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ความพงึพอใจ  ในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ 

ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

(CUSTOMER SATISFACTION SERVICES OF MAJOR CINEPLEX GROUP  

IN BANGKOK AND METROPOLITAN)  

วชิราภรณ์ มงคลนาวนิ 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2   

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 

กา รศึ ก ษา ในค ร้ัง น้ี  มี ว ัต ถุ ประส ง ค์ดัง น้ี   1 . เพื่ อ ศึ ก ษา คุณ ลักษ ณะ

ประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชม

ภาพยนตร์ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3. เพื่อศึกษาปัจจยัการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC ) ท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4) เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นคุณภาพการให้บริการ ท่ี

มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาดให้ได้เปรียบคู่แข่ง และให้ผูม้าใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบัผูม้าใชบ้ริการท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายอุยา่งตํ่า 10 ปีข้ึนไป รวมตวัอยา่งประชากร

ทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง  โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอ้างอิง โดยใช้ ANOVA และ Multiple 

Regression Analysis เพื่อหาค่า T-test F- test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) 

สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2)  และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการ

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลจากการวจิยัปรากฏ

ดงัน้ีพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอายุและระดบัการศึกษา ปัจจยัพฤติกรรม

การชมภาพยนตร์ ด้านการเลือกโรงภาพยนตร์อ่ืน มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ใหบ้ริการ ส่วนปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอในในการให้บริการของ

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

คําสําคัญ: 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 

ปัจจุบนัน้ี มีปัญหาดา้นการร้องเรียนจากลูกคา้เก่ียวกบัการให้บริการของโรง

ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์อยูบ่่อยคร้ัง การร้องเรียนของลูกคา้ถือเป็นปัญหา

ใหญ่ขององคก์ร เน่ืองจากทางองคก์ารมีนโยบาย “Zero Complain” คือตอ้งให้บริการ

ลูกคา้ให้ดีท่ีสุด และลดการร้องเรียนของลูกคา้ให้เป็นศูนย ์ทั้งน้ี เน่ืองจากสภาวะการ

แข่งขนัทางธุรกิจท่ีสูงข้ึนเป็นอย่างมาก ทาํให้ลูกคา้มีทางเลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะ

เป็นโรงภาพยนตร์ในเครืออ่ืนๆ หรือแมแ้ต่การชมภาพยนตร์ในท่ีพกัอาศยั ลูกคา้จึงถือ

เป็นหัวใจสําคญัท่ีจะทาํให้โรงภาพยนตร์ต่างๆอยู่รอด ในสภาวะแข่งขนัท่ีสูงมาก 

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการลูกคา้จึงเป็นหวัใจสาํคญั ท่ีจะทาํให้ลูกคา้ยงัคงอยู ่และ

พอใจท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าๆ  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  คือ ผู ้ให้บริการโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์ 

(Multiplex) ในประเทศไทย เปิดให้บริการคร้ังแรกท่ีสาขาป่ินเกลา้ โดยสร้างเป็น

อาคารโรงภาพยนตร์และศูนยก์ารคา้ครบวงจร ในรูปแบบ Stand Alone แห่งแรกใน

ประเทศไทย เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์มีโรงภาพยนตร์ตั้งแต่ 3-16 โรงภาพยนตร์และสาขา

ล่าสุดท่ีเปิดตวัไปคือ เมกา ซีนีเพล็กซ์ เป็นแบรนด์โรงภาพยนตร์แบรนด์ท่ี 6 ของ

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ โดยตั้งอยู่ภายในศูนยก์ารคา้เมกาบางนา โดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

กรุ้ป ตอ้งการให้มีทาํเลท่ีตั้งครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกสถานท่ีใน

การชมภาพยนตร์ของลูกคา้ สาํหรับทาํเลท่ีตั้งของโรงภาพยนตร์ปัจจุบนัมี 2 ประเภท  

1.โรงภาพยนตร์ท่ีตั้งอยู่ในห้างสรรพสินคา้  สําหรับลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการ

บริการแบบ One Stop Service คือไปท่ีเดียวแต่สามารถทาํกิจกรรมไดห้ลายอยา่ง อาทิ 

เช่น ซ้ือสินคา้ ทานอาหาร ออกกาํลงัการ หรือชมภาพยนตร์ 
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2.โรงภาพยนตร์แบบ Stand Alone ซ่ึงปัจจุบนัมีการพฒันาให้มีการเปิดพื้นท่ี

