รายงานการศึกษาปญหาพิเศษ
เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ในการเลือกชมภาพยนตร กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร

นางสาวศุภักษร นนทะลุน
นางสาวสุดธิสา คําชัย

การศึกษาปญหาพิเศษเปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชาการวิจัยตลาด รหัส 3202-2202
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ปการศึกษา 2555
แผนกวิชาการขายและการตลาด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

คํานํา
การศึกษาปญหาปญหาพิเศษในครั้งนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดีพรอมทั้งไดผลงานที่สามารถ
นําไปประยุกตใชกับ ธุรกิ จที่ เกี่ ยวขอ ง เพราะไดรั บความกรุ ณา และชวยเหลือ อยางดียิ่ง จากคณะครู
แผนกวิชาการขายและการตลาด ที่ไดก รุณาเปนที่ป รึกษา และไดเ สียสละเวลาอันดีคายิ่ง ในการให
คําแนะนํา และตรวจสอบแกไขขอบกพรอง นับตั้งแตเริ่มตนดําเนินการจนเสร็จสมบูรณเรียบรอยดวย
ความเอาใจใสเปนอยางยิ่งมาตลอดผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และบุคคลรอบขางที่คอยเปนแรงผลักดัน และใหกําลังใจ
คอยใหความชวยเหลือในดานตางๆเสมอมาทายสุด ขอขอบพระคุณ เพื่อนรวมชั้นเรียนที่คอยเปนกําลังใจ
ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และรวมกันแกไขปญหาตางๆ จนการศึกษาปญหาพิเศษฉบับนี้มีความ
สมบูรณอยางที่ตั้งใจไว

ศุภักษร นนทะลุน
สุดธิสา คําชัย

ชื่อเรื่อง

การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอ
การตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร

ผูศึกษา

นางสาวศุภักษร นนทะลุน
นางสาวสุดธิสา คําชัย

ครูที่ปรึกษา
แผนกวิชา

นางสาวมณฑาวดี พลูเกิด
การขายและการตลาด

ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ

บทคัดยอ
การศึกษาปญหาพิเศษเรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนที่เลือกชมภาพยนตร
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร
ของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานโรงภาพยนตรและภาพลักษณของโรงภาพยนตร
พีวีซีนีเพล็กซ อันดับหนึ่งคือ เรื่องการตกแตงภายในโรงภาพยนตรสวยงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7348 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก อันดับสองคือ
เรื่องมีความสบายของที่นั่งชมภาพยนตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7211
แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม เรื่องมีจํานวนรอบและโปรแกรมภาพยนตร
ที่เพียงพอกับความตองการของทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8185
แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
ความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางเกี่ยวกั บป จจั ยดานสิ่ง แวดล อมทางกายภาพของโรงภาพยนตร
พีวีซีนีเพล็กซ อันดับหนึ่งคือ เรื่องโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซมีความสะอาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5657 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มากที่สุด อันดับสองคือ
เรื่องบริเวณภายนอกโรงภาพยนตรมีความสะอาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.6929 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม เรื่องโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซมีความ
ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8000 แปลความหมายไดวาอยู
ในระดับ มาก
ความคิดเห็ นของกลุ ม ตัวอยางเกี่ ยวกั บ ดานการจั ดจํ าหนายของโรงภาพยนตร พี วีซี นีเ พล็ ก ซ
อันดับหนึ่งคือ เรื่องมีความสะดวกในการเดินทางมายังโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5830 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มากที่สุด อันดับสองคือ
เรื่องมีความเพียงพอของสถานที่จอดรถของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7746 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม
เรื่องมีความเพียงพอของรานคา รานอาหารในโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มีคาเฉลีย่ เทากับ 3.91
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.2610 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานบุคลากรของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
อันดับหนึ่งคือ เรื่องมีระบบ cell center สําหรับสอบถามขอมูลและจองบัตรที่ตอบรับไดทันที
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6782 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
อันดับสองคือ เรื่ องพนักงานขายบัตรภาพยนตร ใหบริก ารดวยความสุภาพ รวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากั บ
3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7746 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม
เรื่อง พนักงานตรวจบัตรภาพยนตรใหบริการดวยความสุภาพ รวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7874 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดของโรงภาพยนตร
พีวีซีนีเพล็กซ อันดับหนึ่งคือ เรื่องทานไดรับขาวสารโรงภาพยนตรจากสื่อตางๆ เพียงพอ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7550 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
อันดับสองคือ เรื่องการจัดเทศกาลภาพยนตรที่โรงภาพยนตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7483 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และเรื่องการจัดเทศกาล
ฉายภาพยนตรที่เกี่ยวกับเทศกาลตางๆเชน วันวาเลนไทน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.9110 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
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21 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดของโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ
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22 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมาย
ของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดของโรงภาพยนตรพีวีซนี ีเพล็กซ
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บทที่ 1
บทนํา

1.1

ที่มาและความสําคัญ
การชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร เปนวิธีการบริโภคความบันเทิงที่ผูบริโภคสวนใหญเลือกใน

ยามที่ตองการพักผอนจากการดําเนินชีวิตที่ตองเรงรีบทามกลางปญหาสังคม และเศรษฐกิจเนื่องจากเปน
กิจกรรม ที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงายในราคาที่ไมสูงนัก แตสามารถใหความสุขความบันเทิงไดเมื่อ
เทียบกับคาใชจายที่สูงกวาสําหรับการหาความสุขจากกิจกรรมแบบอื่นๆ สงผลใหธุรกิจโรงภาพยนตรยัง
เปนธุรกิจที่ยังสามารถขยับขยายตัวไดอยูเรื่อยๆ โดยสังเกตไดจากขาวการประชาสัมพันธของบริษัทโรง
ภาพยนตรตางๆ วามีการเพิ่มโรงภาพยนตรอยางตอเนื่องทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งใน
เขตพื้นที่ตางจังหวัดเพื่อรับรองความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น
ธุรกิจโรงภาพยนตรถือวาเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่ยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่องจากการแขงขันกันได
อยางเสรี แม วาจะตอ งเผชิญ กั บ ภาวการณแ ขง ขันที่ ยัง ดํ าเนินไปอยางรุ นแรงก็ ตาม โดยป จ จุ บั นโรง
ภาพยนตรไดมี การปรั บเปลี่ยนไปตั้ง อยูในห างสรรพสิ นคาใหญ มี หลายโรงภาพยนตรร วมกันและฉาย
ภาพยนตรไดพรอมกันหลายเรื่อง แตจากระบบมาตรฐานของโรงภาพยนตรที่สวนใหญไมแตกตางกันมาก
นัก ทํ าให ลั กษณะการแขงขันของธุร กิจ จะเปลี่ ยนเป นเนนการสร างความแปลกใหม เพื่อ สร างความ
ประทับใจใหเกิดขึ้นในการเขามาใชบริการ เชน แนวคิดที่โรงภาพยนตรไมจํ าเปนตองอยูในหางสรรรพ
สินคาใหญเสมอไป การแขงขันกันในดานการหาทําเลที่ตั้ง การปรับปรุงโรงภาพยนตรทั้งระบบภาพ และ
เสียง ความสะดวกสบายของที่นั่ง ความหรูหราของสถานที่ การเปดโรงภาพยนตรเฉพาะกลุม การเพิ่ม
จํานวนโรงภาพยนตร จํานวนภาพยนตรเพื่อใหมีความหลากหลายในการเลือกชมภาพยนตร และการจัด
กิจกรรมทางการตลาดอืน่ ๆ รวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ copromotion การขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ
โรงภาพยนตรทําใหราคาคาชมภาพยนตรมีความหลากหลายมากขึ้น และการพัฒนาชองทางการจําหนาย
ตั๋วชมภาพยนตรใหมีความสะดวกที่สุดไมวาจะเปนการจองทางโทรศัพท อินเตอรเน็ตหรือโทรศัพทมือถือ
ลวนไดรั บการพั ฒนาให เกิดความสะดวกกั บผูชมมากที่ สุดเปลี่ ยนแปลงปรั บปรุ งแบบโรงภาพยนตรให
ทั นสมั ยมี ความสะดวกสบายรวมถึง ป จ จั ยอื่ นๆ ในดานการบริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจของ
ผูบริโภค ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรมการชมภาพยนตร จากเดิมที่การชมภาพยนตรอาจ

จํากัดอยูเฉพาะกลุมผูที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร แตในปจจุบันการชมภาพยนตรกลายเปนสวนหนึ่งของ
รูปแบบการดําเนินชีวิต แมภาพจะแสดงออกมาวาโรงภาพยนตร ทั่วไปเนนกลุม เปาหมายวัยรุ นและวัย
ทํ างาน แตห ากพิ จ ารณาอย างลึ ก ซึ้ ง โรงภาพยนตร ไ ทยก็ ส นองตอบกลุ ม เป าหมายที่ เ ป น ผู ใหญ และ
ครอบครัวดวยขึ้นอยูกั บโปรแกรมภาพยนตร ที่ล งโรงในขณะนั้น แตในอนาคตโรงภาพยนตรจ ะมี การ
แบงกลุมเปาหมายชัดขึ้น เชน ในแหลงคนทํางานมีกําลังจายสูง มีเวลาวางหลังเลิกงานก็จะสามารถใช
โรงภาพยนตรเปนแหลงพบปะสังสรรครวมถึงการนําภาพยนตร “ทางเลือก” เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคที่ตองการความแตกตางและลึกซึ้งในการเสพภาพยนตรแตละเรื่อง
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ของประชนที่เลือกชมภาพยนตร
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดทีม่ ีความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.3 ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรที่ 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนที่เลือกชมภาพยนตร ในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดยโสธร
ตัวแปรที่ 2 : ปจจัยทางการตลาดทีม่ ีความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.4

ขอบเขตและขอจํากัดในการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
1.4.1.1 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
1.4.1.2 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางตลาด
1.4.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
1.4.1.4 วิวัฒนาการของโรงภาพยนตร
1.4.2 ขอบเขตดานประชากรในการศึกษา
ประชาชน ที่มีอายุ 20-40 ป ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จํานวน 27,553 คน

1.4.3 ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา
15 ตุลาคม 2555 ถึง 15 กุมภาพันธ 2556
1.5 นิยามศัพท
1.5.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ของประชาชน
ที่อยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร

1.5.2 โรงภาพยนตร หมายถึ ง โรงภาพยนตร พี วีซี นี เ พล็ ก ซ ซึ่ ง เป น สถานที่ ส ร า งขึ้ น โดยเฉพาะ
สําหรับการชมภาพยนตรเปนสิ่งปลูกสรางที่ถาวรไมสามารถเคลื่อนยายไดโดยฟลมโรงภาพยนตร
เปนแหลงพบปะสังสรรครวมถึงการนําภาพยนตร “ทางเลือก” เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ที่ตองการความแตกตางและลึกซึ้งในการเสพภาพยนตรแตละเรื่อง
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ของประชนที่เลือกชมภาพยนตร
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดทีม่ ีความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.3 ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรที่ 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนที่เลือกชมภาพยนตร ในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดยโสธร
ตัวแปรที่ 2 : ปจจัยทางการตลาดทีม่ ีความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.4

ขอบเขตและขอจํากัดในการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
1.4.1.1 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร

1.4.1.2 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางตลาด
1.4.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
1.4.1.4 วิวัฒนาการของโรงภาพยนตร
1.4.2 ขอบเขตดานประชากรในการศึกษา
ประชาชน ที่มีอายุ 20-40 ป ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จํานวน 27,553 คน
1.4.3 ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา
15 ตุลาคม 2555 ถึง 15 กุมภาพันธ 2556
1.5 นิยามศัพท
1.5.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ของประชาชน
ที่อยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.5.2 โรงภาพยนตร หมายถึ ง โรงภาพยนตร พี วีซี นี เ พล็ ก ซ ซึ่ ง เป น สถานที่ ส ร า งขึ้ น โดยเฉพาะ
สําหรับการชมภาพยนตรเปนสิ่งปลูกสรางที่ถาวรไมสามารถเคลื่อนยายไดโดยฟลมโรงภาพยนตร
เปนแหลงพบปะสังสรรครวมถึงการนําภาพยนตร “ทางเลือก” เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ที่ตองการความแตกตางและลึกซึ้งในการเสพภาพยนตรแตละเรื่อง
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ของประชนที่เลือกชมภาพยนตร
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดทีม่ ีความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.3 ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรที่ 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนที่เลือกชมภาพยนตร ในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดยโสธร
ตัวแปรที่ 2 : ปจจัยทางการตลาดทีม่ ีความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร

1.4

ขอบเขตและขอจํากัดในการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
1.4.1.1 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
1.4.1.2 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางตลาด
1.4.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
1.4.1.4 วิวัฒนาการของโรงภาพยนตร
1.4.2 ขอบเขตดานประชากรในการศึกษา
ประชาชน ที่มีอายุ 20-40 ป ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จํานวน 27,553 คน
1.4.3 ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา
15 ตุลาคม 2555 ถึง 15 กุมภาพันธ 2556

1.5 นิยามศัพท
1.5.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ของประชาชน
ที่อยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.5.2 โรงภาพยนตร หมายถึง โรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ ซึ่งเปนสถานทีส่ รางขึ้น โดยเฉพาะ
สําหรับการชมภาพยนตรเปนสิง่ ปลูกสรางที่ถาวรไมสามารถเคลื่อนยายไดโดยฟลม
ภาพยนตรจะถูกฉายจากเครื่องที่นั่งบนพื้นแบบขั้นบันไดไลระดับจากดานหลังลงไปยัง
ดานหนา
1.5.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มอี ิทธิพลตอการตัดสินใจ หมายถึง ปจจัยที่เปน
สวนประกอบของการวางแผน การตลาดในการทําการตลาดสินคาหรือบริการใดๆ ของ
โรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ ซึง่ ประกอบดวยปจจัยดานการตลาดตางๆ ดังนี้
1.5.3.1 ดานโรงภาพยนตรและภาพลักษณ หมายถึง สินคา และการบริการดานตางๆ
ของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคให
เกิดความพึงพอใจและสรางการรับรูของผูบริโภคทีม่ ีตอสินคาองคกรโดยเกิดขึ้น
จากการเรียนรู ความเขาใจ ประสบการณ หรือความประทับใจ
ทั้งโดยทางตรง และทางออมมาประกอบกันเปนภาพที่อยูในใจของผูบ ริโภค

1.5.3.2 ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง สิ่งแวดลอมในการใหบริการของทาง
โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ เชนดานความสะอาด ความปลอดภัยเพือ่ ทําใหผูมา
รับบริการไดรับความสะดวกสบายและไดรบั ประสบการณจากการบริการที่ดี
1.5.3.3 ดานการจัดจําหนาย หมายถึง สถานที่ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ที่ทางโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ จัดหาใหเพื่อรองรับการใหบริการถึง
ผูบริโภค
1.5.3.4 ดานบุคลากร หมายถึง พนักงานของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ ที่ใหการ
บริการแกผบู ริโภคที่มาใชบริการดวยความสุภาพ เอาใจใสดูแลเปนอยางดีในทุก
ครั้งของการมาใชบริการโรงภาพยนตรของผูบริโภค
1.5.3.5 ดานกระบวนการบริการ หมายถึง ทุกขั้นตอนในการใหบริการของ
โรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ ตั้งแตเริ่มตนจนจบการใหบริการ
1.5.3.6 ดานราคา หมายถึง คาบัตรชมภาพยนตรทผี่ ูบริโภคตองชําระเพือ่ เชาชม
ภาพยนตรที่โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
1.5.3.7 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสมที่
โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซใชเพื่อสือ่ สารรวมถึงการรับขอมูลความคิดเห็นจาก
ผูบริโภคเพื่อสรางใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ
1.5.4 พฤติกรรมการชมภาพยนตร หมายถึง พฤติกรรมตางๆ ที่ผูบริโภคมักจะปฏิบัติอยูเปน
ประจําในการชมภาพยนตรทโี่ รงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ เชน ความถี่ในการเขาชม
ภาพยนตรชวงที่ชมภาพยนตร และประเภทภาพยนตรที่เลือกชม เปนตน
1.5.5 แนวโนมพฤติกรรมการชมภาพยนตร หมายถึง แนวโนมในดานบวกหรือลบตอการใช
บริ ก าร ของผู บ ริ โ ภคที่ โ รงภาพยนตร พี วีซี นีเ พล็ ก ซ ไดแก การกลั บ มาชมภาพยนตร
ผูบริโภควากลับมาแนนอนหรือไมแนนอน การบอกตอแกคนที่รูจักของผูบริโภคที่มาชม
ภาพยนตรวาจะบอกตอใหหรือไมบอกตอ
1.6 ประโยชนที่ไดรับจากศึกษา
1.6.1 ทําใหทราบถึงปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.6.2 ทําใหทราบถึงปญหาที่พบ เพื่อสามารถนําไปวางแผนทางการตลาดในการตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค

1.6.3 ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตรของประชาชนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร
1.7 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร
ของผูบริโภคที่โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มีกรอบและแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ลักษณะประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายไดตอเดือน
6. สถานภาพสมรส

พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตรของผูบ ริโภคที่
โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการ
เลือกชมภาพยนตร
1. ดานโรงภาพยนตรและภาพลักษณ
2. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
3. ดานการจัดจําหนาย
4. ดานบุคลากร
5. ดานกระบวนการบริการ
6. ดานราคา
7. ดานการสงเสริมการตลาด

