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บทคดัย่อ 

 
             การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาการรบัรูค้วามเสีย่งและสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา
วิจัยครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่มีความสนใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปป้ิง ที่มีอายุ  21 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  จากผลการวจิยั พบว่า 
 ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีอาชีพ
พนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 - 45,000 บาท   
 การรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม 
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิง ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ส่วนประสมทางการตลาดเกีย่วกบัการซื้อสนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อสนิค้าผ่านทีวโีฮมช้อปป้ิง ในทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั : การรบัรูค้วามเสีย่ง สว่นประสมทางการตลาด การตดัสนิใจ ทวีโีฮมชอ้ปป้ิง  
 

ABSTRACT 
 
         This research aimed to study the perceived risk and marketing mix related to the buying 
decisions of consumers on TV home shopping products in the Bangkok metropolitan area. The sample size 
was four hundreds people who were interested in TV home shopping products and aged twenty-one years 
and above and live in the Bangkok metropolitan area. The questionnaire was used as an instrument for 
used in the data collection. The results of the research were as follows. 
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 Most of the respondents were female, aged between thirty one to forty years of age, marital 
status single, holding a Bachelor’s degree, working as an employee in a private company and a monthly 
income of between 30,001 and 45,000 Baht 
 The perceived risk of purchasing the TV Home Shopping Products in the Bangkok metropolitan 
area overall and related to the buying decisions of consumers regarding TV Home Shopping products at 
very low level with a statistical significance of 0.01  
 The overall marketing mix related to TV Home Shopping Products in the Bangkok Metropolitan 
area at a moderate level in the same direction with a statistical significance of 0.01 
 
Keywords: Perceived Risk, Marketing Mix, Decision, TV Home Shopping 
  
บทน า 
  
 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ไทยกา้วสู่การเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญั คอืการเปลีย่นจากระบบอะนาลอ็ก
สูร่ะบบทวีดีจิทิลั พรอ้มการเพิม่ช่องทางฟรทีวี ีซึง่ถอืเป็นโอกาสส าหรบัผูป้ระกอบการหลายๆธุรกจิ โดยเฉพาะธุรกจิ            
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์ที่ต้องการเพิ่มช่องทางในการท าการตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บรโิภค อย่างธุรกิจทีวี              
โฮมชอ้ปป้ิง (TV Home Shopping) ซึง่เป็นการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรมบอรด์แคสติ้ และอุตสาหกรรมคา้ปลกี 
กเ็ป็นอกีหนึ่งธุรกจิทีไ่ดร้บัอานิสงคด์งักล่าว  
 แมภ้าพรวมเศรษฐกจิของไทยในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2559 อยู่ในสภาพทีข่ยายตวัต ่ากว่าคาด (รายงาน
นโยบายการเงนิ ฉบบัเดอืนมนีาคม 2559. ธนาคารแห่งประเทศไทย) ธุรกจิทวีโีฮมชอ้ปป้ิงในปีนี้กลบัขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง จงึเป็นขอ้เทจ็จรงิทีน่่าสนใจกค็อื แมท้วีโีฮมชอปป้ิงจะเป็นธุรกจิทีไ่ม่ใหญ่ แต่มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบกา้วกระโดด คู่ขนานกบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และความกา้วหน้าของเทคโนโลยจีากการ
ผสมผสานของอุตสาหกรรมบอรด์แคสติ้ง และอุตสาหกรรมคา้ปลกี ผ่านช่องทาง Entertainment จากพฤตกิรรมของ
ผู้บรโิภคที่เปลีย่นแปลงไป   ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่สนับสนุนให้ยอดขายของธุรกจิทวีโีฮมช้อปป้ิงเติบโตสวนกระแส
