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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับ
พฤติกรรมการซื้อ และความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ  ประชากรที่ท าการศึกษาคือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 13 - 44 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ศึกษาจากขนาดกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธี
ให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 18 – 24 ปี และมีรายได้
ส่วนตัวต่อเดือน 5,001 - 15,000 บาท ด้านพฤติกรรมการซื้อพบว่า โดยเฉลี่ยมีจ านวนปีที่ซื้อหนังสือ
การ์ตูนญี่ปุ่นมาแล้ว 10.43 ปี มีความถ่ีในการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นทั้งหมด 4.10 ครั้งต่อเดือน มีจ านวน
เล่มในการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น 3.77 เล่มต่อครั้ง และมีมูลค่าในการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น 239.92 
บาทต่อครั้ง มีระดับความถี่ในการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นจากส านักพิมพ์ สยามอินเตอร์ คอมิกส์เป็นอันดับ
หนึ่ง มีระดับความถี่ในการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นจากประเภทเนื้อหา แฟนตาซี ต่อสู้ ผจญภัย และตลก 
ขบขัน มากที่สุด ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ พบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโดยให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
ตามล าดับ ทั้งนี้ ในแต่ละปัจจัยได้ให้ความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งกับประเด็นเนื้อหาน่าสนใจ ประเด็นราคา
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ประเด็นหาซื้อได้สะดวก และประเด็นมีส่วนลดหรือราคาสมาชิก ส่วนความคิดเห็น
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เกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสื่ออินเทอร์เน็ตมาก
ที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านสื่อบุคคล ทั้งนี้ ในแต่ละปัจจัยได้ให้ความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งกับประเด็น
อ่านฉบับสแกนออนไลน์แล้วสนใจ และประเด็นเพ่ือนแนะน า เมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับ
พฤติกรรมการซื้อ พบว่า ผู้ซื้อเพศชายซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นมานานกว่าเพศหญิง ผู้มีอายุ และรายได้
ส่วนตัวมากกว่า จะซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นมานานกว่าผู้มีอายุ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือนน้อยกว่า รวมทั้ง
ระดับความถี่ในการซื้อจากแต่ละส านักพิมพ์ และจากแต่ละประเภทเนื้อหามีความแตกต่างกันไปตามเพศ 
อายุ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน แต่ไม่พบว่าลักษณะทางประชากรมีผลต่อความถี่ในการซื้อทั้งหมดต่อ
เดือน จ านวนเล่มในการซื้อต่อครั้ง และมูลค่าในการซื้อต่อครั้ง  ส าหรับการเปรียบเทียบลักษณะทาง
ประชากรกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น  พบว่า เพศ อายุ 
และรายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแตกต่างกัน ผู้ซื้อที่
เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกว่า และมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนน้อยกว่าจะให้ความส าคัญกับปัจจัยเหล่ านี้
มากกว่าผู้ซื้อที่เป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า และมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนมากกว่า  แต่ไม่พบว่า เพศ อายุ 
และรายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านราคา ด้านสื่อบุคคล และ
ด้านสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแตกต่างกัน ยกเว้นผู้ซื้อที่เป็นเพศหญิง
จะให้ความส าคัญกับค าแนะน าของเพ่ือนมากกว่าผู้ซื้อที่เป็นเพศชาย 

 

ค าส าคัญ: หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น พฤติกรรมการซื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ส่วนประสมทาง
การตลาด 

 

Abstract 

 The objectives of this study are to find out the differences between demographic 
characteristics and buying behavior and the differences between demographic 
characteristics and opinions on decision making factors in buying.  

 The result of the study showed that Japanese manga buyers are mainly male, age 
18-24 years old with personal income about 5,001 – 15,000 baht per month. Their average 



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 3 
 

years of buying are 10.43 years. Their average numbers of buying times in one month are 
4.10 times. Their average amount of buying per time is 3.77 copies. Their average value of 
buying per time is 239.92 baht. They have most frequencies in buying Japanese manga 
from Siam Inter Comics Publisher and from Fantasy, Action, Adventure and Comedy 
categories.  In terms of opinions on Marketing Mix factors in buying, representative samples 
prioritize Product factor first, followed by Price, Promotion and Place factors respectively. 
They value “interesting content”, “reasonable price”, “easy to buy” and “sale or member 
price” issue the most out of each factor. As for opinions on Communication factors in 
buying, they prioritize Internet media first, followed by Interpersonal media. They value 
“reading from online scan” and “suggestion from friend” issues the most out of each 
factor. 

