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การตัดสินใจเลอืกซ้ือคู่มือสอบทีศู่นย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 (BUYING DECISION FOR EXAMINATION HANDBOOKS  

OF CHULABOOK STORE OF STUDENTS IN SECONDARY LEVEL IN 

BANGKOK METROPOLITAN REGION) 

ฐิติมา ช่างเพชร 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์

กับการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนย์หนังสือจุฬาฯ โดยใช้แบบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มนกัเรียนทั้งในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอน

ปลายของโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนนานาชาติ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 384 คน   

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.2 มีระดบั

การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 81.8 มีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 5,000 

บาทหรือนอ้ยกวา่ ร้อยละ 70.6 และกาํลงัเรียนอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาล ร้อยละ 62.5  โดย

ให้ความสําคญักบัราคามีมาตรฐานสอดคลอ้งกบัในตลาด  ความสะอาดของร้าน การ

มอบสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก ความหลากหลายของประเภทหนงัสือท่ีมีให้เลือก

ไดม้าก การเลือกซ้ือหนังสือท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม ความน่าเช่ือจากช่ือเสียง

ของศูนยห์นังสือจุฬาฯ และการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบ ท่ีศูนยห์นังสือจุฬาฯ 

โดยรวมถูกตอ้งและพึงพอใจแลว้  

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 

เพศ ระดบัการศึกษา และประเภทของสถานศึกษา (ยกเวน้ รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อ

เดือน) ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นังสือจุฬาฯ 

ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน  

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายและดา้นผลิตภณัฑ์ (ยกเวน้ ราคา และ

การส่งเสริมการตลาด) มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนย์

หนงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

และปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งด้านค่านิยมและความน่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือคู่ มือสอบท่ีศูนย์หนังสือจุฬาฯ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

คําสําคัญ: ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, คู่มือสอบ,  

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

ABSTRACT 

This study has objectives to study relationship between various variables 

and buying decision for examination handbooks of Chulabook Store by using 

questionnaire to collect data with 384 secondary level students of private, 

government, and international schools in Bangkok metropolitan region. 

This study found that most samples are female (60.2%); are studying in 

high school (81.8%); have average monthly personal income of 5,000 baht or less 

(70.6%); and are studying in government school (62.5%).  They concentrate on 

standardized price according to price levels in market, cleanliness of place, member 

privilege, variety of book types, interesting books in society, fame of Chulabook 

Store, and correct and satisfied decision in buying the examination handbooks from 

Chulabook Store. 

For results of hypothesis testing, it shows that most demographic variables, 

including gender, educational level, and types of education institute with exception 
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of average monthly personal income do not affect their decision in buying the 

examination handbooks from Chulabook Store. For marketing mix, distribution (or 

place) and product with exception of price and promotion have relationship with 

their decision in buying the examination handbooks from Chulabook Store.  And, 

both values and trust have relationship with their decision in buying the examination 

handbooks from Chulabook Store at significant level of .05. 

KEY WORDS:  CHULABOOK STORE, EXAMINATION HANDBOOKS,  

STUDENTS IN SECONDARY LEVEL 

บทนํา 

ส่ือการเรียนรู้เป็นทุกส่ิงรอบตวัท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต    โดยส่ือการเรียนรู้ถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ 

ความรู้สึก เพิ่มพนูทกัษะและประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ กระตุน้ให้

เกิดการพฒันาศกัยภาพทางการคิด เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมแก่

ผูเ้รียน ท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมผูเ้รียนทางดา้นการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นส่ิง

สาํคญัเน่ืองจากในยคุปัจจุบนั เน่ืองจากขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ การใชเ้ทคโนโลยี และ

การส่ือสารทาํให้ผูเ้รียนจาํเป็นต้องพฒันาตนเองให้สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ด้วย

ตนเอง ตลอดจนพฒันาศกัยภาพการคิด รวมทั้งการเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียน

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง สําหรับส่ือการเรียนการสอนเป็นตวักลางหรือช่องทางท่ีมี

ความสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู ้เรียนและทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นตวันาํความตอ้งการของครูไปสู่ตวันกัเรียนอยา่งถูกตอ้ง

