บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และ อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชัน่ วายในอาเภอเมือง
เชี ยงใหม่ในการซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมื อ สอง สามารถสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล
ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดพักอาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
และเคยซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ร้อยละ 70.0 เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 33.7 มีอายุระหว่าง 26 - 28 ปี
ร้อยละ 80.5 มีสถานภาพโสด
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นเจ้าของกิจการ ร้อยละ 47.3 รองลงมาประกอบ
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 32.7 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 11.0 ประกอบอาชีพนักศึกษา
ร้อยละ 5.0 ประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 4.0 และไม่มีบุคคลใดในกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ร้อยละ 87.3 มี ระดับการศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี ไม่ มี
บุคคลใดในกลุ่ ม ตัวอย่างมี ระดับการศึกษาสู งสุ ดในระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายและปวส./
อนุปริ ญญา
กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี ร ายได้ต่ อ เดื อ นระหว่า ง 20,001 - 30,000 บาท ร้อ ยละ 24.0
รองลงมา มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 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 และรายได้ต่ อ เดื อ นไม่ เกิ น 10,000
ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับการพิจารณาตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าแบรนด์ เนมต่ างประเทศมือสอง
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกยีห่ อ้ กระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง 5 อันดับ
แรก ดังนี้ Louis Vuitton ร้อยละ 70.3 Chanel และ Prada ร้อยละ 50.3 Gucci ร้อยละ 35.7 และ Hermes
ร้ อ ยละ 28.0 โดยซื้ อ ผ่ า น ช่ อ งท าง ก ารฝากค น รู ้ จ ั ก ซื้ อจาก ต่ า งป ระเทศ, ร้ า น ค้ า กระเป๋ า
เเบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง, Facebook, Website, ซื้ อจากต่างประเทศด้วยตัวเอง, Webboard และ
Instagram โดยเลือกซื้ อเฉลี่ยต่ากว่า 2 ชิ้นต่อปี มีงบประมาณในการซื้ อ ระหว่าง 25,001 - 40,000 บาท/
ชิ้น
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ชื่นชอบการนาเสนอราคาแบบติดป้ ายราคาและมีส่วนลด
ตามการส่งเสริ มการขายที่ชดั เจน ชาระเงินผ่านช่องทางการชาระเงินสด โดยผูท้ ี่มีส่วนในการตัดสินใจ
เลือกซื้ อและชาระค่าใช้จ่าย คือ ตนเอง รับรู ้ข่าวสารผ่านทางสังคมออนไลน์ ซึ่ งประเภทของกระเป๋ า
แบรนด์เนมต่างประเทศมือสองที่เคยซื้ อ หรื ออยูร่ ะหว่างการตัดสิ นใจ หรื อมีความคิดที่จะซื้ อ ที่ชอบ
มากที่สุด คือ กระเป๋ าสะพาย กระเป๋ าถือ และกระเป๋ าสตางค์ ตามลาดับ
กระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองที่ชื่นชอบมากที่สุด และ/หรื อที่เคยซื้อ และ/หรื อ
อยูร่ ะหว่างการตัดสิ นใจ และ/หรื อมี ความคิดที่จะซื้ อ 6 ยีห่ ้อ คือ Louis Vuitton รองลงมา คือ Gucci,
Chanel, Prada, Guess และ Burberry ตามลาดับ
เหตุผลในการซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือ สอง เพราะ มีราคาถูกกว่าของมื อ
หนึ่ง 50 - 70% ขึ้นกับสภาพการใช้งาน ความชอบส่วนตัว/เก็บสะสม ขายต่อแล้วราคาไม่ตก/ขายต่อได้
กาไร และเปลี่ยนกระเป๋ าที่ใช้บ่อย ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 3 ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์ เนมต่ างประเทศมือสอง
ตารางที่ 5.1 สรุปภาพรวมส่ วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญในปัจจัยย่ อย ที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดสามลาดับแรก
ลาดับ
ที่

ส่ วนประสม
การตลาด

3

ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์

2

ปัจจัยด้านราคา

4

ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัด
จาหน่าย

1

ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริ ม
การตลาด

ค่าเฉลี่ย

ปัจจัยย่ อย

- สิ นค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.81)
- สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.63)
- สิ นค้ามีคณ
ุ ภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว้
(ค่าเฉลี่ย 4.60)
- ราคาสิ นค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสินค้า
4.40
(ค่าเฉลี่ย 4.68)
(มีผลระดับ
- สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.55)
มาก)
- ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.53)
- สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่งสิ นค้าได้
ตลอดเวลา จากการอัพเดทข้อมูลผ่านทาง
4.15
อินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.55)
(มีผลระดับ
- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและให้
มาก)
ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.54)
- มีความปลอดภัยในการซื้อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.46)
- มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิ ของสิ นค้า
4.56
(ค่าเฉลี่ย 4.91)
(มีผลระดับมาก - การบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.73)
ที่สุด)
- สามารถเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้าได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด (ค่าเฉลี่ย 4.69)
4.38
(มีผลระดับ
มาก)
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ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ โดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย 4.37
เรี ยงล าดับความสาคัญ ดังนี้ ลาดับ แรก คือ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ ย 4.56) โดย
ปั จจัยย่อ ยที่ให้ค วามสาคัญ สามอันดับแรก คือ มี การให้ขอ้ มู ล เกี่ ยวกับที่ มาและตาหนิ ของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.91) การบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.73) และ สามารถเปลี่ยนหรื อคืนสินค้าได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ค่าเฉลี่ ย 4.69) รองลงมา คือ ปั จจัยด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) โดยปั จจัยย่อยให้ความสาคัญสามอันดับ
แรก คือ ราคาสินค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.68) สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้
(ค่าเฉลี่ย 4.55) และ ราคาสินค้าถูกกว่าร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.53) ต่อมาคือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญ โดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ย 4.38) โดยปั จจัยย่อ ยที่ให้
ความส าคัญ สามอัน ดับ แรก สิ น ค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่ าเฉลี่ ย 4.81) สิ น ค้ามี รู ป แบบสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.63) และ สิ นค้ามี คุณภาพดี ตรงตามที่โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ ย 4.60) และสุ ดท้าย คือ ปั จจัย
ด้านการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย
4.15) โดยปั จจัยย่อยที่ให้ความสาคัญสามอันดับแรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่ ง
สิ นค้าได้ตลอดเวลา จากการอัพเดทข้อมู ลผ่านทางอินเทอร์เน็ ต (ค่าเฉลี่ย 4.55) หน้าร้าน/เว็บไซต์
สามารถบอกรายละเอี ยดและให้ข ้อ มู ล ครบถ้วนเกี่ ยวกับ ตัวสิ น ค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.54) และ มี ความ
ปลอดภัยในการซื้อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.46)
3.1 ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์ เนมต่ างประเทศมือ
สอง จาแนกตามเพศ
ส่ วนประสมการตลาด: จาแนกตามเพศ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศชายให้ความสาคัญโดยรวมต่อ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.57) ปั จจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.55) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.33) และ
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.16)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศหญิง ให้ความสาคัญโดยรวมต่อปั จจัยด้านการส่งเสริ ม
การตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.56) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.39) ปั จจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.33) และ
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.14)
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ตารางที่ 5.2 สรุปส่ วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญในปัจจัยย่ อย ทีม่ ีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดสามลาดับแรก จาแนกตามเพศ
ส่ วนประสมการตลาด

เพศ
ชาย N = 90

หญิง N = 210

- สิ นค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.71)
- สิ นค้ามีการออกแบบที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
(ค่าเฉลี่ย 4.56)
- สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.53)

- สิ นค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.85)
- สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.68)
- สิ นค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.66)

ด้ านราคา

- ราคาสิ นค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.73)
- สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.69)
- ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.67)

- ราคาสิ นค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.65)
- สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.49)
- ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.48)

ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย

- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูล
ครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.58)
- สามารถตรวจสอบสถานการณ์จดั ส่ งของสิ นค้าและการจัดส่ งได้
ตลอดเวลาจากการอัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.47)
- มีความปลอดภัยในการซื้อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.40)

- สามารถตรวจสอบสถานการณ์จดั ส่ งของสิ นค้า และการจัดส่ งได้ตลอดเวลาจากการ
อัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.58)
- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.53)
- มีความปลอดภัยในการซื้อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.48)

ด้ านการส่ งเสริมการตลาด

- มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.84)
- การบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.76)
- สามารถเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้าได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ค่าเฉลี่ย 4.64)

- มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.93)
- การบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.72)
- สามารถเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้าได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดและมีการแจกของสมนาคุณ
ของแถมต่าง ๆ เช่น จับรางวัล แถม accessory ถุงคลุมกันฝุ่ น (ค่าเฉลี่ย 4.70)