 The comparison between demographic characteristics and buying behavior found 
that male has been buying Japanese manga for a longer time than female. Those who are 
older and have higher personal income per month have also been buying Japanese manga 
for a longer time than those who are younger and have less personal income per month. 
In addition, different sex, age and personal income per month result in difference in the 
frequency of buying from each publisher and from each category. However, the 
comparison did not show that demographic characteristics obviously affect the average 
numbers of buying times in one month, the average amount of buying per time and the 
average value of buying per time. Besides, the comparison between demographic 
characteristics and opinions on decision making factors in buying found that sex, age and 
personal income per month influence on opinions on Product, Place and Promotion 
factors. Buyers who are female, younger and have less personal income per month 
highlight these factors more than buyers who are male, older and have more personal 
income per month. It does not appear that sex, age and personal income per month of 
consumer affect their opinions on Price factors and Communication factors including 
Interpersonal and Internet media. Unless female pay closer attention to suggestion from 
friend more than male.  
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากการส ารวจในปี 2553 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าตลาดหนังสือการ์ตูนในประเทศไทยมีมูลค่าไม่
ต่ ากว่า 5 พันล้านบาท และหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นนั้นได้ครองส่วนแบ่งการตลาดของตลาดหนังสือการ์ตูนใน
ประเทศไทยราวร้อยละ 90 (ผู้จัดการออนไลน์, 2550: ออนไลน์) หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นจึงเป็นอีกสื่อหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย ธุรกิจหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นได้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้น
เรื่อยๆ และตั้งแต่ยุคการ์ตูนลิขสิทธิ์เป็นต้นมา ส านักพิมพ์ต่างๆก็ได้แข่งขันกันพัฒนาคุณภาพของหนังสือ 
และสรรหาเรื่องราวที่หลากหลายมาจ าหน่ายให้กลุ่มผู้อ่านหนังสือการ์ตูนในประเทศไทยได้มีทางเลือกมาก
ขึ้น แต่กลับพบว่าในยุคปัจจุบัน ธุรกิจหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเข้าสู่ช่วงขาลง เพราะได้รับผลกระทบจากการ
เข้ามาของยุคดิจิทัล ผู้บริโภคสามารถหาอ่านสแกนการ์ตูนญี่ปุ่นผิดกฎหมายได้ง่าย ฟรี และรวดเร็วบนอิน
เทอร์เน็ท ส านักพิมพ์ต่างๆจึงประสบภาวะยอดขายลดลง และมีกลยุทธ์การปรับตัวที่แตกต่างกันออกไป 
บ้างก็ลดจ านวนตีพิมพ์ หยุดตีพิมพ์ และหันไปผลิตหนังสือการ์ตูนฉบับ E-book แทนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย บ้าง
ก็เปลี่ยนนโยบายในการออกวางจ าหน่ายหนังสือการ์ตูนให้ถี่ขึ้นและกระชั้นขึ้น ตามตอนใหม่ๆของฉบับ
ภาษาญี่ปุ่นให้ใกล้เคียงมากที่สุดเพ่ือให้ผู้ซื้อไม่หนีไปอ่านบนออนไลน์ บ้างก็เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์
และช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ท เพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด ไม่มีใครสามารถให้
ค าตอบได้ว่ากลยุทธ์ของใครเป็นค าตอบที่ถูกต้องที่สุดในการเอาตัวรอดในยุคท่ีสื่อสิ่งพิมพ์ตกต่ ายกเว้นผู้ซื้อ
หนังสือการ์ตูนเอง ที่จะเป็นผู้ก าหนดชะตากรรมของธุรกิจสื่อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในประเทศไทยต่อไปว่า
ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายรายใด จะไปรอดหรือไม่รอด ดังนั้นการศึกษาลักษณะผู้ซื้อ พฤติกรรมการซื้อ และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อหนังสือการ์ตูนในประเทศไทยในปัจจุบัน จะ
สามารถท าให้ผู้ผลิต และผู้จัดจ าหน่ายหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นสามารถน าผลการศึกษามาวางแผน พัฒนา 
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจของตนให้สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด และสามารถแข่งขันต่อไปได้ในยุคดิจิทัล จึงน ามาสู่การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรม
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การซื้อและความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และทางออกที่เหมาะสมที่สุดส าหรับผู้ประกอบธุรกิจสื่อหนังสือ
การ์ตูนญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของผู้ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของผู้ซื้อ

หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการซื้อหนังสือการ์ตูน

ญี่ปุ่นของผู้ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของผู้ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ผู้ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแตกต่างกัน 

