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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของตราสานักพิมพ์นิยายชายรักชายของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ ไปของคุณลักษณะประชากร ความพึงพอใจของผู ้
ซื้อหนังสื อ และความภักดีต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรักชายของประชากรในกรุ งเทพมหานคร (2)
ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะประชากร ความพึงพอใจของผูซ้ ้ือหนังสื อ และความภักดีต่อตราสิ นค้า
สานักพิมพ์นิยายชายรักชายของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม 400 ฉบับ
ผลวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 15-24 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ น
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท ในส่ วนความพึงพอใจของผูซ้ ้ือหนังสื อ
พบว่า ความพึงพอใจด้านเนื้ อหาเป็ นความพึงพอใจที่สูงที่สุด ในส่ วนความภักดีต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์ชาย
รักชายพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับหากเพื่อนสนใจท่านยินดีจะแนะนาหนังสื อจากสานักพิมพ์ชายรักชาย
การทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีความภักดีต่อตราสิ นค้า
สานักพิมพ์นิยายชายรักชายที่ไม่แตกต่างกัน และความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อหนังสื อมีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อ
ตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรักชายของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ: นิยายชายรักชาย, ความพึงพอใจ, ความภักดี, คุณลักษณะประชากร, สานักพิมพ์นิยายชายรักชาย
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Abstract
The research entitle “Factors Affect Customer’s Brand Loyalty of Boy’s Love Novel Publishers”
was aim to study (1) the generality of demography, customer satisfaction and brand loyalty of boy’s love
novel publishers of people in Bangkok area ( 2) the relation of demography, customer satisfaction and
brand loyalty of boy’s love novel publishers of people in Bangkok area. This study is quantitative research
in the type of survey research and use questionnaire to collect data from 400 boy’s love readers who live in
Bangkok.
The research revealed that the majority of sample is female, 15-24 years old, with bachelor’s
degree educational level, be student, with monthly income less than 15,000 bath.
As customer satisfaction, the study show that satisfaction in content is firstly. Regarding the
brand loyalty of boy’s love novel publishers, it was found that the research sample agree to introduce their
favorite boy’s love novel publisher.
Hypothesis testing result revealed that people with different demographic characteristic have no
differed significantly in thier brand loyalty of boy’s love novel publishers. However, the customer’s
satisfaction is effect with brand loyalty of boy’s love novel publishers.
Keyword: Boy’s love novel, Customer satisfaction, Brand loyalty, Demorgraphy, Boy’s love publishers
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
หนังสื อเป็ นหนึ่ งในสิ นค้าที่ ได้รับผลกระทบจากการผันผวนทางเศรษฐกิจมากที่สุ ด โดยมีปัจจัย
หลายประการประกอบกัน อาทิ การเข้ามาของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สื่ อออนไลน์ รวมถึงการรับรู ้
ข่าวสารและการเสพสื่ อต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
จากการสารวจมูลค่าตลาดหนังสื อของสมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าหน่ ายหนังสื อแห่ งประเทศไทย
(PUBAT) ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามู ลค่าตลาดหนังสื อของไทยมีมูลค่าถึงปี ละ 10,000 ล้านบาท (สมาคมผู ้
จัดพิมพ์และผูจ้ ดั จาหน่ายหนังสื อแห่งประเทศไทย (PUBAT), 2560) ด้วยภาวะการบริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ทาให้อายุหนังสื อโดยเฉลี่ยเหลือเพียง 14 วันเท่านั้น (Plearnเพลิน, ม.ป.ป.) ทาให้การแข่งขันในตลาดหนังสื อ
รุ นแรงขึ้น บี บให้สานักพิมพ์ตอ้ งออกหนังสื อปกใหม่เข้าไปแข่งขันในตลาดการค้านี้ และกระตุน้ ให้ ตอ้ ง
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แสวงหากลยุทธ์เพื่อความอยูร่ อด โดยกลยุทธ์ที่หลายสานักพิมพ์เลือกใช้คือ การคัดเลือกและตีพิมพ์หนังสื อ
ตามแนวผู ้อ่ า น ณ ขณะนั้ นนิ ย ม และหนึ่ งในแนวหนั ง สื อ ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย ม ณ ขณะนี้ คื อ นิ ย ายวาย
โดยเฉพาะนิยายชายรักชายที่กา้ วขึ้นมาเป็ น “นิยายระดับแฟชัน่ ” ตามคากล่าวของ ดร.โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย Tokyo University of Foreign Studies (โพสต์ทูเดย์, 2558) ทั้งที่แต่เดิมราว 10-20
ปี ก่อน นิยายชายรักชายไม่เป็ นที่ยอมรับในสังคมไทย
