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บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์ตราสินคา้

บนสังคมออนไลน์ และส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ผ่านการใชบ้ริการ
สังคมออนไลน์ ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
วจิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีบริเวณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 4 สาขา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช ้t-Test และ F-Test วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ส่วนบุคคลและความจงรักภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์  พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ยกเวน้ เพศ มีอิทธิพล
ต่อความภกัดีในตราสินคา้ และใช้ MRA วิเคราะห์และพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์และส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์กบั
ความจงรักภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผ่านการใช้
บริการสังคมออนไลน์  พบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ ยกเวน้ 
ความเก่าแก่ของตราสินคา้และผูน้ าตลาด มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้ และส่วน
ประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การส่งเสริมการตลาด การรักษาความเป็น
ส่วนตวั และการใหบ้ริการส่วนบุคคล ยกเวน้ ผลิตภณัฑ์ ราคา และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้ โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ท่ีร้อยละ 88.9   
ค าส าคัญ : เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป, ความจงรักภกัดีในตราสินคา้, สังคมออนไลน์ 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to study personal factors, brand image on 

online society, and electronic marketing mix related to Major Cineplex Group Public 
Company Limited’s brand loyalty via online society. The sampling size was 400 samples 
and questionnaires were used as the research tool of data collection in four branches of 
Major Cineplex Theater. 

In this study, t-Test and F-Test were used to analyze relation between personal 
factors and Major Cineplex Group Public Company Limited’s brand loyalty via online 
society.  It was found that most personal factors, excluding gender, were related to the 
brand loyalty. And, MRA was used for data analysis to find out and forecast relation 
between brand image on online society and electronic marketing mix with Major 
Cineplex Group Public Company Limited’s brand loyalty via online society. It was found 
that most of brand image on online society, excluding long-life brand and market leader, 
were related to the brand loyalty.  For electronic marketing mix such as promotion, 
privacy, and personalization, excluding product, price, and place, were related to the 
brand loyalty with statistical significant for predicting at 88.9 per cent. 

 

KEY WORDS :  MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED, 
BRAND LOYALTY, ONLINE SOCIETY 

 

 
บทน า  

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ถือเป็นธุรกิจบนัเทิงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั  ดงัจะเห็นไดจ้ากการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ยงัคงเป็นกิจกรรมอนัดบั
แรกๆท่ีผูบ้ริโภคเลือกในช่วงเวลาท่ีตอ้งการผอ่นคลายจากการด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบท่ามกลาง
ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจท่ีรุมเร้า เน่ืองจาก สามารถเขา้ถึงไดง่้าย ประกอบกบัมีราคาท่ีไม่
สูงมากนกั เม่ือเทียบกบักิจกรรมบนัเทิงรูปแบบอ่ืน  ส่งผลให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยงัเป็น
ธุรกิจท่ีสามารถขยายตวัได ้แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัปัจจยัลบต่างๆทั้งดา้นเศรษฐกิจและการเมือง
อยา่งในปัจจุบนั โดยผูป้ระกอบการในตลาดต่างมีการขยายสาขากนัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งในเขตพื้นท่ีต่างจงัหวดั เพื่อรองรับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มมากข้ึน  อยา่งไรก็ตาม การขยายตวัท่ีเพิ่มข้ึนนั้น ส่งผลให้การ
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แข่งขนัในธุรกิจโรงภาพยนตร์ทวีความรุนแรงมากข้ึนตามไปดว้ย  จนผูป้ระกอบการแต่ละ
ราย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายใหญ่ในตลาดต่างเร่งปรับปรุงและพฒันาการให้บริการให้
ทนัสมยั เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
อยู่ตลอดเวลาไดอ้ย่างตรงจุด  นอกจากนั้น ยงัไดน้ ากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาใช้เพื่อ
ขยายและ/หรือรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนเองไว ้  และเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
ใหเ้หนือคู่แข่ง   

