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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ีองส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อการตดัการ
ตดัสินใจซ้ือหนังสือของคนในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิค-19 มี
วตัถุประสงค์เพื่อ(1)เพื่อศึกษากระบวนการติดสินใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนังสือ 
(2)เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือหนงัสือ จ าแนกตาม ปัจจยัประชากร(3) เพื่อศึกษา
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัภายนอก ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนังสือ
ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ คือ 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดจ านวน 400 คน ในการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ 
ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหนังสือของคนในเขตกรุงเทพมหานครในช่วง
สถานการณ์โควิค19และประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
และรายได ้ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนดา้น
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัภายนอก พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัภายนอก, การตดัสินใจ 

Abstract 

 Research on marketing mix and external factors affecting the decision to buy 
books of people in Bangkok during the Covid-19 situation. The objectives are (1) to 
study the decision-making process that affects the decision to buy a book. (2) to study 
the book purchasing decision process, classified by demographic factors; (3) to study 
the marketing mix and external factors affecting the decision to buy books of people in 
Bangkok sample group used in this research was a total population of 400 persons in 
Bangkok.  

 The hypothesis test results found that the population in Bangkok with occupation 
differences affect the purchasing decision of people in Bangkok in the situation of Covid-
19 and the population in Bangkok with gender, age, education level, and income. It does 
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not affect the decision to buy books of people in Bangkok. As for the marketing mix and 
external factors, it was found that the products distribution channel and economic factors 
affect the decision to buy books of people in Bangkok 

Keywords: Marketing Mix, External Factor, Decision 

บทน า 

 ในปัจจุบนักระแสการอ่านหนังสือไดเ้ปล่ียนไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการอ่าน
หนงัสือผ่าน โทรศพัท ์ คอมพิวเตอร์ ผ่านโซเซียลมีเดียมากข้ึนและน้ีคือการเสพส่ือของ
คนในยุคปัจจุบนัการคน้หาขอ้มูลไม่เป็นท่ียุ่งยากอีกต่อไป เพราะมีบทความข่าวสาร
มากมายในเร่ืองท่ีเราตอ้งการไดง่้ายข้ึน ไวข้ึน สะดวกข้ึนและในปัจจุบนัคนเร่ิมหันมาใส่
ใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนดว้ยเหตุน้ีคนจึงเร่ิมไปเขียนเน้ือหาหรือบทความไปอยู่ในรูปของ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนและในช่วงสถานการณโควิค-19น้ีไดส่้ง ผลกระทบเป็นอยา่งมาก
ร้านหนงัสือตอ้งหนัมาขายออนไลน์ประกอบกบัมาตรการลอ็กดาวน์ท าให้ร้านหนงัสือท่ี
มีหนา้ร้านนั้นยอดขายลดลงแต่ในทางกลบักนัยอดขายหนังสือออนไลน์กบัเพิ่มข้ึนเป็น
อย่างมากพบอตัราการเติบโตของการสั่งไดโ้ตเติบข้ึนเร่ือยๆและในช่วงสถานการณ์โค
วิค-19 ท าใหค้นหนัมาใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัเทคโนโลยแีบบกา้วกระโดดในปี 2564 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพื่อศึกษากระบวนการติดสินใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือ  

 2. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือหนงัสือ จ าแนกตาม ปัจจยัประชากร  

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัภายนอก ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือหนงัสือ 
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ขอบเขตของงานวจิัย 

 1 .  ขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  คือ  ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งหมดจ านวน 400 คน ส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม 

 2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาไดเ้ร่ิมท าในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ - มีนาคม 2565 

 3. ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยั
ภายนอก ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือหนงัสือของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.เป็นแนวทางการศึกษาการตดัสินใจซ้ือหนงัสือของคนในเขตกรุงเทพมหานคร
ในช่วงสถานการณ์โควิค-19 