ด้ านผลิตภัณฑ์
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ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ : จาแนกตามเพศ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นเพศชาย ให้ค วามส าคัญ ในปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ย
สูงสุ ด สามอันดับแรก คือ สิ นค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.71) สิ นค้ามีการออกแบบที่โดดเด่น
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 4.56) และสินค้ามีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.53)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นเพศหญิ งให้ความส าคัญ ในปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ย
สูงสุด สามอันดับแรก คือ สินค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.85) สินค้ามีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย
4.68) และสินค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.66)
ปั จจัยด้ านราคา: จาแนกตามเพศ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นเพศชาย ให้ค วามส าคัญ ในปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ย
สู งสุ ด สามอันดับแรก คือ ราคาสิ นค้าที่ซ้ื อ คุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.73) สามารถ
เปรี ยบเทียบราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.69) และ ราคาสินค้าถูกกว่าร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.67)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศหญิง ให้ความสาคัญ ในปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด สามอันดับแรก คือ ราคาสิ นค้าที่ซ้ื อ คุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.65) สามารถ
เปรี ยบเทียบราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.49) และ ราคาสินค้าถูกกว่าร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.48)
ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย: จาแนกตามเพศ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นเพศชาย ให้ค วามส าคัญ ในปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ย
สู งสุ ด สามอัน ดับ แรก คื อ หน้าร้าน/เว็บ ไซต์ สามารถบอกรายละเอี ยดและให้ข ้อ มู ล ครบถ้ว น
เกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.58) สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่ งสิ นค้าได้ตลอดเวลา จาก
การอัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.47) และ มีความปลอดภัยในการซื้อขาย (ค่าเฉลี่ย
4.40)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นเพศหญิ งให้ความส าคัญ ในปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด สามอันดับ แรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่ งสิ นค้าได้ตลอดเวลา จากการ
อัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.58) หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและ
ให้ขอ้ มูลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.53) และมี ความปลอดภัยในการซื้ อ ขาย (ค่าเฉลี่ ย
4.48)
ปั จจัยด้ านการส่ งเสริ มการตลาด: จาแนกตามเพศ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศชายให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
สามอันดับแรก คือ มีการให้ขอ้ มู ลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิ ของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.84) การบอกต่อ
แนะนาจากคนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.76) และสามารถเปลี่ยนหรื อคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ค่าเฉลี่ย 4.64)
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นเพศหญิ งให้ความส าคัญ ในปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ย
สูงสุด สามอันดับแรก คือ มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิของสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.93) การบอก
ต่อแนะนาจากคนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.72) สามารถเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้าได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
และมีการแจกของสมนาคุณ ของแถมต่าง ๆ เช่น จับรางวัล แถม accessory ถุงคลุมกันฝุ่ น (ค่าเฉลี่ย
4.70)
3.2 ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์ เนมต่ างประเทศมือ
สอง จาแนกตามอาชีพ
ส่ วนประสมการตลาด: จาแนกตามอาชี พ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ ให้ความสาคัญโดยรวมต่อปั จจัย
ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด (ค่าเฉลี่ ย 4.54) ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (ค่ าเฉลี่ ย 4.38) ปั จ จัยด้านราคา
(ค่าเฉลี่ย 4.36) และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.16)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ให้ความสาคัญโดยรวม
ต่อ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม การตลาด (ค่ าเฉลี่ ย 4.61) ปั จ จัย ด้านราคา (ค่ าเฉลี่ ย 4.48) ปั จจัยด้า น
ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.40) และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.15)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ให้ความสาคัญโดยรวมต่อปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ ย 4.45) ปั จจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ ย 4.35) ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (ค่าเฉลี่ ย
4.25) และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.08)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ ให้ความสาคัญโดยรวมต่อปั จจัยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.68) ปั จจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.66) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย
4.47) และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.32)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพนักศึกษา ให้ความสาคัญโดยรวมต่อปั จจัยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.53) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.38) ปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.08) และปั จจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.04)
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ตารางที่ 5.3 สรุปส่ วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญในปัจจัยย่ อย ทีม่ ีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดสามลาดับแรก จาแนกตามอาชีพ
ส่ วนประสม
การตลาด

เจ้ าของกิจการ
N=142
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ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ - สิ นค้าเป็ นของแท้
100% (ค่าเฉลี่ย 4.80)
- สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.68)
- สิ นค้ามีคุณภาพดีตรง
ตามที่โฆษณาไว้
(ค่าเฉลี่ย 4.61)
- ราคาสิ นค้าที่ซ้ือคุม้ ค่า
กับคุณสมบัติของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.73)
- สามารถเปรี ยบเทียบ
ปัจจัยด้ านราคา
ราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.52)
- ราคาถูกกว่าร้านอื่น
(ค่าเฉลี่ย 4.46)

พนักงานบริษัทเอกชน
N=98

รับจ้ าง
N=33

รับราชการ
N=12

นักศึกษา
N=15

- สิ นค้าเป็ นของแท้
100% (ค่าเฉลี่ย 4.84)
- สิ นค้ามีรูปแบบ
สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.62)
- สิ นค้ามีคุณภาพดีตรง
ตามทีโ่ ฆษณาไว้
(ค่าเฉลี่ย 4.60)
- ราคาสิ นค้าที่ซ้ือคุม้ ค่า
กับคุณสมบัติของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.62)
- ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้าน
อื่น(ค่าเฉลี่ย 4.61)
- สามารถเปรี ยบเทียบ
ราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.58)

- สิ นค้าเป็ นของแท้ 100%
(ค่าเฉลี่ย 4.79)
- สิ นค้ามีการออกแบบที่
โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 4.58)
- สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.52)
- สามารถเปรี ยบเทียบราคา
ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.64)
- ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่น
(ค่าเฉลี่ย 4.61)
- สิ นค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับ
คุณสมบัติของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.58)

- สิ นค้าเป็ นของแท้ 100%
(ค่าเฉลี่ย 4.67)
- สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.67)
- สิ นค้ามีคุณภาพดีตรง
ตามที่โฆษณาไว้
(ค่าเฉลี่ย 4.67)
- สิ นค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับ
คุณสมบัติของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.83)
- สามารถเปรี ยบเทียบราคา
ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.75)
- สามารถต่อรองราคาได้
(ค่าเฉลี่ย 4.75)

- สิ นค้าเป็ นของแท้ 100%
(ค่าเฉลี่ย 4.87)
- สิ นค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่
โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.73)
- สิ นค้ามีการออกแบบที่โดด
เด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
(ค่าเฉลี่ย 4.67)
- สิ นค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับ
คุณสมบัติของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.60)
- มีการควบคุมราคาไม่ให้
เปลี่ยนไปจากที่โฆษณาไว้
(ค่าเฉลี่ย 4.53)
- ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่น
(ค่าเฉลี่ย 4.47)
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ตารางที่ 5.3 (ต่ อ) สรุปส่ วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญในปัจจัยย่ อย ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดสามลาดับแรก จาแนกตามอาชีพ
เจ้ าของกิจการ
N=142

พนักงานบริษัทเอกชน
N=98

รับจ้ าง
N=33

รับราชการ
N=12

นักศึกษา
N=15

ปัจจัยด้ านช่ อง
ทางการจัดจาหน่ าย

- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถ
บอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูล
ครบ ถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.52)
- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดั ส่ งของ
- สิ นค้าได้ตลอดเวลา
(ค่าเฉลี่ย 4.49)
- มีความปลอดภัยในการ
ซื้ อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.46)

- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดั ส่ งของ
สิ นค้าได้ตลอดเวลา
(ค่าเฉลี่ย 4.62)
- หน้าร้าน/เว็บไซต์
สามารถบอกรายละเอียด
และให้ขอ้ มูลครบ ถ้วน
เกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย
4.59)
- มีความปลอดภัยในการ
ซื้ อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.42)
- มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ที่มาและตาหนิของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.96)
- การบอกต่อแนะนาจาก
คนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.80)
- มีการแจกของสมนาคุณ
ของแถมต่าง ๆ เช่น จับ
รางวัล แถม ถุงคลุมกัน
ฝุ่ น (ค่าเฉลี่ย 4.74)

- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดั ส่ งของสินค้า
ได้ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.61)
- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถ
บอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูล
ครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.42)
- มีความปลอดภัยในการ
ซื้ อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.42)

- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดั ส่ งของสินค้า
ได้ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.83)
- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถ
บอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูล
ครบเกี่ยวกับตัวสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.50)
- มีความปลอดภัยในการ
ซื้ อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.50)

- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถ
บอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูล
ครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.73)
- มีความปลอดภัยในการซื้อขาย
(ค่าเฉลี่ย 4.73)
- การเดินทางสัญจร ไปมาสะดวก
(ค่าเฉลี่ย 4.53)

- การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มา
และตาหนิของสิ นค้า (4.91)
- การบอกต่อแนะนาจากคน
รู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.73)
- บริ การส่ งสิ นค้าฟรี สาหรับ
ลูกค้าที่ซ้ือผ่านอินเทอร์เน็ต
(ค่าเฉลี่ย 4.52)

- การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มา
และตาหนิของสิ นค้า (5.00) - สามารถเปลี่ยนหรื อคืน
สิ นค้าได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด(ค่าเฉลี่ย 4.83)
- การบอกต่อแนะนาจากคน
รู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.83)

- การแจกของสมนาคุณ ของ
แถมต่าง ๆ เช่น จับรางวัล แถม
ถุงคลุมกันฝุ่ น (ค่าเฉลี่ย 4.87)
- การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและ
ตาหนิของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.87)
- สามารถเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้าได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ค่าเฉลี่ย 4.73)
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ส่ วนประสม
การตลาด