ภาวะเศรษฐกจิเช่นนี้ 
 ประเด็นส าคญัที่ผู้ประกอบการธุรกจิทีวโีฮมช้อปป้ิงควรค านึงถึง คอื ท าอย่างไรให้ผู้บรโิภคสนใจ และ
เปลี่ยนพฤติกรรมหนัมาซื้อสนิค้าและบรกิารผ่านทางช่องทางทวีมีากขึน้ เนื่องจากยงัมผีู้บรโิภคบางกลุ่มเกดิความ
กงัวลใจในการซื้อสนิค้าผ่านทีวีโฮมช้อปป้ิง รู้สกึถึงความไม่แ น่นอนหรอืความเสี่ยงถึงผลที่เกิดตามมาหากมีการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้  ซึง่ความรูส้กึเสีย่งเหล่านัน้เอง เป็นผลไปสูก่ารชะลอการตดัสนิใจซือ้       
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาเรื่องการรบัรูค้วามเสีย่งและส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปป้ิง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร มจี านวนประชากรทีป่ระกอบอาชพีทีห่ลากหลาย ผูว้จิยัคดิว่าจะท าใหไ้ดค้วามหลากหลาย
ทางด้านความคิด ทศันคติ และการตัดสนิใจซื้อสนิค้าที่แตกต่างกนั เพื่อน าผลการวิจยัที่ ได้น าไปตอบสนองความ
ต้องการกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ และสามารถน าผลทีไ่ดไ้ปใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการขายได้เพิม่มากขึน้นอกจากนี้ยงัท าให้
ผูว้จิยัมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการวจิยัทางการตลาดมากขึน้    
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มผีลกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง การรบัรู้ความเสีย่ง ประกอบด้วยความเสีย่งด้านหน้าที่ ความเสีย่ง
ด้านร่างกาย ความเสี่ยงด้านการเงนิ ความเสีย่งด้านสงัคม ความเสีย่งด้านจติใจ และความเสีย่งด้านเวลา กบัการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิง ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง สว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด กบัการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ 
        1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
        1.1.1 เพศ 
   1.1.1.1  ชาย 
   1.1.1.2  หญงิ 
     1.1.2 อาย ุ
   1.1.2.1  21 - 30 ปี 
   1.1.2.2  31 - 40 ปี 
   1.1.2.3  41 - 50 ปี 
   1.1.2.4  ตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป 
         1.1.3  สถานภาพ 
        1.1.3.1  โสด 
      1.1.3.2  สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
      1.1.3.3  หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
  1.1.4  ระดบัการศกึษา 
   1.1.4.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
   1.1.4.2  ปรญิาตร ี
   1.1.4.3  สงูกว่าปรญิาตร ี
  1.1.5  อาชพี 
        1.1.5.1  นกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา 
        1.1.5.2  พนกังานบรษิทัเอกชน 
        1.1.5.3  ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
        1.1.5.4  ธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ 
        1.1.5.5 อื่นๆ โปรดระบุ…………………… 
  1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
   1.1.6.1  ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
   1.1.6.2  15,001 – 25,000 บาท 
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   1.1.6.3  25,001 – 35,000 บาท 
   1.1.6.4  35,001 – 45,000 บาท 
   1.1.6.5  ตัง้แต่ 45,001 บาทขึน้ไป  
  1.2  การรบัรูค้วามเสีย่งในการซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิง 
  1.2.1  ความเสีย่งดา้นหน้าที ่ 
  1.2.2  ความเสีย่งดา้นร่างกาย 
  1.2.3  ความเสีย่งดา้นการเงนิ  
  1.2.4  ความเสีย่งดา้นสงัคม  
  1.2.5  ความเสีย่งดา้นจติใจ  
  1.2.6  ความเสีย่งดา้นเวลา  
    1.3. สว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 
  1.3.1  ดา้นผลติภณัฑ ์ 
  1.3.2  ดา้นราคา  
  1.3.3  ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
  1.3.4  ดา้นสง่เสรมิการตลาด  
  2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮม 
ชอ้ปป้ิงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
 2.1  การรบัรูถ้งึความตอ้งการหรอืปัญหา  
 2.2  การแสวงหาขอ้มลู  
 2.3 การประเมนิทางเลอืก  
 2.4  การตดัสนิใจซือ้ 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงแตกต่างกนั 

