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บทคดัย่อ 
 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ปัจจยัทางดา้นการตลาด และ ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรท์ีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อบีุ๊ก เพื่อผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายสามารถน าผลงานวจิยัทีไ่ดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการวเิคราะหป์ระกอบการตดัสนิใจในการวางแผนการตลาด การ ปรบัปรุงพฒันาผลติภณัฑใ์หด้งึดดูความสนใจ 
สามารถกระตุน้ความตอ้งการซือ้ และสรา้งความพงึ พอใจใหก้บัผูอ้่านทีจ่ะน าไปสูก่ารตดัสนิใจซือ้ การเพิม่โอกาสดา้น
ยอดขาย การขยายฐานลกูคา้สรา้ง การเตบิโตใหธุ้รกจิไดม้ากขึน้ 

ผลการวจิยัพบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ัง้ดา้น เพศ อายุสถานภาพ สมรส อาชพี ระดบั
รายได ้และระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัของผูบ้รโิภค สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืก ซือ้อบีุ๊กทีแ่ตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั ในสว่นของปัจจยัลกัษณะสว่นประสมทางการตลาด ปัจจยัที ่สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
กระบวนการทีม่คีวามง่าย ความสะดวกรวดเรว็ในการใช ้งาน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายทีม่คีวามความเขา้ถงึไดง้่าย
และรวดเรว็ ปัจจยัดา้นราคาทีร่าคาไม่ สงูช่วยใหป้ระหยดัค่าใชจ้า่ย ปัจจยัดา้นการใชง้านและการจดัเกบ็ทีอ่บีุ๊กจะชว่ย
ปัญหาดา้นการจดัเกบ็ ปัจจยัดา้นบุคลากรและความคาดหวงัทีจ่ะไม่เกดิปัญหาใดๆ ทีไ่มพ่งึประสงคจ์ากการเลอืกอบีุ๊ก
แทน หนงัสอืดว้ยการไดร้บัการดแูลตอบสนองจากบุคลากรไดด้ ีและปัจจยัดา้นเวบ็ไซตห์รอืแอปพลเิคชัน่ที ่ใชง้านได้
สะดวก สว่นปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด ปัจจยัดา้นนกัเขยีนและส านกัพมิพ ์และปัจจยั ดา้นรปูแบบและความ
น่าสนใจพบว่าไม่สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อบีุ๊ก 

 
 

ABSTRAC 

The objective of this research is to study consumer behavior.  Marketing factors and demographic 
characteristics that affect the decision to buy e-book.  So that manufacturers and distributors can use the 
research results to be used as data for analysis, decision making in marketing planning, product development 
to attract attention.  Able to stimulate demand  And satisfying  Satisfied with the readers that will lead to the 
purchase decision.  Increasing sales opportunities  Expanding customer base, creating  Grow more business. 

The results of the study revealed that demographic factors such as gender, age, marital status, 
occupation, income level and different educational levels of consumers.  Affect the decision to select  Buying 
ebooks that are significantly different  Regarding the marketing mix factors, the factors that affect the purchasing 
decision are the simple process factors.  The convenience and quickness of using the distribution channels 
which are fast and easy to access.  Price factor that the price is not  High, helping to save money  Usability 
and storage factors at e-books can help with storage problems.  Personnel factors and expectations of not  
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having any problems  Unwanted from choosing the e-book instead.  Books with good care and response from 
personnel  And the factors of the website or application that  Convenient to use  As for the factors of marketing 
promotion  Factors of writers and publishers, and form factor and interest, find that it does not affect the 
decision to buy an e-book. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 
 

หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์หรอื อบีุก (Electronic book: e-book) คอื หนงัสอืทีส่รา้งขึน้ ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์
มลีกัษณะเป็นเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์ โดยจะเป็นไฟลข์อ้มลูทีส่ามารถอ่าน ผ่านอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ เช่น เครื่อง
คอมพวิเตอร ์ (PC, Notebook) เครื่องอ่านหนงัสอื อเิลก็ทรอนิกส ์ (e-book reader) หรอือุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบ
พกพา เช่น iPad Tablet  Smartphone เป็นตน้ ค านี้มคีวามหมายตามศพัทบ์ญัญตัขิองราชบณัฑติยสถานว่าสิง่พมิพซ์ึง่
เกบ็อยู่ ในรปูแบบทีอ่ปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์ามารถน าไปใชง้านได ้  ประโยชน์ของหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์คอื ผูใ้ชจ้ะเขา้
ไปอ่านไดโ้ดยไม่ตอ้งเดนิทางไปหอ้งสมุดหรอืซือ้หนงัสอืจากรา้น ในบางกรณีการอ่านอบีุ๊ก อาจตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย 
ปัจจบุนัมกีารน าสิง่พมิพต่์าง ๆ ไปเผยแพรใ่นแบบอบีุ๊กมากขึน้ ทัง้ยงัมกีารผลติ อบีุ๊กโดยตรงโดยไม่เคยมฉีบบัพมิพม์า
ก่อน (ส านกังานราชบณัฑติยสภา, 2554)  

