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พฤติกรรมการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

Consumer buying Behavior Toward Luxury Designer Handbags in  

Mueng Chiang Mai District 

ปรณิศา ย้ิมขลิบ*  และวรัทยา แจ้งกระจ่าง * *  

บทคัดย่อ   

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในอําเภอ

เมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนทั้งส้ิน 400 ราย จากผู้บริโภค 

เจเนอร์เรช่ันเอ็กซ์ 200 ราย และจากผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่นวาย 200 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

โดยสถติิท่ีใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และคา่เฉลี่ย  

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 60,001-80,000 บาท ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซ้ือ

กระเป๋าแบรนด์เนมในรูปแบบ Luxury Brand อันดับที่ 1 ตราย่ีห้อ LOUIS VUITTON  โดยส่วนใหญ่เลือกซ้ือกระเป๋าถือ 

(Handbag) ท้ังน้ีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเพราะความชอบส่วนตัว  โดยจะซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมจํานวน 2-3 ชิ้นต่อปีโดยซ้ือราคา

สูงสุดอยู่ท่ี 60,001-80,000 บาท ในขณะท่ีซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมในราคาตํ่าสุดอยู่ท่ี 20,001-40,000 บาท และชําระเงิน

ผ่านบัตรเครดิต โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ตัดสินใจซ้ือกระเป๋าด้วยตนเอง และจะไปซ้ือจากร้านจําหน่าย

กระเป๋าแบรนด์เนมท่ัวไปของผู้ประกอบการท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ และจะซ้ือเม่ือมีรุ่นใหม่มาจําหน่าย โดยไม่กําหนด

ระยะ เวลา ท่ี แ น่ นอน  ท้ั ง น้ี ผู้ ตอบแบบสอบถามรับ รู้ ข้ อ มู ลกระเป๋ าแบรน ด์ เนมจาก สั งคมออน ไลน์ ต่ า งๆ  

โดยผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบกระเป๋าแบรนด์ย่ีห้อ LOUIS VUITTON มากท่ีสุด เพราะชอบรูปแบบกระเป๋า ดีไซน์ที่

สวยงาม และในครั้งล่าสุด ซื้อกระเป๋าย่ีห้อ LOUIS VUITTON เช่นกัน โดยรู้สึกพึงพอใจมากที่สุด พร้อมจะแนะนําบุคคลอ่ืน

ให้มาซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างแน่นอน 

ปัจจัยย่อย 10 อันดับแรกของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมในอําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียได้แก่ ราคาสินค้าคุ้มค่ากับฟังก์ช่ันการใช้งาน รองลงมาคือ มีช่องทางการจําหน่าย

ท่ีหลากหลาย เช่น หน้าร้าน โทรศัพท์ เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น สินค้าถูกออกแบบมาในโอกาสพิเศษ เช่น 

Limited edition สินค้ามีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ใช้ดีไซเนอร์ชื่อดัง ศิลปิน หรือช่างฝีมือ มาเก่ียวข้องในการผลิต   

การจัดแสดงสินค้า สวยงาม หรูหรา น่าสนใจ มีเช่ือมโยงกับความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ท้ังทางด้านดีไซน ์ 

และฟังก์ชันใช้งาน ใช้วัสดุมีค่าและมีราคาแพงเป็นส่วนประกอบ พนักงานขายมีความรู้ในตัวสินค้าและสามารถให้

คําแนะนําสินค้าได้เป็นอย่างดี มีการสร้างเร่ืองราวหรือตํานานให้กับสินค้า และสินค้ามีการออกแบบที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์

เฉพาะ ตามลําดับ 

                                                            
 * นกัศกึษาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  อาจารย ์ดร.  อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

 This independent study aimed to study Consumer buying Behavior Toward Luxury Designer Handbags in 

Mueng Chiang Mai District, by using questionnaires as the tool to collect data 400 samples from 200 Generation X 

consumers and 200 Generative Y consumers; and then analyzed these data by using descriptive statistics and the 

statistics used were frequency, percentage and mean. 

