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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แตกต่างโดยใช้ค่าสถิติ T การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-34 ปี มีสถานภาพโสด / หม้าย-หย่าร้าง ระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อแรงจูงใจโดยรวมในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านแรงจูงใจที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นในระดับดี
มาก ด้านแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล ด้านแรงจูงใจท่ีเกิดอารมณ์ และด้านแรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถัมภ์ มีความคิดเห็นใน
ระดับดี ประเภทของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สนใจคือ นวนิยาย สาเหตุที่ตัดสินใจเลือกซื้อคือ การซื้อได้สะดวก สามารถ
สั่งซื้อและชาระเงินได้ตลอด 24 ชม. ช่องทางการสั่งซื้อที่เลือกคือ ทาง Application มือถือ แหล่งส าคัญในการค้นหา           
เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อคือ อินเตอร์เน็ต บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือ ตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถาม             
มีแนวโน้มคาดว่าจะซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และจ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.51 ช่ัวโมง  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์สามารถท านายแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ 2.5 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยแรงจูงใจ พฤติกรรมการซื้อ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
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ABSTRACT 
 

This research aims to investigate motive factors including product, rational, emotional and 
patronage motives influencing electronically published material (e-book) buying habits of consumers 
in Bangkok. The sample group consisted of four hundred. The data were collected using a 
questionnaire. Mean, frequency, percentage, standard deviation, t-test, One-Way Analysis of Variance 
and Multiple Regression Analysis were used to perform statistical analysis The findings of this study 
were as follows: According to the findings, 

Most of respondents were female; aged twenty five to thirty four; single/divorced or 
widowed; held a Bachelor’s degree; worked as an office worker in a private company; and earned 
20,001-30,000 Baht on a monthly basis. The respondents’ comments of the regarding overall motives 
were good. Their comments toward product motives were very good, while the comments toward 
rational, emotional and patronage motives were good. The type of electronically published material 
that they were most interested in were novels. Their reason for was convenience, in that they were 
able to order a product and make a payment at any time. The buying channel they chose were 
mobile applications. The important source for information that they took into consideration when 
buying a product was the Internet. The person influencing their buying decision was themselves. The 
respondents were likely to buy electronically published material. The average time for making buying 
decision was approximately 3.51 hours. 

Consumers of different status were likely to have different decision-making times for buying 
electronically published material, with a statistical significance level of 0.05. 
The emotional motive factor was able to predict the tendency to buy electronically published 
material for 2.5%, with a statistical significance level of 0.05. 
 
Keywords: Motivational Factor, Buying Behavior, Electronic Books 
 

บทน า 
อย่างที่ทราบกันดีว่าแหล่งความรู้พื้นฐานท่ีเสริมองค์ความรู้ พัฒนาสติปัญญา เพิ่มพูนความคิดและเปิดโลกทัศน์

ที่ทันสมัยให้ผู้อ่านตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่คือ “หนังสือ” แต่มักมีค าพูดที่เคยได้ยินกันบ่อยๆ ที่ว่า “คนไทยไม่อ่าน
หนังสือ” หรือ “คนไทยอ่านหนังสือ 8 บรรทัดต่อปี” แต่ความเป็นจริงมีการศึกษาข้อมูลการอ่านของประชากรไทย ปี 
พ.ศ. 2558 โดยส านักอุทยานการเรียน (TK Park) ร่วมมือกับส านักงานสถิติแห่งชาติ (มติชน, 2559) พบว่า การอ่าน
หนังสือของเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีเด็กที่อ่านหนังสือที่คิดเป็นร้อยละ 60.2 หรือประมาณ 2.7 ล้านคน 
และใช้เวลาอ่านเฉลี่ยนาน 34 นาทีต่อวัน และในกลุ่มที่อายุ 6 ปีข้ึนไป พบว่าระดับการศึกษาที่สูงข้ึนยิ่งส่งผลต่ออัตราการ
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อ่านที่สูงขึ้น โดยในปี 2558 พบว่าคนไทยอ่านหนังสือร้อยละ 77.7 หรือ 48.4 ล้านคน ประเภทที่อ่านมากที่สุดคือ
หนังสือพิมพ์ รองลงมาคือสื่อออนไลน์ บทความ วารสาร เป็นต้น 

