
 

การแบง่กลุ่มผูช้มคนไทย โดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมการเข้าชม 
และส่วนประสมทางการตลาด กรณีศึกษา บริษทั นิว คาลิปโซ  

กรงุเทพ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ากดั 
 

 

 

 

 

เกศรา  เสือแดง 

 

 

 

 

 
 
 
 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ปีการศึกษา 2556 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 



 

การแบง่กลุ่มผูช้มคนไทย โดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมการเข้าชม 
และส่วนประสมทางการตลาด กรณีศึกษา บริษทั นิว คาลิปโซ  

กรงุเทพ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ากดั 
 

 

 

 

 

 

นางสาวเกศรา  เสือแดง 

 

 

 

 
 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ปีการศึกษา 2556 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  





 

หวัข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การแบ่งกลุ่มผู้ชมคนไทย โดยใช้ปัจจยัด้าน
พฤติกรรม การเข้าชม และส่วนประสมทาง
การตลาด กรณีศึกษา   บรษิัท นิว คาลปิโซ 
กรงุเทพ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 

ช่ือผูศึ้กษา     นางสาวเกศรา เสอืแดง  

ปริญญา     บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

สาขาวิชา     การจดัการ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา    อาจารย ์ดร.อศัวณิ ปสุธรรม 

ปีการศึกษา     2556 
 

 
บทคดัย่อ 

  
         การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการเขา้ชม
การแสดงคาบาเร่ต์ของกลุ่มผู้ชมคนไทย เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง
การตลาดของการแสดงคาบาเร่ต์ และเพื่อศกึษาดา้นการแบ่งกลุ่มผูช้มคนไทย โดยใชปั้จจยัดา้น
พฤตกิรรมการเขา้ชม และส่วนประสมทางการตลาด โดยกลุ่มตวัอย่างของการศกึษาครัง้นี้ คอื 
ผู้ชมคนไทยที่เข้าชมการแสดง “คาบาเร่ต์ โชว์” ของบรษิัท นิว คาลปิโซ กรุงเทพ เอ็นเตอร ์             
เทนเมน้ท์ จ ากดั จ านวน 200 คน ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม และวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ และค่าเฉลีย่  

ผลการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 26 -30 ปี 
และ31-35 ปี นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานหน่วยงานของรฐั มรีะดบั
การศึกษาสูงสุด คือ ระดับปรญิญาตร ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 -20,000 บาท ซึ่งไม่เคยมี
ประสบการณ์การเขา้ชมของคาลปิโซฯ และคาบาเรต่อ์ื่นๆ ส่วนความถี่ในการเขา้ชม(ก่อนทีจ่ะมา
ชมคาลปิโซฯ) คอื 0 ครัง้ต่อปี เหตุผลในการเขา้ชมเพื่อพกัผ่อน/ความบนัเทงิ โดยมลีกัษณะการ
มาชม คือ Walk in และการรับทราบข้อมูล คือ ทางอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่างๆ ส าหรับ
พฤติกรรมของผู้เข้าชมพบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ ความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง และ ด้านช่องทางการจ าหน่ายมีความพงึพอใจน้อยที่สุด 



จ 
 

คอื ความสะดวกของสถานที่จอดรถ และท าเลที่ตัง้ สะดวกในการเดนิทาง ผู้ศกึษาวเิคราะห์ผล
ออกมาตามพฤตกิรรมการเขา้ชม และด้านส่วนประสมทางการตลาดได้ 2 กลุ่ม ดงันี้ กลุ่มที่ 1 
ชื่อกลุ่ม Happy : มรีะดบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในระดับพอใจอย่าง
ยิ่ง และพอใจ และกลุ่มที่ 2  ชื่อกลุ่ม Normal : มีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารในระดบัพอใจ และเฉยๆ ผลการศึกษามขีอ้เสนอแนะภาพรวมว่าทางบรษิทัฯ 
ควรปรบัปรุงเรื่องสถานที่จอดรถ โปรโมชัน่ ส่วนลด สื่อโฆษณา และการแนะน าการแสดงจาก
พนักงานออกตัว๋ เนื่องจากผูท้ีเ่ขา้ชมการแสดงมคีวามพงึพอใจน้อยที่สุด ส่วนขอ้เสนอแนะดา้น
พฤตกิรรมแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงันี้  กลุ่มที ่1 : Happy กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บรกิาร และเกดิความ
พงึพอใจมากและมากที่สุด ต้องรกัษาลูกค้ากลุ่มนี้ให้ดทีี่สุด เพื่อลูกค้าจะได้จงรกัภกัดต่ีอการ
แสดงของเรา และบอกต่อไปยงับุคคลอื่น ต้องท าโปรโมชัน่ โดยการเชญิชวนใหม้าชมการแสดง
อกีครัง้ โดยซือ้ตัว๋เขา้ชม 1 ฟร ี1 และท าบตัรสมาชกิใหก้บัลกูคา้เพื่อลกูคา้จะไดร้บัขา่วสารต่างๆ 
จากคลปิโซฯ และกลุ่มที ่2 : Normal กลุ่มลูกคา้ทีเ่พิง่เคยใชบ้รกิาร ต้องท าสื่อโฆษณาให้เขา้ถงึ
ตวัลกูคา้มากทีสุ่ด เช่น สื่อตามรถไฟฟ้า บนรถเมล ์เพื่อท าใหล้กูคา้จดจ าไดเ้รว็ และท าโปรโมชัน่
ต่างๆ เพื่อต่อสายสมัพนัธก์บัลูกคา้ อกีทัง้ยงักระตุ้นใหลู้กคา้อยากกลบัทีจ่ะมาดกูารแสดงคาบา-
เร่ต์นี้อกี เช่น อาจจะท าบตัรสมาชกิใหลู้กคา้ หากมโีปรโมชัน่หรอืกจิกรรมอื่น ทางคาลปิโซฯ จะ
ส่งขอ้ความบอกไปยงัลกูคา้ เป็นตน้ 



ซ 
 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
        การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ดร.อัศวิณ       
ปสุธรรม อาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทัง้ในการให้ค าปรกึษา ค าแนะน า 
ตลอดจนให้ก าลังใจในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ คณานุรกัษ์ ผู้มาเป็นประธานสอบ และอาจารย์ ดร.อนุฉัตร 
ช ่าชอง กรรมการสอบ ทีไ่ดใ้หค้วามกรณุาแนะน า ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา รวมถงึคณาจารยใ์น
หลกัสูตรสาขาการจดัการทุกท่านที่ช่วยประสิทธิป์ระศาสน์วชิาความรู้ต่างๆ ตลอดระยะเวลา
การศกึษา 

        นอกจากนี้ผูศ้กึษาขอขอบคุณหวัหน้างาน บรษิทั นิว คาลปิโซ กรงุเทพ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์

จ ากดั ทีใ่หก้ารสนบัสนุนส่งเสรมิและใหข้อ้มลูในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเล่มนี้ รวมทัง้เพื่อนๆ 

ในหลกัสูตร CEO MBA รุ่นที่ 9 ที่ร่วมกนัเป็นก าลงัใจ คอยให้ค าปรกึษาและให้ความช่วยเหลอื

ตลอดการศกึษาทีผ่่านมา จนท าใหก้ารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเล่มนี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยด ี

        สุดทา้ยนี้ ผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณครอบครวัเสอืแดง อนัไดแ้ก่ บดิาและมารดา ทีค่อย

เป็นก าลงัใจ และให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ศกึษาตลอดระยะเวลาการศกึษา  และสุดท้ายคอื เพื่อน

สนิทของผูศ้กึษาทีค่อยใหก้ าลงัใจ ใหค้ าแนะน าต่างๆ พรอ้มทัง้คอยช่วยเหลอืในการศกึษาคน้ควา้

ดว้ยตนเองเล่มนี้ตัง้แต่ตน้จนส าเรจ็ลุล่วงไดใ้นทีสุ่ด 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  

ปัจจุบนัสงัคมไทยมมีหรสพมากมาย ธุรกิจคาบาเร่ต์ก็เป็นหนึ่งในมหรสพนัน้ ซึ่งอาจถือ
เป็นธุรกิจบนัเทิงที่ได้รบัความนิยมอีกธุรกิจหนึ่ง ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ทุกเพศ ทุกวยั 
ตัง้แต่วยัเดก็ วยัเรยีน วยัรุ่น วยัท างาน หรอืแมก้ระทัง่วยัสูงอายุ ธุรกจิคาบาเร่ต์เป็นการแสดง
ในช่วงกลางคืน ซึ่งการท่องเที่ยวตอนกลางคืนมทีัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั แต่ส าหรบั
กรุงเทพฯ นัน้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวได้เสมอ  เพราะมแีหล่งท่องเที่ยวและ    
ชอ้ปป้ิงทีห่ลากหลาย เช่น สลีม ขา้วสาร รชัดา ทองหล่อ ตลาดไนทบ์ารซ์่าต่างๆ เป็นตน้ 

พฤตกิรรมของผู้ชมทีม่ารบัชมนัน้ เป็นเรื่องทีค่าดการณ์ไดย้ากว่าพฤตกิรรมของแต่ละคน
เป็นอย่างไร อีกทัง้การบรกิารนัน้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และการมสีนิค้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บรโิภคยอมรบัได้ และผู้บรโิภคยนิดจี่าย
เพราะเหน็ว่าคุ้ม รวมถงึมกีารจดัจ าหน่ายกระจายสนิค้าให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการซื้อเพื่อ
สะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤตกรรมอย่าง
ถูกต้อง (เสร ีวงษ์มณฑา , 2542 : 11) ซึ่งได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price)  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ด้านส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) 
หรือพนักงาน (Employee) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) และด้านกระบวนการ (Process) เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึง
พฤตกิรรม ความตอ้งการ ความรูส้กึของผูช้ม 
 บรษิทั นิว คาลปิโซ กรงุเทพ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิดา้น
ความบนัเทงิ คอื การแสดงคาบาเรต่์ จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลประเภทบรษิทัจ ากดั เมื่อวนัที ่22 
มกราคม 2535 เป็นโรงละครแรกในรูปแบบการแสดงคาบาเร่ต์ในกรุงเทพฯ อีกทัง้ได้ท าการ
เปลี่ยนโรงละครมาแล้วหลายที่ เนื่องจากมกีารขยายธุรกจิขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อวนัที่ 8 สงิหาคม 
2555 ไดย้า้ยมาอยูท่ีเ่อเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท์ ตัง้อยูท่ี ่2194 โครงการเอเชยีทคี (Asiatique 
The Riverfront)  เลขที่ SC01 โกดงั 3 ถนนเจรญิกรุง แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร โดยมผีูบ้รหิาร คอื นายนรฤทธิ ์พาสุขสกุล  นางอุไร พาสุขสกุล  นายวรวทิย ์
พาสุขสกุล และนางสาวสุทธาสนิี  พาสุขสกุล 

ในโรงละครมทีัง้หมด 450 ที่นัง่ เปิดการแสดงทุกวนั วนัละ 2 รอบ เวลา 20.15 น. และ 
21.45 น. (ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี พรอ้มทัง้มกีารใหบ้รกิารในส่วนของหอ้งอาหารซึง่บรรจุผู้
ที่มารบัประทานอาหารได้ถงึ 150 ที่นัง่ ซึ่งระหว่างรบัประทานอาหาร มรี าไทยให้ชมหลายชุด
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ดว้ยกนั อกีทัง้ยงัมรีา้นส าหรบัขายของทีร่ะลกึสญัลกัษณ์ของคาลปิโซฯ ไวใ้หลู้กคา้ได้ซือ้กลบัไป
เป็นของฝาก และของที่ระลกึอกีด้วย การบรหิารงานภายในองคก์ร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกัๆ 
คอื ส านกังาน และโรงละคร ซึง่หวัใจหลกัอยูท่ีก่ารแสดง  
 
ผงัโครงสรา้งองคก์ร บรษิทั นิว คาลปิโซ กรงุเทพ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 

 
 
กลุ่มลกูค้ำหลกั  

กลุ่มบรษิทัทวัร ์และจากโรงแรม ประมาณ 90% , Walk In ประมาณ 5% และกลุ่มคนไทย 
ประมาณ 5% ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมาจากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่ น และจีน 
รองลงมาคอื แถบตะวนัตก และคนไทย ตามล าดบั 
คู่แข่ง   

- ชลบุร ี: ทฟิฟานีโชว ์
- กรงุเทพมหานคร : เพลยเ์ฮา้สเ์ธยีเตอร,์แมมโบ ้คาบาเรต่,์โกลเดน้โดม คาบาเรต่์ 

กลยทุธแ์ละข้อจ ำกดัต่ำงๆ  
ด้านสถานที่ : คาลิปโซฯ เป็นโรงละครที่เป็นมากกว่าโรงละครที่เข้ามาชมการแสดง           

คาบาเรต่เ์พยีงอยา่งเดยีว เพราะนอกจากโรงละครแลว้ ภายในยงัมรีา้นอาหาร ทีเ่สิรฟ์ดว้ยเมนูที่
ขึ้นชื่อของอาหารไทยด้วย เช่น ต้มย ากุ้ง แกงเขยีวหวาน เป็นต้น และมเีครื่องดื่มที่ปรุงโดย   
บารเ์ทนเดอรโ์ดยเฉพาะดว้ย ซึง่ในระหว่างทีลู่กคา้รบัประทานอาหารนัน้ กจ็ะมกีารแสดงร าไทย
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ให้ชมกันด้วย เช่น การแสดงชุดร าสี่ภาค โปงลาง เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ามีอรรถรสในการ
รบัประทานอาหารมากขึ้น  อีกทัง้เป็นการสืบสานการแสดงของไทยอีกด้วย ซึ่งนอกจาก
รา้นอาหารแล้ว ยงัมบีรกิารรา้นขายของที่ระลกึ เพื่อให้ลูกคา้ได้ซือ้ของไปเป็นที่ระลกึ หรอืเป็น
ของฝาก เพื่อลกูคา้จะไดจ้ดจ าคาลปิโซฯ ไดม้ากขึน้ 

ด้านการแสดง : เป็นการแสดงที่ใช้มาตรฐานบอรด์เวย ์เน้นที่การแสดง บุคลกิภาพ และ
เอกลกัษณ์เป็นหลกั โดยใส่ใจทุกรายละเอยีดเพื่อใหต้รงกบัมาตรฐานทีต่ ัง้ไว้ 

ดา้นการบรกิาร : ทางคาลปิโซฯ มบีรกิารรถรบัส่งให้ลูกค้า เพื่อความสะดวก และรวดเรว็
ทนัเวลาในการเข้าชม เนื่องจากลูกค้าต่างชาตทิี่มาท่องเที่ยวอาจจะไม่ช านาญในเส้นทางหรอื
การจราจร และการเรยีกรถบรกิารอื่นๆ 

โดยใช้กลยุทธ์ความแตกต่างที่ เน้นด้านการแสดงเป็นหลัก เมื่อ เปรียบเทียบกับ
ผูป้ระกอบการอื่นทีใ่ชห้น้าตาของนักแสดงเป็นหลกันัน้ ทางคาลปิโซฯ ถอืความสวยออกมาทาง
สายตาและรอยยิม้ทีใ่หก้บัผูช้ม และการแสดงนัน้ตอ้งตรงตามมาตรฐานและมคีุณภาพทีด่ ี 
สินค้ำหลกั : นักแสดง และกำรแสดง  

คณะแสดงโชว์โดยสาวประเภทสองแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่มีรูปแบบการแสดงเป็น
ลกัษณะคาบาเรต่์แนวบรอดเวย ์ซึง่เป็นโชวแ์ห่งเดยีวในเมอืงไทยทีม่รีปูแบบการแสดงเช่นนี้ ซึง่
จะเน้นทกัษะความสามารถและพรสวรรค์ของนักแสดงกว่า 70 ชวีติ ที่ผ่านการฝึกฝนจากครูผู้
ฝึกสอนนักแสดง บรอดเวย ์นายฮนัส ์เฮอรน์ิเก้ (Hans Hoenicke) เป็นอย่างด ีประกอบกบับท
เพลงอันไพเราะสุดคลาสสิคและท่วงท่า จงัหวะลีลาการเต้นร าที่ต่อเนื่ อง พลิ้วไหว และได้
อรรถรส  

แมใ้นปัจจบุนัเศรษฐกจิจะชะลอตวั แต่ผูช้มกเ็ลอืกทีจ่ะยอมจา่ยเงนิใหก้บัความบนัเทงิชนิด
ต่างๆ รวมถึงคาบาเร่ต์นี้ด้วย จึงท าให้ธุรกิจคาบาเร่ต์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ท าให้
ผู้ประกอบการทัง้หลายกระตือรอืร้นที่จะพัฒนาคุณภาพด้านการแสดง ด้านการบรกิาร และ
แข่งขนัในด้านคุณภาพ การให้บรกิาร ท าเลทีต่ ัง้ และบรกิารเสรมิต่างๆ ของโรงละครคาบาเร่ต ์
เช่น การจ าหน่ายของทีร่ะลกึ การบรกิารดา้นรา้นอาหาร เมื่อมกีารแข่งขนักนัเกดิขึน้ ท าใหอ้ตัรา
การเตบิโตของธุรกจินี้มมีากขึน้เช่นกนั ซึ่งมคีวามส าคญักบัพฤตกิรรมของผู้ชมในการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารของผูช้ม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมให้ได้สูงสุด ท าให้ผู้วจิยัต้องการ
ศกึษาถงึพฤตกิรรมการเขา้ชมว่าทีเ่ขา้มาชมการแสดงนัน้มคีวามคดิ ความรูส้กึอย่างไร ซึง่ส่งผล
ให้ได้เห็นมุมมองของผู้ชมได้ตรงประเด็น เพื่อน าไปพฒันา ปรบัปรุงการแสดงและการบรกิาร
ดา้นต่างๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้มากทีสุ่ด 

