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ความพึงพอใจ ในการให้ บริ การของโรงภาพยนตร์
ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
(CUSTOMER SATISFACTION SERVICES OF MAJOR CINEPLEX GROUP
IN BANGKOK AND METROPOLITAN)
วชิราภรณ์ มงคลนาวิน 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้ 1. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชม
ภาพยนตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์
ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 3. เพื่อศึ กษาปั จจัยการสื่ อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC ) ที่มีผลต่อ
ความพึง พอใจในการให้บ ริ ก ารของโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็ ก ซ์ ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 4) เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ที่
มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ได้เปรี ยบคู่แข่ง และให้ผมู้ าใช้บริ การเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด โดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับผูม้ าใช้บริ การที่โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่มีอายุอย่างตํ่า 10 ปี ขึ้นไป รวมตัวอย่างประชากร
ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนาอธิ บายค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าร้ อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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และมี ก ารทดสอบสมมติ ฐ าน สถิ ติ เ ชิ ง อ้า งอิ ง โดยใช้ ANOVA และ Multiple
Regression Analysis เพื่อหาค่า T-test F- test ค่า Sig สัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์ (R)
สัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (R2) และค่าวัดการกระจายความคลาดเคลื่อนเพื่อการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลจากการวิจยั ปรากฏ
ดังนี้ พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุและระดับการศึกษา ปั จจัยพฤติกรรม
การชมภาพยนตร์ ด้า นการเลื อ กโรงภาพยนตร์ อื่ น มี ผลต่ อความพึง พอใจในการ
ให้บริ การ ส่ วนปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสัมพันธ์
ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอในในการให้บริ การของ
โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
คําสํ าคัญ: ภาพยนตร์ , โรงภาพยนตร์ , เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ABSTRACT
The purpose of this independent study is to study relating factors which are
1) demography 2) Behavioral Science of cinema customer 3) Integrated Marketing
Communication : IMC 4) Quality of service that influence customer satisfaction
services of Major Cineplex Group in Bangkok and Metropolitan.
The study will be used for planning marketing strategy to maximize
customers satisfaction and to compete with competitor in marketing area. Research
tool is questionnaire used to collect data from 400 representatives of Major
Cineplex Customer in Bangkok and Metropolitan and being at least 10 years old. By
using descriptive statistic to describe Frequency Mean Percentage and Standard
Deviation and by using ANOVA and Multiple Regression Analysis to find T-test
F- test Sig R R2 and Standard Deviation to analyze relation of all factors in the
study at 0.05. The findings indicate that demography factor in age and education
,also behavioral science of cinema customer in choosing competitor services ,are
influenced customer satisfaction services of Major Cineplex Group in Bangkok and
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Metropolitan. For Integrated Marketing Communication : IMC in Public Relation
,also quality of service in movie and cinema are related with customer satisfaction
services of Major Cineplex Group in Bangkok and Metropolitan.
KEY WORDS: Movie, Cinema , Major Cineplex
บทนํา
ปั จจุบนั นี้ มีปัญหาด้านการร้องเรี ยนจากลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริ การของโรง
ภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์อยูบ่ ่อยครั้ง การร้องเรี ยนของลูกค้าถือเป็ นปั ญหา
ใหญ่ขององค์กร เนื่ องจากทางองค์การมีนโยบาย “Zero Complain” คือต้องให้บริ การ
ลูกค้าให้ดีที่สุด และลดการร้องเรี ยนของลูกค้าให้เป็ นศูนย์ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะการ
แข่งขันทางธุ รกิ จที่สูงขึ้นเป็ นอย่างมาก ทําให้ลูกค้ามีทางเลื อกหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็ นโรงภาพยนตร์ ในเครื ออื่นๆ หรื อแม้แต่การชมภาพยนตร์ ในที่พกั อาศัย ลูกค้าจึงถือ
เป็ นหัวใจสํา คัญที่ จะทํา ให้โรงภาพยนตร์ ต่า งๆอยู่รอด ในสภาวะแข่งขันที่สู งมาก
ความพึงพอใจในการให้บริ การลูกค้าจึงเป็ นหัวใจสําคัญ ที่จะทําให้ลูกค้ายังคงอยู่ และ
พอใจที่จะกลับมาใช้บริ การซํ้าๆ
เมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ คื อ ผู้ใ ห้บ ริ ก ารโรงภาพยนตร์ ใ นระบบมัล ติ เ พล็ ก ซ์
(Multiplex) ในประเทศไทย เปิ ดให้บริ การครั้ งแรกที่สาขาปิ่ นเกล้า โดยสร้ างเป็ น
