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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อส ำรวจควำมคิดเห็นของพฤติกรรมกำร
ซ้ือของลูกคำ้ รูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ และกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูน
ทำงส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร (2) เพื่อวิเครำะห์อิทธิพล
ของพฤติกรรมกำรซ้ือของลูกค้ำ และรูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ท่ีมีต่อกำร
ตัดสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ของผู ้บริโภควัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนคร เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บข้อมูลคือแบบสอบถำม ซ่ึงได้ท ำกำร
ตรวจสอบจำกผูท้รงคุณวุฒิ และมีค่ำควำมเช่ือมัน่เท่ำกบั 0.938 ตวัอย่ำงจ ำนวน 200 คน 
เลือกจำกกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบสะดวก สถิติท่ีใชป้ระกอบสถิติเชิงพรรณนำประกอบดว้ย
ค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และสถิติเชิงอนุมำน ไดแ้ก่กำร
วิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคูณ 

 1 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression on Analysis) 



 ผลกำรศึกษำพบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมโดยเฉล่ียเห็นดว้ย ในระดบัมำกท่ีสุดต่อ
ควำมเห็นในประเด็นเร่ืองพฤติกรรมกำรซ้ือ รูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ และกำร
ตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ ส ำหรับผลกำรทดสอบสมมุติฐำนพบว่ำ
พฤติกรรมกำรซ้ือ และรูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจชม
ภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ เรียงตำมล ำดบัค่ำอิทธิพลอยำ่งมีนยัยะส ำคญัทำงสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมกำรซ้ือ, รูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่, กำรตัดสินใจชม
ภำพยนตร์กำ ร์ตูนทำง ส่ือออนไลน์  ปัจจัยด้านจิตวิทยา  ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
การตดัสินใจซ้ือ น ้าตาลส าเร็จรูป      ชนิดเหลว 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were to (1) investigate Working People’s Opinion 
toward Purchase Behavior, New lifestyle Pattern, and Decision to Watch Cartoon 
Movies via Online ; (2) analyze the impacts of Purchase Behavior, and New lifestyle 
Pattern on Decision to Watch Cartoon Movies via Online. The instrument for date 
collection was questionnair approved by the expert. It’s alpha coefficient value of 
reliability was 0.938. The 200 samples were randomly selected from working people in 
Bangkok district area. The descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, 
and standard deviation, as well as the inferential statistics in terms of multiple regression 
analysis were applied to analyze the data selected. The hypothesis testing were proved. 
At statistically significant level of 0.05t 
 The research findings were found that the respondents very strongly agreed 
toward their opinions related to the purchase behavior, the new lifestyle pattern, and the 
decision to watch cartoon movies via online. According to the hypothesis testing, it was 
proved that the purchase behavior and the new lifestyle pattern differently affected the 



decision to watch cartoon movies via online respectively, regarding the effect value at 
0.05 of the statistically significant level. 
 the liquid sugar for consuming respectively at 0.05 of statistically significant level. 
Key word: Purchase Behavior, New lifestyle Pattern, Decision to Watch Cartoon 
Movies via Online Psychological Factor, Behavior Factor, Buying Decisions for Liquid  

 
1.  สถำนกำรณ์ ที่มำ และปัญหำของกำรวิจัย 

กำรระบำดของไวรัส COVID-19 ไดส่้งผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษยท์ัว่ทั้ง
โลก ท ำให้เกิดควำมผนัผวนทำงธุรกิจมำกข้ึน ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมำสู่พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ทั้งปฏิกิริยำตอบสนอง ควำมคิด จนไปถึงสภำวะกำรตดัสินใจ จนเกิดเป็นค ำ
นิยำมใหม่ท่ีเรียกกนัติดปำกว่ำ “New Normal” ซ่ึงแปลว่ำควำมปกติใหม่หรือฐำนชีวิต
ใหม่ หมำยถึงวิถีชีวิตใหม่ท่ีแตกต่ำงจำกเดิม อนัเน่ืองมำจำกมีเหตุปัจจัย บำงอย่ำงมำ
กระทบ จนท ำให้วิถีชีวิตแบบเดิมท่ีคุน้เคยต้องเปล่ียนแปลง  ไปเป็นวิถีชีวิตใหม่ท่ีไม่
คุน้เคย (วิชยั วงศใ์หญ่ และมำรุต พฒัผล, 2563)  

ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนตำมมำส ำหรับกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนในรูปแบบวิถีชีวิตใน
สังคมแบบใหม่ (New Normal) ท่ีเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจน มีดงัน้ี 

1. Work from Home สำมำรถติดต่อส่ือสำร รวมทั้งพูดคุยเร่ืองงำนต่ำงๆไดทุ้กท่ี 
ทุกเวลำ 

2. กำรสั่งอำหำรทำงช่องทำง Online จำกช่องทำงผ่ำนแอปพลิเคชันต่ำงๆ ใน
ปัจจุบนั อำทิเช่น LINE MAN, Grab, Foodpanda, Gojek เป็นตน้ 

3. กำรประชุม Online ผ่ำนโปรแกรมต่ำง ๆ อำทิเช่น Microsoft Teams, Google 
Meeting, Zoom เป็นตน้ 

4. กำรเรียนหนงัสือผำ่นระบบออนไลน์ e-Learning  
5. กำรชอปปิง Online ผำ่น Platform ต่ำงๆ  
6. กำรดูภำพยนตร์ผำ่นกำร Streaming จำกท่ีบำ้นของตนเอง  

 ในปัจจุบันนั้ น รูปแบบวิถีชี วิตในสังคมแบบใหม่  (New Normal) ซ่ึง เ ป็น
ผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัส COVID-19 ท ำให้พฤติกรรมของผู ้บ ริโภค



เปล่ียนแปลงไปและส่งผลต่อกำรตดัสินใจรับชมภำพยนตร์กำร์ตูน ซ่ึงปฏิเสธไม่ไดว้่ำ
กำรพฒันำของเทคโนโลยี รวมไปถึงส่ือดิจิทลัไดเ้ขำ้มำมีบทบำทส ำคญัต่อกำรตดัสินใจ
ของผูค้นในยุคปัจจุบัน จนตอบโจทย์ผูบ้ริโภคท่ีต้องกำรรับชมภำพยนตร์กำร์ตูนท่ี
สำมำรถเลือกไดน้อกเหนือจำกกำรตอ้งเขำ้ไปรับชมในโรงภำพยนตร์ หรือทำงโทรทศัน์
เท่ำนั้น ซ่ึงผูบ้ริโภคสำมำรถเลือกรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อกำรรับชมได ้รวมทั้งในปัจจุบนั
ไดมี้ช่องทำงแอปพลิเคชั่น แพลตฟอร์มท่ีหลำกหลำย ท ำให้ผูบ้ริโภคมีทำงเลือกท่ีเพิ่ม
มำกข้ึน  
 มัชฌิมำ ศรัทธำพร  (2558) ได้ศึกษำเร่ืองกำรศึกษำพฤติกรรมกำรเลือกชม
ภำพยนตร์ต่ำงประเทศของผูช้มในเขตกรุงเทพมหำนคร กล่ำวว่ำ ภำพยนตร์แอคชัน่เป็น
ภำพยนตร์ท่ีผู ้ชมเลือกชมมำกท่ีสุด รองลงมำคือภำพยนตร์กำร์ตูน /ตลก ดังนั้ น
ผูป้ระกอบกำรภำพยนตร์จึงควรท ำประเภทภำพยนตร์เหล่ำน้ีมำจัดจ ำหน่ำยมำกกว่ำ
ประเภทอ่ืน ในส่วนของช่วงเวลำท่ีผูช้มภำพยนตร์นิยมมำกท่ีสุด คือ วนัหยุดพกัผ่อน 
และชมในโรงภำพยนตร์ ดงันั้นผูป้ระกอบกำรดำ้นโรงภำพยนตร์ควรเตรียมกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก รวดเร็วใหก้บัผูช้มภำพยนตร์  

 วริษฐำ กิตติกุล และพัชร์หทัย จำรุทวีผลนุกูล (2562) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือของ
ฝำกสินคำ้บริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ โดยผลกำรศึกษำพบวำ่ ปัจจยัดำ้นพฤติกรรมกำร
ซ้ือสินคำ้ ซ่ึงไดแ้ก่วตัถุประสงคท่ี์ซ้ือเพื่อน ำมำบริโภค และควำมถ่ีในกำรซ้ือของฝำกโดย
พิจำรณำถึงปัจจยัในเร่ืองของควำมเหมำะสมของผูรั้บระดับรำคำ ประเภทของสินคำ้  
ส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือของฝำกสินคำ้บริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

