
 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจาก
รานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร เปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในจังหวัด
สมุทรสาคร ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะผูบริโภคในจังหวัด
สมุทรสาครท่ีเคยใชบริการรานหนังสือ จํานวน 385 ราย และนําขอมูลมาวิเคราะหและแปลผล
ขอมูลออกเปน 5 สวน ดังตอไปนี้ 

ผลการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ  
 แบงการวิเคราะหออกเปน 5 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 1 – 8) 
สวนท่ี 2 พฤติกรรมในการใชบริการรานหนังสือ (ตารางท่ี 9 – 18) 
สวนท่ี 3 สวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของ 

ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร (ตารางท่ี 19 – 22) 
สวนท่ี 4 สวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของ 

ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน  
(ตารางท่ี 23 – 34) 

สวนท่ี 5 ปญหาในการใชบริการรานหนังสือ (ตารางท่ี 35) 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีพักอาศัย 
 

สถานท่ีพักอาศัย จํานวน รอยละ 

 พักอยูในจังหวัดสมุทรสาคร 312 81.04 

 ไมไดพกัอยูในจังหวัดสมุทรสาคร    73 18.96 

รวม 385             100.00 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 385 ราย เปนผูท่ีพักอาศัยอยูใน

จังหวัดสมุทรสาคร รอยละ 81.04 และไมไดพักอาศัยอยูในจังหวัดสมุทรสาคร รอยละ 18.96  
 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีไมไดพักอยูในจังหวัดสมุทรสาคร 

   จําแนกตามความถ่ีท่ีเดินทางมายังจังหวัดสมุทรสาคร 
 

ความถ่ีท่ีเดินทางมายงัจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน รอยละ 

 ทุกวัน 32  43.84  

 สัปดาหละ 4-6 คร้ัง 21  28.77  

 สัปดาหละ 1-3 คร้ัง 19  26.03  

 เดือนละ 2-3 คร้ัง    1   1.37  

รวม 73  100.00  

 
จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมไดพักอยูในจังหวัดสมุทรสาครท้ังหมด 

73 ราย เปนผูท่ีเดินทางมาทุกวัน มากท่ีสุด รอยละ 43.84 รองลงมา ไดแก เดินทางมาสัปดาหละ 4-6 
คร้ังรอยละ 28.77 เดินทางมาสัปดาหละ 1-3 คร้ัง รอยละ 26.03 และ เดินทางมาเดือนละ 2-3 คร้ัง 
รอยละ 1.37 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

                               ชาย 194  50.40  

หญิง 191  49.60  

รวม 385         100.00  

 
จากตารางท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชาย มากท่ีสุด รอยละ 50.40   

รองลงมาคือ เพศหญิง รอยละ 49.60 
 
 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

 ไมเกิน 20 ป    36  9.35  
 21-30 ป 173  44.93  
 31-40 ป 118  30.65  
 41-50 ป   55  14.29  
 51-60 ป    3  0.78  

รวม 385  100.00  
 

จากตารางท่ี 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุ 21-30 ป มากท่ีสุด รอยละ 44.93 
รองลงมาไดแก อายุ 31-40 ป รอยละ 30.65 อายุ 41-50 ป รอยละ 14.29 อายุไมเกิน 20 ป รอยละ 
9.35 และอายุ 51-60 ป รอยละ 0.78 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

           โสด 196  50.91  

           สมรส 187  48.57  

           อ่ืน ๆ (หยาราง) 2    0.52  

รวม 385  100.00  

 
จากตารางท่ี 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด รอยละ 50.91 

รองลง มา ไดแก สถานภาพสมรส รอยละ 48.57 และสถานภาพอ่ืน ๆ (หยาราง) รอยละ 0.52 
ตามลําดับ 
 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา 1  0.26  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 50  12.99  
ระดับปริญญาตรี 189  49.09  
ระดับปริญญาโท 130  33.77  
สูงกวาระดับปริญญาโท 2  0.52  
อ่ืน ๆ  (อนุปริญญา) 13  3.37  

รวม 385  100.00  

 
จากตารางท่ี 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด รอย

ละ 49.09 รองลงมา ไดแก ระดับปริญญาโท รอยละ 33.77 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทา รอยละ 12.99 อ่ืน ๆ (อนุปริญญา) รอยละ 3.37 สูงกวาระดับปริญญาโท รอยละ 0.52 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา รอยละ 0.26 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

      รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 54  14.03  

      พนักงานบริษัทเอกชน 144  37.40  

      คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 106  27.53  

      แมบาน 4  1.04  

      นักเรียน/นกัศึกษา 64  16.62  

      อ่ืน ๆ (รับจางท่ัวไป) 13  3.38  

รวม 385  100.00  

 
จากตารางท่ี 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด รอยละ 

37.40 รองลงมา ไดแก คาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 27.53 นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 16.62            
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 14.03 อ่ืน ๆ (รับจางท่ัวไป) รอยละ 3.38 และ แมบาน รอยละ 1.04 
ตามลําดับ 
 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 

      ไมเกิน 10,000 บาท 134 34.81 
      10,001 - 20,000 บาท 158 41.04 
      20,001 - 30,000 บาท   58 15.06 
      30,001 - 40,000 บาท   30   7.79 
      40,001 - 50,000 บาท     5   1.30 

รวม 385                100.00 
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จากตารางท่ี 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉล่ียตอเดือน อยูระหวาง 10,001 - 
20,000 บาท มากท่ีสุด รอยละ 41.04  รองลงมา ไดแก ไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 34.81 ระหวาง 
20,001 - 30,000 บาท รอยละ 15.06  ระหวาง 30,001 - 40,000 บาท  รอยละ 7.79 และ ระหวาง 
40,001 - 50,000 บาท รอยละ 1.30 ตามลําดับ 

 
สวนท่ี 2 พฤตกิรรมในการใชบริการรานหนังสือ 
 
ตารางท่ี 9 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรานหนังสือท่ีเคยใชบริการ 
 

รานหนังสือ จํานวน รอยละ 

     ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 298  77.40  

     รานนายอินทร 226  58.70  

     รานดอกหญา 49  12.73  

     เอเชียบุค 113  29.35  

     บีทูเอส 159  41.30  

     ศูนยหนังสือในมหาวิทยาลัย 31  8.05  
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
จากตารางท่ี 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเคยใชบริการรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

มากท่ีสุด รอยละ 77.40 รองลงมาไดแก รานนายอินทร รอยละ 58.70 รานบีทูเอส รอยละ 41.30 ราน
เอเชียบุครอยละ 29.35 รานดอกหญา รอยละ 12.73 และ ศูนยหนังสือในมหาวิทยาลัย รอยละ 8.05 
ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

ตารางท่ี 10  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีท่ีใชบริการราน 
      หนังสือ 

 

ความถ่ีท่ีใชบริการรานหนังสือ จํานวน รอยละ 

      มากกวาสัปดาหละ 1 คร้ัง     7   1.82 

      สัปดาหละ 1 คร้ัง   45 11.69 

      เดือนละ 2-3 คร้ัง 139 36.10 

      เดือนละ 1 คร้ัง 101 26.23 

      2 -3 เดือน 1 คร้ัง   17   4.42 

      ไมแนนอน   76 19.74 

รวม 385             100.00 

 
จากตารางท่ี 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชบริการรานหนังสือ เดือนละ 2-3 คร้ัง 

มากท่ีสุด รอยละ 36.10 รองลงมา ไดแก เดือนละ 1 คร้ัง รอยละ 26.23 ไมแนนอน รอยละ 19.74 
สัปดาหละ 1 คร้ัง รอยละ 11.69  2-3 เดือน 1 คร้ัง รอยละ 4.42 และมากกวาสัปดาหละ 1 คร้ัง รอยละ 
1.82 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการราน 
      หนังสือ 

 

ชวงเวลาท่ีใชบริการรานหนังสือ จํานวน รอยละ 

วันจนัทร - วันศุกร (8.00 - 17.30น.) 26  6.75  

วันจนัทร - วันศุกร (หลัง  17.30น.) 90  23.38  

วันเสาร 72  18.70  

วันอาทิตย 208  54.03  

วันหยุดนักขัตฤกษ 119  30.91  

ไมแนนอน 62  16.10  
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
จากตารางท่ี 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชบริการรานหนังสือ ชวงเวลาวันอาทิตย 

มากท่ีสุด รอยละ 54.03 รองลงมา ไดแก วันหยุดนักขัตฤกษ รอยละ 30.91 วันจันทร-วันศุกร (หลัง 
17.30น.) รอยละ 23.38 วันเสาร รอยละ 18.70 ไมแนนอน รอยละ 16.10 และวันจันทร-วันศุกร 
(8.00-17.30น.) รอยละ 6.75 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 12 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามมูลคาเฉล่ียตอคร้ังท่ีซ้ือ 
      หนังสือ  

 

มูลคาเฉล่ียตอคร้ังท่ีซ้ือหนังสือ จํานวน รอยละ 

      นอยกวา  200  บาท 83 21.56 
      ระหวาง  201 - 400 บาท                 172 44.68 
      ระหวาง  401 - 600 บาท 98 25.45 
      ระหวาง  601 - 800 บาท 22   5.71 
      ระหวาง  801 - 1,000 บาท   8   2.08 
      ระหวาง  1,401 - 1,600 บาท   1   0.26 
      มากกวา  1,800  บาท   1   0.26 

รวม                 385 100.00 
 

จากตารางท่ี 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามซ้ือหนังสือ ตามมูลคาเฉล่ียตอคร้ังท่ีซ้ือ
หนังสือ ระหวาง 201-400 บาท ตอคร้ัง มากท่ีสุด รอยละ 44.68 รองลงมา ไดแก ระหวาง 401-600 
บาท รอยละ 25.45  นอยกวา 200 บาท รอยละ 21.56 ระหวาง 601-800 บาท รอยละ 5.71 ระหวาง 
801 - 1,000 บาท รอยละ 2.08 ระหวาง 1,401 – 1,600 บาท และมากกวา 1,800 บาท รอยละ 0.26 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของหนังสือท่ี 
      สนใจเลือกซ้ือ 

 

ประเภทของหนังสือ จํานวน รอยละ 

หนังสือพิมพ 185  48.05  

นิตยสาร 300  77.92  

แบบเรียน/คูมือเตรียมสอบ 143  37.14  

หนังสืออานนอกเวลา 55  14.29  

นิทาน/วรรณกรรม 32  8.31  

หนังสือเด็ก/การตูน 100  25.97  

วรรณกรรมแปล 35  9.09  

เร่ืองส้ัน/นวนยิาย 69  17.92  

การบริหารจัดการ 96  24.94  

คอมพิวเตอร 114  29.61  

ภาษาตางประเทศ 11  2.86  

พจนานกุรม 24  6.23  

ศาสนา/วัฒนธรรม 51  13.25  

สารคดี/ทองเท่ียว 217  56.36  

ดนตรี/ศิลปะ/งานประดิษฐ 55  14.29  

การปรุงอาหาร 54  14.03  

ชีวิตและสุขภาพ 196  50.91  

หนังสือตางประเทศ 29  7.53  

พอคเก็ตบุคตาง ๆ 126  32.73  

 อ่ืน ๆ (การเกษตร) 6  1.56  
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
 
 
 



