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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการสร้างความภักด ี

ของผู้อ่านหนังสือพมิพ์รายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(THE FACTORS INFLUENCING LOYALTY OF DAILY  

NEWSPAPER READERS IN BANGKOK) 

กุลนารี เหล่าวานิช 1   ดร. พีรพงษ ์ฟูศิริ 2 

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นควา้อิสระ เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อการสร้างความภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการสร้างความภกัดีของ

ผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยสํารวจจาก

ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีอ่านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 คน แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t-test  F-test  และสถิติ Multiple Result of Analysis 

(MRA) กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 

 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 

31-40 ปี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อ

เดือน การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีผูอ่้านใหค้วามสาํคญัมากเป็นอนัดบัแรกคือ ดา้นคุณภาพ รองลงมาคือ ดา้น

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ีจัดจําหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด 

ตามลาํดบั สําหรับปัจจยัอ่ืนๆ ผูอ่้านให้ความสําคญัมากเป็นอนัดบัแรก คือ ดา้นความ

ไวว้างใจ รองลงมาคือ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ส่วนความภกัดีของผูอ่้าน พบว่า อยูใ่น

ระดบัมาก โดยจะซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัเดิมอ่านเป็นประจาํ และในอนาคตก็

ยงัคงซ้ือฉบบัเดิมอ่านอีก แมว้า่ราคาจะเพิ่มสูงข้ึนก็ตาม  

ผลการสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย รายได้ ระดับ

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการสร้างความภกัดีของผูอ้่าน ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์

กบัความภกัดีของผูอ่้าน และปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาพลกัษณ์สินคา้และความ

ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการสร้างความภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนัในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

คําสําคัญ: หนงัสือพิมพ ์
 

                         ABSTRACT 
 

The purpose of this independent research is to study personal factor differences 

regarding how to create a royalty of daily newspaper readers, to study a relation between 

marketing factor and other factors available to create a royalty of daily newspaper 

readers in Bangkok Metropolitan. 

This study uses  the data collecting method by questionnaires from  population 

both male and female reading the daily newspaper in Bangkok Metropolitan total 400 

persons and then data has been analyzed for percentage frequency, standard deviation 

and tested a statistic hypothesis of t-test  F-test and Multiple Result of Analysis (MRA) 

and specified statistical important meaning equal to 0.05 

Result of study is summarized as follows :  Majority of sample population are 

women aged between 31-40 years old, private company employees with salary between 

10,001-20,000 Baht/month and with  bachelor degree education and single. The 
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marketing compounding factors that those readers given most important at the first level 

are quality and secondly product, distribution place, price and marketing promotion 

respectively. For other factors that the readers have given most important at the first 

level are trust and secondly product images. For royalty of the readers it is found at the 

much level they always buy and read the same daily newspaper and also in the future 

they will be keeping buying and reading such same newspaper as usual even though its 

price is going higher whatever. 

Hypothesis result found that 1) Personal factor costing of income, education 

grade has influence on the reader’s royalty creation. 2) Marketing compound factors 

consisting of products, price and marketing promotion have relation to the reader’s 

royalty and 3) Other factors consisting of product image and trust have relation to the 

reader’s royalty on the daily newspaper in Bangkok Metropolitan. 
 

KEY WORDS:  NEWSPAPER 

บทนํา 

หนังสือพิมพ์ เป็นส่ือมวลชนชนิดแรกและเก่าแก่ท่ีสุด ท่ีมีบทบาทและ

อิทธิพลต่อประชาชนในสังคมเมืองและสังคมชนบท เพราะหนังสือพิมพ์เป็นท่ี

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไดห้ลายรูปแบบไม่วา่ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา 

วฒันธรรม ตลอดจนความบนัเทิง ในแต่ละยุคแต่ละสมยัหนงัสือพิมพมี์หนา้ท่ีในการ

เผยแพร่ใหข้อ้มูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน ให้ประชาชนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม สามารถรับรู้และทนัเหตุการณ์ท่ีเกิดมากมาย  

ความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจาํวนัและมีผลต่อ

การรับข่าวสาร ในขณะเดียวกนัการใช้บริการอินเตอร์เน็ตเป็นทางเลือกหน่ึงของ

ผูบ้ริโภคในการรับข่าวสาร จึงทาํให้ผูบ้ริโภคมีเวลาในการอ่านหนงัสือพิมพน์อ้ยลง

ความเจริญด้านเทคโนโลยีและอ่ืนๆ อาจมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่าน

หนงัสือพิมพร์ายวนั และมีผลต่อความอยู่รอดของหนงัสือพิมพร์ายวนัเป็นอย่างยิ่ง 

กล่าวโดยย่อการท่ีหนงัสือพิมพร์ายวนัไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านน้อยลง อาจเป็น
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เพราะเน้ือหาของข่าวสารรูปเล่มรูปภาพในการนาํเสนอเป็นตน้ ดงันั้น หนงัสือพิมพ์

รายวนัจะอยูร่อดไดห้รือไม่จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษา อยา่งไรก็ตามในชีวิตประจาํวนัของ

ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร ก็ยงัให้ความสนใจต่อหนงัสือพิมพร์ายวนัอยู่ โดย

กรุงเทพมหานครมีอตัราการอ่านหนงัสือพิมพม์ากท่ีสุดถึงร้อยละ 75.5 (สํานกังาน

สถิติแห่งชาติ, 2553) แต่มีปริมาณซ้ือลดลงทั้งๆ ท่ีหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือท่ีมีราคาถูก

สามารถเก็บขอ้มูลไวไ้ดน้านและสามารถพกพาติดตวัไดต้ลอดเวลา 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความ

ภกัดีของผูอ่้านหนังสือพิมพ์รายวนัในปัจจุบนัว่าเป็นอย่างไร และได้ขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ร้านคา้จาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน

วิชาชีพหนงัสือพิมพ ์เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของหนงัสือพิมพร์ายวนั 

ใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างความภกัดีของผูอ้่านหนงัสือพิมพร์ายวนั ใน

เขตกรุงเทพมหานครต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการสร้างความ

ภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายว◌ัน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดท่ีมีต่อการสร้างความ

ภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการสร้างความภกัดีของ

ผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิตหนังสือพิมพ์รายวนั ในการปรับปรุงรูปแบบ

เน้ือหา และการนาํเสนอใหต้รงกบัความตอ้งการของผูอ่้านมากยิง่ข้ึน 

2.  เป็นแนวทางสําหรับผูป้ระกอบการ และร้านคา้จาํหน่ายผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจหนงัสือพิมพใ์นการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การสร้างความภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. เป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ตอ้งการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ

การสร้างความภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการสร้างความภกัดีของผูอ่้านหนังสือพิมพ์

รายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด และคุณภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพ์

รายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า  และความไว้วางใจ มี

ความสัมพันธ์กับการสร้างความภักดีของผู ้อ่านหนังสือพิมพ์รายว ัน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 
 

      ตัวแปรอสิระ                           ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การสร้างความภกัดีของผูอ้่านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี 

ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

 

 

ความภกัดีของผูอ่้าน 

หนงัสือพิมพร์ายวนั  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจยัสว่นบคุคล  

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. อาชีพ  

4. รายได้ 

5. ระดบัการศกึษา  

6. สถานภาพ 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

1. ภาพลกัษณ์สินค้า (Brand Image) 

2. ความไว้วางใจ (Trust) 

 

ปัจจยัการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) 

2. ราคา (Price) 

3. สถานท่ีจดัจําหนา่ย (Place) 

4. การสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

5. คณุภาพ (Quality) 
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พระราชบญัญติัการพิมพ ์พ.ศ.2484 กล่าววา่ หนงัสือพิมพ ์หมายถึง ส่ิงพิมพ์

ซ่ึงมีการจ่าหนา้เช่นเดียวกนัและออกหรือเจตนาจะออกตามลาํดบัเร่ืองไปไม่มีกาํหนด

ระยะเวลาหรือไม่ก็ตามมีความต่อเน่ืองกนัหรือไม่ก็ตาม (ดรุณี หิรัญรักษ,์ 2529: 1) 

