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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา และ อภปิรายผล  
 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล    
ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดพกัอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
และเคยซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง  
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.0 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 33.7 มีอายรุะหว่าง 26 - 28 ปี  
ร้อยละ 80.5 มีสถานภาพโสด  
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเจา้ของกิจการ ร้อยละ 47.3 รองลงมาประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 32.7 ประกอบอาชีพรับจา้ง ร้อยละ 11.0 ประกอบอาชีพนักศึกษา 
ร้อยละ 5.0 ประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 4.0 และไม่มีบุคคลใดในกลุ่มตวัอยา่งที่ประกอบอาชีพ
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.3 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี ไม่มี
บุคคลใดในกลุ่มตวัอย่างมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายและปวส./
อนุปริญญา  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 24.0 
รองลงมา มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 50,001 - 60,000 บาท, 10,001 - 20,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท
, 40,001 - 50,000 บาท, มากกว่า 70,000 บาท, 60,001 - 70,000 และรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 
ตามล าดบั 
 



 

 73 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกีย่วกับการพิจารณาตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกยีห่อ้กระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง 5 อนัดบั
แรก ดงัน้ี Louis Vuitton ร้อยละ 70.3 Chanel และ Prada ร้อยละ 50.3 Gucci ร้อยละ 35.7 และ Hermes 
ร้อยละ  28.0 โดยซ้ื อผ่ าน ช่อ งท าง ก ารฝากคน รู้จัก ซ้ื อจาก ต่ างป ระ เทศ , ร้ าน ค้ากระ เป๋ า 
เเบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง, Facebook, Website, ซ้ือจากต่างประเทศดว้ยตวัเอง, Webboard และ 
Instagram โดยเลือกซ้ือเฉล่ียต ่ากวา่ 2 ช้ินต่อปี มีงบประมาณในการซ้ือ ระหวา่ง 25,001 - 40,000 บาท/
ช้ิน  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ช่ืนชอบการน าเสนอราคาแบบติดป้ายราคาและมีส่วนลด
ตามการส่งเสริมการขายที่ชดัเจน ช าระเงินผา่นช่องทางการช าระเงินสด โดยผูท้ี่มีส่วนในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือและช าระค่าใชจ่้าย คือ ตนเอง รับรู้ข่าวสารผ่านทางสังคมออนไลน์ ซ่ึงประเภทของกระเป๋า
แบรนด์เนมต่างประเทศมือสองที่เคยซ้ือ หรืออยูร่ะหว่างการตดัสินใจ หรือมีความคิดที่จะซ้ือ ที่ชอบ
มากที่สุด คือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ และกระเป๋าสตางค ์ตามล าดบั 
 กระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสองที่ช่ืนชอบมากที่สุด และ/หรือที่เคยซ้ือ และ/หรือ
อยูร่ะหว่างการตดัสินใจ และ/หรือมีความคิดที่จะซ้ือ 6 ยีห่้อ คือ Louis Vuitton รองลงมา คือ Gucci, 
Chanel, Prada, Guess และ Burberry ตามล าดบั 
 เหตุผลในการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง เพราะ มีราคาถูกกว่าของมือ
หน่ึง 50 - 70% ขึ้นกบัสภาพการใชง้าน ความชอบส่วนตวั/เก็บสะสม ขายต่อแลว้ราคาไม่ตก/ขายต่อได้
ก าไร และเปล่ียนกระเป๋าที่ใชบ้่อย ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3  ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง 

ตารางที่ 5.1  สรุปภาพรวมส่วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจัยย่อย ที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามล าดับแรก  

ล าดับ
ที่ 

ส่วนประสม
การตลาด 

ค่าเฉลี่ย ปัจจัยย่อย 

3 
ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

4.38 
(มีผลระดบั

มาก) 

-  สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.81)  
-  สินคา้มีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.63)  
-  สินคา้มีคณุภาพดีตรงตามท่ีโฆษณาไว ้ 
    (ค่าเฉล่ีย 4.60) 

2 ปัจจยัดา้นราคา 
4.40                        

(มีผลระดบั
มาก) 

-  ราคาสินคา้ท่ีซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของสินคา้  
   (ค่าเฉล่ีย 4.68)  
-  สามารถเปรียบเทียบราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.55)  
-  ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.53) 

4 
ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดั
จ าหน่าย 

4.15                        
(มีผลระดบั

มาก) 

-  สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่งสินคา้ได ้
    ตลอดเวลา จากการอพัเดทขอ้มูลผ่านทาง 
  อินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.55) 
 -  หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและให ้
    ขอ้มูลครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.54)   
-  มีความปลอดภยัในการซ้ือขาย (ค่าเฉล่ีย 4.46) 

1 
ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

4.56                         
(มีผลระดบัมาก

ท่ีสุด) 

-  มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีมาและต าหนิของสินคา้  
    (ค่าเฉล่ีย 4.91)  
-  การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.73)  
-  สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ี 
   ก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.69) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.37 
เรียงล าดับความส าคญั ดังน้ี ล าดับแรก คือ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.56) โดย
ปัจจยัย่อยที่ให้ความส าคญัสามอันดับแรก คือมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกับที่มาและต าหนิของสินค้า 
(ค่าเฉล่ีย 4.91) การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.73) และ สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได้
ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.69) รองลงมา คือ ปัจจยัด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) โดยปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัสามอนัดบั
แรก คือ ราคาสินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.68) สามารถเปรียบเทียบราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.55) และ ราคาสินคา้ถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.53) ต่อมาคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.38) โดยปัจจยัยอ่ยที่ให้
ความส าคัญสามอันดับแรก สินค้าเป็นของแท้ 100% (ค่าเฉล่ีย 4.81) สินค้ามีรูปแบบสวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 4.63) และ สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.60) และสุดทา้ย คือ ปัจจยั
ดา้นการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.15) โดยปัจจยัยอ่ยที่ให้ความส าคญัสามอันดบัแรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่ง
สินคา้ได้ตลอดเวลา จากการอพัเดทขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.55) หน้าร้าน/เวบ็ไซต ์
สามารถบอกรายละเอียดและให้ข้อมูลครบถ้วนเก่ียวกับตัวสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.54) และ มีความ
ปลอดภยัในการซ้ือขาย (ค่าเฉล่ีย 4.46) 
  
 3.1  ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือ
สอง จ าแนกตามเพศ 
 ส่วนประสมการตลาด: จ าแนกตามเพศ  
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายให้ความส าคญัโดยรวมต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.57) ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.55) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.33) และ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.16)  
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิง ให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.56) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.39) ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.33) และ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.14) 
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ตารางที่ 5.2  สรุปส่วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจัยย่อย ทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามล าดับแรก จ าแนกตามเพศ 

ส่วนประสมการตลาด 
เพศ 

ชาย N = 90 หญงิ N = 210 

ด้านผลติภณัฑ์ -  สินคา้เป็นของแท ้100%  (ค่าเฉล่ีย 4.71) 
- สินคา้มีการออกแบบท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ   
  (ค่าเฉล่ีย 4.56)  
- สินคา้มีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.53) 

- สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.85) 
- สินคา้มีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.68) 
- สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามท่ีโฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.66)  

ด้านราคา 
-  ราคาสินคา้ท่ีซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.73)  
- สามารถเปรียบเทียบราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.69)  
- ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน (คา่เฉล่ีย 4.67) 

- ราคาสินคา้ท่ีซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.65)  
- สามารถเปรียบเทียบราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.49) 
- ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน (คา่เฉล่ีย 4.48)  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

-  หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและใหข้อ้มูล
ครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ (คา่เฉล่ีย 4.58)  
- สามารถตรวจสอบสถานการณ์จดัส่งของสินคา้และการจดัส่งได้
ตลอดเวลาจากการอพัเดทขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.47)  
- มีความปลอดภยัในการซ้ือขาย (คา่เฉล่ีย 4.40)  

- สามารถตรวจสอบสถานการณ์จดัส่งของสินคา้ และการจดัส่งไดต้ลอดเวลาจากการ
อพัเดทขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต (คา่เฉล่ีย 4.58)  
- หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและใหข้อ้มูลครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ 
 (ค่าเฉล่ีย 4.53)  
- มีความปลอดภยัในการซ้ือขาย (คา่เฉล่ีย 4.48) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

- มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีมาและต าหนิของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.84)  
- การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั (คา่เฉล่ีย 4.76)   
- สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 (ค่าเฉล่ีย 4.64) 

- มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีมาและต าหนิของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.93)  
- การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั (คา่เฉล่ีย 4.72)  
- สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดและมีการแจกของสมนาคุณ 
ของแถมต่าง ๆ เช่น จบัรางวลั แถม accessory ถุงคลุมกนัฝุ่ น (ค่าเฉล่ีย 4.70)  

