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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสินใจซื้อหนังสื อไลท์ โนเวลของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING THE BUYING DECISION ON LINHT NOVEL OF PEOPLE IN
BANGKOK
พิมพิศา ชัยเชื้อ

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาลัก ษณะทางประชากร ปั จจัย ทางด้านการตลาดและปั จ จัย ด้า น
บุ ค ลิ ก ภาพที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ หนัง สื อ ไลท์โ นเวล เพื่ อ ผู ป้ ระกอบการและจัด จ าหน่ า ยสามารถนา
ผลงานวิจยั ที่ได้ไปใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสิ นใจในการวางแผนการตลาดการปรับปรุ ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดความสนใจ สามารถกระตุน้ ความต้องการซื้ อและสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูอ้ ่านที่จะ
นาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ การเพิ่มโอกาสด้านยอดขาย การขยายฐานลูกค้าสร้าง การเติบโตให้ธุรกิจได้มากขึ้น
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 19 – 25 ปี มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนไม่เกิน 5,000 บาท
การศึกษาอยู่ใ นระดับ ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พ นักเรี ยน นิ สิต นักศึ กษา และส่ วนมากอ่า นไลท์โนเวลใน
ประเภทแฟนตาซี โดยสานักพิมพ์ที่ได้รับความนิยม คือ สานักพิมพ์รักพิมพ์
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรด้า นเพศที่ แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภค ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อหนัง สื อไลท์โ นเวลที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ในด้า นของปั จ จัย ลัก ษณะส่ วนประสมทาง
การตลาด ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และปั จจัยส่ งเสริ มการตลาด และในส่ วนของ
บุ ค ลิ ก ภาพ ผลการวิ จ ัย พบว่า ปั จ จัย ด้า นบุ ค ลิ ก ภาพ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ หนัง สื อ ไลท์โ นเวล เมื่ อ
ความสาคัญปั จจัยด้านบุคลิกภาพเพิ่มสู งขึ้นจะส่ งผลให้การตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลสู งขึ้นตามไปด้วย
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจซื้ อ, ไลท์โนเวล, ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด,บุคลิกภาพ
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ABSTRACT
This research had the objective to study consumer demographic characteristics, marketing mix and
personality affecting the buying decision of Light novel so that Entrepreneurs and sellers could use the research
results as the analysis information for the buying in the marketing plan, improvement and development of
products to attract the interest and could stimulate the need to buy and to create satisfaction to readers which
would lead to the buying decision, increasing of selling opportunity, expanding of customer base and creating
more growth to the business.
Most of the samples were male. Between the ages of 19 -25 years, with an average monthly income of
not more than 5,000 baht The popular publishing is Luckpim Publishing.
Results of hypothesis were that the characteristics on demography regarding the gender of consumers
affecting the buying of Light novel with statistical difference. Aspects of marketing mix factors. Factor affecting
purchasing decisions are products and marketing promotion factors. As personality. The results showed that
personality factors Influence the decision to buy Light Novel. When the importance of personality factors
increases, the decision to buy Light Novel books will increase as well.
Keywords: Buying Decision, Light novel, Marketing Mix Factors, Personality
บทนา
ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
จากผลสารวจจากการอ่านหนังสื อของคนไทย ปี 2561 คนไทยอ่านหนังสื อเพิ่ม มากขึ้ น สอดคล้อง
สานักงานอุทยานการเรี ยนรู ้ พบว่าคนไทยใช้เวลาอ่านเพิ่มมากขึ้นเป็ น 80 นาที ต่อวัน การอ่านจากหนังสื อร้ อย
ละ 88 และอ่านหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ร้อยละ 75.4 ซึ่ งอยู่ ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ภาพรวมการอ่านหนังสื อของ
คนไทยในปี 2561 พบว่าคนไทยอายุ 6 ปี ขึ้นไปอ่านหนังสื อ ร้อยละ 78.8 หรื อคิดเป็ นจานวนประชากร 49.7 ล้าน
คน ซึ่ งกลุ่มวัยรุ่ นใช้เวลาอ่านสู งสุ ดเมื่อเทียบกับทุกวัย โดยในกรุ งเทพมีผูอ้ ่านหนังสื อมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ
92.9 และเวลาที่ใช้ในการอ่านก็เพิ่มสู งขึ้นด้วย เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่อ่านหนังสื อ 66 นาที ต่อวัน และปี 2556 ที่
คนไทยใช้เวลาในการอ่านหนังสื อเพียง 37 นาทีต่อวันเท่านั้น
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ผลการสารวจในปี 2556 และ ปี 2558 พบว่าสถิติการอ่านของคนไทยเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม
