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บทคัดย่อ

 ง�นวิจัย “ก�รจัดตั้งโรงภ�พยนตร์ชุมชน กันตน�มูฟวีมอลล์”  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�พฤติกรรมก�รชม

ภ�พยนตร์ของคนท้องถิ่นต่อธุรกิจโรงภ�พยนตร์ชุมชน “KANTANA  MOVIE MALL” และเพื่อศึกษ�คว�มพึงพอใจของ

คนในท้องถิ่นและปัจจัยคว�มต้องก�รของชุมชนรอบข้�งต่อธุรกิจ โดยใช้วิธีก�รศึกษ�ในเชิงคุณภ�พผ่�นก�รสัมภ�ษณ์ 

และใช้วธิกี�รศกึษ�เชงิปรมิ�ณผ�่นแบบสอบถ�ม โดยศกึษ�ผ�่นธรุกจิโรงภ�พยนตรช์มุชน “KANTANA MOVIE MALL” 

ใน 4 จังหวัด ซึ่งแบ่งเป็นโรงภ�พยนตร์ที่เปิดบริก�รแล้ว ได้แก่ จังหวัดพะเย�และสุร�ษฎร์ธ�นี และโรงภ�พยนตร์ที่อยู่

ระหว่�งดำ�เนินก�รสร้�ง ไดแ้ก ่จงัหวัดตร�ดและนครพนม ผลก�รศกึษ�พบว�่ สว่นใหญข่องกลุม่ตวัอย�่งรูจ้กัและมคีว�ม

สนใจโรงภ�พยนตร์ชุมชนกันตน�และรับรู้ว่�เป็นโรงภ�พยนตร์ชุมชนที่ฉ�ยภ�พยนตร์ในร�ค�ย่อมเย� กลุ่มตัวอย่�งใน

จังหวัดที่มีโรงภ�พยนตร์ที่เปิดบริก�รแล้วคือ พะเย�และสุร�ษฎร์ธ�นี มีก�รจัดโปรโมชั่นต่�ง ๆ เพื่อดึงดูคนให้เข้�ม�ชม

ม�กขึ้น โรงภ�พยนตร์ที่เปิดบริก�รแล้วทั้ง 4 จังหวัดนั้นมีก�รสื่อส�รท�งก�รตล�ดที่ชัดเจน นอกจ�กนี้ ยังมีปัจจัยเสริม

ในด�้นอืน่ ๆ  ทีไ่มใ่ชโ่รงภ�พยนตร ์นัน่คอืมอลลช์มุชน เชน่ ตล�ดนดัทอ้งถิน่ ร�้นอ�ห�รและเครือ่งดืม่ ซึง่ไดรั้บคว�มสนใจ

เป็นอย่�งม�ก โดยมีร�ยได้จ�กก�รข�ยต๋ัวภ�พยนตร์เป็นหลักและมีมอลล์ชุมชนเป็นร�ยได้เสริม โดยสรุปผลก�รศึกษ�

ทัง้ 4 จงัหวดัเหน็ว�่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของคนในท้องถิน่ไดใ้นระดับหนึง่และส�ม�รถสร�้งคว�มบันเทงิของ

ก�รรับชมภ�พยนตร์แก่คนท้องถิ่นในพื้นที่ห่�งไกลได้ โดยต้องปรับก�รสื่อส�รก�รตล�ดให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละ

ท้องถิ่นและเพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด 

คำาสำาคัญ: โรงภ�พยนตร์ชุมชน / ก�รจัดตั้ง / กันตน� มูฟวี มอลล์

Abstract

 This research’s purposes are to study the watching movies behavior of local people to com-

munity theater business “KANTANA MOVIE MALL” and to study on the satisfaction of local people 

and demand factors of surrounding communities for the business. Using qualitative methods through 

interviews and using quantitative methods through questionnaires. Study through community theater 

“KANTANA MOVIE MALL” in 4 provinces, for theaters is already open include Phayao and Surat Thani, 

and the movie theater is under construction include Trat and Nakhon Phanom. The research found 

that most of the samples know and are interested in community theater “KANTANA MOVIE MALL” 

and recognize that community movie theater that screened at a reasonable price. Samples in 4  

provinces offer promotions to attract more people and have clear marketing communications. Besides, 

there are also additional factors in other aspects of non-cinema such as local market and food and
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drink which has been very interested. The                

revenue from movie ticket sales and community 

mall is an additional income. In summary, the 

results of the four provinces show that they can 

meet the needs of local people at a certain 

level and can provide entertainment for local 

people in remote areas. Marketing communications 

must be tailored to local contexts and in order 

to achieve maximum efficiency.

