ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อหนังสือ
ผ่านช่องทางการจาหน่ ายหนังสือออนไลน์ ของร้านหนังสืออิ นทร์ทองช่วย
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เพ็ญพักตร์ อินทร์ทองช่วย1

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่องปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
หนังสือผ่านช่องทางการจาหน่ ายหนังสือออนไลน์ ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย มีวตั ถุ ประสงค์
(1) เปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้าผ่านช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสือ
อินทร์ทองช่วยตามตัวแปรปจั จัยส่วนบุคคล (2) เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
(6 P's) ที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือซ้าผ่านช่องทางการจาหน่ ายหนังสือออนไลน์ของร้าน
หนังสืออินทร์ทองช่วย นาข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการให้บริการทีต่ รงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุด
เพื่อทีจ่ ะสามารถเพิม่ ยอดขายทางการตลาดและแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การศึก ษา คือ ผู้บ ริโ ภคที่เ คยซื้อ หนัง สือ ผ่ า นเพจคู่ม ือ เตรีย มสอบอิน ทร์ท องช่ ว ยTutorได้ก ลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 210 ราย ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มีผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ หนังสือผ่านช่องทางการจาหน่ ายหนังสือออนไลน์ ทีก่ ลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ
มากทีส่ ุด คือ ด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัว รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
การให้บริการส่วนบุคคล ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านราคา ตามลาดับ สาหรับในส่วนของ
ปจั จัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคที่มอี ายุต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้าที่ต่างกัน ในขณะที่
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ซ้าทีต่ ่างกัน
คาสาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ , การตัดสินใจซือ้ หนังสือ
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปจั จุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ าอย่างต่ อเนื่อ ง ส่งผลให้การสื่อสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) มีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในทุกองค์กร ซึง่ ผูใ้ ช้ส่อื สังคมออนไลน์ได้ม ี
การสร้างเครือข่ายสังคม (Social Network) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในสังคม (Social Relation)
ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดงั กล่าวยังส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคโดยจากเดิมนิยม
ซื้อ สินค้าที่ร้านค้าหรือ ห้างสรรพสินค้า มาเป็ นการซื้อ สิ นค้าผ่านสื่อ ออนไลน์ (สุ รรี กั ษ์ วงษ์ทิพย์
,2561) เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้รา้ นหนังสืออินทร์
ทองช่วย ต้องมีการตื่นตัว เพื่อให้มคี วามพร้อมที่จะต่อสู้กบั คู่แข่งขันอยู่เสมอ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด
และสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งปจั จุบนั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มกี ารพัฒนามากขึน้
ทาให้เกิดการสังซื
่ ้อหนังสือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น เวบไซต์ เพจ เฟสบุ๊ค ฯลฯ โซเชียลมีเดียมี
แนวโน้นทีจ่ ะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผบู้ ริโภคมีความสะดวก รวดเร็วในการซือ้ สินค้ามากขึน้
จากข้อมูลการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK
Park)
จะเห็น ได้ว่ า คนไทยอ่ า นหนัง สือ เพิ่มขึ้น จากปี ท่ีผ่ า นมา โดยพบว่า สถิติก ารอ่ า น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์สูงขึน้ ตีต่นื มาติดๆ ซึ่งมีสดั ส่วนการอ่านใกล้เคียงกับหนังสือรูปเล่มอย่างมากสะท้อน
ให้เ ห็น ถึง ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการอ่ า นคนไทยในบริบทที่เ ปลี่ย นแปลงไปตามยุค
เทคโนโลยี โลกดิจ ิท ัล ที่ก้ า วหน้ า และมีท างเลือ กสื่อ มากมายทัง้ สื่อ ออนไลน์ เว็บ ไซต์ อีบุ๊ ค
แอพพลิเคชัน่ ซีดี และอื่นๆ
ด้ว ยเหตุ น้ี ผู้วจิ ยั จึงมีค วามสนใจทาการศึก ษาวิจยั เรื่อ งปจั จัยส่ ว นประสมทางการตลาด
ออนไลน์มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางการจาหน่ ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสือ
อินทร์ทองช่วย เนื่องจากยอดขายของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย ในช่วงที่ผ่านมามีอตั ราเพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สามารถดาเนินธุรกิจไปได้ และทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ ดังนัน้ ในการทาวิจยั
ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงได้ศึกษาถึงปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มีท่มี ผี ลต่อการซื้อ
หนังสือซ้าของผู้บริโภค เพื่อนาข้อมูลจากการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ และเป็ น
แนวทางในการพัฒนาช่อ งทางการจัดจาหน่ ายออนไลน์ ท่ใี ห้บริการ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุด

