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ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยและตางประเทศ 

ในโรงภาพยนตร ของประชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
Attitude and Behavioral Tendency of Bangkok Audiences of 

Thai and Foreign Movies in Theaters. 
นายณัฎฐกัณฐ ผลพิทักษ 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง“ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยและตางประเทศ
ในโรงภาพยนตร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”สามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ 

ดานลักษณะประชากร จากผลการศึกษาสรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีมีการรับชมภาพยนตรไทย
และตางประเทศในโรงภาพยนตร เปนหญิงรอยละ 67.4 และเปนชายรอยละ 32.6 มีชวงอายุระหวาง 
21-25 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.7  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 69.0 
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.8 และมีชวงรายไดตอเดือน ไมเกิน 
10,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.0 

ดานพฤติกรรมของประชนชนในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในการรับชมภาพยนตรไทยและ
ตางประเทศในโรงภาพยนตร จากผลการศึกษาสรุปไดวา ความถ่ีในการรับชมภาพยนตรไทยในโรง
ภาพยนตร โดยเฉลี่ยกลุมตัวอยางมีความถ่ีในการรับชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตรแสดงเปน
จํานวนครั้ง/เดือน (ในระยะ1ป) จํานวน 1 ครั้ง/เดือน เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 58.8และ
ภาพยนตรตางประเทศในโรงภาพยนตร โดยเฉลี่ยกลุมตัวอยางมีความถ่ีในการรับชมภาพยนตร
ตางประเทศในโรงภาพยนตรแสดงเปนจํานวนครั้ง/เดือน (ในระยะ1ป) จํานวน 1 ครั้ง/เดือน เปนสวน
ใหญ คิดเปนรอยละ 46.4 

ดานทัศนคติของประชนชนในเขตกรุงเทพมหานครฯท่ีมีการรับชมภาพยนตรไทยและ
ตางประเทศในโรงภาพยนตร จากผลการศึกษาสรุปไดวา ทัศนคติของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครฯท่ีรับชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตร คาเฉลี่ยรวมของคาคะแนนความรูสึกเปน
เชิงบวกท้ังหมด เทากับ 3.69 (เห็นดวย) และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฯท่ีรับชม
ภาพยนตรตางประเทศในโรงภาพยนตร คาเฉลี่ยรวมของคาคะแนนความรูสึกเปนเชิงบวกท้ังหมด 
4.21 (เห็นดวยอยางยิ่ง) จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหวางภาพยนตรไทยและตางประเทศพบวา ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครของ
ภาพยนตรตางประเทศอยูในระดับสูงกวาทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครของภาพยนตร
ไทยในทุกๆดาน 

ดานแนวโนมพฤติกรรมของประชนชนในเขตกรุงเทพมหานครฯท่ีมีการรับชมภาพยนตรไทย
และตางประเทศในโรงภาพยนตร จากผลการศึกษาสรุปไดวา แนวโนมพฤติกรรมของประชนชนในเขต
กรุงเทพมหานครฯท่ีรับชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตร กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมของ
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ประชนชนในเขตกรุงเทพมหานครฯท่ีรับชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตรโดยรวมเทากับ 3.81 
(ตั้งใจ) และแนวโนมพฤติกรรมของประชนชนในเขตกรุงเทพมหานครฯท่ีรับชมภาพยนตรตางประเทศ
ในโรง กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมของประชนชนในเขตกรุงเทพมหานครฯท่ีรับชมภาพยนตร
ตางประเทศในโรงภาพยนตรโดยรวมเทากับ 4.08 (ตั้งใจ) จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแนวโนม
พฤติกรรมของประชนชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีรับชมภาพยนตรไทยเปรียบเทียบกับภาพยนตร
ตางประเทศในโรงภาพยนตร พบวา แนวโนมพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครของ
ภาพยนตรตางประเทศอยูในระดับสูงกวาแนวโนมพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ของภาพยนตรไทยในทุกๆดาน 
 

บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ตลอดระยะเวลาท่ีมีภาพยนตรในประเทศไทยมานั้น แนวของภาพยนตรท่ีหลากหลายก็มีตาม
ออกมาดวย มีท้ังแนวอิงประวัติศาสตร ภาพยนตรตลก ภาพยนตรสยองขวัญ ภาพยนตรท่ีสรางใหเกิด
กระแสสังคม สําหรับกรณีปญหาละเมิดทรัพยสินทางปญญา ถือเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจไทยมาก กอใหเกิดผลกระทบหลายประการโดยเฉพาะปญหาในอุตสาหกรรมภาพยนตรนั้น 
ถือเปนภาคสวนท่ีมีตัวเลขความเสียหายมาก จากผลการวิจัย ปญหาการละเมิดฯ ไดสรางความ
เสียหายแกอุตสาหกรรมภาพยนตรสูงถึง 7,257 ลานบาท ดวยความท่ีงานสรางภาพยนตรแตละเรื่อง 
ใชบุคลกรและเก่ียวของกับคนจํานวนมาก หากไมมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา เชื่อแนวาสิ่งท่ี
ตามมาคือการสงเสริมผลักดันใหมีการสรางภาพยนตรออกมามากข้ึน ขณะท่ีทางผูสรางเองเม่ือไดรับ
เงินเต็มจํานวนท่ีควรไดไมมีปญหาการละเมิดก็จะมีกําลังใจในการผลิตผลงานดีๆ ออกมาภาพยนตรจะ
ดํารงอยูไดหรือไมนั้น ไมไดข้ึนอยูกับผลตอบแทนทางการคาเพียงอยางเดียว ดังนั้นการผลิตภาพยนตร
จึงตองคํานึงถึงการวิเคราะหความตองการ และการตอบสนองความตองการและรสนิยมของ
กลุมเปาหมายดวย ดังนั้นผูสรางจึงจําเปนตองวิเคราะหผูบริโภคหรือผูชมภาพยนตร เพ่ือท่ีจะได
นําเสนอในสิ่งท่ีผูชมตองการ โดยทําใหผูชมภาพยตรเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด ผูสรางภาพยนตรใน
ปจจุบันจึงเล็งเห็นความสําคัญ ตอการวิเคราะหพฤติกรรมผูชมภาพยนตรมากข้ึน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไป
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนสื่อสารทางการตลาด รวมไปถึงปญหาดานการท่ีผูบริโภคมี
พฤติกรรมซ้ือ ขาย สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ท่ีมีอยูมากมายตามทองตลาดดวยปญหาประเด็นขางตนทําให
ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยและ
ตางประเทศในโรงภาพยนตร ของประชนในเขตกรุงเทพมหานครฯ เพ่ือชวยในการวิเคราะหทัศนคติผู
รับชมภาพยนตร ตลอดจนนําผลการศึกษามาปรับใชในการนําเสนอกิจกรรมทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมภาพยนตรท้ังไทยและตางประเทศตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยและตางประเทศในโรงภาพยนตร 
 2. เพ่ือศึกษาทัศนคติในการรับชมภาพยนตรไทยและตางประเทศในโรงภาพยนตร 
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 3. เพ่ือศึกษาแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยและตางประเทศในโรงภาพยนตร 
 4. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกับพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตร
ไทยและตางประเทศในโรงภาพยนตร 
 5. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกับทัศนคติในการรับชมภาพยนตร
ไทยและตางประเทศในโรงภาพยนตร  

