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บทคัดยอ 

 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม ประชากรที่ศึกษา ไดแก 

ลูกคาที่ซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม คํานวณกลุมตัวอยางไดจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ซ่ึงมีคาดัชนีวัดความสอดคลองไดคะแนนอยูระหวาง 0.67-1.00 ทุกขอ และมีคาการทดสอบ

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.87 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือ

สินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานราคา

มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาเปน ดานผลิตภัณฑ, ดานสถานที่จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

สวนผลการทดสอบความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดโดยหาคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา ดานราคาของผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด รองลงมาเปน ดานผลิตภัณฑ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ สวนประสมทางการตลาด  การตัดสินใจซ้ือ  บิ๊กซี  นครปฐม 
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Abstract 

  

The objective of this quantitative research was to analyze the relationship between marketing 

factors and purchasing house brand at Big C Supercenter, Nakhon Pathom branch . The sample sizes of 

this survey were 400 persons who buy house brand products at BIG C supercenter, Nakhon Pathom Branch. 

Data collection was complied through questionnaires. The test result of index of item - objective congruence 

was between 0.67-1.00 and the test result of Cronbach’s alpha coefficient was 0.87. The result found 

that the overall score of the relationship between marketing factors and purchasing house brand at Big C 

Supercenter, Nakhon Pathom branch, was a high level. Considering each aspect, It was found that the 

price factor has the most satisfied, the product, the place and the promotion, respectively. The finding 

from the Pearson product moment correlation coefficient of the relationship between marketing factors 

and purchasing house brand, It was found that the price was the most related to the purchasing house 

brand products, the product, the place and the promotion, respectively, with statistical significance level 

of 0.05 

 

Keywords: marketing mix, purchasing, Big C, Nakhon Pathom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 813 

1. บทนํา 
 

ปจจุบันการคาปลีกมีบทบาทที่สําคัญยิ่งในสังคมไทย แตการดําเนินธุรกิจในรูปแบบดังกลาวขางตนใหประสบ

ความสําเร็จไดน้ัน นอกจากทําเลที่ตั้งสะดวก เปนแหลงชุมชน มีการบริหารที่เปนระบบและรวดเร็วแลว ปจจัยที่สําคัญอีก

ประการหน่ึงคือ ความหลากหลายของสินคาที่ลูกคาสามารถเลือกซ้ือไดตามความพึงพอใจ เพื่อตอบสนองความตองการที่

หลากหลายของผูบริโภค จึงมีการเพิ่มกลยุทธดวยการนําสินคาเฮาสแบรนด (House Brand) ออกวางจําหนายภายใตชื่อตรา

สินคาที่เหมือนหรือคลายกับชื่อกิจการ เรียกอีกอยางหน่ึงวาไพรเวทลาเบล (Private Label) หรือสโตรแบรนด (Store Brand) 

เปนสินคาที่ผูประกอบการคาปลีกจางใหผูผลิต (Manufacturer) ทําการผลิตสินคาขึ้นเปนพิเศษแลวใชตราเฉพาะของกิจการน้ัน 

ทั้งน้ีการดําเนินการดังกลาวกําลังกาวเขามามีบทบาทในธุรกิจคาปลีกมากขึ้น โดยใชกลยุทธราคาที่ถูกกวา วัตถุประสงคการทํา

ตลาดเฮาสแบรนดคือการสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากกําไรสวนเกินที่มีมากกวาการขายสินคาที่เปนตราสินคาของผูผลิต เน่ืองจากไม

ตองเสียคาการตลาดและสรางความแตกตางใหกับกิจการของตน ชวยใหผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอกิจการดวย เน่ืองจาก

สินคาเฮาสแบรนดจะวางจําหนายในรานหรือเครือขายของกิจการเทาน้ัน ปจจุบันมีการใชกลยุทธแขงขันดานราคาคาปลีก

ประเภทไฮเปอรมารเก็ตอยางรุนแรงโดยเฉพาะรานคาปลีกรายใหญ ไดแก เทสโกโลตัส บิ๊กซี รวมถึงรานคาสงแบบเงินสดและ

