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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ                   

ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน)  กลุ มตัวอยางคือ ผู บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการท่ีเคยซื้อสินคาเฮาสแบรนดจากบริษัท                                        

บิ๊กซี  ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) จํานวน 385 คน โดยการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน                                  

เครื่องมือที่ใช ในการวิจัยคร้ังนี้ เป นแบบสอบถาม สถิติที่ใช ในการวิเคราะหข อมูลไดแก คาเฉล่ีย                                              

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะห                                     

การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนโดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา                                         

1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัด

สมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี  ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก                              

โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนายดานราคา และ                     

ดานการสงเสริมการตลาด 2) การตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ                         

กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)   ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขั้นตอนที่มคีาเฉลี่ย

การตัดสินใจสูงสุด  คือ  ขั้นตอนการรับรูความตองการ รองลงมาคือ ขั้นตอนการคนหาขอมูล ขั้นตอน
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การประเมินทางเลือก และข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม                      

การตลาด (X
4
) ดานชองทางการจัดจําหนาย (X

3
) และดานราคา (X

2
) สามารถรวมกันพยากรณการตัดสินใจ

ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) ไดรอยละ 66.30 

 

คําสําคัญ
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด     การตัดสินใจซื้อ     สินคาเฮาสแบรนด     บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร  

Abstract
 This research aimed to study the marketing mix factors that affected the consumer in 

Samut Prakan Province decision to purchase the House Brand Products, a case study of Big C 

Supercenter Public Company Limited. The samples consisted of 385 consumers in Samut Prakan 

Province that decided to purchase the House Brand Products at Big C Supercenter Public                         

Company Limited, using multistage sampling. The research instrument was a questionnaire.                      

The statistics used in data analysis included mean, standard deviation, Pearson product moment 

correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis, determined the statistical                             

significance level of 0.05.  The results found that; 1) Overall, the marketing mix factors affecting the 

consumers in Samut Prakan Province decision to purchase the House Brand Products, a case 

study of Big C Supercenter Public Company Limited which was at a high level. The product aspect 

was the highest mean, followed by the place, the price and the promotion respectively. 2)                             

The consumers in Samut Prakan Province decision to purchase the House Brand Products in  this 

case study, overall they had the decision at a high level. In addition to, the highest level of purchase 

decision was the need arousal ; the subordinate aspects were the information search, the                           

evaluation of alternatives and purchase decision respectively. 3) The marketing mix factors on the 

promotion (X4), the place (X3) and the price (X2) could be predicted the consumer in Samut Prakan 

Province decision to purchase the House Brand Products, a case study of Big C Supercenter 

Public Company Limited at 66.30%. 

Keywords
 Marketing Mix Factors, Purchase Decision, House Brand Product, Big C Supercenter



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561208

บทนํา
 สนิคาตราเฉพาะหรอืสนิคาเฮาสแบรนด (House Brand) ในประเทศไทยไดโตมาพรอมกับการพัฒนา

ของกลุมผูประกอบการคาปลีกสมยัใหมหรอืกลุมโมเดิรนเทรด (Modern Trade) ทีม่กีารผลติสินคาเฮาสแบรนด

ขึ้นมาเพื่อใหเปนทางเลือกของลูกคา และนําไปวางขายในรานคาปลีกของตนเองเทานั้น โดยหนาตาสินคา             

เฮาสแบรนดสวนใหญก็จะมีสวนคลายกับสินคาแบรนดทั่วไป จะเนนท่ีจุดขาย คือ ราคาถูกเพียงอยางเดียว 

ทาํใหเจาะตลาดกลุมลูกคาเฉพาะทีม่ีรายไดปานกลางและลาง แตในตอนนีก้ลุมโมเดรินเทรดไดมีการพัฒนา

และปรับกลยุทธในการทําตลาดของสินคาเฮาสแบรนดใหม ใหมีความแตกตางและมีความหลากหลาย                     

มากขึ้นท้ังในเรื่องของราคาและคุณภาพของสินคา จึงเปนทางเลือกใหกับลูกคาไดหลายกลุมข้ึน ปจจุบัน

สดัสวนของตลาดสนิคาเฮาสแบรนดในประเทศไทยมมีลูคาเพยีงรอยละ 1 ของตลาดคาปลีกทัง้หมด ซึง่กถ็อืวา

เปนตลาดทีย่งัเล็กมากเมือ่เทียบกับตลาดสนิคาเฮาสแบรนดในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสวติเซอรแลนด

ที่สินคาเฮาสแบรนดมีสวนแบงทางการตลาดถึงรอยละ 45 และสหรัฐท่ีมีถึงรอยละ 18 หรือแมกระทั่ง                     

ประเทศในกลุมประเทศเอเชียอยางสิงคโปร ก็มีสวนแบงการตลาดสินคาเฮาสแบรนดสูงถึงรอยละ  8  แมวา

ตลาดสินคาเฮาสแบรนดในประเทศไทยอาจยังมีสวนแบงการตลาดนอย ถาเทียบกับประเทศอื่น ๆ แตจาก

แนวโนมการเติบโตยังถือวาเปนตลาดที่นาสนใจ เพราะมีการคาดการณวาในปนี้ตลาดสินคาเฮาสแบรนด                

นาจะมีมูลคาทางการตลาดประมาณ 27,000 ลานบาท ซึ่งขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 10-15 จากปที่ผานมา                

โดยเฉพาะสินคาเฮาสแบรนดที่ไดรับความนิยมสวนใหญยังเปนกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคเปนหลัก                  

(Samalapa, 2016)  

 ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ.  2556 – พ.ศ. 2557 ที่ผานมาสงผลกระทบตอประเทศตาง ๆ

ทั่วโลก  ในสวนของไทย แมวาจะยังไมกระทบมากนัก แตก็ทําใหกําลังซ้ือในชวงที่ผานมาลดลง สงผล                              

ใหผู บริโภคตองระมัดระวังในการจับจายสินคามากขึ้น ทําใหตลาดสินคาเฮาสแบรนด ซึ่งเปนสินคา                      

ของผูประกอบการหางคาปลีกแตละแหงมีอัตราการเติบโตของยอดขายอยางมากตอบรับกับวิกฤตเศรษฐกิจ

ที่ไมดี โดยปจจุบันนี้ผูบริโภคคนไทยเริ่มใหการยอมรับกับสินคาเฮาสแบรนดมากขึ้นกวาในอดีต แมจะยังไม

มากเทากับในตางประเทศก็ตาม แตก็เปนแนวโนมท่ีดีที่สินคาเฮาสแบรนดจะไดรับการยอมรับมากขึ้น                          

ซึ่งในสวนของผูประกอบการเองก็จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาและยกระดับทั้งคุณภาพ ความนาเชื่อถือ และ

การผลิตตอตัวสินคาเฮาสแบรนดใหมากข้ึนตามไปดวยเพ่ือสรางความมัน่ใจและการยอมรบัใหมากข้ึนน่ันเอง 

ที่ผานมาผูประกอบการทุกรายก็ใหความสําคัญตอการยกระดับเฮาสแบรนดมากขึ้น อาทิ  เชน เทสโก  โลตัส 

ไดทําตลาดสินคาเฮาสแบรนดจากสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป และจะเพิ่มสินคาเฮาสแบรนดในกลุมเครื่องใช

ไฟฟาดวย โดยการเปดตลาดใหมกับแบรนดใหมที่ชื่อวา “ไฮยาซอง” ที่เปนแบรนดของ เทสโก โลตัสซ่ึงเปดตัว

ในประเทศไทยเปนแหงแรกในโลก  สําหรับท็อปซุปเปอรมารเก็ต  มียอดขายของสินคาเฮาสแบรนดของ                 

บริษัทเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 30 จากสินคาเฮาสแบรนดของบริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด ที่ทําตลาด                         

4 - 5 แบรนด เชน มายชอยส  คุกกิ้ง  ฟอรฟน  และท็อปส  เปนตน รวมมากกวา 1,000 รายการ จึงมีแผนที่

จะขยายไลนเฮาสแบรนดอีกหลายแบรนด โดยเฉพาะในกลุมอาหารสดท่ีไดรับการตอบรับอยางดี                                    
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สวนของบรษิทั บิก๊ซี ซเูปอรเซ็นเตอร จาํกัด (มหาชน) กป็รับกลยทุธและภาพลกัษณใหมของสนิคาเฮาสแบรนด

เร่ิมจากการใชชื่อ บิ๊กซี เปนแบรนดของสินคาเฮาสแบรนด  มีการปรับบรรจุภัณฑใหมสวยงามทันสมัย                       

รวมทั้งเพิ่มกลุมสินคาและรายการสินคารวมเปน 2,000 กวารายการ จากเดิมมี  1,000 กวารายการ และเพิ่ม