จากเดมิก่อนทีจ่ะยา้ยมาทีปั่จจุบนั คอื เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์โกดงัที ่3  โรงละคร
เดิมของคาลปิโซฯ ตัง้อยู่ที่ชัน้ใต้ดนิโรงแรมเอเชีย ใกล้สถานีรถไฟฟ้าราชเทว ีเป็นสถานที่ที่
สะดวกแก่การเดนิทาง ซึ่งโรงละครเดมิของคาลปิโซฯ นัน้ ณ ปัจจุบนั ได้มคีาบาเร่ต์รายอื่ นมา
ด าเนินการแทน ภายใต้ชื่อของเจา้ของรายใหม ่ซึง่ท าใหล้กูคา้บางส่วนสบัสน และยงัไม่ทราบว่า
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คาลปิโซฯ ได้ยา้ยสถานที่ท าการแสดงแล้ว จงึท าใหลู้กคา้ทีต่ ัง้ใจมาชมการแสดงของคาลปิโซฯ 
ไดเ้ขา้ไปดูการแสดงคาบาเรต่์รายทีม่าด าเนินการแทน เนื่องจากสถานทีปั่จจุบนัของคาลปิโซฯ มี
ระยะทางทีไ่กล และห่างไกลจากใจกลางเมอืงซึง่เป็นสถานที่ทีน่ักท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะไปเทีย่ว
กนัในยามราตร ีท าให้ลูกค้าบางส่วนไม่กลบัมาชมการแสดงของคาลปิโซฯ อีก ซึ่งท าให้ลูกค้า
ลดลงไปประมาณ 10% และเมือ่ลกูคา้ลดลง กท็ าใหร้ายไดล้ดลงเช่นกนั 

อีกทัง้ ปัจจุบันการแข่งขันด้านการแสดงคาบาเร่ต์ได้มีมากขึ้น คู่แข่งขนัก็มากรายขึ้น
เช่นกนั นอกจากการแสดงคาบาเร่ต์ที่โชว์ตามโรงละครแล้ว ยงัมกีารแสดงคาบาเร่ต์ตามบาร์
ต่างๆ ในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรบักลางคนืด้วย จงึท าให้ลูกค้ามตีวัเลอืกในการเขา้
ชมการแสดงมากขึน้ และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ชมให้ไดสู้งสุด ท าใหผู้ว้จิยั
ต้องการศกึษาถงึพฤตกิรรมการเขา้ชมว่าที่เขา้มาชมการแสดงนัน้มคีวามคดิ ความรูส้กึอย่างไร 
ซึง่ส่งผลให้ไดเ้หน็มุมมองของผู้ชมได้ตรงประเดน็ เพื่อน าไปพฒันา ปรบัปรุงการแสดงและการ
บรกิารด้านต่างๆ ให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และสามารถน าเอาขอ้มูลนี้ไปใช้
เพื่อเพิม่ยอดลกูคา้ใหก้บับรษิทัได ้
 
วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 

- เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการเขา้ชมการแสดงคาบาเรต่ข์องกลุ่มผูช้มคนไทย 
- เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของการแสดงคาบาเรต่์ 
- เพื่อศึกษาด้านการแบ่งกลุ่มผู้ชมคนไทย โดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมการเข้าชม 

และส่วนประสมทางการตลาด 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

- ดา้นประชากรศกึษา คอื ผูช้มคนไทยทีม่าชมการแสดงคาบาเรต่โ์ชว ์ 
- ธุรกจิทีจ่ะศกึษา คอื บรษิทั นิว คาลปิโซ กรงุเทพ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 
- ชุดขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม 

o ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่  
 เพศ  
 อาย ุ 
 ศาสนา  
 อาชพี  
 ระดบัการศกึษา  
 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 เหตุผลในการเขา้ชม 
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 ลกัษณะการมาชม 
 ความถีใ่นการเขา้ชมต่อปี 
 ประสบการณ์การเขา้ชม 
 การรบัทราบขอ้มลู 

o ตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
 ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
 ดา้นราคา (Price) 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
 ดา้นส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 
 ดา้นบุคคล (People) หรอืพนกังาน (Employee) 
 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence and Presentation) 
 ดา้นกระบวนการ (Process) 

 
ค ำนิยำมศพัท ์

- มหรสพ  คอื  การรืน่เรงิ , การบนัเทงิ , การเล่นเตน้ร าทัง้ปวง , การสนุกรืน่เรงิ 
- คำบำเร่ต์ (Cabaret) คอื รูปแบบของความบนัเทิงที่ประกอบด้วย การร้องเพลง 

การเต้น การแสดงตลก ประกอบเพลง จะเป็นการเลยีนเสยีงรอ้ง ไม่ใช่การรอ้งสด และนักแสดง
ส่วนใหญ่จะเป็นสาวประเภทสอง ซึ่งแสดงในสถานที่อย่างเช่น ร้านอาหาร โรงละคร หรือ
ไนตค์ลบั ทีม่เีวทกีารแสดง และมผีูช้มทีน่ัง่อยูก่บัโต๊ะ (มกัมกีารดื่มหรอืกนิอาหาร)  

- ละครบอรด์เวย ์ (Broadway theatre) มชีื่อเสยีงทางด้านของศลิปะการละครเวท ี
มเีอกลกัษณ์ของละครอเมรกินัอย่างที่นิยมกนัเรยีกกนัว่าละครเพลง มอีงคป์ระกอบรปูแบบการ
แสดง เพลงและการเต้นร าในลกัษณะต่างๆ ที่ก าหนดไว้อย่างตายตวัไม่ว่าจะมกีารแสดงสกักี่
รอบกต็าม  

- กำรลิปซิงค ์(Lip-Sync)  หมายถงึ การทีน่ักรอ้งขยบัปากใหต้รงกบัเสยีง โดยไม่ได้
รอ้งจรงิ ๆ 

- คำลิปโซ (Calypso)  เป็นชื่อบรษิทัโชวค์าบาเรต่ท์ีก่ าลงัศกึษาเรือ่งที่ท านี้อยู ่
- ทิฟฟำน่ีโชว์ (Tiffany's Show)  คอื โรงละครคาบาเร่ต์ ทฟิฟานี ตัง้อยู่ที่พทัยาใต ้

จงัหวดัชลบุร ี
- เพลย์เฮ้ำส์เธียเตอร์ แมมโบ้ คำบำเร่ต์ และโกลเด้นโดม คำบำเร่ต์  คอื โรง

ละคร หรอืสถานทีโ่ชวค์าบาเรต่ใ์นเขตกรงุเทพมหานคร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
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- เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์(ASIATIQUE The Riverfront) แหล่งท่องเที่ยว
และช้อปป้ิง ไลฟ์สไตล์รมิแม่น ้าเจ้าพระยาแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  พร้อมกับพื้นที่ลาน
กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ยกระดับทุกการจดังานด้วยบรรยากาศและทัศนียภาพ ไม่
เหมอืนใคร ณ แลนดม์ารค์แห่งใหมข่องกรงุเทพฯ ซึง่เป็นสถานทีต่ ัง้ของโรงละครคาลปิโซฯ 
         
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

- เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษา ไปปรบัปรุง แก้ไข และพฒันา ด้านการแสดง และ 
ดา้นการบรกิารของคาลปิโซฯ เพื่อตอบสนองใหต้รงตามความตอ้งการของผูช้ม 

- น าขอ้มลูจากการวเิคราะหแ์บ่งกลุ่มแลว้ มาช่วยในการปรบัปรุงกลยุทธก์ารตลาดให้
เหมาะกบัแต่ละกลุ่ม เพื่อความไดเ้ปรยีบคู่แขง่ขนั 
 
กรอบแนวคิดส ำหรบักำรวิจยั 
 1.  ประชำกรท่ีจะศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 

กลุ่มที ่3 … 

ผูช้มคนไทยทีม่าชมการแสดงคาบาเรต่โ์ชว ์ 
บรษิทั นิว คาลปิโซ กรงุเทพ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุศาสนา อาชพี ระดบัการศกึษา รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน  

3.  ตวัแปรท่ีจะใช้เป็นเกณฑใ์นการแบ่ง
ประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมลูเชิงปริมาณ)    
โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดงันี้ 
   1. ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
   2. ดา้นราคา (Price) 
   3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
   4. ดา้นสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
   5. ดา้นบุคคล (People) หรอืพนกังาน (Employee) 
   6. ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) 
   7. ดา้นกระบวนการ (Process) 

2.  ตวัแปรท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์
ในการแบง่ประชากรเป็นกลุ่ม
ย่อย (ข้อมลูเชิงปริมาณ)    
โดยใชปั้จจยัดา้นพฤตกิรรม ดงันี้ 
1.  ประสบการณ์การเขา้ชม 
2.  ความถีใ่นการเขา้ชมต่อปี 
3.  เหตุผลในการเขา้ชม 
4.  ลกัษณะการมาชม  
5.  การรบัทราบขอ้มลู   

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคดิส าหรบัการวจิยัเพื่อ “การแบ่งกลุ่ม” 
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บทท่ี 2 
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาปัจจยัด้านพฤตกิรรมการเขา้ชมการแสดง

คาบาเร่ต์ และเพื่อศกึษาด้านการแบ่งกลุ่มผู้ชมคนไทย โดยใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการเขา้ชม 
ซึ่งจะน าข้อมูลจากการวเิคราะห์แบ่งกลุ่มแล้ว มาช่วยในการปรบัปรุงกลยุทธ์การตลาด เพื่อ
ความได้เปรยีบคู่แข่งขนัน ามาซึ่งผลลพัธ์ของความพงึพอใจของผู้เขา้ชมการแสดง และการรบั
บรกิารต่างๆ ของคาลิปโซฯ และน าผลที่ได้จากการศึกษา ไปปรบัปรุง แก้ไข และพัฒนา     
ดา้นการแสดง และด้านการบรกิารของคาลปิโซฯ เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของ
ผูช้ม 

ผูศ้กึษาได้แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสาร และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินการศกึษา ซึง่ประกอบดว้ย 

1.  แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
2.  แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งส่วนประสมการตลาดบรกิาร 
3.  แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องพฤตกิรรมกบัส่วนประสมทาง

การตลาด 
 
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภค 

ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
รศ.สมจิตร ล้วนจ าเริญ  (พฤติกรรมผู้บรโิภค , 2541 : 6-7)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

พฤตกิรรมผู้บรโิภค หมายถงึ การกระท าของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการได้รบัและ
การใชส้นิคา้และหรอืบรกิารทางเศรษฐกจิ รวมถงึกระบวนการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ก่อน และทีเ่ป็น
ตวัก าหนดใหเ้กดิการกระท าต่างๆ ขึน้ก่อน  

จากความหมายของพฤติกรรมผู้บรโิภคดังกล่าวนี้  เราสามารถจะแยกพิจารณาได้ 3 
ประเดน็ดว้ยกนั คอื  

1. การกระท าของแต่ละบุคคล  บุคคลแต่ละคนจะมกีารกระท าต่างๆ ในดา้นพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค ซึง่ไดแ้ก่การเดนิทางไปซือ้สนิคา้ การเปิดวทิยุและโทรทศัน์ การอ่านหนังสอืพมิพ ์การ
สนทนากบัเพื่อนฝงู การสอบถามจากผูข้าย และอื่นๆ 

2. การไดร้บัและการใชส้นิคา้และหรอืบรกิารทางเศรษฐกจิ  ผูบ้รโิภคทุกคนทีด่ ารงชวีติ
อยู่ทุกวันนี้  ต้องมีการได้รบัและใช้สินค้าและหรอืบรกิาร การได้รบัสินค้าและหรอืบรกิารก็
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3. หมายถงึการซือ้สนิคา้มานัน่เอง และยงัรวมถงึการไดร้บัสนิคา้และหรอืบรกิารโดยที่
ไมไ่ดซ้ือ้เองโดยตรง ยกตวัอย่างเช่น เดก็ทารกไดร้บัเสือ้ผา้โดยทีพ่่อแมเ่ป็นผูซ้ือ้มาให้ 

4. กระบวนการตัดสินใจ  ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าได้นั ้นจะต้องผ่านขัน้ตอนของ
กระบวนการตดัสนิใจ ไดแ้ก่ การตระหนักถงึปัญหา การคน้หา การประเมนิทางเลอืก ทางเลอืก 
และผลได ้

นายคมศกัดิ ์วฒันาศรโีรจน์ (ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ , 2538 : 3 ; อ้างถงึในวจิยัเรื่องทศันคต ิ
ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมของผู้ชมละครบริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร. 2548 : 15)  ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่า พฤตกิรรมซึง่บุคคล
ท าการค้นหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิน (Evaluating) 
และการใชจ้า่ย (Disposing) ในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของ
เขา หรอือาจหมายถึงกระบวนการตัดสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อท าการ
ประเมนิผล การจดัหา การใช ้และการใชจ้า่ยเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร 
 นายคมศักดิ ์วฒันาศรโีรจน์ (ดารา  ทีปะปาล , 2542 : 4 ; อ้างถึงในวจิยัเรื่องทศันคต ิ
ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมของผู้ชมละครบริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร. 2548 : 15) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บรโิภค คอื การกระท าใดๆ 
ของผู้บรโิภคที่เกี่ยวขอ้งกบัการเลอืกสรร การซื้อ การใช้สนิค้าและบรกิาร รวมทัง้กระบวนการ
ตดัสนิใจซึ่งเป็นตวัน าหรอืตวัก าหนดการกระท าดงักล่าว เพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดร้บัความพอใจ 

พวงผกา ออมทรพัย์ (ศิรวิรรณ  เสรรีตัน์และคณะ , 2546 : 194 ; อ้างถึงในวิจยัเรื่อง
พฤติกรรมผู้บรโิภคในการใช้บรกิารโรงภาพยนตร์ในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 2554 : 5-8)  ได้
กล่าวถงึความหมายของพฤตกิรรมผู้บรโิภค (Consumer Behavior)  ว่าหมายถงึ พฤตกิรรมที่
ผูบ้รโิภคท าการค้นหา การคดิ การซือ้ การใช ้การประเมนิผล ในสนิคา้และการบรกิาร  ซึง่คาด
ว่าจะตอบสนองต่อความต้องการและความพงึพอใจของเขาหรอืเป็นขัน้ตอนซึง่เกีย่วกบัความคดิ 
ประสบการณ์ การซือ้ การใชส้นิคา้และการบรกิาร 
 การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บรโิภค (Analyzing  Consumer  Behavior)  ว่าเป็นการค้นหา
หรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซื้อและการใช้ของผู้บรโิภค ทัง้ที่เป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ  
เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความต้องการและพฤตกิรรมการซื้อ การใช้ การเลอืกบรกิาร แนวคดิ 
หรอืประสบการณ์ที่จะท าให้ผู้บรโิภคพึงพอใจ  ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing  Strategy)  ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม  โดยค าถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 6Ws และ  
1H  ซึ่งประกอบด้วย  Who?, What?, Why?, Whom?, When?, Where? และ How?  เพื่ อ
ค้นหาค าตอบ  7 ประการ หรือ 7Os  ซึ่งประกอบด้วย  Occupants, Objects, Objectives, 
Organizations, Occasions, Outlets และ Operations  ดังตารางการแสดงการใช้ค าถาม 7 
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ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บรโิภค รวมทัง้การก าหนดกลยุทธ์
การตลาดให้สอดคลอ้งกบัค าตอบเกี่ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและรปูแสดงการประยุกต์ใช ้7Os  
ของกลุ่มเป้าหมาย และค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภคเพื่อการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 
ตารางที่ 1  แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (7Os) 
 
ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยทุธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
1.ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย (Who?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย ทางดา้น 
ประชากรศาสตร ์ ภูมศิาสตร ์
จติวทิยา หรอืจติวเิคราะห ์
พฤตกิรรมศาสตร ์

กลยุทธก์ารตลาด (4Ps) ประกอบดว้ยกล
ยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย 
และการสง่เสรมิการตลาดทีเ่หมาะสมและ
สามารถตอบสนองความพงึพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2.ผูบ้รโิภคซือ้อะไร 
(What?) 

สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ และ
ตอ้งการไดจ้ากผลติภณัฑ ์ไดแ้ก ่
คุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบของ
ผลติภณัฑ ์และความแตกต่างที่
เหนือกว่าคู่แขง่ขนั 

กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์(Product 
Strategies) ประกอบดว้ย 
ผลติภณัฑห์ลกั  รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์
ไดแ้ก่ การบรรจภุณัฑ ์ตราสนิคา้ รปูแบบ
บรกิาร คุณภาพ ลกัษณะนวตักรรม 
ผลติภณัฑค์วบ ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 
ศกัยภาพผลติภณัฑ ์ความแตกต่าง
ทางการแขง่ขนั ประกอบดว้ยความ
แตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์บรกิาร พนกังาน
และภาพลกัษณ์ 

3.ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ 
(Why?) 

วตัถุประสงคใ์นการซือ้ ผูบ้รโิภค
ซือ้สนิคา้เพื่อสนองความตอ้งการ
ของเขาดา้นร่างกายและดา้น
จติวทิยา ซึง่ตอ้งศกึษาถงึปัจจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ คอื  
(1)  ปัจจยัภายในหรอืปัจจยัทาง
จติวทิยา 
ปัจจยัทางสงัคม และวฒันธรรม 
ปัจจยัเฉพาะบคุคล 

กลยุทธท์ีใ่ชม้าก คอื กลยุทธด์า้น
ผลติภณัฑ ์กลยุทธก์ารสง่เสรมิการตลาด
ประกอบดว้ย กลยุทธก์ารโฆษณา การขาย
โดยใชพ้นกังานขาย การสง่เสรมิการขาย 
การใหข้า่ว การประชาสมัพนัธก์ลยุทธด์า้น
ราคา กลยุทธด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยทุธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
4.ใครมสีว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจซือ้ (Whom?) 

บทบาทของกลุ่มต่าง ทีม่อีทิธพิลใน
การตดัสนิใจซือ้ ประกอบดว้ย(1) ผู้
รเิริม่  (2) ผูม้อีทิธพิล  (3) ผูต้ดัสนิใจ
ซือ้  (4) ผูซ้ือ้  (5) ผูใ้ช ้

กลยุทธท์ีใ่ชม้าก คอื กลยทุธก์ารโฆษณา 
และ(หรอื) กลยุทธก์ารสง่เสรมิการตลาด 
โดยใชก้ลุ่มอทิธพิล 

5.ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด 
(When?) 

โอกาสในการซือ้ เช่น ช่วงเดอืนใดของ
ปี หรอืชว่งฤดกูาลใดของปี ช่วงวนัใด
ของเดอืน ช่วงเวลาใดของวนัโอกาส
พเิศษหรอืเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 

กลยุทธท์ีใ่ชม้ากคอื กลยุทธก์ารสง่เสรมิ
การตลาด เช่น ท าการสง่เสรมิการตลาด
เมื่อใดจงึจะสอดคลอ้งกบัโอกาสในการ
ซือ้ 

6.ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน 
(Where?) 

