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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือหนังสือไลท์โนเวลของประชาชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING THE BUYING DECISION ON LINHT NOVEL OF PEOPLE IN 

BANGKOK 

พิมพิศา ชยัเช้ือ 

 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร ปัจจยัทางด้านการตลาดและปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือหนังสือไลท์โนเวล เพื่อผูป้ระกอบการและจัดจ าหน่ายสามารถน า
ผลงานวิจยัท่ีไดไ้ปใช้เป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจในการวางแผนการตลาดการปรับปรุง
พฒันาผลิตภณัฑใ์ห้ดึงดูดความสนใจ สามารถกระตุน้ความตอ้งการซ้ือและสร้างความพึงพอใจให้กบัผูอ่้านท่ีจะ
น าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ การเพิ่มโอกาสดา้นยอดขาย การขยายฐานลูกคา้สร้าง การเติบโตใหธุ้รกิจไดม้ากข้ึน 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 19 – 25 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท 
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และส่วนมากอ่านไลท์โนเวลใน
ประเภทแฟนตาซี โดยส านกัพิมพท่ี์ไดรั้บความนิยม คือ ส านกัพิมพรั์กพิมพ  ์

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัด้านลกัษณะทางประชากรด้านเพศท่ีแตกต่างกันของผูบ้ริโภค ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือหนังสือไลท์โนเวลท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ในด้านของปัจจยัลักษณะส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และปัจจยัส่งเสริมการตลาด และในส่วนของ
บุคลิกภาพ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านบุคลิกภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือหนังสือไลท์โนเวล เม่ือ
ความส าคญัปัจจยัดา้นบุคลิกภาพเพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลใหก้ารตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวลสูงข้ึนตามไปดว้ย 

 

ค าส าคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, ไลทโ์นเวล, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด,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 
 

บทน า 
 

ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
จากผลส ารวจจากการอ่านหนังสือของคนไทย ปี 2561 คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มมากข้ึน สอดคล้อง

ส านกังานอุทยานการเรียนรู้ พบวา่คนไทยใชเ้วลาอ่านเพิ่มมากข้ึนเป็น 80 นาที ต่อวนั การอ่านจากหนงัสือร้อย
ละ 88 และอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 75.4 ซ่ึงอยู ่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ภาพรวมการอ่านหนงัสือของ
คนไทยในปี 2561 พบวา่คนไทยอาย ุ6 ปีข้ึนไปอ่านหนงัสือ ร้อยละ 78.8 หรือคิดเป็นจ านวนประชากร 49.7 ลา้น
คน ซ่ึงกลุ่มวยัรุ่นใชเ้วลาอ่านสูงสุดเม่ือเทียบกบัทุกวยั โดยในกรุงเทพมีผูอ่้านหนงัสือมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
92.9 และเวลาท่ีใชใ้นการอ่านก็เพิ่มสูงข้ึนดว้ย เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีอ่านหนงัสือ 66 นาที ต่อวนั และปี 2556 ท่ี
คนไทยใชเ้วลาในการอ่านหนงัสือเพียง 37 นาทีต่อวนัเท่านั้น 
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ผลการส ารวจในปี 2556 และ ปี 2558 พบวา่สถิติการอ่านของคนไทยเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อม
และ สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ถึงแมว้า่จะมีคนอ่านหนงัสือเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 78.8 ก็ตามแต่ก็มีคนไทยท่ี
ไม่อ่านหนงัสือถึงร้อยละ 21.2 ซ่ึงคิดเป็นคนไทยจ านวน 13.7 ลา้น คนซ่ึงเหตุผลของการไม่อ่าน มีตั้งแต่ การดูทีวี 
เล่นเกมส์ ไม่มีเวลาอ่าน อ่านไม่ออก ไม่ชอบการอ่านรวมทั้งไม่มีเงินซ้ือหนงัสือในจ านวนน้ีมีคนท่ีบอกว่าไม่
ชอบและไม่สนใจอ่านถึงร้อยละ 25.2 ถา้คิดเป็นจ านวนประชากร ก็ประมาณ 3 ลา้นคน ซ่ึงนบัเป็นจ านวนไม่
นอ้ย จากสถิติขา้งตน้ท่ีกล่าวมานั้นคนไทยมีการอ่านหนงัสือท่ีมากข้ึนซ่ึงกลุ่มท่ีอ่านมากท่ีสุดคือกลุ่มของวยัรุ่น 
เน่ืองจากผลสถิติพบว่ากลุ่มท่ีอ่านมากท่ีสุดคือกลุ่มวยัรุ่นผูท้  าวิจยัจึงมีความสนใจในหนงัสือท่ีมีเน้ือหาในการ
เจาะกลุ่มวยัรุ่น เช่น หนงัสือการ์ตูนญ่ีปุ่นและหนงัสือไลท์โนเวล ท่ีท าออกมาเพื่อเจาะกลุ่มวยัรุ่นเฉพาะท าให้
เน้ือหา ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัชีวิตวยัรุ่น ไม่วา่จะเป็นดา้นความรัก ความฝัน การต่อสู้ ความเป็น แฟนตาซีใน
เน้ือหา ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้แนวเร่ืองของไลท์โนเวลเกิดข้ึนมากมายไม่วา่จะเป็น สงคราม การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ จากกระแสของไลทโ์นเวลในปัจจุบนัท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ี
เหมาะต่อการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งการอ่านหนงัสือไลท์โนเวลการท่ีตวัละครในแต่ละ
เร่ืองมีคาแรคเตอร์หรือบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจในเร่ืองบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลท์โนเวลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจยัฉบบัน้ี
จะมีประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการโดยเฉพาะส านกัพิมพท่ี์จดัจ าหน่ายหนงัสือไลทโ์นเวล และสามารถน าไปใช้ใน
ดา้นการก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อการจดัจ าหน่ายหนงัสือไลทโ์นเวลเร่ืองใหม่ๆในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของลักษณะทางประชากร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัด้าน
บุคลิกภาพและการตดัสินใจซ้ือไลน์โนเวลประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาลกัษณะทาง
ประชากร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไลน์โนเวล 
 
