บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ผูบ้ ริ โ ภคเจนเนอเรชั่น วายในอ าเภอเมื อ ง
เชียงใหม่ในการซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง มีทฤษฎีและแนวคิด ดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีและแนวคิด
2.1.1 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P's)
คอทเลอร์ (Philip Kotler, 2003) ได้อธิ บายว่าส่ วนประสมการตลาดเป็ นตัวแปรที่สามารถ
ควบคุมได้ทางการตลาด หมายถึ ง การสนองความต้องการเป็ นตัวแปรที่สามารถควบคุมและสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ
วารุ ณี ตันติวงศ์วานิช และคณะ (2546) ได้อธิ บายส่ วนประสมการตลาด (Marketing mix
หรื อ 4Ps) ไว้วา่ เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ โดยการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้
ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คื อ องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ในการด าเนิ น งาน
การตลาด เป็ นปั จจัยที่ กิจการสามารถควบคุ มได้ กิ จการธุ รกิ จจะต้องสร้ างส่ วนประสมการตลาดที่
เหมาะสมในการวางกลยุท ธ์ ท างการตลาด ซึ่ งส่ ว นประสมการตลาด ประกอบด้ว ย ผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product) การจัดจาหน่ าย (Place) การก าหนดราคา (Price) การส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) เรา
สามารถเรี ยกส่ วนประสมทางการตลาดได้อีก อย่างหนึ่ งว่า 4’Ps ส่ วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุ กตัวมี
ความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมีความสาคัญเท่าเทียมกัน แต่ข้ ึนอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารการตลาดแต่ละคนจะวาง
กลยุทธ์ โดยเน้นน้ าหนักที่ P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของเป้ าหมายทาง
การตลาด คือ ตัวผูบ้ ริ โภค (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541)
เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ เป็ นที่ รู้จ ัก มากที่ สุ ด ได้แ ก่ 4P's ได้แก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อการ
บริ การ ราคา สถานที่ให้บริ การ หรื อช่ องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด รายละเอียด
ของแต่ละองค์ประกอบมีดงั นี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยแรกที่จะแสดงว่ากิ จการพร้อมจะทาธุ รกิจได้ กิ จการนั้น
จะต้อ งมี สิ่ ง ที่ จ ะเสนอขาย อาจเป็ นสิ นค้า ที่ มี ต ัว ตน บริ ก าร ความคิ ด (Idea) ที่ จ ะตอบสนอง
ความต้องการได้ การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ัน นัก การตลาดมัก จะศึ ก ษาผลิ ตภัณ ฑ์ ในรู ป ของ
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ผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็ จ (Total Product) ซึ่ งหมายถึ ง ตัวสิ นค้า บวกกับความพอใจและผลประโยชน์อื่นที่
ผูบ้ ริ โภคได้รับจากการซื้ อสิ นค้านั้น ผูบ้ ริ หารการตลาดจะต้องมีการปรับปรุ งสิ นค้าหรื อบริ การที่ผลิ ต
ขึ้นมาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค
และสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญ
ในการศึกษาเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ จะต้องศึกษาปั ญหาต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึงการเลื อกตัว
ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ สายผลิ ต ภัณ ฑ์ การเพิ่ ม หรื อ ลดชนิ ด ของสิ น ค้า ในสายผลิ ต ภัณ ฑ์ ลัก ษณะของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ สี ขนาด รู ป ทรง การให้บ ริ ก ารประกอบการขาย การ
รับประกัน ฯลฯ ผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจาหน่ ายตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มใด วงจร
ผลิ ตภัณ ฑ์ ข องสิ นค้ามี ระยะเวลานานเท่ าใดในแต่ ล ะช่ วงเวลาของวงจรผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ัน นัก บริ ห าร
การตลาดควรจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร และเมื่อต้องการที่จะสร้างความเจริ ญก้าวหน้าให้แก่
