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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวี
โฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

Marketimg Mix Factors Affecting a Decision Making on Purchasing Kitchen Equipment 
Through TV Home Shopping Program of Cunsumers in Metropolitan Area 

 

สุนันทา   จงจิตร์ 1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยทางประชากรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

อุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวี โฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร 
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภค
กรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุระหว่าง30-39 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทฯเอกชน มีรายได้ระหว่าง
10,001-20,000 บาท  ส าหรับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ส่วนใหญ่สนใจซื้อเครื่องคั้นน้ าผักผลไม้แยก
กากผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง ราคาสินค้าที่เหมาะสมคือ 2,001-3,000 บาท เป็นราคาที่ผู้บริโภคพึงพอใจในการ
จ่ายซื้อสินค้า ทีวีไดเร็คเป็นรายการทีวีโฮมช้อปปิ้งที่ผู้บริโภคสนใจมากที่สุด  และโปรโมชั่นพิเศษซื้อ 1 แถม 
1ถือได้ว่าโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจผู้บริโภคมากท่ีสุด  และปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้
ความส าคัญในเรื่องของวัสดุของอุปกรณ์เครื่องครัวง่ายต่อการท าความสะอาดหลังใช้งาน สินค้ามีราคาถูก
กว่าท้องตลาดซึ่งเป็นส่วนส าคัญในด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายจะต้องเป็นช่องรายการที่จัด
จ าหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ และการโฆษณาสินค้าตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือการจดจ าของผู้ชมถือเป็นส่วน
ส าคัญที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริมการตลาด  
                                                                                                                                                                           
ค าส าคัญ : ทีวีโฮมช้อปปิ้ง, อุปกรณ์เครื่องครัว, ส่วนประสมทางการตลาด 

 

  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ 
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Abstract 
 This research aims to study the demographic factors which included age, sex, 
marital status, education, occupation, income per month affecting the decision to 
purchase kitchen equipment through TV Home Shopping Program. To study consumer 
buying behavior of consumers affecting the decision to purchase kitchen equipment 
through TV home shopping Program of consumer in Bangkok Metropolitan Area. To study 
the marketing mix factors which are product, price, distribution channel Program and 
marketing promotion affecting the decision to purchase kitchen equipment through TV 
home shopping Program of consumer in Bangkok Metropolitan Area.  
 Methodology is Quantitative Research. The questionnaires were used to collect 
data. The sample group used in this study  are consumers in Bangkok Metropolitan Area 
by determining the sample size by turning the table by way of Taro Yamane and the 
result was to collect data from 400 respondents and using a random residential livability 
will find a quota sample. 
 The results showed that Consumers decision to purchase kitchen equipment 
through TV home shopping Program most of the female, age between 30-39 years, 
education Bachelor’s Degree, private employees with incomes between 10,001-20,000 
baht.  For purchasing behavior of consumers. Most consumers are interested in buying a 
juicer kitchen extractor equipment  through TV home shopping Program. Price is 2,001-
3,000 baht is a reasonable price to pay for consumers satisfaction. TV Direct is television 
home shopping, consumers are very interested in buying kitchen equipment. And special 
promotions buy 1 get 1 free is a  promotion  that appeal the most to consumers. The 
marketing  mix factors regarding  product is  a focus on the material of kitchen equipment 
that  easy to clean after using. Goods are cheaper than the market price , which is an 
important part for price factor. Place factor, must  be a channels of distribution that are 
reliable  and advertising products 24 hours a day to achieve  audience awareness which is 
an  important to attract consumer ‘s  focus on the promotion. 
                                                                                                                                                                           
. 