ขอบเขตการวจัิย 

 (1) ขอบเขตดา้นประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ กลุ่มประชากรท่ีผูว้ิจยั ท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ 
กลุ่มประชากรในช่วงอายุ 13-45 ปี ท่ีซ้ือหนังสือไลท์โนเวลในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) คือ ลักษณะด้านประชากร ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพ (3) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวล และ (4) ขอบเขตดา้น
ระยะเวลา ผูว้จิยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
(1). เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ ส านกัพิมพ ์ร้านหนงัสือ หรือผูท่ี้ประกอบธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์สามารถทราบถึง

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวล เพื่อน าไปวิเคราะห์ วางแผนเพื่อสร้างกลยทุธ์ในการแข่งขนัทางดา้น
การตลาด (2). เพื่อให้ผูป้ระกอบการทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อหนงัสือไลทโ์นเวล เพื่อท่ี
ผูป้ระกอบการจะไดน้ าไปวางกลยทุธ์ และคดัสรรคห์นงัสือไลทโ์นเวล และหรือซ้ือลิขสิทธ์ิเร่ืองใหม่ ๆ เขา้มา
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้(3). ผลงานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแนวทางใหก้บังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวล 
 
แนวคิดเกีย่วกบัหนังสือไลท์โนเวล 

ไลท์โนเวลเป็นบทประพนัธ์หรือนิยายท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูอ่้านระดบัเด็กมธัยม ถึงระดบัมหาลยั มี
ลกัษณะเป็นเล่มเล็ก ขนาดมาตรฐาน ของเล่มคือ A6 ท าให้พกพาสะดวก และท่ีส าคญัท่ีเป็นหนงัสือท่ีราคาไม่
แพงมากนกั ไลทโ์นเวลถูกผลิตข้ึนในปี 1970 โดยการตีพิมพล์งแมกกาซีนก่อนน าไปรวมเล่ม ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมาย
อยูท่ี่เด็กไปจนถึงวยัรุ่น ดงันั้นเน้ือหาในนิยายประเภทน้ีจะมีความเป็นแฟนตาซี แลว้เน้ือเร่ืองก็ไม่เขม้ขน้หรือตึง
เครียดเหมือนกบันิยายผูใ้หญ่ รูปแบบของตวัหนงัสือก็มีรูปภาพประกอบบา้งภายในเล่ม บางเร่ืองก็ถูกน าไปสร้าง
เป็น อนิเมะ ไลฟ์แอค็ชัน่ และเกมส์ ในญ่ีปุ่นนั้นมีค่ายหนงัสือท่ีพิมพไ์ลทโ์นเวลออกมามากมาย ส่วนในประเทศ
ไทยมีค่ายหนงัสือท่ีแปลไลทโ์นเวลมาเป็นภาษาไทย เช่นค่าย LuckPim , Zenshu , Animag , Bongkoch เป็นตน้ 

 
นิยามค าศัพท์ 

(1). ไลทโ์นเวล (Light Novel ) คือ บทประพนัธ์ชนิดหน่ึงท่ีเขียนโดยมี เป้าหมายอยูใ่นวยัรุ่นและเยาวชน 
ท่ีมีการติดตาม อนิเมะหรือมงังะ อาจจะเป็นเร่ืองท่ีแต่งใหม่แต่มีความสอดคลอ้งท่ีสามารถน าไปสร้างเป็นอนิเมะ
หรือมงังะ (2).ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัซ่ึงประกอบดว้ยส่วนประสมทาง การตลาดบริการ
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ (3). บุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของบุคคลซ่ึงเป็นส่ิงบ่งช้ีความเป็นปัจเจก
บุคคล และพฤติกรรม การกระท า และลักษณะการมีปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลนั้น (4). การตดัสินใจ หมายถึง 
กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยูซ่ึ่งผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจใน
ทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการ โดยท่ีจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ 
การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 
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ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7Ps) 
(1) ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ทุกส่ิงท่ีนกัการตลาดน ามาเสนอกบัตลาด เพื่อเสนอขาย เพื่อการไดก้รรมสิทธิ 

