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บทคัดย่อ 

 การบริหารจัดการน าเข้าภาพยนตร์อาเซียนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย บริษัทผู้จัดจ าหน่าย

ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยมีหลักการบริหารจัดการภาพยนตร์ของแต่ละบริษัทมีวิธีการจัดการ

ที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะโครงสร้างขององค์กรซึ่งบริษัทที่น าเข้าภาพยนตร์อาเซียนเพ่ือมาเข้าฉาย

นั้นมีวัตถุประสงค์หลักอยู่สองประการคือน าเข้าภาพยนตร์อาเซียนเพ่ิอหวังท าก าไร โดยวิธีการที่ใช้ในการ

ตัดสินใจเลือกภาพยนตร์อาเซียนเพื่อท าก าไรนั้น คือการคือการดูจากสถิติท่ีเกิดข้ึนกับหนังอาเซียน จะช่วย

ให้องค์กรก าหนดข้อดีจากโอกาสภายนอกและท าให้เกิดผลกระทบจากอุปสรรคภายนอกต่ าสุด โดยต้อง

มองเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันเพ่ือคาดคะเนเหตุการร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 จะมี

การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในแถบอาเซียนโดยจากการรวมตัวดังกล่าวจะเกิดผลกระทบในแง่ของการ

ส่งออกภาพยนตร์ของไทยมากกว่าการน าเข้าภาพยนตร์จากต่างประเทศเนื่องจากภาพยนตร์ไทยมี

มาตราฐานที่สูงกว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนค่อนข้างมากทั้งเรื่องของจ านวนภาพยนตร์ที่เข้าฉาย 

มาตราฐานของภาพยนตร์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก าลังเติบโต แต่ส าหรับภาพยนตร์อาเซียนอาจจะ

ต้องใช้เวลาอีกสักพักเพ่ือสร้างการยอมรับในประเทศไทยเนื่องด้วยความต่างทางด้านวัฒนธรรมที่มีความ

หลากหลาย รวมไปถึงการยอมรับจากคนไทยที่มีต่อประชากรในประเทศภูมิภาคอาเซียนยังคงเป็นในทาง

ลบอยู่ สิ่งที่จะท าให้ผู้บริโภคยอมรับภาพยนตร์อาเซียนมากข้ึนการท าตลาดภาพยนตร์ซึ่งเป็นตลาดบริการ

เพ่ือความบันเทิงประเภทหนึ่งประสบความส าเร็จได้นั้นปัจจัยทางการตลาดที่มีความส าคัญที่สุดคือ 

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือตัวของภาพยนตร์เองที่จะสามรถจูงใจผู้บริโภคได้หรือไม่ ปัจจัยด้านอ่ืนอย่าง ราคา 

สถานที่หรือแม้แต่โปรโมชั่นกลับไม่ส่งผลเท่าไหร่นักต่อการท าการตลาดของภาพยนตร์อา เซียนที่มี
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งบประมาณในการสื่อสารที่น้อยเนื่องจากตลาดของภาพยนตร์ประเภทนี้นั้นยังคงเล็กอยู่ท าให้ผู้จัด

จ าหน่ายยังไม่กล้าที่จะลงทุนกับภาพยนตร์อาเซียนเท่าใดนัก 

ค าส าคัญ ภาพยนตร์อาเซียน, การบริหารจัดการ, ประชาคมอาเซียน, การน าเข้า, ปัจจัยการตลาด 

 

Abstract 

The management of ASEAN film import in Thailand film’s industry. Foreign films 

supplier company in Thailand Movies of each company's management methods 

differently according to the nature of the corporate structure of which the company that 

imported ASEAN films for screening there are two main objectives to achieve an ASEAN 

import films profitability. The method used in deciding to make a profit of the ASEAN 

movie, Is to see from the statistics that occur on the ASEAN films. Which help the 

organization determine the advantages of external opportunities and effects of low 

external obstacles . They have to look back at the events in the past and present to 

predict events that will happen in the future , in the year 2558 will be the integration of 