 23 

จากตารางท่ี 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามซ้ือหนังสือจากรานหนังสือ ประเภท
นิตยสารมากท่ีสุด รอยละ 77.92 รองลงมาไดแก สารคดี/ทองเท่ียว รอยละ 56.36 ชีวิตและสุขภาพ 
รอยละ 50.91 หนังสือพิมพ รอยละ 48.05 แบบเรียน/คูมือเตรียมสอบ รอยละ 37.14 พอคเก็ตบุคตาง 
ๆ รอยละ 32.73 คอมพิวเตอร รอยละ 29.61 หนังสือเด็ก/การตูน รอยละ 25.97 การบริหารจัดการ 
รอยละ 24.94 เร่ืองส้ัน/นวนิยาย รอยละ 17.92 หนังสืออานนอกเวลา และดนตรี/ศิลปะ/งาน
ประดิษฐ รอยละ 14.29 การปรุงอาหาร รอยละ 14.03 ศาสนา/วัฒนธรรม รอยละ 13.25  วรรณกรรม
แปล รอยละ 9.09 นิทาน/วรรณกรรม รอยละ 8.31 หนังสือตางประเทศ รอยละ 7.53  พจนานุกรม  
รอยละ 6.23 ภาษาตางประเทศ รอยละ 2.86 และอ่ืน ๆ (การเกษตร) รอยละ 1.56 ตามลําดับ 
 
 
ตารางท่ี 14 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูท่ีมีสวนในการตัดสินใจ 

      เลือกใชบริการรานหนังสือ 
 

ผูท่ีมีสวนในการตัดสินใจ จํานวน รอยละ 

ตัดสินใจดวยตนเอง                 342.00 88.83 

เพื่อน 57.00 14.81 

สมาชิกในครอบครัว 66.00 17.14 

ครู/อาจารย 34.00   8.83 

ญาติ   4.00   1.04 
  หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
จากตารางท่ี 14 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีสวนในการตัดสินใจเลือกใชบริการราน

หนังสือดวยตนเอง มากท่ีสุด รอยละ 88.83 รองลงมาไดแก สมาชิกในครอบครัว รอยละ 17.14 
เพื่อน รอยละ 14.81 ครู/อาจารย รอยละ 8.83 และญาติ รอยละ 1.04 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 15 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นดานความ
ครบถวนของรานหนังสือท่ีมีอยูในจังหวัดสมุทรสาคร ในการตอบสนองความตองการ
ในการซ้ือหนังสือ 

 

ความคิดเห็นดานความครบถวน จํานวน รอยละ 

        ครบถวน   10   2.60 
        ไมครบถวน 375 97.40 

รวม 385                100.00 
 

จากตารางท่ี 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา รานหนังสือท่ีมีอยูในจังหวดั
สมุทรสาคร ตอบสนองความตองการในการซ้ือหนังสือ ครบถวน รอยละ 2.60 และไมครบถวน 
รอยละ 97.40  
 
ตารางท่ี 16  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุความไมครบถวน

ของรานหนังสือท่ีมีอยูในจงัหวัดสมุทรสาคร 
 

สาเหตุความไมครบถวนของรานหนงัสือ จํานวน รอยละ 
มีหนังสือใหเลือกนอย 241  62.60  
มีหนังสือไมตรงกับความตองการ 254  65.97  
ท่ีต้ังของรานเดินทางไมสะดวก 67  17.40  
ไมมีสวนลดและการสงเสริมการขาย 61  15.84  
การบริการไมสุภาพ หรือ ลาชา 21  5.45  
การจัดรานไมดี ไมเปนสัดสวน 126  32.73  
อ่ืน ๆ (จํานวนรานหนังสือมีอยูนอย) 4  1.04  

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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จากตารางท่ี 16 พบวา สาเหตุท่ีรานหนังสือท่ีมีอยูในจังหวัดสมุทรสาคร ตอบสนอง
ความตองการในการซ้ือหนังสือไมครบถวน เนื่องมาจาก มีหนังสือไมตรงกับความตองการ         
มากท่ีสุด รอยละ 65.97 รองลงมา ไดแก มีหนังสือใหเลือกนอย รอยละ 62.60 การจัดรานไมดี ไม
เปนสัดสวน รอยละ 32.73 ท่ีต้ังของรานเดินทางไมสะดวก รอยละ 17.40 ไมมีสวนลดและการ
สงเสริมการขาย รอยละ 15.84 การบริการไมสุภาพ หรือลาชา รอยละ 5.45 และ อ่ืน ๆ (จํานวนราน
หนังสือมีอยูนอย) รอยละ 1.04 ตามลําดับ 
 
 
ตารางท่ี 17 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความสนใจท่ีจะใชบริการ 

     รานหนังสือท่ีจะจดัต้ังข้ึนในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

ความสนใจท่ีจะใชบริการ จํานวน รอยละ 

 สนใจใชบริการ 352 91.43 
 ไมสนใจใชบริการ    2   0.52 
 ไมแนใจ   31   8.05 

รวม 385           100.00 
 

จากตารางท่ี 17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ สนใจท่ีจะใชบริการรานหนังสือ
ท่ีจะจัดต้ังข้ึนในจังหวัดสมุทรสาคร รอยละ 91.43 ไมแนใจ รอยละ 8.05 และไมสนใจใชบริการ 
รอยละ 0.52 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 18  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริการที่ควรเพิ่มในราน
หนังสือ 

 

ประเภทของบริการ จํานวน รอยละ 

มุมจําหนายอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  164 42.60 
มุมจําหนายเคร่ืองเขียนและอุปกรณการเรียน 222 57.66 
มุมจําหนายซีดีรอม เทป และส่ือการศึกษา  153 39.74 
มุมจําหนายของเลนฝกสมองสําหรับเด็ก และ
อุปกรณกฬีา 

106 27.53 

มุมคอมพิวเตอรสําหรับหาขอมูลหนังสือทาง
อินเตอรเน็ต 

157 40.78 

มุมรับรอง / มุมพักผอนสําหรับนั่งรอ 130 33.77 
ไมจําเปนตองมีบริการใดเพ่ิมเติม   63 16.36 
อ่ืน ๆ (ของท่ีระลึกตามโอกาสพิเศษ)    3 0.78 
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
จากตารางท่ี 18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาควรมีมุมจําหนายเคร่ือง

เขียนและอุปกรณการเรียนเพ่ิมในรานจําหนายหนังสือมากท่ีสุด รอยละ 57.66 รองลงมาไดแก มุม
จําหนายอาหารวางและเคร่ืองดื่ม รอยละ 42.60 มุมคอมพิวเตอรสําหรับหาขอมูลหนังสือทาง
อินเตอรเน็ต  รอยละ 40.78 มุมจําหนายซีดีรอม เทป และส่ือการศึกษา รอยละ 39.74 มุมรับรอง/มุม
พักผอนสําหรับนั่งรอ รอยละ 33.77 มุมจําหนายของเลนฝกสมองสําหรับเด็ก และอุปกรณกีฬา    
รอยละ 27.53 ไมจําเปนตองมีบริการใดเพิ่มเติม รอยละ 16.36 และ อ่ืน ๆ (ของท่ีระลึกตามโอกาส
พิเศษ) รอยละ 0.78 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 สวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคใน
จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ตารางท่ี 19 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ 
      สําคัญของปจจัยดานสินคาและการใหบริการ  

 
 
 
 

ระดับความสําคัญของปจจัย 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

ปจจัยดานสินคา 
และการใหบริการ 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับ 
ท่ี 

39 110 111 99 26 
มีสินคาหลากหลาย ไดแก 
หนังสือ เครื่องเขียน 
อุปกรณการเรียน เกมสฝก
สมอง อุปกรณกีฬา ซีดี 
เปนตน 

(10.13) (28.57) (28.83) (25.71) (6.75) 

3.10 
(ปานกลาง) 

6 

51 205 95 30 4 มีหนังสือหลากหลาย
ประเภท หลายสํานักพิมพ (13.25) (53.25) (24.68) (7.79) (1.04) 

3.70 
(มาก) 

2 

54 176 113 34 8 มีหนังสือที่เปนที่นิยม หรือ
ยอดจําหนายสูง (14.03) (45.71) (29.35) (8.83) (2.08) 

3.61 
(มาก) 

4 

76 199 84 22 4 มีหนังสือใหมออกมา
จําหนายเสมอ (19.74) (51.68) (21.82) (5.71) (1.04) 

3.83 
(มาก) 

1 

56 84 119 80 46 มีการรับประกันเปลี่ยน/คืน 
สินคา (14.55) (21.82) (30.91) (20.78) (11.95) 

3.06 
(ปานกลาง) 

7 

17 112 133 81 42 สามารถสั่งหนังสือ ผาน
ทางโทรศัพท, E-Mail, 
และสั่งผาน Website ได (4.42) (29.09) (34.55) (21.04) (10.91) 

2.95 
(ปานกลาง) 

8 

8 132 115 87 43 มีบริการจัดสงหนังสือทาง
ไปรษณีย EMS (2.08) (34.29) (29.87) (22.60) (11.17) 

2.94 
(ปานกลาง) 

9 
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ตารางท่ี 19 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ 
      สําคัญของปจจัยดานสินคาและการใหบริการ (ตอ) 

 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 

 
 
 

ระดับความสําคัญของปจจัย 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

ปจจัยดานสินคา 
และการใหบริการ 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับ
ท่ี 

63 164 89 55 14 มีบริการจัดสงหนังสือถึง
ที่พักของสมาชิกของราน
ที่ต้ังอยูในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร  

(16.36) (42.59) (23.12) (14.29) (3.64) 

3.54 
(มาก) 

5 

35 27 166 115 42 มีบริการรับสั่งจอง
หนังสือ กรณีเปนหนังสือ
หายาก หรือไมมีจําหนาย
ในราน 

(9.09) (7.01) (43.12) (29.870) (10.91) 

2.74 
(ปานกลาง) 

10 

45 54 150 108 28 พนักงานประจําราน แตง
ชุดยูนิฟอรม เรียบรอย (11.69) (14.03) (38.96) (28.05) (7.27) 

2.95 
(ปานกลาง) 

8 

65 172 113 22 13 พนักงานพูดจาสุภาพ 
มนุษยสัมพันธดี (16.88) (44.68) (29.35) (5.71) (3.38) 

3.66 
(มาก) 

3 

80 156 104 30 15 
พนักงานมีความรูเก่ียวกับ
หนังสือ สามารถตอบ
คําถาม แนะนําหนังสือได
เปนอยางดี (20.78) (40.52) (27.01) (7.79) (3.90) 

3.66 
(มาก) 

3 

   
 

   
คาเฉลี่ยรวม 

3.31 
(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 19 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญของปจจัยดานสินคาและ
การให บริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานหนังสือ โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.31 
ในราย ละเอียดพบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ 
มีคาเฉล่ีย 3.83 มีหนังสือหลากหลายประเภท หลายสํานักพิมพ มีคาเฉล่ีย 3.70 พนักงานพูดจาสุภาพ 
มนุษยสัมพันธดี และพนักงานมีความรูเกี่ยวกับหนังสือ สามารถตอบคําถาม แนะนําหนังสือไดเปน
อยางดี มีคาเฉล่ียเทากัน 3.66 มีหนังสือท่ีเปนท่ีนิยม หรือยอดจําหนายสูง มีคาเฉล่ีย 3.61 มีบริการ
จัดสงหนังสือถึงท่ีพักของสมาชิกของรานท่ีต้ังอยูในเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีคาเฉล่ีย 3.54 
ตามลําดับ   

ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก มีสินคาหลากหลาย ไดแกหนังสือ เคร่ือง
เขียน อุปกรณการเรียน เกมสฝกสมอง อุปกรณกีฬา ซีดี เปนตน มีคาเฉล่ีย 3.10 มีการรับประกัน
เปล่ียน/คืนสินคา มีคาเฉล่ีย 3.06 สามารถส่ังหนังสือ ผานทางโทรศัพท, E-Mail, และส่ังผาน 
Website ได และพนักงานประจําราน แตงชุดยูนิฟอรม เรียบรอย มีคาเฉล่ียเทากัน 2.95 มีบริการ
จัดสงหนังสือทางไปรษณีย EMS มีคาเฉล่ีย 2.94 และมีบริการรับส่ังจองหนังสือ กรณีเปนหนังสือ
หายาก หรือไมมีจําหนายในราน มีคาเฉล่ีย 2.74 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 20 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ 
      สําคัญของปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได  

 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 

 

ระดับความสําคัญของปจจัย 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

ปจจัยดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ลูกคาสัมผัสได 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับ 
ท่ี 

50 250 61 21 3 ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน 
การเดินทางสะดวก (12.99) (64.94) (15.85) (5.45) (0.78) 

3.84 
(มาก) 

1 

55 117 132 66 15 
มีบริเวณสําหรับจอดรถได 

(14.23) (30.39) (34.29) (17.14) (3.90) 

3.34 
(ปานกลาง) 

6 

43 191 104 37 10 มีการจัดรานเปนสัดสวน 
และสวยงาม (11.17) (49.61) (27.01) (9.61) (2.60) 

3.57 
(มาก) 

3 

45 171 132 30 7 ภายในรานเปนระเบียบ 
สะอาด ไมมีฝุน (11.69) (44.42) (34.29) (7.79) (1.82) 

3.56 
(มาก) 

4 

64 141 148 25 7 บริเวณมุมหนังสือมีแสง
สวางเพียงพอ (16.62) (36.62) (38.44) (6.49) (1.82) 

3.60 
(มาก) 

2 

62 142 138 30 13 อากาศเย็นสบาย ปลอด
โปรง ไมอึดอัด (16.10) (36.88) (35.84) (7.790) (3.38) 

3.55 
(มาก) 

5 

14 80 168 88 35 
มีหองนํ้าสําหรับลูกคา 

(3.64) (20.78) (43.64) (22.86) (9.09) 

2.87 
(ปานกลาง) 

9 

38 62 198 50 37 มีมุมสําหรับน่ังรอ หรือมุม
อาหารวาง เครื่องด่ืม มุม
อินเตอรเน็ต เปนตน (9.87) (16.10) (51.43) (12.99) (9.61) 

3.04 
(ปานกลาง) 

8 

18 105 208 35 19 ภายในรานตกแตงสวยงาม
ทันสมัย (4.68) (27.27) (54.03) (9.09) (4.94) 

3.18 
(ปานกลาง) 

7 

   
 

   
คาเฉลี่ยรวม 

3.39 
(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 20 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญของปจจัยดานส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานหนังสือ โดยรวมในระดับปานกลาง 
มีคาเฉล่ีย 3.39 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูใน
เขตชุมชน การเดินทางสะดวก มีคาเฉล่ีย 3.84 มีบริเวณมุมหนังสือมีแสงสวางเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 
3.60 มีการจัดรานเปนสัดสวน และสวยงาม มีคาเฉล่ีย 3.57 ภายในรานเปนระเบียบ สะอาด ไมมีฝุน 
มีคาเฉล่ีย 3.56 อากาศเย็นสบาย ปลอดโปรง ไมอึดอัด มีคาเฉล่ีย 3.55 ตามลําดับ  

ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก มีบริเวณสําหรับจอดรถได มีคาเฉล่ีย 3.34 
ภายในรานตกแตงสวยงามทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.18 มีมุมสําหรับนั่งรอ หรือมุมอาหารวาง เคร่ืองดื่ม 
มุมอินเตอร เน็ต เปนตน มีคาเฉล่ีย 3.04 มีหองน้ําสําหรับลูกคา มีคาเฉล่ีย 2.87 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 21 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ 
      สําคัญของปจจัยดานราคาสินคา 

 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 21 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญของปจจัยดาน
ราคาสินคาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานหนังสือ โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.41 ใน
รายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย 
ถูก ตอง มีคาเฉล่ีย 3.55 และจําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ มีคาเฉล่ีย 3.51 ตามลําดับ 

ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก หนังสือและสินคาอ่ืนภายในราน มีราคา
ใกลเคียงกับราคาตลาด มีคาเฉล่ีย 3.17 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความสําคัญของปจจัย 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
ปจจัยดานราคาสินคา 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ลําดับ 
ท่ี 

15 100 211 53 6 หนังสือและสินคาอื่น
ภายในราน มีราคา
ใกลเคียงกับราคาตลาด 

(3.90) (25.97) (54.81) (13.77) (1.56) 
3.17 

(ปานกลาง) 
3 

33 156 177 14 5 จําหนายหนังสือตามราคา
บนปกหนังสือ (18.57) (40.52) (45.97) (3.64) (1.30) 

3.51 
(มาก) 

2 

45 169 136 21 14 มีระบบการรับชําระเงินที่
ทันสมัย ถูกตอง (11.69) (43.90) (35.32) (5.45) (3.64) 

3.55 
(มาก) 

1 

  
 

  
คาเฉลี่ยรวม 

3.41 
(ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 22 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ 
      สําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 

 

ระดับความสําคัญของปจจัย 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

คาเฉลี่ย
(แปลผล) 

ลําดับ 
ท่ี 

6 42 180 103 54 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธราน
ตามส่ือตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ 
วิทยุ เว็บไซต เปนตน (1.56) (10.91) (46.75) (26.75) (14.03) 

2.59 
(ปานกลาง) 

8 

63 183 61 60 18 มีการรับสมัครสมาชิก และไดรับ
สิทธิพิเศษเม่ือซื้อสนิคาภายใน
ราน (16.36) (47.53) (15.84) (15.58) (4.68) 

3.55 
(มาก) 

2 

65 178 59 65 18 มีการแจกของสมนาคุณหรือ 
คูปองสวนลด เมือ่มียอดซื้อสินคา
ตามท่ีกําหนดไว (16.88) (46.23) (15.32) (16.88) (4.68) 

3.54 
(มาก) 

3 

81 164 81 35 24 มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือ
ราคาพิเศษ (21.04) (42.60) (21.04) (9.09) (6.23) 

3.63 
(มาก) 

1 

40 138 141 52 14 
มีการจัดอันดับหนังสือขายดี 

(10.39) (35.84) (36.62) (13.51) (3.64) 

3.36 
(ปานกลาง)  

5 

22 202 86 54 21 มีการจัดทําโบรชัวรหรือจดหมาย
ขาวประชาสัมพันธหนังสือใหม
ทุกเดือน (5.71) (52.47) (22.34) (14.03) (5.45) 

3.39 
(ปานกลาง) 

4 

8 48 230 82 17 มีบริการหอปกพลาสติกในราคา
พิเศษ (2.08) (12.47) (59.74) (21.30) (4.42) 

2.86 
(ปานกลาง) 

6 

5 39 236 65 40 มีบริการสายดวนสําหรับตอบ 
คําถาม แนะนําหนังสือ หรือ
ประชาสัมพันธ โปรโมช่ัน (1.30) (10.13) (61.30) (16.88) (10.39) 

2.75 
(ปานกลาง) 

7 

9 15 175 144 42 มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเปน
คร้ังคราว เชน ยอดจําหนาย
บางสวนเพื่อเด็กยากไร (2.34) (3.90) (45.45) (37.40) (10.91) 

2.49 
(นอย) 

9 

   
 

   
คาเฉลี่ยรวม 

3.13 
(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญของปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานหนังสือ โดยรวมในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ีย 3.13 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีการจัดเทศกาล
จําหนายหนังสือราคาพิเศษ มีคาเฉล่ีย 3.63 มีการรับสมัครสมาชิก และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคา
ภายในราน มีคาเฉล่ีย 3.55 และมีการแจกของสมนาคุณหรือ คูปองสวนลด เม่ือมียอดซ้ือสินคา
ตามท่ีกําหนดไว มีคาเฉล่ีย 3.54 ตามลําดับ 

ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก มีการจัดทําโบรชัวรหรือจดหมายขาว
ประชาสัมพันธหนังสือใหมทุกเดือน มีคาเฉล่ีย 3.39 มีการจัดอันดับหนังสือขายดี มีคาเฉล่ีย 3.36 มี
บริการหอปกพลาสติกในราคาพิเศษ มีคาเฉล่ีย 2.86  มีบริการสายดวนสําหรับตอบ คําถาม แนะนํา
หนังสือ หรือ ประชาสัมพันธโปรโมช่ัน มีคาเฉล่ีย 2.75 และมีการโฆษณา ประชาสัมพันธรานตาม
ส่ือตาง ๆ เชน หนังสือพิมพวิทยุ เว็บไซต เปนตน มีคาเฉล่ีย 2.59 ตามลําดับ 

ใหความสําคัญในระดับนอย ไดแก มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมเปนคร้ังคราว เชนยอด
จําหนายบางสวนเพื่อเด็กยากไร มีคาเฉล่ีย 2.49 
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สวนท่ี 4 สวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคใน
จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 
ตารางท่ี 23 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานสินคาและการใหบริการที่มีผลตอ

การซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามอาย ุ
 

อายุ  

ไมเกิน 20 ป 21-30  ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล) 

ปจจัยดานสินคา 
และการใหบริการ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)  

4.11 2.76 3.55 2.51 3.33 3.10 มีสินคาหลากหลาย ไดแก หนังสือ 
เคร่ืองเขยีน อุปกรณการเรียน เกมส
ฝกสมอง อุปกรณกีฬา ซีดี เปนตน (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.19 3.60 3.58 3.93 4.33 3.70 มีหนังสือหลากหลายประเภท หลาย
สํานักพิมพ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.75 3.39 3.75 3.89 3.67 3.61 มีหนังสือที่เปนที่นิยม หรือยอด
จําหนายสูง (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.94 3.72 3.81 4.16 4.00 3.83 
มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.36 2.79 3.14 3.51 4.00 3.06 
มีการรับประกันเปล่ียน/คืน สินคา 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3.67 2.68 3.02 3.16 3.33 2.95 สามารถส่ังหนังสือ ผานทาง
โทรศัพท, E-Mail, และส่ังผาน 
Website ได (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.08 2.69 3.14 3.15 3.33 2.94 มีบริการจัดสงหนังสือทางไปรษณีย 
EMS (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.28 3.35 3.37 4.00 3.67 3.54 มีบริการจัดสงหนังสือถึงท่ีพักของ
สมาชิกของรานท่ีต้ังอยูในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางท่ี 23  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานสินคาและการใหบริการที่มีผลตอ
การซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามอายุ 
(ตอ) 

 
อายุ  

ไมเกิน 20 ป 21-30  ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล) 

ปจจัยดานสินคา 
และการใหบริการ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)  

2.92 2.39 2.81 3.49 3.67 2.74 มีบริการรับสั่งจองหนังสือ กรณีเปน
หนังสือหายาก หรือไมมีจําหนายใน
ราน (ปานกลาง) (นอย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

