บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ปั จจุบนั กระแสโลกาภิวฒั น์ของโลกตะวันตกได้เริ่ มเข้ามามีบทบาทต่อนานาประเทศทัว่
โลกมากขึ้น จากความเจริ ญดังกล่าวทาให้ข่าวสาร เทคโนโลยี และการเข้าถึงข้อมูลของประเทศที่อยู่
ห่างไกลออกไปได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ ว การสื่ อสารได้ครอบคลุม สิ่งเหล่านี้ ทาให้เกิดการหลัง่ ไหล
ของ วัฒ นธรรม ค่านิ ย ม และกระแสต่ าง ๆ จากนานาประเทศเข้ามายังประเทศไทย ซึ่ งส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมและทัศนคติในการดาเนิ นชี วิตของคนไทย ทั้งในเรื่ อ งการเข้าสังคม การแต่งกาย ความ
บันเทิง การรับประทานอาหาร รวมถึ งพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าต่าง ๆ ที่มีการขยายตลาดและมี
อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จากข้ อ มู ลการน าเข้ า สิ น ค้ า ที่ จ ั ด อยู่ ใ น กลุ่ ม สิ น ค้ า ฟุ่ มเฟื อยจากกรม ศุ ล กากร
“ฐานเศรษฐกิจ”ในเดื อนมิถุ นายน พ.ศ. 2555 พบว่าหลายกลุ่ มมี มูลค่าการนาเข้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่
สาคัญ ได้แก่ รถยนต์นั่ง เครื่ อ งสาอาง เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป และกระเป๋ าถื อ โดยตัวเลขการน าเข้าสิ นค้า
กระเป๋ าถือในช่วง 4 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 (มกราคม-เมษายน) มีมูลค่า 2,150 ล้านบาท ขยายตัว
เพิม่ ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2554 ถึง 63% (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 2555: ออนไลน์)
สิ นค้ากระเป๋ าถือ กาลังตกอยูใ่ นกระแสบริ โภคนิ ยมอย่างรุ นแรง มี การแข่งขันเลือ กซื้ อ
สินค้าราคาแพงเหล่านี้ เพื่อให้ตวั เองได้รับการยอมรับจากเพือ่ น จากสังคม เพือ่ สร้างความโดดเด่นให้
เหนื อกว่าคนอื่นจนเป็ นค่านิ ยม จากกระแสความต้องการในกระเป๋ าแบรนด์เนมที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ตลาดกระเป๋ าเเบรนด์เนมได้มีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปั จจุบนั ร้านค้าที่จาหน่าย
กระเป๋ าแบ รน ด์ เ น มนั้ น ได้ มี การจ าห น่ ายทั้ งกระเป๋ าเเบ รน ด์ เ น มข องใหม่ และกระเป๋ า
แบรนด์เนมมื อสอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้น และเข้าให้ถึงตลาดทัว่ ทุก
กลุ่มด้วย
ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วยอายุระดับ การศึก ษา รายได้ต่ อ เดื อ น
รายได้ข องครอบครัว ต่ อ เดื อ น และอาชี พ ที่ แ ตกต่ างกัน จะมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ กระเป๋ าถื อ
โดยเฉพาะกระเป๋ าถื อแบรนด์เนมนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งกระเป๋ าแบรนด์เนมแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ ม
ด้ว ยกัน คือ Hi-End และ Hi-Street โดยกลุ่ ม Hi-End คื อ แบรนด์ ดังระดับ โลกมี ชื่ อ เสี ยงยาวนาน มี
ขั้นตอนการผลิตที่พิถีพถิ นั มีการตัดเย็บที่ประณี ต เช่น Louis Vuitton, Prada, Hermes และ Chanel ซึ่ ง
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มีราคาค่อนข้างสู งตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้าน ส่ วนกลุ่ม Hi-Street คือแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยง วาง
จาหน่ ายอยูต่ ามห้างสรรพสิ นค้า มี การผลิตเป็ นจานวนมาก ๆ มี ราคาถู กกว่ากลุ่ม Hi-End มาก อยูใ่ น
ระดับที่ คนทัว่ ไปสามารถจับต้อ งได้ เช่ น Coach, Longchamp และ Guess เป็ นต้น แต่อ ย่างไรก็ตาม