ปัจจุบนัผูป้ระกอบการรายใหญ่ในธุรกิจโรงภาพยนตร์มีอยู ่2 ราย ไดแ้ก่ บริษทั 
เอส เอฟ ซีเนม่า ซิต๊ิ จ  ากัด: SF Cinema  และบริษทั เอส เอฟ ซีเนม่า ซิต๊ิ จ  ากัด: SF 
Cinema  นอกจากผู ้ประกอบการรายใหญ่ทั้ ง 2 รายท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยงัมี
ผูป้ระกอบการรายย่อยในธุรกิจโรงภาพยนตร์อีกหลายราย เช่น กลุ่มเซนจูร่ี กลุ่มเมเจอร์
ฮอลลีวูด้ และกลุ่ม UMG เป็นตน้ ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาดรวมกนัร้อยละ 3 
   ส าหรับภาวะการแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ยงัคงทวีความรุนแรงอย่าง
ต่อเน่ือง  โดยส่วนใหญ่ จะเป็นการแข่งขนัของผูป้ระกอบการรายใหญ่ 2 รายในตลาด 
ไดแ้ก่ Major Cineplex และ SF Cinema โดยทั้ง 2 ราย  ต่างไดมี้การปรับปรุงและสร้าง
ความแตกต่างในโรงภาพยนตร์ของตนใหมี้ความโดดเด่นเหนือกวา่ของคู่แข่ง  ไม่วา่จะเป็น 
ทางด้านภาพลักษณ์ท่ีดูหรูหราทันสมัยของสถานท่ีทั้ งภายในและภายนอกของโรง
ภาพยนตร์ และความทนัสมยัของระบบเทคโนโลยีดา้นภาพและเสียทั้งน้ี เพื่อเป็นจุดขาย
และดึงดูดผูบ้ริโภคให้เขา้มาชมภาพยนตร์  นอกจากนั้น  ผูป้ระกอบการยงัมีการขยายสาขา
อยา่งต่อเน่ือง  โดยเนน้ท าเล ท่ีตั้งสาขาใหอ้ยูใ่นแหล่งชุมชนใจกลางเมือง ยงัเร่ิมหนัมาขยาย
ฐานลูกคา้ในเขตพื้นท่ีต่างจงัหวดั ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีผูป้ระกอบการ ต่างเร่ิมมีการเปิด
สาขาในต่างจงัหวดักนัมากข้ึน  โดยเฉพาะตามหวัเมืองใหญ่และแหล่งท่องเท่ียวส าคญั ซ่ึง
ถือเป็นตลาดท่ียงัมีศกัยภาพในการเติบโตค่อนขา้งสูง เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงั
ซ้ือ ค่อนขา้งสูง ขณะท่ี โรงภาพยนตร์ท่ีมีรูปแบบทนัสมยัและมีมาตรฐานยงัมีอยูไ่ม่ก่ีแห่ง 
ส่งผลใหค้วามตอ้งการท่ีจะบริโภคความบนัเทิงในรูปแบบน้ียงัคงมีอยูสู่ง 
   ดา้นการส่งเสริมการตลาด  กลยุทธ์ดา้นราคายงัคงเป็นกลยุทธ์ท่ีผูป้ระกอบการใช้
อยู่เสมอ ทั้งการจดัโปรโมชัน่ลดราคาตัว๋ชมภาพยนตร์  และการออกตัว๋ชมภาพยนตร์ใน
รูปแบบ Package ราคาประหยดั ทั้งน้ี เพื่อการเพิ่มความถ่ีในการเขา้ชมภาพยนตร์ และเพิ่ม
รายไดใ้นช่วงท่ีมีคนเขา้ชมภาพยนตร์นอ้ย  เฉพาะอยา่งยิ่ง ช่วงวนัธรรมดาและช่วงรอบดึก 
ท่ีมีอตัราการเขา้ชมภาพยนตร์ค่อนขา้งนอ้ย โดยอตัราการเขา้ชมภาพยนตร์ของคนไทยนั้น
ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในช่วงวนัหยุดค่อนข้างมาก  ทั้งยงัมีการอ านวยความสะดวกแก่
ผูบ้ริโภคในการซ้ือและจองตัว๋ชมภาพยนตร์ โดยมีการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายตัว๋ชม
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ภาพยนตร์ในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน อาทิเช่น การจ าหน่ายตัว๋ชมภาพยนตร์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีนอกจากนั้น ผูป้ระกอบการในธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ย ังได้มีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู ้ประกอบการในธุรกิจอ่ืนท่ี มี
กลุ่มเป้าหมายเดียวกนัเพื่อท ากิจกรรมทางการตลาดร่วมกนั เพื่อท่ี ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้
เขา้มาใชบ้ริการในโรงภาพยนตร์ร่วมกบัการซ้ือสินคา้และบริการของคู่พนัธมิตร  โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นจดักิจกรรมทางการตลาดร่วมกบัภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในขณะนั้น และนอกจาก
การ ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆแลว้ ผูป้ระกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ยงัมีการ
ท าการตลาดแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มมากข้ึน เช่น กลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษา รวมทั้งกลุ่มวยั
ช่วงเร่ิมท างาน ซ่ึงถือเป็นกลุ่ม  ผู้บริโภคท่ีนิยมเข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
ค่อนขา้งมาก  ทั้งน้ี เป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั เพื่อเพิ่มและรักษาส่วนแบ่งตลาด
ของตนไว ้ส่งผลใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจโรงภาพยนตร์ยงัคงมีความรุนแรงต่อไป  