Keywords : TV home shopping, kitchen equipment, The marketing  mix 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

โทรทัศน์ ถือได้ว่าเป็นสื่อดั้งเดิมที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีอิทธิพลมากที่สุด  โดยใน
ปัจจุบันอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ไทยเริ่มก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญสู่ยุคระบบทีวีดิจิตอลและจ านวน
ช่องที่เพ่ิมมากขึ้น ถือเป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการหลายๆธุรกิจที่ต้องการเพ่ิมช่องทางการตลาดให้
ครอบคลุมผู้บริโภค อย่างธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง (TV Home Shopping) ซึ่งเป็นการท าทีวีโดยไม่ต้องขาย
โฆษณา โดยการจัดเป็นรายการโทรทัศน์เพ่ือท าการตลาด ขายสินค้าผ่านทีวีตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือที่จะ
สามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง  

ส าหรับธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง การที่มีช่องรายการเพ่ิมขึ้นนับว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจโดยใช้สื่อ
โทรทัศน์เป็นช่องทางส าคัญในการท าการตลาดในการเสนอขายสินค้าและบริการ ประกอบกับกลุ่มบริโภค
ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 ยังนิยมรับชมช่องรายการโทรทัศน์(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557) ซึ่งเป็นการเพ่ิม
โอกาสให้ผู้บริโภคเปิดมาพบรายการโทรทัศน์ได้บ่อยขึ้น ธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง (TV Home Shopping) ยัง
จัดอยู่ใน 8 ธุรกิจดาวรุ่งในการตอนรับทีวีดิจิตอล ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ 6,000-10,000 ล้านบาท 
(webmaster marketeer, 2557) ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มในการเติบโตสูง ส่วนแบ่งการตลาดของ
ธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งในประเทศไทยรายใหญ่ คือ ทีวีไดเร็ค ครองส่วนแบ่ง 31% รองลงมาคือ โอช้อปปิ้ง 
12% และทรูซีเล็ค 9% , ทีวีดีช้อป 8%  ตามล าดับ (ประชาชาติธุรกิจ, 2557 ) จากส่วนแบ่งการตลาดท า
ให้ผู้ประกอบการแต่ละรายทั้งรายเดิมที่อยู่ในตลาดและรายใหม่ที่จะเข้ามา จ าเป็นที่จะต้องหากลยุทธ์ชู
จุดเด่นทางการตลาดและสร้างความแตกต่างจากธุรกิจทีวี โฮมช้อปปิ้งทั่วไป เพ่ือขยายตลาด และเจาะกลุ่ม
ลูกค้าให้มีความหลากหลายมากข้ึน 

สินค้าที่ขายผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งมีหลากหลายประเภทที่น ามาจ าหน่ายแข่งขันกัน อุปกรณ์
เครื่องครัว ซึ่งถือเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากที่สุด จัดอยู่ในสินค้า 5 อันดับที่ขายดี ซึ่ง
ก าลังแข่งขันกันรุนแรงในปัจจุบัน(สยามธุรกิจ, 2558) และอุปกรณ์เครื่องครัวถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีรูปแบบที่
ทันสมัยมาก อีกทั้งยังช่วยอ านวยความสะดวกในการท าครัวให้ง่ายขึ้น จึงเกิดเป็นที่มาของงานวิจัย ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวี โฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภค
กรุงเทพมหานครและสามารถน าข้อมูลที่ได้มานี้มาเป็นแนวคิดในการพัฒนา และปรับปรุงกลยุทธ์ทาง
การตลาดของธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และยังช่วยให้ธุรกิจฯได้รับประโยชน์ร่วมกัน
ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย   
1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยทางประชากร ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร 
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2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์
เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร 

3.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภค
กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตการวิจัย   
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ก าหนดขอบเขต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ โดยการเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขอบเขตงานวิจัยดังนี้ 
ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาท าวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

อุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภคกรุงเทพมหานครโดยศึกษาจากกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินค้าได้แก่ ด้านประชากรศาสตร์  พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือใช้

ประโยชน์ในการคาดการณ์ต่อไป 

ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ท าการศึกษาท าวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอก าหนดกลุ่มประชากรเป็นผู้บริโภคมีอายุ 20ปี

ขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มคนท างานมีรายได้ที่แน่นอนประชากรและก าหนดกลุ่มประชากรเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในเขต
เศรษฐกิจ ย่านการค้า ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งห้างร้านบริษัท และสถานที่ส าคัญมักจะตั้งอยู่ เป็นเขตที่
ผู้บริโภคมีก าลังซื้อสูง (BKK360, 2558 : ออนไลน์) ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่ชั้นในได้แก่ เขตดิน
แดง  เขตพญาไท  เขตบางซื่อ   เขตสาทร  เขตปทุมวัน  (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , 2557) 
จ านวนประชากรทั้งหมด 462,447 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอายุ 20ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่ม
คนท างาน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางตามวิธีของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (อ้าง
ถึงในประกายรัตน์  สุวรรณ และอมรวิทย์  วิเศษสงวน, 2555 :431) ที่จ านวนประชากร 462,447 คน ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% ค่าความคาดเคลื่อน +5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้การ
สุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ค้นหากลุ่มตัวอย่างแบบโควตา หรือการเลือกตัวอย่างโดยใช้สัดส่วน 
(Quota Sampling)  

ขอบเขตเวลา 
ผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคที่สนใจหรือมีความตั้งใจ

ซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งในกรุงเทพมหานคร ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน 
พฤศจิกายน 2557 – มกราคม 2558 
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สมมติฐานการวิจัย  
1.  ข้อมูลปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮม ช้อปปิ้งของผู้บริโภค
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

2.  ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์
เครื่องครัวผ่านทีวีโฮม ช้อปปิ้งของผู้บริโภคกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 3.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด กับการตัดสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร ไม่มี
ความสัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยได้แบ่งตัวแปรที่จะศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
      ตัวแปรอิสระ                                                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

-  เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้ต่อเดือน 

 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองครัวผ่านทีวี 

โฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 

-การรับรู้ถึงความต้องการ 

-การค้นหาข้อมูล 

-การประเมินทางเลือก 

-การตัดสินใจซื้อ 

 

พฤติกรรมการซ้ือผู้บริโภค 

- ชนิดอุปกรณ์เครื่องครัว 

- ราคาที่เหมาะสม 

- ช่องรายการที่ท่านสนใจ 

- โปรโมชั่นที่ท่านสนใจ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

-  ผลิตภัณฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา รวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบการวิจัย ดังนี้ 
พฤติกรรมผู้บริโภค 

 ธัชมน  ศรีแก่นจันทร์ (2544 : 71) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง กระบวนการหรือ
กิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือแสวงหา คัดเลือก การซื้อ การใช้ และการประเมินสินค้าและ
บริการทั้งหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตน ขณะที่ สิทธิ์  ธีรสรณ์ (2551 : 89) 
ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มคนเลือกใช้หรือก าจัดสินค้า 
บริการ ความคิด หรือประสบการณ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งพฤติกรรมนี้รวมถึงกิจกรรมและ
บทบาทที่หลากหลายจ านวนหนึ่งของผู้บริโภค ผู้บริโภคมีบทบาทที่หลากหลาย เช่น บทบาทการเป็นผู้ใช้ 
(User) ซึ่งจะค านึงถึงเรื่องคุณลักษณะของสินค้า เช่น ต้องการทราบว่าจะใช้ได้นานเท่าไร บทบาทการเป็นผู้
จ่ายเงิน (Payer) ซึ่งการจ่ายซื้อสินค้า และค านึงในเรื่องราคาและประเด็นทางการเงินอ่ืนๆ ค าโฆษณาที่ว่า 
“ใช้ก่อน จ่ายที่หลัง” ก็มุ่งไปที่ผู้บริโภคที่เป็นผู้จ่ายเงิน เพราะค ากล่าวนี้มุ่งตอบสนองความอ่อนไหวของ
ผู้บริโภคในเรื่องราคา บทบาทการเป็นผู้ซื้อ (Buyer) ซึ่งสนใจกับการด าเนินการซื้อสินค้า เช่น ตัดสินใจว่า
จะซื้อสินค้าท่ีใด ที่ร้านค้า ซื้อทางโทรศัพท์ หรือทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

