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บทคัดย่อ
การวิจัย นี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึก ษาความแตกต่ างของลั กษณะทางประชากรต่อการตัด สิ นใจเลื อกชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน
โดยใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ ข้ อ มู ล บริ เ วณใกล้ เ คี ย งโรงภาพยนตร์ ห รื อ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ มี โ รงภาพยนตร์
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง อายุ 26-30 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท
2) ลั ก ษณะทางประชากรด้ า นอายุ อาชี พ และรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แตกต่างกัน ส่วนด้านเพศ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ไม่แตกต่างกัน และ 3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย
และการส่ งเสริมการตลาดมี ผลต่อการตัด สิน ใจเลือ กชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ส่ วนด้ านราคาไม่มีผลต่ อการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์

คาสาคัญ: ส่วนประสมการตลาด การตัดสินใจ โรงภาพยนตร์ ภาพยนตร์
Abstract
Purposes of this research were to 1) study differences in demographic factors affecting cinema
purchase decision in Bangkok and 2) study marketing-mixed factors affecting cinema purchase decision
in Bangkok. The sample group of 400 was selected from people who watched movie in Bangkok
cinema. A questionnaire was used for data collection. Statistic used in data analysis includes
percentage, mean, standard deviation (S.D), t-Test, one-way ANOVA, a least significant difference (LSD)
of .05, and a Multiple Regression. Results showed that 1) most sample group were female, aged
between 26-30 years old, had bachelor degree, worked for private employees, and earned 20,00125,000 THB per month 2) demographic factors; age, occupation, and income had different impact to
purchase decision. On the other hand, demographic factors in gender and education had no different
influence on purchase decision, 3) marketing mix factors, product, place, and promotion but not price,
had an effect on purchasing decision.
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1. บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การชมภาพยนตร์เป็นกิจกรรมที่ทาให้ คลายเครียดได้ สามารถเข้าถึงง่าย และให้ประโยชน์ นอกจาก
ความบันเทิง เช่น ได้ความรู้ บทเรียน ประสบการณ์จากการชมภาพยนตร์ นอกจากนี้ ภาพยนตร์ยังใช้ประโยชน์
เพื่ อ การเรี ย นภาษาได้ อี ก ด้ ว ย มี ก ลุ่ ม คนบางกลุ่ ม ได้ รั บ แรงบั นดาลใจจากการชมภาพยนตร์ นอกจากนี้
ต่างประเทศมีการใช้ภาพยนตร์เพือ่ การบาบัดผู้ทมี่ ีปัญหาด้านสุขภาพจิต ในปัจจุบันการรับชมภาพยนตร์สามารถ
เลื อ กได้ ห ลากหลายช่ อ งทาง หนึ่ งในนั้ น คื อ ช่ อ งทางที่ มี ม ามากกว่ า 100 ปี คื อ การรับ ชมในโรงภาพยนตร์
ในปัจจุบันตลาดโรงภาพยนตร์มีมูลค่าประมาณ 10,938 ล้านบาท และมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะผูกขาด เนื่องจากมี
ผู้ให้ บ ริการหลักๆ เพี ย ง 2 รายเท่า นั้น ส่ วนภาพรวมอุ ตสาหกรรมนั้ นมี ส่ วนแบ่งการตลาดใน พ.ศ. 2559
แบ่งออกเป็น เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ 57.3% รองลงมาคือ เอสเอฟ ซีเนม่า 34.0% เซ็นจูรี่ 0.6% และอื่นๆ 8.1%
ตามลาดับ (กระทรวงพาณิชย์, 2559)
การเติบโตของผู้ประกอบการนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ถึงแม้ว่าแต่ละรายนั้นมีอัตราที่ไม่ม ากนัก
แต่ถึงอย่างไรการผลิตภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันก็มีอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และภาพยนตร์ฮอลลีวูดเริ่มเข้ามาสู่
