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หลักการและเหตุผล 

ธุรกิจคาปลีกในปจจุบันมีการแขงขันกันอยางรุนแรง เพื่อแยงชิงผลกําไรที่สูงท่ีสุด
ใหกับธุรกิจของตนเอง ดังนั้น จึงมีการนํากลยุทธตางๆ มาใชไมวาจะเปน การลด แลก แจก แถม
สินคา การขยายสาขาเขาไปในแหลงชุมชน แลวยังมีกลยุทธสินคาตราเฉพาะ (House Brand, Private 
Labels, Store Brands, Retailer Brands) ท่ีธุรกิจคาปลีกนํามาใชชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน 
เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางท่ัวถึง  

สินคาตราเฉพาะ (House Brand) คือ สินคาท่ีใชช่ือรานคาปลีกหรือสรางตราข้ึนมาเอง 
โดยใชกลยุทธดานราคาท่ีถูกกวาสินคาปกติ ถึง 20-30% โดยจะเนนสินคาอุปโภค บริโภค ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน อาทิเชน แชมพู ครีมอาบน้ํา ยาสีฟน น้ําปลา ขาวสาร กระดาษชําระ เปนตน ตอมา
คอยๆขยายตัวเพิ่มข้ึน มาทําผลิตภัณฑประเภท สกินแคร เคร่ืองสําอาง เส้ือผา อาหาร เคร่ืองดื่ม 
ดังนั้น ธุรกิจดังกลาวจึงพยายามแสวงหากลยุทธตางๆ เพื่อสรางความไดเปรียบทางการตลาด และ
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด 

รานคาปลีกขนาดใหญในรูปแบบรานคาสมัยใหมท่ีมีสาขาอยูท่ีจังหวัดเชียงใหม มี
จํานวนหลายแหงดวยกัน อาทิเชน เทสโก โลตัส  คารฟูร  บ๊ิกซี เปนตน โดยรานคาปลีกขนาดใหญ
รูปแบบรานคาสมัยใหมท่ีไดรับความนิยมและนาเช่ือถือท่ีสุดอันดับท่ี 1ในป 2006 (ธีรพงษ        
รักษธนานนท, วลัยพร  สดสวาง และฐิติทิพย  นิยมรัตนกิจ, 2007: 162) ในจังหวัดเชียงใหม มี
รานคาปลีก เทสโกโลตัส ประเภทสาขาแบบไฮเปอรมาเก็ต อยู 2 แหง ไดแกสาขากาดคําเท่ียง และ
สาขาหางดง โดยในพื้นท่ีดังกลาวมีรานคาปลีกขนาดใหญท่ีเปนคูแขงของทางเทสโก โลตัส นั่นคือ 
คารฟูร ต้ังอยูใกลกับเทสโก โลตัส สาขาคําเท่ียง และบ๊ิกซี ต้ังอยูใกลกับเทสโก โลตัสสาขาหางดง 
ท้ังนี้ เทสโก โลตัสเปนรานคาปลีกท่ีมีศักยภาพการเติบโตสูงสุด ซ่ึงไดมีการดําเนินธุรกิจท่ีนํามา
ประยุกตใหเหมาะสมกับวิถีสังคมทองถ่ินท่ีเขาไปต้ังรานคา ท้ังนี้ ไดมีการผลิตสินคาภายใตแบรนด
ของตนเอง และนับไดวามีสินคาตราเฉพาะครอบคลุมประเภทท้ังหมดกวา 2,500 รายการ ภายใต
ตรา "เทสโก" "คุมคา" "สกิน วิสดอม" (ผลิตภัณฑกลุมถนอมผิว) และแบรนดใหม "ออล อะเบาท 
เฟซ" (ผลิตภัณฑกลุมเครื่องสําอาง) (TESCO Lotus, 2550: ออนไลน) สามารถสรางยอดขายท่ี
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจาก 9 - 10% ในป 2548 และเพิ่มเปน 13% หรือคิดเปนยอดขายมากกวา 10,000 
ลานบาท ในป 2549 ซ่ึงทางเทสโก โลตัสมีแผนเพิ่มปริมาณสินคาตราเฉพาะอยางตอเนื่อง 600 - 700 
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รายการตอป (เฮาสแบรนด เทสโก โลตัส โออีเอ็มไทย สูรีเทลโลก, 2549 : ออนไลน) และ
ดําเนินการขยายสาขาอยางตอเนื่อง  