2. การรบัรูค้วามเสีย่ง ประกอบดว้ย ความเสีย่งดา้นหน้าที่ ความเสีย่งด้านร่างกาย ความเสีย่งดา้นการเงนิ 
ความเสีย่งดา้นสงัคม ความเสีย่งดา้นจติใจ และความเสีย่งดา้นเวลา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีี
โฮมชอ้ปป้ิง  

3. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และ            
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อป ป้ิงของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฏีด้านประชากรศาสตร ์Belch and Belch (2005 อ้างถึงใน อจัฉรา นพวญิญูวงศ์, 
2550) โดยใชแ้นวคดิเกีย่วกบั ดา้นประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่อายุ เพศ สถานภาพการสมรส การศกึษา อาชพี และรายได ้
เหล่านี้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาดและก าหนดตลาดเป้าหมาย ดงันัน้ผูว้จิยัจงึขออา้งองิแนวคดิดงักล่าว
มาใชใ้นงานวจิยั เพื่อวเิคราะหห์าความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่มผีลกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีี
โฮมชอ้ปป้ิงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 การรบัรู้ความเส่ียง  ศิรวิรรณ เสรีรตัน์ และคนอื่นๆ (2550:308) ได้กล่าวไว้ว่า การรบัรู้ความเสี่ยง 
หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภครบัรูถ้งึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้เมื่อซือ้ผลติภณัฑไ์ป ซึง่อาจรบัรู้ถงึความเสีย่งทีแ่ตกต่างกนัใน
การซือ้และบรโิภคผลติภณัฑ ์ดงันี้ คอื ความเสีย่งดา้นหน้าที ่ความเสีย่งดา้นกายภาพ ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความ
เสี่ยงด้านสังคม และความเสี่ยงด้านจิตใจ  ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงได้อ้างอิงแนวคิดนี้มาใช้เป็นค าถามในการค้นหา
ความสมัพนัธใ์นดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งมผีลต่อการซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกจิโฮมชอ้ปป้ิงไดร้บัขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ เพื่อหาทางพฒันาแนวทางลดความ
เสีย่ง และไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้รโิภค 
 ส่วนประสมทางการตลาด ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 80-81) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทาง
การตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึง่บรษิัทใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย และการส่งเสรมิการขาย ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้อา้งอิ งแนวคดินี้ใช้
คน้หาความสมัพนัธ์ในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการซื้อสนิค้าผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นค าตอบทีจ่ะเป็นแนวทางใหน้ักการตลาด สามารถก าหนดกลยุทธก์ารตลาดทีต่อบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้
 การตัดสินใจซ้ือ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550: 18) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจก่อนซื้อ เป็น
กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคทีเ่กดิขึน้ก่อนทีก่ารซือ้และการใชจ้รงิจะเกดิขึน้ กระบวนการดงักล่าวสามารถแบ่งได้
เป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี้ คอื  
 1. การตระหนกัปัญหา  
 2. การคน้หาขอ้มลู  
 3. การประเมนิทางเลอืก  
 4. การตดัสนิใจซือ้  
 5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่คีวามสนใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิง โดยมอีายุ 
21 ปี ขึ้นไป เนื่องจากเป็นวยัท างานจะเริ่มมีรายได้ และมีอ านาจการตัดสินใจซื้อได้ด้วยตัวเอง (ส านักงานสถิติ
แห่งชาต.ิ 2559) ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มคีวามสนใจซื้อสนิค้าผ่านทวีโีฮมช้อปป้ิง 
โดยมอีายุตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชส้ตูรในการค านวณหาขนาดตวัอย่าง ในกรณี
ทีไ่ม่ทราบสดัส่วนประชากรที่แน่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545: 74) ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และความ
ผดิพลาดสูงสุดที่ยอมให้เกิด 5% หรอื 0.05 จากสูตรการค านวณจะได้กลุ่มตวัอย่าง 385 ตัวอย่าง และเพิ่มจ านวน            
15 ตวัอย่าง รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง โดยเลอืกวธิกีารสุม่กลุ่มตวัอย่างตามล าดบัต่อไปนี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling: SRS) โดยใชว้ธิกีารจบัฉลากเขต
ในกรุงเทพมหานคร ทีม่ที ัง้หมด 50 เขต (www.bsa.or.th, 2556) เพื่อน ามาเป็นตวัแทนในการเกบ็ขอ้มูล โดยการจบั
ฉลากมา 8 เขต ไดด้งันี้ เขตสมัพนัธวงศ ์เขตบางรกั เขตจตุจกัรเขตราชเทว ีเขตวฒันา เขตบางกะปิ เขตบางซื่อ และ
เขตหว้ยขวาง 
 



6 
 

   

 ขัน้ตอนท่ี 2 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างดว้ยการก าหนดโควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดสดัสว่นทีเ่ท่ากนั
จ านวน 50 คนต่อเขต 
 ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างจากจ านวน
ผู้บริโภค ที่มีความสนใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปป้ิง ใน 8 เขตกรุงเทพมหานคร เลือกเก็บข้อมูลจากบริเวณ            
ทีพ่ลุกพล่านผูค้นสญัจรไปมาในแต่ละเขตที่ไดจ้ากวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่ายในขัน้ตอนที ่1 โดยระบุสถานทีท่ีจ่ะท า
การเกบ็ขอ้มลูแต่ละเขตดงันี้  
 ขัน้ตอนท่ี 4 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล
โดยการแจกแจงแบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไว ้ตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างของแต่ละเขตทีเ่ลอืกไว ้  
 
ผลการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการรบัรูค้วามเสีย่งและสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาวจิยัสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 เพศ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 291 คน คดิเป็น รอ้ยละ 72.8 และเป็น
เพศชาย จ านวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.2 
 อายุ ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8  
รองลงมาคอืกลุ่มทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป จ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.4 และกลุ่มทีม่อีายุ 21-30  ปี จ านวน 79 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 19.8 ตามล าดบั 
 สถานภาพ ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ จ านวน 
227 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.7 และสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.3 ตามล าดบั   
 ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตรี
จ านวน 292 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.0 และสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.0 ตามล าดบั 
 อาชีพ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 222คน คดิเป็น
รอ้ยละ 55.5 รองลงมาคือ อาชีพนักเรยีน/นิสติ/นักศึกษา/ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 90 คน คิดเป็น           
รอ้ยละ 22.5 และอาชพีธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.0 ตามล าดบั  
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 30,001 - 45 ,000 
บาท จ านวน 163 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.8 รองลงมารายไดต้ ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30,000 บาท จ านวน 133 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 33.2 และรายไดต้ัง้แต่ 45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.0 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2  การวิเคราะหข์้อมูลการรบัรูค้วามเส่ียงในการซ้ือสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปป้ิง ประกอบด้วย 
ความเส่ียงด้านหน้าท่ี ความเส่ียงด้านรา่งกาย ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านสงัคม ความเส่ียงด้าน
จิตใจ และความเส่ียงด้านเวลา 
 ผลการวเิคราะห์การรบัรู้ความเสีย่งโดยรวมพบว่า ผู้บรโิภคมีการรบัรู้ความเสีย่งโดยรวมอยู่ในระดบัสูง 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
 ความเส่ียงด้านหน้าท่ี (Function Risk) 
 ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงดา้นหน้าทีโ่ดยรวมอยู่ในระดบัสงู 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านกังวลว่าสินค้าที่ซื้อผ่านทีวีโฮมช้อปป้ิงไม่เป็นตามที่
คาดหวัง ผู้บริโภคมีการรับรู้ความเสี่ยงระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.91 และท่านกังวลว่าสินค้าที่ซื้อผ่านโฮมช้อปป้ิง          
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ไม่สามารถท าตามข้อตกลงเงื่อนไขการรบัประกันสินค้า ผู้บริโภคมีการรบัรู้ความเสี่ยงระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.79 
ตามล าดบั 
 ความเส่ียงด้านรา่งกาย (Physical Risk)  
 ผู้บริโภคมีการรบัรู้ความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อสนิค้าผ่านทีวีโฮมช้อปป้ิงด้านร่างกายโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ท่านกงัวลว่าสนิค้าที่ซือ้ผ่านทวีโีฮมช้อปป้ิงมโีอกาส
ไดร้บัอนัตรายเนื่องจากไม่ทราบวธิกีารใชง้านทีถ่กูตอ้ง ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูค้วามเสีย่งระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่ 3.52 และ
ท่านกงัวลว่าการใชส้นิคา้ทีซ่ือ้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงมโีอกาสไดร้บัอนัตราย เน่ืองจากสนิคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ ผูบ้รโิภคมกีาร
รบัรูค้วามเสีย่งระดบัสงู มคี่าเฉลีย่ 3.44 ตามล าดบั 
 ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
 ผู้บรโิภคมีการรบัรู้ความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปป้ิงด้านการเงินโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ท่านกงัวลว่าสนิคา้ทีซ่ื้อผ่านทวีโีฮมช้อปป้ิงคุณภาพ            
ไม่คุม้ค่ากบัเงนิทีจ่่าย ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูค้วามเสีย่งระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่ 3.88 และท่านกงัวลว่าการซือ้สนิคา้ผ่านทวีี
โฮมชอ้ปป้ิง ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายแอบแฝง  ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูค้วามเสีย่งระดบัสงู มคี่าเฉลีย่ 3.72 ตามล าดบั  
 ความเส่ียงด้านสงัคม (Social Risk) 
 ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงดา้นสงัคมโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.03 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ท่านกงัวลว่าการสัง่ซื้อสนิค้าผ่านทีวโีฮมช้อปป้ิง            
จะท าใหเ้กดิความไม่ปลอดภยัต่อขอ้มูลส่วนบุคคล ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูค้วามเสีย่งระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.29 
และท่านกงัวลว่าการใชส้นิคา้ทีซ่ือ้จากทวีโีฮมช้อปป้ิงไม่เป็นทีน่ิยมของคนทัว่ไป ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูค้วามเสีย่งระดบั
ปานกลาง มคี่าเฉลีย่ 2.78 ตามล าดบั 
 ความเส่ียงด้านจิตใจ (Psychological Risk) 
 ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงด้านจติใจโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านกังวลว่าการซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปป้ิง               
จะไม่ได้รบัขอ้มูลทีจ่รงิใจจากผู้เสนอขายสนิคา้ ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูค้วามเสีย่งระดบัสงู โดยมคี่าเฉลี่ย 3.56 และท่าน
กงัวลว่าการซื้อสนิค้าผ่านทีวีโฮมช้อปป้ิง มีโอกาสเสยีเงินแล้วไม่ได้รบัสนิค้า ผู้บรโิภคมีการรบัรู้ความเสี่ยงระดับ            
ปานกลาง มคี่าเฉลีย่ 3.18 ตามล าดบั 
 ความเส่ียงด้านเวลา (Time Risk)  
 ผู้บรโิภคมกีารรบัรู้ความเสีย่งในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านทวีโีฮมช้อปป้ิงด้านเวลาโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.99 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ท่านกงัวลว่าการสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงมกีาร
จดัสง่ไม่ตรงตามระยะเวลาทีก่ าหนด ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูค้วามเสีย่งระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.32 และ ท่านกงัวล
ว่าวิธีการสัง่ซื้อสนิค้าผ่านทีวโีฮมช้อปป้ิง มีความยุ่งยาก เสยีเวลา ผู้บรโิภคมีการรบัรู้ความเสี่ยงระดับปานกลาง              
