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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของตราส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชายของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ไปของคุณลกัษณะประชากร ความพึงพอใจของผู ้
ซ้ือหนงัสือ และความภกัดีต่อตราสินคา้ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชายของประชากรในกรุงเทพมหานคร (2) 
ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะประชากร ความพึงพอใจของผูซ้ื้อหนงัสือ และความภกัดีต่อตราสินคา้
ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถาม 400 ฉบบั  

ผลวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ15-24 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็น
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท ในส่วนความพึงพอใจของผูซ้ื้อหนงัสือ
พบวา่ ความพึงพอใจดา้นเน้ือหาเป็นความพึงพอใจท่ีสูงท่ีสุด ในส่วนความภกัดีต่อตราสินคา้ส านกัพิมพช์าย
รักชายพบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัหากเพื่อนสนใจท่านยนิดีจะแนะน าหนงัสือจากส านกัพิมพช์ายรักชาย  

การทดสอบสมมติฐานพบวา่ คุณลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีความภกัดีต่อตราสินคา้
ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชายท่ีไม่แตกต่างกนั และความพึงพอใจของผูซ้ื้อหนงัสือมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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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 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

หนังสือเป็นหน่ึงในสินคา้ท่ีได้รับผลกระทบจากการผนัผวนทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด โดยมีปัจจยั
หลายประการประกอบกนั อาทิ การเขา้มาของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ส่ือออนไลน์ รวมถึงการรับรู้
ข่าวสารและการเสพส่ือต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

จากการส ารวจมูลค่าตลาดหนังสือของสมาคมผูจ้ดัพิมพ์และผูจ้  าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 
(PUBAT) ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามูลค่าตลาดหนังสือของไทยมีมูลค่าถึงปีละ 10,000 ล้านบาท (สมาคมผู ้
จดัพิมพแ์ละผูจ้ดัจ าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย (PUBAT), 2560) ดว้ยภาวะการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป
ท าให้อายุหนังสือโดยเฉล่ียเหลือเพียง 14 วนัเท่านั้น (Plearnเพลิน, ม.ป.ป.) ท าให้การแข่งขนัในตลาดหนังสือ
รุนแรงขึ้น บีบให้ส านักพิมพ์ตอ้งออกหนังสือปกใหม่เขา้ไปแข่งขนัในตลาดการคา้น้ี และกระตุน้ให้ตอ้ง
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แสวงหากลยุทธ์เพื่อความอยูร่อด โดยกลยุทธ์ท่ีหลายส านกัพิมพเ์ลือกใชค้ือ การคดัเลือกและตีพิมพห์นงัสือ
ตามแนวผู ้อ่าน ณ ขณะนั้ นนิยม และหน่ึงในแนวหนังสือท่ีได้รับความนิยม ณ ขณะน้ีคือ นิยายวาย 
โดยเฉพาะนิยายชายรักชายท่ีกา้วขึ้นมาเป็น “นิยายระดบัแฟชัน่” ตามค ากล่าวของ ดร.โฆษิต ทิพยเ์ทียมพงษ ์
อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยั Tokyo University of Foreign Studies (โพสตท์ูเดย,์ 2558) ทั้งท่ีแต่เดิมราว 10-20 
ปีก่อน นิยายชายรักชายไม่เป็นท่ียอมรับในสังคมไทย   

ปัจจุบนัมีส านกัพิมพจ์ าหน่ายนิยายชายรักชายอย่างเป็นกิจจะลกัษณะ อีกทั้งมีงานออกร้านหนงัสือ
ส าหรับ นิยายชายรักชายโดยเฉพาะ เช่น Y book fair (โพสต์ทูเดย์, 2558) สะท้อนกระแสความนิยมของ
หนังสือนิยายชายรักชายท่ีเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ และกลายเป็นส่วนแบ่งท่ีส าคัญในตลาดหนังสือและยอดขาย
ส านักพิมพ ์จึงน่าสนใจว่าแทจ้ริงแลว้ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อความภกัดีของตราสินคา้ส านักพิมพ ์ซ่ึงส่งผล
อยา่งมีนยัส าคญัต่อรายไดส้ านกัพิมพ ์ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงมุ่งเน้นการศึกษาความพึงพอใจอนัเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีส่งผลต่อความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชาย ร่วมกบัคุณลกัษณะประชากร  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. สภาพทั่วไปของคุณลกัษณะประชากร ความพึงพอใจของผูซ้ื้อหนังสือ และความภักดีต่อตรา
สินคา้ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะประชากร ความพึงพอใจของผูซ้ื้อหนังสือ และความภกัดีต่อตรา
สินคา้ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย ปัจจยัคุณลกัษณะประชากร ความพึงพอใจของผูซ้ื้อหนังสือ 
และความภกัดีต่อตราสินคา้ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชาย  

2. ขอบเขตดา้นประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยอ่านนิยายชาย
รักชาย อย่างไรก็ตามเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงใช้การค านวณกลุ่มตวัอย่าง
ตามวิธีการของ Cochran (2007) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดจ้ านวนตวัอยา่งเท่ากบั 384 ตวัอยา่ง  

3. ขอบเขตเวลา การวิจยัคร้ังน้ีท าการจดัเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนเมษายน-สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา 
1. ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงรูปแบบความพึงพอใจท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองกับคุณลักษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชาย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการ
พฒันาความพึงพอใจต่อตราสินคา้ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชายและเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในงานวิจยัอ่ืน ๆ ต่อไป  
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2. ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ส านกัพิมพ ์นกัเขียน รวมถึงผูท่ี้สนใจไดท้ราบถึงความพึงพอใจของผู ้
ซ้ือหนงัสือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคุณลกัษณะประชากร ซ่ึงส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ส านกัพิมพนิ์ยายชายรัก
ชาย เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดเ้หมาะสมต่อไป 

