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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งรี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกชมละคร

เวทีโรงเล็กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) ในรูปแบบของการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนกลุม

ตัวอยางท่ีมีความสนใจในการชมละครเวที มีอายุ 15-35 ปท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกลุม

ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะผูท่ีเคยชมละครเวทีจากละครโรงเล็กอยางนอย 1 เรื่อง 

ภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผานจากกลุมละครเวทีโรงเล็ก เชน  กลุมละคร New theatre society  

กลุมละครมะขามปอม กลุมละครพระจันทรเสี้ยว กลุมละคร8x8  กลุมละครเสาสูง ฯลฯ จํานวน 300 

คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัย พบวา 

1. ดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับละครเวทีโรงเล็ก พบวา ชองทางการเปดรับ

ขาวสารเก่ียวกับละครเวทีโรงเล็กอันดับท่ี 1 คือ สื่ออินเตอรเน็ต กลุมตัวอยางเปดรับขาวสาร
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ทางสื่ออินเตอรเน็ตผานชองทาง Facebook Fanpage มากท่ีสุด และกลุมตัวอยางเปดรับ

ขาวสารเก่ียวกับละครเวทีโรงเล็กดานเนื้อเรื่องมากท่ีสุด 

2. ดานพฤติกรรมการชมละครเวที พบวากลุมตัวอยางชมละครเวทีโรงเล็ก 1 เรื่อง/เดือน มักไป

ชมละครเวทีโรงเล็กกับเพ่ือน ไปชมละครเวทีโรงเล็กเพราะความนาสนใจของเนื้อเรื่องมาก

ท่ีสุดและชมละครประเภทละครตลกเปนประจํา กลุมตัวอยางสวนใหญชมละครเวทีโรงเล็กท่ี

มีเนื้อหาเก่ียวกับความคิด/ทัศนคติตนเองมากท่ีสุด 

3. ดานปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจชมละครเวทีโรงเล็ก พบวา  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา

ปจจัยตางๆ โดยรวม มีความสําคัญมากตอการตัดสินใจชมละครเวทีโรงเล็ก ซ่ึงสามารถ

เรียงลําดับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจชมละครเวทีโรงเล็ก ไดดังนี้ กลุมตัวอยางความคิดเห็น

วา “ปจจัยดานสงเสริมการขาย” มีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ “ปจจัยดานราคา” 

รองลงมาคือ“ปจจัยดานสถานท่ี/การจัดจําหนาย” และรองลงมาคือ“ปจจัยดานผลิตภัณฑ” 

ตามลําดับ 

4. ดานทัศนคติท่ีมีตอละครเวทีโรงเล็ก พบวา ภาพรวมทัศนคติของกลุมตัวอยางท่ีมีตอละครเวที

โรงเล็ก อยูในระดับมีทัศนคติในเชิงบวก  ประเด็น “คนละครท่ีมีจิตใจรักการทําละคร ตั้งใจ

ทําละครแมจะไดผลตอบแทนนอย เปนสิ่งท่ีนาชื่นชม” เปนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

5. ดานแนวโนมพฤติกรรมท่ีมีตอละครเวทีโรงเล็ก พบวากลุมตัวอยาง มีความตั้งใจมากท่ีจะชม

ละครเวทีโรงเล็กตอไป  และตั้งใจจะแนะนําใหผูอ่ืนไปชมละครเวทีโรงเล็ก   

 

Abstract 

 The purpose of this research study is to study the factors which affect the 

decision making in watching stage theater among people in Bangkok metropolitan. 

Studies use the quantitative research in form of the survey research by using the 

questionnaire to collect the data. The sample of this study is 300 people who are 

interesting in watching theaters whose age between 15 to 35 years old and living in 

Bangkok, which those have to watch at least 1 stage theater within 6 months. The 

examples of the stage theater are such as New Theater Society, Makhampom, 

Crescent Moon Theatre, 8x8 Theatre, SaoSoong Theatre, etc. The statistics which 

used to analyze the data are frequency distributions, percentage, arithmetic mean, 

and standard deviation. 

 The results showed… 
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1. The behavior of receiving the information about the stage theater found that 

the internet is the number one channel for the samples. Facebook Fanpage is 

the most popular channel for the samples to know about the stage theater’s 

information. Also, the plots of the play are received the most. 

2. The behavior of the audience found that the samples watch the stage theater 

about once a month with their friends. The interesting of the story is the most 

popular reason for them to choose which play they want to see. Also, the 

comedy is the type of the play which they usually watch. The majority of the 

samples watch the stage theater which has content about the their idea and 

attitude the most. 