และรวดเร็ว เป็นผลทาํใหน้กัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียน

การสอน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ทั้งน้ี หนงัสือถือวา่เป็นส่ือการเรียนรู้และส่ือ

การเรียนการสอนพื้นฐานท่ีสําคญัท่ีช่วยส่งเสริมการอ่านและการศึกษา รวมทั้งการ

พฒันาความรู้และประสบการณ์ท่ีดี 



494 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ เป็นหน่วยงานบริการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็น

ผูน้าํความครบถ้วนท่ีหลากหลายของหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง

ส่ือการศึกษา โดยให้ขอ้มูลท่ีเป็นกลางทั้งลูกคา้และสํานกัพิมพ ์ และดาํเนินกิจการใน

รูปวิสาหกิจท่ีมีระบบของธุรกิจเอกชนท่ีมิได้แสวงหากาํไรสูงสุดเพื่อให้สามารถ

แข่งขนักบัตลาดภายนอกได ้โดยมีนโยบายในการสร้างคนไทยให้มีคุณภาพ มีนิสัยใฝ่

รู้ รักการอ่าน รู้จกัคน้ควา้หาขอ้มูล และนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและ

บา้นเมือง ในปัจจุบนั ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ มีพนกังานกวา่ 300 ชีวิตภายใตก้ารนาํของ

คุณทรงยศ สามกษตัริย ์ และถือวา่เป็นศูนยร์วมความกา้วหนา้ทางวิชาการ สาระ และ

ความบนัเทิงท่ีทนัสมยัและครบวงจร ทั้งหนงัสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกวา่ 

100,000 รายการ รวมไปถึงคู่มือสอบวิชาต่างๆ ท่ีเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีให้ความรู้และ

ทดสอบความรู้และเสริมทกัษะเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการทดสอบในการสอบ

จาํแนกตามรายวิชา ซีดีรอม วีดิทศัน์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั วสัดุอุปกรณ์

การศึกษา และเคร่ืองใช้สํานกังาน โดยเฉพาะคู่มือเตรียมการสอบในสาขาวิชาต่างๆ 

ในราคายุติธรรม และบริการสอบถามด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ทาํให้การ

คน้หาหนงัสือทุกเล่มสะดวกและรวดเร็วทนัความตอ้งการ รวมทั้งการมีสาขาและร้าน

ตวัแทนจาํหน่ายกระจายอยูท่ ัว่ไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั 

สภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงในปัจจุบนั ไม่มีธุรกิจใดท่ีหยุดน่ิงได ้

เน่ืองจากสินคา้ และบริการต่างๆ ตอ้งมีการพฒันาเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของ

ตลาดไดม้ากข้ึน สินคา้และช่องทางในการเขา้ถึงสินคา้หรือบริการตอ้งมีหลากหลาย

มากข้ึน ทาํใหทุ้กวนัน้ีผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึนทั้งในแง่ของสินคา้หรือบริการ และ

ทาํใหพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย การดาํเนินกิจการของศูนยห์นงัสือ

จุฬาฯ ก็เช่นกนั ซ่ึงต้องมีการพฒันาทั้งในด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ราคา การจดั

จาํหน่ายและสถานท่ี และการส่งเสริมการตลาดด้วยเหมือนกนั อย่างไรก็ตาม ศูนย์

หนังสือจุฬาฯ ยงัมีจุดแข็งดา้นความมีช่ือเสียงจากการเป็นแหล่งส่ือการเรียนรู้อย่าง

ครบครัน ทาํใหผู้บ้ริโภคท่ีมีค่านิยมตามกระแสอยูแ่ลว้ มีความน่าเช่ือถือในสินคา้และ

บริการของศูนยห์นงัสือจุฬาฯ มากข้ึน ผูว้ิจยัจึงเห็นความสําคญัดงักล่าว จึงตดัสินใจ



495 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

เลือกทําการศึกษาปัจจัยในการเลือกซ้ือคู่ มือสอบท่ีศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ี

ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ โดยคาดหวงัว่าจะได้รับขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อการพฒันา