ช่องทาง หรอื แหล่งทีผู่บ้รโิภคไปท า
การซือ้ เช่น หา้งสรรสนิคา้ ซุปเปอร์
มารเ์กต็ อนิเทอรเ์น็ต ฯลฯ 

กลยุทธช์่องทางการจดัจ าหน่าย บรษิทั
น าผลติภณัฑส์ูต่ลาดเป้าหมายโดย
พจิารณาว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร 

7.ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร 
(How?) 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ 
(1) การรบัรูปั้ญหา 
(2) การคน้หาขอ้มลู 
(3) การประเมนิผลทางเลอืก 
(4) ตดัสนิใจซือ้ 
(5) พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

กลยุทธท์ีใ่ชม้าก คอื กลยทุธก์ารสง่เสรมิ
การตลาด ประกอบดว้ยการโฆษณา การ
ขายโดยใชพ้นกังานขาย การสง่เสรมิการ
ขาย การใหข้า่ว และการประชาสมัพนัธ์
การตลาดทางตรง เช่น พนกังานขายจะ
ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการขายให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการ
ตดัสนิใจซือ้ 

 
วุฒ ิสุขเจรญิ (Moven and Minor , 1998, p.5 ; อ้างถงึในพฤตกิรรมผูบ้รโิภค , 2555 : 7)  

ได้ให้ความหมายของค าว่าพฤติกรรมผู้บริโภคว่า เป็นการศึกษาหน่วยของการซื้อและ
กระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การบรโิภค และการทิ้งสินค้าหรอืบรกิาร 
ประสบการณ์ และแนวคดิ เมื่อพจิารณาค านิยามพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในความหมายของ Moven 
และ Minor พบว่า จะให้ความส าคญัของกิจกรรมที่ได้มาซึ่งสนิค้า บรกิาร ประสบการณ์ และ
แนวคิด อาจเกิดจากการซื้อ -ขาย หรือการแลกเปลี่ยนก็ได้ อย่างไรก็ดีหากกระบวนการ
แลกเปลี่ยนมไิด้เป็นในเชิงการค้า กระบวนการดงักล่าวจะไม่จดัอยู่ในความหมายของค าว่า
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

วุฒิ สุขเจริญ (Noel , 2009, p.11 ; อ้างถึงในพฤติกรรมผู้บริโภค  , 2555 : 7-8)  ให้
ความหมายพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่า หมายถงึ การศกึษากระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทีผู่บ้รโิภค
ได้มา บรโิภคและทิ้งสนิค้า บรกิาร กิจกรรม แนวคดิ เพื่อตอบสนองความต้องการและความ
ปรารถนา ซึ่งการได้มาของสนิค้าหรอืบรกิาร ไม่ใช่จ ากัดเพียงการซื้อเท่านัน้ แต่รวมถึงการ
แลกเปลี่ยน (Barter) เช่าซื้อ (Leasing) หรือขอยืม (Borrowing) เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือ
บรกิารนัน้ดว้ย จะเหน็ไดว้่าความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของ Noel เน้นไปทีก่ระบวนการ
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ในการตดัสนิใจซื้อใช้ และทิ้งสนิค้า โดยไม่ได้ระบุถงึปัจจยัหรอืองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบั
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ท าใหข้าดความกวา้งของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค อย่างไรกด็ ีNoel ไดข้ยายของ
เขตของการได้มาซึ่งสนิค้าหรอืบรกิาร ท าให้มมีุมมองของรูปแบบการตดัสนิใจที่กว้างขึน้ ขอ้ดี
อกีประการหนึ่งของความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค Noel คอืการระบุถงึการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค นับไดว้่ามกีารน าเอาแนวคดิทางการตลาดเขา้มาผสมผสานกบัพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค ท าใหม้คีวามชดัเจในผลลพัธม์ายิง่ขึน้ 

จากแนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องพฤตกิรรมผู้บรโิภคดงักล่าว ท าให้ผู้
ศกึษาได้แนวคดิในเรื่องของกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้ชมที่ได้มาชม และการรบับรกิารด้าน
ต่างๆ ของคาลปิโซฯ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของผูช้ม 
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ตารางที ่2  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (พฤตกิรรมผูบ้รโิภค) 
 

 
 
 

ช่ือผู้แต่ง 
ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั 

นายคมศกัดิ ์วฒันาศรโีรจน์ ทศันคต ิความพงึพอใจ
โดยรวม และพฤตกิรรมของ
ผูช้มละครบรษิทั เอก็แซก็ท ์
จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.เพือ่ศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อความ
พงึพอใจโดยรวมในละคร บรษิทั เอก็แซก็ท ์จ ากดั 
2.เพือ่ศกึษาการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างในการ
ประชาสมัพนัธก์่อนละครออกแพร่ภาพ ทีม่ผีลต่อความพงึ
พอใจโดยรวมในละคร บรษิทั เอก็แซก็ท ์จ ากดั 
3.เพือ่ศกึษาทศันคต ิทีม่ผีลต่อความพงึพอใจโดยรวมใน
ละคร ของบรษิทั เอก็แซก็ท ์จ ากดั 
4.เพือ่ศกึษาความพงึพอใจโดยรวมในละคร ของบรษิทั 
เอก็แซก็ท ์จ ากดั 
5.เพือ่ศกึษาความพงีพอใจโดยรวม ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การชมละคร บรษิทั เอก็แซก็ท ์จ ากดั 
6.เพือ่ศกึษาความพงีพอใจโดยรวม ทีม่ผีลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการชมละคร บรษิทั เอก็แซก็ท ์จ ากดั 
7.เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการชมละครทีม่ผีลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการชมละคร บรษิทั เอก็แซก็ท ์จ ากดั 

ผูว้จิยัท าการศกึษาทศันคต ิ
ความพงึพอใจโดยรวมและ
พฤตกิรรมของผูช้มละคร 
บรษิทั เอก็แซก็ท ์จ ากดั ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง
ตามประชากรทีก่ าหนดไวใ้น
กรุงเทพมหานคร โดยน า
แบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบ
พรอ้มทัง้อธบิายและใหค้ าแนะน าใน
การตอบ 
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ตารางที ่2  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (พฤตกิรรมผูบ้รโิภค) (ต่อ) 

ช่ือผู้แต่ง 
ช่ืองานวิจยัหรือ
ช่ือบทความ 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษาวิจยั 
ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั 
ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน 
พวงผกา ออมทรพัย ์ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน

การใชบ้รกิารโรง
ภาพยนตรใ์นอ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม่ 

เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิาร
โรงภาพยนตรใ์นอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

ศกึษาถงึพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคในการใช้
บรกิารโรงภาพยนตร์
ในอ าเภอเมอืง
เชยีงใหม ่โดยใช้
แนวทางการศกึษา 
6Ws และ 1H เพือ่
คน้หาลกัษณะ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
ไดแ้ก่ Who (ใครคอื
กลุ่มเป้าหมาย) What 
(ผูบ้รโิภคซือ้อะไร) 
Why (ท าไมผูบ้รโิภค
จงึซื้อ Who (ใครมี
ส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจซือ้) When 
(ผูบ้รโิภคซือ้เมือ่ใด) 
Where (ผูบ้รโิภคซื้อ
ทีไ่หน) และ How 
(ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร) 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
1.ขอ้มลูปฐมภมู ิเป็นขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามจาก
ผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตร์
เครอืวสิตา้ ศนูยก์ารคา้กาด
สวนแกว้ และโรงภาพยนตร์
เครอืเมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์ 
ศนูยก์ารคา้พลาซา เชงีใหม ่
แอรพ์อรต์ จ านวน 300 ชุด 
2.ขอ้มลูทุตยิภมู ิเป็นขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้
จากเอกสารต่างๆ เช่น 
วารสาร สิง่พมิพ ์ต ารา 
งานวจิยั และการคน้ควา้
ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต ทัง้นี้
เพือ่เป็นการรวบรวมขอ้มลู
เบือ้งตน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
งานวจิยั 

ตวัแปรดา้นประชากรศาตร ์
ไดแ้ก่ เหตุผลในการเขา้ชม ลกัษณะ
การมาชม ความถีใ่นการเขา้ชมต่อปี 
ประสบการณ์การเขา้ชม และการ
รบัทราบขอ้มลู 
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ตารางที ่3  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฏ ี(พฤตกิรรมผูบ้รโิภค) 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือหนังสือ 
ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี

ก าลงัศึกษาในหวัข้อน้ี 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปร 

จากผลงาน 

รศ.สมจติร ลว้นจ าเรญิ   
 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค , 2541 
 

ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ
ศกึษาในรายงานตวัแปรใด 
ตวัแปรดา้นประชากรศาตร ์
ไดแ้ก่ เหตุผลในการเขา้ชม ลกัษณะ
การมาชม ความถีใ่นการเขา้ชมต่อปี 
ประสบการณ์การเขา้ชม และการ
รบัทราบขอ้มลู 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

วุฒ ิสุขเจรญิ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค , 2555 ท าใหท้ราบพฤตกิรรมดา้นต่างๆ ของ

ผูช้มทีเ่ขา้มาชมคาบาเรต่ข์องคาลปิโซฯ 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการ 
 พวงผกา ออมทรพัย ์(ศริวิรรณ  เสรรีตัน์และคณะ , 2546 ; อ้างถงึในวจิยัเรื่องพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารโรงภาพยนตรใ์นอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่2554 : 8-9)  ไดก้ล่าวไวว้่าธุรกจิ
ใหบ้รกิารจะใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดบรกิาร (The Service Marketing Mix) หรอื 7P’s เพื่อ
สนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ส าหรบัธุรกิจบรกิาร คือ บรกิารที่ถูก
น าเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พงึพอใจสูงสุด ซึ่งครอบคลุมทุกสิง่ทุกอย่าง
ทัง้ตวัสนิคา้และสิง่ทีจ่ดัเตรยีมไวบ้รกิารลกูคา้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน โดยผู้บริโภคจะ
เปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่าทีไ่ดร้บัจากผลติภณัฑ ์กบัราคาทีจ่า่ยไป 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ด้านสถานที่ให้บรกิาร เช่น การเลอืกท าเลที่ตัง้
ของโรงภาพยนตร ์สถานทีจ่อดรถ เป็นตน้ 

4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มลูต่างๆ 
ระหว่างผูซ้ือ้กบัผูข้าย เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ 

5. บุคลากร (People) หรอื พนักงาน (Employee) หมายถึง พนักงานผู้ให้บรกิารซึ่ง
เป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของธุรกจิจงึต้องมกีารคดัเลอืก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อสามารถ
สรา้งความพงึพอใจใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างและเหนือคู่แขง่ 

6. การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ได้แก่ 
สภาพแวดลอ้มของสถานที่ให้บรกิาร การออกแบบตกแต่งและแบ่งส่วนหรอืแผนกของพื้นที่ใน
อาคาร และลกัษณะทางกายภาพอื่นๆ ทีส่ามารถดงึดใูจลกูคา้ได้ 

7. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขัน้ตอนในการให้บรกิารเพื่อส่งมอบคุณภาพใน
การใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดร้วดเรว็และประทบัใจลกูคา้ 

จากแนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องส่วนประสมการตลาดบรกิาร(7 P’s) 
ทุกตัวย่อมมคีวามส าคญักับงานบรกิารอย่างยิง่ จะขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้ ซึ่งพนักงานที่
ใหบ้รกิารนัน้มหีน้าทีใ่นการท างานทีส่ าคญัในการผสมผสานส่วนประสมทางการตลาดในทุกๆตวั
ใหก้ลมกลนืกนัเพื่อความพงึพอใจของลูกคา้สูงสุด ท าใหผู้ศ้กึษาไดแ้นวคดิที่เกี่ยวขอ้งกบัผูช้มที่
เข้ามาชมการแสดง และรบับรกิารด้านต่างๆ ของคาลปิโซฯ เพื่อตอบสนองความพงึพอใจแก่
กลุ่มผูช้ม 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ส่วนประสมการตลาดบรกิาร) 
 

ช่ือผู้แต่ง 
ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ 
วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 
ขอบเขตของการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน 
พวงผกา ออมทรพัย ์ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการใช้

บรกิารโรงภาพยนตรใ์น
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่

เพือ่ศกึษาพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารโรง
ภาพยนตรใ์นอ าเภอเมอืง
เชยีงใหม ่

ศกึษาถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการใช้
บรกิารโรงภาพยนตรใ์นอ าเภอเมอืง
เชยีงใหม ่โดยใชแ้นวทางการศกึษา 
6Ws และ 1H เพือ่คน้หาลกัษณะ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ Who (ใคร
คอืกลุ่มเป้าหมาย) What (ผูบ้รโิภคซือ้
อะไร) Why (ท าไมผูบ้รโิภคจงึซื้อ Who 
(ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้) 
When (ผูบ้รโิภคซื้อเมือ่ใด) Where 
(ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน) และ How 
(ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร) 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
1.ขอ้มลูปฐมภมู ิเป็นขอ้มลูทีไ่ด้
จากการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามจากผูใ้ชบ้รกิารโรง
ภาพยนตรเ์ครอืวสิตา้ 
ศนูยก์ารคา้กาดสวนแกว้ และ
โรงภาพยนตรเ์ครอืเมเจอรซ์นีี
เพลก็ซ์ ศนูยก์ารคา้พลาซา เชงี
ใหม ่แอรพ์อรต์ จ านวน 300 ชุด 
2.ขอ้มลูทุตยิภมู ิเป็นขอ้มลูทีไ่ด้
จากการศกึษาคน้ควา้จาก
เอกสารต่างๆ เช่น วารสาร 
สิง่พมิพ ์ต ารา งานวจิยั และการ
คน้ควา้ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต 
ทัง้นี้เพือ่เป็นการรวบรวมขอ้มลู
เบือ้งตน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั 

ตวัแปรดา้นสว่นประสมทาง
การตลาดบรกิาร (7P’s) 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองพฤติกรรมกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ทฤษฏีพฤติกรรมกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 รศ.สมจติร ล้วนจ าเรญิ  (พฤตกิรรมผู้บรโิภค , 2541 : 34-35)  ได้กล่าวไว้ในหนังสอืว่า 
พฤติกรรมผู้บรโิภคมสี่วนสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาด ทัง้นี้เราจะสงัเกตได้ว่าการใช้
ส่วนประสมทางการตลาด อนัประกอบดว้ย  1) ตวัผลติภณัฑ ์ 2) ราคา  3)  ช่องทางการตลาด 
และ 4) การส่งเสรมิการตลาด ของนักการตลาดจะมุ่งใช้ให้สอดคล้องกบัตลาดที่เป็นเป้าหมาย 
และตลาดทีเ่ป็นเป้าหมายนี้เรากม็ุง่ทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมของตลาดเป้าหมายเป็นหลกัดว้ยเช่นกนั 
ซึ่งความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บรโิภคช่วยส่วนประสมทางการตลาด จะพิจารณาใน
รายละเอยีดต่อไปนี้ 
 พฤติกรรมผู้บริโภคกบัผลิตภณัฑ์  นักการตลาดที่จะออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดหรอืจะ
วางแผนและบรหิารตวัผลติภณัฑจ์ าเป็นต้องมคีวามเขา้ใจในพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นตลาด
เป้าหมาย ประเดน็ส าคญักค็อื การตอบสนองในสิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการ หรือกล่าวอกีนัยหนึ่งกค็อื 
การตอบสนองใหต้รงกบัพฤตกิรรมของผู้บรโิภคนัน่เอง ตรงนี้เองที่เราได้ยนิไดฟั้งกนัมาเสมอๆ 
และกย็งัจะใชไ้ดต่้อไปอกี ผลติภณัฑท์ีน่ าออกสู่ตลาดและตอบสนองตรงตามพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ยอ่มจะไดร้บัการต้อนรบัจากตลาดเป็นอย่างด ียกตวัอย่าง การออกแบบภาชนะบรรจุแชมพูสระ
ผมชนิดที่มหี่วงแขนได้ ก็เป็นการตอบสนองที่ตรงกบัพฤตกิรรมของกลุ่มวยัรุ่นที่ต้องการความ
แปลกใหมแ่ละตรงกบัแรงจงูใจในการซือ้ดว้ย 
 พฤติกรรมผู้บริโภคกบัราคา ในการก าหนดราคาส าหรบัผลติภณัฑ์ต่างๆ นัน้ จะต้อง
สอดคลอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดว้ย ในการก าหนดราคาผลติภณัฑ์
มปัีจจยัต่างๆ เขา้มาเกี่ยวข้อง เช่น ต้นทุน คู่แข่งขนั ความพอใจของผู้บรโิภค เป็นต้น ความ
พอใจของผูบ้รโิภคกเ็ป็นส่วนเดยีวกบัพฤตกิรรมของผู้บรโิภคทีจ่ะตอบรบัการก าหนดราคาของ
นักการตลาด ยกตวัอย่าง การก าหนดราคาผลติภณัฑท์ีสู่งก็มวีตัถุประสงค์ส่วนหนึ่งมาจากการ
ตอบสนองพฤติกรรมผู้บรโิภคที่เป็นตลาดเป้าหมายว่า ต้องการตอบสนองพฤติกรรมที่เป็น
แรงจงูใจหรอืเหตุผลที่ว่าผลติภณัฑด์มีคีุณภาพ ก็ควรที่จะมรีาคาสูงและยงัต้องการจะแสดงให้
ผูอ้ื่นรูอ้กีว่าการใชผ้ลติภณัฑท์ีม่รีาคาสงูแสดงว่าเป็นบุคคลทีม่รีะดบัในการใชผ้ลติภณัฑ ์
 พฤติกรรมผู้บริโภคกบัช่องทางการตลาด การที่นักการตลาดจะวางผลติภณัฑ์เพื่อให้
เขา้ถงึผู้บรโิภคจ าเป็นจะต้องใช้ช่องทางการตลาด ที่เหมาะสมกบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคด้วย 
ยกตวัอย่าง ผลติภณัฑป์ระเภทหนังสอืพมิพ์จ าเป็นจะต้องอาศยัคนกลาง ทีเ่ป็นรา้นคา้ปลกีเ ป็น
จ านวนมากเพื่อจะขายใหก้บัผูบ้รโิภค จะเหน็ไดว้่าผูบ้รโิภคที่จะซือ้หนังสอืพมิพ์ จะมพีฤตกิรรม
ทีว่่าตอ้งการจะหาซือ้ไดง้่ายและสะดวก ไมต่้องใชค้วามพยายามในการหาซือ้มากนัก ผลติภณัฑ์
ประเภทลูกกวาดที่วางขายในซุปเปอรม์าเก็ต ผูข้ายมกัจะนิยมวางไวใ้นต าแหน่งทีผู่้บรโิภคเดนิ
ผ่านไปมาเสมอ มากกว่าทีจ่ะวางไวท้า้ยสุดของรา้น 
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 พฤติกรรมผู้บริโภคกบัการส่งเสริมการตลาด ในการส่งเสรมิการตลาดของนักการ
ตลาดก็ต้องค านึงถงึพฤตกิรรมผู้บรโิภคด้วยเช่นกนั การโฆษณาผลติภณัฑต่์างๆ ในท้องตลาด
ทุกวนันี้จะใช้หลกัส าคญัประการหนึ่งก็คอื ต้องการให้ผู้บริโภคสามารถที่จะจดจ าขอ้ความหรอื
เนื้อหาการโฆษณาได้ ซึ่งการที่จะให้ผู้บรโิภคจดจ าได้ก็ต้องมกีารเสนอข้อความ หรอืเนื้อหาที่
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในประเดน็ของจติวทิยา ตวัอย่าง การใชน้กัวชิาการมาโฆษณา
ผลติภณัฑ์ประเภทนมผล ก็ใช้หลกัตอบสนองพฤติกรรมผู้บรโิภคในแง่ที่ ว่าผู้บรโิภคต้องการ
ความเชื่อมัน่จากปากของนกัวชิาการนัน่เอง หรอืจะกล่าวอกีนัยหน่ึงกค็อื ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมที่
ต้องการความมัน่ใจในการซื้อผลติดภณัฑ์นมผง การประชาสมัพนัธ์ก็ใช้หลกัที่เหมอืนกบัการ
โฆษณาโดยพยายามที่ให้ข่าวสารที่ตรงกบัสิง่ที่ผู้บรโิภคต้องการหรอืสอดคล้องกบัพฤติกรรม
ของผู้บรโิภค ตวัอย่างเช่น การให้ทุนการศกึษาแก่เดก็นักเรยีน ก็เป็นการตอบสนองพฤตกิรรม
ของคนในสังคมที่ว่า ต้องการการกระท าในลักษณะที่เป็นกุศล ในการส่งเสริมการขายของ
นักการตลาดก็เช่นกนั ที่จะต้องค านึงถึงพฤติกรรมของผู้บรโิภค การแจกของแถมก็เป็นการ
ตอบสนองพฤติกรรมอย่างหนึ่งของคนในสังคมว่าต้องการของแถม การชิงโชคก็เป็นการ
ตอบสนองพฤตกิรรมของคนในสงัคม ว่าต้องการความตื่นเต้นและเสี่ยงโชค ในการใชพ้นักงาน
ขายของนักการตลาด ก็ต้องค านึงถงึพฤตกิรรมของคนซือ้ดว้ยว่า จะมพีฤตกิรรมชอบพนักงาน
ขายในลกัษณะใด ถ้าผู้บรโิภคมีลกัษณะเป็นผู้ที่มกีารศึกษา เขาย่อมจะมีพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาว่าต้องการความมีเหตุผล การใช้พนักงานขายที่มีการศึกษาหรอืความมีเหตุผล ก็
สามารถทีจ่ะเขา้กบัผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ี

