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บทคดัย่อ 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีท าให้

ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ในเขตจงัหวดันนทบุรี  2) 
ศึกษาหาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ในเขตจงัหวดันนทบุรี  และ3) ศึกษาถึงทศันคติของผูช้มภาพยนตร์ต่อ
การเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ในเขตจงัหวดันนทบุรี ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 100 ตวัอย่าง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ผลโดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า F-Test (One Way Anova)  วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายมุากกวา่ 29 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนกังานเอกชน/ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท อาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี ส าหรับปัจจยั
ทางการตลาดท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ใน
เขตจงัหวดันนทบุรี ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั เรียงตามล าดบัความส าคญัคือ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ตามล าดับ เม่ือศึกษาหาความแตกต่างตาม
สมมติฐานไดว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นสถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นอ าเภอท่ีอยูอ่าศยัท่ี
แตกต่างกนัมีปัจจยัทางการตลาดท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์
แบบออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05  และสามารถน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปประกอบการวางแผน
พฒันาธุรกิจโรงภาพยนตร์ต่อไป 

 
ค ำส ำคญั: ปัจจัยทางการตลาด, โรงภาพยนตร์, ภาพยนตร์ออนไลน์ 
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Abstract 
This research was a quantitative research. The objectives of this independent study were to investigate 

market factors affecting the consumers’ decision making to watch movies in the theater rather than watching online 
movies and to study the differences between the personal factors and market factors affecting the consumers’ 
decision making as well as the attitude of movie viewers towards watching movies in the theaters and online-source. 
The data were collected from 100 samples using created questionnaires. The percentage, means, standard deviation 
and the F-Test (One Way Anova) were used in the data analysis. The results of this study indicated that most of the 
samples were female, older than 29 years old, single, receiving a bachelor’s degree, working as an employee in a 
private sector, having an average income per month from 10,001 – 30,000 baht, and currently residing in the 
Municipality of Nonthaburi. When considering the market factors affecting the consumers’ decision making, it was 
found that all factors were considered important at a high level. The factors, ranked from the most important, were 
promotion factors, place factors, product factors, and price factors, respectively. From the finding, it could be 
concluded that the personal factors (sex, status, education, career and residential area) influenced the difference of 
market factors affecting the consumers’ decision making at the significance level of 0.05. The results can be used in 
the development of business plans for the theaters. 
 
Keywords: Market factors, Theaters, Online movie 

 
1. บทน า 

ภาพยนตร์นบัไดว้า่เป็นส่ือใหค้วามบนัเทิงท่ีมีความส าคญัประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคในทุก
ยุคทุกสมยั อาจเรียกไดว้่าเป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมมากกว่าส่ือประเภทอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น เพลง หนังสือ หรือวิทย ุ 
เน่ืองจากภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีประกอบดว้ยภาพ เสียง และมีลกัษณะเป็นสากล ท าให้สามารถเรียกความสนใจจากผูช้ม
ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงท าให้ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลค่อนขา้งสูงในการหล่อหลอมอุดมการณ์ ค่านิยม ให้กบัผูช้ม การ
เขา้ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์จึงเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความบนัเทิง ไม่วา่จะเขา้ชมกบัเพ่ือน ครอบครัว หรือคนรู้ใจก็
ตาม เน่ืองจากจะท าให้ผูช้มสามารถหลีกเล่ียงจากความยุง่เหยิงในชีวิตได ้จึงท าให้โรงภาพยนตร์ไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งมาก (Hellomark, 2550)  

