
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล  

จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน ไมวาจะเปนปญหาราคานํ้ามันท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
หรือปญหาดานการเมืองท่ียังไมคงท่ี ทําใหลูกคาเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการซ้ือสินคา โดย
ลูกคาระมัดระวังในการใชจายมากข้ึน จึงมองท่ีความคุมราคามากกวาเร่ืองของตรายี่หอ โดยเฉพาะ
ลูกคาระดับลางหันมาซ้ือสินคาราคาประหยัดกันมากข้ึน และสินคาตราเฉพาะ ซ่ึงเปนสินคาท่ีถูกจาง
ผลิตเปนพิเศษสําหรับรานคาปลีกหรือดิสทริบิวเตอร ซ่ึงมีราคาท่ีถูกกวาสินคาปกติถึง 20 – 30% ก็
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคากลุมนี้ไดเปนอยางดี อีกท้ังสินคาหลายรายการเปนสินคา
พื้นฐานท่ีแยกความแตกตางไดยาก ลูกคาจึงหันมาพิจารณาจากราคาสินคาเปนสําคัญ จึงเปนโอกาส
ใหรานคาปลีกขนาดใหญตางนําสินคาตราเฉพาะออกมาจําหนาย โดยใชกลยุทธดานราคาในการทํา
การตลาด โดยสินคาตราเฉพาะตางๆ สามารถเจาะตลาดไดอยางรวดเร็วนอกจากนี้รานคาปลีกขนาด
ใหญตางๆ ยังมีการออกสินคาในตรายี่หอของตนเกือบทุกประเภทของสินคาไมเพียงแตสินคาคอนซู
เมอรโปรดักทจําพวกของกินของใชเทานั้น แตยังมีสินคาท่ีมีราคาตอหนวยสูงข้ึน อยางเชนเคร่ืองใช
และอุปกรณภายในบาน สินคาแฟชั่น เคร่ืองใชไฟฟา เปนตน และในขณะน้ีสินคาตราเฉพาะ มิใช
มุงขายแตตลาดระดับลางแตเพียงอยางเดียวเทานั้น มีการขยายข้ึนสูตลาดระดับกลางและระดับกลาง
คอนขางสูงดวยแลว โดยที่รานคาปลีกเจาของตรายี่หอเหลานี้ มีการขยายผลการคาของตนมา
ครอบคลุมตลาดใหมๆ ท่ีมีระดับกําไรที่สูงข้ึนดวย เรียกวาเปน “พรีเมียมเฮาสแบรนด” โดยพรีเมียม
เฮาสแบรนดเปนสินคาท่ีไดรับการออกแบบอยางดี คัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ หีบหอนาสนใจและ
ดึงดูดลูกคา ใชช่ือตรายี่หอท่ีชวนซ้ือ (Premium House Brand : อีกหนึ่งแนวรบท่ีกําลังคุกรุน, 2550 : 
ออนไลน) และไมเพียงแตสินคาพรีเมียมเฮาสแบรนดท่ีรานคาปลีกรับจางผลิตเทานั้น แตยังรวมถึง
ตราสินคาท่ีอยูในความรวมมือกันระหวางผูผลิตและหางคาปลีกนั้นๆ เชน สินคาท่ีผลิตข้ึนมาแลว มี
จําหนายแคในรานคาปลีกนั้นแครานเดียวไมมีการนําไปวางขายท่ีอ่ืน ซ่ึงมีผลใหสวนแบงในตลาด
ของสินคาตราอ่ืนๆ ลดลงไดเชนกัน 

