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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  (1) เพ่ือศึกษาระดับความสําคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพลก็ซ์ สาขา ทีซี นครปฐม (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพลก็ซ์ สาขา ทีซี นครปฐม (3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสาํคญัของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ โรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพล็กซ์ สาขา ทีซี นครปฐม โดยทาํ
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพล็กซ์ สาขา ทีซี นครปฐม จาํนวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม ผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบัเท่ากบั 0.964  การ
วเิคราะห์ขอ้มูล  ใชก้ารหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
ดว้ยสถิติไคสแควร์ 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพล็กซ์ สาขา ทีซี 
นครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อาย ุ19  - 22 ปี โสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียนและนกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท อาศยัอยูท่ี่
อาํเภอเมืองนครปฐม เลือกชมภาพยนตร์ฝร่ัง ประเภทต่อสู้และผจญภยั ซ้ือทั้งขนมและเคร่ืองด่ืม แฟนมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ เลือกภาพยนตร์ดว้ยตวัเอง ใชบ้ริการวนัเสาร์และอาทิตย ์เวลา 14:01 - 18:00 น. ซ้ือตัว๋ท่ีโรงภาพยนตร์ ส่ือท่ีมี
อิทธิพลคือ ตวัอยา่งภาพยนตร์ใหม่ในโทรทศัน์ คน้หาขอ้มูลทางเวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์โดยตรง เดินทางไปท่ีโรง
ภาพยนตร์ดว้ยรถยนตส่์วนตวั ใชบ้ริการ 2 คร้ังต่อเดือน และรู้สึกค่อนขา้งพอใจหลงัจากใชบ้ริการ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการการ
ให้บริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพล็กซ์ 
สาขา ทีซี นครปฐม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ABSTRACT 

 The purpose of this study were (1) to investigate an important level of marketing mix factor that relevant to 

consumer behavior of Thana Cineplex, TC Nakhon Pathom branch. (2) to investigate consumer behavior of Thana 
Cineplex, TC  Nakhon Pathom Branch. (3) to investigate the relationship between marketing mix factor and 
consumer behavior of Thana Cineplex, TC  Nakhon Pathom Branch. The survey research samples were 400 
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moviegoers at Thana Cineplex, TC Nakhon Pathom Branch. A questionnaire, with its reliability of .964, was used in 
the study. Percentage, mean, frequency, standard deviation and Chi-square were used for data analysis through 
computerization. 

 The finding revealed that Marketing mix factor relating at high level to the consumer behavior of  Thana 
Cineplex, TC Nakhon Pathom Branch, mean is 3.83. Most respondents were female students, aged 19 to 22 years old, 
status single, bachelor's degree, less or equal 5,000 baht monthly income, live in Meuang Nakhon Pathom district, 
admire Hollywood films, action and adventure genre, buy snack and beverage, lover concern in decision of going to 
the theatre, made decision of choosing movie by themselves, buy a ticket at the theatre, influential intermediate were 
movie trailers on television advertising,, directly theatre website is used for searching about movie and theatre 
information,  went to the theatre twice a month and mostly on weekend from 14:01 to 18:00 by private car, quite 
satisfied after using theater service. Marketing mix factor, cover product price place promotion people process and 
physical evidence, had relevantly significant relationship with consumer behavior of Thana Cineplex Branch at .05 
level. 

 

คาํสําคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการใชบ้ริการ โรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพลก็ซ์ 
Key Words: Marketing mix factor, Consumer behavior, Thana Cineplex theatre 
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บทนํา 
 โรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพลก็ซ์ เป็นโรงภาพยนตร์ท่ี
เปิดให้บริการมามากกว่า 30 ปี  ก่อตั้ งโดย  บริษัท        
ธนาซีเนเพล็กซ์  จํากัด  ในปัจจุบันมีเปิดให้บริการ
จาํนวนทั้ งส้ิน 12 สาขา ครอบคลุม 12 จังหวดั ได้แก่ 
เชียงราย ลาํปาง แพร่ ตาก พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี 
อยุธยา นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการและเพชรบุรี              
การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยนั้น  
ตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก อีกทั้งยงัตอ้งมีทาํเลท่ีตั้งท่ี
เหมาะสมและมีความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจท่ี 
สั่งสมมาอยา่งยาวนาน จึงส่งผลใหธุ้รกิจโรงภาพยนตร์
ในประเทศไทยนั้น มีรูปแบบผูใ้ห้บริการนอ้ยราย โดย
ในปัจจุบันมีผู ้ประกอบการรายใหญ่  2 ราย  ได้แก่             
โรงภาพยนตร์ในเครือ บริษทั เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป 
จํากัด  (มหาชน ) มีทั้ ง ส้ิน  72 สาขา ครอบคลุม  34 
จังหวัด  และ  บ ริษัท  เอส เอฟ  คอร์ป เรชั่น  จํากัด 
(มหาชน) มีทั้ งส้ิน    37 สาขา ครอบคลุม 19 จังหวดั 
ในขณะท่ีมีผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินในแต่ละจงัหวดัไม่
มากนกั       และดว้ยการเปล่ียนแปลงของปัจจยัหลายๆ
อยา่ง อีกทั้งการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการ
ขยายกิจการของผู ้ประกอบการรายใหญ่  ได้ส่งผล
กระทบใหผู้ใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ ธนาซีนีเพลก็ซ์ใน
บางสาขา    มีจาํนวนท่ีลดนอ้ยลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน              
สาขา ที ซี  นครปฐม  ซ่ึงแต่เดิมนั้ น  โรงภาพยนตร์        
ธนาซีนี เพล็กซ์ เป็นผู ้ประกอบการรายแรกท่ี เปิด
ให้บ ริการท่ีนครปฐม  แต่จากการขยายสาขาโรง
ภาพยนตร์ท่ีเพ่ิมมากข้ึนของผูป้ระกอบการรายใหญ่ 
ส่งผลใหท่ี้จงัหวดันครปฐมมีโรงภาพยนตร์เพ่ิมมากข้ึน
อีกถึง 3 แห่ง ประกอบไปด้วย 1. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 
โลตสั ศาลายา      2. อีจีวี บ๊ิกซี ออ้มใหญ่ และ 3. เอส 
เอฟ ซีนีม่า เซ็นทรัล ศาลายา  ถึงแม้จะมีเพียงแค่โรง
ภาพยนตร์ของธนาซีนีเพล็กซ์ท่ีตั้ งอยู่ในเขตตวัเมือง
เพียงแห่งเดียว แต่จาํนวนผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนันั้นลด
น้ อยลงอย่างต่ อ เน่ื อ ง              จนบ างรอบฉาย
ภาพยนตร์ต้องมีการปิดรอบฉาย  เน่ื องจากไม่ มี
ผูใ้ช้บริการซ้ือตัว๋เขา้ไปชม ส่งผลให้ตอ้งขาดทุนใน

