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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจกบัคุณค่าตราสนิค้าของผู้ชม

ภาพยนตรจ์ทีเีอช ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูช้มภาพยนตรจ์ทีเีอชในกรุงเทพมหานคร 

รวมทัง้สิน้จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ค่าสถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชส้ถติทิดสอบค่าท ี

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช้สถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั 

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงาน

บรษิทัเอกชน สถานภาพโสด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท ภาพยนตรจ์ทีเีอชทีม่จีํานวนผูช้มมากทีสุ่ด

คอืเรื่องแฟนฉนั  

 ความไวว้างใจต่อจทีเีอชของผู้ชมภาพยนตรโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมากคุณค่าตราสนิค้าจทีเีอช โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก  

 ผู้ชมภาพยนตร์ที่มีเพศแตกต่างกัน มีคุณค่าตราสินค้าจีทีเอชแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ            

ทีร่ะดบั 0.05  

 ความไวว้างใจต่อตราสนิคา้จทีเีอชโดยรวมและดา้นความน่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธก์บัคุณค่าตราสนิคา้จทีเีอช 

โดยมีความสมัพันธ์กันในระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน ในส่วนด้านความเมตตากรุณาและด้านความซื่อสัตย ์               

มีความสมัพันธ์กับคุณค่าตราสินค้าจีทีเอช ในระดับปานกลางและมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ              

ทีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: ความไวว้างใจ คุณค่าตราสนิคา้ ผูช้มภาพยนตรจ์ทีเีอช 
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Abstract 

 

 The purpose of this research was to study the relationship between the trust of audience and the 

brand equity of GTH in Bangkok metropolitan area. This study used a questionnaire as a tool to collect the 

data from four hundred consumers who watch GTH movies and are based in Bangkok metropolitan area. 

The statistical analysis in this study described the percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 

analysis of variance and a Pearson product moment correlation coefficient was used for data analysis by a 

computer program. 

 The findings of this research showed that the majority of the respondents were female, aged 

between 31-40 years old and held a Bachelor’s degree. They were also single and worked as employees in 

private companies. Their average monthly income was between Baht15,001–30,000. The most of 

respondents havewatched “Fan Chan”. 

 The overall trust of the audience and brand equity of GTH was found to be at a high level. 

 Audiences of different genders had different perceptions of the brand equity of GTH at a statistically 

significant level of 0.05.  

The overall level of trust and credibility aspects among the audience were highly positive in relation 

to the brand equity of GTH. In additional, benevolence and Integrity aspects among the audience were 

moderately positive in relation to brand equity of GTH at a statistically significant level of 0.01. 

 

Keyword: Trust, Brand Equity, Audience 

 

บทนํา 

ภาพยนตร์ไทยในช่วงน้ี ถือเป็นช่วงที่ซบเซาจากปญัหาหลายๆ อย่าง ทัง้ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ราคาตัว๋

ภาพยนตรท์ีแ่พงสงูขึน้ บวกกบัค่าใชจ้่ายกบัการไปดภูาพยนตรท์ีร่วมๆ แลว้ทาํใหห้ลายคนเลอืกประหยดัค่าใชจ้่ายโดย

การรอดูจากแผ่นภาพยนตรห์รอืดูจากอนิเทอรเ์น็ตมากกว่า (ไทยรฐัออนไลน์. 2557: สบืคน้ออนไลน์เมื่อ 25 เมษายน 

2558) ดงันัน้ในแต่ละครัง้ของการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตรไ์ทยสกัเรื่อง หากเรื่องนัน้ไม่ดจีรงิ ไม่น่าสนใจจรงิ กเ็ป็น

การยากทีจ่ะทาํใหค้นยอมจ่ายเงนิเพื่อชมภาพยนตรใ์นราคาปจัจุบนั 

จทีเีอช นับเป็นหน่ึงค่ายภาพยนตร์ไทยที่เรยีกได้ว่าประสบความสําเรจ็สวนกระแสความซบเซาของตลาด

ภาพยนตรไ์ทยมาอย่างต่อเน่ือง กบัการสรา้งประวตัศิาสตรห์น้าใหม่ใหว้งการภาพยนตรไ์ทย กบัการทําให ้“พีม่ากพระ

โขนง” เป็นภาพยนตรไ์ทยทีท่าํรายไดส้งูสุดเกนิ 1,000 ลา้นบาทจากการเขา้ฉายในโรงภาพยนตรไ์ทยในปี พ.ศ. 2556 