ปัจจัยด้ านการ
ส่ งเสริมการตลาด

- มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มา
และตาหนิของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.87)
- การบอกต่อแนะนาจากคน
รู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.72)
- สามารถเปลี่ยนหรื อคืน
สิ นค้าได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด (ค่าเฉลี่ย 4.68)
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ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ : จาแนกตามอาชี พ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวม
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ สิ นค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.80) สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.68) สินค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.61)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อย
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสู งสุด สามอันดับแรก คือ สิ นค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.84) สิ นค้ามีรูปแบบ
สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.62) สินค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.61)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ป ระกอบอาชี พ รับ จ้าง ให้ความสาคัญ ในปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ สินค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.79) สินค้ามีการออกแบบที่โดด
เด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 4.58) สินค้ามีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.52)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชี พรับราชการ ให้ความสาคัญในปั จจัย
ย่อ ยโดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด สามอัน ดับแรก คือ สิ นค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ ย 4.67) สิ น ค้ามี
รู ปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.67) สินค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.67)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพนักศึกษา ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อย
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด สามอันดับแรก คือ สินค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.87) สินค้ามีคุณภาพดี
ตรงตามที่ โ ฆษณาไว้ (ค่ าเฉลี่ ย 4.73) และสิ น ค้ามี ก ารออกแบบที่ โ ดดเด่ น เป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะ
(ค่าเฉลี่ย 4.67)
ปั จจัยด้ านราคา: จาแนกตามอาชี พ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวม
มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด สามอัน ดับแรก คือ ราคาสิ น ค้าที่ซ้ื อ คุ ม้ ค่ากับคุ ณสมบัติของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.73)
สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.52) และราคาสินค้าถูกกว่าร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.46)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อย
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ ราคาสิ นค้าที่ซ้ื อคุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย
4.62) ราคาสินค้าถูกกว่าร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.61) และสามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.58)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ป ระกอบอาชี พ รับ จ้าง ให้ความสาคัญ ในปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.64) ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้าน
อื่น (ค่าเฉลี่ย 4.61) และสินค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.58)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ สิ นค้าที่ซ้ื อคุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.83) สามารถ
เปรี ยบเทียบราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.75) และสามารถต่อรองราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.75)
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชี พนักศึกษา ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด สามอัน ดับแรก คือ สิ นค้าที่ซ้ื อ คุ ม้ ค่ากับ คุ ณ สมบัติของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.60) มี การ
ควบคุ ม ราคาไม่ ให้เปลี่ ยนแปลงไปจากที่โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ ย 4.53) และราคาสิ นค้าถู กกว่าร้านอื่ น
(ค่าเฉลี่ย 4.47)
ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย: จาแนกตามอาชี พ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวม
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูลครบถ้วน
เกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.52) สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่ งสิ นค้าได้ตลอดเวลา จากการ
อัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.49) และมีความปลอดภัยในการซื้อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.46)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อย
โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด สามอัน ดับ แรก คื อ สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัด ส่ งสิ น ค้าได้
ตลอดเวลา จากการอัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.62) หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอก
รายละเอียดและให้ขอ้ มูลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.59) และมีความปลอดภัยในการซื้อขาย
(ค่าเฉลี่ย 4.42)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ป ระกอบอาชี พ รับ จ้าง ให้ความสาคัญ ในปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่ งสินค้าได้ตลอดเวลา จากการ
อัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.61) หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและให้
ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.42) และมีความปลอดภัยในการซื้อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.42)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่ งสินค้าได้ตลอดเวลา จากการ
อัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.83) หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและให้
ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.50) และมีความปลอดภัยในการซื้อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.50)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชี พนักศึกษา ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูลครบถ้วน
เกี่ยวกับตัวสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.73) มีความปลอดภัยในการซื้อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.73) และการเดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.53)
ปั จจัยด้ านการส่ งเสริ มการตลาด: จาแนกตามอาชี พ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวม
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิ ของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.87)
การบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.72) และสามารถเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้าได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด (ค่าเฉลี่ย 4.68)
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อย
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิของสินค้า (ค่าเฉลี่ย
4.96) การบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.80) และมีการแจกของสมนาคุณ ของแถมต่าง ๆ เช่น
จับรางวัล แถม accessory ถุงคลุมกันฝุ่ น (ค่าเฉลี่ย 4.74)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ป ระกอบอาชี พ รับ จ้าง ให้ความสาคัญ ในปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุด สามอันดับแรก คือ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิ ของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.91) การ
บอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.73) และบริ การส่งสินค้าฟรี สาหรับลูกค้าที่ซ้ือผ่านอินเทอร์เน็ต
(ค่าเฉลี่ย 4.52)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการ ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ มี การให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับที่มาและตาหนิ ของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 5.00)
สามารถเปลี่ยนหรื อคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย 4.83) และการบอกต่อแนะนาจาก
คนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.83)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชี พนักศึกษา ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมี
ค่า เฉลี่ ยสู งสุ ด สามอัน ดับ แรก คื อ มี ก ารแจกของสมนาคุ ณ ของแถมต่ า ง ๆ เช่ น จับ รางวัล แถม
accessory ถุ งคลุ มกันฝุ่ น (ค่าเฉลี่ย 4.87) มี การให้ขอ้ มูล เกี่ยวกับที่มาและตาหนิ ของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย
4.87) และสามารถเปลี่ยนหรื อคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย 4.73)
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3.3 ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์ เนมต่ างประเทศมือสอง
จาแนกตามช่ วงราคา
ส่ วนประสมการตลาด: จาแนกตามช่ วงราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณไม่ เกิ น 10,000 บาท ให้ความสาคัญโดยรวมต่อ
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.59) ปั จจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.45) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
(ค่าเฉลี่ย 4.41) และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.14)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ต้ งั งบประมาณช่ ว งราคา 10,001-25,000 บาท ให้ค วามส าคัญ
โดยรวมต่อ ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.48) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.38) ปั จจัย
ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.29) และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.13)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ต้ งั งบประมาณช่ ว งราคา 25,001-40,000 บาท ให้ค วามส าคัญ
โดยรวมต่อ ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.56) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.35) ปั จจัย
ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.35) และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.17)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ต้ งั งบประมาณช่ ว งราคา 40,001-55,000 บาท ให้ค วามส าคัญ
โดยรวมต่อ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.57) ปั จจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.49) ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.34) และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.17)
ไม่มีบุคคลใดในกลุ่มตัวอย่างตั้งงบประมาณช่วงราคา 55,001-70,000 บาท
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ต้ งั งบประมาณช่ ว งราคา 70,001-85,000 บาท ให้ค วามส าคัญ
โดยรวมต่อ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.84) ปั จจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.48) ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.36) และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.01)
ไม่มีบุคคลใดในกลุ่มตัวอย่างตั้งงบประมาณช่วงราคา 85,001-100,000 บาท
ไม่มีบุคคลใดในกลุ่มตัวอย่างตั้งงบประมาณมากกว่า 100,000 บาท
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ตารางที่ 5.4 สรุปส่ วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญในปัจจัยย่ อย ทีม่ ีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดสามลาดับแรก จาแนกตามช่ วงราคา
ส่ วนประสมการตลาด
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
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ปัจจัยด้ านราคา

ปัจจัยด้ านช่ องทางการ
จัดจาหน่ าย

ไม่เกิน10,000
N=81

10,001-25,000
N=62

- สิ นค้าเป็ นของแท้ 100%
(ค่าเฉลี่ย 4.85)
- สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.62)
- สิ นค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่
โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.59)
- ราคาสิ นค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับ
คุณสมบัติของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.69)
- สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้
(ค่าเฉลี่ย 4.60)
- ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่น
(ค่าเฉลี่ย 4.57)
- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถ
บอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูล
ครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.59)
- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดั ส่ งของสิ นค้า

- สิ นค้าเป็ นของแท้ 100%
(ค่าเฉลี่ย 4.77)
- สิ นค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่
โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.68)
- สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.56)
- ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่น
(ค่าเฉลี่ย 4.47)
- สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้
(ค่าเฉลี่ย 4.42)
- สามารถชาระเงินได้หลาย
รู ปแบบ (ค่าเฉลี่ย 4.26)

25,001-40,000
N=99

- สิ นค้าเป็ นของแท้ 100%
(ค่าเฉลี่ย 4.79)
- สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.67)
- สิ นค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่
โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.58)
- สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้
(ค่าเฉลี่ย 4.54)
- ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่น
(ค่าเฉลี่ย 4.47)
- ราคาสิ นค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับ
คุณสมบัติของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.37)
- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถ - สามารถตรวจสอบ
บอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูล สถานการณ์จดั ส่ งของสิ นค้า
ครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า
ได้ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.62)
(ค่าเฉลี่ย 4.48)
- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถ
- สามารถตรวจสอบ
บอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูล
สถานการณ์จดั ส่ งของสิ นค้า ครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า
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40,001-55,000
N=51

70,001-85,000
N=7

- สิ นค้าเป็ นของแท้100%
(ค่าเฉลี่ย 4.82)
- สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.69)
- สิ นค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่
โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.55)
- ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่น
(ค่าเฉลี่ย 4.67)
- สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้
(ค่าเฉลี่ย 4.67)
- มีการควบคุมราคาไม่ให้
เปลี่ยน ไปจากที่โฆษณาไว้
(ค่าเฉลี่ย 4.65)
- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดั ส่ งของสิ นค้า
ได้ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.53)
- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถ
บอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูล
ครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า

- สิ นค้าเป็ นของแท้100%
(ค่าเฉลี่ย 4.71)
- สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.57)
- สิ นค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่
โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.57)
- ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่น
(ค่าเฉลี่ย 4.57)
- ราคาสิ นค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับคุณ
สมบัติของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.57)
- สามารถต่อรองราคาได้
(ค่าเฉลี่ย 4.57)
- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถ
บอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูล
ครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.86)
- มีความปลอดภัยในการ
ซื้ อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.43)

ตารางที่ 5.4 (ต่ อ)สรุปส่ วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญในปัจจัยย่อย ทีม่ ีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดสามลาดับแรก จาแนกตามช่ วงราคา
ส่ วนประสมการตลาด

ปัจจัยด้ านการ
ส่ งเสริมการตลาด
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ไม่เกิน10,000
N=81

10,001-25,000
N=62

25,001-40,000
N=99

ได้ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.54)
- มีความปลอดภัยในการ
ซื้ อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.44)

