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หลกัการและเหตุผล                         

  ธุรกิจโรงภาพยนตร์ถือเป็นธุรกิจความบนัเทิงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั ดงัจะเห็นไดจ้ากการจดัอนัดบักิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคเลือกทาํในช่วงเวลาท่ีตอ้งการ
ความผอ่นคลายจากการดาํเนินชีวิตในท่ามกลางปัญหาสงัคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงพบวา่กิจกรรมการชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ยงัคงเป็นกิจกรรมอนัดบัตน้ๆท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ทั้งน้ี
เน่ืองจากเป็นความบนัเทิงท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดทุ้กเพศทุกวยั ทั้งวยัเด็ก วยัรุ่น วยัทาํงาน 
หรือ แมแ้ต่วยัสูงอายุ ประกอบกบัมีราคาท่ีไม่สูงมากเม่ือเทียบกบักิจกรรมบนัเทิงในรูปแบบอ่ืน 
(ฝ่ายวิจยัธนาคารนครหลวงไทย, 2550)  

  แมใ้นปัจจุบนัน้ีเศรษฐกิจโลกจะถดถอยและเศรษฐกิจภายในประเทศจะชะลอตวั 
แต่ผูบ้ริโภคก็ยงัพร้อมท่ีจะใชจ่้ายกบัความบนัเทิงราคาถูกนอกบา้นดว้ยการชมภาพยนตร์ จึงทาํให้
ธุรกิจโรงภาพยนตร์มีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จากมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2552 ท่ีมีมูลค่าประมาณ 4,000 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราการเติบโตท่ี
เพิ่มข้ึน  15%  จากปี 2551 (ผูจ้ดัการ, 2552) และ คาดการณ์ในปี 2553 จะมีอตัราการเติบโตท่ีดีข้ึน
อยา่งแน่นอน เน่ืองจากมีโปรแกรมภาพยนตร์ฟอร์มยกัษท์ั้งของไทยและต่างประเทศท่ีจะเขา้ฉาย
หลายเร่ือง จึงทาํใหภ้าพรวมของธุรกิจโรงภาพยนตร์น่าจะเติบโตไดไ้ม่ตํ่ากว่า  10-12% (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2552) ทั้งน้ีเพราะภาพยนตร์เป็นความบนัเทิงราคาถูกท่ีผูบ้ริโภคทุกคนสามารถบริโภคได ้
รวมทั้งเป็นการบริโภคภายในประเทศจึงไม่ถูกกระทบเม่ือเทียบกับธุรกิจส่งออก รวมทั้งปัจจยั
ภายในประเทศยงัคงดีอยู ่เช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีการเติบโตถึงร้อยละ 50 รัฐบาลหันมา
ใหค้วามสาํคญักบัการปราบแผน่ผซีีดีเถ่ือนมากข้ึน และ เม่ือพิจารณาถึงจาํนวนโรงภาพยนตร์ท่ีมีอยู่
ทัว่ประเทศเพียง 500 แห่ง จึงทาํใหธุ้รกิจประเภทน้ียงัมีโอกาสท่ีจะเติบโตไดอี้ก (นิตยสารแบรนด์
เอจ, 2552) และ จากการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย ทาํให้
ผูป้ระกอบการหนัมาพฒันาทั้งคุณภาพและการให้บริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ใหไ้ดอ้ยา่งสูงสุด ทั้งการเพิ่มจาํนวนโรงภาพยนตร์ การเพ่ิมสาขา หรือ การใชก้ารส่งเสริมการขายท่ี
ดึงดูดใจผูบ้ริโภค เป็นตน้ นอกเหนือจากรายไดห้ลกัของธุรกิจโรงภาพยนตร์ท่ีมาจากส่วนงานของ
โรงภาพยนตร์ในอนัดบัหน่ึงแลว้ ส่วนจาํหน่ายขนมและเคร่ืองด่ืมหนา้โรงภาพยนตร์กถื็อเป็นรายได้
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หลกัในอนัดบัตน้ๆของธุรกิจประเภทน้ี โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 700 ลา้นบาทในปี 2552 ซ่ึง
ผูป้ระกอบการก็ควรให้ความสําคัญเช่นกัน เพื่อดึงดูดให้ผูบ้ริโภคตัดสินใจมาใช้บริการโรง
ภาพยนตร์ของตนเองใหม้ากข้ึน (บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน), 2552)   

