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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์

จทีเีอช ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี  คอื ผู้บรโิภคที่ชมหรอืเคยชม

ภาพยนตร์ของ จทีีเอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ไดแ้ก่  ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  สถติทิีใ่ชใ้นการ

ทดสอบสมมตฐิาน  คอื  การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ี การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว  และ

การวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 

1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ  อายุ  อาชพีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระดบัการศกึษา  และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั  

มพีฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จทีีเอช ด้านค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร์ จีทีเอช (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนั   

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.01 และ0.05 

2. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการชม

ภาพยนตร์ จทีเีอช ดา้นจํานวนภาพยนตร์ จทีเีอช ทีเ่คยชม (จาก 40 เรื่อง)  แตกต่างกนั  อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 

3. คุณค่าตราสนิคา้ จทีเีอช มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช ดา้นค่าใชจ้่ายในการ

ชมภาพยนตร ์จทีเีอช (บาทต่อครัง้)ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ดา้นความผูกพนักบัตราสนิคา้  และดา้นความภกัดี

ต่อตราสนิคา้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัตํ่ามาก 

4. คุณค่าตราสินค้า จีทีเอช  มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จีทีเอช ด้านจํานวน

ภาพยนตร ์จทีเีอช ทีเ่คยชม (จาก 40 เรื่อง) ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้ดา้นความผกูพนักบัตรา

สนิคา้ และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก

ระดบัปานกลางระดบัค่อนขา้งสงู และระดบัค่อนขา้งสงูตามลาํดบั 

 

คาํสาํคญั : การรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ความผกูพนักบัตราสนิคา้ ตราสนิคา้ จทีเีอช 
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Abstract 

 

This research aims to study the Brand Equity Relating to audiences’ behavior on viewing GTH 

movies in Bangkok Metropolis. The sample in this research is 400 customers who have used/view GTH 

movie. It is conducted by questionnaires as the tool to collect the statistic data using in the data analysis 

including percentage, mean, standard deviation, and the analysis of variance by using one-way analysis 

of variance, least significant difference, Pearson product moment correlation coefficient. 

 The results of hypotheses testing are as follows: 

1. The customers of different gender, age, education level, marital status, career and monthly 

income have different in audiences’ behavior in terms of the expense of watching movie (baht per time) 

at statistical significance the level 0.01 and 0.05. 

2. The customers of different gender, education level, career and monthly income have 

different  in audiences’ behavior in terms of the amount of watching movies (overall 40 movies) at 

statistical significance the level 0.01. 

3. Brand equity in the aspect of brand awareness, brand association and brand loyalty were 

very low positively related to purchasing behavior of GTH movie in terms of the expense of watching 

movie (baht per time)at statistical significance the level 0.01 and 0.05. 

4. Brand equity were related to purchasing behavior of GTH movie in terms of the amount of 

watching movies (overall 40 movies) in the aspect of the brand awareness at the very low level and in 

the same direction, in the aspect of perceived quality at the moderate level and in the same direction 

and in the aspect of brand association and brand loyalty at the high level and in the same direction with 

thestatistical significance the level 0.01. 

 

Keyword : Brand Awareness, Brand Association, Brand GTH 

 

บทนํา 

อุตสาหกรรมสื่อบนัเทิงนับเป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ โดย

ขอ้มูลจากรายงานความกา้วหน้าฉบบัที ่2 โครงการศกึษาความเหมาะสมการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมสื่อบนัเทงิ  

โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมกบับรษิัทปญัญา คอนซลัแตนท์ จํากดั  พบว่า มมีูลค่าตลาด

มากกว่า 151,558 ล้านบาท  ในปี 2555 หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.24 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP)  ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมอีตัราการเติบโตเฉลีย่ในปี  2556-2560  รอ้ยละ 8.7 และจะมี

มลูค่าตลาดมากกว่า 229,445 ลา้นบาท  ซึง่เมื่อพจิารณาแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม  พบว่า  กลุ่มอุตสาหกรรมสื่อ

บนัเทงิทีม่ศีกัยภาพสงูสดุ  ไดแ้ก่  กลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร ์ โดยหลกัแลว้เป็นการผลติเพื่อฉายโรงภาพยนตร ์ 

นอกจากน้ีเป็นการจาํหน่ายผ่านสือ่ในรูปแบบแผ่นบนัทกึขอ้มูล (CD/DVD)  โหลดทางอนิเตอรเ์น็ต  และแพร่ภาพ

ทางโทรทศัน์ 

ในช่วงเวลา 10 ปีทีผ่่านมา  มบีรษิทัผลติภาพยนตรเ์พยีงไม่กีบ่รษิทั  ทีน่ับไดว้่ามผีลงานออกฉายอย่าง

ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ  ซึง่ในจาํนวนนัน้มบีรษิทั จเีอม็เอม็ ไท หบั จาํกดั  รวมอยู่ดว้ย  โดยไดว้างเป้าผลติหนังไทยใน 

“กระแสหลกั” และเป็นหนงัทีส่รา้งความพงึพอใจใหก้บัมวลชน มกัจะเป็นภาพยนตรท์ีมุ่่งเน้นนําพาอารมณ์ผูช้มไป
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ในทางบวกหรอืทีเ่รยีกกนัจนติดปากว่า  ภาพยนตร์ Feel Good  จะเหน็ไดจ้ากการสรุปรายไดห้นังไทย จาก

เวบ็ไซต ์Box Office Mojoหนงัทาํเงนิสงูสดุประจาํปี 2557 ซึง่กค็อืหนังอารมณ์ดปีระจําปี ไอฟาย..แต๊งกิว้..เลฟิยูจ้ ี

ทเีอชรายไดร้วม 326.1 ลา้นบาทสว่นอนัดบั 2 เป็นของ ตํานานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหตัถ ีสหมงคล

