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บทคัดยอ 

 
การศึกษาคนควาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร พฤติกรรม

การรับชม ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมท่ีมีตอละครเวทีคายซีเนริโอ ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามเพศ อายุ รายได อาชีพ และการศึกษา กลุมตัวอยางในการคนควา
ครั้งนี้ตองเปนผูท่ีรูจักละครเวทีคายซีเนริโอ หรือ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
อายุตั้งแต 18-60 ป จํานวน 300 คน ผลการคนควา พบวา 

1. ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับละครเวทีคาย
ซีเนริโอจากสื่ออันดับ 1 โทรทัศน สื่ออันดับ 2 อินเทอรเน็ต และสื่ออันดับ 3 สื่อโปสเตอร/ ปาย
โฆษณา/ แผนพับแตกตางกัน 

2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของประชาชนตอละครเวทีคายซีเนริโอท้ัง 4 ดาน ไดแก 
ดานสินคาและบริการ ดานราคา ดานสถานท่ี และดานสงเสริมการตลาดไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ
ของประชาชนตอละครเวทีคายซีเนริโอ พบวาทัศนคติท่ีดีของผูชมเกิดจากประสบการณท่ีเคยรับชม
แลวจึงเกิดเปนความประทับใจ มากกวาจะเปนทัศนคติท่ีดีจากการเปดรับขอมูลขาวสาร 

3. ทัศนคติของประชาชนตอละครเวทีคายซีเนริโอมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ
ประชาชนตอละครเวทีคายซีเนริโอ โดยความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก นั่นคือ หากเกิดทัศนคติท่ีดี
ตอละครเวทีคายซีเนริโอก็จะทําใหเกิดพฤติกรรมการรับชมละครเวทีคายซีเนริโอตอไปในอนาคต 

 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ละครเวที (Play หรือ Stage play) คือละครเพลงซ่ึงเนนการรองมากกวาการพูด ถือเปน
ศาสตรชั้นสูง ในประเทศไทยละครเวทีถือกําเนิดข้ึนในรัชกาลท่ี 5 โดยผูชมละครในสมัยนั้นเปนคนใน
สังคมชั้นสูง บทประพันธท่ีนํามาแสดงเปนบทประพันธท่ีโดงดังจากบรอดเวยและวรรณกรรมระดับโลก 
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ยุคปจจุบันท่ีกลาวไดวาเปนยุคเฟองฟูละครเวทีไทยหลังซบเซามานาน ซ่ึงปจจุบันมีคายผูผลิตเกิดข้ึน
มากมายแตคายละครเวทีท่ีถือเปนผูจุดประกายใหวงการละครเวทีกลับมาคึกคักอีกครั้ง นั่นคือ คายซีเนริโอ 
โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ซีเนริโอ ถือกําเนิดข้ึนในป 2548 เพ่ือผลิตละครเวทีโดยเฉพาะ รวมท้ังสราง
เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร โรงละครแหงแรกในประเทศไทยท่ีมาตรฐานเทียบเทาบรอดเวย โดยตั้งแต
ป 2548-2556 คายซีเนริโอผลิตละครเวทีมาแลวท้ังหมดรวม 23 เรื่อง แมปจจุบันจะมีสื่อท่ีใหความ
บันเทิงมากมาย แตทวาเสนหของละครเวทีท่ีตางออกไปคือ ความสดใหม ทุกอยางตองแมนยํา ท้ังบทพูด 
การแสดง การรอง การเตน อีกท้ังการแสดงแตละรอบก็ตางกัน ท้ังในเรื่องบรรยากาศท่ีไดรับ มุมมอง 
ฉากท่ีผูชมเห็น รวมไปถึงความรูสึกท่ีผูชมสัมผัสไดก็แตกตางกันไป ท้ังหมดนี้ถือเปนเสนหของละคร
เวทีท่ีหลายคนหลงใหล 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมุงศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติท่ีมีตอละครเวทีคายซีเนริโอ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาชองทางและพฤติกรรมในการเปดรับขาวสาร 
พฤติกรรมการชมละครคายซีเนริโอ รวมไปจนถึงทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมของผูชมละครเวที
คายซีเนริโอ โดยผลการศึกษาท่ีไดจะนําไปเปนแนวทางสําหรับบริษัทผูผลิตละครเวที เพ่ือปรับปรุง
และวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธตอไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ พฤติกรรมการรับชม ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรม
ของประชาชนตอละครเวทีคายซีเนริโอ 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารละครเวทีคาย
ซีเนริโอ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารละครเวทีคายซีเนริโอกับ
ทัศนคติตอละครเวทีคายซีเนริโอ 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติละครเวทีคายซีเนริโอกับแนวโนมพฤติกรรมตอ
ละครเวทีคายซีเนริโอ 