2.97 2.62 3.19 3.44 3.33 2.95 พนักงานประจําราน แตงชุดยูนิ
ฟอรม เรียบรอย (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.67 3.49 3.69 4.13 3.67 3.66 พนักงานพูดจาสุภาพ มนุษยสัมพันธ
ดี (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.78 3.56 3.68 3.87 4.00 3.66 พนักงานมีความรูเก่ียวกับหนังสือ 
สามารถตอบคําถาม แนะนําหนังสือ
ไดเปนอยางดี (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.64 3.09 3.39 3.60 3.69 3.31 
คาเฉลี่ยรวม 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 23 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 20 ป ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานสินคาและการใหบริการ โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.64 ในรายละเอียด พบวา 
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีบริการจัดสงหนังสือถึงท่ีพักของสมาชิกของรานท่ี
ต้ังอยูในเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีคาเฉล่ีย 4.28 มีหนังสือหลากหลายประเภทหลายสํานักพิมพ มี
คาเฉล่ีย 4.19 และมีสินคาหลากหลาย ไดแก หนังสือ เคร่ืองเขียน อุปกรณการเรียน เกมสฝกสมอง 
อุปกรณกีฬา ซีดี เปนตน มีคาเฉล่ีย 4.11 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคาและการ
ใหบริการ โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.09 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมาก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ มีคาเฉล่ีย 3.72 มีหนังสือหลากหลาย
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ประเภท หลายสํานักพิมพ มีคาเฉล่ีย 3.60 และพนักงานมีความรูเกี่ยวกับหนังสือสามารถตอบคําถาม 
แนะนําหนังสือไดเปนอยางดี มีคาเฉล่ีย 3.56 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคาและการ
ใหบริการ โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.39 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมาก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ มีคาเฉล่ีย 3.81 มีหนังสือท่ีเปนท่ีนิยม หรือ
ยอดจําหนายสูง มีคาเฉล่ีย 3.75 และพนักงานพูดจาสุภาพ มนุษยสัมพันธดี มีคาเฉล่ีย 3.69 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคาและการ
ใหบริการ โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.60 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ มีคาเฉล่ีย 4.16 พนักงานพูดจาสุภาพมนุษย
สัมพันธดี มีคาเฉล่ีย 4.13 และมีบริการจัดสงหนังสือถึงท่ีพักของสมาชิกของรานท่ีต้ังอยูในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร มีคาเฉล่ีย 4.00 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 51-60 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคาและการ
ใหบริการ โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.69 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก ไดแก มีหนังสือหลากหลายประเภท หลายสํานักพิมพมีคาเฉล่ีย 4.33 มีหนังสือใหม
ออกมาจําหนายเสมอ มีการรับประกันเปล่ียน/คืนสินคา และพนักงานมีความรูเกี่ยวกับหนังสือ 
สามารถตอบคําถาม แนะนําหนังสือไดเปนอยางดี มีคาเฉล่ียเทากัน 4.00 มีหนังสือท่ีเปนท่ีนิยมหรือ
ยอดจําหนายสูง  มีบริการจัดสงหนังสือถึงท่ีพักของสมาชิกของรานท่ีต้ังอยูในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร มีบริการรับส่ังจองหนังสือ กรณีเปนหนังสือหายาก หรือไมมีจําหนายในราน และ
พนักงานพูดจาสุภาพ มนุษยสัมพันธดี มีคาเฉล่ียเทากัน 3.67 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 24  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคา
สัมผัสไดท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 
จําแนกตามอายุ 

 
อายุ 

ไมเกิน 20 ป 21-30  ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่ลูกคาสัมผัสได 
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

3.97 3.72 3.81 4.18 3.67 3.84 ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การ
เดินทางสะดวก (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.39 3.11 3.43 3.82 3.67 3.34 
มีบริเวณสําหรับจอดรถได 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

4.22 3.44 3.45 3.82 3.67 3.57 มีการจัดรานเปนสัดสวน และ
สวยงาม (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.17 3.35 3.56 3.84 3.67 3.56 ภายในรานเปนระเบียบ สะอาด 
ไมมีฝุน (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.17 3.41 3.57 3.87 3.67 3.60 บริเวณมุมหนังสือมีแสงสวาง
เพียงพอ (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.11 3.49 3.36 3.78 3.33 3.55 อากาศเย็นสบาย ปลอดโปรง ไม
อึดอัด (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

3.19 2.71 2.92 3.04 3.67 2.87 
มีหองนํ้าสําหรับลูกคา 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

3.72 2.77 2.96 3.58 3.33 3.04 มีมุมสําหรับนั่งรอ หรือมุม
อาหารวาง เคร่ืองด่ืม มุม
อินเตอรเน็ต เปนตน (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.53 3.18 3.03 3.25 2.67 3.18 ภายในรานตกแตงสวยงาม
ทันสมัย (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.83 3.24 3.34 3.69 3.48 3.39 
คาเฉลี่ยรวม 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 24 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 20 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่ลูกคาสัมผัสได โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.83 ใน
รายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีการจัดรานเปนสัดสวน และ
สวยงาม มีคาเฉล่ีย 4.22 ภายในรานเปนระเบียบ สะอาด ไมมีฝุน และบริเวณมุมหนังสือมีแสงสวาง
เพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากัน 4.17 และอากาศเย็นสบาย ปลอดโปรง ไมอึดอัด มีคาเฉล่ีย 4.11 ตามลําดับ  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.24 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอย
ท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก ทําเลท่ีต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก มีคาเฉล่ีย 3.72 ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก อากาศเย็นสบาย ปลอดโปรง ไมอึดอัด มีคาเฉล่ีย 3.49 และมี
การจัดรานเปนสัดสวน และสวยงาม มีคาเฉล่ีย 3.44 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวก
ท่ีลูกคาสัมผัสได โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.34 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก มีคาเฉล่ีย 3.81 บริเวณ
มุมหนังสือมีแสงสวางเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 3.57 และภายในรานเปนระเบียบ สะอาด ไมมีฝุน มี
คาเฉล่ีย 3.56 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวก
ท่ีลูกคาสัมผัสได โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.69 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก มีคาเฉล่ีย 4.18 บริเวณมุม
หนังสือมีแสงสวางเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 3.87 และภายในรานเปนระเบียบ สะอาดไมมีฝุน มีคาเฉล่ีย 
3.84 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 51-60 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวก
ท่ีลูกคาสัมผัสได โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.48 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก มีบริเวณสําหรับจอด
รถได มีการจัดรานเปนสัดสวน และสวยงาม ภายในรานเปนระเบียบ สะอาด ไมมีฝุน บริเวณมุม
หนังสือมีแสงสวางเพียงพอ และมีหองน้ําสําหรับลูกคา มีคาเฉล่ียเทากัน 3.67 ใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไดแก อากาศเย็นสบาย ปลอดโปรง ไมอึดอัด และมีมุมสําหรับนั่งรอ หรือมุม
อาหารวาง เคร่ืองดื่ม มุมอินเตอรเน็ต เปนตน มีคาเฉล่ียเทากัน 3.33 และ ภายในรานตกแตงสวยงาม
ทันสมัย มีคาเฉล่ีย 2.67 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 25  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาสินคาท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือ
จากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามอายุ 

 

อายุ 
ไมเกิน 
20 ป 

21-30  ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานราคาสินคา 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล) 

3.39 3.12 3.05 3.44 3.33 3.17 หนังสือและสินคาอื่นภายในราน 
มีราคาใกลเคียงกับราคาตลาด (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.75 3.33 3.46 4.07 3.33 3.51 จําหนายหนังสือตามราคาบนปก
หนังสือ (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4.06 3.47 3.44 3.69 3.00 3.55 มีระบบการรับชําระเงินที่ทันสมัย 
ถูกตอง (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

3.73 3.31 3.32 3.73 3.22 3.41 
คาเฉลี่ยรวม 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 25 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 20 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานราคาสินคา โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.73 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง มีคาเฉล่ีย 4.06 และ
จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ มีคาเฉล่ีย 3.75 ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก 
หนังสือและสินคาอ่ืนภายในราน มีราคาใกลเคียงกับราคาตลาด มีคาเฉล่ีย 3.39 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาสินคา โดยรวมใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.31 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 
ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง มีคาเฉลี่ย 3.47 จําหนายหนังสือตามราคาบนปก
หนังสือ มีคาเฉล่ีย 3.33 และหนังสือและสินคาอ่ืนภายในราน มีราคาใกลเคียงกับราคาตลาด มี
คาเฉล่ีย 3.12 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาสินคา โดยรวมใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.32 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 
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ไดแก จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ มีคาเฉล่ีย 3.46 มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย 
ถูกตอง มีคาเฉล่ีย 3.44 และหนังสือและสินคาอ่ืนภายในราน มีราคาใกลเคียงกับราคาตลาด มี
คาเฉล่ีย 3.05 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาสินคา โดยรวมใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.73 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก 
จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ มีคาเฉล่ีย 4.07 มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง 
มีคาเฉล่ีย 3.69 ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก หนังสือและสินคาอ่ืนภายในราน มีราคา
ใกลเคียงกับราคาตลาด มีคาเฉล่ีย 3.44 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 51-60 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาสินคา โดยรวมใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.22 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 
ไดแก จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ และหนังสือและสินคาอ่ืนภายในราน มีราคา
ใกลเคียงกับราคาตลาด มีคาเฉล่ียเทากัน 3.33 และมีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง มี
คาเฉล่ีย 3.00 ตามลําดับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

ตารางท่ี 26  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามอายุ 

 

อายุ 

ไมเกิน 20 ป 21-30  ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉลี่ย
รวม 

(แปลผล) 

3.11 2.45 2.65 2.53 3.33 2.59 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธราน
ตามส่ือตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ 
วิทยุ เว็บไซต เปนตน (ปานกลาง) (นอย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.22 3.27 3.56 3.98 4.00 3.55 มีการรับสมัครสมาชิก และไดรับ
สิทธิพิเศษเม่ือซื้อสนิคาภายในราน (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.14 3.30 3.48 3.98 4.00 3.54 มีการแจกของสมนาคุณหรือ คูปอง
สวนลด เมื่อมียอดซ้ือสินคาตามท่ี
กําหนดไว (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.11 3.48 3.53 4.02 3.67 3.63 มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือ
ราคาพิเศษ (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.56 3.15 3.37 3.84 3.67 3.36 
มีการจัดอันดับหนังสือขายดี 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

4.14 3.12 3.51 3.47 4.00 3.39 มีการจัดทําโบรชัวรหรือจดหมาย
ขาวประชาสัมพันธหนังสือใหมทุก
เดือน (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

3.17 2.84 2.85 2.78 3.00 2.86 มีบริการหอปกพลาสติกในราคา
พิเศษ (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.11 2.69 2.67 2.84 3.67 2.75 มีบริการสายดวนสําหรับตอบ 
คําถาม แนะนําหนังสือ หรือ 
ประชาสัมพันธโปรโมช่ัน (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

2.50 2.43 2.45 2.73 3.33 2.49 มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเปนคร้ัง
คราว เชน ยอดจําหนายบางสวน
เพื่อเด็กยากไร (ปานกลาง) (นอย) (นอย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอย) 

