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การวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าที่ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมืองเชียงใหม ่

Profile Analysis of Cinema Service Customers in Mueang Chiang Mai District 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าที่ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ท่ีตั้งอยู่ในอําเภอเมืองเชียงใหม่จํานวน 4 แห่ง ได้แก ่ 

1) โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 2) โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟส

ติวัล เชียงใหม่ 3) โรงภาพยนตร์เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า เชียงใหม่ และ4) โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า พรอมเมนาดา 

รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท่ีเคยใช้บริการโรงภาพยนตร์โรงใด 

โรงหน่ึงเป็นประจําจํานวน 400 ราย วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

และวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าโดยใช้สถิติเชิงอนุมานคือ ค่าไคว์สแควร์ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการใช้

บริการโรงภาพยนตร์กับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์และตัวแปรดา้นพฤติกรรม  

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด  

ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา รายได้ 10,000 – 20,000 บาท อาศัยอยู่ในอําเภอเมืองเชยีงใหม่ 

ในการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าที่ ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมืองเชียงใหม่พบว่า ตัวแปรด้าน

ประชากรศาสตร์ที่ใช้จัดทําคําอธิบายลักษณะของลูกค้าได้ คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้และท่ีอยู่อาศัย  

ตัวแปรด้านพฤติกรรมท่ีใช้จัดทําคําอธิบายลักษณะของลูกค้าได้ คือ โอกาสในการมาใช้บริการ เหตุจูงใจการชมภาพยนตร ์

ความถี่ในการชมภาพยนตร์ ช่วงวันและช่วงเวลาในการชมภาพยนตร์ การใช้จา่ยซ้ือสินค้าอื่นๆ ท่ีโรงภาพยนตร์ จํานวนคน

ท่ีมาใช้บริการโรงภาพยนตร์ด้วยกัน บุคคลท่ีมาใช้บริการโรงภาพยนตร์ด้วยกัน ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือก 

โรงภาพยนตร์ แหล่งในการค้นหาข้อมูล และความพงึพอใจภายหลังการใช้บริการ  

ABSTRACT 

The objectives of the research were to study and analyze the profile analysis of cinema service customers 

in Mueang Chiang Mai district. The data were collected from customers who used the services of 4 movie theatres 

located in Mueang Chiang Mai district which included 1) Major Cineplex at Central Plaza Chiang Mai Airport; 2) Major 

Cineplex at Central Festival Chiang Mai; 3) SFX Cinema at Maya shopping center Chiang Mai; and 4) SFX Cinema at 

Promenada Resort Mall Chiang Mai. Questionnaires were used to collect the data from 400 users who attended the 
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same movie theatre regularly.  The data were preliminary analyzed by using descriptive statistics:  frequency, 

percentage and mean. The customer profile analysis were conducted by using inferential statistics, i.e. chi-square 

test, to test the relationship between movie theatre usage variables with demographic variables and behavioral 

variables. 

 Regarding general data of respondents, it was found the respondents were mostly female between, aged 

between 21-30 years old, single status, held bachelor’s degree, being student or university student, income 10,000 

- 20,000 baht and lived in Mueang Chiang Mai District. 

The profile analysis of cinema service customers in Mueang Chiang Mai district showed that the 

demographic variables which described the customer profile included gender, age, education level, marital status, 

income and area of resident. In terms of behavioral variables, the customer profile can be describe according to the 

following variables: the occasion in service usage, the motivation for seeing movies, the frequency of service usage, 

the date and time of service usage, the other purchase of products at movie theatre, the group size for movie, the 

partner for movie, influencer in movie theatre decision, the sources to information, and the after-service satisfaction. 

