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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในกับ
ความอยู่รอด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยเครื่องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ผลวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อายุ 21-30 ปี ปริญญาตรี พนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000บาท โสด และซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเพื่ออ่าน/สะสม มีความคิดเห็นต่อปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และความอยู่รอดต่อ
กิจการโดยรวมในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี รายได้ 20,000-30,000บาท โสด/หม้าย/หย่าร้าง/
แยกกันอยู่ เหตุผลในการซื้อเพื่ออ่านและสะสม มีความคิดเห็นต่อปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของกิจการมากท่ีสุด ส่วนผู้บริโภค
ที่เป็นเพศหญิง อายุต่ ากว่า 20 ปี นักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา รายได้ต่ ากว่า 20,000บาท มีความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความอยู่
รอดของกิจการมากท่ีสุด นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอกด้านสถานท่ี สินค้า คุณค่า พนักงาน และการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับความอยู่รอดของกิจการในระดับต่ า และปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยภายในด้านเทคโนโลยี 
ระบบการกระจายสินค้า และความสัมพันธ์กับคู่ค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความอยู่รอดของกิจการในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 
ค าส าคัญ: ความอยู่รอด รา้นค้าปลีก หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น 
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this research is a study of demographic characteristics and relationship between relevant 
factors including internal factors and external factors required for survival. This research was conducted on a sample 
group of 400 Japanese comic book readers in Pathum wan district, Bangkok. Researcher adopts multiple statistical 
methodologies in this research, of which the main tools are Frequency distribution, Percentage, Mean, Standard 
deviation, Independent T-test, One-way ANOVA and Pearson product moment correlation coefficient by way of 
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2 

 

utilizing statistical package software. The research has most of the respondents from male readers, age group 
between 2 1 –3 0  years old. The readers are either studying Bachelor’s degree, or being employed as corporate 
employees with monthly salary of less than or equal to 1 0 ,0 0 0  Baht per month. These readers are single and 
purchase Japanese comic book for reading pleasure or for collection as a hobby. The statistical result exhibits that 
this group of respondents expressed opinions that external factors and internal factors have significant impact on 
survival of comic book shop business overall. The research found that female readers, age group between 21 -30 
years old, with monthly income between 20 ,000 -30 ,000 Baht per month. These readers are single/divorced and 
purchase Japanese comic book for reading and collection. This group of readers' responses to questionnaire exhibits 
that external factors tend to have the most impact on survival of comic book shop business overall. For female 
group, with age range under 20 years old. Female sample group includes students and corporate employees with 
monthly income of less than or 20,000 Baht per month. This group of readers' responses to questionnaire exhibits 
that internal factors tend to have the most impact on survival of comic book shop business overall. Moreover, other 
external factors such as place, product, value, staff and communication have established similar trend of 
relationship with low level to medium level on business survival statistically at significant statistical significance at 
.01 level. Technological advancement factor, distribution system factor and relationship with trade partners exhibits 
medium significance level of impact on business survival statistically at significant statistical significance at .01 level. 
 
Keywords: Survival, Retail, Japanese Comic Book 
 

บทน า 
 เนื่องจากปัจจุบันในปี พ.ศ. 2564 มีการสื่อสารสังคมทางโลกออนไลน์ (Social media) เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่
การหาข้อมูล เปรียบเทียบสินค้าและบริการต่าง ๆ และยังมีความส าคัญต่อการพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างมากทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
ท าให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตโดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยนั้นง่ายสะดวกและรวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
นั้นผลักดันให้ธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เข้ามากระตุ้นการใช้จ่ายทาง
ออนไลน์อยู่ในระดับสูงส่งผลให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) ของไทยในปี 2563 นั้น
คาดการณ์อยู่ท่ีประมาณ 220,000 ล้านบาท หรือเพิ่มจากปี 2562 ถึง 35% (SCB 10X, 2021) จากปัจจัยข้างต้นและพฤติกรรมการบริโภค
ที่เปลี่ยนไปของคนไทยท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ต้องรูปแบบจากที่เคยเป็นออฟไลน์มาเป็นออนไลน์เกือบทุกธุรกิจเพื่อให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนของโลกและผู้บริโภคในอนาคต ดังนั้นการที่ผู้คนจะเลือกซื้อหรือไม่เลือกซื้อจึงเกิดขึ้นอยู่ตลอด สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทยได้ส ารวจผู้บริโภคหนังสือการ์ตูน พบว่าหนังสือการ์ตูนได้รับความนิยมลดลง ด้วยสถานการณ์สภาพของเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน และพฤติกรรมของผู้บริโภคหนังสือการ์ตูนที่เปลี่ยนไป ท าให้ผู้คนซื้อหนังสือการ์ตูนรูปเล่มลดลงและหันไปอ่านหนังสือดิจิทั ล 
(Electronic Book หรือ E-Book) กันมากขึ้น จึงท าให้ส านักพิมพ์ที่ไม่มีการปรับตัวท า หนังสือดิจิทัล (Electronic Book หรือ E-Book) 
ด าเนินกิจการไปค่อนข้างล าบากจากเดิมเป็นอย่างมากจนอาจต้องทยอยปิดตัวลง 
 ร้านค้าปลีกหนังสือเป็นช่องทางหลักในการกระจายหนังสือจากส านักพิมพ์มาสู่มือผู้อ่าน แต่ด้วยการมาของเทคโนโลยีสื่อสาร
สังคมทางโลกออนไลน์ (Social media) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) ที่เพิ่มมากข้ึน และ
สภาพของเศรษฐกิจในปัจจุบัน น าไปไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคหนังสือการ์ตูนที่เปลี่ยนไป และด้วยร้านค้าปลีกต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น 
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ได้แก่ ค่าเช่าร้าน ค่าจ้างพนักงาน ค่าบริหารจัดการภายในและในการพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์กิจการ และค่าลงทุนสินค้าท าให้
ร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นต้องเข้าสู่สถานการณ์ที่ยากล าบากอย่างเลี่ยงไม่ได้ 
 จากการที่ธุรกิจหนังสือได้รับผลกระทบจากการแปรเปลี่ยนของพฤติกรรมการอ่านของผู้บริโภคเนื่องจากเทคโนโลยี ร้านค้าปลีก
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เนื่องจากอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยสิ่งที่ร้านหนังสือพยายามหาทางออกเพื่อให้
ธุรกิจสามารถอยู่รอดต่อไปได้ดว้ยการร่วมกับสมาคมร้านหนังสือ และช่วยส่งเสริมการขายซึ่งกันและกัน พัฒนาปรับปรุงรูปแบบร้านหนังสือ 
และยังคงมีร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นหลายร้านเปิดท าการมาไม่ต่ ากว่า 20 ปี และมีเส้นทางคมนาคม สะดวกสบายในการเดินทาง 
และใกล้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดในมุมมองผู้บริโภคของร้านค้าปลีกหนังสือ
การ์ตูนญี่ปุ่น เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้ร้านค้าปลีกยังคง
อยู่รอดและด าเนินกิจการต่อไปได้ และน าผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้มาใช้เป็นแนวทางและแหล่งข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก 
และส านักพิมพ์หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน และเหตุผลในการเลือกซื้อ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูน
ญี่ปุ่น เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
  

