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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรื่อง การแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตร์ในเครอืเมเจอร ์
ซนิีเพลค็ ในรปูแบบ Stand Alone 

มวีตัถุประสงค ์ คอื 
1. เพื่อจดัแบ่งกลุ่มความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์Major Cineplex ตามส่วนผสม 
    ทางการตลาดบรกิารในการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์Major Cineplex  
2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์Major Cineplex 
3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์Major Cineplex   

การศึกษาครัง้นี้ได้ใช้การออกแบบวิจยั (Research Design) แบบบูรณาการเป็น

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองในเชงิปรมิาณ ซึง่ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืใน

การรวบรวมขอ้มลู โดยการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ 

จํานวน 400 ราย และนํามาวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิติ หาจํานวน ค่าร้อยละ

ค่าเฉลีย่ และวเิคราะหท์างสถติ ิโดยใชว้ธิ ีCluster Analysis ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 54.50  มอีายุระหว่าง 21 – 25 ปี จาํนวน คดิเป็นรอ้ยละ 29.25 

ส่วนใหญ่เป็นนักเรยีน /นักศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 38.25 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนละ 20,001 – 

30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 37.75 



จ 

 

 
 

ส่วนใหญ่เดนิทางมาโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ในเพื่อชมภาพยนตร์ คดิเป็นรอ้ยละ 87.5 

โดยมเีพื่อนเป็นผู้ร่วมตัดสินใจในการเลือกใช้บรกิารโรงภาพยนตร์ คดิเป็นร้อยละ  37.25 มี

เหตุผลที่เลอืกใช้บรกิารโรงภาพยนตร์เมเจอร ์ซนิีเพล็คเนื่องจากอยู่ในแหล่งชุมชน / ใจกลาง

เมอืง คดิเป็นรอ้ยละ 37.5  ส่วนใหญ่เคยมาใชบ้รกิารมากกว่า 5 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 85.5 มี

ความถี่ในการใช้บรกิารส่วนใหญ่ 1 เดอืนต่อครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 28.75 และกลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มกัเขา้มาใช้บรกิารในช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 30.75 ผู้วจิยัคน้หา

จํานวนกลุ่มที่เหมาะสมด้วยวธิ ีHierarchical และคํานวณอตัราการเปลี่ยนแปลงของระยะห่าง 

พบว่าจาํนวนกลุ่มทีเ่หมาะสมในการศกึษาคอื 3 กลุ่ม ดงันี้ กลุ่มที ่1 เป็นกลุ่มทีม่รีะดบัความพงึ

พอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิารของโรงภาพยนตร์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ อยู่ในระดบัมาก

กลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มทีม่รีะดบัความพงึพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิารของโรงภาพยนตร์

เมเจอร์ ซนิีเพล็ค อยู่ในระดบัมากที่สุด และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มรีะดบัความพงึพอใจตาม

ส่วนผสมทางการตลาดบรกิารของโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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การศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเองฉบบันี้สําเรจ็ไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์าก  อาจารยฐ์านิตา  
ฆอ้งฤกษ์ อาจารยท์ีป่รกึษา รวมถงึคณะอาจารยห์ลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการ
จดัการทุกท่าน ทีใ่หค้วามกรุณาแนะนํา ตรวจตราแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนใหก้ําลงัใจในการทํา 
รวมทัง้ท่านผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อนิทรโกเศศ และท่านผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสิรา 
เสยานนท์ ที่กรุณารบัเป็นประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงานการค้นคว้าด้วย
ตนเองนี้ และท่านผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อนิทรโกเศศ คอยใหค้วามช่วยเหลอืและแนะนํา
ทุกอยา่งดว้ยดเีสมอมา ดงันัน้ทางผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณท่านต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างสงู  

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ – คุณแม ่ทีใ่หก้ารสนบัสนุนในการมาศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท 
และขอบคุณเพื่อนๆรวมถึงพี่ๆน้องๆ ในชัน้เรยีนทุกคนของข้าพเจา้ที่ได้ให้กําลงัใจเสมอมา
ตลอดระยะเวลาในการทาํการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบันี้ ขอขอบพระคุณ เจา้หน้าทีบ่ณัฑติ
ทีช่่วยดําเนินการประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และผู้ให้ขอ้มูลในการสมัภาษณ์บรษิทั  
และขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้ความอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถาม จนทาํใหก้ารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบันี้สําเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีและขอขอบคุณ
เพื่อนๆ นักศกึษาปรญิญาโท หลกัสูตร CEO MBA รุ่นที ่9 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ทีไ่ดใ้ห้
กําลงัใจและความช่วยเหลอืในการทาํการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา สุดทา้ยนี้ทางผูจ้ดัทํา
หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบันี้จะเป็นประโยชน์สําหรบัท่านทีส่นใจเพื่อ
นําไปใชใ้นการประกอบความรูใ้นอนาคต 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและสาเหตขุองปัญหา 
 
      ธุรกจิโรงภาพยนตร ์ถอืเป็นธุรกิจบนัเทงิที่ได้รบัความนิยมอย่างต่อเนื่องตัง้แต่อดตี
จนถงึปจัจุบนั จะเหน็ไดจ้ากการชมภาพยนตรใ์นโรงภาพยนตรย์งัคงเป็นกจิกรรมอนัดบัแรกๆที่
ผูบ้รโิภคเลอืกชมในยามทีต่้องการผ่อนคลายจากการดําเนินชวีติที่เร่งรบีท่ามกลางปญัหาสงัคม
และเศรษฐกจิที่รุมเร้า เนื่องจากสามารถเข้าถงึได้ง่ายประกอบกบัมรีาคาที่ไม่สูงมากนัก เมื่อ
เทียบกับกิจกรรมบันเทิงรูปแบบอื่น  ส่งผลให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังเป็นธุรกิจที่สามารถ
ขยายตวัได้ แมจ้ะต้องเผชญิกบัปจัจยัลบต่างๆทัง้ด้านเศรษฐกจิและการเมอืงอย่างในปจัจุบนั 
โดยผู้ประกอบการในตลาดต่างมีการขยายสาขากันอย่างต่อ เนื่ อง  ทั ้ง ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมทัง้ในเขตพื้นที่ต่างจงัหวดั เพื่อรองรบัความต้องการของ
ผูบ้รโิภคทีเ่พิม่มากขึน้  

การขยายตวัที่เพิม่ขึ้นนัน้ ส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกิจโรงภาพยนตร์ทวคีวามรุนแรง
มากขึน้ตามไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขนัของผูป้ระกอบการรายใหญ่ 2 รายในตลาด ไดแ้ก่ 
Major Cineplex และ SF Cinema โดยทัง้ 2 ราย  ต่างไดม้กีารปรบัปรุงและสรา้งความแตกต่าง
ในโรงภาพยนตร์ของตนให้มีความโดดเด่นเหนือกว่าของคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็น ทางด้าน
ภาพลกัษณ์ทีดู่หรูหราทนัสมยัของสถานทีท่ ัง้ภายในและภายนอกของโรงภาพยนตร ์และความ
ทนัสมยัของระบบเทคโนโลยดีา้นภาพและเสยีงทัง้นี้เพื่อเป็นจุดขายและดงึดูดผูบ้รโิภคใหเ้ขา้มา
ชมภาพยนตรน์อกจากนัน้ ผู้ประกอบการยงัมกีารขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นทําเล ที่ตัง้
สาขาให้อยู่ในแหล่งชุมชนใจกลางเมอืงเป็นแหล่งรวมของย่านธุรกิจ สถานศึกษาและสถาน
บนัเทงิต่างๆเพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีด่งักล่าว ซึง่เป็นกลุ่มทีม่กีําลงัซือ้ค่อนขา้งสูง
ให้ได้มากที่สุด โดยในปจัจุบัน ผู้ประกอบการต่างหันมาเปิดสาขาในรูปแบบของสาขาใน
หา้งสรรพสนิคา้และสาขาในโมเดริน์เทรดแทนการเปิดสาขาในรปูแบบ Stand Alone Complex  
    นอกจากนัน้ ยงัเริม่หนัมาขยายฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ต่างจงัหวดั โดยเฉพาะตามหวั
เมอืงใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวสําคญั ซึ่งถือเป็นตลาดที่ยงัมศีกัยภาพในการเตบิโตค่อนขา้งสูง 
ในขณะที่โรงภาพยนตร์ที่มีรูปแบบทนัสมยัและมีมาตรฐานยงัมีอยู่ ไม่กี่แห่ง ส่งผลให้ความ
ตอ้งการทีจ่ะบรโิภคความบนัเทงิในรปูแบบน้ียงัคงมอียูส่งู 
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ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในตลาดต่างเรง่ปรบัปรงุและพฒันาการใหบ้รกิารใหท้นัสมยั เพื่อ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคที่มกีารปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาได้
อย่างตรงจุด  นอกจากนัน้ ยงัได้นํากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาใช้เพื่อขยายหรอืรกัษาส่วน
แบ่งตลาดของตนเองไว้ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนัให้เหนือคู่แข่ง (ฝ่ายวิจยั
ธนาคารนครหลวง, 2550) และจากการวจิยัของทมีงาน Strategy & Innovation ของ Initiative 
ได้นําขอ้มลูของนีลเสน็ มเีดยีรเีสริช์ ตัง้แต่ปี 2008 – 2012 มาวเิคราะห์ พบว่าจํานวนคนชม
ภาพยนตรใ์นหนึ่งสปัดาหท์ีผ่่านมาลดลงเรื่อยๆ โดยในช่วงตลอดระยะเวลา 5 ปี คนดูหนังลดลง
ไปประมาณ 3.7 แสนคน นอกจากนี้ จาํนวนคนทีช่มภาพยนตรใ์น 1 เดอืนทีผ่่านมากล็ดลงดว้ย
เช่นกนั คอื จากปี 2008 ที่มคีนดูประมาณ 2.9 ล้านคนเหลืออยู่เพยีง 1.8 ล้านคนในปี 2012  
หรอืลดลงจากเมื่อ  5  ปีทีแ่ลว้ถงึ 1.1 ลา้นคน แต่ทีน่่าสงัเกตคอื การลดลงในช่วง 3 - 4  ปีหลงั
หรอืตัง้แต่ปี 2009 เป็นต้นมาเริม่มอีตัราการลดลงแบบนิ่งๆ ไม่ลดลงหวอืหวาเหมอืนเช่นใน
ช่วงแรกๆ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนจํานวนที่เหลอือยู่นี้คอื กลุ่มคนที่เป็นแฟนพนัธุ์แท้ที่นิยม
ชมชอบการชมภาพยนตรใ์นโรงภาพยนตร ์
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 แสดงถงึจาํนวนผูช้มภาพยนตรใ์นช่วงปี 2008 - 2012 
ทีม่า : หนังสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ, ปีที ่32 ฉบบัที ่2,809. วนัที ่13 - 16  มกราคม พ.ศ. 2556. 
 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการศกึษาเรื่อง “การแบ่งกลุ่มผูใ้ช้บรกิารโรงภาพยนต์ใน
เครอืเมเจอร ์ซนิีเพลค็ ในรปูแบบ Stand Alone” เพื่อทีจ่ะไดศ้กึษาว่าประชาชนส่วนใหญ่นิยมมา
เมเจอร์ เพราะเหตุใด และศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีพฤติกรรมการชม
ภาพยนตรอ์ยา่งไร จะใหค้วามสาํคญัในเรือ่งปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดหรอืไม่ เพื่อจะไดนํ้า
เครื่องมอืส่วนผสมทางการตลาดไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็นการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บรโิภคได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สุดท้ายนี้ผู้วจิยัคาดหวงัว่างานวจิยัชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์แก่
ผูป้ระกอบการเพื่อศกึษาและใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัเปลีย่นและพฒันากลยุทธเ์พื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อจดัแบ่งกลุ่มความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์Major Cineplex ตาม
ส่วนผสมทางการตลาดบรกิารในการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์Major Cineplex  

2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์Major Cineplex 
3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์Major Cineplex 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

ในการศกึษาครัง้นี้มุง่ศกึษาคน้ควา้เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มของผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตร์
ในเครอื Major Cineplex โดยใชป้จัจยัดา้นความพงึพอใจและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

1. ขอบเขตประชากรทีท่าํการศกึษา: ผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตรใ์นเครอื Major Cineplex 
รวมประชากรทีจ่ะทําการศกึษาทัง้สิน้ 400 คนโดยไมจ่าํกดัเพศโดยใชว้ธิ ีKrejcie and Morgan 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา: การแบ่งกลุ่มของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเครอื Major 
Cineplex โดยใชป้จัจยัดา้นความพงึพอใจและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ประกอบไปดว้ย 
ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั  

- พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 6W 1H  
- ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค โดยปจัจยัทางการตลาดบรกิาร 7 P’s  ความพงึพอใจดา้น

ผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจด้านราคา,ความพงึพอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ความพงึพอใจ
ดา้นการส่งเสรมิการขาย ความพงึพอใจด้านกระบวนการบรกิาร ความพงึพอใจด้านบุคลากร 
และความพงึพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

3. ขอบเขตด้านเวลา: ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี้ระยะเวลาในการศึกษา เริม่ตัง้แต่ 
พฤศจกิายน 2556 - มกราคม 2557 
 
1.4 ค านิยามศพัท์ 
 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ในการวิจยัครัง้นี้ผู้วิจยัจึงขอกําหนด
ความหมาย และขอบเขตของศพัทเ์ฉพาะต่างๆ ดงันี้ 

ผูใ้ชบ้รกิาร หมายถงึ ผูท้ีช่มภาพยนตรท์ีโ่รงภาพยนตรใ์นเครอื Major Cineplex สาขา
รชัโยธนิ ทุกเพศ ทุกวยั 
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ความพงึพอใจ หมายถงึ  ความรู้สกึชอบหรอืพอใจที่มต่ีอองค์ประกอบและสิง่จูงใจใน
การใชบ้รกิารโรงภาพยนตรใ์นเครอื Major Cineplex 

ปจัจยัทางการตลาดบรกิาร 7 P’s หมายถึง กลยุทธ์การตลาดสําหรบัธุรกิจบรกิาร 
(Marketing Mix 7 P’s) ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกของผูบ้รโิภค เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์Major Cineplex ใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสุด ประกอบดว้ย 

1. ดา้นบรกิาร (Product) หมายถงึ บรกิารภาพยนตรท์ีจ่ะใหบ้รกิารทัง้เสยีงและภาพใน
ทุกรอบทีท่าํการฉาย อกีทัง้ยงัมทีีน่ัง่รองรบัต่อลกูคา้ทีต่อ้งการความสะดวกสบายที่ 

2. ด้านราคา (Price) หมายถงึ ราคาของตัว๋หนังเหมาะสมกบัคุณภาพ มกีารแจง้ราคา
ชดัเจน มรีาคาพเิศษในแต่ละช่วงเวลา มหีลายระดบัราคาให้เลอืก มสี่วนลดราคา  

3. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถงึ ช่องทางการจําหน่ายตัว๋สําหรบัเขา้
ชมภาพยนตรซ์ึ่ง ช่องทางจําหน่ายหลกัคอื ณ จุดจาํหน่ายก่อนเขา้โรงภาพยนตรเ์ป็นส่วนหลกั 
ทัง้นี้ยงัมชี่องทางจาํหน่ายเสน้ทางอื่นเช่น 
  -  Call Center ของโรงภาพยนตร ์

 - เวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร ์www.majorcineplex.com 
   - แอปพลเิคชัน่ในมอืถอื 

4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ โรงภาพยนตร ์Major Cineplex มี
การโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ทางโทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร ทําใหม้คีวามน่าสนใจ 
มกีารส่งเสรมิการขาย มกีารจดักจิกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ  

5. ดา้นบุคลากร (People) หมายถงึ พนักงานของโรงภาพยนตร ์Major Cineplex มี
ความรูค้วามชํานาญในการให้บรกิาร ให้ขอ้มูลตรงตามที่ลูกค้าต้องการและมคีวามเอาใจใส่ใน
การใหบ้รกิารแก่ลกูคา้  

6. ด้านกระบวนการบรกิาร (Process) หมายถึง กระบวนในการให้บรกิารของโรง
ภาพยนตร ์Major Cineplex แก่ผู้ใช้บรกิารโรงภาพยนตร์ มคีวามถูกต้อง รวดเรว็ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการต่อลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical) หมายถงึ โรงภาพยนตร ์Major Cineplex ที
ทําเลที่ตัง้มคีวามสะดวกในการซื้อ ใกล้ที่พกั ที่ทํางาน หรอืที่เรยีน ม ีมคีวามโดดเด่นและเป็น
เอกลกัษณ์ มสีถานทีน่ัง่ในการพดูคุยพบปะสงัสรรค ์โรงภาพยนตรม์บีรรยากาศทีผ่่อนคลายและ
เป็นส่วนตวั เกา้อีน้ัง่ชมภาพยนตรน์ัง่สบายรวมถงึความสะอาดภายในโรงภาพยนตร์ 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. ทาํใหท้ราบการจดัแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคโดยใชป้จัจยัดา้นความพงึพอใจทางดา้นปจัจยั
ส่วนประสมการตลาดบรกิาร (7 P’s) ของผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์Major Cineplex  
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ทาํใหท้ราบถงึลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 
2. เพื่อทีจ่ะสามารถรบัรูแ้ละอธบิายไดถ้งึลกัษณะของประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัว่ามี

ผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของโรงภาพยนตรใ์นเครอื Major Cineplex อยา่งไร 
3. เพื่อใหท้ราบถงึปจัจยัอื่นๆ เช่น ดา้นคุณภาพ, ดา้นพฤตกิรรม, ดา้นการใหบ้รกิาร ซึง่

มผีลต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร ของโรงภาพยนตรใ์นเครอื Major Cineplex เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการบรหิารธุรกจิ  

4. เพื่อเป็นขอ้มลูใหก้บัผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร ์Major Cineplex ใชเ้ป็นแนวทางใน
การปรบัเปลีย่นและพฒันากลยทุธเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 
 
1.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรกลุ่มยอ่ย 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 

กลุ่มที ่3  

ประชากรทีจ่ะศกึษา 
-   ผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตรใ์นเครอื
Major Cineplex 4 สาขา 
1. สาขารงัสติ 
2. สาขารชัโยธนิ 
3. สาขาป่ินเกลา้ 
4. สาขาสุขมุวทิ 
 

ตวัแปรทีจ่ะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย ( ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ) 

- พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 6 W 1 H 

- ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค โดยใชป้จัจยัทางการตลาดบรกิาร 7 P’s  ความพงึ

พอใจดา้นผลติภณัฑ,์ ความพงึพอใจดา้นราคา, ความพงึพอใจดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย, ความพงึพอใจดา้นการส่งเสรมิการขาย,  ความพงึพอใจดา้น

กระบวนการบรกิาร, ความพงึพอใจดา้นบุคลากร และความพงึพอใจดา้น

สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวิจยัเรื่อง “การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บรกิารโรงภาพยนตร์ในเครอืเมเจอร์ ซินีเพล็ค ใน

รูปแบบ Stand Alone”  การศึกษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บรกิารโรงภาพยนตร ์เมเจอร์ ซนิีเพล็ค สาขารชัโยธนิ ดงันัน้จงึมกีารศกึษาและทําความ
เขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อนําไปใชเ้ป็นกรอบสําหรบัการศกึษาใน
ครัง้นี้ โดยไดแ้บ่งแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเป็น 6 ส่วน คอื 

2.1 แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปจัจยัทางการตลาดการบรกิาร 7 P’s  
2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
2.4 ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัโรงภาพยนตร ์
2.5 ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็  
2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 
  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 192) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (consumer 
behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคทําการคน้หา การคดิ การซือ้ การใช ้การประเมนิผล 
ในสนิคา้และบรกิาร ซึง่คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรอืเป็นขัน้ตอนซึง่เกี่ยวกบั 
ความคดิประสบการณ์ การซื้อ การใช้สนิคา้และบรกิารของผู้บรโิภค เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ และความพงึพอใจของเขา หรอืหมายถงึการศกึษาถงึการตดัสนิใจและการกระทําของ
ผูบ้รโิภคที ่เกีย่วขอ้งกบัการซือ้และการใชส้นิคา้  

สมจติร ลว้นจาํเรญิ (2546: 6) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การกระทําของแต่
ละบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บัและการใชส้นิคา้และหรอืบรกิารทางเศรษฐกจิ  รวมถงึ
กระบวนการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ก่อน และทีเ่ป็นตวักําหนดใหเ้กดิการกระทาํต่าง ๆ ขึน้  

อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543: 5) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ ปฏกิริยิาของ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รบัและการใช้สนิค้าและการบรกิารทางเศรษฐกิจรวมทัง้  
กระบวนการต่าง ๆ ของการตดัสนิใจซึง่เกดิก่อน และเป็นตวักําหนดปฏกิริยิาต่าง ๆ  
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จากความหมายดงักล่าว จะเหน็ไดว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการหา
ใหไ้ดม้าและการใชซ้ึง่สนิคา้และบรกิาร ดงันัน้ การสื่อสารทางการตลาดจะเกดิประสทิธภิาพได้ 
จาํเป็นต้องเขา้ใจถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพื่อใหก้ารสื่อสารเขา้ไปถงึอย่างถูกต้องเหมาะสม และ
กระตุ้นให้ผู้บรโิภคเกดิพฤตกิรรมการซื้อในที่สุด และพฤตกิรรมผู้บรโิภคมคีวามสลบัซบัซ้อน 
เนื่องจากมตีวัแปรทีม่คีวามเกีย่วขอ้งหลายประการทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและมอีทิธพิลต่อกนั 
    การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผู้บรโิภค เป็นการศกึษาว่ากลุ่มผูบ้ริโภคมพีฤตกิรรมอย่างไรใน
การดําเนินชีวิต รวมถึงการตัดสินใจซื้อและใช้สินค้าและบริการอย่างไร ซึ่งหลักการที่มี
ประสทิธภิาพในการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค คอื 6W 1H ที่ต้องพจิารณาหลกัต่างๆ 
เกีย่วกบักรตลาดเพื่อใหไ้ดค้าํตอบทีต่อ้งการทราบ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550: 30 - 32) ดงันี้ 
    1. ใครคือตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคทุกคนอาจไม่ใ ช่ลูกค้าเป้าหมายเสมอไป 
วตัถุประสงคแ์รกในการศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกเ็พื่อหากลุ่มทีใ่ชส้นิคา้หรอืบรกิาร หรอืมี
แนวโน้มที่จะใช้สินค้าหรือบริการนัน้ๆ ซึ่งจะช่วยให้ทราบลักษณะเป้าหมายที่แท้จริงของ
ผลติภณัฑ ์รวมถงึพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องกลุ่มเป้าหมาย เช่น ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของ
สายการบนิตน้ทุนตํ่า เป็นกลุ่มรายไดป้านกลาง ชอบเดนิทาง ชอบความสะดวก มคีวามทนัสมยั 
    2. ตลาดซื้ออะไร หลังจากสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้แล้ว จึงทําการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของของตลาด เพื่อต้องการทราบถึงความต้องการที่แท้จริงลูกค้าจาก
ผลติภณัฑห์รอืองคก์ร เช่น การเปิดตวัของสายการบนิตน้ทุนตํ่า เป็นเสมอืนการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ เน่ืองจากสายการบนิทีใ่หบ้รกิารอยู่เดมิมรีาคาแพง 
และมบีรกิารบางอย่างทีไ่ม่จาํเป็นและผูบ้รโิภคไม่มคีวามต้องการ ดงันัน้การตดับรกิารบางอย่าง
ออกไป ทําให้ต้นทุนตํ่าที่สุด ขายในปรมิาณมาก ทําให้ราคาถูกลง โดยเฉพาะในระยะทางบนิ
ระยะสัน้ๆ ไม่เกิน 2 ชัว่โมง ทําให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บรกิารได้มากขึ้น เป็นต้น ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายจงึซือ้การเดนิทางทีร่วดเรว็ ไมใ่ช่ความสะดวกสบาย 
    3. ทาํไมจงึซือ้ การวเิคราะหใ์นหวัขอ้นี้จะช่วยใหท้ราบถงึเหตุผลทีแ่ทจ้รงิในการตดัสนิใจ
ซือ้ของลกูคา้ เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการวางแผนจงูใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสามารถเหตุผลทีท่ํา
ใหล้กูคา้ตดัสนิใจซือ้ 
    4. ใครมสี่วนรว่มในการซือ้ ในการตดัสนิใจซือ้อาจมบีุคคลอื่นทีม่สี่วนร่วมหรอืมอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ เพราะผูท้ีท่าํหน้าทีซ่ือ้ไม่ใชผู้ท้ ีใ่ชส้นิคา้โดยตรง อาจใชร้่วมกนัหลายคน อาจ
ไม่มคีวามรู้เกี่ยวกับสินค้ามากนักจงึต้องอาศัยผู้รู้หรอืกลุ่มของผู้ซื้อเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจ 
   5. ซือ้เมือ่ใด ผูบ้รโิภคจะมพีฤตกิรรมในการบรโิภคสนิคา้และบรกิารในแต่ละประเภทที่
แตกต่างกนัตามโอกาสที่จะใช้ ดงันัน้การวเิคราะห์โอกาสในการซื้อของลูกค้าจะช่วยให้นักการ
ตลาดสามารถเตรยีมรบัมอืในการผลิตให้เพยีงพอ และเตรยีมแผนการส่งเสรมิการตลาดใน
รปูแบบในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม 
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โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior Model)  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2545: 

19) เป็นการศกึษาถงึเหตุจงูใจทีท่ําใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ โดยมจีุดเริม่ต้นจากการที่
เกดิสิง่กระตุน้ (Stimulus) ทีท่าํใหเ้กดิความต้องการสิง่กระตุ้นผ่านเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของ
ผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ือ้ แลว้จะมกีารตอบสนอง (Buyer’s response) 
หรอื การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s purchase decision)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมการซือ้และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค  
ทีม่า: Kotler, Philip. (1997). Marketing Management Analysis, Planning, Implementation 
        and Control. P.172.  
 

