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บทคัดยอ 

 
 วัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือ ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร พฤติกรรมการรับชม
ภาพยนตร ความรูความเขาใจและทัศนคติของผูชมภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี ตอระบบ
การกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้ง ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ 
(Survey research) ดวยการใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล มีกลุมตัวอยางเปนผูชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 
โดยใชแบบสอบถามแบบท่ีผูตอบกรอกแบบสอบถามเอง  เม่ือไดขอมูลครบตามท่ีกําหนดจึงนํามา
ดําเนินการทางสถิติเพ่ือทําการวิเคราะหผล 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. ลักษณะประชากรศาสตรของผูชมภาพยนตรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุตั้งแต           

21 ป – 25 ป เปนนักเรียน / นักศึกษา  มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเดือนละ 5,001 – 

10,000 บาท  มีสถานภาพโสดและยังไมมีบุตร  

2. พฤติกรรมการรับชมภาพยนตรของผูชมภาพยนตร  สวนใหญชมภาพยนตรท่ีโรง

ภาพยนตร  1-2 ครั้ ง / เดือน ชวงเวลาท่ีเลือกเขาชมภาพยนตรมากท่ีสุดคือชวงหลังเ ท่ียง               

12:00- 15:59 น. รับชมภาพยนตรกับเพ่ือน ไดรับขอมูลขาวสารของภาพยนตรจากสื่อโทรทัศน                     

ชอบภาพยนตร Comedy (ภาพยนตรตลก) ชอบภาพยนตรของประเทศอเมริกา เหตุผลในการ

ตัดสินใจรับชมภาพยนตรมากท่ีสุดเพราะมีเนื้อเรื่องท่ีนาสนใจ นาติดตาม และสวนใหญคนหาขอมูล

ประเภทของภาพยนตรหรือเรตติ้งของภาพยนตรแตละเรื่องกอนชมภาพยนตร   

3. ความรูความเขาใจของผูชมภาพยนตรท่ีมีตอระบบการกําหนดลักษณะประเภทของ

ภาพยนตรหรือเรตติ้ง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความรูความเขาใจอยูในระดับดี   

4. ทัศนคติของผูชมภาพยนตรท่ีมีตอระบบการกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตร

หรือเรตติ้ง  พบวาทัศนคติของผูชมภาพยนตรอยูในระดับดี คือ ระดับทัศนคติเห็นดวยกับระบบการ

กําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตรหรือเรตติ้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20   
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5. ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร (เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพ 

และการมีบุตร) ท่ีตางกัน ไมมีผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการกําหนดลักษณะของประเภท

ภาพยนตรหรือเรตติ้งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

6. ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร (อายุ  การศึกษา และอาชีพ) ท่ีตางกันมีผลตอ

ทัศนคติตอระบบการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

7. ปจจัยดานความรูความเขาใจของผูชมภาพยนตรในระดับท่ีแตกตางกัน มีผลตอ
ทัศนคติตอระบบการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

คําสําคัญ : ภาพยนตร ; พฤติกรรมการรับชมภาพยนตร ; การกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร
หรือเรตติ้ง ; ความรูความเขาใจ ; ทัศนคติ 
 

Abstract 
 

The purpose of the research is to study behavior, understanding and attitude 
of audiences in Bangkok area which affected on film rating system.This research is a survey 
research with the population of 400 samplings in Bangkok area by using questionnaire for 
data collection.The result was statistically analyzed as followed. 

1) The majority of audiences are feminine; single with no children age 
between 21-25 years ; mostly student ; holding Bachelor’s degree ; with income 
around THB 5,001-10,000 per month. 

2) Behavior of audiences are mostly watching movies at the cinema with 
friends between 12.00 -15.59 PM period. They receive news and information from 
television media. Their most favourite movie is comedy from the United States of 
America because it is good and interesting in films. Most of them search for the film 
rating  before they decide to watch a movie. 

3)  The audiences have good understanding about film rating system. 
4) The audiences have good attitude and agree with film rating system at 

average 4.20 point in statistic. 
5) The demographic components ; sex ; age; education occupation status 

and having children, do not affect the understanding of film rating system. 
6) The demographic differences (age, education and occupation) does 

affect the attitude of film rating system at the significant level of 0.5 
7) The different level in the understanding of the audiences correspond   

