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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง สว่นประสมทางการตลาดบริการ คณุภาพการบริการ และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต 
ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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งานวิจยัในครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ คณุภาพการบริการ และรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 
400 คน ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 18 – 25 ปี สถานภาพ
โสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี และประกอบ
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการ อยู่ในระดับปานกลาง คุณภาพการ
บริการ รูปแบบการด าเนินชีวิตและการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกนั มีการตัดสินใจใช้บริการ
โรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ คุณภาพการบริการ ใน
ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว และรูปแบบการด าเนินชีวิต ในด้านกิจกรรม 
ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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The purpose of this research is to study the demographic characteristics, 

service marketing mix, service quality and lifestyles influencing decisions to use 
services at independent film viewing in the Bangkok metropolitan area. The samples in 
this research consisted of four hundred people. The results of this research were as 
follows: the majority of the respondents were male, aged between eighteen and twenty-
five, single, with an average income of 10,001 to 20,000 Baht, held a Bachelor’s degree, 
worked as students. The service marketing mix was at a medium level and service 
quality, lifestyle and decision-making were at high level. The results of the hypotheses 
testing were as follows: users of different ages, different genders, average income, 
educational levels and careers made different decision on independent film viewing in 
the Bangkok metropolitan area were at a statistically significant level of 0.05. The service 
marketing mix in terms of product, price, place, promotion, physical evidence, process, 
and the service quality in terms of reliability, speed and lifestyle in terms of activities, 
interests and opinions influencing decision-making on independent film viewing in the 
Bangkok metropolitan area and at a statistically significant level of 0.05. 

 
Keyword : Service marketing mix, Service quality, Lifestyle, Decision-Making, 
Independent Film 
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ปริญญานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร. รสิตา 
สังข์บุญนาค อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้ให้ความเมตตากรุณาช่วยเหลือและเอาใจใส่ 
ตลอดจนการให้ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในงานวิจยัเลม่นี ้ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้ในความ
กรุณาและขอกราบของพระคณุอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคุณ  ผศ.ดร.  จิโรจน์ บุรณศิริ และรศ.สุพาดา สิริกุตตา ที่กรุณาเป็น
ประธานและกรรมการสอบปริญญานิพนธ์และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ของงานวิจยัให้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อ
สงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ 
ตลอดจนประสบการณ์ที่ดีต่อผู้วิจยัเสมอมา 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ที่คอยให้ข้อเสนอแนะและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัข้อมลูอนัเป็น
ประโยชน์ต่องานวิจยั 

ขอขอบพระคุณผู้ ใช้บ ริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสทุกท่าน  ที่อนุญ าตให้ เก็บ
แบบสอบถามด้วยความเต็มใจจนท าให้งานวิจยัประสบความส าเร็จในครัง้นี ้

สุดท้ายนีผู้้ วิจัยขอน้อมร าลึกถึงคุณบิดามารดาและครูอาจารย์  ที่อบรมสัง่สอนให้ความรู้
เป็นก าลงัใจและสนบัสนนุผู้วิจยัด้วยดีเสมอมา 

  
  

วรรณรสา  จนัทโสภณ 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบญั ................................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง ........................................................................................................................ ฎ 

สารบญัรูปภาพ ..................................................................................................................... ฒ 

บทท่ี 1  บทน า ........................................................................................................................ 1 

ภมูิหลงั ............................................................................................................................. 1 

ความมุ่งหมายของการวิจยั ................................................................................................. 2 

ความส าคญัของงานวิจยั .................................................................................................... 3 

ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................... 3 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั .............................................................................................. 3 

กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ......................................................................................... 3 

ตวัแปรที่ศึกษา ............................................................................................................ 3 

นิยามศพัท์เฉพาะ ............................................................................................................... 5 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ..................................................................................................... 8 

สมมติฐานการวิจยั ........................................................................................................... 10 

บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ................................................................................. 11 

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ .................................................................... 11 

ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ....................................................... 11 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ............................................... 15 

             



  ซ 

ความหมายของสว่นประสมทางการตลาดบริการ ........................................................ 15 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ......................................... 16 

แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ ................................................................................... 26 

ความหมายเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ ...................................................................... 26 

ความส าคญัของคณุภาพการให้บริการ ....................................................................... 27 

การสร้างคณุภาพในแต่ละช่วงของการบริการ .............................................................. 29 

การวดัคณุภาพการบริการ .......................................................................................... 29 

แหลง่ที่มาของความคาดหวงัของผู้บริโภค ................................................................... 29 

องค์ประกอบของคณุภาพการบริการ .......................................................................... 32 

แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต .............................................................................. 35 

ความหมายเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ................................................................. 35 

บทบาทของรูปแบบการใช้ชีวิต ................................................................................... 36 

การจ าแนกลกัษณะแบบการใช้ชีวิต ............................................................................ 37 

การวดัรูปแบบการด าเนินชีวิต .................................................................................... 37 

แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ ............................................................................................. 41 

ความหมายเก่ียวกบัการตดัสินใจ ................................................................................ 41 

สิ่งกระตุ้นในการตดัสินใจ ........................................................................................... 42 

กระบวนการตดัสินใจ ................................................................................................. 43 

ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัภาพยนตร์นอกกระแส ......................................................................... 48 

งานวิจยัที่เก่ียวข้อง .......................................................................................................... 52 

บทท่ี 3  วิธีด าเนินการวิจยั ..................................................................................................... 59 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง ................................................................ 59 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ............................................................................................ 59 



  ฌ 

กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ....................................................................................... 59 

วิธีการสุม่ตวัอย่าง ..................................................................................................... 60 

สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ..................................................................................... 61 

การหาคณุภาพเคร่ืองมือ .................................................................................................. 66 

การเก็บรวบรวมข้อมลู ...................................................................................................... 67 

การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู ................................................................................ 67 

การจดักระท าข้อมลู ................................................................................................... 67 

การวิเคราะห์ข้อมลู .................................................................................................... 67 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ................................................................................... 69 

บทท่ี 4  ผลการด าเนินงานวิจยั .............................................................................................. 77 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณา ...................................................................................... 79 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน .................................................. 101 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน......................................................................................... 129 

บทท่ี 5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .......................................................................... 133 

ความมุ่งหมายของการวิจยั ............................................................................................. 133 

ความส าคญัของงานวิจยั ................................................................................................ 133 

สมมติฐานการวิจยั ......................................................................................................... 134 

ขอบเขตของการวิจยั ...................................................................................................... 134 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั .......................................................................................... 134 

กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ..................................................................................... 134 

สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ......................................................................................... 135 

การหาคณุภาพเคร่ืองมือ ................................................................................................ 135 

การเก็บรวบรวมข้อมลู .................................................................................................... 136 



  ญ 

การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู .............................................................................. 136 

การจดักระท าข้อมลู ................................................................................................. 136 

การวิเคราะห์ข้อมลู .................................................................................................. 136 

สรุปผลการศกึษาค้นคว้า ................................................................................................ 138 

อภิปรายผลการศกึษา .................................................................................................... 143 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ................................................................................................ 156 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป .................................................................................... 159 

บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 160 

ภาคผนวก .......................................................................................................................... 167 

ภาคผนวก ก ...................................................................................................................... 168 

ภาคผนวก ข ...................................................................................................................... 178 

ประวติัผู้ เขียน ..................................................................................................................... 180 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 รูปแบบการด าเนินชีวิตตามกรอบ AIO ..................................................................... 38 

ตาราง 2 โรงภพยนตร์นอกกระแส จ าแนกตามที่นัง่ ................................................................. 50 

ตาราง 3 จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ......................................................................... 60 

ตาราง 4 ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) .................................................... 73 

ตาราง 5 จ านวนความถ่ีและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศกึษา และอาชีพ..................................................................... 79 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการในภาพรวม ... 82 

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์
 ........................................................................................................................................... 83 

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ..... 84 

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่าย .......................................................................................................................... 85 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านการ
สง่เสริมการตลาด ................................................................................................................. 86 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านบคุคล . 87 

ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะ
ทางกายภาพ ........................................................................................................................ 88 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
กระบวนการ......................................................................................................................... 89 

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการในภาพรวม ..................... 90 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ........... 91 

             



  ฏ 

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและ
ไว้วางใจได้ ........................................................................................................................... 92 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ ด้านความรวดเร็ว ........... 93 

ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ ด้านการรับประกนั .......... 94 

ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ ด้านการเอาใจใสล่กูค้าเป็น
รายบุคคล ............................................................................................................................ 95 

ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตในภาพรวม ................ 96 

ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ............. 97 

ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ ........ 98 

ตาราง 23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น ...... 99 

ตาราง 24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแส ......... 100 

ตาราง 25 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 
จ าแนกตามเพศ .................................................................................................................. 102 

ตาราง 26 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 
จ าแนกตามเพศ .................................................................................................................. 102 

ตาราง 27 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส
จ าแนกตามอายุ ................................................................................................................. 104 

ตาราง 28 การทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบัการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแส ............................................................................................................................... 104 

ตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส จ าแนก
ตามอายุ ............................................................................................................................ 105 

ตาราง 30 การทดสอบความแตกต่างระหว่างสถานภาพสมรสกบัการตดัสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส ........................................................................................................ 107 

ตาราง 31 การทดสอบความแตกต่างระหว่างสถานภาพสมรสกบัการตดัสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส ........................................................................................................ 107 



  ฐ 

ตาราง 32 การทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกบัการตดัสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส ........................................................................................................ 108 

ตาราง 33 การทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกบัการตดัสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส ........................................................................................................ 109 

ตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส จ าแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน .................................................................................................... 110 

ตาราง 35 การทดสอบความแตกต่างระหว่างระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส ........................................................................................................ 112 

ตาราง 36 การทดสอบความแตกต่างระหว่างระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส ........................................................................................................ 113 

ตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส จ าแนก
ตามระดบัการศกึษา ........................................................................................................... 114 

ตาราง 38 การทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแส ............................................................................................................................... 115 

ตาราง 39 การทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแส ............................................................................................................................... 116 

ตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส จ าแนก
ตามอาชีพ .......................................................................................................................... 117 

ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหคุณูส่วนประสมทางการตลาด
บริการโดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู ........................................................................... 119 

ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูสว่นประสมทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหคุณู (Multiple regression) ....................................................................................... 120 

ตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหคุณูคณุภาพการบริการ โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู ................................................................................................. 123 



  ฑ 

ตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูคณุภาพการบริการ ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 
(Multiple regression) ........................................................................................................ 124 

ตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหคุณูรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู ................................................................................................. 126 

ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 
(Multiple regression) ........................................................................................................ 127 

ตาราง 47 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิพลการตดัสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ....................................................... 129 

ตาราง 48 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ....................................... 130 

ตาราง 49 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ....................................... 131 

ตาราง 50 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ....................................................... 132 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................. 9 

ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ (Product Component) ...................................... 17 

ภาพประกอบ 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานสว่นหน้าและพนักงานสว่นหลงักบัการให้ บริการ
ลกูค้า .................................................................................................................................. 25 

ภาพประกอบ 4 แบบจ าลองคณุภาพการบริการ ..................................................................... 31 

ภาพประกอบ 5 กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค ............................................................. 44 

ภาพประกอบ 6 สดัส่วนจ านวนโรงภาพยนตร์นอกกระแสในกรุงเทพมหานคร ปี 2562 .............. 51 

 

             



 

บทท่ี 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม จึงท าให้มีผู้คนเดิน
ทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึน้ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่รวมของประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ถึง 5,676,648 คน (กรมการปกครอง, 2561) ขณะที่จ านวนประชากรเมื่อรวม
ประชากรแฝงอยู่ที่ 8,839,022 คน หรือประมาณร้อยละ 14 ของประชากรทัง้ประเทศ นอกจากนี ้
หากนบัรวมประชากรที่เดินทางจากปริมณฑลโดยรอบเข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร อาจกลา่ว
ได้ว่าในแต่ละวันกรุงเทพมหานครต้องรองรับผู้ คนที่ เข้ามารวมตัวกันท ากิจกรรมเศรษฐกิจ  
ในรูปแบบต่างๆ มากกว่า 10,000,000 คนต่อวัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) โดยเฉพาะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกบัความบนัเทิงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและหลายรูปแบบในปัจจบุนั 

ภาพยนตร์ ถือว่าเป็นสื่อให้ความบนัเทิงที่มีความส าคญั ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
ในทุกยุคทุกสมยั ทัง้นีเ้นื่องจากภาพยนตร์มีลกัษณะพิเศษประกอบด้วยภาพ เสียง และมีลกัษณะ
เป็นสากล ท าให้สามารถเรียกความสนใจจากผู้ ชมได้เป็นอย่างดี จึงท าให้ภาพยนตร์เป็นสื่อที่มี
อิทธิพลค่อนข้างสูงต่อการหล่อหลอมอุดมการณ์ค่านิยมให้กับผู้ ชม การเข้าชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์จึงเป็นกิจกรรมที่สร้างความบนัเทิงไม่ว่าจะเข้าชมกบัเพื่อน ครอบครัว หรือคนรู้ใจก็ตาม 
เนื่องจากจะท าให้ผู้ชมสามารถหลีกเลี่ยงจากความยุ่งเหยิงในชีวิตได้เป็นอย่างดี (จุนพงษ์ โพธ์ิแย้ม
, 2562) จากความส าคญัของธุรกิจภาพยนตร์ได้รับความนิยมมากขึน้เห็นได้จากมลูค่ารายได้ของ
อตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเฉลี่ยในช่วงปี 2554 - 2558 อยู่ที่ 24,957.29 ล้านบาทและในปี 2558 
รายได้จากอตุสาหกรรมดงักล่าวอยู่ที่ 24,794 ล้านบาท ขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกันของปี 2557 (ส านักการค้าบริการและการลงทุน , 2560) รวมทัง้พฤติกรรมการชม
ภาพยนตร์ของแต่ละคนล้วนมีพฤติกรรมการเลือกชมประเภทภาพยนตร์ที่แตกต่างกนั 

ภาพยนตร์นอกกระแส หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาพยนตร์อิสระ มีความเป็น
เอกลกัษณ์ที่ถกูผลิตโดยผู้สร้างอิสระ ปราศจากการครอบง าทางความคิด (อสุมุา สขุสวสัด์ิ, 2556) 
จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบนั อย่างไรก็ตามในธุรกิจภาพยนตร์ยงัมีการแข่งขนั
ที่รุนแรงเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดระหว่างภาพยนตร์หลกั ซึ่งธุรกิจภาพยนตร์นอกกระแสเอง
ต้องมีการปรับตัวทัง้ตัวคุณภาพของเนือ้หาสาระของภาพยนตร์ ราคาที่สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
ผู้ชม ช่องทางการเข้าถึงของผู้ชม การประชาสมัพันธ์ที่ครอบคลมุทุกรูปแบบเพื่อง่ายต่อการค้นหา 
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การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการในการให้บริการต่อ
ผู้ ใช้บริการ ประกอบกับคุณภาพการบริการถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะช่วยให้เกิดความ
ประทบัใจและต้องการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในครัง้ต่อไป รวมทัง้รูปแบบการด าเนินชีวิตก็เป็นอีก
ปัจจยัหนึ่งที่ถือเป็นรสนิยมที่มีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์ ซึง่ในแต่ละบคุคลล้วนมีพฤติกรรม
ความชอบที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแนวภาพยนตร์ชีวิต (Drama) ภาพยนตร์ตลก (Comedy) 
ภาพยนตร์เพลง (Musical) ภาพยนตร์บู๊  (Action) เป็นต้น เนื่องจากภาพยนตร์แต่ละประเภทมี
กลุ่มเป้าหมายหลกัอยู่แล้ว แต่บางครัง้จะพบว่าภาพยนตร์บางเร่ืองได้รับความสนใจจากผู้ชมกลุ่ม
อ่ืนๆ ร่วมด้วย และบางกรณีกลบัได้รับความนิยมจากผู้ชมกลุ่มอ่ืนมากกว่าผู้ ชมที่ผู้สร้างตัง้ใจให้
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั จึงมีความน่าสนใจว่าประเภทของภาพยนตร์จึงเก่ียวข้องกบัการเลือกชม
ภาพยนตร์ รวมทัง้ยังส่งผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์นัน้ๆ ด้วย (ชาญวิทย พรหมพิทักษ์, 
2557)  

ดงันัน้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ คณุภาพการ
บริการ และรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะส าหรับการพฒันา ปรับปรุง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการแก่ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์ อีกทัง้ยงัสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดมาประยุกต์ให้
ตรงกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ ใช้บริการ รวมทัง้ยังเป็นแนวทางในการด าเนินงานที่จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพฒันาโรงภาพยนตร์นอกกระแส ซึง่สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขนัให้เกิดความยัง่ยืนต่อไปในอนาคตได้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

คุณภาพการบริการ และรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
คณุภาพการบริการ และรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ความส าคัญของงานวิจัย 
1. ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ  

และรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. ผลงานวิจยัสามารถน าไปเป็นข้อเสนอแนะให้แก่ผู้ประกอบการ ในการพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาดของภาพยนต์นอกกระแสให้ตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้บริการ 

3. ผลงานวิจยัสามารถน ามาเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ เร่ิมต้นท าธุรกิจภาพยนตร์นอกกระแส 
ซึง่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการประยกุต์ใช้ในเชิงธุรกิจภาพยนตร์นอกกระแสได้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ใช้บริการหรือเคยใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ใช้บริการหรือเคยใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สตูรการค านวณโดยไม่
ทราบขนาดประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) โดยมีการก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95%  
ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่าง ทัง้หมด 385 
ตวัอย่าง และส ารองไว้ 5% เท่ากบั 15 ตวัอย่าง รวมกลุ่มตวัอย่างได้ทัง้หมด 400 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ  (Stratified Random Sampling) ด้วยวิธีการก าหนดสัดส่วนของ
ผู้ ใช้บริการในแต่ละชัน้ภูมิ (Proportional Stratified Sampling) ตามที่นั่งในแต่ละโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานครทัง้ 5 โรงภาพยนตร์ (favforward, 2562) ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน แยกตามโรงภาพยนตร์ ได้แก่ House Samyan จ านวน 298 คน 
Bangkok Screening room จ านวน 35 คน The Friese – Green Club จ านวน 6 คน ช่างชุ่ย 
จ านวน 34 คน และ WAREHOUSE 30 จ านวน 27 คน จากนัน้จะใช้วิธีเก็บกลุ่มตวัอย่างแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) จนกว่าจะครบตามจ านวน 400 ตวัอย่าง 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1.1.1 เพศ 
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1.1.1.1 เพศชาย 
1.1.1.2 เพศหญิง 

1.1.2 อาย ุ 
1.1.2.1 18 - 25 ปี 
1.1.2.2 26 - 33 ปี 
1.1.2.3 34 – 41 ปี 
1.1.2.4 42 – 49 ปี 
1.1.2.5 50 ปี ขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพสมรส 
1.1.3.1 โสด 
1.1.3.2 สมรส/อยู่ด้วยกนั 
1.1.3.3 หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

1.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
1.1.4.1 น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
1.1.4.2 10,001 – 20,000 บาท 
1.1.4.3 20,001 – 30,000 บาท 
1.1.4.4 มากกว่า 30,001 บาทขึน้ไป  

1.1.5 ระดบัการศกึษา 
1.1.5.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
1.1.5.2 ปริญญาตรี 
1.1.5.3 สงูกว่าปริญญาตรี 

1.1.6 อาชีพ 
1.6.1 นกัเรียน/นกัศกึษา 
1.6.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.6.3 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.6.4 ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ 
1.6.5 แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ 
1.6.6 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ..................... 
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1.2 สว่นประสมทางการตลาดบริการ      
1.2.1 ด้านผลิตภณัฑ์ 
1.2.2 ด้านราคา 
1.2.3 ด้านการจดัจ าหน่าย 
1.2.4 ด้านการสง่เสริมการตลาด 
1.2.5 ด้านบคุคล 
1.2.6 ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
1.2.7 ด้านกระบวนการ 

1.3 คณุภาพการบริการ 
1.3.1 ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ 
1.3.2 ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
1.3.3 ด้านความรวดเร็ว 
1.3.4 ด้านการรับประกนั 
1.3.5 ด้านการเอาใจใสล่กูค้าเป็นรายบุคคล 

1.4 รูปแบบการด าเนินชีวิต 
1.4.1 ด้านกิจกรรม 
1.4.2 ด้านความสนใจ 
1.4.3 ด้านความคิดเห็น 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดที่ธุรกิจโรง
ภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานครน ามาใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
ประกอบด้วย 

1.1 ด้านผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินค้าหรือบริการส าหรับตอบสนองความต้องการให้กบั
ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภายในโรงภาพยนตร์มีที่นั่ง
เพียงพอต่อผู้ ใช้บริการ ขนาดจอฉายภาพยนตร์มีความเหมาะสม มีคณุภาพเสียงที่ดี มีระบบภาพ
คมชดั 
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1.2 ด้านราคา หมายถึง ความเหมาะสมของราคาที่มีต่อผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ ราคาบัตรชมภาพยนตร์มีความเหมาะสม ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ มีการแสดงราคาบัตรชมภาพยนตร์ไว้อย่างชัดเจน และค่า
สมคัรสมาชิกรายเดือน/รายปี มีความเหมาะสม 

1.3 ด้านการจดัจ าหน่าย หมายถึง สถานที่หรือช่องทาง ๆ ที่ให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการ
โรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มีช่องทางการจองบตัรชมภาพยนตร์หลาย
ช่องทาง เช่น แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ เคาน์เตอร์ เป็นต้น  ที่ตัง้ของโรงภาพยนตร์
สามารถเดินทางได้สะดวก มีช่องทางให้ผู้ ใช้บริการ สามารถแสดงความคิดเห็นแนะน า ติชม ต่อ
การใช้บริการโรงภาพยนตร์ และสามารถช าระค่าบริการได้ทัง้บตัรเครดิตและเงินสด 

1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การใช้กลยุทธ์และวิธีการในการกระตุ้นให้
ผู้ ใช้บริการเข้ามาใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานครมากขึน้  ได้แก่  
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook Page ดูหนังนอกกระแสอย่างสม ่าเสมอ การให้ส่วนลด
ราคาบตัรชมภาพยนตร์/บตัรสมาชิก มีการแสดงหนงัตวัอย่างภาพยนตร์นอกกระแส ผ่านช่องทาง
สื่อต่างๆ เช่น ยูทูป เพื่อกระตุ้ นให้ใช้บริการโรงภาพยนตร์  และมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวลัจากเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสนใจแก่ผู้ใช้บริการ 

1.5 ด้านบุคคล หมายถึง ความสามารถของบุคคลหรือพนักงานของโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จะพยายามบริการแก่ผู้ ใช้บริการ ได้แก่ พนกังานภายในโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถอธิบายข้อมูลที่สงสัยได้อย่างชัดเจน  มีการแต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศภายใน 
โรงภาพยนตร์ และพนกังานมีกิริยาสภุาพ ยิม้แย้มแจ่มใส 

1.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของการ
ให้บริการ เพื่อให้ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดมั่นใจความใน
การบริการท่ีได้รับ ได้แก่ อปุกรณ์ภายในโรงภาพยนตร์มีออกแบบให้เหมาะกบับรรยากาศในการชม
ภาพยนตร์นอกกระแส มีความสะอาด ไม่มีกลิ่นอบั มีที่นัง่รอระหว่างเร่ิมการฉายภาพยนตร์ และมี
ระบบและอปุกรณ์การรักษาความปลอดภยัที่ดี 

1.7 ด้านกระบวนการ หมายถึง กระบวนการต่างๆ ในการจัดการด้านสินค้าและ
บริการ มีไว้เพื่อให้ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานครเกิดความประทบัใจ 
ได้แก่ ขัน้ตอนการซือ้บตัรชมภาพยนตร์ มีขัน้ตอนที่เข้าใจง่าย รอบการฉายภาพยนตร์ตรงต่อเวลา
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ตามที่ได้แจ้งไว้ พนักงานภายในโรงภาพยนตร์สามารถให้บริการอย่างเป็นระบบ และมีข้อมูล
รายละเอียดเก่ียวกบัข้อบงัคบั ข้อห้าม ในการชมภาพยนตร์ที่ชดัเจน 

2. คุณภาพการบริการ หมายถึง บริการที่ส ร้างความแตกต่างให้แก่ผู้ ใช้บริการ 
โรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

2.1 ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ หมายถึง สิ่งที่ผู้ ใช้บริการสามารถสัมผัสได้จากการใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มีเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ  
ที่ เหมาะสม มีการตกแต่งวัสดุอุปกรณ์ให้เข้ากับบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์  มีขนาด 
โรงภาพยนตร์ที่เหมาะสมกบัจ านวนผู้ใช้บริการ และมีที่จอดรถที่เพียงพอ 

2.2 ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ หมายถึง การให้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ ใช้บริการ ได้แก่ เป็นโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง
พนกังานที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถต่อการให้บริการ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่าง
การให้บริการแก่ผู้ เข้าชมภาพยนตร์นอกกระแสได้เป็นอย่างดี และมียอดการรีวิวจากผู้ ใช้บริการ 
ที่สงู 

2.3 ด้านความรวดเร็ว หมายถึง การที่ผู้ ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วจาก
การให้บริการภายในโรงภาพยนตร์นอกกระแส ได้แก่ พนักงานภายในโรงภาพยนตร์สามารถ
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
ให้บริการตามค าร้องขอของผู้ใช้บริการได้อย่างทนัท่วงที และพนกังานสามารถให้บริการด้วยความ
ถกูต้อง 

2.4 ด้านการรับประกัน หมายถึง การที่ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์นอกกระแส
สามารถสร้างการรับประกันการบริการที่ดีให้แก่ผู้ ใช้บริการ ได้แก่  สามารถรับรู้ถึงความปลอดภัย
ตลอดการใช้บริการ พนักงานมีการสื่อสารที่ดีและมีความชัดเจนต่อการให้บริการ มาตรฐานการ
ให้บริการเป็นที่ยอมรับของผู้ ใช้บริการ และสามารถแนะน าหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับภาพยนตร์นอก
กระแสที่จะเข้าฉายได้อย่างถกูต้อง 

2.5 ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล  หมายถึง การที่ผู้ ประกอบการ 
โรงภาพยนตร์นอกกระแสให้การดแูลเอาใจใส่ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ พนกังานสามารถจดจ าชื่อ
ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล มีความเอาใจใสต่่อการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบติั สามารถให้การดแูล
อย่างใกล้ชิด และพนกังานให้บริการด้วยความเป็นกนัเอง 
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3. รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง วิถี รูปแบบการด ารงชีวิตที่แตกต่างกนัของแต่ละ
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย 

3.1 ด้านกิจกรรม หมายถึง ลักษณะหรือรูปแบบพฤติกรรมของผู้ ใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ชอบพบปะกบักลุ่มคนที่มีความชอบลกัษณะ
เหมือนกัน หากิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิต กิจกรรมที่สร้างมุมมองหรือแง่คิด
ใหม่ๆ ให้กบัชีวิต และกิจกรรมที่ไม่ซ า้ซาก จ าเจ 

3.2 ด้านความสนใจ หมายถึง สิ่งที่ผู้ ใช้บริการรู้สึกชื่นชอบและมีความรู้สึกว่าเป็น
สิ่งส าคัญที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  
ชอบอ่านเก่ียวกับบทวิจารณ์จากบทความหรือข้อมูลต่างๆ สนใจเก่ียวกับการตีความหมายจาก
สญัลกัษณ์ที่ได้พบเห็น สนใจเนือ้หาหรือข้อมลูที่มีความแปลกใหม่ และสนใจและติดตามเทศกาล
หนงัทัง้ในและต่างประเทศ 

3.3 ด้านความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกในด้านความคิดเมื่อผู้ ใช้บริการ
ได้รับการบริการจากผู้ ให้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มา ยอมรับความคิดเห็นและความเห็นต่างทางสงัคม 
เปิดโอกาสทางความคิดในเร่ืองต่างๆ และมักแสดงความคิดเห็นจากปรากฎการณ์ทางสังคม 
ที่เกิดขึน้ 

4. ภาพยนตร์นอกกระแส หมายถึง ภาพยนตร์อิสระหรือหนังอินดีท้ี่ฉายอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 โรงภาพยนตร์ ได้แก่ House Samyan, Bangkok Screening room, 
The Friese – Green Club, ช่างชุ่ย และ WAREHOUSE 30 

5. การตัดสินใจ หมายถึง  กระบวนการที่ผู้ ใช้บริการใช้ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง  
จากหลาย ๆ ทางเลือก โดยการพิจารณาและประเมินทางเลือกที่ตรงกับความต้องการจนน าไปสู่
การตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และรูปแบบการ

ด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- ระดบัการศกึษา 
- อาชีพ 

 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

- ด้านผลิตภณัฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ด้านการสง่เสริมการตลาด 
- ด้านบคุคล 
- ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
- ด้านกระบวนการ 

 

คุณภาพการบริการ 
- ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ 
- ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
- ด้านความรวดเร็ว  
- ด้านการรับประกนั  
- ด้านการเอาใจใสล่กูค้าเป็นรายบคุคล 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 

- ด้านกิจกรรม 
- ด้านความสนใจ 
- ด้านความคิดเห็น 

การตั ดสิ น ใจ ใช้บ ริก ารโรง
ภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน ระดบัการศกึษา และอาชีพ แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณ ฑ์  ด้านราคา  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3. คณุภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้  
ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่ลกูค้าเป็นรายบุคคล มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ
คิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และรูปแบบการ

ด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซึง่มีผู้ให้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

1. แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ 
4. แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
5. แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
6. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัภาพยนตร์นอกกระแส 
7. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ความหมายเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2560) กล่าวถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า  

เป็นการแบ่งปัจจัยของส่วนแบ่งทางการตลาด ทัง้นีส้ามารถใช้ในการแบ่งแยกความแตกต่างของ
ลกัษณะสว่นบคุคลได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย 

1. อายุ (Age) กล่าวได้ว่า อายุจะสามารถบ่งบอกถึงลักษณะความชอบของ
ลูกค้าที่มักเปลี่ยนไปตามวัฎจักรของช่วงอายุ แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรทางด้านอายุก็อาจจะเป็น 
ตวัแปรลวงก็ได้ เช่น ในสินค้าที่เป็นที่นิยมของวยัหนุ่มสาวแต่ก็อาจมีผู้สงูอายมุาซือ้แทน เป็นผลมา
จากจิตวิทยาภายในตวัผู้สงูอายทุี่คิดว่าตนเองยงัเป็นวยัหนุ่มสาวอยู่ 

2. ขัน้ของชีวิต (Life-cycle stage) กล่าวได้ว่า ขัน้ของชีวิตเดียวกันของแต่ละ
บุคคลก็อาจมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ทัง้นีพ้ฤติกรรมดังกล่าวจะมีความส าคัญอย่างมากต่อ
นักการตลาดที่จะพยายามออกแบบ สรรหาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมที่
แตกต่างกนัในแต่ละขัน้ของวงจรชีวิต เช่น คนโสด แต่งงานใหม่ ผู้สงูอาย ุเป็นต้น 

3. เพศ (Gender) กลา่วได้ว่า เพศชายและเพศหญิงล้วนมีพฤติกรรมและทศันคติ
ที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ หญิงจะมีความละเอียดอ่อน และมีกระบวนการคิดที่ยาวนานกว่าก่อนที่จะ
ตัดสินใจซือ้สินค้าหรือบริการใดๆ ซึ่งต่างจากเพศชายที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง และมักจะ
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ตัดสินใจอะไรที่จะสามารถท าให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ท าให้นักการตลาดใช้ลกัษณะ
ทางด้านเพศนีม้าใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละเพศให้เกิดความ
เหมาะสม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่วางต าแหน่งที่แยกลักษณะเพศอย่างชัดเจน ได้แก่ เคร่ืองส าอาง  
ทรงผม เสือ้ผ้า และนิตยสาร และผลิตภณัฑ์ที่วางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ที่เพศชายและหญิงสามารถ
ใช้ร่วมกนัได้ 

4. รายได้ (Income) กล่าวได้ว่า รายได้สามารถแบ่งสว่นทางการตลาดของสินค้า
และบริการได้ แต่อย่างไรก็ตามรายได้นัน้ก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่า ใครที่จะเป็นลูกค้าที่ดีที่สุด
ส าหรับสินค้าและบริการนัน้ๆ 

ศภุชาต เอี่ยมรัตนกูล (2557) ได้กล่าวถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า เป็นการ
แบ่งความแตกต่างของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดครอบครัว ระดบัรายได้ ทัง้นีล้กัษณะดังกล่าว
ยงัมีความสมัพนัธ์รวมไปถึงลกัษณะความต้องการ ความนิยม อตัราการใช้สินค้าที่สามารถก าหนด
ถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกนัของแต่ละบุคคลได้ 

Larsen (2010) ได้กลา่วถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า เป็นมาตรวดัทางด้าน
ลกัษณะของบุคคล ที่สามารถใช้ในการก าหนดเป้าหมายของสินค้าและบริการทางการตลาดได้ 
ประกอบด้วย 

1. อายุและช่วงชีวิต (Age and Life cycle) กล่าวได้ว่า ลูกค้าจะมีความต้องการ
ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ ดังนัน้บริษัทต่างๆ มักจะน าเกณฑ์ในเร่ืองอายุและช่วงชีวิตมา
ก าหนดผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มวัยรุ่นมักจะใช้โทรศัพท์มือถือแบบเคลื่อนที่ แต่กลุ่มอายุ 70 ปี ขึน้ไป 
มกัจะใช้โทรศพัท์บ้าน เนื่องจากขาดการรับรู้ทางด้านเทคโนโลยี นอกจากนีอ้ายแุละช่วงชีวิตยงัเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมการใช้ชีวิตอีกด้วย เช่น วยัหนุ่มสาวที่ยงัไม่แต่งงาน มกัจะสรรหาซือ้สินค้าและ
บริการที่ทนัสมัยอยู่เสมอโดยไม่ค านึงถึงภาระและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในทางกลบักนัคนที่แต่งงานหรือ  
มีครอบครัวแล้วมกัจะค านึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจและความมัน่คงในชีวิต 

2. เพศ (Gender) กล่าวได้ว่า สามารถบอกความแตกต่างระหว่างชายและหญิง
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเพศนัน้สามารถแ บ่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ได้แก่  เคร่ืองแต่งกาย 
เคร่ืองส าอาง อย่างไรก็ตามนักการตลาดจะต้องมีการสรรหารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 
ซึง่สามารถใช้ร่วมกนัระหว่างเพศชายและเพศหญิงด้วย 

3. รายได้ (Income) กล่าวได้ว่า รายได้สามารถก าหนดหรือแยกความแตกต่าง
ของกลุ่มผู้บริโภคได้ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง การบริการทางการเงิน และการ
ท่องเที่ยว ทัง้นีบ้ริษัทจึงมักจะแบ่งแยกถึงกลุ่มที่มีรายได้สูง รายได้ปานกลาง รายได้ต ่า และกลุ่ม
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ลกูค้าที่มีความจงรักภกัดีต่อแบรนด์สินค้า เพื่อก าหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเหล่านี ้
อย่างไรก็ตามรายได้ก็ไม่อาจก าหนดได้ว่าสินค้าแบรนด์ดังจะมีเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง
เท่ านั น้  แต่อาจจะมีกลุ่มลูกค้าที่ รายได้ปานกลางหรือรายได้ต ่ ามาซื อ้สินค้าประเภทนี ้  
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเป็นหลกัก็ได้ 

4. รุ่น (Generation) กล่าวได้ว่า จะอาศัยช่วงเวลาในการเติบโตของแต่ละกลุ่ม
ช่วง Generation เป็นตัวก าหนดผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ทัง้นีม้ักจะเป็นสินค้าและบริการ
ประเภทดนตรี ภาพยนตร์ นักการตลาดจึงมักอาศัยเคร่ืองหมายหรือภาพลกัษณ์เป็นสิ่งกระตุ้ นให้
กลุม่บคุคลในแต่ละ Generation สนใจสินค้าและบริการนัน้ๆ 

5. ชนชัน้ทางสังคม (Social Class) กล่าวได้ว่า ชนชัน้ทางสังคมมักจะเป็น
ตวัก าหนดกลุ่มลกูค้าในการเลือกซือ้สินค้าและบริการหนึ่ง เช่น รถยนต์ กิจกรรมทางสงัคม เสือ้ผ้า 
งานอดิเรก อย่างไรก็ตามแม้ว่าสงัคมจะเปลี่ยนไปเท่าใดก็ตาม บริษัทต่างๆ ก็ยังมีการผลิตสินค้า
และบริการท่ีเฉพาะกบักลุม่ลกูค้าประเภทนี ้

Camilleri (2018) ได้กล่าวถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า เป็นลักษณะการ
แบ่งกลุ่มทางการตลาดของผู้บริโภค ประกอบไปด้วย อายุ เพศ รายได้ อาชีพ สถานภาพสมรส 
ขนาดครอบครัว สญัชาติ ศาสนา เชือ้ชาติ ทัง้นีน้ักการตลาดนิยมใช้ในการก าหนดผลิตภัณฑ์ของ
สินค้าและบริการ เช่น กลุ่มอายุที่น้อยกว่า 20 ปี มักนิยมเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อที่จะซือ้ของที่ตนเองต้องการ ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มผู้สูงอายุมักจะนิยมท่องเที่ยว
ในช่วงสิน้ปี ซึ่งส่งผลให้นกัการตลาดใช้โอกาสทางด้านการแบ่งช่วงกลุ่มอายใุนการก าหนดรูปแบบ
การท่องเที่ยว เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ 

อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ (2561) ได้กล่าวถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า ลกัษณะ
ต่างๆ ของบุคคลที่แสดงออกในรูปเฉพาะตัวหรือมักปรากฎในเอกสารส าคัญของราชการ ได้แก่ 
อาย ุเพศ ภมูิล าเนา การศกึษา ศาสนา เชือ้ชาติ สญัชาติ รายได้ และอาชีพ เป็นต้น 