พนา ทองมีอาคม (2532) ได้ให้คาํจาํกดัความเก่ียวกบัการตลาดซ่ึงน่า

ครอบคลุมหลักการ บริหารธุรกิจไวว้่า การตลาดคือ การสร้างความพึงพอใจหรือ

บําบัดความต้องการของบุคคลโดยการซ้ือขายแลกเปล่ียน โดยท่ีการซ้ือขาย

แลกเปล่ียนและความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนนั้น เกิดจากการวางแผนงานและการปฏิบติั

ตามแผนงานในแต่ละองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด ซ่ึงไดแ้ก่วางรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ การตั้ งราคา การทาํการส่งเสริม และการจัดจาํหน่าย ทั้ ง 4 ลักษณะน้ี

สามารถเรียกว่าส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix คือ 4 P’s) ไดแ้ก่ ส่วนผสม

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ (Product Mix) ส่วนผสมทางดา้นราคา (Price Mix) ส่วนผสม

ทางดา้นสถานท่ีจาํหน่าย (Place Mix) ส่วนผสมทางดา้นการส่งเสริมการจาํหน่าย 

(Promotion Mix) 

จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร และคณะ (2547) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของตรา

สินคา้ (Brand Image) หรือท่ีนิยมเรียกสั้นๆวา่ ตราสินคา้ (Brand) สมาคมการตลาด

แห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้คาํจาํกัดความว่า หมายถึง ช่ือ ถ้อยคาํ สัญลกัษณ์ รูปแบบ 

หรือการผสมผสานรวมกนัของส่ิงดงักล่าว เพื่อตั้งใจท่ีจะแสดงถึงสินคา้หรือบริการ

ของผูข้ายรายหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงท่ีทาํให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ภายใตก้ฎหมาย

เคร่ืองหมายการคา้ ผูข้ายมีสิทธิใช ้ตราสินคา้ ท่ีสร้างข้ึนไดต้ลอดไป ซ่ึงแตกต่างจาก

สิทธิบตัรหรือลิขสิทธ์ิท่ีมีระยะเวลาหมดอายุ ตราสินคา้ท่ีดีตอ้งมีลกัษณะเฉพาะและ

ยากต่อการเลียนแบบจากคู่แข่ง จึงจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนให้แก่

สินคา้หรือบริการนั้น 

Berry and Parazuraman (1991) กล่าวว่า ความไวว้างใจ คือ ตวัช้ีวดัผลท่ี

สําคัญเก่ียวกับสัมพันธภาพท่ีลูกค้ามีต่อองค์กรธุรกิจการบริการ เน่ืองจากโดย

ธรรมชาติแลว้ไม่สามารถจบัตอ้งตวัผลิตภณัฑไ์ดอ้ยูแ่ลว้ 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ (2547) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 

หมายถึง ความเก่ียวขอ้งหรือความผกูพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ร้านคา้ ผูผ้ลิต การบริการ
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หรืออ่ืนๆ ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของทศันคติท่ีชอบพอ หรือการสนองตอบดว้ยพฤติกรรม

อยา่งการร่วมกิจกรรมทางการตลาด กบัตราสินคา้และการซ้ือสินคา้ซํ้ าๆ  

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม

ท่ีม่ีโครงสร้างของกลุ่มขอ้คาํถามแบบปลายปิด 4  ส่วนเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูอ่้าน

หนงัสือพิมพท์ั้งเพศชายและเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอยู่ในเขตบางกะปิ 

เขตพญาไท เขตหลกัส่ี และเขตราษฎร์บูรณะ เขตละ 100 ตวัอย่างเท่ากนั รวม 400 

ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี จาํแนกออกได้เป็นสถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ Independent Sample Test (t-test)   

One-way ANOVA (F-test) และ Multiple Regression Analysis (MRA)  เพ่อใช้

ทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สรุปผลการวจัิย 

 ส่วนท่ี   1 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.75 โดยมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี 

ร้อยละ 35.75 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 69.00 มีเงินเดือนระหว่าง 

10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 27.50 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 

ร้อยละ 55.50 และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 64.00 

ส่วนท่ี  2   สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น

คุณภาพ 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู ้อ่าน

หนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัเห็นดว้ยมากทั้งในภาพรวม

และรายดา้นทุกดา้น เรียงลาํดบัความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ 
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รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม

การตลาด ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ความ

สะดวกในการอ่าน รองลงมาคือ ความชัดเจนของการจัดหมวดหมู่ข่าว รูปเล่ม/

ภาพประกอบเหมาะสม ขนาดตวัอกัษรเหมาะสม และการจดัหน้ามีความเหมาะสม 

ตามลาํดบั 

ด้านราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาคือ มีส่วนลดสําหรับลูกค้าท่ีรับเป็นประจาํ ราคา

ใกล้เคียง/เท่ากบัฉบบัอ่ืน ราคาถูกกว่าฉบบัอ่ืน และมีส่วนลดสําหรับลูกคา้ทัว่ไป 

ตามลาํดบั 

ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยในระดบัมากทุกข้อ 

ไดแ้ก่ ตามแผงหนงัสือทัว่ไป รองลงมาคือ ใกลท่ี้ทาํงาน/ใกลบ้า้น เป็นทางผา่นในการ

เดินทาง เป็นสมาชิกหนงัสือพิมพมี์พนกังานส่ง และมีท่ีจอดรถสะดวก ตามลาํดบั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัมาก ไดแ้ก่ 

การแจกส่ิงพิมพพ์ิเศษฟรี/แจกแถมร่วมกบัสินคา้หรือบริการอ่ืนๆ รองลงมาคือ การ

ขายรวมกบันิตยสารฉบบัอ่ืน การเขา้ร่วมงานนิทรรศการต่างๆ เช่น เขา้ร่วมงาน

สัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ และการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ให้รู้จกัหนงัสือพิมพร์ายวนั

เช่น โทรทศัน์ วทิย ุป้ายโฆษณา เป็นตน้ ตามลาํดบั สาํหรับขอ้ท่ีเห็นดว้ยในระดบัปาน

กลางคือ การใชพ้นกังานขายตรงแนะนาํใหเ้ป็นสมาชิก  

ดา้นคุณภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เสนอข่าว

ดว้ยความรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ รองลงมาคือ ความหลากหลายของเน้ือหา และ

เจาะลึกและสืบเสาะขอ้เทจ็จริงไดม้ากกวา่ฉบบัอ่ืน ตามลาํดบั สําหรับขอ้ท่ีเห็นดว้ยใน

ระดบัมาก ได้แก่ เสนอข่าวด้วยความเป็นธรรมและไม่เอนเอียงไปทางหน่ึงทางใด 

รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการโฆษณา ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี  3   สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ 

และความไวว้างใจ 
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จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจยัอ่ืนๆ ของผูอ่้าน

หนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัเห็นดว้ยมากทั้งในภาพรวมและ

รายดา้นทุกดา้น เรียงลาํดบัความคิดเห็นจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความไวว้างใจ 

และดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ตามลาํดบั 

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ 

การเสนอข่าวจะคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั รองลงมาคือ มีเน้ือข่าว

สร้างสรรค์สังคมสร้างความสามคัคีในประเทศ  ภาพข่าวหรือบทความส่งเสริม

วฒันธรรมศีลธรรมและจริยธรรม  มีภาพพจน์ดี การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ 

เช่น ไทยรัฐบริจาคเงินสร้างโรงเรียน  และมียอดจาํหน่ายสูง ตามลาํดบั 

ดา้นความไวว้างใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยในระดบัมากทุกขอ้ ได้แก่ 

ความจริงใจในการเสนอข่าวเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสู่ผูอ่้านอยา่งแทจ้ริง รองลงมา

คือ ความน่าเช่ือถือของหนงัสือพิมพท่ี์อ่านเป็นประจาํ เช่น คุณภาพข่าว เน้ือหาข่าว 

ความซ่ือสัตยข์องผูผ้ลิต เช่น ไม่นาํเสนอข่าวท่ีหวงัประโยชน์แอบแฝง ไม่เขียนข่าวท่ี

ไม่เป็นความจริง  ความเช่ือมัน่ของผูอ่้านในแวดวงท่ีสนใจขอ้มูลข่าวสารท่ีมีต่อ

หนงัสือพิมพท่ี์อ่านเป็นประจาํ ความมีช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิต  และความมัน่คงของ

