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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาด
ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมาใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน
โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง ขั้นตอนมีดังนี้ 1) การเก็บขอมูลแบงตามสถานที่เก็บขอมูล 2 แหง
โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 2) แบงตามขอคําถามในแบบสอบถามที่เกี่ยวกับประเภท
ของสินคาเฮาสแบรนด และ 3) คัดเลือกผูบริโภคที่มีประสบการณการใชสินคาเฮาสแบรนดในชวงระยะเวลา
3 เดือนที่ผานมาโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงเก็บขอมูล จํานวนทั้งสิ้น 400 คน วิเคราะหขอมูล
โดยใชแบบจําลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด 3 ดาน
ซึ่ ง ประกอบด ว ย ความรู  แ ละความเข า ใจ ความรู  สึ ก และพฤติ ก รรมการซื้ อ มี ผ ลต อ ความตั้ ง ใจซื้ อ
สินคาเฮาสแบรนด นอกจากนี้ สวนประสมการตลาดทั้งดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด โดยการตระหนักดานราคาไมมีผลตอ
ความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
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คําสําคัญ
สินคาเฮาสแบรนด ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด สวนประสมการตลาด ความตั้งใจซื้อสินคา
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
ที่มีการขยายตัวตํ่าและความเสี่ยงหลายประการที่ทําใหตลาดการเงินเกิดการผันผวนและการชะลอตัว
ของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ (Economic and Industrial Research Kiatnakin Bank Public
Company Limited, 2018) ปจจัยดังกลาวสงผลกระทบตอกําลังซื้อของผูบริโภค โดยเฉพาะผูบริโภคที่เลือก
ซื้อสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียงเนื่องจากสินคามีราคาสูง จึงสงผลใหผูบริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การซือ้ และทดลองใชสนิ คาทีม่ คี วามคุม คาดานราคามากกวา ดังนัน้ สินคาเฮาสแบรนด1 จึงเปนอีกทางเลือกหนึง่
ซึ่งประเภทของสินคาเฮาสแบรนดที่ผูบริโภคนิยมเลือกซื้อ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค โดยภาพรวมของภาค
1

สินคาเฮาสแบรนด หมายถึง สินคาที่ติดตราของรานคาปลีก ซึ่งรานคาปลีกจางโรงงานเพื่อการผลิตสินคา โดยนําสินคาดังกลาว
มาวางจําหนายในรานคาปลีกของตนเอง (Dawan & Vivadhnajat, 2014, 203)
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ธุรกิจคาปลีก พบวา ยอดขายของสินคาเฮาสแบรนดในกลุม สินคาอุปโภคบริโภคมีการแขงขันทีร่ นุ แรง ทัง้ จาก
ภาคธุรกิจภายในประเทศและธุรกิจขามประเทศ เชน สินคาเฮาสแบรนดตราบิ๊กซี (Big C) ที่มีสวนแบง
การตลาดถึงรอยละ 30 – 50 (Marketeer, 2015) นอกจากนีย้ งั พบวาสินคาเฮาสแบรนดตราบิก๊ ซีมยี อดขายสูง
ถึง 117,341 ลานบาท ความนิยมในสินคาเฮาสแบรนดที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหผูบริหารรานคาปลีกสมัยใหม
มองเห็นโอกาสการเติบโตในตลาดสินคาเฮาสแบรนดที่จะสงผลดีตอการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพและ
ความหลากหลายมากขึ้น
โดยภาพรวมของตลาดสิ น ค า เฮ า ส แ บรนด ใ นกลุ  ม สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคของประเทศไทยนั้ น
มีการเติบโตจากเดิมรอยละ 2.2 ในป พ.ศ. 2559 เปนรอยละ 2.7 ในป พ.ศ. 2560 โดยครึ่งปแรกเติบโตถึง
รอยละ 2.5 นอกจากนีย้ งั พบวา ผูบ ริโภคในจังหวัดนครราชสีมาเริม่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหันมาเลือกซือ้ สินคา
เฮาสแบรนดเพิ่มขึ้นจากปพ.ศ. 2560 ที่ผานมาถึงรอยละ 50 (Economic and Industrial Research
Kiatnakin Bank Public Company Limited, 2018) และจากผลวิจยั ของกันตาร เวิรล ดพาแนล พบวา พฤติกรรม
การซื้อสินคาของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง แตปจจุบัน
ผูบริโภคนิยมเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 68 ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภคมีความตั้งใจ
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดเพิ่มขึ้น คือ การเพิ่มขนาดและปริมาณของสินคาเนื่องจากทําใหผูบริโภครูสึกวาการซื้อ
สินคาเฮาสแบรนดมีความคุมคากับเงินที่จายไป (Kantar Worldpanel, 2017)
ความตั้งใจซื้อสินคาจึงเปรียบเสมือนการคาดการณพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคในอนาคต
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาสวนประสมทางการตลาดทั้งประเด็นความคุมคาทางดานราคา และชองทาง
การเลือกซื้อสินคาลวนแตมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคทั้งสิ้น นอกจากนี้ Jindabot
(2012) ยังกลาววาทัศนคติก็เปนปจจัยสําคัญที่สามารถใชสําหรับอธิบายถึงความตั้งใจซื้อสินคาที่จะสงผล
ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคในอนาคตไดเชนกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติ
ตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาด
ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา

ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยเรื่อง ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาด
ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา แบงออกเปน 3 ประเด็น
ประกอบดวย ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด สวนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อสินคา
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ทัศนคติสามารถใชอธิบายถึงความตั้งใจซื้อสินคาที่จะสงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค
ในอนาคต ความสําคัญของทัศนคติมีดังนี้ 1) ทัศนคติเปนตัวแปรที่ใชวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมทางการ
ตลาดกอนออกใชจริง 2) ทัศนคติใชในการแบงสวนตลาดและเลือกสวนตลาดที่ตองการ 3) ทัศนคติของ
ผูบริโภคที่มีตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑทําใหธุรกิจทราบถึงทัศนคติตอผลิตภัณฑของผูบริโภค และ
4) ทัศนคติสะทอนมุมมองของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง (Jindabot, 2012, 20-22)
ทัศนคติจงึ เปนปจจัยทีเ่ กิดจากผูบ ริโภค เปนระดับของความรูส กึ นึกคิดทีเ่ กีย่ วของกับภาวะทางจิตใจ
ของบุคคลทีม่ ตี อ ตนเอง ตอบุคคลอืน่ และตอสถานการณทเี่ กีย่ วของ อันเปนผลมาจากการเรียนรูแ ละประสบการณ
ทัศนคติจึงเปนตัวกําหนดการแสดงออกทางพฤติกรรม (Jindabot, 2012, 20-22) ทัศนคติจะประกอบดวย
องคประกอบ 3 ดาน ไดแก 1) ความรูและความเขาใจ (Cognitive) คือ ความรูและการรับรูที่ไดรับบวกกับ
ประสบการณโดยตรงในอดีต 2) ความรูสึก (Affective) คือ อารมณหรือความรูสึกนึกคิดที่มีตอความคิดหรือ
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ และ 3) พฤติกรรมการซือ้ (Behavioral) คือ แนวโนมทีบ่ คุ คลจะแสดงพฤติกรรมดวยวิธใี ดวิธหี นึง่
(Schiffman & Kanuk, 2007, 216-218) ในอดีตที่ผานมา มีนักวิจัยที่ทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ทัศนคติกับความตั้งใจซื้อสินคา ไดแก งานวิจัยเรื่องทัศนคติที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ผลการวิ จั ย พบว า ทั ศ นคติ โ ดยเฉพาะด า นพฤติ ก รรมการซื้ อ ส ง ผลต อ สิ น ค า เฮ า ส แ บรนด ม ากที่ สุ ด
เนือ่ งจากสินคาเฮาสแบรนดใชงานงายและมีราคาถูกกวาสินคาตราผูผ ลิตทีม่ ชี อื่ เสียง ดังนัน้ ผูบ ริโภคจึงเลือก
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดอยางสมํ่าเสมอ (Walsh, Shiu & Hassan, 2012, 332-334) ทํานองเดียวกันกับงานวิจัย
เรือ่ งทัศนคติตอ สินคาเฮาสแบรนด ผลการวิจยั พบวา ผูบ ริโภคเกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติเนือ่ งจากผูบ ริโภค
ทราบถึงราคาของสินคาเฮาสแบรนดวา ราคาถูกกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง โดยสินคาเฮาสแบรนด
จะมีคุณภาพใกลเคียงสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง (Gala & Patil, 2013, 12-18)
สวนประสมการตลาดถูกนํามาใชเพื่อการกระตุนใหผูบริโภคเกิดการซื้อสินคาดวยการเชื่อมโยง
ความตองการของผูบริโภคสูการผลิตสินคาและบริการมาเพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจของผูบริโภค
การสือ่ สารทางการตลาดกับผูบ ริโภคเพือ่ ใหผบู ริโภคทราบถึงลักษณะและคุณประโยชนของสินคาและบริการ
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)
การศึกษาและงานวิจยั ในอดีตทีผ่ า นมาพบปจจัยตาง ๆ ทีใ่ ชกาํ หนดความตัง้ ใจซือ้ สินคาของผูบ ริโภค
ไดแก ลักษณะบุคลิกภาพของตัวผูบริโภค (ซึ่งเปนตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมได) ความตองการ แรงจูงใจ
ทัศนคติ ความสามารถในการรับรูข า วสาร ปจจัยทางการตลาด เชน สวนประสมทางการตลาด นอกจากนีแ้ ลว
ยั ง มี ป  จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ส  ง ผลต อ ความตั้ ง ใจซื้ อ สิ น ค า ของผู  บ ริ โ ภค เช น ประเภทของร า นค า ปลี ก ลั ก ษณะ
ทางประชากรศาสตรและจิตวิทยา เปนตน (Engel, Blackwell & Miniard, 1997, 28-32) ดังนั้น ความตั้งใจ
ซื้อสินคาของผูบริโภค (Purchase Intention) เปนขอมูลที่ใชในการคาดการณพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
ในอนาคต (Smithikrai, 2010, 40-42)
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ทั้งนี้ ในอดีตที่ผานมา มีนักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอ
ความตั้งใจซื้อ ไดแก งานวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานราคา ดานผลิตภัณฑ
ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ (Dawan & Vivadhnajat, 2014,
201-212) และงานวิจัยเรื่อง สวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดกรณีศึกษาผูบริโภคที่อาศัยใน
ประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย ผลการวิจัยพบวา นักการตลาดนํากลยุทธทางการตลาดมาใชเพิ่มการรับรู
ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับสินคา ซึง่ กิจกรรมทีน่ าํ มาใช คือ การลดราคาของสินคา การมีสนิ คาแถมและการโฆษณา
ตามลําดับ เนือ่ งจากกิจกรรมสงเสริมการตลาดดังกลาวเปนกิจกรรมทีช่ ว ยเพิม่ การรับรูถ งึ ตราสินคาเฮาสแบรนด
อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดตอผูบริโภคในกลุมดังกลาวและสงผลทําใหความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ของผูบริโภคเพิ่มขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมสงเสริมการตลาดดังกลาวยังสงผลตอการเพิ่มยอดขายใหกับ
รานคาปลีกสมัยใหมแลวยังทําใหผูบริโภครูจักสินคาและมีความตั้งใจซื้อมากขึ้น (Lisa, 2013, 48-69)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานงานวิจัย
H1: ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมา
H2: สวนประสมการตลาดมีผลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภคในจังหวัดนครราชสีมา

วิธีการวิจัย
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชศึกษาไมสามารถระบุจํานวนได จึงใชสูตรคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง
จากสูตรแบบไมทราบขนาดประชากร (Cochran, 1953, 78-79) สูตรมีดังนี้
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n = (0.5) (0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385 คน เก็บขอมูลจริง 400 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวนดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง สวนที่ 2
ประเภทของสินคาเฮาสแบรนด สวนที่ 3 ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด สวนที่ 4 สวนประสมการตลาดตอ
สินคาเฮาสแบรนดและสวนที่ 5 ความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภค การหาคาความตรงตามเนือ้ หา
(Content Validity) พบวาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item - Objective Congruence: IOC) อยูร ะหวาง
0.67 - 1.00 ผานเกณฑ 0.50 - 1.00 และคาความนาเชือ่ ถือ (Reliability) มีคา สัมประสิทธิอ์ ลั ฟา (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
การเลื อ กกลุ  ม ตั ว อย า งใช วิ ธี แ บบไม อ าศั ย ความน า จะเป น โดยการขอความร ว มมื อ กั บ
ผูตอบแบบสอบถามโดยใหของที่ระลึก มีขั้นตอนดังนี้ 1) การเก็บขอมูลแบงตามสถานที่เก็บขอมูล 2 แหง
โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) ไดแก Big C สาขานครราชสีมาและ
Big C สาขานครราชสีมา 2 สาขาละ 200 คน 2) แบงตามขอคําถามในแบบสอบถามที่เกี่ยวกับประเภทของ
สินคาเฮาสแบรนด ประเภทละ 100 คน และ 3) คัดเลือกผูบริโภคที่มีประสบการณการใชสินคาเฮาสแบรนด
ในชวงระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งคัดเลือก
ผูตอบแบบสอบถามเฉพาะผูบริโภคที่มีความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดตรา Big C เทานั้น เก็บขอมูลวันละ
15 คน ในชวงเวลาหลัง 16.00 – 22.00 น. ในชวงวันจันทรถงึ วันอาทิตยเปนระยะเวลา 1 เดือน จนครบ 400 คน
และมีอัตราการไดรับแบบสอบถามกลับคืนอยูที่รอยละ 95
4. การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย คาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) โดยการวิ เ คราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Analysis) การทดสอบสภาวะรวมของตัวแปร (Multicollinearity)
และใชแบบจําลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
การศึกษาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อ
สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ปรากฏดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ สินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดของผูบ ริโภค
(เฉพาะประเด็นที่สงผลตอผูบริโภคมากที่สุด 3 อันดับแรก)
´«·n°·o µÁ±o µr Â¦r
ªµ¤¦¼o Â¨³ªµ¤Á o µÄ (Cognitive)
1. ·oµÁ±oµrÂ¦r¤¸»£µ¡Ä¨oÁ¸¥´·oµ¦µ°ºÉÇ
2. ·oµÁ±oµrÂ¦r¤¸®¨µ®¨µ¥·Ä®oÁ¨º°º°Ê
3. ·oµÁ±oµrÂ¦rÁ}µÁ¨º°¸ÉÁ®¤µ³¤Îµ®¦´¼o¦·Ã£¸É¤¦¸ µ¥ÅoÎµ´
¦ª¤
ªµ¤¦¼o ¹ (Affective)
1. ·oµÁ±oµrÂ¦r¤¸ªµ¤nµÄÁ¡¦µ³¦µµÁ®¤µ³¤
2. ·oµÁ±oµrÂ¦r¤¸ªµ¤nµÄ¸ÉÁ¡¦µ³»£µ¡Á®¤µ³¤
3. ·oµÁ±oµrÂ¦r¤¸ªµ¤nµÄÁ¡¦µ³Äoµnµ¥
¦ª¤
¡§·¦¦¤µ¦º°Ê (Behavioral)
1. ºÊ°·oµÁ±oµrÂ¦r°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°Á¡¦µ³·oµÄoµnµ¥
2. ºÊ°·oµÁ±oµrÂ¦r°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°Á¡¦µ³·oµ®µºÊ°Åo³ª
3. ºÊ°·oµÁ±oµrÂ¦r°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°Á¡¦µ³·oµ¦µµ
Á®¤µ³¤
¦ª¤
n ª¦³¤µ¦¨µ
o µ¨·£´r (Product)
1. »£µ¡ °·oµÁ±oµrÂ¦r
2. · °·oµÁ±oµrÂ¦r
3. o°¤¼¨¨µÂ¨³ª´®¤°µ¥» °·oµÁ±oµrÂ¦r
¦ª¤
o µ¦µµ (Price)
1. ¦µµ °·oµÁ±oµrÂ¦r
2. ªµ¤»o¤nµ °Á·¸Énµ¥Á¡ºÉ°ºÊ°·oµÁ±oµrÂ¦r
3. µ¦Á¦¸¥Á¸¥¦µµ °·oµÁ±oµrÂ¦r´ ·oµ°ºÉ
¦ª¤