Martin (2011) ได้กล่าวถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้อง
กบั เพศ เชือ้ชาติ สญัชาติ อาชีพ การศึกษา ล้วนมีลกัษณะและพฤติกรรมที่แตกต่างกนั เช่น กลุ่ม
อายุ 18 - 45 ปี มักมีความสนใจและสรรหาความท้าทายในการด าเนินชีวิต ส่วนกลุ่มคนที่มีอาย ุ 
46 ปีขึน้ไป มักจะชอบอยู่กับที่และสรรหาความพึงพอใจและความต้องการที่ท าให้ตนเองมี
ความสุขเป็นหลกั ท าให้นักการตลาดสามารถที่จะพยากรณ์และอาศยัลกัษณะที่แตกต่างกนัของ
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แต่ละบุคคลก าหนดถึงต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองให้แก่ลูกค้าในแต่
ละกลุม่  

กมล ชยัวฒัน์ (2551) ได้กล่าวถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า เพศ อายุ ขนาด
ครอบครัว การศึกษา รายได้ และระดับทางสังคม จะช่วยในการแบ่งส่วนทางการตลาดได้อย่าง
ชดัเจน เพราะเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ บริโภคจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของความแตกต่างใน
การใช้สินค้าและบริการ และอ านาจการตดัสินใจที่แตกต่างกนั   

ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ได้กล่าวถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า ลักษณะ 
ของเพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา เชือ้ชาติ ศาสนา สีผิว ขนาดครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว  
เป็นวิธีการที่จะช่วยในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของลกูค้าได้อย่างชดัเจน เนื่องจากอตัราการใช้ของ
ผู้บริโภคนัน้จะมีความเก่ียวข้องกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งสามารถท าการวดัได้ง่ายและ  
มีความชดัเจน 

สืบชาติ  อันทะไชย (2556)  ได้กล่าวถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า  
เป็นลกัษณะที่แสดงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย 

1. อายุและวงจรชีวิต มีผลต่อความต้องการซือ้ที่แตกต่างกันของผู้บริโภค เช่น  
วยัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ใหญ่ และผู้สงูอายุ 

2. เพศ มกัมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง นิตยสาร ที่ผู้หญิง
มักมีบทบาทในการเลือกซือ้ที่แตกต่างกับเพศชาย ส าหรับในด้านการตอบสนองต่อข้อความ
ทางการโฆษณา โดยผู้ หญิงจะใช้เวลาในการตัดสินใจช้ากว่าผู้ ชายและมักไม่มีความมั่นใจใน
ตนเองและมีแนวโน้มที่จะถูกจูงใจได้ง่ายกว่า ส่วนทางด้านการรับรู้ตราสินค้าที่มีความเป็นผู้ชาย
เบอเกอร์คิงมกัจะถกูมองว่ามีความเป็นผู้ชายมากกว่าตราแม็คโดนลัด์ 

3. รายได้ (Income) เป็นปัจจัยที่นิยมใช้กับกลุ่มสินค้าที่ เป็นเสือ้ผ้า รถยนต์ 
บริการทางการเงิน การท่องเที่ยว ทัง้นีไ้ด้มีผลวิจัยเก่ียวกบับริษัท เอ ซี นีลเซน ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ
การผลิตซอสข้น เมื่อมีการศึกษาขนาดรายได้และครอบครัว พบว่า ครอบครัวที่มีระดับรายได้ต ่า
มกัจะเลือกซือ้ซอสข้นเมื่อมีการจดัโปรโมชัน่ 

4. รุ่น (Generation) โดยแบ่งลักษณะที่แตกต่างกันตามกลุ่มของประชากรไว้
ทัง้หมด 4 รุ่น ได้แก่ 

1. Gen-B หรือกลุม่ที่อายรุะหว่าง 40 - 63 ปี ลกัษณะของประชากรกลุม่นีม้กั
มีความเชื่อมั่นในตนเอง รักเสียงเพลงและอิสรภาพ มีความยินดีที่จะท าตามระเบียบและไม่ชอบ
เทคโนโลยี 
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2.Gen-X หรือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 34 - 39 ปี ลกัษณะของประชากรกลุ่มนี ้
จะมีความเป็นตวัของตวัเองสงู ยดึติดตราสินค้า และให้ความส าคญักบัตัวเงิน 

3. Gen-Y หรือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 23 - 33 ปี ลกัษณะของประชากรกลุ่มนี ้
จะเป็นคนขีส้งสยั มกัมีลกัษณะการใช้ชีวิตแบบกลุม่คน Gen-B 

4. Gen-M หรือกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 18 - 24 ปี ลกัษณะของประชากรกลุ่มนี ้
จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี เรียนเก่ง เป็นผู้บริโภคที่เน้นปฏิบติั 

จากลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กล่าวได้ว่า เป็นความแตกต่างของบุคคลที่มี
ความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ระดบัการศึกษา อาชีพ ซึ่งในการวิจยัครัง้นีจ้ะเลือกใช้แนวคิดของ Camilleri (2018) และ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) มาเป็นกรอบในการศึกษาถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่เป็นตวัแปร
ในการศึกษาวิจัยในส่วนประสมทางการตลาดบริการ คณุภาพการบริการ และรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
Rafiq and Ahmed (1995) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการไว้ว่า  

เป็นการวางกลยุทธ์ทางการตลาดในการหาวิธีการหรือช่องทางเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีระดบัความต้องการที่แตกต่างกนัได้ ทัง้นีก้ลยุทธ์ดงักล่าวต้องเป็นกลยทุธ์ที่เป็นตวัแปร
ที่ควบคมุได้ 

สาธิยา เถ่ือนวิถี (2555) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการไว้ว่า เป็นการ
สร้างกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มีต่อองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินการ
ตลาด ซึ่งเป็นตัวแปรที่ควบคุมได้ โดยธุรกิจจะต้องมีการสร้างส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
เหมาะสม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
กระบวนการ บคุคล และลกัษณะทางกายภาพ 

วรรณพร รอดทอง (2551) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการไว้ว่า  
เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมเพื่อให้กิจการอยู่รอด จึงกล่าวได้อีกนยัหนึ่งว่าสว่นประสมทางการตลาดบริการเป็น
เคร่ืองมือทางการตลาดที่ถูกใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ท าให้เกิด
ความพงึพอใจและมีความสขุในการใช้สินค้าและบริการ 
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รจิต คงหาญ (2017) ได้กล่าวถึงสว่นประสมทางการตลาดบริการไว้ว่า เป็นเคร่ืองมือ
ทางการตลาดเพื่อสร้างความส าเร็จของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ประกอบด้วย สินค้าหรือบริการ ราคา สถานที่จ าหน่าย การส่งเสริมการขาย บคุลากร ลกัษณะทาง
กายภาพและกระบวนการ 

Walletzky (2017) ได้กลา่วถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการไว้ว่า เป็นวิธีการสร้าง
ตราสินค้าหรือกิจกรรมบริการเพื่อส่งมอบผลิตภณัฑ์และกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Al-Dmour, Zubi, and Dana (2013) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ไว้ว่า เป็นการใช้กลยทุธ์ที่มีความสมัพนัธ์ระหว่างมิติต่างๆ ของตราสินค้าและองค์ประกอบทางการ
ตลาด เพื่อจะด าเนินการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคและกระตุ้นให้เกิดความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภค 

Amofah, Gyamfi, and Christine (2016) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด
บริการไว้ว่า เป็นตัวแปรที่สามารถควบคมุได้ ซึ่งองค์กรสามารถจัดการและสามารถเปลี่ยนแปลง
พร้อมทัง้มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าที่มีความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยัตลอดเวลา 

จากความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการ กล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยที่
สามารถควบคุมได้ ซึ่งธุรกิจมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการพัฒนา ออกแบบ และปรับปรุง
สินค้าและบริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า โดยในการวิจัยใน
ครัง้นีส้่วนประสมทางการตลาดบริการจึงเป็นแนวทางหรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่กลุ่มธุรกิจ
ภาพยนตร์นอกกระแสสร้างความพงึพอใจในสินค้าและบริการแก่ผู้ รับชมภาพยนตร์ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ธธีร์ธร ธีรขวัญ โรจน์ (2561) ได้กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ประกอบด้วย 
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) กล่าวคือ เป็นสินค้าและบริการ รวมไปถึงแนวความคิด 

บุคคล องค์กรและอ่ืนๆ โดยนักการตลาดจะมุ่งหาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งมีองค์ประกอบ
ของผลิตภณัฑ์ (Product Component) ที่ส าคญั ประกอบด้วย (Kotler & Armstrong, 2011) 

1.1 ผลิตภัณฑ์หลกั (Core Product) คือ ประโยชน์หลกัหรือความคาดหวงัที่
ผู้ บริโภคต้องการจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นัน้ๆ โดยในการตัดสินใจซือ้ในแต่ละครัง้ผู้ บริโภคจะ
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พิจารณาเพียงประโยชน์จากการใช้งานเป็นหลกั เช่น ซือ้ปากกาเพื่อต้องการจดบนัทึก ถ่ายทอด
ความรู้ และบนัทกึความทรงจ าต่างๆ เป็นต้น 

1.2 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible Product) เป็นองค์ประกอบต่างๆ ของ
ผลิตภณัฑ์ที่ผู้บริโภคมองเห็นและสามารถสมัผสัได้ เช่น รูปร่างลกัษณะ คณุภาพ รูปแบบ สี บรรจุ
ภัณฑ์และตราสินค้า โดยทั่วไปแล้วนักการตลาดจะให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
โดยมกัน าไปเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ในแต่ละยี่ห้อ 

1.3 ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) เป็นสิ่งที่ผู้ บริโภคคาดหวัง
จากการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์นัน้ๆ เช่น ผู้บริโภคที่ยอมจ่ายเงินที่สูงกว่า เพราะเนื่องจากคิดว่า
ราคาที่สงูกว่านัน้จะมีคณุภาพที่ดีกว่าราคาที่ต ่ากว่า 

1.4 ส่วนควบผลิตภณัฑ์ (Augment Product) เป็นบริการหรือประโยชน์ส่วน
เพิ่มที่ผู้บริโภคจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นัน้ๆ แม้จะไม่ใช่ความต้องการหลกัแต่สามารถสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้ บริโภคได้ นอกจากนีส้่วนควบผลิตภัณฑ์ยังสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือทาง
การตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างแก่คู่แข่งขนัได้ 

1.5 ศักยภาพส าหรับผลิตภัณฑ์ (Potential Product) เป็นแนวโน้มของ
ผลิตภณัฑ์ในการพฒันาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอนาคตของผู้บริโภค 

ทัง้นีอ้งค์ประกอบของผลิตภณัฑ์สามารถแสดงได้ตามภาพประกอบ 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ (Product Component) 

 
ที่มา : วิทวสั รุ่งเรืองผล. (2558). หลกัการตลาด. หน้า 101 

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 
(Product Component) 

ผลิตภณัฑ์หลกั (Core Product) 

รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์(Tangible Product) 

ผลิตภณัฑ์ที่คาดหวงั (Expected Product)   

สว่นควบผลิตภณัฑ์ (Augment Product) 

ศกัยภาพส าหรับผลิตภณัฑ์ (Potential Product)   
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นอกจากนีน้ักการตลาดยังได้แบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ (Type of Product) 
เพื่อความสะดวกในการจัดการและบริหารผลิตภัณฑ์โดยสามารถแยกประเภทของผลิตภัณฑ์
ออกเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะความต้องการของผู้บริโภค ประกอบด้วย 

1. ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค (Consumer Product) เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่ผู้ บริโภคซือ้หาไปเพื่อการบริโภคหรือใช้สอยส่วนตัวหรือภายในครัวเรือน มิใช่เพื่อเป็นการ
ประกอบธุรกิจหรือจดัจ าหน่ายต่อ โดยผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคยังสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ตามพฤติกรรมการเลือกซือ้ของผู้บริโภค ได้แก่ 

1) ผลิตภัณฑ์สะดวกซือ้ (Convenience Goods) คือ ผลิตภัณฑ์อุปโภค
บริโภค ซึ่งปกติผลิตภณัฑ์ประเภทนีจ้ะมีราคาต่อหน่วยที่ต ่า มักเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตประจ าวัน จึงมีความถ่ีในการซือ้สูงและไม่ใช่สินค้าแฟชั่น ดังนัน้สินค้าประเภทนี ้
ผู้บริโภคจึงไม่ต้องใช้ความพยายามในการตดัสินใจมาก เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น 

2) ผลิตภัณฑ์เลือกซือ้ (Shopping Goods) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ บริโภค
มักจะใช้ความพยายามในการตัดสินใจ โดยผู้ บริโภคจะมีการแสวงหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์นัน้ๆ ทัง้ในด้านยี่ห้อ แบบ ราคา คุณสมบัติ รุ่น โดยมักจะมีการเปรียบเทียบกับ
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ผลิตภณัฑ์ในกลุม่นี ้เช่น รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ โทรทศัน์ เป็นต้น 

3) ผลิตภัณฑ์เจาะจงซือ้ (Specialty Goods) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค
ยอมรับและตระหนักถึงความพิเศษ หรือความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออ่ืน  
จนเกิดความต้องการผลิตภณัฑ์นัน้ โดยสว่นมากสินค้าประเภทนีม้กัจะเป็นที่รู้จกัดีอยู่แล้ว 

4) ผลิตภัณฑ์ไม่ตระหนักซือ้ (Unsought Goods) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ลกัษณะการตดัสินใจซือ้จากผู้บริโภค มกัจะเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ที่ผู้บริโภคไม่เคยรับทราบมาก่อนว่า
มีผลิตภัณฑ์เช่นนีอ้ยู่ในตลาดหรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดมานานแล้วแต่ผู้บริโภคไม่ได้
ตระหนกัถึง ทัง้นีผ้ลิตภณัฑ์ที่ไม่ตระหนกัซือ้นักการตลาดจ าเป็นต้องมีการกระตุ้นและตระหนกัให้
เกิดการรับรู้ของสินค้านัน้ๆ ก่อนจากนัน้จึงน ามากระตุ้นหรือชกัน าให้เกิดการซือ้สินค้าในที่สดุ    

จากผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ บริโภค (Consumer Product) สามารถสรุปได้ว่าการที่
ผู้บริโภคจะมีการพิจารณาในการเลือกซือ้สินค้าและบริการ มกัจะต้องค านึงถึงอรรถประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ซึ่งในงานวิจัยในครัง้นีภ้าพยนตร์นอกกระแสถือ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เลือกซือ้ (Shopping Goods) เนื่องจากเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคเฉพาะกลุม่ที่ชอบชมภาพยนตร์ที่ปราศจากการครอบง าและมีอิสระทางด้านความคิด 
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2. ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ (Business Products) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซือ้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจหรือจ าหน่ายต่อ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
ดงันี ้

1) วัตถุดิบ (Raw Materials) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้เป็นส่วนประสมหลกั
หรือเป็นสว่นประกอบในการผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ต่อไป 

2) ชิ น้ ส่ วน และวัสดุป ระกอบ  (Fabricating Materials and Parts)  
เป็นวตัถดิุบที่ผ่านการแปรรูปให้อยู่ในชิน้สว่นหรือวสัดสุ าเร็จรูป 

3) เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ ติดตัง้ (Installations) เป็นเคร่ืองจักรหรือ
อปุกรณ์หลกัในการผลิตผลิตภณัฑ์ที่จะต้องติดตัง้อย่างมัน่คงและเคลื่อนย้ายได้ยาก 

4) เค ร่ืองมื อประกอบ (Accessory Equipment) เป็นอุปกรณ์ ห รือ
เคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิตมักจะมีขนาดไม่ใหญ่ เช่น เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ติดตัง้ที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ 

5) วัสดุใช้สอย (Operating Supplies) เป็นวัสดุสิน้เปลืองที่ใช้ในสถาน
ประกอบการเพื่อความสะดวกในการปฏิบติังานต่างๆ เช่น ปากกา หมกึพิมพ์ เป็นต้น 

จากผลิตภัณ ฑ์ เพื่ อธุรกิจ (Business Products) ภาพยนตร์นอกกระแสใน
กรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ประเภท เคร่ืองมือประกอบ (Accessory 
Equipment) เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อรองรับแก่กลุ่มผู้ ชมภาพยนตร์แบบเฉพาะกลุ่ม 
และลกัษณะขนาดของโรงภาพยนตร์มีขนาดเล็กถึงปานกลาง วตัถุอปุกรณ์ในการติดตัง้เคร่ืองฉาย
จึงมีขนาดไม่ใหญ่และสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อความสะดวกได้ง่าย 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อที่จะเป็นเจ้าของ
ผลิตภณัฑ์ ทัง้นีร้าคารวมถึงราคาขายสง่ / ขายปลีก / โปรโมชัน่ส่วนลด การตดัสินใจเก่ียวกบัราคา
ยงัเก่ียวข้องกับการปรับราคาที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมการแข่งขนั สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และการรับรู้ของผู้ ซือ้ (Londre, 2014) ซึ่งในการใช้กลยุทธ์ด้านราคาจึงต้องค านึงถึงคุณค่าและ
มลูค่าของผลิตภณัฑ์ เพราะในมมุมองของลกูค้านัน้จะมีการพิจารณาถึงคณุค่าของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ 
สูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์นัน้หรือไม่ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการก าหนดราคาขายปลีกให้แก่
ตวัแทนจ าหน่าย ในความเป็นจริงแล้วตวัแทนจ าหน่ายอาจมีการลดราคาให้แก่ลูกค้าอีกก็ได้  (นัน
ทสารี สขุโต และ คณะ, 2560) 



  20 

ส าหรับกลยุทธ์ในด้านราคานัน้ปัจจัยที่ต้องค านึงถึงคือ การตัง้ราคาต้องมีความ
ชัดเจนและให้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยการตัง้ราคาสูงหรือต ่านัน้ ต้องค านึงถึงทัง้ปัจจัยภายใน
และปัจจยัภายนอกธุรกิจ ดงันี ้(Kotler & Armstrong, 2011) 

1) ภายในธุรกิจ มีปัจจยัที่ต้องค านึงถึง ดงันี ้
1.1) นโยบายด้านการตลาดของธุรกิจ จะรวมถึงการวางต าแหน่งของ

ผลิตภัณฑ์ (บริการ) ว่าจะให้อยู่ในต าแหน่งที่สูงหรือต ่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน หากต้องการวาง
ต าแหน่งให้สูงกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งราคาจะต้องมีการตัง้ราคาที่สูง และบริการนัน้จะต้องมีคุณภาพ
ดีกว่าคู่แข่งขนั หากการบริการมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนัจนลกูค้าสามารถรับรู้ได้ ย่อมสามารถ
ตัง้ราคาสงูกว่าคู่แข่งขนัได้ 

1.2) ต้นทุน เป็นปัจจัยหลกัในการก าหนดราคาของการบริการ ทัง้ต้นทุน
ทางตรงคือค่าแรงของพนักงานและต้นทุนทางอ้อมได้แก่ ค่าเช่า ดอกเบีย้ ค่าน า้ ค่าไฟ อย่างไร 
ก็ตามการหาต้นทุนของธุรกิจบริการเป็นเร่ืองที่ซับซ้อนมากกว่าธุรกิจผลิตสินค้า เนื่องจากการ
บริการนัน้มกัมีพนกังานจากหลายคนและหลากหลายสว่นมาให้บริการ 

1.3) แบรนด์เนมของธุรกิจและมาตรฐานการให้บริการ ธุรกิจที่มีแบรนด์
เนมที่ดี มีภาพลักษณ์ที่ดีย่อมสามารถตัง้ราคาได้สูงกว่า ซึ่งเรียกว่าราคาพรีเมียม (Premium 
Price) ธุรกิจย่อมมีส่วนแบ่งของก าไรมากกว่าคู่แข่งขนั ในทางตรงกนัข้ามหากไม่ได้มีแบรนด์เนมที่
เด่นกว่าคู่แข่งขนั ต้องตัง้ราคาที่ต ่ากว่าเพื่อรองรับลกูค้าที่ยอมจ่ายในราคาที่ต ่ากว่า 

1.4) วงจรชีวิตของบริการ ผู้บริหารของธุรกิจจะต้องทราบว่าบริการของ
ตนนัน้อยู่ในช่วงใดของวงจรชีวิตการบริการ หากอยู่ในช่วงขึน้และการแนะน า การตัง้ราคาอาจจะ
สงูหรือต ่าได้ขึน้อยู่กับคุณภาพการบริการ หากอยู่ในขัน้เติบโตราคามักต ่าลงเพื่อขยายฐานลูกค้า
และเพื่อการแข่งขันกับคู่แข่งที่เข้าสู่ตลาดมากขึน้ หากอยู่ในช่วงการเติบโตเต็มที่ราคาจะลดลง 
สว่นขัน้ตกต ่าราคายิ่งลดลงเพื่อรักษายอดขายของกิจการ 

1.5) ลักษณะที่ซับซ้อนของการบริการ การบริการที่มีความซับซ้อน
ให้บริการที่แตกต่างกนัไป ส่วนการบริการที่ซบัซ้อนได้แก่ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการตลาด การรักษา
โรคจิต การเสริมความงามที่สามารถตัง้ราคาสงูได้ ส่วนบริการที่ไม่มีความซบัซ้อน ได้แก่ บริการซกั
รีด บริการตดัผม ท าให้สามารถคิดราคาค่าบริการต่อครัง้ที่แน่นอนได้ 

2) ภายนอกธุรกิจ ปัจจยัที่ต้องค านึงถึง มีดงันี ้
2.1) การแข่งขัน ธุรกิจบริการใดที่มีการแข่งขันสูงย่อมท าให้การตัง้ราคา

ต้องไม่สูงกว่าคู่แข่งขันมากนัก การตัง้ราคาก็ต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการที่
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ลูกค้าจะได้รับด้วย เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร แต่หากการบริการที่ไม่มีคู่แข่งที่มากนัก  
ก็สามารถตัง้ราคาที่สงูได้ เช่น ธุรกิจให้บริการเก็บข้อมลูเอกสารแทนบริษัท เป็นต้น 

2.2) ความคาดหวังของลูกค้า มีผลต่อการตัง้ราคาเนื่องจากหากความ
คาดหวังที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ย่อมท าให้ธุรกิจนัน้สามารถตัง้ราคาสูงได้  
หากความคาดหวงัต ่าราคาก็จะต ่าไปด้วย 

2.3) สภาวะอ่ืนๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง ในสภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองมีความมั่นคง ธุรกิจย่อมสามารถตัง้ราคาได้เหมาะสมกับต้นทุนหรือก าไรที่ควรจะเป็น 
ในทางกลบักันหากสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจไม่ค่อยมีความมัน่คง การบริการที่ฟุ่ มเฟือย
จะต้องมีการตัง้ราคาที่ต ่าลง เนื่องจากลกูค้ามีความต้องการลดค่าใช้จ่าย 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง การด าเนินการเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์
นัน้ๆ สามารถไปถึงผู้บริโภคโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางด้านเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม มีความ
สะดวกต่อการซือ้หาของผู้บริโภค และการจดัจ าหน่ายนัน้ต้องมีความสอดคล้องกบัการบริหารด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ที่ก าหนดขึน้ด้วย เนื่องจากสถานที่จดัจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือในด้านคณุภาพ
และราคาของผลิตภณัฑ์ด้วย (Kotler & Armstrong, 2011) 

ทัง้นีใ้นการจดัจ าหน่ายนัน้จะมีการกระจายสินค้า การแบ่งระดบัของการกระจาย
สินค้า ดงันี ้ 

1) เลือกคนกลางกระจายครอบคลุมให้มากที่สุด (Intensive Distribution) 
การจัดจ าหน่ายในลักษณะนีจ้ะเลือกใช้คนกลางในการที่จะจ าหน่ายสินค้า การกระจายสินค้า
เป็นไปเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ บริโภคจ านวนมาก เมื่อมีช่องทางการจ าหน่ายที่มาก ย่อมมีการ
กระจายสินค้าได้มากขึน้ตามไปด้วย การจัดจ าหน่ายในลกัษณะนีจ้ึงเหมาะส าหรับสินค้าประเภท
สะดวกซือ้ ซึง่จะต้องค านึงถึงแหลง่ที่ตัง้ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

2) เลือกคนกลางเฉพาะที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Selective Distribution) 
การจัดจ าหน่ายในลักษณะนีจ้ะมีการคัดเลือกคนกลางที่มีคุณสมบัติเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่
จ าหน่าย ซึ่งจ าเป็นต้องการความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ สามารถส่งเสริมการขายให้สินค้าได้ ทัง้นีก้าร
คดัเลือกคนกลางที่มีคณุสมบติัเฉพาะ จะช่วยให้การขายมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3) เลือกคนกลางที่ ดีที่ สุดรายเดียวในอาณาเขตขายหนึ่ ง (Exclusive 
Distribution) การจดัจ าหน่ายในลกัษณะนีม้กัเป็นสินค้าที่มีลกูค้าน้อยรายและผู้ขายรู้จกัลกูค้าเป็น
อย่างดี การใช้คนกลางเพียงรายเดียวสว่นใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผ่านช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบ
การให้สิทธิ (Franchise)  
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นอกจากนี ้ธุรกิจยังต้องมีการพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดการช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดงันี ้

1) สถานที่ตัง้ (Location) กล่าวคือ จะต้องมีการพิจารณาว่าจะขายสินค้า
บริเวณใด และมีการจดัหาพืน้ที่ในการขายอย่างไรเพื่อสร้างความได้เปรียบแก่คู่แข่งขนั 

2) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Chanel of Distribution) กล่าวคือ เป็นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายซึง่ธุรกิจจะใช้ในการวางแผนว่าจะมีการสง่สินค้าผ่านใคร กระท าด้วยวิธีใดที่จะ
สง่ตรงไปยงัผู้บริโภคอย่างทัว่ถึง 

3) ประเภทชนิดของช่องทางการจัดจ าหน่าย (Type of Outlet) กล่าวคือ  
เป็นการหาช่องทางในการกระจายสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค ได้แก่ การขายด้วยเคร่ืองมือ
อตัโนมติั การขายด้วยไปรษณีย์ เป็นต้น 

4) การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Control) กล่าวคือ เป็นการบริหาร
เก่ียวกับต้นทุนให้เกิดความเหมาะสม หากมีการเก็บสินค้ามากเกินไปจะท าให้มีต้นทุนในการ
จัดเก็บสูง ในทางกลับกันหากสินค้ามีการจัดเก็บน้อยเกินไปจะท าให้สินค้าขาดตลาดและ  
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 

5) การบริหารสินค้าคงคลงั (Merchandising) กล่าวคือ จะเป็นการพิจารณา
ถึงสินค้าที่จะออกสู่ตลาดว่าจะเป็นสินค้าประเภทใด มีลกัษณะใด รวมทัง้ต้องมีการจดักิจกรรมเพื่อ
สง่เสริมการขาย เช่น การจดัแสดงสินค้าเพื่อสร้างแรงดงึดดูใจในการซือ้ของผู้บริโภค 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  หมายถึง การสื่อสารเพื่ อให้ลูกค้ารับ รู้ถึ ง
คณุประโยชน์และคุณสมบติัของผลิตภัณฑ์ โดยใช้กลยุทธ์ในการแจ้งข่าวสารและจูงใจโดยต้อง
อาศัยกระบวนการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ ขายและผู้ ซือ้เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรม  
การซือ้ 

ทัง้นี ค้วามส าคัญของการส่งเสริมการตลาด จึงมีความส าคัญในการเป็น
ตวักระตุ้นความต้องการซือ้ของผู้บริโภค โดยมีเหตผุลในการสง่เสริมการตลาด ดงันี ้

1) ระยะทางระหว่างผู้ ผลิตและผู้บริโภคอยู่ห่างไกลกันประกอบกับจ านวน
ผู้ บริโภคที่มีจ านวนเพิ่มมากขึน้  การส่งเสริมทางการตลาดจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซือ้ได้อย่างทัว่ถึง 

2) การติดต่อสื่อสารไปยงัผู้บริโภคนัน้ไม่เพียงพอ จะอาศัยการติดต่อสื่อสาร
ผ่านคนกลางในการถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวนัน้ไปยังผู้ บริโภคให้รับทราบถึงข้อมูล รายละเอียด 
และวตัถปุระสงค์ในการใช้งานของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด  
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3) การสนองความต้องการพืน้ฐานหรือสนองความต้องการด้านจิตวิทยาของ
ลกูค้า การส่งเสริมทางการตลาดจะช่วยจะท าให้ลกูค้ามีทางเลือกในการซือ้สินค้ามากขึน้ ซึง่หากมี
การออกแบบการส่งเสริมการขายที่ดีให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ก็จะสามารถสร้าง
แรงจงูใจต่อกลุม่เปา้หมายให้เกิดความต้องการซือ้สินค้าและบริการนัน้ได้ 

4) ปัญหาด้านผลิตภณัฑ์หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด
จึงมีความส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สามารถแสดงถึงรูปลกัษณ์ ราคา และประโยชน์ของ
สินค้าและบริการที่ได้รับ ซึ่งสามารถเป็นเคร่ืองมือที่สามารถกระตุ้นยอดขายได้ ส าหรับการสง่เสริม
การตลาดสามารถสื่อสารผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

4.1) การโฆษณา (Advertising) เป็นองค์ประกอบส่งเสริมการขายที่เป็น
ที่รู้จักและแพร่หลายที่สุดและวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้คนจ านวนมาก การโฆษณา
สร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ และอธิบายคณุสมบติัสร้างความแตกต่างจากจากคู่
แข่งขนัได้ อย่างไรก็ตามการโฆษณามีต้นทุนค่อนข้างสูง แต่การโฆษณาก็เป็นรูปแบบของข้อมลูท่ี
จะเป็นช่องทางที่สง่ผลจากธุรกิจไปยงัลกูค้าโดยตรง (Isoraite, 2016) 

4.2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการขายส่วน
บคุคล ใช้เป็นกลยุทธ์การสง่เสริมการขายท่ีเก่ียวข้องกบัการสื่อสารแบบตวัต่อตวัระหว่างผู้ขายและ
ผู้ ซือ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปิดการขาย ข้อได้เปรียบที่ส าคัญของการขายส่วนบุคคล ได้แก่ 
สามารถโน้มน้าวใจในการขายได้โดยตรง ส่วนข้อเสียเปรียบหลกัคือค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสงูในการ
ติดต่อในการหาลกูค้า (Cuellar-Healey, 2013) 

4.3) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการสร้างแรงจูงใจแก่
ผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นความต้องการผลิตภณัฑ์ โดยปกติจะใช้ร่วมกับการโฆษณาหรือการขายส่วน
บุคคล การส่งเสริมการขายของผู้ บริโภค เช่น การลดราคา คูปองของขวัญพร้อมกับการซือ้  
การชิงโชคการคืนเงิน (หรือส่วนลด) ข้อได้เปรียบหลักของการส่งเสริมการขายคือประสิทธิภาพ 
ในการกระตุ้นยอดขายในช่วงระยะเวลาของข้อเสนอ ข้อเสียคือยอดขายลดลงทันทีที่ข้อตกลง
สิน้สดุลง (Cuellar-Healey, 2013) 

4.4) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็นการประชาสัมพันธ์ ท่ี
เก่ียวข้องกับความพยายามที่วางแผนให้เกิดความยั่งยืนของบริษัท ในการสร้างและรักษา
ภาพลกัษณ์ที่ดีและสร้างการประชาสมัพันธ์ที่มุ่งเป้าไปยงัผู้บริโภคได้อย่างทัว่ถึง ส าหรับกลยุทธ์ที่
ใช้เพื่อพัฒนาชื่อเสียงของบริษัทและผลิตภณัฑ์ จะมีการเน้นการประชาสมัพนัธ์ให้สามารถแจ้งให้
สาธารณชนทราบเก่ียวกับคุณสมบัติของสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จะช่วยสร้าง
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ภาพลกัษณ์ต่อสินค้าและบริการของบริษัท เช่น การท ากิจกรรมเพื่อสงัคม ประโยชน์หลกัของการ
ประชาสมัพนัธ์จึงเป็นวิธีการสื่อสารที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่ยงัเป็นหนึ่งในแหลง่ข้อมลูที่น่าเชื่อถือ
ที่สุดซึ่งมีความส าคัญเป็นพิเศษส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก ข้อเสียของการประชาสมัพันธ์คือ บริษัท 
ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่สามารถควบคมุผลลพัธ์ที่เกิดขึน้ได้ (Cuellar-Healey, 2013) 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นหนึ่ งในกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่เติบโตเร็วที่สุด เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่ผู้บริโภคขัน้สุดท้าย โดยมีเป้าหมาย 
ในการขายโดยตรงสู่ผู้ บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ท าให้มีประสิทธิภาพในการก าหนด
เป้าหมายในการแข่งขันทางการตลาด ส าหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการท าการตลาดแบบตรง ได้แก่ 
ใบปลิวและเอกสารแจก การตลาดทางโทรศัพท์ การโฆษณา การตลาดทางอีเมล์ การตลาด
ออนไลน์และการตลาด SMS/ข้อความ (Cuellar-Healey, 2013) 

5. ด้านบุคคล (People) เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ บริโภคผ่านการ
คดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้เกิดความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ทางด้านบุคคลนีม้กัเป็น
ความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการและผู้บริโภค หากเจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถเข้าใจ
บทบาทแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทัง้ความสนใจเต็มใจที่จะช่วยเหลือด้วยความสุภาพและรวดเร็ว  
ก็จะมีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างความสมัพันธ์กับลกูค้าและพนักงานได้ดี (Souar, Mahi, & Ameur, 
2015) 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถ
สัมผัสได้ เช่น อาคารของธุรกิจ เคร่ืองมือ อุปกรณ์  เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอ็ม  
เคาท์เตอร์ให้บริการ ลานจอดรถ ล๊อบบี ้สวน ห้องน า้ การตกแต่ง ป้ายประชาสมัพันธ์ แบบฟอร์ม
ต่างๆ ซึง่สิ่งต่างๆ เหลา่นีเ้ป็นสิ่งที่ลกูค้าใช้เป็นเคร่ืองหมายแทนคณุภาพของการให้บริการ กล่าวคือ 
ลูกค้าจะอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยหน่ึงในการเลือกใช้บริการ ดังนัน้ สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่ดีและมีความสวยงามจะสะท้อนถึงการให้บริการที่ดีตามด้วย 

7. ด้านกระบวนการ ซึ่งภายในหน่วยธุรกิจจะประกอบด้วยบุคคลทัง้หมดใน
องค์กรที่ให้บริการนัน้ๆ ซึ่งจะรวมตัง้แต่เจ้าของผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับ โดยเจ้าของและ
ผู้บริหารมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการก าหนดนโยบายในการให้บริการ การก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของพนกังานในทกุระดบั และพนกังานผู้ ให้บริการจะต้องคอยสนบัสนุนและท าหน้าที่ใน
การสนบัสนนุงานด้านต่างๆ ที่จะท าให้การบริการนัน้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ส าหรับการบริหารพนกังานภายในธุรกิจที่ให้บริการ จะมีทัง้ในส่วนที่พนกังานพบ
ลูกค้าโดยตรง (พนักงานส่วนหน้า) กับพนักงานที่ท างานสนับสนุน (พนักงานส่วนหลัง) เพื่ อให้
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พนักงานส่วนที่ให้บริการสามารถส่งมอบการบริการที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้า การเชื่อมโยงของงาน  
ทัง้ 2 ส่วน ต้องมีความสอดคล้องประสานกันได้เป็นอย่างดี เพื่อลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึน้   
ดงัภาพประกอบ 3 

 
 
 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานสว่นหน้าและพนกังานสว่นหลงักบัการให้ 

บริการลกูค้า 
 
ที่มา : ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์. (2561). การตลาดบริการ. หน้า 75 
 

จากภาพประกอบ 3 การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีต่อลูกค้าจะต้องมาจากพนกังาน
ทัง้ 2 สว่น รวมทัง้การปรับปรุงการให้บริการต้องอาศยัข้อมลูความต้องการของลกูค้าจากพนกังาน
สว่นหน้า ผู้บริหารจึงควรมีการบริหารพนกังานสว่นหน้าและสว่นหลงัให้เกิดประสิทธิภาพ ดงันี ้

1. ก าหนดงานอย่างชัดเจน โดยผู้บริหารจะต้องมีการแบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบระหว่างพนกังานสว่นหน้าและส่วนหลงัอย่างชดัเจน เช่น ติดต่อลกูค้าหากลกูค้าไม่ได้มา
ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ควรเป็นหน้าที่ของใครที่จะติดต่อไปยงัลกูค้า ซึ่งการแบ่งหน้าที่ที่ชดัเจนจะ
ช่วยให้การท างานนัน้ง่ายขึน้ 

2. สร้างกระบวนการท างานที่สัน้กระชับและมีประสิทธิภาพ การก าหนด
กระบวนการท างานย่อมท าให้บทบาทและหน้าที่ของพนักงานที่ก าหนดไว้มีความชัดเจน 
กระบวนการท างานที่เหมาะสมจะช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงานท างานโดยไม่เกิดความ
สบัสน 

3. เน้นการติดต่อสื่อสารที่ชดัเจน  การด าเนินการใดๆ ที่มีผลต่อพนกังานทัง้ 2 
ส่วน ต้องมีตัวแทนจากทุกฝ่ายงานเข้าร่วมเพื่อรับทราบประเด็นความคิดเห็น เมื่ อพบปัญหาที่
เกิดขึน้จะต้องมีการสื่อสารให้พนกังานเข้าใจเพื่อปรับปรุงให้เกิดผลที่ดีขึน้ 

ลกูค้า พนกังานสว่นหน้า พนกังานสว่นหลงั 

การใช้บริการซ า้บริการและ

ความสมัพนัธ์ที่ดี 

ข้อมลูความต้องการของ

ลกูค้าสง่มอบบริการท่ีดี 
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4. ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน การสร้างกิจกรรมร่วมกันจะท าให้พนักงานทัง้ 2 
ฝ่าย สามารถท างานร่วมกันได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าฝึกอบรมร่วมกัน การประชุมร่วมงาน  
การมอบหมายงานร่วมกนั การร่วมกนัแก้ไขปัญหาร่วมกนั จะสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีขึน้ได้ 

5. การสลับเปลี่ยนกันท างาน ผู้ บริหารงานควรด าเนินการให้พนักงาน 
ส่วนหน้าลองท างานส่วนหลงั และพนักงานส่วนหลงัลองท างานส่วนหน้า เพื่อรับรู้ปัญหาที่เกิดขึน้
ในแต่ละฝ่ายให้ดียิ่งขึน้ 

จากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ กล่าวได้ว่า เป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจนัน้
จะต้องสร้างความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 
เพื่อให้ธุรกิจนัน้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการวิจัยในครัง้นีจ้ะยึดแนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของ ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2561) มาเป็นกรอบแนวทางในการศกึษาถึง
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ ที่มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
Lumentut, Pangemanan, and Rumokoy (2016) ได้กล่าวถึง คุณภาพการบริการ

เป็นความคาดหวงัที่ผู้ ใช้บริการมีการตัง้ไว้ตามความรู้สึก ซึ่งเมื่อได้ใช้บริการแล้วหากการบริการที่
ได้รับเกินความคาดหวงัก็จะเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการในทางกลบักนั หากน้อยกว่าความ
คาดหวงัก็จะเกิดความไม่พงึพอใจต่อการใช้บริการ 

สายฝน เลิศพิทักษธรรม (2558) ได้กล่าวถึง คุณภาพการบริการเป็นความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังในการให้บริการ คุณภาพการให้บริการจึงเป็น
ส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างธุรกิจและเหนือกว่าคู่แข่งได้ หากคุณภาพการ
ให้บริการที่ลูกค้าได้รับตรงตามความคาดหวัง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
นัน้ๆ 

สมวงศ์  พงศ์สถาพร (2550) ได้กล่าวถึง คุณภาพการบริการเป็น ทัศนคติ  
ที่ผู้ รับบริการนัน้ได้เก็บรวบรวมข้อมลูและมีการคาดหวงัต่อการที่จะได้รับจากการบริการ ซึง่หากอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ผู้ รับบริการก็จะมีความพึงพอใจต่อการบริการ โดยในความพึงพอใจนัน้จะ
ประเมินผลที่ได้รับ ณ ขณะเวลาหนึ่ง  
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Agbor (2011) ได้กล่าวถึง คุณภาพการบริการเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้บริโภคมองหาถึง
คณุสมบติัและลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่มีความสามารถตามที่ระบุไว้ เมื่อผู้บริโภคได้ใช้
บริการแล้วเกินความคาดหวงัที่คิดไว้นับได้ว่าสินค้าและบริการนัน้มีคุณภาพการบริการที่ดี ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความพงึพอใจส าหรับผู้ใช้บริการ  

อัครเดช ป่ินสุข (2557) ได้กล่าวถึง คุณภาพการบริการเป็นความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจให้บริการ ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่า
คู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้ รับบริการเป็นสิ่งที่ต้อง
กระท าและผู้ รับบริการจะพงึพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ  

ทิฆัมพร เพทราเวช (2556) ได้กล่าวถึง คุณภาพการบริการเป็น รูปแบบหรือ
กระบวนการตามค ามัน่สญัญาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการบริการ โดยคณุภาพการบริการที่ดีต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 

ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2557) ได้กล่าวถึง คุณภาพการบริการ เป็นกิจกรรมหรือ
กระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคคลอ่ืนและก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับนัน้ การบริการที่ดีจะต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้ตรงกับสิ่งที่บุคคลนัน้คาดหวังไว้พร้อมทัง้ท าให้บุคคลดังกล่าวเกิด
ความรู้สกึที่ดีและสร้างความประทบัใจต่อสิ่งที่ได้รับในเวลาเดียวกนั 

ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2561) ได้กล่าวถึง คุณภาพการบริการ เป็นบริการที่ดีเลิศที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการจนสามารถน ามาซึ่งความพึงพอใจและเกิดความ
จงรักภกัดีต่อสินค้าและบริการนัน้ๆ ได้ 

จากคุณภาพการบริการสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพการบริการเป็นความรู้สึกหรือ
ทัศนคติที่มีต่อการคาดหวังสินค้าและบริการอย่างหนึ่ง เมื่อได้รับการใช้สินค้าและบริการนัน้แล้ว
รู้สึกว่าเกินความคาดหวงัก็จะเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการนัน้ๆ ในทางกลบักันหากไม่
สามารถตอบสนองตามความคาดหวงัได้ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ ซึ่งในการ
วิจัยในครัง้นีคุ้ณภาพการบริการจึงเป็นคุณภาพที่เกิดจากความคาดหวังที่มีต่อการใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของคุณภาพการให้บริการ 
ความส าคัญของคุณภาพการให้บริการ สามารถพิจารณาได้ ดังนี ้(ธธีร์ธร ธีรขวัญ

โรจน์, 2561) 
1. เชิงคณุภาพ โดยมีความส าคญั ดงันี ้
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1.1 สามารถสร้างความพอใจและความจงรักภักดีต่อลูกค้า การบริการที่
มุ่งเน้นถึงการดแูลเอาใจใส่ย่อมท าให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจ จะมีผลต่อการใช้บริการในครัง้ต่อๆ 
ไปจนน ามาซึ่งความจงรักภกัดีต่อสินค้าและบริการ ความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของลกูค้ามี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการลดความผิดพลาดในการบริการและเป็นการลดการ
เปลี่ยนไปใช้บริการอ่ืนที่ไม่คุ้นเคยของลกูค้า 

1.2 มีผลต่อการสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่ธุรกิจ การบริการที่มีคณุภาพสามารถ
สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ลกูค้า ส าหรับการที่ธุรกิจได้รับการตอบรับที่ดีจากลกูค้า
จะเกิดการบอกต่อจนน ามาซึง่ภาพลกัษณ์ที่ดีของธุรกิจ 

1.3 มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการ ในขัน้ตอนการตัดสินใจใช้บริการ
ลกูค้าจะมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าและคณุภาพการบริการที่ได้รับ 

1.4 เป็นกลยุทธ์ถาวรแทนส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาดนัน้ 
ธุรกิจอ่ืนสามารถลอกเลียนแบบได้ ซึ่งสามารถออกแบบหรือผลิตให้มีความคล้ายคลึงกันและ
สามารถแยกออกจากกันได้ยาก แต่คุณภาพการบริการนัน้เป็นกลยุทธ์ที่มีความจ าเพาะเจาะจง
และสามารถลอกเลียนแบบได้ยาก ดงันัน้คณุภาพการบริการจึงสามารถสร้างความแตกต่างให้แก่
ธุรกิจได้ 

1.5 สร้างความแตกต่างและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การสร้าง
คุณภาพการบริการที่ดียากที่ธุรกิจอ่ืนจะสามารถแข่งขันและลอกเลียนแบบได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
ดงันัน้คณุภาพการบริการจึงสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนัได้ 

2. เชิงปริมาณ 
2.1 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อผิดพลาด การสร้างและการปรับปรุง

คุณภาพการบริการที่ดี ย่อมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาด จะท าให้ลด
ค่าใช้จ่าย ค่าเสียเวลาในการหาลกูค้าใหม่อยู่เสมอ 

2.2 เพิ่มรายได้และส่วนแบ่งตลาดให้ธุรกิจ เมื่อลูกค้าเกิดความมัน่ใจในการ
บริการและเมื่อลกูค้าเห็นว่าการบริการที่ได้รับมีความคุ้มค่า การเสนอขายสินค้าและบริการอย่าง
อ่ืนเพิ่มเติมจะท าให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการอย่างอ่ืนได้ไม่ยาก ซึ่งส่งผลให้
สามารถเพิ่มรายได้แก่ธุรกิจได้ 
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การสร้างคุณภาพในแต่ละช่วงของการบริการ 
การสร้างคุณภาพการบริการสามารถแบ่งออกได้ 3 ช่วง ดังนี ้(ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์, 

2561)  
1. ก่อนการบริการ กล่าวได้ว่า ก่อนการบริการเป็นช่วงก่อนที่ลกูค้าที่จะมีการใช้

บริการในครัง้แรก นอกจากนีย้งัเป็นช่วงที่ธุรกิจต้องมีการสื่อสารให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อชกัจูง
ลกูค้าให้มาใช้สินค้าและบริการนัน้ๆ ได้ ดงันัน้การสื่อสารที่มีความชดัเจนและเป็นความจริง จะท า
ให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อการบริการ หากมีการสื่อสารหรือหลอกลวงลูกค้าก็จะท าให้ลูกค้า
ผิดหวงัและเกิดความไม่พงึพอใจต่อการบริการ 

2. ขณะให้บริการ กล่าวได้ว่า ขณะให้บริการเป็นช่วงที่มีความส าคัญที่สุดที่
ผู้บริหารจะต้องมีการเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงในการพิสูจน์ถึงการบริการที่ลกูค้า
ได้รับ ซึ่งในช่วงนีล้กูค้าจะมีการประเมินคณุภาพการบริการหากมีความพึงพอใจต่อการบริการจะ
น าไปสูค่วามจงรักภกัดีต่อสินค้าและบริการ โดยในช่วงนีธุ้รกิจจะต้องมีการสร้างความแตกต่างและ
ความประทับใจให้แก่ธุรกิจ ส าหรับในช่วงการสร้างความประทบัใจจะมีผลออกมา 2 ประเภท คือ 
ประทบัใจและไม่ประทบัใจ 

3. หลังการให้บริการ กล่าวได้ว่า หลังการให้บริการธุรกิจควรจะมีการติดตาม
ความพึงพอใจ รวมทัง้ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึน้โดยเฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่คอยดูแลลูกค้า เช่น 
พนักงานต้อนรับ พนักงานรับโทรศัพท์ การติดตามความพึงพอใจหรือปัญหาของลูกค้าเสมอจะ
ช่วยลดความไม่พงึพอใจของลกูค้าลงได้ 

การวัดคุณภาพการบริการ 
การวดัคณุภาพการบริการสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้(ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 

1. ความคาดหวังไม่แตกต่างจากประสบการณ์จริง ลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าการ
บริการที่ได้รับนัน้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ จะส่งผลให้
ลกูค้ามีความต้องการที่จะมาใช้บริการในครัง้ต่อไป 

2. ประสบการณ์จริงเหนือกว่าความคาดหวัง ลูกค้าจะมีความรู้สึกประทับใจต่อ
การบริการที่ได้รับ เนื่องจากเมื่อได้รับการบริการแล้วนัน้เกินความคาดหวังที่ตัง้ใจ จะท าให้ลูกค้า
เกิดความประทบัใจและกลายมาเป็นความจงรักภกัดีต่อสินค้าและบริการนัน้ๆ 

แหล่งท่ีมาของความคาดหวังของผู้บริโภค 
ความคาดหวังของผู้บริโภคเก่ียวกับการบริการได้รับอิทธิพลมาจาก 4 แหล่ง ดังนี  ้ 

(ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 



  30 

1. ความต้องการส่วนบุคคล (Personal needs) เป็นความต้องการส่วนบุคคล 
ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามยังขึน้อยู่กับลกัษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม
ของแต่ละคน ทัง้นีส้ินค้าและบริการชนิดเดียวกนัอาจมีความคาดหวงัแตกต่างกนัก็ได้ 

2. การบอกเล่าปากต่อปาก (Word – of – mouth communication) เกิดจาก
ข้อมูลที่ลูกค้าเคยใช้บริการมาแล้ว อาจจะเป็นค าแนะน าจากการใช้บริการหรือค าบอกเล่าต่างๆ 
เก่ียวกบัการบริการนัน้ 

3. ประสบการณ์ เดิม (Past experiences) เกิดจากประสบการณ์ตรงของ
ผู้บริโภคจะท าให้เกิดการเรียนรู้และจดจ าได้และท าให้เกิดความคาดหวงัต่อการบริการในอนาคต 

4. การโฆษณาประชาสัมพัน ธ์  (External communications to customer)  
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์จากผู้ ให้บริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการ
สง่เสริมการขายล้วนเป็นการสร้างความคาดหวงัให้แก่ผู้บริโภค 

ส าหรับการบริการนัน้มักมีสาเหตุของการบริการที่ไร้คุณภาพเกิดจากช่องว่าง 5 
ประการ ดงัภาพประกอบ 4 
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ผู้บริโภค 
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ภาพประกอบ 4 แบบจ าลองคณุภาพการบริการ 

 
ที่มา : ชชูยั สมิทธิไกร (2558). พฤติกรรมผู้บริโภค. หน้า 370 
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สว่นบคุคล 

ประสบการณ์เดิม 
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การให้บริการ 

การก าหนดมาตรฐาน 

การให้บริการ 

การรับรู้ของผู้บริหารเก่ียวกบั

ความคาดหวงัของผู้บริโภค 

การโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์ 

ช่องวา่ง 2 

ช่องวา่ง 3 

ช่องวา่ง 1 

ช่องวา่ง 4 

ช่องวา่ง 5 
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จากภาพประกอบ 4 สาเหตุของการบริการที่ไร้คุณภาพเกิดจากช่องว่าง 5 ประการ 
ดงันี ้

ช่องว่างที่ 1 ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของผู้บริโภคกับการรับรู้ของ
ฝ่ายบริหาร เกิดจากการที่ฝ่ายบริหารไม่ทราบถึงความคาดหวังของผู้ ใช้บริการ เนื่องมาจากการ
ขาดข้อมลูหรือขาดการวิจยัทางการตลาดมาใช้ในการศกึษาถึงความคาดหวงัที่ผู้ ใช้บริการต้องการ 

ช่องว่างที่  2 ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ของฝ่ายบริหารกับการก าหนด
มาตรฐานของการบริการ แม้ว่าฝ่ายบริหารจะทราบความคาดหวงัของผู้ ใช้บริการแต่ก็อาจจะเกิด
ปัญหา เนื่องจากฝ่ายบริหารไม่ได้ยึดมั่นต่อคุณภาพการบริการและไม่สามารถปฏิบัติเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการได้ เกิดจากการขาดการก าหนดมาตรฐานและก าหนด
เปา้หมายของการบริการ 

ช่องว่างที่ 3 ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบริการกับการใช้บริการจริง 
ส าหรับองค์กรหนึ่งๆ อาจมีการก าหนดมาตรฐานการบริการไว้อย่างชัดเจน แต่เมื่อให้บริการจริง
อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทัง้นีอ้าจเกิดจากการคัดเลือกบุคลากรที่ไม่เหมาะสม  
กบังาน การควบคมุงานไม่เหมาะสมและขาดการบริหารการท างานเป็นทีม 

ช่องว่างที่  4  ความแตกต่างระหว่างการให้บ ริการจ ริงกับการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ การโฆษณาอย่างต่อเนื่องจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความคาดหวงัเก่ียวกบัคณุภาพการ
บริการ หากการโฆษณาไม่ตรงกบัที่ได้สื่อสารไว้จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่พงึพอใจ 

ช่องว่างที่ 5 ความแตกต่างระหว่างบริการที่คาดหวงักับบริการตามการรับรู้ของ
ผู้บริโภค จากความคาดหวังของผู้บริโภคที่มาจากค าบอกเล่าปากต่อปาก ประสบการณ์ในอดีต 
ประสบการณ์ส่วนบุคคล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทัง้นีห้ากการบริการไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวงัได้ย่อมท าให้เกิดความไม่พงึพอใจต่อผู้ รับบริการ 

องค์ประกอบของคุณภาพการบริการ 
องค์ประกอบคณุภาพการบริการสามารถแบ่งออกได้ 5 ด้าน ดงันี ้ 

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของคุณภาพการบริการ
สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ดงันี ้

1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) กล่าวคือ เป็นลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงได้อย่างชัดเจน ได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ โดยบริการที่ถูกน าเสนอออกมาจะท าให้ผู้ รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนัน้ๆ  
ได้ชดัเจนยิ่งขึน้  
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2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) กล่าวคือ เป็นความสามารถในการ
ให้บริการของผู้ ให้บริการที่สามารถให้บริการตามสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ รับบริการได้ การบริการนัน้
จะต้องมีความถูกต้องเหมาะสม มีความสม ่าเสมอนีจ้ะท าให้ผู้ รับบริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนัน้มี
ความน่าเชื่อถือ  

3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) กล่าวคือ เป็นความเต็มใจที่
จะให้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที
และรวดเร็ว 

4 การให้ความเชื่อมัน่ต่อลกูค้า (Assurance) กล่าวคือ เป็นความสามารถใน
การใช้ทักษะความรู้ ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ รับบริการด้วยความสุภาพ 
นุ่มนวล มีกิริยามารยาทที่ดี เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าผู้ รับบริการจะได้รับบริการที่ดีที่สดุ  

5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) กล่าวคือ เป็นความสามารถในการ
ดแูลเอาใจใสข่องผู้ รับบริการท่ีแตกต่างกนัของแต่ละคน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2560) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของคุณภาพการ
บริการสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ดงันี ้

1. ลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) กล่าวคือ เป็นลกัษณะที่ปรากฏให้เห็น
หรือเป็นสิ่งที่สามารถจบัต้องได้ ได้แก่ อปุกรณ์ เคร่ืองมือ สถานที่ และบคุคล เป็นต้น 

2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) กล่าวคือ เป็นความสามารถที่จะด าเนินการ
ให้เป็นไปตามสญัญาที่มีความถกูต้องและมีความแม่นย า 

3. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) กล่าวคือ เป็นความเต็ม
ใจที่ผู้ ให้บริการท่ีจะช่วยเหลือให้บริการลกูค้าอย่างทนัท่วงที 

4. ความมั่นใจได้ (Assurance) กล่าวคือ เป็นการแสดงถึงความรู้และมนุษย
สมัพนัธ์จากผู้ให้บริการท่ีสามารถสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่การบริการท่ีได้รับ 

5. การเข้าถึงจิตใจ (Empathy) กล่าวคือ เป็นการดูแลเอาใจใส่ที่เกิดจาก 
ผู้ ให้บริการมีต่อผู้ รับบริการ ซึ่งการดูแลเอาใจใส่ในการบริการนัน้จะต้องให้ความสนใจและเข้า
ใจความต้องการของผู้ รับบริการได้เป็นอย่างดี 

ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2557) ได้กลา่วถึง องค์ประกอบของคณุภาพการบริการ
สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ดงันี ้

1. ลกัษณะที่จับต้องได้ (Tangibles) กล่าวคือ เป็นลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
ไม่ว่าจะเป็น อาคาร สถานที่ บคุลากร อปุกรณ์เคร่ืองมือ เอกสารต่างๆ เป็นต้น 
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2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) กล่าวคือ เป็นความสามารถในการที่จะ
สามารถปฏิบติัตามที่รับปากไว้  

3. การตอบสนอง (Responsiveness) กล่าวคือ เป็นความเต็มใจที่จะ
ช่วยเหลือบริการให้ได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที  กล่าวคือ เมื่อเห็นลูกค้าต้องรีบให้การ
ช่วยเหลือสอบถามถึงการมาใช้บริการอย่างไม่ละเลย 

4. การให้ความมั่นใจ (Assurance) กล่าวคือ เป็นการใช้ความสามารถ 
ความรู้ ความเหมาะสม ความสุภาพของผู้ ให้บริการและความสามารถที่จะก่อให้เกิดความ
ไว้วางใจและความมัน่ใจแก่ผู้ รับบริการ 

5. การดแูลเอาใจใส่ (Empathy) กล่าวคือ เป็นความเอือ้อาทรการดแูลเอาใจ
ใส่ลกูค้าเฉพาะราย รวมทัง้ต้องมีการใสใ่จถึงปัญหา การบริการตรงตามวตัถปุระสงค์ที่แตกต่างกนั 
และมีการสื่อสารกบัลกูค้าให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  

ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2561) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของคุณภาพการบริการ
สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ดงันี ้

1. สิ่งที่สมัผสัได้ (Tangibles) กล่าวคือ สิ่งที่สมัผสัได้ ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองมือ
อปุกรณ์ อาคาร สถานที่ ที่จอดรถ สวน ห้องน า้ ป้ายประชาสมัพันธ์ แบบฟอร์ม และการแต่งกาย
ของพนกังาน นอกจากนีย้งัต้องค านึงถึงความปลอดภยัในด้านการใช้งานด้วย 

2. ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) กล่าวคือ เป็นความสามารถใน
การมอบการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง  รวมทัง้ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ของการบริการนัน้ภายในเวลาที่เหมาะสม 

3. ความรวดเร็ว (Responsiveness) กลา่วคือ ความรวดเร็วที่จะให้บริการแก่
ลูกค้าโดยไม่ให้ลูกค้ารอนาน ดังนัน้ความรวดเร็วในการบริการจึง ต้องมาจากพนักงานและ
กระบวนการในการให้บริการ 

4. การรับประกัน  (Assurance) กล่ าวคือ  การที่ พ นักงานใช้ความ รู้ 
ความสามารถ มีความสภุาพและมีจริยธรรมในการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของการบริการท่ีก าหนดไว้ 

5. การเอาใจใส่ลกูค้าเป็นรายบคุคล (Empathy) กลา่วคือ เป็นการดแูลเอาใจ
ใส่ลูกค้าด้วยความเข้าอกเข้าใจ และรับรู้ความต้องการและปัญหาให้กับลูกค้าตรงตาม
วตัถปุระสงค์ที่แตกต่างกนัรวมทัง้มีการสื่อสารกบัลกูค้าด้วยความเข้าใจ 
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จากแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ กล่าวได้ว่า  คุณภาพการบริการเป็น 
ความรู้สึกที่ผู้ ใช้บริการประเมินจากความคาดหวังต่อสินค้าและบริการหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดการใช้
บริการแล้วอาจจะเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อการบริการนัน้หรือไม่ก็ได้ ซึ่งในการวิจยัใน
ครัง้นีผู้้ วิจัยจะใช้แนวคิดคุณภาพการบริการของธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2561) ประกอบด้วย สิ่งที่
สมัผัสได้ ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ความรวดเร็ว การรับประกัน และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางศึกษาถึงการใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  

ความหมายเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
Solomon (1996) ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า เป็นค่านิยมหรือรสนิยมใน

การด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล มกัจะมีลกัษณะการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความชอบ ความสนใจ
ในสินค้าและบริการท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั  

เบญจรงค์ ตนะศภุผล (2554) ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า เป็นแบบแผน
ของบุคคลและองค์ประกอบภายในจิตใจ ที่มีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป และในบุคคลใดที่มีความคิดเห็น ความสนใจ กิจกรรมที่เหมือนกนัก็จะมีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตที่เหมือนกนัด้วย 

วรท แสงสว่างวัฒนะ (2558) ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า เป็นวิถีการ
ด าเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ลกัษณะของพฤติกรรมต่าง ๆ จะเป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของแต่ละบคุคล ลกัษณะการด ารงชีวิตในรูปแบบต่างๆ ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีจะถูกด าเนินเป็นอปุนิสยั ซึง่จะสะท้อนออกมาในรูปแบบ ทศันคติ ค่านิยมและมมุมอง
ของแต่ละบคุคล ซึง่ในที่นีไ้ด้แก่ กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นในแต่ละคน 

Mowen and Minor (1998) ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า  เป็นการ
แสดงออกผ่านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ในแต่ละบุคคล ทัง้นีใ้นพฤติกรรมจะมี
รูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนั ซึง่ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม สภาพสงัคม ด้วย 

Rand, Farah, Hani, Alaaldin, and Sufian (2017) ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตไว้ว่า เป็นลักษณะพืน้ฐานที่เก่ียวกับระยะเวลาในวงจรชีวิตซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็น บุคลิกภาพ อารมณ์ สงัคม วัฒนธรรม และประสบการณ์ เมื่อวิถีชีวิตของแต่ละคน
เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการและทัศนคติพฤติกรรมการซือ้และ 
การบริโภคแตกต่างออกไป  
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อดลุย์ จาตรุงคกุล (2543) ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า เป็นรูปแบบการใช้
ชีวิตที่เกิดขึน้และถ่ายทอดเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในทางกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 
โดยการแสดงออกในแต่ละบุคคลจะมีสภาพที่แตกต่างกนั 

ณัฐรัฐ พรหมค า (2558) ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตจะถูกก าหนดด้วยปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เคยสมัผัสลกัษณะที่มีมาตัง้แต่เกิด
และสถานการณ์ในปัจจุบนัซึ่งสิ่งเหล่านีล้้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคซึ่งทุกๆ คนจะมีการ
ด าเนินชีวิตในแบบของตัวเองแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและสถานการณ์ทางสังคม
ตามล าดบัขัน้ตอนของวงจรชีวิต 

นันทสารี สุขโต และ คณะ (2560) ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า  เป็น
รูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่ละบุคคล ที่แสดงออกมาในลักษณะทางจิตวิทยา โดยที่บุคคลที่มา
จากกลุม่วฒันธรรมย่อยที่เหมือนกนั อาชีพเดียวกนั อาจมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนัก็ได้ 

นธกฤต วนัต๊ะเมล์ (2555) ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า เป็นรูปแบบในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริโภคที่แสดงถึงความแตกต่างในแต่ละบุคคล ซึ่งรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตมักมีความสัมพันธ์กับลักษณะของบุคลิกภาพ แรงจูงใจ ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ชนชัน้ทาง
สงัคมวฒันธรรมหลกัและวฒันธรรมย่อย เป็นต้น  

จากรูปแบบการด าเนินชีวิต กล่าวได้วว่า เป็นรูปแบบหรือกิจกรรมในชีวิตประจ าของ
แต่ละบคุคล ซึง่มีความแตกต่างกนัและมกัแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในทางจิตวิทยา โดยที่บคุคล
ที่มาจากสภาพสงัคมและวฒันธรรมเดียวกนั อาจมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนัก็ได้ ซึ่งใน
การวิจัยในครัง้นี รู้ปแบบการด าเนินชีวิตจึงมีความเก่ียวข้องกับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในกรุงเทพมหานคร 

บทบาทของรูปแบบการใช้ชีวิต 
รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ประกอบด้วย 2 สว่น คือ (อดลุย์ จาตรุงคกลุ, 2543) 

1. เป็นแรงจูงใจหลักในการซือ้ (Basic Motivator) กล่าวคือ เป็นแรงจูงใจและ 
ปรารถนาที่จะรักษารูปแบบการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัไว้ ส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
ตดัสินใจซือ้ ความต้องการที่เกิดขึน้นัน้เกิดมาจากความต้องการขัน้พืน้ฐาน 

2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดมาจากการตัดสินใจ เกิดจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร  
ซึ่งจะมีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย เช่น  
การวางแผนท่องเที่ยวในสปัดาห์สุดท้าย ซึ่งอาจจะมีแรงอ่ืนๆ ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ท่องเที่ยวอย่างอื่นด้วย 
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การจ าแนกลักษณะแบบการใช้ชีวิต 
แบบการใช้ชิวิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ดงันี ้(อดลุย์ จาตรุงคกลุ, 2543) 

1. ต่ืนตัวกับไม่ต่ืนตัว (Active verus passive) กล่าวคือ แบบการใช้ชีวิตแบบ
ต่ืนตวั เช่น การออกไปร่วมเล่นกีฬาหรือดคูอนเสิร์ต ส่วนแบบไม่ต่ืนตวั เช่น การนัง่ดทูีวีหรือฟังเทป 
ฟังดนตรีอยู่กบับ้าน 

2. การโอ้อวดกับการส่วนตัว (Ostentatious versus passive) กล่าวคือ การโอ้
อวดจะเป็นการแสวงหาความส าเร็จและการยอมรับ ส่วนการใช้ส่วนตัวจะเป็นการแสวงหาสินค้า
เฉพาะ 

3. ครอบครัวกับอาชีพ (Family versus career) กล่าวคือ ครอบครัวจะเป็นการ
ท ากิจกรรมและการอยู่กับครอบครัว ส่วนอาชีพ  จะเป็นบุคคลที่ ไม่มีบุตรและแสวงหา
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

4. ท้องถิ่นกบันครหลวง (Local versus cosmopolitan) กล่าวคือ ในท้องถิ่นจะมี
การเข้าร่วมในระดบัเฉพาะขนาดเล็ก สว่นนครหลวงจะมีการเข้าร่วมในกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่หรือ
ระดบัโลก 

การวัดรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 1. รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ AIOs (Activities, Interest and Opinion) 

นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) ได้กล่าวถึงการวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตจะเป็น
รูปแบบของการศึกษาลกัษณะต่างๆ ของพฤติกรรมและทัศนคติต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ช่วงเวลาในชีวิตของแต่ละบุคคล ดังนัน้ในการวัดลักษณะของกลุ่มคนจะมีการแบ่งกลุ่มตาม
ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยสามารถวดัได้จากองค์ประกอบดงัต่อไปนี ้  

1) กิจกรรม (Activities) กล่าวคือ เป็นกิจกรรมเน้นที่กิจวัตรประจ าวันและ
งานอดิเรกของแต่ละบุคคล เช่น บุคคลที่ชอบขี่จักรยานไปท างาน การเล่นกีฬาในวันหยุดสุด
สัปดาห์ การชมภาพยนตร์ การเป็นสมาชิกความบันเทิงวันหยุดพักผ่อนและกิจกรรมทางสังคม 
ทัง้นีก้ิจกรรมต่างเป็นเร่ืองที่เห็นอยู่ปกติในชีวิตประจ าวัน แต่ก็ไม่สามารถจะเดาเหตุผลของการ
กระท านัน้ได้และไม่มีการวดัเพื่อหาเหตผุลของกิจกรรมนัน้ๆ (Kenton, 2018) 

2) ความสนใจ (Interests) กล่าวคือ เป็นความสนใจในเร่ืองราว เหตุการณ์ 
วัตถุ หรือปัจจัยอ่ืนๆ โดยจะให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษหรือใส่ใจแบบต่อเนื่องกับสิ่งต่างๆ  
ความสนใจเป็นตัวบ่งชีใ้ห้เห็นกิจกรรมต่างๆ และจะเกิดการขับเคลื่อนความสนใจให้กระท าสิ่งนัน้ 
เช่น สนใจในเร่ืองการท าอาหาร งานฝีมือ ทัง้นีค้วามสนใจอาจรวมถึงงานอดิเรก เช่น การสะสม
เหรียญ การต่อเรือจ าลอง การท าสวน และการตกปลา เป็นต้น (Kenton, 2018) 
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3) ด้านความคิดเห็น (Opinions) กล่าวคือ เป็นการแสดงออกทางความคิด
บนพืน้ฐานของบุคคลที่จะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็น ความคิดเห็นเก่ียวกับ
เหตุการณ์ บุคคลหรือสินค้าต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อนักการตลาด เช่น ต้องการทราบความ
คิดเห็นของผู้คนเก่ียวกบัภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์ เพื่อที่จะใช้ในการปรับกลยทุธ์และก าหนด
เปา้หมายการโฆษณาไปยงัผู้คนประเภทต่างๆ ได้ (Kenton, 2018) 

ทัง้นี รู้ปแบบการใช้ชีวิตนัน้ โดย Plummer (นธกฤต วันต๊ะเมล์ , 2555) นัน้ได้
แนะน าว่าในการวดันัน้จะต้องคิดค าบรรยาย (Statements) ที่พฒันาจากกิจกรรม ความสนใจและ
ความคิดเห็นจากผู้ บริโภค ซึ่งอาจจะเป็นการบรรยายโดยกว้างหรือแบบเจาะจงก็ได้ โดยให้
ผู้บริโภคเลือกตอบในลักษณะมาตรประมาณค่าแบบ Likert Scale ตัง้แต่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็น
ด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แล้วน ามาท าการวิจยัปัจจยั (Factor Analysis) โดยจดั
กลุ่มผู้บริโภคมีความคล้ายคลึง (Communality) อยู่กลุ่มเดียวกนั แล้วผู้วิจยัจะมีการตัง้ชื่อกลุ่มแต่
ละกลุ่มที่จดัออกมาให้เหมาะสมกับกลุ่มนัน้ๆ ก็จะได้รูปแบบการด าเนินชี วิตของผู้บริโภค ซึ่งจะมี
ความเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค โดยมีค าถามที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  
ดงัตาราง 1  

 
ตาราง 1 รูปแบบการด าเนินชีวิตตามกรอบ AIO 

 

กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) ด้านความคิดเหน็  (Opinions) 

งาน ครอบครัว เก่ียวกบัตนเอง 
งานอดิเรก บ้าน ประเด็นสงัคม 
กิจกรรมทางสงัคม งาน การเมือง 
กิจกรรมวนัหยดุ ชมุชน ธุรกิจ 
ความบนัเทิง ความบนัเทิง เศรษฐกิจ 
สมาชิกสโมสร ความนิยม อนาคต 
ชมุชน อาหาร วฒันธรรม 
การเลือกซือ้ สื่อ  
  

ความส าเร็จ   
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จากตาราง 1 จะเห็นถึงความสมัพนัธ์ถึงรูปแบบการศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิต 
โดยเก่ียวข้องกับลักษณะค าถามที่จะสะท้อนถึงของบุคคลกับสิ่งที่ท าในชีวิตประจ าวัน โดยที่
นกัการตลาดจะน าค าถามเหล่านี ้มาใช้ในการวิเคราะห์และจัดประเภทรูปแบบการด าเนินชีวิตได้ 
ให้เหมาะสมกบัสินค้าและบริการในแต่ละบคุคล (Engel, Blackwell, & Miniard, 1993) 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตลกัษณะ VALS (Values and Lifestyle) 
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ VALS ถกูพฒันาครัง้แรกโดยบริษัท SRI Consulting 

Business Intelligence (SRIC-BI) ของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1978 (ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล, 
2557) และถูกปรับปรุงขึน้ในปี 1989 โดย VALS เป็นการจ าแนกผู้ บริโภคบนปัจจัยพืน้ฐาน 2 
ประเด็น คือ ประเด็นด้านทรัพยากร (Resource) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่มี
ทรัพยากรมากและกลุม่ผู้บริโภคที่มีทรัพยากรน้อย และประเด็นที่ 2 คือ แรงจงูใจพืน้ฐาน (Primary 
Motivation) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มุ่งเน้นอดุมคติ ซึ่งจะมีการ
ตัดสินใจซื อ้สินค้าด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์  กลุ่มที่  2 คือ ก ลุ่มที่มุ่ งเน้นความส าเร็จ 
(Achievement) จะตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการบนพืน้ฐานภาพลักษณ์สินค้า และกลุ่มที่  3 
ผู้ บริโภคที่เน้นการแสดงความรู้สึกของตนเอง (Self-expression) ซึ่งจะตัดสินใจซือ้สินค้าและ
บริการบนพืน้ฐานอารมณ์และความรู้สึก โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่ม คือ (ลภัสวัฒน์ ศุภ
ผลกลุนนัทร์, 2558) 

1) ผู้ที่ชอบเข้าสงัคม (Actualizes) เป็นบุคคลที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ
และมีความกระตือรือร้น มีต าแหน่งหน้าที่การงานสงู ต้องการการยกย่องและมีฐานะทางการเงินดี 
บุคคลกลุ่มนีจ้ะมีความสนใจในการพฒันาและส ารวจ และมีการแสดงออกด้วยตนเองด้วยวิธีการ
ต่างๆ ต้องการการเปลี่ยนแปลงและมีภาพพจน์ที่ดี โดยมีการแสดงออกมาในรูปของรสนิยม  
ความเป็นอิสระ บุคคลกลุ่มนีม้ักเป็นผู้น าทางธุรกิจ มีความสนใจปัญหาทางสงัคมและเปิดรับการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่  

2) ผู้ ที่ ต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต  (Fulfilled) เป็นบุคคลที่มีอาย ุ
ปานกลางขึน้ไป ชอบความสะดวกสบาย เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีการศึกษาสงูและมีความ
เป็นมืออาชีพ เข้าใจโลกมีการต่ืนตัวและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ สนใจกิจกรรมพักผ่อน สนใจกับ
อาชีพ ครอบครัว การด ารงชีวิตและการใช้เวลาว่าง มีความต้องการทางสถานภาพทางสงัคม มีการ
ตดัสินใจด้วยเหตผุล เชื่อมัน่ในตนเอง มีรายได้จากหลายทาง ประกอบด้วย กลุ่มอนรัุกษ์นิยม กลุ่ม
ผู้มีความช านาญเฉพาะอย่าง สนใจผลิตภณัฑ์ที่มีคณุค่า คงทนถาวร และประโยชน์ใช้สอย  
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3) ผู้ยึดมั่นในหลกัการ (Believers) เป็นกลุ่มบุคคลอนุรักษ์นิยม ยึดถือธรรม
เนียมประเพณีที่เคยปฏิบติัมา เช่น การปฏิบติัต่อครอบครัว การไปวดั การปฏิบติัต่อชุมชน การเป็น
คนดีของประเทศ ยึดถือและแสดงออกด้านศีลธรรมตามกฎเกณฑ์ รวมไปถึงสิ่งที่เคยปฏิบัติที่
เก่ียวข้องกบัองค์กรต่างๆ ครอบครัว สงัคม ศาสนา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมชอบตราสินค้า
ของประเทศตน รายได้ปานกลางแต่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของตน 

4) ผู้ ที่มีความทะเยอทะยาน (Achiever) เป็นกลุ่มบุคคลที่ถือสถานะทาง
สงัคม เป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ มุ่งความส าเร็จของงานที่ตนเองชอบ จะใช้เวลาและ
พฤติกรรมในการควบคุมชีวิต มีความมุ่งมั่นและมุ่งความส าคัญที่ความเป็นส่วนตัวงานและ
ครอบครัว ซึ่งมีความรู้สึกเป็นหน้าที่ ต้องการท างานด าเนินชีวิตตามคนส่วนใหญ่ ปฏิบติัตามความ
อนุรักษ์นิยมทางด้านการเมืองและเชื่อถืออ านาจ มีความพอใจในผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์และ
การยอมรับ ยกย่อง และยอมรับความส าคญัของผู้ใช้ 

5) ผู้ที่มีความพยายาม (Strivers) เป็นบุคคลที่ต้องการการจูงใจและยอมรับ
จากโลกภายนอก ดิน้รนเพื่อที่จะค้นหาความปลอดภยัในชีวิต สงัคม ไม่แน่ใจในตนเอง มีฐานะทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างต ่า ต้องการการยอมรับจากผู้ อ่ืน รายได้หรือเงินเป็นตัวชีว้ัดความส าเร็จของ
บุคคลกลุ่มนี ้อย่างไรก็ตามบุคคลกลุ่มนีย้งัต้องการแรงกระตุ้น ต้องการความเป็นเจ้าของ สิ่งที่เขา
ต้องการมกัไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ 

6) ผู้ที่ต่อสู้ ดิน้รน (Strugglers) เป็นบุคคลที่ต้องอาศยัการดิน้รน โดยค านึงถึง
ความมั่นคงของครอบครัวเพราะมีรายได้ต ่า การศึกษาน้อย ใช้แรงงานในการท างาน มีความ
จ าเป็นและความต้องการแต่มีรายได้จ ากัด จึงไม่สามารถแสดงความต้องการของตนเองได้อย่าง
เด่นชดั กลุ่มนีจ้ึงมีการตดัสินใจซือ้ด้วยความระมดัระวงั มีการตดัสินใจซือ้ด้วยเหตผุล โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นต่อการครองชีพ 