และ สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ถึงแม้วา่ จะมีคนอ่านหนังสื อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 78.8 ก็ตามแต่ก็มีคนไทยที่
ไม่อ่านหนังสื อถึงร้อยละ 21.2 ซึ่ งคิดเป็ นคนไทยจานวน 13.7 ล้าน คนซึ่ งเหตุผลของการไม่อ่าน มีต้ งั แต่ การดูทีวี
เล่นเกมส์ ไม่มีเวลาอ่าน อ่านไม่ออก ไม่ชอบการอ่านรวมทั้งไม่มีเงิ นซื้ อหนังสื อในจานวนนี้ มีคนที่บอกว่าไม่
ชอบและไม่สนใจอ่านถึ งร้ อยละ 25.2 ถ้าคิดเป็ นจานวนประชากร ก็ประมาณ 3 ล้านคน ซึ่ งนับเป็ นจานวนไม่
น้อย จากสถิติขา้ งต้นที่กล่าวมานั้นคนไทยมีการอ่านหนังสื อที่มากขึ้นซึ่ งกลุ่มที่อ่านมากที่สุดคือกลุ่มของวัยรุ่ น
เนื่ องจากผลสถิ ติพบว่ากลุ่มที่อ่านมากที่สุดคือกลุ่มวัยรุ่ นผูท้ าวิจยั จึงมีความสนใจในหนังสื อที่มีเนื้ อหาในการ
เจาะกลุ่มวัยรุ่ น เช่ น หนังสื อการ์ ตูนญี่ปุ่นและหนังสื อไลท์โนเวล ที่ทาออกมาเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่ นเฉพาะทาให้
เนื้ อหา ส่ วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับชี วิตวัยรุ่ น ไม่วา่ จะเป็ นด้านความรัก ความฝัน การต่อสู ้ ความเป็ น แฟนตาซี ใน
เนื้ อหา ซึ่ งในปั จจุบนั ได้มีแนวเรื่ องของไลท์โนเวลเกิดขึ้นมากมายไม่วา่ จะเป็ น สงคราม การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ จากกระแสของไลท์โนเวลในปั จจุบนั ทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่
เหมาะต่อการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งการอ่านหนังสื อไลท์โนเวลการที่ตวั ละครในแต่ละ
เรื่ องมีคาแรคเตอร์ หรื อบุคลิกภาพที่แตกต่างกันทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจในเรื่ องบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยงานวิจยั ฉบับนี้
จะมีประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะสานักพิมพ์ที่จดั จาหน่ายหนังสื อไลท์โนเวล และสามารถนาไปใช้ใน
ด้านการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการจัดจาหน่ายหนังสื อไลท์โนเวลเรื่ องใหม่ๆในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
( 1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพทัว่ ไปของลัก ษณะทางประชากร ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ปั จ จัย ด้า น
บุคลิ กภาพและการตัดสิ นใจซื้ อไลน์โนเวลประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาลักษณะทาง
ประชากร ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยด้านบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อไลน์โนเวล
ขอบเขตการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มประชากรที่ ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาในครั้ งนี้ คือ
กลุ่ ม ประชากรในช่ ว งอายุ 13-45 ปี ที่ ซ้ื อ หนัง สื อ ไลท์โ นเวลในเขตกรุ ง เทพมหานคร (2) ตัว แปรอิ ส ระ
(Independent Variables) คื อ ลัก ษณะด้า นประชากร ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดและปั จ จัย ด้า น
บุคลิกภาพ (3) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวล และ (4) ขอบเขตด้าน
ระยะเวลา ผูว้ จิ ยั กาหนดระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้เริ่ มตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
(1). เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ สานักพิมพ์ ร้านหนังสื อ หรื อผูท้ ี่ประกอบธุ รกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ สามารถทราบถึง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการซื้ อหนังสื อไลท์โนเวล เพื่อนาไปวิเคราะห์ วางแผนเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันทางด้าน
การตลาด (2). เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการทราบถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อหนังสื อไลท์โนเวล เพื่อที่
ผูป้ ระกอบการจะได้นาไปวางกลยุทธ์ และคัดสรรค์หนังสื อไลท์โนเวล และหรื อซื้ อลิขสิ ทธิ์ เรื่ องใหม่ ๆ เข้ามา
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ (3). ผลงานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแนวทางให้กบั งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
และเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวล
แนวคิดเกีย่ วกับหนังสื อไลท์โนเวล
ไลท์โนเวลเป็ นบทประพันธ์หรื อนิ ยายที่มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูอ้ ่านระดับเด็กมัธยม ถึ งระดับมหาลัย มี
ลักษณะเป็ นเล่มเล็ก ขนาดมาตรฐาน ของเล่มคือ A6 ทาให้พกพาสะดวก และที่สาคัญที่เป็ นหนังสื อที่ราคาไม่
แพงมากนัก ไลท์โนเวลถูกผลิตขึ้นในปี 1970 โดยการตีพิมพ์ลงแมกกาซี นก่อนนาไปรวมเล่ม ซึ่ งมีกลุ่มเป้ าหมาย
อยูท่ ี่เด็กไปจนถึงวัยรุ่ น ดังนั้นเนื้ อหาในนิ ยายประเภทนี้ จะมีความเป็ นแฟนตาซี แล้วเนื้ อเรื่ องก็ไม่เข้มข้นหรื อตึง
เครี ยดเหมือนกับนิยายผูใ้ หญ่ รู ปแบบของตัวหนังสื อก็มีรูปภาพประกอบบ้างภายในเล่ม บางเรื่ องก็ถูกนาไปสร้าง
เป็ น อนิเมะ ไลฟ์ แอ็คชัน่ และเกมส์ ในญี่ปุ่นนั้นมีค่ายหนังสื อที่พิมพ์ไลท์โนเวลออกมามากมาย ส่ วนในประเทศ
ไทยมีค่ายหนังสื อที่แปลไลท์โนเวลมาเป็ นภาษาไทย เช่นค่าย LuckPim , Zenshu , Animag , Bongkoch เป็ นต้น