ปัญหาในสภาวะโอเวอร์ซัพพลาย เกิดจากการผลิตหนังสือตามกันในประเภทที่ขายดี ส่งผลให้ดีมานด์กับซัพ
พลายไม่สมดุลกัน และการให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้อ่านที่เป็นผู้บริโภคหลักมากขึ้น  และยังต้องค านึงถึงปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหนังสือท่ีเกิดขึ้นชัดเจนคือการค่อยๆเข้ามาแทนท่ีของ Digital Format รูปแบบของ
ข้อมูลดิจิตอล ที่อยู่บนแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่สามารถแสดงผล ปรับปรุงแก้ไข และเปลี่ยนรูปแบบไปตามอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
ง่ายและสะดวก หนังสือจากรูปแบบเดิมที่เป็นเล่มกระดาษไดเ้ปลีย่นสภาพมาอยู่ในรปูแบบสิ่งพิมพ์อิเลก็ทรอนิกส ์หรือ (e-
book) ที่ให้ผู้ใช้ได้ดาวน์โหลดหรือเข้าถึงได้จากทุกท่ีและสามารถแสดงผลได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย 

การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้บริโภคที่มีต่อ  e-book กระตุ้นให้ผู้ขาย 
ผู้ผลิต ผู้แทนจ าหน่าย ผู้จัดพิมพ์ ร่วมมือกัน และถูกสร้างภายในหลายแพลตฟอร์ม (platforms) จากแนวโน้มเหล่านี้ทา
ให้ตลาด e-book เติบโตมากขึ้นในปัจจุบัน ส าหรับตลาด e-book คาดว่ามีมูลค่าราว 600-700 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบ
สัดส่วนกับตลาดหนังสือทั่วไปที่มีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท จะเป็นเพียง 6-7% เท่านั้น ท าให้ยังมีช่องทางเติบโตอีก
มากและคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ตลาดอีบุ๊กจะเป็นตลาดที่มีการเติบโตมากถึง 4,000 ล้านบาท (Marketeer, 2561) ใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มของการเติบโตของตลาด e-book เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

ผู้วิจัยจึงเห็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงจูงใจผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้น เพื่อศึกษา
ความต้องการที่มีหลากหลายของผู้บริโภค ประเด็นเรื่องความหลากหลายของประเภท e-book เพราะมีคนไทยจ านวนไม่
น้อยไม่สนใจซื้ออีบุ๊กด้วยเหตุผลว่าไม่มีหนังสือที่ต้องการ รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่จะทาให้เกิดการบริโภค e-book มากขึ้น 
เพื่อน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนการด าเนินธุรกิจ วางแผนการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตในอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  (e-book) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

    1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ 
  1.1.1 เพศ 
  1.1.2 อายุ 
  1.1.3 สถานภาพ 
  1.1.4 ระดับการศึกษา 
  1.1.5 อาชีพ 
  1.1.6 รายได้ 
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1.2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
1.2.1 แรงจูงใจท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์ 
1.2.2 แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล 
1.2.3 แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ 
1.2.4 แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถัมภ์ 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  (e-book) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้          

ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แตกต่างกัน 
2. แรงจูงใจ ประกอบด้วย แรงจูงใจที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ 

แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถัมภ์ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
  

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (ศิริวรรณ, 2538) กล่าวว่า 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบ ด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัด ได้ของ
ประชากรช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ที่ส าคัญมีดังนี ้
 1.1 อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มี  อายุแตกต่างกัน 
นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างของส่วนตลาด  

1.2 เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญเช่นกัน  นักการตลาดต้องศึกษาตัวแปรตัวนี้อย่าง
รอบคอบ เพราะในปัจจุบันนี้ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมี
สาเหตุมาจากการที่สตรีท างานมากขึ้น  

1.3 ลักษณะครอบครัว (Marital Status) นักการตลาดจะสนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้
สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจของครัวเรือนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม  

