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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นใน

จงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้จ านวน 385 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล   สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์

ความแตกต่างโดยใชค้่าสถติ ิT การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance)และการ

วเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติคิ่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 16-18ปี ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย/ปวช. มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 3,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ว่าแรงจูงใจใน

การซือ้วรรณกรรมเยาวชนในดา้นแรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผลและแรงจูงใจทีเ่กดิจากอารมณ์ มรีะดบัจูงใจ โดยรวม

อยู่ในระดบัมากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดของวรรณกรรม

เยาวชนในดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ ด้านการสื่ อสาร

การตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมากผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซือ้วรรณกรรมเยาวชนไทย ประเภทนวนิยาย โดย

ซื้อจากร้านหนังสอืในศูนย์การค้า โดยความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากบั 2.36 ครัง้ จ านวนเล่มที่ซื้อเฉลี่ย

เท่ากบั 2.84 เล่มต่อเดอืนและจ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่เท่ากบั 384.81 บาทต่อเดอืน ลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้น

เพศ อายุ ระดบัการศกึษาในปจัจุบนั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อวรรณกรรมเยาวชน

ของวัยรุ่นในด้านความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อเดือนและด้านจ านวนเล่มที่ซื้อเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันที่ระดับ

นัยส าคญัทางสถิติ .05 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อ

วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในดา้นความจ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05  

ปจัจยัด้านแรงจูงใจในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน ด้านแรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผลมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมใน

การซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทาง1

เดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ปจัจยัดา้นแรงจูงใจในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน ดา้นแรงจูงใจที่

เกดิจากอารมณ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการซื้อวรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในด้านความถี่ในการซื้อ      

                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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เฉลีย่ต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ปจัจยัดา้น

สว่นประสมทางการตลาด ดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของ

วยัรุ่นในดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกัน อย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นความสะดวกในการซือ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

กรรมในการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในดา้นความถี่ในการซือ้เฉลีย่ต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า 

ในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นความสะดวก

ในการซือ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกรรมในการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในดา้นจ านวนเล่มทีซ่ือ้เฉลีย่

ต่อเดอืนโดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

ค าส าคญั: ปจัจยั พฤตกิรรมการซือ้ วรรณกรรมเยาวชน  

 

Abstract 

 

 The objective of this research was aimed to study the Factors relating to buying behavior of 

youth literature at Samutprakarn province. The samples of this research were collected from 385 

teenagers. Questionnaires were used in the data collection. The data was analyzed by percentage, mean 

and standard deviation. The hypotheses were tested by t-test, one-way analysis of variance and Pearson 

product moment correlation coefficient. The results of analysis data were shown as follows: Most of the 

respondents were female aged between 16 to 18 years, held a senior high school or vocational 

certificate’s degree, had average monthly income lower than or be equal to Baht 3,000. Most of the 

respondents had opinion rational buying motives and emotional buying motives about youth literature at 

high level.Most of the respondents had opinion about customer marketing mix of youth literature in term 

of customer solution, customer cost, convenience and communication at high level.Most of the 

respondents purchased Thai youth literature, novel category from bookshops in department stores. The 

purchase frequency was 2.36 times per month. For each month, the average purchase of book was 2.36 

and average of spending was Baht 384.81. Demography with different gender, aged and monthly income 

had different in adolescent’s behavior of youth literature at Samutprakarn province, about purchase 

frequency and the average purchase of book with the statistical significance level at 0.05 Demography 

with different monthly income had different in adolescent’s behavior of youth literature at Samutprakarn 

province about average of spending with the statistical significance level at 0.05. Motivation factors of 

buying youth literature in term of rational buying motives have correlated with buying behavior of youth 

literature, about average expense per month at low level and same direction at 0.05 statistically 

significant levels. Motivation factors of buying youth literature in term of emotional have correlated with 
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adolescent’s behavior of youth literature at Samutprakarn province, about the frequency of purchasing 

per month at low level and opposite direction at 0.05 statistically significant levels. Consumer marketing 

mix factor in term of customer cost have correlated adolescent’s behavior of youth literature at 

Samutprakarn province, the average expense per month at low level and same direction at 0.05 

statistically significant levels. Consumer marketing mix factor in term of convenience have correlated 

adolescent’s behavior of youth literature at Samutprakarn province, the frequency of purchasing per 

month at low level and opposite direction at 0.05 statistically significant levels. Consumer marketing mix 

factor in term of convenience have correlated adolescent’s behavior of youth literature at Samutprakarn 

province, about the average purchase of book at low level and opposite direction at 0.05 statistically 

significant levels. 

 

Keyword : Factors, Buying Behavior, Youth Literature  

 

บทน า  
ในปจัจุบนัการอ่านหนงัสอืของประชากรไทยมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้จากขอ้มลูการส ารวจการอ่านหนงัสอืของ

ประชากรไทย ระหว่าง พ.ศ. 2546-2554 โดยส านกังานสถติแิห่งชาต ิพบว่า ในปี 2554 คนไทยใชเ้วลาอ่านหนงัสอื

นอกเวลาเรยีนหรอืนอกเวลาท างานเฉลีย่ 35 นาทต่ีอวนั โดยกลุ่มเดก็และเยาวชนใชเ้วลาอ่านหนังสอืเฉลีย่ 40-41 

นาทต่ีอวนั สว่นกลุ่มวยัท างานและผูส้งูอายุใชเ้วลาอ่านหนงัสอืโดยเฉลีย่น้อยกว่า โดยอยู่ที ่31-32 นาทต่ีอวนั  โดย

ภาพรวมแล้วระหว่างปี 2546-2554 คนไทยมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีประชากร                 

ทัว่ประเทศที่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนหรือนอกเวลาท างานเพิ่มขึ้น จาก 61.2% ของประชากรทัง้ประเทศ                 

ในปี 2546 เป็น 68.8% ประกอบกบัในปี 2554 ส านักพิมพ์ต่างๆได้หนังสอืออกใหม่ในหมวดของ วรรณกรรม              

มากทีส่ดุ ซึง่มจี านวนเพิม่ขึน้ทุกปีจาก 2,887 ปกในปี 2550 เป็น 3,493 ปก ในปี 2553 ส าหรบัหนงัสอืทีม่กีารผลติ

มากที่สุดในล าดับรองๆ ลงมาได้แก่ หนังสือเด็ก คู่มือเรียนสอบ และหนังสือศาสนาและปรัชญา ตามล าดับ                