ให้เช่าเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กบัโรงภาพยนตร์ และเพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของ

ไลฟ์สไตลท่ี์หลากหลายของลูกคา้มากข้ึน 

ปัจจุบนั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป เปิดใหบ้ริการ 6 แบรนด ์54 สาขา 412 โรง 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั โรงภาพยนตร์ไดมี้การ

ปรับเปล่ียนทั้งในเร่ืองขนาดของโรงภาพยนตร์ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน จาํนวนโรงท่ีมีมาก

ข้ึนในแต่ละสาขา อีกทั้งยงัมีการปรับเปล่ียนท่ีนัง่ ให้มีหลากหลายแบบ หลากหลาย

ราคาเพื่อใหส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม ไม่วา่จะมาเป็นครอบครัว 

มากบัคู่รัก หรือแมแ้ต่มากบัเพื่อน เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  

ส่วนดา้นเทคโนโลยีมีการพฒันาระบบภาพและเสียง เพื่อให้เกิดความคมชดั

ของภาพและเสียงสูงสุด การให้บริการซ้ือบัตรชมภาพยนตร์ ผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์, โทรศพัท์มือถือ และช่องทางอ่ืนๆ เป็นบริการพิเศษท่ีให้ลูกคา้มีความ

สะดวกสบายในการซ้ือบตัรชมภาพยนตร์มากข้ึน 

นอกจากน้ี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ยงัมีการกาํหนดกลยุทธ์ให้เป็นแบบ “เอน

เตอร์เทนเมนตค์อมเพล็กซ์” ซ่ึงเป็นธุรกิจบนัเทิงครบวงจร มีทั้งโรงภาพยนตร์ซ่ึงเป็น

ธุรกิจหลกั และกิจกกรมอ่ืนๆ คือโบวล่ิ์ง , คาราโอเกะ และไอซ์สเก็ต เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายอีกดว้ย ปัจจุบนัมีลานโบวล่ิ์งทั้งหมด 26 สาขา 

504 เลน คาราโอเกะ 438 ห้อง และ ไอซ์สเก็ต 4 สาขา ไดแ้ก่ Major Bowl Hit - 20 

สาขา 316 เลนโบวล่ิ์ง 313 ห้องคาราโอเกะ, Blu–O Rhythm & Bowl - 6 สาขา 188 

เลนโบวล่ิ์ง 125 ห้องคาราโอเกะ, Sub-Zero Ice Skate - 4 สาขา บจ.เมเจอร์ กนัตนา 

บรอดแคสต้ิง โดยมีสัดส่วนการลงทุน 44.99% ดาํเนินธุรกิจเคเบิ้ลทีว ี

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในกา รให้บ ริกา รของ โรง ภาพย นตร์ใ นเค รือเม เจอร์  ซี นี เพล็ก ซ์  ใ น

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Major_Bowl_Hit&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Blu%E2%80%93O_Rhythm_%26_Bowl&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sub-Zero_Ice_Skate&action=edit&redlink=1
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2.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์  ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication : IMC ) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการ

ให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

4.เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นคุณภาพการให้บริการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความ

พึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์  ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.ปัจจยัคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

 2.ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ

ท่ีแตกต่างกันในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication : IMC ) มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการให้บริการของโรง

ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นคุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจใน

การให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ                                                                                                ตัวแปรตาม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ทาํให้ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพื่อท่ีจะสามารถรับรู้และ

อธิบายไดถึ้งลกัษณะของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัว่ามีผลต่อความพึงพอใจใน

การใหบ้ริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์อยา่งไร  

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

อาย,ุเพศ,สถานภาพ,รายได,้การศึกษา,อาชีพ 

       ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการชมภาพยนตร์ 

ดา้นความถ่ีในการชมภาพยนตร์, ดา้นเหตุผล

ในการเลือกชมภาพยนตร์ , ดา้นผูท่ี้มาชม

ภาพยนตร์ดว้ย , ดา้นการเดินทางมาชม

ภาพยนตร์ , ดา้นโรงภาพยนตร์อ่ืนท่ีเลือกชม 

 

 ปัจจยัด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication)  

1)ดา้นการโฆษณา 2)ดา้นการทาํตลาด

ทางตรง 3)ดา้นการขายโดยบุคคล 

4)ดา้นการส่งเสริมการขาย 5)ดา้นการ

ประชาสมัพนัธ์ 

 