องคก์รผูผ้ลิต ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 4  สรุปผลการวเิคราะห์ความภกัดีของกลุ่มตวัอยา่ง 

จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อความภกัดีของผูอ้่าน

หนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัเห็นดว้ยมากทั้งในภาพรวมและ

รายดา้นทุกดา้น เรียงลาํดบัความคิดเห็นจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ จะซ้ือหนงัสือพิมพ์

รายวนัฉบับ (ยี่ห้อ) เดิมอ่านเป็นประจํา รองลงมาคือ ในอนาคตก็ยงัคงซ้ือ

หนังสือพิมพ์รายวนัฉบบั (ยี่ห้อ) เดิมอ่านอีก แม้ว่าราคาจะเพิ่มสูงข้ึนก็ตาม จะ

สนบัสนุนให้บุคคลภายในครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จกั อ่านหนงัสือพิมพร์ายวนั

ฉบบั (ยี่ห้อ) ท่ีอ่านเป็นประจาํ  จะบอกต่อคนอ่ืนๆ ให้อ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบั 

(ยี่ห้อ) ท่ีอ่านเป็นประจาํ และหากไม่สามารถซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบั (ยี่ห้อ) ท่ี

อ่านเป็นประจาํไดก้็จะไม่ซ้ือฉบบั (ยีห่อ้) อ่ืนทดแทนเลย ตามลาํดบั 
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ส่วนท่ี  5   สรุปผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ และสถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนั ยกเวน้ รายได้และระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อการสร้างความภกัดีของ

ผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา และการ

ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัทางการตลาดทุกปัจจยัมีผลทางบวกกบัความภกัดีของ

ผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนัในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจัย อ่ืนๆ  ประ กอบ ด้วย  ภา พลัก ษณ์ สิ นค้า แล ะ ควา มไ ว้วา ง ใจ  มี

ความสัมพันธ์กับการสร้างความภักดีของผู ้อ่านหนังสือพิมพ์รายว ัน ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัอ่ืนๆ ทุกปัจจัยมีผลทางบวกกับความภกัดีของผูอ่้าน

หนงัสือพิมพร์ายวนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปิยะดา โพธิหัง 

(2548)  ซ่ึงศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนัของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เทิดศกัด์ิ แซ่เตียว (2542) ซ่ึงศึกษาความคิดเห็นต่อ

หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินของลูกคา้ในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ จีรวรรณ อยูสุ่ข (2549) 

ซ่ึงศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ต่อการซ้ือเส้ือผา้ 

Esprit ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และศิริพงษ ์จีนะบุญเรือง (2544: อา้งอิง

จาก Assael, 1995) ซ่ึงศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภกัดีในตรา

สินคา้ท่ีควรใช ้รวมทั้งความสอดคลอ้งกบัการให้ความหมายของเบอร์ร่ีและพาราสุรา

มาน (Berry and Parazuraman, 1991) ท่ีว่าความไวว้างใจคือตวัช้ีวดัผลท่ีสําคญั

เก่ียวกบัสัมพนัธภาพ ท่ีลูกคา้มีต่อองคก์รธุรกิจการบริการ เน่ืองจากโดยธรรมชาติแลว้

ไม่สามารถจบัตอ้งตวัผลิตภณัฑ์ไดอ้ยู่แลว้ มอร์แกน และฮนัท์ (Morgan & Hunt, 

1994: 23) ท่ีกล่าวไวว้า่ ความไวว้างใจมีความสําคญัอยา่งยิ่งในการกาํหนดลกัษณะขอ้

ผกูมดั เพื่อแสดงสัมพนัธภาพระหวา่งลูกคา้และองคก์ร ความไวว้างใจ คือ สภาพความ

เป็นจริงเม่ือคนจาํนวนหน่ึงเกิดความเช่ือมัน่ โดยเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
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ความเช่ือถือ (Reliability) และความซ่ือสัตยจ์ริงใจ (Integrity) ทฤษฎีความภกัดีต่อตรา

