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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค และการยอมรับเทคโนโลยีที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้มีจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ใน การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
มีอายุ 23-29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาทและมีสถานภาพโสด 
ให้ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุดและให้ความคิดเห็นต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผู้บริโภคและการยอมรับเทคโนโลยี มีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ Generation Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to study the 4C’s of the marketing mix and the technology 
acceptance that affects decisions to buy e-books of Generation Y service users in Bangkok. The sample size of 
this study consisted of 400 people by using a questionnaire as research tool. The statistics for data analysis 
included percentage, mean, standard deviation, independent t-test, One-Way ANOVA and Multiple Regression 
Analysis. The results revealed that most of the respondents were female, aged between 23 to 29 years of 
age, with a Bachelor’s degree and single, private employees. They were employed and had a monthly 
income between 15,001-25,000 Baht. The 4C’s of the marketing mix had a good level of opinions. Technology 
acceptance were at a very good level of opinions. The results of these analyses revealed the following: the 
different personal factors and education that affects decisions to buy e-books among Generation Y service 
users in Bangkok. The 4C’s of the marketing mix and technology acceptance affected decisions to buy e-
books of Generation Y service users in Bangkok, and all factors had a positive relationship with buying e-books 
of Generation Y service users in Bangkok at a 0.05 level of statistical significance. 
 
Keywords: Technology Acceptance, E-book, Generation Y 
 

บทน า 
Electronic Book (E-Book) หรือ"หนังสืออิเล็กทรอนิกส์" เป็นสิ่งที่ออกแบบและสร้างขึ้นมาด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ 

สามารถท าให้บุคคลทั่วไปอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกับการอ่านหนังสือที่เป็นเล่ม แต่มีความ
แตกต่าง ตรงที่ไม่มีการท าเป็นเล่มเหมือนหนังสือที่ท ามาจากกระดาษ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น มีการ
เช่ือมโยง (Link) กับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มอื่นๆได้ เนื่องจากอยู่บนเครือข่าย www และมีบราวเซอร์ที่ดึงข้อมูลมาแสดง               
(กุสาวดี หัสแดง, 2555) หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับผู้บริโภคที่ช่ืนชอบในการอ่านหนังสือนั้นคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากผู้บริโภคจะได้รับความสะดวกสบายในการอ่านหนังสือที่อ่านผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจจะอ่านจากทาง tablet 
โทรศัพท์มือถือ หรือ notebook ยังมีการเลือกซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบออนไลน์ได้เช่นกัน ในปัจจุบันจะมีผู้คน              
ที่อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น บนรถไฟฟ้า หรือที่สาธารณะ และมีแนวโน้มที่ผู้คนจะอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เยอะขึ้น 

โดยปัจจุบัน PricewaterhouseCoopers หรือPwC ได้น าเสนอรายงานประจ าปี The Global Entertainment & 
Media Outlook 2018-2022 ที่ได้ท าการศึกษาในเรื่องของแนวโน้มรายได้และการคาดการในการใช้จ่ายผ่านอุตสาหกรรมสื่อ
บันเทิงโลก โดยในปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่า มูลค่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะมีมูลค่า  763,491 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 
1,077,811 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมีแนวโน้ม อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า (2561-2565) ที่ 7.1% โดยบริษัท 
ที่ครองส่วนแบ่งตลาดที่มากท่ีสุดได้แก่ Amazon รองลงมา ได้แก่ Apple Google และ Kobo ในขณะที่แนวโน้มของตลาดหนังสือ
ทั่วโลก จะเห็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีลดลงที่ 0.1% โดยในขณะที่แนวโน้มตลาดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีมูลค่า
ตลาด 2,960 ล้านบาทในปี 2560 วิเคราะห์ว่าจะเพิ่มขึ้น 5,705 ล้านบาทในปี 2565 โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของ
ตลาดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอยู่ที่ 14% โดยส่วนแบ่งการตลาดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น
จาก 7.4% ในปี 2560 เป็น 14.1% ในปี 2565 แต่หนังสือที่มีรูปแบบที่เป็นเล่มจะมีการ เติบโตที่ลดลง โดยจะมีอัตราการเติบโต
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เฉลี่ยต่อปีลดลงอยู่ที่ 1.3% เป็น 34,655 ล้านบาทในปี 2565 โดยผู้ที่ยังคงอ่านหนังสือที่เป็นเล่มอยู่นั้นส่วนมากจะเป็นวัยผู้ใหญ่
หรือวัยท างาน และคนที่ช่ืนชอบในการเข้าห้องสมุด ในปัจจุบันคนไทยได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยในปี 
2560 ประชากรชาวไทยมีโทรศัพท์มือถือมากถึง 121.53 ล้านเลขหมาย และมีการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเฉลี่ย 4.11 
กิกะไบต์ต่อคนต่อเดือน ซึ่งในปัจจุบันคนไทยช่ืนชอบในการตามข่าวสาร ดูหนัง ฟังเพลง รวมถึงอ่านหนังสือผ่านอุปกรณ์มือถือ               
กันมากยิ่งขึ้น จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้ตลาดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไทยเติบโตมากยิ่งขึ้น  (กุลธิดา เด่นวิทยานันท์, 2561)
 วิธีการด ารงชีวิตของผู้คนทั่วไปในปัจจุบันมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสื่อท่ีมาจากอินเตอร์เน็ต ท าให้ประชาชนท่ัวไป
ต่างเปลี่ยนมารับข่าวสาร รวมถึงเรื่องราวผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมาจากการการอ่านบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ (smart phone) 
หรือคอมพิวเตอร์ แทนที่หนังสือที่เป็นเล่ม ส่งผลให้พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนทั่วไปเปลี่ยนแปลงไป หนังสืออิเล็กทรอนิกส์             
ที่มีอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ล้วนเกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล พฤติกรรมการอ่านที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเกิดจากพฤติกรรม
การอ่านของผู้คนทั่วไปในยุค 4.0 โดยเฉพาะกลุ่มผู้อ่าน 3 กลุ่มหลัก ซึ่งก็คือผู้อ่านกลุ่ม Gen X, Gen Y, Gen Zที่ชอบใช้เวลา              
6-7 ช่ัวโมงต่อวัน ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต รับรู้ข่าวสารหรือเรื่องราวต่างๆทางออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ 
(ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ, 2560)  

