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บทคัดย่อ

	 การศึกษาคร้ังน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

บรหิารโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซนีเีพลก็ซ์	กบัการตดัสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์

สามมิติ	โดยเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยชมภาพยนตร์สามมิติที่

โรงภาพยนตร์สามมิติของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม	2554	

จ�านวน	400	คน	

 ผลการศกึษาพบว่า	เพศมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์

สามมิติของผู้บริโภค	 อายุมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สาม

มิติการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมภาพยนตร์สามมิติ	รายได้เฉลี่ย

มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจชมภาพยนตร์สามมติ	ิเทคโนโลยกีารฉายภาพยนตร์

สามมติมิผีลความสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์สามมติขิองผูบ้รโิภค	

การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายใน

โรงภาพยนตร์ที่มีผลความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของ

ผู้บริโภค	 ได้แก่	 ท�าเลที่ต้ังของโรงภาพยนตร์	 การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์

สามมิติในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย	 ที่มีผลความ

สมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์สามมิตขิองผูบ้รโิภค	ได้แก่	การโฆษณา

ทางนิตยสาร	การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์	โปสเตอร์/ใบปิดภาพยนตร์	บิลบอร์ด/

ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	การประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์	การจัดกิจกรรมหน้า

โรงภาพยนตร์	การจองบตัรชมภาพยนตร์สามมติล่ิวงหน้า	การสะสมแต้ม/การแจก

ของที่ระลึก	โปรโมชั่นลดราคาตามเทศกาลโปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับ	Partner	

ต่างๆ	โปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับค่ายภาพยนตร์

ค�ำส�ำคัญ:	 โรงภาพยนตร์สามมิติ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของการศึกษา 
	 ปัจจบุนัสภาวะทางจิตใจของและยคุสมยัในปัจจบุนัเปลีย่นแปลงไป	ภาวะ

เครียดและปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาล�าดับต้นๆ	 ดังนั้นมนุษย์จึงพยายามที่จะ

แสวงหาวิธีการผ่อนคลายการชมภาพยนตร์เป็นการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความ

ตึงเครียดอย่างหน่ึง	 โดยในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการฉายภาพยนตร์แบบ

ระบบปกต	ิ(สองมติ)ิ	มาเป็นการฉายภาพยนตร์ในรปูแบบต่างๆ	และระบบสามมติ	ิ

(3D)	รวมถึงในปัจจุบันมีการพัฒนามาสู่ระบบสี่มิติ	หรือ	4D

	 ปัจจุบันโรงภาพยนตร์ได้มีการน�าเทคโนโลยีสามมิติเข้ามาใช้	 ในธุรกิจ 

โรงภาพยนตร์	 ซึ่งก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะเห็นภาพยนต์สามมิติได้จากการ์ตูนแอน

นเิมชัน่จากหลายค่ายของฮอลวิูด้	ในปัจจบุนัไม่ได้มแีค่ภาพยนตร์แอนนเิมชัน่เพยีง

อย่างเดียวที่นิยมน�ามาผลิตเป็นภาพยนตร์สามมิติ	 ยังมีภาพยนตร์	 Action	 และ

ภาพยนตร์แฟนตาซอีกีด้วย	ซึง่ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์เครอืเมเจอร์ซนีเีพลก็ซ์	

ได้ปรับการบริหารโรงภาพยนตร์ในเรื่องของเทคโนโลยีการฉายอยู่ตลอดเวลาเพื่อ

รองรบัความนยิมในการชมภาพยนตร์สามมติทิีม่ากขึน้	 ทัง้นี	้ ด้วยความเป็น	Digital 

Cinema	ท�าให้ภาพสามมตินิัน้มคีวามคมชดัสมจรงิ	และมสีสีนัสดใส	เหนอืกว่าการ

ฉายภาพยนตร์สามมิติในระบบฟิล์มธรรมดาอย่างเห็นได้ชัด	

	 โรงภาพยนตร์	MMAX	3D	เป็นโรงภาพยนตร์ดิจิตอล	3D	ซึ่งมีจุดเด่นที่

ระบบจอไร้ขอบ	 ท�าให้สามารถมองเหน็ได้เตม็จอภาพยนตร์	 ฉายด้วยระบบสามมติิ	

สมจริงเสมือนได้เข้าไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นโดยโรงภาพยนตร์	 IMAX	 3D	 ให้

