บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 แนวทางการศึกษา
การศึกษาความเปนไปไดโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ
โดยทําการรวบรวมข อมู ล จาก ทฤษฏี งานวิจั ยที่ เกี่ ยวขอ ง กรณีศึกษาตั วอยางจากทั้ง ในและ
ตางประเทศ ทําการสํารวจพฤติกรรมของผูใชบริการในรานหนังสือขนาดใหญ โดยการเก็บขอ มูล
จากแบบสอบถามผูใชบริการ และการสัมภาษณผูประกอบการ นํามาสรุปเปนขอมูลพื้น ฐาน แลว
ทําการศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนของโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดจัดทํา
เปนแผนภาพแสดงแนวคิดและขั้นตอนในการทําวิจัย ดังภาพที่ 3.1
ภาพที่ 3.1
แนวคิดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
การศึกษาความเปนไปไดโครงการศูนยหนังสือ

แนวคิดการ
ออกแบบศูนย
หนังสือ

การศึกษา
ความเปนไปได
เบื้องตน

กรณีศึกษา

การสํารวจ และประเมิน
ความตองการของผูบ ริโภค
และผูป ระกอบการ

วิเคราะห/ สังเคราะห
- การศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร
- การศึกษาความเปนไปไดทางดานการตลาด
- การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิค และการบริหาร
- การศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเปนไปไดโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร ไดแบง
ประชากรในการวิจัยเปน 3 กลุม ไดแก
1) ผูประกอบการธุรกิจหนังสือ ไดแก สํานักพิมพตาง ๆ และสมาคมผูจัดพิมพและผู
จําหนายหนังสือแหงประเทศไทย มีกลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 10 ราย ทําการศึกษาโดยการ
สัมภาษณ การเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงบุคคล โดยคนที่เลือกสัมภาษณนั้นตองมีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือ ซึ่งอยูในตําแหนงที่สามารถตัดสินใจ และใหความเห็นเกี่ยวกับ
โครงการได เชน ผูจัดการสํานักพิมพ กรรมการผูจัดการ บรรณาธิการสํานักพิมพ หรือเจาของกิจการ
2) ประชาชนทั่วไปที่ใชบริการรานหนังสือ (ตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ
Taro Yamane ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่นของสัดสวนประชากร (P) ซึ่งมีจํานวนอนันต ที่รอ ยละ 95
เมื่อยอมใหความคลาดเคลื่อน (E) ของการประมาณคาสัดสวนเกิดขึ้นไดในระดับ ± รอยละ 5 ของ
คาสัดสวนสูงสุด จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน) ขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร จากการแจก
แบบสอบถาม โดยการเลือกตัวอยางแบบไมเฉพาะเจาะจงบุคคล ซึ่งไดทําการแจกแบบสอบถาม
จํานวน 500 คน แตสามารถเก็บไดจํานวน 425 คน แบงเปนกลุมตัวอยาง ที่มาใชบริการรานหนังสือ
ขนาดใหญ และประชากรทั่วไปที่ใชรานหนังสือ ไดแก
(1) ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาสยามสแควร เก็บได 103 คน
(2) รานบีทูเอส สาขาเซ็นทรัลเวิลด เก็บได 116 คน
(3) ไทยแลนดบุคทาวเวอร เก็บได 109 คน
(4) ประชากรทั่วไปที่ใชรานหนังสือ เก็บได 97 คน
ในการแบงกลุมตัวอยางนั้น เพื่อสรุปความตองการของแตละกลุมตัวอยาง เพื่อเปนขอมูล
ทางดานพฤติกรรม และความตองการของผูใชงาน แลวนําขอมูลไปพิจารณาในการกําหนดรูปแบบ
โครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมตอไป
3) การศึกษากรณีศึกษาทั้งในและตางประเทศ เปนการศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพ
และแนวคิดในการกําหนดรูปแบบของศูนยหนังสือ จํานวน 11 กรณีศึกษา แบงเปนกรณีศึกษาใน
ประเทศ 5 กรณี ไดแก
(1) ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาสยามสแควร
(2) บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลเวิลด
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(3) คิโนะคูนิยะ สาขาสยามพารากอน
(4) ไทยแลนดบุคทาวเวอร
(5) จัตุรัสจามจุรี
กรณีศึกษาในตางประเทศ 6 กรณี ไดแก
(1) Eslite