ASEAN countries this combination will impact in terms of exports over imports movies. 

because Thailand has a high standard in the ASEAN region , rather than a whole lot of 

films released . and the higher standard of films .Thailand’s film industry is growing but 

for ASEAN movie may take more time to create acceptable in Thailand due to the various 

cultural diversity. Including the acceptance of the Thailand to the population in the 

nearby region is still a negative. What will make acceptance for consumer in ASEAN film, 

the film making Market , a market for entertainment services one success factor is 

marketing a product that is most important is the movie itself, that it can attract the 

consumers or not. Other factors such as price, place , promotion is not affect much to 

the ASEAN film's market that has low communications budget. because this market is still 

small , distributors do not dare to invest in ASEAN movie much. 

Keyword Asian Movie, Administration Management, AEC, Import, Marketing Factor 
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บทน า 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

 ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ให้ความบันเทิงและเปรียบเสมือนเป็น “สื่อทางวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่าง

หนึ่ง” เพราะสื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ทางสังคม ที่เกิดขึ้นกับประเทศต่าง

การศึกษาวิถีชีวิต ประเพณี สังคม ผ่านสื่อภาพยนตร์จึงเปรียบเสมือนการเรียนรู้องค์รวมและเอกลักษณ์

ของประเทศนั้นๆได้อย่างถี่ถ้วนมากขึ้น สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่รวบรวมในด้านศิลปะและองค์ความรู้หลาย

สาขา ทั้งในด้านการแสดงดนตรี การเขียน การจัดวางภาพและเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เมื่อเทคโนโลยีมา

การพัฒนาจึงท าให้วงการสื่อภาพยนตร์ได้มีการพัฒนามากขึ้นตามไปด้วย สื่อภาพยนตร์จึงเป็นสื่อหนึ่งที่

ได้รับความนิยมในวงกว้างและมีการเจริญเติบโตในแง่ของอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากจนกลายเป็นธุรกิจที่

มีผู้สนใจลงทุนและต้องการส่วนแบ่งการตลาดที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส าหรับประเทศไทยภาพยนตร์ถือได้ว่าเป็น

สื่อสาธารณะและเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างหลากหลายและสามารถท ารายได้อย่างมาก 

จึงท าให้มีผู้สนใจลงทุนท าธุรกิจทางด้านภาพยนตร์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น การผลิตภาพยนตร์ การจัด

จ าหน่ายภาพยนตร์ และการจัดฉายภาพยนตร์ ท าให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจภาพยนตร์สูงขึ้น 

แต่เดิมประเทศไทยมีการน าภาพยนตร์จากต่างประเทศโดยเฉพาะภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกา ที่

เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ยังมีสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาเป็นภาพยนตร์จากเอเชีย เช่น จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี 

หรือแม้กระทั่งอินเดีย ซึ่งสัดส่วนที่น้อยที่สุดส าหรับภาพยนตร์ที่เข้าฉายในประเทศไทยคือภาพยนตร์จาก

อาเซียน โดยในปี พ.ศ. 2556 มีหนังอาเซียนที่เข้าฉายในประเทศไทยจ านวน 3 เรื่องทั้งที่ฉายในวงแคบ

อย่าง IIo IIo จากประเทศสิงคโปร์ ภาพยนตร์ที่ฉายในวงกว้างอย่าง Suddenly It’s Magic (มหัศจรรย์รัก

กับสิ่งเล็กๆ) จากประเทศฟิลิปปินส์ และ ฮักอ่ าหล่ าจากประเทศลาว ซึ่งก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ. 2555 มี

ภาพยนตร์จากประเทศอาเซียนเข้าฉายในประเทศไทยเพียงแค่ 2 เรื่องเท่านั้น ได้แก่ ผ้าพันคอแดงจาก

