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พฤติกรรมผู้บรโิภคเจเนอเรชันเอ็กซ์และเจเนอเรชันวายในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อ 

สินค้าเฮาส์แบรนด์จากร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างประเภทเพื่อสุขภาพและความงาม 

Behavior of Generation X and Generation Y Consumers in Chiang Mai Province on Buying  

House Brand Products from Specialty Health and Beauty Stores  

บุญฑริกา  ทาปัน*  

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเจเนอเรชันเอ็กซ์และเจเนอเรชันวาย 

ในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์จากร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างประเภทเพื่อสุขภาพและความงาม  

จากผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มพีฤตกิรรมท่ีต่างกันในเร่ืองของการเป็นสมาชกิ ประเภทของสนิค้า 

โอกาสของการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์ แหล่งการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ และระดับความพอใจหลังการซื้อสินค้า

เฮาส์แบรนด ์

 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดในการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์จากร้านค้าปลีก

ขายสนิค้าเฉพาะอยา่งประเภทเพื่อสุขภาพและความงามพบวา่ อยู่ในระดับมาก ทุกปัจจัย โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด 

ด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีฉลากบอกรายละเอียดชัดเจน ด้านราคา คือ มีการแสดงราคาสินค้า ชัดเจน ด้านช่องทาง 

การจัดจ าหน่าย คือ มีท่ีจอดรถสะดวก และด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีรายการซื้อ 1 แถม 1 หรือซื้อชิ้นท่ี 2 ในราคา 1 

บาท 

 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภค

จ าแนกตามเจอเนอเรชันเอ็กซ์และเจเนอเรชันวาย และการเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า     

มคีวามแตกต่างกันในบางปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดทุกดา้น 

ABSTRACT 

 The objective of this independent study was to study the behavior of Generation X and Generation Y 

consumers in Chiang Mai Province on buying house brand products from specialty health and beauty stores. The results 

of the study showed that the most of questionnaire respondents were different in the behaviors of being a shop 

member, category of product, opportunity of purchase, information searching before buying and satisfaction levels 

after the purchase. 
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 The results also showed that their attitude towards marketing mix was at the high level for every factor. The 

highest-ranked sub-factor for each category were as follows. For product, there was a price tag for each product. For 

price, the price tags were clearly displayed. For place, there was parking. For marketing promotion, there were buy-

one-get-one-free and buy-one-second piece-half price promotions. 

  The comparison of marketing mix between Generation X and Generation Y and between being a shop 

member and not being a shop member showed that there were differences in some sub-factors of every category at 

the statistical significance of 0.05. 

บทน า 
 สินค้าเฮาส์แบรนด์ คือ สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีผลิตขึ้นมาภายใต้ตรายี่ห้อของผู้จ าหน่าย และวางขายในร้านค้า

ปลีกของตนเองเท่านั้น มีข้อได้เปรียบทางด้านราคาท่ีถูกกว่าเนื่องจากมีต้นทุนการโฆษณาและค่าจัดจ าหน่ายสินค้าต่ ากว่า

สินค้าแบรนด์เนม โดยสินค้าเฮาส์แบรนด์ในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 27,000 ล้านบาท และขยายตัวเพิ่มขึ้น

ประมาณร้อยละ 10 - 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558: ออนไลน์) ปัจจุบันผู้ประกอบการค้า

ปลีกสมัยใหม่พัฒนาและปรับกลยุทธ์ในการท าตลาดของสินค้าเฮาส์แบรนด์โดยเน้นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างและความ

หลากหลายให้มากขึ้น ท้ังในเร่ืองของราคาและคุณภาพของสินค้าให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับสินค้าแบรนด์เนม เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างถือเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทหนึ่งท่ีจ าหน่าย

สินค้าเฮาส์แบรนด์ของตนเอง มีมูลค่าตลาดกว่า 20,000 ล้านบาท มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง และยังเติบโตต่อเนื่อง  

แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่เนื่องจากผู้บริโภคหันมาดูแลตัวเองมากขึน้ อีกท้ังผู้บริโภคมองว่าสินค้าในกลุ่มนี้เป็น

