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ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

Marketing Mix Affecting Customer Towards Purchasing Environmental–Friendly  

Brand Name Bags 

กิตติกวิน   สิงห์แก้ว *  

บทคัดย่อ   

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อกระเป๋า  

แบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิตเิชงิพรรณนาโดยสถิตท่ีิใชไ้ด้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิตเิชงิอนุมาน ได้แก่ t-test และ F-test  

จากการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด การศึกษาอยูใ่นระดับปริญญาตรี 

มีอาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000  บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อ

กระเป๋าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ แบรนด์ FRIETAG รองลงมาคือ Rubber killer และ Kankan โดยเลือกซื้อกระเป๋า

แบบคล้องไหล่ หรือ สะพายไหล่ กระเป๋าสะพาย ในราคาสูงท่ีสุดอยู่ท่ี ราคา 9,001- 11,000 บาท  และเคยซื้อกระเป๋า 

แบรนด์เนมท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมราคาต่่าที่สุดอยูท่ี่ไม่เกิน 3,000 บาท โดยในชว่ง 2 ปีท่ีผ่านมาผู้ตอบแบบสอบถามจะ

ซื้อกระเป๋าจ่านวน 2-3ใบ มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระเป๋าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ประกอบการตัดสนิใจซื้อ โดยรับทราบจากสื่อสังคมออนไลน ์เฟสบุ๊ก ทวิสเตอร์ เป็นต้น 

ปัจจัยย่อยดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และการจัดจ่าหนา่ย ทุกปัจจัยยอ่ยมผีลระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยยอ่ยด้าน

การส่งเสริมการตลาดเกือบทุกปัจจัยย่อยมีผลระดับปานกลาง ยกเว้นปัจจัยย่อยด้านการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ  

ท่ีมีผลระดับมาก 

ABSTRACT 

 The purpose of this independent research was to study marketing mix affecting customer towards 

purchasing environmental–friendly brand name bags by using questionnaires to collect data and analyzed the 

obtained data by using descriptive statistics, including frequency, percentage, mean and using T-test and F-test. 

 The results of this study showed that the major of respondents were male, single, education level is 

bachelor degree, and office worker with the average income between 20,001-30,000 Baht. The environmental-

friendly brand name bag they purchase most was FRIETAG, following by Rubber Killer and Kanka. The style they 

purchased was shoulder bag, the highest price range was 9,001-11,000 Baht and the lowest price of 
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environmental–friendly brand name bags they bought was under 3,000 Baht.  During the past 2 years, the 

respondents bought 2-3 bags mostly and get the information of environmental–friendly brand name bags for 

purchasing decision on social media, Facebook, Twitter etc. 

 The elements in product factor, price factor and place/distribution factor affected to the environmental–

friendly brand name bags purchasing in average level. Most elements of promotion factor also affected in average 

level, but only the media advertising element affected in high level to the environmental–friendly brand name bags 

purchasing. 

บทน า  

ปัจจุบันความนยิมในการใช้ผลิตภัณฑ์แบรนดเ์นมจากตา่งประเทศมีเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจมี

แนวโน้มดีขึน้ ประกอบกับการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตก ค่านิยมในการบริโภคผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมกลายเป็นหนึ่ง

ในค่านิยมของสังคมไทยในปัจจุบันไปด้วย วัดได้จากสถิติการน่าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ฟุ่มเฟือย ประจ่าปี พ.ศ.2555  

มีปริมาณการน่าเข้าผลิตภัณฑ์ฟุ่มเฟือยประเภทกระเป๋า 10,737 ล้านบาท ล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 ปริมาณการน่าเข้า

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มสูงถึง 13,860 ล้านบาทเพิ่มขึ้นสูงถึง ร้อยละ 29.08 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงการคลัง, 2557: ออนไลน)์ โดยกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม เป็นอกีรูปแบบกระเป๋าแบรนดเ์นมท่ี

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะมีกระบวนการคัดเลือก

วัสดุ หรือ กระบวนการผลิตท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ท่าลายสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น  

Rubber killer   FRIETAG  Kankan  ART WORK  และ SIWA  เป็นต้น และจากข้อมูลการน่าเข้าสินค้าท่ีจัดอยู่ในกลุ่มสินค้า

ฟุ่มเฟือยจากกรมศุลกากร “ฐานเศรษฐกิจ”ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 พบว่าหลายกลุ่มมีมูลค่าการน่าเข้าท่ีขยายตัว