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผู้บริโภคหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ และเหตุผลในการเลือกซื้อแตกต่างกันมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในแตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานท่ี สินค้า คุณค่า พนักงาน การสื่อสาร มีความสัมพันธ์ความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูน
ญี่ปุ่น ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 3. ปัจจัยภายใน ได้แก่ ระบบเทคโนโลยี ระบบการกระจายสินค้า ความสัมพันธ์กับคู่ค้า มีความสัมพันธ์ความอยู่รอดของร้านค้า
ปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 Kotler และ Keller (2016) ใช้เกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ีส าคัญ คือ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 
สถานภาพครอบครัว รายได้ การศึกษา อาชีพ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะช่วยก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการ
หรือผู้ขายสามารถวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งข้ึน 
 1. เพศ ปัจจัยด้านเพศส่งผลต่อผู้บริโภค ท้ังความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ซึ่งแต่ละเพศมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน เมื่อสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลให้ความคิดผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นการศึกษาปัจจัยด้านเพศจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจความคิด
ผู้บริโภคได้มากข้ึน  
 2. อายุ อายุที่แตกต่างกันสามารถส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นหากผู้ประกอบการทราบความ
ต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม จะท าให้ผู้ประกอบการ ออกแบบ กลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  
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 3. ลักษณะครอบครัว ลักษณะครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยผู้บริโภค ผู้ประกอบการอาจพิจารณา จ านวนบุคคลใน
ครัวเรือนว่าส่งผลต่อจ านวนหน่วยบริโภคหรือไม่ รวมถึงบุคคลในครัวเรือนเป็นผู้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริโภคหรือไม่ เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ ความสามารถในการใช้จ่ายหรือการเลือกบริโภค สามารถพิจารณาจากรายได้ ของผู้บริโภค 
ผู้บริโภคที่มีรายได้มากจะมีความสามารถในการจ่ายมาก แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงระดับ การศึกษาและอาชีพ ที่ส่งผลต่อรูปแบบการด ารงชีวิต
และความชอบส่วนบุคคล  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2561) อ้างอิงใน ศรินภรณ์ บุญฤทธ์ิ (2563) กล่าวว่า การวิเคราะห์ทางประชากรในเรื่องขนาดโครงสร้าง การ
กระจายตัวและการเปลี่ยนแปลงประชากรในเชิงที่สัมพันธ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอื่น ๆ ปัจจัยทางประชากรอาจ
เป็นได้ทั้งสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจ ท าให้องค์กรธุรกิจโดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็กมักปรับตัวไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของประชากร ดังน้ี  ด้านเพศ รายได้ โดยปัจจุบันผู้หญิงมีจ านวนมากขึ้น และมีรายได้สูงขึ้น ผู้หญิงทั่ว
โลกมีแนวโน้มการศึกษาดีกว่าผู้ชายและจะอยู่ในต าแหน่งดีกว่า แนวโน้มนี้ท าให้ตลาดผลิตภัณฑ์ผู้หญิงโตเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ผู้ชาย                   
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม: ออนไลน์) ผลการศึกษาก่อนการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 พบว่า 56% ของประชากรกลุ่มเจเนอเรชันวาย 
(Generation Y เกิดระหว่างปี ค.ศ.1980-1996) ซื้อของในร้านสัปดาห์ละครั้ง มากกว่าประชากรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (Baby boomer เกิด
ระหว่างปี ค.ศ.1946-1964) หรือ เจเนอเรชันเอ็กซ์ (Generation X เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1965-1979) เหตุผลต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ
ทันทีที่ได้กลับบ้าน ความเพลิดเพลินจากการดูสินค้า การดูและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และการขอค าแนะน าจากพนักงานขาย สิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นองค์ประกอบทางประสาทสัมผัสที่ไม่มีให้บริการทางออนไลน์ (Brown, 2020) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ รายได้ ระดับการศึกษา            
ไม่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอด และเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยกเว้นด้านอายุ เนื่องจากประสบการณ์ทางธุรกิจตามวุฒิ
ภาวะที่มากกว่าท าให้สามารถแก้ไขปัญหา และปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าธุ รกิจจึงมีโอกาสประสบความส าเร็จ              
ได้มากกว่า (ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ, 2561) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัวในการด าเนินธุรกิจค้าปลีก 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก 

 สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล และ กรวรรณ สังขกร (2552) กล่าวถึงปัจจัยนอกที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจค้าปลีก ซึ่งจะช่วยท าให้การค้า
ปลีกใช้ในการปรับตัวให้ปรับสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 5 ประการ 1. สถานท่ี ต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยท าเลที่ตั้ง 
เพราะท าเลที่ตั้งที่ดีเป็นขุมทองที่จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ซึ่งร้านค้าปลีกจากต่างชาติพยายามซื้อท าเลที่ตั้งที่ดีเก็บไว้ เนื่องจา ก
ราคาอสังหาริมทรัพย์ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสในการหาท าเลที่ตั้งที่ดี และราคาไม่แพงได้ นอกจากนี้การ
ตกแต่งร้านทั้งภายในและภายนอกก็เป็นสิ่งส าคัญที่ดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้าน แต่กิจการต้องมีเอกลักษณ์ของตนเอง รวมทั้งยังต้องให้ความ
สนใจกับการตั้งช่ือร้าน รูปทรงร้านค้า สีสัน ผังจัดการ แสงสว่าง ฝ้าเพดาน และการจัดช้ันวางสิ่งของ  2. สินค้า การน าเสนอสินค้าที่มี
คุณภาพต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แต่ละร้านค้าต้องพยายามสร้างความโดดเด่นของสินค้าภายในร้าน โดยเจ้าของกิจการจะต้องให้ความส าคัญ
กับการบริหาร ในการสรรหาแหล่งสินค้า การซื้อสินค้า การกระจายสินค้า และการโชว์สินค้า 3. คุณค่า การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก จะต้อง
มีการแข่งขันที่ต้องสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค การสร้างคุณค่าให้กับร้านมีปัจจยัที่ส าคัญ คือ การสร้างความโดดเด่นในสนิค้า การเสนอสินค้า
ที่เป็นธรรม การให้ความความส าคัญกับลูกค้า การเสนอความสะดวกสบาย และสร้างความเพลิดเพลินในการจับจ่ายใช้สอย  4. บุคลากร 
ความรู้ความสามารถของพนักงานขาย เป็นปัจจัยที่สร้างความเด่นเหนือคู่แข่ง ควรมีการฝึกอบรมและการช้ีแนะให้กับพนักงานใหม่และ
พนักงานเดิม เพื่อให้มีความรู้สึกอยากบริการ และขายสินค้าต่อลูกค้า  5. การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ที่ส าคัญก็คือ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อบอกกล่าวแก่ลูกค้าว่าเรามีข้อได้เปรียบกว่าคู่แข่งอย่างไร เช่นถ้าร้านอยู่ในชุมชนใกล้บ้าน ใกล้ที่ท างาน ก็โฆษณาเน้น
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ด้านสถานที่ตั้ง แต่ถ้าร้านมีการบริการที่โดดเด่น ทันสมัยกว่าก็เน้นโฆษณาตัวสินค้า แต่ถ้าร้านไม่มีความโดดเด่นด้านใดเลยก็ต้องเน้นด้าน
ราคาสินค้า 
 ปณัฐฐา ภาคธูป และ ศุภรัตน์ เอี่ยมสมุทร (2555) กล่าวว่า การปรับตัวของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก เพื่อความอยู่รอดและต่อสู้กับ
คู่แข่งขัน จะต้องสอดคล้องกับปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ พิจารณาถึงปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานท่ี คุณค่า บุคลากร และการสื่อสารกับ
ลูกค้า ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ การกระจายสินค้า เทคโนโลยี และความสัมพันธ์กับคู่ค้า และจะต้องสอดคล้องกับการสร้างความแตกต่าง
เพื่อให้เกิดการแข่งขัน 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยภายใน 
 ก้องเกียรติ วีระอาชากุล (2554) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบสามเหลี่ยม (Triangle) ไว้ดังนี้ องค์ประกอบสามเหลี่ยม 
(Triangle) คือ ปัจจัยภายในที่มีผลต่อระดับการบริการ โดยมีประเด็นพิจารณาประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบ (System) ด้าน
ระบบโลจิสติก (Logistics) ด้านพันธมิตร (Partners) รายละเอียดดังนี้ 1) ด้านระบบ (System) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ควบคุมให้การด าเนินการ
ลื่นไหลไปได้ด้วยดี และท าให้สามารถตรวจสอบติดตามพฤติการบริโภคของลูกค้าได้  2) ด้านโลจิสติก (Logistics) การล าเลียงสินค้าจาก
ผู้ผลิตมายังร้านค้า โดยท าให้ต้นทุนลดลง และสินค้าคงคลังลดลง 3) ด้านพันธมิตร (Partners) มีส่วนช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
การลดต้นทุนสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงการร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 
 ปณัฐฐา ภาคธูป และ ศุภรัตน์ เอี่ยมสมุทร (2555) กล่าวว่า กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกขนาดเล็กนั้น 
จะต้องสอดคล้องกับปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ พิจารณาถึงปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานที่ คุณค่า บุคลากร และการสื่อสารกับลูกค้า 
ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ การแระจายสินค้า เทคโนโลยี และความสัมพันธ์กับคู่ค้า และจะต้องสอดคล้องกับการสร้างความแตกต่างเพื่อให้
เกิดการแข่งขัน น ามาสร้างนิยามกลยุทธ์การปรับตัว ได้ว่า 1. การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง การสร้างคุณลักษณะจ าเพาะ
ของผลิตภัณฑ์ และสร้างความหลากหลายให้แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
แท้จริง 2. การให้ความส าคัญกับลูกค้า หมายถึง การสร้างความประทับใจหรือความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าหรือ
เป็นลูกค้าประจ า 3. การสร้างบรรยากาศภายในร้าน หมายถึง การออกแบบผังร้าน การตกแต่งจัดวางสินค้าและการสรา้งบรรยากาศในร้าน 
เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจซื้อ และสร้างเอกลักษณ์ให้กับร้านค้า 4. การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ หมายถึง การน า
เทคโนโลยี  ต่าง ๆ ที่มีอยู่เข้ามาประยุกต์ใช้กับร้านค้า ในเรื่องการจัดเก็บค่าสินค้า การรักษาความปลอดภัย การบันทึกรายการสินค้า 
รวมถึงการจัดการสินค้าคงคลัง 
 ปตินัย บูรณะ (2557) ให้ความหมายของการอยู่รอดขององค์การ หมายถึง การที่องค์การสามารถด ารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องแม้จะ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง ซึ่งผลการด าเนินงานมรผลโดยตรงต่อการอยู่รอดขององค์การ และเป็นมาตราวัดการอยู่
รอดขององค์การ ได้แก่ รายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก าไรสูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่าน 
 ในบริบทของผู้ประกอบการความอยู่รอดเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากในโลกยุคปัจจุบัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรอดเร็วทั้งรูปแบบการตลาด กลยุทธ์ หรือเทคโนโลยีท าให้ผู้ประกอบการหลายรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับความเปลี่ย นแปลง
ดังกล่าวท าให้ต้องสิ้นสภาพไปในที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการไว้หลายปัจจัยประกอบด้วย ปัจจัยด้านการศึกษา
ของผู้ประกอบการ (entrepreneur education) ปัจจัยพื้นฐานครอบครัว (family background) ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา 
(research and development) ปัจจัยด้านขนาด และปัจจัยด้านอายุของกิจการ (Jovanovic, 1982) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) อายุ
กิจการ (enterprise age) ผู้ประกอบการรายใหม่จ าเป็นต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการผลิตสินค้า การขายสินค้า และเรียนรู้เทคนิค
ต่าง ๆ ซึ่งในช่วงแรกผู้ประกอบการรายใหม่ยังไม่รู้ถึงระดับของประสิทธิภาพในการผลิตหรือการขายอย่างแท้จริงอาจใช้เวลาหลายปีจึง
สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน ผู้ประกอบการรายใหม่ต้องปรับตัวในการผลิตสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานที่สามารถแข่งขันได้ จากนั้นก็
พยายามลดความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น  2) ขนาดกิจการ (enterprise size) งานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านขนาดกับความอยู่รอดของผู้ประกอบการ 3) ปัจจัยด้านการศึกษาของผู้ประกอบการ (entrepreneur education) ระดับการศึกษา
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ของผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 4) ปัจจัยด้านพื้นฐานครอบครัว (family background) ผู้ประกอบการ
ที่มาจากครอบครัวที่เคยท าธุรกิจมาก่อนมีโอกาสที่ธุรกิจจะอยู่รอดมากกว่าผู้ประกอบการที่มาจากครอบครัวที่ไม่เคยท าธุรกิจ 5) ปัจจัยด้าน
การวิจัยและการพัฒนา (research and development) เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการ สามารถท าให้
ผู้ประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานได้ดีขึ้น การวิจัยและการพัฒนาจะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น 
 สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล และ กรวรรณ สังขกร (2552) กล่าวถึง ประเภทของร้านค้าปลีกไว้ดังนี้ 1. ร้านขายของช าหรือ                
ร้านโชวห่วย (Grocery store) เป็นการค้าแบบดั้งเดิม ซึ่งถือว่าเป็นร้านค้าปลีกที่เก่าแก่ที่สุด จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่เป็น
ร้านห้องแถวท่ีมีพื้นท่ีไม่มากนัก 1-2 คูหา ลูกค้าเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับร้านค้า ผู้ที่ท าหน้าที่ในการบริหารเป็นสมาชิกใน
ครอบครัว มีการลงน้อย ไม่มีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน 2. ร้านขายสินค้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ (Specialty store หรือ Category 
killer) เป็นร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าเจาะจงซื้อ (Specialty goods) จ าหน่ายสายผลิตภัณฑ์โดยแคบ (1-2 สายผลิตภัณฑ์)  ร้านขายสินค้า
เฉพาะสานผลิตภัณฑ์ถือเป็นวิวัฒนาการล่าสุดของการค้าปลีก ซึ่งถือเป็นรูปแบบของการค้าที่เน้นจ าหน่ายสินค้าบางกลุ่มหรือบางประเภท
เท่านั้น ได้แก่ ร้านบูทส์ ร้านวัตสัน ร้านมาร์ทแอนด์สเปนเซอร์ เป็นต้น 3. ร้านขายสินค้าแบบเน้นสินค้าที่ราคาถูก (Discount store) เป็น
ร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าเป็นจ านวนมาก โดยมีสินค้าที่หลากหลาย มีการให้บริการจ ากัด และตั้งราคาต่ า โดยยอมรับก าไรเพียงเล็กน้อย 
เพื่อให้ขายสินค้าได้ปริมาณมาก โดยทั่วไปร้านค้าปลีกประเภทนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าระดับกลางจนถึงระดั บต่ า 4. ร้านค้าแบบคง
คลังสินค้า (Warehouse store) หรือไฮเปอร์มาร์ท (Hyper mart) เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ขายสินค้าในราคาต่ า มีลักษณะประสม
ประสานระหว่างค้าปลีกแบบเน้นสินค้าราคาถูก (Discount store) กับร้านค้าปลีกแบบซุปเปอร์สโตร์ (Superstore) หรือเป็นผู้ขายสินค้า
ขนาดใหญ่ที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาต่ า และใช้กลยุทธ์ที่ให้ลูกค้าบริการตัวเอง (Self-service strategy) การจัดเรียงสินค้าจะจัด
วางแบบคลังสินค้า (Warehouse) และพยายามลดค้าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน โดยจัดการขายให้เป็นแบบบริการตนเอง (Self service) 

หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น 
 ลิขสิทธิ์ยุคใหม่ พ.ศ. 2535 นับตั้งแต่วันท่ีการ์ตูนญี่ปุ่นก้าวเข้าสู่ประเทศไทย อุปสรรคที่แต่ละส านักพิมพ์ต้องเผชิญก็เดินทางมาถึง 
เนื่องจากทาง ส านักพิมพ์แอดวานซ์คอมมูนิเคชัน ได้ส่งจดหมายเตือนไปทุกส านักพิมพ์การ์ตูนญี่ปุ่นทุกเจ้าในไทยให้หยุดตีพิมพ์ห นังสือ
การ์ตูนผิดลิขสิทธิ์ ท าให้แต่ละเจ้าที่ได้รับจดหมายนั้นถึงกับต้องหยุดการตีพิมพ์ ส่งผลให้หนังสือการ์ตูนในบ้านเราหยุดชะงักและ                   
เงียบหายไปนานกว่า 8 เดือนเลยทีเดียว แต่ผลปรากฎว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกัน เพราะที่จริงแล้วทางส านักพิมพ์แอดวานซ์คอมมูนิเคชัน
ถือลิขสิทธิ์คอมิกส์ทางฝั่งตะวันตก ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับฝั่งญี่ปุ่นแต่อย่างใด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงผ่านพ้นไปด้วยดี 
  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
ทราบจ านวนแน่นอน โดยใช้สูตรค านวณหาขนาดตัวอย่าง ระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 5% (Cochran, 
อ้างอิงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ในการวิจัยในครั้งนี้ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และส ารองอีก 15 คน ดังนั้นขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 คน  
 2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่มตัวอย่างที่ซื้อและอ่านหนังสือการ์ตูน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
อาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยผู้วิจัยจะท าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างให้ครบ จ านวน 400 ชุด 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (QUESTIONNAIRE) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นค าถามคัดกรอง
ผู้ตอบแบบสอบถาม (Screening Questions) ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ของ มีจ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ และเหตุผลในการเลือก
ซื้อ ซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก โดยมีจ านวนค าถาม 
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15 ข้อ แบ่งเป็นด้านละ 3 ข้อดังนี้ 1) สถานท่ี 2) สินค้า 3) คุณค่า 4) พนักงาน 5) การสื่อสาร ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายใน 
โดยมีจ านวนค าถาม 9 ข้อ แบ่งเป็นด้านละ 3 ข้อดังนี้ 1) ระบบเทคโนโลยี 2) ระบบการกระจายสินค้า 3) ความสัมพันธ์กับคู่ค้า ส่วนที่ 5 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น โดยมีจ านวนค าถาม  9 ข้อ แบ่งเป็นด้านละ 3 ข้อดังนี้  1) ด้าน
กิจการ 2) ด้านผู้ประกอบการ 3) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  
 4. วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องและตรงกับเนื้อหา (Content Validity)           
2) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) หาค่าความเช่ือมั่นโดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริโภคที่อ่านหรือซื้อหนังสือการ์ตูน
ญี่ปุ่น แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกันในการวิจัยครั้งนี้ (Try Out) จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient)  
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะหส์ถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติิที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วยการทดสอบสมมติฐานทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent t – test และการทดสอบสมมติฐานในความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มใช้การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way Analysis of Variance: One – Way ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์จากข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 

