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บทคัดย่อ 
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อหนังสือออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ซื้อหนังสือผา่นช่องทางออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพท่ัวไปของพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์  
การยอมรับเทคโนโลยี และการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านชอ่งทางออนไลน์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ซื้อสินค้าออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ัวไปท่ีเคยสั่งซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่าความแปรปรวน (ANOVA) และการถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Regression Analysis: 
MRA) 

ผลการวิจัยพฤติกรรมการซื้อหนังสือออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 20 - 30 ปี  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่ และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 
อยู่ท่ี 15,001 - 30,000 บาท โดยมากมักมีความถี่ในการซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์เดือนละ 1 ครั้ง  
โดยประเภทของหนังสือท่ีซื้อส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรม ในส่วนของราคาเฉลี่ยของการซื้อหนังสือต่อครั้ง เฉลี่ยแล้ว
ต่ำกว่า 1,000 บาท เหตุผลในการซื้อ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากระบวนการซื้อง่าย สะดวก 
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รวดเร็ว และสำหรับช่วงเวลาการซื้อหนังสือมักจะเลือกซื้อในช่วงท่ีมีโปรโมชัน่นอกจากนี้มีเพียง 4 ด้าน ท่ีมีผลต่อ
การซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ประเภทหนังสือท่ีซื้อ ราคา
เฉลี่ยท่ีซื้อหนังสือต่อครั้ง เหตุผลในการซื้อหนังสือ และช่วงเวลาการซื้อหนังสือ แต่ในส่วนของความถี่ในการซื้อ
หนังสือ มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อหนังสือผา่นช่องทางออนไลน์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการยอมรับว่าง่ายในการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยรายละเอียดข้อการซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดส่วนในด้านการรับรู้ว่า 
มีประโยชน์ ของผู้ตอแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยลงรายละเอียดพบว่า การซื้อหนังสือผ่าน
ช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดและในด้านทัศนคติต่อการซื้อสินค้า
ออนไลน์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยการซื้อหนังสือผา่นช่องทางออนไลน์ทำให้รู้สึก
พึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และท้ังหมดทุกด้านให้ความสำคัญระดับมากการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่  
การยอมรับว่าง่ายในการใช้งาน การรับรู้ว่ามีประโยชน์ และทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ มีผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อหนังสือผา่นช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยพบว่า 
ความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อทำให้ตัดสินใจซื้อหนงัสือผ่านช่องทางออนไลน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ให้ความสำคัญ
ระดับมาก 
คำสำคัญ : การตัดสินใจซื้อ, การยอมรับเทคโนโลยี, พฤติกรรมการซื้อหนังสือออนไลน ์
 
Abstract 
 Research entitled “Relationship between online book purchasing behavior, technology 
acceptance and online book purchase decision-making” has an objective to study general 
purchasing behavior of online products, technology acceptance and online book purchase 
decision-making. The purpose of this research is also to investigate relationship of online book 
purchasing behavior and technology acceptance affecting on online book purchase decision-
making. Population of this study is people who have been bought books via online in Bangkok. 
Data was collected using questionnaires as a tool. The collected data was analyzed by 
statistical package to calculate values including frequency, mean, percentage, standard 
deviation, variance and multiple regressions.  
 From the results, most respondents were 20 - 30 years old female. Their education 
level is bachelor degree, and they are employees earning 15,001 - 30,000 baht. The frequency 
of book purchasing via online is once a month. Type of book mostly is novel, and average 
price per time is less than 1,000 baht. Most respondents agreed that the purchasing online is 
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easy, convenient, and fast. They often buy the books during promotion period. Furthermore, 
there are 4 points that affect online book purchasing, which are kinds of book, reason of 
buying, period of buying, and average price of buying with statistical significance 0.05. However, 
frequency of buying has no significant different at statistical significance 0.05. For technology 
acceptance, the respondents expressed that accepting easy usage is at high level, in which 
easy purchasing of online book is the highest mean. Moreover, the results show that knowing 
the advantages is at the high level, and online book purchasing is convenient and fast, which 
have the highest mean. Additionally, an attitude to online purchasing of the respondents is at 
high level. The online purchasing causes satisfaction with the highest mean. All points of the 
technology acceptance field are significant at high level. The technology acceptance including 
accepting easy usage, knowing the advantages and attitude to online purchasing have an 
impact on online book purchase decision making with statistical significance 0.05. 