ตลาดเอเชีย และเมื่อนับจานวนโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย พบว่า มีเพียง 1,000 โรงภาพยนตร์ โดยมีสัดส่วน
ประชากรต่ อ โรงภาพยนตร์ อ ยู่ ที่ 1 ล้ านคนต่ อ 15 โรงภาพยนตร์ และยอดขายตั๋ วภาพยนตร์ ทั่ วประเทศ
ประมาณ 40 ล้านใบ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในแถบทวีปเอเชียนับว่ามีจานวนน้อย เช่น เกาหลีใต้มี
โรงภาพยนตร์ ทั้ งหมด 3,000 โรงภาพยนตร์ โดยมี สั ด ส่ วนประชากรต่อ โรงภาพยนตร์อ ยู่ ที่ 1 ล้ านคนต่ อ
50 โรงภาพยนตร์ สอดคล้องกับยอดขายตั๋ วภาพยนตร์ต่อปีคือ 200 ล้านใบ ส่วนประเทศจีน มีโรงภาพยนตร์
ทั้งหมด 40,000 โรงภาพยนตร์ สัดส่วนประชากรต่อโรงภาพยนตร์ คือ 1 ล้านคนต่อ 25 โรงภาพยนตร์ และ
ประเทศผู้ ผลิ ต ภาพยนตร์ส่ งออกอย่า งสหรัฐอเมริ กา สั ด ส่ วนประชากร 1 ล้ านคนต่ อ 125 โรงภาพยนตร์
เพราะฉะนั้ นธุร กิจ โรงภาพยนตร์ ในประเทศไทย จึงมี โอกาสเติ บโตได้ ม ากกว่านี้ เมื่ อ เที ย บกับประเทศอื่ น ๆ
ซึ่งผู้ประกอบการหลัก 2 ราย ก็มีแผนที่จะขยายโรงภาพยนตร์ไปจนถึง พ.ศ. 2563 เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโต
และสามารถยืนหยัดธุรกิจได้ ในขณะที่มีช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
ในปัจจุบันมีช่องทางรับชมภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชันที่ได้เข้ามาในช่วงที่โครงข่ายโทรศัพท์มือถือได้เข้า
สู่ยุค 4G โดยใน พ.ศ. 2557 จนสิ้นปี พ.ศ. 2558 นั้น มีมูลค่าตลาด 300-400 ล้านบาท ต่อมา ใน พ.ศ.
2560 ได้มีมูลค่าตลาดเพิ่มมากขึ้นเป็น 700 ล้านบาท (คิดเป็น 14% ของตลาดโรงภาพยนตร์) และมีสมาชิกที่
สมัครรับบริการอยู่ 2 แสนราย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลักอยู่ 7 ราย ประกอบด้วย MONOMAXX (โมโน
แม็ ก ซ์ ) , Primetime, Hollywood HD, DOONEE (ดู นี่ ) , Netflix, iflix และ HOOQ (ฮุ ค ) (Brandinside,
2560) แต่การรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์สาหรั บกลุ่มลูกค้าคอหนัง ถือว่าได้มีประสบการณ์ร่วมกันกับ
ผู้ อื่ น ยิ่ ง ไปกว่า นั้ น ยั ง มี เทคโนโลยี ต่ า งๆ มาพั ฒ นาเพื่ อ ตอบสนอง และให้ ได้ อ รรถรสการชมภาพยนตร์ ใน
โรงภาพยนตร์ได้อย่างเต็มที่
หากกล่าวถึงกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจงเพียงกลุ่มคอหนัง เมื่อสอบถามถึงช่องทางที่ประชาชน
เลือกชมภาพยนตร์มากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.31 รับชมทางโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมา
ร้อยละ 24.24 รับชมที่โรงภาพยนตร์ ร้อยละ 11.71 รับชมทางเว็บไซต์ YouTube ร้อยละ 8.58 รับชมทางแผ่น
CD/DVD ร้อยละ 6.78 รับชมทางเว็บไซต์ดูหนัง ร้อยละ 1.71 รับชมทางแอปพลิเคชันเสริมพิเศษต่างๆ บนมือ
ถือ/แท็บเล็ต และอีกร้อยละ 0.67 รับชมทางช่องทางอื่นๆ ได้แก่ หนังกลางแปลง ขึ้นอยู่กับโอกาส และดูเกือบ
ทุกช่องทาง (นิด้าโพล, 2559) ฉะนั้น ในการผลักดันธุรกิจโรงภาพยนตร์ให้เติบโต ผู้ประกอบการต้องพัฒนา
ตนเองให้ทันยุคสมัยอยู่เสมอ รวมถึงต้องเรียนรู้และคาดการณ์ทิศทางพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้
ง่ายขึ้นมากกว่าในอดีต เป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทาให้ผู้บริโภคมีความต้องการต่างๆ เพิ่มขึ้น และ
หาวิธีในการดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามารับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
จากความสาคัญของแนวโน้มตลาด และปัญหาในตลาดธุรกิจโรงภาพยนตร์ข้างต้น รวมถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น และมีเทคโนโลยีแอปพลิเคชันมารองรับ ซึ่งความสะดวกสบายนี้
เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
