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บทคดัย่อ  
การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งติดรถยนต ์รุ่น 

Protection Cam กรณีศึกษาบริษทั ทีวดีี ชอ้ปป้ิง โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ลูกคา้ใน
องคก์รท่ีไดมี้การซ้ือกลอ้งติดรถยนตท่ี์เคยซ้ือขายเป็นจ านวน 350 คน โดยใชแ้บบสอบถามจาก
Telesale ของบริษทัเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทางสถิติ สถิติท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint 
Analysis)  ผลการศึกษาพบวา่ คุณลกัษณะส าคญัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจเลือก
ซ้ือกลอ้งติดรถยนต ์รุ่น Protection Cam กรณีศึกษาบริษทั ทีวดีี ชอ้ปป้ิง มากท่ีสุด คือดา้น ราคา 
รองลงมาดา้นการรับประกนั ดา้นโปรโมชัน่และค่าขนส่งตามล าดบั 
 
ค าส าคญั : การตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งติดรถยนต ์รุ่น Protection Cam, คุณลกัษณะ 
 

บทน า 
 

นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ท่ีการน าเสนอขอ้มูลและสาธิตการขายสินคา้และบริการผ่าน
หน้าจอโทรทัศน์ หรือท่ีเรียกว่า โฮม ช้อปป้ิง ทีวี ได้เข้าสู่ตลาดในประเทศไทย ปัจจุบัน
ผูป้ระกอบการไทยและต่างประเทศต่างเร่ิมเขา้มาลงทุนในธุรกิจโฮม ชอ้ปป้ิง ทีวี โดยพบว่ายงัมี
ผูแ้ข่งขนัในตลาดไม่มากนกั เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัในตลาดคา้ปลีกใหญ่ อุตสาหกรรมโฮม ชอ้ป
ป้ิง  ทีวี ยงัคงสภาพเป็นตลาดผูแ้ข่งขนันอ้ยราย ซ่ึงมีผูป้ระกอบการอยู่ประมาณ 16 บริษทั และ



เม่ือดูสัดส่วนทางการตลาดจะเห็นไดว้า่บริษทั ทีวไีดเร็ค จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดมากท่ีสุด 

บริษทั ทีวีดี ชอปป้ิง จ  ากดั หรือ “ทีวดีีโมโม่” ผูด้  าเนินธุรกิจขายสินคา้ผ่านรายการทีว ี24 
ชัว่โมง และ E-commerce เกิดข้ึนจากการร่วมทุนระหวา่ง 
บริษทั ทีวี ไดเร็ค จ  ากดั (มหาชน) กบับริษทั โมโม่ดอทคอม อินคอร์ปอร์เรชั่น จ  ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัจดทะเบียนจากไตห้วนั และเป็นผูน้  าอนัดบั 1 ในการด าเนินธุรกิจการตลาดแบบตรง โดย
ขายสินคา้ผ่านส่ือต่างๆ เช่น TV Home Shopping, E-commerce และ Catalogue ทั้งในไตห้วนั 
จีน และไทย โดยเร่ิมเขา้มาด าเนินกิจการในประเทศไทยตั้งแต่ปี  พ.ศ.2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 
345 ลา้นบาท 

             จากขอ้มูลทั้งหมด ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งติด
รถยนต ์รุ่น Protection Cam กรณีศึกษาบริษทั ทีวดีี ชอ้ปป้ิง เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
ผูป้ระกอบการ ในการน าผลวจิยัไปใชใ้นการปรับปรุงรูปแบบ กลยทุธ์ หรือวธีิด าเนินงาน ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งติดรถยนต ์รุ่น Protection Cam  

ค าถามการวจิยั 

 
 ท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งติดรถยนตรุ่์น Protection Cam อยา่งไร 
 

 ขอบเขตของการวจิยั 

 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : ศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งติดรถยนต ์รุ่น Protection Cam 

กรณีศึกษา บริษทั ทีวดีี ชอ้ปป้ิง จ  ากดั 
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา : ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา เดือนตุลาคม 2562 – เดือน

