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บทคัดย่อ 
 

จากสภาพปัญหาการแข่งขันในตลาดหนังสือที่รุนแรงในประเทศไทย และความกดดัน
จากเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจหนังสือหลายรายต้องปิดตัวลง ธุรกิจหนังสือจึงควร
เร่งปรับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การค้นคว้าอิสระนี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยการน าแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์มาใช้การพิจารณา เพ่ือให้ธุรกิจเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค และสามารถ
พัฒนาการด าเนินงานและคุณภาพของสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได ้

การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มผู้ซื้อหนังสือที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะถูกน ามาวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนเพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 

ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติ มีทั้งหมด 3 ปัจจัย โดยเรียงตามค่าสัมประสิทธิ์ของสมการการถดถอยจากมากไป
น้อย คือ ปัจจัยด้านลักษณะเนื้อหา ปัจจัยด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) และปัจจัยด้านขนาดและ
ส่วนประกอบเนื้อหา โดยปัจจัยด้านลักษณะเนื้อหา และปัจจัยด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล)  
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค ในขณะที่ปัจจัยด้านขนาดและ
ส่วนประกอบเนื้อหา มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม  



(2) 
 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อหนังสือไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อ, หนังสือ 
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ABSTRACT 
 

The impact of the rapid growth of technology and the serious competition 
in Thailand’s book industry causes some of publishers to close down. Therefore, each 
publisher needs to speed up strategic adjustment in its business operation.  
This independent study aims at studying factors that influences purchase decisions on 
books of consumers in the Bangkok Metropolitan Area. The concept of 4P’s marketing 
mix and demography were taken into account in order that the publishers would be 
able to understand consumers’ needs as well as improve business operation and 
product quality to better satisfy consumer demand.  

The study was conducted in a quantitative method using questionnaires 
as a tool to collect data from book purchasers aged 15 and over in the Bangkok 
Metropolitan Area. Data was analyzed by multiple regression analysis.  

Results of the study showed that book content and author had  
statistically significant positive impact on buying decisions in Thailand’s competitive 
book industry. Book size and number of tables or figures in a book had a statistically 
significant negative effect. However, demographic variables - gender, age, marital 
status, education, occupation, and average monthly income - showed no statistically 
significant effect on purchase decisions. 
 

Keywords: Purchase Decision, Books  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระนี้ ส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี เนื่องด้วยความช่วยเหลือ การสนับสนุน และ
ค าแนะน าจากบุคคลต่าง ๆ มากมาย โดยผู้วิจัยขอแสดงความขอบคุณบุคคลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับแรก ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาและตรวจแก้ไขงานด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอด
การศึกษางานวิจัย และรองศาตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
ที่ได้กรุณาให้ค าชี้แนะที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้การศึกษาวิจัยนี้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งข้ึน  

ส าดับที่สอง ขอขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส าหรับการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์อันมีค่าที่สามารถน ามาปรับใช้กับงานวิจัยนี้ได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณ ผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้สละเวลาร่วมตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ตลอดจน
ความคิดเห็นที่มีคุณค่าส าหรับการค้นคว้าอิสระนี้  

สุดท้าย ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และขอบคุณ พ่ีน้องทุกคนในครอบครัว
ส าหรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงเป็นก าลังใจทีส่ าคัญของผู้วิจัยเสมอมา 
 
 
 นางสาวลินิน จารุเธียร 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ธุรกิจหนังสือถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจาก
ลักษณะอุตสาหกรรมที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตและมีช่องว่างทางการตลาดอยู่มาก ประกอบกับ 
การผลักดันของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาที่สูงขึ้น และสร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมของการอ่านและการเรียนรู้เพ่ือให้ทันต่อการพัฒนาของโลกภายใต้นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ส่งผลท าให้ตลาดหนังสือมีขนาดใหญ่ขึ้น มีแนวโน้มการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและมีความหลากหลายทั้งในด้านปริมาณสิ่งพิมพ์ ประเภทสิ่งพิมพ์ และจ านวนร้าน
หนังสือในประเทศ ดังแสดงจากภาพที่ 1.1 จะเห็นได้ว่า ภาพรวมของตลาดหนังสือในประเทศไทยมี
อัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมูลค่าการตลาดของธุรกิจหนังสือมีการเติบโตจาก 
16,800 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 26,400 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็นอัตราร้อยละ 57.14 ของมูลค่า
ตลาดรวม หรือเฉลี่ยการเติบโตร้อยละ 6.35 ต่อปี 
 

 
ภาพที่ 1.1 มูลค่าการเติบโตรวมของตลาดหนังสือในประเทศไทย จาก ภาวะอุตสาหกรรมสํานักพิมพ์, 
โดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2549-2557. 
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นอกจากความส าคัญของธุรกิจต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจหนังสือยังเป็น
ธุรกิจที่มีความส าคัญต่อการศึกษาและมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและประเทศในระยะยาว  เนื่องด้วย
หนังสือถือเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมและปัญญา ที่นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งในเรื่องการ
สะสมความรู้ และพัฒนากระบวนความคิดและสติปัญญาแล้ว ยังส่งผลต่อสังคมโดยรวมที่จะได้
ประโยชน์ไปพร้อมกันด้วย เพราะสังคมที่มีประชากรที่อ่านหนังสือมาก ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ
ของประชากรที่จะช่วยยกระดับสังคมให้มีคุณภาพและเป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศสามารถเติบโตและอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม  แม้ธุรกิจหนังสือจะเป็นธุรกิจที่สร้างภูมิปัญญาให้กับสังคมและ 
มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่จากข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมส านักพิมพ์ปี 2554 
คาดการณ์ปี 2555 และแนวโน้มปี 2556 โดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศ
ไทย (2554) จะเห็นได้ว่า โครงสร้างส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจหนังสือไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ยังคง
กระจุกตัวอยู่กับผู้เล่นที่เป็นกลุ่มผู้น าตลาด (ส านักพิมพ์ที่มีรายได้ส าหรับธุรกิจหนังสือมากกว่า 315 
ล้านบาทต่อปี) และกลุ่มส านักพิมพ์ขนาดใหญ่ (ส านักพิมพ์ที่มีรายได้ส าหรับธุรกิจหนังสือตั้งแต่ 115 
ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 315 ล้านบาทต่อปี) ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ซึ่งมีจ านวนไม่ถึง 
ร้อยละ 10 ของจ านวนส านักพิมพ์ทั้งหมดที่ด าเนินการในประเทศไทย ในขณะที่กลุ่มส านักพิมพ์ขนาด
กลาง (ส านักพิมพ์ที่มีรายได้ส าหรับธุรกิจหนังสือตั้งแต่ 35 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 115 ล้านบาทต่อ
ปี) และกลุ่มส านักพิมพ์ขนาดเล็ก (ส านักพิมพ์ที่มีรายได้ส าหรับธุรกิจหนังสือต่ ากว่า 35 ล้านบาทต่อปี) 
ซ่ึงมีจ านวนรวมกันมากกว่า 300 ราย และคิดรวมเป็นสัดส่วนทีใ่หญ่ที่สุดของธุรกิจหนังสือ กลับมีส่วน
แบ่งทางการตลาดเพียงร้อยละ 29.97 เท่านั้น (แบ่งเป็นสัดส่วนของกลุ่มส านักพิมพ์ขนาดกลางร้อยละ 
16.09 และกลุ่มส านักพิมพ์ขนาดเล็กร้อยละ 13.88) ดังภาพที่ 1.2 แสดงส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจ
หนังสือ และภาพที่ 1.3 แสดงจ านวนส านักพิมพ์จ าแนกตามขนาด 
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ภาพที่ 1.2 ส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มส านักพิมพ์แต่ละกลุ่ม. จาก ภาวะอุตสาหกรรมสํานักพิมพ์ปี 
2554 คาดการณ์ปี 2555 และแนวโน้มปี 2556 , โดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย, 2554. 

 

 
 
ภาพที่ 1.3 จ านวนส านักพิมพ์จ าแนกตามขนาด. จาก ภาวะอุตสาหกรรมสํานักพิมพ์ปี 2554 
คาดการณ์ปี 2555 และแนวโน้มปี 2556, โดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศ
ไทย, 2554.  
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ดังนั้น จากโครงสร้างของตลาดตามที่กล่าวในข้างต้น จึงท าให้ธุรกิจหนังสือมีสภาพ 
ไม่แตกต่างจากธุรกิจอ่ืน ๆ ในระบบทุนนิยมทีธุ่รกิจถูกผูกขาดจากผู้เล่นรายใหญ่ที่มีอ านาจในตลาดสูง
เพียงไม่กี่ราย ในขณะที่ผู้ผลิตรายเล็กที่แม้จะมีจ านวนมาก แต่อ านาจในตลาดกลับแปรผกผันกับ
จ านวน (สมคิด พุทธศรี, 2557) นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลทางสถิติที่บ่งชี้ว่า ธุรกิจหนังสือโดยเฉพาะ
ส านักพิมพ์ขนาดเล็กมีอัตราการขยายตัวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และมีบางส่วนที่จะต้อง
ออกจากตลาดไป เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวหรือทนกับสภาพการแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างสูง  
การแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น การขาดสภาพคล่องทางด้านแหล่งเงินทุน รวมถึง 
ข้อเสียเปรียบทางด้านระบบการบริหารจัดการและอ านาจการต่อรองกับผู้จัดจ าหน่ายและร้านหนังสือ
ในการกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวทางของธุรกิจ (ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554) 

นอกจากนี้ การเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคมี
ช่องทางในการอ่านที่หลากหลายมากขึ้น รูปแบบของการอ่านเปลี่ยนจากการอ่านบนหน้ากระดาษมา
เป็นการอ่านหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งที่สนใจบนโลกออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 
หรือสมาร์ทโฟนแทน ส่งผลท าให้ความสนใจที่มีต่อการอ่านหนังสือในรูปแบบที่เป็นรูปเล่มลดลง และ
ความจ าเป็นในการเข้าร้านหนังสือหรือซื้อหนังสือที่เริ่มหมดไป เนื่องจากเวลาที่มีเท่าเดิม การหาอ่าน
หนังสืออ่านเป็นสิ่งที่มีข้อจ ากัด เมื่อเทียบกับการอ่านหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ ที่ไม่มีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึง ราคาถูก และมีความสะดวกในการอ่านไม่ว่าที่ไหนเมื่อใดก็ได้ 
สะท้อนได้จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของคนไทยที่พบว่า 
จ านวน 2 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ยอมรับว่า การใช้อินเตอร์เน็ตท าให้อ่านหนังสือที่เป็นเล่ม
กระดาษน้อยลง และส่วนใหญ่จะหันไปอ่านบนสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ แทน (คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB), 2558) 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊คในปัจจุบันยังไม่สามารถแทนที่การอ่าน
หนังสือเป็นเล่ม ๆ ได้ จากผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคในการเข้าร้านหนังสือ ที่พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ยังชื่นชอบหนังสือแบบเล่มมากกว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ค (สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้
จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2559)  

จากที่กล่าวข้างต้น ท าให้เห็นได้ว่า ตลาดธุรกิจหนังสือไทย โดยเฉพาะกลุ่มส านักพิมพ์
ขนาดเล็กต้องเผชิญกับปัจจัยที่เป็นแรงกดดันหลายปัจจัย ทั้งในเรื่องสภาพการแข่งขันในตลาด และ
ผลกระทบจากการเติบโตของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงเป็นที่
น่าสนใจว่า ผู้บริโภคในปัจจุบันมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการอ่านและเลือกซื้อหนังสืออย่างไร และมีปัจจัย
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ทางด้านส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ปัจจัยใดบ้างที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค เพราะการที่ธุรกิจหนังสือเข้าใจพฤติกรรม
การอ่านและการเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค และให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลกระทบเหล่านี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการปรับปรุงการด าเนินงานให้เข้ากับยุคสมัย และสามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพ่ือผลิตหนังสือที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันของตนเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการต่อไปจนประสบความส าเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได ้ 

  
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

ในการจัดท างานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการอ่านและซื้อหนังสือของผู้บริโภค 
2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

หนังสือของผู้บริโภค 
3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ จ าแนกตามปัจจัย

ด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 
 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อหนังสือ โดยหนังสือ ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตว่า เป็นหนังสือเล่มที่
มิใช่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ค โดยไม่รวมหนังสือพิมพ์ วารสารหรือนิตยสาร และต ารา หรือ
หนังสือเรียน ส าหรับปัจจัยที่ศึกษานั้นจะแบ่งเป็น ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จ าแนกเป็น ปัจจัยด้านลักษณะรูปเล่ม เนื้อหา นักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) และ
ส านักพิมพ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ส าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยนี้ คือ กลุ่มผู้ซื้อหนังสือที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้นไป เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักทางการตลาดของส านักพิมพ์ส่วนใหญ่ และอาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 
ถึง พฤศจิกายน 2559 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผู้วิจัยคาดหวังว่า ผลที่ได้จากงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ในธุรกิจหนังสือ
โดยเฉพาะส านักพิมพ์ผู้จัดจ าหน่ายหนังสือ และผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือ เพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรมในการอ่านและซื้อหนังสือของผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ
ของผู้บริโภคและระดับของความส าคัญในแต่ละปัจจัย รวมถึงสามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้และ
สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างตรงจุดและมี
ประสิทธิภาพ 
 
1.5 นิยามศัพท ์
 

1. หนังสือ ในที่นี้หมายถึง หนังสือเล่ม (Printed Book) ที่มิใช่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หรืออีบุ๊ค (E-book) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ หนังสือสารคดี (Non-fiction) และ
หนังสือบันเทิงคด ี(Fiction) โดยไม่รวมหนงัสือพิมพ์ วารสารหรือนิตยสาร และต าราหรือหนังสือเรียน 

2. ธุรกิจหนังสือ หมายถึง ส านักพิมพ์ ซึ่งเป็นผู้ที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ รวมทั้ง
สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่จะจัดพิมพ์ ก าหนดแนวทางหนังสือที่จะพิมพ์ วางมาตรฐานการพิมพ์ของ
หนังสือ การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับตรวจอ่านต้นฉบับ ก าหนดรูปเล่ม ราคา จ านวนพิมพ์ และอาจ
ได้ลิขสิทธ์เป็นผู้พิมพ์จ าหน่าย (ส านักหอสมุดแห่งชาติ, 2553) 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาปัจจั ยที่ มี ผลต่อการตัดสิน ใจ เลื อกซื้ อหนั งสื อของผู้ บริ โ ภคใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล ทฤษฎี แนวคิด ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัย โดยข้อมูลในบทนี้ จะประกอบด้วย 
3 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรก ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สอง งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่
สาม กรอบแนวคิดท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง  
2.1.1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
2.1.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับหนังสือและการเลือกซื้อหนังสือ 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2.3 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.1.1.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าหรือกระบวนการที่บุคคลซื้อหรือ
จัดหา เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจ 
ของตน นอกจากนี้ พฤติกรรมผู้บริโภค ยังหมายความรวมถึง การใช้สินค้าและบริการที่จัดหามาได้ 
และกระบวนการก าจัดสินค้าและบริการเหล่านั้นภายหลังการใช้อีกด้วย (Blackwell, Miniard, & 
Engel, 2006; Schiffman & Wisenblit, 2015; Kotler & Armstrong, 2016)  

2.1.1.2 รูปแบบของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
รูปแบบของพฤติกรรมผู้บริโภค สามารถใช้แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค 

ของ Kotler and Armstrong (2016) ในการอธิบายลักษณะและเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการของผู้บริโภค ดังภาพที่ 2.1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค. จาก Principles of marketing (16th Global Edition) 
(p.167 & 201), โดย P. Kotler, and G. Armstrong, 2016, Indiana: Pearson Education. 
 

(1) สิ่งกระตุ้น (Stimulus) 
สิ่งกระตุ้น เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ ซึ่งประกอบด้วย 

2 ส่วน คือ สิ่ งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) หรือส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing mix) ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคา  
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการสื่อสารทางการตลาด และสิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ  (Other Stimulus) ซึ่ง
เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง 
และวัฒนธรรม 

(2) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer’s Black Box) 
ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค เปรียบเสมือนกับกล่องด าที่ผู้ขายหรือ 

ผู้ให้บริการไม่สามารถคาดคะเนได้ โดยความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค เกิดจากปัจจัยที่ส าคัญ 3 ส่วน 
คือ ปัจจัยด้านอิทธิพลจากลักษณะของผู้บริโภค (Consumer Characteristics) ที่เกิดจากการ 
หล่อหลอมทางวัฒนธรรม สังคมและปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านกระบวนการทางจิตวิทยา 
(Consumer Philosophy) ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้และความทรงจ า และปัจจัยด้าน
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

สิ่งกระตุ้น

- ผลิตภัณฑ์และบริการ
- ราคา
- ช่องทางการจัดจ าหน่าย
- การสื่อสารทางการตลาด

- เศรษฐกิจ
- เทคโนโลยี
- กฎหมายและการเมือง
- วัฒนธรรม

กล่องด าหรือความรู้สึก
นึกคิดของผู้บริโภค

- วัฒนธรรม
- สังคม
- ลักษณะส่วนบุคคล

- แรงจูงใจ
- การรับรู้
- การเรียนรู้
- ความทรงจ า

การตัดสินใจซื้อและ
การตอบสนอง
ของผู้บริโภค

- การเลือกผลิตภัณฑ์
- การเลือกตราสินค้า
- การเลือกผู้ขาย
- ปริมาณในการซื้อ
- เวลาในการซื้อ
- วิธีช าระเงิน

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด ลักษณะของผูบ้ริโภค 

สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ 
กระบวนการทาง

จิตวิทยา 

กระบวนการตัดสินใจ 
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ภาพที่ 2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค. จาก Consumer Behavior (10th International 
Student Edition) (p.70-83), R .D. Blackwell, P. W. Miniard, and J. F. Engel, 2006, Quebec: 
Thomson. 
 

โดยอ้างอิงแบบจ าลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจาก 
Blackwell, Miniard, and Engel, 2006 ตามภาพที่ 2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะ
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ  

ขั้นก่อนการซื้อ เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลและพิจารณา
ทางเลือกต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาที่ผู้บริโภคมีอยู่จากการถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าภายในตัวผู้บริโภคเองหรือสิ่งเร้าภายนอกที่เป็น
ปัจจัยทางการตลาดและปัจจัยอ่ืน เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง และ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหามากน้อยแตกต่างกันตาม
ประเภทของสินค้าหรือบริการ รวมถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ขั้นการซื้อ เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
จากการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ทัศนคติในด้านลบของผู้ที่มีอิทธิพลกับผู้บริโภคต่อ
ตัวเลือกที่ผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะซื้อหรือใช้บริการ หรือปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ เช่น รายได้หรือราคาที่ผู้บริโภคคาดหวัง หรือประโยชน์ที่ผู้บริโภคคาดว่าจะได้รับจาก

ขั้นก่อนการซื้อ 

ขั้นการซื้อ 

ขั้นภายหลังการซื้อ 

ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงความต้องการหรือปัญหา 

ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก 

ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ 

ขั้นที่ 5 การบริโภค 

ขั้นที่ 6 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
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สินค้าหรือบริการที่ตั้งใจซื้อ เป็นต้น อาจส่งผลท าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนความตั้งใจซื้อ (Purchase 
Intention) ในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นได้ (Kotler and Armstrong, 2016) ดังแสดงใน 
ภาพที่ 2.3  

 

 
 
ภาพ 2.3 การแสดงการตัดสินใจซื้อ. จาก หลักการตลาด (น. 108), โดย ปณิศา ลัญชานนท์, 2548, 
กรุ ง เทพฯ : ธรรมสาร .  และ  Principles of marketing (16th Global Edition) (p.185 ), โดย  
P. Kotler, and G. Armstrong, 2016, Indiana: Pearson Education. 
 

ขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นภายหลังการซื้อ เป็นพฤติกรรมภายหลังการซื้อที่
ผู้บริโภคจะประเมินความพึงพอใจที่ตนมีต่อสินค้าและบริการ โดยหากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ  
จะน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อซ้ าและการบอกต่อ แต่หากไม่พึงพอใจแล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรียกร้อง
ทางกฎหมาย การประเมินทางเลือกในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายอ่ืน 
หรือการยุติการหาผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ในกรณีทีผู่้บริโภคไม่มีความต้องการอีกต่อไป 

(3) การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s Responses) 
การตอบสนองของผู้ซื้อ เป็นการตัดสินใจของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้า

หรือใช้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนภายหลังกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ ตั้งแต่การ
เลือกผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ผู้ขาย ปริมาณที่จะซื้อ เวลาในการซื้อ และวิธีในการจ่ายช าระเงิน  

2.1.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การน าเครื่องมือทางการ

ตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด  
มาใช้ร่วมกันเพ่ือก่อให้ เกิดการตอบสนองของกลุ่มลูกค้าตามที่ ผู้ขายต้องการ (Kotler and 

การประเมิน

ทางเลือกต่างๆ 
ความตั้งใจซื้อ 

ทัศนคต ิ

ของผู้อ่ืน 

สถานการณ์ที่

ไม่ได้คาดหวังไว ้

การตัดสินใจซื้อ 
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Armstrong, 2016, p. 78-79) ซึ่งความหมายของส่วนประสมทางการตลาดแต่ละประเภท (ฉัตรพร 
เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารีวนิช, 2551; สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2546; ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547) 
สามารถอธิบายได ้ดังนี้ 

2.1.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ผู้ขายเสนอขายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่จับต้องได้หรือช่วยให้การบริการมีความเป็นไปได้ และสิ่งที่ไม่สามารถ
จับต้องหรือการบริการต่าง ๆ ที่ท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกคุ้มค่าและสามารถแยกความแตกต่างของ
สินค้าและบริการของธุรกิจออกจากคู่แข่งได้ โดยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายควรค านึงถึง ได้แก่ 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทั้งในเรื่องของคุณภาพ รูปลักษณ์ภายนอกและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ตรา
สินค้า บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากที่ท าให้ลูกค้าทราบรายละเอียดของสินค้า รวมถึงการรับประกันและ
บริการหลังการขาย 

2.1.2.2 ด้านราคา (Price) 
ราคา หมายถึง จ านวนเงินที่ลูกค้าต้องเสียไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและ

บริการ โดยการประเมินและตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า ลูกค้าจะใช้การรับรู้ถึงคุณค่าและคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ รวมถึงปัจจัยอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับมูลค่าของเงิน ได้แก่ เวลาที่เสียไป ต้นทุนใน
การสืบค้นข้อมูล ความสะดวกสบาย และผลทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับราคาสูงสุดที่สามารถซื้อได้ ซึ่ง
ต่างจากผู้ขายที่จะใช้ต้นทุนในการพิจารณาตั้งราคาที่ต่ าสุดที่สามารถขายได้ อย่างไรก็ตามกลยุทธ์และ
การตั้งราคาของคู่แข่งยังมีอิทธิพลต่อการตั้งราคาของสินค้าและบริการของผู้ขายอีกด้วย ดังนั้น  
กลยุทธ์ด้านราคาที่ผู้ขายควรค านึงถึง ได้แก่ ราคาที่จัดจ าหน่าย ส่วนลด วิธีการช าระเงิน วงเงินเครดิต 
และระยะเวลาในการช าระเงิน 

2.1.2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง สถานที่หรือช่องทางที่ผู้ขายใช้ในการ

จัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมที่ผู้ขายด าเนินการเพ่ือกระจายสินค้าและบริการนั้นให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ช่องทางการจัดจ าหน่าย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ  
ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง ซึ่งเป็นการเสนอขายสินค้าและบริการต่อลูกค้าโดยตรง ไม่ผ่านคน
กลาง และช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อม ซึ่งเป็นการขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยเสนอผ่านคนกลาง
มากกว่า 1 แห่งขึ้นไป เช่น นายหน้าหรือตัวแทน ตัวแทนของผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ขายที่ได้รับสิทธิในการ
ขายและให้บริการ และการขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายทีผู่้ขายควรค านึงถึง ได้แก่ การเข้าถึงได้ คือ ความง่ายและความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
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และใช้บริการของลูกค้า และความพร้อมที่จะให้บริการได้ คือ การที่ผู้ขายมีความพร้อมที่จะให้บริการ
แก่ลูกค้าในสถานที่และในเวลาที่ลูกค้าต้องการเสมอ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547, น. 104-108)  

2.1.2.4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
การส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือที่ผู้ขายใช้ในการติดต่อ 

สื่อสาร แนะน าส่งเสริม หรือชักชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ ตัวอย่างของการส่งเสริมทาง
การตลาด ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์  
การสื่อสารแบบปากต่อปาก และการตลาดทางตรงโดยเฉพาะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางใน
การด าเนินกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือและการเลือกซ้ือหนังสือ 
ในความหมายของหนังสือ บารนี อาชวนิจกุล (2532, น.11) ได้นิยามความหมาย

ของหนังสือที่ครอบคลุมถึงรูปลักษณะและคุณลักษณะของหนังสือว่า “หนังสือ คือ สิ่งซึ่งรวบรวม 
ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และการกระท าของมนุษย์ โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อยู่ในรูป
ของสิ่งพิมพ์ที่มีความยาวต่อเนื่องกัน น ามาเย็บรวมเป็นรูปเล่ม มีทั้งปกแข็งและอ่อน มีขนาดแตกต่าง
กัน และในด้านคุณค่าที่จะให้แก่ผู้อ่านนั้นมีอเนกประการ” 

ประเภทของหนังสือ โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามสาระ
เนื้อหาของหนังสือ (แม้นมาส ชวลิต และ สิรินทร์ ช่วงโชติ, 2511; สุพรรณี สราทร, 2516, รัญจวน 
อินรก าแหง, 2520, อ้างถึงใน บารนี อาชวนิจกุล, 2532; แม้นมาส ชวลิต, 2549, อ้างถึงในส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2556) คือ 

1. หนังสือสารคดี (Non-fiction) หมายถึง หนังสือที่เขียนจากเรื่องจริง ไม่ใช่
จินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ความรู้ ความคิด และสาระประโยชน์แก่ผู้อ่านเป็นส าคัญ  
แต่บางครั้งก็มีการน าเสนอเรื่องราวข้อเท็จจริงให้อยู่ในลักษณะการเล่าที่มีเรื่องราว ท า ให้ผู้อ่านได้รับ
ความรู้และรู้สึกสนุกเพลิดเพลินไปพร้อมกัน นอกจากนี้ หนังสือสารคดีโดยส่วนใหญ่ จะมีภาพ แผนที่ 
และแผนภูมปิระกอบ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระของหนังสือได้รวดเร็วและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
เนื้อหาของหนังสือสารคดีจะมีหลากหลายตามสาระและความมุ่งหมายของนักเขียน ได้แก่ หนังสือ
ความรู้ทั่วไป ปรัชญาและจิตวิทยา ศาสนา ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี นันทนาการและกีฬา เป็นต้น  

2. หนังสือบันเทิงคดี (Fiction) หมายถึง หนังสือที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์
หรือจินตนาการ โดยอาศัยเค้าความจริงของชีวิตและสังคม หรือใช้ศิลปะของการเขียนให้มีความ
สมจริงของชีวิต โดยมีจุดมุ่งหมายให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านมากกว่าความรู้ ซึ่งรูปแบบของหนังสือ
บันเทิงคดีที่ส าคัญ ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือภาพ เป็นต้น และลักษณะเนื้อหาของหนังสือ
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บันเทิงคดี สามารถแบ่งตามเนื้อหาอย่างกว้างได้ 9 ประเภท คือ เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก สะท้อน
สังคม ผจญภัย สืบสวนสอบสวน สนุกสนานและผ่อนคลายอารมณ์ อิงประวัติศาสตร์ การเมือง ศาสนา 
และเชิงวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับหลักการเลือกซื้อหนังสือเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากหนังสือ นอกจาก
ผู้อ่านจะต้องทราบความต้องการและจุดประสงค์ของตนในการซื้อหนังสือแล้ว ผู้อ่านควรพิจารณา
คุณค่าหรือคุณภาพของหนังสือจากองค์ประกอบที่ส าคัญ (บารนี อาชวนิจกุล, 2532) ดังนี้ 

1. องค์ประกอบด้านตัวหนังสือ คือ การพิจารณาเลือกซื้อหนังสือที่มีเนื้อเรื่องที่
ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน และการพิจารณารูปลักษณะของหนังสือ ทั้งในส่วนของปกหนังสือ 
การพิมพ์ ได้แก่ การจัดรูปเล่ม การจัดล าดับหัวข้อ การเลือกขนาดตัวพิมพ์ และการพิสูจน์อักษร 
กระดาษที่ใช้พิมพ์ ขนาดหนังสือ รวมถึงการเย็บเล่ม ว่ามีคุณค่าและคุณภาพเหมาะสมกับราคาของ
หนังสือหรือไม่ 

2. องค์ประกอบด้านการผลิตและจ าหน่ายหนังสือ โดยการพิจารณาตั้งแต่ ผู้แต่ง
เกี่ยวกับความสามารถและชื่อเสียงของผู้แต่ง ส านักพิมพ์ เกี่ยวกับชื่อเสียงและความช านาญในการ
ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือที่มีมาตรฐานและเป็นที่ไว้วางใจได้ ผู้พิมพ์ เกี่ยวกับชื่อเสียงและคุณภาพใน
การพิมพ์หนังสือ และแหล่งจ าหน่ายหนังสือ เกี่ยวกับประเภทของหนังสือที่จ าหน่ายและองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่ช่วยท าให้ผู้อ่านมีโอกาสในการเลือกและตัดสินใจซื้อหนังสือได้มากข้ึน 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จากข้อมูลทางด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2552) ที่กล่าวถึงภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลท าให้ผู้บริโภคมีก าลังซื้อลดลง การปรับตัวของส านักพิมพ์ในการเพ่ิม
ยอดขายและสร้างช่องทางการตลาดเป็นเรื่องที่ส าคัญ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย กล่าวว่า สิ่งที่ส านักพิมพ์
ควรตระหนักและให้ความส าคัญ คือ การเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เลือกเรื่องที่มีเนื้อหาสาระ
น่าสนใจ ทันตามกระแสสังคมและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น รวมถึงภาษาที่ใช้ในหนังสือ
ควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย การออกแบบรูปเล่มและหน้าปกให้มีรูปลักษณ์สวยงาม สะดุดตา การใช้
กระดาษที่มีคุณภาพ เช่น กระดาษถนอมสายตา และการประสานสื่อสมัยใหม่เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ทางเลือกแก่ผู้อ่าน 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหลายส านักพิมพ์ต่างดิ้นรนหาหนทางเพ่ือให้สามารถปรับตัว
และอยู่รอดท่ามกลางยุคที่เศรษฐกิจซบเซาและปรับเปลี่ยนแนวทางของธุรกิจให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะส านักพิมพ์ขนาดเล็กที่หันมาเน้นการท า
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การตลาดที่เฉพาะกลุ่มมากขึ้น การจัดพิมพ์หนังสือจะเน้นการสร้างและน าเสนอเนื้อหาที่มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านในตลาดเป็นส าคัญ และนักเขียนตามล าดับ (สมาคม
ผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2559) 

ดังนั้น จากข้อมูลการปรับตัวของส านักพิมพ์ข้างต้นที่เน้นในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหา 
และนักเขียนเป็นหลัก ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถอธิบายได้
ด้วยปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ดังต่อไปนี้  
 

2.2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ส าหรับลักษณะของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยย่อย 

ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะรูปเล่ม ปัจจัยด้านเนื้อหา ปัจจัยด้านนักเขียน และปัจจัยด้าน
ส านักพิมพ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

2.2.1.1 ปัจจัยด้านลักษณะรูปเล่ม 
ลักษณะรูปเล่มของหนังสือ ถือเป็นสิ่งแรกที่จะท าให้ผู้บริโภคสนใจและ

เลือกซื้อหนังสือ ซึ่งจากงานวิจัยในอดีตจะพบว่า ลักษณะรูปเล่ม ไม่ว่าจะเป็น หน้าปกและรูปเล่มที่
สวยงาม รูปภาพปกหนังสือและชื่อเรื่องของหนังสือที่น่าดึงดูดใจ หนังสือที่มีความแข็งแรง ขนาดของ
รูปเล่มที่กะทัดรัด พกพาสะดวก รูปแบบการจัดรูปเล่มที่มีสีสันสวยงาม น่าอ่าน คุณภาพของกระดาษ
ที่ใช้พิมพ์ และคุณภาพในการจัดหน้ากระดาษ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
ซื้อหนังสือ (d’Astous, Colber, & Mbarek, 2006; นิพรรณ ทัฬหะกุลธร, 2538; จันทิมา หงิมห่วง, 
2546; ชลลดา ธีระวงศ์สกุล , 2547; สาวิกา ขุนราม , 2550; คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และคณะ, 2558) 

2.2.1.2 ปัจจัยด้านเนื้อหา 
เนื้อหาในหนังสือ ถือเป็นอีกปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

เลือกซื้อหนังสือ (นิพรรณ ทัฬหะกุลธร, 2538) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากหนังสือเล่มนั้นมีเนื้อหาที่อยู่
ในความสนใจของผู้บริโภค (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ, 2558) 
นอกจากนี ้คุณภาพของเนื้อหาที่มีความกระชับและน่าเชื่อถือจะช่วยท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อหนังสือ
มากขึ้นอีกด้วย ซึ่ง รังสิมันตุ์ ธีระวัฒนานนท์ (2557) ได้ท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพ์กีฬาของผู้บริโภค พบว่า เนื้อหาที่มีความกะทัดรัด กระชับ 
ตรงไปตรงมา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เช่นเดียวกับ ชลลดา ธีระวงศ์สกุล (2547)  
ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจของ
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ผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร พบว่า เนื้อหาที่น่าเชื่อถือ จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภค 

2.2.1.3 ปัจจัยด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) 
นักเขียน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจที่จะสื่อสารทัศนคติของตนไปยังผู้บริโภค 

และลักษณะการแต่งหนังสือของนักเขียนส่วนใหญ่จะมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง ที่ไม่ว่านักเขียน
จะแต่งหนังสือกี่เล่มก็ตาม ผู้บริโภคที่ติดตามและมีความสนใจในประเภทของหนังสือที่นักเขียนแต่งขึ้น
จะสามารถรับรู้ถึงเอกลักษณ์เฉพาะของนักเขียนคนนั้น ๆ ได้ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ ได้สร้าง
ลักษณะเฉพาะของนักเขียนและน าไปสู่ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อนักเขียน (Sauperl, 2013; 
Sarrinen & Vakkari, 2013; Opoku, Pitt, & Abratt, 2007, อ้างถึงใน สุนัดดา ประเสริฐ, 2556)  

นอกจากนี้ ผู้บริโภคอาจตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือเพราะชื่อเสียงของ
นักเขียนอีกด้วย (Schmidt-Stölting, Blömeke, & Clement, 2011, อ้างถึงใน สุนัดดา ประเสริฐ, 
2556) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ d’Astous et al. (2006) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจใน
หนังสือออกใหม่ของผู้อ่าน สาวิกา ขุนราม (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
นิยายประเภทเกาหลี (K-WAVE) ของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร และ ชลลดา ธีระวงศ์สกุล (2547) ที่
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจของผู้อ่าน
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคจะสนใจในหนังสือที่ออกใหม่และตัดสินใจซื้อหนังสือ หากหนังสือ
เล่มนั้นแต่งโดยนักเขียนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป รวมถึงในมุมมองของปราบดา หยุ่น 
ประธานสมาคมผู้จัดพิมพ์ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก ที่กล่าวเกี่ยวกับนักเขียนในตลาดหนังสือเล่มเมืองไทย
ว่า หนังสือที่แต่งโดยนักเขียนหน้าใหม่ที่ยังไม่มีชื่อเสียง จะขายได้ยาก (“งานสัปดาห์หนังสือ”, 2559) 
ดังนั้น นักเขียนที่ยังไม่มีชื่อเสียงและไม่เป็นที่รู้จัก ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลทางด้านลบต่อการตัดสินใจซื้อ
หนังสือของผู้บริโภค  

2.2.1.4 ปัจจัยด้านส านักพิมพ์ 
ส านักพิมพ์ มีหน้าที่ติดต่อกับนักเขียนเพ่ือให้ได้ต้นฉบับมาจัดพิมพ์ และ

ด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตหนังสือทั้งหมด ทั้งนี้ส านักพิมพ์จะเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานการพิมพ์ของ
หนังสือ รูปเล่ม ราคาหนังสือและจ านวนหนังสือที่พิมพ์ ดังนั้น การที่ส านักพิมพ์ด าเนินกิจการมานาน 
และมีชื่อเสียง ทั้งในเรื่องการพิมพ์หนังสือที่มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการพิมพ์หนังสือแต่ละ
ประเภท ย่อมเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภค (บารนี อาชวนิจกุล, 2532; ส านักหอสมุดแห่งชาติ, 2553) 
ซึ่ง จันทิมา หงิมห่วง (2546) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของวัยรุ่นใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ชื่อเสียงของส านักพิมพ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้บริโภค 
เช่นเดียวกับ d’Astous et al. (2006) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในหนังสือออกใหม่ของ
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ผู้อ่าน สาวิกา ขุนราม (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือนิยายประเภท
เกาหลี (K-WAVE) ของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร และ ชลลดา ธีระวงศ์สกุล (2547) ที่ศึกษาพฤติกรรม
การบริ โภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนัง สือพิมพ์แนวธุรกิจของผู้ อ่านใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความมีชื่อเสียงของส านักพิมพ์ที่จัดพิมพ์จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
ของผู้บริโภค  

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยข้างต้นไม่สอดคล้องกับ พรกวินทร์ แสงสินชัย 
(2548) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อหนังสือส าหรับเด็กอายุระหว่าง 6 -11 ปี ของ
ผู้ปกครองในกรุงเทพมหานคร พบว่า ชื่อเสียงส านักพิมพ์ผู้จัดพิมพ์ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
ของผู้บริโภค 

2.2.2 ปัจจัยด้านราคา 
การเลือกซื้อสินค้าส่วนใหญ่ ผู้บริโภคย่อมมีราคาในใจเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ตัดสินใจซื้อหรือเปรียบเทียบกับราคาที่เห็น โดยราคาที่ผู้บริโภคเห็นกับราคาในใจของผู้บริโภคจะมี
อิทธิพลต่อความชอบ พฤติกรรมความตั้งใจซื้อ และการรับรู้ถึงคุณค่าของสินค้าของผู้บริโภค (Grewel, 
Monroe, & Krishnan, 1998; Wai-Kwan, Monrow, & Chan, 1994; Kim, Xu, & Gupta, 2012, 
อ้างถึงใน สุนัดดา ประเสริฐ, 2556) ซึ่งงานวิจัยของ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และคณะ (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของคนไทย งานวิจัยของ สาวิกา ขุนราม 
(2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือนิยายประเภทเกาหลี (K-WAVE) ของ
ผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ ชลลดา ธีระวงศ์สกุล (2547) ที่ศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยเรื่องราคาของหนังสือเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการซื้อหนังสือของผู้บริโภค ทั้งนี้ราคาของ
หนังสือนอกจากจะต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพของหนังสือที่จัดพิมพ์แล้ว ราคาของหนังสือไม่
ควรที่จะแพงเกินไปอีกด้วย 

2.2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
รูปแบบของการซื้อหรือการเข้าถึงแหล่งจัดจ าหน่ายหนังสือของผู้บริโภคใน

ปัจจุบัน ยังอยู่ในลักษณะของการซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือ โดยช่องทางอ่ืน เช่น การโทรสั่งซื้อ และ
ช่องทางออนไลน์กับร้านหนังสือหรือส านักพิมพ์โดยตรงอย่างช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
(E-Commerce) ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ, 
2558) ดังนั้น ด้วยความที่ผู้บริโภคยังนิยมซื้อหนังสือผ่านทางร้านหนังสือ ความน่าเชื่อถือของร้านค้า
หนังสือที่เป็นร้านค้าขนาดใหญ่ เช่น ร้านนายอินทร์ ร้านดอกหญ้า และร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และ
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ต าแหน่งที่ตั้งของร้านที่อยู่ในท าเลที่เหมาะสมที่ท าให้หาหนังสือได้ง่ายอย่างห้างสรรพสินค้า จะมีส่วน
ส าคัญต่อการตดัสินใจซื้อของผู้บริโภค (ชลลดา ธีระวงศ์สกุล, 2547; สาวิกา ขุนราม, 2550) 

2.2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ในยุคที่ อิทธิพลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์ เน็ตมีผลต่อการใช้ชีวิต 

ประจ าวันของผู้บริโภคมากขึ้น ธุรกิจหนังสือหลายแห่งจึงปรับรูปแบบของการด าเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม
และเน้นการสร้างการสื่อสารการตลาดเพ่ือให้สามารถเข้าหาผู้อ่านได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ความผูกพัน ช่องทางการสื่อสาร มูลค่าของสินค้า และการบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน ทั้งการ
สื่อสารกับลูกค้าผ่านเฟสบุ๊ค เว็บไซต์และเว็บบอร์ด การบริการด้านแอปพลิเคชันต่าง ๆ และการหา
ตัวแทนความคิด (Key Influencer) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อ่านหนังสือประจ าของธุรกิจในการท าหน้าที่สื่อสาร
แทนองค์กร นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เช่น งานเปิดตัวหนังสือ และการจัด
กลุ่มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่าน เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ เช่น โปรโมชั่นหน้า
ร้าน โปรโมชั่นผ่านเว็บไซต์ การจัดส่งของพรีเมื่ยม เป็นต้น (ฐปณีย์ อรุณรัตนดิลก, 2558) โดยงานวิจัย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัยของ สาวิกา ขุนราม (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
หนังสือนิยายประเภทเกาหลี (K-WAVE) ของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดในส่วนโปรโมชั่นเกี่ยวกับการลดราคาและการให้ของแถม การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ  
จะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในด้านบวก และงานวิจัยของ รังสิมันตุ์ ธีระวัฒนานนท์ (2557) 
ที่ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพ์กีฬาของผู้บริโภค พบว่า การที่
ผู้บริโภครับรู้โปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการกุศลของ
ผู้ผลิตหนังสือ จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้บริโภค 

นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ท าให้ผู้บริโภครับรู้ข่าวการออกหนังสือใหม่ 
ที่ส าคัญ คือ ร้านหนังสือ รองลงมาคือ การแชร์จากโซเชียลมีเดียอย่าง เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ (คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ , 2558) อย่างไรก็ดีก็มีผู้บริโภคบางส่วนที่ยังรับ
ข่าวสารจากสื่อที่ไม่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น (พรกวินทร์ แสงสินชัย, 
2548) จึงเห็นได้ว่า ช่องทางออนไลน์ เป็นช่องทางที่เป็นโอกาสส าคัญของการท าการสื่อสารทาง
การตลาดในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดก็ไม่ควรละเลยที่จะท าการตลาดใน
ช่องอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ช่องทางออนไลน์ด้วย 

2.2.5 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) เป็นปัจจัยที่นักการตลาดนิยมใช้

เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และสามารถวัด
ได้ง่ายกว่าปัจจัยอ่ืน โดยความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อ
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ความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไป (ปรมะ สตะเวทิน , 
2546, น.111-120) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านประชากรศาสตร์กับ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อและการตอบสนองของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน โดยตัวอย่างงานวิจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อและการตอบสนองของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ งานวิจัยของ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรม
การอ่านและซื้อหนังสือของคนไทย พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทางด้านอายุ ของ
ผู้บริโภค จะส่งผลต่อระดับความถี่ในการซื้อหนังสือที่แตกต่างกัน และความแตกต่างทางด้านระดับ
รายได้เฉลี่ยและสถานภาพสมรสของบุคคล จะส่งผลต่อระดับความเต็มใจจ่ายในการซื้อหนังสือที่
แตกต่างกัน สอดคล้องกันงานวิจัยของ นิพรรณ ทัฬหะกุลธร (2538) ทึ่ศึกษาการเลือกซื้อหนังสือของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทางด้านอายุ เพศ ระดับรายได้ และความ
แตกต่างทางด้านแผนการเรียน จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ งานวิจัยข้างต้นยังเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของ ดวงหทัย สงสุแก (2557)  
ที่ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อหนังสือ กรณีศึกษาจากร้านหนังสือที่อยู่ในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า ปัจจัยด้านอายุ เพศ รายได้ ระดับ
การศึกษา และอาชีพของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยข้างต้นไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฐพงษ์ เจริญอาภา
รัศมี (2552) ที่ศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือทางช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือทางช่องทางพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน 
รวมถึงงานวิจัยของ อลิษา มิตรานนท์ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ปัจจัยด้านเพศ และรายได้ต่อ
เดือน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน 