นิยามศัพท์ 
1. ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค หมายถึง ทศันคติท่ีดีต่อสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ เม่ือเปรียบเทียบกบั

ความคาดหวงัจากสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 
2. คุณลกัษณะประชากร หมายถึง การศึกษาท่ีวา่ดว้ยลกัษณะของประชากรประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
3. ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง พฤติกรรมหลงัจากซ้ือ ท่ีวดัไดจ้ากปัจจยัต่าง ๆ เช่น การซ้ือซ ้ า 

การบอกต่อ จะเกิดขึ้นเม่ือลูกคา้หรือผูบ้ริโภคตระหนกัถึงคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยต์่อความคาดหวงั 
4. ตราสินคา้ส านกัพิมพ ์หมายถึง ช่ือและภาพลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงตวัตนของแต่ละส านกัพิมพ ์
5. นิยายชายรักชาย หมายถึง บทประพันธ์ท่ีความสัมพันธ์ของตัวละครหลักด าเนินไปด้วย

ความสัมพนัธ์และความรักระหวา่งเพศชายกบัเพศชาย เรียกภาษาปากรวมกบันิยายหญิงรักหญิงวา่ นิยายวาย 
 

 แนวคิดและทฤษฎี 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีดงัน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะประชากร ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ (2542) กล่าวว่า ความแตกต่าง
ทางประชากรศาสตร์ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  โดยในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัใช้การจ าแนกของ  
ปรมะ สตะเวทิน (2541) ท่ีใช ้4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  

1. เพศ ดุลยา จิตตะยโศธร (2551) กล่าวว่า เพศเป็นตวัแปรในการก าหนดความคาดหวงั กฎเกณฑ ์
บทบาท และการประพฤติตนตามมาตรฐาน ซ่ึงส่งผลถึงบทบาทในการใช้ชีวิต ความแตกต่างทางเพศจึง
ส่งผลต่อค่านิยม สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2534) ท่ีเห็นว่า เพศเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อส่วนแบ่ง
ตลาด  

2. อายุ คนช่วงอายแุตกต่างกนัผ่านประสบการณ์ไม่เหมือนกนั จึงมีชุดความคิดและทศันคติแตกต่าง
กนั ใบบวั นามสุข (2555) กล่าวว่า ประชากรท่ีมีอายุน้อยจะใจร้อน ทศันคติเชิงบวก นิยมแนวคิดเชิงเสรี
มากกว่าประชากรท่ีช่วงอายุมากกว่า และมกัเลือกรับสารท่ีเน้นความบนัเทิง จึงเกิดแบ่งประชากรตามปีเกิด
หรือเจน 

3. ระดบัการศึกษา การศึกษาท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ส่งผลต่อรสนิยม ตรรกะ กรอบความคิด 
มุมมองของแต่ละบุคคล ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าววา่ การศึกษามีอิทธิพลต่อการเลือกรับสาร เน่ืองจาก
คนท่ีไดรั้บการศึกษาท่ีแตกต่างกนั อยูใ่นยคุสมยัท่ีแตกต่างกนั ยอ่มเลือกรับสารหรือบริโภคส่ือไม่เหมือนกนั  

4. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม หมายรวมถึง อาชีพ รายได ้สภาพทางสังคม และกลุ่มชาติพนัธุ์ 
โดยรายไดจ้ากอาชีพท่ีท าอยูเ่ป็นตวัก าหนดลกัษณะความเป็นอยู ่อ  านาจในการซ้ือ สอดคลอ้งกบัท่ี ธีระภทัร์ 
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เอกผาชยัสวสัด์ิ (2551) ตั้งขอ้สังเกตวา่ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงสารและสินคา้ท่ีคน
กลุ่มนั้นสนใจ โดยอนุมานไดว้า่คนท่ีมีเศรษฐกิจและสังคมคลา้ยกนัจะสนใจสินคา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  ผูว้ิจยัเลือกใช้องค์ประกอบ 4 ประการท่ีสร้างคุณค่าแก่
นิยายชายรักชาย ซ่ึงท าให้ผูอ่้านเกิดความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นคุณภาพทางกายภาพ ความพึง
พอใจดา้นราคา ความพึงพอใจดา้นเน้ือหา และความพึงพอใจดา้นอตัลกัษณ์ตราสินคา้  

1.ความพึงพอใจด้านคุณภาพทางกายภาพ: คุณภาพทางกายภาพของสินค้า หมายถึง ลักษณะ
ภายนอกของสินคา้ท่ีก่อให้เกิดความประทับใจ และเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีผูบ้ริโภคใช้ก าหนดระดับความ
คาดหวงัต่อผลิตภณัฑ์ โดยเปรียบเทียบกบั กรณีของหนังสือ คุณภาพทางกายภาพจะวดัไดท่ี้ตวัรูปเล่ม เช่น 
หนา้ปก ขนาดหนงัสือ กระดาษท่ีใชตี้พิมพ ์ 

สาวิกา ขุนราม (2550) ตั้งขอ้สังเกตว่า องค์ประกอบของรูปเล่มนิยายท่ีมีผลต่อนักอ่านมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ (1) ปกท่ีสวยงาม โดยปกภาพวาดตวัละครท่ีมีความสวยงาม (2) ขนาดรูปเล่ม ซ่ึงผูบ้ริโภคนิยมหนงัสือ
ขนาด 5.8X8.2 เซนติเมตร หรือขนาดพอ็กเก็ตบุ๊กทัว่ไป (3) คุณภาพในการจดัหนา้อ่านง่าย 