บทนํา  

ปัจจุบันธุรกิจโรงภาพยนตร์ เป็นธุรกิจบันเทิงท่ีได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมที่

อยู่ในอันดับแรกท่ีผู้บริโภคเลือกเพ่ือต้องการผ่อนคลายจากการดําเนินชีวิตท่ีเร่งรีบจากปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ท้ังน้ีจึงส่งผลให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังเป็นธุรกิจท่ีสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง แต่ต้องประสบกับปัญหาหลายๆ 

ด้าน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดต่างเร่งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการใหท้ันสมัย จึงได้มีการขยายสาขา

กันอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรับความตอ้งการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558: ออนไลน์) 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและคู่แข่งขันเข้ามาเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน ธุรกิจจึงต้องม ี       

การนําเสนอจุดเด่นและสร้างความแตกต่างของตนเองออกมา การใช้ฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ระยะยาว เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการโรงภาพยนตร์เพิ่มมากข้ึน แม้ว่าในปัจจุบันตัวเลือกโรงภาพยนตร์จะเข้ามามี

มากมาย หากโรงภาพยนตร์ใดมีข้อมูลและทราบถึงลักษณะของลูกค้าของตนเองและคู่แข่งแล้ว ทําให้ทราบถึงลูกค้า 

โดยการวิเคราะห์ลูกค้านั้นควรทราบข้อมูลของลูกค้าใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Profile)  

โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากร (Demographic Data) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ รายได้ อาชีพ 

การศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์หรือข้อมูลด้านท่ีอยู่อาศัย และพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior)  

เพื่อนําไปสู่การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) โดยการรักษาลูกค้าเก่าไว้ และขยายฐานไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ รวมท้ัง

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ังในด้านผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ, 2552) 
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แนวคิดและทฤษฎี  

แนวคิดเก่ียวกับการบรหิารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship Management) 

กุณฑลี ร่ืนรมย์ (2551) ได้กล่าวว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) หมายถึง 

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองด้วยการเรียนรู้เก่ียวกับความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้าใน

ทุกด้าน จากการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทําให้สามารถทราบข้อมูลลูกค้าและนําข้อมูลเหล่าน้ันมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและ

บริการตลอดจนโปรแกรมการตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายหรือแต่ละกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ไดอ้ย่างตรงใจ  

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

            เสาวณีย์ บุญโต (2553) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมของผู้ใช้หรือ 

ผู้ซื้อที่เกิดขึ้นต้ังแต่ก่อน ขณะ และหลังท่ีมีการเปลี่ยนมือในสินค้าและบรกิาร ซ่ึงกระบวนการน้ีมีความเก่ียวข้องกับความรู ้

ความเข้าใจ การสรรหา การจับจ่ายใช้สอยในตัวสินค้าและบริการ ซ่ึงผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนองท่ีเกิด

ความพึงพอใจ และส่งผลต่อการบริโภคหรือไม่บริโภคในอนาคต 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer 

Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ และการใช้ของผู้บริโภค ท้ังที่เป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร 

เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการหรือพฤติกรรมการซ้ือ การใช้ การเลือกบริการ แนวคิดหรือประสบการณ์ท่ีทําให้

ผู้บริโภคพึงพอใจ คําตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธ์การตลาด ท่ีสามารถตอบสนอง           

ความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม โดยใช้ 7 คําถาม ท่ีใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws 1H  

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้ชุดคําถามภายใต้กรอบ 6Ws 1H จะประกอบไปด้วย Who What Why 

Whom When Where และ  How เพื่ อ ค้นหาคําตอบ  7Os ประกอบด้วย  Occupants Objects Objectives Organization 

Operations Occasions และ outlets คําถามท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อทําการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดให้

สอดคล้องกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  

วิธีการดําเนินการวิจัย  

 ขอบเขตเน้ือหา 

ขอบเขตเน้ือหาในการศึกษาน้ีศึกษาโดยการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าท่ีใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือ 6Ws 1H และการวิเคราะห์

ลูกค้าเพ่ือนํามาวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Profile) ในส่วนของข้อมูลด้านประชากร (Demographic Data) ได้แก่ ข้อมูลที่

