ คน การสร้างแบรนด์แฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์จงึ เป็ นการสร้างหรือผลิตสินค้าแฟชันที
่ เ่ ชือ่ ม
โยงกับรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภค ซึง่ ไม่จำ� กัดอยูเ่ พียงสินค้าแฟชันเครื
่ อ่ งแต่ง
กายเท่านัน้ แต่หมายรวมถึงสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับวิถชี วี ติ ของผูบ้ ริโภค โดย
แบรนด์แฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์ตอ้ งเชือ่ มโยงกับลูกค้า รูปแบบสไตล์เป็ นตัวแทนน�ำเสนอถึงผู้
บริโภค ดังนัน้ การสร้าง แบรนด์แฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์จงึ จ�ำเป็นต้องรูจ้ กั และเข้าใจในประเภท
ของคน ลักษณะตัวตนหรือสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการจะเป็ น ลูกค้าไม่เพียงแต่ซอ้ื เสือ้ ผ้าแต่
เป็นการซือ้ อัตลักษณ์ และไม่ได้เพียงแต่ใส่เสือ้ ผ้าแต่ใส่ไลฟ์สไตล์ (Reed, 2002) สินค้า
แฟชันนั
่ น้ มีส่วนช่วยเป็ นตัวน� ำหรือช่วยก�ำหนดทิศทางของไลฟ์สไตล์ผูบ้ ริโภค ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างตราสินค้าจากรูปแบบการด�ำเนินชีวติ (Lifestyle Brand
Approach) ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงปี 1990 โดยเป็ นการน�ำเสนอตราสินค้าให้เป็ นส่วนหนึ่งกับ
วิถชี วี ติ ของผูบ้ ริโภคทีส่ ะท้อนผ่านกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น มุง่ ตอบสนอง
คุ ณ ประโยชน์ ท างด้า นอารมณ์ แ ละการแสดงออกทางด้า นตัว ตนต่ อ สัง คม (Selfexpressive benefit) บ่งบอกความเป็ นตัวตน โดยเป็ นการขยายประเภทสินค้าจาก
แบรนด์แฟชันที
่ ป่ ระสบความส�ำเร็จเข้าสูป่ ระเภทสินค้าตกแต่งบ้าน ซึง่ น�ำไปสูก่ ารเป็ น
แบรนด์ระดับโลก (Global Brand) จากการแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ตวั ตนทีช่ ดั เจน
ของแบรนด์ ความหลากหลายของประเภทชนิดสินค้า สร้างความแตกต่างเป็นทางเลือก
ให้ผบู้ ริโภคสามารถซือ้ สินค้าทีบ่ ง่ บอกได้ถงึ ตัวตน (Sappington, 2003) จากข้อมูลดัง
กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการประสบความส�ำเร็จของแบรนด์แฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์นนั ้ จึง
ขึน้ กับความสามารถของแบรนด์ในการเข้าใจผูบ้ ริโภค โดยต้องทราบถึงสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภค
เป็ นหรือต้องการจะเป็ น โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ สร้างความภักดีใน แบรนด์จากการใช้อตั
ลักษณ์จำ� เพาะ เป็ นตัวสะท้องถึงบุคลิกของผูบ้ ริโภคผ่านตราสินค้า กล่าวคือเป็ นการ
สร้างภาพลักษณ์ให้กบั ลูกค้าทัง้ ในแง่ของการแต่งกายและการอยูอ่ าศัย โดยสามารถ
สรุปถึงองค์ประกอบในการสร้าง แบรนด์แฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์ได้ ดังนี้
1. มีอตั ลักษณ์ของแบรนด์ทช่ี ดั เจน กล่าวคือสามารถถ่ายทอดดีเอ็นเอ (D. N. A.)