ฟิลม์ ปิดการฉายดว้ยรายไดท้ี ่201.9 ลา้นบาท อนัดบั 3 เป็นของ คดิถงึวทิยา หนงัฟีลกูด้ประจาํปี ผลงานของค่าย

หนงัอารมณ์ด ีจทีเีอชทีท่าํรายไดไ้ปทัง้หมด 100.7 ลา้นบาท ตามมาดว้ยอนัดบัที ่4 ฝากไวใ้นกายเธอ หนงัของ จทีี

เอชเช่นเดมิ ทีค่ราวน้ีเปลีย่นแนวมาเป็นหนงัสยองขวญักนับา้ง โดยทาํเงนิไปทัง้สิน้ 68.4 ลา้นบาทจะเหน็ไดว้่า จทีี

เอชปี 2557 ทาํภาพยนตรเ์พยีง 3 เรื่อง  และทาํรายไดอ้นัดบัสงูสดุ 3 ใน 4 

จากทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้  แสดงใหเ้หน็ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย  มคีวามสาํคญักบัระบบเศรษฐกจิของ

ประเทศและภาคสงัคมประชาชน  จึงทําให้บริษัทผลิตภาพยนตร์ต่างๆ  พยายามผลิตหนังที่ดี  มีคุณภาพ  

สามารถชมไดท้ัง้ครอบครวั  และตอบสนองไดทุ้กรปูแบบการดําเนินชวีติของคนในสงัคม  แต่เน่ืองจากภาพยนตร์

ต่างชาตเิขา้มาแย่งส่วนแบ่งรายได้ของตลาดไป  จงึทําใหเ้กดิผลกระทบกบับรษิัทผลติภาพยนตรท์ี่ต้องพยายาม

สรา้งตราสนิค้าให้แขง็แรง  และเป็นที่รูจ้กั  ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเลอืกที่จะศกึษาบรษิทัผลติภาพยนตร์ จทีเีอช  เพราะ

ผูช้มมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกชมมากกว่าภาพยนตรท์ีผ่ลติโดยบรษิทัอื่นๆ  นอกจากน้ี จทีเีอชยงัเป็นตราสนิคา้ทีม่คีวาม

แขง็แกร่งมากในธุรกจิภาพยนตรไ์ทย  ประกอบกบักลุ่มเป้าหมายหลกัอยู่ในพืน้ทีเ่ขตกรุงเทพมหานครดว้ยเหตุน้ี

ผู้วิจยัจงึมีความสนใจที่จะศึกษาคุณค่าตราสนิค้าที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการชมภาพยนตร์จีทีเอชของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อนัจะเป็นประโยชน์แก่บรษิทัผลติภาพยนตร ์ เพื่อใหส้ามารถพฒันาตราสนิคา้

ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัอย่างแพร่หลายต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษา (Independent Variables)  ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ  ระดบั

การศกึษา  สถานภาพสมรส  อาชพี  และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  และคุณค่าตราสนิคา้  ไดแ้ก่  ดา้นการรูจ้กัชื่อตรา

สนิคา้  ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้ ดา้นความผกูพนักบัตราสนิคา้  และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้   

2. ตวัแปรตามท่ีใช้ในการศึกษา (Dependent Variables) ไดแ้ก่  พฤตกิรรมการชมภาพยนตรข์อง

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคลประกอบดว้ย  เพศ  อายุ  ระดบัการศกึษา  สถานภาพสมรส  อาชพี  

และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  แตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอชของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

2. คุณค่าตราสนิคา้ประกอบดว้ยการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้คุณภาพทีถู่กรบัรูค้วามผกูพนักบัตราสนิคา้และ

ความภกัดต่ีอตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอชของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริิวรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550:57-59) 

กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถาบนัครอบครวั รายได้ อาชพี 

การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์นิยมที่ใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นสิง่สําคญัและสถิต ิ       
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ที่วดัได้ของประชากรช่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรทางด้าน

ประชากรศาสตรท์ีส่าํคญั  มดีงัน้ี 

 1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั 

นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างของส่วนตลาด ได้ค้นคว้าความ

ตอ้งการของตลาดสว่นเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความสาํคญัทีต่ลาดสว่นอายุนัน้  

 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดเช่นกนั นักการตลาดต้องศกึษาตวัแปรน้ีอย่างรอบคอบ 

เพราะในปจัจุบนัตวัแปรดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภค การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมสีาเหตุ

จากการทีส่ตรทีาํงานมากขึน้ 

 3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ในอดตีถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่าํคญัของ

การใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามสาํคญัอย่างยิง่ขึน้ในส่วนที่เกีย่วกบัหน่วยผู้บรโิภค 

นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครวัเรือนที่ใช้สินค้าใดสินค้าหน่ึง และยงัสนใจในการ

พจิารณาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสื่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการ

พฒันากลยุทธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม 

 4. รายได ้การศกึษา อาชพี และสถานภาพ (Income, Education, Occupation and Status)เป็นตวัแปร

สําคญัในการกําหนดส่วนการตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มคีวามรํ่ารวย แต่อย่างไรกต็าม

ครอบครวัที่มรีายไดต้ํ่าจะเป็นตลาดขนาดใหญ่ ปญัหาสําคญัในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่าง

เดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี้ความสามารถในการจ่ายสินค้าหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า ใน

ขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเป็นเกณฑร์ูปแบบการดํารงชวีติ รสนิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ 

แมร้ายไดเ้ป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมากนักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์

หรอือื่นๆ เพื่อใหก้าํหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า Schiffman; &Kanuk (2007: 224)  ไดใ้หค้วามหมายไว้

ว่า  คุณค่าทีม่อียู่ในชื่อตราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง  เป็นลกัษณะทีแ่สดงถงึการยอมรบัผลติภณัฑใ์หม่  การจดัสรรพืน้ทีใ่น