(ขอ้มลูจาก “ทีส่ดุในธุรกจิหนงัสอื” ของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ (จ ากดัมหาชน)) 

 จากขอ้มูลจะเห็นได้ว่ากลุ่มเดก็และเยาวชนใช้เวลาในการอ่านหนังสอืต่อวนัเฉลี่ยสูงสุด โดยหนังสอืที่

ได้รับความนิยมในการอ่านมากที่สุดคือ วรรณกรรม โดยหนังสือวรรณกรรมนัน้ได้มีการสร้างสรรค์ออกมา

หลากหลาย ทัง้วรรณกรรมส าหรบัเดก็และเยาวชน วรรณกรรมส าหรบัผูใ้หญ่ ในปี 2554  'มูลนิธหินังสอืเพื่อเดก็' 

ไดเ้ปิดตวัโครงการ '10 ปีหนังสอืดเีพื่อเยาวชน' พนัธกจิเพื่ออนาคตของชาต ิโดยร่วมกบัส านักพมิพช์ัน้น าของ

เมอืงไทย 7 แห่งเพื่อคดัสรรวรรณกรรมเยาวชนสูส่ดุยอดวรรณกรรมตน้แบบดว้ยแนวคดิ 'หนังสอืสรา้งคน' ส าหรบั

เยาวชนอายุ 10-18 ปี เพื่อเผยแพร่สู่สงัคมไทยให้เกดิค่านิยมอนัดงีามตัง้แต่การปลูกฝงัให้เยาวชนรกัการอ่าน 

จนกระทัง่สรา้งคนดดีว้ยการอ่านหนงัสอื คุณหญงิกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธหินังสอืเพื่อเดก็ กล่าว

ในงานเสวนาพเิศษ 'รวมพลงัส านกัพมิพไ์ทย วรรณกรรมดเีพื่อ 10 ปี มูลนิธหินังสอืเพื่อเดก็' ว่า "เครอืข่ายองคก์ร

หนงัสอืเพื่อเดก็ต่างมคีวามเชื่อมัน่ร่วมกนัว่าเดก็และเยาวชนทุกคนมสีทิธอินัชอบธรรมในการอ่าน จงึถอืเป็นหน้าที่
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ทีจ่ะตอ้งผลติ เสาะหา และแนะน าหนงัสอืดีๆ  ใหแ้ก่เดก็และเยาวชน นอกจากหนังสอืเรยีนทีม่คีุณภาพแลว้ เดก็ทุก

คนควรมโีอกาสอ่านหนงัสอืการต์ูน หนงัสอืภาพ หนังสอือ้างองิ ตลอดจนวรรณกรรมทีอ่าจสรา้งแรงบนัดาลใจและ

อาจเปลีย่นชวีติของพวกเขาได"้ (bangkokbiznews 2554: ออนไลน์) 

 จากที่ได้กล่าวมาท าให้เห็นว่า วรรณกรรมเยาวชน นัน้เป็นวรรณกรรมที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้

เหมาะสมกบัเดก็และวยัรุ่นอ่าน ซึง่วรรณกรรมเยาวชนไดส้รา้งคุณค่าใหก้บั ดงันัน้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปจัจยัที่

มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่น โดยมุ่งเน้นไปทีแ่รงจงูใจในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน และ

ส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อ

เป็นขอ้มูลและแนวทางใหก้บัส านักพมิพต่์างๆ และผูป้ระกอบการทีส่นใจในธุรกจิวรรณกรรมเยาวชน สามารถน า

ความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษามาเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดในดา้นของผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความต้องการ

ของผูบ้รโิภค 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั  
 1. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 2. เพื่อศกึษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา รายไดแ้ละอ าเภอทีพ่กัอาศยั 

ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 3. เพื่อศกึษาปจัจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของ

วยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 4. เพื่อศกึษาถงึลกัษณะแรงจูงใจในการซือ้ทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นใน

จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 

  1.ลกัษณะทางปะชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ ระดบัการศกึษาในปจัจุบนั, รายไดเ้ฉลีย่ต่อ 

    เดอืน, อ าเภอทีพ่กัอาศยัในปจัจุบนั 

2. แรงจงูใจ ไดแ้ก่ แรงจงูใจทีเ่กดิจากเหตุผล, แรงจงูใจทีเ่กดิจากอารมณ์ 

3. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้รโิภค, ตน้ทุนของผูบ้รโิภค  

    ความสะดวกในการซือ้, การสือ่สารการตลาด 

2. ตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

สมมติฐานในการวิจยั 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นใน

จงัหวดัสมุทรปราการทีแ่ตกต่างกนั 
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2. ปจัจยัดา้นแรงจูงใจในการซือ้ของผูอ้่านมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของ

วยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการทีแ่ตกต่างกนั 

3. ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดของวรรณกรรมเยาวชนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการทีแ่ตกต่างกนั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ(2539: 41-42) กล่าวว่า ลกัษณะดา้น

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพทางครอบครัว ลักษณะด้าน

ประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากร ช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่

ลกัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลดา้น

ประชากรจะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยัต่อไปน้ีคอื เพศ 

(Sex) ผู้บรโิภคผู้หญิงกบัผู้ชายมแีนวโน้มที่จะมทีศันคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกนั อายุ (Age) เนื่องจาก

ผลติภณัฑแ์ต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั อกีทัง้ความชอบ

และรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวยัด้วย การศึกษา (Education) เป็นปจัจยัที่ท าให้คนมีความคิด 

ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพทีด่กีว่า 

และมีราคาสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต ่ า เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีการสนใจในการหาข้อมูลจากหลายๆ 

แหล่งขอ้มูลและจะพจิารณาคุณสมบตัิของสนิค้าให้ได้ผลติภณัฑ์ทีม่คีุณภาพสงู รายได้ (Income) เป็นตวัแปรที่

ส าคญัในการก าหนดสว่นของตลาด ผูท้ีม่รีายไดป้านกลางและมรีายไดต้ ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่กว่า  รายไดจ้ะ

เป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิ อาจถอืเกณฑ์

รปูแบบการด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม ฯลฯ  

ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคแสดงออกไม่ว่า

จะเป็นการเสาะแสวงหา การซือ้ การใชก้ารประเมนิหรอืการบรโิภคผลติภณัฑบ์รกิารซึง่ผูบ้รโิภคคาดว่าจะสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของตนไดอ้ย่างพงึพอใจเป็นการศกึษาการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ 

