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บทคัดยอ  
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาด                        

ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมาใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน                         

โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง  ขั้นตอนมีดังน้ี 1) การเก็บขอมูลแบงตามสถานท่ีเก็บขอมูล 2 แหง                              

โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน  2) แบงตามขอคําถามในแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับประเภท                   

ของสินคาเฮาสแบรนด  และ 3) คัดเลือกผูบริโภคท่ีมีประสบการณการใชสินคาเฮาสแบรนดในชวงระยะเวลา 

3 เดือนที่ผานมาโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงเก็บขอมูล จํานวนทั้งสิ้น 400 คน วิเคราะหขอมูล                                 

โดยใชแบบจําลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด 3 ดาน                                

ซึ่งประกอบดวย ความรูและความเขาใจ ความรูสึก และพฤติกรรมการซ้ือ มีผลตอความตั้งใจซ้ือ                                    

สินคาเฮาสแบรนด นอกจากนี้ สวนประสมการตลาดทั้งดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และ                   

ดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด โดยการตระหนักดานราคาไมมีผลตอ         

ความตั้งใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
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คําสําคัญ 
 สินคาเฮาสแบรนด   ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด   สวนประสมการตลาด   ความต้ังใจซ้ือสินคา

เฮาสแบรนด   

Abstract 
 The objectives of this research was to study the attitude and marketing mix affecting                  

purchase intention on house brand products of consumer in Nakhon Ratchasima. The questionnaire 

was used as a tool to collect data from the sample. Collection data was used non – probability 

sampling. The steps were as follows: 1) Data collection was divided 2 places by selecting a multi 

- stage sampling. 2) Divide by the questionnaire are related type of house brand products and                  

3) Select consumers who used to have experienced in houses brand products over the past 3 months 

by selecting a purposive sampling of 400 people in total. Multiple regression analysis was used for 

data analysis. The result were as follow: Attitudes of 3 factors including cognitive, affective and 

behavioral were affecting purchase intention on house brand products. In addition, marketing mix 

for 3 factors such as product, place and promotion were affecting purchase intention on house 

brand products. Price was not affecting purchase intention on house brand products of consumer 

in Nakhon Ratchasima.

Keywords
 House Brand Products,   Attitude toward House Brand Products,   Marketing Mix, Purchase 

Intention in House Brand Products

บทนํา
 สภาพเศรษฐกิจของไทย ณ ปจจุบัน ยังไมฟนตัวจากปจจัยลบ ทั้งที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจโลก                  

ที่มีการขยายตัวต่ําและความเสี่ยงหลายประการที่ทําใหตลาดการเงินเกิดการผันผวนและการชะลอตัว                        

ของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ (Economic and Industrial Research Kiatnakin Bank Public                             

Company Limited, 2018) ปจจัยดังกลาวสงผลกระทบตอกําลังซ้ือของผูบริโภค โดยเฉพาะผูบริโภคที่เลือก

ซื้อสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียงเนื่องจากสินคามีราคาสูง จึงสงผลใหผูบริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม                     

การซือ้และทดลองใชสนิคาทีม่คีวามคุมคาดานราคามากกวา ดงันัน้ สนิคาเฮาสแบรนด1  จงึเปนอีกทางเลอืกหนึง่    

ซึ่งประเภทของสินคาเฮาสแบรนดที่ผูบริโภคนิยมเลือกซื้อ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค โดยภาพรวมของภาค

1 สินคาเฮาสแบรนด หมายถึง สินคาท่ีติดตราของรานคาปลีก ซึ่งรานคาปลีกจางโรงงานเพ่ือการผลิตสินคา โดยนําสินคาดังกลาว   
  มาวางจําหนายในรานคาปลีกของตนเอง (Dawan & Vivadhnajat, 2014, 203)
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ธรุกจิคาปลกี พบวา ยอดขายของสินคาเฮาสแบรนดในกลุมสินคาอุปโภคบริโภคมีการแขงขันทีร่นุแรง ทัง้จาก

ภาคธุรกิจภายในประเทศและธุรกิจขามประเทศ เชน สินคาเฮาสแบรนดตราบ๊ิกซี (Big C) ที่มีสวนแบง                         

การตลาดถึงรอยละ 30 – 50 (Marketeer, 2015) นอกจากน้ียงัพบวาสนิคาเฮาสแบรนดตราบิก๊ซีมยีอดขายสูง                               

ถึง 117,341 ลานบาท ความนิยมในสินคาเฮาสแบรนดที่เพิ่มสูงข้ึนทําใหผูบริหารรานคาปลีกสมัยใหม                           

มองเห็นโอกาสการเติบโตในตลาดสินคาเฮาสแบรนดที่จะสงผลดีตอการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพและ                       