จากภาพ แสดงใหเ้หน็ว่าจดุเริม่ตน้ของโมเดลนี้อยู่ทีส่ ิง่กระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กดิความ
ตอ้งการก่อน แลว้ทาํใหเ้กดิการตอบสนอง (Response) ดงันัน้โมเดลนี้จงึอาจเรยีกว่า S - R 
Theory โดยมรีายละเอยีดของทฤษฎดีงันี้ 

1. สิง่กระตุน้ (Stimulus) 
สิง่กระตุ้นอาจเกิดจากภายในร่างกาย และสิ่งกระตุ้นภายนอกร่างกาย นักการตลาด

จะต้องสนใจและจดัการสิ่งกระตุ้นภายนอกเพื่อให้ผู้บรโิภคเกิดความต้องการผลิตภณัฑ์ สิ่ง
กระตุน้ถอืว่าเป็นเหตุจงูใจใหเ้กดิการซือ้ซึง่อาจใชเ้หตุจงูใจซือ้ในดา้นเหตุผล และใชเ้หตุจงูใจซือ้
ในดา้นจติวทิยา (อารมณ์) กไ็ด ้

2. กล่องดาํหรอืความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s Black Box) 
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ความรูส้กึนึกคดิของผู้ซื้อเปรยีบเสมอืนกล่องดํา (Black Box) ซึ่งผู้ผลติหรอืผู้ขายไม่
สามารถทราบไดจ้งึตอ้งพยายามคน้หาความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ไดร้บั
อทิธพิลจากลกัษณะของผูซ้ือ้และกระบวนการตดัสนิใจ 

3. การตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s Response) 
การตอบสนองของผู้ซือ้หรอืการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคหรอืผูซ้ือ้ ซึง่จะมกีารตดัสนิใจ

ในประเดน็ต่างๆ คอื การเลอืกผลติภณัฑ ์การเลอืกตราสนิคา้ การเลอืกผูข้าย การเลอืกเวลาใน
การซือ้ และการเลอืกปรมิาณการซือ้  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดการบริการ 7 P’s  
 

ส่วนประสมการตลาดบรกิาร (7 P’s) ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547 อธบิายว่า
กลยุทธก์ารตลาดสําหรบัธุรกจิบรกิาร (Marketing Mix 7 P’s) ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกของ
ผูบ้รโิภค ประกอบดว้ยปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ (Product) ปจัจยัดา้นราคา (Price) ปจัจยัดา้นการ
จดัจาํหน่าย (Place) ปจัจยัดา้นส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร
(Process) ปจัจยัด้านบุคลากรผู้ให้บรกิาร (People) ปจัจยัด้านการสรา้งและการนําเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดยส่วนประกอบทุกตวัมคีวามเกี่ยวพนักนั 
และเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับผู้บรหิารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นน้ําหนักที่ปจัจยัใดมากกว่าเพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

1. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ (Product) หมายถงึ สิง่ใดสิง่หนึ่งทีถู่กนําเสนอสู่ตลาด เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และสรา้งคุณค่า (Value) และสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้
เกดิความพงึพอใจใหเ้กดิขึน้ โดยผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายแก่ลูกคา้ต้องมคีุณประโยชน์หลกั(Core 
Benefit) ต้องเป็นผลติภณัฑท์ี่ลูกค้าคาดหวงั (Expected Product) หรอืเกนิความคาดหวงั
(Augmented Product) รวมถงึการนําเสนอผลติภณัฑท์ีม่ศีกัยภาพ (Potential Product) เพื่อ
ความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต ผลติภณัฑท์ีนํ่าเสนอขายอาจมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด้
ผลติภณัฑจ์งึประกอบดว้ยสนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์ร หรอืบุคคล 
  2. ปจัจยัดา้นราคา (Price) หมายถงึ ต้นทุนของสนิคา้ทีลู่กคา้ต้องการสนิคา้ต้องจ่ายกบั
สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ การกําหนดราคาสนิคา้เกดิจากการตัง้เป้ าหมายทางการคา้ว่าต้องการ
กําไร ต้องการขยายส่วนครองตลาด ต้องการต่อสูก้บัคู่แข่งขนั หรอืเป้าหมายอื่น การตัง้ราคา
ต้องไดร้บัการยอมรบัจากตลาดเป้าหมาย และสูก้บัคู่แข่งได้ รวมถงึเวลา ความพยายามในการ
ใชค้วามคดิ และการก่อพฤตกิรรมซึง่จะตอ้งจา่ยพรอ้มราคาสนิคา้ทีเ่ป็นตวัเงนิ 

3. ปจัจยัดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถงึ กระบวนการทํางานทีจ่ะทําใหส้นิคา้หรอื
บรกิารไปสู่ตลาดเพื่อใหผู้บ้รโิภคไดบ้รโิภคสนิคา้หรอืบรกิารตามทีต่้องการ โดยต้องพจิารณาถงึ
องคก์ารต่าง ๆ และทําเลทีต่ ัง้เพื่อใหอ้ยู่ในพื้นที่ทีเ่ขา้ถงึลูกคา้ได้ หมายถงึ โครงสรา้งของ
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ช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบนัและกิจกรรมที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภณัฑ์และบรกิารจาก
องคก์ารไปยงัตลาดหรอืผู้บรโิภค ใหเ้ป็นที่พอใจและประทบัใจของลูกคา้ ปจัจุบนัเทคโนโลยี
เจรญิขึน้ การส่งสนิคา้และบรกิารกง็่ายขึน้สาํหรบัทัง้ผูผ้ลติและสาํหรบัลกูคา้ 

4. ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ กจิกรรมสนับสนุนให้
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดใหแ้น่ใจว่าตลาดและผูบ้รโิภคเขา้ใจและใหคุ้ณค่าในสิง่ทีผู่ข้าย
เสนอโดยมเีครือ่งมอืทีส่าํคญั 4 ชนิด คอื 

4.1 การขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) เป็นการส่งเสรมิการตลาด
ทีด่ทีีสุ่ด แต่มคี่าใชจ้า่ยสงูทีสุ่ด 

4.2 การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ ใหเ้ขา้ถงึ
ผูบ้รโิภคกลุ่มใหญ่เหมาะกบัสนิคา้ทีต่อ้งการตลาดกวา้ง 

4.3 การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) เป็นการใชส้ื่อโฆษณาประเภท
ต่าง ๆ ใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคใหเ้กดิความตอ้งการในตวัสนิคา้ 

4.4 การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Public Relation) เป็น
กจิกรรมที่เน้นวตัถุประสงคก์ารใหบ้รกิารแก่สงัคม เพื่อเสรมิภาพพจน์ หรอืชดเชย เบีย่งเบน
ความรูส้กึของผูบ้รโิภคต่อตวัผลติภณัฑ ์

5. ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) หมายถงึขัน้ตอนในการจดัจาํหน่าย
ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร ซึง่จะต้องถูกต้อง รวดเรว็ เป็นทีพ่อใจและประทบัใจในความรูส้กึ
ของผูบ้รโิภค ซึง่เป็นการอาศยักระบวนการบางอยา่งเพื่อจดัส่งผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหก้บัลูกคา้ 
เพื่อใหเ้กดิความแตกต่าง 

6. ปจัจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร (People) หมายถงึ ผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์
ทัง้หมดซึ่งหมายรวมถึงทัง้ ลูกค้า บุคลากรที่จําหน่าย และบุคคลที่ให้บรกิารหลงัการขาย
บุคลากรผูใ้หบ้รกิารจาํเป็นต้องคดัเลอืก ใหก้ารฝึกอบรม และมสีิง่จงูใจ เพื่อทําใหส้ามารถสรา้ง
ความพงึพอใจและเกดิความแตกต่างจากคู่แขง่ขนั 

7. ปจัจยัดา้นการสรา้งและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) หมายถงึ การแสดงใหเ้หน็คุณภาพของบรกิารโดยผ่านการใชห้ลกัฐานทีม่องเหน็
ไดเ้ช่น การสรา้งสภาพแวดลอ้มของสถานทีข่ององคก์ร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรอื
แผนกของพืน้ที่ รวมทัง้อุปกรณ์เครื่องมอืและเครื่องใชต่้าง ๆ ที่ใชใ้นการใหบ้รกิารทีส่ามารถ
ดงึดูดใจลูกคา้เพื่อให้ลูกค้ามองเหน็ภาพลกัษณ์หรอืคุณค่าของบรกิารที่ส่งมอบและที่เหนือกว่า
คู่แขง่ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 434 - 436) กล่าวว่าธุรกจิทีใ่หบ้รกิารจะใชส้่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรอื 7P’s เช่นเดยีวกบัธุรกจิขายสนิคา้ซึง่ประกอบดว้ย 
(1) ผลติภณัฑ ์ (Product) (2) ราคา (Price) (3) สถานที ่ (Place) (4) การส่งเสรมิการตลาด 
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(Promotion) และนอกจากนัน้ยงัต้องอาศยัเครื่องมอือื่นๆ เพิม่เตมิ ประกอบดว้ย (5) บุคคล 
(People) หรอื พนักงาน (Employees) ซึง่ต้องอาศยัการคดัเลอืก (Selection) การฝึกอบรม
(Training) การจงูใจ (Motivation) เพื่อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ได้แตกต่าง
เหนือคู่แข่ง พนักงานต้องมคีวามสามารถ มทีศันคตทิีด่สีามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มคีวามคดิ
รเิริม่ มคีวามสารถในการแก้ปญัหา และสามารถสรา้งค่านิยมให้กบับรษิทั (6) การสรา้งและ
นําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and presentation) โดยพยายามสรา้ง
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management (TQM)) ตวัอย่าง โรงแรมต้องพฒันาลกัษณะ
ทางกายภาพและรูปแบบการให้บรกิาร เพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกค้า (Customer-Value 
Proposition) ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ความรวดเรว็ หรอืผลประโยชน์อื่นๆ (7) 
กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ไดร้วดเรว็และสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บัลกูคา้ (Customer Satisfaction) 

ส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดงัไดก้ล่าวแล้วว่าธุรกจิจะต้องตอบสนองความ
ต้องการของลูกคา้ ส่วนประสมทางการตลาด ทัง้ 7 ตวั ที่กล่าวมาเป็นมุมมองของธุรกจิที่
ใหบ้รกิาร การทีจ่ะบรหิารการตลาดของ ธุรกจิให ้ประสบความสําเรจ็นัน้ จะต้องพจิารณาถงึส่วน
ประสมการตลาดในมมุมองของลกูคา้ดว้ย (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2541: 81) 
  1. คุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บั (Customer Value) ลูกคา้จะเลอืกใชบ้รกิารอะไรหรอืกบัใคร 
สิง่ทีลู่กคา้ใชพ้จิารณาเป็นหลกัคอื คุณค่าหรอืคุณประโยชน์ต่างๆ ทีจ่ะไดร้บัเมื่อเทยีบกบัเงนิที่
จา่ย ดงันัน้ธุรกจิตอ้งเสนอเฉพาะบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการลกูคา้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  

2. ต้นทุน (Cost to Customer) ต้นทุนหรอืเงนิลูกคา้ยนิดทีีจ่ะจ่ายสําหรบับรกิารนัน้ 
ต้องคุม้ค่ากบับรกิารทีจ่ะได้ หากลูกคา้ยนิดจี่ายในราคาสูง แสดงว่าความคาดหวงัในบรกิารนัน้ 
ยอ่มสงูดว้ย ดงันัน้ในการตัง้ราคาค่าบรกิาร ธุรกจิจะต้องหาราคาทีลู่กคา้ยนิดทีีจ่ะจ่ายใหไ้ด้ เพื่อ
นํา ราคานัน้ไปใชใ้นการลดค่าใชจ้่ายต่างๆ ทาํใหส้ามารถเสนอบรกิารในราคาทีล่กูคา้ยอมรบัได ้

3. ความสะดวก (Convenience) ลูกคา้จะใชบ้รกิารกบัธุรกจิใด ธุรกจินัน้จะต้องสรา้ง
ความ สะดวกใหลู้กคา้ ไม่ว่าจะเป็นการตดิต่อสอบถามขอ้มลูและการไปใชบ้รกิาร หากลูกคา้ไป
ตดิต่อใช้ บรกิารได้ไม่สะดวก ธุรกจิจะต้องทําหน้าที่สรา้งความสะดวกด้วยการใหบ้รกิารถงึที่
บา้นหรอืทีท่าํงานลกูคา้ 

4. การตดิต่อสื่อสาร (Communication) ลูกค้าย่อมต้องการได้รบัข่าวสารอนัเป็น
ประโยชน์จากธุรกจิ ในขณะเดยีวกนัลกูคา้กต็้องการตดิต่อธุรกจิเพื่อใหข้อ้มลู ความเหน็ หรอืขอ้
รอ้งเรยีน ธุรกจิจะตอ้งจดัหาสื่อทีเ่หมาะสมกบัลกูคา้เป้าหมาย เพื่อการใหแ้ละรบัขอ้มลูความเหน็
จากลูกค้า ดงันัน้การส่งเสรมิการตลาดทัง้หลายจะไม่ประสบความสําเรจ็เลยหากการสื่อสาร
ลม้เหลว  

5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลูกค้าที่มาใช้บรกิารไม่ว่าจะเป็นบรกิารทีจ่ําเป็นหรอื
บรกิารทีฟุ่่มเฟือย เช่น ดา้นความงาม ลกูคา้ตอ้งการการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดจีากผูใ้หบ้รกิาร 
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ตัง้แต่เริม่ก้าวเทา้แรกเขา้มาจนถงึก้าวออกจากรา้นนัน้ ไม่ว่าจะเป็นครัง้แรกหรอืครัง้ใดของการ
ใชบ้รกิารกต็าม หรอืไมว่่าจะเป็นพนกังานผูใ้ดทีใ่หบ้รกิารกต็าม  

6. ความสําเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ (Completion) ลูกคา้มุ่งหวงัใหไ้ดร้บัการ
ตอบสนองความต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรกิารตดัผม ผมทีอ่อกมาจะต้องมี
ความเรยีบรอ้ย ตรงกบัความต้องการลูกคา้ หรอืการเขา้รกัษาอาการป่วย ไม่ว่าในโรงพยาบาล
ใดอาการป่วยจะต้องหาย ในแต่ละธุรกจิบรกิาร แมข้ัน้ตอนการให้บรกิารจะมคีวามซบัซ้อน
เพยีงใด ต้องจ้างพนักงานจําวนมากมายเพยีงใด ลูกค้าไม่มสี่วนมารบัรู้ รูอ้ย่างเดยีวว่า
กระบวนการใหบ้รกิารตอ้งตอบสนองความตอ้งการอยา่งครบถว้น ไมข่าดตกบกพรอ่ง  

7. ความสบาย (Comfort) สิง่แวดลอ้มของการใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็นอาคาร เคาน์เตอร์
บรกิาร หอ้งน้ํา ทางเดนิ ป้ายประชาสมัพนัธต่์างๆ จะต้องสรา้งความสบายตาและความสบายใจ
ใหลู้กค้า โดยเฉพาะหากลูกคา้มาใช้บรกิารประเภทหรหูราฟุ่มเฟือย สิง่เหล่านัน้จะต้องทําให้
ความทุกขใ์จและความสบายกายไดบ้รรเทาเบาบางลงเช่นการนัง่ฟงัเพลงของลกูคา้  

จากทีอ่ธบิายมา สามารถเปรยีบเทยีบส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกจิและ
ของลกูคา้ไดด้งันี้ 
 
ตารางที ่1 แสดงการเปรยีบเทยีบส่วนประสมทางการตลาดในมุมของธุรกจิและของลกูคา้ 
ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ

ธุรกจิ 
 
 

ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ลกูคา้ 

1. ผลติภณัฑ ์(Product)  
2. ราคา (Price)  
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion)  
5. พนกังาน (People)  
6. กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) 
7. สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (Physical  
   Evidence)  

 
 
 
 
 

1. คุณค่าทีจ่ะไดร้บั (Customer Value)  
2. ตน้ทุน (Cost to Customer)  
3. ความสะดวก (Convenience)  
4. การตดิต่อสื่อสาร (Communication)  
5. การดแูลเอาใจใส่(Caring)  
6. ความสาํเรจ็ในการตอบสนองความ 
    ตอ้งการ (Completion)  
7. ความสบาย (Comfort)  

     ทีม่า: ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2541. การบรหิารการตลาดยคุใหม่. หน้า 82. 
 

ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ตวันัน้ ทุกตวัลว้นมคีวามสําคญัอย่างยิง่ จะขาดตวัใดตวั
หนึ่งไปไม่ได้ พนักงานทีใ่หบ้รกิารจะทําหน้าทีส่ําคญัในการเชื่อมโยงส่วนประสมทางการตลาด
ตวัอื่นๆ ใหก้ลมกลนืกนัเป็นเนื้อเดยีวในการส่งมอบบรกิารใหลู้กค้าจากแนวคดิดงักล่าวขา้งต้น 



13 
 

 
 

สรุปไดว้่า การบรกิารทีด่ตี้องมกีระบวนการทีด่ใีนทางปฏบิตัเิพื่อเกดิความพงึพอใจ ตามความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้โดยใชส้่วนประสมการตลาดเขา้ช่วย 
 
2.3 แนวคิดและเก่ียวกบัทฤษฎีความพึงพอใจ 
 

ความพงึพอใจหรอืความพอใจ (Satisfaction. 1966: 115) พจนานุกรมดา้นจติวทิยา 
Chaplin (อ้างถงึใน ธนพร ชุมวรฐาย,ี 2539: 8) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า หมายถงึ ความรูส้กึของ
ผู้ที่มารบับรกิารต่อสถานบรกิารตามประสบการณ์ที่ได้รบัจากการเขา้ไปตดิต่อขอรบับรกิารใน
สถานบรกิารนัน้ นอกจากนี้ยงัมผีูใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจไวห้ลากหลายเช่น ความพงึ
พอใจคอืทศันคตใินทางบวกของบุคคลจะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อทุกสิง่ทีเ่กี่ยวเนื่องจากความต้องการ
ด้านพื้นฐานของมนุษย์ ถ้าบุคคลได้รบัความตงึเครยีดมผีลเกี่ยวเนื่องจากความต้องการด้าน
พืน้ฐานของมนุษยจ์ะเกดิความพงึพอใจมากขึน้  

เชลเลย ์(อ้างถงึในจริวทิย ์เดชจรสัศร,ี 2538: 40) ศกึษาแนวความคดิเกี่ยวกบัความพงึ
พอใจ ซึง่สรุปไดว้่า ความพงึพอในเป็นความรูส้กึสองแบบของมนุษยค์อื ความรูส้กึในทางบวก 
และความรูส้กึในทางลบ ความรูส้กึทางบวกเป็นความรูส้กึที่เกดิขึน้แล้วจะทําให้เกดิความสุข
ความสุขนัน้เป็นความรูส้กึทีแ่ตกต่างจากความรูส้กึทางบวกอื่น กล่าวคอืเป็นความรูส้กึทีร่ะบบ
ยอ้นกลบั ความสุขสามารถทําใหเ้กดิความสุขหรอืความรูส้กึทางบวกเพิม่ขึน้ไดอ้กีดงันัน้จะเหน็
ได้ว่าความสุขเป็นความรูส้กึที่สลบัซบัซ้อน และความสุขนัน้มผีลต่อบุคคลมากกว่าความรูส้กึ
ทางบวกอื่นๆ ความรูส้กึทางลบ ความรูส้กึทางบวก และความสุขมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่าง
สลบัซบัซอ้น และระบบความสมัพนัธข์องความรูส้กึทัง้สามนี้เรยีกว่าระบบความพงึพอใจ โดย
ความพงึพอใจจะเกดิขึน้เมื่อระบบความพงึพอใจมคีวามรูส้กึทางบวกมากกว่าทางลบ สิง่ทีท่ําให้
เกดิความรูส้กึพงึพอใจของมนุษยม์กัจะไดแ้ก่ทรพัยากร (Resources) หรอืสิง่เรา้ (Stimuli) การ
วเิคราะหร์ะบบความพอใจคอืการศกึษาว่าทรพัยากรหรอืสิง่เรา้แบบใดเป็นสิง่ทีต่้องการทีจ่ะทํา
ใหเ้กดิความพงึพอใจและความสุขแก่มนุษย ์ความพอใจจะเกดิไดม้ากเมื่อมทีรพัยากรทุกอย่างที่
เป็นทีต่อ้งการครบถว้น 

ความพงึพอใจในแนวคดิของออสแคมป์ (อ้างถงึใน อมรรตัน์ เชาวลติ, 2541: 57 - 58) 
มคีวามหมายอยู ่3 นยัดว้ยกนัคอื 

1. ความพงึพอใจ หมายถงึ สภาพการณ์ทีผ่ลการปฏบิตัจิรงิไดเ้ป็นไปตามทีบุ่คคล
คาดหวงัไว ้

2. ความพงึพอใจ หมายถงึ ระดบัของความสําเรจ็ ทีเ่ป็นไปตามความตอ้งการ 
3. ความพงึพอใจ หมายถงึ การทีง่านไดเ้ป็นตาม หรอืตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล 
ซึง่จากความหมายทัง้ 3 นัยดงักล่าว ออสแคมป์ เหน็ว่าเป็นการนําไปสู่การพฒันา

ทฤษฏวี่าดว้ยความพงึพอใจต่องาน 3 ทฤษฏทีีส่ําคญัคอื ตามความหมายนัยแรกอยู่ในกลุ่ม 
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ทฤษฏคีวามคาดหวงั (Expectancy theories) ตามความหมายทีส่องอยู่ในกลุ่มทฤษฏคีวาม 
ต้องการ (Need theories) และตามความหมายนัยทีส่ามจดัอยู่ในกลุ่มทฤษฏคีุณค่า (Value 
theories) นอกจากน้ียงัไดส้รุปถงึปจัจยัหลกัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจว่าม ี 4 ปจัจยัทีส่ําคญั 
คอื 1) ตวัลกัษณะงาน 2) เงื่อนไขเกี่ยวกบังาน 3) ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และ 4) ความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล 
 
ความส าคญัของความพึงพอใจ  

สาโรช ไสยสมบตั ิ(2534: 15)กล่าวถงึ ความสาํคญัของความพงึพอใจว่า ความพงึพอใจ
เป็นปจัจยัสาํคญัทีช่่วยใหง้านประสบ ผลสําเรจ็โดยเฉพาะอย่างยิง่งานเกี่ยวกบัการใหบ้รกิาร ซึง่
เป็นปจัจยัสําคญัประการแรกที ่ เป็นตวับ่งชีถ้งึความเจรญิก้าวหน้าของงานบรกิารกค็อืจาํนวนผู้
มาใช้บรกิารดงันัน้ ผู้บรหิารที่ชาญฉลาดจงึควรอย่างยิง่ที่จะต้องศกึษาให้ลกึซึ้งถงึปจัจยัและ
องคป์ระกอบต่างๆ ที่จะทําใหเ้กดิความพงึพอใจทัง้ผู้ปฏบิตังิานและผูม้าใชบ้รกิาร เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางใน การบรหิารองค์กรให้มปีระสทิธภิาพและเกิดประโยชน์สูงที่สุดจากความสําคญั
ดงักล่าวสรุปได้ว่าหากบุคคลมคีวามพงึพอใจย่อมส่งผลต่อความเจรญิก้าวหน้าของหน่วยงาน
ตลอดจนทาํใหเ้กดิความศรทัธาในหน่วยงานต่อไป 

 
ลกัษณะของความพึงพอใจ  

ความพงึพอใจในการบรกิารมคีวามสําคญัต่อการ ดําเนินงานบรกิารเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่ลกัษณะทัว่ไปมดีงันี้(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 2535: 24 - 37) 

1. ความพงึพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรูส้กึในทางบวกของบุคคลต่อ
สิง่หนึ่งสิง่ใด บุคคลจาํเป็นต้องปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตวัการตอบสนอง ความต้องการ
ส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกบับุคคลอื่นและสิง่ต่าง ๆ ในชวีติประจําวนั ทําให้แต่ละคนมี
ประสบการณ์การเรยีนรู้ สิง่ทีจ่ะไดร้บัตอบแทนแตกต่างกนัไปในสถานการณ์การบรกิารก็เป็น
เช่นเดยีวกนั บุคคลรบัรูห้ลายสิง่หลายอย่างเกี่ยวกบัการบรกิารไม่ว่าจะเป็นประเภทของการ
บรกิารหรอืคุณภาพของการบรกิาร ซึง่ประสบการณ์ที่ได้รบัจากการสมัผสับรกิารต่างๆ หาก
เป็นไปตามความต้องการของผูร้บับรกิารโดยสามารถทําใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัสิง่ทีค่าดหวงักย็่อม
ก่อใหเ้กดิความรูส้กึทีด่แีละพงึพอใจ 

2 .ความพงึพอใจเกดิจากการประเมนิความแตกต่างระหว่างสิง่ทีค่าดหวงักบัสิง่ทีไ่ดร้บั
จรงิในสถานการณ์บรกิาร ก่อนทีจ่ะมาใชบ้รกิารใดกม็กัจะมคีวามคาดหวงัในการทีจ่ะไดร้บัจาก
บรกิารนัน้ๆ ก่อนเสมอจากลกัษณะของความพงึพอใจดงักล่าวสรุปไดว้่า ความพงึพอใจมอียู่ 2 
ลกัษณะคอื ความพงึพอใจที่เกดิจากอารมณ์ในขณะที่เขา้รบับรกิาร และความพงึพอใจที่ต้อง
พจิารณาในหลายๆ ดา้น 
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2.4 ข้อมลูทัว่ไปของโรงภาพยนตร ์
 
โรงภาพยนตรป์ระเภทมลัติเพลก็ซ์ 

คํานิยามของโรงภาพยนตร์ กล่าวว่า “โรงภาพยนตรเ์ป็นศูนยห์รอืแหล่งที่ใช้เผยแพร่
ฉายภาพยนตรแ์ก่สาธารณะชน เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ คลายความเครยีดในชวีติประจาํวนั 
อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งศกึษาเพื่อเขา้ใจโลกและชวีติในแง่มุมทีแ่ตกต่างออกไปรวมถงึความบนัเทงิที่
มรีาคาถูกและเป็นแหล่งซมึซบัความงามทางศลิปะแขนงต่างๆ  กิจการโรงภาพยนตรจ์งึมอียู่
หลายแห่งและมกัอยู่ในแหล่งชุมชนทีส่ะดวกแก่การเดนิทาง (มนฤด ีธาดาอํานวยชยั. 2539: 1-
2) ธุรกจิโรงภาพยนตรใ์นเมอืงไทยเริม่พฒันาขึน้ตัง้แต่สมยัหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยการเขา้
มาตัง้สาขาและโรงภาพยนตรใ์นประเทศไทยของบรษิทัผูจ้ดัจาํหน่ายหนังจากฮอลลวีู๊ด  รวมทัง้
ผูป้ระกอบการทีม่คีนไทยเป็นเจา้ของ โดยสามารถสรุปลกัษณะของโรงภาพยนตรอ์อกได้ 3 ยุค
ดงันี้ 

1. ยคุโรงภาพยนตรแ์บบเดีย่ว (Stand Alone) (พ.ศ. 2490 - 2531)  
เป็นยคุทีโ่รงภาพยนตรม์ลีกัษณะเป็นโรงเดีย่ว มขีนาดใหญ่ มทีีน่ัง่ประมาณ 1,000 ทีน่ัง่

ขึน้ไป ฉายภาพยนตรเ์รื่องเดยีวจนกระทัง่ภาพยนตร์เรื่องนัน้ลาโรงไป มตีารางการฉายที่
แน่นอนแต่บางครัง้กอ็าจมกีารเหลื่อมลํ้าเรื่องเวลาบา้ง และลกัษณะเฉพาะของโรงเดีย่ว คอื โรง
ภาพยนตรแ์ต่ละแห่งจะนําเสนอภาพยนตรท์ีแ่ตกต่างกนั เช่น 