2. ความพึงพอใจด้านราคา: ราคาเป็นหนังสือในปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใช้ก าหนดความคาดหวงัต่อตวั
สินคา้ ของ Olson and Jacoby (1972) ไดก้ล่าวว่าผูบ้ริโภคจะรับรู้และตระหนักถึงคุณภาพของสินคา้ไดจ้าก
ส่ิงบ่งช้ีต่าง ๆ (cue) Burnkrant (1978) ท่ีศึกษาทฤษฎีส่ิงบ่งช้ี (cue utilization) กบัการรับรู้สินคา้ ไดช้ี้ว่าราคา
เป็นปัจจยัส าคญัในการตัดสินใจซ้ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีผูบ้ริโภคไม่คุน้ชินกับตราสินค้านั้ น ๆ 
เน่ืองจากราคาควรมีความสัมพนัธ์ต่อความซับซอ้นและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์สอดคลอ้งกบัท่ี อดุลย ์จาตุรง
คกุล (2543) ตั้งขอ้สังเกตวา่ราคามีอิทธิพลต่อการซ้ือ ราคาท่ีถูกท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจง่ายขึ้น 

3. ความพงึพอใจด้านเน้ือหา: เน้ือหานิยายคือเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นโดยถ่ายทอดผ่านตวัอกัษร และผูอ่้าน
จะพึงพอใจหากการอ่านนั้น ๆ ตอบโจทยห์นา้ท่ีของมนัได ้ตามท่ี Guthrie and Greaney (2007) ตั้งขอ้สังเกต
ว่า การอ่านมีหนา้ท่ีส าคญัอยู่ 3 ขอ้ ไดแ้ก่ อ่านเพื่อให้เกิดประโยชน์ อ่านเพื่อให้ไดค้วามรู้ และอ่านเพื่อหลีก
หนีความจริง ผูซ้ื้อหนงัสือจะเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ยิ่งเน้ือหาสนุก ความพึงพอใจก็จะยิ่งเพิ่ม สอดรับกบั
แนวคิดของ Schutte and Malouff (2007) ท่ีเสนอว่า การอ่านท าให้เกิดความสนุกและความสุข ดว้ยการพา
ผูอ่้านไปสู่โลกจินตนาการ 

4. ความพึงพอใจด้านอตัลักษณ์: อตัลกัษณ์ หมายถึงการท่ีผูผ้ลิตสร้างความโดดเด่นใหแ้ก่กลุ่มสินคา้
หรือตราสินค้า กรวิภา อมรประภาธีรกุล (2553) กล่าวว่าการสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ คือ กลุ่มของตรา
สินคา้ท่ีมีการเช่ือมโยงกนัอยา่งมีนยั ประกอบดว้ยแก่นของแบรนด์ (brand core) ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางของแบ
รนด์ และแก่นท่ีต่อยอดกับกลุ่มสินค้า เป็นไปตามข้อสังเกตของ Aaker (1996) และได้อธิบายเพิ่มเติมว่า 
แก่นอัตลักษณ์ (core identity) คือจุดยืนของตราสินค้าทั้ งหมด โดยจะไม่เปล่ียนแปลงแม้ตราสินค้าจะ
ปรับเปล่ียน หรือผา่นระยะเวลาไปเท่าใด 

ในกรณีของอตัลกัษณ์ตราสินคา้ส านักพิมพนิ์ยายชายรักชาย นับเป็นส่ิงท่ีจะท าให้เกิดมูลค่าตลอด
ช่วงชีวิตของลูกคา้ ซ่ึงเป็นวิธีบริหารจดัการลูกคา้ตั้งแต่เร่ิมเป็นลูกคา้กระทัง่ส้ินสุดการเป็นลูกคา้ และสร้าง
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ความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยมีแนวทางคือการสร้าง (1) จุดยืนและอตัลกัษณ์ของส านักพิมพต์อ้งชดัเจน (2) 
ไม่ท างานตามกระแส รักษาคุณภาพ และสินคา้หรือหนังสือท่ีผลิตตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดยืนของส านักพิมพ์ 
(สรุปผลการวิจยัประเมินผลการด าเนินงานและแนวทางอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ,์ 2562) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง ความเช่ือมัน่ท่ี
ผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึง ซ่ึงเกิดจากทศันคติท่ีดีหลงัการใช้ผลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้นั้น ๆ 
Schiffman and Kanuk (1994) กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้าหมายถึงความพึงพอใจท่ี เกิดขึ้ นอย่าง
สม ่าเสมอ จนอาจเกิดการซ้ือซ ้ า ท าใหบ้ริษทัยดึครองพื้นท่ีตลาดไดอ้ยา่งมัน่คงและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดขึ้น จน
ความภกัดีต่อตราสินคา้อาจกลายเป็นทรัพยสิ์นจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงสะทอ้นราคาผลิตภณัฑข์องบริษทันั้นออกมา 
สอดคลอ้งกับท่ี Oliver (1999) นิยามว่าความภกัดีต่อตราสินคา้ว่า เป็นความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
สินคา้และบริการ และผกูพนัจนเกิดการซ้ือซ ้า 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ชุติมณฑน์ นนัทารียะวฒัน์ (2558) ศึกษางานวิจยัเร่ืองความต้องการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ
จากหนังสือนวนิยายไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยมีช่วงอายุตั้งแต่ 20-36 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และ
ส่วนมากมีรายไดต้่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป  
 ในด้านความต้องการการใช้ประโยชน์จากหนังสือนิยายไทยพบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการใช้
ประโยชน์จากหนังสือนิยายไทยมากท่ีสุดในประเด็นเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด รองลงมาเป็น เพื่อ
ตอ้งการอยู่ตามล าพงัหรือตอ้งการความเป็นส่วนตวัในบางเวลา และส าหรับความพึงพอใจท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์
จากหนังสือนิยายพบว่า กลุ่มตวัอย่างพึงพอใจมากท่ีสุดในประเด็นท าให้ผ่อนคลายความตึงเครียด ตามมา
ดว้ยท าใหมี้เวลาอยูล่  าพงัและเป็นส่วนตวั 
 ใบบวั นามสุข (2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการอ่านและการน าไปใช้ประโยชน์จากนวนิยายของ
เยาวชนไทย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 16-20 มีระดบัการศึกษาอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี 
ประเภทนิยายท่ีนิยมคือแฟนตาซี เวบ็ไซต ์www.dekdee.com ไดรั้บความนิยมจากเยาวชนมากท่ีสุด ปัจจุบนั
เยาวชนเลือกอ่านนิยายทั้งออนไลน์และหนังสือ เพื่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือนิยายออนไลน์ท่ีจะน ามาพิมพ์
เป็นรูปเล่ม ปัญหาท่ีพบมากคือ ความไม่ต่อเน่ืองของการอปัโหลด ส าหรับส่ิงท่ีตอ้งการให้ปรับปรุงคือ การ
ใชค้  าใหถู้กตามหลกัภาษาไทย 
 ในดา้นความพึงพอใจในการอ่านหนังสือพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัพึงพอใจ
มากต่อการอ่านนิยาย โดยพึงพอใจดา้นเน้ือหามากท่ีสุดเพราะความบนัเทิง ความเพลิดเพลิน และสนุกสนาน 
รองลุน้มาเป็นคุณลกัษณะพิเศษดา้นส่ือออนไลน์ คือความลุน้ตอนติดตามตอนต่อไป และมีเร่ืองใหอ่้านอยา่ง
หลากหลาย 