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยและตางประเทศใน
โรงภาพยนตรกับทัศนคติในการรับชมภาพยนตรไทยและตางประเทศในโรงภาพยนตร 
 7. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติในการรับชมภาพยนตรไทยและตางประเทศในโรง
ภาพยนตรกับแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยและตางประเทศในโรงภาพยนตร 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง“ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยและตางประเทศ

ในโรงภาพยนตร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) แบบสํารวจ (Survey Research Method) เก็บขอมูล ณ ชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ง (Cross-sectional Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการวิจัย
และวิธีการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบผสม (Mixed Sampling) โดยใชการเลือกตัวอยางแบบกลุม
แบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling) และการเลือกตัวอยางแบบใชความนาจะเปน 
(Probability Sampling) และไมใชความนาจะเปน (Non-probability Sampling) โดยใชการเลือก
ตัวอยางกลุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling) เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางและขอมูลท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
การศึกษาเรื่อง“ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยและตางประเทศ

ในโรงภาพยนตร ของประชนในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ 
ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางดานลักษณะประชากร คือ ประชาชนท่ัวไปในเขต

กรุงเทพมหานครฯ ท่ีรับชมภาพยนตรไทยและตางประเทศในโรงภาพยนตร เครือ Major Cineplex 
จํานวน 420 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-25 ป มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือนอยูท่ี ไมเกิน 10,000 บาท 
มากท่ีสุด 

ความถ่ีในการรับชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตร โดยเฉลี่ยกลุมตัวอยางมีความถ่ีในการ
รับชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตรแสดงเปนจํานวนครั้ง/เดือน (ในระยะ1ป) จํานวน 1 ครั้ง/เดือน 
เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 58.8 

ความถ่ีในการรับชมภาพยนตรตางประเทศในโรงภาพยนตร โดยเฉลี่ยกลุมตัวอยางมีความถ่ี
ในการรับชมภาพยนตรตางประเทศในโรงภาพยนตรแสดงเปนจํานวนครั้ง/เดือน (ในระยะ1ป) จํานวน 
1 ครั้ง/เดือน เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 46.4 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 4 

 

ภาพยนตรไทย มีทัศนคติโดยภาพรวม อยูในระดับ เห็นดวย และภาพยนตรตางประเทศ มี
ทัศนคติโดยภาพรวม อยูในระดับ เห็นดวยอยางยิ่ง  

จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครระหวาง
ภาพยนตรไทยและตางประเทศพบวา ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครของภาพยนตร
ตางประเทศอยูในระดับสูงกวาทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครของภาพยนตรไทยใน
ทุกๆดาน 

ภาพยนตรไทย มีแนวโนมพฤติกรรมโดยภาพรวม อยูในระดับ ตั้งใจ และภาพยนตร
ตางประเทศ มีแนวโนมพฤติกรรมโดยภาพรวม อยูในระดับ ตั้งใจ 

จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแนวโนมพฤติกรรมของประชนชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
รับชมภาพยนตรไทยเปรียบเทียบกับภาพยนตรตางประเทศในโรงภาพยนตร พบวา แนวโนม
พฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครของภาพยนตรตางประเทศอยูในระดับสูงกวา
แนวโนมพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครของภาพยนตรไทยในทุกๆดาน 
 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลไดดังนี้  
ลักษณะประชากรของผูชมท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยท่ีแตกตางกัน 
 
เพศท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมดานความถ่ี (ครั้งตอเดือน) ในการรับชมภาพยนตรไทยและ

ตางประเทศไมแตกตางกัน พบวา ทุกเพศในปจจุบันนี้จําเปนตองหางานประจําทํา ทําใหชวงเวลาท่ี
เขาชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรก็จะมีนอยลง เพราะฉะนั้นท้ังเพศชายและเพศหญิงก็จะมีความถ่ีใน
การเขาชมไมตางกันมากนักในแตละเดือน อาธิเชน วันจันทรถึงศุกรทุกคนก็ตองทํางาน และผล
สุดทายการรับชมภาพยตรก็จะเปนในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ดังนั้น เพศชายและเพศหญิงจึงมี
พฤติกรรมดานความถ่ี (ครั้งตอเดือน) รวมไปถึงความหลากหลายของภาพยนตรท่ีอาจจะตอบสนอง
เฉพาะกลุมวัยรุน ภาพยนตรไทย ดูจากท่ีวัยรุนจะชมภาพยนตรไทยมากกวสูงวัย ทําใหการรับชม
ภาพยนตรไทยและตางประเทศไมแตกตางกัน   

