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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อนิตยสารวัยรุน กรณีศึกษานิตยสาร I LIKE ของผูบริโภค                        

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Study of Teens’ Decision Making factor of I LIKE Magazine 
นางสาววสุธิดา  ภูดิศบุญญินท 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

บทคัดยอ 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสวนใหญจะมีอายุต่ํากวาถึง 15 ป และสวน

ใหญมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปท่ี4-6 ปวช. หรือเทียบเทา มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท 

ในสวนของพฤติกรรมการซ้ือนิตยสาร I LIKE ของกลุมตัวอยาง สวนใหญซ้ือนิตยสารบอย อยางนอยเดือนละ 1 เลม 

เม่ือจําแนกตามเพศ พบวาท้ังเพศชายและเพศหญิงสวนใหญ จะมีความถ่ีในการซ้ือนิตยสารบอยอยางนอยเดือนละ 1 เลม เม่ือจําแนกตาม

อายุ พบวากลุมตัวอยาง อายุต่ํากวาถึง 15 ป, อายุต่ํากวา, อายุ16-18 ป, และอายุ19 ปข้ึนไป สวนใหญซ้ือบอยอยางนอยเดือนละ 1 เลม 

เม่ือจําแนกตามการศึกษา พบวาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3, ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6, ระดับปวช. หรือเทียบเทา, ระดับอนุปริญญา, 

ปวส. หรือเทียบเทา สวนใหญซ้ือนิตยสารบอยอยางนอยเดือนละ 1 เลม สวนระดับปริญญาตรี ซ้ือนิตยสารประจําทุกเลมแตไมไดเปน 

เทากันกับซ้ือนิตยสารบอยอยางนอยเดือนละ 1 เลม เม่ือจําแนกตามรายได พบวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดสวนตัวตอเดือนต่ํากวา 3,000 

บาท, ระหวาง 3,001- 5,000 บาท, ระหวาง 5,001 - 7,000 บาท, ระหวาง 7,001 - 9,000 บาท และรายได 9,001 บาทข้ึนไป สวนใหญซ้ือ

นิตยสารบอยอยางนอยเดือนละ 1 เลม จากผลท่ีสรุปมาขางตนนั้น แสดงใหเห็นวาความถ่ีในการซ้ือนิตยสาร I LIKE ของกลุมตัวอยางจะมี

ซ้ือนิตยสารบอย อยางนอยเดือนละ 1 เลม มากท่ีสุด  

ดานสถานท่ีซ้ือนิตยสาร I LIKE กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE จากแผงหนังสือท่ัวไป เม่ือจําแนกตามเพศ 

พบวากลุมตัวอยางท่ีเปนเพศชายท่ีซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามแผงหนังสือท่ัวไป สวนกลุมตัวอยางท่ีเปนเพศหญิง สวนใหญท่ีซ้ือนิตยสาร I 

LIKE ตามรานสะดวกซ้ือ เม่ือจําแนกตามอายุ พบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุต่ํากวา ถึง 15 ป สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ท่ีรานสะดวกซ้ือ 

กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 16-18 ป และอายุ 19 ปข้ึนไป สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามแผงหนังสือท่ัวไป เม่ือจําแนกตามการศึกษา 

พบวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 1-3 สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามรานสะดวกซ้ือ, ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6, 

ปวช. หรือเทียบเทา และระดับอนุปริญญา, ระดับ ปวส. หรือเทียบเทา สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามแผงหนังสือท่ัวไป สวนระดับ

ปริญญาตรี สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามรานสะดวกซ้ือ เม่ือจําแนกตามรายได พบวากลุมตัวอยางท่ีมีรายได ต่ํากวา 3,000 บาทสวน

ใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามแผงหนังสือท่ัวไป, รายไดระหวาง 3,001- 5,000 บาท สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามรานสะดวก กลุมตัวอยาง