ภาพที่สมจริง	 ใหญ่กว่าความเป็นจริง	 และสมบูรณ์ไปด้วยระบบเสียงดิจิตัลรอบ

ทิศทาง	 ผู้ชมจะรู้สึกเหมือนว่าเป็นส่วนหน่ึงอยู่ในภาพยนตร์ด้วย	 ในส่วนของ	

“เครือ่งฉายภาพยนตร์	IMAXสามมติ”ิ	จะท�างานประสานกบั	“แว่นตาสามมติ”ิ	ท�าให้

ดเูหมอืนว่ากระโดดออกมาจากจอภาพสูโ่รงภาพยนตร์	ประกอบกบัการออกแบบ

โรงภาพยนตร์	IMAX	อันเชี่ยวชาญ	ท�าให้การรับชมส�าหรับทุกๆ	ที่นั่ง	ภาพยนตร์

สามมิตินั้นนบัเป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับผู้ทีต่้องการชมภาพยนตร์ทีม่ีความสมจริง

ด้วยเทคโนโลยใีหม่ๆ	ทีใ่ห้อรรถรสการชมทีม่ากกว่าการชมภาพยนตร์สองมิตแิบบ
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ธรรมดาด้วยการสร้างสรรค์ภาพทีเ่สมอืนจรงิและระบบเสียงทีส่มบรูณ์แบบ	เสมือน

ว่าผู้ชมภาพยนตร์ได้เข้าไปสู่เหตุการณ์ในภาพยนตร์	

	 เนื่องจากในปัจจุบันการผลิตภาพยนตร์ได้เปลี่ยนจากระบบฟิล์มมาเป็น

ระบบ	Digital	มากขึน้	ท�าให้ความนยิมในการถ่ายท�าด้วยระบบสามมิตมีิมากยิง่ขึน้	

ท�าให้ผูป้ระกอบธรุกจิโรงภาพยนตร์ต้องปรบัตวัโดยน�าเทคโนโลยกีารฉายแบบใหม่	

เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่ผู้สร้างภาพยนตร์ผลิตขึ้น	 และเพื่อรองรับกับความ

ต้องการในการชมภาพยนตร์สามมติ	ิของกลุม่เป้าหมายทีม่มีากขึน้	ท�าให้การเตบิโต

ของธุรกิจภาพยนตร์สามมิติมีการเติบโตที่ก้าวกระโดดและเป็นธุรกิจที่มีมูลค่า

มหาศาล	ทกุค่ายโรงภาพยนตร์ต่างให้ความส�าคัญกบัการหาเทคโนโลยใีหม่ๆ	เพือ่

เข้ามาท�าตลาด	โดยมุ่งสร้างความแปลกใหม่และบริการที่ดี	รวมถึงท�าการส่งเสริม

การขายต่างๆ	เช่น	การโฆษณา	การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายในรูป

แบบต่างๆ	เป็นต้น	การใช้สือ่ทีห่ลากหลายทกุช่องทาง	โทรทศัน์	วทิย	ุหนงัสอืพมิพ์	

นิตยสาร	อินเทอร์เน็ต	เป็นต้น	และการจัดท�าส่วนลดส่วนแถมมากมาย	ผู้วิจัยจึง

สนใจทีจ่ะศกึษาการบรหิารงานของธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินลกัษณะต่างๆ	ว่า

มผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกชมภาพยนตร์สามมติขิองผูบ้รโิภคมากน้อยเพยีง

ไร	 ปัจจัยด้านการบริหารงานในลักษณะใดบ้างที่ช่วยจูงใจผู้บริโภคให้ตัดสินใจใน

การเลือกชมภาพยนตร์สามมิติ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 1.		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการ

ตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล

	 2.		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์

สามมิติในด้านเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์กับการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์

สามมิติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

	 3.		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์

สามมติใินด้านการอ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์กบัการตดัสนิใจเลอืก

ชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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	 4.	 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบรหิารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์

สามมิติในด้านการโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	และการส่งเสริมการขายกับการตัดสิน

ใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติขิองผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาวิจัยเร่ือง	 “ปัจจัยด้านการบริหารโรงภาพยนตร์สามมิติที่มีผล

ต่อผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”	 ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	Research)	และใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิส�ารวจ	(Survey	Research)	โดย

ใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	โดยให้ผูต้อบ

กรอกแบบสอบถามเอง	(Self-Administered	Questionnaire)	ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้