 The findings showed that most respondents were female, marital status were married, occupation was 

mainly private company employees, education level was bachelor degree, and average monthly incomes were 

between 60,001-80,000 Baht, and the majority of respondents would buy luxury brand name bags, LOUIS 

VUITTON became number 1 brand, most of them chose to buy handbags, with the first reasons for choosing and 

buying these handbags were personal preference. The number of brand name bags chose to buy was 2-3 pieces 

per year, with highest price was between 60,001 – 80,000 Baht while buying brand name bags at the lowest price 

was at 20,001-40,000 Baht and payment was made via credit cards, most of the respondents were the decision 

makers themselves before buying these bags, and they would buy them from general brand name bags shops 

owned by the local entrepreneurs in Chiang Mai, and would buy them when there were new designs available for 

sales, without any specific time. The respondents were aware of brand names and got information from online social 

media or online communities, such as Facebook, Twitter, Instagram, and most respondents preferred LOUIS 

VUITTON as the most popular brand name bags, because of the style and beautiful design and the last time they 

bought recently was also LOUIS VUITTON bag as well, and felt most satisfied, and they were certainly willing to 

recommend other people to buy brand name bags. 

 The top 10 sub-factors of market mix that affected consumers in buying brand name bags in Mueang 

Chiang Mai District were ranked in order by average value, i.e. , price being a value for money with its use and 

function ; followed by having various distribution channels, such as front shop sales, direct sales by phone, websites, 

social networks online, etc.  ; products being designed for special occasions, such as limited edition; variety of 

products style and design for selection; using well-known and popular designers, artists or artisans to join and 

involve in the production; holding exhibitions and fairs to show beautiful, elegant and luxurious products to attract 

buyers, linking with creative ideas and innovation, both in design and use function; valuable materials and expensive 

assembly parts being used; sales persons having knowledge in their relevant products and were able to advise well 

on the products; there being story creation or legend attached to the products, and products having outstanding and 

unique designs, respectively. 
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บทนํา  

ปัจจุบัน ความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจากต่างประเทศมีเพิ่มมากข้ึนอันเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจ 

มีแนวโน้มดีข้ึน ประกอบกับการหล่ังไหลของวัฒนธรรมตะวันตก คา่นยิมในการบริโภคผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมกลายเป็นหนึ่ง

ในค่านิยมของสังคมไทยในปัจจุบันไปด้วย รวมถึงการนําเข้าสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยในเดือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2558 พบว่าหลายกลุ่มมีมูลค่าการนําเข้าท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปี  2557 ได้แก่ รถยนต์น่ัง 

เคร่ืองสําอาง เสื้อผ้าสําเร็จรูป นาฬิกา เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และกระเป๋าถือ โดยพบว่ากระเป๋าถือขยายตัวถึง 6.5% ซึ่ง

สูงเป็นอันดับสามรองจากนาฬิกา และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (Craby-brandname, 2558: ออนไลน์)  

จากกระแสความต้องการกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทําให้ตลาดกระเป๋าเเบรนด์เนมได้มี

การแข่งขันกันมากยิ่งข้ึนโดยปัจจุบันกระเป๋าแบรนด์เนมมีจําหน่ายมากกว่า 20 แบรนด์ โดยในแต่ละแบรนด์น้ันได้มุ่งเน้น

การนําเสนอจุดขายที่แตกต่างกันออกไป จนทําให้ปัจจุบันได้มีช่องทางการขายท่ีหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต  

จังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวในภาคเหนือ  

มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง และจํานวนประชากรมากที่สุดในเขตภาคเหนือ โดยพบว่ามีกลุ่ม 

Generation Y  ท่ีมีอายุระหว่าง 22-39 ปี  มีจํานวนสูงถึง 428,000 ราย รองลงมาคือ กลุ่ม Generation B ท่ีมีอายุ 52-70 

ปี มีจํานวน 379,650 ราย และกลุม่ Generation X ท่ีมีอายุ 40-51 ปี มีจํานวน 277,395 ราย (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 

2558: ออนไลน์)  

สําหรับในเชิงธุรกิจน้ัน ท้ังกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรช่ันวายนอกจากจะเป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่ของสังคม

แล้วยังมีกําลังซ้ือสูงโดยส่วนใหญ่มักจับจ่ายใช้สอยในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ เช่น เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น  

ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการแข่งขันสูงในธุรกิจจัดจําหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนม กว่า 30 ร้าน ที่กระจาย

อยู่ในย่านธุรกิจสําคัญต่าง ๆ รวมถึงร้านจําหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมในแต่ละตรายี่ห้อภายในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และใน

ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ (ตลาดกระเป๋าแบรนด์เนม, 2558: ออนไลน์). 

