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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผู้บรโิภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกสบายในการซื้อ และด้านการติดต่อสื่อสาร ที่มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ส าหรับกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้ที่สนใจซื้อหนังสือ
อเิลคทรอนิกสใ์นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู  
 ผลการวจิยัพบว่า  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21-30 ปี มสีถานภาพโสด หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 
ระดบัการศึกษาระดบัปรญิญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผู้บรโิภค ด้านความสะดวกสบายในการซื้อ และดา้นการตดิต่อสื่อสาร มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก และด้าน
ตน้ทุนของผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีประเภทของหนังสอือเิลคทรอนิกสท์ีส่นใจ คอื นิยายแนวต่างๆ สาเหตุ
ทีต่ดัสนิใจเลอืกซือ้เพราะมสีื่อคุณสมบตัพิเิศษ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสยีงเพลง ช่องทางการสัง่ซื้ อทีส่นใจ คอื 
ทางเวบ็ไซต ์แหล่งส าคญัในการคน้หาขอ้มูล คอื อนิเทอรเ์น็ต บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ คอื ตนเอง ผูต้อบ
แบบสอบถามมีแนวโน้มที่คาดว่าจะซื้อหนังสอือิเลคทรอนิกส์ และจ านวนชัว่โมงที่ใช้ในการตัดสนิใจซื้อหนังสือ
อเิลคทรอนิกส ์ของผูต้อบแบบสอบถามมคี่าเฉลีย่ประมาณ 3.07 ชัว่โมง  
 ผู้บริโภคที่มีเพศ ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสือ
อเิลคทรอนิกสใ์นขอ้แนวโน้มทีจ่ะซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสแ์ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ และสถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกส์ในขอ้ใชเ้วลา
ในการตดัสนิใจซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสแ์ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นความสะดวกสบายในการซือ้ และดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภคสามารถร่วม
ท านายแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกส์แนวโน้มทีจ่ะซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกส์ไดร้อ้ยละ 11.9 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
    ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านความต้องการของผูบ้รโิภค และดา้นต้นทุนของผู้บรโิภคสามารถร่วม
ท านายแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกส์ใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกส์ไดร้อ้ยละ 1.2 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ค าส าคญั: พฤตกิรรม การซือ้ หนงัสอือเิลคทรอนิกส ์ผูบ้รโิภค 

 
Abstract 

 
 This research aims to study marketing mix factors consisted of response of consumer solution, 
consumer cost, convenience in purchasing, and communication affecting buying behavior trend of electronic 
books. Sample size of this research is 400 consumers interested in buying electronic books in Bangkok 
metropolis. Questionnaire is the tool for data collection. Research results are as follows: 
 Most respondents are female aging between 21 and 30 years, being single/ divorced/widowed/lived 
separated, holding Bachelor’s degree, working as private company employees, and earning monthly income 
between Baht 10,001 and 20,000. Respondents have opinions toward overall marketing mix factors at the 
very good levels. The opinions toward response of consumer solution, convenience in purchasing, and 
communications are at the very good levels, whereas opinions toward consumer cost are at the good levels. 
Consumer’s behaviors are as follows: type of interested electronic books is various fictions; consumers buy 
electronic books because of their extra features such as pictures, video clips, and sounds; an interested 
buying channel is from website; source of data searching is from internet; influential persons in e-Books 
buying decision are themselves; consumers trend to buy e-Books; and buying decision hours of e-Books are 
average at 3.07 hours. 
 Consumers with different gender, education level and monthly income influence buying behavior 
trend of e-Books differently in category of buying trend of e-Books with statistical significance of 0.05 levels. 
 Consumers with different gender and marital status influence buying behavior trend of e-Books 
differently in category of buying decision hour of e-Books with statistical significance of 0.05 levels. 
 Marketing mix factors in category of convenience in purchasing and consumer cost are able to 
predict buying behavior trend of e-Books in category of buying trend of e-Books at 11.9% with statistical 
significance of 0.05 levels. 
 Marketing mix factors in category of consumer solution and consumer costs are able to predict 
buying behavior trend of e-Books in category of buying decision hour of e-Books at 1.2% with statistical 
significance of 0.05 levels. 
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บทน า 
 ในปจัจุบนัเทคโนโลยไีดร้บัการพฒันาอย่างรวดเรว็และเขา้มามบีทบาทอย่างมากในชวีติประจ าวนั จงึท าให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคเริม่มกีารเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เขา้กบัเทคโนโลยทีี่มกีารพฒันาอย่างรวดเรว็เหล่านัน้ เช่น 
หนังสอืแบบที่เราอ่านกนั หนังสอืที่มีอยู่โดยทัว่ไป จะมีลกัษณะเป็นเอกสารที่จดัพิมพ์ด้วยกระดาษ แต่ด้วยความ
เปลีย่นแปลงดา้นอเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่กีารพฒันาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยัง้ ท าใหม้กีารคดิคน้วธิกีารใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยี
คอมพวิเตอรเ์ขา้มาช่วย คอืการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ฒันาโปรแกรมจนกระทัง่สามารถผลติเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์
ออกมาเป็นลกัษณะเหมอืนกบัหนังสอืทัว่ไปแต่มคีุณสมบตัิพเิศษเพิม่ขึน้ เช่น สามารถแทรกขอ้ความ แทรกรูปภาพ 
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แทรกเสยีง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ลงไปในหนังสอือเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ โดยคุณสมบตัิเหล่านี้ไม่สามารถท าไดใ้นหนังสอื
ทัว่ไป  
 ในประเทศไทย หนงัสอือเิลคทรอนิกส ์(e-Books) ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัมากนกัส าหรบัผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หนงัสอืในรา้น