http://www.dekdee.com/
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 ส าหรับการน าไปใชป้ระโยชน์จากการอ่านนิยายออนไลน์ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใชป้ระโยชน์จากนิยาย
ออนไลน์ในระดบัดีมาก โดยใช้ประโยชน์ดา้นเน้ือหามากท่ีสุดคือ การผ่อนคลายความเครียด รองลงมาคือ 
ใชช่้วยซ้ือนิยายเร่ืองท่ีถูกใจเม่ือน าไปตีพิมพ ์และอ่านเพื่อคลายเหงา  
 พรพิรุณ รอดหุ่น (2559) ศึกษาพฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจของผู้ อ่านนิยายรักโรแมนติกจีน
ย้อนยุค พบว่า พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนยอ้นยุค ประเภทนิยายไทยและนิยายแปล อ่านมาก
ท่ีสุดคือนิยายรัก ประเภทนิยายแปลจากต่างชาติ อ่านมากท่ีสุดคือนิยายแปลจีน เหตุผลส าคญัท่ีเลือกซ้ือนิยาย
แต่ละเล่มคือ เน้ือเร่ืองสนุกน่าติดตาม และพบวา่ผูอ่้านมีความพึงพอใจในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนยอ้น
ยคุในดา้นเน้ือหา รองลงมาคือประโยชน์ในการศึกษาดา้นรูปเล่ม และนอ้ยท่ีสุดคือการพฒันาตนเอง 

สมภพ ตะเภาพงษ์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคหนังสือแปล ประเภท 
นวนิยาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลยุทธ์ท่ีควรใช้กับกลุ่มท่ีซ้ือหนังสือนิยายแปลต่อปีน้อยกว่า
ค่าเฉล่ียควรเน้นขายนิยายแปลแนวผจญภยัท่ีแปลจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ โดยเฉพาะหนังสือท่ีเคยไดรั้บ
รางวลั หรือจะสร้างภาพยนตร์ ไม่ควรตั้งราคาเกิน 240 บาท ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีซ้ือนิยายแปลมากกว่า
ค่าเฉล่ียควรใชก้ารออกแบบปกและรูปเล่มให้ดึงดูดใจ ส่วนการเลือกเร่ืองควรเลือกผูแ้ต่งท่ีมีช่ือเสียงและนกั
แปลท่ีคนรู้จกั แนวหนงัสือท่ีควรคือโรแมนติก ก าลงัภายใน ขายในราคาไม่เกิน 210 บาท 

ดวงหทัย สงสุแก และ ล าปาง แม่นมาตย์ (2558) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
หนังสือ กรณีศึกษาจากร้านหนังสือท่ีอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างเลือกซ้ือหนังสือในหมวดนิยายและเร่ืองสั้น โดยค านึงถึงเน้ือหาน่าสนใจและน่าสะสม ปัจจยั
ส่วนผสมทางการตลาดส าคญัไดแ้ก่ ราคาท่ีชดัเจนเหมาะสมกบัคุณภาพ รูปลกัษณ์ของหนงัสือน่าสนใจ  

