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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิง สาเหตุความตั้งใจซื้อ
หนังสืออิเ ล็กทรอนิก ส์ผ่านแอปพลิเ คชัน ของผู้บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์จากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จากผู้ที่
มีประสบการณ์ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Ookbee เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ โดยใช้เทคนิคการ
วิเ คราะห์โมเดลสมการโครงสร้างใช้โ ปรแกรมสาเร็จ รูป ในการวิเ คราะห์ข้อมู ลโมเดลวิจั ย 6
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านข้อมูล 2) ด้านความน่าเชื่อถือ 3) ด้านความบันเทิง 4) ด้านคุณค่า
5) ด้านทัศนคติ และ 6) ด้านความตั้งใจซื้อ

ผลการวิจัยพบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี โดยมีค่าสถิติ ไค-สแควร์ (2)
เท่ากับ 499.74, ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 353, ค่า CMIN/df เท่ากับ 1.42, ค่า GFI เท่ากับ
0.92, ค่ า AGFI เท่ า กั บ 0.90, ค่ า SRMR เท่ า กั บ 0.04, ค่ า RMSEA เท่ า กั บ 0.03 และค่ า


Received January 23, 2019; Revised February 1, 2019; Accepted April 22, 2019

112 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562)
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.87 แสดงว่าตัวแปรโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของความตั้งใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน ได้ร้อยละ 87 โดยพบว่าด้านทัศนคติ
ของผู้บริโภคมีผลต่อความตั้งใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Ookbee มากที่สุด

คาสาคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์; แอปพลิเคชัน; ตั้งใจซื้อ; โมเดลสมการโครงสร้าง
Abstract
The research is aimed at developing the casual relationship model of
purchasing intention E-Book via Application of the consumer in Bangkok and
metropolitan and examining the consistency of the model with empirical data
samples.A sample of 400 individuals was selected from Thai customers who had
purchased E-Book via Application Ookbee, using convenience sampling method.
The online questionnaires composed of the 7 rating scales.The questionnaires
contain the query measure gauges for measuring variables included six variables:
1) Informativeness 2) Credibility 3) Entertainment 4) Value 5) Attitude and 6)
Purchase Intent .The findings were as follows : the model is consistent with the
empirical data to a great extent. The statistic shows the Chi-square statistics
goodness fit test ( 2 ) = 499.74, degrees of freedom (df)= 353 ,CMIN /df =1.42,
GFI=0 . 9 2, AGFI=0 . 9 0, SRMR=0 . 0 4 , RMSEA=0 . 0 3 and the final is the predictive
coefficient of 0. 8 7, So the model could explain the variable intention to buying
8 7 percent with Attitude which are combined affecting with the continuance
intention to Purchase E-Book on Ookbee Application.
Keywords: E-Book; Application; Purchase Intention; Structural Equation Model
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บทนา
ปัจจุบันโลกได้พัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัล อินเทอร์ เน็ตจึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้การ
สื่อสารพัฒ นาเจริญก้ าวหน้าอย่างรวดเร็ว มี การพัฒ นาเครื่องมือต่างๆที่ใช้ติดต่อสื่อสารกั น
ภายในสัง คมง่ายขึ้นกลายเป็นสัง คมออนไลน์ห รือเครือข่ายสัง คมออนไลน์ เรียกว่า Social
Network เพื่อทากิจกรรมที่หลากหลายทั้งการทาธุรกรรมทางการเงิน การอ่านหนังสือออนไลน์
จองโรงแรม จองตั๋ว เรียกแท็กซี่ บริการ สั่งอาหารรวมทั้งเรียนออนไลน์ต่างๆ พบว่า พฤติกรรม
การใช้งานอินเทอร์เน็ตยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนานขึ้นเป็น 10 ชั่วโมง
5 นาทีต่อวัน จากปีที่ผ่านมามีชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 41 นาทีต่อวัน โดยกิจกรรม ที่มี
การเติบโตสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ การอ่านหนังสือออนไลน์ที่เติบโตถึงร้อยละ 48.27 (ผลสารวจ
พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทย ปี 2561 ในงาน ETDA ปีที่ 8 “Future Economy
and Internet Governance: Big Change to Big Chance”) ท าให้ ผู้ ค นสามารถบริ โ ภค
ข่าวสารที่แตกต่างไปจากเดิม ประกอบกับกระแสความนิยมของหนังสือแบบรูปเล่มลดลงทาให้
สานักพิมพ์ต้องหันมาปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการจาหน่ายหนังสือให้เป็นรูปแบบของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อรองรั บกับดีมานต์ที่เปลี่ยนไป (ธรรมยุทธ์ จันทร์ทิพย์ และดวงลาภ
เปี่ยมอยู่สุข, 2555)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (E-Book) ย่อมาจากคาว่า Electronic
Book เป็นหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดย
ปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งใน
ระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยัง
ส่วนต่างๆของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนั้น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ยังสามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบและสามารถสั่ง
พิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ และที่สาคัญคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ปรับ ปรุงข้อมูล ให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มี ในหนัง สือธรรมดาทั่ วไป
ประกอบกับสามารถพกพาไปไหนมาไหนสะดวก จัดเก็บง่ายไม่ต้องมีชั้นหนังสือเหมือนหนังสือ
เล่ม คุณสมบัติเหล่านี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้บริโภครุ่น
ใหม่ ที่เ ติบโตมากั บเทคโนโลยี เหตุผ ลเหล่านี้เ ป็นปัจ จัยที่ ทาให้ตลาดหนัง สืออิเ ล็ก ทรอนิก ส์
ขยายตัวแซงหน้าตลาดหนัง สือแบบดั้งเดิมได้อย่างไม่ยาก โดยล่าสุด PWC ได้นาเสนอรายงาน
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ประจ าปี The Global Entertainment & Media Outlook 2018 – 2022 ที่ ท าการศึ ก ษา
แนวโน้มรายได้และคาดการณ์การใช้จ่าย ผ่านอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง โลก โดยปีนี้พบว่า
ตลาดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โลกจะมีอัตราการเติ บโตเฉลี่ยต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า ( ปี พ.ศ.
2561 – 2565 CAGR) ร้ อ ยละ 7.1 จากมู ล ค่ า 763,491 ล้ า นบาทในปี พ.ศ. 2560 เป็ น
1,077,811 ล้านล้านบาทใน ปี พ.ศ. 2565 (กุลธิดา เด่นวิทยานันท์ , 2561) แต่ในประเทศไทย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก จากเหตุผลข้างต้นจึงต้องทาการศึกษาและ
วิเคราะห์ทางด้านข้อมูล ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านบันเทิง ด้านคุณค่าและด้านทัศนคติที่มีต่อตัว
สินค้ารวมถึงแอปพลิเคชันเพื่อนามาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป
จากเหตุผ ลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะพัฒ นาโมเดลความสัม พันธ์เ ชิง สาเหตุ
ความตั้งใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จะทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ความ
ตั้งใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นประโยชน์ในการกาหนดแนวทาง การวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดของผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอป
พลิเคชัน Ookbee เพื่อนามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดสาหรับการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิด
ในการวิจัยของ Salem Ben Brahim (2016) ที่ได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ ซึ่งมี
ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านข้อมูล (Informativeness) 2. ด้านความน่าเชื่อถือ (Credibility)
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3. ด้านบันเทิง (Entertainment) 4. ด้านคุณค่า (Value) 5. ด้านทัศนคติ (Attitude) และ 6.
ตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) ดังนี้