 The respondents make the decision to purchase online book at high level. In addition, 
the convenience and quickness are very important and have an effect on online book 
purchase decision making with the highest mean. 
Keywords : purchase decision-making, technology acceptance and book purchasing behavior 
 
บทนำ 
 จากการค้นพบว่ามนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยจีากการสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือยังชีพ ต้ังแต่สมัย
ประวัติศาสตร์ช่วงยุคหิน จนปัจจุบนัเทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตไปแล้ว เนื่องจากเข้ามา
เสริมปัจจัยพืน้ฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างลงตัว จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหนา้เพื่ออำนวยความ
สะดวกสบาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพือ่ประโยชน์ต่าง ๆ อีกมากมาย เชน่ ด้านการแพทย์  
ด้านการศึกษา ด้านการสื่อสาร เป็นต้น ท้ังนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยส่วนมากได้
เตรียมพร้อมจะปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเป็นการสร้างโอกาสให้พบเจอกบั  
สิ่งใหม่ ๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตอีกด้วย (สุพล พรหมมาพันธุ์, 2560) 
 โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ
ท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) จึงทำให้มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากยิ่งข้ึน  
จากการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 
(Thailand Internet User Behavior 2019) ประชากรไทย 66.4 ล้านคน เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 47.5 ล้านราย  
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คิดเป็นสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 70% โดยกิจกรรมออนไลน์ท่ีเลือกใช้เป็นอันดับ 1 คือ Social Media คิดเป็น 
91.2% ส่วนการซื้อสินค้าและบริการอยู่ลำดับท่ี 7 คิดเป็น 57% และยังอยู่ใน 5 อันดับ กิจกรรมออนไลน์ท่ีมีการเติบโต
มากท่ีสุด เนื่องจากการซื้อสินค้าหรือทำกจิกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ง่ายข้ึน สำหรับงาน Priceza E-
Commerce Summit 2020ท่ีจัดโดย priceza.com เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาสินค้าเบอร์หนึ่งของประเทศไทย 
เปิดเผยข้อมูลจากผลสำรวจและพฤติกรรมของนักช้อปคนไทย มีสถิติข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในการ
ซื้อผ่านทางออนไลน์ ได้แก่ สินค้าแม่และเด็ก และสินค้าสุขภาพและความงาม (ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา, 2563)  
 นอกจากนี้ นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 
(PUBAT) ได้เริ่มการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งท่ี 48 ภายใต้แนวคิด “หนังสือด้ินได้ไปออนไลน์” ระหว่างวันท่ี 
25 มีนาคม – 5 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.ThaiBookFair.com เป็นการจัดงานหนังสือแบบออนไลน์ 100% 
ครั้งแรก โดยคำนึงถึงนักอ่านเป็นหลัก เนื่องจากมีความคุ้นชินกับการสั่งซื้อแบบออนไลน์อยู่แล้ว การสั่งซื้อหนังสือทาง
เว็บไซต์จึงเป็นเรื่องท่ีง่าย และทำให้กลุ่มท่ีอยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อหนังสือได้สะดวกข้ึน ไม่ต้องเดินทางไกล  
เพื่อมาซื้อหนังสือจากการจัดงาน On Ground เหล่านักอ่านจึงมีทัศนคติท่ีดีในการใช้งาน จนมีผู้ให้ความสนใจเข้า
ร่วมงานถึง 660,000 ราย รวมรายได้กว่า 36 ล้านบาท ด้านหมวดหนังสือวรรณกรรม จัดเป็นหนังสือขายดี ตามมาด้วย
การ์ตูน ไลท์โนเวล จิตวิทยาพัฒนาตนเอง การศึกษา และประวัติศาสตร์ (ผู้จัดการออนไลน์, 2563) ส่วนหนึ่งอาจเป็น
เพราะผู้ใช้ท่ีมีความพร้อมรับเทคโนโลยีท่ีดีย่อมสามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Chen, & Li, 2010; 
Liljander, Grummerus, Gillberg, & Riel, 2006) จึงทำให้เกิดความสนใจจากผู้ใช้เป็นจำนวนมาก 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการศึกษาพฤติกรรมการซื้อหนังสือออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้วิจัย
หวังว่าผลของงานวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจ องค์กร หรือเจ้าของกิจการ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง 
และเป็นแนวทางในการดำเนนิงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี และการตัดสินใจ
ซื้อหนังสือผา่นช่องทางออนไลน ์
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมซื้อสนิค้าออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อหนังสือออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งกำหนดตัวแปรท่ีศึกษาได้ดังนี้ 
       ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 พฤติกรรมการซื้อหนังสือออนไลน ์
        การตัดสินใจ 

การยอมรับเทคโนโลยี     ซื้อหนังสือ 
 - การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งาน    ผ่านช่องทาง 
 - การรับรู้ว่ามีประโยชน ์     ออนไลน ์
 - ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน ์
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ท่ีมีความแตกต่างกัน มีการซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ 
ท่ีแตกต่างกัน 

2. การยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซือ้หนังสือผา่นช่องทางออนไลน์ 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการวจิัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ัวไปท่ีเคยสั่งซื้อหนังสือ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประมาณการจากผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน
www.ThaiBookFair.com จำนวน 660,000 ราย (สมาคมผู้จัดพิมพ์และผูจ้ำหนา่ยหนังสือแห่งประเทศไทย, 2563) 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาพฤติกรรมการซื้อหนังสือออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการวจิัยเชิงสำรวจ (survey research) โดยมีตัว
แปรท่ีสนใจศึกษา ดังนี้ ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย พฤติกรรมการซื้อหนังสือออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยี 
ได้แก่ การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งาน การรับรู้ว่ามีประโยชน์ และทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ ในส่วนของ 
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อหนังสือผา่นทางออนไลน ์
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยกำหนดระยะเวลาในการศึกษาและเก็บข้อมูลต้ังแต่ เดือนมีนาคม –  
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 



6 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการศึกษา และเพื่อพัฒนารูปแบบการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการ
ซื้อหนังสือออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ 
 2. ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อหนังสือออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีความสัมพันธ์กับ 
การตัดสินใจซื้อหนังสือผา่นช่องทางออนไลน์ สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ 
ในการดำเนินธุรกจิได้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อออนไลน์  
 Kotler (1997) กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อและบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค คำถามท่ีจะช่วยให้สามารถ  
จัดกลยุทธ์การตลาดได้และสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ตามหลัก 6Ws 1H 
เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นระบบท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้น 
(Stimulus) ให้เกิดความต้องการ (Need) ในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ มีอิทธิพลอิทธิพล ทำให้เกิดการตอบสนอง 
(Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase decision) โดยเรียกว่าโมเดลท่ีใช้อธิบาย
ระบบนี้ว่า S-R Theory ซึ่งได้มาจากผลของการสังเกตและทดลองของนักจิตวิทยาหลายท่าน เชน่ Pavlov, 
Watson, Hull and Tolmen เป็นต้น  
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
 Davis (1989) (อ้างถึงใน วริษฐา สุริยะไพฑูรย์ 2560) ได้มีการพัฒนาแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี 
(TAM) จากทฤษฎีการกระทำอย่างมีเหตุผล (TRA) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีนำมาใช้ในการคาดการณ์พฤติกรรม และการ
ยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้ สามารถนำมาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคได้ 
Ooi and Tan (2016) (อ้างถึงใน ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล, 2558) อธิบายถึงแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือท้ัง 6 ปัจจัย ได้แก่ การรับรู้ความเข้ากันได้ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน การรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และการรับรู้ความไว้วางใจ 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์  
 กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Kotler & Keller, 2012) แบ่งเป็น 5 ข้ันตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา
(Problem recognition) ผู้บริโภคจะรับรู้ปัญหาได้เกิดจากการเห็นสภาพความแตกต่างระหว่างสภาพในปจัจุบัน
กับสภาพในความปรารถนา รับรู้ในความต้องการสินค้าหรือบริการ ซึ่งความต้องการหรือปัญหานั้นเกิดข้ึนมาจาก
ความจำเป็น (needs) ท่ีอาจเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายใน หรือสิ่งกระตุ้นภายนอก การแสวงหาข้อมูล (information 
search) เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ลำดับข้ันต่อไปผู้บริโภค ก็จะทำการแสวงหา
ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ การประเมินทางเลือก (Alternative evaluation) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูล 
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เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีสนใจแล้ว ก็จะทำการประเมินว่า  สินค้ายี่ห้อใดดีกว่ากัน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะได้รับและตอบสนองความพึงพอใจได้ ในการประเมินทางเลือกนัน้ ผู้บริโภคต้องกำหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติท่ี
จะใช้ในการประเมินให้ตรงตามความต้องการ และการตัดสินใจซื้อ (Purchase) เป็นข้ันท่ีผู้บริโภคได้ลงความเห็น
ว่าจะจา่ยเงินเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่คิดว่าดีท่ีสุด หลังจากที่ได้ประเมินทางเลือกแล้ว 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคทางออนไลน์ท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคทางออนไลน์ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ส่วนใหญ่
ตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนื้อหาประเภทนวนิยายมาก ส่วนการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการนำมาใช้งานจริง
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา คือ พฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ด้านทัศนคติท่ีมีต่อสื่อออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน พฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ ด้านการรับรู้ทางออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความต้ังใจ
ท่ีจะใช้ตามลำดับ 
 ชัชวาล โคสี (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี ท้ัง 3 ด้าน พบว่า การรับรู้ถึงความง่าย 
ต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ในปัจจัย
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านประหยัด ด้านการขาย 
และการพูดคุย และด้านปัจจัยการตัดสินใจซื้อสินค้า พบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ
บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะในยุคปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมีบทบาทในชีวิตมากข้ึนมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ ภายในเว็บไซต์มีความสะดวกและเข้าใจง่ายในการใช้งานและมีความรวดเร็วในการจัดส่ง ทำให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซด์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และลำดับสุดท้าย คือ ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
เว็บไซด์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ค้นหาข้อมูลและประเมินคุณภาพสินค้าด้วยตัวเองก่อนเสมอ 
 สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางตลาด
กลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - Marketplace) พบว่า การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace)มีจำนวน8 ปัจจัยดังนี้ 
ปัจจัยประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และการนาเสนอสินค้า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยความภักดีในตราสินค้า 
(Brand Loyalty) ปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และการให้
ข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และการให้บริการส่วนบุคคล ปัจจัยการรับรู้ถึงแบรนด์ 
(Brand Awareness) และปัจจัยด้านสิทธิประโยชน์ของสินค้าและการต่อรองราคา 
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 กรณษา แสนละเอียด (2560) ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มความตั้งใจใน
การใช้บริการซื้อสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มความตั้งใจในการใชบ้ริการซื้อสินค้าผา่นช่องทางออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มความตั้งใจในการใช้บริการซื้อสินค้าผา่นช่องทางออนไลน์
ท่ีมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ การรับรู้ประโยชน์ รองลงมา คือ การรับรู้ความเสี่ยง อิทธิพลทางสังคม 
ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้ และการรับรู้ความง่าย ตามลำดับ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการพยากรณ์  
ของข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโนม้ความตั้งใจในการใช้บริการซื้อสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ มีแนวโน้มใกล้เคียงเส้นตรงแสดงให้เห็นว่าการกระจายตัวของข้อมูลมีแนวโน้มการแจกแจง
ปกติ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน จากการพยากรณ์ของข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
ความตั้งใจในการใช้บริการซื้อสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์มีแนวโน้มใกล้เคียงเส้นตรงแสดง
ให้เห็นว่า การกระจายตัวของข้อมูลมีแนวโน้มการแจกแจงปกติ 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงสำรวจ (survey research)  ในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการซื้อ
หนังสือออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือผา่นช่องทางออนไลน์  
โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นข้อมูลจากการทำแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ ท่ีทำการ
ส่งกระจายผ่านทางสังคมออนไลน์ ให้แก่กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยทำการสั่งซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ ช่องทางใด
ช่องทางหนึ่ง ท้ังหมดจำนวน 400 ชุด ระหว่างวันท่ี 21 – 28 เมษายน พ.ศ. 2563 และนำมาลงรหัสตัวเลข
สำหรับการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของเครื่องมือแต่ละส่วน แล้วจึงนำมาประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลในข้ันต่อไป 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ วิทยานพินธ์ งานวิจัย บทความ ตำรา และการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาใช้ประกอบ
การศึกษา กำหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจัย และใช้อ้างอิงในการเขียนรายงานผลการวิจัยได้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงสำรวจ (survey research)  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้มาทำการ
วิเคราะห์และประมวลผล ดังนี ้