สินคา้ของธีรพนัธ์ โล่ทองคาํ (2547) ท่ีให้ความหมายวา่เป็นความเก่ียวขอ้งหรือความ

ผูกพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ ผูผ้ลิต การบริการหรืออ่ืนๆ ท่ีอยู่บนพื้นฐานของทศันคติท่ี

ชอบพอ หรือการสนองตอบดว้ยพฤติกรรมอย่างการร่วมกิจกรรมทางการตลาด กบั

ตราสินคา้และการซ้ือสินคา้ซํ้ าๆ และ Hawkins & Coney (2001) ท่ีวา่ “ความภกัดีต่อ

ตราสินคา้” หมายถึง “การซ้ือตราสินคา้หน่ึงตราสินคา้ใดอยา่งสมํ่าเสมอ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) จากผลการศึกษาพบวา่ ผูอ่้านส่วนใหญ่จะเลือกอ่าน

หนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัท่ีมีความสะดวกในการอ่านมากท่ีสุด ดงันั้น การออกแบบ

ตอ้งมุ่งเน้นให้มีความสะดวกในการอ่าน ตลอดจนมีการจดัหมวดหมู่ข่าวได้อย่าง

ชดัเจน จดัวางรูปเล่มและภาพประกอบใหค้มชดัมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา

ข่าว ออกแบบรูปแบบตวัอกัษรและขนาดให้อ่านง่าย ตลอดจนมีการจดัหน้าไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

2. ดา้นราคา (Price) จากผลการศึกษาพบว่า ผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนัให้

ความสาํคญัเร่ืองราคาท่ีจาํหน่ายตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด ดงันั้น การกาํหนด

ราคามีความสําคัญมากควรตั้ งราคาให้ใกล้เคียงหรือเท่ากับฉบับอ่ืนหรือถูกกว่า 

เน่ืองจากธุรกิจหนงัสือพิมพร์ายวนัมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง การใชก้ลยุทธ์ราคาโดย

การปรับเพิ่มข้ึนหรือลดลงจะส่งผลกระทบอย่างมาก ดังนั้น ควรมีการให้ส่วนลด

สําหรับลูกคา้ท่ีรับเป็นประจาํเพื่อเพิ่มความจงรักภกัดีของผูอ่้านรายเดิม และสามารถ

ดึงดูดผูอ่้านรายใหม่ไดด้ว้ย 

3. ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย (Place) ผลการศึกษาพบว่า ผูอ่้านส่วนใหญ่จะ

นิยมซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนัจากแผงหนงัสือทัว่ไปตามความสะดวกมากท่ีสุด ดงันั้น 

การจดัจาํหน่ายหนังสือพิมพ์รายวนัต้องให้มีเพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะ

ช่วงเวลาท่ีมีเหตุการณ์ท่ีประชาชนส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจและมีการกระจายให้ถึงมือ

ผูอ่้านมากท่ีสุด โดยเฉพาะตามแผงหนงัสือทัว่ไปท่ีอยูใ่กลส้ถานท่ีทาํงาน แหล่งชุมชน 
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และทางผ่านในการคมนาคม ตลอดจนขยายฐานสมาชิกให้มากข้ึนเพื่อให้มีพนกังาน

จดัส่งใหถึ้งมือผูอ่้านไดอ้ยา่งรวดเร็วตรงเวลามากท่ีสุด 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) จากผลการศึกษาพบว่า ผูอ่้านส่วน

ใหญ่พึงพอใจกบัการแจกส่ือส่ิงพิมพพ์ิเศษฟรี หรือแจกแถมร่วมกบัสินคา้หรือบริการ

อ่ืนมากท่ีสุด เน่ืองจากได้อ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีช่ืนชอบแล้วยงัไดรั้บประโยชน์