ทัง้เงนิ เวลาและก าลงัซือ้เพื่อบรโิภค และบรกิารต่างๆ อนัประกอบดว้ย ซือ้อะไร ซื้อเมื่อไร ทีไ่หน และบ่อยครัง้         

แค่ไหน (Schiffman; & Kanuk. 1994:7) ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. (2546:198) ไดก้ล่าวว่าโมเดลพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค(Consumer Behavior Model) เป็นการศกึษาถงึเหตุจงูใจทีท่ าใหเ้กดิการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์โดย

มจีุดเริม่ต้นจากการเกดิสิง่กระตุ้น (Stimulus) ทีท่ าใหเ้กดิความต้องการสิง่กระตุ้นผ่านเขา้มาในความรู้สกึนึกคดิ

ของผูซ้ือ้ ซึง่เปรยีบไดใ้นกล่องด า (Buyer’s Black Box) ทีผู่ผ้ลติหรอืผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรูส้กึนึก

คดิของผูซ้ือ้เกดิจากอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ือ้แลว้จะมกีารตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s response) หรอื

การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s purchase decision) 

ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด คอทเลอร ์(Kotler. 1997: 92-94) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง

การตลาด(Marketing Mix) หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมได ้ซึง่บรษิทัใชร้่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจ

แก่กลุ่มเป้าหมายหรอือาจหมายถึงความเกี่ยวขอ้งของ 4 ส่วน คอื ผลติภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการ
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ส่งเสรมิการตลาด แต่ปจัจุบนัในยุคของการตลาดทีมุ่่งเน้นลูกคา้นัน้จะเปลีย่นกระบวนทศัน์ใหม่ คอื องคป์ระกอบ

ทุกอย่างนัน้ให้เริ่มต้นจากลูกค้าเป็นหลกั โดยเริ่มตัง้แต่การออกแบบตลอดจนตอบสนองในมุมมองของลูกค้า          

อนัไดแ้ก่ 4Cs: Customer Solution ผูผ้ลติสนิคา้ตอ้งเรยีนรูถ้งึความต้องการของผูบ้รโิภค โดยการพฒันาสนิคา้ให้

ตรงกบัความต้องการ, Customer Cos ผูบ้รโิภคต้องการซือ้สนิคา้ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม , Convenience ผูผ้ลติ

ตอ้งพยายามสง่มอบสนิคา้หรอืนาเสนอการบรกิาร ณ สถานทีแ่ละเวลาทีเ่หมาะสม  และ Communication กจิกรรม

สง่เสรมิการตลาดเพื่อเสรมิสรา้งคุณค่าและใหเ้กดิความมัน่ใจแก่ลกูคา้ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ การจงูใจ (Motivation) หมายถงึ พลงัสิง่กระตุ้น (Drive) จากภายในของแต่ละ

บุคคล ซึง่กระตุน้ใหบุ้คคลปฏบิตั ิ(Schiffman; & Kanuk 2007: 83) ดงันัน้การจงูใจจงึเป็นอทิธพิลภายในตวับุคคล

ซึง่ผลกัดนัใหเ้ขาเกดิพฤตกิรรม เพื่อน าไปสูผ่ลลพัธท์ีต่อ้งการ 

 สิง่จูงใจ (Motivator) เป็นปจัจยัทีส่ามารถสรา้งใหเ้กดิความพงึพอใจ (Satisfaction) การจูงใจเป็นสิง่เรา้ 

และความพยายามทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการหรอืเป้าหมาย สว่นความพงึพอใจจะเกดิขึน้เมื่อความตอ้งการไดร้บั

การตอบสนองแลว้ ดงันัน้การจูงใจจงึเป็นสิง่เรา้ เพื่อใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรม  (Behavior) ในทศิทางทีต่้องการ            

ซึง่น าไปสู่ผลลพัธ์(Results) เช่น การไดร้บัรางวลั ถ้าผลลพัธน์ัน้สอดคลอ้งกบัความต้องการของบุคคล กจ็ะท าให้

เกดิความพงึพอใจ (Satisfaction) 

สาเหตุการเกดิแรงจงูใจมหีลายกรณี พบิลู ทปีะปาล(2545:156-159) กล่าวถงึสาเหตุของการเกดิแรงจงูใจ

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ดงันี้ 1. แรงจงูใจทีเ่กดิจากเหตุผล (Rational Buying Motives) เป็นแรงจงูใจทีเ่กดิจากการ

ใคร่ครวญพนิิจพจิารณาของผูซ้ื้ออย่างมเีหตุผลก่อนว่า ท าไมจงึซื้อสนิค้าชนิดนัน้ 2. แรงจูงใจที่เกดิจากอารมณ์ 

(Emotional Buying Motives) แบ่งออกไดด้งันี้ 

การเอาอย่างแข่งดกีนั (Emulation),ต้องการจุดเด่นเป็นเอกเทศ (Individuality), ต้องการอนุโลมคลอ้ยตามผู้อื่น 

(Conformity), ต้องการความสะดวกสบาย (Comfort), ต้องการความส าราญเพลดิเพลินใจ (Entertain and 

Pleasure) , ความทะเยอทะยานมกัใหญ่ใฝส่งู (Ambition) 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื กลุ่มผูบ้รโิภควยัรุ่น ช่วงอายุ 13-21 ปีทีม่พีฤตกิรรมในการซือ้วรรณกรรม

เยาวชนในจงัหวดัสมุทรปราการ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื กลุ่มผู้บริโภควยัรุ่น ช่วงอายุ 13-21 ปีที่มีพฤติกรรมในการซื้อ

วรรณกรรมเยาวชนในจงัหวดัสมุทรปราการ เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชก้ารก าหนดตวัอย่าง

จากการค านวณสูตรที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% (บุญชม                  

ศรสีะอาด. 2535: 185-186) ซึ่งได้กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 385 คนและผู้วจิยัขอก าหนดความ

ผดิพลาดในการเลอืกตวัอย่าง 5 % จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล              

ซึง่สร้างขึน้เพื่อศกึษาถงึปจัจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อวรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการ 

โดยมกีารแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
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 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะทางปะชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา รายได้ต่อเดือน และอ าเภอที่พักอาศัยอยู่ในปจัจุบัน เป็นลักษณะค าถามปลายปิด (Close-ended 