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร
ของผูบริโภคที่โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเพื่อนําขอมูล ทฤษฎี และผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้
2.1. แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
2.2 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางตลาด
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
2.4 วิวัฒนาการของโรงภาพยนตร
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
พรทิพย วรกิจโภคาทร. (2529 : 312 - 315) ไดกลาวถึงลักษณะผูรับสารที่วิเคราะหตาม ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ซึ่งแตล ะบุคคลจะแตกตางกันไปโดยมีความแตกตางทางประชากรศาสตร จะมี
อิทธิพลตอการสื่อสาร ลักษณะประชากรศาสตร คือ
1. เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจนวา คุณลักษณะบางอยางของเพศชายและเพศหญิงที่ตางกันสงผล
ใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัยเกี่ยวกับชมภาพยนตรโทรทัศนของเด็กวัยรุน พบวา
เด็ก วัย รุ น ชายสนใจภาพยนตร ส งครามและจารกรรมมากที่ สุ ดส วนเด็ ก วัย รุ น หญิ ง สนใจภาพยนตร
วิทยาศาสตรมากที่สุด แตก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวาชายและหญิงมีการสื่อสารและรับสื่อไมตางกัน
2. อายุ (Age) การจะสอนผูที่อายุตางกันใหเชื่อฟง หรือเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น
มีความยากงายตางกันยิ่งมีอายุมากกวาที่จะสอนใหเชื่อฟงใหเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยน พฤติกรรมก็ยิ่ง
ยากขึ้น การวิจัยโดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และดีเรฟ (I.L.Janis and D.Rife) ไดทํา
การวิจัยและใหผลสรุปวา การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคนจะยากขึ้นตามอายุของคนที่เพิ่มขึ้นอายุ
ยังมีคามสัมพันธของขาวสารและสื่ออีกดวย เชน ภาษาที่ใชในวัยตางกันก็ยังมีความตางกันโดยจะพบวา
ภาษาใหม ๆ แปลก ๆ จะพบในคนหนุมสาว สูงกวาผูสูง อายุ เปนตน

3. การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลตอประสิทธิภาพของการ
สื่อสารของผูรับสารดังงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้วาการศึกษาของผูรับสารนั้นทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมการ
สื่อสารตางกันไป เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสนใจขาวสารไมคอยเชื่ออะไรงายๆและมักเปดรับสื่อ
สิ่งพิมพมาก
4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได
เชื้อชาติตลอดจนภูมิหลังของครอบครัวเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลโดยมี
รายงานหลายเรื่องที่ไดพิสูจนแลววาฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม
ของคนการแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะดานประชากรศาสตรเปน
ลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาดเปาหมายในขณะที่ลักษณะ
ดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของ กลุมเปาหมายนั้นขอมูลดาน
ประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538 :
41) คนที่ มี ลั ก ษณะประชากรศาสตร ตางกันจะมี ลั ก ษณะทางจิ ตวิทยาตางกั น (ปรมะ สตะเวทิ น.
2533:112) โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้
1. เพศ ความแตกตางทางเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน คือ เพศ
หญิ งมี แนวโนม มีความตอ งการที่จ ะส งและรั บขาวสารมากกวาเพศชายในขณะที่ เ พศชายไมไดมี ความ
ตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้นแตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดีให
เกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย (Will, Goldhabers ;& Yates. 1980 : P87) นอกจากนี้เพศ
หญิง และเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่อ งความคิด คานิยม และ ทั ศนคติ ทั้ง นี้เพราะ
วัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน
2. อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรมคนที่อายุ
นอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมากในขณะคนที่อายุ
มากมัก จะมีความคิดที่อ นุรั กษนิยมยึดถือการปฏิบั ติร ะมั ดระวัง มองโลกในแง รายกวาคนที่ มี อ ายุนอ ย
เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกันลักษณะการใชสื่อมวลชนก็ตางกันคนที่มีอายุมากมักจะใช
สื่อเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆมากกวาความบันเทิง
3. การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกันคนที่มี
การศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูร ับสารที่ดีเพราะเปนผูม ีความกวางขวางและเขาใจสารไดดี

แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายถาไมมหี ลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ
4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดและสถานภาพทางสังคมของบุคคลมี
อิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูร ับสารที่มีตอผูสง สารเพราะแตละคนมีวัฒนธรรมประสบการณ
ทัศนคติ คานิยม และเปาหมายที่ตางกัน
เดอรเฟอร. (พีระ จิรโสภณ,ม.ป.ป.: 645-646; อางอิงจาก Defleur, Melvin. 1996.
Theories of Mass Communication.)ไดเสนอทฤษฎีที่กลาวถึงตัวแปรแทรก(Intervening Variables)
ที่มีอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารมวลชนระหวางผูสง สารกับผูร ับสารโดยใหเห็นวาขาวสารมิไดไหลผาน
จากสือ่ มวลชนถึงผูรบั สารและเกิดผลโดยตรงทันทีแตมปี จจัยบางอยางที่เกี่ยวของกับตัวผูร ับสารแตละคน
เชน ปจจัยทางจิตวิทยา และสังคมทีจ่ ะมีอทิ ธิพลตอการรับขาวสารนั้น DeFleur ไดสอนทฤษฎีเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ไวดังนี้ ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) เดอรเฟอร.
(DeFleur. 1996) ไดเสนอหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฏีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคลดังนี้
1. มนุษยเรามีความแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาบุคคล
2. ความแตกตางนี้บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาคหรือทางรางกายของแตละบุคคล
แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางกันที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู
3. มนุษยซึ่งถูกชุบเลี้ ยงภายใตส ถานการณตางๆ จะเป ดรับความคิดเห็นแตกตางกันไปอยาง
กวางขวาง
4. จากการเรียนรูสิ่งแวดลอมทําใหเกิดทัศนคติคานิยมและความเชื่อถือที่รวมเปนลักษณะ ทาง
จิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันไป ความแตกตางดังกลาวนี้ไดกลายเปนสภาวะเงื่อนไขที่กําหนดการรับรู
ขาวสารมีบทบาทอยางสําคัญตอการรับรูขาวสาร
2.2 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
ความหมายของสวนประสมทางการตลาด
ฟลิปส คอทเลอร. (Philip Kotler. 2003: 16) สวนประสมการตลาดเปนตัวแปรที่สามารถ
ควบคุมไดทางการตลาด หมายถึง การสนองความตองการเปนตัวแปรที่สามารถควบคุมและสนองความ
ตองการของลูกคาใหพึงพอใจ
แลมบ แฮร และแมคดาเนียล. (พิบูล ทีปะปาล. 2545: 42; อางอิ งจาก Lam Hear; &
Macdanial) ไดใหนิยามของสวนประสมการตลาดไววาสวนประสมการตลาด หมายถึง การนํากลยุทธกับ

ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดและการกําหนดราคามาประสมกันเปนหนึ่งเดียวจัดทํา
ขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเปาหมายและทําใหเกิดความพึงพอใจซึ่งกัน
และกันทั้งสองฝาย 12
สุดาดวง เรืองรุจิระ. (2543: 29) กลาววาสวนประสมการตลาด หมายถึง องคประกอบที่สําคัญใน
การดําเนินงานการตลาดเป นปจ จั ยที่ กิ จการสามารถควบคุม ไดกิ จการธุร กิจ จะตอ งสร างส วนประสม
การตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด กุลวดี คูหะโรจนานนท. (2545:16) กลาวสรุปไววา
สวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยทีส่ ามารถควบคุมไดและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมเพื่อทําใหกจิ การอยูรอดหรืออาจเรียกไดวาสวนประสมทางการตลาดเปน
เครื่องมือทางการตลาดที่ถูกใช เพื่อสนองความตองการของลูกคากลุม เปาหมายทําใหลูกคากลุมเปาหมาย
พอใจและมีความสุขได (ศิริวรรณ เสรีรัตน;&คณะ. 2541) สรุปวา สวนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดทีส่ ามารถควบคุมไดที่องคกรจะตองนํามาใชรวมกัน เพื่อสนองความ
พึงพอใจของตลาดเปาหมายดวยเครือ่ งมือตอไปนี้ การพัฒนาสวนประสมทางการตลาดเปนสวนสําคัญใน
การตลาดมากเพราะการทีจ่ ะเลือกใชกลยุทธการตลาดใหตรงกับตลาดเปาหมายไดถูกตองนั้นจะตอง
สรางสรรคสวนประสมทางการตลาดขึ้นมาในอัตราสวนที่พอเหมาะกันซึ่งในการกําหนดสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หรือ (4P’s) นั้นประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอเพื่อขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลู ก ค า ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ สนอขายอาจจะมี ตั ว ตนหรื อ ไม มี ตั ว ตนก็ ไ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ จึ ง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล โดยผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน
(Utility) มีคุณคา(Value)ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑขายได
2. ราคา (Price) จํานวนเงินที่ตองชําระเพื่อใหไดสินคาหรือบริการหรือมีสิ่งที่มีคาอื่นๆ ที่ผูบริโภค
ตองนําไปแลกเปลี่ยนกับประโยชนที่ไดรับจากการมีหรือไดใชสินคาหรือบริการ (Kotler;& Armstrong.
1996) หรือเปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑออกมาในรูปของเงินตราผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา (Value) ผลิตภัณฑและราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น โดยถาคุณคาสูงกวาราคาเขาจะตัดสินใจซื้อ
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place or Distribution Channel) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ
และกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต
คนกลาง ผูบริโภคคนสุดทายหรือผูใชทางอุตสาหกรรมโดยมีกิจกรรมซึ่งเปนกิจกรรมที่ชวยกระจายสินคา
ประกอบดวย (1) การขนส ง (Transportation) (2) การเก็ บรั ก ษาสิ นคาคงคลั ง(Storage)และการ

คลังสินคา (Warehousing) และ (3) การบริการสินคาคงเหลือ (Inventory Management) (4.) การ
สงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสือ่ สารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการ
หรือความคิดหรือตอบุคคลเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการเพื่อเตือนความทรงจํา(Remind) ในผลิตภัณฑ
โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อของผูซื้อหรือเปนการติดตอสื่อสาร
เกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติ
คุณภาพการบริการ คําวา"บริการ"ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
หมายถึง ปฏิบัติรับใชใหความสะดวกตางๆ เชน รานนี้บริการลูกคาดีการปฏิบัติรับใชการใหความสะดวก
ตางๆ เชน ใหบริการใชบริการ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 607) ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(2546 :
431)ไดใหความหมายบริการ(Services)เปนกิจกรรมผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่สามารถตอบสนอง
ความตองการใหแกลูกคาได เชน โรงเรียน โรงภาพยนตร โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ ชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ (2546 : 18) กลาวถึงการบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตน
(Intangible Good) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการโดยสินคาที่ไมมีตัวตนนี้จะตองตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจไดซึ่งการจัดประเภทของธุรกิจบริการสามารถจัดประเภทได
4 ประเภท คือ
1. ผูซื้อเปนเจาของสินคา และนําสินคาไปขอรับบริการจากผูขาย เชน บริการ ซอมรถ
2. ผูขายเปนเจาของสินคาและขายบริการใหกับผูซื้อ เชน บริการเครื่องถายเอกสารบริการใช
เครื่องคอมพิวเตอร
3. เปนการซื้อบริการและสินคาควบมาดวย เชน รานอาหาร
4. เปนการซื้อบริการโดยไมมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของ เชน สถาบันลดน้ําหนัก สถาบัน นวดแผน
โบราณ คลินิกทําฟน จิตแพทย ธนาคาร
วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน. (2543 : 20) ไดใหความหมายไววาการบริการ หมายถึง กระบวนการ
กระบวนกิจกรรมในการสงมอบบริการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการ (ลูกคา) โดยการบริการเปนสิ่งที่
จับสัมผัสและแตะตองไดยากและเปนสิง่ ที่เสื่อมสูญสลายไปไดงายบริการจะไดรับการทําขึ้นโดยการบริการ
จะสงมอบสูผูรับบริการเพื่อใชสอยบริการนั้นๆ โดยทันทีหรือเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการใหบริการนั้น
การจําแนกระดับของการบริการ
เลอฟลอค. (Lovelock. 1996 : 50) ไดแบงการบริการออกเปน 3 ระดับซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
พฤติกรรมของผูบริโภคที่เขาไปมีสวนรวมกับการใหบริการของผูใหบริการ ดังตอไปนี้

1. บริการที่มีการเผชิญหนาสูง (High – Contract Service) มีสวนรวมกับการใหบริการโดย
ตลอด เกือบทุกกระบวนการในการสงผานบริการหรืออีกนัยหนึ่งผูบริโภคตองเขาไปในสถานที่ใหบริการ
และอยูที่นั่นตลอดจนกระบวนการสงผานบริการเสร็จสิ้น
2. บริการที่มีการเผชิญหนาปานกลาง (Medium – Contract Service) เปนบริการที่มีระดับการ
มีสวนรวมของผูบริโภคในกระบวนการสงผานบริการต่ํากวาบริก ารแรกซึ่งผูบ ริโภคจะเขาไปในสถานที่
ใหบ ริการ แตไม ไดอ ยูที่นั่นตลอดจนกระบวนการสงผ านบริก ารเสร็จ สิ้นบริก ารระดับ นี้จ ะรวมถึง การ
ใหบริการแบบชวยเหลือตัวเอง (Self Service) ดวย
3. บริการที่มีการเผชิญหนาต่ํา (Low – Contract Service) เปนบริการที่มีระดับการมีสวนรวม
ของผูบริโภคในกระบวนการสงผานบริการต่ําที่สุดหรืออาจไมมีเลยก็ไดซึ่งบริการระดับนี้สวนใหญจะเปน
การใหบริการผานสื่อหรือเครื่องมืออิเล็คทรอนิคสตางๆ

มิติเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ (Dimensions of service Quality)
มิติเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ ( Parasuraman,
A., Zeithaml,V. & Berry,L.1985.) ลูกคาตัดสิน
คุณภาพของบริการที่เขาซื้อหามาดวยมิติหลาย

รูปรางของเครื่องอํานวยความสะดวกสวนที่เปน
รูปธรรม เครื่องมือ บุคลากร และวัสดุที่ใชในการ
สื่อสาร

อยางมิติจํานวนหนึ่งดานคุณภาพของ บริการที่
ลูกคารับรู ซึ่งเห็นไดจากผลการศึกษาอุตสาหกรรม
หลายประการ
ความเชื่อถือได

ความสามารถในการผลิตบริการตามขอตกลงโดย
สามารถไววาง ใจได และ ถูกตอง

ปฏิกิริยาตอบรับ

ความเต็มใจทีจ่ ะชวยลูกคาและจัดหาบริการใหทันที

ความไววางใจ

ความรูและความสุภาพของพนักงานและ
ความสามารถทีจ่ ะทําให เกิดความเชื่อใจและทําให
เกิดความความเชื่อใจและทําใหเกิดความมั่นใจดวย

การเอาใจเขาใสใจเรา

ความสนใจทีจ่ ะแครลูกคา การใหลูกคาเปนคน
"พิเศษ" ที่บริษัท เสนอใหแกลูกคาของเขา

มิติดานคุณภาพนี้ ใชไดโดยเฉพาะกับธุรกิจที่ขายบริการแตทวาสวนใหญของมิติดงั กลาวใชไดใน
การตัดสินใจบริการอันเปนองคประกอบอยางหนึง่ ของสวนผลิตภัณฑ (Product Mix) ดวยเชนกัน ดังจะ
เห็นไดในมิติดานปฏิบัตงิ านที่เปนรูปธรรมของระบบการสงมอบ
การศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบวา การรับรูมิติทั้ง 5 ประการเกี่ยวกับคุณภาพของบริการของลูกคา
นั้น ชี้ใหเห็ นวามิติดังกลาวมีความสําคัญ มากตอบริการทุ กชนิดนอกจากนี้ยังพบวาความเชื่อถือไดเชน
เครื่องชี้ที่สําคัญที่สุดของคุณภาพของบริการในสายตาของลูกคาสวนใหญดังนั้นหนทางไปสูก ลยุทธการแยก
ใหเห็นความแตกตางอิงอยูกับการจัดหาบริการที่ดีเลิศใหลูกคาใหพ อดีกับหรือดีกวาความคาดหมายใน
คุณภาพของบริการของลูกคาและทําไดยั่งยืนกวาคูแขง ปญหาก็คือบางครั้ง ผูบริหารมักคาดคะเนความ
คาดหมายของลูกคาในระดับต่ํากวาที่ควรจะเปนบางครัง้ ความคาดหมายเหลานั้นอาจไมสงู อยางที่ผูบริหาร
คาดหมาย ดังนั้นบริษัท ตองระบุความปรารถนาของลูกคาที่เปนเปาหมายในแงคุณภาพของบริการพรอม
ทั้งกําหนดและทําการสื่อสารวาบริการระดับใดที่เขาจะสงไปมอบใหแกลูกคาเมื่อปฏิบัติเชนนี้ลูกคาก็จะมี
ความคิดที่ใกลความจริงวาเขาจะคาดหมายอะไรซึ่งก็จะลดความผิดหวังกับบริการที่เขารับใหนอยลง
การปรับปรุงการรับรูคุณภาพของการบริการของลูกคาใหดีขึ้นปจจัยที่จะกําหนดความคาดหมาย
และการรับรูในคุณภาพของบริการของลูกคาและชองวาง (Gap) 5 ชองที่อาจนําไปสูความไมพอใจในการ
สงบริการมอบใหลูกคา