นธกฤต  วันต๊ะเมล์ (2555: 119-125) กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ช่วยให้นักการ
ตลาดสามารถเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นอันจะน าไปสู่การวางแผนการสื่อสารทางการตลาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบัน นักวิชาการส่วนใหญ่ ได้แบ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้  

1) การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) 
2) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) 
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
ธนวรรณ  แสงสุวรรณ และคณะ (2545 : 17-22) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง

เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วยทุกสิ่งทุก
อย่างที่กิจการใช้เพ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังที่รู้จักกันว่า 4Ps อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ด าเนินธุรกิจขายตรงผ่านรายการโทรทัศน์ และผู้ที่สนใจธุรกิจประเภทนี้ 

ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดในการก าหนดกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.  ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ท าให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค เพ่ือน ามา

พัฒนาตลาดให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท าให้การบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. น าผลการวิจัยไปวางแผนการใช้เครื่องมือทางการตลาดในการส่งเสริมสินค้าในเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในตลาด 
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ท าการศึกษาท าวิจัยในครั้งนี้ คือผู้บริโภคท่ีมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มคนท างาน 

อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจ ย่านการค้า ของกรุงเทพมหานคร 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือผู้วิจัยจึงขอก าหนดกลุ่มประชากรเป็นผู้บริโภคที่สนใจหรือตั้งใจซื้อ

สินค้ามีอายุ 20 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มคนท างาน โดยใช้การสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ค้นหากลุ่ม
ตัวอย่างแบบโควตา หรือการเลือกตัวอย่างโดยใช้สัดส่วน (Quota Sampling)  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และน า

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้ T-Test ,ใช้ F-Test (One way ANOVAs) และค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson Correlation Coefficient 

ผลของการวิจัย 
จากการส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริโภค อายุ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 400 ตัวอย่าง สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้ 

1. ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค อายุ 20 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 71 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี รองลงมาคืออายุ  20-29 ปี อายุ 40-49 
ปี และอายุ 50-60 ปีขึ้นไป ตามล าดับ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  รองลงมาคือ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี การศึกษาระดับปวส.หรืออนุปริญญา และการศึกษาระดับมัธยมปลาย/
ปวช.หรือต่ ากว่าตามล าดับ อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทฯเอกชน รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  และอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/
ว่างงาน ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท รองลงมาคือรายได้ต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท  30,001-40,000 บาท  40,001-50,000 บาท  สูงกว่า 50,001 บาท และน้อยที่สุด
คือรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาทตามล าดับ 
 
 



 

 
6-68 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

2. ลักษณะพฤติกรรมการซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค อายุ 20 ปีขึ้นไปที่สนใจหรือตั้งใจ

ซื้อสินค้าผ่านทางทีวีโฮมช้อปปิ้ง พบว่าส่วนใหญ่มีความสนใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านรายการทีวีโฮมช้อ
ปปิ้งคือสินค้าเครื่องคั้นน้ าผักผลไม้แยกกาก รองลงมาคือสินค้าเครื่องท าน้ าธัญพืช  ชุดกระทะ หม้อนึ่งตุ๋น 
เครื่องท าไอศครีม ชุดมีดเซรามิก เครื่องท าไข่ม้วน และน้อยที่สุดคือ สินค้าชุดกล่องอาหาร ตามล าดับ 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะจ่ายเงินเพ่ือซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวที่ราคา2,001-3,000 บาท รองลงมา
คือราคา 1,000-2,000 บาท ราคา 3,001-4,000 บาท ราคาน้อยกว่า 1,000 บาท ราคา 4,001-5,000 
บาท และราคาที่ผู้บริโภคสนใจที่จะจ่ายเงินเพ่ือซื้อสินค้าน้อยสุดคือราคา5,000 บาทขึ้นไป ตามล าดับ   
รายการทีวีโฮมช้อปปิ้งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวคือ รายการทีวีไดเร็ค  รองลงมาคือ
รายการทรูซีเล็คท์ รายการโอช้อปปิ้ง รายการช้อปชาแนล  และรายการที่ผู้บริโภคสนใจซื้ออุปกรณ์
เครื่องครัวน้อยสุดคือรายการทีวีดีช้อป ตามล าดับ พร้อมทั้งโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่าน
ทีวีโฮมช้อปปิ้งส่วนใหญ่คือ โปรโมชั่นโปรโมชั่นพิเศษซื้อ 1 แถม 1 รองลงมาคือโปรโมชั่นรับประกันความพึง
พอใจ(ยินดีคืนเงิน)  โปรโมชั่นการจัดรายการสินค้า เช่นส่วนลดหรือการชิงโชค โปรโมชั่นมีการส่งสินค้าถึง
หน้าบ้านฟรีและการจัดโปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับบัตรเครดิต ตามล าดับ  