1.4 รายได้ การศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนด
ส่วนของการตลาด รายได้จะเป็นตัวช้ีความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกัน การเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริงอาจมา
จากรูปแบบการดารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา มีการเชื่อมโยงเกณฑ์ด้านรายได้เช่นกัน 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ อดุลย์ จาตุรงคกุล (อดุลย์, 2541) กล่าวว่า การจูงใจ หมายถึงความ
ต้องการบางอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายซึ่งเกิดจากความตึงเครียด เช่น ความหิวความกระหาย หรือความไม่สะดวกสบายกาย 
ความต้องการเกี่ยวกับจิตวิทยา ความต้องการการยอมรับศักดิ์ศรีหรือการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นความต้องการเหล่านี้ส่วนมาก
จะไม่แข็งแกร่งพอที่จะจูงใจบุคคลให้ก่อปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมบางอย่าง ในเวลาใดเวลาหนึ่งความต้องการจะกลายเป็น 
“สิ่งจูงใจ” ได้เมื่อมันถูกเร้าอย่างแรงกล้าในระดับหนึ่ง  สิ่งจูงใจ (หรือแรงขับดัน Drive) คือความต้องการที่จะ                 
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“บีบบังคับ” หรือ “ผลักดัน” ให้บุคคลแสวงหาการตอบสนองความต้องการ การตอบสนองความต้องการจะท าให้ความ
ตึงเครียดที่ผู้บริโภครู้สึกลดน้อยลง 
 สาเหตุของการเกิดแรงจูงใจ มาสโลว์ (A.H. Maslow) พบว่าพฤติกรรมของคนถูกก าหนดและควบคุมด้วย
แรงจูงใจต่างๆ และแรงจูงใจเหล่านี้ยังมีลักษณะแตกต่างกันไปในแค่ละบุคคล โดยแบ่งประเภทของแรงจูงใจได้ดังนี้ 
 1. แรงจูงใจในการซ้ือ (Type of buying motives) แบ่งได้เป็น  

   1.1 แรงจูงใจในผลิตภัณฑ์ (Product motives) คืออิทธิพลต่างๆที่ท าให้ 
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง แรงจูงใจประเภทนี้มีต่อความต้องการซื้อสินค้าท่ัวไปไม่เจาะจง  

   1.2 แรงจูงใจอุปถัมภ์ (Patronage motives) คือการตัดสินใจของผู้บริโภคว่า 
ควรจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านใดจึงเหมาะสม การตัดสินใจดังกล่าวอาจมีเหตุผลหลายอย่างที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการ
ตัดสินใจ เช่น ราคา คุณภาพ ความสะดวกสบาย  

2. แรงจูงใจด้านอารมณ์และแรงจูงใจที่มีเหตุผล (Emotional and Rational motives) แบ่งได้เป็น  
   2.1 แรงจูงใจทางด้านอารมณ์ (Emotional motives) ลักษณะของแรงจูงใจ 

ประเภทนี้คือ ลักษณะของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เกิดขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้องมีการใคร่ครวญหาเหตุผลให้รอบครอบ
เสียก่อนเป็นการตัดสินใจที่เกิดทันทีทันใดคือขอให้เป็นสินค้าเป็นลักษณะที่พอใจนับได้ว่ามีเหตุอันสมควรให้ตัดสินใจ 

   2.2 แรงจูงใจท่ีมีเหตุผล (Rational motives) แรงจูงใจชนิดนี้มีลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
- มีความประหยัดในการซื้อสินค้า 
- สินค้าท่ีจะซื้อต้องมีประสิทธิภาพตามความต้องการ 
- การตัดสินใจซื้อต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน คุณภาพของสินค้าหรือความคงทนถาวรของสินค้า

และรายได้ของผู้บริโภคที่ได้รับเพิ่มขึ้น 
- ความสะดวกสบายในการซื้อและการใช้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับ
และการได้ใช้บริการ/สินค้า โดยรวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีอยู่และมีส่วนร่วมในการก าหนดให้เกิดการกระท า
ดังกล่าว 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของ
ผู้บริโภค ค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะของพฤติกรรมผู้บริโภค  คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who? , What? , 
Who? , When? , Where? และ How? เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, 
Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ในการศึกษาและท าความเข้าใจพฤติกรรม
ผู้บริโภค ประกอบด้วย 

1. ใครคือผู้ซื้อ (Who) คาตอบที่ได้รับท าให้ทราบถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมายทางด้านประชากรศาสตร์ 
(Occupants) เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ เป็นต้น  

2. ผู้บริโภคต้องการอะไร (What) ค าตอบที่ได้รับท าให้ทราบถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) ซึ่งคือ
คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์  