ปัจจุบนั มีสานักพิมพ์จาหน่ายนิยายชายรักชายอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ อีกทั้งมีงานออกร้านหนังสื อ
สาหรับ นิ ยายชายรัก ชายโดยเฉพาะ เช่น Y book fair (โพสต์ทูเดย์, 2558) สะท้อนกระแสความนิ ยมของ
หนังสื อนิ ยายชายรั ก ชายที่ เพิ่ ม ขึ้น เรื่ อย ๆ และกลายเป็ นส่ วนแบ่งที่ ส าคัญในตลาดหนังสื อและยอดขาย
สานักพิมพ์ จึงน่าสนใจว่าแท้จริ งแล้วปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความภักดีของตราสิ นค้าสานักพิมพ์ ซึ่งส่ งผล
อย่างมีนยั สาคัญต่อรายได้สานักพิมพ์
ในการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงมุ่งเน้นการศึกษาความพึงพอใจอันเป็ นปั จจัยเบื้ องต้นที่ส่งผลต่อความ
ภักดีต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรักชาย ร่ วมกับคุณลักษณะประชากร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. สภาพทั่วไปของคุณ ลักษณะประชากร ความพึ งพอใจของผูซ้ ้ื อหนังสื อ และความภักดีต่อตรา
สิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรักชายของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะประชากร ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อหนังสื อ และความภักดีต่อตรา
สิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรักชายของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ประกอบด้วย ปั จจัยคุณลักษณะประชากร ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อหนังสื อ
และความภักดีต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรักชาย
2. ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา ได้แก่ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยอ่านนิ ยายชาย
รักชาย อย่างไรก็ตามเนื่ องจากไม่ทราบจานวนกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน ผูว้ ิจยั จึงใช้การคานวณกลุ่มตัวอย่าง
ตามวิธีการของ Cochran (2007) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้จานวนตัวอย่างเท่ากับ 384 ตัวอย่าง
3. ขอบเขตเวลา การวิจยั ครั้งนี้ทาการจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน-สิ งหาคม พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ที่ได้รับจากการศึกษา
1. ผลจากการวิ จัย ครั้ งนี้ ท าให้ ท ราบถึ ง รู ป แบบความพึ ง พอใจที่ มี ผ ลเกี่ ย วเนื่ อ งกับ คุ ณ ลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรักชาย ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการ
พัฒนาความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรักชายและเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในงานวิจยั อื่น ๆ ต่อไป
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2. ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้สานักพิมพ์ นักเขียน รวมถึงผูท้ ี่สนใจได้ทราบถึงความพึงพอใจของผู ้
ซื้อหนังสื อที่เกี่ยวเนื่องกับคุณลักษณะประชากร ซึ่งส่ งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรัก
ชาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้เหมาะสมต่อไป
นิยามศัพท์
1. ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค หมายถึง ทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ความคาดหวังจากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
2. คุณลักษณะประชากร หมายถึง การศึกษาที่วา่ ด้วยลักษณะของประชากรประกอบด้วยคุณลักษณะ
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
3. ความภักดีต่อตราสิ นค้า หมายถึง พฤติกรรมหลังจากซื้ อ ที่วดั ได้จากปั จจัยต่าง ๆ เช่น การซื้ อซ้ า
การบอกต่อ จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคตระหนักถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ต่อความคาดหวัง
4. ตราสิ นค้าสานักพิมพ์ หมายถึง ชื่อและภาพลักษณ์ที่แสดงออกถึงตัวตนของแต่ละสานักพิมพ์
5. นิ ย ายชายรั ก ชาย หมายถึ ง บทประพัน ธ์ ที่ ค วามสั ม พัน ธ์ ข องตัว ละครหลัก ด าเนิ น ไปด้ว ย
ความสัมพันธ์และความรักระหว่างเพศชายกับเพศชาย เรี ยกภาษาปากรวมกับนิยายหญิงรักหญิงว่า นิยายวาย
แนวคิดและทฤษฎี
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีดงั นี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะประชากร ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) กล่าวว่า ความแตกต่าง
ทางประชากรศาสตร์ ส่งผลให้ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ใช้การจาแนกของ
ปรมะ สตะเวทิน (2541) ที่ใช้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
1. เพศ ดุลยา จิตตะยโศธร (2551) กล่าวว่า เพศเป็ นตัวแปรในการกาหนดความคาดหวัง กฎเกณฑ์
บทบาท และการประพฤติตนตามมาตรฐาน ซึ่ งส่ งผลถึงบทบาทในการใช้ชีวิต ความแตกต่างทางเพศจึง
ส่ งผลต่อค่านิ ยม สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2534) ที่เห็นว่า เพศเป็ นตัวแปรสาคัญที่มีผลต่อส่ วนแบ่ง
ตลาด
2. อายุ คนช่วงอายุแตกต่างกันผ่านประสบการณ์ไม่เหมือนกัน จึงมีชุดความคิดและทัศนคติแตกต่าง