เพิ่มขึ้นท่ีส่าคัญ ได้แก่ รถยนตน์ั่ง เครื่องส่าอาง เสื้อผ้าส่าเร็จรูป และกระเป๋า โดยตัวเลขการน่าเขา้สินค้ากระเป๋าถือในช่วง 

4 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2557 (มกราคม-เมษายน) มีมูลค่า 2,750 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี  

พ.ศ. 2556 ถึง 63% (หนังสอืพิมพฐ์านเศรษฐกิจ, 2557: ออนไลน์) 

สินค้ากระเป๋าถือก่าลังตกอยู่ในกระแสบริโภคนิยมและมกีารแข่งขันเลือกซื้อสินค้าราคาแพงเหล่านี้ เพื่อให้ตัวเอง

ได้รับการยอมรับจากเพื่อน จากสังคม เพื่อสร้างความโดดเด่นให้เหนอืกวา่คนอื่นจนเป็นค่านยิม จากกระแสความตอ้งการ

ในกระเป๋าแบรนดเ์นมท่ีมีเพิ่มมากขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ท่าให้ตลาดกระเป๋าเเบรนดเ์นมท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มได้มีการแข่งขัน

กันมากยิ่งขึ้น ท้ังการสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ท่ีให้ความส่าคัญตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ  

กระบวนการผลิต ต่างๆ ท่ีใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อม  การน่าเสนอเร่ืองราว Story ความเป็นมาของกระเป๋าเพื่อสร้างคุณค่าให้

เกิดขึ้น การพิถีพิถันและคุณภาพของชิ้นงาน โดยกลยุทธ์การตลาดส่วนใหญ่นั้นจะเน้นการสร้างความแตกต่างของตัว

ผลิตภัณฑ์ทางด้านการมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส่าคัญตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต 

ต่างๆท่ีใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อม การตั้งราคานั้นส่วนใหญ่ก่าหนดราคาแบบกลยุทธ์สินค้าราคาสูงคุณภาพดี (Premium 

Strategy) มชีอ่งทางการจัดจ่าหนา่ยเฉพาะทั้งในศูนย์การคา้บริเวณภายนอกห้างสรรพสนิค้า  รวมถึงการใชส้ื่อออนไลนเ์ข้า
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มาชว่ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการมีบัตรสมาชกิเพื่อมอบสิทธพิเิศษต่างๆ ให้แก่ลูกค้าสมาชกิเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึน้  

จากกระแสของการรักษ์สิ่งแวดล้อม และตราผลิตภัณฑ์ท่ีมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่าให้ผู้ศึกษา

มคีวามสนใจท่ีจะศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และข้อมูลท่ีได้จะน่าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ส่าหรับร้านค้า หรือธุรกิจท่ีจัดจ่าหนา่ยกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม เพื่อท่ีจะสามารถน่าไปสู่ความภักดีต่อ

ตราสินคา้ได้มากยิ่งขึ้น 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศกึษา  

การศึกษาครั้งนี้ได้ศกึษาถึงส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม

ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านการจัดจ่าหน่าย 

(Place) และ 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)   

แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา คือ แนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 

,2557) และการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอ้ม (Green Marketing) (นจิกานต ์หนูอุไร และเกิดศิริ เจรญิวิศาล, 2556)  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาครัง้นี้ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของนพเก้า พงษ์อมรพรหม (2553) ที่ศกึษาปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใน จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม ได้แก่ 

คุณภาพและความทนทานของกระเป๋า กมล โสระเวช (2557) ที่ศกึษาปัจจัยค่านยิมและส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิงวัยท่างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่จะ

เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจากร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้าโดยมีราคาเฉลี่ยต่อคร้ังประมาณ 20,001-40,000 บาท 

และวิตรา จักร์แกว้ (2557) ที่ศกึษาสว่นประสมการตลาดที่มผีลตอ่ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอ่าเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการ

ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสองพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  การศึกษาระดับปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท  โดยปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด และด้านราคา เป็น 2 ปัจจัยแรกที่มผีลตอ่การซื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง 

วิธีการศกึษา  

1.ขอบเขตการศึกษา เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อ

กระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ คุณภาพของวัสดุ คุณภาพของ

ชิ้นงาน วัสดุเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม คุณสมบัตติรงตามความตอ้งการ มเีอกลักษณ์เฉพาะ การออกแบบลวดลายท่ีทันสมัย  

สีสัน สวยงาม และสร้างสรรค์พร้อมมีฟังก์ช่ันการใช้งานท่ีดี 2) ด้านราคา (Price)  ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับตรายี่ห้อ ราคา