 
วิธีการวิจัย 

 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุตั้งแต 18-

60 ป คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% 
และกําหนดความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดไมเกิน 6% หรือท่ีระดับนัยสําคัญ 0.06 

การสุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Samping) 
จากนั้นเลือกขนาดกลุมตัวอยางจากเขตการปกครอง จากนั้นใชการเลือกตัวอยางแบบสุมอยางงาย 
(Simple Random Samping) และสุดทายเลือกตัวอยางแบบตรงตามชนิด (Typical Samping) กอนจะ
นําไปเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (Self 
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Administered Questionnaire) พรอมท้ังทําการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อถือได 
(Reliability) ของแบบสอบถาม กอนนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริง โดยมีสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ดังนี้ 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับลักษณะ
ทางประชากร พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรม โดยหาคารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

2.  การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยวิเคราะหสถิติแบบ t-test 
Independence การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว F-test (One way ANOVA) และการ
วิเคราะหสหสัมพันธ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) t-test  

3.  การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)  
 

ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 

 สมมติฐานการคนควาท่ี 1 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารเก่ียวกับละครเวทีคายซีเนริโอท่ีแตกตางกัน โดยสื่ออันดับ 1 ท่ีกลุมตัวอยางใชเปดรับขาวสาร
เก่ียวกับละครเวทีคายซีเนริโอ คือ โทรทัศน รองลงมาอันดับ 2 คือ อินเทอรเน็ต และอันดับท่ี 3 คือ 
สื่อโปสเตอร/ ปายโฆษณา/ แผนพับ 

สื่ออันดับ 1: สื่อโทรทัศน 
  พบวา อาชีพท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับละครเวทีคายซีเนริโอจาก
สื่อโทรทัศนท่ีแตกตางกัน โดยกลุมอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ และกลุมอาชีพนักเรียน/ 
นักศึกษา มีความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปดรับขาวสารจากสื่ออันดับท่ี 1 (สื่อโทรทัศน) มากกวากลุม
อาชีพรับจาง/ งานอิสระ และกลุมอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจมีความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการ
เปดรับขาวสารจากสื่ออันดับท่ี 1 (สื่อโทรทัศน) มากกวากลุมอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดลักษณะทางประชากร ของปรมะ สตะเวทิน (2540, น. 105-112) ท่ีมีสมมติฐาน
วาผูรับสารท่ีอยูในกลุมลักษณะทางประชากรตางกันยอมมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้
อาจเปนไปไดวา ผูท่ีมีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/ นักศึกษานั้นมีตารางเวลากิจกรรม
ท่ีตรงเวลา ทําใหมีเวลาเปดรับสื่อโทรทัศนมากกวาอาชีพรับจาง/ อิสระ ท่ีตารางเวลาไมมีความ
แนนอน หรือพนักงาน/ ลูกจางบริษัทเอกชน ท่ีมักจะทํางานลวงเวลา ทําใหมีการเปดรับสื่อโทรทัศนท่ี
นอยกวาอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ท่ีทํางานในลักษณะเปนงานประจํามากกวา  

