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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของผูบริโภค 
ในธุรกิจรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย 

Factors Affecting Consumers’ Brand Loyalty in Thai E-Commerce Bookstore Business 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความภักดีในตราสินคาของผูบริโภคในธุรกิจรานหนังสือพาณิชย
อิ เล็กทรอนิกส  2) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของผูบริโภคในธุรกิจรานหนังสือพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 3) ความคิดเห็น  อุปสรรค และขอเสนอแนะของผูบริโภคท่ีมีตอธุรกิจรานหนังสือพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือ กลุมผูบริโภค อายุ 18 ปข้ึนไป ท่ีมีประสบการณในการซื้อ
หนังสือจากรานหนังสือพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส  ของศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อาศัยอยู ใน
กรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจกับกลุมผูบริโภค จํานวน 400 คน และการสนทนาแบบกลุมยอย 
กับกลุมผูใหขอมูลหลักจํานวน 2 กลุม การสุมตัวอยางในการวิจัยนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน และ
วิเคราะหผลโดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย การวิเคราะหถดถอยแบบงาย และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  
ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมตัวอยางมีความภักดีในตราสินคาในธุรกิจรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
รวมอยูในระดับสูง  2) เพศ การเปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน และความเชื่อใจมีอิทธิพลตอ
ความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) กลุมผูใหขอมูลหลักให
ความคิดเห็นวารานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสชวยในเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว และการขนสงลาชาเปน
อุปสรรคสําคัญของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยท่ีตองแกไขอยางเรงดวน สวนขอเสนอแนะนั้นกลุม
ผูใหขอมูลหลักตองการใหรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการจัดการ
ชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 
 
คําสําคัญ :  ความภักดีในตราสินคา  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ธุรกิจรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 

 
Abstract 

The objectives of this research were to study 1) customers’ brand loyalty in e-commerce 
bookstore business 2) factors affecting customers’ brand loyalty in e-commerce bookstore business 3) 
opinion, obstacles and suggestion given by a consumer towards e-commerce bookstore business. The 
samples of this research were 400 customers, ages 18 and above, with experiences in purchasing 
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books from Chulalongkorn University e-commerce bookstore and residing in Bangkok. The research 
used survey research and 2 focus group discussions.  Multi-stage random sampling was used to 
conduct the research. The analysis used frequency, percentage, mean, Simple Regression Analysis, 
and Multiple Regression Analysis at the 0.05 level of statistical significance. 

The study results showed that 1) the samples had high brand loyalty in the e-commerce 
bookstore 2) gender, exposure to integrated marketing communication tools, and trust all significantly 
had an influence on brand loyalty in the e-commerce bookstore 3) key informants think that  the e-
commerce bookstore was advantageous to customers in terms of convenient service; delayed product-
delivery was the great obstacle of Thai e-commerce bookstores which needed urgent improvement; 
and key informants expect the more number of e-commerce bookstore the more various communication 
channels. 
 
Keywords : brand loyalty,  e-commerce,  e-commerce bookstore business, integrated marketing communication (IMC) 
E-mail : panattapawn_p@hotmail.com 
 

คํานํา 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอันเปนผลผลิตมาจากสติปญญาและความพยายามของมนุษยทําใหสังคมโลก

ในปจจุบันอยูในสภาวะไรพรมแดน  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งนับไดวาเปนนวัตกรรมชิ้นเอกในยุคนี้ ไดนําพา
โลกเขาสูยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหการสืบคนขอมูล  การติดตอสื่อสาร เปนไป
ไดอยางรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้มนุษยยังสามารถสรางกิจกรรมผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได
อยางหลากหลาย  มนุษยไดนําเอาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในกิจกรรมทางสังคมและในแวดวงตางๆ  
ซึ่งหนึ่งในรูปแบบของการผสมผสานการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเขากับกิจกรรมทางสังคมท่ีประสบ
ความสําเร็จและไดรับความสนใจในปจจุบันอยางสูงคือ  กิจกรรมทางการประกอบธุรกิจท่ีเรียกวาระบบการคาแบบ 
“พาณิชยอิเล็กทรอนิกส”  (Electronic Commerce) หรือ E- Commerce  เปนการเปนการผสมผสานเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส   การซื้อ - ขาย  สินคาและบริการ  โดยการสงขอมูลดานการซื้อ – ขาย ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสผานทาง
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสูคนท่ัวโลกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทําใหการดําเนินการซื้อ - ขาย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและกอใหเกิดรายไดในระยะเวลาอันสั้น (ศิริ  ภูพงษวัฒนา, 2549)   

จากผลสํารวจของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ในป 2549 ท่ีแสดง
ใหเห็นวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตจากป 2546 มากถึง 71.28% ทําใหสามารถ
คาดการณไดวา  การเจริญเติบโตของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยจะพุงข้ึนสูงอยางตอเนื่อง   การสํารวจ
กลุมสินคาท่ีมีการสั่งซื้อผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2552 พบวา สินคาประเภท
หนังสือเปนสินคาท่ีมีการสั่งซื้อผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมากท่ีสุดถึงรอยละ 36.3   เปนระยะเวลาติดตอกัน
หลายป   แตธุรกิจรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยกลับมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับธุรกิจ
ประเภทอื่นๆ ดวยเหตุนี้เองผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความภักดีในตราสินคาของผูบริโภคในธุรกิจประเภท
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยศึกษาธุรกิจประเภทหนังสือซึ่งเปนสินคาท่ีมีการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตมากท่ีสุดโดยเลือก
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ทําการศึกษารานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนรานหนังสือพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสแหงแรกในประเทศไทย มีจํานวนผูใชบริการมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง รวมถึงมีชองทางการสื่อสาร
การตลาดท่ีหลากหลาย ท้ังนี้เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวางแผนการดําเนินงาน
ทางดานการสงเสริมปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของผูบริโภคในการประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนเปนประโยชนตอผูสนใจศึกษาท่ัวไป 

 
สมมติฐาน 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสามารถตั้งสมมติฐานในการทําวิจัยไดดังนี้ 1) ลักษณะทางประชากร มีอิทธิพลตอความ
ภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  2) การเปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน มีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3) ความเชื่อใจมีอิทธิพลตอ
ความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  4) คุณภาพการบริการมีอิทธิพลตอความภักดีในตรา
สินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   5) การประเมินเนื้อหาและการออกแบบเว็บไซต มีอิทธิพลตอความ
ภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 6) ลักษณะทางประชากร    การเปดรับเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน  ความเชื่อใจ คุณภาพการบริการ การประเมินเนื้อหาและการออกแบบเว็บไซต มีอิทธิพล
ตอความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถนํามาสรุปตามกรอบแนวคิดไดดังนี ้
 
  ตัวแปรอิสระ       

 
  
 
            ตัวแปรตาม 
          
 
 
 
 
 

 
 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 

(Multi-Stage Sampling) จากการแบงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครตามการใชประโยชน โดยท่ีผูวิจัยเลือก
ศึกษาเฉพาะในเขตท่ีเปนพื้นท่ีพาณิชยกรรม เนื่องจากเปนยานธุรกิจ แหลงชุมชน สํานักงานตางๆ และสอดคลองกับ

ลักษณะทางประชากร ดังนี ้
เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับ
การศึกษา, อาชีพ, รายไดตอเดือน 

การเปดรับเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน 

ความเชื่อใจ 

คุณภาพการบริการ 

การประเมินเนื้อหาและการ
ออกแบบเว็บไซต 

 
ความภักดีในตราสินคาของผูบริโภค 
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ลักษณะของกลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  โดยในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลคือ การเก็บแบบสอบถาม ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือ กลุมผูบริโภคท้ังเพศชายและเพศหญิง 
อายุ 18 ปข้ึนไป จํานวน 400 คน ท่ีมีประสบการณในการซื้อหนังสือจากรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของศูนย
หนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางเปน
ผูกรอกแบบสอบถามดวยตัวเอง  ในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ การ
สนทนาแบบกลุมยอย จํานวน 2 กลุม แบงออกเปน กลุมนิสิต/นักศึกษา และ กลุมประชาชนท่ัวไป (กลุมละ 6-8 คน)  
ผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณท่ีสมัครใจ ซึ่งผูวิจัยเปนผูดําเนินการสนทนา
แบบกลุมยอยดวยตนเอง การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ  แบงออกเปน  1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ใช
การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อนํามาอธิบายขอมูลโดยใชมาตราวัดแบบมาตร
ประเมินคา 5 คะแนน (1 = นอยท่ีสุด, 5 = มากท่ีสุด)  2) การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ผูวิจัยใชการวิเคราะหถดถอย
แบบงาย และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ในสวนลักษณะทางประชากร ผูวิจัยได
ทําการปรับตัวแปรอิสระท่ีมีการวัดต่ํากวาระดับจัดชวง (Interval Scale) ใหเปนตัวแปรหุน (Dummy) ไดแก เพศ 
(หญิง 1 ,ชาย 0) , สถานภาพสมรส (โสด = 1 , อื่นๆ = 0) , ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี = 1 , อื่นๆ 0) อาชีพ 
(นักเรียน/นักศึกษา = 1 , อื่นๆ = 0)  เนื่องจากตัวแปรหุนเหลานี้เปนกลุมเปาหมายหลักท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาจาก
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในอดีต  การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูล
เชิงพรรณนาในสวนของการสนทนาแบบกลุมยอย โดยการสรุปบทสนทนาของกลุมผูใหขอมูลหลัก  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้   
สวนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุมตัวอยาง  400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 66)  มอีายุ 
อยูในชวง 21 - 25 ป (รอยละ 41.25)  มีสถานภาพโสด (รอยละ 81) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 74.30)  
ประกอบอาชีพ นิสิต/นักศึกษา (รอยละ 60.25)  และสวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูในชวงต่ํากวา 10,000 (รอยละ 
55)  สวนระดับความภักดีในตราสินคาของผูบริโภคในธุรกิจรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูใน
ระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.54)  ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานดังนี ้1)ลักษณะทางประชากร (เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน) พบวาเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่น ๆ ให
คงที่แลว มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวที่มีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ไดแก เพศ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .128 (β = .128) กลาวคือ 
เพศ มีอิทธิพลในเชิงบวกกับความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นั่นหมายความวา 
ผูบริโภคที่เปนเพศหญิงจะมีความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากกวาเพศชาย  2)การ
เปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเปนตัวแปรอิสระที่มีอทิธิพลตอความภักดีในตราสินคาของราน
หนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .288 
(β = .288) กลาวคือ การเปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมีอิทธิพลในเชิงบวกกับความภักดีใน
ตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นั่นหมายความวา ผูบริโภคที่มีการเปดรับเครื่องมือการสื่อสาร
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การตลาดแบบผสมผสานที่มากกวาจะมีความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระดับสูงกวา 
ผูบริโภคที่มีการเปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่นอยกวา 3)ความเชื่อใจเปนตัวแปรอิสระที่มี
อิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .327 (β = .327) กลาวคือ ความเชื่อใจมีอิทธิพลในเชิงบวกกับความภักดีใน
ตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นั่นหมายความวา ผูบริโภคที่มีความเชื่อใจมากกวาจะมีความภักดี
ในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระดับสูงกวาผูบริโภคที่มีความเชื่อใจนอยกวา 4)คุณภาพการ
บริการเปนตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .267 (β = .267) กลาวคือ คุณภาพการบริการมี
อิทธิพลในเชิงบวกกับความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นั่นหมายความวา ผูบริโภคที่
รับรูคุณภาพการบริการในระดับที่สูงกวาจะมีความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากกวา
ผูบริโภคที่รับรูคุณภาพการบริการในระดับที่ต่ํากวา 5)การประเมินเนื้อหาและการออกแบบเว็บไซตเปนตัวแปรอิสระ
ที่มีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .207 (β = .207) กลาวคือ การประเมินเนื้อหาและการออกแบบเว็บไซตมี
อิทธิพลในเชิงบวกกับความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นั่นหมายความวา ผูบริโภคที่
ชื่นชอบในเนื้อหาและการออกแบบเว็บไซตมากกวาจะมีความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสระดับสูงกวาผูบริโภคที่ชื่นชอบในเนื้อหาและการออกแบบเว็บไซตนอยกวา และ 6)ดังตารางที่ 1 เมื่อ
ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่น ๆ ใหคงที่แลว มีตัวแปรอิสระเพียง 3 ตัวที่มีอิทธิพลตอความภักดีในตรา
สินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก เพศ การเปดรับเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน และความเชื่อใจ โดยเพศมีคาอิทธิพลของความสัมพันธอยูที่ระดับ .147 (β =  
.147)  ขณะที่การเปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (β =  .217)  และความเชื่อใจ มีคาอิทธิพล
ของความสัมพันธอยูที่ระดับ .189 (β = .18) กลาวคือ เพศ การเปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานและความเชื่อมีอิทธิพลในเชิงบวกกับความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นั่น
หมายความวา ผูบริโภคเพศหญิง ผูบริโภคที่มีการเปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่มากกวา 
และมีความเชื่อใจที่มากกวาจะมีความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับสูงกวา
ผูบริโภคทีเ่ปนเพศชาย ผูบริโภคที่มีการเปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่นอยกวา และมีความ
เชื่อใจที่นอยกวา 
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ตารางที ่1   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (n = 400) 
ความภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                          ตัวแปรตาม  