มคี่าเฉลีย่ 2.67 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทีวี                   
โฮมช้อปป้ิง ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด   
 ผลการวเิคราะหส์ว่นประสมทางการตลาดโดยรวมพบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ในส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
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 ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) 
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ในส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า คุณภาพของสนิคา้ ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
โดยมคี่าเฉลีย่ 4.65 รองลงมาคอื การรบัประกนัสนิค้า ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 
4.55 การสาธิตสนิค้าของโชว์โฮสในรายการ ผู้บรโิภคมีระดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 ความ
หลากหลายของสนิคา้ ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 และความมชีื่อเสยีง
ของตราสนิคา้ ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 ตามล าดบั  
 ด้านราคา (Price) 
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ในส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.35 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า มชี่องทางการช าระเงนิทีส่ะดวกปลอดภยั ซึ่งผูบ้รโิภคมรีะดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 รองลงมา คือราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกบัท้องสรรพสนิค้า 
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และมีบริการผ่อนช าระสินค้า             
ซึง่ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 ตามล าดบั 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel) 
 ผู้บรโิภคมีระดบัความคิดเห็นในส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ช่องรายการสนิคา้ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื ผูบ้รโิภค 
มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.55 รองลงมาคอื จดัส่งสนิค้ารวดเรว็ภายในเวลา            
ที่ก าหนด ซึ่งผู้บรโิภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.53 ช่องทางในการสัง่สินค้า                
ที่หลากหลาย ผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 สอบถามขอ้มูลและสัง่ซื้อสนิค้า             
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ผู้บรโิภคมีระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 และ การตกแต่งจดัเรยีง
สนิคา้ในรายการทีน่่าสนใจซึง่ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 ตามล าดบั 
 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ในสว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า การใหบ้รกิารหลงัการขาย ซึง่ผูบ้รโิภคมรีะดบัความ
คดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.66  รองลงมาคอื ฟรคี่าจดัสง่ ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.47 โปรโมชัน่ลด แลก แจก แถม ซึ่งผู้บรโิภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับ        
มากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.36 และ มกีารโฆษณาผ่านสือ่หลายช่องทาง เช่น โทรทศัน์ สือ่สิง่พมิพ ์แอปพลเิคชัน่
มอืถอื และอนิเตอรเ์น็ต ซึง่ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านทีวี
โฮมช้อปป้ิงของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร  
 ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมพบว่า ผู้บรโิภคมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน            
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
 การตระหนักปัญหาหรอืความต้องการ  
 ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นในขัน้ตอนการตัดสนิใจซื้อด้านการตระหนักปัญหาหรือความต้องการ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านซื้อสนิค้าผ่านทีวโีฮมช้อปป้ิง            
เพื่อต้องการประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บรโิภคมรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 
รองลงมาคอื คอืท่านซื้อสนิค้าผ่านทวีโีฮมช้อปป้ิงเพื่อน าไปใช้ภายในครอบครวั ผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ใน
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ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 และท่านซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงเพื่อน าไปแทนสนิคา้เดมิทีช่ ารุด เสยีหาย 
ซึง่ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.29 ตามล าดบั 
 การค้นหาข้อมูล  
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ในขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ดา้นการคน้หาขอ้มลูโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าท่านศกึษาขอ้มูลข่าวสารจากสื่อโฆษณาต่างๆ ก่อนตัดสนิใจซื้อ 
ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 รองลงมา คอืท่านสอบถามขอ้มูลจากเพื่อน 
ครอบครวั หรอืคนผูท้ีเ่คยซือ้สนิคา้ เพื่อขอค าแนะน า ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.91 และท่านมแีนวโน้มเชื่อขอ้มลูของผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูม้ชีื่อเสยีงทีเ่คยซือ้สนิคา้ ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 ตามล าดบั 
 การประเมินทางเลือก 
 ผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ในขัน้ตอนการตดัสนิใจซื้อด้านการประเมนิทางเลอืกโดยรวมอยู่ในระดบั  
มากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า พจิารณาสนิคา้ทีม่รีาคา- โปรโมชัน่ทีด่กีว่า ผูบ้รโิภค
ให้ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 รองลงมาคือ พิจารณาชื่อเสยีงและคุณภาพ        
ตราสนิค้าเป็นหลกั ผู้บรโิภคให้ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 และพิจารณาความ
สะดวกในการเปลี่ยนคืนสนิค้า ซึ่งผู้บรโิภคให้ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 
ตามล าดบั 
 การตดัสินใจซ้ือ 
 ผู้บรโิภคมีระดบัความคิดเห็นในขัน้ตอนการตัดสนิใจซื้อด้านการตัดสนิใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดบัมาก               
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ท่านตดัสนิใจซือ้โดยค านึงถงึราคาและโปรโมชัน่ ผูบ้รโิภคใหร้ะดบั
ความคิดเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 รองลงมาคอื ท่านตดัสนิใจซื้อ โดยค านึงถึงชื่อเสยีงและ
คุณภาพตราสนิค้า ซึ่งผู้บรโิภคให้ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.37 การสาธิตสนิค้า            
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของท่าน ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 และท่าน
ตดัสนิใจซือ้เพราะสนิคา้นัน้ใชพ้รเีซน็เตอรห์รอืดาราทีม่ชีื่อเสยีง ซึง่ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 ตามล าดบั 
  