อบีุ๊กมลีกัษณะการน าเสนอเน้ือหาเป็น “หนงัสอื” การอ่านอบีุ๊กจงึมคีวามคลา้ยคลงึกบั การอ่านหนงัสอืทัว่ๆ ไป
ในชวีติประจ าวนั แต่การเป็นหนงัสอืทีถู่กดดัแปลงใหอ้ยูใ่นรปูแบบของ อเิลก็ทรอนิกสไ์ฟลท์ีส่ามารถแสดงผลออกมาได้
โดยเครื่องมอือเิลก็ทรอนิกสเ์หลา่นี้ ท าใหอ้บีุ๊กม ี ลกัษณะทีแ่ตกต่างจากหนงัสอืทัว่ไปอยูห่ลายประการ และขอ้แตกต่าง
เหล่าน้ีลว้นเป็นขอ้ดทีีเ่กดิจาก ความเจรญิกา้วหน้าของเทคโนโลยนีบัจากทีเ่ริม่มแีนวคดิเกีย่วกบัหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์
เป็นครัง้แรกใน ปี 2483 (วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร,ี 2560) และววิฒันาการมาจนถงึปัจจบุนัทีส่ามารถแทรกภาพ เสยีง 
ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ การเชื่อมโยงจุดไปยงัสว่นต่างๆ ของหนงัสอื การเขา้ถงึเวบ็ไซตต่์างๆ  การปรบัปรุงขอ้มลู 
การพมิพอ์อกทางเครื่องพมิพ ์ฯลฯ คุณสมบตัเิหล่าน้ีของอบีุ๊กไมม่อียู่ในหนงัสอื กระดาษทัว่ไป เช่นเดยีวกบัอุปกรณ์การ
อ่านอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ดร้บัการพฒันาใหม้ขีนาดเลก็ พกพา จดัเกบ็ง่าย มคีวามสะดวกต่อการใชง้านทัง้ในระบบออนไลน์
และออฟไลน์ จงึยิง่ท าใหก้ารอ่านอบีุ๊กใน ปัจจุบนัมคีวามสะดวกอ่านไดทุ้กทีทุ่กเวลา 

การพฒันาและการแพร่กระจายของเทคโนโลยสีารสนเทศตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที ่ผ่านมา มผีลกระทบต่อ
การผลติหนงัสอืและรสนิยมการอ่าน อบีุ๊กไดร้บัการพฒันาและเกดิขึน้มามากมายแทนทีห่นงัสอืทีใ่ชก้ระดาษธรรมดา 
(Print books) จงึมกีารพยากรณ์ว่าในเวลาไมช่า้หนงัสอื กระดาษจะไม่มทีีย่นืเพราะสือ่การอ่านจะมแีนวโน้มกลายเป็น
อบีุ๊กทัง้หมด สงครามหนงัสอืกระดาษ และอบีุ๊ก จะลงเอยดว้ยจุดจบของอตุสาหกรรมหนงัสอืกระดาษ ตามทีเ่กดิการ
เปลีย่นแปลงในธุรกจิสือ่ สิง่พมิพข์ึน้อย่างมาก โดยเฉพาะในต่างประเทศทีอ่บีุ๊กมกีารเตบิโตอยา่งต่อเนื่องและเตบิโตถงึ   
20 - 30%   ในสว่นของประเทศไทยชว่งสองสามปีทีผ่่านมา เงนิโฆษณาอนัเป็นรายไดห้ลกัในธุรกจิสือ่ ประเภทนิตยสาร 
หนงัสอืพมิพไ์ดล้ดลงอย่างมาก  หลายนิตยสารไดม้กีารปิดตวัลงไป เปรยีว บางกอก อมิเมจ I Like   คู่สรา้งคู่สม หรอื 
แมแ้ต่ สกุลไทย กห็ายไปจากแผงหนงัสอื ยิง่เป็นการตอกย ้าความคดิทีว่่าอบีุ๊กจะเขา้มาแทนทีห่นงัสอื ซึง่มภีาพสะทอ้น
คามเป็นไปของวงการสือ่สิง่พมิพไ์ทยทีช่ดัเจนอกีประการหนึ่งคอืจ านวนผูเ้ขา้รว่มชม “งานสปัดาหห์นงัสอื” ซึง่สมาคมผู้
จดัพมิพแ์ละผูจ้ดัจ าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดั ขึน้ปีละ 2 ครัง้ ภายใตช้ื่องานสปัดาหห์นงัสอืแห่งชาต ิ
ทีม่จี านวนนกัอ่านเขา้ร่วมชมงานลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงถงึภาวะเสือ่มถอยของอุตสาหกรรมสือ่สิง่พมิพไ์ทยในยุค
ดจิติอลไดค้่อนขา้งชดัเจน (ผูจ้ดัการสดุสปัดาห,์ 2559)  

การอ่านเกดิประโยชน์กบัประชากร ไม่ว่าจะอ่านอะไร เน้ือหาประเภทใด กเ็กดิประโยชน์ทัง้สิน้ แต่ประโยชน์ที่
ไดจ้ากการอ่านมมีากน้อยต่างกนัขึน้อยู่กบัสถานการณ์ทีก่ าลงัเกดิขึน้และเนื้อหาทีส่ามารถเลอืกอ่านได้..ซึง่เนื้อหาของ
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสส์ามารถแบ่งโดยประยุกตจ์าก การส ารวจหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสข์องหอ้งสมุดโรงเรยีนใน
สหรฐัอเมรกิา ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ เทคโนโลย ี ประวตัศิาสตร ์ สถานการณ์ทางสงัคม ภมูศิาสตร ์ การ
ท่องเทีย่ว  