3.56 2.97 3.12 3.35 3.63 3.13 
คาเฉลี่ยรวม 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 26 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 20 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.56 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีการรับสมัครสมาชิกและไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในราน 
มีคาเฉล่ีย 4.22 มีการแจกของสมนาคุณหรือคูปองสวนลดเม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว และมี
การจัดทําโบรชัวรหรือจดหมายขาวประชาสัมพันธหนังสือใหมทุกเดือน มีคาเฉล่ียเทากัน 4.14 และ
มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ มีคาเฉล่ีย 4.11 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ปใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงสริมการตลาด
โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.97 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
ปานกลางไดแก มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษมีคาเฉล่ีย 3.48 มีการแจกของสมนาคุณ
หรือ คูปองสวนลด เม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว มีคาเฉล่ีย 3.30 และมีการรับสมัครสมาชิก 
และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในราน มีคาเฉล่ีย 3.27 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.12 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มากไดแก มีการรับสมัครสมาชิก และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในราน มีคาเฉล่ีย 3.56 มีการ
จัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ มีคาเฉล่ีย 3.53 และมีการจัดทําโบรชัวรหรือจดหมายขาว
ประชาสัมพันธหนังสือใหมทุกเดือน มีคาเฉล่ีย 3.51 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 41-50 ปใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.35 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก ไดแก มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ มีคาเฉล่ีย 4.02 มีการแจกของสมนาคุณหรือ 
คูปองสวนลดเม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว และมีการรับสมัครสมาชิกมีการรับสมัครสมาชิก 
และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในราน มีคาเฉล่ียเทากัน 3.98 และมีการจัดอันดับหนังสือขาย
ดี มีคาเฉล่ีย 3.84 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 51-60 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวม โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.63 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ไดแก มีการรับสมัครสมาชิก และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในราน มีการแจก
ของสมนาคุณหรือ คูปองสวนลดเมื่อมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว มีการจัดทําโบรชัวรหรือ
จดหมายขาวประชาสัมพันธหนังสือใหมทุกเดือน มีคาเฉลี่ยเทากัน 4.00 มีการจัดเทศกาลจําหนาย
หนังสือราคาพิเศษ มีการจัดอันดับหนังสือขายดี และมีบริการสายดวนสําหรับตอบคําถาม แนะนํา
หนังสือ หรือประชาสัมพันธโปรโมชั่น มีคาเฉล่ียเทากัน 3.67 และใหความสําคัญในระดับปาน
กลาง ไดแก มีการโฆษณา ประชาสัมพันธรานตามสื่อตาง ๆ เชนหนังสือ พิมพ วิทยุ เว็บไซต เปน
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ตน และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเปนคร้ังคราว เชน ยอดจําหนายบางสวนเพ่ือเด็กยากไร มี
คาเฉล่ียเทากัน 3.33 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 27  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานสินคาและการใหบริการที่มีผลตอ

การซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามระดับ
การศึกษา  

 

ระดับการศึกษา 

มัธยมศึก 
ษาตอน 
ตนหรือ
เทียบเทา 

มัธยมศึก 
ษาตอน
ปลาย
หรือ

เทียบเทา 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

สูงกวา
ปริญญา
โท 

อื่น ๆ 
(อนุปริญ 
ญา) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานสินคา 
และการใหบริการ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉลี่ย
รวม

(แปลผล) 

4.00 3.78 2.81 3.28 2.50 2.85 3.10 มีสินคาหลากหลาย ไดแก หนังสือ 
เคร่ืองเขยีน อุปกรณการเรียน เกมส
ฝกสมอง อุปกรณกีฬา ซีดี เปนตน (มาก) (มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

3.00 3.84 3.52 3.97 5.00 2.85 3.70 
มีหนังสือหลากหลายประเภท 
หลายสํานักพิมพ (ปาน

กลาง) 
(มาก) (มาก) (มาก) 

(มาก
ที่สุด) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

3.00 3.50 3.32 4.08 5.00 3.31 3.61 
มีหนังสือที่เปนที่นิยม หรือยอด
จําหนายสูง (ปาน

กลาง) 
(มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(มาก
ที่สุด) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

4.00 3.76 3.63 4.19 5.00 3.23 3.83 
มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
(มาก
ที่สุด) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

1.00 3.16 2.77 3.50 3.50 2.69 3.06 
มีการรับประกันเปล่ียน/คืน สินคา (นอย

ที่สุด) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

2.00 3.26 2.67 3.29 3.00 2.54 2.95 สามารถส่ังหนังสือ ผานทาง
โทรศัพท, E-Mail, และส่ังผาน 
Website ได (นอย) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางท่ี 27  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานสินคาและการใหบริการที่มีผลตอ
การซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามระดับ
การศึกษา (ตอ) 

 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึก
ษาตอน 
ตนหรือ
เทียบเทา 

มัธยมศึก
ษาตอน
ปลายหรือ
เทียบเทา 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

สูงกวา
ปริญญา
โท 

อื่น ๆ 
 (อนุปริญ 

ญา) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานสินคา 
และการใหบริการ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉลี่ย
รวม 

(แปลผล) 

2.00 2.82 2.66 3.42 3.00 2.54 2.94 
มีบริการจัดสงหนังสือทาง
ไปรษณีย EMS (นอย) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

3.00 3.72 3.29 3.94 3.00 2.62 3.54 มีบริการจัดสงหนังสือถึงท่ีพัก
ของสมาชิกของรานที่ต้ังอยู
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

3.00 2.88 2.44 3.10 4.00 2.62 2.74 มีบริการรับสั่งจองหนังสือ 
กรณีเปนหนังสือหายาก 
หรือไมมีจําหนายในราน 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(นอย) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

4.00 2.82 2.62 3.55 3.00 2.00 2.95 
พนักงานประจําราน แตงชุดยู
นิฟอรม เรียบรอย (มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(นอย) 
(ปาน
กลาง) 

2.00 3.48 3.42 4.15 4.00 2.92 3.66 
พนักงานพูดจาสุภาพ มนุษย
สัมพันธดี (นอย) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

2.00 3.62 3.47 4.07 4.00 2.69 3.66 พนักงานมีความรูเก่ียวกับ
หนังสือ สามารถตอบคําถาม 
แนะนําหนังสือไดเปนอยางดี (นอย) (มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

2.75 3.39 3.05 3.71 3.75 2.74 3.31 

คาเฉลี่ยรวม (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 27 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
หรือเทียบเทาใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคาและการใหบริการ โดยรวมในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ีย 2.75 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีสินคาหลากหลาย 
ไดแก หนังสือ เคร่ืองเขียน อุปกรณการเรียน เกมสฝกสมอง อุปกรณกีฬา ซีดี เปนตน มีหนังสือใหม
ออกมาจําหนายเสมอ และพนักงานประจําราน แตงชุดยูนิฟอรม เรียบรอย มีคาเฉล่ียเทากัน 4.00 ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก มีหนังสือหลากหลายประเภท หลายสํานักพิมพ มีหนังสือท่ี
เปนท่ีนิยม หรือยอดจําหนายสูง มีบริการจัดสงหนังสือถึงท่ีพักของสมาชิกของรานท่ีต้ังอยูในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร และมีบริการรับส่ังจองหนังสือ กรณีเปนหนังสือหายาก หรือไมมีจําหนายใน
ราน มีคาเฉล่ียเทากัน 3.00 ใหความสําคัญในระดับนอย ไดแก สามารถส่ังหนังสือ ผานทางโทรศัพท 
E-Mail, และส่ังผาน Website ได มีบริการจัดสงหนังสือทางไปรษณีย EMS พนักงานพูดจาสุภาพ 
มนุษยสัมพันธดี และพนักงานมีความรูเกี่ยวกับหนังสือ สามารถตอบคําถาม แนะนําหนังสือไดเปน
อยางดี มีคาเฉล่ียเทากัน 2.00 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาให
ความสําคัญตอปจจัยดานสินคาและการใหบริการ โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.39 ใน
รายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีหนังสือหลากหลายประเภท หลาย
สํานักพิมพ มีคาเฉล่ีย 3.84 มีสินคาหลากหลาย ไดแก หนังสือ เคร่ืองเขียน อุปกรณการเรียน เกมส
ฝกสมอง อุปกรณกีฬา ซีดี เปนตน มีคาเฉล่ีย 3.78 และมีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ มีคาเฉล่ีย 
3.76 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคา
และการใหบริการ โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.05 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.63 มีหนังสือ
หลากหลายประเภท หลายสํานักพิมพ มีคาเฉล่ีย 3.52 ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก 
พนักงานมีความรูเกี่ยว กับหนังสือ สามารถตอบคําถาม แนะนําหนังสือไดเปนอยางดี มีคาเฉล่ีย 
3.47 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคา
และการใหบริการ โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.71 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ มีคาเฉล่ีย 4.19 พนักงานพูดจาสุภาพ 
มนุษยสัมพันธดี มีคาเฉล่ีย 4.15 และมีหนังสือท่ีเปนท่ีนิยมหรือยอดจําหนายสูง มีคาเฉล่ีย 4.08 
ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานสินคาและการใหบริการ โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.75 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอย
ท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก มีหนังสือหลากหลายประเภทหลายสํานักพิมพ มีหนังสือท่ี
เปนท่ีนิยมหรือยอดจําหนายสูง และมีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ มีคาเฉล่ียเทากัน 5.00 ให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีบริการรับส่ังจองหนังสือ กรณีเปนหนังสือหายากหรือไมมี
จําหนายในราน พนักงานพูดจาสุภาพ มนุษยสัมพันธดี พนักงานมีความรูเกี่ยวกับหนังสือ สามารถ
ตอบคําถาม แนะนําหนังสือไดเปนอยางดี มีคาเฉล่ียเทากัน 4.00 และมีการรับประกันเปล่ียน/คืน
สินคา มีคาเฉล่ีย 3.50 ตามลําดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับอ่ืน ๆ (อนุปริญญา) ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานสินคาและการใหบริการ โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.74 ในรายละเอียด พบวา 
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ไดแก มีหนังสือท่ีเปนท่ีนิยม หอยอดจําหนายสูง มี
คาเฉล่ีย 3.31 มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ มีคาเฉล่ีย 3.23 และพนักงานพูดจาสุภาพ มนุษย
สัมพันธดี มีคาเฉล่ีย 2.92 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 28 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคา
สัมผัสไดท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา 

มัธยมศึก 
ษาตอน 
ตนหรือ
เทียบเทา 

มัธยมศึก
ษาตอน
ปลายหรือ
เทียบเทา 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

สูงกวา
ปริญญา
โท 

อื่น ๆ 
(อนุปริญ
ญา) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ลูกคา

สัมผัสได 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล) 

2.00 3.82 3.70 4.15 3.00 3.00 3.84 
ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน 
การเดินทางสะดวก (นอย) (มาก) (มาก) (มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

2.00 3.24 2.97 4.01 3.50 2.46 3.34 
มีบริเวณสําหรับจอดรถได 

(นอย) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (นอย) (ปานกลาง) 

3.00 3.84 3.32 3.95 3.50 2.46 3.57 
มีการจัดรานเปนสัดสวน 
และสวยงาม (ปาน

กลาง) 
(มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (นอย) (มาก) 

2.00 3.82 3.38 3.83 3.50 2.69 3.56 
ภายในรานเปนระเบียบ 
สะอาด ไมมีฝุน (นอย) (มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