นิยามคาศัพท์
(1). ไลท์โนเวล (Light Novel ) คือ บทประพันธ์ชนิดหนึ่งที่เขียนโดยมี เป้ าหมายอยูใ่ นวัยรุ่ นและเยาวชน
ที่มีการติดตาม อนิเมะหรื อมังงะ อาจจะเป็ นเรื่ องที่แต่งใหม่แต่มีความสอดคล้องที่สามารถนาไปสร้างเป็ นอนิ เมะ
หรื อมังงะ (2).ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปั จจัยซึ่ งประกอบด้วยส่ วนประสมทาง การตลาดบริ การ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
และด้านลักษณะทางกายภาพ (3). บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่ งเป็ นสิ่ งบ่งชี้ ความเป็ นปั จเจก
บุ ค คล และพฤติ ก รรม การกระท า และลัก ษณะการมีปฏิ สัมพันธ์ของบุ ค คลนั้น (4). การตัดสิ นใจ หมายถึ ง
กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลื อกต่าง ๆ ที่มีอยูซ่ ่ ึ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจใน
ทางเลือกต่าง ๆ ของสิ นค้าและบริ การ โดยที่จะเลือกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์
การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค
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ทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7Ps)
(1) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ทุกสิ่ งที่นกั การตลาดนามาเสนอกับตลาด เพื่อเสนอขาย เพื่อการได้กรรมสิ ทธิ
หรื อเพื่อ การอุปโภคบริ โภค ซึ่ งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด (2) ราคา หมายถึง องค์ประกอบ
สาคัญที่ทาให้กิจการมีรายได้ ราคาจึงอยูใ่ นรู ปของจานวนเงิ นที่ผซู ้ ้ื อ สิ นค้าต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้า ราคา
ถูกกาหนดขึ้นจากมูลค่าของสิ นค้า หากผูซ้ ้ื อ และผูข้ ายกาหนดราคาสิ นค้าใกล้เคียงกันราคาจึงเป็ นตัวกลางที่ทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเป็ นเจ้าของสิ นค้า ทาให้กิจกรรมเกิด รายได้และผูบ้ ริ โภคได้รับอรรถประโยชน์จาก
ความเป็ นเจ้าของสิ นค้า (3) ช่ องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึ ง กระบวนการทางานที่จะทาให้สินค้าหรื อบริ การ
ไปสู่ ตลาดเพื่อให้ลูกค้าได้บริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การตามที่ตอ้ งการ ซึ่ งหมายรวมถึงการเลือกทาเลที่ต้ งั (location)
ของธุ รกิ จ เนื่ องจากทาเลที่ต้ งั เป็ นตัวกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่จะเข้ามาเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ทาให้ผูบ้ ริ โภคหาซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายไม่วา่ จะซื้ อเมื่อใดหรื อที่ใดก็ตาม (4) การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึงการสื่ อสารการตลาดที่ตอ้ ง
แน่ใจว่าตลาดเป้ าหมายเข้าใจและให้คุณค่าแก่สิ่งที่เสนอขายเป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูข้ ายกับผูบ้ ริ โภคเพื่อ
สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ การติดต่อสื่ อสารอาจทาได้ในหลายลักษณะ อาทิ การใช้พนักงานขายหรื อ
การใช้เครื่ องมือ (5) บุคคล หรื อพนักงานขององค์กร คือผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับ ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การทั้งหมด
หมายรวมถึงลูกค้า บุคลากรที่จาหน่ายและบุคลากรที่ให้บริ การหลังการขาย บุคลากรผูใ้ ห้บริ การจาเป็ นต้องอาศัย
การคัดเลือก การฝึ กอบรม และการจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจกับลู กค้าให้มีความแตกต่างจาก
คู่แข่ง โดยจะต้องมีความสามารถและทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้ (6) ลักษณะทางกายภาพ คือ
การสร้ างสภาพแวดลอ้มของสถานที่ขององค์กร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่ วนหรื อ แผนกของพื้นที่และ
ลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้บริ การที่สามารถดึ งดู ดใจ
ผูบ้ ริ โภคและทาให้มองเห็ นภาพลักษณ์ ขององค์กรที่ เหนื อกว่าคู่แข่งขันได้อย่างชัดเจน (7) ด้านกระบวนการ
หมายถึ ง ขั้นตอนในการ จาหน่ า ยผลิ ตภัณฑ์และการให้บ ริ ก าร ซึ่ งจะต้องถู ก ต้อง รวดเร็ ว เป็ นที่ พ อใจและ
ประทับใจในความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นการอาศัยกระบวนการบางอย่างในการจัดส่ ง ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ให้กบั ลูกค้าเพือ่ ให้เกิดความแตกต่าง
ทฤษฎีบุคลิกภาพ
แบบเก็บตัว (Introvert) เป็ นบุคลิกภาพของบุคคลที่มีแนวโน้มเป็ นพวก เก็บตัว ชอบความสงบเงี ยบไม่
ชอบการเข้าสังคม ขี้อาย พอใจที่จะอยูเ่ บื้องหลัง ขาดความมัน่ ใจใน ตนเอง ชอบใช้วิธีหนี ปัญหามากกว่าเผชิ ญ
ปั ญหา ส่ วนดีของบุคลิกภาพแบบเก็บตัวนี้ มกั จะเป็ นบุคลิกของ นักประดิษฐ์และนักคิดค้นทั้งหลาย แต่ส่วนเสี ย
มักจะเกิดอาการซึ มเศร้า แยกตัว และไม่ สนใจสังคม แบบแสดงตัว (Extrovert) เป็ นบุคลิกภาพประเภทแสดงตัว
ชอบเข้าสังคม รักความสนุกสนาน ชอบการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าที่
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จะแสดงออก ชอบความเป็ นผูน้ าต้องการเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป คบคนง่าย ชอบเผชิ ญปั ญหามากกว่า การหนี
ปัญหา
ทฤษฎีและแนวคิดด้ านการตัดสิ นใจ (Decision Making)