ความพงึพอใจใน

การให้บริการของ

โรงภาพยนตร์ใน

เครือเมเจอร์ ซีนี

เพลก็ซ์ ใน

กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

                          ปัจจยัอืน่ๆ 

                คุณภาพการใหบ้ริการ 

1)ดา้นภาพยนตร์ 2) ดา้นโรงภาพยนตร์ 
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2.เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ด้านคุณภาพ, ด้านพฤติกรรม, ด้านการ

ให้บริการ ซ่ึงมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ ของโรงภาพยนตร์ในเครือ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ และเพื่อดาํเนินการให้

สอดคลอ้งกบัผูท่ี้มาใชบ้ริการไดอ้ยา่งลงตวัและเหมาะสม 

3.เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่ง 

4.เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คคลหรือองคก์รต่างๆท่ีสนใจนาํไปใชป้ระโยชน์ 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาความพึงพอใจ  ในการ

ให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลคร้ังน้ี ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ปรมะ สตะเวทิน (2539) เพศ (Sex) จากการวิจยัทางจิตวิยาหลายช้ินแสดงให้

เห็นวา่ ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม ทศันคติ 

รวมถึงพฤติกรรมตลอดจนความต้องการต่างๆ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคม

กาํหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวแ้ตกต่างกนั ส่งผลให้พฤติกรรมของ

หญิงและชายต่างกนั อาย(ุAge) โดยทัว่ไปบุคคลท่ีมีอายตุ่างกนัมกัมีความตอ้งการมอง

ส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกนั ในประเด็นน้ีไดอ้ธิบายว่า อายุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีให้คนมีความ

เหมือนกนัหรือแตกต่างกนัในเร่ืองความคิด และพฤติกรรม นอกจากความแตกต่างใน

ดา้นความคิดแลว้ อายุยงัเป็นส่ิงกาํหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการจูง

ใจดว้ย โดยเม่ือมีคนอายุมากข้ึน โอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือถูกชกัจูงใจจะน้อยลง 

กา รศึ ก ษ า ( Education)  นัก วิช า ก า ร ส่ื อส า รพ บ ว่า  ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ นตัวแป ร ท่ี มี

ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงและเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคล อาชีพ

(Occupation) คนท่ีมีอาชีพต่างกันย่อมมองโลกมีแนวความคิดอุดมการณ์ค่านิยม 

ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ แตกต่างกนั รายได(้Income) ตวัแปรรายไดจ้ดัไดว้า่เป็นตวั

แปรสาํคญัท่ีกาํหนดฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ดงันั้นการศึกษาวิจยัท่ีใช้

แนวทฤษฎีประชากรศาสตร์ จึงมักมีตัวแปรรายได้ของบุคคลรวมอยู่ด้วยเสมอ 

เน่ืองจากรายไดข้องคนเป็นเคร่ืองกาํหนดความตอ้งการตลอดจนความคิดเห็นของคน
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ และพฤติกรรมของคน โดยแนวความคิดดา้นประชากรศาสตร์

เป็นแนวคิดท่ีพยายามช้ีให้เห็น ประเด็นความแตกต่างในดา้นคุณสมบติัทางประชากร

ระหวา่งบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไปนั้นจะมี

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2549) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) นั้น

หมายถึง “กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลกระทาํเพื่อให้ได้สินคา้หรือบริการมาเพื่อบริโภค 

ตลอดจนรวมไปถึงการบริโภคดว้ย 

ดอน อี. สชูลทซ์ (Don E. Shultz) (1994) กล่าวไวว้า่ การติดต่อส่ือสารทาง

การตลาดเชิงบูรณาการหรือการติดต่อส่ือสารทางการตลาดท่ีจะตอ้งใช้การส่ือสาร

การตลาดแบบครบวงจรนั้น เป็นกระบวนการของการพิจารณาแผนงานของการ

ติดต่อส่ือสารทางการตลาดท่ีจะต้องใช้การส่ือสารเพื่อจูงใจหลายรูปแบบกับ

กลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ืองโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปล่ียนแปลงโครงสร้างความคิดอนั

จะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเคร่ืองมือในการส่ือสารอาจใชท้ั้งส่ือและไม่

ใช้ส่ือแต่ละเคร่ืองมือจะมีความเก่ียวขอ้งกนั ไม่ได้เน้นท่ีเคร่ืองมือใดเคร่ืองมือหน่ึง