3.00 3.86 3.41 3.87 3.00 2.69 3.60 
บริเวณมุมหนังสือมีแสง
สวางเพียงพอ (ปาน

กลาง) 
(มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

3.00 3.76 3.32 3.90 3.00 2.62 3.55 
อากาศเย็นสบาย ปลอด
โปรง ไมอึดอัด 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

1.00 2.90 3.32 3.90 3.00 2.00 2.87 
มีหองนํ้าสําหรับลูกคา 

(นอยที่สุด) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(นอย) (ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 28 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคา
สัมผัสไดท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 
จําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 

 
ระดับการศึกษา 

มัธยมศึก
ษาตอน 
ตนหรือ
เทียบเทา 

มัธยมศึก
ษาตอน
ปลายหรือ
เทียบเทา 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

สูงกวา
ปริญญา
โท 

อื่น ๆ 
(อนุปริญ
ญา) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ลูกคา

สัมผัสได 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล) 

1.00 3.28 2.72 3.51 3.00 2.15 3.04 มีมุมสําหรับนั่งรอ หรือมุม
อาหารวาง เคร่ืองด่ืม มุม
อินเตอรเน็ต เปนตน 

(นอย
ที่สุด) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(นอย) (ปานกลาง) 

2.00 3.30 3.08 3.34 3.00 2.54 3.18 
ภายในรานตกแตงสวยงาม
ทันสมัย (นอย) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

2.11 3.54 3.18 3.78 3.17 2.51 3.39 

คาเฉลี่ยรวม 
(นอย) (มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 28 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

หรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได โดยรวมใน
ระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.11 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ไดแก มี
การจัดรานเปนสัดสวนและสวยงาม บริเวณมุมหนังสือมีแสงสวางเพียงพอ และอากาศเย็นสบาย 
ปลอดโปรง ไมอึดอัด มีคาเฉล่ียเทากัน 3.00 ใหความสําคัญในระดับนอย ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขต
ชุมชน การเดินทางสะดวก มีบริเวณสําหรับจอดรถได ภายในรานเปนระเบียบ สะอาด ไมมีฝุน และ
ภายในรานตกแตงสวยงามทันสมัย มีคาเฉล่ียเทากัน 2.00 ใหความสําคัญในระดับนอยท่ีสุด ไดแก มี
หองน้ําสําหรับลูกคา และมีมุมสําหรับนั่งรอ หรือมุมอาหารวาง เคร่ืองดื่ม มุมอินเตอรเน็ต เปนตน มี
คาเฉล่ียเทากัน 1.00 ตามลําดับ 



 50 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาให
ความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 
3.54 ในราย ละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก บริเวณมุมหนังสือมีแสง
สวางเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 3.86 การจัดรานเปนสัดสวนและสวยงาม มีคาเฉล่ีย 3.84 และทําเลที่ต้ังอยู
ในเขตชุมชน การเดนิทางสะดวก และภายในรานเปนระเบียบ สะอาด ไมมีฝุน มีคาเฉล่ียเทากัน 3.82 
ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิง
อํานวยความสะดวกที่ลูกคาสัมผัสได โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.18 ในรายละเอียด 
พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก ทําเลท่ีต้ังอยูในเขตชุมชนการเดินทางสะดวก มี
คาเฉล่ีย 3.70 ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก บริเวณมุมหนังสือมีแสงสวางเพียงพอ มี
คาเฉล่ีย 3.41 และภายในรานเปนระเบียบ สะอาด ไมมีฝุน มีคาเฉล่ีย 3.38 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิง
อํานวยความสะดวกที่ลูกคาสัมผัสได โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.78 ในรายละเอียด พบวา 
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชนการเดินทางสะดวก มีคาเฉล่ีย 
4.15 มีบริเวณสําหรับจอดรถได มีคาเฉล่ีย 4.01 และมีการจัดรานเปนสัดสวนและสวยงาม มีคาเฉล่ีย 
3.95 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.17 ในรายละเอียด 
พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีบริเวณสําหรับจอดรถได มีการจัดรานเปน
สัดสวนและสวยงาม และภายในรานเปนระเบียบ สะอาด ไมมีฝุน มีคาเฉล่ียเทากัน 3.50 ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก ทําเลท่ีต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก บริเวณมุม
หนังสือมีแสงสวางเพียงพอ อากาศเย็นสบาย ปลอดโปรง ไมอึดอัด มีหองน้ําสําหรับลูกคา มีมุม
สําหรับนั่งรอ หรือมุมอาหารวาง เคร่ืองดื่ม มุมอินเตอรเน็ต เปนตน และภายในรานตกแตงสวยงาม
ทันสมัย มีคาเฉล่ียเทากัน 3.00 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับอ่ืน ๆ (อนุปริญญา) ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.51 ใน
รายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การ
เดินทางสะดวก มีคาเฉล่ีย 3.00 ภายในรานเปนระเบียบ สะอาด ไมมีฝุน และบริเวณมุมหนังสือมี
แสงสวางเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากัน 2.69 และอากาศเย็นสบาย ปลอดโปรง ไมอึดอัด มีคาเฉล่ีย 2.62 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 29  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาสินคาท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือ
จากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึก 
ษาตอน 
ตน 
หรือ 

เทียบเทา 

มัธยมศึก
ษาตอน
ปลาย
หรือ

เทียบเทา 

ปริญญา 
ตร ี

ปริญญา 
โท 

สูงกวา
ปริญญา 
โท 

อื่น ๆ 
(อนุปริญ 
ญา) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ย 
รวม 

 

ปจจัยดานราคาสินคา 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.00 3.30 3.08 3.28 3.00 2.85 3.17 หนังสือและสินคาอื่น
ภายในราน มีราคาใกลเคียง
กับราคาตลาด 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

2.00 3.60 3.37 3.72 3.00 3.38 3.51 
จําหนายหนังสือตามราคา
บนปกหนังสือ (นอย) (มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

3.00 3.68 3.41 3.78 3.00 2.85 3.55 
มีระบบการรับชําระเงินที่
ทันสมัย ถูกตอง (ปาน

กลาง) 
(มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

2.67 3.53 3.29 3.59 3.00 3.03 3.41 

คาเฉลี่ยรวม (ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 29 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หรือเทียบเทาใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาสินคา โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.67 ใน
รายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ี
ทันสมัย ถูกตอง และหนังสือและสินคาอ่ืนภายในรานมีราคาใกลเคียงกับราคาตลาด มีคาเฉล่ีย
เทากัน 3.00 และใหความสําคัญในระดับนอย ไดแก จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ มี
คาเฉล่ีย 2.00 ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาให
ความสําคัญตอปจจัยดานราคาสินคา โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.53 ในรายละเอียด พบวา 
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตองมีคาเฉล่ีย 
3.68 จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ มีคาเฉล่ีย 3.60 ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
ไดแก หนังสือและสินคาอ่ืนภายในราน มีราคาใกลเคียงกับราคาตลาด มีคาเฉล่ีย 3.30 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา
สินคา โดยรวม ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.29 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง มีคาเฉล่ีย 3.41 จําหนายหนังสือ
ตามราคาบนปกหนังสือ มีคาเฉล่ีย 3.37 และหนังสือและสินคาอ่ืนภายในราน มีราคาใกลเคียงกับ
ราคาตลาด มีคาเฉล่ีย 3.08 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา
สินคา โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.59 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง มีคาเฉล่ีย 3.78 จําหนายหนังสือตามราคาบน
ปกหนังสือ มีคาเฉล่ีย 3.72 ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก หนังสือและสินคาอ่ืนภายใน
ราน มีราคาใกลเคียงกับราคาตลาด มีคาเฉล่ีย 3.28 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาโทใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาสินคา โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.00 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับปานกลาง ไดแก มีระบบการรับชําระเงินที่ทันสมัย ถูกตอง จําหนายหนังสือตามราคา
บนปกหนังสือ และหนังสือและสินคาอ่ืนภายในราน มีราคาใกลเคียงกับราคาตลาด มีคาเฉล่ียเทากัน 
3.00 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับอ่ืน ๆ (อนุปริญญา) ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานราคาสินคา โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.03 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ไดแก จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ มีคาเฉล่ีย 3.38 มี
ระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง และหนังสือและสินคาอ่ืนภายในราน มีราคาใกลเคียงกับ
ราคาตลาด มีคาเฉล่ียเทากัน 2.85 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 30  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึก  
ษาตอน 
ตนหรือ
เทียบเทา 

มัธยมศึก
ษาตอน
ปลายหรือ
เทียบเทา 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

สูงกวา
ปริญญาโท 

อื่น ๆ 
(อนุปริญ
ญา) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล) 

3.00 2.96 2.31 2.88 2.00 2.54 2.59 มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธรานตามส่ือ
ตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ 
วิทยุ เว็บไซต เปนตน 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(นอย) 
(ปาน
กลาง) 

(นอย) 
(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

4.00 3.82 3.21 4.05 4.00 2.38 3.55 มีการรับสมัครสมาชิก และ
ไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซื้อ
สินคาภายในราน (มาก) (มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (นอย) (มาก) 

3.00 3.70 3.20 4.05 4.00 2.69 3.54 มีการแจกของสมนาคุณ
หรือ คูปองสวนลด เมื่อมี
ยอดซื้อสินคาตามท่ีกําหนด
ไว 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

3.00 3.70 3.34 4.14 3.50 2.62 3.63 
มีการจัดเทศกาลจําหนาย
หนังสือราคาพิเศษ (ปาน

กลาง) 
(มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

4.00 3.38 2.99 3.92 4.00 2.92 3.36 
มีการจัดอันดับหนังสือ 
ขายดี (มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

3.00 3.70 3.05 3.82 4.00 2.77 3.39 มีการจัดทําโบรชัวรหรือ
จดหมายขาว
ประชาสัมพันธหนังสือ
ใหมทุกเดือน 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 30  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามระดับ
การศึกษา (ตอ) 

 

ระดับการศึกษา  

มัธยมศึก
ษาตอน 
ตนหรือ
เทียบเทา 

มัธยมศึก 
ษาตอน
ปลายหรือ
เทียบเทา 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

สูงกวา
ปริญญา
โท 

อื่น ๆ 
(อนุปริญ
ญา) 

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย  

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)  

4.00 3.14 2.64 3.09 3.00 2.69 2.86 
มีบริการหอปกพลาสติกใน
ราคาพิเศษ (มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

3.00 2.88 2.50 3.10 2.50 2.38 2.75 มีบริการสายดวนสําหรับ
ตอบ คําถาม แนะนําหนังสือ 
หรือ ประชาสัมพันธ
โปรโมชั่น 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(นอย) (ปานกลาง) 

4.00 2.50 2.26 2.82 2.50 2.46 2.49 มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
เปนคร้ังคราว เชน ยอด
จําหนายบางสวนเพื่อเด็ก
ยากไร 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(นอย) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(นอย) (นอย) 

3.44 3.31 2.83 3.54 3.27 2.60 3.13 

คาเฉลี่ยรวม (ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี 30 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

หรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ีย 3.44 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีการรับสมัคร
สมาชิก และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในราน มีการจัดอันดับหนังสือขายดี มีบริการหอปก
พลาสติกในราคาพิเศษ และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมเปนคร้ังคราว เชน ยอดจําหนายบางสวนเพื่อ
เด็กยากไร  มีคาเฉล่ียเทากัน  4.00 ใหความสําคัญในระดับปานกลาง  ไดแก  มีการโฆษณา 
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ประชาสัมพันธรานตามส่ือตาง ๆ เชนหนังสือพิมพ วิทยุ เว็บไซต เปนตน มีการแจกของสมนาคุณ
หรือ คูปองสวนลด เม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ 
มีการจัดทําโบรชัวรหรือจดหมายขาวประชาสัมพันธหนังสือใหมทุกเดือน และมีบริการสายดวน
สําหรับตอบคําถาม แนะนําหนังสือ หรือ ประชาสัมพันธโปรโมชั่น มีคาเฉล่ียเทากัน 3.00 
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาให
ความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.31 ใน
รายละเอียด พบวาปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีการรับสมัครสมาชิกและไดรับสิทธิ
พิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในราน  มีคาเฉล่ีย 3.82 มีการแจกของสมนาคุณหรือ คูปองสวนลด เม่ือมียอด
ซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ และมีการจัดทําโบรชัวรหรือ
จดหมายขาวประชาสัมพันธหนังสือใหมทุกเดือน มีคาเฉล่ียเทากัน 3.70 และใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไดแก มีการจัดอันดับหนังสือขายดี มีคาเฉล่ีย 3.38 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.83 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ไดแก มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ มีคาเฉล่ีย 3.34 มี
การรับสมัครสมาชิก และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในรานมีคาเฉล่ีย 3.21 และมีการแจกของ
สมนาคุณหรือ คูปองสวนลด เม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว มีคาเฉล่ีย 3.20 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.54 ในรายละเอียด พบวา มีปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ มีคาเฉล่ีย 4.14 มีการ
แจกของสมนาคุณหรือคูปองสวนลดเม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว และมีการรับสมัครสมาชิก
และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในราน มีคาเฉลี่ยเทากัน 4.05 มีการจัดอันดับหนังสือขายดี มี
คาเฉล่ีย 3.92 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาโทใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.27 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ี
มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีการรับสมัครสมาชิกและไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในราน 
มีการแจกของสมนาคุณหรือคูปองสวนลด เม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว มีการจัดอันดับ
หนังสือขายดี และมีการจัดทําโบรชัวรหรือจดหมายขาวประชาสัมพันธหนังสือใหมทุกเดือน มี
คาเฉล่ียเทากัน 4.00 มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ มีคาเฉล่ีย 3.50 และใหความสําคัญ
ในระดับปานกลาง ไดแก มีบริการหอปกพลาสติกในราคาพิเศษ มีคาเฉล่ีย 3.00 ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับอ่ืน ๆ (อนุปริญญา) ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.61 ในรายละเอียด พบวา ปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางไดแก มีการจัดอันดับหนังสือขายดี มีคาเฉล่ีย 2.92 มีการจัดทํา
โบรชัวรหรือจดหมายขาวประชาสัมพันธหนังสือใหมทุกเดือน มีคาเฉล่ีย 2.77 มีบริการหอปก
พลาสติกในราคาพิเศษ และมีการแจกของสมนาคุณหรือ คูปองสวนลด เม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ี
กําหนดไว มีคาเฉล่ียเทากัน 2.69 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 31 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานสินคาและการใหบริการที่มีผลตอ
การซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามรายได
เฉล่ียตอเดือน 

 
 
 
 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ไมเกิน 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001-
50,000 
บาท 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานสินคา 
และการใหบริการ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล) 

3.37 2.66 4.03 2.33 3.20 3.10 มีสินคาหลากหลาย ไดแก หนังสือ 
เคร่ืองเขยีน อุปกรณการเรียน เกมสฝก
สมอง อุปกรณกีฬา ซีดี เปนตน 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (นอย) 
(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

3.47 3.62 4.02 4.47 4.00 3.70 
มีหนังสือหลากหลายประเภท หลาย
สํานักพิมพ (ปาน

กลาง) 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.14 3.79 3.72 4.43 4.00 3.61 
มีหนังสือที่เปนที่นิยม หรือยอดจําหนาย
สูง (ปาน

กลาง) 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.51 3.91 3.97 4.57 4.20 3.83 
มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ 

(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

2.85 2.97 3.09 4.40 3.40 3.06 
มีการรับประกันเปล่ียน/คืนสินคา (ปาน

กลาง) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

2.90 2.91 2.81 3.70 3.00 2.95 
สามารถส่ังหนังสือ ผานทางโทรศัพท, 
E-Mail, และส่ังผาน Website ได (ปาน

กลาง) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 31 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานสินคาและการใหบริการที่มีผลตอ
การซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามรายได
เฉล่ียตอเดือน (ตอ) 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 

  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ไมเกิน 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001-
50,000 
บาท 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานสินคา 
และการใหบริการ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล) 

2.72 2.92 3.09 3.70 2.60 2.94 
มีบริการจัดสงหนังสือทางไปรษณีย 
EMS (ปาน

กลาง) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

3.31 3.73 3.12 4.50 2.80 3.54 มีบริการจัดสงหนังสือถึงท่ีพักของ
สมาชิกของรานท่ีต้ังอยูในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มากท่ีสุด) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

2.68 2.45 2.79 4.33 3.00 2.74 มีบริการรับสั่งจองหนังสือ กรณีเปน
หนังสือหายาก หรือไมมีจําหนายใน
ราน 

(ปาน
กลาง) 

(นอย) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

2.67 2.83 3.28 4.30 2.20 2.95 
พนักงานประจําราน แตงชุดยูนิฟอรม 
เรียบรอย (ปาน

กลาง) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (นอย) (ปานกลาง) 

3.31 3.72 3.88 4.53 3.20 3.66 
พนักงานพูดจาสุภาพ มนุษยสัมพันธด ี (ปาน

กลาง) 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

3.31 3.74 3.90 4.53 3.00 3.66 พนักงานมีความรูเก่ียวกับหนังสือ 
สามารถตอบคําถาม แนะนําหนังสือ
ไดเปนอยางดี 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

3.10 3.27 3.47 4.15 3.22 3.31 

คาเฉลี่ยรวม (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 31 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานสินคาและการใหบริการ โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 
3.10 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีหนังสือใหมออกมา
จําหนายเสมอ มีคาเฉล่ีย 3.51 ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก มีหนังสือหลากหลาย
ประเภท หลายสํานักพิมพ มีคาเฉล่ีย 3.47 และมีสินคาหลากหลาย ไดแก หนังสือ เคร่ืองเขียน
อุปกรณการเรียน เกมสฝกสมอง อุปกรณกีฬา ซีดี เปนตน มีคาเฉล่ีย 3.37 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานสินคาและการใหบริการ โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.27 ในรายละเอียด พบวา 
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ มีคาเฉล่ีย 3.91 มี
หนังสือท่ีเปนท่ีนิยม หรือยอดจําหนายสูง มีคาเฉลี่ย 3.79 และพนักงานมีความรูเกี่ยวกับหนังสือ
สามารถตอบคําถาม แนะนําหนังสือไดเปนอยางดี มีคาเฉล่ีย 3.74 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานสินคาและการใหบริการ โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.47 ในรายละเอียด พบวา 
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีสินคาหลากหลาย ไดแก หนังสือ เคร่ืองเขียนอุปกรณ
การเรียน เกมสฝกสมอง อุปกรณกีฬาซีดี เปนตน มีคาเฉล่ีย 4.03 มีหนังสือหลากหลายประเภท 
หลายสํานักพิมพ มีคาเฉล่ีย 4.02 และมีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ มีคาเฉล่ีย 3.97 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-40,000 บาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานสินคาและการใหบริการ โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.15 ในรายละเอียด พบวา 
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ มีคาเฉล่ีย 4.57 
พนักงานพูดจาสุภาพ มนุษยสัมพันธดี และพนักงานมีความรูเกี่ยวกับหนังสือสามารถตอบคําถาม 
แนะนําหนังสือไดเปนอยางดี มีคาเฉล่ียเทากัน 4.53 และมีบริการจัดสงหนังสือถึงท่ีพักของสมาชิก
ของรานท่ีต้ังอยูในเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีคาเฉล่ีย 4.50 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001-50,000 บาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานสินคาและการใหบริการ โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.22 ในรายละเอียด พบวา 
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ มีคาเฉล่ีย 4.20 มี
หนังสือหลากหลายประเภท หลายสํานักพิมพ และมีหนังสือท่ีเปนท่ีนิยมหรือยอดจําหนายสูง มี
คาเฉล่ียเทากัน 4.00 ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก มีการรับประกันเปล่ียน/คืนสินคา มี
คาเฉล่ีย 3.40 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 32  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคา
สัมผัสไดท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ไมเกิน 

10,000 บาท 
10,001-

20,000 บาท 
20,001-

30,000 บาท 
30,001-

40,000บาท 
40,001-

50,000 บาท 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

ท่ีลูกคาสัมผัสได 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล) 

3.55 3.91 3.95 4.60 3.40 3.84 ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน 
การเดินทางสะดวก (มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (ปานกลาง) (มาก) 

2.95 3.27 3.84 4.57 2.80 3.34 
มีบริเวณสําหรับจอดรถได 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มากท่ีสุด) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.36 3.61 3.55 4.47 2.80 3.57 มีการจัดรานเปนสัดสวน 
และสวยงาม (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

3.47 3.45 3.67 4.53 2.60 3.56 ภายในรานเปนระเบียบ 
สะอาด ไมมีฝุน (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มากท่ีสุด) (ปานกลาง) (มาก) 

3.54 3.38 3.95 4.50 2.60 3.60 บริเวณมุมหนังสือมีแสง
สวางเพียงพอ (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มากท่ีสุด) (ปานกลาง) (มาก) 

3.41 3.48 3.66 4.47 2.40 3.55 อากาศเย็นสบาย ปลอด
โปรง ไมอึดอัด (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (นอย) (มาก) 

2.72 2.82 2.98 3.63 2.40 2.87 
มีหองนํ้าสําหรับลูกคา 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (นอย) (ปานกลาง) 

2.80 2.91 3.31 4.33 2.40 3.04 มีมุมสําหรับนั่งรอ หรือมุม
อาหารวาง เคร่ืองด่ืม มุม
อินเตอรเน็ต เปนตน (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (นอย) (ปานกลาง) 

3.06 3.28 2.98 3.67 2.20 3.18 ภายในรานตกแตงสวยงาม
ทันสมัย (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (นอย) (ปานกลาง) 