(ฟอรเ์บสทไ์ทยแลนด.์ 2557: สบืคน้ออนไลน์เมื่อ 25 เมษายน 2558) ทัง้ยงัมอีกีหลายๆ เรื่องทีท่าํรายไดแ้ละเป็นทีนิ่ยม

ชมชอบ 

ซึ่งผู้วิจ ัยเห็นว่าสิ่งที่ทําให้จีทีเอช (GTH) ประสบความสําเร็จได้ในทุกวันน้ีเกิดจากความสมัพันธ์ดีๆ               

อนัยาวนานระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย จนทาํใหเ้กดิความไวว้างใจในตราสนิคา้ (Brand Trust) ซึง่เป็นส่วนสาํคญัทีจ่ะส่งผล

ถงึคุณค่าตราสนิคา้ (Brand Equity) ทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจในการบรโิภค สามารถดงึดูดผูบ้รโิภครายใหม่ๆ ทํา

ใหธุ้รกจิสรา้งผลกาํไรในระยะยาว และมกีารเจรญิเตบิโตอย่างต่อเน่ืองได ้(Keller. 1998) จงึเป็นทีม่าทีท่ําใหผู้ว้จิยัสนใจ 

ที่จะศึกษาเรื่อง “ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจกบัคุณค่าตราสนิค้าของผู้ชมภาพยนตร์จีทเีอช (GTH) ใน

กรุงเทพมหานคร” 
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ความมุ่งหมายงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ของผูช้มภาพยนตรจ์ทีเีอช(GTH) ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามขอ้มูลส่วน

บุคคล 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความไวว้างใจต่อตราสนิคา้กบัคุณค่าตราสนิคา้ของผูช้มภาพยนตรจ์ทีเีอช

(GTH) ในกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

อาชพี สถานภาพสมรส รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และความไวว้างใจต่อตราสนิค้า ไดแ้ก่  ความน่าเชื่อถือ ความเมตตา

กรุณา และความซื่อสตัย ์

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดว้ย คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การตระหนักรูต้ราสนิคา้ การ

รบัรูคุ้ณภาพ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และการเชื่อมโยงตราสนิคา้ 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผู้ชมภาพยนตร์จทีีเอช (GTH) ที่มขี้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศอายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ 

สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีุณค่าตราสนิคา้จทีเีอช (GTH) แตกต่างกนั 

2. ความไวว้างใจต่อตราสนิคา้จทีเีอช (GTH) มคีวามสมัพนัธก์บัคุณค่าตราสนิคา้จทีเีอช (GTH)  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดข้อมูลส่วนบุคคลของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550: 57-59) ได้กล่าวว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศขนาดครอบครวัสถานภาพครอบครวัรายไดอ้าชพีการศกึษาเหล่าน้ีเป็นเกณฑ ์

ทีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาดลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่สาํคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยกําหนด

ตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

แนวคดิและแบบจําลองคุณค่าตราสนิคา้ของ Aaker (1991) อธบิายว่าคุณค่าของตราสนิคา้มอีงค์ประกอบ             

5 สว่น คอื 1. การตระหนกัรูต้ราสนิคา้ 2. การรบัรูคุ้ณภาพ 3. ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 4. การเชื่อมโยงตราสนิคา้ และ            

5. สนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ของตราสนิค้า แต่ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ฉพาะ 4 ขอ้แรกในการสรา้งแบบสอบถามเน่ืองจากจทีเีอช

(GTH) เป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นผูบ้รโิภคสว่นใหญ่รูจ้กัดอียู่แลว้ จงึไม่ไดนํ้าเอาเครื่องหมายการคา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกนัมา เพราะ

จะทาํใหก้ารรบัรูใ้นตราสนิคา้อาจคลาดเคลื่อนได ้

แนวคดิและทฤษฎคีวามไวว้างใจต่อตราสนิคา้ (Brand Trust) ของ Rempel; Holmes; &Zanna (1995) ที่

กล่าวไวว้่า ความไว้วางใจ (Trust) เป็นความคาดหวงัทีถู่กพฒันาขึน้ภายในตวับุคคลจนเป็นส่วนหน่ึงของบุคลกิภาพ 

บุคคลจงึมลีกัษณะผนัแปรไปตามความไวว้างใจของตวัเอง ระดบัของความไวว้างใจของบุคคลจะขึน้อยู่กบัการพฒันา

จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล บุคลกิภาพ และพืน้เพวฒันธรรมเดมิของบุคคลนัน้ๆ ความไวว้างใจระหว่างบุคคล            

จึงมีความแตกต่างกันไปตามปจัจัยหลายอย่างที่สนับสนุนการรับรู้ถึงความไว้วางใจของคนซึ่งประกอบด้วย                  

ความน่าเชื่อถอื ความเมตตากรุณา และความซื่อสตัย ์ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอืผู้ชมภาพยนตร์จทีเีอช(GTH) ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจํานวน

ประชากรทีแ่น่นอน 
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กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอืผูช้มภาพยนตรจ์ทีเีอช (GTH) ในกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ตูรการหา

ขนาดตวัอย่างที่ไม่ทราบจํานวนประชากรของยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 ยอมให้

คลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 (Yamane. 1973: 125) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างทีค่ํานวณประมาณ 385 คน แต่ทัง้น้ีผูว้จิยัไดเ้พิม่

ตวัอย่างอกี 15 คน จงึเท่ากบั 400 คน 

 

สรปุผลการวิจยั 

 สว่นที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 31-40 ปีจบการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงาน

บรษิทัเอกชน สถานภาพโสดมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน15,001 – 30,000 บาทและไดร้บัชมภาพยนตรเ์รื่องแฟนฉนั 

สว่นที ่2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความไวว้างไวต่้อจทีเีอช (GTH)  

ความไวว้างใจต่อจทีเีอชโดยรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามไวว้างใจอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ดา้นความน่าเชื่อถอื มคีวามไว้วางใจอยู่ในระดบัมาก ด้านความเมตตากรุณา มคีวามไวว้างใจอยู่ใน

ระดบัมาก และดา้นความซื่อสตัยม์คีวามไวว้างใจอยู่ในระดบัมาก 

สว่นที ่3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้จทีเีอช (GTH) 

คุณค่าตราสนิคา้จทีเีอชโดยรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีุณค่าตราสนิค้าอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา

เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการตระหนกัรูส้นิคา้ มกีารตระหนกัรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ มกีารรบัรู้

คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามภกัดโีดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นการเชื่อมโยง

ตราสนิคา้ มกีารเชื่อมโยงตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

สว่นที ่4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

 

ขอ้มลูสว่นบุคคล คุณค่าตราสนิคา้จทีเีอช 

 เพศ √ 

 อายุ X 

 ระดบัการศกึษา X 

 อาชพี X 

 สถานภาพสมรส X 

 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน X 

 

ความไวว้างใจต่อตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้จทีเีอช 

 ดา้นความน่าเชื่อถอื √ 

 ดา้นความเมตตากรุณา √ 

 ดา้นความซื่อสตัย ์ √ 

 โดยรวม √ 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 จากผลการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจกบัคุณค่าตราสนิค้าของผู้ชมภาพยนตร ์    

จทีเีอช ในกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
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1. เพศแตกต่างกนั มีคุณค่าตราสนิค้า (GTH) โดยรวมแตกต่างกัน ที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ 0.01             

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยเพศหญงิมคีุณค่าตราสนิคา้จทีเีอช (GTH) มากกว่าเพศชายเน่ืองจากภาพยนตร์

ของจทีเีอชจะเป็นแนว Feel Good เน้นไปในเรื่องของความรกั ความสมัพนัธ์ ครอบครวั และสงัคมเป็นส่วนมาก               

ซึง่อาจจะตรงใจกบัเพศหญงิมากกว่าเพศชายทีอ่าจจะนิยมภาพยนตรแ์นวแอค็ชัน่ ไซไฟ หรอือื่นๆ จงึทําใหเ้พศหญงิมี

คุณค่าตราสนิคา้มากกว่าเพศชาย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนมนิ์ภา โชตสิถติธรรม (2552) เรื่องการวดัคุณค่าตรา

สนิคา้บตัรเครดติ กรณีศกึษา บรษิทั บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) KTC ในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปจัจยัส่วน

บุคคลทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัคุณค่าตราสนิคา้บตัรเครดติ KTC ดา้นภาพลกัษณ์ของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ

 2. อายุแตกต่างกนัมคีุณค่าตราสนิค้า (GTH) โดยรวมไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติิ 0.05 ซึ่ง              

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้น่ืองมาจากภาพยนตรข์องจทีเีอชค่อนขา้งมคีวามหลากหลายและครอบคลุมแทบทุก