ഥ


S.D.

4.17
4.06
3.95
4.06

0.55
0.62
0.75
0.64

3.88
3.81
3.79
3.83

0.63
0.71
0.72
0.69

3.83
3.76
3.73

0.65
0.76
0.74

3.77
ഥ


0.72
S.D.

4.14
3.94
3.83
3.97

0.59
0.68
0.72
0.66

3.37
3.28
3.27
3.31

0.70
0.76
0.79
0.75
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ตารางที่ 1 (ตอ)
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของทัศนคติตอ สินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดของผูบ ริโภค
(เฉพาะประเด็นที่สงผลตอ¼ ผูบริโภคมากที
» ่สุด 3 อันดับแรก)
ഥ
n ª¦³¤µ¦¨µ
S.D.

o µn °µ´Îµ®n µ¥ (Place)
1. ¸É´Ê³ªÂnµ¦Á·µÅºÊ°·oµÁ±oµrÂ¦r
3.99
0.74
2. µ¦´ªµ·oµ´Êªµ·oµÁ±oµrÂ¦r¤°Á®ÈÅo´Á
3.88
0.83
2. µ¦¦·µ¦¸É¸ °¡´µ
3.88
0.83
3. ¤¸n°µºÊ°·oµÁ±oµrÂ¦r°°Å¨r
3.84
0.81
¦ª¤
3.90
0.80
o µµ¦n Á¦·¤µ¦¨µ (Promotion)
1. µ¦¨¦µµ
3.99
0.68
2. ¤¸·oµÂ¤
3.83
0.74
3. µ¦Ã¬µ
3.81
0.77
¦ª¤
3.88
0.73
®¤µ¥Á®» ¦³´o°¥¸É» 1.00 – 1.80 ¦³´o°¥ 1.81 – 2.60 ¦³´µ¨µ 2.61 – 3.40 ¦³´¤µ 3.41 – 4.20
Â¨³¦³´¤µ¸É» 4.21 – 5.00

