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บทคัดยอ 

 การวิจัยเร่ืองรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับส่ือ และพฤติกรรมการบริโภคสินคา ท่ีเก่ียวของ
กับภาพยนตรแอนิเมชั่นของกลุมโอตาคุ (Otaku’s Lifestyle, Media exposure and Animation’s 

Merchandise consumption) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีวัตถุประสงค คือ (1) เพ่ือศึกษารูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของกลุมโอตาคุ โดยศึกษาถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมโอตาคุ (2) เพ่ือศึกษา
การเปดรับส่ือภาพยนตรแอนิเมชั่นของกลุมโอตาคุ (3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินคาท่ีเก่ียวของ
กับภาพยนตรแอนิเมชั่น เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ แบงวีธีการวิจัยเปน 2 สวนคือ (1) การสังเกต (2) การ
วิจัยแบบสัมภาษณ แบงเปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก กับเขาของกิจการท่ีทําธุรกิจเก่ียวกับภาพยนตรแอ
นิเมชั่น จํานวน 3 คน และการสนทนากลุม กับผูบริโภคท่ีเปนกลุมโอตาคุ จํานวน 3 กลุม กลุมละ 6-7 คน 

 ผลการวิจัยพบวาโอตาคุน้ันมีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีคอนขางเก็บตัว ใชชีวิตสวนใหญอยูกับการ
เสพส่ือภาพยนตรแอนิเมชั่น เกม และการอานการตูน จึงมีจํานวนเพ่ือน หรือกลุมสังคมไมมากนัก โอตาคุ
เขารวมกิจกรรมท่ีตนเองสนใจเชน การไปรวมงานเกม การตูน ภาพยนตรแอนิเมชั่น เพ่ือพบปะสังสรรคกับ
กลุมท่ีมีความชอบเหมือนกัน ซ่ึงเม่ือรวมกลุมกันน้ัน พฤติกรรมของกลุมโอตาคุจากมุมมองของผูวิจัยมองวา
มีพฤติกรรมท่ีเปนเอกลักษณของกลุม  น่ันคือการใชคําพูดท่ีมาจากภาพยนตรแอนิเมชั่น เกม หรือการตู น 
หากโอตาคุมีการส่ือสารกับบุคคลท่ีไมไดเสพส่ิงเหลาน้ี ก็จะเกิดความไมเขาใจเน่ืองจากเปนคําพูดท่ี
เปนลัษณะเฉพาะของกลุม อีกท้ังคนกลุมน้ีมีความม่ันใจมาก กลาแสดงออกหากตนเองอยูกับกลุมเพ่ือนท่ีมี
ความชอบเหมือนกัน  

 สวนทางดานผูประกอบการ ก็ตองเรียนรูพฤติกรรมของโอตาคุน้ีเชนกัน เพ่ือเปนประโยชนตอ
ธุรกิจ โดยผูประกอบการท่ีผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกน้ันเปนผูท่ีชอบเกม ภาพยนตรแอนิเมชั่น หรือการตูน
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อยูแลว จึงใชสิ่งท่ีตนเองชอบ เปนพ้ืนฐานในการทําธุรกิจ และทําความเขาใจกับส่ิงเหลาน้ี เพ่ือดําเนินธุรกิจ 
ผลิตสินคาหรือบริการใหตรงกับกลุมผูบริโภค ใหตรงความตองการกับกลุมโอตาคุใหมากท่ีสุดนั่นเอง 

 จากการสนทนากลุม ผูวิจยพบวาการดําเนินชีวิตของโอตาคุ ท่ีผูวิจัยไดสนทนาดวยน้ัน สวนมากใช
เวลาอยูในโลกออนไลน ทํากิจกรรมหลายอยางอยูหนาจอคอมพิวเตอร เชนเลนเกม อินเทอรเน็ต รวมถึง
ชมภาพยนตรแอนิเมชั่น เปนระยะเวลานาน และยังเปนผูท่ีชื่นชอบในการสะสมของท่ีเก่ียวของกับ
ภาพยนตรแอนิเมชั่น (Merchandise) โดยเฉพาะฟกเกอร หรือโมเดลตาง ๆ ในบางกลุมอาจมีงบประมาณ
ที่จํากัด หากตองการเลือกซ้ือ จะซ้ือในส่ิงท่ีตนอยากไดจริง ๆ สวนในบางกลุมน้ัน หากตนเองชอบส่ิงไหน
แลว จะไมเก่ียงเร่ืองราคาสินคา โดยใชการออกแบบเปนตัวตัดสินใจ หากออกแบบไดดี สวยงาม ใชวัสดุท่ีมี
คุณภาพน้ัน ก็จะไมเก่ียงเร่ืองราคาเชนเดียวกัน 