หรือเพื่อ การอุปโภคบริโภค ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด (2) ราคา หมายถึง องค์ประกอบ
ส าคญัท่ีท าให้กิจการมีรายได ้ราคาจึงอยูใ่นรูปของจ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อ สินคา้ตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้ ราคา
ถูกก าหนดข้ึนจากมูลค่าของสินคา้ หากผูซ้ื้อ และผูข้ายก าหนดราคาสินคา้ใกลเ้คียงกนัราคาจึงเป็นตวักลางท่ีท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความเป็นเจา้ของสินคา้ ท าใหกิ้จกรรมเกิด รายไดแ้ละผูบ้ริโภคไดรั้บอรรถประโยชน์จาก
ความเป็นเจา้ของสินคา้ (3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง กระบวนการท างานท่ีจะท าให้สินคา้หรือบริการ
ไปสู่ตลาดเพื่อให้ลูกคา้ไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงหมายรวมถึงการเลือกท าเลท่ีตั้ง (location) 
ของธุรกิจ เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งเป็นตวัก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเขา้มาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท าให้ผูบ้ริโภคหาซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ดง่้ายไม่วา่จะซ้ือเม่ือใดหรือท่ีใดก็ตาม (4) การส่งเสริมการตลาด หมายถึงการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้ง
แน่ใจวา่ตลาดเป้าหมายเขา้ใจและให้คุณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขายเป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูข้ายกบัผูบ้ริโภคเพื่อ
สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจท าไดใ้นหลายลกัษณะ อาทิ การใชพ้นกังานขายหรือ
การใช้เคร่ืองมือ (5) บุคคล หรือพนกังานขององคก์ร  คือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั ผลิตภณัฑ์หรือบริการทั้งหมด 
หมายรวมถึงลูกคา้ บุคลากรท่ีจ าหน่ายและบุคลากรท่ีใหบ้ริการหลงัการขาย บุคลากรผูใ้หบ้ริการจ าเป็นตอ้งอาศยั
การคดัเลือก การฝึกอบรม และการจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจกบัลูกคา้ให้มีความแตกต่างจาก
คู่แข่ง โดยจะตอ้งมีความสามารถและทศันคติท่ีดี สามารถตอบสนองผูบ้ริโภคได ้(6) ลกัษณะทางกายภาพ คือ 
การสร้างสภาพแวดลอม้ของสถานท่ีขององค์กร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรือ แผนกของพื้นท่ีและ
ลกัษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการให้บริการท่ีสามารถดึงดูดใจ
ผูบ้ริโภคและท าให้มองเห็นภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัได้อย่างชัดเจน (7) ดา้นกระบวนการ 
หมายถึงขั้นตอนในการ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์และการให้บริการ ซ่ึงจะต้องถูกต้อง รวดเร็ว เป็นท่ีพอใจและ 
ประทบัใจในความรู้สึกของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการอาศยักระบวนการบางอยา่งในการจดัส่ง ผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ใหก้บัลูกคา้เพือ่ใหเ้กิดความแตกต่าง  

 
ทฤษฎบุีคลกิภาพ 

แบบเก็บตวั (Introvert) เป็นบุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีแนวโนม้เป็นพวก เก็บตวั ชอบความสงบเงียบไม่
ชอบการเขา้สังคม ข้ีอาย พอใจท่ีจะอยูเ่บ้ืองหลงั ขาดความมัน่ใจใน ตนเอง ชอบใชว้ิธีหนีปัญหามากกว่าเผชิญ
ปัญหา ส่วนดีของบุคลิกภาพแบบเก็บตวัน้ีมกัจะเป็นบุคลิกของ นกัประดิษฐ์และนกัคิดคน้ทั้งหลาย แต่ส่วนเสีย
มกัจะเกิดอาการซึมเศร้า แยกตวั และไม่ สนใจสังคม แบบแสดงตวั (Extrovert) เป็นบุคลิกภาพประเภทแสดงตวั 
ชอบเขา้สังคม รักความสนุกสนาน ชอบการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง มีมนุษยสัมพนัธ์ดี กลา้ท่ี
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จะแสดงออก ชอบความเป็นผูน้ าตอ้งการเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป คบคนง่าย ชอบเผชิญปัญหามากกว่า การหนี
ปัญหา                                      

 
ทฤษฎีและแนวคิดด้านการตัดสินใจ (Decision Making) 