การศกึษา ชวีประวตั ิธรรมชาต ิสตัว ์ภาษา การคมนาคม ขนสง่ อาชพี สขุภาพ กฬีา งานฝีมอื งานอดเิรก 
วรรณคด ีเทพนิยาย ตลกขบขนั (School Library Journal, 2014)  

 



 
ถงึแมห้น่วยงานและผูผ้ลติ.มกีารผลติหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้.แต่ยงัไม่มกีารศกึษาถงึ.พฤตกิรรมการซือ้

ของผูอ้่านในเขตกรุงเทพมหานคร.ท าใหห้นงัสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีม่อียู่อาจจะ.เป็นประเภทและเนื้อหาทีเ่หมาะกบั..ผูอ้่าน
กลุ่มนี้.ซึง่จะมเีทคโนโลย.ีการเปิดรบัอุปกรณ์ดจิทิลัจงึ.เป็นไปไดอ้ย่างง่าย.และรวดเรว็.การอ่านหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสจ์งึ
เป็นสิง่ทีส่อดคลอ้ง และเหมาะกบั ความสนใจโดยเฉพาะถา้หากมกีารผลติหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีต่รงกบัประเภท 
เน้ือหา ทีต่อ้งการอ่าน การอ่านหนงัสอืของเยาวชนไทยกจ็ะมจี านวนเพิม่มากขึน้ 

การศกึษาวจิยันั้นเป็นวธิหีน่ึงทีท่ าใหไ้ดข้อ้มลู.ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่องพฤตกิรรม การซือ้หนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร.ในดา้นวตัถุประสงค.์เหตุผลทีอ่่าน.การเขา้ถงึ ประเภทเนื้อหา.ภาษา
ของหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส.์วธิอี่าน.อุปกรณ์ทีใ่ช.้วธิกีารบนัทกึ.ขอ้ความ.สถานที.่และช่วงเวลาที ่ อ่านรวม ถงึปัญหาใน
การอ่าน หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ เพื่อน าผลการวจิยัดงักล่าวไปเป็นแนวทางส าหรบับรรณาธกิาร ตามส านกัพมิพ.์ในการ
จดัหาและสง่เสรมิการใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนิกสใ์หต้รงกบัพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคในเขต กรุงเทพมหานคร ท าให้
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสเ์กดิประโยชน์ต่อนกัอ่านไดส้งูสดุ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1 เพื่อส ารวจพฤตกิรรมการซือ้และการอ่านอบีุ๊กของผูบ้รโิภค  
2 เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตรก์บัพฤตกิรรมการซือ้อบีุ๊ก   
3 เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) กบัพฤตกิรรมการซือ้อบีุ๊ก 

 

ขอบเขตของงานวิจยั 
งานวจิยัฉบบันี้ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้อบีุ๊ก โดยผูว้จิยัได้

ก าหนดขอบเขตของการศกึษาโดยเลอืกน าปัจจยัลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ซึง่ไดแ้ก่ เพศ อายุ สภาพภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา อาชพี และระดบัรายได ้  และปัจจยัสว่นประสม ทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ที่
จ าแนกเป็น ดา้นลกัษณะ รปูลกัษณ์ เน้ือหา นกัเขยีน (ผูแ้ต่ง/ผูแ้ปล) ดา้นส านกัพมิพ ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ า หน่าย ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกายภาพและการน าเสนอ และปัจจยั
ดา้นกระบวนการ  มาใชเ้ป็นกรอบแนวความคดิในการศกึษาความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ของกลุ่ม ประชากรทีซ่ือ้
และอ่านอบีุ๊ก ซึง่ก าหนดใหม้อีายุตัง้แต่ 15 ปี ขึน้ไป เน่ืองจากเป็นวยัทีใ่ชง้านอุปกรณ์ อเิลก็ทรอนิกสแ์ละเป็น
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของส านกัพมิพส์ว่นใหญ่  โดยศกึษาจากขอ้มูล ปฐมภมูทิีใ่ชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอย่างในชว่งเดอืน 20 สงิหาคม – 30 สงิหาคม  2562 

 

กรอบแนวคิดงานวิจยั 
จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑต่์างๆ.รวมไปถงึ

การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง.ผูว้จิยัสามารถก าหนดกรอบแนวความคดิของงานวจิยัเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินงานวจิยั เรื่องปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ 
 
สมมติุฐานการวิจยั 

1...ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่อ่านหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อความผ่อนคลาย.และความชอบสว่นบุคคล  
ซึง่เขา้ถงึโดยการอ่านผ่านแอปพลเิคชนัหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส.์และใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์นการอ่าน 

2. หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีผู่บ้รโิภคสว่นใหญ่อ่านเป็นหนงัสอื ประเภทนิยายและวรรณกรรม มเีน้ือหาเกีย่วกบั  
ประวตัศิาสตร.์วรรณคด.ีและ.ประเภทนิยาย.รกั.แฟนตาซ.ีเป็นตน้ 



3...ผูบ้รโิภคประสบปัญหาในระดบัมากเกีย่วกบัเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต....ล่าชา้ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการเขา้ถงึ 
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์และตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายสงูในการซือ้หรอื ดาวน์โหลดหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

ในการศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อบีุ๊ก ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู จากหนงัสอื บทความ 
ทางวชิาการ เอกสาร สือ่ต่างๆ ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นขอ้มลูเกีย่วกบัอบีุ๊ก ทฤษฎแีละ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัเป็นขอ้มลูใน
การก าหนดสมมตฐิานและออกแบบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั โดยไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการ
ศกึษาวจิยั ดงัต่อไปนี้ 
 
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์(e-book)  

ประเภทของหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์(e-book)       

อบีุ๊กในปัจจุบนัมหีลายประเภท ตามแต่วตัถุประสงค ์และความตอ้งการในการใชง้าน ซึง่ถูกเน้นใหส้ามารถใช ้
งานไดด้กีบัการอ่านบน Tablet หรอื Smartphone   

1.1 อบีุ๊กแบบ PDF ไฟลม์ขีนาดเลก็ การกอ็ปป้ีจ าหน่ายจ่ายแจกสามารถท าไดง้่าย ดว้ยรปูแบบในไฟลท์ีย่งัคง 
หน้าตาแบบหนงัสอื จงึสามารถพมิพล์งกระดาษเป็นเอกสารทีเ่หมอืน หนงัสอืกระดาษ และการพมิพด์ว้ยเครื่องพมิพ์
แบบเลเซอรใ์นปัจจุบนัมตีน้ทุนน้อยมาก   

1.2 อบีุ๊กมลัตมิเิดยี มกีารการแทรกภาพ เสยีง ไฟลว์ดิโิอ ภาพเคลื่อนไหว ประกอบเขา้ไปใน อบีุ๊กหน้าต่างๆ   
ซึง่เป็นการเพิม่ความสามารถ ลกูเล่นใหอ้บีุ๊กดนู่าสนใจ น่าอ่าน มชีวีติชวีา ไม่น่าเบื่อ เหมาะ ส าหรบัการเรยีนรูข้องเดก็ 
สว่นเดก็โตหรอืผูใ้หญ่ จะเป็นอบีุก๊ในแนวปฏบิตั ิ

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  

 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นความหลากหลายดา้นภมูหิลงัทีแ่สดงถงึความ เป็นมาของแต่ละบุคคลจาก

อดตีถงึปัจจุบนั เช่น  ขนาดของครอบครวั เพศ อายุ เชือ้ชาต ิศาสนา การศกึษา อาชพี รายได ้สถานภาพสมรส ระดบั
ชนชัน้ทางสงัคม (Social class)   
ซึง่ลกัษณะขอ้มลู เกีย่วกบัตวับุคคลเหล่านี้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และโดยทัว่ไปมกัถูกใชเ้ป็นลกัษณะพืน้ฐานที ่
นกัการตลาดน ามาพจิารณาส าหรบัการแบ่งสว่นตลาด (Market Segmentation) ตามลกัษณะและ ความตอ้งการหรอื
ลกัษณะเฉพาะอย่างทีค่ลา้ยคลงึกนัเพื่อเลอืกสว่นตลาดใดตลาดหนึ่ง หรอืหลาย สว่นตลาด หรอืทัง้หมดใหเ้ป็นตลาด
เป้าหมาย (Target Market) แลว้น าเสนอผลติภณัฑแ์ละสว่น ประสมการตลาดในแต่ละตลาดเป้าหมายนัน้อย่างเหมาะสม 

 
ทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ((Marketing Mix ‘7Ps)     

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7Ps) เป็นแนวคดิส าหรบัการ วเิคราะหจ์ุดอ่อนจุดแขง็ของสนิคา้และ
บรกิารทีส่ามารถน ามาใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการ ทางดา้นการตลาด โดยพจิารณาจากปัจจยั 7 ประการ ดงันี้ 

 
ผลิตภณัฑ ์(Product)    

                 ผลติภณัฑ ์สนิคา้ หรอื บรกิาร ส าหรบัตอบสนองความตอ้งการใหก้บั ความตอ้งการใหก้บัลกูคา้ 
เป็นกลยุทธท์ีใ่ชก้บัตวัผลติภณัฑ ์หรอืจุดเด่นของผลติภณัฑ ์ ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑท์ีอ่าจจบัตอ้งได ้
และ ผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไม่ได ้เช่น อบีุ๊กมหีลากหลาย ประเภทใหเ้ลอืก มหีนงัสอืหายากทีไ่ม่จดัพมิพแ์ลว้ มรีปูแบบสสีนั



ทีส่วยงาม น่าอ่าน มลีกัษณะพเิศษที ่แทรกเสยีง ภาพเคลื่อนไหว ใชง้านไดส้ะดวก พกพาไปอ่านไดทุ้กทีทุ่กเวลา รกัษา
สิง่แวดลอ้มจากการ ไมใ่ช่กระดาษและ ลดปรมิาณ Co2 จากการพมิพ ์เป็นตน้    

 
 
ราคา (Price)   

                   ความเหมาะสมของราคาในตวัสนิคา้และบรกิารกบัคุณค่า (Value) ทีผู่ใ้ชบ้รกิารหรอืลกูคา้จะ
ไดร้บัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัรายอื่นๆเป็นกลยุทธก์ารตัง้ราคาแบบสงูต ่า บ่งบอกต าแหน่งผลติภณัฑ ์ (Positioning) 
ว่าเป็น Mass Product หรอื Premium Product อย่างไร เช่น ราคาอบีุ๊กถูกกว่าหนงัสอืเล่มทัว่ไป ไมม่คี่าจดัสง่หนงัสอื
เหมอืนซือ้หนงัสอืออนไลน์ หรอืไม่มตีน้ทุนในการเดนิทางไปซือ้หนงัสอืทีร่า้นขายหนงัสอื เป็นตน้   