คําสําคัญ : โอตาคุ  รูปแบบการดําเนินชีวิต  ภาพยนตรแอนิเมชั่น  หนังสือการตูนหรือ มังงะ   คอสเพลย 
สินคาท่ีเก่ียวของกับภาพยนตรแอนิเมชั่น 
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Abstract 

Research for lifestyle, media exposure, consumer behavior and licensed 

merchandise consumption in Otaku culture. Objective (1) is to study their lifestyle and 

their participation in various types of activities. Objective (2) is to study their behavior 

regarding media exposure and consumption, especially their animation viewing behavior. 

Objective (3) is to study their purchasing behavior for licensed merchandises, done by 

qualitative research method. This is carried out in two ways, (1) Observation research and 

(2) In-depth interview research with 3 business owners and people who are well-known 

in animation business , and also with 3 groups of otaku in the size of 6-7. 

The research concludes that Otaku generally have an isolated behavior and not 

socially active, hence spending most of their time watching animation, reading comics 

and playing games. Their social groups are small so they tend to go to events that are 

tailored made for them, such as animation and comic conventions or game festivals. This 

gives them an opportunity to meet people who have similar interests and make friends 

among themselves. When they are in large groups, they tend to use languages that are 

very specific; people who are not from the same background would not understand 

them and would label them as strange and weird. The otaku are surprisingly confident 

when they are in large group.  

Business would also have to pay close attention and try to understand this group 

of consumer in order to satisfy their needs. Group in-depth interview research concludes 

that otaku spend majority of their time online, in front of their computer playing games, 

surfing internet and watching animation for a period of time. Collecting merchandise is 

also a very popular. They would buy according to their income, some would only 

chooses what they really want, and some would spend a large amount of money to 

guarantee that they get what they want, based on design and quality they prefer.   

Keywords : Lifestyle   Animation   Manga   Cosplay   Merchandise 
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ท่ีมาและความสําคัญ 

ในปจจุบันวัฒนธรรมโอตาคุ เปนท่ียอมรับในสังคมประเทศญ่ีปุน และไดรับการยอมรับวามีตัวตน
จากรัฐบาลประเทศญ่ีปุนต้ังแตค.ศ. 1980 เปนตนมา มีการเผยแพรแอนิเมชั่นจากประเทศญ่ีปุน ไปใน
หลายประเทศท่ัวโลก ในหลายภาษาท่ีตางกัน โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลญ่ีปุน ซ่ึงรัฐบาลตระหนัก
วาภาพยนตรแอนิเมชั่นน้ัน เปนเคร่ืองมือชั้นเย่ียมท่ีจะประชาสัมพันธ วัฒนธรรมของประเทศ และยัง
สามารถขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศญ่ีปุนไดอีกดวย (PEI-TI WANG, 2010) 

สวนในประเด็นของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ พฤติกรรมการบริโภคส่ิงของตาง ๆ ของกลุมโอตาคุ  
เรียกไดวาบุคคลกลุมน้ี มีความจงรักภักดีตอตราสินคาสูงมาก (Brand Loyalty) กลุมโอตาคุเปนกลุมท่ีใช
จาย ซ้ือส่ิงของตาง  ๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับภาพยนตรแอนิเมชั่น เกม และการตูน ไมวาจะเปนหนังสือ ของ
สะสมตาง ๆ เคร่ืองใชไฟฟา ซ่ึงการใชจายเหลาน้ีสามารถขับเคล่ือนเศรษฐกิจในกลุมสินคาประเภท DVD 

และสินคาอิเล็กทรอนิกส ในประเทศญ่ีปุนไดถึง 411 พันลานเยน ในป 2004 (Han-Jen Niu, Yung-Sung 