ตัวแปรอิสระ 
 β Sig. t 

1.   เพศ (หญิง = 1) 
2.   อายุ 
3.   สถานภาพสมรส (โสด = 1) 
4.   ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี = 1) 
5.   อาชีพ (นิสิต/นักศึกษา = 1) 
6.   รายไดตอเดือน 
7.   การเปดรับเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด 
แบบผสมผสาน   
8.   ความเชื่อใจ 
9.   คุณภาพการบริการ 
10. การประเมินเนื้อหาและการออกแบบเว็บไซต 

. .173 
.003 
.051 
.022 
.088 

5.1E-006 
.202 

 
.111 
.090 
.022 

 

.002** 
.607 
.545 
.756 
.296 
.223 

.000** 
 

.006** 
.164 
.727 

 
          
       หมายเหตุ **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

สวนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย     ผูใหขอมูลหลัก 

สวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยวาชวยในเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดตนทุนท้ังเวลาและคาใชจายในการเดินทาง และธุรกิจรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังสอดคลองกับ
สภาวการณในปจจุบันกลาวคือ ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีเอื้อประโยชนใหธุรกิจรานหนังสือพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจกินยิ่งข้ึน     หากผูประกอบการมีการวางแผนงานท่ีด ี 

2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของผูบริโภคใน 
รานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย ผูใหขอมูลหลักสวนใหญใหความคิดเห็นวาปจจัยความเชื่อใจ การเปดรับ
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน การประเมินเนื้อหาและการออกแบบเว็บไซตมีอิทธิพลตอความภักดี
ในตราสินคาของผูบริโภค เนื่องจากความเชื่อใจเปนคุณสมบัติโดยพื้นฐานท่ีผูประกอบการจะตองสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริโภคเกิดความไวใจ ลดความเสี่ยงในใจของผูบริโภค และจากประสบการณตรงของผูใหขอมูลหลักสวน
ใหญ ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือจากรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีตนหรือคนรอบขางรูสึกมั่นใจ การเปดรับ
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานก็เปนปจจัยสําคัญท่ีผูใหขอมูลหลักเห็นวามีอิทธิพลตอความภักดีใน
ตราสินคาเพราะ การสื่อสารเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหธุรกิจดําเนินตอไปไดรวมถึงธุรกิจท่ีมีชองทางการสื่อสาร
การตลาดท่ีหลากหลายและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพจะเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีกวาธุรกิจท่ีขาด
ประสิทธิภาพในเรื่องของชองทางการสื่อสาร ปจจัยการประเมินเนื้อหาและการออกแบบเว็บไซตเปนอีกปจจัยท่ีผูให
ขอมูลหลักใหความเห็นวาควรเปนปจจัยท่ีตองไดรับการวางแผนงานใหมีประสิทธิภาพท่ีสุด เนื่องจากธุรกิจแบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใชการดําเนินธุรกิจผานทางเว็บไซต ดังนั้นรูปแบบและเนื้อหาท่ีเหมาะสมใชงานงายไม
ซับซอนจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหผูบริโภคเกิดความภักดีในตราสินคา  