 ด้านที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 21 -30 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000บาท สถานภาพโสด/หม้าย/  
หย่าร้าง/ แยกกันอยู่  และมีเหตุผลในการเลือกซื้อเพื่ออ่าน/ เพื่อสะสม (ซื้อ 1 เรื่อง 1 เล่ม) 
 ด้านที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก 
ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านจะสรุปไดด้ังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอก 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

ด้านสินค้า 4.34 .602 มากที่สุด 

ด้านพนักงาน 4.25 .711 มากที่สุด 

ด้านสถานที ่ 4.13 .676 มาก 

ด้านคุณค่า 4.05 .810 มาก 

ด้านการสื่อสาร 3.91 .837 มาก 

ภาพรวมปัจจัยภายนอก 4.14 .527 มาก 

ค่าเฉลี่ยสงูสุดของปัจจัยภายนอกแต่ดา้น 

ด้านสินค้า ด้านพนักงาน ด้านสถานที ่ ด้านคุณค่า ด้านการสื่อสาร 

ความหลากหลากของ

ส านักพิมพห์นังสือ

การ์ตูน 

พนักงานมีความรู้ ความ

เช่ียวชาญเกีย่วกับสินค้า

ภายในร้านเป็นอย่างด ี

ท าเลที่ตั้งร้านค้าอยู่ใน

แหล่งชุมชนเดินทาง

สะดวก 

ราคาหนังสือการ์ตูนมีความ

เหมาะสมกับคุณภาพ 

มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ตามช่องทางสื่อต่าง ๆ 

เข้าถึงง่าย 

ค่าเฉลี่ย = 4.34 ค่าเฉลี่ย = 4.25 ค่าเฉลี่ย = 4.13 ค่าเฉลี่ย = 4.05 ค่าเฉลี่ย = 3.91 

S.D. = .602 S.D. = .711 S.D. = .676 S.D. = .810 S.D. = .837 

มากที่สุด มากที่สุด มาก มาก มาก 

 ด้านที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายใน 
ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านจะสรุปได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายใน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
ด้านความสัมพันธ์กบัคู่ค้า 4.20 .788 มาก 
ด้านระบบการกระจายสินค้า 3.83 .859 มาก 
ด้านระบบเทคโนโลย ี 3.70 .886 มาก 
ภาพรวมปัจจัยภายใน 3.91 .720 มาก 

ค่าเฉลี่ยสงูสุดของปัจจัยภายในแตด่้าน 
ด้านความสัมพันธ์กบัคู่ค้า ด้านระบบการกระจายสินค้า ด้านระบบเทคโนโลย ี

ช่องทางการสื่อสารส าหรับลกูค้า ในการน าเสนอ
ข้อมูลสินค้า บริการ และโปรโมชัน 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า 
มีการบริหารสินค้าคงเหลือโดยใช้ระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ค่าเฉลี่ย = 4.20 ค่าเฉลี่ย = 3.83 ค่าเฉลี่ย = 3.70 

S.D. = .788 S.D. = .859 S.D. = .886 
มาก มาก มาก 

 
 ด้านที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการต์ูนญี่ปุ่นในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านจะสรุปไดด้ังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความอยูร่อด 

ความอยู่รอด 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
ด้านการเรยีนรู้และการพัฒนา 4.05 .717 มาก 
ด้านผู้ประกอบการ 3.47 .819 มาก 
ด้านกิจการ 3.24 .814 ปานกลาง 
ภาพรวมความอยู่รอด 3.59 .662 มาก 

ค่าเฉลี่ยสงูสุดของความอยู่รอดแตด่้าน 
ด้านการเรยีนรู้และการพัฒนา ด้านผู้ประกอบการ ด้านกิจการ 

มีความสามารถในด้านมนษุย์สัมพันธ์  
ด้านจิตวิทยาและการสื่อสาร 

ผู้ประกอบการมีความสามารถในการ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการ 

การมีผลก าไรและการมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย = 4.05 ค่าเฉลี่ย = 3.47 ค่าเฉลี่ย = 3.24 
S.D. = .717 S.D. = .819 S.D. = .814 