ประเทศลาว และ The Raid Redemption จากประเทศอินโดนีเซีย  

จวบจนในช่วงปีที่ผ่านมา ภาพยนตร์จากอาเซียนเริ่มมีบทบาทในโลกภาพยนตร์มากขึ้น เช่น 

ภาพยนตร์ที่พูดถึงประวัติศาสตร์โศกนาฏกรรมในประเทศอาเซียนดูจะโด่งดังและได้รับการกล่าวขวัญถึง

ไปทั่วโลก จาก The Missing Picture ภาพยนตร์จากกัมพูชาที่กล่าวถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดง 

ที่ ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม และสร้าง
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ประวัติศาสตร์เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของกัมพูชาที่ได้เข้าชิงออสการ์ และ The Act of Killing จาก

ประเทศอินโดนีเซียที่กล่าวถึงเหตุการณ์สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์นับล้านถูกสังหาร และได้รับการเสนอชื่อ

เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปี พ.ศ. 2557 เช่นกันในสาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม รวมไปถึง The Rocket 

จากประเทศลาวที่ถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นภาพยนตร์ที่ถูกสร้างโดยประเทศออสเตรเลีย แต่เรื่องราว

ทั้งหมดกล่าวถึงระเบิดในประเทศลาวที่ตกค้างตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ได้รับ

รางวัลจากนานาชาติมากมาย เพียงแต่ความส าเร็จดังกล่าวไม่อาจสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในอาเซียนได้สักเท่าไหร่นัก เนื่องจากกลุ่มภาพยนตร์ดังกล่าวใช้ทุนสร้างจาก

ประเทศอ่ืนและรายได้ยังไม่เติบโตในวงกว้างมากนัก ไม่ใช่แค่เพียงภาพยนตร์ที่กล่าวถึงประวิติศาสตร์

เท่านั้นที่ได้รับรับการยอมรับจากนานาชาติ แต่ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวเล็กๆ จาก

ประเทศสิงคโปร์ ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ภาพยนตร์เรื่อง IIo IIo (อิโล อิโล) ของผู้ก ากับ 

แอนโธนี เฉิน ซึ่งคว้ารางวัลกล้องทองค าและรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีรางวัลม้าทองค า ซึ่งถือ

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์สิงคโปร์ส าหรับรางวัล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของ

วงการภาพยนตร์อิสระของสิงคโปร์ซึ่งเมื่อมีการน ามาฉายในประเทศไทยก็ได้รับค าวิจารณ์ในแง่บวกจาก

นักวิจารณ์ภาพยนตร์แม้ว่าจะไม่ถึงรายได้สักเท่าไหร่นักก็ตาม ในส่วนของภาพยนตร์จากประเทศ

ฟิลิปปินส์ก็กลายเป็นที่นิยมในเทศกาลภาพยนตร์ต่าง เช่น ในเทศกาลหนังเมืองคานส์ปีล่าสุดที่มี

ภาพยนตร์จากประเทศฟิลิปปินส์เข้าฉายถึง 3 เรื่องได้แก่ North - the End of History, Death March 

และ On the Job นอกจากทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวแล้วภาพยนตร์จากประเทศฟิลิปปินส์ยังถูกส่งไปฉายตาม

งานเทศกาลหนังอีกหลายเรื่อง 

ซึ่งหลัง การลงนาม “ปฏิญญาเซบู” ว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) ให้เร็วขึ้นอีก 5 ปี จากเดิมที่วางไว้ในปี 2563 ให้เป็นปี 2558 เมื่อครั้งประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน

ครั้งที่ 12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ดูเหมือนว่าทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะเริ่มตื่น ตัว

ตระเตรียมความพร้อม เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอีก 1 ปีข้างหน้า และหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทย 

ท าให้ในระยะหลังมานี้สื่อหลายแขนง ต่างพากันน าเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวในมุมเศรษฐกิจ การ

ลงทุน การส่งออก-น าเข้าสินค้า การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการลดหรือยกเลิกภาษีระหว่างประเทศใน

อาเซียน แต่ในจ านวน ข่าวสารส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมด กลับให้ความส าคัญกับโอกาสในการท าตลาด

และการกระจายตัวของกลุ่มทุนในกลุ่ม สินค้าเชิงวัฒนธรรม หรืออุตสาหกรรมบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ ซึ่ง

จะเป็นตัวกลางที่จะสามารถสร้างความเข้าใจ เรียนรู้  “ความเป็นชนชาติ” ภายในประเทศในเขตภูมิภาค
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อาเซียนที่มีความแตกต่างอย่างมากทางด้าน ชนชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี (ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 5 กรกฎาคม 2555) 

ซึ่งภาพยนตร์ต่างประเทศจ าเป็นต้องใช้ การจัดจ าหน่าย ของบริษัทจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ใน

ประเทศไทยเพ่ือที่จะได้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคภายในประเทศมากที่สุด การจัดจ าหน่ายถือเป็นกิจกรรม

การตลาดที่ส าคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจทุกประเภท เมื่อมีการผลิตสินค้าขึ้นมาก็ต้องมีกลไกในการน าสินค้า

นั้นผ่านจากบริษัทผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค โดยอาศัยช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) ซ่ึง

เป็นสถาบันกลางหรือคนกลางที่จะท าหน้าที่ผลักดันสินค้าไปสู่ผู้บริโภค เช่นเดียวกับธุรกิจภาพยนตร์ที่การ

จัดจ าหน่ายโดยเฉพาะภาพยนตร์ต่างประเทศถือได้ว่าเป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ ไปสู่

ผู้บริโภคได้มากที่สุด ส าหรับในประเทศไทยมีบริษัทจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศหลายราย

โดยเฉพาะภาพยนตร์จากอาเซียนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะประกอบไปด้วย  

- บริษัท M Pictures จัดจ าหน่ายภาพยนตร์จากประเทศลาวเรื่อง ฮักอ่ าหล่ า เมื่อปี พ.ศ.2556 

และ The Raid 2: Berandal จากประเทศอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2557  

- บริษัท มงคลภาพยนตร์ จัดจ าหน่ายภาพยนตร์จากสิงคโปร์เรื่อง illo illo เมื่อปี พ.ศ.2556 

- บริษัท ยู ไนเต็ด โฮม เ อ็นเตอร์ เทนเม้นท์  จัดจ าหน่ายภาพยนตร์ เรื่ อง The Raid 

Redemption เมื่อปี พ.ศ.2555 

รวมไปถึงผู้จัดจ าหน่ายอิสระที่น าภาพยนตร์อย่าง Suddenly It’s Magic จากประเทศฟิ

ลิปปปินส์ และผ้าพันคอแดงจากประเทศลาว มาจัดจ าหน่ายและเผยแพร่ในประเทศไทย 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาการบริหารการจัดการการน าเข้าภาพยนตร์อาเซียนส าหรับการรวมตัวของประชาคม

อาเซียนของผู้จัดจ าหน่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการตลาดของการน าเข้าภาพยนตร์อาเซียนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ใน

ประเทศไทย 
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วิธีการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ที่มุ่งศึกษา

สถานการณ์โดยทั่วไปของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อาเซียนในปัจจุบัน รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการน าเข้า

ภาพยนตร์อาเซียนเพ่ือเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย ตลอดจนกลยุทธ์ของผู้จัดจ าหน่าย และ

แนวโน้มของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อาเซียนเพ่ือการน าเข้าภายหลังการร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) โดยผู้วิจัยจะท าการศึกษาจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อน จากนั้นจึงท าการสัมภาษณ์ 

และถอดเทปสัมภาษณ์เพ่ือน าข้อมูลมาจัดแยกประเภท จัดกลุ่ม และท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) 

 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ต้องการข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์คือบุคคลที่ท างานอยู่