เป็นเกณฑ์ การเลือกใช้การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

วางแผนเป็นกลยยุทธ์ท่ีเป็นหน่ึงเดียว (One Single Strategic Plan) ซ่ึงถึงแมว้า่การ

โฆษณาและเคร่ืองมือการส่ือสารอ่ืนๆ นั้นจะมีบทบาทและหน้าท่ีทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนัไป แต่จุดมุ่งหมายหลกัของการส่ือสารนั้น คือการนาํไปสู่การสร้างตรา

สินคา้ (Brand Equity)  

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้ห้ความหมายคาํวา่ “พึงใจ” 

คือพอใจ ชอบใจ เหมาะและให้ความหมายของคาํวา่ “พึงพอใจ” วา่หมายถึง รัก ชอบ

ใจ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการหมายถึง ความรู้สึกหรือการแสดงออดท่ีพอใจต่อ

การตอบสนองความตอ้งการต่างๆตามท่ีตอ้งการ เช่น การบริการ การพูดจาอ่อนหวาน 

มีไมตรีจิต การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงภาพยนตร์ ค่าใช้จ่าย รวมทั้งการแสดงออกถึง

ความเต็มใจให้บริการ ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคาดหวงัและส่ิงท่ีไดรั้บ และสามารถประเมิน

ได้จากคาํพูด กริยา ท่าท่างท่ีแสดงออกมา การเขียนขอ้ความประเมิน เป็นต้น อาจ
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กล่าวไดว้า่ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ หมายถึง ความรู้สึกของผูรั้บบริการท่ีไดรั้บ

การบริการท่ีดีจากโรงภาพยนตร์ในดา้นต่างๆ จนกระทัง่ไดรั้บความพึงพอใจ คลาย

ความเครียดลงหรือหมดไป 

 สมจิตร กาหาวงศ ์ (2540) กล่าววา่ งานบริการหมายถึงงานท่ีทาํให้ผูอ่ื้น งาน

อะไรก็ตามท่ีทาํให้ผูอ่ื้นไดรั้บความพึงพอใจ สะดวก สบาย งานบริการท่ีดีคือการทาํ

ให้ลูกคา้พอใจ (Customer’s Satisfaction) ซ่ึงลูกคา้ทุกคนมีความตอ้งการและความ

คาดหวงัต่างกนั ดงันั้น การให้บริการท่ีตอบสนองทาํให้ลูกคา้พอใจทั้งความตอ้งการ

และความคาดหวงั จึงจะเป็นงานบริการท่ีมีคุณภาพ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ี

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมา โดยใชสู้ตร

ของ Taro Yamane คาํนวณหาขนาดตวัอย่างได ้400 ราย และใชแ้บบสอบถามเก็บ

ขอ้มูลในพื้นท่ีเป้าหมายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์8 ระหว่างเดือนมกราคม-

มีนาคม  2556 รวม 3 เดือน 

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t 

– test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  234 ราย คิดเป็นร้อยละ 

58.5 มีอายุในช่วง 31 – 40 ปี จาํนวน 219 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.8  มีสถานภาพโสด 

297 ราย ร้อยละ 74.3  มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 229 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 57.3 มีรายไดต้่อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท จาํนวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 

25.3 และอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด จาํนวน 243 ราย คิดเป็นร้อยละ 

60.8     
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2. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชมภาพยนตร์ 2-3 คร้ังต่อเดือน  และชม

ภาพยนตร์เดือนละคร้ัง จาํนวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.0  เลือกชมภาพยนตร์เพราะ

ใกล้ท่ีพกัอาศยั จาํนวน 208 ราย คิดเป็นร้อยละ 52  มาชมภาพยนตร์กบัแฟน/สามี-

ภรรยา จาํนวน  219 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.8 มาชมภาพยนตร์โดยรถส่วนตวั จาํนวน 

289 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.3 และหากไม่ชมภาพยนตร์ท่ีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเลือกชม

ภาพยนตร์ท่ี SF จาํนวน 274 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.5 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  

ด้านการโฆษณา (Advertising) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญั

กบัปัจจยัดา้นการโฆษณาเฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  6.02) โดยให้ความสําคญั

กบัการมีป้ายโฆษณาโรงภาพยนตร์ตามท่ีต่างๆ ให้เห็นอยู่เสมอ มากท่ีสุด ในระดบั

ค่าเฉล่ีย 6.81 และไดรั้บแจง้ข่าวสารทางแผน่พบัเก่ียวกบัโรงภาพยนตร์เสมอนอ้ยท่ีสุด

ในระดบัค่าเฉล่ีย 5.27 

ด้านการตลาดทางตรง (Direct Marketing) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการตลาดทางตรง เฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  5.90) 

