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ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ในเทสโก้ โลตัส ของ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งที่จะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วง 30-39 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท การศึกษายังพบว่าปัจจัยทางด้านราคาถูกและปัจจัยทางด้านการตลาดอื่น ๆ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ด้านความถี่โดยเฉลี่ยของการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ในรอบ
1 เดือน และปัจจัยทางด้านราคาถูก ปัจจัยทางด้านคุณภาพเหมาะสมกับราคา ปัจจัยทางด้านรูปลักษณ์และ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดี ปั จ จั ย ทางด้ า นมี ช นิ ด และขนาดของสิ น ค้ า ให้ เ ลื อ กซื้ อ มาก และโฆษณาทางโทรทั ศ น์ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ด้านจานวนเงินที่ซอื้ สินค้าเฮ้าส์แบรนด์
คาสาคัญ: สินค้าเฮ้าส์แบรนด์, พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนผสมทางการตลาด, ห้างค้าปลีกสมัยใหม่, เทสโก้ โลตัส
Abstract
This research aims to study the behavior of consumers and factors influencing toward he decision to
purchase house brand products of consumer in Muaeng District, Chantaburi Province. Respondents of this
research are mostly female, age between 30-39 years old, single, no children, level of studies at bachelor
degree level, are studenst and with an income per month of between 5,001-10,000 baht. Studies found
that the factor of cheap pricing and other marketing factor have relation with the behavior to purchase
house brand and the frequency of purchase house brand within 1 month, In addition, the factors of cheap
price, good quality in proportionate with the price, brand image and good packaging, type and size of
product and advertising on TV also has relation with behavior of purchase house brand and amount of
money in average purchase house brand per time.
Keywords: House brand Product, Consumer Behavior, Marketing Mix, Modern Trade Store, Tesco Lotus
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บทนา
แนวโน้มในการผลิตสินค้าเฮ้าส์แบรนด์นั้นเป็น
แนวโน้มที่เกิดขึ้นกับธุรกิจค้าปลีกชั้นนาทั่วโลกและมี
ความสาคัญ อย่า งยิ่ง ต่อ ธุรกิ จเนื่องจากเป็ นสิน ค้า ที่
เป็ น ตั ว แทนหรื อ เป็ น ภาพลั ก ษณ์ ข องบริ ษั ท และ
สามารถเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท เป็ น จ านวนมาก
โดยทั่วไปสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์นนั้ เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกจ้างคู่ค้าในท้องถิ่นให้เป็นผู้ผลิตให้โดยใช้
ตราสินค้าของผู้ประกอบการรายนั้น การผลิตสินค้า
เฮ้าส์แบรนด์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น
จากกาไรที่มากกว่าการขายสินค้าที่เป็นตราสินค้าของ
ผู้ ผ ลิ ต เนื่อ งจากไม่ต้อ งเสี ย ค่ า การตลาด และสร้ า ง
ความแตกต่างให้กับธุรกิจของตนจากคู่แข่งเพื่อทาให้
ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อร้านค้าเนื่องจากสินค้า
เฮ้ า ส์ แ บรนด์ นั้ น จะวางจ าหน่ า ยเฉพาะในร้ า นหรื อ
เครือข่ายของกิจการเท่านัน้ โดยทั่วไปสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
จะมีราคาต่ากว่าสินค้ายี่ห้อชั้นนาทั่วไปโดยเฉลี่ยร้อย
ละ 10-20 (ดวงดาว สุวรรณคร, 2546: 31-32) ส่วน
ใหญ่สินค้าที่ถูกนามาผลิตเป็นเฮ้าส์แบรนด์นั้นจะเป็น
สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาวัน เช่น น้าปลา
น้าตาล ข้าวสาร กระดาษชาระ และน้ายาล้างจาน ซึ่ง
เป็น กลุ่ม สิน ค้าที่ ผู้บริ โภคตัด สิน ใจซื้ อจากราคาเป็ น
หลักสาคัญ และเป็นกลุ่มที่ไม่มีความแข็งแกร่งของ
ตรา และความแตกต่างทางด้านคุณภาพสินค้ายังไม่
สามารถพิสูจน์ได้มากนัก ส่วนใหญ่จะซื้อไปเพื่อใช้
ประโยชน์ในเชิงหน้าที่ของสินค้าตัวนั้น เช่น น้าตาลให้
ความหวาน น้าปลาให้ความเค็ม เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีจึง
ทาให้ ก ารเติบโตของสิน ค้า เฮ้า ส์ แ บรนด์ข ยายตัว ขึ้น