กิจการ ธุ รกิ จจะต้องมีการวางแผนพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้
อย่างไร
ซึ่ งปั จจุบ นั จะเห็ นได้ชัดว่าผูบ้ ริ โภคให้ค วามสนใจและพิถีพิ ถนั ในการเลื อกซื้ อสิ นค้า
มากกว่าอดีต บทบาทของการบรรจุภณ
ั ฑ์จึงมีความสาคัญต่อตัวผลิตภัณฑ์อย่างยิ่ง การบรรจุภณ
ั ฑ์จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์หลัก 2 ประการ คือ เป็ นการป้ องกันคุ ณภาพของสิ นค้า และเป็ นการช่วยส่ งเสริ ม
การจาหน่ายสิ นค้า ดังนั้น รู ปร่ างของภาชนะบรรจุหรื อหี บห่อในปั จจุบนั จึงจาเป็ นต้องมีสีสันสะดุดตา
รวมถึงวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์หีบห่ อจึงแปลกใหม่กว่าเดิมมาก บ่อยครั้งที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าโดย
คานึงถึงบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าตัวสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาจาหน่ายในตลาดจะต้องมีการกาหนดตรา
สิ นค้าและเครื่ องหมายการค้า เพื่อเป็ นการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นของผูผ้ ลิ ตรายใดรายหนึ่ ง
อย่างชัดเจน ตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งมีประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภค ทาให้ผบู ้ ริ โภคทราบว่าสิ นค้าชนิ ดนั้นเป็ นของ
ผูผ้ ลิตรายใด ผูบ้ ริ โภคจะสามารถใช้ประสบการณ์ในอดีตมาช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
ขึ้น โดยมิตอ้ งสอบถามข้อมูลอยูต่ ลอดเวลาและเกิดความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้านั้น
ในการศึกษาครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง คุ ณลักษณะของกระเป๋ าแบรนด์เนม
ต่างประเทศมื อสองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ รู ปแบบ ตัวผลิ ตภัณ ฑ์ การออกแบบวัส ดุ ที่ ใช้ท า คุ ณ ภาพ
คุณสมบัติ และยีห่ อ้ เป็ นต้น
2. การก าหนดราคา (Price) เมื่ อ ธุ ร กิ จ ได้มี ก ารพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ข้ ึ น มา รวมทั้ง หา
ช่องทางการจัดจาหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตัวสิ นค้าได้แล้ว สิ่ งสาคัญที่ธุรกิ จจะต้องดาเนิ นการต่อไป
คื อ การกาหนดราคาที่ เหมาะสมให้กบั ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ จะนาไปเสนอขายก่ อนที่ จะกาหนดราคาสิ นค้า
ธุ รกิจต้องมีเป้ าหมายว่าจะตั้งราคาเพื่อต้องการกาไร หรื อเพื่อขยายส่ วนถือครองตลาด (Market Share)
หรื อเพื่อเป้ าหมายอย่างอื่ น อี กทั้งต้องมี การใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่ จะทาให้เกิ ดการยอมรับจาก
ตลาดเป้ า หมาย และสู ้กบั คู่แข่งขันได้ในการแข่งขันในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็ นเครื่ องมือที่ คู่แข่งขัน
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นามาใช้ได้ผลรวดเร็ วกว่าปั จจัยอื่น ๆ เช่ น การลดราคา หรื ออาจตั้งราคาสิ นค้าให้สูงสาหรับสิ นค้าที่มี
ลักษณะพิเศษในตัวของมันเอง เพื่อแสดงภาพพจน์ที่ดี อาจใช้ผลทางจิตวิทยามาช่วยเสริ มการตั้งราคา
การตั้งราคาสิ นค้าอาจมีนโยบายการให้สินเชื่ อ หรื อนโยบายการให้ส่วนลดเงินสดส่ วนลดการค้า หรื อ
ส่ วนลดปริ มาณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุ รกิจจะต้องคานึ งถึงกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อ
ราคาด้วย ราคามู ล ค่ าผลิ ตภัณ ฑ์ ใ นรู ป ตัวเงิ น ราคาเป็ นต้น ทุ น ของลู ก ค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กบั ราคาผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา เขาจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ผู ้
กาหนดกลยุทธ์การตลาดด้านราคาต้องคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
2.1 คุ ณ ค่าที่ รับ รู ้ ในสายตาของลู กค้า ซึ่ งต้องพิ จารณาว่าการยอมรั บของลู ก ค้าใน
คุณค่าของผลิตภัณฑ์วา่ สู งกว่าราคานั้น ผลิตภัณฑ์น้ นั
2.2 ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.3 การแข่งขัน
2.4 ปัจจัยอื่น ๆ