- โรงภาพยนตรฮ์อลลวีู๊ด จดัฉายภาพยนตรก์ารต์ูนของวอลท ์ดสินีย ์
- โรงภาพยนตรเ์ทก็ซสั จดัฉายภาพยนตรจ์ากอนิเดยี 
- โรงภาพยนตรโ์อเดยีน จดัฉายภาพยนตรเ์ฉพาะหนงัจนีเท่านัน้ 
- โรงภาพยนตรเ์อเธนส ์จดัฉายภาพยนตรไ์ทย 
เนื่องจากภาวการณ์พฒันาในสิง่ต่างๆ ไดเ้ปลีย่นแปลงไป มศีูนยก์ารคา้เกดิขึน้ รวมทัง้

ราคาทีด่นิทีสู่งขึน้ ทําใหไ้ม่มกีารขยายของโรงภาพยนตร์ อกีทัง้โรงภาพยนตรบ์างแห่งตัง้อยู่ใน
ทาํเลทีไ่มม่สีิง่อํานวยความสะดวก ทาํใหต้อ้งปิดกจิการไปเพราะไมม่คีนดู และสิง่ทีเ่ป็นสาเหตุให้
ธุรกจิโรงภาพยนตรแ์บบเดีย่วตอ้งปิดกจิการ คอืรฐับาลมกีารตัง้กําแพงภาษสีูงสําหรบัภาพยนตร์
ต่างประเทศ และการเขา้มามบีทบาทอย่างมากของวดีโิอ ซึ่งสามารถเช่าได้ในราคาถูกและ
บางครัง้หนังวดีโิอมาเรว็กว่าภาพยนตรใ์นโรงดว้ย ทําใหต้วัแทนผูจ้ดัจาํหน่ายหนังไม่ค่อยกลา้ที่
จะนําภาพยนตรใ์หม่เขา้มา และถ้าสงัเกตจะเหน็ว่าหนังเรื่องหนึ่งๆ จะฉายอยู่ในโรงประมาณ 2-
3 เดอืนผูค้นไม่ไดใ้หค้วามสนในทีจ่ะไปชมภาพยนตรใ์นโรงภาพยนตร ์เป็นผลใหผู้ป้ระกอบการ
บางรายต้องปิดกิจการไปในที่สุดแต่ในทางกลับกันเมื่อมีการสร้างศูนย์การค้าหรือ
หา้งสรรพสนิค้ามากขึน้ทางผูป้ระกอบการธุรกจิโรงภาพยนตรเ์องก็ต้องมกีารปรบัตวัให้เขา้กบั
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กระแสที่เปลี่ยนไปด้วย และตวัโรงภาพยนตร์ก็ต้องปรบัเปลี่ยนไปเพื่อตอบรบักระแสความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคดว้ย ทาํใหเ้กดิโรงภาพยนตรใ์นยคุต่อมา 
 

2. ยคุโรงภาพยนตรแ์บบมนิิเธยีเตอร ์(Mini theatre) (พ.ศ. 2532 - 2536)  
มกีารยา้ยโรงภาพยนตรท์ีม่ขีนาดใหญ่ เขา้ไปอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้หรอืศูนยก์ารคา้ โดย

ในการย่อขนาดนี้จาํนวนทีน่ัง่ลดลงเหลอืเพยีง 150 - 200 ทีน่ัง่ต่อโรง แต่ดว้ยการมจีาํนวนโรง
หลายโรงเป็นการทดแทน ซึง่โรงภาพยนตรล์กัษณะน้ีประสบความสาํเรจ็อย่างมากทัง้ในแง่ของผู้
ประกอบ การและการได้รบัความนิยมจากผู้บรโิภค คอืโดยในแง่ของผู้ประกอบการประสบ
ความสําเรจ็เพราะ เนื่องจากการลงทุนค่อนขา้งตํ่า แต่ไดผ้ลตอบแทนที่สูง รวมทัง้การไดส้ิง่
อํานวยความสะดวกต่างๆ อยา่งครบครนัในหา้งสรรพสนิคา้หรอืศูนยก์ารคา้นัน้ๆ ดว้ย เช่น รา้น
เสือ้ผา้รา้นอาหาร รา้นเสรมิสวย รา้นหนงัสอื เป็นตน้ ส่วนในแงข่องผูบ้รโิภคการทีโ่รงภาพยนตร์
เขา้ไปตัง้อยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ทําใหม้ทีางเลอืกมากขึน้ เช่น มกีจิกรรมใหท้ําระหว่างการรอชม
ภาพยนตร์หรือเลือกที่จะไม่ชมภาพยนตร์แต่ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นแทน  จนภายหลัง
หา้งสรรพสนิคา้เกอืบทุกแห่ง จาํเป็นทีจ่ะตอ้งมโีรงภาพยนตรแ์บบมนิิเธยีเตอรไ์วภ้ายในหา้งหรอื
ศูนย์การค้าของตนเองเพื่อดงึดูดลูกค้า และเป็นอีกทางเลอืกหนึ่งให้กบัลูกค้าแต่เนื่องจาก
ขอ้จาํกดัในดา้นพืน้ที่ ทําให้การสรา้งโรงภาพยนตรแ์บบมนิิเธยีรเ์ตอรไ์ม่ได้มาตรฐาน ทีน่ัง่มี
ความเหลื่อมลํ้าน้อยทําใหเ้วลาชมภาพยนตรม์กีารบงักนัของทีน่ัง่ รวมทัง้สภาพความปลอดภยั
ไมไ่ดม้าตรฐาน บางครัง้ขณะฉายมกีารสะดุดของภาพ เสยีงขาดๆ หายๆ ทําใหม้ผีูป้ระกอบการ
เริม่เลง็เหน็ถงึการนําโรงภาพยนตรเ์ขา้สู่มาตรฐาน เพื่อเพิม่ความรูส้กึอยากทีจ่ะชมภาพยนตรใ์น
โรงภาพยนตรใ์หก้บัผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ และเป็นตน้กําเนิดของโรงภาพยนตรใ์นยคุต่อมา 
 

3. ยคุโรงภาพยนตรแ์บบมลัตเิพลก็ซ ์(Multiplex) (พ.ศ. 2537 - ปจัจบุนั)  
Multiplex ย่อมาจาก Multi-Screen Cinema Complex หมายถงึ โรงภาพยนตรท์ี่มี

จํานวนโรงหลายโรงที่อยู่ภายในบรเิวณเดยีวกนัโดยห้องฉายของทุกโรงสามารถเชื่อมต่อและ
เดนิถงึกนัได ้รวมทัง้ในทุกโรงต้องไดร้บัการบรหิารจากเจา้ของคนเดยีว และมรีะบบเสยีง ระบบ
ภาพ และสิง่อํานวยความสะดวกใหก้บัผูช้มภาพยนตร ์

โรงภาพยนตรแ์บบมลัตเิพลก็ซ์ มตี้นกําเนิดจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2532 โดยมลีกัษณะคอื มจีาํนวนโรงภาพยนตรต์ัง้แต่ 6 - 20 โรง ในบรเิวณเดยีวกนั มกีารนํา
เทคโนโลยใีหม ่ๆ เขา้มาช่วยในการฉาย เพื่อเพิม่อรรถรสในการชมใหก้บัผูช้ม และการสรา้งโรง
ภาพยนตรท์ีม่มีาตรฐาน โดยการนําระบบ THX เขา้มาใชใ้นโรงภาพยนตร ์

THX คอื กฎและทฤษฎทีีจ่ะพฒันาโรงภาพยนตรใ์หเ้ป็นหอ้งฟงัทีด่ทีีสุ่ดและคํานึงถงึ
สภาวะแวดลอ้มทุกอยา่งในโรง ตัง้แต่ขนาดจอ การวางลาํโพง ขนาดของโรง เสยีงสะทอ้น เสยีง 
รบกวนจากภายนอก มุมการนัง่ชม ความมดืความสว่าง ระบบปรบัอากาศภายในโรง แมก้ระทัง่ 
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วสัดุทีใ่ชท้าํผา้ม่าน หรอืเกา้อี้ และโรงภาพยนตรท์ีม่คีวามประสงคจ์ะใชส้ญัลกัษณ์ THX ตดิทีโ่รง 
ตอ้งทาํโรงใหไ้ดม้าตรฐานตามทีไ่ดก้ําหนดไว้ 

ระบบเสยีงภายในโรงภาพยนตรแ์บบมลัตเิพลก็ซ์ มกัตดิตัง้ระบบเสยีงแบบดจิติอล โดย
การพฒันาของบรษิทั Dolby Laboratories ระบบนี้มชีื่อว่า Dolby Stereo Spectral 
RecordingDigital (Dolby SRD) ซึ่งจะบนัทกึเสยีงในระบบดจิติอลลงบนแผ่นฟิล์มซึ่งเก็บ
รายละเอยีดของเสยีงไดม้ากกว่า โดยแบ่งออกเป็น 6 แทรก คอื ซา้ย กลาง ขวา ซบัเบส หลงั
ซา้ย หลงัขวา และยงัลดสญัญาณรบกวนขณะบนัทกึเสยีง ขอ้เสยีของระบบ Dolby SRD นี้กค็อื 
มรีาคาแพง และทางโรงจะต้องมเีครื่องถอดรหสัดจิติอลบนฟิล์มภาพยนตร์ จงึจะสามารถ
ถ่ายทอดเสยีงไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบนอกจากระบบ SRD แลว้ยงัมรีะบบเสยีงดจิติอลอกีแบบหนึ่ง
คอื DTS หรอื Digital TheatreSystem ซึง่ถูกพฒันาขึน้มาดว้ยความสนับสนุนจากบรษิทั ยนูิ
เวอรแ์ซล และ สตเีว่น สปีลเบริก์ ซึง่ DTS จะแตกต่างกบั SRD ตรงทีร่ะบบ DTS จะบนัทกึเสยีง
ลงบนแผ่นคอมแพก็ดสิก์ ซึง่กเ็ป็นระบบดจิติอลอยู่แลว้ เวลาจะฉายในโรงกต็้องมเีครื่องเล่นซดีี
เล่นเสยีงควบคู่ไปกบัภาพทีฉ่ายอยู่บนจอและจะต้องมเีครื่องควบคุมใหเ้สยีงกบัภาพไปดว้ยกนั
ไดด้ ี

โรงภาพยนตร์แบบมลัตเิพลก็ซ์เกดิขึ้นครัง้แรกในประเทศไทยโดยการดําเนินการของ
กลุ่มอจีวี ี หรอืบรษิทั เอน็เตอรเ์ทน โกลเดน้ วลิเลจ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มระหว่างบรษิทั 3 
ประเทศ คอื 

1. บรษิทั เอน็เตอรเ์ทน เธยีเตอร ์เน็ทเวริค์ ผูด้าํเนินธุรกจิโรงภาพยนตรใ์นประเทศไทย 
2. บรษิทั โกลเดน้ ฮารเ์วสต ์ผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายภาพยนตรจ์นีจากฮ่องกง 
3. บรษิทั วลิเลจ โรดโชว ์ผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายภาพยนตรจ์ากออสเตรเลยี 
โดยเริม่ธุรกจิโรงภาพยนตรแ์บบมลัตเิพลก็ซแ์ห่งแรกที่ ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ บาง

แคมจีาํนวนโรงภาพยนตรท์ัง้สิ้น 10 โรง และทําการขยายสาขาต่อไปที่ ศูนยก์ารค้าซคีอนส
แควรส์าขาเซน็ทรลัป่ินเกลา้ สาขาอมิพเีรยีล ลาดพรา้ว สาขาฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ และสาขา
แฟชัน่ไอแลนด์ ซึง่ลกัษณะเด่นของการตัง้สาขาโรงภาพยนตรใ์นเครอื อจีวี ีนี้ คอื การตัง้อยู่ใน
หา้งสรรพสนิคา้ หรอืศูนยก์ารคา้ ซึง่เป็นแนวคดิเดยีวกบัโรงภาพยนตรแ์บบมนิิเธยีเตอร์ โดย
การใชส้ิง่อํานวยความสะดวกทีอ่ยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้หรอืศูนยก์ารคา้นัน้ๆ เป็นหลกั 

ธุรกจิโรงภาพยนตรข์องกลุ่ม เมเจอร ์ ซนีิเพลก็ซ์ โดยการใชเ้ทคโนโลยเีดยีวกบัการ
สรา้งโรงภาพยนตรแ์บบมลัตเิพลก็ซ์ แต่มแีนวความคดิที่แตกต่างออกไปคอื การสรา้งโรง
ภาพยนตร์ที่มสีิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง  โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่เหมือนโรง
ภาพยนตรท์ี่ตัง้อยู่ในห้างสรรพสนิค้าหรอืศูนยก์ารค้า เพราะคาดว่าพื้นที่จะต้องมกีารปรบัตวั
เพิม่ขึน้อย่างน้อยปีละ 5% และจากการมองเวลาเปิดปิดของศูนยก์ารค้าไม่ตรงกบัการฉาย
ภาพยนตร ์ และห้างสรรพสนิค้าหรอืศูนยก์ารค้าบางแห่งตัง้อยู่ในทําเลที่การคมนาคมไม่ค่อย
สะดวก ทําใหม้ผีูม้าใชบ้รกิารในปรมิาณน้อย โดยชื่อของ ซนีิเพลก็ซ ์ (Cineplex) มคีวามหมาย
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มาจาก Cinema Entertainment complexมลีกัษณะเป็นสถานบนัเทงิและโรงภาพยนตรท์ีม่าอยู่
รวมกนั พรอ้มกบัการใหค้วามบนัเทงิดา้นอื่นดว้ย เช่น บรกิารรา้นอาหาร รา้นขายหนังสอื รา้น
เสื้อผ้า รา้นขายเทปเพลง ซึ่งทัง้หมดจะมลีกัษณะคล้ายห้างสรรพสนิคา้ แต่จะมขีนาดพื้นที่
ย่อส่วนลงมาเพื่อใช้สอยพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ โดยโรงภาพยนตรข์องกลุ่มเมเจอร์ ซนีิเพลก็ซ ์
ภายใต้การบรหิารงานโดยนาย วชิา พูลวรลกัษณ์ สรา้งโรงภาพยนตรข์ึน้สาขาแรกที่ สาขาป่ิน
เกลา้ ซึง่เดมิเป็นหา้งเวลโก เมือ่เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2538 โดยทาํเลทีป่ิ่นเกลา้นัน้เป็นสถานทีท่ี่
มศีกัยภาพ ใกลม้หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศลิปากร มหดิล และมโีรงเรยีนอกีหลายแห่ง และเมื่อ
กจิการดําเนินไปไดด้ว้ยดี จงึทําการตดัสนิใจขยายสาขาของโรงภาพยนตรเ์ครอืเมเจอรอ์อกไป 
ซึง่สาขาทีส่องตัง้อยู่บนถนนสุขุมวทิ-เอกมยั เปิดทําการเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งทาง
เมเจอรก์ใ็หค้วามสําคญัในดา้นทําเลอกีเช่นกนั โดยตัง้อยู่ใกลก้บัขนส่งสายตะวนัออก มรีถเมล์
ผ่านหลายสาย ใกลก้ลุ่มเป้าหมาย ทัง้กลุ่มนักศกึษามหาวทิยาลยั และโรงเรยีนต่างๆ ต่อมาได้
ทําการเปิดสาขาอย่างต่อเนื่อง ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2541 ไดเ้ปิดโรงภาพยนตรเ์มเจอร์
สาขารชัโยธนิ และสาขารามคําแหง ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2542 ซึง่สาขารชัโยธนิ มี
กลุ่มเป้าหมายคอื กลุ่มนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรปีทุมมหาวทิยาลยั
เซนต์จอห์น และโรงเรยีนอกีเป็นจํานวนมาก และสาขารามคําแหงซึ่งใกล้กบัมหาวทิยาลยั
รามคําแหง มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ซึง่ตามแนวความคดิเริม่ต้นทางโรงภาพยนตรเ์มเจอรซ์นีิ
เพลก็ซ ์ทัง้ 4 สาขาทีเ่ปิดดาํเนินการเป็นการสรา้งโรงภาพยนตรใ์นพืน้ทีข่องตนเองมลีกัษณะโรง
ภาพยนตรเ์ป็นแบบเดี่ยว (Stand Alone) ซึ่งการตกแต่งบรเิวณภายนอกและภายในโรง
ภาพยนตรใ์นแต่ละแห่งจะไม่ซํ้ากนั และมกีารเปิดพืน้ทีบ่างส่วนใหเ้ช่าสําหรบัรา้นอาหาร และ
รา้นคา้ต่างๆ ทีส่ามารถอํานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ หรอืผูท้ีม่าใชบ้รกิาร 

แต่เนื่องจากธุรกจิโรงภาพยนตรม์กีารแข่งขนัเพื่อแย่งชงิส่วนแบ่งทางการตลาด  ทําให้
ทางกลุ่มโรงภาพยนตรเ์มเจอรจ์าํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารขยายสาขาออกไปอกีเพื่อเป็นการเขา้ถงึกลุ่ม
ลูกค้าดงันัน้จงึมกีารเปิดโรงภาพยนตร์เครอืเมเจอร์ที่ตัง้อยู่ในศูนย์การค้าเป็นแห่งแรกขึ้นที่ 
ศูนยก์ารคา้เวริด์เทรดในเดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2543 และเพื่อเป็นการแย่งชงิส่วนแบ่งทาง
การตลาดใหม้ากทีสุ่ดรวมทัง้การเพิม่ความครอบคลุมเพื่อเป็นการขยายฐานลูกคา้ออกไป และใน
ปี พ.ศ. 2545 ไดท้ําการเปิดสาขาเพิม่อกี 3 สาขา คอืที ่ สาขารงัสติ (เดอืนมนีาคม) สาขา
พระราม 3 (เดอืนพฤษภาคม)และสาขาบางนา (เดอืนกรกฎาคม) โดยที่สาขารงัสติมโีรง
ภาพยนตรถ์งึ 16 โรง เพื่อเป็นการรองรบักลุ่มลูกคา้ในบรเิวณนัน้ๆ และครอบคลุมถงึกลุ่มคนที่
เขา้มาจากต่างจงัหวดั ซึง่ในบรเิวณรงัสติมหีมู่บ้านอยู่เป็นจํานวนมาก สอดคล้องกบัการเปิด
สาขาที่เซ็นทรลัพระราม 3 และเซ็นทรลับางนาเพราะพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ยงัไม่มโีรง
ภาพยนตรป์ระเภทมลัตเิพลก็ซ์ ซึง่ชื่อของเมเจอรเ์ป็นที่รูจ้กัของผู้บรโิภคทีน่ิยมชมภาพยนตร์ 
และจากสาขาทีม่อียู่ในกรุงเทพฯ ทัง้ 8 สาขาและทีเ่ชยีงใหม่อกี 1แห่ง ทําใหโ้รงภาพยนตรใ์น
เครอืเมเจอรม์จีาํนวนโรงในเขตกรงุเทพมหานครทัง้หมด 76 โรง ครองตําแหน่งอนัดบัที่ 1 ของผู้
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ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ และยงัสามารถแย่งชงิส่วนแบ่งทางการตลาดของมูลค่าตลาด
ภาพยนตรไ์ดม้ากกว่า 50% โดยมลูค่าตลาดภาพยนตรใ์นปี พ.ศ. 2544ทีผ่่านมา รวมทัง้สิน้
ประมาณ 2,950 ลา้นบาท และคาดว่าในปี พ.ศ. 2545 นี้ มลูค่าตลาดภาพยนตรน่์าจะอยู่ที่
ประมาณ 3,400 ลา้นบาท 

แผนงานในอนาคตของโรงภาพยนตรเ์ครอืเมเจอร ์ซนีิเพลก็ซ ์ไดล้งทุนขยายสาขาต่อไป
อกีหลายสาขา โดยทําการหาเงนิทุนเพิม่จากการเขา้ไปจดทะเบยีนในตลาดหุ้น เป็นบรษิัท
มหาชนซึง่สาขาทีจ่ะเปิดทําการในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ได้แก่ สาขาโลตสับางกะปิ สาขาเสรเีซน็
เตอร ์ทาํใหก้ารแขง่ขนัของธุรกจิโรงภาพยนตรจ์ะทวคีวามดุเดอืดยิง่ขึน้ต่อไป 

ในอนาคตปจัจบุนัคู่แขง่ในตลาดโรงภาพยนตรร์ายใหญ่ 3 อนัดบัแรก คอื โรงภาพยนตร์
ในเครอื อจีวี ีเครอืเอสเอฟซเีนม่า และเครอืเมเจอร ์เมื่อปี พ.ศ. 2548 ไดเ้กดิปรากฏการณ์ครัง้
สําคญั ทีม่ผีลกระทบอย่างมากต่อตลาดโรงภาพยนตรข์ึ้น คอืการรวมตวักนัของเครอืเมเจอร์ 
และเครอือจีวี ีซึง่เป็นอนัดบัที่ 1 และอนัดบัที่ 2 ในตลาด เป็นผลให ้ 3 อนัดบัแรกในตลาดเกดิ
การเปลีย่นแปลง ดงันี้ 

อนัดบัที ่1 โรงภาพยนตรเ์ครอืเมเจอร ์ซเีนเพลก็ซ ์
อนัดบัที ่2 โรงภาพยนตรเ์ครอืเอสเอฟ ซเีนม่าซติี้ 
อนัดบัที ่3 โรงภาพยนตรเ์ครอืเอเพก็ซ ์
ผลจากการรวมตวักนัดงักล่าว ทําให้ปจัจุบนัในตลาดโรงภาพยนตรข์องไทย มคีู่แข่ง

สําคญัเพยีง 2 อนัดบั ซึง่ต่างฝ่ายต่างแข่งขนักนัอย่างเขม้ขน้ ดว้ยการใชก้ลยุทธ์ทางด้าน
การตลาดโดยเฉพาะอย่างยิง่กลยุทธท์ีเ่กี่ยวกบัปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดของโรง
ภาพยนตรเ์พื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และขยายส่วนแบ่งตลาดใหม้าก
ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้
 
2.5 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัเมเจอร ์ซินีเพลค็   
 

เมเจอร ์ ซนีีเพลก็ซ์ คอื ผูใ้หบ้รกิารโรงภาพยนตรใ์นระบบมลัตเิพลก็ซ์ (Multiplex) ใน
ประเทศไทย เปิดให้บรกิารครัง้แรกที่สาขาป่ินเกล้า โดยสรา้งเป็นอาคารโรงภาพยนตรแ์ละ
ศูนยก์ารคา้ครบวงจร ในรปูแบบ Stand Alone แห่งแรกในประเทศไทย เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซม์โีรง
ภาพยนตรต์ัง้แต่ 3 - 16 โรงภาพยนตรแ์ละสาขาล่าสุดทีเ่ปิดตวัไปคอื เมกา ซนีีเพลก็ซ์ เป็นแบ
รนดโ์รงภาพยนตรแ์บรนดท์ี่ 6 ของเมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์ โดยตัง้อยู่ภายในศูนยก์ารคา้เมกาบางนา 
โดยเมเจอร ์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ ต้องการใหม้ทีําเลทีต่ ัง้ครอบคลุมทุกพืน้ที่ เพื่อใหส้ะดวกต่อการ
เลอืกสถานที่ในการชมภาพยนตรข์องลูกค้าสําหรบัทําเลที่ตัง้ของโรงภาพยนตร ์ปจัจุบนัม ี 2 
ประเภท  
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1. โรงภาพยนตรท์ีต่ ัง้อยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ สําหรบัลูกคา้ทีม่คีวามต้องการบรกิารแบบ 
One Stop Service คอืไปทีเ่ดยีวแต่สามารถทํากจิกรรมไดห้ลายอย่าง อาท ิเช่น ซือ้สนิคา้ ทาน
อาหาร ออกกําลงัการ หรอืชมภาพยนตร ์

2. โรงภาพยนตรแ์บบ Stand Alone ซึง่ปจัจบุนัมกีารพฒันาใหม้กีารเปิดพืน้ทีใ่หเ้ช่าเพื่อ
เพิม่รายไดใ้หก้บัโรงภาพยนตร ์และเพื่อใหต้อบสนองความต้องการของไลฟ์สไตลท์ีห่ลากหลาย
ของลกูคา้มากขึน้  

ปจัจุบนั เมเจอร ์ ซนีีเพลก็ซ ์ กรุ๊ป เปิดใหบ้รกิาร 6 แบรนด ์ 54 สาขา 412 โรง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคในปจัจุบนั โรงภาพยนตรไ์ดม้กีารปรบัเปลี่ยนทัง้ในเรื่อง
ขนาดของโรงภาพยนตรท์ีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ จาํนวนโรงทีม่มีากขึน้ในแต่ละสาขา อกีทัง้ยงัมกีาร
ปรบัเปลีย่นทีน่ัง่ ใหม้หีลากหลายแบบ หลากหลายราคาเพื่อใหส้อดคล้องต่อความต้องการของ
ลูกคา้แต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะมาเป็นครอบครวั มากบัคู่รกั หรอืแมแ้ต่มากบัเพื่อน เพื่อใหลู้กคา้เกดิ
ความพงึพอใจสงูสุด  

ส่วนด้านเทคโนโลยมีกีารพฒันาระบบภาพและเสยีง เพื่อให้เกดิความคมชดัของภาพ
และเสยีงสูงสุด การใหบ้รกิารซือ้บตัรชมภาพยนตร์ ผ่านทางช่องทางออนไลน์, โทรศพัทม์อืถอื 
และช่องทางอื่นๆ เป็นบรกิารพเิศษทีใ่หลู้กคา้มคีวามสะดวกสบายในการซือ้บตัรชมภาพยนตร์
มากขึน้  