สื่ออันดับ 2: สื่ออินเทอรเน็ต 
  พบวา ลักษณะทางดานประชากรท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับละคร
เวทีคายซีเนริโอจากสื่ออินเทอรเน็ตท่ีไมแตกตางกัน เนื่องจากสื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อใหม มีความรวดเร็ว
ในการเขาถึงผูรับ คาใชจายต่ํา และกําลังไดรับความนิยม ประกอบกับเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 
ทําใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชวงอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารผาน
สื่ออินเทอรเน็ตไดทุกท่ี ทุกเวลา และทุกเม่ือท่ีตองการ สอดคลองกับแนวคิดของ Wilbur Schramm, 
1949, P. 121 – 122, อางถึงใน จุฑามาศ พาณิชยรังสี, 2549, น. 48) ท่ีกลาววา ในการเลือกรับสื่อและ
ขาวสารนั้น ผูรับสารมักจะเลือกสื่อท่ีใชความพยายามนอยท่ีสุด หรือสะดวกในการเปดรับมากท่ีสุด 
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และไดรับประโยชนตอบแทนมากท่ีสุด ทําใหสามารถอธิบายไดวาลักษณะทางประชากรจากการศึกษา
ครั้งนี้ไมมีความแตกตางในดานความถ่ีในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับละครเวทีคายซีเนริโอจากสื่อ
อินเทอรเน็ต 

สื่ออันดับ 3: สื่อโปสเตอร/ ปายโฆษณา/ แผนพับ  
  พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับละครเวทีคาย
ซีเนริโอ (ครั้ง/เดือน) ในการเปดรับขาวสารจาก สื่อโปสเตอร/ ปายโฆษณา/ แผนพับ กลุมระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีตรีมีความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปดรับขาวสารจากสื่อโปสเตอร/ ปายโฆษณา/ 
แผนพับ มากกวากลุมระดับการศึกษาปริญญาโทและสูงกวาปริญญาโท นอกจากนี้ยังพบวา กลุมระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปดรับขาวสารจากสื่อโปสเตอร/ ปายโฆษณา/ 
แผนพับ มากกวากลุมระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโทดวย สอดคลองกับแนวคิดลักษณะทางประชากร
ของปรมะ สตะเวทิน (2540) ท่ีกลาววา ผูท่ีไดรับการศึกษาในระดับท่ีตางกัน ยอมมีความรูสึกนึกคิด 
อุดมการณ และความตองการ ท่ีแตกตางกันไป จึงเปนไดวาผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวา จะเลือกเปดรับสื่อ
จากสื่ออ่ืนๆ ท่ีดีกวา เชน สื่ออินเทอรเน็ต หรือ สื่อโทรทัศน ซ่ึงสามารถใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับละคร
เวทีคายซีเนรีโอไดมากและละเอียดกวาสื่อโปสเตอร/ ปายโฆษณา/ แผนพับ  
 
 
 สมมติฐานการคนควาท่ี 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของประชาชนตอละครเวทีคายซีเนริโอ 
ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของประชาชนตอละครเวทีคายซีเนริโอ 
 ดานสินคาและบริการ  

ผูชมมีทัศนคติในเชิงบวก เนื่องจากละครเวทีแตละเรื่องท่ีซีเนริโอเปดแสดง มักเปนเรื่องท่ี
นํามาจากบทประพันธทรงคุณคา เปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป สอดคลองกับผลการวิจัยในขอคําถามวัดระดับ
ความรูสึก ซ่ึงขอท่ีมีคะแนนสูงสุดคือขอคําถามท่ีวา “โปรดักชั่น แสง สี เสียง เครื่องแตงกาย มีความ
สวยงามตระการตา” ประกอบกับในเรื่องประสบการณการรับชม กลาวคือ หากผูเคยรับชมและเกิด
ทัศนคติท่ีดี ประทับใจในดานองคประกอบตางๆ ก็จะทําใหเกิดทัศนคติท่ีดีในการชมครั้งตอไป 
สอดคลองกับแนวคิดการเกิดของทัศนคติท่ี ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) กลาววา ทัศนคติเกิดจากการ
เรียนรูประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experiences) เม่ือบุคคลมีประสบการณเฉพาะอยางตอ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางท่ีดีหรือไมดี อาจจะสงผลตอทัศนคติของบุคคลนั้น ดังนั้นการเปดรับขอมูลขาวสาร
โดยท่ัวไปจึงไมมีผลตอทัศนคติของผูชมท่ีมีตอละครเวทีคายซีเนริโอ  