ชัน้วางทีด่กีว่าคุณค่าทีร่บัรู ้ คุณภาพทีร่บัรู ้ ทางเลอืกในการตัง้ราคาทีส่งู  และแมแ้ต่การกําหนดคุณค่าทรพัยส์นิ

ในงบดุลของบรษิัท  จากเหตุผลเหล่าน้ีบรษิทัจงึต้องเริม่ต้นทีก่ารจดัการบํารุงรกัษาชื่อตราสนิค้าของตน  คุณค่า

ตราสนิคา้มอีงคป์ระกอบ 4 ประการ  ดงัน้ี 

1. การรูจ้กัตราสนิคา้ (Brand Awareness)  การที่ลูกคา้รูจ้กัและคุน้เคยต่อตราสนิคา้ถอืว่าเป็นคุณค่า

ตราสนิคา้ 

2. คุณภาพการรบัรู้ (Perceived Quality) ความรู้สกึของผู้บรโิภคที่รบัรู้ถึงคุณภาพผลิตภณัฑ์หรือ

คุณภาพตราสนิคา้ทีเ่หนือกว่าตราสนิคา้อื่น  เช่น  ความเชื่อถอืได ้ ความมัน่ใจ  เป็นตน้ 

3. ความผูกพนักบัตราสนิคา้ (Brand Association)  เป็นความเชื่อมโยงตราสนิคา้เขา้กบัความทรงจํา

ของผูบ้รโิภค   

4. ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) ความพงึพอใจทีส่มํ่าเสมอ และ(หรอื) การซือ้ตราสนิคา้เดมิ

ในผลติภณัฑข์องบรษิทัใดบรษิทัหน่ึง 

แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศุภร เสรรีตัน์ (2544:7) กล่าวว่า  พฤตกิรรมผูบ้รโิภค  หมายถงึ  

พฤตกิรรมของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้  การใชส้นิคา้และบรกิาร  โดยผ่านกระบวนการแลกเปลีย่นทีบุ่คคลต้อง

ตดัสนิใจทัง้ก่อนและหลงัการกระทาํดงักล่าว  โดยใชค้ําถามในการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H  

ไดแ้ก่ ใครคอืผูบ้รโิภค (Who?) ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What?) ทําไมจงึซือ้ (Why?) ใครมสี่วนร่วมในการซือ้ (Who 
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Participates?) ซือ้อย่างไร (How?) ซือ้เมื่อไร (When?) และซือ้ทีไ่หน (Where?)  เพื่อคน้หาคําตอบ 7 ประการ

เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 

วิธีการดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีช่มหรอืเคยชมภาพยนตรข์อง  

จทีเีอชในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ผู้บรโิภคที่ชมหรอืเคยชมภาพยนตร ์         

ของ จทีเีอช ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรคํานวณแบบไม่ทราบจํานวนประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา. 

2546: 74) และได้กําหนดค่าความเชื่อมัน่95% ค่าผิดพลาดที่ยอมรบัได้ไม่เกิน 5% จะได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง    

จํานวน 385 ราย และเผื่อการสญูเสยีแบบสอบถามโดยสํารองไวเ้ท่ากบั 15 ราย ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างสําหรบัการ

วจิยัครัง้น้ีเท่ากบั 400 ราย 

 

n= 𝑍2𝑝𝑞
𝐸2

 

 

แทนค่า n = ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

 E =ระดบัความคลาดเคลื่อน  ซึง่กาํหนดใหม้คีวามเบีย่งเบนได5้% ดงันัน้ E=0.05 

 Z = ค่ามาตรฐานซึง่ขึน้อยู่กบัระดบัความเชื่อมัน่ 

 P = สดัสว่นประชากรทีส่นใจศกึษาเท่ากบั 50% = 0.5 

ในทางปฏบิตัเิรานิยมใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ Z=1.96 ฉะนัน้ไดข้นาดตวัอย่าง 

n= (1.96)2(0.5)(0.5)
(0.05)2

 

n= (3.8416) (0.25)
(0.0025)

 

  n=384.16หรอื 385ตวัอย่าง 

เพื่อใหก้ารเกบ็ขอ้มลูของแบบสอบถามครอบคลุมสมบรูณ์ จงึมกีารเพิม่จาํนวนตวัอย่างเท่ากบั 15 คนเพื่อ

ป้องกนัความผดิพลาดของแบบสอบถาม ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีจงึเท่ากบั 400 คน 

 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

ขัน้ตอนท่ี 1 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  โดยใชว้ธิจีบัฉลากสาขาของโรง

ภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ทีต่ัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจากทัง้หมด 27 สาขามา 4 สาขา ไดแ้ก่  สาขาสยาม

พารากอน สาขารชัโยธนิ สาขารชัดาภิเษก สาขาพระราม 3 และโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซเีนม่า  จากทัง้หมด       

17 สาขา ทีต่ัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครมา4 สาขา  ไดแ้ก่  สาขาเซน็ทรลัเวริล์  สาขาเซน็ทรลั พระราม 9 สาขา

เทอรม์นิอล 21  สาขาเอม็บเีค เซน็เตอร ์

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธกีารสุ่มแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนตวัอย่างในแต่ละ 

สาขาทัง้ 8 สาขาทีสุ่ม่ได ้โดยเกบ็ตวัอย่างสาขาละเท่าๆ กนั คอื 50 ตวัอย่าง รวมเป็น 400 ตวัอย่าง 
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ขัน้ตอนท่ี 3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

ดว้ยแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หค้รบ 400 ตวัอย่าง 

 

สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหล์กัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จํานวน 258 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.50 และ เป็น

เพศชาย จาํนวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.50 ตามลาํดบั 

 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-25 ปีจํานวน 117 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.25 

รองลงมา คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00อายุ 26-30 ปีจํานวน 83 คน            

