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บทคัดย่อ 
 

จากสถิติที่ผ่านมาในช่วงปี 2546-2555 ของประเทศไทยพบว่า การใช้อินเทอร์เน็ตมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการเช่ือมเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตมีอยู่หลายประเภทไม่ว่าจะ
เป็นโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือแบบเบสิคโฟน แท็บเล็ต พีดีเอ คอมพิวเตอร์ต้ัง
โต๊ะ และคอมพิวเตอร์แบบพกพา ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีสามารถท าให้บุคคลเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตใน
การอ่านหนังสือ/หาความรู้ได้ด้วยเช่นกัน โดยช่องทางน้ีท าให้ส านักพิมพ์หรือผู้แต่งนิยายบางกลุ่มเห็น
ประโยชน์ในการท าธุรกิจขายหนังสือผ่านทางออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตาม การอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอุปกรณ์เหล่าน้ี ยังไม่ไ ด้รับความนิยมจากผู้ อ่านเท่าที่ควรทั้งที่หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีข้อดีต่างๆ มากมาย ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้ังใจที่จะ
ซ้ือหนังสือนิยายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่าน โดยการน าทฤษฎีต่างๆ มาใช้ในการพัฒนากรอบการวิจัย 
ได้แก่ ทฤษฏี Planned Behavior ทฤษฎี Attachment ทฤษฎี Mental Accounting และทฤษฎี 
Diffusion of Innovations 

งานวิจัยน้ีใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเพศหญิง
อายุ 18 ปีขึ้นไปที่เคยอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนิยายที่เป็นรูปเล่ม และเคยเข้าเวปไซต์ที่ขาย
หนังสือนิยายอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 167 คน จากน้ันจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สมการถดถอยโดย
ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่ งผลต่อความต้ังใจที่จะซ้ือหนังสือนิยาย
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่านซ่ึงผลการวิจัย พบว่า อารมณ์ความผูกพันต่อหนังสือสิ่งพิมพ์ส่งผลต่อความ
ต้ังใจที่จะ ซ้ือหนังสือนิยายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านทางทัศนคติ ของผู้ อ่านที่มี ต่อหนังสือนิยาย
อิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับความเข้ากันได้กับรูปแบบพฤติกรรมของผู้อ่านที่ส่งผลต่อความต้ังใจที่จะ
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ซ้ือหนังสือนิยายอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่อารมณ์ความผูกพันต่อผู้แต่งและการรับรู้ราคาส่งผลต่อความ
ต้ังใจที่จะซ้ือหนังสือนิยายอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า อารมณ์ความผูกพันต่อผู้แต่งมีความสัมพันธ์
กับอารมณ์ความผูกพันต่อหนังสือสิ่งพิมพ์ ความเข้ากันได้กับรูปแบบพฤติกรรมของผู้อ่านและการรับรู้
คุณค่าของหนังสือนิยายอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ ของผู้อ่านที่มีต่อหนังสือนิยาย
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจากข้อมูลเหล่าน้ีสามารถน าไปศึกษาในงานวิจัยต่อไปได้ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยน้ี ในแง่ธุรกิจท าให้ส านักพิมพ์หรือผู้แต่งได้แนวทางในการ
ออกแบบหรือจัดท าหนังสือนิยายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ ผู้ อ่านเกิดความ ต้ังใจซ้ือหนังสือนิยาย
อิเล็กทรอนิกส์  
 
ค ำส ำคัญ : หนังสือ, นิยาย, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, ผู้แต่ง, ทัศนคติ, ความเข้ากันได้, อารมณ์ความ
ผูกพัน, ความต้ังใจซ้ือ 
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ABSTRACT 
 

According to The National Statistical Office of Thailand, the number of 
internet-users has increased every year from 2003-2012 periods. Many types of 
devices were used to connect to the Internet; for example, basic phones, smart 
phones, tablets, PDA, desktop computers and laptops. By these devices, people 
could use the Internet to read books while the publishers and authors could make 
money by selling ebooks through this channel. However, ebooks had not been 
popular even though there were many benefits. Thus, this research was to study the 
factors that influenced behavioral intention to buy novel digital book. In this 
research, the theory of Planned Behavior, Attachment theory, Mental Accounting 
theory and Diffusion of Innovations theory were used to adapt to the conceptual 
framework. 

This research was a study of females age 18 and over who used to read 
electronic books and novel books. Plus, they used to visit online novel digital book 
store. One hundred and sixty-seven readers completed online questionnaires. The 
statistical regression was used to examine the relationship of factors that influenced 
behavioral intention to buy novel digital book. The result of this study revealed that 
emotional attachment to book exerted behavioral intention to buy novel digital 
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book via attitude towards novel digital book. The result also revealed that 
compatibility exerted behavioral intention to buy novel digital book. On the other 
hand, emotional attachment to an author and perceived price did not exert 
behavioral intention to buy novel digital book. 

In addition, the empirical data showed that there was relationship 
between emotional attachment to a book and emotional attachment to an author. 
Moreover, compatibility and perceived value novel digital book correlated with 
attitude towards novel digital book. Therefore, future research should continue to 
take these factors into consideration. 

Benefits of this research, in business terms, the publishers and authors 
will know how to design novel digital books in order to make readers buy novel 
digital book.  
 
Keywords: ebook, novel digital book, novel book, author, attitude, compatibility, 
emotional attachment, behavior intention 
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