
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีมี
ผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถสรุปผล อภิปราย
ผล คนพบ และเสนอแนะ ไดดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยใชบริการรานหนังสือ สวนใหญเปนผูท่ีพักอาศัยอยูใน

จังหวัดสมุทรสาคร เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ระหวาง 10,001-20,000 บาท  
 
  สวนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการรานหนังสือ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยใชบริการรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรมากท่ีสุด ใชบริการ
เดือนละ 2-3 คร้ัง ชวงเวลาท่ีใชบริการ ไดแก ชวงวันอาทิตย สวนใหญจะซ้ือหนังสือมูลคาโดยเฉล่ีย 
ระหวาง 201 – 400 บาท ตอคร้ัง ประเภทหนังสือท่ีผูตอบแบบสอบถามสนใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด 
ไดแก นิตยสาร ในการเลือกซ้ือจะตัดสินใจเลือกซ้ือดวยตนเอง และสวนใหญเห็นวารานหนังสือท่ีมี
อยูในจังหวัดสมุทรสาคร ยังตอบสนองความตองการในการซ้ือหนังสือไดไมครบถวน เนื่องจากมี
หนังสือไมตรงกับความตองการ หากมีการจัดต้ังรานหนังสือข้ึนในจังหวัดสมุทรสาคร ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญสนใจใชบริการ โดยในรานหนังสือควรมีมุมจําหนายเคร่ืองเขียนและ
อุปกรณการเรียนเพิ่ม 
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สวนท่ี 3 สวนประสมการตลาดคาปลีกของรานหนังสือท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากราน 

หนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 
 
ตารางท่ี 36   สรุประดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดคาปลีกและปจจัยยอยท่ีให

ความสําคัญลําดับแรก ท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคใน
จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาดคาปลีก 
ระดับความสําคัญ

โดยรวม 
ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 

ดานราคาสินคา 
ปานกลาง 

(3.41) 
- มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย 

ถูกตอง (3.55) 
ดานส่ิงอํานวยความ 

สะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได 
ปานกลาง 

(3.39) 
- ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทาง

สะดวก (3.84) 
ดานสินคาและการ 

ใหบริการ 

ปานกลาง 
(3.31) 

- มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ 
(3.83) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ปานกลาง 
(3.13) 

- มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคา
พิเศษ (3.63) 

 

 จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร ใน
ระดับปานกลาง ตามลําดับ ดังนี้ ปจจัยดานราคาสินคาในเร่ืองมีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย 
ถูกตอง ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได ในเร่ืองทําเลท่ีต้ังอยูในเขตชุมชน การ
เดินทางสะดวก ปจจัยดานสินคาและการใหบริการ ในเร่ืองมีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในเร่ืองมีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ  
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สวนท่ี 4 สวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคใน
จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน  

 
ตารางท่ี 37  สรุปปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดคาปลีก 
การจําแนกตาม 

อายุ ดานสินคาและการ
ใหบริการ 

ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ลูกคาสัมผัสได 

ดานราคาสินคา 
ดานการสงเสริม

การตลาด 
ไมเกิน 20 ป มีบริการจัดสงหนังสือ

ถึงท่ีพักของสมาชิก
ของรานท่ีต้ังอยูในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร 
(4.28) 

มีการจัดรานเปนสัด สวน 
และสวยงาม (4.22) 

มีระบบการรับชําระ
เงินที่ทันสมัย ถูกตอง 
(4.06) 

การรับสมัครสมาชิก
และไดรับสิทธิพิเศษ
เม่ือซื้อสินคาภายในราน 
(4.22) 

21-30 ป มีหนังสือใหมออกมา
จําหนายเสมอ (3.72) 

ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน 
การเดินทางสะดวก (3.72) 

มีระบบการรับชําระ
เงินที่ทันสมัย ถูกตอง 
(3.47) 

มีการจัดเทศกาล
จําหนายหนังสือราคา
พิเศษ (3.48) 

