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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของปจจัยดานพื้นท่ี ปจจัยดาน

ตราสินคา และปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไป
และสินคาทองถ่ิน       

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูบริโภค ท่ีอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม ขอนแกน 
สุราษฎรธานี และชลบุรี จํานวน 400 คน  ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูลโดยใช การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way Analysis of Variance) 

ผลการศึกษาพบวา 
1. พื้นท่ีท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด ประเภทสินคาทองถ่ิน 

ไดแก กุนเชียง ไขเค็ม และสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไป ไดแก น้ําปลา น้ํามันปาลม 
  2. ตราผลิตภัณฑท้ังสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถ่ิน ไดแก กุนเชียงตราเจรัช                         
ปลากรอบหนองมน และสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไป ไดแก น้ําปลาตราเนินคอง มีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือ 

   3. ราคาสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถ่ินมีผลตอการตัดสินใจซื้อทุกประเภทสินคา 
ไดแก กุนเชียง แค็ปหมูน้ําพริกหนุม ปลากรอบ ไขเค็ม แตสําหรับราคาสินคา เฮาสแบรนดประเภท
สินคาทั่วไปที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบางประเภทสินคา ไดแก น้ําตาล น้ํามันปาลม 
น้ําปลา มีเพียงน้ําดื่มเทานั้นท่ีราคาไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553 

 

 

108 

ABSTRACT 
This research aimed to compare the impacts of space, brand name, and price factors 

influenced on an intention to purchase house-brand products of general and local goods. 
A sample group used in this study were consumers living in Changwat Chiang Mai, 

Khon Kaen, Surat Thani, and Chon Buri totally 400 respondents. Tool used in data collection was 
a questionnaire with a statistis analysis of one-way analysis of variance. 

The study results were as follows 
Differences in area affected on a decision making of house-brand products in local goods 

such as Chinese sausages, salted eggs, and in general goods such as fish sauce and    palm oil. 
Brand names both house-brand products of local goods such as Che Rat Chinese 

sausages, Nongmon crisp fish and house-brand products of general goods such as Noenkho fish 
sauce affected on a decision making. 

Prices of house-brand products in local goods affected on a decision making of all types 
of goods such as Chinese sausage, fried pork skin, green chili sauce, crisp fish and salted egg. But 
prices of house-brand products in general goods of difference had affected on a decision making 
of some types of goods such as sugar, palm oil, fish sauce with an exception of drinking water 
having no price effect on decision making. 
 
คําสําคัญ 
                ความต้ังใจซ้ือ สินคาเฮาสแบรนด 
 

ความสําคัญของปญหา 
ปจจุบัน ซูเปอรสโตร (Super Store) ดิสเคาทสโตร (Discount Store) ไฮเปอรมารเก็ต 