ไม่แพงจนเกินไป คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพของกระเป๋า  มีหลายระดับราคาตามประเภทของกระเป๋า สามารถช่าระค่า

กระเป๋าด้วยบัตรเครดิตได้ และการให้ส่วนลดพเิศษส่าหรับสมาชิก 3) ด้านการจัดจ่าหน่าย (Place) ได้แก่ ท่าเลท่ีต้ังสะดวก

ในการเดินทาง และเข้าถึง  ท่าเลท่ีต้ังอยูใ่กล้แหลง่ชุมชน มีสถานที่จอดรถเพียงพอ และปลอดภัย สถานท่ีต้ังอยูใ่นหรือนอก
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ห้างสรรพสินค้า ลักษณะของร้าน มีสาขาจ่านวนมาก มีช่องทางในการซื้อขายออนไลน์  และรูปแบบและสไตล์ของร้าน

สวยงาม น่าสนใจการจัดแสดงกระเป๋ามีความน่าสนใจ  4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ได้แก่ มีการโฆษณา

ผ่านทางสื่อตา่งๆ ท่ีหลากหลาย  มกีารแจ้งข่าวสาร ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของทางร้านอย่างสม่่าเสมอ มบัีตรส่วนลดและมี

บัตรสมาชกิเพื่อรับสิทธิพเิศษต่างๆ  มพีนักงานแนะน่าผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุน่  จัดโปรโมชั่นตามเทศกาลต่างๆ และมีการท่า

กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อการรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม 

 2.ขั้นตอนการศึกษา ขั้นตอนการศึกษาเร่ิมต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยการศึกษาธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทบทวนแนวคิดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถาม  

และท่าการเก็บรวบรวมข้อมูล จ่านวน 200 ชุด แล้วข้อมูลถูกน่ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

และค่าเฉลี่ย และสถิติเชงิอนุมาน ได้แก่ t-Test, F-Test ด้วย One-way Anova เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งทางสถิติ 

ผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปผลการศกึษาได้ดังต่อไปนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 66.00 มีสถานภาพโสด การศกึษาอยู่ในระดับปริญญา

ตรี มีอาชพีพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนระหว่าง 20,001-30,000 บาท  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อกระเป๋าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ แบรนด์ FRIETAG รองลงมาคือ 

Rubber killer และ Kankan  โดยส่วนใหญ่เลอืกซือ้กระเป๋าแบบคล้องไหล ่หรือ สะพายไหล่ (Shoulder bag) กระเป๋าสะพาย 

(Hobo bag) รองลงมาคือ กระเป๋าเป้ หรือ สะพายหลัง (Backpack bag) และกระเป๋าถือ (Hand bag) กระเป๋าสตางค์ 

(Money bag)  โดยผู้ตอบแบบสอบถามเคยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมราคาสูงท่ีสุดอยู่ท่ี ราคา 

9,001-11,000 บาท มากที่สุดและราคาต่่าท่ีสุดอยู่ท่ีไม่เกิน 3,000 บาท โดยในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาผู้ตอบแบบสอบถามจะซือ้

กระเป๋าจ่านวน 2-3ใบ โดยส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน ์เฟสบุ๊ก ทวิสเตอร์   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เรียงล่าดับตามค่าเฉลี่ยการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้ดังนี้  มีการโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆ ท่ีหลากหลาย เช่น วิทยุ 

ใบปลิว  นิตยสาร หนังสอืพิมพแ์ละสื่อออนไลนต์า่งๆ  มีผลตอ่การตัดสนิใจในระดับมาก  รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับ

ตรายี่ห้อ เป็นร้านแบบ Stand Alone อยู่ภายนอกห้างสรรพสินค้ารูปแบบและสไตล์ของร้านสวยงาม น่าสนใจใช้วัสดุท่ี

แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานนาน ไม่ใช้วัสดุท่ีมาจากสัตว์มีการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของทางร้านอย่าง

สม่่าเสมอ สามารถช่าระค่ากระเป๋าด้วยบัตรเครดิตได้ มีหลายระดับราคาตามประเภทของกระเป๋าการให้ส่วนลดพิเศษ

ส่าหรับสมาชิก รา้นจัดจ่าหนา่ยมสีถานท่ีจอดรถเพียงพอ และปลอดภัย มีบัตรสมาชิก เพ่ือรับส่วนลดพิเศษ หรอืของก่านัล