บุณยนุช เอ้ือศิรินุเครำะห์ (2559) ไดท้ ำกำรศึกษำเร่ืองพฤติกรรมกำรซ้ือและควำม
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือหนังสือกำร์ตูนญ่ีปุ่นของประชำชนใน
เขตกรุงเทพมหำนคร โดยผลกำรศึกษำพบว่ำ ดำ้นพฤติกรรมกำรซ้ือ มีระดบัควำมถ่ีใน
กำรซ้ือหนงัสือกำร์ตูนญ่ีปุ่นจำกประเภทเน้ือหำ แฟนตำซี ต่อสู้ ผจญภยั และตลก ขบขนั 
มำกท่ีสุด ซ่ึงดำ้นพฤติกรรมกำรซ้ือส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือหนังสือกำร์ตูนญ่ีปุ่นของ
ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 



จีรนนัท ์สุธิตำนนท ์(2561) ไดท้ ำกำรศึกษำเร่ืองรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของลูกคำ้
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวำยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ประเภทเส้ือผำ้แฟชั่น 
โดยผลกำรศึกษำพบว่ำรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตด้ำนกิจกรรม เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ ประเภทเส้ือผำ้แฟชัน่ของลูกคำ้กลุ่มเจนเนอเรชัน่วำย
มำกท่ีสุด  

นพจกรณ์ สำยะโสภณ (2561) ไดท้ ำกำรศึกษำเร่ืองกลุ่มอำ้งอิงและรูปแบบกำร
ด ำเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อรูปแบบกำรตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกำยแนวสปอร์ตของผูบ้ริโภค
กลุ่มเจเนอเรชัน่วำยในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจยัรูปแบบกำร
ด ำเนินชีวิต ในดำ้นกิจกรรมมีอิทธิพลมำกท่ีสุด โดยผลจำกกำรวิเครำะห์ค่ำเฉล่ียพบว่ำ 
ผูบ้ริโภคมกัจะใชเ้วลำในกำรเล่นส่ือสังคมออนไลน์มีค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุด  

ปัญหำของกำรวิจัยท่ี เกิดจำกกำรน ำทำงออกเหล่ำนั้ นมำใช้กับกำรศึกษำ 
ประกอบดว้ย 
 -  ผูบ้ริโภควยัท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร มีควำมคิดเห็นอยำ่งไรต่อพฤติกรรม
กำรซ้ือ รูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ และกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือ
ออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

- ผู ้บริโภควัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร มีควำมคิดเห็นในเร่ืองของ
ควำมสัมพนัธ์ในลกัษณะของกำรส่งผลระหวำ่งพฤติกรรมกำรซ้ือของลูกคำ้ และรูปแบบ
วิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่กับกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภควยัท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครวำ่จะเกิดข้ึนหรือไม่ และเกิดข้ึนในลกัษณะใด 

 
2.  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัญหำของกำรวิจยัท่ีผูวิ้จยัไดก้ ำหนดข้ึน ดงันั้นวตัถุประสงค์
ของกำรศึกษำในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

2.1 เพื่อส ำรวจควำมคิดเห็นของพฤติกรรมกำรซ้ือของลูกคำ้ รูปแบบวิถีชีวิตใน
สังคมแบบใหม่ และกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภควยั
ท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 



2.2 เพื่อวิเครำะห์อิทธิพลของพฤติกรรมกำรซ้ือของลูกคำ้ และรูปแบบวิถีชีวิตใน
สังคมแบบใหม่ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภค
วยัท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 
3. สมมุติฐาน 

สมมุติฐำนท่ี 1 พฤติกรรมกำรซ้ือส่งผลต่อกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือ
ออนไลน ์  

สมมุติฐำนท่ี 2 รูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ส่งผลต่อกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์
กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ 
 
4. กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 

5.1 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง                                                                     
ก ลุ่มประชำกรในกำร ศึกษำค ร้ั ง น้ี ได้แ ก่  ผู ้บ ริ โภควัยท ำ ง ำนใน เขต

กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรท่ีแน่นอน โดยเก็บกลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 
200 คน 



5.2 วิธีการสุ่มตวัอยา่งและขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง                                                                    
กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรศึกษำน้ี เป็นผูบ้ริโภควยัท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

สำมำรถค ำนวณได้จำกสูตรไม่ทรำบขนำดตวัอย่ำงของ Cochran (1977) โดยก ำหนด
ระดบัค่ำควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 93 และระดบัค่ำควำมคลำดเคล่ือนบวกลบร้อยละ 0.07และ
เก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอย่ำงทั้งหมด 200 คนโดยเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่ำงด้วยวิธีกำรสุ่ม
ตวัอยำ่งแบบสะดวก 

5.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัโดยการส ารวจและแจกแบบสอบถามผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ (Online) ในการเก็บขอ้มูล  

5.4 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
 1) ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ หลกัทฤษฎี หลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของ 
การวิจยั         

2) น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถาม                                        
 3) ปรับปรุงรูปแบบของแบบสอบถามแล้วน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจัย 
เพื่อแกไ้ขปรับปรุงและใหค้ ำแนะน ำเพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.5 ลกัษณะของแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม 

 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมเก่ียวกับพฤติกรรมกำรซ้ือภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือ
ออนไลน ์
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมเก่ียวกบัรูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ (New Normal) 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรตัดสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือ
ออนไลน ์

5.6 ความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 ผูวิ้จยัไดด้ าเนิการตรวจสอบค าถามของแบบสอบถามก่อนท่ีจะน าไปแจกกลุ่มตวั
อยา่งโดยแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเภท  



 1) กำรตรวจสอบควำมตรงของ เ น้ือหำ  (Content Validity) ผู ้วิ จัยได้น ำ
แบบสอบถำมให้แก่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีควำมเช่ียวชำญต่อประเด็นค ำถำมท่ีจะใช้วดัควำม
คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถำม รวมทั้งน ำเสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำเพื่อขอควำมคิดเห็นท่ี
ท่ำนเหล่ำนั้นมีต่อค ำถำมท่ีใช ้ผูว้ิจยัจึงน ำแบบสอบถำมไปด ำเนินกำรตรวจสอบควำม
น่ำเช่ือถือต่อไป  
 2) กำรตรวจสอบควำมเช่ือมั่น หรือควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจัยได้น ำ
แบบสอบถำมท่ีสร้ำงข้ึนมำและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปท ำกำรทดลองจ ำนวน 30 ชุด กบั
กลุ่มประชำกรท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่ำง เพื่อตรวจสอบและให้เกิดควำม
แน่ใจว่ำแบบสอบถำมท่ีแจกไปนั้ น สำมำรถส่ือควำมหมำยตรงตำมควำมต้องกำร
ตลอดจนมีควำมเหมำะสมหรือไม่ มีควำมยำกง่ำยเพียงใด และผูต้อบแบบสอบถำมทุก
คนเขำ้ใจเน้ือหำของค ำถำมตรงกนัและสำมำรถตอบค ำถำมได ้จำกนั้นเม่ือไดรั้บค ำตอบ
จึงน ำค ำตอบมำทดสอบควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำมโดยกำรค ำนวณค่ำดว้ยวิธีกำรหำ
สัมประสิทธ์ิครอนแบช (Cornbrash’s Alfa Coefficient) ซ่ึงค่ำสัมประสิทธ์ิดังกล่ำว
จะตอ้งมีค่ำอยู่ในช่วงระหว่ำง 0.7 -1.00 จึงจะถือว่ำแบบสอบถำมนั้นมีควำมน่ำเช่ือถือ 
และสำมำรถน ำไปใชไ้ด ้

5.7 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้สถิติส ำหรับกำรวิเครำะห์ผลกำรศึกษำ เพื่อตอบวตัถุประสงค์
ของกำรศึกษำในคร้ังน้ี คือ 
 1) สถิติเชิงพรรณนำ ผูวิ้จยัไดน้ ำมำใชเ้พื่อตอบวตัถุประสงคใ์นเร่ืองต่อไปน้ี คือ  