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสี่วนแบ่งทางการตลาดประมาณรอ้ยละ 80 (ส่วนแบ่งตลาดจะวดั
จากยอดขายตัว๋ภาพยนตรแ์ต่ละเรื่องเฉพาะในรอบสปัดาหแ์รกทีเ่ขา้ฉาย) ซึ่งถอืเป็นผูนํ้าตลาด
อนัดบั 1 นบัเป็นการเพิม่อํานาจต่อรองของบรษิทักบัเจา้ของและผูจ้ดัจาํหน่ายภาพยนตรม์ากขึน้ 
นอกจากนี้การทีบ่รษิทัเขา้ไปดําเนินธุรกจิจดัจาํหน่ายภาพยนตรแ์ละทําการตลาดผ่าบรษิทั เอ็ม 
พคิเจอร ์เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ทําใหบ้รษิทัลดความเสีย่งในการพึง่พาภาพยนตร์
จากผู้จดัจําหน่ายภาพยนตรล์งในช่วงเวลาทีไ่ม่มภีาพยนตรฟ์อรม์ยกัษ์จากฮอลลวีูด้เขา้ฉายใน
ประเทศ 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงภาพยนตรน์ัน้ ปจัจุบนัโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซนีี
เพลก็ซจ์ะมฐีานะเป็นผูนํ้าในวงการทัง้ในดา้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์ทีท่นัสมยั มกีารขยายสาขาใหม่
และปรบัปรุงสาขาเดมิให้มรีูปลกัษณ์ทนัสมยัอยู่เสมอ โดยการลงทุนขยายสาขาใน 4 รูปแบบ  
ไดแ้ก่ Stand Alone หา้งสรรพสนิคา้ ศูนยก์ารคา้แบบเปิด และหา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่ เพื่อขยาย
ฐานลูกคา้ให้ครอบคลุมทุกระดบัความต้องการ  แต่การเพิม่ขึน้ของสาขาและการเตบิโตของโรง
ภาพยนตร์คู่แข่ง ล้วนส่งผลกระทบต่อกิจการของเมเจอร์ ซนีีเพล็กซ์ บรษิัทตระหนักถึงการ
แขง่ขนัทางธุรกจิทีอ่าจจะเกดิขึน้ จงึไดใ้หค้วามสําคญักบัการสรา้งและรกัษาฐานลูกคา้ ดว้ยการ
วางกลยุทธ์การตลาดที่ต่อเนื่องและนําเสนอบรกิารเพื่อความบนัเทงิที่มากกว่าโรงภาพยนตร ์
เช่น บรกิารโบว์ลิง่ และคาราโอเกะ รา้นคา้ในสาขา รวมทัง้การปรบัปรุงสาขาเดมิใหส้วยงามอยู่
เสมอ ทาํใหศ้กัยภาพการแขง่ขนัของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซโ์ดดเด่นกว่าโรงภาพยนตรอ์ื่น 
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ในอกีด้านหนึ่งคู่แข่งทีส่ําคญัของธุรกจิโรงภาพยนตรค์อืวดีโีอเทป วซีดีแีละดวีดีทีัง้ถูก
กฎหมายและผดิกฎหมาย ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบต่อรายได้และการเติบโตของธุรกิจโรง
ภาพยนตร ์แต่อยูใ่นระดบัทีไ่ม่เป็นนัยสําคญั ทัง้นี้เนื่องจากบรกิารทีนํ่าเสนอในสาขาของเมเจอร ์
ซนีีเพลก็ซ ์ทําใหลู้กค้าทีม่าใชบ้รกิารไดร้บัความบนัเทงิอื่นๆนอกเหนือไปจากการมาเพยีงเพื่อ
ชมภาพยนตร์ นอกจากนี้ในด้านการปราบปรามสื่อผดิกฎหมายดงักล่าว รฐับาลทุกชุดได้ให้
ความสําคัญกับปญัหาน้ี ด้วยการดําเนินมาตรการเร่งปราบปรามอย่างเข้มงวดและมีความ
คบืหน้าอยา่งเป็นรปูธรรม มผีลทาํใหส้ื่อผดิกฎหมายลดลงเป็นอยา่งมาก  

จากการเติบโตธุรกิจอย่างรวดเรว็ในระยะเวลาที่ผ่านมาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
จํากัด (มหาชน) ส่งผลให้ปจัจุบนับรษิัทฯ เป็นผู้ประกอบการอันดบัหน่ึงในอุตสาหกรรมโรง
ภาพยนตร ์การควบรวมกจิการกบั บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และการเขา้
ร่วมทุนกับบริษัทต่างๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ในอนาคตซึ่ง เป็นการ
เสรมิสร้างให้บรษิัทฯ ก้าวสู่ความเป็น “สุดยอดเมอืงหนังระดบัโลกและศูนย์รวมความบนัเทงิ
สําหรบัชวีติคนรุ่นใหม่ (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment 
Complex Provider)” ธุรกจิของบรษิทัฯ สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 6 ประเภทธุรกจิ ตามความ
แตกต่างของลกัษณะการประกอบธุรกจิดงันี้ 

- ธุรกจิโรงภาพยนตร ์
- ธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม  
- ธุรกจิโบวล์ิง่และคาราโอเกะและลานสเกต็น้ําแขง็ 
- ธุรกจิพืน้ทีใ่หเ้ช่าและบรกิาร 
- ธุรกจิการจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 แสดงสดัส่วนรายไดข้องแต่ละประเภทธุรกจิสาํหรบั ปี 2554  
ทีม่า: เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ,์ 2555 
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ธรุกิจโบวล่ิ์ง คาราโอเกะและลานสเกต็น ้าแขง็ 
บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจโบว์ลิ่ง และคาราโอเกะ ในปี 2540 ด้วยจํานวน 20 เลน ที ่

Standalone Cineplex สาขาสุขมุวทิ โดยเน้นความหลากหลายของการบรกิาร เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายของบรษิทัฯ ในการเป็นศูนยร์วมความบนัเทงิครบวงจรในที่แห่งเดยีว  ภายใต้ชื่อ 
“เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” นําเสนอบรกิารโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง (Sport 
Entertainment) ซึง่เป็นสถานที่ทีค่รอบครวัและเพื่อนๆสามารถมาสงัสรรคด์ว้ยกนัได ้แตกต่าง
จากโบวล์ิง่ในรปูแบบเดมิทีจ่ะเน้นเพื่อการกฬีาเพยีงอย่างเดยีว การตกแต่ง “เมเจอร ์โบวล์ ฮติ” 
จะเน้นรปูแบบความทนัสมยั เหมาะสําหรบักลุ่มครอบครวัและคนรุ่นใหม่ พรอ้มการใหบ้รกิารคา
ราโอเกะในนาม “เมเจอร ์คาราโอเกะ” อกีส่วนผสมที่ลงตวัต่อธุรกจิโบว์ลิง่ ในการจดัสรรพืน้ที่
อย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้มาใช้บริการ โดยตกแต่งด้วยความ
ทนัสมยัสอดคลอ้งเป็นอยา่งดกีบัความนิยมและพฤตกิรรมของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารโบวล์ิง่ 

นอกจากนี้บรษิัทฯ ได้เปิดตัวโบว์ลิ่งแบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาดภายใต้ชื่อ “บลูโอ รทิึม
แอนด์โบว์ล” ในปี 2549 โดยมลีกัษณะเป็นแฟชัน่โบว์ลิง่ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดบับน ในย่าน
ธุรกิจใจกลางเมอืง โดยเปิดแห่งแรก ณ ห้างสรรพสนิค้าสยามพารากอน ให้บรกิารโบว์ลิง่ 38 
เลน ห้องคาราโอเกะ 12 หอ้ง และหอ้งแบบ Platinum 2 ห้อง ประกอบด้วยเลนโบว์ลิง่ 4 เลน
และบรกิารคาราโอเกะภายในห้อง และได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างด ีในเดอืนธนัวาคม 2552 
บรษิทัฯจงึไดท้ําการเปิด standalone แห่งใหม่ เอสพลานาด สาขางามวงศ์วาน แคราย ภายใต้
แบรนด ์บลูโอ รทิึม่แอนด ์โบว์ล ทําให้ปจัจุบนับรษิทัฯไดด้ําเนินธุรกจิโบวล์ิง่ภายใต้แบรนด ์บลู
โอ รทิึม่แอนด ์โบวล์ทัง้หมด 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาพารากอน เอสพลานาด รชัดา พทัยา รชัโยธนิ 
และ เอสพลานาด สาขางามวงศว์าน แคราย 

บรษิทัฯได้เปิดตวัลานสเก็ตน้ําแขง็รูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “ซบัซโีร่” ซึ่งกลายเป็นที่
สงัสรรคส์ําหรบักลุ่มคนรุ่นใหม่ใจกลางเมอืง แห่งแรกทีเ่อสพลานาด รชัดาภเิษก ศูนยร์วมความ
บนัเทงิแห่งใหญ่ของสยามฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมน้ท ์เปิดใหบ้รกิารลานสเกต็น้ําแขง็พื่นทีก่ว่า 700 
ตร.ม. ประกอบดว้ยห้องคาราโอเกะ 4 หอ้ง นอกจากนี้ยงัเปิดสอนสเกต็น้ําแขง็ลลีา และฮ้อกกี้
น้ําแขง็ ในลานสเกต็น้ําแขง็อกีด้วย และ ได้เปิดสาขาที่สอง ที่เอสพลานาด สาขางามวงศ์วาน 
แคราย ในเดอืนธนัวาคม 2552 

ในปี 2554 ธุรกจิโบวล์ิง่ในลกัษณะของกฬีาเพื่อความบนัเทงิไดถู้กขยายไปยงัประเทศ
อินเดีย บรษิัทฯได้ร่วมลงทุนกบับรษิัท พีวีอาร์ จํากดั (PVR) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ชัน้นําที่จดัตัง้และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ที่ประเทศอินเดีย ร่วมกันจดัตัง้
บรษิทั พวีอีาร ์บลูโอ เอ็นเตอรเ์ทนเมนต์ จาํกดั (PVR blu-O)โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประกอบ
ธุรกจิโบว์ลิง่เชงิสนัทนาการในประเทศอนิเดยี PVR blu-O ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร Club Fashion 
Bowling สาขาแรกทีแ่อมเบยีนส ์มอลล ์เมอืงนิวเดล ีเมื่อเดอืน มนีาคม 2552 โดยมจีาํนวนเลน
ทัง้หมด 24 เลน 
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ธรุกิจพื้นท่ีให้เช่าและบริการ 

ในรปูแบบ Stand Alone บรษิทัฯใหบ้รกิารพืน้ที่เช่าเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ทีห่ลากหลาย นอกเหนือจากภาพยนตร ์โบวล์ิง่ คาราโอเกะ และลานสเกต็น้ําแขง็ โดยทํา
การคดัเลอืกประเภทของรา้นค้าให้สอดคล้องกบัรสนิยมและพฤตกิรรมของผู้ที่เขา้มาใชบ้รกิาร
เป็นหลกั ซึ่งรา้นค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับแนวหน้าและเป็นที่นิยมของลูกค้า พื้นที่ให้เช่าม ี2 
ลกัษณะคอื เป็นสญัญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี และสญัญาเช่าระยะสัน้ ไมเ่กนิ 3 ปี 

เนื่องจากเป็นศูนย์รวมความบนัเทิงของคนรุ่นใหม่ พื้นที่ของบรษิัทฯจงึเป็นที่ดึงดูด
สาํหรบัรา้นคา้ระดบัสากลและแบรนดท์ีเ่กดิขึน้ใหมใ่นประเทศ ท่ามกลางการแข่งขนัทีรุ่นแรงของ
รา้นอาหารจานด่วนที่ต่างต้องการพื้นที่ใหม่ๆ ในการขยายสาขา ส่งผลต่ออตัราการใชพ้ื้นที่เช่า
อยู่ในระดบัสูงแทบทุกๆสาขา พรอ้มดว้ยบรกิารเสรมิทีค่วบคู่ไปกบัการใหเ้ช่าพืน้ที่ไดแ้ก่บรกิาร
แสงไฟ ไอเยน็ ระบบป้องกนัอคัคภียั การทําความสะอาดและการรกัษาความปลอดภยั รวมถงึ
การบรกิารส่วนกลาง ตวัอยา่งเช่น ลฟิท ์บนัไดเลื่อนและทีจ่อดรถ 
 
ธรุกิจการจดัจ าหน่ายภาพยนตร ์

บรษิทัฯ ลงทุนในธุรกจิจดัจาํหน่ายภาพยนตรโ์ดยการถอืหุน้ 65.93% ใน บมจ. เอม็ พคิ
เจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ ในอดตี บรษิัทฯถอืหุ้นตรงใน บรษิัท เอ็ม พคิเจอร์ส จํากดั ซึ่งจดั
จาํหน่ายภาพยนตรเ์ขา้โรงภาพยนตร ์และยงัไดถ้อืหุน้ใน บรษิทั เอม็ ว ีด ีจาํกดั (เดมิชื่อ บรษิทั 
แปซฟิิคมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท์ กรุป้ จํากดั) บรษิัทฯได้ทําการปรบัโครงสร้าง
ธุรกจิมาอย่างต่อเนื่อง และตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา บรษิทัทัง้สองไดอ้ยู่ภายใต้
การบรหิารงานของบมจ. เอ็ม พคิเจอรส์ เอนเตอรเ์ทนเมนท์ เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพสูงสุดใน
การจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์ตัง้แต่ตน้น้ําถงึปลายน้ํา 

ในดา้นธุรกจิจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จาํกดั บรหิารจดัการจาํนวน
ภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ เพื่อให้มภีาพยนตร์เข้าฉายอย่างต่อเนื่องตลอด 52 
สปัดาหข์องปี เพื่อช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ แมใ้นช่วงทีภ่าพยนตรจ์ากตลาด
ฮอลลวีูด้มไีม่มากนัก โดยบรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จาํกดั จะซือ้ภาพยนตรจ์ากผูส้รา้งอสิระ บรษิทั
หนงัจากประเทศญีปุ่น่และเกาหล ีจากการเป็นผูนํ้าในตลาดโรงภาพยนตรข์องบมจ. เมเจอร ์ซนีี
เพลก็ซ ์กรุป้ ส่งผลใหร้ายไดข้องบรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จาํกดั อยูใ่นระดบัทีแ่ขง็แกรง่ 

สําหรบัการจดัจําหน่ายภาพยนตร์ในตลาดโฮมวดีีโอ บรษิัท เอ็ม วี ดี จํากดั บรหิาร
ระยะเวลาการจดัจาํหน่าย (3 - 4 เดอืนหลงัจากภาพยนตรอ์อกฉาย) และรกัษาระดบัราคาขายดี
วดีแีละซวีดีทีีอ่อกสู่ตลาด ให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ทัง้นี้เพื่อใหภ้าพยนตรส์ามารถสรา้งรายได้
จากการฉายในโรงภาพยนตร์และตลาดโฮมวดีโีออย่างเต็มที่  และในปี 2552 บมจ. เอ็ม พคิ
เจอรส์ เอนเตอรเ์ทนเมนท ์ยงัไดก่้อตัง้ บรษิทั เอม็ เตอรต์ี ้ไนน์ จาํกดั (M39) ซึง่เป็นบรษิทัสรา้ง
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ภาพยนตร์ไทยคุณภาพขึ้นด้วย บรษิัทฯและกลุ่มบรษิัทในเครือมวีัตถุประสงค์หลกัคือการ
ผลักดันการสร้างภาพยนตร์ไทยและวางรากฐานของการเติบโตให้แก่วงการภาพยนตร์ใน
ประเทศไทย 
 
ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

เนื่องด้วยภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปจัจุบันมีจํานวนมากและมีความหลากหลายของ
ประเภทสูง มภีาพยนตร์ที่เหมาะกบัผู้ชมทุกวยั ทําให้ฐานลูกค้าผู้ชมภาพยนตรค์่อนข้างกว้าง 
กลุ่มลูกค้าของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์จะครอบคลุมตัง้แต่วยัรุ่น วยัทํางาน วยัสูงอายุ และกลุ่มที่มา
เป็นครอบครวั โดยกลุ่มวยัรุ่นและวยัทํางานจะมคีวามถี่ในการใช้บรกิารชมภาพยนตรส์ูงกว่า
กลุ่มอื่น ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากความสะดวกด้านเวลาและความชอบดูภาพยนตรห์ลากแนวกว่า
กลุ่มลกูคา้อื่น 

นอกจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้นิยมชมภาพยนตรท์ัว่ไป (Moviegoers) กลุ่มเมเจอร์ ซนีี
เพลก็ซ ์ไดใ้หค้วามสําคญักบัการขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งขึน้ โดยมเีป้าหมายขยายเขา้สู่กลุ่มผูท้ี่
ยงัไม่นิยมชมภาพยนตร ์(Non - moviegoers) หรอืผูท้ีย่งัไม่ชอบไปโรงภาพยนตรซ์ึง่บรษิทัเชื่อ
ว่ายงัมอีกีเป็นจํานวนมาก การทําการตลาดโดยใช้กลยุทธ์การเข้าถึงหรอื Direct marketing 
ชกัชวนใหล้องใชบ้รกิาร มสี่วนลด หากการทําการตลาดกบัลูกคา้กลุ่มนี้สําเรจ็จะสามารถทําให้
กลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพล็กซ์ เพิม่ฐานลูกค้าและจํานวนยอดขายให้กลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพล็กซ์ ได้เป็น
อย่างด ีนอกเหนือจากการกระตุ้นยอดขายจากกลุ่ม Moviegoers ซึง่นิยมตดิตามชมภาพยนตร์
เป็นประจาํ 
 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

วชริาภรณ์ มงคลนาวนิ (2556) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในการให้บรกิารของโรง
ภาพยนตร ์ในเครอืเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ในกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล  โดยมวีตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ ที่มผีลต่อความพึงพอใจในการให้บรกิารของโรง
ภาพยนตรใ์นเครอืเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และเพื่อศกึษา
พฤตกิรรมการชมภาพยนตร ์ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของโรงภาพยนตรใ์นเครอื
เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ในกรงุเทพมหานครและเพื่อศกึษาปจัจยัอื่นๆ ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร ทีม่ี
ผลต่อความพึงพอใจในการให้บรกิารของโรงภาพยนตร์ในเครอืเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้
ไดเ้ปรยีบคู่แขง่ และใหผู้ม้าใชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจสงูสุด  โดยใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลกบั
ผูม้าใชบ้รกิารทีโ่รงภาพยนตรใ์นเครอืเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล รวม
ตวัอยา่งประชากรทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง  ส่วนทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัทีม่คีวาม
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สอดคลอ้งและสามารถนํามาใชใ้นการอ้างองิไดค้อื แนวคดิและทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาด 
ความพงึพอใจ 

 
พทัธธ์รีา โชคบณัฑติยส์กุล (2552) ปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการ

ชม และความพงึพอใจโดยรวมต่อภาพยนตร ์3 มติ ิในโรงภาพยนตรเ์ครอืเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ขอ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์ เพื่อศกึษา ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร พฤตกิรรมการชม และความพงึพอใจโดยรวมต่อภาพยนตร์ 3 มติ ิในโรงภาพยนตรเ์ครอื
เมเจอร ์ ซนีีเพลก็ซ์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ 
ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นผูท้ีเ่คยชมภาพยนตร์ 3 มติ ิ ในโรงภาพยนตร์
เครอืเมเจอร ์ ซนีีเพลก็ซ ์ จาํนวน 400 คน ส่วนทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวจิยัที่มี
ความสอดคล้องและสามารถนํามาใช้ในการอ้างอิงได้คอื  แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค และความพงึพอใจ 
 

วริาภรณ์  ชชู่าง (2551)  ศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการชมภาพยนตรข์องประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรและพฤตกิรรมการชม
ภาพยนตร์ไทยของชาวกรุงเทพมหานคร โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่มอีายุตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไป 
เฉพาะ 4 เขต ได้แก่ เขตปทุมวนั เขตจตุจกัร เขตบางกอกน้อย เขตบางพลดั ผลที่ได้จาก
การศกึษาทาํใหท้ราบถงึลกัษณะประชากรและพฤตกิรรมการชมภาพยนตรไ์ทยของประชาชนใน
กรงุเทพมหานคร ส่วนทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวจิยัทีม่คีวามสอดคลอ้งและสามารถ
นํามาใชใ้นการอา้งองิไดค้อื แนวคดิและทฤษฎคีวามพงึพอใจ 
 

สุนีย์ จุลอารสีุข (2550) ศึกษาเรื่องปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ของผู้บรโิภค  การให้
ความสําคัญกับปจัจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ โดยจําแนกตามหลัก
ประชากรศาสตร ์คอื เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและสถานภาพสมรส 
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปเป็นขอ้มลูประกอบในการกําหนดกลยุทธท์าง
การตลาด และการพฒันาธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรงภาพยนตร์ และธุรกจิเพื่อความบนัเทงิในดา้น
อื่นๆ  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ มจีาํนวน 400 คน ส่วนทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบังานวจิยัทีม่คีวามสอดคลอ้งและสามารถนํามาใช้ในการอ้างองิไดค้อื แนวคดิและทฤษฎสี่วน
ประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคชมภาพยนตร ์
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จริะภา วรกติตโิสภณ และสุมนา ธรีกิตติกุล (2550) ศึกษาเริอ่ง การศึกษาพฤตกิรรม
การชมภาพยนตร์ไทยที่มผีลต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะประชากรและพฤต ิกรรมการชมภาพยนตร์
ไทยทีม่ ีผลต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในการเลอืกชมภาพยนตรไ์ทยตวัอย่างทีใ่ช้
ในการศกึษามาจากประชากรทีเ่ป็นผูเ้คยชมภาพยนตรไ์ทยจาํนวน 400 คนโดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การศกึษาคอืแบบสอบถามสถติ ิที่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานสถ ิต ิ t - test และสถ ิต ิ One-way ANOVA จากผลการศกึษาพบว่า
ผู้บรโิภคจะให้ความสําคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบร ิการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ส่วนการทดสอบสมมต ิฐานพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุและระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมปีจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารในการเลอืกชมภาพยนตรไ์ทยแตกต่างกนัส่วนความถี่ในการชมและ
ประเภทของแนวภาพยนตรท์ีแ่ตกต่างกนัม ีปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในกาเลอืกชม
ภาพยนตรไ์ทยแตกต่างกนั 

 
สุรเชษฐ สุภา (2547) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของลูกคา้ต่อบรกิารของโรงภาพยนตร์

ในเครอืเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ในอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 20 - 30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็น
พนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดต่้อเดอืน 5,000 - 10,000 บาท ภาพยนต์ที่ลูกคา้ชอบชม
ผลติจากประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยส่วนใหญ่ชอบชมภาพยตแ์นวโรแมนตกิ และมคีวามพงึพอใจ
ในโรงภาพยนต์เครอืเมเจอร ์ซนิีเพลก็ซ์ คอื โรงภาพยนต์ในเครอืวสิต้า จงัหวดัเชยีงใหม่ ส่วน
ใหญ่มคีวามถี่ในการใช้บรกิารโรงภาพยนต์เมเจอร ์ซนิีเพลก็ซโ์ดยเฉลีย่ต่อเดอืนน้อยว่า 1 ครัง้ 
และวนัที่เขา้ชมภาพยนต์คอืวนัเสารอ์าทติย ์เวลา 13.01 - 14.30 น. ดา้นความพงึพอใจส่วน
ประสมการตลาดบรกิารพบว่า ลูกค้ามคีวามพงึพอใจมคี่าเฉลี่ยรวมในระดบัมากต่อปจัจยัด้าน
ผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านบุคคลหรอืพนักงาน ด้านนําเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ ตามลําดบั และมคีวามพงึพอใจส่วนประสมการตลาดบรกิารมี
ค่าเฉลีย่รวมในระดบัปานกลางต่อปจัจยัดา้นราคา และดา้นส่งเสรมิการตลาด 
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรอืช่ือ
หนังสือ (ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบัตวัแปร
ท่ีจะศึกษารายงานตวัใด 

ส่ิงท่ีเรียนรูก้บัตวัแปร
จากผลงานน้ี 

ศริวิรรณ  เสรรีตีน์
และคณะ 

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 

(2541) 

ตวัแปร คอื พฤตกิรรมผูบ้รโิภค พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่
ผูบ้รโิภคทาํการคน้หา 
การซือ้ การใช ้การ
ประเมนิผล การใชส้อย
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
ซึง่คาดว่าจะตอบสนอง
ความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคได ้

ฉตัยาพร  เสมอใจ การจดัการและการตลาด
บรกิาร 

( 2550 ) 

ตวัแปร คอื พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การวเิคราะหพ์ฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 6W 1H 

ผศ.ดร.ศวิฤทธิ ์ 
พงศกรรงัศลิป์ 

หลกัการตลาด 
Principles of Marketing  

(2555) 

ตวัแปร คอื สว่นประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) 

สว่นประสมทางตลาด
บรกิาร (7Ps) 
- ผลติภณัฑ ์(Product) 
- ราคา (Price) 
- ช่องทางการจดั
จาํหน่าย (Place) 
- การสง่เสรมิการขาย 
(Promotion) 
- พนกังาน (People) 
- กระบวนการ 
(Process) 
- สิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพ (Physical 
Evidence 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยัตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวน   

      งานวจิยั 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรอื
ช่ือบทความ 
(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์
ของการวิจยั 

ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบ
จากงานวิจยั
น้ีท่ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ี
จะศึกษาใน
รายงาน 

วชริาภรณ์ 
มงคลนาวนิ 

ศกึษาความพงึ
พอใจ ในการ
ใหบ้รกิารของโรง
ภาพยนตร ์ใน
เครอืเมเจอร ์ซนีี
เพลก็ซ ์ใน
กรุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑล 
(2556) 

เพื่อศกึษา
พฤตกิรรมการ
ชมภาพยนตร ์ที่
มผีลต่อความพงึ
พอใจในการ
ใหบ้รกิารของโรง
ภาพยนตรใ์น
เครอืเมเจอร ์ซนีี
เพลก็ซ ์ใน
กรุงเทพมหานคร 
 

ผูม้าใชบ้รกิารที่
โรงภาพยนตรใ์น
เครอืเมเจอร ์ซนีี
เพลก็ซ ์ใน
กรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล  

แบบสอบถาม
และวเิคราะห์
ทางสถติ ิ

แนวคดิและ
ทฤษฎสีว่น
ประสมทาง
การตลาด 
ความพงึพอใจ 
 

พทัธธ์รีา โชค
บณัฑติยส์กุล 

ศกึษาปจัจยั
สว่นผสมทาง
การตลาดบรกิาร 
พฤตกิรรมการ
ชม และความพงึ
พอใจโดยรวมต่อ
ภาพยนตร ์3 มติ ิ
ในโรงภาพยนตร์
เครอืเมเจอร ์ซนีี
เพลก็ซ ์ขอ
ผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
(2552) 

เพื่อศกึษา ปจัจยั
สว่นประสมทาง
การตลาดบรกิาร 
พฤตกิรรมการ
ชม และความพงึ
พอใจโดยรวมต่อ
ภาพยนตร ์3 มติ ิ
ในโรงภาพยนตร์
เครอืเมเจอร ์ซนีี
เพลก็ซ ์ของ
ผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผูม้าใชบ้รกิารที่
โรงภาพยนตร ์3 
มติ ิในเครอื
เมเจอร ์ซนีี
เพลก็ซ ์ใน
กรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล  

แบบสอบถาม
และวเิคราะห์
ทางสถติ ิ

แนวคดิและ
ทฤษฎสีว่น
ประสมทาง
การตลาด 
ความพงึพอใจ 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยัตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวน    

       งานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรอื
ช่ือบทความ 
(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์
ของการวิจยั 

ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบ
จากงานวิจยั
น้ีท่ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ี
จะศึกษาใน
รายงาน 

วริาภรณ์  ชู
ช่าง 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การชม
ภาพยนตรข์อง
ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร
(2551) 

เพื่อศกึษา
ลกัษณะ
ประชากรและ
พฤตกิรรมการ
ชมภาพยนตร์
ไทยของชาว
กรุงเทพมหานคร 

ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถาม
และวเิคราะห์
ทางสถติ ิ

แนวคดิและ
ทฤษฎี
พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 
 

สนุีย ์จุลอารี
สขุ 

ปจัจยัทางดา้น
สว่นประสมทาง
การตลาดและ
พฤตกิรรมการ
ชมภาพยนตรท์ี่
โรงภาพยนตร ์
ของผูบ้รโิภคใน
เขต
กรุงเทพมหานคร
(2550) 