(Hyper Market) เชน เทสโกโลตัส  คารฟูร บ๊ิกซี และ แมคโคร ไดมีการขยายกิจการไปท่ัว ทุกภูมิภาค 
โดยเฉพาะตามเมืองใหญ รานดังกลาวใหบริการโดยมีการนําเสนอสินคาใหผูบริโภค ไดเลือกซ้ือ
มากมาย ในสภาพแวดลอมท่ีสะอาด สะดวกสบาย และในบางคร้ังราคาสําหรับสินคาบางประเภท  
ก็มีราคาท่ีถูกกวาคูแขงสินคาท่ีจัดวางบนช้ันสินคามีท้ังสินคาท่ีเปนยี่หอรูจัก ท่ัวกันไป หรือท่ีเรียกวา
แบรนดระดับชาติ (National Brand) และสินคาท่ีนําช่ือของรานคามาติด เปนแบรนด หรือท่ีเรียกวา 
แบรนดสวนตัว (Private Brand) แบรนดรานคา (Store Brand)  
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หรือเฮาสแบรนด (House Brand) นั้นเอง  การจําหนายสินคาเฮาสแบรนดจึงเปนอีกกลยุทธ
หนึ่งของรานคาขนาดใหญเหลานี้ โดยสินคาเฮาสแบรนดท่ีผลิตสวนใหญ จะต้ังราคาตํ่ากวาสินคา
ยี่หอช้ันนําท่ัวไปโดยเฉล่ียรอยละ 10-20  (ดวงดาว สุวรรณคร, 2546: 31-32) โดยมุงเปาไปยังกลุม
ลูกคาท่ีออนไหวตอราคาของสินคา ในตางประเทศไมวาจะเปนอเมริกา และประเทศในกลุมยุโรป 
ผูบริโภคมีแนวโนมการยอมรับเฮาสแบรนดเพิ่มมากข้ึน ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับ และตัดสินใจ
ซ้ือไดแก ความออนไหวของผูบริโภคตอความเล่ียง คุณภาพ และราคา (Erdem, Zhao and Valenzuela, 2004) 
ประสบการณของผูบริโภคตอสินคาเฮาสแบรนด (Kim and Rossi, 1994)  งานวิจัยคร้ังนี้จึงสนใจวา
นอกเหนือจากปจจัยดังกลาว ยังมีปจจัยอ่ืนอีกบางท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด 

ภาพลักษณของรานคาสามารถถายโอนไปยังสินคาท่ีติดแบรนดของรานคา (Richardson, Jain              
and Dick, 1996) ถารานคามีระเบียบ สะอาด ก็จะสงผลใหผูบริโภค มีความรูสึกท่ีดี ตอสินคาเฮาส
แบรนด วาปนสินคาหรือบริการท่ีดีเหมือนกับความรูสึกท่ีมีตอรานคาท่ีเปนเจาของแบรนด                 
แตทวาผลการศึกษาของ DelVecchi (2001) พบวาการใชกลยุทธเฮาสแบรนดไมประสบความสําเร็จ
ในทุกกลุมประเภทของสินคา ผลกระทบของความผิดพลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา                  
มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาเฮาสแบรนด หรือ เลือกซ้ือสินคาแบรนดระดับชาติ                  
(Batra and Sinha, 2000) กลุมสินคาท่ีมีความเส่ียงสูงในผลกระทบของการเลือกสินคาท่ีผิดพลาด              
จะเปนกลุมสินคาท่ีผูบริโภคไมนิยมสินคาเฮาสแบรนด ผูบริโภคจะเลือกใชแบรนดท่ีใหความม่ันใจ
ในคุณภาพท่ีสูงกวา 

ดังนั้นเม่ือเทสโกโลตัส คารฟูร บ๊ิกซี และ  แมคโคร สรางภาพลักษณท่ีเปนรานคา                            
ท่ีใหบริการท่ีคุมคา ประหยัด และมีคุณภาพ เม่ือนําช่ือรานมาเปนแบรนดสินคาควรไดภาพลักษณ
มาดวยถานําช่ือรานมาติดลงบนสินคา เม่ือรานคาเหลานี้กระจายอยูท่ัวภูมิภาคและเปนท่ียอมรับ           
ของชุมชน ภาพลักษณของรานคาจะสามารถสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด                 
ของรานคาเหลานั้นหรือไม หรือสินคาเฮาสแบรนดควรใชช่ือแตกตางจากช่ือรานคาหรือไม                
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาสินคาอุปโภค ซ่ึงความผิดพลาดในการเลือกสินคาท่ีรุนแรงดังนั้น             
การใชช่ือราน มาเปนเฮาสแบรนดควรไดรับการตอบรับจากผูบริโภคทุกภาคของประเทศไทย              
แตทวา ผูวิจัยนําเสนอ วาสินคาอุปโภคท่ีมีช่ือเสียงประจําทองถ่ิน เชนแหนม ซ่ึงรูจักวาเปนสินคา
ประจําทองถ่ินของภาคเหนือ หรือไขเค็มซ่ึงรูจักวาเปนสินคาประจําทองถ่ินของภาคใตเปนตน                     
(ซ่ึงจะตอไปวา สินคาทองถ่ิน) ควรไดรับการตอบรับท่ีดีกวาจากคนทองถ่ินเม่ือช่ือแบรนดนําเสนอ
วามาจากทองถ่ินนั้นๆ ในขณะท่ีสินคาอุปโภคท่ัวไปที่ไมเกี่ยวโยง กับทองถ่ิน เชนน้ําตาล น้ํา               
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เปนตน (ซ่ึงจะตอไปวา สินคาท่ัวไป) จะไดรับการตอบรับท่ีดีจากผูบริโภคจากพื้นท่ีทุกทองถ่ินเม่ือ
สินคาเฮาสแบรนด ใชช่ือ ของรานคา 