สินค้าท่ีจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน (ห้างค้าปลีกเอาจริง ป้ันเฮาส์แบรนด์ สู้แบรนด์ดัง, 2558: ออนไลน์) โดยมีผู้น า

ตลาดรายใหญ่อย่างร้านวัตสัน และร้านบู๊ทส์ ท่ีต่างฝ่ายต่างพยายามสร้างแบรนด์เพื่อสร้างยอดขายและส่วนแบ่งตลาดให้

เพิ่มขึ้น พร้อมท้ังออกกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นความตอ้งการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (House Brand Price เร่ือง

ใหญ่ Quality Product ใหญ่กวา่อกี, 2556: ออนไลน)์ 

 ในส่วนของผู้บริโภคนั้น พฤติกรรมการบริโภคของแต่ละกลุ่มวัยมีความแตกต่างกันตามสภาวะของช่วงเวลาท่ี

เกิดและเติบโตรวมถึงการประสบกับเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยท่ีส่งผลให้คนแต่ละช่วงวัยมี Life Style และพฤติกรรม 

การด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชันเอ็กซ์ (ผู้ท่ีเกิดระหว่างปี 2508-2522) และเจเนอเรชันวาย  

(ผู้ท่ีเกิดอยู่ในช่วงปี 2523-2540) ซึ่งเป็นผู้บริโภคหลักของตลาดสินค้าเฮาส์แบรนด์และให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์

ประเภทเพื่อสุขภาพและความงาม  

 เชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีความส าคัญของประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของภาคเหนือ  

มปีระชากรกลุม่เจเนอเรชันเอ็กซ์และเจเนอเรชันวาย ซึ่งถือเป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 

และเป็นประชากรหลักท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่อาศัยอยู่จ านวนมาก อีกท้ังพบว่า  พฤติกรรมของคน

เชียงใหม่มกีารจับจ่ายสินค้ามากขึ้น ส่งผลให้ท้ังร้านวัตสันและร้านบู๊ทส์มจี านวนมากทั้งในบริเวณตัวเมืองและรอบนอกตัว
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เมืองเชียงใหม่ อีกท้ังมีการแข่งขันและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเติบโตของสินค้าเฮาส์แบรนด์ท่ีผลิต

ภายใตผู้้จ าหนา่ยร้านคา้ปลกีสมัยใหม่ดังกล่าว 

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคเจเนอเรชันเอ็กซ์และเจเนอเรชันวาย  

ในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์จากร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างประเภทเพื่อสุขภาพและความงาม 

เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด และน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาสินค้าเฮาส์

แบรนดใ์ห้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บรโิภค (6 Ws 1 H) 

พฤตกิรรมผู้บริโภค หมายถงึ การกระท าของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก (Select) การซือ้ (Purchase) 

การใช้ (Use) และการก าจัดส่วนท่ีเหลือ (Dispose) ของสินค้า หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความ

ปรารถนาของตน ซึ่งค าถามท่ีใช้เพื่อค้นคว้าลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ 6  Ws และ 1 H เพื่อค้นหาค าตอบ  

7 ประการ หรอื 7 Os (ชูชัย สมทิธิไกร, 2553) ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

1. ใครคอืผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย (Who is the target group?) เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึงกลุม่เป้าหมาย 

(Occupants) ที่ตอ้งการศกึษาวา่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์อยา่งไร  

2. สิ่งท่ีซื้อคืออะไร (What do consumers buy?) เป็นค าถามเพื่อให้ทราบว่า สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ 

(Objects) คืออะไร 

3. เพราะเหตุใดผู้บริโภคจึงซื้อ (Why do consumers buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยอะไรท่ี

มอีทิธิพลตอ่การซื้อ(Objectives) ของผู้บริโภค 

4. ใครมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Who involve in the decision making process?) เป็นค าถามเพื่อ

ต้องการทราบถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (Organizations) ท่ีอาจจะมอีทิธิพลตอ่การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When do consumers buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการศึกษา ขอบเขต หรือช่วงเวลาการบริโภค