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมกับส่วนประสมทาง
การตลาดดงักล่าว ท าใหผู้้ศกึษาไดแ้นวคดิ ในเรื่องพฤตกิรรมผู้บรโิภคว่ามสี่วนสมัพนัธก์บัส่วน
ประสมทางการตลาดไปในแนวทางใด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมายได้ 

 

ตารางที่ 5  สรุปสิง่ที่ค้นพบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฏี (พฤตกิรรมกบัส่วนประสมทาง
การตลาด) 
 

ช่ือผู้แต่ง 
ช่ือผลงานหรือช่ือ

หนังสือ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบัตวัแปร

ท่ีก าลงัศึกษาในหวัข้อน้ี 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบั 

ตวัแปรจากผลงาน 

รศ.สมจติร  
ลว้นจ าเรญิ   

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
, 2541 

ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์
ไดแ้ก่ เหตุผลในการเขา้ชม 
ลกัษณะการมาชม ความถีใ่นการ
เขา้ชมต่อปี ประสบการณ์การเขา้
ชม และการรบัทราบขอ้มลู 

ท าใหท้ราบพฤตกิรรมดา้น
ต่างๆ ของผูช้มทีเ่ขา้มา
ชมคาบาเร่ตข์องคาลปิโซฯ 
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บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การแบ่งกลุ่มผู้ชมคนไทย โดยใชปั้จจยัด้านพฤตกิรรมการเขา้ชม กรณีศกึษา “บรษิทั นิว 

คาลปิโซ กรุงเทพ เอ็นเตอรเ์ทนเม้นท์ จ ากดั” เป็นการวจิยัภาคสนาม (Field study research) 
โดยมกีารใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืส าหรบัเก็บรวบรวมข้อมูล และได้
ด าเนินการศกึษาคน้ควา้ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2)  ตวัแปรในการศกึษา 
3)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
4)  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5)  การวเิคราะหข์อ้มลู 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง    

ประชากรในการศึกษาครัง้นี้ คือ ผู้ชมคนไทยที่เข้าชมการแสดง “คาบาเร่ต์ โชว์” ของ
บรษิทั นิว คาลปิโซ กรงุเทพ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั ทีเ่อเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์โกดงั 3 
มทีีน่ัง่ทัง้หมด 450 ทีน่ัง่ วนัละ 2 รอบ ดงันัน้ หากมผีู้ชมมาชมการแสดงเต็มโรงละคร จะมผีูช้ม
ต่อวนัเท่ากบั 900 คน แต่ปกตแิลว้ทีน่ัง่ในแต่ละวนัจะไม่เตม็ทุกที่นัง่ ส่วนใหญ่จะอยู่ทีป่ระมาณ 
850 ที่นัง่ต่อวนั และใช้เวลาในเก็บขอ้มูล 10 วนั ท าให้ขนาดของประชากร(N) อยู่ที่ 8,500 คน 
ซึ่งจ านวนคนไทยที่มาเข้าชม คดิเป็นรอ้ยละ 5 ของผู้ชมทัง้หมด ดงันัน้จะได้ขนาดประชากร
เท่ากบั 425 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี้  คือ ผู้ชมคนไทยที่เข้ามาชมการแสดง เมื่อน าขนาด
ประชากร(N)ไปเปรียบเทียบตามตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ 
D.W.Morgan ได้ขนาดตวัอย่าง(S) เท่ากบั 201 คน เพื่อความเหมาะสมจงึปรบัขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง(n) ให้เท่ากับ 200 คนและเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ เวลา 19.00 – 24.00 น. 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถามที่ผู้วจิยัสรา้งขึน้เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามกรอกเอง (Self-administrative questionnaire) 
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ตวัแปรในการศึกษา 
ผูศ้กึษาไดก้ าหนดตวัแปรต่างๆ ประกอบดว้ย 

o  ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่  
 เพศ  
 อาย ุ 
 ศาสนา  
 อาชพี  
 ระดบัการศกึษา  
 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

o ตวัแปรดา้นพฤตกิรรม ไดแ้ก่ 
 เหตุผลในการเขา้ชม 
 ลกัษณะการมาชม 
 ความถีใ่นการเขา้ชมต่อปี 
 ประสบการณ์การเขา้ชม 
 การรบัทราบขอ้มลู 

 
o ตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

 ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
 ดา้นราคา (Price) 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
 ดา้นส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 
 ดา้นบุคคล (People) หรอืพนกังาน (Employee) 
 ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence and Presentation) 
 ดา้นกระบวนการ (Process) 
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ตารางที ่6  แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ  
 
ช่ือ/ประเภท 
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของ
ตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ตวัแปรด้านประชากรศาสตร ์
เพศ ท่านเพศอะไร เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 
ชาย 
หญงิ 

อาย ุ ท่านอายุเท่าไหร ่ เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
 

ต ่ากว่า 18 ปี 
26-30 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 
36-40 ปี 
41 ปีขึน้ไป 

ศาสนา ท่านนบัถอืศาสนาอะไร เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
 

พุทธ 
ครสิต ์
อสิลาม 
อื่นๆ ……………….. 

อาชพี ท่านประกอบอาชพีอะไร เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
 

ขา้ราชการ / พนกังานหน่วยงานของรฐั 
รฐัวสิาหกจิ 
พนกังาน / ลกูจา้งเอกชน 
ธุรกจิสว่นตวั / คา้ขาย 
แม่บา้น / รบัจา้ง 
นกัเรยีน / นกัศกึษา 
อื่นๆ (ระบุ) ………... 

ระดบัการศกึษา ท่านจบการศกึษาสงูสดุคอื
ระดบัใด 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
 

ต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย 
มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช.  
อนุปรญิญา / ปวส. 
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก     

รายไดต่้อเดอืน รายไดต่้อเดอืนของท่าน
เท่าไหร ่

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
 

ต ่ากว่า หรอื เท่ากบั 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 
มากกว่า 30,000 บาท 
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ช่ือ/ประเภทตวั
แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของ
ตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ตวัแปรด้านพฤติกรรม 
ประสบการณ์
ของผูช้มต่อคา
ลปิโซฯ 

ท่านเคยชมคาบาเร่ตข์อง
คาลปิโซฯ หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

เคย    
ไม่เคย 

ประสบการณ์
ของผูช้มต่อคา
บาเร่ตอ์ื่น 

ท่านเคยชมคาบาเร่ตข์องที่
อื่นหรอืไม ่

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

เคย 
ไม่เคย 

ความถีใ่นการ
เขา้ชม 
 

ท่านมาชมการแสดง      
คาบาเร่ตปี์ละกีค่รัง้* 
(ก่อนทีจ่ะมาชมคาลปิโซฯ) 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
 

0 ครัง้ต่อปี 
1-5 ครัง้ต่อปี 
6-10 ครัง้ต่อปี  
11 ครัง้ขึน้ไปต่อปี 

เหตุผลในการ
มาชม 

ท่านมาชมการแสดง
เน่ืองจากอะไร 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
 

พกัผ่อน / เพื่อความบนัเทงิ 
ทศันศกึษา / ศกึษาเรยีนรู ้
สนใจในศลิปะการแสดง 
อื่นๆ........................ 

ลกัษณะการมา
ชม 

ท่านมาชมการแสดง
อย่างไร 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
 

กรุ๊ปทวัร ์
Walk In 
มากบัสถานศกึษา / ทีท่ างาน 
พาบุคคลอื่นมาชม 

การรบัทราบ
ขอ้มลูการแสดง
คาบาเร่ตข์อง
คาลปิโซฯ 

ท่านทราบขอ้มลูการแสดง
คาบาเร่ตจ์ากแหล่งใด 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
 

การประชาสมัพนัธข์อง                                          
คาลปิโซฯ (ใบปลวิ และสือ่โฆษณา
ต่างๆ) 
อนิเทอรเ์น็ต / เวบ็ไซต ์ต่างๆ 
การออบทูตามงานต่างๆ 
บรษิทัทวัร ์  
เพื่อนแนะน า 
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ตารางที ่7  แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
 
ช่ือ/ประเภทตวัแปร ค าถามท่ีจะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของ
ตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ตวัแปรด้านส่วนประสม
ทางการตลาด 

ท่านมคีวามพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัใด 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

 

ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
ดา้นราคา (Price) 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) 
ดา้นสง่เสรมิการตลาด 
(Promotion) 
ดา้นบุคคล (People)หรอื
พนกังาน (Employee) 
ดา้นการสรา้งและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical 
Evidence and 
Presentation) 
ดา้นกระบวนการ 
(Process) 

ยกตวัอย่างเช่น 
-  ความสวยงานของนกัแสดง 
-  ความเหมาะสมของราคา
บตัรเขา้ชม 
-  ความสะดวกของทีจ่อดรถ 
-  สือ่โฆษณาต่างๆเป็นทีรู่จ้กั 
-  มารยาม/ความสภุาพของ
พนกังาน 
-  มป้ีายคาลปิโซเหน็ไดช้ดั 
-  ความรวดเรว็/ถูกตอ้งของ
หอ้งขายตัว๋ เป็นตน้ 

มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale 

5 :  พอใจอย่างยิง่ 
4 :  พอใจ 
3 :  เฉยๆ 
2 :  ไม่พอใจ 
1 :  ไม่พอใจอย่าง
ยิง่ 

 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คอื แบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ตอบกรอกเอง (Self-
administrative questionnaire) โดยล าดบัขัน้ตอน ดงันี้ 

1.   ศกึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งในเรื่องพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และส่วน
ประสมการตลาดบรกิาร เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2.   ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อเท็จจรงิต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การชมความ
บนัเทงิของผูช้มทีเ่ขา้สถานบนัเทงิคาลปิโซ เพื่อเป็นขอ้มลูในการสรา้งเครือ่งมอื 

3.   สรา้งแบบสอบถาม ตามความเหมาะสมและถูกตอ้ง 
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โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1   ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกบัเพศ อายุ ศาสนา อาชพี ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน ซึ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) และแบบ
ปลายปิด (Closed-ended Questions) จ านวน 6 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2   เกีย่วกบัดา้นพฤตกิรรมของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ประกอบดว้ยค าถามเกี่ยวกบัประสบการณ์การเขา้ชม ความถี่ในการเขา้ชม เหตุผลในการ
มาชม ลกัษณะการมาชม และการรบัทราบข้อมูล ซึ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด (Open-ended Questions) และแบบปลายปิด (Closed-ended Questions) จ านวน 6 
ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เกีย่วกบัความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับเรื่องของการแสดง นักแสดง และการบรกิารต่างๆ ซึ่ง

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายปิด (Classed-ended Questions) จ านวน 30 ขอ้ 
มกีารแบ่งระดบัความพอใจเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 

   ระดบัที ่5   หมายถงึ    พอใจอยา่งยิง่ 
   ระดบัที ่4   หมายถงึ    พอใจ 
   ระดบัที ่3   หมายถงึ    เฉยๆ 
   ระดบัที ่2   หมายถงึ    ไมพ่อใจ 
   ระดบัที ่1   หมายถงึ    ไมพ่อใจอยา่งยิง่ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู   

ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า(Quota Sampling) จากผู้ชมคนไทยของบรษิัท นิว    
คาลปิโซ กรงุเทพ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั ทีเ่อเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์โกดงั 3  

กระจายการเก็บแบบสอบถามทุกวนั ตัง้แต่วนัจนัทร์-อาทิตย์ เริม่เก็บข้อมูลตัง้แต่เวลา 
19.00 - 24.00 น. ในทุกรอบการแสดง โดยการไปยนืแจกแบบสอบถามตรงทางเขา้ เพราะจะท า
ใหส้ามารถทราบไดว้่าผูช้มท่านใดเป็นคนไทย ซึง่ดูไดจ้ากตัว๋ทีผู่ช้มถอืมา เนื่องจากมสีญัลกัษณ์
บอกบนตัว๋ที่ชมการแสดง ท าให้ง่ายต่อการเขา้ถึงกลุ่มตวัอย่าง เมื่อผู้ชมดูการแสดงเรยีบรอ้ย
แลว้ จงึให้ผู้ชมท าแบบสอบถาม หรอืในระหว่างที่รอชมการแสดงนัน้ สามารถท าแบบสอบถาม
บางขอ้ไดก่้อน และเมื่อผูช้มท าแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแลว้ ใหน้ ามาฝากไวท้ีห่อ้งขายของทีร่ะลกึ 
ซึง่อยูต่รงทางออกจงึท าใหส้ะดวกต่อผูช้ม  
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ตารางที ่8  การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
 

วนั รอบท่ีเกบ็ข้อมูล เวลา 
ระยะเวลาท่ี
เกบ็ข้อมูล 

จ านวน (คน)             
ท่ีเกบ็ข้อมูล 

วนัจนัทร ์ รอบ 20.15 น. รอบ 21.45 น. 19.00 – 24.00 น. 
เกบ็ขอ้มลู 
เดอืน

ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 

 

จ านวน 
200 คน 

วนัองัคาร รอบ 20.15 น. รอบ 21.45 น. 19.00 – 24.00 น. 
วนัพุธ รอบ 20.15 น. รอบ 21.45 น. 19.00 – 24.00 น. 

วนัพฤหสับด ี รอบ 20.15 น. รอบ 21.45 น. 19.00 – 24.00 น. 
วนัศุกร ์ รอบ 20.15 น. รอบ 21.45 น. 19.00 – 24.00 น. 
วนัเสาร ์ รอบ 20.15 น. รอบ 21.45 น. 19.00 – 24.00 น. 
วนัอาทติย ์ รอบ 20.15 น. รอบ 21.45 น. 19.00 – 24.00 น. 