3. เหตุผลที่ผู้บริโภคซื้อสินค้า (Why) คาตอบที่ได้รับท าให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) เพื่อ
สนองความต้องการด้านร่างกายและด้านจิตวิทยาซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยส่วนบุคคล  
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4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates) ค าตอบที่ได้รับท าให้ทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organization) ที่มีอิทธิในการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้มีอทิธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ใช้  

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When) ค าตอบท่ีได้ท าให้ทราบถึงโอกาสในการซื้อ (Occasions)  
6. ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where) ค าตอบท่ีได้รับท าให้ทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที่ผู้บริโภคไปซื้อ  
7. ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้อย่างไร (How) ค าตอบที่ได้รับท าให้ทราบถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Operation) ซึ่ง

ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อ ความรู้สึก
ภายหลังการซื้อ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย
ขั้นตอน คือ การรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ผู้บริโภคเพศชาย -หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่ เคยซื้อสิ่ งพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่เคยซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเขต กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น จึงค านวณหาขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างโดยการใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบ             
ไม่ทราบจานวนประชากร (กัลยา, 2544) และได้ก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ 95% และยอมให้มีระดับความคาดเคลื่อนที่ 
5% จะได้ขนาดกลุ่ม ตัวอย่างที่จ านวน 385 คน 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างมี 1 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยซื้อ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยเลือกวิธีเก็บแบบสอบถามออนไลน์ เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคเป็นกลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดีย 
แบบออนไลน์อยู่แล้ว เลือกจากลุ่มตัวอย่างที่สะดวกและสมัครใจเก็บข้อมูลจนครบตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
 การเลือกเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเนื้อหาค าถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในด้านแรงจูงใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยสถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน  

