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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ 2)เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ 3)เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนี
เพล็กซ วิธีการวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จากผูที่ใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ จํานวน 400 
ตัวอยาง และใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล ผลการวิจัยพบวา 1)พฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอน
ซีนีเพล็กซ สวนใหญใชบริการ 1–2 ครั้งตอเดือน เลือกราคาของบัตรชมภาพยนตรที่นั่งละ 120–200 บาท ไปใช
บริการในวันเสารและอาทิตย เลือกชมภาพยนตรตางประเทศ และเลือกชมภาพยนตรประเภทตลก 2)ปจจัยสวน
บุคคลที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา 
และรายไดสวนบุคคลตอเดือน สวนเพศ สถานภาพการสมรส และอาชีพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
บริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ 3)ปจจัยทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
โรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ไดแก ปจจัยราคา และปจจัยชองทางการจัดจําหนาย สวนปจจัยผลิตภัณฑ 
ปจจัยการสงเสริมการตลาด ปจจัยบุคลากร ปจจัยการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สวนปจจัยกระบวนการ ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ 
 
คําสําคัญ :  ปจจัยการตลาดบริการ  พฤติกรรม  พารากอนซีนีเพล็กซ 

 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to study service uses at Paragon Cineplex, 2) to study 
the relationship between personal factors and behaviors of service uses at Paragon Cineplex, 3) to 
study the relationship between service marketing factors and behaviors of service uses at Paragon 
Cineplex. Accidental Sampling used for the research includes 400 moviegoers at Paragon Cineplex. A 
questionnaire is the tool for data collection. The findings revealed that: 1) According to the analysis of 
service uses at Paragon Cineplex, it indicated that the frequencies of seeing movies were at 1-2 times a 
month, the prices ranged from 120-200 Baht. Furthermore, customers were likely to see movies on 
weekends and preferred to see comedies from Hollywood. 2) Personal factors related to service uses 
behavior at Paragon Cineplex were age, the levels of education, and income per months, In the part, 
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sex, marital status, occupation did not relate to service uses behavior. 3) Service marketing factors 
related to service uses behavior at Paragon Cineplex were price and place, In the part, that promotion, 
people, physical evidence, process did not relate to service uses behavior at Paragon Cineplex. 
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คํานํา 
 ภาพยนตรไดเขามาสูประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2440 มีบทบาทในดานความบันเทิงที่มีอิทธิพลตอชีวิต
ของผูคนมาชานาน เนื่องจากภาพยนตรเปนเสมือนหนทางหนึ่งที่จะพาผูคนเปดประตูไปสูโลกอีกโลกหนึ่ง อันเปน
โลกของจินตนาการที่สามารถเติมแตงสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตจริงของคนเราไดเปนอยางด ี ดังนั้นภาพยนตรจึงเปน
สื่อที่คนสวนใหญใชประโยชน เพื่อความบันเทิงในยามวาง และเพื่อการพักผอน นอกจากภาพยนตรจะเปนสิ่ง
บันเทิงแลว ยังมีการนําเอาภาพยนตรไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ ดวย เชน การโฆษณา การเผยแพรขาวสาร ความรู 
และอื่นๆ (กนกศักดิ ์และ มงคล, 2540)  
 โรงภาพยนตรพารากอน ซีนีเพล็กซ เปนโรงภาพยนตรหนึ่งในเครือ บริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 
(มหาชน) เหมาะสําหรับกลุมลูกคาระดับกลางถึงระดับสูง ซึ่งเนนความหรูหราและความทันสมัย โดยโรงภาพยนตร
จะอยูบริเวณชั้น5-6 ของสยามพารากอน จํานวน 16 โรง โดยทีช่ั้น 5 มี โนเกีย อัลตรา สกรีน (Nokia Ultra Screen), 
กรุงศรี ไอแม็กซ เธียเตอร (Krungsri Imax Theatre) สวนชั้นที่ 6 จะมีสยามภาวลัย รอยัล แกรนด เธียเตอร (Siam 
Pavalai Royal Grand Theatre), อินิกมา เดอะ ชาโดว สกรีน (Enigma: The Shadow Screen) และยังรวมถึงโรง
ภาพยนตรแบบมาตรฐานอีก 10 โรง ที่ฉายทั้งระบบดิจิตอลและระบบดิจิตอล 3 มิติ นอกจากนี้มีกิจกรรมเสริม
มากมายสําหรับลูกคา เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไปสนุกสนานกับการโยนโบวลิ่ง รองเพลง คาราโอเกะ รับประทาน
อาหาร ช็อปปงสินคาแบรนดดังมากมาย อีกทั้งดานนอกยังเปนยานสยามสแควร ซึ่งเปนแหลงช็อปปงที่ใหญที่สุด
แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สินคาและบริการนั้นจะตองมีลักษณะสอดคลองและตรงกับความตองการ และ
รสนิยมของกลุมลูกคาของโรงภาพยนตรและโบวลิ่งเปนหลัก ธุรกิจจะตองสรางและนําเสนอในสิ่งที่เปนรูปธรรม เพื่อ
เปนสัญลักษณแทนการบริการที่ไมสามารถจับตองได (ศิริวรรณ และคณะ, 2541: 337) 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดบริการที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใช
บริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ซึ่งเปนเปนหางสรรพสินคาครบวงจรที่สุด อลังการที่สุดในใจกลางเมือง จึง
นับวาเปนโรงภาพยนตรหนึ่งที่สามารถศึกษาหาความรูและนําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนการตลาด และ
ปรับปรุงบริการตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคไดมากยิง่ขึ้น 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนี

