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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่เคยซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง เก็บข้อมูลจ านวน 400 คน 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
การวิเคราะห์ ความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  
และสถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการทดสอบ สมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
เพศ อายุ รายได้ และสถานภาพ ทางครอบครัวแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งแตกต่างกัน อย่างมี              
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์และ
ด้านการขายส่วนบคุคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง แรงจูงใจด้านเหตุผลและแรงจูงใจด้านอารมณ์  
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี โฮมช้อปปิ้ง โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยอยู่ในระดับต่ าและ                     
ในระดับปานกลางตามล าดับ      
 
ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร แรงจูงใจ การตัดสินใจซื้อ ทีวีโฮมช้อปปิ้ง 
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ABSTRACT 

 
This research aims to study integrated marketing communication and motivation affecting 

purchasing decisions on TV home shopping. The Sample group of the research included 400 people who 
bought products using TV home shopping. The data were collected and the statistics used to analyze the 
data included frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistics used for hypothesis 
testing were T Statistics, One-way Analysis of Variance, Multiple Regression and Pearson Correlation 
Analysis Statistics. The Result of the hypothesis testing showed that consumers with different 
demographic characteristics such as gender, age, income and family status had an influence on the 
purchasing decisions on TV home shopping were statistically significant at a level of 0.05.The aspects of  
integrated marketing communication in terms of advertising, communication and public relations and 
personal sales affected purchasing decisions through TV home shopping. Both rational and emotional 
motives were associated with purchasing decisions through TV home shopping were in the same direction 
at low and moderate levels.       
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บทน า            

 ในปัจจุบันช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้ามีอยู่อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์  
ผ่าน โมบาย แอพพลิเคช่ัน หรือการจ าหน่ายสินค้าแบบมีหน้าร้านส าหรับจัดจ าหน่าย อีกหนึ่งช่องทางการจ าหน่ายสินค้า                
ที่ได้รับความนิยม และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างมากได้แก่ การจ าหน่ายสินค้าผ่านรายการทีวี
โฮมช้อปปิ้ง ที่มีรูปแบบการจ าหน่ายสินค้า โดยการน าเสนอสินค้า ผ่านผู้ด าเนินรายการ โดยการน าเสนอสินค้าด้วยเนื้อหา             
ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งการสาธิตวิธีการใช้งานให้กับผู้บริโภค  เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้าจนเกิดการตัดสินใจซื้อ
สินค้าทีวีโฮมช้อปปิ้ง ถูกจัดให้ เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตในยุค ทีวี ดิจิทัล โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดฟรีทีวี                 
ในปี 2557 ส่งผลให้จ านวนช่องทีวี ดิจิทัล มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นถึง 22 ช่อง (ข้อมูลล่าสุด เดือนสิงหาคม 2562 หลังจากมีการ
คืนช่องทีวี ดิจิทัล จ านวน 7 ช่อง ท าให้ปัจจุบันช่องทีวี ดิจิทัล คงเหลือจ านวนทั้งสิ้น 15 ช่อง) ปริมาณจ านวนช่องทีวีดิจิทัล               
ที่เพิ่มมากขึ้น แต่กลับสวนทางกับรายได้จากการโฆษณาผ่านสื่อทีวี   ท าให้ผู้ประกอบการทีวี ดิจิทัล  มีความจ าเป็นต้องหา               
กลยุทธ์ ในการเพิ่มรายได้เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และทีวีโฮมช้อปปิ้ง คือหน่ึงในกลยุทธ์ท่ีผู้ประกอบการทีวี ดิจิทัล
เลือกน ามาใช้           

จากข้อมูลที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง เพื่อสามารถน าไปพัฒนาแนวคิด ค้นหากลยุทธ์ และสามารถด าเนินธุรกิจ                 
เพื่อน าเสนอขายสินค้าทีวีโฮมช้อปปิ้ง ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย           
1. เพื่อศึกษาด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพทางครอบครัวที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง        
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 2. เพื่อศึกษาด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ 
การขายส่วนบุคคล และการตลาดแบบขายตรง กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง   

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านเหตุผล และ ด้านอารมณ์ กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี
โฮมช้อปปิ้ง           
  

สมมติฐานการวิจัย          

 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ระดับการศึกษา และ 
สถานภาพทางครอบครัว ท่ีแตกต่างกัน มีผลกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง      