มาก มาก ปานกลาง 

 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จากข้อมูลสถิติอนุมาน 

 สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และ
เหตุผลในการเลือกซื้อแตกต่างกันมีปัจจัยภายนอกแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้าน
สถานที่ และด้านการสื่อสารแตกต่างกัน ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยเพศหญิงมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านสถานท่ี และด้านการสื่อสารมากกว่าเพศชาย 
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านการ
สื่อสารแตกต่างกัน ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 21-30 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยภายนอกด้านการสื่อสารมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 31-40 ปี และอายุ 41 ปีข้ึนไป 
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ภายนอกด้านย่อยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้าน
ย่อยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้าน
การสื่อสารแตกต่างกัน ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000
บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านการสื่อสาร มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,001-40,000บาท และรายได้ 40,001บาทข้ึนไป 
ผู้บริโภคที่มีรายได ้10,001-20,000บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านการสือ่สาร มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,001-40,000
บาท และรายได้ 40,001บาทขึ้นไป ผู้บริโภคที่มีรายได้ 20,001-30,000บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านการสื่อสาร 
มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,001-40,000บาท และรายได้ 40,001บาทขึ้นไป 
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก
ด้านคุณค่าแตกต่างกัน ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานภาพโสด/ หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านคุณค่ามากกว่าสถานภาพสมรส/ อยู่ด้วยกัน 
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 สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคที่มีเหตุผลในการเลือกซื้อแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยภายนอกด้านพนักงานแตกต่างกัน ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเหตุผลในการเลือกซื้อเพื่อ
อ่านและสะสม (ซื้อ 1 เรื่องมากกว่า 1 เล่ม) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านพนักงานมากกว่าเหตุผลในการเลือกซื้อเพื่ออ่าน/ 
เพื่อสะสม (ซื้อ 1 เรื่อง 1 เล่มเท่าน้ัน) 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และ
เหตุผลในการเลือกซื้อแตกต่างกันมีปัจจัยภายในแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในด้าน
ระบบกระจายสินค้าแตกต่างกัน ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยภายในด้านระบบกระจายสินค้ามากกว่าเพศชาย 
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในด้านระบบ
เทคโนโลยี และด้านระบบการกระจายสินค้าแตกต่างกัน ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มี
อายุต่ ากว่า 20 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในด้านระบบเทคโนโลยีมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 31 -40 ปี และอายุ 41 ปีขึ้นไป
ผู้บริโภคที่มีอายุ 21-30 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในด้านระบบเทคโนโลยีมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 31-40 ปี ผู้บริโภคที่มีอายุต่ า
กว่า 20 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายภายในด้านระบบการกระจายสินค้ามากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 31-40 ป ีผู้บริโภคที่มีอายุ 21-30 
ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายภายในด้านระบบการกระจายสินค้ามากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 31-40 ปี และอายุ 41 ปีข้ึนไป 
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ภายในด้านย่อย ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัจจัยภายในด้าน
ระบบเทคโนโลยีแตกต่างกัน ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในด้านระบบเทคโนโลยีมากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ/ 
เกษียณอายุ/ ว่างงาน/ อื่น ๆ 
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในด้าน
ระบบเทคโนโลยี และด้านระบบการกระจายสินค้าแตกต่างกัน ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดย
ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในด้านระบบเทคโนโลยี มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 
30,001-40,000บาท และรายได้ 40,001บาทขึ้นไป ผู้บริโภคที่มีรายได้ 10,001-20,000บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในด้าน
ระบบเทคโนโลยี มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 40 ,001บาทขึ้นไป ผู้บริโภคที่มีรายได้ 20,001-30,000บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ภายในด้านระบบเทคโนโลยี มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 40 ,001บาทขึ้นไป ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ,000บาท มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในด้านระบบการกระจายสินค้า มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,001-40,000บาท และรายได้ 40,001บาทข้ึนไป
ผู้บริโภคที่มีรายได้ 10,001-20,000บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในด้านระบบการกระจายสินค้า มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 
30,001-40,000บาท และรายได้ 40,001บาทขึ้นไป ผู้บริโภคที่มีรายได้ 20,001-30,000บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในด้าน
ระบบเทคโนโลยี มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,001-40,000บาท 
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในด้าน
ย่อย ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคที่มีเหตุผลในการเลอืกซื้อแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ภายในด้านย่อย ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานที่ สินค้า คุณค่า พนักงาน การสื่อสาร มีความสัมพันธ์ความอยู่รอดของร้านค้า
ปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านสถานที่มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดโดยรวมของ
ร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ า เมื่อพิจารณาความอยู่รอดด้านย่อยพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านสถานที่ มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีก
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หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านกิจการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ า ปัจจัยภายนอกด้านสถานที่ มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ด้านผู้ประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า ปัจจัย
ภายนอกด้านสถานท่ี มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า  
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านสินค้ามีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดโดยรวมของ
ร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ า เมื่อพิจารณาความอยู่รอดด้านย่อยพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านสินค้า มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีก
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านกิจการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ า ปัจจัยภายนอกด้านสินค้า มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ด้านผู้ประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า ปัจจัย
ภายนอกด้านสินค้า มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า  
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านคุณค่า  มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดโดยรวมของ
ร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ า เมื่อพิจารณาความอยู่รอดด้านย่อยพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านคุณค่า มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีก
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านกิจการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ ามาก ปัจจัยภายนอกด้านคุณค่า มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ด้านผู้ประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทา งเดียวกันในระดับต่ ามาก
ปัจจัยภายนอกด้านคุณค่า มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านพนักงาน มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดโดยรวมของ
ร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความอยู่รอดด้านย่อยพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านพนักงาน มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของ
ร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านกิจการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า ปัจจัยภายนอกด้านพนักงาน มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น 
ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านผู้ประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ า ปัจจัยภายนอกด้านพนักงาน มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลกีหนังสือการ์ตนูญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 3.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดโดยรวม
ของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความอยู่รอดด้านย่อยพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับความอยู่
รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านกิจการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ปัจจัยภายนอกด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือ
การ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านผู้ประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง ปัจจัยภายนอกด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลกีหนังสือการ์ตนูญี่ปุ่ น ในเขตปทุม
วันกรุงเทพมหานคร ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง 
 