ในแต่ละช่วงฤดูกาล มีพนักงานแนะน่าผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่น จัดโปรโมชั่นตามเทศกาลต่างๆ มีบัตรส่วนลดแจกให้ลูกค้า 

ร้านจัดจ่าหนา่ยอยู่ในห้างสรรพสินค้าการจัดแสดง (Display) กระเป๋ามีความนา่สนใจ มีการตัดเย็บที่พิถีพถิัน ราคาไม่แพง

จนเกิ น ไป ท่ าเล ท่ีตั้ งของร้านจัดจ่ าหน่ ายสะดวกในการเดินทางคุ้ มค่ า เมื่ อ เที ยบกับคุณ ภาพของกระเป๋ า  

ร้านจัดจ่าหน่ายอยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีสาขาจ่านวนมาก มีการออกแบบท่ีโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะ ใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ลดขยะแก่โลก ไม่ผ่านการฟอกด้วยสารเคมีท่ีเป็นอันตราย มีการท่ากิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อการรณรงค์รัก
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สิ่งแวดล้อม มีการออกแบบลวดลายท่ีทันสมัย สีสัน สวยงาม มีช่องทางในการซื้อขายออนไลน์ อาทิเช่น E- Commerce 

ของร้านค้า/แบรนด์ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ มีฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีดีและการออกแบบเน้นความคิดสร้างสรรค์ 

ตามล่าดับ มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลางในทุกปัจจัยย่อย   

เมื่อวิเคราะห์จ าแนกตามเพศสามารถแสดงผลได้ดังต่อไปนี้  

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ

เพศชายท่ีมีผลมากกว่าการซื้อของเพศหญิง ได้แก่ ใช้วัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานนาน มีการตัดเย็บท่ีพิถีพิถัน  

ใชว้ัสดุท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มลดขยะแก่โลก  ไมใ่ชว้ัสดุท่ีมาจากสัตว ์มีคุณสมบัติตรงตามความตอ้งการ มีการออกแบบ

ท่ีโดดเด่นมเีอกลักษณ์เฉพาะ  มีการออกแบบลวดลายท่ีทันสมัย สีสัน สวยงาม  และการออกแบบเนน้ความคิดสร้างสรรค์   

ด้านราคา ปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเพศ

ชายท่ีมีผลมากกว่าการซื้อของเพศหญิง ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับตรายี่ห้อ  และมีหลายระดับราคาตามประเภทของ

กระเป๋า  

ด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยท่ีมีผลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามในการซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ของเพศชายท่ีมีผลมากกว่าการซื้อของเพศหญิง ได้แก่  เป็นร้านแบบ Stand Alone อยู่ภายนอกห้างสรรพสินค้า   

และการจัดแสดง (Display) กระเป๋ามคีวามนา่สนใจ  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมของเพศชายท่ีมีผลมากกว่าการซื้อของเพศหญิง ได้แก่  มีบัตรส่วนลดแจกให้ลูกค้า มีบัตรสมาชิก  

เพื่อรับส่วนลดพิเศษ หรือของก่านัลในแตล่ะชว่งฤดูกาล และจัดโปรโมช่ันตามเทศกาลตา่งๆ  

 

วิเคราะห์จ าแนกตามจ านวนกระเป๋าที่เคยซื้อในระยะเวลา 2 ป ี

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จ่านวน 2-3 ใบ มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีซือ้กระเป๋า 1 ใบและ 4 ใบขึน้ไป ได้แก่  ใชว้ัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน อายุการใช้

งานนาน  มีการตัดเย็บท่ีพถิีพถิัน  ใชว้ัสดุท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มลดขยะแก่โลก  ไม่ใชว้ัสดุท่ีมาจากสัตว์  ไมผ่่านการฟอก

ด้วยสารเคมี ท่ีเป็นอันตราย  มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ  มีการออกแบบท่ีโดดเด่นมีเอกลักษณ์ เฉพาะ    

มกีารออกแบบลวดลายท่ีทันสมัย สีสัน สวยงาม การออกแบบเนน้ความคิดสร้างสรรค์  และ มีฟังก์ช่ันการใชง้านท่ีดี 

ด้านราคา ปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ่านวน  

2-3 ใบ มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีซื้อกระเป๋า 1 ใบและ 4 ใบขึ้นไป ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับตรายี่ห้อ  ราคาไม่แพง

จนเกินไป คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพของกระเป๋า  มีหลายระดับราคาตามประเภทของกระเป๋า สามารถช่าระค่ากระเป๋า

ด้วยบัตรเครดิตได้ และการให้ส่วนลดพิเศษส่าหรับสมาชิก  

ด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยท่ีมีผลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามในการซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

