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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของไวนิลที่เหลือใช้ มีขอบเขตกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาแบ่งเป็น.2.กลุ่ม.1).ร้านค้าที่จ าหน่ายกระเป๋าในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่.จ านวน.16.ร้าน.2).นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่.จ านวน.400.คน.โดยเก็บข้อมูลกลุ่มนักศึกษาในพ้ืนที่
อ าเภอหาดใหญ่.ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน.(Mix.Method.Research).ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ .(Qualitative 
Method).โดยออกแบบเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากการน าทฤษฎีแรงกดดัน.5.ประการ.ออกแบบ
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง.ประกอบด้วย.1).การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม.2).การเข้า
มาของคู่แข่งขันรายใหม่ .3).อ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ .4).อ านาจการต่อรองของลูกค้า 
5).ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนและข้อมูลเชิงปริมาณ .(Quantitative.Method).ใช้เครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามการเลือกซื้อกระเป๋าของผู้บริโภคเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบกระเป๋าจากไวนิล.ร่วมกัน.ผลพบว่า.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี .เพศ
หญิง.อายุ.21.ปี.รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า.10,000.บาท.มีความชื่นชอบกระเป๋าไวนิลแบบกระเป๋าหูหิ้ว 
รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า.กว้าง.12.นิ้ว.ยาว.14.นิ้ว.สายหูหิ้วมีขนาด.18.นิ้ว.มีความพึงพอใจทางด้านราคา.คือ.129.บาท 
ช่องทางที่ผู้บริโภคเลือกซ้ือกระเป๋ามากที่สุดเป็นช่องทางออนไลน์ Instagram/Facebook/Line 
ค าส าคัญ: การสร้างมูลค่าเพ่ิม, วัสดุเหลือใช้, การเลือกซื้อกระเป๋า, กระเป๋าไวนิล 
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Abstract  
The purpose of this study was to increase the value of unused vinyl banner. Data 

were collected from the sample used in the study is divided into 2 groups1) Stores that 
sell bags in the area of Hat Yai, a total of 16 stores 2) Undergraduate student 400 
peoples by collecting data from student groups in Hat Yai district. Studied at Hat Yai 
University and Prince of Songkla University Hat Yai Campus.The Mix Method Research, 
the Qualitative Method is designed by collected data from using Five Force Theory the 
semi-structural interview design consists of 1) Analysis of the industrial environment in 
the industry. 2) The entrance of new competitors 3) Bargaining power of raw materials 
suppliers 4) Bargaining power of customers 5) The threat from substitution products and 
the Quantitative Method consists to collect data from the consumer purchase 
questionnaire to use as a guideline in designing vinyl bag prototype.  The results showed 
that most of the samples are undergraduate female, aged 21. The average income of 
fewer than 10,000 baht per month is like vinyl-tote bags in the rectangle shape is 12 
inches wide and 14 inches long. The handle strap is 18 inches. Price satisfaction is 129 
baht. The most preferred channel for consumers to buy bags is online. Instagram/ 
Facebook/Line. 
Keywords: TheValue Added, Waste Material, The Buying of Bag, Vinyl Bag 
 
บทน า 

ไวนิล คือ พลาสติกชนิดพิเศษที่มีส่วนผสมระหว่างพลาสติกคุณภาพสูงรวมกับสารเพ่ิม.ประสิทธิภาพ
ต่าง.ๆ.เช่น.สารเพ่ิมความทนทานต่อแสงแดด.สารเพ่ิมความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก.สารเพ่ิมความ
