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 Abstract 

 

Scala theatre, opened in 1969, is the last functioning stand-alone cinema in Bangkok. Due 

to its unique architectural style, it is worthwhile to conserve. The objectives of this paper 

are to estimate the visitors’ willingness to pay for conserving the Scala theatre for three 

purposes; use, existence, and bequest, and to determine factors affecting visitors’ 

willingness to pay and marginal willingness to pay for conserving it. The methodology is to 

apply the contingency valuation method with the payment card format, and to adopt the 
Ordinary Least Square method and Tobit model to estimate the willingness to pay. With the 

sample size of 316 Scala theatre visitors, the results revealed that age, schooling years, 

income, not visiting the theatre alone, the satisfaction in non-ticket prices, and being 

independent movie theatre significantly affect the willingness to pay. The estimation of the 

marginal willingness to pay by the Ordered Logit model shows that being single and the 

satisfaction in the cleanliness of the theatre significantly affect the marginal willingness to 

pay for all purposes. The sample visitors have the mean marginal willingness to pay to 

conserve in addition to the regular movie ticket price for existence, use, and bequest are 

17.39 Baht, 17.28 Baht, and 17.80 Baht, respectively. Moreover, it is found that the 

attractiveness of the movie shown in this theatre, the convenience in travelling to the 

theatre, and the ticket price received the highest satisfaction level from visitors whereas the 

environment, the facilities, the safety, and the cleanliness of the theatre need to be 

improved.  
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บทคดัย่อ 

โรงภาพยนตร์สกาลาก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2512 เป็นโรงภาพยนตร์แบบ Standalone แห่ง
สุดทา้ยของกรุงเทพมหานคร มีเอกลกัษณ์คือความสวยงามทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว ้บทความวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพ่ืออนุรักษ์โรง
ภาพยนตร์สกาลาไวเ้พ่ือการคงอยู่ เพื่อการใช้ประโยชน์ และเพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานด้วยวิธี 
Contingency Valuation Method ท่ีมีลกัษณะค าถามแบบ Payment Card โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งผูช้ม
ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลาจ านวน 316 คนรวมไปถึงศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเตม็ใจท่ีจะจ่าย
ของผูช้มโดยใช้การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิด้วยวิธีการ Ordinary Least Square และแบบจ าลอง 
Tobit ผลการศึกษาพบว่า อายุ จ านวนปีของการศึกษาขั้นสูงสุด รายได ้การไม่ไดช้มภาพยนตร์คน
เดียว ความพึงพอใจในราคาสินคา้อ่ืนท่ีไม่ใช่ตัว๋ชมภาพยนตร์ และการฉายภาพยนตร์ทางเลือก ส่งผล
ต่อความเตม็ใจท่ีจะจ่ายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และใชแ้บบจ าลอง Ordered Logit เพื่อศึกษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิม ซ่ึงพบว่าสถานภาพโสดและความพึงพอใจในด้านความ
สะอาดของโรงภาพยนตร์มีผลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทั้ งสาม
วตัถุประสงค ์โดยค่าเฉล่ียของความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมส าหรับการอนุรักษโ์รงภาพยนตร์สกาลา
ไวเ้พื่อการคงอยู ่เพื่อการใชป้ระโยชน์ และเพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานมีค่าเท่ากบั 17.39 บาท 17.28 
บาท และ 17.80 บาท ตามล าดบั ส่ิงท่ีผูเ้ขา้ชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลามีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด คือ ความน่าสนใจของภาพยนตร์ท่ีฉาย ความสะดวกในการเดินทาง ราคาของตั๋วเข้าชม
ภาพยนตร์ และส่ิงท่ีโรงภาพยนตร์ควรปรับปรุง คือ สภาพของโรงภาพยนตร์ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภยั และความสะอาดของโรงภาพยนตร์ 
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JEL Classification Code: Z10  

1. บทน า 
โรงภาพยนตร์แบบเด่ียวหรือสแตนอโลน 

(standalone theatre) มี คุ ณ ค่ าท างป ระวัติ -
ศาสตร์ทั้ งในแง่ของสถาปัตยกรรมและบริบท
ของสังคม  เป็นวัฒนธรรมของความบันเทิง
รูปแบบหน่ึงท่ีก าลังจะหายไปจากสังคมไทย 
และหน่ึงในโรงภาพยนตร์แบบสแตนอโลนท่ีมี
ช่ือเสียงของประเทศไทย ได้แก่ โรงภาพยนตร์
สกาลาซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณสยามสแควร์ เขตปทุม
วนั กรุงเทพมหานคร เป็นโรงภาพยนตร์ท่ีอยูใ่น
เครือโรงภาพยนตร์เอเพกซ์ ก่อตั้งโดยนายพิสิฐ 
ตันสัจจา โดยโรงภาพยนตร์สกาลาเป็นโรง
ภาพยนตร์ในเครือท่ีถูกสร้างข้ึนแห่งสุดทา้ยต่อ
จากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย โรงภาพยนตร์
สยาม และโรงภาพยนตร์ลิโด เปิดให้บริการ
ตั้ งแต่ปีพ.ศ. 2512 ตั้ งช่ือตามโรงอุปรากร La 

Scala ซ่ึงเป็นโรงละครเก่าท่ีมีช่ือเสียงแห่งเมือง
มิลาน ประเทศอิตาลี จากการออกแบบโรงละคร
ท่ี เป็นชั้ น  ๆ จึงเป็น ท่ีมาของค าว่า Scala ซ่ึ ง
แปลว่า บันไดในภาษาอิตาลี มีตน้แบบศิลปะ
แบบอาร์ต เดโค ออกแบบโดยพนัเอกจิระ ศิลป์
กนก เป็นโรงภาพยนตร์ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงามผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัตก
และตะวันออก  ประกอบกับ รูปแบบการ
ให้บริการท่ี เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะท่ีแสดงถึง
บรรยากาศแบบดั้ งเดิมซ่ึงหาได้ยากในปัจจุบัน 
ท าให้ โรงภาพยนต ร์สกาล าได้ รับ รางวัล

สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปัตยกรรม
ในปี พ.ศ. 2555 อีกทั้ งโรงภาพยนตร์สกาลายงั
เป็นโรงภาพยนตร์แบบสแตนอโลนซ่ึงเป็น
รู ป แ บ บ ข อ ง โ ร งภ าพ ยน ต ร์ ใน ยุ ค แ ร ก  
(ปีพ.ศ. 2488 - 2531) ของประเทศไทย และยงั
เป็นสถานท่ีแห่งความทรงจ าของผูค้นในยคุนั้น
อีกดว้ย (Phadungkarn, 2018) 

โรงภาพ ยนต ร์สกาล า มี ท่ี นั่ ง จ าน วน
ประมาณ  876 ท่ีนั่ ง  (Dumrongkwan, 2018) 
โดยในปัจจุบนัราคาของตัว๋ชมภาพยนตร์มีอยู่
สามระดบั ไดแ้ก่ ใบละ 120 140 และ 160 บาท
ตามต าแหน่งท่ีนัง่ในโรงภาพยนตร์ และมีราคา
พิเศษในรอบฉายเชา้วนัเสาร์และวนัอาทิตยใ์น
ราคาใบละ 100 บาท ผูเ้ขา้ชมสามารถซ้ือตัว๋เขา้
ชมภาพยนตร์ได้ท่ีหน้าโรงภาพยนตร์เท่านั้ น 
ไม่มีการส ารองท่ีนั่งผ่านระบบออนไลน์ รอบ
ฉายของภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะปรับเปล่ียนตาม
ความยาวของภาพยนตร์ ปัจจุบนัโรงภาพยนตร์
สกาลาฉายภาพยนตร์ท าง เลือกสลับกับ
ภาพยนตร์ตามกระแส โดยหอชมภาพยนตร์
นิ ยมจัด นิ ท รรศการภาพยนต ร์ เก่ า ท่ี โรง
ภาพยนตร์แห่งน้ีดว้ยเช่นกนั เพ่ือเป็นทางเลือก
ส าหรับผู ้บ ริโภคท่ีนิยมชมภาพยนตร์นอก
กระแสและผู ้บ ริ โภค ท่ี ช่ื น ชอบ การชม
ภ าพ ยน ต ร์ ใน โรงภ าพ ยนต ร์แบ บ เด่ี ยว 
(Walairat, 2018) 
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ปัจจุบนั โรงภาพยนตร์แบบสแตนอโลนใน
ประเทศไทยท่ีย ังคงด าเนินการอยู่มีจ  านวน
น้อยลงมากเป็นเพราะการเพ่ิมข้ึนของจ านวน
โรงภาพยนตร์ท่ีอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ซ่ึงมาจาก
พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของผู ้บริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป จากสถานการณ์ดงักล่าว ท าให้
ผูช่ื้นชอบการชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกา
ลา ผูท่ี้ช่ืนชอบตวัโรงภาพยนตร์สกาลา และกลุ่ม
สถาปนิกเกิดความเสียดายถ้าจะมีการร้ือถอน
โรงภาพยนตร์ท่ีควรค่าแก่การเก็บสถาปัตยกรรม
ดั้งเดิมไว ้รวมไปถึงผูช้มภาพยนตร์ท่ีตอ้งการให้
มีโรงภาพยนตร์ดังกล่าวเพ่ือไวร้องรับการฉาย
ภาพยนตร์อิสระหรือภาพยนตร์ทางเลือกนอก
กระแส จึงเป็นท่ีมาของงานวจิยัน้ี 

1.1 วตัถุประสงค์งานวจิยั 
1.1.1 เพ่ือประเมินมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่าย

เพื่ อการอนุ รักษ์โรงภาพยนตร์สกาลาด้วย
วัตถุประสงค์  3 ประเภท ได้แก่  เพ่ือการใช้
ประโยชน์ เพ่ือการคงอยู่ และเพ่ือเป็นมรดกแก่
ลูกหลาน 

1.1.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเตม็ใจท่ี
จะจ่ายและความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมของผู ้
เขา้ชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลา 

1.2 ขอบเขตงานวจิยั 
งานวิจัย น้ี ศึกษาการประเมิน มูลค่าโดย

วิ ธีการประเมิน มูลค่ าภายใต้ตลาดสมม ติ 
(Contingent Valuation Method: CVM) โดย
การออกแบ บสอบถ าม เพื่ อ ถ ามผู ้ เข้ าชม
ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลา ดว้ยการสร้าง
สถานการณ์สมมติเพื่อกลุ่มตวัอยา่งใหแ้สดงออก

ถึงมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายสูงท่ีสุดเพื่ออนุรักษ์
โรงภาพยนตร์สกาลา โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ 
ประชาชนท่ีเคยเขา้ชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์
สกาลาในปี พ.ศ. 2558  - 2561 จ านวน 329 คน 
โดยวิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบ เฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) และในการศึกษาคร้ังน้ี
จะเลือกเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการตอบค าถาม
จากแบบสอบถามครบถ้วนเท่านั้ น จึงเหลือ
จ านวนตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาทั้ งส้ิน 316 
ตวัอยา่ง  