จากข้อมูลข้างต้นทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้บริโภคใน

อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือ โดยข้อมูลท่ีได้จะนํามาเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับธุรกิจ

จําหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมและผู้ท่ีสนใจเพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา  

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552 ได้กล่าวถึง

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้ของผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะ        

ความต้องการ และพฤติกรรมของเขา คําตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นักการตลาดจัดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถสนองความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงคําถามที่ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ได้แก่ ใครอยู่ในตลาด
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เป้าหมาย  ผู้บริโภคซ้ืออะไร ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน 

ผู้บริโภคซ้ือ อย่างไร  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552  ได้กล่าวถึงส่วน

ประสมทางการตลาดนั้นเป็นปัจจัยทางการตลาดท่ีบริษัทสามารถควบคุมได้โดยกิจการ เพื่อใช้ในการตอบสนองความ 

พึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ ์ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ในการศึกษาครั้งน้ีได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องยของ 

นพเก้า พงษ์อมรพรหม (2553) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมใน จังหวัดเชียงใหม่  ของ 

กมล โสระเวช (2557) ที่ศึกษาปัจจัยค่านิยมและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือ

กระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร และของสุวิตรา จักร์แก้ว (2557) ท่ีศึกษาส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในอําเภอเมืองเชียงใหมใ่นการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.  ขอบเขตการศึกษา เน้ือหาในการศึกษาครั้งน้ีจะศึกษาพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้บริโภคใน

อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 6Ws1H พร้อมท้ังศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ       

การตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผูบ้ริโภคโดยใช้แนวคิดส่วนประสมการตลาด 4Ps 

2.ข้ันตอนการศึกษา ขั้นตอนการศึกษาเร่ิมต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยการสํารวจสภาพตลาด

ธุรกิจจัดจําหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมในอําเภอเมืองเชียงใหม่ และทบทวนแนวคิดต่างๆท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถาม 

ทําการทดสอบแบบสอบถามจํานวน 10 ชุด เพื่อทดสอบความเข้าใจของคําถามและปัจจัยต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง  

ก่อนท่ีจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 400 ชุด กับกลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ จํานวน 200 ชุด และผู้กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 

จํานวน 200 ชุดซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามได้ถูกนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่   

ร้อยละ และค่าเฉล่ีย สําหรับสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ไคสแควร์ และ t-test  

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 60,001-80,000 บาท  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนด์แนมของผู้บริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จําแนกตาม    

เจเนอร์เรช่ัน 

กลุ่มผู้บริโภคเจเนอร์เรช่ันวาย ส่วนใหญ่ซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมในรูปแบบ Luxury Brand เป็นตราย่ีห้อ LOUIS 

VUITTON   โดยจะเลือกซ้ือกระเป๋าสะพาย (Hobo bag) ทั้งนี้เหตุผลท่ีเลือกซ้ืออันดับแรกได้แก่  เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ ์ 

โดยจะซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมจํานวน 2-3 ชิ้นต่อปรีาคาสูงสุดท่ีซ้ืออยู่ท่ี 60,001-80,000 บาท ในขณะท่ีซ้ือกระเป๋าแบรนด์
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เนมในราคาตํ่าสุดอยู่ท่ี 20,001-40,000 บาท และชําระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 

ผู้ตัดสินใจซ้ือกระเป๋าด้วยตนเอง และจะไปซ้ือจากร้านจําหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมทั่วไปของผู้ประกอบการท้องถิ่น  

และจะซ้ือเม่ือรู้สึกเบ่ือกระเป๋าเก่าแล้ว โดยไม่กําหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน ทั้งน้ีผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ข้อมูลกระเป๋า 