ทนทานต่อสภาวะอากาศ.และสารเพ่ิมความทนทานความร้อน.นอกจากทนทานต่อแสงแดดรังสียูวีและ
สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วไวนิลยังเป็นวัสดุที่ไม่มีปัญหาเรื่องปลวกหรือแมลงกัดเจาะ .การผุกร่อน
หรือบิดงอ.การเกิดสนิม.การรั่วซึมของน้ าฝน.ไม่ติดไฟ.และยังช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานอีกด้วย.จึงนิยม
น ามาใช้ผลิตอุปกรณ์ใช้งานกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี.(ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 
2560) 

เนื่องจากหนึ่งในคณะผู้วิจัยมีร้านไวนิลของครอบครัวตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี .ชื่อร้าน.“ปัตตานี
กราฟฟิค”.ประสบปัญหามีไวนิลเหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก.และไม่ทราบว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาคุณประโยชน์ของไวนิลว่าสามารถน าไปใช้ท าอะไรได้บ้าง.ซึ่งจากการค้นคว้าข้อมูล
พบว่า.สามารถน าไปท ากระเป๋าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ .โดยค านึงถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่งดใช้
ถุงพลาสติกตามกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.และทางคณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจร้านรับท าป้ายไวนิลที่
ประสบปัญหาเดียวกันภายในพ้ืนที.่อ าเภอหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.พบว่าร้านไวนิลหลายร้านประสบปัญหา
ไวนิลเหลือทิ้งเป็นจ านวนมากเช่นกัน .โดยมีจ านวนเฉลี่ย.50.-.60.แผ่นต่อเดือน.และไวนิลทั้งหมดนี้ไม่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ใด.ๆ.ทั้งสิ้น 
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คณะผู้วิจัย.ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว.จึงสนใจท าการศึกษาและแก้ไขปัญหานี้โดยการน าไวนิล
เหลือใช้มาเพ่ิมมูลค่า.สู่ผลิตภัณฑ์กระเป๋าไวนิล.จากการส ารวจเพ่ือหาความต้องการของผู้บริโภคภายใน
พ้ืนที่.อ าเภอหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาใน
พ้ืนที่.อ าเภอหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.เพ่ือจะได้น าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ให้ตอบรับกับ
กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของไวนิลที่เหลือใช้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ไวนิล.คือ.พลาสติกชนิดพิเศษที่มีส่วนผสมระหว่างพลาสติกคุณภาพสูงรวมกับสารเพิ่มประสิทธิภาพ
ต่าง.ๆ.เช่น.สารเพ่ิมความทนทานต่อแสงแดด.สารเพ่ิมความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก.สารเพ่ิมความ
ทนทานต่อสภาวะอากาศ.เป็นต้น.นอกจากทนทานต่อแสงแดดรังสียูวีและสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
แล้วไวนิลยังเป็นวัสดุที่ไม่มีปัญหาเรื่องปลวก.หรือแมลงกัดเจาะ.การผุกร่อนหรือบิดงอ.การเกิดสนิม.การ
รั่วซึมของน้ าฝน.ไม่ติดไฟ.และยังช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานอีกด้วย.จึงนิยมน ามาใช้ผลิตอุปกรณ์ใช้งาน
กลางแจ้งได้เป็นอย่างด.ี(ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,.2560)  

ไวนิล.เป็นพลาสติกพิเศษชนิดหนึ่ง.ที่ได้มาจากการคิดค้นและพัฒนาสูตรผสมระหว่าง .uPVC 
(unplastizide.Poly.Vinyl.Choride).คุณภาพสูง.และสารเพ่ิมประสิทธิภาพหลายชนิด.อาทิเช่น.สารเพ่ิม
ความทนทานต่อสภาวะอากาศ.(Complex Stabilizer),.สารเพ่ิมความทนทานต่อแรงกระแทก.(Impact Modifer), 
สารเพ่ิมความทนทานต่อแสงแดด.หรือ.รังสี (UV.Stabilizer).ฯลฯ.เพ่ือให้ได้สูตรผสมพิเศษ.(Compound) 
ซึ่งเหมาะสมแก่การผลิตเป็นกรอบหน้าต่างและประตู .ในต่างประเทศ.โดยเฉพาะยุโรปและอเมริกา.ไวนิล 
ถูกน ามาใช้ท า.กรอบหน้าต่าง.และประตู.มากว่า.30.ปี.และมีแนวโน้มว่าสัดส่วน.จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย.ๆ.เนื่องจาก
ไวนิลมีคุณสมบัติที่ดีกว่าวัสดุอ่ืน.ๆ.ที่ใช้ท ากรอบหน้าต่างและประตู.โดยในประเทศไทยนั้น.กรอบหน้าต่าง
