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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือหนังสือการ์ตูน

ญ่ีปุ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2.เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร3. เพ่ือ

ศึกษาคุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคหนังสือ

การ์ตูนญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่มาซ้ือหนังสอืการ์ตูน

ญ่ีปุ่นตามร้านขายหนังสือญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 204 คน  โดยใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ  Chi-Square Test ผลการศึกษา พบว่า  1) ผู้บริโภคที่ซ้ือหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่นใน

เขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุมากกว่า 19 ปี มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีรายได้ประมาณ 10,001-15,000 

บาท และมีสถานภาพโสด 2) ผู้บริโภคที่ซ้ือหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่นในเขตกรงุเทพมหานคร ส่วนใหญ่

มีวัตถุประสงค์ในการซ้ืออ่านเองเพ่ือความเพลิดเพลิน ไม่เลือกบริษัทผู้ผลิต มีเหตุผลในการซื้ อ 

คือ อ่านแล้วสนุกสนาน เพลิดเพลิน และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ คือ ซ้ือด้วยตัวเอง 

ปริมาณที่ซ้ือซ้ือคร้ังละ 2 เล่ม ความถี่ที่ซ้ือหนังสอืการ์ตูนโดยเฉล่ียเดือนละ 2-3 คร้ัง แหล่งที่ ซ้ือ

จากร้านหนังสือตามศูนย์การค้าวันเวลาที่ซ้ือจะซ้ือหนังสือการ์ตูนในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และไม่

เคยมีพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมของผู้บริโภคที่ซ้ือ

หนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสาํคัญเป็นอันดับ1ได้แก่ ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจาํหน่าย รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์กบัปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด และปัจจัย

ด้านราคา 4) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นของผู้บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ  สาขาบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์

89



 บทนาํ 
ปัจจุบันตลาดหนังสือการ์ตูนในประเทศไทยมีขนาดใหญ่ และมีเน้ือหาที่หลากหลาย 

ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายทั้งวัยเดก็ วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ที่อ่าน โดยหนังสอืการ์ตูนที่จาํหน่ายในประเทศ

น้ันจะมีนักเขยีนที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติ สาํหรับสภาพตลาดหนังสอืการ์ตูนในปัจจุบันจะแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. หนังสอืการ์ตูนที่เป็นภาษาต่างประเทศ ส่วนใหม่มาจากประเทศญ่ีปุ่น  

2. หนังสือการ์ตูนต่างประเทศที่แปลเป็นภาษาไทย จะมีทั้งที่ซ้ือลิขสิทธิ์มา และเป็น

ของสาํนักพิมพ์คนไทยเอง ดังน้ันในปี พ.ศ. 2490 หนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นจึงเข้ามามีบทบาทอย่าง

มากกบัตลาดหนังสอืการ์ตูนในประเทศ   

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง “ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ

เลือกซ้ือหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่นในเขตกรงุเทพมหานคร เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางสาํหรับผู้ประกอบการ

ที่จะได้นาํผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผนการตลาด และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้ดีย่ิงขึ้น 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
2.1 เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการ ซ้ือหนังสือกา ร์ตูน ญ่ี ปุ่นของ ผู้บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

หนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่นของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

2.3 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ของผู้บริโภคหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่นในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

3. สมติฐานการศึกษา 
3.1 คุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือหนังสือ

การ์ตูนญ่ีปุ่นของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

3.2 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อกับพฤติกรรมการซ้ือหนังสือ

การ์ตูนญ่ีปุ่นของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 
 4.1 สามารถนาํไปเป็นแนวทางในการจัดพิมพ์หนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่นแก่ผู้ประกอบ

ธุรกจิสาํนักพิมพ์และผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปในอนาคต 

4.2 สามารถนําไปเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดของบริษัทผู้ผลิตหนังสือ

การ์ตูนญ่ีปุ่น ส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาซ้ือมากขึ้น 
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4.3 สามารถนาํข้อมูลในการศึกษาด้านปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการ

เลือกซ้ือหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่นให้ตรงตามความต้องการของผู้อ่านมากขึ้น 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตดา้นประชากร ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้ซ้ือ

หนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นตามร้านขายหนังสือญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 205 คน (ข้อมูล 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557) 