2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
การขายส่วนบุคคล และ การตลาดทางตรง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง    

3. แรงจูงใจ ประกอบด้วยแรงจูงใจด้านเหตุผลและแรงจูงใจด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง           

                                                                                                                                 

ทบทวนวรรณกรรม          
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่าข้อมูล                 
ด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่า               
ตัวแปรอื่น ทั้งนี้ผู้วิจัยน ามาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง    
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540)  
กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร คือ “กระบวนการของการพิจารณาแผนงานของการติดต่อสื่อสารทางการตลาด 
ที่ต้องใช้การสื่อสารเพื่อการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยต้องการศึกษาการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง      

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540, 78-84) กล่าวว่า การกระท า
ใด ๆ ของคนเราย่อมมีเหตุที่มาเสมอ บางครั้งเรารู้ตัวดีว่าท าไมจึงกระท าเช่นนั้น แต่บางครั้งเราไม่รู้ตัว และบอกไม่ได้ว่าท าไม
จึงกระท า จากการศึกษา ทางด้านจิตวิทยา พบว่าคนเราทุกคนมีความต้องการและความอยากได้ ในสิ่งต่าง ๆ อยู่โดยธรรมชาติ 
และการถูกสิ่งเร้ากระตุ้น เช่น ความต้องการอาหารมาบ าบัดความหิว ต้องการเครื่องนุ่งห่มมาปกปิดร่างการห่อหุ้มให้ ความ
อบอุ่น ให้สวยงาม ต้องการที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยสะดวกสบาย ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับความสามารถ ความโดดเด่นของตนเอง 
ต้องการให้สังคมยอมรับ ยกย่องนับถือเช่นนี้อยู่ตลอดเวลา หากแต่เมื่อไม่ต้องการมากจะไม่แสดงออก หรือมีพฤติกรรมแสวงหา
บ าบัดความต้องการนั้น ๆ โดยธรรมชาติ จะเกิดพลังผลักดัน (Drive) ที่เกิดจากการสะสมเพิ่มขึ้นของความต้องการนั้น ๆ              
จนกระตุ้นให้บุคคลแสวงหาสิ่งที่จะบ าบัดความต้องการ ท าให้ตนเองเกิดความพึงพอใจให้ได้ เหตุที่มาจากการกระท าเรียกว่า 
แรงจูงใจ (Motive) การที่ผู้บริโภค หรือกิจการธุรกิจ จะมีการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ จะต้องมีเหตุหรือจูงใจของผู้ซื้อให้พบ และ
น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเลือกองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเสนอขาย เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่ผู้ซื้อ อีกทั้งน าความรู้
ด้านจิตวิทยาที่ว่า แรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นจนก่อให้เกิดพฤติกรรม มาจากแรงผลักดันหรือตัวกระตุ้นที่มาจากตัวผลิตภัณฑ์ ราคา  
การเสนอขาย การส่งเสริมการตลาด ในการกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อให้เพิ่มขึ้นมากจนกระท าการซื้อได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยน ามา          
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง       
 แนวคิดและทฤฏษีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Solomon (2015) ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผู้บริโภค ว่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการเลือก ซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  ปนิศา มีจินดา (2553) ได้ให้
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ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค ว่าเป็นกระบวนการของ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการจัดหา เลือกสรร การใช้ และ                 
การจัดการภายหลังการบริโภค เพื่อ ตอบสนองความต้องการของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล กล่าวโดยรวม พฤติกรรมผู้บริโภค คือ
กระบวนการที่ผู้บริโภคน ามาประเมิณเพื่อใช้ในการตอบสนองความต้องการ โดยกระบวนการนั้น มีความสัมพันธ์กับ                  
การพิจารณาเลือกซื้อสินค้า ทั้งนี้ผู้วิจัยน ามาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี
โฮมช้อปปิ้ง       
 

วิธีการด าเนินการวิจัย          

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง โดยเป็นผู้บริโภคที่มีอายุ 21 ปี ขึ้นไป 
เนื่องจากเป็นวัยท่ีเริ่มต้นท างานและมีรายได้ สามารถตัดสินใจซื้อได้ด้วยตัวเอง       

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คอื กลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง โดยมีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป 
ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้สูตรในการค านวณหาขนาดตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน
(กัลยา วานิขย์บัญชา, 2545, 74) ก าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% และความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมให้เกิด 5% หรือ 0.05 
จากสูตรการค านวณจะได้กลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และเก็บเพิ่มจ านวน 15 ตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน             
400 ตัวอย่าง       

