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ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
นันทภรณ์ สาอางค์ ศรี

บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เพื่อศึกษาปั จจัยด้าน
การยอมรั บ เทคโนโลยีที่ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อหนัง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( E-book) ของนัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-book)
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 155 คน ผลการวิจยั พบว่า
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 155 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุ 31 - 40 ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาโท เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมี รายได้ต่อเดื อน 25,001 - 35,000 บาท มีการยอมรับ
เทคโนโลยีในระดับ ยอมรับ(ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 =ระดับที่มีการยอมรับ) ระดับยอมรับอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ย 4.21
– 5.00 = ระดับที่ มีการยอมรั บอย่างยิ่ง) แต่ในด้านการนามาใช้งานจริ ง ในหัวข้อ หนังสื ออิเล็กทรอนิ ก ส์
(E-book)ให้ความรู ้ สึกเสมือนท่านอ่านหนังสื อเล่ม อยู่ในระดับการยอมรับ เฉยๆ(ค่าเฉลี่ ย 3.27) ส่ วนใหญ่
กลุ่ ม ตัวอย่า งรั บ รู ้ ข ้อมู ล เกี่ ยวกับหนัง สื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) จากอิ นเตอร์ เน็ ต ร้ อยละ 79.4 เลื อกซื้ อ
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ประเภทบันเทิง/แฟชัน่ ร้ อยละ 29.7 เลื อกซื้ อที่ ebooks.in.th ร้อยละ 25.8
โดยตัดสิ นใจซื้ อเมื่อเกิดความสนใจในเนื้ อหาของ E-book เล่มนั้น ร้อยละ 77.4 มีวตั ถุประสงค์ในการซื้ อเพื่อ
ศึกษาองค์ความรู ้ในเรื่ องที่สนใจ ร้อยละ 46.5 มีการซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จานวน 1-3 เล่มต่อ
เดือน ร้อยละ 66.5และมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อต่อเดือน ไม่เกิน 500 บาท ร้อยละ 41.3
สรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ดังนี้
สรุ ปสมมุติฐานข้อที่ 1 พบว่ า ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ หนัง สื อ
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ( E-book) ของนัก ศึ ก ษาระดับ บัณฑิ ตศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย หอการค้า ไทยซึ่ ง สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
สรุ ปสมมุติฐานข้อที่ 2 พบว่า ปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อ
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ( E-book) ของนัก ศึ ก ษาระดับบัณฑิ ตศึ ก ษา มหาวิทยาลัย หอการค้าไทยซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้

คาสาคัญ :การตัดสิ นใจ , หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ , บัณฑิตศึกษา
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีในเข้ามามี บทบาทในการดาเนิ นชี วิตประจาวันเป็ นอย่างมากทั้ง ใน
ด้านการติดต่อสื่ อสาร การซื้ อขายสิ นค้าอุปโภค บริ โภค และบริ การ การทาธุ รกรรมด้านการเงิน ทาให้เกิด
พฤติกรรมการอุปโภคและบริ โภคที่เปลี่ยนไป โดยเน้นความสะดวกสบาย ความรวดเร็ ว ประหยัดเวลา และ
ถูกต้องแม่นยา การเข้าถึงการอ่านหนังสื อง่ายมากขึ้นเพราะมีสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ในรู ปแบบของ E-book การ
อ่านหนังสื อไม่จาเป็ นต้องเข้าไปในร้านหนังสื อเพื่อซื้ อหนังสื อหรื อแม้แต่การเข้าห้องสมุดเพื่อยืมหนังสื ออีก
ต่ อไป ทุ ก คนสามารถเข้า ถึ ง เนื้ อหาความรู ้ ที่ ต้องการได้ใ นทุ ก สถานที่ อัตราการอ่ า นหนัง สื อ E-book มี
แนวโน้มที่สูงขึ้นแต่เป็ นเพียงการเติบโตด้วยอัตราที่น้อย เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตอ่านหนังสื อรู ปเล่ ม
หรื อเอกสาร ถึ งแม้จะลดลงแต่ยงั ครองส่ วนแบ่งของสื่ อที่ ใช้ใ นการอ่า นหนังสื ออยู่ม ากเป็ นอันดับ 1 ซึ่ ง
E-book เคยสร้ างความตื่นตระหนกให้กบั ธุ รกิ จหนังสื อเล่ม แต่ในปั จจุบนั กลับมีอตั ราการเติบโตที่น้อยลง
ผูว้ จิ ยั จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์( E-book)