อย่างรวดเร็ว มียอดขายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมี
ความเชื่อมั่นในสินค้าเฮ้าส์แบรนด์มากขึ้นตามลาดับ

ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ในประเทศไทยได้ หั น มาเพิ่ ม
จ านวนสิ น ค้ า เฮ้ า ส์ แ บรนด์ ไ ปสู่ แ ทบทุ ก หมวดสิ น ค้ า
เพราะต้ อ งการให้ ผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด ความเคยชิ น ในตรา
สินค้านั้นๆ ส่วนผู้บริโภคจานวนไม่น้อยก็เริ่มให้ความ
สนใจในการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์เนื่องจากเห็นว่ามี
คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ ใกล้ เ คี ย งกั บ สิ น ค้ า ที่ มี ย่ี ห้ อ ใน
ขณะที่ราคาถูกกว่า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบ
รนด์ จากร้ านค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่ ข องผู้ บริโ ภคในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค
ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
จากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
การทบทวนวรรณกรรม
จิราภา พึ่งบางกรวย (2549) ได้ศึกษาเรื่อง
“ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อตราสินค้าเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลก” โดย
ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทั้งหมด 384
ชุ ด จากผู้ บ ริ โ ภคที่ เ คยซื้ อ ตราสิ น ค้ า เฉพาะจากคน
กลางในจังหวั ดพิษณุโ ลก 3 รายคือ เทสโก้โลตั ส
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ และแม็คโคร
และท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการหาค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ผล
การศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิ ง อายุ ร ะหว่ า ง 20-35
ปี สถานภาพโสด
การศึก ษาระดับปริญ ญาตรี มีรายได้ ต่ากว่า 7,500
บาท/เดือน โดยตราสิ น ค้าเฉพาะที่มีผู้รู้จั กมากที่สุ ด

Rajapark Journal Vol.10 No. 19 January - June 2016



[ 145 ]

วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
คือ ลีดเดอร์ไพรซ์ เอโร่ และซุปเปอร์เซฟ ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จั กตราสิ นค้ าเฉพาะ
จากการเห็นตราสินค้าบนชั้นวางสินค้าในร้านค้า และ
ซื้ อ ไปเพื่ อ ใช้ เ องในครอบครั ว เนื่ อ งจากผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าสินค้าเฉพาะมีคุณภาพไม่
แตกต่างจากตราสินค้าของผู้ผลิตในขณะที่มีราคาต่า
กว่ า นอกจากนี้ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ยั ง มี
พฤติก รรมในการซื้ อ ซ้ าคือ ซื้ อ ยี่ห้ อเดิ ม ตลอดและมี
ความถี่ในการซื้อ 4 สัปดาห์/ครั้ง ผลการศึกษายัง
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก
กับ 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผลิตภั ณฑ์ ราคา และ
สถานที่ และให้ ค วามส าคั ญ ในระดั บ ปานกลางกั บ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
นภสร ค านั บ ภา (2549)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง
“การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งส่ ว นประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของ
ผู้บริโภค” ใช้การวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถาม
โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริโภคที่เคยซื้อ
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์และปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ เขตบางเขน จานวน 400 ตัวอย่าง
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าไคสแควร์
(Chi-Square) ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ว นใหญ่ซื้ อ สิ น ค้ าเฮ้ า ส์ แ บรนด์ เพราะราคาถู ก กว่า
สินค้าทั่วไป โดยผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักตราสินค้า
จากการเห็นตราสินค้าบนชั้นวางสินค้า และซื้อสินค้า
เฮ้าส์แบรนด์ไปใช้เอง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า
อายุ ระดั บการศึก ษาสู ง สุด รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดือ นมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
ในขณะที่ เพศ สถานภาพ และจ านวนสมาชิ ก ใน