อาคารโรงภาพยนตร์ และศูนย์การค้าครบวงจร ในรู ปแบบ Stand Alone แห่งแรกใน
ประเทศไทย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มีโรงภาพยนตร์ ต้ งั แต่ 3-16 โรงภาพยนตร์ และสาขา
ล่ าสุ ดที่ เปิ ดตัวไปคื อ เมกา ซี นีเพล็ กซ์ เป็ นแบรนด์โรงภาพยนตร์ แบรนด์ที่ 6 ของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา โดยเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
กรุ ้ป ต้องการให้มีทาํ เลที่ต้ งั ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกสถานที่ใน
การชมภาพยนตร์ ของลูกค้า สําหรับทําเลที่ต้งั ของโรงภาพยนตร์ ปัจจุบนั มี 2 ประเภท
1.โรงภาพยนตร์ ที่ต้ งั อยู่ในห้างสรรพสิ นค้า สําหรับลูกค้าที่มีความต้องการ
บริ การแบบ One Stop Service คือไปที่เดียวแต่สามารถทํากิจกรรมได้หลายอย่าง อาทิ
เช่น ซื้อสิ นค้า ทานอาหาร ออกกําลังการ หรื อชมภาพยนตร์
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2.โรงภาพยนตร์ แบบ Stand Alone ซึ่ งปั จจุบนั มีการพัฒนาให้มีการเปิ ดพื้นที่
ให้เช่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั โรงภาพยนตร์ และเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ไลฟ์ สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้ามากขึ้น
ปั จจุบนั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ๊ ป เปิ ดให้บริ การ 6 แบรนด์ 54 สาขา 412 โรง
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั โรงภาพยนตร์ ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่ องขนาดของโรงภาพยนตร์ ที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน จํานวนโรงที่มีมาก
ขึ้นในแต่ละสาขา อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนที่นงั่ ให้มีหลากหลายแบบ หลากหลาย
ราคาเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ไม่วา่ จะมาเป็ นครอบครัว
มากับคู่รัก หรื อแม้แต่มากับเพื่อน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
ส่ วนด้านเทคโนโลยีมีการพัฒนาระบบภาพและเสี ยง เพื่อให้เกิดความคมชัด
ของภาพและเสี ย งสู ง สุ ด การให้ บ ริ ก ารซื้ อ บัต รชมภาพยนตร์ ผ่า นทางช่ อ งทาง
ออนไลน์, โทรศัพ ท์มือถื อ และช่ องทางอื่นๆ เป็ นบริ การพิเศษที่ ให้ลูกค้ามีความ
สะดวกสบายในการซื้ อบัตรชมภาพยนตร์ มากขึ้น
นอกจากนี้ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ ป ยังมีการกําหนดกลยุทธ์ให้เป็ นแบบ “เอน
เตอร์ เทนเมนต์คอมเพล็กซ์” ซึ่ งเป็ นธุ รกิจบันเทิงครบวงจร มีท้ งั โรงภาพยนตร์ ซ่ ึ งเป็ น
ธุ รกิจหลัก และกิจกกรมอื่นๆ คือโบว์ลิ่ง , คาราโอเกะ และไอซ์สเก็ต เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายอีกด้วย ปั จจุบนั มีลานโบว์ลิ่งทั้งหมด 26 สาขา
504 เลน คาราโอเกะ 438 ห้อง และ ไอซ์สเก็ต 4 สาขา ได้แก่ Major Bowl Hit - 20
สาขา 316 เลนโบว์ลิ่ง 313 ห้องคาราโอเกะ, Blu–O Rhythm & Bowl - 6 สาขา 188
เลนโบว์ลิ่ง 125 ห้องคาราโอเกะ, Sub-Zero Ice Skate - 4 สาขา บจ.เมเจอร์ กันตนา
บรอดแคสติ้ง โดยมีสัดส่ วนการลงทุน 44.99% ดําเนินธุรกิจเคเบิ้ลทีวี
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านคุณลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการให้ บ ริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นี เพล็ ก ซ์ ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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2.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ที่มีผลต่อความ
พึ ง พอใจในการให้ บ ริ การของโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อเมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3.เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ด้า นการสื่ อ สารทางการตลาดแบบบูร ณาการ (Integrated
Marketing Communication : IMC ) ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ให้บ ริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็ก ซ์ ในกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
4.เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นๆ ด้านคุ ณภาพการให้บริ การ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
พึ ง พอใจในการให้ บ ริ การของโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อเมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานของการวิจัย
1.ปั จจัยคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
2.ปั จจัยด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ
ที่ แ ตกต่ า งกัน ในการให้ บ ริ ก ารของโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อเมเจอร์ ซี นี เพล็ ก ซ์ ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3.ปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication : IMC ) มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของโรง
ภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
4.ปั จจัยอื่นๆ ด้านคุณภาพการให้บริ การมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน
การให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
อายุ,เพศ,สถานภาพ,รายได้,การศึกษา,อาชีพ
ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์
ด้านความถี่ในการชมภาพยนตร์, ด้านเหตุผล
ในการเลือกชมภาพยนตร์ , ด้านผูท้ ี่มาชม
ภาพยนตร์ดว้ ย , ด้านการเดินทางมาชม
ภาพยนตร์ , ด้านโรงภาพยนตร์อื่นที่เลือกชม