จากแนวคิดและทฤษฎีของ Robert F. Lauterborn (1990) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู้บริโภค คือกลยุทธ์ทางการตลาด 4P’s ที่เป็นมุมมองของฝั่งผู้บริโภคโดยพิจารณาว่าผู้บริโภคต้องการอะไร ที่จะท าให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โดยกลยุทธ์ 4C’s ประกอบด้วย 1.Consumer ความต้องการของผู้บริโภค 
2.Customer Cost ต้นทุนของผู้บริโภค 3.Convenience ความสะดวกในการซื้อ 4.Communication การสื่อสาร ถือ เป็นการ
เปิดรับมุมมองของผู้บริโภค โดยแนวคิดนี้สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบันนั้นคือการใส่ใจผู้บริโภคและ ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
(Customer Centricity) โดยเป็นกลยุทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากเหมาะกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนื่องมาจากเป็นการศึกษา
ว่าลูกค้าที่ต้องการเนื้อหาของหนังสือแบบไหน ความคุ้มค่าที่ลูกค้าต้องจ่าย รวมไปถึงกลุ่มคนGeneration Y ที่ช่ืนชอบความ
สะดวกสบายในการเลือกซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย ท าให้ ตัวแปรดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  

นอกจากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ นั้นคือการยอมรับเทคโนโลยี จากแนวคิดและทฤษฎีของ Davis (1989) ได้อธิบายการน าเสนอโมเดลการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีเริ่มมาจาก 2 ปัจจัย คือการรับรู้ถึง
ประโยชน์ และ ความง่ายในการใช้งาน  จากผลส ารวจแสดงให้เห็นว่า ผู้คนทั่วโลกต่างยอมรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง              
โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่เว้นแม้แต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ในประเทศตะวันตกมีการศึกษาที่เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่าง
แพร่หลาย แต่ในประเทศไทยยังมีจ านวนที่ค่อนข้างน้อย อาทิเช่น การยอมรับเทคโนโลยี เป็นต้น  จากประเด็นดังกล่าวจึงท าให้  
การยอมรับเทคโนโลยีเป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
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2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วยความต้องการของผู้บริโภคต้นทุนของ
ผู้บริโภค ความสะดวกสบายในการซื้อและ การสื่อสารที่ส่งผลต่อต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ และ ความง่ายต่อการใช้งานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ

สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร              
ที่แตกต่างกัน 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค  ประกอบด้วย ความต้องการของผุ้บริโภคต้นทุนของผู้บริโภค              
ความสะดวกสบายในการซื้อและ การสื่อสารมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ของผู้ใช้บริการ Generation Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การยอมรับเทคโนโลยีประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์และความง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
George, Belch, และ Michael (2015) อธิบายนิยามคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic)เอาไว้ว่า 

สามารถวิเคราะห์ไดจ้ากเพศ ช่วงอายุ สถานภาพครอบครัว อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ สิ่งเหล่านี้สามารถเห็นลักษณะที่แตกต่าง
กันได้อย่างชัดเจน สิ่งส าคัญที่มีความจ าเป็นต่อนักการตลาดที่จะน ามาพิจารณาในการแบ่งสัดส่วนของตลาด โดยตัวแปรเหล่านี้
สามารถน ามาเช่ือมโยงการตัดสินใจซื้อรวมถึงอัตราการใช้สินค้า ที่มีความสัมพันธ์กันท้ังในเชิงเหตุและผล 

1. อายุ (Age) ความแตกต่างทางด้านอายุ ส่งผลให้เกิดความต้องการในตัวสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน อาทิในหมู่             
วัยหนุ่มสาวจะชอบซื้อผลิตภัณฑ์ ที่มีความแปลกใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้สูงอายุจะสนใจซื้อผลิตภัณฑ์             
ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเป็นต้น หากแบ่งกลุ่มช่วงอายุจะสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังต่อไปนี้ 

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป หรือเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มวัยกลางคนถึงผู้สูงอายุ ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะสามารถตัดสินใจท่ีจะบริโภค
ได้มากกว่าเนื่องมาจากอ านาจที่เกิดจากการมีรายได้และการเก็บเงินท่ีมากยิ่งข้ึน รวมถึงมีการลงทุนและรับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อที่จะมีแนวโน้มในที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น การโฆษณา คนกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าที่มี
ความคุ้นเคยกล่าวคือกลุ่มคนเหล่านี้จะไว้ใจสินค้าที่ตนเองเคยใช้แล้วคิดว่าดีมากกว่าซื้อสินค้าใหม่ๆ และกลุ่มคนเหล่านี้จะยอม
จ่ายเงินให้กับสินค้าที่ราคาแพงขึ้นแลกกับสินค้าหรือบริการที่ดียิ่งข้ึน  

ผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 45 ปีหรือเรียกคนกลุ่มนี้ว่าวัยหนุ่มสาวหรือวัยกลางคน คนกลุ่มนี้มักจะไม่ยึดติดกับของยี่ห้อหรู
ราคาแพงๆ แต่มักจะใช้ข้อมูลในการพิจารณามาเป็นขั้นดับแรก โดยสิ่งที่น่าสนใจในคนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มนี้จะมองถึงสินค้าท่ีมีราคาที่
ถูกลงไม่สนใจยี่ห้อหรูราคาแพงๆเนื่องจากอ านาจในการซื้อไม่มีเพียงพอ รวมถึงคนกลุ่มนี้จะสร้างค่านิยมว่าสินค้าที่พวกเค้าเลือกใช้
เป็นสิ่งที่ดีและสร้างความรู้สึกเชิงลบกับสินค้าแพงๆว่าเป็นสิ่งท่ีไม่จ าเป็น 
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ผู้ที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 22 ปีหรือกลุ่มที่เรียกกันว่ากลุ่มวัยรุ่น คนกลุ่มนี้จะมีอ านาจในการซื้อสินค้าและบริการ              
ค่อนข้างสูง ใช้เวลาที่ไม่นานในการเลือกซื้อสินค้าเพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากผู้ปกครอง กลุ่มวัยรุ่นนี้จะมีค่านิยมในการรวมตัว  
เป็นกลุ่ม โดยในแต่ละสมาชิกกลุ่มจะมีอิทธิพลต่อกันท าให้เกิดการสร้างค่านิยมขึ้นมาใหม่ โดยเป็นเรื่องของการแต่งตั ว                   
การท่องเที่ยวและตราสินค้า รวมถึงผู้มีอิทธิพลทางสังคมล้วนเป็นแรงจูงใจให้คนกลุ่มนี้เลือกซื้อสินค้าทั้งสิ้น 

2. เพศ (Sex) เป็นอีกหนึ่งในตัวแปรที่ค่อนข้างมีอิทธิพลในเรื่องของการใช้สินค้าค่อนข้างมาก เพราะหากเพศมีความ
แตกต่างกันมักมีทักษคติในการเลือกใช้สินค้าที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้อาจเกิดจากการถูกฝึกอบรมมาตั้งแต่วัยเด็ก ที่มีการปลูกฝังที่
แตกต่างกันอย่างมากในเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายมักจะถูกปลูกฝั่งว่าจะต้องมีความรับผิดชอบและน าไปสู่การเป็นคุณพ่อ 
ที่ดี ส่วนในเพศหญิงจะมีการปลูกฝั่งว่าจะต้องเป็นผู้ตามที่ดีและจะต้องมีความเรียบร้อย จึงกล่าวที่ว่าในสังคมไทยเพศชาย                 
จะมีแนวโน้มในซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่มากกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะสินค้าที่มีความส าคัญอย่างสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ในปัจจุบัน
ค่านิยมในสมัยนี้เริ่มเปลี่ยนไปแต่พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ายังมีความแตกต่างของเพศหญิงและเพศชายอยู่ 

3. สถานภาพการสมรส (Status) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่จะท าให้เกิดทักษคติในสินค้าหรือบริการที่ใช้ส่งผลให้มีการ
ซื้อที่ค่อนข้างแตกต่าง เช่นผู้ที่เป็นหม่ายจะเลือกการแต่งตัวที่จะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวเอง สถานะที่ บอกถึงการสมรส ได้แก่ 
สมรส โสด หย่าร่าง หรือเป็นหม้าย 

4. การศึกษา (Education) เป็นปัจจัยที่ส าคัญกล่าวคือผู้ที่มีการศึกษาที่สูงจะมีแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับสินค้าที่มี
คุณภาพดีและราคาที่ค่อนข้างสูงเนื่องมาจากหากคนที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพการงานที่มีรายได้สูง จะมีการตัดสินใจในการเลือก
วิเคราะห์ข้อมูลได้ดีกว่าผู้ที่มีการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่า รวมถึงจะมีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าท่ีมีคุณภาพมากกว่า 

5. อาชีพ (Occupation) อาชีพท่ีหลากหลายต่างมีความต้องการหรือความจ าเป็นในสินค้าหรือบริการที่จะช่วยตอบสนอง
ในสิ่งที่ตนเองต้องการที่แตกต่างกัน เช่นเกษตรต้องการสิ่งของที่ชีวิตประจ าวันขาดไม่ได้รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตต่างๆ 
พนักงานบริษัทก็มีแนวโน้มที่จะซื้อสิ่งของเพื่อที่จะสร้างบุคลิก นักธุรกิจก็มักจะมุ่งเน้นการซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของ
ตนเอง นักการตลาดจึงจ าเป้นต้องศึกษาความต้องของแต่ละอาชีพเพื่อก าหนดเป้าหมายว่าเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพใด 