ตารางที่ 1 พบวา ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด ในดานความรูและความเขาใจสงผลตอผูบริโภค
มากที่สุด รองลงมาคือ ความรูสึก และดานพฤติกรรมการซื้อ โดยมีคาเฉลี่ย 4.06, 3.83 และ 3.77 ตามลําดับ
โดยผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดเนื่องจากมีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาตราอื่นๆ ทางดานสวนประสม
การตลาดนั้น ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑมากที่สุด (3.97) โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับ
คุณภาพของสินคาเฮาสแบรนด รองลงมาคือ ดานชองทางจัดจําหนาย (3.90) และดานการสงเสริมการตลาด
(3.88) ซึ่งพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับประเด็นการลดราคา การมีสินคาแถมและการโฆษณา มากกวา
ประเด็นอื่นๆ ในดานการสงเสริมการตลาดและผูบริโภคใหความสําคัญดานราคาในระดับปานกลางโดยมี
คาเฉลี่ยตํ่าสุดที่ 3.31
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระดานทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด พบวา
มี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ อ ยู  ร ะหว า ง 0.509 – 0.624 และค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรอิ ส ระ
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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ตารางที่ 2
การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณของทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดมีผลตอ
ความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
´«·n°·o µÁ±o µr Â¦r
t
p – value
ȕ
0.199
4.149
0.000*
ªµ¤¦¼oÂ¨³ªµ¤Á oµÄ (Cognitive) (ଵ )
0.264
5.347
0.000*
ªµ¤¦¼o¹ (Affective) (ଶ )
0.357
7.960
0.000*
¡§·¦¦¤µ¦ºÊ° (Behavioral) (ଷ )
ଶ
ଶ
 = 0.480, Adj = 0.476, Std Error of Est. = 0.43182, F = 121.653, Sig. = 0.000, VIF < 10
n ª¦³¤µ¦¨µ
t
p – value
ȕ
0.237
3.605
0.000*
oµ¨·£´r (Product) (ଵ )
0.094
1.490
0.137
oµ¦µµ (Price) (ଶ )
0.166
2.918
0.004*
oµn°µ´Îµ®nµ¥ (Place) (ଷ )
0.136
2.010
0.045*
oµµ¦nÁ¦·¤µ¦¨µ (Promotion) (ସ )

VIF
1.750
1.862
1.534
VIF
2.430
2.231
1.810
2.556

ଶ = 0.295, Adjଶ = 0.287, Std Error of Est. = 0.50341, F = 41.229, Sig. = 0.000, VIF < 10
* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05

¨µ¦ª·Á¦µ³®r¸ÉÅoµµ¦µ¸É 2 µ¤µ¦¦oµ¤µ¦Åo´¸Ê
¤µ¦¦ª¤ Y = Ⱦ୧ ଵ + Ⱦ୧ ଶ
Ânµ
PI = Ⱦ୧  + Ⱦ୧ 
¤µ¦¸É 1 PI = Ⱦଵ ଵ + Ⱦଶ ଶ + Ⱦଷ ଷ
Ânµ
PI = 0.199ଵ + 0.264ଶ + 0.357ଷ ... (1)
¤µ¦¸É 2 PI = Ⱦଵ ଵ + Ⱦଶ ଶ +Ⱦଷ ଷ + Ⱦସ ସ
Ânµ
PI = 0.237ଵ + 0.094ଶ + 0.166ଷ + 0.136ସ ... (2)
Ã¥¸É PI = ªµ¤´ÊÄºÊ°·oµÁ±oµrÂ¦r °¼o¦·Ã£
Ⱦ୧ = nµ°··¡¨®¦º°nµ´¤¦³··Í®´¤¡´r °´ªÂ¦°·¦³¸É¤¸n°´ªÂ¦µ¤
ATT = ´«·n°·oµÁ±oµrÂ¦r
ଵ = ªµ¤¦¼oÂ¨³ªµ¤Á oµÄ
ଶ = ªµ¤¦¼o¹
ଷ = ¡§·¦¦¤µ¦ºÊ°
MTM = nª¦³¤µ¦¨µ
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ଵ
ଶ
ଷ

= oµ¨·£´r
= oµ¦µµ
= oµn°µ´Îµ®nµ¥

ସ

= oµµ¦nÁ¦·¤µ¦¨µ
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การทดสอบสมมติฐานที่ H1 ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมาโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Beta) การทดสอบ
สมมติฐานและสรุปผลการวิเคราะหไดจากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหพบวา ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด
ไดแก ความรู และความเขาใจ ความรูสึกและพฤติกรรมการซื้อมีความสัมพันธกันและสงผลกระทบเชิงบวก
กับความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p – value < 0.05)
จึงยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0