สรปุและอภิปรายผล  
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงแตกต่างกนั 
 จากผลการศกึษา พบว่า ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มสีถานภาพ แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อ
สนิค้าผ่านทีวีโฮมช้อปป้ิงแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้             
โดยผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั มรีะดบัการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านทวีโีฮมช้อปป้ิงมากกว่าผู้บรโิภคที่มี
สถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ ทัง้นี้เพราะผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จะมคีวามสนใจเลอืกซือ้
สนิคา้เพื่อใชส้่วนรวมหรอืสามารถน ามาใชใ้นครอบครวัได ้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนั
อยู่ ทีส่ว่นใหญ่จะซือ้สนิคา้เพื่อตนเอง โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มนชัญา ปไูฝ (2558) ไดศ้กึษา การศกึษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า และบรกิารผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต ของนิสติระดบั
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยันเรศวรพบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ และบรกิารผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
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 ส าหรบัเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ที่แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อสนิค้า
ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะว่า สนิคา้ทีม่จี าหน่ายผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิง นัน้ไดม้สีนิคา้หลายประเภทใหเ้ลอืกซือ้ ราคาถูกและคุม้ค่ากว่า
เมื่อเทยีบกบัราคาทอ้งตลาด อกีทัง้มวีธิกีารช าระเงนิใหเ้ลอืกหลายวธิ ีสง่ผลใหผู้บ้รโิภคสามารถมกี าลงัการซือ้สนิคา้ได ้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนุันทา จงจติร ์(2558) ไดศ้กึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
เลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องครวัผ่านทีวโีฮมช้อปป้ิง พบว่าผู้บรโิภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ  
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์เครื่องครวัผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิง
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 การรบัรูค้วามเสีย่ง ไดแ้ก่ ความเสีย่งด้านหน้าที ่ความเสีย่งดา้นร่างกาย ความเสีย่ง
ดา้นการเงนิ ความเสีย่งดา้นสงัคม ความเสีย่งดา้นจติใจ ความเสีย่งดา้นสงัคม และความเสีย่งดา้นเวลา มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิง 
 จากผลการศึกษาพบว่า การรบัรู้ความเสี่ยงโดยรวมมีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจซื้อสนิค้าผ่านทีวี
โฮมชอ้ปป้ิง ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
ทัง้นี้เพราะในการซื้อสนิค้าหรอืบรกิารผ่านทวีโีฮมช้อปป้ิงในแต่ละครัง้ ผู้บรโิภคจะมกีารตดัสนิใจก่อนการซื้อหรอืใช้
บรกิารเพื่อลดความเสีย่งหรอืความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจากการซือ้หรอืใชส้นิคา้แลว้ และระดบัการรบัรูค้วามเสีย่ง
ของผู้บริโภคและบุคคลจะแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Schiffman & Lara (2013) ไดก้ล่าวว่าความเสีย่งทีผู่บ้รโิภครบัรูไ้ดน้ัน้จะรวมถงึความไม่แน่นอนทีผู่บ้รโิภคต้องเผชิญ
และตดัสนิใจเมื่อผูบ้รโิภคไม่สามารถเหน็ผลลพัทข์องการตดัสนิใจไดอ้ย่างชดัเจน กจ็ะสง่ผลต่อการรบัรูท้ีแ่ตกต่าางกนั
ไป โดยอาจอาศยัขอ้มูลรอบขา้งเพื่อให้เกดิความมัน่ใจต่อผลติภณัฑ์ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  วราพร วรเนตร 
และ ไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว (2558)  การรบัรู้ความเสี่ยงและความไว้วางใจในการซื้อประกันภัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต              
มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค  
 จากผลการศึกษาพบว่า การรบัรู้ความเสีย่งด้านการเงนิ ด้านสงัคม ด้านเวลา มีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมช้อปป้ิงของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก สภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนัท าใหผู้บ้รโิภค
สว่นใหญ่หนัมาสนใจในเรื่องของราคาความคุม้ค่าของเงนิทีใ่ชจ้่ายออกไปมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัใหค้วามส าคญัดา้นระบบ
ความปลอดภยั กรณีการท ารายการช าระเงนิวธิต่ีางๆ ของบรษิทั ทีอ่าจท าใหเ้กดิความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล
ของตนเอง และในสงัคมปัจจุบนั เวลามสี่วนส าคญัในการด าเนินชวีติ ดงันัน้หากผูบ้รโิภคเหน็ว่า การซือ้สนิคา้ผ่านทวีี
โฮมชอ้ปป้ิงมคีวามยุ่งยากหลายขัน้ตอน มกีารจดัสง่สนิคา้ล่าช่าไม่ตรงเวลา จะท าใหเ้ป็นการชะลอการตดัสนิใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภคได ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศุภร เสรรีตัน์ (2554:132) ไดก้ล่าวว่า ความเสีย่งทีร่บัรูไ้ด ้(Perceived Risk) 