 
ช่องทางการจ าหน่าย (Place)    

                    สถานทีใ่นการน าเสนอหรอืส าหรบัใชใ้นการขายสนิคา้และบรกิาร ทีเ่ป็น กลยุทธใ์นการเลอืก
ท าเลทีต่ัง้หรอืช่องทางในการขายสนิคา้ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายใหม้ากทีส่ดุ        มคีวามสะดวกรวดเรว็ เขา้ถงึง่าย ซึง่
จะพจิารณาจากความสะดวกและปรมิาณของลกูคา้ทีใ่ชช้่องทาง จ าหน่ายนัน้ เช่น การมอีปุกรณ์การอ่านทีท่นัสมยั 
(Smartphone Tablet iPad e-reader)  มหีน้ารา้นหนงัสอืออนไลน์เพื่อความน่าเชื่อถอื และเพิม่ความสะดวกในการเลอืก
ซือ้เลอืกคน้หาขอ้มลูผ่าน หน้าจอคอมพวิเตอรบ์น PC หรอื Notebook การช าระเงนิท าไดส้ะดวกรวดเรว็และปลอดภยั 

 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion)   

                  มกีารสง่เสรมิการตลาดในตวัผลติภณัฑ ์ ดว้ยการจดัโปรโมชัน่สง่เสรมิการขาย ซึง่ถอืไดว้่าเป็น
หวัใจหลกัของการขายในขัน้ตน้ เพราะการสง่เสรมิการตลาดจะท าใหเ้กดิแรงจงูใจ ในการซือ้สนิคา้ทีส่ามารถท าไดห้ลาย
วธิ ีไมว่่าจะเป็นการโฆษณา ลด แลก แจก แถม หรอือื่นๆ ตวัอย่างการสง่เสรมิการตลาดในกรณีของธุรกจิอบีุ๊ก เช่น  มี
การแจกให ้download อ่านฟร ีมกีารลด ราคาใหต้ ่ากว่าหนงัสอืกระดาษ  มสีทิธพิเิศษส าหรบัสมาชกิ เช่น สมคัร 1 ปี ฟร ี
1 เดอืน หรอื มกีาร สะสมแตม้สมาชกิรว่มกบับตัรสทิธพิเิศษอื่นๆ เป็นต้น 

 
บุคคล หรอืพนักงานขององคก์ร (People) 

                                 บุคคล หรอื พนกังานขององคก์ร มคีวามส าคญักบัธุรกจิการขายสนิคา้ และบรกิารเป็นอย่าง
มาก เพราะธุรกจิต่างๆ ในปัจจบุนัสว่นใหญ่ตอ้งอาศยัคนเป็นเครื่องมอืในการ ท างาน คนจงึตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ
ในการตอบสนองผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์ีจ่ะคดิคน้พฒันาสิง่ใหม่ๆ  มคีวามสามารถในการเรยีนรู้
แกปั้ญหา พฒันาตนเองปรบัปรุงการท างานในดา้นต่างๆ ใหด้ขีึน้ เพื่อใหส้นิคา้การบรกิารสามารถรองรบัความตอ้งการ
ของลกูคา้ได ้ เช่น  การตดิต่อ สอบถามขอ้มลู หรอื การรอ้งเรยีนปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการซือ้อบีุ๊กบนเวบ็ไซต ์ หรอื 
แอปพลเิคชัน่ไดร้บั การตอบกลบัอย่างรวดเรว็ทนัใจ เป็นตน้ 

 
การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation) 

                 ลกัษณะทางกายภาพ คอืสิง่ทีน่ าเสนอใหป้รากฏต่อสายตาลกูคา้ รวมทัง้ ดา้นปรบัปรุงคุณภาพ
ทางกายภาพอื่นๆ ทีเ่ป็นการเสรมิสรา้งคุณภาพโดยรวมใหก้บัภาพลกัษณ์ของสนิคา้และบรกิาร เช่น ส ีรปูร่าง แพค็เกจ 
บรรยากาศภายในรา้น เช่น การออกแบบเวบ็ไซตข์ายอบีุ๊ก ใหม้คีวามสวยงาม มสีสีนัสดใส เรยีบรอ้ยสะอาดตา การจดั
หมวดหมู่ (Category) มคีวามเหมาะสม เรยีบรอ้ย คน้หาง่าย  เป็นตน้ 

 
กระบวนการในการจดัการด้านสินค้าและบริการ (Process) 