6. รายได้ (Income) หรือสถานภาพเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) รายได้ของแต่ละผู้บริโภคจะส่งผลท าให้มี
แรงจูงใจต่อการเลือกพิจารณาสินค้าและบริการต่างๆซึ่งรวมไปถึงเศรษฐกิจด้วย อ านาจในการซื้อมีความจ าเป็นที่จะต้องดูแนวโน้ม
ของรายได้ในแต่ละคน คนท่ีมีรายได้ที่ค่อนข้างน้อยจะซื้อของที่จ าเป็นกับตัวเองเท่าน้ัน รวมไปถึงราคาของสินค้าจะผลกระทบอย่าง
มากในการตัดสินใจซื้อ ส่วนคนที่มีรายได้ที่ค่อนข้างมากก็จะมุ่งเน้นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและราคาที่ค่อนข้างสูง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560) ได้อธิบายถึง ส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้บริโภคไว้ว่าการที่ธุรกิจจะด าเนิน

ธุรกิจโดยเน้นไปที่การตลาดให้ประสบความส าเร็จนั้นไม่เพียงแค่ค าถึงถึงส่วนประสมทางการตลาดของผู้ผลิต แต่จะต้องพิจารณาถึง
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคอีกด้วย 

1. คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) สิ่งที่ลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ  จ าเป็นต้องพิจารณาถึงคุณค่า
หรือประโยชน์เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เสียไปกับการช าระสินค้านั้นๆ ดังนั้นธุรกิจต้องรับรู้สิ่งที่ลูกค้าต้องการที่แท้จริง            
ของลูกค้า 

2. ต้นทุน (Cost to Customer) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ยังรวมถึงค่าเสียเวลาที่เสียไปของผู้บริโภค เพื่อให้ได้สินค้าหรือ
บริการนั้นๆ ต้องสอดคล้องกับการยอมรับของผู้บริ โภคได้รับหรือไม่ หากผู้บริโภคเสียต้นทุนหรือเงินไปมาก การที่ผู้บริโภคจะ
คาดหวังสินค้าหรือบริการนั้นๆก็จะมากเช่นเดียวกัน ผู้ขายจึงต้องศึกษาหาราคาที่เหมาะสมกับความคาดหวังของลูกค้า เพื่อที่จะ
เสนอราคาที่ผู้บริโภคสามารถท่ีจะยอมรับได้ 
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3. ความสะดวก (Convenience) ผู้ผลิตจะต้องสามารถสร้างความสะดวกให้กับผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าหรือบริการได้ อาทิ
เช่น การเข้าถึงข้อมูล และความสะดวกในการซื้อสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ผู้ผลิตจะต้องสร้างความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ให้
เหมาะสมกับที่ผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าหรือบริการ 

4. การติดต่อสื่อสาร (Communication) ผู้บริโภคต้องการที่จะรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารจากธุรกิจ ธุรกิจจะต้องจัดหาสื่อที่
ผู้บริโภคต้องการที่จะได้รับให้เหมาะสม รวมถึงผู้บริโภคมีความต้องการที่จะติดต่อกับธุรกิจเพื่อที่จะเสนอข้อเรียกร้องต่างๆ ดังนั้น 
การส่งเสริมการตลาดจึงส าคัญต่อธุรกิจและผู้บริโภค    

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็นแบบจ าลองที่ประยุกต์มาจากมาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลเหตุผล (Theory 

of Reasoned Action: TRA) โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อท านายการยอมรับการใช้คอมพิวเตอร์ โดยศึกษาแล้วพบว่า เริ่มต้น                
โดยปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย ได้แก่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานรวมถึงการรับรู้ถึงประโยชน์  แบบจ าลองนี้ได้รับรองว่ามีคุณภาพ 
และยังไม่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมถึงมีการประยุกต์ที่หลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และ 
ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นต้น การน าเสนอแนวคิดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนักการตลาดพิจารณาข้อมูล ผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 

Davis, Bagozzi, & Warshaw (1989) ได้อธิบายการน าเสนอโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี(Technology Acceptance 
Model: TAM) โดยพัฒนามาจาก The Theory of Reasoned Action (TRA) ที่อธิบายการกระท าของของบุคคล ไว้ว่า การที่
บุคคลจะท าอะไร สามารถที่จะวัดได้จากความเช่ือ (Beliefs) เจตคติ (Attitudes) และความตั้งใจกระท า (Intention) ซึ่งผลที่
ตามมานั้นก่อให้เกิดการกระท าขึ้น นั้นขึ้นซึ่ง Davis ได้น ามาใช้ในการอธิบายการยอมรับระบบสารสนเทศ โดยพัฒนา               
ในงานวิจัยระดับปริญญาเอก จนเกิดเป็นโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) โดยปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เจตนาหรือตั้งใจใช้ (Behavioral intention to use) ขึ้นกับการรับรู้ 2 เรื่อง คือการรับรู้
ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ 
Kotler (2003) ได้อธิบายความหมายของ การตัดสินใจของผู้บริโภคเอาไว้ว่า คือ สิ่งกระตุ้นที่เป็นปัจจัยภายในที่บ่งบอก

ให้เห็นถึงความต้องการ และรับรู้ว่าตัวเลือกในการเลือกสินค้ามีอยู่มากมาย สิ่งที่ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับข้อมูล รวมถึง ผ่ายผลิต
ได้ให้ข้อมูลมา สุดท้ายคือการวิเคราะห์ประเมินทางเลือกของสิ่งเหล่านั้นประกอบด้วยกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน คือ 

1. การรับรู้ปัญหาหรือความจ าเป็น หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ ว่ามีความต้องการเกิดขึ้น อาจเกิดขึ้นด้วยตนเองหรือ                
มีสิ่งเร้ามากระตุ้น หากมีความต้องการที่อยู่ในระดับที่มากพอ บุคคลจะเกิดการแก้ปัญหาหรือแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์                 
ที่ผ่านมา 

