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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา รูปแบบการด าเนินชวีติ ส่วนประสมทางการตลาด และความไวว้างใจทีม่ี
อทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์ของนักเรยีนและนักศกึษาไทย กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั           
ครัง้นี้  คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยั คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์ นักเรยีน หรอืนักศึกษา              
เป็นกลุ่มมกีารส ารวจว่ามกีารซื้อผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์มากที่สุด ซึ่งผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดจ านวน 
400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ              
ค่าคะแนนเฉลีย่ สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื สถติ ิChi-Square  
        ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชงิพรรณนา ผู้ใช้บรกิารที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ  
19-24 ปี มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมรีายเฉลีย่ต่อเดอืนสว่นใหญ่อยู่ในช่วงระดบัรายได ้20,001 บาทขึน้ไป 
          ผลการทดสอบสมมติฐาน เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์            
ของนักเรยีนและนักศกึษาไทยอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.05 ส่วนลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรใ์นดา้นอื่นๆ เช่น 
อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์            
ของนักเรียนและนักศึกษาไทยอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับสถิติ 0.05  ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้หนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนักเรยีนและนักศกึษาไทยอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบัสถติิ 0.05 ปัจจยั
ดา้นสว่นประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนักเรยีนและนกัศกึษาไทย
อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบัสถิติ 0.05 และปัจจยัด้านความไว้วางใจ มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเว็บไซด์
ออนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทยอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.05 
 ดงันัน้ เพื่อใหต้อบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค เพื่อให้เกดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูบ้รโิภค ผูผ้ลติ ส านักพมิพ์
ต่างๆ ผูใ้หก้ารจดัจ าหน่ายต่างๆ สามารถน าขอ้มลูทีผู่ว้จิยัไดท้ าการศกึษาพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์
ของผู้บริโภคในปัจจุบันมาเป็นฐานข้อมูลของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการรกัษาฐานผู้บรโิภคเดิมและครอบคลุมกลุ่ม
ผูบ้รโิภครายใหม่ใหม้ากยิง่ขึน้  
 
ค าส าคญั: รปูแบบการด าเนินชวีติ สว่นประสมทางการตลาด ความไวว้างใจ 
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Abstract 
 
        This research had objectives for studying the lifestyle marketing mix and trust affecting book 
purchasing behavior of a website for Thai students. The example that used in this research was a Thai student 
who had an experience of its use Consumers who purchased books through online websites, the groups of 
students surveyed that they purchased through online websites the most frequently. The population did not 
know the rest of the population. The questionnaire was used as a tool to collect data from four hundred users. 
The statistics used for data analysis were percentage, mean score, and the statistics used to test the 
hypothesis was a Chi-Square. 
        The research results found that the majority of the results were female, aged nineteen to twenty four 
holding a bachelor's degree, and with an average monthly income of 20,001 and above. 
        The findings of the hypothesis results were that different gender did not significantly affect the book 
buying behavior of the students and Thai students at statistically significant levels of 0.05 Other personal 
factors such as age, the highest education and the average income per month with the intention to affecting 
book purchasing behavior on a website for Thai students with a statistical significant levels of 0.05 The lifestyle 
affecting book purchasing behavior of a website for Thai students at a statistically significant levels of 0.05 The 
marketing mix affected book purchasing behavior at a statistically significant  level of 0.05 and affected the 
book purchasing behavior of a website for Thai students at a statistically significant level of 0.05. 
 So Needs of consumers. For the benefit of consumers, The researcher has studied the purchasing 
behavior of a website for Thai students. Seller can use as a database of entrepreneurs. This is to maintain the 
existing consumer base and to cover new consumer groups. 
 
Keyword: Lifestyle, Marketing Mix, Trust 
 
บทน า 
        อุตสาหกรรมสิง่พมิพแ์ละหนังสอืยงัมคีวามส าคญัต่อการศกึษาและการพฒันาประเทศในระยะยาวผ่านการอ่าน 
ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการสะสมทุนมนุษย์ที่มีความส าคญัยิ่ง  โดยเฉพาะในยุคของสงัคมแห่งปัญญา ผู้ใดมีความ              
รอบรู้มาก สามารถเอาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาจะได้เปรยีบกว่าคนอื่นๆ  นอกจากนัน้ในแง่ของการบรหิาร
ประเทศหากสามารถท้าให้ประชาชนมีการอ่านหนังสอืใกล้เคียงกนั  “ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ” ของประชาชน               
ในประเทศก็จะลดลงด้วย เนื่องจากสงัคมไหนคนอ่านหนังสอืน้อย ความรอบรู้ก็น้อยไปด้วย ท าให้ยากจนกว่าสงัคม             
ทีป่ระชาชนอ่านหนังสอืมาก ส่งผลใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิอย่างเหน็ไดช้ดัและกระทบไปถงึ “คุณภาพชวีติ”  
ทีด่อ้ยกว่าสงัคมทีม่กีารอ่านหนังสอืมากกว่า (คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและศูนย์วจิยัเพื่อการพฒันา
สงัคมและธุรกจิ. 2558: ออนไลน์) 
        อุตสาหกรรมสิง่พมิพ์และหนังสอืของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มกีารเชื่อมโยงครบวงจรของการผลติตัง้แต่ต้นน ้า
จนถงึปลายน ้า ถอืเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมทีม่คีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิทัง้ในเชงิมลูค่าทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ 
โดยในปี พ.ศ. 2550 มูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรมสิง่พิมพ์และหนังสอื อยู่ที่ประมาณ 18,000 ล้านบาท และเพิ่ม 
สงูขึน้เป็น 21,500 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2554 (คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและศูนยว์จิยัเพื่อการพฒันา
สงัคมและธุรกจิ. 2558: ออนไลน์) แต่ความเป็นจรงิในปี พ.ศ. 2556-2557 อตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรมสิง่พมิพแ์ละ
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หนังสอืของไทยนัน้เกดิการชะลอตวัอยู่ที ่20,000 ลา้นบาท (สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้ดัจ าหน่ายแห่งประเทศไทย. 2557: 
ออนไลน์)  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1 มลูค่าการตลาดของอุตสาหกรรมสิง่พมิพแ์ละหนงัสอืในประเทศไทย 
ทีม่า: (สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้ดัจ าหน่ายแหง่ประเทศไทย. 2557: ออนไลน์) 

 
       มูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรมสิง่พมิพ์และหนังสอืในปี พ.ศ. 2558 ภาพรวมตลาดหนังสอืในช่วงครึ่งปีแรก
เตบิโตลดลงรอ้ยละ 10 เนื่องจากปัจจยัลบทางดา้นเศรษฐกจิ และก าลงัซือ้ทีห่ายไป อกีทัง้ในปัจจุบนัพฤติกรรมการอ่าน
ของผูบ้รโิภคมชี่องทางการเสพข่าวสารหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ซึง่เป็นช่องทางที่สามารถหาอ่านได้
ง่ายและไม่เสยีเงนิ อย่างไรกด็ใีนช่วงทีผ่่านมาธุรกจิหนงัสอืจดัเป็นธุรกจิทีภ่าครฐัละเลย ไม่เขา้มาดแูลมากนกัทัง้ทีห่นงัสอื
เป็นสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมและการพฒันาประเทศโดยตรง (สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้ดัจ าหน่ายแห่งประเทศไทย. 
2557: ออนไลน์)  
       ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรอื ETDA (เอต็ด้า) เผยผลส ารวจ
พฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต ปี 2559 ยุค 4G ทัง้กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ผลส ารวจพบว่า คนไทยใชอ้นิเทอรเ์น็ตเฉลี่ย 
6.4 ชัว่โมงต่อวนั (หรอื 45 ชัว่โมงต่อสปัดาห)์ ลดลงจากปีทีแ่ลว้ 6.9 ชัว่โมงต่อวนั เพราะอนิเทอรเ์น็ตเขา้ถงึกลุ่มคนมาก
กว่าเดมิ การส ารวจจงึกวา้งกว่าเดมิ ทัง้ดา้นการครอบคลุมพืน้ที ่และระดบัอายุทัง้เดก็และคนสงูอายุ ท าใหต้วัเลขชัว่โมง
การใช้ดูลดลง ช่วงเวลาท างาน (Working Hours) คนใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ 64.5% มากกว่าสมาร์ทโฟน 
เนื่องจากยงัมีงานส่วนมากทัง้ราชการและเอกชนที่ท าผ่านคอมพิวเตอร์ และ Notebook ส่วนช่วงเวลาหลงัเลกิงานถึง           
ก่อนนอนเปลีย่นไปใช ้สมารท์โฟน แทน 68.4% ถอืเป็นพฤตกิรรมปกตไิปแลว้ และใหจ้บัตาดู Smart TV ซึง่ก าลงัมกีาร
ใชง้านมากขึน้ ซึง่มอีตัราการใชอ้นิเตอรเ์น็ตรายวนัดงัต่อไปนี้ ( brandinside.asia 2016 : Online) 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่2 อตัราการใชอ้นิเตอรเ์น็ตรายวนั 
ทีม่า: ( brandinside.asia 2016 : Online) 

