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13530297: สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง : การสรางตราสินคารานกระเปาหนัง “the NEEDle leather handcraft” 
 

จุลนิพนธฉบับน้ีเปนการศึกษาเพื่อสรางตราสินคาใหกับรานกระเปาหนัง “the NEEDle 
leather handcraft” ซึ่งเปนผลิตภัณฑกระเปาหนังกลับคุณภาพดีทําดวยมือทุกข้ันตอนและเปน
ผลิตภัณฑของผูจัดทํา และเปนแบรนดใหมในตลาดยังไมมีการทําการสื่อสารการตลาดใดๆ โดย
การศึกษาวิธีการสรางตราสินคา พฤติกรรมผูบริโภค การออกแบบ รวมไปถึงการทําวิจัยตางๆ เพื่อ
นํามาวางแผนสรางในการตราสินคา  

โดยเริ่มจากการศึกษาตัวผลิตภัณฑทุกดาน ไมวาจะเปนทางดานการออกแบบ 
กลุมเปาหมาย ราคา และนําเอาผลิตภัณฑกระเปาหนังกลับ ตราthe NEEDle leather handcraft 
ไปทําการวิจัยเชิงปริมาณโดยการตอบแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายจํานวน 100 คน และการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการทําการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) กับกลุมเปาหมายจํานวน 7 คน เพื่อ
ทราบถึงความคิดเห็นของผูบริโภคกลุมเปาหมายอยางชัดเจน จากน้ันนําเอาผลจากทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพมาวิเคราะห เพื่อนํามาปรับปรุงใหออกมาเปนตราสินคาที่มีรูปแบบ 
รูปลักษณเเละคุณภาพที่ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด  

ผลการดําเนินงานทั้งหมด ทําใหทราบวาผลิตภัณฑกระเปาหนังกลับ ตราthe NEEDle 
leather handcraft คอนขางเปนที่สนใจของกลุมเปาหมาย ในดานคุณภาพของหนัง และการทําดวย
มือ แตยังไมเปนที่รูจักและไววางใจสําหรับผูบริโภค เน่ืองจากเปนแบรนดใหมในตลาดและยังไมมีการ
สื่อสารการตลาด ฉะน้ันจึงตองทําการศึกษาวิธีการสรางตราสินคาทั้งหมด เพื่อสรางตราสินคาใหม 
โดยการสื่อสารการตลาดที่จะสามารถทําใหผูบริโภคสนใจสินคา โดยอยูภายใตแนวคิดที่เปนจุดขาย 
คือ ความเปนแฮนดเมดที่สามารถปรับใหเขากับไลฟสไตลของผูบริโภคได และแนวคิดที่ใชสื่อสารกับ
ผูบริโภคคือ "เคียงขางคุณทุกอารมณ" 

 โดยใชสื่อและชองทางตางๆ ที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากที่สุด ซึ่งทําใหไดผล
งานสรางสรรคสื่อโฆษณาใหกับผลิตภัณฑกระเปาหนังกลับ ตราthe NEEDle leather handcraft มี
การออกแบบโลโก บรรจุภัณฑ นามบัตร สื่อสิ่งพิมพ สื่อนอกบาน วีดีโอคลิป แอปพลิเคชัน และปาย
บิลบอรด 
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กิตตกิรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะความกรุณาจากอาจารยชาญวุฒิ ลือชัยสิทธ์ิ ที่

รับเปนอาจารยที่ปรึกษาและคอยชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนํา ช้ีแนวทางการทํางานและใหกําลังใจ

ตลอดระยะเวลาในการดําเนินโครงการจุลนิพนธ จึงทําใหผานมาไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจโครงการจุลนิพนธในกลุม AD 1 ทุกทาน ไดแก 

อาจารยนฤชร สังฃจันทร อาจารยชาญวุฒิ ลือชัยสิทธ์ิ อาจารยสันติ ทับทิมทอง อาจารยพรชัย แสน

ชัยชนะ และอาจารยจิณตวัตน พรสุขสวัสด์ิ ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ชวยแนะความคิดใหสามารถ

แกไขจุดบกพรองได จึงทําใหจุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ทุกทาน ที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชา ความรู และประสบการณในการศึกษาตลอดจนการใช

ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย จนทําใหศิษยคนน้ีประสบความสําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยใหความชวยเหลือ แลกเปลี่ยนความรูและความคิดใน

การทําจุลนิพนธครั้งน้ี 

และสุดทายขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ที่มอบความรัก กําลังใจ ความเอาใจใส

และสนับสนุนการศึกษา จนทําใหประสบความสําเร็จในวันน้ี 
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สารบัญ 
หนา 

บทคัดยอ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทนํา     1 
 ที่มาและความสําคัญของปญหา             1 
 วัตถุประสงค             2 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ     2 
 แผนการดําเนินงาน     3 
 ผลที่คาดวาจะไดรับ     3 
 นิยามศัพท     4 
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ     5 
 แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ     5 
 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภค     7 
 แนวคิดที่เกี่ยวของกับการสรางตราสินคา     9 
 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด   18 
 บทความเกี่ยวกับการซื้อสินคาออนไลนผานทางโซเชียลมีเดีย   22 
บทที่ 3 การเก็บขอมูล   24 
 รูปแบบการวิจัย   24 
 การเก็บรวบรวมขอมูล   24 
 กลุมประชากร   24 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   25
 การนําเสนอขอมูล   25 
บทที่ 4 ผลการศึกษา   26 
 การวิจัยเชิงปริมาณ   26 
 วิเคราะหผลการวิจัยเชิงปริมาณ   37 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ   38 
 วิเคราะหผลการวิจัยเชิงคุณภาพ   40
บทที่ 5 กลยุทธการสื่อสารและการผลิตช้ินงาน   42 
 กระบวนการสรางแบรนด   43 
 การวางแผนการสื่อสารการตลาด   49 
บทที่ 6 สรุป   73 
บรรณานุกรม   74 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม   78 
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สารบัญตาราง 
ตาราง                               หนา 
1-1 ข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน     3 
4-1 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามอายุ   27 
4-2 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามอาชีพ   27 
4-3 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามรายไดตอเดือน   27 
4-4 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามระดับการศึกษา   28 
4-5 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามสถานภาพสมรส   28 
4-6 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามจํานวนบุตร   28 
4-7 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามลักษณะที่อยูอาศัย   29 
4-8 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามงานอดิเรก   29 
4-9 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามจํานวนกระเปา   30 
4-10 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามขนาดของกระเปา   30 
4-11 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามทรงกระเปา   30 
4-12 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามความจําเปนของแบรนดเนม   30 
4-13 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามความถ่ีเฉลี่ยในการซื้อกระเปา   31 
4-14 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามราคาเฉลี่ยกระเปาที่ซื้อ   31 
4-15 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามเหตุผลที่ซื้อกระเปาใบใหม   31 
4-16 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตาม Product Concept ที่สนใจ   32 
4-17 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามปญหาในการเลือกซื้อกระเปา   32 
4-18 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามการใชกระเปาหนัง   32 
4-19 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามความรูสึกตอกระเปาแฮนดเมด   33 
4-20 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามบริการใดควบคูกับการขาย   33 
4-21 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามการสงเสริมการตลาด   33 
4-22 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามการใชงานอินเทอรเน็ต   33 
4-23 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามการใชสื่อสังคมออนไลน   34 
4-24 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามชองทางการใชงานอินเทอรเน็ต   34 
4-25 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามแอปพลิเคชันที่ใชเปนประจํา   34 
4-26 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามเว็บไซตที่เขาใชเปนประจํา   35 
4-27 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามการซื้อสินคาออนไลน   35 
4-28 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ   36 
4-29 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความนาเช่ือถือ   36 
4-30 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามชองทางการชําระเงินที่สะดวก   36 
5-1    เปรียบเทียบ SWOTs   44 
5-2 แผนกิจกรรม   72 
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สารบัญภาพ 
ภาพ                               หนา 
5-1 ตําแหนงตราสินคา   45 
5-2 การออกแบบเอกลักษณตราสินคารานกระเปาหนัง "the NEEDle leather handcraft"   56 
5-3 บรรจุภัณฑ (1)   47 
5-4 บรรจุภัณฑ (2)   48 
5-5 ตัวอยางปายโฆษณาขนาดใหญ (1)   50 
5-6 ตัวอยางปายโฆษณาขนาดใหญ (2)   51 
5-7 ตัวอยางปายโฆษณาขนาดใหญ (3)   52 
5-8 ตัวอยางสื่อสิ่งพิมพในนิตยสาร (1)   53 
5-9 ตัวอยางสื่อสิ่งพิมพในนิตยสาร (2)   54 
5-10 ตัวอยางสื่อสิ่งพิมพในนิตยสาร (3)   55 
5-11 ตัวอยางสื่อสิ่งพิมพในนิตยสาร (4)   56 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

เครื่องแตงกายเปนหน่ึงในปจจัยสี่ที่มีความสําคัญตอมนุษยมาต้ังแตสมัยอดีตจนถึง
ปจจุบัน นอกจากเสื้อผาแลวองคประกอบที่ขาดไมไดก็คือกระเปา ในสมัยกอนกระเปาไดถูกผลิตข้ึน
เพียงเพื่อใชใสสิ่งของสําหรับพกพาเทาน้ัน ซึ่งถือเปนประโยชนหลักของกระเปา ตอมาไดมีการคํานึงถึง
ความสวยงามของกระเปามากข้ึน ในศตวรรษที่ 16 ชวงศตวรรษน้ีไดเริ่มมีการนําหนังสัตวเขามาใช ซึ่ง
ก็เริ่มมีการตัดเย็บหนังสัตวเปนกระเปาหนังสัตว  

ในปจจุบันหนังที่นํามาใชทํากระเปาหรือรองเทามีอยูหลายชนิด แตที่นิยมนํามาใชกัน
อยางแพรหลายจะมีอยู 4 ชนิดดังน้ี Full Grain, Embossed, Nubuck และ Suede ซึ่งหนังชนิด 
Full Grain เปนหนังที่ไมมีการปรับแตงผิวมากนัก ทําใหเห็นลายธรรมชาติของหนังไดอยาง
ชัดเจน Embossed คือหนังที่ผานการตกแตงผิวหนัง โดยการเจียรผิวหนังใหเรียบแลวอัดลายเปนลาย
ตางๆ เชน ลายหนังจระเข และลายหนังชาง เปนตน Nubuck คือหนังที่ผานการเจียรผิวหนังจนเปน
ขนเนียนละเอียด โดยมากจะทําจากหนังที่มีคุณภาพดี และ Suede หรือที่รูจักกันดีในช่ือหนัง
กลับ เปนหนังที่ไดจากการผาหนังออกจากหนังที่ผิวเรียบๆจนเห็นมีลักษณะเปนขนๆ โดยหนังที่ทาง
รานกระเปาหนัง the NEEDle Leather Handcraft เลือกมาทําเปนกระเปาแฮนดเมดก็คือ Suede 
หรือหนังกลับ เน่ืองจากตลาดของกระเปาหนังแฮนดเมดสวนใหญแลวจะใชเปนหนังฟอกฝาด ไมคอย
มีคนใชหนังกลับ และเจาของแบรนดก็ชอบหนังกลับเปนการสวนตัวอยูแลว โดยการออกแบบกระเปา
ของรานกระเปาหนัง the NEEDle Leather Handcraft ก็จะเปนรูปแบบที่เหมาะสําหรับหนังกลับ  

การออกแบบและแฟช่ันเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอชีวิตมนุษย ย่ิงสมัยปจจุบันแลวแฟช่ัน
ไดกลายเปนสิ่งที่บงบอกถึงรสนิยมและบุคลิกภาพของแตละคน ดังน้ันกระเปาไมไดเปนเพียงแคที่ใส
สิ่งของธรรมดาอีกตอไป แตยังเปนเครื่องบงบอกถึงสไตลการแตงตัวรวมไปถึงบุคลิกภาพ สําหรับ
แฟช่ันของกระเปาไมไดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเหมือนกับแฟช่ันของเสื้อผา  จะเห็นไดวารานกระเปา
ตางๆ ที่เปนแบรนดดังยังคงความเปนเอกลักษณของแบรนดตัวเองไวเสมอ เพื่อเปนที่จดจําของ
ผูบริโภคไมใชแคโลโกเพียงอยางเดียว 

ดังน้ันโครงการจุลนิพนธครั้งน้ี ผูจัดทําจึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสรางแบรนดราน
กระเปาหนัง the NEEDle Leather Handcraft ซึ่งเปนรานกระเปาของผูจัดทําเอง โดยที่กระเปาจะ
เปนแฮนดเมดทั้งใบ ทําดวยมือทุกข้ันตอน ผูจัดทําไดเปนผูออกแบบและตัดเย็บดวยตัวเอง โดยจะเปน
รานคาทางออนไลนผานทางเฟซบุก และอินสตาแกรม สืบเน่ืองมาจากผูจัดทําเปนคนรักกระเปาหนัง
มาต้ังแตเด็ก กระเปาเกือบทุกใบของผูจัดทําเปนกระเปาหนัง แตอยางที่ทราบกันดีวากระเปาหนังย่ิง
เปนแบรนดช้ันนําดวยแลว เปนผลิตภัณฑที่คอนขางราคาสูง และบางครั้งมีฟงกช่ันไมตอบสนองตอ
ไลฟสไตลของผูจัดทํา ทําใหผูจัดทําไดคิดทํากระเปาหนังแฮนดเมดข้ึนมา เพื่อที่จะไดสไตลที่ผูจัดทํา
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ตองการรวมถึงประโยชนใชสอยที่ตอบสนองตอไลฟสไตล ดังน้ันรานของผูจัดทําจะทําการขายเปน
แบบ pre-order ในราคาทีคุ่มคา และสามารถเพิ่มสวนที่เปนประโยชนใชสอยที่เหมาะสมกับแตละคน
ได เน่ืองจากแตละคนมีไลฟสไตลที่ตางกัน การออกแบบและตัดเย็บกระเปาหนังแฮนดเมดเปนสิ่งที่
ผูจัดทํารัก จึงอยากพัฒนาตอยอดความฝน เพิ่มยอดขาย และสรางการรับรูในแบรนดใหกับ
กลุมเปาหมายโดยกวาง นอกจากน้ียังทําใหรานเปนแบรนดที่ติดตลาด มีสไตลเปนที่จดจําของผูบริโภค 
จึงไดนํามาทําเปนหัวขอจุลนิพนธครั้งน้ี 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางตราสินคา และสงเสริมภาพลักษณใหกับรานกระเปา the NEEDle Leather 
Handcraft 

2. เพื่อสรางการรับรูและความตองการซื้อสินคาใหกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 
การศึกษาเรื่องการสรางตราสินคาของรานกระเปา the NEEDle Leather Handcraft 

มุงเนนศึกษาในเรื่องของการสรางตราสินคาโดยผานการสื่อสารในรูปแบบตางๆไปยังผูบริโภค 
ทําการศึกษาขอมูลทั้งหมดของราน the NEEDle Leather Handcraft เพื่อที่จะนําเอกลักษณที่
แตกตางและเปนจุดเดนของแบรนดมาวางแนวความคิด และสื่อสารไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมาย โดย
กลุมเปาหมายที่จะทําการวิจัยน้ัน เปนกลุมผูหญิงต้ังแตวัยรุนจนถึงวัยทํางาน อายุต้ังแต 20-45 ป เปน
กลุมคนที่มีลักษณะการใชชีวิตในเมือง มีความสนใจทางดานแฟช่ัน มีสไตลและใหความสําคัญในการ
แตงตัว ใชชีวิตอยูกับอินเทอรเน็ต เฟซบุก อินสตราแกรม ใชสมารทโฟน มีรายไดต้ังแต 5,000 บาท
ข้ึนไป เห็นคุณคาในงานแฮนดเมด โดยจะใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม และทําการสํารวจกับ
กลุมเปาหมายที่กําหนดในกรุงเทพมหานคร ตามสถานศึกษา แหลงทํางานและจุดนัดพบที่เปน
ศูนยกลางการสัญจรในเมือง อยางเชน สยาม สถานีรถไฟฟาตางๆ จํานวน 100 คนโดยมีข้ันตอน
การศึกษาดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาขอมูลของแบรนด จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค 
2. ศึกษาลักษณะจุดเดนของผลิตภัณฑที่แตกตางจากคูแขง 
3. ศึกษาพฤติกรรมของกลุมผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายของสินคา 
4. กําหนดแนวความคิดในการทําการสื่อสารใหไปในทิศทางเดียวกัน 
5. วางแผนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารใหตอบสนองตอกลุมเปาหมาย 
6. สรางสรรคช้ินงาน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและรวบรวมแหลงขอมูลตางๆ เพื่อใชประกอบในการสรางสรรคการสื่อสาร
การตลาด 

2. กําหนดบุคลิกภาพของตราสินคา วางตําแหนงของตราสินคา 
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3. ทําการวิจัยและรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ โดยรูปแบบของการวิจัยเปนแบบการ
วิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

4. วิเคราะหแบบสอบถาม เลือกกลุมเปาหมาย และวางแผนการสื่อสาร 
5. กําหนดแนวความคิดรวมของงาน 
6. เลือกสื่อในการสื่อสารใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

 
ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน 
ตาราง1-1 ตารางแสดงข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน  
 

รายละเอียดกิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

เสนอหัวขอจลุนิพนธ และ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวของ  
วิเคราะหขอมูล  คนหาทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ 
ออกแบบแบบสอบถามและทํา
การวิจัยเชิงปริมาณและ
สัมภาษณเชิงลกึ 
วิเคราะหผลการวิจัยและ
รวบรวมขอมูลพรอมสรุปผล
เพื่อออกแบบแนวคิดของงาน 
วางแผนการสื่อสารการตลาด 
ออกแบบสรางสรรคสื่อ
โฆษณา 
ปรับปรุงแกไข 
สรุปผล 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาดไดอยางเหมาะสม และทําช้ินงาน
สรางสรรค 

2. ทําใหรานกระเปา the NEEDle Leather Handcraft เปนที่รูจักอยางแพรหลาย และ
ไดรับความนิยมในหมูผูบริโภคกลุมเปาหมาย ซึ่งจะเกิดผลดีตอธุรกิจตอไป 
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นิยามศัพท 
 

หนังกลับ หมายถึง หนังที่ไดจากการผาหนังออกจากหนังผิวที่เรียบๆจนเห็นมีลักษณะ
เปนขนๆ 

กระเปาแฮนดเมด หมายถึง กระเปาที่ทําดวยมือทุกข้ันตอน 
อารมณ หมายถึง อารมณในการแตงตัวของผูหญิง หรือสไลตการแตงตัว  
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บทที ่2 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 

ในการศึกษาเรื่องการสรางแบรนดรานกระเปาหนัง the NEEDle Leather Handcraft 
ผูจัดทําไดนําแนวความคิดและทฤษฎีมาเปนสวนในการวางกรอบแนวคิดและสนับสนุนเน้ือหาที่
ตองการศึกษา โดยอาศัยทฤษฎีและแนวความคิดดังน้ี 

แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภค 
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการสรางตราสินคา 
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
บทความเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย 
 

แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการใดของผูบริโภคมี 6 ข้ันตอน ดังน้ี  
1. การรับสิ่งเรา (Stimulus) หมายถึง สิ่งกระตุน หรือแรงขับ ซึ่งเปนเหตุจูงใจใหบุคคล

กระทําหรือปฏิบัติบางสิ่งบางอยาง ผูบริโภคจะไดรับสิ่งเราจากหลายๆ แหลง คือ สิ่งเราจากสังคม เกิด
จากการติดตอสังสรรคกันระหวางบุคคลซึ่งไมเกี่ยวของกับผูขายสินคา เชน การพูดคุยกับเพื่อน 
สมาชิกในครอบครัว เพื่อนรวมงานและบุคคลอื่นๆ สิ่งเราจากการโฆษณาเกิดจากผูขายสงขาวสารการ
โฆษณาผานสื่อตางๆ เพื่อจูงใจใหคนเกิดความสนใจในผลิตภัณฑและบริการที่เสนอขาย ซึ่งไมวาจะ
เปนการโฆษณา การขายโดยบุคคล หรือกิจกรรมการสงเสริมการขายทั้งหมดถือวาเปนสิ่งเราที่เกิด
จากการโฆษณา สวนสิ่งเราที่ไมใชการโฆษณา มักมาจากขาวสารจากแหลงที่เปนกลางไมลําเอียง 
เชน Consumer Reports หรือเอกสาร รายงานตางๆ ของรัฐบาลซึ่งเปนแหลงขาวที่ไดรับความ
เช่ือถือสูง และสิ่งเราที่เกิดจากแรงขับภายในรางกาย เกิดข้ึนจากประสาทสัมผัสทางรางกายไดรับ
ผลกระทบทําใหเกิดความหิว ความกระหาย และความกลัว เปนตน 

2. การรับรูปญหา (Problem Recognition) เมื่อผูบริโภคไดรับสิ่งเราจะมีสวนจูงใจทํา
ใหเกิดการรับรูปญหา ซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณที่ไมสมดุลระหวางสภาวะที่เปนจริง 
กับสภาวะที่ปรารถนา และความพยายามของบุคคลที่อยากจะใหบรรลุสภาวะที่ปรารถนาจะเปนผล
ทําใหเกิด ความตองการ ซึ่งความตองการน้ีเองที่เปนรากเหงาหรือตนตอแหงพฤติกรรมของมนุษยทั้ง
มวล โดยหากปราศจากความตองการแลวพฤติกรรมใดๆ ก็จะไมเกิดข้ึน การรับรูปญหาของผูบริโภค
มาจากการที่พบวาผลิตภัณฑหรือบริการที่พิจารณาวาจะซื้ออาจสามารถแกปญหาความขาดแคลน 
หรือความปรารถนาของตนที่ยังไมไดรับการตอบสนอง  