12 

 

 สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยภายใน ได้แก่ ระบบเทคโนโลยี ระบบการกระจายสินค้า ความสัมพันธ์กับคู่ค้า มีความสัมพันธ์ความอยู่
รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภายในด้านระบบเทคโนโลย ีมีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดโดยรวม
ของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความอยู่รอดด้านย่อยพบว่า ปัจจัยภายในด้านระบบเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับความอยู่
รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านกิจการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ปัจจัยภายในด้านระบบเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือ
การ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านผู้ประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง ปัจจัยภายในด้านระบบเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขต
ปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานกลาง 
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภายในด้านระบบการกระจายสินค้า มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอด
โดยรวมของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความอยู่รอดด้านย่อยพบว่า  ปัจจัยภายในด้านระบบการกระจายสินค้า มี
ความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านกิจการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ปัจจัยภายในด้านระบบการกระจายสินค้า มีความสัมพันธ์กับ
ความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านผู้ประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ปัจจัยภายในด้านระบบการกระจายสินค้า มีความสัมพันธ์กับความอยู่
รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 สมมติฐานย่อยข้อที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภายในด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอด
โดยรวมของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความอยู่รอดด้านย่อยพบว่า  ปัจจัยภายในด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า            
มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านกิจการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า ปัจจัยภายในด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอด
ของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านผู้ประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัว
แปรมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า ปัจจัยภายในด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า มีความสัมพันธ์กับความอยู่รอดของร้านค้าปลีก
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดในมุมมองผู้บริโภคของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น                 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และเหตุผลในการ
เลือกซื้อแตกต่างกันมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในแตกต่างกัน 
  1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านสถานที่ ด้านการสื่อสาร และปัจจัยภายในด้านระบบการ
กระจายสินค้ามากกว่าเพศชาย โดยธรรมชาติของเพศหญิงท่ีมองเห็นรายละเอียดในมุมมองที่กว้างกว่า สามารถจดจ า เก็บรายละเอียด ของ
สิ่งต่าง ๆ จึงสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ดีกว่าผู้ชาย  
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  1.2  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 21-30 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในด้านระบบเทคโนโลยี ด้าน
ระบบการกระจายสินค้า และกลุ่มอายุ 21-30 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านการสื่อสารมากกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่น ๆ 
เนื่องจากผู้บริโภคหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นท่ีมาอายุ ต่ ากว่า 20 ปี และอายุ 21-30 ปี เป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักท่ีก าลังนิยมให้ความสนใจอ่านและดู
การ์ตูนญี่ปุ่นจากหลากหลายช่องทาง เพื่อความบันเทิงและมีความชื่นชอบในเนื้อเรื่องหรือตัวละครในหนังสือการ์ตูน                  
  1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในไม่แตกต่างกั น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้กลุ่มผู้บริโภคทุกระดับ
การศึกษาสามารถเข้าถึงขัอมูล ข่าวสาร รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า สถานที่ ราคา การส่งเสริมการขายได้ ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้ความ
คดิเห็นนั้นไม่แตกต่างกันมากนัก  
  1.4  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน โดยอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายใน ด้าน
ระบบเทคโนโลยีมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  โดยอาชีพนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเข้ามาใช้บริการ
ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนเป็นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เอื้ออ านวยความสะดวกบริหารจัดการ
ร้านค้า ได้แก่ ระบบ CRM เครื่องแสกนบาร์โค้ด และอุปกรณ์เครื่องคิดเงินอัตโนมัติ จะช่วยให้การบริหารจัดการร้านค้านั้นรวดเร็ว แม่นย า 
และมีประสิทธภาพ เนื่องจากในแต่ละกลุ่มอาชีพมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความชอบ ความถนัด ความเช่ียวชาญในด้านระบบเทคโนโลยี
ตามสายงาน และมีสังคมการติดต่อที่แตกต่างกัน ท าให้ความคิดเห็นการรับรู้การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคแต่ละอาชีพ
แตกต่างกันออกไป  
  1.5  ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านการสื่อสารสูงสุด รายได้ 
20,000-30,000บาท ส่วนปัจจัยภายในด้านระบบเทคโนโลยี รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000บาท และปัจจัยภายในด้านระบบการ
กระจายสินค้า รายได้ 10,000-20,000บาท เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มักจะส่งผลท าให้ผู้บริโภคมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและมีก าลงัซื้อแตกต่างกัน และระดับรายได้ที่แตกต่างกันนั้นจะส่งผลต่อความคิดความ
รอบคอบ รูปแบบการด าเนินชีวิตเพื่อการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวัน  
  1.6  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านคุณค่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด / หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ ให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านคุณค่า รวมไปถึงราคาหนังสือการ์ตูนที่จะมีผลต่อการเลือกซื้อ จะส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีก
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น เนื่องจากผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีสถานภาพโสด / หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่นั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
ที่เข้ามาใช้บริการซื้อสินค้าจากร้าน โดยส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันน้อยกว่า กลุ่มสถานภาพสมรส/ อยู่ด้วยกัน จึงท า
ให้ผู้บริโภคสถานภาพโสด / หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/ อยู่ด้วยกัน หากปัจจัย
ภายนอกด้านคุณค่าไม่มีคุณภาพก็จะท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ลดลง และร้านค้าปลีกก็จะขาดรายได้  
   1.7 ผู้บริโภคที่มีเหตุผลในการเลือกซื้อแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านพนักงานแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีเหตุผลในการเลือกซื้อเพื่ออ่านและสะสม (ซื้อ 1 
เรื่องมากกว่า 1 เล่ม) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้านพนักงาน เนื่องจากความสามารถของพนักงานที่มีความรู้และเข้าใจใน
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นอย่างดีท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจเห็นถึงคุณค่าและมีความต้องการซื้อเพิ่มมาก 
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 2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานท่ี สินค้า คุณค่า พนักงาน การสื่อสาร มีความสัมพันธ์ความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูน
ญี่ปุ่น ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
  2.1 ปัจจัยภายนอกด้านสถานที่ มีความสัมพันธ์ความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า  
  2.2 ปัจจัยภายนอกด้านสินค้า มีความสัมพันธ์ความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า  
  2.3 ปัจจัยภายนอกด้านคุณค่า มีความสัมพันธ์ความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า โดยทางส านักพิมพ์
จะก าหนดราคาขายหนังสือการ์ตูนตามราคาที่ปรากฎบนหนังสือ ซึ่งก็ผ่านการคัดกรองด้านคุณภาพ และความเหมาะสมก่อนกระจายสินค้า
ไปตามร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นต่าง ๆ   
  2.4 ปัจจัยภายนอกด้านพนักงาน มีความสัมพันธ์ความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการค้าปลีกด้านการบริการลูกค้าจะส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในระดับมากที่สุด โดยที่
ผู้ประกอบการหรือพนักงานท่ีมีจุดเด่นด้านมนุษย์สัมพันธ์ร้านกับลูกค้าของร้าน จะส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจมากกว่า 
  2.5 ปัจจัยภายนอกด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการค้าปลีกด้านองค์ประกอบการสื่อสารจะส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในระดับมากท่ีสุด 
 3. ปัจจัยภายใน ได้แก่ ระบบเทคโนโลยี ระบบการกระจายสินค้า ความสัมพันธ์กับคู่ค้า มีความสัมพันธ์ความอยู่รอดของร้านค้า
ปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
  3.1 ปัจจัยภายในด้านระบบเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขตปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง การ
เตรียมความพร้อมเรื่องทรัพยากรในการรับมือกับเทคโนโลยีต้องมาพร้อมกับระบบ software & hardware ต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีการช าระ
เงิน เพื่อน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลลูกค้า และเพิ่มประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าหรือเข้ามาใช้บริการร้านมากยิ่งข้ึน 
  3.2  ปัจจัยภายในด้านระบบการกระจายสินค้า มีความสัมพันธ์ความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ใน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
การปรับตัวเข้าสู่ New Retail ต้องมีการผสมผสานจุดแข็งระหว่าง online และ offline เข้าด้วยกัน และที่ส าคัญการเสริมด้วยระบบ              
โลจิสติกส์ที่แข็งแรง ยกระดับเป็น New Retail Ecosystem คือการเข้าไปอยู่ทุกองค์ประกอบของระบบค้าปลีกให้ได้มากที่สุด เพื่อมีช่อง
ทางการขายและการสื่อสารที่หลากหลาย เข้าถึงผู้บริโภคได้ เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิต, หน้าร้าน, ร้านค้า online, ระบบขนส่ง, ระบบการช าระเงิน 
เพื่อส่งมอบความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค 
  3.3 ปัจจัยภายในด้านนความสัมพันธ์กับคู่ค้า มีความสัมพันธ์ความอยู่รอดของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่ น ในเขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง    
การสร้าง Big Data ร้านค้าควรมีการเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อให้รู้จักลูกค้ามากที่สุด และน าข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เนื่องจาก
การคิดกลยุทธ์ที่จะตรงใจผู้บริโภคได้ดีที่สุดนั้น เราต้องรู้ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการพัฒนาองค์ประกอบร้านค้าในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของหนังสือการ์ตูน การจัดหมวดหมู่หนังสือ
ตามแนวหนังสือการ์ตูน และตามส านักพิมพ์ โดยกระบวนการทั้งหมดจะมผีลต่อความสนใจการเลือกเข้าร้าน และเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

2. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลและบริหารจัดการร้านค้า โดยมีการ
อัพเดตข้อมูลในระบบตลอดเวลา เช่น การไลฟ์สดบนFacebook, Instagram เป็นต้น ที่จะท าให้ผู้บริโภครับรู้ว่าร้านยังมีการเคลื่อนไหว 
และยังด าเนินกิจการอยู่ เช่น มีแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูน การส่งสินค้า การรีวิว การแนะน า และข่าวสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแวด
วงสินค้า เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคไว้วางใจ และรู้ว่าร้านค้ามีความสนใจไปในทิศทางเดียวกันกับผู้บริโภค 

3. ควรมีการส่งเสริมสนันสนุนกิจกรรมให้กับร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น เช่นการสนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรม หรือ
การสร้างโปรโมช่ันต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นให้ลูกค้าต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 
 4. เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคท าให้ผลการวิจัยมีความไม่ชัดเจน จึงควรเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกในมุมมองของ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น เพื่อที่จะท าให้ข้อมูลความคิดเห็นมีความครอบคลุมและเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่
ชัดเจนและเป็นประโยชน์กับทางร้านมากยิ่งข้ึน 

5. เนื่องจากการเก็บข้อมูลเขตปทุมวันเพียงหนึ่งเขต ท าให้มีข้อจ ากัดในด้านลักษณะประชากรศาสตร์ไม่หลากหลายขาดความ
กระจายตัว จึงควรเพิ่มขยายขอบเขตการวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น เนื่องจากแต่ละพื้นท่ีอาจมีปัจจัยอื่นท่ีส่ง
ในแนวทางเดียวกันแตกต่างกันออกไป 

6. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในมุมมองผู้บริโภคเพียงด้านเดียว ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอาจไม่ทราบรายละเอียดของปัจจัยภายใน
ของร้านค้าปลีกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น อาจน าวิจัยครั้งนี้ไปต่อยอดศึกษาในมุมมองของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนากลยุทธ์ให้กับร้านค้าปลีก
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นต่อไป 
  

กิตติกรรมประกาศ 
บทความวิจัยฉบับน้ี ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณา และความเมตตาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์

ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ช้ีแนะแนวทาง ช่วยเหลือ และตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์จนได้บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ โดยได้ให้การพิจารณาและค าแนะน าในการจัดท าและปรับปรุงการแก้ไขสาร
นิพนธ์น้ี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดาและมารดา ผู้ให้ความรัก 
ความเมตตา และสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งผู้อยู่เบื้องหลังของความส าเร็จในครั้งนี้ที่คอยช่วยเหลือและให้
ก าลังใจในการก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการท าวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จไปได้ลุล่วงด้วยดี     
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