 1.1 ค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ใชเ้พื่อวิเครำะห์และอธิบำยถึงคุณสมบติัของผูต้อบ
แบบสอบถำม และควำมคิดเห็นเบ้ืองตน้เก่ียวกบั เพศ อำชีพ ซ่ึงใชม้ำตรวดันำมบญัญติั 
และอำย ุระดบัรำยไดต่้อเดือน ซ่ึงใชม้ำตรวดัจดัอนัดบั  

 1.2 ค่ำเฉล่ีย และค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ใชเ้พื่อวิเครำะห์และอธิบำยควำม
คิดเห็นของตวัอยำ่งในเร่ืองพฤติกรรมกำรซ้ือภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ รูปแบบ
วิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ และกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภควยัท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครซ่ึงใชม้ำตรวดัอนัตรภำค 



 2) สถิติเชิงอนุมำน ผูว้ิจยัไดน้ ำมำใชเ้พื่อกำรทดสอบสมมติฐำนส ำหรับกำรตอบ
วตัถุประสงคข์องกำรศึกษำท่ีตั้งไวว้่ำ เพื่อส ำรวจควำมคิดเห็นของผูบ้ริโภควยัท ำงำนใน
เขตกรุงเทพมหำนคร ท่ีมีต่อพฤติกรรมกำรซ้ือภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ รูปแบบ
วิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ และกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภควยัท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร และเพื่อวิเครำะห์อิทธิพลของพฤติกรรมกำร
ซ้ือภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์  รูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ และกำร
ตัดสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ของผู ้บริโภควัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงวิเครำะห์ถึงควำมสัมพนัธ์ในรูปของกำรส่งผลระหวำ่งตวัแปรอิสระ 
2 ตวั ท่ีใชม้ำตรวดัอนัตรภำคและตวัแปรตำม 1 ตวั ท่ีใชม้ำตรวดัอนัตรภำคเช่นเดียวกนั 
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชส้ถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อดูกำรส่งผลท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งตวัแปรทั้งสองประเภท 
 
6. ผลกำรวิจัย 

ส่วนที่ 1 คุณสมบติัทำงประชำกรศำสตร์ของผูต้อบแบบสอบถำม 
ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีอำยุระหว่ำง 31 – 40 

ปี คิดเป็นร้อยละ 58 ซ่ึงระดบักำรศึกษำคือปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ คิดเป็นร้อยละ 66 มี
อำชีพพนกังำนบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และมีระดบัรำยไดอ้ยูท่ี่ 25,001 – 35,000 
บำท คิดเป็นร้อยละ 42 

ส่วนที่ 2 ค ำถำมเก่ียวกบัควำมคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถำม 
2.1 พฤติกรรมกำรซ้ือภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์  

 ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่โดยภำพรวมมีพฤติกรรมกำรซ้ือภำพยนตร์กำร์ตูน
ทำงส่ือออนไลน์ในระดบัมำกท่ีสุด (X = 4.3553, SD = 0.51236)  เม่ือพิจำรณำขอ้ค ำถำม
แต่ละดำ้นแลว้พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมในดำ้นเหตุผลในกำรซ้ือทำงส่ือออนไลน์ มี
ระดบัมำกท่ีสุด คือ เน้ือหำสนุก/ภำพสวย (X = 4.6550, SD = 0.55454) ดำ้นประเภทของ
ภำพยนตร์กำร์ตูนท่ีซ้ือทำงส่ือออนไลน์ มีระดบัมำกท่ีสุด คือ ผจญภยั (X = 4.5200, SD = 
0.83852) และดำ้นแหล่งขอ้มูลท่ีท่ำนใช้ในกำรซ้ือ มีระดบัมำกท่ีสุด คือ ประสบกำรณ์
ของตนเอง (X = 4.5200, SD = 0.68699) 



2.2 รูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ 
 ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่โดยภำพรวมมีระดบัรูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบ
ใหม่ในระดบัมำกท่ีสุด (X = 4.5650, SD = 0.38720) เม่ือพิจำรณำในแต่ละขอ้ค ำถำมแลว้
พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีระดบัรูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่มำกท่ีสุด 3 ล ำดบั
แรก คือ ควำมชอบท่ีจะหำขอ้มูลต่ำงๆ ผ่ำนส่ือออนไลน์ (X = 4.6950, SD = 0.51312) 
ควำมมัน่ใจท่ีจะท ำธุรกรรมต่ำงๆ ผ่ำนส่ือออนไลน์ เพรำะสะดวกรวดเร็ว (X = 4.6650, 
SD = 0.55163) และควำมชอบชมภำพยนตร์ท่ีเน้นควำมสนุกสนำนให้กับชีวิต (X = 
4.6500, SD = 0.51850) ตำมล ำดบั 