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ชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ ในกรุ งเทพมหานคร เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการก าหนดกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และนาไปสู่การเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
ในกรุงเทพมหานคร
2) เพื่ อ ศึ กษาส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อกชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ ใน
กรุงเทพมหานคร
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1) ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน
2) ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร
2. ระเบียบวิธีวิจัย
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที่ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ท ราบจานวนประชากรที่ แน่นอน โดย
ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากสู ต รของทาโร ยามาเน่ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ 95% โดยก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจานวน 398 คน และทากรสารองความคลาดเคลื่อนของข้อมูลไว้อีก 15 จึงเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
ได้ ม าด้ วยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั วอย่ า งแบบบั ง เอิ ญ โดยใช้ แ บบสอบถามออนไลน์ แ ก่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารโรงภาพยนตร์ ใน
กรุงเทพมหานคร ตามสถานที่บริเวณใกล้เคียงโรงภาพยนตร์ หรือห้างสรรพสินค้าที่มีโรงภาพยนตร์ โดยมีการ
สอบถามก่ อ นเก็ บ ข้ อ มู ล ว่ า มาใช้ บ ริ ก ารโรงภาพยนตร์ ห รื อ ไม่ และท าการสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสะดวก
(Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามแก่ผู้ที่เต็มใจ และสะดวกที่จะให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิจั ย ได้ เลื อ กใช้ แบบสอบถามเป็น เครื่ องมื อในการวิ จัย ซึ่ งมี ทั้ งหมด 3 ส่ วน ได้ แก่ 1) ข้อ มู ล ด้ า น
ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 2) ข้อมูลด้านส่วนประสมการตลาด และ 3) ข้อมูลด้านการตัดสินใจ
เลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
2.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ตัวแปรด้านลักษณะประชากร ใช้การหาค่าร้อยละ
และการหาค่ าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ตั วแปรด้ านส่ วนประสมการตลาดใช้การหา
ค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่ วนสุ ด ท้ า ย คื อ ค าถามด้ า นการตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร
โรงภาพยนตร์ใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2) สถิติเชิงอนุม าน (Inferential Statistics) ได้ แก่ 1) ทดสอบความแตกต่ างระหว่างค่าเฉลี่ย ของ
ตัวแปร 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-Test 2) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้น
ไป โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร คือ
ปั จจั ยด้ านลั กษณะทางประชากร และ 3) ส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อกชมภาพยนตร์ ใน
โรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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3. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องสามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากร
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างด้านประชากร
ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากร
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 15 ปี
15 - 20 ปี
21 - 25 ปี
26 - 30 ปี
31 - 35 ปี
36 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลายหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4. อาชีพ
นักเรียน
นิสิต/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
อื่นๆ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