R = 0.419,   Adjusted R2 =.154,  F = 8.285,  Sig.F = .000** 
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3) อุปสรรคของการสั่งซ้ือหนังสือจากรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส      ผูใหขอมูล 
หลักสวนใหญเห็นวาจากประสบการณท่ีตนเคยสั่งซื้อหนังสือผานทางเว็บไซต อุปสรรคในเรื่องของความลาชาใน
การขนสงหนังสือ ชองทางการสื่อสารกับผูขาย     และความซับซอนของข้ันตอนการสั่งซื้อเปนอุปสรรคของ
ผูบริโภค  

4) ขอเสนอแนะอื่นๆ    ผูใหขอมูลหลักไดใหขอเสนอแนะอื่นๆ   ท่ีนาสนใจเกี่ยวกับธุรกิจราน 
หนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวา ควรปรับปรุงแกไขจุดออนท่ีเปนอุปสรรคของผูบริโภค เชน ความลาชา การสื่อสาร
ผานชองทางตางๆท่ีเหมาะสม รวมถึงลดความเสี่ยงในใจของผูบริโภค  การจัดจําหนายหนังสือในรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกสมากข้ึน ตลอดจนควรสงเสริมกิจกรรมการสงเสริมการขายเพื่อดึงดูดใจผูบริโภค  

 
สรุปและอภิปรายผล 

ผูวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลของการวิจัยครั้งนี ้ตามวัตถุประสงคดังนี ้ 
1)กลุมตัวอยางมีความภักดีในตราสินคาของธุรกิจรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรวมอยูในระดับสูง มี

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .45   
2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของผูบริโภคในธุรกิจรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เมื่อ

ผูวิจัยทําการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่น ๆ   ใหคงที่แลว มีตัวแปรอิสระเพียง 3   ตัวที่มีอิทธิพลตอความ
ภักดีในตราสินคาของรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก เพศ และความเชื่อใจ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยเพศมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .119 (β = .119) และความเชื่อใจ มีคาอิทธิพลของความสัมพันธ
อยูที่ระดับ .573 (β = .573) ขณะที่การเปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีคาอิทธิพลของความสัมพันธอยูที่ระดับ .111 (β = .111) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต
ตามลําดับดังนี้   เพศมีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของผูบริโภค (สํานักงานสถิติแหงชาติ,2552) กลาวคือ  
เพศหญิงนั้นมีความนิยมและมั่นใจในการสั่งซื้อสินคาผานระบบเครือขายมากกวาเพศชาย ทั้งนี้เพราะลักษณะของ
การรับรู เขาใจถึงความเสี่ยง รวมถึงคานิยมของเพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการ
สั่งซื้อสินคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งผูประกอบการธุรกิจประเภทพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สามารถนําผลการวิจัย
ในเรื่องของลักษณะทางประชากรไปประยุกตใชในการวางแผนการตลาดใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายหลักได ความเชื่อใจมีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของผูบริโภค (David Gefen ,2002 ; 
Anderson and Srinivasan ,2003) ที่พบวาความเชื่อใจมีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของผูบริโภค กลาวคือ 
ผูบริโภคที่มีความเชื่อใจระดับสูงจะมีความภักดีในตราสินคาระดับสูงเชนกัน เนื่องจากผูบริโภคสามารถขจัดปญหา
ที่เกิดขึ้นจากลักษณะทั่วไปของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในดานตางๆ ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถนําผลการวิจัย
ไปชวยเสริมสรางภาพลักษณในการวางแผนการบริหารธุรกิจใหเกิดความเชื่อใจ ลดความเสี่ยงของผูบริโภค อาท ิ 
สรางความไววางใจในการสั่งซื้อสินคา สรางความไววางใจในความปลอดภัยของการชําระเงิน การคํานวณราคา  
และสรางความไววางใจในเรื่องคุณธรรมจรรยาบรรณใหผูบริโภคเกิดความเชื่อใจเมื่อตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ  
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของผูบริโภค (จิตภัทร จึงอยูสุข ,2544 ; 
พนิดา โควเจริญ, 2456) ที่พบวาการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูบริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซื้อสินคาซ้ํา หรือ เกิดความภักดีในตราสินคา เนื่องจากการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเปนชองทาง



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1522 

หนึ่งในการติดตอสื่อสารกับผูบริโภคทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสนั้นผูบริโภคไมสามารถจับตองสินคาและบริการได รวมถึงการตัดสินใจซื้อสินคาผานรานคาประเภท
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสผูบริโภคตองตัดสินใจดวยตนเองมากกวาการซื้อสินคาตามรานคาประเภททั่วไป นอกจากนี ้
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานนั้นจะนําไปสูทัศนคติที่มีตอสินคา กลาวคือ ทัศนคติที่มีการสื่อสารจะสราง
ผลกระทบตอความรูสึกที่เปลี่ยนแปลงได โดยประสบการณในการใชตราสินคาจะเปนไปในทิศทางที่พอใจมากขึ้น 
(Transformation effect) เนื่องจากผูบริโภคเกิดทัศนคติทางบวกตอการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและ
เชื่อมโยงการสื่อสารการตลาดเขากับประสบการณในการใชตราสินคานั้น ผูประกอบการสามารถสงเสริมเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานใหมีประสิทธิภาพ หลากหลายประเภท และทันสมัยตอเหตุการณ เครื่องมือที่มี
ความสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันจะสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดเปนอยางดี อาทิ การสื่อสารการตลาด
ผานชองทางเครือขายสังคมออนไลน ชองทางโปรแกรมเสริมผานโทรศัพทมือถือ 

3)กลุมผูใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นวาธุรกิจรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยยังมีจํานวน
นอยไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค  สําหรับการใชบริการรานหนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นคิดวาราน
หนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสชวยในเรื่องของความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดตนทุน  ผูใหขอมูลหลักสวนใหญมี
ความคิดเห็นวาปจจัยเกี่ยวกับทางดานความเชื่อใจ การเปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน    การ
ประเมินเนื้อหาและการออกแบบเว็บไซตมีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของผูบริโภค อุปสรรคในเรื่องของ
ความลาชาในการขนสงยังเปนอุปสรรคสําคัญของผูบริโภค สวนขอเสนอแนะอื่นๆ ท่ีนาสนใจเกี่ยวกับธุรกิจราน
หนังสือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสคือ ควรปรับปรุงแกไขจุดออนท่ีเปนอุปสรรคของผูบริโภค ลดความเสี่ยงในใจของ
ผูบริโภค  เสนอใหมีการจัดจําหนายหนังสือในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการสรางเสริมกิจกรรมสงเสริม
การขายใหเปนท่ีดึงดูดใจและตอบสนองความตองการของผูบริโภค ท้ังนี้หนวยงานองคกรธุรกิจประเภทพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  สามารถนําสวนของความคิดเห็น และขอเสนอแนะอื่นๆของผูบริโภคท่ีมีตอธุรกิจรานหนังสือ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไปปรับประยุกตใชเพื่อใหหนวยงานองคกรธุรกิจเกิดความมั่นคงและไดเปรียบคูแขงในการ
ประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

นอกจากนี้ยังกอใหเกิดประโยชนตอนักวิชาการและผูสนใจท่ัวไปท่ีสามารถทําการวิจัยในเรื่องของความ
ภักดีในตราสินคาของผูบริโภคในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยการเพิ่มตัวแปรอิสระ หรือปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ความภักดีในตราสินคาของผูบริโภคในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามความเหมาะสมของสภาวการณนั้นๆ 
ตลอดจนการสรางองคความรูตอยอด ในอนาคตนักวิชาการและผูสนใจท่ัวไปสามารถนําผลการวิจัยไปสัมภาษณเชิง
ลึกกับผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือผูท่ีมีความเชี่ยว ชาญเฉพาะดาน เกี่ยวกับมุมมองทัศนคติของ
ผูบริโภคท่ีมีตอพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประการ
การรายยอยและรายใหม  
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