ชวงอายุท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมดานความถ่ี (ครั้งตอเดือน) ในการรับชมภาพยนตรไทย
แตกตางกัน จากแนวคิดของ ปรมะ  สตะเวทิน (2538) กลาววาอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล  และ
เปนเครื่องบงชี้ถึงความสามารถในการทําความเขาใจในเนื้อหาและขาวสารรวม ถึงการรับรูตางๆ ได
มากนอยตางกัน เนื่องจากภาพยนตรไทยในปจจุบันสวนใหญเปนภาพยนตร ตลก สนุกสนานและรักโร
แมนติก ซ่ึงเปาหมายของกลุมผูสรางภาพยนตรก็ตองการตอบสนองกลุมวัยรุนถึงวัยทํางานตอนตนเปน
หลัก อีกท้ังผูท่ีมีชวงอายุ 15-20 ป นั้นจะมีเวลาวางในการทํากิจกรรมมากกวากลุมวัยทํางานรวมไปถึง
สังคมรอบขาง เชน เพ่ือนวัยเดียวกันก็จะนิยม ชักชวน ใหเกิดพฤติกรรมการรับชมภาพยนตรไทยใน
โรงภาพยนตรมากกวาผูท่ีมีชวงอายุอ่ืนๆ 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมดานความถ่ี (ครั้งตอเดือน) ในการรับชมภาพยนตร
ไทยไมแตกตางกัน ดานผลิตภัณฑ สําหรับการตลาดภาพยนตร หมายถึง สินคาบริการท่ีไมสามารถจับ
ตองได แตมองเห็นและสัมผัสดวยความรูสึกไดแตถากลาวถึงภาพยนตรไทยนั้น ความแตกตางของ
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ประเภทของภาพยนตร ระบบในการฉายภาพยนตร รวมไปถึงชองทางการประชาสัมพันธท่ีดึงดูด
ความสนใจผูชมท่ีนอยกวาภาพยนตรตางประเทศท้ังทางดานคุณภาพและดานการตลาด 

อาชีพท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมดานความถ่ี (ครั้งตอเดือน) ในการรับชมภาพยนตรไทยไม
แตกตางกัน จากแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2546, น. 1-23) ถาพิจารณาแตกตางและความ
หลากหลายของผูบริโภค จะพบวาในตลาดประกอบดวยความแตกตางมากมาย ตลาดประกอบดวย
บุคคตางประเภทกัน กอใหเกิดความพยายามทางการตลาดท่ีแตกตางกัน จากการวิจัยพบวากลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตร เพ่ือความบันเทิง ผอนคลาย เกินครึ่งหนึ่งของท้ังหมด
ดังนั้นการท่ีผูชมภาพยนตรมีอาชีพหลากหลายมีความตองการหลากหลาย และนักการตลาดก็
พยายามทําการตลาดใหหลากหลายตาม จึงทําใหอาชีพท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมดานความถ่ี (ครั้งตอ
เดือน) ในการรับชมภาพยนตรไทยและตางประเทศไมแตกตางกัน 

ชวงรายไดท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมดานความถ่ี (ครั้งตอเดือน) ในการรับชมภาพยนตรไทย
แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วรนุช ตั้งควิวิช (2540) โดยกลุมตัวอยางมีรายไดอยูระหวาง 
5,001-10,000 บาทตอเดือน และจากแนวคิดของ ธีระภัทร  เอกผาชัยสวัสดิ์ (2551)  กลาววาสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม จะเปนเครื่องชี้ถึงเรื่องท่ีกลุมจะสนใจรับรูขาวสาร ผู ท่ีมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสท่ีดีกวาในการแสวงหาสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการดูแลตนเอง กลุมผูท่ีมีรายไดสูง 
มีการศึกษาดีและมีฐานะทางสังคมดีกวากลุมผูท่ีมีรายไดต่ํากวา เพราะกลุมนี้จะเปนกลุมท่ีเพ่ิงเริ่ม
ทํางาน ยังไมมีความม่ันคงทางฐานะ เศรษฐกิจ จึงมีความถ่ีในการรับชมภาพยนตรไทยในโรง
ภาพยนตรต่ํากวา สวนในระผูท่ีมีรายได 5,001-10,000 บาท มักจะเปนกลุม นักเรียน นักศึกษา ซ่ึง
รายไดเหลานี้ไดมาจากผูปกครองจึงความยืดหยุนในการใชบริการโรงภาพยนตรรวมไปถึงการใชชีวิต 
เวลาวาง งานอดิเรกก็จะทําไดสะดวกกวาผูท่ีประกอบอาชีพประจํา 
 

ลักษณะประชากรของผูชมท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรตางประเทศท่ี
แตกตางกัน 

 
เพศท่ีตางตางกันแตมีพฤติกรรมความถ่ี(ครั้งตอเดือน)  ในการรับชมภาพยนตรตางประเทศไม

แตกตางกัน เพราะการวิจัยครั้งนี้มีปจจัยภายนอกเขามาเก่ียวของซ่ึงมีผลตอการรับชมภาพยนตรในโรง
ภาพยนตร ไดแก ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรท่ีมีราคาแพงกวาแตกอนมาก ทําใหการตัดสินใจในการ
เขาชมตองใชความสมเหตุสมผลมากข้ึน, ประเภทของภาพยนตรตางประเทศท่ีมีใหเลือกชม
หลากหลายและเหตุผลสําคัญท่ีนั่นคือผูชมสวนใหญคือกลุมคนท่ีตองการความสนุกสนาน ผอนคลาย 
จากความตึงเครียดในการทํางาน 