 
2.3 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถ 

ก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ ดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 

 
 
ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

การตัดสินใจ
เลือกซื้อหนังสือ

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

1.1 ด้านลักษณะรูปเล่ม
1.2 ด้านเนื้อหา
1.3 ด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล)
1.4 ด้านส านักพิมพ์ 

2. ปัจจัยด้านราคา
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แล้วจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือสรุปผลการวิจัย โดยในแต่ละกระบวนการของวิธีด าเนินการวิจัยมีรายละเอียด 
ดังนี้  

3.1 ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.1.1 ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ กลุ่มผู้ซื้อหนังสือ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 
ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.1.2 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถทราบจ านวนประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย

ที่แน่นอนได้ ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร  
ด้วยสมมติฐานที่ก าหนดว่า ข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ ซึ่งผู้วิจัยใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่าง
เพ่ือประมาณสัดส่วนของประชากร โดยก าหนดระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ (p) = 0.5 และ โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ (q) = 0.5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 5 ส าหรับสูตรการค านวณขนาดตัวอย่าง
สามารถค านวณได้ ดังนี้ 
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n  =  
 
โดย n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

z คือ ค่าสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (ค่า z เท่ากับ 1.96) 
p คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือสัดส่วนของคุณลักษณะที่สนใจใน 

 กลุ่มตัวอย่าง 
q คือ โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ เท่ากับ 1-p ในกรณีของกลุ่มตัวอย่าง 
e คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 

    (ค่า e เท่ากับ 0.05) 
และเม่ือแทนค่าในสูตร โดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ระดับร้อยละ 95 จะได้ว่า 
 

n  = 
 

n  =   384.16 
 

จากการค านวณตามสูตรข้างต้นพบว่า ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถน ามาอ้างอิงเป็น
ตัวแทนของประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเท่ากับ 385 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามเพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับแบบสอบถามที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
จึงจัดท าแบบสอบถามเพ่ิมเติมอีก 15 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดของตัวอย่างของการวิจัยนี้จึงเท่ากับ 400 
ตัวอย่าง 

3.1.3 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purpose Sampling) 

คือ เลือกเก็บแบบสอบถามเฉพาะผู้ซื้อหนังสือ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิธีการเลือกตัวอย่างวิธีนี้ เป็นวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความ
น่าจะเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 จะได้ตัวแปรที่ใช้ส าหรับ

การวิจัย ดังนี้ 

z2pq 
e2 

(1.96)2(0.5)(1 - 0.5) 

(0.05)2 
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3.2.1 ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ 
3.2.1.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านลักษณะรูปเล่ม ด้านเนื้อหา 
ด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) และด้านส านักพิมพ์ 

2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

3.2.1.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. ด้านเพศ 
2. ด้านอายุ 
3. ด้านสถานภาพสมรส 
4. ด้านระดับการศึกษา 
5. ด้านอาชีพ 
6. ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

3.2.2 ตัวแปรตาม 
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 

 
สมมติฐานส าหรับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีดังนี้ 
 
3.3.1 สมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

และการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านลักษณะรูปเล่ม มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านเนื้อหา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

หนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านส านักพิมพ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3.3.2 สมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีแ่ตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีแ่ตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีแ่ตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีแ่ตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีแ่ตกต่างกัน 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการสร้างแบบสอบถามจะได้จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องทฤษฎี แนวคิด และ
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งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้  โดยรายละเอียด ของ
แบบสอบถาม สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามคัดกรองและข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านและ
ซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะเก็บข้อมูลในลักษณะระดับนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) และระดับเรียงอันดับ (Ordinal Scale) ซึ่งลักษณะค าตอบมีทั้งแบบให้
เลือกเพียงค าตอบเดียวและแบบให้เลือกหลายค าตอบ รวมถึงการเติมข้อมูลลงในช่องว่างที่ก าหนดไว้ 

ส่วนที่ 2 และ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจ
เลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยค าถามในส่วนนี้จะให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นด้วยการให้คะแนนแทนระดับความเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกซื้อหนังสือต่าง ๆ รวมถึงระดับการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ ซึ่งระดับความคิดเห็นและระดับ
การตัดสินใจสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (Interval Scale) จากน้อยไปหามาก ตามวิธีของลิเคิรท์ 
(Likert Scale) ดังนี้ 

 
ระดับความเห็น / การตัดสินใจ ระดับคะแนน 
เห็นด้วยมากที่สุด / ซื้อแน่นอน 5 
เห็นด้วยมาก / อาจจะซื้อ 4 
เห็นด้วยปานกลาง / ไม่แน่ใจ 3 
เห็นด้วยน้อย / อาจจะไม่ซื้อ 2 
เห็นด้วยน้อยที่สุด / ไม่ซ้ือแน่นอน 1 

 
ส าหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากความเห็นและการ

ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้ตอบแบบสอบถาม จะแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย ความหมายของระดับความเห็น / การตัดสินใจ 
4.21 - 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด / ซื้อแน่นอน 
3.41 - 4.20 เห็นด้วยมาก / อาจจะซื้อ 
2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง / ไม่แน่ใจ 
1.81 - 2.60 เห็นด้วยน้อย / อาจจะไม่ซื้อ 
1.00 - 1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด / ไม่ซ้ือแน่นอน 
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ส่วนที่  4  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
โดยจะเก็บข้อมูลในลักษณะระดับนามบัญญัติ และระดับเรียงอันดับ ให้เลือกเพียงค าตอบเดียว 

ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือ 
ในปัจจุบันทีผู่้ตอบแบบสอบถามอยากให้ปรับปรุง 

ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม จะใช้การพิจารณาจาก 
ค่าสัมประสิทธิ์ครอบบัคแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่า
สัมประสิทธิ์ที่ยอมรับได้ควรมีค่ามากกว่า 0.7 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและความ
น่าเชื่อถือของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบแบบสอบถามก่อนการเก็บ
ข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่างน าร่องที่มีลักษณะใกล้เคียงก่อนที่จะใช้เก็บข้อมูลจริงเป็นจ านวนทั้งสิ้น  
30 ตัวอย่าง ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามดังตารางที่ 3.1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
ครอบบัคแอลฟาของทั้ง 7 ตัวแปรในกลุ่มตัวอย่างน าร่องมีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่ 0.794-0.929 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.7 ดังนั้น จึงท าให้สรุปไดว้่าแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือ 
 
ตารางที่ 3.1  
 
ผลการทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 

ตัวแปร จ านวนข้อค าถาม  ค่าสัมประสิทธิ์ครอบบัคแอลฟา 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านลักษณะรูปเล่ม 10 0.864 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านเนื้อหา 5 0.794 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านนักเขียน  
(ผู้แต่ง/ผู้แปล) 

7 0.929 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านส านักพิมพ์ 3 0.882 
ปัจจัยด้านราคา 3 0.912 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 6 0.841 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 6 0.847 
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 2 ส่วน 
คือ การแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลโดยตรง และการส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน
ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยแบบสอบถามที่ได้รับคืนกลับมา ผู้วิจัยจะตรวจสอบความ
เรียบร้อยและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์จะถูก
น าไปใช้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ทั้งนี ้ผู้วิจัยจะใช้ระยะเวลาในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 
2 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2559 
 
3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จะถูกน าไปวิเคราะห์ด้วย

วิธีการทางสถิติ โดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ดังนี้ 
 
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ส าหรับการอธิบายข้อมูลทั่วไป ระดับความคิดเห็น และระดับการตัดสินใจของ
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยน าเสนอในรูปแบบตาราง
แจกแจงความถี ่และค่าร้อยละ  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยน าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ และการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของกลุ่มตัวอย่าง โดย
น าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) แบบการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญ

ของตัวแปร (Principle Component Analysis) และการหมุนแกนของปัจจัย (Factor Rotation) 
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แบบตั้งฉากตามวิธี Varimax เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ก าหนด และจัดกลุ่มตัวแปรให้เป็น
ปัจจัยกลุ่มใหม่ที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์การถดถอย
เชิงซ้อนต่อไปได ้

2. การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) แบบการ
เลือกตัวแปรโดยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter Multiple Regression) ส าหรับทดสอบสมมติฐาน
งานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ก าหนดให้ปัจจัยที่ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ และให้การตัดสินใจเลือก
ซื้อหนังสือเป็นตัวแปรตาม 

3. การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระกัน 2 กลุ่ม ( Independent 
Sample t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปรที่เป็นอิสระต่อกัน และการ
ทดสอบค่าแปรปรวนทางเดียวของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม (ONE-Way ANOVA Test) เพ่ือ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่มากกว่า 2 ตัวแปร โดยการทดสอบนี้ใช้เพ่ือวิเคราะห์ความ
แตกต่างของการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่ 
แตกต่างกัน 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการอ่านและซื้อหนังสือของผู้บริโภค ปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค  และการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ของผู้บริโภค โดยภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง  
ซ่ึงคัดกรองเฉพาะผู้ซื้อหนังสือที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเท่านั้น ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถน าไปใช้วิเคราะห์ต่อ
ได้ 396 ชุด จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด 496 ชุด ซึ่งจ านวนดังกล่าวเป็นจ านวนที่
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ในบทที่ 3 ที่ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 5 ในบทนี ้ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เพ่ือหาข้อสรุปตาม
แนวทางของวัตถุประสงค์การวิจัย โดยสามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
4.2 ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการอ่านและซื้อหนังสือของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือและการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยและการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ จ าแนกตามปัจจัย

ด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.6 สรุปข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีอัตราส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72.47 และ 27.53 ตามล าดับ 
เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.99 มีอายุ 21-30 ปี รองลงมาร้อยละ 23.99 มีอายุ  
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31-40 ปี ส่วนกลุ่มอายุอ่ืน ๆ มีสัดส่วนต่ ากว่าร้อยละ 15 ทั้งนี้กว่าร้อยละ 72.47 มีสภานภาพโสด 
ขณะที่ร้อยละ 25.76 มีสถานภาพสมรสแล้ว 

ด้านระดับการศึกษา พบว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 61.36 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 31.82 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  และร้อยละ 6.82 จบการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี ด้านอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 48.48 เป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท ร้อยละ 15.15 
ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย ร้อยละ 14.39 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ร้อยละ 10.61 เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนอาชีพอ่ืน ๆ มีสัดส่วนลดหลั่นกันลงมา ส าหรับรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน พบว่าเกือบ 1 ใน 2 หรือร้อยละ 46.46 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท รองลงมา 
ร้อยละ 23.99 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท ที่เหลือร้อยละ 29.55 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนระหว่าง 30 ,001-60,000 บาท ซึ่งข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  
มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 
 
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 109 27.53 
หญิง 287 72.47 

รวม 396 100.00 

อายุ   
15 - 20 ปี 24 6.06 
21 - 30 ปี 194 48.99 
31 - 40 ปี 95 23.99 
41 - 50 ปี 42 10.61 
50 ปี ขึ้นไป 41 10.35 

รวม 396 100.00 
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ตารางที ่4.1 
 
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพสมรส   
โสด 287 72.47 
สมรส 102 25.76 
อ่ืน ๆ 7 1.77 

รวม 396 100.00 

ระดับการศึกษา   
มัธยมศึกษา/ปวช. 19 4.80 
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 8 2.02 
ปริญญาตรี 243 61.36 
ปริญญาโท 119 30.05 
สูงกว่าปริญญาโท 7 1.77 

รวม 396 100.00 
อาชีพ   

นักเรียน/นักศึกษา 57 14.39 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 42 10.61 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 192 48.48 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 60 15.15 
อาชีพอิสระ 18 4.55 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ 11 2.78 
ว่างงาน 5 1.26 
อ่ืน ๆ 11 2.78 

รวม 396 100.00 
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ตารางที่ 4.1 
 
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ไม่เกิน 15,000 บาท 69 17.42 
15,001 - 30,000 บาท 115 29.04 
30,001 - 45,000 บาท 75 18.94 
45,001 - 60,000 บาท 42 10.61 
มากกว่า 60,000 บาท 95 23.99 

รวม 396 100.00 

 
4.2 ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการอ่านและซ้ือหนังสือของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ผลของการวิเคราะห์พฤติกรรมเกี่ยวกับการอ่านและซื้อหนังสือของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการอ่านและซื้อหนังสือที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 
4.2.1 พฤติกรรมการอ่านหนังสือ 

จากความถี่ในการอ่านหนังสือของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งลักษณะการอ่าน
หนังสือของกลุ่มตัวอย่างได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อ่านหนังสือเป็นประจ า (อ่านหนังสือด้วยความถี่
มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์) คิดเป็นร้อยละ 59.60 และกลุ่มที่อ่านหนังสือบ้าง (อ่านหนังสือด้วยความถ่ี
น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์) คิดเป็นร้อยละ 40.40  

ด้านเหตุผลในการอ่านหนังสือของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เหตุผลส าคัญของการอ่าน
หนังสือ 3 อันดับแรก คือ เพ่ือความบันเทิง สนุก เพลิดเพลิน คิดเป็นร้อยละ 27.92 รองลงมาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาตนเอง และเพ่ือรอบรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 25.70 และ 
16.60 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า เหตุผลของการอ่านหนังสือสอดคล้องกับประเภทของหนังสือที่กลุ่ม
ตัวอย่างชอบอ่าน โดยพบว่า กว่าร้อยละ 65.91 ชอบอ่านหนังสือบันเทิงคดี ที่เหลือร้อยละ 34.09  
ชอบอ่านหนังสือสารคดี 

ส าหรับประเภทของหนังสือบันเทิงคดีที่กลุ่มตัวอย่างอ่านมากที่สุด คือ นวนิยาย 
คิดเป็นร้อยละ 76.25 เรื่องสั้น คิดเป็นร้อยละ 19.16 และนิยายภาพ คิดเป็นร้อยละ 4.60 และเมื่อ
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สอบถามเกี่ยวกับลักษณะเนื้อหาที่อ่าน พบว่า กรณีหนังสือบันเทิงคดี ส่วนใหญ่อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรัก (ร้อยละ 19.91) และผจญภัยหรือแฟนตาซี (ร้อยละ 19.79) ล าดับรองมาที่ส าคัญ ได้แก่ 
เนื้อหาเกี่ยวกับฆาตกรรมหรือสืบสวนสอบสวน (ร้อยละ 14.30) อิงประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 13.62) 
และตลกข าขัน (ร้อยละ 11.10) ส่วนหนังสือสารคดี ส่วนใหญ่อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้รอบตัว  
(ร้อยละ 13.18) ล าดับรองมาที่ส าคัญ ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับท่องเที่ยว (ร้อยละ 12.50) บริหาร 
การเงินและการตลาด (ร้อยละ 12.33) และจิตวิทยา ให้ก าลังใจและพัฒนาตนเอง (ร้อยละ 10.96) 

ข้อมูลพฤติกรรมการอ่านหนังสือของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่ในการอ่าน
หนังสือ เหตุผลในการอ่านหนังสือ ประเภทของหนังสือที่ชอบอ่าน ประเภทของหนังสือบันเทิงคดีที่
ชอบอ่าน ลักษณะเนื้อหาของหนังสือบันเทิงคดีที่ชอบอ่าน และลักษณะเนื้อหาของหนังสือสารคดีที่
ชอบอ่าน มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 
 

จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมการอ่านหนังสือ 

พฤติกรรมการอ่านหนังสือ จ านวน ร้อยละ 

ความถี่ในการอ่านหนังสือ   
ทุกวัน 117 29.55 
5 - 6 วันต่อสัปดาห์ 27 6.82 
3 - 4 วันต่อสัปดาห์ 92 23.23 
1 - 2 วันต่อสัปดาห์ 107 27.02 
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ 53 13.38 

รวม 396 100.00 
เหตุผลในการอ่านหนังสือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

เพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาตนเอง 277 25.70 
รอบรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์ 179 16.60 
ความบันเทิง สนุก เพลิดเพลิน 301 27.92 
ใช้เป็นข้อมูลในการเรียน ท างาน 158 14.66 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 156 14.47 
อ่ืน ๆ 7 0.65 

รวม 1,078 100.00 



33 
 
ตารางที่ 4.2 
 

จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมการอ่านหนังสือ (ต่อ) 

 
 
 
 
  

พฤติกรรมการอ่านหนังสือ จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของหนังสือที่ชอบอ่าน   

สารคด ี 135 34.09 
บันเทิงคดี 261 65.91 

รวม 396 100.00 

ประเภทของหนังสือบันเทิงคดีที่ชอบอ่าน   
นวนิยาย 199 76.25 
เรื่องสั้น 50 19.16 
นิยายภาพ 12 4.60 

รวม 261 100.00 
ลักษณะเนื้อหาของหนังสือบันเทิงคดีที่ชอบอ่าน  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

ความรัก 174 19.91 
สะท้อนสังคม 76 8.70 
ผจญภัย แฟนตาซี 173 19.79 
ฆาตกรรม สืบสวน สอบสวน 125 14.30 
ตลกข าขัน 97 11.10 
อิงประวัติศาสตร์ 119 13.62 
ศาสนา การเมือง 29 3.32 
วิทยาศาสตร์ ไซไฟ 76 8.70 
อ่ืน ๆ 5 0.56 

รวม 874 100.00 
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ตารางที่ 4.2 
 

จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมการอ่านหนังสือ (ต่อ) 

 
4.2.2 พฤติกรรมการซื้อหนังสือ 

พฤติกรรมการซื้อหนังสือของกลุ่มตัวอย่างในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า  
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 42.42 ใช้เวลาซื้อหนังสือเฉลี่ยนานกว่า 1 เดือนต่อครั้ง รองลงมาร้อยละ 30.05 
ใช้เวลาซื้อหนังสือเฉลี่ยเดือนละครั้ง และที่เหลือร้อยละ 27.53 ใช้เวลาซื้อหนังสือเฉลี่ยน้อยกว่า 1 
เดือนต่อครั้ง 

ด้านจ านวนของหนังสือโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่ซื้อ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.20  
ซื้อหนังสือไม่เกินครั้งละ 2 เล่ม ขณะที่ร้อยละ 30.80 จะซื้อครั้งละ 3 เล่มขึ้นไป และเมื่อพิจารณา

พฤติกรรมการอ่านหนังสือ จ านวน ร้อยละ 
ลักษณะเนื้อหาของหนังสือสารคดีที่ชอบอ่าน  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

ความรู้รอบตัว 77 13.18 
บริหาร การเงิน การตลาด 72 12.33 
ท่องเที่ยว 73 12.50 
งานอดิเรก งานฝีมือ 21 3.60 
สุขภาพ อาหาร ความงาม 57 9.76 
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 35 5.99 
ศิลปะ ดนตรี 13 2.23 
พืช การเกษตร 17 2.91 
สารคดี ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ 51 8.73 
ปรัชญา ศาสนา 28 4.79 
โหราศาสตร์ ความเชื่อ 12 2.05 
กฏหมาย การเมือง 16 2.74 
จิตวิทยา ให้ก าลังใจ พัฒนาตนเอง 64 10.96 
วิชาการ ความรู้ทั่วไป 48 8.23 

รวม 584 100.00 
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ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อหนังสือในแต่ละครั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.51 จะมีค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อมากกว่า 500 บาทต่อครั้ง โดยที่ร้อยละ 48.49 จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง 

ส าหรับช่องทางในการซื้อหนังสือ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.80 จะซื้อ
หนังสือที่ร้านหนังสือ โดยร้านหนังสือที่นิยมซื้อ ได้แก่ ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บีทูเอส  
คิโนคุนิยะ และเอเชียบุ๊ค ขณะที่ร้อยละ 16.92 จะซื้อหนังสือออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อโดยตรงกับเว็บไซต์ของส านักพิมพ์ กลุ่มเฟสบุ๊ค และร้าน
หนังสือออนไลน์ เช่น ร้านนายอินทร์ และซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นต้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.28 จะซื้อ
หนังสือที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง 

ทั้งนี้ส าหรับแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่ ซื้อ พบว่า ร้านหนังสือ  
คือ แหล่งที่ท าให้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่ซื้อที่ส าคัญที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.53 อย่างไร
ก็ตาม สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ รวมถึงเว็บไซต์เว็บบอร์ด ก็มีสัดส่วนการท าให้
ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่ซื้ออยู่ในระดับที่น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 23.89 และ 10.74 
ตามล าดับ นอกจากนี้ส าหรับแหล่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ พบว่า ร้านหนังสือ  
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.56 รองลงมา ได้แก่ สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 29.80 และงานสัปดาห์หนังสือหรืองานบุ๊คแฟร์
อ่ืน ๆ รวมถึงเว็บไซต์เว็บบอร์ด ซึ่งมีสัดส่วนที่เท่ากันเท่ากับร้อยละ 10.35 

ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อหนังสือของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่ในการซื้อหนังสือ
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จ านวนของหนังสือที่ซื้อโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อ
หนังสือในแต่ละครั้ง ช่องทางในการซื้อหนังสือ แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือท่ีซื้อ และแหล่งที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3 
 
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมการซื้อหนังสือ 

 
 
 
  

พฤติกรรมการซื้อหนังสือ จ านวน ร้อยละ 

ความถี่ในการซื้อหนังสือในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา   
สัปดาห์ละครั้งหรือมากกว่า 43 10.86 
2 - 3 สัปดาห์ครั้ง 66 16.67 
เดือนละครั้ง 119 30.05 
2 - 3 เดือนครั้ง 71 17.93 
นานกว่า 3 เดือนต่อครั้ง 97 24.49 