 
 ในปัจจุบนัการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคไดม้กีารเปลีย่นแปลงรปูแบบวถิชีวีติแบบเดมิมกีารน า เทคโนโลยเีขา้มา             
มบีทบาทในชวีติประจ าวนัมากขึน้ โดยเฉพาะโลกของการอ่านทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ มกีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นเพื่อความ
สะดวกสบายในการเลอืกซือ้สนิค้ามากขึน้ จากทีต่้องซื้อหนังสอืจากรา้นหนังสอื กเ็ปลี่ยนมาเป็นการเลอืกซือ้ผ่านระบบ
ออนไลน์มากขึน้ (รพพีรรณ ฉตัรกสญจนากลู. 2555: 2) 
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        จากปัญหาดงักล่าวผูท้ าวจิยัมคีวามสนใจในรปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลงรูปแบบวถิี
ชวีติจากแบบเดมิ มกีารน าเทคโนโลยเีขา้มาใช้ในเพื่อความสะดวกสบายในการซื้อหนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์มากขึน้ 
โดยปัจจยัเรื่องที่ต้องการศกึษาคอื ปัจจยัด้านรูปแบบการด าเนินชวีติ ส่วนผสมทางการตลาด ความไว้วางใจ มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์ เพื่อให้เกดิความรูค้วามเขา้ใจในพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์
ออนไลน์ของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   
       1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือผ่านเว็บไซด์ออนไลน์              
ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
        2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านรูปแบบการด าเนินชีวติ  มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์             
ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย      
        3. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์                
ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
        4. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นความไวว้างใจ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนักเรยีน
และนกัศกึษาไทย 
 

สมมติฐานในการวิจยั 
       1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
      2. รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ของนักเรียนและ               
นกัศกึษาไทย             
        3. ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ของนักเรียนและ                
นกัศกึษาไทย             
        4. ความไวว้างใจ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
        แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 57-59) กล่าวว่า การแบ่งส่วน
การตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตรน์ัน้ (Demographic) ประกอบไปดว้ย อายุ เพศ ครอบครวั สถานภาพ รายได ้
อาชพี การศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์เป็นตวัแปรทีส่ าคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากร จะช่วยในการก าหนด
เป้าหมายทางการตลาด 
        จากแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ดงักล่าว ผูว้จิยัไดเ้ลอืกลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เนื่องจากผู้วจิยัเห็นว่าปัจจยัดงักล่าวมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอื            
ผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย ผูว้จิยัจงึน าทฤษฎดีงักล่าวมาใชใ้นการสรา้งกรอบแนวคดิในการวจิยั 
ก าหนดสมมตฐิาน การออกแบบสอบถามการอภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 
       ทฤษฎีรปูแบบการด าเนินชีวิต ของบุคคลหนึ่งๆ คอื รปูแบบการด าเนินชวีติในโลกที่แสดงออกมาในรูปแบบ
ของกจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ของบุคคลนัน้ๆ โดยรปูแบบของการด ารงชวีติจะแสดงออกถงึตวับุคคลนัน้ทีม่ ี
ปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มของเขาทัง้หมด ตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนั (Kotler. 2010) 
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       จากแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและแนวคิดรูปแบบด าเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรม  (Activities) ความสนใจ 
(Interests) และความคดิเหน็ (Opinions) เน่ืองจากผูว้จิยัเหน็ว่า ปัจจยัดงักล่าวมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืผ่านเวบ็
ไซดอ์อนไลน์ของนักเรยีนและนกัศกึษาไทย เพราะปัจจุบนัน้ีรปูแบบด ารงชวีติของผูบ้รโิภค ในปัจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลง
ไปตามยุคสมยั กจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคดิเหน็ (Opinions)ยอ้มมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
ของผูบ้รโิภคในปัจจุบนัค่อนขา้งมาก 
       ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรอื 4Ps) หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมไดซ้ึ่ง
ผูข้ายใช้รวมกนัเพื่อตอบสนองความพงึพอใจ ให้แก่ผู้บรโิภคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย (Kotler. 2010) ส่วนประสมการตลาด
แบ่งออกเป็นกลุ่มได้4 กลุ่ม ดงันี้ ที่เรียกกันว่า “4 Ps” อนัได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) และการสง่เสรมิการขาย (Promotion) 
       จากแนวคดิที่เกี่ยวข้องกบัส่วนประสมทางการตลาดดงักล่าว ผู้วจิยัได้เลอืกส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ 
ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด เนื่องจากผู้วจิยัเหน็ว่า ปัจจยัดงักล่าวมผีลต่อพฤติกรรม 
การซื้อหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์ของนักเรยีนและนักศกึษาไทย  เพราะเป็นช่องทางการตลาดพื้นฐานในการดึงดูด
ความสนใจ เพื่อสร้างอิทธิพลในการโน้มน้าวความต้องการสินค้าของผู้ซื้อและส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือ              
ผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของผูบ้รโิภคในขัน้พืน้ฐาน 
        ทฤษฎีความไว้วางใจ (Trust) การสร้างความไว้วางใจคือการสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และปัจจัย          
แห่งความส าเรจ็ของนักการตลาดหรือผู้ขาย ซึ่ง Millar & Millar (2009) ชี้แจงว่าการสร้างความไว้วางใจ หรอื Trust 
ประกอบไปด้วยตัวอกัษร 5 ตัวนัน่ คือ T R U S T ซึ่งหมายถึงปัจจัย 5 อย่างที่จะช่วยในการสร้างความสมัพันธ์ที่             
แนบแน่นและยัง่ยนืกบัลกูคา้ 
        จากแนวความคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัความไวว้างใจดงักล่าว ผูว้จิยัไดเ้ลอืก การสร้างความไวว้างใจ หรอื Trust 
เน่ืองจากผูว้จิยัเหน็ว่า ปัจจยัทัง้5ขอ้นี้ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนักเรยีนและนักศกึษา
ไทย เน่ืองจากการซือ้สนิคา้ในช่องทางจดัจ าหน่ายออนไลน์นัน้ สว่นใหญ่ผูบ้รโิภคไม่ไดม้ปีฏกิริยิาตอบโตก้บัผูข้ายโดยตรง
ความเชื่อใจจงึเป็นเหตุผลหนึ่งทีท่างผูข้ายสนิคา้นัน้ตอ้งสรา้งใหก้บัผูบ้รโิภค 
   
วิธีด าเนินการวิจยั 
       ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้หนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ นักเรยีน หรอืนักศกึษาไทย 
ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ในการวิจัยครัง้นี้ผู้วิจ ัยใช้กลุ่มตัวอย่างทัง้สิ้น 385 คน ผู้วิจ ัยได้คัดเลือก           
กลุ่มตวัอย่าง โดย 
       วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้บรโิภคที่เคยซื้อหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์ 
นกัเรยีน หรอืนกัศกึษา ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
       วิธีเลือกสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก โดยการจดัท าแบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในแต่ละ
เขตจนครบจ านวน 385 ชุด 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
        1. การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) จะใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการ
อธบิายลกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง รปูแบบการด าเนินชวีติ ส่วนประสมทางการตลาด ความไวว้างใจ และ
พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษา   
        2. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential statistic) สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ดงันี้  
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        สมมตฐิานขอ้ที ่1 มลีกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา และรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทยแตกต่างกนั  
        สมมติฐานข้อที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือผ่านเว็บไซด์ออนไลน์             
ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย  
        สมมติฐานข้อที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์              
ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
        สมมติฐานข้อที่ 4 ความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ของนักเรยีน             
และนกัศกึษาไทย             

วิธีการหาคณุภาพแบบสอบถาม 
 1. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรกึษาตรวจแก้ไขเนื้อหา                
ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์แล้วน ามาปรบัปรุงเพื่อให้เนื้อหา และข้อค าถามต่างๆตรงกบักรอบแนวคิดในการวิจยั                 
ทีต่อ้งการวดั 
 2. การวเิคราะห์ความเชื่อถือได้ (Reliability) ของเครื่องมอื โดยน าแบบสอบถามที่ไดท้ดลองใช้ (Try out) กบั
ผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (α-Coefficient) ของ Cronbach’s Alpha 
(กลัยา วานิชย์บัญชา. 2545: 449) ค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง              
0 ≤α≤1  ค่าทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 มากแสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่สงู 
  เกณฑใ์นการประเมนิผลค่า Cronbach’s Alpha 
  กรณีค่า Cronbach’s Alpha น้อยกว่า 0.6 ค่าความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัไม่ด ี 
  กรณีค่า Cronbach’s Alpha ใกล ้0.7 ค่าความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัยอมรบัได ้
  กรณีค่า Cronbach’s Alpha มากกว่า 0.8 ค่าความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัด ี
 ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผูบ้รโิภคในงานวจิยั รูปแบบการด าเนินชวีติ ส่วนประสมทางการตลาด 
และความไวว้างใจที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์ของนักเรยีนและนักศกึษาไทย 40 คน 
สามารถหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (α-Coefficient) ของ Cronbach’s Alpha ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทีร่ะดบั 
0.914 แสดงว่า ค่าความน่าเชื่อถอืของแบบสอบถามอยู่ในระดบัด ี
 