ภาพที่ 2: ปจจัยทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค
ในจังหวัดนครราชสีมา
การทดสอบสมมติฐานที่ H2 สวนประสมการตลาดมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของ
ผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมาโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Beta) การทดสอบสมมติฐาน
และสรุปผลการวิเคราะหไดจากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหพบวา สวนประสมการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ
ดานชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกันและสงผลกระทบเชิงบวกกับ
ความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p – value < 0.05)
จึงยอมรับ H2 ปฏิเสธ H0
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ภาพที่ 3: ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมา

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจ
ซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภคในจังหวัดนครราชสีมานํามาสูก ารอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค
และสมมติฐานการวิจัย ไดดังตอไปนี้
1. ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ผูบริโภคเห็นวาทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดใน
ระดับมาก โดย “พฤติกรรมการซือ้ ” สงผลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภคมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ “ความรูสึก” และ “ความรูและความเขาใจ” ตามลําดับ
พฤติกรรมการซื้อ ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการซื้อเปนองคประกอบดานทัศนคติตอ
สินคาเฮาสแบรนดทสี่ ง ผลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภคมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูบ ริโภค
ทีม่ พี ฤติกรรมการซือ้ สินคาอยางสมํา่ เสมอเนือ่ งจากสินคานัน้ เปนสินคาทีใ่ ชงานงาย ซึง่ ผลการวิจยั สอดคลอง
กับงานวิจยั เรือ่ งทัศนคติทมี่ ผี ลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนด ซึง่ ผลการวิจยั พบวา ทัศนคติดา นพฤติกรรม
การซื้อสงผลตอสินคาเฮาสแบรนดมากที่สุด เนื่องจากสินคาเฮาสแบรนดใชงานงายและมีราคาถูกกวาสินคา
ตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ดังนั้นผูบริโภคจึงเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดอยางสมํ่าเสมอ (Walsh, Shiu & Hassan,
2012, 332-334) เชนเดียวกันกับงานวิจัยเรื่องทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสินคาเฮาสแบรนด ยังพบวา
สินคาเฮาสแบรนดเปนทางเลือกใหกบั ผูบ ริโภคทีม่ ที ศั นคติทดี่ ตี อ สินคาเฮาสแบรนด โดยผูบ ริโภคมีพฤติกรรม
การซื้ อ สิ น ค า ที่ มี ร าคาถู ก และเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ใช ง านได ง  า ย ป จ จั ย ดั ง กล า วทํ า ให ผู  บ ริ โ ภคเลื อ กซื้ อ
สินคาเฮาสแบรนดมากกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง (Horvat & Ozreti – Došen, 2015, 53-62)
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ความรูสึก เปนองคประกอบดานทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดที่สงผลตอความตั้งใจซื้อ
สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปนอันดับที่สอง ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภครูสึกวาสินคาเฮาสแบรนดมี
ความนาสนใจเนื่องจากมีราคาที่เหมาะสม ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานวิจัยเรื่องทัศนคติ
ของผูบริโภคที่มีตอสินคาเฮาสแบรนดและสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง พบวา ผูบริโภคมีความรูสึกที่ดีตอ
สินคาเฮาสแบรนด โดยผูบริโภคทราบวาสินคาเฮาสแบรนดมีราคาถูกกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ดังนั้น
สินคาเฮาสแบรนดจึงมีความนาสนใจที่จะเลือกซื้อมากกวาสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง (Thakkar &
Panigrahi, 2016, 25-34)
ความรูและความเขาใจ สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปนอันดับสาม
ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคเขาใจวาสินคาเฮาสแบรนดมีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาตราอื่น ๆ ซึ่งผลการวิจัย
ดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสินคาเฮาสแบรนด
และสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ซึ่งพบวา ผูบริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเมื่อผูบริโภคทราบวาสินคา
เฮาสแบรนดมีคุณภาพใกลเคียงสินคาตราผูผลิตที่มีชื่อเสียง ดังนั้นผูบริโภคจึงซื้อสินคาเฮาสแบรนดทดแทน
สินคาบางชนิด (Gala & Patil, 2013, 12-18) นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่องการเพิ่มการรับรูดานคุณภาพสินคา
เฮาสแบรนดใหกับผูบริโภค ยังพบวา นักการตลาดนําทัศนคติดานของความรูและความเขาใจมาใชเพิ่ม
การรับรูคุณภาพของสินคาใหกับผูบริโภค ซึ่งทําใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดมากขึ้น (Chien,
Yu, Wang & Kuo, 2014, 8-12)
2. สวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ผลการทดสอบความสัมพันธของสวนประสมการตลาดทีม่ ผี ลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนด
พบวา “ดานผลิตภัณฑ” สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ
“ดานชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด” แตอยางไรก็ตาม “ดานราคา” ไมสงผลอยางมี
นัยสําคัญตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑ ผลการวิจยั พบวา คุณภาพของสินคา สงผลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนด
ของผูบ ริโภคมากทีส่ ดุ ซึง่ ผลการวิจยั ดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานวิจยั เรือ่ งปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอความตัง้ ใจ
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ โดยผูบ ริโภคนิยมซือ้ สินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มากกวาสินคาที่ดอยคุณภาพ (Guterman & Levy, 2013, 553-562) นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัย
เรือ่ งการรับรูส ว นประสมทางการตลาดของผูบ ริโภคทีม่ ตี อ สินคาเฮาสแบรนด ทีพ่ บวา ผูบ ริโภคพิจารณาปจจัย
ดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก ซึง่ ผูบ ริโภคจะทําการเปรียบเทียบคุณภาพของสินคาแตละชนิดกอนการเลือกซือ้
ปจจัยรองลงมาคือ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ ดังนั้น
ส ว นประสมการตลาดเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส  ง ผลต อ ความตั้ ง ใจซื้ อ สิ น ค า เฮ า ส แ บรนด ข องผู  บ ริ โ ภค
(Agarwal & Ganesh, 2016, 311-315)
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ดานชองทางจัดจําหนาย สงผลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภคเปนอันดับทีส่ อง
ในประเด็นที่ตั้งสะดวกแกการเดินทางไปซื้อสินคา ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานวิจัยเรื่อง
ปจจัยสวนประสมการตลาดทีม่ ผี ลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาจําหนายเร็วของผูบ ริโภค
แถบชนบทของประเทศอินเดีย ซึง่ ผลการวิจยั พบวา ผูบ ริโภคทีอ่ าศัยอยูใ นแถบชนบทของประเทศอินเดียนิยม
ใชบริการรานคาปลีกที่มีอยูภายในหมูบาน เนื่องจากใกลกับแหลงที่พักอาศัยทําใหสะดวกตอการเดินทาง
มากกวารานคาปลีกรูปแบบอืน่ (Ali, Thumiki & Khan, 2012, 48-57) สอดคลองกับงานวิจยั เรือ่ งประเภทของ
รานคาปลีกสมัยใหมและรูปแบบการซื้อสินคาของผูบริโภค ที่พบวา ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ประเภทสินคาจําหนายเร็วภายในรานคาปลีกสมัยใหมมากกวารานคาปลีกในรูปแบบอื่นเนื่องจากที่ตั้งของ
รานคาปลีกสมัยใหมสะดวกแกการเดินทางมากกวารานคาปลีกชนิดอืน่ ๆ (Klein & Schmitz, 2016, 105-115)
ดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปนอันดับ
ที่สองเชนเดียวกับดานชองทางจัดจําหนาย โดยเฉพาะประเด็นการลดราคาของสินคา ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว
มีความคลายคลึงกับงานวิจยั เรือ่ งสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดกรณีศกึ ษาผูบ ริโภคทีอ่ าศัย
ในประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย ผลการวิจัยพบวา นักการตลาดนําการสงเสริมการตลาดมาใชเพิ่มการรับรู
ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับสินคา ซึง่ กิจกรรมทีน่ าํ มาใช คือ การลดราคาของสินคา การมีสนิ คาแถมและการโฆษณา
ตามลําดับ นอกจากจะใชเพิ่มยอดขายใหกับรานคาปลีกสมัยใหมและยังทําใหผูบริโภครูจักสินคาและ
มีความตั้งใจซื้อมากขึ้น (Lisa, 2013, 48-69)
ดานราคา ผลการวิจัยพบวา ไมสงผลอยางมีนัยสําคัญตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของ
ผูบ ริโภค ซึง่ ผลการวิจยั ดังกลาวมีความแตกตางจากงานวิจยั เรือ่ งปจจัยทีส่ ง ผลตอความตัง้ ใจซือ้ และพฤติกรรม
การซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับดานราคา
ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ (Dawan & Vivadhnajat,
2014, 201-212) งานวิจยั เรือ่ งสวนประสมการตลาดดานราคาของรานคาปลีกสมัยใหม ทีเ่ ห็นวา ผูบ ริโภคนิยม
ซื้อสินคาที่มีราคาถูก โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับดานราคา ดังนั้นรานคาปลีกสมัยใหมสวนใหญจึงนํา
กลยุทธดานราคามาใชกับผูบริโภค ซึ่งทําใหผูบริโภคกลุมนี้มีความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดเพิ่มสูงขึ้น
(Lamey, Deleersnyder, Steenkamp & Dekimpe, 2012, 7-9) และแตกตางจากงานวิจัยเรื่องปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
กรณีศึกษาบริษัทบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอรจํากัด (มหาชน) พบวา สวนประสมการตลาดดานราคาเปนปจจัยที่
มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด โดยมีคาเฉลี่ยเปนอันดับสามรองจากดานผลิตภัณฑและ
ดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ นอกจากนี้สวนประสมการตลาดดานราคายังสงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการอีกดวย (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 แตภาพรวมดานราคายังคงเปนปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจ
ซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภคเนือ่ งจากผูบ ริโภคใหความสําคัญดานราคาในระดับปานกลางโดยมีคา เฉลีย่
เทากับ 3.31

