
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมผู ้บริโภคในการใช้บริการโรง

ภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงไดใ้ชแ้นวคิดและทฤษฎีในการศึกษาดงัน้ี 
1. แนวความคิดดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2. แนวคิดส่วนประสมการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ 

 
แนวคดิและทฤษฎ ี

แนวคดิด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) ไดก้ล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Consumer Behavior) ว่าหมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้การ
ประเมินผล ในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา 
หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์ การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการ 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) ว่าเป็นการ
คน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองคก์าร 
เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การเลือกบริการ แนวคิด หรือ
ประสบการณ์ท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดสามารถกาํหนดกล
ยุทธ์การตลาด (Marketing strategy) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่าง
เหมาะสม โดยคาํถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย 
Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพื่อคน้หาคาํตอบ 7 ประการ หรือ 7Os 
ซ่ึงประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ 
Operations ดงัตารางแสดงการใชค้าํถาม 7 คาํถามเพ่ือหาคาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค รวมทั้งการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดให้สอดคลอ้งกบัคาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
แลรูปแสดงการประยุกตใ์ช ้7Os ของกลุ่มเป้าหมาย และคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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ตารางที่ 1 แสดงคาํถาม 7 คาํถาม (6Ws และ 1Hs) เพื่อหาคาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (7Os) 

 
คาํถาม (6Ws และ 1H) คาํตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
1. ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย  

   (Who is in the target 
   Market) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants)ทางดา้น              
(1) ประชากรศาสตร์                 
(2) ภูมิศาสตร์  
(3) จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์ 
(4) พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4Ps) ประกอบ 
ดว้ยกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา 
การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดท่ีเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
      (What does the 
      consumer buy?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ และ
ตอ้งการไดจ้ากผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
คุณสมบัติหรือองค์ประกอบ
ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  (Product 
component) และความแตกต่าง
ท่ี เ ห นื อ ก ว่ า คู่ แ ข่ ง ขั น
(Competitive differentiation) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product 
strategies) ประกอบดว้ย                
(1) ผลิตภณัฑห์ลกั  
(2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การ
บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า  รูปแบบ
บริการ คุณภาพ ลกัษณะนวตักรรม 
(3) ผลิตภณัฑค์วบ  
(4) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั  
(5) ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วามแตก 
ต่างทางการแข่งขนั (Competitive 
differentiation) ประกอบดว้ยความ
แตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ 
พนกังาน และภาพลกัษณ์ 
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ตารางที่ 1 แสดงคาํถาม 7 คาํถาม (6Ws และ 1Hs) เพ่ือหาคาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (7Os) (ต่อ) 

 

คาํถาม (6Ws และ 1H) คาํตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the 
consumer buy?) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ซ้ื อ 
(Objective) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้
เพื่อสนองความตอ้งการของเขา
ด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา
ซ่ึ ง ต้อ ง ศึ กษ า ถึ ง ปั จ จั ย ท่ี มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
คือ (1) ปัจจยัภายในหรือปัจจยั
ทางจิตวิทยา  
(2) ปัจจัยทางสังคม และ
วฒันธรรม  
(3) ปัจจยัเฉพาะบุคคล  

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ  
(1) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product 
Strategies)  
(2) กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies)
ประกอบดว้ย กลยทุธ์การโฆษณา 
การขายโดยใชพ้นกังานขาย การ
ส่งเสริมการขาย การใหข้่าว การ
ประชาสมัพนัธ์  
(3) กลยทุธ์ดา้นราคา (Price 
Strategies)  
(4) กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย (Distribution Channel 
Strategies) 
 

4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ (Who 
participates in the 
buying?) 

บ ท บ า ท ข อ ง ก ลุ่ ม ต่ า ง 
(Organizations) ท่ีมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย 
(1) ผูริ้เร่ิม (2) ผูมี้อิทธิพล (3) ผู ้
ตดัสินใจซ้ือ (4) ผูซ้ื้อ (5) ผูใ้ช ้

กลยุทธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยุทธ์การ
โฆษณา และ(หรือ) กลยุทธ์การ
ส่ง เสริมการตลาด  (Advertising 
and promotion strategies) โดยใช้
กลุ่มอิทธิพล 
 

 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the 
consumer buy?) 

