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ใชบ้ริการ จาํแนกตามอาชีพ       45 
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51 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อโรงภาพยนตร์ท่ีเลือกใช ้
บริการ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน      53 

52 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อความถ่ีในการใชบ้ริการ 
จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน       54 

53 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อประเภทเกา้อ้ีนัง่ จาํแนก 
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน        56 

54 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อแนวภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบ 
จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน       57 

 54      แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อแนวภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบ  
จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ)       58 
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55 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อวนัท่ีมาใชบ้ริการ 
จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน       59 

56 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ 
จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน       61 

57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการใชบ้ริการ 
โรงภาพยนตร์ จาํแนกตามเพศ       62 

58 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ 
โรงภาพยนตร์ จาํแนกตามเพศ       63 

59 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการใช ้
บริการโรงภาพยนตร์ จาํแนกตามเพศ      64 

60 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ 
การใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ จาํแนกตามเพศ     65 

61 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการใช ้
บริการโรงภาพยนตร์ จาํแนกตามเพศ      66 

62 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ 
โรงภาพยนตร์ จาํแนกตามเพศ       67 

63 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อ 
การใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ จาํแนกตามเพศ     68 

64 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการใชบ้ริการ 
โรงภาพยนตร์ จาํแนกตามอาชีพ       69 

65 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ 
โรงภาพยนตร์ จาํแนกตามอาชีพ       70 

66 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการใช ้
บริการโรงภาพยนตร์ จาํแนกตามอาชีพ      72 

67 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ 
การใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ จาํแนกตามอาชีพ     74 

68 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการใช ้
บริการโรงภาพยนตร์ จาํแนกตามอาชีพ      76 

69 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ 
โรงภาพยนตร์ จาํแนกตามอาชีพ       77 



 ฒ 

70 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อ 
การใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ จาํแนกตามอาชีพ     78 

71 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการใชบ้ริการ 
โรงภาพยนตร์ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน     80 

72 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ 
โรงภาพยนตร์ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน     82 

73 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการใช ้
บริการโรงภาพยนตร์ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    84 

74 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ 
การใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    86 

75 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการใช ้
บริการโรงภาพยนตร์ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    88 

76 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ 
โรงภาพยนตร์ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน     89 

77 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อ 
การใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    91 

78 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแนวทาง 6Ws และ 1H     93 
79 แสดงขอ้มูลพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแนวทาง 6Ws และ 1H    95 

 79      แสดงขอ้มูลพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแนวทาง 6Ws และ 1H (ต่อ)   96 
80 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยในดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ใน 

อาํเภอเมืองเชียงใหม่จากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยใน 10 อนัดบัแรก   114 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