บริการของของศูนยห์นงัสือจุฬาฯ และต่อผูท่ี้สนใจทาํการศึกษาต่อยอดในอนาคตอีก

ดว้ย 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์  ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือ

สอบท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด   ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือคู่ มือสอบท่ีศูนย์หนังสือจุฬาฯ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.  เพื่อ ศึกษาถึงปัจจัย อ่ืนๆ ด้านค่านิยมและด้านความน่าเ ช่ือถือท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นังสือจุฬาฯ ของนักเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ได้ข้อมูลผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตัวแปรต่างๆ ท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ ์

และบริการ รวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดของศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาต่างๆ และ

ร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ทุกภาคของ

ประเทศ 

http://www.chulabook.com/cu-agent-north.asp
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3. ทาํให้ได้ขอ้มูลพื้นฐานสําหรับการประยุกต์ใช้เป็นโครงการนาํร่องและ

แนวทางทางการศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจศูนยห์รือร้านส่ือการเรียนรู้/ ส่ือการเรียนการสอน 

หนงัสือ และคู่มือสอบในอนาคต                

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือ

สอบท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือ

สอบท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

3. ปัจจัยอ่ืนๆ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนย์

หนงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิด 

          ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือก

ซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ศูนยห์นงัสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2555) ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ เป็น

หน่วยงานบริการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นผู ้นําความครบถ้วนท่ี

หลากหลายของหนงัสือภาษาไทยและต่างประเทศ รวมทั้งส่ือการศึกษา โดยให้ขอ้มูล

ท่ีเป็นกลางทั้งลูกคา้และสาํนกัพิมพ ์ 

กุลวดี คูหะโรจนานนท ์(2545) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

เป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได ้และสามารถเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสม

กบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อทาํให้กิจการอยู่รอด หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจและความสุขได ้

ระเบียบวธีิวจัิย 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ    ระดบัการศึกษา   รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ีย 

ต่อเดือน ประเภทของสถานศึกษา 

ส่วนประสมทางการตลาด    

ดา้นราคา  ดา้นการจดัจาํหน่าย  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ 

การตัดสินใจ

เลอืกซ้ือคู่มือ

สอบทีศู่นย์

หนังสือจุฬาฯ 

ของนักเรียน

ระดับ

มัธยมศึกษาใน

เขต

กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
ปัจจัยอืน่ๆ  

ค่านิยม  ความน่าเช่ือถือ 
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การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจและนําเสนอเชิงพรรณนา โดยใช้

แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มนักเรียนทั้ งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ

มัธ ย ม ศึ ก ษ า ต อน ป ล า ย ข อ ง โ รง เ รี ย น เ อ ก ช นแ ล ะ โ รง เ รี ย น รั ฐ บ า ล ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  รวมถึงนกัเรียนในโรงเรียนนานาชาติ รวม 8 สถาบนั 

ซ่ึงเป็นการกาํหนดพื้นท่ีศึกษาเป้าหมายตามความสะดวกและสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.2 มีระดบัการศึกษา

มธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 81.8 มีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 5,000 บาทหรือ

นอ้ยกวา่ ร้อยละ 70.6 และกาํลงัเรียนอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาล ร้อยละ 62.5  

2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับส่วนประสม

ทางการตลาด 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น

ราคา โดยให้ความสําคัญกับราคามีมาตรฐานสอดคล้องกับในตลาดมากท่ีสุด  

(ค่าเฉล่ีย 8.10)     ดา้นการจดัจาํหน่าย โดยให้ความสําคญักบัความสะอาดของร้าน  

มากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 8.19)    ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยให้ความสําคญักบัการมอบ

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 7.39)    และด้านผลิตภณัฑ์ โดยให้

ความสําคญักบัความหลากหลายของประเภทหนังสือท่ีมีให้เลือกได้มากมากท่ีสุด  

(ค่าเฉล่ีย 8.38)     

 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่วกบัปัจจัยอืน่ๆ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ในดา้นค่านิยม โดยให้

ความสําคญักบัการเลือกซ้ือหนงัสือท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 
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8.54)    และดา้นความน่าเช่ือถือ โดยให้ความสําคญักบัความน่าเช่ือจากช่ือเสียงของ

ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ มากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 8.83)  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง     เกี่ยวกับการ

ตัดสินใจเลอืกซ้ือคู่มือสอบทีศู่นย์หนังสือจุฬาฯ  

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบ ท่ี

ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ โดยรวมถูกตอ้งและพึงพอใจแลว้ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.71)     

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา และ

ประเภทของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน ไม่มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่ายและด้านผลิตภัณฑ์มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นังสือจุฬาฯ ของนักเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ดา้นราคาและด้านการ

ส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นงัสือ

จุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจัยอ่ืนๆ ทั้ งด้านค่านิยมและความน่าเช่ือถือมีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 
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B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 0.27 0.28   0.99 0.32     

ดา้นราคา -0.02 0.04 -0.02 -0.38 0.70 0.35 2.82 

ดา้นการจดั

จาํหน่าย 0.17 0.05 0.17 3.49 0.00 0.33 3.00 

ดา้นการส่งเสริม

การตลาด  0.05 0.04 0.06 1.45 0.15 0.47 2.14 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.15 0.05 0.15 2.80 0.01 0.26 3.78 

ค่านิยม 0.08 0.03 0.09 2.55 0.01 0.59 1.71 

ความน่าเช่ือถือ 0.55 0.05 0.51 11.12 0.00 0.37 2.69 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปร สถิติท่ีใช ้ Sig. ผลลพัธ์ 

เพศ t-Test 0.55 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.32 ปฏิเสธ 

รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.03 ยอมรับ 

ประเภทของสถานศึกษา F-Test 0.44 ปฏิเสธ 

ดา้นราคา MRA 0.70 ปฏิเสธ 

ดา้นการจดัจาํหน่าย MRA 0.00 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  MRA 0.15 ปฏิเสธ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.01 ยอมรับ 

ค่านิยม MRA 0.01 ยอมรับ 

ความน่าเช่ือถือ MRA 0.00 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งละไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ 

ไดแ้ก่ สุรังสี เกตุวิชิต (2546) พบวา่ ในการตดัสินใจเลือกร้านหนงัสือในอาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัปัจจยัผลิตภณัฑ์ดา้นภาพลกัษณ์และ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สุรังสี%20เกตุวิชิต%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ช่ือเสียงของร้าน ความหลากหลายของหนงัสือและสํานกัพิมพ ์การนาํหนงัสือใหม่

ออกจาํหน่ายสมํ่าโดยเฉพาะหนงัสือท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมและมียอดจาํหน่ายสูง  และทั้ง

สภาพของหนังสือมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย ไม่ชํารุดหรือเสียหาย รวมทั้ งการ

รับประกนัเปล่ียนหนงัสือเม่ือมีปัญหา ปัจจยัสถานท่ีดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีเดินทางสะดวก 

และปัจจยัการส่งเสริมการตลาดดา้นการรับสมคัรสมาชิก การไดรั้บส่วนลด การจดั

ช่วงลดราคาสินคา้และ มาริษา อู่ทอง (2546) พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การซ้ือหนังสือแตกต่างกนั และการจดัจาํหน่ายและผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือหนังสือท่ีตลาดนัดจตุจกัร แต่ไม่สอดคล้องกนัท่ีเพศ และระดับ

การศึกษามีพฤติกรรมการซ้ือหนงัสือแตกต่างกนั และราคาและการส่งเสริมการตลาด

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือหนงัสือท่ีตลาดนดัจตุจกัร 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

ด้านราคา 

ศูนยห์นังสือจุฬาฯ ควรให้ความสําคญักับการกาํหนดราคาให้มีมาตรฐาน

สอดคลอ้งกบัในตลาด  โดยราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ และไม่เกินกาํลงัซ้ือ 

ทั้งน้ี ตอ้งมีการแสดงป้ายบอกราคาไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

ด้านการจัดจําหน่าย  

ศูนยห์นังสือจุฬาฯ ควรให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านความสะอาดของร้าน 