2.3 กำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ 
 ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่โดยภำพรวมมีกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูน
ทำงส่ือออนไลน์ในระดบัมำกท่ีสุด (X = 4.4761, SD = 0.53645) เม่ือพิจำรณำในแต่ละ
ขอ้ค ำถำมแลว้พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีระดบัตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือ
ออนไลน์มำกท่ีสุด 3 ล ำดับแรก คือ กำรเลือกชมเพรำะควำมสนุกเพลิดเพลิน (X = 
4.7100, SD = 0.53604) กำรเลือกชมเพรำะรู้สึกไดพ้กัผ่อนคลำยเครียด (X = 4.6400, SD 
= 0.54024) และกำรเลือกชมเพรำะมีควำมชอบเป็นกำรส่วนตัว (X = 4.5850, SD = 
0.60382) ตำมล ำดบั 

ส่วนที่ 3 เป็นกำรน ำเสนอเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัแปรท่ีศึกษำ 
โดยภำพรวมตวัแปรพฤติกรรมกำรซ้ือภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์และรูปแบบ

วิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่จะส่งผลต่อกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์
อยำ่งมีนยัยะส ำคญัทำงสถิติ (P = 0.000*) โดยท่ีตวัแปรอิทธิพลทุกตวัเป็นอิสระต่อกนั (F 
= 125.903, P ≤ 0.05) ทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 นอกจำกน้ีเม่ือพิจำรณำแยกเป็นตวัแปรอิทธิพลแต่ละตัวยงัพบอีกว่ำ ตวัแปร
อิทธิพลแต่ละตวัส่งผลต่อกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์อย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 โดยพิจำรณำจำกค่ำ P-Value (Sig) ของแต่ละตวัแปรพบว่ำมีค่ำต ่ำกว่ำ 0.05 ใน
ขณะเดียวกนัยงัพบวำ่ตวัแปรอิทธิพลแต่ละตวัส่งผลต่อกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูน
ทำงส่ือออนไลน์แตกต่ำง กล่ำวคือตัวแปรอิทธิพลด้ำนพฤติกรรมกำรซ้ือภำพยนตร์



กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ส่งผลต่อกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์มำก
ท่ีสุด (beta = 0.556) ตำมดว้ยตวัแปรอิทธิพลรูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ (beta = 
0.266) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
 สมมุติฐานท่ี 1 : พฤติกรรมการซ้ือส่งผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์การ์ตูน
ทางส่ือออนไลน์  
 ผลสรุป คือ เป็นกำรยอมรับสมมุติฐำนท่ี 1 
 สมมุติฐานท่ี 2 : รูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ส่งผลต่อการตัดสินใจชม
ภาพยนตร์การ์ตูนทางส่ือออนไลน์ 
 ผลสรุป คือ เป็นกำรยอมรับสมมุติฐำนท่ี 2 

 
7. สรุป และอภิปรำย 

1. สรุป 
1.1 สรุปผลขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 

ผลกำรศึกษำขอ้มูลทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตวัอย่ำง ได้แก่ เพศ อำยุ 
อำชีพ ระดบักำรศึกษำ และระดบัรำยได ้สรุปไดว้่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมท่ีอยู่ในกลุ่ม
ตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำยโดยมีอำยุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี ในขณะท่ีอำชีพซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่ประกอบอยู่นั้นคืออำชีพพนักงำนบริษทัเอกชนซ่ึงส่วนใหญ่มี
กำรศึกษำระดบัปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 

1.2 สรุปผลขอ้มูลตำมวตัถุประสงค ์ 
ผลกำรศึกษำท่ีสรุปตำมวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่   
1.2.1 ผลสรุปควำมคิดเห็นท่ีตอ้งกำรส ำรวจดำ้นพฤติกรรมกำรซ้ือภำพยนตร์

กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมมีพฤติกรรมกำรซ้ือภำพยนตร์กำร์ตูน
ทำงส่ือออนไลน์ในภำพรวมท่ีระดับมำกท่ีสุด โดยในด้ำนเหตุผลในกำรซ้ือทำงส่ือ
ออนไลน์ มีระดับมำกท่ีสุด คือ เน้ือหำสนุก/ภำพสวย รวมถึงประเภทของภำพยนตร์
กำร์ตูนท่ีซ้ือทำงส่ือออนไลน์ มีระดบัมำกท่ีสุด คือ ผจญภยั และดำ้นแหล่งขอ้มูลท่ีท่ำน
ใชใ้นกำรซ้ือ มีระดบัมำกท่ีสุด คือ ประสบกำรณ์ของตนเอง 



1.2.2 ผลสรุปกำรศึกษำท่ีต้องกำรวิเครำะห์ว่ำพฤติกรรมกำรซ้ือภำพยนตร์
กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์และรูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ ส่งผลต่อกำรตดัสินใจชม
ภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ จำกกำรศึกษำพบว่ำพฤติกรรมกำรซ้ือภำพยนตร์
กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ และรูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ส่งผลต่อกำรตดัสินใจชม
ภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ และผลกำรศึกษำดงักล่ำวยงัเป็นกำรสอดคลอ้งกบั
สมมติฐำนท่ีเสนอไวอี้กดว้ย  

2. อภิปรำย 
การอภิปรายในเร่ืองน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอภิปรายเป็นล าดบัต่อไปน้ี 
2.1 ผลกำรศึกษำท่ีพบว่ำพฤติกรรมกำรซ้ือภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ 

ส่งผลต่อกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์มีควำมสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของมชัฌิมำ ศรัทธำพร (2558) ท่ีอธิบำยว่ำกำรศึกษำพฤติกรรมของบุคคลเป็นกำรศึกษำ
ท่ีดูถึงควำมตอ้งกำรต่ำงๆ ท่ีผูบ้ริโภคจะแสดงออกมำ ซ่ึงส่งผลกบัพฤติกรรมกำรเลือกชม
ภำพยนตร์ของแต่ละบุคคล โดยแต่ละคนจะเลือกจำกส่ิงท่ีตนเองช่ืนชอบและสนใจ  

2.2 ผลการศึกษาท่ีพบว่ารูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ส่งผลต่อกำรตดัสินใจ
ชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีรพฒัน์ ใจแกว้
มำ (2563) ท่ีอธิบำยว่ำวิถีชีวิตปรกติใหม่ คือ วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีส่ือสำร วิธีปฏิบติัและ
กำรจดักำรกำรใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดข้ึนหลงัจำกเกิดกำรเปล่ียนแปลง ท ำให้มนุษยต์อ้ง
ปรับตวัเพื่อรับมือกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัมำกกว่ำจะธ ำรงรักษำวิถีดั้งเดิมหรือหวนหำถึง
อดีต ซ่ึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนนั้นลว้นเป็นส่ิงใหม่ท่ีเรำจะตอ้งปรับตวั โดยไม่อำจคำดคะเนไดว้่ำ
จะมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีจะเปล่ียนแปลงไปบำ้งหรือมีอะไรจะเกิดข้ึนอีกบำ้ง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท ำ
ใหส่้งผลต่อกำรตดัสินใจท่ีจะท ำกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย ์ 

จีรนนัท ์สุธิตำนนท ์(2561) ไดอ้ธิบำยวำ่รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตดำ้นกิจกรรม เป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ ประเภทเส้ือผำ้แฟชัน่ของลูกคำ้กลุ่มเจน
เนอเรชั่นวำยมำกท่ีสุด รองลงมำ คือ รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตด้ำนควำมคิดเห็น และ
รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตดำ้นควำมสนใจ โดยตวัแปรทั้ง 3 ตวั สำมำรถพยำกรณ์ควำมผนั
แปรของพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ 



ซ่ึงควำมสอดคล้องดัง ท่ีกล่ำวมำสำมำรถอธิบำยได้ในกำรศึกษำคร้ัง น้ีว่ำ
พฤติกรรมกำรซ้ือภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์และรูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบ
ใหม่ ส่งผลต่อกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ 

3. ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้  
3.1 กำรท่ีจะเกิดกำรตดัสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ ควรจะค ำนึงถึง 