 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

1. ปจจัยด านพื้นท่ีทองถ่ินแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินค าเฮาสแบรนด                
แตกตางกัน 

2. ปจจัยดานช่ือตราสินคาเฮาสแบรนด ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา                   
เฮาสแบรนดแตกตางกัน 

3. ปจจัยด านราคาสินค าเฮาสแบรนด ท่ีแตกต างกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินค า                            
เฮาสแบรนด แตกตางกัน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของปจจัยดานพื้นท่ีทองถ่ิน ปจจัยดานตราสินคา และปจจัยดาน
ราคาท่ีมีผลกระทบตอความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไป และสินคาทองถ่ิน        
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือผูท่ีมาซ้ือสินคาในหางเทสโกโลตัส ซ่ึง
ไดแก เทสโกโลตัส หางดง (จังหวัดเชียงใหม) เทสโก โลตัส ขอนแกน(จังหวัดขอนแกน) เทสโก
โลตัส สุราษฎร (จังหวัดสุราษฎรธานี) และเทสโกโลตัส พัทยา (จังหวัดชลบุรี) โดยผูวิจัยเนนเลือก
สถานท่ีท่ีอยูในเมือง ไปมาสะดวก และมีผูมาใชบริการเปนจํานวนมาก 
 กลุมตัวอยาง ประชากรที่จะศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ เปนผูบริโภคทั่วไปที่ มีอํานาจ              
ตัดสินใจซ้ือ โดยไดมาจากการคํานวณดังกราฟตอไปนี้ 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553 

 

 

111 

            
1 21 086420

1 . 0

0 . 8

0 . 6

0 . 4

0 . 2

0 . 0

M a x im u m  D if f e r e n c e

Po
w

er

A lp h a 0 . 0 5
S t D e v 2 . 5
#  L e v e ls 2

A s s u m p t io n s

2
S iz e

S a m p le

P o w e r  C u r v e  f o r  O n e - w a y  A N O V A

 
 
ภาพท่ี1 กราฟแสดงผล One-way ANOVA 

ท่ีมา. จากการคํานวณโดยใชโปรแกรม Minitab (Hayden, 2004) 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง ผานการใชโปรแกรม Minitab (Hayden, 2004)             
จากกราฟพบคามาตรฐานเทากับ 2.5 และคา alpha เทากับ 0.05 จะพบวาไดคากลุมตัวอยางเทากับ 2 
แตในการเก็บขอมูลจริงเพื่อใหไดผลท่ีถูกตองมากท่ีสุด จึงเลือกประมาณ 400 ตัวอยาง แบงออกเปน 
4 สถานท่ีจําหนายสินคาเฮาสแบรนด และเฉล่ียใหไดจํานวนเทากันคือ 

เทสโก โลตัส หางดง (จังหวัดเชียงใหม)      100  ตัวอยาง   
เทสโก โลตัส ขอนแกน (จังหวัดขอนแกน)     100  ตัวอยาง   
เทสโก โลตัส สุราษฎร (จังหวัดสุราษฎรธานี)     100  ตัวอยาง   
เทสโก โลตัส พัทยา (จังหวัดชลบุรี)    100  ตัวอยาง   
 รวม                   400  ตัวอยาง 