ลินิน จารุเธียร (2559) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผูบ้ริโภค มี 3 ปัจจยั คือปัจจยัด้าน
ลกัษณะเน้ือหา ปัจจยัดา้นนักเขียน และปัจจยัด้านขนาดและส่วนประกอบเน้ือหา โดยปัจจยัด้านลกัษณะ
เน้ือหา และปัจจยัด้านนักเขียน มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผูบ้ริโภค 
ในขณะท่ีปัจจยัดา้นขนาดและส่วนประกอบเน้ือหา มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ชชัชพนัธ์ เล็กเจริญ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองการตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคใน
การชมการแสดงทอล์คโชว์  พบว่าผู ้บริโภคท่ีเข้าชมการแสดงทอล์คโชว์มีทัศนคติต่อการตลาดเชิง
ประสบการณ์อยู่ในระดบัดีมาก การตลาดเชิงประสบการณ์ดา้นความรู้สึก ดา้นความคิด ดา้นการกระท า และ
ดา้นการเช่ือมโยงมีทศันคติอยู่ในระดบัดี ความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ชมการแสดงทอลค์โชวอ์ยูใ่นระดบัสูง 
และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของ
ผูบ้ริโภคในการชมการแสดงทอลค์โชว ์และการตลาดเชิงประสบการณ์ดา้นการกระท า ดา้นความคิด และ
ดา้นความรู้สึกมีความสัมพนัธ์และอ านาจในการพยากรณ์ความภกัดีของผูบ้ริโภคในการรับชมทอลค์โชว์ 
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กรอบแนวความคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. คุณลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีความภกัดีต่อตราสินคา้ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชายของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2. ความพึงพอใจของผูซ้ื้อหนงัสือมีอิทธิพลกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชาย
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง: ประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคย

อ่านนิยายชายรักชาย อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงใชก้ารค านวณ

คุณลกัษณะประชากร 
1. เพศ (gender) 
2. อาย ุ(age) 
3. ระดบัการศึกษา 
(education) 
4. อาชีพ (occupation) 
5.รายได ้(salary) 

ความพงึพอใจของ 
ผู้ซ้ือหนังสือ 

1. คุณภาพทางกายภาพของ
รูปเล่มหนงัสือ  
(physical quality) 
2. ราคา (price)  
3. เน้ือหา (content) 
4. อตัลกัษณ์ของตรา
ส านกัพิมพ ์(brand identity) 
 

ความภกัดีต่อตรา
สินคา้ส านกัพิมพ์
นิยายชายรักชาย
ของประชากรใน

เขต
กรุงเทพมหานคร 
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กลุ่มตวัอยา่งตามวิธีการของ Cochran (2007) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดจ้ านวนตวัอยา่งเท่ากบั 384 
ตวัอยา่งและเผื่อความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บแบบสอบถามประมาณ 15 ราย รวมทั้งส้ินเท่ากบั 400 
ราย 

เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยอ่านนิยายชายรักชาย และสืบคน้ขอ้มูลทุติยภูมิจากงานวิจยั 
เอกสารทางวิชาการ บทความท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐาน โดยท าการศึกษาระหวา่งเดือนเมษายน -
สิงหาคม พ.ศ.2562 สถิติท่ีใชค้ือ ความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจยัดว้ย 
การวิเคราะห์ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ (multiple linear regression) 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15 -24 ปี (ร้อยละ 
51.20) มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 72.5) เป็นนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษามากท่ีสุด (ร้อยละ 
39.7) มีรายไดอ้ยูท่ี่นอ้ยกวา่ 15,000 (ร้อยละ 50.2) ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ t-test  และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า คุณลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความภกัดีต่อตราสินคา้ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชายท่ีไม่แตกต่างกนั 
 
ตาราง 1 การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้นตรงความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าส านักพิมพ์นิยาย
ชายรักชาย (n=400) 
ความพึงพอใจ B t Sig. 
ค่าคงท่ี 
ความพึงพอใจดา้นกายภาพของรูปเล่มหนงัสือ 

0.988 
0.195 

3.547 
2.927 

0.001** 
0.004** 

ความพึงพอใจดา้นราคา 0.072 1.459 0.145** 
ความพึงพอใจดา้นเน้ือหา 0.223 4.061 0.001** 
ความพึงพอใจดา้นอตัลกัษณ์ตราสินคา้ 0.202 4.936 0.001** 
R = 0.507; R2 = 0.257; SEE = 0.651; F. = 34.145; Sig F. = 0.001 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ส านกัพิมพนิ์ยายชายรัก

ชายอยู่ 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นกายภาพ ความพึงพอใจดา้นเน้ือหา ความพึงพอใจดา้นอตัลกัษณ์
ตราสินคา้ อย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.01 ทั้งน้ีเม่ือความพึงพอใจดา้นกายภาพของรูปเล่มหนงัสือความพึงพอใจดา้น
เน้ือหา ความพึงพอใจดา้นอตัลกัษณ์ตราสินคา้เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความภกัดีต่อตราสินคา้ส านักพิมพนิ์ยาย
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ชายรักชายเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของกระบวนการ
ตดัสินใจไดร้้อยละ 25.7 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 คุณลักษณะประชากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-24 ปี 
และมากกว่าคร่ึงมีระดับการศึกษาอยู่ท่ีปริญญาตรี โดยเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษามากท่ีสุด และมีรายได้
เฉล่ียน้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ผลการศึกษาส่วนหน่ึงสอดคลอ้งกบั พรพิรุณ รอดหุ่น (2559) ท่ีศึกษา
พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจของผู้ อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  ในประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง และมีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ใบบวั นามสุข (2555) 
ท่ีศึกษาพฤติกรรมการอ่านและการน าไปใช้ประโยชน์จากนวนิยายของเยาวชนไทย  ในประเด็นท่ีตวัอย่าง
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย รวมถึง ชุติมณฑน์ นนัทารียะวฒัน์ (2558) ศึกษางานวิจยัเร่ืองความต้องการใช้
ประโยชน์ และความพึงพอใจจากหนังสือนวนิยายไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ในประเด็นท่ี
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์พบวา่ คุณลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีความภกัดีต่อตราสินคา้ส านกัพิมพนิ์ยาย
ชายรักชายท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงแตกต่างจากแนวคิดของ ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ (2542) ท่ีกล่าวว่า ความแตกต่าง
ทางประชากรศาสตร์ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจุบนัพฤติกรรมของ
ผูซ้ื้อหนงัสือไดเ้ปล่ียนไปเป็นลกัษณะเฉพาะตวัมากขึ้น คนแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น โดยมีรสนิยม
เป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ ซ่ึงเป็นลกัษณะตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) แนวคิดท่ีกล่าวถึง
ภาพรวม เช่น ประชากรศาสตร์จึงไม่อาจตอบโจทยก์ารวิจยัไดค้รอบคลุมอีกต่อไป  
 อยา่งไรก็ตามผลการวิเคราะห์คร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั ลินิน จารุเธียร (2559) ท่ีศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือไม่แตกต่างกนั  
 ความพึงพอใจของผู้ซ้ือหนังสือนิยายชายรักชาย หมายถึง ทศันคติท่ีมีของนักอ่านท่ีมีต่อตราสินคา้
ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชาย ซ่ึงในงานวิจยัฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  