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ การก าหนดราคา (Price) หมายถึ ง ความคุ ้ม ค่ ากับ คุ ณ สมบัติข อง
กระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมื อสองราคาถู กกว่าร้ านอื่ น เมื่ อเปรี ยบเที ยบราคาในรุ่ นและสภาพ
เดียวกัน ความสามารถในการต่อรองราคา เป็ นต้น
3. สถานทีห่ รือ ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑ์ที่ผผู้ ลิตผลิต
ขึ้นมาได้น้ นั ถึ งแม้ว่าจะมี คุณภาพดี เพียงใดก็ตาม ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่ทราบแหล่ งซื้ อและไม่สามารถจะ
จัด หามาได้เมื่ อ เกิ ด ความต้อ งการ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น มาก็ ไ ม่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการ
ผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้น นักการตลาดจึงจาเป็ นต้องพิจารณาว่าที่ไหน เมื่อไร และโดยใคร ที่จะเสนอขาย
สิ นค้า การจัดจาหน่ายเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อน แต่ก็เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งศึกษา
การจัดจาหน่ ายแบ่ งกิ จกรรมออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ช่ องทางจาหน่ ายสิ นค้า (Channel of
Distribution) เน้นการศึกษาถึงชนิ ดของช่องทางการจาหน่ ายว่าจะใช้วิธีการขายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภค
โดยตรง หรื อการขายสิ นค้าผ่านสถาบันคนกลางต่าง ๆ บทบาทของสถาบันคนกลางต่าง ๆ เช่น พ่อค้า
ส่ ง (Wholesalers ) พ่อค้าปลี ก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) ที่มีต่อตลาด อีก
ส่ วนหนึ่ งของกิ จกรรมการจัดจาหน่ ายสิ นค้า คื อ การแจกจ่ายตัวสิ นค้า (Physical Distribution) การ
กระจายสิ นค้าเข้าสู่ ตวั ผูบ้ ริ โภค การเลื อกใช้วิธี การขนส่ ง (Transportation) ที่ เหมาะสมในการช่ วย
แจกจ่ายสิ นค้า สื่ อการขนส่ งได้แก่ การขนส่ งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรื อ และทางที่
ผูบ้ ริ หารการตลาดจะต้องคานึงว่าจะเลือกใช้สื่ออย่างใดถึงจะดีที่สุด โดยเสี ยค่าใช้จ่ายต่า และสิ นค้านั้น
ไปถึ งลูกค้าทันเวลา ขั้นตอนที่ สาคัญอี กประการหนึ่ งในการแจกจ่ายตัวสิ นค้า คื อ ขั้นตอนของการ
จัดเก็บรักษาสิ นค้า (Storage) เพื่อรอการจาหน่ายให้ทนั เวลาที่ผบู้ ริ โภคต้องการ
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ในการศึกษาครั้งนี้ สถานที่หรื อช่องทางการจัดจาหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง
สถานที่ที่สามารถเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง รวมถึงช่องทางการโฆษณาหรื อการ
จัดจาหน่ ายในช่ องทางต่าง ๆ เช่ น เว็บไซต์ หน้าร้าน ความน่าเชื่ อถือของร้ านค้าที่มีการบอกต่อกันมา
ตลอดจนความสะดวกในการเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง เป็ นต้น
4. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดต่อสื่ อสาร
ไปยังตลาดเป้ าหมาย การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นวิธีการที่จะบอกให้ลูกค้าทราบเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ที่
เสนอขาย
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการส่ ง เสริ ม การตลาด คื อ เพื่ อ บอกให้ ลู ก ค้า ทราบว่า มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
ออกจาหน่ายในตลาด พยายามชักชวนให้ลูกค้าซื้ อและเพื่อเตือนความทรงจาให้แก่ผบู้ ริ โภค
การส่ งเสริ มการตลาด จะต้องมีการศึกษาถึงกระบวนการติดต่อสื่ อสาร (Communication
Process) เพื่อเข้าใจถึ งความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับกับผูส้ ่ ง การส่ งเสริ มการตลาดมีเครื่ องมือสาคัญที่จะ
ใช้อยู่ 4 ชนิดด้วยกัน ที่เรี ยกว่าส่ วนผสมของการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix) ได้แก่
4.1 การขายโดยใช้ พนั ก งาน (Personal Selling) เป็ นการเสนอขายสิ นค้า แบบ
เผชิ ญหน้ากัน (Face-to-Face) พนักงานขายต้องเข้าพบปะกับผูซ้ ้ื อโดยตรง เพื่ อเสนอขายสิ นค้า การ
ส่ งเสริ มการตลาดโดยวิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ดีที่สุด แต่เสี ยค่าใช้จ่ายสู ง