ชวงอายุท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมดานความถ่ี(ครั้งตอเดือน)ในการรับชมภาพยนตร
ตางประเทศไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของกัณทิมา บัวเอ่ียม (2545) ผูท่ีชมภาพยนตรจะ
ชอบชมภาพยนตรจากอเมริกามากกวา ภาพยนตรตางประเทศมีองคประกอบภาพยนตรท่ีจะเต็มไป
ดวยสิ่งท่ีแปลกใหมมากมายท่ีผูผลิตจะสามารถใสเขาไปได เชน ภาพ แสง สี เสียง 3D 4D นั่นคือผูชม
นิยมชมภาพยนตรตางประเทศท่ีประเภทของภาพยนตรท่ีหลากหลาย มีใหเลือกชมอยูตลอด จึงทําให
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ชวงอายุไมมีความแตกตางกันเพราะภาพยนตรตางประเทศถูกสรางมาใหตอบสนองความตองการของ
ทุกเพศ ทุกวัย 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมดานความถ่ี(ครั้งตอเดือน)ในการรับชมภาพยนตร
ตางประเทศแตกตางกัน จากแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (2546, น.116) ท่ีวาการศึกษานอกจากจะ
ทําใหบุคคลมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนแลว การศึกษายังทําใหเกิดความแตกตางทางทัศนคติ คานิยม และ
คุณธรรมความคิดอีกเชนกัน ดังนั้นจะเห็นไดวาผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ก็จะมีการเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และมีข้ันตอนการพิจารณาตัดสินใจในการรับชมภาพยนตรตางประเทศท่ีมากกวา
ท้ังในดาน คุณภาพของภาพยนตร ประเภทของภาพยนตรและองคประกอบสวนตางๆของภาพยนตร
และโรงภาพยนตรดวย 

อาชีพท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมดานความถ่ี (ครั้งตอเดือน) ในการรับชมภาพยนตร
ตางประเทศไมแตกตางกัน จากแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2546, น. 1-23) ถาพิจารณาแตกตาง
และความหลากหลายของผูบริโภค จะพบวาในตลาดประกอบดวยความแตกตางมากมาย ตลาด
ประกอบดวยบุคคตางประเภทกัน กอใหเกิดความพยายามทางการตลาด ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงในธุรกิจ
ภาพยนตรท้ังหมดจําเปนตองพึงมาอาศัยกันตลอดกระบวนการ และจะตองตอบสนองกลุมคนทุก
อาชีพ ทุกวัยและจากการวิจัยขางตนพบวาผูชมมีพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตร เพ่ือความบันเทิง 
ผอนคลาย เหมือนๆกัน 

ชวงรายไดท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมดานความถ่ี(ครั้งตอเดือน)ในการรับชมภาพยนตร
ตางประเทศไมแตกตางกัน ภาพยนตรตางประเทศก็จะมีสิ่งดึงดูดทางการตลาดใหกลุมลูกคามาใช
บริการ เชน มีสินคาท่ีระลึกจากภาพยนตรท่ีหายาก มีของแถม และในดานราคาตั๋วมีการปรับราคาสูง
เกินไปบวกกับ “ระยะหลังภาพยนตรตางประเทศท่ีฉายในระบบ Sound Track 3D ซ่ึงมักจะไมเขา
ฉายในโรงระบบปกติ เปนโรงDigital จึงตองมีคาใชจายเพ่ิม ในสวนนี้คิดวาเปนการเอาเปรียบผูบริโภค
มากเกินไป”  การท่ีนักการตลาดพยายามจะนําเสนอสิ่งเหลานี้ใหกับผูบริโภคเปนเหมือนกับการ
ผูกขาด เพราะผูบริโภคถูกบังคับใหเลือกชมภาพยนตรตามความตองการของโรงภาพยนตร ไมใชตาม
ความตองการของตัวผูบริโภคเอง ดังนั้นผูท่ีมีรายไดสูงหรือต่ําก็จะมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ลักษณะประชากรของผูชมท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรไทยท่ีแตกตางกัน 
 
เพศท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรไทย ดานเนื้อหาและโครงสรางของภาพยนตร

ท่ี, ดานนักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตรและดานองคประกอบอ่ืนๆ ทางการตลาด 
(ราคา, สถานท่ี, การสงเสริมการตลาด) ของภาพยนตรไมแตกตางกัน จะเห็นไดวาเพศไมมี
ความสัมพันธตอทัศนคติตอภาพยนตรไทยท้ัง 3 ดาน นั้นคือความสนใจในดานเนื้อหาและโครงสราง
ของภาพยนตรของภาพยนตรไทยไมสามารถจูงใจใหเกิดทัศนคติไดมากพอ สวนดานนักแสดง ผูกํากับ
ภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตรของภาพยนตรไทยไมมีความหลากหลายหรือไมมีมาตรฐานเพียงพอ
และดานองคประกอบอ่ืนๆ ทางการตลาด (ราคา,สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด)ของภาพยนตร
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เนื่องจากตนทุนในการผลิตภาพยนตรสูงแตรายไดผลตอบแทนต่ําทําใหคุณภาพของภาพยนตรไทยไม
สามารถทําออกมาไดอยางมีคุณภาพเพียงพอ 

ชวงอายุท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรไทย ดานเนื้อหาและโครงสรางของ
ภาพยนตร, ดานนักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตรและดานองคประกอบอ่ืนๆ ทาง
การตลาด (ราคา,สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด) ท่ีแตกตางกัน จะเห็นไดวาชวงอายุมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติตอภาพยนตรไทยท้ัง 3 ดาน จากการวิจัยของ วรนุช ตั้งควิวิช (2540) พบวา ลักษณะของ
ประชากรศาสตรมีผลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของลูกคากลุมเปาหมาย ในการเปดรับสื่อสาร
การตลาดของโรงภาพยนตรเครืออีจีวี พบวา อายุ อาชีพ มีความสัมพันธกับสมมติฐานนี้ 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรไทย ดานเนื้อหาและโครงสราง
ของภาพยนตรท่ี, ดานนักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตรและดานองคประกอบอ่ืนๆ 
ทางการตลาด (ราคา,สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด) แตกตางกัน จะเห็นไดวาระดับการศึกษามี
ความสัมพันธกับทัศนคติท้ัง 3 ดาน จากแนวความคิดของ กัณทิมา บัวเอ่ียม (2545, น. 24) กลาววา
ผูชมกลุมเหลานี้มีลักษณะประชากรท่ีแตกตางกัน ความตองการชมภาพยนตก็แตกตางกันไปดวย 
ภาพยนตรไทยถือวาเปนสินคาบริการชนิดหนึ่งท่ีตองใชหลักทางการตลาดมาใชในการทําใหธุรกิจ
ภาพยนตรไดกําไร เม่ือเปนสินคาชนิดหนึ่งถึงจะจับตองไมไดแตก็มีความสําคัญท่ีผูใชบริการจะตองมี
กระบวนการตัดสินใจในการรับชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตรอยางเปนข้ันเปนตอน ดังนั้นระดับ
การศึกษาท่ีแตกตางกันก็จะเขาถึงระดับของขอมูลท่ีแตกตางกัน คนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงกวาก็จะรู
แหลงท่ีมาของขาวสารไดมากกวาและมีทัศนคติในทางบวกหรือลบไดงายกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่ํา
กวาเพราะการรับขอมูลขาวสารท่ีไมเทากันนั้นเอง 