โดยใหค้วามสาํคญักบัการขายทาง WEBSITE สามารถทาํรายการไดง่้าย มากท่ีสุด ใน

ระดบัค่าเฉล่ีย 6.98 และมีการเสนอขายตามบา้น/ออฟฟิศ/โรงเรียนอยูเ่สมอ นอ้ยท่ีสุด

ในระดบัค่าเฉล่ีย 4.49 

ด้านการขายโดยบุคคล (Personal Selling) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการขายโดยบุคคล เฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  6.85) 

โดยใหค้วามสาํคญักบัพนกังานแต่งกายสุภาพ ดูสะอาดตา มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 

7.39  และดา้นพนกังานอธิบายเร่ืองยอ่ภาพยนตร์ โปรโมชัน่ ราคาภาพยนตร์ และอ่ืนๆ 

ไดเ้ขา้ใจง่าย  นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 6.52 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย เฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  6.97) 
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โดยให้ความสําคญักบัการจดัราคาพิเศษสําหรับเด็กนกัเรียน-นกัศึกษา / ผูสู้งอายุ / 

และเด็กอายุต ํ่ากวา่ 12 ปี มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 7.21 และมีความสัมพนัธ์กบัการ

ส่งเสริมการขายโดยใหส่้วนลดและของแถมอยูเ่สมอ นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 6.82 

ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ เฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  6.44) 

โดยใหค้วามสําคญักบัการมีข่าวโรงภาพยนตร์ตามส่ือต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ มากท่ีสุด 

ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.98 และให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนเพื่อ

สร้างชุมชนใหน่้าอยู ่นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 6.10 

4. สรุปผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจัยอืน่ๆ ด้านคุณภาพการให้บริการ  

ด้านภาพยนตร์ ( MOVIE) พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั

ปัจจยัดา้นภาพยนตร์ เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  7.40) โดยให้ความสําคญักบัการมี

ภาพยนตร์หลากหลายเร่ืองใหลู้กคา้ไดเ้ลือกสรร มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 7.93 และ

ใหค้วามสาํคญักบัราคาเหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 5.75 

ด้านโรงภาพยนตร์ (CINEMA)  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญั

กบัปัจจยัดา้นโรงภาพยนตร์ เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 7.41) โดยให้ความสําคญักบั

ขนาดโรงภาพยนตร์มีความเหมาะสม ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป มากท่ีสุด ในระดบั

ค่าเฉล่ีย 7.60 และให้ความสําคญักบัโรงภาพยนตร์สะอาด  ไม่มีกล่ินไม่พึงประสงค ์

นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 7.15 

5. สรุปผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัความพงึพอใจ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั กบัการให้บริการของโรงภาพยนตร์ใน

เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 7.30) โดยมีแนวโนม้วา่จะมาใช้

บริการซํ้ า ท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 7.53 

และโดยรวมให้ความสําคญัในผลิตภณัฑ์ต่างๆของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 7.10 
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6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

 

t 

 

Sig. Tolerance VIF 

 ค่าคงท่ี 1.216 .225  5.394 .000     

การโฆษณา .008 .035 .010 .235 .815 .486 2.056 

การทาํตลาด

ทางตรง 

-.040 .036 -.050 -1.122 .262 .407 2.458 

การขายโดย

บุคคล 

-.023 .040 -.026 -.569 .570 .380 2.634 

การส่งเสริม

การขาย 

-.022 .045 -.027 -.493 .622 .277 3.605 

การประชา 

สัมพนัธ์ 

.102 .049 .117 2.070 .039 .250 4.004 

ภาพยนตร์ .262 .050 .261 5.200 .000 .318 3.143 

 โรงภาพยนตร์ .537 .050 .580 10.734 .000 .275 3.639 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05* 

R R Square Adjusted R Square. Std. Error of the Estimate 

.828a .686 .680 .95253 

 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ ( R ) = 0.828a แสดงวา่ ความพึงพอใจในการ

ให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และ
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ปริมณฑล มีความสัมพนัธ์กบัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และดา้นปัจจยั

อ่ืนๆ (คุณภาพการให้บริการ)  ในระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) ค่าสัมประสิทธ์