 

2. แนวคดิและทฤษฎทีีใ่ช้ในการวจิยั 
2.1 สินค้าวัฒนธรรม (Cultural Goods) 

และทุนวฒันธรรม (Cultural Capital) 
นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่า

ว ัฒ น ธรรมและ ศิ ลป ะ ไม่ ใ ช่ สิ น ค้าป ก ติ 
(Normal Goods) ห รื อ แ ม้ แ ต่ เ ป็ น สิ น ค้ า
สาธารณะทั่ว ๆ ไปในตลาด (Normal Public 

Goods) เพราะวฒันธรรมและศิลปะมีความ
พิ เศษท าให้สามารถนิยามได้ยาก โดยการ
ประเมินมูลค่าของวฒันธรรมและศิลปะนั้ น
ค่อนข้างแตกต่างออกไปจากมูลค่าท่ีปรากฏ
ในทางเศรษฐศาสตร์ เน่ื องจากมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์จะสะทอ้นออกมาผ่านราคาของ
สินค้าหรือบริการนั้ น ๆ ในขณะท่ีมูลค่าทาง
วัฒนธรรมสะท้อนออกมาจากคุณค่ าทาง
สุนทรียะภายในและประสบการณ์ส่วนบุคคล 
(Einarsson, 2016)   ดั งนั้ น ว ัฒ น ธรรมและ
ศิลปะจึงสามารถเป็นไดท้ั้ งในฐานะสินคา้ดอ้ย 
สินคา้ปกติ และสินคา้ฟุ่ มเฟือย ข้ึนอยู่กับการ
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รับรู้ (Perception) ของแต่ละบุคคล ในขณะท่ี 
Snowball (2008) ระบุว่า สินค้าวฒันธรรมมี
คุณลกัษณะอยู ่3 ประการ คือ 1) มีแบบแผนใน
การผลิตอยา่งสร้างสรรค ์(Form of Creativity 

of Production)  2) ค านึงถึงความหมายเชิง
สั ญ ลั ก ษ ณ์  (Symbolic Meaning) แ ล ะ  3) 
ผลผลิตของวฒันธรรมเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
(Intellectual Property) 

โดยทั่วไปแล้วสินค้าวฒันธรรมมักเป็น
ส่วนผสมของสินคา้สาธารณะ (Public Goods) 
และสินคา้ท่ีสร้างผลกระทบภายนอกทางบวก 
(Positive Externalities) ส ร้ างสุนท รียภ าพ
ให้แก่ผูบ้ริโภค โดยนิยามของสินคา้สาธารณะ 
คือ สินค้าท่ีคนจ านวนมากสามารถบริโภค
ร่วมกันโดยไม่ลดมูลค่า (Non-Rivalry) และ
ในขณะเดียวกันสินค้าเหล่าน้ี ก็ไม่สามารถ
ป้องกนัไม่ให้คนเขา้มาใชป้ระโยชน์ได ้(Non-

Exclusion) (Snowball, 2008) 
2.2 มู ล ค่ าท า ง เศ ร ษ ฐ ศ าส ต ร์  (Total 

Economic Value) 
Kim et al. (2007) ก ล่ า ว ถึ ง  มู ล ค่ าท า ง

เศรษฐศาสตร์ทั้ งหมดของทรัพยากรมรดกทาง
วฒันธรรมประกอบดว้ยมูลค่าใชป้ระโยชน์และ
ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 

2.2.1. มู ล ค่ าก าร ใช้ ป ระโยช น์  (Use 

Value) คือมูลค่าท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บประโยชน์โดยตรง
จากส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ 
ของมรดกทางวฒันธรรมนั้น 

2.2.2. มูลค่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Non-

Use Value) คือมูลค่าท่ีมาจากการประเมินมูล

ค่าท่ีไม่มีตวัตนหรือเป็นนามธรรม ไดแ้ก่ มูลค่า
การคงอยู่และมูลค่าเพ่ือเป็นมรดกแก่ลูกหลาน 
(Raabova et al., 2013) โดยท่ีมูลค่าการคงอยู ่
(Existence Value) คือ การท่ีบุคคลพิจารณาว่า
การคงอยู่ของทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมมีมูลค่า
ต่อตัวบุคคลหรือต่อสังคม แม้ว่าพวกเขาจะ
ไม่ได้รับประโยชน์จากส่ิงนั้น ในขณะท่ีมูลค่า
เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลาน (Bequest Value) คือ 
การท่ีบุคคลได้รับประโยชน์จากการท่ีความรู้
จากสินทรัพยท์างวฒันธรรมจะตกทอดไปสู่รุ่น
ลูกหลาน 

2.2.3. มูลค่าเผ่ือใช้ประโยชน์ (Option 

Value) คือ มูลค่าท่ีบุคคลตอ้งการอนุรักษสิ์นคา้
วฒันธรรมไวเ้พ่ือเก็บไวใ้ชป้ระโยชน์ในอนาคต 
(Klamer, 2011) 

2.3 วธีิการประเมนิมูลค่าทางวฒันธรรมผ่าน
ตลาดสมมต ิ

วิ ธี ส ม ม ติ เห ตุ ก าร ณ์ ให้ ป ร ะ เมิ น ค่ า 
(Contingency Valuation Method: CVM) 
นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการประเมินสินค้า
วฒันธรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น ผลงาน
ทางด้าน ศิลปกรรม  มรดกทางวัฒนธรรม 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และโรงภาพยนตร์ เป็น
วิธีการสอบถามความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพ่ือวดัมูล
ค่ า ท่ี เป็ น ตัว เงิน ของก ารใช้และไม่ ได้ ใช้
ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์นั้น ซ่ึงมูลค่า
เห ล่าน้ี เป็น มูลค่ าท่ี ไม่ ใช่ตลาด  (Snowball, 
2008)   

ข้อดีของวิธีการน้ี คือ สามารถวดัมูลค่าท่ี
ไม่ใช่ตลาดซ่ึงใกล้เคียงกับจุดมุ่งหมายของ
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ผูด้  าเนินการทางวฒันธรรม สามารถยอมรับหรือ
ปฏิเสธการคงอยูข่องผลกระทบภายนอกของแต่
ละกลุ่ม เป็นวธีิการเดียวท่ีสามารถวดัมูลค่าไม่ได้
ใช้ประโยชน์ได ้ผลจากการประมาณความเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายสามารถน าไปคิดเป็นผลกระทบทาง
เศ รษ ฐศ าส ต ร์  (Economic Impact) ไ ด้  แ ต่
ข้อจ ากัดของวิธีการน้ีคือปัญหาด้านวิธีการท่ี
ข้ึนอยู่กับผลของลักษณะค าถามภายใต้ตลาด
ส ม ม ติ  อ า จ จ ะ เ กิ ด ก า ร นั บ ซ ้ า  (Double 

Counting) กับ ผ ลป ระโยชน์ ท างบัญ ชี ใน
ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ และประเมินมูลค่า
ทั้ งหมดแทนท่ีจะประเมินเฉพาะบางส่วนท่ีมี
คุณลกัษณะเหมาะสม โดยงานวิจยัน้ีเลือกใชว้ิธี 
Payment Card ซ่ึ ง มี ข้ อ ดี คื อ  1) ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามสามารถตดัสินใจไดโ้ดยตรงจาก
ข้อ มู ล ต้น แบ บ  (Original Data) 2) ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามมีแนวโน้มท่ีจะเลือกค่าความเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายท่ีเขามีความเช่ือมั่น (Ready et al., 
2001) 3) มูลค่าความเต็มใจจะจ่ายท่ีได้จากวิธี 
Payment Card มี ความแข็ งแรงห รือ เส ถียร 
(Robust) มากกว่าวิธีค  าถามปลายปิด และ 4) 
ความเอนเอียงจากจุดเร่ิมตน้ไม่ส่งผลต่อความ
เต็มใจจะจ่ายแบบ Payment Card (Mitchell 

and Carson, 1986) แต่ก็มีข้อเสียจากความเอน
เอียงของมูลค่าท่ีใหเ้ลือก (Tian et al., 2011) 

การศึกษาเก่ียวกบัความเต็มใจท่ีจะจ่ายผ่าน
ก าร ป ร ะ เมิ น มู ล ค่ าด้ ว ย ต ล าด ส ม ม ติ มี
วตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนัไปตามสถานท่ี โดย
ส่วนใหญ่จะนิยมประเมินมูลคา่การใชป้ระโยชน์ 
มูลค่าการคงอยู่ และมูลค่าเพ่ือเป็นมรดกแก่

ลูกหลาน ซ่ึงลกัษณะค าถามสามารถเปล่ียนได้
ตามสมมติเหตุการณ์ในการประมาณค่า อีกทั้งยงั
เป็นวิธี เดียวท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าทาง
วฒันธรรมอย่างแพร่หลายเน่ืองจากสามารถ
ประเมินไดท้ั้ งมูลค่าใชป้ระโยชน์และไม่ได้ใช้
ประโยชน์ (Israngkura, 1998) 

การศึกษาการประเมิน มูลค่ ามรดกทาง
วฒันธรรมมีการศึกษาจ านวนมาก ทั้ งทางดา้น
โบราณสถาน อุทยานแห่งชาติ พิพิธภณัฑ์ และ
โ ร ง ภ า พ ย น ต ร์  เ ช่ น  Sukchitpinyo and 

Chokethaworn (2012) ศึกษาความเต็มใจท่ีจะ
จ่าย เพ่ื อการอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
โบราณสถานเวียงกุมกามดว้ยวิธี CVM โดยผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความเต็มใจท่ีจะ
จ่ายเพ่ือการอนุรักษ์ 149.52 บาทต่อคนค่อคร้ัง
และปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่าย ไดแ้ก่ 
รายได้  ค่ าใช้ จ่ ายในการท่ อง เท่ี ยว  ระดับ
การศึกษา อาชีพ  และความพึ งพอใจของ
นักท่องเท่ียว Tuan and Navrud (2008) ศึกษา
ถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ปราสาทหมีเซิน 
ประเทศเวียดนาม โดยวิธี CVM แบบค าถาม
ปลายปิดด้วยการแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวเป็น
นักท่องเท่ี ยวต่ างชาติและนักท่องเท่ี ยวใน
ประเทศพบว่า ราคาค่าเข้าชมส่งผลทางลบต่อ
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายต่อทั้งนักท่องเท่ียวทั้งนอก
ประเทศและในประเทศ แต่ความคิดในการ
อนุรักษ์ปราสาทไวส่้งผลทางบวกต่อความเต็ม
ใจท่ีจะจ่าย นอกจากน้ี รายได้ การศึกษา การ
กลับมาเยี่ ยมชมอีกค ร้ัง ย ังส่ งผลทางบวก
เช่น เดียวกัน  สอดคล้องกับการศึกษาของ 
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Signorello and Santagata (2000) ท่ี ศึ ก ษ า
ความ เต็มใจ ท่ี จะจ่ ายของนัก ท่องเท่ี ยวต่อ
พิ พิ ธภัณ ฑ์ น าโป ลี  (Napoli Musei Aperti) 
ประเทศอิตาลี  เพ่ือประเมิน มูลค่ าและเป็น
เคร่ืองมือทางนโยบายภาควฒันธรรมสาธารณะ 
(Public Cultural Sector Policy) นอกจากน้ี ยงั
พบว่าค่าเฉล่ียความเต็มใจจะจ่ายของค าถาม
ปลายเปิดจะต ่ ากว่าค าถามปลายปิด เน่ืองจาก
ความซับซ้อนในการแปลผลเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