หนังสอืทัว่ไป หากแต่ถ้าเป็นในตลาดหนังสอืออนไลน์ของต่างประเทศ e-Books เป็นที่รู้จกัอย่างแพร่หลายและมี

แนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เหน็ได้จาก สมาคมสื่อสิง่พมิพ์อเมรกินั หรอื AAP (Association of American 

Publishers) ระบุว่ายอดขาย e-Books ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2012 แซงหน้ายอดขายหนงัสอืรปูเล่ม เฉพาะฉบบัปก

แขง็ไปแลว้ โดยยอดขายของ e-Books อยู่ที ่282.3 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ขณะทีย่อดขายหนังสอืปกแขง็ในช่วงเดยีวกนั

ตกลงรอ้ยละ 2.7 จากปีทีแ่ลว้ อยู่ที ่229.6 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ โดยขอ้มูลนี้อา้งองิจากส านักพมิพ ์1,189 แห่งทัว่

ประเทศ จากขอ้มูลนี้แสดงใหเ้หน็ว่าอตัราการเตบิโตของหนังสอือเิลคทรอนิกสม์แีนวโน้มว่าจะเตบิโตอย่างต่อเนื่องใน

ตลาดต่างประเทศ เช่นเดยีวกนักบัในประเทศไทย บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั มหาชน เปิดเผยว่าการ

เตบิโตของ Smart Device ประเภทแทบ็เลต็ และการพฒันาของแอพพลเิคชัน่ต่างๆ ท าใหธุ้รกจิหนงัสอืบนโลกออนไลน์

ในปี 2012 นี้ มแีนวโน้มเตบิโตมากกว่ารอ้ยละ 50 โดยคาดว่าจะมผีูใ้ชบ้รกิารเอไอเอสดาวน์โหลด และซือ้หนังสอืในปีนี้

รวม 4 ลา้นเล่ม โดยยอดการดาวน์โหลดปจัจุบนั 2 ลา้นเล่ม จากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารเครอืข่ายเอไอเอสทัง้หมด 33 ลา้น

เลขหมาย ซึง่ถอืว่าเป็นการขยายตลาดและฐานลกูคา้ ใหก้บัเจา้ของธุรกจิสือ่สิง่พมิพ ์เช่น การเพิม่ช่องทางใหค้นไทยใน

ต่างประเทศ สามารถรบัข่าวสารจากสื่อสิง่พิมพ์ไทยได้ จากข้อมูลเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า หนังสอือิเลคทรอนิกส์มี

แนวโน้มการเตบิโตทีด่แีละก าลงัเป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภคในวงกวา้งมากขึน้ ประกอบกบัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยนีี้

เองที่ท าให้ความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้นักการตลาดจึงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนา

แนวความคดิใหม่ ๆ เกีย่วกบัผูบ้รโิภคเพื่อใหเ้ขา้กบัยุคสมยัอยู่เสมอ จงึเป็นที่มาของแนวคดิ 4Cs โดยเป็นแนวคดิที่

ค านึงถงึผูบ้รโิภคเป็นหลกั และท าใหน้กัการตลาดสามารถสือ่สารกบัผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้ท าการวจิยัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสอื

อเิลคทรอนิกสใ์นมุมมองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทีจ่ะไดท้ราบถงึปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้รโิภค (4Cs) ทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค และน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปพฒันา

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภคต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกสโ์ดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน 

 2. เพื่อศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อ

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกส ์

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิล ไดแ้ก่ 

  1.1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์

   1.1.1  เพศ 

   1.1.2  อาย ุ
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   1.1.3  สถานภาพ 

   1.1.4  ระดบัการศกึษา 

   1.1.5  อาชพี 

   1.1.6  รายไดต่้อเดอืน 

  1.2  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค 

   1.2.1 ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

   1.2.2  ดา้นตน้ทุนการซือ้ของผูบ้รโิภค 

   1.2.3  ดา้นความสะดวกสบายในการซือ้ 

   1.2.4  ดา้นการตดิต่อสือ่สารของผูบ้รโิภค 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกส ์

 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผู้บรโิภคที่มเีพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน แตกต่างกนัมแีนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บรโิภค ซึ่งประกอบด้วย ความต้องการของผู้บรโิภค 

ต้นทุนการซือ้ของผูบ้รโิภค ความสะดวกสบายในการซือ้ การตดิต่อสื่อสารของผูบ้รโิภค สามารถร่วมท านายแนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539: 41) [1] ได้กล่าวถึง 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้
อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑใ์ชบ้่อยมากในการแบ่งสว่นตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั
และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรม ช่วย
อธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมี
ประสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ชูชยั สมทิธไิกร (2554: 6) [2] พฤติกรรมผู้บรโิภค 
(consumer behavior) หมายถงึ การกระท าของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั การตดัสนิใจเลอืก (select) การซือ้ (purchase) 
การใช ้(use) และการก าจดัส่วนทีเ่หลอื (dispose) ของสนิคา้หรอืบรกิารต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความ
ปรารถนาของตน 
 ความหมายของการพาณิชยอิ์เลค็ทรอนิคส ์
 ศูนยพ์ฒันาพาณิชยอ์เิลค็ทรอนิคส์ (2543) [3] ไดใ้หค้วามหมายของพาณิชยอ์เิลคทรอนิกหรอื อคีอมเมริช์
คอืการคา้ขายผ่านทางเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตซึง่จะเปลีย่นวถิทีางการด ารงชวีติของทุกคน 
 สมาคมธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตไทย (2555) [4] ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสห์รอือคีอมเมริซ์คอื 
การคา้ขายผ่านทางเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต อนิเตอรเ์น็ตจะเปลีย่นวถิทีางการด ารงชวีติของทุกคน อนิเตอรเ์น็ตจะเปลีย่น
วธิกีารศกึษาหาความรู ้อนิเตอรเ์น็ตจะเปลีย่นวธิกีารท ามาคา้ขายอนิเตอรเ์น็ตจะเปลีย่นวธิกีารหาความสุขสนุกสนาน 
อนิเตอรเ์น็ตจะเปลีย่นทุกสิง่ทุกอย่างและทุกสิง่ทุกอย่างจะรวมกนัเขา้มาหาอนิเตอรเ์น็ต 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการท าวจิยัครัง้นี้ คอืผูท้ีส่นใจซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืผูท้ีส่นใจซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสใ์น

เขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ จงึค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้

การค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26) [5] และไดก้ าหนดค่า

ความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ซึ่งจะไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิม่จ านวน

ตวัอย่าง 15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน แลว้ท าการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างโดยเลอืกแบบ

ตามสะดวก  

 
ผลการวิจยั  
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสอื
อเิลคทรอนิกสใ์นมุมมองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศกึษาคน้ควา้ได ้ดงันี้  
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 262 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.50 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.50 
 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 21-30 ปี จ านวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52 คน รองลงมาคอืกลุ่ม
ทีม่อีายุ 31-40 ปี จ านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.7 กลุ่มทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13 และ
กลุ่มทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.3 ตามล าดบั 
 สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีลุ่มสถานภาพโสด หย่ารา้ง / หม่าย / แยกกนัอยู่ จ านวน 327 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.7 รองลงมาคอืมกีลุ่มสถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั จ านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.3 
 ระดบัการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 293 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 73.2 รองลงมามรีะดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19 และมรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญา
ตร ีจ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.8 
 อาชพี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชนจ านวน 219 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.7 
รองลงมามอีาชพีนักเรยีน / นักศกึษา 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18 มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
17.5 มอีาชพีขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ / พ่อบา้น / แม่บา้นจ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.8 
 รายไดต่้อเดอืน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 10,001-20,000 บาท จ านวน 166 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 41.5 รองลงมามรีายไดต่้อเดอืน 20,001-30,000 บาท จ านวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.3 มรีายไดต่้อเดอืน 
30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.8 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
16.5 
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 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
หนังสืออิเลคทรอนิกส ์
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอหนังสอือเิลคทรอนิกส์
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามคดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก และเมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้นพบว่า  
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ใน
ระดบัดมีาก ไดแ้ก่ สามารถย่อ / ขยายตวัอกัษรในขณะทีอ่่านไดเ้ป็นอย่างด ีรองลงมาคอื สามารถอ่านไดทุ้กทีทุ่กเวลา 
มหีมวดหนงัสอืหลากหลายแนวใหเ้ลอืกซือ้ มคีวามสะดวกสบายในการเกบ็รกัษา ไม่เปลอืงพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ มหีนงัสอื
ตวัอย่างใหท้ดลองอ่านมากมาย มรีะบบจดจ าหน้าสุดทา้ยทีไ่ดเ้ปิดอ่านครัง้ล่าสุด และขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวาม
คดิเหน็อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ มกีารใสส่ือ่ Interactive ต่างๆ มากมาย เช่น รูปภาพภาพเคลื่อนไหว วดีโีอ หรอืเสยีงเพลง 
ลงในเนื้อหาของ e-Book  
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีและเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีผู่้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ ช่วยลด
ทรพัยากรธรรมชาตไิดเ้ป็นอย่างด ีเช่น กระดาษทีท่ ามาจากต้นไม้ ช่วยประหยดัค่าเดนิทางในการไปซือ้หนังสอืทีร่า้น 
และขอ้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีได้แก่ ราคา e-Books มแีนวโน้มที่จะถูกกว่าราคาหนังสอื  
แบบรูปเล่ม สามารถคนืเงนิได้ หากเนื้อหาไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ช่วยประหยดัค่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น             
ปกพลาสตกิทีค่ ัน่หนงัสอื  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านความสะดวกสบายในการซื้อ
โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก 
ไดแ้ก่ สามารถสัง่ซือ้ไดทุ้กเวลาตลอด 24 ชัว่โมง ความยากง่ายในการสัง่ซือ้สนิคา้มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของท่านเป็น
อย่างมาก มชี่องทางการสัง่ซือ้ผ่านทางเวบ็ไซต ์(www) ทีส่ะดวกง่ายดาย สามารถช าระเงนิไดทุ้กเวลาตลอด 24 ชัว่โมง 
มชี่องทางการช าระเงนิทีห่ลากหลาย มชี่องทางการสัง่ซือ้ผ่านทาง Tablet ประเภทต่างๆ ทีส่ะดวกง่ายดาย มชี่องทาง
การสัง่ซือ้ผ่านทางมอืถอืทีส่ะดวกง่ายดาย และขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ การช าระเงนิ
ผ่านช่องทางต่างๆ มคีวามปลอดภยัสงู สามารถผ่อนช าระในการซือ้หนงัสอืแต่ละเดอืนผ่านทางบตัรเครดติ  
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการติดต่อสื่อสารโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ 
สามารถตดิต่อสื่อสารกบัรา้นคา้ทีข่าย  e-Books ไดท้นัท ี เพื่อแจง้ปญัหา แนะน าบรกิาร หรอืรอ้งเรยีนเรื่องต่างๆ ได้
อย่างสะดวกและรวดเรว็ สามารถใชบ้ตัรสมาชกิของรา้นหนังสอืน ามาเป็นส่วนลดพเิศษในการซือ้ e-Books สามารถ
สะสมแตม้เพื่อแลกของรางวลัไดจ้ากการซือ้ e-Books และขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ มี
การสง่ขา่วประชาสมัพนัธห์รอืขา่วสารเกีย่วกบัโปรโมชัน่ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา มบีรกิารหลงัการขายใหก้บัลกูคา้ 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค พบว่า  ประเภทของหนังสือ
อเิลคทรอนิกสท์ีผู่ต้อบแบบสอบถามสนใจทีส่ดุ คอื นิยายแนวต่างๆ จ านวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.30 รองลงมาคอื 
บรหิาร / พฒันาตนเอง จ านวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.50 ท าอาหาร / จดัสวน จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 
ท่องเทีย่ว จ านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.50 ประวตัศิาสตร์ / ชวีประวตั ิ จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.00 
วทิยาศาสตร ์จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.20 ศาสนา จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามล าดบั 