การกาํหนด (R2) = 0.686 หมายความว่า ปัจจยัด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ (คุณภาพการให้บริการ) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การใหบ้ริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล คิดเป็น 68.6  เปอร์เซ็นต ์ตวัแปรอิสระ สามารถอธิบายความผนัแปรหรือ

การเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 68.6  ท่ีเหลืออีก 31.4 เปอร์เซ็นต ์ เป็นผล

เน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณเท่ากบั เท่ากบั 

.95253 หมายความว่า การประมาณค่าของ ความพึงพอใจในการให้บริการของโรง

ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มี

ความคลาดเคล่ือน เกิดข้ึนเท่ากบั .95253 จากผลวิเคราะห์จะพบวา่ ค่า VIF สูงสุดท่ีได ้

คือ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีค่า 4.004 ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือ ค่า Tolerance ท่ีมีค่านอ้ย

ท่ีสุดคือ ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่า .250 ซ่ึงไม่ตํ่ากว่า 0.2 แสดงว่าตวัแปรอิสระไม่มี

ความสัมพนัธ์กนั คือไม่เกิด Multicollinearity จากผลการวิเคราะห์ ไดส้มการถดถอย

ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี ความพึงพอใจ = 1.216 +.008 (ดา้นการ

โฆษณา) -.040 (ดา้นการทาํตลาดทางตรง) -.023 (ดา้นการขายโดยบุคคล) -.022 (ดา้น

การส่งเสริมการขาย) +.102 (ดา้นการประชาสัมพนัธ์) + .262 (ดา้นภาพยนตร์) +.537 

(ดา้นโรงภาพยนตร์) จากผลการวิเคราะห์ ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ (คุณภาพการให้บริการ)  ท่ีมีอิทธิพลกบัความพึงพอใจ  

ในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล อย่างมีนยัสําคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัดา้นการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ  และด้านปัจจัย อ่ืนๆ (คุณภาพการให้บริการ) ท่ี มี

ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของความพึงพอใจในการใหบ้ริการของโรงภาพยนตร์ใน

เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 

ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านัยสําคญัน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 

ไดแ้ก่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นภาพยนตร์ และดา้นโรงภาพยนตร์ ไดน้าํเสนอ 
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กรอบแนวคิดใหม่ดงัน้ี ความพึงพอใจ = a+b5 (การประชาสัมพนัธ์) + b6 

(ภาพยนตร์) + b7 (โรงภาพยนตร์) 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้  ค่านัยสําคญั  ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์  

เพศ t-Test 0 .614 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.032 ยอมรับ 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.741 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test  0.031 ยอมรับ 

รายไดต้่อเดือน F-Test  0.829 ปฏิเสธ 
อาชีพ F-Test  0.079 ปฏิเสธ 
สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการชมภาพยนตร์ 

ดา้นความถ่ีในการชมภาพยนตร์ F-Test 0.186 ปฏิเสธ 
ดา้นเหตุผลในการเลือกชมภาพยนตร์ F-Test 0.576 ปฏิเสธ 

ดา้นผูท่ี้มาชมภาพยนตร์ร่วม F-Test 0.745 ปฏิเสธ 
ดา้นการเดินทางมาชมภาพยนตร์ F-Test 0.290 ปฏิเสธ 
ดา้นการเลือกโรงภาพยนตร์อ่ืน F-Test 0.035 ยอมรับ 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

ดา้นการโฆษณา  MRA 0.815 ปฏิเสธ 
ดา้นการตลาดทางตรง MRA 0.262 ปฏิเสธ 
ดา้นการขายโดยบุคคล  MRA 0.570 ปฏิเสธ 
ดา้นการส่งเสริมการขาย  MRA 0.622 ปฏิเสธ 
การประชาสมัพนัธ์ MRA 0.039 ยอมรับ 

สมมตฐิานที ่4 ปัจจยัอืน่ๆ ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ดา้นภาพยนตร์  MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นโรงภาพยนตร์  MRA 0.000 ยอมรับ 



746 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 

31-40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-

20,000 บาท มากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน    ผลการศึกษาปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ  สถานภาพการสมรส รายไดต่้อเดือน 

อาชีพ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 

สาํหรับเพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ ยกเวน้

อาย ุและระดบัการศึกษา ผลจากการสํารวจพบวา่ ประชากรศาสตร์ท่ีมีอายุ และระดบั

การศึกษาแตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน เป็นไปตาม

สมมุติฐานท่ีวางไว ้ 

ผลการศึกษาปัจจยัด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ด้านการเลือกชมโรง