3. การแสวงหาขอมูล (Information Search) หลังจากผูบริโภคไดรับรูปญหาแลวจะเริ่ม
แสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือบริการที่ซื้อน้ัน โดยเบื้องตนจะแสวงหาขอมูลจากแหลงขอมูลใน
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ตัวผูบริโภคเองกอน ซึ่งมาจากความรูที่เกิดจากความทรงจําที่สั่งสมจากประสบการณที่ผานมา เชน 
ความรูเกี่ยวกับสินคาที่ซื้อบอยๆ ซึ่งสามารถนํามาประกอบการตัดสินใจได แตหากพบวาความรูและ
ประสบการณที่ผานมาไมเพียงพอก็จะแสวงหาขอมูลจากแหลงภายนอกเพิ่ม โดยจะเกิดเมื่อการ
ตัดสินใจซื้อสินคาน้ันอาจมีความเสี่ยงตอความผิดพลาดและคาใชจายสูง ในการรวบรวมขอมูลเพื่อ
นํามาประกอบการตัดสินใจแหลงขอมูลภายนอกอาจหามาไดจากหลายแหลง เชน จากแหลงบุคคล
โดยมาจากสมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อนฝูง เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน จากแหลงโฆษณาซึ่งไดจาก
การโฆษณาทางสื่อตางๆ พนักงานขาย ผูจําหนาย บรรจุภัณฑ และการจัดแสดงสินคาตางๆ 
นอกจากน้ันยังมาจากแหลงสาธารณะซึ่งก็คือหนวยงานองคกรตางๆ ที่ทําหนาที่สํารวจจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลสถิติเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ และจากแหลงประสบการณโดยมาจากบุคคลที่มี
ประสบการณดานการจัดดําเนินการ ตรวจสอบ การใชสินคาหรือบริการน้ันโดยตรง 

4. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบริโภคจะใชขอมูลความรูที่
เก็บไวในความทรงจํา และรวบรวมขอมูลที่แสวงหามาไดจากภายนอกโดยกําหนดเปนเกณฑในการ
ประเมิน ซึ่งจะชวยใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบขอดีขอเสียสําหรับทางเลือกแตละทางได วิธีที่จะ
ชวยใหทางเลือกแคบลงเพื่อเลือกไดงายข้ึนก็คือ การเลือกจากลักษณะเดนบางอยางของสินคามาเปน
เกณฑในการพิจารณา ซึ่งหากสินคาใดไมมีลักษณะดังกลาวก็จะคัดออกจากรายการไป ซึ่งผลิตภัณฑใด
ที่มีลักษณะเดนเปนพิเศษอยางชัดเจนเหนือผลิตภัณฑอื่นก็จะถูกเลือก 

5. การซื้อ (Purchase) หลังจากประเมินทางเลือกอยางดีที่สุดแลว ผูบริโภคก็พรอมที่จะ
ซื้อสินคา แตทั้งน้ีก็มีสิ่งที่ตองพิจารณาอีก 3 ประการ คือ สถานที่ซื้อ ซึ่งอาจซื้อที่รานจําหนาย ซื้อที่
ทํางาน หรือ ซื้อที่โรงเรียน อีกประการคือ เงื่อนไขในการซื้อโดยที่ผูบริโภคในปจจุบันจะตัดสินใจวาจะ
ซื้อเงินสด ซื้อเงินผอน หรือซื้อทางไปรษณีย อาจใชชองทางชําระเงินทางบัตรเครดิต เปนตน ประการ
สุดทายคือเรื่องของความพรอมที่จะจําหนาย หมายถึง ความพรอมในการสงมอบสินคาหรือใหบริการ
ใหลูกคาไดทันที ระยะเวลาในการสั่งสินคา ความสะดวกในการขนสงไปถึงผูบริโภค ซึ่งหาก
องคประกอบทั้ง 3 ประการเปนที่พอใจแกผูบริโภคก็จะเกิดการซื้อ แตหากขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไปกจ็ะเปน
สาเหตุใหเกิดการรีรอหรืออาจตัดสินใจไมซื้อไดแมวาตัวสินคาอาจไมมีปญหาใดๆ 

 6. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) หลังจากการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑแลว ผลที่ตามมาอาจทําใหไดรับความพอใจ หรือไมพอใจอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งหากไดรับ
ความพอใจ ความแตกตางระหวางสภาวะที่เปนจริงหรือสภาวะที่เปนอยูเดิมกับสภาวะที่พึงปรารถนา
อยากจะใหเปนก็จะหมดไปจะทําใหเกิดความรูสึกพอใจหากสิ่งที่คาดหวังทั้งหมดไดรับการตอบสนอง 
(พิบูล ทีปะปาล, 2545 : 66-69; Kotler & Armstrong, 1997 : 160; Lamb, Hair, & McDaniel, 
1992 : 76) 

เมื่อบุคคลผานกระบวนการในการตัดสินใจซื้อในข้ันตอนตางๆ ซึ่งเปนภาวะดานการ
ประมวลผลภายในจิตใจของผูบริโภคเองโดยตองอาศัยขอมูล และประสบการณที่ผานมาเปนสวนชวย
เปนอยางมากจึงจะสามารถสรุปเปนพฤติกรรมการซื้อ และการหาความมั่นใจที่สนับสนุนผลการ
ตัดสินใจซื้อดังกลาวน้ัน 
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แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภค 
ผูบริโภคและพฤติกรรมของผูบริโภคเปนสิ่งที่นักการตลาดและนักโฆษณาจําเปนตอง

ทําการศึกษาอยางจริงจัง เพราะความสนใจหรือความตองการของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญในการ
วางแผนรณรงคเพื่อการขายและการโฆษณา 

 
การแบงกลุมผูบริโภค 

ในการศึกษาเกี่ยวกับผูบริโภค การเรียนรูถึงการแบงกลุมผูบริโภคเปาหมายเปนสิ่งจําเปน
ที่จะชวยใหขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคน้ันแคบเขา เพราะสินคาแตละชนิด
จะมีกลุมผูใชเฉพาะกลุมที่แตกตางกันออกไป เชน สินคาเครื่องสําอางคแบรนดเนม กลุมผูซื้อก็จะเปน
ผูหญิงที่มีกําลังซื้อและมีรายไดคอนขางดี การศึกษาถึงลักษณะเฉพาะของกลุมเปาหมายเพื่อนํามา
วางแผนดานการสื่อสารเกี่ยวกับสินคาไปถึงคนเหลาน้ันจึงเปนทางลัดสูความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจ โดยการแบงกลุมผูบริโภคทางการตลาดและการโฆษณาน้ันมักจะแบงเปน 3 ลักษณะดังน้ี (ยุบล 
เบ็ญจรงคกิจ, 2545 : 124-135) 

 1. การแบงกลุมผูบริโภคตามลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของผูบริโภค เปนการแบงกลุม
ผูบริโภคเปาหมายตามลักษณะทางดานทะเบียนภูมิหลัง ไดแก อายุ เพศ รายได อาชีพ และ
สถานภาพทางครอบครัว ซึ่งจะเปนการอางอิงตัวเลขสถิติดานประชากรศาสตรอันจะทําใหงายตอ
การศึกษาถึงลักษณะการใชสินคาของแตละกลุม เชน การแบงกลุมผูบริโภคเปาหมายตามลักษณะอายุ
จะทําใหเห็นไดชัดวาคนในชวงอายุที่เปนสตรีในวัยทํางานมีความตองการใชสินคาที่ตางจากวัยรุนสตรี 
เชน เสื้อผา โดยวัยรุนสตรีจะมีการเลือกซื้อเสื้อผาที่เปนแฟช่ันสีสันสดใส รูปแบบทันสมัย แตสตรีในวัย
ทํางานมักเลือกซื้อสีสันและรูปแบบที่เรียบงายมากข้ึน เปนตน การแบงกลุมผูบริโภคเปาหมายตาม
ลักษณะทางดานทะเบียนภูมิหลังน้ีจะทําใหทราบถึงความตองการซื้อหรือใชสินคาแตละประเภทของ
แตละกลุมอยางกวาง ๆ วาโดยทั่วไปแลวบคุคลในชวงอายุ ระดับการศึกษา เพศ และระดับรายไดแต
ละระดับน้ันมีพื้นฐานความตองการใชสินคาประเภทใด ซึ่งทําใหนักการตลาดและนักโฆษณาสามารถ
มองเห็นกลุมลูกคาของตนไดชัดเจนข้ึน 

 การแบงกลุมผูบริโภคเปาหมายในลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมน้ี อาจแบงไดอีกลักษณะ
หน่ึง คือ แบงตามสภาพทางภูมิศาสตร (Geographic Segmentation) ซึ่งเปนการแบงกลุมผูบริโภค
ตามอาณาเขตที่อยูอาศัยน่ันเอง ทั้งน้ีเพราะคนที่อยูตางถ่ินกันน้ันย่ิงเปนทองถ่ินที่หางไกลกันมากๆ 
ความตองการสินคาก็ยอมแตกตางกันดวย 

2. การแบงกลุมผูบริโภคตามลักษณะทางดานจิตวิทยาและสังคม ในดานการตลาดและ
การโฆษณาไดมีการจัดกลุมผูบริโภคเปาหมายตามลักษณะทางจิตวิทยาและสังคมออกเปนกลุมคนรวย
ที่สุดจนถึงจนที่สุด ซึ่งนักการตลาดและนักโฆษณาเช่ือวาบุคคลในกลุมตางๆ เหลาน้ีจะมีพฤติกรรม
และความตองการทางดานจิตวิทยาในดานการใชสินคาที่แตกตางกันไป เชน คนที่มีฐานะดีจะมีความ
ตองการทางดานจิตวิทยาเปนเกณฑที่ใชในการบริโภคมากกวาคนที่อยูในระดับตํ่าสุด ในดานการ
โฆษณาน้ันจะแบงกลุมผูบริโภคเปาหมายเปน 5 กลุม คือ 
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   2.1 กลุมคนรวยที่สุด (Upper Class) นักโฆษณาจัดไวเปนกลุม A เปนพวกอัครมหา
เศรษฐีทั้งเกาและใหม คนกลุมน้ีจะมีการบริโภคสินคาแพง หรูหรา และฟุมเฟอยจากตางประเทศ 
เพราะมีกําลังซื้อสินคาที่สูงมาก รวมทั้งมีความเปนอยูหรูหราอยูในสังคมช้ันสูงซึ่งจะมีอยูนอยในสังคม 

   2.2 กลุมคนที่มีฐานะดี (Upper Middle Class) เปนกลุมผูมีอันจะกิน มีเงินทอง
ทรัพยสมบัติพอสมควร สามารถซื้อสินคาฟุมเฟอยใชไดบาง นักโฆษณาจัดกลุมน้ีไวเปนกลุม B คนกลุม
น้ีจะสรางตัวจากความสามารถ หรือพวกที่มอีาชีพที่มีรายไดดี 

   2.3 กลุมคนที่มีฐานะปานกลาง (Lower Middle Class) หรือกลุม C เปนกลุมคนที่อยู
ในระดับพอมีพอกิน เลี้ยงครอบครัวได ไมเปนหน้ีสิน มีเงินเหลือเก็บบาง เปนพวกที่อยูในระดับสราง
เน้ือสรางตัวสามารถซื้อเครื่องอํานวยความสุขไดพอควร คนกลุมน้ีจะมีความพอใจที่จะซื้อสินคาใน
ระดับปานกลาง และใหความสําคัญในเรื่องความคุมคาของเงินที่ใชในการซื้อสินคาใดๆ เปนอยางมาก 

   2.4 กลุมที่มีรายไดนอยถึงปานกลาง (Upper Lower Class) หรือเรียกวากลุม D เปน
กลุมที่มีขนาดคอนขางใหญในประเทศไทย คนกลุมน้ีจะมีรายไดนอย แตถาขยันขันแข็งทํางานพิเศษก็
อาจจะมีเงินเหลือเก็บบาง สามารถซื้อสินคาระดับคุณภาพปานกลางถึงตํ่าและราคาถูกประเภทตูเย็น
หรือ โทรทัศนได 

   2.5 กลุมพวกที่มีรายไดนอยมาก (Lower Lower Class) หรือกลุม E เปนพวกที่มี
รายไดนอยและไมแนนอน เชน เกษตรกรที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง ผูใชแรงงานประเภทหาเชา-กินคํ่า 
พวกน้ีจะมีกําลังซื้อนอย สินคาที่ขายตอคนกลุมน้ีจะมีลักษณะพิเศษ คือ จะเนนที่ปริมาณมากและ
ราคาถูกเปนหลัก คนกลุมน้ีจะเปนกลุมที่ใหญที่สุดในประเทศ (ธัชมน ศรีแกนจันทร, 2544 : 66) 

การแบงตามลักษณะทางจิตวิทยาสังคมน้ีจึงมีประโยชนมาก เพราะเมื่อเราสามารถศึกษา
ลึกซึ้งถึงความตองการดานจิตวิทยา และสถานภาพทางสังคมของผูบริโภค ซึ่งจะสามารถใชสิ่งที่ไดจาก
การศึกษาน้ีมาเปนเครื่องมือในการตอบสนองและจูงใจใหผูบริโภคสนใจในผลิตภัณฑตอไปพฤติกรรม
ผูบริโภค ไดมีผูใหความหมายไวดังน้ี 

พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลเขาไปมีสวน
เกี่ยวของในการเสาะแสวงหา การเลือก การซื้อ การใช การประเมินผล และการกําจัดผลิตภัณฑ
รวมทั้งบริการหลังการใช เพื่อสนองความตองการและความปรารถนาอยากไดใหไดรับความพอใจ 
(Belch & Belch, 1993 : 103) 

พฤติกรรมผูบริโภคเปนปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใช
สินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอน และเปน
ตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลาน้ี (อดุลย จาตุรงคกุล, 2536 : 5) 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับ
การจัดหาใหไดมา และการใชซึ่งสินคาและบริการ ทั้งน้ีหมายถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอน
แลว และซึ่งมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว (ธงชัย สันติวงษ, 2540 : 29) 

จากความหมายของพฤติกรรมที่กลาวมาขางตนพอจะสรุปไดวา พฤติกรรม หมายถึง 
การกระทําหรือการแสดงออกของบุคคลตอเหตุการณตางๆ ทั้งที่สามารถสังเกตได และสังเกตไมได 
เชน การเดิน ความสนใจ ความชอบ เปนตน  
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แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการสรางตราสินคา  
การสรางตราสินคา หรือ แบรนด ปจจุบันเปนคําที่ใชกันทั่วไปตามบริษัทตางๆ และ

กลายเปนสวนพื้นฐานของบริษัทหรือธุรกิจตางๆไปแลว ตราสินคาน้ันถือวาเปนสวนสําคัญมากใน
บริษัท เมื่อมีความเสื่อมเสียตอตราสินคาบริษัทน้ันๆ ก็จะไดรับผลกระทบไปดวย แตในทางกลับกัน
ตราสินคาสามารถสรางผลกําไรมหาศาลใหกับองคกรไดเชนกัน ตราสินคาเปนมากกวาตราสัญลักษณ
ขององคกรมันเปนเหมือนบุคลิกภาพขององคกรน้ันๆ เปนเหมือนสื่อกลางที่ทําใหองคกรตางๆสามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูบริโภคของตนเองได ตราสินคาอาจจะเขามาสื่อสารกับผูบริโภคไดหลากหลายทาง
ทั้งที่เห็นดวยตาหรือทางการไดยิน ซึ่งในบางครั้งเราอาจจะไมทราบวาสิ่งเหลาน้ันคือตราสินคา สรุป
ตราสินคาหรือแบรนดก็คือ องคกรหรือบุคคลซึ่งสรางปฎิสัมพันธกับผูคนหรือผูบริโภคใหมีความรูสึก
หรือมีการโตตอบกับองคกรหรือบุคคลเหลาน้ี 

ตราสินคาและธุรกิจตราสินคาเปนคําที่มักจะใชกําหนดควบคุมสิ่งตางๆ อยางเชน 
ผลิตภัณฑและตราสัญลักษณ ตราสินคาที่มีความมั่นคงย่ังยืนตองมีความเขาใจในการทํางานของตรา
สินคา โดยตราสินคาน้ันเปนเหมือนกระดูกสันหลังของธุรกิจเลย ซึ่งจะชวยกําหนดตําแหนงของการ
บริการและสินคาในโลกของธุรกิจได ทั้งน้ียังเปนสิ่งที่ใชเปนแนวทางการสรางกลยุทธและสราง
วิสัยทัศนใหกับองคกรอีกดวย (Melissa Davis, 2009 : 12; Debbie Millman, 2012 : 14-294)  
 
กระบวนการออกแบบแบรนด 

กระบวนการออกแบบแบรนดมี 4 ข้ันตอน ไดแก จินตนาการ นวัตกรรม การนําไป
ปฏิบัติและการปรับปรุงดวย 4 ข้ันตอนเหลาน้ี เราแปลจิตวิญญาณของแบรนดและทําใหเกิดเปน 
ประสบการณของลูกคา โดยยกตัวอยางกรณีศึกษา 4 ช้ิน ดังตอไปน้ี 

1. จินตนาการ (Imagination) หมายถึงการสรางแบรนดไอเดียที่มีความสรางสรรคและมี
ความรูเชิงลึก จําเปนตองมีไอเดียสรางสรรคกอนที่จะโฟกัสเรื่องการพัฒนาวิธีเชิงนวัตกรรมการคิดคน
ไอเดียน้ันๆ ถึงแมวาหลายบริษัทจะพยายามสรางกระบวนการสรางสรรค แตบุคคลากรดานการ
สรางสรรคเปนแหลงทรัพยากรแหงความสําเร็จดานการสรางสรรคที่แทจริงไมใชตัวกระบวนการ  

2. นวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมแยกไอเดียสรางสรรคออกเปนหลายมิติ น่ีคือ 
กระบวนการคิดคน นวัตกรรมจําเปนตองอาศัยความมุงมั่นรวมกันทั้งองคกร  

3. การนําไปปฏิบัติ (Operationalization) หมายถึงการนําแนวความคิดนวัตกรรมไป
ปฏิบัติใชจริง จุดประสงคที่แทจริงคือการสรางสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปผลิตและใชงานไดจริง 
ไอเดียของหลอดไฟไมใชของใหมเพียงแตไมมีใครพัฒนาใหใชไดสําหรับครัวเรือน ความสําเร็จที่ย่ิงใหญ
ของเอดิสันไมใชแคการพัฒนาหลอดไฟที่ปลอดภัยและประหยัด แตยังสรางอุตสาหกรรมไฟฟาทั้งหมด
ดวย  

4. การปรับปรุง (Renovation) สินคามวีงจรอายุแตแบรนดอยูไดตลอดไป การปรับปรุง
นวัตกรรมอยูเสมอ คือวิธีเอาชนะวงจรแบรนด บางครั้งการปรับปรุงนําไปสูการฟนฟูแบรนด อาจไมใช
นวัตกรรมสินคาแตเปนการชวยปรับปรุง ความไดเปรียบของการเปนผูบุกเบิกจะหายไปเมื่อไมได
คิดคนนวัตกรรมและปรับปรุงอยูเสมอ (Larry Light, n.d. : n.pag.) 
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ประโยชนของการสรางตราสินคา 
ตราสินคากับประโยชนในดานกฎหมาย ซึ่งอาจจะเปนตราสัญลักษณ ช่ือ คําอธิบายของ

องคกร หีบหอหรือบรรจุภัณฑ แมกระทั่งการโฆษณาที่เกี่ยวของกับตราสินคาสามารถปองกันไดใน
ดานของกฎหมาย การจดทะเบียน ยินยอมเปนเจาของซึ่งสามารถใชเปนขอบังคับดานกฎหมาย การ
จดทะเบียนทําใหตราสินคา นําไปสูความแตกตางในตัวผลิตภัณฑและความเปนเจาของที่สําคัญคือการ
สรางตราสินคาที่มีลักษณะผูกขาดโดยใชกฎหมายมาชวยสําหรับองคกรที่เปนเจาของไมเชนน้ัน ตรา
สินคาของสินคาอื่นๆ ก็จะสามารถออกตราสินคาในลักษณะที่เหมือนกันได 

ตราสินคากับประโยชนในการสรางการสื่อสาร การสรางการสื่อสารกับลูกคาหรือ
กลุมเปาหมายสามารถกระทําไดโดยผานกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายซึ่งสามารถปองกันการ
โจมตีจากคูแขงขันได แตไมไดทําใหลักษณะของสินคาหรือบริการมีความแตกตางกันออกไป หากแต
สามารถสรางความสัมพันธทางดานอารมณและบทบาทหนาที่ได 
 
คุณสมบัติดานบทบาทหนาท่ี 

การช้ีใหเห็นถึงความมั่นใจในตราสินคาและทําใหเกิดการยอมรับโดยใชสี สัญลักษณหรือ
รูปภาพเขามาชวยทําใหลูกคาเกิดความงายในการเลือกสินคาหรือการบริการโดยการสรางความ
แตกตางจากสายผลิตภัณฑอื่นหรือตราสินคาในประเภทเดียวกัน เปนการรับรองถึงแหลงที่มา 
หลักฐานของผูทําหรือผูจัดสงสินคาหรือบริการ และเปนการยืนยันคุณภาพบนพื้นฐานของความ
ซื่อสัตย ความมีช่ือเสียงและการยอมรับที่สรางโดยเจาของตราสินคา 
 
คุณสมบัติดานอารมณ  

ลูกคาอุนใจในตัวสินคาและการบริการที่แสดงออกถึงระดับที่มีคุณภาพ มีความสัมพันธ
กับความคิดหรือแนวคิดในการยกระดับสินคาใหเขาไปอยูในใจของลูกคาหรือกลุมที่คาดหวัง เพื่อให
ลูกคามีความรูสึกชอบมากกวาคูแขงรายอื่น ตองคนพบความปรารถนาของลูกคาโดยใชเครื่องหมายที่
แสดงถึงการเปนสมาชิกโดยมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องความเช่ือ การยอมรับหรือความคาดหวัง 
ของผูใช มีการเตรียมรูปแบบที่ใหลูกคาแสดงความคิดเห็นสวนบุคคลในประเด็นของการใชตราสินคา 

องคประกอบเหลาน้ีไมไดมีกฎหมายที่คอยสนับสนุนโดยเฉพาะ ดังน้ันจึงตองมีการสราง
ตราสินคาใหเกิดความแข็งแรงในสายสัมพันธกับลูกคากลุมเปาหมาย โดยทั่วไปแลวการสราง
ความสมัพันธกับลูกคาและตราสินคาที่เกิดข้ึนจะชวยสนับสนุนรายไดขององคกรใหรุดหนาและมั่นคง
สืบตอไป 