 2. เป็นแนวทางการศึกษาการศึกษาส่วนประสมการการตลาดและปัจจยัภายนอก
ส่งผลต่อการตดัสินใจ 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด การเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาด คอทเลอร์ และ อาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2010 อา้งถึงใน Hanysha, J. R. 
2021) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงเป็นกลุ่มของกลยทุธ์ท่ีสามารถใช้
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดเป็นองคป์ระกอบท่ีใชบ่้อยท่ีสุดของส่วนประสม
ทางการตลาด ไดแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ราคา โปรโมชัน่ และสถานท่ี ธนทั พลายละหาร (2564) 
กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ช่องทางจ าหน่าย ราคา  และ
โปรโมชัน่(ส่งเสริมทางการตลาด) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อนอกจากน้ี และต่อ
ศึกษาท่ีพบวา่ ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการซ้ือแบบฉบัพลนัในการซ้ือ
ขนมขบเค้ียวไดแ้ก่ ตราผลิตภณัฑ ์การส่ือสาร ผลิตภณัฑส์ภาพแวดลอ้ม และราคา  
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 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยภายนอก ทรรศนะ บุญขวญั(2020, หนา้44-45) กล่าวว่า 
ปัจจยัภายนอกมีองคป์ระกอบ 6 ประการ ปัจจยัทางการเมือง เง่ือนไขทัว่ไปทางเศรษฐกิจ 
รวมถึง ในประเทศ นอกประเทศเฉพาะทอ้งถ่ิน และทัว่โลก ค่านิยมทางสังคมและวิถี
ชีวิต ปัจจยัทางเทคโนโลยี ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม จะเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและเง่ือนไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ แต่ละองคป์ระกอบมีโอกาสท่ีจะกระทบ
ธุรกิจมากกว่าอุตสาหกรรมและสภาวะการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์
ปัจจยัเหล่าน้ี คือ PESTEL ศิรดา สมเทศน์ (2561 อา้งถึงใน มงคล  กิตติญาณขจร 2564)กล่วา
วา่การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกเป็นการด าเนินการวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจและอุตสาหกรรม
ท่ีส่งผลกระทบวงกวา้งในอุตสาหกรรม ในการก าหนด กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงส่งผลต่อการดเนินการขององคก์ร เพื่อก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบจากโอกาส 
หรือพยายามลดอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตให้เหลือน้อยท่ีสุดประกอบดว้ย PEST  
Analysis  เ ป็นเค ร่ืองมือ ท่ีใช้ วิ เคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีมีความส าคัญกับ ธุร กิจ
ประกอบด้วย  Political  วิเคราะห์ผลกระทบจากการเมืองการปกครอง , Economics  
วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ  Social  เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากสังคม
วฒันธรรมสภาพความเป็นอยู่ และ Technology วิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจยัทางดา้น
เทคโนโลย ี

 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมด้านการตัดสินใจ พฤติกรรมการจดัสินใจผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior) คือ กระบวนการหรือพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือโดยใช้และ
ประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของผู ้บริโภคทั้ งท่ีเป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลมี
ความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ชัชญา สกุณาและ 
สุพิชฌาย ์ฉิมจินดา (2564)การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
แต่ละบุคคลใน การคน้หาสินคา้ ประกอบดว้ย การตระหนกัรู้ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล
ข่าวสาร การประเมิน ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรม ภายหลงัการซ้ือ คอต
เลอร์และเคลเลอร์ (Kotler and Keller2012อา้งถึงใน ฐิติรัตน์ มีมาก กิรณา แกว้สุ่น และ 
รติกร บุญสวาท 2564) ไดก้ล่าววา่กระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานนั้นมีบทบาทท่ีส าคญั 
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ต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีแท้จริงของผู ้บริโภคนักการตลาดควรจะตั้ งค าถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมผู ้บริโภคองค์กรท่ี เข้าใจสถานการณ์จะพยายามท่ีจะท าความเข้าใจ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อทั้งประสบการณ์ของผูซ้ื้อและเรียนรู้การตดัสินใจ
เลือก การใช้งาน หรือแม้แต่การเลิกใช้งานตัวสินค้านั้ นๆนักการตลาดจึงพัฒนา
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูซ้ื้อส่วนใหญ่ผา่นทั้ง 5 ขั้นตอน ดงัน้ีการรู้ถึง
ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือกก่อนตดัสิน และพฤติกรรมหลงัจากการซ้ือ 
โดยจะเห็นไดช้ดัว่ากระบวนการซ้ือนั้นเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริงอย่างยาวนานและส่งผล
ต่อเน่ืองหลงัจากการซ้ือจริงอยา่งยาวนาน 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 สมฤดี  รวดเร็ว(2560) การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา ส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนวนิยายไทยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดมีผลกบัตดัการตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือนว
นิยายไทย ดา้นผลิตภณัฑ์มีระดบัท่ีมีความส าคญัมากท่ี ล าดบัท่ีสอง คือดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายดา้นราคา และการส่งเสริมการตลาดตามล าดบัผูบ้ริโภคท่ีมี แรงกระตุน้ใน
การตดัสินใจซ้ือหนังสือนวนิยายไทยความถ่ีในการตดัสินใจซ้ือหนังสือนวนิยายไทย
และค่าใชจ่้ายในการซ้ือหนังสือนวนิยายไทยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือนว
นิยายไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