                                 กระบวนการในการจดัการดา้นผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีจ่ะท าใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจ 
และเกดิความภกัดใีนตวัสนิคา้และบรกิาร ดว้ยการมรีะเบยีบขอ้ปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง ชดัเจนและรวดเรว็ ซึง่ตอ้งมกีาร
ออกแบบกระบวนการท างาน เพื่อใหผู้ม้หีน้าทีใ่หบ้รกิารเกดิความเขา้ใจในกระบวนการท างานในทศิทางเดยีวกนั 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างดเียีย่ม เช่น หากกระบวนการซือ้อบีุ๊กมคีวามยุ่งยากซบัซอ้น ลกูคา้
อาจเกดิความไมแ่น่ใจหรอืรูส้กึลงัเล ว่าตนเองนัน้ไม่เหมาะทีจ่ะใชบ้รกิารซือ้อบีุ๊กผ่านแอปพลเิคชัน่ หรอืหากลกูคา้ช าระ
เงนิแลว้แต่ตอ้งรอ อบีุ๊กเป็นระยะเวลานาน เกดิปัญหาไม่เป็นไปตามทีแ่จง้ว่าจะไดร้บัหนงัสอืภายใน 15 นาท ีอาจท าให ้
ลกูคา้ขาดความเชื่อถอื และเลกิใชบ้รกิาร เป็นตน้   

จากปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทัง้ 7 ประการทีก่ล่าวมานัน้ สามารถน าไปปรบัใชก้บัธุรกจิอบีุ๊กเพื่อ
ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องทีเ่ป็นจุดอ่อนหรอืสง่เสรมิจุดแขง็ใหม้ปีระสทิธภิาพ ทางดา้นสนิคา้และบรกิารอย่างดทีีส่ดุเพื่อ
ดงึดคูวามสนใจของผูบ้รโิภค เกดิกาตดัสนิใจซือ้ และเมื่อได ้ อ่านอบีุ๊กไดใ้ชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่หรอืเวบ็ไซตแ์ลว้เกดิ
ความพงึพอใจกจ็ะกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าและ กลายเป็นฐานลกูคา้ในการด าเนินธุรกจิใหย้ัง่ยนืต่อไป 

 
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค   

 
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค  หมายถงึ การกระท าการแสดงออกของแต่ละ 

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการการซือ้ การใชส้นิคา้และบรกิารทางเศรษฐกจิทีร่วมถงึกระบวนการคดิการ ตดัสนิใจทีม่ี
ผลต่อการแสดงออก ความตอ้งการ และความพอใจทีแ่ตกต่างกนัไป  ทฤษฎพีฤตกิรรม ผูบ้รโิภคจงึเป็นการศกึษาถงึ
ลกัษณะของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลจากการเลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ความคดิเหน็ทีน่ าเสนอ หรอืจากประสบการณ์ที่
ไดร้บัความพงึพอใจ โดยมปัีจจยั 3 ดา้น ทีม่อีทิธพิล ต่อพฤตกิรรมซือ้ขาย คอื ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสงัคม และ
ปัจจยัสว่นบุคคล (Kotler et al., 2012) 
 
 
 

กรอบแนวคิดงานวิจยั 
จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑต่์างๆ รวมไปถงึ

การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัสามารถก าหนดกรอบ แนวความคดิของงานวจิยัเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินงานวจิยั เรื่องปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจ ซื้อหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์

 



 
 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้.คอืผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร.ซึง่เคยดาวน์โหลดหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสผ์่านแอพพลเิคชัน่.โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง.ซึง่ไม่
ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ใชส้ตูรค านวณกลุ่มตวัอย่างของ กลัยา วานิชยบ์ญัชา ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

n    =       Z2 

                     4E2 

เมื่อ...n..........แทน...........ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

       Z..........แทน...........ค่ามาตรฐานระดบัความเชื่อมัน่.95%.มคี่าเท่ากบั.1.96 

       E..........แทน...........ค่าความผดิพลาดท่จีะยอมใหเ้กดิขึน้ได,้โดยก าหนดไวท้ี.่5% 

                                หรอื 0.05 ดงันี้ 
แทนค่าในสตูร 

n    =     (1.96)2 

                    4(0.05)2 

      =       384.16  หรอื 385 

 
ตวัอยา่งจากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 385 คน เพื่อป้องกนัความผดิพลาดจากการตอบ 

แบบสอบถาม ซ่ึงจะส่งผลต่อความน่าเช่ือถือ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งไวท่ี้ 400 ตวัอยา่ง 

 

 



 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั  

  
งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิส ารวจ.(Survey.Research).ทีม่รีปูแบบการวจิยัโดยใชแ้บบสอบถาม 

(Questionnaire).โดยพจิารณาจาก.ขอ้มลูปัจจยัสว่นบุคค.ขอ้มลูปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 7Ps และขอ้มลูดา้น 
พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทนิยายและวรรณกรรม.ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร โดยน ามา
ก าหนดกรอบแนวคดิในงานวจิยั และก าหนดนิยม เพื่อใชใ้นการสรา้งแบบสอบถาม ดงัต่อไปนี้ 
 

สว่นที.่1.ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน.5ขอ้ 

สว่นที.่2.ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด.7Ps 

สว่นที.่3.ปัจจยัพฤตกิรรมการซือ้ 

สว่นที ่4 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
 

การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
1   ผูว้จิยัไดห้าและวจิยัเพื่อใชส้รา้งแบบสอบถาม 
2  ปรบัปรุงแบบสอบถามทีไ่ดศ้กึษาเพื่อน ามาเป็นแบบสอบถามทีส่อทของกบักรอบแนวคดิ 
3...การน าแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญ  

และอาจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบแบบสอบถามอย่างเทีย่งตรง โดยใหต้รงเชงิเนื้อหา (Content validity) การใชภ้าษา 
ถอ้ยค า ส านวน ความชดัเจนในเรื่องของค าถามใหค้รอบคมุในเรือ่งทีศ่กึษา จ านวน 3 ท่าน 