พฤติกรรมกำรซ้ือภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ และรูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบ
ใหม่ ตำมล ำดบั 

3.2 ส ำหรับปัจจยัพฤติกรรมกำรซ้ือภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ มีประเด็นท่ี
ตอ้งใหค้วำมส ำคญั ดงัน้ี 

3.2.1 ดำ้นเหตุผลในกำรซ้ือทำงส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ เน้ือหำสนุก/ภำพสวย, เป็น
กำร์ตูนท่ีมีช่ือเสียง และภำพยนตร์กำร์ตูนมีใหเ้ลือกหลำกหลำย ตำมล ำดบั 

3.2.2 ดำ้นประเภทของภำพยนตร์กำร์ตูนท่ีซ้ือทำงส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ ผจญภยั, 
ตลกขบขนั และแฟนตำซี ตำมล ำดบั 

3.2.3 ดำ้นแหล่งขอ้มูลท่ีท่ำนใช้ในกำรซ้ือ ไดแ้ก่ ประสบกำรณ์ของตนเอง, 
กำรโฆษณำ และบุคคลอำ้งอิง ตำมล ำดบั 

3.3 ส ำหรับปัจจยัรูปแบบวิถีชีวิตในสังคมแบบใหม่ มีประเด็นท่ีตอ้งใหค้วำมส ำคญั 
ไดแ้ก่ ควำมชอบท่ีจะหำขอ้มูลต่ำงๆ ผ่ำนส่ือออนไลน์, ควำมมัน่ใจท่ีจะท ำธุรกรรมต่ำงๆ 
ผ่ำนส่ือออนไลน์ เพรำะสะดวกรวดเร็ว และควำมชอบชมภำพยนตร์ท่ีเน้นควำม
สนุกสนำนใหก้บัชีวิต 

3.4 ส ำหรับกำรตัดสินใจชมภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์ ธุรกิจควรให้
ควำมส ำคญั ไดแ้ก่ กำรเลือกชมเพรำะควำมสนุกเพลิดเพลิน, กำรเลือกชมเพรำะรู้สึกได้
พกัผอ่นคลำยเครียด และกำรเลือกชมเพรำะมีควำมชอบเป็นกำรส่วนตวั 

4. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
ผูวิ้จยัไดเ้สนอประเด็นท่ีควรจะมีกำรน ำไปศึกษำต่อในโอกำสต่อไป ดงัน้ีคือ  
4.1.1 ผูวิ้จยัส ำหรับโอกำสต่อไป ควรศึกษำกบัประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่งอ่ืนๆ เพื่อ

ขยำยผลกำรศึกษำให้กวำ้งขวำงมำกข้ึน เพื่อน ำผลมำเปรียบเทียบเพื่อให้ไดค้วำมรู้ใน
มุมมองท่ีกวำ้งขวำงเพิ่มข้ึนซ่ึงจะได้สรุปเป็นภำพรวมของประชำกรท่ีใช้สินคำ้และ



บริกำรประเภทน้ี ไดช้ดัเจนเพิ่มมำกข้ึนกว่ำประชำกรกลุ่มใหญ่ มีควำมคิดเห็นต่อสินคำ้
หรือบริกำรประเภทภำพยนตร์กำร์ตูนทำงส่ือออนไลน์อยำ่งไร  

4.1.2 ผูวิ้จัยคร้ังต่อไปควรพิจำรณำเทคนิคในกำรวิจัยประเภทอ่ืน เช่น กำรใช้
เทคนิคกำรวิจยัเชิงคุณภำพ ร่วมดว้ยเพื่อประโยชน์ต่อไปน้ี ไดแ้ก่  

4.1.2.1 เพื่อต้องกำรควำมแม่นย  ำของผลท่ีได้รับไม่ว่ำผลท่ีได้รับจะ
สอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีมีมำก่อนหนำ้นั้น  

4.1.2.2 เพื่อค้นหำเหตุในเชิงลึกถึงเหตุผลท่ีผลกำรศึกษำบำงประเด็นไม่
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจยัก่อนหนำ้น้ี 

4.1.3 ผูวิ้จยัคร้ังต่อไปอำจเลือกใชส้ถิติอ่ืนๆ ท่ีท ำใหผ้ลกำรศึกษำมีควำมชดัเจนมำก
ข้ึน 
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