ตราสินคากับประโยชนทางดานการเงิน การทําความเขาใจในเรื่องตราสินคา นอกจาก
เปนมุมมองทางดานกฎหมายและการสรางความสัมพันธกับลูกคา ยังตองพิจารณาถึงประโยชน
ทางดานการเงินอีกดวย ซึ่งแนวทางของการสรางคุณคาตราสินคาสําหรับองคกรม ีดังน้ี 

รูปแบบของการสรางตราสินคาเปนสิ่งสําคัญซึ่งจะทําใหตราสินคาน้ันยังคงดํารงอยูใน
ตลาดและสามารถสรางรายไดใหเกิดข้ึนทั้งจากลูกคาปจจุบันและอนาคต 

ตราสินคาที่มีการต้ังราคาสูงเน่ืองจากความตองการสรางคุณคาใหกับตราสินคา อีกทั้งยัง
ใชเพื่อรักษาราคาใหคงอยูในเวลาที่ยอดขายถดถอยหรือมีการแขงขันตราสินคาที่รุนแรง 
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ความแข็งแรงของตราสินคาชวยทําใหเกิดปริมาณการขายที่ดีกวาการไมมีตราสินคา จึง
เปนการเพิ่มปริมาณการเงินของธุรกิจดีข้ึน 

การยินยอมใหตราสินคาขยายไปสูตลาดใหม การจําไดในช่ือตราสินคาทําใหตราสินคา
น้ันๆ งายตอการเขาสูตลาดที่ตองการ ความแข็งแรงของตราสินคาชวยใหการแนะนําสินคาที่จะเขาสู
ตลาดใหมงายข้ึน ซึ่งการแนะนําเพียงเล็กนอยก็ยังดีกวาการปลอยใหลูกคาไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับสินคา
หรือบริการน้ันๆ 

ความแข็งแกรงของตราสินคาสามารถทําใหนักการตลาดและนักสื่อสารการตลาดเขาไป
ในสวนใหมๆ ของโลกธุรกิจ และยังลดการตอตานจากผูใชรายใหมไดเปนอยางดี 

ตราสินคาจะใหความหมายได ถึง 4 ระดับดวยกัน คือ รูปรางหนาตาภายนอก 
คุณประโยชน คุณคา และบุคลิกภาพ  

Attributes คือ รูปรางหนาตาภายนอกที่ผูบริโภคจดจําตราสินคาน้ันได เชน โลโก ช่ือ 
สีสัน รูปรางของบรรจุภัณฑ เปนตน 

Benefits คือ คุณประโยชนที่จับตองไดของผลิตภัณฑในความรูสึกของผูบริโภค เชน 
รสชาติอรอย สระผมแลวไมมีรังแค ซักผาแลวขาว เปนตน 

Values คือ คุณคาที่อาจจะจับตองไมไดโดยตรง แตผูบริโภคมีความรูสึกกับตราสินคาน้ัน
ได เชน ความรูสึกนาเช่ือถือ มั่นใจที่จะใช คุนเคยเพราะอยูมานาน หรือความทันสมัย เปนตน 

Personality คือ บุคลิกภาพที่ใหกับผูใช ตราสินคาน้ัน และคิดวาผูอื่นจะมองดูตนเอง
แบบน้ัน เชน ดูเปนวัยรุน เปนคนฉลาดซื้อ เปนแมบานสมัยใหม เปนตน 

องคประกอบของแบรนด หากนําแบรนดมาทําเปนแผนภูมิ อาจจะพบวาแบรนดอาจจะ
แบงออกเปนช้ันตางๆ ได 3 ช้ัน 

1.ช้ันนอก (The Tangible Assets) เปนสวนที่แสดงความเปนผลิตภัณฑ (product) อัน
ไดแก รูปรางหนาตาภายนอก (attributes) กับคุณประโยชน (benefits) 

2.ช้ันกลาง (The Intangible Assets) เปนสวนที่แสดงความรูสึกที่ผูคนมีตอตราสินคา
น้ัน อันไดแก คุณคา (values) และบุคลิกภาพ (personality) 

3.ช้ันใน (The Essence or Brand DNA) เปนสวนที่ทําใหตราสินคาน้ันมีความแตกตาง
จากคูแขงจนทําใหผูคนตัดสินใจเลือกตราสินคาน้ีเปนประจํา 

การบริหารคุณคาตราสินคา (Managing Brand Equity) ตราสินคาที่แข็งแรงตองมี
คุณคาและมีประโยชนดวยการสื่อสารที่หลากหลายอยางสม่ําเสมอ และมีความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันซึ่งหลักของการสรางตราสินคาน้ัน ประกอบดวย 3 สวนคือ ความตอเน่ือง ความชัดเจนและ
ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ทุกองคประกอบจะตองทํางานรวมกันเพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ
ในตราสินคามากที่สุด ดังน้ันนักการตลาดและนักสื่อสารการตลาดจึงจําเปนตองมีการบริหารคุณคา
ตราสินคาอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหตราสินคาน้ันอยูในความทรงจําของลูกคากลุมเปาหมายและ
สามารถนําไปสูการตัดสินใจซื้อในอนาคตได สิ่งที่ทําใหลูกคารูจักตราสินคาและเช่ือถือในตราสินคาน้ัน
มี 2 ประเด็นหลักที่สําคัญคือ หัวใจของตราสินคาและการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางตราสินคากับ
ลูกคากลุมเปาหมาย 
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อํานาจของตราสินคา (Brand Power) วาสามารถเกิดข้ึนไดจากการที่ขอมูลเกี่ยวกับ 
ตราสินคาที่ไดรับ  ทําใหเกิดความเช่ือถือจากสองแหลงดังน้ี 

1. จากการรับรูจากมุมมองของตัวลูกคาเองวาตราสินคาน้ันเปนเชนไร 
2. จากการรูอยางลึกซึ้งถึงคุณคาตราสินคาและความหมายของตราสินคา 
หากลูกคามีความเช่ือกับสิ่งเหลาน้ีก็จะสามารถลดคาใชจายและความยุงยากในการเลือก

ตราสินคาชวยใหลูกคาลดเวลาในการเลือกสินคาได ถาหากตราสินคาน้ันๆ สามารถทําใหลูกคาเช่ือถือ 
นอกจากน้ีตราสินคายังสามารถแยกความแตกตางในตัวสินคาออกจากคูแขงไดดวยการกําหนดสวน
แบงการตลาดที่ชัดเจนเพื่อกําหนดคุณสมบัติของตราสินคาและมีการกําหนดลูกคากลุมเปาหมายอยาง
ถูกตอง การบริหารตราสินคาใหเกิดความแข็งแกรงนอกจากจะเปนการเพิ่มพฤติกรรมการซื้อให กับ
ลูกคาแลวยังเปนการเพิ่มความจงรักภักดีตอตราสินคาและยังชวยปองกันตราสินคาจากคูแขงขันใน
ตลาดไดอีกดวย 

การบริหารตราสินคาเปนสวนหน่ึงของการตลาดเชิงกลยุทธที่นักการตลาดและนักสือ่สาร
การตลาดกําลังใหความสนใจเปนอยางมาก เน่ืองจากธุรกิจในปจจุบันตองแขงขันกันสูงมากทําใหการ
บริหารตราสินคามีพลังและอํานาจเพียงพอที่จะชวยธุรกิจตอสูกับกระแสการเปลี่ยนแปลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของลูกคา อิทธิพลจากคูแขงขัน เทคโนโลยี
และสภาพแวดลอมทางการตลาดใหมๆ  ที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ตราสินคาใดที่สามารถดํารงอยูไดเกิน 
50 ปจะเกิดการยอมรับในกลุมนักการตลาดและนักสื่อสารการตลาดโดยทั่วไปวาเปน ตราสินคาที่
แข็งแกรง (Powerful Brand) และถือวาเปนทรัพยสิน (Asset) ที่มีมูลคามหาศาลของธุรกิจ 
คุณสมบัติพื้นฐานของตราสินคาที่แข็งแกรงมี 6 ประการดังน้ี  

1. ความแตกตางที่ลูกคาตองการ  
2. ตองประทับใจลูกคา  
3. ตองตอเน่ืองและมีความสม่ําเสมอ  
4. ตองมีลิขสิทธ์ิคุมครอง  
5. ตองมีความเปนสากล  
6. ตองอยูรอดทนทานและนานขามยุค 
หลักการสําคัญของการบริหารคุณคาตราสินคา ไดสรุปคุณสมบัติพื้นฐานของตราสินคาที่

แข็งแกรงและหลักการที่เกี่ยวของกับการบริหารคุณคาตราสินคาไว 2 ประการ ดังน้ี 
1. การยึดในสิ่งที่ควรยํ้าอยางสม่ําเสมอ (Consistency) คือหัวใจหลักของการทําใหตรา

สินคาอยูทนนาน เน่ืองจากการรักษาความสม่ําเสมอจะใหประโยชนกับตราสินคา 3 ประการคือ 
   1.1 ยึดจุดครองตําแหนงในตลาด (Positioning)  ซึ่งทําใหคูแขงยากที่จะเขามาแยงชิง

ตําแหนงน้ันได  
   1.2 ยึดครองเอกลักษณ (Ownership of Identity Symbol) ซึ่งเปนไดทั้งสัญลักษณ   

สโลแกน ทํานองเพลง คําหรือตัวบุคคล เชน กรณีคลาสสิกของบุหรี่ Marboro ที่ยึดครองภาพของ
คาวบอย แมคูแขงจะพยายามสรางสรรคภาพใหไดความรูสึกที่ใกลเคียงกันแตกลับย่ิงไปชวยเสริมและ
ตอกยํ้าความเปน Marboro มากย่ิงข้ึน 
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   1.3 ชวยใหเกิดประสิทธิภาพดานการใชเงิน (Cost Effective) เพราะการสราง
เอกลักษณตราสินคาข้ึนมาใหมไมใชเรื่องงายและตองใชเงินจํานวนมาก อีกทั้งไมอาจรับประกัน
ความสําเร็จได เชน การที่ตราสินคาเกิดใหมตองใชเงินลงทุนสูงในการสรางคุณคาใหกับตราสินคา 
ดังน้ันการที่ตราสินคามีความสม่ําเสมอจึงเปรียบเสมือนการมีตนทุนเกาที่สรางและสะสมมาเปน
เวลานาน 

2. การปรับในสิ่งที่ควรปรับ (Change) การเปลี่ยนเอกลักษณ (Identity) และตําแหนง
ในตลาด (Positioning) ของตราสินคาเปนเรื่องที่คอนขางเสี่ยง เพราะหากใชกลยุทธที่ไมเหมาะสม
อาจสงผลกระทบทางออมตอตราสินคาในระยะยาวได เชน การเปลี่ยนมาใชกลยุทธลดราคาบอย ๆ 
ทําใหลูกคากลุมเปาหมายเช่ือมโยงตราสินคากับสินคาลดราคา การเปลี่ยนเอกลักษณที่อยูมานานจึง
ตองใครครวญใหรอบคอบ หากมีเหตุผลที่จําเปนตองเปลี่ยนแปลงก็สามารถทําไดดังเชนเหตุผลตอไปน้ี 

   2.1 เอกลักษณของตราสินคาน้ันไมชัดเจน ไมมีคนสนใจ 
   2.2 เอกลักษณของตราสินคาน้ันลาสมัย  
   2.3 เอกลักษณของตราสินคาน้ันมีกลุมเปาหมายแคบหรือจํากัดจนเกินไป 
   2.4 เอกลักษณของตราสินคาน้ันถูกใชมานานจนกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความเบื่อ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
ความหมายของผลิตภัณฑ 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ (Product) นักการตลาดจะตองออกแบบผลิตภัณฑใหมี
คุณลักษณะที่เปนที่ดีพรอม เหนือกวาคูแขง เปนที่ตองการของผูบริโภค และไมเปนปญหาของการ
ผลิตมากนัก (ธงชัย สินติวงศ, 2540 : 271) 

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งใดๆ ที่ไดเสนอออกสูตลาดเพื่อเปนที่รูจัก การเปน
เจาของ การใชหรือการบริโภค และสามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของตลาดได 
ดังน้ันผลิตภัณฑจึงอาจเปนสิ่งใดก็ไดที่สามารถตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของมนุษยซึ่ง
ถือวาทั้งสองฝายอยูในกระบวนการแลกเปลี่ยน เชน สินคา บริการ ความชํานาญ เหตุการณบุคคล 
สถานที่ ความเปนเจาของ องคกร ขอมูลและความคิด (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2543 : 11) 
 
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component)  

การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่สามารถจูงใจตลาดโดยถือเกณฑคุณสมบัติ 4 
ประการ องคประกอบของผลิตภัณฑน้ันเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑซึ่งจะตอง
คํานึงถึงคุณสมบัติกลาวคือ ความสามารถของผลิตภัณฑในการจูงใจตลาด ลักษณะและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ สวนประสมการบริการ และคุณภาพของการบริการ ขณะเดียวกันการต้ังราคาน้ันถือเกณฑ
คุณคาที่ลูกคารับรู (Value-Based Price) ซึ่งในการกําหนดองคประกอบของผลิตภัณฑจะตอง
คํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

1. ความสามารถที่จูงใจของสิ่งที่นํามาเสนอตลาด (Attractiveness of The Market 
Offering)ในประเด็นน้ีผลิตภัณฑจะตองสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดเหนือกวาคูแขง 
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2. รูปลักษณะ (Features) และคุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality) ลักษณะของ
ผลิตภัณฑจะตองสนองความจําเปน และความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ตลอดจนมีคุณภาพ
ของผลิตภัณฑที่สามารถสนองความตองการของลูกคาไดดีกวาคูแขงขัน 

3. สวนประสมบริการและคุณภาพ (Services Mix and Quality) ปจจัยที่ใหการ
สนับสนุนนอกจากคํานึงรูปลักษณะของผลิตภัณฑแลว นักการตลาดจะตองคํานึงวาจะจัดบริการเสริม
อะไรใหกับลูกคาไดบาง 

4. ราคาซึ่งถือเกณฑคุณคา (Value-Base Prices) ในการต้ังราคาน้ีจะตองยึดถือคุณคา
การรับรูผลิตภัณฑ (Perceived Value) เพราะเปนสิ่งจําเปนที่นักการตลาดจะตองสรางมูลคาเพิ่ม 
(Value Added) ใหกับผลิตภัณฑ 
 
ลักษณะของระดับผลิตภัณฑ 5 ระดับ (Product Level) 

ลักษณะของระดับผลิตภัณฑ 5 ระดับ หมายถึง ลักษณะตางๆ 5 ประการของผลิตภัณฑ
ประกอบดวย  

1. ผลิตภัณฑหลัก  
2. รูปลักษณของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑสวนที่มีตัวตน  
3. ผลิตภัณฑควบ  
4. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง  
5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  
ซึ่งผลิตภัณฑทุกชนิดจะตองมีลักษณะอยางนอย 2 ประการ คือ ผลิตภัณฑหลักหรือ

รูปลักษณของผลิตภัณฑ 
1. ผลิตภัณฑ (Core Product) หมายถึงผลประโยชนที่สําคัญของผลิตภัณฑที่ผูผลิต

เสนอขายใหกับผูบริโภค ซึ่งอาจเปนเรื่องของประโยชนใชสอย การแกปญหาใหลูกคา การขายความ
ปลอดภัย 

2. รูปลักษณของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑสวนที่มีตัวตน หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่
ผูบริโภคสัมผัสหรือรับรูได เปนสวนที่ทําใหผลิตภัณฑหลักทําหนาที่ไดสมบูรณข้ึน หรือเชิญชวนใหใช
มากข้ึน ประกอบดวย  

2.1. ระดับคุณภาพ  
2.2. รูปราง ลักษณะ  
2.3. รูปแบบ  
2.4. การบรรจุภัณฑ  
2.5. ช่ือตราสินคา  
2.6. ลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ ซึ่งสามารถรับรูไดดวยสวนประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ 

รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส 
3. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected Product) เปนกลุมของคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู

ซื้อคาดหวังวาจะไดรับและเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา การเสนอผลิตภัณฑที่คาดหวังจะคํานึงถึง
ความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก (Customer’s Satisfaction) 
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4. ผลิตภัณฑควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชนที่ผูซื้อไดรับเพิ่มเติม
นอกเหนือจากผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑที่มีตัวตน ประกอบดวย 

4.1 การขนสง 
4.2 การใหสินเช่ือ  
4.3 การรับประกัน  
4.4 การบริการหลังการขาย  
4.5 การติดต้ัง  
4.6 การใหบริการอื่นๆ 

5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Potential Product) หมายถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
ใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อความตองการของลูกคาในอนาคต ผลิตภัณฑบางชนิด
ผูบริโภคใหความสนใจเรื่องรูปลักษณ สวนสินคาอุตสาหกรรมผูบริโภคจะใหความสนใจในเรื่อง
ผลิตภัณฑควบเปนพิเศษ 

คุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ ที่นักการตลาดคํานึงถึง 
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

5.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ (Product Quality) เปนการวัดการทํางานและความ
คงทนของผลิตภัณฑ ในการวัดคุณภาพถือหลักความพอใจของลูกคาและคุณภาพที่เหนือกวาคูแขง ถา
สินคาคุณภาพตาง ผูซื้อจะไมซื้อซ้ํา ถาสินคาคุณภาพสูงเกินอํานาจการซื้อของผูบริโภค สินคาก็ขาย
ไมได นักการตลาดตองพิจารณาสินคาควรมีคุณภาพระดับใดบาง และตนทุนเทาใดจึงจะเปนที่พอใจ
ของผูบริโภค รวมทั้งคุณภาพสินคาตองสม่ําเสมอและมีมาตรฐาน เพื่อที่จะสรางการยอมรับ ความ
เช่ือถือที่มีตอสินคาทุกครั้งที่ซื้อ ดังน้ันผูผลิตจึงตองมีการควบคุมคุณภาพสินคา (Quality Control) 
อยูเสมอ 

5.2 ลักษณะทางกายภาพของสินคา (Physical Characteristic of Goods) เปน
รูปรางลักษณะที่ลูกคาสามารถมองเห็นได และสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส 
กลิ่น เสียง และสัมผัส เชน รูปราง บรรจุภัณฑ รูปแบบ บรรจุภัณฑ ตราสินคา เปนตน 

5.3 ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่บุคคลจายเพื่อซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งแสดง
เปนมูลคา (Value) ผูบริโภคจายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ 
(Kotler, 1999 : 7) ซึ่งราคาน้ันจะมีสวนสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคดวย การตัดสินใจ
ที่จะต้ังราคาน้ันตองสอดคลองกับปรัชญาหรือแนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) การ
ตัดสินใจดานราคาไมจําเปนวาตองราคาสูงหรือราคาตํ่า แตเปนราคาที่ผูบริโภครับรูในคุณคา 
(Perceived Value) คือ ถาผูบริโภคมองเห็นวาสินคามีคุณคา เราก็สามารถต้ังราคาสูงได และการ
ปรับราคา ข้ึนราคา หรือลดราคาจะตองพิจารณาความออนไหวในดานราคาของยังผูบริโภคดวย 
อยางไรก็ตาม แนวความคิดดานราคาก็ยังสอดคลองกับแนวความคิดดานการตลาดอยู 

5.4 ช่ือเสียงของผูขายหรือตราสินคา (Brand) หมายถึง ช่ือ (Name) คํา (Term) 
สัญลักษณ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรือสวนประสมของสิ่งดังกลาว เพื่อระบุถึงสินคาและ
บริการของผูขายรายใดรายหน่ึงหรือกลุมของผูขายเพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกตางจากคูแขงขัน 
(Kotler,1999 : 404) ตราสินคาเปนสวนหน่ึงที่สําคัญของผลิตภัณฑ เพราะเกี่ยวของกับความรูสึก
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ทางดานจิตวิทยาของผูซื้อดวย การตัดสินใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑบางชนิดน้ันข้ึนอยูกับช่ือเสียง
ของผูขายหรือตราสินคา โดยเฉพาะสินคาเจาะจงซื้อ (Specialty Goods) ซึ่งเปนผูบริโภคตัดสินใจซื้อ
ดวยเหตุผลดานจิตวิทยาไมใชเหตุผลทางดานเศรษฐกิจหรือประโยชนที่ไดรับ เชน ตัดสินใจซื้อเปน
เพราะวาตองการเปนที่ยอมรับในสังคม เน่ืองจากผลิตภัณฑเปนตัวช้ีสถานภาพของผูใช ซึ่งถือวาเปน
ความตองการทางดานจิตวิทยา ดวยเหตุผลน้ีนักการตลาดจึงตองมีการพัฒนาคุณคาตราสินคา (Brand 
Equity) กลาวคือ ตองมีการใชเครื่องมือทางการตลาดไมวาจะเปนผลติภัณฑหรือการสื่อสารการตลาด
ตางๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑ เพื่อใหลูกคาเกิดการรับรู (Perceived Value) คุณคาตราสินคา
น้ัน ๆ จึงเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงที่นักการตลาดจะตองคํานึงถึง เพื่อพัฒนาตราสินคาใหมีคุณคาตอสินคา 

5.5 บรรจุภัณฑ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของในการออกแบบ และการ
ผลิตสิ่งบรรจุหรือสิ่งหอหุมผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑเปนตัวทําใหเกิดการรับรูคือ การที่ลูกคาเกิดการ
ยอมรับในการบรรจุภัณฑก็จะนําไปสูการจูงใจใหเกิดความตองการซื้อในที่สุด ดังน้ันบรรจุภัณฑจึงตอง
โดดเดน โดยอาจแสดงถึงตําแหนงผลิตภัณฑสินคาน้ัน 

5.6 การออกแบบผลิตภัณฑ (Design) เปนงานที่เกี่ยวของกับรูปแบบลักษณะ และ
การบรรจุหีบหอ ซึ่งปจจัยเหลาน้ีจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ดังน้ันการออกแบบ
จึงมีความสําคัญมากสําหรับสินคาตางๆ ดังน้ัน ผูผลิตที่มีผูเช่ียวชาญดานการออกแบบจึงตองศึกษา
ความตองการของผูบริโภค เพื่อออกแบบสินคาใหดึงดูดความสนใจและใหเปนที่ตองการของผูบริโภค 
นอกจากน้ีการออกแบบยังใชเปนเกณฑทําใหผลิตภัณฑมีความแตกตาง (Product Differentiation) 
โดยคํานึงถึงเหตุจูงใจใหลูกคาซื้อสินคาทั้งดานเหตุผลและดานอารมณ 