แต่ปัจจุบนัในยคุท่ีเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทในทุก ๆ วิธีการด าเนินชีวติ (Life Style) ยคุท่ีทุกคนต่างแข่งขนั
กบัเวลา จึงไม่น่าแปลกใจท่ีหลาย ๆ คนมกัมองหาทางเลือกท่ีสะดวกสบายท่ีสุด และคุม้ค่าท่ีสุดในเวลาอนัเร่งรีบ หลาย
ธุรกิจลว้นได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับภาพยนตร์ก็เช่นเดียวกัน  
ผู ้บริโภคหลายรายตัดสินใจเลือกการชมภาพยนตร์ หรือซีรีส์แบบตามค าขอ (On Demand) ผ่านเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชัน่ (Applications) ซ่ึงมีทั้งการดูภาพยนตร์แบบถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย ซ่ึงธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบไป
ก่อนหน้าน้ีแล้วคือธุรกิจร้านเช่าภาพยนตร์ แม้แต่ ธุรกิจจ าหน่ายแผ่น ดีวีดีไม่ว่าจะเป็นร้าน ท่ีจ าหน่ายตาม
หา้งสรรพสินคา้แบบถูกลิขสิทธ์ิ  หรือตามตลาดนดัต่าง ๆ ท่ีคร้ังหน่ึงเคยรุ่งเรืองสุด ๆ ในปัจจุบนัก็ไดปิ้ดกิจการไปเป็น
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จ านวนมากเช่นเดียวกนั  ส าหรับธุรกิจโรงภาพยนตร์เองก็ดูเหมือนไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั เม่ือยอดคนเขา้โรง
ภาพยนตร์ลดนอ้ยลงเร่ือย ๆ เน่ืองจากทางเลือกใหม่ของผูค้นในการเสพหนงัไดเ้พ่ิมมากข้ึน แต่เม่ือดูจากรายไดข้องปีท่ี
ผา่นมาธุรกิจโรงภาพยนตร์กลบัไดรั้บผลกระทบไม่มากเท่ากบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์อ่ืน ๆ อาจเน่ืองมาจากการ
ขยายตวัของเมืองเศรษฐกิจในต่างจังหวดั ส่งผลให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในไทยยงัมีโอกาสขยายตัว หรือไม่ โรง
ภาพยนตร์อาจมีปัจจยับางประการท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมแบบ
ออนไลน์ ซ่ึงจงัหวดันนทบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึงในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเน้ือท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 75 
ของประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) แต่มีประชากรหนาแน่นท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจากกรุงเทพมหานคร มีอตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีความพร้อมดา้นระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์หลายรายขยายธุรกิจมายงัจงัหวดัน้ี เพ่ือให้บริการกบัผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนมาก 
โดยปัจจุบันมีสาขาโรงภาพยนตร์ในจงัหวดันนทบุรีมากถึง 11 สาขา รวมทั้ งหมด 98 โรงภาพยนตร์ จึงเรียกได้ว่า
จงัหวดันนทบุรีมีการเจริญเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์มากเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศเลยก็วา่ได ้(วกิิพีเดีย, 2560) 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์  ในเขตจังหวดันนทบุรี โดยผูท้  าวิจยัจะเลือกเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทุกกลุ่มอาย ุเพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ เพ่ือน าผลการวจิยัดงักล่าวเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารโรงภาพยนตร์ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชม
ภาพยนตร์แบบออนไลน์ ในเขตจงัหวดันนทบุรี 

2. เพ่ือศึกษาหาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์  ในเขตจงัหวดันนทบุรี 

3. เพ่ือศึกษาถึงทศันคติของผูช้มภาพยนตร์ต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์
แบบออนไลน์ ในเขตจงัหวดันนทบุรี 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 การด าเนินการวจิยั 
ผูว้จิยัด าเนินงานวจิยัโดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1) ประชากรของการวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ ในเขตจงัหวดันนทบุรี โดยมีจ านวน 1,211,924 คน 

(กรมการปกครอง, 2559)  
2) กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั  ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ไดใ้ชต้ารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane 

(ศิริลกัษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90% และก าหนดค่าความเคล่ือนท่ีท่ียอมรับได ้10% ไดจ้ านวน



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

801 

ตวัอยา่งทั้งส้ิน 100 ตวัอยา่ง และใชห้ลกัการสุ่มตวัอยา่ง 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนท่ี 1 ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็นแบบชั้น
ภูมิ โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนจ านวนของประชากรในเขตอ าเภอทั้ง 6 ของจงัหวดันนทบุรี ขั้นตอนท่ี 2 ใชก้าร
สุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใช่ทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบเจาะจงโดยแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีสะดวก และยินดี
ให้ขอ้มูล  โดยก่อนแจกแบบสอบถามผูแ้จกแบบสอบถามจะถามผูต้อบแบบสอบถามว่าเคยชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ และชมภาพยนตร์แบบออนไลน์หรือไม่ ถ้าเคยชมก็แจกแบบสอบถาม  ถา้ไม่เคยชมก็เปล่ียนคนตอบ
แบบสอบถามใหม่จนครบจ านวนคนตามท่ีก าหนดไว ้