ครอบครั ว ไม่มีค วามสั ม พั น ธ์ กั บพฤติก รรมการซื้ อ
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
เฮ้าส์แบรนด์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ผลิต ภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัด จาหน่า ย
และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อ สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ แต่พฤติกรรม
การซือ้ สินค้าด้านการรู้จักตราสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ด้าน
การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน
ญาณิศา ประสพพักตร์ (2550) ศึกษาเรื่อง
“ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าเฮ้าส์ แบรนด์
ของกลุม่ ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร” กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คื อ กลุ่มผู้หญิงอายุระหว่า ง
18-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อจานวนเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าเฮ้ าส์ แบรนด์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย
ปั จ จั ย ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม
จานวน 6 ปัจจัย ได้แก่ (1) อาชีพข้าราชการ (2) อาชีพ
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน (3) รายได้ตอ่ เดือนน้อย
กว่า 5,000 บาท (4) รายได้ 5,000–10,000 บาท
(5) รายได้ 10,001–20,000 บาท และ (6) รายได้
20,001–50,000 บาท ส่วนปัจจัยความรู้เกี่ยวกับ
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์พบว่าไม่มผี ลต่อจานวนเงินที่ใช้ในการ
ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า
ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อความถี่ ในการซื้ อสิ นค้ าเฮ้ าส์ แบรนด์
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย
ปั จ จั ย ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของตอบแบบสอบถาม
จานวน 5 ปัจจัย ได้แก่ (1) ระดับการศึกษาต่ากว่า
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (2) อาชีพข้าราชการ (3) อาชีพ
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน (4) รายได้ต่อเดือนน้อย
กว่า 5,000 บาท และ (5) รายได้ 5,000–10,000
บาท ปัจจัยสิ่งกระตุ้นทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
และการจัดจาหน่าย ปัจจัยบุคคลอ้างอิง ได้แก่ เพื่อน
ส่วนปัจจัยความรู้เกี่ยวกับสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ไม่มีผล
ต่อความถี่ในการซือ้ สินค้าเฮ้าส์ แบรนด์
ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (คิดเป็น
ร้อยละ 55 ของกลุม่ ตัวอย่าง) มีอายุอยูใ่ นช่วง 30-39
ปี (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 45.50
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง)
สถานภาพโสด (คิ ด เป็ น ร้ อยละ 60.25 ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง) ไม่มบี ุตร-ธิดา (คิดเป็นร้อยละ 60 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง) การศึกษาระดับปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ
52.75 ของกลุ่มตัวอย่าง) เป็นนักเรียน/นักศึกษา (คิด
เป็นร้อยละ 34 ของกลุ่มตัวอย่าง) และมีรายได้เฉลี่ ย
ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ
39.75 ของกลุม่ ตัวอย่าง)
2. ในส่วนของพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างใน
การซื้อ สิ น ค้า เฮ้ าส์ แ บรนด์ พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างส่ ว น
ใหญ่นิยมไปซือ้ สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ที่ เทสโก้ โลตัส (คิด
เป็นร้อยละ 30.70 ของกลุ่มตัวอย่าง) รองลงมาได้แก่
เซเว่น อีเลฟเว่น บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แมคโคร โฮล
เซล และ ท็ อ ปส์ มาร์ เ ก็ ต ตามล าดั บ โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อสินค้าที่เทสโก้ โลตัส เฉลี่ย 1-2
ครัง้ ต่อเดือน (คิดเป็นร้อยละ 49 ของกลุม่ ตัวอย่าง) ใช้

เวลาในการเลือ กซื้อ สินค้า ที่ เทสโก้ โลตั ส ระหว่า ง
16-30 นาที (คิดเป็นร้อยละ 32 ของกลุ่มตัวอย่าง)
และซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์โดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อเดือน