วา่เกดิขึน้เมื่อไหร ่(Occasions) หรือมคีวามถี่มากน้อยเพยีงใด 

6. ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where do consumers buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการศึกษา ช่องทางหรือแหล่งท่ีผู้บริโภค

ซื้อสินค้าหรือบริการ (Outlets)  

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How do consumers buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึง กระบวนการหรือขั้นตอนใน

การตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบด้วย การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกหลัง

การซือ้ 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix: 4Ps) นับเป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีองค์กรธุรกิจสามารถควบคุมได้ 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือความจ าเป็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขององค์กรธุรกิจ (ภาวิณี กาญจนาภา , 2554) 

ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย 
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นเป้าหมายพื้นฐานขององค์กรธุรกิจ ในการสร้างคุณค่าโดยการเสนอผลิตภัณฑ์ 

บริการหรือความคิด เพื่อตอบสนองตอ่ความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกค้า 

2. ราคา (Price) จัดเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงของส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า นักการตลาดควรท าการก าหนดราคาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อของลูกค้าท่ีมีต่อคุณค่า

ของผลิตภัณฑ ์หรอืบริการต่างๆ และพิจารณาถึงความเต็มใจของลูกค้าที่จะจ่ายเงินเพื่อซือ้ผลิตภัณฑ์ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นต้องกระท าเพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าท่ี

ถูกต้อง และในเวลาท่ีลูกค้าต้องการ การจัดจ าหน่ายนี้จะเกี่ยวข้องกับการบริการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 

Management) ซึ่งหมายถงึ การประสานหน่วยธุรกิจตา่งๆ ท่ีกระท าหนา้ที่เกี่ยวกับการขนส่งให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห่วง

โซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในปริมาณท่ีถูกต้อง (Right Quantities) 

สถานท่ีท่ีถูกต้อง (Right Locations) และในเวลาท่ีถูกต้อง (Right Time) ด้วยตน้ทุนของระบบการจัดจ าหนา่ยรวมต่ าที่สุด 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิดให้กับลูกค้า 

เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การเชิญชวน หรือเตือนใจ ประกอบด้วยเคร่ืองมือ 4 ประการ ได้แก่ 

การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) และการ

ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการศกึษา 

พฤติกรรมผู้บริโภคเจเนอเรชันเอ็กซ์และเจเนอเรชันวายในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์จาก

ร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างประเภทเพื่อสุขภาพและความงาม โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (6 Ws 1 H)  

และทฤษฎีสว่นประสมการตลาด (4 Ps) ที่มผีลตอ่การซื้อสินค้าเฮาส์แบรนดจ์ากรา้นค้าปลีกขายสนิค้าเฉพาะอยา่งประเภท

เพื่อสุขภาพและความงามในจังหวัดเชยีงใหม่ 

2. ข้ันตอนการศึกษา 

ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเจเนอเรชันเอ็กซ์และเจเนอเรชันวายในจังหวัดเชียงใหมใ่นการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์

จากร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างประเภทเพื่อสุขภาพและความงาม มีขั้นตอนท่ีส าคัญ ได้แก่ รวบรวมข้อมูล  

สร้างแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลจัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ คือผู้บริโภคเจเนอเรชันเอ็กซ์และเจเนอเรชันวายในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีเคยซื้อ

สินค้าเฮาส์แบรนด์จากร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างประเภทเพื่อสุขภาพและความงาม ภายในระยะเวลาไม่เกิน  

6 เดอืน จ านวน 400 ราย โดยเก็บแบบสอบถามแบบสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) 

4. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 1  (January – March 2018)   159 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเจเนอเรชันเอ็กซ์และเจเนอเรชันวายจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อสินค้า

เฮาส์แบรนดจ์ากรา้นค้าปลกีขายสินค้าเฉพาะอยา่งประเภทเพื่อสุขภาพและความงาม  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคเจเนอเรชันเอ็กซ์และ  

เจเนอเรชันวายในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์จากร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างประเภทเพื่อสุขภาพ