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.เปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้าผ่านช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้าน
หนังสืออินทร์ทองช่วยตามตัวแปรปจั จัยส่วนบุคคล
2.เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้
หนังสือซ้าผ่านช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1.การตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้าผ่านช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์
ทองช่วย แตกต่างกันตามตัวแปรปจั จัยส่วนบุคคล
2.ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้าผ่าน
ช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย
ขอบเขตของการวิ จยั
การค้นคว้าอิสระครัง้ นี้มงุ่ ศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มผี ลต่อ
การตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้าผ่านช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย”
มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรต้น
1.ด้านประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื หนังสือผ่านช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของ
ร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย
2.ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) การรักษาความ
เป็นส่วนตัว (Privacy) และการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) (วิเชียร วงศ์ณชิ ชากุล และ
คณะ 2550 , หน้า 13-16)
ตัวแปรตาม
การตัดสินใจซื้อหนังสือซ้า หมายถึง กิจกรรมทัง้ หมดของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
สินค้าและบริการรวมไปถึงการตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์และกลับมาซื้อซ้าจนทาให้ลูกค้าเกิดความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า

ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ คือ ประชากรประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน) เป็ นตัวแทนประชากรที่เคยซื้อหนังสือผ่านเพจคู่มอื
เตรีย มสอบอิน ทร์ทองช่ ว ยTutorได้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งจานวน 210 ราย โดยค านวณจากสูต ร
(Taro Yamane 1978:580-581) มีวธิ กี ารเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ขอบเขตด้านระยะเวลา
โดยมีระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ช่วงเดือน กันยายน 2564 ถึง พฤศจิกายน 2564
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ หนัง สือ
ผ่านช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's)
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่งเสริ มทางการตลาด
5. การรักษาความเป็ นส่วนตัว
6. การให้บริ การส่วนบุคคล

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

การตัดสิ นใจซื้อหนังสือซา้ ของ
ผูบ้ ริโภคหนังสือผ่านช่อง
ทางการจาหน่ ายหนังสือ
ออนไลน์