และประตูที่ผลิตจากไวนิลก าลังเริ่มเป็นที่นิยม ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของกรอบหน้าต่างและประตูในยุค 
2000.นี้.กรอบหน้าต่าง.ประตูและแผ่นกันสาด.ที่ผลิตจากไวนิลนั้น.สามารถ.ขจัดปัญหาการกัดกินของ
ปลวกและแมลงต่าง.ๆ.ที่มักเกิดกับไม้เกือบทุกชนิด.และปราศจากปัญหาการรั่วซึมของน้ าฝนบริเวณ
รอยต่อที่มักเกิดกับอลูมิเนียม.เนื่องจากใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการเชื่อมมุมด้วยความร้อน .(Heat.Welding) 
จนรอยต่อเชื่อมสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน.นอกจากนี้กรอบหน้าต่างและประตูที่ผลิตจากไวนิลยังทนทานต่อ
แสงแดด (UV Protection) ไม่ผุกร่อน.ไม่บิดงอ.ไม่เป็นเชื้อไฟ.และยังมีอายุการใช้งานยาวนานอีกด้วย
คุณค่าของไวนิลต่อแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ประโยชน์จากไวนิล 
  1. ไวนิลมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงแต่ว่ามีความยืดหยุ่นในตัว .ท าให้มันสามารถคงทนต่อแรง
ชนรวมทั้งสามารถคืนรูปกลับภาวะเองได้ 
  2. เป็นวัสดุที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน .เนื่องจากการใช้
พลังงานต่ าตลอดกระบวนการผลิตจึงช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 
  3. วัสดุไวนิลยังมีอายุการใช้งานมากกว่า .50.ปี.และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่.100%.(Recycle) 
ได้นับครั้งไม่ถ้วน.จึงช่วยลดการตัดไม้ท าลายป่าและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด 
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  4. ไวนิลมีความคงทนต่อรังสี.UV.ใช้ในการกันแดด.กันฝน 
  5. ไวนิลมีความคงทนถาวรไม่สึกหรอและไม่กรอบแตกเสียหายง่าย 

ความหมายและความส าคัญ Circular Economy 
  เศรษฐกิจหมุนเวียน.(Circular.Economy).หมายถึง.ระบบอุตสาหกรรมที่วางแผนและออกแบบ
มาเพ่ือคืนสภาพหรือให้ชีวิตใหม่แก่วัสดุต่าง.ๆ.ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์.แทนที่จะทิ้งไปเป็นขยะเมื่อสิ้นสุดการ
บริโภคโดยจะน าวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ .หมุนเวียนเป็น
วงจรต่อเนื่องโดยไม่มีของเสีย.นอกจากนี้.ยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.และสร้างความสมดุล
ในการดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งานใหม่.ควบคู่ไปกับการสร้างระบบและการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือลดผลกระทบภายนอกเชิงลบ.เราจึงมักเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียนใช้.พลังงานทดแทน.หรือขจัดการใช้
เคมีภัณฑ์ที่เป็นพิษ.ซ่ึงเป็นอุปสรรคของการน าวัสดุต่าง .ๆ.มาใช้อีกครั้ง.รวมไปถึงการออกแบบวัสดุ 
ผลิตภัณฑ์.ระบบ.และโมเดลทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ต้องต่างไปจากเดิม .เพ่ือท าให้เกิดนวัตกรรม 
ในขณะที่.Linear.Economy.หรือเศรษฐกิจเส้นตรง.จะมีการดึงทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้ในจ านวน
มหาศาลก่อนจะน าทรัพยากรเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการผลิต .ขายให้ลูกค้าได้น าไปใช้งาน .ซึ่งเมื่อ
ผลิตภัณฑ์หมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งกลายเป็นขยะไป (เศรษฐกิจหมุนเวียนโอกาสใหม่ของธุรกิจเพ่ือความ
ยั่งยืน, .2561)  

แนวคิดที่เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ 
  แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันโลกแห่งการแข่งขันภายใต้สภาวะตลาด
ที่เปิดกว้างการท าธุรกิจย่อมต้อง “คิด” ให้เหนือขั้นกว่าที่เคยเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ เริ่มมีบทบาทส าคัญในการช่วยเรียกความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ .ๆ.และยังสามารถรักษา
กลุ่มผู้บริโภครายเดิมให้อยู่ต่อไปนาน.ๆ.โดยในอดีตที่ผ่านมานั้นหากผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่งจะประสบ
ความส าเร็จได้ในท้องตลาด สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คงจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักนั่นเองที่ต้องมีคุณภาพ