 

การวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการวิจัยจากสถานท่ีจําหนายสินคาเฮาสแบรนดของหางเทสโกโลตัส 
ซูเปอรเซ็นเตอร เพราะเปนตราของเฮาสแบรนดท่ีมีช่ือเสียงและรูจักกันเปนอยางดีในปจจุบันโดย
แบงเปนภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแกน) ภาคใต                   
(สุราษฎรธานี)  และภาคตะวันออก (ชลบุรี) เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีความสําคัญในแตละภูมิภาค
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลิตภัณฑเกี่ยวกับโภชนาการพื้นบานเดน รูจักแพรหลาย  ซ่ึงสอดคลองกับการ
ทําวิจัย  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือผูท่ีมาซ้ือสินคาในหางเทสโกโลตัส ในพื้นท่ีดังกลาว 
กลุมตัวอยาง ท้ังหมด 400 ตัวอยาง มาจากพ้ืน ท่ีละ 100 ตัวอยาง 
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              เคร่ืองมือท่ีนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ รูปภาพตัวอยางสินคาชนิดเดียวกัน ประกอบดวย   
2 ยี่หอคือ ตราเทสโก โลตัส และตราทองถ่ิน รายละเอียดดังรูป 
 

สินคาเฮาสแบรนด 
 

           สินคาท่ัวไป     สินคาทองถ่ิน 
 
ตราทองถ่ิน ตราเทสโก โลตัส         ตราทองถ่ิน ตราเทสโก โลตัส        
 
ภาพท่ี 2 รายละเอียดสินคาเฮาสแบรนดท่ีนํามาใชวิจัย 

การใหน้ําหนักของคะแนน ผูวิจัยไดกําหนดน้ําหนักของคะแนนไวเปนสเกล เร่ิมต้ังแต 0 
หมายถึง ไมซ้ือแนนอน จนถึง 10 คะแนน หมายถึง ซ้ือแนนอน 

ใหผูบริโภคดูเพื่อเปรียบเทียบ  และตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยทําข้ึนมาเพื่อการวิจัยคร้ังนี้  
รายละเอียดเปนขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของการตัดสินใจซ้ือ โดยเนนปจจัยทางดาน
วัฒนธรรมทองถ่ิน ตราสินคา และราคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด  

ผูวิจัยไดทดสอบความเขาใจของผูบริโภคในการตอบแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย โดย
คัดเลือกผูบริโภคทั้งหมด 20 ราย แบงภาคละ 5 ราย ผูวิจัยช้ีแจงรายละเอียดกอนแลวจึงใหดูรูปภาพ 
และกรอกแบบสอบถาม ซ่ึงไดปรับปรุงตามคําช้ีแนะของคณะกรรมการ และอาจารยท่ีปรึกษา 
ผูตอบจึงมีความเขาใจเปนอยางดีและสามารถตอบแบบสอบถามโดยการใหคะแนนอยางไมมีขอ
สงสัย ไดท้ังหมด 20 ราย ท่ีทดสอบ ดังตัวอยางรูปภาพและแบบสอบถาม 
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แค็ปหมูน้ําพริกหนุมริมปงเชียงใหม  แค็ปหมูน้ําพริกหนุมตราเทสโก โลตัส        
           
                           ราคา 70 บาท/ชุด                            ราคา 70 บาท/ชุด 

           
ภาพท่ี 3 ตัวอยางรูปสินคาท่ีมีราคาเทากันในชุดแบบสอบถาม 
  

1.แค็ปหมูนํ้าพริกหนุมริมปงเชียงใหม          
ราคา 70 บาท 

1.แค็ปหมูนํ้าพริกหนุมตราเทสโก โลตัส          
ราคา 70 บาท 

1.ทานจะซื้อไปรับประทานเองหรือไม 
_________________________________ 
0                                                              10 
ไมซื้อแนนอน                                ซื้อแนนอน 