ความหลากหลายมากข้ึน

 โดยภาพรวมของตลาดสินคาเฮาสแบรนดในกลุมสินคาอุปโภคบริโภคของประเทศไทยน้ัน                                     

มีการเติบโตจากเดิมรอยละ 2.2 ในป พ.ศ. 2559 เปนรอยละ 2.7 ในป พ.ศ. 2560 โดยคร่ึงปแรกเติบโตถึง               

รอยละ 2.5 นอกจากนีย้งัพบวา ผูบรโิภคในจงัหวดันครราชสมีาเร่ิมเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหนัมาเลอืกซือ้สนิคา                       

เฮาสแบรนดเพิ่มข้ึนจากปพ.ศ. 2560 ที่ผานมาถึงรอยละ 50 (Economic and Industrial Research                               

Kiatnakin Bank Public Company Limited, 2018) และจากผลวจิยัของกนัตาร เวริลดพาแนล พบวา พฤติกรรม

การซ้ือสินคาของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาตราผูผลิตท่ีมีชื่อเสียง แตปจจุบัน

ผูบริโภคนิยมเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนดเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 68 ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภคมีความตั้งใจ

ซื้อสินคาเฮาสแบรนดเพิ่มขึ้น คือ การเพิ่มขนาดและปริมาณของสินคาเนื่องจากทําใหผูบริโภครูสึกวาการซื้อ

สินคาเฮาสแบรนดมีความคุมคากับเงินที่จายไป (Kantar Worldpanel, 2017)  

 ความต้ังใจซ้ือสินคาจึงเปรียบเสมือนการคาดการณพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคในอนาคต                          

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาสวนประสมทางการตลาดทั้งประเด็นความคุมคาทางดานราคา และชองทาง                    

การเลือกซ้ือสินคาลวนแตมีผลตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคท้ังสิ้น นอกจากน้ี Jindabot 

(2012) ยังกลาววาทัศนคติก็เปนปจจัยสําคัญที่สามารถใชสําหรับอธิบายถึงความตั้งใจซื้อสินคาที่จะสงผล                

ตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคในอนาคตไดเชนกัน  ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาทัศนคติ

ตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคใน

จังหวัดนครราชสีมา 

วัตถุประสงค
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาด                             

ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา

ทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยเรื่อง ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาด

ที่มีผลตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา แบงออกเปน 3 ประเด็น              

ประกอบดวย ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด สวนประสมทางการตลาดและความต้ังใจซ้ือสินคา  
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 ทัศนคติสามารถใชอธิบายถึงความต้ังใจซ้ือสินคาที่จะสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภค
ในอนาคต ความสําคัญของทัศนคติมีดังน้ี 1) ทัศนคติเปนตัวแปรท่ีใชวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมทางการ
ตลาดกอนออกใชจริง 2) ทัศนคติใชในการแบงสวนตลาดและเลือกสวนตลาดที่ตองการ 3) ทัศนคติของ                         
ผูบริโภคท่ีมีตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑทําใหธุรกิจทราบถึงทัศนคติตอผลิตภัณฑของผูบริโภค และ                                 
4) ทัศนคติสะทอนมุมมองของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง (Jindabot, 2012, 20-22) 
 ทศันคติจงึเปนปจจัยท่ีเกดิจากผูบรโิภค เปนระดับของความรูสกึนึกคิดท่ีเกีย่วของกบัภาวะทางจติใจ
ของบคุคลทีม่ตีอตนเอง ตอบคุคลอืน่และตอสถานการณทีเ่กีย่วของ อนัเปนผลมาจากการเรยีนรูและประสบการณ 
ทัศนคติจึงเปนตัวกําหนดการแสดงออกทางพฤติกรรม (Jindabot, 2012, 20-22) ทัศนคติจะประกอบดวย         
องคประกอบ 3 ดาน ไดแก 1) ความรูและความเขาใจ (Cognitive) คือ ความรูและการรับรูที่ไดรับบวกกับ
ประสบการณโดยตรงในอดีต 2) ความรูสึก (Affective) คือ อารมณหรือความรูสึกนึกคิดที่มีตอความคิดหรือ
สิง่ใดสิง่หนึง่ และ 3) พฤตกิรรมการซือ้ (Behavioral) คอื แนวโนมทีบ่คุคลจะแสดงพฤตกิรรมดวยวธิใีดวธิหีนึง่ 
(Schiffman & Kanuk, 2007, 216-218) ในอดีตที่ผานมา มีนักวิจัยที่ทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ทัศนคติกับความตั้งใจซื้อสินคา ไดแก งานวิจัยเรื่องทัศนคติที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด                          
ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติโดยเฉพาะดานพฤติกรรมการซ้ือสงผลตอสินคาเฮาสแบรนดมากท่ีสุด                                 
เนือ่งจากสนิคาเฮาสแบรนดใชงานงายและมรีาคาถกูกวาสินคาตราผูผลติทีม่ชีือ่เสยีง ดงันัน้ผูบริโภคจงึเลอืก
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดอยางสมํ่าเสมอ (Walsh, Shiu & Hassan, 2012, 332-334) ทํานองเดียวกันกับงานวิจัย
เรือ่งทศันคติตอสนิคาเฮาสแบรนด ผลการวิจยัพบวา ผูบรโิภคเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติเนือ่งจากผูบรโิภค
ทราบถึงราคาของสินคาเฮาสแบรนดวา ราคาถูกกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง โดยสินคาเฮาสแบรนด                      

จะมีคุณภาพใกลเคียงสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง (Gala & Patil, 2013, 12-18) 

 สวนประสมการตลาดถูกนํามาใชเพื่อการกระตุนใหผูบริโภคเกิดการซื้อสินคาดวยการเชื่อมโยง                 
ความตองการของผูบริโภคสูการผลิตสินคาและบริการมาเพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจของผูบริโภค                          
การสือ่สารทางการตลาดกบัผูบรโิภคเพือ่ใหผูบรโิภคทราบถงึลกัษณะและคณุประโยชนของสนิคาและบรกิาร 
โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา การสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย 
การขายตรงและการใชพนักงานขาย (Mechinda & Serirat, 2011, 25-27) สวนประสมการตลาดจึงหมายถึง
ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product)                            
ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (Kotler, 

2003, 348-349) 

 การศึกษาและงานวิจยัในอดีตทีผ่านมาพบปจจัยตาง ๆ  ทีใ่ชกาํหนดความต้ังใจซ้ือสนิคาของผูบรโิภค 
ไดแก ลักษณะบุคลิกภาพของตัวผูบริโภค (ซึ่งเปนตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมได) ความตองการ แรงจูงใจ 
ทศันคต ิความสามารถในการรบัรูขาวสาร ปจจยัทางการตลาด เชน สวนประสมทางการตลาด นอกจากนีแ้ลว
ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาของผู บริโภค เชน ประเภทของรานคาปลีก ลักษณะ                                    
ทางประชากรศาสตรและจิตวิทยา เปนตน (Engel, Blackwell & Miniard, 1997, 28-32) ดังนั้น ความต้ังใจ
ซื้อสินคาของผูบริโภค (Purchase Intention) เปนขอมูลที่ใชในการคาดการณพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค

ในอนาคต (Smithikrai, 2010, 40-42)
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 ทั้งนี้ ในอดีตท่ีผานมา มีนักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
ความต้ังใจซ้ือ ไดแก งานวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความต้ังใจซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือสินคาเฮาสแบรนด             
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานราคา ดานผลิตภัณฑ 
ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ (Dawan & Vivadhnajat, 2014,                      
201-212) และงานวิจัยเรื่อง  สวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดกรณีศึกษาผูบริโภคที่อาศัยใน
ประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย  ผลการวิจัยพบวา นักการตลาดนํากลยุทธทางการตลาดมาใชเพิ่มการรับรู              
ขอมลูทีเ่กีย่วของกบัสนิคา ซึง่กจิกรรมท่ีนาํมาใช  คอื  การลดราคาของสินคา การมีสนิคาแถมและการโฆษณา 
ตามลาํดบั เนือ่งจากกิจกรรมสงเสรมิการตลาดดังกลาวเปนกจิกรรมท่ีชวยเพิม่การรบัรูถงึตราสินคาเฮาสแบรนด
อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดตอผูบริโภคในกลุมดังกลาวและสงผลทําใหความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ของผูบริโภคเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีกิจกรรมสงเสริมการตลาดดังกลาวยังสงผลตอการเพ่ิมยอดขายใหกับ                            

รานคาปลีกสมัยใหมแลวยังทําใหผูบริโภครูจักสินคาและมีความตั้งใจซ้ือมากข้ึน (Lisa, 2013, 48-69) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานงานวิจัย
 H

1
: ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดมีผลตอความตั้งใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคใน

จังหวัดนครราชสีมา 

 H
2
: สวนประสมการตลาดมผีลตอความตัง้ใจซือ้สนิคาเฮาสแบรนดของผูบรโิภคในจงัหวดันครราชสมีา

วิธีการวิจัย 
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
        ประชากรที่ใชศึกษาไมสามารถระบุจํานวนได จึงใชสูตรคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง                 

จากสูตรแบบไมทราบขนาดประชากร (Cochran, 1953, 78-79) สูตรมีดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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               n = (0.5) (0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385 คน เก็บขอมูลจริง 400 คน