ที่เยี่ยมยอดกว่าคู่แข่งและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักอาจจะยังเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก.แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ก้าวขึ้นมามีส่วนส าคัญมากขึ้น
เรื่อยๆควบคู่ไปเช่นกัน ก็คือเรื่องของ “มูลค่าเพ่ิม” ที่ติดมากับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักนั้น.ๆ.ในบาง
กรณีส่วนของมูลค่าเพ่ิมจะเป็นตัวดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจหรือตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก 
ดังนั้น ธุรกิจในปัจจุบันจะเป็นได้ว่าไม่ใช่เป็นเพียงการขายตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักเพียงอย่างเดียวแต่
จะต้องมีส่วนของการเพ่ิมมูลค่าที่จะท าให้ผู้บริโภครู้สึกได้ประโยชน์มากขึ้นด้วย ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เหล่านั้นจึงจะประสบความส าเร็จได้อย่างที่ควรเป็น.การสร้างมูลค่าเพ่ิมสามารถสร้างได้ในหลายทาง.เช่น 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการออกแบบผลิตภัณฑ์.การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากกระบวนการผลิต.ซึ่งบางครั้งต้อง
กระท าไปพร้อม.ๆ.กันเพ่ือให้ผลส าเร็จสุดท้ายคือการได้ผลิตภัณฑ์.และบริการที่มี “คุณค่าเพ่ิม” ส าหรับ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
  1..การเพ่ิมคุณค่า.ต้องพิจารณาจากความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคเป็นหลัก.โดยต้องศึกษา
ท าความเข้าใจว่าผู้บริโภคมีทัศนคติอย่างไรในการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น .ๆ.ทั้งด้านกายภาพและ
ด้านอารมณ์.ความรู้สึก.ปัจจัยใดบ้างที่ท าให้ผู้บริโภคเลือก.หรือไม่เลือกสิ่งใดเพ่ือการด ารงชีวิต.เมื่อศึกษา
ข้อมูลครบถ้วนจนเข้าใจผู้บริโภคจึงจะพิจารณาโอกาสต่าง .ๆ.ที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค 
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  2..การพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ .แนวคิด .(Concept).เป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดในการ
บริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์.ทั้งนี้ต้องมีความรู้.(Knowledge).ความเข้าใจพ้ืนฐานเรื่องของผู้บริโภค.ผลิตภัณฑ์ 
และบริบทของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี .และต้องใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ .(Creative.Thinking).และ
ความคิดเชิงกลยุทธ์.(Strategic.Thinking).ในการสร้างสรรค์แนวคิดที่แตกต่างและโดดเด่น 
  3..การพิจารณาวัตถุดิบ คัดเลือกวัตถุดิบที่มีเรื่องราวที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิม.เช่น.การเลือกวัตถุดิบที่
เป็นของท้องถิ่น.ซึ่งมีเรื่องราวและความแตกต่างที่โดดเด่นและเป็นคุณค่า 
  4..การพิจารณาวิธีกระบวนการผลิตหรือวิธีการผลิตที่อาจจะดัดแปลงให้เกิดคุณค่ามากข้ึน 
  5..การพิจารณาบรรจุภัณฑ์หรือการน าเสนอให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่สัมผัส
แรก ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ .อาจจะสร้างมูลค่าเพ่ิมในเรื่องของความสะดวกการรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์.หรือความสวยงาม.(พูนลาภ.ทิพชาติโยธิน,.2553) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษา.ค้นหา.หรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและ
การใช้ของผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการ.พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคซึ่งค าตอบ
ที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทาง.การตลาดที่สามารถตอบสนองความพอใจของผู้บริโภค
ได้อย่างเหมาะสมค าถามที่ใช้เพ่ือค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ .6Ws.และ.1H.ซึ่งประกอบด้วย 
1).Who.ใครคือเป้าหมายตลาด.2).What.ตลาดคืออะไร.3).Why.ท าไมจึงซื้อ.4).When.ซื้อเมื่อใด.5).Where.