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อ
ปปิ้ง 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่อง วัสดุของอุปกรณ์เครื่องครัวง่ายต่อ
การท าความสะอาดหลังใช้งาน รองลงมาคือสินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค สินค้ามีฉลากระบุ
ชัดเจนถึงวิธีการใช้งานสินค้า สินค้ามีมาตรฐานรองรับ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ว่าเหมาะสมแก่การใช้งาน และสุดท้ายที่ผู้บริโภคสนใจคือ ชื่อเสียงของตราสินค้าเป็นที่น่าเชื่อถือ
แก่ผู้บริโภค ตามล าดับ  

ด้านราคาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจเพ่ือใช้ในการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวคือ 
สินค้ามีราคาถูกกว่าท้องตลาด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า มีป้ายแสดงราคาถูกต้อง
และชัดเจนและสุดท้ายที่ผู้บริโภคมองคือ ราคาเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของตราสินค้า ตามล าดับ  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคให้ความสนใจคือ ช่องรายการที่จัดจ าหน่ายมี
ความน่าเชื่อถือ รองลงมาคือการตกแต่งและการจัดเรียงสินค้า ณ จุดขายน่าสนใจ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้
ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถสั่งซื้อทาง call center/ websiteได้ ตามล าดับ  

ด้านการส่งเสริมการตลาดที่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภค ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่อง มีการคืนเงิน
หรือรับเปลี่ยนเมื่อสินค้ามีปัญหา รองลงมาคือ การโฆษณาสินค้าตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือการจดจ าของผู้ชม ใช้
ดาราที่เป็นที่นิยมมาเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค้า และมีการจัดรายการพิเศษ
ส่งเสริมการขาย เช่นการแจกของแถม, ให้ส่วนลด เป็นต้น ตามล าดับ  
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              4. การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง 
ด้านการรับรู้ถึงความต้องการพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาให้ความส าคัญใน

เรื่อง ท่านซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวตามกระแสนิยมการใช้สินค้าในสังคมเพ่ือให้ดูทันสมัย รองลงมาคือ ท่านซื้อ
เพราะน าไปแทนอุปกรณ์เครื่องครัวอันเก่าที่ช ารุด ท่านซื้อเพราะต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกสบายใน
การท าอาหาร และสุดท้ายที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญคือ ท่านซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวเพ่ือน าไปใช้ภายใน
ครอบครัว ตามล าดับ  

ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว 
โดยการรับชมช่องรายการขายสินค้าจากโทรทัศน์ ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้สินค้า รองลงมาคือ ศึกษา
จากบทความจากผู้ทดลองใช้สินค้าจากอินเตอร์เน็ต และสุดท้ายที่ผู้บริโภคสอบถามข้อมูลจากสมาชิกใน
ครอบครัว/เพื่อน/คนรู้จัก ผู้ที่เคยใช้สินค้า หรือเพ่ือขอค าแนะน า ตามล าดับ  