Keywords: Community Theater / Establishment 

/ Kantana Movie Mall

บทนำา

 เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปจ�กอดีตสู่ยุคแห่ง

นวตักรรมพร้อมๆกับเทคโนโลยพีฒัน�ใหทั้นสมยัม�กข้ึน 

ปัจจุบันนี้จึงมีก�รพัฒน�ท�งเทคโนโลยีที่เจริญก้�วหน้�

ม�กยิ่งขึ้น ส่งผลให้ชีวิตประจำ�วันของมนุษย์มีคว�ม

สะดวกสบ�ย รวมถงึปรมิ�ณก�รบรโิภคสนิค้�และบรกิ�ร

มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี และสิ่งรอบตัวก็ย่อมพัฒน�

ก�้วทนักบัคว�มตอ้งก�รทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ ก�ร

แสวงห�คว�มบันเทิงที่เกิดขึ้นม�กม�ยในยุคดิจิทัลและ

สิ่งหนึ่งที่พัฒน�อย่�งต่อเนื่องก็คือ สื่อภ�พยนตร์ 

 ภ�พยนตรเ์ปน็สือ่หนึง่ทีไ่ดร้บัคว�มนยิมม�กใน

ยุคปัจจุบัน เป็นศ�สตร์แขนงหนึ่งที่รวมศิลปะแขนง                 

ต่�ง ๆ เข้�ด้วยกัน ทั้งก�รเล่�เรื่อง ก�รจัดว�งภ�พ ก�ร

เขียน และดนตรีประกอบสร้�งขึ้นเพ่ือเชื่อมต่อเน้ือห� 

อ�รมณ์ คว�มรู้สึกจ�กผู้สร้�ง สะท้อนไปถึงคนดู 

ภ�พยนตร์จึงเป็นสื่อบันเทิงที่มีบทบ�ทต่อผู้คนในสังคม

ของคนทุกยุคทุกสมัยและทุกระดับชั้น เนื่องจ�กเป็นสื่อ

ทีใ่หค้ว�มคดิและจินตน�ก�ร ภ�พยนตร์จึงเปรยีบเสมอืน

หนท�งที่จะพ�ผู้คนท่องไปสู่อีกโลกหน่ึงซึ่งเป็นโลก

จินตน�ก�ร ดังน้ันภ�พยนตร์จึงเป็นสื่อบันเทิงที่สร้�ง

คว�มผ่อนคล�ยและคว�มสนกุใหเ้กดิขึน้แกผู่ค้นทัว่ไปได ้

 ภ�พยนตร์ คือ กระบวนก�ร (Process) บันทึก

ภ�พด้วยฟิล์มแล้วนำ�ออกม�ฉ�ยในลักษณะที่แสดงให้

เห็นภ�พเคลื่อนไหว ซึ่งภ�พที่ปร�กฏบนฟิล์มภ�พยนตร์

หลังจ�กผ่�นกระบวนก�รถ่�ยทำ�แล้วเป็นเพียงภ�พนิ่ง

จำ�นวนม�ก ที่มีอิริย�บถหรือแสดงอ�ก�รเคลื่อนไหว

เปลีย่นแปลงไปทลีะนอ้ยตอ่เนือ่งกนัเปน็ชว่ง ๆ  ต�มเรือ่ง

ร�วที่ได้รับก�รถ่�ยทำ�และตัดต่อม� ซึ่งอ�จเป็นเรื่องร�ว

หรือเหตุก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเป็นก�รแสดงให้เหมือน

จรงิ หรอือ�จเป็นก�รแสดงและสร�้งภ�พจ�กจินตน�ก�ร

ของผู้สร้�งก็ได้

 ธุรกิจภ�พยนตร์ ซึ่งมีช่องท�งหล�ยขั้นตอนใน

ก�รห�ร�ยได ้ก�รเผยแพรภ่�พยนตรอ์อกสูผู่ช้มมกัจะเริม่

ที่โรงภ�พยนตร์เป็นลำ�ดับแรก ก่อนจะเผยแพร่ไปสู่สื่อ           

อื่น ๆ ต่อไป นั่นคือ เคเบิลทีวี วิดีโอ วีซีดี หรือโทรทัศน์ 

ส่วนโรงภ�พยนตร์นั้นมีหล�ยรูป หล�ยร�ค� แบบต�ม

ลกัษณะก�รฉ�ยและสภ�พโรงภ�พยนตร์ ร�ยไดห้ลักของ

โรงภ�พยนตร์คือ ค่�เข้�ชม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้วงจร

ธุรกิจส�ม�รถดำ�เนินไปได้ต่อไป วิสูตร พูลวรลักษณ์ และ

ทัศนีย์ จันทร (2532) ให้คว�มหม�ยของโรงภ�พยนตร์ไว้

ว่� โรงภ�พยนตร์เป็นศูนย์หรือแหล่งฉ�ยภ�พยนตร์แก่

ส�ธ�รณชน เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจคล�ยเครียดใน

ชวีติประจำ�วนั อกีทัง้ยงัเปน็แหลง่ศึกษ�เพือ่เข�้ใจโลกและ

ชวีติในแงม่มุทีแ่ตกต�่งออก รวมคว�มบนัเทงิทีม่รี�ค�ถกู 

และเป็นแหล่งซึมซับคว�มง�มท�งศิลปะแขนงต่�ง ๆ 

 จ�กคว�มหม�ยข้�งต้นแสดงให้เห็นว่�โรง

ภ�พยนตร์เป็นช่องท�งสำ�คัญท่ีจะเผยแพร่ในฐ�นะ

สื่อมวลชนและยังเป็นศิลปะแขนงหนึ่งอีกด้วย เป็น

ลักษณะธุรกิจท่ีเป็นเสมือนตล�ดข�ยสินค�้ อันจะนำ�ม�

สู่ร�ยได้ของผู้ผลิตและผู้ประกอบก�รโรงภ�พยนตร์เอง 

ในปจัจบุนันัน้ ประเทศไทยมกี�รพฒัน�ด�้นอตุส�หกรรม

ภ�พยนตรม์�อย�่งย�วน�น ท้ังท�งด�้นก�รผลิต ก�รฉ�ย

ภ�พยนตร์ และโรงภ�พยนตร์ ซึ่งเป็นก�รพัฒน�คว�ม

ก้�วหน้�ด้�นอุตส�หกรรมนี้อย่�งม�กทั้งก�รฉ�ยด้วย

ระบบดิจิทัล รวมถึงก�รพัฒน�ก�รบริก�รของโรง

ภ�พยนตร์ ดังน้ันจะเห็นได้ว่�ประช�ชนมีคว�มต้องก�ร

ตอ่สือ่บนัเทงิคอ่นข�้งม�ก จงึกำ�เนดิบรษิทัผลติภ�พยนตร ์

และโรงภ�พยนตร์ขึ้นจำ�นวนม�ก เพื่อตอบสนองคว�ม

ตอ้งก�รของกลุม่คนดท้ัูงระดบับนและระดบัล�่ง เป็นก�ร

ส่งเสริมอุตส�หกรรมบันเทิงโดยเฉพ�ะวงก�รภ�พยนตร์ 

จ�กกระแสคว�มนิยมของภ�พยนตร์เพิ่มม�กยิ่งข้ึน ส่ง

ผลตอ่ก�รเปลีย่นแปลงของวงก�รอตุส�หกรรมภ�พยนตร ์

โดยมกี�รนำ�เอ�เทคโนโลยสีมยัใหมเ่ข้�ม� เช่น เทคโนโลย ี

3 มิติ ทำ�ให้ร�ค�ก�รเข้�ชมภ�พยนตร์ในโรงภ�พยนตร์

ในแต่ละครั้งนั้นมีร�ค�ค่อนข้�งสูง ทำ�ให้กลุ่มคนระดับ

ล่�งไม่มีโอก�สที่จะได้ เข้�ชมในโรงภ�พยนตร์ที่มี

ม�ตรฐ�นและทันสมัยด้วยร�ค�ถูกได้  
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 จ�กแนวคิดคว�มศรัทธ�และคว�มต้องก�รใน

ก�รส่งเสริมต่ออุตส�หกรรมบันเทิง ศิลปวัฒนธรรม ด้วย

ก�รมุ่งมั่นศึกษ�แนวท�งก�รลงทุนพัฒน�นวัตกรรมใน

ธุ ร กิ จภ�พยนตร์ ค วบคู่ ไ ปกั บน โยบ�ยส่ ง เ ส ริ ม

อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทยให้เติบโตอย่�งยั่งยืน รวมถึง