(คิดเป็นร้อยละ 58.25)
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
ไปใช้เอง (คิดเป็นร้อยละ 73.61 ของกลุ่มตัวอย่าง)
โดยยี่ ห้ อ ของสิ น ค้ า เฮ้ า ส์ แบรนด์ ที่ นิ ย มซื้ อ ได้ แ ก่
ซุปเปอร์เซฟและคุ้มค่าของเทสโก้ โลตัส (คิดเป็นร้อย
ละ 34.11) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์โดยซื้อยี่ห้อเดิมตลอด (คิดเป็นร้อย
ละ 48.75) โดยประเภทของสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ที่กลุ่ม
ตัว อย่างซื้อ เป็ นประจามากที่ สุด ได้ แก่ ผลิ ตภั ณฑ์ทา
ความสะอาด (คิดเป็นร้อยละ 21.20)
3. ในส่วนของปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยทางด้านราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์มากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 32.20
ของกลุ่มตัวอย่าง) รองลงมาได้แก่ คุณภาพเหมาะสม
กับราคา มีของแถม/ส่วนลด และรูปลักษณ์และบรรจุ
ภัณฑ์ที่ดตี ามลาดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่ารู้จัก
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์จากโฆษณาแผ่นพับของห้าง (คิด
เป็นร้อยละ 26.89 ของกลุ่มตัวอย่าง) รองลงมาได้แก่
พบโดยบัง เอิญที่ ชั้นวางสิ นค้า โฆษณาทางโทรทัศ น์
ทราบจากการบอกเล่ า ของผู้ อ่ืน และพนั ก งานขาย
ตามล าดั บ นอกจากนี้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งยั ง ระบุ ถึ ง
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
เฮ้าส์แบรนด์มากที่สุดได้แก่ โฆษณาทางโทรทัศน์ (คิด
เป็นร้อยละ 26.16 ของกลุ่มตัวอย่าง) รองลงมาได้แก่
โฆษณาแผ่นพับของห้าง คนในครอบครัว/ญาติ พี่น้อง
เพื่อน และพนักงานขายตามลาดับ
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
4. กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ที่
ซื้อไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พอใจในสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
ทุกประเภทที่ซอื้ ไป (คิดเป็นร้อยละ 55 โดยสินค้าเฮ้าส์
แบรนด์ ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งพอใจมากที่ สุ ด คื อ เครื่ อ งใช้
ภายในบ้าน (คิดเป็นร้อยละ 20.69)โดยสาเหตุที่พอใจ
กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องเขียนต่างๆ ตามลาดับ โดย
สาเหตุที่พ อใจกลุ่ มตั วอย่างส่ว นใหญ่ เหมาะสมกั บ
ราคามีของแถมและส่ วนลด และรู ปลั กษณ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ที่ดตี ามลาดับกลุ่มตัวอย่างรู้จักสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
นัน้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุวา่ รู้จักสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
จากโฆษณาแผ่นพับของห้าง (คิดเป็นร้อยละ 26.89
ของกลุม่ ตัวอย่าง) รองลงมาได้แก่ พบโดยบังเอิญที่ชั้น
วางสินค้า โฆษณาทางโทรทัศน์ ทราบจากการบอก
เล่าของผู้อื่น และพนักงานขาย ตามลาดับ นอกจากนี้
กลุ่มตัวอย่างยังระบุถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า เฮ้ า ส์ แ บรนด์ ม ากที่ สุ ด ได้ แ ก่
โฆษณาทางโทรทัศน์ (คิดเป็นร้อยละ 26.16 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง) รองลงมาได้แก่โฆษณาแผ่นพับของห้าง คน
ในครอบครั ว /ญาติ พี่น้อ ง เพื่อ น และพนั ก งานขาย
ตามลาดับ
5. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พอใจในสินค้าเฮ้าส์
แบรนด์ทุกประเภทที่ซื้อ ไป (คิดเป็นร้อยละ 55 ) โดย
สิ น ค้ า เฮ้ า ส์ แบรนด์ ที่ กลุ่ มตั วอย่ างพอใจมากที่ สุ ดคื อ
เครื่องใช้ภายในบ้าน (คิดเป็นร้อยละ 20.69) โดยสาเหตุ
ที่พอใจกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามีการกาหนด
ราคาอย่างยุติธรรม (คิดเป็นร้อยละ 26.16) ในส่วนของ
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ที่กลุ่มตัวอย่างไม่พึงพอใจมากที่สุด
ได้ แก่ ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ใช้ ส่ วนตั ว (คิ ดเป็ นร้ อยละ 24.77)
ผลิ ตภั ณฑ์เครื่ องดื่ม และผลิ ตภั ณฑ์ท าความสะอาด
ตามลาดับ โดยกลุ่มตัวอย่างระบุสาเหตุของความไม่พึง

พอใจว่า สินค้าแบรนเนมมีคุณภาพดีกว่า (คิดเป็นร้อย
ละ 20.06 ของกลุ่มตัวอย่าง) และไม่มั่นใจในคุณภาพ
ของสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ (คิดเป็นร้อยละ 20.06)
6.
จากการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ หา
ความสัมพั นธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลกั บพฤติ กรรม
การซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ โดยใช้สถิติทดสอบไคสแควร์
วิเคราะห์ทดสอบความเป็นอิสระ ที่ระดับความเชื่อมั่น
95สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยบุคคลทางด้านเพศ อายุ
สถานภาพจานวนบุตร-ธิดา ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดือ นรายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดือ นไม่ มี
ความสัมพันธ์กับความถี่โดยเฉลี่ยของการซื้อสินค้า
เฮ้าส์แบรนด์ในรอบ 1 เดือน ส่วนปัจจัยทางด้านอาชีพ
มีความสัมพันธ์กับความถี่โดยเฉลี่ยของการซื้อสินค้า
เฮ้าส์แบรนด์ในรอบ 1 เดือน
ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษาไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ
สินค้าเฮาส์แบรนด์ความถี่โดยเฉลี่ยต่อครั้งส่วนปัจจัย
ทางด้านสถานภาพ จานวนบุตร-ธิดา และรายได้
เฉลี่ ยต่อ เดือ นมีค วามสั มพั น ธ์กั บพฤติก รรมการซื้ อ
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ด้านจานวนเงินที่ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบ
รนด์โดยเฉลี่ยต่อครั้ง
6. ปั จจั ยทางด้ านคุ ณภาพเหมาะสมกั บราคา
ปั จจั ยทางด้ านรู ปลั กษณ์ และบรรจุ ภั ณฑ์ ที่ ดี ปั จจั ย
ทางด้านมีของแถม/ส่วนลด ปัจจัยทางด้านยี่ห้อ/ชื่อเสียง
ของห้างฯ ปัจจัยทางด้านมีชนิดและขนาดของสินค้าให้
เลือกซื้อมาก ปัจจัยทางด้านมีการจัดวางสินค้าที่สะดุด
ตา และปัจจัยทางด้านเป็นสินค้าใหม่จึงอยากทดลองใช้)
กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ด้านความถี่โดย
เฉลี่ยของการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ในรอบ 1 เดือน
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปั จ จั ย ทางด้ า นการตลาดด้ า นมี ข องแถม/
ส่วนลด ปัจจัยทางด้านยี่ห้อ/ชื่อเสียงของห้างฯ ปัจจัย
ทางด้า นมีชนิดและขนาดของสิน ค้า ให้ เลือกซื้อ มาก
ปัจจัยทางด้าน มีการจัดวางสินค้าที่สะดุดตา ปัจจัย
ทางด้านเป็นสินค้าใหม่จึงอยากทดลองใช้ และปัจจัย
ทางด้านการตลาดอื่น ๆ กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
เฮ้าส์แบรนด์ด้านจานวนเงินที่ซอื้ สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ใช้
และปัจจัยทางด้านการตลาดอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ด้านจานวน
เงิ น ที่ ซื้ อ สิ น ค้ า เฮ้ า ส์ แ บรนด์ โ ดยเฉลี่ ย ต่ อ ครั้ ง ส่ ว น
ปั จ จั ย ทางด้ า นราคาถู ก ปั จ จั ย ทางด้ า นคุ ณ ภาพ
เหมาะสมกับราคา ปัจจัยทางด้านรูปลักษณ์และบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ที่ ดี และปั จ จั ย ทางด้ า นมี ช นิ ด และขนาดของ
สินค้าให้เลือกซื้อมาก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ด้านจานวนเงินที่ซื้อสินค้า
เฮ้าส์แบรนด์ โดยเฉลี่ยต่อครั้ง
การหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอ้างอิงใน
การซื้อและการโฆษณา (คนในครอบครัว /ญาติพ่ีน้อง
เพื่อ น พนั ก งานขาย โฆษณาทางโทรทั ศ น์ โฆษณา
แผ่ น พั บ ของห้ า ง และอื่ น ๆ) กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ
สิ น ค้ า เฮ้ า ส์ แ บรนด์ โดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบไคสแควร์
วิเคราะห์ทดสอบความเป็นอิสระ ที่ระดับความเชื่อมั่น
95 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