จากสภาวะเศรษฐกิจขาลง  ท าให้ภาพรวมทางด้านการตลาดจะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเร่ิมเปล่ียนแปลงไป  มีความระมดัระวงัการจบัจ่ายใชส้อย  และการใช้
บริการโรงภาพยนตร์เร่ิมชะลอตวั  ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งรักษายอดขายดว้ยการท า
โปรโมชั่นมากข้ึน  ซ่ึงการท าโปรโมชั่นท่ีมากข้ึนส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคลดน้อยลง  เพราะเป็นการสร้างนิสัยให้ผู ้บริโภคนั้นอาจมีแนวโน้มในการ
เปล่ียนไปใชบ้ริการไปหาตราสินคา้ยี่ห้ออ่ืนๆ ท่ีให้ผลประโยชน์มากกวา่  ขณะเดียวกนัยงั
สร้างความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ท าให้ส่งผลเสียต่อตราสินคา้  โดยหากไม่มีโปรโมชัน่ใน
ดา้นการลด ผูบ้ริโภคก็จะไม่ซ้ือตราสินคา้นั้น  การรับรู้หรือความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
นั้นก็จะลดลงเช่นกนั  ก็จะเห็นได้ว่าในวงการธุรกิจโรงภาพยนตร์นั้นค่อนขา้งมีปัญหา
เก่ียวกบัธ ารงครั์กษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของตนเองไวซ่ึ้งความจงรักภกัดีในตราสินคา้จาก
ผูบ้ริโภค   จากตวัอยา่ง การโพสตว์ิดีโอและการส่งต่อในสังคมออนไลน์ “การถกเถียงดา้น
การให้บริการระหว่างพนักงานกนัผูม้าใช้บริการ” ท  าให้ภาพลกัษณ์ต่อการภกัดีต่อตรา
สินคา้ลดลงนั้นยอ่มเป็นปัญหาและส่งผลต่อการจ าหน่ายตัว๋ภาพยนตร์นั้นมียอดขายลดลง  
โดยผลส าคญัประการหน่ึงก็เน่ืองจากการตลาดของโรงภาพยนตร์ยงัไม่ไดค้วามสนใจต่อ
การสร้างภาพลกัษณ์และสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้จากผูบ้ริโภค  จากปัญหาดงักล่าว ท า
ให้ผูบ้ริหารโรงภาพยนตร์บริษทัต่าง ๆ ภายในประเทศไทยให้ความส าคญัดา้นความภกัดี
ต่อตราสินคา้เพิ่มมากข้ึน 

ผูว้จิยัเห็นถึงความจ าเป็นในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อให้ผูบ้ริหารในธุรกิจโรงภาพยนตร์น าขอ้มูลความรู้
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ใหม่ๆ ท่ีได้ไปสร้างกลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบด้านการแข่งขนั  สร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองตราสินค้า  และเสริม
ทกัษะในดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลดีต่อการธ ารงครั์กษาภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไว ้
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้บริษทั 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อ
ความภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผ่านการใชบ้ริการ
สังคมออนไลน์   

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อ
ความภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผ่านการใชบ้ริการ
สังคมออนไลน์ 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในตราสินคา้บริษทั 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์แตกต่างกนั  
 2. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในตรา
สินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์ 
 3. ส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในตรา
สินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์ 
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ความจงรักภกัดีในตราสินคา้
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ผา่นการ
ใชบ้ริการสังคมออนไลน์ 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 
 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อท าให้ไดผ้ลการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยั

