
 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
  
  การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ
โรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใชแ้นวทางการศึกษา 6Ws และ 1H เพื่อคน้หาลกัษณะ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย Who (ใครคือกลุ่มเป้าหมาย) What (ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร) Why 
(ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ) Who (ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ) When (ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด) Where 
(ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน) และ How (ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร) ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาและสามารถสรุปผล
การศึกษา อภิปราย ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะจากการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.67 
และ เพศชาย ร้อยละ 41.33 โดยมีอายรุะหว่าง 16-20 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมามี
อายรุะหว่าง 21-25 ปี ร้อยละ 28.00 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 91.67 รองลงมามีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 7.67 มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 36.00 รองลงมาคือ ระดบัชั้นปริญญาตรี ร้อยละ 35.33 ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 
55.67 รองลงมาประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 33.67 และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่า
กว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.33 รองลงมามีรายไดร้ะหว่าง 5,001-10,000 
บาท ร้อยละ 34.33 ซ่ึงสามารถสรุปผลไดด้งัตารางท่ี 78 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่78 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแนวทาง 6Ws และ 1H   
 

คาํถาม 6Ws และ 1H ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  
    (Who is in the market?) 

เพศ หญิง 58.67 
อาย ุ 16-20 ปี 36.67 
สถานภาพ โสด 91.67 
ระดบัการศึกษาสูงสุด มธัยมศึกษาตอนปลาย 36.00 
อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 55.67 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท 38.33 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่  
 

จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์
เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ร้อยละ 82.00 ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีค่าใชจ่้าย
โดยเฉล่ียต่อคนในการซ้ือตัว๋ชม 100-120 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 39.33 ส่วนใหญ่เลือกนัง่เกา้อ้ีแบบ 
Normal Seat ร้อยละ 76.00 ชอบชมภาพยนตร์ฝร่ัง (อเมริกา/องักฤษ) มากท่ีสุด ร้อยละ 43.33 โดย
ชอบชมภาพยนตร์แนวตลก (Comedy) ร้อยละ 26.67 ในระหว่างการเขา้ชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะ
ซ้ือและไม่ซ้ือขนม-เคร่ืองด่ืมเขา้ไปรับประทานภายในโรงภาพยนตร์พอๆ กนั คิดเป็นร้อยละ 45.67 
โดยส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 79.67 รองลงมาคือ ขา้วโพดคัว่ ร้อยละ 72.67 มีค่าใชจ่้าย
โดยเฉล่ียต่อคนในการซ้ือขนมและเคร่ืองด่ืมเป็นจาํนวน 50-100 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
38.00 ส่วนใหญ่ไม่นิยมซ้ือของท่ีระลึกจากภาพยนตร์ ร้อยละ 55.67 และ ส่วนใหญ่จะเดินเล่น-ซ้ือ
ของในระหวา่งการรอชมภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 63.33 

เหตุผลในการตดัสินใจมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่เพ่ือความบนัเทิงและ
การคลายเครียด ร้อยละ 87.67 รองลงมาคือ ชอบติดตามภาพยนตร์ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 31.33 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการโรงภาพยนตร์ร่วมกบัเพื่อน ร้อยละ 
57.67 รองลงมาคือ แฟน ร้อยละ 30.67 และ ส่วนใหญ่ตดัสินใจมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ดว้ย
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 59.33 ผูมี้อิทธิพลรองลงมาคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 22.33   

สาํหรับความถ่ีในการมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่มานอ้ยกว่า 2 เดือนต่อ
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 33.00 มีช่วงในการเขา้ชมภาพยนตร์ท่ีไม่แน่นอน ร้อยละ 35.67 ส่วนใหญ่มาใช้
บริการโรงภาพยนตร์ในวนัธรรมดา ร้อยละ 55.33 รองลงมาคือ วนัหยดุสุดสัปดาห์ ร้อยละ 44.00 
โดยมาใชบ้ริการในวนัเสาร์มากท่ีสุด ร้อยละ 32.00 รองลงมาคือ วนัพุธ ร้อยละ 31.67 ส่วนใหญ่มา
ใชบ้ริการในช่วงเวลา 14.01–17.00น.มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.33 และ ส่วนใหญ่ไม่เจาะจง
โอกาสในการมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 67.33  

ช่องทางในการซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือตัว๋
ชมภาพยนตร์ผ่านทางช่องจาํหน่ายตัว๋หน้าโรงภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 75.33 รองลงมาคือ ตู ้
จาํหน่ายตัว๋อตัโนมติัหนา้โรงภาพยนตร์ ร้อยละ 10.00 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในคร้ัง
ต่อไปจากส่ือตวัอยา่งภาพยนตร์ใหม่ในโทรทศัน์ ร้อยละ 62.00 ส่วนใหญ่คน้หาขอ้มูลก่อนการมาใช้
บริการ คิดเป็นร้อยละ 72.67 โดยคน้หาขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์มากท่ีสุด ร้อยละ 
44.67 รองลงมาคือ เวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์ ร้อยละ 27.67 และ ส่วนใหญ่รู้สึกพอใจ
หลงัจากการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 69.33 
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ซ่ึงสามารถสรุปผลไดด้งัตารางท่ี 79 ดังน้ี  
 

ตารางที ่79 แสดงขอ้มูลพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแนวทาง 6Ws และ 1H   
 

คาํถาม 6Ws และ 1H ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 
2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  
    (What does the consumer buy?) 

โรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ 82.00 
จาํนวนคนในการมาใชบ้ริการ 2 คน 56.00 
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือตัว๋ 100-120 บาท 39.33 
ประเภทเกา้อ้ีนัง่ Normal Seat 76.00 
ประเภทภาพยนตร์ ภาพยนตร์ฝร่ัง  

(อเมริกา/องักฤษ) 
43.33 

แนวภาพยนตร์ แนวตลก (Comedy) 26.67 
การซ้ือขนมและเคร่ืองด่ืม ซ้ือและไม่ซ้ือพอๆกนั 45.67 
ส่ิงท่ีซ้ือเขา้ไปรับประทาน เคร่ืองด่ืม 79.67 
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือขนม
และเคร่ืองด่ืม 

50-100 บาท 38.00 

การซ้ือของท่ีระลึกภาพยนตร์ ไม่ซ้ือ 55.67 
กิจกรรมระหวา่งรอชม
ภาพยนตร์ 

เดินเล่น-ซ้ือของ 63.33 

 

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the consumer buy?) 

เหตุผลในการมาใชบ้ริการ เพ่ือความบนัเทิง และ
คลายเครียด 

87.67 

 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
(Who participate in the buying?) 

มาใชบ้ริการร่วมกบั เพ่ือน 57.67 
ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ ตนเอง 59.33 

 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the consumer buy?) 

ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ นอ้ยกวา่ 2 เดือนต่อคร้ัง 33.00 
ช่วงการเขา้ชมภาพยนตร์ ไม่แน่นอน 35.67 
ช่วงวนัมาใชบ้ริการ วนัธรรมดา 55.33 
วนัท่ีมาใชบ้ริการ วนัเสาร์ 32.00 
เวลาท่ีมาใชบ้ริการ 14.01–17.00น. 38.33 
โอกาสการชมภาพยนตร์ ไม่เจาะจงโอกาส 67.33 

 

6.  ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
    (Where does the consumer buy?) 

ช่องทางจาํหน่ายตัว๋ ช่องจาํหน่ายตัว๋หนา้โรง
ภาพยนตร์ 

75.33 
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ตารางที ่79 แสดงขอ้มูลพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแนวทาง 6Ws และ 1H (ต่อ) 
   

คาํถาม 6Ws และ 1H ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 
7.  ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

(How does the consumer buy?) 
ส่ือท่ีมีอิทธิพล ตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ใน

โทรทศัน์ 
62.00 

การคน้หาขอ้มูลก่อนการ
ใชบ้ริการ 

คน้หา 72.67 

แหล่งการคน้หาขอ้มูล เวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์ 44.67 
ความรู้สึกหลงัใชบ้ริการ พอใจ 69.33 

 
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีมี่ผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่  
 

จากการศึกษาปัจจ ัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการโรง
ภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถสรุปผลโดยเรียงตามอนัดบัความสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสะอาดของโรงภาพยนตร์ กล่ินและ
บรรยากาศในโรงภาพยนตร์ และ แสงสวา่งเพียงพอ ตามลาํดบั 

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้น
ผลิตภณัฑโ์ดยรวมในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉาย รองลงมาคือ คุณภาพของระบบ
ภาพและเสียง และ ความสบายของเกา้อ้ีนัง่ ตามลาํดบั 

3. ปัจจัยด้านกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้น
กระบวนการโดยรวมในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองการตรงต่อเวลาในการฉายภาพยนตร์ และ ความ
รวดเร็วในการซ้ือตัว๋ผา่นช่องทางต่างๆ ตามลาํดบั 

4. ปัจจัยด้านบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นบุคคล
โดยรวมในระดับมาก ได้แก่ เร่ืองพนักงานมีความสุภาพ บุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี 
พนักงานให้ขอ้มูลและออกตัว๋ชมภาพยนตร์ได้อย่างถูกตอ้ง และ จาํนวนพนักงานท่ีให้บริการ
เพียงพอ ตามลาํดบั  

5. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองการโฆษณาภาพยนตร์ผา่นส่ือ
ต่างๆ การลดราคาจากการเป็นสมาชิกกบัพนัธมิตร และ การแจกตัว๋ภาพยนตร์ฟรี ตามลาํดบั  
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6. ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นราคา
โดยรวมในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองราคาของตัว๋ชมภาพยนตร์ ความหลากหลายของระดบัราคา
ตัว๋ และ ราคาของขนมและเคร่ืองด่ืมท่ีจาํหน่าย ตามลาํดบั  

7. ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้น
การจดัจาํหน่ายโดยรวมในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งของโรงภาพยนตร์ จาํนวนช่องจาํหน่าย
ตัว๋ท่ีใหบ้ริการ และ การจองหรือซ้ือตัว๋ชมผา่นทางเวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์ ตามลาํดบั  

 
ส่วนที ่4 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ จําแนก 
                 ตามเพศ อาชีพ และ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 

4.1 จําแนกตามเพศ 
 

 4.1.1 โรงภาพยนตร์ทีเ่ลอืกใช้บริการ 
ผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่เลือกใช้บริการโรง

ภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ รองลงมาคือ ทั้ง 2 แห่งเท่าๆ กนั และ โรงภาพยนตร์เครือวิสตา้ 
ตามลาํดบั     

4.1.2 ความถ่ีในการใช้บริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้ งเพศชายและเพศหญิงมีความถ่ีในการมาใช้บริการโรง

ภาพยนตร์น้อยกว่า 2 คร้ังต่อเดือนมากท่ีสุด รองลงมาคือ เดือนละคร้ัง และ 2 เดือนต่อคร้ัง 
ตามลาํดบั     

4.1.3 ประเภทเก้าอีน่ั้ง 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่เลือกนัง่เกา้อ้ีแบบ Normal 

Seat รองลงมาคือ Honeymoon Seat และ First Class Seat ตามลาํดบั     
4.1.4 แนวภาพยนตร์ทีช่ื่นชอบ 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายช่ืนชอบภาพยนตร์แนวบู ๊(Action) มากท่ีสุด รองลงมา
คือ แนวตลก (Comedy) และ แนววิทยาศาสตร์ (Sci-Fi) ตามลาํดบั ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เพศหญิงช่ืนชอบภาพยนตร์แนวตลก (Comedy) มากท่ีสุด รองลงมาคือ แนวโรแมนติก (Romantic) 
และ แนวแฟนตาซี (Fantasy) ตามลาํดบั 
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4.1.5 วนัทีม่าใช้บริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมาใช้บริการโรงภาพยนตร์ในวันพุธมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ วนัเสาร์ และ วนัอาทิตย ์ตามลาํดบั ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมาใชบ้ริการ
โรงภาพยนตร์ในวนัเสาร์มากท่ีสุด รองลงมาคือ วนัพธุ และ วนัอาทิตย ์ตามลาํดบั     

4.1.6 เวลาทีม่าใช้บริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้ งเพศชายและเพศหญิงมาใช้บริการโรงภาพยนตร์ใน

ช่วงเวลา 14.01-17.00น.มากท่ีสุด รองลงมาคือ 17.01-20.00น. ตามลาํดบั 
 

4.2 จําแนกตามอาชีพ 
 

 4.2.1 โรงภาพยนตร์ทีเ่ลอืกใช้บริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เครือ

เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ รองลงมาคือ ทั้ง 2 แห่งเท่าๆ กนั และ โรงภาพยนตร์เครือวิสตา้ ตามลาํดบั     
4.2.2 ความถ่ีในการใช้บริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
และอาชีพอ่ืนๆ มีความถ่ีในการมาใช้บริการโรงภาพยนตร์น้อยกว่า 2 เดือนต่อคร้ังมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ 2 เดือนต่อคร้ัง และ เดือนละคร้ัง ตามลาํดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนมีความถ่ีในการมาใช้
บริการโรงภาพยนตร์นอ้ยกว่า 2 เดือนต่อคร้ังมากท่ีสุด รองลงมาคือ เดือนละคร้ัง และ 2 เดือนต่อ
คร้ัง ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัมีความถ่ีในการมาใชบ้ริการโรง
ภาพยนตร์เดือนละคร้ังมากท่ีสุด รองลงมาคือ 2 เดือนต่อคร้ัง และ 2 คร้ังต่อเดือน กบั 3-4 คร้ังต่อ
เดือน กบั มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนเท่ากนั ตามลาํดบั  

4.2.3 ประเภทเก้าอีน่ั้ง 
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่เลือกนั่งเกา้อ้ีแบบ Normal Seat 

รองลงมาคือ Honeymoon Seat และ First Class Seat ตามลาํดบั     
4.2.4 แนวภาพยนตร์ทีช่ื่นชอบ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษาช่ืนชอบภาพยนตร์แนวตลก 
(Comedy) มากท่ีสุด รองลงมาคือ แนวบู๊ (Action) กบั แนวแฟนตาซี (Fantasy) เท่ากนั และ แนวโร
แมนติก (Romantic) ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัช่ืนชอบภาพยนตร์แนวตลก 
(Comedy) มากท่ีสุด รองลงมาคือ แนววิทยาศาสตร์ (Sci-Fi) และ แนวบู ๊(Action) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจช่ืนชอบภาพยนตร์
แนวบู๊ (Action) มากท่ีสุด รองลงมาคือ แนวสงคราม (War) กบั แนววิทยาศาสตร์ (Sci-Fi) กบั แนว
ตลก (Comedy) เท่ากนั ตามลาํดบั     

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนช่ืนชอบภาพยนตร์แนวบู ๊
(Action) มากท่ีสุด รองลงมาคือ แนวตลก (Comedy) กบั แนวโรแมนติก (Romantic) เท่ากนั และ 
แนวแฟนตาซี (Fantasy) ตามลาํดบั         

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆช่ืนชอบภาพยนตร์แนวตลก (Comedy) กบั แนว
วิทยาศาสตร์ (Sci-Fi) มากท่ีสุดเท่ากนั รองลงมาคือ แนวบู๊ (Action) กบั แนวสืบสวน (Suspense) 
เท่ากนั ตามลาํดบั 

4.2.5 วนัทีม่าใช้บริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษามาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ใน

วนัเสาร์มากท่ีสุด รองลงมาคือ วนัพธุ และ วนัอาทิตย ์ตามลาํดบั  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั และ พนกังานบริษทัเอกชนส่วน
ใหญ่มาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในวนัพุธ รองลงมาคือ วนัเสาร์ กบั วนัอาทิตย ์เท่ากนั และ วนัศุกร์ 
ตามลาํดบั     

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมาใช้บริการโรง
ภาพยนตร์ในวนัพธุ กบั วนัอาทิตยม์ากท่ีสุดเท่ากนั รองลงมาคือ วนัพฤหสับดี ตามลาํดบั      

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในวนัพุธ กบั วนัเสาร์
มากท่ีสุดเท่ากนั รองลงมาคือ วนัพฤหสับดี กบั วนัศุกร์ เท่ากนั ตามลาํดบั     

4.2.6 เวลาทีม่าใช้บริการ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษามาใชบ้ริการในช่วงเวลา 14.01-
17.00น.มากท่ีสุด รองลงมาคือ 17.01-20.00น. และ 11.00-14.00น. ตามลาํดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัมาใชบ้ริการในช่วงเวลา 20.01-
23.00น.มากท่ีสุด รองลงมาคือ 17.01-20.00น. และ 14.01-17.00น. ตามลาํดบั   

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมาใช้บริการใน
ช่วงเวลา17.01-20.00น. กบั 20.01-23.00น.มากท่ีสุดเท่ากนั รองลงมาคือ 14.01-17.00น. ตามลาํดบั   
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนมาใชบ้ริการในช่วงเวลา 
14.01-17.00น.มากท่ีสุด รองลงมาคือ 17.01-20.00น. และ 20.01-23.00น. ตามลาํดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆมาใชบ้ริการในช่วงเวลา 14.01-17.00น.มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ 11.00-14.00น. กบั 17.01-20.00น. กบั 20.01-23.00น. เท่ากนั ตามลาํดบั 
 

4.3 จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 4.3.1 โรงภาพยนตร์ทีเ่ลอืกใช้บริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท และ มีรายได ้5,001-
10,000 บาทส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ รองลงมาคือ ทั้ง 2 แห่ง
เท่าๆ กนั และ โรงภาพยนตร์เครือวิสตา้ ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001-15,000 บาท และ มีรายได ้15,001-20,000 
บาท ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รองลงมาคือ โรงภาพยนตร์
เครือวิสตา้ และ ทั้ง 2 แห่งเท่าๆ กนั ตามลาํดบั 

สาํหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้20,001-25,000 บาท และ มีรายไดม้ากกว่า 
25,000 บาทเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ทั้งหมด     

4.3.2 ความถ่ีในการใช้บริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท มีรายได ้5,001-

10,000 บาท และ มีรายได ้10,001-15,000 บาท มีความถ่ีในการมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์นอ้ยกว่า 
2 เดือนต่อคร้ังมากท่ีสุด รองลงมาคือ เดือนละคร้ัง และ 2 เดือนต่อคร้ัง ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001-20,000 บาท และ มีรายได ้20,001-25,000 
บาท มีความถ่ีในการมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เดือนละคร้ังมากท่ีสุด รองลงมาคือ 2 เดือนต่อคร้ัง 
และ นอ้ยกวา่ 2 เดือนต่อคร้ัง ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 25,000 บาทมีความถ่ีในการมาใชบ้ริการ
โรงภาพยนตร์นอ้ยกว่า 2 เดือนต่อคร้ังมากท่ีสุด รองลงมาคือ 2 คร้ังต่อเดือน และ เดือนละคร้ัง 
ตามลาํดบั 