ทฤษฎีและแนวคิดดา้นการตดัสินใจ (Decision Making) การตดัสินใจเป็นเร่ืองของการจดัการทางเลือก
ท่ีดีท่ีสุดเพื่อน าไปสู่เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้โดยเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาในชีวิตประจ าวนั อาจมี
เคร่ืองมือช่วยในการพิจารณาบุคคลรอบขา้ง หรือเหตุผลส่วนตวัเขา้มามีส่วนร่วมและเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ
เช่นเดียวกบัการปฏิบติังาน แทจ้ริงแลว้การตดัสินใจมีความส าคญัเก่ียวขอ้งกนักบัทฤษฎี การบริหารโดยทัว่ไป  
จะตอ้งรวมหลกัการขององค์การเพื่อประกันความถูกต้องของการตดัสินใจเป็นหลกัการท่ีเท่ียงตรงประกัน
ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน นอกจากน้ียงัสามารถ จ าแนกรูปแบบของการตดัสินใจได้ 2 แบบ คือ การ
ตดัสินใจโดยบุคคลเดียวและการตดัสินใจโดยกลุ่มบุคคล 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 นางสาวภาวณีิ อุชชิน (2558) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ หนงัสือวรรณกรรมใน
เขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ ตดัสินใจซ้ือหนงัสือ
วรรณกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลโดยประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ี คือ ประชาชนท่ีเคยซ้ือหนงัสือ 
จ านวน 405 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหวา่ง 20-29 ปีการศึกษาอยูใ่น ระดบัปริญญาตรี
มีสถานภาพโสดและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือวรรณกรรม คือ ปัจจยัดา้นตรา สินคา้ และปัจจยั
ดา้นราคาและประเภทของหนงัสือ 
 นางสาวบุณยนุช เอ้ือศิรินุเคราะห์ (2558) ศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมการซ้ือและ ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่างมีอายุ18-24 ปี รายไดส่้วนตวัต่อเดือน 5,001-15,000 บาทมี
ความถ่ีในการซ้ือหนงัสือการ์ตูน ญ่ีปุ่นทั้งหมด 4 คร้ังต่อเดือนโดยให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็น
อนัดบั หน่ึง รองลงมาคือดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั 
 นายณัฐพงศ ์เนียมหลาง (2558) ศึกษาเร่ือง การใช ้และความพึงพอใจของผูซ้ื้อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
ของอุ๊คบีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหวา่งอายุ 31-35 ปี สถานภาพสมรสมีรายไดต้  ่ากว่า 
20,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้าน ผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดับมากรองลงมา ด้านส่งเสริม
การตลาดดา้นราคาและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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 นางสาวลินิน จารุเธียร (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี และมี
สถานภาพโสด นอกจากน้ีดา้นระดบั การศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นลูกจา้ง
หรือ พนกังานบริษทั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาทส าหรับพฤติกรรมเก่ียวกบัการอ่านหนังสือ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีอ่านหนงัสือเป็นประจ า โดยเหตุผลส าคญัของการอ่านหนงัสือ คือ เพื่อ
ความบนัเทิง สนุก เพลิดเพลิน 
 นางสาวสุวิชญา วงษ์ประเสริฐ (2560) ได้ศึกษาเร่ืององค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือหนงัสือนวนิยายในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณีศึกษาไลทโ์นเวล) พบ วา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอาย ุระหวา่ง 21-30 ปี การศึกษาอยูใ่นกลุ่มปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้
เฉล่ียต่อ เดือนต ่ากวา่ 10,000  บาท และส่วนมากอ่านไลทโ์นเวลในหมวดแฟนตาซี ในส่วนของ ดา้นบุคลิกภาพ
พบว่าองค์ประกอบดา้นบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบในดา้นความหวัน่ไหว ทางอารมณ์ การเห็นตามผูอ่ื้น และ
ความส านึกผดิชอบ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเองและการเปิดรับประสบการณ์ 
 
กรอบแนวคิดงานวจัิย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลกัษณะทางประชากร 

- เพศ 

- อาย ุ

- รายไดต้่อเดือน 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
- ดา้นราคา  
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
- ดา้นบุคคล 
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
- ดา้นกระบวนการ  

ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ 
- บุคลิกภาพแบบปกปิด  
- บุคลิกภาพแบบเปิดเผย  

การตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวล 
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สมมติฐานของการวจัิย 

 (1). ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวลท่ีแตกต่างกนั (2). ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพล กบัการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวล (3). ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ มีอิทธิพล 
กบัการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวล 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม(questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ยการใชค้  าถามปลายปิด (close-end question) โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการและค าถามปลายปิด 
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ 
ตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลน์โนเวลค าถามเก่ียวกบัตวัแปรอิสระ 1 และตวัแปรประกอบ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคลิกภาพท่ีมีผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือ ลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบ Semantic differential scale โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method) 
ซ่ึงใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเป็นค าแบบสอบถามปลายปิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวล 