ความพึงพอใจใน
การให้ บริการของ
โรงภาพยนตร์ ใน
เครือเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ใน
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

ปัจจัยด้ านการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ (Integrated Marketing
Communication)

1)ด้านการโฆษณา 2)ด้านการทําตลาด
ทางตรง 3)ด้านการขายโดยบุคคล
4)ด้านการส่งเสริ มการขาย 5)ด้านการ
ประชาสัมพันธ์
ปัจจัยอืน่ ๆ

คุณภาพการให้บริ การ
1)ด้านภาพยนตร์ 2) ด้านโรงภาพยนตร์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ทํา ให้ท ราบถึ ง ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ เพื่อที่ จะสามารถรั บ รู้ และ
อธิ บายได้ถึงลักษณะของประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันว่ามีผลต่อความพึงพอใจใน
การให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์อย่างไร
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2.เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยอื่นๆ เช่ น ด้านคุ ณภาพ, ด้านพฤติกรรม, ด้านการ
ให้บ ริ ก าร ซึ่ ง มี ผลต่ อความพึ ง พอใจในการให้บ ริ ก าร ของโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารธุ รกิ จ และเพื่อดําเนิ นการให้
สอดคล้องกับผูท้ ี่มาใช้บริ การได้อย่างลงตัวและเหมาะสม
3.เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ได้เปรี ยบคู่แข่ง
4.เพื่อเป็ นแนวทางให้บุคคลหรื อองค์กรต่างๆที่สนใจนําไปใช้ประโยชน์
แนวคิด
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาความพึงพอใจ ในการ
ให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็ก ซ์ ในกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริ มณฑลครั้งนี้ ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญต่างๆ ได้แก่
ปรมะ สตะเวทิน (2539) เพศ (Sex) จากการวิจยั ทางจิตวิยาหลายชิ้นแสดงให้
เห็นว่า ผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิ ยม ทัศนคติ
รวมถึ ง พฤติ ก รรมตลอดจนความต้องการต่า งๆ ทั้ง นี้ เพราะวัฒ นธรรมและสัง คม
กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้แตกต่างกัน ส่ งผลให้พฤติกรรมของ
หญิงและชายต่างกัน อายุ(Age) โดยทัว่ ไปบุคคลที่มีอายุต่างกันมักมีความต้องการมอง
สิ่ งต่าง ๆ แตกต่างกัน ในประเด็นนี้ ได้อธิ บายว่า อายุเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ให้คนมีความ
เหมือนกันหรื อแตกต่างกันในเรื่ องความคิด และพฤติกรรม นอกจากความแตกต่างใน
ด้านความคิดแล้ว อายุยงั เป็ นสิ่ งกําหนดความแตกต่างในเรื่ องความยากง่ายในการจูง
ใจด้วย โดยเมื่อมีคนอายุมากขึ้น โอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรื อถูกชักจูงใจจะน้อยลง
การศึ ก ษา(Education) นั ก วิ ช าการสื่ อสารพบว่ า การศึ ก ษาเป็ นตั ว แปรที่ มี
ความสัมพันธ์ค่อนข้างสู งและเป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล อาชี พ
(Occupation) คนที่ มี อ าชี พ ต่ า งกัน ย่อมมองโลกมี แ นวความคิ ดอุ ด มการณ์ ค่ า นิ ย ม
ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ แตกต่างกัน รายได้(Income) ตัวแปรรายได้จดั ได้วา่ เป็ นตัว
แปรสําคัญที่กาํ หนดฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ดังนั้นการศึกษาวิจยั ที่ใช้
แนวทฤษฎี ป ระชากรศาสตร์ จึ ง มัก มี ต ัว แปรรายได้ข องบุ ค คลรวมอยู่ด้ว ยเสมอ
เนื่องจากรายได้ของคนเป็ นเครื่ องกําหนดความต้องการตลอดจนความคิดเห็นของคน
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ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่าง ๆ และพฤติกรรมของคน โดยแนวความคิดด้านประชากรศาสตร์
เป็ นแนวคิดที่พยายามชี้ให้เห็น ประเด็นความแตกต่างในด้านคุณสมบัติทางประชากร
ระหว่างบุคคล ซึ่ งมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันออกไปนั้นจะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย
อดุ ลย์ จาตุรงคกุล (2549) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) นั้น
หมายถึ ง “กิ จกรรมต่ างๆที่บุคคลกระทําเพื่อให้ได้สิ นค้าหรื อบริ การมาเพื่อบริ โภค
ตลอดจนรวมไปถึงการบริ โภคด้วย
ดอน อี. สชูลท์ซ (Don E. Shultz) (1994) กล่าวไว้วา่ การติดต่อสื่ อสารทาง
การตลาดเชิ งบูรณาการหรื อการติ ดต่อสื่ อสารทางการตลาดที่จะต้องใช้การสื่ อสาร
