
 ง

ช่ือเร่ืองการค้นคว้าแบบอสิระ  พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ใน 
อาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ผู้เขียน     นางสาวพวงผกา ออมทรัพย ์
 
ปริญญา     บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) 
 
อาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าแบบอสิระ รองศาสตราจารย ์ดร.พชัรา ตนัติประภา 
 
 

บทคดัย่อ 
 
 
          การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการโรง
ภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูใ้ช้บริการโรง
ภาพยนตร์เครือวิสตา้ ณ ศูนยก์ารคา้กาดสวนแกว้ และ โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ณ 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา จาํนวน 300 ราย 
ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
และ ค่าเฉล่ีย  

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16-20 ปี 
สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/
นกัศึกษา และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท 

สาํหรับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์พบว่า ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการ
โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ เลือกนัง่เกา้อ้ีแบบ Normal Seat ชอบชมภาพยนตร์แนวตลก 
ซ้ือและไม่ซ้ือขนม-เคร่ืองด่ืมเขา้ไปรับประทานภายในโรงภาพยนตร์พอๆ กนั โดยส่วนใหญ่จะเลือก
ซ้ือเคร่ืองด่ืม มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมและเคร่ืองด่ืม 50-100 บาท ส่วนใหญ่ไม่นิยมซ้ือของท่ีระลึก
จากภาพยนตร์ ระหวา่งการรอชมภาพยนตร์นิยมเดินเล่น-ซ้ือของ รวมทั้งมาใชบ้ริการร่วมกบัเพื่อน  



 จ

มีความถ่ีในการมาใชบ้ริการนอ้ยกว่า 2 เดือนต่อคร้ัง โดยมาใชบ้ริการในวนัเสาร์ ช่วงเวลา 14.01–
17.00น.มากท่ีสุด นิยมซ้ือตัว๋ผา่นทางช่องจาํหน่ายตัว๋หนา้โรงภาพยนตร์ และส่วนใหญ่คน้หาขอ้มูล
ก่อนการมาใชบ้ริการ โดยคน้หาขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์โดยตรง 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากในปัจจยัดา้น
ลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ และด้านบุคคล ตามลําดับ และให้
ความสําคญัในระดับปานกลางในปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และ ด้านการจัด
จาํหน่าย ตามลาํดบั โดยปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ ภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉาย ความสะอาดของโรงภาพยนตร์ และ กล่ิน
และบรรยากาศในโรงภาพยนตร์ ตามลาํดบั รวมทั้งยงัพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ท่ีแตกต่างกนั 
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Abstract 
 
 

This independent study aimed to examine consumer’s behavior in using movie theatre 
service in Amphoe Mueang Chiang Mai. The data was collected by distributing questionnaires to 
300 customers who used Vista theatre at Central Kad Suan Keaw and Major Cineplex theatre at 
Central Airport Plaza in last 6 months by using convenience sampling technique and analyzed by 
descriptive statistics such as frequency, percentage and means. 

The study results revealed that the majority of the respondents were female, age between 
16-20 years old, single, the highest level of education was upper secondary school, being high 
school students/university students and had fixed income lower or equal to 5,000 baht per month. 

According to consumer behavior, it was found that most respondents used Major 
Cineplex theatre service, selected normal seat and favorite in comedy movie. The numbers of 
snack-beverage buyers and non-buyers into the theater are equal. Most of them preferred to buy 
beverage, spending 50-100 baht for snack-beverage. Moreover, most of them disliked buying any 
movie souvenir and came to theatre with friends. While waiting for the movie, they liked walking 
around for shopping. They used movie theatre service less than twice a month and mostly on 
Saturday from 2.01-5.00 pm. They preferred buying ticket from the ticket distribution’s booth at 
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the front of theatre and most of them searched information directly by the theater’s website before 
coming to use the service. 

The study’s results of service marketing mix factors affecting using movie theatre service 
revealed that the respondents considered service marketing mix factors at the high level of 
importance on physical evidence, product, process and people respectively. They had a moderate 
level of importance of the factors on promotion, price and place respectively. In addition, 3 sub-
factors of marketing mix with highest mean score of effects on the decision were movie currently 
playing in theatre, cleanliness, smell and atmosphere in the theatre respectively. Moreover, the 
results showed that respondents who are vary in sex, career and income, they also have different 
behavior in using movie theatre service.     