ผลการวิจยั 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
        ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบั ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีน
และนกัศกึษาไทย วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
       1. ผลการวิเคราะหล์กัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา และรายไดต่้อเดอืน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด 400 คน โดยสามารถแจกแจกความถีแ่ละรอ้ยละ โดยสรุปผลไดด้งันี้ 
       พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 272 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.0 อายุ 19-24 ปีจ านวน 
185 คนคดิเป็นรอ้ยละ 45.3ระดบัการศกึษา อยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 187 คน คดิเป็นร้อยละ 46.8 รายได้เฉลี่ย            
ต่อเดอืน อยู่ในช่วงระดบัรายได ้20,001 บาทขึน้ไป จ านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.3  
       2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัรปูแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกจิกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคดิเห็น 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน โดยสามารถแจกแจกความถีแ่ละรอ้ยละไดด้งันี้ โดยสรุปผลไดด้งันี้ 
       ด้านกิจกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบเล่นอนิเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์/อ่านหนังสอื จ านวน            
246 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.5 
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       ด้านความสนใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจในด้านบนัเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง อ่านนิยาย             
เล่นอนิเตอรเ์น็ต เล่นเกม แชท จ านวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.5 
       ด้านความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่วยท าให้มีชีวติที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จ านวน             
178 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.5  
        3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัด
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยสามารถแจกแจกความถีแ่ละรอ้ยละไดด้งันี้ โดยสรุปผลไดด้งันี้ 
         ด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ความหลากหลายของขนาดผลิตภัณฑ์ ที่มทีัง้หนังสอืขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ปกแขง็            
ปกอ่อน หรอืความหนกัเบาของหนงัสอืมมีากทีส่ดุ คอืระดบัความคดิเหน็ เหน็ดว้ย รอ้ยละ 52.5  
         ด้านราคา ได้แก่ ราคาเป็นปัจจยัที่ผูบ้รโิภคใชเ้ปรยีบเทยีบสนิคา้ก่อนเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์มมีากทีสุ่ด คอืระดบั
ความคดิเหน็ เหน็ดว้ย รอ้ยละ 42.5 
         ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย ได้แก่ ผู้บรโิภคสามารถจ่ายเงนิซื้อผลติภัณฑ์ได้หลากหลายช่องทางจดัจ าหน่าย            
มมีากทีส่ดุ คอืระดบัความคดิเหน็ เหน็ดว้ย รอ้ยละ 63.8 
        ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ขายมกีารให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์ ทางFacebook Instagram เวบ็ไซดต่์างๆ
ของรา้นหนงัสอืชัน้น าทัว่ไป และหน้ารา้นหนงัสอืมมีากทีส่ดุ คอืระดบัความคดิเหน็ เห็นดว้ย รอ้ยละ 60.5 
       4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านความจรงิ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเขา้ใจ  
ดา้นการบรกิาร ดา้นการใหเ้วลา ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน โดยสามารถแจกแจกความถีแ่ละรอ้ยละ โดยสรุป
ผลไดด้งันี้ 
         ด้านความจริง ได้แก่ ผู้ขายมีความซื้อสตัย์ต่อลูกค้า ไม่มีการโกหก เมื่อขายสินค้าผ่านทาง  Facebook 
Instagramเวบ็ไซดต่์างๆ ของรา้นหนังสอืชัน้น าทัว่ไปและเวบ็ไซดต่์างๆของส านกัพมิพ ์มมีากทีส่ดุ คอืระดบัความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย รอ้ยละ 38.8 
        ด้านความน่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ ผูข้ายมกีารตดิตามผลหลงัการขาย ในหลงัการสัง่ซือ้สนิคา้ของลกูคา้อย่างชดัเจน 
เมื่อขายสินค้าผ่านทางFacebook Instagram เว็บไซด์ต่างๆ ของร้านหนังสือชัน้น าทัว่ไปและเว็บไซด์ต่างๆ ของ
ส านกัพมิพม์มีากทีส่ดุ คอืระดบัความคดิเหน็ เหน็ดว้ย รอ้ยละ 50.8 
        ด้านความเข้าใจ ได้แก่ ผู้ขายมีการสร้างข้อตกลง เงื่อนไข การรบัประกันในการสัง่ซื้อสนิค้าอย่างชัดเจน               
ผ่านเวบ็ไซด์ต่างๆ ของร้านหนังสอืชัน้น าทัว่ไป และเวบ็ไซด์ต่างๆ ของส านักพิมพ์ มมีากที่สุดคอืระดบัความคิดเห็น             
เหน็ดว้ย รอ้ยละ 55.8  
        ด้านการบริการ ได้แก่ ผูข้ายมกีารบรกิารลูกคา้ มกีารปรบัปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา ลูกคา้สามารถ
ตรวจสอบสถานะสินค้าผ่านเว็บไซด์ต่างๆ ของร้านหนังสอืชัน้น าทัว่ไปและเว็บไซด์ต่างๆ ของส านักพิมพ์ได้ตลอด         
24ชัว่โมง มมีากทีส่ดุคอื ระดบัความคดิเหน็ เหน็ดว้ย รอ้ยละ 48.5 
         ด้านการให้เวลา ได้แก่ ผู้ขายมีการจดัส่งสนิค้ารวดเรว็ทนัใจลูกค้าที่ซื้อผ่านเวบ็ไซด์ต่างๆ ของรา้นหนังสอื           
ชัน้น าทัว่ไป และเวบ็ไซดต่์างๆ ของส านกัพมิพ ์มมีากทีส่ดุคอืระดบัความคดิเหน็ เหน็ดว้ย รอ้ยละ 55.5  
           5. ปัจจยัด้านพฤติกรรมการซ้ือหนังสือผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษาไทย ผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด 400 คน โดยสามารถแจกแจกความถีแ่ละรอ้ยละ โดยสรุปผลไดด้งันี้ 
         ซือ้หนงัสอืประเภทใดผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์มากทีส่ดุ ไดแ้ก่ หนงัสอืเล่ม จ านวน 310 คนคดิเป็นรอ้ยละ 77.5  
         อ่านหนงัสอืจ านวนกีเ่ล่มต่อปี ไดแ้ก่ 1-3 เล่ม จ านวน 296 คนคดิเป็นรอ้ยละ 74.0  
         หนงัสอืประเภทใดทีส่นใจมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ บนัเทงิ แฟชัน่ นิยาย จ านวน 290 คนคดิเป็นรอ้ยละ 72.5  
         วตัถุประสงคใ์นการหนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ ไดแ้ก่ สะดวกรวดเรว็ จ านวน 287 คนคดิเป็นรอ้ยละ 71.8 
         ค าแนะน าเกีย่วกบัหนงัสอืทีอ่ยากไดจ้ากบุคคลใด ไดแ้ก่ เพื่อน จ านวน 285 คนคดิเป็นรอ้ยละ 71.3  
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         ซือ้หนงัสอืจากแหล่งใดบ่อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ เวบ็ไซด ์ซเีอด็/นายอนิทร/์B2S จ านวน 303 คนคดิเป็นรอ้ยละ 75.8  
         จ่ายเงนิช าระสนิคา้ผ่านช่องทางใด ไดแ้ก่ โอนเงนิผ่านธนาคาร ตูเ้อทเีอม็ จ านวน 292 คนคดิเป็นรอ้ยละ 73.0  

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
           สมมติฐานข้อท่ี 1 มีลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่ มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
           สมมติฐานข้อท่ี 2  รปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ ดา้นความคดิเหน็ มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
           สมมติฐานข้อท่ี 3  ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
           สมมติฐานข้อท่ี 4  ความไวว้างใจ ไดแ้ก่ ดา้นความจรงิ ดา้นความน่าเชื่อถอื ด้านความเขา้ใจ ดา้นการบรกิาร 
ดา้นการใหเ้วลา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
 
สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรต้น 

ตวัแปรตาม 
พฤติกรรมการซ้ือหนังสือผา่นเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษาไทย 

ซ้ือหนังสือ
ประเภทใด
ผ่านเวบ็ไซด์
ออนไลน์
มากท่ีสุด 

อ่านหนังสือ
จ านวนก่ี
เล่มต่อปี 

หนังสือ
ประเภทใดท่ี
สนใจมาก

ท่ีสุด 

วตัถปุระสงคใ์น
การหนังสือผา่น
เวบ็ไซดอ์อนไลน์ 

ค าแนะน า
เก่ียวกบั
หนังสือท่ี
อยากได้
บคุคลใด 

 
ซ้ือหนังสือ
จากแหล่ง
ใดบ่อย
ท่ีสุด 

จ่ายเงิน
ช าระสินค้า

ผ่าน
ช่องทางใด 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์
เพศ 
อายุ 
ระดบัการศกึษา 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