การตลาดแบบครบวงจรนั้น เป็ นกระบวนการของการพิ จารณาแผนงานของการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางการตลาดที่ จ ะต้อ งใช้ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ จู ง ใจหลายรู ป แบบกับ
กลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่ องโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความคิดอัน
จะนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่ งเครื่ องมือในการสื่ อสารอาจใช้ท้ งั สื่ อและไม่
ใช้สื่อแต่ละเครื่ องมือจะมีความเกี่ยวข้องกัน ไม่ได้เน้นที่เครื่ องมือใดเครื่ องมือหนึ่ ง
เป็ นเกณฑ์ การเลื อกใช้การสื่ อสารการตลาดเชิ ง บูรณาการ มีค วามจําเป็ นที่จะต้อง
วางแผนเป็ นกลยยุทธ์ที่เป็ นหนึ่ งเดี ยว (One Single Strategic Plan) ซึ่ งถึงแม้วา่ การ
โฆษณาและเครื่ องมื อการสื่ อสารอื่ นๆ นั้นจะมี บทบาทและหน้าที่ ทางการตลาดที่
แตกต่างกันไป แต่จุดมุ่งหมายหลักของการสื่ อสารนั้น คือการนําไปสู่ การสร้ างตรา
สิ นค้า (Brand Equity)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายคําว่า “พึงใจ”
คือพอใจ ชอบใจ เหมาะและให้ความหมายของคําว่า “พึงพอใจ” ว่าหมายถึง รัก ชอบ
ใจ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การหมายถึง ความรู้สึกหรื อการแสดงออดที่พอใจต่อ
การตอบสนองความต้องการต่างๆตามที่ตอ้ งการ เช่น การบริ การ การพูดจาอ่อนหวาน
มีไมตรี จิต การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับโรงภาพยนตร์ ค่าใช้จ่าย รวมทั้งการแสดงออกถึ ง
ความเต็มใจให้บริ การ ซึ่ งเป็ นไปตามที่คาดหวังและสิ่ งที่ได้รับ และสามารถประเมิน
ได้จากคําพูด กริ ยา ท่าท่างที่แสดงออกมา การเขียนข้อความประเมิน เป็ นต้น อาจ
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กล่าวได้วา่ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ หมายถึง ความรู้สึกของผูร้ ับบริ การที่ได้รับ
การบริ การที่ดีจากโรงภาพยนตร์ ในด้านต่างๆ จนกระทัง่ ได้รับความพึงพอใจ คลาย
ความเครี ยดลงหรื อหมดไป
สมจิตร กาหาวงศ์ (2540) กล่าวว่า งานบริ การหมายถึงงานที่ทาํ ให้ผอู้ ื่น งาน
อะไรก็ตามที่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นได้รับความพึงพอใจ สะดวก สบาย งานบริ การที่ดีคือการทํา
ให้ลูกค้าพอใจ (Customer’s Satisfaction) ซึ่ งลูกค้าทุกคนมีความต้องการและความ
คาดหวังต่างกัน ดังนั้น การให้บริ การที่ตอบสนองทําให้ลูกค้าพอใจทั้งความต้องการ
และความคาดหวัง จึงจะเป็ นงานบริ การที่มีคุณภาพ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นกลุ่มผูท้ ี่มาใช้บริ การที่
โรงภาพยนตร์ในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลมา โดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane คํานวณหาขนาดตัวอย่างได้ 400 ราย และใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่เป้ าหมายในโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ระหว่างเดือนมกราคมมีนาคม 2556 รวม 3 เดือน
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t
– test F – Test และ MRA
สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 234 ราย คิดเป็ นร้อยละ
58.5 มีอายุในช่วง 31 – 40 ปี จํานวน 219 ราย คิดเป็ นร้อยละ 54.8 มีสถานภาพโสด
297 ราย ร้อยละ 74.3 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 229 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 57.3 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท จํานวน 101 ราย คิดเป็ นร้อยละ
25.3 และอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด จํานวน 243 ราย คิดเป็ นร้อยละ
60.8
8
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2. สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้ านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์
พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ช มภาพยนตร์ 2-3 ครั้ งต่ อ เดื อ น และชม
ภาพยนตร์ เดือนละครั้ง จํานวน 104 ราย คิดเป็ นร้อยละ 26.0 เลือกชมภาพยนตร์ เพราะ
ใกล้ที่พกั อาศัย จํานวน 208 ราย คิดเป็ นร้อยละ 52 มาชมภาพยนตร์ กบั แฟน/สามี ภรรยา จํานวน 219 ราย คิดเป็ นร้อยละ 54.8 มาชมภาพยนตร์ โดยรถส่ วนตัว จํานวน
289 ราย คิดเป็ นร้อยละ 72.3 และหากไม่ชมภาพยนตร์ ที่เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์จะเลือกชม