บริการตัวเอง ไดแก แมคโคร การจําหนายสินคาเฮาสแบรนดจึงเปนอีกกลยุทธหน่ึงของรานคาขนาดใหญ ดังน้ัน เพื่อเปนการ

เพิ่มยอดการขายสินคาเฮาสแบรนด หางตาง ๆ จึงพยายามหากลยุทธตาง ๆ ออกมาจูงใจ เชน ดานผลิตภัณฑมีการเพิ่มความ

หลากหลายของประเภทสินคา ปรับบรรจุภัณฑใหคลายกับสินคาแบรนดของผูผลิต ดานราคา มีการตั้งราคาขายสินคาเฮาสแบ

รนดถูกกวาสินคาทั่วไป ดานสถานที่ สวนใหญมักวางโชวใกลสินคาแบรนดของผูผลิตหรือ ขึ้นหัวชั้น หรือวางในบริเวณที่โดดเดน 

ดานสงเสริมการตลาด มักมีการโฆษณาสินคาเฮาสแบรนดในวารสารที่แจกใหลูกคา หรือมักมีปาย ณ จุดขายที่เดนชัด เปนตน 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือ สินคาเฮาสแบรนดที่

หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงสวนประสมทางการตลาดของ

สินคาเฮาสแบรนดเพื่อเพิ่มประสิทธิผลตอไป 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของลูกคาที่ซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี 

สาขานครปฐม 

 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

แนวความคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) กลาวในเรื่อง ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทาง การตลาด (4Ps) วาเปน

ตัวกระตุนหรือส่ิงเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยแบงออกไดดังน้ี 

  1. ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัท ที่อาจกระทบตอ พฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพที่คนรับรูไดของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับซอนอาจตองมี

การตัดสินใจอยางกวางขวาง ถาผูบริโภคเห็นคุณประโยชนของผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน 

สินคาคุณภาพสูง หรือสินคาที่ปรับเขากับความตองการบางอยางของผูซ้ือมีอิทธิพลตอการซ้ือของผูบริโภค 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ก็ตอเม่ือผูบริโภคทําการประเมินทางเลือกและทําการตัดสินใจ 

โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาถูก นักการตลาดจึงควรคิดราคานอย หรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืน ๆ  
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3. ชองทางการจัดจําหนาย (Placement-Channel of Distribution) เปนกลยุทธของนักการตลาด ในการทําใหมี

ผลิตภัณฑไวพรอมจําหนายในที่ผูบริโภคสามารถหาซ้ือสินคาไดงาย ซ่ึงชองทางในการจัดจําหนายก็มีอิทธิพลตอการรับรู

ภาพพจนของผลิตภัณฑของผูบริโภคดวยเชนกัน  

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสงเสริมการตลาดสงผลตอผูบริโภคไดทุก

ขั้นตอนของการตัดสินใจซ้ือ ขาวสารที่นักการตลาดสงไปอาจเตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามีปญหา สินคาของนักการตลาด

สามารถแกไขปญหาได เปนตน 
  

แนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

ธงชัย สันติวงษ (2540) ไดกลาวไววา กระบวนการตัดสินใจซ้ือ จะตองประกอบดวย  

1. การรับรูถึงความตองการหรือปญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผูบริโภคจะตระหนักถึง

ปญหาหรือความตองการในสินคาหรือการบริการ ซ่ึงความตองการหรือปญหาน้ันเกิดขึ้นมาจากความจําเปน (Needs) ซ่ึงเกิด

จาก 1. ส่ิงกระตุนภายใน (Internal Stimuli) เชน ความรูสึกหิวขาว กระหายนํ้า เปนตน 2. ส่ิงกระตุนภายนอก (External 

Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุนของสวนประสมทางการตลาด (4 P's) เชน เห็นขนมเคกนากิน จึงรูสึกหิว, เห็นโฆษณา

สินคาในโทรทัศน กิจกรรม สงเสริมการตลาดจึงเกิดความรูสึกอยากซ้ือ อยากได, เห็นเพื่อนมีรถใหมแลวอยากได เปนตน 