และความงาม 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์จากร้านค้าปลีกขายสินค้า  

เฉพาะอยา่งเพ่ือสุขภาพและความงาม 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 ผลการศกึษา 

 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคเจเนอเรชันเอ็กซ์และเจเนอเรชันวายในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อสินค้า 

เฮาส์แบรนด์จากร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอยา่งประเภทเพื่อสุขภาพและความงาม ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล

และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

และค่าเฉลี่ย (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (Independent Sample t-test)  

เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยสามารถสรุปผลการศกึษา ได้ดังตอ่ไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศกึษาปริญญาตรี โดยเจเนอเรชันเอ็กซ์ส่วนใหญ่ 

มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และเจเนอเรชันวาย

ส่วนใหญ่ มีอาชพีพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 10,001 – 20,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์จากร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างประเภทเพื่อ

สุขภาพและความงามโดยรวม และจ าแนกตามเจเนอเรชัน และตามการเป็นสมาชิกของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซือ้สินค้าเฮาส์แบรนด์จากร้านวัตสัน (Watsons) มีเหตุผล

ในการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์ เพราะมีโปรโมชั่นและส่วนลดท่ีน่าสนใจ ซื้อสินค้ายี่ห้อ Watsons จากร้านท่ีตั้งอยู่ใน

ห้างสรรพสินค้า ในช่วงวันเสาร์ – วันอาทิตย์ มีความถี่ในการซื้อ 1 คร้ังต่อเดือน จ านวน 1 - 3 ชิ้นต่อคร้ัง  มีค่าใช้จ่าย 

ครัง้ละ 301 - 600 บาท ช าระเงนิดว้ยเงินสด บุคคลที่มอีทิธิพลตอ่การซื้อ คือ ตนเอง มกีารศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

ซื้อ และหลังการใชส้ินค้าจะบอกเล่าให้คนรู้จักทราบ 

เจเนอเรชันเอ็กซ์ส่วนใหญ่ ไม่เป็นสมาชิกร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างประเภทเพื่อสุขภาพและความงาม  

ซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายและผิวหน้า ซื้อไว้ใช้เองในชีวิตประจ าวัน และซื้อให้คนในครอบครัว ศึกษาข้อมูล

ก่อนการตัดสินใจซือ้จากแหล่งสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)/Blog ความพอใจหลังการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์รู้สึกพอใจ

ในระดับปานกลาง และระดับมากเท่าๆกัน 

เจเนอเรชันวายส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างประเภทเพื่อสุขภาพและความงาม ซื้อสินค้า

ประเภทผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวกาย ท าความสะอาดผิวหน้า บ ารุงผิวกาย กระดาษทิชชู่/กระดาษ ซับมัน/ส าลี ซื้อไว้
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ใช้เองในชีวิตประจ าวัน ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อจากแหล่งสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)/Blog และเว็บไซต์ 

ความพอใจหลังการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนดรู้์สกึพอใจในระดับปานกลาง 

ผู้ ท่ีเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์ เพราะมีโปรโมชั่นและส่วนลดท่ีน่าสนใจ  

และมีโปรโมชั่นพิเศษส าหรับสมาชิก ซื้อสินค้าประเภท กระดาษทิชชู่/กระดาษซับมัน/ส าลี ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด  

ผิวกาย ท าความสะอาดผิวหน้า และบ ารุงผิวหน้า ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อจากแหล่งสื่อสังคมออนไลน์  

(Social Media)/Blog และเว็บไซต์ ความพอใจหลังการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนดรู้์สกึพอใจในระดับมาก 

ผู้ท่ีไม่เป็นสมาชิกส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์ เพราะมีโปรโมชั่นและส่วนลดท่ีน่าสนใจ         

ซื้อสินค้าประเภทบ ารุงผิวกาย ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อจากแหล่งสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)/Blog  

และการบอกตอ่จากบุคคลอื่น ความพอใจหลังการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนดรู้์สกึพอใจในระดับปานกลาง 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดในการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์   