Question) มจี านวน 4 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจงูใจในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน ซึง่มลีกัษณะเป็นค าถามแบบสเกล

การจดัประเภท (Selected Category Scale) โดยใหร้ะดบัอทิธพิล และใหค้่าคะแนนหรอื Rating Scale ซึง่เป็นการ

วดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยม)ี โดยมหีลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 5 ระดบั  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซือ้วรรณกรรม

เยาวชน ซึง่มลีกัษณะเป็นค าถามแบบสเกลการจดัประเภท (Selected Category Scale) โดยใหร้ะดบัอทิธพิล และ

ใหค้่าคะแนนหรอื Rating Scale ซึง่เป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมหีลกัเกณฑใ์น

การใหค้ะแนน 5 ระดบั  

ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการ 

ซึง่มจี านวนค าถามทัง้หมด 7 ขอ้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตั ิ (Nominal 

Scale) 1 ขอ้ ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก 

(Multiple Choice Question) 2 ขอ้ ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ระดบัการวดัขอ้มูล

ประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 1 ขอ้  เป็นลกัษณะของค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) แบบไม่มี

โครงสรา้ง (Unstructured Question) ซึง่ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 2 ขอ้ 

 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ( Descriptive analysis ) เพื่ออธบิายขอ้มูลเบือ้งต้นเกีย่วกบั
กลุ่มตวัอย่างดงันี้ 
 1.1 วเิคราะหล์กัษณะดา้นประชาการศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน โดยใชก้ารแจกแจงความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 

1.2 วเิคราะหข์อ้มูลดา้นแรงจูงใจ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ของวยัรุ่นในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน โดย
ใชก้ารหาค่าเฉลีย่(Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 วเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน โดยใชก้ารหาค่าเฉลีย่(Mean)  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และรอ้ยละ (Percentage) 
 2. การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) โดยสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานมดีงันี้ 

สมมตฐิานขอ้ที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของ
วยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการที่แตกต่างกนั ใช้ค่าสถิติ F-test วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีวคือ One Way 
ANOVA และ t-test    

สมมตฐิานขอ้ที ่2 ปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการซือ้ประกอบดว้ย แรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผลและแรงจูงใจทีเ่กดิจาก
อารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการ 

สมมตฐิานขอ้ที ่3  ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของวรรณกรรมเยาวชน ประกอบดว้ย ความต้องการ
ของผู้บรโิภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ การสื่อสารการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการ 
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สมมตฐิานขอ้ที ่2 และขอ้ที ่3 ใชก้ารวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่ออธบิายค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 
 
ผลการวิจยั 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 16-18ปี ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย/ปวช. มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 3,000 บาท 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ว่าแรงจงูใจในการซือ้วรรณกรรมเยาวชนในดา้นแรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผล
และแรงจงูใจทีเ่กดิจากอารมณ์ มรีะดบัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดของวรรณกรรมเยาวชนใน
ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ ดา้นการสื่อสารการตลาด โดยรวม
อยู่ในระดบั มาก 
 4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อวรรณกรรมเยาวชนไทย ประเภทนวนิยาย โดยซื้อจากร้านหนังสอืใน
ศูนย์การค้า โดยความถี่ในการซื้อเฉลีย่ต่อเดอืนเท่ากบั 2.36 ครัง้ จ านวนเล่มทีซ่ื้อเฉลีย่เท่ากบั 2.84 เล่มต่อเดอืนและ
จ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่เท่ากบั 384.81 บาทต่อเดอืน 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษาในปจัจุบนั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่าง

กนัมพีฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในดา้นความถีใ่นการซือ้เฉลีย่ต่อเดอืนและดา้นจ านวนเล่มทีซ่ือ้

เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 และ 

ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในดา้นความจ านวนเงนิที่

ซือ้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

 3. ปจัจยัดา้นแรงจูงใจในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน ดา้นแรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผลมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมในการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบั

ต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 4. ปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน ดา้นแรงจงูใจทีเ่กดิจากอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมในการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในดา้นความถีใ่นการซือ้เฉลีย่ต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบั

ต ่า ในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 5. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการซือ้

วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 

อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 6. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด  ดา้นความสะดวกในการซือ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกรรม

ในการซื้อวรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในด้านความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่า ใน

ทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 7. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด  ดา้นความสะดวกในการซือ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกรรม

ในการซื้อวรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในด้านจ านวนเล่มที่ซื้อเฉลี่ยต่อเดือนโดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า ใน

ทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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สรปุและอภิปรายผล 
 1. วยัรุ่นทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาในปจัจุบนั รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนและทีพ่กัอาศยัทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการที่

แตกต่างกนั 

 1.1 เพศทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้วรรณกรรมเยาวชนทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ

0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้สามารถอธบิายไดว้่า วยัรุ่นที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมในการซื้อ

วรรณกรรมเยาวชน ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืนและจ านวนเล่มทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติ ิโดยเพศชายมคีวามถีแ่ละจ านวนเล่มทีซ่ือ้เฉลีย่มากกว่าเพศหญงิ อาจเน่ืองจากในปจัจุบนัเพศชายมกีาร

อ่านวรรณกรรมเยาวชนมากขึน้กว่าเพศหญงิประกอบกบัวรรณกรรมเยาวชนทีม่กีารออกจ าหน่ายนัน้มเีนื้อหาสาระ

ที่ตรงกับความต้องการของวัยรุ่นเพศชายมากกว่าจึงท าให้มีความถี่และจ านวนเล่มในการซื้อที่มากกว่า                    

ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่อง ประชากรศาสตรข์อง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ(2539: 41-42) กล่าวว่า ครอบครวั 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญ และสถิติที่ว ัดได้ของประชากร ช่วยในการก าหนดตลาด

เป้าหมาย โดย เพศ ผูบ้รโิภคผูห้ญงิกบัผูช้ายมแีนวโน้มทีจ่ะมทีศันคตแิละพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั นักการตลาดจงึ

ได้น าลกัษณะความแตกต่างทางเพศมาประยุกต์ใหก้บัผลติภณัฑ์ สอดคล้องกลบังานวจิยั ทศัสนันท์ กลัยานุกุล 

(2551 : 117  ) ศกึษาถงึ พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้หนงัสอืการต์ูนญีปุ่น่ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า 

วยัรุ่นที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อหนังสอืการ์ตูนญี่ปุ่นแตกต่างกนัในด้านจ านวนเล่มที่ซื้อ