รปูแบบการด าเนินชวีติ 
ดา้นกจิกรรม  
ดา้นความสนใจ 
ดา้นความคดิเหน็ 

x 
 
 

 
 
 

 
 
 

x 
 
 

 
 
 

 
 
 

x 
 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลติภณัฑ ์ 
ราคา 
ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 
ส่งเสรมิการตลาด 

 
 
x 
x 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
x 
 

ความไวว้างใจ 
ดา้นความจรงิ  
ดา้นความน่าเชื่อถอื  
ดา้นความเขา้ใจ  
ดา้นการบรกิาร 
ดา้นการใหเ้วลา 

 
 
 
x 
x 

 
x 
 
 
 

 
x 
 
 
x 

x 
x 
 
x 
x 

x 
x 
 
x 
x 

 
x 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

หมายเหตุ หมายความว่า มอีทิธพิลต่อตวัแปรตามอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 X หมายความว่า ไมม่อีทิธพิลต่อตวัแปรตาม อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
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สรปุและอภิปรายผล 
         สมมติฐานท่ี 1 ดา้นประชากรศาสตร ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนักเรยีน
และนกัศกึษาไทย         
         1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในดา้นเพศ ไม่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์
ของนักเรียนและนักศึกษาไทย ในพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้  ซื้อหนังสือประเภทใดผ่านเว็บไซด์ออนไลน์มากที่สุด                  
อ่านหนังสอืจ านวนกี่เล่มต่อปี หนังสอืประเภทใดที่สนใจมากที่สุด วตัถุประสงค์ในการหนั งสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ 
ค าแนะน าเกี่ยวกบัหนังสอืที่อยากได้จากบุคคลใด ซื้อหนังสอืจากแหล่งใดบ่อยที่สุด จ่ายเงนิช าระสนิค้าผ่านช่องทางใด  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์ (2553) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจ             
ในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารออนไลน์ในมติขิองการรบัรูถ้งึความเสีย่งและความเชื่อมัน่ไวว้างใจของผูบ้รโิภคกลุ่มตวัอย่าง             
ที่เป็นผู้ใช้อนิเตอร์เน็ตและเคยมีประสบการณ์ในการซื้อสนิค้าหรอืบรกิารทางอินเตอร์เน็ต อายุตัง้แต่18-35ปี ซึ่งโดย
ส่วนมากเป็นนักศกึษาและกลุ่มวยัท างาน เหตุผลที่งานวจิยัไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี เพราะปัจจุบนันี้ไม่ว่าเพศชายหรอื 
เพศหญิงกต่็างมกีารใช้อนิเตอร์เน็ตในการซื้อหนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ที่หลายหลายผ่านเวบ็ไซด์เพิ่มมากขึ้น และ 
เพศไม่น่าจะเป็นตวัแบ่งการแสวงหาความรู้ของผู้คนในปัจจุบนั ดงันัน้เพศไม่น่าจะเป็นตัวกดีกนัในพฤติกรรมการซื้อ
หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย  
        1.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์              
ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย ในพฤตกิรรมต่างๆ ดงันี้ ซือ้หนงัสอืประเภทใดผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์มากทีส่ดุ อ่านหนงัสอื
จ านวนกีเ่ล่มต่อปี หนงัสอืประเภทใดทีส่นใจมากทีส่ดุ วตัถุประสงคใ์นการหนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ ค าแนะน าเกีย่วกบั
หนังสอืที่อยากได้จากบุคคลใด ซื้อหนังสอืจากแหล่งใดบ่อยที่สุด จ่ายเงนิช าระสนิค้าผ่านช่องทางใด ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ เอกพงษ์ ปทุมวนั (2553) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ทและเพื่อศกึษาการ
รบัรูค้วามเสีย่งในการใชบ้รกิารพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นการซือ้หนังสอืผ่านอนิเตอรเ์น็ทชองผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ทที่อาศยัอยู่ 
ในกรุงเทพมหานคร จากผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ใชบ้รกิารซือ้หนังสอืผ่านอนิเตอรเ์น็ท มอีายุอยู่ในช่วง
23-35 ปี ซึง่สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอย่างของผูว้จิยัส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 19-24 ปี จ านวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.3 
เหตุผลที่งานวิจัยของผู้วิจ ัยสอดคล้องนัน้ เพราะอายุระหว่าง 19-24 ปี จากสถิติพบว่านักเรียน มีการอ่านหนังสือ               
ร้อยละ 89-91.9 นักศึกษาปรญิญาตรแีละสูงกว่าปรญิญาตรมีีการอ่านหนังสอืร้อยละ 98 (สมาคมผู้จดัพิมพ์และผู้จดั
จ าหน่ายแห่งประเทศไทย. 2558: ออนไลน์) ช่วงอายุระหว่าง 19-24 ปี ดงันัน้การเรยีนสมยันี้เป็นการเรยีนการสอน             
ที่เปิดกว้าง โดยมุ่งเน้นให้ตัวนักศึกษา ขวนขวาย แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ท าให้นักศึกษาต้องมีการสบืค้นคว้า            
หาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อหนังสือผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ของนักเรียนและ    
นกัศกึษาไทยเกดิขึน้ได ้ 
        1.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ การศกึษา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์
ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย ในพฤตกิรรมต่างๆ ดงันี้ ซือ้หนงัสอืประเภทใดผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์มากทีส่ดุ อ่านหนงัสอื
จ านวนกีเ่ล่มต่อปี หนงัสอืประเภทใดทีส่นใจมากทีส่ดุ วตัถุประสงคใ์นการหนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ ค าแนะน าเกีย่วกบั
หนังสอืที่อยากได้จากบุคคลใด ซื้อหนังสอืจากแหล่งใดบ่อยที่สุด จ่ายเงนิช าระสนิค้าผ่านช่องทางใด ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ เอกพงษ์ ปทุมวนั (2553) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านผูใ้ช้อนิเตอรเ์น็ทและเพื่อศกึษา 
การรบัรูค้วามเสีย่งในการใชบ้รกิารพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นการซือ้หนังสอืผ่านอนิเตอรเ์น็ทชองผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ททีอ่าศยั
อยู่ในกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการซื้อหนังสอืผ่านอินเตอร์เน็ท มีระดับ
การศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีซึ่งสอดคล้องกบักลุ่มตวัอย่างของผู้วจิยัส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี
จ านวน 187 คน คดิเป็นร้อยละ 46.8 เหตุผลที่งานวจิยัสอดคล้องนัน้ เพราะจากสถิติพบว่านักเรยีน มกีารอ่านหนังสอื 
ร้อยละ 89-91.9 นักศึกษาปรญิญาตรแีละสูงกว่าปรญิญาตรมีีการอ่านหนังสอืร้อยละ 98 (สมาคมผู้จดัพิมพ์และผู้จดั
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จ าหน่ายแห่งประเทศไทย. 2558: ออนไลน์) เพราะช่วงการศึกษาของแต่บุคคล โดยเฉพาะปัจจุบนันี้สภาพแวดล้อม             
ทางสงัคมเปลี่ยนแปลงไป การศกึษาจงึเป็นสิง่ส าคญัในการตดัสนิการท างานในอนาคต การสมคัรงานขัน้ต ่า ในปัจจุบนั              
มกีารคดัเลอืกทีก่ารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีผลจากการเปลีย่นแปลงทีก่ล่าวมาขา้งตน้ท าใหท้ราบว่า เพื่อใหม้กีารศกึษา
ที่ดี ท าให้นักศกึษาแต่ละคนต้องแสวงหาความรู้ในห้องเรยีน และแสวงหาความรู้นอกห้องเพิ่มเติมขึน้เรื่อยๆ ซึ่งอาจ
ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทยเกดิขึน้ได้ 
        1.4 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเวบ็
ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย ในพฤตกิรรมต่างๆ ดงันี้ ซือ้หนงัสอืประเภทใดผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์มากทีส่ดุ 
อ่านหนังสอืจ านวนกี่เล่มต่อปี หนังสอืประเภทใดที่สนใจมากที่สุด วตัถุประสงค์ในการหนังสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ 
ค าแนะน าเกีย่วกบัหนังสอืที่อยากได้จากบุคคลใด ซื้อหนังสอืจากแหล่งใดบ่อยที่สุด จ่ายเงนิช าระสนิค้าผ่านช่องทางใด  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาวรรณ มโนปราโมทย ์(2556) เรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านสงัคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้              
เฉลี่ยต่อเดอืนที่ 20,001 - 30,000 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอย่างของผูว้จิยัส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดบัรายได ้20,001 
บาทขึน้ไป จ านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 เหตุผลทีง่านวจิยัสอดคลอ้งนัน้ เพราะเกดิจากปัจจุบนัการด ารงชวีติและ
ค่าใช้การในชวีติประจ าวนั ค่าครองชพีมีการดดีตัวที่สูงขึน้ ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ จากผลส ารวจฐานขอ้มูล
เกีย่วกบัสภาพการอยู่อาศยัในประเทศต่างๆ ทัว่โลกล่าสดุ ระบุว่าไทยอยู่อนัดบั 3 ในอาเซยีนทีม่คี่าครองชพีสงู เป็นรอง
เพยีงสงิคโปรแ์ละกมัพชูา แต่เมื่อเทยีบกบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืนแลว้กลบัสวนทางกบัราคาสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้เรื่อยๆ หรอื 