ภาพยนตร์อ่ืน มีผลกบัความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง

ไว ้ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ดา้น

ความถ่ีในการชมภาพยนตร์ ดา้นเหตุผลท่ีเลือกชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ดา้นผูท่ี้มาชมภาพยนตร์ร่วม ดา้นวิธีการเดินทางมาชมภาพยนตร์ 

ไม่มีผลกับความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

จากผลการศึกษาปัจจัยทางการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication : IMC ) ดา้นโฆษณา ดา้นการทาํการตลาด

ทางตรง ดา้นการขายโดยบุคคล ดา้นการส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบั

ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  อยา่งมี

นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ส่วนดา้นการประชาสัมพนัธ์ มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือผูม้าใช้
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บริการท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

มีความพึงพอใจกับปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์   

สําหรับปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นคุณภาพการให้บริการ ทั้งในดา้นภาพยนตร์และโรง

ภาพยนตร์มีความสัมพนัธ์กนักบัความพึงพอใจในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ใน

เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05  จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไวเ้ช่นเดียวกนั  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้ 

1. สําหรับดา้นการตลาด  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ควรให้ความสําคญักบั

การทาํการตลาด ตามอายุ และระดับการศึกษามากข้ึน เน่ืองจากจากผลการวิจัย 

ทางดา้นประชากรณ์ศาสตร์ ดา้นอายุ และระดบัการศึกษามีผลกบัความพึงพอใจ ใน

การใหบ้ริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ใน กรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล จึงควรเน้นทาํการตลาดกบักลุ่มน้ีมากข้ึน ดา้นการประชาสัมพนัธ์ เป็นอีก

ส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการให้บริการ จึงควรเนน้การ

ทาํประสาสัมพนัธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน อีกทั้ งการพฒันาคุณภาพการ

ให้บริการ ทั้ งด้านภาพยนตร์ รวมถึงโรงภาพยนตร์ให้มากข้ึน เ น่ืองจากมี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ

พึงพอใจสูงสุด และกลบัมาใชบ้ริการท่ีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 

               2. สาํหรับผูป้ระกอบการ และนกัการตลาด จากผลการวจิยั สาํหรับปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และอาชีพ รวมถึง

พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ด้านความถ่ีในการชมภาพยนตร์ เหตุผลท่ีเลือกมาชม

ภาพยนตร์ ผูท่ี้มาชมภาพยนตร์ร่วม และวธีิการเดินทางมาชมภาพยนตร์ ซ่ึงไม่มีผลกบั

ความพึงพอใจในการใช้บริการ ทางผูป้ระกอบและนักการตลาดการไม่ควรละเลย  

ควรคาํนึงถึงปัจจยัเหล่าน้ีประกอบ ในการทาํการตลาดทุกคร้ัง อีกทั้งปัจจยัดา้นการ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC ) 

ด้านการโฆษณา ด้านการทาํการตลาดทางตรง ด้านการขายโดยบุคคล ด้านการ
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ส่งเสริมการขาย ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจ ซ่ึงหมายความว่าผูม้าใช้

บริการยงัไม่ไดรั้บความพึงพอใจเท่าท่ีควร ทางผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสําคญั 

แกไ้ข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ใหดี้ยิง่ข้ึน เพื่อใหผู้ม้าใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

และกลบัมาใชบ้ริการท่ีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์อยา่งต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

            1. นกัวิจยัควรทาํการศึกษากลุ่มประชากรท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ ในต่างจงัหวดัเพิ่มเติม เน่ืองจากปัจจุบนัโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ กรุ้ปไดมี้แผนการขยายตวัเปิดตามจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศมากมาย  การศึกษา

กลุ่มประชากรในต่างจงัหวดัจะทาํให้เขา้ใจธุรกิจโรงภาพยนตร์ไดค้รอบคลุมข้ึนมาก

ยิง่ข้ึน  

2.ในการศึกษาการวจิยัคร้ังน้ี มุ่งเนน้ศึกษาในดา้นประชากรศาสตร์ ดา้น 

พฤติกรรม ด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication : IMC ) และปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นคุณภาพการให้บริการ ควรมีการศึกษา

ในปัจจัยด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีละเอียดและถูกต้องมากข้ึน เช่น 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสินค้าและ

บริการ เป็นตน้  
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