31-40 ป มีหนังสือใหมออกมา
จําหนายเสมอ (3.81) 

ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน 
การเดินทางสะดวก (3.81) 

จําหนายหนังสือตาม
ราคาบนปกหนังสือ 
(3.46) 

มีการรับสมัครสมาชิก 
และไดรับสิทธิพิเศษ
เม่ือซื้อสินคาภายในราน 
(3.56) 

41-50 ป มีหนังสือใหมออกมา
จําหนายเสมอ (4.16) 

ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน 
การเดินทางสะดวก (4.18) 

จําหนายหนังสือตาม
ราคาบนปกหนังสือ 
(4.07) 

มีการจัดเทศกาล
จําหนายหนังสือราคา
พิเศษ (4.02) 

51-60 ป มีหนังสือใหมออกมา
จําหนายเสมอ (4.00) 
มีการรับประกัน
เปลี่ยน /คืนสินคา 
(4.00) 
พนักงานมีความรู
เก่ียว กับหนังสือ 
สามารถตอบคําถาม 
แนะนําหนังสือไดเปน
อยางดี (4.00) 

ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน 
การเดินทางสะดวก (3.67) 
มีบริเวณสําหรับจอดรถได 
(3.67) 
มีการจัดรานเปนสัด สวน 
และสวยงาม (3.67) 
ภายในรานเปนระเบียบ 
สะอาด ไมมีฝุน (3.67) 
บริเวณมุมหนังสือมีแสง
สวางเพียงพอ (3.67) 
มีหองนํ้าสําหรับลูกคา
(3.67) 

จําหนายหนังสือตาม
ราคาบนปกหนังสือ 
(3.33) 
หนังสือและสินคาอื่น
ภายในราน มีราคา
ใกลเคียงกับราคา
ตลาด (3.33) 

มีการรับสมัครสมาชิก 
และไดรับสิทธิพิเศษ
เม่ือซื้อสินคาภายในราน 
(4.00)  
มีการแจกของสมนาคุณ
หรือ คูปองสวนลดเม่ือ
มียอดซื้อสินคาตามท่ี
กําหนดไว (4.00) 
มีการจัดทําโบรชัวร
หรือจดหมายขาว
ประชาสัมพันธหนังสือ
ใหมทุกเดือน (4.00) 
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ตารางท่ี 37  สรุปปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก (ตอ) 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดคาปลีก 

จําแนกตาม 
ระดับการศึกษา ดานสินคาและการ

ใหบริการ 

ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ลูกคาสัมผัส

ได 
ดานราคาสินคา 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน หรือ
เทียบเทา 

มีสินคาหลากหลาย 
ไดแก หนังสือ เคร่ือง
เขียน อุปกรณการเรียน 
เกมสฝกสมอง อุปกรณ
กีฬา ซีดี เปนตน (4.00) 
มีหนังสือใหมออกมา
จําหนายเสมอ (4.00) 
พนักงานประจําราน 
แตงชุดยูนิฟอรม 
เรียบรอย (4.00) 

มีการจัดรานเปนสัดสวน
และสวยงาม (3.00) 
บริเวณมุมหนังสือมีแสง
สวางเพียงพอ (3.00) 
อากาศเย็นสบาย ปลอด
โปรง ไมอึดอัด (3.00) 

มีระบบการรับชําระ
เงินที่ทันสมัย ถูกตอง 
(3.00) 
หนังสือและสินคาอื่น
ภายในรานมีราคา
ใกลเคียงกับราคา
ตลาด (3.00) 

มีการรับสมัครสมาชิก 
และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือ
ซื้อสินคาภายในราน 
(4.00) 
มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมเปนคร้ังคราว เชน 
ยอดจําหนายบางสวนเพื่อ
เด็กยากไร (4.00) 
มีการจัดอันดับหนังสือ
ขายดี (4.00) 
มีบริการหอปกพลาสติก
ในราคาพิเศษ (4.00) 