4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึ ง รู ป แบบของการจ่ายเงิ นเพื่ อการส่ งเสริ ม
การตลาด โดยมิ ไ ด้อ าศัย ตัวบุ ค คลในการน าเสนอหรื อช่ วยในการขาย แต่ เป็ นการใช้สื่ อ โฆษณา
ประเภทต่าง ๆ เช่ น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิ มพ์ นิ ตยสาร ป้ ายโฆษณา อินเทอร์ เน็ ท (Internet) สื่ อ
โฆษณาเหล่านี้ จะสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคเป็ นกลุ่มใหญ่ เหมาะสาหรับสิ นค้าที่ตอ้ งการกระจายตลาด
กว้าง
4.3 การส่ งเสริ ม การขาย (Sales Promotion) หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ท าหน้ า ที่ ช่ ว ย
พนักงานขายและการโฆษณาในการขายสิ นค้า การส่ งเสริ มการขายเป็ นการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิ ด
ความต้องการในตัวสิ นค้า การส่ งเสริ มการขายจัดทาในรู ปของการแสดงสิ นค้า การแจกของตัวอย่าง
แจกคูปอง ของแถม การใช้แสตมป์ เพื่อแลกสิ นค้าการชิงโชคแจกรางวัลต่าง ๆ เป็ นต้น
4.4 การเผยแพร่ และประชาสั มพันธ์ (Publicity and Public Relation) ในปั จจุบนั
ธุ รกิ จมักสนใจภาพพจน์ของกิ จการ ธุ รกิ จได้ใช้เงิ นจานวนมากเพื่อสร้ างชื่ อเสี ยงและภาพพจน์ของ
กิ จการ ปั จจุ บนั องค์กรธุ รกิ จส่ วนใหญ่ ไม่ได้เน้นที่ การแสวงหากาไร (Maximize Profit) เพี ยงอย่าง
เดียว ต้องเน้นที่วตั ถุประสงค์ของการให้บริ การแก่สังคมด้วย (Social Objective) เพราะความอยูร่ อด
ขององค์การธุ รกิ จจะขึ้ นอยู่กบั การยอมรับของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคในสังคม ถ้าหากกลุ่ มผูบ้ ริ โภคต่อต้าน
หรื อมีความคิดว่าองค์การธุ รกิจแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนมากจนไม่คานึ งถึงสังคมหรื อผูบ้ ริ โภค
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ก่อให้เกิดผลเสี ยแก่ส่วนรวม โดยมิได้หาวิธีแก้ไข จะสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีขององค์การธุ รกิจ หากกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคไม่ พ อใจและไม่ ต้องการซื้ อสิ น ค้าและบริ ก ารของผูผ้ ลิ ต ย่อ มเป็ นสาเหตุ ที่ จะจากัดการ
เจริ ญเติบโตของธุ รกิจได้
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นการติ ดต่อสื่ อสารส่ วนตัว ระหว่าง
นักการตลาดและกลุ่ มเป้ าหมาย โดยใช้การส่ งจดหมายตรง การโทรศัพ ท์ หรื อวิธีการอื่ นๆ ผ่านสื่ อ
อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างร่ วมกัน โดยนักการตลาดสามารถวัดผลการตอบสนองจาก ผูบ้ ริ โภค
ได้ ซึ่ งการตลาดทางตรงได้รับความนิ ยมจากนักการตลาดอย่างมาก เพราะมีลกั ษณะเด่น คือ สามารถ
เลือกเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ เพราะข้อมูลชัดเจนเกี่ ยวกับผูบ้ ริ โภค ทาให้ลดการสู ญเปล่าในการใช้สื่อ
และสื่ อสารได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง สามารถเพิ่ มหรื อลดความถี่ ได้ตามความเหมาะสม ลักษณะ
เช่ นนี้ อาจดูไม่ต่างจากสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ เพราะสื่ อดังกล่าวก็สามารถเลือกความถี่ได้
เช่ น กัน แต่ ก ารตลาดทางตรงจะมี ล ัก ษณะเด่ น กว่า ตรงที่ นัก การตลาดสามารถตรวจสอบได้ว่า มี
กลุ่มเป้ าหมายตอบรับหรื อปฏิเสธ และที่สาคัญการสื่ อสารการตลาดลักษณะเช่นนี้ เราสามารถมัน่ ใจว่า
ถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างแน่นอน สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายแต่ละประเภทได้
โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลหรื อเนื้อหาเพียงเนื้ อหาเดียวกับกลุ่มเป้ าหมายทุกคนเหมือนการดูโฆษณา
ในการศึ กษาครั้งนี้ การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การใช้กลยุทธ์การให้
ส่ วนลดพิเศษ การแจกของสมนาคุ ณ การบริ การที่รวดเร็ ว มีระบบผ่อนชาระ บริ การหลังการขาย การ
รับซื้ อคืนในราคาสู ง เป็ นต้น
2.1.2 ทฤษฎีเกีย่ วกับความภักดี
Lau (1999) ได้กล่าวว่า ลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของตราสิ นค้า (Brand characteristic) มี