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชว้ิธีแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งตามท่ีก าหนดไวโ้ดยตรง และรับ

แบบสอบถามกลับคืนทันทีหลังจากกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
ครบถว้น โดยไดรั้บแบบสอบถามท่ีตอบครบถว้น จ านวน 100 ตวัอยา่ง จากนั้นจึงน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

3.4 เคร่ืองมือในการวจิยัและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 1 ชุด ท่ีสร้างและพฒันาข้ึนตามกรอบแนวคิดของการวิจยัเพื่อให้

ไดข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1) ศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
3) การหาค่าความตรงของเคร่ืองมือ IOC (Index of Item – Objective Congruence) สรุปผลการประเมินค่า

ดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ช่ียวชาญ  อาจารย์ท่ีปรึกษา และผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องด้านเน้ือหา 
(Content validity) แบบสอบถาม ภาษา และปรับปรุงโครงสร้าง (Construct validity) ของแบบสอบถามให้ครอบคลุม
มากข้ึน ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์ห้ตรงกบัแนวความคิดในการวจิยัท่ีตอ้งการวดั ไดร้ะดบั 0.80 สามารถน าไปใช้
ได ้

4) น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try-out) กบัประชาชนผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์  ในเขตจงัหวดันนทบุรี  
จ านวน 30 คน โดยหาค่าความเช่ือมั่นของข้อมูล  (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ ครอนบลาช แอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามโดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิ 0.85 แสดงวา่แบบสอบถามท่ีจดัข้ึนนั้นมีความน่าเช่ือถือ 
สามารถน าไปทดสอบสมมติฐานและน าไปใชใ้น  กระบวนการวิจยัต่อไปได ้เม่ือผูว้ิจยัท าการทดสอบค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามตน้แบบรวมกัน จะ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach ได้ค่าความน่าเช่ือถือ เท่ากับ 0.89  
จากนั้นจึงสร้างเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 100 ตวัอยา่ง เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5) น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงและหาค่าความเช่ือมัน่ ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งของการ
วจิยัคร้ังน้ี 

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนประกอบดว้ยค าถามแบบปลายปิด และแบบปลายเปิด
โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อ าเภอท่ีอยู่อาศยั โดยลกัษณะค าถามท่ีมีตวัเลือกให้เลือกตอบมากกวา่ 2 
ตวัเลือกข้ึนไป (Multiple Choices Question)      
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ตอนท่ี 2 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบ
ออนไลน์ ทั้ ง 4 ด้านซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยมีลกัษณะค าถามท่ีมีการก าหนดระดบัคะแนนเป็นระดบัจาก 1 ถึง 5 คะแนน (Likert 
Scale) จ านวน 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 ทศันคติของผูช้มภาพยนตร์ต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบ
ออนไลน์ เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด โดยมีลกัษณะค าถามท่ีมีการก าหนดระดบัคะแนนเป็นระดบัจาก 1 ถึง 5 
คะแนน (Likert Scale) จ านวน 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการใช้บริการชมภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ และการชมภาพยนตร์แบบ
ออนไลน์ ในเขตจงัหวดันนทบุรี  พร้อมเสนอแนวทางท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข ลกัษณะแบบสอบถาม เป็นแบบปลายเปิด 

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ด าเนินการโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป และใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 
1.ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เขตท่ีอยู่

อาศยั ท่ีพกัอาศยัปัจจุบนั โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
2. ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบ

ออนไลน์ โดยใชค้่าเฉล่ีย (X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3. ทัศนคติของผูช้มภาพยนตร์ต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ และการชมภาพยนตร์แบบ

ออนไลน์โดยใชค้่าเฉล่ีย (X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) โดยท่ีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อ าเภอท่ีอยู่
อาศัย ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA ในการหาความแตกต่างของตวัแปร โดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