แบรนด์เนมจากสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter Instagram โดยชื่นชอบกระเป๋าแบรนด์ย่ีห้อ LOUIS VUITTON  

มากท่ีสุด เพราะรูปแบบกระเป๋า ดีไซน์ที่สวยงาม และในครั้งล่าสุด ซ้ือกระเป๋าย่ีห้อ LOUIS VUITTON เช่นกัน รู้สึกพึงพอใจ

มากท่ีสุด พร้อมจะแนะนําบุคคลอื่นให้มาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างแน่นอน 

กลุ่มผู้บริโภคเจเนอร์เรช่ันเอ็กซ์ ส่วนใหญ่ ซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมในรูปแบบ Luxury Brand เป็นตรายี่ห้อ  

LOUIS VUITTON โดยจะเลือกซื้อกระเป๋าถือ (Handbag) ท้ังน้ีเหตุผลท่ีเลือกซ้ืออันดับแรกได้แก่  ความชอบส่วนตัว โดยจะ

ซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมจํานวน 2-3 ชิ้นต่อปีโดยซ้ือราคาสูงสุดอยู่ที่ 60,001-80,000 บาท ในขณะท่ีซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม

ในราคาตํ่าสุดอยู่ที่ 20,001-40,000 บาท และชําระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ตัดสินใจ

ซ้ือกระเป๋าด้วยตนเอง และจะไปซื้อจากร้านค้าแบรนด์โดยตรง และจะซื้อเม่ือมีรุ่นใหม่มาจําหนา่ย โดยไม่กําหนดระยะเวลา

ท่ีแน่นอน ท้ังน้ีผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ข้อมูลกระเป๋าแบรนด์เนมจากพนักงานขาย และเจ้าของร้าน โดยชื่นชอบกระเป๋า     

แบรนด์ยี่ห้อ LOUIS VUITTON มากท่ีสุด เพราะชอบรูปแบบกระเป๋า ดีไซน์ที่สวยงาม และในครั้งล่าสุด ซ้ือกระเป๋าย่ีห้อ 

LOUIS VUITTON เช่นกัน โดยรู้สึกพึงพอใจมากที่สุด พร้อมจะแนะนําบุคคลอ่ืนให้มาซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างแน่นอน 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของในอําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในอันดับ

แรกของแต่ละปัจจัยมีดังต่อไปนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สินค้าถูกออกแบบมาในโอกาสพิเศษ เช่น Limited edition (ค่าเฉล่ีย 

4.46) มีผลอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านราคา ได้แก่ ราคาสินค้าคุ้มค่ากับฟังก์ชั่นการใช้งาน มีผลอยู่ใน (ค่าเฉล่ีย 4.50)  

ระดับมากท่ีสุด  ด้านการจัดจําหน่าย ได้แก่ มีช่องทางการจําหน่ายท่ีหลากหลาย เช่น หน้าร้าน โทรศัพท์ เว็บไซต ์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.48) มีผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ พนักงาน

ขายมีความรู้ในตัวสินค้าและสามารถให้คําแนะนําสินค้าได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.35) มีผลอยูใ่นระดับมากที่สุด 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลความแตกต่างของค่าเฉล่ียส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกกระเป๋าแบรนด์เนม

จําแนกตาม เจเนอร์เรช่ัน 

ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่นวายมากกว่าผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่นเอ็กซ์ในการซ้ือ

กระเป๋า    แบรนด์เนม ได้แก่ มีเชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creative & innovative) ท้ังทางด้านดีไซน ์

และฟังก์ชันใช้งาน ใช้ดีไซเนอร์ช่ือดัง ศิลปิน (Artist) หรือช่างฝีมือ(Artisan) มาเกี่ยวข้องในการผลิต  ราคาอยู่ใน

ระดับพรีเมียม (ราคาสูงมาก) และราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  มีป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน การจัดแสดงสินค้า สวยงาม 

หรูหรา น่าสนใจ  สถานท่ีต้ังของร้านมีความปลอดภัยในการซื้อขาย ร่วมกับบัตรเครดิตธนาคาร สําหรับส่วนลดและการ