2. การแสวงหาขอมูล (Information Search) เม่ือผูบริโภคทราบถึงความตองการในสินคาหรือบริการแลว ลําดับขั้น

ตอไปผูบริโภคก็จะทําการแสวงหาขอมูล เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ โดยแหลงขอมูลของผูบริโภค แบงเปน 1. แหลงบุคคล 

(Personal Sources) 2. แหลงทางการคา (Commercial Sources) 3. แหลงสาธารณชน (Public Sources) และ 4. แหลง

ประสบการณ (Experiential Sources) 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือไดขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 แลว ในขั้นตอไปผูบริโภคก็

จะทําการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกน้ัน ผูบริโภคตองกําหนดเกณฑหรือคุณสมบัติที่จะใชในการประเมิน 

เชน ยี่หอ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายตอหนวย เปนตน 

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากที่ไดทําการประเมินทางเลือกแลว ผูบริโภคก็จะเขาสูในขั้นของ

การตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงตองมีการตัดสินใจในดานตาง ๆ ดังน้ี 1. ตรายี่หอที่ซ้ือ (Brand Decision) 2. รานคาที่ซ้ือ (Vendor 

Decision) 3. ปริมาณที่ซ้ือ (Quantity Decision) 4. เวลาที่ซ้ือ (Timing Decision) และ 5. วิธีการในการชําระเงิน (Payment-

method Decision)  

5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลังจากที่ลูกคาไดทําการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการ

ไปแลวน้ัน นักการตลาดจะตองทําการ ตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซ้ือ ซ่ึงความพึงพอใจน้ันเกิดขึ้นจากการที่ลูกคาทํา

การเปรียบเทียบส่ิงที่เกิดขึ้นจริงกับส่ิงที่คาดหวัง ถาคุณคาของสินคาหรือบริการที่ไดรับจริง ตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกวาที่ได

คาดหวังเอาไว ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือ บริการน้ัน โดยถาลูกคามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซ้ือ

ซํ้าหรือบอกตอ เปนตน 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาถึงความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่

หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม 
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 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ในวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitaive Research) ประชากรในการศึกษาคือ ลูกคาที่ซ้ือสินคาเฮาสแบ

รนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม และเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังน้ัน

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีจะคํานวณดวยสูตรของ W.G. Cochran  โดยกําหนดระดับคาความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับ

คาความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549, หนา 74) เทากับ 385 ราย ซ่ึงหมายถึงควรเก็บขอมูลอยางนอย 

385 รายเพื่อใหระดับความคลาดเคล่ือนไมเกินรอยละ 5 จึงเลือกเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนจํานวน 400 ราย และใช

วิธีการเลือกกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลแบบบังเอิญ  
 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตรวัด 5 ระดับ (Rating scale) โดยผานการ

ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัย 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงของวัตถุประสงค เน้ือหา และ

ภาษาที่ใชโดยวัดความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคแลวรายงานเปนคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of item – 

Objective Congruence: IOC) ซ่ึงไดคาเทากับ 0.67-1.00 ซ่ึงมากกวา 0.5 จึงถือวาผานตามเกณฑที่กําหนด (อุทุมพร จามร

มาน, 2541, น. 67-68) จากน้ันจึงทดสอบแบบสอบถามมาเพื่อหาคาความเชื่อม่ัน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ผลการทดสอบความเชื่อม่ันไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.87 ซ่ึงมากวา 

0.70 จึงถือวาผานตามเกณฑที่กําหนด (สุวิมล ติรกานันท, 2550, น. 175) 
 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คณะผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปโดย ใชคาความถี่ (Frequencies) คารอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Means)  

 2. การวิเคราะหความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคา

บิ๊กซี สาขานครปฐม ดวยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) 

 

5. ผลการวิจัย 
 

ในการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคา

บิ๊กซี สาขานครปฐม” ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปพบวา ลูกคาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 63.80 

