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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืนว

นิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื กลุ่มวยัรุ่นทีม่อีายุระหว่าง 11-21 ปี ที่

ซื้อหนังสอืนวนิยายในจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 383 ตวัอย่าง โดยใช้แบบ สอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1.พฤติกรรมการซื้อหนังสือนวนิยายในเรื่องนวนิยายที่ซื้อ มี

ความสมัพนัธ์กบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 2.พฤติกรรมการซื้อหนังสอืนวนิยายในเรื่อง

ประเภทของหนังสอืที่ซื้อ มคีวามสมัพนัธก์บั เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน การออกแบบ และตรา

สนิค้า 3.พฤตกิรรมการซื้อหนังสอืนวนิยายในเรื่องส านักพมิพ์ทีซ่ือ้ และแหล่งที่ซือ้ มคีวามสมัพนัธ์กบั เพศ และ

รายไดต่้อเดอืน 4.พฤตกิรรมการซือ้หนังสอืนวนิยายในเรื่องประเภทของปกหนังสอืทีซ่ือ้ มคีวามสมัพนัธก์บั อายุ 

ระดบัการศกึษา คุณภาพของผลติภณัฑ ์การออกแบบ และตราสนิคา้ 5.พฤตกิรรมการซือ้หนังสอืนวนิยายในเรื่อง

จ านวนหนังสอืทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธก์บั ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และคุณภาพของผลติภณัฑ์ 

6.พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายในเรื่องจ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธก์บั อายุ ระดบัการศกึษา 

รายไดต่้อเดอืน คุณภาพของผลติภณัฑ ์และการออกแบบ 

ค าส าคญั: ผลติภณัฑ,์ พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอื, หนงัสอืนวนิยาย, วยัรุ่น 
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Abstract 

The objective of this research is to study the product related factors affecting buying behavior 

toward Novels of teenagers in Samutsakhon. The samples were 383 teenagers with ages between 11-21 

years old in Samutsakhon who have purchased novels. Questionnaires were used in the data collection. 

Results of the hypotheses testing are as follows:  1. Purchasing behavior in terms of the novel’s 

type has relationship with gender, age, education and average monthly income.  2. Purchasing behavior 

in terms of the novel’s category has relationship with gender, age, education, average monthly income, 

design and brand name.  3. Purchasing behavior in terms of the publishing and distribution channel have 

relationship with gender and average monthly income.  4. Purchasing behavior in terms of the cover has 

relationship with age, education, quality, design and brand name.  5. Purchasing behavior in terms of the 

volume of purchase per time has relationship with education, average monthly income and quality.  6. 

Purchasing behavior in terms of the average spending has relationship with age, education, average 

monthly income, quality and design. 

Keywords: Product, Buying behavior, Novel, Teenagers 

บทน า 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ทรงมพีระราชด ารสัในพธิเีปิดงานสปัดาหห์นงัสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่40 โดยมี

ใจความตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมผู้จดังานและผู้เกีย่วขอ้งทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกนัพยายามสร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคม 

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้พยายามน าสื่อต่าง ๆ มาช่วยในการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมสติปญัญา ซึ่งมี

ประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชวีติ พร้อมกนันี้ยงัสร้างจิตส านึกให้แก่สงัคมไทย นับเป็นความปรารถนาดต่ีอ

เยาวชนและคนทัว่ไป ทัง้นี้สงัคมไทยนัน้ทุกๆ คนมีส่วนเป็นเจ้าของจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกนั

จรรโลงสงัคมของเราทุกคนใหพ้ฒันาไปในทศิทางทีเ่หมาะสมอย่างมัน่คงและถาวร (คมชดัลกึ. 2555: ออนไลน์) [1] 

ซึง่จากงานวจิยัเรื่อง การศกึษาสภาพการณ์การอ่านและดชันีการอ่านของไทย ปี 2552 พบว่า ประชาชนไทยอ่าน

หนงัสอืเฉลีย่ 2-5 เล่ม ต่อปี (พ.ศ. 2552) ขณะทีป่ระชากรประเทศเวยีดนาม เกาหลใีต ้ญี่ปุ่น สงิคโปร ์อ่านหนังสอื

เฉลีย่ระหว่าง 50-60 เล่มต่อปี (วทิยากร เชยีงกลู.  2555: 1; อา้งองิจาก วารสารสมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้ดัจ าหน่าย

หนงัสอืแห่งประเทศไทย.  2554) [2] และจากการส ารวจของส านกังานสถติแิห่งชาต ิพ.ศ. 2554 พบว่า วยัเดก็และ

เยาวชนจะมคีวามสนใจใน หนังสอืนวนิยาย/การ์ตูน/หนังสอือ่านเล่น เป็นอนัดบัรองลงมาเหมอืนกนั (thailocal.  