5.7 การรับประกัน (Warranty) และประกันสินคาหรือบริการ (Guarantee) มี
ความหมายตางกันดังน้ี 

5.7.1 การรับประกันหรือใบรับประกัน (Warranty) เปนเอกสารซึ่งมีขอความที่
ระบุถึงการรับประกันสินคา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายจะชดเชยใหกับผูซื้อเมื่อผลิตภัณฑไมสามารถทํางาน 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว การรับประกันก็เปนเครื่องมือที่สําคัญในการแขงขัน โดยเฉพาะเครื่องใช
ภายในบาน เพราะเปนการลดการเสี่ยงในการซื้อสินคาของลูกคา รวมทั้งเปนการเพิ่มความเช่ือมั่น 
ฉะน้ันนักการตลาดจึงเสนอการรับประกันเปนลายลักษณอักษรหรือดวยคําพูด โดยทั่วไปการ
รับประกัน จะระบุประเด็นสําคัญ 3 ประการ คือ  

1) การรับประกันตองใหขอมูลที่สมบูรณวา ผูซื้อจะรองเรียนที่ไหน กับใคร 
อยางไรเมื่อสินคามีปญหา 

2) การรับประกันจะตองใหผูบริโภคทราบลวงหนากอนการซื้อ 
3) การรับประกันตองระบุถึงเงื่อนไขในการรับประกันทางดานระยะเวลา

และขอบเขต ความรับผิดชอบและเงื่อนไขอื่นๆ ดวยเหตุผลน้ีการรับประกันเปนสวนที่สรางความ
แตกตางของผลิตภัณฑที่เหนือกวาคูแขง และนําไปสูความพึงพอใจ การที่ลูกคาเพิ่มข้ึนก็ทําใหยอดขาย
มากข้ึนดวย 

5.7.2 การรับประกันสินคาหรือบริการ (Guarantee) เปนขอความที่ยืนยัน
ผลิตภัณฑสามารถทํางานไดเปนที่พึงพอใจ หรือมีการประกันวาถาสินคาไมไดผลยินดีคืนเงิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 
 

5.8 สี (Color) สีของผลิตภัณฑเปนสิ่งเชิญชวนและจูงใจใหเกิดการซื้อ เพราะวาสีทํา
ใหเกิดอารมณดานจิตวิทยา หรือแมกระทั่งการโฆษณาสงเสริมการขายตางๆ ก็ใชสีเขามาชวยดึงให
เกิดการรับรู (Perception) ทําใหโดดเดนเปนลักษณะความตองการของดานจิตวิทยาของมนุษยที่วา
สินคาแตละช้ินจะมีการตัดสินใจซื้อจากการเลือกสี นวัตกรรมดานส ีนอกจากน้ีสียังสื่อถึงตําแหนงของ
ผลิตภัณฑ (Product Positioning) 

5.9 การใหบริการ (Servicing) การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค บางครั้งก็ข้ึนอยูกับ
นโยบายใหบริการแกลูกคาของผูขายหรือผูผลิต ในปจจุบันผูบริโภคมักจะซื้อสินคากับรานที่ใหบริการ
ดีถูกใจ และมีแนวโนมจะเรียกรองบริการจากผูขายมากข้ึน เชน บริการสงของ ในการผลิตสินคาผูผลิต
อาจใหบริการเอง หรือผานคนกลาง โดยคํานึงถึง ความสมดุลระหวางตนทุนและการควบคุมระดับ
ความพึงพอใจที่จะใหแกลูกคา 

5.10 วัตถุดิบ (Raw Material) หรือวัสดุที่ใชในการผลิต (Material) ผูผลิตมีทางเลือก
ที่จะใชวัตถุดิบหรือวัสดุหลายอยางในการผลิต สามารถใชวัตถุดิบที่แตกตางกันได ซึ่งในการตัดสินใจ
ในเรื่องน้ีผูผลิตตองคํานึงถึงความตองการของผูบริโภควา พอใจแบบใด ตลอดจนตองพิจารณาถึง
ตนทุนในการผลิตและความสามารถในการหาวัตถุดิบดวย 

5.11 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (Product Safety) เปนประเด็นที่สําคัญมากที่
ธุรกิจตองเผชิญ และยังเปนประเด็นปญหาดานจริยธรรมทั้งธุรกิจและผูบริโภค ผลิตภัณฑที่ไม
ปลอดภัยทําใหผูผลิตหรือผูขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ (Product Liability) ซึ่งเปนสมรรถภาพของ
ผลิตภัณฑที่ทําใหเกิดการทําลายหรือเปนอันตรายสําหรับผูผลิตที่ตองรับผิดชอบ ซึ่งในประเด็นน้ีเปน
สาเหตุใหธุรกิจตองมีการรับประกัน (Product Warranty) สินคาบางชนิดความปลอดภัยเปนเรื่อง
สําคัญมาก เชน รถยนต เครื่องใชไฟฟา เครื่องทํานํ้ารอน เครื่องเปาผม ฯลฯ สินคาเหลาน้ีถาออกแบบ
มาไมปลอดภัย หรือใหรายละเอียดวิธีการใชไมเพียงพอจะมีผลตอช่ือเสียงของบริษัทผูผลิต จึงตองให
ความสําคัญตอการออกแบบและการทดสอบความปลอดภัยกอนนําออกจําหนาย ในปจจุบันผูบริโภค
มีความต่ืนตัวในเรื่องน้ีมากเพราะมีองคการใหความรูแกผูบริโภค เชน คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
กระทรวงสาธารณสุข โดยใหขาวสารเตือนเกี่ยวกับสินคาและตราสินคาที่ไมปลอดภัย 

5.12 มาตรฐาน (Standard) เมื่อมีเทคโนโลยีใหมเกิดข้ึนจะตองคํานึงถึงประโยชน
และมาตรฐานของเทคโนโลยีน้ัน ผลิตภัณฑจํานวนมากในตลาด เชน เครือขายการสงขอมูล วิทยุ
โทรทัศน คอมพิวเตอร และโทรศัพท จะตองมีการออกแบบที่ไดมาตรฐาน มาตรฐานเหลาน้ีมีการ
ควบคุมโดยสมาคมผูประกอบอาชีพ และหนวยงานรัฐบาลทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ตัวอยาง 
การใชโทรศัพทมือถืออาจจะเปนอันตรายตอผูใช อยางไรก็ตาม การที่กําหนดมาตรฐานการผลิตข้ึนมา
ก็จะชวยควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตอผูใชได 

5.13 ความเขากันได (Compatibility) เปนการออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ
ความคาดหวังของลูกคา และสามารถนําไปใชไดดีในทางปฏิบัติโดยไมเกิดปญหาในการใช 

5.14 คุณคาผลิตภัณฑ (Product Value) เปนลักษณะผลตอบแทนที่ไดรับจากการใช
ผลิตภัณฑซึ่งผูบริโภคตองเปรียบเทียบระหวางคุณคาที่เกิดจากการพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑที่สูง
กวาตนทุน (ราคาสินคา) ที่ผูบริโภคซื้อ 
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5.15 ความหลากหลายของสินคา (Variety) ผูซื้อสวนมากพอใจที่จะเลือกซื้อสินคาที่
มีใหเลือกมากในรูปของสี กลิ่น รส ขนาด การบรรจุหีบหอ แบบ ลักษณะ และคุณภาพ เน่ืองจาก
ผูบริโภคมีความตองการที่แตกตาง ดังน้ัน ผูจําหนายจําเปนตองมีสินคาใหเลือกมากเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคที่แตกตางกันไดดีมากย่ิงข้ึน 
 
แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถ
ควบคุมได ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลาน้ีใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึง
พอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางที่กิจการใช
เพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุม
ได  4 กลุ ม  ดังที่ รู จั กกันว า คือ “4Ps” อันไดแก  ผลิตภัณฑ  (Product) ราคา (Price) การจัด
จําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) (คอตเลอร, ฟลลิป, 2546, 24)  

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความ
ตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็น
วาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแก
ลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคา (เสรี วงษมณฑา, 2547, หนา11)  

ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด (4P’s) เปนตัวกระตุนหรือสิ่งเรา
ทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบงออกไดดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัทที่อาจกระทบตอ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพที่คนรับรูไดของ
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง ถารูเรื่องเหลาน้ี
แลว ในฐานะนักการตลาดควรจะเสนอทางเลือกที่งายกวา เพื่อใหผูบริโภคที่ไมตองการเสาะแสวงหา
ทางเลือกอยางกวางขวางในการพิจารณา สวนในเรื่องของรูปรางของผลิตภัณฑตลอดจนหีบหอและ
ปายฉลาก สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซื้อของผูบริโภค หีบหอที่สะดุดตาอาจทําใหผูบริโภค
เลือกไวเพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ ปายฉลากที่แสดงใหผูบริโภคเห็นคุณประโยชนของ
ผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน สินคาคุณภาพสูงหรือสินคาที่ปรับเขากับ
ความตองการบางอยางของผูซื้อมีอิทธิพลตอการซื้อดวย 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อก็ตอเมื่อผูบริโภคทําการประเมิน
ทางเลือกและทําการตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาตํ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา
นอย ลดตนทุนการซื้อหรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอื่นๆ สําหรับการตัดสินใจอยาง
กวางขวางผูบริโภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเปนอยางหน่ึงในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวของ
สําหรับสินคาฟุมเฟอย ราคาสูงไมทําใหการซื้อลดนอยลง นอกจากน้ีราคายังเปนเครื่องประเมินคุณคา
ของผูบริโภคซึ่งก็ติดตามดวยการซื้อ 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธของ
นักการตลาดในการทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ 
แนนอนวาสินคาที่มีจําหนายแพรหลายและงายที่จะซื้อจะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของ
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ชองทางที่นําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ เชน สินคาที่มีของแถมในราน
เสริมสวยช้ันดีในหางสรรพสินคาทําใหสินคามีช่ือเสียงมากกวานําไปใชบนช้ันวางของในซุปเปอรมาร
เก็ต 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสงเสริม
การตลาดสามารถกออิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ขาวสารที่นัก
ตลาดสงไปอาจเตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามีปญหา สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาไดและ
มันสามารถสงมอบใหไดมากกวาสินคาของคูแขง เมื่อไดขาวสารหลัก การซื้อเปนการยืนยันวาการ
ตัดสินใจซื้อของลูกคาถูกตอง (อดุลย จาตุรงคกุล, 2536, หนา 26)  

 สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกัน
เพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเครื่องมือดังตอไปน้ี 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสูตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การ
ใชหรือการบริโภคที่สามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler 2009 : 
616) ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ
และช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่
เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน มีคุณคา ในสายตาของ
ลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายาม
คํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี  

1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) หรือความแตกตาง
ทางการแขงขัน (Competitive Differentiation)  

1.2 องคประกอบหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน 
ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา เปนตน  

1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตาง และมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย  

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑ มีลักษณะ
ใหมและปรับปรุงใหดีข้ึน (New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดดีย่ิงข้ึน  

1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix)  
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑหรือบริการ หรือเปน

คุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรูเพื่อใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑหรือบริการคุมกับเงินที่จาย
ไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคา
เปน P ตัวที่สองที่ เ กิดข้ึนถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน  (Cost) ของลูกคา  ผูบริ โภคจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูง
กวาราคาผูบริโภคจะตัดสนิใจซื้อ ดังน้ันผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังน้ี  

2.1 คุณคาที่รับรูในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการยอมรับของลูกคาในคุณคา
ของผลิตภัณฑวาสูงกวาผลิตภัณฑน้ัน  

2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ 
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2.3 การแขงขัน  
2.4 ปจจัยอื่น ๆ 

3. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพอใจตอ
ตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชจูงใจใหเกิดความตองการหรือเพื่อเตือน
ความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และพฤติกรรม
การซื้อ (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 677) หรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงาน
ขาย ทําการขายและการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non personal selling) เครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคการอาจเลือกใชหน่ึงหรือหลายเครื่องมือซึ่งตองใชหลักการเลือกใช
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication : 
IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 
เครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ มีดังน้ี 

3.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร และ
สงเสริมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภ
รายการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 33) กลยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวของกับ กลยุทธการ
สรางสรรคงานโฆษณา (Create Strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising Tactics) กลยุทธ
สื่อ (Media Strategy) 

3.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการสื่อสารระหวางบุคคล
กับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการดวยการขายแบบ
เผชิญหนาโดยตรงหรือใชโทรศัพท (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 675) หรือเปนการเสนอ
ขายโดยหนวยงานขายเพื่อใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา (Armstrong and 
Kotler. 2009 : 616)  

 3.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง เปนสิ่งจูงใจระยะสั้นที่
กระตุนใหเกิดการซื้อหรือขายผลิตภัณฑหรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เปน
เครื่องมือกระตุนความตองการซื้อที่ใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงานขาย (Etzel, 
Walker and Stanton. 2007 : 677) ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซื้อโดย
ลูกคาคนสุดทาย หรือบุคคลอื่นในชองทางการจัดจําหนาย 

3.4 การใหขาวและประชาสัมพันธ มีความหมายดังน้ี 
3.4.1 การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ หรือตรา

สินคาหรือบริษัทที่ไมตองมีการจายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจตองมีการจายเงิน) โดยผานการกระจาย
เสียงหรือสื่อสิ่งพิมพ  

3.4.2 ประชาสัมพันธ (Public Relations) หมายถึง ความพยายามในการ
สื่อสารที่มีการวางแผนโดยองคกรหน่ึงเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการ ตอผลิตภัณฑ หรือตอนโยบาย
ใหเกิดกับกลุมใดกลุมหน่ึง (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 677) มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริม
หรือปองกันภาพพจนหรือผลิตภัณฑของบริษัท 

3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing)  
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การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเช่ือม
ตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online advertising) มีความหมายตางกันดังน้ี  

3.5.1 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response 
Marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง 
วิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อ และทําใหเกิดการตอบสนองในทันที 
ทั้งน้ีตองอาศัยฐานขอมูลลูกคาและใชสื่อตางๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกคา เชน ใชสื่อโฆษณาและ
แคตตาล็อค  

3.5.2 การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response 
Advertising) เปนขาวสารการโฆษณาซึ่งถามผูอาน ผูรับฟง หรือผูชม ใหเกิดการตอบสนองกลับ
โดยตรงไปยังผูสงขาวสาร หรือปายโฆษณา  

3.5.3 การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online advertising) หรอื
การตลาดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Marketing หรือ E-marketing) เปนการโฆษณาผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต เพื่อสื่อสาร สงเสริม และขายผลิตภัณฑหรือบริการโดย
มุงหวังผลกําไรและการคา เครื่องมือที่สําคัญในขอน้ีประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขายโดย
ใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อค และการขายทางโทรศัพท วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจ
ใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง 

4. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใช เพื่อเคลื่อนยายสินคาและบริการจากองคกรไปยังตลาด สถาบัน
ที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา 
ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึง
ประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 

4.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel Distribution) หมายถึง กลุมของบุคคลหรือ
ธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายผลิตภัณฑหรือบริการสําหรับการใชหรือบริโภค (Kotler 
and Keller. 2009 : 787) หรือหมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ และกรรมสิทธ์ิที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือ
ไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใชชองทางตรง (Direct channel) จากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม และใชชองทางออมจากผูผลิต ผานคนกลางไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

4.2 การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Physical 
Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการวางแผน การปฏิบัติการตาม
แผน และการควบคุมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป จากจุดเริ่มตนไปยัง
จุดสุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไร (Kotler and Keller. 
2009 : 786) หรือหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑ จากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคามีปจจัยที่สําคัญคือ การขนสง การเก็บรักษา
สินคา การคลังสินคา และการบริหารสินคาคงเหลือ 
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บทความเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย 
จากการสํารวจพฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยป 2556 ที่ทางสํานักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สพธอ. ภายใตกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) เผยผลสํารวจวา คนไทยมีพฤติกรรมใชงานอินเทอรเน็ตในรอบ 12 
ป เพิ่มสูงถึง 76.3% โดยพฤติกรรมที่คนไทยใชมากที่สุดคือ การซื้อสินคาและบริการผานโซเชียลมีเดีย 
โดยเพศหญิงนิยมซื้อสินคาแฟช่ัน เครื่องสําอาง สวนเพศชาย ซื้ออุปกรณไอทีสูงถึง 90% และผล
สํารวจพฤติกรรมผูที่ซื้อสินคาและบริการผานโซเชียลมีเดีย พบวามีผูที่สนใจใชโซเชียลมีเดียเปน
ชองทางธุรกิจเกือบ 50% และเคยซื้อขายสินคาผานชองทางดังกลาวดวย เพราะสะดวกสบาย 76%, 
ราคาและโปรโมช่ันดีกวา 45.7% มูลคาสินคาที่มีการสั่งซื้อมากที่สุด อยูระหวาง 501-1,000 บาทตอ
ครั้ง ถึง 40.7% และสินคาที่มาแรง 3 อันดับ คือ 1. แฟช่ัน เชน เสื้อผา กระเปา 59%  2. อุปกรณไอ
ที 34.1% 3. เครื่องสําอาง 30.5%  

โดยอุปกรณที่เขาถึงการใชงานโซเชียลมีเดียเพื่อซื้อสินคาเปนหลักไดแก สมารทโฟน 
เน่ืองจากแนวโนมขยายตัวสูงข้ึน ราคาเครื่องสมารทโฟนจึงถูกลง ประกอบกับสมารทโฟนยังอํานวย
ความสะดวกการซื้อสินคาไดตลอดเวลา โดยเทคโนโลยีเครือขายมือถือ และที่สําคัญคือ WiFiฟรี ของ
กระทรวงไอซีที 
 
การนําเอาทฤษฎีมาประยุกตใชกับงาน 

จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ ทําใหไดทราบถึงองคประกอบในการ
ตัดสินใจซื้อทั้ง 6 คือ การรับสิ่งเรา การรับรูปญหา การแสวงหาขอมูล การะประเมินทางเลือก การซื้อ 
พฤติกรรมหลังการซื้อ เมื่อผูบริโภคไดรับสิ่งเราจากแหลงตางๆไมวาจะเปนทางการสื่อสารการตลาด
หรือผานบุคคล ซึ่งจะทําใหเห็นปญหาได ชัดเจนย่ิงข้ึน จนมาถึงการแสวงหาขอมูล การสื่อสาร
การตลาดจึงเปนเรื่องสําคัญ เน่ืองจากคูแขงในตลาดซึ่งเปนตัวเลือกใหกับผูบริโภคน้ันมีมาก ดังน้ัน   
แบรนดจึงจําเปนตองศึกษาขอมูลคูแขงอยางลึกซึ้ง เพื่อหาขอไดเปรียบหรือลักษณะเดนที่คูแขงไมมี 
ทําใหกลุมเปาหมายเลือกและเช่ือถือในแบรนด โดยเฉพาะตลาดกระเปาหนังซึ่งเปนตลาดที่กวางมาก 
มีต้ังแตกระเปาหนังที่ไมมีแบรนดไปจนถึงกระเปาหนังแบรนดราคาสูง ดังน้ันทําใหแบรนด the 
NEEDle leather handcraft ตองศึกษาและสรางจุดเดนที่แตกตางจากคูแขง และเปนที่ตองการของ
ผูบริโภคกลุมเปาหมาย ดานชองทางการขายก็เปนอีกปจจัยหน่ึงของการซื้อ ดังน้ันการมีชองทางการ
ขายที่สะดวกตอกลุมเปาหมายทําใหกลุมเปาหมายเขาถึงแบรนดไดมากข้ึน the NEEDle leather 
handcraft ไดใชชองทางการขายทางออนไลนทั้งทางเว็บไซตและโซเชียลเน็ตเวิรค เพราะนอกจากจะ
สามารถซื้อสินคาไดตลอด 24 ช่ัวโมงแลว ในปจจุบันมีการใชสมารทโฟนอยาแพรหลาย ทําใหการ
เขาถึงโซเชียลเน็ตเวิรคไดงายข้ึน ซึ่งจะนําแนวคิดน้ีไปใชศึกษากับผูบริโภคกลุมเปาหมายเพื่อที่จะได
นําเสนอสิ่งที่กลุมเปาหมายตองการ และปรับปรุงในสวนที่ไมตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

สําหรับทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภค เปนสิ่งที่ควรทําการศึกษาอยางจริงจัง เพราะ
ลูกคาเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหแบรนดประสบความสําเร็จ ความสนใจและความตองการของ
ผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญในการโฆษณา เน่ืองจากผูบริโภคมีมากมายหลายประเภท ดังน้ันการ
แบงกลุมผูบริโภคจึงเปนเรื่องสําคัญ เพราะสินคาแตละชนิดจะมีกลุมผูใชเฉพาะกลุมที่แตกตางกัน    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 
 

จึงควรทราบอยางชัดเจนวาผูบริโภคกลุมใดเปนกลุมเปาหมายของแบรนด เพื่อที่จะไดปรับปรุงแบรนด
ใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย การแบงกลุมผูบริโภคสามารถแบงไดจากลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคม อายุ เพศ รายได อาชีพ สถานภาพทางครอบครัว สําหรับแบรนด the NEEDle 
leather handcraft ก็จะมีกลุมเปาหมายอยางชัดเจนคือเปนกระเปาหนังสําหรับสตรี อายุ 20-45 ป 
ซึ่งจะอยูในชวงของวัยรุนและวัยทํางาน ถาแบงตามลักษณะทางจิตวิทยาทางสังคม กลุมเปาหมายของ
แบรนดจะเปนกลุมคนที่มีฐานะปานกลาง หรืออยูในระดับ C ซึ่งใหความสําคัญในเรื่องของความคุมคา
ของเงินที่ใช เมื่อทราบขอมูลตามกรอบของทฤษฎีน้ีแลว จึงนําไปกําหนดแนวความคิดของผลิตภัณฑ 
รวมไปถึงแนวความคิดทางการสื่อสาร เพื่อที่จะนําเสนอสิ่งที่เหมาะสําหรับกลุมเปาหมาย 