ไม่จ ากดัแค่อยู่แค่การสญูเสยีเงนิ แต่ยงัรวมถึงการสญูเสยีผลประโยชน์หรอืขอ้เสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิจากสถานการณ์
การซือ้ดว้ยอาจเป็นเรื่องเกีย่วกบัความไม่สะดวกของผูบ้รโิภค หรอืการสญูเสยีสถานภาพทางสงัคมอนัเป็นผลมาจาก
การซือ้สนิคา้ แต่จ านวนและประเภทของความเสีย่งที่รบัรูไ้ดท้ีเ่กดิจากการตดัสนิใจซือ้จะเปลีย่นแปลงไปในผูบ้รโิภค   
แต่ละคน และสอดคล้องกบัแนวคิดของคอตเลอร์และแกรี ่อาร์มสตรอง (ชนิตว์สรณ์ ตรวีทิยาภูม.ิ 2551: ออนไลน์)               
ได้กล่าวว่า ผู้บริโภคแต่ละรายจะมีความสามารถในการรบัรู้ความเสี่ยงแต่ละด้านที่แตกต่างกัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ใหค้วามส าคญัของผูบ้รโิภค และการรบัรูค้วามเสีย่งเหล่านี้จะส่งผลไปยงัพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค
แต่ละราย 
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 ส าหรบัการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นหน้าที ่ดา้นร่างกาย ดา้นจติใจ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้
ผ่านทีวีโฮมช้อปป้ิง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  อาจจะเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันธุรกิจทีวีโฮมช้อปป้ิง                          
มกีระบวนการคดัสรรสนิค้าทีมีคุณภาพ มีความหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บรโิภคมากยิ่งขึ้น               
อกีทัง้ในการน าเสนอรายการสนิค้า ได้มีสาธติการใช้งานสนิค้า รวมถึงการให้ขอ้มูลรายละเอยีดสนิค้าในด้ านต่างๆ     
เช่น วสัดุทีบ่่งบอกถงึความทนทานในการใช้งาน เงื่อนไขการรบัประกนัสนิคา้ และวธิกีารใชง้านที่ถูกต้อง รวมถงึขอ้
ควรระวังต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความมัน่ใจ และลดการเกิดความเสี่ยงให้ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น                    
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการส ารวจกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพวิเตอรแ์ห่งชาต,ิ 2553)  ซึง่ระบุถงึ สาเหตุหลกัทีไ่ม่ซือ้สนิคา้และบรกิารบนอนิเตอรเ์น็ตคอื การทีไ่ม่สามารถเหน็
หรอืจบัต้องสนิคา้ได ้เน่ืองจากหากผบูร้โิภครูส้กึไม่ปลอดภยั ขาดความเชื่อมัน่ในการซือ้สนิค้าออนไลน์ และมคีวาม
ระมดัระวงัในการจะท าสิง่ผิดพลาดเหมือนในอดีต เมื่อความรู้สกึไม่ปลอดภัยเหล่านี้สูงขึ้น ก็จะยิ่งท าให้ผู้บริโภค
ตอ้งการทีจ่ะหลกีเลีย่งความเสีย่งนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การหลกีเลีย่งความเสีย่งดา้นหน้าทีข่องสนิคา้ โดยหลกีเลีย่ง
ความรู้สกึที่ว่าสนิค้าที่ซื้อไปจะไม่เหมือนตามที่เห็นบนเว็บไซต์ รวมถึงความรู้สึกยุ่งยากล าบากในขัน้ตอนต่าง ๆ             
โดยอาจเลอืกซือ้สนิคา้ตามรา้นคา้อื่นแทนไดก้่อนตดัสนิใจซือ้  
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิง ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร   
 จากผลการศกึษาพบว่า สว่นประสมทางการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีี
โฮมช้อปป้ิง ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก ในปัจจุบนันี้การด าเนินชวีติไดม้กีารพฒันาและเปลีย่นไปจากสมยัก่อนมาก มคีวามสะดวก รวดเรว็
ในการท ากิจกรรมต่างๆในชวีติประจ าวนัมากขึน้เรื่อยๆ รวมถึงยงัมชี่องสญัญาณดาวเทยีมที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์
ร่วมกนั เพื่อใช้ในการซื้อขายสนิคา้และบรกิารผ่านรายการทวี ีครอบคลุมทุกครวัเรอืน ท าให้ผุ้บ รโิภคไม่จ าเป็นต้อง
เดนิทางไปหา้งสรรพสนิคา้ หรอืออกไปขา้งนอกด้วยตวัเอง อกีทัง้รายการสามารถปรบัเปลีย่นได้หลายรูปแบบตาม
ประเภทสนิคา้ทีจ่ าหน่าย โดยสามารถเปรยีบเทยีบราคากบัทอ้งตลาดใหเ้หน็ความคุม้ค่าไดอ้ย่างชดัเจน ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ มนญัชา ปไูฝ (2558) ไดท้ าการศกึษางานวจิยั ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้ และบรกิารผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต ของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยันเรศวร พบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตของผู้ บริโภค               
Gen Y หรอืผูบ้รโิภคทีเ่ป็นนกัเรยีน นิสตินกัศกึษา เน่ืองจากสามารถ เปรยีบเทยีบราคาสนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ตกบัราคา
ตลาดว่ามคีวามสมเหตสุมผลกนั บางครัง้สนิค้าที่มีลกัษณะเหมือนกนั เมื่อน ามาจ าหน่ายทางอนิเทอร์เน็ตจะราคา             
ถูกกว่าทอ้งตลาด จงึท าใหม้แีนวโน้มทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอืผลติภณัฑผ์่านทางออนไลน์มากยิง่ขึน้  
 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด  จากผล
การศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดวงใจ ธรรมนิภานนท ์(2557) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง กลยุทธก์ารตลาดผลติภณัฑ ์ความงามผ่านช่องทางการคา้แบบดจิทิลั ทดสอบสมมตฐิานโดยใชค้่า