จานวน

ร้อยละ

144
256

36.00
64.00

7
41
113
169
49
21

1.75
10.25
28.25
42.25
12.25
5.25

1
69
297
29
4

0.25
17.25
74.25
7.25
1.00

28
54
200
54
55
9

7.00
13.50
50.00
13.50
13.75
2.25

53
40
49
147
42
69

13.25
10.00
12.25
36.75
10.50
17.25

จากตารางที่ 1 ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
256 คน ร้อยละ 64.00 ส่วนใหญ่ มีอายุ 26 - 30 ปี จานวน 169 คน ร้อยละ 42.25 มีระดั บการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี จานวน 297 คน ร้อ ยละ 74.25 ประกอบอาชี พ เป็นพนักงานบริษัท เอกชน จานวน 200 คน
ร้อยละ 50.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 – 25,000 บาท จานวน 147 คน ร้อยละ 36.75

32

Journal of Mass Communication Technology, Issue 4 Volume 1 January - June 2019

3.2 ข้อมูลด้านส่วนประสมการตลาดของโรงภาพยนตร์
ตารางที่ 2 ระดับการให้ความสาคัญของส่วนประสมการตลาดของโรงภาพยนตร์
ข้อมูลด้านส่วนประสมการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
- มีที่นั่งให้เลือกซื้อหลายประเภท รองรับกลุ่มลูกค้าในทุกระดับ
- มีระบบเทคโนโลยีการฉายที่ทันสมัย มีเอฟเฟกต์เสมือนจริงเพื่อความบันเทิง
- โรงภาพยนตร์มีคณ
ุ ภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดี หรูหรา สะอาด ทันสมัยและ
ได้มาตรฐาน
- มีการให้บริการอืน่ ๆ นอกจากโรงภาพยนตร์ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม
คาราโอเกะ เกม โบว์ลิ่ง
- แต่ละสาขามีจานวนโรงภาพยนตร์และที่นั่งในปริมาณมากทาให้รองรับ
ผู้ใช้บริการได้มาก
2. ราคา
- ราคาตั๋วภาพยนตร์เหมาะสมกับคุณภาพของโรงภาพยนตร์ คุ้มค่าที่จะใช้บริการ
- ราคามีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่สับสน
- มีราคาให้เลือกหลากหลายตามประเภทเก้าอี้ ตอบสนองความต้องการลูกค้า
ได้ในทุกระดับ
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย
- มีสาขาครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ทาให้สะดวกในการเดินทางมารับชมภาพยนตร์
- มีช่องทางการจองตั๋วชมภาพยนตร์ผ่านทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์
- มีช่องทางชาระเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม, บัตรเงินสด, บัตรเครดิต/เดบิต
- มีการจาหน่ายตั๋วผ่านตู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านหน้าโรงภาพยนตร์
- สถานที่จอดรถเพียงพอแก่ผู้มาใช้บริการ
4. การส่งเสริมการตลาด
- การโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ มีเนื้อหาโฆษณาที่นา่ สนใจ และดึงดูดให้ไปใช้
บริการ
- การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR)
- การแถมของพรีเมี่ยมลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์จากการซื้อ
บัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้า
- มีโปรโมชั่นให้ส่วนลด โดยร่วมรายการบัตรเครดิต
- มีโปรโมชั่น ให้ส่วนลด โดยร่วมรายการกับเครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆ
- มีโปรโมชั่นให้ส่วนลด โดยร่วมรายการกับร้านอาหาร
- การสมัครบัตรสมาชิก เพื่อสะสมคะแนนแลกตั๋วภาพยนตร์ และของพรีเมี่ยมต่างๆ
- การจัดกิจกรรมตอบคาถามผ่านทาง Facebook
- การลดราคาเฉพาะช่วงเวลาหรือช่วงเทศกาล
- พนักงานบริการดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ
ภาพรวมทุกด้าน

3.63 1.00
3.23 .993
3.77 1.034
4.17 1.023

ระดับ
ความสาคั
ญ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.07

.827

ปานกลาง

3.90

1.122

มาก

3.98 1.09
4.07 1.100
3.95 1.073
3.93 1.084

มาก
มาก
มาก
มาก

̅
𝒙

S.D.