เพื่อศกึษา
พฤตกิรรมการ
ชมภาพยนตรท์ี่
โรงภาพยนตร์
ของผูบ้รโิภค 

ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถาม
และวเิคราะห์
ทางสถติ ิ

แนวคดิและ
ทฤษฎี
พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคและ
สว่นประสม
ทางการตลาด 
 

จริะภา วร
กติตโิสภณ 
และสมุนา ธรี
กติตกิุล 

การศกึษา
พฤตกิรรมการ
ชมภาพยนตร์
ไทยทีม่ผีลต่อ
ปจัจยัสว่น
ประสมทาง
การตลาดบรกิาร
ของประชาชนใน
เขต
กรุงเทพมหานคร
(2550) 

เพื่อศกึษา
ลกัษณะ
ประชากรและ
พฤต ิกรรมการ
ชมภาพยนตร์
ไทยทีม่ ีผลต่อ
ปจัจยัสว่น
ประสมทาง
การตลาดบรกิาร
ในการเลอืกชม
ภาพยนตรไ์ทย 

ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถาม
และวเิคราะห์
ทางสถติ ิ

แนวคดิและ
ทฤษฎี
พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคและ
สว่นประสม
ทางการตลาด 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยัตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวน    

       งานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรอื
ช่ือบทความ 
(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์
ของการวิจยั 

ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบ
จากงานวิจยั
น้ีท่ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ี
จะศึกษาใน
รายงาน 

สรุเชษฐ สภุา ความพงึพอใจ
ของลกูคา้ต่อ
บรกิารของโรง
ภาพยนตรใ์น
เครอืเมเจอร ์ซนีี
เพลก็ซ ์ใน
อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่
(2547) 

เพื่อศกึษาความ
พงึพอใจของ
ลกูคา้ต่อบรกิาร
ของโรง
ภาพยนตรใ์น
เครอืเมเจอร ์ซนีี
เพลก็ซ ์ใน
อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

ผูม้าใชบ้รกิารที่
โรงภาพยนตรใ์น
เครอืเมเจอร ์ซนีี
เพลก็ซ ์ใน
อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

แบบสอบถาม
และวเิคราะห์
ทางสถติ ิ

แนวคดิและ
ทฤษฎี
พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค และ
ความพงึพอใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
ในการศึกษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการศึกษาการแบ่งผู้ใช้บรกิารโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินี

เพลค็โดยใชป้จัจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและความพงึพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิาร 
7 P’s เพื่อใหง้านวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไว ้ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยั ดงัต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ผู้วจิยัใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คอื กลุ่มผู้ใช้บรกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิี

เพลค็ จาํนวน 4 สาขา คอื สาขารชัโยธนิ สาขารงัสติ สาขาป่ินเกลา้ สาขาสุขมุวทิ 
กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื กลุ่มผู้ใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ 

จํานวน 400 คน ในการวเิคราะห์กลุ่มตวัอย่างเป็นการกําหนดกลุ่มตวัอย่างที่ทราบจํานวน
ประชากรโดยดูจากรายงานสถติิการใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ในรอบปี2555 มี
จาํนวนประชากร 1.1 ลา้นคน ดงันัน้เครื่องมอืทีนํ่ามาใชใ้นการวเิคราะหก์ลุ่มตวัอย่าง คอื ตาราง
การกําหนดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) โดยเกบ็แบบสอบถามตามตารางที ่
4 ดงันี้ 
ตารางที ่4 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan 

จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
30000 379 
40000 380 
50000 381 

75000 382 
100000 384 

ดงันัน้จากตารางจะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 384 คนหรอื ประมาณ 400 คนเขา้มา
ใชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ 
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3.2 ตวัแปรในการศึกษา 
 

ปจัจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
  - เพศ 

- อาย ุ 
- อาชพี 
- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ 
- ลกัษณะการเขา้มาใชบ้รกิาร 
- ใครเป็นผูม้สี่วนรว่มในการตดัสนิใจ 
- เหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร 
- จาํนวนครัง้ทีเ่คยใชบ้รกิาร 
- ความถีใ่นการใชบ้รกิาร 
- ช่วงเวลาทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร 
 

ความพงึพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิาร 7 P’s จาํนวน 30 ขอ้ซึง่แบ่งเป็น 7 
ดา้นดงันี้ 

- ความพงึพอใจดา้นผลติภณัฑ ์
- ความพงึพอใจดา้นราคา 
- ความพงึพอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
- ความพงึพอใจดา้นการส่งเสรมิการขาย 
- ความพงึพอใจดา้นกระบวนการบรกิาร 
- ความพงึพอใจดา้นบุคลากร 
- ความพงึพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 
 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพ่ือวดั

ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 
ตวัเลือก  

ประชากรศาสตร ์

ตวัแปรตน้ 

เพศของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

1. เพศชาย   
2. เพศหญงิ 

ประชากรศาสตร ์
ตวัแปรตน้ 

อาชพีของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

1. นกัเรยีน/นกัศกึษา   
2. ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ      
3. พนกังานบรษิทัเอกชน        
4. ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย               
5. อื่นๆ  

พฤตกิรรมการ

ผูบ้รโิภค 

ตวัแปรตน้ 

ลกัษณะการเขา้มาใช้

บรกิารของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

1. ชมภาพยนตร ์

2. โบวล์ิง่/ไอซส์เกต็/คาราโอเกะ 

3. รบัประทานอาหาร 

4. ชอ็ปป้ิง 

พฤตกิรรมการ

ผูบ้รโิภค 

ตวัแปรตน้ 

ใครทีเ่ป็นผูม้สี่วนรว่ม

ในการตดัสนิใจของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

1. ตนเอง 

2. ครอบครวั/ญาต ิ

3. เพื่อน  

พฤตกิรรมการ

ผูบ้รโิภค 

ตวัแปรตน้ 

เหตุผลทีเ่ลอืกใช้

บรกิารของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

1.เดนิทางสะดวกสบาย 
2. อยูใ่นแหล่งชุมชน/ใจกลางเมอืง 
3. ใกลส้ถานทีท่ํางาน/สถานศกึษา 

พฤตกิรรมการ
ผูบ้รโิภค 
ตวัแปรตน้ 

ช่วงเวลาทีเ่ขา้ใช้
บรกิาร 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. 10.00 – 12.00 น. 
2. 12.00 – 14.00 น. 
3. 14.00 – 16.00 น. 
4. 16.00 – 18.00 น. 
5. 18.00 – 20.00 น. 
6. 20.00 น.เป็นตน้ไป 
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ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก 

ประชากรศาสตร ์

ตวัแปรตน้ 

อายขุองผูต้อบ
แบบสอบถาม 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15 ปี 
2. 15 – 20 ปี 
3. 21 – 25 ปี 
4. 26 – 30 ปี 
5. 31 – 35 ปี 
6. 36 – 40 ปี 
7. มากกว่า 40 ปี 

ประชากรศาสตร ์

ตวัแปรตน้ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท/
เดอืน 
2. 10,001 – 20,000 บาท/เดอืน 
3. 20,001 – 30,000 บาท/เดอืน 
4. 30,001 – 40,000 บาท/เดอืน 
5. 40,001 บาท/เดอืนขึน้ไป 

พฤตกิรรมการ
ผูบ้รโิภค 

ตวัแปรตน้ 

จ านวนครัง้ทีเ่คยใช้
บรกิาร 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. 1 ครัง้ 
2. 2 -4 ครัง้ 
3. มากกว่า 5 ครัง้ 

ความพงึพอใจ 
ตวัแปรตน้ 
 

ความพงึพอใจทางดา้น
ผลติภณัฑ ์( Product  ) 

มาตรวดัแบบ
Likert -Scale 

1.ไมพ่อใจอย่างยิง่ 
2.ไมพ่อใจ 
3.เฉยๆ 
4.พอใจ 
5.พอใจอยา่งยิง่ 

ความพงึพอใจ 
ตวัแปรตน้ 
 

ความพงึพอใจทางดา้น
ราคา ( Price ) 

มาตรวดัแบบ
Likert -Scale 

1.ไมพ่อใจอย่างยิง่ 
2.ไมพ่อใจ 
3.เฉยๆ 
4.พอใจ 
5.พอใจอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก 

ความพงึพอใจ 
ตวัแปรตน้ 
 

ความพงึพอใจทางดา้น
ช่องทางจดัจ าหน่าย 
 ( Place ) 

มาตรวดัแบบ
Likert -Scale 

1.ไมพ่อใจอย่างยิง่ 
2.ไมพ่อใจ 
3.เฉยๆ 
4.พอใจ 
5.พอใจอยา่งยิง่ 

ความพงึพอใจ 
ตวัแปรตน้ 
 

ความพงึพอใจทางดา้น
การส่งเสรมิการตลาด  
( Promotion ) 

มาตรวดัแบบ
Likert -Scale 

1.ไมพ่อใจอย่างยิง่ 
2.ไมพ่อใจ 
3.เฉยๆ 
4.พอใจ 
5.พอใจอยา่งยิง่ 

ความพงึพอใจ 
ตวัแปรตน้ 
 
 
 

ความพงึพอใจทางดา้น
กระบวนการใหบ้รกิาร 
( Process ) 

มาตรวดัแบบ
Likert -Scale 

1.ไมพ่อใจอย่างยิง่ 
2.ไมพ่อใจ 
3.เฉยๆ 
4.พอใจ 
5.พอใจอยา่งยิง่ 

ความพงึพอใจ 
ตวัแปรตน้ 
 

ความพงึพอใจทางดา้น
บุคคลทีใ่หบ้รกิาร 
 ( People ) 

มาตรวดัแบบ
Likert -Scale 

1.ไมพ่อใจอย่างยิง่ 
2.ไมพ่อใจ 
3.เฉยๆ 
4.พอใจ 
5.พอใจอยา่งยิง่ 

ความพงึพอใจ 
ตวัแปรตน้ 
 

ความพงึพอใจทางดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ  
( Physical Evidence ) 

มาตรวดัแบบ
Likert -Scale 

1.ไมพ่อใจอย่างยิง่ 
2.ไมพ่อใจ 
3.เฉยๆ 
4.พอใจ 
5.พอใจอยา่งยิง่ 
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม โดยใชค้ําถามแบบ
ปลายปิด ( Closed – Ended Questionnaire) ซึง่ผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้มาจากแนวความคดิทฤษฎ ี
และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมคีาํถามจาํนวนทัง้หมด 40 ขอ้ มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนที ่ 1 คาํถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนตวั จาํนวน 4 ขอ้ 
ส่วนที่  2  คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บรกิารโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็ค 

จาํนวน 6 ขอ้  
ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิาร 7 P’s 

จาํนวน 30 ขอ้  
ส่วนที ่4  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คอื กลุ่มผู้ใช้บรกิารโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินี

เพลค็ จ านวน 400 คน ในการวเิคราะหก์ลุ่มตวัอยา่งเป็นการก าหนดกลุ่มตวัอย่างทีท่ราบจ านวน

ประชากรโดยดูจากรายงานสถติกิารใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ในรอบปี 2555 มี

จ านวนประชากร 1.1 ลา้นคน ดงันัน้เครื่องมอืทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะหก์ลุ่มตวัอย่าง คอื ตาราง

การก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ดงันัน้จากตารางจะไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 384 คนหรอื ประมาณ 400 คนเขา้มาใชใ้นงานวจิยัครัง้นี้  

ตารางสรปุแผนการเกบ็ข้อมลู 

วนัท่ีเกบ็

แบบสอบถาม 

เวลาท่ีเกบ็

แบบสอบถาม 

สถานท่ีเกบ็

แบบสอบถาม 

จ านวนแบบสอบถามท่ี

เกบ็ต่อวนัต่อสถานท่ี 

 15:00-20:00น. สาขา รชัโยธนิ จ านวน 100 คน 

 13:00-16:00น. สาขา ป่ินเกลา้ จ านวน 100 คน 

 14:00-18:00น. สาขา รงัสติ จ านวน 100 คน 

 16:00-20:00น. สาขา สุขุมวทิ จ านวน 100 คน 
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3.5 การวิเคราะหข้์อมลู 
 
เนื่ องจากการศึกษาวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มกลุ่มผู้ใช้บริการโรง

ภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ซึ่งชุดขอ้มูลจดัอยู่ในขอ้มูลเชงิปรมิาณ ผู้วจิยัจงึใช้วธิกีาร Cluster 
Analysis มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1. การหาค่าความถี ่(Frequency) สาํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามส่วนที ่1 
ขอ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และแบบสอบถามส่วนที ่2 ไดแ้ก่ 
ลกัษณะการเขา้มาใช้บรกิาร ใครเป็นผู้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ เหตุผลที่เลอืกใช้บรกิาร 
จาํนวนครัง้ทีเ่คยใชบ้รกิาร ความถีใ่นการใชบ้รกิาร ช่วงเวลาทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร 

2. การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) สาํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามส่วนที ่1 
ขอ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และแบบสอบถามส่วนที ่2 ไดแ้ก่ 
ลกัษณะการเขา้มาใชบ้รกิาร ใครเป็นผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจ เหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิารจาํนวน
ครัง้ทีเ่คยใชบ้รกิาร ความถีใ่นการใชบ้รกิาร ช่วงเวลาทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร 

3. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) สําหรบัการวเิคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามส่วนที ่3 คอื 
ความพึงพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิาร 7 P’s ซึ่งประกอบไปด้วย ผลติภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสรมิการขาย (Promotion) 
กระบวนการบรกิาร (Process) บุคลากร (People) และสิง่แวดล้อมทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 

4. ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูจาก
แบบสอบถามส่วนที ่3 ความพงึพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิาร 7Ps ซึง่ประกอบไป
ดว้ย ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสรมิการขาย 
(Promotion) กระบวนการบรกิาร (Process) บุคลากร (People) และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 
 5. การวเิคราะหก์ลุ่ม (Cluster Analysis) สําหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม
ส่วนที ่1, 2 และ 3 ซึง่มขี ัน้ตอนการวเิคราะห ์ดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ตอนที ่1: การกําหนดตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มการเลอืกโดยใชแ้นวคดิและทฤษฎี
จะตอ้งเป็นตวัแปรเชงิปรมิาณทีเ่ป็นคุณลกัษณะของสิง่ทีจ่ะนํามาแบ่งกลุ่มและสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

ขัน้ตอนที ่2: การออกแบบการวจิยั เป็นการกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้ง
คาํนึงถงึ จาํนวนกลุ่มยอ่ยทีต่อ้งการจากการแบ่งกลุ่มและขนาดของกลุ่มยอ่ยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีต่อ้งการ
จากการแบ่งกลุ่ม ซึง่มวีธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 
 - การกําหนดวธิกีารวดั “ระยะห่าง” ระหว่างสิง่ทีต่อ้งการแบ่งกลุ่ม โดยใชว้ธิ ีSquared 
Euclidean Distance 



38 
 

 
 

 - การแปลงขอ้มลูใหเ้ป็นค่ามาตรฐาน โดยใชว้ธิ ีZ score เพื่อป้องกนัปญัหาการใช้
มาตราวดัคาํตอบทีต่่างกนัสําหรบัแต่ละคําถาม 

ขัน้ตอนที ่3: การกําหนดการแบ่งกลุ่ม ม ี2 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
- ขัน้ตอนที ่1 วธิ ีHierarchical เพื่อคน้หาจาํนวนกลุ่มทีเ่หมาะสม 
- ขัน้ตอนที ่2 วธิ ีPartitioning เพื่อจาํแนกสิง่ต่างๆใหล้งในจาํนวนกลุ่มที่

ตอ้งการ 
ขัน้ตอนที ่4: การอธบิายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม 

- การตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสําหรบัแต่ละตวัแปรทีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห ์

- การนําขอ้มลูหรอืตวัแปรอื่นๆทีไ่มไ่ดใ้ชใ้นการแบ่งกลุ่ม มาเปรยีบเทยีบ
เช่นกนัว่ากลุ่มทีไ่ดม้คีวามแตกต่างในประเดน็เหล่านี้เพิม่เตมิหรอืไมอ่ยา่งไร 

- การตัง้ชื่อแต่ละกลุ่มตามความแตกต่างทีพ่บขา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 การศกึษาเรื่อง “การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บรกิารโรงภาพยนตร์ในเครอืเมเจอร ์ซนิีเพล็ค ใน
รปูแบบ Stan Alone” โดยผูศ้กึษาได้ทําการเกบ็ขอ้มลูจากลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ราย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และนํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สําเรจ็รูปทางสถิต ิหาจํานวน ค่ารอ้ยละค่าเฉลี่ย และค่าสถติิที่ใช้ โดยจะแบ่งผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
 ส่วนที ่1 สอบถามขอ้มลูลกัษณะทางประชากร 
 ส่วนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บรกิารโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินี
เพลค็ 

ส่วนที่ 3 สอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารโรงภาพยนตร์เมเจอร ์
ซนีิเพลค็โดยใชป้จัจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร 7 P’s 

ส่วนที ่4 การวเิคราะหท์างสถติ ิโดยใชว้ธิ ีCluster Analysis 
 
ส่วนท่ี 1 สอบถามข้อมลูลกัษณะทางประชากร 
 
ตารางที ่ 7 จาํนวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 182 45.50 
หญงิ 218 54.50 

รวม 400 100.00 
  

จากตารางที ่7 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 218 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 54.50 และเป็นเพศชาย จาํนวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.50  
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ตารางที ่8 จาํนวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 15 ปี 4 1.00 

15 – 20 ปี 62 15.50 
21 – 25  ปี 117 29.25 
26 – 30  ปี 98 24.50 
31 – 35  ปี 97 24.25 
36 – 40  ปี 17 4.25 
มากกว่า 40 ปีขึน้ไป 5 1.25 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางที ่8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มอีายุ 21 –25 ปี จาํนวน 117 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 29.25 รองลงมาคอื อายุ 26 – 30 ปี จาํนวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 ถดัมาคอื อาย ุ
31 – 35 ปี จาํนวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.25 ถดัมาคอือายุ 15 – 20 ปี จาํนวน 62 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 15.5 ถดัมาคอื อายุ 36 – 40 ปี จาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.25 ถดัมาคอื อายุ
มากกว่า 40 ปี จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.25 และสุดทา้ยคอื อายุตํ่ากว่า 15 ปี จาํนวน 4 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 
 
ตารางที ่ 9 จาํนวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชพี 
 

อาชีพ จ านวนคน ร้อยละ 
นกัเรยีน/ นกัศกึษา 153 38.25 
ขา้ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 57 14.25 
พนกังานบรษิทัเอกชน 114 28.5 
ธุรกจิส่วนตวั/ คา้ขาย 76 19.00 
รวม  400 100.00 

 
 จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรยีน /นักศกึษา จาํนวน 153 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 38.25 รองลงมาคอื พนักงานบรษิทัเอกชน จาํนวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 
ถดัมา คอื ธุรกจิส่วนตวั/ค้าขาย จํานวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19 และขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
จาํนวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.25  
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ตารางที ่10 จาํนวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวนคน ร้อยละ 
ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000  บาท 61 15.25 
10,001 – 20,000  บาท 128 32.00 
20,001 – 30,000  บาท 151 37.75 
30,001 – 40,000  บาท 31 7.75 
40,001 บาทขึน้ไป 29 7.25 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 20,001-30,000 
บาท จาํนวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.75 ถดัมาคอื มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000  
บาทจาํนวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ  32.00 ถดัมาคอื มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั   
10,000  บาท จาํนวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 ถดัมาคอืมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 
40,000  บาทจาํนวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.75 และสุดทา้ยคอื มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 
บาทขึน้ไปจาํนวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.25 
 
ส่วนท่ี 2 สอบถามข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซินีเพลค็ 

 
ตารางที ่ 11 จาํนวนรอ้ยละของลกัษณะการเขา้มาใชบ้รกิาร 
 

ลกัษณะการเข้ามาใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชมภาพยนตร ์ 350 87.5 

โบวล์ิง่/ ไอซส์เกต็/ คาราโอเกะ 31 7.75 

รบัประทานอาหาร 14 3.50 

ชอ้ปป้ิง 5 1.25 

รวม 400 100.00 
  

จากตารางที ่11 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เขา้มาใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิี
เพลค็ในเพื่อชมภาพยนตร ์จาํนวน 350 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.50 รองลงมาคอื โบวล์ิง่/ไอซ์ส
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เกต็/คาราโอเกะจาํนวน 31  คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.75 ถดัมาคอื รบัประทานอาหารจาํนวน 14 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 และสุดทา้ยคอื ชอ้ปป้ิง จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.25 
 
ตารางที ่ 12 จาํนวนรอ้ยละของใครทีเ่ป็นผูม้สี่วนรว่มในการตดัสนิใจ 
 

ใครท่ีเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตนเอง 133 33.25 

ครอบครวั/ ญาต ิ 118 29.50 

เพื่อน 149 37.25 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มเีพื่อนเป็นผู้มสี่วนรวมในการตดัสนิใจ
เขา้มาใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ จาํนวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.25 ถดัมาคอื 
ตนเองจาํนวน 133  คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.25 และสุดทา้ยคอื ครอบครวั/ญาตจิาํนวน 118 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 29.50 
 
ตารางที ่13 จาํนวนรอ้ยละของเหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร 
 

เหตผุลท่ีเลือกใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เดนิทางสะดวกสบาย 125 31.25 

อยูใ่นแหล่งชุมชน/ ใจกลางเมอืง 150 37.50 

ใกลส้ถานทีท่ํางาน/ สถานศกึษา 125 31.25 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที ่13 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิี
เพลค็ เพราะ อยู่ในแหล่งชุมชน/ใจกลางเมอืง จาํนวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 ถดัมาคอื 
เดนิทางสะดวกสบาย และใกล้สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา จํานวน 125 คน คดิเป็นร้อยละ 
31.25  
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ตารางที ่14 จาํนวนรอ้ยละของจาํนวนครัง้ทีเ่คยใชบ้รกิาร 
 

จ านวนครัง้ท่ีเคยใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

มาใชบ้รกิารเป็นครัง้แรก 6 1.50 

เคยมาใชบ้รกิารแลว้ 2 - 4 ครัง้ 52 130 

เคยมาใชบ้รกิารมากกว่า 5 ครัง้ 342 85.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที ่14 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิี
เพลค็มากกว่า 5 ครัง้ มจีาํนวน 342 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.50 ถดัมาคอื เคยมาใชบ้รกิารแล้ว   
2-4 ครัง้จาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13 และสุดทา้ยคอื มาใชบ้รกิารเป็นครัง้แรกจาํนวน 6 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.5  
 
ตารางที ่15 จาํนวนรอ้ยละของความถีใ่นการใชบ้รกิาร 
 

ความถ่ีในการใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

มากกว่า  1 ครัง้ต่ออาทติย ์ 43 10.75 

อาทติยล์ะครัง้ 81 20.25 

2 อาทติยต่์อครัง้ 107 26.75 

1 เดอืนต่อครัง้ 115 28.75 

มากกว่า 1 เดอืนต่อครัง้ 54 13.5 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการใชบ้รกิารโรงภาพยนตร์
เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 1 เดอืนต่อครัง้ มจีํานวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.75 รองลงมาคอื 2 
อาทติยต่์อครัง้ จาํนวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.75 ถดัมาคอื อาทติยล์ะครัง้จาํนวน 81 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 20.25 ถดัมาคอื มากกว่า 1 เดอืนต่อครัง้ จาํนวน 54คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.5 และ
สุดทา้ยคอื มมีากกว่า  1 ครัง้ต่ออาทติย ์จาํนวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 
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ตารางที ่ 16 จาํนวนรอ้ยละของช่วงเวลาทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร 
 

ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

10.00 – 12.00  น. 12 3.00 

12.00 – 14.00  น. 31 7.75 

14.00 – 16.00 น. 29 7.25 

16.00 – 18.00 น. 113 28.25 

18.00 – 20.00 น. 123 30.75 

20.00 น.เป็นตน้ไป 92 23 

รวม 400 100 
 

จากตารางที ่16 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็
ในช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น. มจีาํนวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.75 รองลงมาคอื 16.00 – 
18.00 น. จาํนวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.25 ถดัมาคอื 20.00 น. เป็นต้นไป จาํนวน 92 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 23 ถดัมาคอื 12.00 – 14.00 น. จาํนวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.75 ถดัมาคอื 
14.00 – 16.00 น. จาํนวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.25 และสุดทา้ยคอื 10.00 – 12.00 น. 
จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 
 
ส่วนท่ี 3 สอบถามข้อมลูเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์
              ซินีเพลค็โดยใช้ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดบริการ 7P’s 
 
 การวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีิเพลค็โดยใชป้จัจยั
ดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร 7P’s ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จาํหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นบุคลากร และดา้นกายภาพ   
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ตารางที ่ 17 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจดา้นปจัจยัส่วน 
         ประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารโรง 
         ภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านผลิตภณัฑ ์

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

มภีาพยนตรใ์หบ้รกิารทีเ่พยีงพอ 3.91 .808 1 

มกีารตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 3.88 .842 2 

มภีาพยนตรใ์หเ้ลอืกชมมากมาย 3.83 .874 3 

มบีรกิารรอบฉายภาพยนตรท์ีห่ลากหลาย 3.69 .933 4 

 
 จากตารางที่ 17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ์ ในเรื่องการมภีาพยนตรใ์ห้บรกิารทีเ่พยีงพอเป็นลําดบัทีแ่รก มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 รองลงมา คอื มกีารตอบสนองความตต้องการของลูกคา้เป็นลําดบัทีส่อง มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 ถดัมา คอื การมภีาพยนตรใ์หเ้ลอืกชมมากมายเป็นลําดบัทีส่าม มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.83 และ การมบีรกิารรอบฉายภาพยนตรท์ีห่ลากหลายเป็นลําดบัสุดทา้ย มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.69 
 
ตารางที ่18 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจดา้นปจัจยัส่วน 
             ประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา ทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์ 
         เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
ราคา 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

มรีาคาพเิศษในแต่ละช่วงเวลา 3.92 .9.83 1 

มกีารแจง้ราคาทีช่ดัเจน 3.78 .856 2 

ราคาเมือ่เทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่น 3.75 .897 3 

ราคาตัว๋หนังเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.67 1.004 4 
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 จากตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารด้านราคา ในเรื่องการมรีาคาพเิศษในแต่ละช่วงเวลาเป็นลําดบัแรก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.92 รองลงมา คอื มกีารแจง้ราคาทีช่ดัเจนเป็นลําดบัทีส่อง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 ถดั
มา คอื ราคาเมือ่เทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นเป็นลาํดบัทีส่าม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 และราคาตัว๋
หนงัเหมาะสมกบัคุณภาพเป็นลาํดบัสุดทา้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 
 
ตารางที ่ 19 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจดา้นปจัจยัส่วน 
          ประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิาร 
          โรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

