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บทคัดย่อ 
กำรศึกษำวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อ

ออนไลน์ ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร 2) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำน
สื่อออนไลน์ ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจัยด้ำนประชำกร 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400คน โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
กำรวิเครำะห์ ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ทดสอบสมมติฐำนด้วยสถิติ
กำรทดสอบแบบ (t-test) แบบสถิติควำมแปรปรวนทำงเดียว (One – Way ANOVA) หำกพบควำมแตกต่ำง
จะน ำไปเปรียบเทียบเป็นรำยคู่โดยใช้วิธีของ LSD 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ผู้ซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่มี
ปัจจัยด้ำนประชำกร ด้ำนเพศ ด้ำนอำยุ และด้ำนรำยได้ต่ำงกัน ท ำให้มีควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-
Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำงกัน 
ค ำส ำคัญ: ควำมพึงพอใจในกำรซื้อ ; หนังสือ E-Books 
 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) To study the satisfaction of buying online E-
Books’ buyer in Bangkok 2) To study the satisfaction of buying online E-Books’ buyer in 
Bangkok by population factors. 
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 The sample group used in this research is the Online E-Books’ buyer in Bangkok, a 
total of 400 people using questionnaires as a tool to collect data. The statistics used in the 
analysis are frequency values, percentage values, average values and standard deviations. 
The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), (One – Way ANOVA), in case 
of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 
hypothesis for each pair in order to see which pair are different. 

The results of hypothesis testing showed that the Online E-Books’ buyer in 
Bangkok with personal factors include gender, age  and income were different, making the 
satisfaction in E-Books’ buying was different. 
Keywords: Satisfaction of buying ; E-Books 
 
บทน า 

E-Book (Electronic Book) หรือ"หนังสืออิเล็กทรอนิกส์" หมำยถึง  ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
หนังสือที่สำมำรถอ่ำนได้จำกหน้ำจอคอมพิวเตอร์ แท๊บเล็ต หรือสมำร์ทโฟน ต่ำงๆ เสมือนกำรเปิดอ่ำนจำก
หนังสือโดยตรงแต่ไม่เป็นกระดำษ และไม่มีกำรเข้ำเล่มเหมือนหนังสือที่เป็นกระดำษ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
มีควำมสำมำรถมำกมำย คุณสำมำรถอ่ำนหนังสือออนไลน์ที่ไหนก็ได้ทุกเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นรถไฟฟ้ำ รถเมล์ 
ระหว่ำงนั่งรอในธนำคำร คุณสำมำรถหยิบสมำร์ทโฟนออกมำแล้วท ำกำรเลือกหนังสือที่คุณต้องกำรจะอ่ำน 
หำกยังอ่ำนไม่จบยังสำมำรถเก็บไว้อ่ำนภำยหลังได้ ท ำให้สะดวกและใช้งำนง่ำย มีกำรเชื่อมโยง ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตทั่วไป สำมำรถอ่ำนหนังสือได้ทั้งบนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตและกำรเก็บไว้อ่ำนในรูปแบบ
ของออฟไลน์ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์สำมำรถแสดงข้อควำม รูปภำพ เสียง และภำพเคลื่อนไหวได้ เรำ
สำมำรถอ่ำนหนังสือ ค้นหำข้อมูล และสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศทั่วโลก ได้จำก
อินเตอร์เน็ต กำรอ่ำนท ำให้คนเรำเรียนรู้ ฉลำด และมีสติปัญญำมำกขึ้น คนที่ไม่ชอบอ่ำนจึงเป็นคนรู้น้อย 
ส่วนคนที่อ่ำนมำกก็รู้มำก ในโลกของกำรอ่ำนหนังสือจำกเดิมผู้คนเดินเข้ำร้ำนหนังสือ แต่ในปัจจุบั นคุณ
สำมำรถสะดวกสบำยได้มำกขึ้น เช่นหำกคุณนึกชื่อหนังสืออะไรขึ้นมำสักเล่มก็ลองหำในหมวดของหนังสือ
ออนไลน์ค ำตอบของหนังสือเล่มนั้นก็จะขึ้นมำในทันที ท ำให้คุณหำหนังสืออะไรก็ได้ที่คุณต้องกำรได้ง่ำยมำก 
หรือแม้แต่หนังสือเก่ำ ๆ ที่คุณอำจจะหำไม่เจอในร้ำนหนังสือ เมื่อมำลองหำดูในอินเตอร์เน็ตคุณก็จะสำมำรถ
หำพบอย่ำงง่ำย ๆ ด้วยเช่นกัน  ผู้คนมีทำงเลือกใหม่ในกำรอ่ำนโดยกำรเปลี่ยนวิธีอ่ำนแบบเดิมจำกหนังสือ
เล่มมำเป็นกำรอ่ำนแบบใหม่โดยกำรอ่ำนหนังสือออนไลน์กันมำกขึ้น ซึ่งกำรเปลี่ยนเช่นนี้ไม่ได้ท ำให้นักอ่ำน
ลดลงแต่อย่ำงใดแต่กลับเพิ่มจ ำนวนมำกข้ึน   
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจในเร่ืองควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-books  ผ่ำนสื่อออนไลน์ ของประชำกร
ในเขตกรุงเทพมหำนครซึ่งจะศึกษำว่ำลักษณะประชำกรซึ่งประกอบด้วย อำยุ เพศ กำรศึกษำ อำชีพ และ
รำยได้มีผลต่อควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-books  ผ่ำนสื่อออนไลน์ ของประชำกรในเขต
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กรุงเทพมหำนคร ดังนั้น กำรส ำรวจควำมพึงพอใจจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะท ำให้สำมำรถน ำข้อมูลต่ำงๆ 
จำกผู้ซื้อหนังสือ E-booksปรับปรุงกลยุทธ์และแผนกำรตลำด ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และเพื่อให้ลูกค้ำ
เพิ่มอัตรำกำรใช้งำน และสำมำรถตอบสนองผู้ใช้บริกำรให้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-books ผ่ำนสื่อออนไลน์ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร 
2.เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-books ผ่ำนสื่อออนไลน์ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร 
จ ำแนกตำมปัจจัยด้ำนประชำกร 
 