ปจจุบันสินคาเฮาแบรนด ของรานคาปลีกขนาดใหญหลายแหง มีปริมาณเพิ่มข้ึนท้ังใน
ดานของชนิดสินคา และยอดขาย ชวง1 - 2 ปท่ีผานมา มีการขยายตัวเฉล่ีย ปละ15 - 20% (เฮาส        
แบรนดอาวุธราย ถลมสินคาแบรนดไทย, 2550 : ออนไลน) ในตราสินคาของ เทสโก จะราคาถูก
กวาตราสินคาปกติ ถึง10 - 15% และตราสินคา คุมคา ถูกกวา 20 - 30% นอกจากนี้ ยังมีตราสินคาท่ี
มีช่ือวา สกินวิสดอม เปนผลิตภัณฑสกินแคร และตราสินคานองใหม คือ ออล อะเบาท เฟซ เปน
กลุมเครื่องสําอาง ขณะท่ีบ๊ิกซี มีตราสินคา ลีดเดอรไพรส เฟรสไพร ในกลุมสินคาอุปโภค บริโภค 
สวนกลุมเส้ือผาใชตรา ซีโซน กลุมเครื่องนอน ใชตราคันทร่ีเฮาส เปนตน ดานคารฟูร มีสินคา     
คารฟูร กับ นัมเบอรวัน มูลคาตลาดสินคาประเภทเฮาสแบรนดในปจจุบัน มีประมาณ 3,000 - 4,000
ลานบาท โดยกลุมสินคาอาหาร และสินคาอุปโภคบริโภค จะเปนกลุมท่ีมีการเติบโตสูงสุดประมาณ   
15 - 20% ปจจัยหลักท่ีทําใหสินคาปลีกขนาดใหญสามารถทําราคาไดตํ่ากวาสินคาตราปกติ 
เนื่องจากไมมีตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ อีกยังใชวิธีจางโรงงานขนาดเล็กผลิตสินคาสงใหใน
สวนของโรงงานจะมองวาเปนการเพ่ิมรายไดสวนหนึ่ง (เฮาสแบรนดอาวุธราย ถลมสินคาแบรนด
ไทย, 2550 : ออนไลน) ทําใหธุรกิจประเภทคาปลีกมีการตื่นตัวเพื่อลดตนทุน และสามารถอยูรอด
กับสภาวะการณแขงขันปจจุบัน เทสโก โลตัส ขยายสาขาซ่ึงมีถึง 4 รูปแบบดวยกัน คือ เทสโก 
โลตัส ประเภทไฮเปอรมารเก็ต  เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส  เทสโก โลตัส ประเภทคุมคา และตลาด 
เทสโก โลตัส โดยทุกรูปแบบของเทสโก โลตัส ท่ีกระจายไปท่ัวนี้มีการนําเอาสินคาตราเฉพาะของ
ตนเองแทรกเขาไปอยูในทุกพื้นท่ีเพราะสินคาตราเฉพาะไมเพียงแตจะเพิ่มยอดขาย และรายได
เทานั้น ยังสงผลถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคาของลูกคาในทองถ่ินท่ีขยายสาขาเขาไปดวย 

ดังนั้น ทางผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหาง
เทสโก โลตัส ในอําเภอเมืองเชียงใหม จากจํานวนประชากรของจังหวัดเชียงใหม 1,650,000 คน 
และอําเภอเมือง เปนอําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด (สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม, 2549) ท้ังนี้ผล
ของการศึกษายังสงผลใหทางผูประกอบการไดทราบถึงสินคาตราเฉพาะท่ีทางลูกคานิยมซ้ือ เพื่อท่ี
ทางผูประกอบการสามารถนําผลดังกลาวไปพัฒนาสินคา ปรับปรุง เพื่อสรางความแตกตางใหกับ
ผลิตภัณฑ ใหเกิดมูลคาท่ีแตกตางในดานของสินคาตราเฉพาะท่ีไมสามารถเปนท่ียอมรับไดของ
ลูกคา 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในอําเภอ

เมืองเชียงใหม 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมลูกคาในการซื้อสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 

ในอําเภอเมืองเชียงใหม 
2. สามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนแกผูสนใจทั่วไป และเพื่อใหผูประกอบการ

สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางวางแผนดานการพัฒนาสินคา และดานการตลาด  
 
นิยามศัพท 

พฤติกรรมลูกคา หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะ
ความตองการ และพฤติกรรมตลอดจนปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค โดยจะ
สามารถตอบคําถาม 7 ประการ ไดแก ใครอยูในตลาดเปาหมาย ผูบริโภคซ้ืออะไร ทําไมผูบริโภคจึง
ซ้ือ ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน และผูบริโภคซ้ือ
อยางไร ในท่ีนี้หมายถึงพฤติกรรมผูบริโภคที่ซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส อําเภอเมือง
เชียงใหม 

สินคาตราเฉพาะ (House Brand หรือ Private Brand) หมายถึง สินคาท่ีมีตราหรือ
เคร่ืองหมายการคาเฉพาะของผูจัดจําหนายผลิตภัณฑ หรือคนกลางรายใดรายหนึ่งซ่ึงไมไดเปน
ผูผลิตสินคานั้น ในท่ีนี้จะศึกษาสินคาตราเฉพาะของหางไฮเปอรมารเก็ตเทสโกโลตัส ภายใตตรา
ยี่หอ เทสโก คุมคา สกิน วิสดอม และ ออล อะ เบาท เฟซ  

เทสโก โลตัส หมายถึง บริษัทรวมทุนระหวางหางเทสโก ของประเทศอังกฤษ และหาง
โลตัส ของประเทศไทย เม่ือรวมทุนกันแลวเรียกช่ือใหมวาหางเทสโก โลตัส ในท่ีนี่หมายถึง หาง
เทสโก โลตัส ในอําเภอเมืองเชียงใหม ประเภทสาขาแบบไฮเปอรมาเก็ต มีอยู 2 แหง คือสาขา      
กาดคําเท่ียง และสาขาหางดง  