จ่านวน 2-3 ใบ มากกวา่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อกระเป๋า 1 ใบและ 4 ใบขึน้ไป ได้แก่ ท่าเลท่ีต้ังของร้านจัดจ่าหน่ายสะดวก

ในการเดินทาง ร้านจัดจ่าหน่ายอยู่ ใกล้แหล่งชุมชน  ร้านจัดจ่าหน่ายมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ และปลอดภัย   

ร้านจัดจ่าหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้า  เป็นร้านแบบ Stand Alone อยู่ภายนอกห้างสรรพสินค้า มีสาขาจ่านวนมาก  
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มีช่องทางในการซื้อขายออนไลน์ และรูปแบบและสไตล์ของร้านสวยงาม น่าสนใจ และการจัดแสดง (Display) กระเป๋ามี

ความนา่สนใจ  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม จ่านวน 2-3 ใบ มากกวา่ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีซื้อกระเป๋า 1 ใบและ 4 ใบขึ้นไป ได้แก่ มีการโฆษณาผ่านทาง

สื่อต่างๆท่ีหลากหลาย เช่น วิทยุ ใบปลิว  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ  มีการแจ้งข่าวสาร ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ของทางร้านอย่างสม่่าเสมอ มีบัตรส่วนลดแจกให้ลูกค้า มีบัตรสมาชิก เพื่อรับส่วนลดพเิศษ หรือของก่านัล

ในแต่ละช่วงฤดูกาล มีพนักงานแนะน่าผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่น และจัดโปรโมชั่นตามเทศกาลต่างๆ มีการท่ากิจกรรมเพื่อ

สังคมเพื่อการรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม 

อภิปรายผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด การศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  และมีรายได้ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของสุวติรา จักร์แก้ว (2557) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  การศกึษาระดับปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท  เช่นกัน แต่ไม่สอดคล้องในด้าน

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งการศึกษาของสุวติรา จักรแ์ก้ว (2557) พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และไม่สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของนพเก้า พงษ์อมรพรหม (2553) พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงเช่นกัน ซึ่งสาเหตุท่ีไม่

สอดคล้องอาจเป็นเพราะตัวผลิตภัณฑ์กระเป๋าท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซือ้อาจมีแนวโน้ม

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ชาย  

ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซือ้

กระเป๋าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ แบรนด์ FRIETAG รองลงมาคือ Rubber killer และ Kankan  เลือกซื้อกระเป๋า

ประเภทคล้องไหล่ หรือ สะพายไหล่ (Shoulder bag) กระเป๋าสะพาย (Hobo bag) โดยราคาสูงท่ีสุดอยู่ท่ีเคยซื้อคือ 9,001- 

11,000 บาท และราคาต่่าท่ีสุดท่ีเคยซื้ออยู่ท่ีไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม จ่านวน 2-3ใบ โดยรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระเป๋าจากสื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก ทวิสเตอร์ เป็นต้น  

ไมส่อดคล้องกับผลการศกึษาของกมล โสระเวช (2557) ท่ีศึกษาถึงปัจจัยค่านิยมและส่วนประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลต่อ

พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิงวัยท่างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่จะซื้อกระเป๋าเฉลี่ยต่อคร้ังประมาณ 20,001-40,000 บาท ซึ่งอาจเป็นเพราะระดับราคากระเป๋าแบรนด์เนมเพื่อ

สิ่วแวดลอ้มท่ีกลุม่ผู้ตอบแบบสอบถามหลักเลอืกซือ้น้ัน มีความแตกต่างในเร่ืองระดับราคา  

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส่าคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง เรียงล่าดับความส่าคัญ ดังนี้ คือด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านการจัดจ่าหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์ ตามล่าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
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สุวิตรา จักร์แก้ว (2557) ท่ีพบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา เป็น 2 ปัจจัยแรกท่ีมีผลต่อการซื้อ

กระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศเชน่กัน  

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าเฉลี่ยการมีผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยดา้นผลิตภัณฑ์ท่ีมผีลตอ่การตัดสินใจซือ้กระเป๋าแบรนด์เนม

ท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มในระดับปานกลางเรียงล่าดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การใชว้ัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน อายุการใชง้านนาน

และไมใ่ชว้ัสดุท่ีมาจากสัตว์ (มคี่าเฉลี่ยเท่ากัน) รองลงมาคือ  มกีารตัดเย็บท่ีพิถีพิถัน  มีการออกแบบท่ีโดดเด่นมเีอกลักษณ์