การสรางตราสินคาน้ันเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูบริโภคแยกสินคาออกจากแบรนดคูแขงได
อยางชัดเจน งายตอการเลือกซื้อสินคา นอกจากน้ียังทําใหผูบริโภคมีความมั่นใจเมื่อสินคามีแบรนด 
การันตี การออกแบบตราสินคาที่ดีน้ันทําใหผูบริโภคไดรับรูถึงวิสัยทัศนหรือความตองการของธุรกิจ
น้ันๆได การนําเอาแนวคิดน้ีไปใชโดยเปนแนวทางในการสรางตราสินคาที่แสดงถึงเอกลักษณของ
สินคาน้ันต้ังแตช่ือของแบรนด โลโก ตัวสินคา องคประกอบตางๆ จะตองมีความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน สะทอนถึงภาพลักษณและจุดขายของแบรนดไดอยางดี 
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บทที ่3 

 

การเกบ็ขอมูล 
 
รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาเรื่องการสรางตราสินคารานกระเปาหนัง the NEEDle Leather Handcraft 
ไดทําการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการเเจกแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภค การตัดสินใจซื้อ การรับรู การเปดรับสื่อ และความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย 
ซึ่งเปนกลุมผูหญิงที่ใชกระเปาหนัง จํานวน 100 ชุด โดยแจกแบบสอบถามทั้งทางออนไลนและ
ออฟไลนอยางละครึ่ง  ในสวนของออฟไลน น้ันไดทําการแจกแบบสอบถามตามสถานที่ที่มี
กลุมเปาหมายเปนจํานวนมาก คือ สถานที่ทํางานแถวสีลม สยาม บนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส สวนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการทํา Focus Group กับกลุมผูหญิงที่ใชและมีความ
ช่ืนชอบกระเปาหนัง เพื่อถามคําถามเชิงลึก ทดสอบความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันภายในกลุม โดยทําการคัดเลือกกลุมเปาหมายจํานวน 7 คนมาใชเปนกลุมตัวอยาง เพื่อนํามา
วิเคราะหและวางกลยุทธการสรางตราสินคาใหกับรานกระเปาหนัง the NEEDle Leather 
Handcraft 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยจากนําขอมูลจากแหลงขอมูลทั้ง 2 แหลง ดังน้ี 
แหลงปฐมภูมิ โดยทําการเก็บรวมรวบขอมูลจากแบบสอบถาม 100 ชุดและการ

สัมภาษณแบบกลุมจํานวน 7 คน 
แหลงทุติภูมิ โดยใชขอมูลดานการซื้อสินคาออนไลนเพื่อเปนประโยชนดานการวิเคราะห

ชองทางการขาย จากบทความขาวออนไลนเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนผานโซเชียลมีเดีย
จากเว็บไซตของประชาติออนไลน 

 
กลุมประชากร 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนกลุมผูหญิงที่ใชกระเปาหนัง จํานวน 
100 คน อยูในชวงวัยเรียนและทํางาน อายุ 20 - 45  ป มีรูปแบบการใชชีวิตในเมืองเปนสวนมาก มี
การใชอินเทอรเน็ตและสมารทโฟน โดยจะทําการเก็บขอมูลของกลุมเปาหมายตามแหลงธุรกิจในเมือง 
สถานที่ทํางาน สถานศึกษา สถานีรถไฟฟา และทางออนไลน โดยแบงเปนแบบสอบถามออนไลน 50 
ฉบับ และแบบสอบถามปกติ 50 ฉบับ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการทํา Focus Group กับผูหญิงที่ใช
และมีความช่ืนชอบกระเปาหนัง ซึ่งไดทําการคัดเลือกกลุมเปาหมายจํานวน 7 คนมาใชเปนกลุม
ตัวอยางในการทํา Focus Group ดังน้ี 
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กลุมเปาหมายในการทํา Focus Group จํานวน 7 คน 
1. อมลรฎา ตาดทอง   อายุ 24 ป  อาชีพ Designer 
2. จิตสุภา มากทรัพย   อายุ 21 ป นักศึกษา 
3. พัลลภา เกตุแกว    อายุ 29 ป อาชีพ นักงานบริษัท 
4. เบญจลักษณ ดีใหญ   อายุ 21 ป  นักศึกษา 
5. ณัฏฐนรี กระกรกุล   อายุ 25 ป   อาชีพ Script Writer 
6. พิชญานิน ไชยมงคล   อายุ 23 ป  อาชีพ พนักงานบริษัท 
7. ณัชชา เดชสมบัติ   อายุ 21 ป นักศึกษา 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

ใชแบบสอบถามและการสัมภาษณแบบกลุมเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
ในสวนของแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ รายได อาชีพ การศึกษา 
ลักษณะที่อยูอาศัย และงานอดิเรก เพื่อทราบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุมเปาหมายที่ทําการศึกษา 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อกระเปา เพื่อทราบถึงความชอบสวนตัวเกี่ยวกับกระเปา
และลักษณะการใชงาน 

สวนที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับสื่อออนไลนและการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต เพื่อนํามา
วิเคราะหดานชองทางการจัดจําหนาย และเพื่อใหทราบถึงปญหาของการมีชองทางการจัดจําหนาย
ทางออนไลนเพียงชองทางเดียว 

สวนของการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) น้ันจะใชคําถามเชิงเจาะลกึสมัภาษณ
ดานความคิดเห็นเปนสวนใหญ โดยจะเลือกกลุมเปาหมายทีนํ่ามาทดสอบจากหลากหลายอาชีพ ซึ่ง
เปนผูที่ใชและช่ืนชอบกระเปาหนัง 

การนําเสนอขอมูล 
เมื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลจนเสร็จสิ้นแลว ผูจัดทําไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อ

คํานวณหาคาทางสถิติตางๆ ที่ใชในการวิจัย และนําเสนอดังน้ี  
การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายลักษณะของขอมูลใน

แบบสอบถาม เปนการแจกแจงความถ่ีโดยการนับจากจํานวนตัวอยางโดยจําแนกตามปจจัยตางๆ แลว
สรปุผลเปนตารางแจกแจงความถ่ี และวิเคราะหเพื่อศึกษากลยุทธการสรางตราสินคารานกระเปาหนัง 
the NEEDle Leather Handcraft ที่เหมาะสม 
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ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกระเปาหนัง
ในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ซึ่งใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ผูบริโภคที่เปนผูหญิง ที่มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑกระเปาหนังจํานวนทั้งสิ้น 100 คน และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการทํา Focus Group กับกลุมผูหญิงที่ใชและมีความ   
ช่ืนชอบกระเปาหนัง เพื่อถามคําถามเชิงลึก 
 
ผลวิจัย 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ทั้งน้ีผูจัดทําไดดําเนินการแจกแบบสอบถามในแหลงสถานที่ทํางาน ตามสถานีรถไฟฟา 
ในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 50 ชุด และแจกแบบสอบถามผานอินเทอรเน็ต จํานวน 50 
ชุด ดวยการสง Inbox ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามกับสมาชิกในเฟซบุกโดยสอบถาม
กอนวาเคยมีประสบการณใชกระเปาหนังหรือไม สําหรับการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถาม โดยสามารถสรุปการวิจัยออกเปนสวนๆ ไดดังตอไปน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  
สวนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อกระเปา  
สวนที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับสื่อออนไลน และการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต  
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยทางดานลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกบั  

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน สถานภาพทางครอบครัว และงานอดิเรก เพื่อทราบ
เกี่ยวกับรายละเอียดของขอมูลพื้นฐานของกลุมเปาหมาย และนําขอมูลไปวิเคราะหในเรื่องของชอง
ทางการขาย ราคา และการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
ตาราง 4-1 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมาย จําแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
15-20 ป 6 6 
21-25 ป 50 50 
26-30 ป 11 11 
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ตาราง 4-1 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมาย จําแนกตามอายุ (ตอ) 
 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
31-35 ป 7 7 
35 ป ข้ึนไป 26 26 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-1 พบวา กลุมเปาหมายสวนใหญอยูในกลุมอายุระหวาง 21-25 ป รอย
ละ 50 รองลงมาคือ 35 ป ข้ึนไป และ 26-30 ป รอยละ 26 และ 11 ตามลําดับ 
 
ตาราง 4-2 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 43 43 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 7 7 
ลูกจางเอกชน/พนักงานบริษัท  44 44 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 2 
รับจางทั่วไป 2 2 
แมบาน/พอบาน 1 1 
อื่นๆ 1 1 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-2 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีอาชีพลูกจางเอกชน/พนักงานบริษัท 
รอยละ 44 รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา และคาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 43 และรอยละ 7 
ตามลําดับ 

 
ตาราง 4-3 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมาย จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

รายได จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 10,000 บาท 39 39 
10,001-20,000 บาท 39 39 
20,001-30,000 บาท 13 13 
30,001-40,000 บาท 5 5 
40,000-50,000 บาท 1 1 
มากกวา 50,000 บาท 3 3 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-3 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีรายไดตํ่ากวา 10,000 และ 10,001-
20,000 บาท ในจํานวนเทากันคือรอยละ 39 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท รอยละ 13 
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ตาราง 4-4 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวาปริญญาตร ี  23 23 
ปริญญาตรี   75 75 
ปริญญาโท 1 1 
ปริญญาเอก 1 1 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-4 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 
รอยละ 75 รองลงมาคือตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 23 

 
ตาราง 4-5 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมาย จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 75 75 
แตงงาน 20 20 
หยาราง 4 4 
แยกกันอยู 1 1 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-5 พบวา กลุมเปาหมายสวนใหญมีสถานภาพโสด รอยละ 75 รองลงมา
คือแตงงาน และ หยาราง รอยละ20 และรอยละ 4 ตามลําดับ 
 
ตาราง 4-6 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามจํานวนบุตร 
 

จํานวนบุตร จํานวน รอยละ 
มี 18 18 
ไมมี 82 82 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-6 พบวา กลุมเปาหมายสวนใหญไมมีบุตรรอยละ82และมีบุตรรอยละ18 
 
ตาราง 4-7 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามลักษณะที่อยูอาศัย 
 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย จํานวน รอยละ 
ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม 21 21 
บานเด่ียว 43 43 
คอนโดมิเนียม/หองพัก 29 29 
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ตาราง 4-7 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามลักษณะที่อยูอาศัย (ตอ) 
 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย จํานวน รอยละ 
อื่นๆ 7 7 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-7 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบบานเด่ียว 
รอยละ43 รองลงมาคือ คอนโดมิเนียม/หองพัก และ ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม รอยละ 29 และ 21 
ตามลําดับ 
 
ตาราง 4-8 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามงานอดิเรก 
 

งานอดิเรก จํานวน รอยละ 
ดูหนัง ฟงเพลง 62 14.6 
อานหนังสือ 54 12.7 
เลนเกม 36 8.4 
ทองอินเทอรเน็ต 74 8.5 
ดูโทรทัศน 67 17.4 
ชอปปง 46 15.7 
ออกกาลังกาย 24 10.8 
ทองเที่ยว 30 7.03 
เลี้ยงสัตว 17 7.1 
ทําของแฮนดเมด 15 4.0 
อื่นๆ 2 0.5 
รวม 427 100 

 

จากตารางที่ 4-8 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีงานอดิเรกเปนการทองอินเทอรเน็ต 
รอยละ 17.33 รองลงมาคือดูโทรทัศนและดูหนัง ฟงเพลง รอยละ 15.7 และ 14.6 ตามลําดับ 
 
สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อกระเปา 
ตาราง 4-9 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามจํานวนกระเปา 
 

จํานวนกระเปา จํานวน รอยละ 
1-3 ใบ 24 24 
4-6 ใบ 32 32 
7-10 ใบ 30 30 
มากวา 10 ใบข้ึนไป 14 14 
รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4-9 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีกระเปา 4-6 ใบ รอยละ 32 
รองลงมาคือ 7-10 ใบ และ 1-3 ใบ รอยละ 30 และ 24 ตามลําดับ 
 
ตาราง 4-10 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามขนาดของกระเปาที่ตอบสนองตอ
ความตองการ 
 

ขนาดของกระเปา จํานวน รอยละ 
เล็ก 6 6 
กลาง 69 69 
ใหญ 25 25 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-10 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญตองการกระเปาขนาดกลาง รอยละ
69 รองลงมาคือขนาดใหญ รอยละ25 
 
ตาราง 4-11 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามทรงกระเปาที่ช่ืนชอบ   

ทรงกระเปา จํานวน รอยละ 
Handbag 10 10 
Shoulder bag 89 89 
Clutch bags 1 1 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-11 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญชื่นชอบกระเปาแบบ Shoulder bag 
รอยละ 89 รองลงมาคือ Shoulder bag รอยละ10 
 
ตาราง 4-12 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามความจําเปนหรือไมตองเปนของ 
แบรนดเนมช่ือดังหรือไม 
 

ความจําเปน จํานวน รอยละ 
ไมจําเปน 97 97 
จําเปน 3 3 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-12 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญไมยึดติดกับกระเปาแบรนดเนม รอย
ละ 97 
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ตาราง 4-13 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามความถ่ีเฉลี่ยในการซื้อกระเปา 
 

ความถ่ีเฉลี่ยในการซื้อกระเปา จํานวน รอยละ 
เดือนละ 1 ใบ 19 19 
เดือนละ 2 ใบหรือมากกวา   12 12 
6 เดือนตอ 1 ใบ  45 45 
1 ปตอ 1 ใบ 24 24 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-13 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีการซื้อกระเปา 6 เดือนตอ 1 ใบ 
รอยละ 45 รองลงมาคือ 1 ปตอ 1 ใบ รอยละ 45 
 
ตาราง 4-14 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามราคาเฉลี่ยกระเปาที่ซื้อ 
 

ราคากระเปาเฉลีย่ จํานวน รอยละ 
199-300 บาท 16 16 
300-700 บาท  46 46 
800-1,500 บาท  27 27 
ต้ังแต 1,500 บาทข้ึนไป 11 11 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-14 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญซื้อกระเปาราคา 300-700 บาท รอย
ละ 46 รองลงมาคือ 800-1,500 บาท รอยละ 27 
 
ตาราง 4-15 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามเหตุผลที่ซื้อกระเปาใบใหม 
 

เหตุผลท่ีซื้อกระเปาใบใหม จํานวน รอยละ 
ชํารุดเสียหาย  22 22 
พบแบบที่ถูกใจ  57 57 
เพื่อประโยชนใชสอยที่ดีข้ึน 19 19 
อื่นๆ 2 2 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-15 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญซื้อกระเปาใบใหมเน่ืองจากพบแบบท่ี
ถูกใจ รอยละ 57 รองลงมาคือชํารุดเสียหาย และเพื่อประโยชนใชสอยที่ดีข้ึน รอยละ 22 และ 19 
ตามลําดับ 
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ตาราง 4-16 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามแนวคิดของผลิตภัณฑ (Product 
Concept)ของกระเปาใดนาสนใจ 
 

แนวคิดของผลิตภัณฑ (Product 
Concept) 

จํานวน รอยละ 

เปลี่ยนสายกระเปาได 71 34.4 
เปลี่ยนทรงกระเปาไดในใบเดียว 40 19.4 
เปลี่ยนลายของกระเปาได 26 12.6 
มีอุปกรณกันฝนติดอยูกับตัวกระเปา 35 17 
ขยายขนาดของกระเปาได 32 15.5 
อื่นๆ 2 0.9 
รวม 206 100 

 

จากตารางที่ 4-16 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญชื่นชอบ แนวคิดของผลิตภัณฑ 
(Product Concept) เปลี่ยนสายกระเปาได รอยละ 34.47 รองลงมาคือเปลี่ยนทรงกระเปาไดใน
ใบเดียว และมีอุปกรณกันฝนติดอยูกับตัวกระเปา รอยละ 19.4 และ 17 ตามลําดับ 
 
ตาราง 4-17 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามปญหาในการเลือกซื้อกระเปา 
 

ปญหา จํานวน รอยละ 
มีรูปแบบใหเลือกนอย 39 14.1 
ชอบแบบแตไมชอบสี   74 26.8 
ชอบสีแตไมชอบแบบ 50 18.1 
มีชองใสของไมเพียงพอ 49 17.8 
วัสดุคุณภาพตํ่า ไมเหมาะสมกับราคา 58 21 
ปญหาอื่นๆ 6 2.2 
รวม 276 100 

 

จากตารางที่ 4-17 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญพบปญหาชอบแบบแตไมชอบสี  
รอยละ 26.8 รองลงมาคือวัสดุคุณภาพตํ่า ไมเหมาะสมกับราคา รอยละ 21 

 
ตาราง 4-18 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามการใชกระเปาหนัง 
 

การใชกระเปาหนัง จํานวน รอยละ 
ยังใชอยู 86 86 
ไมใชแลว 14 14 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-18 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญยังใชกระเปาหนังอยู รอยละ 86 

   ส
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ตาราง 4-19 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามความรูสึกตอกระเปาแฮนดเมด 
 

ความรูสึกตอกระเปาแฮนดเมด จํานวน รอยละ 
มีเอกลักษณเฉพาะตัว 89 89 
เหมือนกระเปาทั่วๆไป 10 10 
อื่นๆ 1 1 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-19 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญความรูสึกวากระเปาแฮนดเมดมี
เอกลักษณเฉพาะตัว รอยละ 89 
 
ตาราง 4-20 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามความตองการบริการใดควบคูกับการ
ขาย 
 

บริการ จํานวน รอยละ 
คูมือการดูแล  12 12 
บริการสงทําความสะอาด   12 12 
บริการซอมแซมฟรี 75 75 
อื่นๆ 1 1 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-20 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีความตองการบริการซอมแซมฟรี
ตลอดอายุการใชงาน รอยละ 75 

 
ตาราง 4-21 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามการสงเสริมการตลาดที่กลุมเปาหมาย
ใหความสนใจ 
 

การสงเสรมิการตลาด จํานวน รอยละ 
ลดราคา 82 82 
ใบเกาแลกใบใหม   6 6 
แจกฟรีแตอยูบนเงื่อนไข 3 3 
ของแถมพิเศษจากทางราน 7 7 
อื่นๆ 2 2 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-21 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีความตองการการสงเสริมการตลาด 
ลดราคา รอยละ 82 
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สวนท่ี 3 พฤติกรรมการเปดรับสื่อออนไลน และการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต  
ตาราง 4-22 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามการใชงานอินเทอรเน็ต 
 

การใชงานอินเทอรเน็ต จํานวน รอยละ 
3-4 ช่ัวโมง/วัน 33 33 
6-8 ช่ัวโมง/วัน 24 24 
มากกวา 8 ช่ัวโมงข้ึนไป/วัน 30 30 
4-6 ครั้ง/สัปดาห 4 4 
2-3 ครั้ง/สัปดาห 3 3 
1 ครั้ง/สัปดาห 5 5 
อื่นๆ 1 1 
รวม 100 100 

  

จากตารางที่ 4-22 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีการใชงานอินเทอรเน็ต 3-4 
ชั่วโมง/วัน รอยละ 33 รองลงมาคือมากกวา 8 ช่ัวโมงข้ึนไป/วัน รอยละ 30 

 
ตาราง 4-23 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามการใชสื่อสังคมออนไลน (social 
network) 
 

สื่อสังคมออนไลน จํานวน รอยละ 
ไมใช 4 2.3 
เฟซบุก 85 47.8 
Twitter 22 12.4 
Google+ 42 23.6 
อื่นๆ 25 14 
รวม 178 100 

 

จากตารางที่ 4-23 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีการใชสื่อสังคมออนไลน (social 
network) เฟซบุก รอยละ 47.8 รองลงมาคือ Google+ รอยละ 23.6 
 
ตาราง 4-24 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามชองทางการใชงานอินเทอรเน็ต 
 

ชองทาง จํานวน รอยละ 
คอมพิวเตอรต้ังโตะ 19 19 
คอมพิวเตอร notebook  31 31 
โทรศัพทมือถือ หรือ สมารทโฟน 50 50 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-24 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีการใชงานอินเทอรเน็ตผาน
โทรศัพทมือถือ หรือ สมารทโฟน รอยละ 50 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร notebook รอยละ 31 
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ตาราง 4-25 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามแอปพลิเคชันที่ใชเปนประจํา 
 

แอปพลิเคชัน จํานวน รอยละ 
Instragram 53 19.8 
เฟซบุก 90 33.6 
Line  78 29.2 
Google+ 25 9.4 
Pinterest 12 4.5 
อื่นๆ 10 3.8 
รวม 268 100 

 

จากตารางที่ 4-25 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีการใชแอปพลิเคชัน เฟซบุก รอย
ละ 33.6 รองลงมาคือ Line และ Instagram รอยละ 29.2 และ 19.8 ตามลําดับ  
 
ตาราง 4-26 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามเว็บไซตที่เขาใชเปนประจํา  
 

เว็บไซต จํานวน รอยละ 
เฟซบุก 89 40.5 
Youtube 70 31.8 
พันธุทิพย   32 14.6 
Jeban  9 4.1 
Pinterest 10 4.6 
อื่นๆ 10 4.6 
รวม 220 100 

 

จากตารางที่ 4-26 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมีการเขาใชเว็บไซต เฟซบุก รอยละ 
40.5 รองลงมาคือ Youtube และ พันธุทิพย รอยละ 31.8 และ 14.6 ตามลําดับ 
 
ตาราง 4-27 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามการซื้อสินคาออนไลน 
 

การซื้อ จํานวน รอยละ 
ไมเคย 34 34 
เคย 66 66 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-27 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญเคยซื้อสินคาออนไลน รอยละ 66 
และไมเคยซื้อ รอยละ 34 
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ตาราง 4-28 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ประเภทกระเปาหนังทางออนไลน 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ คะแนน (100) คาเฉลี่ย (5) 
ระดับ

ความสําคัญ 
มีรูปภาพของสินคาแสดงรายละเอียดชัดเจน 64 3.2 มากที่สุด 
มีคําอธิบายเกี่ยวกับสินคาอยางละเอียดและ
ครบถวน 

55 2.8 มากที่สุด 

มีระบบDIYcustomization กระเปาเพื่อให
เห็นรูปสินคาอยางชัดเจน(เชนการเพิ่มชอง
ตางๆที่ทานตองการแบบสามารถเห็นภาพ) 

44 2.2 มาก 

สามารถสอบถามรายละเอียดสินคากับผูขาย
ไดอยางรวดเร็ว 

50 2.5 มากที่สุด 

มีบริการจัดสงสินคาฟรีดวยระบบที่รวดเร็ว 57 2.9 มากที่สุด 
มีเว็บไซตที่ใชงานงาย 48 2.4 มาก 