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และใช้
วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สมัครใจในการตอบแบบสอบถาม                
ด้วยตนเอง (Self-selected) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านเว็บไซด์กูเกิลฟอร์ม 
(Google Form) ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ เฟซบุ๊ค (Facebook) จ านวนทั้งสิ้น 5 แพลตฟอร์ม     
โดยใช้วิธีการฝากแบบสอบถามออนไลน์ กูเกิลฟอร์ม ใน Official Fan Page ของกลุ่มธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง คือ ทีวี ไดเร็ค ทรู  
ซีเล็ค โอ ช้อปปิ้ง 1781 ไลฟ์สตาร์ และ 1577 โฮมช้อปปิ้ง เป็นต้น  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูล 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้           

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว    

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ( IMC) ประกอบด้วย              
ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านการขายส่วนบุคคลและด้านการตลาด
ทางตรง แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) โดยเป็นค าถามแบบลิเคอร์ท (Likert Scale)  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นด้านแรงจูงใจ  ประกอบด้วยแรงจูงใจด้านเหตุผลและแรงจูงใจ                
ด้านอารมณ์ แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) โดยเป็นค าถามแบบลิเคอร์ท (Likert Scale)   

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นด้านการตัดสินใจซื้อเป็นลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close-
ended Question) โดยเป็นค าถามแบบลิเคอร์ท (Likert Scale)     
 ขั้นตอนที่ใช้ในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย เครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือแบบสอบถาม เพื่อให้
ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการต่าง ๆ ในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้    

1. ศึกษาและค้นคว้าหลักการสร้างแบบสอบถามส าหรับการวิจัย เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่ครบสมบรูณแ์ละมีคุณภาพ
 2. ศึกษาข้อมูลธุรกิจ ทีวีโฮมช้อปปิ้ง จากเอกสาร สื่อและสิ่งพิมพ์ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งและน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม       
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3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามและน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบ
แบบสอบถาม เสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข        
 4. น าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ชุด น าผลที่ได้จากแบบสอบถามวิเคราะห์หาค่าความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficiency) สูตร Cronbach (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, 

125-126) ค่าแอลฟ่าท่ีได้จะแสดงความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 โดยค่าที่มีใกล้เคียงกับ 1 แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่สูง ทั้งนี้แบบสอบถามควรมีความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.7 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, 125-126) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล          
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้          

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Second Data) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ รวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาและการวิจัย
ในครั้งนี ้           

การจัดกระท าข้อมูล         
 1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม โดยได้ท าการแยกแบบสอบถามที่ไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์ออก       

2. การลงรหัส (Coding) น าข้อมูลที่ได้มาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อท าการประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS (Statically Package for the social science)        

3. การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและท าการ
ทดสอบสมมติฐาน           
 การวิเคราะห์ข้อมูล           

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่     
1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ สถานรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ระดับ

การศึกษา รวมถึงสถานภาพทางครอบครัว โดยวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
1.2 น าข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์ การขายส่วนบุคคล และการตลาดทางตรง มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean: x ̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviations:SD)          

1.3 น าข้อมูลด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วยแรงจูงใจด้านเหตุผลและแรงจูงใจด้านอารมณ์มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย 

(Mean: x ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations:SD)      
1.4 น าข้อมูลกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยเลือกศึกษาและวิเคราะห์เฉพาะ ข้ันการตัดสินใจซื้อ มาวิเคราะห์โดยหา

ค่าเฉลี่ย (Mean: x ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations:SD)      
2.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานซึ่งสมมติฐาน

ในการวิจัยครั้งนี้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้       
2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ระดับ

การศึกษา และสถานภาพทางครอบครัว มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน ทีวีโฮมช้อปปิ้งแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ 
Independent Sample t-test และ One-way Analysis of Variance ในการทดสอบสมมติฐาน   
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2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 เป็นการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
ประกับด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การขายส่วนบุคคล และการตลาดทางตรงที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณหรือเชิงซ้อน (Multiple Regression)
 2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านเหตุผลและแรงจูงใจด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment 
correlation coefficient) ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร ท่ีเป็นอิสระต่อกัน 
             