เพล็กซ 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตร

พารากอนซีนีเพล็กซ 
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อุปกรณและวิธีการ 
การสุมตัวอยาง 
 วิธีการสุมตัวอยางจะใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จากผูที่มาใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ 
ระหวางเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2553 จํานวน 400 คน โดยการคํานวณดวยสูตรสําหรับกรณีที่ไมทราบ
จํานวนของประชากรที่แนนอน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2545:26)  
ตัวแปร 

ตัวแปรอิสระที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดสวนบุคคลตอเดือน ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอน
ซีนีเพล็กซ 
วิธีวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม มา
วิเคราะหโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อแจกแจงความถี่ คารอยละ 
วิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ Chi-square ( X -test)  
 

สรุปผลและวิจารณ  
เมื่อผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตามวิธีการสุมตัวอยางแลว คณะผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม

จํานวน 400 ชุด ไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows มีผลการศึกษา ดังนี ้
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ พบวา สวนใหญเปน

เพศหญิง อายุระหวาง 21 – 30 ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเปนนักศึกษาและ
นักเรียน รายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท แสดงดังตารางที ่1 

 
      ตารางที่ 1 ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ 
 

                           ตัวแปร  ความถี่ รอยละ 
 เพศ 

 ชาย 176 44.00 
 หญิง 224 56.00 

 อายุ 
 ต่ํากวา 18 ป 27 6.75 
 18-20 ป 108 27.00 
 21-30 ป 192 48.00 
 30 ปขึ้นไป 73 18.25 

 สถานภาพสมรส 
 โสด 281 70.25  
 สมรส 107 26.75 
 หยาราง/หมาย 12 3.00 
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                    ตัวแปร  ความถี่   รอยละ 
 ระดับการศึกษา 
   ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน 4 1.00  
   มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 69 17.25  
   อนุปริญญาหรือเทียบเทา 40 10.00  
   ปริญญาตร ี 245 61.25  
   สูงกวาปริญญาตร ี 42 10.50 
 อาชีพ 
   นักศึกษา/นักเรียน 185 46.25 
   พนักงานบริษัท 88 22.00  
   ประกอบธุรกิจสวนตัว 49 12.25 
   รับจาง 51 12.75 
   ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 27 6.75 
 รายไดสวนบุคคลตอเดือน 
   ต่ํากวา 5,000 บาท 32 8.00 
   5,001 – 10,000 บาท 103 25.75 
   10,001 – 15,000 บาท 113 28.25 
   15,001 – 20,000 บาท 62 15.50 
   20,001 – 25,000 บาท 40 10.00 
   25,001 บาทขึ้นไป 50 12.50 
 

2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ พบวา สวนใหญ
ไปใชบริการในวันเสารและอาทิตย ใชบริการ 1–2 ครั้งตอเดือน เลือกราคาของบัตรชมภาพยนตรที่นั่งละ 120–200 
บาท เลือกชมภาพยนตรตางประเทศ และเลือกชมภาพยนตรประเภทตลก แสดงดังตารางที ่2 

 

      ตารางที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ 
ตัวแปร   ความถี่ รอยละ 