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคให้ความส าคัญในการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์
เครื่องครัวด้านนี้โดยการเปรียบเทียบตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือมีเครื่องหมายรับประกันคุณภาพ และ
ไตร่ตรองเรื่องการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการไปซื้อสินค้าเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และสุดท้ายคือเปรียบเทียบราคาสินค้าถูกกว่าห้างสรรพสินค้า ตามล าดับ  

ด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่อง ช่วงโปรโมชั่นพิเศษลดราคาสินค้า 
รองลงมาคือ ตราสินค้าเป็นที่รู้จัก/มีภาพลักษณ์ที่ดีและการรับประกันสินค้า และราคาสินค้าเหมาะสมกับ
คุณภาพ ตามล าดับ  

 

              5. ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง                
 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งแตกต่างกัน 
             เพศ พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีระดับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งไม่
แตกต่างกัน 
      อายุ พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง ไม่
แตกต่างกัน  
          ระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่าน
ทีวีโฮมช้อปปิ้งไม่แตกต่างกัน 
           อาชีพ พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง ถ้า
มองภาพรวมการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งไม่แตกต่างกัน             
 รายได้ต่อเดือน พบว่ารายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่าน
ทีวีโฮมช้อปปิ้ง ไม่แตกต่างกัน 

สมมุติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินซื้ออุปกรณ์
เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งแตกต่างกัน 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

            อุปกรณ์เครื่องครัวที่ท่านสนใจซื้อผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง อุปกรณ์เครื่องครัวที่ท่านสนใจซื้อผ่านทีวี
โฮมช้อปปิ้งที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวไม่แตกต่างกัน 
           ราคาสินค้าที่เหมาะสมที่ท่านต้องการจ่ายเพ่ือซื้อสินค้า พบว่าราคาสินค้าที่เหมาะสมที่ท่าน
ต้องการจ่าย ที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งไม่
แตกต่างกัน  
           รายทีวีโฮมช้อปปิ้งใดท่ีท่านสนใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว พบว่ารายทีวีโฮมช้อปปิ้งใดที่ท่านสนใจซื้อ
อุปกรณ์เครื่องครัวแตกต่างกัน การตัดสินซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวไมแ่ตกต่างกัน  
          โปรโมชั่นที่ดึงดูดใจ พบว่าโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินซื้อ
อุปกรณ์เครื่องครัวไมแ่ตกต่างกัน  
            สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินซื้ออุปกรณ์
เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง  
         ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าด้านผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งมี
ความสัมพันธ์กัน  
 ด้านราคา พบว่าด้านราคากับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง มีความสัมพันธ์
กัน   
           ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์
เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งมีความสัมพันธ์  
          ด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่าด้านการส่งเสริมการตลาดกับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว
ผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งมีความสัมพันธ์กัน  