with the attitude of film rating system at the significant level of 0.5 
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บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันสื่อภาพยนตรท่ีมีเขามาจํานวนมากและหลากหลายประเภทลวนมีอิทธิพลและ
สงผลกระทบตอสังคมท้ังทางตรงและทางออม อีกท้ังการตรวจพิจารณาภาพยนตรท่ีมีลักษณะแตกตาง
ไปจากเดิม โดยตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2552 เปนตนมาไดเปลี่ยนระบบการตรวจพิจารณา
ภาพยนตรจากการตรวจพิจารณาเนื้อหาในระบบการคัดกรองเนื้อหาหรือระบบเซ็นเซอร (Censor) มา
เปนการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งใหเหมาะสมกับวัยของผูชม  ซ่ึงระบบการ
กําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรนั้นเปนกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาของภาพยนตรใหอยูใน
กรอบท่ีกําหนดกอนท่ีจะไดรับอนุญาตใหฉายในโรงภาพยนตร ซ่ึงตามบทบัญญัติตามมาตรา 26 แหง
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ.2551 ไดกําหนดประเภทภาพยนตรเปน 7 ประเภท โดยมี
เจตนารมณสําคัญของการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้ง เพ่ือท่ีจะใชเปนเครื่องมือ
สําหรับใหคําแนะนําในการเลือกรับชมภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับวัยของผูชม โดยเฉพาะผูชมท่ีเปนเด็ก
และเยาวชนในครอบครัวพอแมผูปกครองตองชวยกันคัดสรรใหเหมาะสม หลักเกณฑท่ีใชในการ
กําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร เปนไปตามกฎกระทรวงการกําหนดลักษณะของประเภท
ภาพยนตร แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2552  โดยมีเกณฑท้ังหมด 6 ดาน คือ 
ดานความรุนแรง ดานเพศ  ดานความม่ันคง ดานยาเสพติด ดานศาสนา ลัทธิความเชื่อ คําสั่งสอน 
และดานภาษา ท่ีถือวาเปนนวัตกรรมหรือเปนเรื่องใหมของสังคมไทยท่ียังไมมีผูทําการศึกษาหลังจาก
ประกาศใชมาสักระยะหนึ่งแลว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับทัศนคติของผูชมภาพยนตรในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอระบบการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้ งตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 เพ่ือท่ีจะไดทราบวา ผูชมภาพยนตรมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับระบบการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งมากนอยเพียงใด และมี
ทัศนคติเก่ียวกับระบบการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งเปนไปในทิศทางใด ท้ังนี้
หลังจากทําการศึกษาแลวยังสามารถนําขอมูลท่ีไดมาไปปรับปรุงพัฒนาและสรางความเขาใจของคนใน
สังคมใหตรงกันอีกดวย   
 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับชมภาพยนตรของผูชมภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.  เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจของผูชมภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ

ระบบการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้ง   
3.  เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูชมภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอระบบการการ

กําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้ง   
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วิธีการวิจัย 
 

 การวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปนี้ กลุมตัวอยางท่ีใชเปน
ผูชมภาพยนตรท่ีมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครและรับชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร ซ่ึงประชากร
กลุมตัวอยางดังกลาวไมสามารถท่ีจะกําหนดความแนนอนได ผูวิจัยจึงไดคํานวณเพ่ือกําหนดคาขนาด
ของกลุมตัวอยางในการวิจัย เทากับ 385 ตัวอยางแตเพ่ือใหผลการวิจัยมีความเชื่อถือมากข้ึนผูวิจัยจึง
เพ่ิมจํานวนกลุมตัวอีก 15 ตัวอยางรวมเปนจํานวน  400 ตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเลือกกลุมเปาหมายและสถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางใชบริการรับชมภาพยนตร 
ผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลท่ีโรงภาพยนตรในเครือ Major Cineplex เนื่องจากมีจํานวนสาขาและโรง
ภาพยนตรมากท่ีสุดและเลือกสาขาท่ีกระจายในแตละเขตพ้ืนท่ีตางๆของกรุงเทพมหานครฯ ดังนี้ เขต
ชั้นในเลือกเขตจตุจักร เก็บขอมูลท่ี Major Cineplex สาขา รัชโยธิน เขตชั้นกลางเลือกเขตบางกะป 
เก็บขอมูลท่ี Major Cineplex สาขา Tescolotusบางกะปและเขตชั้นนอกเลือกเขตมีนบุรี เก็บขอมูล
ท่ี Major Cineplex สาขา Fashion Island  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม ซ่ึงมีท้ังชนิด
คําถามปลายปด(Close-ended question) คําถามปลายเปด (Open-ended question)และคําถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) โดยแบงคําถามออกเปน 4 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี1คําถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได สถานภาพและจํานวนบุตร จํานวน 7 ขอ 
 ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการรับชมภาพยนตรของผูชมภาพยนตร จํานวน 8 ขอ 
ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบท่ีมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Questions)  
 ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความรูความเขาใจของผูชมภาพยนตรท่ีตอระบบการกําหนด
ลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้ง จํานวน 20 ขอ ซ่ึงลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ 
คือ ถาตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0   

ตอนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับทัศนคติของผูชมภาพยนตรท่ีมีตอระบบการกําหนดลักษณะของ
ประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้ง จํานวน 15 ขอ ซ่ึงลักษณะคําถามเปนการวัดมาตราสวนประเมินคา (Rating 
Scale) โดยกําหนดมาตราสวนไว 5 ระดับ จากนั้นจึงกําหนดเกณฑในการแปลคาของคะแนนโดยใชวิธี
แบงอันตรภาคชั้นไดคาความกวางของอันตรภาคชั้น 5 ชั้น  

 และสุดทายสวน คําถามปลายเปด  (Open-ended question) เก่ียวกับทัศนคติของผูชม
ภาพยนตรท่ีมีตอประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้ง ท้ัง 7 ประเภท เพ่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามจะไดแสดง
ความคิดเห็นไดอยางอิสระโดยไมมีการกําหนดคําตอบตายตัว 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 
 1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก คารอยละ (percentage),คาเฉลี่ย 

(arithmetic mean--Χ ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) 
 2. สถิติอนุมาน (inferential statistics) ไดแก คาที t-test , F-test , Crosstabs และ Chi-Square 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