ท่ีมีรายไดระหวาง 5,001 - 7,000 บาท สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามแผงหนังสือท่ัวไป กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดระหวาง 7,001 - 9,000 

บาท และรายได 9,001 บาทข้ึนไป สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามรานสะดวกซ้ือ จากผลท่ีสรุปมาขางตนนั้น แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE จากแผงหนังสือท่ัวไป  

ในสวนปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือนิตยสาร I LIKE ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ โดยประเด็นยอยของปจจัย

ดานราคาท่ีมีคามากสูงสุด 3 อันดับแรกคือ มีบทความเนื้อหาหลากหลาย การดีไซนหนาปก สีและขนาดของตัวอักษร ตามลําดับ 

ปจจัยดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ โดยประเด็นยอยของปจจัยดานราคาท่ีมีคามากสูงสุด 3 
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อันดับแรกคือ ราคานิตยสารเหมาะสมกับแบรนดของนิตยสาร ราคานิตยสารสื่อถึงภาพลักษณของนิตยสาร ราคาคุมคากับ

เงินท่ีจายเม่ือเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ ตามลําดับ ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความสําคัญ โดยประเด็นยอยของปจจัยสถานท่ีจัดจําหนายท่ีมีคามากสูงสุด 3 อันดับแรกคือ หาซ้ืองายตามรานหนังสือใน

หางสรรพสินคาเชน รานนายอินทร หาซ้ืองายตามแผงหนังสือท่ัวไป หาซ้ืองายตามรานสะดวกซ้ือ ผานอินเตอรเน็ต 

ตามลําดับ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ โดยประเด็นยอยของปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคามากสูงสุด 3 อันดับแรกคือ เปดโอกาสใหสงบทความกับเรื่องสั้นเพ่ือคัดเลือกลงนิตยสารอยู

ในระดับมาก มีสวนรวมในการชวยเหลือตอบแทนสังคมเชนบริจาคหนังสือใหตามโรงเรียนในตางจังหวัดอยูในระดับมาก ซ่ึง

เทากันกับ การบอกเลาปากตอปาก (word of mouth) เพ่ือนหรือคนรูจักแนะนํา ตามลําดับ 

จากผลท่ีสรุปมาขางตนนั้น ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ปจจัยดานสถานท่ีจัด

จําหนายอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย3.90) ปจจัยดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย3.88) ปจจัยดานราคาอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย3.69) และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย3.63) ตามลําดับ 

คําสําคัญ ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ ผูอานนิตยสาร I LIKE และนิตยสาร I LIKE 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมในปจจุบันไมสามารถท่ีจะปฏิเสธไดเลยวา “นิตยสาร” เปนอีกปจจัยหนึ่งในสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการ

ดําเนินชีวิตประจําวันไมมากก็นอยเลยทีเดียว  

นิตยสาร I LIKE เปนนิตยสารในเครือ บริษัทศรีสยามการพิมพ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีกอตั้งมาเปนระยะเวลาท่ี

ยาวนาน ถือกําเนิดข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2497 โดยเริ่มจากจําหนายหนังสือมือสอง และเปดสํานักพิมพเล็ก ๆ ผลิตจําหนายหนังสือ

การตูน จากนั้นไดมีการขยายกิจการเปดเปนโรงพิมพ จัดพิมพหนังสือการตูนฉบับตาง ๆ ออกจําหนายเองครบวงจร โดย

นิตยสาร I LIKE ไดกอกําเนิดข้ึนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 เปนนิตยสารรายปกษ รูปแบบนิตยสารมีท้ังเนื้อหาสาระและ

ความบันเทิงสําหรับหนุมสาววัยรุนระดับมัธยมตนถึงมหาวิทยาลัย โดยผลสํารวจจากศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพ

โพลล) ท่ีทําการสํารวจทัศนคติและคานิยมตางๆ ของวัยรุนท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ปพ.ศ. 2552 โดยนิตยสารท่ีวัยรุนอายุ

