
ธรุกิจโฮมชอ็ปป้ิง “Shop 1781”   
ปณยา ประกอบชาต1ิ และ อาจารย ์ดร.สนิาท  นาควชัระ2 

บทคดัย่อ 

ปจัจบุนัโลกของการซือ้ขายสนิคา้เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ผูบ้รโิภคตอ้งการความสะดวกสบายในการจบัจ่าย

ใชส้อยมากขึน้ ตอ้งการซือ้สนิคา้ไดทุ้กที ่ทุกเวลา และทีส่ าคญัคอืการไดร้บัการสง่มอบสนิคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ทนัใจ ท า

ใหเ้กดิช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ๆมากมาย โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมมากขึน้ทุกวนั แต่สิง่ส าคญั

ทีผู่บ้รโิภคยงัใหค้วามส าคญัคอืการไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ทีค่รบถว้น ความน่าเชื่อถอื และบรกิารทีด่ ีดงันัน้ช่องทาง

การจ าหน่ายอกีช่องทางทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในสงัคมไทยในขณะน้ีคอื ธุรกจิโฮมชอ็ปป้ิง ซึง่ตอบโจทยท์ัง้ในดา้นการ

น าเสนอขอ้มลู ความน่าเชื่อถอื และความรวดเรว็ในการจดัสง่สนิคา้  

ค ำส ำคญั: ธุรกจิโฮมชอ็ปป้ิง, ชอ่งทางออนไลน์ 

บทน ำ 

ปจัจบุนัธุรกจิ โฮมชอ็ปป้ิงมแีนวโน้มเตบิโตต่อเนื่องปีละกว่า 20 % ซึง่ในปี 2561 มมีลูค่ากว่า 13,500 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้จากเดมิทีม่มีลูค่าตลาดเพยีง 8,000 ลา้นบาท ในปี 2558 และมกีารคาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมมีลูค่า

ตลาดสงูถงึ 20,000 ลา้นบาท (Positioning, 2562, ออนไลน์) ท าใหม้ผีูเ้ล่นหลายรายทีต่อ้งการเขา้มาแยง่ชงิสว่นแบง่

ตลาดในอุตสาหกรรมน้ีมากขึน้ ซึง่ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมโฮมชอ็ปป้ิงในปจัจุบนั ประกอบดว้ย ทวีไีดเรค็ 

โอชอ็ปป้ิง ทรซูเีลค็ท ์ชอ้ปชาแนล ไทเกอรช์อ็ปป้ิง วซิารด์ โซลชูัน่ และอกีรายคอื Shop 1781 ของบรษิทั อารเ์อส 

จ ากดั (มหาชน)  

ปจัจยัส าคญัทีเ่ป็นแรงขบัเคลื่อนใหม้ผีูเ้ล่นรายใหม่เกดิขึน้มากมาย นอกเหนือจากมลูค่าตลาดทีเ่ตบิโตขึน้ทุกปี

แลว้ อกีปจัจยัทีส่ าคญัคอืค่าโฆษณาทางโทรทศัน์ทีล่ดลงมากกว่าแต่ก่อน สบืเนื่องจากการเกดิขึน้ของทวีดีจิติลัในปี 

2557 ท าใหช้่องโทรทศัน์ในประเทศไทยซึง่แต่ก่อนเคยมเีพยีง 6 ช่อง คอื ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ชอ่ง 9 ช่อง 11 และไทย

พบีเีอส เพิม่มาเป็น 24 ช่อง (นบัเฉพาะกลุ่มช่องประเภทบรกิารทางธุรกจิ) ในขณะทีเ่มด็เงนิโฆษณาในตลาดไมไ่ด้

เตบิโตเพิม่ขึน้ ท าใหเ้กดิปญัหาอุปทานมากกว่าอุปสงค ์ท าใหผู้ป้ระกอบการโทรทศัน์หลายรายเริม่หนัมาท าธุรกจิ

                                                

1 นกัศกึษาโครงการพเิศษ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (IT-Smart Program 13) คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2 อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารทัว่ไป คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



โฮมชอ็ปป้ิงผ่านช่องโทรทศัน์ของตนเองเพื่อใหเ้กดิการใชพ้ืน้ทีส่ ือ่โฆษณาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ และยงัเป็น