ผลการวิจัย 
1. ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูชมภาพยนตร 

 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรของผูชมภาพยนตรในเขต
กรุงเทพมหานครใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ (Percentage) ผลการวิเคราะหขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ72.75 มีอายุตั้งแต 21 ป – 25 ป รอยละ 39.25 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 69.5 สวนใหญยังเปนนักเรียน / นักศึกษา  รอยละ 56.25 รายไดเดือนละ 
5,001 – 10,000 บาท รอยละ 35.75 สถานภาพโสดเปน และยังไมมีบุตร รอยละ 91.0 เปนสวนใหญ   

 
2.  ขอมูลพฤติกรรมการรับชมภาพยนตรของผูชมภาพยนตร 

 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมการรับชมภาพยนตรของผูชมภาพยนตร
ในเขตกรุงเทพมหานครใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ(Percentage) ผลการวิเคราะห
ขอมูล พบวา พฤติกรรมการรับชมภาพยนตรของกลุมตัวอยาง 400 คน ความถ่ีในการรับชมภาพยนตร
ท่ีโรงภาพยนตรเปนจํานวน 1-2 ครั้ง /เดือน รอยละ 54.25 ชวงเวลาท่ีเลือกเขาชมภาพยนตรมากท่ีสุด
คือชวงหลังเท่ียง12:00-15:59 น. เปนรอยละ 26.5 มีพฤติกรรมรับชมภาพยนตรกับเพ่ือน รอยละ 
45.25 ไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับภาพยนตรท่ีชมจากสื่อโทรทัศน รอยละ 28.7 ชอบประเภท
ภาพยนตรแนว Comedy (ภาพยนตรตลก) รอยละ 21.3 ชอบภาพยนตรท่ีผลิตจากประเทศอเมริกา 
รอยละ 37.9 เหตุผลท่ีตัดสินใจรับชมเพราะมีเนื้อเรื่องท่ีนาสนใจ นาติดตาม รอยละ 24.0และไดคนหา
ขอมูลประเภทของภาพยนตรหรือเรตติ้งแตละเรื่องกอนชมภาพยนตร รอยละ 55.25 เปนสวนใหญ 
โดยพฤติกรรมดังกลาวสวนใหญเปนการแสดงออกของบุคคลโดยมีพ้ืนฐานมาจากมาจากความความรู
และทัศนคติท่ีแตกตางกัน โดยเกิดข้ึนจากความแตกตางอันเนื่องมาจากการเปดรับ และการสั่งสม
ประสบการณท่ีแตกตางกันอันสงผลใหเกิดพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน (สุรพงษ โสธนะเสถียร,2533)         
ซ่ึงสรุปไดวาเปนพฤติกรรมท่ีมาจากความชอบและการตอบสนองความตองการของตนเอง 

 

3.  ขอมูลความรูความเขาใจตอระบบการกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตรหรือเรตติ้งของผูชมภาพยนตร 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความรูความเขาใจของผูชมภาพยนตรตอระบบการ

กําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตรหรือเรตติ้ง (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)พบวากลุมตัวอยาง 400 คน 
ตอบคําถามเก่ียวกับความรูความเขาใจของผูชมภาพยนตรท่ีมีตอระบบการกําหนดลักษณะประเภท
ของภาพยนตรหรือเรตติ้ง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบถูก11-15 คะแนน  คือ มีความรูความ
เขาใจตอระบบการกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตรหรือเรตติ้งอยูในระดับดี  ซ่ึงมีจํานวน 225 คน  
คิดเปนรอยละ 56.25 ซ่ึงวิเคราะหไดวาเปนความรูความเขาใจจากขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ ท่ีไดสะสม
ไวจากประสบการณ มาประมวลเก็บไว และสามารถนําความรูนั้นออกมาไดเม่ือจะใชประโยชน ซ่ึงการ
ท่ีบุคคลจะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางมีเหตุมีผล ซ่ึงบุคคลนั้นควรจะตองรูเรื่องเก่ียวกับ         
สิ่งนั้นเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจและนําไปสูพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

 

4.  ขอมูลทัศนคติตอระบบการกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตรหรือเรตติ้งของผูชมภาพยนตร 
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 ทัศนคติของผูชมภาพยนตรท่ีมีตอระบบการกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตรหรือ            
เรตติ้งผลการวิเคราะหขอมูล พบวาทัศนคติของผูชมภาพยนตรท่ีมีตอการกําหนดลักษณะประเภทของ
ภาพยนตรหรือเรตติ้ง ภาพรวมอยูในระดับดี คือ ระดับทัศนคติเห็นดวย  คาเฉลี่ยเทากับ 4.20  จําแนกตาม
ประเด็นโดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ มีทัศนคติในระดับดีมากคือระดับความเห็นดวย
อยางยิ่งในประเด็น   

-  พอแมหรือผูปกครองควรใหความสําคัญกับการกําหนดลักษณะของประเภท
ภาพยนตรหรือเรตติ้งเพ่ือใหคําแนะนําบุตรหลานในการเลือกรับชมภาพยนตร คาเฉลี่ยเทากับ 4.42  

- ภาพยนตรทุกเรื่องท่ีจะฉายในโรงภาพยนตร ตองผานการตรวจพิจารณากําหนด
ประเภทภาพยนตรโดยคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31  

- ควรมีการประชาสัมพันธใหความรูและสรางความเขาใจใหกับประชาชนเก่ียวกับเรตติ้ง
ภาพยนตร คาเฉลี่ยเทากับ 4.31  

- การกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งควรดําเนินการโดยภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนผูสรางภาพยนตรรวมกัน คาเฉลี่ยเทากับ 4.26  

- เม่ือมีการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรแลว ควรมีการแจงประเภทของ
ภาพยนตรแตละเรื่องไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดชัดเจนในบริเวณโรงภาพยนตร คาเฉลี่ยเทากับ 4.26  

- ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรดานยาเสพติด 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.24  

- ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรดานความรุนแรง 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 

- หลังจากกําหนดเรตติ้งภาพยนตรแลวควรมีคําอธิบายภาพยนตรแตละเรื่องวาเพราะ
อะไรถึงไดเรตนั้นๆ คาเฉลี่ยเทากับ 4.23  

มีทัศนคติในระดับดี คือ ระดับความคิดเห็นดวย ในประเด็น 

-  ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรดานเพศ คาเฉลี่ยเทากับ 4.17  
- ควรมีการควบคุมผูชมชมภาพยนตรใหเหมาะสมกับประเภทของภาพยนตรแตละ

ประเภทอยางเครงครัด คาเฉลี่ยเทากับ 4.10  

- ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรดานศาสนา ลัทธิ 
ความเชื่อ  คําสั่งสอน คาเฉลี่ยเทากับ 4.10  

- ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรดานภาษา คาเฉลี่ย
เทากับ 4.10  

- คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนท่ีมาจากหนวยงายภาครัฐและเอกชนมี
หลากหลายคณะ คาเฉลี่ยเทากับ 4.09  

- ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรดานความม่ันคง  
คาเฉลี่ยเทากับ 4.09  

- การเปลี่ยนระบบการตรวจพิจารณาในระบบการเซ็นเซอร มาเปนการกําหนดลักษณะของ
ประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้ง คาเฉลี่ยเทากับ 4.05   
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 ซ่ึงทัศนคติดังกลาวเปนการแสดงออกโดยการกลาวใหความเห็นเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
โดยท้ังหมดจะมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมข้ึน 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตรของผูชมภาพยนตรท่ีแตกตางกัน มีผลตอความรูความ
เขาใจเก่ียวกับระบบการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งของผูชมภาพยนตรแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธ พบวา ลักษณะประชากรศาสตรของผูชมภาพยนตรท่ี
แตกตางกันมีผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือ   
เรตติ้งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงผลการวิเคราะหสมมติฐานดังกลาวเหตุ 
ไมมีความสัมพันธกันเนื่องจากกลุมเปาหมายเปนกลุมผูชมท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ใน
ระดับเดียวกันเปนสวนใหญท่ีไมใชจากกลุมประชากรศาสตรท่ีมีความหลากหลาย หรือแตกตางกัน           
สอดคลองกับท่ีมีการกลาววาบุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลายคลึงกันมักจะอยูในกลุมเดียวกัน ดังนั้นบุคคลท่ีอยู
ในลําดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองตอเนื้อหาขาวสารในแบบเดียวกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ลักษณะประชากรศาสตรของผูชมภาพยนตรท่ีแตกตางกัน มีผลตอทัศนคติตอ
ระบบการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งของผูชมภาพยนตรแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธ พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรในดาน อายุ 
การศึกษา และอาชีพ ของผูชมภาพยนตรท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติตอระบบการกําหนดลักษณะของ
ประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งแตกตางกัน สวน เพศ รายได สถานภาพและการมีบุตรของผูชม
ภาพยนตรท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติตอระบบการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือ      
เรตติ้งไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3  ความรูความเขาใจของผูชมภาพยนตรท่ีแตกตางกันมีผลตอทัศนคติตอระบบ
การจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรของผูชมภาพยนตร 
 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจกับทัศนคติ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความรูท่ีแตกตางกันไมมีผลตอทัศนคติตอระบบการกําหนดลักษณะของประเภท
ภาพยนตรหรือเรตติ้งของผูชมภาพยนตร ในเรื่อง ภาพยนตรทุกเรื่องท่ีจะฉายในโรงภาพยนตร ตอง
ผานการตรวจพิจารณากําหนดประเภทภาพยนตรโดยคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน , 
การเปลี่ยนระบบการตรวจพิจารณาในระบบการเซ็นเซอร มาเปนการกําหนดลักษณะของประเภท
ภาพยนตรหรือเรตติ้ง , การกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งควรดําเนินการโดย
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูสรางภาพยนตรรวมกัน , คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
ท่ีมาจากหนวยงายภาครัฐและเอกชนมีหลากหลายคณะ , ควรมีการควบคุมผูชมชมภาพยนตรให
เหมาะสมกับประเภทของภาพยนตรแตละประเภทอยางเครงครัด , เม่ือมีการกําหนดลักษณะของ
ประเภทภาพยนตรแลว ควรมีการแจงประเภทของภาพยนตรแตละเรื่องไวในท่ีเปดเผยและเห็นได
ชัดเจนในบริเวณโรงภาพยนตร ,ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรดาน
ความม่ันคง , ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรดานศาสนา ลัทธิ ความ
เชื่อ คําสั่งสอน และ ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรดานภาษา  
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 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจกับทัศนคติ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความรูแตกตางกันมีผลตอทัศนคติตอระบบการกําหนดลักษณะของประเภทในเรื่อง
ภาพยนตรหรือเรตติ้งของผูชมภาพยนตรแตกตางกันควรมีการประชาสัมพันธใหความรูและสรางความ
เขาใจใหกับประชาชนเก่ียวกับเรตติ้งภาพยนตร , หลังจากกําหนดเรตติ้งภาพยนตรแลวควรมี
คําอธิบายภาพยนตรแตละเรื่องวาเพราะอะไรถึงไดเรตนั้นๆ , พอแมหรือผูปกครองควรใหความสําคัญ
กับการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งเพ่ือใหคําแนะนําบุตรหลานในการเลือกรับชม
ภาพยนตร ,ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรดานความรุนแรง , ความ
เหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรดานเพศ , ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชใน
การกําหนดประเภทภาพยนตรดานยาเสพติด  