มากกวา 12 ปแตไมเกิน 18 ป นิยมอานมากท่ีสุดคือ นิตยสาร I LIKE  

ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือนิตยสารวัยรุน กรณีศึกษานิตยสาร I LIKE ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนประโยชนสําหรับการปรับปรุงและพัฒนานิตยสารใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุมผูบริโภคนิตยสาร I LIKE ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือนิตยสาร I LIKE ของกลุมผูบริโภคนิตยสาร I LIKE ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือนิตยสาร I LIKE ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกลุมผูบริโภคนิตยสาร I LIKE ในเขตกรุงเทพมหานคร กับ พฤติกรรมการซ้ือ

นิตยสาร I LIKE 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E/�
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5. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกลุมผูบริโภคนิตยสาร I LIKE ในเขตกรุงเทพมหานครกับปจจัยท่ีมี

ผลตอการเลือกซ้ือนิตยสาร I LIKE 

วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ใชการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปน

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว Cross-sectional Study ทําการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน

มีนาคม - เมษายน 2556 ในการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือนิตยสารวัยรุน กรณีศึกษานิตยสาร I LIKE ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สําหรับกลุมตัวอยางในครั้งนี้คือ วัยรุนระดับมัธยม

ตนถึงมหาวิทยาลัยท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร อายุมากกวา 12 ปแตไมเกิน 20 ป และซ้ือนิตยสาร I LIKE มากกวา 4 เลมข้ึนไปใน 6 

เดือนท่ีผานมา จํานวน 205 คน ใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความถ่ี (Frequency) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพ่ือพรรณนาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได พฤติกรรมการซ้ือนิตยสาร I LIKE 

และปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือนิตยสาร I LIKE ของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย 

และวิธีการเปรียบเทียบคารอยละ (percentage difference) จากตารางไขว (Crosstabs) กับ การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย Compare Means 

เพ่ีอเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกลุมตัวอยาง ในเขตกรุงเทพมหานคร กับ พฤติกรรมการซ้ือนิตยสาร I LIKE และเปรียบเทียบลักษณะ

ทางประชากรกลุมตัวอยาง กับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการศึกษาเรื่องเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือนิตยสารวัยรุน กรณีศึกษานิตยสาร I LIKE ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลการวิจัย และนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรของกลุมผูบริโภคนิตยสาร I LIKE ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของกลุมผูบริโภคนิตยสาร I LIKE ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา จาก

กลุมตัวอยางท้ังหมด 205 คน กลุมตัวอยางท่ีเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือมีจํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 88.3 ในขณะท่ีเพศ

ชายจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 11.7 ซ่ึงตรงกับกลุมลูกคาเปาหมายหลักของนิตยสาร I LIKE ท่ีมีฐานลูกคาเปนเพศหญิงอยูท่ีรอยละ 

90 สอดคลองกับเนื้อหาของนิตยสาร I LIKE มีความหลากหลาย  

โดยสวนใหญจะมีอายุต่ํากวาถึง 15 ป คือมีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 40.00 เปนกลุมเปาหมายหลัก

ของนิตยสาร I LIKEคือ อายุมากกวา 12 ปแตไมเกิน 18 กลุมตัวอยางชวงอายุนี้ตองการเพ่ือนท่ีใหคําปรึกษา ท่ีสามารถเปน

ท่ีพ่ึงทางใจ ท่ีระบายอารมณ เพ่ือนท่ีสรางอารมณขัน เพ่ือนท่ีชอบเลาเรื่องสนุกตื่นเตนใหฟงเสมอ และเพ่ือนท่ีสามารถให

คําแนะนําแนวทางในการดําเนินชีวิต ซ่ึงการท่ีนิตยสาร I LIKE สามารถเปนเพ่ือนของกลุมตัวอยางชวงอายุนี้ไดในทุก

