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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 
 ปัจจุบนักระแสโลกาภิวฒัน์ของโลกตะวนัตกไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทต่อนานาประเทศทัว่
โลกมากขึ้น จากความเจริญดงักล่าวท าให้ข่าวสาร เทคโนโลย ีและการเขา้ถึงขอ้มูลของประเทศที่อยู่
ห่างไกลออกไปไดง่้ายและสะดวกรวดเร็ว การส่ือสารไดค้รอบคลุม ส่ิงเหล่าน้ีท  าให้เกิดการหลัง่ไหล
ของ วฒันธรรม ค่านิยม และกระแสต่าง ๆ จากนานาประเทศเข้ามายงัประเทศไทย ซ่ึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมและทศันคติในการด าเนินชีวิตของคนไทย ทั้ งในเร่ืองการเขา้สังคม การแต่งกาย ความ
บนัเทิง การรับประทานอาหาร รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ต่าง ๆ ที่มีการขยายตลาดและมี
อตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

จากข้อ มูลการน า เข้าสินค้าที่ จัดอยู่ในก ลุ่ม สินค้า ฟุ่ ม เฟือยจากกรม ศุลกากร 
“ฐานเศรษฐกิจ”ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 พบว่าหลายกลุ่มมีมูลค่าการน าเขา้ที่ขยายตวัเพิ่มขึ้นที่
ส าคญั ได้แก่ รถยนต์นั่ง เคร่ืองส าอาง เส้ือผา้ส าเร็จรูป และกระเป๋าถือ โดยตวัเลขการน าเขา้สินคา้
กระเป๋าถือในช่วง 4 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 (มกราคม-เมษายน) มีมูลค่า 2,150 ลา้นบาท ขยายตวั
เพิม่ขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปี พ.ศ. 2554 ถึง 63% (หนงัสือพมิพฐ์านเศรษฐกิจ, 2555: ออนไลน์) 