การหาความสัมพันธ์ระหว่าง คนในครอบครัว /
ญาติพ่ีน้อง เพื่อน พนักงานขาย โฆษณาทางโทรทัศน์
โฆษณาแผ่นพับของห้าง และอื่นๆ กับพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ด้านความถี่โดยเฉลี่ยของการซื้อ
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ในรอบ 1 เดือน
การหาความสั มพั นธ์ ระหว่าง คนในครอบครั ว/
ญาติพ่ีน้อง เพื่อน พนักงานขาย โฆษณาทางโทรทั ศน์

โฆษณาแผ่นพับของห้าง และอื่นๆ กับพฤติกรรมการซื้อ
สิ นค้ าเฮ้ าส์ แ บรนด์ ด้ านจ านวนเงิ นที่ ซื้ อสิ นค้ าเฮ้ า ส์
แบรนด์โดยเฉลี่ยต่อครั้งโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์สรุปได้
ว่า คนในครอบครั ว/ญาติ พ่ี น้ อง เพื่ อน พนั กงานขาย
โฆษณาแผ่นพับของห้าง และอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้า เฮ้าส์แบรนด์ด้านจานวนเงินที่
ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์โดยเฉลี่ยต่อครั้ง ส่วนโฆษณาทาง
โทรทัศน์มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์
แบรนด์ด้านจานวนเงินที่ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์โดยเฉลี่ย
ต่อครั้ง
อภิปรายผล
จากการศึกษานี้สามารถสรุปข้อเสนอแนะจาก
ผลการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับธุรกิจค้า ปลีก
ที่ผลิตและจาหน่ายสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ในการปรับปรุง
กลยุทธ์ส่ว นประสมทางการตลาดเพื่อที่จ ะสามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับราคาสินค้าเป็น
อันดับแรก โดยเลือกคุณภาพของสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
เป็นอันดับที่สอง โดยกลุ่มตัวอย่างระบุว่าสินค้าเฮ้าส์
แบรนด์มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา มีรูปลักษณ์และ
บรรจุภัณฑ์ที่ดี มีชนิดและขนาดของสินค้าให้เลือกซื้อ
มาก และเป็นสินค้าใหม่จึงอยากทดลองใช้
อย่างไรก็ตามผลการศึกษายังพบว่ามีกลุ่ม
ตัวอย่างจานวนหนึ่งที่ยังไม่พอใจในคุณภาพของสินค้า
เฮ้ า ส์ แ บรนด์ โ ดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า สิ น ค้ า แบรนด์ เ นมมี
คุณภาพดีกว่าและรู้สึกคุ้นเคยกับสินค้า แบรนด์เนม
มากกว่า ดังนั้นผู้ประกอบการควรใช้กลยุทธ์ในการ

Rajapark Journal Vol.10 No. 19 January - June 2016



[ 149 ]

วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
พัฒนาคุณภาพของสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์ให้ดีเทียบเท่า
สิ น ค้ า แบรนด์ เนม โดยว่า จ้ า งบริ ษัทรั บจ้ า งผลิ ต ที่ มี
มาตรฐานการผลิตและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
2. ด้านราคา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ยอมรับว่าปัจจัยด้านราคาถูกมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์มากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับ
กลยุ ท ธ์ ข องธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ที่ ใ ช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขั น
ทางด้านราคาเป็นหลัก อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการ
ธุรกิจค้าปลีกจะเน้นกลยุทธ์ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าและการสร้างตราสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ซึ่งจะส่งผลให้
ต้นทุ นการผลิ ตและการตลาดของสิ นค้ าเฮ้ าส์ แบรนด์
สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ควรจะ
พิจารณาให้ รอบคอบก่ อนที่ จะมีการปรั บราคาสิ นค้ า