 
 
 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือ
ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใด
ของเดือน ช่วงเวลาใดของวนั
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวัน
สาํคญัต่างๆ 

กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือ กลยุทธ์การ
ส่ ง เส ริมก ารตลาด  (Promotion 
Strategies) เช่น ทาํการส่งเสริม
การตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคลอ้งกบั
โอกาสในการซ้ือ 
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ตารางที่ 1 แสดงคาํถาม 7 คาํถาม (6Ws และ 1Hs) เพ่ือหาคาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (7Os) (ต่อ) 

 

คาํถาม (6Ws และ 1H) คาํตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the 
consumer buy?) 

 

ช่องทาง หรือ แหล่ง (Outlets) 
ท่ีผูบ้ริโภคไปทําการซ้ือ เช่น 
ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์
เกต็ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย 
(Distribution Channel Strategies) 
บ ริ ษั ท นํ า ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ สู่ ต ล า ด
เป้าหมายโดยพิจารณาว่าจะผา่นคน
กลางอยา่งไร 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the 
consumer buy?) 

 

ขั้ นตอนในการตัดสินใจซ้ือ 
(Operations) ประกอบดว้ย  
(1) การรับรู้ปัญหา  
(2) การคน้หาขอ้มูล  
(3) การประเมินผลทางเลือก 
(4) ตดัสินใจซ้ือ  
(5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 

กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือกลยุทธ์การ
ส่ ง เส ริมก ารตลาด  (Promotion 
Strategies) ประกอบด้วยการ
โฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย การส่งเสริมการขาย การให้
ข่ า ว  และการประชาสั มพัน ธ์ 
การตลาดทางตรง เช่น พนักงาน
ขายจะกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการ
ขายให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ในการตดัสินใจซ้ือ 
 

อา้งอิงตาราง : การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค. ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2546. หนา้ 194 
 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ไดก้ล่าวไวว้่าธุรกิจใหบ้ริการจะใชปั้จจยัส่วน

ประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) หรือ 7P’s เพ่ือสนองความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ผลิตภณัฑส์าํหรับธุรกิจบริการ คือ บริการท่ีถูก
นาํเสนอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหพ้ึงพอใจสูงสุด ซ่ึงครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยา่งทั้งตวั
สินคา้และส่ิงท่ีจดัเตรียมไวบ้ริการลูกคา้  
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2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน โดยผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ ์กบัราคา (Price) ท่ีจ่ายไป  
  3. การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ เช่น การเลือกทาํเลท่ีตั้ง 
(Location) ของโรงภาพยนตร์ สถานท่ีจอดรถ เป็นตน้ 
  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ต่างๆระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ  
  5. บุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employee) หมายถึง พนกังานผูใ้ห้บริการ 
ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของธุรกิจจึงตอ้งมีการการคดัเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) 
การจูงใจ (Motivation) เพื่อสามารถสร้างความพึงพอใจให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจในการใช้
บริการท่ีแตกต่างและเหนือคู่แข่ง 
  6. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพ
ในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและประทบัใจลูกคา้  

7. การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีใหบ้ริการ การออกแบบตกแต่งและแบ่งส่วนหรือแผนกของพื้นท่ี
ในอาคาร และลกัษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ ท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา้ได ้

 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศรีพรหม มูลรัตน์ (2545) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการของโรง
ภาพยนตร์ในเครือวิสตา้จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการเก็บแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุดจากผูใ้ชบ้ริการ
โรงภาพยนตร์วิสตา้ท่ีศูนยก์ารคา้กาดสวนแกว้ และ โรงภาพยนตร์วิสตา้ท่ีศูนยก์ารคา้ 12 หว้ยแกว้ 
ทาํการวิเคราะห์และประมวลผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และ ค่าเฉล่ียซ่ึงไดผ้ล
สรุปดงัน้ี คือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 18-24 ปี ศึกษาอยูใ่นระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ความถ่ีในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์คือ 1 – 3 คร้ังต่อเดือน 
ส่วนมากใชบ้ริการในวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลาในการชมภาพยนตร์คือ 13.00 – 14.59 น. แนวภาพยนตร์
ท่ีช่ืนชอบเป็นแนวฝร่ัง (จากประเทศสหรัฐอเมริกา) ส่ือวิทยแุละโปสเตอร์มีผลทาํให้ทราบขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัโรงภาพยนตร์มากท่ีสุด ส่วนประเภทภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ ภาพยนตร์
ประเภทบู๊ ดุเดือด สงคราม (Action) ส่วนความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยได้
ดงัน้ีคือ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นสถานท่ี ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
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การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมตลาด และ ดา้นกระบวนการ ส่วนดา้นราคามีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง  