76 
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 ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์: จ าแนกตามเพศ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย ให้ความส าคัญในปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.71) สินคา้มีการออกแบบที่โดดเด่น
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 4.56) และสินคา้มีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.53) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.85) สินคา้มีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 
4.68) และสินคา้มีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.66)  
 ปัจจัยด้านราคา: จ าแนกตามเพศ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย ให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด สามอันดบัแรก คือ ราคาสินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.73) สามารถ
เปรียบเทียบราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.69) และ ราคาสินคา้ถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิง ให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด สามอันดบัแรก คือ ราคาสินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.65) สามารถ
เปรียบเทียบราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.49) และ ราคาสินคา้ถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.48) 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: จ าแนกตามเพศ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย ให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด สามอันดับแรก คือ หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและให้ข้อมูลครบถ้วน
เก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.58) สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่งสินคา้ได้ตลอดเวลา จาก
การอพัเดทขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.47) และ มีความปลอดภยัในการซ้ือขาย (ค่าเฉล่ีย 
4.40) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด สามอันดับแรก คือ  สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่งสินค้าได้ตลอดเวลา จากการ
อพัเดทขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.58) หน้าร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและ
ให้ขอ้มูลครบถ้วนเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.53) และมีความปลอดภยัในการซ้ือขาย (ค่าเฉล่ีย 
4.48) 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด: จ าแนกตามเพศ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
สามอนัดับแรก คือ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัที่มาและต าหนิของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.84) การบอกต่อ
แนะน าจากคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.76)  และสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนด 
(ค่าเฉล่ีย 4.64) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด สามอนัดบัแรก คือ มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัที่มาและต าหนิของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.93) การบอก
ต่อแนะน าจากคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.72) สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนด
และมีการแจกของสมนาคุณ ของแถมต่าง ๆ เช่น จบัรางวลั แถม accessory  ถุงคลุมกนัฝุ่ น (ค่าเฉล่ีย 
4.70) 
 3.2  ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือ
สอง จ าแนกตามอาชีพ 
 ส่วนประสมการตลาด: จ าแนกตามอาชีพ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเจา้ของกิจการ ให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยั
ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.54) ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.38) ปัจจยัด้านราคา 
(ค่าเฉล่ีย 4.36) และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ให้ความส าคญัโดยรวม
ต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.61) ปัจจยัด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 4.48) ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.40) และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.15) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจา้ง ให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.45) ปัจจยัด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 4.35) ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉล่ีย 
4.25) และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.08) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ ใหค้วามส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.68) ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.66) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 
4.47) และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.32) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพนักศึกษา ให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.53) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.38) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.08) และปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.04)  
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ตารางที่ 5.3  สรุปส่วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจัยย่อย ทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามล าดับแรก จ าแนกตามอาชีพ 

ส่วนประสม
การตลาด 

เจ้าของกจิการ 
N=142 

พนักงานบริษัทเอกชน 
N=98 

รับจ้าง  
N=33 

รับราชการ  
N=12 

นักศึกษา  
N=15 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ -  สินคา้เป็นของแท้
100% (ค่าเฉล่ีย 4.80)  
- สินคา้มีรูปแบบสวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 4.68)  
- สินคา้มีคุณภาพดีตรง
ตามท่ีโฆษณาไว ้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.61) 

- สินคา้เป็นของแท้
100% (ค่าเฉล่ีย 4.84)  
- สินคา้มีรูปแบบ
สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.62)  
- สินคา้มีคุณภาพดีตรง
ตามท่ีโฆษณาไว ้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.60) 

-  สินคา้เป็นของแท ้100% 
(ค่าเฉล่ีย 4.79)  
- สินคา้มีการออกแบบท่ี
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 4.58)  
- สินคา้มีรูปแบบสวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 4.52) 

-  สินคา้เป็นของแท ้100% 
(ค่าเฉล่ีย 4.67)  
- สินคา้มีรูปแบบสวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 4.67)  
- สินคา้มีคุณภาพดีตรง
ตามท่ีโฆษณาไว ้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.67) 

-  สินคา้เป็นของแท ้100% 
(ค่าเฉล่ีย 4.87)  
- สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามท่ี
โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.73)  
- สินคา้มีการออกแบบท่ีโดด
เด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
(ค่าเฉล่ีย 4.67) 

ปัจจัยด้านราคา 

-  ราคาสินคา้ท่ีซ้ือคุม้ค่า
กบัคุณสมบติัของสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.73)  
- สามารถเปรียบเทียบ
ราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.52)  
- ราคาถูกกว่าร้านอ่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 4.46) 

- ราคาสินคา้ท่ีซ้ือคุม้ค่า
กบัคุณสมบติัของสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.62)  
- ราคาสินคา้ถูกกว่าร้าน
อ่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.61)  
- สามารถเปรียบเทียบ
ราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.58) 

- สามารถเปรียบเทียบราคา
ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.64)  
- ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 4.61)   
- สินคา้ท่ีซ้ือคุม้ค่ากบั
คุณสมบติัของสินคา้ 
 (ค่าเฉล่ีย 4.58) 

- สินคา้ท่ีซ้ือคุม้ค่ากบั
คุณสมบติัของสินคา้  
(ค่าเฉล่ีย 4.83)  
- สามารถเปรียบเทียบราคา
ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.75)  
- สามารถต่อรองราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.75) 

- สินคา้ท่ีซ้ือคุม้ค่ากบั
คุณสมบติัของสินคา้  
(ค่าเฉล่ีย 4.60)  
- มีการควบคุมราคาไม่ให้
เปล่ียนไปจากท่ีโฆษณาไว้
(ค่าเฉล่ีย 4.53)  
- ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 4.47) 
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ตารางที่ 5.3  (ต่อ) สรุปส่วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจัยย่อย ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามล าดับแรก จ าแนกตามอาชีพ 

ส่วนประสม
การตลาด 

เจ้าของกจิการ 
N=142 

พนักงานบริษัทเอกชน 
N=98 

รับจ้าง  
N=33 

รับราชการ  
N=12 

นักศึกษา  
N=15 

ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย 

- หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถ
บอกรายละเอียดและใหข้อ้มูล
ครบ ถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้  
(ค่าเฉล่ีย 4.52)  
- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดัส่งของ 
- สินคา้ไดต้ลอดเวลา 
(ค่าเฉล่ีย 4.49) 
- มีความปลอดภยัในการ    
ซ้ือขาย (คา่เฉล่ีย 4.46) 

- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดัส่งของ
สินคา้ไดต้ลอดเวลา 
(ค่าเฉล่ีย 4.62)  
- หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์
สามารถบอกรายละเอียด
และใหข้อ้มูลครบ ถว้น 
เก่ียวกบัตวัสินคา้ (คา่เฉล่ีย 
4.59)  
- มีความปลอดภยัในการ    
ซ้ือขาย (คา่เฉล่ีย 4.42) 

- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดัส่งของสินคา้
ไดต้ลอดเวลา (คา่เฉล่ีย 4.61)  
- หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถ
บอกรายละเอียดและใหข้อ้มูล
ครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.42)  
- มีความปลอดภยัในการ    
ซ้ือขาย (คา่เฉล่ีย 4.42) 

- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดัส่งของสินคา้
ไดต้ลอดเวลา (คา่เฉล่ีย 4.83)  
- หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถ
บอกรายละเอียดและใหข้อ้มูล
ครบเก่ียวกบัตวัสินคา้  
(ค่าเฉล่ีย 4.50)  
- มีความปลอดภยัในการ    
ซ้ือขาย (คา่เฉล่ีย 4.50) 

- หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถ
บอกรายละเอียดและใหข้อ้มูล
ครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.73)  
- มีความปลอดภยัในการซ้ือขาย 
(ค่าเฉล่ีย 4.73)  
- การเดินทางสัญจร ไปมาสะดวก 
(ค่าเฉล่ีย 4.53) 

ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

-  มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีมา
และต าหนิของสินคา้ 
 (ค่าเฉล่ีย 4.87) 
 - การบอกตอ่แนะน าจากคน
รู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.72)  
- สามารถเปล่ียนหรือคืน
สินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.68) 

-  มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ท่ีมาและต าหนิของสินคา้  
(ค่าเฉล่ีย 4.96)  
- การบอกต่อแนะน าจาก
คนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.80) 
- มีการแจกของสมนาคุณ 
ของแถมต่าง ๆ เช่น จบั
รางวลั แถม  ถุงคลุมกนั
ฝุ่ น (ค่าเฉล่ีย 4.74) 

-  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีมา
และต าหนิของสินคา้ (4.91)  
- การบอกต่อแนะน าจากคน
รู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.73)  
- บริการส่งสินคา้ฟรี ส าหรับ
ลูกคา้ท่ีซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ต 
(ค่าเฉล่ีย 4.52) 

- การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีมา
และต าหนิของสินคา้ (5.00) - 
- สามารถเปล่ียนหรือคืน
สินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด(ค่าเฉล่ีย 4.83)  
- การบอกต่อแนะน าจากคน
รู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.83) 