และการจดัเรียงหนงัสือไวเ้ป็นหมวดหมู่ท่ีง่ายและสะดวกต่อการคน้หาและเลือกซ้ือ 

รวมทั้งปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้งของสาขาท่ีเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของผูใ้ชบ้ริการ  

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

เน่ืองจากผลการศึกษาบ่งช้ีว่านกัเรียนไดรู้้จกัศูนยห์นงัสือจุฬาฯ เป็นอย่างดี

แลว้ จึงให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการรับขอ้มูลข่าวสารมาในระดบัตํ่า ไดแ้ก่ การ

แจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ผ่านทางเวบ็ไซด์ และการโฆษณาผ่านส่ือประเภท

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มาริษา%20อู่ทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ต่างๆ แต่กลบัให้ความสนใจต่อการรับสิทธิพิเศษต่างๆ ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ จึงควรให้

ความสําคญักบัการมอบสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก รวมทั้งการจดัโปรแกรมส่งเสริม

การขายต่างๆ  และรายการพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ มาเป็นอนัดบัแรก 

ด้านผลติภัณฑ์  

เน่ืองจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด 

ศูนยห์นังสือจุฬาฯ จึงควรให้ความสําคญัมาเป็นอนัดบัแรก เพราะหากมีการพฒันา

ปรับปรุงองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ ก็อาจส่งผลกระทบตวัแปรอ่ืนๆ เป็นอย่างมาก  

ทั้ งน้ี  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ควรให้ความสนใจกับ 3 ปัจจัยสําคัญ ได้แก่ ความ

หลากหลายของหนงัสือ จาํนวนของหนงัสือให้เพียงพอต่อความตอ้งการ และความ

ใหม่ของหนงัสือโดยเฉพาะตรงความตอ้งการในกระแสของสังคม ซ่ึงช่วยสร้างความ

พึงพอใจและการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนไดเ้ป็น

อยา่งมาก 

ด้านค่านิยม  

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ศูนยห์นงัสือ

จุฬาฯ จึงควรให้ความสําคัญกับหนังสือท่ีกาํลังอยู่ในความสนใจของสังคม และ

สอดคลอ้งกบัปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือในการรักษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ก็

สามารถทาํให้นกัเรียนติดสินใจเลือกใชบ้ริการจากศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ซ่ึงเป็นสถานท่ี

ท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคม และเป็นแหล่งนิยมในการคน้หาขอ้มูล  

ด้านความน่าเช่ือถือ  

เน่ืองจากปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

หนังสือและคู่มือสอบของนกัเรียนในเชิงบวกมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัแปร

อ่ืนๆ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความมีช่ือเสียงของศูนย์หนังสือจุฬาฯ ท่ีเป็นแหล่งรวม

หนงัสือและคู่มือสอบของทุกสํานกัพิมพ์ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากสังคม ทางศูนย์

หนังสือจุฬาฯ จึงควรดาํเนินการตามแนวทางท่ีช่วยรักษาจุดแข็งดา้นน้ีเอาไวใ้ห้ได้

อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
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ด้านตัวแปร  

ควรเพิ่มจาํนวนตวัแปรให้มากข้ึน โดยเฉพาะตวัแปรอิสระ เพื่อศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ในมุมท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนไดอ้ยา่งกวา้งขวางและครอบคลุมมากข้ึน  

ด้านเคร่ืองมือ 

ควรเลือกใช้เคร่ืองมือวิจัยอ่ืน ควบคู่กันในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม โดยเฉพาะการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีใช้การสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีความพร้อม และความเต็มใจในการให้ความร่วมมือให้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์  

ด้านพืน้ที ่

ควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กวา้งขวางมากข้ึน เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่ม

ตวัอย่างในพื้นท่ีต่างจงัหวดัดว้ย ทาํให้สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์เชิง

เปรียบเทียบใหไ้ดผ้ลงานวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากข้ึน  

ด้านระยะเวลา 

ควรทบทวนการศึกษาเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาผลิตภณัฑ์และ

บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ในปัจจุบนัให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์หนงัสือและคู่มือสอบท่ีมีความสดใหม่

ตามกระแสนิยม ซ่ึงสามารถช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ได้อย่าง

ต่อเน่ือง 
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