ได้ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.48)
- มีความปลอดภัยในการ
ซื้ อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.42)

(ค่าเฉลี่ย 4.54)
- มีความปลอดภัยในการ
ซื้ อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.49)

(ค่าเฉลี่ย 4.51)
- มีความปลอดภัยในการ
ซื้ อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.45)

- สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์จดั ส่ งของสิ นค้า
ได้ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.29)

- มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ที่มาและตาหนิของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.94)
- การบอกต่อแนะนาจากคน
รู้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.84)
- สามารถเปลี่ยนหรื อคืน
สิ นค้าได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด (ค่าเฉลี่ย 4.72)

- มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ที่มาและตาหนิของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.81)
- มีการแจกของสมนาคุณ
ของแถมต่าง ๆ เช่น จับ
รางวัล แถมถุงคลุมกันฝุ่ น
(ค่าเฉลี่ย 4.65)
- สามารถเปลี่ยนหรื อคืน
สิ นค้าได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด (ค่าเฉลี่ย 4.63)

- มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ที่มาและตาหนิของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.92)
- การบอกต่อแนะนาจากคน
รู้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.74)
- บริ การส่ งสิ นค้าฟรี
สาหรับลูกค้าที่ซ้ือผ่าน
อินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.72)

- มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ที่มาและตาหนิของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.94)
- การบอกต่อแนะนาจากคน
รู้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.80)
- มีการแจกของสมนาคุณ
ของแถมต่าง ๆ เช่น จับ
รางวัล แถมถุงคลุมกันฝุ่ น
(ค่าเฉลี่ย 4.73)

- พนักงานขายมีความเป็ น
กันเองมีความรู้ในสิ นค้า
และสามารถ ให้คาปรึ กษา
แนะนาได้ (ค่าเฉลี่ย 5.00)
- ให้สิทธิประโยชน์สาหรับ
ลูกค้าที่เป็ นสมาชิก
(ค่าเฉลี่ย 5.00)
- สามารถเปลี่ยนหรื อคืน
สิ นค้าได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด (ค่าเฉลี่ย 5.00)
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40,001-55,000
N=51

70,001-85,000
N=7

ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ : จาแนกตามช่ วงราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณไม่ เกิ น 10,000 บาท ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อ ย
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ สิ นค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.85) สิ นค้ามีรูปแบบ
สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.62) และสินค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.59)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 10,001-25,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จจัยย่อยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ สินค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.77) สินค้ามี
คุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.68) และสินค้ามีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.56)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 25,001-40,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จจัยย่อยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ สินค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.79) สินค้ามี
รู ปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.67) และสินค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.58)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 40,001-55,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จจัยย่อยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ สินค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.82) สินค้ามี
รู ปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.69) และสินค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.55)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 70,001-85,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จจัยย่อยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ สินค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.71) สินค้ามี
รู ปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.57) และสินค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.57)
ปั จจัยด้ านราคา: จาแนกตามช่ วงราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณไม่ เกิ น 10,000 บาท ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อ ย
โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือราคาสิ นค้าที่ซ้ื อคุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย
4.69) สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.60) และราคาสินค้าถูกกว่าร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.57)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 10,001-25,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จ จัยย่อ ยโดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด สามอัน ดับ แรก คื อ ราคาสิ น ค้าถู กกว่าร้านอื่ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.47)
สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.42) และสามารถชาระเงินได้หลายรู ปแบบ (ค่าเฉลี่ย 4.26)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 25,001-40,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จจัยย่อ ยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ (ค่าเฉลี่ ย 4.54)
ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.47) และราคาสินค้าที่ซ้ื อคุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย
4.37)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 40,001-55,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จ จัยย่อ ยโดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด สามอัน ดับ แรก คื อ ราคาสิ น ค้าถู กกว่าร้านอื่ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.67)
สามารถเปรี ยบเที ยบราคาได้ (ค่ าเฉลี่ ย 4.67) และมี การควบคุ ม ราคาไม่ ให้ เปลี่ ยนแปลงไปจากที่
โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.65)
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 70,001-85,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จจัยย่อยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด สามอันดับแรก คือ ราคาสินค้าถูกกว่าร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.57) ราคา
สินค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.57) และสามารถต่อรองราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.57)
ปั จจัยด้ านการจัดจาหน่ าย: จาแนกตามช่ วงราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณไม่ เกิ น 10,000 บาท ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อ ย
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสู งสุด สามอันดับแรก คือ หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูล
ครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.59) สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่ งสิ นค้าได้ตลอดเวลา
จากการอัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.54) และมีความปลอดภัยในการซื้อขาย (ค่าเฉลี่ย
4.44)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 10,001-25,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จจัยย่อยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและ
ให้ขอ้ มูลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.48) สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่ งสิ นค้าได้
ตลอดเวลา จากการอัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.48) และมีความปลอดภัยในการซื้ อ
ขาย (ค่าเฉลี่ย 4.42)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 25,001-40,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จจัยย่อยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่งสินค้าได้
ตลอดเวลา จากการอัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.62) หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอก
รายละเอียดและให้ขอ้ มูลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.54) และมีความปลอดภัยในการซื้อขาย
(ค่าเฉลี่ย 4.49)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 40,001-55,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จจัยย่อยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่งสินค้าได้
ตลอดเวลา จากการอัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.53) หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอก
รายละเอียดและให้ขอ้ มูลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.51) และมีความปลอดภัยในการซื้อขาย
(ค่าเฉลี่ย 4.45)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 70,001-85,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จจัยย่อยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและ
ให้ขอ้ มูลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.86) มีความปลอดภัยในการซื้อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.43) และ
สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่งสินค้าได้ตลอดเวลา จากการอัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
(ค่าเฉลี่ย 4.29)
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ปั จจัยด้ านการส่ งเสริ มการตลาด: จาแนกตามช่ วงราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณไม่ เกิ น 10,000 บาท ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อ ย
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิของสินค้า (ค่าเฉลี่ย
4.94) การบอกต่ อ แนะนาจากคนรู ้จกั (ค่ าเฉลี่ ย 4.84) และสามารถเปลี่ ยนหรื อ คืนสิ น ค้าได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย 4.72)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 10,001-25,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด สามอันดับ แรก คือ มี การให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับที่ ม าและตาหนิ ของ
สิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.81) มีการแจกของสมนาคุณ ของแถมต่าง ๆ เช่น จับรางวัล แถมaccessory ถุงคลุ ม
กันฝุ่ น (ค่าเฉลี่ย 4.65) และสามารถเปลี่ยนหรื อคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย 4.63)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 25,001-40,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด สามอันดับ แรก คือ มี การให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับที่ ม าและตาหนิ ของ
สินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.92) การบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.74) และบริ การส่ งสินค้าฟรี สาหรับ
ลูกค้าที่ซ้ือผ่านอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.72)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 40,001-55,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด สามอันดับ แรก คือ มี การให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับที่ ม าและตาหนิ ของ
สินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.94) การบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 4.80) และมีการแจกของสมนาคุณ ของ
แถมต่าง ๆ เช่น จับรางวัล แถมaccessory ถุงคลุมกันฝุ่ น (ค่าเฉลี่ย 4.73)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้ งั งบประมาณช่ วงราคา 70,001-85,000 บาท ให้ความสาคัญใน
ปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอัน ดับแรก คือ พนักงานขายมี ความเป็ นกัน เองมี ความรู ้ใน
สิ น ค้าและสามารถ ให้คาปรึ กษาแนะน าได้ (ค่าเฉลี่ ย 5.00) ให้สิท ธิ ป ระโยชน์ส าหรับ ลู กค้าที่ เป็ น
สมาชิก (ค่าเฉลี่ย 5.00) และสามารถเปลี่ยนหรื อคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย 5.00)
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3.4 ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์ เนมต่ างประเทศมือสอง
จาแนกตามเหตุผล
ส่ วนประสมการตลาด: จาแนกตามเหตุผล
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือ สองเพราะมีราคาถู ก
กว่าของมือหนึ่ ง 50-70% ขึ้นอยูก่ บั สภาพการใช้งาน ให้ความสาคัญโดยรวมต่อ ปั จจัยด้านการส่งเสริ ม
การตลาด (ค่ าเฉลี่ ย 4.53) ปั จจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ ย 4.47) ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (ค่าเฉลี่ ย 4.35) และ
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.22)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะขายต่อแล้ว
ราคาไม่ตก/ขายต่อได้กาไร ให้ความสาคัญโดยรวมต่อ ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.53)
ปั จจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ ย 4.36) ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ ย 4.35) และปั จจัยด้านช่ อ งทางการจัด
จาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.04)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลื อ กซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมื อ สองเพราะเปลี่ ยน
กระเป๋ าที่ใช้บ่อย ให้ความสาคัญโดยรวมต่อ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ย 4.58) ปั จจัย
ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (ค่าเฉลี่ ย 4.30) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ ย 4.18) และปั จจัยด้านราคา
(ค่าเฉลี่ย 4.09)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะความชอบ
ส่วนตัว/เก็บสะสม ให้ความสาคัญโดยรวมต่อ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.63) ปั จจัย
ด้านผลิ ตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.41) ปั จจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.34) และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
(ค่าเฉลี่ย 4.13)
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ตารางที่ 5.5 สรุปส่ วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญในปัจจัยย่ อย ทีม่ ีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดสามลาดับแรก จาแนกตามเหตุผล
ส่ วนประสมการตลาด
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์