2555: ออนไลน์) [3] ซึง่นวนิยายของวยัรุ่นในประเทศไทยนัน้ มดี้วยกนัหลากประเภท เช่น นิยายรกั นิยายแนว

สบืสวนสอบสวน นิยายสยองขวญั นิยายวทิยาศาสตร ์นิยายแนวแฟนตาซ ีซึ่งในปจัจุบนัมสี านักพมิพ์ นวนิยาย

เกดิขึน้มากมายท าใหเ้กดิการแขง่ขนัขึน้ โดยทีป่จัจุบนัการตลาดของหนงัสอืประเภทนวนิยายยงัไม่ครอบคลุมมาก

พอ ในการศกึษาวิจยัครัง้น้ีจงึศกึษาปจัจยัที่เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ โดยเจาะจงในด้านคุณภาพของผลติภณัฑ์ การ

ออกแบบ และตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร ซึง่ผลการวจิยันี้จะเป็น

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%CA%D1%BB%B4%D2%CB%EC%CB%B9%D1%A7%CA%D7%CD
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ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ผู้ทีก่ าลงัตดัสนิใจในการลงทุนเปิดรา้นขายหนังสอื และผูว้จิยัในรุ่นต่อๆไป ไปใชเ้ป็น

แนวทางในการแนะน า วางแผนธุรกจิ ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายต่อไป 

ความมุ่งหมายของงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร 

 2. เพื่อศกึษาลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืนวนิยายของวยัรุ่นใน

จงัหวดัสมุทรสาคร 

 3. เพื่อศกึษาปจัจยัทีเ่กี่ยวกบัผลติภณัฑใ์นดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์การออกแบบ และตราสนิคา้ที่มี

ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร 

 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

 1.1 ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน 

 1.2 ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ คุณภาพของผลติภณัฑ ์การออกแบบและตราสนิคา้ 

2. ตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. เพศ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร 

2. อายุ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร 

3. ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร 

4. รายไดต่้อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร 

5. คุณภาพของผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อหนังสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดั

สมุทรสาคร 

6. การออกแบบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร 

7. ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ของ Schiffman; & Kanuk [4] กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค(Consumer 
Behavior) หมายถึงพฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นคว้า (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) 
ประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลติภณัฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความ
ต้องการของเขา ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การตดัสนิใจของแต่ละคนในการใช้ทรพัยากรที่มีอยู่ เช่น เงนิ เวลา และความ
พยายามในการบรโิภคสนิคา้ ซึง่อธบิายโดยใชโ้มเดลอย่างง่ายในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคประกอบดว้ยส่วนที่
ส าคญั 3 ส่วน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 1. ปจัจยัน าเขา้ (Input) เกดิจากปจัจยัภายนอกซึง่เป็นแหล่งขอ้มูลเกีย่วกบั
ผลติภณัฑ ์ซึง่มอีทิธพิลต่อค่านิยม ทศันคต ิและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ ส่วนส าคญัของ
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ปจัจยัน าเขา้ คอืกจิกรรมส่วนประสมทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรม 2. กระบวนการ 
(Process) หรอืกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค (Consumer decision making process) จะเกีย่วขอ้งกบั
วธิกีารหรอืขัน้ตอนในกระบวนการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคซึ่งประกอบด้วย 2.1 การรบัรู้ปญัหาหรอืรบัรูค้วาม
ตอ้งการ 2.2 การคน้หาขอ้มูล 2.3 การประเมนิผลทางเลอืก ซึง่จะต้องพจิารณาถงึปจัจยัส่วนบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย อายุ วงจรชวีติครอบครวั อาชพี สถานภาพทางเศรษฐกจิหรอืรายได ้การศกึษา 
ค่านิยมและรูปแบบการด ารงชวีติ ตลอดจนปจัจยัดา้นจติวทิยา ซึง่หมายถึงปจัจยัภายในประกอบด้วย แรงจูงใจ 
การรบัรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อถือ ทศันคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเองซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้ และ 3. ผลลพัธ์ (Output) ส่วนที่เป็นผลลพัธ์ของโมเดลอย่างง่ายในการตดัสนิซื้อของผูบ้รโิภคจะ
เกีย่วขอ้งกบักจิกรรม 2 ประการ คอื 3.1 การตดัสนิใจซือ้ (Purchase behavior) และ 3.2 พฤตกิรรมภายหลงัการ
ซือ้ (Postpurchase evaluation) โดยนักการตลาดจ าเป็นต้องศกึษาการประเมนิผลภาย หลงัการซือ้ของผูบ้รโิภค 
เพื่อน าไปปรบัปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัการคาดหวงัอนัจะน าไปสู่การเพิ่มความพึงพอใจของ
ผูบ้รโิภคจากการซือ้  

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler [5] กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมได ้ซึง่บรษิทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรอือาจ

หมายถึงความเกี่ยวขอ้งของ 4 ส่วน คอื ผลติภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด ซึ่งส่วน

ประสมทางการตลาดจดัเป็นสิง่เรา้ทีน่กัการตลาดสามารถควบคุม  

ทฤษฎีด้านผลิตภณัฑ์ของ Kotler [5] หมายถึง สิง่ที่น าเสนอต่อตลาดเพื่อความสนใจ ความอยากได ้

การใชห้รอืการบรโิภคทีส่ามารถตอบสนองความต้องการหรอืความจ าเป็น การตดัสนิใจในลกัษณะของผลติภณัฑ์