ในชวง 1 – 2 ปท่ีผานมาสินคาตราเฉพาะมีอัตราการขยายตัวคอนขางสูง เฉล่ียปละ     
15 - 20% สําหรับมูลคาตลาดสินคาเฮาสแบรนดปจจุบันประมาณ 3,000 - 10,000 ลานบาท โดยกลุม
สินคาอาหารและคอนซูมเมอรโปรดักส พบวาเปนกลุมท่ีมีการเติบโตสูงสุดประมาณ 15 - 20% 
(เฮาสแบรนด อาวุธราย ถลมสินคาแบรนดไทย, 2007 : Online) ปจจัยหลักท่ีทําใหรานคาปลีกขนาด
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ใหญสามารถขายสินคาตรายี่หอเฉพาะในราคาที่ตํ่ากวาสินคาตราปกติไดนั้น เนื่องจากมีตนทุนการ
ดําเนินงานท่ีตํ่ากวาคูแขงเพราะไมมีการทําโฆษณาหรือประชาสัมพันธใดๆ ในขณะท่ีคูแขงตองเสีย
งบการตลาดจํานวนมากเพื่อสรางรับรู และการทดลองใชสินคาแตละชนิดกับลูกคา ('เทสโก โลตัส' 
(จบ) เปดยุทธศาสตรป 2550, 2550 : ออนไลน) 

เทสโก โลตัส ซ่ึงเปนผูนําดานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ไดทําการขยายสาขา ซ่ึงมีถึง 4 
รูปแบบดวยกัน คือ เทสโก โลตัส ประเภทไฮเปอรมารเก็ต   เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส   เทสโก 
โลตัส ประเภทคุมคา และตลาด เทสโก โลตัส โดยทุกรูปแบบของเทสโก โลตัส ท่ีกระจายไปท่ัวนี้ 
มีการนําเอาสินคาตราเฉพาะ ของตนเองแทรกเขาไปอยูในทุกพื้นท่ี โดยปจจุบันนี้สินคาตราเฉพาะ
ของเทสโก โลตัส มีท้ังหมดกวา 2,500 รายการ ภายใตตรา "เทสโก" "คุมคา" "สกิน วิสดอม" 
(ผลิตภัณฑกลุมถนอมผิว) และตรายี่หอใหม คือ "ออล อะเบาท เฟซ" (ผลิตภัณฑกลุมเคร่ืองสําอาง)
สงผลใหเทสโก โลตัส เปนผูนําในตลาดสินคาตราเฉพาะ (“สินคาคุณภาพจากเทสโก โลตัส.”, 2550 
: ออนไลน) โดยในป 2549 นับวาเปนปแรกท่ีเทสโก โลตัสเร่ิมนํากลยุทธดานการตลาดมาใชกับ
สินคาเฮาสแบรนด และเปนปแรกท่ีมีการพัฒนาสินคาเฮาสแบรนดภายใตช่ือ "เทสโก" และ "คุมคา" 
ออกสูตลาดมากท่ีสุด โดยมีสินคาเฮาสแบรนด เกิดใหม 600 – 700 รายการ ซ่ึงปจจุบันเทสโกมี
สินคา     เฮาสแบรนดอยู 700 หมวด หรือเกือบ 3,000 รายการ คิดเปนสัดสวนยอดขายประมาณ 
10% หรือประมาณ 10,000 ลานบาท ของยอดขายเทสโก โลตัสท้ังหมด ซ่ึงก็หมายถึงเทสโก โลตัส
มียอดขายอยูกวา 100,000 ลานบาทนั่นเอง ('เทสโก โลตัส' (จบ) เปดยุทธศาสตรป 2550, 2550 : 
ออนไลน) 