 สาเหตุที่ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสนิใจเลือกซื้อหนังสอือิเลคทรอนิกสม์ากที่สุด คือ มสีื่อคุณสมบตัิพิเศษ 
(Interactive) เช่น รปูภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสยีงเพลง เป็นตน้ จ านวน 132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.00 รองลงมาคอื เกบ็
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รกัษาไดง้่าย (ไม่ชืน้ ไม่ขึน้รา) ไม่เปลอืงพืน้ทีเ่กบ็ของ จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.80 สะดวกในการซือ้ (สามารถ
สัง่ซือ้และช าระเงนิไดต้ลอด 24 ชม.) จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ราคาถูกกว่าหนังสอืแบบรูปเล่ม จ านวน 64 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.00 มขีายเฉพาะทีเ่ป็น e-Book เท่านัน้ จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.20 ตามล าดบั 
 ช่องทางการสัง่ซือ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามสนใจมากทีสุ่ด คอื ทางเวบ็ไซต์ (WWW) จ านวน 201 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 50.20 รองลงมาคอื ทางมอืถอื จ านวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.30 ทาง Tablet ประเภทต่าง ๆ จ านวน 86 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 21.50 ทางหน้ารา้นหนงัสอื จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 ตามล าดบั 
 แหล่งส าคญัในการค้นหาขอ้มูลเกี่ยวกบัหนังสอือิเลคทรอนิกส์เพื่อประกอบการตดัสนิใจเ ลอืกซื้อหนังสอื
อเิลคทรอนิกสข์องผูต้อบแบบสอบถามทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื อนิเทอรเ์น็ต จ านวน 340 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.00 รองลงมา
คอื คนรูจ้กั / เพื่อน จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.80 งานออกบทูหนงัสอืต่างๆ เช่น งานมหกรรมหนงัสอื จ านวน 18 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 นิตยสาร / หนงัสอืพมิพ ์จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.70 ตามล าดบั 
 บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อหนังสอือิเลคทรอนิกสข์องผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คอื ตนเอง 
จ านวน 315 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.80 รองลงมาคอื เพื่อน จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.20 ครอบครวั จ านวน 20 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 คนรกั จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 ตามล าดบั 
 แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในข้อแนวโน้มที่จะซื้อหนังสืออิเลคทรอนิกส์ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสอ์ยู่ในระดบัแนวโน้มพฤตกิรรมทีค่าดว่าจะซือ้ 
 แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภคในขอ้ใช้เวลาในการตดัสนิใจซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกสน์านเท่าใด 
(ชัว่โมง) พบว่า จ านวนชัว่โมงทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสข์องผูต้อบแบบสอบถามทีม่ากทีสุ่ดคอื 72 
ชัว่โมง และจ านวนชัว่โมงทีน้่อยทีส่ดุคอื 0.25 ชัว่โมง 
 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั 
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือหนังสืออิเลคทรอนิกสข์องผู้บริโภค
ในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั สามารถสรปุได้ดงัน้ี 
  1.1  ผูต้อบแบบสอบถามที่มเีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกส์ในขอ้
แนวโน้มที่จะซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกส์ และขอ้ใชเ้วลาในการตดัสนิใจซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกสน์านเท่าใด (ชัว่โมง) 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  
  1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มอีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกส์ในขอ้
แนวโน้มทีจ่ะซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกส์ และขอ้ใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสน์านเท่าใด (ชัว่โมง) ไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  1.3  ผูต้อบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกส์ใน
ขอ้แนวโน้มทีจ่ะซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสไ์ม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
และขอ้ใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้หนังสอือิเลคทรอนิกสน์านเท่าใด (ชัว่โมง) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสือ
อเิลคทรอนิกส์ในขอ้แนวโน้มที่จะซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกส์แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐาน โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีแนวโน้มที่จะซื้อหนังสือ
อเิลคทรอนิกสน้์อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญา
ตรมีแีนวโน้มทีจ่ะซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสน้์อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี 
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  ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสใ์น
ขอ้ใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสน์านเท่าใด (ชัว่โมง) ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  1.5  ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกส์ในขอ้
แนวโน้มทีจ่ะซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกส ์และขอ้ใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสน์านเท่าใด (ชัว่โมง) ไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  1.6  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสือ
อเิลคทรอนิกส์ในขอ้แนวโน้มที่จะซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกส์แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน โดยผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้
หนังสอือเิลคทรอนิกสน้์อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่ีรายไดต่้อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดต่้อ
เดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มแีนวโน้มที่จะซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกสน้์อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่ีรายไดต่้อเดอืน 
20,001 - 30,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มแีนวโน้มทีจ่ะซื้อ
หนงัสอือเิลคทรอนิกสน้์อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่ีรายไดต่้อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดต่้อเดอืน 
10,001 - 20,000 บาท มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสน้์อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่ีรายไดต่้อเดอืน 20,001 - 30,000 
บาท ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดต่้อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสน้์อยกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ซ่ึงประกอบด้วย ด้านความ