อาชีพท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรไทยดานนักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีม
ผูสรางภาพยนตรท่ีแตกตางกัน จากงานวิจัยของ วรนุช ตั้งควิวิช (2540) พบวา ผูท่ีมีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา สามารถจะมีทัศนคติในทางบวกและทางลบไดเนื่องจากกลุมนี้จะสามารถเปดรับขาวสาร
และเขาถึงขอมูลขาวสารไดงายกวากลุมอ่ืนๆ สําหรับผลการศึกษา อาชีพท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการ
รับชมภาพยนตรไทยดานเนื้อหาและโครงสรางของภาพยนตรและดานองคประกอบอ่ืนๆ ทาง
การตลาด (ราคา,สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด)ของภาพยนตรท่ีไมแตกตางกันอาจจะเปนเพราะ ดาน
เนื้อหาและโครงสรางของภาพยนตรสวนใหญจะเปนข้ันตอนของผูทําภาพยนตร เปนขอมูลเชิงลึก 
หรือเปนขอมูลเฉพาะสําหรับบุคคลท่ีตองการ และดานองคประกอบอ่ืนๆ ทางการตลาด (ราคา,
สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด)ของภาพยนตร เนื่องจากประเภทภาพยนตรไทยมีใหเลือกชมนอยกวา
ภาพยนตรตางประเทศ ทําใหการสงเสริมการขายและการตลาดของภาพยนตรทําไดไมมาก จะเนน
เพียงดารานําภาพยนตรท่ีอยูในกระแสตอนนั้นๆ ทําใหอาชีพไมมีผลตอทัศนคติในการรับชมภาพยนตร
ไทยในโรงภาพยนตร 

ชวงรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรไทยดานนักแสดง ผูกํากับ
ภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตรแตกตางกัน และดานองคประกอบอ่ืนๆ ทางการตลาด (ราคา,สถานท่ี,
การสงเสริมการตลาด)ของภาพยนตรไทยท่ีแตกตางกัน จากผลการวิจัยของเยาวเรศ โอศิริพันธุ 
(2553) พบวา ผูชมท่ีมีรายไดตางกันมีความพึงพอใจโดยรวม ตอการชมภาพยนตรไทยแนวตลก ใน
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เขตกรุงเทพ มหานครแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากผูท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํา จะ
เปนกลุมนักเรียน/นักศึกษาซ่ึงกลุมนี้จะเปดรับขอมูลขาวสารตางๆไดมากกวา ผานทางชองทางการ
สื่อสารท่ีหลากหลาย เชน สื่อออนไลน สงผลใหมีทัศนคติการท้ังดานบวกและดานลบในการรับชม
ภาพยนตรไทยมากกวากลุมอ่ืนๆ สําหรับผลการศึกษารายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชม
ภาพยนตรไทยดานเนื้อหาและโครงสรางของภาพยนตรท่ีไมแตกตางกันไมมีผลตอทัศนคติ อาจจะเปน
เพราะผูท่ีชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตรสวนใหญมีความตองการเพ่ือความบันเทิงคลายเครียด 
ไมไดตองการศึกษาถึงบทประพันธภาพยนตรหรือเนื้อหาโครงสราง 

 
ลักษณะประชากรของผูชมท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรตางประเทศท่ีแตกตาง

กัน 
 
เพศท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรตางประเทศ ดานเนื้อหาและโครงสรางของ

ภาพยนตรท่ี, ดานนักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตรและดานองคประกอบอ่ืนๆ ทาง
การตลาด (ราคา, สถานท่ี, การสงเสริมการตลาด) ของภาพยนตรไมแตกตางกัน จะเห็นไดวาเพศไมมี
ผลตอทัศนคติตอภาพยนตรตางประเทศท้ัง 3 ดาน จากแนวคิดของ แพรภัทร ยอดแกว (2551) และธี
ระพร (2528, น. 162-163) กลาววา ทัศนคติเชิงนิ่งเฉย (Passive Attitude) เปนทัศนคติท่ีบุคคลไม
แสดงความคิดเห็นหรือพฤติกรรมเก่ียวกับบุคคล เรื่องราว สถานการณ  นั่นคือความสนใจในดาน
เนื้อหาและโครงสรางของภาพยนตรของภาพยนตรตางประเทศจะมีเนื้อหาท่ีแปลกใหม ตื่นเตน หรือ
บางครั้งสรางความสับสน เหนือจินตนาการ ทําใหกลุมผูรับชมไมสนใจในเนื้อหาและโครงสรางอีกท้ัง
ระบบในการรับชม เชน ระบบ 3D/4D ทําใหกลุมผูชมภาพยนตรท่ีมีเพศตางกันเกิดความเพลิดเพลิน
และไมไดคํานึงถึงเนื้อหาภาพยนตร สวนดานนักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตรของ
ภาพยนตรตางประเทศเนื้อจากขอมูลเหลานี้เปนสิ่งท่ีไกลตัวผูชมเองท้ังเปนภาพยนตรตางประเทศตาง
ภาษา สนใจเฉพาะความยิ่งใหญของภาพยนตร ฉากของภาพยนตร แสง สี เสียงท่ีใชในภาพยนตรและ
ดานองคประกอบอ่ืนๆ 