ทฤษฎีและแนวคิดด้านการตัดสิ นใจ (Decision Making) การตัดสิ นใจเป็ นเรื่ องของการจัดการทางเลือก
ที่ดีที่สุดเพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายหรื อจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในชี วิตประจาวัน อาจมี
เครื่ องมือช่วยในการพิจารณาบุคคลรอบข้าง หรื อเหตุผลส่ วนตัวเข้ามามีส่วนร่ วมและเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจ
เช่นเดียวกับการปฏิบตั ิงาน แท้จริ งแล้วการตัดสิ นใจมีความสาคัญเกี่ยวข้องกันกับทฤษฎี การบริ หารโดยทัว่ ไป
จะต้องรวมหลักการขององค์การเพื่ อประกันความถู กต้องของการตัดสิ นใจเป็ นหลักการที่ เที่ ยงตรงประกัน
ประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บตั ิ ง าน นอกจากนี้ ย งั สามารถ จาแนกรู ปแบบของการตัดสิ นใจได้ 2 แบบ คื อ การ
ตัดสิ นใจโดยบุคคลเดียวและการตัดสิ นใจโดยกลุ่มบุคคล
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
นางสาวภาวิณี อุชชิน (2558) ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ หนังสื อวรรณกรรมใน
เขต กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ ตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อ
วรรณกรรมในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑลโดยประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ คือ ประชาชนที่เคยซื้ อหนังสื อ
จานวน 405 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุระหว่าง 20-29 ปี การศึกษาอยูใ่ น ระดับปริ ญญาตรี
มีสถานภาพโสดและปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อวรรณกรรม คือ ปั จจัยด้านตรา สิ นค้า และปั จจัย
ด้านราคาและประเภทของหนังสื อ
นางสาวบุณยนุ ช เอื้อศิรินุเคราะห์ (2558) ศึกษาเกี่ ยวกับ พฤติกรรมการซื้ อและ ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อหนัง สื อการ์ ตูนญี่ ปุ่ นของประชาชน ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุระหว่างมีอายุ18-24 ปี รายได้ส่วนตัวต่อเดื อน 5,001-15,000 บาทมี
ความถี่ ในการซื้ อหนังสื อการ์ ตูน ญี่ปุ่นทั้งหมด 4 ครั้งต่อเดื อนโดยให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์เป็ น
อันดับ หนึ่ง รองลงมาคือด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ตามลาดับ
นายณัฐพงศ์ เนียมหลาง (2558) ศึกษาเรื่ อง การใช้ และความพึ งพอใจของผูซ้ ้ื อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์
ของอุ๊คบีผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุระหว่างอายุ 31-35 ปี สถานภาพสมรสมีรายได้ต่ ากว่า
20,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจด้า น ผลิ ตภัณฑ์ อยู่ใ นระดับ มากรองลงมา ด้า นส่ ง เสริ ม
การตลาดด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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นางสาวลินิน จารุ เธี ยร (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อหนังสื อของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี และมี
สถานภาพโสด นอกจากนี้ดา้ นระดับ การศึกษา พบว่าส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นลูกจ้าง
หรื อ พนักงานบริ ษทั และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนไม่เกิน 30,000 บาทสาหรับพฤติกรรมเกี่ยวกับการอ่านหนังสื อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่อ่านหนังสื อเป็ นประจา โดยเหตุผลสาคัญของการอ่านหนังสื อ คือ เพื่อ
ความบันเทิง สนุก เพลิดเพลิน
นางสาวสุ วิช ญา วงษ์ป ระเสริ ฐ (2560) ได้ศึ ก ษาเรื่ ององค์ป ระกอบด้า นบุ ค ลิ ก ภาพ ที่ ส่ ง ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อนวนิ ยายในเขตกรุ งเทพมหานคร (กรณี ศึกษาไลท์โนเวล) พบ ว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาอยูใ่ นกลุ่มปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้
เฉลี่ยต่อ เดือนต่ากว่า 10,000 บาท และส่ วนมากอ่านไลท์โนเวลในหมวดแฟนตาซี ในส่ วนของ ด้านบุคลิกภาพ
พบว่าองค์ประกอบด้านบุคลิ กภาพห้าองค์ประกอบในด้านความหวัน่ ไหว ทางอารมณ์ การเห็นตามผูอ้ ื่น และ
ความสานึกผิดชอบ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยตนเองและการเปิ ดรับประสบการณ์
กรอบแนวคิดงานวิจัย
ลักษณะทางประชากร
เพศ
อายุ
รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ
ปั จจัยด้านบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพแบบปกปิ ด
บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย

การตัดสิ นใจซื้อหนังสื อไลท์โนเวล
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สมมติฐานของการวิจัย
(1). ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลที่แตกต่างกัน (2). ปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด มีอิทธิ พล กับการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวล (3). ปั จจัยด้านบุคลิกภาพ มีอิทธิพล
กับการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวล
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม(questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งประกอบด้วยการใช้คาถามปลายปิ ด (close-end question) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 5 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบสารวจรายการและคาถามปลายปิ ด