ก�รเชือ่มโยงท�งวฒันธรรมของผูค้นในทอ้งถิน่ต�่ง ๆ  ของ

ประเทศไทยและขย�ยไปสู่ระดับภูมิภ�ค และระดับ

อ�เซียนได้ทำ�ใหภ้�พยนตร ์ถอืเปน็สือ่กล�งทีจ่ะเชือ่มโยง

ท�งวัฒนธรรมและสร�้งคว�มเข�้ใจใหส้อดคลอ้งกนั ดว้ย

วิสัยทัศน์นี้ทำ�ให้บริษัท เอเชีย ซีนีม่� เน็ตเวิร์ค จำ�กัด ใน

เครือบริษัท กันตน� กรุ๊ป จำ�กัด(มห�ชน) และพันธมิตร

ท�งธุรกิจเพื่อดำ�เนินก�รพัฒน�ธุรกิจ Kantana Movie 

Mall ซึ่งประกอบด้วยโรงภ�พยนตร์ขน�ดเล็ก 50 ที่นั่ง 

และมอลล์ชุมชน ที่ส�ม�รถสร้�งคุณค่�เพิ่มในด้�น

วัฒนธรรม คว�มสัมพันธ์ในชุมชน และมีมูลค่�ท�งด้�น

เศรษฐกิจ เพร�ะจะเป็นศูนย์รวมคว�มบันเทิง คว�มรู้ 

และก�รทำ�กจิกรรมค้�ข�ยและกจิกรรมพเิศษต�่ง ๆ  ภ�ย

ใต้แนวคิดที่ว่� “One Frame, One Culture”

 แนวคิดก�รขย�ยธรุกจิโรงภ�พยนตรใ์นรปูแบบ

ใหม่ (New-Product Development) ภ�ยใต้โครงก�ร 

ก�รจัดตั้งโรงภ�พยนตร์ชุมชน Kantana Movie Mall 

เ พ่ือขับเคลื่อนวัฒนธรรมก�รชมภ�พยนตร์ในโรง

ภ�พยนตร์ให้ส�ม�รถเข้�ถึงท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมอง

ว่�โรงภ�พยนตรช์มุชนเหล�่นี ้จะชว่ยกระจ�ยคว�มเจรญิ

และลดช่องว่�งระหว่�งคนเมืองกับคนในชุมชนชนบท 

เพร�ะนอกจ�กจะมอบโอก�สให้คนชนบทได้รับคว�ม

บนัเทงิในม�ตรฐ�นคณุภ�พทีด่แีลว้ ยงัเปน็โครงก�รช่วย

พัฒน�พื้นที่ให้เกิดเป็นศูนย์ชุมชนอย่�งแท้จริง เพร�ะจะ

เป็นแหล่งให้ประช�ชนในท้องถิ่นม�ทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ 

ร่วมกันไดอ้ย�่งหล�กหล�ยโดยในง�นวจิยัชิน้นีจ้ะทำ�ก�ร

ลงพ้ืนที่ใน 4 จังหวัดซึ่งเป็นเป็นโรงภ�พยนตร์ที่เปิดให้

บรกิ�รแลว้ ได้แก ่โรงภ�พยนตรก์นัตน�มฟูวมีอลลพ์ะเย�

และโรงภ�พยนตร์ชุมชนกันตน�บ้�นน�ส�ร จังหวัด

สุร�ษฎร์ธ�นี และโรงภ�พยนตร์ที่กำ�ลังดำ�เนินก�รสร้�ง 

ได้แก่ โรงภ�พยนตร์กันตน�มูฟวีมอลล์ จังหวัดนครพนม 

และโรงภ�พยนตรก์นัตน�มฟูวมีอลล ์จงัหวดัตร�ด ดงันัน้

จ�กคว�มคดิก�รสร�้งภ�พยนตรท์ีห่ยบิยืน่โอก�สก�รเข�้

ถึงระหว่�งคนเมืองและคนท้องถิ่นผ่�นธุรกิจโรง

ภ�พยนตร์ทำ�ให้ผู้วิจัยสนใจถึงลักษณะก�รสื่อส�รของ

ธุรกิจโรงภ�พยนตร์ขน�ดเล็ก ภ�ยใต้แนวคิดดังกล�่วว่�

ผู้บริห�รโรงภ�พยนตร์มีก�รสื่อส�รเชิงบูรณ�ก�ร (Inte-

grated Communication) ให้สอดคล้องกับสังคมและ

วัฒนธรรมท้องถ่ินอย่�งไร ในขณะเดียวกันศึกษ�คว�ม

ต้องก�รของชุมชนต่อโรงภ�พยนตร์ชุมชนกันตน� และ

ก�รตอบกลับของธุรกิจดังกล่�วสร้�งร�ยได้ให้กับคนใน

ท้องถิ่นอย่�งไร เพื่อประมวลสู่ก�รค�ดก�รณ์แนวโน้มใน

ก�รพัฒน�ธุรกิจดังกล่�วในอน�คตต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

 1. เพื่อศึกษ�พฤติกรรมก�รชมภ�พยนตร์ของ

คนท้องถ่ินต่อธุรกิจโรงภ�พยนตร์ชุมชน “KANTANA                

MOVIE MALL”

 2. เพื่อศึกษ�คว�มพึงพอใจของคนในท้องถิ่น

และปัจจัยคว�มต้องก�รของชุมชนรอบข้�งต่อธุรกิจ 

“KANTANA MOVIE MALL”

ข้อสันนิษฐานในการวิจัย

 1. ก�รสือ่ส�รของธรุกจิโรงภ�พยนตรข์น�ดเลก็ 

ผู้บริห�รโรงภ�พยนตร์มีก�รสื่อส�รเชิงบูรณ�ก�ร (Inte-

grated Communication) ให้สอดคล้องกับสังคมและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

 2. คว�มต้องก�รของชุมชนต่อโรงภ�พยนตร์

ชมุชนกนัตน� และก�รตอบกลับของธรุกจิโรงภ�พยนตร์

ชุมชน “KANTANA MOVIE MALL” สร้�งร�ยได้ให้กับ

คนในท้องถิ่น

แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

 แนวคดิ เพือ่เปน็แนวท�งในก�รศกึษ�วจิยัเรือ่ง 

‘ก�รจัดตั้งโรงภ�พยนตร์ชุมชน KANTANA MOVIE 

MALL’ มี 4 แนวคิด คือ

 1. แนวคิดภ�พยนตร์และโรงภ�พยนตร์   

 2. แนวคิดภ�พยนตร์กับเทคโนโลยีดิจิทัล                                                             

 3.แนวคิดธุรกิจชุมชน                                                                                                               

 4. แนวคิดก�รสื่อส�รก�รตล�ดและพฤติกรรม

ในก�รตัดสินใจซื้อ 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วิธีการวิจัย

 ง�นวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีก�รวิจัยทั้งในเชิงคุณภ�พ

และเชิงปริม�ณ โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

 ก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ (Qualitative Data) ด้วย

วิธีสัมภ�ษณ์ (Interview) ก�รสัมภ�ษณ์แบบกลุ่ม และ

ก�รสังเกตก�รณจ์ำ�นวนผูใ้หข้อ้มลูสำ�คญั โดยใชเ้กณฑใ์น

ก�รเลือกผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญคือผู้คนในท้องถิ่นที่เข้�ม�ใช้