4.แบบสอบถามตามทีผู่เ้ชีย่วชาญไดแ้นะน าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไดน้ าแบบสอบถามมาท า การ
ทดสอบความน่าเชื่อถอื(ReliabilityTest).ไปทดสอบ(Tryout).ของกลุ่มประชากรทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงหรอืคลา้ยกบั กลุ่ม
ตวัอย่าง.จ านวน.30.คน.แลว้จงึน าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์มาวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ โดยใชว้ธิสีมัประสทิธิแ์อล
ฟ่าของครอนบาค(Cronbach’sAlphaAnalysisTest) ทัง้นี้ท าการวเิคราะหแ์บบสอบถามดว้ย โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิ
โดยพบว่าค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (α ) ทีไ่ดจ้ากขอ้ค าถามในภาพรวมทัง้ฉบบัและแยกใน LINE ตวัแปรตอ้งมคี่ามากกวา่ 
0.7 ซึง่ถอืว่ามากกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าของระดบัความเชื่อมัน่ทีย่อมรบัได ้

จากผลการวเิคราะหพ์บว่าแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด มคี่า Cronbach’s Alpha 
Coefficient เท่ากบั 0.969 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลค็ทรอนิกส ์ มคี่า Cronbach’s Alpha 
Coefficient>.เท่ากบั..0.881..เฉลีย่ทัง้ฉบบั..เท่ากบั..0.925 แสดงว่าแบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอืสามารถน าไปเกบ็ 
ขอ้มลูจรงิได ้

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัในครัง้นี้มกีารด าเนินขัน้ตอนดงันี้ 
1..ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง.โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บั ผูบ้รโิภคหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ ใน

เขตกรุงเทพ.ซึง่เป็นกลุ่มประชากร.กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชศ้กึษาโดยจะน าแบบสอบถามใหโ้ดยตรงดว้ยตนเอง พรอ้มทัง้ท า
การชีแ้จงรายละเอยีด..วตัถุประสงคข์องแบบสอบถามและใหโ้อกาสผูต้อบแบบสอบถามไดท้ าแบบสอบถาม อย่างอสิระ 

2..เมื่อไดร้บัแบบสอบถามคนืจากผูต้อบแบบสอบถามแลว้น ามาตรวจสอบความสมบรูณ์แลว้จงึน ามา วเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมทางสถติต่ิอไป 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
     การวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) 



1 ค่ารอ้ยละ (Percentage)  
2 การแจกแจงความถี ่(Frequency)  
3 ค่าเฉลีย่ (Mean) 
4 ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     การวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 
1. วเิคราะหส์มมตุฐิานโดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว(One Way Anova)  
2..วเิคราะหส์มมตุฐิานโดยใชส้ถติทิดสอบหาความสมัพนัธแ์บบทดถอยพหุคณู (Multiple Regression 

Analysis) 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
     การวเิคราะหข์อ้มลูส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณา (Descriptive Statistics) 
   1.1 การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ

รายได ้ใชส้ถติเิชงิพรรณา ไดแ้ก ่ค่ารอ้ยละ และแจกแจงความถี ่
2. การวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
   2.1 การทดสอบสมมตุฐิานปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอื อเิลก็ทรอนิกส ์สมัพนัธก์นัตามปัจจยั

ดา้นสว่นประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัทีไ่ดจ้ากการจดั
กลุ่มใหม่ กบัพฤตกิรรมการซือ้ 

 
สรปุผลการวิจยั 

 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-book) ของผูบ้รโิภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยทัว่ไปกลุ่มประชากรสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 31-40 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี อาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท 

 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 

หนังสืออิเลค็ทรอนิกส ์(E-book) ของผูบ้ริโภค ในเขตกรงุเทพมหานคร  
ผลการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืเลก็ทรอนิก E-book) ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพ  

มหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยกบัสว่นประสมทางการตลาด 7Ps ดา้นผลติภณัฑห์นงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-
book) อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอืดา้นราคา อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ดา้นสง่เสรมิการตลาด อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ แต่ใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัสดุทา้ย 

 
ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูด้านพฤติกรรมการอ่านหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-book) 
ผลการศกึษาขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการอ่านหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-book) ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพ  

มหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมการอ่านหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ ประเภทนิยาย อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
หมวดเน้ือหาหมวดไลฟ์สไตล ์อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ วตัถุประสงคใ์นการอ่าน เพื่อความเพลดิเพลนิ อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ
สถานทีใ่นอ่าน ทีพ่กัอาศยั อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการอ่าน สมารท์โฟน อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 



 
 
 
อภิปรายผล 

การศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืเลก็ทรอนิกส ์(E-book) ของผูบ้รโิภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดว้เิคราะหไ์ว ้2 ดา้น สามารถอภปิรายผลได ้ดงันี้ 