ดานราคา 
 ผูชมมีทัศนคติในเชิงบวก ในเรื่องระดับราคาคาเขาชมการแสดงละครเวทีเปนระดับราคาเดิม
มาตั้งแตเรื่องแรกเม่ือ 8 ปท่ีแลว ยังไมเคยมีการปรับราคาใหสูงข้ึน หากแตมีการปรับราคาใหต่ําลง
ผูชมรับรูและเขาใจถึงความคุมคาเม่ือเทียบกับราคาบัตร อีกท้ังผลการศึกษาท่ีวา ผูชมสวนใหญคือ
กลุมท่ีมีชวงรายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท ซ่ึงถือเปนกลุมรายไดคอนขางสูง ดังนั้นปจจัยใน
เรื่องราคาจึงไมมีผลตอตอความสัมพันธดานทัศนคติตอละครเวทีคายซีเนริโอ  

ดานสถานท่ี 
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ผูชมมีทัศนคติในเชิงบวก ซ่ึงเปนความรูสึกในระดับท่ีสูงตอการออกแบบตกแตงโรงละครท่ีมี
ความสวยงาม ท่ีตั้งของโรงละครท่ีมีความสะดวก ไปมางาย และความสะดวกรวดเร็วในการซ้ือบัตร
ผานไทยทิคเก็ตเมเจอร โรงละครอยูใจกลางเมือง มีรถไฟใตดิน ทําใหสะดวกสบายและงายตอการ
เดินทาง อีกท้ังทางเขาโรงละครเปนบริเวณเปด ใครท่ีผานไปผานมาสามารถมองเห็นความสวยงาม
ของโรงละครและสามารถเดินเขามาถายรูปเลนได แมจะไมไดมาชมละครก็ตาม สอดคลองกับท่ี ฮันท 
และ รูเบน (Hunt & Ruben, 1993, p. 65, อางถึงในปรมะ สตะเวทิน, 2541, น. 122-124) ได
กลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลไววา ความตองการ (Need) เปน
ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดปจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษย เราเลือกตอบสนองความตองการของเรา 
จึงเปนเหตุผลท่ีทําใหปจจัยในดานสถานท่ีไมมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอละครเวทีคายซีเนริโอ   

ดานสงเสริมการตลาด 
ผูชมมีทัศนคติในเชิงบวก โดยละครเวทีเปนศาสตรเฉพาะกลุม คนท่ีสนใจจะเปนกลุมคนท่ีมี

การศึกษาและรายไดคอนขางสูง และเปนกลุมท่ีเปดรับสื่อดวยชองทางอินเทอรเน็ตเปนสวนมาก ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดลักษณะทางประชากร ของปรมะ สตะเวทิน (2540) ท่ีกลาววา คนท่ีมีฐานะดี
หรือมีรายไดสูงมักจะใชสื่อมวลชนมาก หากกลุมคนเหลานี้ตองการจะเขาถึงขอมูลขาวสารอะไร ก็
สามารถคนหาไดจากสื่ออินเทอรเน็ต ทําใหการเปดรับขาวสารดานโฆษณา ประชาสัมพันธ และ
สวนลดตางๆ ไมสงผลตอความสัมพันธท่ีมีตอละครเวทีคายซีเนริโอ 
 สมมติฐานการคนควาท่ี 3 ทัศนคติของประชาชนตอละครเวทีคายซีเนริโอมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมของประชาชนตอละครเวทีคายซีเนริโอ  

กลาวคือ แนวโนมพฤติกรรมการชมละครเวทีคายซีเนริโอเกิดข้ึนจากทัศนคติท่ีดีตอละครเวที
คายซีเนริโอ ซ่ึงทัศนคติท่ีดีนั้นเกิดข้ึนจากประสบการณในการท่ีไดเคยรับชม เชน เม่ือเคยชมละคร
เรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวเกิดความประทับใจ เกิดความรูสึกในทางท่ีดี จึงเกิดความตั้งใจอยากชมละคร
เรื่องตอไปของคายซีเนริโอ โดยไมไดตั้งอยูบนเง่ือนไขของเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง หรือเม่ือประชากรเคย
รับชมเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวเกิดความรูสึกประทับใจ ก็จะเกิดความรูสึกอยากติดตามขาวสารเก่ียวกับ
ละครเวทีคายซีเนริโอ และกลายเปนแฟนประจําละครเวทีคายซีเนริโอในท่ีสุด กลาวคือ ทัศนคติมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม ซ่ึงจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติของประชาชนตอ
ละครเวทีคายซีเนริโอ ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานสินคาและบริการ ดานราคา ดานสถานท่ี และดาน
สงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของประชาชนตอละครเวทีคายซีเนริโอ 
กลาวคือ ยิ่งประชาชนมีทัศนคติท่ีดีตอละครเวทีคายซีเนริโอ ก็จะยิ่งมีแนวโนมพฤติกรรมการชมละคร
เวทีของคาย ซีเนริโอมากเชนกัน สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติของ ฟชเบิรน และ อาเซน 
(Fishbein and Ajzen, 1975, p.8, อางถึงใน ธนาพงษ จันทรชอน, 2546, น.46) กลาวไววา ไมวาคํา
นิยามของทัศนคติจะเปนเชนไร ความรูสึกวาชอบหรือไมชอบจะมีฐานะเปนศูนยกลางของทัศนคติ 
ดังนั้นองคประกอบทางดานความรูสึก (Affection) ซ่ึงเปนการประเมินคา (Evaluation) ตาม
ธรรมชาติของมนุษยจึงถือไดวาเปนองคประกอบท่ีโดดเดนมากท่ีสุดของทัศนคติ  
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

 จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารผานสื่อโทรทัศนมากเปนอันดับท่ี 1 
จึงควรเพ่ิมการโฆษณาและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางโทรทัศนใหมากข้ึน รวมถึงสื่อ
อันดับท่ี 2 คือ สื่ออินเทอรเน็ต นับวาเปนสื่อใหมท่ีทรงประสิทธิภาพในการสงสารและแพรกระจาย
ขาวสาร ควรใหความสําคัญดวยการเพ่ิมจํานวนความถ่ี และเพ่ิมปริมาณเนื้อหาการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานชองทางอินเทอรเน็ตใหมากข้ึน สวนทัศนคติท่ีมีตอละครเวทีคายซีเนริโอนั้น ขอ
จําแนกเปนรายดานดังนี้ 

1. ดานสินคาและบริการ คายซีเนริโอจะตองรักษามาตรฐานและคุณภาพท้ังสองดานนี้ตอไป 
เพราะถือเปนจุดขายท่ีสําคัญท่ีทําใหคนท่ัวไปยอมรับ รูจัก และเลือกท่ีจะรับชมละครเวทีจากคายซีเนริโอ 
แตควรปรับปรุงเรื่องการคัดเลือกนักแสดง ไมควรใชนักแสดงคนเดิมๆ หรือนักแสดงในสังกัดอยางเดียว 
เพ่ือสรางความแตกตางและความนาสนใจ  

2. ดานราคา ราคาบัตรเขาชมละครเวทีคายซีเนริโอถือเปนราคาท่ีคอนขางสูงเม่ือเทียบกับ
ราคาบัตรละครเวทีคายอ่ืน ดังนั้น ซีเนริโอควรปรับราคาลงมา เพ่ือขยายฐานลูกคาเพราะมีผูท่ีสนใจ
จํานวนมากเลือกท่ีจะไมชมเพราะราคาบัตรมีราคาสูง 

3. ดานสถานท่ี ซีเนริโอควรใหความสําคัญและรีบหาทางแกไขปรับปรุงโดยดวน เพราะกลุม
ตัวอยางจํานวนมากกลาวถึงปญหาเรื่องท่ีจอดรถและปริมาณของหองน้ําท่ีไมเพียงพอ  

4. ดานสงเสริมการตลาด นอกจากโปรโมชั่นตางๆ ท่ีมีอยู คายซีเนริโอควรจัดใหมีโปรโมชั่น
ท่ีหลากหลายและมากยิ่งข้ึนสําหรับคนท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความ
สนใจและมีใจรักในศาสตรละครเวที เพ่ือจะไดมีโอกาสรับชมและขยายฐานผูชมละครเวทีใหมีมากข้ึน
ในสังคม และยังเพ่ือตอยอดใหธุรกิจละครเวทียังคงขับเคลื่อนตอไป และควรพัฒนาชองทางการโฆษณา
ประชาสัมพันธเรื่องการจัดโปรโมชั่นและสวนลดพิเศษตางๆ เพราะท่ีผานมาประชาชนมักไมคอยทราบ
ขาวเรื่องการจัดโปรโมชั่นและสวนลดเทาท่ีควร  
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