เก่ียวข้องกับข้อเท็จจริงด้านคุณลักษณะของลูกค้าคนน้ันหรือกลุ่มนั้น เช่น ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเพศ อายุ รายได้ อาชีพ 

การศึกษา เป็นต้น เพ่ือจัดทําลักษณะของลูกค้า สําหรับการนําไปใช้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยศึกษาตามลําดับข้ัน        

การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอ

เมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
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 ขอบเขตประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการโรงภาพยนตร์ท้ัง 4 แห่ง (โรงภาพยนต์ เมเจอร ์ 

ซีนีเพล็ก เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เอสเอฟ

เอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า เชียงใหม่, เอสเอฟ ซีเนม่า ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์  เชียงใหม่) ภายในระยะเวลา  

6 เดือนที่ผ่านมา 

 ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 

 เนื่องจากการศึกษาในครั้งน้ีไม่ทราบขนาดตัวอย่างของประชากรที่แท้จริง จึงกําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 400 

ราย ซึ่งคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดตัวอย่างการศึกษาท่ีมีการใช้หน่วยตัวอย่างเป็นคนหรือสถาบันของ 

Seymour Sudman (Seymour Sudman, 1976 อ้างใน กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551: 187) โดยสอบถามผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ 

โรงภาพยนตร์ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้ง 4 แห่งใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) คือ กลุ่มผู้บริโภคที่

ใช้บริการโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็ก เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จํานวน 100 ราย, โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ จํานวน 100 ราย, เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า เชียงใหม่ จํานวน 100 ราย, เอสเอฟ 

ซีเนมา่ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ จํานวน 100 ราย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  (Questionnaire) ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์และ 

กรอบแนวความคิดที่กําหนดไว้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นคําถามปลายปิดแบบคําตอบหลายตัวเลือก ได้แก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ท่ีอยู่อาศัย 

ส่วนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตร์ตามกรอบ 6Ws 1H ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ ปัจจัยที่เลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ ความถ่ีท่ีมาใช้บริการโรงภาพยนตร์ ช่วงวันและเวลาที่ไปโรงภาพยนตร์ จํานวน

ชั่วโมงท่ีไปใช้บริการที่โรงภาพยนตร์ ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ีย บุคคลท่ีมาใช้บริการกับท่าน จํานวนคนท่ีมาใช้บริการท่ีโรง

ภาพยนตร์กับท่าน ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เป็นต้น 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม นําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย การหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน

(Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ ค่าไคว์สแควร์ (Chi-square test) ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551)  โดยการอ่านค่า P-Value   

ค่า P-Value  น้อยกว่า ค่า ∝  ท่ีมีระดับนัยสําคัญ เท่ากับ 0.05 จะปฏิเสธ H0 หรือยอมรับ H1 แสดงว่าตัวแปรท้ัง

สองมีความสัมพันธ์กัน จึงจะนําข้อมูลมาวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าโรงภาพยนตร์แห่งนั้น 

ค่า P-Value  มากกว่า ค่า ∝  ท่ีมีระดับนัยสําคัญ เท่ากับ 0.05 จะยอมรับ H0 หรือปฏิเสธ H1 แสดงว่าตัวแปรท้ัง

สองไม่มีความสัมพันธ์กัน จะไม่นําข้อมูลมาวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้า 
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ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตร์ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตร ี

อาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา รายได้ 10,000 – 20,000 บาท อาศัยอยู่ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

ส่วนที่ 2 ลักษณะของลูกค้าใช้บริการโรงภาพยนตร์จําแนกตามโรงภาพยนตร์ 

 จากการทดสอบค่า Chi Square (x2) สามารถอธิบายลักษณะของลูกค้าในแต่ละโรงภาพยนตร์ได ้ดังน้ี 