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ผู้วิจัยใช้การคำนวณค่าร้อยละ (Percentage) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ ประเภทหนังสือท่ีซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ 
ราคาเฉลี่ยท่ีซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ต่อครั้ง เหตุผลในการซื้อหนังสือผา่นช่องทางออนไลน์ ช่วงท่ีมกัจะซื้อ
หนังสือผา่นช่องทางออนไลน์ข้อเสนอแนะด้านความต้องการทราบข่าวประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับการขายหนังสือ  
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และความต้องการให้การซื้อ - ขายหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ปรับปรุงในด้านใด การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งาน การรับรู้ว่ามีประโยชน์ และทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน ์ 
และการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์  
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ผู้วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA)  
ในการวิเคราะห์สมมติฐานข้อท่ี 1 ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ท่ีมีความแตกต่างกัน มีการซื้อหนังสือ
ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน และการถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Regression Analysis: MRA) ใน
การวิเคราะห์สมมติฐานข้อท่ี 2 ท่ีกล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ซึ่งได้แก่ การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งาน การรับรู้ว่ามีประโยชน์ และทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ 
  
สรุปผลการวิจัย 
 จากการการศึกษาพฤติกรรมการซื้อหนังสือออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถสรปุผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 70.20 เป็นเพศหญิง ในขณะท่ี 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.80 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งอยู่ในช่วง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.50 
ส่วนช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27 สำหรับผู้ท่ีมีอายุสูงกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 ผู้ท่ีมีช่วงอายุ 41-50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 8 และมีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยมีอายุต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.50 ในด้านการศึกษาผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.70 รองลงมาคือจบการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.30 และร้อยละ 13.00 ตามลำดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 49.40 สำหรับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกจิ คิดเป็นร้อยละ 
25.80 ส่วนเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอสิระ คิดเป็นร้อยละ 15.00 รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษาและอื่น ๆ เช่น 
รับจ้าง แม่บ้าน เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 5.30 และ 4.50 ตามลำดับ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากอยู่ท่ี 15,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.40 ส่วนรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 23.30 รองลงมาคือ 30,001 - 60,000 บาท และสูงกว่า 60,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.50  
และร้อยละ 10.80 ตามลำดับ 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซื้อหนังสือผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เดือนละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ ซื้อปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.20 ต่อมาคือ ซื้อมากกว่า
ปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.80 และซื้อมากกว่าเดือนละ 1 ครั้งมีจำนวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13ด้านประเภท
ของหนังสือท่ีผู้ตอบแบบสอบถามซื้อผ่านช่องทางออนไลน์โดยมากจะเป็นวรรณกรรม คิดเป็นร้อยละ 24.70 
รองลงมาคือการศึกษา ความรู้ทั่วไป การ์ตูน และบันเทิงและท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 19.40 ร้อยละ 18.80  
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ร้อยละ 12.30 และร้อยละ 11 ตามลำดับ ประเภทท่ียังได้รับความสนใจบ้างคือบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 9.80 
และประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง มีผู้สนใจน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4 สำหรับด้าน
ราคาเฉลี่ยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ต่อครั้งมากที่สุดมีราคาต่ำกว่า 1,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 83.40 มีการซื้อราคา 1,001 - 3,000 บาท ไม่มากนัก คิดเป็นร้อยละ 13.80 รองลงมามีบ้าง
เล็กน้อยคือ ผู้ซื้อราคา 3,001 - 5,000 บาท และ 5,001 - 7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.80 และร้อยละ 1 
ตามลำดับ ในส่วนเหตุผลในการซื้อหนังสือผา่นช่องทางออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
กระบวนการซื้อง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยคิดเป็นร้อยละ 58 เหตุผลว่ามีราคาต่ำกว่าตามร้านค้าท่ัวไป คิดเป็นร้อย