รวม 396 100.00 
จ านวนของหนังสือที่ซื้อโดยเฉลี่ยต่อครั้ง   

1 เล่ม 133 33.59 
2 เล่ม 141 35.61 
3 เล่ม 68 17.17 
4 เล่ม 10 2.52 
มากกว่า 4 เล่ม 44 11.11 

รวม 396 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือโดยเฉลี่ยต่อครั้ง   
ไม่เกิน 200 บาท 23 5.81 
201 - 500 บาท 169 42.68 
501 - 800 บาท 92 23.23 
801 - 1,000 บาท 63 15.91 
1,001 - 1,500 บาท 24 6.06 
มากกว่า 1,500 บาท 25 6.31 

รวม 396 100.00 
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ตารางที่ 4.3 
 
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมการซื้อหนังสือ (ต่อ) 

 
 
 
  

พฤติกรรมการซื้อหนังสือ จ านวน ร้อยละ 

ช่องทางในการซื้อหนังสือ   
ซื้อที่ร้านหนังสือ 316 79.80 
ซื้อออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 67 16.92 
อ่ืน ๆ 13 3.28 

รวม 396 100.00 
แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่ซื้อ  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

รายการโทรทัศน์ 22 2.32 
รายการวิทยุ 12 1.26 
หนังสือพิมพ์ 26 2.74 
นิตยสาร วารสาร 29 3.05 
ร้านหนังสือ 252 26.53 
งานสัปดาห์หนังสือ งานบุ๊คแฟร์อื่น ๆ 141 14.84 
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ 227 23.89 
เว็บไซต์ เว็บบอร์ด 102 10.74 
การบอกกล่าวจากผู้อ่ืน 117 12.32 
จดหมายข่าว (อีเมล) 19 2.00 
อ่ืน ๆ 3 0.31 

รวม 950 100.00 
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ตารางที่ 4.3 
 
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมการซื้อหนังสือ (ต่อ) 

 
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือหนังสือและการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

4.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือทั้ง   
7 ปัจจัย รวมถึงการแปลค่าตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในบทที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.4 
ดังนี้ 
 
 
 

พฤติกรรมการซื้อหนังสือ จ านวน ร้อยละ 

แหล่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ   
รายการโทรทัศน์ 10 2.53 
รายการวิทยุ 7 1.77 
หนังสือพิมพ์ 6 1.52 
นิตยสาร วารสาร 7 1.77 
ร้านหนังสือ 121 30.56 
งานสัปดาห์หนังสือ งานบุ๊คแฟร์อื่น ๆ 41 10.35 
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ 118 29.80 
เว็บไซต์ เว็บบอร์ด 41 10.35 
การบอกกล่าวจากผู้อ่ืน 37 9.34 
จดหมายข่าว (อีเมล) 2 0.51 
อ่ืน ๆ 6 1.52 

รวม 396 100.00 
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ตารางที่ 4.4 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านลักษณะรูปเล่ม    

1 ปกหนังสือมีการออกแบบสวยงาม สะดุดตา 3.92 0.854 มาก 

2 ปกหนังสือสามารถสื่อถึงเนื้อหาภายในเล่ม
หนังสือได้ค่อนข้างชัดเจน 

3.83 0.893 มาก 

3 ชื่อหนังสือมีความน่าสนใจ กระตุ้นให้ 
อยากอ่าน 

4.07 0.872 มาก 

4 หนังสือมีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก 3.60 1.013 มาก 

5 หนังสือมีน้ าหนักเบา 3.44 1.111 มาก 

6 กระดาษท่ีใช้พิมพ์หนังสือมีคุณภาพดี 4.00 0.873 มาก 

7 การเข้าเล่มหนังสือดี ไม่หลุดง่าย 4.21 0.828 มากท่ีสุด 

8 คุณภาพการพิมพ์ประณีต หมึกไม่เลอะเทอะ 4.27 0.817 มากท่ีสุด 

9 มีการจัดวางเนื้อหาที่ท าให้อ่านง่าย 4.33 0.749 มากท่ีสุด 

10 ขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใช้เหมาะสม 4.28 0.737 มากท่ีสุด 
 

 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านเนื้อหา    

1 เนื้อหาของหนังสืออยู่ในความสนใจของท่าน 4.67 0.555 มากท่ีสุด 
2 เนื้อหาของหนังสือสามารถตอบโจทย์ 

ในสิ่งท่ีท่านต้องการ 
4.54 0.637 มากท่ีสุด 

3 เนื้อหาของหนังสือกระชับ อ่านเข้าใจง่าย 4.28 0.707 มากท่ีสุด 
4 การอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหามีความน่าเชื่อถือ  3.92 0.865 มาก 
5 มีรูปภาพหรือตารางประกอบเน้ือหาที่ช่วย 

ท าให้เข้าใจในสิ่งท่ีนักเขียนต้องการน าเสนอ 
 

3.71 1.070 มาก 
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ตารางที่ 4.4 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล)    

1 นักเขียนเป็นบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 3.58 0.893 มาก 
2 นักเขียนมีผลงานเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง 3.70 0.870 มาก 
3 นักเขียนเคยได้รับรางวัลจากผลงานหนังสือ 

ท่ีเขียน 
3.32 0.939 ปานกลาง 

4 นักเขียนมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ  
และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องท่ีเขียน 

3.92 0.868 มาก 

5 นักเขียนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับ 
เรื่องท่ีเขียน 

4.01 0.882 มาก 

6 นักเขียนมีส านวนการเขียนท่ีท่านชอบหรือสนใจ 4.23 0.832 มากท่ีสุด 
7 นักเขียนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้เป็นอย่างดี 

 

4.51 0.658 มากท่ีสุด 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านส านักพิมพ ์    

1 ส านักพิมพ์มีชื่อเสียง เป็นท่ีรู้จัก 3.36 0.969 ปานกลาง 
2 ส านักพิมพ์มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ 

ด้านสื่อสิ่งพิมพ์มาอย่างยาวนาน 
3.27 1.005 ปานกลาง 

3 ส านักพิมพ์มีผลงานหนังสือท่ีมีคุณภาพ  
เป็นท่ียอมรับของผู้อ่าน 
 

3.61 1.043 มาก 
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ตารางที่ 4.4 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

 

ปัจจัยด้านราคา    

1 ราคามคีวามเหมาะสมกับคุณภาพของหนังสือ 
ท่ีจัดพิมพ์ 

4.21 0.789 มากท่ีสุด 

2 ราคามคีวามเหมาะสมกับคุณภาพของงานเขียน
หรืองานแปล 

4.26 0.732 มากท่ีสุด 

3 คุณภาพของหนังสือโดยรวมคุ้มค่ากับเงินท่ี 
เสียไป 
 

4.37 0.704 มากท่ีสุด 

 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

1 ร้านท่ีจัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ 3.80 0.954 มาก 
2 หนังสือมีจ าหน่ายท่ัวไป สามารถหาซื้อได้ง่าย 4.09 0.828 มาก 
3 หนังสือท่ีวางจ าหน่ายเพียงพอต่อความต้องการ 3.96 0.883 มาก 
4 วิธีการสั่งซื้อมีให้เลือกหลากหลาย 3.88 0.967 มาก 
5 ท าเลท่ีต้ังของร้านมีความสะดวกต่อการเดินทาง 4.11 0.870 มาก 
6 สามารถสั่งซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ได้

อย่างสะดวก 
 

3.89 1.057 มาก 
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ตารางที่ 4.4 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด    

1 มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร  
ความเคลื่อนไหวของหนังสือ และกิจกรรมพิเศษ
ของส านักพิมพ์ใหท้ราบผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่าง ๆ 

3.69 0.962 มาก 

2 มีการโฆษณาหรือแนะน าหนังสือผ่านทางช่องทาง
ออฟไลน์ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ
นิตยสาร เป็นต้น 

3.40 0.977 ปานกลาง 

3 มีการโฆษณาหรือแนะน าหนังสือผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ท่ีหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ค
เพจ เป็นต้น 

3.87 0.955 มาก 

4 มีการใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงหรือกลุ่มนักอ่านแฟน
คลับของหนังสือในการรีวิวหรือแนะน าหนังสือ
ผ่านสื่อต่าง ๆ ท าให้น่าสนใจ 

3.38 1.073 ปานกลาง 

5 มีการส่งเสริมการขายท่ีดึงดูดใจ เช่น การให้ 
ของแถม ส่วนลด และการสะสมยอดสั่งซื้อเพื่อ
แลกของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น 

3.58 1.107 มาก 

6 ท่านสามารถทดลองอ่านเนื้อหาบางส่วนของ
หนังสือก่อนตัดสินใจซื้อได้ 
 

4.20 0.913 มาก 

 
จากตารางที่ 4.4 สามารถสรุปค่าเฉลี่ยและการแปลค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ปัจจัยได้ ดังนี้  
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1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านลักษณะรูปเล่ม เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวแปรย่อย 
พบว่า การจัดวางเนื้อหาที่ท าให้อ่านง่าย ขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใช้เหมาะสม คุณภาพการพิมพ์ที่
ประณีตไม่เลอะเทอะ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุดสามอันดับแรก ในขณะที่น้ าหนักของ
หนังสือ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยที่สุด 

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านเนื้อหา เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวแปรย่อย พบว่า 
ลักษณะของเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหาของหนังสืออยู่ในความสนใจ เนื้อหาของหนังสือสามารถตอบโจทย์
ในสิ่งที่ต้องการ และเนื้อหาของหนังสือที่กระชับ อ่านเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด
สามอันดับแรก ในขณะที่รูปภาพหรือตารางประกอบเนื้อหาที่ช่วยท าให้เข้าใจในสิ่งที่นักเขียนต้องการ
น าเสนอ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยที่สุด 

3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) เมื่อพิจารณาในแต่ละตัว
แปรย่อย พบว่า ส านวนการเขียน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาของนักเขียน และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนของนักเขียน มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุดสามอันดับ
แรก ในขณะทีร่างวัลจากผลงานหนังสือที่นักเขียนเคยได้รับ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยที่สุด 

4. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านส านักพิมพ์ เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวแปรย่อย 
พบว่า ส านักพิมพ์ที่มีผลงานหนังสือที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้อ่าน มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
มากที่สุด ในขณะที่ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจของส านักพิมพ์ที่มีอย่างยาวนาน มีค่าเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นน้อยที่สุด 

5. ปัจจัยด้านราคา เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวแปรย่อย พบว่า ความคุ้มค่าของ
คุณภาพของหนังสือโดยรวมเมื่อเทียบกับเงินที่เสียไป มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด ในขณะที่
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของงานเขียนหรืองานแปล มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยที่สุด 

6. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวแปรย่อย พบว่า 
ท าเลที่ตั้งของร้านที่มีความสะดวกต่อการเดินทาง การที่หนังสือมีจ าหน่ายทั่วไป สามารถหาซื้อได้ง่าย 
และหนังสือมีวางจ าหน่ายเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุดสามอันดับ
แรก ในขณะที่ความน่าเชื่อถือร้านที่จัดจ าหน่ายหนังสือ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยที่สุด 

7. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวแปรย่อย พบว่า 
หนังสือที่สามารถทดลองอ่านบางส่วนก่อนการตัดสินใจซื้อ การโฆษณาหรือแนะน าหนังสือผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย อย่างเว็บไซต์ และเฟซบุ๊คเพจ และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของหนังสือ และกิจกรรมพิเศษของส านักพิมพ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุดสามอันดับแรก ในขณะที่การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือกลุ่มนักอ่าน
แฟนคลับของหนังสือในการรีวิวหรือแนะน าหนังสือผ่านสื่อต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยที่สุด 
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4.3.2 การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปค่าเฉลี่ยและ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการแปลค่าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในบทที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

การตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือ 4.61 0.633 ซื้อแน่นอน 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของกลุ่ม

ตัวอย่างเท่ากับ 4.61 แสดงให้เห็นว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างสามารถตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือที่ก าลังประเมิน
ได้ใหม่ กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อหนังสือดังกล่าวอย่างแน่นอน 

 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยและการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เนื่องจากงานวิจัยนี้  มีตัวแปรอิสระซึ่งมีตัววัดที่เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วน 
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือหลายตัวแปร ดังนั้น เพ่ือป้องกัน
ปัญหากรณีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) จนท าให้การวิเคราะห์การถดถอย 
ไม่น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระ โดยการสกัดความเหมือนกัน
ของตัวแปรอิสระออกเป็นปัจจัยใหม่ก่อน แล้วจึงใช้ปัจจัยใหม่ที่สกัดออกมาได้เป็นตัวแปรอิสระในการ
วิเคราะห์การถดถอย เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ทีไ่ด้มีความเหมาะสมและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 
4.4.1 การทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรในการวิเคราะห์ปัจจัย 

ผู้วิจัยน าตัวแปรอิสระไปท าการทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรก่อนที่จะท า
การวิเคราะห์ปัจจัยด้วยการค านวณค่าสถิติของ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งเป็นการทดสอบว่า 
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ตัวแปรอิสระต่าง ๆ ในงานวิจัยนี้มีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค านวณเป็นค่า KMO ออกมา ซึ่งข้อมูลที่มีความเหมาะสมในการ
น าไปใช้วิเคราะห์ปัจจัย จะมีค่า KMO ที่ยอมรับได้ตั้งแต่ 0.5-1.0 โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

 
ค่า KMO ความหมายของระดับความเหมาะสมของข้อมูล 

0.90 - 1.00 ดีมาก 
0.80 - 0.89 ดี 
0.70 - 0.79 ดีพอใช้ 
0.60 - 0.69 ปานกลาง 
0.50 - 0.59 น้อย 

< 0.50 ไม่เป็นที่ยอมรับ 
 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยวิธีการ

ทดสอบของบาร์ทเร็ตต (Bartlett’s Test of Sphericity) ซึ่งเป็นการทดสอบว่า ตัวแปรอิสระต่าง ๆ  
มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม ่ผ่านการตั้งสมมติฐานส าหรับทดสอบที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนี้  

H0 : ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
H1 : ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
จากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการค านวณค่า KMO และทดสอบ

สมมติฐานของบาร์ทเร็ตตส าหรับตัวแปรอิสระทั้งหมด 40 ตัวแปรของงานวิจัยนี้ พบว่า ค่า KMO ที่
ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 0.875 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า ข้อมูลที่รวบรวมได้มีความเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้วิ เคราะห์ปัจจัยในระดับดี และเมื่อท าการทดสอบสมมติฐานของบาร์ทเร็ตต พบว่า  
ค่าไคสแควร์ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 9064.607 และมีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระหรือค าถามที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และสามารถท่ีจะน าไปวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปได้ ดังตารางที่ 4.6 
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ตารางที ่4.6 
 
ผลลัพธ์ในการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.875 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 9064.607 

df 780 
Sig. 0.000 

 
4.4.2 การวิเคราะห์และก าหนดกลุ่มปัจจัย 

จากการทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรในข้อ 4.4.1 สามารถสรุปได้ว่า  
ตัวแปรอิสระหรือค าถามที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย  
(Factor Analysis) ซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและก าหนดปัจจัยที่เหมาะสมส าหรับ
วิเคราะห์หาสมการการถดถอย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญ
ของตัวแปร (Principle Component Analysis) และเพ่ือให้น้ าหนักขององค์ประกอบในปัจจัยที่
วิเคราะห์ได้มีความชัดเจนมากขึ้น จึงใช้วิธีหมุนแกนของปัจจัย (Factor Rotation) แบบตั้งฉากตามวิธี 
Varimax ส าหรับเกณฑ์ในการตัดสินจ านวนปัจจัยที่ เหมาะสมจะพิจารณาจาก ค่าไอเก้น 
(Eigenvalues) ที่มากกว่า 1 และค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัววัดในปัจจัย
ต้องไม่น้อยกว่า 0.3 รวมทั้งตัววัดแต่ละตัวจะต้องไม่มีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบสูงใกล้เคียงกันใน
ปัจจัยมากกว่า 1 ปัจจัย  

การวิเคราะห์ปัจจัยตามวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญของตัวแปร และการ
หมุนแกนปัจจัยแบบตั้งฉากตามวิธี Varimax โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์
ปัจจัยทั้งหมด 2 ครั้ง เนื่องจากครั้งแรกมีข้อค าถามที่ไม่เข้าเกณฑ์อยู่ 1 ข้อ จึงได้ตัดข้อค าถามดังกล่าว
ออก และท าการวิเคราะห์ปัจจัยใหม่อีกครั้ง ซึ่งเมื่อทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระที่เหลือ 39 
ตัวแปร ว่าเหมาะสมกับการวิเคราะห์ปัจจัยหรือไม่ พบว่า ค่า KMO ทีค่ านวณไดม้ีค่าเท่ากับ 0.876 ซึ่ง
มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ข้อมูลที่รวบรวมได้มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้วิเคราะห์ปัจจัยในระดับดี 
และเม่ือทดสอบสมมติฐานของบาร์ทเร็ต พบว่า ค่าไคสแควร์ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 8863.225 และมี
ค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 
แสดงว่า ตัวแปรอิสระหรือค าถามที่เหลืออยู่นี้ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และสามารถที่จะน าไป
วิเคราะห์ปัจจัยต่อไปได้ ดังตารางที ่4.7 
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ตารางที่ 4.7 
 
ผลลัพธ์ในการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัยหลังตัดตัวแปร 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.876 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 8863.225 

df 741 
Sig. 0.000 

 
เมื่อน าตัวแปรอิสระที่เหลือทั้ง 39 ตัวแปร มาท าการวิเคราะห์ปัจจัยด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS อีกครั้ง สามารถจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ได้ทั้งหมด 9 ปัจจัย และสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรอิสระได้ เท่ากับร้อยละ 67.892 (รายละเอียดแสดงในตารางที่ ข.1 ปัจจัย
และตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ตารางที ่ข.2 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบาย
ได้ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย และตารางที่ ข.3 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ
หลังหมุนแกนของปัจจัยอิสระ)  

กลุ่มปัจจัยที่สกัดได้ใหม่ทั้งหมด 9 ปัจจัย เมื่อน ามารวมกับตัวแปรอิสระที่ตัดออก
เมื่อครั้งท าการวิเคราะห์ปัจจัยในครั้งแรก คือ การอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหามีความน่าเชื่อถือ จะท า
ให้ได้ปัจจัยที่สามารถน าไปใช้วิเคราะห์ต่อทั้งสิ้น 10 ปัจจัย ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของปัจจัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และปัจจัยใหมท่ีส่กัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย ดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 
 
การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและปัจจัยใหม่ที่สกัดได้
จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยใหม่ที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านลักษณะรูปเล่ม 
 

ปัจจัยด้านการออกแบบรูปเล่ม 
1. ปกหนังสือมีการออกแบบสวยงาม สะดุดตา 
2. ปกหนังสือสามารถสื่อถึงเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือได้ค่อนข้างชัดเจน 
3. ชื่อหนังสือมีความน่าสนใจ กระตุ้นให้อยากอ่าน 
 

1. ปกหนังสือมีการออกแบบสวยงาม สะดุดตา 
2. ปกหนังสือสามารถสื่อถึงเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือได้ค่อนข้างชัดเจน 
3. ชื่อหนังสือมีความน่าสนใจ กระตุ้นให้อยากอ่าน 
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ตารางที่ 4.8 
 
การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและปัจจัยใหม่ที่สกัดได้
จากการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยใหม่ที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านลักษณะรูปเล่ม (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านขนาดและส่วนประกอบเนื้อหา 
4. หนังสือมีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก 
5. หนังสือมีน้ าหนักเบา 
6. กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือมีคุณภาพด ี
7. การเข้าเล่มหนังสือดี ไม่หลุดง่าย 
8. คุณภาพการพิมพ์ประณีต หมึกไม่เลอะเทอะ 
9. มีการจัดวางเนื้อหาที่ท าให้อ่านง่าย 
10. ขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใช้เหมาะสม 

 

 

1. หนังสือมีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก 
2. หนังสือมีน้ าหนักเบา 
3. มีรูปภาพหรือตารางประกอบเนื้อหาที่ช่วยท าให้

เข้าใจในสิ่งที่นักเขียนต้องการน าเสนอ 
 

 

ปัจจัยด้านคุณภาพในการพิมพ ์

1. กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือมีคุณภาพดี 
2. การเข้าเล่มหนังสือดี ไม่หลุดง่าย 
3. คุณภาพการพิมพ์ประณีต หมึกไม่เลอะเทอะ 
4. มีการจัดวางเนื้อหาที่ท าให้อ่านง่าย 
5. ขนาดและรูปแบบตัวอักษรทีใ่ช้เหมาะสม 
 

 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านเนื้อหา 
 

ปัจจัยด้านลักษณะเนื้อหา 
1. เนื้อหาของหนังสืออยู่ในความสนใจของท่าน 
2. เนื้อหาของหนังสือสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ 

ท่านต้องการ 
3. เนื้อหาของหนังสือกระชับ อ่านเข้าใจง่าย 
4. การอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหามีความนา่เชื่อถือ  
5. มีรูปภาพหรือตารางประกอบเนื้อหาที่ช่วยท าให้

เข้าใจในสิ่งที่นักเขียนต้องการน าเสนอ 
 

1. เนื้อหาของหนังสืออยู่ในความสนใจของท่าน 
2. เนื้อหาของหนังสือสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ 

ท่านต้องการ 
3. เนื้อหาของหนังสือกระชับ อ่านเข้าใจง่าย 
 

 

ปัจจัยด้านการอ้างอิงข้อมูล 
1. การอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหามีความนา่เชื่อถือ 
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ตารางที่ 4.8 
 
การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและปัจจัยใหม่ที่สกัดได้
จากการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยใหม่ที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) 
 

ปัจจัยด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) 
1. นักเขียนเป็นบุคคลที่มชีื่อเสียง 
2. นักเขียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
3. นักเขียนเคยได้รับรางวัลจากผลงานหนังสือ 

ที่เขียน 
4. นักเขียนมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับเร่ืองที่เขียน 
5. นักเขียนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ

เร่ืองที่เขียน 
6. นักเขียนมีส านวนการเขียนทีท่่านชอบหรือสนใจ 
7. นักเขียนสามารถถ่ายทอดเนือ้หาได้เป็นอย่างดี 
 

1. นักเขียนเป็นบุคคลที่มชีื่อเสียง 
2. นักเขียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
3. นักเขียนเคยได้รับรางวัลจากผลงานหนังสือ 

ที่เขียน 
4. นักเขียนมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับเร่ืองที่เขียน 
5. นักเขียนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับ

เร่ืองที่เขียน 
6. นักเขียนมีส านวนการเขียนทีท่่านชอบหรือสนใจ 
7. นักเขียนสามารถถ่ายทอดเนือ้หาได้เป็นอย่างดี 
 

 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านส านกัพิมพ์ 
 

ปัจจัยด้านส านักพิมพ ์
1. ส านักพิมพ์มีชื่อเสียง เปน็ที่รูจ้ัก 
2. ส านักพิมพ์มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ

ด้านสื่อสิง่พิมพ์มาอยา่งยาวนาน 
3. ส านักพิมพ์มีผลงานหนังสือที่มีคุณภาพ  

เป็นที่ยอมรับของผู้อ่าน 
 

1. ส านักพิมพ์มีชื่อเสียง เปน็ที่รูจ้ัก 
2. ส านักพิมพ์มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ

ด้านสื่อสิง่พิมพ์มาอยา่งยาวนาน 
3. ส านักพิมพ์มีผลงานหนังสือที่มีคุณภาพ  

เป็นที่ยอมรับของผู้อ่าน 
 

ปัจจัยด้านราคา 
 

ปัจจัยด้านราคา 
1. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของหนังสือ 

ที่จัดพิมพ ์
2. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ 

งานเขียน /งานแปล 
3. คุณภาพของหนังสือโดยรวมคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป 
 

1. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของหนังสือ 
ที่จัดพิมพ ์

2. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ 
งานเขียน/งานแปล 

3. คุณภาพของหนังสือโดยรวมคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป 
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ตารางที่ 4.8 
 
การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและปัจจัยใหม่ที่สกัดได้
จากการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยใหม่ที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 
1. ร้านที่จัดจ าหนา่ยมีความนา่เชื่อถือ 
2. หนังสือมีจ าหน่ายทัว่ไป สามารถหาซื้อได้ง่าย 
3. หนังสือที่วางจ าหน่ายเพียงพอต่อความต้องการ 
4. วิธีการสั่งซื้อมีให้เลือกหลากหลาย 
5. ท าเลที่ตั้งของร้านมีความสะดวกต่อการเดินทาง 
6. สามารถสั่งซื้อหนังสือผา่นช่องทางออนไลนไ์ด้

อย่างสะดวก 
 

1. ร้านที่จัดจ าหนา่ยมีความนา่เชื่อถือ 
2. หนังสือมีจ าหน่ายทัว่ไป สามารถหาซื้อได้ง่าย 
3. หนังสือที่วางจ าหน่ายเพียงพอต่อความต้องการ 
4. ท าเลที่ตั้งของร้านมีความสะดวกต่อการเดินทาง 

 

ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด 
 

ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาดและวิธีการสั่งซื้อ 
1. มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร 

ความเคลื่อนไหวของหนังสือ และกิจกรรมพิเศษ
ของส านักพิมพ์ให้ทราบผ่านช่องทาง 
การสื่อสารต่าง ๆ 

2. มีการโฆษณาหรือแนะน าหนงัสือผ่านทาง
ช่องทางออฟไลน์ตา่ง ๆ เชน่ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เป็นต้น 

3. มีการโฆษณาหรือแนะน าหนงัสือผ่านทาง
ช่องทางออนไลนท์ี่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ 
และเฟซบุ๊คเพจ เป็นตน้ 

4. มีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือกลุ่มนักอ่าน 
แฟนคลับของหนังสือในการรีวิวหรือแนะน า
หนังสือผ่านสื่อต่าง ๆ ท าให้นา่สนใจ 

5. มีการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ เช่น การให้ 
ของแถม ส่วนลด และการสะสมยอดสั่งซื้อเพื่อ
แลกของรางวัลต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

1. มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวของหนังสือ และกิจกรรมพิเศษ
ของส านักพิมพ์ให้ทราบผ่านช่องทาง 
การสื่อสารต่าง ๆ 

2. มีการโฆษณาหรือแนะน าหนงัสือผ่านทาง
ช่องทางออฟไลน์ตา่ง ๆ เชน่ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เป็นต้น 

3. มีการโฆษณาหรือแนะน าหนงัสือผ่านทาง
ช่องทางออนไลนท์ี่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ 
และเฟซบุ๊คเพจ เป็นตน้ 

4. มีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือกลุ่มนักอ่าน 
แฟนคลับของหนังสือในการรีวิวหรือแนะน า
หนังสือผ่านสื่อต่าง ๆ ท าให้นา่สนใจ 

5. มีการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ เช่น การให้ 
ของแถม ส่วนลด และการสะสมยอดสั่งซื้อเพื่อ
แลกของรางวัลต่าง ๆ เป็นตน้ 
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ตารางที่ 4.8 
 
การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและปัจจัยใหม่ที่สกัดได้
จากการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยใหม่ที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
 

ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด  
(ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาดและวิธีการสั่งซื้อ 
(ต่อ) 

6. ท่านสามารถทดลองอ่านเนื้อหาบางส่วนของ
หนังสือก่อนตัดสินใจซื้อได้ 

6. ท่านสามารถทดลองอ่านเนื้อหาบางส่วนของ
หนังสือก่อนตัดสินใจซื้อได้ 

7. วิธีการสั่งซื้อมีให้เลือกหลากหลาย 
8. สามารถสั่งซื้อหนังสือผา่นช่องทางออนไลนไ์ด้

อย่างสะดวก 
 

 
นอกจากนี้ เพ่ือให้ผลที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ทั้ง 10 ปัจจัย ดังแสดงใน

ตารางข้างต้นสอดคล้องกับสมมติฐานส าหรับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อหนังสือของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยจึงปรับเปลี่ยนสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านการออกแบบรูปเล่ม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านขนาดและส่วนประกอบเนื้อหา มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านคุณภาพในการพิมพ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านลักษณะเนื้อหา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านการอ้างอิงข้อมูล มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านส านักพิมพ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและวิธีการสั่งซื้อ มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.4.3 การวิเคราะห์การถดถอย 
ผู้วิจัยน าปัจจัยใหม่ทั้ง 10 ปัจจัย ที่ได้จากการสกัดปัจจัยจากตัวแปรอิสระที่มี

ความสัมพันธ์กันในข้อ 4.4.2 มาท าการวิเคราะห์ว่า ปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระเหล่านี้ มีปัจจัยใดบ้างที่มี
ความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน แบบการเลือก
ตัวแปรโดยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter Multiple Regression) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่ได้จากการจัดกลุ่มจากการวิเคราะห์ปัจจัย ซึ่งถูกก าหนดเป็นตัวแปรอิสระ กับการตัดสินใจ
เลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค ซึ่งถูกก าหนดเป็นตัวแปรตาม โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ มีดังนี ้
 
ตารางที่ 4.9 
 
ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนแบบการเลือกตัวแปรโดยวิธีนําตัวแปรเข้าทั้งหมด 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

0.296 0.088 0.064 0.612 2.070 

 
จากตารางที่ 4.9 จะเห็นได้ว่า สมการการถดถอยที่ได้จากการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงซ้อน แบบการเลือกตัวแปรโดยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด มีค่าความผิดพลาดมาตรฐานใน
การกะประมาณ (Standard Error of the Estimate) เท่ากับ 0.612 และมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด 
(r2) เท่ากับ 0.088 แสดงว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคทั้ง 10 ปัจจัย  
สามารถใช้ในการท านายการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคได้ร้อยละ 8.80 ส่วนที่เหลืออีก 
ร้อยละ 91.20 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ค่าการทดสอบของเดอร์บิน-วัตสัน 
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(Durbin-Watson Test) มีค่าเท่ากับ 2.07 โดยค่าที่ได้เข้าใกล้ 2 แสดงว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของ
ปัจจัยทั้ง 10 ปัจจัย กับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภคเป็นอิสระต่อกัน 

ส าหรับการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนดของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคทั้ง 10 ปัจจัย เพ่ือพิสูจน์ว่า ปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อหนังสือของผู้บริโภคจริง ผู้วิจัยใช้การทดสอบค่าแปรปรวนทางเดียว ซ่ึงสามารถตั้งสมมติฐาน
ส าหรับทดสอบที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนี้ 

H0 : ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนดของตัวแปรอิสระทุกตัวเท่ากับศูนย์ 
H1 : มีอย่างน้อยหนึ่งค่าท่ีไม่เท่ากับศูนย์ 

 
ตารางที ่4.10 
 
ผลการทดสอบค่าแปรปรวนทางเดียวของตัวแบบ 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Regression 13.903 10 1.390 3.706 0.000 
 Residual 144.428 385 0.375   
 Total 158.331 395    

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ค่า F มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับ

นัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ  
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ตารางที ่4.11 
 
การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของสมการการถดถอยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 3.100 0.337   10.702 0.000   
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
และวิธีการสั่งซ้ือ 

0.014 0.054 0.016 0.262 0.793 0.614 1.629 

ปัจจัยด้านคุณภาพในการพิมพ์ 0.050 0.058 0.053 0.852 0.395 0.605 1.652 
ปัจจัยด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) 0.173 0.059 0.165 2.928 0.004 0.750 1.333 
ปัจจัยด้านส านกัพิมพ ์ -0.021 0.041 -0.031 -0.525 0.600 0.676 1.479 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.066 0.055 0.073 1.184 0.237 0.628 1.591 
ปัจจัยด้านราคา -0.050 0.057 -0.054 -0.876 0.381 0.634 1.577 
ปัจจัยด้านลักษณะเนื้อหา 0.189 0.069 0.153 2.738 0.006 0.762 1.312 
ปัจจัยด้านการออกแบบรูปเล่ม 0.068 0.052 0.075 1.298 0.195 0.704 1.420 
ปัจจัยด้านขนาดและส่วนประกอบ
เนื้อหา 

-0.154 0.045 -0.204 -3.412 0.001 0.660 1.515 

ปัจจัยด้านการอ้างอิงขอ้มูล 0.010 0.042 0.013 0.232 0.817 0.728 1.373 

 
นอกจากนี้ เพ่ือให้แน่ใจว่าแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ  

ไม่มีปัญหากรณีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย จึงทดสอบด้วยค่าสถิติ Variance Inflation Factor (VIF) 
และ Tolerance ของปัจจัยทุกตัวอีกครั้ง โดยหากค่า VIF มีค่ามากกว่า 10 และค่า Tolerance มีค่า
น้อยกว่า 0.1 แสดงว่า เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ซ่ึงจากตารางที่ 4.11 พบว่า แต่ละปัจจัย
มีค่า VIF น้อยกว่า 10 และมีค่าของ Tolerance มากกว่า 0.1 จึงสรุปได้ว่า ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่ างปัจจัย  และเมื่ อ พิจารณาค่าสั มประสิทธิ์ ของสมการการถดถอยของปัจจั ยด้ วย 
ค่า t ที่มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จากตารางเดียวกัน จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
เลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านนักเขียน 
(ผู้แต่ง/ผู้แปล) ปัจจัยด้านลักษณะเนื้อหา และปัจจัยด้านขนาดและส่วนประกอบเนื้อหา ส่วนปัจจัยที่
เหลือ ได้แก่ ปัจจัยด้านการออกแบบรูปเล่ม ปัจจัยด้านคุณภาพในการพิมพ์ ปัจจัยด้านการอ้างอิง
ข้อมูล ปัจจัยด้านส านักพิมพ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและวิธีการสั่งซื้อ ต่างมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยที่เหลือไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ  
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4.4.4 การทดสอบสมมติฐาน 
ภายใต้สมมติฐานใหม่ของงานวิจัยในข้อ 4.4.2 ที่ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้

สอดคล้องกับปัจจัยทั้ง 10 ปัจจัยที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัยใหม ่ได้แก่ ปัจจัยด้านการออกแบบรูปเล่ม 
ปัจจัยด้านขนาดและส่วนประกอบเนื้อหา ปัจจัยด้านคุณภาพในการพิมพ์ ปัจจัยด้านลักษณะเนื้อหา 
ปัจจัยด้านการอ้างอิงข้อมูล ปัจจัยด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) ปัจจัยด้านส านักพิมพ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและวิธีการสั่งซื้อ ซึ่งการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทั้ง 10 ปัจจัยที่กล่าวข้างต้น กับการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ
ของผู้บริโภคด้วยวิธีการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของสมการการถดถอยที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ ดังนี้ 

4.4.4.1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการออกแบบรูปเล่มกับการตัดสินใจเลือก
ซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านการออกแบบรูปเล่ม มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก าหนดให้ 

H0 : ปัจจัยด้านการออกแบบรูปเล่มไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 
H1 : ปัจจัยด้านการออกแบบรูปเล่มส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่า t มีค่า Sig. เท่ากับ 0.195 ซึ่งมีค่ามากกว่า
ค่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 จึงไม่มีนัยส าคัญที่จะปฏิเสธสมมติฐาน  H0 แสดงว่า ไม่มี
หลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่า ปัจจัยด้านการออกแบบรูปเล่มส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ
ของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ  

โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า แม้การออกแบบรูปเล่มและ 
ปกหนังสือที่มีความสวยงาม และการตั้งชื่อหนังสือที่มีความน่าสนใจ จะเป็นสิ่งแรกที่ช่วยดึงดูดให้
ผู้บริโภคหยิบหนังสือขึ้นมาดูว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นเรื่องอะไรหรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร แต่หากหนังสือ
ไม่สามารถตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริโภคต้องการ แม้หนังสือจะมีรูปเล่มที่สวยงามและชื่อ
หนังสือน่าดึงดูดใจมากเพียงใด ผู้บริโภคย่อมไม่ซื้อหนังสือเล่มดังกล่าว ซ่ึงผลการศึกษานี้ ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยในอดีตของ d’Astous et al. (2006) นิพรรณ ทัฬหะกุลธร (2538) จันทิมา หงิมห่วง, 
(2546) ชลลดา ธีระวงศ์สกุล (2547) สาวิกา ขุนราม (2550) และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และคณะ (2558) ที่พบว่า ความสวยงามของรูปเล่มและหน้าปก จะมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค 
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4.4.4.2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านขนาดและส่วนประกอบเนื้อหากับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านขนาดและส่วนประกอบเนื้อหา มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก าหนดให้ 

H0 : ปัจจัยด้านขนาดและส่วนประกอบเนื้อหาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภค 

H1 : ปัจจัยด้านขนาดและส่วนประกอบเนื้อหาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภค 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่า t มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ค่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 และค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า 
มีหลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่า ปัจจัยด้านขนาดและส่วนประกอบเนื้อหาส่งผลเชิงลบต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ  

โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า ในมุมมองของผู้บริโภค หนังสือที่
มีความน่าสนใจ คือ หนังสือที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระ เพราะผู้บริโภคจะรับรู้ได้ถึงความเอาใจใส่
ของนักเขียนได้เป็นอย่างดีและรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากกว่าหนังสือที่มีภาพประกอบมากแต่มี
เนื้อหาสาระเพียงนิดเดียว ซึ่งเปรียบได้กับการจ่ายเงินในราคาเต็มเพ่ือซื้อหนังสือเพียงครึ่งเดียว 
นอกจากนี้ การที่หนังสือมีรูปเล่มหนาก็จะยิ่งท าให้ผู้บริโภคเชื่อว่าหนังสือที่ซื้อมานั้นจะมีเนื้อหาสาระ
มากกว่าหนังสือที่มีรูปเล่มเล็กหรือบางอีกด้วย ดังนั้น การที่หนังสือยิ่งมีขนาดเล็กหรือมีรูปภาพหรือ
ตารางประกอบเนื้อหาที่มากเท่าใด จะยิ่งส่งผลท าให้ผู้บริโภคไม่อยากซื้อหนังสือเท่านั้น  ซึ่งผล
การศึกษานี้พบว่า ขัดแย้งกับงานวิจัยในอดีตของ จันทิมา หงิมห่วง (2546) ที่กล่าวว่า หนังสือที่มี
ขนาดของรูปเล่มที่พกพาสะดวก กะทัดรัด จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้บริโภค รวมถึง
ไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิกา ขุนราม (2550) และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และคณะ (2558) ที่พบว่า หนังสือที่มีภาพประกอบสวยงาม จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
ของผู้บริโภค 

4.4.4.3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านคุณภาพในการพิมพ์กับการตัดสินใจเลือก
ซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านคุณภาพในการพิมพ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก าหนดให้ 

H0 : ปัจจัยด้านคุณภาพในการพิมพ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 
H1 : ปัจจัยด้านคุณภาพในการพิมพ์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่า t มีค่า Sig. เท่ากับ 0.395 ซึ่งมีค่ามากกว่า
ค่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 จึงไม่มีนัยส าคัญที่จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า ไม่มี
หลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่า ปัจจัยด้านคุณภาพในการพิมพ์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ
ของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ 

โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์ 
ในปัจจุบันมีความทันสมัยมากขึ้น จึงท าให้หนังสือของแต่ละส านักพิมพ์ต่างมีวิธีการจัดพิมพ์ การเข้า
เล่ม การจัดวางเนื้อหา และการเลือกใช้กระดาษส าหรับพิมพ์หนังสือที่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ปัจจัย
คุณภาพในการพิมพ์จึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค ซึ่งผลการศึกษานี้พบว่า 
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ ชลลดา ธีระวงศ์สกุล (2547) สาวิกา ขุนราม (2550) และคณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะ (2558) ทีพ่บว่า หนังสือที่มีความแข็งแรง กระดาษ
ที่ใช้พิมพ์มีคุณภาพ และรูปแบบการจัดรูปเล่มที่น่าอ่าน จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภค 

4.4.4.4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านลักษณะเนื้อหากับการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านลักษณะเนื้อหา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก าหนดให้ 

H0 : ปัจจัยด้านลักษณะเนื้อหาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 
H1 : ปัจจัยด้านลักษณะเนื้อหาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่า t มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ค่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 เนื่องจากมีหลักฐานทางสถิติที่ท าให้
เชื่อว่า ปัจจัยด้านลักษณะเนื้อหาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ  

โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือที่มี
ขายอยู่ในท้องตลาด ผู้บริโภคจะพิจารณาเนื้อหาของหนังสือเป็นส าคัญ โดยหนังสือที่ตรงกับต้องการ
ของผู้บริโภค มีลักษณะเนื้อหาที่น่าสนใจ รวมถึงมีเนื้อหาที่กระชับและอ่านเข้าใจง่าย จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค ซึ่งผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ  
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ (2558) และนิพรรณ ทัฬหะกุลธร (2538) ที่
พบว่า เนื้อหาของหนังสือที่ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
หนังสือของผู้บริโภค 
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4.4.4.5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการอ้างอิงข้อมูลกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านการอ้างอิงข้อมูล มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก าหนดให้ 

H0 : ปัจจัยด้านการอ้างอิงข้อมูลไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 
H1 : ปัจจัยด้านการอ้างอิงข้อมูลส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่าสถิติ t มีค่า Sig. เท่ากับ 0.817 ซึ่งมีค่า 
น้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 เนื่องจากมีหลักฐานทาง
สถิติที่ท าให้เชื่อว่า ปัจจัยด้านการอ้างอิงข้อมูลส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคอย่าง
มีนัยส าคัญ 

โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ให้
ความส าคัญต่อการอ้างอิงแหล่งข้อมูลมากนัก แม้ว่าหนังสือบางประเภทอย่างหนังสือวิชาการ  
การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจะช่วยเสริมให้หนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่มีคุณภาพ มีเหตุผลและ
มีสาระที่เชื่อถือได้ก็ตาม ซึ่งผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ ชลลดา ธีระวงศ์สกุล 
(2547) และรังสิมันตุ์ ธีระวัฒนานนท์ (2557) ที่พบว่า เนื้อหาที่น่าเชื่อถือ มีความถูกต้อง และ
ตรงไปตรงมา จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้บริโภค 

4.4.4.6 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) กับการตัดสินใจ
เลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก าหนดให้ 

H0 : ปัจจัยด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 
H1 : ปัจจัยด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่า t มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ค่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 เนื่องจากมีหลักฐานทางสถิติที่ท าให้
เชื่อว่า ปัจจัยด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคอย่างมี
นัยส าคัญ  

โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือ ถ้าหนังสือเล่มนั้นถูกประพันธ์หรือเขียนขึ้นโดยนักเขียนที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักทั้งในแง่ของ
ผลงานและรางวัลที่เคยได้รับ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของนักเขียนในการถ่ายทอด
สิ่งที่ตนไดศึ้กษาค้นคว้า ประสบการณ์ ความคิดเห็น ตลอดจนจินตนาการให้ผู้บริโภคได้รับรู้และท าให้
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ผู้บริโภคคล้อยตามหรือเชื่อได้อย่างสนิทใจว่าสิ่งที่ได้อ่านนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้และถูกต้อง รวมถึง
ส านวนการเขียนและภาษาที่ใช้ที่นักเขียนถ่ายทอดความคิดหรือสิ่งที่ตนต้องการสื่อสารผ่านตัวอักษร
ไปยังผู้บริโภค นักเขียนแต่ละคนจะมีลักษณะแนวการเขียนที่เป็นเฉพาะของตนเองและผู้บริโภคจะ
เลือกซื้อหนังสือเล่มที่มีแนวการแต่งที่ตนเองชื่นชอบหรือสนใจ หรืออ่านแล้วผู้บริโภคเข้าใจได้ง่าย ซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ  d’Astous et al. (2006) สาวิกา ขุนราม (2550)  
และชลลดา ธีระวงศ์สกุล (2547) รวมถึงความเห็นของปราบดา หยุ่น (2559) ทีพ่บว่า ความมีชื่อเสียง
ของนักเขียนทีเ่ป็นที่รู้จัก จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้บริโภค 