ตัวแปรศึกษำในกำรวิจัย 

ตั วแปรอิสระ  ได้แก่  เพศ อำยุ  รำยได้ เฉลี่ ยต่อ เดือน ระดับกำรศึกษำ อำชีพ 
ตัวแปรตำม ได้แก่ ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-books  ผ่ำนสื่อออนไลน์  ในเขต
กรุงเทพมหำนครซึ่งประกอบด้วย ด้ำนส่วนผสมทำงกำรตลำด ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำน
ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 
ผู้ซื้อหนังสือ E-books ผ่ำนสื่อออนไลน์ที่มีปัจจัยด้ำนประชำกร ได้แก่ เพศ อำยุ รำยได้ ระดับ

กำรศึกษำ และอำชีพ ต่ำงกัน ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-books ผ่ำนสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร ต่ำงกัน 

 
ขอบเขตกำรวิจัย 

กำรศึกษำวิจัยคร้ังนี้เปน็กำรศึกษำเก่ียวกับควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-books  ผ่ำนสื่อ

ออนไลน ์ ในเขตกรุงเทพมหำนครโดยกำรวิจัยในคร้ังนี้มีขอบเขตของงำนวิจัยดงัหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง ผู้บริโภคที่ซื้อหนังสือ E-books  ผ่ำนสื่อออนไลน์ ที่อำศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกกรุงเทพมหำนครเป็นเมืองหลวงที่ส ำคัญ และเป็นเขตที่มีประชำกรมำกที่สุดของ 
ประเทศไทย มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ครบครัน มีควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด และควำมหลำกหลำย
ในรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ซึ่งมีโอกำสและอ ำนำจในกำรซื้อหนังสือ E-books  ผ่ำนสื่อออนไลน์เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของตนเอง จึงเป็นประชำกรที่เหมำะสมที่จะเป็นตัวแทนในกำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรซื้อ
หนังสือ E-books  ผ่ำนสื่อออนไลน์  ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

2. กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจัยด้ำนประชำกร  
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ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงและวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกรในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ซื้อหนังสือหนังสือ E-books  ผ่ำนสื่อออนไลน์ ในเขต

กรุงเทพมหำนคร ซึ่งไม่สำมำรถรู้จ ำนวนประชำกรที่แน่นอนได้ เนื่องจำกไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน 
ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจึงได้จำกสูตร     กำรค ำนวณกลุ่มตัวอย่ำงแบบไม่ทรำบจ ำนวนประชำกร โดยกำรเปิด
ตำรำงหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของ Yamane (1973) เพื่อก ำหนดจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อกำรศึกษำ ซึ่งกำร
เปิดตำรำงหำขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง จะเปิดตำรำงที่ค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 0.05 หรือคิดเป็นค่ำ
ควำมคลำดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% โดยผลจำกกำรเปิดตำรำงขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของ 
Yamane (1973) ได้ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 400 คนและผู้วิจัยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบไม่อำศัย
ควำมน่ำจะเป็น (Non-Probability)โดยกำรสุ่มแบบบอกปำกต่อปำก (Snowball)  