สุรเชษฐ สุภา (2546) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการของโรง
ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปริญญาตรี 
ภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่ชอบชมภาพยนตร์แนวโรแมนติก 
และ มีความพึงพอใจในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จงัหวดัเชียงใหม่ รองลงมาคือ โรง
ภาพยนตร์เครือวิสตา้ จงัหวดัเชียงใหม่ ความถ่ีในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์คือนอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อ
เดือน และวนัท่ีใชบ้ริการโรงภาพยนตร์คือ วนัเสาร์-อาทิตย ์ช่วงเวลาในการชมภาพยนตร์คือ 13.01-
14.30 น. โดยส่วนใหญ่การเลือกท่ีนัง่ชมเป็นแบบธรรมดา ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตร์ท่ีซ้ือคือ 100 
บาท ส่ือขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรงภาพยนตร์ ส่วนใหญ่ทราบจากหนังสือพิมพ ์สําหรับความพึง
พอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจค่าเฉล่ียรวมใน
ระดับมากต่อด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ ตามลาํดบั และ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางต่อปัจจยัดา้นราคา และ ดา้นการ
ส่งเสริมตลาด   

ชยัรัตน์ คุณารัตน์ (2546) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
นักศึกษาระดบัอุดมศึกษาในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 21-23 ปี มีรายไดร้ะหว่าง 3,001-6,000 
บาทต่อเดือน ผลการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก
เขา้ใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ มีความถ่ีในการเขา้ชมนานๆคร้ังมากท่ีสุด และ จะเขา้
ชมในช่วงเวลา 17.00-20.00 น. วนัท่ีเขา้ไปใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ วนัเสาร์-อาทิตย ์โดยจะไปกบั
เพื่อน ทราบขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุดจากป้ายหน้าโรงภาพยนตร์ ประเภทของภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบ
มากท่ีสุดคือ ภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ แนวท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ แนวบู/๊แอค็ชัน่ ส่วนแนวภาพยนตร์ไทย
ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ แนวตลก สาํหรับผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้
บริการโรงภาพยนตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัทุกปัจจยัในระดบัมาก โดย
เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคลากร ดา้นการ ส่งเสริมตลาด และ ดา้นการจดัจาํหน่าย 

สุนีย ์จุลอารีสุข (2550) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บแบบสอบถามจาก
ผูท่ี้เคยใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งนอ้ย 1 คร้ังในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา 
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จาํนวน 400 ชุด ทาํการวิเคราะห์และประมวลผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ การทดสอบค่า t-test และ One-
way Analysis of Variance ANOVA จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายรุะหวา่ง 27-30 ปี จบการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/
หา้งร้าน มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท และ สถานภาพโสด โดยผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมใน
ระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และ ให้
ความสําคญัในระดบัมากคือ ปัจจยัดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด 
ตามลาํดบั สาํหรับผลการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการชมภาพยนตร์พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไปชม
ภาพยนตร์ 3-4 คร้ังต่อเดือน โดยมกัไปชมดว้ยกนั 2 คน ผูท่ี้ตดัสินใจเลือกโรงภาพยนตร์คือ แฟน
หรือคู่สมรส ส่วนใหญ่จะไปใชบ้ริการในวนัอาทิตยม์ากท่ีสุด ในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. โดยจะ
ซ้ือตัว๋ภาพยนตร์จากช่องจาํหน่ายหน้าโรงภาพยนตร์ และ ชมภาพยนตร์ประเภทตลกมากท่ีสุด 
รวมทั้งยงัพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมในการชมภาพยนตร์
โดยรวมแตกต่างกนั แต่ในขณะท่ีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ สถานภาพ มีพฤติกรรมใน
การชมภาพยนตร์ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางระดบัสถิติท่ี 0.05  

   

 
 
 
 
 
 
 