3.21 3.35 3.54 4.31 2.62 3.39 
คาเฉลี่ยรวม 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 32 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได โดยรวมในระดับปาน
กลาง มีคาเฉล่ีย 3.21 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยู
ในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก มีคาเฉล่ีย 3.55 บริเวณมุมหนังสือมีแสงสวางเพียงพอ มีคาเฉล่ีย 
3.54 ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก ภายในรานเปนระเบียบ สะอาด ไมมีฝุน มีคาเฉล่ีย 
3.47 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.35 ใน
รายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีทําเลท่ีต้ังอยูในเขตชุมชน การ
เดินทางสะดวก มีคาเฉล่ีย 3.91 มีการจัดรานเปนสัดสวน และสวยงาม มีคาเฉล่ีย 3.61 ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก อากาศเย็นสบาย ปลอดโปรง ไมอึดอัด มีคาเฉล่ีย 3.48 
ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.54 ใน
รายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก ทําเลท่ีต้ังอยูในเขตชุมชน การ
เดินทางสะดวก และบริเวณมุมหนังสือมีแสงสวางเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากัน 3.95 มีบริเวณสําหรับ
จอดรถได มีคาเฉล่ีย 3.84 และภายในรานเปนระเบียบสะอาด ไมมีฝุน มีคาเฉล่ีย 3.67 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-40,000 บาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.31 ใน
รายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การ
เดินทางสะดวก มีคาเฉล่ีย 4.60 มีบริเวณสําหรับจอดรถได มีคาเฉล่ีย 4.57 และภายในรานเปน
ระเบียบสะอาด ไมมีฝุน มีคาเฉล่ีย 4.53 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001-50,000 บาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.62 ใน
รายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การ
เดินทางสะดวก มีคาเฉล่ีย 3.40 มีบริเวณสําหรับจอดรถได และมีการจัดรานเปนสัดสวน และ
สวยงาม มีคาเฉล่ียเทากัน 2.80 ภายในรานเปนระเบียบ สะอาด ไมมีฝุน และบริเวณมุมหนังสือมีแสง
สวางเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากัน 2.60 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 33  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาสินคาท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือ
จากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 33 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาสินคา โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.27 ใน
รายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ี
ทันสมัยถูกตองมีคาเฉล่ีย 3.40 จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ มีคาเฉล่ีย 3.31 และหนังสือ
และสินคาอ่ืนภายในราน มีราคาใกลเคียงกับราคาตลาด มีคาเฉล่ีย 3.09 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานราคาสินคา โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.43 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ี
มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัยถูกตอง มีคาเฉล่ีย 3.61 จําหนาย
หนังสือตามราคาบนปกหนังสือ มีคาเฉล่ีย 3.51 และใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก 
หนังสือและสินคาอ่ืนภายในราน มีราคาใกลเคียงกับราคาตลาด มีคาเฉล่ีย 3.18 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานราคาสินคา โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.34 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยที่

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ไมเกิน 

10,000 บาท 
10,001-

20,000 บาท 
20,001-

30,000 บาท 
30,001-

40,000 บาท 
40,001-

50,000 บาท 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานราคาสินคา 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล) 

3.09 3.18 3.07 3.73 2.80 3.17 หนังสือและสินคาอื่น
ภายในราน มีราคาใกลเคียง
กับราคาตลาด (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.31 3.51 3.59 4.43 2.80 3.51 จําหนายหนังสือตามราคา
บนปกหนังสือ (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

3.40 3.61 3.38 4.40 2.40 3.55 มีระบบการรับชําระเงินที่
ทันสมัย ถูกตอง (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (นอย)  (มาก) 

3.27 3.43 3.34 4.19 2.67 3.41 
คาเฉลี่ยรวม 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ มีคาเฉล่ีย 3.59 ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง มีคาเฉล่ีย 3.38 และ
หนังสือและสินคาอ่ืนภายในรานมีราคาใกลเคียงกับราคาตลาด มีคาเฉล่ีย 3.07 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-40,000 บาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานราคาสินคา โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.19 ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ มีคาเฉล่ีย 4.43 มีระบบการ
รับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตองมีคาเฉล่ีย 4.40 และหนังสือและสินคาอ่ืนภายในราน มีราคาใกลเคียง
กับราคาตลาด มีคาเฉล่ีย 3.73 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001-50,000 บาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานราคาสินคา โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.67 โดยมีปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ และหนังสือและสินคาอ่ืนภายใน
ราน มีราคาใกลเคียงกับราคาตลาด มีคาเฉล่ียเทากัน 2.80 และใหความสําคัญในระดับนอย ไดแก มี
ระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง มีคาเฉล่ีย 2.40 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 34  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 

 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมเกิน 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001-
50,000 
บาท 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล) 

2.66 2.56 2.41 2.83 2.20 2.59 มีการโฆษณา ประชาสัม พันธรานตามส่ือ
ตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ เว็บไซต 
เปนตน 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(นอย) 
(ปาน
กลาง) 

(นอย) (ปานกลาง) 

3.32 3.54 3.69 4.47 3.00 3.55 
มีการรับสมัครสมาชิก และไดรับสิทธิ
พิเศษเม่ือซื้อสินคาภายในราน (ปาน

กลาง) 
(มาก) (มาก) (มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

3.31 3.50 3.72 4.47 3.20 3.54 มีการแจกของสมนาคุณหรือ คูปอง
สวนลด เมื่อมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนด
ไว 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

3.34 3.66 3.86 4.43 3.00 3.63 
มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคา
พิเศษ (ปาน

กลาง) 
(มาก) (มาก) (มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 

3.09 3.35 3.43 4.50 3.00 3.36 
มีการจัดอันดับหนังสือขายดี (ปาน

กลาง) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก
ที่สุด) 

(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

3.20 3.33 3.79 3.83 3.00 3.39 
มีการจัดทําโบรชัวรหรือจดหมายขาว
ประชาสัมพันธหนังสือใหมทุกเดือน (ปาน

กลาง) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

2.87 2.96 2.66 2.87 2.40 2.86 
มีบริการหอปกพลาสติกในราคาพิเศษ (ปาน

กลาง) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(นอย) (ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 34  แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน (ตอ) 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมเกิน 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001-
50,000  
บาท 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล) 

2.72 2.87 2.41 2.97 2.40 2.75 มีบริการสายดวนสําหรับตอบ คําถาม 
แนะนําหนังสือ หรือ ประชาสัมพันธ
โปรโมชั่น 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(นอย) 
(ปาน
กลาง) 

(นอย) (ปานกลาง) 

2.54 2.49 2.19 2.87 2.40 2.49 
มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเปนคร้ังคราว 
เชน ยอดจําหนายบางสวนเพื่อเด็กยากไร (ปาน

กลาง) 
(นอย) (นอย) 

(ปาน
กลาง) 

(นอย) (นอย) 

3.01 3.14 3.13 3.69 2.73 3.13 

คาเฉลี่ยรวม (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 = ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 = ความสําคัญนอย คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 = ความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 = ความสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 = ความสําคัญมากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 34 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 
บาทใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.01 
ในรายละเอียด พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ไดแก มีการจัดอันดับหนังสือขาย
ดี มีคาเฉล่ีย 3.34 มีการรับสมัครสมาชิกและไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในรานมีคาเฉล่ีย 3.32 
มีการแจกของสมนาคุณหรือ คูปองสวนลด เม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว มีคาเฉล่ีย 3.31 
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.14 ในรายละเอียด พบวา 
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ มีคาเฉล่ีย 
3.66 มีการรับสมัครสมาชิก และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในรานมีคาเฉล่ีย 3.54 และมีการ
แจกของสมนาคุณหรือ คูปองสวนลดเม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว มีคาเฉล่ีย 3.50 ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาทใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.13 ในรายละเอียด พบวา 
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษมีคาเฉล่ีย 
3.86 มีการจัดทําโบรชัวรหรือจดหมายขาวประชาสัมพันธหนังสือใหมทุกเดือน มีคาเฉล่ีย 3.79 และ
มีการแจกของสมนาคุณหรือ คูปองสวนลด เม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไวมีคาเฉล่ีย 3.72 
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-40,000 บาทใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.69 ในรายละเอียด พบวา ปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก มีการจัดอันดับหนังสือขายดี มีคาเฉล่ีย 4.50 ให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีการรับสมัครสมาชิก และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายใน
ราน และ มีการแจกของสมนาคุณหรือ คูปองสวนลด เม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว มีคาเฉล่ีย
เทากัน 4.47 และ มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ มีคาเฉล่ีย 4.43 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001-50,000 บาทใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.73 ในรายละเอียด พบวา 
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ไดแก มีการแจกของสมนาคุณหรือ คูปองสวนลด เม่ือมี
ยอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว มีคาเฉล่ีย 3.20 มีการรับสมัครสมาชิก และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือ
สินคาภายในราน มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ มีการจัดอันดับหนังสือขายดี และมี
การจัดทําโบรชัวรหรือจดหมายขาวประชาสัมพันธหนังสือใหมทุกเดือน มีคาเฉล่ียเทากัน 3.00 และ
ใหความสําคัญในระดับนอย ไดแก มีบริการหอปกพลาสติกในราคาพิเศษ มีบริการสายดวนสําหรับ
ตอบคําถาม แนะนําหนังสือ หรือ ประชาสัมพันธโปรโมช่ัน และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมเปน
คร้ังคราว เชน ยอดจําหนายบางสวนเพื่อเด็กยากไร มีคาเฉล่ียเทากัน 2.40 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 5   ปญหาในการใชบริการรานจําหนายหนังสือ 
 
ตารางท่ี 35  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาท่ีเคยประสบใน

การใชบริการรานหนังสือ 
 

ปญหา จํานวน รอยละ 
หนังสือหรือสินคาท่ีซ้ือไปชํารุดเสียหายมาจากสํานักพมิพ 68 17.66 
หนังสือไมหลากหลาย มีใหเลือกนอย 210 54.55 
รานหนังสืออยูไกล เดินทางไปรานไมสะดวก 283 73.51 
ท่ีรานหนังสือไมมีท่ีจอดรถ 106 27.53 
การจัดรานไมเหมาะสม ไมเปนสัดสวน คนหาหนังสือยาก 165 42.86 
การรักษาความสะอาดในรานไมด ีมีฝุนบริเวณช้ันวางหนังสือ 85 22.08 
พนักงานใหบริการไมสุภาพ 73 18.96 
พนักงานมีนอยเกินไป ใหบริการไดไมท่ัวถึง 77 20.00 
พนักงานไมมีความรูในตัวสินคา  73 18.96 
การบริการลาชา 145 37.66 
ไมมีบริการจัดสง 161 41.82 
เกิดความผิดพลาดดานการรับชําระเงิน 45 11.69 
อ่ืน ๆ  (มีจํานวนรานหนังสือใหเลือกนอย) 5 1.30 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
จากตารางท่ี 35 พบวา ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคยประสบเม่ือใช

บริการรานหนังสือ ไดแก รานหนังสืออยูไกล เดินทางไปรานไมสะดวกรอยละ 73.51 รองลงมา 
ไดแก หนังสือไมหลากหลายมีใหเลือกนอย รอยละ 54.55 การจัดรานไมเหมาะสม ไมเปนสัดสวน 
คนหาหนังสือยาก รอยละ 42.86 ไมมีบริการจัดสง รอยละ 41.82 การบริการลาชา รอยละ 37.66 ท่ี
รานหนังสือไมมีท่ีจอดรถ รอยละ 27.53 การรักษาความสะอาดในรานไมดี มีฝุนบริเวณช้ันวาง
หนังสือ รอยละ 22.08 พนักงานมีนอยเกินไป ใหบริการไดไมท่ัวถึง รอยละ 20.00 พนักงาน
ใหบริการไมสุภาพ และพนักงานไมมีความรูในตัวสินคา รอยละ 18.96 หนังสือหรือสินคาท่ีซ้ือไป
ชํารุดเสียหายมาจากสํานักพิมพ รอยละ 17.66 เกิดความผิดพลาดดานการรับชําระเงินรอยละ 11.69 
และอ่ืน ๆ (มีจํานวนรานหนังสือใหเลือกนอย) รอยละ 1.30 ตามลําดับ 