ผลการวิจัย           
 1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 อายุ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีอายุ 31-40 ปี  จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 45,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 อาชีพ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 ระดับการศึกษา ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยมีจ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66 สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75    
  2. ข้อมูลด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ผู้ตอบแบบสอบ ถามให้ความคิดเห็นด้านการสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการโฆษณาโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ด้านการส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ด้านการขายส่วนบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และด้านการตลาดทางตรง โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55  
 3. ข้อมูลด้านแรงจูงใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.15 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แรงจูงใจด้านเหตุผลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 แรงจูงใจ           
ด้านอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90      

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี
โฮมช้อปปิ้งขั้นการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95      
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน        
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ระดับ
การศึกษา และ สถานภาพทางครอบครัวที่แตกต่างกัน มีผลกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า            

1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพทางครอบครัวที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึน้ไป มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ             
31-40 ปี             

1.3 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 15,001- 30,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งมากกว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 30,001-45,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินค้า
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ผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี รายได้ต่ ากว่ าหรือเท่ากับ 15,000 บาท  และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้                   
30,001-45,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผา่นทีวีโฮมช้อปปิ้งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี่รายได้ตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป 

1.4 ผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี โฮมช้อปปิ้งแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ               
ทางสถิติ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง               
ที่มีการศึกษาปริญญาตรีและกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี        

1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้       

สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย             
ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านการขายส่วนบุคคล และ ด้านการตลาดทางตรง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี
โฮมช้อปปิ้ง ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า  
ผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรด้านการขายส่วนบุคคล 
ด้านการโฆษณา และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.439 ,0.214 และ 0.149 ตามล าดับ  
ซึ่งหมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรด้านการขายส่วนบุคคล, ด้านการโฆษณาและด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง 

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี  
โฮมช้อปปิ้ง จะพบว่าการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง จะมีค่าอยู่ที่ระดับ 0.497 หาก
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรด้านการขายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลท าให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งเพิ่มขึ้น 0.439 หน่วย       

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรด้านการโฆษณาเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลท าให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค            
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งเพิ่มขึ้น 0.214 หน่วย       

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลท าให้การตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งเพิ่มขึ้น 0.149 หน่วย ส าหรับตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง มี 2 ตัวแปร ได้แก่ การส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรง  
 สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านเหตุผลและแรงจูงใจด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง พบว่า           
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.65 ซึ่งมีความสัมพันธ์              
ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอธิบายได้ดังนี้  

แรงจูงใจด้านเหตุผล พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านเหตุผลโดยรวมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี               
โฮมช้อปปิ้ง พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H_0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H_1) และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.50 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ หากผู้บริ โภคให้ความส าคัญกับแรงจูงใจ               
ด้านเหตุผลเพิ่มขึ้น จะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งเพิ่มมากข้ึนเล็กน้อย    

แรงจูงใจด้านอารมณ์ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงใจด้านอารมณ์โดยรวมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี                
โฮมช้อปปิ้ง พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H_0) และยอมรับ  
สมมติฐานรอง (H_1) และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.61 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ หากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับแรงจูงใจ
ด้านอารมณ์เพิ่มขึ้น จะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งเพิ่มมากข้ึนปานกลาง   



8 
 

สรุปผลและอภิปรายผล           

จากผลการศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและแรงจูงใจที่มีผลต่อกาตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี                 
โฮมช้อปปิ้ง โดยผู้วิจัยศึกษาเฉพาะขั้นการตัดสินใจซื้อ (ข้ันท่ี 4) เพียงขั้นตอนเดียว สามารถสรุปประเด็นส าคัญมาอภิปรายได้
ดังนี ้            

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ระดับ
การศึกษาและสถานภาพทางครอบครัว แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งแตกต่างกัน หลังจากศึกษา
ข้อมูลและประเมินทางเลือกต่าง ๆ พบว่า        