และบรกิารจะไดร้บัอทิธพิลจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้ 

ทฤษฎีคณุภาพของผลิตภณัฑ์ (Quality) ของ Kotler & Armstrong [6] หมายถงึ ความ สามารถของ

ผลติภณัฑ์ในการท าตามหน้าที่ของตนรวมถงึความทนทาน (durability) โดยรวมของผลติภณัฑ ์ความเชื่อถอืได ้

(reliability) ความแม่นย า (precision) ความสะดวกในการใช้งานและการซ่อมแซม และคุณสมบตัิอื่นๆ 1.ความ

ทนทาน (durability) เป็นการวดัจากอายุการใชง้านของผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัภายใตธ้รรมชาตหิรอืสภาวะเครยีดซึง่

เป็นคุณลกัษณะทีม่มีลูค่าส าหรบัสนิคา้บางประเภท โดยอา้งองิจาก Kotler [7] หรอื การอา้งองิจากระยะเวลาในการ

ใชง้าน โดยอา้งองิจากMarshall & Johnston [8] ความทนทานของหนงัสอื นอกจากจะเกดิจากชนิดของกระดาษที่

ใชพ้มิพแ์ลว้ น ้าหนกัของกระดาษกม็คีวามส าคญั การวดัน ้าหนกัของกระดาษในปจัจุบนัวดักนัเป็นแกรม กระดาษที่

มนี ้าหนักแกรมสงูกว่าย่อมจะมคีวามหนา มากกว่ากระดาษทีม่นี ้าหนักแกรมต ่ากว่า โดยอ้างองิจาก  สารานุกรม

ไทยส าหรบัเยาวชนฯ. [9]  

ทฤษฎีการออกแบบ (Design) ของ Kotler & Armstrong [6] หมายถึง ลกัษณะของผลติภณัฑ ์

รูปแบบทีส่ะดุดตาหรอืน่าตื่นตาตื่นใจในการผลติซึง่อาจดงึดูดความสนใจและสรา้งความงามใหเ้ป็นที่ชื่นชอบ ซึ่ง

การออกแบบถอืเป็นหวัใจของผลติภณัฑ ์การออกแบบเป็นวธิทีีม่ศีกัยภาพในการแยกความแตกต่างและต าแหน่ง

ของผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทั การออกแบบรวมถงึคุณลกัษณะต่างๆที่มผีลกระทบต่อมุมมองของผลติภณัฑ์

และการท างาน ในแง่ของความต้องการของลูกคา้ นักออกแบบจะต้องค านวณหาว่าจะต้องลงทุนเท่าไรในรูปแบบ 

(form) การพฒันาคุณลกัษณะ (feature development) ประสทิธภิาพการท างาน (performance) ความสอดคลอ้ง

(conformance) ความทนทาน (durability) ความเชื่อถอืได้ (reliability) การซ่อมแซม (repairability) และรูปแบบ 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/index.php
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/index.php
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(style) เพื่อค านวณหาราคาขาย ส าหรบับรษิทั ผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบมาอย่างดจีะเป็นหนึ่งในผลติภณัฑท์ีง่่ายต่อ

การผลติและจ าหน่าย ส าหรบัลกูคา้ ผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบมาอย่างดจีะเป็นหนึ่งในผลติภณัฑท์ีดู่น่าเพลิดเพลนิและ

ง่ายต่อการเปิด (open) ตดิตัง้ (install) ใช้ (use) ซ่อมแซม (repair) และการก าจดั (dispose of) โดยอา้งองิจาก 

Kotler [7] 

ทฤษฎีตราสินค้า (Brand name) ของ Etzel, Walker & Stanton [10] หมายถงึ ค า (Word) ตวัอกัษร 

(Letter) หรอืตวัเลข (Number) ทีส่ามารถอ่านออกเสยีงได ้และเครื่องหมายตราผลติภณัฑ ์(Brand Mark) หมายถงึ 

ส่วนหนึ่งของตราผลติภณัฑท์ีป่รากฏในรูปของสญัลกัษณ์ แบบ ส ีหรอืตวัอกัษรที่สามารถรบัรูแ้ต่ไม่สามารถออก

เสยีงได้ โดยในการเลือกตราสนิค้าสามารถท าให้เกดิความยุ่งยากและท าลายกจิการได้ โดยมคี าแนะน าทัว่ไป

ดงัต่อไปนี้ โดยอา้งองิจาก Enis [11] 