ภาพยนตร์ ที่ SF จํานวน 274 ราย คิดเป็ นร้อยละ 68.5
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ด้ านการโฆษณา (Advertising) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ
กับปัจจัยด้านการโฆษณาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 6.02) โดยให้ความสําคัญ
กับการมีป้ายโฆษณาโรงภาพยนตร์ ตามที่ต่างๆ ให้เห็นอยู่เสมอ มากที่สุด ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 6.81 และได้รับแจ้งข่าวสารทางแผ่นพับเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ เสมอน้อยที่สุด
ในระดับค่าเฉลี่ย 5.27
ด้ านการตลาดทางตรง (Direct Marketing) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้านการตลาดทางตรง เฉลี่ยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 5.90)
โดยให้ความสําคัญกับการขายทาง WEBSITE สามารถทํารายการได้ง่าย มากที่สุด ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 6.98 และมีการเสนอขายตามบ้าน/ออฟฟิ ศ/โรงเรี ยนอยูเ่ สมอ น้อยที่สุด
ในระดับค่าเฉลี่ย 4.49
ด้ านการขายโดยบุคคล (Personal Selling) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้านการขายโดยบุคคล เฉลี่ยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 6.85)
โดยให้ความสําคัญกับพนักงานแต่งกายสุ ภาพ ดูสะอาดตา มากที่สุด ในระดับค่าเฉลี่ย
7.39 และด้านพนักงานอธิ บายเรื่ องย่อภาพยนตร์ โปรโมชัน่ ราคาภาพยนตร์ และอื่นๆ
ได้เข้าใจง่าย น้อยที่สุดในระดับค่าเฉลี่ย 6.52
ด้ านการส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย เฉลี่ยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 6.97)
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โดยให้ความสําคัญกับการจัดราคาพิเศษสําหรับเด็กนักเรี ยน-นักศึกษา / ผูส้ ู งอายุ /
และเด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี มากที่สุด ในระดับค่าเฉลี่ย 7.21 และมีความสัมพันธ์กบั การ
ส่ งเสริ มการขายโดยให้ส่วนลดและของแถมอยูเ่ สมอ น้อยที่สุดในระดับค่าเฉลี่ย 6.82
ด้ านการประชาสั มพันธ์ (Public Relation) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์ เฉลี่ยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 6.44)
โดยให้ความสําคัญกับการมีข่าวโรงภาพยนตร์ ตามสื่ อต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ มากที่สุด
ในระดับค่าเฉลี่ย 6.98 และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนเพื่อ
สร้างชุมชนให้น่าอยู่ น้อยที่สุดในระดับค่าเฉลี่ย 6.10
4. สรุ ปผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยอืน่ ๆ ด้ านคุณภาพการให้ บริการ
ด้ านภาพยนตร์ ( MOVIE) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ
ปั จจัยด้านภาพยนตร์ เฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 7.40) โดยให้ความสําคัญกับการมี
ภาพยนตร์ หลากหลายเรื่ องให้ลูกค้าได้เลือกสรร มากที่สุด ในระดับค่าเฉลี่ย 7.93 และ
ให้ความสําคัญกับราคาเหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป น้อยที่สุดในระดับค่าเฉลี่ย 5.75
ด้ านโรงภาพยนตร์ (CINEMA) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ
กับปัจจัยด้านโรงภาพยนตร์ เฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 7.41) โดยให้ความสําคัญกับ
ขนาดโรงภาพยนตร์ มีความเหมาะสม ไม่ใหญ่หรื อเล็กจนเกินไป มากที่สุด ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 7.60 และให้ความสําคัญกับโรงภาพยนตร์ สะอาด ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์
น้อยที่สุดในระดับค่าเฉลี่ย 7.15
5. สรุปผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับความพึงพอใจ
พบว่า กลุ่ มตัวอย่างให้ความสําคัญ กับการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ใน
เครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 7.30) โดยมีแนวโน้มว่าจะมาใช้
บริ การซํ้า ที่โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ มากที่สุด ในระดับค่าเฉลี่ย 7.53
และโดยรวมให้ความสําคัญในผลิตภัณฑ์ต่างๆของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ น้อยที่สุดในระดับค่าเฉลี่ย 7.10
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6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B