มบีรกิารจองบตัรภาพยนตรอ์อนไลน์โดย
แอปพลเิคชัน่ในมอืถอื 

3.68 .983 1 

มกีารบรกิารชาํระเงนิ Counter Service 3.65 .911 2 

มบีรกิาร Call Center ของโรงภาพยนตร ์ 3.63 .860 3 

มเีวบ็ไซตท์ีจ่ดจาํง่าย 3.62 .923 4 

 
 จากตารางที่ 19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในเรื่องการมบีรกิารจองบตัรภาพยนตรอ์อนไลน์
โดยแอปพลเิคชัน่ในมอืถอืเป็นลําดบัแรก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.68 รองลงมา คอื มกีารบรกิาร
ชําระเงนิ Counter Service เป็นลําดบัทีส่อง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 ถดัมา คอื มบีรกิาร Call 
Center ของโรงภาพยนตรเ์ป็นลาํดบัทีส่าม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 และการมเีวบ็ไซต์ทีจ่ดจาํง่าย
เป็นลาํดบัสุดทา้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 
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ตารางที ่20 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจดา้นปจัจยัส่วน 
        ประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาด ทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารโรง 
        ภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

มกีารส่งเสรมิการขายโดยการลด แลก เช่น M – 
Gen , บตัรธนาคารกสกิร 

3.93 .861 1 

มโีปรโมชัน่ลดราคาบตัรภาพยนตร ์บรกิาร 3.92 .900 2 

มกีารโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ตลอดเวลา 3.80 .853 3 

มกีารจดักจิกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ 3.65 .852 4 

 
 จากตารางที่ 20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาด ในเรื่องทีม่กีารส่งเสรมิการขายโดยการลด แลก เช่น 
M – Gen ,บตัรธนาคารกสกิร เป็นลําดบัแรก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 รองลงมา คอื มโีปรโมชัน่
ลดราคาบตัรภาพยนตร์ บรกิาร เป็นลําดบัที่สอง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 ถัดมา คือ มกีาร
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ตลอดเวลา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 และมกีารจดักจิกรรมอย่างสมํ่าเสมอ 
เป็นลาํดบัสุดทา้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 
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ตารางที ่21 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจดา้นปจัจยัส่วน 
 ประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิารทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารโรง 
           ภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
กระบวนการให้บริการ 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

มกีารแสดงรอบภาพยนตรใ์นแต่ละเรือ่งอยา่งชดัเจน
และแจง้ระยะเวลาการชมภาพยนตร ์

3.85 .890 1 

มกีารตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

3.75 .920 2 

มบีรกิารทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ 3.67 .931 3 

  
 จากตารางที ่21 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ในเรือ่งมกีารแสดงรอบภาพยนตรใ์นแต่ละเรือ่ง
อยา่งชดัเจนและแจง้ระยะเวลาการชมภาพยนตร ์เป็นลาํดบัแรก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 
รองลงมา คอื มกีารตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นลาํดบัทีส่อง 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 และมบีรกิารทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ เป็นลาํดบัสุดทา้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.67 
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ตารางที ่ 22 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจดา้นปจัจยัส่วน 
                   ประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากร ทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารโรงภาพยนต ์ 
                   เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
บคุลากร 

ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

พนกังานมคีวามชดัเจนในการใหค้าํแนะนํา 3.86 .861 1 

พนกังานไดใ้หข้อ้มลูตรงตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 3.80 .848 2 

พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความสุภาพ อ่อนน้อมและ
เป็นกนัเอง 

3.71 .894 3 

พนกังานมคีวามเอาใจใส่และเตม็ใจใหบ้รกิาร 3.70 .902 4 

พนกังานมคีวามชํานาญในการใหบ้รกิาร 3.66 .881 5 

 
 จากตารางที่ 22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นบุคลากร ในเรือ่ง พนกังานมคีวามชดัเจนในการใหค้ําแนะนําเป็นลําดบัแรก 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 รองลงมา คอื พนักงานไดใ้หข้อ้มลูตรงตามทีลู่กคา้ต้องการ เป็นลําดบัที่
สอง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 ถดัมา คอื พนักงานใหบ้รกิารดว้ยความสุภาพ อ่อนน้อมและเป็น
กนัเอง เป็นลําดบัทีส่าม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 ถดัมา คอื พนักงานมคีวามเอาใจใส่และเตม็ใจ
ให้บรกิาร เป็นลําดบัที่สี่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 และพนักงานมคีวามชํานาญในการใหบ้รกิาร 
เป็นลาํดบัสุดทา้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 
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ตารางที ่ 23 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจดา้นปจัจยัส่วน 
          ประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพ ทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารโรงภาพยนต์ 

         เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
กายภาพ 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

เกา้อีน้ัง่ชมภาพยนตรน์ัง่สบายและสะอาด 3.93 .831 1 

มโีรงภาพยนตรท์ีค่วามโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ 3.89 .871 2 

มทีาํเลทีต่ ัง้สะดวกสบายในการเดนิทาง 3.88 .912 3 

มกีารออกแบบตกแต่งโรงภาพยนตรท์ีท่นัสมยั 3.83 .911 4 

มสีถานทีน่ัง่ในการพดูคุย พบปะสงัสรรค์ 3.80 .907 5 

มทีีจ่อดรถรองรบัเพยีงพอต่อผูบ้รโิภค 3.56 1.129 6 

 
 จากตารางที่ 23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารด้านกายภาพ ในเรื่องเก้าอี้นัง่ชมภาพยนตรน์ัง่สบายและสะอาดเป็นลําดบัแรก 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 รองลงมา คอื มโีรงภาพยนตรท์ีค่วามโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ เป็น
ลาํดบัสอง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 ถดัมา คอื มทีําเลทีต่ ัง้สะดวกสบายในการเดนิทาง เป็นลําดบั
ที่สาม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 ถดัมา คอื มกีารออกแบบตกแต่งโรงภาพยนตรท์ี่ทนัสมยัเป็น
ลาํดบัทีส่ ี ่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 และมทีีจ่อดรถรองรบัเพยีงพอต่อผูบ้รโิภค เป็นลําดบัสุดทา้ย มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 
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ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหท์างสถิติ โดยใช้วิธี Cluster Analysis 
ผูว้จิยัไดแ้บ่งจาํนวนกลุ่มดว้ยวธิ ีHierarchical เพื่อใหไ้ดจ้าํนวนกลุ่มทีเ่หมาะสมดงั

ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่24 แสดงการแบ่งกลุ่มดว้ยวธิ ีHierarchical 
 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First 
Appears Next 

Stage 

% การ

เปลีย่นแปลง

ระยะห่าง Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster  
1 

Cluster 
 2 

385 3 6 5228.057 362 379 389 0.019701 
386 71 125 5331.055 380 117 387 0.019795 
387 71 74 5436.582 386 309 396 0.021472 
388 21 160 5553.315 364 151 391 0.022839 
389 3 17 5680.149 385 381 394 0.02234 
390 8 99 5807.046 384 382 395 0.02298 
391 21 28 5940.495 388 376 396 0.022643 
392 1 19 6075.008 360 375 395 0.027795 
393 4 5 6243.865 383 265 398 0.027792 
394 3 103 6417.394 389 373 397 0.027529 
395 1 8 6594.057 392 390 397 0.054685 
396 21 71 6954.651 391 387 399 0.060036 
397 1 3 7372.181 395 394 398 0.176562 
398 1 4 8673.827 397 393 399 0.380014 
399 1 21 11970.000 398 396 0 

  
จากตารางที่ 24 การค้นหาจํานวนกลุ่มที่เหมาะสมด้วยวิธ ีHierarchical และคํานวณ

อตัราการเปลี่ยนแปลงของระยะห่าง ทําให้ทราบว่าจํานวนกลุ่มที่เหมาะสมในการศกึษาคอื 3 
กลุ่ม ซึง่จะเหน็ไดว้่าอตัราการเปลีย่นแปลงระยะห่างจากกลุ่มที ่1 จาก 0.38 ลดลงเป็น 0.17 ใน
กลุ่มที่ 2 เและยงัลดลงเป็น 0.06 ในกลุ่มที่ 3 ซึ่งมรีะยะห่างสูง และหลงัจากนัน้ระยะห่างจะ
ค่อยๆลดลง ดงันัน้จาํนวนกลุ่มทีเ่หมาะสมในการศกึษาครัง้นี้คอื 3 กลุ่ม  
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ภาพที ่4.1 แสดงการแบ่งกลุ่มดว้ยวธิ ีHierarchical 
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ตารางที ่25 แสดงค่าระดบันัยสาํคญัทางสถติขิองระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง 
                  การตลาดดา้นผลติภณัฑ ์
 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ท่ีมีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์

เมเจอร ์ซินีเพลค็ 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

มกีารบรกิารรอบฉาย
ภาพยนตรท์ีห่ลากหลาย 

ระหว่างกลุ่ม 78.098 2 39.049 57.613 .000 
ภายในกลุ่ม 269.080 397 .678 

 
รวม 347.178 399 

  
มภีาพยนตรใ์หเ้ลอืกชม
มากมาย 

ระหว่างกลุ่ม 102.341 2 51.170 100.518 .000 
ภายในกลุ่ม 202.099 397 .509 

 
รวม 304.440 399 

  
มภีาพยนตรใ์หบ้รกิารที
เพยีงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 87.214 2 43.607 99.754 .000 
ภายในกลุ่ม 173.546 397 .437 

 
รวม 260.760 399 

  
มกีารตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

ระหว่างกลุ่ม 93.853 2 46.927 98.496 .000 
ภายในกลุ่ม 189.144 397 .476 

 
รวม 282.998 399 

  
 

จากตารางที ่25 พบว่าจากการทํา Anova Test เพื่อวดัระดบันัยสําคญัของตวัแปรทีใ่ช้
เก็บข้อมูลพบว่าปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทางด้านผลติภณัฑซ์ึ่งประกอบด้วย มกีาร
บรกิารรอบฉายภาพยนตรท์ีห่ลากหลาย มภีาพยนตรใ์หเ้ลอืกชมมากมายมภีาพยนตรใ์หบ้รกิาร
ทเีพยีงพอมกีารตอบสนองความต้องการของลูกคา้มคี่าระดบันัยสําคญัทางสถิตขิองการทดสอบ
เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัทางสถติทิีก่ําหนด 0.05 แสดงว่ามผีลต่อมคีวาม
พงึพอใจในการเขา้ใชบ้รกิารอยา่งมนีัยสาํคญั 
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ตารางที ่26 แสดงค่าระดบันัยสาํคญัทางสถติขิองระดบัการมอีทิธพิลของปจัจยัส่วนประสมทาง 
       การตลาดดา้นราคา 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ท่ีมีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์

เมเจอร ์ซินีเพลค็ 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ราคาตัว๋หนังเหมาะสมกบั
ราคา 

ระหว่างกลุ่ม 183.371 2 91.686 166.415 .000 
ภายในกลุ่ม 218.726 397 .551 

 
รวม 402.098 399 

  
ราคาเมือ่เทยีบกบัผูใ้หบ้รกิาร
รายอื่น 

ระหว่างกลุ่ม 152.636 2 76.318 179.957 .000 
ภายในกลุ่ม 168.364 397 .424 

 
รวม 321.000 399 

  
มกีารแจง้ราคาทีช่ดัเจน ระหว่างกลุ่ม 114.923 2 57.461 128.362 .000 

ภายในกลุ่ม 177.717 397 .448 
 

รวม 292.640 399 
  

มรีาคาพเิศษในแต่ละ
ช่วงเวลา 

ระหว่างกลุ่ม 124.281 2 62.141 157.820 .000 
ภายในกลุ่ม 156.316 397 .394 

 
รวม 280.598 399 

  
 

จากตารางที่ 26 พบว่าจากการทํา Anova Test เพื่อวดัระดบันัยสําคญัของตวัแปรทีใ่ช้
เกบ็ขอ้มลูพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทางด้านราคา ซึ่งประกอบด้วย ราคาตัว๋
หนงัเหมาะสมกบัราคา ราคาเมือ่เทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่น มกีารแจง้ราคาทีม่รีาคาพเิศษในแต่
ละช่วงเวลา มคี่าระดบันัยสําคญัทางสถติขิองการทดสอบเท่ากบั 0.000 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดบั
นัยสําคญัทางสถติทิี่กําหนด 0.05 แสดงว่ามผีลต่อมคีวามพงึพอใจในการเขา้ใช้บรกิารอย่างมี
นยัสาํคญั 
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ตารางที ่27 แสดงค่าระดบันัยสาํคญัทางสถติขิองระดบัการมอีทิธพิลของปจัจยัส่วนประสมทาง 
         การตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผล
ต่อการใช้บริการโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์

ซินีเพลค็ 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

มบีรกิารจองบตัรภาพยนตร์
ออนไลน์โดยแอปพลเิคชัน่ใน
มอืถอื 

ระหว่างกลุ่ม 134.946 2 67.473 106.804 .000 
ภายในกลุ่ม 250.804 397 .632 

 
รวม 385.750 399 

  
มบีรกิาร Call Center ของ
โรงภาพยนตร ์

ระหว่างกลุ่ม 113.939 2 56.969 124.747 .000 
ภายในกลุ่ม 181.301 397 .457 

 
รวม 295.240 399 

  
มกีารบรกิารชาํระเงนิ 
Counter Service 

ระหว่างกลุ่ม 111.323 2 55.661 100.455 .000 
ภายในกลุ่ม 219.975 397 .554 

 
รวม 331.298 399 

  
มเีวบ็ไซตท์ีจ่ดจาํง่าย ระหว่างกลุ่ม 88.304 2 44.152 69.574 .000 

ภายในกลุ่ม 251.936 397 .635 
 

รวม 340.240 399 
  

 
จากตารางที ่27 พบว่าจากการทํา Anova Test เพื่อวดัระดบันัยสําคญัของตวัแปรทีใ่ช้

เก็บข้อมูลพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทางด้านช่องทางการจดัจําหน่ายซึ่ง
ประกอบด้วย มบีรกิารจองบตัรภาพยนตร์ออนไลน์โดยแอปพลเิคชัน่ในมอืถือ มบีรกิาร Call 
Center ของโรงภาพยนตร ์มกีารบรกิารชําระเงนิ Counter Service มเีวบ็ไซต์ทีจ่ดจาํง่าย มคี่า
ระดบันัยสําคญัทางสถติขิองการทดสอบเท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัทางสถติิ
ทีก่ําหนด 0.05 แสดงว่ามผีลต่อมคีวามพงึพอใจในการเขา้ใชบ้รกิารอย่างมนียัสําคญั 
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ตารางที ่28 แสดงค่าระดบันัยสาํคญัทางสถติขิองระดบัการมอีทิธพิลของปจัจยัส่วนประสมทาง 
       การตลาดดา้นส่งเสรมิการตลาด 
 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ี

มีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์
เมเจอร ์ซินีเพลค็ 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

มกีารจดักจิกรรมอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

ระหว่างกลุ่ม 98.022 2 49.011 101.725 .000 
ภายในกลุ่ม 191.275 397 .482 

 
รวม 289.298 399 

  
มกีารโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 
ตลอดเวลา 

ระหว่างกลุ่ม 121.450 2 60.725 143.031 .000 
ภายในกลุ่ม 168.550 397 .425 

 
รวม 290.000 399 

  
มกีารส่งเสรมิการขายโดย
การลด แลก เช่น M – Gen ,
บตัรธนาคารกสกิร 

ระหว่างกลุ่ม 100.469 2 50.234 102.125 .000 
ภายในกลุ่ม 195.281 397 .492 

 
รวม 295.750 399 

  
มโีปรโมชัน่ลดราคาบตัร
ภาพยนตร ์

ระหว่างกลุ่ม 131.476 2 65.738 135.952 .000 
ภายในกลุ่ม 191.964 397 .484 

 
รวม 323.440 399 

  
 

จากตารางที่ 28 พบว่าจากการทํา Anova Test เพื่อวดัระดบันัยสําคญัของตวัแปรทีใ่ช้
เก็บข้อมูลพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทางด้านการส่งเสริมการตลาดซึ่ง
ประกอบด้วย มกีารจดักจิกรรมอย่างสมํ่าเสมอ มกีารโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ตลอดเวลา มกีาร
ส่งเสรมิการขายโดยการลด แลก เช่น M – Gen, บตัรธนาคารกสกิร มโีปรโมชัน่ลดราคาบตัร
ภาพยนตร์มคี่าระดบันัยสําคญัทางสถิติของการทดสอบเท่ากบั 0.000 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดบั
นัยสําคญัทางสถติทิี่กําหนด 0.05 แสดงว่ามผีลต่อมคีวามพงึพอใจในการเขา้ใช้บรกิารอย่างมี
นยัสาํคญั 
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ตารางที ่29 แสดงค่าระดบันัยสาํคญัทางสถติขิองระดบัการมอีทิธพิลของปจัจยัส่วนประสมทาง 
                  การตลาดดา้นกระบวนการบรกิาร 
 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ี

มีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์
เมเจอร ์ซินีเพลค็ 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

มบีรกิารทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ ระหว่างกลุ่ม 196.040 2 98.020 259.327 .000 
ภายในกลุ่ม 150.058 397 .378 

 
รวม 346.098 399 

  
มกีารตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

ระหว่างกลุ่ม 167.690 2 83.845 195.457 .000 
ภายในกลุ่ม 170.300 397 .429 

 
รวม 337.990 399 

  
มกีารแสดงรอบภาพยนตรใ์น
แต่ละเรือ่งอยา่งชดัเจนและ
แจง้ระยะเวลาการชม
ภาพยนตร ์

ระหว่างกลุ่ม 150.058 2 75.029 179.179 .000 
ภายในกลุ่ม 166.239 397 .419 

 
รวม 316.298 399 

  
 

จากตารางที่ 29 พบว่าจากการทํา Anova Test เพื่อวดัระดบันัยสําคญัของตวัแปรทีใ่ช้
เก็บข้อมูลพบว่าปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทางด้านกระบวนการบริการซึ่ง
ประกอบด้วย มบีรกิารที่ถูกต้องและรวดเรว็มกีารตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมกีารแสดงรอบภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องอย่างชดัเจนและแจ้งระยะเวลาการชม
ภาพยนตร์มคี่าระดบันัยสําคญัทางสถิติของการทดสอบเท่ากบั 0.000 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดบั
นัยสําคญัทางสถติทิี่กําหนด 0.05 แสดงว่ามผีลต่อมคีวามพงึพอใจในการเขา้ใช้บรกิารอย่างมี
นยัสาํคญั 
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ตารางที ่30 แสดงค่าระดบันัยสาํคญัทางสถติขิองระดบัการมอีทิธพิลของปจัจยัส่วนประสมทาง 
        การตลาดดา้นพนกังาน 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ี

มีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์
เมเจอร ์ซินีเพลค็ 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

พนกังานมคีวามชํานาญใน
การใหบ้รกิาร 

ระหว่างกลุ่ม 168.868 2 84.434 238.460 .000 
ภายในกลุ่ม 140.570 397 .354 

 
รวม 309.438 399 

  
พนกังานมคีวามเอาใจใส่และ
เตม็ใจใหบ้รกิาร 

ระหว่างกลุ่ม 178.010 2 89.005 240.736 .000 
ภายในกลุ่ม 146.780 397 .370 

 
รวม 324.790 399 

  
พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความ
สุภาพ อ่อนน้อมและเป็น
กนัเอง 

ระหว่างกลุ่ม 162.961 2 81.480 207.053 .000 
ภายในกลุ่ม 156.229 397 .394 

 
รวม 319.190 399 

  
พนกังานไดใ้หข้อ้มลูตรง
ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 

ระหว่างกลุ่ม 154.044 2 77.022 229.655 .000 
ภายในกลุ่ม 133.146 397 .335 

 
รวม 287.190 399 

  
พนกังานมคีวามชดัเจนใน
การใหค้าํแนะนํา 

ระหว่างกลุ่ม 134.813 2 67.406 166.443 .000 
ภายในกลุ่ม 160.777 397 .405 

 
รวม 295.590 399 

  
 

จากตารางที ่30 พบว่าจากการทํา Anova Test เพื่อวดัระดบันัยสําคญัของตวัแปรทีใ่ช้
เก็บข้อมูลพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทางด้านบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย 
พนกังานมคีวามชาํนาญในการใหบ้รกิารพนักงานมคีวามเอาใจใส่และเตม็ใจใหบ้รกิาร พนักงาน
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมและเป็นกันเอง พนักงานได้ให้ข้อมูลตรงตามที่ลูกค้า
ตอ้งการ พนกังานมคีวามชดัเจนในการใหค้าํแนะนํามคี่าระดบันยัสาํคญัทางสถติขิองการทดสอบ
เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัทางสถติทิี่กําหนด 0.05 แสดงว่ามผีลต่อมคีวาม
พงึพอใจในการเขา้ใชบ้รกิารอยา่งมนีัยสาํคญั 
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ตารางที ่31 แสดงค่าระดบันัยสาํคญัทางสถติขิองระดบัการมอีทิธพิลของปจัจยัส่วนประสมทาง 
                  การตลาดดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ี

มีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์
เมเจอร ์ซินีเพลค็ 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

มกีารออกแบบตกแต่งโรง
ภาพยนตรท์ีท่นัสมยั 

ระหว่างกลุ่ม 124.686 2 62.343 119.906 .000 
ภายในกลุ่ม 206.412 397 .520 

 
รวม 331.098 399 

  
มทีาํเลทีต่ ัง้สะดวกสบายใน
การเดนิทาง 

ระหว่างกลุ่ม 112.999 2 56.500 100.476 .000 
ภายในกลุ่ม 223.241 397 .562 

 
รวม 336.240 399 

  
มโีรงภาพยนตรท์ีค่วามโดด
เด่นและเป็นเอกลกัษณ์ 

ระหว่างกลุ่ม 139.098 2 69.549 169.102 .000 
ภายในกลุ่ม 163.280 397 .411 

 
รวม 302.378 399 

  
มสีถานทีน่ัง่ในการพดูคุย 
พบปะสงัสรรค ์

ระหว่างกลุ่ม 140.385 2 70.193 148.530 .000 
ภายในกลุ่ม 187.615 397 .473 

 
รวม 328.000 399 

  
เกา้อีน้ัง่ชมภาพยนตรน์ัง่
สบายและสะอาด 

ระหว่างกลุ่ม 103.312 2 51.656 118.926 .000 
ภายในกลุ่ม 172.438 397 .434 

 
รวม 275.750 399 

  
มทีีจ่อดรถรองรบัเพยีงพอต่อ
ผูบ้รโิภค 

ระหว่างกลุ่ม 134.355 2 67.178 71.248 .000 
ภายในกลุ่ม 374.322 397 .943 

 
รวม 508.678 399 

  
จากตารางที่ 31 พบว่าจากการทํา Anova Test เพื่อวดัระดบันัยสําคญัของตวัแปรทีใ่ช้

เกบ็ขอ้มลูพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทางดา้นกายภาพ ซึง่ประกอบดว้ย มกีาร
ออกแบบตกแต่งโรงภาพยนตรท์ี่ทนัสมยัมทีําเลทีต่ ัง้สะดวกสบายในการมโีรงภาพยนตรท์ีค่วาม
โดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ อ่อนน้อมและเป็นกนัเอง มสีถานที่นัง่ในการพูดคุยพบปะสงัสรรค ์
เก้าอี้นัง่ชมภาพยนตร์นัง่สบายและสะอาด มทีี่จอดรถรองรบัเพียงพอต่อผู้บรโิภคมคี่าระดบั
นัยสําคญัทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 0.000 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัทางสถิติที่
กําหนด 0.05 แสดงว่ามผีลต่อมคีวามพงึพอใจในการเขา้ใชบ้รกิารอยา่งมนีัยสาํคญั 
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ตารางที ่32 แสดงกลุ่ม จาํนวน (คน) ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและผลต่างของ 
                  ค่าเฉลีย่ของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์
 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ท่ีมีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์

เมเจอร ์ซินีเพลค็ 
กลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

มกีารบรกิารรอบฉายภาพยนตรท์ี่
หลากหลาย 

1 155 3.55 .884 
2 179 4.11 .778 
3 66 2.88 .795 

Total 400 3.69 .933 

มภีาพยนตรใ์หเ้ลอืกชมมากมาย 1 155 3.59 .859 
2 179 4.35 .593 
3 66 3.00 .632 

Total 400 3.83 .874 
มภีาพยนตรใ์หบ้รกิารทเีพยีงพอ 1 155 3.70 .713 

2 179 4.38 .600 
3 66 3.12 .691 

Total 400 3.91 .808 
มกีารตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 1 155 3.64 .780 

2 179 4.37 .590 
3 66 3.09 .717 

Total 400 3.88 .842 
 

ตารางที่ 32 พบว่า กลุ่มที่ 2 มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลติภณัฑม์ากกว่ากลุ่มที ่1 และ 3 ในทุกเรื่อง และกลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลติภณัฑม์ากกว่ากลุ่มที ่1 
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ตารางที ่33 แสดงกลุ่ม จาํนวน (คน) ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและผลต่างของ 
       คา่เฉลีย่ของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 
 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ท่ีมีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์

เมเจอร ์ซินีเพลค็ 
กลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ราคาตัว๋หนังเหมาะสมกบัราคา 1 155 3.48 .840 
2 179 4.31 .671 
3 66 2.41 .679 

Total 400 3.67 1.004 
ราคาเมือ่เทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่น 1 155 3.59 .700 

2 179 4.32 .604 
3 66 2.58 .658 

Total 400 3.75 .897 
มกีารแจง้ราคาทีช่ดัเจน 1 155 3.52 .638 

2 179 4.33 .578 
3 66 2.91 .924 

Total 400 3.78 .856 
มรีาคาพเิศษในแต่ละช่วงเวลา 1 155 3.81 .691 

2 179 4.42 .549 
3 66 2.83 .670 

Total 400 3.92 .839 
 
ตารางที่ 33 พบว่า กลุ่มที่ 2 มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา

มากกว่ากลุ่มที ่1 และ 3 ในทุกเรื่อง และกลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลติภณัฑม์ากกว่ากลุ่มที ่1 
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ตารางที ่34 แสดงกลุ่ม จาํนวน (คน) ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและผลต่างของ 
                 ค่าเฉลีย่ของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ท่ีมีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์

เมเจอร ์ซินีเพลค็ 
กลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

มบีรกิารจองบตัรภาพยนตรอ์อนไลน์โดย
แอปพลเิคชัน่ในมอืถอื 
 
 

1 155 3.55 .846 
2 179 4.20 .758 
3 66 2.55 .768 

Total 400 3.68 .983 
มบีรกิาร Call Center ของโรงภาพยนตร ์
 
 

1 155 3.42 .711 
2 179 4.16 .694 
3 66 2.70 .525 

Total 400 3.63 .860 
มกีารบรกิารชาํระเงนิ Counter Service 
 
 
 