 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูด าเนินการดงันี้ 

1. ผูศ้กึษาแจง้ให้กบับรษิัท นิว คาลปิโซ กรุงเทพ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ากดัทราบถงึ
การเกบ็แบบสอบถาม 

2. ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพื่ออธบิายขอ้มลูที่เกบ็รวบรวมไดโ้ดยการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในทาง
สถิติมาใช้ในการประมวลผลของข้อมูล เช่น การน าเสนอเป็นตารางความถี่  (Frequency) 
ค่าเฉลีย่ (Mean) และ รอ้ยละ (Percentage) เพื่อให้ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการศกึษาครัง้นี้ ซึ่ง
การแบ่งกลุ่ม: Cluster Analysis ม ี4 ขัน้ตอน 

1) การก าหนดตวัแปรยอ่ยเชงิปรมิาณทีจ่ะใชแ้บ่งกลุ่ม 
การเลอืกโดยใชแ้นวคดิและทฤษฏ ี

o   เป็นตวัแปรเชงิปรมิาณทีเ่ป็นคุณลกัษณะของสิง่ทีจ่ะน ามาแบ่งกลุ่ม 
o   สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการศึกษา ได้แก่ พฤติกรรมผู้ชม (6W’s 1H) 

โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
2) การออกแบบการวจิยั 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง : ค านึงถงึ 
o   จ านวนกลุ่มยอ่ยทีต่อ้งการจากการแบ่งกลุ่ม 
o ขนาดของกลุ่มทีเ่ลก็ทีสุ่ดตอ้งการจากการแบ่งกลุ่ม  

การก าหนดวธิกีารวดัระยะห่าง 



26 

 

 การวดัความห่าง ส าหรบัการวเิคราะห์จดักลุ่มหน่วยวเิคราะห์ผู้วจิยั อาจใช้ขอ้มูลที่ระบุ
หน่วยวเิคราะหแ์ละตวัแปรตามทีจ่ดัเกบ็มาไดเ้ลย สิง่ส าคญัทีสุ่ดของการวเิคราะหก์ารจดักลุ่มคอื 
ตวัแปรที่ ใช้ หากผู้วจิยัไม่ได้เก็บขอ้มูลเกี่ยวกบัตวัแปรที่ส าคญั ๆ ผลที่ได้ก็จะไม่ดหีรอืท าให้
ไขวเ้ขวได ้ความคดิเกีย่วกบัความคลา้ยของหน่วยศกึษา เป็นเทคนิคของการ วเิคราะหท์างสถติิ
หลายวธิ ีโดยทัว่ไปการวดัความคลา้ยจะพจิารณา จากความห่างระหว่างวตัถุ หรอืพจิารณาจาก
ความคลา้ยกนั ความตอ้งการ ทางดา้นขอ้มลู แนวคดิพืน้ฐาน ความคลา้ยกนัของ หน่วย วธิกีาร
วดัความห่างสามารถวดัได้หลายวธิ ีวธิกีารหนึ่งที่นิยม วดักนัมากก็คอื วธิทีี่เรยีกว่า ระยะห่าง
เชงิยูคลดิยกก าลงัสอง (Squared Euclidean distance)คอื ผลรวมของผลต่างยกก าลงัสองของ
ทุกตวัแปร  
 

การแปลงขอ้มลูใหเ้ป็นค่ามาตรฐาน : Z score 
 ป้องกนัปัญหาการใชม้าตรวดัค าตอบทีต่่างกนัส าหรบัแต่ละค าถาม 

3) การแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขัน้ตอน 
ขัน้ตอนที ่1 วธิ ีHierarchical เพื่อเลอืกจ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสม 

 เริม่จากการใหข้อ้มลูทุกรายการมกีลุ่มเป็นของตวัเอง (แต่ละกลุ่มมขีอ้มลู 1 รายการ) 
 ยุบข้อมูล 2 รายการที่มีระยะห่างจากกันน้อยที่สุดให้เหลือเพียงกลุ่มเดียว แต่

เปลีย่นเป็นม ี2 รายการอยูภ่ายใน 
 ท าซ ้าอีกเพื่อยุบขอ้มูล 2 รายการอื่น หรอืรวบกลุ่มย่อยที่มขี้อมูลหลายรายการอยู่

แล้วเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยใช้ระยะห่างเป็นเกณฑ์ โดยใช้ Ward’ s Algorithms ในการ
ค านวณระยะห่างกลุ่มยอ่ย 

 ท าซ ้าเรือ่ยๆ จนทุกรายการถูกรวมไวใ้นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดยีว 
 การเลือกจ านวนค านวณกลุ่ม ต้องดูว่าในแต่ละขัน้ของการยุบรวม เป็นการยุบ

รวมกลุ่มยอ่ยทีม่รีะยะห่างระหว่างกนั (Agglomeration Coefficient) เท่าใด 
o ค านวณเปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลง Coefficient ในแต่ละขัน้ทีม่กีารยบุรวม 
o เลอืกใช้จ านวนกลุ่มในขัน้ที่มเีปอรเ์ซ็นต์การเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเทยีบกบั

การยบุรวมในขัน้อื่นๆ 
ขัน้ตอนที ่2 วธิ ีPartitioning  เพื่อจ าแนกสิง่ต่างๆ ใหล้งในกลุ่มยอ่ยทีต่อ้งการ 

 ก าหนดจ านวนกลุ่มทีต่อ้งการโดยใชผ้ลจากการท า Hierarchical 
 ใชว้ธิ ีk-means ในการก าหนดจดุเริม่ตน้และจดัขอ้มลูแต่ละรายการลงแต่ละกลุ่ม 
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4) การอธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มย่อยที่ต้องน าข้อมูลส่วนตัวมาช่วยในการ   
แปลผล รวมทัง้ตัง้ชื่อกลุ่มยอ่ย 

         -    การตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มส าหรบัแต่ละตวัแปรทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ 
         -    การน าข้อมูลหรอืตวัแปรอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ในการแบ่งกลุ่ม มาเปรยีบเทยีบเช่นกนัว่า
กลุ่มทีไ่ดม้คีวามแตกต่างในประเดน็เหล่านี้เพิม่เตมิหรอืไมอ่ยา่งไร เช่น เพศ อาชพี เป็นตน้ 
 



1 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
       การศกึษาวจิยัเรื่องการแบ่งกลุ่มผู้ชมคนไทย โดยใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการเขา้ชม และ
ส่วนประสมทางการตลาด กรณีศกึษา บรษิทั นิว คาลปิโซ กรุงเทพ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ากดั 
ทางผู้วจิยัได้ท าการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 ชุด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื
ในการวจิยั ซึง่ผลในการวเิคราะหข์อ้มลู แบ่งออก ดงันี้ 

1) ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
2) ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการเขา้ชมของผูต้อบแบบสอบถาม 
3) ขอ้มลูเรือ่งความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่9   แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
     ชาย 
     หญงิ 

94 
106 

47.00 
53.00 

รวม 200 100.00 

  
จากตารางที่ 9 กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ภาพรวมมเีพศหญงิมากกว่าเพศชาย 

โดยทีเ่พศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 53.00 และเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 47.00 
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ตารางที ่10   แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 18 ปี 
18-25 ปี 
26-30 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 
41 ปีขึน้ไป 

6 
24 
52 
52 
41 
25 

3.00 
12.00 
26.00 
26.00 
20.50 
12.50 

รวม 200 100.00 

  
จากตารางที่ 10 กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ผู้ที่มอีายุ อายุ 26-30 ปี และ อาย ุ

31-35 ปี มากทีสุ่ด มสีดัส่วนทีเ่ท่ากนัคดิเป็นรอ้ยละ 26.00 รองลงมา อายุ 36-40 ปี คดิเป็นรอ้ย
ละ 20.50 ล าดบัถดัไป อายุ 41 ปีขึ้นไป และ อายุ 18-25 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 และ 12.00 
ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายตุ ่ากว่า 18 ปี มน้ีอยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 
 
ตารางที ่11   แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามศาสนา 
 

ศาสนา จ านวน (คน) ร้อยละ 
พุทธ 
ครสิต ์
อสิลาม 
อื่นๆ ............... 

184 
6 

10 
- 

92.00 
3.00 
5.00 

- 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางที ่11 กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นผูท้ี่นับถอืศาสนาพุทธมากที่สุด 

คดิเป็นร้อยละ 92.00 รองลงมากลุ่มตัวอย่างที่นับถือศาสนาอิสลาม คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 โดย
กลุ่มตวัอยา่งทีน่บัถอืศาสนาครสิตม์น้ีอยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 
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ตารางที ่12 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกอาชพี 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขา้ราชการ/พนกังานหน่วยงานของรฐั 
รฐัวสิาหกจิ 
พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน 
ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย 
แมบ่า้น/รบัจา้ง 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 
อื่นๆ ............... 

76 
32 
53 
24 
8 
7 
- 

38.00 
16.00 
26.50 
12.00 
4.00 
3.50 

- 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 12  กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ที่ประกอบอาชพีขา้ราชการ/

พนักงานหน่วยงานของรฐัมมีากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 รองลงมากลุ่มตวัอย่างที่ประกอบ
อาชพีพนักงาน/ลูกจา้งเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 ล าดบัถดัไปกลุ่มตวัอย่างที่ประกอบอาชพี
รฐัวสิาหกิจ และธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 16.00 และ 12.00 ตามล าดบั โดยกลุ่ม
ตวัอย่างทีป่ระกอบอาชพีแม่บ้าน/รบัจา้ง และนักเรยีน/นักศกึษามน้ีอยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 
และ 3.50 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่13   แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกระดบัตามการศกึษา 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปรญิญา/ปวส. 
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 

11 
4 

31 
145 

9 
- 

5.50 
2.00 

15.50 
72.50 
4.50 

- 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางที ่13  กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นผูท้ี่จบการศกึษาระดบัปรญิญา

ตรมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 72.50 รองลงมาเป็นผูท้ีจ่บการศกึษาระดบัอนุปรญิญา/ปวส. คดิเป็น
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รอ้ยละ 15.50 ถัดไปเป็นผู้ที่จบการศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 5.50 
ถดัไปเป็นผู้ที่จบการศกึษาปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 และมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช มี
น้อยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่14   แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน 

 
รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 
มากกว่า 30,000 บาท 

30 
47 
62 
48 
6 
7 

15.00 
23.50 
31.00 
24.00 
3.00 
3.50 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 14 กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ที่มรีายได้ต่อเดอืน 15,001–

20,000 บาท มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 
20,001–25,000 บาท และ 10,001–15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 และ 23.50 ตามล าดบั 
ล าดบัถดัไปผูท้ีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 15.00 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างที่มรีายได้ต่อเดอืนมากกว่า 30,000 บาท และรายไดต่้อเดอืน 25,001–30,000 บาท มี
น้อยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 และ 3.00 ตามล าดบั 
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ข้อมลูด้านพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่15  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามประสบการณ์การเขา้ชมของ
คาลปิโซฯ 

 
ประสบการณ์การเขา้ชมของคาลปิโซฯ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

     เคย 
     ไมเ่คย 

68 
132 

34.00 
66.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 15 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ไม่เคยมากที่สุด      

คดิเป็นรอ้ยละ 66.00 โดยทีก่ลุ่มตวัอยา่งทีเ่คยมน้ีอยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 34.00 
 
ตารางที่ 16  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามประสบการณ์   การเขา้ชม
ของทีอ่ื่น 
 

ประสบการณ์การเขา้ชมของทีอ่ื่น จ านวน (คน) รอ้ยละ 
     เคย 
     ไมเ่คย 

60 
140 

30.00 
70.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 16 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ไม่เคยมากที่สุด      

คดิเป็นรอ้ยละ 70.00 โดยทีก่ลุ่มตวัอยา่งทีเ่คยมน้ีอยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 
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ตารางที ่17 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามความถีใ่นการเขา้ชม   
* (ก่อนทีจ่ะมาชมคาลปิโซฯ) 

 
ความถีใ่นการเขา้ชม จ านวน (คน) รอ้ยละ 

0 ครัง้ต่อปี 
1-5 ครัง้ต่อปี 
6-10 ครัง้ต่อปี 
11 ครัง้ขึน้ไปต่อปี 

127 
73 

- 
- 

63.50 
36.50 

- 
- 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที ่17 กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถาม เป็นผูท้ีม่คีวามถีใ่นการเขา้ชม 0 ครัง้

ต่อปีมากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 63.50 โดยที่ผู้ที่มคีวามถี่ในการเขา้ชม 1-5 ครัง้ต่อปีมน้ีอยที่สุด 
คดิเป็นรอ้ยละ 36.50 
 
ตารางที ่18  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเหตุผลในการมาชม 
 

เหตุผลในการเขา้ชม จ านวน (คน) รอ้ยละ 
พกัผ่อน/เพื่อความบนัเทงิ 
ทศันศกึษา/ศกึษาเรยีนรู ้
สนใจในศลิปะการแสดง 
อื่นๆ ............... 

146 
45 
9 
- 

73.00 
22.50 
4.50 

- 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางที ่18 กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถาม เป็นผูท้ีม่าชมเพื่อพกัผ่อน/เพื่อความ

บนัเทงิมากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 73.00 รองลงมาเป็นผูท้ี่มาชมเพื่อทศันศกึษา/ศกึษาเรยีนรู ้คดิ
เป็นรอ้ยละ 22.50 โดยทีผู่ท้ ีม่าชมเพื่อสนใจในศลิปะการแสดงมน้ีอยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 
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ตารางที ่19  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามลกัษณะการมาชม 
 

ลกัษณะการมาชม จ านวน (คน) รอ้ยละ 
กรุป๊ทวัร ์
Walk in 
มากบัสถานศกึษา/ทีท่ างาน 
พาบุคคลอื่นมาชม 

54 
92 
44 
10 

27.00 
46.00 
22.00 
5.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 19 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ที่มีลกัษณะการมาชมโดย 

Walk in มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 46.00 รองลงมาเป็นผูท้ี่มลีกัษณะการมาชมโดยกรุ๊ปทวัร ์และ
มากบัสถานศกึษา/ที่ท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 27.00 และ 22.00 ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอย่างที่มี
ลกัษณะการมาชมโดยพาบุคคลอื่นมาชมมน้ีอยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 
 
ตารางที ่20  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามการรบัทราบขอ้มลู 
 

การรบัทราบขอ้มลู จ านวน (คน) รอ้ยละ 

การประชาสมัพนัธข์องคาลปิโซฯ (ใบปลวิ และสื่อโฆษณาต่างๆ) 
อนิเทอรเ์น็ต/เวป็ไซตต่์างๆ 
การออกบทูตามงานต่างๆ 
บรษิทัทวัร ์
เพื่อนแนะน า 

49 
 

76 
7 
28 
40 

24.50 
 

38.00 
3.50 
14.00 
20.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่  20 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ที่ร ับทราบข้อมูลจาก 

อนิเทอรเ์น็ต/เวป็ไซตต่์างๆมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 รองลงมา ผูท้ีร่บัทราบขอ้มลูจากการ
ประชาสมัพนัธข์องคาลปิโซฯ (ใบปลวิ และสื่อโฆษณาต่างๆ) คดิเป็นรอ้ยละ 24.50 ถดัไปเป็นผู้
ทีเ่พื่อนแนะน า คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 ถดัไปเป็นผูท้ีม่าจากบรษิทัทวัร ์คดิเป็นรอ้ยละ 14 และผูท้ี่
รบัทราบขอ้มลูจากการออกบทูตามงานต่างๆ มน้ีอยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 
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ข้อมลูเร่ืองความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 วิเคราะห์ค่ าต ่ าสุ ด  (Minimum) ค่ าสูงสุด  (Maximum) ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในแต่ละ
ดา้น ซึง่ประกอบไปดว้ย 7 ดา้น ดงันี้ 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นส่งเสรมิการตลาด 
5. ดา้นบุคคล 
6. ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการ 

 
 
ตารางที ่ 21  ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสงูสุด (Maximum) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของระดบัความพงึพอใจของกลุ่มผูช้มทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารทีม่ต่ีอส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร 
 

  จ านวน ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) 
ความสวยงามของนกัแสดง 200 2 5 4.04 .807 
ความสวยงามของเครือ่งแต่งกาย
นกัแสดง 

200 2 5 4.08 .783 

ลลีาการแสดง 200 3 5 4.02 .763 
ความหลากหลายของการแสดง 200 2 5 3.95 .828 
ความตรงเวลาของการแสดง 200 2 5 3.98 .763 
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
แสดง 

200 3 5 4.10 .618 

การจดัฉาก / เปลีย่นฉาก 200 2 5 3.83 .865 
ระบบ แสง ส ีเสยีง 200 1 5 4.04 .888 
ระดบัความเยน็ภายในโรงละคร 200 2 5 3.91 .734 
ความสะดวกสบายของทีน่ัง่ 200 2 5 3.65 .708 
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 จ านวน ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ด้านราคา (Price)      
ความเหมาะสมของราคาบตัรเขา้ชม 200 2 5 3.81 .835 
มป้ีายบอกราคาทีช่ดัเจน 200 2 5 3.84 .817 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Promotion) 
ความสะดวกของสถานทีจ่อดรถ 200 1 5 3.29 .899 
ท าเลทีต่ัง้ สะดวกในการเดนิทาง 200 1 5 3.29 .865 
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
มกีารแนะน าการแสดงจากพนกังาน
ออกตัว๋ 

200 2 5 3.48 .802 

สือ่โฆษณาต่างๆ เป็นทีรู่จ้กั 200 2 5 3.58 .859 
มกีารจดัโปรโมชัน่ และสว่นลดต่างๆ 200 2 5 3.44 .848 
ด้านบคุคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) 
มารยาท / ความสภุาพของพนกังาน 200 2 5 3.72 .746 
ความกระตอืรอืรน้ / เอาใจใสข่อง
พนกังาน 

200 
 

2 5 3.71 .769 

พนกังานใหค้ าแนะน า หรอืตอบขอ้
ซกัถามเป็นอยา่งด ี

200 2 5 3.70 .724 

การแต่งกายของพนกังาน 200 2 5 3.94 .783 
ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
ชื่อเสยีงของคาลปิโซฯ 200 2 5 3.93 .783 
มป้ีายคาลปิโซเหน็ไดช้ดั 200 2 5 4.09 .807 
ความเหมาะสมของขนาดโรงละคร 200 2 5 4.06 .710 
ความสวยงามภายในโรงละคร 200 2 5 4.09 .632 
ความสะอาดของสถานที ่ 200 2 5 4.09 .648 
ความสะอาดของหอ้งน ้า 200 1 5 3.70 .803 
ด้านกระบวนการ (Process) 
ความรวดเรว็ / ถูกตอ้งของหอ้งขายตัว๋ 200 2 5 3.80 .697 
มขีัน้ตอนไม่ยุง่ยาก / ไม่ซบัซอ้น 200 2 5 3.87 .711 
การใหบ้รกิารเป็นไปตามล าดบักอ่น-หลงั
อย่างยุตธิรรม 

200 2 5 4.04 .759 
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ค่ า เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐ าน (Std.Deviation)ที่ ต ่ าที่ สุ ด  คื อ  ค่ า เบี่ ย ง เบ นม าต รฐ าน 
(Std.Deviation) เท่ากบั 0.618 เรือ่งความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง 

ค่ า เบี่ ย ง เบ นม าต รฐ าน (Std.Deviation)ที่ สู งที่ สุ ด  คื อ  ค่ า เบี่ ย ง เบ นม าต รฐ าน 
(Std.Deviation) เท่ากบั 0.899 เรือ่งความสะดวกของสถานทีจ่อดรถ 

ดงันัน้ ไมม่คี าถามใดทีต่อ้งพจิารณาน าออกจากการวเิคราะห ์Cluster Analysis 
*โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Std.Deviation)ที่ต ่าที่สุด คือ 0 ซึ่งผลจากการวเิคราะห์แล้ว ไม่มี
ค าถามใดทีม่คี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0 
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ค่าเฉลีย่ของค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่ม(Inds) พบว่ามคีวามแตกต่างกนั เมื่อวเิคราะหผ์ล
การท า ANOVA จงึพบว่า ค าถามทีด่คีวรมคี่า Sig. น้อยกว่า 0.05 มรีายการดงัต่อไปนี้ 

1.   ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) 

  ความสวยงามของนกัแสดง 
 ความสวยงามของเครือ่งแต่งกายนกัแสดง 
 ลลีาการแสดง 
 ความหลากหลายของการแสดง 
 ความตรงเวลาของการแสดง 
 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง 
 การจดัฉาก / เปลีย่นฉาก 
 ระบบ แสง ส ีเสยีง 
 ระดบัความเยน็ภายในโรงละคร 
 ความสะดวกสบายของทีน่ัง่ 
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2.   ด้านราคา (Price) 

 ความเหมาะสมของราคาบตัรเขา้ชม 
 มป้ีายบอกราคาทีช่ดัเจน 
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3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) 