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรกลุ่มที่เคยซื้อหนังสือผ่านช่องทางการจาหน่ าย
หนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 210 ราย โดยคานวณจาก
สูตร (Taro Yamane 1978:580-581) โดยมีระดับความเชื่อมัน่ 95 % และยอมรับความคาดเคลื่อน
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 จึงได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นจานวนทัง้ สิน้ 210 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เรื่องปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ (6 P's) มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ หนังสือผ่านช่องทางการจาหน่ ายหนังสือออนไลน์ของร้าน
หนัง สือ อิน ทร์ท องช่ ว ย ซึ่ง เป็ น เครื่อ งมือ ในการวิจ ยั เชิง ปริม าณ โดยแบ่ ง ออกเป็ น 4 ส่ ว น
ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสบการณ์ในการซือ้ หนังสือซ้าผ่านช่อง
ทางการจาหน่ ายหนังสือ ออนไลน์ ของร้านหนัง สือ อินทร์ทองช่ว ย เป็ นแบบสอบถามในลักษณะ
(Ordinal Scale) ตรวจสอบรายการ (Check List) (2) ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6
P's) โดยใช้วธิ กี ารหาความกว้างและอันตรภาคชัน้ ใช้มาตราวัดแบบลิเคิรท์ สเกล (Likert Scale)
แบ่งลักษณะของการประเมิน ออกเป็ น 5 ระดับ จากมากไปน้อย (3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ประเมินระดับการตัดสินใจซื้อหนังสือซ้าผ่านช่องทางการจาหน่ ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสือ
อินทร์ทองช่วย โดยใช้วธิ กี ารหาความกว้างและอันตรภาคชัน้ ใช้มาตราวัดแบบลิเคิรท์ สเกล (Likert
Scale) แบ่งลักษณะของการประเมินออกเป็ น 5 ระดับ จากมากไปน้อย (4) ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ต อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามในลักษณะ (Ordinal Scale) และ (Nominal Scale)
ตรวจสอบรายการ (Check List)
จากนัน้ นาแบบสอบถามทาการตรวจสอบคุ ณภาพแบบสอบถามด้ว ยการทดสอบความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี้ (1) ทา Pre-Test กับกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริการร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย
จานวน 5 ชุด (2) นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย (Pilot Test)จานวน 21 ราย หรือคิดเป็ น 10%เพื่อหาค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตทิ ดสอบค่าความเชื่อมัน่ ทัง้
2 ด้าน คือ ด้านปจั จัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) มีผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ หนังสือผ่านช่องทางการจาหน่ ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย โดยทีค่ ่าความ
เทีย่ งทีย่ อมรับกันจะมีค่าไม่ต่ากว่า 0.7

ผลการวิ จยั
การทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 การตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้าผ่านช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์
ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย แตกต่างกันตามตัวแปรปจั จัยส่วนบุคคล
ตารางที่ 1 ค่าสถิตเิ ปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้าผ่านช่องทางการ
จาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย ตามตัวแปรเพศ (Independent Sample T
Test)
การตัดสิ นใจซื้อหนังสือซา้
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

เพศ
สถิ ติทดสอบ
ชาย (n=34) หญิ ง(n=176)
4.823
4.846
p = 0.606
0.386
0.391

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปจั จัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้า
ผ่านช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย ของกลุ่มตัวอย่างจานวน
210 คน โดยด้านเพศใช้การวิเคราะห์(Independent Sample T Test) พบว่า เพศทีต่ ่างกัน ไม่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ ซ้าทีต่ ่างกัน
ตารางที่ 2 ค่าสถิตเิ ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกบั การตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้าผ่านช่อง
ทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย (One-Way ANOVA)
สถิตทิ ดสอบ
การตัดสิ นใจซื้อหนังสือซา้
อายุ
อายุ 21-30 ปี อายุ 31-40 ปี อายุ 41-50ปี
(n=71)
(n=127)
(n=12)
4.746
4.897
4.833
p = 0.032*
ค่าเฉลี่ย (Mean)
0.499
0.304
0.389
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
*ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านอายุใช้การวิเคราะห์ (One-Way ANOVA) พบว่า
อายุทต่ี ่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ซ้าทีต่ ่างกัน
ตารางที่ 3 ค่าสถิตเิ ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษา กับการตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้า
ผ่านช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย (One-Way ANOVA)
การตัดสิ นใจซื้อหนังสือ
ระดับการศึกษา
สถิ ติทดสอบ
ซา้
อนุปริ ญญา/
ปริ ญญาตรี
สูงกว่า
ประกาศนี ยบัตร หรือเทียบเท่า ปริ ญญาตรี
วิ ชาชีพชัน้ สูง
(n=167)
(n=33)
(n=10)
4.900
4.838
4.848
p.= 0.886
ค่าเฉลี่ย (Mean)
0.316
0.385
0.441
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
*ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านระดับการศึกษา ใช้การวิเคราะห์ (One-Way
ANOVA) พบว่า ระดับการศึกษาทีต่ ่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ซ้าทีต่ ่างกัน
ตารางที่ 4 ค่าสถิตเิ ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้าผ่านช่อง
ทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย (One-Way ANOVA)
การตัดสิ นใจซื้อ
อาชีพ
สถิ ติ
หนังสือซา้
ทดสอบ
A
B
C
D
E
F
G
ค่าเฉลี่ย (Mean) 5.000 4.891 4.600 4.857 4.500 4.875 4.687 p = 0.057
0.000 0.311 0.507 0.401 0.707 0.353 0.602
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
*ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
หมายเหตุ :