1. สถิติ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของ 2 กลุ่มตัวอย่าง  
2. สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อ ทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม  
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 3. สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัวแปรที่เป็นอิสระต่อกัน 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ” สรุปผลได้ดังนี ้
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.25 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25 – 34 ปี จ านวน 158 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.50 รองลงมาคือกลุ่มที่มีอายุ 35 – 44 ปี จ านวน 110 คิดเป็นร้อยละ 27.50 กลุ่มที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป จ านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 และกลุ่มที่มีอายุ 15 – 24 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 ตามล าดับ ด้าน
สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีกลุ่มสถานภาพโสด / หม้าย-หย่าร้าง จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 
รองลงมาคือกลุ่มสถานภาพสมรส จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ด้านระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 ตามล าดับ ด้านอาชีพ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมามีอาชีพ
นักเรียน/นิสิต-นักศึกษา / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 มีอาชีพรับราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 ตามล าดับ ด้านรายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001 – 
30,0000 บาท จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมามีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 96 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24 มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท / 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 มี
รายได้ 40,001 บาทขึ้นไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดับ   
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ  
 ด้านแรงจูงใจที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจที่เกิดจากผลิตภัณฑ์โดยรวม
ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับแรงจูงใจ
ในระดับดีมาก ได้แก่ การออกแบบสวยงาม มีการใส่สื่อ Interactive ที่น่าสนใจ เป็นรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิโอ 
มีความสะดวกในการจัดเก็บ ไม่เปลืองพื้นท่ี เพราะเป็นรูปแบบดิจิตอลไฟล์ สามารถอ่านได้จากทุกท่ีทุกเวลา จากอุปกรณ์
ส่วนบุคคล (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต) และช่วยลดการใช้ทรัพยากรประเภทกระดาษ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.52, 4.51, 4.47, 4.27 ตามล าดับ และข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับแรงจูงใจในระดับดี ได้แก่ มีเนื้อหาหรือประเภท
ของสิ่งพิมพ์ให้เลือกหลากหลาย และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มีการออก Edition ใหม่อยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18, 
4.17 ตามล าดับ 
 ด้านแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผลโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับแรงจูงใจอยู่ใน
ระดับดีมาก ได้แก่ สามารถสั่งซื้อด้วยตนเองโดยตรงจากผู้ให้บริการ ทาให้สั่งซื้อได้รวดเร็ว ทันความต้องการ ประหยัดค่า
เดินทางไปซื้อท่ีร้าน และไม่ต้องเสียค่าวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเก็บรักษาเหมือนหนังสือแบบเป็นเล่ม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.43, 4.42, 4.36 ตามล าดับ และข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับดี ได้แก่ ความน่าเช่ือถือของผู้
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ให้บริการสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มีการโฆษณาส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น ส่วนลดสาหรับสมาชิก รวมทั้งผู้ให้บริการ
สร้างความเช่ือมั่นด้วยการประกันสินค้าและสามารถคืนเงินได้กรณีที่เนื้อหาไม่ตรงความต้องการ คุณภาพของสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์มีคุณภาพดี คมชัด ใช้งานสะดวก เนื่องจากสิ่งพิมพ์บางอย่างเป็นสิ่งพิมพ์
ประเภทหายากท่ีมีเฉพาะรูปแบบ e-book เท่านั้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20, 4.02, 3.89, 3.85, 3.59 ตามล าดับ 
 ด้านแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบมีระดับแรงจูงใจในระดับดี ได้แก่ มี
การสั่งซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์จากการแนะน าของเพื่อน/คนรู้จักเป็นผู้แนะน าให้ซื้อ ความช่ืนชอบในตราสินค้า การ
ให้บริการ ความนิยมของผู้ให้บริการ มีการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์จากช่ือเสียงของนักเขียน/ผู้แต่งเป็นที่รู้จัก การซื้อ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์/การอ่านสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ท าให้เกิดการยอมรับในสั งคม บุคคลที่มีช่ือเสียงต่างซื้อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ทาให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17, 4.01, 3.91, 3.90, 3.87 ตามล าดับ 
 ด้านแรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภ์โดย
รวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ละเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับแรงจูงใจอยู่
ในระดับดีมาก ได้แก่ มีช่องทางการซื้อที่สะดวกสบายและสามารถสั่งซื้อได้จากทุกที่ทุกเวลา 24 ช่ัวโมง ผ่านอุปกรณ์ส่วน
บุคคล (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต) และมีช่องทางการชาระเงินที่หลากหลายรูปแบบ และสามารถช าระได้
ตลอด 24 ช่ัวโมง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32, 4.29 ตามล าดับ และข้อที่มีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับแรงจูงใจระดับดี ได้แก่ 
ผู้ให้บริการมีโปรโมช่ัน ระบบสมาขิก เพื่อช่วยจูงใจให้ใช้บริการ มีบริการหลังการขายให้กับลูกค้า มีการปฏิสัมพันธ์สื่อสาร
กับลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ตลอดเพื่อช่วยแก้ปัญหา แนะน าการบริการ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97, 3.64, 
3.54 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  
 1. ประเภทสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่สนใจ คือ ประเภทนวนิยาย จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 
รองลงมาคือ การบริหาร/การเงิน จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 การท่องเที่ยว จ านวน 41คน คิดเป็นร้อยละ 
10.25 การท าอาหาร จานวน 38 คิดเป็นร้อยละ 9.50 นิตยสารแฟช่ัน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7.5 ตาราเรียน/
textbook จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ประวัติศาสตร์/ชีวประวัติ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 1.50 และประเภทอื่นๆ เช่น เทคโนโลยี / IT การพัฒนาตนเอง เป็นจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.25 ตามล าดับ 
 2. สาเหตุที่ตัดสินใจเลือกซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อได้สะดวก สามารถสั่งซื้อและช าระเงินได้ตลอด 
24 ชม. จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 รองลงมาคือ มีราคาถูกกว่าหนังสือแบบรูปเล่ม จ านวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.25 หนังสือที่ต้องการมีเฉพาะรูปแบบ (e-book) จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 มีสื่อคุณสมบัติพิเศษ 
(Interactive) เช่นรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง เป็นต้น จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และสาเหตุอื่นๆ เช่น 
อาศัยอยู่ต่างประเทศจึงสั่งซื้อรูปแบบ e-book สะดวกกว่า อ่านผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันทีที่ต้องการ อ่านได้จากทุกที่ทุก
เวลา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ 
 3. ช่องทางการสั่งซื้อท่ีเลือก คือ ทาง Application มือถือ จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมาคือ 
ทางเว็บไซต์ (www) จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 ทาง Application Tablet จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
ผ่านทางสานักพิมพ์โดยตรง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 ตามลาดับ 
 4. แหล่งส าคัญในการค้นหาข้อมูลสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ 
คือ อินเตอร์เน็ต จ านวน 205 คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมาคือ สื่อโซเชียล (FB twitter Line) จ านวน 97 คิดเป็นร้อย
ละ 24.25 สานักพิมพ์/ร้านหนังสือ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 เพื่อน/คนรู้จัก จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 