ช่วงอายุ จึงทําให้ผู้ชมอายุทุกช่วงวัยมีคุณค่าตราสินค้าไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธาวัชร ์                 

ณิชพฒัน์ จริากุล ทรงพร หาญสนัต ิและยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2558) ทีศ่กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจซือ้ และการประเมนิคุณค่าตราสนิคา้โคช (Coach) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปจัจยัส่วน

บุคคล ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มรีะดบัความ

คดิเหน็การประเมนิคุณค่าตราสนิคา้โคชของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

 3. ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคุีณค่าตราสนิคา้ (GTH) โดยรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้น่ืองมาจากภาพยนตรข์องจทีเีอช ค่อนขา้งมคีวามหลากหลายและครอบคลุม

กลุ่มคนในทุกระดบัการศกึษา จงึทาํใหไ้ม่ว่าผูช้มภาพยนตรจ์ะมกีารศกึษาในระดบัใด กม็คีุณค่าตราสนิคา้ไม่แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สทิธาวชัร ์ณิชพฒัน์ จริากุล ทรงพร หาญสนัต ิและยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2558) ทีศ่กึษา

ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ และการประเมนิคุณค่าตราสนิคา้โคช (Coach) ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปจัจยัสว่นบุคคล ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความคดิเหน็การประเมนิคุณค่าตราสนิค้าโคชของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

4. อาชพีแตกต่างกนัมคุีณค่าตราสนิคา้ (GTH) โดยรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่          

ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้น่ืองมาจากภาพยนตรข์องจทีเีอชค่อนขา้งมคีวามหลากหลายและครอบคลุมในทุก

สาขาอาชพี จงึทาํใหผู้ช้มภาพยนตรใ์นทุกอาชพีมคีุณค่าตราสนิคา้ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สทิธาวชัร์

ณิชพฒัน์ จริากุล ทรงพร หาญสนัต ิและยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2558) ทีศ่กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจซือ้ และการประเมนิคุณค่าตราสนิคา้โคช (Coach) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปจัจยัส่วน

บุคคล ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มรีะดบัความ

คดิเหน็การประเมนิคุณค่าตราสนิคา้โคชของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

5. สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมคีุณค่าตราสนิคา้ (GTH) โดยรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองมาภาพยนตรข์องจทีเีอชค่อนขา้งมคีวามหลากหลาย สามารถเขา้ถงึ

ผูช้มไดทุ้กสถานภาพ ไม่ว่าจะโสด สมรส หรอืหย่ารา้ง กม็คีุณค่าตราสนิคา้ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

สทิธาวชัร์ ณิชพฒัน์ จริากุล ทรงพร หาญสนัติ และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2558) ที่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ และการประเมินคุณค่าตราสนิค้าโคช (Coach) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร               

โดยพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคล ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน

แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นการประเมินคุณค่าตราสินค้าโคชของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยรวม                  

ไม่แตกต่างกนั 
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6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีุณค่าตราสนิคา้ (GTH) โดยรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้น่ืองมาภาพยนตรข์องจทีเีอชค่อนขา้งมคีวามหลากหลาย และเขา้ถงึ

กลุ่มเป้าหมายในทุกระดบัรายได ้ดงันัน้ไม่ว่าผูช้มภาพยนตรจ์ะมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากหรอืน้อยกอ็าจมคีุณค่าตรา

สินค้าในระดับที่ใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธาวัชร์ ณิชพัฒน์ จิรากุล ทรงพร หาญสันติ และ              

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2558) ทีศ่กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ และการประเมนิคุณค่าตรา

สนิค้าโคช (Coach) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็การประเมนิคุณค่าตรา

สนิคา้โคชของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

7. ความไว้วางใจต่อตราสนิคา้จทีเีอช (GTH) โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัคุณค่าตราสนิคา้จทีเีอช (GTH) 

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงและมี

ทศิทางเดยีวกนักล่าวคอื ถา้ผูช้มมคีวามไวว้างใจต่อตราสนิคา้(GTH) โดยรวมเพิม่ขึน้ จะทําใหคุ้ณค่าตราสนิคา้จทีเีอช 

(GTH) โดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบัสงู สอดคลอ้งกบัแนวคดิของKhan, Shahid& Akhtar(2009) ทีพ่บว่า คุณค่าตราสนิคา้

