
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนังสือ
ผา่นช่องทางการจ าหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทรท์องช่วย 
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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ

หนังสอืผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนังสอืออนไลน์ของร้านหนังสอือินทร์ทองช่วย มวีตัถุประสงค ์     
(1) เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซือ้หนงัสอืซ ้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้นหนังสอื
อนิทรท์องช่วยตามตวัแปรปจัจยัส่วนบุคคล (2) เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 
(6 P's) ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อหนังสอืซ ้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนังสอืออนไลน์ของรา้น
หนังสอือนิทรท์องช่วย น าขอ้มลูไปใชเ้พื่อประกอบการตดัสนิใจ ในการวางแผนพฒันากลยุทธท์าง
การตลาดและพฒันาผลติภณัฑต์ลอดจนการใหบ้รกิารทีต่รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด 
เพื่อทีจ่ะสามารถเพิม่ยอดขายทางการตลาดและแขง่ขนักบัคู่แขง่ในตลาดได ้โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การศึกษา คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อหนังสือผ่านเพจคู่มือเตรียมสอบอินทร์ทองช่วยTutorได้กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 210 ราย ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มผีล
ต่อการตดัสนิใจซือ้หนังสอืผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนังสอืออนไลน์ ทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญั
มากทีสุ่ด คอื ดา้นการรกัษาความเป็นส่วนตวั รองลงมาดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้น
การใหบ้รกิารส่วนบุคคล ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคา ตามล าดบั ส าหรบัในส่วนของ
ปจัจยัส่วนบุคคล พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุต่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อซ ้าที่ต่างกนั ในขณะที่
เพศ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืนต่างกนัจะไมส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ซ ้าทีต่่างกนั 
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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ปจัจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้การสื่อสารผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ (Social Media) มบีทบาทส าคญัอย่างยิง่ในทุกองคก์ร ซึง่ผูใ้ชส้ื่อสงัคมออนไลน์ไดม้ี
การสร้างเครอืข่ายสงัคม (Social Network) เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ในสงัคม (Social Relation) 
ตลอดจนความกา้วหน้าทางเทคโนโลยดีงักล่าวยงัส่งผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคโดยจากเดมินิยม
ซื้อสนิค้าที่ร้านค้าหรอืห้างสรรพสินค้า มาเป็นการซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ (สุรรีกัษ์ วงษ์ทิพย ์
,2561) เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขนัที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้รา้นหนังสอือนิทร์
ทองช่วย ต้องมกีารตื่นตวั เพื่อให้มคีวามพรอ้มที่จะต่อสู้กบัคู่แข่งขนัอยู่เสมอ เพื่อให้ธุรกจิอยู่รอด
และสามารถด าเนินกจิการต่อไปได ้ซึ่งปจัจุบนัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดม้กีารพฒันามากขึน้ 
ท าใหเ้กดิการสัง่ซื้อหนังสอืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต เช่น เวบไซต์ เพจ เฟสบุ๊ค ฯลฯ โซเชยีลมเีดยีมี
แนวโน้นทีจ่ะเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามสะดวก รวดเรว็ในการซือ้สนิคา้มากขึน้ 
 จากขอ้มูลการส ารวจของส านักงานสถติิแห่งชาติร่วมกบัส านักงานอุทยานการเรยีนรู ้(TK 
Park)  จะเห็นได้ว่า คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยพบว่าสถิติการอ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส์สูงขึน้ตตีื่นมาตดิๆ ซึ่งมสีดัส่วนการอ่านใกล้เคยีงกบัหนังสอืรปูเล่มอย่างมากสะทอ้น
ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการอ่านคนไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุค
เทคโนโลยี โลกดิจิทัลที่ก้าวหน้า และมีทางเลือกสื่อมากมายทัง้สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ อีบุ๊ค 
แอพพลเิคชัน่ ซดี ีและอื่นๆ  