สหสมัพนัธ์เพยีรส์นั พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผู้ตอบให้ความส าคญัต่อปัจจยัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
เรยีงล าดบั คอื ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นผลติภณัฑ ์สว่นผลการทดสอบ
สมมตฐิาน พบว่าปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑค์วามงามผ่านช่องทาง
การคา้แบบดจิทิลั ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง  
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 จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภัณฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อ
สนิค้าผ่านทีวโีฮมช้อปป้ิงในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไวแ้สดงใหเ้หน็ว่าหากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์เพิม่มากขึน้ 
จะท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิงเพิม่มากขึน้เลก็น้อย  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริวรรณ ดปีระเสรฐิ 
และคณะ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์ต่อความพงึพอใจในการซื้อสนิค้าผ่านออนไลน์ผ่านระบบ QR 
Code ของผู้บรโิภคของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านผลติภณัฑ์ทุกปัจจยัย่อย 
ไดแ้ก่ ผลติภณัฑม์คีวามหลากหลายใหเ้ลอืก และสนิคา้มมีาตรฐาน มกีารรบัประกนั เปลีย่นคนื สนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์
ต่อความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้ผ่านรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ของผูบ้รโิภคในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัมุ่งเน้นศกึษาการรบัรูค้วามเสีย่งและส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านทวีโีฮมชอ้ปป้ิง ซึง่การศกึษาในครัง้นี้เป็นการศกึษาในธุรกจิทีวโีฮมช้อปป้ิงในภาพรวม 
ดงันัน้ในการวจิยัครัง้ต่อไป อาจจะท าการศกึษาประเภทสนิคา้ในธุรกจิทวีโีฮมชอ้ปป้ิง ซึง่มคีวามหลากหลาย เพื่อใหไ้ด้
รายละเอยีดชดัเจน และมีการเปรยีบเทียบปัจจยัต่างๆ ของธุรกิจคู่แข่งในตลาด เพื่อให้เห็นจุดเด่น หรอืข้อที่ควร
ปรบัปรุงแกไ้ข น ามาพฒันา และไปใชก้ารก าหนดกลยุทธท์างการตลาดไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้  
 2.  การวจิยัในครัง้นี้ผู้ศกึษามุ่งเน้นไปยงัผู้บรโิภคที่ซื้อสนิค้าผ่านทวีโีฮมช้อปป้ิง ดงันัน้ในการวจิยัครัง้
ต่อไป อาจมีการขยายไปยงัช่องทางอื่นๆ ของธุรกิจทีวีโฮมช้อปป้ิง เช่น สื่อสงัคมออนไลน์Website, Facebook, 
Catalogue เป็นตน้  
 3. ในการวจิยัครัง้ต่อไป อาจมุ่งเน้นศึกษาในปัจจยัอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพียงปัจจยัทางการตลาด โดยอาจจะ
มุ่งเน้นปัจจยัดา้นเทคโนโลยทีีม่คีวามเกีย่วขอ้งในการท าการตลาด ทีอ่าจสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
 4.  ควรศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต (Life style) ของผู้บริโภคในแต่ละด้าน เช่น ด้านของกิจกรรม 
(Activities) ความสนใจ (interest) และความคิดเห็น (Opinions) ทัง้นี้เพื่อน าไปปรบัใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดอย่างต่อเนื่อง 
 5.  ควรท าการศึกษาต่อเนื่ อง เนื่ องจากการรับรู้และความคิดเห็นของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ตามเทคโนโลยแีละสภาพแวดลอ้ม หรอืขอ้มูลข่าวสาร และอาจท าการวจิยัผูบ้รโิภคในต่างจงัหวดัเพิม่ขึน้ 
ทัง้นี้เพื่อทราบความคดิเหน็และความตอ้งการของผูบ้รโิภค เปรยีบเทยีบกบัผลการวจิยัครัง้นี้ 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความอนุเคราะห์และความช่วยเหลอืเป็นอย่างยิง่จาก             
อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์เป็นอย่างดยีิง่ นับตัง้แต่เริม่
ด าเนินการจนกระทัง่สารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์จากท่าน รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และ          
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามและเป็นกรรมการสอบ 
ตลอดจนใหค้ าแนะน าในงานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างด ี
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกๆท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีซึง่มปีระโยชน์ยิง่แก่ผูว้จิยั 



13 
 

   

 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและบุคคลในครอบครวั ที่เป็นก าลังใจในการท าวิจยัในครัง้นี้ 
ตลอดจนเพื่อนๆ MBA สาขาการตลาด รุ่นที่ 17 รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในมหาวทิยาลยัทุกๆ ท่าน ที่ให้ค าแนะน าและ
ความช่วยเหลอืแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 
 สดุทา้ยนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอน้อมบชูาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของ
บดิา มารดา ตลอดจนบรูพคณาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนและชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนกระทัง่
ประสบความส าเรจ็ในวนัน้ี  
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