สมมติฐานข้อที่ 1.1 เพศ ผู้บริโภคที่มีข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านเพศ แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี
โฮมช้อปปิ้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงจะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี
โฮมช้อปปิ้งมากกว่าเพศชาย อาจเนื่องมาจาก เพศหญิงเป็นเพศที่ใช้เวลาในการรับชมทีวีมากกว่าเพศชาย จึ งมีโอกาสรับชม
รายการทีวีโฮมบ้อปปิ้ง มากกว่าเพศขาย อีกทั้งเพศหญิงยังเป็นเพศที่ให้ความสนใจในเรื่องความสวยความงามและ                     
ให้ความส าคัญในการดูแลรักษาสุขภาพและผิวพรรณ ซึ่งสินค้าที่จ าหน่ายในรายการทีวีโฮมช้อปปิ้ง จะมีสินค้าที่จ าหน่าย
หลากหลายประเภทและสินค้าที่เกี่ยวกับความสวยงามและเกี่ยวกับสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมจากเพศหญิง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  บุรินทร์ สืบเสระ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ชม 1144 Tiger Shopping 
ทางโทรทัศน์ผ่ านดาวเทียม ซึ่ งผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ ชม 1144 Tiger Shopping ข้อมูล
ประชากรศาสตร์ด้านเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าแตกต่างกัน    

สมมติฐานข้อ 1.2 อายุ ผู้บริโภคที่มีข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านอายุ แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี
โฮมช้อปปิ้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อและเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่มที่มี
ครอบครัว  ซึ่งสินค้าที่จ าหน่ายในทีวีโฮมช้อปปิ้งเป็นส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มุ่งเน้นในการใช้งานภายในครอบครัวหรือเป็นสินค้า          
ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ภายในครอบครัว จึงเป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี
โฮมช้อปปิ้งมากกว่าผู้บริโภคในกลุ่มอายุอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทรัพย์ ฉัตรศิริสุข (2561) ที่ศึกษาเรื่องการ
เปิดรับความน่าเชื่อถือของรายการโฮมช้อปปิ้งในทีวีดิจิทัลและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มี
ข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านอายุ แตกต่างกันมีความเชื่อถือและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแตกต่างกัน  
 สมมติฐานข้อ 1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีข้อมูลประชากรศาสตร์ด้าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน            
มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ผู้บริโภคที่มีรายได้                 
30,001-45,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งมากที่สุด อาจจะเนื่องมาจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มีรายได้เพียง
พอที่จะสามารถซื้อสินค้าที่จ าหน่ายผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย มักจะระมัดระวังและจ ากัดการใช้จ่ายมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัณยนันฑ์ ศรีจงใจ (2561) ซึ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน    

สมมติฐานข้อ 1.4 อาชีพ ผู้บริโภคอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมข้อปปิ้งไม่แตกต่างกัน 
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง อาจมีเหตุผลมาจากสินค้าที่ตัดสินใจซื้อนั้น ตอบโจทย์ต่อการใช้งานและความ
ต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าผู้บริโภคจะมีอาชีพใด ต่างก็แสวงหาและมีความต้องการสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ในการใช้งาน              
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชมพู ช่อผกา (2560) ที่ศึกษาเรื่องการรับรู้ความเสี่ยงและส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
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ผู้บริโภคที่มีข้อมูลประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งไม่แตกต่างกัน  
 สมมติฐานข้อ 1.5 ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี                 
โฮมช้อปปิ้งแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งมากที่สุด อาจจะ
เนื่องมาจากผู้บริโภคที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการพิจารณาในการซื้อสินค้าโดยค านึงถึงราคาเป็นหลัก ซึ่งสินค้า                 
ที่จ าหน่ายในทีวีโฮมช้อปปิ้ง จะมีราคาที่ดึงดูดใจผู้บริโภค มีราคาที่ถูกกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่จ าหน่ายตามแหล่ งจัด
จ าหน่ายอื่น ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาชรัญ นาคา (2559) ที่ศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและ
ค่านิยมต่อศิลปิน ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ของผู้บริโภค                  
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตผ่านทางไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต (บาท/ครั้ง) แตกต่างกันสมมติฐานข้อ 1.6 สถานภาพทางครอบครัว 
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่สถานภาพ
สมรสจะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งมากที่สุด  เนื่องจากผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส ให้ความส าคัญกับสินค้า
ส าหรับสมาชิกในครอบครัว เป็นสินค้าที่อ านวยความสะดวกสบายให้กับสมาชิกในครอบครัว ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศรัณยนันฑ์ ศรีจงใจ (2561) ซึ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊คไลฟ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพ             
ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ่าแฟช่ันผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน   

สมมติฐานข้อที่ 2 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง โดยผู้วิจัย
ศึกษาเฉพาะขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (ข้ันท่ี 4) เพียงขั้นตอนเดียว เนื่องจากเป็นขั้นตอนส าคัญที่ผู้บริโภคได้ท าการตัดสินใจซื้อ 
หลังจากศึกษาข้อมูลพบว่า          