ธนัวาคม 2562  



3. ขอบเขตดา้นประชากร : ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ กลุ่มลุกคา้ท่ีเคยซ้ือกลอ้งติดรถยนต ์ รุ่น Protection Cam ของบริษทั ทีวีดี ชอ้ปป้ิง จ  ากดั  
เป็นจ านวน 350 คน  
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ  การตัดสินใจ (Decision Making)
หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึง
ผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือก
สินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ี
ส าคญัและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46) ขั้นตอนการตดัสินใจ 
(Buying Decision Process) เป็นล าดับขั้ นตอนในการตัดสินใจของผู ้บริโภคโดยมีล าดับ
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
งานวจิัยในประเทศ 
 

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นจงัหวดันนทบุรี  มีผูว้จิยัดงัน้ี กรชนก ดิษฐ
เลก็ (2560) ศึกษาเร่ือง ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินคา้ และแรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องคนในจงัหวดันนทบุรีกลุ่ม ตวัอยา่งคือ 
ประชากรท่ีสนใจรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นจงัหวดันนทบุรี ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป เน่ืองจาก
เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถท าใบอนุญาตขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ด ้

 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั มีขั้นตอนการสุ่มดงัน้ี 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มลูกคา้ของบริษทั ทีวดีี ชอ้ปป้ิง จ  ากดั ซึงไม่ทราบจ านวน
ท่ีแน่นอน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเหมาะสมในการศึกษา โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์
องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) จากการศึกษาของ Hair e al พบวา่กลุ่มตวัอยา่งควรมี
ขนาดอยา่งนอ้ย 200 ตวัอยา่ง หรือ อยา่งนอ้ยท่ีสุด คือ 50 ตวัอยา่ง ส าหรับกลุ่มประชากรท่ีมี
ขนาดเลก็ (Hair et al ,2006) 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยั สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดจ้  านวน 350 ตวัอยา่ง ซ่ึงมีจ  านวน
เพียงพอ และมากกวา่ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ี Hair et al แนะน า ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยั ไดมี้การ
ก าหนด คุณลกัษณะ(Attributes) และ ระดบัของกลุ่มลกัษณะ(Level) จากการสัมภาษณ์กลุ่มลูกคา้
และส ารวจขอ้มูลจากฝ่ายขาย Telesale  จนไดชุ้ดคุณลกัษณะ (Card) ออกมาทั้งหมด 20 ชุด 
แบ่งเป็นชุดคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม 16 ชุด และHold out 4 ชุด หลกัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าท า
การทดสอบ Pre-Test กบักลุ่มตวัอยา่ง และปรับปรุงขอ้มูลและท าการทดสอบ Pilot – Test แลว้
จึงน ามาออกแบบแบบสอบถาม แบบสอบถามมี 2 ส่วนคือส่วนท่ี 1. เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นแบบส ารวจรายการ (checklist) 



2. ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเป็นขอ้มูลชุดคุณลกัษณะ(Attributes) และ ระดบัของกลุ่ม
ลกัษณะ(Level) ของคุณลกัษณะประกอบไปดว้ย ดา้นราคา ดา้นการรับประกนั ดา้นค่าจดัส่ง
สินคา้ ดา้นโปรโมชัน่ 
 
 
 
 
 

ผลการวจิยั 
 

 จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งหมด 350 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของลูกคา้ผูท่ี้
ตอบแบบสอบถามทั้งหมดโดยส่วนมากเป็นผูช้ายร้อยละ 60.86 ของลูกคา้ผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดซ่ึงมีช่วงอาย ุ31-40 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 36.00 ของลูกคา้ผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดและการศึกษาท่ีมากท่ีสุดคือระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.86 ของลูกคา้ผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด และอาชีพท่ีมากท่ีสุดคือพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 54.00 ของ
ลูกคา้ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด และรายไดข้องลูกคา้มากท่ีสุดคือ 20,001 – 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 35.71 ของลูกคา้ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด และความถ่ีในการซ้ือต่อเดือนมากท่ีสุด
คือ 2 คร้ังต่อ 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 39.14 ของลูกคา้ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม Conjoint Analysis ของคุณลกัษณะดา้นราคา ดา้นการ
รับประกนั ดา้นค่าจดัส่งสินคา้ ดา้นโปรโมชัน่ สรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี1 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลองความชอบ (Perference) ต่อคุณลกัษณะ 