ขอบเขตดา้นเวลา การศึกษาคร้ังน้ีได้ทาํการศึกษาในช่วงระยะเวลาการศึกษาระหว่าง 

1-31 กรกฎาคม 2557 

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา เป็นการศึกษาถึงความคิดเหน็ของผู้บริโภคเกี่ยวกบัส่วนประสม

ทางการตลาดที่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นในด้าน

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดโดยอาศัยโมเดลพฤติกรรม

ผู้บริโภค ( Consumer Behavior Model ) 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 
การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยทาํการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

วิจัยเพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยเกบ็ข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม และรอเกบ็แบบสอบถามทนัท ี

โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการซ้ือ การเลือกบริษัทผู้ผลิตสนิค้า เหตุผลในการเลือก

ซ้ือ  บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ ปริมาณที่ซ้ือสินค้า  ความถี่ที่ ซ้ือสินค้า  แหล่งที่ซ้ือ

สนิค้า  วัน/เวลาที่ซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือสนิค้า 

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะและข้อคิดเหน็อื่นๆ 

ข้อมูลในส่วนที่1 ข้อมูลในส่วนที่2 คาํนวณวิเคราะห์หาค่าสถติิโดยใช้ค่าความถี่ และค่า

ร้อยละและ ข้อมูลในส่วนที่3 นาํข้อมูลมาหาค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทาํการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์

เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถติิการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) 
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7. ผลการศึกษา 
ผลจากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือหนังสือ

การ์ตูนญ่ีปุ่นในเขตกรงุเทพมหานคร สรปุได้ว่า 

ส่วนที1่ การวิเคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ผู้บริโภคที่ซ้ือหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นชายมากกว่า

เพศหญิง มีอายุมากกว่า 19 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นิสติ/

นักศึกษา มีรายได้ประมาณ 10,001-15,000 บาท และมีสถานภาพโสด 

 
ส่วนที ่2  การวิเคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ผู้บริโภคที่ ซ้ือหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นต่อส่วน

ประสมทางการตลาด ปัจจัยที่มีความสาํคัญเป็นอนัดับ1ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 

รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์กบัปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านราคา 

 
ส่วนที ่3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนงัสือการ์ตูนญี่ปุ่นของ           
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้บริโภคที่ซ้ือหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใน

การซ้ืออ่านเองเพ่ือความเพลิดเพลิน ไม่เลือกบริษัทผู้ผลิตมากกว่าเลือกบริษัทผู้ผลิต มีเหตุผลใน

การซ้ือ คือ อ่านแล้วสนุกสนาน เพลิดเพลิน และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ คือ ตัวท่าน

เอง ปริมาณที่ซ้ือซ้ือคร้ังละ 2 เล่ม  ความถี่ที่ซ้ือหนังสอืการ์ตูนโดยเฉล่ียเดือนละ 2-3 คร้ัง แหล่ง

ที่ ซ้ือจากร้านหนังสอืตามศูนย์การค้าวันเวลาที่ซ้ือจะซ้ือหนังสอืการ์ตูนในวันเสาร์-วันอาทติย์ และ

ไม่เคยมีพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

 
ส่วนที ่4  การวิเคราะหข์อ้มูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานขอ้ที่1 คุณลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือหนงัสือการตู์นญีปุ่่นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพศ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือหนงัสือการตู์นญีปุ่่นในดา้น ความถีที่่ซ้ือ
สินคา้  

อาย ุมีความสมัพนัธใ์นดา้นบุคคลทีมี่ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ,ปริมาณที่ซ้ือและ
ความถีที่ซ้ื่อสินคา้ 

การศึกษา มีความสมัพนัธใ์นดา้นวตัถุประสงค,์ปริมาณทีซ้ื่อ,ความถีที่ซ้ื่อสินคา้ 
อาชีพ มีความสมัพนัธใ์นดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ,พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
รายได ้มีความสมัพนัธใ์นดา้นความถีแ่ละแหล่งทีซ้ื่อสินคา้ 
สถานภาพ มีความสมัพนัธใ์นดา้นวตัถุประสงค ์และเหตุผลในการซ้ือสินคา้ 
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สมมติฐานขอ้ที่2 ปัจจัยดา้นส่วนผสมทางการตลาด มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การซ้ือหนงัสือการตู์นญีปุ่่นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นทีผู่บ้ริโภคใหค้วามสําคญัมากทีสุ่ดคือดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