ส่วนบุคคล ภาพลักษณ์สินค้าบนสังคมออนไลน์ และส่วนประสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์กับความจงรักภักดีในตราสินค้าบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์ 
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางกลยุทธ์ทางการจัดการให้บริการและ
การตลาดส าหรับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดมากข้ึน 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ   อาย ุ ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน  อาชีพ 

ภาพลัก ษ ณ์ต ร า สินค้ า บนสั ง คม
ออนไลน ์
ความเก่าแก่ของตราสินคา้ 
ความน่าเช่ือถือ  ผูน้ าตลาด 
กิจกรรมทางสังคม 
ช่ือเสียงและการยอมรับ 

ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด
อิเล็กทรอนิกส์ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั  
ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล  
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การทบทวนวรรณกรรม 
วรรณกรรมในการศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2541) เพศเป็นสรีรวิทยาท่ีสังเกตเห็นไดแ้ละมกั

ไม่มีปัญหายุง่ยากในการเก็บขอ้มูล ประชากรตามสภาพ โดยปกติประกอบดว้ยสองเพศ คือ 
เพศชายและเพศหญิง ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างทางเพศ ยงัมีความส าคญัในการวิเคราะห์
ทางประชากรศาสตร์ ดา้นการประเมินคุณภาพของขอ้มูลทางประชากร โดยผูห้ญิงกบัผูช้าย
มีความแตกต่างกนัทางความคิด ค่านิยม และทศันคติ รวมถึงพฤติกรรม ความตอ้งการ และ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้  

อายุ หมายถึง อายุเต็มปีหรืออายุเม่ือวนัเกิดคร้ังหลงัสุด ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัน าเสนอ
ขอ้มูลอายขุองประชากรในรูปเป็นช่วงอายหุรือกลุ่มอาย ุซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มอายุท่ีใกลเ้คียง
กนัเขา้ด้วยกนัตามช่วงหรือกลุ่มท่ีตอ้งการจดั โดยปกติแลว้มกัจดัเป็นกลุ่มอายุ 5 ปีท่ี
สามารถให้ข้อมูลท่ีละเอียดมากเพียงพอ  อายุมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกและ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ อายุเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิด
และพฤติกรรม และเป็นส่ิงก าหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการชกัจูงใจดว้ย 

ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บ หมายถึง ระดบัชั้นสูงสุดท่ีเรียนจบจากสถาบนัการศึกษา 
ในการวัด ถึ งระดับก าร ศึกษา ท่ี ได้ รับไม่ ได้นับจ านวน ปี ท่ี บุคคล ศึกษาอยู่ ใ น
สถาบนัการศึกษา แต่ใช้ชั้นสูงสุดท่ีบุคคลเรียนจบ ถา้บุคคลใดไดรั้บการศึกษาในระบบ
โรงเรียนของต่างประเทศจ าเป็นตอ้งเทียบเคียงเปล่ียนปรับให้เขา้กบัระบบการศึกษาของ
ประเทศไทย การศึกษาของบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัไปตาม
ระดบัของความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 

รายได ้ เป็นดชันีท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดในการวดัฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
และบุคคล โดยรายไดม้กัผนัแปรตามระดบัการศึกษาและอาชีพ มกันิยมพิจารณาจากรายได้
ของบุคคลหรือรายไดข้องครัวเรือนต่อหน่วยเวลา ซ่ึงอาจจ าแนกไดเ้ป็นรายไดท่ี้แทจ้ริง คือ 
รายไดท้ั้งหมด ซ่ึงรวมถึงเงินออมเป็นรายไดท่ี้ยงัไม่ไดห้กัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  รายไดท่ี้หกั
ภาษีแลว้ ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้หกัภาษีทางตรงต่างๆ ท่ีตอ้งจ่ายให้รัฐบาลเรียบร้อยแลว้  รายไดท่ี้
หกัค่าใชจ่้ายพื้นฐาน ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้เหลือจากการหักภาษีน ามาหกัค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัส่ิงท่ี
จ าเป็นออก และรายไดท่ี้มิใช่ตวัเงิน ซ่ึงเป็นรายไดท้ั้งหมดท่ีไดรั้บเป็นส่ิงของ โดยนบัรวม
ไปถึงบา้นและ/หรืออาหารท่ีไดรั้บเป็นการตอบแทนการจา้งรวมไปถึงผลผลิต  