ต้องการของผูบ้ริโภค ด้านต้นทุนการซ้ือของผูบ้ริโภค ด้านความสะดวกสบายในการซ้ือ ด้านการติดต่อส่ือสาร
ของผู้บริโภค สามารถร่วมท านายแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร สามารถสรปุได้ดงัน้ี 
  2.1  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บรโิภคซึ่งประกอบด้วย ด้านความต้องการของ
ผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทุนการซือ้ของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกสบายในการซือ้ ดา้นการตดิต่อสือ่สารของผูบ้รโิภค สามารถ
ร่วมท านายแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกส ์ 
ในข้อแนวโน้มที่จะซื้อหนังสอือิเลคทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 
กล่าวคอื หากปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทางดา้นความสะดวกสบายในการซือ้ และดา้นต้นทุนการซือ้ของผูบ้รโิภค
เพิ่มขึ้นจะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสืออิเลคทรอนิกส์ในข้อ แนวโน้มที่จะซื้อหนังสือ
อเิลคทรอนิกสเ์พิม่ขึน้ 
  2.2  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บรโิภคซึ่งประกอบด้วย ด้านความต้องการของ
ผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทุนการซือ้ของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกสบายในการซือ้ ดา้นการตดิต่อสือ่สารของผูบ้รโิภค สามารถ
ร่วมท านายแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกส ์ในขอ้ใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสน์าน
เท่าใด (ชัว่โมง) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน กล่าวคอื หากปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทางด้านความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสือ
อเิลคทรอนิกส์ในขอ้ใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสเ์พิม่ขึน้ และหากปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
ทางดา้นตน้ทุนการซือ้ของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้จะมผีลท าใหผู้บ้รโิภคมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกส์ใน
ขอ้ใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสล์ดลง 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสอื
อเิลคทรอนิกสใ์นมุมมองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้  
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 1.  ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกสใ์นขอ้แนวโน้มที่จะซื้อ
หนงัสอือเิลคทรอนิกส ์และในขอ้ใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสน์านเท่าใด (ชัว่โมง) แตกต่างกนั โดย
ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศชายมีแนวโน้มทีจ่ะซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสม์ากกว่าเพศหญิง ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากเพศชายจะมี
ความสนใจและความช านาญดา้นเทคโนโลยมีากกว่าเพศหญงิ รวมถงึความรูค้วามเขา้ใจดา้นเทคโนโลย ีซึง่เพศชายจะ
มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีมากกว่าเพศหญิง จึงท าให้มีอตัราการซื้อของเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขนิษฐา จารุนันทลกัษณ์ (2545) [6] ทีไ่ด้ท าการศกึษาเรื่องพฤติกรรมการซือ้หนังสอืและ
สิง่พมิพผ์่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต รวมถงึศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมซือ้หนงัสอืและสิง่พมิพผ์่านอนิเตอรเ์น็ต 
พบว่า ผูซ้ือ้หนงัสอืและสิง่พมิพผ์่านอนิเตอรเ์น็ตทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างนัน้เป็นผูช้ายมากกว่าผูห้ญงิ 
  ผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงใช้เวลาในการตดัสนิใจซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกส์นานกว่าเพศชาย ทัง้นี้อาจ
เน่ืองมาจากเพศหญงิใชเ้วลาในการเลอืกซือ้หนงัสอืมากกว่าเพศชาย และมคีวามสนใจในหมวดหนงัสอืหลากหลายแนว
มากกว่าเพศชาย จงึใช้เวลาในการตดัสนิใจซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกสน์านกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  
ภทัรนิทร ์สมิะชาต ิ(2545) [7] ไดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืของผูบ้รโิภค กรณีศกึษา 
บรษิัท เอเซยี บุ๊คส ์จ ากดั พบว่า เพศที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้หนังสอืในเรื่องความบ่อยครัง้ในการซื้อ และ
มลูค่าทีซ่ือ้ต่อครัง้มคีวามแตกต่างกนั โดยเพศชายเขา้รา้นหนงัสอืน้อยกว่าเพศหญงิ  
 2.  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกส์ในขอ้ใชเ้วลาในการ
ตดัสนิใจซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสน์านเท่าใด (ชัว่โมง) แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด / หย่ารา้ง / หมา้ย / 
แยกกนัอยู่ มแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อในขอ้ใช้เวลาในการตัดสนิใจซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกสน์านกว่าผู้บรโิภคที่มี
สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด / หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ ยงัไม่มคีรอบครวัจงึ
ท าใหม้เีวลาส่วนตวัในการใชอ้นิเตอรเ์น็ทมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั ท าใหส้ามารถใชเ้วลาใน
การตดัสนิใจซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกส์ไดน้านกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของมารษิา อู่ทอง (2546) [8] ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืของผูบ้รโิภคทีต่ลาด
นัดจตุจกัร พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมผีลท าให้พฤติกรรมการซื้อหนังสอืในเรื่องบุคคลที่มากบัผู้ซื้อแล ะ
ช่วงเวลาทีม่าซือ้แตกต่างกนั  
 3. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสใ์นขอ้แนวโน้ม
ทีจ่ะซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกส์แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่ีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรแีละผู้บรโิภคที่มีระดบั
การศกึษาปรญิญาตรมีแีนวโน้มที่จะซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสน้์อยกว่าผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
เน่ืองจากผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาโท จงึมวีตัถุประสงคใ์นการอ่านหนงัสอื คอื เพื่อ
คน้ควา้ประกอบการเรยีนและหาความรูเ้พิม่เตมิเพื่อพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมถงึการอ่านหนังสอืเพื่อความผ่อน
คลาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรนิทร ์สมิะชาต ิ(2545) [7] ไดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซื้อหนังสือของผู้บริโภค กรณีศึกษา บริษัท เอเซีย บุ๊คส์ จ ากัด พบว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืในเรื่องจ านวนเล่มทีซ่ือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
และปรญิญาโท 
 4. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสใ์นขอ้แนวโน้ม
ทีจ่ะซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสแ์ตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท และ ผูบ้รโิภคทีม่ี