1 155 3.41 .754 
2 179 4.18 .720 
3 66 2.76 .786 

Total 400 3.65 .911 
มเีวบ็ไซตท์ีจ่ดจาํง่าย 1 155 3.47 .776 

2 179 4.07 .818 
3 66 2.76 .786 

Total 400 3.62 .923 
 
 ตารางที่ 34 พบว่า กลุ่มที่ 2 มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายมากกว่ากลุ่มที ่1 และ 3 ในทุกเรื่อง และกลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์ากกว่ากลุ่มที ่1 
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ตารางที ่35 แสดงกลุ่ม จาํนวน (คน) ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและผลต่างของ 
        ค่าเฉลีย่ของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสรมิการขาย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ท่ีมีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์

เมเจอร ์ซินีเพลค็ 
กลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

มกีารจดักจิกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
 
 

1 155 3.55 .713 
2 179 4.09 .713 
3 66 2.68 .586 

Total 400 3.65 .852 
มกีารโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ตลอดเวลา 
 
 
 

1 155 3.67 .675 
2 179 4.30 .678 
3 66 2.74 .506 

Total 400 3.80 .853 
มกีารส่งเสรมิการขายโดยการลด แลก เช่น 
M – Gen ,บตัรธนาคารกสกิร 

1 155 3.89 .717 
2 179 4.34 .653 
3 66 2.89 .787 

Total 400 3.93 .861 
มโีปรโมชัน่ลดราคาบตัรภาพยนตร ์ 1 155 3.74 .710 

2 179 4.46 .543 
3 66 2.86 .975 

Total 400 3.92 .900 
 
ตารางที ่35 พบว่า กลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสรมิ

การขายมากกว่ากลุ่มที ่1 และ 3 ในทุกเรือ่ง และกลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลติภณัฑม์ากกว่ากลุ่มที ่1 
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ตารางที ่36 แสดงกลุ่ม จาํนวน (คน) ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและผลต่างของ 
                 ค่าเฉลีย่ของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการบรกิาร 
 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ท่ีมีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์

เมเจอร ์ซินีเพลค็ 
กลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

มบีรกิารทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ 
 
 

1 155 3.28 .670 
2 179 4.41 .547 
3 66 2.61 .653 

Total 400 3.67 .931 

มกีารตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1 155 3.46 .676 
2 179 4.40 .613 
3 66 2.65 .712 

Total 400 3.75 .920 
มกีารแสดงรอบภาพยนตรใ์นแต่ละเรือ่ง
อยา่งชดัเจนและแจง้ระยะเวลาการชม
ภาพยนตร ์

1 155 3.65 .662 
2 179 4.44 .571 
3 66 2.74 .791 

Total 400 3.85 .890 
 
 ตารางที ่36 พบว่า กลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสรมิ
การขายมากกว่ากลุ่มที ่1 และ 3 ในทุกเรือ่ง และกลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลติภณัฑม์ากกว่ากลุ่มที ่1 
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ตารางที ่37 แสดงกลุ่ม จาํนวน (คน) ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและผลต่างของ 
                ค่าเฉลีย่ของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังาน 
 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ท่ีมีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์

เมเจอร ์ซินีเพลค็ 
กลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

พนกังานมคีวามชํานาญในการใหบ้รกิาร 
 
 
 

1 155 3.47 .573 
2 179 4.27 .559 
3 66 2.45 .727 

Total 400 3.66 .881 
พนกังานมคีวามเอาใจใส่และเตม็ใจ
ใหบ้รกิาร 

1 155 3.39 .629 
2 179 4.37 .569 
3 66 2.58 .658 

Total 400 3.70 .902 
พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความสุภาพ อ่อน
น้อมและเป็นกนัเอง 

1 155 3.46 .677 
2 179 4.33 .549 
3 66 2.58 .703 

Total 400 3.71 .894 
พนกังานไดใ้หข้อ้มลูตรงตามทีล่กูคา้
ตอ้งการ 

1 155 3.56 .635 
2 179 4.40 .514 
3 66 2.70 .607 

Total 400 3.80 .848 
พนกังานมคีวามชดัเจนในการใหค้าํแนะนํา 1 155 3.61 .669 

2 179 4.44 .551 
3 66 2.86 .762 

Total 400 3.86 .861 
 

ตารางที ่37 พบว่า กลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนักงาน
มากกว่ากลุ่มที ่1 และ 3 ในทุกเรื่อง และกลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลติภณัฑม์ากกว่ากลุ่มที ่1 
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ตารางที ่38 แสดงกลุ่ม จาํนวน (คน) ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและผลต่างของ 
               ค่าเฉลีย่ของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกายภาพ 
 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ท่ีมีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์

เมเจอร ์ซินีเพลค็ 
กลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

มกีารออกแบบตกแต่งโรงภาพยนตรท์ี่
ทนัสมยั 

1 155 3.66 .784 
2 179 4.35 .594 
3 66 2.79 .869 

Total 400 3.83 .911 
มทีาํเลทีต่ ัง้สะดวกสบายในการเดนิทาง 1 155 3.77 .844 

2 179 4.36 .632 
3 66 2.85 .808 

Total 400 3.88 .918 
มโีรงภาพยนตรท์ีค่วามโดดเด่นและเป็น
เอกลกัษณ์ 

1 155 3.74 .701 
2 179 4.44 .561 
3 66 2.77 .697 

Total 400 3.89 .871 
มสีถานทีน่ัง่ในการพดูคุย พบปะสงัสรรค์ 1 155 3.69 .670 

2 179 4.32 .641 
3 66 2.64 .835 

Total 400 3.80 .907 
เกา้อีน้ัง่ชมภาพยนตรน์ัง่สบายและสะอาด 1 155 3.85 .691 

2 179 4.36 .587 
3 66 2.91 .759 

Total 400 3.93 .831 
มทีีจ่อดรถรองรบัเพยีงพอต่อผูบ้รโิภค 
 

1 155 3.11 1.023 
2 179 4.20 .925 
3 66 2.88 .969 

Total 400 3.56 1.129 
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ตารางที ่38 พบว่า กลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นกายภาพ
มากกว่ากลุ่มที ่1 และ 3 ในทุกเรื่อง และกลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลติภณัฑม์ากกว่ากลุ่มที ่1 
 
ตาราง 39 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ จาํแนกตาม 
               กลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

มบีรกิารรอบฉายภาพยนตรท์ี่
หลากหลาย 

มภีาพยนตรใ์หบ้รกิารทีเ่พยีงพอ มกีารบรกิารชาํระเงนิ Counter 
Service 

มกีารแจง้ราคาทีช่ดัเจน มกีารตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ 

มบีรกิาร Call Center ของโรง
ภาพยนตร ์

ราคาเมื่อเทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่น มภีาพยนตรใ์หเ้ลอืกชมมากมาย มเีวบ็ไซตท์ีจ่ดจาํง่าย 
ราคาตัว๋หนงัเหมาะสมกบัคุณภาพ มรีาคาพเิศษในแต่ละช่วงเวลา มกีารจดักจิกรรมอย่างสมํ่าเสมอ 

มบีรกิารจองบตัรภาพยนตร์
ออนไลน์โดยแอปพลเิคชัน่ในมอืถอื 

มกีารสง่เสรมิการขายโดยการลด 
แลก เช่น M – Gen ,บตัรธนาคาร
กสกิร 

พนกังานมคีวามชาํนาญในการ
ใหบ้รกิาร 

มกีารตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

มโีปรโมชัน่ลดราคาบตัร
ภาพยนตร ์บรกิาร 

มทีีจ่อดรถรองรบัเพยีงพอต่อ
ผูบ้รโิภค 

มบีรกิารทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ 
มกีารโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ 
ตลอดเวลา 

 

พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ 
อ่อนน้อมและเป็นกนัเอง 

มกีารแสดงรอบภาพยนตรใ์นแต่
ละเรื่องอย่างชดัเจนและแจง้
ระยะเวลาการชมภาพยนตร ์

 

พนกังานมคีวามเอาใจใสแ่ละเตม็ใจ
ใหบ้รกิาร 

พนกังานมคีวามชดัเจนในการให้
คาํแนะนํา 

 

 พนกังานไดใ้หข้อ้มลูตรงตามที่
ลกูคา้ตอ้งการ 

 

 เกา้อีน้ัง่ชมภาพยนตรน์ัง่สบาย
และสะอาด 

 

 มโีรงภาพยนตรท์ีค่วามโดดเด่น
และเป็นเอกลกัษณ์ 

 

 มทีาํเลทีต่ัง้สะดวกสบายในการ
เดนิทาง 
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ตาราง 39 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ จาํแนกตาม 
                กลุ่ม (ต่อ) 
 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 
 มกีารออกแบบตกแต่งโรงภาพยนตรท์ี่

ทนัสมยั 
 

 มสีถานทีน่ัง่ในการพดูคุย พบปะ
สงัสรรค ์

 

 
จากตารางที่ 39 พบว่า กลุ่มที่ 1 มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการบรกิารโรง

ภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ ในเรื่องมบีรกิารรอบฉายภาพยนตรท์ีห่ลากหลาย มกีารแจง้ราคาที่
ชดัเจน ราคาเมื่อเทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่น ราคาตัว๋หนังเหมาะสมกบัคุณภาพ มบีรกิารจอง
บตัรภาพยนตรอ์อนไลน์โดยแอปพลเิคชัน่ในมอืถอื มกีารตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ มบีรกิารทีถู่กต้องและรวดเรว็ พนักงานใหบ้รกิารด้วยความสุภาพ อ่อน
น้อมและเป็นกนัเอง และพนักงานมคีวามเอาใจใส่และเตม็ใจใหบ้รกิาร ซึง่สามารถตัง้ชื่อกลุ่มได้
ว่า “กลุ่มคอหนงั” 

กลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการบรกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ 
ในเรื่องมภีาพยนตรใ์หบ้รกิารทีเ่พยีงพอ มกีารตอบสนองความต้องการของลูกคา้ มภีาพยนตร์
ใหเ้ลอืกชมมากมาย มรีาคาพเิศษในแต่ละช่วงเวลา มกีารส่งเสรมิการขายโดยการลด แลก เช่น 
M – Gen ,บตัรธนาคารกสกิร มโีปรโมชัน่ลดราคาบตัรภาพยนตร ์บรกิาร มกีารโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ ตลอดเวลา มกีารแสดงรอบภาพยนตรใ์นแต่ละเรื่องอย่างชดัเจนและแจง้ระยะเวลาการชม
ภาพยนตร ์ พนักงานมคีวามชดัเจนในการใหค้ําแนะนํา พนักงานได้ให้ขอ้มลูตรงตามทีลู่กค้า
ต้องการ เก้าอี้นัง่ชมภาพยนตรน์ัง่สบายและสะอาด มโีรงภาพยนตรท์ี่ความโดดเด่นและเป็น
เอกลกัษณ์ มทีําเลที่ตัง้สะดวกสบายในการเดนิทาง มกีารออกแบบตกแต่งโรงภาพยนตรท์ี่
ทนัสมยั และมสีถานทีน่ัง่ในการพูดคุย พบปะสงัสรรค ์ซึง่สามารถตัง้ชื่อกลุ่มไดว้่า “กลุ่มคลัง่ใคล้
การชมภาพยนต”์ 

กลุ่มที ่3 มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการบรกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ 
ในเรื่องมกีารบรกิารชําระเงนิ Counter Service มบีรกิาร Call Center ของโรงภาพยนตร ์ มี
เวบ็ไซต์ทีจ่ดจาํง่าย มกีารจดักจิกรรมอย่างสมํ่าเสมอ พนักงานมคีวามชํานาญในการใหบ้รกิาร 
และมทีี่จอดรถรองรบัเพียงพอต่อผู้บรโิภค ซึ่งสามารถตัง้ชื่อกลุ่มได้ว่า กลุ่มชื่นชอบการชม
ภาพยนต”์ 
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ตารางที ่40 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเพศ กบั กลุ่มที ่1, กลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3  
 

ปัจจยั 
กลุ่มท่ี 

รวม 
1 2 3 

เพศ 
ชาย 

จาํนวน 69 88 25 182 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 37.90 48.40 13.70 100.00 

หญงิ 
จาํนวน 86 91 41 218 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 39.40 41.70 18.80 100.00 

รวม 
จ านวน 155 179 66 400 

ภายในกลุ่ม (ร้อยละ) 38.80 44.80 16.50 100.00 
 
Chi-Square Test 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 2.574a 2 .276 
Likelihood Ratio 2.592 2 .274 
Linear-by-Linear 
Association 

.246 1 .620 

N of Valid Cases 400   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30.03. 

 
จากตารางที ่40 พบว่า กลุ่มที ่1, 2 และ 3 มจีาํนวนกลุ่มตวัอย่างคอื 115 คน 179 คน 

และ 66 คน ตามลําดบั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มจีํานวน 86 คน 91 คน และ 41 คน เมื่อ
พจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะ
เป็นเท่ากบั 0.276 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า เพศไม่ส่งผลต่อ กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่
3 อยา่งมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่41 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอาย ุกบั กลุ่มที่ 1, กลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3 
 

ปัจจยั 
กลุ่มท่ี 

รวม 
1 2 3 

อายุ 

ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
15 ปี 

จาํนวน 0 2 2 4 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) .00 50.00 50.00 100.00 

15 - 20 ปี จาํนวน 25 35 2 62 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 40.30 56.50 3.20 100.00 

21 – 25 ปี จาํนวน 48 53 16 117 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 41.00 45.30 13.70 100.00 

26 - 30 ปี จาํนวน 36 47 15 98 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 36.70 48.00 15.30 100.00 

31 – 35 ปี จาํนวน 42 31 24 97 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 43.30 32.00 24.70 100.00 

36 – 40 ปี จาํนวน 4 9 4 17 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 23.50 52.90 23.50 100.00 

มากกว่า 40 ปี จาํนวน 0 2 3 5 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) .00 40.00 60.00 100.00 

รวม 
จ านวน 155 179 66 400 

ภายในกลุ่ม (ร้อยละ) 38.80 44.80 16.50 100.00 
 

Chi-Square Test 
 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 31.531a 12 .002 
Likelihood Ratio 34.843 12 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

5.231 1 .022 

N of Valid Cases 400   
a. 7 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .66. 

 
จากตารางที ่41 พบว่า กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 21-25 ปี และ

กลุ่มที ่3 ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 31-35 ปี เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square 
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ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.002 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 
อายมุผีลต่อ กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3 อยา่งมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ
 
ตารางที ่42 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพี กบั กลุ่มที ่1, กลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3 
 

ปัจจยั 
กลุ่มท่ี 

รวม 
1 2 3 

อาชพี 

นกัเรยีน/นกัศกึษา จาํนวน 52 87 14 153 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 34.00 56.90 9.20 100.00 

ขา้ราชการ/
รฐัวสิาหกจิ 

จาํนวน 24 17 16 57 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 42.10 29.80 28.10 100.00 

พนกังาน
บรษิทัเอกชน 

จาํนวน 41 48 25 114 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 36.00 42.10 21.90 100.00 

ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย จาํนวน 38 27 11 76 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 50.00 35.50 14.50 100.00 

รวม 
จ านวน 155 179 66 400 

ภายในกลุ่ม (ร้อยละ) 38.80 44.80 16.50 100.00 

 
Chi-Square Test 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 25.108a 6 .000 
Likelihood Ratio 25.012 6 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

.173 1 .677 

N of Valid Cases 400   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.41. 
 
 จากตารางที ่42 พบว่า กลุ่มที ่1 และกลุ่มที่ 2 ส่วนใหญ่ คอืนักเรยีน/นักศกึษา  และ
กลุ่มที่ 3 ส่วนใหญ่ คอื พนักงานบรษิทัเอกชน เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ โดยใชส้ถติ ิChi-
Square ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่า อาชพีมผีลต่อ กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3 อยา่งมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่43 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกบักลุ่มที่ 1, กลุม่ที ่2 และ 
                  กลุ่มที ่3 
 

ปัจจยั 
กลุ่มท่ี 

รวม 
1 2 3 

รายได้
เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั
10,000บาท/เดอืน 

จาํนวน 22 33 6 61 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 36.10 54.10 9.80 100.00 

10,001-20,000
บาท/เดอืน 

จาํนวน 46 62 20 128 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 35.90 48.40 15.60 100.00 

20,001-30,000
บาท/เดอืน 

จาํนวน 57 57 37 151 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 37.70 37.70 24.50 100.00 

30,001-40,000
บาท/เดอืน 

จาํนวน 14 14 3 31 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 45.20 45.20 9.70 100.00 

40,001บาท/เดอืน
ขึน้ไป 

จาํนวน 16 13 0 29 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 55.20 44.80 .00 100.00 

รวม 
Count 155 179 66 400 

ภายในกลุ่ม (ร้อยละ) 38.80 44.80 16.50 100.00 

 
Chi-Square Test 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 19.219a 8 .014 
Likelihood Ratio 23.436 8 .003 
Linear-by-Linear 
Association 

1.893 1 .169 

N of Valid Cases 400   
a.1cells (6.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.79. 
 

จากตารางที ่43 พบว่า กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3 ส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
20,001-30,000บาท/เดอืน เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.014 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า รายไดม้ผีล
ต่อ กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3 อยา่งมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่44 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทีเ่ขา้ใชบ้รกิารกบั กลุ่มที่ 1, กลุ่มที ่2 และ 
      กลุ่มที ่3 
 

ปัจจยั 
กลุ่มท่ี 

รวม 
1 2 3 

ลกัษณะ
ทีเ่ขา้ใช้
บรกิาร 

ชมภาพยนตร ์ จาํนวน 142 156 52 350 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 40.60 44.60 14.90 100.00 

โบวล์ิง่/ไอซส์เกต็/
คาราโอเกะ 

จาํนวน 7 12 12 31 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 22.60 38.70 38.70 100.00 

รบัประทานอาหาร จาํนวน 4 8 2 14 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 28.60 57.10 14.30 100.00 

ชอ็ปป้ิง จาํนวน 2 3 0 5 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 40.00 60.00 .00 100.00 

รวม 
จ านวน 155 179 66 400 

ภายในกลุ่ม (ร้อยละ) 38.80 44.80 16.50 100.00 
 
Chi-Square Test 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 14.470a 6 .025 
Likelihood Ratio 13.099 6 .041 
Linear-by-Linear 
Association 

2.203 1 .138 

N of Valid Cases 400   
a. 4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .83. 
 

จากตารางที ่44 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3 เขา้มาใชบ้รกิารโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็ค เพื่อชมภาพยนต์ เมื่อพิจารณาความสมัพนัธ์ โดยใช้สถิติ Chi-
Square ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.025 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่า ลกัษณะการเขา้มาใช้บรกิารโรงภาพยนต์เมเจอร ์ซนิีเพลค็มผีลต่อ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที ่2 
และกลุ่มที ่3 อยา่งมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่45 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผูม้สี่วนรวมในการตดัสนิใจกบั กลุ่มที ่1, กลุ่มที ่2  
               และกลุ่มที ่3 
 

ปัจจยั 
กลุ่มท่ี 

รวม 
1 2 3 

ใครทีเ่ป็นผู้
มสี่วนรว่ม
ในการ
ตดัสนิใจ 

ตนเอง จาํนวน 53 62 18 133 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 39.80 46.60 13.50 100.00 

ครอบครวั/ญาต ิ จาํนวน 42 62 14 118 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 35.60 52.50 11.90 100.00 

เพื่อน จาํนวน 60 55 34 149 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 40.30 36.90 22.80 100.00 

รวม 
จ านวน 155 179 66 400 

ภายในกลุ่ม (ร้อยละ) 38.80 44.80 16.50 100.00 

 
Chi-Square Test 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 10.035a 4 .040 
Likelihood Ratio 9.913 4 .042 
Linear-by-Linear 
Association 

1.112 1 .292 

N of Valid Cases 400   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.47. 
 

จากตารางที ่45 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่3 มเีพื่อนเป็นผูร้่วมตดัสนิใจใน
การมาใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ ส่วนกลุ่มที ่2 ส่วนใหญ่ตดัสนิใจใช้บรกิารโรง
ภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ ด้วยตนเอง และมคีรอบครวั/ญาติเป็นผู้ร่วมตดัสนิใจในการมาใช้
บรกิาร เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% พบว่า 
ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.040 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจมผีล
ต่อ กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3 อยา่งมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่46 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิารกบั กลุ่มที ่1, กลุ่มที ่2 และ 
                กลุ่มที ่3 
 

ปัจจยั 
กลุ่มท่ี 

รวม 
1 2 3 

เหตุผล
ที่
เลอืกใช้
บรกิาร 

เดนิทางสะดวกสบาย จาํนวน 52 60 13 125 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 41.60 48.00 10.40 100.00 

อยูใ่นแหล่งชุมชน/ใจ
กลางเมอืง 

จาํนวน 66 52 32 150 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 44.00 34.70 21.30 100.00 

ใกลส้ถานทีท่ํางาน/
สถานศกึษา 

จาํนวน 37 67 21 125 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 29.60 53.60 16.80 100.00 

รวม 
จ านวน 155 179 66 400 
ภายในกลุ่ม (ร้อยละ) 38.80 44.80 16.50 100.00 

 
Chi-Square Test 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 14.870a 4 .005 
Likelihood Ratio 15.461 4 .004 
Linear-by-Linear 
Association 

4.196 1 .041 

N of Valid Cases 400   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.63. 
 

จากตารางที่ 46 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 เลอืกเขา้มาใช้บรกิารโรง
ภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ เพราะอยู่ในแหล่งชุมชน/ใจกลางเมอืง ส่วนกลุ่มที ่2 เลอืกเขา้มาใช้
บรกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร์ ซนิีเพล็ค เพราะใกล้สถานที่ทํางาน/สถานศกึษา เมื่อพจิารณา
ความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 
0.005 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า เหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิารโรงภาพยนต์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ มี
ผลต่อ กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3 อยา่งมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่47 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างจาํนวนครัง้ทีเ่คยใชบ้รกิารกบั กลุ่มที่ 1, กลุ่มที ่2 และ 
           กลุ่มที ่3 
 

ปัจจยั 
กลุ่มท่ี 

รวม 
1 2 3 

จาํนวน
ครัง้ทีเ่คย
ใชบ้รกิาร 

มาใชบ้รกิารเป็น
ครัง้แรก 

จาํนวน 2 0 4 6 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 33.30 .00 66.70 100.00 

เคยมาใชบ้รกิาร
แลว้ 2-4 ครัง้ 

จาํนวน 24 12 16 52 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 46.20 23.10 30.80 100.00 

เคยมาใชบ้รกิาร
มากกว่า 5 ครัง้ 

จาํนวน 129 167 46 342 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 37.70 48.80 13.50 100.00 

รวม 
จ านวน 155 179 66 400 

ภายในกลุ่ม (ร้อยละ) 38.80 44.80 16.50 100.00 
 
Chi-Square Test 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 27.787a 4 .000 
Likelihood Ratio 26.397 4 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

3.162 1 .075 

N of Valid Cases 400   
a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .99. 
 

จากตารางที ่47 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3 เคยมาใชบ้รกิารโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ ซนิีเพล็ค มากกว่า 5 ครัง้ เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ โดยใช้สถิติ Chi-
Square ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่า จาํนวนครัง้ทีเ่คยใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็มผีลต่อ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที ่2 
และกลุ่มที ่3 อยา่งมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่48 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างความถีใ่นการใชบ้รกิารกบั กลุ่มที ่1, กลุ่มที ่2 และ 
          กลุ่มที ่3 
 

ปัจจยั 
กลุ่มท่ี 

รวม 
1 2 3 

ความถี่
ในการ
ใช้
บรกิาร 

มากกว่า  1 ครัง้ต่อ
อาทติย ์

จาํนวน 14 21 8 43 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 32.60 48.80 18.60 100.00 

อาทติยล์ะครัง้ จาํนวน 22 42 17 81 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 27.20 51.90 21.00 100.00 

2 อาทติยต่์อครัง้ จาํนวน 44 61 2 107 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 41.10 57.00 1.90 100.00 

1 เดอืนต่อครัง้ จาํนวน 54 40 21 115 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 47.00 34.80 18.30 100.00 

มากกว่า 1 เดอืน
ต่อครัง้ 

จาํนวน 21 15 18 54 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 38.90 27.80 33.30 100.00 

รวม 
จ านวน 155 179 66 400 

ภายในกลุ่ม (ร้อยละ) 38.80 44.80 16.50 100.00 
 
Chi-Square Test 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 40.559a 8 .000 
Likelihood Ratio 47.695 8 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

.313 1 .576 

N of Valid Cases 400   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.10. 
 

จากตารางที ่48 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่3 มคีวามถี่ในการเขา้มาใชบ้รกิาร
โรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ 1 เดอืนต่อครัง้ ส่วนกลุ่มที ่3 มคีวามถี่ในการเขา้มาใชบ้รกิาร
โรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ 2 อาทติยต่์อครัง้ เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-
Square ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่า ความถี่ในการใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็มผีลต่อ กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 และ
กลุ่มที ่3 อยา่งมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ 
 



78 
 

 
 

ตารางที ่49 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างช่วงเวลาทีเ่ขา้ใชบ้รกิารกบั กลุ่มที่ 1, กลุ่มที ่2 และ 
        กลุ่มที ่3 
 

ปัจจยั 
กลุ่มท่ี 

รวม 
1 2 3 

ช่วงเวลา
ทีเ่ขา้ใช้
บรกิาร 

10.00 – 12.00 น. จาํนวน 7 5 0 12 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 58.30 41.70 .00 100.00 

12.00 – 14.00 น. จาํนวน 8 19 4 31 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 25.80 61.30 12.90 100.00 

14.00 – 16.00 น. จาํนวน 10 9 10 29 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 34.50 31.00 34.50 100.00 

16.00 – 18.00 น. จาํนวน 47 58 8 113 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 41.60 51.30 7.10 100.00 

18.00 - 20.00 น. จาํนวน 56 51 16 123 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 45.50 41.50 13.00 100.00 

20.00 น.เป็นตน้
ไป 

จาํนวน 27 37 28 92 
ภายในกลุ่ม (รอ้ยละ) 29.30 40.20 30.40 100.00 

รวม 
จ านวน 155 179 66 400 

ภายในกลุ่ม (ร้อยละ) 38.80 44.80 16.50 100.00 

 
Chi-Square Test 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 37.129a 10 .000 
Likelihood Ratio 37.379 10 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

2.849 1 .091 

N of Valid Cases 400   
a. 3 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.98. 
 