Chiang, & Hsien-Tang Tsai, 2012) รวมถึงวิจัยจากสถาบันวิจัย Yano (Yano Research Institute 

Ltd.) ที่ทําการสํารวจตลาดกลุมน้ี ในหัวขอเร่ือง Otaku Market in Japan ซ่ึงทําการสํารวจในชวง
ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ปค.ศ. 2012 พบวา ตลาดกลุมเกมออนไลน และเกมประเภท
สวมบทบาทเพ่ือออกเดท และ เติบโตข้ึน 29.2%  และ 30% ตามลําดับ ตามมาดวยกลุมของงานอดิเรก 
ของสะสมตาง ๆ 10%   (Yano Research Institute, 2012) 

สําหรับบทบาทของโอตาคุน้ัน ท่ีมีความสําคัญตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจน้ัน จากการสํารวจของ 
Nomura Research Institute, Ltd. ในป 2004 นั้นพบวา กลุมคนท่ีเรียกวา โอตาคุ ไมใชเปนกลุมเล็ก ๆ 
เฉพาะทางอีกตอไป เปนกลุมท่ีมีผลตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในประเทศญ่ีปุนใน 5 วงการดวยกัน คือ (1) 
วงการหนังสือการตูน (Manga/Comics Market) (2) วงการภาพยนตรแอนิเมชั่น (Animation Market) 
(3) วงการไอดอล หรือศิลปน (Idol Market) (4) วงการเกม (Game Market) และ(5) วงการเคร่ืองใช
อิเล็คทรอนิค และคอมพิวเตอร (PC assembly Market) ซ่ึงในธุรกิจเหลาน้ีผูผลิตมักจะสรางสรรคสินคา
และผลงานออกมาใหเปนท่ีนาจดจํา จนทําใหผูบริโภคน้ันเกิดความชอบ หลงใหล และบริโภคสินคา 
ผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีทําออกมาใหสอดคลองกับผลงานน้ัน ๆ จนทําใหผูบริโภคท่ีมีความจงรักภักดีตอตรา
สินคา (Loyal Customers) ไปในท่ีสุด (Ken KITABAYASHI, 2004) 

ในประเทศไทยเองก็ไดผลกระทบน้ีเชนกัน มีผูท่ีหลงใหลในภาพยนตรแอนิเมชั่น เกม และการตูน 
จากประเทศญ่ีปุน หรือกลุมโอตาคุ ซ่ึงจะเห็นไดจากการจัดกิจกรรมใหญ ในประเทศ อาทิเชนงานไทย
แลนดเกมโชว (Thailand Game Show)   ที่จะจัดมหกรรมเก่ียวกับเกม การตูน ข้ึนทุกวันเสารท่ี 2 เดือน
มกราคม หรือวันเด็กของทุกป และงาน BIG (Bangkok International Game ) ซ่ึงมีผูท่ีชื่อชอบในเกม 
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การตูน เขารวมมากถึง 92,958 คน รวมไปถึงงาน Thailand Comic Con 2014 เปนงานท่ีรวบรวม
วัฒนธรรมปอปท่ีใหญอีกแหงหน่ึงของประเทศไทย (Pinkle, 2013)  

วัตถุประสงคงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมโอตาคุ โดยศึกษาถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ของกลุมโอตาคุ 

2. เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อภาพยนตรแอนิเมชั่นของกลุมโอตาคุ 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินคาท่ีเก่ียวของกับภาพยนตรแอนิเมชั่นของกลุมโอตาคุ 

รูปแบบการวิจัย  

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ใชการสังเกต (Observation) ในกิจกรรมตาง ๆ 
ของกลุมโอตาคุ และการสัมภาษณ ซ่ึงแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

interview)  และการสนทนากลุม (Focus Group) โดยใชคําถามปลายเปดเพ่ือใหผูใหสัมภาษณไดแสดง
ความติดเห็นอยางเต็มท่ี รวมถึงสังเกตลักษณะพฤติกรรมระหวางการสัมภาษณ เพ่ือเก็บเปนขอมูลเพ่ือ
ศึกษา และนําเสนอในรูปแบบวิเคราะหเชิงพรรณาตอไป ซ่ึงมีรายละเอียดในการวิจัยดังกลาว 2 รูปแบบ มี
ดังน้ี 