หนงัสอืการต์ูนญีปุ่น่ต่อเดอืน  

 1.2 อายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้วรรณกรรมเยาวชนทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ

0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ สามารถอธิบายได้ว่า  วยัรุ่นที่มอีายุต่างกนัมีพฤติกรรมในการซื้อ

วรรณกรรมเยาวชน ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืนและจ านวนเล่มทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติ ิโดยวยัรุ่นทีม่อีายุน้อยกว่าจะมพีฤตกิรรมการซือ้ทีม่ากกว่าวยัรุ่นทีม่อีายุระหว่าง 19-21ปี อาจเนื่องดว้ย

ช่วงของอายุที่มากกว่าจะท าให้ความสนใจในการอ่านของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่ าง 19-21ปี มีความสนใจใน

วรรณกรรมประเภทอื่นมากกว่าวรรณกรรมเยาวชน ทีม่เีน้ือหาสาระตรงกบัช่วงอายุและการด าเนินชวีติ ซึง่มผีลท า

ใหว้ยัรุ่นที่มอีายุน้อยกว่าจะมพีฤติกรรมการซือ้ในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน ด้านความถี่ในการซื้อต่อเดอืนและ

จ านวนเล่มทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อเดอืนทีม่ากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่อง ความสนใจในการอ่านของเดก็และเยาวชน

ของ กลัยา ยวนมาลยั (2539: 215-216) ไดก้ล่าวว่า ความต้องการของเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะในช่วงวยัรุ่นว่า 

ความตอ้งการพืน้ฐานของวยันัน้ ๆ ย่อมมผีลสบืเนื่องไปถงึความสนใจในการอ่านดว้ย  ความสนใจในการอ่านช่วงนี้

เริม่เป็นผูใ้หญ่มากขึน้ และเริม่มคีวามสนใจตามความต้องการและรสนิยมของตนเอง เริม่สนใจวถิชีวีติแบบผูใ้หญ่

รวมถงึสนใจเรื่องของสงัคมโลกมากขึน้ นอกจากน้ียงัสนใจในเรื่องของปญัหาสว่นตวัอกีดว้ย  

 1.3 ระดบัการศกึษา ที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมในการซื้อวรรณกรรมเยาวชนที่แตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ สามารถอธบิายได้ว่า วยัรุ่นทีม่รีะดบัการศกึษาที่

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน ดา้นความถี่ในการซือ้ต่อเดอืนและจ านวนเล่มทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อ

เดอืนแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิโดยวยัรุ่นทีม่กีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษา/ปวช.จะมพีฤตกิรรมการซือ้ที่
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มากกว่าวยัรุ่นทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร/ีปวส.อาจเนื่องวยัรุ่นทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร/ีปวส.จะมชี่วงอายุ

ประมาณ 19-21 ปีจงึท าใหม้คีวามสนใจสนการอ่านหนังประเภทอื่นมากกว่าวรรณกรรมเยาวชนและการทีม่รีะดบั

การศกึษาทีส่งูท าใหม้กีารพจิารณาถงึความจ าเป็นและเหตุในการซือ้มากขึน้จงึท าใหม้พีฤตกิรรมในการซือ้ทีน้่อย

กว่า ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดเรื่อง ประชากรศาสตร์ของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ(2539: 41-42) กล่าวว่า 

การศกึษา เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้ม

ทีจ่ะบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพทีด่กีว่า และมรีาคาสงูกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า เน่ืองจากผูท้ีม่กีารศกึษาสงูจะมกีาร

สนใจในการหาขอ้มลูจากหลายๆ แหล่งขอ้มลูและจะพจิารณาคุณสมบตัขิองสนิคา้ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพสงู 

 1.4 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้วรรณกรรมเยาวชนทีแ่ตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สามารถอธบิายไดว้่า วยัรุ่นทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนที่

ต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้วรรณกรรมเยาวชนทีแ่ตกต่างกนั ในดา้นความถี่ทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อเดอืน จ านวนเล่มทีซ่ือ้

เฉลีย่ต่อเดอืน จ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิโดย วยัรุ่นทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต ่ากว่า

หรือเท่ากบั 3,000 บาทมีพฤติกรรมในการซื้อวรรณกรรมเยาวชนมากว่าวยัรุ่นที่มีรายได้สูง ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ สมฤด ีเอือ้สถาพรกจิ (2556 : 133) ศกึษาถงึ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้

หนังสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร กล่าวว่า รายได้ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์พบัพฤติกรรมการซื้อ

หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นใน จงัหวดัสมุทรสาคร ในเรื่องของจ านวนหนงัสอืทีซ่ือ้และจ านวนเงนิทีซ่ือ้แตกต่างกนั 

 2. ปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการซือ้ของผูอ่้านมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของ

วยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 ด้านแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผลในการซื้อวรรณกรรมเยาวชน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

วรรณกรรมเยาวชน จ านวนเงนิที่ซือ้เฉลีย่ต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั คอืเมื่อวยัรุ่นมแีรงจงูใจในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน ดา้นเหตุผลทีม่ากขึน้ วยัรุ่นจะมี

พฤตกิรรมในการซือ้วรรณกรรมเยาวชนในดา้นจ านวนเล่มทีซ่ือ้ในการซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ในระดบัต ่า เน่ืองจากวยัรุ่นมกีาร

พจิารณาวรรณกรรมเยาวชนก่อนซื้อโดยดูจากประโยชน์ที่ได้รบัจากวรรณกรรม ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิเรื่อง

สาเหตุการเกดิแรงจูงใจของ พบิูล ทปีะปาล (2545:156-159) . แรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผลเป็นแรงจูงใจทีเ่กดิจาก

การใคร่ครวญพนิิจพจิารณาของผูซ้ือ้อย่างมเีหตุผลก่อนว่า ท าไมจงึซือ้สนิคา้ชนิดนัน้ แรงกระตุ้นประเภทนี้ ไดแ้ก่  

ความประหยดั  ประสทิธภิาพและสมรรถภาพในการใช ้เชื่อถอืได ้ความทนทานถาวร และความสะดวกในการใช ้ 

 ด้านแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ในการซื้อวรรณกรรมเยาวชน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

วรรณกรรมเยาวชน ดา้นความถีใ่นการซือ้เฉลีย่ต่อเดอืนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในระดบัต ่า ในทศิทางตรงกนัขา้ม คอื วยัรุ่นมแีรงจูงใจในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน ดา้นอารมณ์ทีม่ากขึน้ วยัรุ่น