 2. ผู้ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแตกต่างกัน 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างกอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 

 1. แนวคิดเก่ียวกับหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ช่วยให้ทราบความเป็นมา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น และบทบาทของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในประเทศไทย จากแนวคิดนี้ 
ผู้วิจัยจะใช้เป็นกรอบในการศึกษาประเภทเนื้อหาของการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีวางจ าหน่ายในประเทศไทยใน
ปัจจุบัน 
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 2. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของผู้รับสาร พิจารณาลักษณะของผู้รับสารเป็น 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะทางจิตวิทยา และลักษณะทางประชากร ผู้รับสารที่มีลักษณะทางประชากรคล้ายกัน สันนิษฐาน
ว่าจะมีลักษณะทางจิตวิทยาคล้ายคลึงกันตามไปด้วย เช่น อายุ เพศ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
การศึกษา ศาสนา ภูมิล าเนา จากแนวคิดนี้ ผู้วิจัยจะใช้เป็นกรอบในการศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้
ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่าง 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 6W 1H ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อและ
การบริโภคสินค้าของผู้บริโภค ว่ามีลักษณะอย่างไรที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ ใช้หลักค าถาม 6W1H ใน
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งประกอบด้วย Who? What? Why? Who? When? Where? และ 
How? เพ่ือนักการตลาดจะน าค าตอบที่ได้ไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค จากแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 6W 1H ผู้วิจัยจะใช้เป็นกรอบในการศึกษา
พฤติกรรมการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ การซื้ออะไร อย่างไร เช่น ส านักพิมพ์ที่ซื้อ 
ประเภทเนื้อหาที่ซื้อ และการซื้อเม่ือใด เช่น ความถี่ในการซื้อ 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีล าดับ
ขั้นตอนการกระท าเป็นอย่างไรและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อกระบวนการบริโภค ได้แก่ 
ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยด้านธุรกิจ จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
บริโภค ผู้วิจัยจะใช้ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ ครอบครัว และกลุ่มอ้างอิง และปัจจัยด้านธุรกิจ 
ได้แก่ ส่วนผสมทางการตลาด เป็นกรอบในการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่าง 

 5. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับตัวแปรส าคัญ 4 ประการ
ทางการตลาด ที่ช่วยให้การบริหารธุรกิจประสบความส าเร็จ เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ก่อให้เกิดการซื้อ และความพึงพอใจได้ ประกอบด้วยตัวแปรส าคัญ 4 ประการคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา 
สถานที่ และการส่งเสริมการตลาด จากแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ผู้วิจัยจะใช้เป็นกรอบใน
การศึกษาองค์ประกอบทั้ง 4 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
ภายใตป้ัจจัยด้านธุรกิจ ที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น
ของกลุ่มตัวอย่าง 
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 6. แนวคิดเกี่ยวกับการซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ระบุถึงประโยชน์ของการซื้อขายผ่าน
อินเทอร์เน็ตที่องค์กรสามารถได้รับ จากการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย และท าการส่งเสริมการตลาดโดย
ใช้สื่อใหม่ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน มีความส าคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล จากแนวคิด
เกี่ยวกับการซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยจะใช้เป็นกรอบในการศึกษาปัจจัยด้านธุรกิจ ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านสถานที่ หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่าง 

 7. แนวคิดเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสาร ได้อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งประเภทของช่อง
ทางการสื่อสารตามเกณฑ์ต่างๆเป็น 4 ประเภท คือ เกณฑ์สื่อที่เป็นสื่อบุคคล และไม่ใช่บุคคล เกณฑ์การมี
ส่วนร่วมในสื่อของผู้รับสาร เกณฑ์แหล่งก าเนิดสื่อ และเกณฑ์ความเป็นส่วนตัว จากแนวคิดเกี่ยวกับช่อง
ทางการสื่อสาร ผู้วิจัยจะใช้เป็นกรอบในการศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของกลุ่มผู้ซื้อ จากการใช้เกณฑ์สื่อที่
เป็นสื่อบุคคล และไม่ใช่บุคคล จะแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ประกอบด้วยสื่อบุคคล และสื่อมวลชน หรือสื่อ
อินเทอร์เน็ตที่มีบทบาทส าคัญต่อธุรกิจ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการซื้อและความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งเดียว (Cross-Sectional 
Study) ประชากรที่ท าการศึกษาคือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 13 - 44 ปี ที่เคยซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นไปเป็นของ
ตัวเองอย่างน้อย 1 เล่ม ในรอบ 1 เดือนนับจากเดือนล่าสุด และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างมีจ านวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
ใช้วิธีให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administered) โครงสร้างแบบสอบถามประกอบด้วยเนื้อหา 
3 ส่วน ได้แก่ ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการพรรณนาข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ประกอบด้วย t – test และ 
Oneway ANOVA ในการทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 
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ผลการวิจัย 