Hansen (1997) ศึกษาถึงความเต็มใจท่ีจะ
จ่ายของประชาชนต่อโรงภาพยนตร์โรยัล 
ประเทศเดนมาร์ก พบว่า ชาวเดนมาร์กตอ้งการ
จะจ่ายนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นการให้เงิน
อุดหนุนโรงภาพยนตร์ผ่านการจ่ายภาษี มีผูเ้ขา้
ชมภาพยนตร์เพียงร้อยละ 7 ของประชากร
ทั้ งหมด อย่างไรก็ตาม ผู ้ไม่ได้ใช้หรือเข้าชม
กลับมีความเต็มใจจะจ่ายกับโรงภาพยนตร์
ส าหรับราคาเผื่อใช้ประโยชน์ (Option price) 
ซ่ึงมีความหมายถึงโรงภาพยนตร์โรยลัมีมูลค่า
นอกจากการใชป้ระโยชน์ อยา่งไรก็ตาม ราคาท่ี
ตอ้งจ่ายส าหรับผูใ้ชถู้กมองวา่สูงเกินไปและเป็น
หน้าท่ีของภาครัฐในการบูรณะหรือรักษาไวแ้ก่
คนรุ่นต่อไป (Tuan and Navrud, 2008) 

ง าน ศึ ก ษ าข อ ง  Kamonrattanapon and 

Seenprachawong (2009) ไ ด้ เป รี ย บ เ ที ย บ
ค่ า เฉ ล่ี ยค วาม เต็ม ใจ ท่ี จะ จ่ ายของค าถ าม
ปลายเปิดและค าถามปลายปิดของอุทยาน
ประวติัศาสตร์อยุธยาพบว่าไม่มีความแตกต่าง
กนัมากนัก คือ ค าถามปลายปิด 143.94 บาทต่อ

คนต่อคร้ัง และ ค าถามปลายเปิด 150.86 บาทต่อ
คนต่อคร้ัง ในขณะท่ีงานศึกษาของ Jitrojanaruk 

and Permpoonwiwat (2011) พบว่าราคาค่าเขา้
สวนสัตวดุ์สิตท่ีใชค้  าถามปลายปิดกบัปลายเปิด
มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือค าถาม
ปลายปิดได้มูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย 60 บาท
ต่อคนต่อคร้ัง ส่วนค าถามปลายเปิดมีมูลค่าความ
เตม็ใจท่ีจะจ่าย 50 บาทต่อคนต่อคร้ัง 

งาน ศึกษ าของ  Seenprachawong (2006) 
แสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของโครงการฟ้ืนฟูส าหรับวัดท่ีมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
โดยมีประเด็นเก่ียวกบัมุมมองทางสังคมต่อการ
อนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมและความเต็มใจท่ี
จะจ่ายเป็นส าคญั โดยก าหนดให้ใช้วิธีจ่ายเงิน 
(Payment vehicle) ผ่ าน ช่ อ งท าง ท่ี ต่ า งกั น
ระหว่างทางภาษีกับการบริจาค อย่างไรก็ตาม
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในทั้งสองกรณีช้ีให้เห็นวา่ไม่มี
ความแตกต่างระหว่างวิธีการเพ่ือรวบรวมเงิน
ตามวตัถุประสงค์ดังกล่าว ในขณะเดียวกนัการ
ใ ช้  Choice Experiment (CE) เ พื่ อ ศึ ก ษ า
มุมมองท่ีกลุ่มตวัอยา่ง (ชาวไทย) มีต่อโครงการ
สนั บ ส นุ น การอ นุ รักษ์ ว ัด ท่ี มี คุณ ค่ าท าง
ประวติัศาสตร์ พบวา่กลุ่มตวัอย่างยินดีหรือเต็ม
ใจสนบัสนุนหากเป้าหมายของโครงการเป็นวดั
ท่ี มี ค วามส าคัญ ท างสถาปั ต ยก รรมห รือ
ประวติัศาสตร์ 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ง า น ศึ ก ษ า เ ก่ี ย ว กั บ
เศรษฐศาสตร์เชิงวฒันธรรมหรือการประเมิน
มูลค่าของส่ิงปลูกสร้างในประเทศไทยส่วนใหญ่



 

Chiang Mai University Journal of Economics – 23/1 

 

86 

จะศึกษาโบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ 
และมรดกทางวฒันธรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่มี
งาน ท่ี ศึ กษ าโรงภาพยนต ร์ ซ่ึ ง เป็ น สิน ค้า
วฒันธรรมแบบสินค้าเอกชนท่ี มีผลกระทบ
ภายนอกทางบวก รวมไปถึงงาน ศึกษาใน
ต่างประเทศท่ีมกัจะนิยมศึกษาโรงภาพยนตร์ใน
แง่ของการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ แต่ไม่
พบงานท่ีศึกษาความเตม็ใจท่ีจะจ่ายผ่านการเพ่ิม
ราคาตั๋วเข้าชมภาพยนตร์เพ่ือการอนุรักษ์โรง
ภาพยนตร์ งานวจิยัน้ีจึงเลือกศึกษาความเตม็ใจท่ี
จะจ่ายเพ่ืออนุรักษโ์รงภาพยนตร์สกาลาผ่านการ
เพ่ิมราคาตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์ 

 

3. ระเบียบวธีิการวจิยั 
3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีคือแบบสอบถาม

โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามคือผูช้ม
ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลาท่ีเป็นคนไทย 
จ านวน 316 คน โดยแบบสอบถามมี 5 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
2) พฤติกรรมการ เข้าชมภาพยนต ร์ ท่ี โรง
ภาพยนตร์สกาลา 3) ความพึงพอใจของการเขา้
ชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลาในดา้นต่าง 
ๆ 4) การก าหนดสถานการณ์สมมติเพ่ือสอบถาม
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายราคาตั๋วชมภาพยนตร์
เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีเคยซ้ือ และ 5) การให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโรง
ภาพยนตร์สกาลา โดยผูว้ิจัยจะวิเคราะห์แต่ละ
ส่วนดงัต่อไปน้ี   

1. วิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างผู ้
เข้าชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลา โดย
อธิบายเชิ งพรรณนา (Descriptive Method) 
ดว้ยการแสดงเป็นร้อยละ และความถ่ี 

2. วเิคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้
ชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลา โดยอธิบาย
เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ด้วยการ
แสดงเป็นร้อยละ ความถ่ีและการเรียงล าดบั 

3. วเิคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งผู ้
เขา้ชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลาในดา้น
ต่ าง  ๆ  โดยใช้  Likert Scale 4 ระดับ  ได้แ ก่ 
พอใจมากท่ีสุด 4 คะแนน พอใจมาก 3 คะแนน 
พอใจน้อย 2 คะแนน และพอใจน้อยท่ีสุด 1 
คะแนน โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมายจาก
การน าค่าเฉล่ียเลขคณิต จะได้ ระดับความพึง
พอใจของผู ้ เข้าชมภาพยนตร์มากท่ี สุดอยู่
ระหว่าง 3.26 – 4.00 คะแนน , ระดับความพึง
พอใจมาก 2.51 – 3.25, ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
1.76 – 2.50 และระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
1.00 – 1.75 คะแนน 

4. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจท่ีจะ
จ่าย (Willingness to Pay: WTP) ราคาตั๋วเข้า
ชมภาพยนตร์ของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อวตัถุประสงค ์
3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อการใชป้ระโยชน์ (Use) 
ซ่ึงในงานวิจยัน้ีหมายถึงการชมภาพยนตร์ท่ีโรง
ภาพยนตร์สกาลา 2) เพื่ อการคงอยู่ของโรง
ภาพยนตร์ (Existence) และ 3) เพื่อเก็บไวเ้ป็น
มรดกแก่ลูกหลาน  (Bequest) โดยการใช้วิ ธี
เลือกจ านวนเงินของความเต็มใจท่ีจะจ่ายบน
แผ่นการ์ด (Payment Card) (Tapvong, 2002) 
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ว่ายิน ดี เต็มใจท่ีจะจ่ายเพ่ิม ข้ึนจากราคาตั๋ว
ภาพยนตร์ท่ีเคยซ้ือจากเดิมเพ่ือวตัถุประสงคต์่าง 
ๆ เท่าใดบ้าง โดยในแต่ละวตัถุประสงค์ จะให้
เลือกตวัเลือก 5 ตวัเลือกท่ีประกอบดว้ย 5 บาท 
10 บาท 15 บาท 20 บาท และมากกว่า 20 บาท 
สาเหตุท่ีใชร้ะดบัราคาดงักล่าวเพราะผูว้ิจยัมอง
ว่าตัว๋ชมภาพยนตร์เป็นสินคา้ท่ีมีความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์ต่อราคาค่อนขา้งสูง เพราะว่าเป็น
สินค้าท่ีไม่จ าเป็นในการบริโภคเม่ือเทียบกับ
สินคา้ประเภทอ่ืน ๆ การเพ่ิมราคาท่ีสูงเกินไปจะ
ท าให้ปริมาณอุปสงค์ของการชมภาพยนตร์ลด
จ านวนลงอย่างมาก ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงคิดว่าความ
เต็ ม ใจ ท่ี จะ จ่ าย ส่ วน เพ่ิ มผ่ าน ราค าตั๋ วชม
ภาพยนตร์ในระดบัท่ีเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 5 บาทจึงเป็น
ระดบัความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมท่ีเหมาะสม 
หลงัจากนั้นจะประมาณค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ด้วยวิธีการ 1) Ordinary Least Square (OLS) 
แ ล ะ  2) Maximum Likelihood Estimation 

(MLE) ผ่านแบบจ าลอง  Tobit  เน่ืองจากตัว
แปรตามหรือความเต็มใจท่ีจะจ่ายนั้นไม่มีการ
กระจายแบบปกติ โดยผู ้วิจัยจ ากัดมูลค่าขั้ น
สูงสุดท่ี 800 บาท นอกจากน้ีผูว้ิจัยจะวิเคราะห์
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิม 
(Marginal Willingness to Pay) จากราค าตั๋ว
เขา้ชมภาพยนตร์ของกลุ่มตวัอย่างโดยเลือกใช้
แบบจ าลอง Ordered Logit ส าหรับการศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิม
จากราคาตัว๋ภาพยนตร์เน่ืองจากความเต็มใจท่ีจะ
จ่ายส่วนเพ่ิมนั้นมีการก าหนดไวแ้ค่ 5 ค่าเท่านั้น  