 
อภิปรายผล 

1.  จากการศึกษาระบบการกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตรพบวาหลังจากท่ีมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี                 
2 มิถุนายน 2551 โดยกําหนดใหเปลี่ยนแปลงระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตรจากระบบการตรวจ
คัดกรอง (Censor) เปนการจัดระดับ (Rating) ภาพยนตรใหเหมาะสมกับวัยของผูชมในแตละกลุมอายุ 
มีการจําแนกภาพยนตรเปน 7 ประเภท ไดแก 1) ภาพยนตรท่ีสงเสริมการเรียนรูและควรสงเสริมใหมี
การดู 2) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูดูท่ัวไป 3) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 13 ปข้ึนไป            
4) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป 5) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 18 ป       
ข้ึนไป 6) ภาพยนตรท่ีหามผูมีอายุต่ํากวา 20 ปดู (ยกเวนผูดูซ่ึงบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส) และ            
7) ภาพยนตร ท่ีหามเผยแพรในราชอาณาจักร โดยมีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน  
เปนผูตรวจพิจารณาและกําหนดประเภท (Rating) ภาพยนตร ปจจุบันไดมีการประกาศใชกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวของกับการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร รวมถึงหลักเกณฑและแนวทางในการตรวจ
พิจารณาภาพยนตร ท่ีเริ่มมีการกําหนดประเภท(Rating) ภาพยนตร มาตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม 2555 
จนถึงปจจุบัน ซ่ึงท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคและความตองการท่ีใหมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ภาพยนตรข้ึนใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันท่ีภาพยนตรเขามามีอิทธิพลตอประชาชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีจําเปนตองมีการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับอายุของผูชมซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาพบวามีหลากหลายประเทศท่ีเลือกใชระบบการกําหนดเรตติ้งภาพยนตร 

2.  จากการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 55.25 ไดศึกษาขอมูลประเภทของ
ภาพยนตรหรือเรตติ้งแตละเรื่องกอนชมภาพยนตร นั้นวิ เคราะหไดวาการท่ีผูชมภาพยนตร
ทําการศึกษาขอมูลกอนในการเพ่ิมพูนความรูประกอบการตัดสินใจท่ีนําไปสูทัศนคติทางใดทางหนึ่ง
เพ่ือสงผลใหเกิดพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรนั้นผูวิจัยมีความเห็นวาปจจุบันการกําหนดประเภท
ของภาพยนตรแตละประเภทไมไดเปนการบังคับหรือควบคุมผูชมภาพยนตร จะมีเพียงภาพยนตรท่ี
หามผูมีอายุต่ํากวา 20 ป ดูเทานั้นท่ีควบคุมผูชม โดยการตรวจบัตรประชาชนกอนเขาชม สวน
ภาพยนตรประเภทอ่ืนไมมีการตรวจสอบ  เปนเพียงลักษณะของการแนะนําผูชมวาภาพยนตรเรื่องนี้
เหมาะสมกับชวงอายุใด  จึงยังพบไดบอยๆ ในกรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวาท่ีแนะนํายังสามารถเขาไปชม
ภาพยนตรเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้น เห็นไดวาพฤติกรรมของผูชมสวนใหญตองการเพียงตอบสนองความ
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ตองการของตนเอง เม่ือไมมีการบังคับจึงยังไมสนใจวาภาพยนตรท่ีชมนั้นจะเหมาะสมกับอายุของ
ตนเองหรือไมถึงแมวาจะทราบก็ตาม  ดังนั้นทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนพอแมผูปกครอง 
ผูประกอบการ หรือหนวยงานภาครัฐจึงควรท่ีจะตระหนักถึงความสําคัญและเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตรหรือเรตติ้งท่ีมีข้ึนเพ่ือใหภาพยนตรแตละเรื่องมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับวัยวุฒิและวุฒิภาวะของผูฃม โดยเฉพาะพอ แม ผูปกครอง ท่ีจะตองสามารถให
คําแนะนําหรือกํากับควบคุมการบริโภคสื่อของบุตรหลานอยางเหมาะสมและรูเทาทันในการสราง
ภูมิคุมกันตอไป ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ บลูม (Bloom .1975 : 167 -197) ท่ีไดสรุปถึง
พฤติกรรมวาเปนกิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษยกระทํา อาจจะเปนสิ่งท่ีสังเกตเห็นไดหรือไมได และ
พฤติกรรมดังกลาวนี้แบงออกเปน 3 สวน คือ พฤติกรรมดานความรู พฤติกรรมดานเจตคติ พฤติกรรม
ดานการปฏิบัติ ท่ีเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งท่ีแสดงออกท้ังทางอารมณ ความรูสึก หรือการกระทําท่ี
เก่ียวของกับการรับชมภาพยนตร ซ่ึงอาจเปนพฤติกรรมกอนการรับชม พฤติกรรมระหวางการรับชม 
หรือพฤติกรรมเลียนแบบท่ีเกิดหลังการรับชม  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของศูนยเครือขายวิชาการ
เพ่ือสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน (ศูนยวิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2551)       
ไดทํารายงานการวิจัยโครงการสํารวจการรับรูและทัศนคติของประชาชนตอการจัดระดับความ
เหมาะสมของสื่อพบวาผูรับสารสามารถรับรู และจดจําไดวา สิ่งตาง ๆ หมายถึงอะไร และควรตองทํา
ตัวเชนไร  แตในเรื่องของการปฏิบัติตามนั้น ผูชมยังไมรูสึกวาเปนสิ่งท่ีควรจะตองทําหรือวามี
ความสําคัญ  