-  การแจกของสมนาคุณ ของ
แถมต่าง ๆ เช่น จบัรางวลั แถม
ถุงคลุมกนัฝุ่ น (ค่าเฉล่ีย 4.87) 
- การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีมาและ
ต าหนิของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.87)  
- สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 (ค่าเฉล่ีย 4.73) 
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ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์: จ าแนกตามอาชีพ  
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเจา้ของกิจการ ใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวม
มีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.80) สินคา้มีรูปแบบสวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 4.68) สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.61) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย
โดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.84) สินคา้มีรูปแบบ
สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.62) สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.61) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจา้ง ให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.79) สินคา้มีการออกแบบที่โดด
เด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 4.58) สินคา้มีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.52) 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ ให้ความส าคญัในปัจจยั
ยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอันดับแรก คือ สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.67) สินคา้มี
รูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.67) สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.67) 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพนกัศึกษา ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ย
โดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.87) สินคา้มีคุณภาพดี
ตรงตามที่โฆษณาไว้ (ค่าเฉล่ีย 4.73) และสินค้ามีการออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
(ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 ปัจจัยด้านราคา: จ าแนกตามอาชีพ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเจา้ของกิจการ ใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวม
มีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดับแรก คือ ราคาสินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากับคุณสมบัติของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.73) 
สามารถเปรียบเทียบราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.52) และราคาสินคา้ถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.46) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย
โดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ ราคาสินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของสินคา้  (ค่าเฉล่ีย 
4.62) ราคาสินคา้ถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.61) และสามารถเปรียบเทียบราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.58) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจา้ง ให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สามารถเปรียบเทียบราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.64) ราคาสินคา้ถูกกวา่ร้าน
อ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.61) และสินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.58) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ ใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.83) สามารถ
เปรียบเทียบราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.75) และสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.75) 



 

 82 

 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพนักศึกษา ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด สามอันดับแรก คือ สินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากับคุณสมบัติของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.60) มีการ
ควบคุมราคาไม่ให้เปล่ียนแปลงไปจากที่โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.53) และราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 4.47) 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย: จ าแนกตามอาชีพ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเจา้ของกิจการ ใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวม
มีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและใหข้อ้มูลครบถว้น
เก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.52) สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่งสินคา้ไดต้ลอดเวลา จากการ
อพัเดทขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.49) และมีความปลอดภยัในการซ้ือขาย (ค่าเฉล่ีย 4.46) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย
โดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอันดับแรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่งสินค้าได้
ตลอดเวลา จากการอพัเดทขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.62) หน้าร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอก
รายละเอียดและใหข้อ้มูลครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.59) และมีความปลอดภยัในการซ้ือขาย 
(ค่าเฉล่ีย 4.42) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจา้ง ให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่งสินคา้ไดต้ลอดเวลา จากการ
อพัเดทขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.61) หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและให้
ขอ้มูลครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.42) และมีความปลอดภยัในการซ้ือขาย (ค่าเฉล่ีย 4.42) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ ใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่งสินคา้ไดต้ลอดเวลา จากการ
อพัเดทขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.83) หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและให้
ขอ้มูลครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.50) และมีความปลอดภยัในการซ้ือขาย (ค่าเฉล่ีย 4.50) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพนักศึกษา ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ หน้าร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและให้ขอ้มูลครบถว้น
เก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.73) มีความปลอดภยัในการซ้ือขาย (ค่าเฉล่ีย 4.73) และการเดินทางสญัจร 
ไปมาสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.53) 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด: จ าแนกตามอาชีพ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเจา้ของกิจการ ใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวม
มีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัที่มาและต าหนิของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.87) 
การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.72) และสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาที่
ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.68) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ย
โดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัที่มาและต าหนิของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.96) การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.80) และมีการแจกของสมนาคุณ ของแถมต่าง ๆ เช่น 
จบัรางวลั แถม accessory ถุงคลุมกนัฝุ่ น (ค่าเฉล่ีย 4.74) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจา้ง ให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัที่มาและต าหนิของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.91) การ
บอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.73) และบริการส่งสินคา้ฟรี ส าหรับลูกคา้ที่ซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ต 
(ค่าเฉล่ีย 4.52) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ ใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดับแรก คือ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกับที่มาและต าหนิของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 5.00) 
สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.83) และการบอกต่อแนะน าจาก
คนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.83) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพนักศึกษา ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด สามอันดับแรก คือ มีการแจกของสมนาคุณ ของแถมต่าง ๆ เช่น จับรางวลั แถม 
accessory ถุงคลุมกันฝุ่ น (ค่าเฉล่ีย 4.87) มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกับที่มาและต าหนิของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.87) และสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.73) 
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3.3  ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง 
จ าแนกตามช่วงราคา 
 ส่วนประสมการตลาด: จ าแนกตามช่วงราคา 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท ให้ความส าคญัโดยรวมต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.59) ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.45) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 4.41) และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.14) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้ งงบประมาณช่วงราคา 10,001-25,000 บาท  ให้ความส าคัญ
โดยรวมต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.48) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.38) ปัจจยั
ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.29) และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.13) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้ งงบประมาณช่วงราคา 25,001-40,000 บาท ให้ความส าคัญ
โดยรวมต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.56) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.35) ปัจจยั
ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.35) และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้ งงบประมาณช่วงราคา 40,001-55,000 บาท ให้ความส าคัญ
โดยรวมต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.57) ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.49) ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.34) และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
 ไม่มีบุคคลใดในกลุ่มตวัอยา่งตั้งงบประมาณช่วงราคา 55,001-70,000 บาท 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้ งงบประมาณช่วงราคา 70,001-85,000 บาท  ให้ความส าคัญ
โดยรวมต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.84) ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.48) ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.36) และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.01) 
 ไม่มีบุคคลใดในกลุ่มตวัอยา่งตั้งงบประมาณช่วงราคา 85,001-100,000 บาท 
 ไม่มีบุคคลใดในกลุ่มตวัอยา่งตั้งงบประมาณมากกวา่ 100,000 บาท 
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ตารางที่ 5.4  สรุปส่วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจัยย่อย ทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามล าดับแรก จ าแนกตามช่วงราคา 

ส่วนประสมการตลาด ไม่เกนิ10,000  
N=81 

10,001-25,000  
N=62 

25,001-40,000  
N=99 

40,001-55,000  
N=51 

70,001-85,000  
N=7 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ - สินคา้เป็นของแท ้100% 
(ค่าเฉล่ีย 4.85)  
- สินคา้มีรูปแบบสวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 4.62)  
- สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามท่ี
โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.59)  

- สินคา้เป็นของแท ้100% 
(ค่าเฉล่ีย 4.77)  
- สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามท่ี
โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.68)  
- สินคา้มีรูปแบบสวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 4.56) 

- สินคา้เป็นของแท ้100% 
(ค่าเฉล่ีย 4.79)  
- สินคา้มีรูปแบบสวยงาม
(ค่าเฉล่ีย 4.67)  
- สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามท่ี
โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.58) 

- สินคา้เป็นของแท1้00% 
 (ค่าเฉล่ีย 4.82)  
- สินคา้มีรูปแบบสวยงาม  
(ค่าเฉล่ีย 4.69)  
- สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามท่ี
โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.55) 

- สินคา้เป็นของแท1้00% 
(ค่าเฉล่ีย 4.71)  
- สินคา้มีรูปแบบสวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 4.57)  
- สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามท่ี
โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.57) 

ปัจจัยด้านราคา 

- ราคาสินคา้ท่ีซ้ือคุม้ค่ากบั
คุณสมบตัิของสินคา้  
(ค่าเฉล่ีย 4.69)  
- สามารถเปรียบเทียบราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.60)   
- ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 4.57) 

- ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 4.47)  
- สามารถเปรียบเทียบราคาได้
(ค่าเฉล่ีย 4.42)  
- สามารถช าระเงินไดห้ลาย
รูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 4.26) 

- สามารถเปรียบเทียบราคาได้
(ค่าเฉล่ีย 4.54)  
- ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน
(ค่าเฉล่ีย 4.47)  
- ราคาสินคา้ท่ีซ้ือคุม้ค่ากบั
คุณสมบตัิของสินคา้  
(ค่าเฉล่ีย 4.37) 

- ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน  
(ค่าเฉล่ีย 4.67)  
- สามารถเปรียบเทียบราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.67) 
- มีการควบคุมราคาไม่ให้
เปล่ียน ไปจากท่ีโฆษณาไว ้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.65) 

- ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน
(ค่าเฉล่ีย 4.57) 
- ราคาสินคา้ท่ีซ้ือคุม้ค่ากบัคุณ 
สมบตัิของสินคา้  
(ค่าเฉล่ีย 4.57)  
- สามารถต่อรองราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.57) 

ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

- หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถ
บอกรายละเอียดและใหข้อ้มูล
ครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.59)  
- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดั  ส่งของสินคา้ 

- หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถ
บอกรายละเอียดและใหข้อ้มูล
ครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.48)  
- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดั ส่งของสินคา้ 

- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดั ส่งของสินคา้
ไดต้ลอดเวลา (คา่เฉล่ีย 4.62)  
- หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถ
บอกรายละเอียดและใหข้อ้มูล
ครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ 

- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดั ส่งของสินคา้
ไดต้ลอดเวลา (คา่เฉล่ีย 4.53) 
- หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถ
บอกรายละเอียดและใหข้อ้มูล
ครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้  

- หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถ
บอกรายละเอียดและใหข้อ้มูล
ครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.86) 
- มีความปลอดภยัในการ    
ซ้ือขาย (คา่เฉล่ีย 4.43)  
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ตารางที่ 5.4  (ต่อ)สรุปส่วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจัยย่อย ทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามล าดับแรก จ าแนกตามช่วงราคา 

ส่วนประสมการตลาด 
ไม่เกนิ10,000  

N=81 
10,001-25,000  

N=62 
25,001-40,000  

N=99 
40,001-55,000  

N=51 
70,001-85,000  

N=7 

 
ไดต้ลอดเวลา (คา่เฉล่ีย 4.54)   
- มีความปลอดภยัในการ    
ซ้ือขาย (คา่เฉล่ีย 4.44) 

ไดต้ลอดเวลา (คา่เฉล่ีย 4.48) 
- มีความปลอดภยัในการ    
ซ้ือขาย (คา่เฉล่ีย 4.42) 

(ค่าเฉล่ีย 4.54)  
- มีความปลอดภยัในการ    
ซ้ือขาย (คา่เฉล่ีย 4.49) 

(ค่าเฉล่ีย 4.51) 
- มีความปลอดภยัในการ     
ซ้ือขาย (คา่เฉล่ีย 4.45) 

- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดั ส่งของสินคา้
ไดต้ลอดเวลา (คา่เฉล่ีย 4.29) 

ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

-  มีการให้ขอ้มลูเก่ียวกบั
ท่ีมาและต าหนิของสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.94) 
- การบอกต่อแนะน าจากคน
รู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.84) 
-  สามารถเปล่ียนหรือคืน
สินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.72) 

- มีการให้ขอ้มลูเก่ียวกบั
ท่ีมาและต าหนิของสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.81)  
- มีการแจกของสมนาคุณ 
ของแถมต่าง ๆ เช่น จบั
รางวลั แถมถุงคลุมกนัฝุ่ น 
(ค่าเฉล่ีย 4.65)  
- สามารถเปล่ียนหรือคืน
สินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.63) 

- มีการให้ขอ้มลูเก่ียวกบั
ท่ีมาและต าหนิของสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.92)  
- การบอกต่อแนะน าจากคน
รู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.74)  
- บริการส่งสินคา้ฟรี 
ส าหรับลูกคา้ท่ีซ้ือผา่น
อินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.72) 

- มีการให้ขอ้มลูเก่ียวกบั
ท่ีมาและต าหนิของสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.94)  
- การบอกต่อแนะน าจากคน
รู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.80)  
- มีการแจกของสมนาคุณ 
ของแถมต่าง ๆ เช่น จบั
รางวลั แถมถุงคลุมกนัฝุ่ น 
(ค่าเฉล่ีย 4.73) 

- พนกังานขายมีความเป็น
กนัเองมีความรู้ในสินคา้
และสามารถ ให้ค  าปรึกษา
แนะน าได ้(ค่าเฉล่ีย 5.00) 
- ให้สิทธิประโยชน์ส าหรับ
ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก 
 (ค่าเฉล่ีย 5.00) 
- สามารถเปล่ียนหรือคืน
สินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด (ค่าเฉล่ีย 5.00) 
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 ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์: จ าแนกตามช่วงราคา 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ย
โดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.85) สินคา้มีรูปแบบ
สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.62) และสินคา้มีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.59)  
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 10,001-25,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.77) สินคา้มี
คุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.68) และสินคา้มีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.56) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 25,001-40,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.79) สินคา้มี
รูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.67) และสินคา้มีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.58) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 40,001-55,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.82) สินคา้มี
รูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.69) และสินคา้มีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.55) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 70,001-85,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.71) สินคา้มี
รูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.57) และสินคา้มีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.57) 
 ปัจจัยด้านราคา: จ าแนกตามช่วงราคา 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ย
โดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอันดบัแรก คือราคาสินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากับคุณสมบติัของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.69) สามารถเปรียบเทียบราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.60)  และราคาสินคา้ถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.57) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 10,001-25,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอันดับแรก คือ ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.47) 
สามารถเปรียบเทียบราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.42) และสามารถช าระเงินไดห้ลายรูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 4.26) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 25,001-40,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอันดบัแรก คือ สามารถเปรียบเทียบราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.54) 
ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.47) และราคาสินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.37) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 40,001-55,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอันดับแรก คือ ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
สามารถเปรียบเทียบราคาได้ (ค่าเฉล่ีย 4.67) และมีการควบคุมราคาไม่ให้เปล่ียนแปลงไปจากที่
โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.65) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 70,001-85,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ ราคาสินคา้ถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.57) ราคา
สินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.57) และสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.57) 
 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย: จ าแนกตามช่วงราคา 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ย
โดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและใหข้อ้มูล
ครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.59) สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่งสินคา้ไดต้ลอดเวลา 
จากการอพัเดทขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.54) และมีความปลอดภยัในการซ้ือขาย (ค่าเฉล่ีย 
4.44) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 10,001-25,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและ
ให้ขอ้มูลครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.48) สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่งสินคา้ได้
ตลอดเวลา จากการอพัเดทขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.48) และมีความปลอดภยัในการซ้ือ
ขาย (ค่าเฉล่ีย 4.42) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 25,001-40,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่งสินคา้ได้
ตลอดเวลา จากการอพัเดทขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.62) หน้าร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอก
รายละเอียดและใหข้อ้มูลครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.54) และมีความปลอดภยัในการซ้ือขาย 
(ค่าเฉล่ีย 4.49) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 40,001-55,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่งสินคา้ได้
ตลอดเวลา จากการอพัเดทขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.53) หน้าร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอก
รายละเอียดและใหข้อ้มูลครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.51) และมีความปลอดภยัในการซ้ือขาย 
(ค่าเฉล่ีย 4.45) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 70,001-85,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและ
ใหข้อ้มูลครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.86) มีความปลอดภยัในการซ้ือขาย (ค่าเฉล่ีย 4.43) และ
สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่งสินคา้ไดต้ลอดเวลา จากการอพัเดทขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
(ค่าเฉล่ีย 4.29) 
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 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด: จ าแนกตามช่วงราคา 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ย
โดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัที่มาและต าหนิของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.94) การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.84) และสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.72) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 10,001-25,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอันดับแรก คือ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกับที่มาและต าหนิของ
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.81) มีการแจกของสมนาคุณ ของแถมต่าง ๆ เช่น จบัรางวลั แถมaccessory ถุงคลุม
กนัฝุ่ น (ค่าเฉล่ีย 4.65) และสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.63) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 25,001-40,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอันดับแรก คือ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกับที่มาและต าหนิของ
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.92) การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.74) และบริการส่งสินคา้ฟรี ส าหรับ
ลูกคา้ที่ซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.72) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 40,001-55,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอันดับแรก คือ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกับที่มาและต าหนิของ
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.94) การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.80) และมีการแจกของสมนาคุณ ของ
แถมต่าง ๆ เช่น จบัรางวลั แถมaccessory ถุงคลุมกนัฝุ่ น (ค่าเฉล่ีย 4.73) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณช่วงราคา 70,001-85,000 บาท ให้ความส าคญัใน
ปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ พนักงานขายมีความเป็นกนัเองมีความรู้ใน
สินคา้และสามารถ ให้ค  าปรึกษาแนะน าได้ (ค่าเฉล่ีย 5.00) ให้สิทธิประโยชน์ส าหรับลูกค้าที่เป็น
สมาชิก (ค่าเฉล่ีย 5.00) และสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 5.00)  
  



 

 90 

3.4  ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง 
จ าแนกตามเหตุผล 
 ส่วนประสมการตลาด: จ าแนกตามเหตผุล 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะมีราคาถูก
กวา่ของมือหน่ึง 50-70% ขึ้นอยูก่บัสภาพการใชง้าน ใหค้วามส าคญัโดยรวมต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.53) ปัจจยัด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 4.47) ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.35) และ
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.22) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะขายต่อแลว้
ราคาไม่ตก/ขายต่อไดก้ าไร ใหค้วามส าคญัโดยรวมต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.53) 
ปัจจยัด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 4.36) ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.35) และปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.04) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะเปล่ียน
กระเป๋าที่ใชบ้่อย ให้ความส าคญัโดยรวมต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.58) ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.30) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.18) และปัจจยัด้านราคา 
(ค่าเฉล่ีย 4.09) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสองเพราะความชอบ
ส่วนตวั/เก็บสะสม ให้ความส าคญัโดยรวมต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.63) ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.41) ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.34) และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.13) 
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ตารางที่ 5.5  สรุปส่วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจัยย่อย ทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามล าดับแรก จ าแนกตามเหตุผล 