4.3.3 ประเภทเก้าอีน่ั้ง 
ผูต้อบแบบสอบถามในทุกระดบัรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่เลือกนั่งเกา้อ้ี

แบบ Normal Seat รองลงมาคือ Honeymoon Seat และ First Class Seat ตามลาํดบั  
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4.3.4 แนวภาพยนตร์ทีช่ื่นชอบ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาทช่ืนชอบภาพยนตร์

แนวตลก (Comedy) มากท่ีสุด รองลงมาคือ แนวแฟนตาซี (Fantasy) และ แนวบู ๊(Action) ตามลาํดบั 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 5,001-10,000 บาทช่ืนชอบภาพยนตร์แนวตลก 

(Comedy) มากท่ีสุด รองลงมาคือ แนวบู ๊(Action) และ แนวโรแมนติก (Romantic) ตามลาํดบั   
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001-15,000 บาทช่ืนชอบภาพยนตร์แนวตลก 

(Comedy) มากท่ีสุด รองลงมาคือ แนวโรแมนติก (Romantic) และ แนวบู๊ (Action) กบั แนว
วิทยาศาสตร์ (Sci-Fi) ตามลาํดบั   

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,001-20,000 บาทช่ืนชอบภาพยนตร์แนว
วิทยาศาสตร์ (Sci-Fi) มากท่ีสุด รองลงมาคือ แนวบู๊ (Action) และ แนวแฟนตาซี (Fantasy) กบั แนว
ตลก (Comedy) ตามลาํดบั   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 20,001-25,000 บาทช่ืนชอบภาพยนตร์แนวบู ๊
(Action) กบั แนวแฟนตาซี (Fantasy) มากท่ีสุด รองลงมาคือ แนวโรแมนติก (Romantic) กบั แนว
วิทยาศาสตร์ (Sci-Fi) กบั แนวสงคราม (War) เท่ากนั ตามลาํดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 25,000 บาทช่ืนชอบภาพยนตร์แนวบู ๊
(Action) มากท่ีสุด รองลงมาคือ แนววิทยาศาสตร์ (Sci-Fi) และ แนวตลก (Comedy) ตามลาํดบั    

4.3.5 วนัทีม่าใช้บริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาทมาใชบ้ริการโรง

ภาพยนตร์ในวนัเสาร์มากท่ีสุด รองลงมาคือ วนัพธุ และ วนัอาทิตย ์ตามลาํดบั 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้5,001-10,000 และ มีรายได ้10,001-15,000 บาทมา

ใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในวนัพธุมากท่ีสุด รองลงมาคือ วนัเสาร์ ตามลาํดบั 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001-20,000 บาท มีรายได ้20,001-25,000 บาท 

และ มีรายไดม้ากกว่า 25,000 บาทส่วนใหญ่มาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในวนัเสาร์ รองลงมาคือ วนั
อาทิตย ์และ วนัพธุ ตามลาํดบั 

4.3.6 เวลาทีม่าใช้บริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท มีรายได ้5,001-

10,000 บาท มีรายได้ 15,001-20,000 บาท และ มีรายได้มากกว่า 25,000 บาทมาใช้บริการใน
ช่วงเวลา 14.01-17.00น.มากท่ีสุด รองลงมาคือ 17.01-20.00น. ตามลาํดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001-15,000 บาทมาใชบ้ริการในช่วงเวลา 17.01-
20.00น. มากท่ีสุด รองลงมาคือ 20.01-23.00น. และ 14.01-17.00น. ตามลาํดบั     
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้20,001-25,000 บาทมาใชบ้ริการในช่วงเวลา 20.01-
23.00น. มากท่ีสุด รองลงมาคือ 14.01-17.00น. กบั 17.01-20.00น. เท่ากนั ตามลาํดบั     

  
ส่วนที ่5 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีมี่ผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ จําแนก 
                 ตามเพศ อาชีพ และ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 

 5.1 จําแนกตามเพศ 
 

 5.1.1 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้น

ผลิตภณัฑเ์กือบทุกปัจจยัในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยในเร่ืองจาํนวนรอบในการฉายภาพยนตร์ท่ี
ให้ความสาํคญัในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกสาํหรับเพศชาย ไดแ้ก่ 
ภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉาย คุณภาพของระบบภาพและเสียง และ ความสบายของเกา้อ้ีนัง่ ตามลาํดบั 

สาํหรับเพศหญิงมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉาย ความ
สบายของเกา้อ้ีนัง่ และ คุณภาพของระบบภาพและเสียง ตามลาํดบั  

5.1.2 ปัจจัยด้านราคา 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้น

ราคาในระดบัมาก คือ เร่ืองราคาของตัว๋ชมภาพยนตร์ และ ให้ความสําคญัในระดบัปานกลางใน
เร่ืองความหลากหลายของระดบัราคาตัว๋ และ ราคาของขนมและเคร่ืองด่ืมท่ีจาํหน่าย ตามลาํดบั 

5.1.3 ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้น

ดา้นการจดัจาํหน่ายในระดบัมาก คือ เร่ืองสถานท่ีตั้งของภาพยนตร์ และ ให้ความสาํคญัในระดบั
ปานกลางในเร่ืองจาํนวนช่องจาํหน่ายตัว๋ท่ีใหบ้ริการ การจองหรือซ้ือตัว๋ชมผา่นทางเวบ็ไซตข์องโรง
ภาพยนตร์ และ จาํนวนตูจ้าํหน่ายตัว๋อตัโนมติั ตามลาํดบั 

5.1.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความสําคญัต่อปัจจยัย ่อยดา้นการส่งเสริม

การตลาดในระดับมากเพียงเร่ืองเดียว คือ การโฆษณาภาพยนตร์ผ่านส่ือต่างๆ นอกนั้นให้
ความสาํคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองการลดราคาจากการเป็นสมาชิกกบัพนัธมิตร การแจกตัว๋
ภาพยนตร์ฟรี และ การสะสมคะแนน เพื่อแลกของรางวลั ตามลาํดบั 

สําหรับผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความสําคญัต่อปัจจยัย ่อยดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก คือ เร่ืองการโฆษณาภาพยนตร์ผ่านส่ือต่างๆ การลดราคาจากการ
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เป็นสมาชิกกบัพนัธมิตร และ การแจกตัว๋ภาพยนตร์ฟรี ตามลาํดบั รวมทั้งให้ความสาํคญัในระดบั
ปานกลางในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมพิเศษ การสะสมคะแนน เพื่อแลกของรางวลั 
และ การส่งตัว๋ชิงโชค ลุน้รับของรางวลั ตามลาํดบั 

5.1.5 ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการใน

ระดบัมากทุกปัจจยั ไดแ้ก่ เร่ืองความรวดเร็วในการซ้ือตัว๋ผ่านช่องทางต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.75) และ 
การตรงต่อเวลาในการฉายภาพยนตร์ (ค่าเฉล่ีย 3.75) เท่ากนั 

สําหรับผู ้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงให ้ความสําคญัต ่อปัจจ ยัย ่อยด า้น
กระบวนการในระดบัมากทุกปัจจยั ไดแ้ก่ การตรงต่อเวลาในการฉายภาพยนตร์ และ ความรวดเร็ว
ในการซ้ือตัว๋ผา่นช่องทางต่างๆ ตามลาํดบั 

5.1.6 ปัจจัยด้านบุคคล 
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นบุคคลในระดบัมาก

เกือบทุกปัจจยั ยกเวน้เร่ืองจาํนวนพนกังานท่ีให้บริการเพียงพอท่ีใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง 
โดยปัจจยัย่อยท่ีให้ความสําคญัในระดบัมาก คือ พนักงานมีความสุภาพ บุคลิกภาพดี และมนุษย
สมัพนัธ์ดี และ พนกังานใหข้อ้มูลและออกตัว๋ชมภาพยนตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามลาํดบั  

ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นบุคคลใน
ระดบัมากทุกปัจจยั คือ เร่ืองพนกังานมีความสุภาพ บุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพนัธ์ดี พนกังานให้
ขอ้มูลและออกตัว๋ชมภาพยนตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ จาํนวนพนกังานท่ีใหบ้ริการเพียงพอ ตามลาํดบั 

5.1.7 ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้น

ลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากทุกปัจจยั โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ความ
สะอาดของโรงภาพยนตร์ กล่ินและบรรยากาศในโรงภาพยนตร์ และ แสงสวา่ง ตามลาํดบั 
 

5.2 จําแนกตามอาชีพ 
 

 5.2.1 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษทัเอกชน และ 

อาชีพอ่ืนๆ ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑเ์กือบทุกปัจจยัในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยั
ย่อยในเร่ืองจาํนวนรอบในการฉายภาพยนตร์ท่ีใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉาย คุณภาพของระบบภาพและเสียง และ 
ความสบายของเกา้อ้ีนัง่ ตามลาํดบั 
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  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นผลิตภณัฑ์ทุกปัจจยัในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับแรก ได้แก่ 
ภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉาย คุณภาพของระบบภาพและเสียง กบั ความสบายของเกา้อ้ีนั่งเท่ากนั และ 
ช่ือเสียงของโรงภาพยนตร์ ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจให้ความสาํคญัต่อ
ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑเ์กือบทุกปัจจยัในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยในเร่ืองภาพยนตร์ท่ีนาํมา
ฉายท่ีให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉาย คุณภาพของระบบภาพและเสียง และ ช่ือเสียงของโรงภาพยนตร์ กบั จาํนวน
รอบในการฉายภาพยนตร์เท่ากนั ตามลาํดบั 