ความพึงพอใจดา้นคุณภาพทางกายภาพของรูปเล่มหนงัสือ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดับพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านเน้ือหามีการใช้ค  าท่ีสละสลวยและถูกต้องของตัวสะกด นอกจากน้ีกลุ่ม
ตวัอย่างยงัมีระดบัความพึงพอใจมากกบัคุณภาพของการตีพิมพ ์เช่น ใช้กระดาษถนอมสายตา ความชดัเจน
ของตัวอักษร หรือรูปภาพประกอบ หน้าปกมีสีสันและภาพประกอบท่ีน่าสนใจ ขนาดรูปเล่มกะทัดรัด 
เหมาะสมกบัการพกพา ท าใหผ้ลการวิเคราะห์สอดคลอ้งกบั ขอ้สังเกตของ สาวิกา ขุนราม (2550) ท่ีกล่าวว่า
ว่ารูปเล่มของนิยายเป็นหน่ึงในปัจจยัดึงดูดนักอ่าน โดยองค์ประกอบท่ีมีผลต่อนักอ่านมากท่ีสุด ได้แก่ 
หนา้ปกท่ีสวยงาม ขนาดรูปเล่มกะทดัรัด การจดัหนา้ท่ีอ่านง่าย  
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นอกจากน้ียงัเป็นไปตามสรุปผลการวิจัยประเมินผลการด าเนินงานและแนวทางอุตสาหกรรม
ส่ิงพิมพ์ (2562) ท่ีช้ีชดัว่าส านักพิมพค์วรรักษาคุณภาพในการจดัพิมพ ์ไม่เร่งท าหนังสือออกมาแข่งขนัตาม
กระแสตลาด อีกทั้งยงัสอดคล้องกับ สมภพ ตะเภาพงษ์ (2553) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคหนังสือแปล ประเภทนวนิยาย ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเสนอกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ
หนงัสือวา่ ส านกัพิมพค์วรออกแบบภาพปกและรูปเล่มใหส้วยงามน่าดึงดูด  

ผลการวิเคราะห์และงานวิจยัต่าง ๆ สรุปได้ว่า คุณภาพทางกายภาพของรูปเล่มหนังสือเป็นปัจจยั
ส าคญัในการตดัสินใจซ้ือของผูอ่้าน เช่น กระบวนการบรรณาธิการเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจของ
ผูอ่้าน เพราะผูซ้ื้อหนงัสือรู้สึกไดถึ้งความใจใส่ท่ีส านกัพิมพมี์ต่อผูซ้ื้อหนงัสืออยา่งยิ่งยวด ผ่านความประณีต
ในกระบวนการออกแบบรูปเล่มหนงัสือและบรรณาธิการ  

ความพึงพอใจดา้นราคา พบวา่ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ทั้งในดา้นหนงัสือมีหลากหลาย
ระดบัราคาให้เลือกซ้ือ ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัขนาด หรือจ านวนหน้าของหนังสือ ราคามีความ
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัวรรณกรรมประเภทอ่ืน ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพของกระดาษท่ีใช้
ตีพิมพห์นงัสือ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่ิงบ่งช้ีของ Olson and Jacoby (1972) ท่ีกล่าวว่าราคาเป็นส่ิงจูงใจในการ
ซ้ือสินคา้และบ่งช้ีถึงคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 

ผลการวิเคราะห์สอดคลอ้งกบั ดวงหทยั สงสุแก และ ล าปาง แม่นมาตย ์(2558) ท่ีพบว่ากลุ่มผูอ่้าน
ให้ความส าคญักบัราคาท่ีชดัเจนและเหมาะสมกบัคุณภาพหนงัสือ มีจุดท่ีน่าสังเกตว่า ผูซ้ื้อหนงัสือนิยายชาย
รักชายใหค้วามส าคญักบัราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพหนงัสือ โดยราคาท่ีเหมาะสมของแต่ละบุคคลขึ้นอยูก่บั
การรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภค กล่าวอีกนยัวา่ผูอ่้านมีเกณฑร์าคาของหนงัสือแต่ละประเภทอยูใ่นใจ  