1. ชองวางระหวางความคาดหมายของลูกคากับการรับรูของนักการตลาดผูบริหารอาจไมมีความเขาใจที่
ถูกตองเสมอไปในเรื่อง"ลูกคาตองการอะไร" หรือ "ลูกคาประเมินบริการของบริษัทอยางไร" ดังนั้น ขั้นตอน
แรกในการจัดหาบริการใหแกลูกคาก็คือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจลูกคาประเมินขอรองทุกข
ของลูกคาหรือวิธีอื่นเพื่อที่จะกําหนดลักษณะใดในบริการที่ลูกคาพิจารณาวาสําคัญ
2. ชองวางระหวางการรับรูของฝายบริหารกับสเปค (Specifications) ของลูกคาดานคุณภาพ
ของบริการแมแตเมื่อผูบริหารมีความเขาใจอยางกระจางเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกคาตองการแลวก็ตามความเขาใจ
นั้นอาจไมไดถูกแปรเปลี่ยนใหเปนมาตรฐานการผลิตที่ไดผลนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับบริการลูกคาอาจไม
ชัดเจนพอ การสื่อสารไปสูลูกคาอาจ "แยมาก" และมีการใชนโยบายแบบ "ขอไปที" ถาบุคลากรของบริษัท
ไมรูวานโยบายดานการใหบริการของบริษัทคืออะไรและฝายบริหารมีความจริงจังผูกพันอยูกับมาตรฐาน
เหลานี้มากนอยเพียงใดการปฏิบัติงานของบุคลากรก็จะ "ไปไมถึง" ระดับที่ปรารถนาอยูดี

3. ชองวางระหวางสเปคดานคุณภาพของบริการกับการสงมอบบริการใหลูกคาคําสั่งที่ออกมา
เกี่ยวกับการใหบริการจากปากของฝายบริหารไมพอที่จะผลิตบริการใหไดคุณภาพสูงมาตรฐานที่สูงตอง
หนุนหลังโดยโปรแกรมทรัพยากรและรางวัลที่จําเปนตอการทําใหเจาหนาที่สามารถและมีกําลังใจสงมอบ
บริการที่ดีใหกับลูกคาไดเจาหนาที่นั้นจะตองไดรับการฝกอบรมเครื่องมือเครื่องใชและเวลาเทาที่จําเปนใน
การสงมอบบริการที่ดีใหกับลูกคาไดเจาหนาที่นั้นจะตองไดรับการฝกอบรมเรื่องเครื่องมือเครื่องใชและ
เวลาเทาที่จําเปนในการสงมอบบริการปฏิบัติการเกีย่ วกับบริการของเขาจะตองมีการวัดผลและประเมินผล
และปฏิบัติการที่ไดผลดีจะตองมี "การตบรางวัล"โดยเอาเปนสวนหนึ่งของเกณฑในการขึ้นเงินเดือนและ
เลื่อนตําแหนงหรือโดยการจูงใจทางตรงอยางอื่นที่ดีกวานี้ ทั้งนี้ก็เพื่อจูงใจใหเพิ่มความพยายามแกการ
ใหบริการที่ดี
4. ชองวางระหวางการสงมอบบริการกับการสื่อสารแหลงภายนอกการปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ใหบริการที่ดีนั้นยังอาจสรางความผิดหวังใหกับลูกคาบางรายไดถาการสื่อสารการตลาดของบริษัทเปน
ตนเหตุใหลูกคามีความคาดหมายสูงกวาที่คาดคะเนถารูปถายในโฆษณาหรือแผนพับของ ที่พักแรมสําหรับ
การพักผอนบนเขาคอทําใหดูแลวเห็นวากวางและหรูหรากวาที่ควรจะเปนลูกคาที่มาใชบริการเปนรายแรก
ก็อาจจะผิดหวังไดไมวาที่พักแรมนั้นจะสะอาดหรือมีเจาหนาที่คอยบริการเปนอยางดีปานใดก็ตาม
5. ชองวางระหวางบริการที่ลูกคารับรูกับบริการในความคาดหมายของเขาผลของมันเกิดขึ้นเมื่อ
ฝายบริการไมดําเนินการ "เปดชองวาง" หนึ่งชองหรือมากกวาจนถึงชองวาง 4 ชอง เปนเพราะความ
แตกตางระหวางความคาดหมายของลูกคาเทียบกับประสบการณจริงกับบริษัทอันนําไปสูความพอใจการ
พิจารณาที่กลาวมานี้แนะวาฝายบริหารอาจดําเนินการปฏิบัติการไดหลายๆ วิธีการอันจะนําไปสูการทําให
ชองวางดังกลาวสามารถเปดชองวางไดงายและก็จะปรับปรุงความพอใจของลูกคาที่มีตอบริการของบริษัท
ใหดียิ่งขึ้นดวย

ลักษณะของบริการและการประยุกตใชเครื่องมือการตลาด
บริการมีลักษณะที่สําคัญ 4 ลักษณะ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธการตลาด ดังนี้
1. ไมสามารถจับตองได (Intangibility) เปนลักษณะที่สําคัญของบริการซึ่งไมสามารถมองเห็น
รับรูรสชาติ รูสึก ยินดี หรือไดกลิ่นกอนทีจะทําการซื้อ (Armstrong; & Kotler. 2003 : G7) ผูซื้อตอง
พยายามวางกฎเกณฑเกี่ยวกับคุณประโยชนจากบริก ารที่เขาจะไดรับเพื่อลดความเสี่ยงและสรางความ

เชื่อมั่นในการซื้อในแงของสถานที่ ตัวบุคคล เครื่องมือ วัสดุที่ใชใน การติดตอสื่อสาร สัญลักษณ และราคา
ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูขายบริการจะตองจัดหาเพื่อเปนหลักประกันใหผูซื้อสามารถตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น
1.1 สถานที่ (Place) ตองสามารถสรางความเชื่อมั่น และความสะดวกใหกบั ผูท ี่มา
ติดตอออกแบบใหเกิดความคลองตัวแกผมู าติดตอมีที่นงั่ เพียงพอมีบรรยากาศทีจ่ ะ
รูสึกที่ดี รวมทั้งเสียงดนตรีเบาๆ ประกอบดวย
1.2 บุคคล(People)พนักงานที่ใหบริการตองมีการแตงตัวทีเ่ หมาะสมบุคลิกดีหนาตายิ้ม
แยมแจมใสพูดจาไพเราะเพือ่ ใหลูกคาเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นวา
บริการที่ซื้อจะดีดวย
1.3 เครื่องมืออุปกรณ(Equipment)อุปกรณภายในสํานักงานจะตองทันสมัยมี
ประสิทธิภาพมีการใหบริการที่รวดเร็ว เพื่อใหลูกคาพึงพอใจ
1.4 เครื่องมือในการติดตอสือ่ สาร(CommunicationMaterial)สื่อโฆษณาและเอกสาร
การโฆษณาตางๆ จะตองสอดคลองกับลักษณะของบริการทีเ่ สนอขาย
1.4 สัญลักษณ (Symbols) คือชื่อตราสินคาหรือเครือ่ งหมายตราสินคาที่ใชในการ
ใหบริการเพือ่ ใหผูบริโภคเรียกชื่อไดถูกควรสื่อถึงความหมายที่ดีเกี่ยวกับบริการที่
เสนอขาย
1.5 ราคา(Price) การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับ
ใหบริการ ชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตางกัน
2. ไมสามารถแบงแยกได (Inseparability) เปนลักษณะที่สําคัญของบริการซึ่งมีการผลิตและ
บริโภคในเวลาเดียวกันและไมสามารถแบงแยกบริการจากผูใหบริการไดไมวาผูใหบริการจะเปนบุคคลหรือ
เครื่องจักร ก็ตาม (Armstrong;& Kotler. 2003 : G7) กลาวคือ ผูขายหนึ่งรายสามารถใหบริการลูกคาใน
ขณะนั้นไดหนึ่งรายเนื่องจากผูขายแตละรายมีลัก ษณะเฉพาะตัวไมส ามารถใหคนอื่นใหบ ริการแทนได
เพราะตองผลิตและบริโ ภคในเวลาเดียวกันทําใหก ารใหบริ การมีขอ จํากัดในเรื่ องของเวลากลยุทธการ
ใหบริการเพื่อแกปญหาขอจํากัดดานเวลาโดยกําหนดมาตรฐานดานเวลาการใหบริการที่รวดเร็วเพื่อที่จะ
ใหบริการไดมากขึ้นหรือจัดลูกคาในรูปของกลุมเล็กแทนการใหบริการรายบุคคลหรือใชเครื่องมือตางๆ
เขาชวย

3. ไมแนนอน (Variability หรือ Service Variability) เปนลักษณะทีส่ ําคัญของบริการซึง่ คุณภาพ
จะผันแปรไปโดยขึ้นกับผูที่ใหบริการและขึ้นกับวาเปนการใหบริการเมื่อไหร ที่ไหน และอยางไร
(Armstrong; & Kotler. 2003 : G7) การควบคุมคุณภาพในการใหบริการของผูขายบริการ สามารถทําได
2 ขั้นตอนคือ
3.1 ตรวจสอบ คัดเลือก และฝกอบรมพนักงานที่ใหบริการรวมทั้งมนุษยสัมพันธของ
พนักงานที่ใหบริการ เชน ธุรกิจสายการบิน โรงแรม และธนาคาร ตองเนนในดาน
การฝกอบรมพนักงานในการใหบริการที่ดี
3.2

ตองสรางความพอใจใหลูกคาโดยการรับฟงคําแนะนําและขอเสนอแนะของลูกคา
การสํารวจขอมูลลูกคาและการเปรียบเทียบเพือ่ นําขอมูลที่ไดรบั ไปใชในการแกไข

ปรับปรุงบริการใหดีขึ้น
4. ไมสามารถเก็บไวได (Perish ability) เปนลักษณะของบริการซึ่งจะมีอยูในชวงสั้นๆ และไม
สามารถเก็บไวได (Etzel, Walker; & Stanton. 2001 : G-9) หรือเปนลักษณะที่สําคัญของบริการซึ่งไม
สามารถเก็บไวเพื่อขายหรือใชในภายหลังได (Armstrong; & Kotler. 2003 : G7) บริการไมสามารถผลิต
เก็บไวไดเหมือนสินคาอื่นถาความตองการมีสม่ําเสมอการใหบริการก็จะไมมีปญหาแตถาลักษณะความ
ตองการไมแนนอนจะทําใหเกิดปญหาคือ ใหบริการไมทันหรือไมมีลูกคา
บริการเกินความคาดหมาย
กอนที่ลูกคาจะมาใชบริการลูกคาจะไดรับขอมูลตางๆ ของธุรกิจบริการนั้นจากสื่อโฆษณาการ
ประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว หรือไดรับการบอกกลาวจากบุคคลใกลชิดทําใหลูกคาสรางมโนภาพขึ้นมา
หรือสรางความคาดหวัง (Expectation : Ex) แตเมื่อมาใชบริการแลวลูกคาจะไดสัมผัสกับประสบการณ
จริง (Experience : Ep) ลูกคาจะนํามโนภาพมาเปรียบเทียบกับประสบการณจริง ดังนี้
(Zeithaml;& Bitner. 1996)
1. กรณี Ex > Ep หากเปนกรณีนี้หมายความวาลูกคาจะรูสึกไมพ อใจกับธุรกิ จบริการนั้น
เนื่องจากมโนภาพที่ลูกคาสรางหรือคาดหวังไวมีมากกวาคุณคาที่ไดรับจากประสบการณการใชบริการใน
อนาคตยอมไมมาใชบริการอีกแนนอน
2. กรณี Ex = Ep กรณีนี้ลูกคาจะรูสึกวาการบริการนั้นแคผานเกณฑมาตรฐานตอบสนองความ
ตองการไดไมไดมีอะไรพิเศษหรือไม ไดแตกตางไปจากคูแขงหากบริการนั้นมีราคาสูงลูก คาอาจไมมาใช
บริการ แตหากการบริการนั้นมีราคาที่สมเหตุสมผลลูกคาอาจจะมาใชบริการในครั้งตอไป

3. กรณี Ex < Ep กรณีนี้เปนการใหบริการเกินความคาดหมายเนื่องจากคุณคาที่ไดรับจาก
ประสบการณการใชบริการมีมากกวาความคาดหวังที่ตั้งไวกอนใชบริการลูกคามีความพอใจเปนอยางยิ่ง
ลูกคาเกิดความจงรักภักดียอมมาใชบริการในครั้งตอไปและอาจจะไปบอกตอใหบุคคลอื่นตอไป

ในการสรางบริการเกินความคาดหมายนั้นธุรกิจจะตองศึกษาพฤติกรรมและความตองการของลูกคาอยาง
ละเอียดครอบคลุมทุกแงมุมแตตองเปนความตองการที่แทจริงของลูกคาวิธีการหนึ่งที่นิยมทําไดแก การใช
การสัมภาษณอยางเจาะลึกกับกลุมเปาหมาย (Focus group) โดยเลือกสอบถามลูกคาปจจุบันของธุรกิจ
ลูกคาของคูแขงและกลุมผูมุงหวัง (ยังไมไดเปนลูกคาในปจจุบัน) หลังจากนั้นจะตองนําความตองการจริง
ของลูกคามาเปรียบเทียบวา ความตองการดังกลาวธุรกิจของเราหรือคูแขงไดตอบสนองไปแลวหรือยังหาก
ความตองการใดยังไมมีธุรกิจใดตอบสนองก็ใหเลือกเฉพาะบางความตองการอันนั้นที่จะมาเสนอบริการ
ใหกับลูกคาตอไปสวนที่เหลือนํามาใชในอนาคตเนื่องจากธุรกิจยอมมีขอจํากัดดานเงินทุนงบประมาณและ
ทรัพยากรมนุษยในการจัดการสนองความตองการนั้น
ความตองการจริงของลูกคา
ความตองการที่ธุรกิจตอบสนอง ความตองการที่คูแขงตอบสนอง ความตองการที่ยงั ไมมี
ธุรกิจใดตอบ
แสดงการแสวงหาการสรางบริการเกินความคาดหมาย
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2541). การตลาดบริการ.
แนวทางที่ผูบริหารธุรกิจบริการตองดําเนินการคือตองปรับปรุงสิ่งที่ธุรกิจเราเสนอใหลูกคาตองนํา
สิ่งที่คูแขงเสนอแตเราไมมีมาใชในธุรกิจ รวมทั้งตองเลือกสิ่งที่ยังไมมีธุรกิจใดสนองความตองการของลูกคา
มาพัฒนาเพื่อสงมอบบริการเกินความคาดหมายใหลูกคาตอไป
กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
ธุรกิจที่ใหบริการจะใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4PS เชนเดียวกันสินคาซึ่ง
ประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑ (Product) (2) ราคา (Price) (3) การจัดจําหนาย (Place) (4) การ สงเสริม

การตลาด (Promotion) และนอกจากนั้นยังตองอาศัยเครื่องมืออื่นๆ เพิ่มเติม ประกอบดวย (5) บุคคล
(People) หรือพนักงาน (Employees) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝกอบรม (Training)
การจูงใจ (Motivation) เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจ
6. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดย
พยายามสรางคุณภาพโดยรวม [Total Quality Management (TQM)] ตัวอยาง โรงแรมตองพัฒนา
ลักษณะทางกายภาพ และรูปแบบการใหบริ การเพื่อ สรางคุณคาให กั บลูก คา (Customer- Value
Proposition) ไมวาจะเปนดานความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่นๆ
7.กระบวนการ (Process) เพื่อสงมอบคุณ ภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer Satisfaction)
(2)

(1)
ผลิตภัณฑ

(7)
กระบวนการ(Process)

ราคา (Price)
การบริหารคุณภาพโดยรวม
(3) การจัดจําหนาย
(Place)

(4) การสงเสริม
การตลาด (Promotion)

(TQM) โดยคํานึงถึง
ความพึงพอใจของลูกคา
(Customer's satisfaction)

(6)
การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ

(5) คน (People)
หรือพนักงาน (Employees)

แสดงการใชเครื่องมือทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Marketing Tools for Ser)
สวนประสมการตลาดในมุมมองลูกคา
ดังไดกลาวแลววาธุรกิจจะตองตอบสนองความตองการของลูกคาสวนประสมทางการ ตลาดทั้ง