 
กำรทบทวนวรรณกรรม  

ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำหำข้อมูลจำก บทควำมวิจัย เอกสำรทำงวิชำกำรข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต       
เพื่อช่วยให้ทรำบถึง ควำมหมำย องค์ประกอบ ซึ่งถือเป็นองค์ควำมรู้พื้นฐำนที่ผู้ท ำวิจัยจ ำเป็นต้องศึกษำให้
ทรำบแนวทำงก่อนเร่ิมกำรด ำเนินงำนทำงกำรวิจัย รวมถึงหัวข้องำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นกำร อ้ำงอิงงำนวิจัย
ของท่ำนอื่น เพื่อเป็นส่วนช่วยสนับสนุนแนวคิดอีกประกำรหนึ่ งของกำรก ำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในกำร
ท ำกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ โดยแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ความหมายของความพึงพอใจในการซื้อ 
 กู๊ด(Good, 1973 : 320) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจว่ำ ควำมพึงพอใจหมำยถึง สภำพ 
คุณภำพ หรือระดับควำมพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมำจำกควำมมั่นใจต่ำงๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้นๆ 
 พจนำนุกรมฉบับบัณฑิตยสถำน.ศ. 2530 กล่ำวไว้ว่ำ “พึง” เป็นค ำช่วยกริยำอื่นหมำยควำมว่ำ 
“ควร” เช่นพึงใจหมำยควำมว่ำพอใจชอบใจและค ำว่ำ “พอ” หมำยควำมว่ำเท่ำที่ต้องกำรเต็มควำมต้องกำร
ถูกชอบเมื่อน ำค ำสองค ำมำผสมกัน “พึงพอใจ”  จะหมำยถึงชอบใจถูกใจตำมที่ต้องกำร 
 จำกกำรทบทวนตำมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ควำมหมำย ควำมพึงพอใจในกำรซื้อ
หนังสือ E-books  ผ่ำนสื่อออนไลน์ นั้นจะเน้นและให้ควำมส ำคัญกับผู้รับสำรในฐำนะที่เป็นผู้เลือกใช้สื่อ
ประเภทต่ำง ๆ เพื่อสนองควำมต้องกำรของตนเอง ซึ่งเป็นกำรศึกษำผู้รับสำรเกี่ยวกับสภำวะทำงสังคมและ
จิตใจมีผลท ำให้บุคคลเกิดควำมรู้สึกสบำยใจ รู้สึกชอบใช้กำรกำรเลือกสินค้ำและบริกำรที่แตกต่ำงกันอีกด้วย 
โดยสำมำรถแยกวิเครำะห์ตำมด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด ทั้ง 4ด้ำน ดังนี้ 
ด้านที่  1 ความพึงพอใจในการซื้ อหนั งสือ E-Books ผ่ านสื่อออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ 
 อทิตยำ จินดำมณี (2553) ศึกษำเร่ืองควำมพึงพอใจที่มีผลต่อพฤติกรรมบริโภคไอศกรีมโยเกิร์ตของ
ลูกค้ำ ในร้ำน Red Mango ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ควำมหมำยควำมพึงพอใจด้ำนผลิตภัณฑ์ไว้ว่ำ รสชำติ
ของไอศกรีม สีสันของไอศกรีม ขนำดของไอศกรีม ต้องมีควำมเหมำะสม วัตถุดิบมีควำมสดใหม่ Topping
ไอศกรีมมีควำมหลำกหลำย ภำชนะมีควำมสวยงำม และตรำสินค้ำมีชื่อเสียง 
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ด้านที่  2 ความพึงพอใจในการซื้ อหนั งสือ E-Books ผ่ านสื่อออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านราคา 