ส่วนประสมการตลาด 
ราคาถูกกว่าของมอืหน่ึง 50-70%  

N=119 
ขายต่อแล้วราคาไม่ตก/ขายต่อได้ก าไร  

N=75 
เปลีย่นกระเป๋าใช้บ่อย  

N=3 

ความชอบส่วนตวั/เกบ็สะสม   
N=103 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ -  สินคา้เป็นของแท ้100%  
 (ค่าเฉล่ีย 4.87)  
- สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามท่ีโฆษณา
ไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.64)  
- สินคา้มีรูปแบบสวยงาม 
  (ค่าเฉล่ีย 4.57) 

- สินคา้มีรูปแบบสวยงาม  
(ค่าเฉล่ีย 4.69)  
- สินคา้เป็นของแท ้100%   
(ค่าเฉล่ีย 4.69)  
- สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามท่ีโฆษณาไว ้
(ค่าเฉล่ีย 4.57) 

- สินคา้มีการออกแบบท่ีโดดเด่น
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  
(ค่าเฉล่ีย 5.00)  
- สินคา้มีรูปแบบสวยงาม  
(ค่าเฉล่ีย 4.67)  
- คุณสมบตัิของสินคา้ตรงตามความ
ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.67) 

- สินคา้เป็นของแท ้100%  
(ค่าเฉล่ีย 4.83)  
- สินคา้มีรูปแบบสวยงาม  
(ค่าเฉล่ีย 4.66)  
- สินคา้มีการออกแบบท่ีโดดเด่น
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  
(ค่าเฉล่ีย 4.66) 

ปัจจัยด้านราคา 

-  ราคาสินคา้ท่ีซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติั
ของสินคา้ (คา่เฉล่ีย 4.72)  
- สามารถเปรียบเทียบราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.60)  
- ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน  
(ค่าเฉล่ีย 4.59) 

- ราคาสินคา้ท่ีซ้ือคุม้ค่ากบัคุณ สมบติั
ของสินคา้ (คา่เฉล่ีย 4.61)  
- สามารถเปรียบเทียบราคาได ้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.57)  
– และราคาสินคา้ถูกกวา่ร้านอ่ืน  
(ค่าเฉล่ีย 4.52) 

- สามารถต่อรองราคาได ้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.67)  
- สามารถช าระเงินไดห้ลายรูปแบบ 
(ค่าเฉล่ีย 4.67)  
- สามารถแบ่งช าระเป็นงวดๆได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.67) 

- ราคาสินคา้ท่ีซ้ือคุม้ค่ากบั
คุณสมบตัิของสินคา้  
(ค่าเฉล่ีย 4.69) 
- ราคาสินคา้ถูกกว่าร้านอ่ืน  
(ค่าเฉล่ีย 4.51)  
- สามารถเปรียบเทียบราคาได้
(ค่าเฉล่ีย 4.50)  
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ตารางที่ 54  (ต่อ) สรุปส่วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจัยย่อย ทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามล าดับแรก จ าแนกตามเหตุผล 

ส่วนประสมการตลาด 
ราคาถูกกว่าของมอืหน่ึง 50-70%  

N=119 
ขายต่อแล้วราคาไม่ตก/ขายต่อได้ก าไร  

N=75 
เปลีย่นกระเป๋าใช้บ่อย  

N=3 

ความชอบส่วนตวั/เกบ็สะสม   
N=103 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

-  สามารถตรวจสอบสถานการณ์
จดัส่งของสินคา้ไดต้ลอดเวลา 
 (ค่าเฉล่ีย 4.61) 
- หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกราย 
ละเอียดและใหข้อ้มูลครบถว้น
เก่ียวกบัตวัสินคา้ (คา่เฉล่ีย 4.55) 
- มีความปลอดภยัในการซ้ือขาย
(ค่าเฉล่ีย 4.44) 

- หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอก
รายละเอียดและใหข้อ้มูลครบถว้น
เก่ียวกบัตวัสินคา้ (คา่เฉล่ีย 4.47) 
- สามารถตรวจสอบสถานการณ์จดัส่ง
ของสินคา้ไดต้ลอดเวลา  
(ค่าเฉล่ีย 4.45)  
- ปลอดภยัในการซ้ือขาย  
(ค่าเฉล่ีย 4.41) 

- ความหลากหลายของช่องทางการ
ซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.67)      
- เกิดความสะดวกในการเลือกซ้ือ
และใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 
(ค่าเฉล่ีย 4.67)  
- หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอก
รายละเอียดและใหข้อ้มูลครบถว้น
เก่ียวกบัตวัสินคา้ (คา่เฉล่ีย 4.67) 

- หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอก
รายละเอียดและใหข้อ้มูลครบถว้น
เก่ียวกบัตวัสินคา้ (คา่เฉล่ีย 4.58)  
- สามารถตรวจสอบสถานการณ์
จดัส่งของสินคา้ไดต้ลอดเวลา
(ค่าเฉล่ีย 4.54)  
- ปลอดภยัในการซ้ือขาย  
(ค่าเฉล่ีย 4.50) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

-  มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีมาและ
ต าหนิของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.89)  
- การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั 
(ค่าเฉล่ีย 4.70) 
- สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
(ค่าเฉล่ีย 4.69) 

- มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีมาและต าหนิ
ของสินคา้ (คา่เฉล่ีย 4.85)  
- การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั  
(ค่าเฉล่ีย 4.81)  
- บริการส่งสินคา้ฟรี ส าหรับลูกคา้ท่ีซ้ือ
ผา่นอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.67) 

- พนกังานขายมีความเป็นกนัเองมี
ความรู้ในสินคา้และสามารถ ให้
ค  าปรึกษาแนะน าได ้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.67)  
- ใหสิ้ทธิประโยชน์ส าหรับลูกคา้ท่ี
เป็นสมาชิก (ค่าเฉล่ีย 4.67)  
- การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั 
(ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 
 

- มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีมาและ
ต าหนิของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.98)  
- มีการแจกของสมนาคุณ ของแถม
ต่าง ๆ (ค่าเฉล่ีย 4.77)  
- สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 (ค่าเฉล่ีย 4.75) 
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 ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์: จ าแนกตามเหตผุล 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะมีราคาถูก
กว่าของมือหน่ึง 50-70% ขึ้นอยู่กบัสภาพการใชง้าน ให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.87) สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณา
ไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.64) และสินคา้มีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.57) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะขายต่อแลว้
ราคาไม่ตก/ขายต่อไดก้ าไร ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ 
สินคา้มีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.69) สินคา้เป็นของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.69) และสินคา้มีคุณภาพดี
ตรงตามที่โฆษณาไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.57) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะเปล่ียน
กระเป๋าที่ใชบ้่อย ใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สินคา้มีการ
ออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 5.00) สินคา้มีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
คุณสมบติัของสินคา้ตรงตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสองเพราะความชอบ
ส่วนตวั/เก็บสะสม ใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สินคา้เป็น
ของแท ้100% (ค่าเฉล่ีย 4.83) สินคา้มีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.66) และสินคา้มีการออกแบบที่โดด
เด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 4.66) 
 ปัจจัยด้านราคา: จ าแนกตามเหตผุล 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะมีราคาถูก
กว่าของมือหน่ึง 50-70% ขึ้นอยู่กบัสภาพการใชง้าน ให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด สามอันดับแรก คือ ราคาสินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากับคุณสมบัติของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.72) สามารถ
เปรียบเทียบราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.60) และราคาสินคา้ถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.59) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะขายต่อแลว้
ราคาไม่ตก/ขายต่อไดก้ าไร ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ 
ราคาสินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.61) สามารถเปรียบเทียบราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 
4.57) และราคาสินคา้ถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.52) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะเปล่ียน
กระเป๋าที่ใช้บ่อย ให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอันดับแรก คือ สามารถ
ต่อรองราคาได้ (ค่าเฉล่ีย 4.67) สามารถช าระเงินได้หลายรูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 4.67) และสามารถแบ่ง
ช าระเป็นงวดๆได ้(ค่าเฉล่ีย 4.67) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสองเพราะความชอบ
ส่วนตวั/เก็บสะสม ให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอันดับแรก คือ ราคา
สินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.69) ราคาสินคา้ถูกกวา่ร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.51) และ
สามารถเปรียบเทียบราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.50)  
 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย: จ าแนกตามเหตผุล 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะมีราคาถูก
กว่าของมือหน่ึง 50-70% ขึ้นอยู่กบัสภาพการใชง้าน ให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด สามอนัดบัแรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่งสินคา้ไดต้ลอดเวลา จากการอพัเดท
ขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.61) หน้าร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและให้ขอ้มูล
ครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.55) และมีความปลอดภยัในการซ้ือขาย (ค่าเฉล่ีย 4.44) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะขายต่อแลว้
ราคาไม่ตก/ขายต่อไดก้ าไร ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ 
หน้าร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและให้ขอ้มูลครบถ้วนเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.47) 
สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่งสินคา้ไดต้ลอดเวลา จากการอพัเดทขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
(ค่าเฉล่ีย 4.45) และมีความปลอดภยัในการซ้ือขาย (ค่าเฉล่ีย 4.41) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะเปล่ียน
กระเป๋าที่ใช้บ่อย ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอันดับแรก คือ มีความ
หลากหลายของช่องทางการซ้ือ เช่น หน้าร้าน โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 
4.67) เกิดความสะดวกในการเลือกซ้ือและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เน่ืองจากมีการขายผ่าน 
อินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.67) และหน้าร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและให้ขอ้มูลครบถว้น
เก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสองเพราะความชอบ
ส่วนตวั/เก็บสะสม ใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ หน้าร้าน/
เว็บไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและให้ขอ้มูลครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.58) สามารถ
ตรวจสอบสถานภาพการจัดส่งสินค้าได้ตลอดเวลา จากการอัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
(ค่าเฉล่ีย 4.54) และมีความปลอดภยัในการซ้ือขาย (ค่าเฉล่ีย 4.50) 
  ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด: จ าแนกตามเหตผุล 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะมีราคาถูก
กว่าของมือหน่ึง 50-70% ขึ้นอยู่กบัสภาพการใชง้าน ให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด สามอนัดบัแรก คือ มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัที่มาและต าหนิของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.89) การบอกต่อ
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แนะน าจากคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.70) และสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนด 
(ค่าเฉล่ีย 4.69) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะขายต่อแลว้
ราคาไม่ตก/ขายต่อไดก้ าไร ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ มี
การให้ข้อมูลเก่ียวกับที่มาและต าหนิของสินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.85) การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จัก 
(ค่าเฉล่ีย 4.81) และบริการส่งสินคา้ฟรี ส าหรับลูกคา้ที่ซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะเปล่ียน
กระเป๋าที่ใช้บ่อย ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดับแรก คือ พนักงาน
ขายมีความเป็นกนัเองมีความรู้ในสินคา้และสามารถ ให้ค  าปรึกษาแนะน าได ้(ค่าเฉล่ีย 4.67) ให้สิทธิ
ประโยชน์ส าหรับลูกคา้ที่เป็นสมาชิก (ค่าเฉล่ีย 4.67) และการบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 
4.67) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสองเพราะความชอบ
ส่วนตวั/เก็บสะสม ให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สามอนัดบัแรก คือ มีการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัที่มาและต าหนิของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.98) มีการแจกของสมนาคุณ ของแถมต่าง ๆ เช่น 
จบัรางวลั แถมaccessory ถุงคลุมกนัฝุ่ น (ค่าเฉล่ีย 4.77) และสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.75) 
  
 ส่วนที่ 4  ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซ้ือ
กระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง 
 ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามประสบปัญหากรณีคุณภาพสินค้าไม่ตรง
ตามที่โฆษณาไวม้ากที่สุด รองลงมา คือ สภาพสินคา้เก่าจนเกินไป การจดัเรียงสินคา้หนา้ร้าน/เวบ็ไซต์
ไม่มีการแบ่งสดัส่วนสินคา้ที่ชดัเจน ท าใหเ้ลือกดูสินคา้ไดย้าก และร้านคา้มีช่ือเสียงในทางที่ไม่ดี 
 ปัญหาด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามประสบปัญหากรณีราคาไม่เหมาะสมกบัคุณภาพ 
รองลงมา คือ ยงัมีราคาแพงเม่ือเทียบกบัสินคา้มือหน่ึง ร้านคา้ไม่แสดงราคาของสินคา้ให้ทราบ ตอ้ง
สอบถามราคาเอง และเง่ือนไขการช าระเงินไม่ยดืหยุน่ การช าระเงินมีเพยีงรูปแบบเดียว 
 ปัญหาด้านการจัดจ าหน่าย  ผู ้ตอบแบบสอบถามประสบปัญหากรณีช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารกบัร้านคา้มีน้อย รองลงมา คือ ไม่มีความสะดวกในการติดต่อกบัร้านคา้ ร้านคา้ไม่มีที่
จอดรถ, ไม่มีการขายผ่าน เวบ็ไซต ์เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ร้านคา้ตั้งอยูไ่กล หายาก และไม่สามารถ
หยบิจบัสินคา้จริงได ้
 ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามประสบปัญหากรณีพนักงานขาย
ไม่มีความรู้ในสินคา้ ไม่สามารถใหค้  าแนะน าไดเ้ลย รองลงมา คือ ไม่สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได,้ 
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ไม่มีการอพัเดทข่าวสารผ่านทางโทรศพัท์ เวบ็ไซต ์เครือข่ายสังคมออนไลน์ใด ๆ ไม่มีการแจกของ
สมนาคุณ ของแถมต่าง ๆ ไม่มีส่วนลดและสิทธิพิเศษ ไม่มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัที่มาและต าหนิของ
สินคา้ และไม่มีการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง สามารถอภิปรายผลการศึกษาดงัน้ี 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดสูงสุดเป็นล าดบัแรก โดยปัจจยัยอ่ยที่ใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สุดคือ เร่ือง 
การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั นอกจากน้ี ปัจจยัด้านราคา โดยปัจจยัยอ่ยที่ให้ความส าคญัในระดับ
มากที่สุดคือ เร่ืองราคาสินค้าถูกกว่าร้านอ่ืนและสามารถเปรียบเทียบราคาได้ และปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย  โดยปัจจยัยอ่ยที่ให้ความส าคญัในระดับมากคือ สถานที่ตั้งของร้านอยูใ่นยา่น
ชุมชน ใกลส้ถานที่ท  างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีที่กล่าวว่า ความภกัดีในตราสินคา้
เป็นตวัวดัการดึงดูดลูกคา้ที่มาใชบ้ริการ ซ่ึงการซ้ือซ ้ าหรือใชบ้ริการช ้า และการบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน 
เป็นส่ิงส าคญัที่สร้างประโยชน์ให้กบับริษทั และพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าอาจเกิดจากหลายปัจจยัร่วมกนั 
เช่น มีท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้ที่พกัอาศยั หรือที่ท  างานของลูกคา้ ลูกคา้มีความคุน้เคยสินคา้หรือบริการ มี
ราคาต ่ากว่าคู่แข่งขนัรายอ่ืน และความสัมพนัธ์หรือความประทบัใจในอดีตของลูกคา้ที่มีต่อสินคา้ 
หรือบริการ แต่พบวา่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพเกา้ พงษอ์มรพรหม (2553) ที่พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมสูงที่สุดคือ ปัจจยัย่อยในด้าน
คุณภาพและความทนทานของกระเป๋า ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชิโนรส กรีธาด ารงเดช (2548) ที่พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศของนักศึกษาปริญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร และพบว่ายงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิตตา ชัยประสาน (2553) ที่ศึกษา 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจยัยอ่ยในส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดบัแรก ได้แก่ รูปลักษณ์
ภายนอก สภาพความใหม่ไม่ช ารุดมาก, ความสะอาดของสินคา้ และสีสันรูปแบบของสินคา้ตามล าดบั 
โดยงานวจิยัน้ี ปัจจยัยอ่ยที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ สินคา้เป็น
ของแท ้100% รองลงมาคือ สินคา้มีรูปแบบสวยงาม 



 