3.99
3.91
4.10
3.88
4.03
4.03
3.44
3.90

1.03
.941
1.070
1.034
1.034
1.086
1.00
1.024

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

1.79
3.29

.818
.857

น้อยที่สุด
ปานกลาง

3.99 1.150
4.13 1.099
4.01 1.044
4.00 1.045
2.32 .913
4.03 1.018
2.95 .995
3.76 1.02

มาก
มาก
มาก
มาก
น้อย
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 2 ข้อมูลด้านส่วนประสมการตลาดของโรงภาพยนตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ
กับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.99 รองลงมาคือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดับความสาคัญมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 ปัจจั ยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
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ในภาพรวม อยู่ ในระดั บมาก มี ค่าเฉลี่ย 3.63 และล าดับสุ ดท้ ายคือ ปัจจัย ส่ วนประสมการตลาดด้ านการ
ส่งเสริมการตลาดในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.44
3.3 ข้อมูลด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ตารางที่ 3 ระดับการให้ความสาคัญของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ข้อมูลด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อ
1. การรับรู้ปัญหา
- ต้องการมาชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เพือ่ ผ่อนคลายความเครียด
- ต้องการอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์มากกว่าการชมที่บ้าน
- ต้องการประสบการณ์ใหม่จากระบบภาพและเสียงที่สมบูรณ์ เอฟเฟ็กต์
- ต้องการใช้บริการโรงภาพยนตร์ที่มีความสะดวก เช่น มีเก้าอี้ VIP ผ้าห่ม
2. การค้นหาข้อมูล
- ค้นหาข้อมูลโรงภาพยนตร์เกี่ยวกับระบบภาพและเสียงก่อนเข้าใช้บริการ
- ค้นหาข้อมูลโรงภาพยนตร์ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายก่อนเข้าใช้บริการ
- หาอ่านรีววิ โรงภาพยนตร์ในเว็บไซต์ต่างๆ ก่อนเข้าใช้บริการ
- สอบถามข้อมูลจากพนักงาน หรือช่องทางต่างๆ ก่อนการใช้บริการ
3. การประเมินทางเลือก
- ศึกษาประเภทของโรงภาพยนตร์หลายๆ แห่ง เปรียบเทียบก่อนใช้บริการ
- เปรียบเทียบสิ่งอานวยความสะดวกของโรงภาพยนตร์กอ่ นใช้บริการ
- เปรียบเทียบราคาของโรงภาพยนตร์หลายๆ แห่ง ก่อนเข้าใช้บริการ
- คานึงถึงโรงภาพยนตร์ที่ใกล้ และสะดวกในการเดินทางมากที่สุด
4. การตัดสินใจซื้อ
- เป็นผู้ชนื่ ชอบการชมภาพยนตร์ในโรงอยู่แล้วจึงใช้บริการอยู่เป็นประจา
- ตัดสินใจใช้บริการทุกครั้งเมื่อมีส่วนลดที่รว่ มรายการกับบัตรเครดิต
- ตัดสินใจใช้บริการทุกครั้งเมื่อมีส่วนลดที่รว่ มรายการกับเครือข่ายโทรศัพท์
- ตัดสินใจใช้บริการทุกครั้งเมื่อมีส่วนลดที่รว่ มกับร้านอาหาร
- ตัดสินใจใช้บริการแค่เฉพาะช่วงเวลาพิเศษ เทศกาลต่างๆ
- ตัดสินใจใช้บริการเพราะได้รบั อรรถรส และประสบการณ์ทดี่ ี
- ตัดสินใจใช้บริการเพราะมีพนักงานให้ข้อมูลที่ละเอียดและมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ
- รู้สึกว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้ดี และจะมาใช้บริการอีก
- ท่านจะบอกต่อคนอื่นหรือคนในครอบครัวให้ไปใช้บริการด้วยเช่นกัน
- เมื่อชมภาพยนตร์ในโรงแล้วท่านรู้สึกว่าต้องการไปใช้บริการทุกครั้ง
- ท่านจะสนใจใช้บริการซ้า เมื่อมีการส่งข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆ มาให้ท่าน
- ท่านมีการสอบถามคนรู้จักเพื่อเปรียบเทียบโรงภาพยนตร์หลายๆ แห่ง
ภาพรวมทุกด้าน