ด้วยเหตุน้ี ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจท าการศึกษาวจิยัเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อหนังสอืผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนังสอืออนไลน์ของรา้นหนังสอื
อนิทร์ทองช่วย เนื่องจากยอดขายของร้านหนังสอือนิทร์ทองช่วย ในช่วงที่ผ่านมามอีตัราเพิม่ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สามารถด าเนินธุรกจิไปได้ และท าให้ธุรกจิประสบความส าเรจ็  ดงันัน้ในการท าวจิยั
ครัง้น้ี ผู้วจิยัจงึได้ศึกษาถึงปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์(6 P's) มทีี่มผีลต่อการซื้อ
หนังสอืซ ้าของผู้บรโิภค เพื่อน าขอ้มูลจากการวจิยัมาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และเป็น
แนวทางในการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์ที่ให้บริการ เพื่อ ให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด 
 

 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1.เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซือ้หนงัสอืซ ้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้น
หนงัสอือนิทรท์องช่วยตามตวัแปรปจัจยัส่วนบุคคล 
 2.เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
หนงัสอืซ ้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้นหนงัสอือนิทรท์องช่วย 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1.การตดัสนิใจซือ้หนงัสอืซ ้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้นหนังสอือนิทร์
ทองช่วย แตกต่างกนัตามตวัแปรปจัจยัส่วนบุคคล 
 2.ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้หนงัสอืซ ้าผ่าน
ช่องทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้นหนงัสอือนิทรท์องช่วย 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การคน้ควา้อสิระครัง้นี้มุง่ศกึษาวจิยัเรือ่ง “ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้หนงัสอืซ ้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนังสอืออนไลน์ของรา้นหนงัสอือนิทรท์องช่วย” 
มกีรอบแนวคดิในการวจิยัดงันี้ 

ตวัแปรต้น 
1.ดา้นประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หนงัสอืผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนังสอืออนไลน์ของ

รา้นหนงัสอือนิทรท์องช่วย 
2.ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา 

(Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) การรกัษาความ
เป็นส่วนตวั (Privacy) และการใหบ้รกิารส่วนบุคคล (Personalization) (วเิชยีร วงศณ์ชิชากุล และ
คณะ 2550 , หน้า 13-16) 

ตวัแปรตาม 
การตดัสนิใจซื้อหนังสอืซ ้า หมายถึง กิจกรรมทัง้หมดของผู้บรโิภคที่เกี่ยวข้องกบัการซื้อ

สนิค้าและบรกิารรวมไปถงึการตดัสนิใจซื้อด้วยอารมณ์และกลบัมาซื้อซ ้าจนท าให้ลูกค้าเกดิความ
จงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

 



ขอบเขตด้านกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  คือ ประชากรประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน) เป็นตวัแทนประชากรที่เคยซื้อหนังสอืผ่านเพจคู่มอื
เตรียมสอบอินทร์ทองช่วยTutorได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 210 ราย โดยค านวณจากสูตร              
(Taro Yamane 1978:580-581) มวีธิกีารเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
โดยมรีะยะเวลาในการศกึษาวจิยั ช่วงเดอืน กนัยายน 2564 ถงึ พฤศจกิายน 2564 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ            
ผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้นหนงัสอือนิทรท์องช่วย 

ตวัแปรอสิระ         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์(6 P's)   

1. ผลิตภณัฑ ์

2. ราคา  

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย  

4. การส่งเสริมทางการตลาด 

5. การรักษาความเป็นส่วนตวั 
6. การใหบ้ริการส่วนบุคคล 

การตดัสินใจซ้ือหนังสือซ า้ของ
ผูบ้ริโภคหนังสือผา่นช่อง
ทางการจ าหน่ายหนังสือ

ออนไลน์ 



วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คอื ประชากรกลุ่มที่เคยซื้อหนังสอืผ่านช่องทางการจ าหน่าย