 97 

 ปัจจัยด้านราคา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
ในปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ ราคาสินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากับคุณสมบตัิของ
สินค้า  ซ่ึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงกต โอวาทสกุล (2547) ที่ ศึกษา พฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ามือสองของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัด้านราคาที่มีผลต่อการซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามือสองมากที่สุด ได้แก่ การมีระดับราคาที่
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิดตา ชยัประสาน (2553) ที่ศึกษา พฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัย่อยในส่วน
ประสมการตลาดดา้นราคาที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ, ราคาถูก
กวา่มากเม่ือเทียบกบัสินคา้ใหม่ และ สามารถต่อรองราคาได ้ตามล าดบั 
 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก ในปัจจยัยอ่ยใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการ
จดัส่งสินคา้ไดต้ลอดเวลา จากการอัพเดทขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ปภสัรา คลา้ยชม (2555) ที่ไดท้  าการศึกษา ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการฟุ่มเฟือย
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายผา่นทางอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากที่สุด ในอดีตงานวิจยัของ นพเกา้ พงษอ์มรพรหม (2553) พบว่า ผูใ้ห้บริการที่มี
มนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและการลดราคา มีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมเพิ่มขึ้นระหว่าง 15-20% 
และการโฆษณาตามส่ือต่างๆ มีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมเพิ่มขึ้นระหว่าง 10-15% ซ่ึงใน
การศึกษาน้ี พบว่าปัจจยัย่อยที่ให้ความส าคญัที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดสามล าดับแรก คือ มีการให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัที่มาและต าหนิของสินคา้ การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั และสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได้
ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด  ซ่ึงผูท้  าการศึกษาคิดว่า ปัจจยัยอ่ยต่าง ๆ เหล่าน้ีค่อนขา้งมีความจ าเพาะ
เจาะจงกบัสินคา้กระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง มากกวา่การศึกษาในอดีต แต่อยา่งไรก็ตาม 
การโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ ยงัคงมีผลอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมากเช่นกนั 
  ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการ
ซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง กรณีจ าแนกตามเพศ สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง ใหค้วามส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบั
แรก คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการ
ซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง กรณีจ าแนกตามอาชีพ สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี 
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเจา้ของกิจการ พนักงานบริษทัเอกชน รับจา้ง รับ
ราชการและนักศึกษา ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  
 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการ
ซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง กรณีจ าแนกตามช่วงราคา 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ตั้งงบประมาณ ไม่เกิน 10,000 บาท ช่วงราคา 10,001-25,000 บาท 
ช่วงราคา 25,001-40,000 บาท ช่วงราคา 40,001-55,000 บาท และช่วงราคา 70,001-85,000 บาท ให้
ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีบุคคลใดใน
กลุ่มตัวอย่างที่ตั้ งงบประมาณช่วงราคา 55,001-70,000 บาท ช่วงราคา 85,001-100,000 บาท และ
มากกวา่ 100,000 บาท 
 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการ
ซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง กรณีจ าแนกตามเหตุผล 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะมีราคาถูก
กว่าของมือหน่ึง 50-70% ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ขายต่อแล้วราคาไม่ตก/ขายต่อได้ก าไร และ
ความชอบส่วนตวั/เก็บสะสม ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก คือ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสองเพราะเปล่ียน
กระเป๋าที่ใชบ้่อย ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดับแรก คือ ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
  
5.3 ข้อค้นพบ 

การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

1.  ในทุกอาชีพ กระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองที่มีการเลือกซ้ือสูงสุดคือ Louis 
Vuitton โดยมี Chanel, Prada, Gucci และHermes ติดอยูใ่นกลุ่ม 5 อนัดบัแรก ยกเวน้ในกลุ่มอาชีพรับ
ราชการและนักศึกษา จะไม่มี Gucci และ Hermes ติดอยูใ่นกลุ่ม 5 อันดับแรก แต่จะมี Longchamp 
และ Coach เขา้มาเป็นตวัเลือกแทน 
 2.  ผู ้ตอบแบบสอบถามเลือกกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองกลุ่ม Hi-End 
มากกว่า Hi-street อย่างมีนัยส าคญั โดยกลุ่มที่เลือกกระเป๋าประเภท Hi-End ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของ
กิจการ  พนักงานบริษทัเอกชน และอาชีพรับจา้ง ตามล าดบั ส่วนกระเป๋าประเภท Hi-Street ผูท้ี่เลือก
ส่วนใหญ่เป็น นกัศึกษาและรับราชการ 
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3. ผูท้ี่มีงบประมาณการซ้ือในทุกช่วงราคาให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดใน
ระดบัมากและมากที่สุด โดยผูท้ี่มีงบประมาณการซ้ือ 70,001-85,000บาท ซ่ึงถือว่าช่วงเป็นราคาที่สุด
สุดของการศึกษา  ใหค้วามส าคญัในหวัขอ้ยอ่ยเร่ือง พนกังานขายมีความเป็นกนัเอง มีความรู้ในสินคา้
และสามารถ ใหค้  าปรึกษาแนะน าได ้และการใหสิ้ทธิประโยชน์ส าหรับลูกคา้ที่เป็นสมาชิก ซ่ึงต่างจาก
ผูท้ี่ผูท้ี่มีงบประมาณการซ้ืออยูใ่นช่วงอ่ืน ๆ ที่ให้ความส าคญัในหัวขอ้ยอ่ยเร่ือง การมีขอ้มูลเก่ียวกับ
ที่มาและต าหนิของสินคา้ และการบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกัเป็นหลกั  

4.  กลุ่มผูท้ี่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสองดว้ยเหตุผลการเปล่ียนกระเป๋า
ที่ใชบ้่อย ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากที่สุด โดยมีหัวขอ้ยอ่ยเร่ือง ความ
หลากหลายของช่องทางการซ้ือ  เกิดความสะดวกในการเลือกซ้ือและให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง หน้า
ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและใหข้อ้มูลครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ ซ่ึงต่างจากผูท้ี่เลือกซ้ือ
ดว้ยเหตุผลดา้นอ่ืน ๆ ที่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด 
 5.  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมากที่สุด ในหัวขอ้
ยอ่ยเร่ืองสินคา้เป็นของแท ้100% สินคา้มีรูปแบบสวยงาม สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว ้ ซ่ึง
ตรงกบัภาพรวมของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ที่ลูกคา้ให้ความสนใจในปัจจุบนั ในขณะที่หัวขอ้ยอ่ยเร่ือง
สินคา้มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเพยีงระดบัมากเท่านั้น 
 6.  ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมากที่สุดในหัวขอ้ยอ่ยเร่ือง 
ราคาสินคา้ที่ซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของสินคา้ สามารถเปรียบเทียบราคาได ้ราคาสินคา้ถูกกวา่ร้านอ่ืน 
มีเพียงผูท้ี่ต ั้งงบประมาณการซ้ืออยูใ่นช่วงราคา 10,001-25,000 เท่านั้น ที่ให้ความส าคญัในหัวขอ้ยอ่ย
เร่ือง สามารถช าระเงินไดห้ลายรูปแบบ 
 8.  ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมากที่สุดใน
หัวขอ้ยอ่ยเร่ือง สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่งของสินคา้ และจดัส่งได้ตลอดเวลาจากการ
อพัเดทขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ให้ความส าคญัใน
หวัขอ้ยอ่ยเร่ือง การเดินทางสญัจรไปมาสะดวก ในระดบัมากที่สุด 
 9.  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ให้ความส าคญัระดับ
มากที่สุดในหวัขอ้ยอ่ยเร่ือง มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัที่มาและต าหนิของสินคา้ และสามารถเปล่ียนหรือ
คืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนด มีเพยีงกลุ่มผูท้ี่เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง
ดว้ยเหตุผลการเปล่ียนกระเป๋าที่ใชบ้่อย (ซ่ึงเป็นประชากรจ านวนนอ้ยมากเพียง 3 คน) ให้ความส าคญั
ระดบัมากในหวัขอ้ยอ่ยเร่ืองดงักล่าว 
 10.  ค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจ 10 ล าดับแรก เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย (ตาราง 50) โดยปัจจยัยอ่ย 3 อันดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัที่มาและต าหนิของสินคา้ (ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด) สินคา้เป็น
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ของแท้ 100% (ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์) และการบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั สินคา้ (ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด)   
 
ตารางที่  5.6  ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ 10 ล าดับแรก (เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย) 
  
ล าดับ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั ค่าเฉลีย่ ระดับความส าคญั 

1 
มีการให้ขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีมาและต าหนิของ
สินคา้ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.91 1 

2 สินคา้เป็นของแท ้100% ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.81 2 

3 การบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั 
ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.73 3 

4 
สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.69 4 

5 ราคาสินคา้ท่ีซ้ือคุม้ค่ากบัคุณสมบติัของสินคา้ ดา้นราคา 4.68 5 

6 
มีการแจกของสมนาคุณ ของแถมต่าง ๆ  เช่น    
จบัรางวลั แถม accessory ถุงคลุมกนัฝุ่ น เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.67 6 

7 
บริการส่งสินคา้ฟรี ส าหรับลูกคา้ท่ีซ้ือผา่น
อินเทอร์เน็ต 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.67 6 

8 สินคา้มีรูปแบบสวยงาม ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.63 7 

9 สินคา้มีคุณภาพดีตรงตามท่ีโฆษณาไว ้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.60 8 

10 สามารถเปรียบเทียบราคาได ้ ดา้นราคา 4.55 9 

11 
สามารถตรวจสอบสถานภาพการจดัส่งสินคา้
ไดต้ลอดเวลา จากการอพัเดทขอ้มลูผา่นทาง
อินเทอร์เน็ต 

ดา้นการจดั
จ าหน่าย 

4.55 9 

12 
หนา้ร้าน/เวบ็ไซต ์สามารถบอกรายละเอียดและ
ให้ขอ้มลูครบถว้นเก่ียวกบัตวัสินคา้ 

ดา้นการจดั
จ าหน่าย 

4.54 10 

  

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง พบวา่ผลการศึกษาที่ได ้ทั้งในส่วนที่มีผล
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มากที่สุดและส่วนที่เป็นปัญหามากที่สุดเป็นเร่ืองที่มีความคล้ายคลึงและมีความสัมพนัธ์กนั ดังนั้น 
สามารถก าหนดกลยทุธท์างการตลาดได ้ดงัน้ี  
  
การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด เรียงตามล าดบัความส าคัญ ได้ดงันี้ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  กลุ่มเป้าหมายมีความตอ้งการให้ทางร้านมีการให้ข้อมูล

เก่ียวกับที่มาและต าหนิของสินคา้ ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะน าดา้นการปรับปรุงระบบขอ้มูลพื้นฐาน

สินคา้ รูปภาพสินคา้ รอยต าหนิ ใหช้ดัเจนมากขึ้น (ไดแ้ก่การเพิ่มฟังก์ชัน่ในช่องทางออนไลน์ เช่น มี

ระบบหมุนภาพสินคา้หลายมุมมอง ) เพือ่สร้างความมัน่ใจในการซ้ือขายมากขึ้น 

 ด้าน Social media ใช้ Fan page ในFacebook และ Instagram จัดท าแคมเปญโพสต์รูป
และแชร์ภาพพร้อมกระเป๋าคู่ใจ ท าให้เกิดการกดไลค์และมีคนติดตาม น าไปสู่การสร้างค่านิยมของ
กระเป๋าแบรนดเ์นม และเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ โดยอาจท าคู่กบัโปรโมชัน่ของแถมหรือส่วนลด 
ถา้มีคนติดตามครบจ านวนที่ก  าหนดไว ้
 ออกแบบภาพพื้นหลังของ Fan Page ในส่ือออนไลน์ทุกประเภทที่ท  าการตลาด  ให้มี
ขอ้ความส่ือไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายว่า ทางร้านคดัเลือกสินคา้ที่มีสภาพดีมากจริง ๆ เท่านั้นเขา้มา
จ าหน่าย เช่น การใช้ Slogan ว่า “ 2nd Luxury Branded But 1st Impression” เพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีแก่
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 ส ารวจความคิดเห็นในดา้น รอยต าหนิบนกระเป๋าแบบไหนที่ผูบ้ริโภคไม่ชอบแลว้น ามา
พฒันาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อที่จะไดล้ดหรือหลีกเล่ียงน ากระเป๋าแบบที่มีต  าหนิจุดที่ลูกคา้ไม่ชอบเขา้มา
จ าหน่าย 
 ฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในสินคา้ สามารถอธิบายรายละเอียดของสินคา้
ได้อย่างมืออาชีพ  ตลอดจนบริการดูแลเอาใส่ลูกคา้ดว้ยความเป็นมิตร เป็นกนัเอง ไม่กดดัน ท าให้
ลูกคา้รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าผูซ้ื้อผูข้าย เพื่อที่ชักจูงโน้มน้าวให้เกิดการซ้ือขายสินคา้ไดดี้ขึ้น 
สามารถสร้างยอดขายและขยายฐานลูกคา้ใหเ้พิม่ขึ้นในอนาคต 
 
 ด้านผลิตภัณฑ์ เน้นการเสาะแสวงหาสินคา้กระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง ที่

เหมาะสมส าหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเขา้มาจ าหน่าย เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงจุด 

จากผลการศึกษาที่ได ้อาจให้ความส าคญักบัประเภทกระเป๋าสะพายมากที่สุด รองลงมาคือกระเป๋าถือ 

กระเป๋าเงิน และclutch ตามล าดบั 
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 ต้องลงข้อมูลที่ จ  าเป็นในระบบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Certificate Card, Serial 
Number , Warranty Card, Care book ใหค้รบถว้น เพือ่สร้างความมัน่ใจเร่ืองสินคา้ของแท ้100% 
 อาจมีการใช ้Social Media ต่าง ๆ ในการท าผลส ารวจความนิยม ในลกัษณะ Trend ของ
กระเป๋าตามเทศกาล หรือ ตามฤดูต่างๆ เพื่อน าสินคา้กระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง เขา้มา
จ าหน่ายไดต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ในดา้นการใหค้วามส าคญักบัรูปแบบสินคา้
มีความสวยงาม 
 สอดแทรกและให้ความรู้แก่ลูกคา้เก่ียวกับวิธีการดูกระเป๋าแบรนด์เนมแท ้ส าหรับยีห่้อ
ต่าง ๆ ที่มีวิธีการดูแตกต่างกนัออกไป เพื่อสร้างความมัน่ใจในการซ้ือและท าให้เกิดความจงรักภกัดี
ระหวา่งลูกคา้กบัร้านคา้  
 
 ด้านราคา  การตั้งราคาใหมี้ความสม ่าเสมอ ไม่เปล่ียนแปลงอาจท าไดย้าก เน่ืองจากราคา
สินคา้กระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสองจะขึ้นอยูส่ภาพสินคา้ รอยต าหนิ ที่มา วนัเดือนปีที่ผลิต 
อุปกรณ์ ดงันั้นอาจท าการควบคุมราคาให้เป็นไปตามราคาซ้ือขายทัว่ไปไดโ้ดย การวางระบบติดตาม
ราคาสินคา้กระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง ที่มีอยูใ่นตลาดอยา่งเป็นระบบเพือ่ปรับราคาให ้ไม่ถูกและไม่
แพงเกินไป เพือ่เป็นการรักษากลุ่มลูกคา้เดิมทั้งยงัเป็นการดึงดูดกลุ่มลูกคา้ใหม่ และท าใหลู้กคา้รู้สึกไม่
ถูกเอาเปรียบในการซ้ือขาย  
 มีการน าเสนอขอ้มูล ราคาสินคา้ที่เป็นมือ 1 อา้งอิงจากราคาต่างประเทศไวเ้ป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบจากลิงคเ์ช่ือมไปยงัเวบ็ไซตต่์าง ๆ ที่ทางร้านจดัท าขึ้น เม่ือลูกคา้สามารถเทียบราคาได ้จะ
ท าให้เกิดความรู้สึกถึงความยุติธรรมของราคาสินค้า ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปตามรุ่น ตามความ
ทนัสมยั  
 
 ด้านการจัดจ าหน่าย  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ ทางร้านจ าเป็นตอ้งเพิ่ม
ช่องทางการสั่งซ้ือให้ลูกคา้สามารถเลือกซ้ือได้จากหลายช่องทางนอกจากหน้าร้าน เช่น ช่องทาง
ออนไลน์ การสัง่ซ้ือผา่นทางโทรศพัท ์ 
 เพิม่การสัง่ซ้ือจากแคตตาล็อคสินคา้ที่ทางร้านจดัเตรียมไวใ้หท้ั้งทางหน้าร้านและ online 
ซ่ึงสามารถเพิ่มระยะเวลาการขายและยอดขายจากเวลาท าการปกติของร้านไดอี้กด้วย ช่วยประหยดั
ค่าจา้งและลดตน้ทุนราคาสินคา้ 
 บริการแจง้เลขพสัดุ (Tracking Number) ใหลู้กคา้ตรวจสอบสถานะภาพการจดัส่งสินคา้

ภายหลงัส่งสินคา้จากทางร้านคา้ และมีระบบขอ้ความแจง้บอกลูกคา้เม่ือสินคา้ถึงมือผูรั้บเรียบร้อยแลว้ 
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 ปรับปรุงระบบขอ้มูลของสินคา้กระเป๋าแบรนด์เนม ให้ละเอียดครบถว้น ไดแ้ก่ ที่มาของ
สินคา้ วนัเดือนปี สถานที่ผลิต อุปกรณ์ที่มี รอยต าหนิ สภาพสินคา้เป็นตน้ 
 
5.6 บทสรุป 
 จากการศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง ผูว้ิจยัเก็บตวัอยา่งจากลูกคา้ที่พกัอาศยั
อยู่ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และเคยซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง จ านวน
ทั้งหมด 300 คน ช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2557 ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย คือ ผูบ้ริโภคเป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายรุะหว่าง 26 - 28 ปี ประกอบอาชีพเจา้ของ
กิจการ รายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท เลือกซ้ือยีห่อ้กระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือ
สอง 5 อนัดบัแรก คือ Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci และ Hermes โดยซ้ือผา่นช่องทาง การฝาก
คนรู้จกัซ้ือจากต่างประเทศ ร้านคา้กระเป๋าเเบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง มีงบประมาณในการซ้ือ 
ระหวา่ง 25,001 - 40,000 บาท/ช้ิน ช าระเงินผ่านช่องทางการช าระเงินสด และให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้น
การจดัจ าหน่าย ตามล าดับ ในปัจจยัย่อยที่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากที่สุดคือ มีการให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัที่มาและต าหนิของสินคา้ สินคา้เป็นของแท ้100% และการบอกต่อแนะน าจากคนรู้จกั 
 โดยผลการศึกษาขา้งตน้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดของผูท้  าการศึกษาน้ี 
เพื่อให้สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ พฒันาและปรับปรุงส่วน
ประสมทางการตลาดใหเ้หมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ สามารถแข่งขนั และ
เติบโตในธุรกิจต่อไป 
 