เร่ืองของลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ท่ีได้ซ้ือมาแล้ว ค่าจ้าง
พนกังาน รวมถึงการท่ีตอ้งเปิดเคร่ืองปรับอากาศท้ิงไว้
อีกดว้ย 
 จากปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัย    
ส่วนประสมทางการตลาดท่ี มีความสัมพัน ธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ธนาซีนี
เพล็กซ์  สาขา ทีซี นครปฐม เพ่ือนําผลการศึกษาใน
คร้ังน้ี  ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด 
ปรับเปล่ียน  กลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนานโยบาย 
นําไปเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจให้กับโรง
ภาพยนตร์ธนาซีนี เพล็กซ์  ผู ้วิจัยหวังว่าข้อมูลจาก
การศึกษาจะส่งผลประโยชน์ให้กบัโรงภาพยนตร์ธนา
ซีนีเพลก็ซ์ ใหมี้ผูม้าใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ื อ ศึ กษ าระดับ ค วามสํ าคัญ ขอ งปั จจัย            
ส่วนประสมทางการตลาดท่ี มีความสัมพัน ธ์กับ 
พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพล็กซ์ 
สาขา ทีซี นครปฐม 
 2. เพ่ื อ ศึ กษ าพ ฤ ติก รรมก ารใช้บ ริก ารโรง
ภาพยนตร์ ธนาซีนีเพลก็ซ์ สาขา ทีซี นครปฐม 
 3. เพ่ื อ ศึ กษ าค วามสั มพัน ธ์ ระห ว่ างระดับ
ความสําคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพล็กซ์ 
สาขา ทีซี นครปฐม 
  
 
สมมตฐิานการวจิัย 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตร์ธนาซีนี
เพลก็ซ์ สาขา ทีซี นครปฐม 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิการวจิัย 
 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ลูกค้าท่ี เข้าใช้บริการท่ีโรงภาพยนตร์ธนาซีนี
เพลก็ซ์ สาขา ทีซี นครปฐม ท่ีตั้งอยูใ่นศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี 
อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม ซ่ึงไม่ทราบ
จาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 
 ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
 โดยการคาํนวณจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่าง     
ของ  W.G.Cochran กําหนดระดับค่ าความ เช่ือมั่น        
ร้อยละ  95 ระดับค่ าความคลาด เค ล่ือน ร้อยละ  5         
(กลัยา, 2549) และเพ่ิมเติมกลุ่มตวัอย่าง เป็น  400 คน 
เพ่ือใหข้อ้มูลมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

  
 
 

 การสุ่มตวัอย่าง 
 กาํหนดวิธีเก็บตวัอย่างการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้
ความน่าจะเป็น ซ่ึงใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ผูว้ิจัยใช้แบบสอบถาม  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่ ว น ท่ี  1 ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามเป็นคาํถามแบบปลายปิด แบบหลาย
ตวัเลือก โดยให้ผูต้อบเลือกหน่ึงคาํตอบจากคาํตอบ
ทั้ งหมด ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนท่ี  2 ข้อมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการโรง
ภาพยนตร์ธนาซีนีเพล็กซ์ สาขา ทีซี นครปฐม เป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด มีแบบประเมินค่าเป็นลิ
เคิ ร์ทส เกล  (Likert, 1970) โดยแ ต่ละคําถ ามแ บ่ ง
ออกเป็น 5 ระดับ ประกอบไปด้วย   ด้านผลิตภัณฑ ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย   ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการการ
ใหบ้ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการ  
โรงภาพยนตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถาม
แบบปลายปิด แบบหลายตวัเลือก โดยให้ผูต้อบเลือก
หน่ึงคําตอบจากคําตอบทั้ งหมด  ประกอบไปด้วย               
กลุ่มผูใ้ช้บริการคือใคร ผูใ้ช้บริการซ้ืออะไร ทําไม
ผู ้ใช้บ ริก าร จึ งม าใช้บ ริก าร  ใคร มี ส่ วน ร่วม ใน              
การตัดสินใจมาใช้บริการ ผู ้ใช้บริการมาใช้บริการ
เม่ือใด ผูใ้ช้บริการซ้ือท่ีไหน และผูใ้ชบ้ริการเลือกใช้
บริการอยา่งไร 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นคาํถามแบบ
ปลายเปิด 
 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างมาวิเคราะห์ความตรง
ของเคร่ืองมือ  โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ร ะ ห ว่ า ง      ข้ อ คํ า ถ า ม  (IOC : Index Objective 

ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) 
-  ดา้นผลิตภณัฑ ์
-  ดา้นราคา 
-  ดา้นช่องทาง      
 การจดัจาํหน่าย 
-  ดา้นการส่งเสริม
 การตลาด 
-  ดา้นบุคลากร 
-  ดา้นกระบวนการ
 การใหบ้ริการ 
-  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
 ทางกายภาพ 
ท่ีมา : Booms and 
 Bitner (1981) 

พฤตกิรรมการใช้
บริการโรงภาพยนตร์
(6Ws1H) 
- กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ 
 คือใคร 
-  ผูใ้ชบ้ริการซ้ือ
 อะไร 
-  ทาํไมผูใ้ชบ้ริการ  
 จึงมาใชบ้ริการ 
- ใครมีส่วนร่วมใน
 การตดัสินใจมาใช้
 บริการ 
- ผูใ้ชบ้ริการมาใช้
 บริการเม่ือใด 
- ผูใ้ชบ้ริการซ้ือท่ีไหน 
- ผูใ้ชบ้ริการเลือกใช้
 บริการอยา่งไร 
ท่ีมา : Kotler (1997) 
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Congruence) โดย    นําเคร่ืองมือวิจยัไปพิจารณาโดย
ผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหา 3 ท่าน 
 2. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข้อแนะนํา
ของผูเ้ช่ียวชาญ  แลว้นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุง
แลว้     ไปตรวจสอบความเช่ือมัน่โดยการทดลองใช ้
(Try out) กับลูกค้าท่ีใช้บ ริการโรงภาพยนตร์ท่ีอยู่
นอกเหนือ      จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพ่ือหา
คุณภาพของเคร่ืองมือโดย การหาค่าความเท่ียงหรือ
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability) โดย
วิธีการทดสอบ วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช 
(Cronbach, 1974)   ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.964 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือรับรองจากคณะบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธนบุรี เพ่ือขออนุญาตจากบริษทั ธนาซีเน
เพล็กซ์ จาํกดั ในการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีใช้บริการ
โรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพลก็ซ์ สาขา ทีซี นครปฐม 
 2. นําหนังสือรับรองจากคณะบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี ส่งไปยงับริษทั ธนา
ซีเนเพลก็ซ์ จาํกดั 
 3. ผูว้ิจยัดาํเนินการแจกแบบสอบถาม โดยการขอ
ความร่วมมือจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ธนา
ซีนีเพลก็ซ์ สาขา ทีซี นครปฐม โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ดว้ยตนเอง 
 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ 
 สถิตเิชิงพรรณา 
 1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ใชก้ารแจกแจงความถ่ี 
และค่าร้อยละ 
 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ของการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ ใชก้ารแจกแจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดย
กาํหนดค่าเฉล่ียของ ระดับความคิดเห็นดังน้ี (วิชิต, 
2550) 
 
 ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 คือ มีความสําคัญระดับมาก
ท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 คือ มีความสาํคญัระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 คือ มีความสําคัญระดับปาน
กลาง  
 ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 คือ มีความสาํคญัระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 คือ มีความสําคัญระดับน้อย
ท่ีสุด 
 3. ขอ้มูลพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตร์   
ของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารแจกแจงความถ่ี และ           
ค่าร้อยละ 
 4. ข้อมูลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ใช้การแจกแจง
ความถ่ี และ ค่าร้อยละ 
 สถิตเิชิงอนุมาน 
 หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตร์   
โดยการทดสอบสถิติไคสแควร์ ท่ีนัยสําคญัทางสถิติ      
ท่ีระดบั 0.05 
ผลการวจิัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ19 - 22 ปี 
โสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นนักเรียนและ
นักศึกษา มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
5,000 บาท 
 ปั จจั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ระดับ
ความสําคญัต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์ 
 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน      
รายด้าน  พบว่า  ด้าน ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ย สู งสุ ด คือ  ด้าน
ผ ลิตภัณฑ์  รองลงมาคือ  ด้านกระบวนการการ
ให้บริการ และ      ลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด   โดยมีรายละเอียดในแต่ละดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมมีความสําคญัอยูใ่น
ระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความทนัสมยั
ของภาพยนตร์ท่ีนํามาฉาย รองลงมาคือ คุณภาพของ
ระบบภาพและเสียง และลาํดบัสุดทา้ยคือ จาํนวนรอบ
ในการฉายภาพยนตร์ 
 2. ดา้นราคา ในภาพรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบั
มาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ราคาตัว๋ชมภาพยนตร์        
รองลงมาคือ  ความหลากหลายของระดับราคาตั๋ว         

1861



HMO49-6 
 

ชมภาพยนตร์ และลาํดบัสุดท้ายคือ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปท่ีโรงภาพยนตร์ 
 3. ด้าน ช่องทางการจัดจําห น่าย  ในภาพรวม             
มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก   โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ทาํเลท่ีตั้ งของโรงภาพยนตร์ เช่น ตั้งอยู่ใน
ศูนยก์ารคา้ รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทาง
ไปท่ี             โรงภาพยนตร์ และลาํดบัสุดทา้ยคือ ความ
หลากหลายของช่องทางในการซ้ือตั๋วชมภาพยนตร์ 
เช่น มีจาํหน่ายท่ีโรงภาพยนตร์ มีจาํหน่ายท่ีตูข้ายตัว๋
อตัโนมติั สามารถซ้ือไดท้ั้งทางออนไลน์และโทรศพัท ์
 4. ด้านการส่งเส ริมการตลาด  ในภาพรวมมี
ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ  การบอกแบบปากต่อปาก  รองลงมาคือ 
โปรโมชัน่ลดราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ และลาํดบัสุดทา้ย
คือ การส่งชิงโชค จากตัว๋ชมภาพยนตร์เพ่ือลุน้รางวลั 
 5. ดา้นบุคลากร ในภาพรวมมีความสําคญัอยู่ใน
ระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พนกังานตรวจ
บัตรชมภาพยนตร์ มีความสุภาพ มีบุคลิกภาพ และ         
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี รองลงมาคือ พนกังานจาํหน่ายตัว๋
ชมภาพยนต ร์  มี ค วาม สุภ าพ  มี ความ รู้ เก่ี ยวกับ
ภาพยนตร์   และสามารถให้ขอ้มูลท่ีสอบถามไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง  และ                             ลําดับ สุดท้ายคือ 
พนักงาน Call Center มีความรู้ ความเช่ียวชาญ  และ
ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ 
 6. ด้านกระบวนการการให้บริการ ในภาพรวม                  
มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ การตรงต่อเวลาในการฉายภาพยนตร์  รองลงมาคือ  
มีความสะดวกและรวดเร็วในการซ้ือตัว๋ผ่านช่องทาง  
ต่าง ๆ และลาํดบัสุดทา้ยคือ มีความสะดวกในการหาท่ี
นัง่ชมภายในโรงภาพยนตร์ 
 7. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  ในภาพรวมมี
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ  ความสะอาดของโรงภาพยนตร์  รองลงมาคือ            
ความสะอาดของหอ้งนํ้าของโรงภาพยนตร์  และลาํดบั
สุดทา้ยคือ มีท่ีจอดรถเพียงพอ 

 พ ฤติ ก ร รม ก าร ใ ช้ บ ริ ก าร โร งภ าพ ยน ต ร์                
ธนาซีนีเพลก็ซ์ ตามแนวทาง 6Ws1H 
 ผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพล็กซ์ สาขา ที
ซี  นครปฐมส่วนใหญ่   พักอาศัยอยู่ ท่ีอ ําเภอเมือง
นครปฐม เลือกชมภาพยนตร์ฝร่ัง(อเมริกา/อังกฤษ) 
และชมภาพยนตร์ประเภท Action (ต่อสู้)/Adventure 
(ผจญภยั) บ่อยท่ีสุด ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ซ้ือทั้ งขนม
และเคร่ืองด่ืมเขา้ไปรับประทานระหวา่งชมภาพยนตร์ 
โดยจุดประสงคห์ลกัในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์คือ 
เพ่ือความบนัเทิงและคลายเครียด ผูมี้ส่วนร่วมในการ
ตัด สิ น ใจม าชมภ าพ ยน ต ร์ม าก ท่ี สุ ด คื อ  แฟ น 
ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกภาพยนตร์ด้วย
ตัวเอง ส่วนใหญ่มาใช้บริการวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 
14:01-18:00 น.       โรงภาพยนตร์ท่ีนิยมไปใชบ้ริการ
คือ ธนาซีนีเพลก็ซ์ สาขา ทีซี นครปฐม เลือกซ้ือตัว๋ชม
ภาพภาพยนตร์ท่ี    โรงภาพยนตร์ ส่ือท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุดท่ีทาํให้มาใช้บริการคือ ตวัอย่างภาพยนตร์ใหม่ 
ในโทรทศัน์ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั
โรงภาพยนตร์และภาพยนตร์ด้วยเว็บไซต์ของโรง
ภาพยนตร์โดยตรง เดินทางมาท่ีโรงภาพยนตร์ด้วย
รถยนต์ส่วนตวั ความถ่ีในการใช้บริการคือ 2 คร้ังต่อ
เดือน และรู้สึกค่อนขา้งพอใจหลงัจากใช้บริการโรง
ภาพยนตร์ 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์  ธนาซี นี
เพลก็ซ์ สาขา ทซีี นครปฐม 
 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม            
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ 
ธนาซีนีเพลก็ซ์ สาขา ทีซี นครปฐม ในดา้น อาํเภอท่ีพกั
อาศัยของผูท่ี้มาใช้บริการ ประเทศของภาพยนตร์ท่ี
ผูใ้ชบ้ริการเลือกชมบ่อยท่ีสุด ประเภทของภาพยนตร์ท่ี
ผูใ้ชบ้ริการเลือกชมบ่อยท่ีสุด เหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํ
ให้ตดัสินใจมาใช้บริการโรงภาพยนตร์ ผูมี้ส่วนร่วม          
ในการตัดสินใจมาชมภาพยนตร์ วนัท่ีมาใช้บริการ           
โรงภาพยนตร์  โรงภาพยนตร์ท่ีนิยมไปใช้บริการ          
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ส่ื อ ท่ี มี อิ ท ธิพ ลม าก ท่ี สุ ด ท่ี ทํ าให้ ม าใช้บ ริ ก าร                
โรงภาพยนตร์ การคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวกับภาพยนตร์ 
และความรู้สึกหลงัจากใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 จากการ ศึกษ าเร่ือ งปั จจัย ส่ วนประสมท าง
การตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการ      โรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพล็กซ์ สาขา ทีซี 
นครปฐม    มีประเด็นสําคัญท่ีผู ้วิจัยสามารถนํามา
อภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีระดับ
ค ว าม สํ าคัญ ต่ อ ก าร ใช้บ ริ ก าร โ ร งภ าพ ยน ต ร์                 
ธนาซีนีเพลก็ซ์ สาขา ทีซี นครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีระดบัความสําคญัมากท่ีสุด คือ 
ด้านผ ลิตภัณฑ์  รองลงมาคือ  ด้านกระบวนการ             
การให้บริการ  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  ด้าน
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นราคา และมี
ระดับความสําคัญน้อยท่ี สุดคือ  ด้านการส่งเสริม
การตลาด   Kotler (1997) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด หมายถึง กลุ่มของเคร่ืองมือการตลาดซ่ึง
ธุรกิจใช้ร่วมกัน  เพ่ื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทาง
การตลาดในตลาดเป้าหมาย แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทุกด้านล้วนมีความสําคัญ ท่ี
แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงตอ้งประยุกต์ใช้ให้สอดคลอ้ง
ตามรูปแบบของสินคา้และบริการท่ีต่างกนั 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูใ้ห้บริการให้ความสําคญั
ต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ือง ความทนัสมยัของ
ภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉายมากท่ีสุด ซ่ึง จุรีรัตน์ (2548) ได้
กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จะมีการออกแบบสินค้าให้ มี
คุณประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค โดยอาจออกแบบตวัสินคา้
ให้มีบริการร่วมด้วยเป็นการดึงดูดความสนใจ และ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ ลูกค้าตามความ
ต้องการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของพวงผกา 
(2554) ท่ีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ือง ภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉายมากท่ีสุด 