ก�าหนดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้

ผลการศึกษา

	 กลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษามีทั้งสิ้น	400	คน	เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย	คิดเป็นร้อยละ	53.75	มีอายุระหว่าง	20-25	ปี	คิดเป็นร้อยละ	49.25	อาชีพ

นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ	53.25	การศึกษาระดับปริญญาตรี	คิดเป็นร้อยละ	82.25	

มีรายได้	10,001-20,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	28	กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้

ส่วนใหญ่จะชมโรงภาพยนตร์	Digital	3D	คดิเป็นร้อยละ	57	และเหตผุลในการเลอืก

ชมคือ	ได้อรรถรสมากกว่าการชมภาพยนตร์แบบธรรมดา	คิดเป็นร้อยละ	66.50

	 กลุม่ตวัอย่างให้ความส�าคญัในเรือ่งการบรหิารธุรกจิโรงภาพยนตร์สามมิติ

ในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.05	โดยระบบเสียงของโรงภาพยนตร์	มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ชมภาพยนตร์สามมิติมากที่สุด	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 4.38	 รวมถึงขนาดจอภาพยนตร์	

คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.28	รองลงมา	คือท�าเลที่ตั้งของโรงภาพยนตร์	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	

4.08	 ส่วนเร่ืองความสะอาดของโรงภาพยนตร์	 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญน้อย

ที่สุด	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.83
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	 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในเร่ืองการบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์สาม

มิตใินด้านการโฆษณา	ประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิการขาย	โดยรวมอยูใ่นล�าดบั

มาก	 คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 3.46	 โดย	 Bucket	 Set	 ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์สามมิติ	 

มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์สามมิติมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	3.75	รองลงมาคือ	

การสะสมแต้ม/การแจกของทีร่ะลกึ	มค่ีาเฉลีย่	3.72	น้อยทีส่ดุเป็นการโฆษณาทาง

โทรทัศน์	มีค่าเฉลี่ย	3.13

	 กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการชมภาพยนตร์สามมิติในช่วง	1	ปีที่ผ่านมา

คอืตัง้แต่มกราคม-ธนัวาคม	2554	โดยส่วนใหญ่มคีวามถีใ่นการชมภาพยนตร์สาม

มิติอยู่ที่	4-6	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	56	รองลงมาคือ	1-3	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	43	

น้อยที่สุดคือ	10-12	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	1	ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	เพศ

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	อายุมี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	 รายได้เฉลี่ยมีความ

สัมพันธ์กับการตัดสินใจชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	 อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชม

โรงภาพยนตร์สามมติเิทคโนโลยกีารฉายภาพยนตร์สามมติมิคีวามสมัพนัธ์ต่อการ

ตัดสินใจเลือกชม

	 โรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	 การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์

สามมิติในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์ที่มีผลความสัมพันธ์

ต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	 ได้แก่ความสะดวก

สบายของทีน่ัง่ภายในโรงภาพยนตร์	โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัคอืกลุม่

ตัวอย่างเห็นว่าหากมีความสะดวกสบายของที่นั่งที่ดีมาก	 ก็จะมีผลต่อการตัดสิน

ใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้ชมมากเช่นกัน

	 ส่วนการบรหิารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินด้านการโฆษณาประชา-

สัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย	 ที่มีผลความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชม

ภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	ได้แก่	การโฆษณาทางนิตยสารมีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

คอืกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าหากมกีารโฆษณาทางนติยสารมาก	กจ็ะมผีลต่อการตดัสนิ

ใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติขิองผูช้มมากเช่นกนัการโฆษณาทางหนงัสอืพมิพ์
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มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติ	ิโดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนั	คอืกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าหากมกีารโฆษณาทางหนงัสอืพมิพ์มาก	
ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน	
	 โปสเตอร์/ใบปิดภาพยนตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์
สามมิติ	 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าหากมีการ
ใช้สื่อที่เป็นโปสเตอร์/ใบปิดภาพยนตร์มาก	 ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม 
โรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน	 บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
	คอืกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าหากมกีารใช้สือ่ทีเ่ป็นบลิบอร์ด/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่มาก	
ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
	 การประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม 
โรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าหากมกีารใช้สือ่ทีเ่ป็นการประชาสมัพนัธ์ทางหนงัสอืพมิพ์มาก	กจ็ะมผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติขิองกลุม่ตวัอย่างมากเช่นกนัการจดักจิกรรม
หน้าโรงภาพยนตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความ
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	 คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าหากมีการจัดกิจกรรมหน้า 
โรงภาพยนตร์มาก	กจ็ะมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติขิองกลุม่
ตัวอย่างมากเช่นกัน
	 การจองบตัรชมภาพยนตร์สามมติล่ิวงหน้ามผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชม
โรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าหากมีการจองบัตรชมภาพยนตร์สามมิติล่วงหน้ามาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจ
เลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติขิองกลุม่ตวัอย่างมากเช่นกนัการสะสมแต้ม/การแจก
ของทีร่ะลกึมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติโิดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนั	คอืกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าหากมกีารสะสมแต้ม/การแจกของทีร่ะลกึ
มาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
	 โปรโมชัน่ลดราคาตามเทศกาลมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์
สามมิตโิดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั	 คอืกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าหากมโีปรโมชัน่
ลดราคาตามเทศกาลมาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ
มากเช่นกัน	 โปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับ	 Partner	 ต่างๆ	 มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม 
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โรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็น