7) ผู้ ที่มีประสบการณ์ (Experiences) เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุน้อย มีแรง
กระตุ้น ต้องการความต่ืนเต้นความแปลกใหม่ ความเสี่ยง เร่ิมก าหนดค่านิยมและรูปแบบของ
พฤติกรรมในชีวิต มีความกระตือรือร้นต่อสิ่งใหม่ๆ กลุ่มนีต้้องการอ านาจ ความมัง่คัง่ ต้องการออก
ก าลงักาย กีฬา การพักผ่อน กิจกรรมทางสงัคม ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับการซือ้เสือ้ผ้า 
อาหาร ภาพยนตร์ เป็นต้น 

8) กลุ่มผู้ปฎิบัติการ (Makers) เป็นกลุ่มที่มีทักษะและเป็นผู้ท างานในสาย
ปฏิบัติงาน อาศัยอยู่ในครอบครัว ท างานใช้ฝีมือ มีประสบการณ์ในการท างาน เป็นผู้ท างานใน
อาชีพต่างๆ ได้แก่ อาชีพก่อสร้าง การเลีย้งเด็ก สบัสนเก่ียวกับความคิดใหม่ๆ เชื่อในรัฐบาลและ
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สหภาพแรงงาน ไม่สนใจในความเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของต่างๆ สินค้าที่บุคคลกลุ่มนีซ้ือ้มักเป็น
สินค้าอปุโภคบริโภค 

จากการวัดรูปแบบการด าเนินชีวิต กล่าวได้ว่า ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มมีรูปแบบ
การด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งขึน้อยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน จนท าให้เกิดพฤติกรรมในการซือ้
สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ซึ่งในการวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยเลือกการวัดรูปแบบการด าเนินชีวิต
แบบ AIOs (Activities, Interest and Opinion) ตามแนวคิดของ นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) มา
เป็นกรอบในการศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตในด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ
คิดเห็น ของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

ความหมายเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
วิทวัส รุ่งเรืองผล (2552) ได้กล่าวถึง การตัดสินใจไว้ว่า เป็นกระบวนการที่เกิดจาก 

สิ่งเร้าภายในตวับคุคลจนก่อให้เกิดแสวงหาข้อมลูของสินค้าและบริการและข้อมลูต่างๆ จนน ามาสู่
ทางเลือกสดุท้ายจนกว่าจะได้สินค้าและบริการนัน้ๆ 

จุฑามาส อมรรัตนศิริกุล (2559) ได้กล่าวถึง การตัดสินใจไว้ว่า เป็นการเลือกที่จะ
ปฏิบัติตามวิธีการที่คาดว่าจะเกิดผลดี มีผลเสียน้อยสุดในการที่จะได้สินค้าและบริการ โดยมี
เปา้หมายเพื่อบรรลเุปา้หมายความพงึพอใจ 

Ahmed and Omotunde (2012) ได้กล่าวถึง การตดัสินใจไว้ว่า เป็นแนวทางในการ
พิจารณาถึงคณุสมบติัของสินค้าและบริการ โดยผ่านการเปรียบเทียบ การหาข้อมลู อย่างละเอียด
ถ่ีถ้วน จนได้มาซึง่สินค้าและบริการท่ีต้องการ 

กฤตินา จนัทร์หวร (2559)ได้กลา่วถึง การตดัสินใจไว้ว่า เป็นการตดัสินใจซือ้อย่างใด
อย่างหนึ่งหลังจากที่ได้รับการประเมินทางเลือกผ่านกระบวนการต่างๆ  มาเป็นอย่างดีแล้ว  
โดยผู้บริโภคจะมีการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์ที่ตรงกบัตนเองมากที่สดุ  

อรจิรา แดนวิวฒัน์เดชา สภุาวดี คุ้มราษฎร์ และ อรุุพงษ์ ไสยรัตน์ (2561) ได้กลา่วถึง 
การตดัสินใจไว้ว่า เป็นกระบวนการพิจารณาก่อนที่ผู้บริโภคเลือกซือ้สินค้าและบริการ โดยผู้บริโภค
จะพิจารณาข้อมูลจากความรู้พืน้ฐาน ประสบการณ์การของผู้บริโภค และแหล่งข้อมูลจากผู้ขาย
เพื่อน าไปสูก่ารตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าและบริการ 

อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร (2553) ได้กล่าวถึงการตัดสินใจ 
ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ เกิดจากการประเมินทางเลือกจากหลายๆ ทางเลือก จนกว่าจะได้



  42 

ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าที่ตรงกับตนมากที่สุด ซึ่งตราสินค้าที่จะซือ้นัน้อาจถูกเบี่ยงเบนด้วย
ทศันคติของบคุคลอื่นก็ได้ 

ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ได้กล่าวถึงการตัดสินใจไว้ว่า เป็นกระบวนการทาง
ความคิดของผู้บริโภคที่มีการพิจารณาต่อสินค้าและบริการ ที่จะสามารถช่วยตอบสนองความ
ต้องการของตนได้ ซึง่ในระหว่างการตดัสินใจนัน้อาจมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจ 
หรืออิทธิพลอื่นๆ  มาช่วยเป็นแรงเสริมในการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ 

Shahsavarani and Abadi (2015) ได้กลา่วถึงการตดัสินใจไว้ว่า เป็นกระบวนการให้
เกิดการกระตุ้นและสิ่งเร้าอ่ืนๆ จนน ามาซึ่งการแสวงหาในข้อมูลของผลิตภัณฑ์ การเปรียบเทียบ
ระหว่างผลิตภณัฑ์แต่ละแบบ จนถึงขัน้ตอนสดุท้ายที่พิจารณาถึงผลิตภณัฑ์ที่ตรงกบัความต้องการ
ของตนมากที่สดุ 

จากความหมายของการตดัสินใจกล่าวได้ว่า การตดัสินใจเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภค
มีการแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับสินค้าที่ตนสนใจ และพยายามเปรียบเทียบจากข้อมูลต่างๆ จนเกิด
ความพึงพอใจและตรงกับความต้องการของตนมากที่สุด ซึ่งในการวิจัยในครัง้นีก้ารตัดสินใจจะ
เป็นการตัดสินใจที่ผู้ ใช้บริการน าข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาจนน ามาสู่การตัดสินใจชมภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

สิ่งกระตุ้นในการตัดสินใจ 
สิ่งกระตุ้ นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าหรือบริการของลูกค้า 

เนื่องจากเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการ โดยมีสิ่งกระตุ้ น ดังนี  ้ 
(ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2555) 

1. สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) ประกอบด้วย ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ได้แก่ สินค้าและบริการ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
การส่งเสริมการตลาด นกัการตลาดจ าเป็นต้องมีการออกแบบและพฒันาสิ่งกระตุ้นทางการตลาด 
เพื่อกระตุ้ นสิ่งจูงใจทางการตลาด ซึ่งจะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ บริโภคให้มากที่สุด  
ด้วยการเสนอสิ่งที่ชอบ ลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยสิ่งกระตุ้นทางการตลาดจึง
เป็นสิ่งที่นักการตลาดน าเสนอเหตุผลว่าท าไมลูกค้าจึงควรซือ้สินค้านีเ้ข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้บริโภค โดยมีความมุ่งหวงัที่จะได้รับการตอบสนองจากผู้บริโภคนัน่คือการตดัสินใจซือ้สินค้าและ
บริการ เช่น อีซุซุเสนอรถกระบะอีซุซุ ดีแมกซ์ ด้วยการน าเสนอเหตุผลทางด้านการประหยดัน า้มัน
และความคงทน โดยการสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายหลกั คือเกษตรกรหรือเจ้าของธุรกิจขนาดกลางที่
ต้องใช้รถกระบะในการใช้งาน 
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2. สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimuli) ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายการเมืองและวัฒนธรรม ซึ่งสิ่ง
กระตุ้นอ่ืนๆ เหล่านีจ้ะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจซือ้ของลูกค้า ว่าจะซือ้อะไร ที่ไหน อย่างไร ซือ้
เมื่อใด ซือ้เท่าไหร่ เช่น ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็จะมีการซือ้สินค้าน้อยลง 

จากสิ่งกระตุ้นดังกล่าวเป็นสิ่งที่นักการตลาดควบคุมได้และควบคมุไม่ได้ที่เก่ียวข้อง
กบัการกระตุ้นความรู้สึกนึกคิดของลกูค้าให้เกิดความต้องการซือ้สินค้าและบริการ โดยความรู้สึก
นึกคิดของลูกค้าจะมีลกัษณะที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของ
ลกูค้าในแต่ละคน ทัง้นีจ้ึงเป็นสิ่งที่นักการตลาดจะต้องพัฒนาสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่สามารถ
จดัรูปแบบผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัลกูค้าในแต่ละคนได้ 

กระบวนการตัดสินใจ 
วิทวสั รุ่งเรืองผล (2552) ได้กล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจซือ้มีความส าคัญที่ส่งผล

ต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 5 
ดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 5 กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

 
ที่มา : วิทวสั รุ่งเรืองผล (2552).หลกัการตลาด. หน้า 48 
 
จากภาพประกอบ 5 กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค ประกอบด้วย 

1. ยอมรับความต้องการ (Need Recognition)  
กระบวนการตัดสินใจซือ้นัน้จะเกิดขึน้เมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการ หรืออาจ

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความจ าเป็น (Need) เช่น เมื่อมนุษย์หิวย่อมมีความต้องการอาหาร เมื่อเกิด
การเจ็บป่วยก็ต้องการที่จะรับการรักษาพยาบาล ทัง้นีเ้มื่อมนุษย์มีความต้องการสูงขึน้ ที่อาจ
เรียกว่าเป็น ความต้องการหรือความอยาก (Want) ที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นจากภายนอกมาปลกุเร้าจน
ท าให้เกิดความต้องการ เช่น ความต้องการอยากกินพิซซ่า เนื่องจากได้รับชมโฆษณา โดยไม่ได้เกิด
จากความหิวที่เป็นตวักระตุ้นทางธรรมชาติ 

ทัง้นีเ้มื่อผู้บริโภคยอมรับความต้องการของตนเองแล้วกระบวนการตดัสินใจซือ้ก็
จะเข้าสูข่ัน้แสวงหาทางเลือก อย่างไรก็ตามถึงแม้ผู้บริโภคจะยอมรับความต้องการผลิตภณัฑ์แล้วก็

การยอมรับ
ความต้องการ 

Need 
recognition 

แสวงหา
ทางเลือก 

Identification of 
Alternatives 

ประเมิน
ทางเลือก 

Identification 
of 

Alternatives 

ตัดสินใจ 
Purchase and 

Related 
Decision  

พฤติกรรม
หลังการซือ้ 

Post-
purchase 
Behavior 

- ประสบการณ์ 
- กลุ่มบุคคล 
- ส่ือมวลชน 
- ส่ือการค้าต่างๆ 

- ความต้องการภายใน 
- ส่ิงเร้าภายนอก 
- กิจกรรมทางการตลาดของบริษัท 
 

- คาดหวัง/ไม่คาดหวัง 
- พอใจ/ไม่พอใจ 
- การร้องเรียน/การบอกต่อ 
- การยืนยันความรู้สึก 

- เวลา 
- สถานท่ี 
- ตรายี่ห้อ 
- ราคา 
- จ านวน 
- วิธีจ่ายเงิน 
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ตาม อาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่ท าให้ยุติกระบวนการตัดสินใจ เช่น ระดับฐานะและรายได้ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคหรือการไม่ยอมรับความต้องการของผู้บริโภคจากผู้ มี
อ านาจในการตดัสินใจซือ้ที่แท้จริง 

2. แสวงหาทางเลือก (Identification of Alternatives)   
เป็นกระบวนการที่เกิดขึน้ภายหลังจากที่มีการยอมรับความต้องการ จากนัน้

ผู้บริโภคจะเร่ิมแสวงหาทางเลือกหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์นัน้ๆ ก่อนตัดสินใจซือ้ เช่น 
ประเภท ชนิด คุณสมบติัทั่วไป ตราสินค้า ผู้ผลิต ผู้ ให้บริการ สถานที่ซือ้ รวมไปถึงการบริการหลงั
การขายด้วย 

อย่างไรก็ตามในการแสวงหาทางเลือกนัน้ ความแสวงหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ บริโภคในแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน โดยการแสวงหาข้อมูลของผู้ บริโภคนัน้จะมาก  
หรือน้อยขึ น้อยู่ กับความ เก่ียวพัน  ( Involement Level) ของผู้ บ ริโภคแต่ละคน  กล่าวคือ  
หากผลิตภัณฑ์นัน้มีความเก่ียวพันสูง (High - Involement) ผู้บริโภคจะใช้ความพยายามในการ
แสวงหาข้อมลูมากขึน้ ในขณะเดียวกนัหากผู้บริโภคมีการแสวงหาข้อมลูที่ต ่า ผลิตภณัฑ์นัน้ก็จะมี
ความเก่ียวพนัต ่า (Low - Involement) โดยระดบัความเก่ียวพันจะสงูหรือต ่านัน้ ขึน้อยู่กบัลกัษณะ
ความส าคญัของผลิตภณัฑ์ที่มีผู้บริโภค 4 ประเภท ดงันี ้

1) ข้อมูลที่ผู้บริโภคมีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์นัน้ๆ กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีข้อมูล
หรือความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์นัน้ๆ ต ่า ระดับความเก่ียวพันและความพยายามในการแสวงหา
ข้อมลูย่อมสงูขึน้และผู้บริโภคจะใช้เวลาในการหาข้อมลูมากขึน้ 

2) ราคาของผลิตภัณฑ์ หากผู้ บริโภคใช้จ่ายเงินจ านวนมาก จะมีความ
เก่ียวพนัสงู ซึง่ผู้บริโภคจะมีการแสวงหาข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์นัน้มากขึน้ 

3) ความส าคญัต่อการยอมรับของสงัคม ผลิตภณัฑ์ที่สามารถบ่งบอกสถานะ
ทางสังคมหรือสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม สินค้าประเภทดังกล่าวมักมีความเก่ียวพันสูง เช่น 
รถยนต์ เสือ้ผ้าราคาแพง เป็นต้น 

4) ความส าคัญทางกายภาพของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีความส าคัญทาง
กายภาพนัน้ จะมีระดับความเก่ียวพันสูง เช่น ผู้ บริโภคมีอาการแพ้จากการทานยารักษาโรค 
ผู้บริโภคก็ย่อมที่จะแสวงหาข้อมลูต่างๆ เก่ียวกบัยาเพื่อรักษาอาการแพ้นัน้ 

จากระดับความเก่ียวพันดังกล่าวนัน้จะขึน้อยู่กับความพยายามในการแสวงหา
ข้อมูลของผู้บริโภคเป็นส าคัญ ซึ่งไม่ได้อยู่ที่ประเภทของผลิตภัณฑ์ เช่น เมื่อปกติอสงัหาริมทรัพย์
หรือรถยนต์เป็นสินค้าที่มีราคาสงู ดงันัน้ผู้บริโภคทัว่ไปจะถือว่าเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีความเก่ียวพนัสงู 
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แต่ส าหรับคนที่มีรายได้สงูการซือ้รถยนต์จะใช้เวลาในการตัดสินใจน้อย จนถือว่าผลิตภัณฑ์นัน้มี
ความเก่ียวพนัต ่า 

3. ประเมินทางเลือก  
ภายหลงัจากการแสวงหาทางเลือกหรือแสวงหาข้อมูลได้ในระดับที่ต้องการแล้ว 

ผู้บริโภคจะมีการประเมินทางเลือกต่างๆ จากข้อมูลที่มี โดยอาจจะมีการเปรียบคุณสมบัติ ข้อดี 
ข้อเสีย และความเหมาะสมอ่ืนๆ ทัง้ความจ าเป็น เช่น ระดบัราคา และทศันคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือกนัน้ ผู้บริโภคจะมีการพิจารณาจากตวัเลือกที่มีอยู่
อย่างมากมายในขัน้ตอนแสวงหาทางเลือกให้เหลือทางเลือกที่น้อยที่สุด เพื่อท าการประเมิน
ทางเลือกที่ละเอียดมากขึน้ 

ชึ่งการประเมินทางเลือกนัน้ผู้บริโภคจะใช้ระยะเวลามาก เพื่อท าการประเมินต่อ
สินค้าอย่างละเอียดและเป็นระบบ ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความเก่ียวพันสูง (High – Involement 
Product) และจะใช้ระยะเวลาในการประเมินที่น้อยลง ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความเก่ียวพันต ่า 
(Low – Involement Product) เช่น การตัดสินใจเลือกร้านอาหารผู้บริโภคอาจจะใช้ระยะเวลาใน
การตัดสินใจเพียง 2-3 นาที แต่ในการตดัสินใจชมภาพยนตร์อาจจะใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจ 
2-3 ชัว่โมง เป็นต้น นอกจากนีก้ารประเมินทางเลือกมี 2 แนวทาง ดงันี ้(วรวิทย์ ประสิทธ์ิผล, 2557) 

แนวทางที่ 1 การประเมินทางเลือกโดยไม่มีประสบการณ์มาก่อน ผู้บริโภค
อาจจะใช้วิธีประเมินทางเลือกโดยพิจารณาจากความคิดเห็นส่วนตวัของผู้บริโภคเอง การใช้ความ
คิดเห็นสว่นตวัประกอบกบัการบอกเล่า การสื่อสารแบบปากต่อปากจะเป็นข้อมลูในการตดัสินใจ 

แนวทางที่ 2 การประเมินทางเลือกโดยมีประสบการณ์มาก่อน ผู้บริโภคจะมี
การประเมินผลิตภณัฑ์หรือบริการที่ต้องการหรือมีความพึงพอใจในตวัผลิตภณัฑ์แล้วในใจ แต่การ
ตดัสินใจซือ้ขัน้สดุท้าย ผู้บริโภคอาจจะใช้ปัจจยัทางจิตวิทยามาประกอบการตดัสินใจ 

4. การตดัสินใจซือ้ 
เมื่อสามารถประเมินทางเลือกที่หลากหลายได้แล้วนัน้ ผู้บริโภคจะมีการเลือกใน

ตราสินค้าและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ตนต้องการ และเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจซือ้และระบุ
คุณลักษณะเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์นัน้ๆ เช่น สถานที่จัดจ าหน่าย เงื่อนไขการช าระเงิน บริการ
ขนส่งสินค้า และการบริการหลงัการขาย โดยในขัน้ตอนนีจ้ะเก่ียวข้องกบัการเจรจาต่อรองระหว่าง
ผู้ซือ้และผู้ขาย ซึง่ผู้บริโภคอาจมีการเปลี่ยนแปลงการตดัสินใจ ณ จุดที่ท าการซือ้หากได้รับเงื่อนไข
พิเศษ เช่น การลด แลก แจก แถม เพื่อจงูใจให้เกิดแรงจงูใจในการซือ้มากขึน้ อีกทัง้แรงจงูใจในการ
ซือ้สินค้าสามารถเกิดขึน้จากแหลง่ข้อมลู ดงันี ้(ลภสัวฒัน์ ศภุผลกลุนนัทร์, 2558) 
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1) ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (Attitudes of Others) เป็นทัศนคติของบุคคลที่
เก่ียวข้องใน 2 ด้าน ได้แก่ ทัศนคติด้านบวกและทัศนคติด้านลบ ซึ่งทัง้ 2 ปัจจัยจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผู้บริโภค 

2) ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนเอาไว้ (Anticipated Situational Factors) 
ผู้บริโภคจะมีการคาดคะเนจากปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น รายได้ ที่คาดคะเนจากครอบครัว  
การคาดคะเนต้นทนุของผลิตภณัฑ์และการคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ 

3) ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนเอาไว้ (Unanticipated Situational 
Factors) ขณะที่ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซือ้นัน้ ปัจจัยที่ไม่ได้คาดคะเนเอาไว้จะเข้ามากระทบต่อ
การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค เช่น ไม่ชอบพนักงานขาย หรือผู้บริโภคเกิดอารมณ์เสียก็จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการตดัสินใจได้ 

5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ 
เป็นขัน้ตอนภายหลงัที่เกิดจากการใช้สินค้านัน้แล้ว และผู้บริโภคจะมีการประเมิน

คณุค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการตัดสินใจซือ้ไปแล้ว พฤติกรรมหลงัการซื อ้
จะมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ในครัง้ต่อไป และเกิดเป็นความภกัดีต่อตราสินค้ารวมถึงการ
แนะน าในลกัษณะปากต่อปาก 

ทัง้นีเ้มื่อได้ใช้ผลิตภณัฑ์จะมีการประเมินคณุค่าจากสิ่งที่ได้รับ โดยสามารถแสดง
ถึงระดบัความพงึพอใจได้ 3 กรณี ดงันี ้(วรวิทย์ ประสิทธ์ิผล, 2557) 

ถ้าความคาดหวงัน้อยกว่าสิ่งที่ได้รับ ผลลพัธ์ คือ มีความพงึพอใจมาก 
ถ้าความคาดหวงัเท่ากบัสิ่งที่ได้รับ ผลลพัธ์ คือ พงึพอใจ 
ถ้าความคาดหวงัน้อยกว่าสิ่งที่ได้รับ ผลลพัธ์ คือ ไม่พงึพอใจ 

ขัน้ตอนดงักล่าวจึงมีความส าคญัต่อกิจกรรมทางการตลาดที่ยัง่ยืน นกัการตลาด
จึงจ าเป็นต้องศึกษาและด าเนินการเพื่อลดความกังวลหลงัการซือ้ (Cognitive Dissonance) หรือ
ความรู้สกึที่ไม่แน่ใจในตวัผลิตภณัฑ์ที่ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ 

จากแนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ กล่าวได้ว่า การตัดสินใจเป็นการพิจารณาถึง
ทางเลือกของผลิตภัณฑ์ที่บุคคลหนึ่งสนใจ และมีการยอมรับความต้องการ แสวงหาข้อมูล 
ประเมินทางเลือก จนมีการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ที่คิดว่าตรงกบัความต้องการและเกิดความ
พงึพอใจสงูสดุ ซึ่งในการวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัจะเลือกใช้แนวคิดของ วิทวสั รุ่งเรืองผล (2552) มาเป็น
กรอบในการศกึษาถึงการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับภาพยนตร์นอกกระแส 
พฒันาการของภาพยนตร์นอกกระแสในประเทศไทย 

พฒันาการของภาพยนตร์นอกกระแสในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4 ยุค ดงันี ้(ขจิต
ขวญั กิจวิสาละ, 2546) 

1. ยุคแรก ยุคบุกเบิกภาพยนตร์นอกกระแสหลักในประเทศไทย (พ.ศ. 2490 - 
พ.ศ. 2516) 

ในปี 2490 เร่ิมมีการเคลื่อนไหวของภาพยนตร์นอกกระแส เร่ิมมีการเผยแพร่
สู่สาธารณชนในรูปแบบภาพยนตร์ข่าวและภาพยนตร์สารคดี หากแต่ภาพยนตร์ที่ฉายตามสถานี
เหลา่นีม้กัถกูสร้างขึน้เพียงเพราะเป็นการถ่ายทอดตามความเป็นจริงที่เกิดขึน้เท่านัน้ โดยมิได้แสดง
ทกัษะหรือความช านาญในศาสตร์ของภาพยนตร์  

ในช่วงปี 2508 – 2509 ทัง้นีบ้ทบาทที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพยนตร์
นอกกระแสในประเทศไทย ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึน้นอกเหนือระบบอุตสาหกรรมภาพยนตร์ส่วน
หนึ่งถูกสร้างมาจากหน่วยงานของประเทศมาหาอ านาจจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทใน
การเปลี่ยนแปลงสภาพสงัคมของประเทศไทย ได้แก่ ส านักข่าวสารอเมริกนั (USIS) ในแง่ของการ
ถ่ายทอดเนือ้หาสาระจะเป็นในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อ เพื่ อต่อต้านลทัธิคอมมิวนิสต์  
ที่ก าลังเผยแพร่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่จะปรับบทบาทมาเป็นการ
ถ่ายทอดการให้เร่ืองราวความรู้แก่ประชาชน เช่น การวางแผนครอบครัว  

ในปี 2513 ส านักงานข่าวอเมริกันได้ท าการเผยแพร่วัฒนธรรมของชาว
อเมริกันให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มศิลปินและปัญญาชนในสังคม โดยยูซิสมีการสนับสนุนและทดลอง
ฉายภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในขณะนัน้ที่เป็นแนว Expressionism ที่น ามาฉายในศูนย์ศิลปะเมฆ
พยบั ในขณะเดียวกันก็มีการฉายภาพยนตร์แนว Underground  หากเป็นภาพยนตร์ที่มีเนือ้หาที่
ไม่ลอ่แหลม รุนแรง เนื่องจากถกูกลัน่กรองเนือ้หาของภาพยนตร์จากสถานทตูก่อนน าเข้าฉาย 

จากการเคลื่อนไหวนอกจากจะเผยแพร่ศิลปะภาพยนตร์ในรูปแบบใหม่ๆ 
ให้แก่ศิลปิน นักเขียน และจิตกรแล้ว ภาพยนตร์นอกกระแสยังถูกขับเคลื่อนอยู่ภายในกลุ่ม
นกัศกึษาที่ต้องการมีภาพยนตร์นอกกระแสเป็นของตนเอง 

2. ยุคที่สอง ยุคของการใช้ภาพยนตร์นอกกระแสหลักในฐานะเคร่ืองมือต่อสู้
ทางการเมือง (พ.ศ. 2517-พ.ศ. 2521) 

การขบัเคลื่อนภาพยนตร์นอกกระแสในช่วงนี ้กลุ่มนักศึกษา กลุ่มปัญญาชน  
นกัเคลื่อนไหวทางการเมือง ผู้สร้างหนงันอกกระแสอิสระ ที่ต้องการสะท้อนความเป็นจริงในสงัคม
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รวมไปถึงเสนอทัศนติทางการเมืองไปสู่ผู้ ชม ถึงแม้จะผลิตออกมาไม่มากแต่ก็มีความชัดเจนใน
บทบาทหน้าที่ในฐานะเคร่ืองมือที่มีการต่อสู้ทางการเมือง โดยภาพยนตร์นอกกระแสที่ถูกสร้างขึน้
ในช่วงปี 2518 – 2521 ได้แก่ กรรมกรหญิงฮาร่า ทองปาน อศัเจรีย์ และประชาชนนอก โดยเนือ้หา
ของภาพยนตร์จะมีสะท้อนถึงความเหลื่อมล า้ทางสงัคมระหว่างเมืองและชนบท ช่องว่างที่นายทุน
เอารัดเอาเปรียบคนงาน การเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมให้แก่ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมอย่างไรก็ตาม
ภาพยนตร์นอกกระแสในช่วงนี ้ผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องพบกับอปุสรรคจากบรรยากาศทางการเมือง
และสงัคมไทยที่เจ้าหน้าที่ตัง้ตนเป็นปรปักษ์ต่อกลุม่คนที่ถกูสงสยัว่าเป็นคอมมิวนิสต์ 

3. ยคุที่สาม ยคุแห่งการบ่มเพาะและแสวงหารูปแบบ (พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2533) 
หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากการปราบปรามขบวนการนิสิต

นักศึกษาและชาวไร่ชาวนาโดยรัฐระหว่างปี 2516 -2519 อ านาจทหารได้ถูกลดบทบาทลง 
สงัคมไทยจึงเร่ิมก้าวเข้าสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกบัการเจริญเติบโตของชนชัน้กลาง 
แนวคิดปัจเจกนิยมเร่ิมเข้ามาในสงัคมและเปิดโอกาสให้มีนักคิด นักปรัชญา และนักเคลื่อนไหว
ทางสงัคมที่มีการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานเขียน งานเพลง ละคร หรือแม้กระทัง่
ภาพยนตร์นอกกระแส แรงผลกัดนัที่ท าให้ภาพยนตร์นอกกระแสมีการเจริญเติบโตมากขึน้ เป็นผล
มาจากในขณะนัน้มีการจัดกิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์ซึ่งด าเนินในสถาบันทางวัฒนธรรม
ประเทศต่างๆ การจดัฉายภาพยนตร์ทางเลือกให้แก่ผู้ชมทัว่ไปชมทกุวนัอาทิตย์ ซึง่เป็นจุดเร่ิมต้นให้
ผู้คนได้เปิดโอกาสและสร้างทางเลือกในการชมภาพยนตร์ที่มีมิติที่แตกต่างจากการชมภาพยนตร์
ทัว่ไป  

4. ยคุที่สี่ ยคุเฟ่ืองฟขูองภาพยนตร์นอกกระแส(พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) 
ภาพยนตร์นอกกระแส ในช่วง พ.ศ. 2540 -  2544 จัดเป็นยุคที่มีการเติบโต

ของภาพยนตร์นอกกระแสสงูสดุ ด้วยมีผลงานที่มีการผลิตออกมาในรอบ 4 ปี จ านวนมากกว่า 400 
เร่ือง ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรอิสระ ได้แก่ มูลนิธิหนังไทย และหน่วยงานภาคเอกชน ที่
สนับสนุนเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์นอกกระแสออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การจัดประกวดภาพยนตร์สัน้ และจัดเทศกาลภาพยนตร์นอกกระแสให้เป็นที่รู้จัก  
มากขึน้ จนกระทัง่ในปี 2541 ภาพยนตร์นอกกระแสได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก  
โดยวัดจากปริมาณการเพิ่มของจ านวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดของเทศกาลภาพยนตร์สัน้ของ
มูลนิธิหนังไทย จากความก้าวหน้าของภาพยนตร์นอกกระแสส่วนหนึ่งมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่ท าให้กระบวนการถ่ายท าภาพยนตร์มิใช่เป็นกระบวนการที่ยุ่งยากและมีต้นทนุที่สงูอีก
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ต่อไป ท าให้ภาพยนตร์นอกกระแสได้ถูกพัฒนาและถ่ายทอดออกมาให้เข้ากับสงัคมและรูปแบบ
ความชอบของแต่ละคนจนถึงปัจจบุนั 

ภาพยนตร์นอกกระแสในกรุงเทพมหานคร 
ภาพยนตร์นอกกระแส (Independence Film) หรือที่เรียกกันว่าหนังอินดี ้

เป็นภาพยนตร์ที่มีรูปแบบการน าเสนอแตกต่างไปจากกรอบของภาพยนตร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบการด าเนิน เร่ือง ต้นทุนในการส ร้างน้อยเมื่ อ เทียบกับภาพยนตร์ทั่ วไป  ทั ง้นี ใ้น
กรุงเทพมหานครมีโรงภาพยนตร์นอกกระแสแบ่งตามจ านวนที่นัง่ ดงัตาราง 2 ดงันี ้ 

 
ตาราง 2 โรงภพยนตร์นอกกระแส จ าแนกตามที่นัง่ 

 

โรงภาพยนตร์ 
จ านวน  
(ที่น่ัง) 

สัดส่วนในการเก็บกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน) 

House Samyan 440 74.45 298 
Bangkok Screening room  52 8.80 35 
The Friese – Green 
Club  

9 1.52 6 

ช่างชุ่ย  50 8.46 34 
WAREHOUSE 30  40 6.77 27 
รวม 591 100.00 400 

 
จากตาราง 2 พบว่า โรงภาพยนตร์นอกกระแสในกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 5 โรง

ภาพยนตร์ รวม591 ที่นั่ง โดยโรงภาพยนตร์ House Samyan มีจ านวนที่นั่งสูงสุด จ านวน 440 ที่
นัง่ รองลงมาคือ โรงภาพยนตร์ Bangkok Screening room จ านวน 52 ที่นัง่ โรงภาพยนตร์ ช่างชุ่ย 
จ านวน 50 ที่นั่ง โรงภาพยนตร์  WAREHOUSE 30 จ านวน 40 ที่นั่ง และโรงภาพยนตร์ The 
Friese – Green Club จ านวน 9 ที่นัง่ ตามล าดบั 
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ภาพประกอบ 6 สดัส่วนจ านวนโรงภาพยนตร์นอกกระแสในกรุงเทพมหานคร ปี 2562 
 
ที่มา : https://favforward.com 
 

จากภาพประกอบ 6 พบว่า โรงภาพยนตร์นอกกระแสในกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 5 
โรงภาพยนตร์ 591 ที่นั่ง โดยโรงภาพยนตร์ House Samyan มีจ านวนที่นั่งสูงสุดคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 74 รองลงมาคือโรงภาพยนตร์ Bangkok Screening room คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9  
โรงภาพยนตร์ ช่างชุ่ย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 โรงภาพยนตร์  WAREHOUSE คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 7 และโรงภาพยนตร์ The Friese – Green Club คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 

74%

9%
2%8%

7%

House Samyan Bangkok Screening room

The Friese – Green Club ช่างชุ่ย 

WAREHOUSE 30
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กังสดาล ศิษย์ธานนท์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อ

ออนไลน์ และความตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 - 30 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวไทย
เลือกที่จะท าเป็นประจ า คือ ชอบไปสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้
ความสนใจและให้ความส าคญั นอกเหนือจากจะสนใจด้านการท่องเที่ยว และติดตามข่าวสารผ่าน
สื่อออนไลน์ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตมีความสัมพันธ์กับความตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  ซึ่งมีแนวโน้มต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

จุฑามาส อมรรัตนศิริกุล (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลจากการวิจยัพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ย 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน พฤติกรรมในการ
ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่ตดัสินใจด้วยตวัเอง มีการใช้บริการน้อยกว่าเดือนละครัง้ 
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 150 - 300 บาทต่อครัง้ ใช้บริการในช่วงวนัหยุดและเหตผุลในการเลือก 
ใช้บริการโรงภาพยนตร์ คือ ใกล้ที่พักหรือที่ท างาน ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ในด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคคลหรือพนกังาน
ขาย กระบวนการให้บริการ และด้านกายภาพภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์ 
เอสเอฟ ซีเนม่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั และส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย 
และด้านกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซี เนม่า ในเข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จุนพงษ์ โพธ์ิแย้ม (2562) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ในเขตจงัหวดันนทบุรี  ผลการวิจยั
พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 29 ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 
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30,000 บาท และอาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี ปัจจยัทางการตลาดที่ท าให้ผู้บริโภคตดัสินใจ
เลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ในเขตจังหวัดนนทบุรี  
โดยผู้ ใช้บริการให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ได้แก่  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ตามล าดับ ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และด้านอ าเภอที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน  
มีการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

เฉิน เจียเป่า (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงโฆษณาในสื่อ
ออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 39 ปี ส่วนใหญ่
มีการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท นอกจากนีผ้ล
การศึกษายังพบว่า ปัจจัยทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับ
ความส าคัญมาก ส่วปนระสมการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก และการตัดสินใจ
ลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการและด้านกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ชนาพร พิทยาบรูณ์ (2557) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเปิดรับชมรายการ
ละครวิทยุโทรทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในคณะรัฐศาสตร์ อายุระหว่าง 20 - 24 ปี ก าลังศึกษาในชัน้ปีที่ 3  
มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร เปิดรับชมรายการละครวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3 ชมรายการทุกวัน 
และชอบชมรายการประเภทตลกขบขัน ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรับชมรายการละคร
วิทยุโทรทัศน์โดยภาพรวม ด้านองค์ประกอบอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจเปิดรับชมรายการละครวิทยุโทรทศัน์มาก
ที่สดุ คือ เนือ้หาสาระที่น่าสนใจให้ประโยชน์และแฝงสาระความรู้ในเร่ืองต่างๆ ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า เพศ คณะที่ศึกษา ชัน้ปีที่ศึกษา และภูมิล าเนา มีผลต่อการตัดสินใจเปิดรับชม
รายการละครวิทยโุทรทศัน์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ณัฐพล รัตนเวโรจนวิไล (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลยั
กรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน า้ไทต่อการให้บริการของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเอกมัย 
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กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-25 ปี 
ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท ชัน้ปีการศึกษาปีที่ 2 เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับ 3.01-3.50 
สถานภาพโสด รายได้ 5,001–10,000บาท และมีการชมภาพยนตร์ 1 ครัง้ต่อเดือน ความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ด้านการ
สง่เสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ อยู่ในระดบัมาก 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษา ชัน้ปีการศึกษา แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเอกมัย กรุงเทพมหานคร  แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ทิฆัมพร เพทราเวช (2556) ได้ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู้บริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงภาพยนตร์เนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย
และหญิงเท่ากัน จ านวน 200 คน มีอายุต ่ากว่า 21 ปี รายได้ต ่ากว่า 5,001 บาท อาชีพนักเรียน/
นกัศึกษา ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. สถานภาพโสด ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองผู้ บริโภค ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการและกระบวนการตัดสินใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา 
แตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า จังหวัด
อุบลราชธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองลูกค้า ได้แก่ ด้านความสะดวกในการซือ้ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการของผู้บริโภค 
และด้านต้นทนุของผู้บริโภค มีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า 
จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
บริการ ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความสามารถในการบริการ และด้าน
การเป็นรูปธรรมจบัต้องได้ มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า 
จงัหวดัอบุลราชธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