1. การสังเกต (Observation)   ผูวิจัยจะเขาไปสังเกตการณ ในฐานะผูเขารวมงาน ผู
สังเกตการณ โดยไปในงานอีเวนท่ีมีโอตาคุพบปะทํากิจกรรมรวมกัน คืองาน Thailand Comic Con 

2014 เพ่ือทําความคุนเคยกับกลุมโอตาคุ รวมถึงสังเกต เฝาดู พฤติกรรมการดําเนินชีวิต และการบริโภค
สินคาท่ีเก่ียวของกับภาพยนตรแอนิเมชั่น 

2. การสัมภาษณ แบงออกเปน 2 วิธีดวยกัน คือ การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth 

interview) และการสนทนากลุม (Focus Group)  

2.1 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยจะเลือกโอตาคุท่ีเปนผูบริหาร 
คัดเลือกจากหนาท่ีการงาน เปนบุคคลท่ีอยูในตําแหนงงานระดับสูง หรือผูบริหารองคคกร ท่ีมีการดําเนิน
กิจการท่ีเก่ียวของกับภาพยนตรแอนิเมชั่น จํานวน 3 คน คือ (1) คุณกานต ศุภบรรพต กรรมการผูจัดการ
บริษัท สตูดิโอ ไฮฟ จํากัด ผูผลิตภาพยนตรแอนิเมชั่น นักสะสม และตัวแทนจัดจําหนายของเลน ของ
สะสม (2) คุณภานุพงษ องคคุณารักษ กรรมการผูจัดการบริษัท ไซคอม อะมิวสเมนท จํากัด ตัวแทน
จําหนายเกมจากตางประเทศ ผูนําเขาและจัดจําหนายสินคาท่ีเก่ียวของกับเกม และภาพยนตรแอนิเมชั่น  
(3) Danny Choo เปนคนมาเลเซียโดยกําเนิด ศึกษาจบจากประเทศอังกฤษ ตอมาไดเปดบริษัท Mirai 

Inc. ในประเทศญ่ีปุน รวมถึงเปนผูกํากับรายการ Culture Japan เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมญ่ีปุน ผานหลาย
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ชองทางเชน โทรทัศนในประเทศญ่ีปุน รายการทางอินเทอรเน็ต รวมถึงมีผลิตภัณฑท่ีเปนของสะสม ซ่ึง
เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในกลุมโอตาคุ ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ (AIR, 2012) 

2.2 การสนทนากลุม (Focus Group) ผูวิจัยจะแบงกลุมการสัมภาษณออกเปน 3 กลุม ซ่ึงเปน
กลุมบุคคลท่ีชื่นชอบในภาพยนตแอนิเมชั่น เกม และมังงะ รวมถึงมีพฤติกรรมซ้ือสินคาท่ีเก่ียวของกับ
ภาพยนตรแอนิเมชั่น คือ (1) กลุมท่ีเปนโอตาคุท่ัวไป เปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลท่ีเพ่ิงเรียน
จบ เพ่ิงเร่ิมมีรายได (2) กลุมโอตาคุท่ีทํางาน มีรายไดพอท่ีจะบริโภคสินคา (3) กลุมโอตาคุนักสะสม ท่ีชื่น
ชอบในการสะสมสินคาท่ีเก่ียวของกับภาพยนตรแอนิเมชั่น เกม หรือการตูน มีกําลังซ้ือมากกวาคนใน 2 
กลุมแรก ซ่ึงทุกคนท่ีผูวิจัยเลือกน้ันมีภูมิหลัง และประสบการณการใชชีวิต การทํางานท่ีเก่ียวของกับ
ภาพยนตรแอนิเมชั่น เน่ืองจากกลุมน้ีเปนกลุมท่ีคลุกคลี และมีความสนใจเก่ียวกับภาพยนตรแอนิเมชั่น 
เกม และการตูน ซ่ึงทําใหผูวิจัยสามารถดึงขอมูลไดมากกวากลุมคนกลุมอ่ืนๆ 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัย สามารถสรุปเปนประเด็นได ตามหัวขอของทฤษฎี AIOs ดังน้ี 

กิจกรรม (Activities)  