มีอายุอยูในชวง 26-35 ป จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส จํานวน 220 คน คิดเปน

รอยละ 55.00 มีรายไดตอเดือน 5,001- 10,000 บาท จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.80 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม 

พบวา สวนใหญซ้ือเครื่องดื่มจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.30 ซ้ือสินคา 2-3 ครั้ง/ตอเดือน จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 

45.00 มีคาใชจายในการซ้ือ 101-300 บาท จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.80 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นสวน

สวนประสมทางการตลาด 

1.ผลิตภัณฑ 

2.ราคา 

3.ชองทางการจัดจําหนาย 

4.การสงเสริมการตลาด 

 

การตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด 
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ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม ในภาพรวม มีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก ( X =3.91) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานราคามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.33) รองลงมาเปน 

ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.06), ดานสถานที่จําหนาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =3.76) และ ดาน

การสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =3.48) ตามลําดับ และเม่ือพิจารณารายละเอียดรายขอคําถามในแตดาน 

พบวา รายขอคําถามในดานผลิตภัณฑ ที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีสินคาใหเลือกหลากหลาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ( X = 

4.46)  รองลงมาคือ สินคามีคุณภาพมาตรฐาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.29) และรายขอคําถามที่มีคาเฉล่ีย

ต่ําสุดคือ รสชาติมีความอรอย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X  = 3.69) รายขอคําถามในดานราคาที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ คุมคา

เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.45)  รองลงมาคือ คุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพ มี

คาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.36)  และรายขอคําถามที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ คุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืน มี

คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.18) รายขอคําถามในดานสถานที่จัดจําหนายที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การจัดวางสินคาหางาย มี

คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.11)  รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือสินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 

3.67)  และรายการที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ ความเดนชันของชั้นวางสินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 3.51) และรายขอ

คําถามในดานการสงเสริมการตลาดที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีการสงเสริมการขาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.04) 

รองลงมาคือ มีพนักงานขายใหคําแนะนําสินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X  = 3.63)  และรายขอคําถามที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด

คือ โฆษณาผานส่ือสมํ่าเสมอ มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.76) สวนผลการทดสอบความสัมพันธของสวนประสม

ทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด ที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม พบวา สวนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดทุกตัวโดยมีความสัมพันธเชิงบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย 

ดานราคา (r = 0.76, p < 0.05) มีคาความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดมากที่สุด รองลงมาเปน ดาน

ผลิตภัณฑ (r = 65, p < 0.05), ดานชองทางการจัดจําหนาย (r = 0.53, p < 0.05) และ ดานการสงเสริมการตลาด (r = 

0.45, p < 0.05) ตามลําดับ 

 

6. การอภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาขอมูลปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาหางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขา

นครปฐม เม่ือจําแนกตามเพศ พบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 63.80 ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของธีรดา ตันธรรศกุล (2550) ศึกษาเรื่อง ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูหญิงเขต

กรุงเทพฯ ซ่ึงขอมูลจากการศึกษาไดมาจากแบบสอบถามจํานวน 385 ชุด จากกลุมตัวอยางที่ไปจับจายสินคาในรานคาปลีก คา

สง ที่มีสินคาเฮาสแบรนดวางจําหนาย ผลการวิจัยพบวา 1. กลุมผูหญิงที่มีลักษณะทางประชากร ไดแก อายุ การศึกษา รายได

แตกตางกันมีทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดไมแตกตางกัน 2. พฤติกรรมการเปดรับสารจากการไปรานคาปลีก รานคาสง ไมมี

ความสัมพันธกับความรูที่มีตอสินคาเฮาสแบรนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ3. ความรูที่มีตอสินคาเฮาสแบรนด มีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาด พบวาพบวา ผูบริโภคมีการตัดสินใจใน

การเลือกซ้ือสินคาหางสรรพสินคาบิ๊กซี ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =3.91) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานราคามี

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( X =4.33) รองลงมาดานผลิตภัณฑ ( X =4.06), ดานสถานที่จําหนาย ( X =3.76) และ ดาน