ระดับ
ความสาคัญ
3.80
1.03
มาก
4.14
1.022
มาก
4.16
1.067
มาก
4.07
1.081
มาก
2.82
.941
ปานกลาง
3.33 การค้
1.15นหาข้ปานกลาง
อมูล
2.42
1.141
มาก
3.82 1.064
มาก
3.65
1.217
มาก
3.42
1.192
น้อย
3.79
การประเมิ
1.04นทางเลือมาก
ก
3.54
1.071
มาก
3.43
1.110
มาก
3.87 1.043
มาก
4.31
.931
มากที่สุด
3.87 การตั
1.04 ดสินใจซืมาก
้อ
3.90 1.033
มาก
3.86 1.098
มาก
4.02
.995
มาก
3.87
1.071
มาก
3.87 1.064
มาก
4.07
.926
มาก
3.48 1.090
มาก
3.54 0.97
มาก
4.15
.786
มาก
2.80
.987
ปานกลาง
3.91
1.016
มาก
4.01
.968
มาก
2.85 1.086 ปานกลาง
3.69
1.06
มาก
̅
𝒙

S.D.

จากตารางที่ 3 ระดับการให้ความสาคัญของกระบวนการตัดสินใจซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจใช้
บริการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้ านพบว่ า กระบวนการตั ดสิ นใจด้ านการตั ดสิ นใจซื้ อในภาพรวม อยู่ ในระดั บมาก โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 3.87
รองลงมาคือ กระบวนการตัดสินใจด้านการรับรู้ปัญหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 กระบวนการตัดสินใจด้าน
การประเมินทางเลือกในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 กระบวนการตัดสินใจด้านการค้นหาข้อมูลใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.54 และลาดับสุดท้ายคือ กระบวนการตัดสินใจด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.33

33

34

Journal of Mass Communication Technology, Issue 4 Volume 1 January - June 2019

3.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานด้านลักษณะทางประชากรต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
Sig ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
- เพศที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจแตกต่างกัน
.133
ปฏิเสธ
- อายุที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจแตกต่างกัน
.038*
ยอมรับ
- ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจแตกต่างกัน
.993
ปฏิเสธ
- อาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจแตกต่างกัน
.010*
ยอมรับ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจแตกต่างกัน
.001*
ยอมรับ

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรต่างกันมีการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ อายุ
อาชีพ และรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ส่ วนเพศ และระดั บการศึ กษา ต่ างกัน มี การตั ด สิ น ใจเลื อ กชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
Sig
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร
- ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจ
.043*
ยอมรับ
- ราคามีผลต่อการตัดสินใจ
.231
ปฏิเสธ
- ช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจ
.019*
ยอมรับ
- การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ
.000*
ยอมรับ

* มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด ส่วนราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร
4. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะทางประชากรด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ อาชีพ และ
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อนที่ แตกต่ างกัน มี การตั ด สิ นใจเลื อ กชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ในกรุง เทพมหานคร
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ อมรรัตนศิริกุล (2559) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล พบว่า อายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์ เอส
เอฟซี เนม่ า รวมถึง งานวิ จั ย ของสาริ ศ า เนตริ ย านนท์ (2555) ที่ ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ด้ า นการบริ ห ารโรง
ภาพยนตร์สามมิติที่มีผลต่อผู้ชมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ารายได้เฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับการ
ตัด สิน ใจชมภาพยนตร์ส ามมิ ติในกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล และงานวิจัย ของชาญวิท ย์ พรหมพิ ทั กษ์
(2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ดิจิทัลในประเทศไทย กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์ระบบ
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มัลติ เพล็ กซ์ ผลการวิจั ยพบว่า อาชีพ ที่ ต่างกัน มีผ ลต่อ การเลือกชมภาพยนตร์ดิ จิทั ลในโรงภาพยนตร์ระบบ
มัลติเพล็กซ์ที่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือก
ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจุฑ ามาศ อมรรัตนศิริกุล (2559) ที่ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ ส่งผลต่ อการตั ดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์เอสเอฟซีเนม่ าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า เพศที่ต่ างกันไม่ มีผลต่ อการตั ดสิน ใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และงานวิจัยของ ชนม์พิชา เตชรัตน์
และ ศิริชาภรณ์ สิงห์โต (2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
เอสเอฟ ซีเนม่า กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เอสเอฟซีเนม่าไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 ส่ ว นประสมการตลาดมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กชมภาพยนตร์ ใ นโรงภาพยนตร์
ในกรุงเทพมหานคร
ผลการศึ กษาพบว่า ส่ วนประสมการตลาดมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
ในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กชมภาพยนตร์ ใ นโรงภาพยนตร์
ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ย คือคุณภาพ ภาพลักษณ์ และความสะอาด รองลงมาคือ แต่ละสาขามีจานวนโรงภาพยนตร์ และที่นั่งใน
ปริมาณมาก รองรับผู้ใช้บริการได้มาก ระบบฉายที่ทันสมัย และเอฟเฟ็ กต์เสมือนจริง สร้างประสบการณ์ใหม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ อมรรัตนศิริกุล (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
โรงภาพยนตร์ เอสเอฟซี เนม่ า ในกรุง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ที่ พ บว่ า กลุ่ ม ตั วอย่ า งให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ความสะอาด ถูกสุขอนามัย ทั้งสถานที่ และอาหารที่ จัดจาหน่าย รวมถึงรอบฉายภาพยนตร์ที่เพีย งพอต่ อ
ความต้องการชมภาพยนตร์ในเวลานั้นๆ และมีบรรยากาศสวยงาม อี กทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชาญวิทย์
พรหมพิ ทั กษ์ (2557) ศึ กษาเรื่อ งปัจ จัย ที่ มี ผ ลต่ อการเลือ กชมภาพยนตร์ดิ จิ ทั ล ในประเทศไทย กรณี ศึ กษา
โรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกชมภาพยนตร์ เนื่องจาก ความรู้สึก เป็น
ส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ รองลงมาคือความคมชัดของภาพและเสียง และงานวิจัยของพีรญา เรืองกิจภิญโญกุล
(2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์เอสเอฟ พบว่า
ปั จจั ย ที่ มี ผ ลอั น ดั บแรก คื อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี และนวัต กรรมระบบการฉาย รองลงมา คื อ ระบบเสี ย ง
ที่สมจริง และความทันสมัย ความสะดวกสบายของเก้าอี้ในขณะชมภาพยนตร์
2) ด้านราคา พบว่า ราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร
แต่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย คือราคาตั๋วที่
เหมาะกับคุณภาพ มีความคุ้มค่าที่จะใช้บริการ รองลงมาคือราคาแบ่งแยกชัดเจน เข้าใจง่าย และการมีราคา
หลากหลายตามประเภทเก้าอี้ ตอบสนองความต้องการลูกค้า ได้ในทุกระดับ สอดคล้องกับ งานวิจัยของพรเทพ
เบญญาอภิกุล และวรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมใน
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแง่มุมด้านการแข่งขันอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ ได้รวบรวมข้อมูลพบว่า