โอตาคุมีกิจกรรมงานอดิเรกท่ีเหมือน ๆ กัน คือ การเลนเกม ดูภาพยนตรแอนิเมชั่น และการอาน
การตูน รวมถึงการเขารวมงานอีเวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับส่ิงเหลาน้ี เพ่ือซ้ือของพิเศษท่ีมีเฉพาะในงาน 
หรือเพ่ือพบปะสังสรรคกับกลุมเพ่ือนท่ีมีความชอบเหมือนกัน โอตาคุน้ันไมคอยออกไปพบปะสังสรรคกับ
กลุมเพ่ือนหากไมมีงานอีเวน จะมีการพูดคุยกันในโลกโซเชียลเทาน้ัน เชนการต้ังกลุมข้ึนมาใน Facebook 

หรือการกด Like Fanpage เปนตน เปนผลทําใหลักษณะสังคมท่ีอยูน้ัน ไมกวางขวางมากนัก สวนใหญ
เปนเพ่ือนท่ีมีความชอบเหมือนกัน นอกจากกิจกรรมหนาจอคอมพิวเตอร อยางการเลนเกม ชมภาพยนตร
แอนิเมชั่น แลวน้ัน การเลนกีฬาเปนสิ่งท่ีโอตาคุทํานอยมาก ไมวาจะเปนกีฬาในรม หรือกลางแจง  

ความสนใจ (Interest) 

 ความสนใจของโอตาคุนั้น มีเพียงไมก่ีอยาง เก่ียวของมาจากกิจกรรมท่ีชอบทํา น่ันคือการเลนเกม 
ชมภาพยนตรแอนิเมชั่น และการอานการตูน โอตาคุใชความสนใจในส่ิงเหลาน้ีเม่ือตองการพักผอน และ
ตองการความบันเทิง กลาวคือหากตองการพักผอนและความบันเทิง ก็จะเลนเกม ชมภาพยนตรแอนิเมชั่น 
และการอานการตูน มีสวนนอยท่ีจะออกไปขางนอกเพ่ือพบปะผูคน 

 นอกจากน้ีโอตาคุ ยังไมคอยใหความสําคัญกับครอบครัวมากนัก เพราะเน่ืองจากตนเองใชเวลาอยู
หนาคอมพิวเตอร ซ่ึงอยูในบาน หากตนเองอยูหอพัก ก็จะใชเวลาวาง หรือวันหยุดเพ่ือกลับไปหาครอบครัว 
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รวมถึงมีความตองการท่ีจะตกแตงพ้ืนท่ีสวนตัว หรือหองนอนใหเปนไปในรูปแบบท่ีตนเองชอบ เชน การ
วางฟกเกอร โมเดล ติดโปสเตอรภาพยนตรท่ีตนเองช่ืนชอบ เปนตน  

 ประเด็นของความสนใจ ท่ีนาสนใจมากคือประเด็นเก่ียวกับความสําเร็จในชีวิต โอตาคุเปนคนท่ีมี
ความฝน วางรากฐานของตนเองไวอยางแนวแน เชนการอยากทํางานท่ีเก่ียวกับภาพยนตรแอนิเมชั่น งาน
ออกแบบเพ่ือทําของเลน หรือแมแตงานวาดรูปประกอบใหกับเกม หรือภาพยนตรแอนิเมชั่น      เปนตน 
ซ่ึงในชีวิตชวงแรกน้ัน ผูปกครองมักจะไมเขาใจวาเรียนพวกน้ีไปแลวจะเอาไปใชงานไดอยางไร บางคน
ผูปกครองก็ไมสนับสนุนใหทํา แตคนเหลาน้ีเลือกท่ีจะสู และพิสูจนใหเห็นวาอาชีพเหลาน้ีก็สามารถทําเงิน
ได และมีหนทางพัฒนาตอไปไดอีก  