สถานการณ การท่ีวัยรุนนั้นใชนิตยสารวัยรุนโดยเฉพาะนิตยสาร I LIKE ประกอบการสรางรูปแบบการดําเนินชีวิตใหม่ันคง 

มาเติมเต็มความตองการของวัยรุน เพ่ือเตรียมตนเองใหพรอมเขาสูวัยผูใหญในอนาคต  

ในสวนของระดับการศึกษาจะพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ปวช. หรือ

เทียบเทา จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 40.50 และสวนใหญมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาทจํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 62.00 ซ่ึง

ลักษณะของประชากร 2 ประเภทนี้มีความสอดคลองกัน เนื่องจากยังเปนกลุมท่ีกําลังอยูในวัยท่ียังไมไดเขาสูวัยทํางานเต็มตัว รายไดสวน

ใหญมาจากเงินคาขนมท่ีผูปกครองใหและเก็บออมไวสวนตัว แตเปนกลุมเปาหมายหลักของนิตยสาร I LIKE ดังนี้ ในชวงวัยประถม ( อายุ

มากกวา12 ป) คิดเปนรอยละ 6, มัธยม อายุ13 – 18 ป คิดเปนรอยละ 90, มหาวิทยาลัย (อายุนอยกวา 18 ป) คิดเปนรอยละ 4 อีกท้ังยัง
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สอดคลองกับงานวิจัยของนางสาวนัทะลียา ศิริโภคากิจ. (2546) ท่ีไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือนิตยสารวัยรุนของ

วัยรุนสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด มีอายุระหวาง 15 - 19 ป สวนใหญเปน

นักเรียน/นักศึกษา และมีระดับรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 2,500 บาท 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือนิตยสาร I LIKE ของกลุมผูบริโภคนิตยสาร I LIKE ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดานความถี่ในการซ้ือนิตยสาร I LIKE กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE บอย อยางนอยเดือนละ 1 

เลม จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 81.95 รองลงมาคือซ้ือประจําทุกเลมแตไมไดเปนสมาชิกจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 

12.68 และระดับสุดทายซ้ือประจําทุกเลมเพราะเปนสมาชิก 11 คิดเปนรอยละ 5.37  

เม่ือจําแนกตามเพศ พบวาท้ังเพศชายและเพศหญิงสวนใหญ จะมีความถ่ีในการซ้ือนิตยสาร I LIKE บอยอยาง

นอยเดือนละ 1 เลม เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนไปตามการกําหนดวัยรุนระดับมัธยมตนถึงมหาวิทยาลัย อายุมากกวา 12 ปแตไม

เกิน 18 ป เปนไปไดวาเนื่องจากกลุมตัวอยางอยูในชวงวัยรุน พฤติกรรมการซ้ือนิตยสาร I LIKE และเปนกลุมท่ีมีรายไดสวนตัวไม

สูงจึงทําใหมีการแบงกันซ้ือสลับกันกับเพ่ือนในกลุม 

เม่ือจําแนกตามอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถาม อายุต่ํากวาถึง 15 ป, อายุ16-18 ป และอายุ19 ปข้ึนไป 

สวนใหญซ้ือบอยอยางนอยเดือนละ 1 เลม เนื่องจากกลุมตัวอยางอยูในชวงวัยรุนซ่ึงเปนวัยท่ีใชเวลาสวนใหญอยูกับเพ่ือน 

สอดคลองกับมีความตองการรวมพวกพอง มีกลุมกอน เปนความตองการคอนขางสูง เพราะการรวมพวกพองเปนวิถีทางให

เด็กไดรับสนองความตองการหลายประการ เชน ความรูสึกอบอุนใจ การไดรับการยกยอง ความรูสึกวามีผูท่ีเขาใจตน รวม

ทุกขรวมสุขกับตน จากการรวมกลุมกันนี้อาจเปนไปไดวาท่ีกลุมเปาหมายนิตยสาร I LIKE บอย อยางนอยเดือนละ 1 เลม 