 ฉันทพล สุขเสริม (2561) พฤติกรรมการอ่านหนังสือการ์ตูนของผูอ่้านในเขต
พื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย พบว่า ผูอ่้านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อการซ้ือ หนังสือการ์ตูนโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยผูอ่้านมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการ ตลาดทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากที
สุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 
สถานท่ีในการซ้ือหนงัสือการ์ตูนมีความสัมพนัธ์ ผูอ่้านท่ีมีอาย ุอาชีพแตกต่างกนัมีระดบั
ความคิดเห็นดา้นช่องทาง การจดัจ าหน่ายแตกต่างกนั 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ 
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สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1. การตัดสินใจซ้ือหนังสือของคนในเขตกรุงเทพมหานครในช่วง
สถานการณ์โควิค-19 

ตัวแปรตาม 

ประชากรศาสตร์ 

-เพศ  -อาย ุ    

-ระดบัศึกษา -อาชีพ 

-รายได ้

 

 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดัหน่าย 

-ส่งเสริมทางการตลาด 

 ปัจจัย-ภายนอก 

- โควิค-19 

- เทคโนโลยี 

- เศรษฐกิจ 

การตัดสินใจซ้ือหนังสือของตนใน

เขตกรุงเทพใน ช่วงสถานการณ์โค

วิค-19 
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สมมติฐานท่ี 2. ประชากรในเขตกรุงเทพท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือหนังสือของคนในเขตกรุงเทพมหานครในช่วง
สถานการณ์โควิค-19 

สมมติฐานท่ี 3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยภายนอกส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือหนงัสือของคนในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิค-19 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบเน้ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity)ขอ
ความอนุเคราะห์จากอาจารยท่ี์ปรึกษามาแกไ้ข ้ประกอบดว้ย 1) ดร. นิเวศน์ ธรรมะ 2) 
ดร. วชัรพงษ์ ตนัฑพรชัย 3) ดร.พิมพร์ามิล สุพรรณพงศ์ เป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบเชิง
เน้ือหาและเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์แลว้จึงน าไปท าการวิเคราะห์ความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Item Object Congruence Index--IOC) ถา้ไดค้่า IOC มากกว่า 0.50
ห าค ่า ค ว าม เ ชื ่อ มั ่น  โ ด ยน า แบบสอบถ าม  3 0  ชุด  ที ่ผ ่า นก า รตรวจคว าม
เท่ียงตรงของเน้ือหา (IOC) จากอาจารทั้ ง  3 ท่าน ไปทดลองใช้(Try Out)กับ
กลุ่มตวัอย่าง 30 คน เพื่อน ามาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมนั
แบบสอบถามเท่ากบั = 0.801 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่สูง ขอ้ค าถามทุกขอ้
รวมกนัตอ้งมีค่าความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.70 (α > 0.70) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ จึงไดน้ าขอ้มูลนั้นมาวิเคราะห์ขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 

 1.   สถิติพรรณนา จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไปน้ี 
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       1.1 ใช้ค่าร้อยละและค่าความถ่ีกับตวัแปรท่ีมีระดับการวดัเชิงกลุ่ม ได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย ค าถามคดักรองและความช่ืนชอบ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได ้

       1.2 ใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกับตวัแปรท่ีมีระดับการวดัเชิง
ปริมาณ ไดแ้ก่ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นปัจจยัภายนอก ดา้นการตดัสินใจ 

 2. สถิติอนุมาน ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 2.1 เพื่อการตัดสินใจซ้ือหนังสือของคนในเขตกรุงเทพมหานครในช่วง
สถานการณ์โควิค-19โดยจ าแนกตาม เพศ จะใชก้ารวิเคราะห์ ขอ้มูลสถิติโดยใช ้t-Test 