ตารางที่ 1 สรุปลักษณะของลูกค้าที่ใช้บริการโรงภาพยนตร์จําแนกตามโรงภาพยนตร ์

ข้อมูลทั่วไป 

โรงภาพยนตร์

เมเจอร์ 

เซ็นทรัลพลาซา 

เมเจอร์

เซ็นทรัล เฟสติวัล
เอสเอฟ เมญ่า 

เอสเอฟ 

พรอมเมนาดา 

เพศ หญิง - - - 

อายุ 21-30 ปี 21-30 ปี 21-30 ปี 21-40 ปี 

สถานภาพ โสด โสด โสด โสดและสมรส

การศึกษา - - ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

อาชีพ พนักงาน

บริษัทเอกชน 

- นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน

รายได้ 10,001-20,000 

บาท 

- รายได้ไม่เกิน

10,000 บาท 

10,001-30,000 บาท

ท่ีอยู่อาศัย - - เมืองเชียงใหม่ - 

โอกาสในการใช้

บริการ 
ไม่เจาะจงโอกาส ไม่เจาะจงโอกาส ไม่เจาะจงโอกาส - 

เหตุจูงใจ เป็นประเภทแนว

ภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ 

เป็นประเภทแนว

ภาพยนตร์ที่ชื่น

ชอบ 

 

ความถี่ - 1 -2 เดือนต่อคร้ัง - - 

ช่วงวัน - - วันธรรมดา

(จันทร-์ศุกร)์ 

- 

ช่วงเวลา ช่วงค่ํา(ต้ังแต่ 

20.00น.เป็นต้นไป) 

- ช่วงคํ่า(ต้ังแต่ 20.00

น.เป็นต้นไป) 

- 
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ซ้ือสินค้า - - ใช่ - 

จํานวนเงิน - - 201-300 บาท - 

สินค้าท่ีซื้อ - - ป๊อปคอร์น -เครื่องด่ืม 

-ป๊อปคอร์น 

จํานวนคน - - - 2-3 คน 

ใช้บริการบ่อยที่สุด เพ่ือน แฟน/คู่รัก/คู่สมรส เพื่อน แฟน/คู่รัก/คู่สมรส

ผู้มีอิทธิพล ตัดสินใจเอง - ตัดสินใจเอง -ตัดสินใจเอง 

-แฟน/คู่รัก/คู่สมรส 

ยานพาหนะ - - รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนตัว

เหตุผล โรงภาพยนตร์อยู่

ใกล้ที่พักอาศัยหรือ

ท่ีทํางาน 

- - - 

การค้นหาข้อมูล Application Application - - 

ความพึงพอใจ - - พอใจ พอใจ 

Customer Profile (Demographic) ของลูกค้าแต่ละโรงภาพยนตร์มีดังนี้ 

1. ลูกค้าของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 10,001-20,000 บาท โอกาสในการใช้บริการ 

คือ ไม่เจาะจงโอกาส เหตุผลจูงใจในการชมภาพยนตร์ คือ เป็นแนวภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบ ช่วงเวลาในการมาใช้บริการ คือ 

ช่วงคํ่า 20.00น. เป็นต้นไป มาใช้บริการกับเพื่อนบ่อยท่ีสุด ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ คือ ตัดสินใจเอง เหตุผลในการใช้

บริการ คือ โรงภาพยนตร์อยู่ใกล้ที่พักอาศัยหรือท่ีทํางาน และการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับโรงภาพยนตร์ ส่วนใหญ่ใช้ 

Application 

2. ลูกค้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  ส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี สภานภาพโสด 

โอกาสในการมาใช้บริการไม่เจาะจงโอกาส เหตุจูงใจในการมาใช้บริการโรงภาพยนตร์ คือ เป็นแนวภาพยนตร์ท่ีชื่นชอบ 

ความถี่ในการมาใช้บริการ 1-2 เดือนต่อครั้ง มาใช้บริการกับแฟน/คู่รัก/คู่สมรสบ่อยท่ีสุด และส่วนใหญ่ใช้ Application 

ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกโรงภาพยนตร์ 

3. ลูกค้าโรงภาพยนตร์เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า เชียงใหม่ ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-30 ปี สภานภาพโสด 

การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตัวอําเภอเมือง

เชียงใหม่ โอกาสในการมาใช้บริการโรงภาพยนตร์ คือ ไม่เจาะจงโอกาส ส่วนใหญ่มาใช้บริการในวันธรรมดา จันทร์-ศุกร ์

ช่วงคํ่า ต้ังแต่ 20.00น. เป็นต้นไป ซื้อสินค้าท่ีนอกเหนือจากบัตรชมภาพยนตร์ คือ ป๊อปคอร์น จํานวนเงินท่ีซื้อเฉล่ีย  

201-300 บาทต่อครั้ง มาใช้บริการกับเพื่อนบ่อยที่สุด ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ คือ ตัดสินใจเอง ใช้รถจักรยานยนต์เป็น

ยานพาหนะในการมาใช้บริการ หลังจากใช้บริการโรงภาพยนตร์รู้สึกพอใจ 
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4. ลูกค้าโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า  พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ส่วนใหญ่อายุ 21-40 ป ี

สถานภาพโสดและสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 10,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่

ซ้ือสินค้าท่ีนอกเหนือจากบัตรชมภาพยนตร์ ได้แก่ เครื่องด่ืมและป๊อปคอร์น มาใช้บริการ 2-3 คน ส่วนใหญ่มาใช้บริการ

กับแฟน/คู่รัก/คู่สมรส ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ คือ ตัดสินใจเองและแฟน/คู่รัก/คู่สมรสมาช่วยตัดสินใจ ใช้รถยนต์ส่วนตัว

เป็นยานพาหนะในการมาใช้บริการ ความรู้สึกภายหลังจากการใช้บริการโรงภาพยนตร ์คือ รู้สึกพอใจ 

อภปิรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าที่ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถอภิปราย

ผลการศึกษาตามลักษณะของลูกค้าที่ใช้บริการโรงภาพยนตร์ได ้ดังต่อไปนี ้

1. Customer Profile (Demographic) 

จากการศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าท่ีใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถแยก

ความแตกต่างของลูกค้าท่ีใช้บริการโรงภาพยนตร์ ด้านCustomer Profile ด้วยตัวแปรดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ และท่ีอยู่อาศัย ตัวแปรท่ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของมนสิชา วงค์เรือน (2558) ได้ศึกษาเร่ือง  

การวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าท่ีใช้บริการศูนย์การค้าในอําเภอเมืองเชียงใหม่ คือ ตัวแปรด้านเพศ อายุ สถานภาพ  

ระดับการศึกษา และท่ีอยู่อาศัย 

2. Behavior Profile 

จากการศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าท่ีใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถแยก

ความแตกต่างของลูกค้าที่ใช้บริการโรงภาพยนตร์ ด้าน Behavior Profile  ตามตัวแปรดังน้ี ความถี่ในการมาใช้บริการ  

ช่วงวันและเวลาในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า ใช้บริการกับใครบ่อยท่ีสุด จํานวนคนที่มาใช้บริการ ผู้มีอิทธิพล

ในการตัดสินใจ เหตุผลท่ีทําให้มาใช้บริการ ความรู้สึกหลังจากการใช้บริการ สถานการณ์หากไม่ได้รับความพึงพอใจ  

แหล่งในการค้นหาข้อมูล ตัวแปรที่สอดคล้องกับผลการศึกษาของมนสิชา วงค์เรือน (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์

ลักษณะของลูกค้าท่ีใช้บริการศูนย์การค้าในอําเภอเมืองเชียงใหม่ คือตัวแปรด้าน ช่วงวันและเวลาในการใช้บริการ ใช้

บริการกับใครบ่อยท่ีสุด จํานวนคนท่ีมาใช้บริการ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ เหตุผลท่ีทําให้มาใช้บริการ ความรู้สึก