เนื่องจากเปนการแบงปนกันอาน 1 เลมตอ 1 กลุม ภายในกลุมเพ่ือนจะมีการสลับผลัดเปลี่ยนกันซ้ือเปนรายปกษ เม่ือคนใด

คนหนึ่งซ้ือนิตยสาร I LIKE ปกษแรก อาจเปนไปไดวาเพ่ือนในกลุมคนตอไปจะเปนผูท่ีมีหนาท่ีซ้ือปกษตอไป ขอดีก็คือจะได

อานนิตยสาร I LIKE ครบทุกปกษ และเปนการประหยัดเงินไดอีกทางหนึ่ง 

เม่ือจําแนกตามการศึกษา พบวากลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3, ระดับมัธยมศึกษา

ปท่ี 4-6, ปวช. หรือเทียบเทา, ระดับอนุปริญญา, ปวส. หรือเทียบเทา แสดงใหเห็นกลุมตัวอยางจะมีความถ่ีในการซ้ือ

นิตยสาร I LIKE บอย อยางนอยเดือนละ 1 เลม มากท่ีสุด เหตุผลเนื่องจากกลุมตัวอยางยังไมมีรายไดจากการทํางานประจํา 

เงินท่ีใชซ้ือหนังสือนิตยสารมาจากเงินเก็บสวนตัวของกลุมตัวอยางนั่นเอง สวนกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ซ้ือนิตยสาร I LIKE ประจําทุกเลมแตไมไดเปนสมาชิก เนื่องจากกลุมตัวอยางบางสวนออกไปทํางาน Part time หลังเลิก

เรียน เพ่ือหารายไดเปนของตนเองไดแลวจึงพอมีกําลังซ้ือไดบอยทุกเลม สอดคลองกับงานเขียนของศรีเรือน แกวกังวาน ใน

เรื่องของความตองการเลือกอาชีพ ในเด็กวัยรุนบางคนโตพอท่ีจะมองเห็นความสําคัญของอาชีพ อาชีพเปนเครื่องชี้ใหเห็น

ถึงสภาวะความเปนผูใหญการท่ีคนใดจะมีอาชีพอยางไรนั้นจะตองมีความรูเปนฐาน ซ่ึงมีปริมาณเทากันกับกลุมตัวอยางท่ี

เลือกซ้ือนิตยสาร I LIKE บอยอยางนอยเดือนละ 1 เลม เนื่องจากกลุมตัวอยางกลุมนี้ ยังไมมีรายไดจากการทํางานประจํา 

เงินท่ีใชซ้ือหนังสือนิตยสารมาจากเงินเก็บสวนตัวของกลุมตัวอยางก็จะใชวิธีการรวมกลุมแบงปนและสลับกันซ้ือนั่นเอง  

เม่ือจําแนกตามรายได พบวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดสวนตัวตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท, ระหวาง 3,001- 5,000 บาท, 

ระหวาง 5,001 – 7,000 บาท, ระหวาง 7,001 – 9,000 บาท และ 9,001 บาทข้ึนไป สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE บอยอยางนอยเดือนละ 1 

เลม จากผลท่ีสรุปมาขางตนนั้น แสดงใหเห็นวาความถ่ีในการซ้ือนิตยสาร I LIKEของกลุมตัวอยางจะมีซ้ือนิตยสาร I LIKE บอยอยางนอย
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เดือนละ 1 เลม มากท่ีสุด เนื่องจากเหตุผลเนื่องจากกลุมตัวอยางยังไมมีรายไดจากการทํางานประจํา สวนใหญจะมีรายไดเปนเงินคาขนม

ท่ีผูปกครองใหเปนรายวัน เงินท่ีใชซ้ือหนังสือนิตยสารมาจากเงินเก็บสวนตัวของกลุมตัวอยางนั่นเอง 

ดานสถานท่ีซ้ือนิตยสาร I LIKE กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE จากแผงหนังสือท่ัวไป จํานวน 84 