กัน ใบบัว นามสุ ข (2555) กล่าวว่า ประชากรที่ มีอายุน้อยจะใจร้อน ทัศนคติเชิ งบวก นิ ยมแนวคิดเชิ งเสรี
มากกว่าประชากรที่ช่วงอายุมากกว่า และมักเลือกรับสารที่เน้นความบันเทิง จึงเกิดแบ่งประชากรตามปี เกิด
หรื อเจน
3. ระดับการศึกษา การศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ส่งผลต่อรสนิยม ตรรกะ กรอบความคิด
มุมมองของแต่ละบุคคล ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าวว่า การศึกษามีอิทธิพลต่อการเลือกรับสาร เนื่องจาก
คนที่ได้รับการศึกษาที่แตกต่างกัน อยูใ่ นยุคสมัยที่แตกต่างกัน ย่อมเลือกรับสารหรื อบริ โภคสื่ อไม่เหมือนกัน
4. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม หมายรวมถึง อาชีพ รายได้ สภาพทางสังคม และกลุ่มชาติพนั ธุ์
โดยรายได้จากอาชีพที่ทาอยูเ่ ป็ นตัวกาหนดลักษณะความเป็ นอยู่ อานาจในการซื้ อ สอดคล้องกับที่ ธีระภัทร์
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เอกผาชัยสวัสดิ์ (2551) ตั้งข้อสังเกตว่า สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจเป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงสารและสิ นค้าที่คน
กลุ่มนั้นสนใจ โดยอนุมานได้วา่ คนที่มีเศรษฐกิจและสังคมคล้ายกันจะสนใจสิ นค้าที่คล้ายคลึงกัน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ผูว้ ิจยั เลือกใช้องค์ประกอบ 4 ประการที่ สร้างคุณค่าแก่
นิยายชายรักชาย ซึ่ งทาให้ผูอ้ ่า นเกิดความพึงพอใจ ได้แก่ ความพึงพอใจด้านคุณภาพทางกายภาพ ความพึง
พอใจด้านราคา ความพึงพอใจด้านเนื้อหา และความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ตราสิ นค้า
1.ความพึ งพอใจด้ านคุ ณ ภาพทางกายภาพ: คุ ณ ภาพทางกายภาพของสิ น ค้า หมายถึ ง ลัก ษณะ
ภายนอกของสิ นค้าที่ ก่อให้เกิ ดความประทับใจ และเป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่ ผูบ้ ริ โภคใช้กาหนดระดับความ
คาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ โดยเปรี ยบเทียบกับ กรณี ของหนังสื อ คุณภาพทางกายภาพจะวัดได้ที่ตวั รู ปเล่ม เช่น
หน้าปก ขนาดหนังสื อ กระดาษที่ใช้ตีพิมพ์
สาวิก า ขุนราม (2550) ตั้งข้อสังเกตว่า องค์ป ระกอบของรู ป เล่มนิ ยายที่มี ผลต่อนัก อ่านมากที่ สุ ด
ได้แก่ (1) ปกที่สวยงาม โดยปกภาพวาดตัวละครที่มีความสวยงาม (2) ขนาดรู ปเล่ม ซึ่งผูบ้ ริ โภคนิยมหนังสื อ
ขนาด 5.8X8.2 เซนติเมตร หรื อขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กทัว่ ไป (3) คุณภาพในการจัดหน้าอ่านง่าย
2. ความพึงพอใจด้ านราคา: ราคาเป็ นหนังสื อ ในปั จจัยที่ผูบ้ ริ โภคใช้กาหนดความคาดหวังต่อตัว
สิ นค้า ของ Olson and Jacoby (1972) ได้กล่าวว่าผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้และตระหนักถึงคุณภาพของสิ นค้าได้จาก
สิ่ งบ่งชี้ต่าง ๆ (cue) Burnkrant (1978) ที่ศึกษาทฤษฎีสิ่งบ่งชี้ (cue utilization) กับการรับรู ้สินค้า ได้ช้ ีว่าราคา
เป็ นปั จจัย ส าคัญ ในการตัดสิ นใจซื้ อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่ ผูบ้ ริ โภคไม่ คุน้ ชิ นกับ ตราสิ นค้านั้น ๆ
เนื่องจากราคาควรมีความสัมพันธ์ต่อความซับซ้อนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับที่ อดุลย์ จาตุรง
คกุล (2543) ตั้งข้อสังเกตว่าราคามีอิทธิพลต่อการซื้อ ราคาที่ถูกทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจง่ายขึ้น
3. ความพึงพอใจด้านเนื้อหา: เนื้อหานิ ยายคือเรื่ องราวที่เกิดขึ้นโดยถ่ายทอดผ่านตัวอักษร และผูอ้ ่าน
จะพึงพอใจหากการอ่านนั้น ๆ ตอบโจทย์หน้าที่ของมันได้ ตามที่ Guthrie and Greaney (2007) ตั้งข้อสังเกต
ว่า การอ่านมีหน้าที่สาคัญอยู่ 3 ข้อ ได้แก่ อ่านเพื่อให้เกิดประโยชน์ อ่านเพื่อให้ได้ความรู ้ และอ่านเพื่อหลีก
หนีความจริ ง ผูซ้ ้ื อหนังสื อจะเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ยิ่งเนื้ อหาสนุก ความพึงพอใจก็จะยิ่งเพิ่ม สอดรับกับ
แนวคิดของ Schutte and Malouff (2007) ที่เสนอว่า การอ่านทาให้เกิดความสนุ กและความสุ ข ด้วยการพา
ผูอ้ ่านไปสู่โลกจินตนาการ
4. ความพึงพอใจด้ านอัตลักษณ์ : อัตลักษณ์ หมายถึงการที่ผผู ้ ลิตสร้างความโดดเด่นให้แก่กลุ่มสิ นค้า
หรื อตราสิ นค้า กรวิภา อมรประภาธี รกุล (2553) กล่าวว่าการสร้างอัตลัก ษณ์ ตราสิ นค้า คือ กลุ่มของตรา
สิ นค้าที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างมีนยั ประกอบด้วยแก่นของแบรนด์ (brand core) ซึ่งเป็ นจุดศูนย์กลางของแบ
รนด์ และแก่ นที่ ต่อยอดกับ กลุ่ม สิ นค้า เป็ นไปตามข้อสั งเกตของ Aaker (1996) และได้อธิ บ ายเพิ่ มเติ ม ว่า
แก่ น อัต ลัก ษณ์ (core identity) คื อ จุ ด ยืน ของตราสิ น ค้าทั้ง หมด โดยจะไม่ เปลี่ ย นแปลงแม้ต ราสิ น ค้าจะ
ปรับเปลี่ยน หรื อผ่านระยะเวลาไปเท่าใด
ในกรณี ของอัตลักษณ์ตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรักชาย นับเป็ นสิ่ งที่จะทาให้เกิดมูลค่าตลอด
ช่วงชี วิตของลูกค้า ซึ่ งเป็ นวิธีบริ หารจัดการลูกค้าตั้งแต่เริ่ มเป็ นลูกค้ากระทัง่ สิ้ นสุ ดการเป็ นลูกค้า และสร้าง
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ความภักดีต่อตราสิ นค้า โดยมีแนวทางคือการสร้าง (1) จุดยืนและอัตลักษณ์ของสานักพิมพ์ตอ้ งชัดเจน (2)