ราคาถูกกว่าของมือหนึ่ง 50-70%
N=119

ขายต่อแล้วราคาไม่ตก/ขายต่อได้ กาไร
N=75
- สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.69)
- สิ นค้าเป็ นของแท้ 100%
(ค่าเฉลี่ย 4.69)
- สิ นค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว้
(ค่าเฉลี่ย 4.57)

- ราคาสิ นค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับคุณสมบัติ
ของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.72)
- สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้
(ค่าเฉลี่ย 4.60)
- ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่น
(ค่าเฉลี่ย 4.59)

- ราคาสิ นค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับคุณ สมบัติ
ของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.61)
- สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้
(ค่าเฉลี่ย 4.57)
– และราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่น
(ค่าเฉลี่ย 4.52)
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- สิ นค้าเป็ นของแท้ 100%
(ค่าเฉลี่ย 4.87)
- สิ นค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณา
ไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.64)
- สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.57)

ปัจจัยด้ านราคา
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เปลีย่ นกระเป๋ าใช้ บ่อย
N=3
- สิ นค้ามีการออกแบบที่โดดเด่น
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
(ค่าเฉลี่ย 5.00)
- สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.67)
- คุณสมบัติของสิ นค้าตรงตามความ
ต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.67)
- สามารถต่อรองราคาได้
(ค่าเฉลี่ย 4.67)
- สามารถชาระเงินได้หลายรู ปแบบ
(ค่าเฉลี่ย 4.67)
- สามารถแบ่งชาระเป็ นงวดๆได้
(ค่าเฉลี่ย 4.67)

ความชอบส่ วนตัว/เก็บสะสม
N=103
- สิ นค้าเป็ นของแท้ 100%
(ค่าเฉลี่ย 4.83)
- สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.66)
- สิ นค้ามีการออกแบบที่โดดเด่น
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
(ค่าเฉลี่ย 4.66)
- ราคาสิ นค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับ
คุณสมบัติของสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.69)
- ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่น
(ค่าเฉลี่ย 4.51)
- สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้
(ค่าเฉลี่ย 4.50)

ตารางที่ 54 (ต่ อ) สรุปส่ วนประสมการตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญในปัจจัยย่อย ทีม่ ีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดสามลาดับแรก จาแนกตามเหตุผล
ส่ วนประสมการตลาด

ราคาถูกกว่าของมือหนึ่ง 50-70%
N=119
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ปั จ จั ยด้ านช่ อ งทางการจั ด - สามารถตรวจสอบสถานการณ์
จัดส่ งของสิ นค้าได้ตลอดเวลา
จาหน่ าย
(ค่าเฉลี่ย 4.61)
- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกราย
ละเอียดและให้ขอ้ มูลครบถ้วน
เกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.55)
- มีความปลอดภัยในการซื้อขาย
(ค่าเฉลี่ย 4.44)
- มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและ
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริม
ตาหนิของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.89)
การตลาด
- การบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั
(ค่าเฉลี่ย 4.70)
- สามารถเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้าได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ค่าเฉลี่ย 4.69)

ขายต่อแล้วราคาไม่ตก/ขายต่อได้ กาไร
N=75
- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอก
รายละเอียดและให้ขอ้ มูลครบถ้วน
เกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.47)
- สามารถตรวจสอบสถานการณ์จดั ส่ ง
ของสิ นค้าได้ตลอดเวลา
(ค่าเฉลี่ย 4.45)
- ปลอดภัยในการซื้อขาย
(ค่าเฉลี่ย 4.41)
- มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิ
ของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.85)
- การบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั
(ค่าเฉลี่ย 4.81)
- บริ การส่ งสิ นค้าฟรี สาหรับลูกค้าที่ซ้ือ
ผ่านอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.67)
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เปลีย่ นกระเป๋ าใช้ บ่อย
N=3

ความชอบส่ วนตัว/เก็บสะสม
N=103

- ความหลากหลายของช่องทางการ
ซื้ อ (ค่าเฉลี่ย 4.67)
- เกิดความสะดวกในการเลือกซื้อ
และให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
(ค่าเฉลี่ย 4.67)
- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอก
รายละเอียดและให้ขอ้ มูลครบถ้วน
เกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.67)
- พนักงานขายมีความเป็ นกันเองมี
ความรู ้ในสิ นค้าและสามารถ ให้
คาปรึ กษาแนะนาได้
(ค่าเฉลี่ย 4.67)
- ให้สิทธิประโยชน์สาหรับลูกค้าที่
เป็ นสมาชิก (ค่าเฉลี่ย 4.67)
- การบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั
(ค่าเฉลี่ย 4.67)

- หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอก
รายละเอียดและให้ขอ้ มูลครบถ้วน
เกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.58)
- สามารถตรวจสอบสถานการณ์
จัดส่ งของสิ นค้าได้ตลอดเวลา
(ค่าเฉลี่ย 4.54)
- ปลอดภัยในการซื้อขาย
(ค่าเฉลี่ย 4.50)
- มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและ
ตาหนิของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.98)
- มีการแจกของสมนาคุณ ของแถม
ต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.77)
- สามารถเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้าได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ค่าเฉลี่ย 4.75)

ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ : จาแนกตามเหตุผล
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือ สองเพราะมีราคาถู ก
กว่าของมื อหนึ่ ง 50-70% ขึ้นอยู่กบั สภาพการใช้งาน ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ย
สูงสุด สามอันดับแรก คือ สินค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.87) สินค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณา
ไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.64) และสินค้ามีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.57)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะขายต่อแล้ว
ราคาไม่ตก/ขายต่อได้กาไร ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ
สินค้ามีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.69) สินค้าเป็ นของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.69) และสินค้ามีคุณภาพดี
ตรงตามที่โฆษณาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.57)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลื อ กซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมื อ สองเพราะเปลี่ ยน
กระเป๋ าที่ใช้บ่อย ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ สิ นค้ามีการ
ออกแบบที่ โดดเด่ นเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ (ค่าเฉลี่ ย 5.00) สิ น ค้ามี รูป แบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ ย 4.67)
คุณสมบัติของสินค้าตรงตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.67)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะความชอบ
ส่วนตัว/เก็บสะสม ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก คือ สินค้าเป็ น
ของแท้ 100% (ค่าเฉลี่ย 4.83) สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.66) และสิ นค้ามีการออกแบบที่โดด
เด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 4.66)
ปั จจัยด้ านราคา: จาแนกตามเหตุผล
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือ สองเพราะมีราคาถู ก
กว่าของมื อหนึ่ ง 50-70% ขึ้นอยู่กบั สภาพการใช้งาน ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด สามอัน ดับแรก คือ ราคาสิ นค้าที่ซ้ื อ คุ ม้ ค่ากับ คุ ณ สมบัติของสิ น ค้า (ค่ าเฉลี่ ย 4.72) สามารถ
เปรี ยบเทียบราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.60) และราคาสินค้าถูกกว่าร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.59)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะขายต่อแล้ว
ราคาไม่ตก/ขายต่อได้กาไร ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ
ราคาสิ นค้าที่ซ้ื อคุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.61) สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ (ค่าเฉลี่ ย
4.57) และราคาสินค้าถูกกว่าร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.52)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลื อ กซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมื อ สองเพราะเปลี่ ยน
กระเป๋ าที่ใช้บ่อย ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ สามารถ
ต่อ รองราคาได้ (ค่าเฉลี่ ย 4.67) สามารถชาระเงินได้หลายรู ปแบบ (ค่าเฉลี่ ย 4.67) และสามารถแบ่ง
ชาระเป็ นงวดๆได้ (ค่าเฉลี่ย 4.67)
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะความชอบ
ส่ วนตัว/เก็บ สะสม ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด สามอัน ดับแรก คือ ราคา
สินค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.69) ราคาสินค้าถูกกว่าร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.51) และ
สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.50)
ปั จจัยด้ านการจัดจาหน่ าย: จาแนกตามเหตุผล
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือ สองเพราะมีราคาถู ก
กว่าของมื อหนึ่ ง 50-70% ขึ้นอยู่กบั สภาพการใช้งาน ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ย
สูงสุ ด สามอันดับแรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่ งสินค้าได้ตลอดเวลา จากการอัพเดท
ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.61) หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูล
ครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.55) และมีความปลอดภัยในการซื้อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.44)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะขายต่อแล้ว
ราคาไม่ตก/ขายต่อได้กาไร ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ
หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอี ยดและให้ขอ้ มู ลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.47)
สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่งสินค้าได้ตลอดเวลา จากการอัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
(ค่าเฉลี่ย 4.45) และมีความปลอดภัยในการซื้อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.41)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลื อ กซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมื อ สองเพราะเปลี่ ยน
กระเป๋ าที่ ใช้บ่อ ย ให้ความสาคัญ ในปั จจัยย่อ ยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ มี ความ
หลากหลายของช่ องทางการซื้ อ เช่น หน้าร้าน โทรศัพท์ เว็บไซต์ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (ค่าเฉลี่ ย
4.67) เกิ ด ความสะดวกในการเลื อ กซื้ อ และให้ บ ริ ก ารตลอด 24 ชั่ว โมง เนื่ อ งจากมี ก ารขายผ่า น
อินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.67) และหน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูลครบถ้วน
เกี่ยวกับตัวสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.67)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะความชอบ
ส่วนตัว/เก็บสะสม ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด สามอันดับแรก คือ หน้าร้าน/
เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอี ยดและให้ขอ้ มู ล ครบถ้วนเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.58) สามารถ
ตรวจสอบสถานภาพการจัด ส่ ง สิ น ค้าได้ต ลอดเวลา จากการอัพ เดทข้อ มู ล ผ่านทางอิ น เทอร์ เน็ ต
(ค่าเฉลี่ย 4.54) และมีความปลอดภัยในการซื้อขาย (ค่าเฉลี่ย 4.50)
ปั จจัยด้ านส่ งเสริ มการตลาด: จาแนกตามเหตุผล
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือ สองเพราะมีราคาถู ก
กว่าของมื อหนึ่ ง 50-70% ขึ้นอยู่กบั สภาพการใช้งาน ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ย
สูงสุด สามอันดับแรก คือ มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิของสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.89) การบอกต่อ
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แนะนาจากคนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ ย 4.70) และสามารถเปลี่ ยนหรื อ คืนสิ นค้าได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ค่าเฉลี่ย 4.69)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะขายต่อแล้ว
ราคาไม่ตก/ขายต่อได้กาไร ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสู งสุด สามอันดับแรก คือ มี
การให้ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ที่ ม าและต าหนิ ข องสิ น ค้า (ค่ าเฉลี่ ย 4.85) การบอกต่ อ แนะน าจากคนรู ้ จ ัก
(ค่าเฉลี่ย 4.81) และบริ การส่งสินค้าฟรี สาหรับลูกค้าที่ซ้ือผ่านอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.67)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลื อ กซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมื อ สองเพราะเปลี่ ยน
กระเป๋ าที่ใช้บ่อย ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ พนักงาน
ขายมีความเป็ นกันเองมีความรู ้ในสิ นค้าและสามารถ ให้คาปรึ กษาแนะนาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.67) ให้สิทธิ
ประโยชน์สาหรับลู กค้าที่เป็ นสมาชิ ก (ค่าเฉลี่ ย 4.67) และการบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ ย
4.67)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะความชอบ
ส่วนตัว/เก็บสะสม ให้ความสาคัญในปั จจัยย่อยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สามอันดับแรก คือ มีการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิ ของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.98) มีการแจกของสมนาคุณ ของแถมต่าง ๆ เช่น
จับรางวัล แถมaccessory ถุงคลุม กันฝุ่ น (ค่าเฉลี่ย 4.77) และสามารถเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้าได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย 4.75)
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลปัญหาและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการซื้อ
กระเป๋ าแบรนด์ เนมต่ างประเทศมือสอง
ปั ญ หาด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามประสบปั ญ หากรณี คุณ ภาพสิ นค้าไม่ ต รง
ตามที่โฆษณาไว้มากที่สุด รองลงมา คือ สภาพสินค้าเก่าจนเกินไป การจัดเรี ยงสินค้าหน้าร้าน/เว็บไซต์
ไม่มีการแบ่งสัดส่วนสินค้าที่ชดั เจน ทาให้เลือกดูสินค้าได้ยาก และร้านค้ามีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดี
ปั ญหาด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามประสบปั ญหากรณี ราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพ
รองลงมา คือ ยังมีราคาแพงเมื่อเทียบกับสิ นค้ามือหนึ่ ง ร้านค้าไม่แสดงราคาของสิ นค้าให้ทราบ ต้อง
สอบถามราคาเอง และเงื่อนไขการชาระเงินไม่ยดื หยุน่ การชาระเงินมีเพียงรู ปแบบเดียว
ปั ญ หาด้ านการจั ด จ าหน่ าย ผู ้ต อบแบบสอบถามประสบปั ญ หากรณี ช่ อ งทางการ
ติดต่อสื่ อสารกับร้านค้ามีน้อย รองลงมา คือ ไม่ มีความสะดวกในการติดต่อกับร้านค้า ร้านค้าไม่มี ที่
จอดรถ, ไม่มีการขายผ่าน เว็บไซต์ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ร้านค้าตั้งอยูไ่ กล หายาก และไม่สามารถ
หยิบจับสินค้าจริ งได้
ปั ญหาด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามประสบปั ญหากรณี พนักงานขาย
ไม่มีความรู ้ในสินค้า ไม่สามารถให้คาแนะนาได้เลย รองลงมา คือ ไม่สามารถเปลี่ยนหรื อคืนสินค้าได้,
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ไม่มีการอัพเดทข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ เครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ใด ๆ ไม่ มีการแจกของ
สมนาคุณ ของแถมต่าง ๆ ไม่มี ส่วนลดและสิ ทธิพิเศษ ไม่มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิ ของ
สินค้า และไม่มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชัน่ วายในอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง สามารถอภิปรายผลการศึกษาดังนี้
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดสู งสุ ดเป็ นลาดับแรก โดยปั จจัยย่อยที่ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุดคือ เรื่ อง
การบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั นอกจากนี้ ปั จจัยด้านราคา โดยปั จจัยย่อ ยที่ให้ความสาคัญในระดับ
มากที่สุ ดคือ เรื่ อ งราคาสิ นค้าถู ก กว่าร้านอื่ น และสามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ และปั จจัยด้านช่ อ ง
ทางการจัดจาหน่ าย โดยปั จจัยย่อ ยที่ให้ความสาคัญ ในระดับมากคือ สถานที่ต้ งั ของร้านอยูใ่ นย่าน
ชุมชน ใกล้สถานที่ทางาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีที่กล่าวว่า ความภักดีในตราสินค้า
เป็ นตัววัดการดึงดูดลูกค้าที่มาใช้บริ การ ซึ่งการซื้อซ้ าหรื อใช้บริ การช้ า และการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น
เป็ นสิ่ งสาคัญที่สร้างประโยชน์ให้กบั บริ ษทั และพฤติกรรมการซื้อซ้ าอาจเกิดจากหลายปั จจัยร่ วมกัน
เช่ น มี ทาเลที่ต้ งั อยู่ใกล้ที่พกั อาศัย หรื อที่ทางานของลูกค้า ลู กค้ามี ความคุน้ เคยสิ นค้าหรื อ บริ การ มี
ราคาต่ากว่าคู่แข่งขันรายอื่น และความสัม พันธ์หรื อ ความประทับใจในอดี ตของลูกค้าที่มี ต่อสิ นค้า
หรื อบริ การ แต่พบว่าไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพเก้า พงษ์อมรพรหม (2553) ที่พบว่า ปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมสู งที่ สุดคื อ ปั จจัยย่อ ยในด้าน
คุณภาพและความทนทานของกระเป๋ า ซึ่งเป็ นปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามส าคัญโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยใน
ระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชิโนรส กรี ธาดารงเดช (2548) ที่พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์ เนมต่ า งประเทศของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ าตรี ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานคร และพบว่า ยัง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ ชนิ ต ตา ชัย ประสาน (2553) ที่ ศึ ก ษา
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้อเครื่ องแต่งกายมือสองในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยย่อ ยในส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ รู ปลักษณ์
ภายนอก สภาพความใหม่ไม่ชารุ ดมาก, ความสะอาดของสินค้า และสีสันรู ปแบบของสินค้าตามลาดับ
โดยงานวิจยั นี้ ปั จจัยย่อยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุดลาดับแรก คือ สินค้าเป็ น
ของแท้ 100% รองลงมาคือ สินค้ามีรูปแบบสวยงาม
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ปั จจัยด้ านราคา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
ในปั จจัยย่อ ยให้ความสาคัญ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดลาดับแรก คือ ราคาสิ นค้าที่ซ้ื อ คุ ม้ ค่ากับคุณสมบัติของ
สิ น ค้า ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ัย ของ วงกต โอวาทสกุ ล (2547) ที่ ศึ ก ษา พฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ ามือ สองของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยด้านราคาที่มีผ ลต่อ การซื้ อ เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ ามื อ สองมากที่ สุด ได้แก่ การมี ระดับราคาที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนิดตา ชัยประสาน (2553) ที่ศึกษา พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ในการซื้ อ เครื่ อ งแต่งกายมื อ สองในอ าเภอเมื อ งเชี ยงใหม่ ซึ่ งผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยย่อ ยในส่ วน
ประสมการตลาดด้านราคาที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ, ราคาถูก
กว่ามากเมื่อเทียบกับสินค้าใหม่ และ สามารถต่อรองราคาได้ ตามลาดับ
ปั จจัยด้ านการจัดจาหน่ าย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก ในปั จจัยย่อยให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุดลาดับแรก คือ สามารถตรวจสอบสถานภาพการ
จัดส่ งสิ นค้าได้ตลอดเวลา จากการอัพเดทข้อมู ลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ
ปภัสรา คล้ายชม (2555) ที่ได้ทาการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าและบริ การฟุ่ มเฟื อย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมปลายในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็ นว่า ช่ อ ง
ทางการจัดจาหน่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริ การ
ปั จจัยด้ านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ในอดีตงานวิจยั ของ นพเก้า พงษ์อมรพรหม (2553) พบว่า ผูใ้ ห้บริ การที่มี
มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีและการลดราคา มีผลต่อการเลือกซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมเพิ่มขึ้นระหว่าง 15-20%
และการโฆษณาตามสื่ อต่างๆ มีผลต่อการเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมเพิ่มขึ้นระหว่าง 10-15% ซึ่งใน
การศึ กษานี้ พบว่าปั จจัยย่อ ยที่ให้ความส าคัญ ที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดสามล าดับแรก คื อ มี ก ารให้ขอ้ มู ล
เกี่ยวกับที่มาและตาหนิของสินค้า การบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั และสามารถเปลี่ยนหรื อคืนสินค้าได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่ งผูท้ าการศึกษาคิดว่า ปั จจัยย่อ ยต่าง ๆ เหล่านี้ ค่อนข้างมี ความจาเพาะ
เจาะจงกับสิ นค้ากระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง มากกว่าการศึกษาในอดีต แต่อย่างไรก็ตาม
การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ยังคงมีผลอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมากเช่นกัน
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชัน่ วายในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการ
ซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง กรณี จาแนกตามเพศ สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง ให้ความสาคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดอันดับ
แรก คือ ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชัน่ วายในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการ
ซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง กรณี จาแนกตามอาชีพ สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ พนักงานบริ ษทั เอกชน รับจ้าง รับ
ราชการและนักศึกษา ให้ความสาคัญโดยรวมมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอันดับแรก คือ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชัน่ วายในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการ
ซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง กรณี จาแนกตามช่วงราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ต้งั งบประมาณ ไม่เกิน 10,000 บาท ช่วงราคา 10,001-25,000 บาท
ช่ วงราคา 25,001-40,000 บาท ช่ วงราคา 40,001-55,000 บาท และช่ ว งราคา 70,001-85,000 บาท ให้
ความสาคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดอันดับแรก คือ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีบุคคลใดใน
กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ต้ งั งบประมาณช่ ว งราคา 55,001-70,000 บาท ช่ ว งราคา 85,001-100,000 บาท และ
มากกว่า 100,000 บาท
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชัน่ วายในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการ
ซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง กรณี จาแนกตามเหตุผล
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือ สองเพราะมีราคาถู ก
กว่าของมื อ หนึ่ ง 50-70% ขึ้น อยู่กับ สภาพการใช้งาน ขายต่อ แล้วราคาไม่ ต ก/ขายต่ อ ได้กาไร และ
ความชอบส่ วนตัว/เก็บสะสม ให้ความสาคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอันดับแรก คือ ปั จจัยด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามที่เลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองเพราะเปลี่ยน
กระเป๋ าที่ใช้บ่ อย ให้ความสาคัญโดยรวมมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอัน ดับแรก คือ ปั จจัยด้านช่ อ งทางการจัด
จาหน่าย
5.3 ข้ อค้นพบ
การศึกษาเรื่ อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชัน่ วายในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง มีขอ้ ค้นพบ ดังนี้
1. ในทุกอาชีพ กระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองที่มีการเลือกซื้ อสู งสุ ดคือ Louis
Vuitton โดยมี Chanel, Prada, Gucci และHermes ติดอยูใ่ นกลุ่ม 5 อันดับแรก ยกเว้นในกลุ่มอาชีพรับ
ราชการและนักศึก ษา จะไม่ มี Gucci และ Hermes ติดอยูใ่ นกลุ่ ม 5 อัน ดับแรก แต่จะมี Longchamp
และ Coach เข้ามาเป็ นตัวเลือกแทน
2. ผู ้ต อบแบบสอบถามเลื อ กกระเป๋ าแบรนด์ เนมต่ า งประเทศมื อ สองกลุ่ ม Hi-End
มากกว่า Hi-street อย่างมี นัยส าคัญ โดยกลุ่ มที่ เลื อ กกระเป๋ าประเภท Hi-End ส่ วนใหญ่ เป็ นเจ้าของ
กิจการ พนักงานบริ ษทั เอกชน และอาชีพรับจ้าง ตามลาดับ ส่วนกระเป๋ าประเภท Hi-Street ผูท้ ี่เลือก
ส่วนใหญ่เป็ น นักศึกษาและรับราชการ
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3. ผูท้ ี่มีงบประมาณการซื้ อในทุกช่วงราคาให้ความสาคัญด้านการส่ งเสริ มการตลาดใน
ระดับมากและมากที่สุด โดยผูท้ ี่มีงบประมาณการซื้ อ 70,001-85,000บาท ซึ่ งถือว่าช่วงเป็ นราคาที่สุด
สุดของการศึกษา ให้ความสาคัญในหัวข้อย่อยเรื่ อง พนักงานขายมีความเป็ นกันเอง มีความรู ้ในสินค้า
และสามารถ ให้คาปรึ กษาแนะนาได้ และการให้สิทธิประโยชน์สาหรับลูกค้าที่เป็ นสมาชิก ซึ่งต่างจาก
ผูท้ ี่ผทู ้ ี่มีงบประมาณการซื้ ออยูใ่ นช่วงอื่น ๆ ที่ให้ความสาคัญในหัวข้อย่อยเรื่ อง การมี ขอ้ มูล เกี่ยวกับ
ที่มาและตาหนิของสินค้า และการบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั เป็ นหลัก
4. กลุ่มผูท้ ี่เลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองด้วยเหตุผลการเปลี่ยนกระเป๋ า
ที่ใช้บ่อย ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายมากที่สุด โดยมีหัวข้อย่อ ยเรื่ อ ง ความ
หลากหลายของช่องทางการซื้อ เกิดความสะดวกในการเลือกซื้อและให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง หน้า
ร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและให้ขอ้ มูลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า ซึ่ งต่างจากผูท้ ี่เลือกซื้ อ
ด้วยเหตุผลด้านอื่น ๆ ที่ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาดมากที่สุด
5. ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ ระดับมากที่สุด ในหัวข้อ
ย่อยเรื่ องสินค้าเป็ นของแท้ 100% สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม สิ นค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว้ ซึ่ ง
ตรงกับภาพรวมของปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจในปั จจุบนั ในขณะที่หัวข้อย่อยเรื่ อ ง
สินค้ามีให้เลือกหลายรู ปแบบ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญเพียงระดับมากเท่านั้น
6. ปั จจัยด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญระดับมากที่สุดในหัวข้อย่อยเรื่ อง
ราคาสินค้าที่ซ้ื อคุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสินค้า สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่น
มีเพียงผูท้ ี่ต้ งั งบประมาณการซื้ ออยูใ่ นช่วงราคา 10,001-25,000 เท่านั้น ที่ให้ความสาคัญในหัวข้อย่อย
เรื่ อง สามารถชาระเงินได้หลายรู ปแบบ
8. ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ ระดับ มากที่ สุด ใน
หัวข้อ ย่อ ยเรื่ อ ง สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่ งของสิ นค้า และจัดส่ งได้ตลอดเวลาจากการ
อัพ เดทข้อ มู ลผ่านทางอิ น เทอร์ เน็ ต ในขณะที่ กลุ่ ม นักศึกษาเป็ นเพียงกลุ่ มเดี ยวที่ให้ความสาคัญใน
หัวข้อย่อยเรื่ อง การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ในระดับมากที่สุด
9. ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด ให้ความสาคัญระดับ
มากที่สุดในหัวข้อย่อยเรื่ อง มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิของสิ นค้า และสามารถเปลี่ยนหรื อ
คืนสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด มีเพียงกลุ่มผูท้ ี่เลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง
ด้วยเหตุผลการเปลี่ยนกระเป๋ าที่ใช้บ่อย (ซึ่ งเป็ นประชากรจานวนน้อยมากเพียง 3 คน) ให้ความสาคัญ
ระดับมากในหัวข้อย่อยเรื่ องดังกล่าว
10. ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของปั จจัยย่อ ยของส่ วนประสมการตลาด ที่มี ผลต่อ การ
ตัดสิ นใจ 10 ล าดับแรก เรี ยงล าดับจากค่าเฉลี่ ยมากไปน้อ ย (ตาราง 50) โดยปั จจัยย่อ ย 3 อันดับแรก
ได้แก่ มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิ ของสิ นค้า (ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด) สิ นค้าเป็ น
99