ว่าหากมีโปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับPartner	ต่างๆ	มาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ชม	โรงภาพยนตร์สามมิติมากเชน่กนัโปรโมชั่นที่ท�าร่วมกบัคา่ยภาพยนตรม์ีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	

คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าหากมีโปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับค่ายภาพยนตร์มาก	ก็จะมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน

สรุปผลการศึกษา

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
 กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีม้จี�านวนท้ังสิน้	400	คน	พบว่า	กลุม่ตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 53.75	 มีอายุระหว่าง	 20-25	 ปี	 คิดเป็น 

ร้อยละ	49.25	อาชีพนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ	53.25	การศึกษาระดับปริญญาตรี	

คิดเป็นร้อยละ	82.25	มีรายได้	10,001-20,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	28

ข้อมูลด้านการบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์
สามมิติ
	 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่จะชมโรงภาพยนตร์	Digital	3D	

คิดเป็นร้อยละ	 57	 และเหตุผลในการเลือกชมคือ	 ได้อรรถรสมากกว่าการชม

ภาพยนตร์แบบธรรมดา	คิดเป็นร้อยละ	66.50

ข้อมูลด้านการบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านส่ิงอ�านวยความสะดวกสบาย
ในโรงภาพยนตร์
	 กลุม่ตวัอย่างให้ความส�าคญัในเรือ่งการบรหิารธุรกจิโรงภาพยนตร์สามมิติ

ในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.05	โดยระบบเสียงของโรงภาพยนตร์	มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ชมภาพยนตร์สามมิติมากที่สุด	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 4.38	 รวมถึงขนาดจอภาพยนตร์	

คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.28	รองลงมา	คือท�าเลที่ตั้งของโรงภาพยนตร์	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	

4.08	 ส่วนเร่ืองความสะอาดของโรงภาพยนตร์	 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญน้อย

ที่สุด	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.83
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ข้อมูลด้านการบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
การส่งเสริมการขาย
 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในเรื่องการบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติ

ในด้านการโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย	 โดยรวมอยู่ในล�าดับ

มาก	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.46	โดย	Bucket	Set	ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์สามมิติ	มี

ผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์สามมิติมากที่สุด	 มีค่าเฉล่ีย	 3.75	 รองลงมาคือ	

การสะสมแต้ม/การแจกของทีร่ะลกึ	มค่ีาเฉลีย่	3.72	น้อยทีส่ดุเป็นการโฆษณาทาง

โทรทัศน์	มีค่าเฉลี่ย	3.13	

ข้อมูลด้านการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ
	 จากการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเลือกชมโรง

ภาพยนตร์สามมิติอยู่ที่	4-6	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	56	รองลงมาคือ	

1-3	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	43

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
 สมมติฐานที่ 1 ผูช้มโรงภาพยนตร์สามมติทิีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์

แตกต่างกัน	 มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติแตกต่างกัน	 จาก

ผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 เพศมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชม

ภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	 อายุมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชม

ภาพยนตร์สามมิติการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมภาพยนตร์สาม

มิติ	และรายได้เฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมภาพยนตร์สามมิติ	

 สมมติฐานที่ 2 การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านเทคโน- 

โลยีการฉายภาพยนตร์ที่แตกต่างกัน	 มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์

สามมิติของผู้บริโภคจากผลการทดสอบสมมติฐาน	 ปรากฏว่าเทคโนโลยีการฉาย

ภาพยนตร์สามมิติมีผลความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติ

ของผู้บริโภค

 สมมติฐานที่ 3	 การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านสิ่ง

อ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์มผีลต่อการตดัสนิในเลอืกชมโรงภาพยนตร์