ผ่อนชําระ มีสิทธิประโยชน์สําหรับลูกค้าสมาชิก เช่น ส่วนลดพิเศษ มีของกํานัล เป็นต้น และพนักงานขายมีความรู้ในตัว

สินค้าและสามารถให้คําแนะนําสินค้าได้เป็นอย่างดี 
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ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่นเอ็กซ์มากกว่าผู้บริโภคเจเนอร์เรช่ันวายในการซ้ือ

กระเป๋า    แบรนด์เนม ได้แก่  สินค้ามีการออกแบบท่ีโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะสินค้าถูกออกแบบมาในโอกาสพิเศษ เช่น 

Limited edition มีการสร้างเร่ืองราวหรือตํานานให้กับสินค้า ราคาสินค้าคุ้มค่ากับฟังก์ชั่นการใช้งาน มีช่องทางการจําหน่าย

ท่ีหลากหลาย เช่น หน้าร้าน โทรศัพท์ เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น การตกแต่งหน้าร้าน มีความน่าสนใจ 

สถานท่ีตั้งของร้านอยู่ในย่านชุมชน ใกล้ที่ทํางาน และมีการโฆษณา ผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ ป้ายโฆษณา วารสาร 

เป็นต้น 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สามารถอภิปราย

ผลตามแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 6ws 1H และส่วนประสมการตลาดได้ดังต่อไปนี ้ 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน  การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 60,001-80,000 บาท สอดคล้องกับผล

การศึกษาของนพเก้า พงษ์อมรพรหม (2553) พบว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน เช่นกัน แต่ไม่สอดคล้องในด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนซึ่งการศึกษาของนพเก้า พงษ์อมรพรหม (2553) 

มีรายได้มากกว่า 35,000 บาท ซึ่งสาเหตุท่ีไม่สอดคล้องเน่ืองจากการศึกษาของนพเก้า พงษ์อมรพรหม (2553)   

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะอายุ 21-40 ปี ในขณะท่ีการศึกษาครั้งนี้ศึกษากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่ม Generation 

Y และ กลุ่ม Generation X ซ่ึงมีอายุอยู่ในช่วง 23-52 ปี ทําให้ระดับรายได้อาจมีความแตกต่างกัน  

ผู้บริโภคซ้ืออะไร ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมในรูปแบบ Luxury Brand อันดับที่ 1ตรายี่ห้อ LOUIS 

VUITTON   โดยส่วนใหญ่เลือกซื้อกระเป๋าถือ (Handbag)  โดยผู้ตอบแบบสอบถามช่ืนชอบกระเป๋าแบรนด์ยี่ห้อ LOUIS 

VUITTON มากท่ีสุด และในครั้งล่าสุด ซ้ือกระเป๋าย่ีห้อ LOUIS VUITTON เช่นกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

สุวิตรา จักร์แก้ว (2557) พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกย่ีห้อกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง เป็น

ย่ีห้อ LOUIS VUITTON เชน่กัน 

ทําไมผู้บริโภคจึงซ้ือ เหตุผลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมอันดับแรกได้แก่ ความชอบส่วนตัว   

และเหตุผลที่ชื่นชอบกระเป๋าแบรนด์เนมในยี่ห้อท่ีชอบที่สุดเพราะชอบรูปแบบกระเป๋า ดีไซน์ท่ีสวยงาม ไม่สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของกมล โสระเวช (2557) พบว่า เหตุผลที่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม เพ่ือเป็นรางวัลตอบแทนให้กับตนเอง 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ตัดสินใจซื้อกระเป๋าด้วยตนเอง สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของกมล โสระเวช (2557) พบว่าผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมจะคือ ตัวผู้ตอบ

แบบสอบถามเอง 

ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด ผู้ตอบแบบสอบถามจะซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมเม่ือมีรุ่นใหม่มาจําหน่าย โดยไม่กําหนด

ระยะเวลาท่ีแน่นอน ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกมล โสระเวช (2557) พบว่าช่วงเวลาท่ีนิยมซ้ือคือต้นปี เน่ืองจาก