คิดเป็นร้อยละ 20.75 อายุ 31-35 ปี จํานวน 73 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.25 และอายุ 36-40 ปีจํานวน 43 คน           

คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศึกษาระดบัปริญญาตรี จํานวน 238 คน   

คดิเป็นร้อยละ 59.50 รองลงมา คอื มกีารศกึษาตํ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 102 คน คดิเป็นร้อยละ 25.50 

และมกีารศกึษาสงูกว่าระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00 ตามลาํดบั 

 สถานภาพสมรส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด  จํานวน 302 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

75.50 และสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จาํนวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.50 ตามลาํดบั 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน  จํานวน 137 คน คดิเป็น         

รอ้ยละ 34.25รองลงมา คอื นกัเรยีน/ นกัศกึษาจาํนวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.25ธุรกจิสว่นตวั/ เจา้ของกจิการ 

จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25และข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ          

13.25 ตามลาํดบั 

ชื่อโรงภาพยนตร์ สาขา
จํานวนโรง

ภาพยนตร์

จํานวนกลุ่ม

ตัวอย่าง

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน 16 50

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 14 50

เอสพลานาร์ด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก 12 50

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พระราม 3 9 50

เอส เอฟ ซีเนม่า  

เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิร์ล 15 50

เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล พระราม 9 10 50

เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ เทอร์มินอล 21 8 50

เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ 8 50

รวม 92 400
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รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั

15,000 บาท จํานวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.00รองลงมา คอื รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท

จาํนวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.75 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001– 45,000 บาท จํานวน 72 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 

18.00 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001– 60,000 บาท จาํนวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.25 ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้าของ จีทีเอช     

 ด้านการรู้จกัช่ือตราสินค้า  ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิค้าของ           

จทีเีอช ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จกัชื่อตราสนิค้า จีทีเอชเป็นอย่างดี และสามารถจดจําสญัลกัษณ์ตราสนิค้าของ จีทีเอช          

ได้เสมออยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11  และ 3.93 ตามลําดบัและคุน้เคยกบัตราสนิค้าของ จทีเีอช             

มากกว่าตราสนิคา้อื่นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31 

ด้านคุณภาพท่ีรบัรู้ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิค้าของ จีทีเอช        

ดา้นคุณภาพที่รบัรู้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า จทีเีอช เป็น

บรษิทัผลติภาพยนตร์คุณภาพ ซึง่เป็นทีรู่้จกัและยอมรบัอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 ทุกครัง้ที่ดู

ภาพยนตร์ของ จทีีเอช จะรู้สกึชอบและประทบัใจอยู่ในระดบัดี โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 และภาพยนตร์ของ           

จทีเีอช มคีุณภาพเหนือกว่าภาพยนตรข์องบรษิทัอื่นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 

ด้านความผกูพนักบัตราสินค้า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ของ 

จทีเีอช ดา้นความผูกพนักบัตราสนิค้าโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้

พบว่าอยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ เมือ่นึกถงึบรษิทัผลติภาพยนตรไ์ทยจะนึกถงึ จทีเีอช เป็นอนัดบัแรกมคีวามเชื่อถอื

และทศันคติที่ดีต่อตราสนิค้า จีทเีอช และถ้าต้องเลอืกชมภาพยนตร์ไทยระหว่างจีทเีอชกบับรษิัทอื่น จะเลือก           

จทีเีอช โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 3.88 และ 3.66 ตามลาํดบั 

 ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิคา้ของ          

จทีเีอช ด้านความภกัดต่ีอตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.27 เมื่อพจิารณาเป็น 

รายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจะชมภาพยนตร์ของ จีทีเอช ทุกครัง้ที่มโีอกาสอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.46 จะแนะนําให้ผู้อื่นชมภาพยนตร์ จีทเีอช และมคีวามภักดต่ีอจทีีเอชอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.18 และ 3.16 ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการชมภาพยนตร ์จีทีเอช ของผูต้อบแบบสอบถาม 

บุคคลท่ีไปชมภาพยนตร ์จีทีเอช ด้วยบ่อยท่ีสุด  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปกบัแฟน /            

คู่สมรส จาํนวน 213 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.5 รองลงมา คอืเพื่อน / เพื่อนร่วมงาน  จาํนวน 139 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 

34.8 และเพยีงลาํพงัจาํนวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 ตามลาํดบั 

 แนวภาพยนตร ์จีทีเอช ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ภาพยนตร์ตลก

จํานวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.8 รองลงมา คอืภาพยนตรร์กัโรแมนตกิ จํานวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.0

ภาพยนตรส์ยองขวญั จํานวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.5 และภาพยนตรด์ราม่า จํานวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

18.8 ตามลาํดบั 

เหตผุลอนัดบัแรกท่ีเลือกชมภาพยนตร ์จีทีเอช พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เน้ือเรื่องน่าสนใจ

จาํนวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 รองลงมา คอื ตามกระแสนิยมจาํนวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.3 นักแสดง

นําจาํนวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5 และคุณภาพเป็นทีย่อมรบัจาํนวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 ตามลาํดบั   
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โรงภาพยนตรท่ี์ไปชมภาพยนตร ์จีทีเอช บ่อยท่ีสุด พบว่า ส่วนใหญ่ไปชมภาพยนตร์ จทีเีอช ที่โรง

ภาพยนตร ์SF Cinema จํานวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.00 รองลงมา คอื Paragon Cineplex จํานวน 63 คน  

คดิเป็นร้อยละ 15.75Major Cineplexจํานวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.50 EGV Cineplex จํานวน 57 คน            

คดิเป็นรอ้ยละ 14.25 Paradise Cineplexจํานวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 และEsplanade Cineplex จํานวน 

50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 ตามลาํดบั 

วนัท่ีชมภาพยนตรบ์่อยท่ีสุด พบว่า ส่วนใหญ่วนัพุธ จํานวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.25 รองลงมา  