สินคา้กระเป๋าถือก าลังตกอยูใ่นกระแสบริโภคนิยมอยา่งรุนแรง มีการแข่งขนัเลือกซ้ือ
สินคา้ราคาแพงเหล่าน้ี เพื่อใหต้วัเองไดรั้บการยอมรับจากเพือ่น จากสังคม เพือ่สร้างความโดดเด่นให้
เหนือกว่าคนอ่ืนจนเป็นค่านิยม จากกระแสความตอ้งการในกระเป๋าแบรนด์เนมที่มีเพิ่มมากขึ้นอยา่ง
ต่อเน่ือง ท าใหต้ลาดกระเป๋าเเบรนดเ์นมไดมี้การขยายตวัขึ้นอยา่งรวดเร็ว ในปัจจุบนัร้านคา้ที่จ  าหน่าย
กระ เป๋ าแบรนด์ เน มนั้ น  ได้ มี ก ารจ าห น่ ายทั้ งกระ เป๋ า เเบ รนด์ เนมของให ม่ และกระ เป๋ า 
แบรนด์เนมมือสอง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพิ่มมากขึ้น และเขา้ใหถึ้งตลาดทัว่ทุก
กลุ่มดว้ย 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วยอายุระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือ 
โดยเฉพาะกระเป๋าถือแบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงกระเป๋าแบรนด์เนมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ด้วยกันคือ Hi-End และ Hi-Street โดยกลุ่ม Hi-End คือแบรนด์ดังระดับโลกมีช่ือเสียงยาวนาน มี
ขั้นตอนการผลิตที่พิถีพถินั มีการตดัเยบ็ที่ประณีต เช่น Louis Vuitton, Prada, Hermes และ Chanel ซ่ึง
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มีราคาค่อนขา้งสูงตั้งแต่หลกัหม่ืนไปจนถึงหลกัลา้น ส่วนกลุ่ม Hi-Street คือแบรนด์ที่มีช่ือเสียง วาง
จ าหน่ายอยูต่ามห้างสรรพสินคา้ มีการผลิตเป็นจ านวนมาก ๆ มีราคาถูกกว่ากลุ่ม Hi-End มาก อยูใ่น
ระดับที่คนทัว่ไปสามารถจบัตอ้งได้ เช่น Coach, Longchamp และ Guess เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม
สินคา้ในกลุ่มกระเป๋าแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการแฟชัน่ เช่น  Louis Vuitton, Prada, Hermes 
และ Chanel (การแยกประเภท Brand ที่จะลงขายในหอ้งต่าง ๆ, 2554: ออนไลน์) แมจ้ะเป็นที่ตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค  แต่เน่ืองจากราคาที่แพงจึงท าให้เกิดการปลอมแปลงสินคา้อยา่งแพร่หลาย และดว้ยเหตุ
น้ี จึงเกิดธุรกิจการซ้ือขายกระเป๋าแบรนดข์องแทมื้อสอง ใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคที่ตอ้งการใชข้องแทใ้นราคา
ที่ถูกลง (50 – 70 % ของราคาเดิม) โดยที่ยงัไดใ้ชสิ้นคา้ที่มีสภาพดีอยู ่การเขา้ถึงสินคา้ในกลุ่มน้ีมีหลาย
รูปแบบ ไดแ้ก่ หน้าร้านโดยตรง ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถเห็นสินคา้ไดอ้ยา่งเต็มที่ สอบถามรายละเอียด
สินค้าได้มากเท่าที่ตอ้งการ การต่อรองราคาท าได้ง่าย คนขายหน้าร้านจึงมีอิทธิพลต่อการสร้าง
แรงจูงใจของผูบ้ริโภคไดค้่อนขา้งสูง มีความน่าเช่ือถือสูง จากการสอบถามคุณศิริพิศ สุนุมิตร เจา้ของ
ร้านสิริแบรนด์เนม โครงการปันนาเพลส ถนนนิมมานเหมินทร์ และคุณอจัฉราภรณ์ ภาโสภะ เจา้ของ
ร้านเลด้ีเฟิร์ส ถนนนิมมานเหมินทร์ซอย17  พบว่าปัจจุบนักลุ่มผูบ้ริโภคที่เขา้มาซ้ือสินคา้ประเภท
กระเป๋าในร้าน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงประมาณ 70% และเป็นเพศชายประมาณ 30% และอีกรูปแบบ
หน่ึง คือผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าชัดเจน มีให้เลือกหลาย
รูปแบบ สามารถเปรียบเทียบราคาไดส้ะดวก เกิดความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ และบริการตลอด 
24 ชั่วโมง เวบ็ไซต์มีการตกแต่งที่สวยงามดึงดูดใจ ดังนั้นผูบ้ริโภคจึงมักจะมองหาร้านคา้ที่ตนเอง
มัน่ใจในเร่ืองราคา และความปลอดภยัในการสั่งซ้ือสินคา้ว่าจะไดสิ้นคา้ของแทท้ี่ยงัมีสภาพดีอยูจ่ริง 
เน่ืองจากมูลค่าของสินคา้ยงัมีราคาที่ค่อนขา้งสูงอยู ่ดงันั้นการแข่งขนัในการเป็นร้านคา้ขายกระเป๋าแบ
รนด์มือสองที่ผูบ้ริโภคมัน่ใจจนท าให้เกิดการซ้ือซ ้ า และเกิดการบอกต่อในเร่ืองช่ือเสียงของร้านคา้
แบบปากต่อปาก จึงจะมีโอกาสประสบความส าเร็จในธุรกิจน้ี (นิตยสารSME PLUS, 2553: ออนไลน์) 