  1.5.1 ยีห่อ้ควรน าเสนอประโยชน์ของผลติภณัฑห์รอืคุณภาพ  

  1.5.2 ยีห่อ้ควรง่ายต่อการสะกด จ า และออกเสยีง 

  1.5.3 ยีห่อ้ควรโดดเด่นหรอืเป็นทีรู่จ้กั 

  1.5.4 ชื่อควรไม่มคีวามหมายในเชงิลบ 

  1.5.5 ชื่อควรไม่มขีอ้จ ากดัทางกฎหมาย 

ทฤษฎีประชากรศาสตรข์อง Hawkins; & Mothersbaugh [12] กล่าวว่า ประชากร ศาสตรใ์ชอ้ธบิาย
ประชากรในแง่ของขนาด การกระจายตวัและโครงสร้าง ประชากรศาสตร์มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการบรโิภคทัง้
ทางตรงและมผีลต่อคุณลกัษณะอื่นๆ ของผู้บรโิภค เช่น ลกัษณะส่วนตวั และรูปแบบการตดัสนิใจ ดงันี้ 1. อายุ 
(Age) จะมีวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมและบรรทัดฐานทางทัศนคติ  นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์และรปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภค 2. การศกึษา (Education) เป็นสว่นหนึ่งทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้
สินค้า โดยพิจารณาบางส่วนจากก าไรและอาชีพ นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อความคิด การตัดสินใจ และ
ความสมัพนัธ์อื่นๆ 3. รายได ้(Income) ซึง่ระดบัของรายไดใ้นครวัเรอืนรวมกบัความมัง่คัง่สะสม (accumulated 
wealth) จะเป็นตวัก าหนดอ านาจในการซือ้ 

วิธีด าเนินการวิจยั  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้  คอื  กลุ่มวยัรุ่นทีม่อีายุระหว่าง 11-21 ปี [13] ทีซ่ื้อ

หนังสอืนวนิยายในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยใชก้ารค านวณหาขนาดตวัอย่าง โดยใชส้ตูรไม่ทราบจ านวนประชากร 

[14] โดยก าหนดสดัสว่นของประชากรทัง้หมดเท่ากบั 60% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมใหค้ลาดเคลื่อนไม่

เกนิ 5% ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 370 คน ส ารองไว ้10% จากจ านวนทีเ่กบ็ เท่ากบั 37 คน ดงันัน้ในการหากลุ่ม

ตวัอย่าง ส าหรบังาน วจิยัครัง้นี้ขนาดกลุ่มตวัอย่างมจี านวน 407 คน ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชก้ารเลอืก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลอืกเฉพาะผูอ้่านทีม่อีายุอยู่ในช่วง 11-21 ปี โดยเกบ็ขอ้มูลจาก

รา้นหนงัสอืนายอนิทร ์และรา้นซเีอด็ โรงเรยีนสมุทรสาครบรูณะ โรงเรยีนสมุทรสาครวทิยาลยั โรงเรยีนเอกชยั และ

โรงเรยีนอนุบาลสมุทรสาคร ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างไดด้งันี้ โรงเรยีนอนุบาลสมุทรสาคร จ านวน 67 ตวัอย่าง ส่วนรา้นหนังสอืนายอนิทร ์รา้นซเีอด็ โรงเรยีน

สมุทรสาครบรูณะ  โรงเรยีนสมุทรสาครวทิยาลยั  และโรงเรยีนอนุบาลสมุทรสาคร จ านวน 68 ตวัอย่าง และใชก้าร
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เลอืกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในแต่ละแห่ง โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอกค าตอบ

เอง (Self-administered questionnaires) จนครบจ านวนตวัอย่าง 407 คน 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อศกึษาถึงปจัจยัด้านผลติภณัฑท์ี่มี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และวดัค่า

ความเชื่อมัน่ดว้ยค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของคอนบรคั (Cronbachs’ alpha Coefficiency) [15] มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลกัษณะค าถาม

ปลายปิด จ านวน 4 ขอ้ 

สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑข์องหนงัสอืนวนิยาย เป็นลกัษณะค าถามปลาย

ปิด มจี านวน 12 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.727 ดา้นการออกแบบ มคี่า

ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.770 และดา้นตราสนิคา้ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.854 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร  ซึง่มี

จ านวนค าถามทัง้หมด 7 ขอ้ 

ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 407 คน โดยขอความร่วมมอืจากวยัรุ่นทีอ่่านหนงัสอืนวนิยายใน

จงัหวดัสมุทรสาคร ซึง่สามารถเกบ็ขอ้มลูไดจ้ านวน 383 คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.10  

การวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัไดด้ าเนินการท าการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ส าเรจ็รูป สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วาม

แตกต่างโดยใชค้่าสถติ ิT-test การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance) และการ

วเิคราะหไ์ค-สแควร ์

เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ในระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชัน้ 

(Interval Scale) ใหเ้ลอืกตอบตามระดบัลกัษณะหนังสอืนวนิยาย 5 ระดบั ตามเกณฑม์าตรวดัของลเิคริต์ (Likert 

Scale) คะแนนทีก่ าหนดจะถูกค านวณออกมาในรปูแบบค่าเฉลีย่อนัตรภาคชัน้ 

ผลการวิจยั  

1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 19-21ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดไ้ม่เกนิ 

2,500 บาท  

2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่าหนังสอืนวนิยายวยัรุ่นโดยทัว่ไป มลีกัษณะของผลติภณัฑ์ดา้น

คุณภาพของผลติภณัฑ ์การออกแบบและตราสนิคา้ของหนงัสอืนวนิยาย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

3. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซือ้นวนิยายไทย ประเภทนวนิยายรกั จากส านกัพมิพแ์จ่มใส โดยซือ้จาก