สินค้าในกลุ่มกระเป๋ าแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการแฟชัน่ เช่น Louis Vuitton, Prada, Hermes
และ Chanel (การแยกประเภท Brand ที่จะลงขายในห้องต่าง ๆ, 2554: ออนไลน์) แม้จะเป็ นที่ตอ้ งการ
ของผูบ้ ริ โภค แต่เนื่ องจากราคาที่แพงจึงทาให้เกิดการปลอมแปลงสิ นค้าอย่างแพร่ หลาย และด้วยเหตุ
นี้ จึงเกิดธุรกิจการซื้ อขายกระเป๋ าแบรนด์ของแท้มือสอง ให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการใช้ของแท้ในราคา
ที่ถูกลง (50 – 70 % ของราคาเดิม) โดยที่ยงั ได้ใช้สินค้าที่มีสภาพดีอยู่ การเข้าถึงสินค้าในกลุ่มนี้มีหลาย
รู ปแบบ ได้แก่ หน้าร้านโดยตรง ซึ่ งผูบ้ ริ โภคสามารถเห็ นสิ นค้าได้อ ย่างเต็ม ที่ สอบถามรายละเอียด
สิ น ค้าได้ม ากเท่ าที่ ตอ้ งการ การต่ อ รองราคาท าได้ง่าย คนขายหน้าร้านจึงมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้า ง
แรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคได้ค่อนข้างสู ง มีความน่าเชื่อถือสูง จากการสอบถามคุณศิริพิศ สุ นุมิตร เจ้าของ
ร้านสิ ริแบรนด์เนม โครงการปั นนาเพลส ถนนนิมมานเหมินทร์ และคุณอัจฉราภรณ์ ภาโสภะ เจ้าของ
ร้านเลดี้ เฟิ ร์ ส ถนนนิ มมานเหมิ นทร์ซอย17 พบว่าปั จจุบนั กลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาซื้ อ สิ นค้าประเภท
กระเป๋ าในร้าน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงประมาณ 70% และเป็ นเพศชายประมาณ 30% และอีกรู ปแบบ
หนึ่ ง คือ ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมี ข ้อ มู ล และรายละเอี ยดของสิ น ค้าชัด เจน มี ให้เลื อ กหลาย
รู ปแบบ สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้สะดวก เกิดความสะดวกในการเลือกซื้ อสินค้า และบริ การตลอด
24 ชัว่ โมง เว็บไซต์มีการตกแต่งที่ สวยงามดึ งดู ดใจ ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจึงมักจะมองหาร้านค้าที่ตนเอง
มัน่ ใจในเรื่ องราคา และความปลอดภัยในการสั่งซื้ อสิ นค้าว่าจะได้สินค้าของแท้ที่ยงั มีสภาพดีอยูจ่ ริ ง
เนื่องจากมูลค่าของสินค้ายังมีราคาที่ค่อนข้างสู งอยู่ ดังนั้นการแข่งขันในการเป็ นร้านค้าขายกระเป๋ าแบ
รนด์มื อสองที่ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจจนทาให้เกิดการซื้ อซ้ า และเกิดการบอกต่อในเรื่ องชื่อ เสี ยงของร้านค้า
แบบปากต่อปาก จึงจะมีโอกาสประสบความสาเร็จในธุรกิจนี้ (นิตยสารSME PLUS, 2553: ออนไลน์)
Generation Y (Gen Y) หรื อ เจนเนอเรชัน่ วาย คือ คนที่เกิ ดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2533
ในปี พ.ศ. 2553 คาดว่ามีประชากรไทยอยูใ่ นกลุ่มอายุเจนเนอเรชั่นวายประมาณ 10 ล้านคน คิดเป็ น
สั ด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 16 ของประชากรทั้งหมด และในจัง หวัด เชี ย งใหม่ ซ่ ึ งเป็ นจัง หวัด ที่ มี
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวนหลายแห่ง และยังเป็ นศูนย์กลางการศึกษาทางภาคเหนื อ ทา
ให้มีประชากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายเข้ามาอยูอ่ าศัยในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการศึกษาและทางาน โดย
ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าประชากรชายและหญิงอายุระหว่าง 20-34 ปี นั้นมีจานวน 357,546 คน คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 22 ของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ที่อาศัยอยูใ่ นอาเภอเมืองมี จานวน 56,260 คน
คิดเป็ นสัดส่ วน ร้อ ยละ 24 ของประชากรทั้งหมดในอ าเภอเมื อ ง จังหวัดเชียงใหม่ (สานักงานสถิ ติ
จังหวัดเชียงใหม่, 2555)