บริก�ร “KANTANA MOVIE MALL”

 ก�รวจิยัเชงิปรมิ�ณ (Quantitative Data) ดว้ย

วิธีก�รใช้แบบสอบถ�ม เพื่อทำ�ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ

ของผูม้�ใชบ้รกิ�ร โดยเนน้ไปทีค่นในทอ้งถิน่นัน้ๆ จำ�นวน

ผู้ให้ข้อมูลไม่ตำ่�กว่� 30 คนต่อพ้ืนที่ โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติก�ร SPSS ในก�รประมวลผล

ข้อมูลและวิเคร�ะห์ผล โดยใช้สถิติเป็นค่�ร้อยละ

 กลุ่มตัวอย่�งและวิธีก�รสัมภ�ษณ์ผ่�นก�ร

สัมภ�ษณ์กับผู้ร่วมลงทุนธุรกิจและสำ�รวจแบบสอบถ�ม

คนท้องถิ่นที่ม�ใช้บริก�ร “KANTANA MOVIE MALL”

ทีส่ร�้งเสรจ็แลว้ภ�ยใตส้ญัญ�รว่มและไดเ้ปดิดำ�เนนิก�ร

แล้วในสองจังหวัด ได้แก่ อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเย�และ

อำ�เภอบ้�นน�ส�ร จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี และจ�กก�ร

สัมภ�ษณ์กับผู้ร่วมลงทุนธุรกิจและสำ�รวจแบบสอบถ�ม

คนท้องถิ่นที่ม�ใช้บริก�ร “KANTANA MOVIE MALL” 

ที่กำ�ลังดำ�เนินก�รสร้�งภ�ยใต้สัญญ� Company own 

ทีอ่ำ�เภอเมอืง จงัหวัดตร�ด และอำ�เภอศรีสงคร�ม จังหวดั

นครพนม

โรงภ�พยนตร์ชุมชน

ที่เปิดให้บริก�รแล้ว

 (พะเย�และสุร�ษฎร์ธ�นี)
ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพศ

2. อ�ยุ

3. อ�ชีพ

4.  ร�ยได้โรงภ�พยนตร์ชุมชน

ที่กำ�ลังดำ�เนินก�รก่อสร้�ง 

ผลกระทบชุมชน, ก�รเสริมสร้�งอ�ชีพ, 

สร้�งคว�มบันเทิงให้ประช�กร, สร้�งคว�มเจริญในชุมช

พฤติกรรมก�รชมภ�พยนตร์

ก�รใช้บริก�ร 

Kantana Movie Mall 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ใช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ก � รสั มภ �ษณ์ และก� ร ใช้

แบบสอบถ�ม เพื่อศึกษ�กลุ่มตัวอย่�ง โดยก�รใช้

แบบสอบถ�ม  บุคลคลทั่วไป บริเวณรัศมีไม่เกิน 5 

กิโลเมตรจ�กโรงภ�พยนตร์ชุมชน Kantana Movie Ma

llเกีย่วกบัพฤติกรรมก�รรบัชมภ�พยนตรค์ว�มค�ดหวงัใ

นโครงก�รจัดตั้งโรงภ�พยนตร์ Kantana Movie Mall 

และคว�มคดิเหน็ทัว่ไปตอ่โครงก�ร ซึง่โครงก�รมทีัง้แลว้

เสร็จเปิดให้บริก�รแล้วและกำ�ลังดำ�เนินก�ร ก�รเก็บ

รวบรวมข้อมูลทั้งหมด จำ�นวนแบบสอบถ�มประม�ณ 

400 ชุด 4 จังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย ตร�ด 

สรุ�ษฎร์ธ�น ีนครพนม และพะเย� ซ่ึงแบบสอบถ�มแบง่

ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วยกันดังนี้

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐ�นท่ัวไปส่วนบุคคลของผู้

ตอบแบบสอบถ�ม ได้แก่ เพศ อ�ยุ อ�ชีพ ร�ยได้

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมก�รรับชม

ภ�พยนตรข์องโรงภ�พยนตรท์ัว่ไป ไดแ้ก ่คว�มถ่ีของก�ร

ชมภ�พยนตร ์จำ�นวนเงนิตอ่ครัง้ท่ีชมภ�พยนตร์ ประเภท

ภ�พยนตร์ท่ีช่ืนชอบ ปัจจัยสำ�คัญท่ีเลือกชมภ�พยนตร์ 

จะแสดงถึงพฤติกรรมของคนรับบริก�รเพื่อนำ�ไป

วิเคร�ะห์และเป็นข้อมูลต่อก�รจัดก�รต่อโรงภ�พยนตร์

ชุมชนต่อไป

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคว�มพึงพอใจในก�รใช้

บริก�ร โครงก�รจัดตั้งโรงหนังชุมชน Kantana Movie 

Mall (สำ�หรับโครงก�รแล้วเสร็จ) และคว�มค�ดหวังต่อ
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ก�รใช้บริก�ร โครงก�รจัดตั้ง โรงหนังชุมชน Kantana 

Movie Mall (สำ�หรับโครงก�รที่อยู่ในช่วงดำ�เนินก�ร)

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลคว�มคิดเห็นและคำ�ถ�มปล�ย

เปดิ (open end up) เพ่ือแสดงคว�มคิดเหน็และขอ้เสนอ

แนะเพิ่มเติม โดยเฉพ�ะคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นจ�กก�รจัดตั้งโรงภ�พยนตร์ชุมชน ไม่ว่�จะเป็น

ด้�นเศรษฐกิจและสังคม

 นอกจ�กนี้  ใช้ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลจ�ก

บทคว�ม ว�รส�ร บทคว�ม ทัง้จ�กหนว่ยง�นภ�ครฐัและ

เอกชน รวมทัง้ง�นวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหไ้ด้ขอ้มูลพืน้ฐ�น 

ทฤษฎีง�นวิจัย เพื่อทร�บถึงแนวคิดในก�รนำ�ม�ปรับใช้ 

ประกอบง�นวิจัยในครั้งนี้

สรุปผลการวิจัย

 โครงก�รวิจัยก�รจัดตั้งโรงภ�พยนตร์ชุมชน 

Kantana Movie Mall แบ่งก�รวิเคร�ะห์ออกเป็นสอง

ส่วนคือ เพ่ือศึกษ�ก�รเข้�ถึงและคว�มพึงพอใจของคน

ท้องถิ่นต่อโรงภ�พยนตร์ชุมชน Kantana Movie Mall 

และ พฤติกรรมก�รเข้�ชมภ�พยนตร์ ก�รเข้�ใช้บริก�ร 

โดยใช้ในก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยด้�นข้อมูลทั่วไปที่มีอิทธิพล