 

 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
        ไดแก แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวนดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง สวนที่ 2 

ประเภทของสินคาเฮาสแบรนด สวนที่ 3 ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด สวนที่ 4 สวนประสมการตลาดตอ                 

สนิคาเฮาสแบรนดและสวนท่ี 5 ความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบรโิภค การหาคาความตรงตามเน้ือหา 

(Content Validity) พบวาคาดชันคีวามสอดคลอง (Index of Item - Objective Congruence: IOC) อยูระหวาง 

0.67 - 1.00 ผานเกณฑ 0.50 - 1.00 และคาความนาเช่ือถอื (Reliability) มคีาสมัประสทิธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) 

ของทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดมีคาระหวาง 0.789 - 0.866 และสวนประสมการตลาดมีคาระหวาง 0.853 

- 0.900 ผานตามเกณฑ โดยมีคาไมตํ่ากวา 0.70 (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2010, 21-22)

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล
  การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีแบบไมอาศัยความนาจะเปนโดยการขอความรวมมือกับ                                    

ผูตอบแบบสอบถามโดยใหของท่ีระลึก มีขั้นตอนดังนี้ 1) การเก็บขอมูลแบงตามสถานท่ีเก็บขอมูล 2 แหง                 

โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) ไดแก Big C สาขานครราชสีมาและ 

Big C สาขานครราชสีมา 2 สาขาละ 200 คน  2) แบงตามขอคําถามในแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับประเภทของ

สินคาเฮาสแบรนด ประเภทละ 100 คน และ  3) คัดเลือกผูบริโภคที่มีประสบการณการใชสินคาเฮาสแบรนด

ในชวงระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งคัดเลือก                

ผูตอบแบบสอบถามเฉพาะผูบริโภคท่ีมีความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดตรา Big C เทานั้น เก็บขอมูลวันละ 

15 คน ในชวงเวลาหลัง 16.00 – 22.00 น. ในชวงวนัจนัทรถงึวนัอาทติยเปนระยะเวลา 1 เดอืน จนครบ 400 คน 

และมีอัตราการไดรับแบบสอบถามกลับคืนอยูที่รอยละ 95 

 4.   การวิเคราะหขอมูล
        ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย คาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยการวิเคราะห                                 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Analysis) การทดสอบสภาวะรวมของตัวแปร (Multicollinearity)                     

และใชแบบจําลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย
 การศึกษาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความต้ังใจซ้ือ

สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ปรากฏดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอสนิคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดของผูบรโิภค                                

(เฉพาะประเด็นที่สงผลตอผูบริโภคมากท่ีสุด 3 อันดับแรก)                      

  S.D.    
 (Cognitive) 

1.  4.17 0.55 
2.  4.06 0.62 
3.  3.95 0.75 

 4.06 0.64 

 (Affective)   

1.  3.88 0.63 

2.  3.81 0.71 

3.  3.79 0.72 

 3.83 0.69 

 (Behavioral)   

1.  3.83 0.65 

2.  3.76 0.76 

3.    
     

3.73 0.74 

 3.77 0.72 

   S.D.    

 (Product)   

1.  4.14 0.59 

2.  3.94 0.68 

3.  3.83 0.72 

 3.97 0.66 

 (Price)   

1.   3.37 0.70 

2.  3.28 0.76 

3.  3.27 0.79 

 3.31 0.75 
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ตารางท่ี 1 (ตอ)

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอสนิคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดของผูบรโิภค  

(เฉพาะประเด็นที่สงผลตอผูบริโภคมากที่สุด 3 อันดับแรก)

        S.D.  

 (Place)   
1.  3.99       0.74 
2.  3.88       0.83 
2.   3.88       0.83 
3.  3.84       0.81 

 3.90       0.80 

 (Promotion)   
1.   3.99       0.68 
2.   3.83      0.74 
3.   3.81      0.77 

 3.88      0.73 

  1.00 – 1.80  1.81 – 2.60   2.61 – 3.40  3.41 – 4.20   
 4.21 – 5.00   

 ตารางที่ 1 พบวา ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด ในดานความรูและความเขาใจสงผลตอผูบริโภค           

มากที่สุด รองลงมาคือ ความรูสึก และดานพฤติกรรมการซ้ือ โดยมีคาเฉลี่ย 4.06, 3.83 และ 3.77 ตามลําดับ 

โดยผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดเนื่องจากมีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาตราอ่ืนๆ ทางดานสวนประสม

การตลาดน้ัน ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด (3.97) โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับ

คณุภาพของสินคาเฮาสแบรนด รองลงมาคอื ดานชองทางจดัจําหนาย (3.90) และดานการสงเสรมิการตลาด 