5.2.2 ปัจจัยด้านราคา 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั พนักงาน

บริษทัเอกชน และ อาชีพอื่นๆ ให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นราคาเกือบทุกปัจจยัในระดบั
ปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัย่อยในเร่ืองราคาของตัว๋ชมภาพยนตร์ท่ีให้ความสาํคญัในระดบัมาก โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาของตัว๋ชมภาพยนตร์ ความหลากหลายของ
ระดบัราคาตัว๋ และ ราคาของขนมและเคร่ืองด่ืมท่ีจาํหน่าย ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจให้ความสาํคญัต่อ
ปัจจยัย่อยดา้นราคาเกือบทุกปัจจยัในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยในเร่ืองราคาของขนมและ
เคร่ืองด่ืมท่ีจาํหน่ายท่ีให้ความสาํคญัในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ราคาของตัว๋ชมภาพยนตร์ ความหลากหลายของระดบัราคาตัว๋ และ ราคาของขนมและ
เคร่ืองด่ืมท่ีจาํหน่าย ตามลาํดบั 

5.2.3 ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย 
ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาชีพให้ความสําคญัต่อปัจจยัย ่อยดา้นการจดั

จาํหน่ายในระดบัมากในเร่ืองสถานที่ตั้งของโรงภาพยนตร์ และ จาํนวนช่องจาํหน่ายตั๋วท่ี
ให้บริการ ตามลาํดบั รวมทั้งให้ความสาํคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การจอง/ซ้ือตัว๋ชมผา่นทาง
เว็บไซต์ของโรงภาพยนตร์ จาํนวนตู้จาํหน่ายตัว๋อัตโนมัติ และ การซ้ือตั๋วภาพยนตร์ผ่านทาง
โทรศพัท ์ตามลาํดบั 

5.2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพน ักเ รียน /นักศึกษา  และ  ขา้ราชการ /พนักงาน
รัฐวิสาหกิจให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองการ
โฆษณาภาพยนตร์ผ่านส่ือต่างๆ การลดราคาจากการเป็นสมาชิกกับพนัธมิตร และ การแจกตั๋ว
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ภาพยนตร์ฟรี ตามลาํดบั และให้ความสาํคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองการสะสมคะแนน เพ่ือ
แลกของรางวลั การประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมพิเศษ และ การส่งตัว๋ชิงโชค ลุน้รับของรางวลั 
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก ไดแ้ก่ การโฆษณาภาพยนตร์ผ่านส่ือต่างๆ และให้
ความสาํคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การแจกตัว๋ภาพยนตร์ฟรี การลดราคาจากการเป็นสมาชิกกบั
พนัธมิตร และ การประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมพิเศษ ตามลาํดบั รวมทั้งใหค้วามสาํคญัในระดบั
นอ้ย คือ เร่ืองการส่งตัว๋ชิงโชค ลุน้รับของรางวลั   
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนให้ความสาํคญัต่อปัจจยั
ย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองการโฆษณาภาพยนตร์ผ่านส่ือต่างๆ และ 
การลดราคาจากการเป็นสมาชิกกบัพนัธมิตร ตามลาํดบั และใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
เร่ืองการแจกตัว๋ภาพยนตร์ฟรี การประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมพิเศษ และ การสะสมคะแนน เพ่ือ
แลกของรางวลั ตามลาํดบั    

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริม
การตลาดในระดบัมาก คือ เร่ืองการโฆษณาภาพยนตร์ผา่นส่ือต่างๆ และให้ความสาํคญัในระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองการลดราคาจากการเป็นสมาชิกกบัพนัธมิตร กบั การแจกตัว๋ภาพยนตร์ฟรี
เท่ากนั และ การประชาสมัพนัธ์และจดักิจกรรมพิเศษ กบั การส่งตัว๋ชิงโชค ลุน้รับของรางวลัเท่ากนั 
ตามลาํดบั      

5.2.5 ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และ  ขา้ราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการในระดบัมากทุกปัจจยั ไดแ้ก่ เร่ืองการ
ตรงต่อเวลาในการฉายภาพยนตร์ และ ความรวดเร็วในการซ้ือตัว๋ผา่นช่องทางต่างๆ ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นกระบวนการในระดบัมากทุกปัจจยั ไดแ้ก่ เร่ืองความรวดเร็วในการซ้ือตัว๋ผ่านช่องทางต่างๆ 
และ การตรงต่อเวลาในการฉายภาพยนตร์ ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และ อาชีพอื่นๆ ให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการในระดบัมากทุกปัจจยั คือ เร่ืองการตรงต่อเวลาในการ
ฉายภาพยนตร์ กบั ความรวดเร็วในการซ้ือตัว๋ผา่นช่องทางต่างๆ เท่ากนั ตามลาํดบั 
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5.2.6 ปัจจัยด้านบุคคล 
ผู ้ตอบแบบสอบถามที ่ม ีอาชีพน ัก เรียน /น ักศ ึกษา  ขา้ราชการ /พน ักงาน

รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทัเอกชน และ อาชีพอ่ืนๆ ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นบุคคลใน
ระดบัมากทุกปัจจยั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ พนักงานมีความสุภาพ 
บุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพนัธ์ดี พนกังานให้ขอ้มูลและออกตัว๋ชมภาพยนตร์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ 
จาํนวนพนกังานท่ีใหบ้ริการเพียงพอ ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นบุคคลในระดบัมากทุกปัจจยั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ พนกังานใหข้อ้มูล
และออกตัว๋ชมภาพยนตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พนกังานมีความสุภาพ บุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพนัธ์ดี 
และ จาํนวนพนกังานท่ีใหบ้ริการเพียงพอ ตามลาํดบั 

5.2.7 ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อย

ดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากทุกปัจจยั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
กล่ินและบรรยากาศในโรงภาพยนตร์ ความสะอาดของโรงภาพยนตร์ และ แสงสว่างเพียงพอ 
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั และ พนักงานบริษทัเอกชน
ให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากทุกปัจจยั โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของโรงภาพยนตร์ กล่ินและบรรยากาศในโรง
ภาพยนตร์ และ แสงสวา่งเพียงพอ ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ อาชีพอ่ืนๆ 
ให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากทุกปัจจยั ไดแ้ก่ กล่ินและ
บรรยากาศในโรงภาพยนตร์ กบั ความสะอาดของโรงภาพยนตร์เท่ากนั แสงสว่างเพียงพอ และ การ
ตกแต่งโรงภาพยนตร์ทนัสมยั ตามลาํดบั 

               

5.3 จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

 5.3.1 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท และ มีรายได ้5,001-

10,000 บาทให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑเ์กือบทุกปัจจยัในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยั
ย่อยในเร่ืองจาํนวนรอบในการฉายภาพยนตร์ท่ีให้ความสําคญัในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัท่ีมี
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ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉาย คุณภาพของระบบภาพและเสียง และ 
ความสบายของเกา้อ้ีนัง่ ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได ้10,001-15,000 บาทให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉาย ความสบายของเกา้อ้ีนัง่ และ คุณภาพของ
ระบบภาพและเสียง ตามลาํดบั รวมทั้งให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของโรงภาพยนตร์ และ จาํนวนรอบในการฉายภาพยนตร์ ตามลาํดบั    

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได ้15,001-20,000 บาทให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมากท่ีสุด คือ ภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉาย และให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้น
ผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก ไดแ้ก่ คุณภาพของระบบภาพและเสียง และ ช่ือเสียงของโรงภาพยนตร์ 
ตามลาํดบั รวมทั้งใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ความสบาย
ของเกา้อ้ีนัง่ และ จาํนวนรอบในการฉายภาพยนตร์ ตามลาํดบั           

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได ้20,001-25,000 บาทให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉาย และ คุณภาพของระบบภาพและเสียง กบั 
ความสบายของเกา้อ้ีนั่งเท่ากนั ตามลาํดบั รวมทั้งให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของโรงภาพยนตร์ และ จาํนวนรอบในการฉายภาพยนตร์ ตามลาํดบั    

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดม้ากกว่า 25,000 บาทให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นผลิตภณัฑ์เกือบทุกปัจจยัในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยในเร่ืองภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉายท่ีให้
ความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ท่ีนาํมา
ฉาย ความสบายของเกา้อ้ีนัง่ และ คุณภาพของระบบภาพและเสียง ตามลาํดบั  

5.3.2 ปัจจัยด้านราคา 
ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อย

ดา้นราคาเกือบทุกปัจจยัในระดบัปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัย่อยในเร่ืองราคาของตัว๋ชมภาพยนตร์ท่ี
ให้ความสําคญัในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัปัจจยัย่อยตามค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ราคาของตัว๋ชม
ภาพยนตร์ ความหลากหลายของระดบัราคาตัว๋ และ ราคาของขนมและเคร่ืองด่ืมท่ีจาํหน่าย 
ตามลาํดบั 

5.3.3 ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย 
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาทให้ความสาํคญัต่อ