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์( E-book)
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์( Ebook) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้หนังสื อ E-Book ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จานวน1,220 คน
ขอบเขตด้านเวลา เก็บข้อมูลเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตด้านพื้นที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นิยามศัพท์
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หมายถึง เป็ นหนังสื อหรื อเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ผูอ้ ่านสามารถ
อ่านผ่านอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องอ่านหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ (e-book
reader) ได้ (วิกิพีเดีย.//2560:/ออนไลน์)
การตัดสิ นใจ (Decision Making)หมายถึ ง กระบวนการในการเลื อกที่ จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง จาก
ทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆของสิ นค้าและบริ การอยูเ่ สมอ โดยที่
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เขาจะเลื อกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์ การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่
สาคัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46)

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ทราบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิ เล็กทรอนิ ก ส์ ( Ebook) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. ได้ทราบว่าปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (Ebook) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. ได้ท ราบการกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อหนัง สื ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-book)ของนัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. สามารถนาผลของการวิจยั เพื่อใช้เป็ นส่ วนหนึ่งในการทาธุ รกิจหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์(E-book)

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ เป็ นเกณฑ์ที่เหมาะสม ได้รับความนิ ยมที่มกั ใช้ในการจัดกลุ่มลู กค้าผูบ้ ริ โภค การแบ่งตลาด
เนื่องจากตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญที่ช่วยบ่งชี้ ตลาดเป้ าหมายได้อย่างชัดเจน และเป็ น
ตัวชี้ วดั ด้านประชากรศาสตร์ ที่มีความง่าย ชัดเจน และสะดวกต่อการตัดกลุ่ม ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ, 2538, น. 41-42 อ้างถึงใน สุ ณิสา ตรงจิตร์ ,2559,หน้า 16)
1. อายุ (Age) นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากการแบ่งแยกอายุของผูบ้ ริ โภคใน
การกาหนดกลยุทธ์ หรื อศึกษาความต้องการในสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคได้
2. เพศ (Sex) ถือเป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญในการแบ่งส่ วนตลาด ซึ่ งความแตกต่างของเพศเป็ นตัว
แปรสาคัญที่บ่งชี้ถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน
3. สถานภาพการสมรส (Marital Status) ประเภทของสภาพสมรสจะมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจของบุคคล เนื่องจากวิธีคิด ทัศนคติ ความจาเป็ น หรื อแนวทางการตัดสิ นใจ
4. รายได้ การศึ ก ษา และอาชี พ (Income, Education and Occupation) การแบ่ ง ส่ วนตลาดโดยใช้
เกณฑ์ดา้ นรายได้อย่างเดียว อาจไม่เหมาะสมต่อการศึกษาตลาดคือ รายได้ จะกลายเป็ นตัวชี้วดั การมี
หรื อไม่มีความสามารถในการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้วการเลื อกซื้ อสิ นค้า
อาจจะมาจากรู ปแบบของการดารงชีวติ อาชีพ การศึกษา รสนิยมส่ วนตัว เป็ นต้น

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสิ นใจ (Decision Making)หมายถึ ง กระบวนการในการเลื อกที่ จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง จาก
ทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆของสิ นค้าและบริ การอยูเ่ สมอ โดยที่
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เขาจะเลื อกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์ การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่
สาคัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46)