ระดับมัธยม ศึกษา
ตอนปลาย หรือ
เทียบเทา 

มีหนังสือหลากหลาย
ประเภท หลาย
สํานักพิมพ (3.84) 

บริเวณมุมหนังสือมีแสง
สวางเพียงพอ (3.86) 

มีระบบการรับชําระ
เงินที่ทันสมัย ถูกตอง 
(3.68) 

การรับสมัครสมาชิกและ
ไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซื้อ
สินคาภายในราน  (3.82) 

ระดับปริญญาตรี มีหนังสือใหมออกมา
จําหนายเสมอ (3.63) 

ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน
การเดินทางสะดวก (3.70) 

มีระบบการรับชําระ
เงินที่ทันสมัย ถูกตอง 
(3.41) 

มีการจัดเทศกาลจําหนาย
หนังสือราคาพิเศษ (3.34) 

ระดับปริญญาโท มีหนังสือใหมออกมา
จําหนายเสมอ (4.19) 

ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน
การเดินทางสะดวก (4.15) 

มีระบบการรับชําระ
เงินที่ทัน สมัย ถูกตอง 
(3.78) 

มีการจัดเทศกาลจําหนาย
หนังสือราคาพิเศษ (4.14) 
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ตารางท่ี 37  สรุปปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก (ตอ) 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดคาปลีก 

จําแนกตาม 
ระดับการศึกษา ดานสินคาและการ

ใหบริการ 

ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ลูกคาสัมผัส

ได 
ดานราคาสินคา 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

สูงกวาระดับ
ปริญญาโท 

มีหนังสือหลากหลาย
ประเภท หลาย
สํานักพิมพ (5.00) 
มีหนังสือที่เปนที่นิยม 
หรือยอดจําหนายสูง 
(5.00) 
มีหนังสือใหมออกมา
จําหนายเสมอ (5.00) 

มีบริเวณสําหรับจอดรถได
(3.50) 
มีการจัดรานเปนสัดสวน
และสวยงาม  (3.50) 
ภายในรานเปนระเบียบ 
สะอาด ไมมีฝุน  (3.50) 

มีระบบการรับชําระ
เงินที่ทันสมัย ถูกตอง 
(3.00) 
จําหนายหนังสือตาม
ราคาบนปกหนังสือ 
(3.00) 
หนังสือและสินคาอื่น
ภายในราน มีราคา
ใกลเคียงกับราคา
ตลาด (3.00) 

มีการรับสมัครสมาชิก
และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือ
ซื้อสินคา ภายในราน 
(4.00) 
มีการแจกของสมนาคุณ
หรือคูปองสวนลด เม่ือมี
ยอดซื้อสินคาตามท่ี
กําหนดไว (4.00) 
มีการจัดอันดับหนังสือ
ขายดี (4.00) 
มีการจัดทําโบรชัวรหรือ
จดหมายขาวประชา 
สัมพันธหนังสือใหมทุก
เดือน (4.00) 

อื่น ๆ (อนุปริญญา) มีหนังสือที่เปนที่นิยม 
หรือยอดจําหนายสูง 
(3.31) 

ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน 
การเดินทางสะดวก (3.00) 

จําหนายหนังสือตาม
ราคาบนปกหนังสือ 
(3.38) 

มีการจัดอันดับหนังสือ
ขายดี (2.92) 
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ตารางท่ี 37  สรุปปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก (ตอ) 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดคาปลีก 
จําแนกตาม 

รายไดเฉล่ียตอ
เดือน 

ดานสินคาและการ
ใหบริการ 

ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ลูกคาสัมผัส

ได 
ดานราคาสินคา 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ไมเกิน 10,000 บาท มีหนังสือใหมออกมา
จําหนายเสมอ (3.51) 

ทําเลที่ต้ังอยูในเขต
ชุมชน การเดิน ทาง
สะดวก (3.55) 

มีระบบการรับชําระ
เงินที่ทันสมัยถูกตอง 
(3.40) 

มีการจัดเทศกาลจําหนาย
หนังสือราคาพิเศษ (3.34) 