7 ตัวที่กลาวมาเปนมุมมองของธุรกิจที่ใหบริการ การที่จะบริหารการตลาดของธุรกิจให
1. คุณคาที่ลูกคาจะไดรับ (Customer Value) ลูกคาจะเลือกใชบริการอะไรหรือกับใครสิง่ ที่ลกู คา
ใชพิจารณาเปนหลักคือคุณคาหรือคุณประโยชนตางๆ ที่จะไดรับเมื่อเทียบกับเงินที่จาย ดังนั้นธุรกิจตอง
เสนอเฉพาะบริการที่ตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางแทจริง
2. ตนทุน (Cost to Customer) ตนทุนหรือเงินลูกคายินดีที่จะจายสําหรับบริการนั้นตองคุมคา
กับบริการที่จะไดหากลูกคายินดีจายในราคาสูง แสดงวาความคาดหวังในบริการนั้นยอมสูงดวย ดังนั้นใน
การตั้ง ราคาคาบริก ารธุร กิ จจะตอ งหาราคาที่ลู ก คายินดีที่ จ ะจ ายให ไดเ พื่อ นําราคานั้นไปใชในการลด
คาใชจายตางๆ ทําใหสามารถเสนอบริการในราคาที่ลูกคายอมรับได
3. ความสะดวก (Convenience) ลูกคาจะใชบริก ารกับ ธุรกิจ ใดธุร กิจนั้นจะตอ งสรางความ
สะดวกใหลูกคาไมวาจะเปนการติดตอสอบถามขอมูลและการไปใชบริการหากลูกคาไปติดตอใชบริการได
ไมสะดวกธุรกิจจะตองทําหนาที่สรางความสะดวกดวยการใหบริการถึงที่บานหรือที่ทํางานลูกคา
4.การติดตอสื่อสาร (Communication) ลูกคายอมตองการไดรับขาวสารอันเปนประโยชนจาก
ธุรกิจ ในขณะเดียวกันลูกคาก็ตองการติดตอธุรกิจเพื่อใหขอมูลความเห็นหรือขอรองเรียนธุรกิจจะตอง
จัดหาสื่อที่เหมาะสมกับลูกคาเปาหมายเพื่อการใหและรับขอมูลความเห็นจากลูกคา ดังนั้นการสงเสริม
การตลาดทั้งหลายจะไมประสบความสําเร็จเลยหากการสื่อสารลมเหลว
5. การดูแลเอาใจใส (Caring) ลูกคาที่ม าใชบริการไมวาจะเปนบริการที่จํ าเปนหรือบริการที่
ฟุมเฟอย เชน ดานความงามลูกคาตองการการเอาใจใสดูแลเปนอยางดีจากผูใหบริการตั้งแตเริ่มกาวเทา
แรกเขามาจนถึงกาวออกจากรานนั้นไมวาจะเปนครั้งแรกหรือครั้งใดของการใชบริการก็ตามหรือไมวาจะ
เปนพนักงานผูใดที่ใหบริการก็ตาม
6. ความสําเร็จ ในการตอบสนองความตอ งการ (Completion) ลู ก คามุ ง หวัง ให ไดรับ การ
ตอบสนองความตองการอยางสมบูรณแบบไมวาจะเปนการบริการตัดผมที่ออกมาจะตองมีความเรียบรอย
ตรงกับความตองการลูกคาหรือการเขารักษาอาการปวยไมวาในโรงพยาบาลใดอาการปวยจะตองหายใน
แตละธุรกิจบริการ แมขั้นตอนการใหบริการจะมีความซับซอนเพียงใดตองจางพนักงานจําวนมากมาย
เพี ยงใดลูก คาไม มี สวนมารั บ รูอ ยางเดียววากระบวนการให บ ริก ารตอ งตอบสนองความตอ งการอยาง
ครบถวนไมขาดตกบกพรอง
7. ความสบาย (Comfort) สิ่งแวดลอมของการใหบริการไมวาจะเปนอาคารเคานเตอรบริการ
หองน้ํา ทางเดินปายประชาสัมพันธตางๆ จะตองสรางความสบายตาและความสบายใจใหลูกคาโดยเฉพาะ

หากลูกคามาใชบริการประเภทหรูหราฟุมเฟอยสิง่ เหลานั้นจะตองทําใหความทุกขใจและความสบายกายได
บรรเทาเบาบางลงเชนการนั่งฟงเพลงของลูกคา
จากที่อธิบายมาสามารถเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจและของลูกคาไดวา
สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจ

สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของ ลูกคา

1. ผลิตภัณฑ (Product)
2. ราคา (Price)

1. คุณคาที่จะไดรับ (Customer Value)
2. ตนทุน (Cost to Customer)

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)

3. ความสะดวก (Convenience)
4. การติดตอสื่อสาร (Communication)

5. พนักงาน (People)
6. กระบวนการใหบริการ (Process)

5. การดูแลเอาใจใส(Caring)
6. ความสําเร็จในการตอบสนองความตองการ

7. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence)

(Completion)
7. ความสบาย (Comfort)

แสดงการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดในมุมของธุรกิจและของลูกคา
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2541). การตลาดบริการ.
สวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ตัวนั้นทุก ตัวลวนมี ความสํ าคัญ อยางยิ่ง จะขาดตัวใดตัวหนึ่ง ไปไม ได
พนักงานที่ใหบริการจะทําหนาที่สําคัญในการเชื่อมโยงสวนประสมทางการตลาดตัวอื่น ๆ ใหกลมกลืนกัน
เปนเนื้อเดียวในการสงมอบบริการใหลูกคา
มนุษยกับสวนประสมทางการตลาด
หากเปรียบเทียบชีวิตมนุษยกับสวนประสมทางการตลาดแลวชีวิตมนุษยทุกคนก็เปน สวนประสม
ทางการตลาดอยางหนึ่ง กลาวคือ
1. ผลิตภัณฑ (บริการ) คือรางกาย
2. ราคา คือ เงินเดือนที่ไดรับ
3. ชองทางการจัดจําหนาย คือ ปาก (ปากไมดี ก็ขายไมได ทํางานไมสําเร็จ)

4. การสงเสริมการตลาด คือ กิริยาทาทาง การแตงกาย บุคลิกภาพ
หากมนุษยตองการจะขายตัวเองใหไดราคาสูงไดเงินเดือนมาก ๆ เหมาะกับความรูความสามารถก็
ตองบริหารผลิตภัณฑของตนใหดีบริหารชองทางการจัดจําหนายดายการพูดจาใหไพเราะเหมาะสมกับกาล
เทศรวมทั้งการสงเสริมการตลาดที่ดีมีประสิทธิภาพวางกิริยา ทาทางการแตงกายและสรางบุคลิกภาพให
โดดเดนกวาผูอื่นการแขงขันธุรกิจในปจจุบันมีความรุนแรงมากธุรกิจที่จะอยูรอดไดจะตองเปนธุรกิจที่มี
คุณคาอยางแทจริงในสายตาของผูบริโภค กลาวคือ ผูบริหารธุรกิจจะตองสงมอบบริการที่มีคุณภาพและที่
สําคัญคือลูกคาตองยอมรับวาการบริการนั้นสามารถตอบสนองความตองการของตน
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2539: 3) ไดให ความหมายพฤติกรรมผูบริโภค(consumer behavior)
หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา(searching) การซื้อ(purchase) การใช(using) การประเมินผล
(evaluating) และการใชจาย (disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวา จะตอบสนองความ
ตองการของเขาหรืออาจหมายถึงกระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแตละบุคคลเมื่อทําการ
ประเมินผล (evaluating) การจัดหา (acquiring) การใช (using) และการใชจาย (disposing) เกี่ยวกับ
สินคาและบริการ ปริญ ลักษิตานนท (2544: 54) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การกระทําของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นกอนและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา ในการศึกษาและทําความเขาใจพฤติกรรม
ผูบริโภคผูศึกษาตองใชโมเดลที่เรียกวา โมเดล 6W’s 1H เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับผูบริโภค ซึ่งประกอบไป
ดวย ( ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป, 2547)

คําถาม
1.ใครคือตลาดเปาหมาย
Who constitutes the market?

คําถาม
1.ลูกคากลุมเปาหมาย
Occupants

2.ลูกคาเปาหมายซื้ออะไร
What does the market buy?

2.สิ่งที่ลูกคาซื้อ
Objects

3.ทําไมลูกคาถึงซื้อสินคา/บริการนั้น?
Why does the market buy?

3.วัตถุประสงคในการซื้อ
Objectives

4.ใครมีสวนรวมในการซื้อ?
Who participates in the buy?

4.ผูที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ
Organization

5.ผูบริโภคซื้ออยางไร
How does the market buy?
6.ผูบริโภคซื้อเมื่อใด

5.กระบวนการตัดสินใจซื้อ
Operations
6.โอกาสในการซื้อ

When does the market buy?
7.ผูบริโภคซื้อที่ไหน

Occasions
7.สถานที่จําหนายสินคา/บริการ

Where does the market buy?

Outlets

โมเดลนี้จะทําใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภคไดเพื่อใหธุรกิจสามารถหาสินคาหรือบริการที่ดี
และสอดคลองกับพฤติกรรมนั้นๆของผูบริโภค รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทํา
ใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุน
ผานเขามาในความรูสึกของผูซื้อซึ่ งเปรียบเสมือนกลองดําและผูผลิตหรอผูขายไมสามารถคาดคะเนได
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซื้อแลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อหรือ
การตัดสินใจของผูซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2547)
รูปแบบจําลองของพฤติกรรมผูบริโภค ประกอบไปดวย
1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเอง ทั้งภายในและภายนอกแตนักการตลาดจะ
สนใจที่จะจัดการและกระตุนความตองการภายนอกเพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑซึ่งถือวาสิ่ง
กระตุนเปนมูลเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคาสิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิง่ ที่นักการตลาดสามารถ
ควบคุมและจัดการใหเกิดขึ้นได เปนสิ่งทีเ่ กี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด

(Marketing Mix) ประกอบดวย
- สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product)
- สิ่งกระตุนดานราคา (Price)
- สิ่งกระตุนดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย (Distribution or Place)
- สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบ ริโภคที่อยู
ภายนอกซึ่งเปนสิ่งที่ควบคุมไมได
- สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic)
- สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological)
- สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political)
- สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural)
2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) เปนความรูสกึ นึกคิดของผูซื้อที่
ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบไดจงึ ตองพยายามคนหาความรูสกึ นึกคิดของผูซื้อรวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภคดวย
2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผูซอื้ มีอทิ ธิพลมาจาก
ปจจัยตางๆ คือดานวัฒนธรรมดานสังคมสวนบุคคล ดานจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูซอื้ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย ขั้นตอน
ตางๆ คือ การรับรูความตองการการคนหาขอมูลการประเมินผลทางเลือกการ
ตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
3. การตอบสนองของผูซ ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูบริโภคหรือผูซื้อ
(Buyer’s purchase decision) ผูบริโภคจะตองมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice)
3.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice)
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing)
3.5 การเลือกปริมาณในการซื้อ(Purchase amount)
4. กระบวนการตัดสินใจการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ประกอบไปดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
(ฟลลิป ค็อตเลอร, 2546)

4.1 การรับรูปญหา (Problem of Need Recognition) ผูบริโภคจะรับรูถึงปญหาและ
ความจําเปนที่ตองใชสินคาหรือบริการที่ไดรบั การกระตุนทั้งจากภายในและภายนอก
จนเกิดความตองการที่จะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาชวยแกปญหานั้น
4.2 การแสวงหาขอมูล (Search for Information) ผูบริโภคจะทําการหาขอมูล
เกี่ยวกับสินคาจากแหลงขอมูลภายในที่มอี ิทธิพลตอการเลือกซือ้ สินคาใน
ประกอบดวยแหลงบุคคลแหลงการคา แหลงชุมชน แหลงผูใชแตในบางครั้งตองหา
เพิ่มเติมจากแหลงภายนอกดวยเพื่อชวยในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ

4.3 การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) คือ การทีผ่ ูบริโภคจะนําขอมูลที่
ไดมาพิจารณาและประเมินผลทางเลือกเพือ่ หาสินคาหรือบริการที่ดีทสี่ ุดสําหรับ
ผูบริโภค
4.4 การตัดสินใจและกระทําการซื้อ (Purchase or Choice) หมายถึง การตัดสินใจ
เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งพรอมกับดําเนินการเพือ่ ใหไดทางเลือกนั้นมา
4.5 ความรูสึกหลังซื้อ (Post Purchase Feeling or Outcomes of Choice) หมายถึง
ความรูสึกภายนอกหลังจากที่ผูบริโภคไดทดลองใชสินคาหรือบริการที่เลือกซื้อแลว
แบงออกเปนความรูสึกพอใจและไมพอใจในสินคาและบริการนั้นความพอใจเกิดขึ้น
เมื่อผลลัพธจากการใชตรงกับผูบ ริโภคคาดหวังไวและถาหากผูบริโภคผิดหวังกับการ
ใชผลิตภัณฑหรือบริการนั้นก็จะรูสึกไมพอใจ
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
สามารถแบงปจจัยออกเปน 2 ดาน (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป, 2547) คือ
1. ปจจัยภายนอกที่มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจซื้อ คือ ปจจัยทางวัฒนธรรมและปจจัยทางสังคม
1.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factors) เปนสิ่งทีท่ ําใหผบู ริโภคแสดงพฤติกรรม
ที่แตกตางกันออกมา และเกิดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง สามารถแบงออกเปน
3 สวนคือ
- วัฒนธรรม (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลที่ไดรบั การถายทอดกัน
มาจากครอบครัวและสภาพแวดลอมในสังคม และสงผลใหพฤติกรรมมีความ
คลายคลึงกัน
- วัฒนธรรมกลุมยอย (Sub-culture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มี
ลักษณะเฉพาะแตกตางกันซึ่งมีอยูในสังคมขนาดใหญชั้นของสังคม
(Social Class) หมายถึง การแบงสมาชิกในสังคมออกเปนระดับชั้นที่แตกตาง
กันโดยสมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะเดียวกันและสมาชิกในชั้นสังคมที่
แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน เชน รายได การศึกษา อาชีพ เปนตน
1.6 ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบ ริโภคซึ่งจะประกอบไปดวยกลุม อางอิงครอบครัวบทบาท
และสถานะของผูซ ื้อ
2. ปจจัยภายใน ที่มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบ ริโภค คือ
2.1 ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผูบริโภคซึ่งไดรบั อิทธิพลจาก
ลักษณะสวนบุคคลดานตางๆ ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพรูปแบบการดําเนินชีวิต
บุคลิกภาพเปนตน
2.2 ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้อของบุคคลที่ไดรับอิทธิพล
จากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งประกอบ 4 ปจจัยนั่นคือ สิ่งจูงใจ การรับรู การเรียนรู
ความเชื่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
(Schiffman and Kanuk. 1994 : 659) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
จากสองทางเลื อ กขึ้น ไปพฤติก รรมผู บ ริ โ ภคจะพิ จ ารณาในส ว นที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ
กระบวนการตัดสินใจทั้งดานจิตใจ(ความรูสกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพการ

ซื้อเปนกิจกรรมดานจิตใจ และกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่งกิจกรรม
เหลานี้ทําใหเกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบ ริโภค
พบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรูถึงความตองการคนหาขอมูลการประเมินผล
ทางเลือกการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อซึ่งแสดงใหเห็นวากระบวนการซื้อเริ่มตนกอนการ
ซื้อจริง ๆ และมีผลกระทบหลังการซื้อ อดุลย จาตุรงคกุล. (2539: 48-49) แสดงกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริโภคแบงเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
การรับรูความตองการ (need recogrition) หรือ การรับรู
ปญหา (probem recogrition)
การคนหาขอมูล (information seareh)
การประเมินผลทางเลือก (evaluation of alternatives)
การตัดสินใจ (purchade decision)
พฤติกรรมภายหลักการซื้อ (post purchase)
แสดงโมเดล 5 ขั้นตอน ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ ริโภค
1.การรับรูถึงความตองการ (need recognition) หรือการรับรูปญหา (problem recognition)หมายถึง
การที่บุคคลรับรูถึงความตองการภายในของตนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุน เชน
ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ
2. การคนหาขอมูล (Information search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ และสิ่งที่สามารถ
สนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภคผูบริโภคจะดําเนินการเพื่อใหเกิดความพอใจทันทีตองการที่เกิดขึ้น
ไม สามารถสนองความตองการไดทั นที ความตองการจะถูกจดจํ าไวเพื่ อ หาทางสนองความตอ งการใน
ภายหลังเมื่อความตองการถูกกระตุนไดสะสมไวมากจะทําใหการปฏิบัติในภาวะอยางหนึ่ง คือ ความตั้งใจ
ใหไดรับการสนองความตองการ โดยพยายามคนหาขอมูลเพื่อหาทางสนองความตอ งการที่ถูกกระตุน

ดังนั้น นักการตลาดจึงตองใหความสนใจเกี่ยวกับแหลงขอมูลที่ผูบริโภคจะเขาไปแสวงหา ซึ่งประกอบดวย
5 แหลง หลักคือ
2.1 แหลงบุคคล (personal sources) ไดแก ครอบครัว เพือ่ น เพื่อนบาน คนรูจัก
2.2 แหลงการคา (commercial sources) ไดแก สื่อการโฆษณา พนักงานขาย
ตัวแทนการคา การบรรจุภัณฑ การจัดแสดงสินคา
2.3 แหลงชุมชน (public sources) ไดแก สื่อมวลชน องคการคุมครองผูบ ริโภค ฯลฯ
2.4 แหลงประสบการณ (experiential sources)
2.5 แหลงทดลอง (experimental sources) ไดแก หนวยงานทีส่ ํารวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑหรือหนวยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑประสบการณตรงของผูบ ริโภค
ในการทดลองใชผลิตภัณฑ ฯลฯอิทธิพลของแหลงขอมูลจะแตกตางตามชนิดของ
ผลิตภัณฑและลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคโดยทั่วไปผูบริโภคจะรับขอมูลตางๆ
จากแหลงการคาซึ่งนักการตลาดควบคุมการใหขอมูลไดแตละแบบจะมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อของผูบ ริโภคแตกตางกันการพิจารณาความสําคัญของแหลงขอมูล
โดยสัมภาษณผูบริโภควาผูบริโภครูจกั ผลิตภัณฑไดอยางไรและแหลงขอมูลอะไร
ที่มีอิทธิพลมากตอผูบริโภค
3. การประเมินผลทางเลือก (evaluation of alternative) เมื่อผูบริโภคไดขอมูลมาแลวจากขั้นที่
สองผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตางๆนักการตลาดจําเปนตองรูถึงวิธีการตางๆที่
ผูบริโภคใชในการประเมินผลทางเลือกกระบวนการประเมินผลไมใชสิ่งที่งายและไมใชกระบวนการเดียวที่
ใชกับผูบริโภคทุกคนและไมใชเปนของผูซื้อคนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณการซื้อกระบวนการประเมินผล
ทางเลือกของผูบริโภค มีดังนี้
3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ (product attributes) กรณีนี้ผูบริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ
วามี คุ ณสมบั ติอ ะไรบ าง ผลิ ตภั ณฑ อ ยางใดอย างหนึ่ง จะมี คุณ สมบั ติก ลุ ม หนึ่ ง
คุณ สมบั ติข องผลิ ต ภั ณฑ ใ นความรู สึ ก ของผู ซื้ อ สํ า หรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ แ ต ล ะชนิด จะ
แตกตางกัน
3.2 ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑแตกตางกันนักการ
ตลาดตองพยายามคนหาและจัดลําดับสําหรับคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ

3.3 ผูบริโภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินคาเนื่องจากความเชื่อถือของ
ผูบริโภคขึ้นอยูกับประสบการณของผูบริโภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับตรงผลิตภัณฑ
จะเปลี่ยนแปลง ไดเสมอ
3.4 ผูบริโภคมีทัศนะคติในการเลือกตราสินคา โดยผานกระบวนการประเมินผลเริ่มตน
ดวยการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่เขาสนใจและเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑตราตางๆ
4. การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขั้นที่3 จะชวยให
บริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆที่เปนทางเลือกโดยทั่ว ๆ ไปผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ
ผลิ ตภัณฑ ที่เ ขาชอบมากที่ สุดการตัดสินใจซื้อ จึง เกิดขึ้นหลั งจากประเมิ นทางเลือ ก( Evaluation of
alternative)แล วเกิ ดความตั้ง ใจซื้ อ (purchase intention) และเกิดการตัดสินใจซื้ อ (purchase
decision) ในที่สุดแตกอนตัดสินใจซื้อผูบริโภคจะคํานึง ถึงปจจัย 3 ประการคือ
4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่น (attitudes of others) ทัศนคติของบุคคลทีเ่ กี่ยวของจะมีผล
ทั้งดานบวก และดานลบ ตอการตัดสินใจซื้อ
4.2 ปจจัยสถานการณที่คาดคะเนไว (anticipated situational factors) ผูบริโภคจะ
คาดคะเนปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายไดที่คาดคะเนของครอบครัว การ
คาดคะเนตนทุนของผลิตภัณฑ และการคาดคะเนผลประโยชนของผลิตภัณฑ
4.3 ปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนไว (unanticipated situational factors)ขณะ
ที่ผูบริโภคกําลังตัดสินใจซื้อนั้นปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนจะเขามาเกี่ยวของ
ซึ่งมีผลกระทบตอความตั้งใจซื้อ เชน ผูบริโภคไมชอบลักษณะของพนักงานขายหรือ
ผูบ ริโ ภคเกิ ดอารมณเสี ยหรื อวิตกกัง วลจากรายไดนัก การตลาดเชื่อวาป จจั ยที่ ไม
คาดคะเนจะมีอิท ธิพลอยางมากตอ การตัดสิ นใจซื้อการตัดสินใจของแตละบุคคล
จะตองมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได นักการตลาดตองใชความพยายามเพื่อทํา
ความเขาใจตอพฤติกรรมการซื้อเพื่อลดภาวะความเสี่ยง
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (post purchase feeling) หลังจากซื้อและทดลองใชผลิตภัณฑไป
แลวผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพงึ พอใจผลิตภัณฑ การคาดคะเนของผูบ ริโภค
เกิดจากแหลงขาวสารพนักงานขายและแหลงติดตอสื่อสารอืน่ ๆ ถาบริษัทโฆษณาสินคาเกินความจําเปน
ผูบริโภคจะตั้งความหวังไวสูงและเมื่อไมเปนความจริงจะเกิดความไมพอใจจํานวนความไมพอใจจะขึ้นกับ
ขนาดของความ แตกตางระหวางการคาดหวังและการปฏิบตั ิจริงของผลิตภัณฑ

2.4 วิวัฒนาการของโรงภาพยนตร
ภาพยนตรไดเขามาเผยแพรในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2440 และมีการตั้งโรงภาพยนตรเปนการ
ถาวรขึ้นแหงแรกในป พ.ศ. 2448 และมีการพัฒนาตามยุคสมัยตางๆ โดยแบงออกไดเปน 4 ยุค ดังนี้
(วุฒิกร สินธุวาทิน และสมบุญ รุจิขจร 2539: 213-218 อางใน บุญนภา จันทรากูลพงษ (2542: 2-3)
ยุคที่ 1 ยุคโรงภาพยนตรสแตนดอโลน (Stand Alone Theater)
เปนยุคที่มีการสรางโรงภาพยนตรแบบเดี่ยวๆคือ สถานที่เดียวมีโรงเดียว เชน เฉลิมกรุง เฉลิมไทย แมค
แคนนา เพชรรามา เมโทร เปนตน นอกจากนี้โรงภาพยนตรแตละโรงก็จะมีจดุ ขายของตนเองที่ชันเจน เชน
โรงภาพยนตรเฉลิมกรุง และเฉลิมไทย เนนการฉาย ภาพยนตรไทย โรงภาพยนตรเท็กซัส และควีน เนน
การฉายภาพยนตรอินเดีย เปนตน ซึ่งทําใหเกิดการแบงกลุมเปาหมายของตนเองที่ชัดเจนโรงภาพยนตรยุค
นี้ดําเนินเรื่อ ยมาจนกระทั่ งมี สื่อวิดีโ อเขามา ทําให โรงภาพยนตรซ บเซาลงเนื่อ งจากสื่อวิดีโ อใหความ
สะดวกสบายและ รวดเร็วไดมากกวาสื่อภาพยนตร
ยุคที่ 2 ยุคโรงภาพยนตรแบบมินิเธียเตอร (Mini Theater)
เปนชวงเริ่มตนของธุรกิจศูนยการคาทําใหผูประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตรหันมาเปดโรงภาพยนตรใหม
ในศูนยการคาโดยมีการยอขนาดลงลดจํานวนที่นั่งใหนอยลงสงผลใหภาพยนตรกลับมาไดรับความนิยมอีก
ครั้งแตก็ยังไมมากนักเนื่องจากโรงภาพยนตรเหลานี้ไมไดถูกออกแบบมาใหเปนโรงภาพยนตรโดยเฉพาะทํา
ใหที่นั่งมีการบังกันสภาพความสะอาดหรือความปลอดภัยไมสมบูรณภาพยนตรเกิดการสะดุดขณะฉาย
เสียงขาดๆ หายๆ ทําใหเกิดแนวคิดใหมของโรงภาพยนตรนั่นก็คือ โรงภาพยนตรแบบมัลติเพล็กซ
ยุคที่ 3 ยุคโรงภาพยนตรแบบมัลติเพล็กซ (Multiplex Theater)
ยุคนี้เริ่มตั้งแต พ.ศ. 2537 ถึงปจจุบัน เกิดจากการรวมตัวของ 3 บริษัท Golden Harvest ฮองกง,
บริษัท Village Roadshow ออสเตรเลีย และบริษัท Entertain Theater Network ประเทศไทยเปนกลุม
อีจีวีและลงทุนดําเนินกิจการโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซ ในประเทศไทย เปนแหงแรกที่ศูนยการคาพิว
เจอรพารค บางแคในชื่อวา “บางแค 10” โรงภาพยนตรมัลติเพล็กซ หรือ โรงภาพยนตรสมัยใหมที่มี
หลายๆ โรง(ตั้งแต 6 โรงขึ้นไป) ในพื้นที่เดียวกันมีการนําเอาเทคโนโลยีชั้นสูงเขามาใชในสวนตางๆ เชน
ระบบเสียง ระบบโรง ภาพยนตร เปนตน นอกจากนี้ยังมีการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการบริหารงาน
เชน การจําหนายตั๋วชมภาพยนตร การรับจองตั๋วลวงหนา การใชบัตรลดราคา เปนตน

ในชวงเริ่ม ตน โรงภาพยนตรเ หล านี้จะอยูในศูนยก ารคาเปนสวนใหญ แตจะแตกตางจากโรง
ภาพยนตรยุคมิ นิเธียเตอรคือ มีการออกแบบสําหรับ สรางโรงภาพยนตรโ ดยตรงไมใชดังแปลงพื้นที่ของ
ศูนยการคามาสรางโรงภาพยนตรจึงทําใหโรงภาพยนตรเหลานี้มีความสมบูรณและไดมาตรฐานกวาเดิม
นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของภาพยนตรที่เขาฉายเนื่องจากมีโรงภาพยนตรจํานวนมาก ตัวอยางของ
โรงภาพยนตรแบบนี้ เชน โรงภาพยนตรเครืออีจีวี เครือ ยูไนเต็ดอารตติส เครือยูเอ็มจี เครือเมเจอร
ซีนีเพล็กซกลุมนครหลวงโปรโมชั่น เปนตน ความทันสมัยและความสะดวกสบายของโรงภาพยนตรในยุคนี้
เองที่ทําใหคนเริ่มยอมรับ และนิยมการชมภาพยนตรมากขึ้น
ยุคที่ 4 โรงภาพยนตรแบบเมกะเพล็กซ (Magaplex) โดยโรงภาพยนตรในยุคนี้จะมีลักษณะคลาย
โรงภาพยนตรมัลติเพล็กซแตแตกตางกันที่ขนาดของโรงภาพยนตรและจํานวนที่นั่งคือโรงภาพยนตรแบบนี้
จะมีขนาด 15-30 โรงภาพยนตรตัวอยางโรงภาพยนตรในปจจุบัน เชน โรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ
เปนตน
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รุงรัตน ตั้งปญญารัตน (2543) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีตอโรงภาพยนตรมัลติเพล็กซพบวา ภาพยนตรฝรั่งจากฮอลลีวูดเปนภาพยนตรที่
ไดรับความนิยมมากที่สุดและแนวภาพยนตรที่ชอบและเลือกชมมากที่สุดคือภาพยนตรแนวแอคชั่นในสวน
ของปจจัยที่มีผลตอการเลือกชมภาพยนตรมัลติเพล็กซนั้นกลุมตัวอยางไดใหความสําคัญกับการบริการของ
พนักงานมากที่สุด ดานความพึงพอใจที่มีตอโรงภาพยนตรมัลติเพล็กซนั้นกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจใน
ระบบแสง สี เสียง ที่ดี และมีภาพยนตรใหเลือกชมหลายเรื่องมากที่สุด
สุภาพร อุตสาหะวัฒนาสุข (2547) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอภาพลักษณของโรง
ภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง
มีอายุในชวง 18-20ป ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชนสวนใหญสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000บาท ผูบริโภคสวนใหญมีรูปแบบการดําเนินชีวิตใน
เรื่องการตัดสินใจใชจายเองมีจินตนาการชอบไปเที่ยวกับเพื่อนชมภาพยนตรกับเพื่อนและนิยมรับประทาน
อาหารนอกบานผูบริโภครับรูขาวสารจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจระดับปานกลางผูบริโภค
เห็นดวยกับภาพลักษณของโรง ภาพยนตรในดานสถานที่การนําเสนอเทคโนโลยีและการบริการผูบริโภค
สวนใหญชมภาพยนตรครั้งลาสุดเมื่อสัปดาหที่แลวโดยนิยมชมในวันเสารอาทิตย
ชวงเวลา 13.01 – 15.00น. และมีความถี่ในการชมภาพยนตร 2 ครั้งตอเดือน

ทรงศักดิ์ ทนุบํารุงสาสน (2547) ไดศึกษาเรื่อง เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการชม
ภาพยนตรของผูชมภาพยนตรในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซกับเครืออีจีวี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูชม
ภาพยนตรสวนใหญ เปนเพศหญิงอายุระหวาง 26-30 ป รายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,000-20,000 บาท
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนสถานภาพสมรสโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยเลือกชมภาพยนตร
ชวงระหวางเวลา 18.30-21.30น. ชมภาพยนตรเฉลี่ย 1-2 ครั้งตอเดือนในดานปจจัยการชมภาพยนตร
ผูชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรเครือเมเจอรซีนีเพล็กซสวนใหญประเมินประเมินปจจัยการชมภาพยนตร
ดานสถานที่การใหบริการและราคาอยูในระดับดีสวนดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง ผูชมภาพยนตรใน
โรงภาพยนตรเครืออีจีวี สวนใหญประเมินปจจัยการชมภาพยนตรดานราคาอยูในระดับดีสวนดานอื่นๆ
อยูในระดับปานกลาง

สุ พั ฒ น วิม ลสุ ขนพรั ต น (2555) ไดศีก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ
พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตรของผูบริโภคที่โรงภาพยนตร เฮาส อารซีเอ ผลการวิจัยมุงศึกษาพบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีเปนนักเรียน นักศึกษา
รายได 5,000-10,000 บาท ผูบริโภคสวนใหญชื่นชอบภาพยนตรจากทวีปเอเซีย ภาพยนตรที่ชื่นชอบมาก
ที่สุดเปนประเภทภาพยนตรดรามา ผูบริโภครับรูขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรจากปายโมษณา ผูบริโภคสวน
ใหญนิยมเลือกชมภาพยนตรในวันเสาร- อาทิตย โดยเลือกชมในชวงเวลา 18.01-20.00 น. ตัดสินใจเลือก
ชมภาพยนตรดวยตนเอง โดยเฉลี่ยใชบริการประมาณ 3ครั้ง/เดือน ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอ
โรงภาพยนตรเฮาส อารซีเอ ดานกระบวนการบริการของโรงภาพยนตรและดานราคาของโรงภาพยนตร
มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับดี รองลงมาคือ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานสงเสริมการตลาดและ
ดานการจัดจําหนายมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางดี

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษา เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธรซึ่งผูศึกษาได
ดําเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรในการศึกษา
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.3 การสรางเครื่องมือในการศึกษา
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.1 ประชากรในการศึกษา
3.1.1 ประชากร Populathion ที่ใชในการศึกษาไดแก ประชาชนที่ตัดสินใจในการเลือก
ชมภาพยนตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากร
3.1.2 กลุมตัวอยาง Sample ที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนที่ตัดสินใจในการเลือก
ชมภาพยนตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จํานวน 384 คน โดยใชตาราง Morgan
(กัลยา วาณิชยบัญชา, 2546 : 13) และใชวิธีการสุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือในการศึกษาครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ และอาชีพ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตรของผูตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร ไดแก ดานบริการ ดานราคา ดานสถานที่

ดานการสงเสริมการตลาด ดานจิตวิทยา และดานอื่นๆ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
ปลายปด มีเกณฑการใหคะแนนตามลําดับ 5 ลําดับ ดังนี้

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ใหความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตรมากที่สุด
ใหความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตรมาก
ใหความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตรปานกลาง
ใหความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตรนอย
ใหความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตรนอยทีส่ ุด

ผลคะแนนที่ไดจากตอนที่ 3 จะนํามาหาคาเฉลี่ยและจัดลําดับความสําคัญโดยเกณฑในการ
วิเคราะหและแปรผลขอมูล ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49

กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญมากทีส่ ุด
กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญมาก
กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญปานกลาง
กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญนอย
กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญนอยที่สุด

ซึ่ง รวมถึง การประเมิ นแบบสอบถามที่ใชในการเก็ บ รวบรวมขอ มูล โดยการวัดความเชื่อ ถือ ได
(Reliability) ของแบบสอบถามซึ่งเปนเทคนิคที่ใชวัดแบบสอบถามวาใหผลสอดคลองกันหรือไมโดยใชวิธี
สัมประสิทธิ์ ( Cronbach’a Alpha )
3.3 การสรางเครื่องมือในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือโดยดําเนินการดังนี้
3.3.1 ผูศึกษา ศึกษางานวิจัยจาก ตํารา หนังสือพิมพ นิตยสาร บทความ และเอกสารตางๆ
ที่เกี่ยวของกับตัวแปรทีจ่ ะศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการทําแบบสอบถาม
3.3.2 สรางแบบสอบถามแลวนําไปปรึกษาอาจารยเพื่อตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข
เพื่อใหสอดคลองกับการศึกษา
3.3.3 นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง

3.3.4 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองและทําการแกไขเสร็จสมบูรณแลวไปใชกับกลุม
ตัวอยางที่กําหนด
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาขอมูลในการทําวิจัยครั้งนีจ้ ะใชทั้งขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) ดังนี้
- ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลจากเอกสารหนังสือพิมพรายงานการวิจัยและ
บทความตางๆ นอกจากนี้ยังมีขอมูลจากหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนตางๆ
ที่เกี่ยวของ
- ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจ เปนการรวบรวมขอมูลดวย
การออกแบบสอบถาม โดยผูตอบแบบสอบถามเอง (Self administered questionnaire)
โดยผูตอบแบบสอบถาม คือกลุมตัวอยางของประชาชนในเขต อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
3.5 การวิเคราะหขอมูล
ทําการรวบรวมแบบสอบถามครบตามจํานวนพรอมกับตรวจสอบความสมบูรณและแปลงขอมูล
เพื่อเขารหัสโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทําการประมวลผล และหาคาสถิติตางๆ ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก การคํานวณกลุมตัวอยาง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการคํานวณคารอยละ และ
การหาคาเฉลี่ย
สูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง

เมื่อ

pq

n

=

n
Z

=
=

p

กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % ดังนั้นจะไดคา Z = 1.96)
= สัดสวนตัวอยาง (ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดให p = 0.5)