 
8. อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือหนังสอืการ์ตูน

ญ่ีปุ่นในเขตกรงุเทพมหานครมีประเดน็สาํคัญที่สามารถนาํมาอธปิรายได้ดังน้ี 

ผลการศึกษาวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม

การเลือกซ้ือหนงัสือการตู์นญีปุ่่นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย เป็นรายดา้นทีผู่บ้ริโภคใหค้วามสําคญัมากทีสุ่ด 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านมีปริมาณหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่นให้เลือกที่ร้าน/แผง

ใกล้บ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่นด้าน

วัตถุประสงค์ในการซ้ือ ด้านเหตุผลในการเลือกซ้ือ ด้านแหล่งที่ซ้ือสินค้า  ด้านวัน/เวลาที่ซ้ือ มี

ความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสามารถซ้ือหนังสือญ่ีปุ่นได้ตามร้านค้าทั่วไปและ

ตามศูนย์การค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสือการ์ตูน

ญ่ีปุ่นด้านวัตถุประสงค์ในการซ้ือ ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ ด้านแหล่งที่ซ้ือสนิค้า  

มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่น 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสามารถสั่งซ้ือทางไปรษณีย์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่น ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ

ตัดสนิใจซ้ือ ด้านวัน/เวลาที่ซ้ือมีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่น 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสามารถสั่งซ้ือทางอินเตอร์เนต็ของผู้บริโภคใน

เขตกรงุเทพมหานครกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่นด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ

ตัดสนิใจซ้ือ ด้านปริมาณที่ซ้ือสนิค้า ด้านความถี่ที่ซ้ือสนิค้า ด้านวัน/เวลาที่ซ้ือมีความสมัพันธ์กบั

พฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านมีการกระจายสินค้าจาํหน่ายทั่วกรุงเทพ ฯของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่นด้านวัตถุประสงค์

ในการซ้ือ  ด้านการเลือกบริษัทผู้ผลิตสินค้า ด้านเหตุผลในการเลือกซ้ือ  ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจซ้ือ ด้านแหล่งที่ ซ้ือสินค้า ด้านวัน/เวลาที่ ซ้ือด้านพฤติกรรมภายหลังที่ ซ้ือ มี

ความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่น 

จากผลการศึกษา ความคิดเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดทางด้านช่องทางการจัด

จาํหน่ายของหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่นที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสอืการ์ตูนญ่ีปุ่น 
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ด้านช่องทางการจําหน่ายของหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นในด้านการซ้ือหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นตาม

ศูนย์การค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านจํานวนเล่มที่ซ้ือหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นต่อคร้ัง 

เน่ืองจากว่าในปัจจุบันศูนย์การค้าเป็นแหล่งรวมความบันเทงิที่หลากหลายและเป็นศูนย์รวมของ

ร้านค้าทุกประเภท รวมทั้งร้านหนังสือซ่ึงมีหนังสือให้เลือกเป็นจาํนวนมาก ศูนย์การค้าจึงเป็นที่

นิยมสาํหรับผู้ที่ต้องการไปเลือกซ้ือหนังสอื ซ่ึงเสรี วงษ์มณฑา (2542:77) กล่าวว่า ช่องทางการ

จาํหน่าย เป็นเส้นทางที่สนิค้าเคล่ือนย้ายจากผู้ผลิต หรือผู้ขายไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ ศูนย์การค้า

จึงเป็นช่องทางการจาํหน่ายหน่ึงในการกระจายสนิค้าไปสู่ผู้บริโภค 

 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่น ควรพิจารณาทาํเลที่ตั้งของร้าน

หนังสือ เพ่ือกระจายร้านหนังสือออกไปให้ทั่วถึงยังสถานที่ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่เป็น

พ้ืนที่มีการเดินทางไปมาได้สะดวก เป็นสถานที่มีผู้คนจาํนวนมาก เช่น ตามศูนย์การค้า รวมไปถึง

มีปริมาณหนังสือให้เลือกอย่างเพียงพอ มีการปรับปรุงระบบการสั่งซ้ือหนังสือทางไปรษณีย์และ

การสั่งซ้ือทางอนิเตอร์เนต็ ให้มีความสะดวก รวดเรว็ เพ่ือเป็นอกีทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค 
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