3.2 แบบจ าลองทีใ่ช้ในการวจิยั 

แบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี มี  2 
แบบจ าลอง แบบจ าลองแรกศึกษาถึงปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่าย (Willingness to 

Pay: WTP) เพื่อวตัถุประสงค์ 3 ด้านคือ ความ
เตม็ใจท่ีจะจ่ายส าหรับการอนุรักษโ์รงภาพยนตร์
สกาลาให้คงอยู่ (WTPE) ความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ส าหรับการใช้บริการโรงภาพยนตร์สกาลา 
(WTPU) และความเต็มใจท่ีจะจ่ายส าหรับการ
สืบทอดโรงภาพยนตร์สกาลาให้แก่บุตรหลาน 
(WTPB) โดยประมาณค่ าสัมประสิท ธ์ิด้วย
วิธีการ OLS และ MLE ผ่านแบบจ าลอง Tobit 
เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีได ้โดยความเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายนั้นสามารถเขียนออกมาเป็นสมการ
ไดด้งัน้ี 

 

qiiqi MWTPCWTP               (1) 
 

โดยท่ี EiWTP , UiWTP  และ BiWTP  คือ 
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายของการเขา้ชมภาพยนตร์ท่ี
โรงภาพยนตร์สกาลาเพื่ อการอนุ รักษ์โรง
ภาพยนตร์สกาลาเพ่ือการคงอยู่ เพื่ อการใช้
ประโยชน์ และเพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลาน ของ
บุคคลท่ี i  ตามล าดับ  ซ่ึงเกิดจากผลรวมของ
ค่าใชจ่้ายของบุคคลท่ี i  ใชจ่้ายส าหรับการชม
ภาพยนตร์  ( iC )  ซ่ึ งประกอบด้วยราคาตั๋ว
ภาพยนตร์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือมาชม
ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลา และค่าใชจ่้าย
ด้าน อ่ืน  ๆ  ส าห รับการชมภาพยนตร์ ท่ีโรง
ภาพยนตร์สกาลา (เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม ขนมขบ
เค้ียว) และมูลค่าของความยินดีท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิม
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เพ่ือประโยชน์ในแต่ละวตัถุประสงคข์องบุคคล
ท่ี i  ซ่ึงมีอยู่ดว้ยกนั 3 วตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ เพ่ือ
การอนุรักษ์โรงภาพยนตร์สกาลาเพ่ือการคงอยู ่ 
( EiMWTP )  เ พื่ อ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์  
( UiMWTP ) และเพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลาน  
( BiMWTP )  ตามล าดับ  โดยมูลค่าของความ
ยินดี ท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมน้ีผู ้วิจัยไม่ได้ก าหนด
เหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุการณ์อา้งอิงเน่ืองจากมีขอ้
สมมติฐานวา่ในช่วงเวลาท่ีผูว้ิจยัด าเนินการแจก
แบบสอบถามนั้น ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีใชบ้ริการโรงภาพยนตร์สกาลานั้น รับทราบถึง
ข่าวสารเก่ียวกับการหมดสัญญาเช่าของโรง
ภาพยนตร์สกาลาและรับทราบถึงความไม่
แน่นอนเก่ียวกบัอนาคตของโรงภาพยนตร์แห่งน้ี 
และเพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงถึงมูลค่า

ของความยินดีท่ีจะจ่ายเพ่ิมข้ึนอย่างแทจ้ริงเพ่ือ
วัต ถุ ป ร ะส งค์ ทั้ ง  3 ด้ าน  มู ล ค่ า ท่ี ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามเลือกจึงเป็นมูลค่าเพ่ิมข้ึนท่ีแทจ้ริง
จากการ เป รียบ เที ยบค่ าใช้ จ่ ายในการชม
ภาพยนตร์แต่ละคร้ังของตวัผูต้อบแบบสอบถาม
เอง กับสถานการณ์สมมุติทั้ ง 3 สถานการณ์ 
ไดแ้ก่ เพ่ือใหโ้รงภาพยนตร์สกาลาไม่โดนทุบท้ิง 
เพื่อให้โรงภาพยนตร์สกาลายงัสามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได ้และเพ่ือให้คนรุ่นลูกหลานไดมี้
โอกาสเห็นและได้เข้าชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์สกาลา 

ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิความเต็มใจ
ท่ีจะจ่ายเพ่ือแต่ละวัตถุประสงค์นั้ น  ผู ้วิจัย
สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี  

 

0 1 2Ei i i iWTP X Z                       (2) 

0 1 2Ui i i iWTP X Z u                        (3) 

0 1 2Bi i i iWTP X Z v                                        (4) 
 

ตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษามี 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มตัวแปรอิสระด้านประชากร  iX ของ
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
จ านวนปีของการศึกษาสูงสุด รายได ้และกลุ่ม
ตัวแป รอิส ระด้ านพ ฤ ติก รรมการ เข้าชม
ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลาของกลุ่ม
ตัวอย่าง  iZ  ได้แก่ 1) จ านวนคร้ังท่ีเคยชม
ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลาในช่วง 2 ปีท่ี
ผ่านมา 2) เหตุผลท่ี เลือกชมภาพยนตร์ท่ีโรง
ภาพยนตร์สกาลา เช่น  มีความทรงจ าห รือ

ความรู้สึกท่ีดีกับโรงภาพยนตร์แห่งน้ีในอดีต 
หรือช่ืนชอบบรรยากาศและสถาปัตยกรรมของ
โรงภาพยนตร์ เป็นตน้ 3) ความพึงพอใจดา้นต่าง 
ๆ ของโรงภาพยนตร์ราคาของตัว๋ภาพยนตร์ท่ีซ้ือ 
ราคาสินค้า อ่ืน ท่ี ไม่ ใช่ตั๋วภาพยนตร์  (เช่น 
เคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียว) ลักษณะของตัวโรง
ภาพยนตร์สกาลา เช่น  ความน่าสนใจของ
ภาพยนตร์ท่ีน ามาฉาย การใหบ้ริการ บรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม ความสะอาด ความปลอดภยัและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก รวมทั้งความสะดวกใน
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การเดินทางมาโรงภาพยนตร์ เป็นตน้ ในขณะท่ี 
,  และ   คือค่าของสัมประสิทธ์ิในแต่ละ

สมการ 
ii u,  และ 

iv  คือพจน์คลาดเคล่ือนใน
แต่ละสมการตามล าดบั  โดยผูว้ิจยัจะประมาณ
ค่ าสัมประสิท ธ์ิด้วยวิ ธีการ Ordinary Least 

Square (OLS) แ ล ะ  Maximum Likelihood 

Estimation (MLE) ผ่ าน แบ บ จ าล อ ง  Tobit 
เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลของความเต็มใจ
ท่ีจะจ่ายของการเข้าชมภาพยนตร์ส าหรับการ
อ นุ รั ก ษ์ โ ร ง ภ าพ ยน ต ร์ ส ก าล าทั้ ง ส าม
วตัถุประสงค์นั้นไม่มีการกระจายแบบปกติโดย
การกระจายของขอ้มูลมีลกัษณะเบ้ขวา ดังนั้ น
เพื่อความถูกต้อง การอธิบายผลการศึกษาจึง
อธิบายผา่นผลการศึกษาจากแบบจ าลอง Tobit  

ส่วนแบบจ าลองท่ี 2 เป็นการศึกษาความเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิม (Marginal Willingness to 

Pay: MWTP) จากราคาตั๋วเข้าชมภาพยนตร์
ส าหรับการรักษาโรงภาพยนตร์สกาลาให้คงอยู ่
(Marginal Willingness to Pay for Existence 

Value: MWTPE) ความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิม
จากราคาตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ส าหรับการใช้
บ ริ ก าร โ ร งภ าพ ยน ต ร์ ส ก าล า  (Marginal 

Willingness to Pay for Use Value: MWTPU) 
และความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมจากราคาตั๋ว
เข้าชมภาพยนตร์ส าห รับ การสืบทอดโรง
ภาพยนตร์สกาลาให้แก่ลูกหลาน (Marginal 
Willingness to Pay for Bequest Value: 

MWTPB) เน่ืองจากตวัแปรตามในท่ีน้ีคือความ
เต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมมีตัวเลือกอยู่ 5 ระดับ
ราคา ดังนั้ นในแบบจ าลองน้ี จึงประมาณค่า
สัมประสิทธ์ิด้วยแบบจ าลอง Ordered Logit 

Model เน่ืองจากค่า MWTP  มีการกระจายไปท่ี
มูลค่า 20 บาทและมากกวา่ 20 บาทค่อนขา้งมาก 
ท าให้การแจกแจงของ MWTP ไม่เป็นปกติ คือ
มีลกัษณะเบซ้า้ย จึงตอ้งประมาณค่าสมัประสิทธ์ิ
จากแบบจ าลอง Ordered Logit ซ่ึ งสามารถ
เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 

0 1 2Ei i i iMWTP X Z r                       (5) 

0 1 2Ui i i iMWTP X Z n                      (6) 

0 1 2Bi i i iMWTP X Z m                                    (7) 
 

โ ด ย ท่ี  EiMWTP  UiMWTP  แ ล ะ 

BiMWTP  คือ มูลค่าส่วนเพ่ิมจากราคาตั๋วเข้า
ชมภ าพ ยน ต ร์ เพ่ื อ ก ารค งอ ยู่  เ พ่ื อ ก ารใช้
ประโยชน์ และเพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลาน ของ
บุคคลท่ี i  ตามล าดับ ,t  และ   คือค่าของ

สัมประสิทธ์ิในแต่ละสมการ ii nr ,  และ im  
คือพจน์คลาดเคล่ือนในแต่ละสมการตามล าดบั  

 

4. ผลการศึกษา 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้เข้าชมภาพยนตร์ทีโ่รง

ภาพยนตร์สกาลา 



 

Chiang Mai University Journal of Economics – 23/1 

 

90 

จากกลุ่มตัวอย่างผู ้เข้าชมภาพยนตร์ท่ีโรง
ภาพยนตร์สกาลา จ านวน 316 คน พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างเป็นเพศชาย 130 คน และเป็นเพศหญิง
จ านวน 186 คน มี ช่วงอายุระหว่าง 15-50 ปี 
จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 80.76 ช่วงอาย ุ
50-68  ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 14.24 
และมีสถานภาพโสด จ านวน 264 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.54 สถานภาพสมรสจ านวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.46 

ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อย
ละ 86.08 ระดบัอนุปริญญาหรือมธัยมศึกษาตอน
ป ล าย  คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ  12.66 แ ล ะ ต ่ า ก ว่ า
มัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 1.26 ใน
ส่วนของรายได้นั้ น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทต่อ
เดือนจ านวน 113 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 35.75 
รายได ้20,001-40,000 บาทต่อเดือน จ านวน 91 
คนหรือคิดเป็นร้อยละ 28.80 และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนน้อยกวา่ 20,000 บาทจ านวน 112 คนหรือ
คิดเป็นร้อยละ 35.44 

