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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ 

ธิติ จารุตามระ และ รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานชิ 

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารสื่อสารมวลชน 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอ

เพ็กซ์” เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของกลุ่มผู้ชม ซึ่งโรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์

อันประกอบด้วย โรงภาพยนตร์ลิโดจ านวน 3 โรงและโรงภาพยนตร์สกาล่า 1 โรงซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์

เดี่ยวที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามและเหลือเปิดท าการอยู่อีกเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยนั้น เปิด

ให้บริการมากว่า 40 ปีแล้ว ซึ่งถือเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีเอกลักษณ์เด่นมากมายแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

รวมทั้งยังมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ชมสนใจมาใช้บริการอีกหลายด้าน ทั้งปัจจัยด้านสถานที่เพราะตั้งอยู่ใน

ท าเลที่เป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นอย่างสยามสแควร์ ซึ่งสามารถเดินทางมาได้หลายวิธี และราคาในการใช้

บริการก็มีราคาถูกกว่าโรงภาพยนตร์เครืออ่ืนๆที่มีมาตรฐานคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อย่างภาพและเสียง

ใกล้เคียงกัน ด้านการบริการนั้นก็มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งทางโรงภาพยนตร์พยายามรักษาไว้ให้เป็นแบบ

ดั้งเดิมตลอดระยะเวลาการให้บริการ จนผู้ชมที่มาใช้บริการนั้นเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการ

เป็นประจ าจนเกิดเป็นความรัก ความผูกพันกับโรงภาพยนตร์เก่าแก่แห่งนี้ 

 ปัจจุบันโรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ที่สนใจชมภาพยนตร์นอก

กระแส เพราะภาพยนตร์นอกกระแสนั้นมีจ านวนผู้ชมไม่มากนัก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีผู้ให้ความสนใจ

ภาพยนตร์ประเภทนี้มากขึ้นก็ตาม ท าให้โรงภาพยนตร์ทั่วๆไปไม่ค่อยน าภาพยนตร์ประเภทนี้มาฉายมาก

นัก แต่โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ก็น าภาพยนตร์นอกกระแสมาจัดฉายอยู่เป็นประจ าควบคู่ไปกับ

ภาพยนตร์กระแสหลัก 
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 การศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านความคิดเห็นที่มีต่อโรงภาพยนตร์

เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์มากที่สุด ส่วน

ปัจจัยในด้านอ่ืนๆทั้งด้านการส่งเสริมการขาย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่และด้านการบริการนั้นมีผลต่อ

การตัดสินใจชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ในระดับมาก ตามล าดับ แต่ในปัจจัยแต่ละด้านนั้น

ก็ยังมีประเด็นที่ผู้ศึกษาและกลุ่มผู้ชมเห็นว่าโรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ควรปรับปรุงอยู่คือด้านการบริการ 

โดยเฉพาะในประเด็นการลงรอบฉายในหนังสือพิมพ์ เพราะมีการรับรู้ของผู้ชมน้อย จึงน่าจะน าเอา

งบประมาณในการลงรอบฉายในหนังสือพิมพ์ไปพัฒนาในส่วนอ่ืนแทน รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับการ

ให้บริการของพนักงาน ประเด็นเรื่องช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในปัจจัยด้านการส่งเสริม

การขายก็ควรมีการปรับปรุงด้วย เพราะยังมีกลุ่มผู้ชมที่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

ของทางโรงภาพยนตร์อยู่ถึงแม้จะเป็นกลุ่มผู้ชมที่มาใช้บริการอยู่เป็นประจ าก็ตาม ซึ่งพนักงานเองก็ถือเป็น

ช่องทางในการสื่อสารกับผู้ชมที่มาใช้บริการช่องทางหนึ่ง จึงควรมีการให้ข้อมูลกับผู้ชมดีกว่านี้ เพราะ

โปรโมชั่นดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์

เครือเอเพ็กซ์มากท่ีสุดด้วย 

ประเด็นที่ควรปรับปรุงเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่ทางโรงภาพยนตร์ควรจะให้ความสนใจเพราะเป็นสิ่งที่

สะท้อนมาจากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์เอง ที่จะท าให้ผู้ชมที่มาใช้บริการ

เป็นประจ าเกิดความมั่นใจมากขึ้น รวมทั้งท าให้มีกลุ่มผู้ชมใหม่ๆมาใช้บริการโรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์