รา้นหนังสอืในศูนย์การค้าต่างๆ เป็นหนังสอืปกอ่อน โดยจ านวนหนังสอืที่ซื้อมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.86 เล่มต่อครัง้ 

เป็นจ านวนเงนิทีซ่ือ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 584.98 บาทต่อครัง้ 

4. พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายในเรื่องนวนิยายทีซ่ือ้ มคีวามสมัพนัธก์บั เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

และรายไดต่้อเดอืน 

 5. พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายในเรื่องประเภทของหนงัสอืทีซ่ือ้ มคีวามสมัพนัธก์บั เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา รายไดต่้อเดอืน การออกแบบ และตราสนิคา้ 
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 6. พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายในเรื่องส านกัพมิพท์ีซ่ือ้ และแหล่งทีซ่ือ้ มคีวามสมัพนัธก์บั เพศ และ

รายไดต่้อเดอืน 

 7. พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายในเรื่องประเภทของปกหนังสอืทีซ่ือ้ มคีวามสมัพนัธก์บั อายุ ระดบั

การศกึษา คุณภาพของผลติภณัฑ ์การออกแบบ และตราสนิคา้ 

 8. พฤตกิรรมการซือ้หนังสอืนวนิยายในเรื่องจ านวนหนังสอืทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ มคีวาม สมัพนัธก์บั ระดบั

การศกึษา รายไดต่้อเดอืน และคุณภาพของผลติภณัฑ ์

 9. พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายในเรื่องจ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธก์บั อายุ ระดบั

การศกึษา รายไดต่้อเดอืน คุณภาพของผลติภณัฑ ์และการออกแบบ 

การอภิปรายผล 

 จากการวจิยัในเรื่อง ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์ทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซือ้หนังสอืนวนิยายของวยัรุ่นใน

จงัหวดัสมุทรสาคร สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. เพศกบัพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร จากผลการวจิยั พบว่า เพศ

มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหนังสือนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวัดสมุทรสาคร ในเรื่อง นวนิยายที่ซื้อ 

ประเภทของหนังสอื ทีซ่ือ้ส านักพมิพท์ีซ่ือ้ และแหล่งทีซ่ือ้ กล่าวไดว้่า เพศมพีฤตกิรรมในการซือ้ ประเภทของนว

นิยาย ส านักพมิพ์ แหล่งที่ซื้อแตกต่างกนั ซึง่เพศชายมกัเลอืกอ่านนวนิยายแปล ประเภทแฟนตาซ ีส านักพมิพ์

สยามอินเตอร์บุ๊ค และซื้อหนังสอืตามร้านหนังสอืในศูนย์การค้าต่างๆ แต่เพศหญิงมกัเลือกอ่านนวนิยายไทย 

ประเภทนวนิยายรัก ส านักพิมพ์แจ่มใส และซื้อหนังสือตามร้านหนังสือในศูนย์การค้าต่างๆ สอดคล้องกับ

แนวความคดิของ ฮอรล์อ็ค (สชุา จนัทรเ์อม. 2542: 45; อา้งองิจาก Horlock. n.a.) กล่าวว่า ความสนใจในการอ่าน

หนังสอื วยัรุ่นชายจะสนใจอ่านหนังสอืประเภทวทิยาศาสตร์และการประดษิฐเ์ครื่องมอืใหม่ๆ ส่วนวยัรุ่นหญิงจะ

ชอบหนังสอืประเภทเพ้อฝนัและเรื่องเกี่ยวกบัความรกั และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ มารษิา อู่ทอง (2546: 

บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคทีต่ลาดนดัจตุจกัร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี

เพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืแตกต่างกนั  

 2. อายุกบัพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร จากผลการวจิยั พบว่า อายุ

มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อหนังสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร  ในเรื่อง นวนิยายที่ซื้อ 

ประเภทของหนังสือที่ซื้อ ประเภทของปกหนังสือที่ซื้อ และจ านวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยต่อครัง้ กล่าวได้ว่า อายุมี

พฤตกิรรมการซือ้ ประเภทของนวนิยาย ประเภทของปกหนงัสอื และจ านวนเงนิทีซ่ือ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ มารษิา อู่ทอง (2546: บทคดัย่อ) พบว่า ผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้หนังสอื

แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุษบง ดุรงคเวโรจน์ (2553: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัดา้น

คุณประโยชน์ของหนังสอืและรูปแบบการด าเนินชวีติที่มผีลต่อพฤตกิรรมการอ่านหนังสอืของบุคคลวยัท างานใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการอ่านหนังสอืดา้นประเภท ด้านเนื้อ

เรื่อง ดา้นแหล่งทีม่าของหนังสอื ดา้นราคาหนังสอืทีเ่หมาะสม ดา้นจ านวนครัง้ทีอ่่านหนังสอืเฉลีย่ต่อสปัดาห ์และ