 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์

เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
น ามาอภิปลายผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิจัยปัจจัยทางประชากร อาจกล่าวได้ว่า เพศหญิงให้ความสนใจหรือตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน
ทางทีวีโฮมช้อปปิ้ง มากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับจรรยารักษ์  อินทรประเสริฐ (2550) ได้ท าการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา:  บริษัท ทีวีไดเร็ค จ ากัดส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มช่วงอายุของวัยผู้ใหญ่ มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทฯเอกชนมากที่สุด และรายได้ต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท    
 2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีความสนใจซื้อเครื่องคั้นน้ า
ผักผลไม้แยกกาก รองลงมาคือสินค้าเครื่องท าน้ าธัญพืช เพราะปัจจุบันพฤติกรรมการรักษาสุขภาพก าลัง
เป็นที่นิยม  ซึ่งใกล้เคียงกับผลส ารวจของ SCB BANK ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (2556) พบว่ากลุ่ม
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (health and wellness) ที่แนวโน้มตลาดยังคงสดใส จากกระแส
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การตื่นตัวในเรื่องการดูแลรักษา ผู้บริโภคส่วนใหญ่พึงพอใจที่จะจ่ายเงินเพ่ือซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวที่ราคา 
2,001-3,000 บาท ซึ่งขัดแย้งกับจรรยารักษ์  อินทรประเสริฐ (2550) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา:  บริษัท ทีวีได
เร็ค จ ากัด พบว่าราคา 3,001-5,000 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมกับการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ส่วน
รายการทีวีโฮมช้อปปิ้งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจคือ รายการทีวีไดเร็ค  รองลงมาคือรายการทรูซีเล็คท์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) (2557) ได้จัดอันดับส่วนแบ่งตลาดทีวีโฮมช้อปปิ้งใน
ประเทศไทย โปรโมชั่นที่ดึงดูดใจผู้บริโภคคือ โปรโมชั่นโปรโมชั่นพิเศษซื้อ 1 แถม 1 รองลงมาคือโปรโมชั่น
รับประกันความพึงพอใจ(ยินดีคืนเงิน)  สอดคล้องกับทฤษฏีของ ปิยฉัตร  ล้อมชวการ (2554)ถือได้ว่าเป็น
การตลาดที่มุ่งหวังให้เกิดการตอบสนองทันที มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และจูงใจลูกค้ามุ่งหวังเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ  
 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
ในเรื่อง วัสดุของอุปกรณ์เครื่องครัวง่ายต่อการท าความสะอาดหลังใช้งาน รองลงมาคือสินค้ามีคุณภาพและ
ปลอดภัยกับผู้บริโภค สอดคล้องกับภาวิณี  กาญจนาภา (2554 : 13-14) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคก่อนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า จะค านึงถึงประโยชน์การใช้งานสินค้าเป็นอันดับแรก แล้วจึงมองละเอียดลงไปที่ 
รูปลักษณ์ความสวยงาม ความทันสมัยของตัวสินค้า ความสะดวกสบายในการใช้งาน ความคงทนของสินค้า 
เพ่ือมาใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า ด้านราคา พบว่าสินค้ามีราคาถูกกว่าท้องตลาด รองลงมาคือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า สอดคล้องกับ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคให้
ความสนใจคือ ช่องรายการที่จัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ รองลงมาคือการตกแต่งและการจัดเรียงสินค้า ณ 
จุดขายน่าสนใจ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถสั่งซื้อทาง call center/ websiteได้ 
สอดคล้องกับศูนย์วิจัยของกสิกรไทย (2557) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการท าการตลาดผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งไว้ว่า 
การสร้างความเชื่อม่ันในการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางโทรทัศน์ถือเป็นสิ่งส าคัญ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่อง มีการคืนเงินหรือรับเปลี่ยนเมื่อสินค้ามีปัญหา 
รองลงมาคือ การโฆษณาสินค้าตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือการจดจ าของผู้ชม ใช้ดาราที่เป็นที่นิยมมาเป็น  พรีเซ็น
เตอร์สินค้าเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค้า และมีการจัดรายการพิเศษส่งเสริมการขาย เช่นการแจกของ
แถม, ให้ส่วนลด เป็นต้น ซึ่งขัดแย้งกับจรรยารักษ์  อินทรประเสริฐ (2550) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา:  
บริษัท ทีวีไดเร็ค จ ากัด ซึ่งให้ความส าคัญกับการให้ส่วนลดเงินสด และการรับประกันความพึงพอใจ(คืน
ผลิตภัณฑ์ได้ภายใน30 วัน)  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากที่สุดในเรื่อง วัสดุของอุปกรณ์
เครื่องครัวง่ายต่อการท าความสะอาดหลังใช้งาน รองลงมาคือสินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค 
เพราะอุปกรณ์เครื่องครัวเป็นเครื่องมือที่ผู้บริโภคใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจ าวัน และมีผลต่อสุขภาพ
ผู้ใช้ ผู้ประกอบจึงควรให้ความส าคัญ  ซึ่งผู้ประกอบการอาจใช้การสาธิตผลิตภัณฑ์ (Product 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