(3.88) ซึ่งพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับประเด็นการลดราคา การมีสินคาแถมและการโฆษณา มากกวา

ประเด็นอื่นๆ ในดานการสงเสริมการตลาดและผูบริโภคใหความสําคัญดานราคาในระดับปานกลางโดยมี                

คาเฉลี่ยตํ่าสุดที่ 3.31

 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระดานทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด พบวา               

มีระดับความสัมพันธอยู ระหวาง 0.509 – 0.624 และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระ                                       

ดานสวนประสมการตลาด พบวา มีระดับความสัมพันธอยูระหวาง 0.547 – 0.694 โดยความสัมพันธของ                  

ทุกตัวแปรมีคาไมเกิน 0.70 (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2010, 21-22) ยกเวน ดานราคา 

(Price) มีระดับความสัมพันธอยูที่ 0.709
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ตารางท่ี 2 

การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณของทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดมีผลตอ

ความตั้งใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา

 t p – value VIF 

    (Cognitive) ( ) 0.199 4.149 0.000* 1.750 
    (Affective) ( ) 0.264 5.347 0.000* 1.862 
    (Behavioral) ( ) 0.357 7.960 0.000* 1.534 

= 0.480, Adj = 0.476, Std Error of Est. = 0.43182, F = 121.653, Sig. = 0.000, VIF < 10 
 t p – value VIF 

    (Product)   ( ) 0.237 3.605 0.000* 2.430 
    (Price) ( )  0.094 1.490 0.137 2.231 
    (Place) ( )   0.166 2.918 0.004* 1.810 
    (Promotion) ( ) 0.136 2.010 0.045* 2.556 

= 0.295, Adj = 0.287, Std Error of Est. = 0.50341, F = 41.229, Sig. = 0.000, VIF < 10     
 *  0.05 

 

  2  
      Y =   +   

          PI =   +    
 1     PI =  +  +  

        PI = 0.199  + 0.264  + 0.357  ... (1) 
 2     PI =   +   +  +  

        PI = 0.237  + 0.094  + 0.166 + 0.136  ... (2) 
  PI    =  

       =  
            ATT    =  

                           =  
                           =  
                           =  
                      MTM   =  
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                         =  
                         =  
                         =  

 การทดสอบสมมติฐานท่ี H
1
 ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดมีผลตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด

ของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมาโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Beta) การทดสอบ

สมมติฐานและสรุปผลการวิเคราะหไดจากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหพบวา ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด 

ไดแก ความรู  และความเขาใจ ความรูสึกและพฤติกรรมการซ้ือมีความสัมพันธกันและสงผลกระทบเชิงบวก

กับความต้ังใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p – value < 0.05)  

จึงยอมรับ H
1
 ปฏิเสธ H

0

ภาพที่ 2:  ปจจัยทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดที่มีผลตอความตองการซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค

  ในจังหวัดนครราชสีมา 

 การทดสอบสมมติฐานท่ี H
2
 สวนประสมการตลาดมีผลตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของ                       

ผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมาโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Beta) การทดสอบสมมติฐาน

และสรปุผลการวิเคราะหไดจากตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหพบวา สวนประสมการตลาด ไดแก ดานผลิตภณัฑ                

ดานชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกันและสงผลกระทบเชิงบวกกับ                       

ความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p – value < 0.05)                      

จึงยอมรับ H
2
 ปฏิเสธ H

0 

               =  
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 ภาพท่ี 3: ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคใน 

   จังหวัดนครราชสีมา

อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาเรื่องทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความต้ังใจ                            

ซือ้สนิคาเฮาสแบรนดของผูบรโิภคในจังหวดันครราชสีมานาํมาสูการอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถปุระสงค

และสมมติฐานการวิจัย ไดดังตอไปนี้ 

 1. ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดที่มีผลตอความต้ังใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
       ผูบริโภคเห็นวาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดใน                              

ระดบัมาก โดย “พฤตกิรรมการซ้ือ” สงผลตอความต้ังใจซือ้สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากท่ีสดุ รองลงมา

คือ “ความรูสึก” และ “ความรูและความเขาใจ” ตามลําดับ

  พฤติกรรมการซื้อ  ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการซื้อเปนองคประกอบดานทัศนคติตอ                             

สนิคาเฮาสแบรนดทีส่งผลตอความต้ังใจซ้ือสนิคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากท่ีสดุ โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูบริโภค               

ทีม่พีฤตกิรรมการซ้ือสนิคาอยางสมํา่เสมอเน่ืองจากสนิคานัน้เปนสนิคาทีใ่ชงานงาย ซึง่ผลการวจิยัสอดคลอง