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลน์โนเวลคาถามเกี่ยวกับตัวแปรอิสระ 1 และตัวแปรประกอบ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านบุคลิ กภาพที่มีผลต่อการ ตัดสิ นใจซื้ อ ลักษณะ
คาถามเป็ นแบบ Semantic differential scale โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale method)
ซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเป็ นคาแบบสอบถามปลายปิ ดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวล
สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 19 – 25 ปี มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนไม่เกิ น 5,000 บาท
การศึ กษาอยู่ใ นระดับ ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พ นักเรี ยน นิ สิต นักศึ กษา และส่ วนมากอ่า นไลท์โนเวลใน
ประเภทแฟนตาซี โดยสานักพิมพ์ที่ได้รับความนิยม คือ สานักพิมพ์รักพิมพ์
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าเนื้ อหาน่าสนใจ มีผลต่อการ
ตัดสิ นซื้ อที่มากที่สุด รองลงมา คือ ต้องการสนับสนุ นนิ ยายที่ถูกลิขสิ ทธิ์ ลายเส้นสวยงาม หน้าปกและรู ปเล่ม
ดึ งดู ดใจ กระดาษและหมึกพิมพ์มีคุณภาพ ตามลาดับ ในขณะที่การติดตามผลงานของผูแ้ ต่งที่ชื่นชอบ มีผลต่อ
การตัดสิ นใจที่นอ้ ยที่สุดในด้านของผลิตภัณฑ์ ในด้านราคา พบว่าการตัดสิ นใจซื้ อเกี่ยวกับทางส่ วนประสมทาง
การตลาดของผูซ้ ้ื อหนังสื อไลท์โนเวล ราคามีความคุ ม้ ค่ามีผลต่อการตัดสิ นซื้ อที่มากที่สุด รองลงมาคือ ราคา
เหมาะสมกับขนาดและคุณภาพของนิยาย และราคามีให้เลือกหลากหลาย ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่าการ
ตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลผ่านการสั่งซื้ อออนไลน์และจัดส่ งผ่านไปรษณี ยไ์ ด้มากที่สุด รองลงมาคือ หาซื้ อ
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ได้สะดวก มี การจัดวางสิ นค้าบนชั้นวางในร้ านหนังสื อที่โดดเด่ น และสามารถซื้ อฉบับ E-book ได้ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด พบว่าการได้รับข่าวหนังสื อไลท์โนเวลออกใหม่ผา่ นทางเว็บไซต์หรื อช่ องทางโซเชี ยลมีเดีย
ของสานักพิมพ์และร้านหนังสื อมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลมากที่สุด รองลงมาคือ มีส่วนลดหรื อ
ราคาสมาชิ ก เมื่ อซื้ อสิ นค้าครบตามเป้ าจะมี ของแถม มี ขายยกชุ ดพร้ อมส่ วนลด สานักพิมพ์ส่งข้อมู ลข่าวสาร
เกี่ยวกับหนังสื อใหม่ให้แก่ลูกค้าทางอีเมล์ และได้รับข่าวหนังสื อการ์ ตูนออกใหม่ผา่ นทาง แอพพลิเคชัน่ ด้านการ
แนะนาของพนักงานขาย พบว่า พนักงานขายมีมนุ ษย์สัมพันธ์ และเอาใจใส่ ในการบริ การมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานขายมีความกระตื อรื อร้ นและทางานด้วยความรวดเร็ ว
พนักงานสามารถอธิ บายเนื้อหาของหนังสื อได้ และพนักงานขายคอยให้คาแนะนาหนังสื อได้อย่างเหมาะสม
ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าการจัดหนังสื อมีการโปรโมทหนังสื อที่ออกใหม่ให้เห็นได้ชดั เจน เช่น มี
การเอาหนังสื อใหม่มาจัดวางที่หน้าเคาน์เตอร์ หรื อชั้นวางหนังสื อทางหน้าร้านได้รับความสนใจมากที่สุดอยู่ที่
รองลงมาคือ มีการจัดวางแผนผังร้านที่ดีมีทางเดินสะดวกต่อการเดินดูหนังสื อ การจัดวางร้านมีการจัดหมวดหมู่
ของหนังสื อเพื่อความง่ายต่อการมองเห็น และมีการใช้แสงไฟเปิ ดเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศภายในร้านหนังสื อ
ด้านกระบวนการ พบว่าการจัดส่ งสิ นค้าอย่างรวดเร็ วมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุดรองลงมาคื อ พนักงาน
ตรวจสอบสิ นค้า ก่ อนส่ ง มอบให้ลู ก ค้า อย่า งสม่ า เสมอ และมี ก ารแนะนาเพิ่ ม เติ ม อย่า งสม่ า เสมอ ปั จจัย ด้าน
บุคลิ กภาพที่ส่งผลการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า บุคลิ กภาพจิตใจ
มัน่ คงไม่อ่อนไหวง่าย รองลงมาคือ ชอบความท้าทาย ชอบเข้าสังคม ชอบทากิจกรรมอย่างกระตือรื อร้น และกล้า
แสดงออก
กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสิ นใจ
ได้ใหม่ ก็ยงั คงซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลอยู่ มากที่สุด รองลงมาคือ หากไลท์โนเวลที่ติดตามออกเล่มต่อก็ยงั คงซื้ อ
หนังสื อไลท์โนเวลอยู่ ถ้าหากไลท์โนเวลที่ติดตามขึ้นราคาแบบก้าวกระโดด จากในเล่มต่อจากเล่มที่ซ้ื อก็ยงั คง
ซื้ อไลท์โนเวลอยู่ และการตัดสิ นใจซื้ อไลท์โนเวลจากรี ววิ หรื อคาแนะนาจากบุคคลอื่น
ผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐาน 1 ลักษณะทางประชากรที่ซ่ ึ งประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ส่วนตัว
ต่อเดื อน ระดับการศึกษา อาชี พ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลที่แตกต่างกันผลการ
วิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่างกันนั้นส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ เพศชายมีการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลสู งกว่าผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเพศหญิง สมมติฐาน 2 ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านการแนะนาของพนักงานขาย ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวน มี อิทธิ พล กับการ
ตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมี อิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวล
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ กล่าวคือ เมื่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์และด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาดเพิ่มมากขึ้นจะส่ งผลให้การตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลน์โนเวลเพิ่มสู งขึ้นตามไปด้วย สมมติฐาน 3 ปั จจัย
ด้านบุคลิกภาพที่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในด้านบุคลิ กภาพ บุคลิ กภาพแบบเก็บตัว (introvert) และ แบบแสดงตัว (extrovert) ผลการวิเคราะห์
พบว่า ปั จจัยด้านบุคลิกภาพ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลอย่างระดับมีนยั สาคัญทางสถิติ โดย
มี ความคิ ดเห็ นไปในทางเดี ย วกัน กล่ าวคื อ เมื่ อความสาคัญปั จจัย ด้า นบุ คลิ ก ภาพเพิ่มสู งขึ้ น จะส่ งผลให้การ
ตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลเพิ่มสู งขึ้นตามไปด้วย
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 19 – 25 ปี มีการศึกษา
อยู่ในระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน นิ สิต นักศึ กษา และมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนไม่เกิ น 5,000 บาท
ส่ วนมากชื่นชอบอ่านไลท์โนเวลประเภทแฟนตาซี โดยสานักพิมพ์ที่ได้รับความนิ ยม คือ สานักพิมพ์รักพิมพ์ จะ
สังเกตได้วา่ นักอ่านส่ วนใหญ่จะอยูใ่ น Gen Y ซึ่ งเติบโตมาพร้อมกับโลกอินเตอร์ เน็ต มีการเรี ยนรู ้และจินตนาการ
ทาให้ชอบอ่านไลท์โนเวลประเภทแฟนตาซี สอดคล้องกับ บุณยนุ ช เอื้อศิรินุเคราะห์ (2558) ที่พบว่า เพศชายที่
การตัดสิ นใจซื้ อมากว่าเพศหญิ ง ทั้งนี้ อาจเป็ นพฤติกรรมการอ่านของเพศชอบอ่านหนังสื อประเภทแฟนตาซี
ในขณะที่เพศหญิงชื่ นชอบนิ ยายประเภทโรแมนติก โดยมีความแตกต่างด้านรายได้ผวู ้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็ น
เพราะกลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถามในด้านของรายได้ในปี ที่ต่างกันอาจจะมีสภาวะเงินหรื อค่าครองชี พที่
ของสู งขึ้นทาให้จานวนเงินที่จบั จ่ายมีความแตกต่างกัน
ปั จจัย ด้า นส่ วนประสมทางการตลาดผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามส าคัญกับ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดของ การตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โวลอยู่ใ นระดับ มาก โดยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุด รองลงมาคื อด้า นกระบวนการ ด้า นราคามี ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ า ย ด้า น
ลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านการแนะนาของพนักงานขาย
ในด้า นผลิ ตภัณฑ์แสดงให้เห็ นว่า นัก อ่ า นให้ค วามส าคัญในด้านของเนื้ อหาน่ า สนใจ และต้องการ
สนับสนุ นนิ ยายที่ถูกลิขสิ ทธิ์ เพราะการสนับสนุ นไลท์โนเวลที่ถูกลิขสิ ทธิ์ ทาให้สานักพิมพ์และผูเ้ ขียนมีรายได้
และสามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่เพื่อให้นกั อ่านได้อ่านอีกต่อไป ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
หนึ่ งเลื อกซื้ อหนังสื อแบบรู ปเล่ มเพราะตอบสนองต่อการอ่านเป็ นระยะเวลานานได้มากกว่าการอ่านจากจอ
คอมพิวเตอ์หรื อแทบเลตซึ่ งมีแสงสี ฟ้าคอยรบกวนสายตา และทาให้ตาล้าได้มากกว่าการอ่านจากกระดาษนักจึง
พิจารณาถึงคุณภาพของกระดาษและหมึกที่ใช้พิมพ์ประกอบการตัดสิ นใจประเด็นที่น่าสนใจคือ ด้านราคาถึงแม้
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นักอ่านไลท์โนเวลหลายท่านยังเป็ นนักเรี ยนนักศึกษาที่ไม่รายได้ไม่มากนักแต่ก็ไม่ได้คานึ งถึ งด้านราคาทั้งนี้
เพราะผูซ้ ้ื อคิ ดว่าเนื้ อหาของไลท์โนเวลคุ ม้ ค่าต่อราคาที่ ตอ้ งจ่าย ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ในปั จจุบนั ไลน์
สไตล์และการใช้ชีวติ ทาให้การสั่งซื้ อหนังสื อผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง ขณะเดียวยังมีผบู ้ ริ โภค
บางกลุ่มที่ตอ้ งการซื้ อหนังสื อผ่านทางหน้าร้ าน ด้านลักษณะทางกายภาพ การจัดวางหนังสื อที่ออกใหม่ให้เห็ น
ได้ชัดเจน เช่ น มี ก ารเอาหนัง สื อใหม่ ม าจัดวางที่ หน้า เคาน์ เตอร์ หรื อชั้นวางหนัง สื อ ทางหน้า ร้ า นจะท าให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถสังเกตุเห็นหนังสื อได้ง่ายกว่าการจัดวางในชั้นที่เป็ นหมวดหมู่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูซ้ ้ื อ
ส่ วนใหญ่ยงั เป็ นนักเรี ยนนักศึกษาจึงมักซื้ อหนังสื อไลน์โนเวลในช่ วงที่จดั โปรโมชัน่ ที่ขายยกชุ ดพร้ อมส่ วนลด
ด้านการแนะนาของพนักงาน ขายผูบ้ ริ โภคจะมีความประทับใจในมนุษย์สัมพันธ์และการเอาใจใส่ ในการบริ การ
ของพนักงานขายและชอบในความกระตือรื อร้ น การทางานที่รวดเร็ วของพนักงานโดยที่ส่วนน้อยที่จะคานึ งถึง
คาอธิ บายเนื้อหาหรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับหนังสื อเนื่ องจากส่ วนใหญ่จะอ่านรี ววิ หรื อมีการติดตามอ่านก่อนที่จะ
มีการซื้ อลิขสิ ทธิ์ ของมาในประเทศไทย
ปั จจัยด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวล โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่จะมีบุคลิกภาพแบบกลาง ๆ กล่าวคือ มักจะมีบุคลิกภาพเป็ นไปตามสถานการณ์ เช่น ใน
