
 ซ

สารบัญ 
 

 หนา 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญตาราง          ญ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 2 
 นิยามศัพท 3 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 4 
 แนวคิดและทฤษฎี 4 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 7 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 10 
 ขอบเขตการศึกษา 10 
 ขอบเขตประชากร 10 
 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 10 
 ขอมูลและแหลงขอมูล 11 
 การรวบรวมขอมูล 11 
 การวิเคราะหขอมูล 12 
 ระยะเวลาในการศึกษา 12 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 13 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 14 

 



 ฌ

สารบัญ (ตอ) 
   

                      หนา 
 สวนท่ี 2 พฤติกรรมในการใชบริการรานหนังสือ 18 
 สวนท่ี 3  สวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากราน 

             หนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 27 
 สวนท่ี 4 สวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากราน 

            หนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามอายุ ระดับ 
            การศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน 35 

 สวนท่ี 5 ปญหาในการใชบริการรานจําหนายหนังสือ 67 
   
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 68 
 สรุปผลการศึกษา 68 
 อภิปรายผล 79 
 ขอคนพบ 81 
 ขอเสนอแนะ 82 
  

บรรณานุกรม 83 

ภาคผนวก 85 
 แบบสอบถาม  86 
   
ประวัติผูเขียน 93 
 
 
 

 
 
 
 



 ญ

สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีพัก
อาศัย 14 

2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีไมไดพักอยูในจังหวัด
สมุทรสาครจําแนกตามความถ่ีท่ีเดินทางมายังจังหวัดสมุทรสาคร 14 

3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 15 
4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 15 
5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ

สมรส 16 
6 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 16 
7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 17 
8 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 17 
9 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรานหนังสือท่ี

เคยใชบริการ 18 
10 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีท่ีใช

บริการรานหนังสือ 19 
11 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีใช

บริการรานหนังสือ 20 
12 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามมูลคาเฉล่ียตอ

คร้ังท่ีซ้ือหนังสือ 21 
13 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของ

หนังสือท่ีสนใจเลือกซ้ือ 22 
14 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูท่ีมีสวนใน

การตัดสินใจเลือกใชบริการรานหนังสือ 23 
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15 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็น

ดานความครบถวนของรานหนังสือท่ีมีอยูในจังหวัดสมุทรสาคร ในการ
ตอบสนองความตองการในการซ้ือหนังสือ 24 

16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุความไม
ครบถวนของรานหนังสือท่ีมีอยูในจังหวัดสมุทรสาคร 24 

17 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความสนใจท่ีจะ
ใชบริการรานหนังสือท่ีจะจดัต้ังข้ึนในจังหวัดสมุทรสาคร 25 

18 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริการท่ีควร
เพิ่มในรานหนังสือ 26 

19 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัยดานสินคาและการใหบริการ 27 

20 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได 30 

21 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัยดานราคาสินคา 32 

22 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 33 

23 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานสินคาและการใหบริการท่ี
มีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 
จําแนกตามอายุ 35 

24 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
ลูกคาสัมผัสไดท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคใน
จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามอายุ 38 

25 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาสินคาท่ีมีผลตอการ
ซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตาม
อายุ 40 
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26 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี

ผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 
จําแนกตามอายุ 42 

27 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานสินคาและการใหบริการท่ี
มีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 
จําแนกตามระดับการศึกษา 44 

28 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
ลูกคาสัมผัสไดท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคใน
จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามระดับการศึกษา 48 

29 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาสินคาท่ีมีผลตอการ
ซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 51 

30 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
ผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 
จําแนกตามระดับการศึกษา 53 

31 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานสินคาและการใหบริการท่ี
มีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 57 

32 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
ลูกคาสัมผัสไดท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคใน
จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 60 

33 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาสินคาท่ีมีผลตอการ
ซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน 62 

34 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
ผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 64 
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ตาราง  หนา 
35 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาท่ีเคย

ประสบในการใชบริการรานหนังสือ 67 
36 สรุประดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดคาปลีกและปจจัยยอย

ท่ีใหความสําคัญลําดับแรก ท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของ
ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 69 

37 สรุปปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก 70 

 
 
 
 
 
 
 