คน คิดเปนรอยละ 41.00 รองลงมาคือซ้ือนิตยสาร I LIKE ท่ีรานสะดวกซ้ือจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 37.60 ถัดมาซ้ือ

นิตยสาร I LIKE ท่ีรานหนังสือในหางสรรพสินคาเชน รานนายอินทรจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 15.10 และระดับสุดทาย

สั่งซ้ือนิตยสาร I LIKEทางอินเตอรเน็ตจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.30 

เม่ือจําแนกตามเพศ พบวากลุมตัวอยางท่ีเปนเพศชายท่ีซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามแผงหนังสือท่ัวไป สวนกลุม

ตัวอยางท่ีเปนเพศหญิง สวนใหญท่ีซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามรานสะดวกซ้ือ  

เม่ือจําแนกตามอายุ พบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุต่ํากวา ถึง 15 ป สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ท่ีรานสะดวกซ้ือ 

กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 16-18 ป สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามแผงหนังสือท่ัวไป สวนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 19 ปข้ึนไป 

สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามแผงหนังสือท่ัวไป  

เม่ือจําแนกตามการศึกษา พบวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 1-3 สวนใหญซ้ือนิตยสาร I 

LIKE ตามรานสะดวกซ้ือ กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 4-6, ปวช. หรือเทียบเทา สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ตาม

แผงหนังสือท่ัวไป กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา, ปวส. หรือเทียบเทา สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามแผงหนังสือ

ท่ัวไป กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามรานสะดวกซ้ือ  

เม่ือจําแนกตามรายได พบวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดสวนตัวตอเดือน ต่ํากวา 3,000 บาท และรายได

สวนตัวตอเดือนระหวาง 5,001 - 7,000 บาท สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามแผงหนังสือท่ัวไป สวนกลุมตัวอยางท่ีมี

รายไดสวนตัวตอเดือนระหวาง 3,001- 5,000 บาท, รายไดสวนตัวตอเดือนระหวาง 7,001 - 9,000 บาท และรายไดสวนตัว

ตอเดือน 9,001 บาทข้ึนไป สวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE ตามรานสะดวกซ้ือ 

จากผลท่ีสรุปมาขางตนนั้น แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือนิตยสาร I LIKE จากแผงหนังสือ

ท่ัวไป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 41.00 ซ่ึงสอดคลองกับชองทางการจัดจําหนายนิตยสาร I LIKE ท่ีสวนใหญเปน แผง

หนังสือท่ัวไปและรานหนังสือในหางสรรพสินคา เชน รานนายอินทร 

สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือนิตยสาร I LIKEของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนายอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย

3.90) ปจจัยดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย3.88) ปจจัยดานราคาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย3.69) และปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย3.63) ตามลําดับ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ โดยประเด็นยอยของปจจัยดาน

ราคาท่ีมีคามากสูงสุด 3 อันดับแรกคือ มีบทความเนื้อหาหลากหลาย การดีไซนหนาปก สีและขนาดของตัวอักษร ตามลําดับ 

ในดานเนื้อหามีความหลากหลายสอดคลองกันกับองคประกอบของนิตยสาร I LIKE ท่ีแตละฉบับเปนสิ่งตีพิมพ ซ่ึงรูปเลมและ

การจัดทําเนื้อหาสาระ จะเปนเอกลักษณเฉพาะเลม แตการผลิตนั้นเปนแบบรายปกษและเนื้อหาสวนใหญท่ีคลายกันคือ มี

เรื่องเก่ียวกับวัยรุนและเปนเรื่องซ่ึงอยูในความสนใจของวัยรุน ประกอบกับปจจัยตางๆ ท่ีผูผลิตนํามาผสมผสานอยูในเลม จะ

เปนสวนสําคัญท่ีทําใหผูบริโภคแสดงความตองการ หรือพฤติกรรมออกมาเม่ือสวนประกอบของผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอ

ผูบริโภค สวนการดีไซนหนาปก สอดคลองกับงานเขียนของ วิษณุ สุวรรณเพ่ิม ไดแกปก (Covers) นับเปนองคประกอบท่ี
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สําคัญมาก เนื่องจากเปนองคประกอบแรกท่ีถือไดวาเปน จุดขาย ใหผูอานตัดสินใจ ซ้ือนิตยสารฉบับนั้น ปกจึงเปนสิ่งท่ี

ผูจัดทํานิตยสารตองคํานึงถึงมากท่ีสุดในการออกแบบ เพราะจุดมุงหมายของปก ก็เพ่ือการขายนิตยสารฉบับนั้น ๆ ใหได

นั่นเอง และในสวนสีและขนาดของตัวอักษร สอดคลองกับงานเขียนของ วิษณุ สุวรรณเพ่ิม ในสวนเรื่องพิเศษ (Special 

Cases) เรื่องพิเศษของนิตยสารนั้น นับเปนองคประกอบท่ีสําคัญสวนหนึ่ง การใชตัวพิมพหรือการออกแบบตัวอักษร 

(Typographical Headings) หมายถึงการใชตัวพิมพหรือการออกแบบตัวอักษร ใหเปนประโยชนแกการเขียนหัวเรื่อง การ

ออกแบบ และการใชตัวอักษรสรางหัวเรื่องในลักษณะท่ีหัวเรื่องมีพ้ืนท่ีเขาไปสอดแทรกอยูในเนื้อเรื่อง เปนวิธีหนึ่งท่ีเก่ียวกับ

ศิลปะการใชตัวอักษร หรือตัวพิมพสรางหัวเรื่อง 

ปจจัยดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ โดยประเด็นยอยของปจจัยดานราคาท่ีมีคา

มากสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ราคานิตยสารเหมาะสมกับแบรนดของนิตยสาร ราคานิตยสารสื่อถึงภาพลักษณของนิตยสาร ราคาคุมคา

กับเงินท่ีจายเม่ือเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ ตามลําดับ สอดคลองกับงานเขียนของ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ ท่ีระบุวา ราคา (Price) 

หมายถึงจํานวนเงินท่ีตองชําระเพ่ือใหไดสินคาหรือบริการ หรือมีสิ่งท่ีมีคาอ่ืนๆท่ีผูบริโภคตองนําไปแลกเปลี่ยนกับประโยชนท่ีไดรับ 

จากการมีหรือไดใชสินคาหรือบริการ (Kotler and Armstrong, 1996) หรือเปนสิ่งท่ีกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑออกมาในรูปของ

เงินตราผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑ และราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น โดยถาคุณคาสูงกวาราคาเขาจะ

เลือกซ้ือ 

ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ โดยประเด็นยอยของปจจัยสถานท่ี

จัดจําหนายท่ีมีคามากสูงสุด 3 อันดับแรกคือ หาซ้ืองายตามรานหนังสือในหางสรรพสินคาเชน รานนายอินทร หาซ้ืองายตามแผงหนังสือ

ท่ัวไป หาซ้ืองายตามรานสะดวกซ้ือ ผานอินเตอรเน็ต ตามลําดับ สอดคลองกับงานเขียนของ ฉัตยาพร เสมอใจ เรื่องสิ่งเราดานชองทางการ

จัดจําหนาย (Distribution or Place) เชน การจัดจําหนายผลิตภัณฑใหท่ัวถึง เพ่ือใหความสะดวกแกผูบริโภค  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ โดยประเด็นยอยของปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาดท่ีมีคามากสูงสุด 3 อันดับแรกคือ เปดโอกาสใหสงบทความกับเรื่องสั้นเพ่ือคัดเลือกลงนิตยสารอยูในระดับมาก มีสวน