1.ทานจะซื้อไปรับประทานเองหรือไม 
_________________________________ 
0                                                              10 
ไมซื้อแนนอน                                ซื้อแนนอน 

2.ทานจะแนะนําใหคนรูจักรับประทานหรือไม 
_________________________________ 
0                                                              10 
ไมซื้อแนนอน                                ซื้อแนนอน 

2.ทานจะแนะนําใหคนรูจักรับประทานหรือไม 
_________________________________ 
0                                                              10 
ไมซื้อแนนอน                                ซื้อแนนอน 

3.ทานจะซื้อเปนของฝากหรือไม 
_________________________________ 
0                                                              10 
ไมซื้อแนนอน                                ซื้อแนนอน 

3.ทานจะซื้อเปนของฝากหรือไม 
_________________________________ 
0                                                              10 
ไมซื้อแนนอน                                ซื้อแนนอน 

 

ภาพท่ี 4 ตัวอยางตารางแบบสอบถามในชุดแบบสอบถาม 
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาวาวัฒนธรรมทองถ่ิน

ท่ีแตกตางกันในแตละภาค  ตราสินคาเฮาสแบรนดท่ีมีช่ือเกี่ยวของกับราน กับตราสินคาเฮาสแบรนด   
ท่ีมีช่ือเกี่ยวของกับทองถ่ินท่ีสินคานั้นเปนท่ีรูจักวามาจากทองถ่ินนั้น  ๆ และในกรณีท่ีสินคาเฮาสแบรนด
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ถูกกวา มีผลตอการเลือกซ้ือหรือไม สถิติท่ีในการทดสอบคือ คา F-test ใชในการทดสอบคาความ
แตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ีมากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) หรือ F-test โดยใชเกณฑนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบความต้ังใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด ของผูบริโภคในแตละพื้นท่ี  
กรณีศึกษาเทสโก โลตัส  สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานไดดังนี้ 
 1. พื้นท่ีท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด (ประเภทสินคาทองถ่ิน) 
แตกตางกัน  ไดแกสินคา กุนเชียงเจรัชขอนแกน  และไขเค็มไชยาเทานั้น  สวนแค็ปหมูน้ําพริกหนุม  
และปลากรอบหนองมนชลบุรี  พื้นท่ีท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจ 

2. พื้นท่ีท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด (ประเภทสินคาท่ัวไป) 
แตกตางกัน  ไดแก  น้ําปลาเนินคอชลบุรี  และน้ํามันปาลมเมืองคอนสุราษฎรธานีเทานั้น  สวน
น้ําตาลเจรัชขอนแกน  และนํ้าดื่มตราแมริมเชียงใหม  พื้นท่ีท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ดังตารางตอไปนี้ 

3. ตราผลิตภัณฑสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถ่ินท่ีแตกตางกัน มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาแตกตางกัน  ไดแก  กุนเชียง ปลากรอบ เทานั้น  สวนแค็ปหมูน้ําพริกหนุม  และ
ไขเค็ม  ตราผลิตภัณฑสินคา  ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

4. ตราผลิตภัณฑสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไปที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาแตกตางกันไดแก น้ําปลา เทานั้น สวนน้ําตาล น้ําดื่ม และนํ้ามันปาลม ตราผลิตภัณฑสินคา
ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

5. ราคาสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถ่ินท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาแตกตางกัน ไดแก  กุนเชียง แค็ปหมูน้ําพริกหนุม ปลากรอบ และไขเค็ม 

6.ราคาสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไปที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ              
ซ้ือสินคาแตกตางกัน ไดแก  น้ําตาล น้ําปลา และนํ้ามันปาลม สวนน้ําดื่ม ราคาไมมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือ 