  จงัหวดัเชียงใหม่ถือเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจมากเป็นอนัดบั
ตน้ๆของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ เป็นแหล่งศูนยร์วมของ
สถานท่ีราชการ สถานศึกษา ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และ 
สถานบนัเทิงต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจโรงภาพยนตร์ของจงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนัมีเพียง 2 ราย คือ 
โรงภาพยนตร์เครือวิสตา้ท่ีศูนยก์ารคา้กาดสวนแกว้ จาํนวน 2,100 ท่ีนัง่ (เดอะวิสตา้เชียงใหม่, 2552) 
และ โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จาํนวน 
1,900 ท่ีนัง่ (รายงานประจาํปีบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน), 2552) โดยการแข่งขนั
ในดา้นคุณภาพ การใหบ้ริการ ทาํเลท่ีตั้ง และ บริการเสริมต่างๆของโรงภาพยนตร์ เช่น การจาํหน่าย
ของท่ีระลึกจากภาพยนตร์ และ  การจําหน่ายขนมและเคร่ืองด่ืมหน้าโรงภาพยนตร์ล้วนมี
ความสาํคญักบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ซ่ึงในอดีตจะเห็นว่าในจงัหวดัเชียงใหม่มี
เพียงโรงภาพยนตร์เครือวิสตา้เท่านั้นท่ีใหบ้ริการธุรกิจในดา้นน้ี จนเม่ือมีโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์เขา้มาเป็นคู่แข่ง ทาํให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการใช้บริการโรงภาพยนตร์มากข้ึน 
ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มทางการตลาดมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในอนาคตจะมี
การก่อสร้างศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ในจังหวดัเชียงใหม่ ท่ีช่ือว่า เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ เป็น
โครงการไลฟ์สไตลช็์อปป้ิงคอมเพลก็ซ์ท่ีมีพื้นท่ีโครงการกว่า 250,000 ตร.ม. บริเวณส่ีแยกศาลเด็ก
ติดกบัถนนซูเปอร์ไฮเวยเ์ชียงใหม่ - ลาํปาง และ ถนนเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ซ่ึงประกอบดว้ย โซน
ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ต่างๆกว่า 200 แห่ง ฟิตเนส ศูนยอ์าหาร และ โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2552) จึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีอาจทาํใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ท่ี
ศูนยก์ารคา้แห่งใหม่น้ีแทน จากการขยายตวัของโรงภาพยนตร์ท่ีเพิ่มมากข้ึนน้ี ส่งผลใหก้ารแข่งขนั
ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ทวีความรุนแรงมากข้ึนตามไปดว้ย  จึงทาํใหผู้ป้ระกอบการแต่ละรายควรเร่ง
ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพและการใหบ้ริการของโรงภาพยนตร์ รวมทั้งใหค้วามสาํคญักบัส่วนงาน
จาํหน่ายขนมและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงถือเป็นรายไดห้ลกัในอนัดบัตน้ๆของธุรกิจโรงภาพยนตร์ดว้ยเช่นกนั 
ทั้ งน้ีเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอยู่
ตลอดเวลาไดอ้ย่างแทจ้ริง นอกจากนั้นควรพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาใชเ้พ่ือขยายและ
รักษาส่วนแบ่งตลาดของตนเองไว ้  และ เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัใหเ้หนือกวา่คู่แข่ง 

  ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์
ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผูป้ระกอบการโรง
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ภาพยนตร์ จะได้นําขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาไปพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในส่วนของโรง
ภาพยนตร์ และ ส่วนจาํหน่ายขนมและเคร่ืองด่ืมหนา้โรงภาพยนตร์ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มผูบ้ริโภค และ เป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยในดา้นการตดัสินใจในการลงทุนการบริหารงานและ
การวางแผนกลยทุธ์ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ต่อไป 

    
วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมือง
เชียงใหม่ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมือง
เชียงใหม่ 

2. ทาํให้สามารถใชผ้ลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลหรือแนวทางในการวางแผน 
กาํหนด และปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมสาํหรับธุรกิจโรงภาพยนตร์ เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากยิง่ข้ึน 
   
นิยามศัพท์ 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การคิด การซ้ือ 
การใช ้การประเมินผลในบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา
โดยการใชค้าํถามเพ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who 
(ใครคือกลุ่มเป้าหมาย) What (ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร) Why (ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ) Who (ใครมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจซ้ือ) When (ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด) Where (ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน) และ How (ผูบ้ริโภค
ซ้ืออยา่งไร) 
  ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้อาศยัหรือทาํงานอยูใ่นอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีเคยใชบ้ริการ
โรงภาพยนตร์เครือวิสตา้ ณ ศูนยก์ารคา้กาดสวนแกว้ และ โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ณ 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา 
  โรงภาพยนตร์วิสต้า ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว หมายถึง โรงภาพยนตร์ในเครือ
วิสตา้ ท่ีตั้งอยูภ่ายในศูนยก์ารคา้กาดสวนแกว้ จาํนวน 7 โรง จาํนวน 2,100 ท่ีนัง่ 
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  โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต   
หมายถึง โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ท่ีตั้ งอยู่ภายในศูนย์การคา้เซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่แอร์พอร์ต จาํนวน 7 โรง จาํนวน 1,900 ท่ีนัง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