ซัพพลายเออร (Supplier) ผูผลิตรวมเปนกวา 250 รายจากเดิมมีประมาณ 100 กวารายเทาน้ัน และ ป                     

พ.ศ. 2557 จะเพ่ิมสนิคาใหมอกีกวา 100 รายการ (Praditsarn, Pupat, Wongpanit & Jatupanyachotikun, 2016, 

2014, 1) ดังน้ัน บริษัทบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  จึงจําเปนตองท่ีจะตองเรงพัฒนากลยุทธ                  

ทางการตลาด เพ่ือเรงสรางความแตกตาง และสรางความจงรักภักดีในสินคาเฮาสแบรนดของบริษัท                                  

ใหเกิดข้ึนกับผูบริโภคในทกุสาขาเพือ่ใหบริษทัประสบความสําเรจ็ ในการดาํเนนิธุรกิจเชนเดยีวกบัผูประกอบการ

หางคาปลีกอ่ืนๆ  ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการก็เปนพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีการแขงขันทางการตลาดท่ีรุนแรงเพ่ือแยงชิง                

สวนแบงทางการตลาด เนื่องจากปจจุบันมีผูประกอบการ หางคาปลีกอื่นๆ ซึ่งก็มีสินคาเฮาสแบรนดเปนของ

ตนเองเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก อาทิเชน  เทสโก โลตัส ท็อปซุปเปอรมารเก็ต  และแม็คโคร เปนตน

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัย                         

สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูประกอบการธุรกิจคาปลีก                          

ที่มีสินคาเฮาสแบรนดเปนของตนเองไดนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาสินคาและกลยุทธทางการตลาด                  

ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคามากขึ้นตอไป 

วัตถุประสงค
 เพือ่ศกึษาปจจยัสวนประสมทางการตลาดทีส่งผลตอการตดัสนิใจซ้ือสนิคาเฮาสแบรนดของผูบรโิภค

ในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

สมมติฐาน
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ                        

ดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 1) ขอบเขตดานเนื้อหา มุงศึกษา

ในเนื้อหา 2 ประเด็น คือ แนวคิดสวนประสมทางการตลาด ใน 4 ดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด และการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ใน 4 ขั้นตอน 

ประกอบดวย ขั้นตอนการรับรูความตองการ  ขั้นตอนการคนหาขอมูล  ขั้นตอนการประเมินทางเลือก                          

และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ โดยไมไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมหลังการซื้อ 2) ขอบเขตดานประชากรและ               

กลุมตวัอยาง ไดแก ผูบรโิภคในจงัหวดัสมทุรปราการทีเ่คยซ้ือสนิคาเฮาสแบรนดจากบริษทั บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร 
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จํากัด (มหาชน) จาก 7 สาขา และ 3) ขอบเขตดานพื้นที่ ไดแก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 7 สาขา    

ทบทวนวรรณกรรม
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดใน 4 ดานของ  Kotler & Armstrong 

(2011, 48 - 53) ประกอบดวย 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย และ 4)                  

ดานการสงเสริมการตลาด และการตัดสินใจซื้อใน 4 ขั้นตอนของ Walters (1987 cited in Sererat, 2007)  

ประกอบดวย 1) ขั้นตอนการรับรูความตองการ  2) ขั้นตอนการคนหาขอมูล  3) ขั้นตอนการประเมินทางเลือก 

และ 4) ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดงักลาวขางตน ผูวจิยัไดนาํมาใชเปนกรอบแนวความคดิทีใ่ชในการวจิยั

ครั้งนี้ ดังแสดงตามภาพที่ 1

                       ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

   
 

 
-   
-  
-  
-  

 
-   
-   
-   
-   

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย

 1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1 ประชากร ไดแก ผู บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการท่ีเคยซื้อสินคาเฮาสแบรนดจาก                         

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) จาก 7 สาขา ประกอบดวย 1) สาขาบางพลี 2) สาขาศรีนครินทร 

3) สาขาสมุทรปราการ 4) สาขาสําโรง 5) สาขาสุขสวัสด์ิ 6) สาขาเมกาบางนา และ 7) สาขาสําโรง 2                             

(Big C Supercenter Public Company Limited, 2016, 1) 

  1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการท่ีเคยซื้อสินคาเฮาสแบรนดจาก                   

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) จาก 7 สาขา จํานวน 385 คน โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561 211

ตามสูตรการคาํนวณหาขนาดกลุมตัวอยางแบบทีไ่มทราบจํานวนของประชากรท่ีแนนอน ทีร่ะดับความเชือ่ม่ัน 