 
คุณลกัษณะ (Attributes) ร้อยละความส าคญั 
ราคา 38.228 
รับประกนั 27.542 
ค่าจดัส่ง 10.331 
โปรโมชัน่ 23.899 



 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล จากวธีิการ Conjoint Analysis พบวา่ คุณลกัษณะท่ีกลุ่มลูกคา้ให้

ค่าความส าคญัมากท่ีสุดคือ ดา้นราคา ดว้ยค่าความส าคญัคิดเป็นร้อยละ 38.228 เม่ือเทียบกบั
คุณลกัษณะอ่ืนรองลงมา คือ ดา้นการรับประกนัดว้ยค่าความส าคญัคิดเป็นร้อยละ 27.542 ดา้น
โปรโมชัน่ดว้ยค่าความส าคญัคิดเป็นร้อยละ 23.899 และดา้นค่าจดัส่งดว้ยค่าความส าคญัคิดเป็น
ร้อยละ 10.331 ตามล าดบั 

 
 
ตารางท่ี2 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลองความชอบ (Perference) ต่อคุณลกัษณะ 
 

คุณลกัษณะ 
(Attributes) 

ระดบัคุณลกัษณะ 
(Levels of Attributes) 

ระดบัความพึงพอใจ 
(Utility) 

ค่าความคลาดเคล่ือน 
(Standard Error) 

ราคา  990 บาท 1.222 .308 
1,290 บาท 1.211 .361 
1,490 บาท -2.432 .361 

รับประกนั ไม่มีรับประกนั -1.664 .308 
รับประกนั 6 เดือน 0.696 .361 
รับประกนั 1 ปี  0.968 .361 

ค่าจดัส่ง ฟรีค่าจดัส่ง 0.494 .231 
มีค่าจดัส่ง 200 บาท -4.94 .231 

โปรโมชัน่ ไม่มีของแถม -1.243 .400 
Memory gard  16 gb 1.041 .400 
ชุด emergency 0.675 .400 
หลวงปู่ทวด -.473 .400 

ค่าคงท่ี 5.173 .255 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จากวิธีการ Conjoint Analysis พบว่า คุณ(1) คุณลกัษณะดา้นราคา 
แบ่งเป็นระดับของคุณลักษณะดังน้ี 990 บาท, 1,290 บาท, 1,490 บาท  (2) คุณลักษณะด้านการ



รับประกนั แบ่งออกเป็นระดบัคุณลกัษณะดงัน้ี ไม่มีรับประกนั, รับประกนั 6 เดือน, รับประกนั 1 ปี 
(3) คุณลกัษณะค่าจดัส่งแบ่งออกเป็นระดบัคุณลกัษณะดงัน้ี ฟรีค่าจดัส่ง, มีค่าจดัส่ง 200 บาท (4) 
คุณลกัษณะโปรโมชัน่แบ่งออกเป็นระดบัคุณลกัษณะดงัน้ี ไม่มีของแถม, Memory gard  16 gb, ชุด 
emergency, หลวงปู่ทวด จากคุณลกัษณะทั้งหมด 4 คุณลกัษณะสามารถสรุปไดด้งัน้ี ระดบัความพึง
พอใจต่อคุณลกัษณะดา้นราคา พบว่ากลุ่มลูกคา้มีความชอบต่อคุณลกัษณะดา้นราคาท่ีระดบัราคา 
990 บาทมากท่ีสุด โดยระดบัความพึงพอใจของลูกคา้จะเพิ่มข้ึนเท่ากบั 1.222 หน่วย ระดบัความ
พึงพอใจต่อคุณลกัษณะดา้นการรับประกนั พบว่ากลุ่มลูกคา้มีความชอบต่อคุณลกัษณะดา้นการ
รับประกนั 1 ปีมากท่ีสุด  โดยระดบัความพึงพอใจของลูกคา้จะเพิ่มข้ึนเท่ากบั 0.968 หน่วย ระดบั
ความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะด้านค่าจดัส่ง พบว่ากลุ่มลูกคา้มีความชอบต่อคุณลกัษณะฟรีค่า
จดัส่ง โดยระดบัความพึงพอใจของลูกคา้มากท่ีสุดเท่ากบั 0.494 หน่วย และระดบัความพึงพอใจ
ต่อคุณลักษณะด้านโปรโมชั่น  พบว่ากลุ่มลูกค้ามีความชอบต่อคุณลักษณะด้านโปรโมชั่น 
Memory gard  16 gb  โดยระดบัความพึงพอใจของลูกคา้มากท่ีสุดจะเพิ่มข้ึนเท่ากบั 1.041 หน่วย 
 