พรชัย อึง้ธนไพศาล (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 15 - 24 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพนกัเรียน/
นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
ที่พักอาศัยปัจจุบันเป็นของตนเอง/ครอบครัว ใช้ยานพาหนะเดินทางมาชมภาพยนตร์โดย
รถจักรยานยนต์ ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้าน
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ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัด้านพนกังานบริการ ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เขตที่อยู่อาศัย และที่พักอาศัย แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจโรงภาพยนตร์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วรนาถ โอนอ่อน (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงละครเมืองไทย
รัชดาลยั เธียเตอร์ศนูย์การค้า เอสพลานา ผลจากการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-50,000 บาท อาชีพ
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี/หรือเทียบเท่า ปัจจยัด้านการใช้
บริการ ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านบุคคลากรให้บริการ ด้านราคา 
และด้านข้อมลูข่าวสารของผู้ใช้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดบัดี ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดบัการศึกษา แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการโรงละครเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ศูนย์การค้า เอสพลานา  แตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านการใช้บริการ ได้แก่ปัจจัยด้านสถานที่  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านบุคคลากรให้บริการ ด้านราคา และด้านข้อมลูข่าวสาร ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ชมที่ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ศูนย์การค้าเอสพลานา 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สิรัมชญา ศิวาบุตรี และ สพุาดา สิริกุตตา (2557) ได้ศกึษาเร่ือง แรงจูงใจ การรับรู้ ความ
คาดหวงั และพฤติกรรมการชมคอนเสริต์ต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 22-25 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-15,000 บาท มีความถ่ีในการชมเฉลี่ย 2 ครัง้
ต่อปี มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,126.49 บาท เหตุผลในการชมคือ ชื่นชอบในตัวศิลปิน แนวเพลง 
ผลงาน ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต มักจะชมคอนเสริต์ในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์/วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ช่วงเวลาหลงั 18.00 เป็นต้นไป ชอบชมคอนเสริต์ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี และนิยม
ซือ้บตัรจากไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในด้านอารมณ์และเหตผุลอยู่ในระดบัมาก และ
การรับรู้ด้านศิลปินและบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้าน
สง่เสริมทางการตลาดอยู่ในระดบัมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ สถานภาพ อาชีพ  
มีพฤติกรรมการชมคอนเสริต์ต่างประเทศ แตกต่างกัน แรงจูงใจในด้านอารมณ์และเหตุผล และ
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การรับรู้ด้านศิลปินและบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้าน
ส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการชมคอนเสริต์ต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อนัญญา จันทร์แก้ว (2559) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลจาก
การวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ปี ระดบัการศกึษาปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท  
ความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ อยู่ในระดับปานกลาง ให้ความส าคัญกับขัน้ตอนการซือ้บัตร 
ชมภาพยนตร์มีความสะดวกถูกต้อง และรวดเร็ว ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาย ุ  
ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่แตกต่างกัน และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่  
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร 
และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือ
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

อลิสา ชินคงอานาจ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมรายการ 
The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 17- 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001 -30,000 บาท พฤติกรรมการเลือกรับชม
รายการของกลุ่มตัวอย่าง รู้จักรายการมาจากทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, line 
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ คือ ตัวเอง  มีการดูย้อนหลังผ่านอินเตอร์เน็ต รับชมรายการตัง้แต่ 
ซีซนัที่ 1 ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ 
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ไม่แตก 
ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคาและ
การสง่เสริมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจรับชมรายการ The Mask Singer หน้ากากนกัร้อง 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชม
รายการผ่านทางสื่อออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง 
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อายุ 21 – 35 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านช่องทางการน าเสนอ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ
สมยัใหม่ ค่านิยม และกลุ่มอ้างอิง ส าหรับลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ชมที่มีเพศแตกต่างกนั
มีการตัดสินใจต่อการเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีการ
ตดัสินใจรับชมรายการมากกว่าเพศชาย อาจเนื่องมาจากจิตใจและอารมณ์อ่อนไหวง่าย จึงท า ให้
เกิดความเครียดได้ง่ายกว่าเพศชาย จึงต้องการความบันเทิงและผ่อนคลายความเครียดที่สัง่สม
ด้วยการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ เพราะมีรายการให้เลือกรับชมหลากหลาย และ
สามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจยัด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต และปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการน าเสนอ และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

อัจฉริยะ หาญกฤตยา (2558) ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของการ
แสดงคาบาเร่ต์ในเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวนานาชาติ ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี ภูมิล าเนาอยู่ในทวีปเอเชีย พฤติกรรมการชม
การแสดงคาบาเร่ต์ ส่วนใหญ่รับชมในครัง้แรก มีการตัดสินใจด้วยตนเอง เหตุผลที่ต้องการรับชม
เพราะต้องการหาประสบการณ์ใหม่ ระยะเวลาพ านัก 3 -4 วัน ส่วนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ และภูมิล าเนาของ
นกัท่องเที่ยวนานาชาติที่แตกต่างกนั มีการรับรู้สว่นประสมทางการตลาดของการแสดงคาบาเร่ต์ใน
เมืองพทัยาของนกัท่องเที่ยวนานาชาติ ที่ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

Al-Dmour et al. (2013) ได้ศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจ
รับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของชาวจอร์แดน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 15-35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคุ้ นเคยกับการใช้
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอินเทอร์เน็ต รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรมร่วมกันกับกับครอบครัวและเพื่อนและการสงัสรรค์ทางสังคม 
ด้านความสนใจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกบัรายละเอียดที่ปรากฎในเว็บไซต์ 
ด้านความคิดเห็น ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ การพัฒนารูปแบบการน าเสนอผ่านสื่ อ 
 ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้ แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจรับชมรายการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของชาวจอร์แดน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีรูปแบบการด าเนิน
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ชีวิต ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจและด้านความคิดเห็น มีผลต่อการตดัสินใจรับชมรายการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของชาวจอร์แดน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

Chia-Hua (2018)ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจลูกค้า: 
กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์แพลทินมัในฮานอย ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุต ่ากว่า 20 ปี สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 3 ล้านดงเวียดนาม ประกอบ
อาชีพพนักงานกบัญชี ความคิดเห็นเก่ียวกับโรงภาพยนตร์แพลทินัมในฮานอย ในเร่ืองของ
ความสามารถในการให้บริการด้วยความจริงใจมากท่ีสดุ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คณุภาพ
การบริการ ด้านการรับประกัน ด้านรูปธรรมของการบริการ และด้านการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจลูกค้า : กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์แพลทินัมในฮานอย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05  

Wanjiru Sarah (2013) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของบริการ
โทรทัศน์ :กรณีศึกษาของ บริษัท ZUKU จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อาย ุ26-35 ปี ระดบัการศกึษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพนกัการตลาด/พนกังานขาย 
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการปรับประสิทธิภาพการ
โฆษณาแประชาสมัพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ ใช้บริการ ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพ
การบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการรับประกัน ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านรูปธรรมของการ
บริการ และด้านการตอบสนอง สง่ผลต่อประสิทธิภาพการบริการโทรทศัน์ : กรณีศึกษาของ บริษัท 
ZUKU จ ากัด โดยคุณภาพการบริการที่ลูกค้าได้รับยังส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการบริการในด้าน
อ่ืนๆ ด้วย 
 

 

 

 

 



 

บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และรูปแบบการ

ด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผู้วิจยัได้ด าเนินตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ใช้บริการหรือเคยใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ใช้บริการหรือเคยใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรการค านวณโดย 
ไม่ทราบขนาดประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) โดยมีการก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่าง ทัง้หมด 385 
ตัวอย่าง และส ารองไว้ 5% เท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างได้ทัง้หมด 400 คน  โดยใช้สูตร
การค านวณขนาดกลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้

 

n =
𝑍2 𝑝𝑞

𝑒2
 

 
โดย 

n = ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
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p = ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุม่จากประชากรทัง้หมด 
q = 1-p 
e = ระดบัความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึน้ได้ 
Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกติ (Z = 1.96) 

โดยงานวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% Z เท่ากับ 1.96 และ
ก าหนดให้ e เท่ากบั 0.05 แทนค่าได้ ดงันี ้

 

n =
1.962(0.50)(1 − 0.50)

0.052
 

        n = 385 คน 

ดังนัน้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เท่ากับ 385 คน โดยมีการส ารองไว้ 5% 
เท่ากบั 15 ตวัอย่าง ซึง่จะเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) ด้วย

วิธีการก าหนดสัดส่วนของผู้ ใช้บริการในแต่ละชัน้ภูมิ (Proportional Stratified Sampling) ตามที่
นั่งในแต่ละโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานครทัง้ 5 โรงภาพยนตร์  (favforward, 
2562) ได้จ านวนกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 คน ดงันี ้

 
ตาราง 3 จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั 

 

โรงภาพยนตร์ 
จ านวน  
(ที่น่ัง) 

สัดส่วนในการเก็บกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน) 

House Samyan 440 74.45 298 
Bangkok Screening room  52 8.80 35 
The Friese – Green 
Club  

9 1.52 6 

ช่างชุ่ย  50 8.46 34 
WAREHOUSE 30  40 6.77 27 
รวม 591 100.00 400 
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ขัน้ที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling ) โดย
จะแจกแบบสอบถามให้กลุม่ตวัอย่าง จนกว่าจะครบตามจ านวน 400 ตวัอย่าง 

สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1.1 เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบ 

ให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ดงันี ้

1.1.1 เพศชาย 
1.1.2 เพศหญิง 

1.2 อายุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบ 
ให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) ดงันี ้(จฑุามาส อมรรัตนศิริกลุ, 2559) 

1.2.1 น้อยกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 
1.2.2 21 - 30 ปี 
1.2.3 31 – 40 ปี 
1.2.4 41 – 50 ปี 
1.2.5 51 ปี ขึน้ไป 

1.3 สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมี
หลายค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้

1.3.1 โสด 
1.3.2 สมรส/อยู่ด้วยกนั 
1.3.3 หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ 
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1.4 รายได้ต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลาย
ค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) ดงันี ้(อนญัญา จนัทร์แก้ว, 2559) 

1.4.1 น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท  
1.4.2 10,001 – 20,000 บาท 
1.4.3 20,001 – 30,000 บาท 
1.4.4 30,001 บาทขึน้ไป 

1.5 ระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมี
หลายค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท (Ordinal 
Scale) ดงันี ้

1.1.5.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
1.1.5.2 ปริญญาตรี 
1.1.5.3 สงูกว่าปริญญาตรี 

1.6 อาชีพเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้
เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ดงันี ้

1.6.1 นกัเรียน/นกัศกึษา 
1.6.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.6.3 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.6.4 ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ 
1.6.5 แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ 
1.6.6 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ..................... 

ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ โดยค าถามในส่วนที่ 2 ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบ 
Likert Scale โดยใช้ระดับการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดับคะแนน
ตามความคิดเห็น ดงันี ้

 
 



  63 

5   หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4   หมายถึง  เห็นด้วย 
3   หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
2   หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
1   หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
เมื่อรวบรวมข้อมูลแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมา

พิจารณาความถ่ีเพื่ออภิปรายผลค านวณ  (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2561) ซึ่งเกณฑ์การแปล
ความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้  

4.50 - 5.00   โรงภาพยนตร์นอกกระแสมีลกัษณะส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ในระดบัมากท่ีสดุ 

3.50 - 4.49   โรงภาพยนตร์นอกกระแสมีลกัษณะส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ในระดบัมาก 

2.50 - 3.49   โรงภาพยนตร์นอกกระแสมีลกัษณะส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ในระดบัปานกลาง 

1.50 - 2.49   โรงภาพยนตร์นอกกระแสมีลกัษณะส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ในระดบัน้อย 

1.00 - 1.49   โรงภาพยนตร์นอกกระแสมีลกัษณะส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ในระดบัน้อยที่สดุ 

ส่วนที่  3 คุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือและ
ไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 
โดยค าถามในส่วนที่ 3 ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบ Likert Scale โดยใช้ระดบัการวัด
ข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดบัคะแนนคณุภาพการบริการ ดงันี ้

5   หมายถึง   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4   หมายถึง  เห็นด้วย 
3   หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
2   หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
1   หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 



  64 

เมื่อรวบรวมข้อมูลแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถ่ีเพื่ออภิปรายผลค านวณ  (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2561) ซึ่งเกณฑ์การแปล
ความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้  

4.50 - 5.00   ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสได้รับคุณภาพการบริการ 
ในระดบัมากท่ีสดุ 

3.50 - 4.49  ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสได้รับคุณภาพการบริการ 
ในระดบัมาก 

2.50 - 3.49  ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสได้รับคุณภาพการบริการ 
ในระดบัปานกลาง 

1.50 - 2.49   ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสได้รับคุณภาพการบริการ 
ในระดบัน้อย 

1.00 - 1.49   ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสได้รับคุณภาพการบริการ 
ในระดบัน้อยที่สดุ 

ส่วนที่ 4 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้าน
ความคิดเห็น โดยค าถามในส่วนที่ 4 ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบ Likert Scale โดยใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดับคะแนนตามความคิดเห็น 
ดงันี ้

5   หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4   หมายถึง  เห็นด้วย 
3   หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
2   หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
1   หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เมื่อรวบรวมข้อมูลแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถ่ีเพื่ออภิปรายผลค านวณ  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561)  ซึ่งเกณฑ์การแปล
ความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้  

4.50 - 5.00  รูปแบบการด าเนินชีวิตตรงกับผู้ ใช้บ ริการโรงภาพยนตร์ 
นอกกระแส ในระดบัมากท่ีสดุ 

3.50 - 4.49  รูปแบบการด าเนินชีวิตตรงกับผู้ ใช้บ ริการโรงภาพยนตร์ 
นอกกระแส ในระดบัมาก 
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2.50 - 3.49  รูปแบบการด าเนินชีวิตตรงกับผู้ ใช้บ ริการโรงภาพยนตร์ 
นอกกระแสในระดบัปานกลาง 

1.50 - 2.49  รูปแบบการด าเนินชีวิตตรงกับผู้ ใช้บ ริการโรงภาพยนตร์ 
นอกกระแส ในระดบัน้อย 

1.00 - 1.49  รูปแบบการด าเนินชีวิตตรงกับผู้ ใช้บ ริการโรงภาพยนตร์ 
นอกกระแส ในระดบัน้อยที่สดุ 

ส่วนที่ 5 การตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยค าถามในส่วนที่ 5 ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบ Likert Scale โดยใช้ระดบัการวัด
ข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดบัคะแนนการตดัสินใจ จ านวน 5 ข้อดงันี ้

5   หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4   หมายถึง  เห็นด้วย 
3   หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
2   หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
1   หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เมื่อรวบรวมข้อมูลแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถ่ีเพื่ออภิปรายผลค านวณ  (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2561) ซึ่งเกณฑ์การแปล
ความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้  

4.50 - 5.00  ผู้ใช้บริการมีการตดัสินใจชมโรงภาพยนตร์นอกกระแส ในระดบั
มากที่สดุ 

3.50 - 4.49  ผู้ ใช้บ ริการมีการตัดสินใจชมโรงภาพยนตร์นอกกระแส  
ในระดบัมาก 

2.50 - 3.49  ผู้ ใช้บ ริการมีการตัดสินใจชมโรงภาพยนตร์นอกกระแส  
ในระดบัปานกลาง 

1.50 - 2.49  ผู้ ใช้บ ริการมีการตัดสินใจชมโรงภาพยนตร์นอกกระแส  
ในระดบัน้อย 

1.00 - 1.49  ผู้ ใช้บ ริการมีการตัดสินใจชมโรงภาพยนตร์นอกกระแส  
ในระดบัน้อยที่สดุ 
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ในการวิจยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

คณุภาพการบริการ และรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร มีการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั ดงันี ้

1. ศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
ที่มีความเก่ียวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา เพื่อใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตของการ
วิจยัและการสร้างแบบสอบถาม 

2. น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
สอดคล้องกบัความมุ่งหมายของการวิจยั 

3. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาถึงความถูกต้อง เที่ยงตรง และความสอดคล้องกับตัวแปรที่ศึกษา รวมทัง้เพื่อขอ
ค าแนะน าในการน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม 

4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ และน าแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น 
จ านวน 40 ชุด โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) จากการทดสอบการหาค่าความเชื่อมั่นจ านวน 40 ชุด โดยมีค่า
ระหว่าง 0 – 1  ซึง่ในงานวิจยันีย้อมรับค่าความเชื่อมัน่อยู่ที่ระดบั 0.70 ขึน้ไป ดงันี ้

สว่นประสมทางการตลาดบริการ 
1. ด้านผลิตภณัฑ์                            ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.768 
2. ด้านราคา                                   ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.728 
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย        ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.710 
4. ด้านการสง่เสริมการตลาด           ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.714 
5. ด้านบคุคล                                 ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.736 
6. ด้านลกัษณะทางกายภาพ           ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.802 
7. ด้านกระบวนการ                        ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.796 

คณุภาพการบริการ 
1. ด้านสิ่งที่สมัผสัได้                       ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.837 
2. ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.725 
3. ด้านความรวดเร็ว                       ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.833  
4. ด้านการรับประกนั                     ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั     0.818 
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5. ด้านการเอาใจใสล่กูค้า             ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั     0.807 
รูปแบบการด าเนินชีวิต 

1. ด้านกิจกรรม                            ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั     0.811 
2. ด้านความสนใจ                       ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั     0.864 
3. ด้านความคิดเห็น                     ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั     0.736 

การตดัสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแส  ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.717 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครัง้นี  ้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัย 

เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  
เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการวิจัยเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ  
และรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมจากแหลง่ข้อมลู ดงันี ้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  

2. ข้อมลูทุติยภมูิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้าหาข้อมลูจากเอกสาร บทความ 
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อประกอบการค้นคว้าและใช้สร้างเป็นกรอบใน
การสร้างแบบสอบถาม 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
หลังจากที่ผู้ วิจัยได้จัดเก็บแบบสอบถามและตรวจสอบความเรียบร้อย จะน า

แบบสอบถามที่ได้มาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ความเรียบร้อยและความถูกต้องสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม 
2. น าแบบสอบถามที่ได้มาลงรหัส (Coding) ที่ก าหนดไว้ เพื่อน าไปวิเคราะห์

ข้อมลูในการวิจยัต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้ ใช้บริการที่เข้าชมภาพยนตร์นอกกระแส
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซึง่ผู้วิจยัมีการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
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1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบ
ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งสามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ 
ดงันี ้ 

1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในข้อที่ 1 - 6 ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละ  

1.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ในข้อที่ 7- 34 แสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 แบบสอบถามสว่นที่ 3 เก่ียวกบัคณุภาพการบริการ ได้แก่ ด้านสิ่งที่สมัผสั
ได้ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่
ลกูค้าเป็นรายบุคคล ในข้อที่ 35 - 54 โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.4 แบบสอบถามส่วนที่  4  เก่ี ยวกับ รูปแบบการด า เนิ นชี วิ ต  ได้แก่  
ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น ในข้อที่ 55 - 66โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนน
เฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.5 แบบสอบถามส่วนที่ 5 เก่ียวกบัการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อที่ 67 - 71 โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิ เคราะห์ด้วยสถิ ติ เชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เป็นสถิ ติที่ ใช้
ทดสอบสมมติุฐานการวิจยัมีการใช้สถิติในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมลู ดงันี ้

2.1 ใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample ซึ่งจะใช้ทดสอบสมมติฐานที่ 
1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในตัวแปรด้านเพศ โดยในการทดสอบสมมุติฐานทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกนั หากค่าแปรปรวนของข้อมูล
เท่ากันทุกกลุ่มให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances assumed และถ้าค่าแปรปรวน
ของข้อมลูไม่เท่ากนัทกุกลุม่ให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances not assumed โดยจะ
ท าการทดสอบค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดยใช้ Levene’s test 
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2.2 สถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ซึง่จะใช้ทดสอบสมมติฐาน
ท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในตวัแปรด้านอาย ุสถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบั
การศกึษา และอาชีพ 

2.2.1 ใช้ค่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนักรณีพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบเป็นรายคู่ใช้วิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุม่ตวัอย่าง 

2.2.2 ใช้ค่า Brown-Forsythe (β) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนักรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการทดสอบเป็น 
รายคู่ เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนั โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 

2.3 ใ ช้สถิ ติ การวิ เค ราะ ห์ การถดถอยพหุ คูณ  (Multiple Regression 
Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปของการท านาย ของตัวแปรอิสระ 
(Independent variable) และตัวแปรตาม (Dependent variable) จะใช้ทดสอบสมมติฐานที่ 2 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ จัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 
มีอิทธิพลการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานที่ 3. 
คณุภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านความ
รวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการเอาใจใส่ลกูค้าเป็นรายบุคคล มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร และสมมติฐานที่ 4. รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบด้วย 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 
 

𝑃 =  
𝑓(100)

𝑛
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เมื่อ  
P  แทน  ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
f  แทน  ความถ่ีหรือจ านวนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 
n     แทน    จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนประชากร 

1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยใช้สตูร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 
 

�̅�  =  
Σ𝑋

𝑛
 

 
เมื่อ 

�̅�      แทน     ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ΣX     แทน     ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
n     แทน     ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (กัลยา วา
นิชย์บญัชา, 2561) 

 

𝑆. 𝐷. =  √
𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥2)

𝑛(𝑛 − 1)
 

 
เมื่อ  

S.D. แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 𝑥  แทน  คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 
∑ 𝑥2 แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
(∑ 𝑥2) แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
𝑛                แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 𝑛 − 1        แทน  จ านวนตวัแปรอิสระ 
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2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
สถิติที่ใช้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การหาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามโดยใช้วัดค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Cronbacha’alpha coefficient) โดยใช้สูตรดังนี ้
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

 

α =
𝑘𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1 + (𝑘 − 1)𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 
เมื่อ 

Cronbach’s Alpha  แทน   ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนที่
ก าหนด 

k       แทน   จ านวนค าถามของแบบสอบถาม 
𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     แทน   ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนระหว่างค าถาม

ต่างๆ 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       แทน   ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
ผลลัพ ธ์ค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่าท่ี ได้จะแสดงถึงระดับความคงท่ีของ

แบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0    1  ค่าที่ใกล้เคียงกบั 1 แสดงว่ามีความเชื่อมัน่สงู 
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้

3.1 การทดสอบสมมติฐานทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่มที่ เป็นอิสระกัน โดยใช้สถิติ  t-test แบบ Independence Sample ที่ ระดับ
นยัส าคญั 0.05 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

ในการทดสอบ t-test หากค่าแปรปรวนของข้อมลูเท่ากนัทุกกลุ่มให้ทดสอบความ
แตกต่างด้วย ด้วย Equal Variances assumed และถ้าค่าแปรปรวนของข้อมูลไม่เท่ากันทุกกลุ่ม
ให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances not assumed โดยจะท าการทดสอบค่า
แปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดยใช้ Levene’s test โดยใช้สตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

3.1.1 กรณีไม่ทราบค่าความแปรปรวน (Variance) ของประชากรทัง้สองกลุ่ม 
และสมมติว่าไม่เท่ากนั 
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                                          t =  
�̅�1−�̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

 

                                   โดยที่ df =
[

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

(
𝑆1

2

𝑛1
)

𝑛1−1
+

(
𝑆2

2

𝑛1
)

𝑛2−2

 

 
3.1.2 กรณีประชากรทัง้สองกลุ่มแต่ทราบว่าประชากรทัง้สองกลุ่มมีความ

แปรปรวนเท่ากนั 
 

                            t =  
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
(

1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

 

 
 

โดยที่ df = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 
เมื่อ 

t        แทน       ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุม่ 

�̅�1   แทน       ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

�̅�2   แทน       ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

𝑆1
2   แทน       ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

𝑆2
2   แทน       ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

𝑛1   แทน       ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

𝑛2   แทน       ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

df     แทน       ชัน้แห่งความอิสระ 
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3.2 สถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใช้ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

3.2.1 ใช้ค่า F – test กรณีค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากัน (กัลยา วา
นิชย์บญัชา, 2561) มีสตูร ดงันี ้

 
ตาราง 4 ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 

 

                                  F =
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

 
โดย 

K-1  แทน Degree of Freedom ส าหรับการผันแปรระหว่างกลุ่ม 
dfb 

n-k             แทน Degree of Freedom ส าห รับการผัน แป รระหว่ า ง 
กลุม่ dfw 

F             แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา F-distribution 
MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
SSb             แทน      ผลบวกก าลงัสองระหว่างกลุม่ 
SSw             แทน      ผลบวกก าลงัสองภายในกลุม่ 

แหล่งของการ
แปรปรวน 

ผลรวมก าลัง
สอง SS 

df 
ค่าประมาณของ
ความแปรปรวน 

MS 
F 

ระหว่างกลุม่ SSb k-1 MSb MSb/MSw 

ภายในกลุม่ SSw n-k MSw  

ทัง้หมด SSt n-1     
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k          แทน      จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่าง 
n          แทน      จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 
dfb          แทน      ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
dfw          แทน      ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม่ 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ  =  0.05 ห รือระดับความ เชื่ อมั่น  95% จะใช้วิ ธี  Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อดวู่าคู่ใดบ้างที่
แตกต่างกนั โดยใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

 

 เมื่อ ni nj LSD = 𝑡1−
𝑎

2
;𝑛−𝑘√𝑀𝑆𝐸 (

1

𝑛𝑖
−

1

𝑛𝑗
) 

  

                         ถ้า ni = nj LSD = 𝑡1−
𝑎

2
;𝑛−𝑘√

2𝑀𝑆𝐸

𝑛𝑖
 

 
โดยที่ dfw = n-k 

LSD แทน     ค่าผลต่างนัยส าคัญที่ค านวณได้ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ที่ i และ j 

MSE แทน      ค่า Mean square error (MSw) 
k แทน      จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ทดสอบ 
n แทน      จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

 แทน      ค่าความคลาดเคลื่อน 
ni แทน      จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ i 
nj แทน      จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ j 

3.2.2 สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown – Forsythe (β)  
ใช้ในกรณีที่ความแปรปรวนไม่เท่ากนั มีสตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

 

β =
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
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โดยค่า    𝑀𝑆𝑤 =  ∑ (1 −
𝑛𝑖

𝑁
) 𝑆𝑖

2𝑘
𝑖=1  

 
เมื่อ 

β  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน Brown - Forsythe 
MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
MSw แทน ค่ าความแปรปรวนภายในกลุ่ มส าห รับ  Brown - 

Forsythe 
k  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
N  แทน ขนาดของประชากร 

𝑆𝑖
2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 

โดยก าหนดค่าอิสระ (Degree of Freedom) ระหว่างกลุ่มคือ k-1 ภายในกลุ่ม  
n-1  และรวมทัง้กลุม่คือ n-1 

 

                                  �̅�𝐷= 𝑞𝐷  √(
2𝑀𝑆𝑆/𝐴

√𝑠
) 

 
เมื่อ 

�̅�𝐷          แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน Dunnett’ s T3 

𝑞𝐷          แทน   ค่าจากตาราง Critical Values of the Dunnett’ s T3 

𝑀𝑆𝑆/𝐴 แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 

𝑠             แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
3.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Regression Analysis) จาก

สมการแสดงความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) ของประชากรจะเห็นว่า 

กลุ่ ม ตั ว แป ร อิส ระ  (𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘) ส าม ารถอ ธิบ ายการ
เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามได้ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถอธิบายได้นี ้เรียกว่า ค่า

ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error : ) การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณจะเป็นการ

พยากรณ์หาค่าสัมประสิทธ์ิ  และ   และค่าสถิติ a และ b ที่ได้จากการค านวณโดยกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยหลกัการวิเคราะห์ คือ ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีค านวณได้จากต้องเป็นค่าสมัประสิทธ์ิท่ีท าให้
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สมการดังกล่าว มีค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองรวมกันน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : 
OLS) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

Y = α + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀 
สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอย่าง 

Y = α + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 
 

โดยที่ 

𝑋  คือ  ตวัแปรอิสระ 

Y  คือ  ตวัแปรตาม 

𝑘   คือ  จ านวนตวัแปรอิสระ 



 

บทท่ี 4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งในการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คณุภาพการบริการ

และรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร ส าหรับในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลความหมายในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ  ดงันี ้

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n                  แทน     จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

x̅                 แทน      ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D.             แทน      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Sig          แทน      ความน่าจะเป็นส าหรับใช้บอกนยัส าคญัทางสถิติ 
SS               แทน      ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS              แทน      ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df                แทน      ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
F – Ratio     แทน      ค่าที่ใช้พิจารณา F – Distribution 
H0               แทน      สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1               แทน      สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
B                 แทน     ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 

β                แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ซึง่พยากรณ์ใน  
                    รูปคะแนนมาตรฐาน 

SE               แทน      ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
R                 แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์พหคุณู 
Adjusted R2 แทน     ค่าสมัประสิทธ์ิการท านายท่ีปรับแก้แล้ว 
Y                 แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิการท านายในรูปคะแนนดิบ 
*                  แทน      นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
**          แทน      นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการ

วิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แสดงผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 

ตอนที่  1  ลักษณ ะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายสุถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศกึษา และอาชีพ 

ตอนที่  2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ 

ตอนที่  3 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความ
เชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่ลูกค้ าเป็น
รายบคุคล 

ตอนที่  4 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความ
สนใจ และด้านความคิดเห็น 

ตอนที่  5 การตัดสิน ใจใช้บ ริการโรงภาพยนต ร์นอกกระแสใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 2 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน ประกอบด้วย 

สมมติฐานที่  1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีอิทธิพลการ
ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่  2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่  3 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้าน
ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการเอาใจใส่ลกูค้าเป็น
รายบคุคล มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่  4 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้าน
ความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับ
การศึกษา และอาชีพ โดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่และร้อยละ  

 
ตาราง 5 จ านวนความถ่ีและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศกึษา และอาชีพ 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ    

 
ชาย 242 60.50 

 หญิง 158 39.50 

  รวม 400 100.00 

2. อายุ    

 
18 – 25 ปี 154 38.50 

 26 - 33 ปี 140 35.00 

 34 – 41 ปี 62 15.50 

 42 – 49 ปี 23 5.70 

 50 ปี ขึน้ไป 21 5.30 

  รวม 400 100.00 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

3. สถานภาพสมรส   

 
โสด 330 82.50 

 สมรส 45 11.20 

 หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ 25 6.30 

  รวม 400 100.00 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

 
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 74 18.50 

 10,001 – 20,000 บาท 208 52.00 

 20,001 – 30,000 บาท 90 22.50 
 30,001 บาทขึน้ไป 28 7.00 

  รวม 400 100.00 

5. ระดบัการศกึษา   

 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 26 6.50 

 ปริญญาตรี 299 74.75 
 สงูกว่าปริญญาตรี 75 18.75 

  รวม 400 100.00 
6. อาชีพ    

 
นกัเรียน/นกัศกึษา 158 39.50 

 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 55 13.75 
 พนกังานบริษัทเอกชน 110 27.50 
 ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ 56 14.00 

 แม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ 21 5.25 

 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ..................... 0 0.00 

  รวม 400 100.00 
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จากตาราง 5 จ านวนความถ่ีและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศกึษา และอาชีพ พบว่า 

เพศ พนักงานที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.50 และเพศหญิง จ านวน 158 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.50 

อายุ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี จ านวน 154 คน  
คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 26 - 33 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 อาย ุ
34 – 41 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 อายุ 42 – 49 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.70 และอาย ุ50 ปีขึน้ไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 

สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 330 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.50 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 และ
สถานภาพหย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 

รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
10,001 – 20,000 บาท จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 – 30,00 บาท จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาท
ขึน้ไป จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00  

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.75 รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 75 คน  
คิดเป็นร้อยละ 18.75 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 

อาชีพ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 158 คน  
คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 
ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 แม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
5.25  
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ตอนที่  2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล  
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 

 
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการในภาพรวม 

 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ระดับความคิดเหน็ 

x̅                                                       S.D. แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ์     3.55 0.634 มาก 
ด้านราคา 3.34 0.593 ปานกลาง 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 2.60 0.683 ปานกลาง 
ด้านการสง่เสริมการตลาด 2.77 0.674 ปานกลาง 
ด้านบคุคล 3.66 0.663 มาก 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 3.81 0.692 มาก 
ด้านกระบวนการ 3.48 0.602 ปานกลาง 
ผลรวมส่วนประสมทางการตลาดบริการ  3.32 0.649 ปานกลาง 

 
จากตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการใน

ภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.32 อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน โดยด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.81 
รองลงมาคือ ด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 นอกจากนี ้
อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ด้านราคา   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34  ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 และด้านช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.60 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์ 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ระดับความคิดเหน็ 

 x̅                                             S.D. แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑ์    

1. ภายในโรงภาพยนตร์มีที่นัง่เพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 

3.65 0.905 มาก 

2. ขนาดจอฉายภาพยนตร์มีความเหมาะสม 
เมื่อเทียบกบัโรงภาพยนตร์ 

3.69 0.756 มาก 

3. ภายในโรงภาพยนตร์มีคณุภาพเสียงที่ดี  3.46 0.883 ปานกลาง 

4. มีระบบภาพคมชดั  3.42 0.822 ปานกลาง 

ผลรวมด้านผลิตภัณฑ์ 3.55 0.634 มาก 

 
จากตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.55 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมาก จ านวน 2 ข้อ โดยขนาดจอฉายภาพยนตร์มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับโรง
ภาพยนตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.69 รองลงมาคือ ภายในโรงภาพยนตร์มีที่นั่งเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.65 นอกจากนีอ้ยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ภายในโรง
ภาพยนตร์มีคุณภาพเสียงที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และมีระบบภาพคมชัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.42 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ระดับความคิดเหน็ 

x̅                                     S.D. แปลผล 
ด้านราคา 

   

1. ราคาบตัรชมภาพยนตร์มีความเหมาะสม 3.64 0.767 มาก 
2. ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพของการบริการของ 
โรงภาพยนตร์ 

3.62 0.795 มาก 

3. ภายในโรงภาพยนตร์มีการแสดงราคาบตัรชม
ภาพยนตร์ไว้อย่างชดัเจน 

3.22 0.851 ปานกลาง 

4. ค่าสมคัรสมาชิกรายเดือน/รายปี มีความ
เหมาะสม 

2.90 0.873 ปานกลาง 

ผลรวมด้านราคา 3.34 0.593 ปานกลาง 

 
จากตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านราคา พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.34 อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมาก จ านวน 2 ข้อ โดยราคาบัตรชมภาพยนตร์มีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากบั 3.64 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพของการบริการของโรงภาพยนตร์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.62 นอกจากนีอ้ยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ภายในโรงภาพยนตร์มีการแสดง
ราคาบตัรชมภาพยนตร์ไว้อย่างชดัเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.22 และค่าสมคัรสมาชิกรายเดือน/รายปี  
มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.90 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ระดับความคิดเหน็ 

x̅                     S.D. แปลผล 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

   

1. มีช่องทางการจองบตัรชมภาพยนตร์หลาย
ช่องทาง เช่น แอปพลิเคชนัทางโทรศพัท์ เว็บไซต์ 
เคาน์เตอร์ เป็นต้น 

2.07 1.196 น้อย 

2. ที่ตัง้ของโรงภาพยนตร์สามารถเดินทางได้
สะดวก  

3.51 0.850 มาก 

3. มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการ สามารถแสดงความ
คิดเห็นแนะน า ติชม ต่อการใช้บริการโรง
ภาพยนตร์ 

2.51 0.904 ปานกลาง 

4. สามารถช าระค่าบริการได้ทัง้บตัรเครดิตและ 
เงินสด 

2.33 1.145 น้อย 

ผลรวมด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 2.60 0.683 ปานกลาง 

 
จากตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  2.60 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ข้อ โดยที่ตัง้ของโรงภาพยนตร์สามารถ
เดินทางได้สะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.51 อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ มีช่องทางให้
ผู้ ใช้บริการ สามารถแสดงความคิดเห็นแนะน า ติชม ต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.55 สามารถช าระค่าบริการได้ทัง้บัตรเครดิตและเงินสด และระดับไม่ดี จ านวน 2 ข้อ 
ได้แก่ สามารถช าระค่าบริการได้ทัง้บตัรเครดิตและเงินสด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 และมีช่องทาง
การจองบตัรชมภาพยนตร์หลายช่องทาง เช่น แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ เคาน์เตอร์ เป็น
ต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.07 

 



  86 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการ
สง่เสริมการตลาด 

 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ระดับความคิดเหน็ 

x̅                     S.D. แปลผล 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    

1. มีการประชาสมัพนัธ์หนงันอกกระแสผ่านสื่อ 
Facebook Page อย่างสม ่าเสมอ 

2.78 0.887 ปานกลาง 

2. มีการให้สว่นลดราคาบตัรชมภาพยนตร์/บตัร
สมาชิก อยู่เสมอ 

2.17 1.171 น้อย 

3. มีการแสดงหนงัตวัอย่างภาพยนตร์นอกกระแส 
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น ยูทปู เพื่อกระตุ้นให้ใช้
บริการโรงภาพยนตร์ 

2.69 0.884 ปานกลาง 

4. มีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัภาพยนตร์ที่ได้รับ
รางวลัจากเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความ
สนใจแก่ผู้ใช้บริการ 

3.44 0.948 ปานกลาง 

ผลรวมด้านการส่งเสริมการตลาด 2.77 0.674 ปานกลาง 

 
จากตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.77อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบัปานกลางจ านวน 3 ข้อ โดยมีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัภาพยนตร์ที่
ได้รับรางวลัจากเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสนใจแก่ผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 
3.44 รองลงมาคือ มีการประชาสมัพนัธ์หนงันอกกระแสผ่านสื่อ Facebook Page อย่างสม ่าเสมอ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 มีการแสดงหนังตัวอย่างภาพยนตร์นอกกระแส ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ  
เช่น ยูทูป เพื่อกระตุ้นให้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.69 นอกจากนีอ้ยู่ในระดบัไม่ดี 
ได้แก่ มีการให้สว่นลดราคาบตัรชมภาพยนตร์/บตัรสมาชิก อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.17 

 
 



  87 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านบคุคล 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ระดับความคิดเหน็ 

x̅          S.D. แปลผล 

ด้านบุคคล    

1. พนกังานภายในโรงภาพยนตร์นอกกระแส  
มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ 

3.67 0.826 มาก 

2. พนกังานภายในโรงภาพยนตร์มีความรู้  
ความเข้าใจ และสามารถอธิบายข้อมลูที่สงสยั 
ได้อย่างชดัเจน 

3.51 0.890 มาก 

3. พนกังานมีการแต่งกายให้เข้ากบับรรยากาศ
ภายในโรงภาพยนตร์ 

3.69 0.899 มาก 

4. พนกังานมีกิริยาสภุาพ ยิม้แย้มแจ่มใส 3.78 0.773 มาก 

ผลรวมด้านบุคคล 3.66 0.663 มาก 

 
จากตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านบคุคลพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.66 อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทกุข้อ โดยพนกังานมีกิริยาสภุาพ ยิม้แย้มแจ่มใส มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.78 รองลงมา
คือ พนักงานมีการแต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 
พนักงานภายในโรงภาพยนตร์นอกกระแส มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.67 และพนกังานภายในโรงภาพยนตร์มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายข้อมลูที่สงสยัได้
อย่างชดัเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะ
ทางกายภาพ 