ดา้นระยะเวลาทีอ่่านหนงัสอืเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั 
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3. ระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร จากผลการวจิยั 
พบว่า ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร ในเรื่อง 
นวนิยายทีซ่ือ้ ประเภทของหนงัสอืทีซ่ือ้ ประเภทของปกหนงัสอืทีซ่ือ้ จ านวนหนังสอืทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ และจ านวน
เงินที่ซื้อเฉลี่ยต่อครัง้ กล่าวได้ว่า ระดบัการศึกษามีพฤติกรรมการซื้อ ประเภทของนวนิยาย ประเภทของปก
หนังสอื จ านวนหนังสอืทีซ่ือ้ และจ านวนเงนิที่ซือ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคดิของ ฮาวกนิสแ์ละมา
เธอรบ์าฟ (Hawkins; & Mothersbaugh. 2010: 116-124 อา้งองิจาก M. Mittila; et al.  2003: 514-528) กล่าวว่า 
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาริษา อู่ทอง (2546:  
บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อหนังสือแตกต่างกัน และยัง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุษบง ดุรงคเวโรจน์ (2553: บทคดัย่อ) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมี
พฤตกิรรมการอ่านหนงัสอืดา้นเนื้อเรื่อง ดา้นราคาทีเ่หมาะสม ดา้นจ านวนครัง้ทีอ่่านหนังสอืเฉลีย่ต่อสปัดาห ์ดา้น
ระยะเวลาทีอ่่านหนงัสอืเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั 

4. รายไดต่้อเดอืนกบัพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจังหวดัสมุทรสาคร จากผลการวจิยั 

พบว่า รายไดต่้อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร ในเรื่อง 

นวนิยายที่ซือ้ ประเภทของหนังสอืที่ซือ้ ส านักพมิพท์ี่ซือ้ ประเภทของปกหนังสอืทีซ่ื้อ จ านวนหนังสอืทีซ่ื้อเฉลี่ย  

ต่อครัง้ และจ านวนเงนิที่ซื้อเฉลี่ยต่อครัง้ กล่าวได้ว่า รายได้ต่อเดอืนมพีฤติกรรมการซื้อ ประเภทของนวนิยาย 

ส านักพมิพ์ ประเภทของปกหนังสอื จ านวนหนังสอืที่ซื้อ และจ านวนเงนิที่ซื้อแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัของ         

มารษิา อู่ทอง (2546: บทคดัย่อ) พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อหนังสอื

แตกต่างกนั  และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุษบง ดุรงคเวโรจน์ (2553: บทคดัย่อ) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการอ่านหนงัสอืดา้นประเภท ดา้นเนื้อเรื่องแตกต่างกนั 

5. ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑก์บัพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้น

คุณภาพของผลติภณัฑ์กบัพฤติกรรมการซื้อหนังสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร  จากผลการวจิยั 

พบว่า คุณภาพของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร 

ในเรื่อง ประเภทของปกหนงัสอืทีซ่ือ้ จ านวนหนงัสอืทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ และจ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ กล่าวไดว้่า 

คุณภาพของผลติภณัฑม์พีฤตกิรรมการซือ้ ประเภทปกหนังสอื จ านวนหนังสอืทีซ่ือ้ และจ านวนเงนิทีซ่ือ้แตกต่าง

กนั ซึง่วยัรุ่นทีเ่หน็ว่าคุณภาพของผลติภณัฑ์อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนใหญ่มกัจะซือ้หนังสอืปกอ่อน ส่วนวยัรุ่นที่

เหน็ว่าคุณภาพของผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัมาก ส่วนใหญ่มกัจะซือ้หนังสอืปกอ่อน และวยัรุ่นทีเ่หน็ว่าคุณภาพของ

ผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ-ปานกลาง สว่นใหญ่มกัจะซือ้หนงัสอืปกแขง็ 

ดา้นการออกแบบกบัพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร จากผลการวจิยั 

พบว่า ดา้นการออกแบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร  ใน

เรื่อง ประเภทของหนงัสอืทีซ่ือ้ ประเภทของปกหนงัสอืทีซ่ือ้ และจ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้  

ดา้นตราสนิค้ากบัพฤติกรรมการซื้อหนังสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร จากผลการวจิยั 

พบว่า ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้หนังสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดัสมุทรสาคร  ในเรื่อง 

ประเภทของหนงัสอืทีซ่ือ้ และประเภทของปกหนงัสอืทีซ่ือ้ 
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ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ มาริษา อู่ทอง (2546: บทคดัย่อ) พบว่า ปจัจยัด้านทศันคติเกี่ยวกบั

สว่นผสมทางการตลาด ในดา้นสนิคา้ ดา้นราคา ดา้นท าเลทีต่ัง้ และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้หนังสอืของผูบ้รโิภค แลว้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นัฐพล ญาณพาณิชย ์ (2553: บทคดัย่อ) 

ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืครสิเตียนของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปจัจยัสว่นประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืครสิเตยีนดา้นจ านวนครัง้ที่

ซื้อต่อปี และด้านจ านวนหนังสอืที่ซื้อต่อครัง้ และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ กฤษฎา ตนัจารุเวชกุล (2546: 

บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศกึษาพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคที่ร้านหนังสอืเซเว่นทูเดย์ (7-Today) 