10,001 - 20,000 บาท มีหนังสือใหมออกมา
จําหนายเสมอ (3.91) 

ทําเลที่ต้ังอยูในเขต
ชุมชน การเดินทาง
สะดวก (3.91) 

มีระบบการรับชําระ
เงินที่ทันสมัยถูกตอง

(3.61) 

การจัดเทศกาลจําหนาย
หนังสือราคาพิเศษ (3.66) 

20,001 - 30,000 บาท มีสินคาหลากหลาย 
ไดแก หนังสือ เคร่ือง
เขียน อุปกรณการเรียน 
เกมสฝกสมอง อุปกรณ
กีฬา ซีดี เปนตน (4.03) 

ทําเลที่ต้ังอยูในเขต
ชุมชน การเดินทาง
สะดวก (3.95) 
บริเวณมุมหนังสือมีแสง
สวางเพียงพอ (3.95) 

จําหนายหนังสือตาม
ราคาบนปกหนังสือ 
(3.59) 

มีการจัดเทศกาลจําหนาย
หนังสือราคาพิเศษ (3.86) 

30,001 - 40,000 บาท มีหนังสือใหมออกมา
จําหนายเสมอ (4.57) 

ทําเลที่ต้ังอยูในเขต
ชุมชน การเดินทาง
สะดวก (4.60) 

จําหนายหนังสือตาม
ราคาบนปกหนังสือ 
(4.43) 

มีการแจกของสมนาคุณ
หรือ คูปองสวนลด เมื่อมี
ยอดซื้อสินคาตามท่ี
กําหนดไว (3.20) 

40,001 - 50,000 บาท มีหนังสือใหมออกมา
จําหนายเสมอ (4.20) 

ทําเลที่ต้ังอยูในเขต
ชุมชน การเดินทาง
สะดวก (3.40) 

จําหนายหนังสือตาม
ราคาบนปกหนังสือ 
(2.80) 
หนังสือและสินคาอื่น
ภายในราน มีราคา
ใกลเคียงกับราคา
ตลาด (2.80) 

มีการแจกของสมนาคุณ
หรือ คูปองสวนลด เมื่อมี
ยอดซื้อสินคาตามท่ี
กําหนดไว  (3.20) 

 

จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานสินคาและการใหบริการ เม่ือจําแนกตามอายุ ผูตอบ
แบบ สอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 20 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก มีบริการจัดสง
หนังสือถึงท่ีพักของสมาชิกของรานท่ีต้ังอยูในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 21-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ  

ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีอายุระหวาง 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ  
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 51-60 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ มีการรับประกันเปล่ียน/คืนสินคา และพนักงานมี
ความรูเกี่ยว กับหนังสือ สามารถตอบคําถาม แนะนําหนังสือไดเปนอยางดีเทากัน 

เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก มีสินคา
หลากหลาย ไดแก หนังสือ เคร่ืองเขียน อุปกรณการเรียน เกมสฝกสมอง อุปกรณกีฬา ซีดี เปนตน มี
หนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ และพนักงานประจําราน แตงชุดยูนิฟอรม เรียบรอย เทากัน 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ให
ความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก มีหนังสือหลากหลายประเภท หลายสํานักพิมพ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยในลําดับแรก ไดแก มีหนังสือหลากหลายประเภท หลายสํานักพิมพ มีหนังสือท่ีเปนท่ีนิยม หรือ
ยอดจําหนายสูง มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาอ่ืน ๆ (อนุปริญญา) ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีหนังสือท่ีเปนท่ีนิยม หรือยอดจําหนายสูง และมีหนังสือใหมออกมาจําหนาย
เสมอเทากัน 

เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไมเกิน 
10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก หนังสือ เคร่ืองเขียน อุปกรณการเรียน เกมสฝกสมอง อุปกรณกีฬา ซีดี เปนตน 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 30,001-40,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 40,001-50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ 

ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได เม่ือจําแนกตามอายุ ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 20 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก มีการจัดรานเปน
สัดสวน และสวยงาม  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 21-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก 

ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีอายุระหวาง 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 51-60 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก มีบริเวณสําหรับจอดรถได มีการจัดราน
เปนสัด สวน และสวยงาม ภายในรานเปนระเบียบ สะอาด ไมมีฝุน บริเวณมุมหนังสือมีแสงสวาง
เพียงพอ และมีหองน้ําสําหรับลูกคาเทากัน 

เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก มีการจัดรานเปน
สัดสวนและสวยงาม บริเวณมุมหนังสือมีแสงสวางเพียงพอ และอากาศเย็นสบาย ปลอดโปรง ไมอึด
อัดเทากัน 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ให
ความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก บริเวณมุมหนังสือมีแสงสวางเพียงพอ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชนการเดินทางสะดวก 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชนการเดินทางสะดวก 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยในลําดับแรก ไดแก มีบริเวณสําหรับจอดรถได มีการจัดรานเปนสัดสวนและสวยงาม และ
ภายในรานเปนระเบียบ สะอาด ไมมีฝุนเทากัน 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาอ่ืน ๆ (อนุปริญญา) ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก 



 

 

76 

เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไมเกิน 
10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทาง
สะดวก 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก ทําเลท่ีต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก และบริเวณมุมหนังสือมีแสงสวาง
เพียงพอเทากัน 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 30,001-40,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 40,001-50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก ทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวก 

ปจจัยดานราคาสินคา เม่ือจําแนกตามอายุ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 20 ป ให
ความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 21-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง 

ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีอายุระหวาง 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 51-60 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ และหนังสือและสินคาอ่ืนภายในราน มีราคา
ใกลเคียงกับราคาตลาดเทากัน 

เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก มีระบบการรับ
ชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง และหนังสือและสินคาอ่ืนภายในรานมีราคาใกลเคียงกับราคาตลาด 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ให
ความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยในลําดับแรก ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง จําหนายหนังสือตามราคาบนปก
หนังสือ และหนังสือและสินคาอ่ืนภายในราน มีราคาใกลเคียงกับราคาตลาดเทากัน 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาอ่ืน ๆ (อนุปริญญา) ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ 

เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไมเกิน 
10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย 
ถูกตอง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 30,001-40,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 40,001-50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก จําหนายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ และหนังสือและสินคาอ่ืนภายในราน มี
ราคาใกลเคียงกับราคาตลาดเทากัน 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เม่ือจําแนกตามอายุ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม
เกิน 20 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก การรับสมัครสมาชิกและไดรับสิทธิพิเศษ
เม่ือซ้ือสินคาภายในราน 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 21-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ 

ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีอายุระหวาง 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก มีการรับสมัครสมาชิก และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในราน 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 51-60 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับ
แรก ไดแก มีการรับสมัครสมาชิก และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในราน มีการแจกของ
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สมนาคุณหรือ คูปองสวนลดเม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว และมีการจัดทําโบรชัวรหรือ
จดหมายขาวประชาสัมพันธหนังสือใหมทุกเดือนเทากัน 

เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก มีการรับสมัคร
สมาชิก และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในราน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมเปนคร้ังคราว เชน 
ยอดจําหนายบางสวนเพ่ือเด็กยากไร มีการจัดอันดับหนังสือขายดี และมีบริการหอปกพลาสติกใน
ราคาพิเศษเทากัน 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ให
ความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก การรับสมัครสมาชิกและไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคา
ภายในราน 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยในลําดับแรก ไดแก มีการรับสมัครสมาชิกและไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคา ภายในราน มีการ
แจกของสมนาคุณหรือคูปองสวนลด เม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว มีการจัดอันดับหนังสือ
ขายดี และมีการจัดทําโบรชัวรหรือจดหมายขาวประชาสัมพันธหนังสือใหมทุกเดือนเทากัน 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาอ่ืน ๆ (อนุปริญญา) ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีการจัดอันดับหนังสือขายดี 

เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไมเกิน 
10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในลําดับแรก ไดแก มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคา
พิเศษ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 30,001-40,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีการแจกของสมนาคุณหรือ คูปองสวนลด เม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 40,001-50,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ลําดับแรก ไดแก มีการแจกของสมนาคุณหรือ คูปองสวนลด เม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว 

 

สวนท่ี 5  ปญหาในการใชบริการรานจําหนายหนังสือ 

 ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามเคยประสบเม่ือใชบริการรานหนังสือ ไดแก รานหนังสือ
อยูไกล เดินทางไปรานไมสะดวกมากท่ีสุด 
  

5.2 อภิปรายผล 
จากการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจาก

รานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใชทฤษฎี สวนประสมการตลาดคาปลีก 
(Retailing Mix) ผลการศึกษาในคร้ังนี้ พบวา  

ปจจัยดานสินคาและการใหบริการ (Offering) พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอย หนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอ มีหนังสือหลากหลายประเภท หลาย
สํานักพิมพ พนักงานพูดจาสุภาพ มนุษยสัมพันธดี และพนักงานมีความรูเกี่ยวกับหนังสือ สามารถ
ตอบคําถามแนะนําหนังสือไดเปนอยางดี มีคาเฉล่ียในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ สุรังสี 
เกตุวิชิต ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอผูซ้ือในการตัดสินใจเลือกรานหนังสือใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวา ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จัดอยูในระดับมาก 
ไดแก การมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย การมีหนังสือจากหลายสํานักพิมพใหเลือก การมีหนังสือท่ี
กําลังเปนท่ีนิยมและมียอดจําหนายสูง การมีหนังสือใหม ๆ ออกจําหนายอยูเสมอ หนังสือและสินคา
อ่ืน ๆ ท่ีนํามาวางขายเปนของใหม อยูในสภาพเรียบรอยสมบูรณ ไมชํารุดหรือเสียหาย และการ
รับประกันเปล ี่ยนผลิตภัณฑไดหากมีปญหา สอดคลองกับการศึกษาของ สุรชาติ สุวรรณโฆษิต 
ศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปไดของโครงการลงทุนศูนยหนังสือ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท่ี
พบวา กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก ซ่ึงแบงเปน 3 ปจจัยยอย 
ไดแก ดานการจัดซ้ือจัดหา ดานการจัดการสินคาคงคลัง และดานบริการ 

ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได (Physical Facilities) พบวา ผูตอบ
แบบสอบ ถามใหความสําคัญตอปจจัยยอย ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในอันดับมาก ไดแก ทําเลท่ีต้ังอยูใน
เขตชุมชน การเดินทางสะดวก สอดคลองกับการศึกษาของ สุรังสี เกตุวิชิต ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอผูซ้ือในการตัดสินใจเลือกรานหนังสือในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ี
พบวา ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จัดอยูในระดับมาก ไดแก ทําเลที่ ต้ัง
ของรานสะดวกตอการเดินทาง ทําเลท่ีต้ังของรานอยูใกลหรือในศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา 
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ทําเลท่ีต้ังของรานอยูใกลสถานท่ีทํางานหรือสถานศึกษา และทําเลท่ีต้ังของรานอยูใกลท่ีพักอาศัย 
ไมสอดคลองกับการศึกษาของ สุรชาติ สุวรรณโฆษิต ศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปไดของโครงการ
ลงทุนศูนยหนังสือ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท่ีพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัย
ดานลักษณะเฉพาะขององคกร ในระดับปานกลาง ซ่ึงเนนการตกแตงรานท่ีสวยงาม บรรยากาศดี 
อากาศเย็นสบาย มีแสงสวางเพียงพอ 