ความพึงพอใจดา้นเน้ือหา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากท่ีสุดกบัการอ่านนิยายชายรักชายให้ความ
สนุกสนานและเพลิดเพลิน ส่วนการอ่านนิยายชายรักชายช่วยท าใหผ้่อนคลาย การอ่านนิยายชายรักชายท าให้
ไดค้วามรู้เพิ่มเติม และการอ่านนิยายชายรักชายท าให้หลีกหนีความจริงได้ชั่วคราวมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก สอดรับกบัแนวคิดของ Guthrie and Greaney (2007) ท่ีกล่าวว่า หน้าท่ีของการอ่านมีความส าคญั
อยู ่3 ขอ้ ไดแ้ก่ อ่านเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ อ่านเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ และอ่านเพื่อหลีกหนีความจริง  

ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์บางส่วนสอดคลอ้งกับ ชุติมณฑน์ นันทารียะวฒัน์ (2558) ท่ีพบว่าผูอ่้านพึง
พอใจมากกบัการใชป้ระโยชน์ของนิยายไทยในแง่การอ่านนิยายท าใหผ้อ่นคลายความตึงเครียด  

ผูวิ้จยัตั้งขอ้สังเกตว่า ผูบ้ริโภคนิยายส่วนใหญ่พึงพอใจกบัการอ่านเพื่อความบนัเทิงเพลิดเพลินเป็น
ส าคญั ใช้เน้ือหาของนิยายเพื่อเขา้สู่โลกจินตนาการในชัว่ขณะหน่ึง เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากเร่ืองราว
หนกัหนาในชีวิตจริง ตรงตามจุดมุ่งหมายของนิยายทุกประเภท รวมถึงนิยายชายรักชาย อยา่งไรก็เน้ือหาหรือ
ประเภทนิยายท่ีสนุกอาจแตกต่างไปตามรสนิยมหรือความตอ้งการของผูซ้ื้อหนงัสือ 

ความพึงพอใจดา้นอตัลกัษณ์ตราสินคา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างพึงพอใจมากกบัการเพิ่มลูกเล่นพิเศษใน
หนงัสือ (เช่น ภาพประกอบขาวด า การ์ตูนส่ีช่อง) ส่วนการออกแบบปกลกัษณะพิเศษ (เช่น ปกสองชั้น) การ
พิมพด์ว้ยหมึกพิเศษ (เช่น หมึกถัว่เหลือง) และการใชก้ระดาษท่ีแตกต่างจากส านักพิมพอ่ื์น กลุ่มตวัอย่างมี
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ความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงแสดงแนวโนม้วา่ ผูซ้ื้อพึงพอใจกบัการท่ีส านกัพิมพเ์พิ่มบางอย่างให้
เป็นเอกลักษณ์ ทั้ งน้ีอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มผูซ้ื้อหนังสือพึงพอใจกับการท่ีส านักพิมพ์จะท าให้หนังสือเป็น 
“สินคา้พิเศษและน่าจดจ า” เหมาะสมแก่การครอบครอง รวมถึงช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่าเร่ืองของผูเ้ขียน 
และท าให้เร่ืองราวประทบัอยู่ในใจผูอ่้านได้นานขึ้น สอดคลอ้งกับแนวคิดของ กรวิภา อมรประภาธีรกุล 
(2553) และ Aaker (1996) ท่ีกล่าวว่า แมสิ้นคา้จะเปล่ียนแปลง หรือผ่านเวลานานเท่าใด แต่ในทุกตราสินคา้
จะมีแก่นซ่ึงคงตัวตนหลักของผลิตภัณฑ์นั้ น ๆ เอาไว ้ซ่ึงในกรณีของนิยายคือ การเป็นตัวกลางในการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวของผูเ้ขียน  

ประเด็นท่ีน่าสนใจของความพึงพอใจดา้นอตัลกัษณ์ตราสินคา้คือ อตัลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีชดัเจนเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการบริโภคระยะยาว มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ทั้งน้ี สรุปผลการวิจัยประเมินผลการด าเนินงานและแนวทางอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ (2562) ได้เสนอแนว
ทางการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าส านักพิมพ์ต่าง ๆ ไว ้2 ประการใหญ่คือ (1) จุดยืนและอตัลักษณ์ของ
ส านกัพิมพต์อ้งชดัเจน (2) ไม่ท างานตามกระแส รักษาคุณภาพ และสินคา้หรือหนงัสือท่ีผลิตตอ้งสอดคลอ้ง
กบัจุดยนืของส านกัพิมพ ์

ความภักดีต่อตราสินค้าส านักพิมพ์นิยายชายรักชาย หมายถึง การกลบัมาซ้ือซ ้ าของผูซ้ื้อหนังสือ 
การบอกต่อของผูซ้ื้อหนงัสือ หรือการผูซ้ื้อหนังสือระยะยาวของทางส านักพิมพ ์ซ่ึงจะเกิดขึ้นเม่ือลูกคา้หรือ
ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยต์่อความคาดหวงั  

ผลการวิเคราะห์พบวา่ ในภาพรวมความพึงพอใจหรือกล่าวอีกนยัคือ ทศันคติท่ีดีของผูบ้ริโภคส่งผล
ต่อความภกัดีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ความพึงพอใจแต่ละดา้นของงานวิจยัฉบบัน้ีอยู่ในระดบัปานกลางถึง
มาก ความพึงพอพอใจบางดา้น ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นคุณภาพทางกายภาพของรูปเล่มหนังสือ ความพึง
พอใจดา้นเน้ือหา และความพึงพอใจดา้นอตัลกัษณ์ตราสินคา้ ท าให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้นิยายชายรัก
ชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ ชัชชพันธ์  เล็กเจริญ (2559) ท่ี ศึกษาเร่ืองการตลาดเชิง
ประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์กโชว์ท่ีพบว่าหากผูบ้ริโภคมีทศันคติอยูใ่น
ระดบัดีมาก ความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ชมการแสดงทอลก์โชวจ์ะมีความภกัดีอยู่ในระดบัสูง และเป็นไป
ตามแนวคิดของ Assael (1998) ท่ีกล่าววา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้คือทศันคติท่ีดีท่ีลูกคา้มีต่อตราสินคา้ ท าให้
เกิดการซ้ือซ ้ าหลายคร้ัง เพราะลูกคา้ไดเ้รียนรู้วา่สินคา้นั้นตอบสนองต่อความตอ้งการ และท าให้เกิดความพึง
พอใจ  