ผู้บริโภคซื้อที่ไหน.6).Who.ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ.และ.7).How ผู้บริโภคซื้ออย่างไร.(ศิริวรรณ.เสรีรัตน์
,.2541)  
  แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด 
  การใช้กระบวนการแบ่งส่วนตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสมท าให้ได้รับประโยชน์จากการแบ่งส่วน
ตลาดดังนี้.1).ท าให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
ส่วนตลาดได้.2).สามารถประเมินผลการแข่งขันของคู่แข่งที่อยู่ในส่วนตลาดเดียวกันได้ชัดเจน .3).ท าให้
บริษัทเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ส่วนตลาดที่ยังไม่ได้รั บการตอบสนองอย่างเพียงพอ 
4).สามารถปรับส่วนผสมทางการตลาด.ได้แก่.ผลิตภัณฑ์.ราคา.ช่องทางการจัดจ าหน่าย.และการส่งเสริม
การตลาดให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับตลาดแต่ละส่วนได้.5).ท าให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ.ด้วยการเลือกส่วนตลาดให้เหมาะสมกับ.ทรัพยากรของบริษัท.(มีพร.หาญชัยสุขสกุล, 
2555)  
  แนวความคิดส่วนผสมการตลาด.4P’s 
  ส่วนผสมการตลาด.Marketing.Mix.หมายถึง.การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
กลุ่มเป้าหมายได้.ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับและผู้บริโภคยินดีจ่ายเพ่ือมองเห็นว่าคุ้ม .รวมถึงมีการจัด
จ าหน่าย.กระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาให้ความสะดวกแก่ลูกค้า .ด้วยความพยายาม
จูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง .ส่วนผสมการตลาด .Marketing.Mix 
ซึ่งประกอบด้วย.4P’s.ดังนี้.1) ผลิตภัณฑ์.หมายถึง.การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายได้.2) ราคา.การก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา.3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย.การวางแผนช่องทาง
การจัดจ าหน่าย.และ.4) การส่งเสริมการตลาด.เป็นการใช้ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้า
และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง.(พนิดา รัตนสุภา, 2553) 
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  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ 
  ตลาดออนไลน์.คือ.การท าการตลาดในสื่อออนไลน์.เช่น.โฆษณา.Facebook,.โฆษณา.Google, 
โฆษณา.Youtube,.โฆษณา.Instagram.ฯลฯ.มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือท าให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น 
โดยใช้วิธีต่าง.ๆ.ในการโฆษณาเว็บไซต์.หรือโฆษณาขายสินค้าที่จะน าสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อ
ออนไลน์.เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเกิดความสนใจจนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด 
(ภิเษก ชัยนิรันดร์,.2553).จากกาทบทวนวรรณกรรมพบว่า การตลาดออนไลน์ทาง.Y-NEW.ได้เลือก.Social 
Media.Marketing.มาใช้กับธุรกิจโดยมีการขายสินค้าผ่านทางเพจ .Facebook.ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากใน
ปัจจุบันเพราะ.สามารถท าให้ผู้บริโภครู้จักเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ได้ง่าย 

ทฤษฎีตราสินค้า (Branding) 
  ตราสินค้า.(Brand).หมายถึง.ความรู้สึกที่ผู้บริโภคสั่งสมรวบรวมมาจากทุกสิ่งทุกอย่าง.รอบ.ๆ 
ตัวสินค้าไม่ใช่เพียงชื่อตราโลโก้สามารถจ าแนกออกเป็น.4.อย่างด้วยกัน.ได้แก่.1) Attribute.–.รูปร่างหน้าตา
ภายนอกที่ท าให้จดจ า.2) Benefit.–.บอกคุณประโยชน์.3) Value.–.ท าให้รู้สึกใช้แบรนด์นี้แล้วภาคภูมิใจ
ไว้ใจ.และ.4) Personality.–.มีบุคลิกภาพ (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2550)  
  จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น .พบว่า.ไวนิลมีคุณสมบัติที่ดีกว่าวัสดุอ่ืน.ๆ.มีความทนทาน
มากกว่า.มีอายุการใช้งานยืนยาว.และการน าไวนิลที่เหลือใช้มาเพ่ิมมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นการคืนสภาพ
หรือให้ชีวิตใหม่แก่วัสดุแทนที่จะท้ิงให้กลายเป็นขยะเมื่อสิ้นสุดการบริโภคตามหลักของเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดยน ามารีไซเคิลเป็นกระเป๋า.และได้น าหลักการในการเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้โดยพิจารณาจากความ
ต้องการของผู้บริโภค.รสนิยมรวมทั้งทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพ่ิมมูลค่า .รวมทั้งการ
การพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ .การคัดเลือกวัตถุดิบที่จะ
น ามาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของไวนิลที่มีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว
รวมทั้งเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น.ในการพิจารณาความต้องการของผู้บริโภค.รสนิยมรวมทั้ง
ทัศคติของผู้บริโภคใช้.6Ws.1H.ในการออกแบบแบบสอบถามเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค 
รสนิยมรวมทั้งทัศนคติของผู้บริโภค.และใช้การแบ่งส่วนตลาดเพ่ือหากลุ่มเป้าหมายและวางต าแหน่งของ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าไวนิล.Y-New.เพ่ือน าไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งการ
ก าหนดกลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เป็นช่องทางออนไลน์เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  
 
วิธีการด าเนินงาน 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน .(Mix.Method.Research).ที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ.(Qualitative.Method).และข้อมูลเชิงปริมาณ.(Quantitative.Method).ร่วมกัน.เพ่ือให้เกิดความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
  1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

1.1 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
    1) ร้านค้าที่จัดจ าหน่ายกระเป๋าในพื้นที่อ าเภอหาดใหญ่ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยส ารวจร้านค้าที่จัดจ าหน่ายกระเป๋าในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จ านวน 16 ร้าน สัมภาษณ์
เจ้าของร้านค้า  
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    2) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา.ที่ศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่.โดยใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็นโดยเลือกมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ .จ านวน.2.แห่ง.จ านวน 
400 คน  
  2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
   2.1.รวบรวมข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์กระเป๋าไวนิลจากกลุ่มตัวอย่างร้านค้าที่จัด
จ าหน่ายกระเป๋าในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่.จ านวน.16.ร้าน.โดยออกแบบเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก
การน าทฤษฎีแรงกดดัน.5.ประการออกแบบแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง .ประกอบด้วย.1).การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม.2).การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่.3).อ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่าย
วัตถุดิบ.4).อ านาจการต่อรองของลูกค้า.5).ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน  
   2.2.รวบรวมข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์กระเป๋าไวนิลจากกลุ่มตัวอย่าง .นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา.ที่ศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ .จังหวัดสงขลา .จ านวน.400.คน.ใช้เครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามการเลือกซื้อกระเป๋าของผู้บริโภคเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบกระเป๋าจากไวนิล 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.1.วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ร้านค้าที่จัดจ าหน่ายกระเป๋าในพ้ืนที่อ าเภอ
หาดใหญ่.จ านวน.16.ร้าน.โดยการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา.(Content.Analysis) จากทฤษฎีแรงกดดัน.5 
ประการ โดยจ าแนกประเภทของค าสัมภาษณ์จากร้านค้า เป็นประเด็นดังนี้ 1).การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในอุตสาหกรรม.2).การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ .3).อ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
4).อ านาจการต่อรองของลูกค้า.5).ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน 
   3.2.วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่ศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.จ านวน.400.คน.โดยพิจารณาจ านวนและร้อยละของผู้ที่
เลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋า.ราคา.และช่องทางการจัดจ าหน่าย  
   3.3.คณะผู้วิจัยน าข้อมูลทั้ง.2.ส่วนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือน าไปพัฒนาและเพ่ิมมูลค่า