เฉพาะ ใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดขยะแก่โลก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน) ไม่ผ่านการฟอกด้วยสารเคมีท่ีเป็นอันตราย มี

การออกแบบลวดลายท่ีทันสมัย สีสัน สวยงาม มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ มีฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีดี  และการ

ออกแบบเนน้ความคิดสร้างสรรค์ ตามล่าดับ ไมส่อดคล้องกับผลการศกึษาของสุวติรา จักร์แกว้ (2557) ที่พบวา่ปัจจัยดา้น

ผลิตภัณฑ ์ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส่าคัญโดยรวมมีคา่เฉลี่ยในระดับมากโดยให้ความส่าคัญท่ีมีคา่เฉลี่ยอันดับแรก คือ 

สินค้าเป็นของแท้ 100% รองลงมา คือ สินค้ามีรูปแบบสวยงาม และสินค้ามคีุณภาพดตีรงตามท่ีโฆษณาไว ้ตามล่าดับ และ

ยังสอดคล้องกับการศึกษาของนพเก้า พงษ์อมรพรหม (2553) ที่ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใน 

จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม ได้แก่ คุณภาพและความทนทานของกระเป๋า 

เชน่กัน   

ด้านราคา ปัจจัยดา้นราคามีผลตอ่การตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยการมีผล

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล่าดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับตรายี่ห้อ รองลงมาคือ มีหลายระดับ

ราคาตามประเภทของกระเป๋าและสามารถช่าระค่ากระเป๋าด้วยบัตรเครดิตได้ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน) การให้ส่วนลดพิเศษ

ส่าหรับสมาชิก ราคาไมแ่พงจนเกินไป และคุ้มคา่เม่ือเทียบกับคุณภาพของกระเป๋า ตามล่าดับ 

ด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการจัดจ่าหน่ายมีผลต่อการเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยการมผีลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยยอ่ยดา้นการจัดจ่าหน่ายท่ีมีผลต่อการซื้อกระเป๋าแบ

รนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง เรียง ล่าดับตามค่าเฉลี่ยได้แก่ เป็นร้านแบบ Stand Alone  

อยู่ภายนอกห้างสรรพสินค้า  รองลงมาคือ รูปแบบและสไตล์ของร้านสวยงาม น่าสนใจ ร้านจัดจ่าหน่ายมีสถานท่ีจอดรถ

เพียงพอ และปลอดภัย ร้านจัดจ่าหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าและการจัดแสดง (Display) กระเป๋ามีความน่าสนใจ 

(มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน)  ท่าเลท่ีตั้งของร้านจัดจ่าหน่ายสะดวกในการเดินทาง ร้านจัดจ่าหน่ายอยู่ ใกล้แหล่งชุมชน   

มีสาขาจ่านวนมาก และมีช่องทางในการซื้อขายออนไลน์ อาทิเช่น E- Commerce ของร้านค้า /แบรนด์ ตามล่าดับ  

ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนพเก้า พงษ์อมรพรหม (2553) และกมล โสระเวช (2557) ที่พบว่าส่วนใหญ่จะเลือก

ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจากร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า แต่ในขณะท่ีการศึกษาคร้ังนี้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กระเป๋าแบรนด์เนมของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เป็นร้านแบบ Stand Alone ท่ีต้ังอยู่ภายนอกห้างสรรพสนิค้า ซึ่งอาจเป็น

เพราะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนละกลุ่มกัน  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้มค่าเฉลี่ยการมผีลโดยรวมในระดับปานกลาง โดยปัจจัยยอ่ยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมผีลตอ่การซื้อกระเป๋า        
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แบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมอยูใ่นระดับมากได้แก่ มกีารโฆษณาผ่านทางสื่อตา่งๆ ท่ีหลากหลาย เช่น วิทยุ ใบปลิว  

นติยสาร  หนังสอืพิมพแ์ละสื่อออนไลน์ต่างๆ ไมส่อดคล้องกับผลการศกึษาของกมล โสระเวช (2557)ท่ีศึกษาปัจจัยค่านยิม

และส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลตอ่พฤตกิรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิงวัยท่างานในเขต

กรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนใหญ่เพศหญิงให้ความส่าคัญด้านการจัดโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้เกิดการ

ตัดสินใจซื้อมากที่สุด ในขณะท่ีการศึกษาคร้ังนี้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชายได้ให้ความส่าคัญในด้านมีการโฆษณา