 ความสะดวกของสถานทีจ่อดรถ 
 ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกในการเดนิทาง 
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4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 มกีารแนะน าการแสดงจากพนกังานออกตัว๋ 
 สื่อโฆษณาต่างๆ เป็นทีรู่จ้กั 
 มกีารจดัโปรโมชัน่ และส่วนลดต่างๆ  
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5. ด้านบคุคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) 

 มารยาท / ความสุภาพของพนกังาน 
 ความกระตอืรอืรน้ / เอาใจใส่ของพนกังาน 
 พนกังานใหค้ าแนะน า หรอืตอบขอ้ซกัถามเป็นอย่างด ี
 การแต่งกายของพนกังาน 
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6. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) 

 ชื่อเสยีงของคาลปิโซฯ 
 มป้ีายคาลปิโซเหน็ไดช้ดั 
 ความเหมาะสมของขนาดโรงละคร 
 ความสวยงามภายในโรงละคร 
 ความสะอาดของสถานที ่
 ความสะอาดของหอ้งน ้า 
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7. ด้านกระบวนการ (Process) 

 ความรวดเรว็ / ถูกตอ้งของหอ้งขายตัว๋ 
 มขีัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก / ไมซ่บัซอ้น 
 การใหบ้รกิารเป็นไปตามล าดบัก่อน-หลงัอยา่งยตุธิรรม 
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ตารางที่  22  จ านวนกลุ่ม และค่าที่ได้จากตาราง Agglomeration Schedule จากการแบ่งกลุ่ม
ดว้ยวธิ ีHierarchical 
 

จ านวนกลุ่ม Coefficients 
เปอรเ์ซน็ตก์ารเปล่ียนแปลง

ของ Coefficients 
1 5970.000 0 
2 3638.154 0.640942 
3 3309.029 0.099463 
4 3041.322 0.088023 
5 2802.445 0.085239 
6 2621.462 0.069039 
7 2460.008 0.065632 
8 2341.374 0.050668 
9 2237.816 0.046277 
10 2140.826 0.045305 

 
จากตารางที่ 22  พบว่าการแบ่งกลุ่มประชากรได้ 2 กลุ่ม มีค่าเท่ากับ 0.640942 

เนื่องจากเปอรเ์ซน็ต์ของ Coefficients มกีารเปลีย่นแปลงลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้แต่กลุ่มที ่3 เป็น
ตน้ไป ดงันัน้จงึก าหนดกลุ่มทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์ป็น 2 กลุ่ม 
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ตารางที ่23   ค่าเฉลีย่ทีส่งูสุดและต ่าสุดของผูช้มกลุ่มที ่1 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าเฉล่ีย (Mean)  -  กลุ่มท่ี 1 

ค่าสงูสดุ (Maximum) ค่าต า่สดุ (Minimum) 

ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) ระบบ แสง ส ีเสยีง ความสะดวกสบายของทีน่ัง่ 

ด้านราคา (Price) 
มป้ีายบอกราคาทีช่ดัเจน ความเหมาะสมของราคาบตัร

เขา้ชม 
ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) 

ความสะดวกของสถานที่
จอดรถ 

ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกในการ
เดนิทาง 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

สื่อโฆษณาต่างๆ เป็นที่
รูจ้กั 

มกีารจดัโปรโมชัน่ และ
ส่วนลดต่างๆ 

ด้านบคุคล (People)  หรือ 
พนักงาน (Employee) 

การแต่งกายของพนกังาน พนกังานใหค้ าแนะน า หรอื
ตอบขอ้ซกัถามเป็นอย่างด ี

ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and 
Presentation) 

มป้ีายคาลปิโซเหน็ไดช้ดั ความสะอาดของหอ้งน ้า 

ด้านกระบวนการ (Process) 
การใหบ้รกิารเป็นไป
ตามล าดบัก่อน-หลงัอยา่ง
ยตุธิรรม 

มขีัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก / ไม่
ซบัซอ้น 
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ตารางที ่24  ค่าเฉลีย่ทีส่งูสุดและต ่าสุดของผูช้มกลุ่มที ่2 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าเฉล่ีย (Mean)  -  กลุ่มท่ี 2 

ค่าสงูสดุ (Maximum) ค่าต า่สดุ (Minimum) 

ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) 
ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการแสดง 

ความสะดวกสบายของทีน่ัง่ 

ด้านราคา (Price) 
มป้ีายบอกราคาทีช่ดัเจน ความเหมาะสมของราคา

บตัรเขา้ชม 
ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) 

ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกในการ
เดนิทาง 

ความสะดวกของสถานที่
จอดรถ 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

สื่อโฆษณาต่างๆ เป็นทีรู่จ้กั มกีารจดัโปรโมชัน่ และ
ส่วนลดต่างๆ 

ด้านบคุคล (People)  หรือ 
พนักงาน (Employee) 

การแต่งกายของพนกังาน ความกระตอืรอืรน้ / เอาใจ
ใส่ของพนกังาน 

ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and 
Presentation) 

ความสะอาดของสถานที ่ ความสะอาดของหอ้งน ้า 

ด้านกระบวนการ (Process) 
การใหบ้รกิารเป็นไป
ตามล าดบัก่อน-หลงัอยา่ง
ยตุธิรรม 

ความรวดเรว็ / ถูกตอ้งของ
หอ้งขายตัว๋ 
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ตารางที ่25  สรปุระดบัความพงึพอใจของผูช้มกลุ่มที ่1 
 

ผูช้มกลุ่มท่ี 1 

อยู่ในระดบัพอใจอย่างย่ิง อยู่ในระดบัพอใจ 

- ความสวยงามของนกัแสดง - ความสะดวกสบายของทีน่ัง่ 

- ความสวยงามของเครื่องแต่งกายนกัแสดง - ความสะดวกของสถานทีจ่อดรถ 

- ลลีาการแสดง - ท าเลทีต่ัง้ สะดวกในการเดนิทาง 
- ความหลากหลายของการแสดง - มกีารแนะน าการแสดงจากพนกังานออกตัว๋ 

- ความตรงเวลาของการแสดง - สือ่โฆษณาต่างๆ เป็นทีรู่จ้กั 
- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง - มกีารจดัโปรโมชัน่ และสว่นลดต่างๆ 

- การจดัฉาก / เปลีย่นฉาก   

- ระบบ แสง ส ีเสยีง   

- ระดบัความเยน็ภายในโรงละคร   

- ความเหมาะสมของราคาบตัรเขา้ชม   

- มป้ีายบอกราคาทีช่ดัเจน   

- มารยาท / ความสภุาพของพนกังาน   
- ความกระตอืรอืรน้ / เอาใจใสข่องพนกังาน   
- พนกังานใหค้ าแนะน า หรอืตอบขอ้ซกัถามเป็นอย่างด ี   

- การแต่งกายของพนกังาน   

- ชื่อเสยีงของคาลปิโซฯ   

- มป้ีายคาลปิโซเหน็ไดช้ดั   

- ความเหมาะสมของขนาดโรงละคร   

- ความสวยงามภายในโรงละคร   

- ความสะอาดของสถานที ่   

- ความสะอาดของหอ้งน ้า   

- ความรวดเรว็ / ถูกตอ้งของหอ้งขายตัว๋   

- มขีัน้ตอนไม่ยุ่งยาก / ไม่ซบัซอ้น   

- การใหบ้รกิารเป็นไปตามล าดบัก่อน-หลงัอย่าง
ยุตธิรรม   
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ตารางที ่26  สรปุระดบัความพงึพอใจของผูช้มกลุ่มที ่2 
 

ผูช้มกลุ่มท่ี 2 

อยู่ในระดบัพอใจ อยู่ในระดบัเฉยๆ 

- ความสวยงามของนกัแสดง - การจดัฉาก / เปลีย่นฉาก 
- ความสวยงามของเครือ่งแต่งกายนกัแสดง - ระบบ แสง ส ีเสยีง 
- ลลีาการแสดง - ระดบัความเยน็ภายในโรงละคร 

- ความหลากหลายของการแสดง - ความสะดวกสบายของทีน่ัง่ 
- ความตรงเวลาของการแสดง - ความเหมาะสมของราคาบตัรเขา้ชม 
- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง - มป้ีายบอกราคาทีช่ดัเจน 
- การแต่งกายของพนกังาน - ความสะดวกของสถานทีจ่อดรถ 
- มป้ีายคาลปิโซเหน็ไดช้ดั - ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกในการเดนิทาง 
- ความเหมาะสมของขนาดโรงละคร - มกีารแนะน าการแสดงจากพนกังานออกตัว๋ 
- ความสวยงามภายในโรงละคร - สื่อโฆษณาต่างๆ เป็นทีรู่จ้กั 
- ความสะอาดของสถานที ่ - มกีารจดัโปรโมชัน่ และส่วนลดต่างๆ 
- มขีัน้ตอนไม่ยุง่ยาก / ไมซ่บัซอ้น - มารยาท / ความสุภาพของพนกังาน 
- การใหบ้รกิารเป็นไปตามล าดบัก่อน-หลงั
อยา่งยตุธิรรม - ความกระตอืรอืรน้ / เอาใจใส่ของพนกังาน 

  
- พนกังานใหค้ าแนะน า หรอืตอบขอ้ซกัถาม
เป็นอยา่งด ี

  - ชื่อเสยีงของคาลปิโซฯ 
  - ความสะอาดของหอ้งน ้า 
  - ความรวดเรว็ / ถูกตอ้งของหอ้งขายตัว๋ 

 
จากตารางที ่23 - 26 ผูศ้กึษาไดต้ัง้ชื่อกลุ่มทัง้ 2 กลุ่ม ดงันี้ 
 กลุ่มที ่1  ชื่อกลุ่ม Happy : มรีะดบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารใน
ระดบัพอใจอยา่งยิง่ และพอใจ 
 กลุ่มที ่2  ชื่อกลุ่ม Normal : มรีะดบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
ในระดบัพอใจ และเฉยๆ  
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จากกลุ่มที่ได้น ามาท าตารางไขว้กับข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตาราง Crosstab 
พบว่าข้อมูลที่วิเคราะห์ด้วยการท า Chi-square Test ด้าน เพศ อายุ ศาสนา  อาชีพ ระดับ
การศกึษา และรายไดต่้อเดอืนมคีวามแตกต่างกนั ดงัตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่27 แสดง Crosstab และผลการวเิคราะห ์Chi-square Test ของเพศ 
 

  
Cluster Number of Case 

Total 1 2 
เพศ ชาย Count 44 50 94 

% within เพศ 46.80% 53.20% 100.00% 
หญิง Count 49 57 106 

% within เพศ 46.20% 53.80% 100.00% 
Total Count 93 107 200 

% within เพศ 46.50% 53.50% 100.00% 
 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square .007a 1 0.934     
Continuity Correctionb 0 1 1     
Likelihood Ratio 0.007 1 0.934     
Fisher's Exact Test       1 0.524 

Linear-by-Linear 
Association 

0.007 1 0.935 
    

N of Valid Cases 200         
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 43.71. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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ตารางที ่28 แสดง Crosstab และผลการวเิคราะห ์Chi-square Test ของอาย ุ
 

  
Cluster Number of Case 

Total 1 2 
อายุ ต า่กว่า 18 ปี Count 0 6 6 

% within อายุ 0.00% 100.00% 100.00% 
18 – 25 ปี Count 4 20 24 

% within อายุ 16.70% 83.30% 100.00% 
26 – 30 ปี Count 21 31 52 

% within อายุ 40.40% 59.60% 100.00% 
31 - 35 ปี Count 32 20 52 

% within อายุ 61.50% 38.50% 100.00% 
36 - 40 ปี Count 26 15 41 

% within อายุ 63.40% 36.60% 100.00% 
41 ปีขึ้นไป Count 10 15 25 

% within อายุ 40.00% 60.00% 100.00% 
Total Count 93 107 200 

% within อายุ 46.50% 53.50% 100.00% 
 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 24.450a 5 0 

Likelihood Ratio 27.705 5 0 

Linear-by-Linear Association 10.295 1 0.001 
N of Valid Cases 200     
a. 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.79. 
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ตารางที ่29 แสดง Crosstab และผลการวเิคราะห ์Chi-square Test ของศาสนา 
 

 
Cluster Number of Case 

Total 1 2 
ศาสนา พทุธ Count 91 93 184 

% within ศาสนา 49.46% 50.54% 100.00% 

อ่ืนๆ (คริสต ์
และอิสลาม) 

Count 2 14 16 
% within ศาสนา 12.5% 87.50% 100.00% 

Total Count 93 107 200 
% within ศาสนา 46.50% 53.50% 100.00% 

 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 8.081 1 .004     
Continuity Correctionb 6.664 1 .010     
Likelihood Ratio 9.165 1 .002     
Fisher's Exact Test       .007 .004 
Linear-by-Linear 
Association 

8.041 1 .005 
    

N of Valid Cases 200         
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.44. 
Computed only for a 2x2 table 
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ตารางที ่30 แสดง Crosstab และผลการวเิคราะห ์Chi-square Test ของอาชพี 
 

 

Cluster Number of 
Case 

Total 1 2 
อาชีพ ข้าราชการ / พนักงาน

หน่วยงานของรฐั 
Count 26 50 76 
% within อาชพี 34.21% 65.79% 100.00% 

รฐัวิสาหกิจ Count 26 6 32 
% within อาชพี 81.25% 18.75% 100.00% 

พนักงาน / ลกูจ้าง
เอกชน 

Count 18 35 53 
% within อาชพี 33.96% 66.04% 100.00% 

อาชีพอิสระ Count 20 12 32 

% within อาชพี 62.50% 37.50% 100.00% 

นักเรียน / นักศึกษา Count 3 4 7 

% within อาชพี 42.86% 57.14% 100.00% 

Total Count 93 107 200 

% within อาชพี 46.50% 53.50% 100.00% 

 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 26.826 4 .000 

Likelihood Ratio 27.921 4 .000 

Linear-by-Linear Association 1.645 1 .200 

N of Valid Cases 200     
2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.26. 
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ตารางที ่31 แสดง Crosstab และผลการวเิคราะห ์Chi-square Test ของระดบัการศกึษา  
 

 
Cluster Number of Case 

Total 1 2 
ระดบั
การศึกษา 

ต า่กว่า
ปริญญาตรี 

Count 16 30 46 

% within ระดบัการศกึษา 34.78% 65.22% 100.00% 

ปริญญาตรี
ขึ้นไป 

Count 77 77 154 

% within ระดบัการศกึษา 50.00% 50.00% 100.00% 
Total Count 93 107 200 

% within ระดบัการศกึษา 46.50% 53.50% 100.00% 

 
 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3.297 1 .069     
Continuity Correctionb 2.714 1 .099     
Likelihood Ratio 3.348 1 .067     
Fisher's Exact Test       .092 .049 

Linear-by-Linear 
Association 

3.281 1 .070 
    

N of Valid Cases 200         
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.39. 
Computed only for a 2x2 table 
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ตารางที ่32 แสดง Crosstab และผลการวเิคราะห ์Chi-square Test ของรายไดต่้อเดอืน   
 

 
Cluster Number of Case 

Total 1 2 
รายได้
ต่อเดือน 

ต า่กว่า 
15,001 บาท 

Count 19 58 77 
% within รายไดต่้อเดอืน 24.68% 75.32% 100.00% 

15,001 - 
20,000 บาท 

Count 34 28 62 
% within รายไดต่้อเดอืน 54.83% 45.17% 100.00% 

20,001 บาท
ขึ้นไป 

Count 40 21 61 
% within รายไดต่้อเดอืน 65.57% 34.43% 100.00% 

Total Count 93 107 200 

% within รายไดต่้อเดอืน 46.50% 53.50% 100.00% 

 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 25.396 2 .000 

Likelihood Ratio 26.317 2 .000 

Linear-by-Linear Association 25.134 1 .000 

N of Valid Cases 200     
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28.37. 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่องการแบ่งกลุ่มผู้ชมคนไทย โดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมการเข้าชม และส่วน

ประสมทางการตลาด กรณีศกึษาบรษิทั นิว คาลปิโซ กรงุเทพ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั ครอบคลุม
ดว้ยวตัถุประสงค ์ระเบยีบวธิกีารวจิยั ซึง่สามารถสรปุผลการศกึษา อภปิรายผล และมขีอ้เสนอแนะ
ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการจะน าผลการศกึษานี้ไปใช ้และศกึษาเพิม่เตมิ ดงันี้  

1) สรปุผล 
2) การอภปิรายผล 
3) ขอ้เสนอแนะ 

 
สรปุผล 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่33 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มขีอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์ดงันี้ 
 

ข้อมลูของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 
เพศ หญงิ 53.00 
อายุ 26-30 ปี 

31-35 ปี 
26.00 
26.00 

ศาสนา พุทธ 92.00 
อาชพี ขา้ราชการ/พนกังานหน่วยงานของรฐั 38.00 
ระดบัการศกึษา ปรญิญาตร ี 72.50 
รายไดต่้อเดอืน 15,001 – 20,000 บาท 31.00 
 

ข้อมลูพฤติกรรมในการเข้าชมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การเขา้ชมการแสดงของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่เคยมปีระสบการณ์การเขา้
ชมของคาลปิโซฯ คดิเป็นรอ้ยละ 66.00 ไม่เคยมปีระสบการณ์การเขา้ชมของที่อื่น คดิเป็นรอ้ยละ 
70.00 ความถี่ในการเขา้ชม (ก่อนทีจ่ะมาชมคาลปิโซฯ) 0 ครัง้ต่อปี คดิเป็นรอ้ยละ 63.50 เหตุผลใน
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การเขา้ชม เพื่อพกัผ่อน/เพื่อความบนัเทงิ คดิเป็นรอ้ยละ 73.00 ลกัษณะการเขา้ชม โดยการWalk in 
คดิเป็นรอ้ยละ 46.00 และการรบัทราบขอ้มลู โดยอนิเทอรเ์น็ต/เวป็ไซตต่์างๆ คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 

ข้อมลูความพึงพอใจในการเข้าชมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน วเิคราะหก์ารแบ่งกลุ่มประชากรตามส่วนประสมทาง

การตลาด พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มประชากรไดเ้ป็น 2 กลุม่ ดงันี้ 
กลุ่มท่ี 1 : Happy  
ดา้นผลติภณัฑ ์  
มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื ระบบ แสง ส ีเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 4.65 
มคีวามพงึพอใจต ่าสุด คอื  ความสะดวกสบายของทีน่ัง่ คดิเป็นรอ้ยละ 4.11 
ดา้นราคา      
มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื มป้ีายบอกราคาทีช่ดัเจน คดิเป็นรอ้ยละ 4.53 