ณัฐพงศ์ เนียมหลำง (2558) ศึกษำควำมพึงพอใจในกำรซื้อซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของอุ๊คบีโดย
แบ่ง เป็น 4ด้ำน ตำมด้ำนของปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 4Ps ให้ควำมหมำย ควำมหมำย ปัจจัยส่วน
ประสมทำงกำรตลำดด้ำนรำคำไว้ว่ำ สินค้ำและบริกำรมีหลำยระดับรำคำให้เลือก สำมำรถเปรียบเทียบรำคำ
สินค้ำและบริกำรได้สะดวก รำคำสินค้ำและบริกำรมีกำรแสดงอย่ำงชัดเจน รำคำสินค้ำและบริกำรถูกกว่ำ
ตำมท้องตลำด และรำคำสินค้ำและบริกำรเหมำะสมกับคุณภำพที่ได้รับ  มีระบบที่ช่วยดูแลควำมปลอดภัยใน
กำรช ำระเงินของลูกค้ำและช ำระเงินได้หลำยช่องทำง 
ด้านที่  3 ความพึงพอใจในการซื้ อหนั งสือ E-Books ผ่ านสื่อออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ณัฐพงศ์ เนียมหลำง (2558)ศึกษำควำมพึงพอใจในกำรซื้อซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ของอุ๊คบีโดย
แบ่ง เป็น 4ด้ำน ตำมด้ำนของปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 4Ps ให้ควำมหมำย ควำมหมำย ปัจจัยส่วน
ประสมทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยไว้ว่ำ ขั้นตอนกำรสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว สำมำรถสั่งซื้อ
สินค้ำและบริกำรได้ตลอด 24ชั่วโมง ช่องทำงกำรช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรมีหลำกหลำยช่องทำง 
ด้านที่  4 ความพึงพอใจในการซื้ อหนั งสือ E-Books ผ่ านสื่อออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 อทิตยำ จินดำมณี (2553) ศึกษำเร่ืองควำมพึงพอใจที่มีผลต่อพฤติกรรมบริโภคไอศกรีมโยเกิร์ตของ
ลูกค้ำ ในร้ำน Red Mango ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ควำมหมำยควำมพึงพอใจด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด
ไว้ว่ำ มีกำรโฆษณำส่งเสริมกำรขำยตำมแผ่นป้ำยต่ำงๆตำมสำขำ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ มีกำรประชำสัมพันธ์ให้รู้จัก
ร้ำนอย่ำงทั่วถึง มีกำรจัดโปรโมชั่นพิเศษตำมเดือนต่ำงๆ มีกำรแจกคูปองส่วนลด 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
 ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ (2557) ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ ประชำกร ตรงกับค ำภำษำอังกฤษว่ำ 
population นอกจำกจะใช้ในกรณีทั่วไปหมำยถึงสิ่งมีชวีิตในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแลว้  ยังใช้ในวิชำสถิติและกำร
วิจัย หมำยถึง กลุ่มของสิ่งต่ำง ๆ ที่ผู้วิจัยสนใจและมุ่งศึกษำ  กลุ่มของสิ่งที่ศึกษำวิจัยเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มี
ชีวิตก็ได้ เช่น คน  สัตว์  พืช  อำคำรบ้ำนเรือน  เหตุกำรณ์  อำหำร  ค ำพูด เหล่ำนี้เป็นประชำกรในกำรวิจัย
ได้หมด ค ำว่ำ ประชำกร มักใช้คู่กับค ำว่ำกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งตรงกับค ำภำษำอังกฤษว่ำ sample หมำยถึง  ส่วน
หนึ่งที่เลือกมำเพื่อให้เป็นตัวแทนของประชำกรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษำ  กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นตัวแทนที่ดีของ
ประชำกร คือกลุ่มตัวอย่ำงที่มีลักษณะต่ำง ๆ ที่ส ำคัญครบถ้วนเหมือนกับประชำกร และคัดเลือกโดยไม่มี
อคติ เช่น ผู้วิจัยคัดเลือกเด็ก 50 คนโดยวิธีสุ่มตัวอย่ำงให้เป็นกลุ่มตัวอย่ำงของประชำกรเด็กทั้งโรงเรียน 500 
คน 
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศิวพงศ์ บุตรดำวงศ์ และอ ำไพวรรณ เอี้ยวสุวรรณ (2557) พบว่ำ ควำมแตกต่ำงทำงเพศมีผลต่อ

ควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แอมเวย์ไม่ต่ำงกัน เนื่องจำกผลิตภัณฑ์แอมเวย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่
สำมำรถใช้ในชีวิตประจ ำวันได้กับทั้งเพศชำยและเพศหญิง 

ศิรประภำ นพชัยยำ (2558 อ้ำงถึงใน อำภัสรำ โสวะภำพ, 2560) อำยุเป็นปัจจัยทำง
ประชำกรศำสตร์ปัจจัยหนึ่งที่นักกำรตลำดมักใช้ในกำรศึกษำพฤติกรรม โดยอำยุที่แตกต่ำงกันของบุคคล
ส่งผลต่อวัยวุฒิ ควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำเรื่องรำวต่ำงๆ กำรรับรู้ ประสบกำรณ์ชีวิต ควำม
สนใจ และอำรมณ์ที่แตกต่ำงกันออกไปตำมแต่ละช่วงวัย 

ศิรประภำ นพชัยยำ, (2558 อ้ำงถึงใน อำภัสรำ โสวะภำพ, 2560) กำรศึกษำ หมำยถึง วุฒิที่ได้รับ
จำกสถำนศึกษำที่ได้เข้ำไปศึกษำตำมเกณฑ์และระยะเวลำที่สถำบันก ำหนด ซึ่งกำรศึกษำบ่งบอกถึงระดับกำร
รู้หนังสือ ควำมถนัดในด้ำนวิชำชีพ ระดับกำรศึกษำจะแสดงถึงควำมรู้ ควำมคิด ตลอดจนควำมเข้ำใจในสิ่ง
ต่ำงๆ ของบุคคลว่ำมีแตกต่ำงกันมำกน้อยเพียงใดนอกจำกนั้นกำรศึกษำจะท ำให้บุคคลมีศักยภำพเพิ่มข้ึนแล้ว 
กำรศึกษำยังท ำให้เกิดทัศนคติ ค่ำนิยม และคุณธรรมทำงควำมคิดที่แตกต่ำงกันตำมสิ่งแวดลอ้มที่บุคคลได้พบ
ระหว่ำงกำรศึกษำ 