นี่อาจเป็นสญัญาณบ่งบอกว่าคุณภาพชวีติของคนไทยก าลงัลดลง ส านักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลส ารวจรายได้เฉลี่ย              
ทัว่ราชอาณาจกัรปี 2558 อยู่ที่ 26,915 บาทต่อเดอืนต่อครวัเรอืน ขณะที่รายจ่ายทัว่ราชอาณาจกัรอยู่ที่ 21,157 บาท            
ต่อเดือนต่อครวัเรือน โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีรายได้สูงสุดเฉลี่ยที่ 41 ,002 บาท และรายจ่ายก็สูงเช่นกันที ่             
33,086 บาท (bltbangkok.com 2015: Online) ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาข้างต้นก่อให้เกดิพฤติกรรมการซื้อ
หนังสอื ผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนักเรยีนและนักศกึษาไทยเกดิขึน้ เน่ืองจากการซือ้สินคา้ผ่านเวบ็ไซดร์าคาจะถูกกว่า
หน้ารา้นช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายใหน้กัเรยีนและนกัศกึษา 
        สมมติฐานท่ี 2 ด้านรูปแบบการด าเนินชวีติ มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์ของ
นกัเรยีนและนกัศกึษาไทย         
        2.1 ดา้นรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของ
นักเรยีนและนักศกึษาไทย ในพฤติกรรมต่างๆ ดงันี้ อ่านหนังสอืจ านวนกี่เล่มต่อปี  หนังสอืประเภทใดที่สนใจมากที่สุด 
ค าแนะน าเกี่ยวกับหนังสือที่อยากได้จากบุคคลใด ซื้อหนังสือจากแหล่งใดบ่อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
รพีพรรณ ฉัตรกสญจนากูล (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารดจิิตอลของผู้บรโิภค               
ผลจากการศกึษาวจิยัพบว่า ดา้นกจิกรรมมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ ในดา้นจ านวนการซือ้ และประเภทของนิตยสาร และ
ยงัสอดคลอ้งกบัผลส ารวจส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) (สพธอ.) หรอื ETDA (เอต็ดา้) 
เผยผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อนิเทอรเ์น็ต ปี 2560 ผลส ารวจมดีงันี้ การส ารวจยงัชี้ให้เห็นว่าคนไทยมไีลฟ์สไตล์ดจิทิลั            
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเปลี่ยนวิธีท ากิจกรรมต่างๆ ที่เคยท าในแบบออฟไลน์มาเป็นออนไลน์มากขึ้น เช่น การจองและ                
ซื้อตัว๋โดยสาร การจองห้องพกัโรงแรม การฟังเพลง การดูภาพยนตร์ และการบรกิารรบัส่งเอกสาร  (thumbsup.in.th    
2017: Online) จากผลส ารวจดงักล่าว ดงันัน้ รูปแบบการด าเนินชีวติ ในด้านกจิกรรม มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อ
หนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนักศกึษาไทย เพราะแทนทีจ่ะต้องออกไปหาซือ้หนังสอืผ่านหน้ารา้นต่างๆ
ดว้ยตนเอง แค่เขา้เวบ็ไซดก์ส็ามารถเลอืกซือ้หนงัสอืทีส่นใจและตอ้งการไดเ้องอย่างง่ายดาย  
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        2.2 ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ความสนใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือผ่านเว็บไซด์ออนไลน์               
ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย ในพฤตกิรรมต่างๆ ดงันี้ ซือ้หนงัสอืประเภทใดผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์มากทีส่ดุ อ่านหนงัสอื
จ านวนกีเ่ล่มต่อปี หนงัสอืประเภทใดทีส่นใจมากทีส่ดุ วตัถุประสงคใ์นการหนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ ค าแนะน าเกีย่วกบั
หนังสอืที่อยากได้จากบุคคลใด ซื้อหนังสอืจากแหล่งใดบ่อยที่สุด จ่ายเงนิช าระสนิค้าผ่านช่องทางใด ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ รพีพรรณ ฉัตรกสญจนากูล (2555) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารดิจติอล              
ของผู้บรโิภค เหตุผลที่งานวจิยัสอดคล้องนัน้ ผลจากการศกึษาวิจยัพบว่า ด้านความสนใจ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ             
ในด้าน จ านวนการซื้อ และประเภทของนิตยสาร จากผลส ารวจดงักล่าว รูปแบบการด าเนินชีวิต ในด้านความสนใจ              
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ เพราะความสนใจเป็นตวักระตุ้นพืน้ฐานใหบุ้คคลเกดิการเรยีนรูล้องผดิลองถูกในการศกึษา
หาความรู้เพิ่มเติม จากผลส ารวจในยุคหลงัที่อนิเทอร์เน็ตเริม่เข้ามามีบทบาทในชีวติประจ าวนั อทิธพิลจากสื่อในรูป
แบบเดมิกถ็ูกแทนที่ด้วยขอ้มูลบนโลกออนไลน์ โดยผู้บรโิภคส่วนใหญ่เริม่หนัมาใช้วธิเีสริช์ขอ้มูลที่ตวัเองสนใจทดลอง                 
ใช้สินค้าหรือที่เรียกว่าบทความรีวิวทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจก่อนการซื้อสินค้าและบริการ                 
เพิม่มากขึน้ (thumbsup.in.th 2013 : Online) ดงันัน้ดา้นความสนใจ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืผ่านเวบ็ไซด์
ออนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
       2.3 ด้านรูปแบบการด าเนินชีวติ ความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์             
ของนักเรียนและนักศึกษาไทย ในพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้ด้านซื้อหนังสือประเภทใดผ่านเว็บไซด์ออนไลน์มากที่สุด               
ดา้นอ่านหนังสอืจ านวนกีเ่ล่มต่อปี ดา้นหนังสอืประเภทใดทีส่นใจมากทีสุ่ด ดา้นวตัถุประสงคใ์นการหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์
ออนไลน์ ดา้นไดร้บัค าแนะน าเกีย่วกบัหนงัสอืทีอ่ยากไดจ้ากบุคคลใด ตามปกตซิือ้หนงัสอืจากแหล่งใดบ่อยทีส่ดุ ตามปกติ
จ่ายเงนิช าระสนิค้าผ่านช่องทางใด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ รพพีรรณ ฉัตรกสญจนากูล (2555) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบั
ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารดิจิตอลของผู้บริโภค ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่า ความคิดเห็น มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ ในดา้นจ านวนการซือ้ และประเภทของนิตยสาร เหตุผลทีง่านวจิยัของสอดคลอ้งนัน้ เนื่องจากปัจจุบนัน้ี
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมไทยเปลีย่นแปลงไป คนกล้าทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ของตวัเองมากยิง่ขึน้กว่าแต่ก่อน ไม่ว่าจะ
เป็นทางโทรทศัน์ ข่าวสาร หรอืแมแ้ต่ในเวบ็ไซดอ์อนไลน์ ซึง่ผลจาการแสดงความคดิเหน็ผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ในปัจจุบนั
นี้จงึเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดงึดูดใจลูกค้า จากผลส ารวจพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและใช้บรกิารทางออนไลน์ของคนไทยว่า 
ผูบ้รโิภคตดัสนิใจเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตข์ายของออนไลน์จากโฆษณาและสือ่ออนไลน์ต่างๆ มากทีส่ดุ คดิเป็น 55.9% โดยมี
ขอ้มลูจากการรวีวิและคอมเมนตห์รอืการแสดงความคดิเหน็บนหน้าเวบ็ไซดข์องผูเ้คยใชส้นิคา้ (etda.or.th 2017: Online) 
ดงันัน้ความคดิเหน็ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
       สมมติฐานท่ี 3 ด้านส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์               
ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย         
       3.1 ดา้นสว่นประสมทางการตลาดในดา้นผลติภณัฑ ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์
ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย ในพฤตกิรรมต่างๆ ดงันี้ ซือ้หนงัสอืประเภทใดผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์มากทีส่ดุ อ่านหนงัสอื
จ านวนกีเ่ล่มต่อปี หนงัสอืประเภทใดทีส่นใจมากทีส่ดุ วตัถุประสงคใ์นการหนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ ค าแนะน าเกีย่วกบั
หนังสอืที่อยากได้จากบุคคลใด ซื้อหนังสอืจากแหล่งใดบ่อยที่สุด จ่ายเงนิช าระสนิค้าผ่านช่องทางใด ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ รพพีรรณ ฉตัรกสญจนากลู (2555) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารดจิติอลของ
ผูบ้รโิภค ผลจากการศกึษาวจิยัพบว่า ดา้นผลติภณัฑ์ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นจ านวนการซือ้ และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วราพนัธ ์มุ่งวชิา (2551) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทางการตลาด สิง่แวดลอมทางสงัคมและทศันคตทิีม่อีทิธพิล
ต่อการซือ้หนงัสอืแนวคดิเศรษฐกจิของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลติภณัฑม์ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ในดา้น
ค าแนะน าเกี่ยวกับหนังสือจากผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้วิจ ัยด้านค าแนะน าเกี่ยวกับหนังสือที่อยากได้                
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จากบุคคลใด ดังนัน้ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ของนักเรียนและ             
นกัศกึษาไทย 