 
สรุปผลการวจัิย 

 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 19 – 25 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท 
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และส่วนมากอ่านไลท์โนเวลใน
ประเภทแฟนตาซี โดยส านกัพิมพท่ี์ไดรั้บความนิยม คือ ส านกัพิมพรั์กพิมพ ์
  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่เน้ือหาน่าสนใจ มีผลต่อการ
ตดัสินซ้ือท่ีมากท่ีสุด รองลงมา คือ ตอ้งการสนบัสนุนนิยายท่ีถูกลิขสิทธ์ิ ลายเส้นสวยงาม หน้าปกและรูปเล่ม
ดึงดูดใจ กระดาษและหมึกพิมพมี์คุณภาพ ตามล าดบั ในขณะท่ีการติดตามผลงานของผูแ้ต่งท่ีช่ืนชอบ มีผลต่อ
การตดัสินใจท่ีนอ้ยท่ีสุดในดา้นของผลิตภณัฑ์ ในดา้นราคา พบวา่การตดัสินใจซ้ือเก่ียวกบัทางส่วนประสมทาง
การตลาดของผูซ้ื้อหนงัสือไลท์โนเวล ราคามีความคุม้ค่ามีผลต่อการตดัสินซ้ือท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคา
เหมาะสมกบัขนาดและคุณภาพของนิยาย และราคามีใหเ้ลือกหลากหลาย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่การ
ตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวลผา่นการสั่งซ้ือออนไลน์และจดัส่งผา่นไปรษณียไ์ดม้ากท่ีสุด รองลงมาคือ หาซ้ือ
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ได้สะดวก มีการจดัวางสินคา้บนชั้นวางในร้านหนังสือท่ีโดดเด่น และสามารถซ้ือฉบบั E-book ได้ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด พบวา่การไดรั้บข่าวหนงัสือไลท์โนเวลออกใหม่ผา่นทางเวบ็ไซต์หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย
ของส านกัพิมพแ์ละร้านหนงัสือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวลมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีส่วนลดหรือ
ราคาสมาชิก เม่ือซ้ือสินคา้ครบตามเป้าจะมีของแถม มีขายยกชุดพร้อมส่วนลด ส านักพิมพส่์งขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัหนงัสือใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทางอีเมล ์และไดรั้บข่าวหนงัสือการ์ตูนออกใหม่ผา่นทาง แอพพลิเคชัน่ ดา้นการ
แนะน าของพนกังานขาย พบวา่ พนกังานขายมีมนุษยส์ัมพนัธ์ และเอาใจใส่ในการบริการมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือหนงัสือไลท์โนเวลมากท่ีสุด รองลงมาคือ พนกังานขายมีความกระตือรือร้นและท างานด้วยความรวดเร็ว 
พนกังานสามารถอธิบายเน้ือหาของหนงัสือได ้และพนกังานขายคอยใหค้  าแนะน าหนงัสือไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่การจดัหนงัสือมีการโปรโมทหนงัสือท่ีออกใหม่ให้เห็นไดช้ดัเจน เช่น มี
การเอาหนงัสือใหม่มาจดัวางท่ีหนา้เคาน์เตอร์ หรือชั้นวางหนงัสือทางหนา้ร้านไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดอยู่ท่ี 
รองลงมาคือ มีการจดัวางแผนผงัร้านท่ีดีมีทางเดินสะดวกต่อการเดินดูหนงัสือ การจดัวางร้านมีการจดัหมวดหมู่
ของหนงัสือเพื่อความง่ายต่อการมองเห็น และมีการใชแ้สงไฟเปิดเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศภายในร้านหนงัสือ 
ดา้นกระบวนการ พบว่าการจดัส่งสินคา้อย่างรวดเร็วมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดรองลงมาคือ พนกังาน
ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ และมีการแนะน าเพิ่มเติมอย่างสม ่าเสมอ ปัจจยัด้าน
บุคลิกภาพท่ีส่งผลการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลท์โนเวล โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พบว่า บุคลิกภาพจิตใจ
มัน่คงไม่อ่อนไหวง่าย รองลงมาคือ ชอบความทา้ทาย ชอบเขา้สังคม ชอบท ากิจกรรมอยา่งกระตือรือร้น และกลา้
แสดงออก 

กลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก กลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจ
ไดใ้หม่ ก็ยงัคงซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวลอยู ่มากท่ีสุด รองลงมาคือ หากไลทโ์นเวลท่ีติดตามออกเล่มต่อก็ยงัคงซ้ือ
หนงัสือไลทโ์นเวลอยู ่ถา้หากไลทโ์นเวลท่ีติดตามข้ึนราคาแบบกา้วกระโดด จากในเล่มต่อจากเล่มท่ีซ้ือก็ยงัคง
ซ้ือไลทโ์นเวลอยู ่และการตดัสินใจซ้ือไลทโ์นเวลจากรีววิหรือค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน 

ผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐาน 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายไดส่้วนตวั
ต่อเดือน ระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลท์โนเวลท่ีแตกต่างกนัผลการ
วิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนันั้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวลท่ีแตกต่างกนั 
กล่าวคือ เพศชายมีการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลท์โนเวลสูงกว่าผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิง สมมติฐาน 2 ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ด้านการแนะน าของพนักงานขาย ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวน มีอิทธิพล กบัการ
ตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือหนังสือไลท์โนเวล 
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ เม่ือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาดเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลน์โนเวลเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย สมมติฐาน 3 ปัจจยั
ดา้นบุคลิกภาพท่ีมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในดา้นบุคลิกภาพ บุคลิกภาพแบบเก็บตวั (introvert) และ แบบแสดงตวั (extrovert) ผลการวิเคราะห์ 
พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวลอยา่งระดบัมีนยัส าคญัทางสถิติ โดย
มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความส าคญัปัจจยัด้านบุคลิกภาพเพิ่มสูงข้ึน จะส่งผลให้การ
ตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวลเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 
 ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 19 – 25 ปี มีการศึกษา
อยู่ในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท 
ส่วนมากช่ืนชอบอ่านไลทโ์นเวลประเภทแฟนตาซี โดยส านกัพิมพท่ี์ไดรั้บความนิยม คือ ส านกัพิมพรั์กพิมพ ์จะ
สังเกตไดว้า่นกัอ่านส่วนใหญ่จะอยูใ่น Gen Y ซ่ึงเติบโตมาพร้อมกบัโลกอินเตอร์เน็ต มีการเรียนรู้และจินตนาการ
ท าให้ชอบอ่านไลทโ์นเวลประเภทแฟนตาซี สอดคลอ้งกบั บุณยนุช เอ้ือศิรินุเคราะห์ (2558) ท่ีพบวา่ เพศชายท่ี
การตดัสินใจซ้ือมากว่าเพศหญิง ทั้งน้ีอาจเป็นพฤติกรรมการอ่านของเพศชอบอ่านหนงัสือประเภทแฟนตาซี 
ในขณะท่ีเพศหญิงช่ืนชอบนิยายประเภทโรแมนติก โดยมีความแตกต่างดา้นรายไดผู้ว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตวา่อาจเป็น
เพราะกลุ่มประชากรท่ีตอบแบบสอบถามในดา้นของรายไดใ้นปีท่ีต่างกนัอาจจะมีสภาวะเงินหรือค่าครองชีพท่ี
ของสูงข้ึนท าใหจ้  านวนเงินท่ีจบัจ่ายมีความแตกต่างกนั 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของ การตดัสินใจซ้ือหนังสือไลท์โวลอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านกระบวนการ ด้านราคามี ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นการแนะน าของพนกังานขาย  