3. The factor which affect the decision making in watch the stage theater found 

that the sample think that other factors in general are very important of their 

decision. The most important factor is the promotion. The following important 

factors are the price, the place, the sale, and the product, respectively. 

4. The attitude toward the stage theater found that the attitude of the sample 

about this is in the positive level. An issue of “anyone who loves the play and 

intends to produce the play even with such a small benefit is admirable” is 

the highest issue average. 

5. The tendency of the stage theater found that the sample is willing to 

continue watching the plays from the small stage and intend to encourage 

others to visit as well.  

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การละครไดถูกพัฒนาข้ึนมาเรื่อยๆตามยุคสมัย บางถูกใชเปนเครื่องมือของศาสนา บางถูกใช

เปนเครื่องมือของฝายรัฐบาล จนปจจุบัน ละครเวทีถือเปนศาสตรหนึ่งท่ีชวยใหความบันเทิงแกสังคม 

ละครเวทีโรงเล็กนั้น เนื้อหาของละคร เปนเนื้อหาท่ีผูจัดทําละครมีความตองการจะบอกกับ

คนดู มักเปนเนื้อหาท่ีมีความเก่ียวของกับประเด็นตางๆท่ีเกิดข้ึนในสังคม ทัศนคติ และคานิยมของ

สังคมในยุคปจจุบัน ท่ีคนท่ัวไปอาจมองขาม นํามาชี้ใหเห็นเปนประเด็นสําคัญ จากลักษณะของเนื้อ

เรื่องของละครนี้ จึงทําใหผูชมละครเวทีโรงเล็กเปนผูชมกลุมเฉพาะ  มักมีความเปนตัวตนของตัวเองสู 
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ไมตองการตามกระแสสังคม นับวาศาสตรของการละคร เปนศาสตรท่ีสมควรไดรับการสนับสนุน ซ่ึง

ปจจุบัน ละครเวทีโรงเล็กเกิดจากการสรางสรรคและเงินทุนจากคนท่ีมีจิตใจอยากทําละคร แตยังขาด

การไดรับการสนับสนุนจากนายทุน ละครเวทีโรงเล็กจึงอยูไดยาก  

 ดวยเหตุผลท่ีกลาวมานี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกชมละครเวที

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนประโยชนและเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

ละครเวทีโรงเล็กตอไป 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเปดรับขาวสารเก่ียวกับละครเวทีโรงเล็กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการชมละครเวทีโรงเล็กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจชมละครเวทีโรงเล็กของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีตอละครเวทีโรงเล็กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพ่ือศึกษาแนวโนมพฤติกรรมท่ีมีตอละครเวทีโรงเล็กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้”เปนการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณในรูปแบบของการศึกษา

เชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษา

เฉพาะผูท่ีเคยชมละครเวทีจากละครโรงเล็กอยางนอย 1 เรื่อง ภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผานจาก

กลุมละครเวทีโรงเล็ก เชน กลุมละคร New theatre society กลุมละครมะขามปอม กลุมละคร

พระจันทรเสี้ยว กลุมละคร8x8 กลุมละครเสาสูง ฯลฯ โดยในการเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาท่ีไมทราบจํานวนประชากร จําไดกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางโดยคํานวณจากสูตร Taro Yamane ซ่ึงกําหนดระดับความเชื่อม่ันไวท่ีรอยละ 95 และ

กําหนดความคลาดเคลื่อนไวท่ีรอยละ 6  หรือ 0.06  เก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิ 

คือการใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเองพรอมท้ังได

ทําการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม กอนนํา

แบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริง  

 เม่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว จึงสงไปลงรหัส และ

คํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือคํานวณคาสถิติตาง ๆ และอธิบายผลการศึกษา โดยการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับลักษณะทางประชากร การเปดรับ

ขาวสาร พฤติกรรมการชม ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจชมทัศนคติ แนวโนมพฤติกรรม ท่ีมีตอการ
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ตัดสินใจเลือกชมละครเวทีโรงเล็ก โดยหาคารอยละ คาความถ่ี คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับละครเวทีโรงเล็ก กลุมตัวอยางมักเปดรับขาวสาร

ผานทางอินเทอรเนตโดยผานเฟสบุคแฟนเพจ และมักเปดรับขาวสารเก่ียวกับเนื้อเรื่องของละคร 

เนื่องจากวิธีนี้ไมเสียคาใชจาย ผูชมและผูจัดแสดงเปนคนกลุมเดียวกัน และเปนคนกลุมยอย เหมาสม