ไดรั้บโบนัสตอนปลายปี 
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ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน ผู้ตอบแบบสอบถามจะไปซื้อจากร้านจําหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมทั่วไปของผู้ประกอบการ

ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่  ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนพเก้า พงษ์อมรพรหม (2553) ที่พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบ

แบบสอบถามจะซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมจากร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกมล โสระเวช 

(2557) พบว่าส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมบินไปซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีต่างประเทศเอง หรือไม่ก็ซ้ือตาม

ห้างสรรพสินค้าชั้นนํา  

ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจํานวน 2-3 ช้ินต่อปีโดยซ้ือราคา

สูงสุดอยู่ท่ี 60,001-80,000 บาท ในขณะท่ีซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมในราคาตํ่าสุดอยู่ท่ี 20,001-40,000 บาท และชําระเงิน

ผ่านบัตรเครดิต ท้ังน้ีผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ข้อมูลกระเป๋าแบรนด์เนมจากสังคมออนไลน์ โดยรู้สึกพึงพอใจมากท่ีสุด 

พร้อมจะแนะนําบุคคลอื่นให้มาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างแน่นอน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของกมล โสระเวช (2557) 

พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บัตรเครดิตในการชําระเงิน  มีแหล่งข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต และส่ือสังคมออนไลน์ ในขณะที่

การศึกษาของนพเก้า พงษ์อมรพรหม (2553) และกมล โสระเวช (2557) ได้ศึกษาถึง การซื้อกระเป๋าเป็นจํานวนครั้ง  

โดยไม่ได้ศึกษาถึงจํานวนชิ้นท่ีซือ้ จึงทําให้ไม่สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้  

ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้บริโภคใน

อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยย่อยที่

มีผลต่อการตัดสินใจ ในลําดับสูงสุด ได้แก่ สินค้าถูกออกแบบมาในโอกาสพิเศษ เช่น Limited edition สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของสุวิตรา จักร์แก้ว (2557) พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมมี

ค่าเฉล่ียในระดับมากเช่นกัน  

ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม ในลําดับสูงสุด ได้แก่ ราคาสินค้าคุ้มค่ากับฟังก์ช่ันการใช้งาน สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของสุวิตรา จักร์แก้ว (2557) พบว่าปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยใน

ระดับมากเช่นกัน 

ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย มีผลต่อการเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มี

ผลต่อการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมในลําดับสูงสุด ได้แก่  มีช่องทางการจําหน่ายท่ีหลากหลาย เช่น หน้าร้าน โทรศัพท ์ 

เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น  สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุวิตรา จักร์แก้ว (2557) พบว่าปัจจัยด้านการจัด

จําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมากเช่นกัน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อ   

การซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ในลําดับสูงสุด ได้แก่  พนักงานขายมีความรู้ในตัวสินค้าและสามารถให้คําแนะนําสินค้าได้เป็น

อย่างดี ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุวิตรา จักร์แก้ว (2557) พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้  มี

ข้อเสนอแนะสําหรับธุรกิจร้านจําหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมในท้องถิ่นในการทําการตลาดสําหรับกลุ่มลูกค้าเจเนอร์เรช่ัน

เอ็กซ ์และเจเนอร์เรชั่นวาย ดังต่อไปน้ี  

ผู้บริโภคเจเนอร์เรช่ันวาย  

ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านจําหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเจเนอร์เรช่ันวายควร

มีกระเป๋าแบรนด์เนมย่ีห้อ LOUIS VUITTON และ PRADA เป็น 2 ย่ีห้อหลักท่ีมีจําหน่ายในร้านของตน โดยเฉพาะกระเป๋า

สะพาย (Hobo bag) ท่ีควรมีความหลากหลายมากกว่ารูปแบบอื่น ควรมุ่งเน้นคัดสรรกระเป๋าท่ีมีดีไซน์ท่ีสวยงามทันสมัย 

แสดงถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เน้นการออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์  มีฟังก์ชั่นใช้งานต่างๆ ท่ีหลากหลาย และควรมีกระเป๋า