4.2 พฤตกิรรมของผู้เข้าชมภาพยนตร์ทีโ่รง
ภาพยนตร์สกาลา 

กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ  50 เข้าชม
ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลาในรอบ 2 ปี
มากกว่า 4 คร้ัง โดยเหตุผลหลกัของการเขา้ชม
ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์แห่งน้ี คือ 1) ช่ืนชอบ
บรรยากาศและสถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์ 
2) มีความทรงจ าและความ รู้สึกท่ี ดี ต่อโรง
ภาพยนตร์สกาลา 3) ตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์มีราคา

ต ่ากวา่โรงภาพยนตร์อ่ืน และ 4) โรงภาพยนตร์
สกาลาฉายภาพยนตร์ทางเลือกท่ีไม่ไดเ้ขา้ฉายท่ี
โรงภาพยนตร์อ่ืน 

กลุ่มตัวอย่างนิยมมาชมภาพยนตร์กับกลุ่ม
เพื่อนหรือคนรักร้อยละ 59.49 และชมภาพยนตร์
คนเดียวร้อยละ 40.51 และจากการสอบถามถึง
การกลบัมาชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลา
อีกคร้ังพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการท่ีจะกลบัมา
ชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลาอีกถึงร้อย
ละ 90.82 ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ต้องการ
กลับมาท่ีโรงภาพยนตร์อีกหรือว่าไม่แน่ใจมี
เพียงร้อยละ 9.18 เท่านั้น 

4.3 ความพงึพอใจของผู้เข้าชมภาพยนตร์ที่
โรงภาพยนตร์สกาลา 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ข้าชม
ภาพยนตร์ ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลาด้วยการ
ประมาณค่ าต ามแบบ  Likert Scale 4 ระดับ 
พบว่า ผู ้เข้าชมภาพยนตร์ให้คะแนนความพึง
พอใจเฉล่ีย 3.31 คะแนน คืออยู่ในระดับพอใจ
มากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีผู ้เข้าชมภาพยนตร์ท่ีโรง
ภาพยนตร์สกาลาพึงพอใจมากท่ีสุด 5 อันดับ
แรก  คือ  1) ความ น่ าสนใจของภาพยนต ร์ 
คะแนนเฉล่ีย 3.61 คะแนน 2) ความสะดวกใน
การเดินทาง คะแนนเฉล่ีย 3.59 คะแนน 3) ราคา
ตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลา 
คะแนนเฉล่ีย 3.58 คะแนน 4) บรรยากาศโรง
ภาพยนตร์ คะแนนเฉล่ีย 3.46 คะแนน และ 5) 
การบริการของเจ้าหน้าท่ี  คะแนนเฉล่ีย 3.36 
คะแนน 
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ส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย
นอ้ยหรือส่ิงท่ีโรงภาพยนตร์สกาลาควรปรับปรุง 
คื อ  1) ราค าขอ ง สิ น ค้ า ท่ี จ าห น่ ายใน โรง
ภาพยนตร์ 3.21 คะแนน 2) ความปลอดภยัของ
โรงภาพยนตร์ 3.17 คะแนน 3) สภาพของโรง

ภาพยนตร์ 3.11 คะแนน 4) ส่ิงอ านวยความ
สะดวก คะแนนเฉล่ีย 3.02 คะแนน และส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงมากท่ีสุดคือ 5) ความสะอาดของโรง
ภาพยนตร์ คะแนนเฉล่ีย 3.01 คะแนน ดงัแสดง
ใน Table 1. 

 

 

 

 

 

Table 1. Satisfaction level of the sample group towards Scala theatre   

Observed Variables  Mean Standard 

Deviation 

Satisfaction 

level 

1. The attractiveness of the movie  3.61 0.54 Most satisfying 

2. The convenience of the travel 

to the theatre 

3.59 0.68 Most satisfying 

3. The price of the ticket 3.59 0.62 Most satisfying 

4. The atmosphere of the theatre 3.46 0.67 Most satisfying 

5. The service of the theatre staff 3.36 0.62 Most satisfying 

6. The price of other products 3.21 0.70 Satisfying 

7. The safety of the theatre 3.17 0.68 Satisfying 

8. The condition of the theatre 3.11 0.69 Satisfying 

9. Facilities in the theatre 3.02 0.71 Satisfying 

10. The cleanliness of the theatre 3.01 0.71 Satisfying 

Overall Average 3.31 0.44 Most satisfying 

Source: Author (2019)  

 
Table 2.  The coefficient estimation of the Willingness to Pay for conserving Scala theatre 

(N = 316) 

VARIABLES WTPU WTPE WTPB 

OLS Tobit OLS Tobit OLS Tobit 

Male -7.331 -8.553 -7.506 -8.702 -7.745 -8.943 

(14.32) (13.22) (14.30) (13.20) (14.32) (13.22) 

Age 2.815*** 2.880*** 2.801*** 2.867*** 2.811*** 2.877*** 

(0.920) (0.876) (0.918) (0.874) (0.919) (0.875) 

Single -67.92** -57.18** -68.30** -57.47** -68.69** -57.86** 

(33.63) (29.00) (33.59) (28.92) (33.64) (28.99) 

Schooling year 5.181 4.932* 5.247* 4.999* 5.187* 4.939* 

(3.141) (2.966) (3.147) (2.972) (3.116) (2.941) 

20,001 - 40,000 

Bath/month 

11.76 12.19 11.73 12.18 12.25 12.70 

(14.56) (13.87) (14.58) (13.88) (14.58) (13.89) 

Above 40,000 

Bath/month 

52.28*** 49.25*** 52.91*** 49.86*** 52.51*** 49.45*** 

(19.28) (17.71) (19.28) (17.71) (19.28) (17.71) 
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Visit 3.180 2.688 3.342 2.852 3.144 2.653 

(5.228) (4.776) (5.210) (4.758) (5.227) (4.776) 

Independent 

Movies 

30.16 32.13* 28.41 30.41 29.60 31.60* 

(19.31) (18.68) (19.22) (18.59) (19.29) (18.66) 

With others 38.62** 35.68** 37.95** 35.05** 38.74** 35.84** 

(16.96) (14.86) (16.90) (14.79) (16.95) (14.84) 

Service 7.966 6.997 7.796 6.836 8.247 7.288 

(13.69) (13.00) (13.68) (12.99) (13.72) (13.03) 

Interesting -23.17 -22.58 -23.23 -22.58 -23.22 -22.57 

(17.08) (15.96) (17.04) (15.91) (17.11) (15.98) 

Atmosphere 16.13 16.80 16.04 16.77 16.45 17.18 

(18.17) (17.21) (18.18) (17.20) (18.24) (17.26) 

Environment -20.64 -22.88 -20.24 -22.49 -21.00 -23.25 

(17.76) (16.12) (17.77) (16.12) (17.84) (16.20) 

Table 2.  The coefficient estimation of the Willingness to Pay for conserving Scala theatre 

(N = 316) (Continue) 
VARIABLES WTPU WTPE WTPB 

OLS Tobit OLS Tobit OLS Tobit 

Cleanliness -10.10 -6.330 -10.00 -6.242 -10.20 -6.448 

(17.01) (14.83) (16.98) (14.80) (16.97) (14.79) 

Ticket price -24.39* -24.09* -24.39* -24.05* -23.87* -23.53* 

(13.48) (12.67) (13.44) (12.62) (13.48) (12.67) 

Non-ticket price 23.40** 23.32** 23.00** 22.92** 22.48** 22.40** 

(11.25) (10.81) (11.21) (10.77) (11.22) (10.78) 

Facilities 18.45 15.14 19.07 15.75 19.08 15.76 

 (14.54) (12.96) (14.52) (12.93) (14.54) (12.96) 

Safety -11.91 -12.48 -12.76 -13.31 -11.84 -12.40 

 (12.20) (11.42) (12.19) (11.40) (12.14) (11.35) 

Transportation -25.81* -23.49* -25.43* -23.12* -25.61* -23.30* 

(13.97) (12.18) (13.93) (12.14) (13.96) (12.17) 

Memorial 8.595 12.31 7.954 11.69 8.584 12.32 

(17.75) (15.41) (17.72) (15.38) (17.73) (15.39) 

Architecture -2.056 -4.730 -2.533 -5.294 -2.266 -5.028 

(18.79) (17.18) (18.79) (17.13) (18.84) (17.18) 

Architecture -2.056 -4.730 -2.533 -5.294 -2.266 -5.028 

(18.79) (17.18) (18.79) (17.13) (18.84) (17.18) 

Constant 277.2** 269.8** 277.9** 269.9** 276.5** 268.5** 

(125.7) (113.0) (125.9) (112.9) (125.9) (112.9) 

Sigma  113.0***  112.8***  112.9*** 

 (6.743)  (6.726)  (6.754) 

Observations 316 316 316 316 316 316 

R-squared 0.329  0.329  0.329  

Source: Author (2019)  

Notes: robust standard errors reported in the parentheses, *10% level of significance, **5% 

level of significance, ***1% level of significance 
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Table 3. The distribution of the Marginal Willingness to Pay from the purchased regular 

ticket price for conserving Scala theatre of the sample (in proportion) (Unit: %) 

Marginal Willingness to Pay Use Value Existence Value Bequest Value 

5 Baht 8.86 7.59 8.23 

10 Baht 26.58 28.48 23.73 

15 Baht 6.65 5.38 7.28 

20 Baht 25.95 25.63 25.32 

More than 20 Baht 31.96 32.91 35.44 

Total 100 100 100 

Source: Author (2019) 

 

 

 

 

 

4.4 ความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to 

Pay) จากราคาตัว๋เพ่ืออนุรักษ์โรงภาพยนตร์สกา
ลาของผู้เข้าชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์สกา
ลา   

Table 2. แ ส ด ง ถึ งผ ลก ารป ระม าณ ค่ า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ด้ ว ย วิ ธี ก าร  Ordinary Least 

Square (OLS) แ ล ะ  Maximum Likelihood 

Estimation (MLE) ผ่ าน แบ บ จ าล อ ง  Tobit 
เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลของความเต็มใจ
ท่ีจะจ่ายของการเข้าชมภาพยนตร์ส าหรับการ
อ นุ รั ก ษ์ โ ร ง ภ าพ ยน ต ร์ ส ก าล าทั้ ง ส าม
วตัถุประสงค์นั้นไม่มีการกระจายแบบปกติโดย
ท่ีการกระจายของข้อมูลของตัวแปรตามมี
ลกัษณะเบข้วา ดงันั้นการอธิบายผลการศึกษาจึง
อธิบายผ่านผลการศึกษาจากแบบจ าลอง Tobit 
เท่านั้น  

ตวัแปรตามในคอลมัน์ท่ี 1 คือ ความเตม็ใจท่ี
จะจ่ายส าหรับการอนุรักษโ์รงภาพยนตร์สกาลา
ให้คงอยู่ (WTPE) ตัวแปรตามในคอลัมน์ ท่ี  2 
และ 3 คือ ความเต็มใจท่ีจะจ่ายส าหรับการ