Generation Y (Gen Y) หรือเจนเนอเรชั่นวาย คือคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2533 
ในปี พ.ศ. 2553 คาดว่ามีประชากรไทยอยูใ่นกลุ่มอายเุจนเนอเรชั่นวายประมาณ 10 ลา้นคน คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 16 ของประชากรทั้ งหมด และในจังหวัดเชียงใหม่ซ่ึงเป็นจังหวัดที่ มี
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา จ านวนหลายแห่ง และยงัเป็นศูนยก์ลางการศึกษาทางภาคเหนือ ท า
ให้มีประชากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายเขา้มาอยูอ่าศยัในจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อการศึกษาและท างาน โดย
ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าประชากรชายและหญิงอายรุะหว่าง 20-34 ปี นั้นมีจ  านวน 357,546 คน คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 22 ของประชากรในจงัหวดัเชียงใหม่ แต่ที่อาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองมี จ  านวน 56,260 คน 
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 24 ของประชากรทั้งหมดในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (ส านักงานสถิติ
จงัหวดัเชียงใหม่, 2555) 
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 ในจงัหวดัเชียงใหม่มีการขยายตวัทางประชากรศาสตร์ และการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูง
ซ่ึงคนกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายเป็นวยัที่ก  าลงัเร่ิมท างาน มีรายไดใ้ห้กบัตวัเองมากขึ้น มีการเขา้สังคมทั้ง
การพบปะสังสรรคโ์ดยตรงหรือผ่านทางส่ือออนไลน์ ซ่ึงเน้นการแสดงออกทางภาพลกัษณ์ภายนอก 
จึงท าให้ค่านิยมในการใชสิ้นคา้น าเขา้จากต่างประเทศมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งคนเจนเนอเรชั่นวายยงัมี
อุปนิสัยเบื่อง่าย ชอบเปล่ียนของบ่อย (ปิยธิดา กิตติวฒัน์, 2551) เม่ือรวมกบัการส่ือสารทางการตลาด
ในช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะทางออนไลน์ที่เขา้ถึงได้ง่าย ดังนั้นธุรกิจกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง 
น่าจะมีโอกาสประสบความส าเร็จและไดรั้บผลตอบแทนทางธุรกิจที่ดี จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ใน
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดต่าง ๆ ที่มีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ที่อาศยัอยูใ่นอ าเภอ
เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ในการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
วางแผนการตลาดและปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไปในอนาคต และเน่ืองจากร้านขายกระเป๋า
แบรนด์เนมต่างประเทศมือสองโดยทัว่ไป มีช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งหน้าร้านโดยตรง และผ่าน
ระบบออนไลน์ควบคู่กนัไป ดงันั้นในการศึกษาน้ีจึงไดน้ าช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งสองรูปแบบมาไว้
ดว้ยกนั 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง 
 
1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ท  าให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง 
 2.  สามารถน าข้อมูลไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด และปรับปรุง      
กลยทุธท์างการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการที่สนใจในตลาดน้ี 
 
1.4 นิยามศัพท์ 

 ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ที่มีผลต่อการเลือก
ซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัทางดา้น
ราคา ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 กระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศ (Luxury Brand Bags) หมายถึง กระเป๋าที่มีการจด
ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย มีเคร่ืองหมายการคา้หรือที่เรียกว่าแบรนด์เนมแท้ ซ่ึงมีการผลิตใน
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ต่างประเทศ ซ่ึงในการศึกษาน้ี หมายถึงแบรนด์เนมดังต่อไปน้ี  Louis Vuitton, Chanel, Hermes, 
Christian Dior, Prada, Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Mulberry, Burberry, MCM, Fendi, 
Bally, Chloé, Loewe, Celine, Ferragamo, Miu Miu, Aristotle, Goyard, Topshop, Paul Smith, Coach, 
Issey Miyake, DKNY, Charles and Keith, Kate Spade, MNG, Ralph Lauren, Giorgio Armani, 
Forever21, Marc Jocobs, Calvin Klein, Ninewest, Longchamp, Zara, H&M, Kipling, Guess เป็นตน้  

 กระเป๋ามือสอง (Used Bags/Second Hand Bags) หมายถึง กระเป๋าที่ผ่านการใช้งาน
มาแลว้โดยไม่จ ากดัระยะเวลาอาจมีต าหนิที่เกิดจากการใชง้านหรือไม่ก็ไดแ้ต่มีราคาถูกกว่ากระเป๋ามือ
หน่ึง ซ่ึงราคาจะขึ้นอยูก่บัสภาพการใชง้าน 
 เจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) หมายถึง ผูท้ี่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2533 ที่สนใจซ้ือ 
หรือเคยซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง  