จากร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างประเภทเพื่อสุขภาพและความงามของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.1 ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์ จากร้านค้าปลีกขายสินค้า

เฉพาะอย่างประเภทเพื่อสุขภาพและความงามท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้าน

ราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ตามล าดับ 

4.2 ปัจจัยย่อยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีฉลากบอกรายละเอียด

ชัดเจน รองลงมาคือ มีรายการซือ้1 แถม 1 หรือซื้อชิ้นท่ี 2 ในราคา 1 บาท และมีการแสดงราคาสินค้าชัดเจน ตามล าดับ  

ส่วนที่ 5 ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดในการซื้อสินค้า

เฮาส์แบรนด์จากร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างประเภทเพือ่สุขภาพและความงามจ าแนกตามเจเนอเรชันของ

ผู้บรโิภคและประเภทการเป็นสมาชิก 

 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภค

จ าแนกตามเจอเนอเรชันเอ็กซ์และเจเนอเรชันวาย และจ าแนกตามการเป็นสมาชิก ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  มีความ

แตกต่างกันในบางปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดทุกด้าน โดยเจเนอเรชันวายให้ความส าคัญมากกว่าเจเนอเรชันเอ็กซ์ 

และผู้ท่ีเป็นสมาชกิให้ความส าคัญมากกว่าผู้ท่ีไม่เป็นสมาชกิ 

 การอภปิรายผลการศึกษา 

 ในภาพรวมการศึกษานี้พบว่า พฤตกิรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซื้อสินค้าจากร้านวัตสัน (Watsons) ประเภทบ ารุงผิวกาย 

และประเภทท าความสะอาดผิวกาย เพื่อซื้อไว้ใช้เองในชีวิตประจ าวัน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อคือ ตัดสินใจเอง   

ซื้อสินค้าในช่วงวันเสาร์ – วันอาทิตย์ มีความถี่ในการซื้อ 1 คร้ังต่อเดือน จ านวน 1 - 3 ชิ้น ค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ย 

301 – 600 บาท และมีการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)/Blog ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ สายนที เทศวิศาล (2555) ที่ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงเชยีงใหมใ่นการซื้อ

สินค้าอุปโภคเฮาส์แบรนด์เพื่อสุขภาพและความงามจากร้านขายสินค้าเฉพาะ สอดคล้องกับชมพูนุท วสิฤตไพศาล (2556) 

ท่ีได้ศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดค้าปลีกท่ีมีความส าคัญต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าเพื่อ

สุขภาพและความงามจากร้านขายสนิค้าเฉพาะอยา่งพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซื้อสินค้าจากรา้นวัตสัน ประเภท



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 1  (January – March 2018)   161 

 

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกาย มือ และเท้า ซื้อสินค้าเพื่อใช้เอง ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เฉลี่ย 1 คร้ังต่อเดือน จ านวน 1 - 3 ชิ้น 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 301 – 600 บาท แหล่งข้อมูลท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อคือ สื่อออนไลน์/อินเตอร์เน็ต และสอดคล้องกับ 

ศิรินภา สระทองหน (2555) ที่ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้

บริการร้านวัตสันในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าจากร้านท่ีตั้งอยูใ่นห้างสรรพสนิค้า 

และบุคคลที่มอีทิธิพลตอ่การซื้อ คือ ตนเอง  

ข้อเสนอแนะ  

 1. เจเนอเรชันเอ็กซ์ 

ผู้ประกอบการควรเพิ่มความต้องการในการเป็นสมาชิกของคนกลุ่มนี้ ด้วยการอบรมพนักงานแนะน าสินค้าหรือ

แคชเชียร์ ให้แนะน า เชิญชวนให้สมัครบัตรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆของทางร้าน เช่นหากสมัครสมาชิกจะได้ส่วนลด

เพิ่มอีก 5% เป็นต้น และอ านวยความสะดวกกับลูกค้าในขัน้ตอนการสมัครสมาชกิให้งา่ยและรวดเร็ว ควรออกผลิตภัณฑ์ท่ี

มีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เหมาะกับการใช้ท้ังครอบครัว หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย อีกท้ังควรโฆษณาผลิตภัณฑ์