ละ 18 บางส่วนมีเหตุผลว่าหาซื้อที่อื่นไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 15.50 และส่วนท่ีคิดว่ามีสินค้าหลากหลาย คิดเป็น
ร้อยละ 8.50 และในด้านช่วงเวลาการซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งซื้อในชว่ง
โปรโมชั่น คิดเป็นร้อยละ 56.20 แต่ยงัมีผู้ท่ีซื้อทุกช่วงเวลาอยู่พอประมาณ คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมาคือ
ช่วงท่ีมีหนังสือออกใหม่และช่วงเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 9 และร้อยละ 6.30 ตามลำดับ 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการยอมรับว่าง่ายในการใช้งาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.26 พบว่า การซื้อหนังสือผา่นช่องทางออนไลน์ได้โดยง่าย มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.33 
ให้ความสำคัญระดับมาก ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.25 พบว่า  
การซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.37 ให้ความสำคัญ 
ระดับมาก ด้านทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.98 พบว่า การซื้อ
หนังสือผา่นช่องทางออนไลน์ทำให้รู้สึกพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.17 ให้ความสำคัญระดับมาก 
 ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.14 เมื่อวิเคราะห์รายละเอียด พบว่า ความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อทำให้ตัดสินใจซื้อ
หนังสือผ่านช่องทางออนไลน์มีค่าเฉลี่ย 4.22 ให้ความสำคัญระดับมาก รองลงมาคือ การมีความรู้มากพอ  
ในการท่ีจะตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ การมีทัศนคติท่ีดีต่อการซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์  
และการคิดว่าในครั้งต่อไปจะตัดสินในซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.13 ให้ความสำคัญ
ระดับมาก ส่วนลำดับสุดท้าย คือการค้นหาข้อมูลและประเมินคุณภาพก่อนสั่งซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์  
มีค่าเฉลี่ย4.10 ให้ความสำคัญระดับมาก 
 ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 พบว่า การวิเคราะห์ความถ่ีในการซื้อหนังสือ 
ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ในส่วนของประเภทหนังสือท่ีซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน ราคาเฉลี่ยท่ีซื้อหนังสือผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่อครั้งแตกต่างกัน เหตุผลในการซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน และช่วงเวลาการซื้อ
หนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีแตกต่างมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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 ส่วนท่ี 6 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 พบว่า การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งาน การรับรู้ว่า 
มีประโยชน์ และทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ 
เท่ากันท้ัง 3 ด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.000 กล่าวคือ เมื่อผู้ซื้อสินค้ามีการรับรู้ว่าเทคโนโลยีง่ายในการใช้งาน 
รับรู้ว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์ และผู้ซื้อมีทัศนคติท่ีดีต่อการซื้อสินค้า ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
  
อภิปรายผลการศึกษา 
 โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 20-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สอดคล้องกับปัจจุบันมผีู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีออนไลนม์ากท่ีสุด คือ กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย อายุระหว่าง 19 - 38 ปี 
การประกอบอาชีพเปน็พนักงานบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่ และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 15,001 - 30,000 บาท 
ทำให้มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ การเปรียบเทียบและเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสม 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความถ่ีในการซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ เดือนละ 1 ครั้ง โดยประเภทของ
หนังสือท่ีซื้อส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรม ในส่วนของราคาเฉลี่ยของการซื้อหนังสือต่อครั้ง เฉลี่ยแล้วต่ำกว่า 1,000 บาท 
เหตุผลในการซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากระบวนการซื้อง่าย สะดวก รวดเร็ว  
และสำหรับช่วงเวลาการซื้อหนังสือมักจะซื้อในช่วงท่ีมีโปรโมชั่น 
 ด้านการยอมรับว่าง่ายในการใช้งาน ให้ความสำคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งการซื้อหนังสือผ่าน
ช่องทางออนไลน์ได้โดยง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และให้ความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การท่ีสามารถทำ
ความเข้าใจข้ันตอนการซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถสืบค้น และเข้าถึงหนังสือท่ีท่าน
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ช่องทางออนไลน์มีการจัดหนังสือตามหมวดหมู่ทำให้ง่ายต่อการสืบค้น และสามารถเรียนรู้
วิธีการซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม ตามลำดับ โดยด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ 