 2.2 เพื่อการตัดสินใจซ้ือหนังสือของคนในเขตกรุงเทพมหานครในช่วง
สถานการณ์โควิค-19 โดยจ าแนกตาม อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ใชก้ารวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี LSD  

 2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือหนงัสือของคนในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิค-19โดยการ
วิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ท าการวิเคราะห์ขององค์ประกอบ 
Factor Analysis ผลท่ีวิเคราะห์ คือ 1.) ดา้นส่วนประสมทางการตลาด จดัโครงสร้างใน
กลุ่มตวัแปรได้ 1 องค์ประกอบ 2.) ปัจจัยภายนอกจัดโครงสร้างในกลุ่มตวัแปรได้ 1 
องคป์ระกอบ 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม เร่ืองการจดัสินใจสือหนังสือ
ของคนในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิค-19พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ 
หญิง คิดเป็นร้อยละ63.2  อาย ุ12- 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.3 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 74.00 อาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีรายได ้15,001-
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35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 และร้านหนังสือท่ีผูต้อบแบบสอบถามชอบคือ B2S 
คิดเป็นร้อยละ 32.5สามารถสรุปแสดงผลขอ้มูลกานวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียเบ่ียงและส่วนเบนมาตราฐานของปัจจยัการตดัสินใจ
ซ้ือหนงัสือของคนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมมีระดบัท่ี มาก ม่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 
และค่า S.D. เท่ากบั 0.460 จากการพิจารณาแบบรายดา้นพบว่า ดา้นการตดัสินใจจการ
เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแบบรายได ้มค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.02 

 1.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานของส่วนประสมทาง
การตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และค่า S.D. เท่ากบั
0.488 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.01 

 1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานของปัจจยัภายนอก ซ่ึง
ประกอบดว้ย ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั 
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 และค่า S.D. เท่ากบั 0.636 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นเทคโนโลย ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 

 1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานของดา้นการตดัสินใจ 
ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นเทคโนโลยี และดา้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 และค่า S.D. เท่ากบั 0.653  

 2. ผลเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือหนังสือของคนในเขตกรุงเทพมหานครในช่วง
สถานการณ์โควิค-19 จ าแนกตาม  ปัจจยัส่วนบุคคล 

 2.1 ประชากรเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือหนงัสือของ
คนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดและปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
หนังสือของคนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังน้ี ตารางแสดงผลกาวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณการตดัสินใจซ้ือหนังสือของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
ตดัสินใน 

ส่วนประสมทางการตลาด b       Std,Error  Beta t Sig F     Sig 

     และปัจจัยภายนอก 

Constant   1.659 0.253  6.549 .000* 14.560    .000 

ผลิตภณัฑ ์   0.158 0.056 0.154 2.845 0.005* 

ราคา    0.066 0.049 0.071 1.347 0.179 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย  0.173 0.059 0.159 2.914  0.004* 

การส่งเสริมทางการตลาด 0.020 0.043 0.025 0.470 0.639 

สภาพแวดลอ้ม   0.078 0.049 0.093 1.609    0.108 

เทคโนโลย ี   -.022 0.048 -.026 - .466 0.641 

เศรษฐกิจ   0.128 0.043 0.160 2.997 0.003* 

R = 0.454, R2 =0.206, Adjusted R Square = 0.192, SEE = 0.587 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3.1 จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis, 
MRA) พบว่า ตวัแปรอิสระสามมารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือหนังสือของคนในเขต
กรุงเทพมหานครใน ดา้นการตดัสินใจ และช้ีใหเ้ห็นวา่ดา้นผลิตภณัฑ ์(Sig = 0.005) ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Sig = 0.004)  และดา้นเศรษฐกิจ(Sig = 0.003) มีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ0.05 แสดงว่าตัวแปรท่ีกล่าวมาสามารถพยากรณ์การตัดสินใจซ้ือ
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หนงัสือหนงัสือของคนในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั 0.05 ท าให้ตวัแปรทั้ง 3 
ตวัแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของดา้นการตดัสินใจซ้ือหนังสือของคนในเขต
กรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิค-19ไดร้้อยละ 20.6 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อย
ละ 20.6 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.253 ซ่ึงสามมารถท าการสร้าง
สมการถดถอยไดด้งัต่อไปน้ี 

 การตดัสินใจซ้ือหนังสือของคนในเขตกรุงเทพมหานคร = 1.659+0.173 (ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย)+ 0.158 (ดา้นผลิตภณัฑ)์+ 0.128 (ดา้น เศรษฐกิจ)  
 