ในด้านผลิตภณัฑ์แสดงให้เห็นว่า นักอ่านให้ความส าคญัในด้านของเน้ือหาน่าสนใจ และต้องการ
สนบัสนุนนิยายท่ีถูกลิขสิทธ์ิ เพราะการสนบัสนุนไลทโ์นเวลท่ีถูกลิขสิทธ์ิ ท าให้ส านกัพิมพแ์ละผูเ้ขียนมีรายได้
และสามารถสร้างสรรคผ์ลงานใหม่เพื่อให้นกัอ่านไดอ่้านอีกต่อไป ทั้งน้ีผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
หน่ึงเลือกซ้ือหนังสือแบบรูปเล่มเพราะตอบสนองต่อการอ่านเป็นระยะเวลานานได้มากกว่าการอ่านจากจอ
คอมพิวเตอห์รือแทบเลตซ่ึงมีแสงสีฟ้าคอยรบกวนสายตา และท าให้ตาลา้ไดม้ากกวา่การอ่านจากกระดาษนกัจึง
พิจารณาถึงคุณภาพของกระดาษและหมึกท่ีใชพ้ิมพป์ระกอบการตดัสินใจประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ดา้นราคาถึงแม้



11 
 

นกัอ่านไลท์โนเวลหลายท่านยงัเป็นนกัเรียนนกัศึกษาท่ีไม่รายไดไ้ม่มากนกัแต่ก็ไม่ไดค้  านึงถึงดา้นราคาทั้งน้ี
เพราะผูซ้ื้อคิดว่าเน้ือหาของไลท์โนเวลคุม้ค่าต่อราคาท่ีตอ้งจ่าย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในปัจจุบนัไลน์
สไตลแ์ละการใชชี้วติท าใหก้ารสั่งซ้ือหนงัสือผา่นทางออนไลน์เพิ่มข้ึนอยา่งน่าจบัตามอง ขณะเดียวยงัมีผูบ้ริโภค
บางกลุ่มท่ีตอ้งการซ้ือหนงัสือผา่นทางหน้าร้าน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ การจดัวางหนงัสือท่ีออกใหม่ให้เห็น
ได้ชัดเจน เช่น มีการเอาหนังสือใหม่มาจดัวางท่ีหน้าเคาน์เตอร์ หรือชั้นวางหนังสือ ทางหน้าร้านจะท าให้
ผูบ้ริโภคสามารถสังเกตุเห็นหนงัสือไดง่้ายกวา่การจดัวางในชั้นท่ีเป็นหมวดหมู่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูซ้ื้อ
ส่วนใหญ่ยงัเป็นนกัเรียนนกัศึกษาจึงมกัซ้ือหนงัสือไลน์โนเวลในช่วงท่ีจดัโปรโมชัน่ท่ีขายยกชุดพร้อมส่วนลด 
ดา้นการแนะน าของพนกังาน ขายผูบ้ริโภคจะมีความประทบัใจในมนุษยส์ัมพนัธ์และการเอาใจใส่ในการบริการ
ของพนกังานขายและชอบในความกระตือรือร้น การท างานท่ีรวดเร็วของพนกังานโดยท่ีส่วนนอ้ยท่ีจะค านึงถึง
ค าอธิบายเน้ือหาหรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัหนงัสือเน่ืองจากส่วนใหญ่จะอ่านรีววิหรือมีการติดตามอ่านก่อนท่ีจะ
มีการซ้ือลิขสิทธ์ิของมาในประเทศไทย 
 ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพท่ีส่งผลการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวล โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีบุคลิกภาพแบบกลาง ๆ กล่าวคือ มกัจะมีบุคลิกภาพเป็นไปตามสถานการณ์ เช่น ใน
สถานการณ์หน่ึงอาจมีบุคลิกภาพแบบแสดงตวั ในอีกสถานการณ์หน่ึงอาจเป็นแบบเก็บตวัก็ได้ บุคลิกภาพ
ประเภทน้ีจดัอยูใ่นพวกแอมบิเวร์ิต 
 กลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกตดัสินใจใหม่ในการการหนงัสือไลน์โนเวลผูต้อบแบบสอบถามยงัคงเลือกซ้ือหนงัสือไลท์โนเวลอยูม่าก
ท่ีสุด รองลงมาคือ หากไลทโ์นเวลท่ีติดตาม มีการวางจ าหน่ายเล่มต่อไปก็ยงัคงซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวลอยู ่ซ่ึงโดย
ส่วนมากไลท์โนเวลจะไม่จบภายในเล่มเดียวนกัอ่านส่วนมากท่ีไดอ่้านเน้ือเน้ือเร่ืองในเล่มแรกแลว้มีความช่ืน
ชอบจะท าใหมี้การติดตามผลงานและซ้ือหนงัสือในเล่มต่อ ๆ ไป อยา่งไรก็ตามหากไลทโ์นเวลท่ีติดตามอยูมี่การ
ข้ึนราคาแบบกา้วกระโดด แต่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีนกัอ่านช่ืนชอบก็จะยอมจ่ายแมร้าคาจะสูงข้ึน โดยท่ีนกัอ่าน
บางคนจะติดตามอ่านรีวิวของนกัอ่านคนอ่ืนหรือขอค าแนะน าจากเพื่อนหรือกลุ่มนกัอ่านท่ีอ่านเน้ือหาประเภท
เดียวกนัเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือ 

การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนันั้นส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือหนังสือไลท์โนเวลท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงหทยั สงสุแก และ ล าปาง แม่น
มาตย ์(2558) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือหนงัสือกรณีศึกษาจากร้านหนงัสือ
ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พบว่าเพศของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั ลินิน จารุเธียร (2559) 
ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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พบวา่ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือหนงัสือท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มต่างมีทศันคติและรูปแบบของการตดัสินใจเลือก
ซ้ือหนงัสือท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ การซ้ือหนงัสือเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอ่าน
หนงัสือของแต่ละบุคคล สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผลการศึกษาสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดย
ภาพรวมมี อิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวล โดยเม่ือ วิเคราะห์ในรายละเอียดพบวา่มีเพียง 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น ผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจ
ซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวล ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
แนะน าขอพนักงานขาย ด้านลกัษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการไม่มีอิทธิพลต่อกบัการตดัสินใจซ้ือ
หนงัสือไลทโ์นเวล 

1.ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือแสดงให้เห็นถึงตวัผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นรูปเล่ม 
คุณภาพของกระดาษและหมึกพิมพ์ สอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีของ อดุลย ์จาตุรงค์กุล (2543) ท่ีกล่าวไวว้่า 
ลกัษณะภายนอกของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัหรือรับรู้ไดเ้ป็นส่วนส่งเสริมให้ผลิตภณัฑท์ าหนา้ท่ีได้
สมบูรณ์ข้ึน ไดแ้ก่ คุณภาพ รูปร่างลกัษณะ รูปแบบ เป็นตน้ เน่ืองจากหนงัสือไลทโ์นเวลเป็นรูปเล่มขนาด A6 ท่ี
สามารถพกพาไดส้ะดวก สามารถอ่านหนงัสือในสถานท่ีต่าง ๆ ไดส้ะดวกและหนงัสือไลทโ์นเวลนั้นมีกล่ินอาย
ของการ์ตูนหรืออนิเมะท าให้ผูอ่้านท่ีซ้ือไลท์โนเวลเล่มแรก พิจารณาถึงหน้าปก ลายเส้น หรือตวัคุณภาพของ
หนงัสือเองก็เป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือไลท์โนเวล เน่ืองจากส่วนใหญ่ไม่ไดมี้เน้ือเร่ืองท่ีจบลงภายในเล่มเดียว
อาจท าใหผู้อ่้านอาจจะลืมเน้ือเร่ืองในเล่มแรก ๆ ไปจึงตอ้งหยบิเล่มแรก ๆ ข้ึนมาอ่านใหม่ท าใหน้กัอ่านส่วนใหญ่
พิจารณาถึงคุณภาพของกระดาษและหมีกพิมพ์ประกอบกับการตดัสินใจซ้ือ ในส่วนของด้านการส่งเสริม
การตลาด ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแสดงถึงประสิทธิภาพการส่งเสริมทางการตลาดไม่ว่า
จะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การลด แลก แจก แถม สามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูซ้ื้อส่วน
ใหญ่เป็น นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ท่ีมีรายไดไ้ม่มากนกัจึงนิยมซ้ือในช่วงท่ีหนงัสือลดราคา หรือการซ้ือเป็น Box 
set เพื่อไดส่้วนลดท่ีถูกกวา่ ทั้งน้ีมีความแตกต่างจากงานวิจยัของ นางสาวภาวิณี อุชชิน (2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือวรรณกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือวรรณกรรม ซ่ึงให้เหตุผลวา่ การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์
หนงัสือวรรณกรรม โดยส่วนใหญ่จะท าผา่นส่ือทางอินเตอร์เน็ต คือ การเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซดเ์ฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หนงัสือวรรณกรรมเพื่อรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ซ่ึงแตกต่างจากงานวจิยัฉบบัน้ี เน่ืองจากหนงัไลทโ์นเวลท่ีท ามา
เพื่อเจาะกลุ่มวยัรุ่นโดยเฉพาะผูบ้ริโภคจึงพิจารณาถึงเน้ือหาของหนงัสือเป็นหลกั ตวัหนงัสือเองก็เป็นหนงัสือ
แปลท าใหผู้อ่้านตอ้งการสนบัสนุนลิขสิทธ์ิท่ีถูกกฎหมาย 
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2.ปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวล ไดแ้ก่  