หนังสอืออนไลน์ของรา้นหนังสอือนิทรท์องช่วย ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 210 ราย โดยค านวณจาก
สูตร (Taro Yamane 1978:580-581) โดยมรีะดบัความเชื่อมัน่ 95 % และยอมรบัความคาดเคลื่อน
ในการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 5 จงึไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวนทัง้สิน้ 210 คน 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม เรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ (6 P's) มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้หนังสอืผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนังสอืออนไลน์ของรา้น
หนังสืออินทร์ทองช่วย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจยัเชิงปริมาณ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ประกอบดว้ย (1) แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมและประสบการณ์ในการซือ้หนังสอืซ ้าผ่านช่อง
ทางการจ าหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย เป็นแบบสอบถามในลกัษณะ 
(Ordinal Scale) ตรวจสอบรายการ (Check List) (2) ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 
P's) โดยใชว้ธิกีารหาความกวา้งและอนัตรภาคชัน้ ใช้มาตราวดัแบบลเิคริท์สเกล (Likert Scale) 
แบ่งลกัษณะของการประเมนิออกเป็น 5 ระดบั จากมากไปน้อย (3) แบบสอบถามเกี่ยวกบัการ
ประเมนิระดบัการตดัสนิใจซื้อหนังสอืซ ้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนังสอืออนไลน์ของรา้นหนังสอื
อนิทรท์องช่วย โดยใชว้ธิกีารหาความกวา้งและอนัตรภาคชัน้ ใชม้าตราวดัแบบลเิคริท์สเกล (Likert 
Scale) แบ่งลกัษณะของการประเมนิออกเป็น 5 ระดบั จากมากไปน้อย (4) ขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามในลกัษณะ (Ordinal Scale) และ (Nominal Scale) 
ตรวจสอบรายการ (Check List) 

จากนัน้น าแบบสอบถามท าการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามด้วยการทดสอบความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ดงันี้ (1) ท า Pre-Test กบักลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้รกิารรา้นหนังสอือนิทรท์องช่วย 
จ านวน 5 ชุด (2) น าแบบสอบถามที่ได้ปรบัปรุงแก้ไขเรยีบรอ้ยแล้วไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง
ผู้ใช้บรกิารรา้นหนังสอือินทรท์องช่วย (Pilot Test)จ านวน 21 ราย หรอืคดิเป็น 10%เพื่อหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติทิดสอบค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ 
2 ดา้น คอื ดา้นปจัจยัส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) มผีลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้หนังสอืผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนังสอืออนไลน์ของรา้นหนังสอือนิทรท์องช่วย โดยทีค่่าความ
เทีย่งทีย่อมรบักนัจะมคี่าไม่ต ่ากว่า 0.7 

 
 



 

ผลการวิจยั 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 การตดัสนิใจซือ้หนงัสอืซ ้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์
ของรา้นหนงัสอือนิทรท์องช่วย แตกต่างกนัตามตวัแปรปจัจยัส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 1 ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความแตกต่างของการตดัสนิใจซือ้หนังสอืซ ้าผ่านช่องทางการ
จ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้นหนงัสอือนิทรท์องช่วย ตามตวัแปรเพศ (Independent Sample T 
Test) 

การตดัสินใจซ้ือหนังสือซ า้ เพศ สถิติทดสอบ 
ชาย (n=34) หญิง(n=176) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 4.823 4.846 p = 0.606 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.386 0.391 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตาราง 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นปจัจยัส่วนบุคคลมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้หนังสอืซ ้า
ผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้นหนังสอือนิทรท์องช่วย ของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
210 คน โดยดา้นเพศใชก้ารวเิคราะห(์Independent Sample T Test) พบว่า เพศทีต่่างกนั ไมส่่งผล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ซ ้าทีต่่างกนั 

ตารางท่ี 2 ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างอายกุบัการตดัสนิใจซือ้หนังสอืซ ้าผ่านช่อง
ทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้นหนงัสอือนิทรท์องช่วย (One-Way ANOVA) 
การตดัสินใจซ้ือหนังสือซ า้ อายุ สถติทิดสอบ 