อาชีพ หมายถึง ชนิดของงานท่ีบุคคลท า ซ่ึงเป็นบ่อเกิดของรายไดท่ี้เป็นค่าจา้ง  
ค่าตอบแทน หรือผลก าไร ในการเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัอาชีพจึงหมายถึงชนิดของงานท่ี
บุคคลท าระหว่างช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยไม่ค  านึงถึงประเภทของงานหรือสถานภาพของ
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บุคคลในงาน เน่ืองจากอาชีพมีจ านวนมากมายหลายอาชีพจึงจ าเป็นตอ้งมีการจดักลุ่มอาชีพ
โดยมีหลกัส าคญั คือ อาชีพประเภทเดียวกนั คลา้ยกนั เน่ืองจากคนท่ีมีอาชีพต่างกนั มกัมอง
โลกและมีแนวคิด อุดมการณ์ และค่านิยมต่อส่ิงต่างๆ แตกต่างกนัไป ซ่ึงรวมไปถึงทศันคติ
และความคิดเห็นในการใชสิ้นคา้และบริการต่างๆ ดว้ย กล่าวคือ ความแตกต่างกนัของ
พฤติกรรมการซ้ือมีผลมาจากอาชีพท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร (2549) ภาพลักษณ์ของตราสินค้าแสดงถึงสินค้าหรือ
บริการท่ีท าให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ตราสินค้าเป็นสัญลักษณ์ท่ี
ถ่ายทอดถึง คุณลกัษณะ คุณประโยชน์ ความเช่ือและคุณค่าของสินคา้นั้นๆ การสร้างความ
แข็งแกร่งของตราสินคา้จะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความยึด
เหน่ียวกบัคุณค่าโดยรวมในตราสินคา้นั้น 

Etzel, Walker and Stanton (2001); ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550: 259); สุดา
พร กุณฑลบุตร (2550) ส่วนประสมทางการตลาดถือว่าเป็นหัวใจส าคญัในการบริหาร
การตลาด การท าใหก้ารด าเนินงานของกิจการประสบความส าเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัการปรับปรุง 
และความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี  โดยส่วนประสมทาง
การตลาดถือว่าเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัตอ้งใช้ร่วมกันเพื่อสนอง
ความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย โดยทัว่ไปประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เรียกวา่ 4P’s 

ศูนยก์ารเรียนรู้ (2556); ทิวากร   เหล่าลือชา (2556) หลกัการของการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์มีหลกัการเพิ่มเติมอีก 2P ไดแ้ก่ การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) และ
การใหบ้ริการส่วนบุคคล (Personalization) 

Schiffman and Kanuk (2004) ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง ความพึงพอใจท่ี
สม ่าเสมอจนอาจซ้ือตราสินคา้เดิมในผลิตภณัฑข์องบริษทัใดบริษทัหน่ึง   

มาลี สิทธิเกรียงไกร (2546) ชุมชนในอินเตอร์เน็ตท าให้คนท่ีอยูต่่างพื้นท่ีต่างเวลา
สามารถติดต่อส่ือสารกนัได ้แต่เป็นพื้นท่ีท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ไม่สามารถวดัขนาดของพื้นท่ีได ้ 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือวิจยั ซ่ึงมีค าถาม
แบบปลายปิดทั้ งหมดแยกเป็น 4 ส่วนและมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปและใชบ้ริการสังคมออนไลน์ โดยตดัสินใจเลือก
ชมภาพยนตร์จากบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนจึงใชสู้ตร n   =   Z2 pq / e2 ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ได ้385 ตวัอยา่งและเลือกท าการศึกษากบัตวัอยา่ง 400 ราย 

http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
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ผูว้ิจยัไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็นในการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงและแบบโควตา้กบั
กลุ่มตวัอย่างท่ีก าลงัใช้บริการท่ีโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 4 สาขาไดแ้ก่ สาขาป่ิน
กลา้ สาขารัชโยธิน สาขาพระราม 3 และสาขาแฟชัน่ไอส์แลนด์ สาขาละ 100 ตวัอยา่ง 
ตลอดจนท าการสุ่มตวัอยา่งแบบพบโดยบงัเอิญ 

การทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยัจากการใช้แบบสอบถาม 30 ชุดเก็บ
ขอ้มูลมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคัส าหรับแบบสอบถามประเภท
ขอ้มูลอนัตภาคชั้นในส่วน 2-4  และโดยรวม ซ่ึงไดค้่าระหวา่ง 0.702-0.859 

สถิติต่างๆ วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละเพื่อใชบ้รรยายปัจจยัส่วนบุคคลและใช้
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับบรรยายระดบัความส าคญัของภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้บนสังคมออนไลน์ ส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และความจงรักภกัดีใน
ตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์   

สถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ ไดแ้ก่ t-Test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์  ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 5   F-Test 
ส าหรับทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน และอาชีพท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินค้าบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ผ่านการใช้บริการสังคมออนไลน์ ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติร้อยละ 5  
และท าการเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ตามวิธีของ Scheffe ส าหรับตวัแปรท่ี
ทดสอบแลว้พบความแตกต่าง และ Multiple Regression Analysis (MRA) ส าหรับทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์และความจงรักภกัดีในตรา
สินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผ่านการใช้บริการสังคมออนไลน์  
กับส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์และความจงรักภักดีในตราสินค้าบริษัท 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ผ่านการใช้บริการสังคมออนไลน์  ณ ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 5 
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มี

อายรุะหวา่ง 15-25 ปี จ  านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 5,001 บาท 
– 10,000 บาท จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00  และมีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 
จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75  
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2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน
ภาพลกัษณ์ตราสินค้าบนสังคมออนไลน์ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์
ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่น
การใชบ้ริการสังคมออนไลน์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นความเก่าแก่ของตราสินคา้ ให้ความส าคญักบัเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไดพ้ฒันาการ
น าเสนอผลงานบนัเทิงมาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการเขา้ถึงในสังคมออนไลน์มากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 9.108 

ดา้นความน่าเช่ือถือ ให้ความส าคญักบัเมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์แสดงถึงคุณภาพของ
บริการโรงภาพยนตร์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.040 

ดา้นผูน้ าตลาด ให้ความส าคญักบัเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มีผูช้มจ านวนมากให้ความ
นิยมเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.095 

ด้านกิจกรรมทางสังคม ให้ความส าคัญกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จัดกิจกรรมชม
ภาพยนตร์ในเครือฟรีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.947 

ด้านช่ือเสียงและการยอมรับ  ให้ความส าคญักับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็นโรง
ภาพยนตร์ท่ีมีความทนัสมยัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.143 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 

พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความส าคญักบัรูปแบบการน าเสนอเก่ียวกบัเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
บนสังคมออนไลน์มีความสวยงาม ทนัสมยั และน่าสนใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.093 

ด้านราคา ให้ความส าคญักบัค่าใช้จ่ายส ารับอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ไม่สูงมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.028 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ให้ความส าคญักบัการเปิดโอกาสให้ผูช้มร่วมแสดง
ความคิดเห็นกบัเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์บนสังคมออนไลน์ไดม้ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.100 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยให้ความส าคญักบัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์บนสังคมออนไลน์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.953 
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ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ให้ความส าคญักบัการติดต่อกบัเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ผา่นสังคมออนไลน์มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.132 

ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ให้ความส าคญักบัเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์บนสังคม
ออนไลน์เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารส าหรับผูนิ้ยมใช้บริการโรงภาพยนตร์เฉพาะกลุ่ม
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.985 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน
ความจงรักภักดีในตราสินค้าบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ผ่านการใช้
บริการสังคมออนไลน์   

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภกัดีในตราสินคา้บริษทั 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ผ่านการใช้บริการสังคมออนไลน์  โดยให้

ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการชวนและแนะน าคนรอบขา้งให้ใช้บริการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

ตามมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.438 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5  ยกเวน้ เพศ 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตรา
สินคา้บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5  ยกเวน้ ความเก่าแก่ของตราสินคา้และผูน้ าตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การส่งเสริมการตลาด การรักษา
ความเป็นส่วนตวั และการใหบ้ริการส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้บริษทั 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผา่นการใชบ้ริการสังคมออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีร้อยละ 5  ยกเวน้ ผลิตภณัฑ ์ราคา และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตวัแปรอิสระ Sig.* ผลลพัธ์ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ 0.096 ปฏิเสธ 
อาย ุ 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา 0.000 ยอมรับ 
รายไดต่้อเดือน 0.000 ยอมรับ 