สามมติขิองผูบ้รโิภค	จากผลการทดสอบสมมตฐิาน	ปรากฏว่าการบรหิารงานธรุกจิ
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โรงภาพยนตร์สามมิติในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์ที่มีผล
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	การบริหาร
งานธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินด้านสิง่อ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์
ที่มีผลความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	
ได้แก่	 ความสะดวกสบายของที่นั่งภายในโรงภาพยนตร์	 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันคือกลุ่ม	ตัวอย่างเห็นว่าหากมีความสะดวกสบายของที่นั่งที่ดีมาก	
ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้ชมมากเช่นกัน
 สมมติฐานที่ 4 การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตร์สามมติขิองผูบ้รโิภคจากผลการทดสอบสมมตฐิาน	ปรากฏว่าการบรหิาร
งานธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินด้านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิ
การขาย	 ท่ีมีผลความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของ 
ผู้บริโภค
 การบรหิารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินด้านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
และการส่งเสริมการขาย	 ที่มีผลความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์
สามมิติของผู้บริโภค	ได้แก่	การโฆษณาทางนิตยสารมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน
ใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันคือกลุ่ม
ตวัอย่างเหน็ว่าหากมกีารโฆษณาทางนติยสารมาก	กจ็ะมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้ชมมากเช่นกัน
	 การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชม 
โรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าหากมีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์มาก	 ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม 
โรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
	 โปสเตอร์/ใบปิดภาพยนตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์
สามมิติ	 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าหากมีการ
ใช้สื่อที่เป็นโปสเตอร์/ใบปิดภาพยนตร์มาก	 ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม 
โรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
 บลิบอร์ด/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์
สามมิตโิดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั	คอืกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าหากมกีารใช้
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สื่อที่เป็นบิลบอร์ด/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่มาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม
โรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
	 การประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรง
ภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
หากมีการใช้สื่อที่เป็นการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์มาก	 ก็จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของกลุ่มตัวอย่างมากเช่นกัน
	 การจัดกิจกรรมหน้าโรงภาพยนตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรง
ภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
หากมีการจัดกิจกรรมหน้าโรงภาพยนตร์มาก	 ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม 
โรงภาพยนตร์สามมิติของกลุ่มตัวอย่างมากเช่นกัน
	 การจองบตัรชมภาพยนตร์สามมติล่ิวงหน้ามผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชม
โรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าหากมีการจองบัตรชมภาพยนตร์สามมิติล่วงหน้ามาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของกลุ่มตัวอย่างมากเช่นกัน
	 การสะสมแต้ม/การแจกของที่ระลึกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรง
ภาพยนตร์สามมิติโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	 คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
หากมีการสะสมแต้ม/การแจกของที่ระลึกมาก	 ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม
โรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
	 โปรโมชัน่ลดราคาตามเทศกาลมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์
สามมิตโิดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั	 คอืกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าหากมโีปรโมชัน่
ลดราคาตามเทศกาลมาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ
มากเช่นกัน	
	 โปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับ	 Partner	 ต่างๆ	 มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม 
โรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าหากมีโปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับPartner	ต่างๆ	มาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ชม	โรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
	 โปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับค่ายภาพยนตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรง
ภาพยนตร์สามมิติโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	 คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
หากมีโปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับค่ายภาพยนตร์มาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม
โรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
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อภิปรายผลการวิจัย

 สมมติฐานที่ 1 ผูช้มโรงภาพยนตร์สามมติทิีม่ลัีกษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สาม
มิติแตกต่างกัน

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านลักษณะทางประชากร-

ศาสตร์	กับการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติ	พบว่า	ตัวแปรด้านอาชีพ	ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์สามมิต	ิทัง้นีส้ามารถวเิคราะห์ได้

ว่าในปัจจบุนัการชมภาพยนตร์สามมติ	ิไม่มเีงือ่นไขด้านอาชพีเข้ามาเกีย่วข้อง	กลุม่

เป้าหมายในการชมภาพยนตร์สามมิติอาจเป็นได้ทุกอาชีพ	 นอกจากนี้	 ยังพบว่า

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเลือกชมภาพยนตร์สามมิติมีอยู่	 2	 ตัวแปร	 ได้แก่	 เพศ	