ต่ออุปสงค์ก�รเข้�ใช้บริก�ร

 จ�กก�รวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่�งในจังหวัดท่ีมี

โรงภ�พยนตร์ที่ เปิดบริก�รแล้วคือ  พะเย�และ

สุร�ษฎร์ธ�นี กลุ่มตัวอย่�งประช�กร ที่เคยรับชมและไม่

เคยรับชมภ�พยนตร์ในโรงภ�พยนตร์ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ตวัอย�่งเพศหญงิ มอี�ยอุยูใ่นชว่ง 21-30 ปมี�กทีส่ดุ ก�ร

สำ�รวจพฤติกรรมก�รชมภ�พยนตร์ของกลุ่มตัวอย่�งทุก

จงัหวดับง่บอกว�่ เกอืบรอ้ยละ 70 ของทกุจังหวดัเคยชม

ภ�พยนตร์ม�ก่อน โดยแต่ละจังหวัดมีพฤติกรรมในก�ร

ชมภ�พยนตร์ในบริเวณใกล้เคียงกับบ�้นตัวเองม�กที่สุด 

และจ�กกลุ่มตัวอย่�งพบว่�คว�มถี่ในก�รชมภ�พยนตร์

น้ันน้อยกว่� 1 ครั้งต่อเดือนซึ่งแสดงให้เห็นว่�คนแถบ

ช�นเมืองไปจนถึงชนบทไม่มีเวล�และไม่อย�กเสียเวล�

ไปกับก�รดูภ�พยนตร์ม�กนัก ซึ่งอ�จจะเชื่อมโยงไปยัง

คว�มเข�้ถงึภ�พยนตรท์ีอ่�จจะย�กกว�่พืน้ทีอ่ืน่ ๆ  เมือ่มี

ก�รสำ�รวจในเชิงก�รยอมเสียเงินเพื่อไปชมภ�พยนตร์ใน

กลุ่มตัวอย�่ง พบว่� ในแต่ละครัง้ทีม่กี�รชมภ�พยนตรจ์ะ

ต้องเสียเงินจำ�นวน 100-200 บ�ทต่อก�รชมภ�พยนตร์

หนึ่งเรื่อง ซึ่งทั้ง 4 จังหวัดผลออกม�คิดเป็นร้อยละ 50 

ทุกจังหวัด

  โดยผลก�รวิจัยชี้ให้เห็นว่�อัตร�ก�รเข้�ชม

ภ�พยนตร์ยังอยู่ในระดับคงที่ โดยมีพฤติกรรมก�รรับชม

ภ�พยนตร์พบว่� กลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญ่เคยรับชม

ภ�พยนตร์ในโรงภ�พยนตร์ โดยมีก�รตัดสินใจเข้�ชม

ภ�พยนตร์ขึ้นอยู่กับเนื้อห�ภ�พยนตร์เป็นหลัก สำ�หรับ

ก�รเข้�ชมโรงภ�พยนตร์ชุมชน Kantana Movie Mall 

กลุม่ตวัอย�่งในพืน้ทีส่ว่นใหญไ่มไ่ดร้บัข�่วส�ร รวมทัง้ไม่

เคยเข้�ใช้บริก�รโรงภ�พยนตร์ชุมชน  โรงภ�พยนตร์จะ

ปรับตัวโดยก�รจัดโปรโมชั่นต่�งๆเพื่อดึงดูดคนให้เข้�ม�

ชมม�กขึ้นต�มคว�มต้องก�รของท้องถิ่นนั้น ๆ 

 ทั้งนี้ โรงภ�พยนตร์ที่เปิดบริก�รแล้วทั้งสอง

จงัหวดันัน้มกี�รสือ่ส�รท�งก�รตล�ดทีช่ดัเจนและยงัพอ

มีปัจจัยเสริมในด้�นอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรงภ�พยนตร์ นั่นคือ 

มอลลช์มุชน เชน่ ตล�ดนดัทอ้งถิน่ ร�้นอ�ห�รและเคร่ือง

ดื่ม ซึ่งได้รับคว�มสนใจเป็นอย่�งม�ก ถ้�วิเคร�ะห์เป็น

ร�ยจงัหวดั จงัหวดัพะเย�เปน็จงัหวดัแรกในประเทศไทย

ที่เปิดบริก�รโรงภ�พยนตร์ชุมชนกันตน�ขึ้น ซ่ึงได้รับ

คว�มสนใจเป็นอย่�งม�กและมีร�ยได้จ�กก�รข�ยตั๋ว

ภ�พยนตร์เป็นหลัก และมีมอลล์ชุมชนเป็นร�ยได้เสริม 

ปัจจัยสำ�คัญท่ีทำ�ให้โรงภ�พยนตร์ชุมชนพะเย�ได้รับ

คว�มสนใจนั่นคือ ที่ตั้งของโรงภ�พยนตร์อยู่ใกล้สถ�น

ศึกษ�จึงทำ�ให้กลุ่มเป้�หม�ยส่วนใหญ่ของโรงภ�พยนตร์

เป็นนักศึกษ�ท่ียังคงเป็นกลุ่มท่ีมีคว�มสนใจในธุรกิจ

บนัเทงิและร�ค�ค�่ตัว๋ทีถ่กูกว�่โรงภ�พยนตรท์ัว่ไปทำ�ให้

กลุ่มเป้�หม�ยส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย 

 นอกจ�กนีใ้นสว่นของจงัหวดัสรุ�ษฎร์ธ�น ีเปน็

โรงภ�พยนตร์ชุมชนในพื้นท่ีชุมชนไกลจ�กตัวเมืองทำ�ให้

กลุ่มเป้�หม�ยของโรงภ�พยนตร์แห่งนี้คือคนท้องถิ่น

ชนบท ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้คนท้องถิ่นอย�กจะเข้�ม�ชม

ภ�พยนตรค์อืคว�มเหม�ะสมของร�ค� โดยเฉพ�ะก�รจดั

โปรโมช่ันต่�ง ๆ เพื่อดึงดูดให้ม�ชมภ�พยนตร์ในร�ค�

ย่อมเย�และได้รับชมภ�พยนตร์ในโรงภ�พยนตร์

ม�ตรฐ�น โดยกลุ่มตัวอย่�งมีคว�มคิดเห็นไปในทิศท�ง

เดียวกันว่� โรงภ�พยนตร์ชุมชนมีผลดีต่อและส่งเสริม

อ�ชพีใหก้บัประช�กรในพืน้ที ่รวมทัง้โครงก�รสร�้งคว�ม

บันเทิงให้และคว�มเจริญให้กับชุมชน

 กลุม่ตวัอย�่งในจงัหวดัทีม่โีรงภ�พยนตรท่ี์กำ�ลัง

ดำ�เนินก�รสร้�งคือ ตร�ดและนครพนมกลุ่มตัวอย่�ง

ประช�กร ที่เคยรับชมและไม่เคยรับชมภ�พยนตร์ในโรง

ภ�พยนตร ์สว่นใหญเ่ปน็กลุม่ตวัอย�่งเพศหญงิ ซึง่มคีว�ม
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หล�กหล�ยช่วงอ�ยุ แต่ส่วนใหญ่มีอ�ยุอยู่ในช่วง 31-40 