 
อภิปรายผล 

สรุปภาพรวมของปจจัย ท่ี มี อิทธิพลตอการตัดสินใจ ซ้ือสินคาจํ าแนกตามพื้น ท่ี                           
ตราผลิตภัณฑ  และราคาสินคา 
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พื้นท่ีท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถ่ิน                
และสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไป  บางประเภทสินคาเทานั้น ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัย  
ตัวอยางสินคาทองถ่ินท่ีพื้นท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ ไดแก แค็ปหมูน้ําพริกหนุม  
ปลากรอบ  สวนสินคาท่ัวไปที่ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือไดแก  น้ําปลา  

ตราผลิตภัณฑท้ังสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถ่ินและสินคาเฮาสแบรนดประเภท
สินคาท่ัวไปที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ บางประเภทสินคาเทานั้นดังจะเห็นไดจาก
ผลการวิจัย ตัวอยางตราผลิตภัณฑสินคาทองถ่ินและสินคาท่ัวไปที่แตกตางกันไมมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือ  ไดแก  แค็ปหมูน้ําพริกหนุม ไขเค็มไชยา สวนสินคาท่ัวไปท่ีไมมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือไดแก น้ําปลา 

ราคาสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาทองถ่ินท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ           
ทุกประเภทสินคา  แตสําหรับราคาสินคาเฮาสแบรนดประเภทสินคาท่ัวไปที่แตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือบางประเภทสินคาเทานั้นดังจะเห็นไดจากผลการวิจัย มีเพียงสินคาท่ัวไป คือน้ําดื่ม 
เทานั้นท่ีราคาไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลองกับคําท่ีนักวิชาการนิยมใชกันอยางกวางขวาง
ในปจจุบัน  อันเปนผลเนื่องมาจากความต่ืนตัวสนใจในการศึกษาเร่ืองของทองถ่ิน และการ
ตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมพื้นบาน ในฐานะท่ีเปนรากฐานของการพัฒนา ประกอบกับเปน
ส่ิงท่ีชาวบานในทองถ่ินตางๆ ยึดถือปฏิบัติและสืบตอกันมา วัฒนธรรมพ้ืนบานจึงมีความสําคัญตอ
วิ ถี ชีวิตของชาวบ านในกลุมชนนั้น  ๆ  เปนอย างมาก  เชน  สายสุ รี  จุ ติกุล  ( 2531 :131)                        
กลาววาวัฒนธรรมพื้นบาน หมายถึงวิถีชีวิตของคนพื้นบาน เปนส่ิงท่ีชาวบานในทองถ่ินตาง ๆ                      
สรางข้ึน  เชน  ภาษา  ประเพณี  การปรุงอาหาร  และวิ ธี รับประทาน  ความเปนอยู  คานิยม 
ศิลปะการแสดง จิตรกรรม สถาปตยกรรม  และเม่ือดูจากโภชนาการพ้ืนบานในแตละภาคเชน 
ภาคเหนือ จังหวัดท่ีสําคัญ คือ เชียงใหม อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 694 กิโลเมตร มีความสําคัญ