3) การแปลความหมายของขอ้มูล ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทน
การชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ และทศันคติของผูช้มภาพยนตร์ต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการ
ชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ 

ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00   หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50   หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50   หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50   หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  0.00 – 1.50   หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
และน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้ารางและการพรรณนา 
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4. ผลการวจิยั 
4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อ าเภอท่ีอยูอ่าศยั 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36 และเพศ

ทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดบั  
โดยส่วนใหญ่มีอายมุากกวา่ 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมามีอาย ุ20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 34 อาย ุ25-29 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 15 และอายนุอ้ยกวา่ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดบั  
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 24 มีสถานภาพหยา่

ร้างคิดเป็นร้อยละ 4 และมีสถานภาพหมา้ย คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั   
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมาระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 14 ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. คิดเป็นร้อยละ 8 ระดบัการศึกษาอนุปริญญา / ปวส. คิดเป็น
ร้อยละ 5 และระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน /ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาประกอบอาชีพนักเรียน/
นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 19 และประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ย
กวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นอ าเภอนนทบุรี คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาอาศยัอยูใ่นอ าเภอบางบวัทอง คิดเป็นร้อยละ 
22 อาศยัอยูใ่นอ าเภอปากเกร็ด คิดเป็นร้อยละ 20 อาศยัอยูใ่นอ าเภอบางใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 12 อาศยัอยูใ่นอ าเภอบาง
กรวย คิดเป็นร้อยละ 11 และอาศยัอยูใ่นอ าเภอไทรนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดบั 

4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชม
ภาพยนตร์แบบออนไลน์ ทั้ง 4 ดา้นซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
ตารางที่ 1 ภาพรวม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลความส าคญั ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
1. ภาพรวมปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.99 0.546 มาก 
2. ภาพรวมปัจจยัทางการตลาดดา้นราคา 3.65 0.903 มาก 
3. ภาพรวมปัจจยัทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.10 0.613 มาก 
4. ภาพรวมปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.16 0.502 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่าผูท่ี้เลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ในเขต

จงัหวดันนทบุรี ให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
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การตลาด อยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ปัจจยั โดยภาพรวมปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียสูงสุด (X = 
4.16, S.D. = 0.502) รองลงมาคือภาพรวมปัจจยัทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X = 4.10, S.D. = 0.613) 

4.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลทศันคติของผูช้มภาพยนตร์ต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชม
ภาพยนตร์แบบออนไลน์ 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลความส าคญั ทศันคติของผูเ้ลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชม
ภาพยนตร์แบบออนไลน์  
ทัศนคติของผู้เลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชม
ภาพยนตร์แบบออนไลน์ 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

1. ระบบภาพ-เสียงในโรงภาพยนตร์ให้อรรถรสในการชมมากกว่าการ
รับชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ 

4.49 0.659 มาก 

2. บรรยากาศในโรงภาพยนตร์ช่วยเพ่ิมอรรถรสในการรับชม 4.21 0.743 มาก 
3. คุณภาพสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีไม่เสถียรท าให้การชมแบบออนไลน์
มีปัญหา 

4.22 0.799 มาก 

4. การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มกัเป็นกิจกรรมท่ีท าพร้อมกับ 
คนรัก เพื่อน ครอบครัว 

4.08 0.895 มาก 

5. การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ เป็นกิจกรรมมกัเกิดข้ึนตอนไป
เดินห้างสรรพสินคา้ หรือยามวา่ง 

3.80 1.073 มาก 

6. การชมแบบออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็น หนงัละเมิดลิขสิทธ์ิ ระบบภาพ
และเสียงไม่ดี 

3.91 0.954 มาก 

7. การชมภาพยนตร์แบบออนไลน์มกัถูกขดัจงัหวะจากส่ิงแวดล้อม
รอบๆ อาทิ เสียงรถท่ีว่ิงผา่นไปผา่นมา เสียงจากขา้งบา้น เป็นตน้ 

3.88 0.946 มาก 

8. ภาพยนตร์เข้าใหม่ ท่ีมีระบบภาพ-เสียงท่ีดี ถูกลิขสิทธ์ิ และถูก
กฎหมายตอ้งไปดูท่ีโรงภาพยนตร์ 