มากข้ึนด้วย 

ค าส าคัญ ภาพยนตร์นอกกระแส โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ โรงภาพยนตร์เดี่ยว 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ภาพยนตร์เป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่งที่มุ่งให้ความเบิกบานใจ(รักศานต์  วิวัฒน์สินอุดม , 2545) รื่น

เริงใจ และให้ความสนุกสนาน หากจะแบ่งประเภทของภาพยนตร์ตามรูปแบบการน าเสนอจะแบ่งได้ 2 

ประเภท คือ ภาพยนตร์กระแสหลักหรือภาพยนตร์ทั่วไป และ ภาพยนตร์นอกกระแสหรือภาพยนตร์อิสระ 

ภาพยนตร์กระแสหลัก เป็นภาพยนตร์ที่มุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมเป็นหลัก มีรูปแบบการน าเสนอ

ที่ตรงไปตรงมา ชัดเจนและเข้าใจง่าย เน้นสรา้งความส าเร็จทางธุรกิจเป็นส าคัญ 

ภาพยนตร์นอกกระแสหรือภาพยนตร์อินดี้ (Independent Film) เป็นภาพยนตร์ที่ถูกสร้างโดย

สตูดิโออิสระที่ใช้ผู้เขียนบทและผู้ก ากับท่ีไม่มีชื่อเสียง อีกทั้งนักแสดงที่อาจไม่เป็นที่รู้จักหรือไม่เคยมีผลงาน

มาก่อน ภาพยนตร์นอกกระแสจะสร้างสุนทรียภาพทางภาพยนตร์ ท าให้ผู้ชมรู้สึกถึงความงดงามทางศิลปะ

หรือจุดประกายทางความคิดหลังจากได้รับชม หรือบางครั้งก็อาจท าให้ผู้ชมรู้สึกเสียเวลาไปโดยเปล่า

ประโยชน์ได้เช่นกัน(Indie movie, 2551) โดยปกติภาพยนตร์แนวนี้จะไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์ขนาด

ใหญ่ด้วยเหตุผลด้านธุรกิจ  

โรงภาพยนตร์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและขาดไม่ได้ในการจัดฉายภาพยนตร์ ดังนั้นผู้สร้าง

ภาพยนตร์จึงให้ความส าคัญกับเจ้าของโรงภาพยนตร์อย่างมาก โดยปกติแล้วภาพยนตร์กระแสหลักนั้นมี

โรงภาพยนตร์รองรับการฉายเป็นจ านวนมาก เพราะมีผู้ชมจ านวนมาก แต่ส าหรับภาพยนตร์นอกกระแส

นั้น มีผู้ให้ความสนใจน้อยกว่า จึงมีโรงภาพยนตร์น าภาพยนตร์นอกกระแสเหล่านี้มาฉายไม่มากนัก

เนื่องจากเจ้าของโรงภาพยนตร์เล็งเห็นว่า ภาพยนตร์นอกกระแสไม่ได้เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป ท าให้ไม่

สามารถสร้างผลก าไรทางธุรกิจได้  

โรงภาพยนตร์ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเครือโรงภาพยนตร์ ที่เป็นระบบ

มัลติเพล็กซ์ โดยมีเครือโรงภาพยนตร์ที่รู้จักกันดีเช่น เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ เอส เอฟ ซีเนม่า เป็นผู้น า

ส่วนแบ่งการตลาด โดยโรงภาพยนตร์ประเภทอ่ืนๆนั้นต่างสูญหายไปตามกาลเวลา แต่ส าหรับโรง
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ภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์อันประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ลิโด และโรงภาพยนตร์เดี่ยวที่ยังเหลืออยู่เพียงไม่ก่ี

แห่งในประเทศไทยอย่างโรงภาพยนตร์สกาล่า ที่ตั้งอยู่บริเวณสยามสแควร์ ซึ่งบริเวณโดยรอบนั้นเต็มไป

ด้วยโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ในเครือเมเจอร์ฯและเอสเอฟฯจ านวนมาก แต่โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ทั้ง

สองก็เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 40 ปี โดยคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของโรงมาตลอดทั้งรูปลักษณ์และการ

ให้บริการ ผสมผสานกับการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น 

ผู้ศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่สนใจและใช้บริการโรงภาพยนตร์แห่งนี้อยู่แล้ว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรับชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ของกลุ่มผู้ชมที่มีอายุ 15-45ปี 