ปี และ 21-30 จำ�นวนใกล้เคียงกัน กลุ่มตัวอย่�งที่ได้

ทำ�ก�รสำ�รวจพบว�่คนในท้องถิน่ของทัง้สองจังหวดัไดร้บั

รู้และค�ดหวังต่อก�รจัดตั้งโรงภ�พยนตร์ชุมชนที่กำ�ลัง

เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่�ประช�ชนมีแรงจูงใจสูงต่อก�รที่จะ

เข้�รับชมภ�พยนตร์ในร�ค�ย่อมเย�และได้ม�ตรฐ�น

เทยีบเท�่กบัโรงภ�พยนตรข์น�ดใหญอ่ืน่ ๆ  เมือ่วเิคร�ะห์

ถึงพื้นที่ของโรงภ�พยนตร์ของสองจังหวัด ได้แก่ จังหวัด

ตร�ด ซึง่มพ้ืีนทีข่น�ดใหญใ่นก�รสร�้งโรงภ�พยนตรแ์ละ

ยังอยู่ในจุดศูนย์กล�งของชุมชนทำ�ให้ก�รก่อสร้�งได้รับ

คว�มสนใจจ�กประช�ชนรอบข้�งโดยเฉพ�ะเป็นโรง

ภ�พยนตรท์ีม่รี�ค�ถกูและยงัมมีอลลช์มุชนทีจ่ะชว่ยสร�้ง

อ�ชีพให้แก่คนในพื้นที่นอกเหนือจ�กสร้�งคว�มบันเทิง

ให้แก่ชุมชนด้วย

 ในสว่นของปจัจัยต่อภ�พยนตร์ในโรงภ�พยนตร์

ชุมชน ข้อมูลจ�ก 4 จังหวัดแสดงให้เห็นว่�ส่วนใหญ่แล้ว

ก�รทีจ่ะเลอืกชมภ�พยนตรจ์ะใหค้ว�มสำ�คัญกบัเน้ือเรือ่ง

และด�ร�ที่แสดงเป็นหลัก รองลงม�คือ โปรโมชั่นของ

ก�รชมภ�พยนตร ์จะเหน็ไดว่้�เนือ้ห�ของภ�พยนตร์เปน็

เหตุผลสำ�คัญท่ีกลุ่มตัวอย่�งจะเลือก นั้นหม�ยคว�มถึง

ภ�พยนตร์ เองเป็นส่วนสำ�คัญที่จะทำ�ให้คนม�ชม

ภ�พยนตร์ม�กขึ้น ประเภทของภ�พยนตร์ที่จะเลือกชม

ม�กที่สุดคือ ภ�พยนตร์ไทย 

 ก�รสง่เสรมิก�รตล�ดและก�รประช�สมัพันธโ์รง

ภ�พยนตร์ชุมชน Kantana Movie Mall จ�กก�รลงพื้น

ที่สำ�รวจกลุ่มตัวอย่�งพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ตร�ด นครพนม 

พะเย� และสุร�ษฎร์ธ�นี โดยทุกโรงภ�พยนตร์ของทุก

จังหวัดจะมีนโยบ�ยประช�สัมพันธ์ที่คล้�ยคลึงกันนั้นคือ 

ก�รใช้รถแห่เพื่อประก�ศให้ช�วบ้�นในละแวกนั้นได้รับรู้ 

แต่ด้วยต้นทุนที่สูงม�กกว่�กำ�ไรที่ได้รับจ�กก�รจำ�หน่�ย

ตั๋วหนังทำ�ให้คว�มคุ้มทุนไม่เพียงพอต่อก�รก�รลงทุน 

ทำ�ใหก้�รปะช�สัมพนัธโ์ดยรถแห่จะใช้เมือ่ถงึช่วงวันหยดุ

เท่�นั้น นอกจ�กก�รใช้รถแห่แล้วมีก�รใช้เทคโนโลยีเข้�

ม�ร่วมด้วยนั้นคือ ก�รเปิด Facebook Fan Page เพื่อ

ประช�สมัพนัธใ์หก้ลุม่เป�้หม�ยโดยเฉพ�ะวยัรุ่นทีส่นใจเฟ

ซบุก๊ วธิกี�รนีส้�ม�รถเรียกยอดก�รชมภ�พยนตรม์�ก โดย

เฉพ�ะโรงภ�พยนตร์ชมุชนทีอ่ยูใ่นบริเวณมห�วทิย�ลยัซึง่

มีกลุ่มนักศึกษ�วัยรุ่นอยู่จำ�นวนม�ก

          ด้�นร�ค�ของโรงภ�พยนตร์ชุมชน Kantana 

Movie Mall ในทุกจังหวัดมีก�รจัดร�ค�ก�รชม

ภ�พยนตรใ์นร�ค�ยอ่มเย� ทำ�ใหเ้ปน็สว่นทีด่งึดดูผูบ้รโิภค

ได้ม�ก และยังเป็นก�รเพิ่มโอก�สคนท้องถ่ินท่ียังมีร�ย

ไดท้ีไ่มส่งูม�ก ส�ม�รถเข�้ม�ชมภ�พยนตรไ์ด ้โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งในจังหวัดท่ีมีโรงภ�พยนตร์ชุมชน กันตน�ยังมี