จากผลการวิจยัและขอ้มูลขา้งตน้ ผูวิ้จยัสรุปไดว้่า ความพึงพอใจของผูซ้ื้อหนงัสือมีผลอย่างมากต่อ
การเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชาย เป็นการแสดงออกถึงความเช่ือมัน่ในคุณภาพของ
ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชาย ท่ีเกิดจากทศันคติท่ีดีต่อสินคา้และส านักพิมพ ์โดยความสัมพนัธ์ของความพึง
พอใจเป็นไปในทิศทางเดียวกบัความภกัดี กล่าวคือ ยิ่งความพึงพอใจมีระดบัสูงมากเท่าใด ผูซ้ื้อหนังสือจะ
เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้มากขึ้นเท่านั้น  
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. ส านักพิมพ์ควรรักษามาตรฐานในการจดัพิมพ์หนังสือและกระบวนการบรรณาธิการ เพราะผล

การศึกษา กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจด้านคุณภาพทางกายภาพของรูปเล่มหนังสือในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดของขอ้ค าถามพบว่า ขอ้เน้ือหามีการใช้ค  าท่ีสละสลวย และถูกตอ้งของตวัสะกด มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงช้ีชดัวา่ ส านกัพิมพต์อ้งมีความละเอียดในจดัท าตน้ฉบบั  

2. ผลการศึกษาแสดงว่า กลุ่มผูซ้ื้อหนงัสือให้ความส าคญักบัเน้ือหาของนิยายชายรัก นกัเขียนนิยาย
จึงชายรักชายควรเปิดใจเรียนรู้ มุ่งพฒันางานเขียนอยา่งสม ่าเสมอ สังเกต และน าส่ิงท่ีพบเห็นในชีวิต เช่น วิถี
ชีวิต ส่ือต่าง ๆ มาประยุกต์ในงานเขียน ซ่ึงหมายรวมถึง ปรับกลวิธีการเขียนให้เป็นไปตามความ
เปล่ียนแปลงของกระแสสังคม โดยยงัคงมุ่งความเพลิดเพลินของนิยายเป็นส าคญั ในขณะเดียวกนัส านกัพิมพ์
ก็ตอ้งใส่ใจดา้นเน้ือหา โดยมุ่งเนน้คดัเลือดตน้ฉบบัท่ีมีเน้ือหาสนุก ภาษาสละสลวย และมีประเด็นท่ีน่าสนใจ  
 3. ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพหนงัสือมีความส าคญัต่อยอดขาย เห็นไดจ้ากความพึงพอใจดา้นราคา 
ในขอ้ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัขนาด หรือจ านวนหนา้ของหนงัสือ และราคามีความเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพของกระดาษท่ีใชตี้พิมพ ์ท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ดงันั้นส านักพิมพค์วรจ าหน่าย
หนงัสือนิยายชายรักชายดว้ยราคาท่ีเหมาะสม  

อยา่งไรก็ตามส านกัพิมพป์รับเพิ่มราคาได ้หากเป็นหนังสือท่ีมีความพิเศษยกตวัอยา่งเช่นใชเ้ทคนิค
การพิมพ์พิเศษ ราคาท่ีเพิ่มขึ้นจะกระตุน้ให้ผูซ้ื้อหนังสือรู้สึกถึงความพิเศษของหนังสือ เป็นการ “เล่นกับ
อารมณ์ของผูซ้ื้อ” เพื่อกระตุน้การซ้ือและเพิ่มยอดขาย ส านักพิมพ์จึงควรท าทั้งหนังสือท่ีสามารถขายด้วย
ราคาท่ีเหมาะสม และราคาพิเศษไดค้วบคู่กนัไป โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละระดบัราคาใหช้ดัเจน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชาย เน่ืองจากพบว่า 
ยงัมีความพึงพอใจดา้นอ่ืนท่ีอาจส่งผลต่อการเกิดความภกัดีต่อตราส านกัพิมพ ์ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นการ
บริการของส านักพิมพ์ เน่ืองจากเป็นอีกกลยุทธ์การตลาดท่ีทางส านักพิมพ์ใช้รักษาฐานนักอ่านและขยาย
ลูกค้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักอ่านนิยายชายรักชายเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการเป็น “คนพิเศษ” และ
ค่อนขา้งใส่ใจในแง่ของการจดัส่งหนงัสือ ความรับผิดชอบ และวิธีแกไ้ขของทางส านักพิมพเ์ม่ือเกิดปัญหา 
เช่น หนงัสือช ารุด  

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรสัมภาษณ์นกัอ่านนิยายชายรักชายจากกลุ่มตวัอยา่ง 
เพื่อน าบทสัมภาษณ์ท่ีไดม้าประมวลผลประกอบกบัผลจากการประมวลแบบสอบถาม  

3. การวดัความภกัดีต่อตราสินคา้ส านักพิมพ์นิยายชายรักชาย ควรเพิ่มขอ้ค าถามดา้นความภกัดีใน
แบบสอบถาม เพื่อวดัความภกัดีต่อตราสินคา้ของหนงัสือส านกัพิมพนิ์ยายชายรักชายอยา่งละเอียดยิง่ขึ้น 
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