ในแง่ธุรกิจนั้น ผู้ประกอบการไม่เห็นความจาเป็นของการแข่งขันด้วยราคา แต่หันไปพัฒนากลยุทธ์ด้านอื่นๆ เช่น
การพัฒ นาที่ นั่ง หรือขยายโรงภาพยนตร์เพื่อให้ จุผู้รับชมได้มากที่สุด เพิ่มคุณภาพการให้บริการ เพิ่มสาขา
และในเรื่องของราคานั้น จะใช้ช่วงราคากว้าง มีหลายราคาสาหรับผู้ชมหลากหลายกลุ่ม รวมถึงแบ่งราคาตาม
ระยะที่ นั่งจากหน้ าจอ แบ่งตามวัน ทาให้ ราคาของแต่ ละรายไม่มีค วามแตกต่างกัน มี ลักษณะการทาธุรกิจ
แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ดังนั้นการดึงดูดลูกค้าจึงเป็นกลยุทธ์ด้านอื่นที่ไม่ใช่ราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย คือ ช่องทางการจองตั๋วภาพยนตร์ทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์
รองลงมาคือ ช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านตู้อิเล็กทรอนิกส์บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ สถานที่มีที่จอดรถเพียงพอ
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มีสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ทาให้สะดวกในการเดินทาง และช่องทางการชาระเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม บัตรเงินสด
บัตรเครดิต/เดบิต สอดคล้องกับงานวิจัย ของ จุฑามาศ อมรรัตนศิริกุล (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัด สิ นใจใช้บริการโรงภาพยนตร์เอสเอฟซีเนม่าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญเรื่องการจอง และซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชันหรืออินเทอร์เน็ตที่มีความ
ถูกต้อง สะดวก บริการผ่านเครื่องจาหน่าย อัตโนมัติบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ที่เพียงพอ และงานวิจัยของ
พีรญา เรืองกิจภิญโญกุล (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรง
ภาพยนตร์เอสเอฟ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างให้ ความส าคั ญกับการซื้อตั๋วชมที่หน้ าเคาน์เตอร์ และทางโทรศัพ ท์
อี ก ทั้ ง ยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของอนั ญ ญา จั น ทร์ แ ก้ ว (2559) ศึ ก ษาเรื่ อ งการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความพึ งพอใจในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซี นีเพล็กซ์ในกรุงเทพมหานครและปริมฑณฑล
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตั วอย่ างให้ ความส าคัญ ได้แก่ ท าเลที่ ตั้งของโรงภาพยนตร์ที่ ห ลากหลาย ช่องทาง
การจาหน่ายมีความหลากหลาย
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรี ย งล าดั บ ตามค่ า เฉลี่ ย คื อ โปรโมชั่ น ที่ ร่วมรายการกับเครือ ข่า ยโทรศั พ ท์ ต่ า งๆ การลดราคาเฉพาะ
ช่วงเวลาหรือเทศกาล โปรโมชั่นที่ร่วมรายการกับร้านอาหาร การสมัครบัตรสมาชิก เพื่อสะสมคะแนนแลกตั๋ว
ภาพยนตร์และของพรีเมี่ยม โปรโมชั่นที่ร่วมรายการกับบัตรเครดิต การโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ที่มีเนื้อหาที่
น่าสนใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของพีรญา เรืองกิจภิญโญกุล (2555) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ กับ
การส่งเสริมการขายคือ โปรโมชั่นที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง การมีบัตรสมาชิกส่วนลดสาหรับนักเรียน/นักศึกษา
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ อมรรัตนศิริกุล (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์เอสเอฟซีเนม่าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ
การจัดโปรโมชั่นลดราคาตามเทศกาล โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิต สะสมคะแนนเพื่อแลกตั๋วชมภาพยนตร์/ของ
ที่ระลึก และการโฆษณาผ่ านสื่อที่ ห ลากหลายช่องทาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนั ญญา จัน ทร์แก้ว
(2559) ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนี
เพล็กซ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ กับสิทธิประโยชน์ที่
ได้รับจากพันธมิตรเครือข่ายมือถือ บัตรเครดิต ราคาโปรโมชั่นมีความเหมาะสม
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลด้านการตัดสินใจแล้ว สามารถสรุปได้ว่า ไม่ว่าตั๋วภาพยนตร์จะราคาระดับใด
ผู้ใช้บริการก็จะเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ เนื่องจากค่าเฉลี่ยในด้านการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในระดับมาก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก คือ กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
เพราะได้รับอรรถรส และประสบการณ์จากเทคโนโลยีการฉาย รองลงมา คือ ตัดสินใจใช้บริการทุกครั้งเมื่อมี
การจัดรายการโปรโมชั่นร่วมกับเครือข่ายโทรศัพท์ และชื่นชอบการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์อยู่แล้วจึง
ตัดสินใจใช้บริการอยู่เป็นประจา
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