3.  จากการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําหนด
ลักษณะประเภทของภาพยนตรหรือเรตติ้ง ในสวนของความหมายของการกําหนดลักษณะประเภท
ของภาพยนตร  คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร ขอบังคับของการกําหนดลักษณะประเภท
ของภาพยนตร เกณฑท่ีใชในการตรวจพิจารณาภาพยนตรท้ัง 6 ดาน และสัญลักษณท่ีบอกประเภท
ภาพยนตรท้ัง 7 ประเภท ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําหนด
ลักษณะประเภทของภาพยนตรหรือเรตติ้งอยูในระดับท่ีดี แตอยางไรก็ตามยังมีผูท่ีไมรูและเขาใจ
เก่ียวกับการกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตรอีกจํานวนหนึ่ง ดังนั้นทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของควรท่ี
จะเผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับการกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตรหรือ เรตติ้งเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือใหความรูและสรางความเขาใจท่ีตรงกับของคนในสังคม โดยการเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อ
โทรทัศน  สื่ออินเตอรเน็ต และสื่อปายโฆษณา เพราะจากการสํารวจพบวาสื่อท้ัง 3 ประเภทสามารถ
เขาถึงผูชมภาพยนตรไดมากตามลําดับ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนท่ีสามารถเขาถึง  ผูรับสารไดมากเปน
อันดับหนึ่ง 

4. จากการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่งท่ีพอแมผูปกครอง
ควรใหความสําคัญกับการกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตร  เพ่ือใหคําแนะนําแกบุตรหลานใน
การเลือกรับชมภาพยนตร  เนื่องจากจากการสํารวจพบวาพฤติกรรมการรับชมของผูท่ีมารับชม
ภาพยนตร ในโรงภาพยนตรสวนใหญจะอยูในชวงวัยรุน คือ นักเรียนนักศึกษา และเปนการมารับชม
ภาพยนตรกับเพ่ือนเปนสวนใหญ สวนนอยท่ีจะมาชมภาพยนตรกับพอแมหรือผูปกครอง ซ่ึงวัยรุนเปน
วัยท่ีกําลังตองการลอกเลียนแบบหรือการเปนท่ียอมรับ จึงอาจกอใหเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบจาก
ภาพยนตรตางๆ โดยเฉพาะภาพยนตรท่ีฉายในปจจุบันปรากฏภาพความรุนแรง  เพศ ยาเสพติด และ
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ภาษาท่ีไมสุภาพ ดังนั้นพอแมผูปกครองจึงควรใหควรสําคัญกับการกําหนดลักษณะประเภทของ
ภาพยนตร  เพ่ือใหคําแนะนําแกบุตรหลานและปองกันบุตรหลานของตนเองใหหางไกลจากสื่อท่ีไม
สรางสรรคในเบื้องตนไดอีก  

 5.  ผูตอบแบบสอบถามทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่งท่ีภาพยนตรทุกเรื่องท่ีจะฉายในโรงภาพยนตร 
ตองผานการตรวจพิจารณากําหนดประเภทภาพยนตรโดยคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน และ
เห็นดวยอยางยิ่งท่ีการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งควรดําเนินการโดยภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนผูสรางภาพยนตรรวมกัน โดยพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 มาตรา 16 บัญญัติให
มีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนคณะหนึ่งหรือหลายคณะ โดยแตละคณะใหประกอบดวยบุคคล
ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนซ่ึงมีอํานาจ
หนาท่ีตามมาตรา18 (1)ใหมีจํานวนไมเกินเกาคน โดยแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานการตางประเทศ ภาพยนตร 
ศิลปวัฒนธรรม สื่อสารมวลชน หรือสิ่งแวดลอม คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน  ซ่ึงมีอํานาจ
หนาท่ีตามมาตรา 1 (2) (3) (4) และ (5) ใหมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน โดยแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานภาพยนตร 
วีดิทัศน โทรทัศน ศิลปวัฒนธรรม หรือการคุมครองผูบริโภคซ่ึงตองแตงตั้งจากเจาหนาท่ีของรัฐจํานวนไมเกิน 
สี่คนและจากภาคเอกชนจํานวนไมเกินสามคน  เพ่ือใหการกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตรมีความ
หลากหลาย ความคิดเห็นจากภาครัฐและภาคเอกชนในการท่ีจะเขามามีสวนรวมกําหนดลักษณะประเภทของ
ภาพยนตรและยังเปนการดําเนินการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร มากกวาการควบคุมเพียงอยางเดียวตาม 
ถึงแมในปจจุบันจะมีภาคเอกชนเขามามีสวนรวมแตก็ยังมีสัดสวนนอย จึงนับวายังขาดลักษณะของการมีสวน
รวมจากภาคประชาสังคมอยางแทจริง  