ในองค์กร โดยการสัมภาษณ์บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฝ่ายต่างประเทศ (International Departent) 

อีกทั้งเป็นผู้ที่มีส่วนกับการก าหนดการบริหารจัดการภาพยนตร์ไทยเพ่ือการน าเข้า และแนวโน้มภายหลัง

การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นจึงใช้ข้อมูลเจาะลึก (In-depth Interview)  

 บริษัทผู้จัดจ าหน่ายและตัวแทนจ าหน่ายภาพยนตร์อาเซียนจ านวน 3 บริษัท ได้แก่ 

- ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด คุณพรชัย ว่องศรีอุดมพร 

- ผู้จัดการอาวุโสแผนกต่างประเทศ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด คุณทรงพล วงศ์คนดี  

- ผู้อ านวยการฝ่ายคัดสรรภาพยนตร์ คุณ ภานุ อารี บริษัท สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากัด (มหาชน) 

- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด คุณประทวน ดิถี

พรรณ 

- ผู้จัดจ าหน่ายภาพยนตร์อิสระ และ อดีตผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส 

จ ากัด คุณวสันต์ หอมแสงประดิษฐ์ 

 โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกสัมภาษณ์ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและ

ผู้บริหารระดับกลาง เนื่องจากภายในฝ่ายต่างประเทศมีหน้าที่ในการคัดสรรภาพยนตร์และซื้อลิขสิทธิ์

ภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามาฉายในประเทศไทยโดยเฉพาะบริษัทภาพยนตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

รวมไปถึงผู้จัดจ าหน่ายภาพยนตร์อิสระที่เป็นคนน าภาพยนตร์จากประเทศในกลุ่มอาเซียนมาฉายใน

ประเทศไทย 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

 จากการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการน าเข้าภาพยนตร์อาเซียนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 

โดยใช้แนวทางการศึกษาของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) มีผลการศึกษาวิจัยใน

ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาการบริหารการจัดการการน าเข้าภาพยนตร์อาเซียนส าหรับการรวมตัวของ

ประชาคมอาเซียนของผู้จัดจ าหน่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย 

 หลักการบริหารจัดการภาพยนตร์ของแต่ละบริษัทจะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันออกไปตาม

ลักษณะโครงสร้างขององค์กรซึ่งการน าเข้าภาพยนตร์อาเซียนของแต่ละบริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือท า

ก าไรและสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่มารับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ โดยจะขอแบ่งตามหลัก

ทฤษฎีการบริหารจัดการดังนี้ 

 การวางแผน (Planning) จากผลการศึกษาในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทที่น าเข้าภาพยนตร์

อาเซียนเพื่อมาเข้าฉายนั้นมีวัตถุประสงค์หลักอยู่สองประการคือน าเข้าภาพยนตร์อาเซียนเพ่ิอหวังท าก าไร 

โดยวิธีการที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกภาพยนตร์อาเซียนเพ่ือท าก าไรนั้น คือการคือการดูจากสถิติที่เกิด

ขึ้นกับหนังอาเซียน จะช่วยให้องค์กรก าหนดข้อดีจากโอกาสภายนอกและท าให้เกิดผลกระทบจาก

อุปสรรคภายนอกต่ าสุด โดยต้องมองเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันเพ่ือคาดคะเนเหตุการร์ที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตซ่ึงในปี พ.ศ. 2558 จะมีการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในแถบอาเซียนซึ่งในการรวมตัวครั้งนี้ย่อม

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน าเข้าและส่งออกภาพยนตร์ รวมไปถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยจากการรวมตัวดังกล่าวจะเกิดผลกระทบไปในทิศทางใดต่อบริษัทผู้

น าเข้าภาพยนตร์ ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือสถานการณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศอาเซียน โดย

จากการรวมตัวดังกล่าวจะเกิดผลกระทบในแง่ของการส่งออกภาพยนตร์ของไทยมากกว่าการน าเข้า