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ในจังหวัดเชียงใหม่มีการขยายตัวทางประชากรศาสตร์ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู ง
ซึ่ งคนกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายเป็ นวัยที่กาลังเริ่ มทางาน มีรายได้ให้กบั ตัวเองมากขึ้น มีการเข้าสังคมทั้ง
การพบปะสังสรรค์โดยตรงหรื อผ่านทางสื่ อออนไลน์ ซึ่ งเน้นการแสดงออกทางภาพลักษณ์ภายนอก
จึงทาให้ค่านิ ยมในการใช้สินค้านาเข้าจากต่างประเทศมีเพิ่มมากขึ้น อี กทั้งคนเจนเนอเรชั่นวายยังมี
อุปนิ สัยเบื่อง่าย ชอบเปลี่ยนของบ่อย (ปิ ยธิดา กิตติวฒั น์, 2551) เมื่อรวมกับการสื่ อสารทางการตลาด
ในช่ อ งทางต่าง ๆ โดยเฉพาะทางออนไลน์ที่เข้าถึ งได้ง่าย ดังนั้นธุ รกิ จกระเป๋ าแบรนด์เนมมื อ สอง
น่ าจะมี โอกาสประสบความสาเร็ จและได้รับผลตอบแทนทางธุ รกิ จที่ดี จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ใน
การศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดต่าง ๆ ที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชั่นวาย ที่อ าศัยอยูใ่ นอาเภอ
เมือ งจังหวัดเชี ยงใหม่ ในการซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมื อสอง เพื่อ ใช้เป็ นแนวทางในการ
วางแผนการตลาดและปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปในอนาคต และเนื่ องจากร้านขายกระเป๋ า
แบรนด์เนมต่างประเทศมื อ สองโดยทัว่ ไป มี ช่อ งทางการจัดจาหน่ ายทั้งหน้าร้านโดยตรง และผ่าน
ระบบออนไลน์ควบคู่กนั ไป ดังนั้นในการศึกษานี้จึงได้นาช่องทางการจัดจาหน่ายทั้งสองรู ปแบบมาไว้
ด้วยกัน
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อ ศึ ก ษาส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผลต่ อ ผูบ้ ริ โ ภคเจนเนอเรชั่น วายในอ าเภอเมื อ ง
เชียงใหม่ในการซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง
1.2 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึ ง ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ ผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง
2. สามารถน าข้อ มู ลไปใช้เพื่ อ เป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาด และปรับ ปรุ ง
กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับผูป้ ระกอบการที่สนใจในตลาดนี้
1.4 นิยามศัพท์
ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง ส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ที่มีผลต่อการเลือก
ซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยทางด้าน
ราคา ปั จจัยทางด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด
กระเป๋ าแบรนด์ เนมต่ างประเทศ (Luxury Brand Bags) หมายถึ ง กระเป๋ าที่ มีก ารจด
ลิ ข สิ ท ธิ์ ถู กต้อ งตามกฎหมาย มี เครื่ อ งหมายการค้าหรื อ ที่ เรี ย กว่าแบรนด์เนมแท้ ซึ่ งมี ก ารผลิ ต ใน
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ต่ างประเทศ ซึ่ งในการศึ ก ษานี้ หมายถึ ง แบรนด์เนมดัง ต่ อ ไปนี้ 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 เป็ นต้น
กระเป๋ ามื อ สอง (Used Bags/Second Hand Bags) หมายถึ ง กระเป๋ าที่ ผ่า นการใช้งาน
มาแล้วโดยไม่จากัดระยะเวลาอาจมีตาหนิที่เกิดจากการใช้งานหรื อไม่ก็ได้แต่มีราคาถูกกว่ากระเป๋ ามือ
หนึ่ง ซึ่งราคาจะขึ้นอยูก่ บั สภาพการใช้งาน
เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หมายถึง ผูท้ ี่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2533 ที่สนใจซื้ อ
หรื อเคยซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง
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