ทั้งปัจจัยในด้านประชากรศาสตร์ ราคา สถานที่ ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย การบริการและความ

คิดเห็นต่อโรงภาพยนตร์  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์  

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอ

เพ็กซ์” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร่วมกับการใช้วิธีทางสถิติตามระเบียบวิธีการศึกษา 

โดยใช้แหล่งข้อมูลที่ส าคัญจาก 2 แหล่งคือ 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 400  คน โดยมีระยะเวลาด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 

2557 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆเช่น 

วิทยานิพนธ์ วารสาร หนังสือและอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
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ประชากรในการศึกษานี้ คือ ประชาชนที่เคยชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์และ

อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15-35 ปี โดยไม่มีการจ ากัดวุฒิ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ ในการท าวิจัยครั้งนี้ จะท าการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

โดยผู้วิจัยได้มีท าการก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวนดังกล่าว โดยใช้ตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับ

ความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ± 5 

การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) แบบ 

Purposive Sampling ร่วมกับ Accidental Sampling ซึ่งผู้ศึกษาจะด าเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อ

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ชมที่มาใช้บริการโรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์จ านวน 400 ชุดที่บริเวณ

หน้าโรงภาพยนตร์ลิโดและสกาล่าในช่วงเวลาเปิดให้บริการของโรงภาพยนตร์ระหว่างเดือนเมษายนถึง

พฤษภาคม 2557 โดยจะมีการกรองผู้ตอบแบบสอบถามก่อนว่าเคยชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ

เอเพ็กซ์มาก่อนหรือไม่ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดปลายปิด 

มีการออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเองโดย

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย วันที่ชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์เป็นประจ า และ ความถ่ี

ในการชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ต่อเดือน 
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โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

5 ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่า  ให้ค่าคะแนนเป็น  5 คะแนน 

4 ครั้งต่อเดือน    ให้ค่าคะแนนเป็น  4 คะแนน 

3 ครั้งต่อเดือน   ให้ค่าคะแนนเป็น  3 คะแนน 

2 ครั้งต่อเดือน    ให้ค่าคะแนนเป็น  2 คะแนน 

1 ครั้งต่อเดือนหรือไม่ได้ชมเลย ให้ค่าคะแนนเป็น  1 คะแนน 

น าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อแบ่งระดับความถี่ในการชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรง

ภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 5 ระดับ และน าข้อมูลมาแจกแจงความถี่ เพื่อ

หาค่าคะแนนเฉลี่ย โดยใช้ค่าเฉลี่ยทางสถิติการค านวณหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Arithmetic Mean) 

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด     =     5-1    =   0.8 

                   จ านวนระดับ                      5 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 คะแนน  ถือว่า มีความถ่ีในการชมภาพยนตร์น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 คะแนน  ถือว่า มีความถ่ีในการชมภาพยนตร์น้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 คะแนน  ถือว่า มีความถ่ีในการชมภาพยนตร์ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 คะแนน  ถือว่า มีความถ่ีในการชมภาพยนตร์มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คะแนน  ถือว่า มีความถ่ีในการชมภาพยนตร์มากท่ีสุด 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามด้านปัจจยัต่างๆ 6 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่

โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ด้านราคา ดา้นสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านการส่งเสริมการขาย ดา้นการบริการและดา้นความคิดเห็นที่มีต่อโรงภาพยนตร์ 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

เห็นด้วยมากท่ีสุด  ให้ค่าคะแนนเป็น  5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก   ให้ค่าคะแนนเป็น  4 คะแนน 
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เห็นด้วยปานกลาง ให้ค่าคะแนนเป็น  3 คะแนน 
เห็นด้วยน้อย   ให้ค่าคะแนนเป็น  2 คะแนน 
เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ค่าคะแนนเป็น  1 คะแนน 

น าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อแบ่งระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชม

ภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ออกเป็น 5 ระดับ และน าข้อมูลมาแจกแจงความถ่ี 

เพื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ย โดยใช้ค่าเฉลี่ยทางสถิติการค านวณหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Arithmetic Mean) 

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด     =    5-1    =   0.8 

                   จ านวนระดับ                     5 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 คะแนน  ถือว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 คะแนน  ถือว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์น้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 คะแนน  ถือว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 คะแนน  ถือว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คะแนน  ถือว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์มากท่ีสุด 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ใน
เครือเอเพ็กซ์” ซึ่งผู้ศึกษาใช้รูปแบบการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  