ด้านลักษณะทางประชากร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 56.7 เป็นเพศชาย 

รองลงมาร้อยละ 43.3 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.3 มีอายุ 18 – 24 ปี รองลงมาร้อยละ 28.3 มี

อายุ 25 – 34 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.0 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 5,001 - 15,000 บาท รองลงมาร้อยละ 

33.3 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ไม่เกิน 5,000 บาท 

ด้านพฤติกรรมการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ผลการศึกษาพบว่า โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนปีที่

ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นมาแล้ว 10.43 ปี มีความถี่ในการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นทั้งหมด 4.10 ครั้งต่อเดือน 

และมีจ านวนเล่มในการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น 3.77 เล่มต่อครั้ง มีมูลค่าในการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น 

239.92 บาทต่อครั้ง มีระดับความถี่ในการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นจากส านักพิมพ์ สยามอินเตอร์ คอมิกส์

เป็นอันดับหนึ่งที่มีระดับความถ่ีในการซื้อมาก และรองลงมาคือส านักพิมพ์ วิบูลย์กิจ บงกช พับลิชชิ่ง และ 

เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ที่มีระดับความถี่ในการซื้อปานกลาง มีระดับความถี่ในการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น

จากประเภทเนื้อหา แฟนตาซี (Fantasy) ต่อสู้  (Action) ผจญภัย (Adventure) และตลก ขบขัน 

(Comedy) มากที่สุด 

 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ผลการศึกษาพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ

การ์ตูนญี่ปุ่น โดยให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายตามล ากับ ทั้งนี้ประเด็นที่กลุ่ม

ตัวอย่างให้ความส าคัญเป็นอันดับหนึ่ง ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์คือประเด็นเนื้อหาน่าสนใจ ปัจจัยด้านราคา

คือประเด็นราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายคือประเด็นหาซื้อได้สะดวก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดคือประเด็นมีส่วนลดหรือราคาสมาชิก ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย

ด้านการสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านสื่อ



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 9 
 

อินเทอร์เน็ตมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือปัจจัยด้านสื่อบุคคล ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ

ประเด็นอ่านฉบับสแกนออนไลน์แล้วสนใจเป็นอันดับหนึ่งในปัจจัยสื่ออินเทอร์เน็ต และให้ความส าคัญกับ

ประเด็นเพ่ือนแนะน าเป็นอันดับหนึ่งในปัจจัยสื่อบุคคล   

 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ผู้ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีลักษณะทางประชากร

แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแตกต่างกัน โดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้

ซื้อเพศชายจะมีจ านวนปีที่ซื้อ ระดับความถี่ในการซื้อจากส านักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ ส านักพิมพ์

วิบูลย์กิจ ส านักพิมพ์เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ และส านักพิมพ์บูรพัฒน์ คอมิกส์  ระดับความถี่ในการซื้อจาก

ประเภทเนื้อหาผจญภัย (Adventure) ต่อสู้ (Action) กีฬา (Sport) ฮาเร็ม (Harem) ไซไฟ (Sci-fi)  และ

สงคราม (War) มากกว่าผู้ซื้อเพศหญิง ผู้ซื้อเพศหญิงจะมีระดับความถี่ในการซื้อจากส านักพิมพ์บงกช พับ

ลิชชิ่ง ระดับความถี่ในการซื้อจากประเภทเนื้อหาโรแมนติก (Romantic) ปริศนา ลึกลับ (Mystery) 

สืบสวนสอบสวน (Detective) ยาโอย (Yaoi) และโชเน็น-ไอ (Shonen-ai) มากกว่าผู้ซื้อเพศชาย ผู้ซื้อที่มี

อายุมากกว่าจะมีจ านวนปีที่ซื้อมากกว่าผู้ซื้อที่มีอายุน้อยกว่า ผู้ซื้อที่มีอายุมากกว่า จะมีระดับความถี่ในการ

ซื้อจากส านักพิมพ์สยามอินเตอร์ คอมิกส์ และส านักพิมพ์วิบูลย์กิจมากกว่าผู้ซื้อที่อายุน้อยกว่า ผู้ซื้อจาก