วนัเสาร-์อาทติย ์/ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ คอืจํานวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.75 วนัศุกร ์จํานวน 85 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 21.25 และวนัจนัทร-์พฤหสั (ยกเวน้วนัพุธ) จาํนวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.75 ตามลาํดบั 

ช่วงเวลาท่ีชมภาพยนตรบ์่อยท่ีสุด พบว่า ส่วนใหญ่ชมภาพยนตรต์ัง้แต่ 18.01-21.00 น. จํานวน             

196 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.00  รองลงมา คอืตัง้แต่ 15.01-18.00 น. จํานวน 92 คน คดิเป็นร้อยละ 23.00          

ก่อน 15.00 น. จํานวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.50 และหลงั 21.01 น. จํานวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 

ตามลาํดบั 

ค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร ์จีทีเอช (บาทต่อครัง้) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มคี่าใชจ้่าย

ในการชมภาพยนตร ์จทีเีอช (บาทต่อครัง้) โดยเฉลีย่เท่ากบั 330.10 บาท สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 138.506   

ค่าใชจ้่ายตํ่าสดุเท่ากบั 100 บาท และค่าใชจ้่ายสงูสดุเท่ากบั 1,400 บาท 

 จาํนวนภาพยนตร ์ จีทีเอช  ท่ีเคยชม (จาก 40 เรื่อง) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยชมภาพยนตร ์

จทีเีอช โดยเฉลีย่เท่ากบั 22 เรื่องส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.988 ตํ่าสุดเท่ากบั 7 เรื่อง และสงูสุดเท่ากบั         

34 เรื่อง 

 

สรปุผลและอภิปรายผลการวิจยั 

ผลการศกึษาวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จทีเีอช ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถอภปิรายผลได ้ดงัน้ี 

สมมติฐานข้อท่ี 1  ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  

สถานภาพสมรส  อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  แตกต่างกนั  มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร ์จีทีเอช 

แตกต่างกนัผลการวิจยัพบว่า 

1. เพศผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จีทีเอชด้านค่าใช้จ่ายในการชม

ภาพยนตร ์จทีเีอช (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคเพศชายมี

พฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช ดา้นค่าใชจ้่ายในการชมภาพยนตร ์จทีเีอช (บาทต่อครัง้) มากกว่าเพศหญงิ

เน่ืองจากผูช้ายสว่นมากตอ้งการสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูห้ญงิ เช่น การออกค่าตัว๋หนงั การอาสาจ่ายค่าอาหาร 

หรอืการพาไปเทีย่ว เพราะสงัคมไทยคาดหวงัใหผู้ช้ายเป็นหวัหน้าครอบครวั สามารถดแูลเลีย้งดผููห้ญงิได ้

 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช ด้านจํานวนภาพยนตร์ จทีเีอช          

ทีเ่คยชม (จาก 40 เรื่อง) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคเพศหญงิมพีฤตกิรรม

การชมภาพยนตร ์จทีเีอช ดา้นจาํนวนภาพยนตร ์จทีเีอช ทีเ่คยชม (จาก 40 เรื่อง) มากกว่าเพศชาย เน่ืองมาจาก

การสํารวจในเวบ็ไซต์ของ จทีีเอช สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งแสดงว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ จทีีเอช   

เป็นผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย 

 ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนวฒัน์  ประสานสุข (2554) ได้ศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลอืก 

ชมภาพยนตรใ์นจงัหวดัเชยีงใหม่ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกนัมอีทิธพิลต่อ

การเลอืกชมภาพยนตรต่์างกนั 
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2. อายุ  ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จทีเีอช ด้านค่าใชจ้่ายในการชม

ภาพยนตร์ จทีีเอช (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า  ผู้บรโิภคที่มอีายุ           

31-35 ปี มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จีทีเอช ด้านค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร์ จีทีเอช (บาทต่อครัง้)             

สูง เน่ืองมาจากอายุ และโครงสร้างของสงัคมมกีารเปลี่ยนแปลงมาตลอดทุกยุคทุกสมยั ขึน้อยู่กบัสถานการณ์

ทางการเมอืง สงัคม เศรษฐกจิในช่วงนัน้เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง  และคนในแต่ละยุคแต่ละสมยั        

กจ็ะมีพฤติกรรม ความคดิ ทศันคติ ไลฟ์สไตล์ ความรู้ความสามารถ ค่านิยม การบรหิารจดัการที่แตกต่างกนั

ออกไป จงึเป็นเหตุผลใหผู้บ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช แตกต่างกนั  ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ ธนวฒัน์ ประสานสุข (2554) ได้ศึกษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในจงัหวดั

เชยีงใหม่ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  พบว่า  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนัมอีทิธพิลต่อการเลอืกชมภาพยนตร์

ต่างกนั 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช ดา้นจํานวนภาพยนตร ์จทีเีอช        

ที่เคยชม (จาก 40 เรื่อง) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน         

ทีต่ัง้ไว ้ เน่ืองจากความชอบการชมภาพยนตรข์องแต่ละบุคคลไม่ไดข้ึน้อยู่กบัอายุ  เป็นเรื่องของความชอบส่วนตวั  

ดงันัน้ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน จึงมีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จีทีเอช ด้านจํานวนภาพยนตร์ จีทีเอช          

ทีเ่คยชม (จาก 40 เรื่อง) ไม่แตกต่างกนั 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระภา วรกิตติโสภณ และสุมนา ธีรกิตติกุล (2554) ได้ศึกษา

พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ไทยที่มีผลต่อปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัจะใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในการเลอืก

ชมภาพยนตรไ์ทยไม่แตกต่างกนั 

3. ระดบัการศึกษาผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จีทีเอช         

ด้านค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร์ จีทีเอช (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  