ค าถามการวจิยั 

 
ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งติดรถยนตรุ่์น Protection Cam อยา่งไร 
 1.ลูกคา้เป้าหมายของการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งติดรถยนต ์รุ่น Protection Cam 
กรณีศึกษาบริษทั ทีวดีี ชอ้ปป้ิง จ  ากดั คือ เป็นเพศชาย ช่วงอาย ุ31 – 40 ปีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ท่ีท างานเป็นพนกังานเอกชน เงินเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท ความถ่ีใน
การซ้ือต่อเดือน 2 คร้ังต่อ 1 เดือน 
 
 2. ลูกคา้ใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นราคามากท่ีสุดโดยระดบัคุณลกัษณะท่ีลูกคา้
ชอบมากท่ีสุดคือราคา 990 บาท ล าดบัต่อมาใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นการรับประกนั
สินคา้ท่ีมีการรับประกนัสินคา้ 1 ปี ล  าดบัต่อมาใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นโปรโมชัน่ท่ีมี
การแถม Memory gard  16 gb  ล  าดบัต่อมาใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นค่าจดัส่งท่ี ฟรีค่า
จดัส่ง 
 



อภปิรายผล 
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล และ ขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะของลูกคา้ท่ีซ้ือคือ ลูกคา้ในองคก์ร
ท่ีได้มีการซ้ือกล้องติดรถยนต์ท่ีเคยซ้ือขายโดยใช้แบบสอบถามจากTelesale ของบริษัท
กรณีศึกษาบริษทั ทีวดีี ชอ้ปป้ิง 
 

1.การท าวิจยัคร้ังน้ีท าให้ทราบถึง ลูกคา้เป้าหมายของการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งติด
รถยนต ์รุ่น Protection Cam กรณีศึกษาบริษทั ทีวีดี ชอ้ปป้ิง จ  ากดั คือ เป็นเพศชาย ช่วงอาย ุ31 – 
40 ปีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ท่ีท างานเป็นพนักงานเอกชน เงินเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 – 
30,000 บาท ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือน 2 คร้ังต่อ 1 เดือน   

 
2. จากการวิจยัพบว่ากลุ่มลูกคา้ให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะด้านราคามากท่ีสุดโดย

ระดับคุณลักษณะท่ีลูกค้าชอบมากท่ีสุดคือราคา 990 บาท ล าดับต่อมาให้ความส าคัญกับ
คุณลกัษณะดา้นการรับประกนัสินคา้ท่ีมีการรับประกนัสินคา้ 1 ปี ล  าดบัต่อมาใหค้วามส าคญักบั
คุณลกัษณะดา้นโปรโมชั่นท่ีมีการแถม Memory gard  16 Gb  ล  าดับต่อมาให้ความส าคญักบั
คุณลกัษณะดา้นค่าจดัส่งท่ี ฟรีค่าจดัส่ง  

 

ข้อเสนอแนะ 
ในการท าวิจัยคร้ังน้ี ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีเลือกซ้ือกล้องติด

รถยนต์รุ่น Protection Cam กรณีศึกษาบริษทั ทีวีดี ช้อปป้ิง บริษทัควรท่ีจะเน้นกลุ่มเป้าหมาย
หลกัเป็นเพศหญิงมากข้ึนเพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย จากผลการท าทดสอบขอ้มูลจะเห็นไดว้่า
ระดบัคุณลกัษณะของค่าจดัส่งอยูอ่นัดบัสุดทา้ย ดงันั้นบริษทัควรท่ีจะปรับกลยทุธ์ในเร่ืองของค่า
ขนส่ง เพื่อใหร้ะดบัคุณลกัษณะเพิ่มมากข้ึน  
 

 
 
 
 



 
 