รูปที่1 : โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเค
ชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มา: Salem Ben Brahim (2016)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ แบบการวิจัยเชิงสารวจ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ที่มีประสบการณ์ ในการซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอปพลิเคชัน Ookbee ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไม่ทราบจานวนที่
แน่นอน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการซื้ อ หนั ง สื อ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ผ่านแอปพลิเ คชัน Ookbee ที่ อาศัยในเขตกรุง เทพมหานครและปริม ณฑล
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จานวน 400 คน ในการกาหนดขนาดตัวอย่างของการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
แบบมีตัวแปรแฝง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ได้เสนอว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควร
อยู่ในอัตราส่วน 10-20 ต่อ 1 ตัวแปรสังเกตได้และตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่ยอมรับได้สามารถดูได้
จากค่าสถิติ Holster ที่ต้องมีค่ามากกว่า 200 จึงจะถือว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรสังเกตได้ จานวน 29 ตัว
แปร ซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 300 คน เป็นอย่างน้อย เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
ผู้วิ จั ย ใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่า งประมาณ 400 คน ได้ ม าจากการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบสะดวก โดยเก็ บ
แบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้แอปพลิเคชั่น Ookbee
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้ง นี้ ผู้วิจัยได้ศึก ษาและพัฒ นาแบบสอบถามจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ทฤษฎีความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ในการศึกษาถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่มีต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Luo ,2002) ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการส่งต่อข้อมูล (Lee
& Hong , 2016) แนวคิ ด และทฤษฎี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจ (Credibility)
(Marshall & WoonBong, 2003) แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ค่ า ที่ รั บ รู้ (Brand
Equity Model) (Aaker,1991) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติความรู้ความเข้าใจต่อการใช้
เทคโนโลยี (Attitude) (Assael,1995) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
(Purchase Intention) (Wang, Z., Wang, X., & Guo, D.) (2017) และ แนวคิ ด และทฤษฎี
เกี่ยวกับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) (Joreskog, 1970) แบ่งออกเป็น 6 ด้าน
ได้แก่ ปัจจัยด้านข้อมูลเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของแอปพลิเคชัน จานวน 5 คาถาม ปัจจัย
ด้านความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน จานวน 5 คาถาม ปัจจัยด้านความบันเทิงในการใช้งาน
ของแอปพลิเคชัน จานวน 5 คาถาม ปัจจัยด้านคุณค่าในการใช้งานของแอปพลิเคชัน (Value)
จานวน 5 คาถาม ปัจจัยด้านทัศนคติ ในการใช้ง านของแอปพลิเคชัน จานวน 5 คาถาม และ
ปัจจัยด้านความตั้งใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน จานวน 4 คาถาม ซึ่งเป็นแบบ
มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) 7 ระดับ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560)
ในการหาคุณภาพเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 คนแล้วนาคะแนนที่ได้มาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อมูลคาถามกับวัตถุประสงค์
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(IOC) โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามทุกข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จากนั้นนามา
หาค่า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try Out) กั บ กลุ่ม ลูก ค้ าที่ เ คยซื้ อตั้ง ใจซื้ อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Ookbee จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น
โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่าข้อคาถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.73 โดยพิจารณา
เกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นไม่ควรต่ากว่า 0.70 (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555)
ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจริง จานวน 400 ตัวอย่าง โดยได้
นามาตรวจสอบการกระจายข้อมูลของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละปัจจัย โดยวิเคราะห์ ความเบ้
(Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -0.39 ถึง -0.68 และค่า
ความโด่งอยู่ระหว่าง -0.05 ถึง -0.77 ซึ่งทั้งสองค่านี้อยู่ระหว่าง ± 3.00 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
แสดงว่าผลการตรวจสอบการกระจายข้อมูลของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 19 ตัวแปร มีการกระจาย
ของข้อมูลแบบแจกแจงปกติ (กริช แรงสูงเนิน, 2554)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ จานวน 1 ฉบับ ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เองจากการศึก ษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่ เ กี่ ยวข้องมาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง
แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่เคยซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Ookbee
ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมทั้ งสิ้น 1 เดือนมี ผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 420 คน หลัง จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกแบบสอบถามที่ มี ความ
สมบูรณ์ได้จานวน 400 ฉบับและทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะนาไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้
(Skewness) และค่ า ความโด่ ง (Kurtosis) สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ ก าร
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร หาขนาดอิทธิพล
และทิศทางว่าเป็นอย่างไรจากแนวคิดและทฤษฎีที่ผู้วิจัยใช้อ้างอิงมีการทดสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนระหว่างโมเดลสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสถิติ CMIN/df น้อยกว่า 2.00, GFI
ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป, AGFI ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป และ RMSEA น้อยกว่า 0.05

118 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562)

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 300 คน คิด
เป็นร้อยละ 75 มีอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 การศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาหรือ ปวช.จานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จานวน
306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และความโด่งของปัจจัยที่มีผล
ต่อความตั้งใจซื้ อหนังสืออิเ ล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Ookbee ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาแนกตามรายด้าน
รายด้าน
ด้านข้อมูล
ด้านความ
น่าเชื่อถือ
ด้าน
บันเทิง
ด้าน
คุณค่า
ด้าน
ทัศนคติ
ความตั้งใจ
ซื้อ
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
(M)
5.32
5.42
5.52
5.44
5.45
5.48
6.53