พบว่า ผู้บริโภคระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จีทีเอช ด้านค่าใช้จ่ายในการชม

ภาพยนตร ์จทีเีอช (บาทต่อครัง้) มากกว่าระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ีเน่ืองจากระดบัปรญิญาตรมีรีายไดห้รอืเงนิเดอืน

ทีไ่ดร้บัจากครอบครวัมากกว่าผูบ้รโิภคระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจงึมโีอกาสในการใชจ้่ายเงนิมากกว่า 

 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จีทีเอช ด้านจํานวน

ภาพยนตร ์จทีเีอช ทีเ่คยชม (จาก 40 เรื่อง) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภค

ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จีทีเอช ด้านค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร์ จีทีเอช             

(บาทต่อครัง้) สงูทีส่ดุ เน่ืองจากกลุ่มลกูคา้ของจทีเีอช  สว่นใหญ่จะเป็นนักเรยีน นักศกึษา และวยัทํางาน จงึทําให้

สดัสว่นผูบ้รโิภคระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตรมีมีากทีส่ดุ 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรยีานุช วรีะรกัษ์เดชา (2557) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ที่

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของ H&M ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศกึษา มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M แตกต่างกนั 

3. สถานภาพสมรส  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช 

ด้านค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร์ จีทีเอช (บาทต่อครัง้)แตกต่างกนั  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

พบว่า  ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส  มพีฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช ด้านค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร ์          

จทีเีอช (บาทต่อครัง้) มากกว่าผู้บรโิภคที่มสีถานภาพโสด เน่ืองจากผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส มกัจะมฐีานะ

การเงนิทีม่ ัน่คงมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด ประกอบกบัคู่สมรสอาจจะพาบุตรไปดว้ย จงึเป็นเหตุผลทีท่าํให้

มคี่าใชจ้่ายในการชมภาพยนตรม์ากกว่าผูท้ีม่สีถานภาพโสด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอทิธพิล วรานุ ศุภากุล 
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(2555) ได้ศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อระดบัความรู้เกี่ยวกับการจดัประเภทภาพยนตร์ของผู้ชมภาพยนตร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสต่างกนั  มผีลต่อความรูเ้กีย่วกบัการจดัประเภทภาพยนตร์

ต่างกนั 

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จีทีเอช ด้านจํานวน

ภาพยนตร์ จีทีเอช ที่เคยชม (จาก 40 เรื่อง) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม่

สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้เน่ืองจากความชอบการชมภาพยนตร์ของแต่ละบุคคลไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานภาพ

สมรส เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัว ดงันัน้ผู้บริโภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั  จงึมพีฤติกรรมการชม

ภาพยนตร ์จทีเีอช ดา้นจาํนวนภาพยนตร ์จทีเีอช ทีเ่คยชม (จาก 40 เรื่อง) ไม่แตกต่างกนั   

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระภา วรกิตติโสภณ และสุมนา ธีรกิตติกุล (2554) ได้ศึกษา

พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ไทยที่มีผลต่อปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนัจะใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร

ในการเลอืกชมภาพยนตรไ์ทยไม่แตกต่างกนั 

4. อาชีพ  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช ดา้นค่าใชจ้่ายในการ

ชมภาพยนตร ์จทีเีอช (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี

ธุรกจิส่วนตวั/ เจา้ของกจิการ  มพีฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช ดา้นค่าใชจ้่ายในการชมภาพยนตร ์จทีเีอช 

(บาทต่อครัง้)มากกว่าผูบ้รโิภคทีเ่ป็นนกัเรยีน / นกัศกึษา  เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวั/ เจา้ของกจิการ  

มฐีานะทางการเงนิมัน่คงมากกว่าผูบ้รโิภคทีเ่ป็นนกัเรยีน / นกัศกึษา  จงึมคีวามสามารถในการใชจ้่ายเงนิมากกว่า 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั  มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จีทีเอช ด้านจํานวนภาพยนตร ์             

จทีเีอช ที่เคยชม (จาก 40 เรื่อง) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีาชพี

ขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช ดา้นจํานวนภาพยนตร ์จทีเีอช ทีเ่คยชม 

(จาก 40 เรื่อง) สูงที่สุด เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความชอบที่แตกต่างกนั ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัอาชีพ เป็นเรื่องของ

ความชอบสว่นตวั 

ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ เน่ืองจากปจัจุบนัเรามกัจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ทํางาน บุคคล

รอบขา้งจะหล่อหลอมใหเ้รามคีวามคดิและทศันคตทิีเ่ป็นทีย่อมรบัในสงัคมนัน้ๆ  ซึง่แต่ละสายอาชพีย่อมมคีวามคดิ  

และความเชื่อที่ต่างกนั ดงันัน้ผู้บรโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช แตกต่างกนั  

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อทิธพิล วรานุศุภากุล (2555) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อระดบัความรูเ้กีย่วกบัการจดั

ประเภทภาพยนตรข์องผูช้มภาพยนตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคทีม่อีาชพีต่างกนั มผีลต่อความรู้

เกีย่วกบัการจดัประเภทภาพยนตรต่์างกนั 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือนผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์

จทีเีอช ด้านค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร์ จทีเีอช (บาทต่อครัง้) และด้านจํานวนภาพยนตร์ จทีเีอช ที่เคยชม  

(จาก 40 เรื่อง) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ย 30,001-

45,000 บาท มพีฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จทีีเอช ด้านค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร์ จทีีเอช (บาทต่อครัง้)            

มากทีส่ดุ เน่ืองจากรายไดเ้ป็นสิง่สาํคญัในการแบ่งแยกสถานะทางสงัคม  ผูท้ีม่รีายไดส้งู  จงึมกัมพีฤตกิรรมในการ