Demonstration) เข้ามาใช้ในการท าการตลาด ซึ่งเป็นเทคนิคที่สร้างแรงจูงใจ โชว์ว่าผลิตภัณฑ์ที่ก าลัง
เสนอขายอยู่นั้นมีความโดดเด่นอย่างไร นอกจากนี้การสาธิตยังเป็นการช่วยเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขาย
นั้นดูน่าเชื่อถือมากขึ้น เพราะผู้บริโภคเม่ือได้เห็นการสาธิตจากตัวอย่างจริง 
 2. ด้านราคาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่อง สินค้ามีราคาถูกกว่าท้องตลาด ซึ่ง
ผู้ประกอบการควรปรับกลยุทธ์โดยการชูจุดเด่นด้านราคาให้สินค้าที่ขายผ่านรายการถูกกว่าท้องตลาด 
เพ่ือให้ลูกค้ารายได้ 10,000-20,000 บาท มีก าลังซื้อสินค้าได้ และราคาที่ลูกค้าพึงพอใจควรอยู่ระหว่าง 

3,000-5,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ผู้บริโภคพึงพอใจที่จะจ่าย เพ่ือที่จะตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย   
 3.  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคให้ความสนใจคือ ช่องรายการที่จัด
จ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ ควรมีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบดูแลและออกใบรับรองการประกอบกิจการเพ่ือ
สร้างความมั่นใจในการซื้อสินค้าของลูกค้า ในด้านมาตรฐานการบริการ และคุณภาพของสินค้า รองลงมา
คือการตกแต่งและการจัดเรียงสินค้า ณ จุดขายให้น่าสนใจ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ
สามารถสั่งซื้อทาง call center/ websiteได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องก าหนดกล
ยุทธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
 4.  ด้านการส่งเสริมการตลาดที่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่อง มีการคืน
เงินหรือรับเปลี่ยนเมื่อสินค้ามีปัญหา เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการต่อผู้บริโภค สินค้ามีปัญหา
หลังจากซื้อสินค้าไปใช้บริษัทยินดีรับผิดชอบซึ่งอาจจะมีระยะเวลาในการรับประกันสินค้าระบุให้ชัดเจน  
รองลงมาคือ การโฆษณาสินค้าตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือการจดจ าของผู้ชม ใช้ดาราที่เป็นที่นิยมมาเป็นพรีเซ็น
เตอร์สินค้าเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค้า และมีการจัดรายการพิเศษส่งเสริมการขาย เช่นการแจกของแถม
, ให้ส่วนลด เป็นต้น ถือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ชมรายการที่ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ชัดเจนจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

อุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งเท่านั้น ดังนั้นสินค้าที่ท าการศึกษาอาจจะเป็นประเภทสินค้าบางส่วน
ในทีวีโฮมช้อปปิ้ง ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป อาจจะท าการวิจัยสินค้าประเภทอ่ืนๆในทีวีโฮมช้อปปิ้งซึ่งมี
ความหลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลประเภทสินค้ามากขึ้น เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2.  การวิจัยมุ่งเน้นไปยังผู้บริโภคที่ซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง ซึ่งการวิจัยครั้งต่อไป 
อาจขยายไปยัง สื่อสังคมออนไลน์อ่ืนๆ อาทิ เช่น หน้าเว็บเพทหลักของทีวีโฮมช้อปปิ้ง , Facebook, 
Twitter เป็นต้น 

3.  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากด้านผู้บริโภคคือผู้ซื้อสินค้า ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป อาจ
ศึกษาจากผู้ประกอบการ คือผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง ในด้านกระบวนการและกลยุทธ์การตลาด
ให้เจาะลึกมากขึ้นโดยอาจจะท าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ อันจะสามารถเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจ
ประกอบธุรกิจในด้านนี้ได้มากยิ่งข้ึน 
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