กบังานวิจยัเร่ืองทศันคติทีม่ผีลตอความต้ังใจซ้ือสนิคาเฮาสแบรนด ซึง่ผลการวิจยัพบวา ทศันคติดานพฤติกรรม

การซ้ือสงผลตอสินคาเฮาสแบรนดมากที่สุด เนื่องจากสินคาเฮาสแบรนดใชงานงายและมีราคาถูกกวาสินคา

ตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ดังนั้นผูบริโภคจึงเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดอยางสม่ําเสมอ (Walsh, Shiu & Hassan, 

2012, 332-334)  เชนเดียวกันกับงานวิจัยเร่ืองทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาเฮาสแบรนด ยังพบวา                         

สนิคาเฮาสแบรนดเปนทางเลอืกใหกบัผูบรโิภคทีม่ทีศันคติทีด่ตีอสินคาเฮาสแบรนด โดยผูบริโภคมีพฤติกรรม

การซ้ือสินคาท่ีมีราคาถูกและเลือกซ้ือสินคาใชงานไดง าย ปจจัยดังกลาวทําใหผู บริโภคเลือกซ้ือ                                            

สินคาเฮาสแบรนดมากกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง (Horvat & Ozreti – Došen, 2015, 53-62)
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  ความรูสึก  เปนองคประกอบดานทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดที่สงผลตอความตั้งใจซื้อ                              

สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปนอันดับที่สอง ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภครูสึกวาสินคาเฮาสแบรนดมี                                    

ความนาสนใจเน่ืองจากมีราคาท่ีเหมาะสม ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานวิจัยเร่ืองทัศนคติ

ของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาเฮาสแบรนดและสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง พบวา ผูบริโภคมีความรูสึกที่ดีตอ                  

สินคาเฮาสแบรนด โดยผูบริโภคทราบวาสินคาเฮาสแบรนดมีราคาถูกกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ดังนั้น                     

สินคาเฮาสแบรนดจึงมีความนาสนใจที่จะเลือกซื้อมากกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง (Thakkar &                                 

Panigrahi, 2016, 25-34)

  ความรูและความเขาใจ  สงผลตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปนอันดับสาม 

ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคเขาใจวาสินคาเฮาสแบรนดมีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาตราอ่ืน ๆ ซึ่งผลการวิจัย

ดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาเฮาสแบรนด                 

และสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ซึ่งพบวา ผูบริโภคเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติเมื่อผูบริโภคทราบวาสินคา                 

เฮาสแบรนดมีคุณภาพใกลเคียงสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ดังนั้นผูบริโภคจึงซ้ือสินคาเฮาสแบรนดทดแทน

สินคาบางชนิด (Gala & Patil, 2013, 12-18) นอกจากน้ี งานวิจัยเร่ืองการเพ่ิมการรับรูดานคุณภาพสินคา              

เฮาสแบรนดใหกับผูบริโภค ยังพบวา นักการตลาดนําทัศนคติดานของความรูและความเขาใจมาใชเพิ่ม                      

การรับรูคุณภาพของสินคาใหกับผูบริโภค ซึ่งทําใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดมากขึ้น (Chien,                         

Yu, Wang & Kuo, 2014, 8-12)

 2. สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความต้ังใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
        ผลการทดสอบความสัมพนัธของสวนประสมการตลาดท่ีมผีลตอความต้ังใจซือ้สนิคาเฮาสแบรนด 

พบวา “ดานผลิตภัณฑ” สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ                 

“ดานชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด” แตอยางไรก็ตาม “ดานราคา” ไมสงผลอยางมี                  

นัยสําคัญตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค

  ดานผลติภณัฑ ผลการวจิยัพบวา คณุภาพของสนิคา สงผลตอความตัง้ใจซือ้สินคาเฮาสแบรนด

ของผูบรโิภคมากทีส่ดุ ซึง่ผลการวจิยัดงักลาวมคีวามคลายคลงึกบังานวจิยัเร่ืองปจจยัทีม่อีทิธิพลตอความตัง้ใจ

ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจดัจาํหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลาํดบั โดยผูบริโภคนยิมซือ้สินคาทีม่คีณุภาพ

มากกวาสินคาที่ดอยคุณภาพ (Guterman & Levy, 2013, 553-562) นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัย 

เรือ่งการรับรูสวนประสมทางการตลาดของผูบรโิภคท่ีมตีอสนิคาเฮาสแบรนด ทีพ่บวา  ผูบรโิภคพิจารณาปจจัย

ดานผลิตภัณฑเปนอนัดับแรก ซึง่ผูบรโิภคจะทําการเปรียบเทียบคุณภาพของสินคาแตละชนิดกอนการเลือกซ้ือ                       