โดยเน้นไปที่เพศหญิงมากกว่าเพศชาย	สามารถน�ามาวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ว่า	

จากผลงานวจัิยทีใ่กล้เคยีงกบัการศกึษาครัง้นีค้อื	ผลงานวจิยัของ	กณัทมิา	บวัเอีย่ว	

(2545,	น.	บทคดัย่อ)	เรือ่ง	“ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลือกรบัชมภาพยนตร์ไทยและต่าง

ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร”	พบว่า	ผูช้มภาพยนตร์เป็นเพศหญงิมากกว่า

เพศชาย	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศ

หญงิมากกว่าเพศชาย	ส่วนตวัแปรทางด้านอาย	ุจะเน้นไปทีอ่าย	ุ20-25	ปี	สามารถ

น�ามาวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ว่า	 อายุ	 20-25	 ปี	 นับว่าเป็นวัยรุ่น	 ซึ่งการชม

ภาพยนตร์สามมิติจะต้องสวมแว่นตาสามมิติ	 ส่วนตัวแปรเรื่องรายได้มีความ

สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของกลุ่มเป้าหมาย	 สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า	เงือ่นไขทางด้านการเงินมอีิทธิพลต่อการตัดสินเลอืกชมภาพยนตร์

สามมิติ	เนื่องจากค่าตั๋วเข้าชมโรงภาพยนตร์สามมิติมีราคาที่สูงกว่าโรงภาพยนตร์

สองมิติธรรมดา	ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของพิทักษ์	ปานเปรม	(2550,	น.	บทคัดย่อ)	

เรื่อง	“ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สยองขวัญของวัยรุ่นในเขต

กรงุเทพมหานคร”	พบว่ารายได้ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิในเลอืกชมภาพยนตร์

สยองขวัญของกลุ่มตัวอย่าง
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 สมมติฐานที่ 2 การบรหิารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินด้านเทคโนโลยี
การฉายภาพยนตร์ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค

	 จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้านการบรหิารงานธรุกจิ

โรงภาพยนตร์สามมิติในด้านเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์	 กับการตัดสินใจเลือก

ชมภาพยนตร์สามมิติ	 พบว่า	 ตัวแปรด้านการบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์สาม

มิตใินด้านเทคโนโลยกีารฉายมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์

สามมิติ	 เนื่องจากเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ในครือเจอร์ซีนีเพล็กซ์	 มี	 3	

เทคโนโลยีการฉาย	โดยเทคโนโลยีการฉายที่กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกมากที่สุด

คือ	โรงภาพยนตร์	Digital	3D	เนื่องจากมีราคาที่ไม่สูงมากในบรรดาโรงภาพยนตร์

สามมิติ	โดยสามารถวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล	(Defleur,	

1996,	pp.	152-155)	โดยใช้หลักการเลือกมีปฏิกิริยา	(Principle	of	Selective	Ac-

tive)	เป็นส่วนที่ต่อเนื่องมาจากการให้ความสนใจ	การรับรู้	และการจดจ�า	จนท้าย

ที่สุดจึงท�าให้คนแต่ละคนนั้นมีปฏิกิริยาต่อข่าวสารเดียวกันแตกต่างกัน	 ซึ่งแต่ละ

คนกจ็ะมคีวามต้องการแตกต่างกนัออกไป	บางคนอาจเลือกโรงภาพยนตร์สามมิติ	

Digital	 3D	 เน่ืองจากราคาที่ไม่สูงมากหากเทียบกับโรงภาพยนตร์สามมิติด้วยกัน	

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเลือกโรงภาพยนตร์ชนิดนี้สูงที่สุด	บางคนอาจเลือกโรงภาพยนตร์

สามมติ	ิIMax	และ	MMax	เนือ่งจากเป็นโรงภาพยนตร์ทีส่ามารถให้อรรถรสในการ

ชมมากกว่าโรงสามมติทิัว่ไป	แต่ราคาค่อนข้างสงู	ท�าให้กลุม่ตวัอย่างมกีารเลอืกชม

โรงภาพยนตร์ในประเภทนี้ค่อนข้างน้อย

 สมมติฐานที่ 3 การบรหิารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินด้านสิง่อ�านวย
ความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์ มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค

	 จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้านการบรหิารงานธรุกจิ
โรงภาพยนตร์สามมติใินด้านสิง่อ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์	กบัการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติ	 พบว่า	 ตัวแปรด้านความสะดวกสบายของ
ระบบที่นั่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	 สามารถ
วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดธุรกิจภาพยนตร์	 ในด้านการ
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จัดจ�าหน่าย	(Place)	ในที่นี้หมายถึง	สถานที่จัดฉายภาพยนตร์หรือโรงภาพยนตร์
ทีถ่่ายทอดภาพและเสยีงไปยงัผูช้ม	โดยการจัดจ�าหน่ายผ่านทางโรงภาพยนตร์ทัว่ไป	
มกีารอ�านวยความสะดวกสบายในส่วนทีน่ัง่ทีด่	ี กจ็ะส่งผลให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจเข้าชม
โรงภาพยนตร์สามมติมิากขึน้ส่วนการบรหิารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินด้าน
สิ่งอ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์ในด้านท�าเลที่ต้ังของโรงภาพยนตร์
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของของผู้
บริโภค	สามารถอธบิายได้ว่าผูบ้รโิภคไม่ได้ตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์สามมติจิาก
สิง่อ�านวยความสะดวกสบายด้านท�าเลทีต่ัง้ของโรงภาพยนตร์	 กล่าวคอืโรงภาพยนตร์
อาจตัง้อยูท่ีใ่ดกไ็ด้ไม่จ�ากดัว่าโรงภาพยนตร์จะต้องตัง้อยูใ่กล้บ้าน	โรงเรยีนหรอืห้าง
สรรพสินค้าโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของปริญดา	 จิตติรัตนากร	 (2539,	 น.	
บทคดัย่อ)	เรือ่ง	“ปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์อเมรกินั	(ฮอลลวิูด้)	ของ
นสิตินกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาของรฐัในเขตกรงุเทพมหานคร”	พบว่า	กลุม่ตวัอย่าง
ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับสถานที่ตั้งของโรงภาพยนตร์	ส่วนการบริหารงานธุรกิจโรง
ภาพยนตร์สามมิติในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์ในด้าน
ขนาดของจอภาพยนตร์	ระบบเสียงของโรงภาพยนตร์	ความคมชัดของภาพยนตร์	
อุปกรณ์การรับชม	 (แว่นสามมิติ)	 ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าการบริหารงานธุรกิจ
โรงภาพยนตร์สามมติใินด้านสิง่อ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์ดงักล่าว
ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค
แต่อย่างใด	 โดยสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎี	 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค	 (Con-
sumer	behavior	model)	เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท�าให้เกิดการตัดสินใจเลือก
ชมภาพยนตร์สามมติโิดยมจุีดเริม่ต้นจากการทีเ่กดิสิง่กระตุน้	(Stimulus)	ท�าให้เกดิ
ความต้องการสิง่กระตุน้ผ่านเข้ามาในความรูส้กึนกึคิดของผูช้ม	(Audience’s	black	
box)	ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด�า	ที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้	

 สมมติฐานที่ 4 การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย มีผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค

	 จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้านการบรหิารงานธรุกจิ
โรงภาพยนตร์สามมติใินด้านสิง่อ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์	กบัการ
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ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติ	 พบว่า	 ตัวแปรด้านการโฆษณาทางนิตยสาร	
การโฆษณาทางหนงัสอืพมิพ์และการประชาสมัพนัธ์ทางหนงัสือพมิพ์	มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันคือหากมีการโฆษณาทางนิตยสารและหนังสือพิมพ์มาก	ก็จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์ของผู้ชมมากในขณะเดียวกันหากมีการประชาสัมพันธ์
ทางหนังสือพิมพ์มากก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติมาก
เช่นกัน	 ซึ่งสามารถวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดธุรกิจ
ภาพยนตร์	 (ชมพูนุท	นุตาคม,	2554,	น.	84-94)	ได้แบ่งประเภทของสื่อที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการท�าการส่งเสริมการตลาด	โดย	สื่อมวลชน	(Mass	Media)	เป็นสื่อ
ทีส่ามารถน�าข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัภาพยนตร์สามมติไิปสูผู่ร้บัจ�านวนมากได้อย่าง
รวดเร็ว	อาทิ	การโฆษณาผ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์	เป็นต้น	ส่วนตัวแปรด้าน	
และสื่อโปสเตอร์/ใบปิดภาพยนตร์	 บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา	 มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	รวมถึงสื่อนอกสถานที่	(Out	of	Home	
Media)	 เป็นสื่อที่นิยมใช้ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์	 เช่น	 โปสเตอร์/ใบปิด
ภาพยนตร์	 และบิลบอร์ด/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	 มีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจให้ 
ผูช้มเกดิแรงจูงใจในการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติ	ิโดยตวัแปรทีก่ล่าว
มาข้างต้นล้วนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติใน
ทิศทางเดียวกัน	ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ	ชวนะ	ภวกานันท์	(2528น.	บทคัดย่อ)	ที่
กล่าวว่า	ความส�าเร็จของภาพยนตร์หลายเรื่อง	ต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการท�า
โปสเตอร์หรือใบปิด	 การตกแต่งหน้าโรงภาพยนตร์	 การวางวางโฆษณาตามสื่อ
ต่างๆ	 การเปิดฉายโชว์รอบพิเศษหรือการท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์	 รวมถึงสื่อ
เฉพาะกิจ	 (Specific	 Media)	 เป็นสื่อที่จัดท�าข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	 ในการ
สือ่สารหรอืด�าเนนิกจิกรรมทางการตลาดแต่ละครัง้	เป็นสือ่ทีม่รีปูแบบและลกัษณะ
แตกต่างกันไป	มีทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์	
	 ส่วนโปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับค่ายภาพยนตร์	มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม
โรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	 สามารถวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการ
สื่อสารการตลาดธุรกิจภาพยนตร์	 การส่งเสริมการตลาด	 (Promotion)	 ซ่ึงใน
สถานการณ์ปัจจุบันการสื่อสารตลาดมีอยู่หลายรูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา	
การประชาสัมพันธ์	การขายโดยบุคคล	หรือการส่งเสริมการขายต่างๆ	จ�าเป็นต้อง
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อาศัยสื่อที่เหมาะสมและใช้สื่อหลายๆ	 ชนิดร่วมกัน	 เพื่อการส่ือสารเข้าถึงกลุ่ม 
ผูบ้รโิภคหรอืผูช้มภาพยนตร์ให้มากทีส่ดุ	และเพือ่ให้ธรุกจิภาพยนตร์ประสบความ
ส�าเร็จได้	ซึง่ผลการส�ารวจพบว่า	กลุม่ตวัอย่างให้ความสนใจกบัการบริหารโรงภาพยนตร์
ในด้านการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ	 ข้างต้นท�าให้ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	ดังงานวิจัยของ	มนฤดี	ธาดาอ�านวยชัย	(2539,	น.	
บทคัดย่อ)	 เรื่อง	 “พัฒนาการและทิศทางของโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ใน
ประเทศไทย”	พบว่า	วธิกีารส่งเสรมิการตลาดของโรงภาพยนตร์ในระบบมลัตเิพลก็	
ต่างๆ	ในขณะนั้น	ซึ่งหนึ่งในกรณีศึกษา	คือ	โรงภาพยนตร์ในเครืออีจีวี	พบว่าน�า
กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเข้ามาใช้ในธุรกิจอย่างจริงจัง	 และมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกชมภาพยนตร์ของผู้บริโภค	 วิธีการส่งเสริมการขายที่โรงภาพยนตร์ในเครืออี
จีวีน�ามาใช้มีการส่งเสริมการตลาดในภาพยนตร์ต่างๆ	เป็นการจัดบรรยากาศของ
โรงภาพยนตร์	 ให้สอดคล้องกับภาพยนตร์ที่เข้าฉาย	 การแจกของที่ระลึกเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ซึง่การส่งเสรมิการขายเหล่านีล้้วนมผีลต่อการตดัสนิเลอืกชมภาพยนตร์
ของผู้บริโภค	ท�าให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์สามารถด�าเนินต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพเกีย่วกบัส่ือโฆษณา	
ณ	จุดขาย	เช่น	บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	โปสเตอร์/ใบปิดภาพยนตร์	ซึ่ง
ในการศกึษาพบว่ามผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติขิองผูบ้รโิภค
	 2.		ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่วกบัอทิธพิลของ
สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร์สามมิติ
	 3.		ควรมกีารจดัท�าวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัด้านการบรหิารโรงภาพยนตร์สาม
มิติที่มีผลต่อผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกๆ	 1-2	 ปี	
เนื่องจากผู้ประกอบการภาพยนตร์จะต้องการทราบความต้องการของลูกค้าเพื่อ
จะได้น�าไปปรับกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาจึงควรท�าการศึกษาเป็นระยะๆ
	 4.		ควรท�าการศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติ
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