พบว่า ทศันคติทางด้านสนิค้า มีความสมัพนัธ์กบัจ านวนเงินที่ใช้โดยเฉลี่ยแต่ละครัง้ที่ซื้อสนิค้าที่ร้านหนังสือ        

เซเว่นทเูดย ์(7-Today) 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากผลการวจิยัปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยายของวยัรุ่นในจงัหวดั

สมุทรสาคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

 1. จากการศกึษา พบว่า เพศมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืนวนิยาย ในเรื่องนวนิยายที่ซื้อ 

ประเภทของหนงัสอืนวนิยาย ส านกัพมิพท์ีซ่ือ้ และแหล่งทีซ่ือ้ ซึง่สามารถน าผลการวจิยัมาใชใ้นการสัง่ซือ้ การจดั

กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการจัดเรียงหนังสือนวนิยายบนชัน้ว าง ให้ตรงตามความต้องการของวัยรุ่น                    

ทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศหญงิชอบอ่านนวนิยายไทย ประเภทนวนิยายรกั ส านักพมิพแ์จ่มใส และซือ้หนังสอืตาม

รา้นหนงัสอืในศนูยก์ารคา้ต่างๆ แต่เพศชายอ่านนวนิยายแปล ประเภทแฟนตาซ ีส านกัพมิพส์ยามอนิเตอรบ์ุ๊ค และ

ซือ้หนงัสอืตามรา้นหนงัสอืในศูนยก์ารคา้ต่างๆ หรอืแผงหนงัสอืใกลบ้า้น นอกจากน้ียงัไปใชใ้นการกจิกรรมส่งเสรมิ

การขาย โดยการจดักจิกรรมลดราคาหนงัสอืเป็นครัง้คราวเพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการซือ้ส าหรบัประเภทของหนังสอืนว

นิยายทีม่คีนซือ้น้อย 

 2. จากการศกึษา พบว่า อายุมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสอืนวนิยาย ในเรื่องนวนิยายที่ซื้อ 

ประเภทของหนังสอืนวนิยาย ประเภทของปกหนังสอืทีซ่ื้อ และจ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ ผูป้ระกอบการควรมี

การประชาสมัพนัธห์นงัสอืออกใหม่ มปีรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นนวนิยายไทยเป็นหลกัเพื่อกระตุ้น

ใหว้ยัรุ่นเกดิความสนใจ โดยหนงัสอืนวนิยายทีน่ ามาขายควรเป็นหนังสอืปกอ่อน และจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย

อย่างต่อเนื่อง เช่น การลดราคา แจกคูปองหรอืสะสมเพื่อแลกของพรเีมี่ยม ส าหรบักลุ่มที่มอีายุ 11-14 ปี ซึ่งมี

จ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้น้อยทีส่ดุ และเพื่อเป็นการกระตุน้ใหม้กีารซือ้หนงัสอืนวนิยายมากขึน้ 

 3. จากการศกึษา พบว่า ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยาย ในเรื่อง นวนิยาย

ทีซ่ือ้ ประเภทของหนังสอืนวนิยาย ประเภทของปกหนังสอืทีซ่ือ้ จ านวนหนังสอืทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ และจ านวนเงนิ          

ทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ ผลการวจิยัมาใชใ้นการสัง่ซือ้ การจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย และการจดัเรยีงหนังสอืนวนิยาย

บนชัน้วาง เป็นการช่วยจงูใจ เชญิชวน และกระตุน้ใหม้กีารซือ้หนงัสอืนวนิยายมากขึน้  

4. จากการศกึษา พบว่า รายไดต่้อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยาย ในเรื่อง นวนิยาย

ทีซ่ือ้ ประเภทของหนงัสอืนวนิยาย ส านกัพมิพท์ีซ่ือ้ ประเภทของปกหนังสอืทีซ่ือ้ จ านวนหนังสอืทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ 

และจ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ ผูป้ระกอบการควรมกีารประชาสมัพนัธห์นังสอืออกใหม่ มปีรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่
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ตลอดเวลา โดยเน้นนวนิยายไทยเป็นหลกัเพื่อกระตุน้ใหว้ยัรุ่นเกดิความสนใจ โดยหนงัสอืนวนิยายทีน่ ามาขายควร

เป็นหนงัสอืปกอ่อน และจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดราคา แจกคูปองหรอืสะสมเพื่อแลก

ของพรเีมีย่ม เนื่องจากรายไดส้่วนใหญ่ของวยัรุ่นมาจาก พ่อ แม่ และผูป้กครอง ซึง่เป็นตวัก าหนดค่าใชจ้่ายของ

วยัรุ่น และส านกัพมิพค์วรก าหนดราคาหนงัสอืนวนิยายต่อเล่มไม่สงูเกนิไป เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า วยัรุ่นส่วน

ใหญ่มรีายไดไ้ม่เกนิ 2,500 บาท ซื้อประมาณ 3 เล่ม เป็นจ านวนเงนิ 585 บาท ดงันัน้ควรตัง้ราคาไม่เกนิเล่มละ 

200 บาท 

 5. จากการศึกษาปจัจยัที่เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพของผลติภัณฑ์ พบว่า ด้านคุณภาพของ