 ความสนใจในเร่ืองของการตกแตง และความสําเร็จในชีวิต นํามาซ่ึงการบริโภคสินคาท่ีเก่ียวของ
กับภาพยนตรแอนิเมชั่นท้ังส้ิน เน่ืองจากผูคนเหลาน้ีตองการแรงบันดาลใจ และแหลงอางอิงท่ีดี เชนโมเดล
ที่สวย ทํามาจากวัสดุท่ีดี สีท่ีโดนเดนมีเอกลักษณ เปนตน ทําใหคนเหลาน้ีไมลังเลใจท่ีจะซ้ือของท่ีเก่ียวของ
กับภาพยนตรแอนิเมชั่น หาส่ิงของเหลาน้ันมีดีไซนการออกแบบท่ีโดนใจ เร่ืองราคาอาจจะแปรผันตาม
รายได หากมีรายไดนอยก็ตองตัดสินใจซ้ือของท่ีมีประโยชนมากท่ีสุด และใชเวลาการตัดสินใจนาน หากมี
รายไดท่ีมากข้ึนการตัดสินใจซ้ือก็จะไมยากนัก ในบางรายไมเก่ียงเร่ืองราคาหากมีความชอบจริงๆ 

 ความคิดเห็น (Opinion) 

 โอตาคุสวนใหญรูตัววาตัวเองเปนโอตาคุ จนสามารถเรียกไดวาเปนแฟนพันธุแทของภาพยนตรแอ
นิเมชั่น เกม หรือการตูน เร่ืองน้ัน ๆ มีความชอบถึงระดับคล่ังใคล เชน ชอบในตัวละคร ชอบสียงพากษ 
ชอบเน่ืองจากการออกแบบท่ีมีความสวยงาม นารัก เซ็กซ่ี ชอบลักษณะนิสัยของตัวละคร รวมถึงชอบเพลง
ประกอบภาพยนตรท่ีมีเอกลักษณ เปนตน ในเร่ืองของการไปเขารวมกิจกรรมโอตาคุมีความเห็นวา 
กิจกรรมท่ีตนเองไปรวมน้ันไมตอบโจทยเทาท่ีควร หากไมมีดารา ไอดอลท่ีตนเองชอบมารวมงาน ก็จะไมไป
เขารวมงานน้ัน หรือหากไมมีของท่ีตนตองการจริงๆ ก็จะไมไปเขารวมงานเชนเดียวกัน  

 นอกจากน้ียังมีความเห็นวาสินคาท่ีตนเองบริโภค หรือสินคาท่ีเก่ียวของกับภาพยนตรแอนิเมชั่น
นั้น บางอยางมีราคาแพงเกินไป แตหากตนเองตัดสินใจท่ีจะซ้ือแลวน้ัน จะตองตัดสินใจใหรอบคอบ  เน่ือง
เปนสินคาท่ีมีราคาสูงกวาสินคาท่ัวไป  

 ประเด็นท่ีนาสนใจคือประเด็นเร่ืองวัฒนธรรม กลุมการสัมภาษณบุคคลท้ังสามกลุ มน้ัน มี
ความเห็นตรงกันวา วัฒนธรรมโอตาคุ ท่ีรับมาจากตางประเทศ มีความขัดแยงกับวัฒนธรรมไทยเปนอยาง
มาก เชนเร่ืองของการเซ็นเซอรตาง ๆ หรือการไมยอมรับของผูใหญ เปนตน ซ่ึงคนในสังคมไทย โดยเฉพาะ
ผูใหญน้ัน ไมยอมรับวัฒนธรรม รวมถึงมีมุมมอง ทัศนคติในแงลบตอเกม การตูน รวมถึงภาพยนตรแอนิ
เมช่ัน ท้ังน้ีเน่ืองจากผูใหญ และส่ือสารธารณะ ไมใหการสนับสนุน และคอยใหขาวในแงลบน่ันเอง  
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ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะ ไวเปน 2 สวน คือ สวนของผูประกอบการ และสวนของผูท่ีเปนโอตาคุ 

- สวนของผูประกอบการ หรือผูท่ีจะทําธุรกิจ การคา ท่ีมีกลุมเปาหมายท่ีเปนแฟน หรือกลุมโอ
ตาคุ คนกลุมน้ีมีพฤติกรรมท่ีคอนขางเปนเอกลักษณ เชน ชอบอยูรวมกันเปนกลุม กลุมเพ่ือน 
ตัดสินใจซ้ือสินคาจากรูปแบบท่ีสวยงาม ใชวัสดุท่ีดี รวมถึงการออกแบบท่ีโดดเดน แตกตาง 
การทําการตลาดกับคนกลุมน้ีควรเนนไปท่ีส่ือใหม เน่ืองจากมีการเสพส่ือใหมมาก โดยเฉพาะ
สื่อสังคมออนไลน อยาง Facebook รวมถึง Website ตางๆ ควรเนนการทําเน้ือหา หรือ
สินคา ท่ีมีความแปลกใหม ทันสมัย ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือการออกแบบ ไมวาจะเปนตัวละคร 
(Character) บรรจุภัณฑ (Packaging) หรือรายละเอียดเล็กนอยในชิ้นงาน 