ปัจจยัย่อยดา้นการจดัจาํหน่ายในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองสถานท่ีตั้งของโรงภาพยนตร์ และ จาํนวน
ช่องจาํหน่ายตัว๋ท่ีใหบ้ริการ ตามลาํดบั และใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การจอง/ซ้ือตัว๋
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ชมผา่นทางเวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์ จาํนวนตูจ้าํหน่ายตัว๋อตัโนมติั และ การซ้ือตัว๋ภาพยนตร์ผา่น
ทางโทรศพัท ์ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได ้5,001-10,000 บาทให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นการจดัจาํหน่ายเกือบทุกปัจจยัในระดบัปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัย่อยในเร่ืองสถานท่ีตั้งของโรง
ภาพยนตร์ท่ีใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้ง
ของโรงภาพยนตร์ จาํนวนช่องจาํหน่ายตัว๋ท่ีใหบ้ริการ และ จาํนวนตูจ้าํหน่ายตัว๋อตัโนมติั ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได ้10,001-15,000 บาทให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นการจดัจาํหน่ายเกือบทุกปัจจยัในระดบัปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัย่อยในเร่ืองสถานท่ีตั้งของโรง
ภาพยนตร์ท่ีใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้ง
ของโรงภาพยนตร์ จาํนวนช่องจาํหน่ายตัว๋ท่ีใหบ้ริการ และ การจอง/ซ้ือตัว๋ชมผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
โรงภาพยนตร์ ตามลาํดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได ้15,001-20,000 บาทให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นการจัดจาํหน่ายในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองสถานท่ีตั้ งของโรงภาพยนตร์ และ จาํนวนช่อง
จาํหน่ายตัว๋ท่ีใหบ้ริการ ตามลาํดบั และใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองการจอง/ซ้ือตัว๋
ชมผา่นทางเวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์ และ จาํนวนตูจ้าํหน่ายตัว๋อตัโนมติั กบั การซ้ือตัว๋ภาพยนตร์
ผา่นทางโทรศพัทเ์ท่ากนั ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได ้20,001-25,000 บาทให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นการจดัจาํหน่ายในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองจาํนวนช่องจาํหน่ายตัว๋ท่ีใหบ้ริการ การจอง/ซ้ือตัว๋ชม
ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงภาพยนตร์ และ สถานท่ีตั้ งของโรงภาพยนตร์ ตามลําดับ และให้
ความสาํคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ือง จาํนวนตูจ้าํหน่ายตัว๋อตัโนมติั และ การซ้ือตัว๋ภาพยนตร์
ผา่นทางโทรศพัท ์ตามลาํดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 25,000 บาทให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นการจดัจาํหน่ายในระดบัมาก ไดแ้ก่ จาํนวนช่องจาํหน่ายตัว๋ท่ีให้บริการ สถานท่ีตั้งของโรง
ภาพยนตร์ และ  การจอง/ ซ้ือตั๋วชมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงภาพยนตร์ ตามลําดับ และให้
ความสาํคญัในระดบัปานกลาง คือ จาํนวนตูจ้าํหน่ายตัว๋อตัโนมติั รวมทั้งใหค้วามสาํคญัในระดบั
นอ้ย คือ การซ้ือตัว๋ภาพยนตร์ผา่นทางโทรศพัท ์ 

5.3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท และ มีรายได ้5,001-

10,000 บาทให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองการ
โฆษณาภาพยนตร์ผ่านส่ือต่างๆ การลดราคาจากการเป็นสมาชิกกับพนัธมิตร และ การแจกตัว๋
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ภาพยนตร์ฟรี ตามลาํดบั และใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองการสะสมคะแนน เพื่อ
แลกของรางวลั การประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมพิเศษ และ การส่งตัว๋ชิงโชค ลุน้รับของรางวลั 
ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได ้10,001-15,000 บาทให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นการส่งเสริมการตลาดเกือบทุกปัจจยัในระดบัปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัย่อยในเร่ืองการโฆษณา
ภาพยนตร์ผา่นส่ือต่างๆท่ีใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ การโฆษณาภาพยนตร์ผ่านส่ือต่างๆ การแจกตัว๋ภาพยนตร์ฟรี และ การลดราคาจากการเป็น
สมาชิกกบัพนัธมิตร ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได ้15,001-20,000 บาทให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นการส่งเสริมการตลาดเกือบทุกปัจจยัในระดบัปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัย่อยในเร่ืองการโฆษณา
ภาพยนตร์ผา่นส่ือต่างๆท่ีใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ การโฆษณาภาพยนตร์ผ่านส่ือต่างๆ การลดราคาจากการเป็นสมาชิกกบัพนัธมิตร และ การ
แจกตัว๋ภาพยนตร์ฟรี ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได ้20,001-25,000 บาทให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก ไดแ้ก่ การโฆษณาภาพยนตร์ผ่านส่ือต่างๆ กบั การลด
ราคาจากการเป็นสมาชิกกบัพนัธมิตรเท่ากนั และให้ความสําคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การ
สะสมคะแนน เพื่อแลกของรางวลั การแจกตัว๋ภาพยนตร์ฟรี การส่งตัว๋ชิงโชค ลุน้รับของรางวลั และ 
การประชาสมัพนัธ์และจดักิจกรรมพิเศษ ตามลาํดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดม้ากกว่า 25,000 บาทให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก ไดแ้ก่ การโฆษณาภาพยนตร์ผ่านส่ือต่างๆ และให้
ความสําคัญในระดบัปานกลาง ได้แก่ การประชาสัมพนัธ์และจัดกิจกรรมพิเศษ การแจกตั๋ว
ภาพยนตร์ฟรี การลดราคาจากการเป็นสมาชิกกบัพนัธมิตร และ การสะสมคะแนน เพื่อแลกของ
รางวลั ตามลาํดบั รวมทั้งใหค้วามสาํคญัในระดบันอ้ย คือ การส่งตัว๋ชิงโชค ลุน้รับของรางวลั   

5.3.5 ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท มีรายได ้5,001-

10,000 บาท มีรายได้ 10,001-15,000 บาท และ มีรายได้ 15,001-20,000 บาทให้ความสําคญัต่อ
ปัจจยัย ่อยดา้นกระบวนการในระดบัมากทุกปัจจยั  ไดแ้ก่ เ ร่ืองการตรงต่อเวลาในการฉาย
ภาพยนตร์ และ ความรวดเร็วในการซ้ือตัว๋ผา่นช่องทางต่างๆ ตามลาํดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได ้20,001-25,000 บาทให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นกระบวนการในระดบัมากทุกปัจจยั คือ การตรงต่อเวลาในการฉายภาพยนตร์ กับ ความ
รวดเร็วในการซ้ือตัว๋ผา่นช่องทางต่างๆ เท่ากนั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดม้ากกว่า 25,000 บาทให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นกระบวนการในระดบัมากที่สุด คือ ความรวดเร็วในการซ้ือตัว๋ผ่านช่องทางต่างๆ และ ให้
ความสาํคญัในระดบัมาก คือ การตรงต่อเวลาในการฉายภาพยนตร์ 

5.3.6 ปัจจัยด้านบุคคล 
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท มีรายได ้5,001-

10,000 บาท มีรายได้ 10,001-15,000 บาท และ มีรายได้ 15,001-20,000 บาทให้ความสําคญัต่อ
ปัจจยัย่อยดา้นบุคคลในระดบัมากทุกปัจจยั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 
พนักงานมีความสุภาพ บุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี พนักงานให้ข้อมูลและออกตั๋วชม
ภาพยนตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ จาํนวนพนกังานท่ีใหบ้ริการเพียงพอ ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได ้20,001-25,000 บาทให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นบุคคลในระดบัมากทุกปัจจยั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ พนกังานมีความ
สุภาพ บุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพนัธ์ดี จาํนวนพนักงานท่ีให้บริการเพียงพอ และ พนักงานให้
ขอ้มูลและออกตัว๋ชมภาพยนตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดม้ากกว่า 25,000 บาทให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นบุคคลในระดบัมากทุกปัจจยั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ พนกังานมีความ
สุภาพ บุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพนัธ์ดี กบั พนักงานให้ขอ้มูลและออกตัว๋ชมภาพยนตร์ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเท่ากนั และ จาํนวนพนกังานท่ีใหบ้ริการเพียงพอ ตามลาํดบั 

5.3.7 ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท และ มีรายได ้

10,001-15,000 บาท ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นบุคคลในระดบัมากทุกปัจจยัโดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กล่ินและบรรยากาศในโรงภาพยนตร์ ความสะอาดของโรง
ภาพยนตร์ และ แสงสวา่งเพียงพอ ตามลาํดบั        

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได ้5,001-10,000 บาท และ มีรายได ้15,001-20,000 
บาทให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากทุกปัจจยั โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะอาดของโรงภาพยนตร์ กล่ินและบรรยากาศในโรง
ภาพยนตร์ และ แสงสวา่งเพียงพอ ตามลาํดบั            
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ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได ้20,001-25,000 บาทให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากทุกปัจจยั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ความสะอาดของโรงภาพยนตร์ กบั กล่ินและบรรยากาศในโรงภาพยนตร์เท่ากนั และ แสงสว่าง
เพียงพอ ตามลาํดบั            
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 25,000 บาทให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากที่สุด ไดแ้ก่ กล่ินและบรรยากาศในโรงภาพยนตร์ และ 
ความสะอาดของโรงภาพยนตร์ ตามลาํดับ และให้ความสําคญัในระดับมาก ได้แก่ แสงสว่าง
เพียงพอ และ การตกแต่งโรงภาพยนตร์ใหท้นัสมยั ตามลาํดบั        