ผลติภณัฑ ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้หนังสอืนวนิยาย ในเรื่อง ประเภทของปกหนังสอืทีซ่ือ้ จ านวนหนังสอืที่

ซือ้เฉลีย่ต่อครัง้ และจ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั โดยผูป้ระกอบการรวมถงึผูผ้ลติควรใหค้วามส าคญั

กบัตวัหนังสอืมคีวามชดัเจน ตวัสะกดของค าถูกต้อง และการเขา้เล่มมคีวามทนทานมากขึน้ โดยผูผ้ลติควรมกีาร

สุ่มตรวจคุณภาพของผลติภณัฑก์่อนทุกครัง้ในการผลติแต่ละครัง้ รวมถงึควรมกีารรบัคนืหนังสอืทีช่ ารุด (จ านวน

หน้าของหนงัสอืไม่ครบ ตวัหนงัสอืไม่ชดัเจน เขา้เล่มกลบัหวั) หรอืเกดิขอ้ผดิพลาดระหว่างกระบวนการฟรโีดยไม่

เสยี ค่าใชจ้่าย เพื่อรกัษาฐานลกูคา้และเพิม่ความเชื่อมัน่ ความไวว้างใจใหก้บักลุ่มลกูคา้  

6. จากการศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ ์ดา้นการออกแบบ พบว่า ด้านการออกแบบ มอีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้หนงัสอืนวนิยาย ในเรื่อง ประเภทของหนังสอืนวนิยาย ประเภทของปกหนังสอืทีซ่ือ้ และจ านวน

เงินที่ซื้อเฉลี่ยต่อครัง้แตกต่างกนั โดยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตควรให้ความส าคญักบัหน้าปก สสีนั รูปภาพ

ประกอบและค าโปรยที่ปกหลังมากขึ้น เพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มวัยรุ่ น โดยกลุ่มวัยรุ่นจะให้

ความส าคญักบัหน้าปกหนงัสอืนวนิยายมากทีส่ดุ นอกจากน้ีการออกแบบหนังสอืนวนิยายใหต้รงตามประเภทของ

หนงัสอืยงัเป็นตวักระตุน้ท าใหอ้ยากทีจ่ะซือ้หนงัสอืนวนิยายเล่มนัน้ๆ มากขึน้ 

7. จากการศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ พบว่า ดา้นตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การซือ้หนังสอืนวนิยาย ในเรื่อง ประเภทของหนังสอืนวนิยาย และประเภทของปกหนังสอืทีซ่ือ้แตกต่างกนั โดย

ผูป้ระกอบการหรอืผูผ้ลติควรใหค้วามส าคญักบัการตัง้ชื่อและเครื่องหมายแสดงส านักพมิพ ์โดยชื่อส านักพมิพเ์ป็น

ทีรู่จ้กั ชื่อส านกัพมิพง์่ายต่อการสะกด จดจ า ออกเสยีง และเครื่องหมายแสดงส านักพมิพ ์(โลโก)้ เป็นทีรู่จ้กั วยัรุ่น

เพศหญงิสว่นใหญ่จะซือ้นวนิยายรกั จากส านกัพมิพแ์จ่มใส ส่วนเพศชายจะซือ้นวนิยายแฟนตาซี จากส านักพมิพ์

สยามอนิเตอรบ์ุ๊ค ซึง่ตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัจะเป็นตวับอกจุดเด่นของส านกัพมิพน์ัน้ๆ ดงันัน้ทางผูป้ระกอบการหรอื

ผูผ้ลติควรมกีารโฆษณา หรอืจดักจิกรรม เช่น จดัท าพอ็คเกต็บุ๊คขนาดย่อแจกใหน้ักอ่านฟร ีกจิกรรมนักเขยีนมา

พบกบันกัอ่าน เพื่อใหส้ านกัพมิพเ์ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษากบักลุ่มวยัรุ่นในจงัหวดัอื่นๆ โดยอาจแบ่งเป็นภาคหรือเขตที่ประชากรมีความ

คลา้ยคลงึกนั เพื่อน าผลวจิยัทีไ่ด้มาเปรยีบเทยีบและน าไปก าหนดกลยุทธท์ี่เหมาะสมในแต่ละจงัหวดั แต่ละภาค

หรอืเขตนัน้ๆ ได ้
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2. ควรท าการศกึษา เกีย่วกบัปจัจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิ

การตลาด ในแต่ละด้านใหเ้จาะลกึมากขึน้ เพื่อน าผลที่ไดไ้ปปรบัใช้ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภคไดม้าก

ทีส่ดุ 

 3. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ในหนังสือประเภทอื่นๆ เช่น หนังสือการ์ตูน 

หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร เป็นต้น เพื่อน าผลมาเปรยีบเทยีบและน ามาปรบัใชใ้หต้รงตามความต้องการของผูบ้รโิภค

กลุ่มอื่นๆ มากขึน้ 

 4. ควรท าการศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑใ์นกลุ่มอายุอื่นๆ เช่น วยัเดก็ วยัท างานเป็นต้น เพื่อน า

ผลมาเปรยีบเทยีบและน ามาปรบัใชใ้หต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ มากขึ้น 
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