 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ระดับความคิดเหน็ 

x̅                   S.D. แปลผล 
ด้านลักษณะทางกายภาพ    

1. อปุกรณ์ภายในโรงภาพยนตร์มีออกแบบให้เข้า
กบับรรยากาศในการชมภาพยนตร์นอกกระแส 

3.72 0.865 มาก 

2. ภายในโรงภาพยนตร์นอกกระแสมีความสะอาด 
ไม่มีกลิ่นอบั 

3.91 0.888 มาก 

3. มีจ านวนที่นัง่ระหว่างรอการฉายภาพยนตร์นอก
กระแสที่เพียงพอ 

3.70 0.869 มาก 

4. ภายในโรงภาพยนตร์นอกกระแส มีระบบและ
อปุกรณ์การรักษาความปลอดภยัที่ดี 

3.92 0.857 มาก 

ผลรวมด้านลักษณะทางกายภาพ 3.81 0.692 มาก 

 
จากตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.81 อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยภายในโรงภาพยนตร์นอกกระแส มีระบบและอุปกรณ์การ
รักษาความปลอดภัยที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือ ภายในโรงภาพยนตร์นอก
กระแสมีความสะอาด ไม่มีกลิ่นอบั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91อปุกรณ์ภายในโรงภาพยนตร์มีออกแบบ
ให้เข้ากับบรรยากาศในการชมภาพยนตร์นอกกระแส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และมีจ านวนที่นั่ง
ระหว่างรอการฉายภาพยนตร์นอกกระแสที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
กระบวนการ 

 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ระดับความคิดเหน็ 

x̅          S.D. แปลผล 

ด้านกระบวนการ    

1. ขัน้ตอนการซือ้บตัรชมภาพยนตร์ มี
ความง่ายและสะดวก 

3.22 0.815 ปานกลาง 

2. รอบการฉายภาพยนตร์ตรงต่อเวลา
ตามที่ได้แจ้งไว้ 

3.28 0.927 ปานกลาง 

3. พนกังานภายในโรงภาพยนตร์สามารถ
ให้บริการที่เป็นระบบ  

3.77 0.774 มาก 

4. มีข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัข้อบงัคบั 
ข้อห้าม ในการชมภาพยนตร์ที่ชดัเจน 

3.63 0.812 มาก 

ผลรวมด้านกระบวนการ 3.48 0.602 ปานกลาง 

 
จากตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านกระบวนการพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.48 อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากจ านวน 2 ข้อ โดยพนักงานภายในโรงภาพยนตร์สามารถให้บริการที่เป็น
ระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.77 รองลงมาคือ มีข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับข้อบังคับ ข้อห้าม  
ในการชมภาพยนตร์ที่ชดัเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.68 นอกจากนีอ้ยู่ในระดบัปานกลางจ านวน 2 ข้อ 
ได้แก่ รอบการฉายภาพยนตร์ตรงต่อเวลาตามที่ได้แจ้งไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 และขัน้ตอนการ
ซือ้บตัรชมภาพยนตร์ มีความง่ายและสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.22  
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ตอนที่ 3 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือ
และไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล 

 
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการในภาพรวม 

 

คุณภาพการบริการ  
ระดับความคิดเหน็ 

x̅                     S.D. แปลผล 

ด้านสิ่งที่สมัผสัได้  3.72 0.693 มาก 

ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 3.94 0.660 มาก 

ด้านความรวดเร็ว  3.73 0.636 มาก 

ด้านการรับประกนั  3.94 0.723 มาก 

ด้านการเอาใจใสล่กูค้าเป็นรายบุคคล 2.98 0.686 ปานกลาง 

ผลรวมคุณภาพการบริการ  3.66 0.679 มาก 

 
จากตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพการบริการในภาพรวม พบว่า 

มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.66 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 
จ านวน 4 ด้าน โดยด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ และด้านการรับประกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.94 รองลงมาคือ ด้านความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และด้านสิ่งที่สัมผัสได้  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 นอกจากนีอ้ยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการเอาใจใส่
ลกูค้าเป็นรายบคุคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.98 ตามล าดบั 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ 
 

คุณภาพการบริการ  
ระดับความคิดเหน็ 

x̅                                       S.D. แปลผล 

ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้    

1. โรงภาพยนตร์นอกกระแสมีเวลาเปิด-ปิดการ 
ให้บริการ ที่เหมาะสม 

3.94 0.781 มาก 

2. โรงภาพยนตร์นอกกระแสที่ใช้บริการ  
มีการตกแต่งวสัดอุปุกรณ์ให้เข้ากบับรรยากาศ 
ภายในโรงภาพยนตร์ 

3.76 0.847 มาก 

3. โรงภาพยนตร์นอกกระแสที่ใช้บริการ  
มีความกว้างและไม่แออดั 

3.72 0.793 มาก 

4. โรงภาพพยนตร์ที่ท่านใช้บริการมีที่จอดรถ 
ที่เพียงพอ 

3.46 0.869 ปานกลาง 

ผลรวมด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ 3.72 0.693 มาก 

 
จากตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่

สมัผัสได้พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.72 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากจ านวน 3 ข้อ โดยโรงภาพยนตร์นอกกระแสมีเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ ที่เหมาะสม  
มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.94 รองลงมาคือ โรงภาพยนตร์นอกกระแสที่ใช้บริการ มีการตกแต่งวสัดุ
อุปกรณ์ให้เข้ากับบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และโรงภาพยนตร์ 
นอกกระแสที่ท่านใช้บริการ มีความกว้างและไม่แออัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 นอกจากนีอ้ยู่ใน
ระดับปานกลางจ านวน 1 ข้อ ได้แก่ โรงภาพพยนตร์ที่ใช้บริการมีที่จอดรถที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.46  
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการ ด้านความเชื่ อถือและ
ไว้วางใจได้ 

 

คุณภาพการบริการ  
ระดับความคิดเหน็ 

x̅                     S.D. แปลผล 

ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้    

1. โรงภาพยนตร์กระแสที่ใช้บริการเป็นโรง
ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง 

4.10 1.007 มาก 

2. พนกังานที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถ 
ต่อการให้บริการ 

3.71 0.798 มาก 

3. พนกังานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่าง
การให้บริการแก่ผู้ เข้าชมภาพยนตร์นอกกระแส 
ได้เป็นอย่างดี 

3.68 0.757 มาก 

4. ท่านเข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสจาก
การยอดการรีวิวการใช้บริการที่สงู 

4.28 0.961 มาก 

ผลรวมด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 3.94 0.660 มาก 

 
จากตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการบริการ ด้านความ

เชื่อถือและไว้วางใจได้พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.94 อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสจากการยอดการรีวิว 
การใช้บริการที่สูง มีค่าเฉลี่ยสูงสดุเท่ากับ 4.28 รองลงมาคือ โรงภาพยนตร์กระแสที่ใช้บริการเป็น
โรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 พนกังานที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถต่อ
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการ
ให้บริการแก่ผู้ เข้าชมภาพยนตร์นอกกระแสได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.68 
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ ด้านความรวดเร็ว 
 

คุณภาพการบริการ  
ระดับความคิดเหน็ 

x̅                   S.D. แปลผล 

ด้านความรวดเร็ว    

1. พนกังานภายในโรงภาพยนตร์สามารถให้บริการ
ด้วยความรวดเร็ว 

3.75 0.784 มาก 

2. มีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการให้บริการได้อย่าง
รวดเร็ว 

3.71 0.730 มาก 

3. พนกังานสามารถให้บริการตามค าร้องขอของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างทนัท่วงที 

3.67 0.785 มาก 

4. พนกังานสามารถให้บริการด้วยความถกูต้อง 3.79 0.665 มาก 

ผลรวมด้านความรวดเร็ว 3.73 0.636 มาก 

 
จากตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการบริการ ด้านความ

รวดเร็วพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยพนักงานสามารถให้บริการด้วยความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.79 
รองลงมาคือ พนักงานภายในโรงภาพยนตร์สามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.75 มีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และ
พนกังานสามารถให้บริการตามค าร้องขอของผู้ใช้บริการได้อย่างทนัท่วงที มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ ด้านการรับประกนั 
 

คุณภาพการบริการ  
ระดับความคิดเหน็ 

x̅                     S.D. แปลผล 

ด้านการรับประกัน    

1. ท่านสามารถรับรู้ถึงความปลอดภยัตลอดการใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส เช่น มีถงัดบัเพลิง 
ทางหนีไฟ เป็นต้น 

3.94 0.828 มาก 

2. ระบบการออกตัว๋ชมภาพยนตร์เป็นไปด้วยความ
ถกูต้อง 

4.18 0.970 มาก 

3. มาตรฐานการให้บริการเป็นที่ยอมรับของผู้ชม
ภาพยนตร์นอกกระแส 

3.72 0.729 มาก 

4. ระบบการเข้าถึงข้อมลูของภาพยนตร์นอกกระแส 
เช่น การซือ้ตัว๋ การจองที่นัง่ ไม่มีข้อผิดพลาด เช่น 
ระบบ Error เป็นต้น 

3.91 0.901 มาก 

ผลรวมด้านการรับประกัน 3.94 0.723 มาก 

 
จากตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการบริการ ด้านการ

รับประกนั พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.94 อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยระบบการออกตั๋วชมภาพยนตร์เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ สามารถรับรู้ถึงความปลอดภัยตลอดการใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแส เช่น มีถังดับเพลิง ทางหนีไฟ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ระบบการเข้าถึงข้อมูลของ
ภาพยนตร์นอกกระแส เช่น การซือ้ตั๋ว การจองที่นั่ง ไม่มีข้อผิดพลาด เช่น ระบบ Error เป็นต้น  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และมาตรฐานการให้บริการเป็นที่ยอมรับของผู้ชมภาพยนตร์นอกกระแส  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการ ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบคุคล 

 

คุณภาพการบริการ  
ระดับความคิดเหน็ 

x̅            S.D. แปลผล 

ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล    

1. พนกังานสามารถจดจ าชื่อผู้ใช้บริการได้ 2.06 1.274 ไม่ด ี

2. พนกังานมีความเอาใจใส่ต่อการให้บริการโดย
ไม่เลือกปฏิบติั 

3.69 0.800 มาก 

3. พนกังานสามารถให้การดแูลอย่างใกล้ชิด 2.94 0.856 ปานกลาง 

4. พนกังานให้บริการด้วยความเป็นกนัเอง 3.25 0.783 ปานกลาง 

ผลรวมด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 2.98 0.686 ปานกลาง 

 
จากตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพการบริการ ด้านการเอาใจ

ใส่ลกูค้าเป็นรายบุคคลพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 2.98 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ  โดยพนักงานมีความเอาใจใส่ต่อการให้บริการโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.69 อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่พนักงานให้บริการด้วย
ความเป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 พนักงานสามารถให้การดูแลอย่างใกล้ชิด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.94 และอยู่ในระดับไม่ดี 1 ข้อ ได้แก่ พนกังานสามารถจดจ าชื่อผู้ ใช้บริการได้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.06 
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ตอนที่  4 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ 
และด้านความคิดเหน็ 

 
ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตในภาพรวม 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ระดับความคิดเหน็ 

x̅                     S.D. แปลผล 
ด้านกิจกรรม 4.12 0.800 มาก 
ด้านความสนใจ 4.00 0.857 มาก 
ด้านความคิดเห็น 3.23 0.721 ปานกลาง 
ผลรวมรูปแบบการด าเนินชีวิต 3.78 0.793 มาก 

 
จากตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการด าเนินชีวิตในภาพรวม 

พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มาก จ านวน 2 ด้าน โดยด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสงูสุดเท่ากบั 4.12 รองลงมาคือ ด้านความสนใจ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 นอกจากนีอ้ยู่ในระดับปานกลาง จ านวน1 ด้าน คือ ด้านความคิดเห็น  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.23 
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ระดับความคิดเหน็ 

x̅          S.D. แปลผล 

ด้านกิจกรรม    

1. ท่านมกัหากิจกรรมที่ชอบพบปะกบักลุม่คน 
ที่มีความชอบลกัษณะเหมือนกนั 

4.27 0.937 มาก 

2. ท่านมกัหากิจกรรมที่สร้างแรงบนัดาลใจ 
ในการด าเนินชีวิต 

4.25 0.973 มาก 

3. ท่านมกัหากิจกรรมที่สร้างมมุมองหรือ 
แง่คิดใหม่ๆ ให้กบัชีวิต 

4.04 0.932 มาก 

4. ท่านมกัหากิจกรรมที่ไม่ซ า้ซาก จ าเจ 3.93 0.886 มาก 

ผลรวมด้านกิจกรรม 4.12 0.800 มาก 

 
จากตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการด าเนินชีวิต  

ด้านกิจกรรมพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
อยู่ในระดบัมากทกุข้อ  โดยมกัหากิจกรรมที่ชอบพบปะกบักลุ่มคนที่มีความชอบลกัษณะเหมือนกนั 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.27 รองลงมาคือ มักหากิจกรรมที่สร้างแรงบนัดาลใจในการด าเนินชีวิต  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 มกัหากิจกรรมที่สร้างมมุมองหรือแง่คิดใหม่ๆ ให้กบัชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.04 และมกัหากิจกรรมที่ไม่ซ า้ซาก จ าเจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 
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ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ระดับความคิดเหน็ 

x̅          S.D. แปลผล 

ด้านความสนใจ 
   

1. ท่านชอบอ่านเก่ียวกบับทวิจารณ์จากบทความ
หรือข้อมลูต่างๆ 

4.06 1.027 มาก 

2. ท่านสนใจเก่ียวกบัการตีความหมาย 
จากสญัลกัษณ์ที่ได้พบเห็น 

3.60 0.981 มาก 

3. ท่านสนใจเนือ้หาหรือข้อมลูที่มีความ 
แปลกใหม่ 

4.20 0.974 มาก 

4. ท่านสนใจและติดตามเทศกาลหนงั 
ทัง้ในและต่างประเทศ 

4.14 1.032 มาก 

ผลรวมด้านความสนใจ 4.00 0.857 มาก 

 
จากตาราง 22 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ

พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.00 อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบัมาก
ทุกข้อ  โดยสนใจเนือ้หาหรือข้อมูลที่มีความแปลกใหม่ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.20 รองลงมาคือ 
สนใจและติดตามเทศกาลหนงัทัง้ในและต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 ชอบอ่านเก่ียวกบับท
วิจารณ์จากบทความหรือข้อมูลต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 และสนใจเก่ียวกบัการตีความหมาย
จากสญัลกัษณ์ที่ได้พบเห็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.60 
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ตาราง 23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ระดับความคิดเหน็ 

x̅          S.D. แปลผล 

ด้านความคิดเหน็    

1. ท่านมกัร่วมแสดงความคิดเห็นจาก
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มา 

2.56 1.191 ปานกลาง 

2. ท่านยอมรับความคิดเห็นและความเห็นต่าง
ทางสงัคม 

3.99 0.904 มาก 

3. ท่านเปิดโอกาสทางความคิดในเร่ืองต่างๆ 3.94 0.926 มาก 

4. ท่านมกัแสดงความคิดเห็นจากปรากฎการณ์
ทางสงัคมที่เกิดขึน้ 

2.44 1.174 ไม่ด ี

ผลรวมด้านความคิดเหน็ 3.23 0.721 ปานกลาง 

 
จากตาราง 23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความ

คิดเห็นพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.23 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
อยู่ในระดับมากจ านวน 2 ข้อ โดยยอมรับความคิดเห็นและความเห็นต่างทางสังคม มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุเท่ากบั 3.99 รองลงมาคือ เปิดโอกาสทางความคิดในเร่ืองต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 อยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ มักร่วมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มา  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 นอกจากนีอ้ยู่ในระดบัไม่ดี จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ มักแสดงความคิดเห็นจาก
ปรากฎการณ์ทางสงัคมที่เกิดขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.44 
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ตอนที่  5 ก ารตั ด สิ น ใจ ใ ช้ บ ริก าร โรงภ าพ ยนต ร์น อกก ระแส ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแส 

 

การตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแส 
ระดับความคิดเหน็ 

x̅          S.D. แปลผล 

1. ท่านตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 
เนื่องจากมีจ านวนรอบการฉายท่ีเหมาะสม  

3.68 0.824 มาก 

2. ท่านตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 
เนื่องจากอยู่ใกล้สถานที่ท างาน/เรียน  

3.91 0.951 มาก 

3. ท่านตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 
เนื่องด้วยมีการสร้างบรรยากาศภายในให้เหมาะกบัการ
ชมภาพยนตร์ 

4.12 1.025 มาก 

4. ท่านตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์ เนื่องจากมีการ
เชิญผู้ก ากบัภาพยนตร์มาร่วมแสดงแนวคิดเก่ียวกบั
ภาพยนตร์ที่สร้างอยู่เสมอ 

4.24 1.021 มาก 

ผลรวมด้านการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแส 3.99 0.670 มาก 

 
จากตาราง 24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสินใจชมภาพยนตร์นอก

กระแสพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ  โดยตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์ เนื่องจากมีการเชิญผู้ ก ากับภาพยนตร์
มาร่วมแสดงแนวคิดเก่ียวกบัภาพยนตร์ที่สร้างอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.24 รองลงมาคือ 
ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส เนื่องด้วยมีการสร้างบรรยากาศภายในให้เหมาะกับ
การชมภาพยนตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส เนื่องจากอยู่
ใกล้สถานที่ท างาน/เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 
เนื่องจากมีจ านวนรอบการฉายที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.68 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
การน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน โดยผู้วิจยัได้แบ่งการน าเสนอตามหวัข้อดงัต่อไปนี ้

สมมติฐานที่  1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีอิทธิพล
การตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยได้ ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0  ผู้ ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1  ผู้ ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สถิติในการวิเคราะห์จะใช้ค่าสถิติการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกัน (Independent t-test) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีระดบันยัส าคญัทางสถิติน้อยกว่า 0.05  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในงานวิจัยในครัง้นี ้ในขัน้แรกผู้ วิจัยจะท า
การทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้ Levene's Test 
ซึ่งหากการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.05) จะใช้ค่า Equal Variances Assumed ส าหรับ แต่หากผลการทดสอบพบว่า ค่า
ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกัน (ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่า Equal Variances 
not  Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงผลดงัตาราง 25 

 
 
 
 
 
 



  102 

ตาราง 25 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 
จ าแนกตามเพศ 

 

การตัดสินใจใช้บริการ
ภาพยนตร์นอกกระแส 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

  12.238 0.001** 

  
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 25 ผลการทดสอบ Levene's Test for Equality of Variances พบว่า  
ค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกัน จึงใช้ทดสอบ
ค่า t กรณี  Equal Variances not  Assumed ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ผู้ ใช้บริการทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้ค่า t – test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบจะยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig มีค่ามากกว่า 0.05 และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ
ค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ซึง่ผลการทดสอบ แสดงดงัตาราง 26 
 
ตาราง 26 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 
จ าแนกตามเพศ 

 

การตัดสินใจใช้
บริการโรง
ภาพยนตร์นอก
กระแส  

t-test for Equality of Means 

เพศ n  x̅ S.D. t df  Sig.  

 ชาย 242 4.17 0.592 6.907 300.106 0.000* 

  หญิง 158 3.71 0.687       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 26 พบว่า การทดสอบสมมติฐานระหว่างเพศกับการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส โดยใช้การทดสอบแบบ Independent Samples Test มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการที่มีเพศ แตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเพศชายมีการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแสมากกว่าเพศหญิง 

สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0  ผู้ ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1  ผู้ ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติในการวิเคราะห์ ขัน้แรกผู้ วิจัยจะท าการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่ม
อายุมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทุกกลุ่ม (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะใช้ค่า F- test 
ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจของกลุ่มอายุ แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่ม
อายุมีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั (ค่า Sig น้อยกว่า 0.05) จะใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการ
ทดสอบความแตกต่าง ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มอายุโดย
ใช้สถิติ Levene Statistic แสดงดงัตาราง 27 
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ตาราง 27 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส
จ าแนกตามอาย ุ

 

การตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

  6.215 4 395 0.000** 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 27 ผลการทดสอบ Levene Statistic โดยการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 
ระดับอายุและการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000  
ซึง่น้อยกว่า 0.01 ซึ่งหมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุม่ระดบักลุ่มอายุมีความแตกต่างกนั 
ดังนัน้ในขัน้ตอนต่อไปผู้ วิจัยจะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Varience : One Way ANOVA) ที่ระดบัความเชื่อมั่น 
95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อ
ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่
ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ 
Brown-Forsythe เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงดงัตาราง 28 

 
ตาราง 28 การทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกับการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแส 

 

การตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์ 
นอกกระแส 

Statistic df1 df2 Sig. 

Brown-Forsythe 5.394* 4 253.938 0.000** 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 28 การทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกับการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน  
มีการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ 0.01 ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อหาว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกนั โดยวิธี Dunnett’s T3 แสดงผลดงัตาราง 29 

 
ตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส จ าแนก
ตามอาย ุ

 

อายุ 
  18-25 ปี 26-33 ปี 34-41 ปี 42-49 ปี 50 ปี ขึน้ไป 

x̅ 3.83 4.09 4.00 4.14 4.21 
18-25 ปี 3.83 - -0.27** -0.17 -0.32 -0.39** 

   (0.007) (0.681) (0.082) (0.002) 

26-33 ปี 4.09 - - 0.10 -0.05 -0.12 
    (0.990) (1.000) (0.884) 

34-41 ปี 4.00 - - - -0.14 -0.21 
     (0.967) (0.537) 

42-49 ปี 4.14 - - - - -0.07 
     

 
(1.000) 

50 ปี ขึน้ไป 4.21 - - - - - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสจ าแนกตามอาย ุพบว่า 

ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีอายุ 18-25 ปี กับผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสที่มีอายุ 26-33 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการ
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โรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีอายุ 18-25 ปี มีการใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส น้อยกว่า
ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส ที่มีอาย ุ26-33 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.27 

ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีอายุ 18-25 ปี กับผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสที่มีอายุ 50 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีอายุ 18-25 ปี มีการใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 
น้อยกว่าผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส ที่มีอายุ 50 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.39 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีการ

ตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0  ผู้ ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการ
โรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1  ผู้ ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการ
โรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติในการวิเคราะห์ ขัน้แรกผู้ วิจัยจะท าการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า  
กลุ่มสถานภาพสมรส มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทุกกลุ่ม (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05) 
จะใช้ค่า F- test ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจของกลุ่มอายุ แต่หากผลการ
ทดสอบพบว่ากลุ่มสถานภาพสมรส มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน (ค่า Sig น้อยกว่า 0.05)  
จะใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างความแปรปรวนของกลุม่อายโุดยใช้สถิติ Levene Statistic แสดงดงัตาราง 31 
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ตาราง 30 การทดสอบความแตกต่างระหว่างสถานภาพสมรสกับการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส 

 

การตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

  4.762 2 397 0.009** 

 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 30 ผลการทดสอบ Levene Statistic โดยการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 
สถานภาพสมรสและการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 
0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ซึ่งหมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มระดับกลุ่มอายุมีความ
แตกต่างกัน ดังนัน้ในขัน้ตอนต่อไปผู้ วิจยัจะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Varience : One Way ANOVA) ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า
สมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ย
อย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 แสดงดงัตาราง 31 

 
ตาราง 31 การทดสอบความแตกต่างระหว่างสถานภาพสมรสกับการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส 

 

การตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์ 
นอกกระแส 

Statistic df1 df2 Sig. 

Brown-Forsythe 0.035 2 79.081 0.966 

 
จากตาราง 31 ผลการทดสอบ Levene Statistic โดยการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 

สถานภาพสมรสและการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 
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0.966 ซึ่งมากกว่า 0.05 ซึ่งหมายความว่า ค่าความแปรปรวนของสถานภาพสมรส ไม่มีความ
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มี
การตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0  ผู้ ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1  ผู้ ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติในการวิเคราะห์ ขัน้แรกผู้ วิจัยจะท าการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า  
กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากับ 
0.05) จะใช้ค่า F- test ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจของกลุ่มรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน 
(ค่า Sig น้อยกว่า 0.05) จะใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง ซึ่งผลการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ Levene 
Statistic แสดงดงัตาราง 32 

 
ตาราง 32 การทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส 

 

การตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

  28.558 3 396 0.000** 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 32 ผลการทดสอบ Levene Statistic โดยการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ซึ่งหมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มระดับกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือน มีความแตกต่างกนั ดังนัน้ในขัน้ตอนต่อไปผู้ วิจยัจะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติใน
การวิ เคราะห์ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Varience : One Way 
ANOVA) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อย
กว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงดงัตาราง 33 

 
ตาราง 33 การทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส 

 

การตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์ 
นอกกระแส 

Statistic df1 df2 Sig. 

Brown-Forsythe 27.254 3 226.334 0.000** 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 33 การทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกบัการตดัสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อหาว่ามีคู่ใดบ้างที่มี
ค่าเฉลี่ยแตกต่างกนั โดยวิธี Dunnett’s T3 แสดงผลดงัตาราง 34 
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ตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส จ าแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  

x̅ 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 10000 

บาท 

10001 - 
20000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้
ไป  

  3.53 3.99 4.26 4.26 
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

3.53 
- 

-0.46* -0.72* -0.73* 

  
 

(0.000) (0.000) (0.000) 
10,001 – 20,000 บาท 3.99 - 

- 
-0.26* -0.27* 

   
 

(0.000) (0.005) 
20,001 – 30,000 บาท 4.26 - - - -0.00 

     (1.000) 
30,001 บาทขึน้ไป  4.26 - - - - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแส จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 

ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาทกับผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท มีการใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแส น้อยกว่าผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาทโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.46 

ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาทกับผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท มีการใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
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กระแส น้อยกว่าผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.72 

ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาทกบัผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีการใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 
น้อยกว่าผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.73 

ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
กบัผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน10,001 – 20,000 บาท มีการใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส น้อยกว่า
ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.26 

ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
กับผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน10 ,001 – 20,000 บาท มีการใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส น้อยกว่า
ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.27 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการ

ตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0  ผู้ ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการ
โรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1  ผู้ ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการ
โรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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ส าหรับสถิติในการวิเคราะห์ ขัน้แรกผู้ วิจัยจะท าการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า  
กลุ่มระดบัการศึกษา มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทุกกลุ่ม (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05) 
จะใช้ค่า F- test ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจของกลุ่มระดับการศึกษา  
แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มระดับการศึกษา มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน (ค่า Sig  
น้อยกว่า 0.05) จะใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง ซึง่ผลการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ Levene Statistic แสดง 
ดงัตาราง 35 

 
ตาราง 35 การทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส 

 

การตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

  5.202 2 397 0.006** 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 35 ผลการทดสอบ Levene Statistic โดยการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 
ระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส พบว่า มีค่า Sig เท่ากบั 0.006 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ซึ่งหมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มระดับการศึกษา  มีความแตก 
ต่างกัน ดังนัน้ในขัน้ตอนต่อไปผู้ วิจัยจะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Varience : One Way ANOVA) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า
สมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ย
อย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 แสดงดงัตาราง 36 
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ตาราง 36 การทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส 

 

การตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์ 
นอกกระแส 

Statistic df1 df2 Sig. 

Brown-Forsythe 13.300 2 53.604 0.000** 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 36 การทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการตัดสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อหาว่ามีคู่
ใดบ้างที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนั โดยวิธี Dunnett’s T3 แสดงผลดงัตาราง 37 
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ตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส จ าแนก
ตามระดบัการศกึษา 

 

ระดับการศึกษา 
  

x̅ 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

  3.61 4.10 3.67 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.61 - -0.49* -0.06 
  

 
(0.032) (0.984) 

ปริญญาตรี 4.10 - - 0.43** 
   

 
(0.000) 

สงูกว่าปริญญาตรี 3.67 - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก

กระแส จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีกับ

ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีค่า Sig. เท่ากับ 0.035 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี มีการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส น้อยกว่าผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแส ท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.49 

ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรีกบัผู้ ใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแสที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการ
ตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส มากกว่าผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส ท่ีมี
ระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.43 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่ 1.6 ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0  ผู้ ใช้บริการที่มีอาชีพ  แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1  ผู้ ใช้บริการที่มีอาชีพ  แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติในการวิเคราะห์ ขัน้แรกผู้ วิจัยจะท าการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า  
กลุ่มอาชีพ มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะใช้ค่า  
F- test ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจของกลุ่มอาชีพ แต่หากผลการทดสอบ
พบว่ากลุ่มอาชีพ มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน (ค่า Sig น้อยกว่า 0.05) จะใช้สถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวน
ของกลุม่อาชีพ โดยใช้สถิติ Levene Statistic แสดงดงัตาราง 38 

 
ตาราง 38 การทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแส 

 

การตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

  5.183 4 395 0.000** 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 38 ผลการทดสอบ Levene Statistic โดยการเป รียบเที ยบระหว่าง 
กลุ่มอาชีพกับการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ซึ่งหมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มอาชีพ มีความแตกต่างกัน ดังนัน้ 
ในขัน้ตอนต่อไปผู้วิจยัจะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน  
ทางเดียว (One Way Analysis of Varience : One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใด
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ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่
แตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ 
Brown-Forsythe เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงดงัตาราง 39 

 
ตาราง 39 การทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแส 

 

การตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์ 
นอกกระแส 

Statistic df1 df2 Sig. 

Brown-Forsythe 24.186 4 214.296 0.000** 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 39 การทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อหาว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน 
โดยวิธี Dunnett’s T3 แสดงผลดงัตาราง 40 
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ตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส จ าแนก
ตามอาชีพ 

 

อาชีพ 
  

x̅ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว/
เจ้าของ
กิจการ 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน /

เกษียณอายุ 

  4.24 4.01 3.55 4.05 4.15 
นกัเรียน/
นกัศกึษา 

4.24 - 0.23 
(0.452) 

0.69** 
(0.000) 

0.18 
(0.366) 

0.08 
(0.783)        

ข้าราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.01 - - 0.46** 
(0.003) 

-0.04 
(1.000) 

-0.15 
(0.878) 

       

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

3.55 - - - -0.51** 
(0.000) 

-0.61** 
(0.000)        

ธุรกิจสว่นตวั/
เจ้าของกิจการ 

4.05 - - - - -0.10 
(0.901)        

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน /
เกษียณอายุ 

4.15 - - - - - 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสจ าแนกตามอาชีพ พบว่า 

ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษากับผู้ ใช้บริการ 
โรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีการ
ตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสมากกว่าผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส ท่ีมี
อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.69 

ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับ
ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีค่า Sig. เท่ากับ 0.003  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส มากกว่าผู้ ใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.46 

ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับผู้ ใช้บริการ
โรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มี อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการมี ค่า  Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส น้อยกว่าผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแส ท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.51 

ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับผู้ ใช้บริการ
โรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส น้อยกว่าผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแส ท่ีมีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอาย ุโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.61 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่  2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมการทางสถิติได้ ดังนี ้

H0   ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

H1   ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาด
บริการโดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 101.822 7 14.546 74.022** 0.000 

Residual 77.032 392 0.197 
  

Total 178.855 399 
   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

พบว่า มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ สามารถท านายการตดัสินใจ
ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
สามารถท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 42 

 
ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหคุณู (Multiple regression) 

 

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

B SE  β   t Sig. 

ค่าคงที่ ( Constant) 2.452 0.171 
 

14.369** 0.000 

ด้านผลิตภณัฑ์(X1) 0.178 0.042 0.169 4.197** 0.000 

ด้านราคา (X2) 0.303 0.054 0.268 5.591** 0.000 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย(X3) 0.256 0.047 0.261 5.402** 0.000 

ด้านการสง่เสริมการตลาด(X4) 0.102 0.041 0.102 2.494* 0.013 

ด้านบคุคล(X5) 0.109 0.060 0.108 1.826 0.069 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ(X6) 0.591 0.054 0.611 10.849** 0.000 

ด้านกระบวนการ(X7) 0.424 0.062 0.382 6.866** 0.000 

R = 0.755 
 

Adjusted R2 = 0.562 
 
 

R2 = 0.569   SE = 0.44330   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูสว่นประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์(X1) ด้านราคา (X2) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(X3) ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4) ด้านลกัษณะทางกายภาพ(X6) 
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และด้านกระบวนการ(X7) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากบั 0.178, 0.303 , 0.256, 0.102, 
0.591 และ0.424 ตามล าดบั ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากบั 0.562 หมายความว่า 
ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 28.60 โดยสามารถเขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
         Y1  = 2.452 + 0.178(X1) + 0.303(X2) + 0.256(X3) + 0.102(X4) + 0.591(X6) + 0.424(X7) 
 

โดย 
X1 = ด้านผลิตภณัฑ์ 
X2 = ด้านราคา 
X3 = ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
X4 = ด้านการสง่เสริมการตลาด 
X6 = ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
X7 = ด้านกระบวนการ 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้

ตวัแปรที่มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์(X1) ด้านราคา (X2) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย(X3) 
ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4) ด้านลกัษณะทางกายภาพ(X6) และด้านกระบวนการ(X7) เป็นปัจจยั
ที่ก าหนดการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) ซึ่งจากค่า
สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์(X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1)  เพิ่มขึน้ 
0.178หน่วย ทัง้นีก้ าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา (X2) ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย(X3) ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4) ด้านลกัษณะทางกายภาพ(X6) และด้านกระบวนการ
(X7) มีค่าคงที่ 

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1)  เพิ่มขึน้ 
0.303 หน่วย ทัง้นีก้ าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์(X1) ด้านราคา (X2)  



  122 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(X3) ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4) ด้านลกัษณะทางกายภาพ(X6) 
และด้านกระบวนการ(X7) มีค่าคงที่ 

หากสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย(X3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1)  
เพิ่มขึน้ 0.256 หน่วย ทัง้นีก้ าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์(X1)  
ด้านราคา (X2) ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4) ด้านลักษณะทางกายภาพ(X6) และด้าน
กระบวนการ(X7) มีค่าคงที่ 

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1)  
เพิ่มขึน้ 0.102 หน่วย ทัง้นีก้ าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์(X1)  
ด้านราคา (X2) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(X3) ด้านลักษณะทางกายภาพ(X6) และด้าน
กระบวนการ(X7) มีค่าคงที่ 

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ(X6) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1)  
เพิ่มขึน้ 0.591 หน่วย ทัง้นีก้ าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์(X1) ด้าน
ราคา (X2) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย(X3) ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4) และด้านกระบวนการ
(X7) มีค่าคงที่ 

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ(X7) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย  
จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1)  
เพิ่มขึน้ 0.424 หน่วย ทัง้นีก้ าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์(X1)  
ด้านราคา (X2) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย(X3) ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4) และด้านลกัษณะ
ทางกายภาพ(X6)  มีค่าคงที่ 

ซึ่งถ้าไม่พิจารณาประสมทางการตลาดบริการทัง้ 7 ด้าน ต่อการตัดสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1) พบว่า การตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1) มีค่าอยู่ระดบั 2.452 หน่วย 
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สมมติฐานที่ 3 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้าน
ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่
ลูกค้าเป็นรายบุคคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมการทางสถิติได้ ดงันี ้

H0   คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือ
และไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 
ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1   คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือ
และไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการเอาใจใส่ลกูค้าเป็นรายบคุคล มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณคุณภาพการบริการ โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 97.979 5 19.596 95.464** 0.000 

Residual 80.876 394 .205 
  

Total 178.855 399 
   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูคณุภาพการบริการ พบว่า มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า คณุภาพการบริการ สามารถท านายการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์ เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านายค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 44 
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ตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูคณุภาพการบริการ ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple regression) 

 

คุณภาพการบริการ  B SE  β   t Sig. 