 วันที่ไปใชบริการโรงภาพยนตร 
  วันจันทร-วันศุกร 149 37.25 
  วันเสารและวันอาทิตย 231 57.75 
  วันหยุดนักขัตฤกษ 20 5.00 
 จํานวนครั้งที่ใชบริการตอเดือน 
  นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน 81 20.25 
  1 – 2 ครั้ง/เดือน 197 49.25 
  3 – 4 ครั้ง/เดือน 90 22.50 
  มากกวา 4 ครั้ง/เดือน 32 8.00 
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ตัวแปร  ความถี่ รอยละ 
 การเลือกราคาของบัตรชมภาพยนตร 
  ราคาที่นั่งละต่ํากวา 120 บาท 83 20.75 
  ราคาที่นั่งละ 120 – 200 บาท 275 68.75 
  ราคาที่นั่งละ 201 – 300 บาท 25 6.25 
  ราคาที่นั่งละ 301 – 700 บาท 15 3.75 
  ราคาที่นั่งละมากกวา 700 บาทขึ้นไป 2 0.50 
 ชนิดของภาพยนตรที่เลือกชม 

 ภาพยนตรไทย 98 24.50 
 ภาพยนตรเกาหล ี 43 10.75 
 ภาพยนตรจีน 35 8.75 
 ภาพยนตรตางประเทศ (ฝรั่ง) 224 56.00 

 ประเภทของภาพยนตรที่เลือกชม 
 ภาพยนตรตอสู 64 16.00 
 ภาพยนตรสยองขวัญ 55 13.75 
 ภาพยนตรแฟนตาซี ผจญภัย 47 11.75 
 ภาพยนตรตลก 70 17.50 
 ภาพยนตรชีวิต ดรามา 56 14.00 
 ภาพยนตรโรแมนติก 45 11.25 
 ภาพยนตรการตูน 22 5.50 
 ภาพยนตรแนววิทยาศาสตร 41 10.25 

 

3. การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดบริการของโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ 
พบวา ผูใชบริการโรงภาพยนตรใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X =3.75, SD=0.53), เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวาผูที่มาใชบริการใหความสําคัญในระดับมาก 6 ดาน คือ ดาน
ผลิตภัณฑ ( X =4.02, SD=0.57), ดานบุคลากร ( X =3.87, SD=0.72), ดานกระบวนการ( X =3.87, SD=0.75), 
ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ( X =3.86, SD=0.71), ดานชองทางการจัดจําหนาย( X =3.65, SD=0.66), 
ดานการสงเสริมการตลาด ( X =3.60, SD=0.70), และใหความสําคัญในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานราคา
( X =3.39, SD=0.79) แสดงดังตารางที ่3 
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     ตารางที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดบริการกับความคิดเห็นของผูมาใชบริการโรงภาพยนตร
พารากอนซีนีเพล็กซ  
 