การขายส่วนบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งมากที่สุด โดยผู้บริโภคให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งในด้านการขายส่วนบุคคล ในระดับ             
มากที่สุด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งมากที่สุด การบริการหลังการขายที่ดีจะช่วยให้ ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อตัวสินค้าและต่อบริษัท ก่อให้เกิดการซื้อซ้ าและการบอกต่อให้กับผู้บริโภครายอื่น ๆ ในด้านที่เป็นบวก              
อีกทั้งพนักงานขายที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า หรือพนักงานขายที่มีความน่าเช่ือถือย่อมจูงใจให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่น  
ในตัวสินค้าจนเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540) ท่ีกล่าวว่า การใช้พนักงานขาย             
ที่มีความรู้ความ ช านาญในตัวสินค้าเป็นอย่างดีสามารถดึงจุดเด่นของสินค้าหรือบริการ มาแสดงให้ลูกค้าเกิดความคาดหวัง             
มีศิลปะในการจูงใจให้ลูกค้าที่คาดหวังเกิดความต้องการซื้อสินค้า    

ด้านการโฆษณา มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อสินคา้ผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง โดยผู้บริโภคให้ความคิดเห็นด้านการโฆษณาที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งอยู่ในระดับมาก โดยการโฆษณาผ่านสื่อสังออนไลน์ เป็นสื่อที่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญมากกว่าการโฆษณาผ่านช่องทางอื่น ๆ  อย่างไรก็ตาม การโฆษณาสินค้าผ่านทีวีดิจิทัล หรือช่องฟรี และการ
โฆษณาสินค้าผ่านสิ่งพิมพ์โบรชัวร์ต่าง ๆ  ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคได้รับรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ
ในตัวสินค้าจนถึงขั้นการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา  (2540) ที่กล่าวว่า การโฆษณาจะช่วย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเริ่มจากขั้นแรกคือ ไม่รู้จักสินค้าเลย น าไปสู่การรับรู้ในตราสินค้า เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสินค้า เกิดความเชื่อ เกิดทัศนคติ เกิดความสนใจซื้อและขั้นสุดท้ายคือการซื้อสินค้า    
 ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง โดยผู้บริโภคให้ความคิดเห็น
ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในระดับมาก โดยเฉพาะในหัวข้อการเชิญผู้บริโภคที่เคยใช้สินค้ามาแชร์ประสบการหลังการ
ใช้จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่ นและคล้อยตาม ประกอบกับการใช้พรีเซ็นเตอร์หรือบุคลลที่มี ช่ือเสียงในการ
ประชาสัมพันธ์บริษัทหรือตัวผลิตภัณฑ์สินค้าจะช่วยให้เป็นสินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ                 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2534) ที่กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) คือความพยายามขององค์กร เพื่อชักจูง
กลุ่มคนให้เกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ดีต่อองค์กรโดยการใช้กิจกรรมหรือสื่อต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์มีคุณสมบัติที่สร้าง
ความเช่ือถือได้สูงกว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การสร้างภาพลักษณ์และมูลค่าเพิ่มของสินค้า ท าให้ ตรายี่ห้อนั้นมีคุณค่า                 
ในความรู้สึกของผู้บริโภค       

สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจ ประกอบด้วยแรงจูงใจด้านเหตุผลและแรงจูงใจด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสนิใจ
ซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง         
 แรงจูงใจด้านเหตุผลและแรงจูงใจด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง                  
โดยผู้บริโภคให้ระดับความคิดเห็นด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง ในระดับมากที่สุดส าหรับ
แรงจูงใจด้านเหตุผล โดยเฉพาะในเรื่องของราคาสินค้าต้องมีความเหมาะสมและระดับความคิดเห็นในระดับมาก ส าหรับ
แรงจูงใจด้านอารมณ์ โดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าต้องมีความสวยงาม เนื่องจากผู้บริโภคจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้า 
โดยค านึงถึงราคาของสินค้าต้องมีความเหมาะสม ในขณะเดียวกันสินค้าต้องมีความสวยงามเช่นกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุ๊ค (Facebook) ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจทางด้านเหตุผลและ
แรงจูงใจทางด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
             

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย         

 จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวี
โฮมช้อปปิ้ง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้          

