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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการซ้ือ
หนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 385 
ราย และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา คาสถิติท่ีใชไดแก ความถ่ี รอยละ และ
คาเฉล่ีย 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพักอาศัยอยูในจังหวัดสมุทรสาคร 
เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ระหวาง 10,001-20,000 บาท เคยใชบริการรานเอ็ดบุค
เซ็นเตอรมากท่ีสุด ใชบริการเดือนละ 2-3 คร้ัง ในชวงวันอาทิตย โดยจะซ้ือหนังสือมูลคาเฉล่ีย 
ระหวาง 201 – 400 บาท ตอคร้ัง ประเภทหนังสือท่ีสนใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด ไดแก นิตยสาร ผูตอบ
แบบสอบถามตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือดวยตนเอง และสวนใหญเห็นวารานหนังสือท่ีมีอยูใน
จังหวัดสมุทรสาคร ยังตอบสนองความตองการในการซ้ือหนังสือไดไมครบถวน เนื่องจากมีหนังสือ
ไมตรงกับความตองการ หากมีการจัดต้ังรานหนังสือข้ึนในจังหวัดสมุทรสาคร สวนใหญสนใจใช
บริการ โดยในรานหนังสือควรมีมุมจําหนายเคร่ืองเขียนและอุปกรณการเรียนเพิ่ม 
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ในการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดคาปลีก พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ให
ความสําคัญตอทุกปจจัยในระดับปานกลาง ตามลําดับดังนี้ ปจจัยดานราคาสินคา ในเรื่องมีระบบ
การรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได ในเร่ืองทําเลที่
ต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก ปจจัยดานสินคาและการใหบริการ ในเร่ืองมีหนังสือใหม
ออกมาจําหนายเสมอ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในเร่ืองมีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือ
ราคาพิเศษ  
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ABSTRACT 
 

 The independent study entitled, “Retailing Mix Factors Affecting Books 
Purchasing from Bookstores of Consumers in Samut Sakhon Province” was designed to collect its 
data from the distribution of questionnaire to 385 consumers who obtained services from the 
educational book store in Samut Sakhon province. Then, the collected data were analyzed by the 
descriptive statistics, including frequencies, percentages, and means. 

Based upon the study, it was found that most respondents were single male in the 
ages between 21 – 30 years, living in Samut Sakhon province,  holding Bachelor’s degree and 
worked as an officer for private company. They earned 10,001-20,000 baht as an average monthly 
income. It was revealed that they mostly took the service from ED book for 2-3 times a month in 
Sundays. In each time, they mostly spent 201-400 baht for buying books. They indicated that the 
most interesting book to buy was magazines and they made their own buying decision. The 
majority still agreed that the existing book stores in Samut Sakhon province insufficiently 
responded to their needs of book since there were books that did not match with their interests. In 
case of having the new launched book store in Samut Sakhon province, most of them were 
interested in taking services from that book store certainly. They suggested that in the book store, 
there should additionally be the corners for stationeries and educational devices.  
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According to the study on retailing marketing mix factors, it found out that the 
respondents paid the importance of all factors at moderate level in orderly as follows. In terms of 
price, the importance was paid to the modern and accuracy of cashier system. In terms of 
amenities, the importance was paid to the location where was located in community area and easy 
to transport. In terms of product and service, the importance was paid to the regularity of new 
arrival books. In terms of promotion, the importance was paid to the special book price during 
special festivals. 

 