ส่ วนสาคัญในความเชื่ อใจในตราสิ นค้า (Brand Trust) ของกลุ่มลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อเนื่ องไปยังความภักดี
ในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ดังนั้น นักการตลาดจึงควรให้ความสนใจในแนวคิดด้านความภักดี
เพราะความภักดีในตราสิ นค้าเป็ นตัววัดการดึงดูดลูกค้าที่มาใช้บริ การ ซึ่ งการซื้ อซ้ าหรื อใช้บริ การช้ า
และ การบอกต่อไปยังบุคคลอื่น เป็ นสิ่ งสาคัญที่สร้างประโยชน์ให้กบั บริ ษทั
ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ (2549) กล่าวว่า ความจงรักภักดี คือ ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อ
สิ นค้าและบริ การ ซึ่ งต้องนาไปสู่ ความสั มพันธ์ ในระยะยาว เป็ นการเหนี่ ยวรั้ งลู กค้าไว้กบั องค์ก ร
ความจงรั ก ภัก ดี ไ ม่ ไ ด้เป็ นเพี ย งพฤติ ก รรมการซื้ อ ซ้ าเท่ า นั้ น แต่ ย งั ครอบคลุ ม ความหมายไปถึ ง
ความรู ้ สึกนึ กคิดและความสัมพันธ์ในระยะยาวด้วย ซึ่ งการซื้ อซ้ าของลูกค้าไม่ได้หมายความว่าจะมี
ความจงรักภักดีเสมอไป เพราะพฤติกรรมการซื้ อซ้ าอาจเกิดจากหลายปั จจัยร่ วมกัน เช่น มีทาเลที่ต้ งั อยู่
ใกล้ที่พกั อาศัย หรื อที่ทางานของลูกค้า ลูกค้า มีความคุน้ เคยสิ นค้าหรื อบริ การ มีราคาต่ ากว่าคู่แข่งขัน

9

รายอื่น หรื ออาจเกิ ดจากความผิดพลาดของคู่แข่งขัน และความสัมพันธ์หรื อความประทับใจในอดี ต
ของลูกค้าที่มีต่อสิ นค้า หรื อบริ การ เป็ นต้น
2.1.3 แนวคิดของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่ นวาย
การทาการตลาดเพื่อขายสิ นค้าให้กบั กลุ่ มคนที่ มีความหลากหลายในตัวเองมากอย่าง
เจนเนอเรชัน่ วายนั้น จาเป็ นต้องอาศัยกลยุทธ์ที่เน้นการเข้าถึ งรายบุคคล เช่ น การพยายามเข้าหาตาม
สถานที่ ที่พ วกเขาพบปะรวมตัวกันแบบกลุ่ มย่อย ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์จะเป็ นวิธีหนึ่ งที่ได้ผล
มากกว่าการใช้เงิ นอัดฉี ดสื่ อโฆษณาแบบมวลชน เพราะส าหรั บ เจนเนอเรชั่นวาย ความนิ ยมความ
ทันสมัยที่มีการบอกต่อ ๆ กัน คือสิ่ งที่ใช้วดั ความสาเร็ จของแบรนด์
ผูบ้ ริ โภควัยนี้ เป็ นกลุ่มที่ มกั จะมีความรู ้ สึกที่รุนแรงต่อสิ่ งรอบตัวที่ มีผลกระทบต่อชี วิต
ของพวกเขา และต้องการมีส่วนร่ วมในสังคมอยูเ่ สมอ ต้องการงานที่มีคุณภาพ
การทาการสื่ อสารการตลาดโดยการใช้บุคคลที่ มีชื่อเสี ยงเป็ นพรี เซ็ นเตอร์ น้ นั ไม่ได้ผล
ง่ายและรวดเร็ วแบบที่เคยเป็ นกับคนรุ่ นก่อนอีกแล้ว การนาสิ นค้าหรื อแบรนด์สาหรับคนกลุ่มนี้ไปผูก
กับบุคคลที่มีชื่อเสี ยง จึงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยกลวิธีการสื่ อสารที่ละเอียด ซับซ้อน และมีความเสี่ ยงสู ง
การสื่ อสารกับเจนเนอเรชัน่ วายที่ดีน้ นั จะต้องเข้าใจความหลากหลายของคนกลุ่มนี้ กล
ยุท ธ์ การท าโฆษณาและการส่ งเสริ ม การตลาดที่ ดีส าหรั บกลุ่ ม เป้ าหมายนี้ จึ งต้องแบ่ งชัดลงไปเป็ น
หลายกลุ่มย่อยที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
คนกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายนี้ มีความสามารถในการเรี ยนรู้และใช้เทคโนโลยีในชีวติ ประจา
ที่สูงมาก เพราะฉะนั้นการจะประสบความสาเร็ จในโลกของคนกลุ่มนี้ จึงหนี ไม่พน้ การก้าวไปให้ทนั
และนาเทคโนโลยีเข้ามาพ่วงกับสิ นค้าและแบรนด์ได้อย่างเหมาะสม แต่เจนเนอเรชั่นวายก็มีความ
อนุรักษ์นิยม (Conservative) อยูใ่ นตัว
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายติดแบรนด์เป็ นชี วิตจิตใจ แต่โตเร็ ว เรี ยนรู้เร็ ว รับเร็ ว และเบื่อเร็ ว
เพราะฉะนั้นแบรนด์ที่ดีจึงต้องวิ่งอยู่ตลอด ไม่ใช่ แค่เดิ นไปข้างหน้า และการสื่ อสารเชิ งการค้าโดย
สิ้ นเชิ ง เช่น เน้นขายสิ นค้าโชว์แต่โลโก้ ย้าสโลแกนนั้นเป็ นเรื่ องที่หา้ มเด็ดขาด ถ้าต้องการชนะใจชาว
เจนเนอเรชัน่ วาย (Marketing to Gen.Y, 2547)
2.1.4 ความเป็ นมาของกระเป๋ าแบรนด์ เนม
กระเป๋ าถือ (Handbag หรื อ Purse สาหรับภาษาอังกฤษแบบอเมริ กนั ) มี ต้ งั แต่ขนาดเล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยส่ วนใหญ่แล้วถือว่าเป็ นงานแฟชัน่ สาหรับสุ ภาพสตรี ใช้เพื่อการบรรจุสิ่งของ

10