ส านักพิมพ์รักพิมพ์ที่มีอายุ 13 - 17 ปี และ 35 – 44 ปี จะมีระดับความถี่ในการซื้อมากกว่าผู้ซื้อที่มีอายุ 

25 - 34 ปี ผู้ซื้อประเภทเนื้อหาผจญภัย (Adventure) และไซไฟ (Sci-fi) ที่มีอายุมากกว่าจะมีระดับ

ความถี่ในการซื้อมากกว่าผู้ซื้อที่มีอายุน้อยกว่า ผู้ซื้อประเภทเนื้อหายาโอย (Yaoi) ที่มีอายุน้อยกว่าจะมี

ระดับความถี่ในการซื้อมากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า ผู้ซื้อที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนมากกว่า จะมีจ านวนปีที่

ซื้อมากกว่าผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนน้อยกว่า ผู้ซื้อที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนมากกว่าจะมีระดับความถี่

ในการซื้อจากส านักพิมพ์วิบูลย์กิจ จากประเภทเนื้อหาผจญภัย (Adventure) และกีฬา (Sport) มากกว่าผู้

ซ้ือที่มรีายได้ส่วนตัวต่อเดือนน้อยกว่า ผู้ซื้อจากประเภทเนื้อหาปริศนา ลึกลับ (Mystery) สืบสวนสอบสวน 

(Detective) ยาโอย (Yaoi) และโชเน็น-ไอ (Shonen-ai) ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนน้อยกว่า จะมีระดับ

ความถี่ในการซื้อมากกว่าผู้ซื้อที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนมากกว่า 
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ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

พฤติกรรมการซื้อ 
ลักษณะทางประชากร 

เพศ อาย ุ
รายได้ส่วนตัว 

ต่อเดือน 

จ านวนปีท่ีซื้อ    

ความถี่ในการซื้อท้ังหมดต่อเดือน    

จ านวนเล่มในการซื้อต่อครั้ง    

มูลค่าในการซื้อต่อครั้ง    

ระดับความถี่ในการซื้อจากแต่ละส านักพิมพ์    

ระดับความถี่ในการซื้อจากแต่ละประเภท
เนื้อหา    

 หมายถึง มีความแตกตา่ง 

 หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง 

  ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าผู้ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีลักษณะทางประชากร

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแตกต่างกัน โดยใช้

ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้ซื้อเพศหญิง จะให้ความส าคัญกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดมากกว่าเพศชาย โดยผู้ซื้อเพศหญิง จะให้ความส าคัญกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์ในประเด็นหน้าปก และรูปเล่มดึงดูดใจ และประเด็นติดตามผลงานของผู้แต่ง ผู้วาด ปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในประเด็นสามารถสั่งซื้อและจัดส่งผ่านระบบออนไลน์ได้ และประเด็น

สามารถซื้อฉบับ E-book ได้ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในประเด็นส านักพิมพ์ให้ทดลองอ่านฉบับ

ออนไลน์ได้ฟรี ประเด็นมีส่วนลดหรือราคาสมาชิก และประเด็นมีขายยกชุดพร้อมส่วนลด และปัจจัยด้าน

สื่อบุคคลในประเด็นเพ่ือนแนะน า มากกว่าผู้ซื้อเพศชาย ผู้ซื้อที่มีอายุน้อยกว่า จะให้ความส าคัญกับความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในประเด็นหน้าปกและรูปเล่มดึงดูดใจ และประเด็นมี Box set 

ส าหรับเก็บสะสม ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในประเด็นสามารถซื้อฉบับ E-book ได้ ปัจจัยด้าน

การส่งเสริมการตลาดในประเด็นได้รับจดหมายข่าวทางอีเมล์เกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนออกใหม่จาก

ส านักพิมพ์ ประเด็นมีส่วนลดหรือราคาสมาชิก ประเด็นมีการสะสมแต้มแลกของรางวัล ประเด็นการ

แนะน าของพนักงานขาย และประเด็นเห็นโฆษณาในงานอีเวนท์ต่างๆแล้วสนใจ เช่น งานสัปดาห์หนังสือ

แห่งชาติ มากกว่าผู้ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า ผู้ซื้อที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนน้อยกว่า จะให้

ความส าคัญกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในประเด็นหน้าปก และรูปเล่มดึงดูดใจ ปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในประเด็นสามารถสั่งซื้อและจัดส่งผ่านระบบออนไลน์ได้ และประเด็น