พื้นที่อื่นที่ เป็นส่วนเสริมของโรงภ�พยนตร์ที่มีก�ร

จำ�หน่�ยสินค้�ต่�ง ๆ ในร�ค�ประหยัดอีกด้วย ในด้�น

สินค้�และบริก�รของโรงภ�พยนตร์ชุมชน Kantana 

Movie Mall นอกจ�กมีก�รฉ�ยภ�พยนตร์แล้ว โดย

บริเวณรอบ ๆ จะมีก�รข�ยของและกิจกรรมอื่น ๆ อีก

ม�กม�ย ทำ�ใหใ้นพ้ืนท่ีมีคว�มหล�กหล�ยม�กข้ึน เป็นตวั

เลือกให้แก่ผู้บริโภค

 ผลก�รศึกษ�ยังระบุถึงก�รแสดงคว�มคิดเห็น

ต่อโรงภ�พยนตร์ชุมชน Kantana Movie Mall มีผลดี

ต่อชุมชน โดยจำ�แนกต�มอ�ชีพ ห�กมองกลุ่มตัวอย่�ง

แตล่ะอ�ชพีจะเห็นไดว้�่  กลุม่อ�ชพีเกษตรกร มองว�่โรง

ภ�พยนตร์ชุมชน มีผลดีต่อก�รสร้�งเสริมอ�ชีพในชุมชน 

โดยจ�กก�รศึกษ�กลุ่มตัวอย่�งประช�กรกลุ่มตัวอย่�ง

ส่วนใหญ่มีคว�มคิดเห็นไปในทิศท�งเดียวกันว่� โรง

ภ�พยนตร์ชุมชน Kantana Movie Mall มีผลดีต่อก�ร

สร้�งเสริมอ�ชีพในชุมชนโดยคิดเป็นร้อยละ 81.1 

นอกจ�กนี้ ห�กมองกลุ่มตัวอย่�งแต่ละอ�ชีพ จะเห็นได้

ว่�  กลุ่มอ�ชีพ ธุรกิจส่วนตัว รับจ้�งทั่วไป และพนักง�น

บรษิทั มองว�่โรงภ�พยนตรชุ์มชน Kantana Movie Mall 

มีผลดีต่อก�รสร้�งเสริมอ�ชีพในชุมชน 

 จ�กก�รประมวลผลแสดงให้เห็นว่� ก�รจัดตั้ง

โครงก�รโรงภ�พยนตร์ชุมชน KANTAN MOVIE MALL 

ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของคนในท้องถิ่นได้ใน

ระดับหนึ่งและส�ม�รถสร้�งคว�มบันเทิงของก�รรับชม

ภ�พยนตร์แก่คนท้องถ่ินในพื้นที่ห่�งไกลได้ โดยจุด

ประสงค์หลกัของก�รจดัตัง้โรงภ�พยนตรช์มุชนเพือ่ตอบ

สนองคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของคนในท้องถิ่น

เอง จึงต้องอ�ศัยข้อมูลคว�มคิดเห็นต่�ง ๆ ของกลุ่ม

ตัวอย่�งดังกล่�วเพื่อไปปรับปรุงในก�รจัดตั้ งโรง

ภ�พยนตร์ชุมชนอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทใน

แต่ละท้องถิ่น ดังนั้นโครงก�รจัดตั้งโรงภ�พยนตร์ชุมชน

กนัตน�ทัง้สีจ่งัหวดั เปน็ก�รตอบสนองคว�มตอ้งก�รของ

คนในท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ด้วยก�รเข้�ถึงคว�มบันเทิงใน

ร�ค�ท่ีเหม�ะสมและยังพัฒน�ชุมชนท้องถ่ินให้มีคว�ม

เจริญต่อไปได้
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อภิปรายผลการวิจัย

 ภ�พยนตร์เปน็สือ่บนัเทงิทีม่บีทบ�ทตอ่สงัคมใน

ฐ�นะสื่อมวลชนที่ถ่�ยทอดข้อมูลข่�วส�รไปสู่คนจำ�นวน

ม�กและเป็นสื่อที่สะท้อนรูปแบบของศิลปะ วัฒนธรรม 

คว�มเปน็อยูข่องผูค้นในแต่ละยคุสมยั มอีทิธพิลตอ่คว�ม

คิด ทัศนคติ พฤติกรรม รวมทั้งเป็นสื่อที่ส�ม�รถสอด

แทรกข้อมูลและข่�วส�รในรูปแบบคว�มบันเทิงได้เป็น

อย่�งดี (สิรฎ� เกตุเอี่ยม, 2545) ภ�พยนตร์จึงเป็นส่วน

สำ�คญัทีม่อีทิธพิลต่อคว�มคิดของคนยคุปจัจุบนัเปน็อย�่ง

ม�ก โดยเฉพ�ะในโลกยุคสมัยใหม่นี้ นอกจ�กนั้นยัง

เป็นก�รสะท้อนสะท้อนวิธีคิดและวัฒนธรรมของแต่ละ

ช�ติ แต่ละพื้นท่ีให้แสดงออกม�ในรูปแบบของคว�ม

บนัเทงิแตย่งัหม�ยคว�มถงึก�รเผยแพรว่ฒันธรรมของตน 

เปน็ก�รผสมผส�นอทิธพิลของสือ่และศลิปะของยคุสมยั

อย่�งแท้จริง 

 Corrigan and White (2012) ได้กล่�วถึง

บทบ�ทของเทคโนโลยกีบัยคุอตุส�หกรรมภ�พยนตร ์กอ่

ใหเ้กดิก�รเปลีย่นแปลงท�งด้�นก�รผลติ ก�รจัดจำ�หน�่ย

และก�รจัดฉ�ยภ�พยนตร์ ระบบเทคโนโลยีเข้�ม�มีส่วน

ช่วยในด้�นก�รพัฒน� มีก�รใช้เทคโนโลยีด้�นก�รสร้�ง

เทคนิคพิเศษท�งภ�พ (Visual effect) ซึ่งส�ม�รถสร้�ง

คว�มต่ืนต�ตื่นใจและให้ภ�พที่เสมือนจริง จ�กผลก�ร

วิจัยชี้ ให้เห็นว่� กลุ่มตัวอย่�งที่ ได้ลงสำ�รวจทั้งโรง

ภ�พยนตร์ท่ีเปิดบริก�รแล้วและโรงภ�พยนตร์ที่กำ�ลัง

ดำ�เนินก�รสร้�งทั้ง 4 จังหวัด ส่วนใหญ่รู้จักและมีคว�ม

สนใจโรงภ�พยนตร์ชมุชนกนัตน� ในด�้นของเนือ้ห�ของ

ภ�พยนตร์และด�ร�แสดง โดยมองว่�เทคโนโลยีในก�ร

ฉ�ยมีผลกับก�รรับชมม�กเพร�ะทำ�ให้ส�ม�รถสร้�ง

คว�มบันเทิงให้กับผู้รับชมได้โดยผู้ชมจ่�ยเพียงร�ค�

ยอ่มเย� โดยจ�กก�รศึกษ�พบว�่ โรงภ�พยนตรชุ์มชนกนั

ตน� เป็นก�รนำ�แนวคิดธุรกิจชุมชน วิล�วัลย์ มีอินถ� 

(2553) หม�ยถึง “กิจกรรมท�งเศรษฐกิจของชุมชนอัน

ประกอบด้วย กจิกรรมท�งก�รผลติ กจิกรรมท�งก�รข�ย

ผลผลิต กิจกรรมก�รซื้อ และก�รบริโภคของชุมชน” ม�

ปรับใช้เสริมร�ยได้ให้ชุมชน

 Ducan (2005) ได้อธิบ�ยไว้ว่� ก�รสื่อส�ร

เปน็ก�รสือ่คว�มหม�ยของกจิกรรมท�งตล�ดในรปูแบบ

ต่�ง ๆ เพื่อสร้�งก�รรับรู้และเข้�ใจไปยังกลุ่มเป้�หม�ย 

โดยอ�ศัยเครื่องมือท�งก�รตล�ดที่หล�กหล�ย เช่น ก�ร

โฆษณ� ก�รประช�สัมพันธ์ ก�รส่งเสริมก�รข�ย ก�ร

ตล�ดท�งตรง ก�รจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้เกิด

ประสทิธภิ�พอย�่งสงูสดุ จ�กก�รศกึษ�พบว�่ ก�รสือ่ส�ร

คว�มหม�ยของกิจกรรมท�งตล�ดของโรงภ�พยนตร์

ชุมชนกันตน�ได้มีก�รจัดโปรโมชั่นต่�ง ๆ เพื่อดึงดูคนให้

เข้�ม�ชมม�กขึ้น โรงภ�พยนตร์ที่เปิดบริก�รแล้วทั้งสอง

จังหวัดนั้น มีก�รส่ือส�รท�งก�รตล�ดที่ชัดเจน และยัง

พอมปัีจจยัเสรมิในด�้นอืน่ ๆ  ทีไ่มใ่ชโ่รงภ�พยนตร ์นัน่คอื 

มอลล์ชุมชน ก�รส่งเสริมก�รข�ย (Sales Promotion) 