- สวนของผูท่ีเปนโอตาคุ ท่ีผูวิจัยพบวามีพฤติกรรมแปลก หรือเปนเอกลักษณของกลุมน้ัน หาก
ตองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดังกลาว ควรปรับเปล่ียนพฤติกรรมการของอยูคนเดียวท่ีใช
เวลานานๆ ไมควรใหเวลากับการจดจออยูหนาจอคอมพิวเตอร เลนเกม หรือชมภาพยนตรแอ
นิเมชั่นมากจนเกินไป ควรออกไปพบปะผูคนขางนอกบาง เพ่ือไมใหถูกครอบงําจากส่ิงท่ีชอบ
มากเกินไป จนขามเสนสูอาการทางจิต และไมสามารถอยูในสังคมไดในท่ีสุด ควรเปล่ียน
สังคมท่ีอยูใหหลากหลาย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของคนหลายแบบ และนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน 

 นอกจากน้ีผูวิจัยยังมีขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอไปในอนาคต คือการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมท่ี
เปนเอกลักษณของโอตาคุ จากการวิจัยน้ีผูวิจัยพบวา พฤติกรรมท่ีเปนเอกลักษณของโอตาคุ ไมเปนท่ี
ยอมรับจากสังคมกลุมอ่ืนเทาท่ีควร เน่ืองจากเปนพฤติกรรมท่ีแปลก และเปนลักษณะเฉพาะกลุม ทําใหคน
กลุมน้ีมีสังคมไมกวางขวางนัก หากมีการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมน้ี ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา จะชวยพัฒนา
บุคคลกลุมน้ีใหอยูในสังคมสวนใหญอยางเปนปกติได รวมถึงยังเปนการสรางบุคคลากรท่ีมีคุณภาพในสังคม
เพ่ิมข้ึนอีกดวย นอกจากน้ียังมีประเด็นเร่ืองการไมยอมรับวัฒนธรรมจากตางประเทศของส่ือ รวมถึงคนใน
ประเทศไทย ท่ีกลุมโอตาคุตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา วัฒนธรรมท่ีตนไดรับจากส่ือภาพยนตรแอนิเมชั่น 
เกม หรือการตูน มีความขัดแยงกันระหวางวัฒนธรรมไทย ซ่ึงอาจเปนผลทําใหไมไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลท่ัวไปเทาท่ีควร 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับน้ีจะเสร็จสมบูรณไมไดเลยหากขาดคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา และกําลังใจ
จากเพ่ือนๆ รวมถึงทุกคนท่ีใหความรวมมือ ขอบคุณทุกคนในบริษัท สตูดิโอ ไฮฟ จํากัด โดยเฉพาะคุณ
กานต ศุภบรรพต ท่ีชวยใหไดสัมภาษณคุณ Danny Choo ผูไมคอยมีวันวาง และยังเปนบุคคลมีชื่อเสียงใน
วงการโอตาคุ  
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ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยบุหงา ชัยสุวรรณ ท่ีใหคําปรึกษาและเข่ียวเข็ญขาพเจาใหทํา
วิทยานิพนธเลมน้ีจนเสร็จ ขาพเจาใหความรูอยางมากมายจากการทํางานวิจัยชิ้นน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารยคณะนิเทศศาสตร และนวตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ-หาร
ศาสตร (นิดา) ทุกทานที่ชวยใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา รวมถึงขอขอบคุณเจาหนาท่ีในคณะทุกทานท่ีชวย
ตักเตือนเร่ืองเวลาสําคัญ 

สุดทายนี้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีเปนท้ังกําลังใจ และกําลังทรัพยหลักเสมอมา 
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