Std.
Error

ค่าคงที่

1.216

.225

การโฆษณา

.008

.035

การทําตลาด
ทางตรง

-.040

การขายโดย
บุคคล

ตัวแปร

Collinearity
Statistics

Beta

t

Sig. Tolerance VIF

5.394

.000

.010

.235

.815

.486

2.056

.036

-.050

-1.122 .262

.407

2.458

-.023

.040

-.026

-.569

.570

.380

2.634

การส่ งเสริ ม
การขาย

-.022

.045

-.027

-.493

.622

.277

3.605

การประชา
สัมพันธ์

.102

.049

.117

2.070

.039

.250

4.004

ภาพยนตร์

.262

.050

.261

5.200

.000

.318

3.143

โรงภาพยนตร์ .537 .050
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05*

.580

10.734 .000

.275

3.639

R
.828a

R Square
.686

Adjusted R Square.

Std. Error of the Estimate

.680

.95253

ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ ( R ) = 0.828a แสดงว่า ความพึงพอใจในการ
ให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็ก ซ์ ในกรุ ง เทพมหานคร และ
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ปริ มณฑล มีความสัมพันธ์กบั การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และด้านปั จจัย
อื่นๆ (คุณภาพการให้บริ การ) ในระดับสู ง (เนื่องจากค่า R มีค่ามาก) ค่าสัมประสิ ทธ์
การกําหนด (R2) = 0.686 หมายความว่า ปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ และด้านปั จจัยอื่นๆ (คุณภาพการให้บริ การ) มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใน
การให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล คิดเป็ น 68.6 เปอร์ เซ็นต์ ตัวแปรอิสระ สามารถอธิ บายความผันแปรหรื อ
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ 68.6 ที่เหลืออีก 31.4 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นผล
เนื่องมาจากตัวแปรอื่น ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณเท่ากับ เท่ากับ
.95253 หมายความว่า การประมาณค่าของ ความพึงพอใจในการให้บริ การของโรง
ภาพยนตร์ ใ นเครื อเมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล มี
ความคลาดเคลื่อน เกิดขึ้นเท่ากับ .95253 จากผลวิเคราะห์จะพบว่า ค่า VIF สู งสุ ดที่ได้
คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่า 4.004 ซึ่ งไม่เกิน 10 หรื อ ค่า Tolerance ที่มีค่าน้อย
ที่ สุ ดคื อ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค่ า .250 ซึ่ งไม่ ต่ าํ กว่า 0.2 แสดงว่า ตัว แปรอิ ส ระไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั คือไม่เกิด Multicollinearity จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอย
ในรู ปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ ความพึงพอใจ = 1.216 +.008 (ด้านการ
โฆษณา) -.040 (ด้านการทําตลาดทางตรง) -.023 (ด้านการขายโดยบุคคล) -.022 (ด้าน
การส่ งเสริ มการขาย) +.102 (ด้านการประชาสัมพันธ์) + .262 (ด้านภาพยนตร์ ) +.537
(ด้านโรงภาพยนตร์ ) จากผลการวิเคราะห์ ปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ และด้านปั จจัยอื่นๆ (คุณภาพการให้บริ การ) ที่มีอิทธิ พลกับความพึงพอใจ
ในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05 มีตวั แปรอิสระของปั จจัยด้านการสื่ อสารทาง
การตลาดแบบบู ร ณาการ และด้ า นปั จ จัย อื่ น ๆ (คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การ) ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามของความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ใน
เครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล มีตวั แปรอิสระทั้งหมด 3
ตัวแปร ที่มีค วามสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม ที่มี ค่านัยสํา คัญน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05
ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านภาพยนตร์ และด้านโรงภาพยนตร์ ได้นาํ เสนอ
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กรอบแนวคิดใหม่ดงั นี้ ความพึงพอใจ = a+b 5 (การประชาสัมพันธ์) + b 6
(ภาพยนตร์ ) + b 7 (โรงภาพยนตร์ )
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิตทิ ใี่ ช้

ค่ านัยสําคัญ

ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
t-Test
อายุ
F-Test
สถานภาพการสมรส
F-Test
ระดับการศึกษา
F-Test
รายได้ต่อเดือน
F-Test
อาชีพ
F-Test
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยเกีย่ วกับพฤติกรรมการชมภาพยนตร์

0 .614
0.032
0.741
0.031
0.829
0.079

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

ด้านความถี่ในการชมภาพยนตร์
ด้านเหตุผลในการเลือกชมภาพยนตร์

0.186
0.576

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

F-Test
F-Test

ด้านผูท้ ี่มาชมภาพยนตร์ร่วม
F-Test
0.745
ด้านการเดินทางมาชมภาพยนตร์
F-Test
0.290
ด้านการเลือกโรงภาพยนตร์อื่น
F-Test
0.035
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ด้านการโฆษณา
MRA
0.815
ด้านการตลาดทางตรง
MRA
0.262
ด้านการขายโดยบุคคล
MRA
0.570
ด้านการส่งเสริ มการขาย
MRA
0.622
การประชาสัมพันธ์
MRA
0.039
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยอืน่ ๆ ด้ านคุณภาพการให้ บริการ
ด้านภาพยนตร์
MRA
0.000
ด้านโรงภาพยนตร์
MRA
0.000