ท่ีผลิตหรือออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง หรือศิลปิน (Artist) ช่างฝีมือ (Artisan) ท่ีมีช่ือเสียงไว้จัดจําหน่ายด้วย โดยในการที่

จะนําเสนอกระเป๋าแบรนด์เนมให้กับกลุ่มลูกค้าเพศชายน้ันควรนําเสนอกระเป๋าสตางค์ ของ LOUIS VUITTON ในขณะที่ 

เพศหญิง ควรนําเสนอกระเป๋าสะพายของ GUCCI  

 ราคา ผู้ประกอบการควรกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพและฟังก์ช่ันการใช้งาน และสะท้อนถึงความเป็น

กระเป๋าระดับพรีเมียม ท่ีส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ถือได้เป็นอย่างดี แต่ราคาสูงสุดไม่ควรเกิน 80,000 บาท และที่สําคัญ

ควรมีป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนโดยอาจทําเป็นป้าย (Tag) ติดไว้ตรงกระเป๋า  หรือ เป็นป้ายต้ังไว้หน้ากระเป๋า เป็นต้น  

การจัดจําหน่าย ผู้ประกอบการท่ีมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มเจเนอร์เรช่ันวายอาจประกอบกิจการในรูปแบบของ

ร้านค้าจําหน่ายท่ัวไปโดยเลือกทําเลท่ีต้ังและลักษณะของร้านท่ีสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของสินค้า และให้ความรู้สึกเป็น

ส่วนตัวในระหว่างเลือกซ้ือกระเป๋า  โดยสถานท่ีตั้งของร้านควรมีความปลอดภัย มีกล้อง CCTV มีระบบรักษา           

ความปลอดภัยท่ีดี ท้ังน้ีควรให้พนักงานเดินไปส่งลูกค้าถึงรถทุกๆคร้ังเม่ือมีการซ้ือขายกระเป๋า เป็นต้น  และควรจัดแสดง

สินค้า (Display) ให้มีความน่าสนใจ เน้นการส่งเสริมให้กระเป๋าดูมีมูลค่าท่ีสูงมากข้ึน อาทิเช่น การนํากระเป๋าวางบนขนเป็ด

สีขาว หรือใส่ตู้ที่ประดับด้วยไฟ ท่ีสวยงาม เพื่อสร้างความสนใจในกระเป๋ามากยิ่งข้ึน  

การส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรเน้นการสื่อสารการตลาดเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงความสําคัญของ

ภาพลักษณ์ที่ดี และกระเป๋าท่ีดีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ได้เป็นอย่างดีโดยอาจใช้ ข้อความทางการตลาด 

(Marketing Message) เข้ามาช่วย เช่น หากคุณต้องการมีภาพลักษณ์ท่ีดี กระเป๋าแบรนด์เนมสักใบท่ีจะช่วยเปล่ียนชีวิตคุณ 

ควรนําเสนอกระเป๋ารุ่นใหม่ๆ อยู่เสมอ พร้อมมอบส่วนลดพิเศษสําหรับลูกค้าเก่า โดยอาจทําบัตรสมาชิกเพื่อมอบส่วนลด 

สิทธิพิเศษ ของขวัญ และของกํานัลในโอกาสพิเศษต่างๆ ท้ังน้ีอาจใช้การตลาดทางตรง ผ่าน จดหมาย การ์ดเชิญ หรือ  

SMS เพื่อมอบส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้ารวมทั้งการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่ รับส่วนลดสําหรับกระเป๋าใบ

ใหม่ 20%   หรือ อาจรับซ้ือในราคาพิเศษ สําหรับลูกค้าที่ซื้อกระเป๋าจากที่ร้านเท่าน้ัน  

ผู้ประกอบการควรจัดโปรโมช่ันร่วมกับบัตรเครดิตธนาคารต่างๆ มีระบบชําระด้วยบัตรเครดิต  เช่น ผ่อน 0% 

และควรคัดเลือกพนักงานขายที่มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ ควรอบรมความรู้ในตัวสินค้าให้สามารถให้คําแนะนําสินค้าได้เป็น