  
อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอ
เมืองเชียงใหม่ สามารถสรุปประเดน็สาํคญัมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 

แนวคดิพฤติกรรมผู้บริโภคจากแนวทาง 6Ws และ 1H 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) 
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ใน

อาํเภอเมืองเชียงใหม่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16-20 ปี สถานภาพโสด และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชยัรัตน์ คุณารัตน์ (2546) ท่ี
ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในการใชบ้ริการโรง
ภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 21-23 ปีมากท่ีสุด รองลงมาคืออายุระหว่าง 18-20 ปี มีสถานภาพโสด และ มีรายไดต่้อ
เดือน 3,001-6,000 บาท ซ่ึงทาํใหเ้ห็นไดว้า่กลุ่มผูม้าใชบ้ริการโรงภาพยนตร์มีความใกลเ้คียงกนั 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์

เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ เลือกนัง่เกา้อ้ีแบบ Normal Seat ประเภทของภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด 
คือ ภาพยนตร์ฝร่ัง (อเมริกา/องักฤษ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชยัรัตน์ คุณารัตน์ (2546) ท่ี
ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในการใชบ้ริการโรง
ภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ท่ีพบว่า ผูม้าใช้บริการส่วนใหญ่เลือกใช้บริการโรง
ภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ ประเภทของภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ ภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ 
แต่ในขณะเดียวกนัผลการศึกษาก็ไม่สอดคลอ้งกนัในเร่ืองแนวภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด เพราะ
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จากผลการศึกษาพบวา่ แนวภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ แนวตลก แต่ผลการศึกษาของชยัรัตน์ 
คุณารัตน์ (2546) พบว่า แนวภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ แนวบู๊/แอคชัน่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างกนั โดยการศึกษาของชยัรัตน์ คุณารัตน์ จะศึกษาเพียงแค่กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาเท่านั้น จึงอาจมีผลทาํใหแ้นวภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบแตกต่างกนั 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซ้ือและไม่ซ้ือขนม-เคร่ืองด่ืมเขา้ไปรับประทาน
ในโรงภาพยนตร์พอๆ กัน โดยส่ิงท่ีซ้ือเขา้ไปรับประทานมากท่ีสุด คือ เคร่ืองด่ืม รองลงมาคือ 
ขา้วโพดคัว่ และส่วนใหญ่ไม่นิยมซ้ือของท่ีระลึกจากภาพยนตร์   

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) 
จากการศึกษาพบว่า เหตุผลในการตดัสินใจมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เพื่อความบนัเทิงและการคลายเครียด  
4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participate in the buying?) 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการโรงภาพยนตร์

ร่วมกบัเพื่อน และ ส่วนใหญ่ตดัสินใจมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ดว้ยตนเอง  
5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) 
จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมาใชบ้ริการในช่วงวนัธรรมดามากท่ีสุด แต่

เม่ือเปรียบเทียบใน 7 วนั พบว่า วนัท่ีมาใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ วนัเสาร์ เน่ืองจากเป็นวนัหยดุพกัผอ่น
รองลงมาคือวนัพธุ เน่ืองจากโรงภาพยนตร์จดัโปรโมชัน่ดูหนงัทุกวนัพุธดว้ยราคาเร่ิมตน้เพียง 60 บาท 
รวมทั้งช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ 14.01 – 17.00 น. ซ่ึงใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาของศรีพรหม 
มูลรัตน์ (2545) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการของโรงภาพยนตร์ในเครือวิสตา้จงัหวดั
เชียงใหม่ และ การศึกษาของสุรเชษฐ สุภา (2546) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการของโรง
ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จะมาชมภาพยนตร์ในช่วงเวลา 13.00-14.59 น. แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชยัรัตน์ 
คุณารัตน์ (2546) ท่ีพบว่าส่วนใหญ่จะมาใชบ้ริการในช่วงเวลา 17.00-20.00 น. ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างกนั โดยการศึกษาของชยัรัตน์ คุณารัตน์ เนน้ศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงอาจใชเ้วลาหลงัเลิกเรียนตอนเยน็ในการไปรับชมภาพยนตร์ จึงอาจทาํ
ใหช่้วงเวลาในการใชบ้ริการแตกต่างไปจากผลการศึกษาท่ีกลุ่มตวัอยา่งเป็นคนทุกวยั  

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์

ผา่นทางช่องจาํหน่ายตัว๋หนา้โรงภาพยนตร์ 
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7.  ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) 
จากการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่ตดัสินใจมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในคร้ังถดัไปจาก

ส่ือตวัอยา่งภาพยนตร์ใหม่ในโทรทศัน์ ส่วนใหญ่คน้หาขอ้มูลก่อนการมาใชบ้ริการ โดยคน้หาขอ้มูล
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์มากท่ีสุด และ ส่วนใหญ่รู้สึกพอใจหลงัจากการใชบ้ริการโรง
ภาพยนตร์ 

 

 เม่ือพิจารณาผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ใน
อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จาํแนกตามเพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมใน
การใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเร่ืองแนวภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบ และ วนัท่ีมาใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุนีย ์จุลอารีสุข (2550) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
และพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีพบว่า เพศ
ท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
ระดบัสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนั โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ีไดม้าจาก
กลุ่มผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ ในขณะท่ีการศึกษาของสุนีย ์จุลอารีสุขเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดงันั้น จึงอาจส่งผลให้พฤติกรรมในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ของผูบ้ริโภคใน
แต่ละพ้ืนท่ีแตกต่างกนัได ้  

เช่นเดียวกับเม่ือพิจารณาผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการโรง
ภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ จาํแนกตามอาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 
จะมีพฤติกรรมในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเร่ืองความถ่ีในการมาใชบ้ริการ แนวภาพยนตร์ท่ีช่ืน
ชอบ วนัและช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุนีย ์จุลอารีสุข 
(2550) ท่ีพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางระดบัสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกนั โดยผล
การศึกษาในคร้ังน้ีไดม้าจากกลุ่มผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ ในขณะท่ีการศึกษาของสุนีย ์จุลอารี
สุขเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น จึงอาจส่งผลใหพ้ฤติกรรมในการใชบ้ริการโรง
ภาพยนตร์ของผูบ้ริโภคในแต่ละพ้ืนท่ีแตกต่างกนัได ้

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ใน
อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั 
จะมีพฤติกรรมในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุนีย ์จุล
อารีสุข (2550) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมในการใช้
บริการโรงภาพยนตร์โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางระดบัสถิติท่ี 0.05 
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แนวคดิปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
จากการศึกษาเม่ือนาํค่าเฉล่ียของปัจจยัย่อยในดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการโรง

ภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ มาเรียงอนัดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยใน 10 อนัดบัแรก พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยต่างๆไดข้อ้มูลดงัแสดงในตารางท่ี 80 

 

ตารางที ่80 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยในดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอ 
                   เมืองเชียงใหม่จากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยใน 10 อนัดบัแรก 
 

ลาํดบัที่ ปัจจัยย่อย 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ปัจจัยหลกั 

1 ภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉาย 
4.19 

(มาก) 
ผลิตภณัฑ ์

2 ความสะอาดของโรงภาพยนตร์ 
4.12 

(มาก) 
ลกัษณะทางกายภาพ 

2 กล่ินและบรรยากาศในโรงภาพยนตร์ 
4.12 

(มาก) 
ลกัษณะทางกายภาพ 

4 คุณภาพของระบบภาพและเสียง 
3.88 

(มาก) 
ผลิตภณัฑ ์

5 ความสบายของเกา้อ้ีนัง่ 
3.84 

(มาก) 
ผลิตภณัฑ ์

6 พนกังานมีความสุภาพ บุคลิกภาพดี และ มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
3.82 

(มาก) 
บุคคล 

7 แสงสวา่งเพียงพอ 
3.81 

(มาก) 
ลกัษณะทางกายภาพ 

8 การโฆษณาภาพยนตร์ผา่นส่ือต่างๆ 
3.80 

(มาก) 
การส่งเสริมการตลาด 

9 การตรงต่อเวลาในการฉายภาพยนตร์ 
3.78 

(มาก) 
กระบวนการ 

10 ความรวดเร็วในการซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์ผา่นช่องทางต่างๆ 
3.75 

(มาก) 
กระบวนการ 

10 พนกังานใหข้อ้มูลและออกตัว๋ภาพยนตร์ไดถ้กูตอ้ง 
3.75 

(มาก) 
บุคคล 
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จากตารางท่ี 80 พบว่าปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 อนัดบัแรกเป็นปัจจยัหลกั
ในด้านผลิตภัณฑ์ ลักษณะทางกายภาพ  ด้านบุคคล  ด้านการส่งเสริมการตลาด  และ  ด้าน
กระบวนการ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูม้าใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัดงักล่าว และ จากผลการศึกษาในปัจจยัหลกัดา้นต่างๆพบวา่   