ชุติมณฑน์ นันทำรียะวัฒน์ (2558) ศึกษำควำมต้องกำรใช้ประโยชน์ และควำมพึงพอใจจำกหนังสือ
นวนิยำยไทย ของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ อำชีพแตกต่ำงกันจะมีควำมพึงพอใจที่ได้ใช้
ประโยชน์จำกหนังสือนวนิยำยไทยแตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญที่ 0.05 โดยผู้ที่เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษำ 
มีควำมพึงพอใจที่ได้ใช้ประโยชน์จำกนวนิยำยไทยมำกกว่ำทุกอำชีพ 

ชุติมณฑน์ นันทำรียะวัฒน์ (2558) ศึกษำควำมต้องกำรใช้ประโยชน์ และควำมพึงพอใจจำกหนังสือ
นวนิยำยไทย ของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ รำยได้แตกต่ำงกันจะมีควำมพึงพอใจที่ได้ใช้
ประโยชน์จำกหนังสือนวนิยำยไทยแตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญที่ 0.05 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถำม ที่เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อจะน ำเอำข้อมูลที่ได้หลังจำกกำรเก็บรวบรวมมำวิเครำะห์เพื่อกำรตอบปัญหำกำรวิจัยหรือเรื่องที่ต้องกำร
ศึกษำ โดยผู้วิจัยได้ศึกษำหำควำมรู้ ค้นคว้ำ ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสำรทำงวิชำกำร 
รวมถึงงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก ำหนดกรอบแนวควำมคิดของงำนวิจัยที่แสดงให้เห็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องใน
ครั้งนี้ และน ำไปสู่ขั้นตอนของกำรให้ควำมหมำยของนิยำมศัพท์เฉพำะ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำร
สร้ำงแบบสอบถำมในกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ผู้วิจัยก ำหนด โดยกำรตั้งข้อค ำถำมในแบบสอบถำม
ต้องเป็นค ำถำมที่มีควำมครอบคลุมนิยำมศัพท์เฉพำะอีกด้วย  ซึ่งกำรวิจัยนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงส ำรวจที่ใช้
แบบสอบถำมทั้งแบบปลำยปิด และแบบปลำยเปิด โดยในส่วนของแบบสอบถำมปลำยปิดผู้วิจัยมีตัวเลือก
ค ำตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถำมได้เลือกตอบ และในส่วนแบบสอบถำมปลำยเปิดผู้วิจัยจะก ำหนดเฉพำะ
ค ำถำมให้ผู้ตอบแบบสอบถำมสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในกำรตอบได้ โดยแบบสอบถำมถูกแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดังต่อไปนี้ 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชำกร ได้แก่ 
เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจ ำนวนข้อค ำถำมทั้งหมด 5 ข้อ 
ประกอบด้วยค ำถำมในลักษณะเป็นค ำถำมปลำยปิดแบบตรวจสอบรำยกำร  (Checklist) 
ก ำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค ำตอบ 

ส่วนที่ 2    ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-books  ผ่ำนสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นค ำถำมเกี่ยวกับด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ซึ่งมีจ ำนวน ข้อค ำถำมทั้งหมด 23 ข้อ ซึ่งเป็นค ำถำมกำร
ให้ระดับควำมพึงพอใจ 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3  ค ำถำมปลำยเปิด ให้เขียนข้อควำมตำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ 
E-books  ผ่ำนสื่อออนไลน์ ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร มีจ ำนวนแบบสอบถำม
ทั้งหมด 1 ข้อ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
         กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเรื่อง “ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ของประชำกรในเขต
กรุงเทพมหำนคร” ที่มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ของประชำกร
ในเขตกรุงเทพมหำนคร และเพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ของประชำกรในเขต
กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจัยด้ำนประชำกร เป็นกำรวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) 
เป็นกำรวิจัยที่มีกำรศึกษำตำมสภำพที่เป็นไปตำมธรรมชำติ โดยไม่มีกำรจ ำกัดกำรกระท ำหรือควบคุมตัวแปร
ใดๆ เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำมแบบวิจัยตัดขวำง (Cross Sectional Study) คือ เป็นกำรเก็บ
ข้อมูลในช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่ ง เพียงครั้ ง เดียว  โดยใช้ เครื่องมือกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม
(Questionnaire) จ ำนวน 400 ชุด มำท ำกำรวิเครำะห์ในกำรวิจัยคร้ังนี้ โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดควำมมีนยัส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล 

 ผลกำรวิจัยควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ของประชำกร ในเขต
กรุงเทพมหำนคร สำมำรถสรุปตำมวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

1. ผลกำรศึกษำผลกำรวิจัยควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ ของ
ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมมีระดับควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-
Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ อยู่ในระดับมำก 
1.1. ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 