   ปจจัยทางการตลาดบริการ  X  SD  ความหมาย 
  ดานผลิตภัณฑ (โรงภาพยนตร) 
   โรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซสะอาด 4.21 0.62 มาก 
   การออกแบบตกแตงภายในโรงภาพยนตรสวยงาม 4.16 0.64 มาก 
   ระดับจอภาพภาพยนตรมีความพอดีกับสายตา 3.99 0.72 มาก 
   ระบบเสียงที่มีคุณภาพ 4.14 0.74 มาก 
   ระบบภาพที่มีคุณภาพ คมชัด 4.16 0.75 มาก 
   ความสะดวกสบายของเกาอี้นั่งชมภาพยนตร 4.01 0.84 มาก 
   ทางเขา-ออกระหวางแถวที่นั่งเดินไดสะดวก 3.79 0.80 มาก 
   อุณหภมูิและบรรยากาศภายในโรงภาพยนตรเหมาะสม 3.90 0.78 มาก 
   ความสะอาดของหองน้ําในโรงภาพยนตร 4.08 0.79 มาก 
   ความพอเพียงของหองน้ําในโรงภาพยนตร 3.91 0.84 มาก 
   จํานวนรอบและโปรแกรมภาพยนตรที่หลากหลาย 3.88 0.87 มาก  
  ดานราคา 
   ราคาบัตรชมภาพยนตรที่เหมาะสม 3.48 0.76 ปานกลาง 
   ราคาของขบเคี้ยวหนาโรงภาพยนตรมีความเหมาะสม 3.34 0.92 ปานกลาง 
   ราคาเครื่องดื่มหนาโรงภาพยนตรมีความเหมาะสม 3.34 0.91 ปานกลาง 
  ดานชองทางการจัดจําหนาย 
   ชองจําหนายบัตรชมภาพยนตรมีจํานวนที่พอเพียง 3.57 0.88 มาก 
   มีระบบสั่งจองและซื้อตั๋วทางโทรศัพทที่รวดเร็ว 3.73 0.84 มาก 
   มีระบบสั่งจองและซื้อตั๋วทางอินเตอรเน็ตที่รวดเร็ว 3.48 0.76 ปานกลาง 
   ที่ตั้งของโรงภาพยนตรสามารถเดินทางมาไดสะดวก 3.81 0.83 มาก 
  ดานการสงเสริมการตลาด 
   โฆษณาผานสื่อตางๆ 3.69 0.83 มาก 
   การสะสมแตมและการสงชิงโชค รับของรางวัล 3.45 0.82 ปานกลาง 
   การเปดรับสมัครบัตรสมาชิกและไดสวนลด 3.59 0.82 มาก 
   การไดรับสิทธิพิเศษเนื่องในโอกาสตางๆ 3.66 0.86 มาก 
  ดานบุคลากร 
   พนักงานมีกิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแยม แจมใส 3.84 0.85 มาก 
   พนักงานแตงกาย สะอาด เรียบรอย มีบุคลิกภาพที่ด ี 4.02 0.81 มาก 
   พนักงานใหคําแนะนําเกี่ยวกับภาพยนตรและบริการได 3.88 0.86 มาก 
   พนักงานมีความรวดเร็วในการใหบริการ 3.75 0.88    มาก 
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                       ปจจัยทางการตลาดบริการ  X  SD   ความหมาย 
  ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
   ความสะอาดบริเวณภายนอกของพารากอนซีนีเพล็กซ 3.84 0.82 มาก 
   การออกแบบตกแตงภายนอกของพารากอนซีนีเพล็กซ 3.93 0.80 มาก 
   อุณหภูมิและบรรยากาศภายนอกโรงภาพยนตร 3.83 0.83 มาก 
   ความหลากหลายของโรงภาพยนตร 3.86 0.80 มาก 
   ความสะดวกและปลอดปลอดภัยของพารากอนซีนีเพล็กซ 3.86 0.80 มาก 
  ดานกระบวนการ 
   ความถูกตองและรวดเร็วในการใหบริการ 3.83 0.84 มาก 
   การตรงตอเวลาในการฉายภาพยนตร 3.88 0.85 มาก 
  มีระบบการจองตั๋วภาพยนตรหลายรูปแบบ 3.91 0.84 มาก 
    หมายเหตุ ระดับสําคัญ มากที่สุด = 4.51 – 5.00 มาก = 3.51 – 4.50 ปานกลาง = 2.51 – 3.50 นอย = 1.51 – 2.50 นอยที่สุด= 1.00 – 1.50 

 

4. จากผลวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนี
เพล็กซ พบวา 1) ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับความถี่ในการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดสวนบุคคลตอเดือน สวนปจจัยสวนบุคคลที่ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ไดแก สถานภาพการสมรส 2) ปจจัยสวนบุคคลที่มี
ความสัมพันธกับการเลือกราคาของบัตรชมภาพยนตรโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดสวนบุคคลตอเดือน 3) ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับวันที่ไปใช
บริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ไดแก อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดสวน
บุคคลตอเดือน สวนปจจัยสวนบุคคลที่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนี
เพล็กซ ไดแก เพศ 4) ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับชนิดของภาพยนตรที่เลือกชมโรงภาพยนตรพารากอนซีนี
เพล็กซ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดสวนบุคคลตอเดือน สวนปจจัยสวนบุคคลที่ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ไดแก สถานภาพการสมรส 5) ปจจัย
สวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับประเภทของภาพยนตรที่เลือกชมโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายไดสวนบุคคลตอเดือน สวนปจจัยสวนบุคคลที่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
โรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ไดแก สถานภาพการสมรส และอาชีพ  

5. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตร
พารากอนซีนีเพล็กซ พบวา 1) ปจจัยทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธกับความถี่ในการใชบริการของ
ผูใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ไดแก ปจจัยผลิตภัณฑ ปจจัยราคา ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย 
และปจจัยการสงเสริมทางการตลาด สวนปจจัยทางการตลาดบริการที่ไมมีความสัมพันธความถี่ในการใชบริการ
ของผูใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ไดแก ปจจัยบุคลากร และปจจัยการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 2) ปจจัยทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธกับการเลือกราคาของบัตรชมภาพยนตรของผูใชบริการโรง
ภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ไดแก ปจจัยผลิตภัณฑ ปจจัยราคา ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยทางการ
สงเสริมทางการตลาด ปจจัยบุคลากร และปจจัยการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สวนปจจัยทางการตลาดบริการ
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ทีไ่มมีความสัมพันธกับการเลือกราคาของบัตรชมภาพยนตรของผูใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ไดแก 
ปจจัยกระบวนการ 3) ปจจัยทางการตลาดบริการที่ไมมีความสัมพันธกับวันที่ไปใชบริการโรงภาพยนตรของ
ผูใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ไดแก ปจจัยผลิตภัณฑ ปจจัยราคา ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย 
ปจจัยการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยบุคลากร ปจจัยการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และปจจัยกระบวนการ  
4) ปจจัยทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธกับชนิดของภาพยนตรที่เลือกชมของผูใชบริการโรงภาพยนตรพารา
กอนซีนีเพล็กซ ไดแก ปจจัยราคา ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สวน
ปจจัยทางการตลาดบริการที่ไมมีความสัมพันธกับชนิดของภาพยนตรที่เลือกชมของผูใชบริการโรงภาพยนตรพารา
กอนซีนีเพล็กซ ไดแก ปจจัยผลิตภัณฑ ปจจัยการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยบุคลากร และปจจัยกระบวนการ 5) 
ปจจัยทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธกับประเภทของภาพยนตรที่เลือกชมของผูใชบริการโรงภาพยนตรพารา
กอนซีนีเพล็กซ ไดแก ปจจัยราคา ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ และปจจัยกระบวนการ สวนปจจัยทางการตลาดบริการที่ไมมีความสัมพันธกับ
ประเภทของภาพยนตรที่เลือกชมของผูใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนีเพล็กซ ไดแก ปจจัยผลิตภัณฑ และ
ปจจัยบุคลากร 
 

สรุปและเสนอแนะ 
จากการวิจัย สามารถสรุปและเสนอแนะไดวา 1) พฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนี

เพล็กซ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง21–30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี สวน
ใหญเปนนักศึกษาและนักเรียน มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001–15,000 บาท ดังนั้นควรใหความสําคัญกับคน
กลุมนี้ใหมากขึ้น เพราะถือวาเปนกลุมเปาหมายที่แทจริงของบริษัทที่จะตองตอบสนองความพึงพอใจใหเกิดแกคน
กลุมนี้ เพื่อเพิ่มยอดขายใหมากขึ้น อีกทั้งเปนการขยายและรักษากลุมผูบริโภคผูใชบริการโรงภาพยนตรพารากอน
ซีนีเพล็กซตลอดไป 2) ปจจัยทางการตลาดบริการที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนี
เพล็กซ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูที่มาใชบริการใหความสําคัญในระดับมา ถึงหกดาน คือ ดานผลิตภัณฑ, 
ดานบุคลากร, ดานกระบวนการ, ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ, ดานชองทางการจัดจําหนาย, ดานการ
สงเสริมการตลาด และใหความสําคัญในระดับปานกลางมีเพียงหนึ่งดาน คือ ดานราคา ดังนั้น บริษัทควรปรับราคา
ลง หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดตนทุนลง เปนตน 3) พฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรพารากอนซีนี
เพล็กซ สวนใหญไปใชบริการในวันเสารและอาทิตย ใชบริการ 1–2 ครั้งตอเดือน เลือกราคาของบัตรชมภาพยนตรที่
นั่งละ 120–200 บาท เลือกชมภาพยนตรตางประเทศ และเลือกชมภาพยนตรประเภทตลก ดังนั้นบริษัทควรให
ความสําคัญกับผลดังกลาว โดยเฉพาะความถี่ในการใชบริการและวันที่เลือกไปใชบริการที่ผูบริโภคสวนใหญให
ความสําคัญ เชน ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดตางๆใหตรงกับวัน และเวลาที่ผูมาใชบริการมาใชบริการบอย
ที่สุด เปนตน 4) ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางการตลาดบริการที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตร
พารากอนซีนีเพล็กซ บริษัทควรใหความสําคัญกับปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรมากขึ้น 
เชน บริษัทควรรักษาคุณภาพดานผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง และบริษัทควรปรับปรุงปจจัยราคาใหผูบริโภค
มีความพึงพอใจมากขึ้น เพื่อเปนการบรรลุเปาหมาของบริษัท และสรางความจงรักภักดขีองผูบริโภค 
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