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
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อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง
31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีรายได้เฉลี่ย 10,00120,000 บาท มากที่สุด ส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ผลการศึกษาปั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย เพศ สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน
อาชี พ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์
ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จึงไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
สําหรับเพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การ ยกเว้น
อายุ และระดับการศึกษา ผลจากการสํารวจพบว่า ประชากรศาสตร์ ที่มีอายุ และระดับ
การศึกษาแตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อ
เมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ ในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลแตกต่ า งกัน เป็ นไปตาม
สมมุติฐานที่วางไว้
ผลการศึ ก ษาปั จจัยด้า นพฤติ ก รรมการชมภาพยนตร์ ด้านการเลื อกชมโรง
ภาพยนตร์ อื่น มี ผ ลกับ ความพึ ง พอใจในการให้บ ริ ก ารของโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จึงเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั
ไว้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 ส่ วนปั จจัยด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ด้าน
ความถี่ในการชมภาพยนตร์ ด้านเหตุผลที่เลือกชมภาพยนตร์ ที่โรงภาพยนตร์ ในเครื อ
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ด้านผูท้ ี่มาชมภาพยนตร์ ร่วม ด้านวิธีการเดินทางมาชมภาพยนตร์
ไม่ มี ผ ลกับ ความพึ ง พอใจในการให้บ ริ ก ารของโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อเมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จากผลการศึ ก ษาปั จ จัย ทางการสื่ อสารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ
(Integrated Marketing Communication : IMC ) ด้านโฆษณา ด้านการทําการตลาด
ทางตรง ด้านการขายโดยบุ คคล ด้านการส่ งเสริ มการขาย ไม่มีความสัมพันธ์กนั กับ
ความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึ งปฏิ เสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนด้านการประชาสัมพันธ์ มี
ความสัม พันธ์ กบั ความพึ งพอใจ จึ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ กล่ าวคื อผูม้ าใช้
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บริ การที่โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
มี ค วามพึ ง พอใจกับ ปั จ จัย ด้า นการสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์
สําหรับปั จจัยอื่นๆ ด้านคุ ณภาพการให้บริ การ ทั้งในด้านภาพยนตร์ และโรง
ภาพยนตร์ มีความสัมพันธ์กนั กับความพึงพอใจในการให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ใน
เครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้เช่นเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. สําหรับด้านการตลาด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ควรให้ความสําคัญกับ
การทํา การตลาด ตามอายุ และระดับ การศึ ก ษามากขึ้ น เนื่ อ งจากจากผลการวิจ ัย
ทางด้านประชากรณ์ ศาสตร์ ด้านอายุ และระดับการศึกษามีผลกับความพึงพอใจ ใน