ค่าคงที่ ( Constant) 1.087 0.177 
 

6.128** 0.000 

ด้านสิ่งที่สมัผสัได้(X1) 0.089 0.057 0.092 1.555 0.121 

ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (X2) 0.653 0.066 0.644 9.831** 0.000 

ด้านความรวดเร็ว(X3) 0.151 0.053 0.143 2.833** 0.005 

ด้านการรับประกนั(X4) 0.092 0.054 0.099 1.697 0.091 

ด้านการเอาใจใสล่กูค้าเป็น
รายบุคคล(X5) 

0.069 0.039 0.070 1.760 0.079 

R = 0.740 
 

Adjusted R2 = 0.522   

R2 = 0.548   SE = 0.45307   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณคุณภาพการบริการ ที่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คณุภาพการบริการ 
มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกบัการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (X2) และด้านความรวดเร็ว(X3) โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ 0.653 และ0.151 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 
0.522 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 52.20 โดยสามารถเขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
Y1  = 1.087 + 0.653(X2) + 0.151(X3) 
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โดย 
X2 = ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
X3 = ด้านความรวดเร็ว 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้

ตวัแปรที่มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (X2) และด้านความรวดเร็ว(X3) 
เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1)  
ซึง่จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

หากคุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1)  
เพิ่มขึน้ 0.653 หน่วย ทัง้นีก้ าหนดให้คณุภาพการบริการ ด้านความรวดเร็ว(X3) มีค่าคงที่ 

หากคุณภาพการบริการ ด้านความรวดเร็ว(X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1)  เพิ่มขึน้ 0.151 หน่วย 
ทัง้นีก้ าหนดให้คณุภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (X2) มีค่าคงที่ 

ซึ่งถ้าไม่พิจารณาคุณภาพการบริการ ทัง้ 5 ด้านต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
โรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1) พบว่า การตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1) มีค่าอยู่ระดบั 1.087 หน่วย 
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สมมติฐานที่ 4 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้าน
ความสนใจ และด้านความคิดเหน็ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมการทางสถิติได้ ดงันี ้

H0   รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และ
ด้านความคิดเห็น ไม่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H1   รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และ
ด้านความคิดเห็น มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 85.587 3 28.529 121.129** 0.000 

Residual 93.268 396 0.236 
  

Total 178.855 399 
   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูรูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่า มีค่า 
Sig.เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต สามารถท านายการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านาย  
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 46 
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ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple regression) 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต B SE β t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2.195 0.152 
 

14.456** 0.000 
ด้านกิจกรรม(X1) 0.409 0.046 0.488 8.959** 0.000 

ด้านความสนใจ(X2) 0.229 0.046 0.293 4.957** 0.000 

ด้านความคิดเห็น(X3) 0.250 0.038 0.270 6.592** 0.000 

R = 0.692 Adjusted R2 = 0.475  

R2 = 0.479 SE = 0.48531   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านกิจกรรม(X1) ด้านความสนใจ (X2)  และด้านความคิดเห็น
(X3) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ 0.409, 0.229 และ0.250 ซึ่งมีค่า Adjusted R 
Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.475 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายการ
ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 47.50 โดยสามารถ
เขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
         Y1  = 2.195 + 0.409(X1) + 0.229 (X2) + 0.250(X3) 

 
โดย 

X1 = ด้านกิจกรรม 
X2 = ด้านความสนใจ 
X3 = ด้านความคิดเห็น 
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ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
ตวัแปรที่มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านกิจกรรม(X1) ด้านความสนใจ (X2)  และด้านความคิดเห็น(X3) 
เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) 
ซึง่จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

หากรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม(X1)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1)  เพิ่มขึน้ 0.409 หน่วย 
ทัง้นีก้ าหนดให้รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ (X2)  และด้านความคิดเห็น(X3) มีค่าคงที่ 

หากรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1)  เพิ่มขึน้ 0.229 
หน่วย ทัง้นีก้ าหนดให้รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม(X1) และด้านความคิดเห็น(X3) มีค่าคงที่ 

หากรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น(X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1)  เพิ่มขึน้ 0.250 
หน่วย ทัง้นีก้ าหนดให้รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม(X1) และด้านความสนใจ(X2) มีค่าคงที่ 

ซึ่งถ้าไม่พิจารณารูปแบบการด าเนินชีวิต ทัง้ 3 ด้านต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
โรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์ 
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร(Y1)  มีค่าอยู่ระดบั 2.195 หน่วย 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 
ตาราง 47 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์  ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 

       เพศ  √ t-test 

       อาย ุ √ ANOVA 

       สถานภาพสมรส × ANOVA 

       รายได้เฉลี่ยต่อเดือน √ ANOVA 

       ระดบัการศึกษา  √ ANOVA 

       อาชีพ  √ ANOVA 

 
หมายเหต ุ√ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

                     × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 2 สว่นประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร  

 
ตาราง 48 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 

   ด้านผลิตภณัฑ์ √ Multiple Regression 

   ด้านราคา √ Multiple Regression 

   ด้านการจดัจ าหน่าย √ Multiple Regression 

   ด้านการสง่เสริมการตลาด √ Multiple Regression 

   ด้านบุคคล × Multiple Regression 

   ด้านลกัษณะทางกายภาพ √ Multiple Regression 

   ด้านกระบวนการ √ Multiple Regression 

 
หมายเหต ุ√ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

                     × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 3 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือ
และไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล  
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ตาราง 49 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คุณภาพการบริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 

   ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ × 
Multiple 

Regression 

   ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ √ 
Multiple 

Regression 

   ด้านความรวดเร็ว √ 
Multiple 

Regression 

   ด้านการรับประกนั × 
Multiple 

Regression 

   ด้านการเอาใจใสล่กูค้าเป็นรายบุคคล × 
Multiple 

Regression 

 
หมายเหต ุ√ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

                     × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 4 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และ
ด้านความคิดเห็น มี อิทธิพล ต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 50 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 

ด้านกิจกรรม √ 
Multiple 

Regression 

ด้านความสนใจ √ 
Multiple 

Regression 

ด้านความคิดเห็น √ 
Multiple 

Regression 

 
หมายเหต ุ√ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

                     × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

บทท่ี 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัในครัง้นีไ้ด้มีการศึกษาวิจัยเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการ

บริการ และรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยในครัง้นี ้สามารถเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนา 
ปรับปรุง เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์ อีกทัง้ยังสามารถน ากลยุทธ์  
ทางการตลาดมาประยุกต์ให้ตรงกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ ใช้บริการ รวมทัง้ยงัเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาโรงภาพยนตร์ ซึ่งจะสามารถน ามาเป็น
เคร่ืองมือเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัให้เกิดความยัง่ยืนต่อไปในอนาคตได้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

คุณภาพการบริการ และรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
คณุภาพการบริการ และรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของงานวิจัย 

1. ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ  
และรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. ผลงานวิจยัสามารถน าไปเป็นข้อเสนอแนะให้แก่ผู้ประกอบการ ในการพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาดของภาพยนต์นอกกระแสให้ตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้บริการ 

3. ผลงานวิจยัสามารถน ามาเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ เร่ิมต้นท าธุรกิจภาพยนตร์นอกกระแส 
ซึง่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการประยกุต์ใช้ในเชิงธุรกิจภาพยนตร์นอกกระแสได้ 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณ ฑ์  ด้านราคา  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3. คณุภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้  
ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่ลกูค้าเป็นรายบุคคล มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ
คิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ใช้บริการหรือเคยใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ใช้บริการหรือเคยใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สตูรการค านวณโดยไม่
ทราบขนาดประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) โดยมีการก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95%  
ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่าง ทัง้หมด 385 
ตวัอย่าง และส ารองไว้ 5% เท่ากบั 15 ตวัอย่าง รวมกลุ่มตวัอย่างได้ทัง้หมด 400 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ  (Stratified Random Sampling) ด้วยวิธีการก าหนดสัดส่วนของ
ผู้ ใช้บริการในแต่ละชัน้ภูมิ (Proportional Stratified Sampling) ตามที่นั่งในแต่ละโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานครทัง้ 5 โรงภาพยนตร์ จากนัน้จะใช้วิธีเก็บกลุ่มตวัอย่างแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) จนกว่าจะครบตามจ านวน 400 ตวัอย่าง 
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สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อการศึกษาวิจัย  คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ 
อาย ุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระดบัการศกึษา และอาชีพ 

สว่นที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ  

สว่นที่ 3 คณุภาพการบริการ ได้แก่ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ
ได้ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการเอาใจใสล่กูค้าเป็นรายบุคคล 

สว่นที่ 4 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ
คิดเห็น  

สว่นที่ 5 การตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ในการวิจยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

คณุภาพการบริการและรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร มีการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั ดงันี ้

1. ศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
ที่มีความเก่ียวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา เพื่อใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตของการ
วิจยัและการสร้างแบบสอบถาม 

2. น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
สอดคล้องกบัความมุ่งหมายของการวิจยั 

3. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาถึงความถูกต้อง เที่ยงตรง และความสอดคล้องกับตัวแปรที่ศึกษา รวมทัง้เพื่อขอ
ค าแนะน าในการน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม 

4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ และน าแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น 
จ านวน 40 ชุด โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) 
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(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) จากการทดสอบการหาค่าความเชื่อมั่นจ านวน 40 ชุด โดยมีค่า
ระหว่าง 0 – 1  ซึง่ในงานวิจยันีย้อมรับค่าความเชื่อมัน่อยู่ที่ระดบั 0.70 ขึน้ไป 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยในครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  
โดยรวบรวมจากแหลง่ข้อมลู ดงันี ้

1. ข้อมลูปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลูจากตวักลุ่ม
อย่าง ที่เป็นผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  

2. ข้อมลูทุติยภมูิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้าหาข้อมลูจากเอกสาร บทความ 
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อประกอบการค้นคว้าและใช้สร้างเป็นกรอบใน
การสร้างแบบสอบถาม 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
หลังจากที่ผู้ วิจัยได้จัดเก็บแบบสอบถามและตรวจสอบความเรียบร้อย จะน า

แบบสอบถามที่ได้มาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ความเรียบร้อยและความถูกต้องสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม 
2. น าแบบสอบถามที่ได้มาลงรหัส (Coding) ที่ก าหนดไว้ เพื่อน าไปวิเคราะห์

ข้อมลูในการวิจยัต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้ ใช้บริการที่เข้าชมภาพยนตร์นอกกระแส
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซึง่ผู้วิจยัมีการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบ
ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งสามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ 
ดงันี ้ 

1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม แสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละ  



  137 

1.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ แสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 แบบสอบถามสว่นที่ 3 เก่ียวกบัคณุภาพการบริการ ได้แก่ ด้านสิ่งที่สมัผสั
ได้ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่
ลูกค้าเป็นรายบุคคล โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

1.4 แบบสอบถามส่วนที่  4  เก่ี ยวกับ รูปแบบการด า เนิ นชี วิต  ได้แก่  
ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.5 แบบสอบถามส่วนที่ 5 เก่ียวกบัการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิ เคราะห์ด้วยสถิ ติ เชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เป็นสถิ ติที่ ใช้
ทดสอบสมมติุฐานการวิจยัมีการใช้สถิติในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมลู ดงันี ้

2.1 ใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample ซึง่จะใช้ทดสอบ ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ในตวัแปรด้านเพศ  

2.2 สถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ซึ่งจะใช้ทดสอบตัวแปร
ด้านอาย ุสถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศกึษา และอาชีพ 

2.2.1 ใช้ค่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนักรณีพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบเป็นรายคู่ใช้วิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุม่ตวัอย่าง 

2.2.2 ใช้ค่า Brown-Forsythe (β) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนักรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการทดสอบเป็น
รายคู่ เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนั โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 

2.3 ใ ช้สถิ ติ การวิ เค ราะ ห์ การถดถอยพหุ คูณ  (Multiple Regression 
Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปของการท านาย ของตัวแปรอิสระ 



  138 

(Independent variable) และตัวแปรตาม  (Dependent variable) ได้แก่  ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และรูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

ในการวิจัยเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปผลการศกึษาได้ ดงันี ้

สว่นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณา 
1. ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 

242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 
สถานภาพโสด จ านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ระดบัการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 299 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.75 และมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50  

2. ผลการวิเคราะห์สว่นประสมทางการตลาดบริการ 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีค่าเฉลี่ยรวม

เท่ากับ 3.32 อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.81 
รองลงมาคือ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านการสง่เสริมการตลาด และด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ตามล าดบั เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ผลการวิเคราะห์ ดงันี ้

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.55 อยู่ในระดับมาก  
โดยขนาดจอฉายภาพยนตร์มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับโรงภาพยนตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
3.69 รองลงมาคือ ภายในโรงภาพยนตร์มีที่นั่งเพียงพอต่อผู้ ใช้บริการ ภายในโรงภาพยนตร์มี
คณุภาพเสียงที่ดี และมีระบบภาพคมชดั ตามล าดบั 

2.2 ด้านราคา พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.34 อยู่ในระดับปานกลาง  
โดยราคาบัตรชมภาพยนตร์มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.64 รองลงมาคือ ราคา
เหมาะสมกบัคณุภาพของการบริการของโรงภาพยนตร์ ภายในโรงภาพยนตร์มีการแสดงราคาบตัร
ชมภาพยนตร์ไว้อย่างชดัเจน และค่าสมคัรสมาชิกรายเดือน/รายปี มีความเหมาะสม ตามล าดบั 
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2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.60 อยู่
ในระดับปานกลาง โดยที่ตัง้ของโรงภาพยนตร์สามารถเดินทางได้สะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
3.51 รองลงมาคือ มีช่องทางให้ผู้ ใช้บริการ สามารถแสดงความคิดเห็นแนะน า ติชม ต่อการใช้
บริการโรงภาพยนตร์ สามารถช าระค่าบริการได้ทัง้บตัรเครดิตและเงินสด สามารถช าระค่าบริการ
ได้ทัง้บตัรเครดิตและเงินสด และมีช่องทางการจองบตัรชมภาพยนตร์หลายช่องทาง เช่น แอปพลิเค
ชนัทางโทรศพัท์ เว็บไซต์ เคาน์เตอร์ เป็นต้น  

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.77อยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัภาพยนตร์ที่ได้รับรางวลัจากเทศกาลภาพยนตร์
ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสนใจแก่ผู้ ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.44 รองลงมาคือ มีการ
ประชาสมัพนัธ์หนงันอกกระแสผ่านสื่อ Facebook Page อย่างสม ่าเสมอ มีการแสดงหนงัตวัอย่าง
ภาพยนตร์นอกกระแส ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น ยูทูป เพื่อกระตุ้นให้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ และ
มีการให้สว่นลดราคาบตัรชมภาพยนตร์/บตัรสมาชิก อยู่เสมอ ตามล าดบั 

2.5 ด้านบุคคล พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.66 อยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยพนักงานมีกิริยาสุภาพ ยิม้แย้มแจ่มใส  
มีค่าเฉลี่ยสูงสดุเท่ากบั 3.78 รองลงมาคือ พนักงานมีการแต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศภายในโรง
ภาพยนตร์ พนักงานภายในโรงภาพยนตร์นอกกระแส มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ และ
พนกังานภายในโรงภาพยนตร์มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายข้อมลูที่ท่านสงสยัได้อย่าง
ชดัเจน ตามล าดบั 

2.6 ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.81 อยู่ใน
ระดบัมาก โดยภายในโรงภาพยนตร์นอกกระแส มีระบบและอปุกรณ์การรักษาความปลอดภยัที่ดี  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือ ภายในโรงภาพยนตร์นอกกระแสมีความสะอาด ไม่มี
กลิ่นอับ อุปกรณ์ภายในโรงภาพยนตร์มีออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศในการชมภาพยนตร์นอก
กระแส และมีจ านวนที่นัง่ระหว่างรอการฉายภาพยนตร์นอกกระแสที่เพียงพอ ตามล าดบั  

2.7 ด้านกระบวนการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.48 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง โดยพนกังานภายในโรงภาพยนตร์สามารถให้บริการที่เป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 
3.77 รองลงมาคือ มีข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับข้อบังคับ ข้อห้าม ในการชมภาพยนตร์ที่ชัดเจน 
รอบการฉายภาพยนตร์ตรงต่อเวลาตามที่ได้แจ้งไว้ และขัน้ตอนการซือ้บตัรชมภาพยนตร์ มีความ
ง่ายและสะดวก ตามล าดบั 
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3. ผลการวิเคราะห์คณุภาพการบริการ  
ผลการวิเคราะห์พบว่า คณุภาพการบริการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.66 

อยู่ในระดับมาก โดยด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้และด้านการรับประกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.94 รองลงมาคือ ด้านความรวดเร็ว ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ และด้านการเอาใจใส่ลูกค้า 
ตามล าดบั เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ผลการวิเคราะห์ ดงันี ้

3.1 ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.72 อยู่ในระดบัมาก 
โดยโรงภาพยนตร์นอกกระแสมีเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ ที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
3.94 รองลงมาคือ โรงภาพยนตร์นอกกระแสมีการตกแต่งวสัดอุปุกรณ์ให้เข้ากบับรรยากาศภายใน
โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์นอกกระแสมีความกว้างและไม่แออดั และโรงภาพพยนตร์มีที่จอดรถ
ที่เพียงพอ ตามล าดบั 

3.2 ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.94  
อยู่ในระดบัมาก โดยเข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสจากการยอดการรีวิวการใช้บริการที่สงู 
มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.28 รองลงมาคือ โรงภาพยนตร์กระแสที่ท่านใช้บริการเป็นโรงภาพยนตร์ที่
มีชื่อเสียง พนกังานที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถต่อการ และพนกังานสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึน้ระหว่างการให้บริการแก่ผู้ เข้าชมภาพยนตร์นอกกระแสได้เป็นอย่างดี ตามล าดบั  

3.3 ด้านความรวดเร็ว พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.73 อยู่ในระดบัมาก 
โดยพนักงานสามารถให้บริการด้วยความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.79 รองลงมาคือ 
พนกังานภายในโรงภาพยนตร์สามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และพนักงานสามารถให้บริการตามค าร้องขอของผู้ ใช้บริการได้อย่าง
ทนัท่วงที ตามล าดบั  

3.4 ด้านการรับประกัน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับ
มาก โดยระบบการออกตั๋วชมภาพยนตร์เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.18 
รองลงมาคือ สามารถรับรู้ถึงความปลอดภยัตลอดการใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส เช่น มีถงั
ดบัเพลิง ทางหนีไฟ เป็นต้น ระบบการเข้าถึงข้อมูลของภาพยนตร์นอกกระแส เช่น การซือ้ตั๋ว การ
จองที่นัง่ ไม่มีข้อผิดพลาด เช่น ระบบ Error เป็นต้น และมาตรฐานการให้บริการเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ชมภาพยนตร์นอกกระแส ตามล าดบั  

3.5 ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
2.98 อยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานมีความเอาใจใส่ต่อการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ มี
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ค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.69 รองลงมาคือ พนกังานให้บริการด้วยความเป็นกนัเอง พนกังานสามารถ
ให้การดแูลอย่างใกล้ชิด และพนกังานสามารถจดจ าชื่อผู้ใช้บริการได้ ตามล าดบั  

4 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิต  
ผลการวิเคราะห์พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 

3.78 อยู่ในระดบัมาก โดยด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.12 รองลงมาคือ ด้านความสนใจ 
และด้านความคิดเห็น ตามล าดบั เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ผลการวิเคราะห์ ดงันี ้

4.1 ด้านกิจกรรม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.12 อยู่ในระดบัมาก โดย
มักหากิจกรรมที่ชอบพบปะกับกลุ่มคนที่มีความชอบลักษณะเหมือนกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.27 รองลงมาคือ มักหากิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิต มักหากิจกรรมที่สร้าง
มมุมองหรือแง่คิดใหม่ๆ ให้กบัชีวิต และมกัหากิจกรรมที่ไม่ซ า้ซาก จ าเจ ตามล าดบั  

4.2 ด้านความสนใจ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก  
โดยสนใจเนือ้หาหรือข้อมูลที่มีความแปลกใหม่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.20 รองลงมาคือ สนใจ
และติดตามเทศกาลหนังทัง้ในและต่างประเทศ ชอบอ่านเก่ียวกับบทวิจารณ์จากบทความหรือ
ข้อมลูต่างๆ และสนใจเก่ียวกบัการตีความหมายจากสญัลกัษณ์ที่ได้พบเห็น ตามล าดบั  

4.3 ด้านความคิดเห็น พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.23 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง โดยยอมรับความคิดเห็นและความเห็นต่างทางสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.99 
รองลงมาคือ เปิดโอกาสทางความคิดในเร่ืองต่างๆ มักร่วมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่
ได้เรียนรู้มา และมกัแสดงความคิดเห็นจากปรากฎการณ์ทางสงัคมที่เกิดขึน้ ตามล าดบั  

5. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์  พบว่า มี ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.99 อยู่ ในระดับมาก  
โดยตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์ เนื่องจากมีการเชิญผู้ก ากับภาพยนตร์มาร่วมแสดงแนวคิด
เก่ียวกับภาพยนตร์ที่สร้างอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.24 รองลงมาคือ ตัดสินใจใ ช้บริการ 
โรงภาพยนตร์นอกกระแส เนื่องด้วยมีการสร้างบรรยากาศภายในให้เหมาะกับการชมภาพยนตร์ 
ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส เนื่องจากอยู่ใกล้สถานที่ท างาน/เรียน และตดัสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส เนื่องจากมีจ านวนรอบการฉายที่เหมาะสม ตามล าดบั 
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สว่นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

อย่างไรก็ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ สถานภาพสมรส แตกต่างกัน  
มีอิทธิพลการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

อย่างไรก็ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่  3  คุณ ภาพการบ ริการ ประกอบ ด้วย  ด้านสิ่ งที่ สัมผัส ได้  
ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการเอาใจใสล่กูค้า
เป็นรายบุคคล  มี อิท ธิพล ต่อการตัดสิน ใจใช้บ ริการโรงภาพยนต ร์นอกกระแสใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า คณุภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
และด้านความรวดเร็ว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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อย่างไรก็ตามคณุภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ด้านการรับประกนั และ
ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 4 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความ
สนใจ และด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ 
และด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 
อภปิรายผลการศึกษา 

จากการวิจัยเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการคุณภาพการบริการและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีประเด็นส าคญัที่สามารถน ามาอภิปรายผลตามสมมติฐานได้ ดงันี ้

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

1.1 เพศ 
ผลการวิจัยพบว่าเพศที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใช้บริการโรง

ภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยเพศ
ชายมีการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชายมักมี
ลกัษณะนิสยัที่ชอบความแปลกใหม่ ความท้าทาย ต้องการค้นหาค าตอบของปรากฏการณ์ต่างๆ  
ที่เกิดขึน้ภายในสงัคม รวมทัง้เพศชายมักจะมีความมุ่งมั่นและตัดสินใจได้ทันทีโดยพิจารณาจาก
ความชอบและความสนใจเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ 
(2560) กล่าวว่า เพศชายและเพศหญิงล้วนมีพฤติกรรมและทศันคติที่แตกต่างกนั โดยเพศชายที่มี
ความเชื่อมัน่ในตนเองสงู และมกัจะตดัสินใจอะไรที่จะสามารถท าให้บรรลผุลได้ตามเป้าหมายที่ตัง้
ไว้ ท าให้นักการตลาดใช้ลักษณะทางด้านเพศนีม้าใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละเพศให้เกิดความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมให้ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ในการซือ้หรือใช้บริการต่อผลิตภณัฑ์นัน้ๆ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคิดของ Larsen (2010) 
กลา่วว่า เพศ สามารถบอกความแตกต่างระหว่างชายและหญิงได้อย่างชดัเจน รวมทัง้สามารถแย่ง
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ส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ทัง้นีท้ าให้ความแตกต่างทางด้านเพศสามารถแบ่งแยกในการตัดสินใจ
ต่อสินค้าและบริการที่เหมาะกบัตนเองได้ และสอดคล้องกับงานวิจยัของวรนาถ โอนอ่อน (2551) 
ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงละครเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ศูนย์การค้า 
เอสพลานา พบว่า เพศผู้ชม ที่มีเพศแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นความสนใจในสิ่งสื่อความบนัเทิง แสง 
สี เสียง มีการตัดสินใจและมีความพึงพอใจต่อโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ ศูนย์การค้า
เอสพลานาด แตกต่างกนั โดยที่เพศชายมีการตดัสินใจและมีความพงึพอใจมากกว่าเพศหญิง  

1.2 อายุ  
ผลการวิจัยพบว่าอายุที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใช้บริการโรง

ภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  
โดยผู้ บริโภคที่มีอายุ 50 ปี ขึน้ไป มักมีการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานครมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคช่วงอายุอ่ืนๆ เนื่องจากกลุ่มผู้ บริโภคที่มีอายุในช่วงนีม้ัก
แสวงหาและใช้เวลาส าหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ประกอบ
กับเป็นผู้มีรายได้ประจ า ที่มีสถานะทางการเงินเพียงพอ ที่จะใช้บริการภาพยนต์นอกกระแสได้
มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของMartin (2011) กลา่วว่า อายุที่แตกต่างกนัมกัมี
ลกัษณะและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มอายุ 18 - 45 ปี มักมีความสนใจและสรรหาความ 
ท้าทายในการด าเนินชีวิต ส่วนกลุ่มคนที่มีอายุ 46 ปี ขึน้ไป มกัจะชอบอยู่กบัที่และสรรหาความพึง
พอใจและความต้องการที่ท าให้ตนเองมีความสุขเป็นหลัก ท าให้นักการตลาดสามารถที่จะ
พยากรณ์และอาศัยลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลก าหนดถึงต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ 
สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองและเพิ่มการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการของลกูค้าในแต่ละกลุ่ม 
และสอดคล้องกบัแนวคิดของกมล ชยัวฒัน์ (2551) กล่าวว่า ความแตกต่างในด้านอายุ จะช่วยใน
การแบ่งส่วนทางการตลาดได้อย่างชัดเจน เพราะเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ บริโภคจะสะท้อน
ออกมาในรูปแบบของความแตกต่างในการใช้สินค้าและบริการ และอ านาจการตัดสินใจที่แตก 
ต่างกนั  

1.3 สถานภาพสมรส 
ผลการวิจัยพบว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใช้

บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน เนื่องจากลกัษณะที่แตกต่างกนัของสถานภาพสมรสของผู้ ใช้บริการ ไม่ได้มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ โดยภาพยนตร์นอกกระแสมักมีเนือ้หาสาระที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มสถานภาพต่างๆ 
ไม่ว่าจะโสดหรือมีครอบครัวต่างก็สามารถใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสได้ไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Al-Dmour et al. (2013) ได้ศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผล
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ต่อการตัดสินใจรับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของชาวจอร์แดน พบว่า รายการต่างๆ มีการ
ปรับกลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยการน าเสนอรายละเอียดที่ปรากฎในเว็บไซต์อย่างครบถ้วน  
มีการพัฒนารูปแบบการน าเสนอผ่านสื่อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภคที่มีลักษณะ
พฤติกรรมที่แตกต่างกนั ซึ่งรวมไปถึงสถานภาพสมรสที่สามารถเข้าถึงรายการได้อย่างเท่าเทียมกนั 
จึงสง่ผลให้มีการตดัสินใจรับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของชาวจอร์แดน ไม่แตกต่างกนั และ
สอดคล้องกบังานวิจัยของพรชัย อึง้ธนไพศาล (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการธุรกิจโรงภาพยนตร์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบว่า สถานภาพ ที่แตกต่างกนั 
มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจโรงภาพยนตร์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงานบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านการ
สง่เสริมการตลาด และด้านราคา ไม่แตกต่างกนั ทัง้นีเ้ป็นผลจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ล้วนอาศยักล
ยุทธ์ทางการตลาดให้การวางแผนให้ผู้ บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันสามารถใช้
บริการท่ีโรงภาพยนตร์ได้อย่างเท่าเทียมกนั 

1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ผลการวิจยัพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลการตดัสินใจใช้

บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
โดยผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป มีการใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อ่ืนๆ เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง  
การพิจารณาในการใช้บริการต่างๆ จึงมีการพิจารณาที่ใช้เวลารวดเร็วกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต ่ากว่า  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของLarsen (2010) กล่าวว่า รายได้สามารถก าหนดหรือแยกความ
แตกต่างของกลุ่มผู้บริโภคได้ ซึ่งบริษัทจึงมักจะแบ่งแยกถึงกลุ่มที่มีรายได้สูง รายได้ปานกลาง 
รายได้ต ่า เพื่อก าหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเหล่านี ้ซึ่งจะช่วยในการกระตุ้นการ
ตดัสินใจใช้บริการของสินค้าและบริการใดบริการหนึ่ง นอกจากนีย้ังสอดคล้องกบัแนวคิดของฉัต
ยาพร เสมอใจ (2549) กลา่วว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านรายได้ สามารถแบ่งแยกที่จะ
ช่วยในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของลกูค้าได้อย่างชดัเจน เนื่องจากอตัราการใช้ของผู้ บริโภคนัน้จะ
มีความเก่ียวข้องกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งสามารถท าการวดัได้ง่ายและมีความชดัเจน
และสามารถก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการต่างๆ ได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของพรชยั อึง้ธนไพศาล (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง 
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ของผู้บริโภค สามารถเข้าถึงการให้บริการต่างๆ ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ได้มากกว่ากลุ่มรายได้ที่
น้อยกว่า จึงกล่าวได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันของผู้บริโภคมีการตัดสินใจใช้บริการที่
แตกต่างกนั 

1.5 ระดับการศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใช้

บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
โดยกลุ่มผู้บริโภคที่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 
มากกว่ากลุ่มผู้ บริโภคที่มีระดับการศึกษาอ่ืนๆ เนื่องจากกลุ่มผู้ บริโภคที่มีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี มกัเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและติดตามข้อมลูข่าวสารต่างๆ 
อยู่ตลดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวจากผู้ ที่เคยใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส การติดตาม
เนือ้หาภาพยนตร์ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ (2549) กล่าวว่า 
ลักษณะที่แตกต่างกันของระดับการศึกษา เป็นวิธีการที่จะช่วยในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ
ลูกค้าได้อย่างชัดเจน เนื่องจากอัตราการใช้ของผู้บริโภคนัน้จะมีความเก่ียวข้องกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ซึ่งสามารถท าการวดัได้ง่ายและมีความชดัเจน รวมไปถึงการตดัสินใจใช้บริการ
ต่างๆ ของผู้ บริโภคด้วย นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับแนวคิดของกมล ชัยวัฒน์ (2551) กล่าวว่า 
ระดบัการศึกษา รายได้ และระดับทางสงัคม จะช่วยในการแบ่งส่วนทางการตลาดได้อย่างชดัเจน 
เพราะเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของความแตกต่างในการใช้
สินค้าและบริการ และอ านาจการตดัสินใจที่แตกต่างกนั 

1.6 อาชีพ 
ผลการวิจัยพบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลการตัดสินใจใช้บริการโรง

ภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยกลุ่ม
อาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา มีการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 
มากกว่ากลุ่มผู้บริโภคอาชีพอ่ืนๆ เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนกัเรียน/นักศึกษา มกัจะใช้เวลาใน
การอยู่ในสื่อสงัคมออนไลน์อยู่เสมอ การแนะน าและการสร้างความสนใจของแนวภาพยนตร์นอก
กระแสผ่านสื่อต่างๆ เช่น Facebook เพจรีวิวการชมภาพยนตร์นอกกระแส ภาพยนตร์นอกกระแส
ที่ได้รับรางวลัต่างๆ ประกอบกบัความต้องการอยากเปลี่ยนแนวการชมภาพยนตร์ที่ได้ความรู้สึกที่
แปลกใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Martin (2011) กล่าวว่า ลักษณะอาชีพ ล้วนมีความ
แตกต่างกันซึ่งสะท้อนถึงลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ท าให้นักการตลาดสามารถที่จะ
พยากรณ์และอาศัยลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลก าหนดถึงต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ 
สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองและเพิ่มการตดัสินใจใช้สินค้าและบริการนัน้ๆ ให้แก่ลกูค้าในแต่ละ
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กลุ่ม และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรชัย อึง้ธนไพศาล (2552)พรชัย อึง้ธนไพศาล (2552) ได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงภาพยนตร์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า กลุ่มอาชีพที่แตกต่างกัน สามารถวดัพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคได้ 
ซึ่งธุรกิจจะพยายามในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด ให้แก่ผู้บริโภค เพื่อกระตุ้น
การตดัสินใจใช้บริการได้มากขึน้ 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ 
ผลการวิจยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพล

การตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน เนื่องจากการใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสเป็นการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ทัง้นีอ้ปุกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดจอฉายภาพยนตร์ที่มีความ
เหมาะสมกับจ านวนผู้ ใช้บริการจะช่วยในการสร้างอรรถรสในการชมภาพยนตร์ที่มากขึน้  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของของธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2561) กล่าวว่า กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ 
เป็นสินค้าและบริการที่รวมไปถึงแนวความคิด บุคคล องค์กรและอ่ืนๆ โดยนักการตลาดจะมุ่งหา
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้
และไม่สามารถจับต้องได้ หากผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสมก็จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการของผู้ บริโภคมากขึน้ นอกจากนีย้ังสอดค ล้องกับ
งานวิจยัของจฑุามาส อมรรัตนศิริกลุ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้ ใช้บริการให้
ความส าคัญในเร่ืองความสะอาด ขนาดของโรงภาพยนตร์มีความเหมาะสม มีจ านวนของโรง
ภาพยนตร์ในการฉายที่เพียงพอ จ านวนรอบในการฉายภาพยนตร์มีความเหมาะสม การตกแต่ง
สถานที่และบรรยากาศที่สวยงามและทันสมัย ความพึงพอใจที่ได้รับจะน ามาซึ่งการตัดสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ า้อีกครัง้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่า การที่รายการได้มีการออกแบบรูปแบบ
โดยค านึงถึงภาพและเสียงของรายการคมชดั ไม่กระตุก เนือ้หามีความสร้างสรรค์สนุกสนาน และ
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เพลิดเพลิน ตลอดจนรูปแบบการด าเนินรายการน่าสนใจ และโฆษณาคั่นรายการมีไม่มากนัก 
สง่ผลให้ผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์มากขึน้ 

2.2 ด้านราคา  
ผลการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีอิทธิพลการ

ตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
เนื่องราคาที่มีความเหมาะสมกบัคุณภาพที่ได้รับ เช่น จ านวนที่นั่งและขนาดของที่นั่งที่เหมาะสม 
ความสะอาดของโรงภาพยนตร์ และการบริการของพนักงานที่ดี จะท าให้ผู้ บริโภคเกิดความ
ประทบัใจจนกลายเป็นลกูค้าประจ าในที่สดุ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของนนัทสารี สขุโต และ คณะ 
(2560) กล่าวว่า กลยุทธ์ด้านราคามีความสอดคล้องกบัคณุค่าและมลูค่าของผลิตภณัฑ์ เพราะใน
มมุมองของลกูค้านัน้ จะมีการพิจารณาถึงคณุค่าของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ สงูกว่าราคาของผลิตภัณฑ์
นัน้หรือไม่ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการก าหนดราคาต่างๆ จะต้องมีความเหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อ
การตดัสินใจในการซือ้สินค้าและบริการของผู้บริโภค นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของจุฑา
มาส อมรรัตนศิริกุล (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์
เอสเอฟ ซีเนม่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า โรงภาพยนตร์ควรมีราคาที่เหมาะสม 
ไม่แพงจนเกินไปให้ผู้ ใช้บริการสามารถซือ้ในราคาที่รับได้หรือสมเหตุสมผล รวมไปถึงสิท ธิพิเศษ
ต่างๆ มีความคุ้มค่าของราคาบตัรเมื่อเทียบกบัการได้รับบริการซึ่งจะช่วยท าให้เกิดการตดัสินใจใช้
บริการโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า ในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึน้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ
พรชยั อึง้ธนไพศาล (2552) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงภาพยนตร์ใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบว่า การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็น 
ราคาบตัรชมภาพยนตร์ในวนัหยุดสดุสปัดาห์ การจดัราคาบตัรชมภาพยนตร์แตกต่างกนัแต่ละรอบ
ฉาย/ ราคาบตัรชมภาพยนตร์ การก าหนดกลยุทธ์ทางด้านราคาที่เหมาะสมของธุรกิจ จะมีผลต่อ
การเลือกใช้บริการธุรกิจโรงภาพยนตร์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาเพิ่มสงูขึน้ 

2.3 ด้านการจัดจ าหน่าย 
ผลการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการจัดจ าหน่าย  

มีอิทธิพลการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐาน เนื่องจากการที่ธุรกิจมีการพิจารณาถึงการเดินทางของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตัง้
ของโรงภาพยนตร์ท่ีสามารถเดินทางได้สะดวก เช่น ติดรถไฟฟ้า ใกล้ถนนสายหลัก การบริการ 
สาธารณะในรูปแบบอ่ืนๆ ล้วนมีอิทธิพลการตัดสินใจใช้บริการของผู้ บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของKotler and Armstrong (2011) กล่าวว่า สถานที่ตัง้ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มี
ความส าคญั กลา่วคือเมื่อจะประกอบธุรกิจชนิดใดจะต้องมีการพิจารณาว่าจะขายสินค้าบริเวณใด
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และมีการจัดหาพืน้ที่ในการขายอย่างไรเพื่อสร้างความได้เปรียบแก่คู่แข่งขัน ท าเลที่ตัง้จึงมีส่วน
ส าคญัที่จะเพิ่มการเข้าถึงของผู้บริโภค หากเข้าถึงได้ง่ายก็จะเพิ่มการตดัสินใจในการซือ้สินค้าและ
บริการเพิ่มมากขึน้ นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาส อมรรัตนศิริกุล (2559)  
ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า การให้บริการผ่านระบบสัง่จองและซือ้ตัว๋ผ่านแอปพลิเคชนั
โทรศพัท์หรืออินเทอร์เน็ตมีความถูกต้อง สะดวก เข้าใจง่าย และการบริการซือ้บตัรภาพยนตร์ผ่าน
เคานท์เตอร์ที่มีความสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงความสะดวกในการเดินทางไปโรงภาพยนตร์  
ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และสอดคล้องกบังานวิจัยของพรชยั อึง้ธนไพศาล (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงภาพยนตร์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา พบว่า ผู้บริโภคมี
ความต้องการใช้บริการโรงภาพยนตร์โดยให้ความส าคญักบัสถานที่ตัง้โรงภาพยนตร์ สถานที่จอด
รถ จ านวนช่องจ าหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ที่เพียงพอ ปัจจัยเหล่านีล้้วนส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการธุรกิจโรงภาพยนตร์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริม

การตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการส่งเสริมการตลาด มีความส าคัญต่อการใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัภาพยนตร์ที่ได้รับรางวลัจาก
เทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ รวมไปถึงการแสดงถึงเสน่ห์หรือเอกลกัษณ์ของภาพยนตร์นอกกระแส  
จะช่วยเพิ่มความสนใจแก่ผู้ บริโภคได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Cuellar-Healey (2013)  
กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ที่ เก่ียวข้องกับความพยายามที่วางแผนให้เกิดการสร้างการ
ประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเป้าไปยังผู้ บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยมีวัตถุประสงค์ให้สามารถแจ้งให้
สาธารณชนทราบเก่ียวกับคุณสมบัติของสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อกระตุ้นการ
ตดัสินใจในการใช้บริการ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของจุฑามาส อมรรัตนศิริกุล (2559) 
ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า การส่งเสริมการตลาดโดยใช้มีโปรโมชั่นลดราคาตาม
เทศกาลต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงโปรโมชัน่ลดราคาร่วมกับบตัรเครดิตต่างๆ ท าให้ผู้ ใช้บ ริการ
สามารถหนัมาสนใจมากขึน้ และการโฆษณาผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง เช่น โทรทศัน์ สื่อสิ่งพิมพ์ 
โปสเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ท าให้เข้าถึงผู้ ใช้บริการ รวมทัง้สามารถเพิ่มการตัดสินใจแก่ผู้บริโภค
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มากขึน้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉิน เจียเป่า (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ พบว่า การมีสื่อออนไลน์ที่หลากหลายรูปแบบ รวมทัง้การให้
ความส าคัญในส่วนของการน าเสนอรูปแบบที่ตรงตามความต้องการ จะส่งผลต่อการตัดสินใจลง
โฆษณาในสื่อออนไลน์เพิ่มขึน้ 