กับฟงชั่นการสื่อสารกันภายในกลุมท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกันผานเฟสบุคเฟนเพจ  

  ดานพฤติกรรมการชมละครเวทีโรงเล็ก กลุมตัวอยางมักไปชม1เรื่องตอเดือน มักไปชมกับ

เพ่ือน เลือกชมเรื่องท่ีมีความนาสนใจของเนื้อเรื่อง มักชมละครตลก และมีเนื้อหาเก่ียวของกับทัศนคติ

ตนเอง ผูชมมักไปชมกับเพ่ือน เนื่องจากลักษณะของละครไมใชละครสําหรับครอบครัว อาจไมเหมาะ

สําหรับเด็ก เนื้อเรื่องมีความลึกซ้ึงและผูชมจะยิ่งเห็นดวยกับละคร เม่ือละครสอดคลองกับสิ่งท่ีคิดอยู

ในจิตใจ 

  ดานปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจชมละครเวทีโรงเล็ก สามารถเรียงลําดับ ไดดังนี้ กลุมตัวอยาง

มีความคิดเห็นวา ปจจัยดานสงเสริมการขายมีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือปจจัยดานราคา 

รองลงมาคือปจจัยดานสถานท่ี/การจัดจําหนาย และ ปจจัยดานผลิตภัณฑตามลําดับ ปจจัยท้ัง 4 มี

ความสําคัญมาก มาตรฐานของงานละครเปนสิ่งท่ีผูชมใหความคาดหวัง แตอยางไรก็ตามผูชมก็ยัง

อยากซ้ือบัตรเขาชมในราคาท่ียอมเยากวา 

  ดานทัศนคติท่ีมีตอละครเวทีโรงเล็ก ภาพรวมทัศนคติของกลุมตัวอยางท่ีมีตอละครเวทีโรงเล็ก 

อยูในระดับมีทัศนคติในเชิงบวก ผูชมท่ีไดมีโอกาสไดชมละคร สวนใหญจะรูสึกชื่นชอบ และประทับใน

งานละคร 

  ดานแนวโนมพฤติกรรมท่ีมีตอละครเวทีโรงเล็กภาพรวมแนวโนมพฤติกรรมของกลุมตัวอยางท่ี

มีตอละครเวทีโรงเล็ก มีความตั้งใจมาก แสดงใหเห็นวา ผูชมท่ีเคยชมแลวคาดวาจะกลับมาชมอีกและ

จะชักชวนผูอ่ืนใหมาชมเพ่ิมอีกดวย 

สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบวาโดยรวมผูชมท่ีมีโอกาสไดชมงานละครเวทีโรงเล็กแลวจะรูสึกประทับใจ

และเห็นคุณคาของงานละคร ซ่ึงปจจัยเรื่องคาใชจาย และราคาของบัตรเขาชมยังคงเปนปญหาของ

กลุมคนละคร จากผลการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานการตลาดท้ัง 4 ดาน คือ ดานละครเวที 
ราคาคาบัตรเขาชม สถานท่ีจัดแสดง และการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
สําคัญมากท้ัง 4 ดาน ดังนั้นผูจัดแสดงละครเวทีจึงควรใหความสําคัญกับปจจัยท้ัง 4 ดาน 
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โดยเฉพาะดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงกลุมตัวอยางเห็นวามีความสําคัญสูงท่ีสุด ดังนั้น 
สําหรับการจัดแสดงละครเวทีโรงเล็ก การใหความสําคัญกับปจจัยดานการตลาดจึงเปน
สิ่งสําคัญท่ีนักการละครไมควรมองขาม 

2. เนื่องจาปจจัยดานสถานท่ีจัดแสดงมีความสําคัญตอการเลือกชมละครเวทีโรงเล็ก ดังนั้น
การเลือกสถานท่ีสําหรับการสรางโรงละคร จึงควรตองเปนสถานท่ีท่ีสามารถเดินทางได
สะดวก อยูในตัวเมือง ไมไกลจากการเดินทางดวยรถสาธารณะ โดยเฉพาะรถไฟฟา และ
รถไฟฟาใตดิน  

3. จากผลการวิจัยพบวาผูท่ีมีความสนใจชมละครเวทีมักเปดรับขาวสารผานทาง Facebook  
ดังนั้นกลุมละครท่ีใชFacebookในการติดตอสื่อสารกับผูชมควรมีแผนท่ี และรายละเอียด
ขอมูลในการเดินทาง เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูท่ีจะเดินทางมาชมละคร 
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