อภิปลายรายผล 

ผลการวิจยัการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัภายนอกท่ีการตดัสินใจซ้ือ
หนังสือของคนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าผลจากการวิเคราะห์มาสรุปตาม
วตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี 

  1. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ท่ีระดบั มาก ส่งผลต่อ
ปัจจยัดา้นการการตดัสินใจ โดยมีนยัส าคญัในระดับ 0.05 โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี  ดา้น
ช่องทางการจัด และด้านผลิตภัณฑ์  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ฉันทพล สุขเสริม 
(2561)ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือหนังสือการ์ตูนของผูอ่้านในเขตพื้นที
ภาคกลางของประเทศไทยโดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยูท่ี่ดดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ผูอ่้านมี
ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ดา้นทีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ สามารถสั่งซ้ือได้
หลายช่ององทาง อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคอ่านนิยมสั่งซ้ือทางออนไลนมากข้ึนซ่ึง
ประหยดัเวลาในการเดินทางและได้รับส่วนลดจากทางส านักพิมพ์และร้านหนังสือ
บางส่วนปิดตวัลงหรือไม่สะดวกต่อการไปซ้ือท่ีร้าน เช่น ไม่มีท่ีจอดรถ และยงัสอดคลอ้ง
กบั สมฤดี  รวดเร็ว(2560) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา ส่วนประสมทางการตลาด
ในการตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือนวนิยายไทยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่าระดบั
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนวนิยายไทย 
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ดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุดรองลงมาดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย
ผูบ้ริโภคท่ีมี แรงกระตุน้ในการตดัสินใจซ้ือหนงัสือนวนิยายไทยความถ่ีในการตดัสินใจ
ซ้ือหนังสือนวนิยายไทยและค่าใช้จ่ายในการซ้ือหนังสือนวนิยายไทยมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือนวนิยายไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

 2 . ปั จ จั ย ภ า ยนอก ส่ งผล ต่ อก า รตัด สิน ใจ ซ้ื อหนั ง สื อของคนใน เขต
กรุงเทพมหานคร จากผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยั ดา้นเศรษฐกิจมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือหนังสือของคนในเขตกรุงเทพมหานครส่งผลอย่างมีนัยส าคัญ เน่ืองด้วยสถาพ
เศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โควิค-19 และแรงกดดนัจากสาวะเงินเฟ้อและราคาพลงังาน
พี่เพิ่ม และควนผนัผวนของเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั้นส่งโดยตรงกบัการตดัสินใจ
ซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มานิตย ์สิงห์ทองชัย (2021) ภาวะเศรษฐกิจการคลงั 
และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในทิศทาง
เดียวกนั ส าหรับกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อภาวะเศรษฐกิจการ
คลงั สรุปไดว้่า ประชากรไทยซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรงนั้น ไดข้าดรายได้จาก
การด ารงชีพโดยปกติซ่ึงจะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ตามไป 

ข้อเสนอแนะ 

 การตดัสินใจซ้ือหนังสือของคนในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โต
วิค-19 ผลการวิเคราะห์ตดัสินข้ึนอยูก่บั 2ขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์เช่น การสร้างเน้ือหาให้ตามทนักระแสมากยิ่งหรือท าหนงัสือท่ีตรงกบั
ปัญหาในปัจจุบนัหรือเป็นกระแส การออกแบบดีไซน์ปกให้หนา้ดึงดูดก็เป็นส่วนส าคญั
ไม่แพก้นั 

2. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น การหาหนังสือแนวใหม่เข้ามาในร้าน หรือหา
หนงัสือน าเขา้จากต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการซ้ือและ เพิ่มในส่วนเร่ืองการจดัส่ง 
สินคา้เร็วยิง่ข้ึน 
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ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป 

1.ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสะดวกยิ่งข้ึนและเร่ืองของดา้นการจดัส่งสินคา้ให้
รวดเร็วยิง่ข้ึน 

2.  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย เช่น การประชาสัมพนัธ์สินค้าออกใหม่ หรือ ท า
โปรโมชัน่ 

3.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เช่น พฤติกรรมของผูซ้ื้อเปล่ียนไปหรือหรือผูซ้ื้อหันไปซ้ือ 
หนงัสืออิเน็กทรอนิกแทนหรือไม่ 
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