ด้านประชากรศาสตร์ ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจกับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 บาท การศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ทีวีโฮมช้อปปิ้งมากที่สุด ผู้ประกอบการควรน าข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ไปก าหนดและวางแผนการตลาด เพื่อให้
สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น    

ด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง ได้แก่ ด้านการขายส่วน
บุคคล ด้านการโฆษณาและด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์        

การขายส่วนบุคคล ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับบริการหลังการขายมากที่สุด เพราะผู้บริโภคจะให้
ความส าคัญกับการบริการหลังการขาย หากมีการบริการหลังการขายที่ดีจะท าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ า และบอกต่อไปยัง
ผู้บริโภครายอื่น ๆ              

ด้านการโฆษณา ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้านการโฆษณา โดยเฉพาะการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยออกแบบเนื้อหาในการโฆษณาให้มีความน่าเช่ือถือ รวมไปถึงการโฆษณาผ่านช่องทีวีดิจิทัลหรือช่องฟรีทีวี ให้มี
ความน่าสนใจและดึงดูดใจผู้บริโภค           

ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะการเชิญผู้บริโภคที่มีการใช้สินค้าจริงมาแชร์ประสบการณ์หลังการใช้งาน จะช่วยให้ผู้บริโภครายอื่น ๆ เกิดความ
เชื่อมั่นในตัวสินค้าได้มากข้ึน รวมไปถึงการเลือกใช้  พรีเซ็นเตอร์หรือบุคคลที่มีช่ือเสียงช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้า จะช่วย
ให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น   
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ด้านแรงจูงใจ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง   
 แรงจูงใจด้านเหตุผล  ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเรื่องของราคาสินค้า ราคาสินค้าที่จ าหน่ายควรมีราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพและความคุ้มคา่ของตัวสินค้าท่ีผูบ้ริโภคจะไดร้ับ รวมไปถึงสินค้านั้นจะต้องตอบสนองความต้องการในการ
ใช้งาน มีความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค        

แรงจูงใจด้านอารมณ์ ผู้ประกอบการควรค านึงถึง ปัจจัยด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากประโยชน์จากการใช้สินค้าที่
ผู้บริโภคจะได้รับ สินค้าต้องมีความสวยงาม ในบางครั้ง ผู้บริโภคจะเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า ด้วยความพึงพอใจในตัวสินค้า
เช่น สินค้ามีความสวยงาม ตรงใจผู้บริโภค  สินค้าสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และท าให้ผู้บริโภคดูดี ในสายตาของ
บุคคลอื่น            

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป        
 1. การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง ซึ่งเป็นการศึกษาธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งในภาพรวม ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้ท าการวิจัยอาจจะ
เลือกท าการศึกษา ตัวแปรอื่น ๆ ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งเพิ่มเติม เช่น ทัศนคติ หรือคุณค่าตราสินค้าที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นต้น        

2. ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างผู้ประกอบการทีวีโฮมช้อปปิ้ง เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในธุรกิจทีวี        
โฮมช้อปปิ้ง เนื่องจากผู้ประกอบการทีวีโฮมช้อปปิ้ง มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น กลยุทธ์ทางการตลาดแบบใด ท่ีท าให้ผู้ประกอบการ
ประสบความส าเร็จ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นส าหรับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ  
 3. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงรูปแบบในการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในแต่ละด้าน เช่น ด้านความสนใจ และด้านความ
คิดเห็น เพื่อท่ีผู้ประกอบการจะสามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น    

4. ศึกษาถึงรูปแบบการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการจ าหน่ายสินค้าผ่านทีวี              
เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการทีวีโฮมช้อปปิ้งสามารถน าไปใช้พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าได้
เหมาะสมและถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น        
  

กิตติกรรมประกาศ          

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.รสิตา 
สังข์บุญนาค ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาให้ค าปรึกษา ค าแนะน าพร้อมทั้งตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ รวมถึงท่าน รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.อัจฉรียา                
ศักดิ์นรงค์ ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถามและเป็นคณะกรรมการสอบ ตลอดจนให้ค าแนะน า                 
ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ใน คณะบริหารธุรกิจเพื่ อสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้และมอบประสบการณ์ทีด่ี ท่ีมีความหมายต่อผู้วิจัย ตลอดจน
บิดา มารดา และครอบครัวท่ีคอยสนับสนุนและคอยช่วยเหลือในทกุ ๆ ด้าน มาไว้ ณ ท้่ีนี ้    
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