การท่ีผลการศึกษาสอดคล้องกันอาจเป็น เพราะ
ผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนัยงัคงให้ความสาํคญัในเร่ืองของ
ภาพยนตร์ท่ีนํามาฉายเป็นหลกั แต่ไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุนีย์ (2550) ท่ีพบว่า ผูใ้ช้บริการให้
ความสําคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ือง ความ
สบายของท่ีนั่ ง  มากท่ี สุด  และไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ เสาวลกัษณ์ (2552) ท่ีทาํการวิจยัเร่ือง 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการ
โรงภาพยนตร์ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
ระยอง ท่ีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ด้านผลิตภัณฑ์ ใน เร่ือง  ความสบายของท่ีนั่ งชม
ภาพยนตร์  มากท่ี สุด  ทั้ ง น้ีการท่ีผลการศึกษาไม่
สอดคลอ้งกนัอาจเป็นเพราะ ในอดีตภาพยนตร์ท่ีนาํเขา้
มาฉายมีจาํนวนน้อย ไม่มีความหลากหลาย จึงทาํให้
ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในดา้นอ่ืนมากกว่า เช่น ความ
สบายของท่ีนั่ง ในขณะท่ีปัจจุบนัไดมี้การสร้างสรรค์
ภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจออกมาเป็นจาํนวนมาก ประกอบ
กับผู ้ประกอบการโรงภาพยนตร์ได้ทําการพัฒนา
คุณภาพและเพ่ิม ส่ิ งอํานวยความสะดวกในโรง
ภาพยนตร์ให้มีมากข้ึน จึงอาจทาํให้ผูบ้ริโภคหันมาให้
ความสาํคญักบัภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉายมากข้ึนแทน 
 ปัจจัยด้านกระบวนการการให้บริการ ผูใ้ชบ้ริการ
ให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยด้านกระบวนการการ
ให้ บ ริก ารใน เร่ือ ง  การตรงต่อ เวลาในการฉ าย
ภาพยนตร์  มากท่ีสุด  ซ่ึงพัฒนา (2546) ได้กล่าวว่า 
รูปแบบกระบวนการให้บริการลูกคา้ตั้งแต่เร่ิมตน้จน
จบการให้บริการต้องมีความกระชับ  สั้ น  มีความ
รวดเร็วและยงัต้องจัดทํากระบวนการบริการให้มี
มาตรฐานเป็นแบบเดียวกัน  และธธีร์ธร (2546) ได้
กล่าวว่า การปรับปรุงกระบวนการการให้บริการเป็น
ส่ิงท่ีต้องทําอย่างต่อเน่ือง โดยอาศัยความเห็นจาก
พนกังานและลูกคา้ จะตอ้งทาํอยา่งจริงจงัและออกเป็น
นโยบาย ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พวงผกา (2554) ท่ีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการการให้บริการในเร่ือง การ
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ตรงต่อเวลาในการฉายภาพยนตร์ มากท่ีสุด แต่ไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเสาวลักษณ์  (2552) ท่ี
พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อย  ด้าน
กระบวนการการให้บริการในเร่ือง มีความสะดวกและ
รวดเร็วของขั้นตอนการให้บริการ เร่ิมตั้งแต่    การรอ
คิวเพ่ือซ้ือบตัรภาพยนตร์จนถึงการรับบตัรภาพยนตร์ 
อีกทั้ งยงัไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นรินทร์ 
(2550) ท่ีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ดา้นกระบวนการการให้บริการ ในเร่ือง ความถูกตอ้ง
และรวด เร็วในการให้ บ ริก ารจําห น่ ายบัตรชม
ภาพยนตร์ มากท่ีสุด รองลงมาจึงเป็นเร่ืองการตรงต่อ
เวลาในการฉายภาพยนตร์ ทั้ งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่
สอดคลอ้งกนัอาจเป็นเพราะ ในสมยัก่อน กระบวนการ
จําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อาจจะยงัไม่พัฒนาให้มี
ความถูกตอ้ง สะดวกและรวดเร็วเท่ากบัปัจจุบนั โดยท่ี
มีการนาํเทคโนโลยมีาช่วยในการใหบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน 
จึงอาจทาํให้ผูใ้ช้บริการหันมาให้ความสําคญักบัการ
ตรงต่อเวลาในการฉายของภาพยนตร์มากท่ีสุด 
 ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ผูใ้ชบ้ริการให้
ความสําคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
ในเร่ือง ความสะอาดของโรงภาพยนตร์ มากท่ีสุด 
ซ่ึ ง ธ ธี ร์ ธ ร  (2546) ได้ ก ล่ าว ว่ า   ลู ก ค้ า จ ะ อ าศั ย
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกใช้
บริการ  ซ่ึ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพวงผกา 
(2554) ท่ีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  ในเร่ือง ความสะอาด
ของโรงภาพยนตร์ กับ กล่ินและบรรยากาศในโรง
ภาพยนตร์มากท่ีสุด อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ สุนีย ์(2550) ท่ีพบวา่ ให้ความสําคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในเร่ือง ความสะอาด
โดยรวมมากท่ีสุด ทั้ งน้ีผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกัน
อาจเป็นเพราะความสะอาดเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญั
อนัดนัแรกของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ จึงส่งผลให้
ผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ยงัคงให้ความสําคญัในเร่ือง
ของความสะอาดของโรงภาพยนตร์มากท่ีสุด 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูใ้ชบ้ริการให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการ   จดัจาํหน่าย
ในเร่ือง ทําเลท่ีตั้ งของโรงภาพยนตร์ เช่น ตั้ งอยู่ใน
ศูนยก์ารคา้ มากท่ีสุด ซ่ึงสอดตลอ้งกบัผลการวิจยัของ
พวงผกา  (2554) ท่ีพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
ในเร่ือง สถานท่ีตั้ งของโรงภาพยนตร์ มากท่ีสุด และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนรินทร์ (2550) ท่ีพบว่า 
ผู ้ใช้บริการให้ความสําคัญ ต่อปัจจัยย่อยด้านช่อง
ทางการจัดจาํหน่ายในเร่ือง ท่ีตั้ งของโรงภาพยนตร์
สามารถเดินทางมาไดส้ะดวกมากท่ีสุด และยงัใกลเ้คียง
กบัผลการวิจยัของสุนีย ์(2550) ท่ีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้
ความสําคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
ในเร่ือง ความสะดวกในการเดินทาง มากท่ีสุด การท่ี
ผลการศึกษาสอดคลอ้งกนัอาจเป็นเพราะ ผูใ้ชบ้ริการ            
โรงภาพยนตร์ยงัคงให้ความสําคัญกับท่ีตั้ งของโรง
ภาพยนตร์และความสะดวกในการเดินทางไปท่ี           
โรงภาพยนตร์เป็นหลกั 
 ปัจจัยด้านบุคลากร  ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความสํ าคัญ ต่อ ปั จจัยย่อยด้าน บุคลากรใน เร่ือง 
พนักงานตรวจบัตรชมภาพยนตร์ มีความสุภาพ  มี
บุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มากท่ีสุด ซ่ึงธีรกิติ 
(2545) ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า  พ นั ก ง าน ข อ ง กิ จ ก าร เป็ น
องค์ประกอบท่ีสําคัญทั้ งในการผลิตบริการและการ
ให้บริการ พนักงานยงัเป็นปัจจัยสําคญัท่ีสร้างความ
แตกต่างให้กับธุรกิจโดยการสร้างมูลค้าเพ่ิมให้กับ
สินค้า ซ่ึงทําให้ เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
พฒันา (2546) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบของบุคลากรบริการ
ท่ีดีจะมีคุณสมบัติท่ีลูกคา้ได้พบและสัมผสัพนักงาน
บริการแลว้รู้สึกมีความประทับใจ ธธีร์ธร (2546) ได้
กล่าวว่า บุคลากรจะประกอบด้วยบุคคลทั้ งหมดใน
องคก์รท่ีใหบ้ริการนั้น ซ่ึงจะรวมตั้งแต่เจา้ของผูบ้ริหาร 
พนกังานในทุกระดบั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวทั้งหมดมีผลต่อ
คุณภาพของการใหบ้ริการ จิระภรณ์ (2555) ไดก้ล่าววา่ 
พนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมี คุณค่าขององค์กรเป็น
ตัวแทนของกิจการและเป็นส่วนหน่ึงของบริการ มี
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ส่วนสําคญัต่อความสําเร็จในการให้บริการ สามารถ
ส ร้างความสัมพัน ธ์กับ ลูกค้า  รักษาและกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กรได้ ซ่ึงผล
การศึกษาสอดคล้องกับผลการวิจัยของเสาวลักษณ์ 
(2552) ท่ีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ดา้นบุคลากรในเร่ือง พนักงานขายบตัรและพนักงาน
ตรวจบตัรภาพยนตร์ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ รวดเร็ว 
มากท่ีสุด อีกทั้งยงัใกลเ้คียงกบัผลการวิจยัของพวงผกา 
(2554) ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อ
ปัจจัยย่อยด้านบุคลากรในเร่ือง  พนักงานมีความ
สุขภาพ บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพนัธ์ดี มากท่ีสุด 
และใกล้เคียงกับผลการวิจัยของนรินทร์  (2550) ท่ี
พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยด้าน
บุคลากรในเร่ือง พนกังานแต่งกาย สะอาด เรียบร้อย ดู
ดี มากท่ีสุด ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีมีความใกลเ้คียงกนัอาจ
เป็นเพราะผูใ้ชบ้ริการเคยไดพ้บและสัมผสัรูปแบบของ
บุคลากรบริการท่ีดีแล้วเกิดความรู้สึกประทับใจ จึง
ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ให้ความสําคญักบั
พนักงานผูใ้ห้บริการท่ีควรมีความสุภาพ บุคลิกภาพ 
และมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
 ปัจจัยด้านราคา ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญต่อ
ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาในเร่ือง ราคาของตัว๋ชมภาพยนตร์ 
มากท่ีสุด ซ่ึงพฒันา (2546) ได้กล่าวว่า การตั้งราคาท่ี
เสนอขายสินคา้และบริการไปยงัตลาดเป้าหมายท่ีไดมี้
การกําหนดไวน้ั้ นจะต้องคํานึงถึงลูกค้าท่ีจะซ้ือว่า
จาํนวนเงินท่ีเป็นราคาควรจะกาํหนดระดบัไวสู้งหรือ
ตํ่ า มากหรือน้อยเท่าใดท่ีจะพอดีกับคุณภาพหรือ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีตัดนํามาเสนอขายให้แก่
ลูกคา้ในระดบัต่างๆ และธธีร์ธร (2546) ไดก้ล่าววา่ ใน
มุมมองของลูกคา้ การตั้งราคามีผลเป็นอยา่งมากต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบริการของลูกคา้ และราคาของการบริการ
เป็นปัจจัยสําคัญในการบอกคุณภาพท่ีจะได้รับ  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพวงผกา (2554) ท่ีพบว่า 
ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อปัจจัยย่อยด้านราคาใน
เร่ือง  ราคาของตั๋วชมภาพยนตร์  มาก ท่ี สุ ด  และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุนีย์ (2550) ท่ีพบว่า 

ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อปัจจัยย่อยด้านราคาใน
เร่ือง  ราคาของตั๋วภาพยนตร์  มากท่ี สุด  อีกทั้ งย ัง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนรินทร์ (2550) ท่ีพบว่า 
ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อปัจจัยย่อยด้านราคาใน
เร่ือง ราคาบัตรชมภาพยนตร์ท่ีเหมาะสม มากท่ีสุด 
ทั้งน้ีการท่ีผลการศึกษาสอดคลอ้งกนันั้นอาจเป็นเพราะ 
ราคาตั๋วชมภาพยนตร์ยงัคงเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจมาใชบ้ริการอยา่งมาก อีกทั้งราคายงัเป็นปัจจยั
สําคัญในการบอกคุณภาพท่ีได้รับอีกด้วย จึงทําให้
ผูใ้ช้บริการโรงภาพยนตร์ยงัคงเห็นความสําคัญของ
ราคาของตัว๋ชมภาพยนตร์มากท่ีสุด 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ช้บริการให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดใน
เร่ือง การบอกแบบปากต่อปาก มากท่ีสุด ซ่ึงอดุลย ์
(2543) ได้กล่ าวว่า  กระบวนการต่ าง  ๆ  ของการ
ตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อน เป็นตวักาํหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ ซ่ึง
รวมถึงการตระหนกัถึงความสาํคญัของกิจกรรมการซ้ือ
ของผู ้บ ริโภคท่ีกระทบโดยตรงต่อปฏิ กิ ริยาทาง
การตลาด เช่น การสอบถามอย่างไม่เป็นทางการจาก
ญาติมิตร และธธีร์ธร (2546) ไดก้ล่าวว่า การส่งเสริม
การตลาดของธุรกิจบริการทาํไดใ้นทุกรูปแบบ ไม่วา่จะ
เป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การให้ข่าว การ
ลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผ่านส่ือต่าง ๆ จึง
อาจทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัแตกต่างกนัออกไป 
ซ่ึงผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของพวง
ผกา (2554) ท่ีพบว่า ผู ้ใช้บริการให้ความสําคัญต่อ
ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดในเร่ือง การ
โฆษณาภาพยนตร์ผ่าน ส่ือ ต่าง  ๆ  เช่น  โทรทัศน์ 
เวบ็ไซต ์ป้ายมากท่ีสุด และไม่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของ สุนีย  ์(2550) ท่ีพบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญั
ต่อปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดในเร่ือง การ
โฆษณาทางโทรทัศน์  อีกทั้ งย ังไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของนรินทร์ (2550) ท่ีพบว่า ผูใ้ชบ้ริการให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดใน
เร่ือง เนน้การโฆษณาทางป้ายหนา้โรงภาพยนตร์ ทั้งน้ี
การท่ีผลการศึกษาท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกนัอาจเป็นเพราะ
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ผู ้ให้บริการโรงภาพยนตร์ท่ีแตกต่างกันนั้ น  มีการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัออกไป 
รวมถึงมีหลากหลายวธีิในการประชาสัมพนัธ์ดว้ย 
 2. พฤติกรรมการใช้บ ริก ารโรงภาพ ยนต ร์            
ธนาซีนีเพล็กซ์  สาขา ทีซี  นครปฐม  ตามแนวทาง 
6Ws1H 
 กลุ่มผู้ใช้บริการคือใคร 
 ผู ้ท่ีมาใช้บริการโรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพล็กซ์
สาขา ทีซี นครปฐมส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 19 - 
22 ปี โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นนกัเรียนและ
นักศึกษา     มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 
5,000 บาท และพกัอาศยัอยูท่ี่อาํเภอเมืองนครปฐม ซ่ึง
ผลการศึกษาใกลเ้คียงกบั พวงผกา (2554) ท่ีทาํการวิจยั
เร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช ้บ ริ ก า ร โ ร ง
ภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 16 - 20 ปี  โสด  ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นนักเรียนและ
นักศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท 
และใกลเ้คียงกบั สุนีย ์(2550) ท่ีทาํการวิจยัเร่ือง ปัจจยั
ทางดา้นส่วยประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในส่วนของเพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาและอาชีพ ท่ีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง โสด การศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียนและ
นักศึกษา แต่ไม่สอดคลอ้งในส่วนของอายุกบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ท่ีพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่อายุ 27 - 
30 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท  
อีกทั้งยงัไม่สอดคลอ้งกบั นรินทร์ (2550) ท่ีทาํการวิจยั
เร่ืองปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขารัช
โยธิน ท่ีพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ
23-50 ปี โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียน
และนกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไป 
ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะความแตกต่างของขอบเขตด้าน
ประชากร จึงอาจทาํใหผ้ลท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกนั 
 