       3.2 ด้านส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์
 ของนักเรยีนและนักศกึษาไทย ในพฤตกิรรมต่างๆ ดงันี้  ซื้อหนังสอืประเภทใดผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์มากที่สุด 
อ่านหนังสอืจ านวนกี่เล่มต่อปี หนังสอืประเภทใดที่สนใจมากที่สุด วตัถุประสงค์ในการหนังสอืผ่านเว็บไซด์ ออนไลน์ 
ค าแนะน าเกีย่วกบัหนังสอืที่อยากได้จากบุคคลใด ซื้อหนังสอืจากแหล่งใดบ่อยที่สุด จ่ายเงนิช าระสนิค้าผ่านช่องทางใด 
 ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ รพพีรรณ ฉัตรกสญจนากูล (2555) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรม
การซื้อนิตยสารดจิติอลของผู้บรโิภค ผลจากการศึกษาวจิยัพบว่า ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อในด้านจ านวน            
การซือ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาวรรณ มโนปราโมทย ์(2556) เรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้
ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ด้านราคา มีผลต่อความถี่ในการซื้อสินค้า                 
ผ่านอนิสตาแกรมเดอืนละ1ครัง้ เหตุผลที่งานวจิยัสอดคล้องนัน้ เนื่องจากราคาเป็นสิง่ผู้บรโิภคมกัใช้การพจิารณา และ
เปรียบเทียบสินค้าอย่างละเอียดในการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550)                
เมื่อผูบ้รโิภคได้ท าการประเมนิตวัเลอืก และท าการตดัสนิใจ ราคาถงึจะส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โดยทัว่ไปผลติภณัฑ์               
ที่มีราคาต ่า หรือราคาที่เหมาะสม จะเป็นที่ชื่นชอบของผู้บรโิภคในท้องตลาด ยิ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้              
เป็นนกัเรยีนและนกัศกึษาทีม่ทีุนทรพัยท์ีจ่ ากดั ราคาจงึเป็นส่วนหนึ่งทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซด์
ออนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทยไปโดยปรยิาย  
      3.3 ดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซือ้หนังสอืผ่าน
เวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนักเรยีนและนักศกึษาไทย ในพฤตกิรรมต่างๆ ดงันี้อ่านหนังสอืจ านวนกี่เล่มต่อปี  หนังสอืประเภท 
ใดที่สนใจมากที่สุด วตัถุประสงค์ในการหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์ ค าแนะน าเกี่ยวกบัหนังสอืที่อยากได้จากบุคคล              
ใดซือ้หนังสอืจากแหล่งใดบ่อยทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รพพีรรณ ฉัตรกสญจนากูล (2555) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั
ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารดจิติอลของผูบ้รโิภค ผลจากการศกึษาวจิยัพบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อในด้านจ านวนการซื้อ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ เอกพงษ์ ปทุมวนั (2553) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหนังสือผ่านผู้ใช้อินเตอร์เน็ทและเพื่อศึกษาการรบัรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสใ์นการซือ้หนังสอืผ่านอนิเตอรเ์น็ทชองผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ททีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร  จากการศกึษาวจิยั
พบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อในด้านการเลือกร้านหนังสอืและช าระเงินผ่านระบบ                   
e-banking/ATM และใช้บริการส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ เหตุผลที่งานวิจัยสอดคล้องนัน้ เนื่องจากใช้บริการส่งสินค้า             
ผ่านไปรษณีย์ ช่องทางจดัจ าหน่ายนัน้สอดคล้องกบังานวจิยัของผู้วจิยัในด้านซื้อหนังสอืจากแหล่งใดบ่อยที่สุด ดงันัน้ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
      3.4 ด้านส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสรมิการตลาด มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่าน               
เวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนักเรยีนและนักศกึษาไทย ในพฤตกิรรมต่างๆ ดงันี้  อ่านหนังสอืจ านวนกีเ่ล่มต่อปี หนังสอืประเภท
ใดทีส่นใจมากที่สุด วตัถุประสงค์ในการหนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ ค าแนะน าเกี่ยวกบัหนังสอืที่อยากไดจ้ากบุคคลใด 
ซื้อหนังสือจากแหล่งใดบ่อยที่สุด จ่ายเงินช าระสินค้าผ่านช่องทางใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  รพีพรรณ                        
ฉัตรกสญจนากูล (2555) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารดจิติอลของผู้บรโิภค ผลจากการ
ศกึษาวจิยัพบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นจ านวนการซือ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ เอกพงษ์ ปทุมวนั (2553) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านผู้ใช้อนิเตอรเ์น็ทและเพื่อศกึษาการรบัรู้
ความเสีย่งในการใช้บรกิารพาณิชย์อเิล็กทรอนิกสใ์นการซื้อหนังสอืผ่านอนิเตอร์เน็ทชองผู้ใช้อิน เตอร์เน็ทที่อาศยัอยู่                
ในกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาวจิยัพบว่า ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อในด้านการเลอืก 
รา้นหนงัสอืและช าระเงนิผ่านระบบ e-banking/ATM และใชบ้รกิารสง่สนิคา้ผ่านไปรษณีย์ เหตุผลทีง่านวจิยัสอดคลอ้งนัน้ 
เพราะการซื้อสนิค้าผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ มกัมีโปรโมชัน่ต่างๆ มีการให้ของแถมต่างๆ มีส่วนลดต่างๆ ซึ่งเป็นสิง่ที่
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ผู้บรโิภคโดยทัว่ไปพึงพอใจกบัการส่งเสรมิการตลาดดงักล่าว จากผลส ารวจพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและใช้บรกิารทาง
ออนไลน์ของคนไทยว่า ผู้บรโิภคตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ขายของออนไลน์จากโฆษณาและสื่อออนไลน์ต่างๆ              
มากทีส่ดุ คดิเป็น รอ้ยละ 55.9 โดยมขีอ้มูลจากการรวีวิและคอมเมนตข์องผูเ้คยใชส้นิคา้ สว่นลดและของแถม (etda.or.th 
2017: Online) ดงันัน้ การส่งเสรมิการตลาด มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์ของนักเรยีน          
และนกัศกึษาไทย 
       สมมติฐานท่ี 4 ด้านความไว้วางใจ มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์ของนักเรยีน           
และนกัศกึษาไทย         
       4.1 ดา้นความไวว้างใจ ดา้นความจรงิ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนักเรยีน
และนักศกึษาไทย ในพฤติกรรมต่างๆ ดงันี้  ซื้อหนังสอืประเภทใดผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์มากที่สุด อ่านหนังสอืจ านวน              
กี่เล่มต่อปี หนังสอืประเภทใดที่สนใจมากที่สุด  ซื้อหนังสอืจากแหล่งใดบ่อยที่สุด จ่ายเงนิช าระสนิค้าผ่านช่องทางใด               
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาวรรณ มโนปราโมทย ์(2556) เรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านสงัคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาวิจยัพบว่า ด้านความจริง มีอิทธิพลต่อ                
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านสงัคมออนไลน์(อนิสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เหตุผลทีง่านวจิยัสอดคลอ้ง
นัน้ เนื่องจากปัจจุบนัมกีารซื้อขายสนิค้าผ่านเวบ็ไซด์อย่างแพร่หลาย การไม่โกหก ไม่ขายสนิค้าปลอม ไม่โกงลูกค้า              
เป็นสิง่ทีช่่วยใหเ้กดิการสรา้งฐานลูกคา้ประจ าใหก้บัรา้นคา้ และยิง่กับนกัเรยีนและนักศกึษาทีท่ทีุนทรพัยจ์ ากดัในการซือ้
สนิคา้ดว้ยแลว้ดา้นความจรงิ ยิง่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของนกัเรยีนและนกัศกึษา ตามทฤษฎขีอง (Millar & 
Millar. 2009) ชี้แจงว่าการสร้างความไว้วางใจ ด้านความจรงิจะช่วยในการสร้างความสมัพนัธ์ที่แนบแน่นและยั ง่ยืน           
กบัลกูคา้ ดงันัน้ ดา้นความจรงิ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
        4.2 ด้านความไว้วางใจในด้านความน่าเชื่อถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์              
ของนักเรียนและนักศึกษาไทย ในพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้ด้านซื้อหนังสือประเภทใดผ่านเว็บไซด์ออนไลน์มากที่สุด 
ตามปกตจิ่ายเงนิช าระสนิคา้ผ่านช่องทางใด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาวรรณ มโนปราโมทย ์ (2556) เรื่องปัจจยั            
ที่มีอิทธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าผ่านสงัคมออนไลน์  (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการ
ศกึษาวจิยัพบว่า ความน่าเชื่อถือ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านสงัคมออนไลน์  (อนิสตาแกรม) ของประชากร           