4.4.4.7 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านส านักพิมพ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านส านักพิมพ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก าหนดให้ 

H0 : ปัจจัยด้านส านักพิมพ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 
H1 : ปัจจัยด้านส านักพิมพ์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่า t มีค่า Sig. เท่ากับ 0.600 ซึ่งมีค่ามากกว่า
ค่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 จึงไม่มีนัยส าคัญที่จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า ไม่มี
หลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่า ปัจจัยด้านส านักพิมพ์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ  

โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความส าคัญต่อ
ส านักพิมพ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ แม้ว่าหนังสือจะถูกจัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง 
ส านักพิมพ์ที่มีประสบการณ์การด าเนินงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์มาอย่างยาวนาน หรือส านักพิมพ์ที่มีผลงาน
หนังสือที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้อ่านก็ตาม เพราะผู้บริโภคจะเลือกซื้อหนังสือจากสิ่งที่ผู้บริโภค
สนใจและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เป็นส าคัญ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต
ของ พรกวินทร์ แสงสินชัย (2548) ที่พบว่า ชื่อเสียงของส านักพิมพ์ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
ของผู้บริโภค 

4.4.4.8 ความสัมพันธ์ของปัจจัยราคากับการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก าหนดให้ 

H0 : ปัจจัยด้านราคาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 
H1 : ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่า t มีค่า Sig. เท่ากับ 0.381 ซึ่งมีค่ามากกว่า
ค่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 จึงไม่มีนัยส าคัญที่จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า ไม่มี
หลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่า ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค
อย่างมีนัยส าคัญ 

โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความส าคัญต่อ
ราคาของหนังสือ เนื่องจากราคาเฉลี่ยของหนังสือแต่ละประเภทที่วางจ าหน่ายในปัจจุบันส่วนใหญ่มี
ราคาไม่แตกต่างกันมากนัก อีกทั้งผู้บริโภคยังยินดีที่จะซื้อหนังสือตามราคาของหนังสือที่ขายไม่ว่า
ราคาหนังสือจะมีราคาถูกหรือแพง หากราคาหนังสือเหมาะสมกับคุณภาพของหนังสือและคุณภาพ
ด้านงานเขียน รวมถึงมีประโยชน์ต่อตัวของผู้บริโภคเองมากพอที่จะใช้จ่ายเงินไปกับหนังสือ อย่างไรก็
ตามผลการวิจัยข้างต้นพบว่า ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และคณะ (2558) สาวิกา ขุนราม (2550) และชลลดา ธีระวงศ์สกุล (2547) ที่กล่าวว่า 
ราคาของหนังสือเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการซื้อหนังสือของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาหนังสือที่ไม่
แพงเกินไป 

4.4.4.9 ความสัมพันธ์ของปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการตัดสินใจเลือก
ซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก าหนดให้ 

H0 : ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 
H1 : ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่า t มีค่า Sig. เท่ากับ 0.237 ซึ่งมีค่ามากกว่า
ค่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 จึงไม่มีนัยส าคัญที่จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า ไม่มี
หลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
หนังสือของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ  

โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความส าคัญต่อ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ทั้งในเรื่องท าเลที่ตั้ง ความน่าเชื่อถือของร้านที่จ าหน่ายหนังสือ และการวาง
จ าหน่ายหนังสือที่สามารถหาซื้อได้ง่ายและมีเพียงพอต่อความต้องการมากนัก เพราะทุกวันนี้ผู้บริโภค
มีทางเลือกในการซื้อหนังสือมากมายนอกเหนือจากการซื้อจากร้านหนังสือขนาดใหญ่ทีม่ีสาขากระจาย
อยู่ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ โดยผู้บริโภคสามารถซื้อหนังสือผ่านร้านหนังสืออิสระที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ร้านสะดวกซื้อ การซื้อผ่านช่องทางออนไลน์กับร้านหนังสือหรือส านักพิมพ์โดยตรง รวมถึง
การซื้อหนังสือผ่านงานสัปดาห์หนังสือที่มีการจัดขึ้นทุกปี ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
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งานวิจัยในอดีตของ ชลลดา ธีระวงศ์สกุล (2547) และสาวิกา ขุนราม (2550) ที่พบว่า ความน่าเชื่อถือ
ของร้านค้าหนังสือที่เป็นร้านค้าขนาดใหญ่และต าแหน่งที่ตั้งของร้านที่อยู่ในท าเลที่เหมาะสมที่ท าให้หา
ซ้ือหนังสือได้ง่ายอย่างห้างสรรพสินค้า จะมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้บริโภค 

4.4.4.10 ความสัมพันธ์ของปัจจัยการส่งเสริมการตลาดและวิธีการสั่งซื้อกับ
การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและวิธีการสั่งซื้อ มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก าหนดให้ 

H0 : ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและวิธีการสั่งซื้อไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภค 

H1 : ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและวิธีการสั่งซื้อส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ
ของผู้บริโภค 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่า t มีค่า Sig. เท่ากับ 0.793 ซึ่งมีค่ามากกว่า
ค่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 จึงไม่มีนัยส าคัญที่จะปฏิเสธสมมติฐาน  H0 แสดงว่า ไม่มี
หลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและวิธีการสั่งซื้อส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ 

โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า การส่งเสริมการตลาดที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เช่น การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาหรือแนะน าหนังสือ การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการรีวิว
หรือแนะน าหนังสือ การส่งเสริมการขาย อาทิเช่น การให้ส่วนลด ของแถม และการสะสมยอดสั่งซื้อ 
เป็นต้น รวมถึงวิธีการสั่งซื้อหนังสือทั้งหน้าร้านและออนไลน์ ยังไม่มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายมากเพียงพอที่จะดึงดูดให้ผู้บริโภคซื้อหนังสือได้ตลอด โดยเหตุผลที่ส าคัญส่วนหนึ่งเกิด
จากการที่ผู้บริโภคจะรอซื้อหนังสือทั้งหมดทีเดียวในงานสัปดาห์หนังสือมากกว่าซื้อหนังสือทีละเล่ม
ตามร้านหนังสือตลอดทั้งปี เนื่องจากการซื้อหนังสือที่งานสัปดาห์หนังสือจะประหยัดกว่าและอาจได้
ของที่ระลึกหรือส่วนลดพิเศษที่มากกว่า ซึ่งผลการวิจัยขัดแย้งกับงานวิจัยในอดีตของ สาวิกา ขุนราม 
(2550) และรังสิมันตุ์ ธีระวัฒนานนท์ (2557) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในส่วน
โปรโมชั่น การให้ข่าวประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ จะส่งผลต่อการตัดสินใจของซื้อหนังสือ
ของผู้บริโภค 
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4.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ จ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

จากข้อมูลลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ทั้ง เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง น ามาทดสอบสมมติฐานว่าลักษณะ
ประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคที่แตกต่าง
กันหรือไม่ โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระกัน 2 กลุ่ม ส าหรับทดสอบกลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่างกันในด้านเพศ และการทดสอบค่าแปรปรวนทางเดียวของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า  
2 กลุ่ม ส าหรับทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างในด้านอายุ สภานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งมีสมมติฐานและผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

 
4.5.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านเพศกับการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน ก าหนดให้ 
H0 : เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือไม่แตกต่างกัน 
H1 : เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือแตกต่างกัน 

 
ตารางที ่4.12 
 
ผลการทดสอบค่าแปรปรวนของข้อมูลของประชากรและสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

Levene’s Test t - test 

F Sig. t 
Sig.  

(2-tailed) 

ชาย 109 4.61 0.561 0.666 0.415 -0.060 0.952 
หญิง 287 4.61 0.659     

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่า F ที่ใช้ในการทดสอบค่าความแปรปรวนของ

ประชากร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.415 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น ไม่มีนัยส าคัญที่
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จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า ไม่มีหลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่าค่าความแปรปรวนของข้อมูล
ประชากรเพศชายและหญิงแตกต่างกัน และเมื่อพิจาณาค่า t ในส่วนของ Equal variances 
assumed เนื่องจากค่าความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.952 
ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่า ไม่มีหลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่าเพศที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า เหตุผลการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภคไม่ว่าจะมีเพศใดก็ตาม เกิดจากความต้องการอ่านหนังสือเพ่ือความบันเทิง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และพัฒนาตนเอง หรือด้วยเหตุผลอ่ืนใด ดังนั้น ความแตกต่างในเรื่องเพศจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อหนังสือที่แตกต่างกัน ซึ่งให้ผลที่สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ นัฐพงษ์ เจริญอาภารัศมี 
(2552) และอลิษา มิตรานนท์ (2556) ที่พบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือที่แตกต่างกัน 

4.5.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านอายุกับการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน ก าหนดให้ 

H0 : อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือไม่แตกต่างกัน 
H1 : อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือแตกต่างกัน 

จากการส ารวจข้อมูลอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ข้อมูลบางกลุ่มมีจ านวนน้อย
เกินไป ไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบได้ จึงแบ่งกลุ่มอายุใหม่ ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 อายุ 15 - 30 ปี 
กลุ่มท่ี 2 อายุ 31 - 40 ปี 
กลุ่มท่ี 3 อายุ 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที ่4.13 
 
ผลการทดสอบค่าแปรปรวนของข้อมูลของประชากรและสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ 

อายุ จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

Levene’s Test ANOVA 

Levene 
Statistics 

Sig. F Sig.  

15 - 30 ปี 218 4.63 0.617 2.794 0.062 0.609 0.544 

31 - 40 ปี 95 4.55 0.740     

41 ปี ขึ้นไป 83 4.61 0.537     

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ค่า Levene Statistics ที่ใช้ในการทดสอบค่าความ

แปรปรวนของประชากร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.062 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น 
ไม่มีนัยส าคัญที่จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า ไม่มีหลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่า ความแปรปรวน
ของข้อมูลช่วงอายุของประชากรแตกต่างกัน และเมื่อพิจาณาค่า F พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.544 ซ่ึง
มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่า ไม่มีหลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่าอายุที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุ เกิดจากความต้องการอ่านหนังสือตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล ดังนั้น 
ความแตกต่างในเรื่องอายุจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือที่แตกต่างกัน ซึ่งให้ผลที่
สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ นัฐพงษ์ เจริญอาภารัศมี (2552) ที่พบว่า ความแตกต่างในเรื่องอายุ
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือที่แตกต่างกัน 

4.5.3 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านสถานภาพสมรสกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน 
ก าหนดให้ 

H0 : สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือไม่แตกต่างกัน 
H1 : สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือแตกต่างกัน 
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จากการส ารวจข้อมูลสถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ข้อมูลบางกลุ่มมี
จ านวนน้อยเกินไป ไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบได้ จึงแบ่งกลุ่มสถานภาพสมรสใหม่ ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 โสด 
กลุ่มท่ี 2 สมรส 

 
ตารางที ่4.14 
 
ผลการทดสอบค่าแปรปรวนของข้อมูลของประชากรและสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ
สมรสกับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือ 

สถานภาพสมรส จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

Levene’s Test ANOVA 

Levene 
Statistics 

Sig. F Sig.  

โสด 294 4.62 0.654 0.069 0.793 0.311 0.577 
สมรส 102 4.58 0.571     

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ค่าสถิต ิLevene statistics ที่ใช้ในการทดสอบค่าความ

แปรปรวนของประชากร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.793 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น 
ไม่มีนัยส าคัญที่จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า ไม่มีหลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่าความแปรปรวน
ของข้อมูลสถานภาพสมรสของประชากรแตกต่างกัน และเม่ือพิจาณา F พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.577 
ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่า ไม่มีหลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่าสถานภาพ
สมรสที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสใดก็ตาม เกิดจากความสนใจในเนื้อหาของหนังสือเพ่ือจุดมุ่งหมายของแต่
ละบุคคล เข่น การอ่านเพ่ือหาความรู้ ความบันเทิง เพ่ือให้ทราบข่าวสารแนวคิดต่าง ๆ หรือเพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นต้น ดังนั้น ความแตกต่างในเรื่องสถานภาพสมรสจึง
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือที่แตกต่างกัน ซึ่งผลที่ได้ขัดแย้งกับงานวิจัยในอดีตของ  
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมการอ่านและซื้อ
หนังสือของคนไทย ทีพ่บว่า ความแตกต่างทางด้านสถานภาพสมรสของบุคคล จะส่งผลต่อระดับความ
เต็มใจในการซื้อหนังสือท่ีแตกต่างกัน 
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4.5.4 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านระดับการศึกษากับการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน 
ก าหนดให้ 

H0 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือไม่แตกต่างกัน 
H1 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือแตกต่างกัน 

จากการส ารวจข้อมูลระดับการศึกษา พบว่าข้อมูลบางกลุ่มมีจ านวนน้อยเกินไป 
ไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบได้ จึงแบ่งกลุ่มระดับการศึกษาใหม ่ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
กลุ่มท่ี 2 ปริญญาตรี 
กลุ่มท่ี 3 ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

 
ตารางที ่4.15 
 
ผลการทดสอบค่าแปรปรวนของข้อมูลของประชากรและสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
การศึกษากับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือ 

ระดับการศึกษา จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

Levene’s Test ANOVA 

Levene 
Statistics 

Sig. F Sig.  

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 27 4.52 0.580 0.748 0.474 0.325 0.722 

ปริญญาตร ี 243 4.61 0.674     

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 126 4.63 0.562     

 
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่าสถิต ิLevene statistics ที่ใช้ในการทดสอบค่าความ

แปรปรวนของประชากร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.474 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น 
ไม่มีนัยส าคัญที่จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า ไม่มีหลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่าความแปรปรวน
ของข้อมูลระดับการศึกษาของประชากรแตกต่างกัน และเม่ือพิจาณา F พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.722 
ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่า ไม่มีหลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่าระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
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โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า แม้ว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน จะมีความต้องการซื้อหนังสือที่มีประเภทที่แตกต่างกัน แต่วัตถุประสงค์ของการตัดสินใจ
เลือกซื้อหนังสือก็เพ่ือประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือ ดังนั้น ความแตกต่างในเรื่องระดับ
การศึกษาจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือที่แตกต่างกัน ซึ่งให้ผลที่สอดคล้องกับงานวิจัยใน
อดีตของ นัฐพงษ์ เจริญอาภารัศมี (2552) ที่พบว่า ความแตกต่างในเรื่องระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อหนังสือที่แตกต่างกัน 

4.5.5 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพกับการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน ก าหนดให้ 

H0 : อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือไม่แตกต่างกัน 
H1 : อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือแตกต่างกัน 

จากการส ารวจข้อมูลอาชีพ พบว่า ข้อมูลบางกลุ่มมีจ านวนน้อยเกินไป ไม่
สามารถน ามาเปรียบเทียบได้ จึงแบ่งกลุ่มอาชีพใหม ่ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 นักเรียน/นักศึกษา 
กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
กลุ่มท่ี 3 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
กลุ่มท่ี 4 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
กลุ่มท่ี 5 อื่น ๆ 
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ตารางที่ 4.16 
 
ผลการทดสอบค่าแปรปรวนของข้อมูลของประชากรและสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ 

อาชีพ จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

Levene’s Test ANOVA 

Levene 
Statistics 

Sig. F Sig.  

นักเรียน/นักศึกษา 57 4.51 0.782 3.588 0.007 0.824 0.510 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

42 4.67 0.650     

ลูกจ้าง/พนักงานบริษทั 192 4.62 0.575     
ธุรกิจส่วนตัว/คา้ขาย 60 4.68 0.504     

อ่ืน ๆ 45 4.53 0.786     

 
ตารางที่ 4.17 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบจับคู่พหุคูณ 

อาชีพ 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ -0.158 0.144 0.961 -0.57 0.26 

ลูกจ้าง/พนักงานบริษทั -0.111 0.112 0.980 -0.43 0.21 

ธุรกิจส่วนตัว/คา้ขาย -0.175 0.122 0.818 -0.53 0.18 

อาชีพอิสระ -0.025 0.156 1.000 -0.47 0.42 

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่าสถิต ิLevene statistics ที่ใช้ในการทดสอบค่าความ

แปรปรวนของประชากร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น
จึงมีนัยส าคัญที่จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า มีหลักฐานทางสถิติท่ีท าให้เชื่อว่าความแปรปรวนของ
ข้อมูลอาชีพของประชากรแตกต่างกัน  
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อย่างไรก็ตาม จากความแปรปรวนของข้อมูลอาชีพของประชากรที่แตกต่างกันจึง
ท าให้ไม่สามารถอ่านค่า F ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้ ดังนั้น จึงใช้การทดสอบด้วยวิธี Multiple 
Comparison Tamhane ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยของอาชีพทีละคู่แทน ซึ่งผลการทดสอบตามตาราง
ที่ 4.17 พบว่า ค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของอาชีพแต่ละอาชีพไม่แตกต่างกัน ดังนั้น 
จึงสรุปได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภคไม่ว่าจะมีอาชีพใดก็ตามล้วนแต่เพ่ือประโยชน์ที่ได้จากการอ่านหนังสือตามวัตถุประสงค์ของ
แต่ละบุคคล เช่น ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนต้องการซื้อหนังสือเพ่ือการศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆ ส่วนผู้ที่มี
อาชีพพนักงานบริษัทอาจต้องการซื้อหนังสือเพ่ือใช้น าความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือไปพัฒนางาน
ของตน ดังนั้น ความแตกต่างในเรื่องอาชีพจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือที่แตกต่างกัน ซ่ึง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ นัฐพงษ์ เจริญอาภารัศมี (2552) ที่พบว่า ความแตกต่าง
ในเรื่องอาชีพไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือที่แตกต่างกัน 

4.5.6 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการตัดสินใจเลือก
ซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน 
ก าหนดให้ 

H0 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือไม่แตกต่างกัน 
H1 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.18 
 
ผลการทดสอบค่าแปรปรวนของข้อมูลของประชากรและสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนกับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

Levene’s Test ANOVA 

Levene 
Statistics 

Sig. F Sig.  

ไม่เกิน 15,000 บาท 69 4.61 0.647 2.163 0.073 0.844 0.498 

15,001 - 30,000 บาท 115 4.53 0.692     

30,001 - 45,000 บาท 75 4.69 0.519     
45,001 - 60,000 บาท 42 4.60 0.665     

มากกว่า 60,000 บาท 95 4.64 0.617     

 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ค่าสถิติ Levene statistics ที่ใช้ในการทดสอบค่า

ความแปรปรวนของประชากร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.073 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ดังนั้น ไม่มีนัยส าคัญที่จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่า ไม่มีหลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อว่าความ
แปรปรวนของข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชากรแตกต่างกัน และเมื่อพิจาณา F พบว่าค่า Sig. 
เท่ากับ 0.498 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่า ไม่มีหลักฐานทางสถิติที่ท าให้เชื่อ
ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

โดยผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่า ไม่ว่าผู้บริโภคจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
เท่าใดจะมีการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือที่ไม่แตกต่างกัน เพราะในปัจจุบันหนังสือที่จ าหน่ายแต่ละ
ประเภทมีราคาที่หลากหลายที่ท าให้บุคคลที่มีรายได้แตกต่างกันสามารถซื้อได้ ดังนั้น ความแตกต่างใน
เรื่องรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยในอดีตของ นัฐพงษ์ เจริญอาภารัศมี (2552) และอลิษา มิตรานนท์ (2556) ที่พบว่า ปัจจัย
ด้านรายได้ต่อเดือนไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือที่ต่างกัน 
 
4.6 สรุปข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
สามารถสรุปรายละเอียดความคิดเห็นได ้ดังนี้ 
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1. การเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ท าให้คนส่วนใหญ่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่
เปลี่ยนไป อ่านหนังสือเล่มน้อยลง และเสพสื่อทางออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
เนื้อหาบางอย่างสามารถหาอ่านออนไลน์ได้ฟรี รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาท าให้ผู้บริโภคต้อง
ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซื้อหนังสือจากส านักพิมพ์น้อยลงและหันมาซื้อหนังสือมือสองแทน 
ดังนั้น ธุรกิจหนังสือจ าเป็นต้องปรับตัวเข้าหาพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเน้นออนไลน์เพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงและตอบสนองผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกวัยได้มากยิ่งขึ้น และธุรกิจหนังสือยังคงอยู่รอดต่อไปได้ เช่น 
(1) การพิจารณาเพ่ิมช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการแนะน า
หนังสือ โดยจัดท าเป็นตัวอย่างเนื้อหาภายในหนังสือ เพ่ือให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือได้
ง่ายขึ้น รวมถึงการปรับปรุงระบบการสั่งซื้อออนไลน์และการจัดส่งหนังสือที่มีความสะดวกและ
ปลอดภัย (2) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ค เนื่องจากสามารถตอบโจทย์เรื่องความ
สะดวกของผู้บริโภค ทั้งในแง่การลดปริมาณการพกพาและการซื้อที่สามารถท าได้รวดเร็วผ่าน
อินเตอร์เน็ต และ (3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหนังสือเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ว่ามีหนังสือที่
ต้องการหรือไม่และสามารถซื้อหนังสือเล่มดังกล่าวได้ที่ไหน เป็นต้น  

2. คุณภาพของหนังสือและนักเขียนในปัจจุบันที่มีมาตรฐานต่ าลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
คุณภาพของกระดาษหนังสือที่แย่ลง ความผิดพลาดของการพิมพ์และการเข้าเล่มหนังสือ  
การตรวจสอบค าผิด และการแปลที่ไม่ถูกต้องที่มีมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเงินที่จ่ายไปไม่คุ้มกับ
คุณภาพหนังสือที่ได้มา และในบางกรณีส านักพิมพ์ก็ไม่มีมาตรการที่จะรับผิดชอบอย่างชัดเจน ดังนั้น
ธุรกิจหนังสือควรที่จะรักษามาตรฐานทั้งคุณภาพการผลิต คุณภาพของงานเขียนและการแปลที่มีความ
ถูกต้องเหมาะสมและไม่อิงตามกระแสที่มากจนเกินไปจนท าให้หนังสือที่จ าหน่ายในท้องตลาดไม่มี
ความหลากหลาย รวมถึงการบริการและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  