4.41 0.767 มาก 

9. โรงภาพยนตร์สามารถตอบสนองความตอ้งการในการชมภาพยนตร์
ของผูช้มได ้

4.19 0.775 มาก 

10. การชมในโรงภาพยนตร์ถือว่าเป็นการสนับสนุนผูผ้ลิตภาพยนตร์
อีกทางหน่ึง 

4.47 0.674 มาก 

11. รู้สึกอยากจะเป็นลูกคา้โรงภาพยนตร์ต่อไป 4.18 0.702 มาก 
ภาพรวม 4.16 0.502 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่าผูท่ี้เลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ในเขต

จงัหวดันนทบุรี เห็นดว้ยกบัทศันคติอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.16 , S.D. = 0.502)  โดยเม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เร่ืองระบบภาพ - เสียงในโรงภาพยนตร์ใหอ้รรถรสในการชมมากกวา่การรับชมภาพยนตร์แบบ เห็น
ดว้ยอยู่ในระดบัมาก (X = 4.49 , S.D. = 0.659) รองลงมาคือ เร่ืองการชมในโรงภาพยนตร์ถือว่าเป็นการสนับสนุน
ผูผ้ลิตภาพยนตร์อีกทางหน่ึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.47 , S.D. = 0.674) ในขณะท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เร่ืองการ
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ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ เป็นกิจกรรมมกัเกิดข้ึนตอนไปเดินห้างสรรพสินคา้ หรือยามวา่ง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั
มาก (X  = 3.80 , S.D. = 1.073) 

4.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ทั้ง 4 ดา้น 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA ในการหา
ความแตกต่างของตวัแปร โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ส่งผลต่อปัจจยั
ทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ เร่ืองเก้าอ้ีนั่งในโรงภาพยนตร์ให้ความสะดวกสบาย มีให้เลือกหลายรูปแบบ ช่วยเพ่ิม
บรรยากาศในการรับชมมากกวา่ชมแบบออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุไม่ส่งผลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัทางการตลาดดา้นราคา ปัจจยั
ทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ ส่งผลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองระบบภาพและเสียงของโรง
ภาพยนตร์มีความสมจริง และให้อรรถรสในการชมมากกว่าการรับชมแบบออนไลน์ และโดยภาพรวมนอกจากน้ียงั
ส่งผลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด เร่ืองการโฆษณาผ่านส่ือหลากหลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์ 
โปสเตอร์ แผน่พบั และวทิย ุกระตุน้คนใหไ้ปชมในโรงภาพยนตร์มากข้ึน และโดยภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ส่งผลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองระบบภาพและเสียง
ของโรงภาพยนตร์มีความสมจริง และให้อรรถรสในการชมมากกว่าการรับชมแบบออนไลน์ และโดยภาพรวม 
นอกจากน้ียงัส่งผลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด เร่ืองการเปิดตวัอยา่งหนงัผา่นทางโซเชียลเน็ตเวร์ิค
ต่าง ๆ เช่น Facebook Youtube กระตุน้คนใหไ้ปชมในโรงภาพยนตร์มากข้ึน เร่ืองบตัรสมาชิก โปรโมชัน่ส่วนลดพิเศษ 
โปรโมชัน่ร่วมกบักลุ่มองค์กรธุรกิจต่าง ๆ กระตุน้ให้คนไปใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เพราะคิดว่าคุม้ค่ากว่าการดูแบบ
ออนไลน์ และโดยภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ส่งผลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด เร่ืองการเปิดตวัอยา่งหนงั
ผา่นทางโซเชียลเน็ตเวร์ิคต่าง ๆ เช่น Facebook Youtube กระตุน้คนใหไ้ปชมในโรงภาพยนตร์มากข้ึน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่ส่งผลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัทางการตลาด
ดา้นราคา ปัจจยัทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ าเภอท่ีอยู่อาศัย ส่งผลต่อปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ เร่ืองการตกแต่งโรง
ภาพยนตร์ท่ีสวยงามหรูหราทนัสมยั ดึงดูดใหไ้ปใชบ้ริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.5 ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการใชบ้ริการชมภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ และการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ใน
เขตจงัหวดันนทบุรี   
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ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่โรงภาพยนตร์ควรปรับลดราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตร์ รวมไปถึง
สินคา้อ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นของท่ีระลึกของสะสมจากโรงภาพยนตร์ อาหาร-เคร่ืองด่ืม หนา้โรงภาพยนตร์ เช่น โคก้ เป๊ปซ่ี  
ป๊อปคอร์น  ขนมขบเค้ียวต่าง ๆ ให้มีราคาถูกลง การเพ่ิมการโฆษณาภาพยนตร์ใหม่ ๆ ในช่องทางออนไลน์ เช่น 
ตวัอยา่งภาพยนตร์ โปสเตอร์ภาพยนตร์ และการรักษาคุณภาพของสินคา้ การบริการ ให้เท่าเทียมกบัโรงภาพยนตร์ใน
กรุงเทพมหานคร ก็จะเป็นส่ิงกระตุน้ใหค้นมาเขา้โรงภาพยนตร์ได ้