เป็นแนวคดิหลายมติิ ขึน้อยู่กบัโครงสร้างและความรู้ที่มขีองผู้บรโิภคตราสนิค้าจะต้องเสนอโครงสร้างความรู้ให้กบั

ผู้บรโิภค เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั และสร้างความไว้วางใจ แทนคํามัน่สญัญา เมื่อตราสนิค้ามีความ

คาดหวงัจะเกดิความสอดคลอ้งกบัความไวว้างใจ เป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ีแ่ขง็แกร่งระหว่างตราสนิคา้และผูบ้รโิภค

อย่างยัง่ยนื 

8. ความไวว้างใจต่อตราสนิคา้จทีเีอช (GTH) ดา้นความน่าเชื่อถอืมคีวามสมัพนัธก์บัคุณค่าตราสนิคา้จทีเีอช 

(GTH) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูและ

มทีศิทางเดยีวกนักล่าวคอืถ้าผู้ชมมคีวามไวว้างใจต่อตราสนิคา้(GTH)ดา้นความน่าเชื่อถอืเพิม่ขึน้ จะทําใหคุ้ณค่าตรา

สนิคา้จทีเีอช (GTH) โดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบัสงู นัน่คอืถา้จทีเีอช (GTH) ทาํใหผู้ช้มไวว้างใจในฝีมอืการผลติภาพยนตร ์

เชื่อมัน่ในความเป็นผูนํ้าตลาดภาพยนตรไ์ดเ้พิม่ขึน้จะทําใหคุ้ณค่าตราสนิคา้จทีเีอช (GTH) โดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบัสงู 

สอดคลอ้งกบั Backman (1998) ทีก่ล่าวว่า คุณค่าตราสนิคา้มอีทิธพิลเหนือความคดิของผูบ้รโิภคและสรา้งความรูส้กึที่

ใกลช้ดิผกูพนักบัลกูคา้ผ่านความไวว้างใจ 

9. ความไวว้างใจต่อตราสนิค้าจทีเีอช (GTH) ดา้นความเมตตากรุณา มคีวามสมัพนัธก์บัคุณค่าตราสนิค้า            

จทีเีอช (GTH) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัใน

ระดบัปานกลางและมีทศิทางเดียวกนั กล่าวคือถ้าผู้ชมมีความไว้วางใจต่อตราสนิค้า(GTH)ด้านความเมตตากรุณา

เพิ่มขึน้ จะทําให้คุณค่าตราสนิค้าจีทีเอช (GTH) โดยรวมเพิ่มขึ้นในระดบัปานกลางนัน่คือ ถ้าจทีีเอช มกีารสร้าง

ภาพยนตร์ที่มเีน้ือหาสะท้อนถึงความรกัความผูกพนัในครอบครวั หรอืการตระหนักและใส่ใจคนใกล้ตวั รวมถึงการ

สอดแทรกเน้ือหาให้ผู้ชมไดส้มัผสั รบัรู้ เขา้ใจในด้านต่างๆ ทัง้ที่ดแีละไม่ดใีนสงัคมเพิม่ขึน้ จะทําให้คุณค่าตราสนิค้า          

จทีเีอช (GTH) โดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั Delgado-Ballester, E& Luis Munuera-Alemán, J. 

(2005) ที่พบว่า ความไว้วางใจต่อตราสนิค้าเป็นผลจากประสบการณ์ในอดตีเกี่ยวกบัแบรนด์ และจะมคีวามสมัพนัธ ์           

เชงิบวกกบัความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ ซึ่งจะรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่กีบัคุณค่าตราสนิคา้ และ Akbar, U.M.&Azhar,   

S. M. W. (2011) ทีพ่บว่าความไวว้างใจต่อตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัคุณค่าตราสนิคา้อย่างมนียัสาํคญั 

10. ความไวว้างใจต่อตราสนิคา้จทีเีอช (GTH) ดา้นความซื่อสตัย ์มคีวามสมัพนัธก์บัคุณค่าตราสนิคา้จทีเีอช 

(GTH) อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบั             

ปานกลางและมทีศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืถา้ผูช้มมคีวามไวว้างใจต่อตราสนิคา้(GTH)ดา้นความซื่อสตัยเ์พิม่ขึน้ จะทําให้

คุณค่าตราสนิคา้จทีเีอช (GTH) โดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง นัน่คอื ถ้าจทีเีอช (GTH) มคีวามจรงิใจกบัผูช้มใน