 

จากตารางที่ 4-28 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญเห็นวา การมีรูปภาพของสินคาแสดง
รายละเอียดชัดเจน เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดตอการตัดสินใจซื้อกระเปาหนังผานทางออนไลน 
รองลงมาคือมีบริการจัดสงสินคาฟรีดวยระบบที่รวดเร็ว การมีคําอธิบายเกี่ยวกับสินคาอยางละเอียด
และครบถวน สามารถสอบถามรายละเอียดสินคากับผูขายไดอยางรวดเร็ว 
 
ตาราง 4-29 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความนาเช่ือถือ
ของสินคาออนไลน 
 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
นาเช่ือถือ 48 48 
ไมนาเช่ือถือ 52 52 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-29 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญ คิดวาการซื้อสินคาผานทาง
อินเทอรเน็ตไมนาเชื่อถือ รอยละ 52 ซึ่งเปนจํานวนที่ใกลเคียงกับกลุมที่เช่ือถือ คือรอยละ 48 ทั้งน้ี
จากแบบสอบถามพบวาผูที่คิดวาการซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ตไมนาเช่ือถือ เปนผูที่ไมเคยซื้อ
สินคาผานอินเทอรเน็ต รอยละ 26 คน 
 
ตาราง 4-30 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามชองทางการชําระเงินที่สะดวก 
 

ชองทางการชาํระเงิน จํานวน รอยละ 
โอนเงินจากบัญชีธนาคาร ผาน 
ATM  

51 48.1 
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ตาราง 4-30 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายจําแนกตามชองทางการชําระเงินที่สะดวก(ตอ) 
 

ชองทางการชาํระเงิน จํานวน รอยละ 
ชําระเงินผานธนาคารบน
อินเทอรเน็ต 

30 28.3 

ชํ า ร ะ เ งิ น ผ า น เ ค า น เ ตอ ร
ธนาคาร 

9 8.5 

ชําระเงินผานบัตรเครดิต 9 8.5 
Paypal 1 0.9 
ไปรษณียเก็บเงินปลายทาง 6 5.7 
รวม 106 100 

 

จากตารางที่ 4-30 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญชองทางการชําระเงินท่ีสะดวกคือการ
โอนเงินจากบัญชีธนาคาร ผาน ATM รอยละ 48.11 รองลงมาคือชําระเงินผานธนาคารบน
อินเทอรเน็ต รอยละ 28.3 
 
วิเคราะหผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

สวนที่ 1 พบวา กลุมตัวอยาง 100 คนสวนใหญอยูในกลุมอายุระหวาง 21-25 รอยละ 
50 รองลงมาคือ 35 ป ข้ึนไป ดังน้ันจึงทําการขยายกลุมเปาหมายจากเดิมที่ต้ังไวคือ อายุ 15-35 เปน 
อายุ 18-45 เน่ืองจากกลุมเปาหมายที่อายุ 15-17 ปมีความสนใจและใชกระเปาหนังนอยมาก เน่ือง
ดวยรูปแบบและกําลังซื้อ ในทางตรงกันขาม กลุมเปาหมายที่มีอายุ 35 ปข้ึนไปกลับมีความสนใจและ
ใชกระเปาหนังมากกวาเน่ืองจากมีกําลังซื้อที่มากกวา 

ดานอาชีพของกลุมตัวอยางสวนใหญจะเปนพนักงานในบริษัทเอกชนและนักศึกษา ทําให
มีรายไดสวนใหญอยูที่ไมเกิน 20,000 บาท การศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี 
สวนใหญมีงานอดิเรกที่นาสนใจคือการทองอินเทอรเน็ตเน่ืองจากสอดคลองกับชองทางการจัด
จําหนาย 

สวนที่ 2 ดานพฤติกรรมการใชกระเปากลุมตัวอยางสวนใหญมีกระเปา 4-6 ใบ โดยมี
ขนาดของกระเปาที่ตอบสนองตอความตองการคือขนาดกลาง และทรงกระเปาแบบ Shoulder Bag 
(สะพายยาว) ซึ่งสอดคลองกับผลิตภัณฑของแบรนด นอกจากน้ียังพบวากลุมตัวอยางไมไดยึดติดกับ
แบรนดเนมช่ือดัง สวนใหญจะซื้อกระเปาที่มีราคาประมาณที่ 300-1,500 บาท มีความถ่ีในการซื้อ
กระเปาเฉลี่ยอยูที่ 6 เดือนตอ 1 ใบ ซึ่งเปนความถ่ีที่อยูในระดับปกติของการบริโภคกระเปาเน่ืองจาก
กระเปา1ใบสามารถใชไดนานกวาเสื้อผา ดังน้ันจึงทําใหมีผลการตัดสินใจซื้อ โดยกลุมตัวอยางสวน
ใหญในการซื้อกระเปาใบใหมคือพบแบบที่ถูกใจ ดังน้ันการมีแบบที่ตอบสนองตอความตองการของ
กลุมเปาหมายไดจึงเปนเรื่องสําคัญ ทําใหเรื่อง customization เปนจุดเดนและขอไดเปรียบของ    
แบรนด ดานแนวความคิดของผลิตภัณฑ (Product Concept) ที่กลุมตัวอยางช่ืนชอบคือ การเปลี่ยน
สายกระเปาไดซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ันแนวคิดของผลิตภัณฑ (Product 
Concept) จะนํามาใชจริงกับผลิตภัณฑ และปญหาของการเลือกซื้อกระเปาของกลุมตัวอยางสวน
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ใหญคือชอบแบบแตไมชอบสี ซึ่งก็เขากับการ Customization ของแบรนดที่ใหกลุมเปาหมายเลือกสี
ของหนังที่จะทํากระเปาเองได ดานความเปนแฮนดเมดพบวากลุมตัวอยางคอนขางเห็นคุณคาตอความ
เปนงานแฮนดเมดในเรื่องความมเีอกลักษณเฉพาะตัว 

ดานบริการตางๆของทางรานที่กลุมตัวอยางสวนใหญตองการคือบริการซอมแซมฟรี
ตลอดอายุการใชงาน ทั้งน้ีจะตองมีการกําหนดเงื่อนไขการซอมแซมฟรีและแจงใหกับลูกคาอยาง
ชัดเจน เชน การเปลี่ยนอะไหลตางๆฟรี คาใชจายในการสงกลับมาเปลี่ยน เปนตน สวนของการ
สงเสริมการขายที่กลุมตัวอยางสวนใหญสนใจคือการลดราคา 

สวนที่ 3 พบวากลุมตัวอยาง 100 คนสวนใหญมีพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ต 3-4 
ช่ัวโมง/วัน รองลงมาคือมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน ผานทางโทรศัพทมือถือหรือสมารทโฟน ซึ่งมีการ
เช่ือมตออินเทอรเน็ตตลอดเวลา และมีการใชสื่อสังคมออนไลนเฟซบุกมากที่สุด สวนแอปพลิเคชัน ที่มี
การใชงานกันมากคือ เฟซบุก และรองลงมาคือ Line ดังน้ันจึงคิดวาการใช Line เปนอีกหน่ึงชองทาง
ในการติดตอลูกคากเ็ปนชองทางที่สะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ันยังมี Line Official สําหรับแจงขาวสาร
ไดโดยตรง 

ดานการซื้อสินคาออนไลนพบวากลุมตัวอยางสวนมากเคยซื้อสินคาออนไลนอยูแลว ไมวา
จะเปนเครื่องแตงกาย สินคาอุปโภคบริโภค แตพบวากลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาการซื้อสินคาผานทาง
ออนไลนไมนาเช่ือถือ ไมวาจะเปนเรื่องคุณภาพ สินคาจริงไมเหมือนกับภาพถาย การสงของ การโอน
เงิน ดังน้ันสวนน้ีจึงตองเปนสวนที่ใหความสําคัญทําอยางไรใหลูกคาเกิดความเช่ือถือในชองทาง
ออนไลนของแบรนด สิ่งที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดคือ การมีรปูภาพของสินคาที่ชัดเจน มี
คําอธิบายรายละเอียดอยางครบถวน และการสอบถามรายละเอียดของสินคากับผูขายไดโดยตรง  
รองลงมาคือ มีเว็บไซตที่ใชงานงาย และระบบ DIY Customization เพื่อใหเห็นภาพชัดเจน 

ชองทางการชําระเงินกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาการชําระเงินโดยการโอนเงินผาน
ธนาคารเปนชองทางที่สะดวก เน่ืองจากกลุมเปาหมายสวนใหญเปนนักศึกษาและ First Jobber ทําให
การใชบัตรเครดิตยังไมเปนชองทางที่ไดรับความนิยม 
 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ผูจัดทําไดดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการทําการ
สัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) เพื่อที่จะไดขอมูลเชิงลึกมากทําแนวคิดของผลิตภัณฑ (Product 
Concept) แนวคิดในการสื่อสาร (Communication Concept) แลวจึงคอยนําไปทดสอบกับ
กลุมเปาหมายในแบบสอบถามตอไป ซึ่งไดทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 7 คน ดังน้ี 

1. อมลรฎา ตาดทอง   อายุ 24 ป  อาชีพ Designer 
2. จิตสุภา มากทรัพย   อายุ 21 ป นักศึกษา 
3. พัลลภา เกตุแกว    อายุ 29 ป อาชีพ นักงานบริษัท 
4. เบญจลกัษณ ดีใหญ   อายุ 21 ป  นักศึกษา 
5. ณัฏฐนรี กระกรกุล   อายุ 25 ป   อาชีพ Script Writer 
6. พิชญานิน ไชยมงคล   อายุ 23 ป  อาชีพ พนักงานบริษัท 
7. ณัชชา เดชสมบัติ   อายุ 21 ป นักศึกษา 
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สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ผลที่ไดจากการทํา Focus Group แบงออกเปนสวนๆ ไดดังตอไปน้ี 

สวนท่ี 1 ลักษณะการใชชีวิต 
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ shopping ของกลุมเปาหมาย 
สวนใหญกลุมเปาหมายยินดีที่จะตามหาสิ่งของที่ตองการ ไมจํากัดสถานที่ แตสถานที่ที่

ไปเปนประจําก็คือ เซ็นทรัลปนเกลา สยาม เซนทรัลเวิรด เซนทรัลลาดพราว ยูเนียนมอลล จตุจักร 
และทางออนไลน 

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตที่เขาใชเปนประจํา 
เฟซบุก  Youtube  พันธุทิพย  และ jeban 
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับการใชสมารทโฟน 
จากกลุมตัวอยาง 7 คน มีไมใชเพียง 1 คน 
1.4 ขอมูลเกี่ยวกับการจํากัดงบในการใชจายแตละเดือนกับสินคาประเภทเครื่องแตงกาย 
สวนใหญแลวกลุมตัวอยางไมไดมีการจํากัดงบประมาณไวอยางชัดเจน เน่ืองจากไมไดมี

การซื้อของใชประเภทน้ีทุกเดือน ถาเจอของที่อยากไดแตราคาสูงอาจจะเก็บรวมรวมเงินหลายๆเดือน
มาเพื่อซื้อ แตสวนใหญแลวเฉลี่ยจะอยูที่เดือนละประมาณ 2,000 บาท 

1.5 ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อสินคาทางออนไลน 
สวนใหญมองวาราคาไมใชปจจัยหลักแตความนาเช่ือถือของเว็บหรือเพจออนไลนดาน

ความชัดเจนของรูปและขอมูลสินคา การรีวิว จะเปนตัวกําหนดวาจะทําใหกลาซื้อหรือไม  
กลุมตัวอยางสวนใหญเคยซื้อของผานทางออนไลน และมีการซื้อคอนขางบอย เขาไปดู

สินคาเกือบทุกวัน เมื่อพบเจอสินคาถูกใจจึงซื้อ 
ปญหาที่พบในการซื้อสินคาผานทางออนไลน ซื้อเสื้อผามาไมถูกใจ ขนาดไมพอดี สีจริง

แตกตางจากภาพ มีคําแนะนําวาถามีเว็บไซตหลักจะดูนาเช่ือถือมากกวา สามารถชําระเงินผานบัตร
เครดิต ไมมีปญหาดานคาธรรมเนียมการโอนขามธนาคาร สวนเว็บที่กลุมตัวอยางเขาไปซื้อสินคา
ออนไลนมากที่สุดก็คือ เฟซบุก และ Instagram  

 
สวนท่ี2 คําถามเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของการซื้อกระเปาหนังทางออนไลน 
สวนใหญคอนขางไมมีปญหา ถามีการถายรูปที่ใหรายละเอียดอยางชัดเจนใหดู ทางดาน

ราคาเขาใจวาเปนกระเปาหนังคอนขางมีราคาสูง ถามีคนซื้อแลวมารีวิว ก็จะเพิ่มความเช่ือถือได หรือมี
รีวิวจากทางราน เชน เอาหนังมาหยอดนํ้าใหดูแลวทิ้งไวพิสูจนวาไมดาง อยากใหมีการอธิบายชนิดของ
หนังตางๆ มีการต้ังช่ือของสีหนังตางๆเชน นํ้าตาลคาราเมล นํ้าตาลช็อคโกแลต เพื่อใหมีmindset
เดียวกัน มีการถายเจาะdetailชองเล็กชองนอย ความประณีต คุณภาพ และสามารถติดตอสอบถาม
และขอดูรูปเพิ่มเติมไดโดยตรง 

2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ customization ไดแตตองใชเวลาในการรอสินคา 
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กลุมตัวอยางไมมีปญหาในการรอสินคา เพราะสวนใหญเคยชินกับการ Pre-orderอยูแลว 
ถาตองรอแลวไดของตามที่ตองการ แตตองมีวันเวลากําหนดไวอยางชัดเจน ควรมีการรายงานความ
คืบหนาของสินคาใหดูเปนระยะเพื่อความอุนใจ  

2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Product ที่นํามาทดสอบ 
พบวากลุมตัวอยางใหความสนใจกับการเปลี่ยนสายกระเปามากที่สุด โดยอยากใหมีสาย

หลายๆแบบมาใหเลือก mix&match ดวยตัวเอง หรือแนะนําวาความสูงเทาน้ีควรใชสายยาวเทาไร จึง
จะเหมาะสม รองลงมาคือเปลี่ยนทรงกระเปา แตตองเปนทรงที่เปลี่ยนแลวดูเขากันไมแปลก และ
สุดทายคือเปลี่ยนลายกระเปาดวยการกลับตะเข็บ สวนอีกสอง concept คือมีอุปกรณกันฝนกับการ
ขยายขนาดของกระเปาไมไดรับการสนใจ 

มีการนําเสนอ concept อื่นๆ เชน การตอกช่ือบนกระเปา มีการดเมื่อซื้อเปนของขวัญ 
การจํากัดงบประมาณสามารถปรับลดแบบเพื่อใหราคาถูกลงได 

2.4 ขอมูลเกี่ยวกับกระเปาหนังที่ใชอยู 
กลุมตัวอยางมีเหตุผลที่ใชกระเปาหนังตางๆดังน้ี ความชอบสวนตัว ชอบกลิ่น มีความ

ทนทาน ดู Professional มีความคลาสสิก เขากันไดกับทุกชุด ใชไดตลอด ชอบdetailการเย็บ ใสของ
แลวไมเสียรูปทรงไมเหมือนกระเปาผา 

ดานปญหาที่พบคือ อยากซักทําความสะอาดแตไมทราบสถานที่ ควรมีคําแนะนํา
เกี่ยวกับสถานที่ทําความสะอาดที่สะดวก เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเชน นํ้าจิ้มหก อยากใหมีคูมือทําความ
สะอาดเบื้องตน 

2.5 ขอมูลเกี่ยวกับความสนใจในงานแฮนดเมด 
พบวากลุมตัวอยางคอนขางใหการตอบรับเปนอยางดีกับงานแฮนดเมด มีการใหคุณคาตอ

งานหัตถกรรม เพราะรูมีความปราณีต รูสึกดีกวาใชเครื่องจักรเพราะผานตาคนทํามากอน มีใบเดียวใน
โลก ไดรับการใสใจจากผูผลิต 
 
วิเคราะหผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
สวนท่ี 1 ลักษณะการใชชีวิต 

จากการทําการสัมภาษณ แบบ Focus Group กับกลุมตัวอยางทั้ง 7 คน ซึ่งมีอายุอยู
ในชวง 21-29 ป โดยมีแนวคําถามเกี่ยวกับลักษณะการใชชีวิต ไมวาจะเปนสถานที่ซื้อของ การเปดรับ
สื่อ การใชงานอินเทอรเน็ตซึ่งเปนชองทางการขายของแบรนด และดานคาใชจายในแตละเดือน พบวา 
กลุมเปาหมายมีการเปดรับสื่อมากพอสมควรโดยเฉพาะทางออนไลนซึ่งเปนชองทางการจดัจาํหนายอยู
แลวอยาง เฟซบุก เปนสื่อสังคมออนไลนที่กลุมตัวอยางมีการใชอยาง 100 เปอรเซ็นต เว็บไซตวีดีโอ
ช่ือดังอยาง Youtube เว็บไซตยอดนิยมอยางพันธุทิพย และJeban ซึ่งเปนชองทางในการสื่อสารได
เปนอยางดี เน่ืองจากกลุมตัวอยางสวนมากใชสมารทโฟนอยูแลว หากจะทําสื่อนอกบาน(Out of 
Home) ในสถานที่ที่กลุมตัวอยางไปเปนประจําอยางเชน สยาม เซ็นทรัลเวิรด เปนตน ทางดานของ
คาใชจายในการซื้อเครื่องแตงกายไมไดมีการกําหนดอยางชัดเจน สวนใหญเฉลี่ยก็จะอยูที่ประมาณ 
2,000 บาท ซึ่งก็ถือวาผลิตภัณฑของแบรนดราคาไมแพงและไมเกินงบประมาณการใชจายของแตละ
เดือน นอกจากน้ีกลุมตัวอยางยังมองวาราคาไมใชปจจัยหลักในการเลือกซื้อของผานทางออนไลน จะ
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เปนเรื่องของความถูกใจ และความนาเช่ือถือเสียมากกวา เพราะกลุมตัวอยางทุกคนเคยซื้อสินคา
ออนไลน และมีการเขาไปเย่ียมชมสินคาออนไลนเกือบทุกวัน ทําใหสรุปไดวาการมีชองทางออนไลน
เพียงอยางเดียวไมเปนปญหาตอการขายสินคา แตควรมีเว็บหลักจะทําใหดูนาเช่ือถือ สะดวกตอการ
ชําระเงินผานบัตรเครดิตไมมีปญหาดานคาธรรมเนียม 
 
สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

จากการทําการสัมภาษณ แบบ Focus Group กับกลุมตัวอยางทั้ง 7 คน ไมมีปญหากับ
การซื้อกระเปาหนังบนเว็บเพียงแตตองการใหมีรูปถายที่ชัดเจน มีการใหรายละเอียดของหนังและ
ภายในกระเปา การรีวิวตางๆเพื่อเพิ่มความนาเช่ือถือ และสามารถติดตอสอบถามขอดูรูปเพิ่มเติมได 
ซึ่งตรงน้ีแบรนดไดมีใหอยูแลวก็ถือวาตรงกับความตองการของผูบริโภค ดานการรอสินคาผูบริโภคไมมี
ปญหาเน่ืองจากเคยชินกับการ Pre-order อยูแลว แตอยากใหมีการรายงานความคืบหนา กําหนดวัน
อยางชัดเจน ก็จะนําสวนน้ีไปปรับปรุง  

สวนของ Insight เกี่ยวกับการใชกระเปาหนัง กลุมตัวอยางมีความช่ืนชอบกระเปาหนัง
แตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนเรื่องความทนทาน กลิ่น ความดูเปนมืออาชีพ ความคลาสสิก ซึ่งจะนํา
ความคิดเห็นในสวนน้ีมาพัฒนาเปน แนวคิดทางการสื่อสาร (Communication Concept) ดาน
ปญหากลุมตัวอยางมีปญหากับการทําความสะอาดกระเปาหนัง อยางเชนในกรณีฉุกเฉิน นํ้าจิ้มหก 
อยากใหมีคูมือทําความสะอาดเบื้องตน 
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บทที่ 5 

 

กลยุทธการสื่อสารและการผลิตช้ินงาน 
 

จากผลการศึกษาดวยการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง ผูจัดทําไดนําขอมูลมา
วิเคราะหจนทราบพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค เพื่อทําการวางแผนการสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสานใหตรงกับกลุมเปาหมายมากที่สุด  

จากการสํารวจและวิจัยตลาด เพื่อนํามาสรุปและวางแผนสื่อทางการตลาดน้ันทําใหสรุป
ไดวา กลุมเปาหมายเปนเพศหญิงที่อายุระหวาง 20-45 ป มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา
และทุกเวลา รวมถึงเทคโนโลยีใหมๆมากข้ึน ทําใหการรับขอมูลขาวสารหรือเทรนดแฟช่ันมากข้ึน
เชนกัน รวมไปถึงการซื้อขายสินคาออนไลนผานทางอินเทอรเน็ตหรือการรีวิวของลูกคาที่รานน้ันๆ 
ทั้งน้ีจึงทําใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการติดตามขาวสารและอัพเดทขอมูล นอกจากน้ี
กลุมเปาหมายยังใหความสําคัญกับการสรางเอกลักษณใหกับตัวเอง และมีความคิดเปนตัวของตัวเอง 
มีสไตลการแตงตัวที่หลากหลาย จึงทําใหตองมีกระเปาหลายใบ เพราะฉะน้ันจึงตองการสื่อสารถึง
กระเปาที่เขากันไดกับทุกลุกสทุกอารมณ 
 