ผ่านทางสื่อต่างๆ ท่ีหลากหลายแทน ซึ่งอาจเป็นเพราะเพศชายอาจไม่ค่อยได้ติดตามในเร่ืองกระเป๋าจึงท่าให้ไม่รู้ถึง

แหลง่ข้อมลูตา่งๆ ในการประกอบการตัดสนิใจ  

ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน

ครัง้นี้มีขอ้เสนอแนะส่าหรับผู้จัดจ่าหน่ายกระเป๋าท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม มีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อมนัน้ควรเป็นกลุ่มลูกค้าเพศชาย สถานภาพ

โสด  การศึกษาในระดับปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัท  รายได้ 20,000-30,000 บาท เนื่องจากพบว่า กลุ่มดังกล่าว

เป็นกลุ่มท่ีซือ้กระเป๋าท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มมากที่สุด   

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจ่าหน่ายควรมีกระเป๋าประเภทคล้องไหล่ หรือสะพายไหล่ (Shoulder bag) และกระเป๋า

สะพาย (Hobo bag) 2 ประเภทหลักมากท่ีสุดในกลุ่มกระเป๋าท้ังหมด  เนื่องจากเป็นประเภทกระเป๋าท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม

ให้ความสนใจและซื้อมากท่ีสุด โดยมีให้เลือกหลากหลายรุ่น หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสี   โดยในการน่าสินค้า

กระเป๋าเข้ามาจ่าหน่ายในร้านของตนสิ่งแรกท่ีผู้จัดจ่าหน่ายควรให้ความส่าคัญ คือ กระเป๋าต้องมีการใช้วัสดุท่ีแข็งแรง

ทนทาน เพื่อสะท้อนถึงอายุการใช้งานท่ีนาน  โดยใส่ใจในรายละเอียดการตัดเย็บท่ีพิถีพิถัน  ท้ังนี้ผู้จัดจ่าหน่ายไม่ควรน่า

กระเป๋าท่ีมีวัสดุท่ีท่าจากสัตว์มาจ่าหน่ายในร้าน แต่ควรเลือกกระเป๋าท่ีใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และควรท่าป้าย

ประกาศไว้ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้า ว่า “กระเป๋าทุกใบของทางร้านไม่ใช้วัสดุท่ีมาจากสัตว์แต่เลือกใช้วัสดุท่ีเป็นมิตร

ตอ่สิ่งแวดล้อม” 

ด้านราคา  ในการจัดหากระเป๋าเข้ามาจ่าหน่ายในร้านนัน้ควรมีราคาไมเ่กิน 11,000 บาท แต่ก็ควรท่ีจะมกีระเป๋า

ราคาไมเ่กิน 3,000 บาทไวจ้่าหนา่ยด้วย  โดยการก่าหนดราคาขายกระเป๋าแต่ละรุน่ หรอืแตล่ะรูปแบบนัน้ควรพิจารณาถึง

ตรายี่ห้อเป็นหลักรวมถึงพิจารณาถึงราคาในท้องตลาดร่วมด้วย  และทั้งนี้ผู้จัดจ่าหน่ายควรมีกระเป๋าท่ีหลากหลายระดับ

ราคาให้เลอืกตามประเภทของกระเป๋า  

 ด้านการจัดจ าหน่าย ส่าหรับผู้ประกอบการใหม่ ในการท่ีจะเปิดร้านจ่าหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมนั้นควรเป็นร้านแบบ Stand Alone ท่ีอยู่ภายนอกห้างสรรพสินค้า ควรมีการออกแบบร้านให้มีความน่าสนใจ  

มสีไตล์ รูปแบบท่ีโดดเด่นแตกต่างจากร้านท่ัวไปเพื่อสร้างการจดจ่ามากยิ่งขึ้น และควรมีการออกแบบการจัดวางกระเป๋า

ให้มีความโดดเด่นนา่สนใจ เชน่ การใชตู้โ้ชว์ ที่มีการตกแต่งด้วยไฟ  การมีชัน้ระดับแสดงสินค้าในระดับท่ีมองเห็นได้ชัดเจน 

หรือการมตีูท่ี้สามารถหมุนหรือการน่าเสนอกระเป๋าได้โดดเด่นมากขึ้น  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ในการท่ีจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านจ่าหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมรวมถึง กระเป๋ารุ่นใหม่ๆ  ให้กับกลุ่มลูกค้าได้รับรู้มากขึน้นัน้ควรใชส้ื่อท่ีหลากหลาย เช่น วทิยุ ใบปลิว นติยสาร 
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หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ ท้ัง Facebook และ Instagram เป็นต้น  ทางผู้จัดจ่าหน่ายควรท่ีจะมีการจัดท่าบัตร