ปัจจยัดา้นราคา ผูว้ิจยัพบวา่ ราคาไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวล อาจจะผูซ้ื้อหนงัสือไลทโ์นเวล
ไม่ไดม้องเร่ืองราคาเป็นหลกั โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคไม่ไดม้องถึงตวัราคาและแต่จะมองดา้นเน้ือหาเป็นหลกัเม่ือ
อ่านแลว้ชอบมีความพึงพอใจ ราคาจึงมีความคุม้ค่าในตวัของหนงัสือเอง อยา่งไรก็ตามลกัษณะของกระบวนการ
ท่ีมีความง่าย ความสะดวก ความเขา้ถึงง่ายและรวดเร็วและช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสามารถสั่งซ้ือทางออนไลน์
และจดัส่งไปรษณียท์  าให้มีความความสะดวกในการซ้ือหนงัสือโดยปัจจุบนันกัอ่านหลายคนผนัตวัไปซ้ือ E – 
book ท าใหไ้มต่อ้งกงัวลในการเขา้ร้านหนงัสือเพื่อไปซ้ือหนงัสือท่ีตนอยากได ้ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคนิยมหาขอ้มูล
ท่ีเก่ียวกบัหนงัสือไลท์โนเวลท่ีตอ้งการซ้ือในอินเตอร์เน็ตซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งถามเน้ือหาจากพนกังานแต่ตอ้งการ
พนกังานขายท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์และเอาใจใส่ในการบริการ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั ภาวณีิ อุชชิน (2558) ท่ีพบวา่ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการแนะน าของพนกังานขาย ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการไม่
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ดา้นบุคลิกภาพ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีบุคลิกภาพ
แบบกลาง ๆ กล่าวคือ มกัจะมีบุคลิกภาพเป็นไปตามสถานการณ์ เช่น ในสถานการณ์หน่ึงอาจมีบุคลิกภาพแบบ
แสดงตวั ในอีกสถานการณ์หน่ึงอาจเป็นแบบเก็บตวัก็ได ้บุคลิกภาพประเภทน้ีอยูใ่นพวกแอมบิเวิร์ต จากผลการ
วิเคราะห์สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจซ้ือหนังสือไลท์โนเวลของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 2.1 ดังนั้นผลการศึกษาดังท่ีกล่าวมามีความแตกต่างกับ นางสาวสุวิชญา วงษ์
ประเสริฐ (2560) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง องค์ประกอบดา้นบุคลิกภาพ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือนวนิยายใน
เขตกรุงเทพมหานคร (กรณีศึกษาไลทโ์นเวล) ท่ีกล่าวไวว้า่ บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเองไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือหนงัสือไลทโ์นเวล นกัอ่านโดยส่วนมากจะมีบุคลิกภาพแบบรักสันโดษ เพราะตอ้งการความเป็นส่วนตวัใน
การอ่านหนงัสือท่ีตนชอบแต่ให้ทางกลบักนันกัอ่านท่ีชอบการอ่านในเน้ือหาประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั
มกัจะมีกลุ่มหรือสังคมเฉพาะท าให้นกัอ่านเหล่าน้ีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยตวัตนเม่ืออยูก่บักลุ่มหรือสังคมของ
ตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 

(1). ผูป้ระกอบการ ส านกัพิมพต่์าง ๆ และร้านจ าหน่ายหนงัสือไลทโ์นเวล ควรเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมาย
ไปท่ีกลุ่ม นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซ่ึงเป็นกลุ่มหลกัท่ีอ่านหนงัสือไลท์โนเวลมากท่ีสุด และเพิ่มประเภทของ
เน้ือหาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการให้มากข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค (2). ผูป้ระกอบการ ส านกัพิมพ์



14 
 

ต่าง ๆ ควรท าการตลาดแบบเจาะเฉพาะกลุ่ม ยกตวัอยา่งเช่น หากจบัผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ีรักสันโดษได ้1 คน ก็จบั
ไดท้ั้งกลุ่ม เน่ืองจากผูท่ี้รักสันโดษมกัจะจบักลุ่มกบัผูรั้กสันโดษเช่นกนั 
 
ข้อเสนอแนะการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

(1). เพื่อให้ครอบคลุมประชากรท่ีซ้ือหนังสือไลท์โนเวลได้มากข้ึนอย่างทั่วถึง จึงควรมีการขยาย
ขอบเขตงานวิจยัให้กวา้งมากยิ่งข้ึนโดยการเพิ่มกลุ่มตวัอย่างไปยงัต่างจงัหวดัเพื่อจะได้เก็บขอ้มูลท่ีมีความ
กระจายตัวได้ทั่วทั้ งประเทศ (2). การเก็บรวมรวมข้อมูลอาจใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน (3).การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาทิ 
ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ปัจจยัดา้นค่านิยม ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ เป็นตน้ เพราะจะไดท้ราบขอ้มูลท่ีครอบคลุมถึงความ
ตอ้งการท่ี แทจ้ริงของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
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