อาชีพ 0.000 ยอมรับ 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้บนสังคมออนไลน์ 

ความเก่าแก่ของตราสินคา้ 0.213 ปฏิเสธ 
ความน่าเช่ือถือ 0.025 ยอมรับ 
ผูน้ าตลาด 0.707 ปฏิเสธ 

กิจกรรมทางสังคม 0.002 ยอมรับ 
ช่ือเสียงและการยอมรับ 0.022 ยอมรับ 

ส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.272 ปฏิเสธ 
ดา้นราคา 0.898 ปฏิเสธ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.067 ปฏิเสธ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.000 ยอมรับ 

ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั  0.008 ยอมรับ 
ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล  0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของนรินทร์ แกว้แท ้(2550) ท่ีพบวา่อาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้ยกเวน้ เพศ ท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธินแตกต่าง
กนั และปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ผลการศึกษาของสุนีย ์จุลอารีสุข (2550) ท่ี
พบว่ารายได้เฉล่ียต่อท่ีแตกต่างกัน ยกเว้น เพศ มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ท่ีโรง
ภาพยนตร์โดยรวมแตกต่างกนั ผลการศึกษาของกฤษฎากรณ์  ไกยะฝ่าย (2551) ท่ีพบว่า
อาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ

http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%B9%C3%D4%B9%B7%C3%EC%20%20%E1%A1%E9%C7%E1%B7%E9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%B9%D5%C2%EC%20%A8%D8%C5%CD%D2%C3%D5%CA%D8%A2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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โรงภาพยนตร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   ผลการศึกษาของสุภตัราภรณ์ สายสมบูรณ์ (2551) 
ท่ีพบว่าอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และการศึกษา ยกเวน้เพศ มีระดบัความภกัดีต่อตรา
สินคา้ของผลิตภณัฑ์โทรทศัน์โซน่ีแตกต่างกนั ผลการศึกษาของณัฐธยาน์ สุราลัยอุทิศ 
(2552) ท่ีพบว่าอายุ รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความภกัดีใน
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางแตกต่างกนั ผลการศึกษาของวิธวฒัน์ แซ่เอ๊ียะ (2554) ท่ีพบวา่อาย ุ
รายได ้และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจกบัการบริการของโรงภาพยนตร์เครือ
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ดิจิตอล 3D แตกต่างกนั   ผลการศึกษาของสาธิยา เถ่ือนวิถี (2555) ท่ี
พบว่าอาชีพและรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีความภักดีในการใช้บัตรสมาชิก M 
Generation ดา้นทศันคติแตกต่างกนั  อายุ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความ
ภกัดีในการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation ดา้นพฤติกรรมแตกต่างกนั และความพึงพอใจใน
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในการใช้
บตัรสมาชิก M Generation ทั้งดา้นทศันคติและดา้นพฤติกรรม  ผลการศึกษาของปนรรฐ
พร พจน์พฒันพล (2554) ท่ีพบวา่ความน่าช่ือถือมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในตราสินคา้
ในธุรกิจร้านหนงัสือพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาของปัญญา  สุทธิกุล (2551)  ท่ี
พบวา่ภาพลกัษณ์สินคา้มีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ 
และผลการศึกษาของศุภชาติ เกตุแค (2552) ท่ีพบว่าความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้า
โทรศพัทมื์อถือ  
ข้อเสนอแนะ 

ดา้นภาพลกัษณ์ 
ควรเนน้การส่งมอบบริการคุณภาพเพื่อสร้างความประทบัใจและความภกัดีในตรา

สินคา้ ร่วมกบัการจดักิจกรรมให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ท่ีดีกบั
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์อยา่งต่อเน่ือง  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ควรให้ความส าคญักับการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์บนสังคมออนไลน์ เพื่อ

ส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด เน่ืองจากความมีประสิทธิภาพท่ีมีมากกว่าเคร่ืองมือส่ือสาร
ทางการตลาดประเภทอ่ืนๆ 