ส่วนใหญ่มีความเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า การซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา มีการให้ความสำคัญระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การซื้อหนังสือผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบสินค้าก่อนการตัดสินใจได้ ช่วยให้มีทางเลือกในการซื้อหนังสือ
ประเภทต่าง ๆ ได้มากข้ึน นอกจากนี้ยังประหยัดเวลาในการเลือกซื้อหนังสือท่ีสนใจ และยังประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อหนังสือได้ เนื่องจากมีราคาถูกกว่าช่องทางอื่น ตามลำดับ ด้านทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้รู้สึกพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ให้ความสำคัญระดับมาก รองลงมา คือ การมีความเชื่อมั่นในการซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์  
การทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ การซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน และนอกจากนี้การซื้อหนังสือ
ผ่านช่องทางออนไลน์ช่วยกระตุ้นความสนใจในการซื้อหนังสืออีกด้วย ตามลำดับ จากการกล่าวข้างต้น การยอมรับ
เทคโนโลยีท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ การยอมรับว่าง่ายในการใช้งาน การรับรู้ว่ามีประโยชน์ และทัศนคติต่อการซื้อสินค้า
ออนไลน์ มีผลสรุปสอดคล้องกับแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ของ Davis (1989)  
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นอกจากนี้ Ooi & Tan (2016) ยังอธิบายถึงการแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีซึ่งนำมาใช้ในการคาดการณ์หรือ
อธิบายพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดี 
 การตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ 
ความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อ จึงทำให้ตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ และยังมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ การมีความรู้มากพอ ในการท่ีจะตัดสินใจซื้อหนังสือ การมีทัศนคติท่ีดีต่อการซื้อหนังสือ การคิดว่าใน
ครั้งต่อไปจะตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนการค้นหาข้อมูลและประเมินคุณภาพก่อนสั่งซื้อหนังสือ
มีผู้ให้ความสำคัญน้อยท่ีสุด ตามลำดับ โดยสอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Kotler & Keller, 2012) ในข้อ
ท่ีว่าต้องแสวงหาข้อมูลและประเมินทางเลือกก่อนการตัดสินใจซื้อ และเมื่อเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการซื้อ จึงทำให้ผล
จากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการรับรู้ว่าง่ายและสะดวกต่อการใช้งานท่ีมีต่อเทคโนโลยี (Khakifa, & Shen, 
2008; Kim, & Garrison, 2009) และประโยชน์ท่ีได้รับจะพัฒนาจนกลายเป็นความพึงพอใจ (Ma, Chao, & 
Cheng, 2013) จนทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อในท่ีสุด 
 ผลการศึกษาสมมติฐานข้อท่ี 1 พบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการซื้อหนังสือผา่น
ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ประเภทหนังสือท่ีซื้อ ราคาเฉลี่ยท่ีซื้อหนังสือต่อครั้ง เหตุผลในการซื้อหนังสือ และช่วงเวลาการซื้อ
หนังสือนัน้ มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อ ในขณะท่ีความถ่ีในการซื้อหนังสือ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทาง
ออนไลน์เมื่อทำการวิเคราะห์รายละเอียด ด้านประเภทของหนังสือวรรณกรรม มีผู้ตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวัชราภรณ์ เจียงของ (2559) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสนิค้าออนไลนโ์ดยมุ่งเน้น ปัจจัยด้าน
ช่องทางการรับสินค้า พบว่า ประเภทของสินค้ามผีลต่อการตัดสินใจซื้อ ด้านราคาเฉลี่ยของการซื้อหนังสือต่อครั้ง เฉลี่ยแล้ว
ซื้อต่ำกว่าราคา 1,000 บาท และด้านเหตุผลในการซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากระบวนการซื้อ
ง่าย สะดวก รวดเร็ว จึงทำให้เกิดตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของสุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผา่นช่องทางตลาดกลางพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ เพราะมีกระบวนการซื้อสนิค้าง่าย และสะดวก ส่วนในด้านความถ่ีในการซือ้
หนังสือ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของเกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) 
ท่ีศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความต่อเนื่องไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับการตัดสนิใจซื้อหนังสือผา่น
ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ การยอมรับว่าง่ายในการใช้งาน การรับรู้ว่ามีประโยชน์ และทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน ์มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของเกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ท่ีศึกษา
เรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคทางออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผู้บรโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อความต้ังใจท่ีจะซื้อ ยังมีงานวิจยั
ของณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกลุ (2558) ท่ีศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความต้ังใจซื้อสนิค้าออนไลนผ์่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือด้านการรับรู้ประโยชนจ์ากการใช้งาน ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ส่งผล