สมาชิกเพ่ือมอบส่วนลดให้แก่ลูกค้า หรือการแจกของก่านัลพเิศษในแต่ละชว่งเทศกาลส่าคัญต่างๆ อาทิเช่น ปีใหม ่วันเกิด

ลูกค้า เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะการตลาดเฉพาะกลุ่ม 

 กลุ่มลูกค้าเพศชาย ในการท่าการตลาดส่าหรับกลุ่มลูกค้าเพศชายนั้นผู้จัดจ่าหน่ายควรเลือกกระเป๋าท่ีตรงกับ

ความตอ้งการของกลุ่มลูกค้าเพศชาย โดยตอ้งเป็นกระเป๋าท่ีใช้วัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน เพื่ออายุการใช้งานนาน มีการตัดเย็บ

ท่ีพิถีพิถัน เน้นการออกแบบท่ีสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เฉพาะมีรูปแบบ ลวดลายท่ีทันสมัย และท่ีส่าคัญต้องเป็นกระเป๋าท่ี

ใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้วัสดุท่ีมาจากสัตว์ และควรท่ีจะมีรูปแบบกระเป๋าท่ีหลากหลาย ท้ังระดับราคา  

และเหมาะสมกับตรายี่ห้อ   

ควรท่ีจะมีสถานท่ีตั้งอยู่ในศูนย์การค้าแต่เป็นภายนอกห้างสรรพสินค้า และเน้นการจัดแสดงกระเป๋าให้น่าสนใจ 

เหมาะสมกับกลุม่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น  และควรท่ีจะมีบัตรสมาชิกเพื่อให้สว่นลดพเิศษแก่ลูกค้าท่ัวไป หรือม ีของก่านัลในแต่ละ

ชว่งฤดูกาลแจกให้กับลูกค้า 

 กลุ่มลูกค้าเพศหญิง ในการท่าการตลาดส่าหรับกลุ่มลูกค้าเพศหญิงนัน้ผู้จัดจ่าหนา่ยควรเนน้กระเป๋าท่ีมีฟังก์ช่ัน

การใช้งานท่ีดี มีการตัดเย็บท่ีพิถีพิถัน มีบริการช่าระด้วยบัตรเครดิตได้ มีบัตรสมาชิกท่ีมอบสิทธิพิเศษต่างๆ  เช่น ส่วนลด 

10%  โดยการตกแตง่ร้านควรเป็นร้านท่ีมีรูปแบบและสไตลท่ี์สวยงาม นา่สนใจ เนน้การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ท่ีหลากหลาย 

เชน่ วิทยุ ใบปลิว  นติยสาร  หนังสอืพิมพแ์ละสื่อออนไลนต์า่งๆ 

กลุ่มที่ซื้อกระเป๋าไม่เกิน 3 ใบต่อ 2 ปี  ในการท่าการตลาดส่าหรับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อกระเป๋าไมเ่กิน 3 ใบตอ่ 2 ปี

นี้ควรคัดเลือกกระเป๋าท่ีใช้วัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน เพื่ออายุการใช้งานนาน มีการก่าหนดราคาให้เหมาะสมกับตรายี่ห้อ  

เน้นการตกแต่งร้านท่ีมีรูปแบบและสไตล์ท่ีสวยงาม น่าสนใจ มีการท่าการตลาดทางตรงกับกลุ่มลูกค้าอย่างสม่่าเสมอ  

โดยการแจ้งข้อมูลขา่วสารต่างๆ พรอ้มมบัีตรสมาชิก เพ่ือรับส่วนลดพิเศษ หรอืของก่านัลในแต่ละช่วงฤดูกาล 

กลุ่มที่ซื้อกระเป๋า 4 ใบขึ้นไปต่อ 2 ปี  ในการท่าการตลาดส่าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีซื้อกระเป๋า 4 ใบต่อ 2 ปี ควร

เน้นการสื่อสารในด้านกระเป๋าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ใช้วัสดุท่ีมาจากสัตว์ พร้อมท้ังมีบริการช่าระด้วยบัตรเครดิต   

โดยร้านค้าควรจะอยูใ่นศูนย์การค้าแตเ่ป็นภายนอกห้างสรรพสินค้า และมีการท่าการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย 

ท้ังสื่อ วทิยุ ใบปลิว  นติยสาร  หนังสอืพิมพแ์ละสื่อออนไลนต์า่งๆ 
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