E

ขนาดกลุมตัวอยาง
คาปกติมาตรฐานที่ไดจากตารางแจกแจงปกติ (ในกรณีศึกษาในครั้งนี้

q
E

=
=

1-p = 1-0.5 = 0.5
คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้น (ที่ความเชื่อมั่น 95 %) จะไดคา
E=5%

สูตรการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1-

∑

∝

=

∝
k
S 2i

= คาความเที่ยงของเครือ่ งมือ
= จํานวนขอของเครื่องมือ
= ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ

S 2t

= ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ ฉบับ

สูตรรอยละ(Percentage)
P

=

f × 100
N

เมื่อ

P
F
N

=
=
=

รอยละ
ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนแปลง
จํานวนความถี่ทั้งหมด

สูตรการหาคาเฉลี่ย (Mean)

เมื่อ

∑

Χ

=
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= คาเฉลี่ย

∑

= ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

n

= จํานวนกลุม ตัวอยาง
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= ความถี่
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∑
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ความถี่

xi

=
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=
=

คาเฉลี่ย
จํานวนกลุมตัวอยาง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษา เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูชมภาพยนตรในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธรจํานวน 120 ตัวอยาง และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหและแสดงผลการ
วิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูต อบแบบสอบถามจากผูชมภาพยนตร ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มาทําการ
วิเคราะหโดยใชคาการแสดงจํานวน และอัตราสวนรอยละ ดังแสดงไวในตารางที่ 1-5
ตอนที่ 2 พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กชมภาพยนตร ใ นเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยโสธร
ประกอบดวย โดยทั่ วไปชื่น ชอบภาพยนตร จ ากทวีป ใดมากที่ สุ ด ภาพยนตร ใดที่ ชื่น ชอบมากที่ สุ ด
รับ ทราบขอ มู ล ขาวสารเกี่ยวกับ ภาพยนตร ที่ โรงภาพยนตร พีวีซี นีเพล็ กซ จ ากสื่ อ ใดมากที่ สุ ด เลือ กชม
ภาพยนตรที่โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซสว นใหญในวันใด เลือกเขาภาพยนตรที่โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
สวนใหญ ในชวงเวลาใด ชอบทํ ากิ จ กรรมใดที่ โ รงภาพยนตร พี วีซี นีเ พล็ กซ ม ากที่ สุ ดระหวางรอเขาชม
ภาพยนตรและหลังจากชมภาพยนตรแลว และบุคคลใดที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร
ที่โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มาทําการวิเคราะหโดยใชคาแสดงจํานวน และอัตราสวนรอยละ
ดังแสดงไวในตารางที่ 6 - 12
ตอนที่ 3 ป จ จั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลตอ การตัดสิ นใจเลื อ กเลื อ กชมภาพยนตร
ประกอบดวย ดานโรงภาพยนตรและภาพลักษณ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานการจัดจําหนาย
ดานบุ คลากร ดานการส ง เสริ ม การตลาด มาทํ าการวิเ คราะห โ ดยใชคาความถี่ และคาส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ดังแสดงไวตารางที่ 13 - 22

ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน (คน)

รอยละ

ชาย

163

42.45

หญิง

221

57.55

384

100

รวม

จากตารางที่ 1 พบวา เพศ ของกลุมตัวอยาง เปนเพศหญิง จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ
57.55 และเปนเพศชาย จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 42.45
ตารางที่ 2 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ
อายุ

จํานวน (คน)

รอยละ

ต่ํากวาหรือเทียบเทา 20 ป

147

38.28

20-30 ป

115

29.95

31-40 ป

99

25.78

41 ปขึ้นไป

23

5.99

384

100

รวม

จากตารางที่ 2 พบวา อายุของกลุมตัวอยาง มีอายุระหวาง ต่ํากวาหรือเทียบเทา 20 ป จํานวน
147 คน คิดเปนรอยละ 38.28 20-30 ป จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 29.95 และ
มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 25.78

ตารางที่ 3 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาหรือระดับการศึกษาที่
กําลังศึกษา
ระดับการศึกษาหรือระดับการศึกษาที่กําลังศึกษา

จํานวน (คน)

รอยละ

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน

0

0

มัธยมศึกษาตอนตน

42

10.94

มัธยมศึกษาตอนปลาย

147

38.28

ปวส./อนุปริญญา

128

33.33

ปริญญาตรี

67

17.45

สูงกวาปริญญาตรี

0

0

384

100

รวม

จากตารางที่ 3 พบวา ระดับการศึกษา ของกลุมตัวอยาง คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน
147 คน คิดเปนรอยละ 38.28 ปวส./อนุปริญญา จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และ
ปริญญาตรี จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 17.45
ตารางที่ 4 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จํานวน (คน)

รอยละ

นักเรียน/นักศึกษา

199

51.82

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

90

23.44

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

51

13.28

เกษตรกร

19

4.95

รับจางทั่วไป

16

4.17

แมบาน/พอบาน

3

0.78

อื่นๆโปรดระบุ

0

0

384

100

รวม

จากตารางที่ 4 พบวา อาชีพ ของกลุมตัวอยาง คือนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 199 คน
คิดเปนรอยละ 51.82 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 23.44 และ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 13.28

ตารางที่ 5 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

จํานวน (คน)

รอยละ

ต่ํากวา 15,000 บาท

278

72.40

15,001-25,000 บาท

97

25.26

25,001-35,000 บาท

6

1.56

35,001-45,000 บาท

0

0

มากกวา 45,000 บาทขึ้นไป

3

0.78

384

100

รวม

จากตารางที่ 5 พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของกลุมตัวอยาง คือต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน
278 คน คิดเปนรอยละ 72.40 15,001-25,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 25.26 และ
25,001-35,000 บาท จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.56
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตรที่โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
ตารางที่ 6 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามความชื่นชอบภาพยนตรของทวีปใด
มากที่สุด
รายการ

จํานวน (คน)

รอยละ

อเมริกา

58

15.10

ยุโรป

90

23.44

เอเชีย

150

39.06

แอฟริกา

74

19.27

ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด

12

3.13

384

100

รวม

จากตารางที่ 6 พบวา ความชื่นชอบภาพยนตรของทวีปใดมากที่สุดของกลุมตัวอยาง อันดับ
แรกคือ เอเชีย จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 39.06 รองลงมาคือ ยุโรป จํานวน 90 คน คิดเปนรอย
ละ 23.44 และ แอฟริกา จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 19.27 ตามลําดับ

ตารางที่ 7 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามภาพยนตรที่ชื่นชอบมากทีส่ ุด
รายการ

จํานวน (คน)

รอยละ

ดรามา

42

10.94

โรแมนติก

102

26.56

แอ็คชั่น

221

57.55

แฟนตาซี

19

4.95

การตูนแอนิเมชั่น

0

0

อื่นๆโปรดระบุ

0

0

384

100

รวม

จากตารางที่ 7 พบวา ภาพยนตรที่ชื่นชอบมากที่สุด ของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ แอ็คชั่น
จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 57.55 รองลงมาคือ โรแมนติก จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.56
และ ดรามา จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.94 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามสื่อที่ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
ภาพยนตรที่โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
รายการ

จํานวน (คน)

รอยละ

ปายโฆษณา/บอรดหนาโรงภาพยนตร

208

54.17

อินเตอรเน็ต

32

8.33

สื่อวิทยุ

13

3.39

รถแหโฆษณา

131

34.11

384

100

รวม

จากตารางที่ 8 พบวา สื่อที่ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับภาพยนตรที่โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
ของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ ปายโฆษณา/บอรดหนาโรงภาพยนตร จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ
54.17 รองลงมาคือ รถแหโฆษณา จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 34.11 และ อินเตอรเน็ต จํานวน
32 คน คิดเปนรอยละ 8.33 ตามลําดับ

ตารางที่ 9 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามวันที่เลือกเขาชมภาพยนตรที่โรง
ภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
รายการ

จํานวน (คน)

รอยละ

วันจันทร-พฤหัสบดี

26

6.77

วันศุกร

6

1.56

วันเสาร-อาทิตย

333

86.72

วันหยุดนักขัตฤกษ

19

4.95

384

100

รวม

จากตารางที่ 9 พบวา วันที่เลือกเขาชมภาพยนตรที่โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
ของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ วันเสาร-อาทิตย จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 86.72 รองลงมาคือ
วันจันทร-พฤหัสบดี จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.77 และวันหยุดนักขัตฤกษ จํานวน 19 คน
คิดเปนรอยละ 4.95 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาทีเ่ ลือกเขาชมภาพยนตร
พีวีซีนีเพล็กซ
รายการ

จํานวน (คน)
รอยละ
11.00-13.00 น.
189
49.22
13.01-15.00 น.
183
47.66
20.01-22.00 น.
12
3.12
รวม
384
100
จากตารางที่ 10 พบวา ชวงเวลาที่เลือกเขาชมภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ ของกลุมตัวอยาง
อันดับแรกคือ 11.00-13.00 น. จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 49.22 รองลงมาคือ 13.01-15.00 น.
จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 47.66 และ 20.01-22.00 น. จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.12
ตามลําดับ

ตารางที่ 11 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมที่ชอบทําระหวางรอเขาชม
ภาพยนตรและหลังจากชมภาพยนตรแลว
รายการ

จํานวน(คน)

รอยละ

นั่งเลนบริเวณโรงภาพยนตร

102

26.56

รับประทานอาหาร

64

16.67

ช็อปปง

144

37.50

เดินเลน

74

19.27

อื่นๆโปรดระบุ

0

0

384

100

รวม

จากตารางที่ 11 พบวา กิจกรรมที่ชอบทําระหวางรอเขาชมภาพยนตรและหลังจากชมภาพยนตร
แลว ของกลุมตัวอยาง อั นดับแรกคือ ช็อปป ง จํานวน 144 คน คิดเป นร อยละ37.50 รองลงมาคือ
นั่งเลนบริเวณโรงภาพยนตร จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.56 และเดินเลน จํานวน 74 คน
คิดเปนรอยละ 19.27 ตามลําดับ
ตารางที่ 12 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามบุคคลทีม่ ีความสําคัญในการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรทโี่ รงภาพยนตรพวี ีซีนีเพล็กซ
รายการ

จํานวน(คน)

รอยละ

6

1.56

เพื่อน

157

40.89

แฟน

112

29.17

ครอบครัว

109

28.38

0

0

384

100

ตัวทานเอง

อื่นๆโปรดระบุ
รวม

จากตารางที่ 12 พบวา บุคคลที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรที่โรงภาพยนตร
พีวีซีนีเพล็กซ ของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ เพื่อน จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 40.89 รองลงมาคือ
แฟน จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 29.17 และครอบครัว จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.38
ตามลําดับ

ตอนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
ตารางที่ 13 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานโรงภาพยนตรและ
ภาพลักษณของโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ
ดานโรงภาพยนตรและภาพลักษณ
ของโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

รวม

การตกแตงภายในโรงภาพยนตร
สวยงาม

173
(45.05)

157
(40.89)

51
(13.28)

3
(0.78)

0
(0)

384
(100)

การตกแตงภายนอกโรงภาพยนตร
สวยงาม เชนใชโทนสี เฟอรนิเจอร

103
(26.82)

195
(50.78)

83
(21.62)

3
(0.78)

0
(0)

384
(100)

125

189

64

6

0

384

(32.55)

(49.22)

(16.67)

(1.56)

(0)

(100)

115

170

93

6

0

384

(29.95)

(44.27)

(24.22)

(1.56)

(0)

(100)

มีจํานวนรอบและโปรแกรม

131

166

74

13

0

384

ภาพยนตรที่เพียงพอกับความ
ตองการของทาน

(34.11)

(43.23)

(19.27)

(3.39)

(0)

(100)

มีความหลากหลายของภาพยนตรที่
นํามาฉาย

106
(27.61)

176
(45.83)

96
(25.00)

6
(1.56)

0
(0)

384
(100)

คุณภาพของภาพยนตรที่นํามาฉาย

74

185

109

13

3

384

(19.27)

(48.18)

(28.38)

(3.39)

(0.78)

(100)

102

138

134

10

0

384

(26.56)

(35.94)

(34.90)

(2.60)

(0)

(100)

ตางๆที่ใชตกแตง
มีความสบายของที่นงั่ ชมภาพยนตร
มีระบบเสียงและระบบถายภาพ
ที่ทันสมัย

ภาพยนตรที่นํามาฉายไดรับรางวัล
จากเทศกาลภาพยนตรตางๆ

ตารางที่ 13 (ตอ)
ดานโรงภาพยนตรและภาพลักษณ
ของโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอยที่สุด

รวม

การออกแบบสถานที่แตกตางมี
เอกลักษณ

115
(29.95)

154
(40.10)

102
(26.56)

13
(3.39)

0
(0)

384
(100)

ภาพลักษณของโรภาพยนตรดี

125
(32.55)

112
(29.77)

128
(33.33)

19
(4.95)

0
(0)

384
(100)

จากตารางที่ 13 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานโรงภาพยนตรและ
ภาพลักษณ อันดับแรก เรื่องการตกแตงภายในโรงภาพยนตร สวยงาม มากที่สุด จํานวน 173 คน คิดเปน
รอยละ 45.05 อันดับรองลงมา เรื่องจํานวนรอบและโปรแกรมภาพยนตรที่เพียงพอกับความตองการของ
ทาน มากที่สุด จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 34.11 และอันดับสาม เรื่องมีความสบายของที่นั่งชม
ภาพยนตรและเรื่องภาพลักษณของโรงภาพยนตรที่ดี จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 32.55 ตามลําดับ

ตารางที่ 14 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานโรงภาพยนตร
และภาพลักษณของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
ปจจัยดานโรงภาพยนตรและภาพลักษณของโรงภาพยนตร
พีวีซีนีเพล็กซ

ระดับความคิดเห็น
S.D.

ความหมาย

การตกแตงภายในโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ สวยงาม

X
4.30

0.7348

มาก

การตกแตงบริเวณภายนอกโรงภาพยนตรสวยงาม เชนใชโทนสี

4.04

0.6928

มาก

มีความสบายของที่นั่งชมภาพยนตร

4.13

0.7211

มาก

มีระบบเสียงและระบบฉายภาพที่ทันสมัย

4.03

0.7550

มาก

มีจํานวนรอบและโปรแกรมภาพยนตรทเี่ พียงพอกับ

4.08

0.8185

มาก

มีความหลากหลายของภาพยนตรที่นํามาฉาย

3.99

0.7874

มาก

คุณภาพของภาพยนตรที่นํามาฉาย

3.81

0.8367

มาก

ภาพยนตรที่นํามาฉายไดรบั รางวัลจากเทศกาลภาพยนตรตางๆ

3.86

0.8602

มาก

การออกแบบของสถานที่แตกตางมีเอกลักษณ

3.97

0.8124

มาก

ภาพลักษณของโรงภาพยนตรดี

3.90

0.8889

มาก

เฟอรนิเจอรตางๆที่ใชตกแตง

ความตองการของทาน

จากตารางที่ 14 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานโรงภาพยนตรและ
ภาพลักษณของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ อันดับหนึ่งคือ เรื่องการตกแตงภายในโรงภาพยนตรสวยงาม
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7348 อันดับสองคือ เรื่องมีความสบายของที่
นั่งชมภาพยนตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7211 และอันดับสาม เรื่อง
มีจํานวนรอบและโปรแกรมภาพยนตรที่เพียงพอกับความตองการของทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8185 ตามลําดับ

ตารางที่ 15 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานสิง่ แวดลอมทางกายภาพ
ของโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางของโรง
ภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปาน

นอย

กลาง

นอย

รวม

ที่สุด

โรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซมี
ความสะอาด

247
(64.32)

115
(29.95)

22
(5.73)

0
(0)

0
(0)

384
(100)

บริเวณภายนอกโรงภาพยนตรมี
ความสะอาด

125
(32.55)

189
(49.22)

67
(17.45)

3
(0.78)

0
(0)

384
(100)

โรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ
มีความปลอดภัย

131
(34.11)

157
(40.89)

93
(24.22)

3
(0.78)

0
(0)

384
(100)

ปายประชาสัมพันธตางๆที่สวยงาม
สบายตา ทันสมัย

96
(25.00)

186
(48.00)

80
(20.83)

22
(5.73)

0
(0)

384
(100)

จากตารางที่ 15 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ อันดับแรก เรื่องโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซมีความสะอาด
มากที่สุด จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 64.32 อันดับรองลงมา เรื่องโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ มีความ
ปลอดภัย มากทีส่ ุด จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 34.11 และอันดับสาม เรื่องบริเวณภายนอกโรง
ภาพยนตร มีความสะอาด มากทีส่ ุด จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 32.55 ตามลําดับ

ตารางที่ 16 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานสิง่ แวดลอม
ทางกายภาพของโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพของโรงภาพยนตรพีวีซีนี
เพล็กซ

ระดับความคิดเห็น
S.D

ความหมาย

โรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซมีความสะอาด

X
4.59

0.5657

มากที่สุด

บริเวณภายนอกโรงภาพยนตรมีความสะอาด

4.14

0.6929

มาก

โรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซมีความปลอดภัย

4.08

0.8000

มาก

ปายประชาสัมพันธตางๆที่สวยงามสบายตา ทันสมัย

3.93

0.8124

มาก

จากตารางที่ 16 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานสิง่ แวดลอมทางกายภาพ
ของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ อันดับหนึ่งคือ เรื่องโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซมีความสะอาด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5657 อันดับสองคือ เรื่องบริเวณภายนอกโรงภาพยนตรมี
ความสะอาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6929 และอันดับสามเรื่องโรง
ภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซมีความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8124
ตามลําดับ