เครื่ องใช้ต่าง ๆ เช่น กระเป๋ าสตางค์ (ใส่ เศษเหรี ยญ) กุญแจ ทิชชู เครื่ องสาอาง แปรงหวีผม มือถือ หรื อ
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ
ประวัติของกระเป๋ า แบ่งเป็ นช่วงของศตวรรษได้ ดังต่อไปนี้
ช่วงศตวรรษที่ 14: เป็ นศตวรรษของกระเป๋ าคาดเอว ซึ่ งช่วงศตวรรษนี้ กระเป๋ าได้เข้ามามี
บทบาททางสั งคมอย่า งเห็ น ได้ชัด เนื่ องจากวัส ดุ ที่ ใ ช้ท ากระเป๋ า รวมถึ งการตัด เย็บ สามารถเป็ น
เครื่ องบ่งชี้วา่ ผูใ้ ช้กระเป๋ านั้นมีฐานะทางสังคมอย่างไร
ช่วงศตวรรษที่ 16: ช่วงศตวรรษนี้ ได้เริ่ มมีการนาหนังสัตว์เข้ามาใช้ ซึ่ งก็เริ่ มมีการตัดเย็บ
หนังสัตว์เป็ นกระเป๋ าหนังสัตว์ กระเป๋ าผ้าก็มี แต่จะเป็ นแนวใบใหญ่ไว้ใส่ ของ
ช่วงศตวรรษที่ 17: เป็ นช่วงศตวรรษที่ผหู ้ ญิงให้ความสาคัญกับการเย็บปั กถักร้อย จึงเป็ น
ช่ วงศตวรรษที่การเย็บกระเป๋ ามี ลูกเล่น และความสลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นยุคทองของ
กระเป๋ าช่วงหนึ่ง
ช่ วงศตวรรษที่ 18: เป็ นยุคของกระเป๋ าถื อ เนื่ องจากกระเป๋ าที่ อยู่ในเสื้ อผ้าทาให้เสื้ อผ้า
เปลี่ยนทรง จึงเริ่ มมีการนากระเป๋ าถือขึ้นมาใช้
ช่วงศตวรรษที่ 19: ช่ วงนี้ การออกแบบกระเป๋ าจะมีการเจาะจงไปกับการใช้งานมากขึ้น
และช่ วงนี้ เป็ นช่ วงของแฟชัน่ จึงเริ่ มมีการแข่งขันทางการตัดเย็บและวัสดุ ที่ใช้ มีการดี ไซน์ออกแบบ
รู ปทรงจึงทาให้เกิดกระเป๋ าแบรนด์เนมดัง ๆ ขึ้นหลายแบรนด์เนม
ช่วงศตวรรษที่ 20: ช่วงต้นศตวรรษ หลังภาวะสงครามโลกครั้งที่ 1 กระเป๋ าถือส่ วนใหญ่
จะถูกออกแบบมาในลักษณะ “Pochette” ซึ่ งมีขนาดเล็ก สามารถคล้องกับข้อพับแขนได้ ต่อมาในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 กระเป๋ ามี ลกั ษณะในรู ปแบบทหาร ตัวกระเป๋ ามี ขนาดใหญ่และมีทรงใกล้เคี ยง
สี่ เหลี่ ยมจัตุรัสมากขึ้น และช่ วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเริ่ มเป็ นช่ วงที่กระเป๋ าแบรนด์เนมต่าง ๆ
ผลักดันตัวเองให้เป็ นแบรนด์ที่มีคุณค่า และได้รับความนิยมสู ง ได้แก่ Hermes, Chanel, Louis Vuitton
เป็ นต้น และในช่ วงท้ายของศตวรรษ เริ่ มมีรูปแบบกระเป๋ าที่ทาจากหนังเนื้ อนิ่ มหรื อวัสดุอื่น ๆ โดยมี
เอกลักษณ์คือรอยเย็บที่ทาเป็ นลวดลายตาข่าย และกระเป๋ าที่เป็ น Unisex ที่ใช้ได้ท้ งั ชายและหญิง
ช่ วงศตวรรษที่ 21: ช่ วงต้นศตวรรษมีกระเป๋ าที่มีความหลากหลายทั้งในรู ปแบบ ขนาด
วัสดุ เพื่อตอบสนองวัตถุ ประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันไป กระเป๋ าถื อจึงได้รับความนิ ยมเพิ่มมาก
ขึ้น แม้กระทัง่ ในกลุ่มผูช้ าย (ออนไลน์, 2554)
2.1.5 การเเบ่ งประเภทกระเป๋ าแบรนด์ เนม
1. ประเภท Hi-End หมายถึ ง แบรนด์ระดับโลกเป็ นแบรนด์ ตน้ แบบที่ มี ตานานและ
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน ได้รับการยอมรั บและความเชื่ อถื อในสังคมชั้นสู ง ไม่ ว่าจะเป็ นกษัตริ ย ์
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เจ้าชาย หรื อราชวงศ์ประเทศต่าง ๆ รวมถึ งเหล่ าบรรดาบุ คคลในแวดวงสังคมชั้นสู งเหล่ า Celebrity
ประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับ สั่งผลิ ตและใช้สวมใส่ จริ ง รวมไปถึ งกาลังการผลิ ตและคุ ณภาพ
สิ นค้า “ชั้นเยี่ยม” มีวางจาหน่ ายหลากหลายประเทศทัว่ โลก ได้แก่ แบรนด์ Louis Vuitton, Hermes,
Chanel, Gucci, Prada, Christian Dior, Balenciaga และ Yves Saint Laurent เป็ นต้น
2. ประเภท Hi-Street หมายถึง แบรนด์ทวั่ ๆ ไป ไม่จาเป็ นต้องมีตานานประวัติศาสตร์
ใด ๆ แต่ มี ม าตรฐานการผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ก าลั ง การผลิ ต เป็ นจ านวนมาก และวางขายใน
ห้ า งสรรพสิ น ค้า ชั้น น าของประเทศและต่ า งประเทศ รวมไปถึ ง แบรนด์ ลู ก ทั้ง หลายของแบรนด์
Hi-end ต่ า ง ๆ ที่ ผ ลิ ต มาเป็ นline ย่อ ย เพื่ อ จ าหน่ า ยในราคาถู ก ลง ได้แ ก่ แบรนด์ Topshop, H&M,
Charles and Keith, Kate Spade, MNG, DKNY, Coach และ Longchamp เป็ นต้น (ออนไลน์, 2554)
ด้วยความที่กระเป๋ าแบรนด์เนม มีการออกแบบที่สวยงาม วัสดุที่มีคุณภาพ จนได้รับการ