ส่วนเบี่ยงเบน
ความ
มาตรฐาน (SD) หมาย
0.80
ค่อนข้าง
มาก
0.83
ค่อนข้าง
มาก
0.79
ค่อนข้าง
มาก
0.76
ค่อนข้าง
มาก
0.80
ค่อนข้าง
มาก
0.78
ค่อนข้าง
มาก
0.82
ค่อน ข้าง
มาก

ความเบ้
(SK)
-0.39

ความโด่ง
(KU)
-0.41

ความ
หมาย
ปกติ

-0.48

-0.77

ปกติ

-0.68

-0.13

ปกติ

-0.54

-0.05

ปกติ

-0.56

-0.26

ปกติ

-0.45

-0.64

ปกติ

-0.43

-0.89

ปกติ

จากตารางที่ 1 พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์โมเดล
สมการเชิงโครงสร้างได้ดังตารางที่ 2 เพื่ อหาเส้นทางอิท ธิพลเชิง สาเหตุของตัวแปรโดยการ
ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี
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ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้ อ งและความกลมกลื น ของโมเดล
ความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Ookbee
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อยู่ในรูปของ
คะแนนดิบ
ค่าสถิติ
ค่า CMN/df
ค่า GFI
ค่า AGFI
ค่า CFI
ค่า RMSEA
ค่าStandardized RMR
ค่า RMR
ค่า HOELTER

เกณฑ์

ค่าที่ได้

ความหมาย

< 2.00
≥ 0.90 (เข้าใกล้1.00)
≥ 0.90 (เข้าใกล้1.00)
≥ 0.90 (เข้าใกล้1.00)
< 0.05 (เข้าใกล้0)
< 0.05 (เข้าใกล้0)
< 0.05 (เข้าใกล้0)
>200

1.42
0.92
0.90
0.97
0.03
0.03
0.04
318

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่า CMIN/df เท่ากับ 1.42 มีค่าน้อยกว่า 2.00 ค่าดัชนีตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนกลมกลืน GFI เท่ากับ 0.92, AGFI เท่ากับ 0.90, CFI เท่ากับ 0.97
มีค่าตั้ง แต่ 0.90 ขึ้นไปและค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า SRMR เท่ ากั บ 0.03,
RMSEA เท่ากับ 0.32 มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินความ
สอดคล้องและความกลมกลืนของโมเดล พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกค่า สรุปได้ว่า โมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อหนัง สืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Ookbee ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี

120 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562)
IF5
0.62

IF4
IF3

0.58
0.71
0.65

IF2

AT1

ด้านข้อมูล
(Informativ
eness)

AT2
0.61

0.62

0.40
0.49*
0.64
0.62
0.55

CB2

ด้านความ
น่าเชื่อถือ

0.63

0.89**

CB1

ด้านคั้งใจซื้อ
(Purchase
Intent)
R2 = 0.87

0.57**

(Credibility)

0.66

0.62

PI3
PI2
PI1

0.46*
0.62

3
ET2
2
ET1
3

0.71

PI4

0.66

-1.19**

ET5

ET3

0.64

0.65

CB4

ET4

AT5

ด้านทัศนคติ
(Attitude)
R2 = 0.9

IF1

CB3

0.63

0.62

0.63

CB5

AT4

AT3

0.56
0.63
0.61

0.68

ด้านความ
บันเทิง
(Entertain
ment)

ด้าน
คุณค่า

-1.33***

0.62

VL1

(Value)
R2 = 0.95
0.53

VL2

0.60

0.63
0.49

VL3

VL4

VL5

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องและความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากรูปที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้ง ใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิก ส์ผ่า น
แอปพลิเคชัน Ookbee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ความตั้งใจ
ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้รับอิทธิพลทางตรงจากด้านทัศนคติ และด้านคุณค่ามีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.49 และ 0.46 ตามลาดับ ด้านทัศนคติได้รับอิทธิพลทางตรงจากด้านความน่าเชื่อถือ
และด้านคุณค่า มีขนาดอิ ทธิพลเท่ ากั บ 0.40 และ 0.57 ตามลาดับ ด้านคุณค่าได้รับ อิท ธิพล
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ทางตรงจากด้านความบันเทิงและด้านความน่าเชื่อถือ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.33 และ -1.19
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมที่มีผลต่อความตั้งใจ
ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Ookbee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
ตัวแปร
ตัวแปรแฝง
ภายนอก
ด้านข้อมูล
ด้านความ
น่าเชื่อถือ
ด้านความ
บันเทิง
ด้านคุณค่า
ด้านทัศนคติ
ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์