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยด้าน
ผลิตภณัฑใ์นเร่ืองภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉายมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชยัรัตน์ คุณา
รัตน์ (2546) ท่ีให้ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองคุณภาพของระบบภาพมากท่ีสุด 
รวมทั้ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุนีย์ จุลอารีสุข (2550) ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ืองความสบายของเกา้อ้ีนั่งมากท่ีสุด ทั้งน้ีการที่ผล
การศึกษาไม่สอดคลอ้งกันอาจเป็นเพราะ ในอดีตภาพยนตร์ท่ีนาํเขา้มาฉายมีจาํนวนน้อย ไม่มี
ความหลากหลาย  ดังนั้น จึงทาํให้ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักับคุณภาพของระบบภาพ  และ 
ความสบายของเก้าอ้ีนั่ง ในขณะที่ปัจจุบนัได้มีการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่น่าสนใจออกมา
เป็นจาํนวนมาก ประกอบกับผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ได้ทาํการพฒันาคุณภาพและเพิ่มส่ิง
อาํนวยความสะดวกในโรงภาพยนตร์ให้มากข้ึนแลว้ จึงอาจทาํให้ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักับ
ภาพยนตร์ท่ีนาํมาฉายมากข้ึน 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อย
ดา้นลกัษณะทางกายภาพในเร่ืองความสะอาดของโรงภาพยนตร์ และ กล่ินและบรรยากาศในโรง
ภาพยนตร์มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชยัรัตน์ คุณารัตน์ (2546) ท่ีให้ความสาํคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะทางกายภาพในเร่ืองความสะอาดของโรงภาพยนตร์มากท่ีสุดเช่นกนั  

ปัจจัยด้านบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นบุคคลใน
เร่ืองพนกังานมีความสุภาพ บุคลิกภาพดี และ มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีมากท่ีสุด ใกลเ้คียงกบัผลการศึกษา
ของชยัรัตน์ คุณารัตน์ (2546) ท่ีให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นบุคคลในเร่ืองอธัยาศยัท่ีดีของ
พนกังานรับจองตัว๋ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองการโฆษณาภาพยนตร์ผ่านส่ือต่างๆมากท่ีสุด เช่น โทรทศัน์ 
ป้าย โปสเตอร์ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุนีย ์จุลอารีสุข (2550) ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมทางการตลาดในเร่ืองการโฆษณาทางโทรทศัน์มากท่ีสุด 
รวมทั้งใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาของอุมาพร ไกรบุญ (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์ และโรง
ภาพยนตร์เครืออีจีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีพบว่า ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญักบั
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การโฆษณาบริเวณหนา้โรงภาพยนตร์มากท่ีสุดเช่นกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชยัรัตน์ 
คุณารัตน์ (2546) ท่ีใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมทางการตลาดในเร่ืองการใหส่้วนลด
ราคาบตัรเขา้ชมมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากกลุ่มตวัอยา่งของชยัรัตน์ คุณารัตน์เป็นนกัศึกษา
อุดมศึกษาท่ีมีรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือนไม่มาก จึงอาจให้ความสําคญัต่อปัจจัยย่อยเร่ืองการให้
ส่วนลดราคามากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ  

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมือง
เชียงใหม่ จาํแนกตามเพศพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกนั จะให้ความสาํคญัต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคคลแตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุนีย ์จุลอารีสุข (2550) ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ
แตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางในการจดัจาํหน่าย และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางระดบัสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความแตกต่างกัน และ  ประกอบกับการแข่งขันของโรงภาพยนตร์ในเขต
กรุงเทพมหานครมีค่อนขา้งสูงกว่าจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งในเร่ืองจาํนวนโรงภาพยนตร์ การอาํนวย
ความสะดวกสบาย ดังนั้ น จึงอาจทาํให้ผูบ้ริโภคเพศท่ีแตกต่างกันของกรุงเทพมหานครให้
ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกนั 

เช่นเดียวกบัเม่ือพิจารณาผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ใน
อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จาํแนกตามอาชีพพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั จะให้
ความสําคญัต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และ การส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุนีย์ จุลอารีสุข  (2550) ท่ีพบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั จะให้ความสําคญักบัทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางระดบัสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความ
แตกต่างกนั และ ประกอบกบัการแข่งขนัของโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครมีค่อนขา้งสูง
กว่าจงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้น จึงอาจทาํให้ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัของกรุงเทพมหานครให้
ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมือง
เชียงใหม่ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั จะให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกๆดา้นแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของสุนีย ์จุลอารีสุข (2550) ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั ให้ความสาํคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ และ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัสาํคญั 0.05 
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ข้อค้นพบ  
จากผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมือง

เชียงใหม่ มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
พฤติกรรมผู้บริโภคจากแนวทาง 6Ws และ 1H 

1. จากกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆของโรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคมาใชบ้ริการในช่วงวนัธรรมดาให้มากข้ึน จึงส่งผลให้ช่วงวนัและเวลาท่ีมาใชบ้ริการของ
ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ีส่วนใหญ่มาใชบ้ริการช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์
ในช่วงเวลา 17.00-20.00 น. มาเป็นช่วงวนัธรรมดา วนัพธุ ในช่วงเวลา 14.01-17.00 น. มากข้ึน  

2. ช่องทางในการซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์ท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุด คือ ช่องจาํหน่ายตัว๋หนา้โรง
ภาพยนตร์ รองลงมาคือ ตูจ้าํหน่ายตัว๋อตัโนมติัหนา้โรงภาพยนตร์ 

3. ในระหวา่งการรอชมภาพยนตร์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะใชเ้วลาเดินเล่นหรือซ้ือของมากท่ีสุด 
4. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะทาํการคน้หาขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวกบัโรงภาพยนตร์ โปรแกรมภาพยนตร์ 

เวลาฉาย หรือ โปรโมชัน่ต่างๆ ก่อนการมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ โดยแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคคน้หา
มากท่ีสุดคือ เวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์โดยตรง 

5. นอกเหนือจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการของโรง
ภาพยนตร์โดยตรงแลว้ การศึกษาในคร้ังน้ีไดเ้พิ่มการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการใชบ้ริการใน
ส่วนของการจาํหน่ายขนมและเคร่ืองด่ืมหนา้โรงภาพยนตร์ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ซ้ือและไม่ซ้ือขนม-เคร่ืองด่ืมเขา้ไปรับประทานภายในโรงภาพยนตร์พอๆ กนั โดยส่วนใหญ่
จะซ้ือเคร่ืองด่ืมเขา้ไปรับประทาน รองลงมาคือ ขา้วโพดคัว่ มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมและเคร่ืองด่ืมต่อ
คน 50-100 บาท รวมทั้งส่วนใหญ่ไม่นิยมซ้ือของท่ีระลึกจากภาพยนตร์ 

6. เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
จาํแนกตามเพศ พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อพฤติกรรมในเร่ืองแนวภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบ และ 
วนัท่ีมาใชบ้ริการแตกต่างกนั โดยเพศชายช่ืนชอบภาพยนตร์แนวบู๊ (Action) และ มาใชบ้ริการวนัพุธ
มากท่ีสุด ในขณะท่ีเพศหญิงช่ืนชอบภาพยนตร์แนวตลก (Comedy) และ มาใชบ้ริการวนัเสาร์มากท่ีสุด 

7. เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนั จะมีผลต่อพฤติกรรมในการใชบ้ริการท่ี
แตกต่างกนั กล่าวคือ กลุ่มท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความถ่ีในการมาใชบ้ริการนอ้ย
กว่า 2 เดือนต่อคร้ัง ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีรายไดม้ากกว่า 15,000 บาท ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการมาใช้
บริการเดือนละ 1 คร้ังข้ึนไป 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการ และ ดา้นบุคคล ตามลาํดบั และ ให้
ความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นราคา และ ดา้นการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั ซ่ึงแตกต่างจากเอกสารงานวิจยัอ่ืนๆท่ี
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัทุกปัจจยัในระดบัมาก 

2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกนั จะใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคคลแตกต่างกนั  

2.1 ดา้นการจดัจาํหน่าย 
เพศหญิงใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นการจดัจาํหน่ายเร่ืองจาํนวนช่องจาํหน่ายตัว๋

ท่ีใหบ้ริการในระดบัมาก ในขณะท่ีเพศชายให้ความสาํคญัในระดบัปานกลาง 
2.2 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
เพศหญิงให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดเร่ืองการลดราคาจาก

การเป็นสมาชิกกบัพนัธมิตร และ การแจกตัว๋ฟรีในระดบัมาก ในขณะท่ีเพศชายให้ความสาํคญัใน
ระดบัปานกลาง 

2.3 ดา้นบุคคล 
เพศหญิงให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นบุคคลเร่ืองจาํนวนพนกังานท่ีใหบ้ริการใน

ระดบัมาก ในขณะท่ีเพศชายให้ความสาํคญัในระดบัปานกลาง 
3. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน จะให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา และ การส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั  
3.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์
ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั และ ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑเ์ร่ืองจาํนวนรอบในการฉายภาพยนตร์ในระดบัมาก 
ในขณะที่อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา พนกังานบริษทัเอกชน และ อาชีพอ่ืนๆให้ความสาํคญัในระดบั
ปานกลาง 

3.2 ดา้นราคา 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั พนักงาน

บริษทัเอกชน และ อาชีพอื่นๆ ให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นราคาเกือบทุกปัจจยัในระดบั
ปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัย ่อยในเร่ืองราคาของตั๋วชมภาพยนตร์ท่ีให้ความสําคญัในระดับมาก 
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ในขณะท่ีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจให้ความสาํคญัปัจจยัย่อยเร่ืองความหลากหลาย
ของระดบัราคาตัว๋ในระดบัมาก 