ไม่ทางานตามกระแส รักษาคุณภาพ และสิ นค้าหรื อหนังสื อที่ผลิตต้องสอดคล้องกับจุดยืนของสานักพิมพ์
(สรุ ปผลการวิจยั ประเมินผลการดาเนินงานและแนวทางอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์, 2562)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสิ นค้ า ความภักดีต่อตราสิ นค้า หมายถึง ความเชื่อมัน่ ที่
ผูบ้ ริ โภคมี ต่อตราสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ ง ซึ่ งเกิ ดจากทัศนคติ ที่ดีหลังการใช้ผลิ ตภัณฑ์ภายใต้ตราสิ นค้านั้น ๆ
Schiffman and Kanuk (1994) กล่ า วว่ า ความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า หมายถึ ง ความพึ ง พอใจที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ า ง
สม่าเสมอ จนอาจเกิดการซื้อซ้ า ทาให้บริ ษทั ยึดครองพื้นที่ตลาดได้อย่างมัน่ คงและเพิ่มส่ วนแบ่งตลาดขึ้น จน
ความภักดีต่อตราสิ นค้าอาจกลายเป็ นทรัพย์สินจับต้องไม่ได้ ซึ่ งสะท้อนราคาผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั นั้นออกมา
สอดคล้องกับ ที่ Oliver (1999) นิ ยามว่าความภักดีต่อตราสิ นค้าว่า เป็ นความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
สิ นค้าและบริ การ และผูกพันจนเกิดการซื้อซ้ า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชุติมณฑน์ นันทารี ยะวัฒน์ (2558) ศึกษางานวิจยั เรื่ องความต้ องการใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจ
จากหนังสื อนวนิ ยายไทยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยมีช่วงอายุต้ งั แต่ 20-36 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นนักเรี ยน/นิ สิต/นักศึกษา และ
ส่วนมากมีรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป
ในด้า นความต้อ งการการใช้ป ระโยชน์ จ ากหนั งสื อ นิ ย ายไทยพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างต้อ งการใช้
ประโยชน์ จากหนัง สื อ นิ ย ายไทยมากที่ สุ ดในประเด็น เพื่ อ ผ่อนคลายความตึ งเครี ย ด รองลงมาเป็ น เพื่ อ
ต้องการอยู่ตามลาพังหรื อต้องการความเป็ นส่ วนตัวในบางเวลา และสาหรับความพึงพอใจที่ได้ใช้ประโยชน์
จากหนังสื อนิ ยายพบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นทาให้ผ่อนคลายความตึงเครี ยด ตามมา
ด้วยทาให้มีเวลาอยูล่ าพังและเป็ นส่วนตัว
ใบบัว นามสุ ข (2555) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการอ่ านและการนาไปใช้ ประโยชน์ จากนวนิ ยายของ
เยาวชนไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุ 16-20 มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริ ญญาตรี
ประเภทนิ ยายที่นิยมคือแฟนตาซี เว็บไซต์ www.dekdee.com ได้รับความนิยมจากเยาวชนมากที่สุด ปัจจุบนั
เยาวชนเลือกอ่านนิ ยายทั้งออนไลน์และหนังสื อ เพื่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อนิ ยายออนไลน์ที่จะนามาพิมพ์
เป็ นรู ปเล่ม ปั ญหาที่พบมากคือ ความไม่ต่อเนื่ องของการอัปโหลด สาหรับสิ่ งที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ งคือ การ
ใช้คาให้ถูกตามหลักภาษาไทย
ในด้านความพึงพอใจในการอ่านหนังสื อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากต่อการอ่านนิยาย โดยพึงพอใจด้านเนื้อหามากที่สุดเพราะความบันเทิง ความเพลิดเพลิน และสนุกสนาน
รองลุน้ มาเป็ นคุณลักษณะพิเศษด้านสื่ อออนไลน์ คือความลุน้ ตอนติดตามตอนต่อไป และมีเรื่ องให้อ่านอย่าง
หลากหลาย
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สาหรับการนาไปใช้ประโยชน์จากการอ่านนิยายออนไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์จากนิยาย
ออนไลน์ในระดับดีมาก โดยใช้ประโยชน์ดา้ นเนื้ อหามากที่สุดคือ การผ่อนคลายความเครี ยด รองลงมาคือ
ใช้ช่วยซื้อนิยายเรื่ องที่ถูกใจเมื่อนาไปตีพิมพ์ และอ่านเพื่อคลายเหงา
พรพิรุณ รอดหุ่ น (2559) ศึกษาพฤติกรรมการอ่ าน ความพึ งพอใจของผู้อ่านนิ ยายรั กโรแมนติกจีน
ย้ อนยุค พบว่า พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค ประเภทนิยายไทยและนิ ยายแปล อ่านมาก
ที่สุดคือนิยายรัก ประเภทนิ ยายแปลจากต่างชาติ อ่านมากที่สุดคือนิ ยายแปลจีน เหตุผลสาคัญที่เลือกซื้ อนิ ยาย
แต่ละเล่มคือ เนื้อเรื่ องสนุกน่าติดตาม และพบว่าผูอ้ ่านมีความพึงพอใจในการอ่านนิ ยายรักโรแมนติกจีนย้อน
ยุคในด้านเนื้อหา รองลงมาคือประโยชน์ในการศึกษาด้านรู ปเล่ม และน้อยที่สุดคือการพัฒนาตนเอง
สมภพ ตะเภาพงษ์ (2553) ได้ศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่ อพฤติ กรรมการบริ โภคหนั งสื อแปล ประเภท
นวนิ ย าย ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลยุทธ์ที่ ควรใช้กับ กลุ่ ม ที่ ซ้ื อหนังสื อนิ ยายแปลต่ อปี น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยควรเน้นขายนิ ยายแปลแนวผจญภัยที่แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะหนังสื อที่เคยได้รับ
รางวัล หรื อจะสร้า งภาพยนตร์ ไม่ ค วรตั้ง ราคาเกิ น 240 บาท ส่ วนกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ซ้ื อนิ ยายแปลมากกว่า