 ผู้ใช้บริการซ้ืออะไร 
 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เลือกชมภาพยนตร์ฝร่ัง ชม
ภาพยนตร์ประเภท Action (ต่อสู้) / Adventure (ผจญ
ภยั) ซ้ือขนมและเคร่ืองด่ืมเขา้ไปรับประทานระหว่าง
ชมภาพยนตร์ สุมนา (2544) ได้กล่าวว่า เน้ือหาสาระ
ของภาพยนตร์ตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งตามความนิยม
ของประชาชนในเวลานั้น ๆ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้ง
กั บ น ริ น ท ร์  (2550), พ ว ง ผ ก า  (2554) ท่ี พ บ ว่ า 
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ช่ืนชอบภาพยนตร์ฝร่ัง (อเมริกา/
องักฤษ) แต่ในขณะเดียวกนัผลการศึกษาไม่สอดคลอ้ง
ในเร่ืองประเภทของภาพยนตร์ เพราะ พบว่า แนว
ภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ แนวตลก รวมถึง
ผลการวิจยัของสุนีย ์(2550) ท่ีสอดคลอ้งในเร่ืองของ 
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองด่ืมและขา้วโพดคัว่เขา้
ไปรับประทานระหวา่งชมภาพยนตร์ แต่ไม่สอดคลอ้ง
กันในส่วนของประเภทของภาพยนตร์ เพราะพบว่า 
เลือกชมภาพยนตร์ประเภทตลก ทั้ งน้ีผลการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งในส่วนของผูใ้ชบ้ริการช่ืนชอบภาพยนตร์
ฝร่ังนั้น อาจจะเป็นเพราะภาพยนตร์ฝร่ังท่ีเขา้ฉายนั้น มี
ความหลากหลายมาก ประกอบกบัมีการพฒันาอย่าง
ต่อ เน่ื อง  จึ งอาจทําให้ ผู ้ใช้บ ริการย ังคงนิ ยมชม
ภาพยนตร์ฝร่ัง และท่ีสอดคล้องในส่วนของการซ้ือ
ขนมและเคร่ืองด่ืมเขา้ไปรับประทาน แสดงให้เห็นว่า
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ยงัคงมีความนิยมท่ีจะซ้ือเขา้ไป
เหมือนเดิม ถึงแมร้าคาของขนมและเคร่ืองด่ืมจะสูงก็
ตาม แต่อาจเพราะเป็นส่วนท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการได ้ส่วนผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนั
นั้ น อาจ เพ ราะความ นิ ยมของผู ้ใช้บ ริการมี การ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงขอบเขตของการศึกษา
ในเร่ืองของเวลาและประชากรอาจส่งผลให้ประเภท
ของผูใ้ชบ้ริการไม่สอดคลอ้งกนั 
 ทาํไมผู้ใช้บริการจึงมาใช้บริการ 
 เห ตุ ผ ล ใน ก ารตัด สิ น ใจม าใช้บ ริก ารขอ ง
ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่คือเพ่ือความบันเทิงและคลาย
เครียด   จุรีรัตน์  (2548) ได้กล่าวว่า การบริการด้าน
บนัเทิงและการพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นธุรกิจท่ีใหบ้ริการ
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ดา้นความบนัเทิงสนุกสนาน ผอ่นคลายในวนัหยดุ สุด
สั ปดาห์    เช่น  โรงภาพ ยนต ร์  ซ่ึ งผลการศึกษ า
สอดคลอ้งกบัพวงผกา (2554) ท่ีพบว่า เหตุผลในการ
ตัดสินใจมาใช้บริการ คือ เพ่ือความบันเทิงและการ
คลายเครียด ทั้งน้ีผลท่ีสอดคลอ้งกนันั้นอาจเป็นเพราะ
ธุรกิจโรงภาพยนตร์เป็นธุรกิจให้บริการด้าน   ความ
บนัเทิงเพ่ือความผอ่นคลาย และยงัคงเป็นวตัถุประสงค์
หลกัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์จนถึง
ปัจจุบนั 
 ใครมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจมาใช้บริการ 
 แฟนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมาชมภาพยนตร์
ของผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ และตดัสินใจเลือกภาพยนตร์    
ดว้ยตนเอง ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั สุนีย ์(2550)   
ท่ีพบวา่ ผูต้ดัสินใจเลือกโรงภาพยนตร์คือแฟน/คู่สมรส 
รวมถึงผลการวิจยัของ พวงผกา (2554) ท่ีสอดคลอ้งใน
ส่วนของ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ตดัสินใจมาใช้บริการ   
โรงภาพยนตร์ดว้ย แต่ไม่ สอดคลอ้งในส่วนของ ผูมี้
ส่วนร่วมในการมาใช้บริการโรงภาพยนตร์ ท่ีพบว่า
ส่วนใหญ่ คือ เพ่ือน ทั้งน้ีผลท่ีสอดคลอ้งกนันั้นแสดง
ให้เห็นว่าผูต้ ัดสินใจในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ 
ยงัคงเป็นตัวผูใ้ช้บริการภาพยนตร์เอง ส่วนผลท่ีไม่
สอดคล้องกันอาจเพราะด้วยการศึกษาของกลุ่ม
ประชากรท่ีแตกต่างกนั อาจส่งผลให้ผูท่ี้มีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจนั้นต่างกนั        แต่สองอนัดบัแรกของผูท่ี้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีพบจากการศึกษานั้ น ก็
ยงัคงเป็นแฟนและเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ 
 ผู้ใช้บริการมาใช้บริการเม่ือใด 
 ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่มาใช้บ ริการในช่วงวัน       
เสาร์ - อาทิตย์ ช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการบ่อยท่ีสุดคือ 
14:01-18:00น. ฉัตยาพร (2550) ได้กล่าวว่า ผูบ้ริโภค
จะมีพฤติกรรมในการบริโภคสินคา้และบริการในแต่
ละประเภทท่ีแตกต่างกันตามโอกาสท่ีจะใช้ ซ่ึงผล
การศึกษาสอดคลอ้งกับ นรินทร์ (2550) ในส่วนของ
วนัท่ีมาใชบ้ริการ ท่ีพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มาใช้
บริการวนัเสาร์และอาทิตย์ และใกล้เคียงกับ  สุนีย ์
(2550) ท่ีพบว่า     ส่วนใหญ่มาใช้บริการ วนัอาทิตย ์