เช่น ตล�ดนัดท้องถิ่น ร้�นอ�ห�รและเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับ

คว�มสนใจเป็นอย่�งม�กถ้�วิเคร�ะห์เป็นร�ยจังหวัด 

จงัหวดัพะเย�เป็นจังหวดัแรกในประเทศไทยท่ีเปิดบรกิ�ร

โรงภ�พยนตรช์มุชนกนัตน�ข้ึน ซึง่ในชว่งแรกไดร้บัคว�ม

สนใจเป็นอย่�งม�กและมีร�ยได้จ�กก�รข�ยตั๋ ว

ภ�พยนตรเ์ปน็หลกัผ�่นก�รสง่เสรมิก�รข�ยก�รข�ยโดย

ใช้พนักง�น (Personal Selling) และมีมอลล์ชุมชนเป็น

ร�ยได้เสริม ปัจจัยสำ�คัญท่ีทำ�ให้คนท้องถ่ินอย�กจะเข้�

ม�ชมภ�พยนตรค์อืคว�มเหม�ะสมของร�ค� (Price) โดย

เฉพ�ะก�รจัดโปรโมช่ันต่�ง ๆ เพื่อดึงดูดให้ม�ชม

ภ�พยนตรใ์นร�ค�ยอ่มเย�และไดร้บัชมภ�พยนตรใ์นโรง

ภ�พยนตร์ม�ตรฐ�น ซึ่งเป็นส่วนผสมก�รส่งเสริมก�ร

ตล�ด (Promotion Mix) ที่โรงภ�พยนตร์ชุมชนกันตน�

ได้ใช้ส่งเสริมก�รตล�ดในท้องถิ่นของตน

 จ�กก�รประมวลผลแสดงให้เห็นว่� ก�รจัดตั้ง

โครงก�รโรงภ�พยนตร์ชุมชน KANTAN MOVIE MALL 

ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของคนในท้องถ่ินได้ใน

ระดับหนึ่งและส�ม�รถสร้�งคว�มบันเทิงของก�รรับชม

ภ�พยนตร์แก่คนท้องถิ่นในพื้นท่ีห่�งไกลได้ แต่ในก�ร

บริห�รจัดก�รของโรงภ�พยนตร์ในระยะย�วในด้�นก�ร

บริก�รลูกค้�ยังเป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อก�ร

ดงึดดูคน เช่น ประเภทของภ�พยนตรท่ี์ยงัไมม่คีว�มหล�ก

หล�ย ระยะเวล�ฉ�ยทีย่งัไมม่คีว�มเหม�ะสม รวมถงึก�ร

ประช�สมัพนัธท์ีย่งัไมท่ัว่ถงึ แตอ่ย�่งไรกต็�มจดุประสงค์

หลักของก�รจัดตั้งโรงภ�พยนตร์ชุมชนเพื่อตอบสนอง

คว�มตอ้งก�รและคว�มค�ดหวงัของคนในทอ้งถิน่เอง จงึ

ต้องอ�ศัยข้อมูลคว�มคิดเห็นต่�ง ๆ ของกลุ่มตัวอย่�งดัง

กล่�วเพ่ือไปปรับปรุงในก�รจัดต้ังโรงภ�พยนตร์ชุมชน           

อืน่ ๆ  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบับรบิทในแตล่ะท้องถ่ินและเพือ่

ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดในอน�คตต่อไป
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ข้อเสนอแนะ

 ในก�รวิจัยเรื่องก�รจัดตั้งโรงภ�พยนตร์ชุมชน 

KANTANA MOVIE MALL ผูว้จิยัส�ม�รถใหข้อ้เสนอแนะ

ได้ดังนี้

 1. ควรมกี�รประช�สมัพนัธโ์รงภ�พยนตรชุ์มชน 

Kantana Movie Mall ให้ทั่วถึงและส�ม�รถเจ�ะกลุ่ม

เป้�หม�ยในแต่ละพ้ืนที่ให้ม�ก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งโรง

ภ�พยนตร์ที่ เปิดดำ� เ นินก�รม�แล้ว คือ จังหวัด

สุร�ษฎร์ธ�นีและจังหวัดพะเย�

 2. ภ�พยนตร์ที่นำ�ม�ฉ�ยจำ�เป็นต้องมีก�

รอปัเดตใหเ้ปน็ภ�พยนตรใ์หม่เพือ่รกัษ�ฐ�นลกูค้�ประจำ�

ให้ม�กที่สุด เพร�ะประเภทภ�พยนตร์ใหม่ ๆ สร้�งแรง

โน้มน้�วใหล้กูค�้ตดิต�มข่�วส�รของโรงภ�พยนตร์ตอ่ไป

 3. ควรดำ�เนนิก�รประช�สมัพนัธโ์ดยใช ้Social 

Media ม�กข้ึนเพร�ะในปัจจุบันนั้นกระแสก�รรับรู้

ข่�วส�รต่�ง ๆ  ม�กจ�กแหล่งนี้ 

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ในปัจจบัุนทีส่งัคมสือ่ออนไลน์อิทธิพลเพิม่ม�ก

ขึน้ ควรศึกษ�ก�รใชส้ือ่ออนไลนแ์ละก�รเปดิรบัสือ่ออนไลน์

ของคนในต่�งจงัหวดัทีส่�ม�รถเข�้ถงึได้เช่นเดยีวกบัในเมอืง

ใหญ่ เป็นประเด็นที่น่�ศึกษ�กลยุทธ์ก�รใช้สื่อออนไลน์

ทำ�ก�รตล�ดธุรกิจโรงภ�พยนตร์ขน�ดเล็กเพิ่มเติมต่อไป

 2. ควรศึกษ�กลุ่มเจ้�ของธุรกิจโรงภ�พยนตร์

ขน�ดเล็กในก�รด้�นก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจโรง

ภ�พยนตร์ขน�ดเล็กในเชิงลึกม�กขึ้น
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