หลังจากการใช้บริการ และแหล่งในการค้นหาข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ 

1.โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี รายได ้

10,001-20,000 บาท อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ใช้บริการไม่เจาะจงโอกาส โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์ 

ควรมีการจัดการให้มีโปรโมช่ันท่ีน่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง เช่น การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า  

ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดราคาหรือโปรโมช่ันต่างๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจจากการได้สิ่ง 

ท่ีพิเศษจากแบรนด์การจัดโปรโมชั่นการสะสมแต้มบัตรสมาชิกได้เพิ่ม 2 เท่า ในวันพุธเพื่อเป็นการสร้างความภักดีและเป็น

การให้ส่ิงตอบแทนแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดการซ้ือซํ้า    และลูกค้าสามารถนําแต้มมาแลกรับของรางวัลหรือ             
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ต๋ัวชมภาพยนตร์ เคร่ืองดื่ม ป๊อปคอร์น อีกท้ังการให้พนักงานเสนอโปรโมชั่นโดยการซ้ือต่อเน่ือง (Cross Selling) ให้กับ

ลูกค้าที่กําลังซื้อต๋ัวชมภาพยนตร์ เช่น ลูกค้าซ้ือต๋ัวชมภาพยนตร์ พนักงานได้เสนอขาย ป๊อปคอร์น และเคร่ืองด่ืม เป็นการ

ขายสินค้าแบบต่อเน่ือง และทางโรงภาพยนตร์สามารถทํากําไรได้จากการขายสินค้าท่ีนอกเหนือจากบัตรชมภาพยนตร์ได้

เพิ่มมากข้ึน และทางโรงภาพยนตร์สามารถมีโอกาสได้ลูกค้าท่ีซ้ือต่อยอด (Up-Selling) โดยทําการนําเสนอระดับท่ีน่ังของ    

การชมภาพยนตร์ เน่ืองจากลูกค้าบางท่านต้องการความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น โดยการปรับจากที่น่ัง Normal Seat เป็น 

Honeymoon Seat ได้ การประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รู้จักโรงภาพยนตร์มากขึ้น ควรทําผ่านทางส่ือโซเชียลมีเดีย เช่น 

Application และ Facebook Fanpage เน่ืองจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ Application และ Facebook 

Fanpage ในการค้นหาข้อมูลมากที่สุด ควรมีการเสนอโปรโมช่ันและภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายใหม่อยู่ตลอด และพัฒนา 

Application ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เช่น การซ้ือต๋ัวชมภาพยนตร์ พร้อมกับเลือกท่ีน่ัง และจ่ายผ่านบัตรเครดิต/

บัตรเดบิต และสามารถมาแสดงข้อมูลการซ้ือจาก Application ให้กับพนักงานได้ โดยลูกค้าไม่ต้องไปต่อคิวเพื่อให้เสียเวลา  

ส่ิงน้ีเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้นและยังสามารถได้ลูกค้าใหม่เพิ่มมากข้ึน เมื่อนํามาพัฒนาในแต่ละ

สาขา มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

1.1 โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุผลจูงใจท่ีทําให้ลูกค้ามาใช้บริการที่โรงภาพยนตร์ คือ เป็นแนวภาพยนตร์ที่

ชื่นชอบ ทางโรงภาพยนตร์ควรจัดหาภาพยนตร์ท่ีมีคุณภาพมาเข้าฉายในตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เน่ืองจากการ

มาใช้บริการโดยไม่เจาะจงโอกาส โรงภาพยนตร์ควรจัดโปรโมช่ันส่งเสริมการขายให้ดึงดูดใจ เช่น การทํา Cross Selling 

ในการขายตั๋วชมภาพยนตร์พร้อมกับป๊อปคอร์นและเครื่องด่ืม สามารถทําดึงลูกค้าให้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น  

1.2โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ 

จาการวิเคราะห์ข้อมูล ทางโรงภาพยนตร์ควรมีการให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดราคาหรือ

โปรโมช่ันต่างๆ เน่ืองจากลูกค้าเป็นกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน ควรจัดทําโปรโมชั่นดึงดูดใจ การให้ส่วนลด เป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจจากการท่ีพวกเขาได้ส่ิงท่ีพิเศษจากโรงภาพยนตร์ หรือมีการสะสมแต้มมา

แลกของที่ระลึกพิเศษ หรือการมอบของพรีเมี่ยมให้ลูกค้าในวันสําคัญต่างๆ เช่น วันเกิด เป็นต้น 

2.โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ี 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 21-40 ปี รายได้ 10,001-

30,000 บาท อาชีพมีท้ังพนักงานบริษัทเอกชนและนักเรียน/นักศึกษา ใช้บริการไม่เจาะจงโอกาส ส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วง

วันธรรมดา เน่ืองจากโรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า มีลูกค้าค่อนข้างหลากหลายกลุ่มและมีกําลังซื้อค่อนสูง ทางโรง

ภาพยนตร์ ควรจะให้ความสําคัญลูกค้าทุกกลุ่ม ควรจัดโปรโมช่ันท่ีดึงดูดใจลูกค้า เช่น การซ้ือตั๋วชมภาพยนตร์ในราคาถูก

ลงเฉพาะวันพุธ หรือ ราคานักเรียน/นักศึกษา ในวันอังคาร และยังสามารถซ้ือป๊อปคอร์น เคร่ืองด่ืมในราคาท่ีถูกลง อีกท้ัง

ยังควรมีปฎิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น  การโปรโมทโปรโมช่ัน แจ้งเตือนภาพยนตร์เข้า 

ฉายใหม่ แจ้งผ่าน Application หรือ Facebook Fanpage ทางโรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า ควรจัดทําบัตรสมาชิกให้กับ

ลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างความภักดีและการทําให้ลูกค้าเกิดการซื้อซํ้า โดยให้ลูกค้าสะสมแต้มจากการซื้อต๋ัวชมภาพยนตร ์
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ป๊อปคอร์น เคร่ืองดื่ม และยังสามารถนําแต้มไปแลกของพรีเม่ียมของเอส เอฟ ซีเนม่าได้ เม่ือนํามาพัฒนาในแต่ละสาขา  

มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 

2.1 โรงภาพยนตร์เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า เชียงใหม่ 

  ส่วนใหญ่ลูกค้าของเอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า เชียงใหม่ จะเป็นนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงมีกําลังซ้ือ

ค่อนข้างน้อย ทําให้โรงภาพยนตร์ต้องจัดโปรโมช่ัน ผ่านทาง Application ขึ้น เน่ืองจากลูกค้ากลุ่มน้ีใช้ Application ในการ

ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับโรงภาพยนตร์ การจัดรายการส่งเสริมการขาย เช่น การนําบาร์โค้ดใน Application มาเป็นส่วนลดใน

การซ้ือสินค้า หรือ การเล่นเกมส์ผ่านทางApplication เพ่ือเป็นการดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากข้ึน 

2.2 โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า  พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ 

  ลูกค้าของเอสเอฟ ซีเนม่า  พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวซ่ึงมีกําลัง

ซ้ือค่อนข้างสูง ทางโรงภาพยนตร์ควรจัดทําการ Cross Selling เป็นการเสนอขายท่ีสินค้าท่ีมีการซ้ืออย่างเน่ือง คือ การซ้ือ

ต๋ัวชมภาพยนตร์ พร้อมกับเคร่ืองด่ืม และป๊อปคอร์น ในราคาพิเศษ ส่วนใหญ่เป็นการเสนอขายในราคาครอบครัว และ 

การทําโปรโมชั่นผ่านทาง Application และ Facebook Fanpage เช่น การเล่นเกมส์รับ Voucher เป็นส่วนลดในการชม

ภาพยนตร ์เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจเพิ่มมากข้ึน 
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