ชมภาพยนตรม์ากกว่าผูท้ีม่รีายไดต้ํ่า 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จีทีเอชด้านจํานวน

ภาพยนตร ์จทีเีอช ทีเ่คยชม (จาก 40 เรื่อง) แตกต่างกนั  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  พบว่า  ผูบ้รโิภค

ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ 30,001-45,000 บาท มพีฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช เอชด้านจํานวนภาพยนตร์ จทีเีอช            
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ที่เคยชม (จาก 40 เรื่อง) มากที่สุด เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของจีทีเอช  จะเน้นไปที่กลุ่มวยัรุ่นและวยัทํางาน            

ซึง่แต่ละกลุ่มกจ็ะมรีายไดเ้ฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนัไป แลว้แต่ความสามารถในการทาํงานของแต่ละบุคคล 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อทิธพิล วรานุศุภากุล (2555) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อระดบัความรูเ้กีย่วกบั

การจดัประเภทภาพยนตร์ของผู้ชมภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน

ต่างกนั มผีลต่อความรูเ้กีย่วกบัการจดัประเภทภาพยนตรต่์างกนั 

สมมติฐานข้อท่ี  2  คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย การรู้จกัช่ือตราสินค้า  คุณภาพท่ีถกูรบัรู ้ 

ความผกูพนักบัตราสินค้า  และความภกัดีต่อตราสินค้ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการชมภาพยนตร ์จี

ทีเอช ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

1. คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย การรู้จกัช่ือตราสินค้า  คุณภาพท่ีถกูรบัรู้ความผูกพนักับ            

ตราสินค้า  และความภกัดีต่อตราสินค้ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการชมภาพยนตร ์จีทีเอช ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร ์จีทีเอช (บาทต่อครัง้)  เมื่อพจิารณา 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแลว้ พบว่า คุณค่าตราสนิคา้โดยรวม  ซึง่ประกอบไปดว้ยการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้  ความผกูพนั

กบัตราสนิคา้  และความภกัดต่ีอตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากบรษิทั

ผลติภาพยนตร์ได้มีการสร้างภาพยนตร์หลากหลายแนวมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มี

ทศันคตแิละค่านิยมทีแ่ตกต่างกนั โดยจะตอ้งสรา้งภาพยนตรท์ีม่คีวามน่าสนใจ  ใชด้ารานกัแสดงทีม่ฝีีมอืและกําลงั

เป็นทีนิ่ยมในปจัจุบนั  นอกจากน้ียงัมกีารทุ่มทุนการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และมกีารส่งเสรมิการตลาดทีน่่าสนใจ  

ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นตวักระตุ้นทีส่าํคญัทีท่ําใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจในภาพยนตร ์ และรูส้กึว่าภาพยนตรเ์รื่องนัน้มี

ความพเิศษหรอืโดดเด่นมากกว่าภาพยนตรเ์รื่องอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรยีานุช วรีะรกัษ์เดชา (2557) 

ได้ศึกษาวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อและความพงึพอใจในผลติภณัฑ์ของ 

H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และสถานภาพ         

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M แตกต่างกนั 

คุณค่าตราสนิค้าด้านคุณภาพที่ถูกรบัรู้ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จทีเีอช ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการชมภาพยนตร์ จทีเีอช (บาทต่อครัง้) อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เน่ืองจากการชมภาพยนตร์ของแต่ละบุคคล มกัจะมี

ค่าใชจ้่ายในการใชแ้ต่ละครัง้เท่าๆ กนั  อาจจะเน่ืองจากสถานทีท่ีไ่ปชมภาพยนตร ์ ความคุน้เคย  และความเคยชนิ  

จงึทําใหคุ้ณค่าตราสนิคา้ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู้  ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ มีนา อ่องบางน้อย (2553) ได้ศกึษาวิจยัเรื่อง  

คุณค่าตราสนิค้า  ความไว้วางใจ  และความพงึพอใจที่มผีลต่อความภกัดต่ีอตราสนิค้า CAT CDMA (แคท           

ซดีเีอม็เอ) พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ไม่มผีลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ CAT CDMA (แคท 

ซดีเีอม็เอ) 

2. คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย การรู้จกัช่ือตราสินค้า  คุณภาพท่ีถกูรบัรู้ความผกูพนักบัตรา

สินค้า  และความภกัดีต่อตราสินค้ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการชมภาพยนตร ์จีทีเอช ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครด้านจํานวนภาพยนตร ์จีทีเอช ท่ีเคยชม (จาก 40 เรื่อง) เมื่อพิจารณาผลการ

วเิคราะหข์อ้มูลแล้ว พบว่า คุณค่าตราสนิคา้โดยรวม ซึ่งประกอบไปด้วยการรูจ้กัชื่อตราสนิค้า คุณภาพที่ถูกรบัรู้

ความผูกพนักบัตราสนิค้า  และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช 

ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ 

เน่ืองจากภาพยนตรจ์ทีเีอชผลติหนังไทยทีด่มีคีุณภาพใน “กระแสหลกั” และเป็นหนังทีส่รา้งความพงึพอใจใหก้บั
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ผูช้มโดยมุ่งเน้นนําพาอารมณ์ผูช้มไปในทางบวกหรอืที่เรยีกกนัจนตดิปากว่า  ภาพยนตร ์Feel Good จงึทําให ้ 

ตราสนิคา้จทีเีอชเป็นตราสนิคา้ทีแ่ขง็แกร่งและเป็นทีรู่จ้กั ผูช้มภาพยนตรส์่วนใหญ่จงึมกัจะเลอืกภาพยนตรจ์ทีเีอช

เสมอ จงึทําให้คุณค่าตราสนิคา้ประกอบด้วย การรู้จกัชื่อตราสนิค้า คุณภาพที่ถูกรบัรู้ ความผูกพนักบัตราสนิค้า  