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี
ศศิพร เหมือนศรี ชยั (2555 อ้างถึงในเกวริ นทร์ ละเอียดดีนนั ท์,2557,หน้า 14 ) ได้ให้คานิ ยามของ
การยอมรับเทคโนโลยีวา่ เป็ นปั จจัยสาคัญในการใช้งานและอยูร่ ่ วมกับเทคโนโลยีจากการที่ได้ใช้เทคโนโลยี
ทาให้เกิดประสบการณ์ความรู ้ทกั ษะและความต้องการใช้งานเทคโนโลยี

สาระสาคัญของงานวิจัย
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ E-book เป็ นหนังสื อหรื อเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ผูอ้ ่านสามารถอ่าน
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องอ่านหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book reader)

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เกวริ น ทร์ ละเอี ย ดดี นั น ท์ (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การยอมรั บ เทคโนโลยี แ ละพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค
ออนไลน์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ หนัง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20 – 29 ปี มีการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี มี
อาชี พเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่ ากว่า 15,000 บาท ใช้เวลาในการอ่านหนัง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ยวันละ 1 – 3 ชัว่ โมง ส่ วนใหญ่เคยตัดสิ นใจซื้ อ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์เนื้อหาประเภท
หนังสื อนวนิยาย และเคยตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ผา่ น Mebmarket.com สื่ อออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ คือ Dek-d.com โดยราคาเฉลี่ยของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่เลือกซื้ อใน
แต่ละครั้งราคา 100 – 300 บาท สถานที่ที่ ผูบ้ ริ โภคใช้งานหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คือ บ้าน และผล
การทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า การยอมรั บเทคโนโลยี ด้านการนามาใช้งานจริ งส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ของ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา คื อ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ออนไลน์ ด้านทัศนคติที่มี ต่อสื่ อออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคออนไลน์ ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ ด้านการรับรู ้ทางออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยี
ด้านความตั้งใจที่ จะใช้ตามลาดับ โดยร่ วมกันพยากรณ์การตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขต กรุ งเทพมหานคร ได้ร้อยละ 47.10 ในขณะที่การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ ด้าน
การรั บรู ้ ถึงความเสี่ ยง และด้านทัศนคติ ที่มีต่อการใช้ และพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์ ด้านอารมณ์ ทาง
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ออนไลน์ และด้า นความต่ อ เนื่ อ งไม่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ หนัง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร

กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
1.
2.
3.
4.

การรับรู้ถึงประโยชน์
ความง่ายในการใช้งาน
ทัศนคติที่มีต่อการใช้
การนามาใช้งานจริ ง

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจซื้อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รับรู้ขอ้ มูลจากที่ใด
เลือกซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์
ประเภทใด
แหล่งที่ซ้ือหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
เลือกซื้ อเมื่อใด
เลือกซื้ อเพื่ออะไร
จานวนเล่มที่อ่านต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายที่ซ้ื อต่อเดือน

สมมุติฐานการวิจัย
1. ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ หนัง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( E-book) ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. ปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book)
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย ในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ั ย ในเชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research)โดยการใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา
เรื่ อง หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างและการสุ่ มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ซึ่ ง มี จานวน 1220 คน (อ้า งอิ ง จาก http://10.1.11.13/registrar/home.asp) ทั้ง เพศชายและหญิ ง ที่ มี
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ประสบการณ์ในการซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยทาการสารวจเป็ นระยะเวลา 1 เดือน เริ่ มตั้งแต่
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
การกาหนดกลุ่ มตัวอย่า ง ใช้สูตรคานวณ ใช้ค่าความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และยอมให้เกิ ดค่ า ความ
คลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน301 คน
การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้บรรยายคุณลักษณะของกลุ่มประชากรที่
ศึกษา โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประกอบด้วย
1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับการยอมรับเทคโนโลยี
1.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์(E-book)
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบสมมุติฐานดังนี้
2.1 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามกับการตัดสิ นใจซื้ อ
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์(E-book) โดยใช้สถิติทดสอบ ไคสแควส์ (Chi-Square)
2.2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการยอมรับเทคโนโลยีกบั การตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์(E-book) โดยใช้สถิติทดสอบ ไคสแควส์ (Chi-Square)

สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้ นเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 155 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุ 31 - 40
ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาโท เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้ านการยอมรับเทคโนโลยี
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีการยอมรับเทคโนโลยีในระดับ ยอมรับ(ค่าเฉลี่ ย 3.41 – 4.20 =ระดับที่มี
การยอมรับ) ระดับยอมรับอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 = ระดับที่มีการยอมรับอย่างยิง่ )
แต่ในด้านการนามาใช้งานจริ ง ในหัวข้อ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ให้ความรู ้สึกเสมือนท่าน
อ่านหนังสื อเล่ม อยูใ่ นระดับการยอมรับ เฉยๆ(ค่าเฉลี่ย 3.27)
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้ านการตัดสิ นใจซื้อ
จากการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จาก
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 79.4 เลือกซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประเภทบันเทิง/แฟชัน่ ร้อยละ 29.7 เลือก
ซื้ อที่ ebooks.in.th ร้อยละ 25.8 โดยตัดสิ นใจซื้ อเมื่ อเกิ ดความสนใจในเนื้ อหาของ E-book เล่มนั้น ร้ อยละ
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77.4 มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการซื้ อ เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ค วามรู ้ ใ นเรื่ องที่ ส นใจ ร้ อ ยละ 46.5 มี ก ารซื้ อ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จานวน 1-3 เล่มต่อเดือน ร้อยละ 66.5และมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อต่อเดือน ไม่เกิน 500
บาท ร้อยละ 41.3
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (Ebook) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สรุ ปได้ดงั นี้
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) คือ
1. ด้า นการเลื อกซื้ อหนัง สื ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) เมื่ อใด ของนัก ศึ ก ษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05
2. ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05
3. ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) ต่ อ เดื อ น ของนัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) คือ
1. ด้านแหล่ งในการเลื อกซื้ อหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-book) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01
2. ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01
3. ด้ า นจ านวนในการซื้ อหนั ง สื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) ต่ อ เดื อ น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01
4. ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) ต่ อ เดื อ น ของนัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ดา้ นระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (Ebook) คือ
1. ด้านประเภทในการเลื อกซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book)ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05
2. ด้ า นจ านวนในการซื้ อหนั ง สื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( E-book) ต่ อ เดื อ น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ดา้ นอาชีพมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) คือ
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1. ด้านประเภทในการเลื อกซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01
2. ด้านแหล่งในการเลื อกซื้ อหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-book) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01
3. ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01
4. ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) ต่ อ เดื อ น ของนัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ดา้ นรายได้มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book)
คือ
1. ด้านแหล่ งในการเลื อกซื้ อหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-book) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05
2. ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05
3. ด้ า นจ านวนในการซื้ อหนั ง สื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) ต่ อ เดื อ น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01
สมมุติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-book) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปั จจัยด้านการรั บรู ้ ถึงประโยชน์มีผลต่อการรั บรู ้ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book)
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย มี ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ ระดั บ 0.01
ปั จจัยด้านความง่ายต่อการใช้งานมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ด้าน
จานวนในการซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ต่อเดือน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05
ปั จจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้มีผลต่ อแหล่ งในการเลื อกซื้ อหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-book)
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01
ปั จจัย ด้า นทัศ นคติ ที่ มี ต่ อการใช้มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ หนัง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) ด้าน
วัตถุ ประสงค์ในการซื้ อหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-book) ของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01
ปั จจัย ด้า นทัศ นคติ ที่ มี ต่ อการใช้ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ หนัง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( E-book) ด้า น
จานวนในการซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ต่อเดือน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01

9

ปั จจัยด้านการนามาใช้งานจริ งมีผลต่อประเภทในการเลือกซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01
ปั จจัยด้านการนามาใช้งานจริ งมีผลต่อแหล่งในการเลื อกซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01
ปั จจัยด้านการนามาใช้งานจริ งมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ด้านจานวน
ในการซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ต่อเดือน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01
ปั จ จัย ด้า นการน ามาใช้ง านจริ ง มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ หนัง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) ด้า น
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ต่อเดือน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01