ยอมรับและเป็ นที่แพร่ หลายในสังคมโลกปั จจุบนั จึงทาให้เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง แต่
สิ่ งหนึ่ งที่มีความสาคัญคือ ความเป็ นกระเป๋ าแบรนด์เนมของแท้ 100% ซึ่ งจากการสอบถามคุณศิริพิศ
สุ นุมิตร เจ้าของร้านสิ ริแบรนด์เนม โครงการปั นนาเพลส ถนนนิ มมานเหมินทร์ และคุณอัจฉราภรณ์
ภาโสภะ เจ้า ของร้ านเลดี้ เฟิ ร์ ส ถนนนิ ม มานเหมิ น ทร์ ซ อย17 พบว่า ในธุ รกิ จกระเป๋ าแบรนด์ เนม
ต่ า งประเทศมื อ สอง มัก จะใช้ Certificate Card, Serial Number (บางแบรนด์ อ าจเรี ย ก Date Code ,
Hologram แตกต่ า งกัน ไป) และมี ก ารรั บ ประกัน ทั่วโลก(Worldwide Warranty)รั บ รอง นอกจากนี้
ภาพลักษณ์และชื่ อเสี ยงของร้านค้าที่ได้รับความเชื่อใจของลูกค้า การบอกต่อปากต่อปาก ว่าขายสิ นค้า
แท้100% ก็เป็ นสิ่ งที่ช่วยสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าในการซื้ อสิ นค้ากระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศ
มือสองได้อีกทางหนึ่ง
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
ชิ โนรส กรี ธาดารงเดช (2548) ได้ศึกษาปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การ ซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศของนักศึกษาปริ ญญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง และมีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 6,707 บาท พบว่ารายได้ต่อเดื อน มีผลต่อการซื้ อกระเป๋ าแบรนด์
เนมต่างประเทศในด้านจานวนกระเป๋ าอย่างมีนยั สาคัญ และเมื่อพิจารณาถึงปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า
รู ปแบบและคุณภาพของสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อในระดับต่า แต่ภาพพจน์ของตรา
สิ นค้าจะมีความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการซื้ อที่ สูงกว่า (อยู่ในระดับปานกลาง) โดยพบว่า แบรนด์
กระเป๋ าที่ได้รับความนิยมสู งสุ ด คือ Louis Vuitton, Prada, Gucci, Dior และ Chanelโดยคิดเป็ นร้อยละ
38.0, 29.0, 25.8, 5.0 และ 1.7 ตามลาดับ และในส่ วนอิทธิ พลจากภาพพจน์ตราสิ นค้า พบว่า ตราสิ นค้า
ที่ทาให้เกิ ดความภาคภูมิใจแก่ผซู ้ ้ื อ เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการเลื อกซื้ อมากที่ สุด รองลงมาคื อตรา
สิ นค้าบ่งบอกถึงรสนิยม
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นพเก้า พงษ์อมรพรหม (2553) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนม
ใน จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่ากลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง โดยร้อยละ 56.70 มีอายุระหว่าง 21 - 40 ปี
และมีร้อยละ 21.19 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท พบว่าส่ วนใหญ่ร้อยละ 42.68 มีความถี่
ในการเลื อกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมของแท้ ปี ละ1 ครั้ง และมักซื้ อจากร้านค้าในห้างสรรพสิ นค้า คิด
เป็ นร้อยละ38.95 และกระเป๋ าใบเก่าที่ไม่ได้ใช้มกั จะเก็บไว้ คิดเป็ นร้อยละ 62.00 สาหรับปั จจัยในการ
เลื อกซื้ อนั้น พบว่าบุคคลที่ไม่เคยใช้กระเป๋ าแบรนด์เนมมาก่อน มีโอกาสจะเลื อกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์
เนมถึงร้อยละ 51.91 ปั จจัยที่พบรองลงมาคือ รายได้ของผูซ้ ้ื อมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าเพิ่มขึ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 41.03และปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมเพิ่มขึ้นในช่ วงร้อยละ
20-30 ได้แก่ การศึกษา อาชีพ และคุณภาพและความทนทานของกระเป๋ า
ปภัสรา คล้ายชม (2555) ได้ทาการศึ กษา ปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและ
บริ ก ารฟุ่ มเฟื อยของนัก เรี ยนชั้นมัธ ยมปลายในกรุ งเทพมหานคร โดยวิจยั ทั้งเชิ งคุ ณ ภาพ โดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะลึกจานวน 20 ตัวอย่าง และวิจยั เชิงปริ มาณ โดยการเก็บแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัว 200 ตัวอย่าง พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลอันได้แก่ เพศ ระดับชั้น ประเภทโรงเรี ยน ผลการ