รอยละ 95  คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณไมเกินรอยละ 5 (Vaivanijkul & Udomsri,  2002, 133)    

และใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงสาขา  สาขาละ 55 คน (Leekitchwatana, 2015, 155)

 2.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

      เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1                  

เปนคาํถามเกีย่วกบัปจจยัสวนประสมทางการตลาดทีม่ผีลตอการตดัสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค

ในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ลักษณะของแบบสอบถาม

เปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคา

เฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

       ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยใหผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 5 คน ตรวจสอบ

ความสอดคลองของเน้ือหากับขอคําถาม ไดคาความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยูระหวาง 0.60 -1.00                                

หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูบริโภคท่ีมีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัย  จํานวน 30 คน แลวนําไปวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากขอคําถามทั้งหมด

ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficient (Cronbach, 1970, 161) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.93 

 4. การวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน

  4.1 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ผูวิจัยใชการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย                  

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยมเีกณฑการแปลความหมายคาเฉลีย่ ดงันี ้1) คาเฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายถงึ      

มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมากท่ีสุด  2) คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ         

อยูในระดับมาก  3) คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับปานกลาง 4) คาเฉลี่ย 

1.50 - 2.49  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับนอย  และ 5) คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง                        

มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับนอยที่สุด 

  4.2 การวเิคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวจิยัขอท่ี 2  ผูวจิัยใชการวเิคราะหหาคาเฉลีย่ และ 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 1) คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง     

ระดบัการตัดสินใจซือ้อยูในระดับมากท่ีสดุ 2) คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถงึระดับการตัดสินใจซือ้อยูใน ระดบั

มาก  3) คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึงระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับปานกลาง 4) คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49  

หมายถึงระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับนอย และ 5) คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึงระดับการตัดสินใจซื้อ 

อยูในระดบันอยที่สุด

  4.3 การวเิคราะหขอมลูตามวตัถปุระสงคการวจิยัขอที ่3  ผูวจิยัใชการวเิคราะหหาคาสมัประสทิธิ์

สหสมัพันธแบบเพยีรสนั และการวเิคราะหการถดถอยพหคุณูแบบมขีัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

เฮาสแบรนดของผูบริโภคในจงัหวัดสมุทรปราการ กรณีศกึษา บริษทั บิก๊ซี ซเูปอรเซ็นเตอร จาํกัด (มหาชน)

  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา                       

เฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)       

ในภาพรวม  มผีลตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก (  = 3.95) โดยดานท่ีผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ

เห็นวาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดอันดับที่ 1 คือ ดานผลิตภัณฑ (  = 4.07)              

อันดับที่ 2 คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย (  = 3.95) อันดับ 3 คือ ดานราคา (  = 3.94) และอันดับ

สุดทาย คือ ดานการสงเสริมการตลาด (  = 3.85) คือ ดังแสดงตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

แสดงผลการวเิคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค

ในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมและรายดาน

 
 

 
  S.D. 

  

 4.07 0.69  1 
 3.94 0.80  3 

 3.95 0.73  2 
 3.85 0.83  4 

 3.95 0.67   
 

 2.  ผลการวิเคราะหข อมูลการตัดสินใจซ้ือสินค าเฮ าส แบรนดของผู บริโภคใน                                           

จังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

       ผลการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ทั้ง 4 ขั้นตอนมีคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก 

( = 3.88) โดยข้ันตอนที่มีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจมากเปนอันดับท่ี 1 คือ มีการตัดสินใจซ้ือสินคา                   

เฮาสแบรนด ขั้นตอนการรับรูความตองการ ( = 3.95) อันดับ 2 คือ ขั้นตอนการคนหาขอมูล ( = 3.87) 

อันดับ 3 คือ ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ( = 3.85) และอันดับสุดทาย คือ ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ                  

( = 3.83) ดังแสดงตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 

แสดงผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมและรายดาน

  S.D.  
 3.95 0.72  1 

 3.87 0.82  2 
 3.85 0.83  3 

 3.83 0.88  4 
 3.88 0.72   

 3. ผลการวเิคราะหขอมลูปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตดัสนิใจซือ้สนิคา

เฮาสแบรนดของผูบริโภคในจงัหวัดสมุทรปราการ กรณีศกึษา บริษทั บิก๊ซี ซเูปอรเซ็นเตอร จาํกัด (มหาชน)