2. การแสวงหาข้อมูล หมายถึง หากความต้องการได้มีการกระตุ้นและหากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสิ่งที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ผู้บริโภคจะด าเนินการเพื่อการตอบสนองความต้องการของตนเองในทันที ถ้าหากความต้องการถูกกระตุ้น               
ไม่เพียงพอ ก็จะเกิดการเรียนรู้เพื่อให้สามารถตอบสนองหรือค้นหาข้อมูล อาทิเช่น เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาและต้องการต้องที่จะ
แก้ไขปัญหานั้นๆ ผู้บริโภคก็มักจะค้นหาข้อมูลเพื่อให้ได้ในสิ่งท่ีตนเองต้องการมากท่ีสุด 

3. การประเมินทางเลือก หมายถึง เมื่อผู้บริโภคมีข้อมูลที่มากเพียงพอ ผู้บริโภคจะเกิดการเปรียบเทียบโดยวิเคราะห์
ทางเลือกในทุกทางเลือกโดยเลือกผลลัพธ์ท่ีดีที่สุด เช่น เมื่อผู้บริโภคอยากได้สินค้าอะไร ผู้บริโภคก็จะรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเลือก
สินค้าชนิดนั้นท่ีดีที่สุด ในตัวเลือกที่มีอยู่  
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4. การตัดสินใจซื้อ หมายถึง จากขั้นตอนประประเมินผลทางเลือกนั้น ผู้บริโภคจะพิจารณาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดรวมถึงเกิด
ความพึงพอใจสูงที่สุด ทั้งในเรื่องของจิตใจและในเรื่องของทางด้านร่างกาย อาทิเช่น เมื่อผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อครีมบ ารุงผิว 
ผู้บริโภคก็จะต้องใช้ครีมบ ารุงผิวที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หมายถึง เป็นสิ่งที่แสดงออกมาในรูปแบบของการแสดงความรู้สึกต่ อภายหลังการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจและไม่พึงพอใจ บุคคลที่พึงพอใจจะมีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปนั้นสูงกว่าที่บุคคลๆ
นั้นคาดหวังเอาไว้ หากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นซ้ า และในภายภาคหน้าผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ซ้ า
อาจก่อให้เกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ เป็นเหตุผลที่จะผู้ประกอบการจึงให้ความส าคัญอย่างมากต่อประบวนการนี้ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เกรวินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ท าการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ที่เคยซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 260 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 -29 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 มีเวลาในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1-3 ช่ัวโมง ผู้บริโภคส่วนใหญ่
ตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาประเภทนวนิยายมากที่สุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้ออหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เว็บไซต์ หรือผ่านแอพพลิเคช่ัน Mebmarket.com มากที่สุด สื่อออนไลน์ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด  
คือ Dek-d.com ราคาเฉลี่ยของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เลือกซื้อของแต่ละ ครั้งมากที่สุด คือ 100 – 300 บาท และสถานที่ที่
ผู้บริโภคใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด คือ บ้าน ผลการทดสอบสมมติฐานระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ ผู้บริโภคในเขตกรงเทพมหานคร ได้แก่ 1) การยอมรับเทคโนโลยีในด้านของ ด้านความง่าย
ในการใช้งาน ด้านความตั้งใจที่จะใช้และการน ามาใช้งานจริง 2 ) พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ในด้านของ การรับรู้ทางออนไลน์ 
ความบันเทงิทางออนไลน์ ทัศนคติออนไลน์ 

จารุวรรณ จุบรรจง (2560) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ที่ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไปที่เคยอ่านและซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 474 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี อยู่ในสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาจบปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง  15,000-30,000 บาท  มีวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อความบันเทิง การอ่าน
อีบุ๊กอ่านผ่านอุปกรณ์ Smartphone ในการซื้ออีบุ๊กซื้อผ่านเว็บไซต์ การซื้อครั้งล่าสุดซื้อจาก Meb ประเภทอีบุ๊กที่ซื้อมากที่สุด 
คือนวนิยายและวรรณกรรมแปล ส่วนใหญ่ซื้อหนังสือมากกว่า 10 เล่มต่อปี ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออีบุ๊ก ได้แก่ส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านการใช้งานและการจัดเก็บ  ปัจจัยด้านบุคลากร และด้านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคช่ัน 

จีราวัฒน์ สิทธิวิไล (2557) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ประชากรที่ใช้คือ บุคคลที่เคยอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 385 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม             
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุ 18-25 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001- 30,000 บาท มีพฤติกรรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่อปีน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 เล่ม การซื้อหนังสือ
ซื้อมาเกิน100 บาทต่อเล่ม เวลาในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 ช่ัวโมงต่อวัน มีการซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะอ่านจากจอภาพ
คอมพิวเตอร์ สนใจในประเภทของเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนา ผลการทดสอบพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคาช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
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พฤติกรรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ จ านวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่อ่านต่อปี ค่าใช้จ่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                
เฉลี่ยต่อเล่ม ระยะเวลาในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวัตถุประสงค์ในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนั ยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 
ผู้ใช้บริการ Generation Y หรือที่อยู่ ในช่วงอายุ 23-43 ปี ที่อาศัยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ เคยซื้อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร          
ที่แน่นอนของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และก าหนดความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 จากการค านวณได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 คน ซึ่งทางผู้วิจัยได้ท าการส ารองเผื่อความคลาดเคลื่อน อีก 16 คน กล่าวคื อกลุ่มตัวอย่างที่
ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยจึงเท่ากับ 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการส ารวจ คือ แบบสอบถาม(Questionnaire)เพื่อศึกษาส่วนประสม

ทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการ 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบบสอบถาม สร้างขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย              
ที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามสร้างขึ้นมาจากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ทางผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลไว้ 4 ส่วน เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูล  
ในการประมวลผลงานวิจัย ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของข้อมูลทั่วไปของประชากรศาสตร์ของผู้ที่ท าแบบสอบถาม มีลักษณะค าตอบ
เป็นชนิดของปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire) มีจ านวนทั้งหมด 6 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของข้อมูลทั่วไปของส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ของผู้ที่ท าแบบสอบถาม มีลักษณะค าตอบเป็นชนิดของปลายปิด  (Closed-Ended 
Questionnaire)มีจ านวนทั้ งหมด 16 ข้อ  โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน  ได้แก่  ความต้องการของผู้บริโภค  ต้นทุนของผู้บริโภค             
ความสะดวกสบายในการซื้อและการสื่อสาร ส่วนที่ 3 เป็นส่วนการยอมรับเทคโนโลยีเป็นส่วนของข้อมูลทั่วไปของการยอมรับ
เทคโนโลยีของผู้ที่ท าแบบสอบถาม มีลักษณะค าตอบเป็นชนิดของปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire) มีจ านวนทั้งหมด              
8 ข้อ โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ การรับรู้ประโยชน์และความง่ายต่อการใช้งาน และส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นส่วนของข้อมูลทั่วไปของการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้ที่ท าแบบสอบถาม มีลักษณะค าตอบเป็นชนิดของปลายปิด  (Closed-
Ended Questionnaire) มีจ านวนทั้งหมด 5 ข้อ ใช้้วิธีให้้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ก าหนดระดับ
คะแนนความคิดเห็น ดังนี้ 4.21-5.00 ระดับมากที่สุด 3.41-4.20 ระดับมาก 2.61-3.40 ระดับปานกลาง 1.81-2.60 ระดับน้อย 
และ 1.00-1.80 ระดับน้อยท่ีสุด 

การหาค่ าความเช่ือมั่ น โดยใช้วิธีหาค่ าสัมประสิทธิ์อัลฟ่ า (α-Coefficient) สูตรของครอนบัค (Cronbach)                  
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546:449) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามค่าอัลฟ่าที่ได้แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม 