ตารางที่ 17 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานการจัดจําหนายของโรง
ภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
ปจจัยดานการจัดจําหนายของโรง
ภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ

ระดับความคิดเห็น
มาก

มาก

ที่สุด

ปาน

นอย

กลาง

นอยที่

รวม

สด

มีความสะดวกในการเดินทางมายัง
โรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ

243
125
(63.28) (32.55)

16
(4.17)

0
(0)

0
(0)

384
(100)

มีความเพียงพอของสถานทีจ่ อดรถ
ของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ

137
189
(35.68) (49.22)

45
(11.72)

13
(3.38)

0
(0)

384
(100)

มีความเพียงพอของรานคา
รานอาหารในโรงภาพยนตร

115
141
(29.95) (36.72)

106
(27.60)

22
(5.73)

0
(0)

384
(100)

พีวีซีนีเพล็กซ
จากตารางที่ 17 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการจัดจําหนายของ
โรงภาพยนตรพี วีซีนีเพล็กซ อั นดับแรก เรื่อ งมีความสะดวกในการเดินทางมายัง โรงภาพยนตรพี วีซี นี
เพล็กซ มากที่สุด จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 63.28 อันดับรองลงมา เรื่องมีความเพียงพอของ
สถานที่จอดรถของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มากที่สุด จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 35.68 และ
อันดับสาม เรื่องมีความเพียงพอของรานคา รานอาหารในโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ จํานวน 115 คน
คิดเปนรอยละ 29.95 ตามลําดับ

ตารางที่ 18 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานการจัดจําหนาย
ของโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ
ดานการจัดจําหนายของโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ

ระดับความคิดเห็น
S.D

ความหมาย

มีความสะดวกในการเดินทางมายังโรงภาพยนตร พีวีซีนเี พล็กซ

X
4.59

0.5830

มากที่สุด

มีความเพียงพอของสถานทีจ่ อดรถของโรงภาพยนตร

4.17

0.7746

มาก

3.91

1.2610

มาก

พีวีซีนีเพล็กซ
มีความเพียงพอของรานคา รานอาหารในโรงภาพยนตร
พีวีซีนีเพล็กซ
จากตารางที่ 18 พบวา ความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางเกี่ยวกับดานการจัดจําหนายของโรง
ภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ อันดับหนึ่งคือ เรื่องมีความสะดวกในการเดินทางมายังโรงภาพยนตรพีวีซี นี
เพล็กซ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5830 อันดับสองคือ เรื่องมีความ
เพี ยงพอของสถานที่ จ อดรถของโรงภาพยนตร พีวีซี นีเ พล็ ก ซ มี คาเฉลี่ ยเท ากั บ 4.17 ส วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.7746 และอันดับสาม เรื่องมีความเพียงพอของรานคา รานอาหารในโรงภาพยนตร
พีวีซีนีเพล็กซ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.2610 ตามลําดับ

ตารางที่ 19 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานบุคลากรของโรง
ภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
ดานบุคลากรของโรงภาพยนตร
พีวีซีนีเพล็กซ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปาน

นอย

นอยที่สุด

รวม

กลาง
มีระบบ cell center สําหรับสอบถาม
ขอมูลและจองบัตรที่ตอบรับไดทันที

167
(43.49)

176
(45.83)

38
(9.90)

3
(0.78)

0
(0)

384
(100)

พนักงานขายบัตรภาพยนตรใหบริการ
ดวยความสุภาพรวดเร็ว

106
(27.60)

166
(43.23)

106
(27.61)

6
(1.56)

0
(0)

384
(100)

พนักงานตรวจบัตรภาพยนตรใหบริการ
ดวยความสุภาพ

99
(25.78)

173
(45.05)

102
(26.56)

10
(2.61)

0
(0)

384
(100)

พนักงาน cell center ใหบริการดวย
ความสุภาพ รวดเร็ว

99
(25.78)

150
(39.06)

122
(31.77)

13
(3.39)

0
(0)

384
(100)

ความสะดวกและรวดเร็วของขั้นตอนการ
ใหบริการ เริ่มตั้งแตการรอคิวเพื่อซื้อ

64
(16.67)

192
(50.00)

122
(31.77)

6
(1.56)

0
(0)

384
(100)

ความสะดวกและรวดเร็วจากการจองและ

70

170

138

6

0

384

รอรับบัตรภาพยนตร ผาน cell center

(18.23)

(44.27)

(35.94)

(1.56)

(0)

(100)

ความเหมาะสมของราคาบัตรภาพยนตร

93

160

125

6

0

384

(24.22)

(41.67)

(32.55)

(1.56)

(0)

(100)

บัตรภาพยนตรจนถึงการรับบัตภาพยนตร

ตารางที่ 19 (ตอ)
ดานบุคลากรของโรงภาพยนตรพีวีซีนี
เพล็กซ

ระดับความคิดเห็น
ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

รวม

ความคุมคาของราคาบัตรภาพยนตร
เมื่อเทียบกับคุณภาพของภาพยนตรที่
นํามาฉาย

90
166
118
(23.44) (43.22) (30.72)

10
(2.60)

0
(0)

384
(100)

การลดราคาแกนกั เรียน/นักศึกษา
ชวงปดเทอม

118
115
122
(30.73) (29.95) (31.77)

29
(7.55)

0
(0)

384
(100)

มากที่สุด

มาก

จากตารางที่ 19 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานบุคลากรของโรง
ภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ อันดับแรก เรื่องมีระบบ cell center สําหรับสอบถามขอมูลและจองบัตรที่ตอบ
รับไดทันที มากที่สุด จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 43.49 อันดับรองลงมา เรื่องการลดราคาแก
นักเรียน/นักศึกษา ชวงปดเทอม มากที่สุด จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 30.73 และอันดับสาม
เรื่องพนักงานขายบัตรภาพยนตรใหบริการดวยความสุภาพ รวดเร็ว จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ
27.60 ตามลําดับ

ตารางที่ 20 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานบุคลากรของโรง
ภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยดานบุคลากรของโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ

X

S.D

ความหม
าย

มีระบบ cell center สําหรับสอบถามขอมูลและจองบัตร
ที่ตอบรับไดทันที

4.32

0.6782

มาก

พนักงานขายบัตรภาพยนตรใหบริการดวยความสุภาพ
รวดเร็ว

3.97

0.7746

มาก

พนักงานตรวจบัตรภาพยนตรใหบริการดวยความสุภาพ

3.94

0.7874

มาก

พนักงาน cell center ใหบริการดวยความสุภาพ รวดเร็ว

3.87

0.8485

มาก

ความสะดวกและรวดเร็วของขั้นตอนการใหบริการ เริ่ตงั้ แต
การรอคิวเพื่อซื้อบัตรภาพยนตรจนถึงการรับบัตรภาพยนตร

3.82

0.7000

มาก

ความสะดวกและรวดเร็วจากการจองและรอรับบัตร
ภาพยนตร ผาน cell center

3.79

0.7550

มาก

ความเหมาะสมของราคาบัตรภาพยนตร

3.89

0.7616

มาก

ความคุมคาของราคาบัตรภาพยนตรเมื่อเทียบกับคุณภาพ

3.88

0.7681

มาก

3.84

0.9434

มาก

ของภาพยนตรที่นํามาฉาย
การลดราคาแกนกั เรียน/นักศึกษา ชวงปดเทอม

จากตารางที่ 20 พบวา ความคิดเห็ นของกลุ ม ตัวอยางเกี่ ยวกั บ ปจ จั ยดานบุ คลากรของโรง
ภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ อันดับหนึ่งคือ เรื่องมีระบบ cell center สําหรับสอบถามขอมูลและจองบัตรที่
ตอบรับไดทันที มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6782 อันดับสองคือ
เรื่องพนักงานขายบัตรภาพยนตรใหบริการดวยความสุภาพรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.7746 และอันดับสาม เรื่องพนักงานตรวจบัตรภาพยนตรใหบริการดวยความสุภาพ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7874 ตามลําดับ

ตารางที่ 21 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ของโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ
ดานการสงเสริมการตลาดของโรง
ภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ

ระดับความคิดเห็น
มากทีสุด

มาก

ปาน

นอย

นอยที่สุด

รวม

กลาง
ทานไดรับขาวสารโรงภาพยนตร
จากสื่อตางๆ เพียงพอ

192
144
(50.00) (37.50)

38
(9.90)

10
(2.60)

0
(0)

384
(100)

การจัดเทศกาลภาพยนตรทีโรง
ภาพยนตร

106
195
70
(27.60) (50.78) (18.23)

13
(3.39)

0
(0)

384
(100)

การจัดเทศกาลฉายภาพยนตร
ที่เกี่ยวกับเทศกาลตางๆเชน

128
128
119
(33.34) (33.33) (30.99)

6
(1.56)

3
(0.78)

384
(100)

39

3

384

(0.78)

(100)

วันวาเลนไทน
การจัดโปรแกรมพิเศษดูภาพยนตรฟรี

131

128

83

(34.11) (33.33) (21.61) (10.16)

จากตารางที่ 21 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดของโรง
ภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ อันดับแรก เรื่องทานไดรับขาวสารโรงภาพยนตรจากสื่อตางๆเพียงพอ มากที่สุด
จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 50.00 อันดับรองลงมา เรื่องการจัดโปรแกรมพิเศษ ดูภาพยนตรฟรี
มากที่สุด จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 34.11 และอันดับสาม เรื่องการจัดเทศกาลฉายภาพยนตรที่
เกี่ยวกับเทศกาลตางๆเชน วันวาเลนไทน จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 33.34 ตามลําดับ

ตารางที่ 22 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดของโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ
ดานการสงเสริมการตลาดของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ

ระดับความคิดเห็น
S.D

ความหมาย

ทานไดรับขาวสารโรงภาพยนตรจากสื่อตางๆ เพียงพอ

X
4.35

0.7550

มาก

การจัดเทศกาลภาพยนตรที่โรงภาพยนตร

4.03

0.7483

มาก

การจัดเทศกาลฉายภาพยนตรที่เกี่ยวกับเทศกาลตางๆเชน
วันวาเลนไทน

3.96

0.9110

มาก

การจัดโปรแกรมพิเศษ ดูภาพยนตรฟรี

3.90

1.0000

มาก

จากตารางที่ 22 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ อันดับหนึ่งคือ เรื่องทานไดรับขาวสารโรงภาพยนตรจากสื่อตางๆ เพียงพอ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7550 อันดับสองคือ เรื่ องการจัดเทศกาล
ภาพยนตรที่โรงภาพยนตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7483
และอันดับสาม เรื่องการจัดเทศกาลฉายภาพยนตรที่เกี่ยวกับเทศกาลตางๆเชน วันวาเลนไทน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9110 ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาปญหาพิเศษ เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยทางการ
ตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร กรณีศึกษาประชาชนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร ผูศึกษาไดวัดลําดับเพื่อการนําเสนอขอมูล ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
5.2 อภิปรายผล
5.3 ขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการศึกษา ขอมูลของกลุม ตัวอยาง โดยใชสถิติเชิงพรรณนา คารอยละ ในการอธิบายขอมูล
มีดังนี้
เพศ ของกลุมตัวอยาง เปนเพศหญิง จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 57.55 และเปนเพศชาย
จํานวน163คนคิดเปนรอยละ 42.45
อายุ ของกลุมตัวอยาง มีอายุระหวาง ต่ํากวาหรือเทียบเทา 20 ป จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ
38.28 20-30 ป จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 29.95 และมีอายุระหวาง 31-40 ป
จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 25.78
ระดับการศึกษา ของกลุมตัวอยาง คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ
38.28 ปวส./อนุปริญญา จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และปริญญาตรี จํานวน 67 คน
คิดเปนรอยละ 17.45
อาชีพ ของกลุมตัวอยาง คือนักเรียน/นักศึกษาจํานวน 199คน คิดเปนรอยละ51.82
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 23.44 และคาขาย/ธุรกิจสวนตัว
จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 13.28
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของกลุมตัวอยาง คือต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ
72.40 15,001-25,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 25.26 และ 25,001-35,000 บาท
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.56

ความชื่นชอบภาพยนตรของทวีปใดมากที่สุด ของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ เอเชีย
จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 39.06 รองลงมาคือ ยุโรป จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 23.44
และ แอฟริกา จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 19.27 ตามลําดับ
ภาพยนตรที่ชื่นชอบมากที่สุด ของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ แอ็คชั่น จํานวน 221 คน
คิดเปนรอยละ 57.55 รองลงมาคือ โรแมนติก จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.56 และ ดรามา
จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.94 ตามลําดับ
สื่อที่ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับภาพยนตรที่โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ ของกลุม ตัวอยาง
อันดับแรกคือ ปายโฆษณา/บอรดหนาโรงภาพยนตร จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 54.17 รองลงมา
คือ รถแหโฆษณา จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 34.11 และ อินเตอรเน็ต จํานวน 32 คน
คิดเปนรอยละ 8.33 ตามลําดับ
วันที่เลือกเขาชมภาพยนตรทโี่ รงภาพยนตร พีวีซีนีเพล็กซ ของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ
วันเสาร-อาทิตย จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 86.72 รองลงมาคือ วันจันทร-พฤหัสบดี จํานวน 26 คน
คิดเปนรอยละ 6.77 และวันหยุดนักขัตฤกษ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.95 ตามลําดับ
ชวงเวลาที่เลือกเขาชมภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ ของกลุม ตัวอยาง อันดับแรกคือ 11.00-13.00 น.
จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 49.22 รองลงมาคือ 13.01-15.00 น. จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ
47.66 และ 20.01-22.00 น. จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.12 ตามลําดับ
กิจกรรมที่ชอบทําระหวางรอเขาชมภาพยนตรและหลังจากชมภาพยนตรแลว ของกลุม ตัวอยาง
อันดับแรกคือ ช็อปปง จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ37.50 รองลงมาคือ นั่งเลนบริเวณโรงภาพยนตร
จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.56 และเดินเลน จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 19.27 ตามลําดับ
บุคคลที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรที่โรงภาพยนตรพีวซี ีนีเพล็กซ
ของกลุม ตัวอยาง อันดับแรกคือ เพื่อน จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 40.89 รองลงมาคือ แฟน
จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 29.17 และครอบครัว จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.38
ตามลําดับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานโรงภาพยนตรและภาพลักษณ มีดังนี้ อันดับหนึ่ง
เรื่องการตกแตงภายในโรงภาพยนตร สวยงาม มากที่สุด จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 45.05

อันดับ สอง เรื่ องจํานวนรอบและโปรแกรมภาพยนตรที่ เ พียงพอกั บความตอ งการของทาน มากที่ สุ ด
จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 34.11 และเรื่องมีความสบายของที่นั่งชมภาพยนตรและเรื่องภาพลักษณ
ของโรงภาพยนตรที่ดี จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 32.55 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพของโรงภาพยนตร
พีวีซีนีเพล็กซ มีดังนี้ อันดับหนึ่ง เรื่องโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซมีความสะอาด มากที่สุดจํานวน 247 คน
คิดเปนรอยละ 64.32 อันดับสอง เรื่องโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มีความปลอดภัย มากที่สุด จํานวน
131 คน คิดเปนรอยละ 34.11 และเรื่องบริเวณภายนอกโรงภาพยนตร มีความสะอาด มากที่สุด จํานวน
125 คน คิดเปนรอยละ 32.55 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการจัดจําหนายของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
มีดังนี้ อันดับหนึ่ง เรื่องมีความสะดวกในการเดินทางมายังโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มากที่สุด
จํานวน 243 คน คิดเปนรอ ยละ 63.28 อันดับ สอง เรื่ องมีความเพียงพอของสถานที่จ อดรถของโรง
ภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มากที่สุด จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 35.68 และเรื่องมีความเพียงพอของ
รานคา รานอาหารในโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 29.95 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานบุคลากรของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มีดังนี้
อันดับหนึ่ง เรื่องมีระบบ cell center สําหรับสอบถามขอมูลและจองบัตรที่ตอบรับไดทันที มากที่สุด
จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 43.49 อันดับสอง เรื่องการลดราคาแกนักเรียน/นักศึกษา ชวงปดเทอม
มากที่สุด จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 30.73 และเรื่องพนักงานขายบัตรภาพยนตรใหบริการดวย
ความสุภาพ รวดเร็ว จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 27.60 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดของโรงภาพยนตร
พีวีซีนีเพล็กซ มีดังนี้ อันดับหนึ่ง เรื่องทานไดรับขาวสารโรงภาพยนตรจากสื่อตางๆ เพียงพอ มากที่สุด
จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 50.00 อันดับสอง เรื่องการจัดโปรแกรมพิเศษ ดูภาพยนตรฟรี
มากที่สุด จํานวน 131 คน คิดเปนร อยละ 34.11 และเรื่ องการจัดเทศกาลฉายภาพยนตรที่ เกี่ยวกั บ
เทศกาลตางๆเชน วันวาเลนไทน จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 33.34 ตามลําดับ
5.2 อภิปรายผล
จากการศึ ก ษา เรื่ อ ง การศึ ก ษาลั ก ษณะทางประชากรศาสตร และป จ จั ยทางการตลาดที่ มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร กรณีศึกษาประชาชนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร พบวา