  3.1  ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมและรายดาน               

ทุกดาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดจากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณา                            

เปนรายดานพบวา ดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด                              

ของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด           

(r = 0.78) รองลงมา คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย (r = 0.72) ดานราคา (r = 0.69) และดานผลิตภัณฑ        

(r = 0.61) ตามลําดับ ดังแสดงตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคใน                  

จังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
 

  
n r p

 385 0.80 0.00*
 385 0.78 0.00*

 385 0.72 0.00*
 385 0.69 0.00*

 385 0.61 0.00*
*p  0.05 
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  3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 

(X
4
) ดานชองทางการจัดจําหนาย (X

3
) และดานราคา (X

2
) สามารถรวมกันพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคา

เฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

ไดรอยละ 66.30 ดังแสดงตามตารางที่ 4

            
      ( )  

Ŷ  =   .754 + .420(X4) + .227(X3) + .155(X2) 
               

     ( )    
Ẑ =   .486(Zx4) + .231(Zx3) + .172(ZX2) 

 ตารางที่ 4 

แสดงคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหคุณูของตัวแปรในสมการพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของ

ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

B SEb t Sig.
 (X4) .420 .044 .486 9.495 0.000*

 (X3) .227 .051 .231 4.495 0.000*
 (X2) .155 .045 .172 3.463 0.001*

a         =   .754  
R        =   .816  
R2       =   .666 (Adjusted R2) =  .663  
F        =   229.945*  
SEest   =   .41700  
*p  0.05 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด

ของผูบรโิภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศกึษา บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร จาํกดั (มหาชน) ผูวจิยัมปีระเดน็

ที่นํามาอภิปรายผลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด  การตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด และ                       

ตัวแปรที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา                       

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ดังนี้
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 1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค

ในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

ทัง้นีอ้าจเปนเพราะสินคาเฮาสแบรนดของบริษทั บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร จาํกดั (มหาชน) มคีณุภาพเทยีบเทากบั

สนิคาแบรนดเนมแตมรีาคาตํา่กวาสนิคาแบรนดอืน่ มกีารจดัวางสินคาสนิคาเปนหมวดหมู ทาํใหคนหาสินคา

ตามช้ันวางสินคาไดสะดวก มีการโฆษณาสินคาทางวิทยุ โทรทัศน และมีการสงเสริมการขายดวย                                  

การใหของแถม สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Dawan & Vivadhnajat (2014, 201 - 212) ที่พบวา                                           

ปจจัยส วนประสมทางการตลาดท่ีส งผลต อพฤติกรรมการซ้ือสินค าเฮ าส แบรนด ของผู บริ โภค                                                               

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมาก

 2. ปจจยัสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด (X
4
) มคีวามสัมพนัธกบัการตัดสนิใจ

ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สินคาเฮาสแบรนดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  

มีการโฆษณาสินคาทางวิทยุ โทรทัศน และมีการสงเสริมการขายดวยการใหของแถม สอดคลองกับงานวิจัย

ของ Chaowalit (2013, 3 - 38) ที่พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการขายที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคมากที่สุด                    

คือ การมีการลด แลก แจก แถม ที่เหมาะสม รองลงมาคือ ปจจัยดานการไดเห็นโฆษณาตามสื่อตางๆ  เชน 

สิ่งพิมพ โทรทัศน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Khongduang (2014, 32 – 47) ที่พบวา ปจจัยดาน                 

การสงเสริมการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในอําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมาไดแก การโฆษณาในใบปลิว หนังสือพิมพ และการใหสวนลด 

 3.  ปจจยัสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย (X
3
) สงผลตอการตดัสินใจซือ้สินคา

เฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  

ทั้งนี้อาจเปนเพราะสินคาเฮาสแบรนดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  มีการจัดวางสินคา

เปนหมวดหมู ทําใหคนหาสินคาตามชั้นวางสินคามีความสะดวก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Chaowalit 

(2013, 3 - 38)  ทีพ่บวา ปจจยัดานการจัดวางสนิคาทีม่อีทิธพิลตอผูบรโิภค คอื การจัดวางสนิคาในท่ีๆ สามารถ

มองเห็นไดชัด จะชวยใหสามารถดึงดูดความสนใจจากผูบริโภค และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ                                 

Rattananram (2017, 69 - 70) ที่พบวา ปจจัยดานการจัดวางสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของ                