9 
 

5.75 งานมหกรรมหนังสือ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.50 ตามล าดับ 
 5. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) คือ ตนเอง จ านวน 269 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.25 รองลงมาคือ นักเขียน/ผู้แต่ง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 เพื่อน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.75 ครอบครัว จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และอื่นๆ เช่น รีวิวจากบล๊อคเกอร์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.50 ตามล าดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค  พบว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับแนวโน้มพฤติกรรมที่คาดว่าจะซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค พบว่า จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ในการ
ตัดสินใจซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด 72 ช่ัวโมง น้อยท่ีสุด 0.16 ช่ัวโมง โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.06 ช่ัวโมง และมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.59  
 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทดสอบสมมติฐาน 
 1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อในข้อแนวโน้มที่จะซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน  
ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อในข้อเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  (ช่ัวโมง) ไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 2. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในข้อแนวโน้มที่จะซื้อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในข้อเวลาที่ใช้ในการ
ตัดสินใจซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ช่ัวโมง) ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 3. ผู้บริโภคที่มี สถานภาพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อในข้อแนวโน้มที่จะซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่
แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อในหัวข้อเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ (ช่ัวโมง) แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 4. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในข้อแนวโน้มที่จะซื้อ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ข้อเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ช่ัวโมง) ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 5. ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในข้อแนวโน้มที่จะซื้อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในข้อเวลาที่ใช้ในการ
ตัดสินใจซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ช่ัวโมง) ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 6. ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในข้อแนวโน้มที่จะซื้อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในข้อเวลาที่ใช้
ในการตัดสินใจซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ช่ัวโมง) ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 7. แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการซื้อในข้อแนวโน้มที่จะซื้อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. ด้านเพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริโภคไม่ว่าเพศ
อะไรต่างจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้จากการอ่านหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆเช่นเดียวกัน  แต่หัวข้อของความสนใจอาจมี
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ความแตกต่างกัน เช่น ผลการวิจัยผู้บริโภคนิยมอ่านประเภทนิยาย รองลงมาการเงิน การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภวิกา ขันทเขตต์ (ภวิกา, 2538) ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการขายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ซื้อหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจ-เศรษฐกิจที่ว่า พฤติกรรมการซื้อหรือไม่ซื้อหนังสือ ไม่มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะเพศ 
เนื่องจากหนังสือมีความส าคัญต่อการศึกษาค้นคว้า และช่วยพัฒนาสติปัญญาความรู้และความคิดของผู้อ่านทุกคนไม่ว่า
เพศชายหรือเพศหญิง  
 2. ด้านอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากบุคคลที่มีอายุ
แตกต่างน่าจะมีความสนใจในสิ่งต่างๆแตกต่างกัน มีทัศนคติ ความคิดแตกต่างกันได้ คนที่มีอายุน้อยกว่าอาจถูกชักจูงได้
ง่ายกว่า ผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (ปรมะ, 2540) ที่ว่าอายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิด
ความแตกต่างทางความคิด พฤติกรรม อายุยังบอกความแตกต่างใน เรื่องการถูกชักจูงใจของคนในแต่ละช่วงวัย   
 3. ด้านสถานภาพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน  ในข้อใช้เวลาในการ
ตัดสินใจซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์นานเท่าใด โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้างใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อสิ่ว
พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์นานกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส เนื่องจากผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง ยังไม่มี
ครอบครัว อาจทาให้มีเวลาว่างในการคิดตัดสินใจเลือกซื้อนานกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส /ที่มีครอบครัวแล้ว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาริษา อู่ทอง (2546) ที่ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือของ
ของผู้บริโภคที่ตลาดนัดจตุจักร พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลท าให้พฤติกรรมการซื้อหนังสือในเรื่องบุคคลที่มาซื้อ
ด้วยกันและช่วงเวลาที่มาซื้อแตกต่างกัน 
 4. ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากคนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน ย่อมมีกระบวนการคิดตัดสินใจที่แตกต่างกันจากองค์ความรู้ที่มีจึงเลือกเลือกบริโภคและเปิดรับสิ่งใหม่ๆแตกต่าง
กัน ผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550: 57) ที่ว่าการศึกษาเป็นตัวแปรที่ส าคัญ
มากอีกตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารของผู้รับสาร ดังงานวิจัยหลายชิ้นที่ช้ีว่า การศึกษาของผู้รับสาร
นั้นทาให้ผู้รับสารมีพฤติกรรมการสื่อสารแตกต่างกันไป  
 5. ด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากบุคคลที่มี
อาชีพที่ต่างกันส่งผลถึงรายได้ที่ต่างกันด้วย ย่อมมีความจ าเป็นในการเลือกบริโภคสิ่งต่างๆแตกต่างกัน  เช่น อาชีพ
นักเรียน/นิสิต-นักศึกษา ที่อาจมีรายได้จากัด ผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ
(2539: 41-42) ผู้บริโภคในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจาเป็นและความต้องการในสินค้าและบริการที่ต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะวรรณ ธนากรพัฒนา (ปิยะวรรณ, 2548) ศึกษาเรื่องภาพพจน์และคุณภาพการให้บริการที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือร้านนายอินทร์ในเขตกรุงเทพมหานครในทัศนคติของผู้ให้บริการที่ว่าอาชีพท่ีแตกต่างกัน 
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือของผู้ใช้บริการร้านนายอินทร์ในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินท่ีซื้อหนังสือต่อครั้ง
แตกต่างกัน โดยพบว่าผู้ใช้บริการร้านนายอินทร์ในเขตกรุงเทมหานครที่มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา  มีจานวนเงินที่ซื้อ
หนังสือต่อครั้งต่ ากว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้านหรือแม่บ้าน รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และใน
ด้านจ านวนครั้งที่ซื้อต่อเดือนแตกต่างกัน โดยพบว่าผู้ใช้บริการร้านนายอินทร์ในเขตกรุงเทพหมานครที่มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษามีจ านวนครั้งท่ีซื้อหนังสือต่อเดือนมากกว่าอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน 
 6. ด้านรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากรายได้เป็น
ปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค บุคคลเลือกให้ความส าคัญกับการเลือกบริโภคสินค้า/ผลิตภัณฑ์จาก
ความจ าเป็นในต้องใช้ในชีวิตประจาวันและสอดคลอ้งกับรายได ้ผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลรัตน์ เอี่ยม
สุองค์ (วิไลรัตน์, 2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวรรณกรรมเยาวชนของวัยรุ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่ว่าวัยรุ่นที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อวรรณกรรมเยาวชนที่แตกต่างกัน ในด้านความถี่ที่ซื้อ
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เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนเล่มที่ซื้อเฉลี่ยต่อเดือน จ านวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
วัยรุ่นที่รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาทมีพฤติกรรมในการซื้อวรรณกรรมเยาวชนมากว่าวัยรุ่นท่ีมีรายได้สูง  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถน าข้อมูลไปประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  
   1.1 แรงจูงใจที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ จากผลการตอบแบบสอบถาม ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ การใส่สื่อ Interactive มี ภาพเคลื่อนไหว เสียงที่น่าสนใจ การสร้างสรรค์คอนเทนท์ที่น่าสนใจ มีหลากหลาย
รูปแบบให้ตรงความต้องการ สร้างให้มีความน่าสนใจล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและก่อให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ผู้บริโภคยังค านึงถึงความสะดวกของการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เปลืองพื้ นที ่
เพราะเป็นไฟล์รูปแบบดิจิตอล และยังช่วยลดการใช้กระดาษ ส่งผลต่อการลดต้นทุนในการผลิตลงไปได้อีก ราคาซื้อขาย
ถูกลงก็จะทาให้เกิดผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งข้ึน โดยให้ความส าคัญในระดับดีมาก  