ต่อความต้ังใจซื้อ นอกจากนี้งานวิจัยของชชัวาล โคสี (2559) ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน ทัศนคติท่ี
มีต่อการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ และงานวจิัยของกรณษา แสนละเอียด (2560) 
ท่ีศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มความต้ังใจในการใช้บริการซื้อสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของ
กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มความต้ังใจในการใช้บริการซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หากทำการวิเคราะห์จากงานวจิัยท่ีกล่าวมาข้างต้น กลา่วได้ว่าการยอมรับเทคโนโลยี ทำให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากมาย ในการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการซื้อสนิค้าและ
บริการ ท้ังมีความง่าย และสะดวกรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติท่ีดี พอใจในการใช้งาน จนกระท่ังเกิดการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อจำกัดในการวิจัย 
 ข้อมูลท่ีเก็บได้จากการทำวิจัยในครั้งนี้เป็นการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง ท่ีรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแบบ
ออนไลน์ท้ังหมด เนื่องจากมสีถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ไม่สะดวกต่อการเก็บข้อมูลเชิงลึก
จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามเป็นรายคนได้ ซึ่งเป็นคู่มือการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่ง 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อหนังสือออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งพบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์มีความสัมพนัธ์กับการซื้อ
หนังสือผา่นทางออนไลน์ ได้แก่ ประเภทหนังสือท่ีซื้อ ราคาเฉลี่ยท่ีซื้อหนังสือต่อครั้ง เหตุผลในการซื้อหนังสือ และชว่งเวลา
การซื้อหนังสือนั้น มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยหนังสือประเภทวรรณกรรม และความรู้ท่ัวไป มีผู้สนใจซื้ออยู่ในลำดับต้น ๆ  
และราคาเฉลี่ยท่ีซื้อส่วนใหญ่มักไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่มักเลือกซื้อหนังสือผ่านทางช่องทางออนไลน ์
ในช่วงเวลาท่ีมีการจัดโปรโมชั่น  
 นอกจากนี้ยังพบว่าด้านการยอมรับเทคโนโลยี มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์  
ซึ่งได้แก่ การยอมรับว่าง่ายในการใช้งาน การรับรู้ว่ามีประโยชน์ และทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อหนังสือผา่นช่องทางออนไลน์ เนื่องจากส่วนใหญ่เลือกการซื้อผ่านทางออนไลน์ เพราะความง่ายในการใช้งาน สามารถช่วย
ในการเปรียบเทียบสินค้าได้ก่อนการตัดสินใจ และประหยดัเวลาในการใช้งาน จึงทำให้มีความพอใจในการใช้บริการ จนเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อการใช้งาน มีความมั่นใจในการซื้อหนังสือผา่นช่องทางออนไลน์มากข้ึน และมีการใช้บริการอย่างต่อเนือ่ง  
ท้ังนี้ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอต่อผู้ผลิตและผูจ้ัดจำหน่ายในอตุสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อได้นำผลการศึกษาวจิัยไปเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงกลยุทธ์ในด้านธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
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หากมีการทำกลยุทธ์ส่งเสริมการขายในประเภทหนังสือท่ีกำลังได้รับความนิยม มีการกำหนดราคาท่ีเหมาะสม มีการ
ให้บริการท่ีประทับใจ ง่าย สะดวกและรวดเร็วในการเลือกซื้อ ทำให้เกิดความพอใจในการใช้บริการ มีความสัมพนัธ์และ
ทัศนคติท่ีดี ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นใหผู้้ใช้บริการกลับมาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนการประชาสัมพันธ์
ของข่าวสารเกี่ยวกับการขายหนังสือ ส่วนใหญ่ต้องการทราบข่าวผ่านทางเฟซบุ๊ก และต้องการให้มีการปรับปรุงการซื้อขาย 
ในด้านการบริการ และการติดต่อสื่อสารมากท่ีสุด รองลงมา คือ การขนส่งและช่องทางการชำระเงิน ตามลำดับ 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับทำวิจัยในครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการซื้อหนังสือออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะในกรุงเทพมหานคร โดยในการศึกษาครั้ง
ต่อไป ผู้สนใจควรศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ  ท่ีมีชื่อเสียง มีการจัดงานขายหนังสือ ซึ่งจะมีประชากรหลากหลาย มีผู้ให้ความสนใจ
ในการซื้อหนังสือเป็นจำนวนมาก ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.อุบลราชธานี และจ.สงขลา เป็นต้น  
นอกจากนี้ผูส้นใจควรศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ  ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ตัวแปรอื่น ๆ   
ท่ีคาดว่า จะเป็นปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลการตัดสนิใจซื้อหนังสอื ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยทางการตลาด (Kotler, 1994) เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและสถานะในการตัดสินใจซื้อ 
ทำให้ได้ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมหนังสือ และนำไปปรับปรุงให้
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 
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