อยู่ในระดับมำก ซึ่งผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ ผู้ซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ ใน
เขตกรุงเทพมหำนคร มีควำมพึงพอใจด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ในหัวข้อ เว็บไซต์
จะต้องมีควำมสะดวก เข้ำถึงง่ำย สำมำรถสั่งซื้อสินค้ำได้ตลอดเวลำ และภำยในเว็บไซต์
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จะต้องสะดวกต่อกำรค้นหำ ดำวน์โหลดได้สะดวกและรวดเร็ว และเข้ำถึงข้อมูลง่ำย 
พร้อมทั้งระบุช่องทำงที่ชัดเจนในกำรติดต่อผู้ขำย เพื่อใช้ส ำหรับสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 
ตำมล ำดับ สอดคล้องกับ จำรุวรรณ จุบรรจง (2560) ได้กล่ำวว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม มี
ควำมคิดเห็นด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยในระดับมำกที่สุดว่ำ กำรซื้อหนังสือ E-Books 
ต้องมีควำมสะดวกในกำรดำวน์โหลดผ่ำนเว็บไซท์หรือแอปพลิเคชั่น และสำมำรถค้นหำ
ได้รวดเร็ว และยังเป็นไปในแนวทำงเดียวกับ สุณิสำ ตรงจิตร์ (2559) ที่กล่ำวว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมให้ระดับควำมส ำคัญปัจจัยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยในระดับมำก ในหัวข้อ 
ขั้นตอนกำรสั่งซื้อสะดวก ง่ำยดำย และยังสำมำรถใช้งำนได้ตลอด 24ชั่วโมง 

1.2. ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ของประชำกรในเขต
กรุงเทพมหำนคร ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด อยู่ในระดับมำก ซึ่งผู้ซื้อหนังสือ E-Books 
ผ่ำนสื่อออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหำนคร มีควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books 
ผ่ำนสื่อออนไลน์ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย ในหัวข้อ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
ในช่วงวันส ำคัญ มีกำรสะสมแต้มเพื่อใช้เป็นส่วนลดในกำรซื้อครั้งต่อไป และ มีกำร
โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ตำมสื่อต่ำงๆอย่ำงทั่วถึง ตำมล ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับณั ฐพงศ์ 
เนียมหลำง (2558) กล่ำวว่ำ ผู้ซื้อหนังสือผ่ำนอุ๊คบี มีควำมถึงพอใจด้ำนกำรส่งเสริม
กำรตลำด ในระดับมำก ในหัวข้อ กำรใช้สื่อออนไลน์เพื่อประชำสัมพันธ์ และให้ข้อมูล
เรื่องโปรโมชั่น และสอดคล้องกับ จำรุวรรณ จุบรรจง (2560) ที่กล่ำวว่ำกำรมีโปรโมชั่น
ส่งเสริมกำรขำยอย่ำงหลำกหลำย จะท ำให้เกิดควำมพึงพอใจโดยรวมมำกยิ่งขึ้น 

1.3. ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ของประชำกรในเขต
กรุงเทพมหำนคร ด้ำนรำคำ อยู่ในระดับมำก ซึ่งผู้ซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหำนคร มีควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ 
ด้ำนรำคำ 3อันดับแรก ในหัวข้อ มีรำคำบอกชัดเจน กำรก ำหนดรำคำมีควำมเหมำะสม
กับคุณภำพ ผู้บริโภคสำมำรถเลือกรำคำได้ตำมควำมต้องกำร ตำมล ำดับ สอดคล้องกับ 
ณัฐพงศ์ เนียมหลำง (2558) กล่ำวว่ำ ผู้ซื้อหนังสือผ่ำนอุ๊คบี มีควำมถึงพอใจด้ำนรำคำใน
ระดับมำก เรื่องจำกมีหลำยระดับรำคำ เช่นเดียวกับ จำรุวรรณ จุบรรจง (2560) กล่ำวว่ำ 
รำคำมีควำมเหมำะสมกับคุณภำพคือสิ่งส ำคัญที่ท ำให้ผู้ซื้อมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 

1.4. ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ของประชำกรในเขตกรุเทพ
มหำนคร ด้ำนผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมำก ซึ่งผู้ซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ ใน
เขตกรุงเทพมหำนคร มีควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ ด้ำน
ผลิตภัณฑ์ 3อันดับแรก ในหัวข้อ รูปแบบ (Book Layout) ใช้งำนง่ำย มีควำมง่ำยในกำร
เข้ำถึงข้อมูล และหมวดหมู่มีควำมเหมำะสม และตรงตำมควำมต้องกำร ตำมล ำดับ 
สอดคล้องกับ ณัฐพงศ์ เนียมหลำง (2558) กล่ำวว่ำ ผู้ซื้อหนังสือผ่ำนอุ๊คบี มีควำมพึง
พอใจด้ำนผลิตภัณฑ์ในระดับมำก ในหัวข้อ กำรแบ่งหมวดหมู่ให้ใช้งำนง่ำย รวมถึง
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รูปลักษณ์ในเว็บไซท์ของอุ๊คบี เช่นเดียวกับ จำรุวรรณ จุบรรจง (2560) กล่ำวว่ำ รูปแบบ 
(Book Layout) ใช้งำนง่ำย และมีเนื้อหำตรงตำมควำมต้องกำร 