   1.2 แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล จากผลการตอบแบบสอบถาม ผู้บริโภคค านึงความสะดวกสบายในการสั่งซื้อ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยถ้าสามารถสั่งได้โดยตรงจากผู้ให้บริการ จะทาให้ได้รับความรวดเร็วในการเข้าถึงโดยการดาวน์
โหลดออนไลน์ได้ทันที ทันความต้องการมากกว่าการเดินทางไปซื้อที่หน้าร้านตามรูปแบบเดิมๆ  โดยให้ความส าคัญใน
ระดับดีมาก ในเรื่องความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ คุณภาพของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปไฟล์ดิจิตอล ความคมชัด ก็มี
ส่วนส าคัญต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อเช่นกัน โดยให้ความส าคัญในระดับดี ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรพัฒนาระบบ
การสั่งซื้อให้มีความปลอดภัย เข้าถึงได้ง่าย จัดท าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการจัดท าโปรโมช่ันส่งเสริมการขายเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการตัดสินใจมากยิ่งข้ึน จะก่อให้เกิดการแนะน าบอกต่อให้มีการใช้บริการมากขึ้น  

   1.3 แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ จากผลการตอบแบบสอบถาม ผู้บริโภคมีการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์โดย
เลือกจากช่ือเสียงของผู้แต่ง/นักเขียนที่เป็นที่รู้จักเป็นหลัก และความช่ืนชอบในตราสินค้าผู้ประกอบการจึงควรน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากผู้แต่ง/นักเขียนที่กาลังเป็นที่นิยมมีช่ือเสียงอยู่ในเวลานั้น เพราะเป็นช่วงที่มีความต้องการซื้อมากท่ีสุด 
และอาจเกิดการแนะน าบอกต่อให้คนรู้จัก เพื่อน หรือครอบครัวให้มาซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ความส าคัญใน
ระดับดี  

   1.4 แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถัมภ์ จากผลการตอบแบบสอบถาม ผู้บริโภคค านึงถึงความสะดวกในการสั่งซื้อ
ที่ผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวรูปแบบต่างๆ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีแหล่งค้นหาข้อมูลทาง
เว็บไซต์และเลือกช่องทางการสั่งผ่านทาง Application มือถือมากที่สุด ผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญ และมีการ
ท าประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผ่านทางช่องทางนี้ให้มากข้ึน และผู้บริโภคที่เลือกซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะมีการ
ช าระเงินท่ีสามารถทาได้ตลอด 24 ชม. ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เป็นความสะดวกสบายที่ท าให้ผู้บริโภครู้สึกอยากมาใช้
บริการการอ่านสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น  

   1.5 ปัจจัยด้านสถานภาพของผู้บริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเช่นเดียวกัน ผู้ประกอบการควร ให้
ความส าคัญกับผู้บริโภคทุกกลุ่มโดยน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ ความสะดวกเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
ดังผลการวิจัยที่ว่ากลุ่มโสด/หม้าย-หย่าร้างมีการตัดสินใจซื้อท่ีนานกว่ากลุ่มสมรส ผู้ประกอบการจึงควรจัดทาการส่งเสริม
การขายที่จะช่วยกระตุ้นในผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้มีการตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายต่อไป 
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงลงไปในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ  ปริมณฑล และต่างจังหวัด               

เพื่อความครอบคลุม และสามารถเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ และท าให้ได้รับผลการวิจัยที่กว้าง
มากขึ้น และน าไปปรับใช้ได้ดียิ่งข้ึน  

2. ควรการก าหนดประเภทของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เฉพาะเจาะจง เพราะกลุ่มผู้อ่านหรือผู้บริโภคแยกกลุ่ม
กันค่อนข้างชัดเจน เพื่อที่จะได้รับผลการวิจัยที่ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการและน าไปปรับใช้ได้อย่างตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น  
 3. ควรมีการศึกษาในปัจจัยด้านอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การรับรู้ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ทัศนคติที่มีอิทธิพล เป็นต้น   
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สารนิพนธ์ ให้ความกรุณาในการให้ค าปรึกษาและค าแนะนาต่างๆแก่ผู้วิจัย  ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนจบ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว ้ณ โอกาสนี้  
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร. อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ ที่
เสียสละเวลาในการให้ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือของงานวิจัยในครั้งนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ และขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมทุกท่านที่ได้มอบความรู้ที่เป็นประโยชน์มหาสารแก่ผู้วิจัย 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติๆ ที่ได้สนับสนุนและให้ก าลังใจมาโดยตลอด รวมทั้งขอบคุณพี่ๆ และ
เพื่อนๆ MBA การจัดการ รุ่น 18 ทุกคนให้ความช่วยเหลือตลอดการเรียนและการท างานวิจัยในครั้งนี้ 
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