จะมพีฤตกิรรมในการซือ้วรรณกรรมเยาวชนในดา้นความถี่ในการซือ้ทีล่ดลงในระดบัทีล่ดลง เนื่องจากแรงจูงใจที่

เกิดจากอารมณ์มาจากความรู้สกึที่ได้รบัความสนุกสนานเพลดิเพลินในการอ่าน การออกแบบรูปแบบปกและ

ภาพประกอบสวยงามดงึดดู และการอ่านเพราะมเีพื่อนหรอืบุคคลอื่นเป็นผูแ้นะน า ซึ่งสิง่เหล่านี้จะเป็นแรงจูงใจให้

วยัรุ่นเกิดความถี่ในการซื้อซ ้าเนื่องจากเกิดความรู้สกึที่พึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ  พิบูล ทีปะปาล

(2545:156-159) ทีก่ล่าวว่า พฤติกรรมของคนเริม่ต้นจากแรงจูงใจดงันัน้การศกึษาเรื่องพฤติกรรมในการซือ้ของ
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ผูบ้รโิภคควรที่จะทราบมูลเหตุจูงใจหรอืแรงกระตุ้นในการซื้อสนิค้าของผูบ้รโิภคเสยีก่อน ซึ่งสาเหตุของการเกดิ

แรงจงูใจทีเ่กดิจากอารมณ์ คอื การเอาอย่างแข่งดกีนั ต้องการจุดเด่นเป็นเอกเทศ ต้องการอนุโลมคลอ้ยตามผูอ้ื่น 

ตอ้งการความสะดวกสบาย ต้องการความส าราญเพลดิเพลนิใจ  ความทะเยอทะยานมกัใหญ่ใฝ่สงู และสอดคลอ้ง

กบั ปิยนุช ลอืชยั (2554 : 114) ศกึษาถงึ ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจและทศันคตทิีม่อีทิธพิล            

ต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้หนงัสอืการต์ูนความรูแ้นววทิยาศาสตรฉ์ลาดรูข้องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร กล่าว

ว่า ความคิดเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัแรงจูงใจในการอ่านหนังสอืการ์ตูนความรู้ที่เกดิจากอารมณ์มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้หนงัสอืการต์ูนความรูแ้นววทิยาศาสตรใ์นดา้นความถี่ในการซือ้หนังสอืการต์ูน ทัง้นี้อาจ

เป็นเพราะแรงจงูใจทีเ่กดิจากดา้นอารมณ์มกัมาจากความรูส้กึทีไ่ดร้บัเช่น ความสนุกสนานเพลดิเพลนิและความรู้

ใหม่ๆทีไ่ดจ้ากหนังสอืทีอ่่าน ซึง่เมื่อเกดิความพงึพอใจในสิง่เหล่านี้แลว้จะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ซ ้า สรา้งให้

เกดิความถีใ่นการซือ้ 

 3.  ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดของวรรณกรรมเยาวชนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ

วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการ 

ดา้นความตอ้งของผูบ้รโิภค 

 ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภคไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อวรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการด้านความถี่ในการซื้อ

เฉลี่ยต่อเดือน ด้านจ านวนเล่มที่ซื้อเฉลี่ยต่อเดือนและด้านจ านวนเงินที่ซื้อต่อเดือนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ            

ทีร่ะดบั .05 อาจเน่ืองจากวรรณกรรมเยาวชนปจัจุบนัน้ีมเีน้ือหาสาระและการออกแบบเล่มไม่ดงึดดูใจและไม่ตรงกบั

ความตอ้งการของวยัรุ่น สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่อง4C’s การตลาดปฏวิตัิของ บุรมิ โอทกานนท์ (2556 : 3) ความ

ต้องการของผู้บริโภค สินค้าที่ผลิตออกมานัน้ควรจะเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคจะซื้อใช้เพื่อแก้ปญัหาการอยู่รอด           

ของพวกเขา(Consumer Solution) แทนทีจ่ะเป็นการอยู่รอดของผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่าย 

 ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อวรรณกรรมเยาวชน ด้านต้นทุนของผู้บริโภค

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการดา้นดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้

ต่อเดอืนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากผูบ้รโิภคในปจัจุบนัมกีารค านึงถงึต้นทุนในการซือ้มากขึน้

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพทีไ่ดร้บั จงึท าใหม้คีวามสมัพนัธก์บัจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่อง4C’s 

การตลาดปฏวิตัขิอง บุรมิ โอทกานนท์ (2556 : 3) กล่าวว่า ต้นทุนของผูบ้รโิภคเป็นแนวคดิการตัง้ราคาเพื่อให้

ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายอยู่รอดนัน้ตอ้งเปลีย่นไปเป็นการตัง้ราคาโดยการพจิารณาถงึตน้ทุนของผูบ้รโิภคทีต่้องจ่าย

เพื่อทีจ่ะใหไ้ด้สนิค้ามาใช ้ซึ่งการตัง้ราคานัน้ต้องค านวณถึงค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่ผู้บรโิภคต้องจ่ายออกไปก่อนที่จะ

จ่ายเงนิซือ้สนิคา้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใชจ้่ายในเรื่องการเดนิทาง ค่าจอดรถ ค่าเสยีเวลา เป็นตน้ 

 ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อวรรณกรรมเยาวชน ด้านความสะดวกในการซื้อ

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการดา้นความถี่ในการซือ้ต่อ

เดอืนและดา้นจ านวนเล่มทีซ่ือ้ต่อเดอืนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากในปจัจุบนัช่องทางในการซือ้

วรรณกรรมเยาวชนที่หลากหลาย เช่น ร้านหนังสอื อินเตอร์เน็ตและผ่านทางแอพพลิเคชัน่ของสมาร์ทโฟน/            

แท็บเล็ต ท าให้มีความสะดวกในการซื้อมากขึ้น ท าให้มีความถี่ในการซื้อมากขึ้นและมีผลให้จ านวนเล่มที่ซื้อ              
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มากขึน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่อง 4C’s การตลาดปฏวิตัขิอง บุรมิ โอทกานนท์ (2556 : 3) กล่าวว่า ความ

สะดวกในการซือ้ ช่องทางในการจดัจ าน่ายตอ้งคดิว่าจะเพิม่ความสะดวกในการซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคได้