การนําเอาทฤษฎีมาประยุกตใชกับงาน 

สําหรับกระบวนการตัดสินใจซื้อ เมื่อผูบริโภคไดรับสิ่งเราจากแหลงตางๆไมวาจะเปน
ทางการสื่อสารการตลาดหรือผานบุคคล ซึ่งจะทําใหเห็นปญหาไดชัดเจนย่ิงข้ึน จากการทําวิจัยพบวา
ผูหญิงสวนใหญพบปญหาจากการหาของในกระเปา เน่ืองจากมีสิ่งของในกระเปามาก และกระเปาไม
มีชองแบง ดังน้ันตัวแบรนดจึงไดนําเสนอทางแกไขปญหาโดยการใหเลือกเพิ่มชองภายในกระเปาได
ดวยตนเอง นอกจากน้ียังพบวาผูหญิงมักจะมีปญหากับการเลือกเสื้อผาใหเขากับกระเปา และการ
เปลี่ยนกระเปาบอยๆมักจะทําใหลืมของ ดังน้ันแบรนด the NEEDle leather handcraft จึงเปน  
แบรนดกระเปาที่สามารถเขาไดทุกลุกสเพียงแคเปลี่ยนสาย ชวยแกปญหาในชวงเวลาเรงรีบ เมื่อ
ผูบริโภคทราบถึงปญหาที่เกิดข้ึนแลว จึงเกิดการแกปญหา เริ่มตนจากการหาขอมูล ดังน้ันเมื่อแบรนด
สามารถเปนตัวเลือกในการแกไขปญหาน้ันๆได จะตองทําใหผูบริโภคซึ่งเปนกลุมเปาหมายรูจักแบรนด 
นอกจากการบอกปากตอปากจากคนรูจักแลว  การสื่อสารการตลาดจึงเปนเรื่องสําคัญ เน่ืองจากคูแขง
ในตลาดซึ่งเปนตัวเลือกใหกับผูบริโภคน้ันมีมาก ดังน้ันแบรนดจึงจําเปนตองศึกษาขอมูลคูแขงอยาง
ลึกซึ้ง เพื่อหาขอไดเปรียบหรือลักษณะเดนที่คูแขงไมมี ทําใหกลุมเปาหมายเลือกและเช่ือถือในแบรนด 
โดยเฉพาะตลาดกระเปาหนังซึ่งเปนตลาดที่กวางมาก มีต้ังแตกระเปาหนังที่ไมมีแบรนดไปจนถึง
กระเปาหนังแบรนดเนมราคาสูง the NEEDle leather handcraft จึงไดหยิบยกจุดเดนที่แตกตาง
จากคูแขง คือการใหผูบริโภคมีสวนรวมในการออกแบบกระเปาของตนเอง และความเขาไดกับทุกลกุส
ทุกสไตลมาเปนจุดเดนของแบรนด ดานชองทางการขายก็เปนอีกปจจัยหน่ึงของการซื้อ ดังน้ันการมี
ชองทางการขายที่สะดวกตอกลุมเปาหมายทําใหกลุมเปาหมายเขาถึงแบรนดไดมากข้ึน the NEEDle 
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leather handcraft ไดใชชองทางทางการขายทางออนไลนทั้งทางเว็บไซต และโซเชียลเน็ตเวิรค 
เพราะนอกจากจะสามารถซื้อสินคาไดตลอด 24 ช่ัวโมงแลว ในปจจุบันมีการใชสมารทโฟนอยาง
แพรหลาย ทําใหการเขาถึงโซเชียลเน็ตเวิรคไดงายข้ึน และพบวากลุมเปาหมายสวนใหญอยูกับ
อินเทอรเน็ตมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน ดังน้ันชองทางการขายทางออนไลนจึงเปนชองทางที่เหมาะสม 
สําหรับเงื่อนไขหรือวิธีการซื้อน้ันพบวาการโอนเงินผานทางธนาคารในปจจุบันเปนชองทางที่สะดวก
รวดเร็วและสามารถทําผานระบบออนไลนได ดานความพรอมในการจัดจําหนายเน่ืองจากสินคาเปน
สินคาแบบ Pre-oder ทําใหลูกคาตองรอสินคา แตเพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจ the NEEDle leather 
handcraft จะมีการอัพเดตรายงานความคืบหนาของสินคาใหดูเรื่อยๆ จนกวาสินคาจะเสร็จพรอมสง
ตรงเวลา เน่ืองจากความพึงพอใจของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ ดังน้ันทางแบรนดจึงตองใสใจและสํารวจ
ความคิดเห็นของลูกคาอยางสม่ําเสมอ และมีบริการซอมแซมฟรี เปนบริการหลังการขายตลอดอายุ
การใชงาน เพื่อใหลูกคามีความจงรักภัคดีตอแบรนด 

การสรางตราสินคาน้ันเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูบริโภคแยกสินคาออกจากแบรนดคูแขงได
อยางชัดเจน งายตอการเลือกซื้อสินคา นอกจากน้ียังทําใหผูบริโภคมีความมั่นใจเมื่อสินคามีแบรนด 
การันตี การออกแบบตราสินคาที่ดีน้ันทําใหผูบริโภคและพนักงานขององคกรไดรับรูถึงวิสัยทัศนหรือ
ความตองการของธุรกิจน้ันๆได สําหรับแบรนด the NEEDle leather handcraft ทุกคําที่นํามา
ประกอบเปนช่ือแบรนดลวนใหความหมายสะทอนความเปนตัวตนของแบรนดไดอยางครบถวน คําวา 
the NEEDle จะใชเปนสองความหมายคือนอกจาก the needle จะแปลธรรมดาอยางตรงตัววาการ
เย็บแลว ยังเนนคําวา NEED เปนตัวพิมพใหญ บงบอกวาเปนแบรนดที่ทําตามความตองการของลูกคา
และยังใสใจในความตองการของลูกคาเปนหลัก สวนคําวา leather บงบอกถึงความเปนกระเปาหนัง
แทคุณภาพ และ Handcraft หมายถึงความปราณีต ความเปนงานฝมือที่ทําดวยมือทุกข้ันตอน  

สวนผสมทางการตลาดคือ เครื่องมือทางการตลาดที่ควบคุมใหสามารถตอบสนองและ
สรางความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมาย ผลิตภัณฑของแบรนดสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบบาง
ประการเพื่อตอบสนองตอไลฟสไตลของผูบริโภคได และนอกจากน้ีแบรนดยังใหความสําคัญโดยให
ผูบริโภคมีสวนรวมในการออกแบบกระเปาของตนเอง ทางดานราคา หากเปรียบเทียบกับกระเปาหนัง
ในตลาด ซึ่งถือไดวา the NEEDle leather handcraft เปนแบรนดกระเปาหนังที่ไมแพง เมื่อเทียบ
กับคุณภาพแลว สําหรับชองทางการขายมีเพียงทางออนไลนเทาน้ัน ทําใหผูบริโภคไมสามารถจับตอง
สินคาได ดังน้ันการอธิบายหรือถายรายละเอียดใหชัดเจนเปนเรื่องสําคัญ แตขอดีของชองทางการทาง
ออนไลนก็จะเปนเรื่องของความสะดวก สามารถซื้อสินคาที่ไหนเวลาใดก็ได อีกทั้งยังเปนการประหยัด
ตนทุนภายในราน สําหรับการสงเสริมการตลาดของแบรนด สวนลดตางๆไดทําควบคูไปกับการสื่อสาร
การตลาดภายใตแนวความคิด "เคียงขางคุณทุกอารมณ" 
 
1. กระบวนการสรางแบรนด  
   1.1 การวิเคราะหตลาด (Market Identification) 

ในตลาดแฟช่ันสําหรับผูหญิง กระเปาหนังคอนขางไดรับความนิยม และในปจจุบันตลาด
แฮนดเมดเปดกวางมากย่ิงข้ึน ทําใหเปนที่นิยมและคนคอนขางเห็นคุณคาในงานแฮนดเมดมากข้ึนจาก
เดิม แตตลาดกระเปาหนังคอนขางมีขนาดใหญ ต้ังแตตลาดกระเปาหนังธรรมดาไมมีแบรนดจนไปถึง
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ตลาดกระเปาหนังแบรนดเนมราคาสูง จากการศึกษาตลาดกระเปาหนังแฮนดเมดพบวายังไมมีแบรนด 
กระเปาหนังแฮนดเมดที่ใหผูบริโภคมีสวนรวมในการออกแบบกระเปาใหเหมาะกับไลฟสไตลของ
ตนเอง จึงเห็นชองวางในการทําตลาด และการศึกษาผลการวิจัยพบวาผูบริโภคกลุมเปาหมายไดให
ความสนใจในการมีสวนรวมออกแบบกระเปาใหเหมาะสมกับไลฟสไตลของตนเอง แมจะตองใชเวลา
รอการผลิตก็ตาม สวนดานของชองทางการขายทางออนไลนเพียงอยางเดียวน้ันไมเปนปญหา  
เน่ืองจากการขยายตัวของการคาบนอินเทอรเน็ต และพฤติกรรมการเขาถึงสื่ออินเทอรเน็ต 

1.1.1 การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)  
เน่ืองจากกระเปาหนัง “the NEEDle leather handcraft” เปนผลิตภัณฑใหมใน

ทองตลาด ผูจัดทําจึงทําการวิเคราะหผลิตภัณฑ เพื่อหาจุดเดนและจุดดอยของผลิตภัณฑ เพื่อนําเอา
จุดตางๆ ไปพัฒนาใหเกิดเปนจุดขาย (Selling Point) ใหกับผลิตภัณฑ 
 
ตารางที่ 5-1 เปรียบเทียบ SWOTs ของ the NEEDle leather handcraft 
 

จุดแข็ง (Strengths)  
-กระเปาแฮนดเมดที่ทําจากหนังกลับ 
-สามารถเพิ่มฟงกช่ันตางๆได 
-มีสไตลเปนของตัวเอง 
-เปนหนังกลับที่เปยกแลวไมดาง 
-ราคาไมแพง 

จุดออน (Weaknesses)  
-กําลังการผลิตนอย 
-มีชองทางการขายแคบนออนไลน 
-ลูกคาไมสามารถจับตองสินคาได 
-เปนแบรนดใหมในตลาด 
-ไมมีการสื่อสารการตลาด 

โอกาส (Opportunities) 
-ตลาดแฮนดเมดเปดกวางมากข้ึน 
-กระเปาหนังไดรับความนิยม 
-วัตถุดิบราคาไมแพง 
-คนซื้อสินคาทางออนไลนมากข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 
-ตลาดกระเปาหนังมีขนาดใหญ 
-คูแขงเยอะ  
-ตลาดการผลิตกระเปาหนังอยูในชวงหดตัว 

 
1.2 การออกแบบแบรนด (Brand Design) 

1.2.1 พันธะสัญญาของแบรนดมีตอลูกคา (Brand Promise) 
การสรางตราสินคารานกระเปาหนัง "the NEEDle leather handcraft" ตองการสราง

พันธะสัญญาใหกับผูบริโภค คือ ทําใหชีวิตผูหญิงงายข้ึน โดยเปนกระเปาใบเดียวที่สามารถเขาไดกับ
ทุกลุกสการแตงตัวเพียงแคเปลี่ยนสาย ไมตองประสบปญหาในการลืมของจากการเปลี่ยนกระเปาอีก
ตอไป และยังสามารถเพิ่มชองตางๆใหเขากับการใชงานตามที่กําหนดไดอีกดวย 

1.2.2 บุคลิกภาพของแบรนด (Brand Personality) 
การสรางตราสินคารานกระเปาหนัง "the NEEDle leather handcraft" ไดกําหนด

บุคลิกภาพของตราสินคาไวคือ fashionable สําหรับ fashionable ในที่น้ีคือความเปนกระเปาที่เขา
กับเสื้อผาแฟช่ันทุกลุกส  
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1.2.3 ตําแหนงของแบรนด (Brand Positioning) 
จุดยืนของตราสินคารานกระเปาหนัง "the NEEDle leather handcraft" คือความเปน

กระเปาหนังกลับแฮนดเมดที่ทําดวยมือทุกข้ันตอน และใหผูบริโภคมีสวนรวมในการออกแบบเพื่อเขา
กับไลฟสไตลของตนเอง 

 

 
 

ภาพที่ 5-1 ตําแหนงตราสินคา (Brand Positioning) 
 

1.3 การสรางเอกลักษณของแบรนด (Brand Identity Creation) 
การกําหนดเอกลักษณของตราสินคารานกระเปาหนัง "the NEEDle leather 

handcraft" น้ัน กําหนดข้ึนเพื่อบงบอกถึงผลิตภัณฑ ที่เนนความเปนแฮนดเมด จากหนังแท 
1.3.1 ช่ือตราสินคา (Brand Name) 

ช่ือแบรนด "the NEEDle leather handcraft" ซึ่งคําวา needle น้ันแปลวาการเย็บซึ่ง
ต้ังใจบงบอกวาเปนงานฝมือ และนอกจากน้ียังมีความหมายที่สอง (double meaning) โดยใช
ตัวพิมพใหญตรงคําวา NEED ซึ่งแปลวาความตองการ เน่ืองจากเปนสินคาที่ทําตามความตองการของ
ลูกคา ต้ังช่ือเปนภาษาอังกฤษเพื่อความดูดีและบงบอกถึงความมีคุณภาพของหนังแท นอกจากน้ียัง
เปนงานฝมือลวนๆ  

1.3.2 ตราสัญลักษณ (Logo) 
การออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) ของรานกระเปาหนัง "the NEEDle leather 

handcraft" ใชเปนรูปวงกลมมีพูหอยดานลาง แสดงถึงเอกลักษณของผลิตภัณฑกระเปาทุกใบใน 
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แบรนดซึ่งจะมีพูหอย ใชฟอนตตัวอักษรที่อานงาย เรียบหรู และโทนสีนํ้าตาล แสดงถึงความเปนหนัง
แท 

1.4 การนําเสนอตราสินคาสูผูบริโภค (Brand Building Implementation) 
การสรางตราสินคารานกระเปาหนัง "the NEEDle leather handcraft" นอกจากจะใช

ตราสัญลักษณ (Logo) นามบัตร (Name card) ในการสรางจุดยืนที่มีความแตกตางจากคูแขงแลว ยัง
มีบรรจุภัณฑที่ชวยสะทอนจุดยืนของตราสินคาไดอีกดวย 
 

เอกลักษณตราสินคา 
(Brand Identity) 

ผลงานออกแบบ 

ชื่อตราสินคา 
(Brand Name) 

the NEEDle leather handcraft 

ตราสัญลักษณ 
(Logo) 

 

นามบัตร 
(Namecard) 

 
โทนสี 

(Color) 
 

 

ภาพที่ 5-2 การออกแบบเอกลกัษณตราสินคารานกระเปาหนัง "the NEEDle leather handcraft" 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 
 

 
บรรจุภัณฑ (Packaging)  

เน่ืองจากกระเปา the NEEDle leather handcraft  เปนตราสินคาที่เนนการทําตลาด
บนออนไลน การซื้อขายทั้งหมด เกิดข้ึนบนเครือขายอินเทอรเน็ต การสงสินคาไปถึงลูกคาทั้งหมดจึง
เปนการสงผานไปรษณีย บรรจุภัณฑที่จะใชจึงตองมีวัสดุและขนาดที่เหมาะสม เพื่อใหสินคาสงถึง
ลูกคาโดยเร็วที่สุดและลดปญหาในข้ันตอนการคัดแยกพัสดุผานเครื่องอัตโนมัติของบริษัทไปรษณีย
ไทย การออกแบบบรรจุภัณฑจึงตองเอื้อตอการคัดแยกดังกลาวดวย โดยขนาดบรรจุภัณฑของ the 
NEEDle leather handcraft จะมีขนาดเทากับกลองพัสดุประเภท ก ของบริษัทไปรษณียไทย โดย
เพิ่มการพิมพตราโลโกของ the NEEDle leather handcraft เพียงอยางเดียว ตนทุนในการทํากลอง
จึงไมสูงมากนัก แตไปเนนที่ถุงผาสําหรับเก็บกระเปาภายใน เน่ืองจากเปนสิ่งที่ลูกคาสามารถเก็บไวใช
เก็บรักษากระเปาใหคงสภาพดีอยูเสมอเมื่อไมไดใชงาน โดยถุงผามาพรอมกับปายหนังปมตัวอักษร 
THE NEEDLE เพื่อความดูมีระดับของแบรนด กลองบรรจุภัณฑของ the NEEDle leather 
handcraft  มีความกวาง 22 เซนติเมตร ความยาว 35 เซนติเมตร และมีความหนา 14 เซนติเมตร 

  

 
 

ภาพที่ 5-3 บรรจุภัณฑ (Packaging) (1) 
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ภาพที่ 5-4 บรรจุภัณฑ (Packaging) (2) 
 

1.5 สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
1.5.1 ผลิตภัณฑ (Product)  

กระเปาหนังทําดวยมือทั้งใบ สามารถเพิ่มสวนประกอบเพื่อตอบสนองตอไลฟสไตลตาม
ความตองการของลูกคา โดยแบงผลิตภัณฑตามวัสดุและทรงของการออกแบบ 4 แบบ ดังน้ี 

1) Suede twist pencil กระเปาใสเครื่องเขียน ขนาด 17x4.5 (เสนผานศูนยกลาง) 
เซนติเมตร 

2) Suede Coins with tassel กระเปาใสเหรียญ ขนาด 7.5x7 เซนติเมตร 
3) Suede Handbag with ramie กระเปาหนังกลับผสมผาปานทอ ขนาด 23x24x15 

เซนติเมตร 
4) Suede Handbag with fringed กระเปาสะพายขาง ขนาด 22x20x4 เซนติเมตร 

   ส
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1.5.2 ราคา (Price) 
การต้ังราคาของ the NEEDle leather handcraft พิจารณาจากปจจัยหลาย

สวนประกอบกัน ทั้งตนทุนการผลิตตางๆและคาจัดสงสินคา ทั้งน้ียังตองเปนราคาที่กลุมเปาหมาย
ยอมรับไดโดยอางอิงจากผลการวิจัย ระดับราคาที่เหมาะสมของสินคาจึงอยูในชวงระดับกลางๆซึ่งถือ
เปนราคาที่มีความคุมคาของกระเปาแฮนดเมด ใบเล็กจะอยูที่ไมเกิน 550 บาท สวนใบใหญอยูที่ไม
เกิน 2,000 บาท โดยข้ึนอยูกับรายละเอียดที่ลูกคาตองการเพิ่มดวย 

1.5.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
ตราสินคา the NEEDle leather handcraft มีการวางตําแหนงไวอยางชัดเจนที่เนน

ตลาดออนไลน ชองทางการขายหลักก็คือ website ของ the NEEDle leather handcraft และทาง
สังคมออนไลน เฟซบุก แฟนเพจ และ Instagram ซึ่งใชเพื่อสรางการรับรูแกกลุมเปาหมายดวย 
นอกจากหนาเว็บไซตหลักแลว the NEEDle leather handcraft ยังมี Mobile Version Website 
และแอปพลิเคชัน สําหรับทั้งระบบ IOS และ Android เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาที่เขาชม
และสั่งซื้อสินคาผานโทรศัพทมือถืออีกดวย เพราะจากผลการวิจัยลูกคามีพฤติกรรมการเขาเว็บไซต
ผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่หรือสมารทโฟนอยูในเกณฑสูง 

1.5.4 การสงเสริมการขาย (Promotion)  
ใชการทํากิจกรรมแชรคลิปผานทาง Instagram เพื่อรับสวนลด นอกจากน้ียังมีกิจกรรม

ภายในแอปพลิเคชัน เพื่อสรางการรับรูในตราสินคาและกระตุนยอดขาย 
 

2. การวางแผนการสื่อสารการตลาด 
2.1 แนวความคิดการสื่อสาร (Communication Concept) 

เน่ืองจากการสื่อสารการตลาดของแบรนด NEEDle leather handcraft มีแนวความคิด
หลักคือ “เคียงขางคุณทุกอารมณ” โดยอารมณในที่น้ีจะหมายถึงอารมณของการแตงตัวของผูหญิง 
และไดแบงอารมณตางๆของผูหญิงออกเปน 4 อารมณ คือ Sexy Naughty Cutie และ 
Professional ซึ่งไดทําการสํารวจมาแลววาอารมณทั้ง  4 ที่นํามาใชจะเปนอารมณที่มีอยูใน
กลุมเปาหมายคือผูหญิง อายุ 20-45 ป  

สําหรับสื่อที่ใชในการสื่อสารตราสินคาของ the NEEDle leather handcraft จะมีทั้ง
ทางออนไลนและออฟไลน เน่ืองจากชองทางการขายจะมีแคทางออนไลนเทาน้ัน ดังน้ันสื่อออฟไลนที่
ใชจะเช่ือมโยงกลับมาในชองทางออนไลนเสมอ โดยจะแบงสื่อออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

2.2 สื่อหลัก (Above the line) 
2.2.1 ปายโฆษณาขนาดใหญ ( LED Billboard ) 

สําหรับปายบิลบอรด the NEEDle leather handcraft ทําเปนแบบ LED สามารถ
เปลี่ยนภาพได โดยจะใชเช่ือมโยงกับแอปพลิเคช่ัน แสดงเปอรเซ็นตในการเช็คอินอารมณตางๆ เพื่อ
แสดงใหเห็นวามีผูหญิงแตงตัวในอารมณน้ันๆ กี่เปอรเซ็นต โดยพื้นที่ลงสื่อจะอยูที่วงเวียนอนุเสาวรีย
ชัยสมรภูมิ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีกลุมเปาหมายเขาถึงเปนจํานวนมาก 
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ภาพที่ 5-5 ตัวอยางปายโฆษณาขนาดใหญ (1) 
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ภาพที่ 5-6 ตัวอยางปายโฆษณาขนาดใหญ (2) 
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ภาพที่ 5-7 ตัวอยางปายโฆษณาขนาดใหญ (3) 
 

2.2.2 สื่อสิ่งพิมพบนนิตยสาร (Magazine) 
สําหรับสื่อสิ่งพิมพลงในนิตยสาร เน่ืองจากการสื่อสารการตลาดของแบรนด  the 

NEEDle leather handcraft มีแนวความคิดหลักคือ “เคียงขางคุณทุกอารมณ” โดยแบงอารมณ
ตางๆของผูหญิงออกเปน 4 อารมณ ดังน้ันหนาที่เปนรูปถายสินคา (Pack shot) จึงเปน 4 แบบเพื่อ
แสดงใหเห็นชัดเจนถึง 4 อารมณดังกลาว โดยมีลูกเลนคือเจาะตรงบริเวณภาพกระเปา เพื่อแสดงให
เห็นวากระเปาใบเดียวเขาไดกับทุกลุกสเพียงแคเปลี่ยนสาย และลงนิตยสาร 4 เลม ซึ่งเปน 4 ลุกส
ดวยกัน คือ ELLE Cleo Cheeze และแพรว 
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ภาพที่ 5-8 ตัวอยางสื่อสิ่งพิมพในนิตยสาร (1) 
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ภาพที่ 5-9 ตัวอยางสื่อสิ่งพิมพในนิตยสาร (2) 
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ภาพที่ 5-10 ตัวอยางสื่อสิ่งพิมพในนิตยสาร (3) 
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ภาพที่ 5-11 ตัวอยางสื่อสิ่งพิมพในนิตยสาร (4) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 
 