 
ผลการวิจัยสามารถน าเสนอแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
 จ าแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 202 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.5 และเพศชาย มีจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 
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 จ าแนกตามอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 22-28 ปี จ านวน 219 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมา คือ อายุ 29-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3 และอันดับสุดท้าย คือ อายุ 36-45 
ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
 จ าแนกตามระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมา คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และอันดับสุดท้าย คือ ระดับปวช. / ปวส. จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
 จ าแนกตามอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพบริษัทเอกชน จ านวน 
182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ นักเรียน-นักศึกษา จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และ
อันดับสุดท้าย คือ อาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ พนักงานโรงพยาบาล Graphic Designer รับจ้างทั่วไป และนักดนตรี 
เป็นต้น จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0  
 จ าแนกตามรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมา คือ 15,001-20,000 บาท จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.5 และอันดับสุดท้าย คือ ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ 
 จ าแนกตามวันที่ชมภาพยนตร์เป็นประจ าของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชม
ภาพยนตร์เป็นประจ าวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมา คือ วันพุธ -
พฤหัส จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และอันดับสุดท้าย คือ วันจันทร์-อังคาร จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.0 
 กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ต่อเดือน โดย
มีค่าเฉลี่ยของระดับความถ่ี เท่ากับ 1.61 ซึ่งหมายถึง มีความถ่ีในการชมภาพยนตร์น้อยที่สุด 
 
 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ 
 ปัจจัยด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์
นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ ด้านราคา อยู่ในระดับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.23 
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 ปัจจัยด้านสถานที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชม
ภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ ด้านสถานที่ อยู่ในระดับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ชมภาพยนตร์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 3.90 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชม
ภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์  ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจชมภาพยนตร์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 3.91 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ ด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 3.95 
 ปัจจัยด้านการบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชม
ภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์  ด้านการบริการ อยู่ในระดับมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจชมภาพยนตร์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 3.71 
 ปัจจัยด้านความคิดเห็นที่มีต่อโรงภาพยนตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่ โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ ด้านความคิดเห็นที่มีต่อโรง
ภาพยนตร์ อยู่ในระดับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 
4.23 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ มากท่ีสุดคือ ด้านราคา โดย
มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ที่ 4.23 ซึ่งหมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์มากที่สุด เท่ากัน
กับ ด้านความคิดเห็นที่มีต่อโรงภาพยนตร์ โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ที่ 4.23 ซึ่งหมายถึง มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการขาย โดยมีค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นอยู่ที่ 3.95 ซึ่งหมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์มาก รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ที่ 3.91 ซึ่งหมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์มาก 
รองลงมา คือ ด้านสถานที่ โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ที่ 3.90 ซึ่งหมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ชมภาพยนตร์มาก และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการบริการ โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ที่ 3.71 ซึ่ง
หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์มาก 
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ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยนี้ มีการก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.01 และ 0.05 โดย
สมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้มีทั้งหมด 1 ข้อ ได้แก่ 
 อายุของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์แตกต่างกัน 
 

สมมติฐานของที่ 1 อายุของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ รวมทุกด้าน แตกต่างกัน 
 H0: อายุของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ รวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 H1: อายุของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ รวมทุกด้าน แตกต่างกัน 
 ซึ่งผลการทดสอบพบว่า อายุของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์  รวมทุกด้าน 
แตกต่างกัน  
 

ผู้ที่มีอายุ 29-35 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยรวมทุกด้าน วา่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอก
กระแสทีโ่รงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ มากกว่าผู้ที่มีอายุ 15-21 ปี และ 22 – 28 ปี 
 ส าหรับตัวแปรช่วงอายุคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

เมื่อทดสอบเพื่อให้ทราบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชม
ภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์  แต่ละด้านของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุเป็น
รายคู่นั้น ผู้ศึกษาได้ใช้การทดสอบผลต่างนัยส าคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ                  (Multiple 
Comparison) ซึ่งผลที่ได้มีดังนี้ 

อายุของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ ด้านราคา ไม่แตกต่างกัน 

อายุของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ ด้านสถานที่ ไม่แตกต่างกัน 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 11 
 

อายุของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่างกัน 
 อายุของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ไม่แตกต่างกัน 

อายุของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ ด้านการบริการ ไม่แตกต่างกัน 
 อายุของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ ด้านความคิดเห็นที่มีต่อโรงภาพยนตร์ แตกต่าง
กัน 
 
 ส าหรับการทดสอบเพื่อให้ทราบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ ด้านความคิดเห็นที่มีต่อโรงภาพยนตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่นั้น ผู้ศึกษาได้ใช้การทดสอบผลต่างนัยส าคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบ
พหุคูณ (Multiple Comparison) ผลที่ได้พบว่า 

ผู้ที่มีอายุ 29-35 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความคิดเห็นที่มีต่อโรงภาพยนตร์ ว่ามีผลต่อการ
ตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสในโรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ มากกว่าผู้ที่มีอายุ 15-21 ปี และ 22 – 
28 ปี 
 ส าหรับตัวแปรช่วงอายุคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

จากผลการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ใน

เครือเอเพ็กซ์” สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ด้านประชากรศาสตร์  

กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ส่วนมาก พบวา่ เป็นเพศหญิงที่

ร้อยละ 50.5 อยู่ในช่วงอายุ 22-28ปี ร้อยละ54.7 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 64.5 

สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทพร จันทวสุ (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ

บริการของโรงภาพยนตร์ลิโดมัลติเพล็กซ์ (สยามสแควร์) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
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เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งน่าจะมาจากการที่โรงภาพยนตร์

เครือเอเพ็กซ์นั้นตั้งอยู่บริเวณสยามสแควร์ ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมของกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงอายุดังกล่าว 

ทั้งยังมีโรงเรียนและสถานศึกษาตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกเป็นจ านวนมาก ท าให้กลุ่มผู้ชมส่วนมากมี

ลักษณะทางประชากรศาสตรต์ามผลการศึกษาที่ได้นี้ 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ทีโรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ 

กลุ่มผู้ชมส่วนมากมาชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ในช่วงวันศุกร์ -เสาร์-อาทิตย์มาก

ที่สุดถึงร้อยละ 70.5 เพราะ เป็นวันหยุด รวมทั้งช่วงเช้าวันเสาร์-อาทิตย์ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกด้วย โดย

ส่วนใหญ่ก็จะชมภาพยนตร์นอกกระแสเดือนละ 1 ครั้งหรือไม่ได้ชมเลย เพราะตามลักษณะโดยทั่วไปของ

ภาพยนตร์นอกกระแสนั้นจะมีรูปแบบการน าเสนอแตกต่างไปจากภาพยนตร์ทั่วไป เนื้อเรื่องหรือการ

ด าเนินเรื่องที่แสดงถึงอัตลักษณ์(Identity) ของกลุ่มย่อย นอกจากนี้ภาพยนตร์กลุ่มนี้มีทุนสร้างน้อยเมื่อ

เทียบกับภาพยนตร์กระแสหลัก ท าให้มีผู้ชมไม่มากนัก โดยปกติภาพยนตร์แนวนี้จะไม่ได้ฉายในโรง

ภาพยนตร์ขนาดใหญ่ด้วยเหตุผลด้านธุรกิจ เนื่องจากเจ้าของโรงภาพยนตร์เล็งเห็นว่า ภาพยนตร์นอก

กระแสไม่ได้เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปและท าก าไรไม่ได้ 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ 

 กลุ่มผู้ชมเห็นด้วยกับปัจจัยด้านราคาและความคิดเห็นที่มีต่อโรงภาพยนตร์ว่ามีอิทธิพลตอ่การ

ตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์มากท่ีสุดที่ค่าเฉลี่ย 4.23  

ในปัจจัยด้านราคา ประเด็น “ค่าบัตรมีราคาถูกกว่าโรงฯเครืออ่ืนๆที่ฉายภาพยนตร์ในระบบ

ดิจิตอล”และประเด็น “โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ไม่ขึ้นราคาบัตร ส าหรับภาพยนตร์ที่มีความยาว

มากกว่า 2 ชั่วโมง หรือภาพยนตร์ที่ฉายระบบดิจิตอล”นั้น มีระดับค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงถึง 4.59 

และ 4.43 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์

ในเครือเอเพ็กซ์ 
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ส่วนปัจจัยด้านความคิดเห็นที่มีต่อโรงภาพยนตร์นั้น ประเด็น “ชื่นชอบความรู้สึกและบรรยากาศ