ของแท้ 100% (ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์) และการบอกต่อ แนะน าจากคนรู ้จกั สิ น ค้า (ปั จ จัยด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด)
ตารางที่ 5.6 ค่ าเฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของปั จ จั ยย่ อ ยของส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจ 10 ลาดับแรก (เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้ อย)
ลาดับ
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ปัจจัยหลัก
ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านการส่ งเสริ ม
การบอกต่อแนะนาจากคนรู้จกั
การตลาด
สามารถเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้าได้ภายใน
ด้านการส่ งเสริ ม
ระยะเวลาที่กาหนด
การตลาด
ราคาสิ นค้าที่ซ้ือคุม้ ค่ากับคุณสมบัติของสิ นค้า ด้านราคา
มีการแจกของสมนาคุณ ของแถมต่าง ๆ เช่น
ด้านการส่ งเสริ ม
จับรางวัล แถม accessory ถุงคลุมกันฝุ่ น เป็ นต้น การตลาด
บริ การส่ งสิ นค้าฟรี สาหรับลูกค้าที่ซ้ือผ่าน
ด้านการส่ งเสริ ม
อินเทอร์เน็ต
การตลาด
สิ นค้ามีรูปแบบสวยงาม
ด้านผลิตภัณฑ์
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สิ นค้ามีคุณภาพดีตรงตามที่โฆษณาไว้

ด้านผลิตภัณฑ์

4.60

8

10

สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้
สามารถตรวจสอบสถานภาพการจัดส่ งสิ นค้า
ได้ตลอดเวลา จากการอัพเดทข้อมูลผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต
หน้าร้าน/เว็บไซต์ สามารถบอกรายละเอียดและ
ให้ขอ้ มูลครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า

ด้านราคา

4.55

9

ด้านการจัด
จาหน่าย

4.55

9

ด้านการจัด
จาหน่าย

4.54
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1
2
3
4
5
6
7

11
12

ปัจจัยย่อย
มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาและตาหนิของ
สิ นค้า
สิ นค้าเป็ นของแท้ 100%