สามารถซื้อฉบับ E-book ได้ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในประเด็นได้รับจดหมายข่าวทางอีเมล์

เกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนออกใหม่จากส านักพิมพ์ ประเด็นมีส่วนลดหรือราคาสมาชิก ประเด็นมีของแถม 

ประเด็นมีการสะสมแต้มแลกของรางวัล และประเด็นในประเด็นเห็นโฆษณาในงานอีเวนท์ต่างๆแล้วสนใจ 

เช่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ มากกว่าผู้ซื้อที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนมากกว่า 

 

 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยั 

ที่มีผลต่อการตดัสินใจซื้อ 

หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น 

ลักษณะทางประชากร 

เพศ อาย ุ
รายได้ส่วนตัว 

ต่อเดือน 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ ์    

ปัจจัยด้านราคา    

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

ปัจจัยด้านการส่งเสรมิการตลาด    

ปัจจัยด้านสื่อบุคคล    

ปัจจัยด้านสื่ออินเทอร์เนต็    
 หมายถึง มีความแตกตา่ง 

 หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง 
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อภิปรายผล 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผู้ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแตกต่างกัน 
 จากผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรม
การซื้อในด้านจ านวนปีที่ซื้อ ระดับความถี่ในการซื้อจากแต่ละส านักพิมพ์ และระดับความถี่ในการซื้อจาก
แต่ละประเภทเนื้อหาแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของผู้รับสารของปรมะ สตะเวทิน 
(2546) ที่ระบุว่าลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อความแตกต่างอย่างมากในเรื่องแนวคิด 
ค่านิยม และทัศนคติ ลักษณะทางจิตวิทยาที่แตกต่างกันของเพศชายกับเพศหญิง ผู้มีอายุมากกับผู้มีอายุ
น้อย และผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับบนกับผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับล่าง ส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆที่
แตกต่างกัน รวมไปถึงพฤติกรรมการซื้อ แต่ละส านักพิมพ์จ าหน่ายหนังสือการ์ตูนตามประเภทเนื้อหาที่
ต่างกันออกไป กลุ่มผู้ซื้อที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน จึงมีความแตกต่างในพฤติกรรมการซื้อจากแต่
ละส านักพิมพ์ และแต่ละประเภทเนื้อหาต่างกัน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผู้ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแตกต่างกัน 
 จากผลการศึกษา พบว่า พบว่า เพศ อายุ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแตกต่างกัน  และเพศที่แตกต่างกันยังมีผลให้มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านสื่อบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแตกต่างกันด้วย สอดคล้องกับ
แนวคิดของชูชัย สมิธไกร (2556) เรื่องการศึกษาปัจจัยก าหนดพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อกระบวนการ
บริโภค โดยได้อธิบายว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง และชั้นทางสังคม (Social Class) จ าแนก
กลุ่มบุคคลในสังคมออกเป็นหลายชั้น และบุคคลที่อยู่ในชั้นเดียวกันจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านค่านิยม 
วิถีชีวิต ความสนใจ และพฤติกรรม ปัจจัยด้านวัฒนธรรมนี้จึงส่งผลให้บุคคลที่อยู่ในชั้นสังคมเดียวกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วมประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านสื่อบบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นใกล้เคียงกัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างอายุ และรายได้
ส่วนตัวต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง เด็ก วัยรุ่น และผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนต่ า นับเป็นชั้นทางสังคม
เดียวกันเพราะผู้มีอายุน้อยยังเป็นวัยการศึกษาและหารายได้ส่วนตั วได้เองไม่มากนัก พบว่ามีความ
คล้ายคลึงกันด้านคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในประเด็นใกล้เคียงกัน  
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผู้ประกอบธุรกิจส านักพิมพ์และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น สามารถคาดการณ์
ก าลังซื้อของตลาดกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันตามเพศ อายุ และรายได้ได้อย่างเหมาะสม สามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนและวางแผนระยะเวลาการวางจ าหน่ายหนังสือการ์ตูนตามพฤติกรรมด้านความถี่ในการ
ซื้อทั้งหมดต่อเดือน จ านวนเล่มในการซื้อต่อครั้ง และมูลค่าในการซื้อต่อครั้งของกลุ่มตัวอย่างที่ได้
ท าการศึกษา สามารถวางแผนการเลือกซื้อลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่นหรือก าหนดจ านวน
เล่มในการตีพิมพ์ได้จากการสังเกตประเภทเนื้อหาที่ได้รับความนิยมมากไปน้อยตามล าดับ สามารถ
วางแผนการตลาดโดยการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยเน้นปัจจัยผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
การคัดเรื่องที่มีเนื้อหาน่าสนใจเพราะเป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายตามล าดับ ซึ่งใน
รายละเอียดปลีกย่อยการให้ความส าคัญกับปัจจัยเหล่านี้มีความแตกต่างกันไปตามเพศ อายุ และรายได้
ของผู้ซื้อ เช่น ส านักพิมพ์บงกช พับลิชชิ่ง เน้นการตีพิมพ์การ์ตูนประเภทเนื้อหาโรแมนติก และมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ซื้อเพศหญิง  ควรพิจารณาการซื้อลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นประเภทปริศนาลึกลับ 
สืบสวนสอบสวน ยาโอย และโชเน็นไอมาแปลด้วย เพราะเป็นประเภทเนื้อหาที่ได้รับความนิยมในเพศ
หญิง ส่วนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ควรเน้นการออกแบบหน้าปกและ
รูปเล่มที่ดึงดูดใจ และซื้อลิขสิทธิ์จากนักเขียน และนักวาดที่มีความนิยมและมีฐานแฟนผู้อ่านมาก่อน ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายควรออกแบบระบบสั่งซื้อออนไลน์ และการขายในรูปแบบ E-book เพ่ิมเติม และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีให้อ่านฉบับทดลองออนไลน์ได้ฟรี และจัดโปรโมชันส่วนลด ราคาสมาชิก 
และขายแบบยกชุดพร้อมให้ส่วนลด เพราะประเด็นต่างๆเหล่านี้ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิงให้
ความส าคัญมาก ส่วนด้านการใช้สื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์หนังสือการ์ตูน หรือจัดกิจกรรมใดๆที่ต้องการให้ผู้
ซื้อมีส่วนร่วม ควรโปรโมทโดยมีช่องทางให้เพ่ือนได้มีส่วนร่วมกับเพ่ือน เพราะเพศหญิงให้ความส าคัญกับ
ค าแนะน าของเพ่ือนสูง ดังนั้นจึงเป็นการใช้สื่อให้มีส่วนช่วยในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แต่ละ
ส านักพิมพ์ต้องพิจารณาจุดยืน และจุดเด่นของตน เมื่อทราบลักษณะทางประชากรของกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน ก็จะสามารถวางแผนการตลาดที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคของตนได้ดีที่สุด 