ชวงอายุท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรตางประเทศดานเนื้อหาและโครงสราง
ของภาพยนตรท่ีแตกตางกัน และชวงอายุท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรตางประเทศดาน
องคประกอบอ่ืนๆ ทางการตลาด (ราคา,สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด)ของภาพยนตรท่ีแตกตางกัน 
จากแนวคิดของบรรจง โกศัลวัฒน (ม.ป.ป.) พบวาปจจุบันสื่อภาพยนตรไดกลายเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิตประจําวันของผูคนท่ีมีวิถีการดําเนินชีวิตสมัยใหมในสังคมและกอผลในการชวยสรางทัศนคติ เปน
พฤติกรรมท่ีสามารถเกิดข้ึนไดบอยท่ีสุดโดยเฉพาะบุคคลท่ีเปดรับชมภาพยนตร เพราะตองการมีชีวิตท่ี
ทันสมัย เขาสังคม ตองการความรวดเร็ว และจากแนวคิดของวรนุช ตั้งควิวิช (2540) ลักษณะของ
ประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ และการเปดรับการประชาสัมพันธของโรง
ภาพยนตรเครืออีจีวี พบวา อายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ มีความสัมพันธกับผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ สําหรับผลการศึกษาชวงอายุท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรตางประเทศดาน
นักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตรท่ีไมแตกตางกัน เนื่องจากภาพยนตรตางประเทศ
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เนื้อจากขอมูลเหลานี้เปนสิ่งท่ีไกลตัวผูชมเองท้ังเปนภาพยนตรตางประเทศตางภาษา สนใจเฉพาะ
ความยิ่งใหญของภาพยนตร ฉากของภาพยนตร แสง สี เสียงท่ีใชในภาพยนตร โดยท่ีจะสรางความพึง
พอใจในการรับชมเทานั้น 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรตางประเทศดานนักแสดง ผู
กํากับภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตรท่ีแตกตางกัน และดานองคประกอบอ่ืนๆ ทางการตลาด (ราคา,
สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด)ของภาพยนตร พบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติการรับชม
ภาพยนตรตางประเทศดานองคประกอบอ่ืนๆ ทางการตลาด (ราคา,สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด)
ของภาพยนตรท่ีแตกตางกัน จากแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (2546, น.116) การศึกษาทําใหเกิด
ความแตกตางทางทัศนคติ คานิยม และคุณธรรมความคิดอีกเชนกัน   นอกจาก ยังไดกลาววา
การศึกษา เปนลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอผูรับสาร ดังนั้นคนท่ีไดรับการศึกษาใน
ระดับท่ีตางกัน ยุคสมัยท่ีตางกัน ระบบการศึกษาแตกตางกัน สาขาวิชาท่ีแตกตางกัน จึงมีความรูสึก
นึกคิด อุดมการณ และความตองการท่ีแตกตางกันไปอีกดวย สําหรับผลการศึกษาระดับการศึกษาท่ี
แตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรตางประเทศดานเนื้อหาและโครงสรางของภาพยนตรท่ีไม
แตกตางกัน ท่ีไมมีผลตอทัศนคติเปนเพราะเนื่องจากภาพยนตรตางประเทศเนื้อจากขอมูลเหลานี้เปน
สิ่งท่ีไกลตัวผูชมเองท้ังเปนภาพยนตรตางประเทศตางภาษา สนใจเฉพาะความยิ่งใหญของภาพยนตร 
ฉากของภาพยนตร แสง สี เสียงท่ีใชในภาพยนตรมากกวา 

อาชีพท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรตางประเทศดานเนื้อหาและโครงสรางของ
ภาพยนตรท่ีแตกตางกัน และอาชีพท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติการรับชมภาพยนตรตางประเทศดาน
องคประกอบอ่ืนๆ ทางการตลาด (ราคา,สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด)ของภาพยนตรท่ีแตกตางกัน 
จากงานวิจัยของกัณทิมา บัวเอ่ียม (2545) พบวาปจจัยการสื่อสารการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมใน
การชมภาพยนตรพบวา ปจจัยดานสถานท่ีและภาพยนตรตัวอยางในโรงภาพยนตรท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการชมภาพยนตรไทยในระดับมาก สวนภาพยนตรตางประเทศพบวา ปจจัยดานสถานท่ี 
การโฆษณาทางโทรทัศนและภาพยนตรตัวอยางในโรงภาพยนตร ตางก็มีผลตอการตัดสินใจชม
ภาพยนตรตางประเทศในระดับมาก สําหรับผลการศึกษาอาชีพท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชม
ภาพยนตรตางประเทศดานนักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตรท่ีไมแตกตางกัน ไมมีผล
ตอทัศนคติเพราะตัวแปรท่ีชี้ใหเห็นไมเก่ียวของท่ีทําใหเกิดทัศนคติ อีกในหนึ่งคือผูท่ีประกอบอาชีพท่ี
แตกตางกันไมมีคําจําเปนจะตองมีความพึงพอใจในนักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตร 
เปนผลเนื่องมาจากกลุมผูชมภาพยนตรสวนใหญมีความตองการมาชมภาพยนตรเพ่ือคลายเครียดหรือ
ทํากิจกรรมอ่ืนๆ  

ชวงรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรตางประเทศดานเนื้อหาและ
โครงสรางของภาพยนตรท่ีไมแตกตางกัน, รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตร
ตางประเทศดานนักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตรท่ีไมแตกตางกันและรายไดตอเดือน
ท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการรับชมภาพยนตรตางประเทศดานองคประกอบอ่ืนๆ ทางการตลาด (ราคา,
สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด)ของภาพยนตรท่ีไมแตกตางกัน ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท้ัง 3 ดาน 
เนื่องจากในปจจุบันภาพยนตรตางประเทศท่ีเขาฉายในประเทศไทยเกือบท้ังหมดในเขต
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กรุงเทพมหานคร จะจัดระบบฉายในรูปแบบ DIGITAL 3D (ดิจิตอล 3 มิติ)หรือRealD 3D 
Technology ซ่ึงราคาคาบัตรภาพยนตรจะมีราคาสูงและไมมีทางเลือกใหกับผูมาใชบริการเพราะ
เกือบทุกรอบเกือบทุกโรงจะเปนระบบ 3 มิติ ทําใหผูทีมีรายไดตอเดือนไมวาจะมีรายไดมากหรือรายได
นอยก็จําเปนจะตองจายราคาบัตรเขาชมภาพยนตรในอัตราท่ีแทบจะเทากัน  
 