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานโรงภาพยนตรและภาพลักษณของโรงภาพยนตร
พีวีซีนีเพล็กซ อันดับหนึ่งคือ เรื่องการตกแตงภายในโรงภาพยนตรสวยงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7348 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก อันดับสองคือ
เรื่องมีความสบายของที่นั่งชมภาพยนตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7211
แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม เรื่ องมี จํานวนรอบและโปรแกรมภาพยนตร ที่
เพียงพอกับความตองการของทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8185
แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพของโรงภาพยนตรพีวีซีนี
เพล็กซ อันดับหนึ่งคือ เรื่องโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซมีความสะอาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5657 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มากที่สุด อันดับสองคือ เรื่อง
บริเวณภายนอกโรงภาพยนตรมีความสะอาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ0.6929 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม
เรื่องโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซมีความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.8000 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
ความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางเกี่ยวกับดานการจัดจําหนายของโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ
อันดับหนึง่ คือ เรื่องมีความสะดวกในการเดินทางมายังโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5830 แปลความหมายไดวา อยูในระดับ มากที่สุด อันดับสองคือ
เรื่องมีความเพียงพอของสถานที่จอดรถของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7746 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม
เรื่องมีความเพียงพอของรานคา รานอาหารในโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.2610 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานบุคลากรของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
อันดับหนึ่งคือ เรื่องมีระบบ cell center สําหรับสอบถามขอมูลและจองบัตรที่ตอบรับไดทันที มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6782 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก อันดับสอง
คือ เรื่องพนักงานขายบัตรภาพยนตรใหบริการดวยความสุภาพ รวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7746 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสาม

เรื่ อง พนัก งานตรวจบัตรภาพยนตรใหบ ริก ารดวยความสุภาพ รวดเร็ว มีคาเฉลี่ ยเท ากั บ 3.94 ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7874 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดของโรงภาพยนตรพีวีซีนี
เพล็กซ อันดับหนึ่งคือ เรื่องทานไดรับขาวสารโรงภาพยนตรจากสื่อตางๆ เพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7550 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก อันดับสองคือ
เรื่องการจัดเทศกาลภาพยนตรที่โรงภาพยนตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.7483 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และเรื่องการจัดเทศกาลฉายภาพยนตรที่เกี่ยวกับเทศกาล
ตางๆเชน วันวาเลนไทน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9110 แปลความหมาย
ไดวาอยูในระดับ มาก
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใช
5.3.1.1 ควรมีการปรับปรุง พัฒนาโรงภาพยนตรใหดียิ่งขึ้น โดยเนนที่นั่งชม
ภาพยนตรมีการปรับขนาดใหมีความกวางเนนความสบายสามารถปรับเอนได
5.3.1.2 ควรมีการเพิ่มจํานวนภาพยนตรใหมคี วามหลากหลายในการเลือกชมภาพยนตร
5.3.1.3 ควรเพิม่ ชองทางในการจองตั๋วชมภาพยนตรใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้น
5.3.1.4 ควรมุงเนนการจัดกิจกรรมการสงเสริมการขาย ชึ่งเปนสิ่งกระตุนที่สําคัญที่ทํา
ใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร และมีการจัดนิทรรศการหรือเทศกาล
ตามวันสําคัญตางๆ
5.3.1.5 ควรเพิ่มสื่อประชาสัมพันธอื่นๆใหมากยิ่งขึ้น
5.4 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป
5.4.1 ควรมีการศึกษาวิเคราะหตนทุน และชองทางการพัฒนารูปแบบในการทําธุรกิจ
โรงภาพยนตร เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจใหไดรับกําไรสูงสุด
5.4.2 ควรศึกษาความพึงพอใจสูงสุดของผูเลือกชมภาพยนตรที่มีตอธุรกิจโรงภาพยนตรเพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจใหไดกําไรสูงสุด
5.4.3 ควรทําการศึกษาธุรกิจอื่นที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตรเพื่อนํามา
ประยุกตปรับปรุงใหเกิดประโยชนตอธุรกิจโรงภาพยนตรใหมากที่สุด
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เลขที…่ ………
แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยทางการตลาดทีม่ ีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ในการเลือกชมภาพยนตร กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
คําชี้แจง
แบบสอบถามนีม้ ีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยทางการตลาดที่
มีความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร โดยนําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหเพือ่ เปน
สารสนเทศและนําไปประยุกตตอผูป ระกอบการเกี่ยวกับธุรกิจโรงภาพยนตร และเพื่อการศึกษาวิจัยตลาด
รหัส 3202-2002 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา การตลาด แผนกวิชาการ
ขายและการตลาด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ขอแนะนํา
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตรที่โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
ตอนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
2. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความหรือใสขอความในชองวางตามความเปนจริง
3. ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทุกขอ คําตอบของทานนับวาเปนประโยชน
การศึกษาครั้งนี้

ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม
นางสาวศุภักษร นนทะลุน
นางสาวสุดธิสา คําชัย
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดแผนกวิชาการขายและการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ
ต่ํากวาหรือเทียบเทา 20 ป
21-30 ป
31- 40 ป
41 ป ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาหรือระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนตน
ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

นักเรียน/นักศึกษา
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รับจางทั่วไป

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
แมบาน/พอบาน

4. อาชีพ

อื่นๆ โปรดระบุ………..
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 15,001 บาท
25,001-35,000 บาท
มากกวา 45,000 บาท ขึ้นไป

15,001-25,000 บาท
35,001-45,000 บาท

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตรที่โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
1. โดยทั่วไปทานชื่นชอบภาพยนตรจากทวีปใดมากที่สุด
อเมริกา
เอเชีย
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด
2. ภาพยนตรประเภทใดที่ทานชื่นชอบมากทีส่ ุด
ดรามา
แอ็คชั่น

ยุโรป
แอฟริกา

โรแมนติก
แฟนตาซี

การตูนแอนิเมชั่น
อื่นๆ โปรดระบุ……….
3. ทานรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรทโี่ รงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ จากสื่อใดมากที่สุด
ปายโฆษณา/บอรดหนาโรงภาพยนตร
สื่อวิทยุ

อินเทอรเน็ต
รถแหโฆษณา

4. ทานเลือกเขาชมภาพยนตรทโี่ รงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ สวนใหญในวันใด
วันจันทร – พฤหัสบดี
วันศุกร
วันเสาร – อาทิตย
วันหยุดนักขัตฤกษ
5. ทานเลือกเขาชมภาพยนตรทโี่ รงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ สวนใหญวันใด
11.00 – 13.00 น.
13.01 – 15.00 น.
20.01 – 22.00 น.
6. ทานเลือกเขาชมกิจกรรมใดทีโ่ รงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ มากที่สุดระหวางรอเขาชมภาพยนตรและ
หลังจากชมภาพยนตรแลว
นั่งเลนบริเวณโรงภาพยนตร
ช็อปปง

รับประทานอาหาร
เดินเลน

อื่นๆ โปรดระบุ……….
7. บุคคลใดที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรที่โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
ตัวทานเอง
แฟน
อื่นๆ โปรดระบุ……….

เพื่อน
ครอบครัว

ตอนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ ความหมายคาคะแนน
5 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูในระดับ มาก
3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูใ นระดับ นอย
1 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูในระดับ นอยทีส่ ุด
ปจจัยทางการตลาดตอไปนี้มผี ลตอการใชบริการโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มากนอยเพียงใด
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยทางการตลาด
5 4 3 2 1
ดานโรงภาพยนตรและภาพลักษณของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
1. การตกแตงภายในโรงภาพยนตร สวยงาม
2. การตกแตงบริเวณภายนอกโรงภาพยนตร สวยงาม เชน ใชโทนสี ,
เฟอรนิเจอร ตางๆ ที่ใชตกแตงโรงภาพยนตร
3. มีความสบายของที่นงั่ ชมภาพยนตร
4. มีระบบเสียงและระบบภาพฉายที่ทันสมัย
5. มีจํานวนและโปรแกรมภาพยนตรทเี่ พียงพอกับความตองการของทาน
6. มีความหลากหลายของภาพยนตรที่นํามาฉาย
7. คุณภาพของภาพยนตรที่นํามาฉาย
8. ภาพยนตรที่นํามาฉายไดรบั รางวัลจากเทศกาลภาพยนตรตางๆ
9. การออกแบบของสถานที่แตกตางมีเอกลักษณ
10. ภาพลักษณของภาพยนตรดี
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
11. โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มีความสะอาด
12. บริเวณภายนอกโรงภาพยนตร มีความสะอาด
13. โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มีความปลอดภัย
14. ปายประชาสัมพันธตางๆ ที่สวยงาม สบายตา ทันสมัย
ดานการจัดจําหนายของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
15. มีความสะดวกในการเดินทางมายังโรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ
16. มีความเพียงพอของสถานที่จอดรถของโรงภาพยนตรพวี ีซีนีเพล็กซ
17. มีความเพียงพอของรานคา รานอาหารในโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ

ตอนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ(ตอ)

ปจจัยทางการตลาด

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ดานบุคลากรของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
18. มีระบบ Call Center สําหรับสอบถามขอมูลและจองบัตรที่ตอบรับ
ทันที
19. พนักงานขายบัตรภาพยนตรใหบริการดวยความสุภาพ รวดเร็ว
20. พนักงานตรวจบัตรภาพยนตรใหบริการดวยความสุภาพ รวดเร็ว
21. พนักงาน Call Center ใหบริการดวยความสุภาพ รวดเร็ว
22. ความสะดวกและรวดเร็วของขั้นตอนการใหการบริการ เริ่มตั้งแตการ
รอคิวเพื่อซื้อบัตรภาพยนตรจนถึงการรับบัตรภาพยนตร
23. ความสะดวกและรวดเร็วจากการจองและรอรับบัตรภาพยนตร ผาน
Call Center
24. ความเหมาะสมของราคาบัตรภาพยนตร
25. ความคุมคาของราคาบัตรภาพยนตรเมือ่ เทียบกับคุณภาพของ
ภาพยนตรที่นํามาฉาย
26. การลดราคาแกนักเรียน/นักศึกษาชวงปดเทอม
ดานการสงเสริมการตลาดของโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ
27. ทานไดรับขาวสารโรงภาพยนตรจากสือ่ ตางๆเพียงพอ
28. การจัดเทศกาลภาพยนตรทโี่ รงภาพยนตร
29. การจัดเทศกาลการฉายภาพยนตรที่เกี่ยวกับเทศกาลตางๆ เชน
วันวาเลนไทน
30. การจัดโปรแกรมพิเศษ ดูภาพยนตรฟรี
ขอเสนอแนะอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ตารางแสดงคูมือรหัส
ตัวแปร

คอลัมน

คําบรรยายตัวแปร

คาตัวแปร

I.D

1-3

หมายเลขผูตอบ

1-120

×

4

เพศ

= ชาย
= หญิง

×

5

อายุ

= ต่ํากวาหรือเทากับ 20
ป
= 21-30 ป
= 31-40 ป
= 41 ปข้นึ ไป

×

6

ระดับการศึกษาหรือระดับการศึกษา
ที่กําลังศึกษาอยู

= ต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนตน
= มัธยมศึกษาตอนตน
= มัธยมศึกษาตอนปลาย
= ปวส./อนุปริญญา
= ปริญญาตรี
= สูงกวาปริญญาตรี

×

7

อาชีพ

= นักเรียน/นักศึกษา
= ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
= คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
= เกษตรกร
= รับจางทั่วไป
= แมบาน/พอบาน
= อื่นๆโปรดระบุ

ตัวแปร

คอลัมน

×

9

คําบรรยายตัวแปร

คาตัวแปร

โดยทั่วไปทานชื่นชอบภาพยนตรจากทวีปใด = อเมริกา
มากที่สุด

= ยุโรป
= เอเชีย
= แอฟริกา
= ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด

×

10

ภาพยนตรประเภทใดที่ทานชื่นชอบมาก

= ดรามา

ที่สุด

= โรแมนติก
= แอ็คชั่น
= แฟนตาซี
= การตูนแอนิเมชั่น
= อื่นๆโปรดระบุ

×

×

11

12

ทานรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

= ปายโฆษณา/บอรด

ภาพยนตรที่โรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ
จากสือ่ ใดมากทีส่ ุด

= อินเตอรเน็ต
= สื่อวิทยุ
= รถแหโฆษณา

ทานเลือกเขาชมภาพยนตรที่โรงภาพยนตร
พีวีซีนีเพล็กซ สวนใหญในวันใด

= วันจันทร-พฤหัสบดี
= วันศุกร
= วันเสาร-อาทิตย
= วันหยุดนักขัตฤกษ

×

×

13

14

ทานเลือเขาชมภาพยนตรทโี่ รงภาพยนตร
พีวีซีนีเพล็กซ สวนใหญในชวงเวลาใด
ทานชอบทํากิจกรรมใดในโรงภาพยนตร
พีวีซีนีเพล็กซ มากที่สุดระหวางรอเขาชม
ภาพยนตร

= 11.00-13.00 น.
= 13.01-15.00 น.
= 20.01-22.00 น.
= นั่งเลนบริเวณโรงภาพยนตร
= รับประทานอาหาร
= ช็อปปง
= เดินเลน
= อื่นๆโปรดระบุ

ตัวแปร
×

คอลัมน
15

คําบรรยายตัวแปร

คาตัวแปร

บุคคลใดที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือก

= ตัวทานเอง

ชมภาพยนตรที่โรงภาพยนตรพีวีซีนเี พล็กซ

= เพื่อน
= แฟน
= ครอบครัว
= อื่นๆโปรดระบุ

×

16

การตกแตงภายในโรงภาพยนตร สวยงาม

5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

×

17

18

การตกแตงบริเวณภายนอกโรงภาพยนตร
สวยงาม เชน ใชโทนสี,เฟอรนิเจอรตางๆที่ใช

5 = มากที่สุด
4 = มาก

ตกแตงโรงภาพยนตร

3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

มีความสบายของที่นั่งชมโรงภาพยนตร

5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย

×

19

มีระบบเสียงและระบบถายภาพที่ทันสมัย

1 = นอยที่สุด
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

ตัวแปร

คอลัมน

คําบรรยายตัวแปร

21

มีความหลากหลายของภาพยนตรที่นํามาฉาย

X18

คาตัวแปร
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

22

คุณภาพของภาพยนตรที่นํามาฉาย

5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

23

ภาพยนตรที่นํามาฉายไดรับรางวัลจากเทศกาล 5 = มากที่สุด
ภาพยนตรตางๆ

4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

24

การออกแบบของสถานที่แตกตางมีเอกลักษณ 5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

25

ภาพลักษณของโรงภาพยนตรดี

5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

26

โรงภาพยนตรมีความสะอาด

5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

27

บริเวณภายนอกโรงภาพยนตร มีความสะอาด

5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

28

โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ มีความปลอดภัย

5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

29

ปายประชาสัมพันธตางๆทีส่ วยงาม สบายตา

5 = มากที่สุด

ทันสมัย

4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

30

มีความสะดวกในการเดินทางมายัง
โรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ

5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

ตัวแปร
×

คอลัมน
32

คําบรรยายตัวแปร
มีความเพียงพอของรานคา รานอาหาร
ในโรงภาพยนตรพีวีซีนีเพล็กซ

คาตัวแปร
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

33

มีระบบ Call Center สําหรับสอบถามขอมูล
และจองบัตรที่ตอบรับไดทันที

5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

34

พนักงานขายบัตรภาพยนตรใหบริการดวย
ความสุภาพ รวดเร็ว

5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

35

พนักงานตรวจบัตรภาพยนตรใหบริการดวย

5 = มากที่สุด

ความสุภาพรวดเร็ว

4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

36

พนักงาน Call Center ใหบริการ

5 = มากที่สุด

ดวยความสุภาพ

4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

×

37

38

ความสะดวกและรวดเร็วของขั้นตอน
การใหบริการเริ่มตัง้ แตการรอคิว เพื่อซื้อ

5 = มากที่สุด
4 = มาก

บัตรภาพยนตรจนถึงการรับบัตรภาพยนตร

3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

ความสะดวกและรวดเร็วจากการจองและ
รอรับบัตรภาพยนตร ผาน Call Center

5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

×

45

การจัดโปรแกรมพิเศษดูภาพยนตรฟรี

5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

ประวัติยอของผูศึกษา
ชื่อ-สกุล

นางสาวศุภักษร นนทะลุน

วัน/เดือน/ปเกิด
ที่อยูปจจุบัน

13 กุมภาพันธ 2536
34/1 หมู 7 ต. โคกนาโก อ. ปาติ้ว จ. ยโสธร

สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1- ม.3 จากโรงเรียนปาติ้ววิทยา
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากโรงเรียนเทคนิค
บริหารธุรกิจอํานาจเจริญ
ปจจุบันกําลังศึกษาอยูทวี่ ิทยาลัยเทคนิคยโสธร (ปวส.) แผนกวิชาการขายและ
การตลาด

ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปเกิด

นางสาวสุดธิสา คําชัย
24 กรกฏาคม 2535

ที่อยูปจจุบัน
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

บานเลขที่ 3 หมู 1 บานชานุวรรณ ต. ชานุวรรณ อ. พนมไพร จ. รอยเอ็ด
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1- ม.3 จากโรงเรียนบานชานุวรรณ
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาการขาย
และการตลาด จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ปจจุบันกําลังศึกษาอยูทวี่ ิทยาลัยเทคนิคยโสธร (ปวส.) แผนกวิชาการขายและ
การตลาด