ของไวนิลเหลือใช้ 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง.การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัสดุเหลือใช้.สู่ผลิตภัณฑ์กระเป๋าไวนิล.Y-New 
สรุปผลได้ดังนี้  
  1..ร้านค้าที่จ าหน่ายกระเป๋าในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ .เป็นร้านค้ารายใหญ่.จ านวน.7.ราย.และ 
รายย่อย.จ านวน.9.ราย.ให้ข้อมูลการจัดจ าหน่ายกระเป๋าที่ตรงกันว่ากระเป๋าที่สามารถจัดจ าหน่ายได้
จ านวนมากที่สุด.คือ.กระเป๋าหูหิ้ว.กระเป๋าเป้.และกระเป๋าสตางค์.ตามล าดับ.ราคาเฉลี่ยที่จ าหน่ายกระเป๋า
ต่อใบ.140.บาท.120.บาท.และ.100.บาท.ตามล าดับ.กลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในการซื้อกระเป๋าเป็น
กลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ร้านค้าที่จ าหน่ายกระเป๋าในพ้ืนที่อ าเภอ
หาดใหญ่.จ านวน.16.ร้าน.พบว่า.1) สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน.ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระเป๋าในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่.จากการลงพ้ืนที่ส ารวจปรากฏว่าในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ไม่พบผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกระเป๋าที่ใช้วัสดุไวนิลมาผลิตสภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกันของธุรกิจผลิตและ
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จ าหน่ายกระเป๋าในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่อยู่ในระดับต่ า .2) การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่.ธุรกิจการท า
กระเป๋าจากวัสดุไวนิล.มีการลงทุนในการเริ่มท าธุรกิจต่ า.สินค้าสามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายจึงอาจส่งผลให้
คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาได้ง่าย.3).อ านาจต่อรองของลูกค้า.เนื่องจากในอ าเภอหาดใหญ่ไม่มีคู่แข่งขัน 
ที่จ าหน่ายกระเป๋าที่ท าจากวัสดุไวนิลจึงส่งผลให้อ านาจการต่อรองของลูกค้าต่ า .4) อ านาจการต่อรองของ   
ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบวัตถุดิบหลักในการน ามาผลิตกระเป๋า คือไวนิลเหลือใช้ ซึ่งมีอ านาจการต่อรองที่ต่ า
เนื่องจากไวนิลเป็นวัสดุเหลือใช้ที่ไม่มีมูลค่าและไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ .5) ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน 
สินค้าทดแทนกระเป๋าไวนิล.หากพิจารณาจากประโยชน์การใช้งาน สินค้าทดแทนมีหลายประเภทที่
สามารถทดแทนได้.เช่น.ถุงพลาสติก.ถุงกระดาษ.ถุงผ้า.ซองใส่เอกสาร.เป็นต้น.ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้บริโภคแต่ไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ .จากการวิเคราะห์ภัยคุกคามจากสินค้า
ทดแทนของกระเป๋าไวนิล สรุปได้ว่าผู้บริโภคสามารถหาสินค้าทดแทนได้ง่ายและมีให้เลือกหลากหลายใน
ท้องตลาดแต่คุณภาพและอายุการใช้งานของกระเป๋าไวนิลมีคุณภาพและอายุการใช้งานที่ดีกว่า ดังนั้น
ถึงแม้ว่าภัยคุกคามจากจากสินค้าทดแทนสูงแต่กระเป๋าไวนิลก็สามารถลดภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนได้ 
  2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม.ข้อมูลเพศหญิง.จ านวน.291.คน.คิดเป็น.72.8%.ส่วนของ 
เพศชาย.จ านวน.109.คน.คิดเป็น.27.3%.อยู่ในช่วงอายุ.21.ปี.ล าดับที่.1.จ านวน.109.คน.คิดเป็น.27.3% 
ล าดับที่.2.อายุ.19.ปี.จ านวน.91.คน.คิดเป็น.22.8%.และล าดับที่.3.อายุ.18.ปี.จ านวน.36.คน.คิดเป็น  
12.9%.อาชีพส่วนมากเป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาจ านวน .387.คน.คิดเป็น.96.8%.ระดับการศึกษา
ส่วนมากเป็นปริญญาตรี.จ านวน.384.คน.คิดเป็น.96%.สถานภาพของผู้ประเมินเป็นสถานภาพโสด.จ านวน 
390.คน.คิดเป็น.97.5%.รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า.10,000.บาท.จ านวน.342.คน.คิดเป็น.85.5% 
  3. ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อกระเป๋า.ประเภทของกระเป๋าเป็นกระเป๋าหูหิ้วมากที่สุด.จ านวน
125.คน.คิดเป็น.31.3%.รูปทรงกระเป๋ามากสุดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า.จ านวน.290.คน.คิดเป็น.72.5% 
คุณสมบัติที่ผู้บริโภคใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าล าดับที.่1.รูปทรง จ านวน 129 คน คิดเป็น 32.3% 
ล าดับที่ 2 ขนาด จ านวน 97 คน คิดเป็น.24.3%.ล าดับที่ 3 ราคา จ านวน 91.คน คิดเป็น 22.8%.รูปแบบ