ของสถานที่ของโรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ที่แตกต่างจากโรงภาพยนตร์ทั่วๆไป” และประเด็น “มี

ความรู้สึกผูกพันกับโรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ เช่น มาชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เป็นประจ า” มี

ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงถึง 4.29 และ 4.22 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชม

ภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์เช่นเดียวกัน 

ผลการศึกษาที่ได้นี้สอดคล้องกับแนวคิดทางประชากรศาสตร์ของยุบล เบญจรงค์กิจ ที่ว่ากลุ่ม

หนุ่มสาวจนถึงวัยกลางคน คือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี คนในกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่เลือกสินค้าที่

ตอบสนองความเป็นตัวของตัวเอง และเป็นกลุ่มที่มีเหตุผลในการเลือกซื้อมากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่

ต้องท างานหาเงินในการจับจ่ายใช้สอยด้วยตัวเอง ไม่ค่อยยึดติดกับตราสินค้าที่หรูหรือมีราคาแพง จะมอง

สินค้าตรายี่ห้อที่ถูกลงกว่าตรายี่ห้อหรูที่ใช้กันในกลุ่มคนมีเงิน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ อ านาจการซื้อมีไม่

เพียงพอ แต่ก็ไม่ได้แสดงออกมาในลักษณะที่เป็นปมด้อย แต่จะพยายามสร้างแนวโน้มว่าตรายี่ห้อที่เลือก

เป็นตัวแทนของความทันสมัย  

ท าให้กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์นอกกระแสในช่วงอายุ 22-28ปี เป็นกลุ่มผู้ชมที่มีจ านวนมากท่ีสุดถึง

ร้อยละ54.7 รวมทั้งกลุ่มอายุ 29-35 ปีที่มีจ านวนมากรองลงมาที่ร้อยละ 30.3 ก็อยู่ในช่วงอายุดังกล่าว

เช่นกันตัดสินใจมาใช้บริการของโรงภาพยนตร์เครือนี้เพราะเห็นถึงความคุ้มค่าที่ได้รับจากการใช้บริการ

เมื่อเทียบกับราคา  

ส่วนในประเด็นด้านความรู้สึกชื่นชอบในบรรยากาศของสถานที่และความผูกพันที่มีต่อโรง

ภาพยนตร์นั้นก็มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแสที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ของกลุ่มผู้ชม

ในช่วงอายุ 29-35ปี ในระดับมากที่สุดอีกด้วย  เนื่องจากโรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์นี้เปิดให้บริการมา

นานกว่า 40 ปีแล้ว ท าให้กลุ่มผู้ชมในช่วงอายุดังกล่าวมีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการโรงภาพยนตร์เครือนี้มา

นานแล้ว จนเกิดเป็นทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับโรงภาพยนตร์เครือนี้ 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ในปัจจัยด้านต่างๆทั้ง 6 ด้านนั้น ด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เครือเอ

เพ็กซ์ในระดับมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายตามล าดับ  

ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านสถานที่และปัจจัยด้านการ

บริการนั้นมีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ในระดับมาก ตามล าดับ แต่ใน

ปัจจัยแต่ละด้านก็มีประเด็นที่ผู้ศึกษาและกลุ่มผู้ชมเห็นว่าควรปรับปรุง คือ 

ทางโรงภาพยนตร์ควรมีการปรับปรุงด้านการบริการ โดยเฉพาะในประเด็นการลงรอบฉายใน

หนังสือพิมพ์ เพราะมีการรับรู้ของผู้ชมน้อย จึงน่าจะน าเอางบประมาณในการลงรอบฉายในหนังสือพิมพ์

ไปพัฒนาในส่วนอื่นแทน รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน  

ประเด็นเรื่องช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายก็ควรมี

การปรับปรุงด้วย เพราะยังมีกลุ่มผู้ชมที่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางโรง

ภาพยนตร์อยู่ถึงแม้จะเป็นกลุ่มผู้ชมที่มาใช้บริการอยู่เป็นประจ าก็ตาม ซึ่งพนักงานเองก็ถือเป็นช่องทางใน

การสื่อสารกับผู้ชมที่มาใช้บริการช่องทางหนึ่ง จึงควรมีการให้ข้อมูลกับผู้ชมดีกว่านี้ เพราะโปรโมชั่น

ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เครือเอ

เพ็กซ์มากท่ีสุดด้วย  
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