อนุ รักษ์โรงภาพยนต ร์สกาลาเพื่ อการชม
ภาพยนตร์ (WTPU) และความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ส าหรับการอนุรักษ์โรงภาพยนตร์สกาลาไว้
ใหแ้ก่ลูกหลาน (WTPB) ตามล าดบั  

ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิจาก Table 2 
จะเห็นไดว้า่ อาย ุ(Age) จ านวนปีของการศึกษา
ขั้นสูงสุด (Schooling year) และระดบัรายไดท่ี้
มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน (Income) การ
ไม่ได้ชมภาพยนตร์คน เดียว (With others) 
ความพึงพอใจในราคาสินคา้อ่ืนท่ีไม่ใช่ตัว๋ชม
ภ าพ ย น ต ร์  (Non-ticket  price)  ก า ร ฉ า ย
ภาพยนตร์ทางเลือก (Independent Movies) 
เป็นปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีส่งผลต่อความ
เต็มใจท่ีจะจ่ายในทางบวก นอกจากน้ีปัจจยัอ่ืน 
ๆ ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีให้ค่าสัมประสิทธ์ิท่ี
เป็นลบซ่ึงส่งผลท าให้มีความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ลดลง ได้แก่ สถานภาพโสด (Single) ความพึง
พอใจราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ (Ticket price) และ
ความพึ งพ อใจใน การ เดิ น ท างม ายังโรง
ภาพยนตร์ (Transportation) 
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4.5 ค ว าม เต็ ม ใจ ที่ จ ะ จ่ า ย ส่ ว น เพิ่ ม 
(Marginal Willingness to Pay) จากราคาตั๋ว
เพ่ืออนุรักษ์โรงภาพยนตร์สกาลาของผู้เข้าชม
ภาพยนตร์ทีโ่รงภาพยนตร์สกาลา 

จาก  Table 3 ท่ีแสดงถึงสัดส่วนของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีแสดงมูลค่าของความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ส่วน เพ่ิม  (Marginal Willingness To Pay) จาก
ราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ปกติเพ่ือวตัถุประสงค์ต่าง 
ๆ กนั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดง
มูลค่าของความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมเพ่ิมข้ึน
มากกว่า 20 บาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ เป็น
มรดกแก่ลูกหลานนั้ นสูงสุดถึงร้อยละ 35.44 
ขณะท่ีเพ่ือการคงอยู่และเพ่ือการใช้ประโยชน์
ใกลเ้คียงกันท่ีร้อยละ 32.91 และร้อยละ 31.96 
ตามล าดบั นอกจากน้ี มูลค่าของความเตม็ใจท่ีจะ
จ่ายส่วน เพ่ิม  20 บาท ทั้ ง เพ่ือ เป็นมรดกแก่

ลู กห ล าน  เพ่ื อ ก ารค งอยู่ แ ล ะ เพ่ื อ ก ารใช้
ประโยชน์มีจ านวนใกลเ้คียงกนัท่ีร้อยละ 25.32, 
25.63 และ 25.95 ตามล าดบั 

นอกจากน้ี มูลค่าของความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ส่วนเพ่ิม 15 บาทโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ เป็น
มรดกแก่ลูกหลานมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 7.28 เพื่อ
การใชป้ระโยชน์ร้อยละ 6.65 และเพ่ือการคงอยู่
ร้อยละ 5.38 ขณะท่ีมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ส่วนเพ่ิม 10 บาท มากท่ีสุดคือ เพ่ือการคงอยูร้่อย
ละ 28.48 เพื่อการใช้ประโยชน์ร้อยละ  26.58 
และเพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานร้อยละ 23.73 
มูลค่าของความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิม 5 บาท
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการใชป้ระโยชน์ร้อยละ
8.86 เพ่ือเป็นมรดกแก่ลูกหลานร้อยละ 8.23 และ
เพ่ือการคงอยูร้่อยละ 7.59   

 

Table 4.  The marginal effect estimation of the Marginal Willingness to Pay for conserving 

Scala theatre from ordered logit regressions (N = 316) 

VARIABLES MWTPU MWTPE MWTPB 

Male -0.0116 -0.0054 -0.0037 

(0.0162) (0.0137) (0.0151) 

Age 5.27e-05 0.000239 5.29e-05 

(0.000846) (0.000713) (0.000785) 

Single 0.0395** 0.0373** 0.0511*** 

(0.0183) (0.0152) (0.0160) 

Schooling year -0.0044 -0.0052 -0.0045 

(0.00567) (0.00476) (0.00507) 

20,001 - 40,000 Bath/month -0.0068 -0.0022 -0.0136 

(0.0188) (0.0160) (0.0168) 

Above 40,000 Bath/month -0.0017 -0.0130 -0.0050 

(0.0213) (0.0171) (0.0196) 

Visit -0.0059 -0.0074 -0.0049 

(0.00547) (0.00467) (0.00505) 

Independent Movies 0.0277 0.0650** 0.0376 

(0.0260) (0.0314) (0.0268) 

With others 0.0102 0.0184 0.00870 

(0.0171) (0.0143) (0.0160) 
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Service 0.0131 0.0142 0.0094 

(0.0150) (0.0127) (0.0139) 

Interesting -0.0150 -0.0138 -0.0155 

(0.0169) (0.0144) (0.0159) 

Atmosphere 0.0139 0.0153 0.00912 

(0.0163) (0.0139) (0.0152) 

Environment -0.00786 -0.0123 -0.000617 

(0.0172) (0.0147) (0.0161) 

Cleanliness -0.0323** -0.0293** -0.0308** 

(0.0160) (0.0136) (0.0149) 

Ticket price -0.00287 -0.00216 -0.0140 

(0.0150) (0.0126) (0.0139) 

Non-ticket -0.0320** -0.0198 -0.0108 

(0.0149) (0.0122) (0.0132) 

Facilities 0.0279* 0.0141 0.0161 

(0.0154) (0.0129) (0.0140) 

Table 4.  The marginal effect estimation of the Marginal Willingness to Pay for conserving 

Scala theatre from ordered logit regressions (N = 316) (Continue) 

VARIABLES MWTPU MWTPE MWTPB 

Safety 0.0112 0.0192 0.00686 

(0.0159) (0.0138) (0.0148) 

Transportation 0.00757 0.000438 0.00193 

(0.0142) (0.0119) (0.0129) 

Memorial -0.0271* -0.0149 -0.0277* 

(0.0163) (0.0135) (0.0150) 

Architecture -0.0148 -0.00617 -0.0117 

(0.0186) (0.0155) (0.0172) 

Observations 316 316 316 

Pseudo R-squared 0.0370 0.0452 0.0404 

 Source: Author (2019)  

Notes: *10% level of significance, **5% level of significance, ***1% level of significance 

 

Table 5.  The marginal effect of each level of Marginal Willingness-to-Pay outcome   

Variable MWTP=5 

Baht 

MWTP=10 

Baht 

MWTP=15 

Baht 

MWTP=20 

Baht 

MWTP=25 

Baht 

MWTPU       

Single 0.0395 0.0981 0.0153 -0.0004 -0.1525 

Cleanliness -0.0323 -0.0701 -0.0082 0.0136 0.0970 

Non-ticket -0.0320 -0.0695 -0.0081 0.0134 0.0962 

Facilities 0.0279 0.0605 0.0071 -0.0117 -0.0838 

Memorial -0.0270 -0.0589 -0.0070 0.0106 0.0824 

MWTPE       

Single 0.0373 0.1223 0.0152 0.0057 -0.1804 

Independent 

Movies 

0.0650 0.1376 0.0056 -0.0486 -0.1597 
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Cleanliness -0.0293 -0.0827 -0.0074 0.0131 0.1062 

MWTPB       

Single 0.0511 0.1339 0.0308 0.0325 -0.2484 

Cleanliness -0.0308 -0.0692 -0.0118 0.0048 0.1071 

Memorial -0.0277 -0.0623 -0.0108 0.0034 0.0974 

Source: Author (2019) 

 

ส าหรับการค านวณหาค่าเฉล่ียของความเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมนั้ น (Mean MWTP) นั้ น 
ผู ้วิจัยใช้ข้อมู ลป ฐม ภู มิ ท่ี ได้จ ากการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์และค านวณ  โดย
ค่าเฉ ล่ียของความเต็มใจ ท่ีจะจ่ายส่วน เพ่ิม
ส าหรับการอนุรักษ์โรงภาพยนตร์สกาลาให้คง
อยูมี่ค่าเท่ากบั 17.39 บาท ค่าเฉล่ียของความเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมส าหรับการอนุรักษ์โรง
ภาพยนตร์สกาลาเพ่ือการชมภาพยนตร์มีค่า
เท่ากบั 17.28 บาท และค่าเฉล่ียของความเต็มใจ
ท่ี จะ จ่ ายส่วน เพ่ิมส าห รับการอนุ รักษ์โรง
ภาพยนตร์สกาลาไวใ้ห้แก่ลูกหลานมีค่าเท่ากับ 
17.80 บาท ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในทั้งสามด้าน 
แสดงให้ เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อการ
อนุรักษ์โรงภาพยนตร์สกาลาไวใ้ห้แก่ลูกหลาน
มากกว่าประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ โดยการค านวณ
ค่าเฉล่ียของความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมมาจาก
สูตร 

 Mean WTP (n p ) / N
i i

   

โ ด ย ท่ี  ni ห ม า ย ถึ ง จ า น ว น ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามท่ีตดัสินใจเลือกความเต็มใจท่ีจะ
จ่ายส่วนเพ่ิมในทางเลือกท่ี i  pi หมายถึงความ
เต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมในทางเลือกท่ี i และ N 
หมายถึงจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด (Pinthadit 
et al., 2018) 

Table 4 แสดงถึงการประมาณค่าผลกระทบ
ส่วนเพ่ิม (Marginal Effect) ด้วยแบบจ าลอง 
Ordered Logit โดยตวัแปรตามในคอลมัน์ท่ี 1 2 
และ 3 คือ ความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมส าหรับ
การใช้บริการโรงภาพยนตร์สกาลา (Marginal 

Willingness to pay for Use Value: MWTPU) 

ส าหรับการรักษาโรงภาพยนตร์สกาลาให้คงอยู ่
(Marginal Willingness to pay for Existence 

Value: MWTPE) และส าหรับการสืบทอดโรง
ภาพยนตร์สกาลาเพ่ือเป็นมรดกแก่ลูกหลาน 
(Marginal Willingness to pay for Bequest 