สรุป
ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนด สามารถสรุปไดวา ความรูและความเขาใจ ความรูสึกและพฤติกรรม
การซื้อเปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐานจะทําใหความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคเปลี่ยนไป 0.199
0.264 และ 0.357 ตามลําดับ ซึ่งทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดดานพฤติกรรมการซื้อสงผลตอความตั้งใจ
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดดานความรูสึกและ
ทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดดานความรูและความเขาใจ ตามลําดับ โดยผูบริโภคจะแสดงพฤติกรรม
การซื้อที่สมํ่าเสมอเนื่องจากเห็นวาสินคานั้นเปนสินคาที่ใชงานงาย นอกจากนี้ ผูบริโภคยังรูสึกวาสินคามี
ความนาสนใจเนือ่ งจากมีราคาทีเ่ หมาะสม และยังมีความรูค วามเขาใจในเรือ่ งคุณภาพของสินคาเฮาสแบรนด
ที่ดีวามีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาตราอื่น ๆ
สวนประสมการตลาด สามารถสรุปไดวา ดานผลิตภัณฑดา นชองทางจัดจําหนายและดานการสงเสริม
การตลาดเปลีย่ นไป 1 หนวยมาตรฐานจะทําใหความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของผูบ ริโภคเปลีย่ นไป 0.237
0.166 และ 0.136 ตามลําดับ และดานราคาไมมีความสัมพันธกันและไมสงผลกระทบเชิงบวกกับความตั้งใจ
ซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง สวนประสมการตลาดของ
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ
สวนประสมการตลาดของผูบริโภคดานชองทางการจัดจําหนายและสวนประสมการตลาดของผูบริโภค
ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากสวนประสมการตลาดจะพบวา คุณภาพของสินคา
ทีต่ งั้ สะดวกแกการเดินทางไปซือ้ สินคา และการลดราคาสินคาก็มผี ลตอความตัง้ ใจซือ้ สินคาเฮาสแบรนดของ
ผูบริโภค
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ผูบ ริโภคแสดงความคิดเห็นกับทัศนคติตอ สินคาเฮาสแบรนดดา นพฤติกรรมการซือ้ อยูใ นระดับมาก
โดยผูบริโภคแสดงพฤติกรรมการซื้อสินคาอยางสมํ่าเสมอเนื่องจากเห็นวา สินคานั้นเปนสินคาที่ใชงานงาย
มีราคาเหมาะสมและหาซื้อไดสะดวก ผูบริโภคมีความรูสึกสนใจสินคาเนื่องจากราคาและคุณภาพของ
สินคาเหมาะสมและผูบริโภคมีความรูและความเขาใจในสินคาเนื่องจากคุณภาพและชนิดของสินคา
มีความหลากหลายใหเลือกซื้อ ดังนั้น ผูผลิตสินคาและผูบริหารรานคาปลีกสมัยใหมที่จะผลิตสินคา
ุ ภาพ ใชงานงาย ราคาเหมาะสมและ
เฮาสแบรนด ควรทําการออกแบบสินคาเฮาสแบรนดใหเปนสินคาทีม่ คี ณ
ออกแบบสินคาใหมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
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2. ผูบริโภคใหระดับความสําคัญกับสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑสงผลตอความตั้งใจซื้อ
สินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการ
ตลาด ดังนั้น ผูผลิตสินคาและผูบริหารรานคาปลีกสมัยใหมควรออกแบบสินคาใหมีคุณภาพ เลือกทําเลที่ตั้ง
รานคาที่สะดวกแกการเดินทาง โดยเลือกที่ตั้งในบริเวณที่ผูบริโภคในกลุมเปาหมายอาศัยอยูและใชการลด
ราคาสินคาจะสงผลดีตอการเพิ่มยอดขายสินคาเฮาสแบรนดของรานคาปลีกสมัยใหม
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