 6.  ในสวนของความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรท้ัง 6  ดาน  
ประกอบไปดวย ดานความรุนแรง ดานเพศ ดานความม่ันคง ดานยาเสพติด ดานศาสนา ลัทธิ             
ความเชื่อ คําสั่งสอน และดานภาษานั้นพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่ง คือ                          
ใหความสําคัญกับความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตร ดานความ
รุนแรง เพศ ยาเสพติด มากท่ีสุดซ่ึงสะทอนใหเห็นวาความรุนแรง เพศ และยาเสพติด มีอิทธิพลตอคนใน
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีอยากรูอยากเห็นยิ่งหามเหมือนยิ่งยุ และวิจารณญาณ
ยังมีไมมากนักจึงอาจกอใหเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบข้ึนได ยกตัวอยาง เชน ภาพยนตรการตูนแมวาจะ
สรางมาเพ่ือเด็กโดยตรง  แตในภาพยนตรการตูนเองบางครั้งก็มีภาพการกระทําท่ีรุนแรง ซ่ึงเด็กอาจ      
ไมสามารถแยกแยะ หรือมองเห็นผลจากการกระทํานั้นไดอยางชัดเจนเด็กอาจจะมองแควาสิ่งนั้นทําได 
แตยังมองไมถึงผลของการกระทํานั้นๆ สวนเพศพฤติกรรมของเยาวชนท่ีตั้งทองกอนวัยอันควร ความ
หลายหลายทางเพศ หรือแมกระท่ังคานิยมท่ีผิดในการใชสารเสพติด การสูบบุหรี่ หรือ ดื่มสุรา เปนตน 

7. ในสวนของการทดสอบสมมติฐานลักษณะประชากรของผูชมภาพยนตรท่ีแตกตางกัน มีผล
ตอทัศนคติตอระบบการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งของผูชมภาพยนตรแตกตางกัน
นั้น  ผลการวิจัยพบวา อายุ ,การศึกษาและอาชีพของผูชมภาพยนตรท่ีแตกตางกัน มีผลตอทัศนคติตอระบบ
การกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งของผูชมภาพยนตรแตกตางกัน สอดคลองกับท่ี 
งานวิจัยทางจิตวิทยาหลายเรื่องแสดงถึงตัวแปรเรื่องอายุท่ีมีตอการหลอหลอมทางอุดมการณ พบวา คนท่ีมี
อายุนอยจะมีความคิดเชิงเสรีนิยมมากกวาคนอายุมาก  ใจรอนกวามองโลกในแงดีกวา สวนคนอายุมากจะมี
ความระมัดระวังในเรื่องตางๆ มากกวา มองโลกในแงราย และมีพฤติกรรมในการสื่อสารท่ีชอบเปดรับ
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ขาวสารดานการบันเทิง ขณะท่ีคนอายุมากจะเปดรับขาวสารประเภทหนักๆ เชน ขาวการเมือง สังคม หรือ
เศรษฐกิจ เปนตน เชนเดียวกับ  การศึกษาผูท่ีไดรับการศึกษาในระดับท่ีตางกัน ในยุคสมัยตางกัน ในระบบ
การศึกษาท่ีตางกันในสาขาวิชาท่ีตางกันยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ และความตองการท่ีแตกตางกัน
ไปความแตกตางระหวางบุคคล จึงสงผลตอความสนใจ ความชื่นชอบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนตัวแปรสําคัญใน
การเลือกการรับ เพ่ือนําไปใชประโยชนท่ีแตกตางกันออกไป เนื่องจากพฤติกรรมสภาพแวดลอมการเรียนรู 
สงผลตอทัศนคติของบุคคลใหมีความแตกตางกัน 
 8.  ในสวนของการทดสอบสมมติฐานความรูความเขาใจของผูชมภาพยนตรท่ีแตกตางกัน                     
มีผลตอทัศนคติตอระบบการกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งของผูชมภาพยนตรแตกตาง
กันนั้น ผลการวิจัยพบวาความรูความเขาใจของผูชมภาพยนตรท่ีแตกตางกันไมมีผลตอทัศนคติตอระบบการ
กําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งของ ผูชมภาพยนตรมีทัศนคติ ในเรื่อง ภาพยนตรทุกเรื่อง
ท่ีจะฉายในโรงภาพยนตรตองผานการตรวจพิจารณากําหนดประเภทภาพยนตรโดยคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศน,การเปลี่ยนระบบการตรวจพิจารณาในระบบการเซ็นเซอร มาเปนการกําหนด
ลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้ง,การกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้งควร
ดําเนินการโดยภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูสรางภาพยนตรรวมกัน,คณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศนท่ีมาจากหนวยงายภาครัฐและเอกชนมีหลากหลายคณะ,ควรมีการควบคุมผูชม
ชมภาพยนตรใหเหมาะสมกับประเภทของภาพยนตรแตละประเภทอยางเครงครัด,เม่ือมีการกําหนด
ลักษณะของประเภทภาพยนตรแลว ควรมีการแจงประเภทของภาพยนตรแตละเรื่องไวในท่ีเปดเผย
และเห็นไดชัดเจนในบริเวณโรงภาพยนตร,ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภท
ภาพยนตรดานความม่ันคง,  ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรดานศาสนา 
ลัทธิ ความเชื่อ คําสั่งสอน , ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรดานภาษา 