2. ผลกำรเปรียบเทียบระดับควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ ของ
ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจัยด้ำนประชำกร สำมำรถสรุปกำรวิจัย ได้
ดังนี้ 
2.1. ผู้ซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่มีเพศต่ำงกัน ท ำให้

ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ โดยรวมต่ำงกัน  เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ 
ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และด้ำนส่งเสริม ต่ำงกัน ซึ่ง
ผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ ผู้ซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหำนครที่
เป็นเพศชำยมีควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ ด้ำนช่องทำง
กำรจัดจ ำหน่ำยมำกที่สุด ในขณะที่เพศหญิงมีควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books 
ผ่ำนสื่อออนไลน์ ด้ำนส่งเสริมกำรตลำดมำกที่สุด ซึ่งอำจจะเป็นเพรำะว่ำ เพศหญิงมีควำม
สนใจในเรื่องกำรส่งเสริมกำรขำยตำมช่วงเทศกำลที่มีกำรลดรำคำ หรือจัดกิจกรรมเพื่อ
กระตุ้นยอดขำย ในขณะที่เพศชำยมีควำมพึงพอใจเรื่องช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ที่
สำมำรถค้นหำหนังสือได้อย่ำงสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ รพีพรรณ ฉัตรกำญจนำกูล 
(2555) ที่กล่ำวว่ำ เพศมีผลต่อกำรซื้อนิตยสำรดิจิตอลที่แตกต่ำงกัน เช่นเดียวกับ จำรุ
วรรณ จุบรรจง (2560) และ ที่กล่ำวว่ำ กำรซื้อ E-Books ที่แตกต่ำงกัน อำจจะเป็นผล
จำกทัศนคติต่อกำรอ่ำนและพฤติกรรมกำรอ่ำนของกลุ่มเพศหญิงและเพศชำยที่แตกต่ำง
กัน 

2.2. ผู้ซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่มีอำยุต่ำงกัน ท ำให้
ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ โดยรวมต่ำงกัน  และเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ 
ด้ำนส่งเสริมกำรตลำดต่ำงกัน จะเห็นได้ว่ำทุกช่วงอำยุล้วนมีควำมพึงพอใจในกำรซื้อ
หนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยมำกที่สุด ยกเว้นช่วงอำยุ
ต่ ำกว่ำ 20ปี ที่มีควำมพึงพอใจด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดมำกที่สุด อำจจะเป็นเพรำะว่ำ 
ผู้ซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 20ปี ยังต้องค ำนึงถึงเรื่อง รำยได้ 
ที่จ ำเป็นต้องใช้ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด เพื่อให้สำมำรถซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ได้ในรำคำที่ถูกลง ซึ่งสอดคล้องกับ จำรุวรรณ จุบรรจง (2560) ที่กล่ำวว่ำ อำยุที่
แตกต่ำงกันมีส่งผลต่อควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Booksที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้
อำจจะมำจำกกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมสนใจในกำรซื้อ E-Books ประเภทนวนิยำย 
วรรณกรรมแปล แต่จำกงำนวิจัยของอุทยำนกำรเรียนรู้พบว่ำ กลุ่มเยำวชนไทยมีควำม
สนใจหนังสือประเภทวรรณกรรมน้อยที่สุด เช่นเดียวกับ ฉันทพล สุขเสริม (2560) ที่
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กล่ำวว่ำ ผู้อ่ำนหนังสือกำร์ตูนที่มีอำยุแตกต่ำงกัน จะมีระดับควำมคิดเห็นต่อส่วนประสม
ทำงกำรตลอดของกำรซื้อหนังสือกำร์ตูนแตกต่ำงกัน 

2.3. ผู้ซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่มีรำยได้เฉลี่ยต่ำงกัน 
ท ำให้ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ โดยรวมไม่ต่ำงกัน  แต่
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ ด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงกัน ซึ่งขัดแย้งกับ จำรุวรรณ จุบรรจง (2560) ที่กล่ำวว่ำ  
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนคือปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ หำกรำยได้สูงขึ้น
จะท ำให้มีควำมพอใจในกำรซื้อสูงขึ้นด้วย เช่นเดียวกับ วิไลรัตน์ เอี่ยมสุองค์ (2557) ที่
กล่ำวว่ำ รำยได้ เกณฑ์รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต และเป็นตัวชี้ วัดกำรมีหรือไม่มี
ควำมสำมำรถในกำรซื้อสินค้ำท ำให้มีพฤติกรรมในกำรซื้อวรรณกรรมที่แตกต่ำงกันออกไป 