1. ดา้นประชากรศาสตรใ์นพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืเลก็ทรอนิกส ์(E-book) 
จากการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืเลก็ทรอนิกส ์(E-book) ของผูบ้รโิภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร ในดา้นของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ยขอ้มลูสว่นบุคคล ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา
อาชพี และรายได ้พบว่า เพศ อายุ ระดบั การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืนมผีลต่อการซือ้หนงัสอืเลก็ทรอนิกส ์(E-
book) ทีไ่มแ่ตกต่างกนัซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทณัฑมิา เชือ้เขยีว (2550) ศกึษาพฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้และ
บรกิารผ่านเวบ็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า เหตุผลทีผู่ซ้ือ้เลอืกซือ้สนิคา้และ
บรกิารคอื การซือ้สนิคา้บนเวบ็ไม่จ ากดัโอกาสในการซือ้ ซึง่ผูซ้ือ้สามารถซือ้สนิคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และปลอดภยั  

2. ดา้นสว่นประสมทางการตลาดในพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืเลก็ทรอนิกส ์(E-book) 
จากการศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืเลก็ทรอนิกส ์(E-book) ของผูบ้รโิภคในเขต 

กรุงเทพมหานครในดา้นสว่นประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด พบวา่ ไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั 0.05 หมายความว่าลกัษณะการซือ้หนงัสอืเลก็
ทรอนิกส ์ (E-book) ไม่มปัีญหา อกีทัง้ยงัมหีนงัสอืหลายประเภท ใหผู้บ้รโิภคได้เลอืกซือ้ มหีลายระดบัราคา และมกีาร
สง่เสรมิการตลาดอยู่เสมอ ซึง่สง่ผลใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจ ในสว่นประสมทางการตลาดซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ทณัฑมิา เชือ้เขยีว (2550) ศกึษาพฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านเวบ็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภค
ในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ผูซ้ือ้ไดร้บัความสะดวกในการซือ้ ซึง่สามารถทราบขอ้มลูสนิคา้ และบรกิารผ่านเวบ็ไซต์
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ไดเ้ลยโดยการคน้หาขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์อกีทัง้ยงัไดร้บัสนิคา้ทีม่คีุณภาพ และมกีารจดั โปรโมชัน่
อยู่เป็นประจ า 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาพบว่าพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืเลก็ทรอนิกส ์(E-book) ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานครม ี
ความเพิง่พอใจในดา้นสว่นประสมทางการตลาด 7Ps ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึมขีอ้เสนอแนะ ดา้นผลติภณัฑแ์ละสว่นประสมทาง
การตลาดเป็นรายการ ดงันี้ 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นผูห้ญงิ ซือ้หนงัสอืประเภทหมวดไลฟ์สไตล ์ดงันัน้อบีุ๊คจงึ 
ควรพฒันากลยทุธท์างการตลาด ทีต่อบสนองความตอ้งการของผูห้ญงิที ่ซึง่เป็นผูบ้รโิภคค่อนขา้งสงูเพื่อเพิม่ยอดขายให้
มากขึน้ 

2. ดา้นราคา พบว่า ราคาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ควรมคีวามหลากหลายเพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้ได ้
ตามความตอ้งการของตนเอง 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ความหลากหลายในช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามพงึพอใจอยู่ใน 
ระดบัทีด่ ี ดงันัน้ หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสค์วรหาเครอืขา่ยพนัธมติร หรอืรบัตวัแทนการขายเพื่อเพิม่ช่องทางการจดั
จ าหน่ายใหผู้ซ้ือ้เขา้ถงึไดง้่ายยิง่ขึน้ อกีทัง้ทมีพฒันาระบบ ควรพฒันาการใชง้านทุกระบบปฎบิตักิาร ใหใ้ชไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

4. ดา้นสง่เสรมิการตลาด พบว่า การจดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาด เช่น โปรโมชัน่ สว่นลด ของแถม ยงัม ี



ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัทีด่ ีดงันัน้ หนงัสอืเลก็ทรอนิกสจ์งึควรจดัโปรโมชัน่ลดราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ความพงึพอใจในระยะ
ยาวของผูบ้รโิภค 
 
 
 
 
ประโยชน์ท่ีได้รบั 

 
ผูน้ าเนินธุรกจิดา้นหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-book) ไดท้ราบถงึขอ้มลูดา้นปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ 

หนงัสอือเิลค็ทรอนิกส ์ (E-book) และน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิ ต่อยอดพฒันาธุรกจิไปในทางทีถู่กตอ้ง
มากยิง่ขึน้ สามารถน าผลการวจิยัทีไ่ดร้บัไปก าหนดกลยุทธด์า้นสว่นประสมทางการตลาด ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ และน าไปเพิม่ศกัยภาพทางธุรกจิต่อไปในอนาคต 
 
ข้อจ ากดัในงานวิจยัและงานวิจยัในอนาคต 

1. ในการศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษากลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร เพยีงจงัหวดัเดยีว ในอนาคต 
อาจมกีารศกึษากลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัอื่นๆเพิม่เตมิ ต่อยอด เพือ่ใหไ้ดผ้ลวจิยัมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

2. ควรท าการศกึษาตวัแปรในแต่ละดา้นใหม้คีวามละเอยีด และมคีวามจอดจงมากขึน้ เพื่อความชดัเจน  
และใหแ้บบสอบถามมคี าถามทีห่ลากหลายมากขึน้ 

3. ควรขยายขอบเขตการวจิยัถงึปัจจยัอื่นๆ มากยิง่ขึน้ เช่น ปัจจยัดา้นความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
กระบวนการสรา้งตราสนิคา้ หรอืศกึษาเรื่องกระบวนการสรา้งตราสนิคา้ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เป็นตน้ 
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