สายคาดที่ผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุด.คือ.สายกระเป๋าแบบเทป จ านวน 239 คน คิดเป็น 59.8%.ลูกค้าซื้อ
กระเป๋าเพ่ือใช้เอง จ านวน 389 คน คิดเป็น 97.3% บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อกระเป๋ามากที่สุดอยู่ 
คือ.ตนเอง.จ านวน.338.คน.คิดเป็น .84.5%.ผู้บริโภครู้จักกระเป๋าที่ท าจากวัสดุ .Reuse.เป็นจ านวน 
342.คน.คิดเป็น.85.5%.ผู้บริโภครู้จักวัสดุ.Reuse.ที่น ามาท ากระเป๋า.คือ.กระสอบปูน.จ านวน.135.คน 
คิดเป็น.33.8%.ผู้บริโภคให้ความสนใจในการซื้อกระเป๋าจากไวนิล.จ านวน.316.คน.คิดเป็น.79.0%.ในราคา
ไม่เกิน.200.บาท.จ านวน.128.คน.คิดเป็น.32.0%.ผู้บริโภคเลือกซื้อกระเป๋าจากไวนิลโดยค านึงถึงวัสดุที่มี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.จ านวน.130.คน.คิดเป็น.32.5%.การซื้อกระเป๋าจากไวนิลผู้บริโภคซื้อเพ่ือใช้
ใส่ของสัมภาระ.จ านวน.208.คน.คิดเป็น.52.0%.ช่องทางที่ผู้บริโภคเลือกซื้อกระเป๋ามากที่สุดเป็นช่องทาง
ออนไลน์.จ านวน.208 คน คิดเป็น 52.0% แบ่งเป็น Instagram/Facebook/Line.จ านวน.195.คน คิดเป็น 
48.8% 
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  4. คณะผู้วิจัยได้น าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ร้านค้าที่จ าหน่ายกระเป๋าในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่และ
ผลจากการสอบถามนักศึกษาระดับอุดมศึกษามาวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ สู่ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าไวนิล.Y-New.โดยพัฒนาเป็นกระเป๋าหูหิ้ว.รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า.กว้าง.12.นิ้ว.ยาว.14.นิ้ว.สายหูหิ้ว
มีขนาด.18.นิ้ว.ราคา.คือ.129.บาท.จ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์.Facebook: Y-New ซึ่งผลการจ าหน่าย
กระเป๋าไวนิลในระยะเวลาทดลองจ าหน่าย จ านวน 14 วัน มียอดจากการทดลองจ าหน่ายกระเป๋าไวนิล
ทั้งสิ้น 60 ใบ โดยแบ่งยอดการจ าหน่ายตามช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ดังนี้ 1) จ าหน่ายผ่านร้านจ าหน่าย
กระเป๋าในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่  ยอดจ าหน่าย 18 ใบ 2) จ าหน่ายผ่านการออกบูทประชาสัมพันธ์สินค้าใน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ยอดจ าหน่าย 20 ใบ 3) จ าหน่ายผ่านช่องทางการออนไลน์ Facebook: Y-New 
จ านวนยอดจ าหน่าย 22 ใบ  
 

 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 1ผลิตภัณฑ์กระเป๋าไวนิล Y-New 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่ 2 ช่องทางการจัดจ าหน่ายออนไลน์ Facebook: Y-New 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพศหญิง .อายุ.21.ปี.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
น้อยกว่า.10,000.บาท.มีความชื่นชอบกระเป๋าไวนิลแบบกระเป๋าหูหิ้ว.รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า.กว้าง.12.นิ้ว 
ยาว.14.นิ้ว.สายหูหิ้วมีขนาด.18.นิ้ว.มีความพึงพอใจทางด้านราคา.คือ.129.บาท.ช่องทางที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ
กระเป๋ามากที่สุดเป็นช่องทางออนไลน์.Instagram/Facebook/Line  
 จากข้อมูลข้างต้น .คณะผู้วิจัยจึงได้น าไวนิลเหลือใช้มาเพ่ิมมูลค่าเป็นกระเป๋าไวนิล .Y-New 
ในรูปแบบกระเป๋าหูหิ้ว.รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า.กว้าง 12.นิ้ว.ยาว.14.นิ้ว.สายหูหิ้วมีขนาด.18.นิ้ว.จ าหน่ายใน
ราคา.129.บาท.ผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายช่องทางออนไลน์.Facebook Fanpage: Y-New.ซึ่งจากเดิม
ไวนิลเหลือใช้จะถูกน าไปทิ้งไม่มีมูลค่าแต่หลังจากที่ผู้วิจัยได้น ามาเพ่ิมมูลค่าเป็นกระเป๋าไวนิล Y-New นั้น
ท าให้มูลค่าของไวนิลเหลือใช้เพิ่มข้ึนจาก 0 บาท เป็น 129 บาท คิดเป็นร้อยละ 129 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยคณะผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1..หากต้องการผลิตในระดับอุตสาหกรรมควรหาโรงงานในการผลิตกระเป๋าไวนิลเพ่ือที่จะได้
อัตราก าลังในการผลิตที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนของกระเป๋าต่ าลง 
  2..ควรหาพันธมิตรในด้านการจัดหาวัตถุดิบไวนิลจากร้านไวนิลในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง 
  3..ควรพัฒนาเรื่องของความทนทานของหูกระเป๋า ในการเย็บควรใช้จักรอุตสาหกรรมในการเย็บ
ส่วนที่ต้องการให้มีความทนทานและรองรับน้ าหนักของกระเป๋า 
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