ปจจัยรองลงมาคือ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ ดังน้ัน

สวนประสมการตลาดเปนปจจัยสําคัญที่ส งผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮ าสแบรนดของผู บริโภค                       

(Agarwal & Ganesh, 2016, 311-315)
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  ดานชองทางจดัจาํหนาย สงผลตอความตัง้ใจซือ้สนิคาเฮาสแบรนดของผูบรโิภคเปนอนัดบัทีส่อง 

ในประเด็นท่ีตั้งสะดวกแกการเดินทางไปซ้ือสินคา ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานวิจัยเร่ือง

ปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมผีลตอความต้ังใจซ้ือสนิคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาจําหนายเร็วของผูบรโิภค

แถบชนบทของประเทศอนิเดยี ซึง่ผลการวจิยัพบวา ผูบรโิภคทีอ่าศัยอยูในแถบชนบทของประเทศอนิเดียนยิม

ใชบริการรานคาปลีกที่มีอยูภายในหมูบาน เนื่องจากใกลกับแหลงที่พักอาศัยทําใหสะดวกตอการเดินทาง

มากกวารานคาปลกีรปูแบบอืน่ (Ali, Thumiki & Khan, 2012, 48-57) สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่งประเภทของ

รานคาปลีกสมัยใหมและรูปแบบการซ้ือสินคาของผูบริโภค ที่พบวา ผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด

ประเภทสินคาจําหนายเร็วภายในรานคาปลีกสมัยใหมมากกวารานคาปลีกในรูปแบบอ่ืนเนื่องจากท่ีตั้งของ

รานคาปลกีสมัยใหมสะดวกแกการเดินทางมากกวารานคาปลกีชนดิอ่ืนๆ (Klein & Schmitz, 2016, 105-115)

  ดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอความตั้งใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปนอันดับ              

ที่สองเชนเดียวกับดานชองทางจัดจาํหนาย โดยเฉพาะประเด็นการลดราคาของสินคา ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว

มคีวามคลายคลึงกบังานวิจยัเร่ืองสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดกรณีศกึษาผูบรโิภคท่ีอาศัย

ในประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย  ผลการวิจัยพบวา นักการตลาดนําการสงเสริมการตลาดมาใชเพิ่มการรับรู

ขอมลูทีเ่กีย่วของกบัสนิคา ซึง่กจิกรรมท่ีนาํมาใช  คอื  การลดราคาของสินคา การมีสนิคาแถมและการโฆษณา 

ตามลําดับ นอกจากจะใชเพ่ิมยอดขายใหกับรานคาปลีกสมัยใหมและยังทําใหผูบริโภครูจักสินคาและ                                  

มีความตั้งใจซ้ือมากข้ึน (Lisa, 2013, 48-69)

  ดานราคา ผลการวิจัยพบวา ไมสงผลอยางมีนัยสําคัญตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของ

ผูบรโิภค ซึง่ผลการวจิยัดงักลาวมคีวามแตกตางจากงานวจิยัเรือ่งปจจยัทีส่งผลตอความตัง้ใจซ้ือและพฤตกิรรม

การซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานราคา 

ดานผลิตภณัฑ ดานชองทางการจัดจาํหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดบั (Dawan & Vivadhnajat, 

2014, 201-212) งานวจิยัเรือ่งสวนประสมการตลาดดานราคาของรานคาปลกีสมัยใหม ทีเ่หน็วา ผูบริโภคนยิม

ซื้อสินคาท่ีมีราคาถูก โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับดานราคา ดังน้ันรานคาปลีกสมัยใหมสวนใหญจึงนํา

กลยุทธดานราคามาใชกับผูบริโภค ซึ่งทําใหผูบริโภคกลุมน้ีมีความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดเพิ่มสูงข้ึน               

(Lamey, Deleersnyder, Steenkamp & Dekimpe, 2012, 7-9) และแตกตางจากงานวิจัยเรื่องปจจัย                     

สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ

กรณีศึกษาบริษัทบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอรจํากัด (มหาชน) พบวา สวนประสมการตลาดดานราคาเปนปจจัยที่                      

มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด โดยมีคาเฉล่ียเปนอันดับสามรองจากดานผลิตภัณฑและ                               

ดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ นอกจากนี้สวนประสมการตลาดดานราคายังสงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสนิคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการอีกดวย (Wonglek, 2018, 212-214) 

  ผลการวิจัยดังกลาวเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับทฤษฎีและแนวคิดที่ใชอางอิง พบวา ทัศนคติตอ

สินคาเฮาสแบรนดเปนไปตามทฤษฎีทัศนคติ 3 องคประกอบ (Schiffman & Kanuk, 2007, 216-218)                         

แตในสวนของทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Kotler, 2003, 348-349) พบวา ผลการวิจัยมีความแตกตางจาก
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ทฤษฎีในบางประเด็น ไดแก ดานราคามีความสําคัญตอผูบริโภคนอยเนื่องจากผูบริโภคมีการรับรูถึงราคา                 

ของสินคาเฮาสแบรนดอยูแลววาเปนสินคาที่มีราคาถูกกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ดังนั้นผูบริโภค                             

จึงไมใหความสําคัญดานราคามากเทาที่ควร แตภาพรวมดานราคายังคงเปนปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจ                       

ซือ้สนิคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเนือ่งจากผูบริโภคใหความสาํคญัดานราคาในระดบัปานกลางโดยมคีาเฉลีย่

เทากับ 3.31 

สรุป
 ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด สามารถสรุปไดวา ความรูและความเขาใจ ความรูสึกและพฤติกรรม

การซ้ือเปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐานจะทําใหความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปลี่ยนไป 0.199 

0.264 และ 0.357 ตามลําดับ ซึ่งทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดดานพฤติกรรมการซ้ือสงผลตอความต้ังใจ                    

ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือ ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดดานความรูสึกและ

ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดดานความรูและความเขาใจ ตามลําดับ โดยผูบริโภคจะแสดงพฤติกรรม                            

การซ้ือที่สมํ่าเสมอเน่ืองจากเห็นวาสินคาน้ันเปนสินคาท่ีใชงานงาย นอกจากน้ี ผูบริโภคยังรูสึกวาสินคามี                       

ความนาสนใจเนือ่งจากมรีาคาทีเ่หมาะสม และยงัมคีวามรูความเขาใจในเรือ่งคณุภาพของสนิคาเฮาสแบรนด

ที่ดีวามีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาตราอ่ืน ๆ  

 สวนประสมการตลาด สามารถสรุปไดวา ดานผลติภัณฑดานชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริม

การตลาดเปลีย่นไป 1 หนวยมาตรฐานจะทาํใหความตัง้ใจซือ้สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปล่ียนไป 0.237 

0.166 และ 0.136 ตามลําดับ และดานราคาไมมีความสัมพันธกันและไมสงผลกระทบเชิงบวกกับความตั้งใจ

ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง สวนประสมการตลาดของ                       

ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสงผลตอความต้ังใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือ                           

สวนประสมการตลาดของผูบริโภคดานชองทางการจัดจําหนายและสวนประสมการตลาดของผูบริโภค                        

ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ เม่ือพิจารณาจากสวนประสมการตลาดจะพบวา คุณภาพของสินคา                

ทีต่ัง้สะดวกแกการเดนิทางไปซ้ือสนิคา และการลดราคาสินคากม็ผีลตอความต้ังใจซือ้สนิคาเฮาสแบรนดของ

ผูบริโภค

 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
 1. ผูบรโิภคแสดงความคดิเหน็กบัทศันคตติอสนิคาเฮาสแบรนดดานพฤตกิรรมการซือ้อยูในระดบัมาก 

โดยผูบริโภคแสดงพฤติกรรมการซ้ือสินคาอยางสมํ่าเสมอเนื่องจากเห็นวา สินคานั้นเปนสินคาที่ใชงานงาย                

มีราคาเหมาะสมและหาซื้อไดสะดวก ผูบริโภคมีความรูสึกสนใจสินคาเนื่องจากราคาและคุณภาพของ                       

สินคาเหมาะสมและผูบริโภคมีความรูและความเขาใจในสินคาเนื่องจากคุณภาพและชนิดของสินคา                                

มีความหลากหลายใหเลือกซื้อ ดังนั้น ผูผลิตสินคาและผูบริหารรานคาปลีกสมัยใหมที่จะผลิตสินคา                             

เฮาสแบรนด ควรทาํการออกแบบสนิคาเฮาสแบรนดใหเปนสนิคาทีม่คีณุภาพ ใชงานงาย ราคาเหมาะสมและ

ออกแบบสินคาใหมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
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 2. ผูบริโภคใหระดับความสําคัญกับสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑสงผลตอความต้ังใจซื้อ              

สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการ

ตลาด ดังนั้น ผูผลิตสินคาและผูบริหารรานคาปลีกสมัยใหมควรออกแบบสินคาใหมีคุณภาพ เลือกทําเลที่ตั้ง

รานคาที่สะดวกแกการเดินทาง โดยเลือกท่ีตั้งในบริเวณท่ีผูบริโภคในกลุมเปาหมายอาศัยอยูและใชการลด

ราคาสินคาจะสงผลดีตอการเพ่ิมยอดขายสินคาเฮาสแบรนดของรานคาปลีกสมัยใหม
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