ภาพยนตร์จากต่างประเทศเนื่องจากภาพยนตร์ไทยมีมาตราฐานที่สูงกว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ค่อนข้างมากทั้งเรื่องของจ านวนภาพยนตร์ที่เข้าฉาย มาตราฐานของภาพยนตร์ รวมไปถึงจ านวนของโรง

ภาพยนตร์ทั่วประเทศที่มีจ านวนมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก าลังเติบโต แต่

ส าหรับภาพยนตร์อาเซียนอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักเพ่ือสร้างการยอมรับในประเทศไทยเนื่องด้วยความ

ต่างทางด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย รวมไปถึงการยอมรับจากคนไทยที่มีต่อประชากรในประเทศ

ภูมิภาคอาเซียนยังคงเป็นในทางลบอยู่ 
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การจัดการองค์กร (Organizing) ในองค์กรที่น าเข้าภาพยนตร์ถือได้ว่ามีความหลากหลายและ

ยืดหยุ่นขององค์กรทั้งในแง่ของโครงสร้าง การมอบหมายงาน การแบ่งแผนก หรือการก าหนดรายละเอียด

ของงาน ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดคือการวางต าแหน่งของพนักงานเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่บริษัท

ก าหนดไว้ ในแง่ของการบริหารแผนกน าเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศหรือที่เรียกว่าแผนกต่างประเทศจะมี

ความแตกต่างกัน บางบริษัทมีแผนกต่างประเทศที่ดูแลเรื่องการน าเข้าและส่งออกภาพยนตร์โดยเฉพาะ 

แต่บางบริษัทใช้วิธีจ้างพ่อค้าคนกลาง (Agent) ในการน าเข้าภาพยนตร์จากต่างประเทศ  

การน าหรือการสั่งการ (Leading/Directing) องค์กรการน าเข้าภาพยนตร์ถึงจะมีความแตกต่าง

ทางด้านของโครงสร้าง แต่เป้าหมายที่องค์กรน าเข้าภาพยนตร์เหล่านี้มีเหมือนกันคือรายได้จากยอดของ 

Box Office ซึ่งการสั่งการหรือการจูงใจพนักงานที่เปรียบเสมือนเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญขององค์กร ถือได้

ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสามารถช่วยให้การท างานเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ การฉายภาพยนตร์ที่จ าเป็นต้องมี

การวางวันฉายในโรงภาพยนตร์ที่แน่นอน การเลื่อนวันฉายอาจหมายถึงการสร้างความสับสนแก่ผู้บริโภค

จนน าไปสู่รายได้ที่ลดลง เพราะฉะนั้นการสั่งการที่เต็มไปด้วยความชัดเจน โปร่งใส ของผู้บริหารจะส่งผล

ให้การท างานแสดงออกมาในรูปธรรมให้แก่พนักงานในองค์กรได้ดีขึ้น รวมไปถึงการสื่อสารในองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพย่อมส่งผลกระทบไปถึงวัตถุประสงค์ที่บริษัทต้องการได้ 

การควบคุม (Controlling) ธุรกิจการน าเข้าภาพยนตร์มีความแตกต่างทางด้านองค์กร

ค่อนข้างมากท าให้การควบคุมบุคลากรมีความยากอยู่ในระดับหนึ่ง การใช้ตัววัดผลงานด้วยรายได้จาก 

Box Office จะเป็นการวัดผลงานโดยรวมขององค์กร แต่ในระดับบุคคลการการวัดผลงานที่เป็นพนักงาน

ที่แตกต่างจากพนักงานขายที่มียอดการขายเป็นตัวชี้วัดที่แน่นอนนับได้ว่าเป็นเรื่องยาก การน าภาพยนตร์

โดยเฉพาะภาพยนตร์อาเซียนที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จะประสบความส าเร็จหรือความ