ผูบรโิภคราน เซงฮะ คอื มกีารจัดเรียงสินคาใหเปนหมวดหมูหยบิงายสามารถดงึดดูใหผูบรโิภคเขามาซ้ือสนิคา   

 4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา (X
2
) สงผลตอการตัดสินใจซือ้สินคาเฮาสแบรนดของ

ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 

สนิคาเฮาสแบรนดของบรษิทั บิก๊ซี ซเูปอรเซ็นเตอร จาํกัด (มหาชน) มรีาคาตํา่กวาสินคาแบรนดอืน่ สอดคลอง

กับผลงานวิจัยของ Chaowalit (2013, 3 - 38) ที่พบวา ปจจัยดานราคาสินคาที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค คือ                  

การมีราคาท่ีถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกับย่ีหออ่ืนๆ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Dawan & Vivadhnajat                     

(2014, 201 - 212) ที่พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดในระดับมาก โดยประเด็นที่มีคาคะแนน               

เฉลี่ยสูงที่สุด คือ สินคาเฮาสแบรนดมีราคาถูกกวาตราสินคาชนิดอื่น
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 5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด

ของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้อาจเปน

เพราะ สินคาเฮาสแบรนดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มีคุณภาพเทียบเทากับสินคา         

แบรนดเนม จงึมคีวามสมัพนัธเชงิบวกกบัการตัดสนิใจซือ้อยูในระดบัตํา่ และไมสงผลตอการตดัสินใจซือ้สินคา

เฮาสแบรนด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Chatkhasemkul (2017, 93 – 94) ที่พบวา ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจของลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑเฮาสแบรนด

ของบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาศรีนครินทร อยูในระดับตํ่า

 6. การตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัท                    

บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเปนเพราะผูบรโิภครบัรูความตองการ

จากการเทียบคุณภาพเทียบเทาสินคาทั่วไปในทองตลาด  ผูบริโภคคนหาขอมูลจากการสอบถามจากบุคคล

ภายในครอบครวัและจากประสบการณในการทดลองใชสนิคา ผูบรโิภคประเมินทางเลือกโดยการเปรียบเทยีบ

คณุภาพกบัราคา  และผูบรโิภคตัดสนิใจซ้ือเพราะสินคาซือ้ไดสะดวกมทีกุสาขา  สอดคลองกับผลงานวิจยัของ 

Kantaputra (2011, 117 - 123) ไดศกึษาเรือ่ง ปจจัยท่ีมคีวามสมัพันธกบัการตดัสินใจซือ้สินคาเพ่ือส่ิงแวดลอม

ของผู บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อดานการ                                     

ตระหนักรูถึงปญหา ดานการคนหาขอมูลขาวสาร ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และ                      

ดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก  

สรุป
 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการ

จัดจําหนาย และดานราคา สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด  ดังนั้นบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) จึงควรใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  

ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานราคา และนํามาใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด เพื่อกระตุน

การตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

  1.1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ควรใหความสําคัญกับการสงเสริมการตลาด

โดยอาจทําการโฆษณาสินคาผานสื่อแผนพับ ใบปลิว มีการใหสิทธิพิเศษแกสมาชิกบัตรบิ๊กซี และ

จัดการสงเสริมการขายดวยการลดราคา การใหของแถมใหกับผูบริโภค

  1.2 บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร จาํกดั (มหาชน) ควรใหความสาํคญักบัชองทางการจัดจาํหนาย 

โดยอาจจัดเรียงสินคาใหเปนหมวดหมูหยิบงาย จะสามารถดึงดูดใหผูบริโภคเขามาซื้อสินคา   

  1.3  บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร จาํกดั (มหาชน) ควรใหความสําคญักบัราคาสินคาเฮาสแบรนด 

เพราะการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจยอย คือ ราคาของสินคาเฮาสแบรนด
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 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  ควรศึกษาเชงิคุณภาพเพิม่เติมท่ีเก่ียวกับแนวคดิสวนประสมการคาปลีกและพฤติกรรมภายหลงั

การซือ้ โดยอาจใชวธิสีมัภาษณผูบรโิภคทีใ่ชสนิคาเฮาสแบรนดของบรษิทั  บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร จาํกดั (มหาชน) 

อยางตอเนื่อง 3 ปขึ้นไป หรือใชวิธีประชุมกลุมกลุมยอย (Focus Groups) เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่สามารถ    

นํามากําหนดกลยุทธทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหมากยิ่งขึ้น
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