2.5 ด้านบุคคล 
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล ไม่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน เนื่องจากผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสมักเป็นกลุ่มเฉพาะที่มีความชื่นชอบใน
บทของภาพยนตร์ เนือ้หาสาระต่างๆ จึงมักมีการแสวงหาข้อมูล ขัน้ตอนการใช้บริการด้วยตนเอง 
ท าให้ปัจจยัที่เก่ียวข้องกบับุคลากรที่ให้บริการจึงไม่มีส่วนในการกระตุ้นและโน้มน้าวการใช้บริการ
ของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของSouar et al. (2015) กล่าวว่า บุคลากรหรือส่วนบุคคลที่
ให้บริการมีความเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของธุรกิจ ทัง้นีบ้คุลากรที่ให้บริการมกัจะต้องผ่านการ
คัดเลือก การฝึกอบรม ให้มีความสามารถเข้าใจบทบาทแก้ไขปัญหาต่างๆ ท าให้ธุรกิจมีความ
เข้มแข็งและสามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบุคลากรที่ให้บริการเป็นเพียงสว่นหนึ่งที่
สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค ซึ่งอาจมีปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่กระตุ้นการตัดสินใจใช้สินค้า
และบริการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจยัของเฉิน เจียเป่า (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์บุคลากรที่
ให้บริการเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้และการประชาสมัพันธ์ของข้อมูลโฆษณา ทัง้นี ้
อาจมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ เก่ียวข้อง เช่น ความน่าเชื่อถือของบริษัทโฆษณา ความส าเร็จที่ผ่านมา 
มากกว่าจะพิจารณาเฉพาะบุคลากรที่ให้บริการ จึงสง่ผลให้บคุลากรที่ให้บริการไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ 

2.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทาง

กายภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของโรงภาพยนตร์นอกกระแส  
ที่ค านึงถึงความต้องการพืน้ฐานของผู้บริโภค เช่น มีระบบและอปุกรณ์การรักษาความปลอดภยัที่ดี 
และการรักษาความสะอาด ไม่มีกลิ่นอับ สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการและท าให้
ผู้บริโภครับรู้ถึงมาตรฐานของการให้บริการของโรงภาพยนตร์ อนัจะน ามาสู่การตดัสินใจใช้บริการ
ในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2561) กล่าวว่า ลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) เป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถสมัผัสได้ เช่น อาคารของธุรกิจ เคร่ืองมือ 
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อุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอ็ม เคาท์เตอร์ให้บริการ ลานจอดรถ ล๊อบบี ้สวน 
ห้องน า้ การตกแต่ง ป้ายประชาสมัพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านีเ้ป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้เป็น
เคร่ืองหมายแทนคณุภาพของการให้บริการ กล่าวคือ ลกูค้าจะอาศยัสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็น
ปัจจยัหนึ่งในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ดงันัน้ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดีและมีความสวยงาม
จะสะท้อนถึงการให้บริการที่ดีตามด้วย นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของอนัญญา จันทร์
แก้ว (2559) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงภาพยนตร์
ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ลักษณะทางกายภาพ
ผู้ ใช้บริการต้องพบเห็นในระหว่างเข้ารับการบริการ ทัง้การตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกโรง
ภาพยนตร์ หากมีความสวยงาม ทันสมยั สะอาดและไม่มีกลิ่นอบั มีแสงสว่างที่เพียงพอ จะส่งผล
ให้เกิดความรู้สกึพึงพอใจและมีแนวโน้มในการตดัสินใจใช้บริการในอนาคตอีกด้วย และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของณัฐพล รัตนเวโรจนวิไล (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน า้ไทต่อการให้บริการของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็ก ซ์ 
สาขาเอกมัย กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะทางกายภาพที่มีความปลอดภัย การตกแต่งที่
สวยงาม ความสะดวกในการเดินทางเข้ามาใช้บริการ สามารถสร้างความพึงพอใจและมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเอกมยั 

2.7 ด้านกระบวนการ 
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้านกระบวนการ  

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐาน เนื่องจากการให้บริการที่เป็นระบบและมีการจัดล าดับการให้บริการเพื่อไม่ให้
ผู้ใช้บริการเกิดความสบัสน ซึง่ท าให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมคีวามถูกต้อง เป็นการช่วย
อ านวยความสะดวกในการใช้บริการของผู้บริโภคได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธธีร์ธร ธีรขวัญ
โรจน์ (2561) กล่าวว่า การสร้างกระบวนการท างานที่สัน้กระชับและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การ
ก าหนดกระบวนการท างานย่อมท าให้บทบาทและหน้าที่ของพนักงานที่ก าหนดไว้มีความชัดเจน 
กระบวนการท างานที่เหมาะสมจะช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงานท างานโดยไม่เกิดความ
สับสน ท าให้เกิดการบริการที่มีความรวดเร็ว อันจะน ามาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจใช้
บริการซ า้ในอนาคต นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของอนญัญา จนัทร์แก้ว (2559) ได้ศึกษา
เร่ืองการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนี
เพล็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ขัน้ตอนการให้บริการของพนกังานที่ดีไม่ว่าจะ
เป็นระบบการฉายภาพยนตร์ อาหาร และเคร่ืองด่ืม จะท าให้ผู้ รับบริการสามารถคาดคะเนหรือรับรู้
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ขัน้ตอนของการบริการได้อย่างถูกต้อง สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการ
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเฉิน เจียเป่า (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงโฆษณาในสื่อ
ออนไลน์ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์มีขัน้ตอนการใช้บริการที่ไม่ยุ่งยาก จะท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความเข้าใจถึงขัน้ตอน ล าดบัความส าคญั วิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งมีความส าคญั
อย่างยิ่งต่อการตดัสินใจใช้บริการ เนื่องจากการจดัล าดบัขัน้ตอนที่มีความชดัเจนจะช่วยลดเวลาใน
การใช้งาน 

3 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือและ
ไว้วางใจได้ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3.1 ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ 
ผลการวิจยัพบว่า คณุภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน
เนื่องจากโรงภาพยนตร์นอกกระแสตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ผู้ ใช้บริการจะ
พิจารณาข้อมูลในการให้บริการด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวของภาพยนตร์ ผู้ก ากับ เนือ้เร่ืองของ
ภาพยนตร์มากกว่าอุปกรณ์  การให้บริการของพนักงาน สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพต่างๆ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2561) กล่าวว่า สิ่งที่สมัผสัได้มกัวัดได้จากขณะ
ให้บริการ ถือเป็นช่วงที่มีความส าคญัที่สดุที่ผู้บริหารจะต้องมีการเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เป็นช่วงในการพิสูจน์ถึงการบริการที่ลูกค้าได้รับ ซึ่งในช่วงนีลู้กค้าจะมีการประเมินคุณภาพการ
บริการหากมีความพึงพอใจต่อการบริการจะน าไปสูค่วามจงรักภกัดีต่อสินค้าและบริการ อย่างไรก็
ตามสิ่งที่ผู้ บริโภคสัมผัสได้เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถใช้อ้างอิงในการตัดสินใจโดยรวมของ
ผู้บริโภคได้ นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2558) กล่าวว่า สินค้าและ
บริการบางอย่างอาจเกิดจากความชอบ ความชอบดงักล่าวอาจไม่ใช่คณุภาพการบริการที่มาจาก
พนักงาน สิ่ งอ านวยความสะดวกต่างๆ แต่เกิดจากความชอบที่ เกิดจากความรู้สึก เช่น 
ประสบการณ์จริงของลูกค้าจะมีความรู้สึกประทบัใจต่อการบริการที่ได้รับ เนื่องจากเมื่อได้รับการ
บริการแล้วนัน้เกินความคาดหวงัที่ตัง้ใจ จะท าให้ลกูค้าเกิดความประทบัใจและกลายมาเป็นความ
จงรักภกัดีต่อสินค้าและบริการนัน้ๆ 
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3.2 ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้  

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐาน เนื่องจากการสร้างการรับรู้ต่อผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส เช่น ยอดการรีวิว
การใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสที่สูงย่อมหมายถึงการได้รับการยอมรับจากผู้ ใช้บริการ 
สามารถเป็นมุมมองสะท้อนไปถึงความน่าเชื่อถือของการให้บริการที่ดีที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ บริโภคได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) กล่าวว่า  
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ เป็นความสามารถในการให้บริการของผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการตาม
สญัญาที่ให้ไว้กบัผู้ รับบริการได้ การบริการนัน้จะต้องมีความถูกต้องเหมาะสม มีความสม ่าเสมอนี ้
จะท าให้ผู้ รับบริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนัน้มีความน่าเชื่อถือ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Wanjiru Sarah (2013) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของบริการ
โทรทศัน์ :กรณีศึกษาของ บริษัท ZUKU พบว่า คณุภาพการบริการที่เหมาะสมรวมไปถึงการสร้าง
ความน่าเชื่อถือของข้อมลูข่าวสารที่ถกูต้องตรงตามความเป็นจริง จะท าให้เกิดไว้วางใจต่อผู้บริโภค
และมีการตดัสินใจใช้บริการโทรทศัน์ :กรณีศกึษาของ บริษัท ZUKU  

3.3 ด้านความรวดเร็ว 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการ ด้านความรวดเร็ว มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
เนื่องจากการที่พนกังานให้บริการสามารถให้บริการด้วยความถูกต้อง สามารถที่จะลดขัน้ตอนการ
ท างานและลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ระหว่างการให้บริการ มีผลท าให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้อย่างดี ปัจจยัดงักลา่วนีจ้ะสง่ผลต่อท าให้มีการตดัสินใจใช้
บริการเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2560) กล่าวว่า การ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นความเต็มใจที่ผู้ ให้บริการที่จะช่วยเหลือให้บริการลกูค้าอย่างทนัท่วงที 
ถือเป็นความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริการการบริการที่รวดเร็วและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ บริโภคได้จะช่วยในการเพิ่มการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการของผู้ บ ริโภคได้ 
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ทิฆมัพร เพทราเวช (2556) ได้ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ความพึงพอใจในคณุภาพการบริการที่มีผลต่อกระบวนการการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้ ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อคณุภาพการ โดยเฉพาะการบริการที่มีความรวดเร็ว จะท าให้ผู้ ใช้บริการไม่เกิดความเบื่อ
หน่าย การบริการที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วจึงส่งผลต่อความพึงพอใจและมีแนวโน้มต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า จงัหวดัอบุลราชธานี 
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3.4 ด้านการรับประกัน 
ผลการวิจยัพบว่า คณุภาพการบริการ ด้านการรับประกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน
เนื่องจากผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความมุ่งมัน่และมีความสนใจกบั
เนือ้หาและบทของภาพยนตร์ ผู้ ก ากับ มากกว่าการบริการในด้านอ่ืนๆ ของโรงภาพยนตร์ 
นอกกระแส ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของค านาย อภิปรัชญาสกุล (2557) กล่าวว่า การรับประกัน  
เป็นการใช้ความสามารถ ความรู้ ความเหมาะสม ความสภุาพของผู้ ให้บริการและความสามารถที่
จะก่อให้เกิดความไว้วางใจและความมัน่ใจแก่ผู้ รับบริการ ซึ่งในบางครัง้ปัจจยัเหล่านีไ้ม่ได้ก าหนด
คุณภาพการตัดสินใจของผู้ บริโภค แต่อาจจะมีปัจจัยอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้องที่เข้ามาช่วยในการ
ตดัสินใจ และสอดคล้องกบังานวิจยัของทิฆมัพร เพทราเวช (2556) ได้ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองของผู้บริโภค ความพึงพอใจในคณุภาพการบริการ ที่มีผลต่อกระบวนการการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า จงัหวดัอบุลราชธานี พบว่า การบริการต่างๆ ของโรง
ภาพยนตร์มีมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจได้ตามความคาดหวังของ
ผู้บริโภคได้ แต่ผู้บริโภคจะให้ความส าคญัในด้านอ่ืนๆ มากกว่า ท าให้คณุภาพการบริการ ด้านการ
รับประกัน ไม่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า จังหวัด
อบุลราชธานี 

3.5 ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการ ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น

รายบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากโรงภาพยนตร์นอกกระแสมกัมีขนาดไม่ใหญ่ ผู้บริโภคมีการ
รับรู้ถึงขีดข้อจ ากดัในการให้บริการของพนักงาน แต่ผู้บริโภคจะให้ความส าคญัต่อการบริการอ่ืนๆ 
มากกว่า เช่น เนือ้หา แนวภาพยนตร์ ความสะดวกในการเดินทาง จ านวนรอบที่ให้บริการ  
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของชูชยั สมิทธิไกร (2558) กล่าวว่า ความต้องการส่วนบุคคล (Personal 
needs) เป็นความต้องการส่วนซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามยังขึน้อยู่กับลกัษณะ
ส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมของแต่ละคน ทัง้นีส้ินค้าและบริการชนิดเดียวกันอาจมีความ
คาดหวงัแตกต่างกนัก็ได้และขดัแย้งกบังานวิจยัของ Chia-Hua (2018) ได้ศึกษาเร่ืองคณุภาพการ
บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจลูกค้า: กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์แพลทินัมในฮานอยพบว่า การ
บริการของพนกังานภายในโรงภาพยนตร์ที่มีความสามารถ มีการบริการที่เป็นมิตร สามารถสร้าง
ความประทบัใจ สง่ผลให้ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจและมีการตดัสินใจใช้บริการอีกครัง้ 
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4. รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และ
ด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4.1 ด้านกิจกรรม 
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
เนื่องจากผู้บริโภคต่างสรรหากิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์
นอกกระแสมักจะเป็นกลุ่มที่มีความชอบคล้ายคลึงกัน การที่ได้พบปะกับกลุ่มคนที่มีความชอบ
ลกัษณะเหมือนกนั จะเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลในสิ่งที่ตนเองสนใจ นับได้ว่ามีส่วนกระตุ้นในการ
ตดัสินใจใช้บริการมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของนธกฤต วนัต๊ะเมล์ (2555) กล่าวว่า รูปแบบ
การด าเนินชีวิต ที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมเป็นกิจกรรมเน้นที่กิจวตัรประจ าวนัและงานอดิเรกของแต่ละ
บุคคล เช่น บุคคลที่ชอบขี่จกัรยานไปท างาน การเล่นกีฬาในวนัหยุดสดุสปัดาห์ การชมภาพยนตร์ 
การเป็นสมาชิกความบนัเทิงวนัหยุดพักผ่อนและกิจกรรมทางสงัคม และบุคคลนัน้มักจะแสวงหา
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งนักการตลาดจะใช้กลยุทธ์ในการออกแบบ
กิจกรรมเพื่อกระตุ้นการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ นอกจากนีย้ังสอดคล้องกบัแนวคิดของอดลุย์ 
จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัไว้ ส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กับการตัดสินใจซือ้ ความต้องการที่เกิดขึน้นัน้เกิดมาจากความต้องการขัน้พืน้ฐานของบุคคล  
การสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลนัน้ได้จะช่วยเพิ่มอ านาจใน
การตดัสินใจซือ้สินค้านัน้มากขึน้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของอจัฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) ได้ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่า  การรับชม
กิจกรรมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ ท าให้ดูเป็นคนทันสมัย อยู่ในกระแสสงัคม รับรู้ข่าวสารทัน
เหตกุารณ์และรวดเร็ว และน าเร่ืองราวไปสนทนากบัผู้ อ่ืน รวมถึงบุคคลที่ใช้ในการประชาสมัพนัธ์มี
ชื่อเสียงจะช่วยในการกระตุ้นการตดัสินใจใช้บริการมากขึน้  

4.2 ด้านความสนใจ 
ผลการศกึษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
เนื่องจากการกระตุ้ นถึงเอกลักษณ์ของภาพยนตร์นอกกระแส แนวภาพยนตร์ และรูปแบบ
บรรยากาศของโรงภาพยนตร์นอกกระแส จะเป็นการเพิ่มการรับรู้และทศันคติที่มีต่อภาพยนตร์นอก
กระแสจนน ามาซึ่งความสนใจที่จะใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ
นธกฤต วนัต๊ะเมล์ (2555) กลา่วว่า ความสนใจเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษหรือใส่
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ใจแบบต่อเนื่องกบัสิ่งต่างๆ ความสนใจเป็นตวับ่งชีใ้ห้เห็นกิจกรรมต่างๆ และจะเกิดการขับเคลื่อน
ความสนใจนีน้ าไปสู่การตัดสินใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉริยา ทุ่ง
แจ้ง (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบสมัยใหม่ ค่านิยม และกลุ่มอ้างอิงเป็นหนึ่งในปัจจัย
ส าคญัที่กระตุ้นให้ผู้บริโภค/ผู้ชมเกิดความสนใจ และท้ายท่ีสดุตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทาง
สื่อออนไลน์  

 4.3 ด้านความคิดเหน็ 
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน เนื่องจากผู้บริโภคที่ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส มักจะเปิดรับความรู้และการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ รวมไปถึงสนใจปรากฎการณ์ทางสงัคมต่างๆ  
ที่เกิดขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) กล่าวว่า เป็นการแสดงออกทาง
ความคิดบนพืน้ฐานของบุคคลที่จะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็น ความคิดเห็น
เก่ียวกับเหตุการณ์ บุคคลหรือสินค้าต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อนักการตลาด เช่น ต้องการทราบ
ความคิดเห็นของผู้คนเก่ียวกับภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ เพื่อที่จะใช้ในการปรับกลยุทธ์เพื่อ
เพิ่มการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการของผู้บริโภคและสอดคล้องกบัแนวคิดของอดลุย์ จาตรุงคกุล 
(2543) กล่าวว่า การเรียนรู้และยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึน้ในสงัคมจะก่อให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
มาจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจจะมีแรงอ่ืนๆ มากระตุ้นที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการคุณภาพการบริการและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์นอกกระแส ควรให้ความส าคัญกับผู้บริโภคที่
เป็นเพศชาย อายุ 50 ปีขึน้ไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป ระดบัการศกึษาปริญญาตรี 
และมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งผู้ประกอบการควรมีการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
เก่ียวกบัภาพยนตร์นอกกระแสที่สะดวกมากขึน้ผ่านระบบแอปพลิเคชนั เช่น แสดงรายละเอียดที่ตัง้
ของพืน้ที่ให้บริการ เนือ้หารายละเอียดของภาพยนตร์ จ านวนรอบหนั งที่ เข้าฉาย ราคาตั๋ว
ภาพยนตร์ ช่องทางการช าระเงิน และควรมีการกระตุ้นให้เกิดการชมภาพยนตร์ผ่านกิจกรรมการ
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ส่งเสริมการตลาดรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การสะสมแต้มรับของรางวลั การได้รับของที่ระลึกจากผู้ก ากับ
ภาพยนตร์ เป็นต้น 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ ประกอบการธุรกิจโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส ควรให้ความส าคัญต่อการจัดสรรให้มีจ านวนที่นั่งระหว่างรอการฉาย
ภาพยนตร์นอกกระแสที่เพียงพอกบัปริมาณที่ผู้บริโภคใช้บริการ โดยผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์
นอกกระแสจ าเป็นต้องมีการส ารวจจ านวนผู้ ใช้บริการในแต่ละวัน เพื่อวางแผนในการจัดที่นั่ง ท่ี
เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการของผู้ บริโภคในแต่ละวัน ซึ่งจะสามารถสร้างความ
ประทบัใจและความใสใ่จต่อการให้บริการให้แก่ผู้บริโภค 

3. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์
นอกกระแส ควรให้ความส าคญัต่อการก าหนดรอบการฉายภาพยนตร์ตรงต่อเวลาตามที่ได้แจ้งไว้ 
ซึ่งต้องมีการท าตามรอบการฉายที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาในการใช้บริการของ
ผู้บริโภค การรักษาเวลารอบฉายที่ได้แจ้งไว้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ บริโภคในการใช้
บริการด้วย 

4. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ผู้ ประกอบการธุรกิ จโรงภาพยนตร์นอก
กระแส ควรให้ความส าคญัต่อการก าหนดอตัราของบตัรชมภาพยนตร์ที่มีความเหมาะสม และควร
มีการแสดงราคาบตัรชมภาพยนตร์ไว้อย่างชดัเจน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมลูและสงัเกต
ได้ง่าย เช่น การแสดงราคาในเว็บไซต์ของบริษัท การแสดงราคาบัตรชมภาพยนตร์ภายในพื น้ที่
ให้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการใช้บริการโรงภาพยนตร์
นอกกระแส 

5. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการธุรกิจโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส ควรให้ความส าคัญต่อการเปิดช่องทางการจองบัตรชมภาพยนตร์หลาย
ช่องทาง เช่น แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ เคาน์เตอร์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้บริโภคและ
เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนีก้ารมีช่องทางการจองบตัรภาพยนตร์ที่หลากหลายยัง
สามารถรักษาผู้ บริโภครายเก่า และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้ให้แก่ผู้ บริโภครายใหม่ใน
อนาคต 

6. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์นอก
กระแส ควรให้ความเอาใจใส่ในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานของเสียงที่ใช้ในการฉายภาพยนตร์ 
เพื่อให้เกิดความรู้สึกเสมือนจริงและเป็นธรรมชาติ เข้ากับเนือ้เร่ืองในแต่ละฉากของภาพยนตร์ 
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เนื่องจากเสียงภาพยนตร์มีความส าคญัต่อการรับฟังและสร้างอรรถรสต่อผู้ รับชมภาพยนตร์ ซึ่งจะ
ช่วยในการกระตุ้นการเข้าชมของผู้ใช้บริการในโรงภาพยนตร์นอกกระแสมากขึน้ 

7. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ ประกอบการธุรกิจโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส ควรให้ความส าคัญต่อการให้ส่วนลดราคาบตัรชมภาพยนตร์/บตัรสมาชิก 
โดยอาจจะมีการลดราคาบตัรชมภาพยนตร์ในช่วงเทศกาลหนังหรือสปัดาห์ละ 1 วนั เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสเพิ่มมากขึน้ การส่งเสริมการลดราคาบัตรชม
ภาพยนตร์ยงัจะช่วยในการกระตุ้นการเพิ่มจ านวนรอบให้แก่ผู้บริโภคได้เข้ามาใช้บริการในการชม
ภาพยนตร์นอกกระแสเพิ่มมากขึน้ 

8. คุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ผู้ ประกอบการธุรกิจโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส ควรให้ความส าคญัต่อการส่งเสริมคณุภาพการบริการให้เป็นโรงภาพยนตร์
ที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาศกัยภาพของพนกังานที่ให้บริการ ในการพัฒนาทกัษะความรู้
ความเชี่ยวชาญในการให้บริการและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในระหว่างการให้บริการที่ดี
เยี่ยม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจในการใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแสเพิ่มขึน้ 

9. คุณภาพการบริการ ด้านความรวดเร็ว ผู้ ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์นอก
กระแส ควรให้ความส าคัญต่อการให้บริการตามค าร้องขอของผู้ ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที โดย
ควรมีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการให้บริการและเน้นการให้บริการด้วยความถูกต้อง ซึ่งจะ
สามารถสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ผู้บริโภคการ บริการด้วยความรวดเร็วจะสามารถ
สร้างความพงึพอใจจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัได้ 

10. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ผู้ ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์นอก
กระแส ควรให้ความส าคัญต่อการหากิจกรรมที่สร้างมุมมองหรือแง่คิดใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค โดย
การหากิจกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมหรือรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ที่ชื่นชอบโรง
ภาพยนตร์นอกกระแส ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้บริโภค
กบัผู้ เขียนบทภาพยนตร์ เช่น การเสนอแนวคิด การถ่ายทอดเนือ้หาและแรงบนัดาลใจใหม่ๆ ของ
ภาพยนตร์ต่อผู้บริโภค ซึง่การสร้างมมุมองใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภคจะช่วยในการสร้างการติดตามและ
การใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกและเพิ่มมากขึน้ 

11. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์นอก
กระแส ควรให้ความส าคญัต่อการน าเสนอรูปแบบการให้บริการและรายละเอียดเนือ้หาต่างๆ ของ
ภาพยนตร์นอกกระแสให้แก่กลุ่มผู้บริโภคผ่านบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ได้แก่ บทความหรือข้อมูล
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ต่างๆ และการสร้างความสนใจของภาพยนตร์โดยเน้นการสื่อสารผ่านสญัลกัษณ์ที่ชัดเจน ซึ่งถือ
เป็นลักษณะเด่นของภาพยนตร์นอกกระแส เพื่อสร้างอรรถรสและความน่าสนใจในการชม
ภาพยนตร์รวมไปถึงการใช้บริการท่ีมากขึน้ในอนาคตด้วย 

12. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์นอก
กระแส ควรให้ความส าคัญต่อการหาพืน้ที่ในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็น
การให้บริการของโรงภาพยนตร์นอกกระแส เช่น ด้านการบริการของพนกังาน คณุภาพการบริการ
ของเคร่ืองมือ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท บล็อค
กิจกรรมส าหรับคนชอบภาพยนตร์นอกกระแส และช่องทางการวิจารณ์เนือ้หาเก่ียวกบัภาพยนตร์ 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างผู้บริโภคอันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ที่จะใช้ในการปรับ
กลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส เช่น ความถ่ี 
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครัง้ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการที่สามารถน ามาออกแบบ
และปรับกลยทุธ์ในการให้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสได้อย่างเหมาะสม 

2. ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสมัภาษณ์ผู้ ใช้บริการ 
ที่เป็นกลุ่มเพศชายเพื่อให้ได้ข้อมูลแบบเชิงลึก ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่มีรูปแบบเฉพาะของโรงภาพยนตร์นอกกระแส 

3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม และ
การเมือง ที่มีความสมัพนัธ์กบัการเลือกชมภาพยนตร์นอกกระแสของผู้บริโภค 

4. ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ออนไลน์ของผู้ บริโภค เพื่อใช้เป็น 
กลยุทธ์ในการปรับตวัของการให้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสเพื่อตอบสนองความต้องการให้
เหมาะสมกบัรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบนั 
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                                                                 เลขที่แบบสอบถาม                         

 

 

แบบสอบถาม 

การวิจัยเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และรูปแบบ
การด าเนินชีวิต ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค าชีแ้จง 

  แบบสอบถามชุดนีจ้ัดท าขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ ศึกษาถึง ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ คุณภาพการบริการและรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรง
ภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามชดุนีแ้บ่งออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่  1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศกึษา และอาชีพ 

ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ 

ส่วนที่ 3 คุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการเอาใจใสล่กูค้า 

ส่วนที่  4 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ
คิดเห็น 

ส่วนที่ 5 การตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้ วิจัยใคร่ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลของท่านจะถูกปิดเป็น
ความลบัและไม่สง่ผลกระทบใดๆ ต่อท่าน ทัง้นี ้ข้อมลูที่ได้นัน้จะน ามาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านัน้ 

 
 



  170 

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย     หน้า  ❑  ที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่านมากที่สุด 
1. เพศ     

  ❑  ชาย   ❑  หญิง              
2. อายุ    

   ❑   18 – 25 ปี   ❑  26 - 33 ปี 
    ❑   34 – 41 ปี   ❑  42 – 49 ปี 
    ❑   50 ปี ขึน้ไป 

3.  สถานภาพสมรส 
    ❑ โสด       ❑  สมรส  ❑ หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่      
4.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
              ❑  น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท  
             ❑  10,001 – 20,000 บาท   
              ❑  20,001 – 30,000 บาท  
             ❑  30,001 บาทขึน้ไป 
5. ระดับการศึกษา   
   ❑  ต ่ากว่าปริญญาตรี 
   ❑  ปริญญาตรี 
  ❑  สงูกว่าปริญญาตรี   
6. อาชีพ 
    ❑  นกัเรียน/นกัศกึษา   ❑  ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
  ❑  พนกังานบริษัทเอกชน   ❑  ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ  
  ❑  แม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ ❑  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ.....................  
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ส่วนที่  2 ส่ วนประสมทางการตลาดบ ริการโรงภาพยนต ร์นอกกระแสใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง : โปรดข้อความและท าเคร่ืองหมาย   ลงช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด 

(โดย 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด) 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการโรงภาพยนตร์ 
นอกกระแสในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเหน็ 

 เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

 เห
น็ด้

วย
 

 ไม่
แน่

ใจ
 

 ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านผลิตภัณฑ์ 5 4 3 2 1 
1. ภายในโรงภาพยนตร์มีที่นัง่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 

          

2. ขนาดจอฉายภาพยนตร์มีความเหมาะสมเมื่อ
เทียบกบัโรงภาพยนตร์ 

          

3. ภายในโรงภาพยนตร์มีคณุภาพเสียงที่ดี  
          

4. มีระบบภาพคมชดั  
          

ด้านราคา       

1. ราคาบตัรชมภาพยนตร์มีความเหมาะสม 
          

2. ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพของการบริการของโรง
ภาพยนตร์ 

          

3. ภายในโรงภาพยนตร์มี การแสดงราคาบัตรชม
ภาพยนตร์ไว้อย่างชดัเจน 

     

4. ค่าสมคัรสมาชิกรายเดือน/รายปี มีความ
เหมาะสม 

     

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      
1. มีช่องทางการจองบตัรชมภาพยนตร์หลาย
ช่องทาง เช่น แอปพลิเคชนัทางโทรศพัท์ เว็บไซต์ 
เคาน์เตอร์ เป็นต้น 

     

2. ที่ตัง้ของโรงภาพยนตร์สามารถเดินทางได้สะดวก  
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สว่นที่ 2 (ต่อ)  
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
็นด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (ต่อ) 5 4 3 2 1 
3. มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการ สามารถแสดงความคิดเห็น
แนะน า ติชม ต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์      
4. สามารถช าระค่าบริการได้ทัง้บตัรเครดิตและเงินสด      
ด้านการส่งเสริมการตลาด      
1. มีการประชาสมัพนัธ์หนงันอกกระแสผ่านสื่อ 
Facebook Page อย่างสม ่าเสมอ 

     

2. มีการให้สว่นลดราคาบตัรชมภาพยนตร์/บตัรสมาชิก 
อยู่เสมอ 

     

3. มีการแสดงหนงัตวัอย่างภาพยนตร์นอกกระแส ผ่าน
ช่องทางสื่อต่างๆ เช่น ยทูปู เพื่อกระตุ้นให้ใช้บริการโรง
ภาพยนตร์ 

     

4. มีการประชาสมัพันธ์เก่ียวกบัภาพยนตร์ที่ได้รับรางวลัจาก
เทศกาลภาพยนตร์ต่าง  ๆเพื่อเพิ่มความสนใจแก่ผู้ใช้บริการ 

     

ด้านบุคคล 
     

1. พนกังานภายในโรงภาพยนตร์นอกกระแส มีจ านวน
เพียงพอต่อการให้บริการ 

     

2. พนกังานภายในโรงภาพยนตร์มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถอธิบายข้อมลูที่ท่านสงสยัได้อย่างชดัเจน 

     

3. พนกังานมีการแต่งกายให้เข้ากบับรรยากาศภายในโรง
ภาพยนตร์ 

     

4. พนกังานมีกิริยาสภุาพ ยิม้แย้มแจ่มใส 
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สว่นที่ 2 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 5 4 3 2 1 
1. อปุกรณ์ภายในโรงภาพยนตร์มีออกแบบให้เข้ากบั
บรรยากาศในการชมภาพยนตร์นอกกระแส      
2. ภายในโรงภาพยนตร์นอกกระแสมีความสะอาด ไม่มี
กลิ่นอบั      
3. มีจ านวนที่นัง่ระหว่างรอการฉายภาพยนตร์นอก
กระแสที่เพียงพอ      
4. ภายในโรงภาพยนตร์นอกกระแส มีระบบและอปุกรณ์
การรักษาความปลอดภยัที่ดี      
ด้านกระบวนการ      
1. ขัน้ตอนการซือ้บตัรชมภาพยนตร์ มีความง่ายและ
สะดวก 

     

2. รอบการฉายภาพยนตร์ตรงต่อเวลาตามที่ได้แจ้งไว้ 
     

3. พนกังานภายในโรงภาพยนตร์สามารถให้บริการที่เป็น
ระบบ  

     

4. มีข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัข้อบงัคบั ข้อห้าม ในการ
ชมภาพยนตร์ที่ชดัเจน 
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ส่วนที่ 3 คุณภาพการบริการในการชมภาพยนตร์นอกกระแส  

ค าชีแ้จง : โปรดข้อความและท าเคร่ืองหมาย  ลงช่องว่างให้ตรงกับคุณภาพการบริการที่ได้รับ
มากที่สุด 

 

คุณภาพการบริการในการชมภาพยนตร์นอกกระแส 

ระดับคุณภาพการบริการ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ 5 4 3 2 1 
1. โรงภาพยนตร์นอกกระแสมีเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ  
ที่เหมาะสม           
2. โรงภาพยนตร์นอกกระแสที่ท่านใช้บริการ มีการตกแต่งวสัดุ
อปุกรณ์ให้เข้ากบับรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์           
3. โรงภาพยนตร์นอกกระแสที่ท่านใช้บริการ มีความ
กว้างและไม่แออดั 

          

4. โรงภาพพยนตร์ที่ท่านใช้บริการมีที่จอดรถที่เพียงพอ 
     

ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้      
1. โรงภาพยนตร์กระแสที่ท่านใช้บริการเป็นโรงภาพยนตร์ที่มี
ชื่อเสียง 

          

2. พนกังานที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถต่อการ
ให้บริการ 

          

3. พนกังานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการ
ให้บริการแก่ผู้ เข้าชมภาพยนตร์นอกกระแสได้เป็นอย่างดี 

          

4. ท่านเข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแสจากการยอดการ
รีวิวการใช้บริการที่สงู 

     

ด้านความรวดเร็ว      

1. พนักงานภายในโรงภาพยนตร์สามารถให้บริการด้วยความ
รวดเร็ว 
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สว่นที่ 3 (ต่อ) 
 

คุณภาพการบริการในการชมภาพยนตร์นอกกระแส 

ระดับคุณภาพการบริการ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านความรวดเร็ว (ต่อ) 5 4 3 2 1 

2. มีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว      
3. พนกังานสามารถให้บริการตามค าร้องขอของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างทนัท่วงที      

4. พนกังานสามารถให้บริการด้วยความถกูต้อง      

ด้านการรับประกัน      
1. ท่านสามารถรับรู้ถึงความปลอดภัยตลอดการใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส เช่น มีถังดับเพลิง ทาง
หนีไฟ เป็นต้น           

2. ระบบการออกตัว๋ชมภาพยนตร์เป็นไปด้วยความถกูต้อง           
3. มาตรฐานการให้บ ริการเป็นที่ ยอม รับของผู้ ชม
ภาพยนตร์นอกกระแส 

          

4. ระบบการเข้าถึงข้อมลูของภาพยนตร์นอกกระแส เช่น 
การซือ้ตั๋ว การจองที่นั่ง ไม่มี ข้อผิดพลาด เช่น ระบบ 
Error เป็นต้น 

     

ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า      

1. พนกังานสามารถจดจ าชื่อผู้ใช้บริการได้ 
          

2. พนกังานมีความเอาใจใส่ต่อการให้บริการโดยไม่เลือก
ปฏิบติั 

          

3. พนกังานสามารถให้การดแูลอย่างใกล้ชิด 
          

4. พนกังานให้บริการด้วยความเป็นกนัเอง 
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ส่วนท่ี 4 รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ค าชีแ้จง : โปรดข้อความและท าเคร่ืองหมาย  ลงช่องว่างให้ตรงกับความคิดเหน็ของท่าน
มากที่สุด 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านกิจกรรม 5 4 3 2 1 
1. ท่านมกัหากิจกรรมที่ชอบพบปะกบักลุม่คนที่มี
ความชอบลกัษณะเหมือนกนั 

          

2. ท่านมกัหากิจกรรมที่สร้างแรงบนัดาลใจในการด าเนินชีวิต 
     

3. ท่านมกัหากิจกรรมที่สร้างมมุมองหรือแง่คิดใหม่ๆ 
ให้กบัชีวิต 

     

4. ท่านมกัหากิจกรรมที่ไม่ซ า้ซาก จ าเจ 
          

ด้านความสนใจ      
1. ท่านชอบอ่านเก่ียวกับบทวิจารณ์จากบทความหรือ
ข้อมลูต่างๆ 

          

2. ท่านสนใจเก่ียวกับการตีความหมายจากสญัลกัษณ์ที่
ได้พบเห็น 

          

3. ท่านสนใจเนือ้หาหรือข้อมลูที่มีความแปลกใหม่ 
          

4. ท่านสนใจและติดตามเทศกาลหนงัทัง้ในและต่างประเทศ 
     

ด้านความคิดเหน็      

1. ท่านมกัร่วมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ได้
เรียนรู้มา 

     

2. ท่านยอมรับความคิดเห็นและความเห็นต่างทางสงัคม 
     

3. ท่านเปิดโอกาสทางความคิดในเร่ืองต่างๆ 
     

4. ท่านมกัแสดงความคิดเห็นจากปรากฎการณ์ทางสงัคม
ที่เกิดขึน้ 
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ส่วนที่ 5 การตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแส 
ค าชีแ้จง : โปรดข้อความและท าเคร่ืองหมาย   ลงช่องว่างให้ตรงกับระดับการตัดสินใจของท่าน
มากที่สุด 

 

การตัดสินใจชมภาพยนตร์นอกกระแส 

ระดับการตัดสินใจ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

 5 4 3 2 1 

1. ท่านตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 
เนื่องจากมีจ านวนรอบการฉายที่เหมาะสม       

2. ท่ านตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส 
เนื่องจากอยู่ใกล้สถานที่ท างาน/เรียน       

3. ท่านตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์นอกกระแส เนื่อง
ด้วยมีการสร้างบรรยากาศภายในให้เหมาะกับการชม
ภาพยนตร์      
4. ท่านตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์ เนื่องจากมีการ
เชิญผู้ ก ากับภาพยนตร์มาร่วมแสดงแนวคิดเก่ียวกับ
ภาพยนตร์ที่สร้างอยู่เสมอ      

 

* ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข  
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 

 

รองศาสตราจารย์สพุาดา สิริกตุตา  อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ 
      คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร. ธนภมูิ อติเวทิน   อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วรรณรสา จนัทโสภณ 
วัน เดือน ปี เกิด 7 กนัยายน 2537 
สถานที่เกิด อดุรธานี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2560  

นิเทศศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และโทรทศัน์  
จาก มหาวิทยาลยับรูพา  
พ.ศ. 2563  
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 8/100 หมู่บ้านสามคัคี 4 ม.7 ซ.สขุมุวิท 109 ถ.สขุมุวิท ต.พลตูาหลวง อ.
สตัหีบ จ.ชลบรีุ 20180   
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