A= นักเรียน/นักศึกษา
B=ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
C=พนักงานบริษทั เอกชน
D=ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชัวคราว/ลู
่
กจ้างเหมาบริการ

E=รับจ้างทัวไป
่
F=ธุรกิจส่วนตัว
G=อื่น ๆ
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านอาชีพ ใช้การวิเคราะห์ (One-Way ANOVA) พบว่า
อาชีพทีต่ ่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ซ้าทีต่ ่างกัน
ตารางที่ 5 ค่าสถิตเิ ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรายได้ต่อเดือนกับการตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้า
ผ่านช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย (One-Way ANOVA)
การตัดสิ นใจ
รายได้ต่อเดือน
สถิ ติ
ซื้อหนังสือซา้
ทดสอบ
A
B
C
D
E
4.833
4.851
4.816
4.900
4.800
p = 0.967
ค่าเฉลี่ย
(Mean)
0.383
0.398
0.391
0.316
0.447
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
*ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 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 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านรายได้ต่อเดือนใช้การวิเคราะห์ (One-Way
ANOVA) พบว่า รายได้ต่อเดือนทีต่ ่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ซ้าทีต่ ่างกัน
สมมติ ฐานที่ 2 ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
หนังสือซ้าผ่านช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย
การวิเคราะห์ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
หนังสือซ้าผ่านช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย สถิตทิ ใ่ี ช้ คือ
สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression)

Y = 1.746+0.192+0.226
Y = 2.164
ตารางที่ 6 ค่าสถิตสิ มการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์(6 P's)
ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้าผ่านช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสือ
อินทร์ทองช่วย (Multiple Linear Regression)
Regression
Model

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std.Error
Beta

t

Sig.

(Constant)
1.746
0.362
4.826 0.000
ด้านผลิตภัณฑ์
0.192
0.074
0.188
2.593 0.010*
ด้านราคา
0.100
0.055
0.135
1.812 0.071
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
0.064
0.063
0.071
1.019 0.309
ด้านการส่งเสริมการตลาด
-0.017
0.057
-0.020
-0.303 0.762
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว
0.092
0.080
0.085
1.141 0.255
ด้านการให้บริการส่วนบุคคล
0.226
0.53
0.314
4.247 0.000*
*ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์(6 P's)ทีม่ ี
ผลต่อการซื้อหนังสือซ้าผ่านช่องทางการจาหน่ ายหนังสือออนไลน์ ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 210 คน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
โดยพบว่า ปจั จัยส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's)ที่มผี ลต่อ การซื้อ หนังสือซ้าผ่ านช่อ ง
ทางการจาหน่ ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย มีทงั ้ หมด 2 ปจั จัย โดยเรียงลาดับ
จากค่าสัมประสิทธิ ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficients) จากค่ามากไปค่าน้ อย คือ ปจั จัยการ
ให้บริการส่วนบุคคล รองลงมา คือ ปจั จัยผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Std.Error of
Square the Estimate
1
.609a
.371
.352
.314
จากตารางที่ 7 พบว่าค่ าประสิทธิภาพในการทานาย ( R Square) สูงสุ ด คือ 0.371
หมายความว่า ตัวแปรอิสระทัง้ 6 ตัว สามารถอธิบายการตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้าผ่านช่องทางการ
จาหน่ ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย(ตัวแปรตาม) ได้รอ้ ยละ 37.1 ส่วนที่เหลือ
อีกร้อยละ 62.9เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ
อภิ ปรายผล
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1.การตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้าผ่านช่องทางการจาหน่ ายหนังสือ
ออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย แตกต่างกันตามตัวแปรปจั จัยส่วนบุคคล พบว่าผูบ้ ริโภคทีม่ ี
อายุต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ซ้าทีต่ ่างกัน ในขณะทีเ่ พศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือนต่างกันจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ซ้าทีต่ ่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ หนังสือซ้าผ่านช่องทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย
พบว่าปจั จัยทีผ่ บู้ ริโภคให้ความสาคัญมากทีส่ ุด คือ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว รองลงมาด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ
ด้านราคา ตามลาดับ