อาย ุ21-30 ปี 
(n=71) 

อาย ุ31-40 ปี 
(n=127) 

อาย ุ41-50ปี 
(n=12) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 4.746 4.897 4.833 p = 0.032* 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
0.499 0.304 0.389 

*ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 



จากตาราง 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นอายใุชก้ารวเิคราะห ์(One-Way ANOVA) พบว่า
อายทุีต่่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ซ ้าทีต่่างกนั 

ตารางท่ี 3 ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษา กบัการตดัสนิใจซือ้หนงัสอืซ ้า
ผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้นหนังสอือนิทรท์องช่วย (One-Way ANOVA) 
การตดัสินใจซ้ือหนังสือ

ซ า้ 
ระดบัการศึกษา สถิติทดสอบ 

อนุปริญญา/
ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้สงู

(n=10) 

ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

(n=167) 

สงูกว่า
ปริญญาตรี

(n=33) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 4.900 4.838 4.848 p.= 0.886 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
0.316 0.385 0.441 

*ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากตาราง 3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นระดบัการศกึษา ใชก้ารวเิคราะห ์(One-Way 
ANOVA) พบว่า ระดบัการศกึษาทีต่่างกนั ไมส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ซ ้าทีต่่างกนั 

ตารางท่ี 4 ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัการตดัสนิใจซือ้หนังสอืซ ้าผ่านช่อง
ทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้นหนงัสอือนิทรท์องช่วย (One-Way ANOVA) 
การตดัสินใจซ้ือ

หนังสือซ า้ 
อาชีพ สถิติ

ทดสอบ A B C D E F G 
ค่าเฉล่ีย (Mean) 5.000 4.891 4.600 4.857 4.500 4.875 4.687 p = 0.057 
ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

0.000 0.311 0.507 0.401 0.707 0.353 0.602 

*ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

หมายเหตุ :  A= นกัเรยีน/นกัศกึษา 
B=ขา้ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ       
C=พนกังานบรษิทัเอกชน 
D=ลกูจา้งประจ า/ลกูจา้งชัว่คราว/ลกูจา้งเหมาบรกิาร        



E=รบัจา้งทัว่ไป       
F=ธุรกจิส่วนตวั  
G=อื่น ๆ 

จากตาราง 4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นอาชพี ใชก้ารวเิคราะห ์(One-Way ANOVA) พบว่า 
อาชพีทีต่่างกนั ไมส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ซ ้าทีต่่างกนั 

ตารางท่ี 5 ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างรายไดต่้อเดอืนกบัการตดัสนิใจซือ้หนงัสอืซ ้า
ผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้นหนังสอือนิทรท์องช่วย (One-Way ANOVA) 
การตดัสินใจ
ซ้ือหนังสือซ า้ 

รายได้ต่อเดือน สถิติ
ทดสอบ A B C D E 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

4.833 4.851 4.816 4.900 4.800 p = 0.967 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

0.383 0.398 0.391 0.316 0.447 

*ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
หมายเหตุ :  A = น้อยกว่า 10,000 บาท   

B = 10,001– 20,000 บาท 
C = 20,001 – 30,000 บาท   
D = 30,001 – 40,000 บาท 
E = มากกว่า 40,001 บาท 

จากตาราง 5 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นรายไดต่้อเดอืนใชก้ารวเิคราะห ์(One-Way 
ANOVA) พบว่า รายไดต่้อเดอืนทีต่่างกนั ไมส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ซ ้าทีต่่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
หนงัสอืซ ้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้นหนงัสอือนิทรท์องช่วย 

การวเิคราะหป์จัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
หนงัสอืซ ้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้นหนงัสอือนิทรท์องช่วย สถติทิีใ่ช ้คอื 
สมการถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Linear Regression) 