สถานการณ์ หนึ่ งอาจมี บุคลิ กภาพแบบแสดงตัว ในอี กสถานการณ์ หนึ่ งอาจเป็ นแบบเก็บตัวก็ได้ บุ คลิ กภาพ
ประเภทนี้จดั อยูใ่ นพวกแอมบิเวิร์ต
กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถาม
เลื อกตัดสิ นใจใหม่ในการการหนังสื อไลน์โนเวลผูต้ อบแบบสอบถามยังคงเลือกซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลอยูม่ าก
ที่สุด รองลงมาคือ หากไลท์โนเวลที่ ติดตาม มีการวางจาหน่ายเล่มต่อไปก็ยงั คงซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลอยู่ ซึ่ งโดย
ส่ วนมากไลท์โนเวลจะไม่จบภายในเล่มเดี ยวนักอ่านส่ วนมากที่ได้อ่านเนื้ อเนื้ อเรื่ องในเล่มแรกแล้วมีความชื่ น
ชอบจะทาให้มีการติดตามผลงานและซื้ อหนังสื อในเล่มต่อ ๆ ไป อย่างไรก็ตามหากไลท์โนเวลที่ติดตามอยูม่ ีการ
ขึ้นราคาแบบก้าวกระโดด แต่เรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่นกั อ่านชื่นชอบก็จะยอมจ่ายแม้ราคาจะสู งขึ้น โดยที่นกั อ่าน
บางคนจะติดตามอ่านรี วิวของนักอ่านคนอื่นหรื อขอคาแนะนาจากเพื่อนหรื อกลุ่มนักอ่านที่อ่านเนื้ อหาประเภท
เดียวกันเพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่างกันนั้นส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวลที่ แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงหทัย สงสุ แก และ ลาปาง แม่น
มาตย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อหนังสื อกรณี ศึกษาจากร้านหนังสื อ
ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่าเพศของผูบ้ ริ โภคส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อ วัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจซื้ อ และด้านอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ลินิน จารุ เธี ยร (2559)
ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อหนังสื อของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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พบว่า อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชี พที่แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภค ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อหนังสื อที่แตกต่างกัน เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่มต่างมีทศั นคติและรู ปแบบของการตัดสิ นใจเลื อก
ซื้ อหนังสื อที่คล้ายคลึ งกัน คือ การซื้ อหนังสื อเพื่อตอบสนองวัตถุ ประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน
หนังสื อของแต่ละบุคคล สมมติฐานข้อที่ 2 ผลการศึกษาสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดย
ภาพรวมมี อิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวล โดยเมื่อ วิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่ามีเพียง 2 ด้าน
ได้แก่ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจ
ซื้ อหนังสื อไลท์โนเวล ในขณะที่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการ
แนะนาขอพนักงานขาย ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการไม่มีอิทธิ พลต่อกับการตัดสิ นใจซื้ อ
หนังสื อไลท์โนเวล
1.ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อแสดงให้เห็ นถึงตัวผลิ ตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ไม่ว่าจะเป็ นรู ปเล่ม
คุ ณภาพของกระดาษและหมึกพิมพ์ สอดคล้ องกับแนวคิ ดทฤษฎี ของ อดุ ลย์ จาตุรงค์กุล (2543) ที่ กล่ าวไว้ว่า
ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคสามารถสัมผัสหรื อรับรู ้ได้เป็ นส่ วนส่ งเสริ มให้ผลิตภัณฑ์ทาหน้าที่ได้
สมบูรณ์ข้ ึน ได้แก่ คุณภาพ รู ปร่ างลักษณะ รู ปแบบ เป็ นต้น เนื่ องจากหนังสื อไลท์โนเวลเป็ นรู ปเล่มขนาด A6 ที่
สามารถพกพาได้สะดวก สามารถอ่านหนังสื อในสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวกและหนังสื อไลท์โนเวลนั้นมีกลิ่ นอาย
ของการ์ ตูนหรื ออนิ เมะทาให้ผูอ้ ่านที่ซ้ื อไลท์โนเวลเล่มแรก พิจารณาถึ งหน้าปก ลายเส้น หรื อตัวคุ ณภาพของ
หนังสื อเองก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของหนังสื อไลท์โนเวล เนื่ องจากส่ วนใหญ่ไม่ได้มีเนื้ อเรื่ องที่จบลงภายในเล่มเดียว
อาจทาให้ผอู ้ ่านอาจจะลืมเนื้ อเรื่ องในเล่มแรก ๆ ไปจึงต้องหยิบเล่มแรก ๆ ขึ้นมาอ่านใหม่ทาให้นกั อ่านส่ วนใหญ่
พิ จารณาถึ ง คุ ณภาพของกระดาษและหมี ก พิ ม พ์ป ระกอบกับ การตัดสิ นใจซื้ อ ในส่ วนของด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพการส่ งเสริ มทางการตลาดไม่ว่า
จะเป็ นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม สามารถกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภค เนื่ องจากผูซ้ ้ื อส่ วน
ใหญ่เป็ น นักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา ที่มีรายได้ไม่มากนักจึงนิยมซื้ อในช่วงที่หนังสื อลดราคา หรื อการซื้ อเป็ น Box
set เพื่อได้ส่วนลดที่ถูกกว่า ทั้งนี้ มีความแตกต่างจากงานวิจยั ของ นางสาวภาวิณี อุชชิ น (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อวรรณกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อวรรณกรรม ซึ่ งให้เหตุผลว่า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