และความภักดีต่อตราสินค้า มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จีทีเอช ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านจํานวนภาพยนตร ์จทีเีอช ที่เคยชม (จาก 40 เรื่อง) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไกรศร ี 

อุปถัมชาติ (2557) ได้ศกึษาคุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผู้บรโิภคต่อการใช้บริการ

เครอืข่าย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกัชื่อตราสนิค้า  

ดา้นคุณภาพการรบัรูต้ราสนิคา้ ดา้นความผกูพนักบัตราสนิคา้ และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บั

ความพงึพอใจในการใช้บรกิารเครอืข่ายเอไอเอส  มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ         

ทีร่ะดบั 0.01 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ จทีเีอช  

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 

1. บริษัทผู้ผลติภาพยนตร์ควรกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อต่างๆ       

ไปยงักลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าเพิม่ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรมในดา้น

ค่าใชจ้่ายในการชมภาพยนตรจ์ทีเีอช มากทีสุ่ด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-35 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 

สถานภาพสมรส อาชพีธุรกจิสว่นตวั/ เจา้ของกจิการ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001-45,000 บาท   

2. บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ควรวางแผนการฉายภาพยนตร์ตลอดทัง้ปีให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย เพื่อรกัษากลุ่มลูกค้าเดมิและเพิม่ฐานลูกค้าใหม่จากการบอกต่อของลูกคา้เดมิไปยงัเพื่อนหรอืคนรู้จกั  

เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่คีวามชอบในดา้นจาํนวนภาพยนตร ์(จาก 40 เรื่อง) สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  

การศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวิสาหกจิ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-

45,000 บาท   

3. ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ บรษิทัผูผ้ลติภาพยนตรค์วรพฒันาตราสนิคา้ใหด้มูคีุณค่าในสายตาผูบ้รโิภค  

เพื่อสรา้งความแตกต่าง ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั และใชก้ารโฆษณาประชาสมัพนัธใ์นการสื่อสาร เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย  

จนเกดิเป็นการบอกต่อกนัไป จนทาํใหต้ราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัตลอดจนการจดักจิกรรมต่างๆ ซึง่จะทาํใหผู้บ้รโิภค รูจ้กั

ตราสนิคา้ จทีเีอช มากยิง่ขึน้ 

4. ด้านคุณภาพที่ร ับรู้บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ควรผลิตภาพยนตร์ที่ดีมีคุณภาพ และได้รับรางวัล

ภาพยนตรด์เีด่นในสาขาต่างๆ เพื่อใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึคุณภาพทีม่มีากกว่าภาพยนตรบ์รษิทัอื่นๆ และตระหนักถงึ

ความคุม้ค่าเหมาะสมกบัราคาทีจ่่าย เช่น ภาพยนตรข์องจทีเีอช มกัจะตดิอนัดบัหนงัทาํเงนิเสมอ   

5. ดา้นความผกูพนักบัตราสนิคา้ บรษิทัผูผ้ลติภาพยนตรจ์งึควรมปีฏสิมัพนัธก์บัผูบ้รโิภค เช่น มเีวบ็ไซต์

ในการโต้ตอบกบัผูบ้รโิภค มกีารสื่อสารกบัผูบ้รโิภคผ่านช่องทางต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Website ฯลฯ           

กจ็ะทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความผกูพนักบัตราสนิคา้   

6. ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ บรษิทัผูผ้ลติภาพยนตรค์วรวางกลยุทธใ์นการสื่อสารทางการตลาดแบบ

บรูณาการ  ในดา้นการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ การจดักจิกรรมทางการตลาดอยู่เสมอรวมไปถงึผลติภาพยนตรท์ีม่ ี

คุณภาพออกมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหผู้บ้รโิภคผกูพนัและเกดิความภกัดกีบัตราสนิคา้ในทีส่ดุ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาวจิยัเปรียบเทียบคุณค่าตราสนิค้าอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งขนัในตลาด เพื่อให้ทราบถึง

ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้อื่นๆ รวมถงึใชเ้ป็นแนวทางสรา้งความแตกต่างใหเ้หนือกว่าคู่แข่ง  ทําให้

เกดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

2. ควรมกีารศกึษาภาพลกัษณ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์จทีเีอช ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์มาประยุกตใ์นเรื่องคุณค่าตราสนิคา้ต่อได ้

3. ควรมีการศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร ์          

จทีเีอช ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้ทราบปจัจยัที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจในการเลอืกชม

ภาพยนตร ์จทีเีอช ของผูบ้รโิภค 

4. ควรมีการศึกษา เกี่ ย วกับทัศนคติ  และความพึงพอใจของผู้บ ริ โภคที่ชมภาพยนตร ์ 

จทีเีอช เพื่อไปพฒันาปรบัปรุงใหด้ ีตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา  ศกัดิน์รงค ์ อาจารย ์

ทีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านบัตัง้แต่เริม่ตน้จนเสรจ็สมบรูณ์ ในการใหค้ําปรกึษา คําแนะนํา

ที่มีคุณค่า ช่วยเหลอื ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทําสารนิพนธ์ฉบบัน้ีเป็น       

อย่างยิง่ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบของพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

ผูว้จิยักราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา และรองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์ทีใ่ห้

ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม  และเป็นคณะกรรมการในการสอบ

สารนิพนธ์ ซึ่งไดส้ละเวลาอนัมค่ีาในการให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์

อย่างยิง่ในการทาํวจิยัชิน้น้ี 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความเมตตา ให้ความรู ้          

ทัง้ในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏบิตัิ และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยประสานงาน  

และอาํนวยความสะดวกต่างๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 

สุดท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ของผู้วิจ ัยที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม          

พร้อมทัง้เป็นกําลงัใจให้ตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ให้กําลงัใจและคอยช่วยเหลือกนัเสมอมา  

รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลา ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้ม ี          

สว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน้ี่ดว้ย 
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