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
หนัง สือ ผ่ า นช่ อ งทางการจ าหน่ า ยหนัง สือ ออนไลน์ ข องร้า นหนัง สือ อิน ทร์ท องช่ ว ย ผู้ว ิจ ยั มี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1.ผู้ประกอบการธุรกิจจาหน่ ายหนังสือควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคกลุ่มต่าง ๆในปจั จุบนั เนื่องจากผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่าง
กัน เป็นการเพิม่ ยอดขายทางธุรกิจและเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทุกกลุ่ม
2.ผูป้ ระกอบการธุรกิจจาหน่ายหนังสือควรผลิตหนังสือทีม่ คี ุณภาพ มีความทันสมัย สวยงาม
และเข้าใจง่ายตอบโจทย์บริโภคให้ได้มากทีส่ ุด
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1.ควรศึก ษาวิจยั ถึงปจั จัยที่มผี ลต่ อพฤติก รรมการซื้อหนังสือซ้าของผู้บริโภคตามร้านค้า
ต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่างของแต่ละด้าน
2.ควรศึกษางานด้านการบริการ เพื่อทาการเปรียบเทียบการบริการของร้านหนังสือ ตาม
ร้านค้าต่าง ๆ
3.ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป ผู้ประกอบการธุรกิจจาหน่ ายหนังสือ ควรเปลี่ยนช่วงเวลาใน
การเก็บข้อมูล ว่าผูบ้ ริโภคมีกาลังซื้อมากน้อยเพียงใดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ทราบถึงอานาจการ
ซือ้
เอกสารอ้างอิ ง
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กฤษดา หยกอุบล (2557) ศึกษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกซือ้ เครือ่ งจักรกลการเกษตรสาหรับการ
เตรียมดินของเกษตรกรในเขตอาเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชัน่
กัญณิชาพัฒ ทิมเล็ก (2559) ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน
สาขายุตธิ รรม สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยสยาม

กีรติ พจน์สมพงส์ ศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอป
พลิเคชันสังซื
่ อ้ สินค้าออนไลน์ของผูใ้ ช้งานในจังหวัดสมุทรสาคร ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสน
ศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ดวงใจ ธรรมนิภานนท์ (2557) กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทางการค้าแบบดิจทิ ลั
ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ,มหาวิทยาลัยเนชัน่
ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านทางสังคม
ออนไลน์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวิภา สูส้ กุลสิงห์ (2564) ศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลินิน จารุเธียร(2559)ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ หนังสือของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลมัยพร ดงเสือ (2561) พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สกั ขององค์การ
อุตสาหกรรมปา่ ไม้ (อ.อ.ป.)ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผูบ้ ริโภค
ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกวิชาการตลาด ,มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วรรณภรณ์ ราษฎรดี (2560) ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริโภคในประเทศไทย ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุรรี กั ษ์ วงษ์ทพิ ย์ (2561) เครือข่ายสังคมออนไลน์ : กลยุทธ์การสื่อสารตลาดออนไลน์ เพื่อดึงดูด
ผูบ้ ริโภคในยุคดิจทิ ลั วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระนคร กรุงเทพฯ
เอกทัศน์ พาณิชรักษาพงศ์ (2559) ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจในการซือ้ หนังสือผ่านช่อง
ทางการจาหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสือนายอินทร์ ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (2561) สารวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561ค้นเมือ่ 31 สิงหาคม 2564
จาก http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/News/2562/N30-05-62-1.aspx
สานักงานอุทยานการเรียนรู้ (2561)การสารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2561. ค้นเมือ่ 31
สิงหาคม 2564 จาก https://www.thekommon.co/reading-statistic-61/