ปจจัยดานราคาสินคา (Price) พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอย 
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก ไดแก ระบบการรับชําระเงินท่ีทันสมัย ถูกตอง และจําหนายหนังสือ
ตามราคาบนปกหนังสือ สอดคลองกับการศึกษาของ สุรังสี เกตุวิชิต ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอผูซ้ือในการตัดสินใจเลือกรานหนังสือในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ี
พบวา ปจจัยยอยดานราคา ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จัดอยูในระดับมาก ไดแก ราคาหนังสือ เคร่ืองเขียน
และสินคาอ่ืน ๆ ถูกกวารานอ่ืนและขายหนังสือราคาตามราคาบนปกหนังสือ สอดคลองกับ
การศึกษาของ สุรชาติ สุวรรณโฆษิต ศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปไดของโครงการลงทุนศูนยหนังสือ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท่ีพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอการต้ังราคาสินคาตามราคา
หนาปกหนังสือ ในระดับปานกลาง 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอย ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก การจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษ 

มีการรับสมัครสมาชิก และไดรับสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคาภายในราน และมีการแจกของสมนาคุณ
หรือ คูปองสวนลด เม่ือมียอดซ้ือสินคาตามท่ีกําหนดไว สอดคลองกับการศึกษาของ สุรังสี เกตุวิชิต 
ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอผูซ้ือในการตัดสินใจเลือกรานหนังสือในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวา ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด จัดอยูใน
ระดับมาก ไดแก มีการรับสมัครสมาชิก ซ่ึงไดสวนลดเม่ือซ้ือสินคา มีจัดชวงลดราคาสินคา มีการจัด
อันดับหนังสือขายดี และมีบริการหอปกหนังสือใหฟรี สอดคลองกับการศึกษาของ สุรชาติ สุวรรณ
โฆษิต ศึกษาเก่ียวกับความเปนไปไดของโครงการลงทุนศูนยหนังสือ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ท่ีพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับนโยบายการลดราคาหนังสือในโอกาสตาง ๆ อยาง
นอยปละ 2 คร้ัง มีการรับสมัครสมาชิก โดยมีคาธรรมเนียมแตไดรับของกํานัลในราคาท่ีใกลเคียงกนั 
ลูกคาท่ีเปนสมาชิกจะไดรับสวนลดในการซ้ือหนังสือ  
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5.3 ขอคนพบ 
จากการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากราน

หนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร มีขอคนพบที่นาสนใจคือ เม่ือจําแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา  

ปจจัยดานราคาสินคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองการมีระบบ
การรับชําระเงินท่ีทันสมัยถูกตองมากท่ีสุด ในกลุมผูท่ีมีอายุไมเกิน 20 ป และ 21-30 ป ผูท่ีมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ถึง ระดับปริญญาโท และผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน ไมเกิน 10,000 บาท - 20,000 บาท และใหความสําคัญในเร่ืองจําหนายหนังสือตามราคาบน
ปกหนังสือในกลุมผูมีอายุ 31-40 ป 41-50 ป และ 51-60 ป ผูท่ีมีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาโท 
และระดับอ่ืน ๆ (อนุปริญญา) ผูท่ีมีรายไดฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท 
และ 40,001-50,000 บาท 

ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญ ในเร่ืองทําเลที่ต้ังอยูในเขตชุมชน การเดินทางสะดวกมากท่ีสุด ในกลุมผูท่ีมีอายุ 21-30 
ป 31-40 ป 41-50 ป และ 51-60 ป ผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับอ่ืน 
ๆ (อนุปริญญา) และผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายได  

ปจจัยดานสินคาและการใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ือง
มีหนังสือใหมออกมาจําหนายเสมอมากท่ีสุด ในกลุมผูท่ีมีอายุในกลุมผูท่ีมีอายุ 21-30 ป 31-40 ป 41-
50 ป และ 51-60 ป ผูท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และสูงกวาระดับปริญญาโท ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท - 20,000 
บาท และ 30,001 - 50,000 บาท  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองมี
การจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษมากท่ีสุด ในกลุมผูท่ีมีอายุ 21-30 ป 41-50 ป ผูท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 10,000 บาท – 
30,000 บาท ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ือง การรับสมัครสมาชิกและไดรับสิทธิพิเศษ
เม่ือซ้ือสินคาภายในราน ในกลุมผูท่ีมีอายุไมเกิน 20 ป 31-40 ป และ 51-60 ป ผูท่ีมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา และสูงกวาระดับปริญญาโท  
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5.4 ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาคร้ังนี้ ทําใหทราบวาผูซ้ือใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาด

คาปลีกท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากรานหนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นศึกษา จึงเสนอผูประกอบการ ดังนี้  

ปจจัยดานราคาสินคา ควรมีระบบการรับชําระคาสินคา ท่ีทันสมัย ถูกตอง ซ่ึงควรมี
การจัดระบบการคํานวณราคาสินคา การรับชําระคาสินคาใหทันสมัย รวดเร็ว เชน นําเคร่ืองอานบาร
โคดเขามาใช รวมถึงลูกคาสามารถชําระคาสินคาไดท้ังเงินสด และบัตรเครดิต นอกจากนี้ควรให
ความสําคัญกับการจําหนายสินคาตามราคาบนปกหนังสือดวย 

ปจจัยดานสินคาและการใหบริการ ควรมีการส่ังหนังสือใหมเขามาจําหนายอยาง
สมํ่าเสมอ เลือกระบบการจัดซ้ือหนังสือท่ีเหมาะสม แบงหนังสือออกเปนหมวดหมูเพื่อใหคนหางาย 
และจัดช้ันหนังสือมาใหมใหผูมาใชบริการเห็นไดเดนชัด และนําระบบฐานขอมูลในการคนหา
หนังสือเขามาประยุกตใช เพื่อใหสามารถคนหาขอมูลหนังสือไดอยางรวดเร็ว 

ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได ควรหาทําเลที่ต้ังรานท่ีอยูในเขตชุม
ชุน เดินทางสะดวก มีสถานท่ีสําหรับจอดรถ มีการจัดรานเปนสัดสวน 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการจัดเทศกาลจําหนายหนังสือราคาพิเศษเปน
คร้ังคราว และมีการรับสมัครสมาชิก ไดรับสวนลดพิเศษเม่ือซ้ือสินคา ดังนั้น ผูประกอบการควรจัด
ใหมีการทําบัตรสมาชิก เก็บขอมูลเบ้ืองตนของผูใชบริการไวเปนฐานขอมูล เชน ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู 
หมายเลขโทรศัพท E-Mail Address และกําหนดสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก และอาจใชกลยุทธทาง
การตลาดส่ือสารขอมูลไปยังผูใชบริการ เชน ขอความ SMS, E-mail หรือทําจดหมายขาว เพื่อให
สมาชิกไดรับทราบขาวสารของราน เชน หนังสือใหม หนังสือขายดีประจําเดือน เปนตน นอกจากนี้ 
อาจจัดทําหนาเว็บไซต เพื่อใหลูกคาส่ังสินคาผานหนาเว็บได เพื่อเพิ่มชองทางการติดตอกับลูกคา 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
 จากการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากราน
หนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร คนพบปจจัยสวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีผูบริโภค
ในจังหวัดสมุทรสาครใหความสําคัญ ซ่ึงสามารถนําไปใชกําหนดกลยุทธทางการตลาดสําหรับ
ผูใชบริการในแตละกลุมแลว สําหรับผูท่ีสนใจศึกษาตอ ผูศึกษาจึงเสนอใหมีการศึกษา เกี่ยวกับ
ความเปนไปไดในการลงทุนรานหนังสือในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใหทราบถึงขอมูลในดานอ่ืน ๆ 
เชน ขอมูลดานการจัดการการเงิน ขอมูลดานการจัดการ และขอมูลทางดานเทคนิค และสามารถ
นําไปใชเปนขอมูลสําหรับการลงทุนไดดียิ่งข้ึน 