อย่างไร เพราะในตอนนี้ผูบ้รโิภคจะเป็นผูต้ดัสนิใจว่าจะซือ้ทีไ่หน ซือ้มากเท่าไรและซือ้เวลาใด มากกว่าการซือ้ตาม

ช่องทางทีถู่กก าหนดขึน้จากผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่าย และสอคคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศัสนันท ์กลัยานุกุล (2551 : 

119 ) ศกึษาถึง พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อหนังสอืการ์ตูนญี่ปุ่นของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า               

ช่องทางการจ าน่ายของหนังสอืการ์ตูนญี่ปุ่นในด้านการซื้อหนังสอืการ์ตูนญี่ปุ่นในด้านมปีรมิาณให้เลอืกที่ร้าน/         

แผงใกล้บ้าน มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในด้านจ านวนเล่มที่ซื้อหนังสอืการ์ตูนญี่ปุ่นต่อเดอืน เน่ืองจากว่าใน

ปจัจุบนัรา้นหนงัสอื ซึง่มหีนงัสอืใหเ้ลอืกเป็นจ านวนมาก จงึเป็นทีน่ิยมส าหรบัผูท้ีต่อ้งการไปเลอืกซือ้ 

 ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อวรรณกรรมเยาวชน ด้านการสื่อสารการตลาด                  

ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้วรรณกรรมเยาวชนของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรปราการดา้นความถี่ในการซือ้

เฉลี่ยต่อเดือน ด้านจ านวนเล่มที่ซื้อเฉลี่ยต่อเดือนและด้านจ านวนเงินที่ซื้อต่อเดือนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                

ทีร่ะดบั .05 อาจเน่ืองจากการท าการสื่อสารการตลาดของแต่ละส านักพมิพท์ีผ่ลติวรรณกรรมเยาวชนปจัจุบนัน้ียงั

เน้นเรื่องการลดราคา หรือการแจกของแถมแต่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของการสื่อสารให้วยัรุ่นทราบถึงข้อมูลต่างๆ            

ของวรรณกรรมเยาวชนที่ผลิตออกมาอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง4C’s การตลาดปฏิวัติของ              

บุรมิ โอทกานนท์ (2556 : 3) กล่าวว่า การสื่อสารต้องมองว่าทัง้สื่อและสารใดทีผู่บ้รโิภคจะรบัฟงั การตลาดวนันี้

ผูบ้รโิภคเลอืกทีจ่ะฟงัและไม่ฟงั เลอืกทีจ่ะเชื่อหรอืไม่เชื่อ ดงันัน้การส่งเสรมิการตลาดจงึควรหนัมาใหค้วามส าคญั

ในเรื่องการสือ่สารมากกว่าการลดแลกแจกแถม แต่ใหค้วามส าคญัในการสรา้งเรื่องราวสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจผ่าน

สือ่ทีผู่บ้รโิภครบัฟงัมากกว่า สอดคลอ้งกลบังานวจิยั ปิยนุช ลอืชยั (2554 : 114) ศกึษาถงึ ปจัจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด แรงจูงใจและทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนความรู้แนว

วทิยาศาสตร์ฉลาดรู้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่กล่าวว่า ความคดิเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อการ์ตูนความรู้แนว

วทิยาศาสตรฉ์ลาดรู ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการส่งเสรมิการตลาดของหนังสอืการต์ูนความรูแ้นววทิยาศาสตรฉ์ลาดรู้   

ยงัไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภค จึงท าให้ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดไม่มผีลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้หนงัสอืหนงัสอืการต์ูนความรูแ้นววทิยาศาสตรฉ์ลาดรู้ 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการวิเคราะห์ ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวรรณกรรมเยาวชนของวัยรุ่นในจังหวัด

สมุทรปราการ มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

 1. ดา้นประชากรศาสตร ์มคีวามแตกต่างกนัในการซือ้วรรณกรรมเยาวชนในความดา้นความถีใ่นการซือ้

เฉลี่ยต่อเดือนและด้านจ านวนเล่มที่ซื้อเฉลี่ยต่อเดือน ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน               

โดยสว่นใหญ่เป็นวยัรุ่นเพศหญงิในช่วงอายุ13-15ปี ดงันัน้การที่จะท าใหว้ยัรุ่นช่วงอายุ16-18ปี และวยัรุ่นช่วงอายุ

19-21ปี มีความถี่ในการซื้อและจ านวนเล่มที่ซื้อมากขึ้น ส านักพมิพ์ควรมกีารออกวรรณกรรมที่มเีนื้อเรื่องตาม

ความสนใจของวยัรุ่นวยัรุ่นช่วงอายุ16-18ปี และวยัรุ่นช่วงอายุ19-21ปี โดยในช่วงนี้จะมคีวามสนใจตามความ
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ต้องการและรสนิยมของตนเอง เริม่สนใจวถิชีวีติแบบผู้ใหญ่รวมถึงสนใจเรื่องของสงัคมโลกมากขึน้ และสนใจใน

เรื่องของปญัหาสว่นตวั ดงันัน้การออกเป็นวรรณกรรมเยาวชนประเภทเรื่องสัน้หรอืท่องเทีย่ว ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้

ชวีติในสงัคม การเรยีนรูโ้ลกภายนอก จะสามารถดงึดูดความสนใจวยัรุ่นใหซ้ือ้วรรณกรรมเยาวชนไดม้ากขึน้ และ

ราคาของวรรณกรรมเยาวชนไม่ควรมรีาคาทีส่งูเกนิไปเนื่องจากผูซ้ือ้ยงัอยู่ในวยัก าลงัศกึษามรีายไดใ้นการใชจ้่าย

ต ่ากว่า 3,000บาทต่อเดอืน ซึง่ถา้ราคาของวรรณกรรมเยาวชนมรีาคาทีส่งูเกนิไปจะท าใหป้รมิาณการซือ้ของวยัรุ่น

ลดลงได ้ 

 2. ดา้นแรงจงูใจทีเ่กดิจากเหตุผลของวยัรุ่นในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน มคี่าเฉลีย่ระดบัแรงจูงใจราย

ขอ้อยู่ที่มากและมคีวามสมัพนัธ์ต ่าในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อเฉลี่ยต่อเดอืน เนื่องจากเหตุผลทีว่ยัรุ่นซื้อวรรณกรรม

เยาวชนอ่านส่วนใหญ่เกดิจากการได้ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์และการได้รบัความรู้ แนวทางการด าเนินชวีติ 