เทสโก โลตัส เชียงใหม สาขาฝาง เปดใหบริการเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2550 จัดเปน
สาขาประเภทไฮเปอรมารเก็ต โดยมีขนาดใหญใกลเคียงกับเทสโก โลตัส เชียงใหม สาขาคําเท่ียง 
และสาขาหางดง โดยมีรูปแบบของสินคาท่ีวางขายแบบไฮเปอรมารเก็ต ต้ังอยูบนพื้นท่ีกวา 27 ไร 
บริเวณใจกลางอําเภอฝาง มีพื้นท่ีมากกวา 9,000 ตารางเมตร โดยอําเภอฝางนั้นถือวาเปนอําเภอ
ศูนยกลางทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยอําเภอใกลเคียงรวม 2 อําเภอ คือ อําเภอ
แมอาย อําเภอไชยปราการ และติดตอกับอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย (“Highlight ขาว
เศรษฐกิจ”, 2550 : ออนไลน) และยังเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม 
รวมท้ังเปนอําเภอท่ีมีเศรษฐกิจและกําลังซ้ือของประชาชนในพื้นท่ีมีสูง โดยมีจํานวนประชากร 
121,033 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม, 2549) รายไดประชากรเฉล่ียตอหัวตอป 49,218 บาท 
(สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม, 2550) อาชีพหลัก คือเกษตรกรรม มีพืช
เศรษฐกิจสําคัญ คือ กระเทียม หอมแดง และสม เปนตน 
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ดังนั้น ทางผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหาง
เทสโก โลตัส ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ท้ังนี้ ผลของการศึกษายังสงผลใหหางเทสโก โลตัส 
หรือรานคาปลีกอ่ืนๆ ไดทราบถึงสินคาตราเฉพาะท่ีทางผูบริโภคนิยมซื้อ และทราบถึงพฤติกรรม
การซ้ือสินคาของผูบริโภค เพื่อท่ีทางหางเทสโก โลตัส  รานคาปลีกอ่ืนๆ หรือผูจัดจําหนายสินคา
ตรายี่หออ่ืนๆ ท่ีเปนตราสินคาระดับโลก ตราสินคาระดับประเทศ หรือตราสินคาระดับทองถ่ิน 
สามารถนําผลดังกลาวไปพัฒนาสินคา ปรับปรุง เพื่อสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิด
มูลคาท่ีแตกตางในดานของสินคาตราเฉพาะ และสินคาตรายี่หออ่ืนๆ ใหเปนท่ียอมรับของลูกคาได 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ใน
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ใน
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

2. สามารถใชเปนขอมูลเบ้ืองตนแกผูสนใจท่ัวไป และผูประกอบการสามารถนําขอมูล
ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดตอไป  
 
นิยามศัพท 

พฤติกรรมลูกคา หมายถึง การคนหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา เพื่อใหทราบ
ถึงลักษณะความตองการ และพฤติกรรมตลอดจนปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมลูกคา โดยจะ
สามารถตอบคําถาม 7 ประการ ไดแก ใครอยูในตลาดเปาหมาย ลูกคาซ้ืออะไร ทําไมลูกคาจึงซ้ือ 
ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ ลูกคาซ้ือเม่ือใด ลูกคาซ้ือท่ีไหน และลูกคาซ้ืออยางไร ในท่ีนี้
หมายถึงพฤติกรรมลูกคาท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

สินคาตราเฉพาะ (House Brand หรือ Private Brand) หมายถึง สินคาใหตราและ/
หรือเคร่ืองหมายตราของผูจัดจําหนายผลิตภัณฑ หรือคนกลางรายใดรายหนึ่งซ่ึงไมไดเปนผูผลิต
สินคานั้น ในท่ีนี้หมายถึงสินคาตราเฉพาะของหางไฮเปอรมารเก็ต เทสโก โลตัส ภายใตตรายี่หอ 
"เทสโก" "คุมคา" "สกิน วิสดอม" และ "ออล อะเบาท เฟซ" 



 4 

เทสโก โลตัส หมายถึง บริษัทรวมทุนระหวางหางเทสโก ของประเทศอังกฤษ และหาง
โลตัส ของประเทศไทย เม่ือรวมทุนกันแลวเรียกช่ือใหมวาหางเทสโก โลตัส ในท่ีนี่หมายถึง หาง
เทสโก โลตัส สาขาฝาง จังหวัดเชียงใหม ประเภทสาขาแบบไฮเปอรมารเก็ต  