Y = 1.746+0.192+0.226 
Y = 2.164 

ตารางท่ี 6 ค่าสถติสิมการถดถอยเชงิพหุคณูของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์(6 P's)          
ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้หนงัสอืซ ้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้นหนงัสอื           
อนิทรท์องช่วย (Multiple Linear Regression) 

Regression 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) 1.746 0.362  4.826 0.000 
ดา้นผลติภณัฑ ์ 0.192 0.074 0.188 2.593 0.010* 
ดา้นราคา 0.100 0.055 0.135 1.812 0.071 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.064 0.063 0.071 1.019 0.309 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด -0.017 0.057 -0.020 -0.303 0.762 

ดา้นการรกัษาความเป็นส่วนตวั 0.092 0.080 0.085 1.141 0.255 
ดา้นการใหบ้รกิารส่วนบุคคล 0.226 0.53 0.314 4.247 0.000* 

*ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
จากตาราง 6 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์(6 P's)ทีม่ี

ผลต่อการซื้อหนังสอืซ ้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนังสอืออนไลน์ของร้านหนังสอือินทรท์องช่วย  
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 210 คน โดยใชก้ารวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression)
โดยพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์(6 P's)ที่มผีลต่อการซื้อหนังสือซ ้าผ่านช่อง
ทางการจ าหน่ายหนังสอืออนไลน์ของรา้นหนังสอือนิทรท์องช่วย มทีัง้หมด 2 ปจัจยั โดยเรยีงล าดบั
จากค่าสมัประสทิธิข์องสมการถดถอย (Beta Coefficients) จากค่ามากไปค่าน้อย คอื ปจัจยัการ
ใหบ้รกิารส่วนบุคคล รองลงมา คอื ปจัจยัผลติภณัฑ ์ตามล าดบั  

 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 7 การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้ Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std.Error of 
the Estimate 

1 .609a .371 .352 .314 
 

จากตารางที่ 7 พบว่าค่าประสิทธิภาพในการท านาย  (R Square) สูงสุด คือ 0.371
หมายความว่า ตวัแปรอสิระทัง้ 6 ตวั สามารถอธบิายการตดัสนิใจซือ้หนังสอืซ ้าผ่านช่องทางการ
จ าหน่ายหนังสอืออนไลน์ของรา้นหนังสอือนิทรท์องช่วย(ตวัแปรตาม) ได้รอ้ยละ 37.1 ส่วนที่เหลอื
อกีรอ้ยละ 62.9เกดิจากอทิธพิลของตวัแปรอื่น ๆ 

 

อภิปรายผล 

 
 จากการทดสอบสมมตฐิานที ่1.การตดัสนิใจซือ้หนงัสอืซ ้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนงัสอื
ออนไลน์ของรา้นหนงัสอือนิทรท์องช่วย แตกต่างกนัตามตวัแปรปจัจยัส่วนบุคคล พบว่าผูบ้รโิภคทีม่ ี
อายตุ่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ซ ้าทีต่่างกนั ในขณะทีเ่พศ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
ต่อเดอืนต่างกนัจะไมส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ซ ้าทีต่่างกนั 

 จากการทดสอบสมมตฐิานที่ 2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้หนงัสอืซ ้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนังสอืออนไลน์ของรา้นหนงัสอือนิทรท์องช่วย 
พบว่าปจัจยัทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด คอื ดา้นการรกัษาความเป็นส่วนตวั รองลงมาดา้น
ผลติภณัฑ ์ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นการใหบ้รกิารส่วนบุคคล ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นราคา ตามล าดบั  

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ

หนังสือผ่านช่องทางการจ าหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย  ผู้วิจยัมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี้ 

1.ผู้ประกอบการธุรกจิจ าหน่ายหนังสอืควรมกีารปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกลุ่มต่าง ๆในปจัจบุนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่าง
กนั เป็นการเพิม่ยอดขายทางธุรกจิและเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทุกกลุ่ม 