ล้มเหลวอาจจะเกิดจากการควบคุมที่มีประสิทธิภาพหรือไร้ประสิทธิภาพ หรือมีการควบคุมที่ไร้

ประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านการตลาดที่ส่งผลต่อการน าเข้าของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในเขตภูมิภาค

อาเซียนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย 

 ตลาดภาพยนตร์เป็นตลาดบริการเพ่ือความบันเทิงประเภทหนึ่งในการซื้อตั๋วชมภาพยนตร์นั้นผู้ดู

ได้รับความพึงพอใจจากการดูภาพยนตร์ แต่ถ้าพิจารณาในด้านการจัดจ าหน่ายตลาดภาพยนตร์ จะมี

ลักษณะเป็นตลาดสินค้าประเภทหนึ่ง คือ มีการซื้อขายไฟล์ภาพยนตร์ที่ถ่ายท าเสร็จแล้ว โดยองค์กรผู้
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น าเข้าธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศนั้นๆจะมีหน้าที่เสมือนเป็นผู้จัดจ าหน่ายภาพยนตร์ให้แก่ประเทศของตน

ส าหรับภาพยนตร์อาเซียน การส่งเสริมการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งปัจจัยเรื่อง

ราคา จะเป็นตัวส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วนั้นสามารถตอบสนองต่อผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ 

 ผลิตภัณฑ์ (Product) ในที่นี้หมายถึงตัวภาพยนตร์อาเซียน เช่น เนื้อหาภาพยนตร์ บทภาพยนตร์ 

ดาราที่ใช้ในการแสดง งบประมาณในการสร้าง อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เช่น โปสเตอร์ แบนนเนอร์ เพ่ือ

เรียกเอาความสนใจ เรียกให้มีการซื้อ การใช้หรือการบริโภค ซึ่งอาจสร้างความพอใจให้แก่ความอยากได้

หรือตอบสนองความต้องการของตลาด จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ถือได้ว่าเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดในตลาด

ภาพยนตร์โดยเฉพาะภาพยนตร์อาเซียนที่มีเรื่องของสัญชาติและวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นตากับผู้บริโภคใน

ประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจัยมากมายที่ส่งผลกระทบต่อภาพยนตร์อาเซียนเหล่านี้มีความเป็น

ภาพยนตร์เฉพาะทาง งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่น้อย การใช้วิธีบอกแบบปากต่อปากจึง

นับได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะท าให้ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวประสบความส าเร็จ 

 ราคา (Price) ส าหรับธุรกิจภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นสินค้าบริการ ราคาของภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะ

ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ภาษาภาพยนตร์เรียกว่า “ฟอร์มหนัง” หมายถึง เนื้อเรื่อง ผู้ก ากับ ดารา ทุน และ

เทคนิคการถ่ายท า โดยมีเรื่องของจ านวนเงินด้านการลงทุนทางด้านการผลิต และการตลาดมาเป็นส่วน

ช่วยในการวัดค่าของฟอร์มภาพยนตร์ ถ้าภาพยนตร์เรื่องใดมีฟอร์มใหญ่จะมีราคาสูงกว่าหนังฟอร์มเล็ก 

จากผลการศึกษาพบว่าส าหรับภาพยนตร์อาเซียนที่เป็นตลาดเฉพาะกลุ่มมีขนาดของตลาดที่เล็กเมื่อเทียบ

กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งหมด ซึ่งคู่แข่งจะไม่มีผลต่อการตั้งราคา ราคาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งจากปัจจัย

ทั้งหมดที่จะสามารรถจูงใจผู้บริโภคได้ แต่อย่างไรก็ตามราคาไม่ว่าจะถูกหรือแพงจะไม่มีผลต่อผู้ชม

ภาพยนตร์อาเซียน 

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายความรวมถึงเอากิจกรรมทุกชนิดตั้งแต่การน าภาพยนตร์