Value: MWTPB) ตามล าดบั 
ผลการประมาณค่าผลกระทบส่วนเพ่ิมจาก

Table 4 คอลัมน์ ท่ี  1 พบว่า ปัจจัยท่ี ส่งผลต่อ
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมของการใชบ้ริการ
โร งภ าพ ยน ต ร์ส ก าล า  (MWTPU) อ ย่ า ง มี
นัยส าคญัทางสถิติ คือ สถานภาพโสด (Single) 
และความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความสะดวก
ของโรงภาพยนตร์สกาลา (Facilities) ส่งผลให้
ความน่าจะเป็นในการเพ่ิมความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ส่วนเพ่ิมจากราคาตั๋วเพ่ิม ข้ึน 0.04 และ 0.03 
ตามล าดบั ขณะท่ีความพึงพอใจในความสะอาด 
(Cleanliness) ความพึงพอใจในราคาสินคา้อ่ืน
ท่ีไม่ใช่ตัว๋ (Non-ticket price) และการมีความ
ทรงจ าท่ีประทับใจต่อโรงภาพยนตร์สกาลา 
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(Memorial) ลดความน่าจะเป็นในการเพ่ิมความ
เต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมจากราคาตัว๋ลงในระดบั
ใกลเ้คียงกนั คือ ประมาณ 0.03 

ในคอลมัน์ท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเต็มใจ
ท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมของการรักษาโรงภาพยนตร์
สกาลาให้คงอยู ่(MWTPE) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติพบว่า สถานภาพโสด (Single) การท่ีโรง
ภาพยนตร์สกาลาฉายภาพยนตร์แตกต่างจากโรง
ภาพยนตร์อ่ืน  (Alternative) ส่งผลให้ความ
น่าจะเป็นในการเพ่ิมความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วน
เพ่ิ ม จ าก ร าค าตั๋ ว เ พ่ิ ม ข้ึ น  0.04 แ ล ะ  0.07 
ตามล าดบั ขณะท่ีความพึงพอใจในความสะอาด 
(Cleanliness) ส่งผลให้ความน่าจะเป็นในการ
เพ่ิมความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมจากราคาตั๋ว
ลดลง 0.03 

นอกจากน้ี ในคอลมัน์ท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความ เต็ม ใจ ท่ี จะ จ่ ายส่ วน เพ่ิ ม เพ่ื อ ให้ โรง
ภาพยนตร์สกาลาเป็นมรดกแก่บุตรหลาน 
(MWTPB) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติพบว่า 
สถานภาพโสด (Single) ส่งผลให้ความน่าจะ
เป็นในการเพ่ิมความเตม็ใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมจาก
ราคาตัว๋เพ่ิมข้ึน 0.05 แต่ความพึงพอใจในความ
สะอาดของโรงภาพยนตร์ (Cleanliness) และ
การมีความทรงจ าท่ีประทบัใจต่อโรงภาพยนตร์
สกาลา (Memorial) ส่งผลให้ความน่าจะเป็นใน
การเพ่ิมความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมจากราคา
ตัว๋ลดลง 0.03 เช่นเดียวกนั 

ใ น  Table 5. ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ แ ส ด ง ค่ า ข อ ง
ผลกระทบส่วนเพ่ิม (Marginal Effects) ของตวั
แปรอิสระแต่ละตวัท่ีส่งผลต่อความน่าจะเป็น

ของความเตม็ใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมในระดบัต่าง ๆ 
โดยท่ีการเพ่ิมข้ึนของความน่าจะเป็นของความ
เต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิม ณ ระดบัใด ๆ จะส่งผล
ให้ความน่าจะเป็นของความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วน
เพ่ิมในระดับอ่ืน ๆ ลดลง ดังนั้ นผลรวมของ
ผลกระทบส่วนเพ่ิมในแต่ละแถวหรือภายในตวั
แปรอิสระเดียวกนัจะมีค่าเท่ากบั 0 (Boccaletti 

and Moro, 2000) อย่างไรก็ตาม การแปลผล
จากตารางดังกล่าวอาจไม่จ าเป็นต้องตีความ
ออกมาในลกัษณะเดียว ยกตวัอยา่งเช่น ผลลพัธ์
ท่ีแสดงในแถวแรกของ Table 5 สามารถแปล
ผลได้ว่า หากอนุรักษ์โรงภาพยนตร์สกาลาไว้
ส าหรับการใชง้านแลว้ ความเป็นโสด (Single) 
ของกลุ่มตวัอย่างจะช่วยเพ่ิมความน่าจะเป็นให้
กลุ่มตวัอย่างยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมข้ึน (หรือเกิด
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิม) ในระดบั 5 บาท 
หรือพิจารณาวา่ ความเป็นโสดของกลุ่มตวัอยา่ง
จะลดความความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตวัอย่างยินดี
จ่ายเงินเพ่ิมข้ึน (หรือเกิดความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ส่วนเพ่ิม) ในระดับ 25 บาทลง แต่เน่ืองด้วย
คุณสมบติัท่ีไดก้ล่าวไวก่้อนหน้าว่า ผลรวมของ
ผลกระทบส่วนเพ่ิมของแต่ละแถวนั้นเท่ากบั 0 
รวมถึงความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมนั้นมีหลาย
ระดบั ผูว้จิยัจึงแปลผลโดยพิจารณาเพียงระดบัท่ี
มีทิศทางของเคร่ืองหมายไปในทางเดียวกนั 

ส าหรับการอนุรักษโ์รงภาพยนตร์สกาลาเพื่อ
การใช้ป ระโยชน์ นั้ น  พบว่าการ เป็ น โสด 
(Single) และการเพ่ิมความพึงพอใจใน ส่ิ ง
อ านวยความสะดวกของโรงภาพยนตร์สกาลา 
(Facilities) จะเพ่ิมโอกาสท่ีจะมีความเต็มใจท่ี
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จะจ่ายส่วนเพ่ิมในระดบั 5 บาท 10 บาท และ 15 
บาท และลดโอกาสท่ีจะมีความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ส่วนเพ่ิมในระดับ ท่ี สูง (20 บาทข้ึนไป) แต่
ส าห รับ ค ว าม พึ งพ อ ใจ ใน ค วามส ะอ าด 
(Cleanliness) ความพึ งพอใจในสินค้าอ่ืน ท่ี
ไม่ใช่ตัว๋ (Non-ticket) และการมีความทรงจ าท่ี
ประทบัใจต่อโรงภาพยนตร์สกาลา (Memorial) 
จะลดโอกาสท่ีจะมีความเตม็ใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิม
ในระดบัต ่า (5 – 15 บาท) และเพ่ิมโอกาสท่ีจะมี
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมในระดบัท่ีสูง (20 
บาทข้ึนไป) 

ส่วนการอนุรักษ์โรงภาพยนตร์สกาลาให้คง
อยู่ ถึงแม้การเป็นโสด (Single) และการฉาย
ภาพยนตร์อิสระหรือภาพยนตร์ทางเลือกท่ี
แ ต ก ต่ า ง ไ ป จ าก โ ร ง ภ าพ ย น ต ร์ อ่ื น  ๆ 
(Independent Movies) จะส่งผลต่อความน่าจะ
เป็นท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมในทิศทางท่ีเป็นบวกใน
ระดบัต ่า (5 – 15 บาท) เช่นเดียวกนั แต่การเป็น
โสดส่งผลในระดบัท่ีกวา้งกว่า หรือรวมระดับ
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมเท่ากบั 20 บาทเขา้
ไปด้วย อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจในความ
สะอาด (Cleanliness) ยงัคงเพ่ิมความน่าจะเป็น
เฉพาะความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมในระดบัสูง 
(20 บาทข้ึนไป) เช่นกนั 

ส าหรับกรณีอนุรักษโ์รงภาพยนตร์สกาลาไว้
เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานพบว่าการเป็นโสด 
(Single) ส่งผลต่อความน่าจะเป็นท่ีจะจ่ายส่วน
เพ่ิมในระดับ 5 – 20 บาทเพ่ิมข้ึน ส่วนความพึง
พอใจในความสะอาด (Cleanliness) กับการมี
ความทรงจ าท่ีประทบัใจต่อโรงภาพยนตร์สกา

ลา (Memorial) ต่างเพ่ิมความน่าจะเป็นท่ีจะจ่าย
ส่วนเพ่ิมในระดบัสูง (20 บาทข้ึนไป) เพ่ิมข้ึน   

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

บทความวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมิน
มูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของผูเ้ขา้ชมภาพยนตร์
เพ่ืออนุรักษ์โรงภาพยนตร์สกาลาเพ่ือการคงอยู ่
เพ่ือการใช้ประโยชน์  และเพ่ือเป็นมรดกแก่
ลูกหลาน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงส่ิงท่ีผู ้เข้าชม
ภาพยนตร์ให้ความส าคญัต่อโรงภาพยนตร์สกา
ลา และศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเต็มใจท่ีจะ
จ่ายและความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมของผูเ้ขา้
ชมต่อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งสามวตัถุประสงค ์
โดยท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของผูเ้ขา้
ชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลา จ านวน 
316 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เข้าชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลา
มากกว่า 4 ค ร้ังในรอบ  2 ปี  เพราะช่ืนชอบ
บรรยากาศและสถาปัตยกรรม ชมภาพยนตร์เพื่อ
ความบันเทิง และไม่นิยมเดินทางด้วยรถยนต์
ส่วนตวัเน่ืองจากโรงภาพยนตร์ตั้งอยู่ในท าเลท่ี
สามารถเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะได ้

ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความพึงพอใจ
เฉล่ีย 3.31 คะแนน อยู่ในระดบัพอใจมากท่ีสุด 
โดยส่ิงท่ีผูเ้ขา้ชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกา
ลาช่ืนชอบ คือ ความน่าสนใจของภาพยนตร์ 
ความสะดวกในการเดินทาง ราคาบัตรเข้าชม
ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลา และส่ิงท่ีโรง
ภาพยนตร์ควรปรับปรุง คือ สภาพของโรง
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ภาพยนต ร์ ส่ิ งอ านวยความสะดวก  ความ
ปลอดภยั และความสะอาดของโรงภาพยนตร์ 
ซ่ึงสอดคล้องกับข้อคิดเห็นในการเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีแนะน าให้บูรณะโรงภาพยนตร์สกาลา
แต่ใหค้งสถาปัตยกรรมในสภาพเดิมใหม้ากท่ีสุด 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเต็มใจท่ี
จ ะ จ่ า ย  (Willingness to Pay) พ บ ว่ า  อ า ย ุ
จ านวนปีของการศึกษาสูงสุด การมีรายได้
ม ากกว่ า  40,000 บ าท ต่ อ เดื อน  ก าร ท่ี โรง
ภาพยนตร์สกาลาฉายภาพยนตร์ทางเลือกท่ี
แตกต่างไปจากโรงภาพยนตร์อ่ืน การไม่ไดช้ม
ภาพยนตร์คนเดียว และความพึงพอใจของราคา
สินคา้อ่ืนท่ีไม่ใช่ตัว๋ภาพยนตร์มีผลท าให้ความ
เตม็ใจท่ีจะจ่ายเพ่ิมข้ึน ทั้งเพ่ือประโยชน์จากการ
ใช ้เพือ่การคงอยู ่และเพ่ือเป็นมรดกแก่ลูกหลาน 
ขณะท่ีสถานภาพโสด ความพึงพอใจในราคาตัว๋
เข้าชมภาพยนตร์และความพึงพอใจในความ
สะดวกของการเดินทางมาชมภาพยนตร์ ท าให้
ค วาม เต็ ม ใจ ท่ี จะ จ่ ายลดลง  ในขณ ะ ท่ี ผล
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ส่ ว น เ พ่ิ ม  (Marginal Willingness to Pay) 
พบวา่สถานภาพโสดและความพึงพอใจในดา้น
ความสะอาดของโรงภาพยนตร์มีผลต่อความเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมทั้งสามวตัถุประสงค ์ 

จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ าดั ง ก ล่ า ว  ผู ้ วิ จั ย มี
ขอ้เสนอแนะต่อโรงภาพยนตร์สกาลาดงัต่อไปน้ี 
ผู ้เข้าชมวยักลางคนและมีรายได้สูงเป็นกลุ่ม
ลูกคา้หลักของโรงภาพยนตร์สกาลา ซ่ึงลูกค้า
กลุ่มน้ีเป็นผูมี้ความสามารถในการจ่ายค่าเขา้ชม

ส่วนเพ่ิมเพ่ือประโยชน์ในการอนุ รักษ์โรง
ภาพยนตร์สกาลาท่ีเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรม
ของประเทศ อีกทั้งผูช้มกลุ่มน้ีมกัจะไม่มารับชม
เพียงล าพัง ซ่ึงอาจจะมาพร้อมคู่สมรส เพ่ือน 
ห รือแม้แต่ บุ ตรหลาน  จึงจะยิ่ งท าให้ โรง
ภาพยนตร์สกาลามีรายได้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมช่องทาง
ในการเพ่ิมฐานลูกคา้ และส่งต่อความประทบัใจ
จากรุ่นหน่ึงไป สู่อีกรุ่นหน่ึง และการท่ีโรง
ภาพยนตร์ฉายภาพยนตร์ทางเลือกท่ีแตกต่างไป
จากโรงภาพยนตร์ทั่วไปยงัคงเป็นเอกลักษณ์
ส าคัญในการดึงดูดผู ้เข้าชมท่ีต้องการความ
แตกต่าง หรือมีความชอบเฉพาะตวัอีกดว้ย 

ดังนั้ นทางโรงภาพยนตร์ควรจัดกิจกรรม
ดึงดูดใหผู้เ้ขา้ชมภาพยนตร์กลบัมาชมภาพยนตร์
อีกคร้ัง เช่น การโฆษณาเชิญชวนผูช้มวยัท างาน
หรือสูงอายใุห้มาชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์
สกาล า ด้วยการฉ ายภาพยนต ร์ คล าส สิ ก 
(ภาพยนตร์ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงาน
ทรงคุณค่าผ่านยุคสมัย) การออกบัตรสะสม
จ านวนแตม้ให้ผูช้มภาพยนตร์ นอกจากน้ีความ
พึงพอใจของผูใ้ช้บริการบางด้านยงัเป็นปัจจัย
ส าคญัท่ีส่งต่อความเต็มใจท่ีจะจ่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งราคาของสินค้าอ่ืนนอกจากค่าตั๋วชม
ภาพยนตร์ ดังนั้น ผูป้ระกอบการควรปรับปรุง
สภาพของโรงภาพยนตร์ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภยัและบรรยากาศของโรงภาพยนตร์ 
การควบคุมราคาของเคร่ืองด่ืมและขนมขบเค้ียว
ให้มีความเหมาะสม นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งได้
เสนอให้มีการบูรณะโรงภาพยนตร์โดยการ
ปรับปรุงสภาพโดยรวม ได้แก่  ท่ีนั่ ง รับชม
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ภาพยนตร์ จ านวนห้องน ้ า พ้ืน ท่ี ท่ีไม่ได้ใช้
ประโยชน์โดยรอบของบริเวณโรงภาพยนตร์ 
โดยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมให้เหมือนเดิม
มากท่ีสุด และให้ร้านจ าหน่ายสินคา้ต่าง ๆ ท่ีตั้ง
อยูใ่นบริเวณโรงภาพยนตร์สกาลาโดยรอบมีการ
ป รับป รุงร้ านค้าให้ มีสถาปั ตยกรรมห รือ
บรรยากาศท่ีสอดคลอ้งกบัโรงภาพยนตร์  

ตัวอย่างการป รับป รุงโรงภาพยนตร์ ท่ี
ประสบความส าเร็จเช่น โรงภาพยนตร์ Capitol 
ประเทศสิงคโปร์ แม้ว่าสิงคโปร์จะมีขอ้จ ากัด
ด้านท รัพยากรและไม่ได้ มีประวัติศ าสต ร์
ยาวนานเท่ากบัประเทศไทย แต่ประเทศสิงคโปร์
ก็พยายามอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมเช่น โรง
ภาพยนตร์ Capitol ท่ีปิดท าการในปีพ.ศ. 2531 
และบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์ะพฒันาโรง
ภาพยนตร์ดังกล่าวไปพร้อมกับอาคารเก่า
ขา้งเคียงเพ่ือเปิดเป็นศูนยก์ารคา้ เน่ืองจากเช่ือวา่
โรงภาพยนตร์ Capitol เป็นโรงภาพยนตร์ส
แตนอโลน ท่ีให ญ่ ท่ี สุดในทวีป เอ เชีย  โดย
ปัจจุบนัโรงภาพยนตร์ Capitol ไดจ้ดักิจกรรมท่ี
หลากหลายนอกเหนือจากแค่การฉายภาพยนตร์ 
แต่ยงัมีการแสดงละครเวทีและการแสดงดนตรี
ร่ ว ม ด้ ว ย  ( Thai Film Archive Public 

Organization, 2018)  
จากผลการศึกษาดังกล่าว เม่ือก าหนดให้

ปัจจัยแวดล้อมด้านอ่ืน ๆ คงท่ี โรงภาพยนตร์
สกาลาควรเปิดท าการฉายภาพยนตร์ต่อไป และ
เน่ืองจากผูช้มภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์สกาลา
มีความ เต็ม ใจ ท่ี จะ จ่ ายส่ วน เพ่ิ ม เฉ ล่ี ย เพื่ อ
ลูกหลานมากท่ีสุดซ่ึงหมายความวา่กลุ่มตวัอยา่ง

อยากให้คนรุ่นหลงัมีโอกาสไดช้มภาพยนตร์ใน
โรงภาพยนตร์แบบสแตนอโลนท่ีตนเคยสัมผสั 
นอกจากการฉายภาพยนตร์ในกระแสแลว้ โรง
ภาพยนตร์ควรด าเนินกิจการพิพิธภณัฑ์และฉาย
ภาพยนตร์เก่าท่ีได้รับรางวลัหรือภาพยนตร์
ทางเลือกท่ีหาชมไดย้าก เน่ืองจากโรงภาพยนตร์
สกาลาเป็นโรงภาพยนตร์ท่ีมีประวติัศาสตร์และ
บริบททางสังคมมายาวนานกว่า 50 ปี  การ
รวบรวมภาพยนตร์เก่ามาฉายเหมือนท่ี เคย
ร่วมมือกบัหอชมภาพยนตร์ โดยคงรูปแบบการ
จ าห น่ ายตั๋ว เข้าชมภาพยนตร์   การ เข้าชม
ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ เอกลกัษณ์
การต้อนรับของพนักงานตรวจตั๋ว อีกทั้ งการ
สร้างพิพิธภณัฑเ์พื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ใหผู้ท่ี้ช่ืน
ชอบภาพยนตร์และประชาชนทัว่ไปไดมี้โอกาส
ศึกษาวิวฒันาการประวติัความเป็นมาของโรง
ภาพยนตร์ในประเทศไทย รวมถึงวิวฒันาการ
ของภาพยนตร์ไทย โดยอาจขอความร่วมมือจาก
หอชมภาพยนตร์ท่ีมกัมาฉายภาพยนตร์เก่าท่ีได้
รางวลัท่ีโรงภาพยนตร์สกาลาทุกเดือน และท า
เป็นพิพิธภณัฑเ์หมือนหอชมภาพยนตร์ท่ีจงัหวดั
นครปฐม เน่ืองจากพิพิธภัณฑ์ เป็นสินค้าท่ี มี
ผลกระทบภายนอกทางบวกต่อสงัคม 
6. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิยัในอนาคต 

1. งานวิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการ
ของโรงภาพยนตร์เพื่อสะท้อนมุมมองของ
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นตวัแทนของโรงภาพยนตร์
แบบเด่ียวถึงเหตุผลท่ีท าให้โรงภาพยนตร์แบบ
เด่ียวมีจ านวนลดลงเป็นอยา่งมากในปัจจุบันว่า
เก่ียวข้องกับการท่ี สินค้าว ัฒนธรรมและทุน
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วฒันธรรมมักประสบปัญหาทฤษฎี Baumol’s 

Cost Disease ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของ
ตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงของ
ผลผลิตหรือไม่ (Snowball, 2008) รวมไปถึง
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีเปิด
ท าการในบริเวณโรงภาพยนตร์สกาลา 

2. การประเมินมูลค่าโรงภาพยนตร์สกาลา
ดว้ยวิธีการประเมินแบบ Hedonic Pricing เพื่อ
ประเมินมูลค่าของสถาปัตยกรรมและเอกลกัษณ์
ของโรงภาพยนตร์สกาลาต่อมูลค่าทรัพยสิ์นหรือ
ท่ีดินทั้ งหมด และ Travel Cost เพื่อประเมิน
มูลค่าเชิงนันทนาการของโรงภาพยนตร์สกาลา
วา่สามารถดึงดูดกลุ่มผูเ้ขา้ชมภาพยนตร์ท่ีอยูใ่น
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงมากกวา่กลุ่มผูเ้ขา้ชมภาพยนตร์ท่ี
อยู่ไกลโรงภาพยนตร์สกาลา รวมทั้ งศึกษาอุป

สงค์ (Demand) ของการชมภาพยนตร์และการ
ค าน วณห าส่ วน เกิน ผู ้บ ริ โภค  (Consumer 

Surplus) ของการชมภาพยนตร์ 
3. การศึกษาความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพื่ออนุรักษ์

โรงภาพยนตร์สกาลาโดยมีกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ชม
ภาพยนตร์ท่ีเป็นชาวต่างชาติ เน่ืองจากการลง
พ้ืนท่ีเก็บแบบสอบถามพบว่ามีชาวต่างชาติ
จ านวนมากท่ีชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์แห่ง
น้ีเช่นเดียวกนั 

4. การวิจัยเชิงการตลาดเพื่อหาแนวทางท่ี
เหมาะสมในการประชาสัมพนัธ์และพฒันาโรง
ภาพยนตร์สกาลาให้ตรงกับความตอ้งการของ
ผูช้มภาพยนตร์ โดยยงัสามารถรักษาเอกลกัษณ์
ไวไ้ด ้
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