พฤติกรรมดานความถ่ี (ครั้งตอเดือน) ในการรับชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรมีความสัมพันธ
กับทัศนคติในการรับชมภาพยนตรไทย 

 
พฤติกรรมดานความถ่ี(ครั้งตอเดือน)ในการรับชมภาพยนตรมีความสัมพันธกับทัศนคติดาน

เนื้อหาและโครงสรางของภาพยนตร ในการรับชมภาพยนตรไทย เนื่องจากคาความสัมพันธดังกลาวมี
คาบวก นั่นคือ ถาความถ่ี(ครั้งตอเดือน)ในการรับชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตรบอยครั้ง ทัศนคติ
ดานเนื้อหาและโครงสรางของภาพยนตรในการรับชมภาพยนตรไทยจะดีตามไปดวย 

จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมดานความถ่ี(ครั้งตอเดือน)ในการรับชมภาพยนตรไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติดานนักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตร ในการรับชม
ภาพยนตรไทยแมวาผลการศึกษาจะไมสอดคลองกับแนวคิด หรือผลการศึกษาของงานวิจัยสวนใหญท่ี
มักจะปรากฏวาทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรม ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะภาพยนตรไทยเนนขาย
เรื่องราวท่ีตลกขบขันหรือภาพยนตรระทึก สยองขวัญ ท่ีเนนเรื่องราวของภาพยนตรมากกวาจะเนน
นักแสดงหรือผูกํากับ โดยสรุปคือผูรับชมภาพยนตรสนใจในเรื่องราวท่ีถูกสรางข้ึนมากกวานักแสดง
หรือผูกํากับในเรื่องนั้นๆ 

จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมดานความถ่ี(ครั้งตอเดือน)ในการรับชมภาพยนตรมี
ความสัมพันธกับทัศนคติดานองคประกอบอ่ืนๆ ทางการตลาด (ราคา,สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด)
ของภาพยนตรในการรับชมภาพยนตรไทย เนื่องจากคาความสัมพันธดังกลาวมีคาบวก นั่นคือ ถา
ความถ่ี(ครั้งตอเดือน)ในการรับชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตรบอยครั้ง ดานองคประกอบอ่ืนๆ ทาง
การตลาด (ราคา,สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด) ในการรับชมภาพยนตรไทยจะดีตามไปดวย 
 

พฤติกรรมดานความถ่ี (ครั้งตอเดือน) ในการรับชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรมีความสัมพันธ
กับทัศนคติในการรับชมภาพยนตรตางประเทศ 

 
พฤติกรรมดานความถ่ี(ครั้งตอเดือน)ในการรับชมภาพยนตรไมมีความสัมพันธกับทัศนคติดาน

เนื้อหาและโครงสรางของภาพยนตร ในการรับชมภาพยนตรตางประเทศ, พฤติกรรมดานความถ่ี(ครั้ง
ตอเดือน)ในการรับชมภาพยนตรไมมีความสัมพันธกับทัศนคติดานนักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีม
ผูสรางภาพยนตร ในการรับชมภาพยนตรตางประเทศและพฤติกรรมดานความถ่ี(ครั้งตอเดือน)ในการ
รับชมภาพยนตรไมมีความสัมพันธกับทัศนคติดานองคประกอบอ่ืนๆ ทางการตลาด (ราคา,สถานท่ี,
การสงเสริมการตลาด)ของภาพยนตร ในการรับชมภาพยนตรตางประเทศ ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะ
ภาพยนตรตางประเทศมีประเภทของภาพยนตร หรือแนวทางการสรางภาพยนตรซ่ึงประกอบดวยกัน
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หลายแนวและหมุนเวียนตลอดเวลา ทําใหความถ่ีในการรับชมภาพยนตรไมสอดคลองกับทัศนคติท้ัง 3 
ดาน นอกจากนี้ดานความยิ่งใหญของภาพยนตร ของภาพยนตรตางประเทศแตละเรื่องก็จะแตกตาง
กัน แขงขันกันแสดงจุดเดนของตัวเองออกมาทําใหผูชมมีตัวเลือกในการรับชมภาพยนตรตางประเทศ
มากข้ึน และสุดทายดานราคา โดยเฉพาะปจจุบันท่ีธุรกิจดานภาพยนตรท่ีมีการแขงขันมากข้ึน รวมกับ
ระบบในการฉายภาพยนตรท่ีมีตนทุนในการฉายสูง คาไฟฟา คาพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนธุรกิจโรงภาพยนตร
จึงตองปรับตัวเองเพ่ือใหอยูรอดในธุรกิจ ดังนั้นภาพยนตรตางประเทศจึงมีราคาคาบัตรเขาชมท่ีแพง
กวาภาพยนตรไทย  

 
 
 
ทัศนคติในการรับชมภาพยนตรมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตร

ไทยในโรงภาพยนตร 
 
ทัศนคติดานเนื้อหาและโครงสรางของภาพยนตรในการรับชมภาพยนตรไทยมีความสัมพันธ

กับแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตร, ทัศนคติดานนักแสดง ผูกํากับ
ภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตรในการรับชมภาพยนตรไทยมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมใน
การรับชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตรและทัศนคติดานองคประกอบอ่ืนๆ ทางการตลาด (ราคา,
สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด)ของภาพยนตรในการรับชมภาพยนตรไทยมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตร นั่นคือ ถาทัศนคติดานเนื้อหาและโครงสราง
ของภาพยนตรในการรับชมภาพยนตรไทยท่ีดี ก็จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยใน
โรงภาพยนตรดีตามไปดวย ถาทัศนคติดานนักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตร ในการ
รับชมภาพยนตรไทยท่ีดี ก็จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตรดีตาม
ไปดวยและถาทัศนคติดานองคประกอบอ่ืนๆ ทางการตลาด (ราคา,สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด) ใน
การรับชมภาพยนตรไทยท่ีดี ก็จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตรดี
ตามไปดวย 