การผลติภาพยนตร ์ใหค้วามสาํคญักบัการยดึมัน่คุณธรรมและการทําความด ีรวมถงึทําในสิง่ทีถู่กต้อง ไม่ผดิจรยิธรรม

หรือจรรยาบรรณเพิม่ขึ้นจะทําให้คุณค่าตราสนิค้าจีทเีอช (GTH) โดยรวมเพิ่มขึ้นในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบั
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ทฤษฎคีวามไวว้างใจต่อตราสนิคา้ของ Rampel; Holmes & Zanna (1995) ทีก่ล่าวว่า ตราสนิคา้ทีม่คีวามจรงิใจต่อ

ผูบ้รโิภค มคีวามซื่อสตัยแ์ละมคีวามสนใจใส่ใจต่อลูกคา้ เมื่อบรษิทัเชื่อและยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมนัน้จงึเป็นทีย่อมรบั

ของผู้บรโิภค ทําให้บรษิัทได้รบัความเชื่อมัน่ ผู้บรโิภคเกิดความจงรกัภกัดแีละไว้วางใจในสนิค้า ความซื่อสตัย์เป็น

กุญแจสาํคญัของความเชื่อมัน่ในความสมัพนัธท์ัง้หมดของทุกสิง่ 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

 จากผลการวิจยัเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจกบัคุณค่าตราสนิค้าของผู้ชมภาพยนตร์จีทีเอช  

(GTH) ในกรุงเทพมหานคร มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ค่ายภาพยนตรค์วรศกึษาและใหค้วามสาํคญักบั ขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นเพศ ในการวางแผนและกําหนดกล

ยุทธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเพศทีแ่ตกต่าง เพื่อใหต้รงกลุ่มเป้าหมาย และเพิม่คุณค่าตราสนิคา้ใหม้ากยิง่ขึน้ซึง่

เพศหญงิมคีุณค่าตราสนิคา้ทีม่ากกว่าเพศชายอยู่แลว้กค็วรรกัษาฐานเดมิไว ้แต่ในส่วนเพศชาย ค่ายภาพยนตรจ์ทีเีอช

อาจจะตอ้งทาํการสาํรวจความชอบของเพศชายในเรื่องภาพยนตร ์เช่น แนวภาพยนตรท์ีแ่ตกต่างจากทีผ่ลติอยู่ เพื่อให้

เพศชายไดรู้ส้กึว่ามคุีณค่าตราสนิคา้มากยิง่ขึน้ ตามผลการศกึษาซึง่พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นเพศ มคีวามสมัพนัธ์

กบัคุณค่าตราสนิคา้ของผูช้มภาพยนตรจ์ทีเีอช (GTH) ในกรุงเทพมหานคร  

2. ค่ายภาพยนตร์ควรให้ความสําคญัในเรื่องความเป็นผู้นําตลาดภาพยนตร์ไทยให้คงอยู่อย่างต่อเน่ือง 

ภาพยนตร์ทีอ่อกฉายจะต้องมกีารคดักรองเน้ือหา วางแผนกลยุทธ์การตลาด การโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์เพื่อให้

มัน่ใจไดว้่าผูช้มจะชื่นชอบ พงึพอใจ และสามารถสร้างรายไดโ้ดยรวมสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ เพื่อรกัษาและเพิม่คุณค่า

ตราสนิคา้ให้สงูมากขึน้ เน่ืองจากความไวว้างใจต่อตราสนิคา้จทีเีอช (GTH) ดา้นความน่าเชื่อถือ มคีวามสมัพนัธใ์น

ระดบัสงูและมทีศิทางเดยีวกนั กบัคุณค่าตราสนิคา้จทีเีอช (GTH) ในกรุงเทพมหานคร 

3. ค่ายภาพยนตรค์วรคํานึงถงึชื่อเสยีงของบรษิทั ในเรื่องของจรยิธรรม จรรยาบรรณ การยดึมัน่ในการทํา

ความด ีและทาํสิง่ทีถู่กตอ้งใหม้าก ทัง้ในแง่เน้ือหาภาพยนตร ์ผูก้าํกบั นกัแสดง และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัจทีเีอช (GTH) 

ใหม้าก ควรวางกลยุทธเ์พื่อสรา้งภาพลกัษณ์และการรบัรูแ้ก่ผูช้ม เพื่อใหผู้ช้มสมัผสัไดถ้งึคุณค่าและความจรงิใจทีค่่าย