 

http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C0%D1%B5%C3%D2%C0%C3%B3%EC%20%CA%D2%C2%CA%C1%BA%D9%C3%B3%EC.&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C0%D1%B5%C3%D2%C0%C3%B3%EC%20%CA%D2%C2%CA%C1%BA%D9%C3%B3%EC.&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%B3%D1%B0%B8%C2%D2%B9%EC%20%CA%D8%C3%D2%C5%D1%C2%CD%D8%B7%D4%C8%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%C7%D4%B8%C7%D1%B2%B9%EC%20%E1%AB%E8%E0%CD%D5%EA%C2%D0&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%BB%B9%C3%C3%B0%BE%C3%20%BE%A8%B9%EC%BE%D1%B2%B9%BE%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%BB%B9%C3%C3%B0%BE%C3%20%BE%A8%B9%EC%BE%D1%B2%B9%BE%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%C8%D8%C0%AA%D2%B5%D4%20%E0%A1%B5%D8%E1%A4&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั  
ควรเอาใจใส่กบัระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเช่ือถือไดเ้พื่อสร้างความมัน่ใจให้กบั

ผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ การให้ลงทะเบียนผูใ้ชบ้ริการและการใชร้หสัผา่นในการใชบ้ริการผา่น
ระบบออนไลน์ 

ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล  
ควรใหค้วามส าคญักบัการติดต่อส่ือสารบนสังคมออนไลน์เพื่อเฉพาะกลุ่มท่ีรักการ

ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์และเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไดแ้ก่ facebook 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

ควรท าการศึกษาเป็นระยะเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผูบ้ริโภคปัจจุบันได้อย่างต่อเน่ือง ท าให้มีส่วนช่วย
พัฒนาการน าเสนอภาพลักษณ์และส่วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะในตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงสามารถสร้างความพึงพอใจและความประทบัใจของกลุ่มเป้าหมายจน
น าไปสู่ความภกัดีในตราสินคา้ไดใ้นท่ีสุด  
บรรณานุกรม 
กฤษฎากรณ์  ไกยะฝ่าย. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการโรงภาพยนตร์ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” การศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2551 

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร. “การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image Building).” 
บทความการศึกษาต่อเน่ือง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2549 

ณฐัธยาน์ สุราลยัอุทิศ. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อความภักดีในผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ตามทรรศนะ
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย.” การศึกษาอิสระสาขาวชิาการ
จดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2552 

ทิวากร   เหล่าลือชา. หลกัการตลาด บทที ่14: พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์และการตลาด
อเิลก็ทรอนิกส์. ส่ือการเรียนการสอน วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร, 2556 

นรินทร์ แกว้แท.้ “ปัจจัยทางการตลาดบริการทีสั่มพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ สาขารัชโยธิน.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาการจดัการ
ทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2550 

http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%B3%D1%B0%B8%C2%D2%B9%EC%20%CA%D8%C3%D2%C5%D1%C2%CD%D8%B7%D4%C8%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%B9%C3%D4%B9%B7%C3%EC%20%20%E1%A1%E9%C7%E1%B7%E9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%B7%D1%E8%C7%E4%BB&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%B7%D1%E8%C7%E4%BB&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%C3%D2%AA%C0%D1%AF%BE%C3%D0%B9%A4%C3&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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ปนรรฐพร พจน์พฒันพล. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคใน
ธุรกจิร้านหนังสือพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์ของไทย.” วทิยานิพนธ์สาขานิเทศศาสตร์
และสารสนเทศ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554 

ปัญญา สุทธิกลู. “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้ารถยนต์น่ังส่วนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” การศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2551 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. ประชากรศาสตร์และประชาวรรณา. เอกสารการสอน 
(หน่วยท่ี 1-7), พิมพค์ร้ังท่ี 6, 2541 

มาลี สิทธิเกรียงไกร. ส่ือกบัมานุษยวทิยา. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็บุค๊, 2546 
วธิวฒัน์ แซ่เอ๊ียะ. “ความพงึพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ต่อการบริการของโรงภาพยนตร์

เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ดิจิตอล 3D ในกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิา
เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2554 

ศุภชาติ เกตุแค. “ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและความภักดีต่อตราสินค้า
โทรศัพท์มือถือ.” การคน้ควา้แบบอิสระสาขาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์, 
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