ค่าเฉลี่ยควรใช้การออกแบบปกและรู ปเล่มให้ดึงดูดใจ ส่ วนการเลือกเรื่ องควรเลือกผูแ้ ต่งที่มีชื่อเสี ยงและนัก
แปลที่คนรู ้จกั แนวหนังสื อที่ควรคือโรแมนติก กาลังภายใน ขายในราคาไม่เกิน 210 บาท
ดวงหทัย สงสุ แก และ ล าปาง แม่ น มาตย์ (2558) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู้บริ โภคในการเลื อกซื ้ อ
หนังสื อ กรณี ศึกษาจากร้ านหนังสื อที่อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้ อหนังสื อในหมวดนิ ยายและเรื่ องสั้น โดยคานึ งถึงเนื้ อหาน่ าสนใจและน่ าสะสม ปั จจัย
ส่วนผสมทางการตลาดสาคัญได้แก่ ราคาที่ชดั เจนเหมาะสมกับคุณภาพ รู ปลักษณ์ของหนังสื อน่าสนใจ
ลินิน จารุ เธียร (2559) ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นเลือกซื ้อหนังสื อของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อหนังสื อของผูบ้ ริ โภค มี 3 ปั จจัย คือปั จจัยด้าน
ลักษณะเนื้ อหา ปั จจัยด้านนักเขียน และปั จจัยด้านขนาดและส่ วนประกอบเนื้ อหา โดยปั จจัยด้านลักษณะ
เนื้ อหา และปั จจัยด้านนักเขียน มีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อหนังสื อของผูบ้ ริ โภค
ในขณะที่ ปัจจัยด้านขนาดและส่ วนประกอบเนื้ อหา มีความสัมพันธ์ในทิ ศทางตรงกันข้าม ส่ วนปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อหนังสื อไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ชัชชพันธ์ เล็กเจริ ญ (2559) ได้ศึกษาเรื่ องการตลาดเชิ งประสบการณ์ กับความภักดีของผู้บริ โภคใน
การชมการแสดงทอล์ ค โชว์ พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคที่ เข้าชมการแสดงทอล์ค โชว์มี ทัศ นคติ ต่ อ การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์อยู่ในระดับดีมาก การตลาดเชิงประสบการณ์ดา้ นความรู ้สึก ด้านความคิด ด้านการกระทา และ
ด้านการเชื่อมโยงมีทศั นคติอยู่ในระดับดี ความภักดีของผูบ้ ริ โภคที่เข้าชมการแสดงทอล์คโชว์อยูใ่ นระดับสู ง
และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของ
ผูบ้ ริ โภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ และการตลาดเชิงประสบการณ์ดา้ นการกระทา ด้านความคิด และ
ด้านความรู ้สึกมีความสัมพันธ์และอานาจในการพยากรณ์ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในการรับชมทอล์คโชว์

8

กรอบแนวความคิดที่ใช้ ในการวิจัย
คุณลักษณะประชากร
1. เพศ (gender)
2. อายุ (age)
3. ระดับการศึกษา
(education)
4. อาชีพ (occupation)
5.รายได้ (salary)
ความพึงพอใจของ
ผู้ซื้อหนังสื อ
1. คุณภาพทางกายภาพของ
รู ปเล่มหนังสื อ
(physical quality)
2. ราคา (price)
3. เนื้อหา (content)
4. อัตลักษณ์ของตรา
สานักพิมพ์ (brand identity)

ความภักดีต่อตรา
สิ นค้าสานักพิมพ์
นิยายชายรักชาย
ของประชากรใน
เขต
กรุ งเทพมหานคร

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
1. คุณลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีความภักดีต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรักชายของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2. ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อหนังสื อมีอิทธิพลกับความภักดีต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรักชาย
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคย
อ่านนิยายชายรักชาย อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่ทราบจานวนกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน ผูว้ ิจยั จึงใช้การคานวณ

9

กลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ Cochran (2007) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้จานวนตัวอย่างเท่ากับ 384
ตัวอย่างและเผื่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บแบบสอบถามประมาณ 15 ราย รวมทั้งสิ้ นเท่ากับ 400
ราย
เครื่ องมือการวิจยั คือ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยอ่านนิยายชายรักชาย และสื บค้นข้อมูลทุติยภูมิจากงานวิจยั
เอกสารทางวิชาการ บทความที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐาน โดยทาการศึกษาระหว่างเดือนเมษายน สิ งหาคม พ.ศ.2562 สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วย
การวิเคราะห์ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ (multiple linear regression)
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 15-24 ปี (ร้อยละ
51.20) มีระดับการศึกษาอยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 72.5) เป็ นนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษามากที่สุด (ร้อยละ
39.7) มีรายได้อยูท่ ี่นอ้ ยกว่า 15,000 (ร้อยละ 50.2) ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า คุณลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพที่แตกต่างกันมีความภักดีต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรักชายที่ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 1 การวิ เคราะห์ ถดถอยพหุ เชิ งเส้ นตรงความพึ งพอใจที่มีผลต่ อความภักดีต่อตราสิ นค้ าสานักพิ มพ์ นิยาย
ชายรั กชาย (n=400)
ความพึงพอใจ
B
t
Sig.