จากตารางที ่49 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 เขา้มาใชบ้รกิารโรงภาพยนตร์
เมเจอร ์ซนิีเพลค็ ในช่วงเวลา 18.00 - 20.00 น. ส่วนกลุ่มที ่3 มเีขา้มาใชบ้รกิารโรงภาพยนตร์
เมเจอร ์ซนิีเพลค็ ในช่วงเวลา 20.00 น.เป็นตน้ไปเมือ่พจิารณาความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติ ิChi-
Square ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
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แสดงว่า ช่วงเวลาทีเ่ขา้ใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็มผีลต่อ กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 และ
กลุ่มที ่3 อยา่งมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาเรื่อง “การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บรกิารโรงภาพยนตร์ในเครอืเมเจอร ์ซนิีเพล็ค ใน

รปูแบบ Stan Alone” มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษา เพื่อจดัแบ่งกลุ่มความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
โรงภาพยนตร ์Major Cineplex ตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิารในการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรง
ภาพยนตร์ Major Cineple เพื่อศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารโรงภาพยนตร์ Major 
Cineplex และเพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์Major Cineplex โดยผูว้จิยัได้
สรปุผลการศกึษา อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
  
5.1 สรปุผลการศึกษา 

จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิี
เพลค็ โดยใชโ้ดยใชป้จัจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและความพงึพอใจตามส่วนผสมทางการตลาด
บรกิาร 7 P’s สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จากการสํารวจ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 54.50  มอีายุ

ระหว่าง 21 - 25 ปี จาํนวน คดิเป็นรอ้ยละ 29.25 ส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีน /นกัศกึษา คดิเป็นรอ้ย
ละ 38.25 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนละ 20,001 - 30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 37.75 

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซินีเพลค็ 
จากการสํารวจผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาโรง

ภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ในเพื่อชมภาพยนตร์ คดิเป็นรอ้ยละ 87.5 โดยมเีพื่อนเป็นผูร้่วม
ตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์คดิเป็นรอ้ยละ  37.25 มเีหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิารโรง
ภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็เนื่องจากอยูใ่นแหล่งชุมชน/ ใจกลางเมอืง คดิเป็นรอ้ยละ 37.5  ส่วน
ใหญ่เคยมาใชบ้รกิารมากกว่า 5 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 85.5 มคีวามถี่ในการใชบ้รกิารส่วนใหญ่ 1 
เดอืนต่อครัง้ คดิเป็นร้อยละ 28.75 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกัเข้ามาใช้บรกิารในช่วงเวลา 
18.00 - 20.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 30.75 
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ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7P’s ใน
การใช้บริการโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซินีเพลค็ 

จากการสํารวจ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความพงึพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาด
บรกิาร ดงัต่อไปนี้  
  - ด้านผลติภณัฑ์  กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัมภีาพยนตร์ให้บรกิารเพยีงพอมาก
ทีสุ่ดเป็นลําดบัแรก รองลงมาคอื มกีารตอบสนองความต้องการของลูกคา้ มภีาพยนตรใ์หเ้ลอืก
ชมมากมายและลาํดบัสุดทา้ยคอื มบีรกิารรอบฉายภาพยนตรท์ีห่ลากหลาย ตามลาํดบั  

- ดา้นราคา  กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสําคญักบัราคาพเิศษในแต่ละช่วงเวลามากที่สุดเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคอื มกีารแจง้ราคาทีช่ดัเจน ราคาเมือ่เทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่น และลําดบั
สุดทา้ยคอืราคาตัว๋หนงัเหมาะสมกบัคุณภาพ ตามลาํดบั  

- ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย  กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับมีบริการจองบัตร
ภาพยนตร์ออนไลน์โดยแอปพลเิคชัน่ในมอืถอื มากที่สุดเป็นลําดบัแรก รองลงมาคอื มกีาร
บรกิารชําระเงนิ Counter Service มบีรกิาร Call Center ของโรงภาพยนตร ์และลําดบัสุดทา้ย
คอืมเีวบ็ไซตท์ีจ่ดจาํงา่ย ตามลาํดบั  
          - ด้านการส่งเสรมิการขาย  กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัมกีารส่งเสรมิการขายโดย
การลด แลก เช่น M - Gen, บตัรธนาคารกสกิร มากทีสุ่ดเป็นลําดบัแรก รองลงมาคอืมโีปรโมชัน่
ลดราคาบตัรภาพยนตร ์บรกิาร มกีารโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ตลอดเวลา และลําดบัสุดทา้ยคอื  มี
การจดักจิกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ ตามลาํดบั 

-  ดา้นกระบวนการบรกิาร  กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัมกีารแสดงรอบภาพยนตร์
ในแต่ละเรือ่งอยา่งชดัเจนและแจง้ระยะเวลาการชมภาพยนตร ์มากทีสุ่ดเป็นลําดบัแรก รองลงมา
คอื มกีารตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมปีระสิทธภิาพ และลําดบัสุดท้ายคอื มี
บรกิารทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ ตามลาํดบั 
         - ด้านพนักงาน กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับพนักงานมีความชัดเจนในการให้
คาํแนะนํามากทีสุ่ดเป็นลาํดบัแรก รองลงมาคอืพนกังานไดใ้หข้อ้มลูตรงตามทีล่กูคา้ต้องการ และ
ลาํดบัสุดทา้ยพนกังานมคีวามชํานาญในการใหบ้รกิาร ตามลาํดบั   

- ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการเก้าอี้นั ง่ชม
ภาพยนตรน์ัง่สบายและสะอาดมากที่สุดเป็นลําดบัแรก รองลงมาคอืมโีรงภาพยนตรท์ีค่วามโดด
เด่นและเป็นเอกลกัษณ์  มทีําเลที่ตัง้สะดวกสบายในการเดนิทาง มกีารออกแบบตกแต่งโรง
ภาพยนตรท์ีท่นัสมยั มสีถานที่นัง่ในการพูดคุย พบปะสงัสรรค์ และลําดบัสุดทา้ยคอื มทีี่จอดรถ
รองรบัเพยีงพอต่อผูบ้รโิภค  ตามลาํดบั  
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ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหท์างสถิติโดยใช้วิธี Cluster Analysis 
ผูว้จิยัคน้หาจาํนวนกลุ่มทีเ่หมาะสมดว้ยวธิ ีHierarchical และคาํนวณอตัราการ

เปลีย่นแปลงของระยะห่าง พบว่าจาํนวนกลุ่มทีเ่หมาะสมในการศกึษาคอื 3 กลุ่ม ดงันี้  
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มรีะดบัความพงึพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิารของโรง

ภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ อยู่ในระดบัมาก มจีาํนวนกลุ่มตวัอย่างภายในกลุ่ม 155 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21 - 25 ปี เป็นนักเรยีน/นักศกึษา มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
20,001 - 30,000 บาทต่อเดอืน ส่วนใหญ่เขา้ไปใชบ้รกิารโรงภาพยนต์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ เพื่อดู
หนังโดยมเีพื่อนเป็นผูร้่วมตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์เหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร
โรงภาพยนตร์เมเจอร ์ซนิีเพลค็เนื่องจากอยู่ในแหล่งชุมชน/ ใจกลางเมอืง ส่วนใหญ่เคยมาใช้
บรกิารมากกว่า 5 ครัง้ มคีวามถี่ในการใช้บรกิารส่วนใหญ่ 1 เดอืนต่อครัง้ และมกัเขา้มาใช้
บรกิารในช่วงเวลา 18.00 - 20.00 น. ดงันัน้ จงึตัง้ชื่อกลุ่มที ่1 ว่า “กลุ่มคอหนงั” 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มรีะดบัความพงึพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิารของโรง
ภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ อยู่ในระดบัมากที่สุด มจีํานวนกลุ่มตวัอย่างภายในกลุ่ม 179 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21 - 25 ปี เป็นนักเรยีน/นักศกึษา มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
20,001 - 30,000 บาท ส่วนใหญ่เขา้ไปใชบ้รกิารโรงภาพยนต์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ เพื่อดูหนังโดย
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารดว้ยตนเองและมคีรอบครวั/ญาติเป็นผูร้่วมตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิาร
โรงภาพยนตร์มเีหตุผลที่เลอืกใช้บรกิารโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซนิีเพลค็เนื่องจากใกล้สถานที่
ทํางาน/สถานศกึษา ส่วนใหญ่เคยมาใช้บรกิารมากกว่า 5 ครัง้ มคีวามถี่ในการใช้บรกิารส่วน
ใหญ่ 2 อาทติยต่์อครัง้ และมกัเขา้มาใชบ้รกิารในช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. ดงันัน้ จงึตัง้ชื่อ
กลุ่มที ่2 ว่า “กลุ่มคลัง่ใคลก้ารชมภาพยนต”์ 

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มรีะดบัความพงึพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิารของโรง
ภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ อยู่ในระดบัปานกลาง มจีํานวนกลุ่มตวัอย่างภายในกลุ่ม 66 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 31 - 35 ปี เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 20,001 - 30,000 บาทต่อเดอืน ส่วนใหญ่เขา้ไปใชบ้รกิารโรงภาพยนต์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 
เพื่อดูหนังโดยมเีพื่อนเป็นผู้ร่วมตดัสนิใจในการเลอืกใช้บรกิารโรงภาพยนตร ์เหตุผลที่เลอืกใช้
บรกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็เนื่องจากอยู่ในแหล่งชุมชน/ ใจกลางเมอืง ส่วนใหญ่เคย
มาใชบ้รกิารมากกว่า 5 ครัง้ มคีวามถี่ในการใชบ้รกิารส่วนใหญ่ 1 เดอืนต่อครัง้ และมกัเขา้มาใช้
บรกิารในช่วงเวลา 20.00 น.เป็นตน้ไป จงึตัง้ชื่อกลุ่มที ่3 ว่า “กลุ่มชื่นชอบการชมภาพยนต”์ 

เมื่อทําการทดสอบ Anova Test เพื่อวดัระดบันัยสําคญัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีล่กัษณะ
ประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการใช้บรกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ ที่แตกต่างกนั มี
ระดบัความพงึพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดบรกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ แตกต่าง
กนัในดา้น  
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ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
กระบวนการบรกิาร  ดา้นพนักงาน และดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ อย่างมนีัยสําคญัที่ระดบั 
0.05 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการ ศกึษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ โดยใชโ้ดยใช้
ปจัจยัด้านพฤติกรรมผู้บรโิภคและความพงึพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิาร 7 P’s 
สามารถอภปิรายผล ไดด้งัน้ี ดา้นปจัจยัส่วนบุคคลพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุ 21 - 25 ปี 
เป็นนักเรยีน/นักศกึษา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ จริะภา วรกติตโิสภณ และสุมนา ธรีกติติ
กุล (2550) ศกึษาเรื่องการศกึษาพฤตกิรรมการชมภาพยนตรไ์ทยทีม่ผีลต่อปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบรกิารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มผู้บรโิภควยัดงักล่าวจะ
เป็นผูท้ีอ่ยูใ่นวยัทีต่อ้งการหาความบนัเทงิโดยการชมภาพยนตร ์เพื่อเป็นการตามกระแสนิยมให้
ทนัต่อโลกภายนอก และผลการศึกษายงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
20,001 - 30,000 บาท ซึ่งจะเหน็ได้ว่ามรีายไดค้่อนขา้งสูง เน่ืองจากปจัจุบนักลุ่มนักเรยีน/
นักศึกษามรีายได้เพิม่ขึ้นจากการขายของออนไลน์ที่กําลงัเป็นที่นิยมในปจัจุบนั ไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผา้ เครื่องสําอาง เป็นต้น จงึทําให้กลุ่มตวัอย่างในวยันี้มรีายไดแ้ละกําลงัการใชจ้่ายเพิม่มาก
ขึน้ ดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิีเพลค็ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการใชบ้รกิาร 1 เดอืนต่อครัง้ และมกัเขา้มาใชบ้รกิารในช่วงเวลา 18.00 - 20.00 น. 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทรงศกัดิ ์ทนุบํารุงสาสน์ (2547) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง เปรยีบเทยีบ
ปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการชมภาพยนตรข์องผูช้มภาพยนตรใ์นเครอื เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กบั
เครอือจีวี ี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤตกิรรมชมภาพยนตรใ์นวนัหยุดเสาร์-อาทติย ์
ช่วงเวลาระหว่าง 18.30 - 21.30 น. ชมภาพยนตรเ์ฉลีย่ 1 - 2 ครงัต่อเดอืน และดา้นระดบัความ
พงึพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบรกิาร พบว่า สอดคล้องกบังานวจิยัของสุรเชษฐ สุภา 
(2547) ไดศ้กึษาความพงึพอใจของลกูคา้ต่อบรกิารของโรงภาพยนตรใ์นเครอืเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ ์
ในอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่า ดา้นความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิาร 
ลูกค้าโรงภาพยนตร์มคีวามพึงพอใจมคี่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดบัมากต่อปจัจยัด้านผลิตภณัฑ ์
ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปจัจยัดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ปจัจยัดา้นสรา้งและนําเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนิี
เพลค็ โดยใชโ้ดยใชป้จัจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและความพงึพอใจตามส่วนผสมทางการตลาด
บรกิาร 7 P’s ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี้ 
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 ดา้นผลติภณัฑ ์เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกัเขา้มาใชบ้รกิารในช่วงเวลา 18.00 - 
20.00 น. และใหค้วามสําคญัต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑใ์นเรื่องมภีาพยนตรใ์หบ้รกิารเพยีงพอและ
มกีารตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ดงันัน้ทางเมเจอร ์ซนิีเพลค็ควรเพิม่รอบฉายภาพยนตร์
ในช่วงเวลา 18.00 - 20.00 น. รวมไปถงึการเพิม่จาํนวนโรงภาพยนตร์ทีฉ่ายต่อรอบใหค้รอลค
ลุมทัง้การฉายระบบธรรมดา และ 3 มติ ิเพื่อใหบ้รกิารแก่ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารในช่วงเวลาดงักล่าว
ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
 ด้านราคา  เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับราคาพิเศษในแต่ละ
ช่วงเวลาและมกีารแจ้งราคาที่ชดัเจน ดงันัน้ทางเมเจอร์ ซินีเพล็คควรมกีารจดัโปรโมชัน่ใน
ช่วงเวลาพเิศษ เช่น เทศกาลต่างๆ เช่น วนัวาเลนไทน์จดัใหม้กีารลดราคาตัว๋หนังใบทีส่อง 50% 
สําหรบัลูกคา้ทีเ่ขา้มาชมภาพยนต์ประเภทหนังรกั โรแมนตคิ เป็นต้น รวมถงึการแสดงราคาค่า
ตัว๋ชมภาพยนตรใ์นแต่ละเรือ่งตามระดบัทีน่ัง่ชมและช่วงเวลาใหช้ดัเจน เพื่อใหผู้เ้ขา้มาใชบ้รกิาร
ไดนํ้าขอ้มลูมาประกอบการตดัสนิใจในการเลอืกชมภาพยนตร ์

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างใหค้วามสําคญักบัมบีรกิารจองบตัร
ภาพยนตรอ์อนไลน์โดยแอปพลเิคชัน่ในมอืถอื และมกีารบรกิารชําระเงนิ Counter Service 
ดงันัน้ทางเมเจอร ์ซนิีเพลค็ควรพฒันาแอปพลเิคชัน่ในมอืถอืใหเ้ป็นของตวัเองโดยใหส้ามารถใช้
งานไดห้ลากหลาย เช่น การตรวจเชค็ภาพยนตรแ์ต่ละเรื่อง รอบการฉาย และราคาของตัว๋ในแต่
ละช่วงเวลา นอกจากนี้ควรมกีารเพิม่การชําระเงนิโดยตดัผ่านบญัชธีนาคารประเภทบตัรเดบติ
ดว้ยนอกเหนือจากการชาํระผ่านบตัรเครดติเพยีงอย่างเดยีว 
          ดา้นการส่งเสรมิการขาย  เนื่องจากกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัมกีารส่งเสรมิการ
ขายโดยการลด แลก เช่น M - Gen, บตัรธนาคารกสกิร และมโีปรโมชัน่ลดราคาบตัรภาพยนตร ์
ดงันัน้ทางเมเจอร ์ซนิีเพลค็ควรมกีารทําโปรโมชัน่ผ่านการใชบ้ตัรเช่น บตัร M - Gen และบตัร
ธนาคารกสกิร เช่น การสะสมแตม้เพื่อนํามาเป็นส่วนลดในการซือ้เครือ่งดื่มและขนม หรอืนํามา
เป็นส่วนลดในการซือ้ตัว๋ครัง้ต่อไป 

ด้านกระบวนการบรกิาร  เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญักับมกีารแสดงรอบ
ภาพยนตรใ์นแต่ละเรื่องอย่างชดัเจนและแจง้ระยะเวลาการชมภาพยนตร ์และ มกีารตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ทางเมเจอร์ ซนิีเพลค็ ควรมกีารแจ้ง
รายชื่อภาพยนตร์แต่ละเรื่อง รอบการฉาย และราคาของตัว๋ในแต่ละช่วงเวลาในทุกวันๆ 
โดยเฉพาะทางแอปพลเิคชัน่ในมอืถอื เพื่อความสะดวกของลูกคา้ในการเชค็ขอ้มลูไดง้่ายโดยไม่
ตอ้งเดนิทางมาดขูอ้มลูทีห่น้าโรงภาพยนตเ์พยีงอยา่งเดยีว 
         ดา้นพนักงาน เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างใหค้วามสําคญักบัพนักงานมคีวามชดัเจนในการให้
คําแนะนํา และพนักงานไดใ้หข้อ้มลูตรงตามทีลู่กคา้ต้องการ ดงันัน้ควรมกีารฝึกอบรมพนักงาน
ในเรื่องของการบรกิารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใหพ้นักงานศกึษาขอ้มลูของภาพยนตร์ในแต่ละวนั
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เป็นอยา่งด ีไมว่่าจะเป็นขอ้มลูของรอบการฉาย จาํนวนรอบการฉาย และโปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อให้
พนกังานสามารถใหข้อ้มลูแก่ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ  เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างใหค้วามสําคญักบัการเก้าอี้นัง่ชม
ภาพยนตรน์ัง่สบายและสะอาดมากทีสุ่ดเป็นลําดบัแรก ดงันัน้ทางเมเจอร ์ซนิีเพลค็ควรมหีวัหน้า
ฝา่ยแมบ่า้นดแูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัความสะอาดภายในโรงภาพยนตร ์เพื่อใหโ้รงภาพยนตรแ์ละ
ในส่วนของลอ็บบีม้คีวามสะอาดอยูเ่สมอ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

จากการสรุปผลการวจิยัขา้งต้น ผู้วจิยัขอเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันา
เกีย่วกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดงัต่อไปน้ี 

1. ผู้วจิยัควรทําการศกึษากลุ่มประชากรที่โรงภาพยนตรใ์นเครอืเมเจอร ์ซนีี เพลก็ใน
ต่างจงัหวดั เน่ืองจากปจัจุบนัโรงภาพยนตรใ์นเครอืเมเจอร ์ซนีีเพลก็ได้มกีารขยายตวัเปิดตาม
จงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศมากมาย การศกึษากลุ่มประชากรในต่างจงัหวดัจะทําใหเ้ขา้ใจธุรกจิโรง
ภาพยนตรไ์ดค้รอบคลุมขึน้มากยิง่ขึน้  

2. ในการศกึษาการวจิยัครัง้นี้ มุง่เน้นศกึษาในดา้นประชากรศาสตร ์ดา้นพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค ดา้นความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีิเพลค็โดยใชป้จัจยัดา้น
ส่วนประสมการตลาดบรกิาร 7 P’s ควรมกีารศกึษาในปจัจยัดา้นอื่นๆ เพิม่เตมิเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่
ละเอยีดและถูกตอ้งมากขึน้ เช่น การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 
Marketing Communication: IMC) 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถาม 

 

เร่ือง  การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการโรงภาพยนตรใ์นเครือเมเจอรซิ์นีเพลค็ 
ในรปูแบบ Stand Alone 

 

เรยีน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามเรื่องการแบ่งกลุ่มผู้ใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีิเพลค็โดยใชป้จัจยั

ดา้นความพงึพอใจและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ฉบบันี้จดัทําขึน้เพื่อใชใ้นการศกึษาคน้ควา้อสิระตาม

หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุ รกิจสําหรับผู้บริหาร( CEO-MBA)  คณะบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ผูศ้กึษาจงึใครข่อความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคดิเหน็ทีอ่สิระ และเป็นความ

จรงิมากทีสุ่ด 

 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามพฤตกิรรมการใชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 
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ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํชีแ้จง  โปรดทําเครือ่งหมาย ลงใน ช่อง       ใหต้รงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวัท่าน 
(เพยีงขอ้เดยีว) 
1.เพศ 

ชาย     หญงิ 
 
2.อาย ุ

ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15 ปี                      15 - 20 ปี                      21 – 25 ปี 
  26 - 30 ปี                                      31 – 35 ปี       36 – 40 ปี 

มากกว่า 40 ปี 
 
3.อาชพี 

นกัเรยีน/นกัศกึษา   ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
พนกังานบรษิทัเอกชน   ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย 
อื่นๆ …………………… 

 
4.รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั10,000 บาท/เดอืน   10,001-20,000บาท/เดอืน 
20,001-30,000บาท/เดอืน    30,001-40,000บาท/เดอืน 
40,001บาท/เดอืนขึน้ไป 
 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามพฤตกิรรมการใชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 
คาํชีแ้จง  โปรดทําเครือ่งหมาย ลงใน ช่อง       ใหต้รงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวัท่าน 

(เพยีงขอ้เดยีว) 
5. ท่านตอ้งการมาใชบ้รกิารดา้นใดของโรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 
            ชมภาพยนตร ์                                โบวล์ิง่/ไอซส์เกต็/คาราโอเกะ 
           รบัประทานอาหาร                            ชอ็ปป้ิง 
 
6. เมือ่ท่านมคีวามตอ้งการเลอืกใชบ้รกิาร ใครเป็นผูม้สี่วนรว่มในการตดัสนิใจ 
           ตนเอง        ครอบครวั/ญาต ิ                         เพือ่น 
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7.เหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 
            เดนิทางสะดวกสบาย          อยูใ่นแหล่งชุมชน/ใจกลางเมอืง 
            ใกลส้ถานทีท่าํงาน/สถานศกึษา                  
 
8.จาํนวนครัง้ทีเ่คยมาใชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 
  มาใชบ้รกิารเป็นครัง้แรก            เคยมาใชบ้รกิารแลว้ 2-4 ครัง้ 

 เคยมาใชบ้รกิารมากว่า 5 ครัง้ 
9. ความถีท่ีท่่านไดเ้ขา้มาใชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 
           มากกว่า  1 ครัง้ต่ออาทติย ์         อาทติยล์ะครัง้                                                   
           2 อาทติยต่์อครัง้                            1 เดอืนต่อครัง้       
           มากกว่า 1 เดอืนต่อครัง้                              
 
10.ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 
 10.00 – 12.00 น.   12.00 – 14.00 น. 
 14.00 – 16.00 น.   16.00 – 18.00 น. 
 18.00 – 20.00 น.   20.00 น. เป็นตน้ไป 
 
 
ส่วนที ่3 แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนิีเพลค็ 
คาํชีแ้จง   โปรดทาํเครือ่งหมาย   ลงใน ช่อง       ใหต้รงกบัความเป็นจรงิเกี่ยวกบัตวัท่าน  

(เพยีงคาํตอบเดยีว)  ท่านมคีวามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนิี
เพลค็ในลกัษณะต่อไปนี้อยา่งไร? 

โดยกําหนดให ้              1 = ไมพ่อใจอยา่งยิง่ 
              2 = ไมพ่อใจ 
               3 = เฉยๆ 
              4 = พอใจ 
              5 = พอใจอยา่งยิง่ 
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ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์( Product ) 

ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยทีสุ่ด                    มากทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 
11. มบีรกิารรอบฉายภาพยนตรท์ีห่ลากหลาย      
12. มภีาพยนตรใ์หเ้ลอืกชมมากมาย      
13. มโีรงภาพยนตรใ์หบ้รกิารทีเ่พยีงพอ      
14. มกีารตอบสนองความต้องการของลกูคา้      

ปจัจยัดา้นราคา ( Price ) 

ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยทีสุ่ด                    มากทีสุ่ด 
1 2 3 4 5 

15. ราคาตัว๋หนงัเหมาะสมกบัคุณภาพ      
16. ราคาเมือ่เทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่น      
17. มกีารแจง้ราคาทีช่ดัเจน      
18. มรีาคาพเิศษในแต่ละช่วงเวลา      

ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( Place ) 

ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยทีสุ่ด                    มากทีสุ่ด 
1 2 3 4 5 

19. มบีรกิารจองบตัรภาพยนตรอ์อนไลน์โดยแอปพลเิคชัน่ในมอื 
     ถอื 

     

20. มบีรกิาร Call Center ของโรงภาพยนตร ์      
21. มกีารบรกิารชําระเงนิ Counter Service      
22. มเีวบ็ไซตท์ีจ่ดจาํงา่ย      
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ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ( Promotion ) 

ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยทีสุ่ด                    มากทีสุ่ด 
1 2 3 4 5 

23. มกีารจดักจิกรรมอย่างสมํ่าเสมอ      
24. มกีารโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ตลอดเวลา      
25. มกีารส่งเสรมิการขายโดยการลด แลก เช่น M – Gen ,บตัร 
     ธนาคารกสกิร  

     

26. มโีปรโมชัน่ลดราคาบตัรภาพยนตร ์      

 
ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ( Process ) 

ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยทีสุ่ด                    มากทีสุ่ด 
1 2 3 4 5 

27. มบีรกิารทีถู่กตอ้งและรวดเรว็      
28. มกีารตอบสนองความต้องการของลกูคา้ไดอ้ย่างม ี
     ประสทิธภิาพ 

     

29. มกีารแสดงรอบภาพยนตรใ์นแต่ละเรือ่งอยา่งชดัเจนและแจง้ 
     ระยะเวลาการชมภาพยนตร ์

     

ปจัจยัดา้นบุคลากรทีใ่หบ้รกิาร ( People ) 

ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยทีสุ่ด                    มากทีสุ่ด 
1 2 3 4 5 

30. พนกังานมคีวามชํานาญในการใหบ้รกิาร      
31. พนกังานมคีวามเอาใจใส่และเตม็ใจใหบ้รกิาร      
32. พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความสุภาพ อ่อนน้อมและเป็นกนัเอง      
33. พนกังานไดใ้หข้อ้มลูตรงตามทีล่กูคา้ตอ้งการ      
34. พนกังานมคีวามชดัเจนในการใหค้ําแนะนํา      
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ปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( Physical Evidence ) 

ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยทีสุ่ด                    มากทีสุ่ด 
1 2 3 4 5 

35. มกีารออกแบบตกแต่งโรงภาพยนตรท์ีท่นัสมยั      
36. มทีาํเลทีต่ ัง้สะดวกสบายในการเดนิทาง      
37. มโีรงภาพยนตรท์ีค่วามโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์      
38. มสีถานทีน่ัง่ในการพูดคุย พบปะสงัสรรค์      
39. เกา้อีน้ัง่ชมภาพยนตรน์ัง่สบายและสะอาด      
40. มทีีจ่อดรถรองรบัเพยีงพอต่อผูบ้รโิภค      
 

ขอขอบพระคุณทีก่รณุาตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประวติัผูศึ้กษา 
 
 นางสาวปญัจพร  คธาวุธ  เกดิเมื่อวนัที่ 10 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2532 สําเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการจดัการ จากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เมื่อปี
การศกึษา 2555 และไดเ้ขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ
สาขาวชิาการจดัการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2556 
 
 