รายไดต่้อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสม์ากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่า
กว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท และกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท ทัง้นี้เนื่องอาจเนื่องจาก
ผูบ้รโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืนต ่ามกี าลงัในการซือ้น้อย จงึมแีนวโน้มที่จะซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสน้์อยกว่าผู้บรโิภคที่มี
รายได้ต่อเดอืนสูงกว่า ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยะวรรณ ธนากรพฒันา (2548) [9] ที่ได้ท าการศกึษาเรื่อง
ภาพพจน์และคุณภาพการใหบ้รกิารทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืรา้นนายอนิทรใ์นเขตกรุงเทพมหานครในทศันะ
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ของผูใ้ชบ้รกิาร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้หนังสอืต่อครัง้
และดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้หนงัสอืต่อเดอืนแตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท 
มจี านวนเงนิทีซ่ื้อหนังสอืต่อครัง้ต ่าและจ านวนครัง้ทีซ่ื้อหนังสอืต่อเดอืนน้อยกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายได้ต่อเดอืนสูงกว่า 
5,000 บาทขึน้ไป  
 5.  ผลการศึกษาปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคสามารถร่วมท านายแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกส์ในข้อแนวโน้มที่จะซื้อหนังสอือิเลคทรอนิกส ์พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทางด้านความสะดวกสบายในการซื้อ และด้านต้นทุนการซื้อของผู้บริโภค มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับ
แนวโน้มทีจ่ะซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกส ์กล่าวคอื ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นความสะดวกสบายในการซือ้
ของผู้บรโิภคเพิม่ขึน้จะมผีลท าให้ผู้บรโิภคมแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกสใ์นขอ้แนวโน้มที่จะซื้อ
หนงัสอือเิลคทรอนิกสเ์พิม่ขึน้ กล่าวคอื การสัง่ซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกส ์ควรจะต้องมคีวามสะดวกสบายใหก้บัผูบ้รโิภค 
คอื ผูบ้รโิภคสามารถสัง่ซือ้ไดทุ้กเวลาตลอด 24 ชัว่โมง และควรจะมชี่องทางการสัง่ซือ้ทีห่ลากหลายเพื่อใหผู้บ้รโิภคมี
ทางเลอืกในการสัง่ซือ้มากขึน้ รวมถึงขัน้ตอนการสัง่ซือ้ทีง่่ายดายและสะดวกสบายใหก้บัผูบ้รโิภค จะท าใหผู้้บรโิภคมี
แนวโน้มที่จะซื้อหนังสอือิเลคทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของภัทรินทร์ สมิะชาติ (2545) [7] ได้
ท าการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืของผูบ้รโิภค กรณีศกึษา บรษิทั เอเซยี บุ๊คส ์จ ากดั พบว่า 
ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัด้านการจดัจ าหน่ายซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้
เน่ืองจากผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ตอ้งการความสะดวกรวดเรว็ในการเลอืกซือ้ 
  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทางดา้นตน้ทุนการซือ้ของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัแนวโน้ม
ทีจ่ะซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกส ์กล่าวคอื ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทางดา้นต้นทุนการซือ้ของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้จะมี
ผลท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสอือิเลคทรอนิกส์ ในข้อแนวโน้มที่จะซื้อหนังสอือิเลคทรอนิกส ์
เพิม่ขึน้ คอื ผูบ้รโิภคสามารถประหยดัค่าเดนิทางในการไปซือ้หนงัสอืทีร่า้น หากราคาหนังสอือเิลคทรอนิกส ์มแีนวโน้ม
ทีจ่ะถูกกว่าราคาหนังสอืแบบรูปเล่ม รวมถงึผูบ้รโิภคสามารถคนืเงนิได ้หากเนื้อหาไม่ตรงตามความต้องการ จะท าให้
ผูบ้รโิภครูส้กึถงึความคุม้ค่าในการซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสม์ากกว่าทีจ่ะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปซือ้หนงัสอืที่
รา้นหนังสอื จะท าใหผู้บ้รโิภคมแีนวโน้มทีจ่ะซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกสเ์พิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรนิทร ์   
สมิะชาต ิ(2545) [7] ไดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืของผูบ้รโิภค กรณีศกึษา บรษิัท 
เอเซยี บุ๊คส ์จ ากดั พบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก และผูบ้รโิภคทีใ่หค้วามส าคญักบั
ราคาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ซือ้หนงัสอืต่อครัง้ต ่ากว่า 500 บาท  
 6.  ผลการศึกษาปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคสามารถร่วมท านายแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสใ์นขอ้ใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกส ์พบว่า ปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทางด้านความต้องการของผู้บริโภค มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสือ
อเิลคทรอนิกส์ในขอ้ใช้เวลาในการตัดสนิใจซื้อหนังสอือิเลคทรอนิกสก์ล่าวคือ หากปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
ทางดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้จะมผีลท าใหผู้บ้รโิภคมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกส์ใน
ขอ้ใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสน์านขึน้ เนื่องจากผูบ้รโิภคไม่ไดเ้ดนิทางไปซือ้ทีร่า้นหนงัสอื ท าใหไ้ม่
สามารถจบัตอ้งหนงัสอืแบบรูปเล่มทีต่้องการจะซือ้ไดแ้ละไม่แน่ใจว่าเนื้อหาในหนังสอืจะตรงตามความต้องการหรอืไม่ 
การใสส่ือ่ Interactive ต่างๆ มากมาย เช่น รปูภาพภาพเคลื่อนไหว วดีโีอ หรอืเสยีงเพลง ลงในหนังสอือเิลคทรอนิกสม์ี
หมวดหนังสอืหลากหลายแนวให้ผู้บรโิภคเลอืกซื้อ และมหีนังสอืตวัอย่างเพื่อให้ผู้บรโิภคมโีอกาสได้ดูเนื้อหาขา้งใน
ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ ท าใหผู้บ้รโิภคมตีวัเลอืกในการตดัสนิใจเลอืกซือ้มากขึน้ จงึท าใหผู้บ้รโิภคใชเ้วลาในการตดัสนิใจ
ซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสน์านขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขนิษฐา จารุนันทลกัษณ์ (2545) [6] ทีไ่ดท้ าการศกึษา
เรื่องพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืและสิง่พมิพผ์่านระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต รวมถงึศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมซือ้
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หนงัสอืและสิง่พมิพผ์่านอนิเตอรเ์น็ต พบว่าปจัจยัดา้นผลติภณัฑเ์ป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอื
และสิง่พมิพใ์นระดบัมาก  
   ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทางดา้นต้นทุนการซือ้ของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสใ์นขอ้ใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกส ์กล่าวคอื หากปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทางด้านต้นทุนการซื้อของผู้บรโิภคเพิ่มขึน้ จะมผีลท าให้ผู้บรโิภคมแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
หนังสอือเิลคทรอนิกส์ในขอ้ใช้เวลาในการตดัสนิใจซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสเ์รว็ขึน้ คอื ผู้บรโิภคสามารถประหยดัค่า