หนังสื อวรรณกรรม โดยส่ วนใหญ่จะทาผ่านสื่ อทางอินเตอร์ เน็ต คือ การเข้าเยีย่ มชมเว็บไซด์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
หนังสื อวรรณกรรมเพื่อรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่ งแตกต่างจากงานวิจยั ฉบับนี้ เนื่องจากหนังไลท์โนเวลที่ทามา
เพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่ นโดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคจึงพิจารณาถึงเนื้ อหาของหนังสื อเป็ นหลัก ตัวหนังสื อเองก็เป็ นหนังสื อ
แปลทาให้ผอู ้ ่านต้องการสนับสนุนลิขสิ ทธิ์ ที่ถูกกฎหมาย
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2.ปั จจัยที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อปั จจัยที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวล ได้แก่
ปั จจัยด้านราคา ผูว้ ิจยั พบว่า ราคาไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อไลท์โนเวล อาจจะผูซ้ ้ื อหนังสื อไลท์โนเวล
ไม่ได้มองเรื่ องราคาเป็ นหลัก โดยส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคไม่ได้มองถึงตัวราคาและแต่จะมองด้านเนื้ อหาเป็ นหลักเมื่อ
อ่านแล้วชอบมีความพึงพอใจ ราคาจึงมีความคุม้ ค่าในตัวของหนังสื อเอง อย่างไรก็ตามลักษณะของกระบวนการ
ที่มีความง่าย ความสะดวก ความเข้าถึงง่ายและรวดเร็ วและช่องทางการจัดจาหน่ายที่สามารถสั่งซื้ อทางออนไลน์
และจัดส่ งไปรษณี ยท์ าให้มีความความสะดวกในการซื้ อหนังสื อโดยปั จจุบนั นักอ่านหลายคนผันตัวไปซื้ อ E –
book ทาให้ไม่ตอ้ งกังวลในการเข้าร้านหนังสื อเพื่อไปซื้ อหนังสื อที่ตนอยากได้ ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคนิยมหาข้อมูล
ที่เกี่ยวกับหนังสื อไลท์โนเวลที่ตอ้ งการซื้ อในอินเตอร์ เน็ตซึ่ งไม่จาเป็ นต้องถามเนื้ อหาจากพนักงานแต่ตอ้ งการ
พนักงานขายที่มีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใส่ ในการบริ การ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ ภาวิณี อุชชิน (2558) ที่พบว่า
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการแนะนาของพนักงานขาย ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการไม่
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ สมมติฐานข้อที่ 3 ด้านบุคลิ กภาพ โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะมีบุคลิ กภาพ
แบบกลาง ๆ กล่าวคือ มักจะมีบุคลิกภาพเป็ นไปตามสถานการณ์ เช่น ในสถานการณ์หนึ่ งอาจมีบุคลิกภาพแบบ
แสดงตัว ในอีกสถานการณ์หนึ่ งอาจเป็ นแบบเก็บตัวก็ได้ บุคลิกภาพประเภทนี้ อยูใ่ นพวกแอมบิเวิร์ต จากผลการ
วิ เ คราะห์ ส ามารถอธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงการตัด สิ นใจซื้ อ หนั ง สื อไลท์ โ นเวลของประชาชนในเขต
กรุ ง เทพมหานครได้ร้ อยละ 2.1 ดัง นั้นผลการศึ ก ษาดัง ที่ ก ล่ า วมามี ค วามแตกต่ า งกับ นางสาวสุ วิช ญา วงษ์
ประเสริ ฐ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อนวนิ ยายใน
เขตกรุ งเทพมหานคร (กรณี ศึกษาไลท์โนเวล) ที่กล่าวไว้วา่ บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยตนเองไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อหนังสื อไลท์โนเวล นักอ่านโดยส่ วนมากจะมีบุคลิกภาพแบบรักสันโดษ เพราะต้องการความเป็ นส่ วนตัวใน
การอ่านหนังสื อที่ตนชอบแต่ให้ทางกลับกันนักอ่านที่ชอบการอ่านในเนื้ อหาประเภทเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน
มักจะมีกลุ่มหรื อสังคมเฉพาะทาให้นกั อ่านเหล่านี้ มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยตัวตนเมื่ออยูก่ บั กลุ่มหรื อสังคมของ
ตนเอง
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
(1). ผูป้ ระกอบการ สานักพิมพ์ต่าง ๆ และร้านจาหน่ายหนังสื อไลท์โนเวล ควรเจาะกลุ่มตลาดเป้ าหมาย
ไปที่ กลุ่ ม นักเรี ยน นิ สิต นักศึ กษา ซึ่ งเป็ นกลุ่มหลักที่อ่านหนังสื อไลท์โนเวลมากที่ สุด และเพิ่มประเภทของ
เนื้ อหาที่ผบู ้ ริ โภคต้องการให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค (2). ผูป้ ระกอบการ สานักพิมพ์
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ต่าง ๆ ควรทาการตลาดแบบเจาะเฉพาะกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น หากจับผูบ้ ริ โภคในกลุ่มที่รักสันโดษได้ 1 คน ก็จบั
ได้ท้ งั กลุ่ม เนื่องจากผูท้ ี่รักสันโดษมักจะจับกลุ่มกับผูร้ ักสันโดษเช่นกัน
ข้ อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่ อไป
(1). เพื่ อให้ค รอบคลุ ม ประชากรที่ ซ้ื อ หนัง สื อไลท์โ นเวลได้ม ากขึ้ น อย่า งทั่วถึ ง จึ งควรมี ก ารขยาย
ขอบเขตงานวิจยั ให้ก ว้างมากยิ่ง ขึ้ นโดยการเพิ่ม กลุ่ มตัวอย่า งไปยัง ต่ างจังหวัดเพื่ อจะได้เก็บ ข้อมู ลที่ มีความ
กระจายตัว ได้ท ั่ว ทั้ง ประเทศ (2). การเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล อาจใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น (3).การศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาปั จจัยอื่ น ๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาทิ
ปั จจัยด้านพฤติกรรม ปั จจัยด้านค่านิยม ปั จจัยด้านแรงจูงใจ เป็ นต้น เพราะจะได้ทราบข้อมูลที่ครอบคลุมถึงความ
ต้องการที่ แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั
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