2.ผูป้ระกอบการธุรกจิจ าหน่ายหนงัสอืควรผลติหนงัสอืทีม่คีุณภาพ มคีวามทนัสมยั สวยงาม
และเขา้ใจงา่ยตอบโจทยบ์รโิภคใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 
1.ควรศึกษาวจิยัถึงปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืซ ้าของผู้บรโิภคตามร้านค้า

ต่างๆ เพื่อเปรยีบเทยีบหาความแตกต่างของแต่ละดา้น 
2.ควรศกึษางานด้านการบรกิาร เพื่อท าการเปรยีบเทยีบการบรกิารของร้านหนังสอื ตาม

รา้นคา้ต่าง ๆ 
3.ในการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป ผู้ประกอบการธุรกจิจ าหน่ายหนังสอืควรเปลี่ยนช่วงเวลาใน

การเกบ็ขอ้มลู ว่าผูบ้รโิภคมกี าลงัซื้อมากน้อยเพยีงใดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อใหท้ราบถงึอ านาจการ
ซือ้ 

 
เอกสารอ้างอิง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
กฤษดา หยกอุบล (2557) ศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกซือ้เครือ่งจกัรกลการเกษตรส าหรบัการ

เตรยีมดนิของเกษตรกรในเขตอ าเภอสรรพยาจงัหวดัชยันาท คน้ควา้อสิระบรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเนชัน่ 

กญัณชิาพฒั ทมิเลก็ (2559) ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิพเิศษของธนาคารออมสนิ 
สาขายตุธิรรม สารนิพนธบ์รหิารธุรกจิมหาบณัฑติ,มหาวทิยาลยัสยาม 



กรีต ิพจน์สมพงส ์ศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชแ้อป
พลเิคชนัสัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูใ้ชง้านในจงัหวดัสมุทรสาคร คน้ควา้อสิระรฐัประศาสน
ศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ดวงใจ ธรรมนิภานนท ์(2557) กลยทุธก์ารตลาดผลติภณัฑค์วามงามผ่านช่องทางการคา้แบบดจิทิลั  
คน้ควา้อสิระบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ,มหาวทิยาลยัเนชัน่ 

ปิยมาภรณ์ ช่วยชหูนู (2559) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทางสงัคม
ออนไลน์ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

รวภิา สูส้กุลสงิห ์(2564) ศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหน้าผ่านเวบ็ไซตพ์าณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
พษิณุโลก บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยันเรศวร 

ลนิิน จารเุธยีร(2559)ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้หนงัสอืของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑล บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ลมยัพร ดงเสอื (2561) พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มส้กัขององคก์าร
อุตสาหกรรมปา่ไม ้(อ.อ.ป.)ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลของผูบ้รโิภค         
คน้ควา้อสิระบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ เอกวชิาการตลาด ,มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

วรรณภรณ์ ราษฎรด ี(2560) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในประเทศไทย คน้ควา้อสิระบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

สุรรีกัษ์ วงษ์ทพิย ์(2561) เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ : กลยทุธก์ารสื่อสารตลาดออนไลน์ เพื่อดงึดดู
ผูบ้รโิภคในยคุดจิทิลั วารสารบรหิารธุรกจิเทคโนโลยมีหานคร ,มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี  
พระนคร กรงุเทพฯ 

เอกทศัน์ พาณชิรกัษาพงศ ์(2559) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการซือ้หนงัสอืผ่านช่อง
ทางการจ าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ของรา้นหนงัสอืนายอนิทร ์คน้ควา้อสิระบรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ(2561) ส ารวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561คน้เมือ่ 31 สงิหาคม 2564 

จาก http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/News/2562/N30-05-62-1.aspx 
ส านกังานอุทยานการเรยีนรู ้(2561)การส ารวจการอ่านหนงัสอืของประชากร พ.ศ. 2561. คน้เมือ่ 31 

สงิหาคม 2564 จาก https://www.thekommon.co/reading-statistic-61/ 
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