การสงเสริมการตลาด ( X =3.48) ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือที่ไมแตกตางกัน คํานึงถึงความคุมคาในการใชประโยชนมาก

ที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเอกสิทธิ สุนทรนนท (2545) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความเก่ียวของกับพฤติกรรมการซ้ือ

สินคาในรานคาปลีกที่ทันสมัย ประเภทซูเปอรเซ็นเตอรของประชาชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงคคือ เพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมประเภทซูเปอรเซ็นเตอร และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 817 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม ประเภทซูเปอรเซ็นเตอร ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอซูเปอรเซ็นเตอรในภาพ

รวมอยูระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานแลว พบวาทัศนคติอยูในระดับมาก ดานจัดจําหนาย ดานสินคา ดานราคา ดาน

สังคมและวัฒนธรรม และดานการสงเสริมการตลาด สวนดานการใหบริการมีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมในการ

ซ้ือสินคาในซูเปอรเซ็นเตอรเดือนละ 2 ครั้ง สินคาที่ตองการมากที่สุด คือ อาหาร เครื่องดื่ม สวนใหญใชบริการที่ เทสโก-โลตัส 

ดวยเหตุผลที่ใกลบาน เดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล และไปกับครอบครัว (สามี ภรรยา บุตร) ในวันหยุด (เสาร -อาทิตย) 

ระหวาง 18.01 น. - 24.00 น. และโดยมากซ้ือสินคาตอครั้งไมเกิน 500 บาทปจจัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา

ในซูเปอรเซ็นเตอร ไดแก เพศ สถานภาพสมรส และรายได โดยเพศชายมีความถี่ตอการซ้ือสินคาตอเดือนมากกวาเพศหญิง ผูที่

สมรสแลวใชจํานวนเงินที่ซ้ือแตละครั้งมากกวาคนโสด ผูที่มีรายไดสูงใชเงินซ้ือสินคาแตละครั้งจํานวนมากกวาผูที่มีรายไดต่ํามี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สําหรับจํานวนสมาชิกในครอบครัว การศึกษาและอาชีพไมมีความสัมพันธกับจํานวนครั้งใน

การซ้ือสินคาตอเดือนและจํานวนเงินในการซ้ือสินคาตอครั้ง 

การวิเคราะหความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด ที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี 

สาขานครปฐม พบวา สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดทุกตัวโดยมีความสัมพันธ

เชิงบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยดานราคา (r = 0.76, p < 0.05) มีคาความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคา

เฮาสแบรนดมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของพิมพิกา ชวลิต (2556) ซ่ึงกลาววา ราคาสินคาเฮาสแบรนดมีอิทธิพลตอ

ลูกคาที่ซ้ือสินคาเฮาสแบรนดมากที่สุด รองลงมาเปน ดานผลิตภณัฑ (r = 65, p < 0.05) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเพลินพิศ 

แจงสวาง (2554) ที่กลาววาลูกคาที่ซ้ือสินคาเฮาสแบรนดใหความสําคัญกับราคาเปนอันดับตน ๆ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

(r = 0.53, p < 0.05)  และ ดานการสงเสริมการตลาด (r = 0.45, p < 0.05) สอดคลองกับงานวิจัยของทัชชญา ฉัตรเกษมกุล 

(2560) ที่กลาววา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสรมิการตลาดของสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอเปนแนวทางที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาเฮาส

แบรนดของผูบริโภค ดังน้ี 

1. ดานผลิตภัณฑควรใหความสําคัญกับเรื่องรสชาติของผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น  

2. ดานราคาควรมีการตั้งราคาของสินคาเฮาสแบรนดเพื่อสรางความตางของราคาอยางเหมาะสม 

3. ดานสถานที่จัดจําหนายควรมีการทําปายใหเดนชัดเพื่อใหลูกคาสามารถมองหาสินคาเฮาสแบรนดไดงายขึ้น 

4. ดานสงเสริมการตลาดควรมีชองทางในการโฆษณาสินคาเฮาสแบรนดใหมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นลด

ราคา หรือ ของแถมใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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