อาเซียนไปฉายตามจุดที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย หรือแม้กระท่ังการใช้คนกลางหรือที่เรียกว่า “สายหนัง” ใน

การน าภาพยนตร์อาเซียนไปฉายตามต่างจังหวัดที่มีการน าออกฉายตามโรงภาพยนตร์เพ่ือให้ประชาชนดู 

หรือเรียกอีกอย่างว่าช่องทางการตลาด (Marketing Channel) ผลการศึกษาพบว่าการน าภาพยนตร์

อาเซียนไปฉายตามจุดที่เลือกเพ่ือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ

ภาพยนตร์มากกว่าราคาหรือโปรโมชั่น เนื่องจากการเลือกสาขาในการฉายที่ถูกต้องย่อมส่งผลจ านวนผู้คน

ที่มีความต้องการในสถานที่นั้นเพ่ิมมากข้ึน 
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 การสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค (Promotion) การท าการตลาดไม่ใช่เพียงแต่ผลิตสินค้า

และบริการ ก าหนดราคา แล้วไปวางขายตามสถานที่ๆเหมาะสมเท่านั้น การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม

การตลาด เพ่ือให้ภาพยนตร์อาเซียนเป็นที่รู้จักแต่งบประมาณในการวางสื่อของภาพยนตร์อาเซียนถือว่ามี

ไม่เยอะการอาศัยฟรีมีเดีย เช่น Social Network หรือการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะ

ช่วยภาพยนตร์อาเซียนสามารถท ารายได้ในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมาก

ขึ้น 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการบริหารจัดการพบว่าการน าเข้าภาพยนตร์อาเซียนของบริษัทผู้น าเข้าภาพยนตร์

ในอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้นไม่มีการน าเข้าภาพยนตร์ในรูปแบบที่เป็นเฉพาะเจาะจงเนื่องจาก

ภาพยนตร์อาเซียนยังคงมีคุณภาพที่ต่ ากว่าภาพยนตร์ไทยพอสมควรท าให้การน าเข้าภาพยนตร์อาเซียน

และการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์อาเซียนนั้นมีรูปแบบที่จ ากัดซึ่งการรวมตัวของประชาคมอาเซียนที่จะ

เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 นั้นจะไม่เกิดผลกระทบต่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในลักษณะของการน าเข้าแต่จะ

เปลี่ยนแปลงในเชิงรูปธรรมต่อการส่งออกภาพยนตร์ไทยไปสู่ประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียนจะมีโอกาส

มากขึ้น ซึ่งผลพวงดังกล่าวเกิดจากคุณภาพยนตร์ของภาพยนตร์อาเซียนที่มีคุณภาพรวมไปถึงทัศนคติของ

ผู้บริโภคในประเทศไทยที่ลักษณะ “ปิดกั้น” ภาพยนตร์ประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคอาเซียนสังเกตจากรายได้

ของภาพยนตร์อาเซียนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าไหร่นัก ท าให้ในบางครั้งผู้จัด

จ าหน่ายจะใช้วิธีการเลี่ยงที่จะบอกว่าภาพยนตร์อาเซียนเหล่านั้นเป็นภาพยนตร์จากประเทศไหนแต่ใช้

วิธีการ “บิด” ภาพยนตร์เหล่านั้นไปในทิศทางอ่ืนแทน จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจสรุปได้ว่าภาพยนตร์อาเซียน

อาจจะต้องใช้เวลาเพ่ือให้เกิดประสบความส าเร็จในประเทศไทยโดยใช้วิธีการที่เริ่มเรียนรู้วัฒนธรรมจาก

ประเทศอาเซียนด้วยกันผ่านภาพยนตร์ที่เปรียบเสมือนเป็น “สื่อทางวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างหนึ่ง” 

เพ่ือให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภคในประเทศไทยที่จะเตรียมพร้อมสู่การรวมตัวประชาคมอาเซียนโดย

สมบูรณ์ 
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