ภาพยนตร์จีทีเอช ได้กระทํา ตามผลการศึกษาซึ่งพบว่า ความไว้วางใจต่อตราสนิค้า (GTH) ด้านความซื่อสตัย ์                 

มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและมทีศิทางเดยีวกนั กบัคุณค่าตราสนิคา้จทีเีอช (GTH) ในกรุงเทพมหานคร 

4. ค่ายภาพยนตรค์วรเพิม่การวางแผนการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์เพื่อสรา้งการรบัรูใ้หผู้ช้มไดต้ระหนัก

และรบัรู้ถึงการทํางานของค่ายภาพยนตรจ์ทีเีอช ทีใ่ห้ความใส่ใจห่วงใยสงัคมและคนรอบขา้ง สร้างความสมัพนัธ์ที่ดี

ความรู้สกึที่ดต่ีอผู้ชม เพื่อให้คุณค่าตราสนิค้าสูงมากยิ่งขึน้ ตามผลการศกึษาซึ่งพบว่า ความไว้วางใจต่อตราสนิค้า 

(GTH) ด้านความเมตตากรุณา มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและมทีศิทางเดยีวกนั กบัคุณค่าตราสนิค้าจทีเีอช 

(GTH) ในกรุงเทพมหานคร 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ในการศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษากลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานครเท่านัน้อาจทําให้การศกึษาไม่

ครอบคลุม ดังนัน้การศึกษาครัง้ต่อไป อาจจะทําการศึกษากลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ทัว่ประเทศเพื่อให้ผลการศึกษา

ครอบคลุมมากทีส่ดุ หรอือาจทาํการศกึษากลุ่มผูช้มภาพยนตรใ์นต่างจงัหวดั เพื่อนําขอ้มูลมาประกอบกบัขอ้มูลในการ

วจิยัครัง้น้ี ในการนํามาประยุกตใ์ชว้างแผนการตลาดใหเ้หมาะกบัคนไทยทัง้ประเทศ 

2. ควรทาํการศกึษาเจาะลกึแยกในสว่นรายดา้นใหม้คีวามชดัเจนและลกึซึง้มากยิง่ขึน้  

3. ควรมกีารศกึษาถงึปจัจยัทางการตลาดดา้นอื่นๆ ใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ เพื่อสามารถอธบิายถึง

คุณค่าตราสนิคา้ของผูช้มภาพยนตรใ์หม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
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4. เพื่อให้ผลการวจิยัสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด ค่ายภาพยนตรค์วรมกีารประเมนิ

คุณค่าตราสนิค้าอย่างต่อเน่ือง ใหส้ามารถทราบถงึการเปลีย่นแปลงเป็นระยะ เพื่อใหน้ักการตลาดสามารถนําผลวจิยั           

ไปใชอ้อกแบบแผนกลยุทธท์ีเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ของตราสนิคา้ในขณะนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

 

กิตติกรรมประกาศ  

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเรจ็ลุล่วงได้ด้วยด ีเน่ืองจากความเมตตากรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้คําแนะนําช่วยเหลือในการตรวจแก้ไข รวมถึง

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิทุธกุิล ทีก่รุณาในการเป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ตรวจคุณภาพของเครื่องมอื และเป็นคณะกรรมการ ตลอดจนคณาจารย์ในคณะสงัคมศาสตร์ ภาควชิาบรหิารธุรกิจ          

ทุกท่าน ที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ให้แก่ผู้วจิยั ผู้ทําสารนิพนธ์ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงไว ้          

ณ ทีน้ี่ 

นอกจากน้ีแล้ว ผู้ทําสารนิพนธ์ขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา และครอบครวั ที่เป็นกําลงัสําคญัในเรื่อง

การศึกษา ขอขอบคุณวีรพงษ์ วุฒาพาณิชย์ กิตติมา อุดมสวสัดิ ์นุกูล เจริญอภิวนัท์ พรทิพย์ แซ่ตัง้ชูพล ศรีไพร               

และทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอืเพื่อใหส้ารนิพนธค์รัง้น้ีสาํเรจ็โดยด ี 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หวงัเป็น         

อย่างยิง่ว่า สารนิพนธเ์ล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ในการศกึษากบัผูอ้ื่นต่อๆ ไปไม่มากกน้็อย หากมขีอ้ผดิพลาดประการใด 

ผูท้าํสารนิพนธต์อ้งขออภยัไว ้ณ ทีน้ี่  
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