 
5. การอภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แทนการชมภาพยนตร์
แบบออนไลน์ ในเขตจงัหวดันนทบุรี มีขอ้คน้พบดงักล่าวสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.1 ผูท่ี้เลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ในเขตจงัหวดันนทบุรี ให้
ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั สะทอ้นให้เห็นวา่ปัจจยัทางการตลาดในดา้นต่าง ๆ ของ
โรงภาพยนตร์ ไม่วา่จะเป็น ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ลว้นมีผลต่อกระบวนการ
ในการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ซ่ึงตรงกบัแนวความคิด 4P’s 
ท่ีการพฒันาปัจจยัทางการตลาดให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นส่วนประกอบ
ส าคญัของการตลาด ท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือ และชกัจูงใจผูบ้ริโภคใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ 
ในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (พรชยั อ้ึงธนไพศาล, 2552) 

5.2 ผูท่ี้เลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ในเขตจงัหวดันนทบุรี มี
ทศันคติเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผูท่ี้เลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ยอ่มมี
ทศันคติท่ีดีต่อการรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดความสมัพนัธ์ของทศันคติและพฤติกรรม 
ท่ีวา่พฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะสอดคลอ้งกบัทศันคติของบุคคลคนนั้น (อดุลย ์จาตุรงคกลุ, 2526) 

5.3 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นสถานภาพ ดา้นระดับการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นอ าเภอท่ีอยู่อาศยั ท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัทางการตลาดในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (พรชยั อ้ึงธนไพศาล, 2552) และ
ตรงกบัแนวคิดดา้นลกัษณะของผูบ้ริโภค การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย ย่อมจะช่วยให้นักการตลาด
พฒันาปัจจยัทางการตลาดใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพนั้นเอง (เสรี วงษม์ณฑา, 2547) 

 
6. บทสรุป 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 
แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์  ในเขตจงัหวดันนทบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ในเขตจงัหวดันนทบุรี 
2) เพ่ือศึกษาหาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการการตดัสินใจเลือกชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์  ในเขตจงัหวดันนทบุรี 3) เพื่อศึกษาถึงทศันคติของ
ผูช้มภาพยนตร์ต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากผูเ้ลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชม
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ภาพยนตร์แบบออนไลน์ ท่ีอยู่ในเขตจังหวดันนทบุรี จ านวน 100 ตวัอย่าง ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  