3. บทบาทของรัฐในการสนับสนุนธุรกิจหนังสือที่ยังไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากพอ 
โดยภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการอ่านหนังสืออย่างจริงจัง เช่น มีการรณรงค์และ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพ่ือให้คนรักการอ่านและเห็นถึงคุณค่าของการอ่าน อันเป็นการ
ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาตนเอง และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
ด้วยความส าคัญของธุรกิจหนังสือที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ และ

จากสภาพปัญหาการแข่งขันในตลาดที่ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจหนังสือนั้นกระจุกอยู่กับธุรกิจรายใหญ่ 
ประกอบกับความกดดันจากเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนิน
ชีวิตของผู้บริโภค ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจหนังสือโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจหนังสือที่มี
ขนาดเล็กเป็นอย่างมาก ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งหวังที่จะวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือ
ของผู้บริโภค ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือ จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค เพ่ือประโยชน์ส าหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจ
หนังสือในการท าความเข้าใจพฤติกรรมอ่านและการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค และ
สามารถน าข้อมูลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการตลาดที่เหมาะสมกับยุคสมัยและช่วยตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเก่ียวกับธุรกิจหนังสือในการน าข้อมูลไปใช้ส าหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต 

งานวิจัยนี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่มีรูปแบบการวิจัยเชิ งส ารวจ โดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อหนังสือทั้งชายและหญิง ที่มี
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 396 ชุด ซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิจัย โดยแบง่เนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

5.1 การสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
5.2 ข้อเสนอแนะทางธุรกิจ 
5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

 
5.1 การสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
ผลการศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสินใจ เลือกซื้ อหนั งสือของผู้บริ โภคใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลได ้ดังนี้ 
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5.1.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี และมีสถานภาพโสด นอกจากนี้ ด้านระดับการศึกษา พบว่า 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนไม่เกิน 30,000 บาท 

5.1.2 ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการอ่านและซ้ือหนังสือของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส าหรับพฤติกรรมเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ที่อ่านหนังสือเป็นประจ า (อ่านหนังสือด้วยความถ่ีมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์) โดยเหตุผลส าคัญของการ
อ่านหนังสือ คือ เพ่ือความบันเทิง สนุก เพลิดเพลิน ซึ่งสอดคล้องกับประเภทของหนังสือที่กลุ่ม
ตัวอย่างชอบอ่าน คือ หนังสือบันเทิงคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือนวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
ความรัก ผจญภัยหรือแฟนตาซี และฆาตกรรมหรือสืบสวนสอบสวน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เหลือจะ
ชอบอ่านหนังสือสารคดี โดยเหตุผลที่อ่าน เพราะต้องการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาตนเอง โดยเนื้อหา
ของหนังสือสารคดีที่อ่านส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้รอบตัว ท่องเที่ยว บริหารการเงินและ
การตลาด และจิตวิทยา ให้ก าลังใจและพัฒนาตนเอง  

ส าหรับพฤติกรรมเกี่ยวกับการซื้อหนังสือ พบว่า ในการซื้อหนังสือในรอบ  
6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาซื้อหนังสือเฉลี่ยนานกว่า 1 เดือน ซื้อหนังสือไม่เกิน 
ครั้งละ 2 เล่ม และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ยมากกว่า 500 บาทต่อครั้ง ส าหรับช่องทางในการซื้อ
หนังสือ ส่วนใหญ่ยังคงซื้อที่ร้านหนังสือ โดยร้านหนังสือที่กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อ ได้แก่ ร้านนายอินทร์ ซี
เอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บีทูเอส คิโนคุนิยะ และเอเชียบุ๊ค และร้านหนังสือถือเป็นแหล่งที่ท าให้กลุ่มตัวอย่าง
ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่ซื้อที่ส าคัญที่สุดและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ
มากที่สุด อย่างไรก็ตามสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และเว็บไซต์เว็บบอร์ด ก็เป็นอีก
ช่องทางที่ส าคัญในแง่ของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ 

ผลจากส ารวจพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือ มีข้อสรุปได้ว่า การอ่านหนังสือ
ของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นการอ่านเพ่ือความบันเทิง เพลินเพลินใจ และจากการพิจารณา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์และความถี่ ในการอ่านและซื้อหนังสือ พบว่า  
เพศชายและหญิงส่วนใหญ่อ่านหนังสือเป็นประจ า (อ่านหนังสือด้วยความถี่มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์) 
แต่เพศหญิงมีความถ่ีในการซื้อหนังสือมากกว่าเพศชาย ในขณะที่ช่วงอายุของการอ่านหนังสือจะพบว่า 
ช่วงอายุ 15-20 ปี มีแนวโน้มการอ่านหนังสือน้อยกว่าเมื่อเทียบช่วงอายุอ่ืน ซึ่งอาจคาดได้ว่า การอ่าน
หนังสือของผู้บริโภคในช่วงอายุนี้มักจะถูกแทนที่ด้วยโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน 
จึงมีผลท าให้ความถี่ในการอ่านหนังสือน้อยลง และในส่วนของการศึกษาจะพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับ
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การศึกษาสูง (ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) มีแนวโน้มที่จะอ่านหนังสือบ่อยมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ความถี่ในการอ่านและซื้อหนังสือ จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม  

5.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือและการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยภาพรวมของทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือจากปัจจัยสามล าดับแรก ดังต่อไปนี้ ล าดับที่หนึ่ง คือ ปัจจัยด้านเนื้อหาทั้งใน
ส่วนของเนื้อหาของหนังสือที่อยู่ในความสนใจและเนื้อหาของหนังสือที่สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่
ต้องการ รองลงมา คือ ปัจจัยด้านนักเขียนในส่วนของความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาของ
นักเขียน และสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านราคาในส่วนของความคุ้มค่าของเงินที่เสียไปเมื่อเทียบกับคุณภาพ
ของหนังสือโดยรวมทั้งในส่วนคุณภาพของงานเขียนหรืองานแปล  

ในส่วนของทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือที่ประเมิน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อหนังสือที่ก าลังประเมินนี้อยู่ในระดับมากที่สุด 

5.1.4 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค โดยผลของการ
วิเคราะห์ทางสถิติสามารถอธิบายรายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐานในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

5.1.4.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภค 

จากการวิเคราะห์ปัจจัย ตัวแปรอิสระท้ังหมด 40 ตัวแปร สามารถจัดกลุ่ม
ปัจจัยใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้
ทั้งหมด 10 ปัจจัย และผลการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 10 ปัจจัยดังกล่าวด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงซ้อน แบบการเลือกตัวแปรโดยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
มีทั้งหมด 3 ปัจจัย โดยเรียงตามค่าสัมประสิทธิ์ของสมการการถดถอยจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้าน
ลักษณะเนื้อหา ปัจจัยด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) และปัจจัยด้านขนาดและส่วนประกอบเนื้อหา  
ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวให้ความแม่นย าในการท านายความสัมพันธ์ของการตัดสินใจเลือกซื้อ
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หนังสือของผู้บริโภคได้ร้อยละ 8.80 ในขณะที่ปัจจัยที่เหลือ ได้แก่ ปัจจัยด้านการออกแบบรูปเล่ม 
ปัจจัยด้านคุณภาพในการพิมพ์ ปัจจัยด้านการอ้างอิงข้อมูล ปัจจัยด้านส านักพิมพ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและวิธีการสั่งซื้อ เป็นปัจจัยที่
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค ทั้งนี้สามารถอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านลักษณะเนื้อหา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภคในด้านบวกมากที่สุด โดยถ้าหากหนังสือที่ผู้บริโภคจะซื้อนั้น มีเนื้อหาที่ตรงกับสิ่งผู้บริโภค
ต้องการหรือสนใจ รวมถึงลักษณะเนื้อหาที่กระชับและอ่านเข้าใจง่าย ก็ย่อมส่งผลท าให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือเล่มดังกล่าว 

2. ปัจจัยด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคในด้านบวก โดยเกณฑ์ท่ีผู้บริโภคใช้ในการพิจารณาหนังสือที่จะซื้อ ได้แก่ ชื่อเสียง
ของนักเขียน ผลงานหรือรางวัลที่นักเขียนเคยได้รับ ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรื่องท่ีเขียนของนักเขียน และลักษณะของภาษาและส านวนที่ใช้ในการเขียนหนังสือ ซึ่งถ้าหากหนังสือ
ที่จะซื้อเข้าเกณฑ์ดังกล่าวในข้อใดข้อหนึ่งก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและน าไปสู่การซื้อ
หนังสือเล่มดังกล่าวในที่สุด 

3. ปัจจัยด้านขนาดและส่วนประกอบเนื้อหา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อหนังสือของผู้บริโภคในด้านลบ โดยจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อเนื้อหาสาระของหนังสือ 
โดยหนังสือที่มีเล่มหนาและมีภาพประกอบไม่มากจนเกินไป จะท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าได้รับสาระจาก
หนังสือเล่มนั้นมากกว่าหนังสือที่มีเล่มบางและมีภาพประกอบที่มาก ดังนั้น การที่หนังสือยิ่งมีขนาด
เล็ก และมีภาพประกอบเนื้อหาที่มากเท่าใด จะยิ่งส่งผลท าให้ผู้บริโภคไม่อยากซื้อหนังสือเท่านั้น 

5.1.4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ 
จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 

ส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการใช้วิธีการทดสอบค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระกัน 2 กลุ่ม ส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว
แปรที่เป็นอิสระต่อกัน การทดสอบค่าแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว และการทดสอบการเปรียบเทียบแบบ Multiple Comparison 
ด้วยวิธี Tamhane เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร กรณีความ
แปรปรวนไม่เทา่กัน สามารถสรุปผลทดสอบได้ทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนี้ 
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1. การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระกัน 2 กลุ่มส าหรับ
ปัจจัยด้านเพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือไม่แตกต่างกัน 

2. การทดสอบค่าแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ส าหรับ
ปัจจัยด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ 
ไม่แตกต่างกัน 

3. การทดสอบการเปรียบเทียบแบบ Multiple Comparison ด้วยวิธี 
Tamhane ส าหรับปัจจัยด้านอาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ 
ไม่แตกต่างกัน 

จากข้างต้นจึงสรุปได้ว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันของผู้บริโภค ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มต่างมีทัศนคติและรูปแบบของ
การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือที่คล้ายคลึงกัน คือ การซื้อหนังสือเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือของแต่ละบุคคล 

 
5.2 ข้อเสนอแนะทางธุรกิจ 
 

จากผลสรุปของการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เนื้อหา นักเขียน รวมถึงขนาดและส่วนประกอบ
เนื้อหาของหนังสือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดังนั้น เพ่ือโอกาสในการเพ่ิมยอดขายให้กับธุรกิจ ส านักพิมพ์ผู้จัดจ าหน่ายหนังสือควรให้
ความส าคัญต่อเนื้อหาของหนังสือเป็นอันดับแรก เพราะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคมากที่สุด โดยส านักพิมพ์ผู้จัดจ าหน่ายหนังสือควรมีกระบวนการในการคัดเลือก
และคัดกรองคุณภาพเนื้อหาของหนังสือ โดยพิจารณาจากเรื่องที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นที่สนใจหรืออยู่ใน
ความต้องการของผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรอิงตามกระแสที่มากเกินไปจนท าให้หนังสือที่จ าหน่ายใน
ท้องตลาดไม่มีความหลากหลาย  

สิ่งที่ส านักพิมพ์ผู้จัดจ าหน่ายหนังสือควรให้ความส าคัญรองลงมา คือ การคัดเลือก
นักเขียนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของหนังสือในแต่ละประเภท โดยพิจารณาคุณสมบัติของนักเขียน 
ในด้านความมีชื่อเสียงจากผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางหรือรางวัลที่เคยได้รับ ในอดีต  
การพิจารณาวิธีการเขียนและความสามารถในถ่ายทอดเนื้อหาของนักเขียน รวมถึงความรู้  
ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนของนักเขียน เช่น หนังสือประเภทวิชาการที่แต่ง
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โดยนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา ความรู้และความสามารถของนักวิชาการจะท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความเชื่อมั่นในเนื้อหาของหนังสือว่าเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้และถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับหนังสือในเรื่องเดียวกันแต่เขียนโดยผู้ที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญ  

นอกจากนี้  ขนาดและส่วนประกอบเนื้อหาของหนังสือก็เป็นสิ่งที่ ส านักพิมพ์ผู้จัด
จ าหน่ายหนังสือไม่ควรละเลย เพราะผู้บริโภคต่างคาดหวังต่อประโยชน์และความรู้ที่จะได้รับจาก
หนังสือที่ซื้อ โดยหนังสือที่เล่มหนาและเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ จะท าให้ผู้บริโภครู้สึกได้ว่า หนังสือมี
ความน่าสนใจและแสดงถึงความเอาใจใส่ของนักเขียนได้เป็นอย่างด ี 

จากประเด็นที่ได้จากข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ส านักพิมพ์
ผู้จัดจ าหน่ายหนังสือควรรักษามาตรฐานของการพิมพ์หนังสือให้มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอทั้งในส่วน
การพิมพ์และคุณภาพของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ งานเขียนและการแปลที่ควรได้รับการพิสูจน์อักษร
อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก่อนจัดพิมพ์ รวมถึงการปรับตัวให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี เพราะในปัจจุบันช่องทางออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญต่อการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค ดังนั้น  
การน าเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการด าเนินงาน เช่น การท าการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และการเพ่ิมช่องทางการขายแบบออนไลน์ จะท าให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ 
มากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภคและท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้ การเพ่ิม
รูปแบบของหนังสือจากหนังสือเล่มเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ค ก็ถือเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้
ส านักพิมพ์ผู้จัดจ าหน่ายหนังสือสามารถตอบสนองต่อความต้องการอ่านหนังสือของผู้บริโภคใน
รูปแบบที่หลากหลายอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจากผลการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน  
จะพบว่า ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน แต่ส านักพิมพ์ผู้จัด
จ าหน่ายหนังสือก็ควรที่จะก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถวางแผนการด าเนินงาน
และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ครอบคลุมชัดเจน
และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด  
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5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 

 
1. การวิจัยนี้มีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลเท่านั้น ท าให้ผลการวิจัยไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงผลลัพธ์ในกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้ เพราะลักษณะการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างของกลุ่มประชากร อาจท าให้
ผลการวิจัยมีความแตกต่างกัน 

2. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์งานวิจัย จึงท าให้มีข้อจ ากัดในกรณีการศึกษาข้อมูล
เชิงลึกเนื่องจากข้อมูลที่ได้ต้องอาศัยการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์หรือการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการกระจายแบบสอบถามผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกัน จึงส่งผลท าให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีลักษณะของการกระจุกตัวของข้อมูลในกลุ่มคนวัย
ท างานเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการวิเคราะห์ผลการวิจัยอาจไม่ครอบคลุมความคิดเห็นของประชากร
ทั้งหมดได้ 

4. ลักษณะของแบบสอบถามถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้
ครอบคลุมกับการซื้อหนังสือในประเภทต่าง ๆ ซึ่งหากแบบสอบถามระบุเฉพาะเจาะจงส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ซื้อหนังสือประเภทใดประเภทหนึ่ง จะท าให้ได้ผลการศึกษาที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

 
1. การศึกษาปัจจัยอ่ืนเพ่ิมเติมว่ามีปัจจัยอ่ืนใดอีกบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

หนังสือของผู้บริโภค เนื่องจากผลการวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของ
ผู้บริโภคสามารถอธิบายการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคได้เพียงร้อยละ 8.80 ดังนั้น แสดงว่า  
มีปัจจัยอ่ืนที่สามารถใช้ในการพยากรณ์การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้  
ในด้านการเก็บข้อมูลอาจใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
สามารถอธิบายถึงสาเหตุของความสัมพันธ์ในแต่ละปัจจัยต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค
ได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค เป็นการศึกษา
การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือในภาพรวม โดยไม่ได้ลงลึกว่าเป็นลักษณะหนังสือประเภทใด ซึ่งในการ
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วิจัยในอนาคตอาจศึกษาเพ่ิมเติมในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ว่าหนังสือแต่ละประเภทที่มี
ขายในท้องตลาด ผู้บริโภคมีการตัดสินใจด้วยปัจจัยใดบ้าง เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 

3. การศึกษาในครั้งนี้จ ากัดขอบเขตประชากรเฉพาะที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเท่านั้น ซึ่งในการวิจัยในอนาคตอาจศึกษาในเขตพ้ืนที่ อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความ
หลากหลายในการวิจัยมากยิ่งข้ึน 

4. การวิจัยนี้มุ่งเป็นการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคเพียงด้านเดียว ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษา
เพ่ิมเติมในด้านส านักพิมพ์ผู้จัดจ าหน่ายหนังสือ ทั้งในส่วนของพฤติกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดที่
ส านักพิมพ์ผู้จัดจ าหน่ายหนังสือเลือกใช้ว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคมากน้อย
เพียงใด และหนังสือที่จัดพิมพ์นั้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
หรือไมอ่ย่างไร 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ค าชี้แจง : 

1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการปริญญาโททาง
บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลของผู้บริโภค รวมถึงความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ เป็นข้อมูลในการศึกษาและวิจัย
ภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” 

2. ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามนี้ ทางผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ และจะใช้ประโยชน์
ทางวิชาการเท่านั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนและตรงตาม
ความเป็นจริง เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการวิจัย 

เนื้อหาในแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของผู้บริโภค 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภค 
ส่วนที่ 3 การตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้บริโภค 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือที่อยากให้ปรับปรุง 
ทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้

ข้อมูลอันเป็นประโยชน์มา ณ ในโอกาสนี้ 
 
นิยามศัพท์ : 

หนังสือในที่นี้ คือ หนังสือประเภทสารคดี (Non-fiction) และบันเทิงคดี (Fiction) ที่
มิใช่ E-book โดยไม่รวมหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และต าราหรือหนังสือเรียน  

หนังสือสารคดี (Non-fiction) คือ หนังสือที่เขียนจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความเป็น
จริง ไม่ใช่จินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ความรู้ ความคิด และสาระประโยชน์แก่ผู้อ่านเป็น
ส าคัญ แต่บางครั้งก็มีการน าเสนอเรื่องราวข้อเท็จจริงให้อยู่ในลักษณะการเล่าที่มีเรื่องราว ท าให้ผู้อ่าน
ได้รับความรู้และรู้สึกสนุกเพลิดเพลินไปพร้อมกัน เนื้อหาของหนังสือมีหลากหลายตามสาระและความ
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มุ่งหมายของนักเขียน เช่น หนังสือด้านการบริหาร จิตวิทยา ชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ บันทึกความ
ทรงจ า การเมือง ท่องเที่ยว วิชาการ และความรู้ทั่วไป เป็นต้น 

หนังสือบันเทิงคดี (Fiction) คือ หนังสือที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์หรือจินตนาการ 
โดยอาศัยเค้าความจริงของชีวิตและสังคมหรือใช้ศิลปะของการเขียนให้มีความสมจริงของชีวิต โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านเป็นส าคัญ ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น และนิยายภาพ 
 
หมายเหตุ : 

การตัดสินใจซื้อหนังสือ เป็นการพิจารณาซื้อเพ่ือการอ่านของท่านเอง โดยไม่รวมการซื้อ
เพ่ือบุคคลอื่น เช่น ของขวัญ และการบริจาค เป็นต้น 
 
ค าถามคัดกรอง 
1. ท่านเคยซื้อหนังสือประเภทสารคดี (Non-fiction) หรือบันเทิงคด ี(Fiction)  ใช่หรือไม่ 

□ ใช่     □ ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
 

2. ท่านมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช่หรือไม่ 
(ปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) 

□ ใช่     □ ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของผู้บริโภค 
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย () ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความหรือเติมข้อมูลลงในช่องว่าง (.....) 
ที่ตรงกับพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของท่านมากท่ีสุด 
 
1. ท่านอ่านหนังสือบ่อยเพียงใด (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

□ ทุกวัน     □ 5 - 6 วันต่อสัปดาห์ 

□ 3 - 4 วันต่อสัปดาห์   □ 1 - 2 วันต่อสัปดาห์ 

□ น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ 
2. เหตุผลที่ท่านอ่านหนังสือคือข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

□ เพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาตนเอง  □ รอบรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์ 

□ ความบันเทิง สนุก เพลิดเพลิน  □ ใช้เป็นข้อมูลในการเรียน / ท างาน 

□ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  □ อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................... 
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3. ท่านอ่านหนังสือประเภทใดเป็นส่วนใหญ่ (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

□ สารคด ี(ตอบข้อ 4)    

□ บันเทิงคดี (ตอบข้อ 5 - 6) 
 
4. จากข้อ 3 หนังสือสารคดีท่ีท่านอ่าน มีเนื้อเรื่องเก่ียวกับอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

□ ความรู้รอบตัว    □ บริหาร / การเงิน / การตลาด 

□ ท่องเที่ยว    □ งานอดิเรก / งานฝีมือ 

□ สุขภาพ / อาหาร / ความงาม  □ เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ 

□ ศิลปะ / ดนตรี   □ พืช / การเกษตร 

□ สารคดี / ประวัติศาสตร์ / ชีวประวัติ □ ปรัชญา / ศาสนา 

□ โหราศาสตร์ / ความเชื่อ  □ กฏหมาย / การเมือง 

□ จิตวิทยา / ให้ก าลังใจ / พัฒนาตนเอง □ วิชาการ / ความรู้ทั่วไป 

□ อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................... 
 
5. จากข้อ 3 หนังสือบันเทิงคดีที่ท่านอ่าน ส่วนใหญ่เป็นหนังสือประเภทใด (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

□ นวนิยาย    □ เรื่องสั้น 

□ นิยายภาพ    □ อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................... 
 
6. จากข้อ 3 หนังสือบันเทิงคดีที่ท่านอ่าน มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

□ ความรัก    □ สะท้อนสังคม 

□ ผจญภัย / แฟนตาซี   □ ฆาตกรรม / สืบสวน สอบสวน 

□ ตลกข าขัน    □ อิงประวัติศาสตร์ 

□ ศาสนา / การเมือง   □ วิทยาศาสตร์ / ไซไฟ 

□ อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................... 
 
7. ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ท่านซื้อหนังสือบ่อยเพียงใด (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

□ สัปดาห์ละครั้งหรือมากกว่า  □ 2 - 3 สัปดาห์ครั้ง 

□ เดือนละครั้ง    □ 2 - 3 เดือนครั้ง 

□ นานกว่า 3 เดือนต่อครั้ง   
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8. ท่านซื้อหนังสือโดยเฉลี่ยครั้งละก่ีเล่ม (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

□ 1 เล่ม     □ 2 เล่ม 

□ 3 เล่ม      □ 4 เล่ม 

□ มากกว่า 4 เล่ม   
 
9. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อหนังสือในแต่ละครั้ง (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

□ ไม่เกิน 200 บาท   □ 201 - 500 บาท 

□ 501 - 800 บาท    □ 801 - 1,000 บาท 

□ 1,001 - 1,500 บาท   □ มากกว่า 1,500 บาท 
 
10. ส่วนใหญ่ท่านซื้อหนังสือจากช่องทางใด (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

□ ซื้อที่ร้านหนังสือ     

□ ซื้อออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 

□ ซื้อทางโทรศัพท์ / Call center   

□ อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................... 
 
11. จากข้อ 10 ท่านซื้อหนังสือจากร้านใดบ่อยที่สุด  

(ระบุ) .................................................................................... ........................................ 
 

12. ท่านรู้จักหรือได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่ท่านซื้อจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

□ รายการโทรทัศน์ □ รายการวิทยุ 

□ หนังสือพิมพ์ □ นิตยสาร / วารสาร 

□ ร้านหนังสือ □ งานสัปดาห์หนังสือ / งานบุ๊คแฟร์อ่ืน ๆ 

□ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter □ เว็บไซต์ / เว็บบอร์ด 

□ การบอกกล่าวจากผู้อ่ืน เช่น คนในครอบครัว เพ่ือน หรือคนรู้จัก 

□ จดหมายข่าว (อีเมล) □ อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................... 
 
13. จากข้อ 12 แหล่งใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือของท่านมากท่ีสุด (ตอบเพียง 1 ข้อ)   

(ระบุ) .................................................................................... ........................................ 
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14. โปรดระบุชื่อหนังสือที่ท่านซื้อเล่มล่าสุด ตามประเภทหนังสือที่ท่านชอบอ่านในข้อ 3 
(ถ้าจ าชื่อหนังสือไม่ได้ โปรดระบุรายละเอียดของหนังสือแทน) 

(ระบุ) .................................................................... ........................................................ 
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือ 
ค าชี้แจง : กรุณาประเมินหนังสือที่ท่านซื้อเล่มล่าสุด ตามที่ท่านตอบในส่วนที่ 1 ข้อ 14 ว่าท่านเห็น
ด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยใส่เครื่องหมาย (  ) ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน
มากที่สุดเพียงข้อเดียว 
หมายเหตุ :  ระดับคะแนน 5  = เห็นด้วยมากที่สุด  

ระดับคะแนน 4  = เห็นด้วยมาก  
ระดับคะแนน 3  = เห็นด้วยปานกลาง  
ระดับคะแนน 2  = เห็นด้วยน้อย  
ระดับคะแนน 1  = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่ท่านซื้อเล่มล่าสุด 

ระดับความเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ไม่
สา

มา
รถ

ปร
ะเมิ

นไ
ด้ 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านลักษณะรูปเล่ม 
1. ปกหนังสือมีการออกแบบสวยงาม สะดุดตา       

2. ปกหนังสือสามารถสื่อถึงเนื้อหาภายในเล่มหนังสือได้
ค่อนข้างชัดเจน 

      

3. ชื่อหนังสือมีความน่าสนใจ กระตุ้นให้อยากอ่าน       
4. หนังสือมีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก       

5. หนังสือมีน้ าหนักเบา       
6. กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือมีคุณภาพด ี       

7. การเข้าเล่มหนังสือดี ไม่หลุดง่าย       
8. คุณภาพการพิมพ์ประณีต หมึกไม่เลอะเทอะ       

9. มีการจัดวางเนื้อหาที่ท าให้อ่านง่าย       
10. ขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใช้เหมาะสม       



90 
 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่ท่านซื้อเล่มล่าสุด 

ระดับความเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ไม่
สา

มา
รถ

ปร
ะเมิ

นไ
ด้ 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหาของหนังสืออยู่ในความสนใจของท่าน       

2. เนื้อหาของหนังสือสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ทา่น
ต้องการ 

      

3. เนื้อหาของหนังสือกระชับ อ่านเข้าใจง่าย       
4. การอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหามีความนา่เชื่อถือ        

5. มีรูปภาพหรือตารางประกอบเนื้อหาที่ช่วยท าให้
เข้าใจในสิ่งที่นักเขียนต้องการน าเสนอ 

      

ปัจจัยด้านนักเขียน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) 
1. นักเขียนเป็นบุคคลที่มชีื่อเสียง       

2. นักเขียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง       

3. นักเขียนเคยได้รับรางวัลจากผลงานหนังสือที่เขียน       
4. นักเขียนมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ 
เร่ืองที่เขียน 

      

5. นักเขียนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับเร่ืองที่
เขียน 

      

6. นักเขียนมีส านวนการเขียนทีท่่านชอบหรือสนใจ       

7. นักเขียนสามารถถ่ายทอดเนือ้หาได้เป็นอย่างดี       
ปัจจัยด้านส านักพิมพ์ 

1. ส านักพิมพ์มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก       
2. ส านักพิมพ์มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจดา้นสื่อ
สิ่งพิมพ์มาอยา่งยาวนาน 

      

3. ส านักพิมพ์มีผลงานหนังสือที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ของผู้อ่าน 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่ท่านซื้อเล่มล่าสุด 

ระดับความเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ไม่
สา

มา
รถ

ปร
ะเมิ

นไ
ด้ 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านราคา 
1. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของหนังสือที่
จัดพิมพ์ 

      

2. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของงานเขียน /
งานแปล 

      

3. คุณภาพของหนังสือโดยรวมคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป       

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1. ร้านที่จัดจ าหนา่ยมีความนา่เชื่อถือ       

2. หนังสือมีจ าหน่ายทัว่ไป สามารถหาซื้อได้ง่าย       
3. หนังสือที่วางจ าหน่ายเพียงพอต่อความต้องการ       

4. วิธีการสั่งซื้อมีให้เลือกหลากหลาย       
5. ท าเลที่ตั้งของร้านมีความสะดวกต่อการเดินทาง       

6. สามารถสั่งซื้อหนังสือผา่นช่องทางออนไลนไ์ด้อย่าง
สะดวก 

      

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
1. มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวของหนังสือ และกิจกรรมพิเศษของ
ส านักพิมพ์ให้ทราบผา่นช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

      

2. มีการโฆษณาหรือแนะน าหนงัสือผ่านทางช่องทาง
ออฟไลน์ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ
นิตยสาร เป็นตน้ 

      

3. มีการโฆษณาหรือแนะน าหนงัสือผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ที่หลากหลาย เชน่ เว็บไซต์ และเฟซบุ๊คเพจ 
เป็นต้น 

      

4. มีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือกลุ่มนักอ่านแฟนคลบั
ของหนังสือในการรีวิวหรือแนะน าหนังสือผ่านสื่อต่าง ๆ 
ท าให้น่าสนใจ 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่ท่านซื้อเล่มล่าสุด 

ระดับความเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ไม่
สา

มา
รถ

ปร
ะเมิ

นไ
ด้ 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
5. มีการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ เช่น การให้ของแถม 
ส่วนลด และการสะสมยอดสัง่ซือ้เพื่อแลกของรางวัลต่าง 
ๆ เป็นต้น 

      

6. ท่านสามารถทดลองอ่านเนื้อหาบางส่วนของหนังสือ
ก่อนตัดสินใจซื้อได ้

      

 
ส่วนที่ 3 การตัดสินใจซื้อหนังสือ 
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย () ในช่องที่ตรงกับระดับการตัดสินใจต่อหนังสือที่ท่านซื้อเล่ม
ล่าสุด ตามที่ท่านตอบในนส่วนที่ 1 ข้อ 14 เพียงข้อเดียว 
หมายเหตุ :  ระดับคะแนน 5   = ซื้อแน่นอน  

ระดับคะแนน 4   = อาจจะซื้อ  
ระดับคะแนน 3  = ไม่แน่ใจ  
ระดับคะแนน 2  = อาจจะไม่ซื้อ  
ระดับคะแนน 1  = ไม่ซื้อแน่นอน 
 

การตัดสินใจซื้อหนงัสือ 

ระดับการตดัสินใจ 

ซื้อ
แน่

นอ
น 

อา
จจ

ะซ
ื้อ 

ไม
่แน่

ใจ
 

อา
จจ

ะไ
ม่ซ

ื้อ 

ไม
่ซื้อ

แน่
นอ

น 

5 4 3 2 1 
ถ้าท่านตัดสนิใจได้ใหม่ ท่านจะเลือกซื้อหนังสือที่ท่านก าลัง
ประเมินนี้หรือไม ่
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : กรุณาอ่านข้อความแล้วใส่เครื่องหมาย (  ) ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ตรงกับความ
เป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ 

□ ชาย     □ หญิง 
 
2. อายุ 

□ 15 - 20 ปี    □ 21 - 30 ปี 

□ 31 - 40 ปี     □ 41 - 50 ปี 

□ 50 ปี ขึ้นไป 
 
3. สถานภาพสมรส 

□ โสด     □ สมรส 

□ อ่ืน ๆ    
 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

□ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา    □ มัธยมศึกษา / ปวช. 

□ อนุปริญญา / ปวส. / ปวท.  □ ปริญญาตรี 

□ ปริญญาโท    □ สูงกว่าปริญญาโท 
 
5. อาชีพ 

□ นักเรียน / นักศึกษา    □ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

□ ลูกจ้าง / พนักงานบริษัท  □ ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 

□ อาชีพอิสระ    □ พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ 

□ ว่างงาน    □ อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………….. 
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6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

□ ไม่เกิน 15,000 บาท   □ 15,001 - 30,000 บาท 

□ 30,001 - 45,000 บาท  □ 45,001 - 60,000 บาท 

□ มากกว่า 60,000 บาท 
 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือที่อยากให้ปรับปรุง 
1. ท่านมีความคิดเห็นต่อธุรกิจหนังสืออย่างไร และคิดว่ามีด้านใดบ้างที่ควรปรับปรุง 

.............................................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
 

(จบแบบสอบถาม ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ค่ะ) 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิต ิ

 
ตารางที่ ข.1 
 
ปัจจัยและตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา 

ค าย่อ ตัวแปรอิสระ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านลักษณะรูปเล่ม 
COV1 
COV2 
COV3 
COV4 
COV5 
COV6 
COV7 
COV8 
COV9 
COV10 

ปกหนงัสือมีการออกแบบสวยงาม สะดุดตา 
ปกหนงัสือสามารถสื่อถงึเนือ้หาภายในเล่มหนังสือไดค้่อนข้างชัดเจน 
ชื่อหนังสอืมีความน่าสนใจ กระตุ้นให้อยากอ่าน 
หนังสือมีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก 
หนังสือมีน้ าหนักเบา 
กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือมีคุณภาพดี 
การเข้าเล่มหนังสือดี ไม่หลุดง่าย 
คุณภาพการพิมพ์ประณีต หมึกไม่เลอะเทอะ 
มีการจัดวางเนื้อหาที่ท าใหอ้่านง่าย 
ขนาดและรูปแบบตัวอกัษรที่ใช้เหมาะสม 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านเนื้อหา 
CONT1 
CONT2 
CONT3 
CONT4 
CONT5 

เนื้อหาของหนังสอือยู่ในความสนใจของท่าน 
เนื้อหาของหนังสอืสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ท่านต้องการ 
เนื้อหาของหนังสอืกระชับ อ่านเข้าใจง่าย 
การอ้างอิงแหลง่ที่มาของเนื้อหามีความน่าเชื่อถอื  
มีรูปภาพหรือตารางประกอบเนื้อหาที่ช่วยท าให้เข้าใจในสิ่งที่นกัเขยีนต้องการน าเสนอ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านนักเขยีน (ผู้แต่ง/ผู้แปล) 
WRT1 
WRT2 
WRT3 
WRT4 
WRT5 
WRT6 
WRT7 

นักเขียนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง 
นักเขียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
นักเขียนเคยได้รับรางวัลจากผลงานหนังสือทีเ่ขียน 
นักเขียนมีคณุวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกบัเรื่องที่เขียน 
นักเขียนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องทีเ่ขียน 
นักเขียนมีส านวนการเขียนที่ท่านชอบหรือสนใจ 
นักเขียนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้เป็นอย่างดี 
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ตารางที่ ข.1 
 
ปัจจัยและตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา (ต่อ) 

ค าย่อ ตัวแปรอิสระ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านส านักพิมพ์ 
PUB1 
PUB2 
PUB3 

ส านักพิมพ์มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก 
ส านักพิมพ์มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจด้านสื่อสิง่พิมพ์มาอย่างยาวนาน 
ส านักพิมพ์มีผลงานหนังสือที่มคีณุภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้อ่าน 

ปัจจัยด้านราคา 
PRI1 
PRI2 
PRI3 

ราคามีความเหมาะสมกับคณุภาพของหนังสือที่จัดพิมพ์ 
ราคามีความเหมาะสมกับคณุภาพของงานเขียน /งานแปล 
คุณภาพของหนังสอืโดยรวมคุ้มคา่กับเงนิที่เสียไป 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
PLC1 
PLC2 
PLC3 
PLC4 
PLC5 
PLC6 

ร้านที่จัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถอื 
หนังสือมีจ าหน่ายท่ัวไป สามารถหาซ้ือได้ง่าย 
หนังสือทีว่างจ าหน่ายเพียงพอต่อความต้องการ 
วิธีการสัง่ซ้ือมีให้เลือกหลากหลาย 
ท าเลที่ตั้งของร้านมีความสะดวกต่อการเดินทาง 
สามารถสั่งซ้ือหนังสือผ่านชอ่งทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
PRO1 
 
PRO2 
 
PRO3 
 
PRO4 
 
PRO5 
 
PRO6 

มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขอ้มูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของหนังสือ และกิจกรรมพิเศษ 
ของส านักพิมพ์ให้ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
มีการโฆษณาหรือแนะน าหนงัสือผ่านทางช่องทางออฟไลน์ต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์  
และนิตยสาร เป็นต้น 
มีการโฆษณาหรือแนะน าหนงัสือผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น เวบ็ไซต์ และ 
เฟซบุ๊คเพจ เป็นต้น 
มีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือกลุม่นักอ่านแฟนคลับของหนังสือในการรีวิวหรือแนะน าหนงัสือ 
ผ่านสื่อต่าง ๆ ท าให้น่าสนใจ 
มีการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ เช่น การให้ของแถม ส่วนลด และการสะสมยอดสั่งซื้อเพื่อ 
แลกของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น 
ท่านสามารถทดลองอ่านเนื้อหาบางส่วนของหนังสือก่อนตัดสินใจซ้ือได้ 
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ตารางที่ ข.2 
 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่สกัดได้จากการวิเคราะห์
ปัจจัย 

Comp. 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 10.148 26.020 26.020 10.148 26.02 26.02 4.265 10.937 10.937 
2 3.632 9.312 35.331 3.632 9.312 35.331 4.132 10.595 21.532 
3 2.609 6.689 42.020 2.609 6.689 42.020 3.321 8.515 30.047 
4 2.544 6.523 48.543 2.544 6.523 48.543 2.913 7.468 37.515 
5 1.820 4.666 53.208 1.820 4.666 53.208 2.901 7.438 44.953 
6 1.777 4.557 57.766 1.777 4.557 57.766 2.602 6.671 51.624 
7 1.493 3.828 61.594 1.493 3.828 61.594 2.237 5.735 57.359 
8 1.336 3.425 65.019 1.336 3.425 65.019 2.063 5.289 62.647 
9 1.121 2.874 67.892 1.121 2.874 67.892 2.046 5.245 67.892 
10 0.978 2.507 70.400             
11 0.933 2.393 72.793             
12 0.818 2.099 74.892             
13 0.736 1.886 76.778             
14 0.709 1.818 78.596             
15 0.630 1.616 80.212             
16 0.610 1.563 81.774             
17 0.596 1.528 83.303             
18 0.513 1.314 84.617             
19 0.507 1.301 85.917             
20 0.458 1.173 87.091             
21 0.412 1.058 88.148             
22 0.406 1.041 89.190             
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ตารางที่ ข.2 
 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่สกัดได้จากการวิเคราะห์
ปัจจัย (ต่อ) 

Comp. 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

23 0.374 0.959 90.149             
24 0.358 0.917 91.065             
25 0.337 0.863 91.928             
26 0.316 0.810 92.738             
27 0.300 0.770 93.508             
28 0.297 0.761 94.269             
29 0.260 0.666 94.935             
30 0.255 0.653 95.588             
31 0.239 0.613 96.201             
32 0.233 0.598 96.799             
33 0.213 0.546 97.345       
34 0.203 0.521 97.866       
35 0.184 0.473 98.339       
36 0.179 0.458 98.797       
37 0.168 0.431 99.227       
38 0.153 0.393 99.621       
39 0.148 0.379 100.000             
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ตารางที่ ข.3 
 
ค่าน้ําหนักขององค์ประกอบหลังหมุนแกนของปัจจัยอิสระ 
  Component 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PRO3 0.819 0.127 0.092 0.090 0.083 0.099 0.058 0.014 -0.198 
PRO5 0.758 0.105 0.018 0.185 0.032 0.223 0.015 0.083 0.031 
PRO1 0.751 0.114 0.093 0.183 0.185 0.093 -0.043 0.145 0.013 
PRO4 0.716 0.006 0.200 0.093 0.072 -0.032 0.042 0.150 0.117 
PRO2 0.688 -0.005 0.185 0.064 0.126 0.094 0.000 0.082 0.273 
PLC6 0.577 0.250 0.024 0.183 0.276 -0.038 0.088 0.017 -0.204 
PLC4 0.539 0.302 -0.015 0.156 0.500 -0.008 0.086 -0.025 -0.048 
PRO6 0.478 0.143 0.049 0.021 0.064 0.314 0.161 -0.027 0.018 

COV8 0.102 0.841 0.044 0.056 0.087 0.113 0.035 0.128 0.000 
COV7 0.165 0.826 0.050 0.040 0.079 0.157 0.035 0.119 0.097 
COV9 0.060 0.747 0.034 0.054 0.204 0.185 0.159 0.149 0.082 
COV6 0.221 0.727 0.092 0.026 0.040 0.119 -0.004 0.124 0.253 
COV10 0.085 0.727 0.021 0.076 0.194 0.178 0.136 0.147 0.061 

WRT5 0.038 0.078 0.769 -0.126 0.211 0.110 0.073 0.044 0.075 
WRT4 0.095 0.144 0.763 -0.028 0.199 0.085 0.049 0.014 0.080 
WRT2 0.142 -0.027 0.684 0.475 -0.058 -0.016 0.022 0.080 0.041 
WRT3 0.180 -0.094 0.678 0.302 -0.015 -0.112 -0.010 0.109 0.215 
WRT1 0.122 -0.064 0.632 0.462 -0.038 -0.021 0.075 0.041 0.063 
WRT6 0.219 0.264 0.536 0.089 0.025 0.201 0.122 0.020 -0.412 
WRT7 0.062 0.253 0.503 -0.023 0.153 0.315 0.254 -0.007 -0.376 

PUB1 0.226 0.077 0.099 0.852 0.171 0.013 -0.035 0.036 -0.012 
PUB2 0.173 0.037 0.117 0.834 0.183 0.029 -0.042 0.083 0.095 
PUB3 0.213 0.156 0.107 0.763 0.182 0.127 -0.043 0.123 -0.084 
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ตารางที่ ข.3 
 
ค่าน้ําหนักขององค์ประกอบหลังหมุนแกนของปัจจัยอิสระ (ต่อ) 
  Component 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PLC2 0.112 0.039 0.087 0.148 0.777 0.202 0.120 0.062 0.057 
PLC3 0.232 0.147 0.106 0.113 0.733 0.175 0.013 -0.007 0.061 
PLC5 0.170 0.176 0.114 0.024 0.709 0.116 0.159 0.021 0.109 
PLC1 0.111 0.150 0.098 0.292 0.601 0.017 0.020 0.271 -0.048 

PRI3 0.138 0.208 0.051 0.057 0.120 0.817 0.168 0.114 -0.067 
PRI1 0.139 0.213 0.065 -0.004 0.183 0.812 0.102 0.145 0.124 
PRI2 0.222 0.273 0.088 0.094 0.197 0.784 0.113 0.114 0.030 

CONT2 0.087 0.059 0.064 -0.048 0.105 0.128 0.834 -0.019 -0.023 
CONT1 0.068 0.161 0.055 0.014 -0.004 0.161 0.784 -0.017 -0.185 
CONT3 0.024 0.058 0.095 -0.056 0.149 0.034 0.697 0.111 0.271 

COV2 0.108 0.177 0.100 -0.049 0.129 0.118 0.039 0.798 0.165 
COV1 0.194 0.183 -0.024 0.166 0.096 0.078 -0.024 0.787 -0.031 
COV3 0.039 0.233 0.101 0.139 -0.026 0.111 0.085 0.607 0.145 

COV5 0.073 0.399 0.094 -0.012 0.011 0.070 0.010 0.055 0.719 
COV4 0.007 0.393 0.149 0.069 0.115 0.013 -0.004 0.183 0.682 
CONT5 0.025 -0.018 0.108 0.016 0.196 0.102 0.385 0.263 0.465 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นางสาวลินิน จารุเธียร 
วันเดือนปีเกิด 8 กุมภาพันธ์ 2531 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2552: บัญชีบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

บริษัท ทองกูลไทย จ ากัด 
ประสบการณ์ท างาน 2556-ปัจจุบัน: ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

บริษัท ทองกูลไทย จ ากัด 
2553-2556: ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี 
บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

 
  
  
 
 