ของแบรนด์เชือ่ มโยงกับการออกแบบได้ในทุกประเภทของสินค้า
2. มีการก�ำหนดกลุ่มผูบ้ ริโภคทีช่ ดั เจน โดยการออกแบบสินค้าจะค�ำนึงถึง
รูปแบบการด�ำเนินชีวติ (Lifestyle) และรสนิยม เพื่อตอบสนองกับความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคเฉพาะกลุม่
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3. มีการก�ำหนดกลุม่ ประเภทสินค้าทัง้ สินค้าแฟชัน่ และสินค้าไลฟ์สไตล์ อาทิ
เช่น สินค้าเสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งประดับตกแต่งร่างกาย สินค้าเกีย่ วกับความงาม
และสุขภาพ สินค้าของตกแต่งบ้าน สินค้าเครือ่ งเขียนและอุปกรณ์สำ� นักงาน ฯลฯ ทัง้ นี้
ประเภทกลุม่ ชนิดสินค้าจะขึน้ กับรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคเป็ นหลัก
4. มีการสร้างรูปแบบสไตล์ และอารมณ์ความรูส้ กึ ร่วม (Emotion Space)
ให้กบั ผูบ้ ริโภคกลุ่มใหญ่ทม่ี ที ศั นคติ มุมมอง และความชื่นชอบทีเ่ ชื่อมโยงเป็ นกลุ่ม
เดียวกัน
์ สไตล์ขา้ งต้นการ
จากตัวอย่างการขยายเข้าสู่ความเป็ นแบรนด์แฟชันไลฟ
่
หยิบยกลักษณะความเฉพาะของแบรนด์ไลฟ์สไตล์ ทีม่ คี วามหลากหลายในประเภท
สินค้าและเชือ่ มโยงกับรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภค มาผนวกเข้ากับความเป็ น
แฟชันที
่ ม่ ลี กั ษณะของการสร้างกระแสแนวโน้ม น� ำมาซึง่ อัตลักษณ์และการถ่ายทอด
ดีเอ็นเอของแบรนด์สู่สนิ ค้า จนก่อให้เกิดเป็ นแบรนด์แฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์ทส่ี ามารถชีน้ � ำ
ก�ำหนดรูปแบบการด�ำเนินชีวติ จากการสร้างอารมณ์ความรูส้ กึ ร่วมกันระหว่างผูบ้ ริโภค
ในกลุม่ เดียวกัน
์ สไตล์ท่เี พิม่ ขึ้น เห็นได้ว่า
จากแนวโน้ มการพัฒนาของแบรนด์แฟชันไลฟ
่
สิง่ ส�ำคัญสูค่ วามส�ำเร็จของ แบรนด์แฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์นนั ้ ไม่ได้จำ� กัดอยู่เพียงประเภท
สินค้า ความสวยงาม ความแปลกใหม่ ประโยชน์ ใช้สอยหรือราคาเท่านัน้ แต่ต้อง
หมายรวมถึงความชัดเจนในกลุ่มผู้บริโภค การสร้างอัตลักษณ์ และความสามารถ
ในการถ่ายทอดดีเอ็นเอของแบรนด์ลงสูต่ วั สินค้า กอปรกับการสร้างพืน้ ทีท่ างอารมณ์
ความรูส้ กึ ร่วม (Emotion Space) ให้กบั กลุม่ ผูบ้ ริโภค เพือ่ เป็นการเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า
ทีอ่ อกแบบสร้างสรรค์มานัน้ มีความเฉพาะ เกิดความแตกต่างทีย่ ากต่อการลอกเลียน
แบบ และแบรนด์แฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์นนั ้ จะเป็ นทีย่ อมรับจับใจในความรูส้ กึ ทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
ระหว่างแบรนด์กบั ผูบ้ ริโภค ซึง่ เมือ่ นัน้ แฟชันและวิ
่
ถชี วี ติ จะเป็ นสิง่ เดียวกัน
ทัง้ นี้จากทิศทางและกระบวนการในการพัฒนาของแบรนด์แฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์
ทีก่ ล่าวมาข้างต้น จึงเป็นแนวทางหนึ่งให้แบรนด์สนิ ค้าไทย ได้ศกึ ษาถึงการเปลีย่ นแปลง
และกระบวนการอันเป็ นนวัตกรรมทางแฟชัน่ ที่ไม่จ�ำกัดอยู่แค่การออกแบบเสื้อผ้า
เครือ่ งแต่งกาย พร้อมทีจ่ ะพัฒนาแบรนด์เพือ่ ก้าวเข้าสูค่ วามเป็ นสากลต่อไป
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