ในกรุงเทพมหานคร และยงัสอดคล้องงานวจิยัของ ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์ (2553) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัส าคญั             
ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการซื้อสนิค้าหรอืบริการออนไลน์ในมิติของการรบัรู้ถึงความเสี่ยงและความเชื่อมัน่ไว้วางใจ             
ของผูบ้รโิภคทีไ่ดก้ล่าวว่าดา้นเชื่อมัน่ความไวว้างใจส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้หรอืใหบ้รกิารทางอนิเตอรเ์น็ต 
กล่าวคอื หากผู้บรโิภคเชื่อมัน่และไว้วางใจต่อผู้ขาย จะท าให้ผู้บรโิภคมคีวามตัง้ใจในการซื้อสนิค้าออนไลน์สูงไปด้วย    
จากงานวจิยัท าใหท้ราบว่าความน่าเชื่อถอืยงัมอีทิธพิลต่อของการซือ้พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของ
นกัเรยีนและนกัศกึษาไทยในหลายดา้นๆ เน่ืองจากเหตุผลทีน่กัเรยีนและนกัศกึษาไทยไม่แสดงความเชื่อถอื มาจากไม่ได้
สมัผสัหรอืทดลองใชส้นิคา้ก่อน ท าใหเ้กดิความไม่มัน่ใจ เกดิความไม่น่าเชื่อถอื และยงัสอดคลอ้งกบัผลส ารวจส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เผยผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อนิเทอรเ์น็ต ปี 2560 ปรากฏว่าสาเหตุหลกัทีท่ าใหค้นไทยปฏเิสธการซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารออนไลน์ เป็นเพราะกลวัโดน
หลอก ร้อยละ 51.1 เพราะไม่ได้สมัผสัหรอืทดลองใชส้นิค้าก่อน รอ้ยละ 39.9 ไม่พบสนิคา้ที่ต้องการ รอ้ยละ 33.9 และ              
ชอบเดินเลือกซื้อสนิค้าด้วยตัวเอง ร้อยละ31.1(thumbsup.in.th 2017: Online) ดังนัน้ด้านความน่าเชื่อถือ มีอิทธิพล           
ต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
      4.3 ด้านความไว้วางใจในด้านความเข้าใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือผ่านเว็บไซด์ออนไลน์                
ของนักเรียนและนักศึกษาไทย ในพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้  ด้านซื้อหนังสอืประเภทใดผ่านเว็บไซด์ออนไลน์มากที่สุด                 
ดา้นอ่านหนังสอืจ านวนกีเ่ล่มต่อปี ดา้นหนังสอืประเภทใดทีส่นใจมากทีสุ่ด ดา้นวตัถุประสงคใ์นการหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์
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ออนไลน์ ดา้นไดร้บัค าแนะน าเกีย่วกบัหนงัสอืทีอ่ยากไดจ้ากบุคคลใด ตามปกตซิือ้หนงัสอืจากแหล่งใดบ่อยทีส่ดุ ตามปกติ
จ่ายเงนิช าระสนิคา้ผ่านช่องทางใด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาวรรณ มโนปราโมทย ์(2556) เรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านสงัคมออนไลน์ (อนิสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาวจิยัพบว่า 
ความเขา้ใจ มีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าผ่านสงัคมออนไลน์(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร                
จากการศกึษาวจิยัพบว่า ความเขา้ใจ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านสงัคมออนไลน์ (อนิสตาแกรม) ของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลส ารวจส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) (สพธอ.) 
หรอื ETDA (เอ็ตด้า) เผยผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560 ส าหรบัปัญหาที่ผู้ซื้อสนิค้าและใช้บรกิารทาง
ออนไลน์มกัพบบ่อยคอื สนิคา้ทีไ่ดร้บัมคีุณภาพดอ้ยกว่าหรอืไม่ตรงตามทีโ่ฆษณามากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 52 และไดร้บั
สินค้าล่าช้ากว่าก าหนด  ร้อยละ43.8 ส่วนปัญหาอื่นที่มีการระบุในผลส ารวจ ได้แก่ ได้รับสินค้าไม่ตรงตามใน
เว็บไซต์   ร้อยละ 29.5 สนิค้าช ารุดเสยีหาย ร้อยละ 21.3 ช าระเงนิแล้วไม่ได้สนิค้า ร้อยละ 11.9 ได้รบัสนิค้าไม่ครบ             
ตามจ านวนที่ส ัง่ซื้อ ร้อยละ 9.1% และส่งคืนสนิค้าแล้วไม่ได้รบัเงินคืน ร้อยละ4.6 โดยที่ผู้ประสบปัญหาจะเลือกวิธี                
ทีร่อ้งเรยีนผ่านหน่วยงานรฐัเพื่อแกปั้ญหามากทีส่ดุคดิเป็น รอ้ยละ 86.8 ตามดว้ยการรอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซตข์องสนิคา้และ
บรกิารนัน้ๆ ร้อยละ 59.8 ขณะที่มผีู้เลอืกไปแจ้งความ ร้อยละ 24 และคอมเมนต์ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ร้อยละ 
19.4 ในกรณีผูบ้รโิภคทีเ่จอปัญหาจากการซือ้สนิคา้และบรกิารทางออนไลน์แต่ไม่รอ้งเรยีน รอ้ยละ 56.7 ระบุว่าเป็นเพราะ
ความเสยีหายยงัไม่มากรอ้ยละ 55.8 บอกว่ายุ่งยากไม่ตอ้งการเสยีเวลา รอ้ยละ 36.2 บอกว่าผูเ้สยีหายไม่ทราบว่าต้องไป
รอ้งเรยีนทีไ่หน และรอ้ยละ 32.7 ไม่ทราบขัน้ตอนหรอืวธิกีารรอ้งเรยีน (thumbsup.in.th 2017: Online) เพราะดา้นความ
เขา้ใจผูข้ายต้องสามารถท าความเขา้ใจถงึความต้องการของลูกคา้ได ้มกีารสรา้งขอ้ตกลง และใหค้ าตอบผูบ้รโิภค ท าให้
เกดิความพึง่พอใจของผูบ้รโิภค นัน้หมายถงึท าใหเ้กดิความไวว้างใจขึน้ในการขายสนิคา้ ดงันัน้ดา้นความเขา้ใจมอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
      4.4 ด้านความไว้วางใจในด้านการบรกิาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ของ
นักเรยีนและนักศกึษาไทย ในพฤติกรรมต่างๆ ดงันี้ ด้านอ่านหนังสอืจ านวนกี่เล่มต่อปี ด้านหนังสอืประเภทใดที่สนใจ  
มากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาวรรณ มโนปราโมทย ์(2556) เรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้
ผ่านสงัคมออนไลน์ (อนิสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาวจิยัพบว่า การบรกิาร มอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านสงัคมออนไลน์(อนิสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งสอดคล้องกบัผลส ารวจ
ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรอื ETDA (เอต็ด้า) เผยผลส ารวจพฤติกรรม
ผูใ้ช้อนิเทอรเ์น็ต ปี 2560 จากผลส ารวจพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและใชบ้รกิารทางออนไลน์ของคนไทยพบว่า ผูบ้รโิภค
ตดัสนิใจเขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์ขายของออนไลน์จากโฆษณาและสื่อออนไลน์ต่างๆ มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 55.9 โดยมี
ข้อมูลจากการรีวิวและคอมเมนต์ของผู้เคยใช้สินค้า  ส่วนลดและของแถม และอันดับของเว็บไซต์จากการค้น
หาทาง  Search Engine เป็ น ปัจจัยที่ มีอิทธิพลรองลงมา คิด เป็นร้อยละ  54.9 ร้อยละ47.5 และ  ร้อยละ41.9 
(thumbsup.in.th 2017: Online) เพราะด้านบรกิารเป็นการสร้างความพึ่งพอใจและสรา้งความประทบัใจให้แก่ผูบ้รโิภค              
มกีารบรกิารผู้บรโิภคที่เป็นรายบุคคล มกีารปรบัปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา ผู้บรโิภคสามารถตรวจสอบขอ้มูล
ต่างๆ ได ้ผูบ้รโิภคสามารถแจง้ปัญหาไดโ้ดยตรง ซึง่การบรกิารเป็นวธิกีารสร้างความไวว้างใจไดด้ทีีสุ่ด ดงันัน้ ดา้นการ
บรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย 
      4.5 ด้านความไว้วางใจในด้านการให้เวลา มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ของ
นักเรยีนและนักศึกษาไทย ในพฤติกรรมต่างๆ ดงันี้ ด้านอ่านหนังสอืจ านวนกี่เล่มต่อปี ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ             
วภิาวรรณ มโนปราโมทย ์(2556) เรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านสงัคมออนไลน์ (อนิสตาแกรม) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลส ารวจส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 
(สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เผยผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560 จากผลส ารวจพบว่า ปัญหาหลัก               
อนัดบัต้นๆ ของการซื้อสนิค้าและบริการออนไลน์ ได้แก่ สนิค้าที่ได้รบัมีคุณภาพด้อยกว่าหรอืไม่ตรงตามที่โฆษณา             
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มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52 และได้รบัสนิค้าล่าช้ากว่าก าหนด ร้อยละ 43.8 สนิค้าไม่ตรงตามในเวบ็ไซต์ ร้อยละ 29.5 
สนิคา้ช ารุดเสยีหาย รอ้ยละ 21.3 ช าระเงนิแลว้ไม่ได้สนิคา้ รอ้ยละ 11.9 ได้รบัสนิคา้ไม่ครบตามจ านวนที่ส ัง่ซื้อ รอ้ยละ
9.1 และส่งคนืสนิค้าแลว้ไม่ได้รบัเงนิคนื รอ้ยละ 4.6 (thumbsup.in.th 2017: Online) เพราะทุกปัจจยัที่กล่าวในขา้งต้น  
ไม่สามารถใชเ้วลาเพยีงนิดเดยีวในการสรา้งขึน้ ผูใ้หบ้รกิารจ าเป็นจะต้องหมัน่ตดิตามผล หมัน่เขา้หาผูบ้รโิภค โดยช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึน้ และมกี าหนดการส่งสนิคา้ที่แน่นอน ส่งสนิค้าตรงเวลา รวดเรว็ทนัใจผู้บรโิภค ซึ่งด้านการให้
เวลา เป็นวธิกีารสรา้งความพึง่พอใจใหก้บัผูบ้รโิภคไดร้วดเรว็ทีส่ดุและง่ายทีส่ดุ เพราะผูบ้รโิภคมกัอยากไดส้นิคา้ทีร่วดเรว็
ทนัใจเป็นปัจจยัต้นๆ ในการรบับรกิาร ดงันัน้ดา้นการใหเ้วลา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อหนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์
ของนกัเรยีนและนกัศกึษาไทย  
 