ด้านคุณค่า
DE
IE TE

ตัวแปรแฝงภายใน
ด้านทัศนคติ
DE
IE
TE

ด้านความตั้งใจซื้อ
DE
IE
TE

0.89**

-

0.89**

-

0.51**

0.51**

-

0.66**

0.66**

1.19**

-

1.19**

0.40*

-0.68**

1.08**

-

-0.68**

1.11**

1.33***

-

1.33***

0.76***

0.76***

-

0.98***

0.98***

-

-

-

0.57**

-

0.57**

0.46*

0.28**

0.74**

-

-

-

-

-

-

0.49*

-

0.49*

0.95

0.90

0.87

หมายเหตุ : TE = Total Effect (อิทธิพลรวม), IE = Indirect Effect (อิทธิพลทางอ้อม),
DE = Direct Effect (อิทธิพลทางตรง) ** p < 0.01 หรือ ***p < 0.001
หรือ *p< 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ความตั้งใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Ookbee
ได้รับอิทธิพลทางตรงมากที่สุดจากด้านทัศนคติเท่ากับ 0.49 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และอิทธิพลทางอ้อมมากที่สุดจากด้านความบันเทิง เท่ากั บ 0.98 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนในด้านคุณค่าได้รับอิทธิพลทางตรงมากที่สุดจากด้านความบันเทิงเท่ากับ
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1.33 อย่างมี นัยสาคัญที่ระดับ 0.001 ส่วนในด้านทัศนคติได้รับอิท ธิพลทางตรงมากที่ สุดจาก
ด้านคุณค่าเท่ากับ 0.57 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01

อภิปรายผลการวิจัย
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกั บข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบาย
ความตั้งใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันได้สูงถึงร้อยละ 87 โดยสามารถอภิปราย
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันได้ดังนี้
ด้านทัศนคติมีอิทธิพลทางตรงมากที่สุดต่อความตั้งใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอป
พลิเคชัน อันเกิดจากการให้บริการของระบบการขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของแอปพลิเคชัน
Ookbee ตลอดจนการพัฒนาระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตามทันเทคโนโลยีในการซื้อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแอปพลิเคชัน และด้านการส่งเสริมการขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆของแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีโมเดลทัศนคติจากสื่อออนไลน์ที่มี
ผลต่ อ ความตั้ ง ใจซื้ อ สิ น ค้ า (Model The mediating role of attitude towards online
advertising) (Salem Ben Brahim., 2016) สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของ Assael (1995) ได้
ศึกษาความสัมพั นธ์ร ะหว่าง ความรู้หรือความเชื่อนั้นมี อิท ธิพลต่อทั ศนคติต่อตราสินค้าและ
ส่งผลต่อพฤติกรรมที่จะเกิ ดขึ้น ซึ่งการเข้าใจในองค์ประกอบนี้สิ่ง สาคัญต่อนักการตลาดเป็น
อย่างยิ่ง เพราะจะเป็นสิ่งที่ช่วยบ่งชี้ในความสาเร็จของกลยุทธ์การตลาด
ด้านคุณค่ามีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน
เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสาคัญกับมูลค่าแพคเกจโปรโมชั่นของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอป
พลิเคชัน Ookbee และการซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการซื้อที่คุ้มค่าและลดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อหนังสือเล่มซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีโมเดลทัศ นคติจากสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
(Model The mediating role of attitude towards online advertising (Salem Ben
Brahim, 2016) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Suki (2014) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสายการ บินมาเลเซีย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งสิ้น 300 คน
ใช้ วิ ธี ลื อ กตั ว อย่ า งโดยอาศั ย ความสะดวก (Convenience Sampling) ใช้ โ มเดลสมการ
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โครงสร้างในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการ
บอกต่อ

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ผู้ป ระกอบการขายหนัง สือ อิ เล็ก ทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน ควรให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อความตั้งใจซื้อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2) ผู้ประกอบการขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่ อใช้ในการกาหนดนโยบายหรือ การวางแผนการตลาดเพื่อการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น
3) การวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ปรากฏในงานวิจัย
นี้ เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสาคัญต่ อรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อ
ของผู้บริโภค เช่น ด้านความมีชื่อเสียงของตราสินค้า หรือด้านการไว้วางใจในตัวสินค้า เป็นต้น
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