การอภิปรายผล
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สอดคล้อง
กับบทความของ ผกามาศ มณี รัตน์ (2556 อ้างถึงในชญาภา ประเสริ ฐสุ ข,2558,หน้า 148)ที่ว่าผูซ้ ้ื อมี ความ
แตกต่างในเรื่ อง เพศ อายุ รายได้ สถานภาพครอบครัว และอาชี พ โดยความแตกต่างในปั จจัยเหล่านี้ ทาให้
เกิดพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกันออกไป
ปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-book)
ของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่าปั จจัยด้านการนามาใช้งานจริ งมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย มากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ เกวริ นทร์ ละเอียดดีนนั ท์ (2557) ที่มีผลการทดสอบสมมุติฐานว่า ปั จจัยด้าน
การยอมรั บ เทคโนโลยี ด้า นการนามาใช้ง านจริ ง ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อหนัง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุด
การตัดสิ นใจซื้ อ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ รับรู ้ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-book)
จากอินเตอร์ เน็ต ร้อยละ 79.4 เลือกซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ประเภทบันเทิง/แฟชัน่ ร้อยละ 29.7
เลือกซื้ อที่ ebooks.in.th ร้อยละ 25.8 โดยตัดสิ นใจซื้ อเมื่อเกิดความสนใจในเนื้ อหาของ E-book เล่มนั้น ร้อย
ละ 77.4 มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการซื้ อ เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งที่ ส นใจ ร้ อ ยละ 46.5 มี ก ารซื้ อ หนัง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จานวน 1-3 เล่มต่อเดือน ร้อยละ 66.5และมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อต่อเดือน ไม่เกิน 500
บาท ร้อยละ 41.3 สอดคล้องกับ เกวริ นทร์ ละเอียดดีนนั ท์ (2557) ที่พบว่าส่ วนใหญ่เคยตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อ
นวนิยายซึ่งเป็ นประเภทของบันเทิง/แฟชัน่

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้

10

จากผลการวิจยั ข้างต้นสามารถสรุ ปแนวทางในการนาผลวิจยั ไปประกอบในการใช้ดงั นี้
1. จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการนามาใช้งานจริ ง มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อหนัง สื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-book) ดัง นั้นผูป้ ระกอบการควรพัฒนาให้มี
ความหลากหลายและโดดเด่นในเรื่ องของ การทาให้ผูใ้ ช้มีความรู ้ สึกถึงความสะดวก
รวดเร็ วในการปรับเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล
2. จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี เรื่ องการที่หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ให้
ความรู ้ สึ กเสมื อ นอ่ า นหนั ง สื อเล่ ม มี ร ะดั บ การยอมรั บ ในระดั บ เฉยๆ ดั ง นั้ น
ผูป้ ระกอบการจึงควรพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book)ให้ใกล้เคียงกับการอ่าน
หนังสื อเล่ม
3. จากการวิจยั พบว่า ปั จจัย ประชาการศาสตร์ ด้า นระดับ การศึ ก ษามี ผ ลต่ อการเลื อ ก
ประเภทของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ( E-book) ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยสามารถนามา
ปรั บ ใช้ใ นการท าหนัง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) ให้ ต รงกับ ระดับ การศึ ก ษาของ
นักศึกษาได้

ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิ จ ั ย ครั้ งต่ อ ไปควรมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ในส่ วนของผู ้ที่ ไ ม่ เ คยซื้ อหนั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) เพื่ อ เป็ นการศึ ก ษาถึ ง สาเหตุ ข องการไม่ ซ้ื อหนั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) เพื่ อ เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
2. ควรศึกษาถึ งปั ญหาของการใช้หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) เพื่อเป็ นแนวทางใน
การปรับปรุ งและพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ต่อไป
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