ค่าคงที่
0.988
3.547
0.001**
ความพึงพอใจด้านกายภาพของรู ปเล่มหนังสื อ
0.195
2.927
0.004**
ความพึงพอใจด้านราคา
0.072
1.459
0.145**
ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
0.223
4.061
0.001**
ความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ตราสิ นค้า
0.202
4.936
0.001**
R = 0.507; R2 = 0.257; SEE = 0.651; F. = 34.145; Sig F. = 0.001
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรัก
ชายอยู่ 3 ปั จจัย ได้แก่ ความพึงพอใจด้านกายภาพ ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์
ตราสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.01 ทั้งนี้เมื่อความพึงพอใจด้านกายภาพของรู ปเล่มหนังสื อความพึงพอใจด้าน
เนื้ อหา ความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ตราสิ นค้าเพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้ความภักดีต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยาย
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ชายรั กชายเพิ่ มสู งขึ้นตามไปด้วย โดยผลการวิเคราะห์สามารถอธิ บายการเปลี่ ยนแปลงของกระบวนการ
ตัดสิ นใจได้ร้อยละ 25.7
อภิปรายผลการวิจัย
คุณลักษณะประชากร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-24 ปี
และมากกว่าครึ่ งมีระดับการศึกษาอยู่ที่ปริ ญญาตรี โดยเป็ นนักเรี ยน/นิ สิต/นักศึกษามากที่สุด และมีรายได้
เฉลี่ยน้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ผลการศึกษาส่ วนหนึ่ งสอดคล้องกับ พรพิรุณ รอดหุ่ น (2559) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการอ่ าน ความพึงพอใจของผู้อ่านนิ ยายรั กโรแมนติกจีนย้ อนยุค ในประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง และมีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ ใบบัว นามสุ ข (2555)
ที่ศึกษาพฤติกรรมการอ่ านและการนาไปใช้ ประโยชน์ จากนวนิ ยายของเยาวชนไทย ในประเด็นที่ตวั อย่าง
เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย รวมถึง ชุติมณฑน์ นันทารี ยะวัฒน์ (2558) ศึกษางานวิจยั เรื่ องความต้ องการใช้
ประโยชน์ และความพึงพอใจจากหนังสื อนวนิยายไทยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ในประเด็นที่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีความภักดีต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยาย
ชายรักชายที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ที่กล่าวว่า ความแตกต่าง
ทางประชากรศาสตร์ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะปั จจุบนั พฤติกรรมของ
ผูซ้ ้ื อหนังสื อได้เปลี่ยนไปเป็ นลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น คนแต่ละคนมีความเป็ นปั จเจกมากขึ้น โดยมีรสนิยม
เป็ นปั จจัยสาคัญในการเลื อกซื้ อสิ นค้า ซึ่ งเป็ นลักษณะตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) แนวคิดที่กล่าวถึง
ภาพรวม เช่น ประชากรศาสตร์จึงไม่อาจตอบโจทย์การวิจยั ได้ครอบคลุมอีกต่อไป
อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ครั้งนี้สอดคล้องกับ ลินิน จารุ เธียร (2559) ที่ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่ อการ
ตัดสิ นเลือกซื ้อหนังสื อของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อหนังสื อไม่แตกต่างกัน
ความพึงพอใจของผู้ซื้อหนังสื อนิยายชายรักชาย หมายถึง ทัศนคติที่มีของนักอ่านที่มีต่อตราสิ นค้า
สานักพิมพ์นิยายชายรักชาย ซึ่งในงานวิจยั ฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่
ความพึงพอใจด้านคุณภาพทางกายภาพของรู ปเล่มหนังสื อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับ พึ งพอใจมากที่ สุ ดในด้านเนื้ อหามี ก ารใช้ค าที่ ส ละสลวยและถู กต้องของตัวสะกด นอกจากนี้ กลุ่ ม
ตัวอย่างยังมีระดับความพึงพอใจมากกับ คุณภาพของการตีพิมพ์ เช่น ใช้กระดาษถนอมสายตา ความชัดเจน
ของตัวอัก ษร หรื อรู ป ภาพประกอบ หน้าปกมี สี สันและภาพประกอบที่ น่ าสนใจ ขนาดรู ปเล่ม กะทัดรั ด
เหมาะสมกับการพกพา ทาให้ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับ ข้อสังเกตของ สาวิกา ขุนราม (2550) ที่กล่าวว่า
ว่ารู ป เล่ ม ของนิ ยายเป็ นหนึ่ งในปั จจัย ดึ งดู ดนัก อ่ าน โดยองค์ป ระกอบที่ มี ผ ลต่ อนัก อ่ านมากที่ สุ ด ได้แก่
หน้าปกที่สวยงาม ขนาดรู ปเล่มกะทัดรัด การจัดหน้าที่อ่านง่าย

11

นอกจากนี้ ยังเป็ นไปตามสรุ ป ผลการวิ จัย ประเมิ น ผลการดาเนิ น งานและแนวทางอุตสาหกรรม
สิ่ งพิมพ์ (2562) ที่ช้ ี ชดั ว่าสานักพิมพ์ควรรักษาคุณภาพในการจัดพิมพ์ ไม่เร่ งทาหนังสื อออกมาแข่งขันตาม
กระแสตลาด อี ก ทั้งยังสอดคล้องกับ สมภพ ตะเภาพงษ์ (2553) ที่ ศึก ษาปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อพฤติ ก รรมการ
บริ โภคหนังสื อแปล ประเภทนวนิยาย ของวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เสนอกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ
หนังสื อว่า สานักพิมพ์ควรออกแบบภาพปกและรู ปเล่มให้สวยงามน่าดึงดูด
ผลการวิเคราะห์ และงานวิจยั ต่าง ๆ สรุ ปได้ว่า คุณภาพทางกายภาพของรู ปเล่มหนังสื อเป็ นปั จจัย
สาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อของผูอ้ ่าน เช่น กระบวนการบรรณาธิการเป็ นปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจของ
ผูอ้ ่าน เพราะผูซ้ ้ื อหนังสื อรู ้สึกได้ถึงความใจใส่ ที่สานักพิมพ์มีต่อผูซ้ ้ือหนังสื ออย่างยิ่งยวด ผ่านความประณี ต
ในกระบวนการออกแบบรู ปเล่มหนังสื อและบรรณาธิการ
ความพึงพอใจด้านราคา พบว่าระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ทั้งในด้านหนังสื อมีหลากหลาย
ระดับราคาให้เลือกซื้ อ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับขนาด หรื อจานวนหน้าของหนังสื อ ราคามีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับวรรณกรรมประเภทอื่น ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของกระดาษที่ใช้
ตีพิมพ์หนังสื อ สอดคล้องกับทฤษฎีสิ่งบ่งชี้ของ Olson and Jacoby (1972) ที่กล่าวว่าราคาเป็ นสิ่ งจูงใจในการ
ซื้อสิ นค้าและบ่งชี้ถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับ ดวงหทัย สงสุ แก และ ลาปาง แม่นมาตย์ (2558) ที่พบว่ากลุ่มผูอ้ ่าน
ให้ความสาคัญกับราคาที่ชดั เจนและเหมาะสมกับคุณภาพหนังสื อ มีจุดที่น่าสังเกตว่า ผูซ้ ้ือหนังสื อนิยายชาย
รักชายให้ความสาคัญกับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพหนังสื อ โดยราคาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลขึ้นอยูก่ บั
การรับรู ้คุณค่าของผูบ้ ริ โภค กล่าวอีกนัยว่าผูอ้ ่านมีเกณฑ์ราคาของหนังสื อแต่ละประเภทอยูใ่ นใจ
ความพึงพอใจด้านเนื้อหา พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุดกับการอ่านนิยายชายรักชายให้ความ
สนุกสนานและเพลิดเพลิน ส่ วนการอ่านนิยายชายรักชายช่วยทาให้ผ่อนคลาย การอ่านนิยายชายรักชายทาให้
ได้ความรู ้ เพิ่มเติ ม และการอ่านนิ ยายชายรักชายทาให้หลีกหนี ความจริ งได้ชั่วคราวมี ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก สอดรับกับแนวคิดของ Guthrie and Greaney (2007) ที่กล่าวว่า หน้าที่ของการอ่านมีความสาคัญ
อยู่ 3 ข้อ ได้แก่ อ่านเพื่อให้เกิดประโยชน์ อ่านเพื่อให้ได้ความรู ้ และอ่านเพื่อหลีกหนีความจริ ง
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์บางส่ วนสอดคล้องกับ ชุติมณฑน์ นันทารี ยะวัฒน์ (2558) ที่พบว่าผูอ้ ่านพึ ง
พอใจมากกับการใช้ประโยชน์ของนิยายไทยในแง่การอ่านนิยายทาให้ผอ่ นคลายความตึงเครี ยด
ผูว้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่า ผูบ้ ริ โภคนิยายส่ วนใหญ่พึงพอใจกับการอ่านเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินเป็ น
สาคัญ ใช้เนื้ อหาของนิ ยายเพื่อเข้าสู่ โลกจินตนาการในชัว่ ขณะหนึ่ ง เพื่อผ่อนคลายความเครี ยดจากเรื่ องราว
หนักหนาในชีวิตจริ ง ตรงตามจุดมุ่งหมายของนิ ยายทุกประเภท รวมถึงนิยายชายรักชาย อย่างไรก็เนื้อหาหรื อ
ประเภทนิยายที่สนุกอาจแตกต่างไปตามรสนิยมหรื อความต้องการของผูซ้ ้ือหนังสื อ
ความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ตราสิ นค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากกับการเพิ่มลูกเล่นพิเศษใน
หนังสื อ (เช่น ภาพประกอบขาวดา การ์ตูนสี่ ช่อง) ส่วนการออกแบบปกลักษณะพิเศษ (เช่น ปกสองชั้น) การ
พิมพ์ดว้ ยหมึกพิเศษ (เช่น หมึกถัว่ เหลือง) และการใช้กระดาษที่แตกต่างจากสานักพิมพ์อื่น กลุ่มตัวอย่างมี
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ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงแนวโน้มว่า ผูซ้ ้ือพึงพอใจกับการที่สานักพิมพ์เพิ่มบางอย่างให้
เป็ นเอกลักษณ์ ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่ากลุ่ มผูซ้ ้ื อหนังสื อพึ งพอใจกับการที่ ส านัก พิ มพ์จะท าให้หนังสื อเป็ น
“สิ นค้าพิเศษและน่าจดจา” เหมาะสมแก่การครอบครอง รวมถึงช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่าเรื่ องของผูเ้ ขียน
และทาให้เรื่ องราวประทับอยู่ในใจผูอ้ ่ านได้นานขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ กรวิภา อมรประภาธี รกุล
(2553) และ Aaker (1996) ที่กล่าวว่า แม้สินค้าจะเปลี่ยนแปลง หรื อผ่านเวลานานเท่าใด แต่ในทุกตราสิ นค้า
จะมี แก่ น ซึ่ งคงตัวตนหลัก ของผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ัน ๆ เอาไว้ ซึ่ งในกรณี ข องนิ ยายคื อ การเป็ นตัวกลางในการ
ถ่ายทอดเรื่ องราวของผูเ้ ขียน
ประเด็นที่น่าสนใจของความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ตราสิ นค้าคือ อัตลักษณ์ ตราสิ นค้าที่ชดั เจนเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการบริ โภคระยะยาว มูลค่าตลอดช่วงชี วิตของลูกค้า และความภักดีต่อตราสิ นค้า
ทั้งนี้ สรุ ปผลการวิ จัยประเมินผลการดาเนิ นงานและแนวทางอุตสาหกรรมสิ่ งพิ มพ์ (2562) ได้เสนอแนว
ทางการสร้างอัตลัก ษณ์ ตราสิ นค้าส านัก พิ มพ์ ต่าง ๆ ไว้ 2 ประการใหญ่ คือ (1) จุ ดยืน และอัตลัก ษณ์ ของ
สานักพิมพ์ตอ้ งชัดเจน (2) ไม่ทางานตามกระแส รักษาคุณภาพ และสิ นค้าหรื อหนังสื อที่ผลิตต้องสอดคล้อง
กับจุดยืนของสานักพิมพ์
ความภักดีต่อตราสิ นค้ าสานักพิมพ์ นิยายชายรักชาย หมายถึง การกลับมาซื้ อซ้ าของผูซ้ ้ื อหนังสื อ
การบอกต่อของผูซ้ ้ื อหนังสื อ หรื อการผูซ้ ้ื อหนังสื อระยะยาวของทางสานักพิมพ์ ซึ่ งจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าหรื อ
ผูบ้ ริ โภคตระหนักถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ต่อความคาดหวัง
ผลการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมความพึงพอใจหรื อกล่าวอีกนัยคือ ทัศนคติที่ดีของผูบ้ ริ โภคส่ งผล