 
ทัศนคติในการรับชมภาพยนตรมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตร

ตางประเทศในโรงภาพยนตร 
 
ทัศนคติดานเนื้อหาและโครงสรางของภาพยนตรในการรับชมภาพยนตรตางประเทศมี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรตางประเทศในโรงภาพยนตร, ทัศนคติดาน
นักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตรในการรับชมภาพยนตรตางประเทศมีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรตางประเทศในโรงภาพยนตรและทัศนคติดาน
องคประกอบอ่ืนๆ ทางการตลาด (ราคา,สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด)ของภาพยนตรในการรับชม
ภาพยนตรตางประเทศมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรตางประเทศในโรง
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ภาพยนตร นั่นคือ ถาทัศนคติดานเนื้อหาและโครงสรางของภาพยนตร ในการรับชมภาพยนตร
ตางประเทศท่ีดี ก็จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรตางประเทศในโรงภาพยนตรดีตามไป
ดวย ถาทัศนคติดานนักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีมผูสรางภาพยนตร ในการรับชมภาพยนตร
ตางประเทศท่ีดี ก็จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรตางประเทศในโรงภาพยนตรดีตามไป
ดวยและถาทัศนคติดานองคประกอบอ่ืนๆ ทางการตลาด (ราคา,สถานท่ี,การสงเสริมการตลาด) ใน
การรับชมภาพยนตรตางประเทศท่ีดี ก็จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรตางประเทศใน
โรงภาพยนตรดีตามไปดวย 
 
 
 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
ทัศนคติภาพยนตรไทยอยูในเกณฑเห็นดวย แตภาพยนตรตางประเทศอยูในเกณฑเห็นดวย

อยางยิ่ง ซ่ึงมีความแตกตางกันในเกือบทุกดานของทัศนคติท่ีวัดในการวิจัยครั้งนี้ โดยทางการวัด
ทัศนคติอาจจะไมมีความแตกตางกันมาก แตในทางธุรกิจภาพยนตรซ่ึงเปนธุรกิจท่ีเก่ียวของโดยมี
โครงสรางอุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทย ธุรกิจในระดับตนน้ําคือการสรางภาพยนตรไทย 
และการนําเชาภาพยนตรตางประเทศ ธุรกิจระดับกลางน้ํา เปนการจัดจําหนายภาพยนตร และธุรกิจ
ปลายน้ําคือธุรกิจโรงภาพยนตร โดยผูประกอบธุรกิจตนน้ําจะดําเนินธุรกิจระดับกลางน้ําดวย เปน
ธุรกิจเดียวกัน ดังนั้น การจะพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทยใหเทาเทียมภาพยนตรใน
ตางประเทศ ควรจะเพ่ิมทัศนคติในการรับชมภาพยนตรไทยในโรงภาพยนตรใหมากข้ึน โดยใชหลัก
ทางการตลาดท่ีหลากหลายและแตกตาง เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูใชบริการใหมากข้ึน และการศึกษาในครังนี้ 
ศึกษาเพียงแตทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน แตไมรวมถึงปจจัยของโรงภาพยนตร ปจจัย
องคประกอบของภาพยนตร ปจจัยสวนบุคลท่ีใชในการตัดสินใจชมภาพยนตร ซ่ึงสามารถนําไปศึกษา
ตอได รวมไปถึงควรจะศึกษาถึงภาพลักษณของภาพยนตรไทยและตางประเทศวามีความแตกตางกัน
อยาง และการศึกษาภาพลักษณของผูสรางภาพยนตร ประเทศผูผลิตภาพยนตร นักแสดงตางๆท่ีใชใน
ภาพยนตร เปนตน และจากปญหาหนวยงานท่ีจะเขามาดูแลบริหารผลิตภาพยนตรไมมีความเดนชัด 
เกิดความซับซอนในการทํางานซ่ึงอาจจะสงผลทําใหภาพยนตรออกมาไมดี ในครั้งตอไปควรจะศึกษา
ถึงหนวยงานหรือองคกรในประเทศท่ีใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย  

 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 13 

 

เอกสารอางอิง 
กัณทิมา บัวเอ่ียม. (2545). ปจจัยท่ีมีตอพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรไทยและ 

ตางประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, คณะนิเทศศาสตร, สาขานิเทศศาสตรธุรกิจ. 

ธีระภัทร  เอกผาชัยสวัสดิ์. (2551). ประชากรศึกษา. สืบคนเม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2556, จาก   
http://computer.pcru.ac.th/emoodledata/19/ 

บรรจง โกศัลวัฒน. (2541). Thai Film Foundation. สืบคนเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2556, จาก 
http://www.thaifilm.com/articleDetail.asp?id=52 

ปรมะ สตะเวทิน. (2538). การสื่อสารมวลชน: กระบวนการและทฤษฏี. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ. 
แพรภัทร ยอดแกว. (2552). ทัศนคติหรือเจตคติ. สืบคนเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2556, จาก  

http://www.gotoknow.org/posts/280647 
เยาวเรศ โอศิริพันธุ. (2553). พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตรไทยแนวตลกของคนกรุงเทพมหานคร.  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สาขาวิชาการตลาด, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
วรนุช ตั้งควิวิช. (2541). ทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับสารตอการสื่อสารทางดานการตลาดของโรง 

ภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซเครืออีจีวี. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน. 

อดุลย จาตุรงคกุล. (2546). พฤติกรรมผูบริโภค (ฉบับพ้ืนฐาน). กรุงเทพฯ: บุคลิงค. 