2.4. ผู้ซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่มีระดับกำรศึกษำ
ต่ำงกัน ท ำให้ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ โดยรวมไม่
แตกต่ำงกัน  และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-
Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ต่ำงกัน ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ ผู้
ซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ นั้นมีควำมชอบที่ค่อนข้ำงคล้ำยคลึงกัน อำจจะมี
ควำมต่ำงกันเพียงด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยด้ำนเดียวเท่ำนั้น ที่อำจจะมีอุปสรรคใน
กำรเข้ำถึง ซึ่งควำมแตกต่ำงด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยแตกต่ำงกันนั้น ซึ่งขัดแย้งกับ 
จำรุวรรณ จุบรรจง (2560) ที่กล่ำวว่ำ ระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกันส่งผลให้ควำมพึง
พอใจแตกต่ำงกันคือ ผู้ที่มีระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ มีอัตรำกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิตอล 
และกำรใช้งำนอุปกรณ์กำรอ่ำนอิเล็กทรอนิกส์มำกกว่ำ เช่นเดียวกับ ฉันทพล สุขเสริม 
(2560) ที่กล่ำวว่ำผู้ที่มีระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกันจะมีควำมคิดเห็นต่อส่วนประสมทำง
กำรตลำดในกำรซื้อหนังสือกำร์ตูนที่แตกต่ำงกัน 

2.5. ผู้ซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่มีอำชีพต่ำงกัน ท ำให้
ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน  และ
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ ด้ำนผลิตภัณฑ์ต่ำงกัน ซึ่งขัดแย้งกับ จำรุวรรณ จุบรรจง (2560) ที่กล่ำวว่ำ ผู้ที่
มีอำชีพแตกต่ำงกัน ย่อมมีควำมสนใจ ควำมต้องกำร ค่ำนิยม แตกต่ำงกันไป เช่นเดียวกัน
กับสุภำวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) พบว่ำผู้บริโภคที่มีอำชีพแตกต่ำงกัน จะมีพฤติกรรมที่
แตกต่ำงกันในด้ำนผลิตภัณฑ์ และด้ำนรำคำ 
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ข้อเสนอแนะ  
จำกผลกำรศึกษำวิจัยคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในกำรวิจัยเพื่อน ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ส ำหรับ

ผู้จัดจ ำหน่ำยหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ รวมไปถึงผู้ที่ก ำลังต้องกำรจะลงทุนท ำธุรกิจจัด
จ ำหน่ำยหนังสือ E-Books ผ่ำนออนไลน์ ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยด้านประชากร 
1. ควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-books  ผ่ำนสื่อออนไลน์ของประชำกรในเขต

กรุงเทพมหำนคร ที่มีปัจจัยด้ำนประชำกร ด้ำนเพศ และด้ำนอำยุ ต่ำงกัน ท ำให้ควำมพึงพอใจใน
กำรซื้อหนังสือ E-books  ผ่ำนสื่อออนไลน์ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยรวมต่ำงกัน 

2. จำกกำรศึกษำวิจัยแสดงให้เห็นว่ำผู้ซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ ในเขต
กรุงเทพมหำนคร มีควำมพึงพอใจกำรซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์ ด้ำนช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำยอยู่ในระดับมำกที่สุด และด้ำนผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้จัดจ ำหน่ำย E-
Book ผ่ำนสื่อออนไลน์ รวมไปถึงผู้ที่ก ำลังต้องกำรจะลงทุนท ำธุรกิจจัดจ ำหน่ำยหนังสือ E-Books 
ผ่ำนสื่อออนไลน์ จึงต้องให้ควำมสนใจที่จะพัฒนำด้ำนผลิตภัณฑ์ให้มีควำมน่ำสนใจ และตอบสนอง
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เช่นควรจะมีกำรเพิ่มควำมน่ำสนใจในกำรซื้อหนังสือ E-Books รวมไปถึง
กำรจัดหน้ำ Interactive ให้มีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น และนอกจำกนี้ ข้อเสนอแนะจำกผู้ตอบ
แบบสอบถำมยังแนะน ำถึงว่ำ ควรมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย เพื่อดึงดูดให้คนทั่วไปหันมำ
สนใจซื้อหนังสือ E-Books ผ่ำนสื่อออนไลน์อีกด้วย เช่น กำรจัดให้มีกำรทดลองอ่ำนฟรี 30วัน กำร
แจกเครดิตเพื่อดึงดูดให้มีผู้ซื้อหนังสือ E-Books เพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษำตัวแปรอื่นๆ ที่อำจจะมีผลต่อควำมพึงพอใจในกำรซื้อหนังสือ E-books  ผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ เช่น ปัจจัยด้ำนพฤติกรรมกำรซื้อ ปัจจัยเรื่องทัศนคติในด้ำนกำรเปิดรับสื่อ  ปัจจัยด้ำน
พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ต ปัจจัยเรื่องควำมไว้วำงใจ ปัจจัยด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในตัว
ผลิตภัณฑ์ 
2. เพิ่มกำรวิจัยเชิงคุณภำพในกำรเก็บข้อมูลเชิงลึก อำทิ กำรสัมภำษณ์เชิงลึก    (In-depth 
Interview) เพื่อให้เข้ำใจพฤติกรรมของผู้บริโภคมำกยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับกำรแจกแบบสอบถำม 
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