เรี ยน รายได้ต่อเดื อนของนักเรี ยนที่ได้รับจากผูป้ กครอง และรายได้ต่อเดื อนของครอบครัว มี ผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การฟุ่ มเฟื อย และยังพบว่าเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
และบริ การฟุ่ มเฟื อยของนักเรี ยนชั้นมัธยมปลายในกรุ งเทพมหานครในด้านจานวนเงินที่ใช้ต่อครั้งใน
การซื้ อสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นว่า อินเทอร์ เน็ตมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าและบริ การมากที่สุด ซึ่ งผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มักจะให้ความสาคัญกับการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งจากวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต และสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ หากผูบ้ ริ โภครับข้อมูลข่าวสารจาก
ทางใดทางหนึ่งมากขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมการบริ โภคที่เพิ่มขึ้น
ชนิ ดตา ชัยประสาน (2553) ได้ศึกษา พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเครื่ องแต่งกาย
มือสองในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องแต่ง
กายมือสองของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับ คือ ปั จจัย
ด้านผลิ ตภัณฑ์ รองลงมา คื อ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ตามลาดับ
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ พบว่า ปั จจัยย่อยที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดในระดับมาก 3 อันดับแรก คื อ
รู ป ลักษณ์ ภายนอก สภาพความใหม่ ไม่ ชารุ ดมาก รองลงมา คื อ ความสะอาดของสิ นค้า และสี สั น
รู ปแบบของสิ นค้า ตามลาดับ
ปั จจัยด้านราคา พบว่า ปั จจัยย่อยที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมา คือ ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับสิ นค้าใหม่ และสามารถต่อรองราคาได้
ตามลาดับ
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ปั จจัยด้านการจัดจาหน่าย พบว่า ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดในระดับมาก 3 อันดับแรก
คือ มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย รองลงมา คือ มีพ้ืนที่ภายในร้านกว้างขวาง จัดสรรพื้นที่วางสิ นค้าได้
อย่างเหมาะสม และความสะอาดภายในร้าน ตามลาดับ
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในระดับมาก 3 อันดับ
แรก คื อ เจ้าของร้ านและพนัก งานบริ ก ารด้วยรอยยิ้ม อัธ ยาศัย ดี แ ละสนใจลู ก ค้า รองลงมา คื อ มี
ส่ วนลดพิเศษบางช่ วงเวลา เช่ น ลดล้างสต็อก และมี บริ การรับเปลี่ ยน-คืนสิ นค้าภายในระยะเวลาที่
กาหนดหรื อตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ตามลาดับ
วงกต โอวาทสกุ ล (2547) ได้ศึ ก ษา พฤติ ก รรมการซื้ อ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ ามื อ สองของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจะสอบถามข้อมูล
จากหลายๆร้านก่อนแล้วจึงตัดสิ นใจซื้ อ โดยซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ ามือสองสาหรับใช้ภายในบ้านมากที่สุด
มีความเชื่ อถื อในสิ นค้ายี่ห้อโซนี่ เป็ นอันดับแรก สาเหตุหลักของการตัดสิ นใจซื้ อ คือ ราคาประหยัด
กว่ า ซื้ อสิ นค้ า ใหม่ โดยให้ ค วามส าคัญ กั บ คุ ณ ภาพของสิ นค้ า ราคาที่ เหมาะสม และนิ ย มซื้ อ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่มีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลมากที่ สุ ด ต่ อ การซื้ อ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ ามื อ สอง ประกอบด้ ว ย ปั จ จัย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพของสิ นค้าดี มีมาตรฐาน ปั จจัยด้านราคา ได้แก่ การมีระดับราคาที่เหมาะสม
ปั จจัยด้านสถานที่ ได้แก่ ท าเลที่ ต้ งั หาง่ าย สะดวก และไม่ไกลเกิ นไป และปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ได้แก่ การบริ การของพนักงานที่รวดเร็ ว มีคุณภาพ มีความเข้าใจในสิ นค้าเป็ นอย่างดี
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