อย่างดี รวมถึงควรใช้ส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆเป็นส่ือหลักในการนําเสนอร้าน สถานท่ีต้ัง กระเป๋าในรูปแบบใหม่ ๆ  
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อาจจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่

รูจั้กมากข้ึน  

ผู้บริโภคเจเนอร์เรช่ันเอ็กซ์ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรมีกระเป๋าแบรนด์เนมไว้จําหน่ายในร้านมากที่สุดควรเป็นย่ีห้อ LOUIS 

VUITTON   และ CHANEL โดยมีลักษณะเป็นกระเป๋าถือที่เน้นดีไซน์ท่ีสวยงาม มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ให้ลูกค้าได้เลือกและ

ควรเป็นกระเป๋าท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะเข้ามาจําหน่าย โดยอาจเป็นกระเป๋าที่ถูกผลิตขึ้นมาในโอกาสพิเศษ Limited edition 

ควรนําเสนอเร่ืองราว (Story) หรือตํานานในตัวสินค้า ในลักษณะการทําป้ายตั้งข้างกระเป๋า เพื่อสร้างคุณค่าให้กับกระเป๋า

มากย่ิงขึ้น ท้ังน้ีผู้ประกอบการควรหมุนเวียนและเพิ่มเติมกระเป๋ารุ่นใหม่เข้ามาจําหน่ายอยู่เสมอในทุกๆ 1-3 เดือน  

และควรบันทึกประวัติและความชอบในลักษณะกระเป๋า รูปแบบ  สี เป็นต้น พร้อมนําเสนอให้แก่ลูกค้าเม่ือมีกระเป๋าที่ตรง

กับที่ลูกค้าชอบเข้ามาจําหน่าย  

ด้านราคา ผู้ประกอบการควรต้ังราคากระเป๋าโดยพิจารณาถึงความคุ้มค่ากับฟังก์ช่ันการใช้งานของกระเป๋าให้

มากท่ีสุดโดยมีราคาในกลุ่ม 60,000-80,000 บาทในปริมาณมากท่ีสุด และในขณะท่ี กลุ่มกระเป๋าราคามากกว่า 80,000 

ก็ควรมีจัดจําหน่ายด้วย 

ด้านการจัดจําหน่าย ผู้ประกอบการควรท่ีจะศึกษารูปแบบการจัดร้านให้ใกล้เคียงกับร้านเจ้าของแบรนด์  

มีกระเป๋าท่ีเหมือนกันและสร้างความต่างท่ีเหนือกว่าในด้านการบริการ และควรสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ลูกค้าให้เกิดข้ึน 

ควรมีบัตรรับประกันเพื่อยืนยันว่าเป็นของแท้ 100% และมีของสมนาคุณพิเศษที่ดีกว่า มีส่วนลดในราคาพิเศษให้แก่ลูกค้า 

เป็นต้น   และควรให้ความสําคัญ กับช่องทางการจําหน่ายที่หลากหลายเช่น  โทรศัพท์  เว็บไซต์หรือ  Facebook  

หรือ Instagram  ควรมีการออกแบบตกแต่งหน้าร้านให้ มีความน่าสนใจ มีการจัดทํา Window Display เพื่อนําเสนอกระเป๋า 

และสร้างความน่าสนใจให้กับร้านค้า ท้ังน้ีผู้ประกอบการรายใหม่ ควรเลือกทําเลท่ีต้ังของร้านให้อยู่ในแหล่งชุมชน  

อยูใ่นย่านท่ีมีสํานักงานต่าง ๆ เป็นต้น  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรมีการโฆษณาให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ถึงสถานท่ีตั้งของร้านผ่านส่ือ

ส่ิงพิมพ์ ป้ายโฆษณา หรือ วารสารต่างๆ โดยทั้งน้ีอาจเลือกวารสารที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอายุในกลุ่ม 

เจเนอร์เรชั่นเอ็กซ์ เป็นต้นและเม่ือมีกระเป๋ารุ่นใหม่เข้มาควรแจ้งข่าวให้กับลูกค้าได้รับทราบเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ท่ีดีให้แก่ลูกค้า โดยอาจแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ line เป็นต้น  
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