 มคีวามพงึพอใจต ่าสุด คอื ความเหมาะสมของราคาบตัรเขา้ชม คดิเป็นรอ้ยละ 4.49 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื ความสะดวกของสถานทีจ่อดรถ คดิเป็นรอ้ยละ 3.70 

 มคีวามพงึพอใจต ่าสุด คอื ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกในการเดนิทาง คดิเป็นรอ้ยละ 3.59 
ดา้นส่งเสรมิการตลาด 
มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื สื่อโฆษณาต่างๆ เป็นทีรู่จ้กั  คดิเป็นรอ้ยละ 4.13 
มคีวามพงึพอใจต ่าสุด คอื มกีารจดัโปรโมชัน่ และส่วนลดต่างๆ คดิเป็นรอ้ยละ 3.99 
ดา้นบุคคล  
มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื การแต่งกายของพนกังาน คดิเป็นรอ้ยละ 4.48 
มคีวามพงึพอใจต ่าสุด คอื พนกังานใหค้ าแนะน า หรอืตอบขอ้ซกัถามเป็นอย่างด ี       

คดิเป็นรอ้ยละ 4.26 
ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื มป้ีายคาลปิโซเหน็ไดช้ดั คดิเป็นรอ้ยละ 4.71 
มคีวามพงึพอใจต ่าสุด คอื ความสะอาดของหอ้งน ้าคดิเป็นรอ้ยละ 4.10 
ดา้นกระบวนการ 
มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื การใหบ้รกิารเป็นไปตามล าดบัก่อน-หลงัอยา่งยตุธิรรม       

คดิเป็นรอ้ยละ 4.59 
มคีวามพงึพอใจต ่าสุด คอื มขี ัน้ตอนไมยุ่่งยาก / ไม่ซบัซอ้น คดิเป็นรอ้ยละ 4.30 
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กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม Normal 
    ดา้นผลติภณัฑ ์  

มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดงคดิเป็นรอ้ยละ 3.81 
มคีวามพงึพอใจต ่าสุด คอื  ความสะดวกสบายของทีน่ัง่ คดิเป็นรอ้ยละ 3.24 
ดา้นราคา      
มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื มป้ีายบอกราคาทีช่ดัเจน คดิเป็นรอ้ยละ 3.24 

 มคีวามพงึพอใจต ่าสุด คอื ความเหมาะสมของราคาบตัรเขา้ชม คดิเป็นรอ้ยละ 3.21 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกในการเดนิทาง คดิเป็นรอ้ยละ 3.02 

 มคีวามพงึพอใจต ่าสุด คอื ความสะดวกของสถานทีจ่อดรถ คดิเป็นรอ้ยละ 2.93 
ดา้นส่งเสรมิการตลาด 
มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื สื่อโฆษณาต่างๆ เป็นทีรู่จ้กั  คดิเป็นรอ้ยละ 3.09 
มคีวามพงึพอใจต ่าสุด คอื มกีารจดัโปรโมชัน่ และส่วนลดต่างๆ คดิเป็นรอ้ยละ 2.95 
ดา้นบุคคล  
มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื การแต่งกายของพนกังาน คดิเป็นรอ้ยละ 3.46 
มคีวามพงึพอใจต ่าสุด คอื ความกระตอืรอืรน้ / เอาใจใส่ของพนกังาน คดิเป็นรอ้ยละ 3.17 
ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื ความสะอาดของสถานที่ คดิเป็นรอ้ยละ 3.83 
มคีวามพงึพอใจต ่าสุด คอื ความสะอาดของหอ้งน ้าคดิเป็นรอ้ยละ 3.35 
ดา้นกระบวนการ 
มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื การใหบ้รกิารเป็นไปตามล าดบัก่อน-หลงัอยา่งยตุธิรรม       

คดิเป็นรอ้ยละ 3.55 
มคีวามพงึพอใจต ่าสุด คอื ความรวดเรว็ / ถูกตอ้งของหอ้งขายตัว๋ คดิเป็นรอ้ยละ 3.33 
 

การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่องการแบ่งกลุ่มผู้ชมคนไทย โดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมการเข้าชม 

กรณีศกึษา บรษิทั นิว คาลปิโซ กรงุเทพ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั สามารถสรปุประเดน็ส าคญัตาม
แนวคดิด้านพฤตกิรรมผู้บรโิภคจากแนวทาง 6Ws และ 1H และแนวคดิด้านปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ซึง่อภปิรายผลไดด้งันี้ 
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แนวคิดด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคจากแนวทาง 6Ws และ  1H   
1. Who : ตลาดเป้าหมาย คือ  
จากการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 -30 ปี และ 

31-35 ปี ศาสนาพุทธ ประกอบอาชพีขา้ราชการหรอืพนักงานหน่วยงานของรฐั ระดบัการศกึษา คอื 
ปรญิญาตร ีมรีายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท และผู้ชมส่วนใหญ่ไม่เคยชมการแสดงของ    
คาลปิโซฯ และของทีอ่ื่นมาก่อนเลย 

2. What : ผูบ้ริโภคในการซ้ือ คือ  
จากการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมาชมการแสดง ส่วนดา้นรา้นอาหารและ

ร้านขายของที่ระลึก จะมีบ้างเล็กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามที่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดารา  ทปีะปาล เรื่องทศันคต ิความพงึพอใจโดยรวม และพฤตกิรรมของ
ผู้ชมละครบรษิัท เอ็กแซ็กท์ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร (2548 : 15) ที่กล่าวไว้ว่า พฤติกรรม
ผู้บรโิภค คอื การกระท าใดๆ ของผู้บรโิภคที่เกี่ยวขอ้งกบัการเลอืกสรร การซื้อ การใช้สนิค้าและ
บรกิาร รวมทัง้กระบวนการตดัสนิใจซึง่เป็นตวัน าหรอืตวัก าหนดการกระท าดงักล่าว เพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็นและความต้องการของผู้บรโิภคได้รบัความพอใจ เนื่องจากปัจจุบนัผู้ชมรูจ้กัจบัจ่ายใช้
สอย จงึใชส้ิง่ต่างๆ ดว้ยความจ าเป็น คอื มุ่งไปทีก่ารแสดง แต่ทางดา้นรา้นอาหารกบัรา้นขายของที่
ระลกึ ผู้ชมอาจจะมองว่าไม่ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผู้บรโิภคให้ได้รบัความ   
พงึพอใจได ้จงึท าใหเ้ป็นประเดน็รองจากการชมการแสดง 

3.  Why  : ผูบ้ริโภคซ้ือเพราะ  
จากการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มเีหตุผลในการตดัสนิใจมาชมการแสดง 

เพื่อพกัผ่อนและเพื่อความบนัเทงิ 
4. Whom : ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ คือ 
จากการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มลีกัษณะการมาชม คอื Walk in ซึ่งเกิด

จากการตดัสนิใจมาชมการแสดงดว้ยตนเอง 
5. When : ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือ 
จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคีวามถี่ในการเข้าชม คือ 0 ครัง้ต่อปี 

(ก่อนที่จะมาชมคาลปิโซฯ) ซึง่หมายถงึความถี่ก่อนที่จะมาท าการชมคาบาเร่ต์ของคาลปิโซฯ ผู้ชม
ส่วนใหญ่ไมเ่คยมาชมคาบาเรต่ ์ท าใหม้ปีระสบการณ์เป็น 0 ครัง้ต่อปี (ก่อนทีจ่ะมาชมคาลปิโซฯ) 

6. Where : ผูบ้ริโภคซ้ือท่ี 
จากการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมเลอืกซือ้ตัว๋ชมการแสดงผ่านทางช่อง

จ าหน่ายตัว๋หน้าโรงละคร  



60 

 

7. How : ลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ 
จากการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสนิใจใช้บรกิารโรงละครคาลปิโซฯ ใน

ครัง้ต่อไปมาจากอนิเทอรเ์น็ต หรอืเวป็ไซต์ต่างๆ เนื่องจากลูกคา้ส่วนใหญ่จะคน้หาขอ้มลูก่อนมาเขา้
ชมการแสดง ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมของผูต้อบแบบสอบถามทีส่อดคลอ้งกบัทฤษฏพีฤตกิรรม
ผู้บรโิภคของรศ.สมจติร ล้วนจ าเรญิ  (พฤตกิรรมผู้บรโิภค , 2541 : 6-7)  ที่กล่าวว่า กระบวนการ
ตัดสินใจ ผู้บรโิภคจะซื้อสินค้าได้นัน้จะต้องผ่านขัน้ตอนของกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การ
ตระหนกัถงึปัญหา การคน้หา การประเมนิทางเลอืก ทางเลอืก และผลได้ 

 
แนวคิดด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
จากการศกึษาพบว่าเมือ่น าค่าเฉลีย่ของปัจจยัดา้นต่างๆ ทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารของโรง-

ละครคาลปิโซฯ มาท าการเรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อยใน 10 อนัดบัแรก พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัต่อปัจจยัต่างๆ ไดด้งันี้ 

 

ตารางที ่34  แสดง10 อนัดบัแรกทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยัย่อย ค่าเฉล่ีย(แปลผล) ปัจจยัหลกั 
1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง 4.10 ผลติภณัฑ ์

2 
- มป้ีายคาลปิโซเหน็ไดช้ดั 
- ความสวยงามภายในโรงละคร 
- ความสะอาดของสถานที ่

4.09 ลกัษณะทางกายภาพ 

3 ความสวยงามของเครือ่งแต่งกายนกัแสดง 4.08 ผลติภณัฑ ์
4 ความเหมาะสมของขนาดโรงละคร 4.06 ลกัษณะทางกายภาพ          

5 

- ความสวยงามของนกัแสดง 
- ระบบ แสง ส ีเสยีง 
- การใหบ้รกิารเป็นไปตามล าดบัก่อน-
หลงัอยา่งยตุธิรรม 

4.04 
- ผลติภณัฑ ์
- ผลติภณัฑ ์
- กระบวนการ 

6 ความตรงเวลาของการแสดง 3.98 ผลติภณัฑ ์
7 ความหลากหลายของการแสดง 3.95 ผลติภณัฑ ์
8 การแต่งกายของพนกังาน 3.94 บุคคล 
9 ชื่อเสยีงของคาลปิโซฯ 3.93 ลกัษณะทางกายภาพ 
10 ระดบัความเยน็ภายในโรงละคร 3.91 ผลติภณัฑ ์
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 จากตารางที ่34  พบว่า 10 อนัดบัแรกทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคคล 
ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ีม่าชมการแสดงไดใ้หค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ต่างๆ ดงักล่าวพบว่า 
 

 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัในเรื่องของความสวยงามของ
นักแสดง ความสวยงามของเครื่องแต่งกายนักแสดง ลลีาการแสดง ความหลากหลายของการแสดง 
ความตรงเวลาของการแสดง ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง ระบบแสง สี เสยีง และ
ระดบัความเยน็ภายในโรงละครมากทีสุ่ด ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของพวงผกา ออมทรพัย ์
(2554) ที่ให้ความส าคญัด้านผลติภณัฑใ์นเรื่องภาพยนตรท์ี่น ามาฉายมากทีสุ่ด ถ้าเปรยีบเทยีบกบั
โชว์คาบาเร่ต์ของคาลปิโซฯ นัน่คอื เนื้อหาของการแสดง ทัง้นี้ ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกนันัน้ 
อาจเกดิจากยุคสมยัได้เปลี่ยนไป ท าให้ตอนนี้ผู้ชมได้เน้นไปที่ตวัของนักแสดง นัน่หมายถึงความ
สวยงามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา เรื่องแต่งกาย ลลีาต่างๆ ของนักแสดง รวมถงึความหลายของ
การแสดง ความตรงเวลาของการแสดง ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง ระบบแสง ส ี
เสยีง และระดบัความเยน็ภายในโรงละครที่เป็นปัจจยัที่ท าให้ผู้ชมเกดิความพงึพอใจมากที่สุด ซึ่ง
ตรงกบัทฤษฏพีฤตกิรรมกบัส่วนประสมทางการตลาด ที่เน้นด้านผลติภณัฑ ์ถ้าเปรยีบเทยีบกบัการ
แสดงคาบาเรต่์ ตวัผลติภณัฑน์ัน้คอื นักแสดง รวมถงึองคป์ระกอบอื่นๆ เช่น หน้าตา ลลีาการแสดง 
การแต่งกาย เป็นต้น ซึ่งตรงกันในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคกบัผลิตภณัฑ์  ที่กล่าวไว้ว่า 
นักการตลาดทีจ่ะออกผลติภณัฑส์ู่ตลาดหรอืจะวางแผนและบรหิารตวัผลติภณัฑจ์ าเป็นต้องมคีวาม
เข้าใจในพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่เป็นตลาดเป้าหมาย ประเด็นส าคญัก็คอื การตอบสนองในสิง่ที่
ผูบ้รโิภคต้องการ หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งกค็อื การตอบสนองใหต้รงกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคนัน่เอง 
ตรงนี้เองที่เราได้ยนิได้ฟังกนัมาเสมอๆ และก็ยงัจะใช้ได้ต่อไปอกี ผลติภณัฑท์ี่น าออกสู่ตลาดและ
ตอบสนองตรงตามพฤติกรรมผู้บรโิภคย่อมจะได้รบัการต้อนรบัจากตลาดเป็นอย่างด ียกตวัอย่าง 
การออกแบบภาชนะบรรจุแชมพูสระผมชนิดที่มีห่วงแขวนได้ ก็เป็นการตอบสนองที่ตรงกับ
พฤตกิรรมของกลุ่มวยัรุน่ทีต่อ้งการความแปลกใหมแ่ละตรงกบัแรงจงูใจในการซือ้ดว้ย 
 ปัจจยัด้านบุคคล  ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการแต่งกายของ
พนักงานมากที่สุด  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพวงผกา ออมทรพัย์ (2554) ที่ให้
ความส าคญัดา้นบุคคลในเรื่องพนักงานมคีวามสุภาพ บุคลกิภาพ และมนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีอาจจะการ
สิง่ทีผู่ช้มไดเ้หน็ในครัง้แรก จงึเกดิการประทบัใจในเรื่องของเสือ้ผ้าการแต่งกายต่างๆ ทีม่คีวามเป็น
เอกลกัษณ์และโดดเด่น จงึเกดิการประทบัใจกบัผูช้ม 
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 ปัจจยัด้านกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัในเรื่องของชื่อเสยีงของคาลปิโซ 
การมป้ีายคาลปิโซเหน็ไดช้ดั ความเหมาะสมของขนาดโรงละคร ความสวยงามภายในโรงละคร และ
ความสะอาดของสถานที่มากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของพวงผกา ออมทรพัย ์(2554) ที่
ใหค้วามส าคญัดา้นกายภาพในเรื่องความสะอาดของโรงภาพยนตร ์และ กลิน่และบรรยากาศในโรง
ภาพยนตรม์ากทีสุ่ดเช่นกนั 

ปัจจยัด้านกระบวนการ  ผู้ตอบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัในเรื่องของการให้บรกิาร
เป็นไปตามล าดับก่อน-หลงัอย่างยุติธรรมมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฏีเรื่องส่วนประสม
การตลาดบริการของศิริวรรณ  เสรีร ัตน์และคณะ (2546) ได้กล่าวไว้ในหัวข้อกระบวนการ 
(Process) หมายถึง ขัน้ตอนในการให้บรกิารเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บรกิารกับลูกค้าได้
รวดเรว็และประทบัใจลูกคา้ ซึง่อาจท าใหผู้ช้มเกดิความพงึพอใจ ซึง่เป็นแรงจงูใจของมนุษยท์ี่ตัง้อยู่
บนความตอ้งการพืน้ฐาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 
จากการศกึษาพบว่าเมือ่น าค่าเฉลีย่ของปัจจยัดา้นต่างๆ ทีม่ผีลต่อภาพรวมการใชบ้รกิาร

ของโรงละครคาลปิโซฯ มาท าการเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยทีน้่อยทีสุ่ด 5 อนัดบั พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ไดใ้หค้วามส าคญัต่อปัจจยัต่างๆ ไดด้งันี้   
 
ตารางที ่35  แสดง 5 อนัดบัทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยัย่อย ค่าเฉล่ีย 
ส่วนประสมทาง

การตลาด 
1 ความสะดวกของสถานทีจ่อดรถ 3.29 สถานที ่
2 ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกในการเดนิทาง 3.29 สถานที ่
3 มกีารจดัโปรโมชัน่ และส่วนลดต่างๆ 3.44 ส่งเสรมิการตลาด 
4 มกีารแนะน าการแสดงจากพนกังานออกตัว๋ 3.48 ส่งเสรมิการตลาด 
5 สื่อโฆษณาต่างๆ เป็นทีรู่จ้กั 3.58 ส่งเสรมิการตลาด 

 
จากตารางที่ 35 ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด 5 อนัดบั ได้แก่ ด้านสถานที่ และส่งเสรมิการตลาด ใน

เรื่องของความสะดวกของสถานที่จอดรถ ท าเลที่ตัง้ สะดวกในการเดนิทาง การจดัโปรโมชัน่ และ
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ส่วนลดต่างๆ การแนะน าการแสดงจากพนักงานออกตัว๋ และสื่อโฆษณาต่างๆ เป็นทีรู่จ้กั ดงันัน้ควร
น าผลที่ไดจ้ากการศกึษา ไปปรบัปรุง แก้ไข และพฒันา ให้ตรงประเดน็ เพื่อตอบสนองให้ตรงตาม
ความตอ้งการของผูช้ม อกีทัง้น าขอ้มลูจากการวเิคราะหแ์บ่งกลุ่มแลว้ มาช่วยในการปรบัปรงุกลยทุธ์
การตลาด เพื่อความไดเ้ปรยีบคู่แขง่ขนั 
 
ด้านพฤติกรรมการใช้บริการของผูช้มกลุ่มท่ี 1 : Happy 
  กลุ่มลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร และเกดิความพงึพอใจมากและมากที่สุด ต้องรกัษาลกูคา้กลุ่มนี้ให้
ดทีีสุ่ด เพื่อลูกคา้จะได้จงรกัภกัดต่ีอการแสดงของเรา และบอกต่อไปยงับุคคลอื่น ต้องท าโปรโมชัน่ 
โดยการเชญิชวนใหม้าชมการแสดงอกีครัง้ โดยซือ้ตัว๋เขา้ชม 1 ฟร ี1 และท าบตัรสมาชกิใหก้บัลูกคา้
เพื่อลกูคา้จะไดร้บัขา่วสารต่างๆ จากคลปิโซฯ 
ด้านพฤติกรรมการใช้บริการของผูช้มกลุ่มท่ี 2 : Normal 

กลุ่มลูกค้าที่เพิง่เคยใช้บรกิาร ต้องท าสื่อโฆษณาให้เข้าถงึตวัลูกค้ามากที่สุด เช่น สื่อตาม
รถไฟฟ้า บนรถเมล ์เพื่อท าใหล้กูคา้จดจ าไดเ้รว็ และท าโปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อต่อสายสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
อกีทัง้ยงักระตุ้นให้ลูกค้าอยากกลบัที่จะมาดูการแสดงคาบาเร่ต์นี้อกี เช่น อาจจะท าบตัรสมาชกิให้
ลกูคา้ หากมโีปรโมชัน่หรอืกจิกรรมอื่น ทางคาลปิโซฯ จะส่งขอ้ความบอกไปยงัลกูคา้ เป็นตน้ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 นอกจากการศกึษาในเรื่องพฤตกิรรมของผูช้มหรอืปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด
แลว้ อาจศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องของความพงึพอใจของไกดห์รอืนายหน้าทีพ่าลูกคา้มารบัการบรกิาร
ที่โรงละคร เพื่อให้ธุรกจิสามารถด าเนินงานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าประจ า นัน่คอื ไกด์
หรอืนายหน้านัน่เอง เนื่องจากลูกค้าที่มาชมส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ และมากบักรุ๊ปทวัร ์โดยมี
ไกดห์รอืนายหน้าเป็นผูพ้ามา ซึง่ไดใ้กลช้ดิและคลุกคลกีบัลูกคา้มากทีสุ่ด ท าใหท้ราบความต้องการ
ของลกูคา้ไดต้รงประเดน็ว่ามคีวามพงึพอใจสงูสุดดา้นใดบา้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้
ใหไ้ดม้ากขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษาบรหิารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศกึษา จงึขอ
ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามนี้ด้วยความเป็นจรงิทุกประการ เพื่อใช้ผลในการวิจัยไป
ปรบัปรงุ แกไ้ข และพฒันา ดา้นการแสดงและการบรกิารของบรษิทัฯ ต่อไป. 
 