 2. ผู้ประกอบธุรกิจส านักพิมพ์และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่ก าลังปรับตัวหรือ
ให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พบประเด็นที่น่าสนใจว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่
เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ ในประเด็นการจัดส่งและสั่งซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต และการวางจ าหน่ายฉบับ E-
book ยังไม่ใช่ทางเลือกหลักที่ดีที่สุดและมาแทนช่องทางการจัดจ าหน่ายตามร้านค้า และฉบับตีพิมพ์ด้วย
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กระดาษแบบดั้งเดิม เพราะโดยเฉลี่ยผู้ซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นส่วนน้อยที่เป็นเพศหญิง มีอายุน้อย และมี
รายได้ส่วนตัวต่อเดือนน้อยเท่านั้นที่ให้ความส าคัญกับช่องทางจัดจ าหน่ายรูปแบบใหม่นี้ในระดับปานกลาง 
จึงควรพัฒนาระบบการจัดส่ง สั่งซื้อ และ E-book เป็นทางเลือกควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายหลักให้ดีขึ้นด้วย เพ่ือรอการเติบโตของกลุ่มผู้อ่านกลุ่มนี้ในอนาคต เพราะหากตัด
ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบเดิมไปเลย และหันไปพัฒนาแต่ช่องทางสื่อใหม่ จะท าให้เสียลูกค้าส่วนใหญ่
ไปที่ยังคงชื่นชอบการซื้อในรูปแบบเดิมอยู่ และประเด็นการแก้ปัญหายอดขายต่ าลง เพราะสื่อใหม่เข้ามามี
บทบาทในพฤติกรรมการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของคนไทยมากขึ้น เพราะคนหันไปอ่านสแกนการ์ตูน
ออนไลน์ฟรี แทนการซื้อฉบับลิขสิทธิ์นั้น สิ่งที่ส านักพิมพ์สมควรท าเป็นอันดับแรกมิใช่การขจัดช่องทางการ
อ่านสแกนออนไลน์ผิดลิขสิทธิ์นั้นไป เพราะจากผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ซื้อฉบับลิขสิทธิ์เองนั้น ส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับการได้อ่านฉบับสแกนบนอินเทอร์เน็ตในระดับมากถึงมากท่ีสุด แสดงว่าสแกนออนไลน์เป็น
เหมือนช่องทางหนึ่งที่ช่วยโปรโมทให้คนซื้อฉบับลิขสิทธิ์เพ่ิมขึ้น หลังจากได้ทดลองอ่าน และพบว่าชื่นชอบ 
คล้ายกับบทบาทของร้านเช่าหนังสือการ์ตูน ที่มีท้ังคนอ่านอย่างเดียว และคนที่อ่านด้วยและตามมาซื้อเก็บ
ด้วย ซึ่งส านักพิมพ์ควรใส่ใจกับกลุ่มหลัง ที่เมื่อได้อ่านออนไลน์แล้วตามมาซื้อสินค้าของตน หากขจัดสแกน
ออนไลน์ไปจึงอาจพบว่า วงการซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในไทยจะซบเซาลงมากกว่าเดิม เพราะผู้ซื้อกลุ่ม
หลังนี้หายไปพร้อมกับกลุ่มแรกที่อ่านอย่างเดียวด้วย และท าให้กระแสการพูดถึงการ์ตูนในวงกว้างไม่มีอีก
ต่อไป เพราะคนเข้าถึงได้ยากขึ้น ค าตอบของสิ่งที่ควรท าและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือการเอาตัวรอด
ในยุคที่ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ฟรี และรวดเร็วคือการท าการตลาดออนไลน์เพ่ิมเติม อย่างการแจ้ง
ข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนออกใหม่ทางอีเมล์ ทางเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียของส านักพิมพ์
และร้านค้า และท าอย่างไรให้เกิดการส่งต่อสารขององค์กรต่อไปในกลุ่มผู้บริโภค หรือท าให้ผู้บริโภคพูดถึง
หนังสือการ์ตูนของเราบนสื่อออนไลน์ เพราะผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการสื่อสารในประเด็น
เห็นจากเว็บไซต์ เว็บบอร์ด และสื่อโซเชียลมีเดียมาก และยังยอมรับการแนะน าของเพ่ือนเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการตัดสินใจซื้อ ผู้ประกอบธุรกิจส านักพิมพ์และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจนี้จึงต้องศึกษาการท ากลยุทธ์
การตลาดออนไลน์อย่างไรจึงจะสามารถส่งต่อข่าวสารจากสื่อที่เป็นช่องทางของตนเอง ไปสู่สื่ออ่ืนๆที่น า
คอนเทนต์ของเราไปแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการตลาดแบบปากต่อปากนั้นทรงพลัง
มากในยุคดิจิทัล มีอิทธิพลต่อคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับรายได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้ที่ท าการศึกษาวิจัยน่าจะท าการศึกษาเชิงคุณภาพ ในแง่การ
ท าวิจัยแบบวิเคราะห์เนื้อหาการ์ตูนญี่ปุ่น ในเรื่องที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ว่ามีลักษณะอย่างไรจึงประสบ
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ความส าเร็จ เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่การสร้างสรรค์ พัฒนาวงการการ์ตูนไทย สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ต่อไปในอนาคต  