รวมในการชวยเหลือตอบแทนสังคมเชนบริจาคหนังสือใหตามโรงเรียนในตางจังหวัดอยูในระดับมาก ซ่ึงเทากันกับ การบอกเลาปากตอปาก 

(word of mouth) เพ่ือนหรือคนรูจักแนะนํา ตามลําดับ สอดคลองกับกิจกรรมการสงเสริมการตลาดของนิตยสาร I LIKE ไดทํากิจกรรมการ

สงเสริมการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด เชน การเปดโอกาสใหสงเรื่องสั้น, กลอน เพ่ือนํามาคัดเลือกลงในนิตยสาร หรือการจัดการ

ประกวด I LIKE GIRLS การโหวต I LIKE Girl by OLE' Cutie รวมประกวดหาสาว OLE' Cutie Girl 24 คน โดยผูรวมประกวดจะไดลงคอลัมน I 

LIKE Girl by OLE' Cutie ในนิตยสาร I LIKE เปนตน และสอดคลองกับงานเขียนของ ศรีเรือน  แกวกังวาล,2538 ; ทิพยภา  เชษฐเชาวลิต 

ท่ีวาวัยรุนมักคาดหวังวาสิ่งท่ีตนแสดงออกวาสนใจ ชอบ บุคคลอ่ืนจะตองรูสึกเชนนั้นดวย และวัยรุนมีความคิดฝน มีจินตนาการวาตน

เปนคนเกง (hero) และมีโลกสวนตัว (The Personal Fable) การท่ีเปดโอกาสใหสงบทความกับเรื่องสั้นเพ่ือคัดเลือกลงนิตยสาร เสมือนเปน

การแสดงใหเห็นถึงความเปนกันเอง ทําใหนิตยสาร I LIKE ไดเขาไปใกลชิดกับกลุมผูอานใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงการท่ีนิตยสาร I LIKE สามารถ

เปนเพ่ือนของเด็กกลุมนี้ไดในทุกสถานการณ ทําใหนิตยสาร I LIKE เปนนิตยสารอันดับ 1 ท่ีครองใจวัยรุนไวไดในยุคปจจุบัน อีกท้ังยัง

สอดคลองกันกับแนวคิดปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือของผูบริโภค ท่ีเปนปจจัยภายในคือ ความจําเปน (Need) ความตองการ (Want) 

และความปรารถนา (Desires) โดยท่ีความตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคล จะเปนจุดเริ่มตนของความตองการในการใชสินคาหรือบริการ คือ 

เม่ือเกิดความจําเปน หรือความตองการไมวาในดานรางกายหรือจิตใจข้ึน บุคคลก็จะหาทางท่ีจะสนองความจําเปน หรือความตองการนั้น ๆ  



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 7 
 

อาจจะกลาวไดวา ความตองการของมนุษย หรือความตองการของผูบริโภคเปนเกณฑสําหรับการตลาดยุคใหม และเปนปจจัยสําคัญของ

แนวความคิดทางการตลาด (Market Concepts)  

สรุปและขอเสนอแนะ 

เพ่ือใหนิตยสาร I LIKE ครองตลาดไดอยางตอเนื่อง จําเปนตองปรับปรุงในสวนท่ียังเปนจุดออนท่ียังไมตอบสนองความ

ตองการของผูซ้ือ โดยพิจารณาจากลักษณะประชากรท่ีคนพบ และพฤติกรรมการซ้ือ สิ่งท่ีนิตยสาร I LIKE ตองคํานึงถึงท้ังในดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด ใหมีประสิทธิภาพและตรงตามความตองการของผูอาน เพ่ือให

ผูอานเกิดพฤติกรรมการซ้ือนิตยสารสูง จะสงผลใหเกิดการเพ่ิมยอดขายนิตยสาร I LIKE มากข้ึนกลาวคือมีความตอเนื่องในการซ้ือนิตยสาร

ตอไป และบอกตอ หรือแนะนําใหผูอ่ืนอาน ท้ังนี้จะทําใหนิตยสารไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนตอไป 
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