เพิ่มข้ึนจากของอภินันทนาการอีกด้วย ดงันั้น ควรมีการแจกส่ิงพิมพ์พิเศษฟรีหรือ

สินค้าบริการอ่ืนควบคู่กับหนังสือพิมพ์ตามโอกาสท่ีเหมาะสม และควรมีการจัด

จาํหน่ายร่วมกบันิตยสารฉบบัอ่ืนๆ ในเครือ มีการเขา้ร่วมงานนิทรรศการสําคญั ๆ ต่าง 

เพื่อประชาสัมพนัธ์และเป็นช่องทางในการขยายจาํนวนสมาชิกเพิ่มมากข้ึนดว้ย เช่น 

การใหส่้วนลดพิเศษแก่ผูส้มคัรเป็นสมาชิกภายในงาน เป็นตน้ 

5. ดา้นคุณภาพ (Quality) จากผลการศึกษาพบว่า ผูอ่้านส่วนใหญ่ตอ้งการ

หนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีเสนอข่าวดว้ยความรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ ดงันั้น สํานกัพิมพ์

ควรให้ความสําคัญกับการนําเสนอข่าวท่ีมีความรวดเร็วถูกต้อง และมีความ

หลากหลายของเน้ือหามากท่ีสุด โดยเฉพาะเร่ืองท่ีประชาชนให้ความสนใจอยู่ใน

ปัจจุบัน มีการนําเสนอเกร็ดความรู้ซ่ึงมีผลทางด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใน

วทิยาการแขนงต่างๆ ตลอดจนมีการนาํเสนอข่าวท่ีถูกตอ้ง เจาะลึกขอ้เท็จจริงของข่าว

ได้มากกว่าฉบับอ่ืน ตลอดจนมีการจัดสัดส่วนและประเภทของหน้าโฆษณาให้

เหมาะสม  

6. ด้านภาพลกัษณ์สินค้า (Brand Image) ผลการวิจยัพบว่า ผูอ่้านส่วนใหญ่

พอใจกบัการนาํเสนอข่าวสารท่ีคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สร้างสรรคส์ังคม สร้าง

ความสามคัคีในประเทศ ส่งเสริมวฒันธรรมศีลธรรมและจริยธรรม ดังนั้น การ

นาํเสนอข่าวควรมีจรรยาบรรณของส่ือมวลชนท่ีดี ควรศึกษาขอ้มูลอยา่งละเอียดก่อน

การนําเสนอ นําเสนอแต่ภาพท่ีสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ตลอดจนเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมสาธารณะเพราะถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบต่อ

สังคมของส่ือ อีกทั้งยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์อีกรูปแบบหน่ึง และสามารถสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีกบัหนงัสือพิมพร์ายวนัใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
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7. ดา้นความไวว้างใจ (Trust) ควรมีความจริงใจในการทาํข่าวเพื่อเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารสู่ผูอ่้านอย่างแทจ้ริง โดยนาํเสนอข่าวท่ีมีคุณภาพ ชดัเจน น่าเช่ือถือ มี

ความเป็นกลางไม่นาํเสนอข่าวท่ีหวงัประโยชน์แอบแฝงหรือไม่เป็นความจริง เพื่อ

สร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูอ่้าน และยงัเป็นการรักษาช่ือเสียงของหนังสือพิมพ์ให้

เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนือีกดว้ย            

2. ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาในภาพรวมของหนงัสือพิมพร์ายวนั ทาํให้

ไม่ไดข้อ้มูลในเชิงลึกของหนงัสือพิมพร์ายวนัแต่ละประเภท ดงันั้น โอกาสต่อไปควร

มีการศึกษาผูอ่้านหนังสือพิมพ์รายวนัในแต่ละประเภทคือหนังสือพิมพท์ัว่ไป และ

หนังสือพิมพ์ธุรกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการนําไปปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์

การตลาดของธุรกิจเก่ียวกบัหนงัสือพิมพร์ายวนัมากข้ึน 

2. ในการศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั 

ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โอกาสต่อไปควรมีการศึกษาในกลุ่มประชากรพื้นท่ี

อ่ืน ๆ เช่น ปริมณฑล และต่างจงัหวดั เพื่อให้ไดท้ราบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้าง

ความภกัดีของผูอ่้านหนงัสือพิมพร์ายวนั ในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายไดอ้ยา่ง

ชัดเจนมากข้ึน ทาํให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดของธุรกิจ

เก่ียวกบัหนงัสือพิมพร์ายวนัมากข้ึน  
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