ต่อความภักดีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ความพึงพอใจแต่ละด้านของงานวิจยั ฉบับนี้อยู่ในระดับปานกลางถึง
มาก ความพึงพอพอใจบางด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านคุณภาพทางกายภาพของรู ปเล่มหนั งสื อ ความพึง
พอใจด้านเนื้ อหา และความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ตราสิ นค้า ทาให้เกิดความภักดีต่อตราสิ นค้านิยายชายรัก
ชายอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ สอดคล้อ งกับ ชัช ชพัน ธ์ เล็ ก เจริ ญ (2559) ที่ ศึ ก ษาเรื่ องการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ กับความภักดีของผู้บริ โภคในการชมการแสดงทอล์ กโชว์ ที่พบว่าหากผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติอยูใ่ น
ระดับดีมาก ความภักดีของผูบ้ ริ โภคที่เข้าชมการแสดงทอล์กโชว์จะมีความภักดีอยู่ในระดับสู ง และเป็ นไป
ตามแนวคิดของ Assael (1998) ที่กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสิ นค้าคือทัศนคติที่ดีที่ลูกค้ามีต่อตราสิ นค้า ทาให้
เกิดการซื้อซ้ าหลายครั้ง เพราะลูกค้าได้เรี ยนรู ้วา่ สิ นค้านั้นตอบสนองต่อความต้องการ และทาให้เกิดความพึง
พอใจ
จากผลการวิจยั และข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อหนังสื อมีผลอย่างมากต่อ
การเกิดความภักดีต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรักชาย เป็ นการแสดงออกถึงความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของ
สานักพิมพ์นิยายชายรักชาย ที่เกิดจากทัศนคติ ที่ดีต่อสิ นค้าและสานักพิมพ์ โดยความสัมพันธ์ของความพึง
พอใจเป็ นไปในทิศทางเดียวกับความภักดี กล่าวคือ ยิ่งความพึงพอใจมีระดับสู งมากเท่าใด ผูซ้ ้ื อหนังสื อจะ
เกิดความภักดีต่อตราสิ นค้ามากขึ้นเท่านั้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. สานักพิมพ์ควรรักษามาตรฐานในการจัดพิมพ์หนังสื อและกระบวนการบรรณาธิ การ เพราะผล
การศึก ษา กลุ่มเป้ าหมายมี ความพึ งพอใจด้านคุณภาพทางกายภาพของรู ปเล่มหนังสื อ ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาในรายละเอียดของข้อคาถามพบว่า ข้อเนื้ อหามีการใช้คาที่ สละสลวย และถูกต้องของตัวสะกด มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งชี้ชดั ว่า สานักพิมพ์ตอ้ งมีความละเอียดในจัดทาต้นฉบับ
2. ผลการศึกษาแสดงว่า กลุ่มผูซ้ ้ื อหนังสื อให้ความสาคัญกับเนื้ อหาของนิ ยายชายรัก นักเขียนนิ ยาย
จึงชายรักชายควรเปิ ดใจเรี ยนรู ้ มุ่งพัฒนางานเขียนอย่างสม่าเสมอ สังเกต และนาสิ่ งที่พบเห็นในชีวิต เช่น วิถี
ชี วิ ต สื่ อ ต่ า ง ๆ มาประยุ ก ต์ ใ นงานเขี ย น ซึ่ งหมายรวมถึ ง ปรั บ กลวิ ธี ก ารเขี ย นให้ เป็ นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม โดยยังคงมุ่งความเพลิดเพลินของนิยายเป็ นสาคัญ ในขณะเดียวกันสานักพิมพ์
ก็ตอ้ งใส่ ใจด้านเนื้อหา โดยมุ่งเน้นคัดเลือดต้นฉบับที่มีเนื้อหาสนุก ภาษาสละสลวย และมีประเด็นที่น่าสนใจ
3. ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพหนังสื อมีความสาคัญต่อยอดขาย เห็นได้จากความพึงพอใจด้านราคา
ในข้อราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับขนาด หรื อจานวนหน้าของหนังสื อ และราคามีความเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับคุณภาพของกระดาษที่ ใช้ตีพิมพ์ ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ดังนั้นสานักพิมพ์ควรจาหน่ าย
หนังสื อนิยายชายรักชายด้วยราคาที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตามสานักพิมพ์ปรับเพิ่มราคาได้ หากเป็ นหนังสื อที่มีความพิเศษยกตัวอย่างเช่นใช้เทคนิ ค
การพิมพ์พิเศษ ราคาที่ เพิ่มขึ้นจะกระตุน้ ให้ผูซ้ ้ื อหนังสื อรู ้สึกถึงความพิเศษของหนังสื อ เป็ นการ “เล่นกับ
อารมณ์ ของผูซ้ ้ื อ” เพื่อกระตุน้ การซื้ อและเพิ่มยอดขาย สานักพิมพ์จึงควรทาทั้งหนังสื อที่สามารถขายด้วย
ราคาที่เหมาะสม และราคาพิเศษได้ควบคู่กนั ไป โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละระดับราคาให้ชดั เจน
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป
1. การศึกษาปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรักชาย เนื่องจากพบว่า
ยังมีความพึงพอใจด้านอื่นที่อาจส่ งผลต่อการเกิดความภักดีต่อตราสานักพิมพ์ ได้แก่ ความพึงพอใจด้านการ
บริ การของสานักพิมพ์ เนื่ องจากเป็ นอีกกลยุทธ์การตลาดที่ ทางสานักพิมพ์ใช้รักษาฐานนักอ่านและขยาย
ลูก ค้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม นัก อ่านนิ ยายชายรัก ชายเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ ต้องการเป็ น “คนพิ เศษ” และ
ค่อนข้างใส่ ใจในแง่ของการจัดส่ งหนังสื อ ความรับผิดชอบ และวิธีแก้ไขของทางสานักพิมพ์เมื่อเกิดปัญหา
เช่น หนังสื อชารุ ด
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรสัมภาษณ์นกั อ่านนิยายชายรักชายจากกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อนาบทสัมภาษณ์ที่ได้มาประมวลผลประกอบกับผลจากการประมวลแบบสอบถาม
3. การวัดความภักดีต่อตราสิ นค้าสานักพิมพ์นิยายชายรักชาย ควรเพิ่มข้อคาถามด้านความภักดีใน
แบบสอบถาม เพื่อวัดความภักดีต่อตราสิ นค้าของหนังสื อสานักพิมพ์นิยายชายรักชายอย่างละเอียดยิง่ ขึ้น
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