 
 

ภาพที่ 5-12 ตัวอยางสื่อสิ่งพิมพในนิตยสาร (5) 
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ภาพที่ 5-13 ตัวอยางสื่อสิ่งพิมพในนิตยสาร (6) 

   ส
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ภาพที่ 5-14 ตัวอยางสื่อสิ่งพิมพในนิตยสาร (7) 
  

 

   ส
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2.3 สื่อรอง (Below the line) 
 2.3.1 เว็บไซตหลัก (Main Website) ใชเปนชองทางหลักในการกระจายขาวสาร แจง

โปรโมช่ัน และใชเปนชองทางการขายของตราสินคาโดยภายในเว็บไซตประกอบดวยสวนตางๆ 
ดังตอไปน้ี 

1) หนาหลัก หรือหนา Home ของเว็บไซต ประกอบไปดวยเน้ือหาที่สําคัญ ไดแก การ
แจงขาวสารและโปรโมช่ันของตราสินคา พูดคุยเกี่ยวกบัสินคาใหม การออกแบบตางๆ 

2) หนาสินคา หรือหนา Product เปนหนาสําหรับแสดงสินคา ภาพ ราคา และ
รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับสินคา ซึ่งสามารถใหลูกคาเลือก customize สินคาเองได สามารถเปลี่ยนสี
เปลี่ยนสายโดยจะแสดงผลใหดูไดกอนซื้อ 

3) หนากิจกรรมสงเสริมการตลาด สําหรับรวมกิจกรรมตามคอนเซ็ป “เคียงขางคุณทุก
อารมณ” โดยใหอัพโหลดภาพ เช็คอินอารมณ รับไลฟสไตลคอนเทนต 

4) หนาวีดีโอคลิป ใชสงสริมการตลาดและรวมกิจกรรม เพื่อใหผูบริโภคมีสวนรวมกับ
แบรนดมากข้ึน 

 
   หนา Home 

 
 
ภาพที่ 5-15 เว็บไซตหลัก (1) 
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    หนา Product 

 
     หนากิจกรรมสงเสริมการตลาด 

 
 
 

ภาพที่ 5-16 เว็บไซตหลัก (2) 
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หนาวีดีโอคลิป 

 
 
 

ภาพที่ 5-17 เว็บไซตหลัก (3) 
 

2.3.2 แอปพลิเคช่ัน จากผลการวิจัยพบวากลุมเปาหมายใชบริการอินเทอรเน็ตผาน
โทรศัพทมือถือเปนจํานวนมาก การมีแอปพลิเคช่ันบนมือถือจึงเปนเรื่องสําคัญ เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับกลุมเปาหมายไดเลือกชมสินคา สั่งซื้อสินคา หรือแมแตตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได
อยางงายดาย นอกจากน้ียังใชเปนชองทางรวมกิจกรรมทางการตลาดเพื่อรับสิทธิประโยชนตางๆ โดย
ภายในแอปพลิเคช่ันประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปน้ี 

1) หนาสินคา หรือหนา Product เปนหนาสําหรับแสดงสินคา ภาพ ราคา และ
รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับสินคา ซึ่งสามารถใหลูกคาเลือก customize สินคาเองได สามารถเปลี่ยนสี
เปลี่ยนสายโดยจะแสดงผลใหดูไดกอนซื้อ 

2) หนา Inspiration เปนหนาที่แสดงภาพการแตงตัวแตละอารมณทั้ง 4 อารมณ 
เพื่อเปนแนวทางในการชวยเลือกสายกระเปาของลูกคาใหเขากับแตละลุกส 

3) หนากิจกรรมสงเสริมการตลาด สําหรับรวมกิจกรรมตามแนวความคิด “เคียงขาง
คุณทุกอารมณ” โดยใหอัพโหลดภาพ เช็คอินอารมณ รับไลฟสไตลคอนเทนต ซึ่งผลเช็คอินจะไปแสดง
บนปายโฆษณาขนาดใหญ 

4) หนา Lifestyle content เพื่อแสดงขอมูลตางๆ ซึ่งเปนประโยชนตอลูกคา โดยจะ
แสดงขอมูลที่สอดคลองกับอารมณที่เช็คอิน เชน Sexy ก็จะเปนขอมูลที่เกี่ยวกับความ sexy ของ
ผูหญิง ชุดช้ันในลดราคา Naughty ก็จะเปนขอมูลเกี่ยวกับงานปารต้ี คอนเสิรตตางๆ Cutie จะเปน

   ส
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ขอมูลนําเสนอสิ่งที่นารัก Sanrio ลดราคา และ Professional จะนําเสนอเกี่ยวกับการผอนคลาย
ความเครียดจากการทํางาน เชน รานนวดสปา โยคะ 

5) หนาวีดีโอคลิป เพื่อใชสงสริมการตลาดและรวมกิจกรรม เพื่อใหผูบริโภคมีสวน
รวมกับแบรนดมากข้ึน โดยสามารถอัพโหลดวีดีโอหนาของลูกคาเพื่อนําไปใสแทนนางแบบในคลิปและ
สามารถเลือกสายกระเปา และนําไปแชรบน Instagram เพื่อรับสวนลดได 

 
 
   หนา Product                หนา Inspiration 
 

      
                     
 

ภาพที่ 5-18 แอปพลิเคช่ัน (1) 
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  หนากิจกรรมสงเสริมการตลาด   หนาวีดีโอคลิป 

    
             

  หนาLifestyle content (Cutie) 

    
 
 

ภาพที่ 5-19 แอปพลิเคช่ัน (2) 
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    หนาLifestyle content (Naughty) 

    
  
   หนาLifestyle content (Sexy)  

             
       
 

ภาพที่ 5-20 แอปพลิเคช่ัน (3) 
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หนาLifestyle content (Professional) 

     
 
 

ภาพที่ 5-21 แอปพลิเคช่ัน (4) 
2.3.3 เฟซบุก Fanpage 

นอกจากจะเปนอีกชองทางหน่ึงสําหรับการขายแลว เฟซบุก Fanpage ยังใชเปนชองทาง
สําหรับการสื่อสารการตลาด แจงขาวสาร กิจกรรมใหกับลูกคา และยังเปนชองทางที่ลูกคาสามารถ
พูดคุย และติดตามสินคาที่สั่งไวไดโดยตรงอีกดวย 

 

 
 
ภาพที่ 5-22 เฟซบุก แฟนเพจ   

2.2.4 สื่อนอกบาน (Outdoor) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สําหรับสื่อนอกบานเปนกระเปาขนาดใหญพรอมกับสิ่งของแสดงลุกสตางๆทั้ง 4 ลุกส 
โดยแตละลุกสจะอยูในที่ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายในลุกสน้ันๆ เชน Sexy อยูตามผับ RCA 
Naughty อยูตาม Hall จัดงานคอนเสิรต Cutie อยูตามสยาม และProfessional อยูตามสถานี
รถไฟฟาที่เปนแหลงทํางาน เชน สีลม ชองนนทรี 

 
สื่อนอกบาน (Sexy)  

 
สื่อนอกบาน (Naughty) 

 
 
 
 

ภาพที่ 5-23 สื่อนอกบาน (1) 
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   สื่อนอกบาน (Cutie) 

 
 

    สื่อนอกบาน (Professional) 

 
 
 

ภาพที่ 5-24 สื่อนอกบาน (2) 
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2.2.5 วีดีโอคลิป 
วีดีโอคลิปโฆษณาจะเผยแพรใน เว็บไซต Instagram เฟซบุก และ Youtube เพื่อเปน

การสรางการรับรูใหกับกลุมเปาหมาย ซึ่งอยูภายใตแนวความคิด “เคียงขางคุณทุกอารมณ” โดยจะ
แสดงออกทั้ง 4 อารมณคือ Sexy Naughty Cutie และ Professional ผานสิ่งของตางๆที่สัมผัสโดย
จะแตกตางกันไปเพื่อใหเขากับลุกสที่กําหนด 

 
ลําดับ ภาพ เสียง 

1 

 

 
 

Music : Sexy Crusing 
Through Time 

2 

 

 
 

Music : Sexy Crusing 
Through Time 

3 

 

 
 

Music : Sexy Crusing 
Through Time 
VO : Sexy 

4 

 

 
 

Music : Sexy Crusing 
Through Time 
 

5 

 

 
 

Music : Funny Crusing 
Through Time 

 

ภาพที่ 5-25 สตอรี่บอรด (1) 
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ลําดับ ภาพ เสียง 

6 

 

 
 

Music : Funny Crusing 
Through Time 
VO : Naughty 

7 

 

 
 

Music : Funny Crusing 
Through Time 
 

8 

 

 
 

Music : Bubble Pop 

9 

 

 
 

Music : Bubble Pop 
VO : Cutie 

10 

 

 
 

Music : Fall Winter 

11 

 

 
 

Music : Fall Winter 

 

ภาพที่ 5-26 สตอรี่บอรด (2)  
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ลําดับ ภาพ เสียง 

12 

 

 
 

Music : Fall Winter 
VO : Professional 

13 

 

 
 

Music : Fall Winter 

14 

 

 
 

Music : Fall Winter 
SFX : Bring 

15 

 

 
 

Music : Fall Winter (fade 
out) 
VO : แลวคุณหละอารมณ
ไหน the NEEDle เคียงขาง
คุณทุกอารมณ 
 

 
 

ภาพที่ 5-26 สตอรี่บอรด (3) 
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ตารางที่ 5-2 แผนกิจกรรม 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

บทที่  6 
 

สรุป 
 

 จากผลการวิจัยพบวาสินคาประเภทกระเปา เปนสินคาแฟช่ันถึงจะไมเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วเหมือนกับเสื้อผา แตผูหญิงก็มักจะมีกระเปาหลายใบและมีการเปลี่ยนแบรนดไปเรื่อยๆ ดังน้ัน
การสื่อสารการตลาดและการใชกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอเปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก 
นอกจากน้ียังตองศึกษาและใหความสําคัญกับความตองการของผูบริโภคอยูเสมอ 

การสรางตราสินคาของผลิตภัณฑ the NEEDle leather handcraft ตองมีการวางแผน 
การออกแบบในหลายองคประกอบ ไมวาจะเปนตัวสินคา กลุมเปาหมาย การสื่อสารการตลาดตางๆ 
ซึ่งมีความสําคัญตอการวางแผนในการสรางตราสินคา โดยผูจัดทําไดทําการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม
ตัวอยางที่เปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-45 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุมเปาหมาย และความคิดทัศนคติตางๆ เกี่ยวกับการรับรูเเละการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาเเละบริการ รวมถึงการเปดรับสื่อของกลุมตัวอยาง และไดทําการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) สํารวจความคิดเห็นแบบกลุมจํานวน 7 คนเพื่อไดขอมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับเหตุผล ความคิดเห็น และการตัดสินซื้อ ซึ่งไดผลการสํารวจดังตอไปน้ี 

กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญตอความเปนแฮนดเมด มองเห็นการมีเอกลักษณที่แตกตาง 
เห็นคุณคา ซึ่งทําใหมองวากระเปาแฮนดเมด ตรา the NEEDle leather handcraft ไมไดมีราคาแพง 
และมีราคาทีคุ่มคา ดานจุดเดนของสินคา เชน การเปลี่ยนสายกระเปา การ Customization ก็ตรง
ตามความตองการของกลุมเปาหมาย โดยมองวาเปนจุดเดนที่แตกตางและตอบสนองตอการใชชีวิต 
ดังน้ันจึงนําเอาการเปลี่ยนสายกระเปา ซึ่งทําใหเขากับการแตงกายทุกลุกสมาเปนจุดขาย และกําหนด
แนวความคิดทางการสื่อสาร คือ “เคียงขางคุณทุกอารมณ” 

การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดน้ัน ผูจัดทําไดเลือกชองทางที่สามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางคุมคา โดยวิเคราะหจากการทําแบบสํารวจ สื่อที่ เหมาะสมและตรงกับ
พฤติกรรมการเปดรับสื่อ คือ สื่อออนไลน สื่อภาพยนตรโฆษณา สื่อโฆษณานอกสถานที่  โดยแตละสื่อ
จะเนนเรื่องการมีสวนรวมของผูบริโภค เหมือนกับตัวผลิตภัณฑที่สามารถใหผูบริโภคมีสวนรวมในการ
ออกแบบ เพื่อใหสรางการรับรู และเปนที่จดจําในตัวแบรนด the NEEDle leather handcraft 
รวมถึงกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อ 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง “การสรางตราสินคารานกระเปาหนัง the NEEDle Leather Handcraft” แบบสอบถามน้ี
เปนสวนหน่ึงของโครงงานจุลนิพนธของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาขานิเทศศาสตร เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
คําช้ีแจง แบบประเมินน้ีใชเปนเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและพฤติกรรม
การบริโภคกระเปาหนังแฮนดเมดของผูบริโภค  
1. แบบสอบถามชุดน้ีมีทัง้หมด 3 สวน ดังน้ี  
สวนที ่1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  
สวนที ่2 พฤติกรรมการเลือกซือ้กระเปา  
สวนที ่3 พฤติกรรมการเปดรบัสื่อออนไลน และการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต  
2. กรุณาทําเครือ่งหมาย  ในชอง  ที่ตรงกับคําตอบและความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ด  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม    
1. อายุ   15-20   21-25   26-30  31-35   35 ป ข้ึนไป  
2. อาชีพ  

 นักเรียน/นักศึกษา     คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  ลูกจางเอกชน/พนักงานบริษัท  
 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ   รับจางทั่วไป    แมบาน/พอบาน  
 อื่นๆ โปรดระบ ุ.......................  

3. รายได (บาท)  
 ตํ่ากวา 10,000    10,001-20,000    20,001-30,000  
 30,001-40,000    40,000-50,000    มากกวา 50,000  

4. ระดับการศึกษาสูงสุด  
 ตํ่ากวาปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี   ปรญิญาโท   ปริญญาเอก  

5. สถานภาพสมรส  
 โสด(ขามไปขอ7)    แตงงาน  หยาราง  แยกกันอยู   หมาย  

6. จํานวนบุตร    ไมมีบุตร   มีบุตร จํานวน ................. คน 
7. ลักษณะที่อยูอาศัย  

 ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม   บานเด่ียว  คอนโดมิเนียม/หองพัก   อื่นๆ โปรดระบ ุ
............................................................................................................................................................  
8. งานอดิเรก กิจกรรมยามวาง(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 ดูหนัง ฟงเพลง   อานหนังสือ   เลนเกม   ทองอินเทอรเน็ต  
 ดูโทรทัศน   ชอปปง   ออกกาลังกาย  ทองเที่ยว  
 เลี้ยงสัตว    ทําของแฮนดเมด  อื่นๆ โปรดระบ.ุ........................................ 
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สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อกระเปา 
1.คุณมีกระเปาทัง้หมด…….ใบ 
2.ขนาดของกระเปาที่ตอบสนองตอความตองการ 

 เล็ก (ขนาดไมเกิน 16x12ซม.)  กลาง (ขนาดไมเกิน 25x23ซม.)     ใหญ (22x20ซม.ข้ึนไป) 
3.ทรงกระเปาที่ช่ืนชอบ 

 Handbag (ที่จับแบบสั้น)  Shoulder bag (สะพายยาว)     Clutch bags (ไมมีสาย) 
4.กระเปาทีเ่ลอืกซื้อจําเปนหรือไมตองเปนของแบรนดเนมช่ือดัง 

 ไมจําเปน(ขามไปขอ6)   จําเปน (โปรดระบุแบรนด.................) 
5.เหตุผลที่เลือกซื้อของแบรนดเนม 

 การเขาสังคม   คุณภาพดี  แบรนดมีความนาเช่ือถือ  มีการรบัประกัน 
6.ความถ่ีเฉลี่ยในการซื้อกระเปา 

 เดือนละ1ใบ     เดือนละ 2 ใบหรอืมากกวา       
 6เดือนตอ1ใบ     1ปตอ1ใบ 

7.ราคากระเปาที่ทานซื้อเฉลี่ยใบละกี่บาท 
 199-300 บาท    300-700 บาท     800-1,500 บาท       ต้ังแต1,500บาทข้ึนไป 

8.เหตุผลที่ซื้อกระเปาใบใหม 
 ชํารุดเสียหาย   พบแบบที่ถูกใจ   เพื่อประโยชนใชสอยที่ดีข้ึน    
 อื่นๆโปรดระบ.ุ.................................................................................................................................. 

9.ทานคิดวา Product Concept ของกระเปาใดนาสนใจ (ตอบไดมากกวา1ขอ) 
 เปลี่ยนสายกระเปาได โดยมีสายแบบตางๆใหเลือก Mix&match ไดดวยตัวเอง  
 เปลี่ยนทรงกระเปาไดในใบเดียว  
 เปลี่ยนลายของกระเปาได ใชไดทั้งดานนอกดานในแคกลบัตะเข็บ  
 มีอุปกรณกันฝนติดอยูกบัตัวกระเปา ทําใหทานไมตองกังวลวากระเปาหนังของทานจะเปยก  
 ขยายขนาดของกระเปาไดดวยการรูดซปิ 
 อื่นๆ โปรดระบ.ุ............................................................................................................................... 

10. คุณเคยประสบปญหาในการเลือกซื้อกระเปาหรือไม (ตอบไดมากกวา1ขอ) 
 มีรปูแบบใหเลือกนอย  
 ชอบแบบแตไมชอบส ี  
 ชอบสีแตไมชอบแบบ  
 มีชองใสของไมเพียงพอหยิบใชไมสะดวก   
 วัสดุคุณภาพตํ่า ไมเหมาะสมกบัราคา  
 ปญหาอื่นๆ โปรดระบ…ุ…….............................................................................................................. 

11.ทานใชยังใชกระเปาหนังอยูหรือไม เพราะเหตุใด 
 ยังใชอยูเพราะ.................................................  ไมใชแลว เพราะ............................................ 
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12.รูสึกอยางไรกบักระเปาแฮนดเมด 
 มีเอกลกัษณเฉพาะตัวแตละใบไมเหมือนกัน   เหมือนกระเปาทั่วๆไป   
 อื่นๆโปรดระบ.ุ................................................................................................................................. 

13.หากทานซือ้กระเปาหนังทานตองการบริการใดควบคูกับการขายมากทีสุ่ด 
 คูมือการดูแล  
 บรกิารสงทําความสะอาด   
 บรกิารซอมแซมฟรีตลอดอายุการใชงาน  
 อื่นๆโปรดระบ.ุ................................................................................................................................. 

14.Promotionใดที่ทานใหความสนใจมากที่สุด 
 ลดราคา  
 ใบเกาและใบใหม   
 แจกฟรีแตอยูบนเงื่อนไข เชน การแชรลงบนเฟสบุค กดไลค หรือ follow Instagram 
 ของแถมพเิศษจากทางราน 
 อื่นๆโปรดระบ.ุ.............................................................................................................................. 

 
สวนท่ี 3 พฤติกรรมการเปดรับสื่อออนไลน และการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต  
1. คุณใชงานอินเทอรเน็ตบอยแคไหน  

 3-4 ช่ัวโมง/วัน   6-8 ช่ัวโมง/วัน   มากกวา 8ช่ัวโมงข้ึนไป/วัน 
 4-6 ครั้ง/สัปดาห    2-3 ครั้ง/สัปดาห    1 ครั้ง/สัปดาห     
 อื่นๆ โปรดระบ…ุ…........................................................................................................................... 

2. คุณใชสื่อสังคมออนไลน (social network) อะไรบาง (ตอบไดมากกวา1ขอ) 
 ไมใช       Facebook   Twitter   Google+   อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………… 

3. สวนใหญใชงานอินเทอรเน็ตผานชองทางใด  
 คอมพิวเตอรต้ังโตะ   คอมพิวเตอร notebook หรือ Tablet      โทรศัพทมือถือ  

4.หากทานใชสมารทโฟน หรอื Tablet ทานเขาใชแอปพลเิคชันใดเปนประจํา (ตอบไดมากกวา1ขอ) 
 Instragram   Facebook   Line   Google+     
 Pinterest    อื่นๆ โปรดระบ…ุ………............................................................................. 

5. หากทานใชอินเทอรเน็ต เว็บใดที่ทานเขาใชเปนประจํา (ตอบไดมากกวา1ขอ) 
 Instragram   Facebook   Line   Google+     
 Pinterest    อื่นๆ โปรดระบ…ุ………............................................................................. 

6. คุณเคยซื้อสินคาออนไลนบางหรือไม  
 ไมเคย   เคย โปรดระบุประเภทสินคาทีซ่ื้อ......................................... 
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7. ระดับความสําคัญของปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจหากตองซื้อกระเปาหนังผานอินเทอรเน็ต 

ปจจัย 
มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1.มีรูปภาพของสินคาแสดงรายละเอียดชัดเจน      

2.มีคําอธิบายเกี่ยวกบัสินคาอยางละเอียดและ

ครบถวน 

     

3.มีระบบDIYcustomization กระเปาเพื่อให

เห็นรูปสินคาอยางชัดเจน(เชนการเพิม่ชอง

ตางๆที่ทานตองการแบบสามารถเห็นภาพ) 

     

4.สามารถสอบถามรายละเอียดสินคากบัผูขาย

ไดอยางรวดเร็ว 

     

5.มีบรกิารจัดสงสินคาฟรีดวยระบบทีร่วดเร็ว      

6.มีเว็บไซตที่ใชงานงาย      

8. คุณคิดวาการซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ตนาเช่ือถือหรือไม  
 นาเช่ือถือ เพราะ ....................................................................................................................  
 ไมนาเช่ือถือ เพราะ .....................................................................................................................  

9. ชองทางการชําระเงินใดที่คุณคิดวาสะดวกที่สุด 
 โอนเงินจากบัญชีธนาคาร ผาน ATM  
 ชําระเงินผานธนาคารบนอินเทอรเน็ต หรอืธนาคารบนมอืถือ  
 ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร 
 ชําระเงินผานบัตรเครดิต  
 Paypal  
 ไปรษณียเก็บเงินปลายทาง 
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