 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความรูความเขาใจแตกตางกันมีผลตอทัศนคติตอระบบการ
กําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้ง ในเรื่องควรมีการประชาสัมพันธใหความรูและสราง
ความเขาใจใหกับประชาชนเก่ียวกับเรตติ้งภาพยนตร,พอแมหรือผูปกครองควรใหความสําคัญกับการ
กําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตรหรือเรตติ้ง เพ่ือใหคําแนะนําบุตรหลานในการเลือกรับชมภาพยนตร ,
หลังจากกําหนดเรตติ้งภาพยนตรแลวควรมีคําอธิบายภาพยนตรแตละเรื่องวาเพราะอะไรถึงไดเรตนั้นๆ
, ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรดานความรุนแรง , ความเหมาะสม
ของเกณฑท่ีใชในการกําหนดประเภทภาพยนตรดานเพศ,ความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการกําหนด
ประเภทภาพยนตรดานยาเสพติด 

 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับความรูท่ีวาขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ ท่ีมนุษยไดสะสมไวจาก
ประสบการณ ตางๆ มาประมวลเก็บไว และสามารถระลึกออกมาไดเม่ือจะใชประโยชน ซ่ึงการท่ีบุคคลจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางมีเหตุมีผล บุคคลนั้นควรจะตองรู เรื่องเก่ียวกับสิ่งนั้นเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจนั่นก็คือ บุคคลจะตองมีขอเท็จจริงหรือขอมูลตางๆ ท่ีนํามาสนับสนุนและสามารถให
คําตอบกับขอสงสัยท่ีบุคคลมีอยู สามารถชี้แจงใหบุคคลเกิดความเขาใจและมีทัศนคติท่ีดีตอเรื่องใด          
เรื่องหนึ่ง รวมท้ังเกิดความตระหนัก ความเชื่อ และคานิยมตางๆ ดวย 
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ขอเสนอแนะ 

1. การกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตรหรือเรตติ้งในปจจุบันยังขาดความชัดเจน
ในการตรวจพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน ภาครัฐและเอกชนยังมีความขัดแยงความเขาใจท่ียังไม
ตรงกัน ประชาชนสวนใหญยังสับสนกับประเภทของภาพยนตรแตละประเภท ดังนั้นควรมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนไดมีความรูและความเขาใจท่ีตรงกันเก่ียวกับการกําหนดลักษณะประเภท
ของภาพยนตรหรือเรตติ้ง 

2. หลังจากท่ี มีการเปลี่ยนแปลงระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตรจากเซ็นเซอรมาเปนการ
กําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตรตั้งแตป 2551 ยังไมมีการศึกษาถึงสภาพปญหา จึงควรมีการศึกษา
สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนําไปปรับปรุง ใหสอดคลองและตรงกับความตองการของทุกภาคสวน 

3. พอ แมผูปกครองยังขาดความรูความเขาใจเรื่องกําหนดลักษณะประเภทของ
ภาพยนตร ซ่ึงตองยอมรับวาสังคมไทยยังเปนไปในลักษณะของครอบครัวท่ีไมอบอุน และเปนสังคมท่ี
แตกแยกถาจะใหการกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตรสงผลสําเร็จ ผูปกครองจะตองหันมาใสใจ
บุตรหลานภายใตการปกครอง ใหความเอาใจใสมากข้ึนและสามารถแนะนําไดวาภาพยนตรเรื่องใด
เหมาะสมกับบุตรหลานหรือไม ควรหรือไมควรรับชม ท่ีสําคัญตองใหคําแนะนําได 

4. ผูมีสวนเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูประกอบการควรใหความสําคัญกับ       
การกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตร ในทุกทุกดาน ไมวาจะเปน การสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร 
การใหความสําคัญกับผลกระทบตอสังคม หรือวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีของไทย   

5. การศึกษาวิจัยนี้  มีขอจํากัดคือศึกษาผูชมภาพยนตรเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ควรมี
การขยายการศึกษาไปยังจังหวัดตางๆ เพ่ือพิจารณาถึงบริบท และสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันในจังหวัด
ตางๆ วาจะมีทัศนคติอยางไรบางเก่ียวกับการกําหนดลักษณะประเภทของภาพยนตรหรือเรตติ้ง 

6. ผูตอบแบบสอบถามของงานวิจัยชิ้นนี้สวนใหญเปนชวงวัยรุน ดังนั้นคําตอบอาจจะยัง
ไมถือวาเปนตัวแทนท่ีแทจริงของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร หากมีการทําวิจัยในครั้งตอไปจึง
ควรกําหนดโควตาของแตละกลุมเปาหมายใหมีความหลายหลาย เชน กลุมพอแมผูปกครองกลุม
ผูประกอบการ และกลุมคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน เพ่ือใหเกิดความหลากหลาย
ทางความคิด 
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