ดงันัน้ส านกัพมิพค์วรมกีารพฒันาเนื้อเรื่องของวรรณกรรมเยาวชนใหม้สีาระความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์สง่เสรมิการอ่าน

ให้ผู้อ่าน เช่น ความรู้รอบตัว รูปแบบการด าเนินชีวิตที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งจะท าให้เกิด

ประโยชน์ต่อผูอ้่านและท าใหผู้อ้่านอยากทีจ่ะซือ้วรรณกรรมเยาวชนอ่านมาขึน้ 

 3. ด้านแรงจูงใจที่เกดิจากอารมณ์ของวยัรุ่นในการซื้อวรรณกรรมเยาวชน มคี่าเฉลี่ยระดบัแรงจูงใจ           

รายขอ้อยู่ที่มากและมคีวามสมัพนัธ์ต ่าในด้านความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อเดอืน เนื่องจากสิง่ที่จูงใจให้วยั รุ่นอ่าน

วรรณกรรมเยาวชนสว่นใหญ่คอืการไดร้บัความเพลดิเพลนิจากการอ่านและการออกแบบปกทีส่วยงามดงึดดู ดงันัน้

ส านกัพมิพค์วรมกีารออกแบบรปูแบบปก ตวัอกัษร รปูภาพประกอบเนื้อเรื่อง ใหม้คีวามทนัสมยัเหมาะสมกบัวยัรุ่น 

เพื่อดงึดดูความสนใจและสรา้งความเพลดิเพลนิในการอ่านวรรณกรรมเยาวชนใหก้บัวยัรุ่น 

 4. ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภคในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน มคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็แบบรายขอ้อยู่ทีม่าก 

และมคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัต ่า มคีวามสมัพนัธ์กบัจ านวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยต่อเดอืน เนื่องจากคุณภาพของเล่ม

หนงัสอืมคีวามส าคญัมากทัง้ การใชก้ระดาษทีม่คีุณภาพถนอมสายตา ปกหนังสอืมคีวามแขง็แรงไม่หลุดขาดง่าย

และเรื่องของการการรบัประกนัในเรื่องของหน้าหายหรอืพมิพ์ไม่ชดัเจน สามารถเปลี่ยนหนังสอืไดถ้้าพบปญัหา 

โดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ ซึง่ในปจัจุบนัมเีพยีงบางส านกัพมิพท์ีร่บัประกนัในดา้นน้ี และการกระจายวรรณกรรม

ใหผู้บ้รโิภคสามารถหาซือ้ไดง้่ายเพื่อเป็นการประหยดัเวลาและค่าเดนิทางในการไปซือ้ เป็นตน้ เพราะลูกคา้จะมอง

ถงึความคุม้ค่าทีไ่ดร้บัจากการซือ้วรรณกรรม โดยจะมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้วรรณกรรม ซึง่ต่อให้

ส านกัพมิพต์ัง้ราคาวรรณกรรมทีส่งูขึน้กย็งัจะท าใหผู้บ้รโิภคยงัคงซือ้วรรณกรรมอยู่ดงันัน้ส านักพมิพต่์างๆ ควรมี

การพฒันาคุณภาพของเล่มวรรณกรรมใหต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 5. ดา้นความสะดวกในการซือ้วรรณกรรมเยาวชน มคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็แบบรายขอ้อยู่ทีม่าก และมี

ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัต ่า มคีวามสมัพนัธ์กบัความถี่ในการซื้อและจ านวนเล่มในการซื้อ ซึ่งเรื่องของสถานที่

จ าหน่ายอยู่ใกลม้คีวามสะดวกในการหาซือ้ยงัเป็นเรื่องทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญั ดงันัน้ส านักพมิพต่์างๆควรมกีาร

พฒันาการกระจายสนิคา้ใหถ้งึมอืผูบ้รโิภคอย่างรวดเรว็เพราะในปจัจุบนัเทคโนโลยมีคีวามกา้วไกลท าใหช้่องทาง

การจดัจ าหน่ายมากขึน้ทัง้รา้นหนังสอืต่างๆทีม่กีารขยายสาขามากขึน้และทางอนิเตอร ์ทีเ่อือ้อ านวยความสะดวก

ให้กลับผู้บริโภค ซึ่งถ้าส านักพิมพ์มีการด าเนินการที่รวดเร็วก็จะท าให้ผู้บริโภคมีการซื้อซ ้าที่มากขึ้นและซื้อ              

ในจ านวนทีม่าก เนื่องจากมคีวามสะดวกในการซือ้  
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 6. ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคและดา้นการสือ่สารการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้    

ชวีติของวยัรุ่นและการออกแบบรูปเล่มใหด้งึดูดความสนใจมากขึน้และการเลอืกพมิพว์รรณกรรมเยาวชนทีไ่ดร้บั

รางวลัหรอืได้รบัการน าไปสรา้งเป็นภาพยนตร์ ซึง่จะท าใหส้ามารถดงึดูดใหว้ยัรุ่นมกีารซือ้ทีม่ากขึน้ ส่วนในดา้น

การสง่เสรมิการตลาดในปจัจุบนัการท าการตลาดของวรรณกรรมเยาวชนยงัไม่เด่นชดั ดงันัน้ส านักพมิพค์วรมกีาร

ประชาสมัพนัธข์อ้มูลของวรรณกรรมเยาวชน โดยผ่านช่องทางอนิเตอร์เน็ตให้มากขึน้ อาจมกีารสรา้งบลอ็กหรอื

แฟนเพจ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเขา้ไปตดิตามและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัวรรณกรรมนัน้ได ้ซึง่จะเป็นการกระตุ้นให้

ผูบ้รโิภคเกดิแรงจงูใจทีจ่ะซือ้วรรณกรรมเยาวชนมากอ่านมากขึน้  

 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ สุพาด า       

สริกิุตตา ประธานคณะกรรมการควบคุมการสอบ และอาจารย ์อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์คณะกรรมการควบ

คุณการสอบ และอาจารย์ ดร. วรนิทรา ศริสิุทธกิุล ทีไ่ดใ้ห้ค าปรกึษาแนะน า และขอ้คดิเหน็ต่างๆ ในการท าวจิยั 

ตลอดจนการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง ความกรุณาและความเอาใจใส่ทีอ่าจารยม์อบใหเ้สมอมา ซึง่ผูว้จิยัจงึขอกราบ

ขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารยเ์ป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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