 
 
โปรดเติมเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องว่าง 
 
ส่วนท่ี  1  :  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      
     1.  เพศ 
  1.(   )  ชาย  2.(   )  หญงิ 
     2.  อาย ุ
  1.(   )  ต ่ากว่า 18 ปี 2.(   )  18 - 25 ปี 3.(   )  26 - 30 ปี  
  4.(   )  31 - 35 ปี 5.(   )  36 - 40 ปี 6.(   )  41 ปีขึน้ไป 
     3.  ศาสนา 
  1.(   )  พทุธ 2.(   )  ครสิต ์ 3.(   )  อสิลาม 4.(   )  อืน่ๆ....................... 
     4.  อาชพี 
  1.(   )  ขา้ราชการ/พนกังานหน่วยงานของรฐั 2.(   )  รฐัวสิาหกจิ 
  3.(   )  พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน   4.(   )  ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย
  5.(   )  แมบ่า้น/รบัจา้ง    6.(   )  นกัเรยีน/นกัศกึษา 
  7.(   )  อืน่ๆ (ระบุ).............................

แบบสอบถาม 
การแบ่งกลุ่มผูช้มคนไทย โดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมการเข้าชม  

และส่วนประสมทางการตลาด 
กรณีศึกษา บริษทั นิว คาลิปโซ กรงุเทพ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท ์จ ากดั 
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     5.  ระดบัการศกึษา 
  1.(   )  ต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย  2.(   )  มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

3.(   )  อนุปรญิญา/ปวส.   4.(   )  ปรญิญาตร ี  
 5.(   )  ปรญิญาโท   6.(   )  ปรญิญาเอก 

     6.  รายไดข้องทา่นต่อเดอืน 
  1.(   )  ต ่ากว่า หรอื เทา่กบั 10,000  บาท   2.(   )  10,001 - 15,000  บาท 
  3.(   )  15,001 - 20,000  บาท          4.(   )  20,001 - 25,000  บาท  
  5.(   )  25,001 - 30,000  บาท         6.(   )  มากกว่า  30,000  บาท  
 
ส่วนท่ี  2  :  เก่ียวกบัด้านพฤติกรรมการเข้าชมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     7.  ทา่นเคยชมการแสดงคาบาเรตข์อง คาลปิโซฯ มากอ่นหรอืไม่ 
  1.(   )  เคย   2.(   )  ไมเ่คย 
     8.  ทา่นเคยชมการแสดงคาบาเรตข์องทีอ่ืน่ มากอ่นหรอืไม่ 

1.(   )  เคย   2.(   )  ไมเ่คย 
     9.  ความถีใ่นการเขา้ชม  * (กอ่นทีจ่ะมาชมคาลปิโซฯ) 
   1.(   )  0  ครัง้ต่อปี   2.(   )  1 - 5 ครัง้ต่อปี 
   3.(   )  6 - 10 ครัง้ต่อปี   4.(   )  11 ครัง้ขึน้ไปต่อปี 
     10.  เหตุผลในการมาชม 
  1.(   )  พกัผอ่น/เพือ่ความบนัเทงิ  2.(   )  ทศันศกึษา/ศกึษาเรยีนรู ้

3.(   )  สนใจในศลิปะการแสดง   4.(   )  อืน่ๆ (ระบุ)........................... 
     11.  ลกัษณะการมาชม 
  1.(   )  กรุ๊ปทวัร ์    2.(   )  Walk in 

3.(   )  มากบัสถานศกึษา / ทีท่ างาน 4.(   )  พาบุคคลอืน่มาชม 
     12.  ทา่นทราบขอ้มลูการแสดงคาบาเรตข์อง คาลปิโซฯ จากสือ่ทางใด 
  1.(   )  การประชาสมัพนัธข์องคาลปิโซฯ (ใบปลวิ และสือ่โฆษณาต่างๆ) 

2.(   )  อนิเทอรเ์น็ต / เวบ็ไซต ์ต่างๆ 
3.(   )  การออกบทูตามงานต่างๆ 

  4.(   )  บรษิทัทวัร ์   
5.(   )  เพือ่นแนะน า  
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ส่วนท่ี  3  :  เก่ียวกบัความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม  
    
   ( 5 )   หมายถงึ พอใจอยา่งยิง่ 
   ( 4 )   หมายถงึ พอใจ 
   ( 3 )   หมายถงึ เฉยๆ 
   ( 2 )   หมายถงึ ไมพ่อใจ 
   ( 1 )   หมายถงึ ไมพ่อใจอยา่งยิง่ 
 
โปรดเติมเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องว่าง 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความพึงพอใจ 

พอใจ 
อย่างย่ิง 

( 5 ) 

พอใจ 
 

( 4 ) 

เฉยๆ 
 
( 3 ) 

ไม่
พอใจ 
( 2 ) 

ไม่พอใจ
อย่างย่ิง 

 ( 1 ) 

ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) 
1. ความสวยงามของนกัแสดง      
2. ความสวยงามของเครือ่งแต่งกายนกัแสดง      
3. ลลีาการแสดง      
4. ความหลากหลายของการแสดง      
5. ความตรงเวลาของการแสดง      
6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง      
7. การจดัฉาก / เปลีย่นฉาก      
8. ระบบ แสง ส ีเสยีง      
9. ระดบัความเยน็ภายในโรงละคร      
10. ความสะดวกสบายของทีน่ัง่      
ด้านราคา (Price) 
11. ความเหมาะสมของราคาบตัรเขา้ชม      
12. มป้ีายบอกราคาทีช่ดัเจน      
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
13. ความสะดวกของสถานทีจ่อดรถ      
14. ท าเลทีต่ัง้ สะดวกในการเดนิทาง      
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)      
15. มกีารแนะน าการแสดงจากพนกังานออกตัว๋      
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ส่วนประสมทางการตลาด 

 
ระดบัความพึงพอใจ 

พอใจ 
อย่างย่ิง 

( 5 ) 

พอใจ 
 

( 4 ) 

เฉยๆ 
 
( 3 ) 

ไม่
พอใจ 
( 2 ) 

ไม่พอใจ
อย่างย่ิง 

 ( 1 ) 

16. สือ่โฆษณาต่างๆ เป็นทีรู่จ้กั      
17. มกีารจดัโปรโมชัน่ และสว่นลดต่างๆ      
ด้านบคุคล (People)  หรือ พนักงาน (Employee) 

18. มารยาท / ความสภุาพของพนกังาน      
19. ความกระตอืรอืรน้ / เอาใจใสข่องพนกังาน      
20. พนกังานใหค้ าแนะน า หรอืตอบขอ้ซกัถามเป็น
อยา่งด ี

     

21. การแต่งกายของพนกังาน      

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) 

     

22. ชือ่เสยีงของคาลปิโซฯ      

23. มป้ีายคาลปิโซเหน็ไดช้ดั      

24. ความเหมาะสมของขนาดโรงละคร      
25. ความสวยงามภายในโรงละคร      

26. ความสะอาดของสถานที ่      

27. ความสะอาดของหอ้งน ้า      
ด้านกระบวนการ (Process)      

28. ความรวดเรว็ / ถกูตอ้งของหอ้งขายตัว๋      

29. มขี ัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก / ไมซ่บัซอ้น      
30. การใหบ้รกิารเป็นไปตามล าดบักอ่น-หลงัอยา่ง
ยตุธิรรม 

     

 
ขอบคณุทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม.



ภาคผนวก ข 
ตารางค านวณผล 

 
ตาราง Agglomeration Schedule 

  

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First 
Appears Next 

Stage 
 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2  

1 176 200 .000 0 0 25  

2 175 199 .000 0 0 26  

3 195 198 .000 0 0 6  

4 194 197 .000 0 0 7  

5 193 196 .000 0 0 8  

6 8 195 .000 0 3 72  

7 7 194 .000 0 4 73  

8 6 193 .000 0 5 74  

9 189 192 .000 0 0 12  

10 188 191 .000 0 0 13  

11 181 190 .000 0 0 20  

12 5 189 .000 0 9 75  

13 4 188 .000 0 10 76  

14 174 187 .000 0 0 27  

15 180 186 .000 0 0 21  

16 179 185 .000 0 0 22  

17 178 184 .000 0 0 23  

18 173 183 .000 0 0 28  

19 172 182 .000 0 0 29  

20 15 181 .000 0 11 61  

21 14 180 .000 0 15 62  

22 13 179 .000 0 16 63  
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Stage Cluster Combined Coefficients 
Stage Cluster First 

Appears 
Next 

Stage  

23 12 178 .000 0 17 64  

24 168 177 .000 0 0 33  

25 10 176 .000 0 1 70  

26 9 175 .000 0 2 71  

27 3 174 .000 0 14 77  

28 2 173 .000 0 18 39  

29 1 172 .000 0 19 40  

30 53 171 .000 0 0 75  

31 52 170 .000 0 0 76  

32 51 169 .000 0 0 77  

33 11 168 .000 0 24 69  

34 58 167 .000 0 0 70  

35 57 166 .000 0 0 71  

36 56 165 .000 0 0 72  

37 55 164 .000 0 0 73  

38 54 163 .000 0 0 74  

39 2 162 .000 28 0 193  

40 1 161 .000 29 0 178  

41 144 155 .000 0 0 85  

42 146 154 .000 0 0 143  

43 107 152 .000 0 0 126  

44 138 150 .000 0 0 78  

45 141 148 .000 0 0 150  

46 109 110 .000 0 0 115  

47 81 95 .000 0 0 56  

48 80 94 .000 0 0 57  
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Stage Cluster Combined Coefficients 

Stage Cluster First 

Appears 

Next 

Stage  

49 79 93 .000 0 0 58  

50 78 92 .000 0 0 59  

51 77 91 .000 0 0 60  

52 76 90 .000 0 0 61  

53 75 89 .000 0 0 62  

54 74 88 .000 0 0 63  

55 73 87 .000 0 0 64  

56 20 81 .000 0 47 172  

57 19 80 .000 0 48 172  

58 18 79 .000 0 49 170  

59 17 78 .000 0 50 170  

60 16 77 .000 0 51 152  

61 15 76 .000 20 52 65  

62 14 75 .000 21 53 66  

63 13 74 .000 22 54 67  

64 12 73 .000 23 55 68  

65 15 63 .000 61 0 185  

66 14 62 .000 62 0 189  

67 13 61 .000 63 0 178  

68 12 60 .000 64 0 185  

69 11 59 .000 33 0 171  

70 10 58 .000 25 34 188  

71 9 57 .000 26 35 187  

72 8 56 .000 6 36 119  

73 7 55 .000 7 37 183  

74 6 54 .000 8 38 183  
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Stage Cluster Combined Coefficients 

Stage Cluster First 

Appears 

Next 

Stage  

75 5 53 .000 12 30 180  

76 4 52 .000 13 31 184  

77 3 51 .000 27 32 173  

78 138 151 1.156 44 0 80  

79 98 99 2.622 0 0 107  

80 138 139 4.311 78 0 166  

81 142 145 7.092 0 0 142  

82 35 38 10.203 0 0 103  

83 111 123 13.318 0 0 97  

84 113 157 16.506 0 0 97  

85 143 144 20.339 0 41 133  

86 69 82 24.255 0 0 129  

87 127 135 28.467 0 0 156  

88 102 133 32.756 0 0 125  

89 48 70 37.181 0 0 149  

90 105 126 41.749 0 0 100  

91 45 100 46.322 0 0 124  

92 22 25 51.065 0 0 117  

93 31 34 56.055 0 0 122  

94 108 149 61.077 0 0 106  

95 106 158 66.120 0 0 101  

96 112 136 71.302 0 0 123  

97 111 113 76.514 83 84 133  

98 125 128 81.826 0 0 136  

99 33 41 87.447 0 0 111  

100 105 118 93.200 90 0 116  
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Stage Cluster Combined Coefficients 

Stage Cluster First 

Appears 

Next 

Stage  

101 106 117 99.136 95 0 132  

102 64 66 105.097 0 0 141  

103 35 36 111.154 82 0 112  

104 147 156 117.392 0 0 128  

105 131 132 123.803 0 0 132  

106 108 122 130.289 94 0 127  

107 68 98 137.031 0 79 165  

108 43 46 143.852 0 0 130  

109 84 153 150.678 0 0 126  

110 104 134 157.553 0 0 125  

111 33 39 164.834 99 0 138  

112 35 67 172.143 103 0 139  

113 115 124 179.456 0 0 123  

114 101 129 186.853 0 0 134  

115 109 137 194.260 46 0 143  

116 105 120 202.011 100 0 154  

117 21 22 209.894 0 92 158  

118 32 50 217.827 0 0 158  

119 8 30 225.967 72 0 160  

120 44 85 234.350 0 0 144  

121 49 86 242.944 0 0 153  

122 31 40 251.554 93 0 151  

123 112 115 260.553 96 113 157  

124 37 45 269.737 0 91 159  

125 102 104 278.991 88 110 154  

126 84 107 288.595 109 43 146  
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Stage Cluster Combined Coefficients 

Stage Cluster First 

Appears 

Next 

Stage  

127 108 140 298.298 106 0 142  

128 130 147 308.006 0 104 156  

129 47 69 317.728 0 86 140  

130 43 119 327.946 108 0 144  

131 96 121 338.255 0 0 141  

132 106 131 348.589 101 105 148  

133 111 143 359.229 97 85 179  

134 101 116 369.925 114 0 148  

135 23 42 380.857 0 0 139  

136 103 125 392.068 0 98 146  

137 26 27 403.867 0 0 152  

138 24 33 415.723 0 111 151  

139 23 35 428.165 135 112 173  

140 47 65 440.655 129 0 149  

141 64 96 453.665 102 131 145  

142 108 142 468.073 127 81 150  

143 109 146 482.685 115 42 157  

144 43 44 497.385 130 120 161  

145 64 97 512.086 141 0 153  

146 84 103 526.858 126 136 165  

147 159 160 541.743 0 0 175  

148 101 106 557.414 134 132 162  

149 47 48 573.254 140 89 182  

150 108 141 589.211 142 45 168  

151 24 31 605.732 138 122 167  

152 16 26 622.306 60 137 164  
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Stage Cluster Combined Coefficients 

Stage Cluster First 

Appears 

Next 

Stage  

153 49 64 640.111 121 145 163  

154 102 105 658.126 125 116 162  

155 71 114 676.842 0 0 163  

156 127 130 695.749 87 128 168  

157 109 112 715.849 143 123 174  

158 21 32 736.050 117 118 164  

159 37 83 756.920 124 0 161  

160 8 29 778.078 119 0 169  

161 37 43 799.619 159 144 177  

162 101 102 822.109 148 154 197  

163 49 71 846.272 153 155 177  

164 16 21 870.783 152 158 167  

165 68 84 897.267 107 146 182  

166 72 138 924.062 0 80 176  

167 16 24 951.079 164 151 175  

168 108 127 979.301 150 156 174  

169 8 28 1007.870 160 0 171  

170 17 18 1037.223 59 58 181  

171 8 11 1067.497 169 69 184  

172 19 20 1098.602 57 56 194  

173 3 23 1129.848 77 139 180  

174 108 109 1162.455 168 157 176  

175 16 159 1196.175 167 147 181  

176 72 108 1236.028 166 174 179  

177 37 49 1276.620 161 163 190  

178 1 13 1320.771 40 67 193  
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Stage Cluster Combined Coefficients 

Stage Cluster First 

Appears 

Next 

Stage  

179 72 111 1372.127 176 133 186  

180 3 5 1427.147 173 75 187  

181 16 17 1486.356 175 170 189  

182 47 68 1545.691 149 165 186  

183 6 7 1605.857 74 73 191  

184 4 8 1667.507 76 171 188  

185 12 15 1729.879 68 65 192  

186 47 72 1803.309 182 179 190  

187 3 9 1881.094 180 71 192  

188 4 10 1959.133 184 70 198  

189 14 16 2045.574 66 181 191  

190 37 47 2140.826 177 186 197  

191 6 14 2237.816 183 189 194  

192 3 12 2341.374 187 185 195  

193 1 2 2460.008 178 39 196  

194 6 19 2621.462 191 172 195  

195 3 6 2802.445 192 194 196  

196 1 3 3041.322 193 195 198  

197 37 101 3309.029 190 162 199  

198 1 4 3638.154 196 188 199  

199 1 37 5970.000 198 197 0  
 
 



ประวติัผูศึ้กษา 
  
         นางสาวเกศรา เสือแดง เกิดวันที่ 11  กันยายน 2524 ที่จ ังหวัดกรุงเทพมหานคร             

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัย                   

เซนต์จอหน์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2545 และก าลงัศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย   

หอการค้าไทย ปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันท างานอยู่ที่  บริษัท  นิว คาลิปโซ กรุงเทพ                        

เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 