(2) The American Book Center
(3) The University of Minnesota Bookstore at Coffman Union
(4) Hungendubel
(5) Shenzhen Book City
(6) Gramedia
ซึ่งมีตัวแปรที่ศึกษา ไดแก สถานที่ตั้งและการเขาถึ ง ขนาดพื้นที่ กลุมเปาหมาย สินคา
การบริการ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรานหนังสือขนาดใหญ
3.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเปนไปไดโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
ไดทําการแบงตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยตามวิธีการศึกษา ดังนี้
1) ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร ประกอบดวย นโยบายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการอาน
ของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ตนทุนทางสังคม และการเติบโตของภาคเศรษฐกิจ ศึกษาโดยการ
ทบทวนวรรณกรรม
2) ตัวแปรทางการตลาด ประกอบดวย พฤติกรรมการใชงาน ลักษณะสินคาและบริการ
กลุมเปาหมาย และลักษณะความตองการ ในรานหนังสือขนาดใหญ โดยศึกษาจาก 1) กรณีศึกษา
รานหนังสือขนาดใหญ มีตัวแปรที่ศึกษา ไดแก สถานที่ตั้งและการเขาถึง การแบงประเภทหนังสือ
สินคา การบริการ กลุมเปาหมาย และลักษณะองคกร 2) แบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามเปน
3 สวน ไดแก
2.1) ขอมูล เบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดั บการศึกษา
อาชีพ และรายได
2.2) พฤติกรรมของผูใชบริการในรานหนังสือ ไดแก ชวงเวลาที่มาใชบริการ วันใน
การเขารานหนังสือ ชวงเวลาในการเขารานหนังสือ ความถี่ในการใชบริการ จํานวนและบุคคลที่มาใช
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บริการรวมกัน เหตุผลในการเขาใชบริการรานหนังสือ กิจกรรมที่ทําภายในรานหนังสือ และประเภท
สินคาที่ซื้อในรานหนังสือ
2.3) ความตองการเกี่ยวกับโครงการศูนยหนังสือฯ รวมถึงความตองการทางดาน
สินคา กายภาพ การบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในศูนยหนังสือฯ
3) ตัวแปรทางเทคนิคและการบริหาร ประกอบดวย สถานที่ตั้ง การเขาถึง ขนาดพื้นที่
ใช สอย ประเภทผู ใช ง าน โครงสร างองค กร รูป แบบทางธุรกิ จ และการร วมทุน โดยศึกษาจาก
กรณีศึกษา และการทบทวนวรรณกรรม
4) ตัวแปรทางการเงิน ประกอบดวย แหลงเงินทุน ตนทุนโครงการ และรายได ศึกษา
โดยการทบทวนวรรณกรรม
3.3 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใ ชในการศึก ษาวิจัยเรื่อ ง การศึกษาความเปนไปไดโครงการศูนยหนังสื อ
กรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 2 สวน ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม
3.3.1 แบบสัมภาษณ
แบบสัมภาษณที่ผูวิจัยใชเปน แบบสัมภาษณที่ไดสรางไวลวงหนากอนไปสัมภาษณจริง
โดยการสัมภาษณเปนแบบรายบุคคล ซึ่งประเด็นหลักของแบบสัมภาษณ คือปจจัยที่สงผลตอการ
ทําโครงการศูนยหนังสือฯ ความเปนไปได และขอจํากัดในการทําโครงการศูนยหนังสือฯ รวมถึง
ทัศนคติที่มีตอการจัดตั้งโครงการศูนยหนังสือฯ โดยกอนการสัมภาษณไดผานการตรวจสอบแบบ
สัมภาษณ โดยผูเชี่ยวชาญ
3.3.3 แบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ผูวิจัยใชในการทําวิจัยนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดทําการสรางขึ้นเอง
จากการทบทวนวรรณกรรม มีผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานในการตรวจสอบความถูกตอง หลังจากนั้น
จึงทดลองใชกับกลุมคน จํานวน 50 คน กอนนําไปเก็บขอมูลจริง
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด และปลายปด มีประเด็นหลักที่
ตองการประเมิน ไดแก สํารวจพฤติกรรมในการใชบริการในรานหนังสือ สํารวจความตองการเกี่ยวกับ
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โครงการ และลักษณะโครงการศูนยหนังสือฯ และสํารวจความตองการทางดานกายภาพ สินคา การ
บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก และกิจกรรมตาง ๆ โดยมีการแบงแบบสอบถามเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได
สวนที่ 2 สํารวจพฤติกรรมในการใชบริการรานหนังสือในปจจุบัน ไดแก ชวงเวลาที่มาใช
บริการ วันในการเขารานหนังสือ ชวงเวลาในการเขารานหนังสือ ความถี่ในการใชบริการ จํานวน
และบุคคลที่มาใชบริการรวมกัน เหตุผลในการเขาใชบริการรานหนั งสือ กิจ กรรมที่ทําภายในราน
หนังสือ และประเภทสินคาที่ซื้อในรานหนังสือ
สวนที่ 3 สํารวจความตองการเกี่ยวกับโครงการ ความตองการทางดานสินคา กายภาพ
การบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในศูนยหนังสือโดยใหเรียงลําดับความ
ตองการลงในตารางแบงเปน 5 ระดับ โดยมีระดับการใหคะแนน และการแปรผลดังนี้
1.00 – 1.80 หมายถึง ตองการนอยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายถึง ตองการนอย
2.61 – 3.40 หมายถึง ตองการปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง ตองการมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง ตองการมากที่สุด
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. สวนกรณีศึกษา และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
เชน วรรณกรรมที่เกี่ยวของ บทความ ขาว กรณีศึกษา จาก หนังสือ อินเตอรเน็ต และทําการสังเกต
ดวยตัวผูวิจัยเอง
2. สวนสัมภาษณ ผูวิจัยทําการสัมภาษณ รายบุคคลกับผู ประกอบการธุรกิจ หนังสื อ
และสมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย จํานวน 10 ราย
3. สวนแบบสอบถาม ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามดวยตนเองจากกลุม
ตัวอยาง คือ ผูใชบริการรานหนังสือขนาดใหญ จํานวน 425 คน
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3.5 การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลลักษณะทางกายภาพจากกรณีศึกษา แนวคิดในการกําหนดรูปแบบ
โครงการ สถานที่ตั้ง และลักษณะใชงาน (function) และวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของนํามาวิเคราะห
เปรียบเทียบ และสรุปผลรวมกัน
2. วิเคราะหขอ มูลความเปน ไปได ข องโครงการ จากนโยบายรัฐ บาล การสั มภาษณ
ผูประกอบการ ขอมูลการลงทุนของโครงการ
3. นําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลแลวไปประมวลผล
ดวยระบบคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม SPSS (Statistic Package for Social Science) ซึ่งสถิติ
อยางงายที่ใชในการวิเคราะหมีดังนี้
1) การแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (percentage)
2) การหาคาเฉลี่ย (mean)
3) การหาสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (standard deviation)
3.6 การแปลผลขอมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความเปนไปไดโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร
ผูวิจัยจะทําการแปลผลขอมูลจากการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีตางๆ ดังตอไปนี้
1. ทําการสรุปขอมูลกายภาพจากกรณีศึกษา และวรรณกรรมที่เกี่ยวของมาเปนขอ มูล
เชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายถึงโปรแกรมการใชงานของศูนยหนังสือฯ สถานที่ตั้งโครงการ และลักษณะ
องคกร แลวนํามาวิเคราะหความเปนไปไดทางการตลาด และเทคนิคและการบริหาร
2. นําขอมูลที่ไดจากการทําแบบสอบถาม มาผานการวิเคราะหทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ย
และความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรม และความตองการของผูใชบริการแลวสรุปผล
เปนขอมูลในเชิงปริมาณ แลวนํามาวิเคราะหความเปนไปไดทางการตลาด
3. สรุ ป ผลข อ มูล ที่ ได จ ากการสั มภาษณ ร วมกั บ ข อมู ล จาก 2 ส วนข างต น และการ
ทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ ที่เ กี่ยวของมาวิเ คราะหศึกษาความเป นไปไดข องโครงการทั้ง 4 ดาน
ไดแก เศรษฐศาสตร การตลาด เทคนิคและการบริหาร และการเงิน