เดินทางในการไปซื้อหนังสอืที่ร้าน หากราคาหนังสอือิเลคทรอนิกส์มีแนวโน้มที่จะถูกกว่าราคาหนังสอืแบบรู ปเล่ม 
รวมถงึผูบ้รโิภคสามารถคนืเงนิได ้หากเนื้อหาไม่ตรงตามความต้องการ จะท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึถงึความคุม้ค่าในการซือ้
หนงัสอือเิลคทรอนิกสม์ากกว่าทีจ่ะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปซือ้หนงัสอืทีร่า้นหนงัสอื จงึท าใหผู้บ้รโิภคใชเ้วลา
ในการตัดสนิใจซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกส์เรว็ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของภทัรนิทร์ สมิะชาติ (2545) [7] ได้
ท าการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืของผูบ้รโิภค กรณีศกึษา บรษิทั เอเซยี บุ๊คส ์จ ากดั พบว่า
ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปจัจยัด้านราคาอยู่ในระดบัมาก และผู้บริโภคที่ให้ความส าคญักบัราคาที่แตกต่างกนัมี
พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ซือ้หนงัสอืต่อครัง้ต ่ากว่า 500 บาท  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสอื
อเิลคทรอนิกสใ์นมุมมองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้  
 1.  ผูผ้ลติหรอืผูป้ระกอบการควรน าขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรไ์ปก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ เพศชาย 
มสีถานภาพโสด หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีและรายไดต่้อเดอืน 20,001 บาทขึน้
ไป เพื่อสรา้งโอกาสทางการตลาดทีจ่ะเขา้ถงึตลาดเป้าหมายกลุ่มน้ี และควรมกีารจดัการสง่เสรมิการขายต่างๆ เช่น การ
ลดราคาหนังสอือเิลคทรอนิกส์ เพราะผู้บรโิภคที่มเีพศหญิงใชเ้วลาในการตดัสนิใจซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกสน์านกว่า 
เพศชาย การจดัการส่งเสรมิ การขายต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บรโิภคที่มเีพศหญงิใช้เวลาในการตดัสนิใจซื้อ
หนังสืออิเลคทรอนิกส์เร็วขึ้น โดยผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลไปก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค เนื่องจากผลการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสแ์ตกต่างกนั 
 2. ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลไปก าหนดแผนการประชาสมัพันธ์และส่งเสริมการขาย              
โดยการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายหนังสืออิเลคทรอนิกส์ประเภทนิยาย บนเว็บไซต์ (www) ผ่านทาง
อนิเตอรเ์น็ต เนื่องจากผลการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม สนใจหนงัสอืประเภทนิยายมากทีส่ดุ สนใจช่องทางการ
สัง่ซื้อบนเวบ็ไซต์ (www) และใช้อนิเตอร์เน็ตในการค้นหาขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจซื้อหนังสอือเิลคทรอนิกส์         
มากทีส่ดุ 
 3.  ผูผ้ลติหรอืผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นความสะดวกสบาย 
ในการซือ้ของผูบ้รโิภค โดยการใหค้วามสะดวกสบายกบัผูบ้รโิภคในการสัง่ซือ้เป็นหลกั เปิดระบบใหผู้บ้รโิภคสามารถ
สัง่ซื้อไดทุ้กเวลาตลอด 24 ชัว่โมง มชี่องทางการสัง่ซือ้ทีห่ลากหลายเพื่อให้ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกในการสัง่ซือ้มากขึน้ 
รวมถึงขัน้ตอนในการสัง่ซื้อที่ง่ายดายและสะดวกสบายให้กบัผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อหนังสือ
อเิลคทรอนิกสม์ากขึน้ เนื่องจากผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นความสะดวกสบายในการซือ้มี
อทิธพิลกบัแนวโน้มทีจ่ะซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกส ์
 4.  ผูผ้ลติหรอืผู้ประกอบการควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านต้นทุนการซื้อของ
ผูบ้รโิภค ผูผ้ลติหรอืผูป้ระกอบการอาจจะก าหนดราคาหนังสอือเิลคทรอนิกสใ์หม้รีาคาถูกกว่าราคาหนังสอืแบบรูปเล่ม 
รวมถงึสามารถใหผู้บ้รโิภคสามารถคนืเงนิได ้หากพจิารณาแลว้เนื้อหาไม่ตรงตามความตอ้งการผูบ้รโิภค เพราะจะท าให้
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ผูบ้รโิภครูส้กึถงึความคุม้ค่าในการซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสม์ากกว่าทีจ่ะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปซือ้หนงัสอืที่
ร้านหนังสอื ท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อหนังสอือิเลคทรอนิกส์เพิ่มขึ้น และใช้เวลาในการตดัสนิใจซื้อหนังสอื
อเิลคทรอนิกสเ์รว็ขึน้ เนื่องจากผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นต้นทุนการซือ้ของผูบ้รโิภคมี
อทิธพิลกบัแนวโน้มทีจ่ะซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกสแ์ละมอีทิธพิลกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้หนังสอือเิลคทรอนิกส์ใน
ขอ้ใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกส ์
 5.  ผูผ้ลติหรอืผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นความต้องการของ
ผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคสามารถย่อ / ขยายตวัอกัษรในขณะทีอ่่านหนงัสอือเิลคทรอนิกสไ์ดเ้ป็นอย่างด ีหรอืมรีะบบจดจ าหน้า
สุดท้ายที่ผู้บริโภคได้เปิดอ่านครัง้ล่าสุด เพราะเป็นคุณสมบัติที่หนังสอืแบบรูปเล่มไม่สามารถท าได้ เนื่องจากผล
การศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค
อยู่ในระดบัดมีาก การเพิม่คุณสมบตัต่ิางๆ ลงในหนังสอือเิลคทรอนิกส ์เช่น การใส่สื่อ Interactive ต่างๆ เช่น รูปภาพ
ภาพเคลื่อนไหว วดีโีอ หรอืเสยีงเพลง มหีมวดหนงัสอืหลากหลายแนวใหผู้บ้รโิภคเลอืกซือ้ และมหีนงัสอืตวัอย่างเพื่อให้
ผู้บริโภคมีโอกาสได้ดูเนื้อหาข้างใน ท าให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการตัดสนิใจเลือกซื้อมากขึ้น เพราะผู้บริโภคไม่ได้
เดนิทางไปซื้อที่ร้านหนังสอื ท าให้ไม่สามารถจบัต้องหนังสอืแบบรูปเล่มที่ต้องการจะซื้อได้ และไม่แน่ใจว่าเนื้อหาใน
หนังสือจะตรงตามความต้องการหรือไม่คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผล
การศกึษา พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นความต้องการของผูบ้รโิภคมอีทิธพิลกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสใ์นขอ้ใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกส ์
 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบัการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 
 1.  ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในดา้นปจัจยัส่วนประทางการตลาด เพื่อน าขอ้มูลมาพฒันา
และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจในทุกดา้นสงูสดุ 
 2. ควรมีการศึกษาปจัจยัอื่นที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสอือิเลคทรอนิกส์ ในมุมมองของ
ผูบ้รโิภค เช่น การรบัรู ้ความรูค้วามเขา้ใจ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อพฒันากลยุทธท์างการตลาดทีม่ผีล
ต่อการสรา้งแรงจงูใจ และแรงกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิการซือ้  
 3.  ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบปจัจยัสว่นประทางการตลาดในดา้นต่างๆ ระหว่างพฤตกิรรมการซือ้หนังสอื
แบบรปูเล่มกบัพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลคทรอนิกสข์องผูบ้รโิภค 
 