การกระจายความเสีย่งไปสูธุ่รกจิใหม่ ๆ อกีดว้ย 

การเขา้มาสูอุ่ตสาหกรรมของ Shop 1781 เป็นทีน่่าสนใจเน่ืองจากบรษิทัแม่คอื บรษิทั อารเ์อส จ ากดั 

(มหาชน) เป็นเจา้ของโทรทศัน์ดจิติลั ช่อง 8 ทีม่เีรทติง้ตดิอนัดบัทอ็ปเทนของประเทศไทย ท าให ้Shop 1781 มขีอ้

ไดเ้ปรยีบผูป้ระกอบการโฮมชอ็ปป้ิงรายอื่น ๆ ดว้ยตน้ทุนการโฆษณาทีน้่อย (Positioning, 2562, ออนไลน์) และยงั

สามารถเขา้ถงึผูช้มทัว่ประเทศไดม้ากกว่าคูแ่ขง่ ซึง่ปจัจยัความส าเรจ็ของ Shop 1781 คอืการเลอืกสนิคา้ทีม่คีุณภาพด ี

มมีาตรฐานมาโฆษณาบนช่อง นอกเหนือจากในเรื่องของสนิคา้ทีม่คีุณภาพแลว้ ยงัมเีรื่องของโปรโมชัน่ทีด่งึดดูใจ

ผูบ้รโิภค ความหลากหลายของช่องทางการช าระเงนิ บรกิารจดัสง่ทีเ่ป็นมาตรฐานผ่านบรษิทัขนสง่ชัน้น า เช่น Kerry 

Express และ SCG Express อกีปจัจยัทีท่ าให ้Shop 1781 มลีกูคา้เพิม่ขึน้ไดอ้ย่างรวดเรว็คอื บรกิาร Call Center ทีม่ี

จ านวนพนกังานมากถงึ 600 คน ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารลกูคา้ตลอด 24 ชัว่โมงทุกวนั ซึง่ปจัจบุนับรษิทัแจง้ว่าดว้ยกลยุทธ ์

และแคมเปญต่าง ๆ ทีบ่รษิทัท ามาผลกัดนัใหต้อนนี้บรษิทัมฐีานลกูคา้มากถงึ 1.5 ลา้นรายแลว้ (ขอ้มลูปี 2561) 

แต่ความทา้ทายใหม่ของบรษิทั คอืการบรหิารฐานลกูคา้ทีม่อียูใ่นมอืใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ ดงันัน้หาก

บรษิทัสามารถท าใหล้กูคา้เก่ากลบัมาซือ้ซ ้า รวมถงึมกีารบอกต่อไปยงัคนรูจ้กัได ้จะเป็นประโยชน์กบับรษิทัอย่างมาก 

ดว้ยเหตุน้ีจงึเป็นทีม่าของหวัขอ้วจิยัคอืปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 1781 โดยผูว้จิยัไดท้ าการศกึษา

แนวคดิ ทฤษฎต่ีาง ๆ รวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิานว่าปจัจยัทีจ่ะสง่ผลต่อความภกัดขีองลกูคา้

ทีม่ต่ีอ Shop 1781 คอื ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด และปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ 

จากการศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพบว่ามงีานวจิยัหลายชิน้ระบวุ่าปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 

และปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้สง่ผลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ โดยสภุชัชา วทิยาคง (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง 

ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ของสายการบนิตน้ทุนต ่าของผูใ้ชบ้รกิารชาวไทยพบว่าปจัจยัดา้นสว่นประสม

ทางการตลาดสง่ผลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ของสายการบนิตน้ทุนต ่าของผูใ้ชบ้รกิารชาวไทย  

Keller (2009) กล่าวไวว้่าภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้คอืองคป์ระกอบของความเชื่อ ความคดิ และความ

ประทบัใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอตราสนิคา้ ดงันัน้การตดัสนิใจซือ้ และทศันคตขิองผูบ้รโิภคจะขึน้ตรงต่อภาพลกัษณ์ของ

ตราสนิคา้ ซึง่ใกลเ้คยีงกนักบั Padgett and Allen (1997) ทีก่ล่าวไวว้่าผูบ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกสนิคา้ผ่านภาพลกัษณ์ของ

ตราสนิคา้ 

 



วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

งานศกึษาวจิยัชิน้นี้เลอืกกลุ่มตวัอย่างคอืประชากรชาวไทยผูท้ีเ่คยซือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิาร Shop 1781 ในช่วง

เดอืน มกราคม-สงิหาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากร ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใช ้สตูรของคอแครน (Cochran, 1977 

อา้งใน ธรีวุฒ ิเอกะกุล, 2543) โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไวร้อ้ยละ 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน 

โดยผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่าง โดยกสารสุม่แบบบงัเอญิ เป็นตวัอย่างของประชากรชาวไทย  

ผลกำรวิจยั 

สมมตฐิานที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ทีม่ต่ีอ Shop 1781 แตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่1.1 เพศทีแ่ตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 1781 แตกต่างกนั  อย่างมนียัส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่1.2 อายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 1781 แตกต่างกนั  อย่างมนียัส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่1.3 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 1781 ไมแ่ตกต่างกนั  จงึ

ปฏเิสธสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่1.4 อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 1781 แตกต่างกนั  อย่างมนียัส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 1781 แตกต่างกนั  อย่าง

มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่2 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดสง่ผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 1781 

สมมตฐิานที ่2.1 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑส์ง่ผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 

1781 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่2.2 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่สง่ผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 

1781 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึปฏเิสธสมมตฐิาน 

 



สมมตฐิานที ่2.3 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่สง่ผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอ

ตราสนิคา้ Shop 1781 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึปฏเิสธสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่2.4 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาดสง่ผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอตรา

สนิคา้ Shop 1781 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่2.5 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นบุคคลไม่สง่ผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 

1781 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึปฏเิสธสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่2.6 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการสง่ผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 

1781 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่2.7 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพสง่ผลต่อ

ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 1781 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่3 ปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้สง่ผลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop1781 

สมมตฐิานที ่3.1 ปจัจยัสว่นดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณสมบตัสิง่ผลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 

1781 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่3.2 ปจัจยัสว่นดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณประโยชน์สง่ผลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

Shop 1781 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่3.3 ปจัจยัสว่นดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณค่าสง่ผลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 1781 

อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่3.4 ปจัจยัสว่นดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นบุคลกิภาพของผูใ้ชส้ง่ผลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

Shop 1781 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 

สรปุและวิจำรณ์ผล 

จากการศกึษาวจิยัสามารถสรุปผลการศกึษาไดว้่า ผูบ้รโิภคทีเ่พศ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 1781 แตกต่างกนั ดงันัน้หากบรษิทัฯตอ้งการสรา้งความภกัดต่ีอตราสนิคา้

ใหเ้กดิขึน้กบักลุ่มเป้าหมาย บรษิทัฯจะตอ้งมกีารท า Loyalty Program ทีแ่ตกต่างกนัไปส าหรบัลกูคา้ในกลุ่มต่างๆ และ



จากผลการศกึษาทีพ่บว่าปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 1781 ประกอบไป

ดว้ยปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นการสรา้ง และน าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ ดงันัน้บรษิทัฯ ควรจะตอ้งทุ่มเททรพัยากรต่างๆ ไปกบัปจัจยัต่างๆเหล่าน้ีเพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความภกัดต่ีอ

ตราสนิคา้ Shop 1781 อกีทัง้ผลการศกึษายงัพบว่าปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ซึง่ประกอบไปดว้ยปจัจยัดา้น

คุณสมบตั ิดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า และดา้นบุคลกิภาพของผูใ้ชส้ง่ผลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ Shop 1781 

ดงันัน้เพื่อสรา้งความภกัดต่ีอตราสนิคา้ใหส้งูยิง่ขึน้ไป บรษิทัฯจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการสรา้งมลูค่าตราสนิคา้ใหม้าก

ขึน้ เพราะนอกจากจะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามผกูพนัต่อตราสนิคา้มากขึน้แลว้ ยงัจะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการซือ้ซ ้า และบอก

ต่อมากขึน้อกีดว้ย ซึง่เป็นสิง่ทีต่อบโจทยว์ตัถุประสงคข์องการบรหิารลกูคา้อย่างมปีระสทิธภิาพทีส่ดุในแบบทีบ่รษิทัฯ

ตอ้งการ 
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