3.3 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และ  ขา้ราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยเร่ืองการลดราคาจากการเป็นสมาชิกกบัพนัธมิตรใน
ระดบัมาก ในขณะที่อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั พนักงานบริษทัเอกชน และ อาชีพอื่นๆให้
ความสาํคญัในระดบัปานกลาง 

ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทุกอาชีพให้ความสาํคญัต่อปัจจยัย่อยเร่ืองการส่งตัว๋ชิง
โชค ลุน้รับของรางวลัในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัให้ความสาํคญัใน
ระดบัน้อย  

4. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั จะให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในทุกดา้นแตกต่างกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมือง
เชียงใหม่ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะเพื่อใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์
นาํไปใชใ้นการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในส่วนของโรงภาพยนตร์ และ ส่วนจาํหน่ายขนม
และเคร่ืองด่ืมหนา้โรงภาพยนตร์ ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

1. จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในวนัเสาร์ และ 
วนัพุธ ในช่วงเวลา 14.01-17.00 น. มากท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์จึงควรกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์ผา่นทางเวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์ใหม้ากข้ึน โดยการใหส่้วนลดราคาตัว๋
สาํหรับผูซ้ื้อตัว๋ชมภาพยนตร์ผา่นทางเวบ็ไซตใ์นช่วงวนัและเวลาดงักล่าว ทั้งน้ีเพ่ือช่วยลดจาํนวนผูซ้ื้อ
ตัว๋ชมภาพยนตร์ ณ จุดจาํหน่ายตัว๋หนา้โรงภาพยนตร์ในช่วงวนัและเวลาดงักล่าวให้นอ้ยลง เพื่อเป็น
การอาํนวยความสะดวกและความรวดเร็วใหก้บัผูบ้ริโภคอยา่งสูงสุด 

2. จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีจาํนวนในการมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์
โดยเฉล่ียคร้ังละ 2 คน โดยมาใชบ้ริการร่วมกบัเพื่อนมากท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์จึง
ควรกระตุน้จาํนวนผูม้าใช้บริการให้มากข้ึน โดยการจดัโปรโมชั่นลดราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ 50% 
สาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์ครบ 3 ใบ กล่าวคือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการมากกว่า 3 คนข้ึน
ไป สามารถรับสิทธ์ิซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์ใบท่ี 4 ดว้ยส่วนลด 50% ในรอบฉายเดียวกนั  
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3. จากการศึกษาในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในอาํเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยการนาํค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยในดา้นต่างๆมาเรียงอนัดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยใน 
10 อนัดบัแรก ทาํให้ทราบไดว้่าผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ควรให้ความสาํคญัในเร่ืองต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี  

ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยั
ย่อยเร่ืองภาพยนตร์ท่ีนํามาฉายมากท่ีสุด ดังนั้น  ผูป้ระกอบการจึงควรพิจารณาเพิ ่มจาํนวน
ภาพยนตร์ตามแนวที่ผูบ้ริโภคช่ืนชอบมาฉายให้มากข้ึน คือ แนวตลก (Comedy) รองลงมาคือ 
แนวบู๊ (Action) หรือ การเพิ่มภาพยนตร์ที่เคยไดรั้บรางวลัจากต่างประเทศแต่ยงัไม่เคยฉายใน
ประเทศมาฉายให้มากข้ึน  

ด้านล ักษณะทางกายภาพ  จากการศ ึกษาพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยเร่ืองความสะอาด กล่ิน และ บรรยากาศของโรงภาพยนตร์มากท่ีสุด ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสําคญัเร่ืองของการทาํความสะอาด และ การฉีดสเปรยด์บักล่ินใน
พื้นท่ีของโรงภาพยนตร์หลงัรอบฉายแต่ละคร้ังใหไ้ดม้าตรฐานอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรมได ้เช่น 
การตั้งเกณฑต์รวจวดัความสะอาดในโรงภาพยนตร์ 

ด้านบุคคล จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ย
เ ร่ืองพน ักงานมีความสุภ าพ  บุคล ิกภาพดี และ  มีมนุษยส ัมพนัธ ์ที ่ด ีม าก ที ่สุด  ด งันั้น 
ผูป้ระกอบการจึงควรส่งเสริมการให้บริการ และ การฝึกอบรมพนกังานที่ให้บริการทั้งในส่วน
โรงภาพยนตร์ และ ส่วนจาํหน่ายขนม-เคร่ืองด่ืมให้มีความสุภาพ มีบุคลิกภาพดี มีการปฏิบติัตวัท่ี
เหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังจิตสาํนึกในการใหบ้ริการดว้ยอธัยาศยัไมตรีอยา่งสมํ่าเสมอ 

ด้านกระบวนการ จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อ
ปัจจยัย่อยเร่ืองการตรงต่อเวลาในการฉายภาพยนตร์มากที่สุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรทาํ
ตารางบนัทึกเวลาฉายของทุกๆรอบฉาย เพื่อติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยเร่ืองการโฆษณาภาพยนตร์ผ่านส่ือต่างๆมากท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
จึงควรเพิ่มการโฆษณาผ่านส่ือทางโทรทศัน์ และ เว็บไซต์ให้มากข้ึน เน่ืองจากเป็นช่องทางการ
ส่ือสารหลกัท่ีมีอิทธิพลหรือมีความสาํคญัต่อผูบ้ริโภคในการกระตุน้ให้มาใชบ้ริการมากข้ึน   

4. จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมใน 
เร่ืองความถ่ีในการมาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ท่ีแตกต่างกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้ ํ่า
กว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา มีความถ่ีในการมาใชบ้ริการ
นอ้ยกว่า 2 เดือนต่อคร้ัง ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 15,000 บาท ส่วนใหญ่มี
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ความถ่ีในการมาใชบ้ริการเดือนละ 1 คร้ังข้ึนไป ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคทั้ง
กลุ่มท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท และ กลุ่มท่ีมีรายไดม้ากกว่า 15,000 บาทมาใชบ้ริการ
ให้มากข้ึนดว้ยการนาํตัว๋ชมภาพยนตร์ใบเก่ามาเป็นส่วนลดราคาในการใชบ้ริการคร้ังถดัไปภายใน 
15 วนั 

5. จากการศึกษาท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคช่ืนชอบภาพยนตร์แนวตลก (Comedy) มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ แนวบู๊ (Action) ดงันั้น ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์อาจจดัทาํโปรโมชัน่การซ้ือตัว๋ชม
ภาพยนตร์แพ็คคู่ในราคาพิเศษตามภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายในช่วงเวลานั้ น กล่าวคือ การซ้ือตั๋วชม
ภาพยนตร์แพค็คู่ความสนุกจากแนวตลก (Comedy) หรือ แพค็คู่ความมนัส์จากแนวบู ๊(Action) ในราคา
พิเศษ 200 บาท ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแนวภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด 
รวมทั้งเป็นการกระตุน้การมาใชบ้ริการใหม้ากข้ึน  

6. นอกจากน้ีมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมสาํหรับลูกคา้เฉพาะกลุ่มดงัน้ีคือ  
6.1 สําหรับกลุ่มลูกคา้เพศหญิงท่ีให้ความสําคญัต่อการลดราคาจากการเป็นสมาชิกกบั

พนัธมิตรในระดบัมาก ดงันั้น ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ควรร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ
ใหม่ๆ เช่น สถาบนัเสริมความงาม หรือ ห้างสรรพสินคา้ เพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เพศหญิงมา
ใชบ้ริการ ณ สถาบนัเสริมความงามหรือห้างสรรพสินคา้ให้ครบตามจาํนวนเงินที่กาํหนดไว ้
เพื่อให้สามารถนาํใบเสร็จร้านคา้เหล่านั้น มาเป็นส่วนลดในการซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์ภายใน 15 
วนั 

 6.2 สาํหรับกลุ่มลูกคา้นกัเรียน/นกัศึกษา และ กลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจท่ีมีความถ่ี
ในการมาใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 2 เดือนต่อคร้ัง และ ใหค้วามสาํคญัต่อการลดราคาจากการเป็นสมาชิกกบั
พนัธมิตร กบั การแจกตัว๋ภาพยนตร์ฟรีในระดบัมาก ดงันั้น ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์จึงควร
กระตุน้เพิ่มความถี่ในการมาใชบ้ริการสําหรับลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่มให้มากข้ึน โดยการนาํบตัร
นักเรียน/นักศึกษา และ  บตัรขา้ราชการมาแสดงเพื่อเป็นส่วนลด  20 บาทในการซ้ือตัว๋ชม
ภาพยนตร์ พร้อมทั้งรับบตัร Student Point Collection Card หรือ Government Officer Point 
Collection Card เพื่อสะสมการใชบ้ริการให้ครบ 10 คร้ังภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน เพื่อรับ
ตัว๋ชมภาพยนตร์ฟรี 2 ใบ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการกระตุน้ความถ่ีในการมาใชบ้ริการให้มากข้ึน และ 
เพิ่มความภกัดีของกลุ่มลูกคา้ 

     
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
  

หากตอ้งการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมหรือปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ของโรงภาพยนตร์ อาจศึกษาเพ่ิมเติมในรายละเอียดขององคร์วมทั้งหมดของโรงภาพยนตร์ ท่ี
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ประกอบกนัข้ึนเป็นศูนยค์วามบนัเทิงครบวงจร ซ่ึงเป็นแนวโนม้ใหม่ท่ีกาํลงัจะขยายบทบาทของโรง
ภาพยนตร์ใหมี้มากข้ึน เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากข้ึน 

 
 