กิตติกรรมประกาศ 
         สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากผูว้จิยัไดร้บัความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างยิง่จาก
รองศาสตราจารย ์สุพาดา สริกิุตตา อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ทีไ่ด้กรุณาเสยีสละเวลาอนัมีค่าในการใหค้ าปรกึษา 
ตรวจสอบ และแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรู้สกึซาบซึง้ในความกรุณา 
และขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์และอาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล ทีก่รุณา
เป็นกรรมการเพิม่เติมในการสอบสารนิพนธ์ และให้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และกรุณาให้
ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั อกีทัง้ใหค้ าปรกึษาและใหค้ าแนะน าในการ
วจิยัครัง้นี้ดว้ยความเมตตาเสมอมา 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั              
ศรนีครนิทรวโิรฒ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ที่ได้ประสทิธปิระสาทวชิาความรู้
ใหก้บัผูว้จิยั 



 13 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีใ่หก้ารช่วยเหลอื และอ านวย
ความสะดวกทุกประการ จนท าใหง้านวจิยัสมบรูณ์ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ส าหรบัความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม ซึง่ขอ้มูล
จากการตอบแบบสอบถามไดเ้ป็นประโยชน์ต่อการศกึษาคน้ควา้เป็นอย่างมาก 
 สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ พีน้่องและเพื่อนๆ ทีค่อยใหก้ าลงัใจและใหค้ าแนะน าทีด่ี
มคีุณค่าในการจดัท าสารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ ีหากมคีวามผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัขอน้อมรบั และประโยชน์
ใดทีเ่กดิขึน้ผูว้จิยัขอมอบใหก้บัผูม้สีว่นร่วมทุกท่าน 
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