โดยมีค่าระหว่าง 0≤α≤1 ซึ่งค่าที่ได้ใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ ค่าที่ได้
ต้องไม่ต่ ากว่า 0.70 จึงจะสามารถใช้งานแบบสอบถามได้จริงค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค ในแต่ละด้านได้ค่าดังนี้                  
ความต้องการของผู้บริโภค เท่ากับ 0.886 ต้นทุนของผู้บริโภค เท่ากับ 0.761 ความสะดวกสบายในการซื้อ เท่ากับ 0.756               
การสื่อสาร เท่ากับ0.710การรับรู้ประโยชน์ เท่ากับ 0.839 ความง่ายต่อการใช้งาน เท่ากับ 0.811 และการตัดสินใจซื้อ เท่ากับ 
0.873 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์้ข้อมูลโดยใช้้สถิติติ้เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบไปด้วยค่าความถี่้ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviationหรือ S.D.) และใช้สถิติ้เชิงอนุ้มาน ประกอบไปด้วย 
สถิติ Independent t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) และการวิ้เคราะห์้สมการ
ถดถอยพหุคู้ณ (Multiple Regression Analysis)  
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2  มีอายุ       
23-29 ปี มีจ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 มีการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 เป็ นพนักงาน
เอกชน มีจ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 มีรายได้ 15 ,001-25,000 บาท มีจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และ                
มีสถานภาพโสดมีจ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค โดยรวม พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามให้                
ความคิดเห็นกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นกับในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความต้องการของผุ้บริโภคและ                   
ความสะดวกสบายในการซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 4.38 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นกับในระดับมาก ได้แก่ 
ต้นทุนของผู้บริโภคและการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 4.01 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นกับการยอมรับเทคโนโลยี 
โดยรวมในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นกับในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์และความง่ายต่อการใช้งานโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และ 4.26 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความกับการตัดสินใจ
ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน  
 สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย                 
ต่อเดือนและสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ Generation Y  
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ Generation Y  
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจ
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ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ Generation Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแ ตกต่างกัน                    
มีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.6 ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจ
ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
 สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย ความต้องการของผู้บริโภคต้นทุนของ
ผู้บริโภค ความสะดวกสบายในการซื้อและ การสื่อสารมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการ 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย             
ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกสบายในการซื้อและด้านการสื่อสารมีอิทธิพลต่อ                  
การตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 49.1 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์และความง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลต่อ            
การตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ประโยชน์และด้านความง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 37.4 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ด้านประชากรศาสตร์ มีเพียงผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการที่มีอายุ 23-29 ปี เป็นกลุ่มที่มีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากลุ่ม
ผู้ใช้บริการ30-36ปีและ37-43ปี ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบรายคู่ยังพบว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า จะมีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากลุ่มที่อายุมากเนื่องมาจากคนที่มีอายุน้อยสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีรวมถึงชอบนวัตกรรมที่มีความ
สะดวกสบายที่มากกว่าหนังสือที่เป็นเล่มและเป็นช่วงที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี มีความคุ้นเคยทางด้านการใช้งานมากกว่า                
คนท่ีมากกว่าผู้ที่มีอายุเยอะกว่า ผู้ที่มีอายุเยอะกว่ามีแนวโน้มที่จะอ่านหนังสือที่เป็นเล่มแบบดังเดิมมากกว่าดังนั้นอายุที่แตกต่างกัน
จึงส่งผลท าให้การตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ หงสา ปลาทอง (2563) ที่ศึกษาเรื่อง”
ส่วนประสมการตลาดออนไลน์และคุณลักษณะของนวัตกรรม ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของ
ผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่าผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
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 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค                
ความสะดวกสบายในการซื้อ และการสื่อสารมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการ Generation Y             
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยทั้ง 4 ตัวแปร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ด้านความต้องการของผู้บริโภค
เนื่องมาจากการที่ผู้บริโภคจะซื้อของช้ินนึง ผู้บริโภคจะต้องค านึงถึงความต้องการของตัวผู้บริโภคเอง ซึ่งหหมายถึงเนื้อหาของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การที่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความหลากหลายและมีเนื้อหาที่น่าสนใจจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ              
ที่จะซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรือเอกหญิงจันท์รุจี มาศโอสถ (2560) ที่ศึกษา “เรื่องส่วนประสม
การตลาดในมมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านสื่อเว็บไซด์ LAZADA Thailand” ผลการศึกษา
พบว่า ผู้บริโภคสนใจความหลากหลายของสินค้าที่มีความหลากหลาย รวมถึงช่ือเสียงของตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักมีความส าคัญต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซด์ LAZADA Thailand ด้านต้นทุนของผู้บริโภคเนื่องมาจากการที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าแต่ละชนิด
ผู้บริโภคจะต้องมีการเปรียบเทียบราคาของสินค้านั้นๆ ซึ่งรวมไปถึงต้นทุนท้ังหมดที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายเพื่อท่ีจะได้สินค้าชนิดนั้นๆ
มา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐมน กัสปะ (2563) ที่ศึกษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น”ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคด้านต้นทุนของผู้บริโภคส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นเนื่องมาจากราคาสินค้าในเฟสบุ๊ค              
เป็นราคาที่น่าดึงดูดในใจการซื้อ และเมื่อเปรียบเทียบราคาสินค้ากับคุณภาพของสินค้าแล้วพบว่าเหมาะสม ด้านความสะดวกสบาย
ในการซื้อเนื่องมาจากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความสะดวกสบายในการซื้อ ในการซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเว็บไซด์ รวมถึง
แอพพลิเคช่ันต่างๆ ที่ให้บริการ 24 ช่ัวโมง ท่ีมีการแบ่งประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างชัดเจนท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้า
ไปหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้บริโภคต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุษณี แจ้งพงษ์ (2563) ที่ศึกษาเรื่อง “ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภค และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อแนวโน้ม พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ด้านความสะดวกในการซื้อ มีผลต่อ แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติด้านในอนาคตจะซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีกของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการสื่อสาร เนื่องมาจากสิ่งที่ผู้บริโภคจะรับรู้ว่าหนังสือเล่มไหนมีการ
ขายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้นคือการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับข่าวสาร ความเคลื่อนไหว รวมถึงกิจกรรมต่างๆจากทางร้านค้า
หรือส านักพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ าเสมอและรวมถึงการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมัยธร ริ้วพันกุล (2562) ที่ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ด้านการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภค           
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์และความง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครโดยผลการวิจยัพบว่าทั้ง 2 ตัวแปร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ด้านการรับรู้ประโยชน์เนื่องจากผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในเรื่อง
ความสะดวกสบายในการอ่านหนังสือ ในปัจจุบันในโรงเรียนต่างๆ รวมถึงในที่ท างานได้เริ่มที่จะน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามามี
บทบาทมากขึ้นส าหรับการเรียนการสอนและการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิญญา              
กลิ่นทองค า (2561) ที่ศึกษาเรื่อง “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความง่าย
ต่อการใช้งานเนื่องมาจากการจัดประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระเบียบสามารถท าให้ผู้บริโภคเข้าไปค้นหาได้โดยง่าย  
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โดยผู้บริโภคคนไหนต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มไหนผู้บริโภคเพียงแค่พิมพ์ช่ือหนังสือ ผู้บริโภคก็สามารถซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ในทันที สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์  (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง “การยอมรับเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา
พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีด้านความง่ายในการใช้งานมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ควรให้ความส าคัญกับผู้บริโภคที่มีอายุ               
23-29 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเนื่องจาก ในยุคปัจจุบันอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวัน การที่ผู้บริโภค
เป็นวัยรุ่นตอนปลายมีโอกาสที่จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เกณฑ์ในเรื่องของอายุจึงมีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์               
ที่มากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ ใน Generation Y 
 2. ผู้ประกอบการ ควรปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายมีคุณภาพท่ีมากขึ้นในการท าเว็บไซด์หรือแอพพลิเคช่ัน
ที่ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย มีขั้นตอนในการช าระเงินท่ีไม่เยอะ ควรแบ่งแยกประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อให้
ผู้บริโภคได้เข้าถึงหนังสือท่ีผู้บริโภคอยากได้สะดวกมากขึ้น 