ผูว้ิจัยตั้ งข้อสังเกตว่าในหลาย ๆ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการชมภาพยนตร์ รวมทั้ งงานวิจัยช้ินน้ี ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเพศหญิงนิยมชมภาพยนตร์มากกว่าเพศอ่ืน ๆ และผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 29 ปี ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้น่าจะเป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอายุ 15-24 ปี ซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกัของการชมภาพยนตร์ อาจเป็นเพราะในปัจจุบนัการชมภาพยนตร์มีช่องทางท่ีหลากหลาย กลุ่มวยัรุ่น
อาจเปล่ียนพฤติกรรมไปชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ หรือแบบอ่ืน ๆ ท่ีเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่การรับชมภาพยนตร์ใน
โรงภาพยนตร์ ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัอาชีพ และรายไดต้่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัพบวา่ทั้ง
การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ หรือการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ผูบ้ริโภคก็ย่อมให้ความส าคญักับปัจจัย
ทางการตลาดวา่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากนอ้ยเพียงไร อยา่งปัจจยัการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ก็ยอ่มคาดหวงัส่ิงท่ีโรงภาพยนตร์มี  แต่ภาพยนตร์แบบออนไลน์ไม่มี 
เช่น อรรถรสในการรับชม ความสมจริงของภาพ-เสียง เป็นต้น นอกจากน้ีในด้านทัศนคติยงัพบว่า ผูท่ี้เลือกชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มีทศัคติโดยภาพรวมท่ีดีต่อโรงภาพยนตร์ แต่ผูท่ี้ใหค้วามเห็นวา่รู้สึกอยากจะเป็นลูกคา้โรง
ภาพยนตร์ต่อไปท่ีระดบัความเห็น 5 (เห็นดว้ยมากท่ีสุด) กลบัมีไม่มากซ่ึงไม่สอดคลอ้งกนั เม่ือพิจารณาแนวคิดเร่ือง
พฤติกรรมของมนุษยท่ี์เกิดจากทศันคติ พบวา่ในสถานการณ์เฉพาะอยา่งอาจเป็นสาเหตุให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีไม่
สอดคลอ้งกับทัศนคติก็ได ้และแต่ละบุคคลจะมีทศันคติต่อพฤติกรรมเฉพาะอย่างท่ีแตกต่างกนัข้ึนกบัสถานการณ์
เฉพาะอย่างด้วย (อดุลย ์จาตุรงคกุล , 2526) ซ่ึงผูว้ิจัยคิดว่าอาจจะเป็นเร่ืองของราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ท่ีมีราคาสูง ท าใหพ้ฤติกรรมของผูช้มไม่สอดคลอ้งกบัทศันคติ 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะวา่ในการท าวจิยัต่อไปควรศึกษาให้ลึกต่อไปวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นสถานภาพ 
ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นอ าเภอท่ีอยูอ่าศยั ท่ีมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดในดา้นต่าง ๆ มีผลอยา่งไร เช่น 
เพศหญิง เพศชาย หรือเพศทางเลือก เพศไหนมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดมาก เพศไหนมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดนอ้ย 
เพ่ือท่ีนกัการตลาดจะสามารถน าขอ้มูลน้ีไปใชใ้ห้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รวมไปถึงการศึกษากลุ่มเป้าหมายตรงขา้ม 
ซ่ึงก็ คือ ผูท่ี้เลือกชมภาพยนตร์ออนไลน์ แทนการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ในเขตจงัหวดันนทบุรี อาจจะท าให้
เห็นมุมมองอีกมุมมองหน่ึง ซ่ึงนักการตลาดสามารถน ามาใช้พฒันาปัจจยัทางการตลาดของธุรกิจโรงภาพยนตร์ก็
เป็นได ้
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจยัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบ
ออนไลน์  ในเขตจงัหวดันนทบุรี ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารยพิ์มพณ์ัฐชยา สัจจา
ศิลป์ ผูเ้ป็นท่ีปรึกษา พร้อมดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อมรรัฏค ์เจริญโชติธรรม และอาจารยช์วพร ธรรมนิตยกลุ ท่ีได้
กรุณาสละเวลาใหค้  าแนะน า ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และการปรับปรุงแกไ้ขข้อ้บกพร่องเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด ผูว้จิยั
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลในการท าการศึกษางานวจิยัคร้ังน้ี  จึงท า
ใหง้านวจิยัน้ีออกมาเป็นรูปเล่มสมบูรณ์  

สุดท้ายน้ี ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกท่านท่ีได้
ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้อนัมีคุณค่าอยา่งยิง่ใหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดระยะเวลาการศึกษาท่ีผา่นมา ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่
ผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัในคร้ังน้ีจะท าให้ผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
สามารถน าเอาผลงานวิจัยในคร้ังน้ีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู ้บริโภคเป้าหมายของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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