 2. ผู้ที่ท าการศึกษาวิจัยน่าจะส ารวจเปรียบเทียบกลุ่มผู้ซื้อหนังสือการ์ตูนในต่างจังหวัด หรือ
ภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีน้ าหนัก ครอบคลุม และน่าเชื่อถือของพฤติกรรมผู้ซื้อหนังสือการ์ตูน
ญี่ปุ่นในประเทศไทย มากกว่าการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครเพียงกลุ่มเดียว 

 3. ผู้ที่ท าการศึกษาวิจัยน่าจะศึกษาความสัมพันธ์เพ่ิมเติมของตัวแปรการดูภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่น 
กับการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่างได้ ว่ามีความเกี่ยวเนื่อง และมีอิทธิพลต่อกันและกัน
หรือไม่ อย่างไร เพราะกลุ่มคนดูการ์ตูนญี่ปุ่นและคนอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นกลุ่มที่มีความทับซ้อนกัน 

 4. ผู้ที่ท าการศึกษาวิจัยควรท าวิจัยแบบ Focus Groups ในกลุ่มผู้ซื้อ หรือผู้อ่านหนังสือการ์ตูน
ญี่ปุ่น เพ่ือทราบถึงความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ทัศนคติ และการด าเนินชีวิตได้ในเชิงลึก เพ่ือการน าข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผนทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงต่อไปได ้
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