เปนท่ีสองรองจากกรุงเทพมหานคร (วิรัช ถิรพันธุเมธี, 2547: 32) โภชนาการพื้นบานท่ีรูจักกันดี
เรียกวา “โตก” (เปนภาชนะท่ีต้ังอาหารสําหรับคนเหนือ) และอาหารท่ีอยูในโตก เชน ลาบ แกงฮังเล 
น้ําพริกหนุม แคบหมู ไสอ่ัว เปนตน  ดังจะเห็นไดวาอาหารเหลานี้ไดกลายมาเปนสินคาพื้นเมือง             
ท่ีมีช่ือทางภาคเหนือ  เม่ือคนท่ีไปทองเท่ียวตองซ้ืออาหารดังกลาวมาเปนของฝาก ภาคอีสาน                 
จังหวัดท่ีสําคัญ คือ ขอนแกน อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 449 กิโลเมตร เปนศูนยกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (วิรัช  ถิรพันธุเมธี, 2547: 32) โภชนาการพื้นบานท่ีรูจักกันดี คือ สมตํา แหนม 
หมูยอ  ขาวเหนียว  ไกยาง  เปนตน   อาหารบางอยางไดกลายมาเปนสินคาพื้นเมืองท่ีมี ช่ือ                         
และเปนของฝากในท่ีสุด ภาคใต จังหวัดท่ีสําคัญ คือ สุราษฎรธานี อยูหางจากกรุงเทพมหานคร                  
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644 กิโลเมตร เดิมช่ือ เมืองไชยา เปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งของไทย (วิรัช ถิรพันธุเมธี, 2547: 143) 
โภชนาการพื้นบานโดยเฉพาะในจังหวัดนี้ คือ ไขเค็มไชยา และหอยนางรม   กาญจนดิษฐ ซ่ึงเปน
ของท่ีตองซ้ือและหารับประทานใหได และภาคตะวันออก จังหวัดท่ีสําคัญ คือ ชลบุรี อยูหางจาก
กรุงเทพมหานคร 81 กิโลเมตร เปนเมืองท่ีมีความสําคัญมาแตสมัยโบราณ ต้ังอยูทางดานชายฝง
ทะเลตะวันออก ช่ือจังหวัดนี้แปลตามตัวอักษรวา เมืองน้ํา (วิรัช ถิรพันธุเมธี, 2547: 21) สินคา
พื้นเมืองท่ีมีช่ือ และเปนของฝากกัน คือ ขาวหลามและขนมจากหนองมน อาหารทะเลแหง เปนตน 
ประกอบกับ ธนวรรณ และคณะ (2544: 97) กลาววา “องคประกอบของตราผลิตภัณฑ ตรา
ผลิตภัณฑมีสวนประกอบ ดังนี้ (1) ช่ือตราผลิตภัณฑ (Brand Name) ช่ือเฉพาะของผลิตภัณฑ เชน 
ERICSSON, TOYOTA (2) โลโก (Logo) เปนรูปหรือลักษณเฉพาะของผลิตภัณฑ (3) ลิขสิทธ์ิ 
(Copyright) หมายถึง สิทธิคุมครองตามกฎหมายรัฐมอบให ชวยใหบุคคลอ่ืนไมสามารถทําการลอก
เลียนช่ือตรา หรือโลโกได (4) สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง สิทธิตามกฎหมายท่ีรัฐมอบใหแกบุคคลท่ี
ประดิษฐคิดคนส่ิงใหมข้ึน ชวยใหบุคคลอ่ืน ไมสามารถลอกเลียนผลิตภัณฑ ช่ือตราหรือโลโก กอน
ไดรับอนุญาตจากเจาของสิทธิบัตร  (5)  คําขวัญ (Slogan) เปนคําโฆษณาท่ีบงบอกถึงลักษณะหรือ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑอยางส้ัน ๆ เพื่อใหลูกคาจําไดงาย และเปนการเตือนความจํา (Remind) 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ เชน ยํายํา : แนท่ีรสชาติ, Calsberg: Part of the Game, คอลเกต: ฟนไมผุอยูแลว 
เปนตน” 

และผลจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  พบวา  พื้นท่ีท่ีแตกตางกันโดยเฉพาะ                  
เม่ือวิเคราะหจากดานโภชนาการพ้ืนบานคอนขางมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออยางไรก็ตามการ
ผลิตสินคาเฮาสแบรนดไมไดข้ึนอยูกับลักษณะพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันเพียงอยางเดียว ตองคํานึงถึง
พฤติกรรมผูบริโภคดวยวามีลักษณะอยางไรในแตละพื้นท่ี และมีปจจัยใดบางนอกเหนือจากพื้นท่ี  
เพราะการสรางตราสินคาเฮาสแบรนด อาจจะไมประสบความสําเร็จเลยถาไมทราบวาปจจัยใดบางมี
ผลกระทบ  ประกอบกับในการสรางสินคาเฮาสแบรนดนั้นไมใชเพียงแตเลียนแบบสินคาท่ีมีอยูแลว
เทานั้น ยังตองเนนถึงกลยุทธในการสรางแบรนด หรือ ผลิตภัณฑใหม ไมวาจะเปนรูปลักษณ บรรจุ
ภัณฑ หรือราคา ก็ตาม ลวนแลวแตมีอิทธพลตอการตัดสินใจซ้ือท้ังนั้น ในการศึกษา ไดเลือกศึกษา
เฉพาะดานพื้นท่ี ราคา และ ผลิตภัณฑ เทานั้น จะไมคํานึงถึงสวนอ่ืนๆ เชน บรรจุภัณฑ รสชาติ   
หรือ ปจจัยดานประชากรศาสตร เนื่องจาก ผูบริโภคสวนใหญจะซ้ือสินคา โดยดูจากตัวผลิตภัณฑ            
และราคาเปนหลักกอน ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ ประทีป เหิมพยัคฆ และคณะ (2548)                   
สําหรับสินคาทองถ่ินท่ีมีช่ือเสียง พบวาปจจัยท่ีผลตอความตั้งใจซ้ือ คือ พื้นท่ีท่ีมีสินคาทองถ่ินอัน
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เปนท่ีรูจัก ซ่ึงผูบริโภคจะคุนเคยในรสชาติดีอยูแลว ดังนั้นไมวาจะเปนยี่หออะไรก็ตาม ถาเปนยี่หอ
ของทองถ่ินนั้น  ๆจะไดรับความนิยม มากกวายี่หออ่ืน  ๆดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของธิดา นาคฤทธ์ิ (2548)   

แตสําหรับสินคาท่ัวไปอยางเชนน้ํามันปาลม ผูบริโภคในภาคใต กลับไมเนนท่ีตัวสินคาแต
ดูท่ีราคาเปนหลัก ซ่ึงผลการวิจัยบอกวาเลือกยี่หอเทสโก โลตัสมากกวา ดังนั้นการสรางสินคาเฮาส
แบรนดเพื่อใหเปนท่ีรูจักและยอมรับท่ัวทุกประเทศในโลก นั้นตองศึกษาท้ังพื้นท่ีท่ี  แตกตางกัน  
พฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธการสรางแบรนด เพื่อใหประสบความสําเร็จในสินคา  เฮาสแบรนดนั้น  ๆ 

 
ขอเสนอแนะ 

1. การศึกษาคร้ังนี้ เปนการเลือกศึกษาเฉพาะบางจังหวัดใหญๆ ในแตละภาคเทานั้น ดังนั้น
การวิจัยคร้ังตอไปควรทําการวิจัยขยายไปในจังหวัดอ่ืนๆท่ีนาสนใจหรือมีประชากรอยูหนาแนน  
เพื่อใหไดขอมูลท่ีละเอียดมากข้ึน 

            2. การศึกษาครั้งนี้  เลือกศึกษาเฉพาะสินคาประเภทบริโภคบางอยางเทานั้นซ่ึงยังมีสินคา
อุปโภคและบริโภคท่ีนาสนใจศึกษาอีกมาก ดังนั้นการวิจัยคร้ังตอไปควรทําการวิจัยขยายไปใน
สินคาอ่ืนๆ  เชนสินคาอุปโภค  เคร่ืองสําอางค  ท้ังท่ีเปนประเภทสินคาทองถ่ินและท่ัวไป เพื่อใหได
ขอมูลในการทําการตลาดท่ีละเอียดมากข้ึนในกลุมสินคาตราตนเอง (สินคา เฮาสแบรนด) 
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