ค่าเฉลีย่ ระดับความสาคัญ
4.91

1

4.81

2

4.73

3

4.69

4

4.68

5

4.67

6

4.67

6

4.63

7

5.4 ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชัน่ วายในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง พบว่าผลการศึกษาที่ได้ ทั้งในส่ วนที่มีผล
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มากที่สุดและส่ วนที่เป็ นปั ญหามากที่สุดเป็ นเรื่ องที่มีความคล้ายคลึ งและมี ความสัม พันธ์กนั ดังนั้น
สามารถกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ ดังนี้
การกาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด เรี ยงตามลาดับความสาคัญ ได้ ดงั นี ้
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด กลุ่ มเป้ าหมายมี ความต้อ งการให้ทางร้านมี ก ารให้ข ้อ มู ล
เกี่ยวกับที่มาและตาหนิ ของสิ นค้า ดังนั้นจึงมีขอ้ เสนอแนะนาด้านการปรับปรุ งระบบข้อมูล พื้นฐาน
สินค้า รู ปภาพสิ นค้า รอยตาหนิ ให้ชดั เจนมากขึ้น (ได้แก่การเพิ่มฟั งก์ชนั่ ในช่องทางออนไลน์ เช่น มี
ระบบหมุนภาพสินค้าหลายมุมมอง ) เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการซื้อขายมากขึ้น
ด้าน Social media ใช้ Fan page ในFacebook และ Instagram จัด ท าแคมเปญโพสต์รู ป
และแชร์ภาพพร้อ มกระเป๋ าคู่ใจ ทาให้เกิดการกดไลค์และมี คนติดตาม นาไปสู่ การสร้างค่านิ ยมของ
กระเป๋ าแบรนด์เนม และเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ โดยอาจทาคู่กบั โปรโมชัน่ ของแถมหรื อส่ วนลด
ถ้ามีคนติดตามครบจานวนที่กาหนดไว้
ออกแบบภาพพื้น หลังของ Fan Page ในสื่ อ ออนไลน์ทุ กประเภทที่ ทาการตลาด ให้มี
ข้อความสื่ อไปยังกลุ่มลู กค้าเป้ าหมายว่า ทางร้านคัดเลื อกสิ นค้าที่มีสภาพดีมากจริ ง ๆ เท่านั้นเข้ามา
จาหน่ าย เช่ น การใช้ Slogan ว่า “ 2nd Luxury Branded But 1st Impression” เพื่อ สร้างการรั บ รู ้ที่ ดี แ ก่
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
สารวจความคิดเห็นในด้าน รอยตาหนิ บนกระเป๋ าแบบไหนที่ผบู ้ ริ โภคไม่ชอบแล้วนามา
พัฒนาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อที่จะได้ลดหรื อหลีกเลี่ยงนากระเป๋ าแบบที่มีตาหนิ จุดที่ลูกค้าไม่ชอบเข้ามา
จาหน่าย
ฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ้ความเข้าใจในสินค้า สามารถอธิบายรายละเอียดของสินค้า
ได้อย่างมื อ อาชี พ ตลอดจนบริ การดู แลเอาใส่ ลู กค้าด้วยความเป็ นมิตร เป็ นกันเอง ไม่ กดดัน ทาให้
ลูกค้ารู ้สึกเหมือ นเป็ นเพื่อนมากกว่าผูซ้ ้ื อผูข้ าย เพื่อที่ชักจูงโน้มน้าวให้เกิ ดการซื้ อขายสิ นค้าได้ดีข้ ึน
สามารถสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าให้เพิม่ ขึ้นในอนาคต
ด้ านผลิตภัณ ฑ์ เน้นการเสาะแสวงหาสิ นค้ากระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมื อสอง ที่
เหมาะสมสาหรับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเข้ามาจาหน่ าย เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด
จากผลการศึกษาที่ได้ อาจให้ความสาคัญกับประเภทกระเป๋ าสะพายมากที่สุด รองลงมาคือกระเป๋ าถือ
กระเป๋ าเงิน และclutch ตามลาดับ
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ต้อ งลงข้อ มู ล ที่ จ าเป็ นในระบบ ไม่ ว่ า จะเป็ นในส่ ว นของ Certificate Card, Serial
Number , Warranty Card, Care book ให้ครบถ้วน เพือ่ สร้างความมัน่ ใจเรื่ องสินค้าของแท้ 100%
อาจมีการใช้ Social Media ต่าง ๆ ในการทาผลสารวจความนิ ยม ในลักษณะ Trend ของ
กระเป๋ าตามเทศกาล หรื อ ตามฤดู ต่างๆ เพื่อนาสิ นค้ากระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือ สอง เข้ามา
จาหน่ายได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ในด้านการให้ความสาคัญกับรู ปแบบสินค้า
มีความสวยงาม
สอดแทรกและให้ความรู ้แก่ลู กค้าเกี่ยวกับวิธีการดูกระเป๋ าแบรนด์เนมแท้ สาหรับยีห่ ้อ
ต่าง ๆ ที่มีวิธีการดูแตกต่างกันออกไป เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการซื้ อและทาให้เกิดความจงรักภักดี
ระหว่างลูกค้ากับร้านค้า
ด้ านราคา การตั้งราคาให้มีความสม่าเสมอ ไม่เปลี่ยนแปลงอาจทาได้ยาก เนื่ องจากราคา
สินค้ากระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองจะขึ้นอยูส่ ภาพสิ นค้า รอยตาหนิ ที่มา วันเดือนปี ที่ผลิต
อุปกรณ์ ดังนั้นอาจทาการควบคุมราคาให้เป็ นไปตามราคาซื้อขายทัว่ ไปได้โดย การวางระบบติดตาม
ราคาสิ นค้ากระเป๋ าแบรนด์เนมมือสอง ที่มีอยูใ่ นตลาดอย่างเป็ นระบบเพือ่ ปรับราคาให้ ไม่ถูกและไม่
แพงเกินไป เพือ่ เป็ นการรักษากลุ่มลูกค้าเดิมทั้งยังเป็ นการดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ และทาให้ลูกค้ารู ้สึกไม่
ถูกเอาเปรี ยบในการซื้อขาย
มีการนาเสนอข้อมู ล ราคาสิ นค้าที่เป็ นมื อ 1 อ้างอิงจากราคาต่างประเทศไว้เป็ นข้อ มู ล
เปรี ยบเทียบจากลิงค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ทางร้านจัดทาขึ้น เมื่อลูกค้าสามารถเทียบราคาได้ จะ
ทาให้เกิ ดความรู ้สึ ก ถึ งความยุติธรรมของราคาสิ น ค้า ซึ่ งมี ก ารเปลี่ ยนแปลงไปตามรุ่ น ตามความ
ทันสมัย
ด้ านการจัดจาหน่ าย เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ ลูกค้า ทางร้านจาเป็ นต้องเพิ่ม
ช่ อ งทางการสั่งซื้ อ ให้ลูกค้าสามารถเลื อ กซื้ อ ได้จากหลายช่ อ งทางนอกจากหน้าร้าน เช่ น ช่ อ งทาง
ออนไลน์ การสัง่ ซื้อผ่านทางโทรศัพท์
เพิม่ การสัง่ ซื้ อจากแคตตาล็อคสินค้าที่ทางร้านจัดเตรี ยมไว้ให้ท้งั ทางหน้าร้านและ online
ซึ่ งสามารถเพิ่มระยะเวลาการขายและยอดขายจากเวลาทาการปกติของร้านได้อีกด้วย ช่วยประหยัด
ค่าจ้างและลดต้นทุนราคาสินค้า
บริ การแจ้งเลขพัสดุ (Tracking Number) ให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะภาพการจัดส่งสินค้า
ภายหลังส่งสินค้าจากทางร้านค้า และมีระบบข้อความแจ้งบอกลูกค้าเมื่อสินค้าถึงมือผูร้ ับเรี ยบร้อยแล้ว
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ปรับปรุ งระบบข้อมูลของสินค้ากระเป๋ าแบรนด์เนม ให้ละเอียดครบถ้วน ได้แก่ ที่มาของ
สินค้า วันเดือนปี สถานที่ผลิต อุปกรณ์ที่มี รอยตาหนิ สภาพสินค้าเป็ นต้น
5.6 บทสรุป
จากการศึกษาเรื่ องส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง ผูว้ ิจยั เก็บตัวอย่างจากลูกค้าที่พกั อาศัย
อยู่ในเขตอาเภอเมื อ ง จังหวัดเชี ยงใหม่ และเคยซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมื อ สอง จานวน
ทั้งหมด 300 คน ช่ วงเดื อนมกราคม ถึ ง เดือ นสิ งหาคม 2557 ผลการศึกษาทาให้ทราบถึงกลุ่ม ลู กค้า
เป้ าหมาย คือ ผูบ้ ริ โภคเป็ นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 26 - 28 ปี ประกอบอาชี พเจ้าของ
กิจการ รายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท เลือกซื้ อยีห่ อ้ กระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือ
สอง 5 อันดับแรก คือ Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci และ Hermes โดยซื้ อผ่านช่องทาง การฝาก
คนรู ้จกั ซื้ อ จากต่างประเทศ ร้านค้ากระเป๋ าเเบรนด์เนมต่างประเทศมือ สอง มี งบประมาณในการซื้ อ
ระหว่าง 25,001 - 40,000 บาท/ชิ้น ชาระเงินผ่านช่องทางการชาระเงินสด และให้ความสาคัญกับปั จจัย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากที่สุด รองลงมา คือ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้าน
การจัดจาหน่ าย ตามลาดับ ในปั จจัยย่อ ยที่กลุ่ม ตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุ ดคือ มี การให้ขอ้ มู ล
เกี่ยวกับที่มาและตาหนิของสินค้า สินค้าเป็ นของแท้ 100% และการบอกต่อแนะนาจากคนรู ้จกั
โดยผลการศึกษาข้างต้น จะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดของผูท้ าการศึกษานี้
เพื่อ ให้ส ามารถน าข้อมู ลที่ ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุท ธ์ พัฒ นาและปรับปรุ งส่ วน
ประสมทางการตลาดให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า สามารถแข่งขัน และ
เติบโตในธุรกิจต่อไป
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