3. ผู้ประกอบการ ควรเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคนั้นคือเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องมีความน่าสนใจมี
ความทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ควรส ารวจความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันว่า ผู้บริโภคต้องการหนังสือแบบไหนควร
น าหนังสือท่ีเป็นเล่มมีท าเป็นหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น และควรให้ความส าคัญกับส านักพิมพ์หรือนักเขียนรุ่นใหม่ ที่มีช่ือเสียง
เพิ่มมากข้ึน 

4. ผู้ประกอบการ ควรสนใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค ที่ต้องลดราคาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ ากว่าราคาของ
หนังสือที่มีลักษณะเป็นเล่ม รวมไปถึงความศึกษาวิธีการลดขนาดของไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพราะผู้บริโภคสามารถเก็บไฟล์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น เพื่อที่จะท าให้ผู้บริโภครับรู้ว่าการซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความคุ้มค่ากว่าหนังสือที่เป็นเ ล่ม 
เพราะหนังสือท่ีเป็นเล่มมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าทั้งในเรื่องของราคาและการเก็บรักษา 

5. ผู้ประกอบการ ควรเน้นไปที่การสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค เน้นไปที่โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับข้อดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ว่าหนังสือที่ผู้บริโภคต้องการมีการท าเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมถึงมีการติดต่อสื่อสารกับนักเขียนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้บริโภคสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสกลับมาซื้อซ้ า 

6. ผู้ประกอบการ ควรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถของคนที่อ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคมีความตอ้งการที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการหาหนังสือท่ีมีประโยชน์อ่าน โดยผู้ประกอบการ
ควรค านึงเพ่ิมเติมอีกว่าเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ควรจะเป็นเนื้อหาที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย 

7. ผู้ประกอบการ ควรให้ความส าคัญในเรื่องของการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ขั้นตอนซื้อ ที่ผู้ประกอบการ
จะต้องจัดหมวดหมู่ของหนังสือ ท าให้ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูลด้วยระยะเวลาอันสั้น ลดขั้นตอนการช าระเงิน เพื่อท่ีจะให้ผู้บริโภค
มีการซื้อท่ีรวดเร็วไม่ใช่เวลานาน แอพพลิเคชั่นในการอ่านไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ควรจะมีช่องค้นหาข้อความเพื่อท่ีจะให้ผู้บริโภค
ได้กลับไปอ่านตรงจุดที่ผู้บริโภคไม่เข้าใจ และมีระบบท่ีเซฟจุดที่ผู้บริโภคอ่านค้างไว้เปรียบเสมือนท่ีคั่นหนังสือ 
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังถัดไป 
 1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาก อาทิเช่นซึ่งคนที่เกิดหลัง                 
พ.ศ. 2540 หรือกลุ่มคน Generation Z ที่ เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งอ านวยและเทคโนโลยีที่ความสะดวกรอบ              
ด้าน เรียนรู้รูปแบบการด าเนินชีวิตในสังคมแบบดิจิทัล เพื่อที่จะได้สร้างฐานลูกค้าในอนาคตเนื่องจากเด็กรุ่นใหม่สนใจในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น 

2. ในงานวิจัยครั้งต่อไปควรขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆ ไม่เพียงแค่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครเท่ากัน เพื่อให้ได้ข้อมูล             
ที่คลอบคลุมมากยิ่งข้ึน สามารถน าผลการวัดข้อมูลมาใช้กลยุทธ์ิทางการตลาดได้ 

3. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรควรเพิ่มในส่วนของข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในด้านต่าง ๆ ซึ่งควรมีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด ท้ังนี้เพื่อท่ีจะได้น าข้อมูลความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของ
กลุ่มตัวอย่างไปใช้ประกอบในการพัฒนาหนังสืออเล็กทรอนิกส์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 

4. ควรศึกษาในเรื่องของอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับ อ่านหนังสือที่เป็นเล่มเพื่อน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบเพื่อใช่
ในการกลยุทธ์ิทางการตลาด และวางต าแหน่งส่วนทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

5. ควรศึกษาโดยการแบ่งประเภทของหนังสือ เพื่อที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อาทิเช่น หนังสือประเภทนิยาย 
หนังสือการ์ตูน หรือหนังสือต่างๆ เพื่อที่ทางผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นข้อมูลเชิงลึกว่าหนังสือประเภทไหนควรเน้นการท า              
กลยุทธ์การตลาดแบบไหนและหนังสือประเภทไหนที่ควรท าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด 

6. ควรศึกษาข้อมูลคุณภาพเพื่อที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกเชิงลึกโดยการ Focus Group เพื่อที่จะสามารถได้ข้อมูลที่ละเอียด
มากยิ่งข้ึน เพื่อใช่ในการกลยุทธ์ิทางการตลาด และวางต าแหน่งส่วนทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การวิจัยได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท างานวิจัย  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้สั่งสอนประสบการณ์ต่างๆ อันน ามาซึ่งความรู้ และความเข้าใจ รวมถึง
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ความสะดวกในการท าวิจัยครั้งนี้ให้เป็นไปได้ด้วยดี  

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาให้ข้อมูลในการเก็บแบบสอบถามและขอบคุณเพื่อนๆ MBA 
สาขาการตลาดทุกคนท่ีเป็นก าลังใจซึ่งกันและกันเสมอมาตลอดจนให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี  
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