เวลา 13:00-15:00 น.  อีกทั้ งยงัใกล้เคียงกับ พวงผกา 
(2554) ท่ีพบว่า มาใช้บริการวนัเสาร์และใช้บริการ
ช่ ว ง เว ล า  14:01 - 17:00 น . ม าก ท่ี สุ ด  ทั้ ง น้ี ผ ล ท่ี
สอดคลอ้งและใกลเ้คียงกนันั้นแสดงให้เห็นว่าการใช้
บริการนั้ นอาจจะมีแตกต่างกันบ้างตามโอกาส  แต่
ผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ก็ยงัคงนิยมมาใช้บริการใน
วนัหยดุสุดสัปดาห์ช่วงเวลาเท่ียงถึงเยน็มากท่ีสุด 
 ผู้ใช้บริการซ้ือทีไ่หน 
 ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร ส่ วน ให ญ่ นิ ยม ไป ใช้ บ ริ ก าร                
โรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพล็กซ์  สาขา ทีซี  นครปฐม       
และซ้ือตั๋วชมภาพยนตร์ ท่ี โรงภาพยนตร์  ซ่ึ งผล  
การศึกษาสอดคลอ้งกบั สุนีย ์(2550), พวงผกา (2554)    
ท่ีพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ซ้ือตั๋วชมภาพยนตร์ท่ี
ช่ อ งจําห น่ ายตั๋วหน้ าโรงภ าพ ยนต ร์  ทั้ ง น้ี ผล ท่ี
สอดคลอ้งกนันั้นแสดงให้เห็นวา่ ช่องทางการซ้ือตัว๋ท่ี
ผูใ้ชบ้ริการนิยมและสะดวกยงัคงเป็นการซ้ือตัว๋ท่ีหน้า
โรงภาพยนตร์  
 ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการอย่างไร 
 ตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ในโทรทัศน์เป็นส่ือท่ีมี
อิทธิพลต่อผู ้ใช้บริการถามส่วนใหญ่ท่ีทําให้มาใช้
บริการโรงภาพยนตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัโรงภาพยนตร์โดยเว็บไซต์ของ             
โรงภาพยนตร์โดยตรง และค้นหาข้อมูลเก่ียวกับ
ภาพยนตร์โดยเว็บไซต์ของโรงภาพยนตร์โดยตรง 
เดินทางไป ท่ีโรงภาพยนตร์โดยรถยนต์ส่ วนตัว 
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ 2 คร้ัง
ต่อเดือน และส่วนใหญ่รู้สึกค่อนขา้งพอใจหลงัจากใช้
บริการโรงภาพยนตร์ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับ   
พวงผกา (2554) ในส่วนของส่ือท่ีมีอิทธิพลกับการ
ค้นหาข้อมูลท่ีพบว่า ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อในการมาใช้
บริการ    โรงภาพยนตร์คือ ตวัอยา่งภาพยนตร์ใหม่ใน
โทรทศัน์ คน้หาขอ้มูลผา่นเวบไซตข์องโรงภาพยนตร์
โดยตรง และมีผลการศึกษาท่ีใกล้เคียงในส่วนของ
ความถ่ีในการมาใช้บริการกับความรู้สึกหลงัจากใช้
บริการ ท่ีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มาใชบ้ริการ นอ้ย
กว่า 2 เดือนต่อคร้ังและรู้สึกพอใจหลงัจากใช้บริการ 
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แต่ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ นรินทร์ (2550) ท่ี
พบว่า ผูใ้ช้บริการ     ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการเฉล่ีย 1-4 
คร้ังต่อเดือน  และไม่สอดคล้องกับ  สุนีย์ (2550) ท่ี
พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มาใช้บริการไปแลว้ 3-4 
คร้ังในรอบ  6 เดือนท่ีผ่านมา    ผลการศึกษาท่ีไม่
สอดคล้องกันในเร่ืองของความถ่ีท่ีมาใช้บริการนั้ น 
อาจเป็นเพราะในช่วงเวลาท่ีผา่นมาธุรกิจโรงภาพยนตร์  
มี ก ารป รับป รุงและพัฒนาให้ ดี ข้ึน  ซ่ึ งส ามารถ
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการไดม้ากข้ึน จึงทาํให้
ผูใ้ชบ้ริการมีความถ่ีในการมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์
ท่ีบ่อยข้ึนเร่ือย ๆ 
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตร์   
ธนาซีนีเพล็กซ์ สาขา ทีซี นครปฐม พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด  ประกอบด้วยปั จจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจัด
จาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้าน
บุคลากร ปัจจยั  ดา้นกระบวนการการให้บริการ และ
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ ประกอบดว้ย 
อําเภอท่ีพักอาศัยของผู ้มาใช้บริการ  ประเทศของ
ภาพยนตร์ ท่ีผูใ้ช้บริการเลือกชมบ่อยท่ีสุด ประเภท
ของภาพยนตร์ท่ีผูใ้ช้บริการเลือกชมบ่อยท่ีสุด การ
เลือกซ้ือขนมและเคร่ืองด่ืมของผูม้าใชบ้ริการ เหตุผลท่ี
สาํคญัท่ีสุดท่ีทาํใหต้ดัสินใจมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ 
ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาชมภาพยนตร์ ผูท่ี้
ตดัสินใจเลือกภาพยนตร์ท่ีจะชม วนัท่ีมาใชบ้ริการโรง
ภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ท่ีนิยมไปใช้บริการ ช่อง
ทางการซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์ ส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดท่ี
ทาํให้มาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์    การคน้หาขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับโรงภาพยนตร์ การค้นหาข้อมูลท่ีเก่ียวกับ
ภาพยนตร์ การเดินทางไปท่ีโรงภาพยนตร์ ความถ่ีใน
การมาใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผูท่ี้มาใช้บริการ 
และความรู้สึกหลังจากใช้บริการโรงภาพยนตร์   ศิ
ริวรรณ (2541) ธุรกิจท่ีใหบ้ริการจะใชส่้วนประสมทาง
การตลาดในการจูงใจผู ้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมการ

บริโภคต่างกนั เพ่ือสนองตอบความจาํเป็นและความ
ต้องการให้พึงพอใจ ศิริวรรณ  (2550) การวิจัยหรือ
ค้นหาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้ของ
ผู ้บ ริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมของเขา คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาด
จดักลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม ปณิศา (2553) ไดก้ล่าวว่า 
นักการตลาดจะต้องกําหนด   กลยุทธ์และยุทธวิธี
การตลาดให้สอดคลอ้ง และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคด้วย ฉัตรชัย (2555) ได้กล่าวว่า การค้นหา
และวิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้
ผลิตภณัฑ์และบริการของผูบ้ริโภค  เพ่ือท่ีจะไดท้ราบ
ถึงพฤติกรรมของผู ้บริโภค และนํามาใช้สร้างและ
พฒันากลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองผูบ้ริโภคได้
อย่างถูกต้อง ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้นั้ นสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นรินทร์ (2550) ท่ีพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด  ประกอบด้วย  ปัจจัย  ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทาง การจดั
จาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้าน
บุคลากร ปัจจัยด้ายกระบวนการการให้บริการ และ
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ ประกอบดว้ย 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ  โรงภาพยนตร์ การเลือกราคา
ของบตัรชมภาพยนตร์ วนัท่ีไปใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ 
ชนิดของภาพยนตร์ท่ี เลือกชม  และประเภทของ
ภาพยนตร์ท่ีเลือกชม 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัย 

 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 

 1. ควรปรับปรุงและพัฒนาด้านการส่งเส ริม
การตลาด ให้นโยบายสอดคลอ้งกับกลุ่มผูใ้ช้บริการ 
เพ่ือท่ีผูใ้ช้บริการจะไดใ้ห้ความสําคญัมากข้ึน อาจจะ
โดยการเพิ่มเบาะนัง่แบบพิเศษ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหก้บั
ผู ้ใช้บ ริการ  ทั้ งความหลากหลายของราคาและ
ผลิตภณัฑ ์
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  2. อาจมีการปรับลดราคาและเพ่ิมความ
หลากหลายของขนมและเคร่ืองด่ืมท่ีโรงภาพยนตร์
จาํหน่าย เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ซ้ือทั้งขนมและ
เคร่ืองด่ืม อาจจะเป็นการเพิ่มกาํไรให้กบัโรงภาพยนตร์
ได ้

 3. ควรมีการฝึกและอบรมพนักงานให้ มี
ความรักในงานบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 4. อาจมีการปรับปรุงสถานท่ีดว้ยการเพ่ิมท่ี
นั่งระหว่างรอและปรับปรุงให้มีบรรยากาศให้มีความ
เหมาะสมมากข้ึนทั้งดา้นนอกและในโรงภาพยนตร์ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรทาํการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดเชิงเปรียบเทียบระหว่างโรงภาพยนตร์ท่ีจะ
ทาํการศึกษากบัโรงภาพยนตร์อ่ืน ๆ ซ่ึงผลการศึกษาจะ
ทําให้ทราบความคิดเห็น ท่ีแตกต่างระหว่างโรง
ภาพยนตร์ท่ีศึกษากบัโรงภาพยนตร์อ่ืน ๆ 

 2. สําหรับโรงภาพยนตร์ท่ียงัไม่เป็นศูนย์
ความบันเทิงครบวงจรนั้ น  ควรทําการศึกษาศึกษา
เพ่ิมเติมในรายละเอียดขององค์รวมทั้ งหมดของโรง
ภาพยนตร์ มีประกอบกนัข้ึนเป็นศูนยค์วามบนัเทิงครบ
วงจรเพ่ือท่ีจะศึกษาและตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคให้ไดม้ากข้ึน อาทิเช่น ลานโบวล่ิ์ง คาราโอ
เกะ ลานสเกต็ เป็นตน้ 

 3. ในส่วนของขอบเขตดา้นเน้ือหา ควรศึกษาทั้ ง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ 
และความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ เพ่ือท่ีจะไดท้าํให้
ทราบถึงความพอใจของผู ้ใช้บ ริการใน ส่ิงท่ีโรง
ภาพยนต ร์ มี ให้ บ ริก ารและ ส่ิ ง ท่ี ผู ้ใช้บ ริการให้
ความสําคญัในการมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในส่วน
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 

กติติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี สําเร็จลุล่วง    ไป
ไดด้ว้ยดีโดยไดรั้บความช่วยเหลือและคาํแนะนาํเป็นอยา่ง
ดีจากท่านอาจารย์ ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา     

ท่านอาจารย  ์ดร.ชัญญ์ญาณ์ คาํบุญ อาจารยท่ี์ปรึกษา   
และท่านอาจารย  ์ดร.ธิปัตย  ์โสตถิวรรณ์ ท่ีได้กรุณา             
ให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา ให้ความรู้ความช่วยเหลือ อีก
ทั้งยงัเป็นแรงผลกัดนัให้กบัผูว้ิจยั ในการทาํวิจยัคร้ังน้ี     
เป็นอยา่งยิง่ 
 ขอขอบพระคุณ คุณธวชัชัย พนัธ์ุภักดี ผูจ้ัดการ
ทั่วไปบริษัท ธนาซีเนเพล็กซ์ จาํกัด ท่ีให้คาํแนะนํา       
ให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือและตอบรับความสนใจ
ใน ก าร ศึ ก ษ าค้ น ค ว้าข อ งผู ้ วิ จั ย เป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง 
ขอขอบพระคุณ  คุณมานพ จันทะสาร ผูจ้ัดการโรง
ภาพยนตร์ธนาซีนีเพล็ก สาขา ทีซี นครปฐม ในความ
อนุเคราะห์ให้ผูท้าํวิจัยได้เก็บแบบสอบถามและการ
อํานวยความสะดวก   สําห รับผู ้วิจัย เป็นอย่างยิ่ ง 
ขอขอบพระคุณ คุณพลวฒัน์ ธนารุ่งโรจน์ ผูจ้ดัการฝ่าย
ต่างประเทศ  ท่ีให้คาํแนะนําและให้ความช่วยเหลือ
ผูว้ิจัยตลอดการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้เป็นอย่างยิ่ง                    
ผู ้วิจัยอยากขอขอบพระคุณโรงภาพยนตร์ธนาซีนี
เพล็กซ์    และ ผูท่ี้ช่วยตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ี
ช่วยให้การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองน้ีสําเร็จลุล่วงได ้             
ตามวตัถุประสงค ์
 สุดท้ายน้ี ขอกราบระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่    
ของบิดา มารดา รวมทั้งครูอาจารยทุ์กท่านท่ีไดอ้บรม   
สั่ งสอนให้ เป็นคนดี  มี ศีลธรรม  มีความ ซ่ือสัตย ์            
ทั้งประสิทธ์ิประสาทวิชาการ จนทาํให้เกิดประโยชน์   
ต่อสังคมไทย ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน       
เป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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