การให้บริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ใน กรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล จึงควรเน้นทําการตลาดกับกลุ่มนี้มากขึ้น ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็ นอีก
ส่ วนหนึ่งที่สาํ คัญที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการให้บริ การ จึงควรเน้นการ
ทํา ประสาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ เ ข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายมากขึ้ น อี ก ทั้ง การพัฒ นาคุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริ การ ทั้ง ด้ า นภาพยนตร์ รวมถึ ง โรงภาพยนตร์ ให้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการให้บริ การ เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายเกิดความ
พึงพอใจสู งสุ ด และกลับมาใช้บริ การที่เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
2. สําหรับผูป้ ระกอบการ และนักการตลาด จากผลการวิจยั สําหรับปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ด้า นเพศ สถานภาพสมรส รายได้ต่ อ เดื อ น และอาชี พ รวมถึ ง
พฤติ กรรมการชมภาพยนตร์ ด้านความถี่ ในการชมภาพยนตร์ เหตุผลที่เลื อกมาชม
ภาพยนตร์ ผูท้ ี่มาชมภาพยนตร์ ร่วม และวิธีการเดินทางมาชมภาพยนตร์ ซึ่ งไม่มีผลกับ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ ทางผูป้ ระกอบและนักการตลาดการไม่ควรละเลย
ควรคํานึ งถึ งปั จจัยเหล่ านี้ ประกอบ ในการทําการตลาดทุกครั้ ง อีกทั้งปั จจัยด้านการ
สื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC )
ด้า นการโฆษณา ด้า นการทํา การตลาดทางตรง ด้า นการขายโดยบุ ค คล ด้า นการ
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ส่ ง เสริ มการขาย ซึ่ ง ไม่ มีค วามสัม พันธ์ ก ับความพึง พอใจ ซึ่ ง หมายความว่า ผูม้ าใช้
บริ การยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ทางผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสําคัญ
แก้ไข ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง ให้ดียงิ่ ขึ้น เพื่อให้ผมู ้ าใช้บริ การเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
และกลับมาใช้บริ การที่เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์อย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. นักวิจยั ควรทําการศึกษากลุ่มประชากรที่โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ ในต่างจังหวัดเพิ่มเติม เนื่ องจากปั จจุ บนั โรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ กรุ ้ปได้มีแผนการขยายตัวเปิ ดตามจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศมากมาย การศึกษา
กลุ่มประชากรในต่างจังหวัดจะทําให้เข้าใจธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ได้ครอบคลุมขึ้นมาก
ยิง่ ขึ้น
2.ในการศึกษาการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาในด้านประชากรศาสตร์ ด้าน
พฤติ ก รรม ด้า นการสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ (Integrated Marketing
Communication : IMC ) และปั จจัยอื่นๆ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ควรมีการศึกษา
ในปั จ จัย ด้ า นอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ ล ะเอี ย ดและถู ก ต้อ งมากขึ้ น เช่ น
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ อิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ เป็ นต้น
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