ประชาสัมพันธ์การจัดโปรโมชั่นต่างๆผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Official อย่างสม่ าเสมอ 

เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารได้อยา่งรวดเร็ว และเป็นขอ้มูลก่อนการตัดสนิใจซื้อ 

 2. เจเนอเรชันวาย 

ผู้ประกอบการควรสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าให้แก่ผู้บริโภคด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 

ผ่านการรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเชื่อถอื บรรจุภัณฑค์วรบอกรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังควรโฆษณาสินค้า

และสอดแทรกเกร็ดความรู้ท่ีน่าสนใจผ่านทาง Facebook Instagram LINE Official เช่น วิธีการดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ท่ี

เหมาะกับสาวเจเนอเรชัยวาย เป็นต้น อกีทัง้ควรพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความโดดเด่น สะดุดตา มเีนื้อหา ข้อมูลครบถ้วนตามท่ี

ผู้บริโภคต้องการ ทั้งในส่วนของรายละเอียดผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท   การโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

โปรโมช่ันต่างๆ เพื่อเป็นประโยชนต์อ่การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค 

 3. ผู้ที่เป็นสมาชิก 

ผู้ประกอบการควรจัดโปรโมชั่นเพิ่มสิทธิพิเศษส าหรับกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกให้มากกว่ากลุ่มท่ีไม่เป็นสมาชิก เช่น 

โปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ หรือ ซื้อ 1 แถม 1 ส าหรับผู้ท่ีเป็นสมาชิกเท่านั้น หรือการได้ส่วนลดชั้นท่ี 1 เมื่อซื้อสินค้าปกติ 

และได้ส่วนลดชั้นท่ี 2 เพิ่มเติมส าหรับผู้ท่ีเป็นสมาชิกเท่านั้น เป็นต้น และท าให้ผู้บริโภคกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกเกิดการรับรู้และ

ทราบถึงการจัดโปรโมชั่นสิทธิต่างๆท่ีตนเองได้รับจากการเป็นสมาชิกให้ได้มากท่ีสุด ด้วยการเพิ่มความถี่ในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของทางร้าน หรือเพิ่มความต้องการซื้อ ณ จุดขาย ด้วยการให้

พนักงานคอยให้ข้อมูลสินค้าประเภทต่างๆท่ีกลุ่มเป็นสมาชิกสนใจ เช่น กระดาษทิชชู่/กระดาษซับมัน/ส าลี ผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาดผิวกาย ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดหนา้ ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิวกาย ที่ก าลังมีการจัดโปรโมช่ันส าหรับสมาชิก 

 4. ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก 

 ผู้ประกอบการควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่ มท่ีไม่เป็นสมาชิกในเร่ืองคุณภาพของสินค้าให้มากขึ้น  

ด้วยการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้

สวยงามน่าใช้ มีพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าแนะน าให้ลูกค้าทดลองใช้สินค้าตัวอย่าง ณ จุดขาย หรือแจกสินค้า
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ตัวอย่างกลับไปทดลองใช้ เพื่อให้เกิดความประทับใจในสินค้าและกลับมาซื้อซ้ า สร้างกระแสการบอกต่อด้วยการแจก

สินค้าตัวอย่าง หรือส่งชุดผลิตภัณฑ์ท่ีออกใหม่ให้กับกลุ่มท่ีเป็นลูกค้าประจ าหรือกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกได้ทดลองใช้ และ

กลับมาบอกต่อให้กับผู้ท่ีไม่เป็นสมาชิกได้สนใจลองใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆของร้านค้าเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังควรสร้างการรับรู้กับ

กลุ่มท่ีไม่เป็นสมาชิกได้เห็นถึงความคุ้มค่าในการสมัครสมาชกิ ด้วยการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลนต์่างๆ และการแนะน า

จากพนักงานขายหรือแคชเชยีร์ ให้เห็นถึงสิทธิพิเศษตา่งๆท่ีจะได้รับจากการสมัครสมาชกิ  
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