ข้อเสนอแนะ 
      จากผลการวจิยั ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนักเรยีนและนักศกึษาไทย 
สามารถสรุปขอ้เสนอแนะไดด้งันี้ 
     1. ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 

จากผลการวิจยัพบว่า เพศไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ของนักเรยีนและ
นักศกึษาไทยแสดงว่าไม่ว่าเพศหญิงหรอืเพศชายกส็ามารถซือ้หนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ได้ เพื่อใหต้อบสนองความ
ต้องการของผู้บรโิภคตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เพื่อให้เกดิประโยชน์สงูสุดแก่ผู้บริโภค ผูผ้ลติ ส านักพมิพต่์างๆ 
ผู้ให้การจดัจ าหน่ายต่างๆควรทราบถึงความต้องการของผู้บรโิภค เพื่อเป็นการรกัษาฐานผู้บรโิภคเดมิและครอบคลุม          
กลุ่มผู้บริโภครายใหม่ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากหนังสอืเป็นสิ่งที่อ่านได้ทุกเพศโดยไม่จ ากดัชายหรือหญิง ซึ่งข้าพเจ้า             
ขอยกตวัอย่างวรรณกรรมแปล ทีม่ชีื่อเสยีงเรื่อง แฮรรี ่พอตเตอร ์ไม่ว่าเพศหญงิหรอืเพศชาย กส็ามารถอ่านวรรณกรรม
เล่มนี้ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของขา้พเจา้ 
      2. ปัจจยัด้านรปูแบบการด าเนินชีวิต 

จากผลการวจิยัพบว่า ดา้นกจิกรรม ในสว่นของพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของนักเรยีนและ
นกัศกึษาไทย ซือ้หนงัสอืประเภทใดผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์มากทีส่ดุ และวตัถุประสงคใ์นการหนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ 
ไม่มอีทิธพิลต่อดา้นกจิกรรม แสดงว่ามขี ัน้ตอนการท ารายการในการหนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ อาจจะมคีวามยุ่งยาก
หรอืซับซ้อน โดยวตัถุประสงค์ในการหนังสอืผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์ ควรให้ผู้บรโิภคสามารถเข้าใจง่ายต่อการใช้งาน 
สามารถค้นหาข้อมูลหรือรายการที่ต้องการได้โดยง่ายและรวดเร็วที่สุด ซึ่งหากระบบมีขัน้ตอนการท างานที่ซบัซ้อน              
อาจท าให้ผูบ้รโิภคไม่อยากจะเขา้ใชง้าน ดงันัน้ควรออกแบบการท างานของเวบ็ไซด์ให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของ
ผู้บรโิภคให้มากที่สุด เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเรว็ในการใช้งานให้แก่ผู้บรโิภคยิง่ขึน้ เนื่องจากปัจจุบนันี้
รูปแบบการด าเนินชวีิตของผู้บรโิภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ เน้นสะดวกสบาย การอดทนหรอืการ รอคอย
แตกต่างจากในอดตี  
      3. ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

จากผลการวจิยัพบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในส่วนของพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์
ของนักเรยีนและนักศึกษาไทย  ปกติจ่ายเงนิช าระสนิค้าผ่านช่องทางใด ไม่มีอิทธิพลต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย   
แสดงว่าดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายนัน้ปัจจุบนัอาจจะมกีารพฒันาในด้านการจ่ายเงนิช าระสนิคา้ ผ่านช่องทางอื่นที่หลาย
หลายเพิม่ขึน้มากกว่าเดมิ อาจมบีรกิารจ่ายเงนิที่ปลายทางหรอืสามารถทดลองอ่านสนิคา้ได้ฟรกี่อนถ้าไม่พอใจ อาจม ี
การคืนสนิค้า เพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทนัสมัยมากยิ่งขึ้น ช่องทางจดัจ าหน่ายย้อมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและ
เพิม่เติมไปตามเทรนสมยัใหม่ๆ ในภายภาคหน้าอาจมกีารแสกนเกบ็เงนิปลายทางผ่านมอืถือหรอืแอพพลเิคชัน่เกดิได้
อย่างแพร่หลาย 
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    4. ด้านความไว้วางใจ  
จากผลการวจิยัพบว่า ดา้นการบรกิารและดา้นการใหเ้วลา ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซด์

ออนไลน์ของนักเรยีนและนักศกึษาไทย ในหลายๆดา้นแสดงให้เหน็ว่าด้านการบรกิารและดา้นการใหเ้วลา การส่งสนิค้า
หรอืการซือ้หนงัสอืผ่านเวบ็ไซดอ์อนไลน์ค่อนขา้งมปัีญหาผูบ้รโิภคเกดิความไม่พึง่พอใจ อาจมกีารบรหิารจดัการภายในที่
ล่าชา้หรอืการบรกิารลกูคา้ออนไลน์เกดิความล่าชา้ ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเตม็ที่ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ผู้ผลิต ส านักพิมพ์ต่างๆ ผู้ให้การจดัจ าหน่ายต่างๆควรทราบถึงความต้องการของ
ผูบ้รโิภค เพื่อเป็นการแกไ้ขและรกัษาฐานผูบ้รโิภคเดมิและครอบคลุมกลุ่มผูบ้รโิภครายใหม่ใหม้ากยิง่ขึน้ ในอนาคตอาจมี
การเพิ่มแอพพลเิคชัน่อตัโนมตัิในการตอบค าถามผู้บรโิภค ที่สอบถามผ่านเวบ็ไซด์ออนไลน์ เนื่องจากเทรนสมยัใหม่
แอพพลเิคชัน่อตัโนมตัหิรอือนิเทอรเ์น็ตบอต (บอต) ก าลงัมกีารพฒันาและเริม่มกีารน าเขา้มใีชใ้นการดูแลลูกคา้ทางเวบ็
ไซดเ์พิม่มากยิง่ขึน้  
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธฉ์บบันี้ประสบส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร.ญาณพล แสงสนัต ์อาจารยท์ีป่รกึษา             

สารนิพนธ์ที่ได้ กรุณาเสยีสละเวลาอนัมีค่านับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็สมบูรณ์ ในการให้ค าปรกึษา ค าแนะน า ช่วยเหลือ
ตรวจสอบ และชี้แจ้งข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจยัรู้สกึขอบคุณ          
ในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์  อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ และ 
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิน์รงค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ                 
ของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์  ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อเสนอแนะ                  
ชีแ้จง้ขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัชิน้น้ี 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑิตทุกท่านที่ให้ความเมตตา ให้ความรู้ ทัง้ในทาง
ทฤษฎี รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏบิตัิ และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยเหลอื และอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ดว้ยดเีสมอมา 

สุดทา้ยนี้ ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ญาตพิีน้่อง ของผูว้จิยัทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิ พรอ้มทัง้เป็น
ก าลงัใจให้ตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ให้ก าลงัใจและคอยช่วยเหลือกนัด้วยดีเสมอมา รวมถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลา ให้ความร่วมมอืในการกรอกแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้มสี่วนช่วยเหลอืทุกท่าน            
ทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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