เฮ้ า ส์ แ บรนด์ ใ ห้ สู ง ขึ้ น ตามต้ น ทุ น เพราะอาจจะมี
ผลกระทบกับยอดขายโดยตรง
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จะเห็นได้ว่า
ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า เฮ้ า ส์ แ บรนด์ ข อง
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ทุ ก รายจะมี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกัน คือเป็นผู้จัดจาหน่ายเองโดยไม่ผ่านคน
กลาง ในปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก เช่ น เทสโก้ โลตั ส
กาลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก ดังนั้นการจาหน่ายสินค้าเฮ้าส์แบรนด์จ ะ
สามารถเพิ่มยอดขายและทากาไรให้กับผู้ประกอบการ
ธุรกิจค้าปลีกได้เป็นอย่างมาก
4. ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ปั จ จุ บั น
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกใช้การส่งเสริมการตลาด
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ผ่านการโฆษณาทางโทรทัศน์และ
โฆษณาแผ่ น พั บ ของห้ า งฯ ซึ่ ง สื่ อ ทั้ ง สองประเภทนี้
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มาก นอกจากนี้
ผลการศึกษายังพบว่าสื่อทั้งสองประเภทนี้มีอิทธิพล

ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า เฮ้ า ส์ แ บรนด์ ข องกลุ่ ม
ตัวอย่าง
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่กลุ่ มผู้บริ โภคในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีเท่านั้น ดังนั้นจึงควรศึกษา
ผู้บริโภคที่ อยู่ ในจั งหวัดอื่นด้ วย เนื่องจากร้านค้าปลี ก
สมั ยใหม่ (Modern Trade) ได้ มีการขยายสาขาไปยั ง
จั งหวั ดต่ างๆ เพิ่ มขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง และสิ นค้ าเฮ้ าส์
แบรนด์ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ในการเพิ่ม รายได้ ใ ห้ กับกิ จ การ ดั ง นั้น การศึก ษาถึ ง
ปัจ จั ย ที่ มีอิทธิ พ ลต่อ การซื้อ สิ น ค้ า เฮ้ า ส์ แ บรนด์ ข อง
ผู้ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด อื่ น จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ น่ า สนใจใน
การศึกษาต่อไป
2. การศึกษาครั้งนี้ทาการศึ กษาในทุ กกลุ่ มของ
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์และสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงความ
พึงพอใจในภาพรวม อย่างไรก็ตามสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ใน
แต่ละกลุ่มนั้นมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปจึงทาให้
การศึกษาในครั้งนี้มีข้อจากัดในการเปรียบเทียบและการ
ให้เหตุผลประกอบความพึงพอใจในสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
เพราะสาเหตุของความพอใจและไม่พอใจสินค้า เฮ้าส์แบ
รนด์ในแต่ละกลุ่มสินค้านัน้ แตกต่างกัน
ดั ง นั้ น การศึ กษาครั้ ง ต่ อ ไปควรท าการศึ ก ษา
สิ น ค้ า เฮ้ า ส์ แ บรนด์ โ ดยเจาะจงเฉพาะกลุ่ ม สิ น ค้ า ที่
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อใช้เป็นประจา เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์
ทาความสะอาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนตัว หรือกลุ่ม
เครื่ องใช้ ภายในบ้ าน ซึ่ งผู้ วิ จั ยคาดว่ าในอนาคต
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจะให้ความสาคัญทางด้าน
ยอดขายของสินค้าเฮ้ าส์แบรนด์กลุ่มดังกล่ าวมากกว่า
กลุ่มอื่นๆ
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